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املقدمة

وانتفع القراء بني عظيًما إقباًال فلقي الباطن» «العقل كتابي ألَّفت سنة خمسوعرشين قبل
ترجمة؛ يكن ولم تأليًفا الكتاب هذا وكان نفوسهم، يف حاجًة صادف ألنه به؛ منهم كثري
العربي الجمهور يف أراه الذي بالقدر هناك وإسهاٍب هنا إيجاٍز من فيه ملا التأليف أُوثُِر ألني
أعظم من مؤلِّفه كان ولو مرتَجم كتاٍب يف تتوافر ال ميزات وهذه حاجاته، واختالف القارئ

مجتمعنا. غري ملجتمٍع يَْكتُب هو إذ السيكلوجيني؛
أوًال: إسهابًا؛ وأكثر أوىف كتاٍب إىل الحارض الوقت يف تمسُّ الحاجة أن وجدت وقد
ألن وثانيًا: منه، أكثر يطلبوا وأن يفهموا أن يستطيعون الباطن» «العقل قرأوا الذين ألن
من كثريًا ويرشح ويفرس ينري أن يسعه فالكاتب التقدم؛ من كثريًا لت سجَّ قد السيكلوجية
وخاصة سنة، ٢٥ قبل يستطيع كان مما أكثر السلوك، أو املرض أو الصحة يف الترصفات

موجزة. أو ُمطوَّلة سيكلوجية مرصبرشوح يف مؤلفينا من كثري قام أن بعد
فرٌق هو بينهما والفرق زائغ، ترصٌف وإما عاقل، ترصٌف إما البرشي والترصف
أن إىل احتْجُت فإني العاقل، الترصف إىل كثريًا اْلتََفتُّ قد أني ومع نوعيٍّا. وليس درجي
إنما النفيس الزيغ ألن العقالء؛ ف ترصُّ عىل ضوء من هذا يُلقي ملا الزائفني ترصف أَمسَّ
املرض من الصحة تُْعَرف وكما النفيس، االتجاه من معينة ناحية يف مبالغة صميِمِه يف هو
الزائغة. النفس وترصفاِت اتجاهاِت من السليمة النفس تُْعَرف كذلك الجسم، أعضاء يف

يف ْوا تََفشَّ قد النفسية الشذوذات أو األمراض يعاِلُجون الذين الدجالون كان وإذا
الجمهور. بني الجهل شيوع إىل هذا يرجع فإنما أيامنا؛

الصحيحة السيكلوجية املعارف ِبنَْرش إال يكون لن الدجالني هؤالء َوْقِف إىل والسبيل
الدجالني. هؤالء زيف بها يعرف وأن سلوكه، يف بها يْسَرتِْشد أن القارئ يستطيع التي



وعقلك عقيل

عىل القول هذا يصح وال ما. َحدٍّ إىل نفسيٍّا طبيبًا يكون أن يجب ُمتََعلٍِّم إنسان وكل
من جرعة تناول عىل نفسه يأتِمُن ال املتعلم الرجل ألن العضوي؛ الطب ناحية من الناس
من كبريًا مقداًرا يعرف أن يستطيع املتعلم الرجل هذا ولكن بها، يتقوى كي الزرنيخ

زرنيخ. النفيس الطب يف وليس وترصفه، سلوكه يف به يسرتشد السيكلوجية
والزوج الناشزة، والزوجة الزائغ، الطفل بمعاَلجة يُطاَلب الذي النفيس والطبيب
والرسور الدنيوية، االهتمامات عن واإلرضاب الحرفية، واللياقة االنتحارية، والنزوة النافر،
َفْهم يف متشعبة واسعة دراساٍت إىل يحتاج الطبيب هذا مناَسبتَيْهما، غري يف الحزن أو
والدين واالجتماع واالقتصاد والفلسفة البيولوجية يدرس أن يجب إذ البرشية؛ الطبيعة
أي فلسفية؛ مشكالت النهاية يف هي النفسية مشكالتنا أن الواقع ألن واآلداب؛ والتاريخ
أهداف إىل نتجه نحن وهل الدنيا، هذه يف تحقيقه يف نرغب وما العاملي بَمْوِقفنا تتصل إنها
لشئون نرسمها التي النفسية الخارطة هي ما أي: زائفة؛ بأهداف انخدعنا قد أم حسنة

واملادية؟ الروحية الكوكب هذا
يقاربها ما أو باألرقام حقائقه عن نَُعربِّ أن يستطيع الذي هو األمثل العلم أن وبديهي
من كبري مقدار كان وإن أيامنا. يف السيكلوجية عن هذا يقال أن يمكن وال الصحة، يف
العضوي الطب ولكن واألرقام. التجارب من أساس عىل يقوم اآلن السيكلوجية املعارف
يف التجريبي االتجاه أن عىل علم، أي يبلغه لم الكمال هذا بل الكمال، يَبْلُغ لم كذلك نفسه

الهدف. هذا إىل الوصول من كثريًا شيئًا يحقق سوف السيكلوجية
وهي حلوًال، لها وتنشد أعماقها تَْسُرب أن تحاول والسيكلوجية كثرية. الحياة وألغاز

نرص. بعد نًرصا تحقق يوم كل
السيكلوجية عن العربية، العرشين القرن بلغة لنرشالحقائق، مجهود هو الكتاب وهذا

العرصية.
الكامنة؛ كلمَة: الباطن العقل بعبارة استبَدْلُت فإني جديدة؛ كلمات ثالث اخرتت وقد
النشاط معنى ففيها الثانية أما الركود، تُوِهم األوىل العبارة ألن وذلك الكامن؛ العقل أي:

علينا. تتغلب وأحيانًا بنا، ترتبص التي الكامنة صفات من وكالهما والرتبص،
الوعي ألن الثانية؛ من لغًة أصح األوىل ألن الوعي؛ من بدًال الوجدان هي الثانية والكلمة
نحفظ الذي اإلناء أي: الوعاء؛ هنا ومن الحفظ؛ غري معنًى فيه وليس وعى، ِفْعِل من مشتق

نفسك؟ تجد كيف أي: َوَجَد؛ ِفْعِل من مشتق الوجدان ولكن شيئًا، فيه
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املقدمة

الجمهور وألن لغًة، أصح ألنها اخرتتها وقد الكبت، من بدًال الكظم هي الثالثة والكلمة
الكظم وأن وجدان، عىل ونحن نكظم أننا عليها يعاب وقد الغيظ. كظم عبارة من يعرفها
واإليضاح. التفسري يف إليه نلتفت أن يمكن التمييز هذا ولكن وجدان. بال يحدث السيئ

والنورستينيا والهسترييا والنيوروز السيكوز مثل: السيكلوجية الكلمات سائر أما
جميع به يتعارف الذي اللغوي أصلها عىل أبقيتها فقد إليها؛ وما والسيكوبائية،
يتعارف لغة علم ولكل الوطنية، لغاتهم اختلفت مهما الكوكب هذا عىل السيكلوجيني
وقد الكلمات، هذه ترجمة يصح ال ولذلك الوطنية؛ اللغات من تختلف وهي علماؤه، بها

إيضاًحا. يتُها وفَّ
االستزادة. إىل ذكاءهم وأستفز واستطالعهم، اهتمامهم فأثري القراء، أنفع أن ورجائي

موىس سالمة
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القارئ يعرفها كلامتجيبأن

يعتقد إذ معني؛ موضوع يف إال يشء كل يف املريضسليًما فيه يبدو مرضنفيس بارانويا:
سليم. غريَ اعتقاًدا بشأنه

األفكار تلك أي: الكامن؛ العقل أو «الكامنة» اآلن نسميه ما هو باطن» «عقل باطن:
َمَحابَّنا — ندري ال حيث من — تَُقرُِّر ولكنها بها، ندري ال التي املختزنة والدوافع

منه. وأدوم وجداننا من وأرسخ أقوى ألنها فنا؛ تََرصُّ ُ وتَُعنيِّ وَمكارهنا
بالنوم آَخَر إىل نوحي أن به نستطيع الذي امُلَركَّز اإليحاء أي: الهبنوتية؛ نفيس: تنويم

النوم. هذا من يستيقظ أن بعد حتى ألوامرنا، ويخضع لنا فيسمع
ولكنه الناس، سائر من صاِحبَه يُْفِرز ال والسيكوز النريوز بني مرضنفيس سيكوبائية:

ذلك. نحو أو إجرام أو جنيس شذوذ يف يبدو
املنطقي، املوضوعي التفكري عن ويعجز املريض عقل يختل حني العقل مرض سيكوز:

ذاتية. لخياالت ويستسلم
الذاتي، للتفكري االستسالم عىل املريض يحمل بالعقل مرض أي: سيكوز؛ شيزوفرينيا:

املوضوعي. العالم عن فينفصل
احتدادها. وقت الغريزة عاطفة:

ذلك. نحو أو األنثى طلب أو الخطر تجنُّب عىل يحملنا طبيعي نفيس دافع غريزة:
الباطن). العقل قبًال: نسميه كنا ما (وهو الكامن العقل كامنة:

الكامنة يف تكمن تنحبس عندما وهي عواطفنا، حبس أي: الكظم؛ اآلن نسميه ما هو كبت:
ندري. ال حيث من ترصفاتنا وتصوغ



وعقلك عقيل

يف أسهل األوىل الحال يف وهو وجدان، بال أم وجدان عن سواء العواطف حبس كظم:
الثانية. الحالة يف هو مما العالج

يف أو األغلب، يف واالغتمام التشاؤم عىل صاحبه يحمل عقيل مرض أي: سيكوز؛ مانيا:
ذاتية. وخياالت عقائد مع والغبطة، الرسور عىل األقل

والتعب. والرعشة والعرق والخوف القلب خفقان يف يبدو عاطفي تََوتُّر نورستينيا:
الكراهية أو الخوف أو كالشك يطاق، ال احتداًدا تحتد حني العاطفة مرض هو نيوروز:

االشمئزاز. أو
ويطيع لنا يستمع بحيث النوم عىل الناس أحد نحمل حني أي: النفيس؛ التنويم هبنوتية:

يصدقه. أن نشاء ما إليه نوحي إننا أي ويصدقها؛ أوامرنا
الجسم. أعضاء أحد يف وظيفي مرض يرافقه عقيل مرض أي: سيكوز؛ هسترييا:

لشئون املنطقي، املوضوعي النظر هو أي: «وعي»؛ اآلن: قبل نسميه كنا ما هو وجدان:
الحياة.

أن رأينا ألننا أوًال: السيكلوجية؛ الكلمات من كثري عن استغنينا قد الكتاب هذا ويف
أي: التمحيص؛ بعد سيزول منها كثريًا أن نعتقد ألننا وثانيًا: العادي، للقارئ إرهاًقا فيها

صحيحة. غري تفسريات ضوء يف ُوِضَعْت أنها يثبت عندما
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احليوان وعقل اإلنسان عقل

القرد فإن الحيوانات؛ بني نميز أن يجب والحيوان اإلنسان يف العقلني بني نقارن حني
«العقلية» القوى يف بينها واالختالف الحيوانات، من واإلسفنج والنملة والسمكة والسلحفاة
لإلسفنج إن نقول: أن الخطأ من إن بل مستحيلة. بل شاقة، املقاَرنة يجعل بحيث الِعَظم من
واإلحساس. العصبي الجهاز بداية فيهما نجد ولكنا دماغ، لهما ليس إذ عقًال؛ املحار أو

ثانيتني. بعد فيرصخ إنسان يد يف إبرة اغرز
دقائق. عرش بعد فتحتها فتقفل إسفنجة يف إبرة واغرز

اإلسفنج يف أما اإلنسان، يف الساعة يف ميًال ٢٥٥ برسعة اإلحساسيسري أن هذا: ومعنى
الساعة. يف ميل ونصف أميال ثالثة برسعة إال يسري فال

إىل وصلت فلما بطيئة، آالت تصنع مبتدئة الطبيعة كانت كوكبنا عىل اإلسفنج ظهر ملا
من واإلسفنج آالترسيعة، تصنع أن استطاعت سنة مليون ٦٠٠ أو ٥٠٠ نحو بعد اإلنسان
املقارنة تصلح ال ولذلك دماغ؛ له وليس أنف، أو أذن أو عني له ليست الحيوان، أنواع أحط
تنهض معقولة، الغوريال القرد أو الشمبنزي والقرد اإلنسان بني املقارنة ولكن وبينه، بيننا

نوعيٍّا. وليس درجي وبينهما بيننا الفرق ألن حسن؛ أساس عىل
بالعقل نضبطها بعواطف تعمل التي غرائزه ولنا الحيوان، من ذلك مع وأصلنا
ضبط يستطيع الذي الكبري الدماغ هو الحيوانات جميع عىل وامتيازنا نضبطها، ال وأحيانًا
إنما دماغ، الباقي للحيوان ليس أنه هذا معنى وليس الحيوان، يستطيعه مما أكثر عواطفنا

دوننا. الحيوانات أرقى إليه يصل ال الذي للتفكري يتسع وأضخم أكرب دماغنا أن معناه
يقترص املحار أو كاإلسفنج الحيوان أحط إن اإلجمال: وجه عىل نقول أن ويمكن
ارتقى فإذا عينه؛ تُْطَرف عندما ألحدنا يحدث كما االنعكايس، الرجع عىل العصبي نشاطه
يف نرى كما فيفر، يخاف أو فيقاتل، يغضب عاطفيٍّا؛ نشاطه أصبح ذلك عىل الحيوان
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العواطف، لهذه — كثريًا أو قليًال — الضبط قوة للعقل صار ذلك عىل ارتقى فإذا السمك؛
اإلنسان. يف أكثره عىل الضبط وهذا

فيها نستسلم ال التي الحالة أو الوقفة تلك إىل أي الوجدان؛ إىل يعود العاطفة وضبط
نقف أننا وندري ونتأمل، نقف بل الخصم؛ رضب إىل نندفع فال مثًال، الغضب لعاطفة
الذكي، التفكري إىل يؤدي وجدان أي الظرف؛ يقتضيها التي املثىل الخطة يف ونفكر ونتأمل،

الذكي. التفكري هو بل
النور لقاء عند العني طرفة يف نرى كما انعكايس؛ َرْجع العصبي نشاطنا من وكثري
الغضب يف نرى كما عاطفي؛ رجع منه وكثري الطعام، رؤية عند اللعاب وتحرك الساطع
من والقليل االنعكايس، الرجع هو ذلك مع العاطفة وأساس والفرح. واالشمئزاز والحزن
إىل نصل وقد املختلفة، االعتبارات فنزن مشكلة َحلَّ نحاول حني وجداني العصبي نشاطنا
ولكنه بها، الزواج يف يفكر ثم الفتاة نحو قوية عاطفة يحس كالشاب عواطفنا، ضد قرار

اقتصادية. أو اجتماعية العتبارات اإلحجام إىل ينتهي
زيادة أي: الوجدان؛ وزيادة أخاديده ووفرة املخ بضخامة الحيوان عىل نمتاز نحن

التفكري.
الحيوان عىل العقيل بالرقي يمتاز اإلنسان جعلت كثرية أخرى اعتبارات هناك وبالطبع
التعرف يف الشم دون النظر عىل اعتمدنا أننا مثًال: منها أخاديده؛ وكثرة املخ ضخامة قبل
حتى الرؤية، وجدان هو — وجداننا باألحرى أو — وتفكرينا والنبات، والحيوان األشياء إىل
يف بالعني، الدنيا نعرف فنحن تفكريًا»؛ «يفكر نقول: كنا لو كما رأيًا» «يرى نقول: إننا

الشم. أي: باألنف؛ يعرفها الحيوانات معظم أن حني
عواطفنا، من منفصًال موضوعيٍّا فهًما — ما حدٍّ إىل — الدنيا نفهم تجعلنا والرؤية
من مجموعة هي الكلب، عند فالدنيا ذاتيٍّا؛ — كبري حد إىل — الفهم فيجعل الشم أما
صحيحة تكون تكاد خارطة لنا فرتسم عندنا العني أما وأنفه، فمه يف العصبية االنعكاسات
معاني يف كلماتنا هنا ومن للكلب؛ صحيحة خارطة يرسمان ال والفم األنف ولكن للدنيا،
فإنها التشوف؛ التبرص، الرَِّويَّة، الرؤيا، الرؤية، االستطالع، التطلع، النظر، الرأي، التفكري:

العني. تفكري عىل تدل كلمات كلها
مثًال — الحيوان ل تََعقُّ إن فنقول: الحيوان، وبني بيننا املقارنة يف نزيد أن ونستطيع
ونسلك نحس ونحن فقط، بمقتىضإحساسه ويسلك يحس هو ؛ ِريٌّ تََصوُّ لنا وتعقُّ ، —حيسٌّ
تتصور العليا الحيوانات من كثريًا ألن ُمْجَمل؛ كالم أيًضا وهذا وتخيُّلنا. رنا تصوُّ بمقتىض

درجتنا. تَبْلُغ لم وإن وتتخيل،
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فال اللغة، من محروم والحيوان تصوريٍّا. تخيليٍّا التعقل من كثريًا تجعل عندنا واللغة
الصور، تنتقل حني األشياء عن بالكلمات والتفاهم أذهاننا يف الصور رسم من نجد ما يجد

بالحديث. أذهاننا يف األخيلة وتتغري
التطورية: النظرة هي أخرى، نظرة ولننظر

نحس أننا انحطاطه وبرهان االنعكايس؛ الرجع هو العصبي النشاط يف األنواع أَحطُّ
قطع بعد تحدث الوخز أو التجميش من القدم حركة فإن املخ؛ إىل حاجة بال الرجع هذا

املخ. وليس الفقار» «داخل الشوكي الحبل هو هنا اإلحساس مركز ألن الحيوان؛ رأس
الغريزي. الرجع أي: العاطفة؛ االنعكايس، الرجع من وأعىل

التعقل. إىل يؤدي الذي الوجدان هو هذين، من وأعىل
انعكاسية — اإلسفنج مثل — القديمة البدائية األحياء وجميع الحيوانات، وأقدم
الوجدانية هي الحيوانات وأََجدُّ (الغريزية)، العاطفية الحيوانات ِقدًما منها وأقل السلوك،

اإلنسان. هو وأعالها للعواطف، تستسلم وال تتعقل التي
العصبية رجوعنا أقدم فإن غريها؛ أو بالخمر التخدر وقت أو نومنا يف نراه وهذا
تزعزًعا أكثرها هو وأََجدُّها الخمر، أو بالنوم يتزعزع ال نفوسنا، يف أرسخها بالطبع هو
الرجع ولكن بالوجدان. التعقل عن نعجز الحالني هاتني يف فنحن الخمر، أو النوم يف وزواًال
أحيانًا بل نيام، ونحن حتى نسحبها فإننا َقَدَمنَا أحٌد جمش إذا كما حيٍّا؛ يبقى االنعكايس
النوم يف للوجدان مكان هناك ليس ولكن النوم، يف جنسيٍّا نشاًطا فنجد حية تبقى العاطفة

التخدر. وقت أو
الوجدان وتفكري والكراهة، والرشه واألنانية والحسد الغضب مثل هو العاطفة تفكري
العاطفة تملكني وحني والرشف. والتبرص والواجب واملروءة والهندسة املنطق مثل هو
أو جائع وأنا آكل أو الخوف من أجري عندما يحدث كما أفكر أكاد فال منفعًال أكون

َغَضب. يف أتشاجر
وأروي املنطق عىل وأعتمد وأَتَبَرصَّ فأقف وأخرى، عاطفة بني أَُواِزن الوجدان يف ولكني

وأؤلف. وأَُحلِّل وأنتقد
قبل ديكارت، قال كما هو وأعمل، أفكر أني أدري وأنا وأعمل أفكر أن هو الوجدان

موجود.» أنا ولذلك أفكر؛ «أنا سنة: ٣٠٠ من أكثر
أفكر. أكاد وأنىسنفيسفال كالقرس، أو قًرسا شهوة أو رغبة يف أنساق أن هي العاطفة
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بها وينساق بعاطفته ينفعل وهو بوجدانه)، =) بوجوده يدري ال عاطفي الحيوان
وهو العاطفة، أْمَلته ذاتيٍّا تصويًرا عقله يف رة مصوَّ والدنيا ترصفه. يف كاملضطر أو مضطرٍّا

الواقع. يخالف تصوير
والدنيا االعتبارات، بني ويوازن ويتأمل يقف بوجوده، يدري وجداني، اإلنسان ولكن
أو بانفعاالته متأثر غري الواقع يف تقريبًا هي كما أي موضوعيٍّا؛ تصويًرا ذهنه يف رة مصوَّ

قليًال. متأثر
ويكاد العاطفة، يف عليه نكون عما الوجدان يف نختلف أننا نجد أنفسنا نتأمل وعندما
كالديدان الحيوانات— من كثريًا أن والواقع والنوم. اليقظة بني الفرق االختالفيساوي هذا
وعواطفه بغرائزه ينساق البرشي؛ النوم حال يف كان لو يعيشكما والحرشات— والزواحف

وجدان. له ليس إذ يملك؛ ما كل هو هذا ألن وانعكاساته؛
التسليمي الذاتي والنظر العاطفة من منها كل ينقلنا أن والعلم والدين الفلسفة وغاية
يف ما بَقْدر املجتمع ُرِقيَّ نقيس أن ويمكن االنتقادي. املوضوعي بالنظر الوجدان إىل للدنيا
العاطفي السلوك يرفض الذي هو الحكيم والرجل وجدان. من ومذاهبه وأشخاصه زعمائه
هو النفسية للسالمة السديد واملقياس املوضوعي. الوجداني السلوك إىل ويعمد الذاتي
تكون املوضوعي بالنظر الوجدان عىل والترصف السلوك يف اعتمادنا قدر عىل إذ الوجدان؛

النفيس. املرض يكون العواطف وراء وانسياقنا الوجدان من بُْعدنا َقْدر وعىل سالمتنا،
إحساسنا ترك عىل تحملنا التي العاملية» «الغريزة وهو الذكاء، إىل يؤدي والوجدان
حقيقتها يف هي كما أي: موضوعية؛ رؤية الدنيا نرى حتى انفعاالتنا الخاصوالتخلصمن
لنا رها تَُصوِّ كما ليس أي: خوفنا؛ أو طمعنا أو هوانا أو غضبنا لنا رها يَُصوِّ كما وليس
ِقيًَما نُِحسُّ بالوجدان ألننا جديدة؛ عاطفة يكون البرش يف الوجدان يكاد بل انفعاالتنا.
والنبات والحيوان والنجوم العالم أصل عن نتساءل — كونية بل — عاملية مقاييس ونتخذ
والدين الفلسفة وقيمة الذرة وأجزاء الصينية الحضارة ونبحث ومنتهاه، الكون وأصل
هو الوجدان أليس املستقبل. ونصوغ الطبيعة وننتقد الفضيلة، وأصل الوجود، من والغاية
بني حمراء الطبيعة يرى حني ففي والقداسة؟ الثورة بني يجمع أن عىل غاندي يحمل الذي
األفيانويس بإحساسه أي — بوجدانه هو يعمد وتقتيل، وبطش قسوة كلها واملخلب الناب

الهنود. عىل ُمَسلَّطة بنادقهم يرى وهو حتى اإلنجليز، حب إىل الدعوة إىل —
ما نعرف ال ولكنا عرصنا. يف نعرفه إنسان أسمى يف اآلن وجداننا هو هذا ذلك ومع

السنني! من األلوف بعد الوجدان هذا يكون سوف
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ما يفصل جديد اخرتاع إنه أي ذاته؛ يف عظيم يشء الطبيعة من ورثناه كما ووجداننا
والثقافة. باملجتمع أعظم ولكنه الحيوان، وبني بيننا

الوجدانية الفكرة هذه فإن الحيوان؛ يعرفها البرشوال يعرفها التي املوت فكرة إىل انظر
الحياة وفكرة والرذائل، والفضائل الدين، ومبادئ اآللهة اخرتاع مركَّبات: حولها جمعت قد
عظمى. زيادة بذلك الوجدان وزاد والحرف، الصناعات من الكثري حركت أنها كما الفاضلة،
وشتى والفلك الهندسة وعلوم الحكومة أوجدت التي الزراعة اكتشاف إىل وانظر

األخرى. املعارف
منها كل تعد التي االجتماعية النظريات وكذلك الوجدان، يف اللغة قيمة ننىس ال وكذلك
وجدان العامل هذا عند «ليس قولنا: مثًال وأذكر وجدانيٍّا، تفهًما املجتمع م لتفهُّ محاولة
يف العمال آالف إىل يتعمم ولم نفسه، عىل مقصور االقتصادية لحالته فهمه إن أي طبقي»؛

هذا. عىل وِقْس العالم، هذا
ًة حاسَّ يكون أن املاِضينَْيِ ره وتطوُّ تكوُّنه ضوء يف اآلن نبرصها كما الوجدان وغاية

حقيقتها. يف هي كما الكون هذا يف األشياء بها نعرف كونية
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يدعى رجل دعاته أكرب وكان الفراسة»، «علم يُْدعى عرش التاسع القرن يف يشء هناك كان
خارطة للمخ يرسم هذا جول وكان مزاعمه. لتصديق استعداًدا الجمهور من وجد جول،
القحف، خلف يف النتوء فهذا ذكائهم؛ ودرجات أخالقهم للناس ويَُعنيِّ الكفاءات، فيها يُبنَيِّ
أو الخلف من يليها وما األذن فوق وما الجبني يف األبعاد وهذه الجبهة، يف الغثور وهذا
أوروبا وكانت نتفرَّسها. أن يمكن الشخص يف معينة كفاءات عىل يدل هذا كل األمام،
هذا الفراسة َمذْهب شاع ولذلك الغيبيات؛ عن تُْغِنيها التي املادية التفسريات إىل تشتاق

قصري. غري وقتًا
نستطيع ال إننا أي صحيحة؛ غري هذه الكفاءات نظرية أن أَثْبََت العلمي البحث ولكن
أو الرذيلة أو الغدر عىل واألخرى الصدق عىل إحداها تَُدلُّ املخ يف خاصة بقًعا نَُعنيِّ أن
املخ، يف ومتعددة مختلفة إصابات من فيها حدث بما األوىل، الكربى الحرب ولكن الفضيلة.
أو اليد، حركة أو للنظر، املخ يف ُمَعيَّنَة مراكَز هناك أن هو جول؛ مزاعم يَُقاِرب شيئًا أثبتت
البقع هذه إحدى يف املخ أصيب إذا بحيث ذلك، غري أو الكالم، أو اليد، إبهام حركة حتى

الرؤية. عن أو اإلبهام تحريك عن أو الكالم عن املصاب عجز
بمراكز يتصل كي الدوام، عىل يتسع املخ يف الحيس املركز أن ثبت إذ هذا؛ من وأكثر
ومن وآخر؛ ٍّ ِحيسِّ مركز بني تصل التي املخ خاليا من املاليني طريق عن أخرى حسية
تُْعِجز قد املخية اإلصابة فإن الحرب؛ يف الجرحى هؤالء يف مألوفة كانت التي الظاهرة هنا
املركز ولكن ُجِرَح للسان املخي املركز ألن الكتابة؛ عن تعجزه ال ولكنها القراءة عن أحدهم
الحسية املراكز هذه اتصال ولكن يَْقرأ. وال يَْكتب فهو يُْجَرح؛ لم واإلبهام لليد الحيس
الحسية باملراكز باقيًا يزال ال بحاسة نفقده ما ألن مضمونًا؛ الفهم يجعل ببعض بعضها

األخرى.
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يكون ألنه الكبري؛ القحف يف املخ قيمة أصح، بكلمة أو الكبري، املخ قيمة هنا ومن
قائًما التذكر وتَْجَعل املختلفة، اإلحساس بقع تَْرِبُط الخاليا هذه ألن التالفيف؛ كثري مثًال
يحتاج التذكر أن نفهم أيًضا هنا ومن األخرى؛ بقيت واحدة َفَسَدْت إذا قواعد، جملة عىل
كان قصيدة، نحفظ أن أردنا فإذا حسية؛ بقع بجملة نربطه أن إىل راسًخا، يكون كي
كتبناها وإذا السمع)، بقعة =) نسمعه عاٍل بصوٍت تلوناها نحن إذا أرسخ، لها حفظنا
فهذه النظر)؛ بقعة =) الحروف رؤية هذين عىل ويزيد واإلبهام)، باليد اللمس بقعة =)
من حفظناها إذا أضعف حفظنا ويكون َحِفْظنَا. ما ننىس فال بالذاكرة ترتبط الثالث البقع
ألن نكتبها؛ لم إذا ضعًفا وأقل واللمس؛ النظر رباَطي نفقد هنا ألننا بعده؛ نتلوها شخص

واإلبهام. باليد اللمس رباط تزيد الكتابة
جزءًا نزعنا إذا يحدث ولذلك الحسية؛ باملراكز تتصل التي الخاليا من ماليني وباملخ
ألن ذكائه؛ يف نقص أيَّ يُِحسُّ ال وهو النزع عقب عاد قد الشخص أن نجد أن منه
إىل الخاليا بماليني متصلة زالت ما بل تنقطع، لم بالنزع منها جزء ُقطع التي الشبكة
ال العام الذكاء ولكن معينة، صغرية مهارة فقدان إىل النزع يؤدي وأحيانًا الحسية. املراكز
ركوب أو الرسم أو الكتابة أو الخياطة مثل املعينة الصغرية املهارة أن هذا وتفسري يُْفَقد.
كانت التي املهارة َفَقْدنا املركز هذا تلف فلما معينًا، حسيٍّا مركًزا تتحيز كانت البسكليت
فالذكاء الفقدان؛ هذا ه يَُرضَّ لم — فيه التي الخاليا بماليني — املخ ولكن عليه، متوقفة
تزيد كثرية تالفيف يحوي األغلب يف ألنه الكبري؛ املخ قيمة هنا ومن هو؛ كما يزال ال العام
مؤكًَّدا مقياًسا ليست الرأس ضخامة ولكن الذكاء، فيزيد الخاليا فيها تنمو التي الفسحة
املخ يف ضخامة تكون وقد الَعْظِمي، القحف ثخانة إىل يعود قد الكبري الرأس ألن لصحة؛

التالفيف. يف قلة مع
ا. جدٍّ صغرية وأحيانًا صغرية، برءوس يتَِّسُمون البلد ثلثَي أن ننىس أال يَِجُب أننا عىل
الذكاء زيادة بأن االعتقاد عىل يحملنا اإلنسان إىل الدنيا الحيوانات من العام التطور وموكب
هناك ولكن املئوي. املقدار حيث من ا مخٍّ األحياء أكرب اإلنسان ألن املخ؛ زيادة رافقت قد
قحفه فإن نَا؛ ُمخِّ من أكرب كان مخه أن عىل يدل وقحفه انقرض الذي النياندرتايل اإلنسان
مكعب. سنتيمرت ١٣٥٠ عىل نزيد فال نحن أما مكعب، سنتيمرت ١٧٠٠ تجويفه يف يبلغ كان
الصحيح التعليل يكون وربما هذا، ذكائه مع اإلنسان هذا عىل نحن نتغلب أن العجب ومن
للخدمة؛ أداًة باألحرى تجعله أو الذكاءَ تُِزيد واللغة الكالم، يستطع لم عضوي لنقص أنه

ينفعه. لم لذلك ذكاءه فإن ُحِرَمَها قد كان فإذا
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يقوم — املخ وهو — وأعالها الغريزية، األعمال بأبسط يقوم أسفلها طبقات والدماغ
تزال ال العواطف فكانت كلب، ُمخَّ جولتز نََزَع وقد وتخيُّل. تَذَكُّر من به وما بالوجدان
العواطف هذه عن التعبري ولكن اآلخر. الجنس ويشتهي ويغضب ويكره، يُِحبُّ فيه؛ حية
وإذا عاليًا، نباًحا نَبََح أَنِْفه عىل ذبابة َحطَّْت فإذا ضابط؛ له ليس صارًخا بل طليًقا، أصبح
نفهم هنا ومن يوم؛ كل يجري كان النقل هذا أن مع أيًضا، نبح يأكل كي مكانه من نُقل
العواطف. يَْضِبط الذي الوجدان مكان هو أيًضا املخ وأن املخ، بطريق يَْحُدث التعلم أن

هناك ليس ولكن الذكاء، زيادة عىل — التطور ضوء يف — تَُدلُّ املخ ضخامة إن قلنا:
ومرونتها الرشايني توزع يف أَْصل للذكاء يكون وربما الرأي. هذا عىل جازم حاسم برهان
العديدة الصغرية الرشايني من شبكة إىل تحتاج الذكاء عىل القدرة إن أي املخ؛ خاليا يف
عىل القدرة وزادت املخ غذاء انتظم حسنة الشبكة هذه كانت فإذا بالدم؛ املخ تغذي التي

العكس. يُْحِدث والعكس التفكري،
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السيكلوجيني من كثريين أن إىل غموضها أدى وقد الغامضة، الكلمات من «غريزة» كلمة
عاًما الطفل أتم متى وإنه غريزة، امليش إن يقول: أن يستطيع إنسان أي فإن يتجنبونها؛
خَطَفتْهما اللتني الهنديتني ِبيَّتنَْي الصَّ حادث هناك ولكن قدميه. عىل منتصبًا يميش رشع
يف وتستيقظان أربع، عىل كالذئاب تجريان وُهَما العارشة بعد ما إىل بقيتا فإنهما ذئبة،

الحواس. سائر دون الشم حاسة عندهما احتدَّت وقد وتعويان، الليل يف ُمَعيَّنَة لحظة
مثل مختلفة، مالبسات لها مألوفة كلمة يتناول أن العلمي املفكر فيه يقع ما وأسوأ
القديمة ُمالبََساتها مع تتفق ال محدودة علمية ملعاٍن فيستعملها ونفسوغريزة، وروح عقل
يقاطعون األوروبيون والعمليون وعقيدية. تقليدية زخارف أو أعباء من عليها تراكم وما
كلمات منهما ون فيشتقُّ القديمتني اإلغريقية أو الالتينية إىل ويْعِمُدون الكلمات هذه مثل

املعينة. بحدوده الجديد املعنى تؤدي
الحكم نستطيع ال ما النشاط أو الحركة من هناك فإن كبري؛ الغريزة بشأن واالختالف
يف يعيش كان رجل عىل ُقِبَض فقد اكتسابي؛ عمل أم وراثية غريزة هو هل فيه الحاسم
فكان املتميعة األطعمة أما جامدة، دامت ما املألوفة أطعمتنا يأكل فكان أمريكا، يف الغابات
التي هي الغابة بيئة أن الواقع أن مع بغريزته، يكرهها كان لو كما ويصد، منها يشمئز
موروثة، لغريزة أربٍع عىل منهما كل تَْسَع لم الهنديتني الفتاتني أن كما التميع، يكره جعلتْه

الذئاب. وسط يف معينة لرتبية ولكن
فنقرر محاكاة، أو تعليم أو تربية إىل نعزوه أن نستطيع ال ما النشاط من هناك ولكن
إذا ويخاف يبكي أو برصخة، فوجئ إذا يَِفزُّ الرضيع كالطفل موروثة، غريزة أنه لذلك
والكبار الصغار ولعاب بغريزته. يرضع هو كذلك السقوط، يخىش بحيث جسمه ُحرَِّك
بغريزته، الفتاة إىل يلتفت والشاب الطعام، رؤية عند انعكاسية بحركة الجوع وقت يجري
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أحيانًا الشاب حتى بل — الصبي أو الطفل يعرف ال أمثالها أو االنفعاالت هذه جميع ويف
الدوافع. هذه من الغاية —

يتشعع بؤري مركز إنها فيها: نقول ما وقصارى الغريزة، نعرف أن األشياء أشق ومن
فغريزة انفعاًال، أو عاطفة نسميها تلتهب أو تحتدم حني الغريزة وإن نفيس، نشاط منه
إىل وأَذْكر الجنسية، الغريزة نسميها: تحتدم حني ولكنها إنسان، كل يف قائمة التناسل

والخوف. والقتال والرسور الغضب عواطف جانبها
النفيس كياننا يف باقية تزال ال قديمة حيوانية دوافع الغرائز إن نقول: أن ونستطيع
العمل رسعة بها يراد «أجهزة» وإنها الجسمي، كياننا يف والشعر واألظافر اللحية كبقاء

وحشية. بيئة يف السالمة نحو الشخص وتوجيه تفكري، بال
حني بسيطة فهي ُمَركَّبة، أو بسيطة انعكاسية حركة الغريزة إن يقول: من وهناك
أو الخروف نذبح أو العدو من نختبئ حني ُمَركَّبة وهي لنا، الضوء ملفاجأة العني نُْغِمض
التي الغرائز مجموعة إىل النهاية يف يعود النفيس أو الذهني نشاطنا وجميع املنزل. نبني
أنها الظن أغلب ولكن عرشين، أو عًرشا أو أربًعا الغرائز هذه تكون وقد النفس. تحتويها
نفسية ُمَركَّبات هو إنما بيولوجية» «غرائز مكدوجال يسميه مما كثريًا وإن ذلك، من أقل
كثريًا أن يف أيًضا شك ليس أنه كما أصلية، غرائز أربع أو ثالث من أساس عىل اجتماعية
نوًعا ١٤ نذكر أن يجب وهنا اجتماعي، نشاط الواقع يف هو إنما غريزيٍّا نشاًطا نسميه مما

وهي: «غرائز» مكدوجال يسميها النشاط من

واإلغاثة. والضعيف الصغري حماية إىل تؤدي األبوية، الغريزة (١)
والتزاوج. املغازلة إىل تؤدي الجنسية، الغريزة (٢)
واملطاردة. التجوال إىل تؤدي للطعام، الغريزة (٣)
واملطاردة. الهرب إىل تؤدي للخوف، الغريزة (٤)
والتدبري. الهجوم إىل تؤدي للقتال، الغريزة (٥)

بيت. وإقامة األشياء صنع إىل تؤدي للبناء، الغريزة (٦)
واالستفهام. والتشمم االكتشاف إىل تؤدي لالستطالع، الغريزة (٧)

إلخ. والبصق، التجنب إىل تؤدي لالشمئزاز، الغريزة (٨)
العقار. وصيانة واالدخار الجمع إىل تؤدي االمتالك، غريزة (٩)

والبكاء. والنداء الرصاخ إىل تؤدي االستغاثة، غريزة (١٠)
مجتمع. يف البقاء يف الرغبة إىل تؤدي االجتماع، غريزة (١١)
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والعرض. واملنافسة القيادة إىل تؤدي اإلعالن، غريزة (١٢)
واالنعزال. والخشوع االحرتام إىل تؤدي الخضوع، غريزة (١٣)

الضحك. إىل تؤدي الضحك، غريزة (١٤)

نجد ثم بسيط، انعكايس َرْجع عىل يعتمد كاإلسفنج الحيوانات أدنى أن نشاهد ونحن
سلوكه يف يعتمد — اإلنسان وهو — الحيوانات وأرقى الحرشات. يف العام الغريزي السلوك
يُْحِدث الذي والوجدان بعقله. وينقحها عليها يبني ولكنه الغرائز، من فقط أسس عىل
يف التنقيح وهذا لها. مداورة أو تنقيحها أو الغرائز بني تردًدا النهاية يف يكون قد التعقل
الرواضع. أي: كاللبونات؛ العليا الحيوانات سائر يف يوجد مما أكثر اإلنسان يف يوجد الغرائز
رؤية عند اللعاب تحرك ومثل: الضوء، ملفاجأة إغماضالعني مثل: االنعكايس؛ والرجع
الجذور اتجاه عن النهاية يف الرجع هذا يختلف ال وقد العصبي. النشاط أبسط هو الطعام،
املصباح. نحو الفراشة اتجاه أو الضوء، نحو الورق اتجاه أو الرطوبة، نحو الشجرة يف
عن معدولة أي: مكيفة؛ انعكاسية رجوع هو إنما نشاطنا جميع أن الرويس بافلوف وعند
االنعكاسية الحركة هذه فمن الطعام؛ رؤية عند الجوع َوْقت يتحرك لعاِبي فإن أصلها؛
الرجوع ومن والتصدق. الضيافة وكرم الخزف وصنع الطهي فن نشأ الساذجة الحيوانية
كراهة بل القسوة، وكراهة الرحمة نشأت الطفل نحو األموية باألحرى أو األبوية االنعكاسية
وغريها للبيوت البناء وفن العائلة نشأت الجنيس الرجع ومن الهند. عىل اإلنجليز استيالء

املمتلكات. تحمي التي االجتماعية النظم من
التايل: النسق عىل النفيس كياننا يف العاطفة وتجري

حركة. ثم عاطفة، ثم معرفة،

مكتبي: يف أقرأ قاعد أني ذلك مثال

معرفة. = فأر خشخشة كأنها حركة فأسمع (١)
انفعال. أي: عاطفة؛ = وتوجس قلق يغمرني (٢)

حركة. = وأستطلع أهبُّ (٣)

مًعا تسريان والحركة العاطفة أن ننىس أال يجب ولكن العواطف، يف الشأن هو وهذا
السكون من لنا تبدو ما عىل — والعواطف بينهما، الفصل نستطيع نكاد وال ترصفنا، يف
القلق، عند قاعد ُمتََجلِّد وأنا حتى القلب يف الدق رسعة أحس ألني حركات؛ هي إنما —
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ليس واستطالع) وبحث نهوض =) القدمني وحركة عاطفة) =) القلب حركة بني والفرق
كبريًا.

الطمأنينة، لتحقيق ونَِجدُّ للعيش نسعى أي: بعواطفنا؛ الدنيا هذه يف نتحرك ونحن
نستند ألننا الظلم؛ ونجحد العدل ونطلب االجتماعية، النظم ونؤيد العقار، ونقتني ونتزوج
الدوافع من مئات إىل وترتبت أصلها، عن بها وعدل تكيفت أصلية غرائز خمس أو أربع إىل
العاطفة هي فما الفلسفة، أو الدين عن كتابًا أؤلف كي مكتبي إىل أَْقُعد فقد االجتماعية؛
العاطفة؟ هذه إليها ترجع التي األساسية الغريزة هي وما الجهد؟ هذا إىل تدفعني التي

أن يحب أنه هذا ومعنى بغريزته، السقوط يخىش الرضيع الطفل بأن يَُسلِّم كلنا
الطمأنينة، ونتوخى أيًضا الغريزة بهذه نعيش الكبار ونحن مهده، أي: مكانه؛ إىل يطمنئ
الدين أو الفلسفة إيضاح يف أبذله الذي والجهد كله. الكون حتى أو الدنيا هو مهدنا وإنما
مرسِح عىل الذهنية أو النفسية الطمأنينة أنشد أن عىل تبعثني الخوف، عاطفة هو إنما
الرغبة منها أخرى، عواطف جملة العاطفة هذه مع اْشتَبََكْت قد وبالطبع َكْوني. أو عاَلِمي
الخصوم عىل واالنتصار الكتاب، بيع من املادي والكسب لشخيص، االجتماعي التقدير يف

الطمأنينة. يف الرغبة هي األصلية البؤرة ولكن فلسفتي، عىل يوافقونني ال الذين
واملثابرة؛ الجهد عىل تبعث التي وهي البرشية، للنفس املوطرية القوة هي والعاطفة
واملليمات القروش نسلمه بالنقود؛ الحساب الطفل تعليم علينا يسهل كيف نفهم هنا ومن
حتى أيام تميضعليه ال فإنه يقتنيها؛ التي واملسليات الحلويات بني ويميز يشرتي ونجعله
الورق؛ عىل مجردة بأرقام تََعلَّم إذا ُعْرشهما يحذق ال والطرح، الجمع من قليل غري يَْحِذَق
الجندي وفتور الربيطانية، اإلمرباطورية عن يدافع الربيطاني الجندي شجاعة هنا ومن
بعد مساءً السادسة الساعة عند العامل ه يُِحسُّ التعب هنا ومن عنها. دفاعه يف الهندي
أخرى ساعًة العمل عليه يُعرض عندما بالذات اللحظة هذه يف نشاطه ثم النهار، مجهود
أربع االستيقاظ يف األم تبذله الذي العظيم املجهود هذا أيًضا هنا ومن ونصف. ساعة بأجر
تُِحسَّ أن دون مريًضا كان إذا الليل طوال عليه السهر بل الليل، يف طفلها إلرضاع مرات
الذهني النشاط تَُحرِّك (عاطفة) موطرية قوة أحدثنا الحاالت هذه كل ففي يُذَْكُر؛ إعياءً
بوطنيته، الجندي يف أو ابنها، عىل بالقلق األم يف أو بالحلوى، الطفل يف سواء والجسمي،

الزائد. بالكسب العامل يف أو
غرائز بضع إىل أو واحدة، غريزة إىل ترجع التي بالعواطف الدنيا هذه يف نتحرك نحن

الجنيس. أو الذهني أو النفيس النشاط منه يتشعع بؤري مركز منها كل
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ما أي: والكفاح؟ والقتال والعمل النشاط إىل بها تتحرك التي األصلية الغريزة هي ما
أو العاطفة هي ما أي: نواحيه؟ مختلف يف نشاطنا منها يتشعع التي امللتهبة البؤرة هي
كراهة عىل بريطانيا يف املحافظني ِحْزب تحمل كما الحرب، عىل أملانيا تحمل التي العواطف
الضعيف الكاتب تحمل كما مرص، يف الحرية كراهة عىل الرجعيني تحمل كما االشرتاكيني،
املال، جمع الناسعىل كافة تحمل كما اإلرضاب، عىل ال الُعمَّ تحمل كما والسباب، البذاء عىل
الدعوى عىل املجنون تحمل التي العاطفة هي ما وأخريًا: الدراسة؟ عىل التلميذ تحمل كما

الدعوى؟ هذه إىل مرتاًحا فيستقر ملك بأنه
املجهود بذل عىل تبعثنا عواطف فينا تحرك غرائز جملة أو واحدة غريزة هناك هل

به؟ نعيش الذي والنفيس والذهني الجسمي
يف يتوسع وكان البرشي، النشاط ألوان جميع الجنسية الغريزة إىل يعزو فرويد كان
يف يراها كان كما بإيقاع، أمه يَْرَضع وهو الطفل يف يراها كان حتى الغريزة، هذه معنى
يُنِْكَر أن التطور، حقيقة يعرف أحد يستطيع وال الجمال. به نتوخى الذي الفني النشاط
أنثى عىل يتقاتالن الحيوان من ذكرين إىل عاجلة نظرة وحسبك الجنسية؛ الغريزة قيمة
مقدار لنا تبني الحب بشأن الشائعة القصص آالف أن كما الجنسية. العاطفة قوة ترى كي

البرشية. النفس يف العاطفة هذه تتحيزه الذي املجهود
الجنون؛ حاالت جميع إىل يؤدي الذي هو الجنسية العاطفة كظم أن يعتقد فرويد وكان
من وتخرج شاذة، بأساليب للربوز فتحتال للعاطفة، األصلية القناة يسد الكظم هذا ألن

متفجرة. هناك ومن متسللة هنا
كالتفوق، ألوانها بجميع السيطرة يف الرغبة أو التسلط غريزة أن يعتقد أدلر وكان
هذه ذلك، ونحو األقران من التقدير يف الرغبة أو الجنيس، أو االجتماعي أو املايل الربوز أو
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السبب، هما عْرَقَلتَها أو الغريزة هذه صد وأن كله، النفيس للنشاط األصل هي الغريزة
النفسية. والشذوذات األمراض لجميع

التفسري نخطئ تجعلنا وذهنية نفسية عادات فينا يغرس مجتمع يف نعيش ونحن
حرمة لها ألن — ولكنا اجتماعية، أحيانًا تكون قد التي عواطفنا) =) دوافعنا من لكثري
ما االجتماعية النظم من أيًضا هناك ثم طبيعية، نَْحَسبُها — مكررة ممارسات أو كبرية
الحرمان هذا أثر فنجد ًة، شاقَّ املمارسة هذه يجعل أو معني، نفيس نشاط ممارسة يَْحِرُمنا
ففي يجب، كان مما أكثر وجداننا يف النشاط هذا قيمة فتربز مختلفة، نفسية صعوبات يف
ا عامٍّ الجنيس القحط كان الجنسية، الغريزة عن بنظريته تمخض حني مثًال، فرويد عرص
ولكنا ضوئه، يف ويَُعاَلج إليه يُْعَزى النفسية األمراض من كثريٌ وكان تقريبًا، األمم جميع يف
األمراض نجد ذلك ومع مثًال، األمريكية املتحدة الواليات يف اآلن الجنيس القحط هذا نجد ال

وأخطرها. أفشاها عىل النفسية
آالف فيها وظهرت إنسان، مليون ٣٠ نحو فيها ُقِتَل حربان أيامنا يف حدثت وقد
األمة هذه وزكت ونمت أيًضا ظهرت ثم جنسية، أسباب إىل ترجع ال التي النفسية األمراض
أعظم من وكان التعاون، مبدأ عىل واعتمدت العيش، يف املباراة مبدأ َجَحَدْت التي الروسية
النفسية، األمراض من تقريبًا ُخلُوُّه الجديد املجتمع هذا يف السيكلوجيون إليه اْلتََفَت ما
أين وإذن التفوق، أو الربوز أو والتسلط السيطرة دون يحول روسيا يف القائم والنظام
يتشعع التي النشاط بؤرة وإنها غرائزنا، أقوى هي التسلط غريزة إن يقول: الذي أدلر

الحيوية؟ دوافعنا سائر منها
الذي العرص هذا فيه، عاش الذي العرص ضحية كان وأدلر فرويد من كالٍّ أن الحق
والتسلط بالتفوق الطمأنينة توخي عىل إنسان كل تبعث كانت التي القاتلة باملباراة حفل

الزواج. من والشبان الفتيات من كثريًا َحَرَم الذي الجنيس بالقحط حافًال كان كما
أيامه يف الطفل إىل البرشي للنشاط األصلية البؤرة تفسري يف نَْرِجع أن وحْسبُنا
يف رغبته أي: السقوط؛ من خوفه هي يتعلمها؛ لم غريزة فيه نَِجُد فإننا األوىل، وشهوره
اختلفت مهما نشاطنا ألوان لجميع األصلية الغريزة هذه تكون ال َفِلَم مهده، عىل االطمئنان
وموقف فرويد موقف ناصع بيان يف لنا يوضح التفسري هذا عىل االعتماد إن بل األلوان، هذه

أدلر.
عن البعد يكون املستقبل من والتوجس والخوف واالضطراب القلق يكون فحيث
صوًرا القلق هذا يَتَِّخذ وقد السقوط، وشك عىل طفًال كان لو كما أحدنا فيحس الطمأنينة،

منا. كل فيه يعيش الذي املجتمع بألوان تتلون مختلفة

30



األصلية الغريزة

من للكثري قاتًما املستقبل ويبدو العوانس وتكثر الزواج سن فيه تتأخر مجتمع ففي
العاطفة وتبدو حياتهن، يف يشء كل كأنه الخوف هذا ويعود كيانهن، الخوُف يَُعمُّ الفتيات
وهنا الوسط، هذا مثل يف كذلك تكون أن وتجب النفيس، النشاط بؤرة كأنها الجنسية

الفرويدية. السيكلوجية تفسري
من يجلبه وما التعطل ويحدث الفقر، يعم كما الكسب يف املباراة فيه تعم مجتمع ويف
هذه يف السقوط من والخوف والتسلط، التفوق نحو النشاط يتجه وفاقٍة وحرماٍن تعاسٍة

األدلرية. السيكلوجية تفسري وهنا ينقطع، ال ا همٍّ يكون املباراة
خوف ثم املهد، من السقوط من الطفل خوف الخوف، هي كله البرشي النشاط فبؤرة
عانًسا، تعيش أن من الفتاة وخوف املجتمع، يف والحرمان الفقر من ذلك بعد إنسان كل
وخوف الرسوب، من التلميذ وخوف السقوط، من الطيار أو القتل من الجندي وخوف
املحيطة الدول تألب من أملانيا وخوف العيش، وسيلة تحرمه التي الحرية من الرجعي
امتيازاتهم، تحرمهم التي االشرتاكية املبادئ من اإلنجليز من املحافظني وخوف عليها، بها

يستغلونها. التي الهند استقالل من اإلنجليز الساسة وخوف
واالقتصاد بل واملخاطرة، الشجاعة عىل يبعث الذي وهو األصيل، املحرك هو فالخوف
يف بالكابوس ولو َمِرْضنَا، عالًجا له نجد ولم الخوف هذا زاد إذا ولكن والحكمة، والتدبر
تصبح الطمأنينة وتَُعمُّ الخوف يَِقلُّ وحيث خطرية، أو بسيطة أخرى بانحرافات أو النوم،
املباراة، ألغيت حيث روسيا؛ يف حدث ما هو وهذا كاملعدومة، أو معدومة النفسية األمراض
من للخوف كظم هناك يَُعْد ولم والكرامة، الكسب يف كاملتساوين السكان جميع وصار
خوف هناك يعد لم بل دائمة، عزوبة يف البقاء أو االجتماعي السقوط أو املرض أو الفقر
التي املالية لألوراق بورصة هناك وليست مكنوزة، ثروة ألحد ليس إذ الثروة؛ ضياع من
النقطة من الوفيات وتحدث وينخفض، الدم ضغط إثرها يف فريتفع وتنخفض ترتفع

السكري. البول إىل الصدمات تؤدي كما والسكتة،
الخوف، هي النشاط إىل الحيوانات وجميع نحن تحركنا التي األصلية فالغريزة
بالغصون ونتعلق األشجار عىل نعيش أسالفنا مثل حيوانات — باملجاز — زلنا وما

الغابة. يف والعفريت الغول نخىش زلنا وما السقوط، ونخىش
الواقعية: التالية الحادثة هذه اْعتَِربْ

يكسب، متيرس صانع وهو زوجها، تُِحبُّ والثالثني الخامسة نحو يف مرصية زوجة
نحيفة الزوجة هذه وكانت يتحفظ، ال ثرثار وهو القهوة، عىل أمسيته بعض ويقيض
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املرأة هذه عن آلخر وقت من يتحدث زوجها وكان والدسامة، الجسامة يَُقدِّر مجتمع يف
الغرية هذه وكانت مرتدد، خوف والغرية تغار، فكانت الجميلة، األخرى وهذه السمينة
تسمن، لم ولكنها تسمن، كي البلدية الوصفات اتباع عىل وتحملها التجمل عىل تبعثها
واقرتب الزوج دخل مساء ذات ففي فكظمت، عالًجا، تََر ولم وقلًقا، خوًفا الغرية فصارت
منها يطلب الزوج هذا أن َزَعَمْت اجتمعوا فلما بالجريان، وتستغيث ترصخ بها فإذا منها؛

أوالد. ثالثة منه لها أن مع ورجًسا، نجاسة
أخرى امرأة زوجها يتزوج أن من َوَخْوفها تَْسَمن، أن عن عجزها أن والتفسري:
ترتاح أكذوبة إىل تلجأ أن عىل الكامن عقلها َحَمَل وجهها، يف املستقبل وانسداد سمينة،
العنب =) األزواج إىل تحتاج ال قديسة، أي: «ولية» أنها وهي الدنيا، يف إليها وتطمنئ إليها
األولياء ثياب ذلك بعد ولبست رجًسا، منها يطلب الذي زوجها عن مستغنية وأنها حرصم)،
إىل تصل كي بأسطورة احتالت القلقة نفسها إن أي املستشفى؛ إىل انتهت ثم والقديسني،

الواقعة. الحقيقة يف تجدهما لم اللتني والطمأنينة السالمة
يف أننا هي اإلنسان، يف إيجابية ناحية لها فإن الخوف، هي األصلية الغريزة كانت إذا
العالية، والرتب املال فنجمع والوجاهة، القوة نَنُْشد والقالقل باملخاوف الحافل مجتمعنا
للطمأنينة وسيلة املال أن — مثًال — ننىس ألننا ونموت؛ القوة طلب يف نستميت وأحيانًا
ال ثم منه املنشودة الطمأنينة إىل نصل أو نمرض، حتى جمعه يف فنجهد فقط، االقتصادية

زائفة. وجاهة عىل للحصول املال هذا نبذل وأحيانًا جمعه، عن نكف
تنسينا بحيث االجتماعية؛ الكرامة أو الوجاهة أو القوة عاطفة علينا تسيطر وأحيانًا
شهوته يحبس فإنه الشكوالتة؛ له نشرتي حني الطفل إىل انظر البدائية، شهواتنا حتى
إخوته عىل كربياء يف فيعرضها البيت إىل يصل حتى بها ويحتفظ الجاري، ولعابه إليها
قبل ونباهي نفاخر كي نقتني أن نحب مجتمعنا، يف الطفل هذا تقريبًا وكلنا يأكلها، ثم
الخوف عنا تُبِْعد واملباهاة املفاخرة لذة ألن بتاتًا؛ نستهلكه ال قد أو اقتنينا، ما نستهلك أن

هذا. وحسبنا بالقوة، وتشعرنا
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املختلفة؟ مجتمعاته يف اإلنسان يسلك كيف أي: البرشي؛ السلوك علم هي السيكلوجية
يكون وكيف يكره؟ أو يحب وملاذا عمله؟ يف يفرت يجعله وماذا النشاط؟ إىل ينبعث وكيف
الذكاء هو ما ثم الجنون؟ أو اإلجرام بواعث هي وما أحيانًا؟ يشذ وملاذا سويٍّا؟ إنسانًا
وكيف السيئ؟ الترصف أو الحسن الترصف يترصف وكيف والغفلة؟ البالهة أو والعبقرية
وتنضج؟ شخصيته تتكون وكيف وتنضج؟ نفسه تتكون وكيف وينضج؟ عقله يتكون

ماليني منذ َوِرثَه ما أي: البيولوجية؛ وراثته ثمرة هي وعقله ونفسه اإلنسان وشخصية
ِقيََمها واتخذ عاداته فيها وتعود وتعلم نشأ التي االجتماعية بيئته ثمرة هي كما السنني،

املختلفة.
ال تالفيفه تَِقلُّ الذي الصغري فاملخ تغيريه؛ نستطيع َقلََّما البيولوجي املوروث وهذا
إىل إحالتها عن نعجز االنطوائية والشخصية التالفيف، كثري كبري مخ إىل تغيريه نستطيع
أو ميزات إىل وتؤدي املخ يف تؤثر الداخلية بأعضائها الجسمية وبنية انبساطية، شخصية
هذا عىل يدل نسوية، عنارص يحمل منا كًال أن — مثًال — املعروف فمن نفسية، مساوئ
يحدث ماذا ولكن رضر، هذا وليس بطنه، أسفل يف صغري رحم ووجود صدره يف الثديان
عنارص تحمل هي إذ امرأة؛ كل يف الشأن وكذلك املألوف؟ عىل العنارص هذه زادت إذا
أو ٤٨ سن حوايل نهائيٍّا الحيض ينقطع وعندما شخصيتها، اختلت فيها زادت إذا رجلية
يف يحتجن النساء بعض إن حتى السنني، بمرور وضوًحا وتزداد العنارص هذه تبدو ٤٩

كالرجال. شواربهن حلق إىل الثمانني أو السبعني سنة
األجسام تلك إفرازات أي: الصماء؛ الغدد هورمونات إىل يعود العقل يف الجسم وتأثري
وأهم السوائل، هذه تحمل قنوات لها وليست مبارشة، الدم يف سوائلها تفرز التي الصغرية
القنوي إفرازهما جنب إىل فإنه الخصيتان؛ هي رجولته للرجل تقرر التي الغدد هذه
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رجولتنا؛ مظاهر يَُكوِّن الذي وهو مبارشة، الدم يدخل آخر إفراًزا نجد للتناسل) املني (أي:
وخفته الرجل حيوية هذا مع ثم األليتني، ونحافة الصوت وِغَلظ والشوارب اللحية مثل
العضوية النساء صفات إكسابها يف املرأة يف املبيضني بشأن يقال هذا ومثل وإقدامه،
وكيف النساء، هيئة يتخذون خصاهم تُْقَطع الذين الِخْصيَان أن كيف واذكر واملزاجية،
ومزاجهم، الرجال هيئة من شيئًا فتتخذ تعود الخمسني بعد الحيض قطع عقب املرأة أن
ويسارها، العنق قصبة يمني إىل اثنتان وهما العنق، يف الدرقية الغدة مثل أخرى غدد وهناك
وهما الغفلة، أو الذهن خمول وإىل وقفه أو النمو تََعطُّل إىل يؤدي منهما اإلفراز ونقص

الجهد. عىل املثابرة بقوة الجسم يزودان
الفجائي باالنبعاث الجسم لتزويد وهما الكليتني، فوق األدريناليتان الغدتان هناك ثم
من عائلته وسائر األسد يف حجم أكرب إىل الغدة هذه تصل ولذلك الخوف؛ أو الغضب وقت
الحيوانات يف تكرب وكذلك للوثوب، قوتها حشد إىل تحتاج كلها ألنها والقطط؛ والنمور البربة
ولكن األسد، غدة من أكرب الدرقية فغدتنا والفرئان، كالغزالن الرسيع الفرار إىل تحتاج التي
والحرب االنفجاري الوثوب حيوان األسد أن والنتيجة عندنا، مما أكرب عنده األدرينالية الغدة

املشاق. عىل والصرب املثابرة فحيوان اإلنسان أما الخاطفة،
مستقرة، هادئة الفيل حياة ولكن لبون، حيوان فكالهما والفيل، الفأر إىل وانظر
حرب يف فيعيش الفأر أما األدرينالية، الغدة تساوي تكاد عنده الدرقية الغدة فإن ولذلك
الغدة أضعاف تسعة بمقدار تزيد عنده األدرينالية الغدة فإن ولذلك ويفر؛ يَثُِب خاطفة
و٣٠٠ الفيل عند ٢٧ الدقيقة يف فهي منهما، كل يف القلب دقات يف هذا ويتضح الدرقية،
يف األدرينالية الغدة إفراز زاد إذا إنه نقول: كي الحيوانات هذه نذكر ونحن الفأر، عند

األجفال. رسيع متفزًزا الغضب رسيع فكان قلبه دقات زادت اإلنسان
الشخصية، تكوين يف ا جدٍّ كبري وتأثريها املخ، أسفل يف وهي النخامية، الغدة هناك ثم
اللحن وتعني الغدد، سائر يف تؤثر ألنها الغددية» الجوقة «رئيسة سماها بعضهم إن حتى

للسلوك. العام
معالجته تمكن وأحيانًا الغدد، نقصيف من ينشأ الذي النقصالذهني من أنواع وهناك
يعرف وكلنا الحيوانات، — غدد أي — أجساِم من تُْحَرض التي باملفرزات الجسم يُْحَقن بأن
وهي الجنون، تقارب جنسية بفورة فيها نُِحسُّ «١٥ سن «حوايل حياتنا يف فرتة بنا تَُمرُّ أنه
ومستقبله بكًرا اآلن إىل يزال ال امليدان هذا ولكن الخصوي، اإلفراز وفرة إىل األغلب يف ترجع

حارضه. من أكرب
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للشخص األدرينايل املزاج فنقول: أمزجتهم، بحسب الناس نرتب أن ونستطيع
الصبور للشخص الدرقي املزاج ونقول: واالندفاع، بالنزوة يمتاز الذي املتفزز االنفجاري
املتزن. الذكي للشخص — هنا معرفتنا قلة عىل — النخامي املزاج ونقول: املثابر، املتجلد
فإن الجسم؛ بكل بل فقط، بالعقل الدنيا هذه يف نترصف ال أننا القارئ يرى هنا ومن
الصماء الغدد إفرازات) =) وهورمونات الفيتامينات ومعدل الحرارة ودرجة الدم حالة
السبب لهذا هي والسيكلوجية وسلوكنا، تفكرينا يف يؤثر هذا كل واملخ، الحواس وسالمة
مرص ويف وحده، العقل وليس األشياء هذه كل اعتبارها يف يدخل إنه أي النفس»؛ «علم
آخر ويعيش اليوم يف جنيه مائة أو بألف الناس أحد يعيش حيث — املسكينة العظيمة
فيتاميني، غذائي نقص من ينشأ الذي البالجرا مرض الفقراء بني يتفىش — قروش بثالثة

الفقراء. الفالحني من كثري يف تَُرى بالهة إىل ويؤدي
النحيف، فالشخص الذهني؛ االتجاه يف يؤثر الجسم شكل أن قادم فصٍل يف وسنرى
يستدير الذي القصري املتكتل السمني الشخص من يختلف االنطوائي) =) الوجه طويل

الذهنية. واالتجاهات والترصف املزاج حيث من االنبساطي) =) وجهه
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يتكرر املراحيض سيفونات أن الغارة وقت القاهرة يف نجد كنا املاضية الحرب سنوات يف
وكلنا ميعاد، غري عىل ويحركها األمعاء يف يؤثر كان الطائرات قنابل من الخوف ألن شدها؛
الخرب يَُؤثِّر فقد ذلك، من وأكثر فيبولون، مزعج بخرب يُْفَجئُون الناس بعض عن سمعنا
َمَرض إىل الكارثة تؤدي وأحيانًا املخ، يف بنزف أو القلب بسكته الناسفيموت أحد يف املزعج
العظيم السقوط َخَربُ يَبْلُُغه املايل أو البنها، َوَقَعْت حادثة عن تسمع كاألم السكري، البول
السكري، بالبول إصابة إىل الصدمة فتؤدي ذلك، نحو أو بالبورصة، املالية قراطيسه يف
فنتربز األمعاء يف التهاب حدث التأثر زاد فإذا الطعام؛ عن فنَُصدُّ بحادثة نتأثر وأحيانًا
بما الجلد يلتهب أو باملعدة قرحة تحدث وقد «التعنية»، عامتنا يسميه مما ودًما مخاًطا

«أورتيكاريا». يسمى
يُْحِدث وهو لوقت، وقت من يتناوبنا متكرر» «خوف السيكلوجي التعبري يف هو والهم
من لها وليس أيامنا، يف السكتة وفيات زادت وقد أَحَدها، أو ذكرناها التي األعراض هذه
يُطاق، ال حد إىل زادت واملعنوية املادية الحياة تكاليف ألن الهموم؛ زيادة إال األغلب يف سبب
والرشايني القلب يف أجسامنا، يف هذا كل فيؤثر ونَْقَلق ونجرتها مخاوفنا يف نفكر فنحن
كان وقد الجسم، يف يؤثر العقل إن أي ذلك؛ من أكثر يف وربما واألمعاء، والبنكرياس
همومهم فكانت الجهد من كثريًا يكلفهم ال «قرويٍّا» طموحهم وكان قانعني، يعيشون آباؤنا
واألعباءِ التكاليِف كثريُة فهمومنا بالنجوم، ونتعلق الطموح يف فنرسف نحن أما معتدلة،

تحملها. عن نعجز التي
العرق أن أو اإلزعاج، أو الغضب َوْقت ع تُْرسِ القلب دقات أن يعرف لم من منا وليس
وَوْقَت املاء، فيطلب حلقه يف جفاًفا يُِحسُّ والخطيب الخوف، أو الخجل وقت يتصبب
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أحيانًا بل الخوف، من علينا يغمى وأحيانًا وجوهنا، وتْصَفرُّ تنفسنا ع يُْرسِ االضطراب
الكابوس. يف يحدث كما نتجمد

الجسم يف العقل لتأثري أخرى أعراًضا هناك ولكن واضحة، مألوفة األعراض هذه كل
كرسيه عىل يقعد يكاد ال وهو املصالح، إحدى يف كاتبًا يعمل شاب ذلك: مثال علينا، تخفى
رأسه يضع لو ويود نشاطه كل َفَقَد قد إعياء يف كأنه يُِحسَّ حتى العمل يف ع يَْرشَ كي
عمله يَْكَره أنه فيه ما كل وإنما متعبًا، جسمه وليس ذلك، يفعل وقد وينام، منضدته عىل
نفسه) =) عقله إمالء من هو إعياءه فإن ولذلك يهواه؛ آخر عمًال به يستبدل لو ويحب

وكراهة. سخط هو وإنما إعياء، ليس وهو
وهي وتنشطنا، العمل إىل تحفزنا ألنها مفيدة؛ صارت معتدلة كانت إذا والهموم
األول أن والهم االهتمام بني والفرق هموم، من بدًال اهتماماٍت ى تَُسمَّ بأن أَْوَىل عندئٍذ
نخشاه، ملوضوع اجرتار فهو الثقيل الهم أما ننجح، ال أو فننجح نعالجه موضوًعا يتناول
يف تشك كنت «إذا القائلة: الحكمة هنا من بل السيئ، تأثريه هنا ومن عالج، دون فنعاوده

ما. بصورة منه انْتَِه أي: فيه»؛ فخاِطْر يشء
وأساليب ن تََحسَّ الغذاء ألن املتوسطة؛ الطبقة يف (املعدية) األمراضالبكتريية َقلَّت وقد
هذه أفراد ألن وإرهاقها؛ الهموم الزدحام زادت العضوية األمراض ولكن ارتقت، النظافة
يف تؤثر فعقولهم تُْرِهُقُهْم، مطاِمَع قلوبهم يف ويُِكنُّون قاتلة، مباراة يف يعيشون الطبقة
حسنة فلسفة إىل حاجتهم َقْدَر حسنة عقاقري إىل حاجة يف ليسوا وهم األثر، أسوأ أجسامهم
يف تصلب إىل ثم رشياني توتر إىل يؤدي الهم من النفيس التوتر ألن راضني؛ بها يعيشون

املخي. باالنفجار مبكر موت إىل ثم الرشايني
وأيًضا الجسم، يف الحسن األثََر العقُل يَُؤثِّر كيف «اإليحاء» عن قادم فصٍل يف وسنرى
العقل) النفس(= أثر من الكثري يعرفون عامتنا إن هنا: نقول ولكنا السيئ، األثَر يَُؤثِّر كيف
«نزول» عندهم يسمى ما إىل العني يف مرضالجلوكوما بحق الفالحنييعزون فإن الجسم؛ يف
أحيانًا بل نفيس، توتر إىل تعود يف الجلد عىل تطفح التي واألكزيما كمد، أو حزن عقب
الجسم يف السليم العقل إن يقولون: الرومانيون كان وقد التوتر، هذا مثل من الربو يحدث
والخائف والحاسد الحاقد ألن أصح؛ بل أيًضا، صحيح القول هذا عكس ولكن السليم،

ألجسامهم. ُمْؤٍذ آخر مرض إىل أو رشياني توتر إىل النفيس توترهم يؤدي واملتشائم
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املشهور: األمريكي الجراح — بروكس بارتي الدكتور قال

العمليات إحدى — شك بال — يَذُْكر كثرية اختبارات به َمرَّت الذي الجراح إن
أية العملية عقب يجد ولم تماًما املرض فيها استأصل كما نجاح يف أتمها التي
النقه نحو التقدم من عليه بدا ما بعد املريض ولكن مضاعفات، عىل تدل عالمة
غاية إىل يهدف ال وكأنه ألم، غري يف — تََدرََّج ثم وبنفسه، حوله بما االهتماَم َفَقَد

ُمْقِنٍع. إيضاٍح عن الوفاة عقب الترشيح يكشف ولم املوت إىل — معينة

رواه ما تشبه أخرى أمثلة يذكر وكلنا الجسم، يف النفس تأثري عىل يدلنا املثل وهذا
املثل ففي ماتت، َحَرض فإذا الغائب؛ ابنها وتَنْتَِظر املوَت تَُكاِفح املحترضة كاألم الجراح،
بالحياة األم تشبثت الثاني املثل ويف ومات، الحياة إرادة وَفَقَد املريض تََضْعَضَع األول

ابنها. رأت حتى البقاءَ وأرادت
شأن ال النفس وأن فقط، الجسم يف أي: عضوية؛ أنها م نَتََوهَّ كثرية أمراض وهناك
باإلرادة تتصل نفسية، أمراض األصل يف أنها عىل يَُدلُّنا التأمل من قليًال ولكن فيها، لها

والتشاؤم. والهم والقلق كالخوف واالتجاه
النفسية الحال هذه فإن ويتشاءم؛ معاشه عىل ويَْقَلق املستقبل يخاف رجًال اْعتَِرب
هذا يتعب ثم الضغط، هذا قوة من سنني بعد تتصلب التي رشايينه يف الدم ضغط تزيد
فاملرضهنا املخ؛ يف باالنفجار «النقطة» أو القلب يف للسكتة ُعْرضة املريض فيكون القلب،
نحو سيئة وجهة اتجه املريض ألن نفسيٍّا؛ األصل يف كان ولكنه بالوفاة، انتهى وقد عضوي

ِجْسَمه. أَْمَرَض ثم نفسه فأرهق يطيق كان مما أكثر الهموم من وتحمل الدنيا،
ومرض القلب بمرض مريض ١٣٠٠ إىل دونيار ف. الدكتور عمد ١٩٣٤ سنة يف
البعيد من فإن العظام؛ بكرس — املفارقة وهنا — وأيًضا السكري، البول أي: الديابيطس؛
نفسية، ألسباب رضت قدمه أو تهشمت ضلوعه أو كرست ذراعه إىل يقول أن إنسان أي عىل
أي: الحاالت؛ هذه من املائة يف ٨٠ نحو أن ومعاونوه هو وجد دونيار ف. الدكتور ولكن
العظمي الكرس فيها بما العضوية األمراض هذه يف تعود حالة ١٣٠٠ من تقريبًا حالة ألف

نفسية. أسباب إىل
واالنزعاج، القلق إىل يعود الديابيطس حاالت من كثريًا بأن األيام هذه نسلم ونحن

عظامنا؟ تكسري يف النفس تؤثر كيف ولكن والرشايني، القلب تفتت الهموم وأن
البرتول كانون يف غضبها تنفث وقد األطباق، تكرس التي الغاضبة الخادمة اْعتَِرب
عائيل، أو مايل لسبب مغيًظا يسري األتومبيل سائق واْعتَِرب ويحرقها، فيها غضبه هو فينفث
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تدور التي اآللة أمام العامل واعترب عمليٍّا، سبٍّا يسبهم وكأنه املارة مصادمة إىل فيعمد
تهشيم سوى ذلك بعد يكون فال ذهنه يُْرِبك ثقيًال قلًقا ألن العناية هذه فيهمل بعنايته

قدمه. أو ذراعه
تفكري عىل تستقر ال قلقة بالدنيا ضائقة مرهقة نفًسا نجد الحاالت هذه كل ففي

ُمتَِّزن.
القلب؛ صداع يسبقه أن الدوام عىل يجب الرأس صداع إن السبب: لهذا أقول وأكاد
أجسامنا يف تُْحِدث الشك، أو الخوف أو الحسد أو كالغضب سيئة عواطف هناك إن أي

سيئة. أمراًضا
ولكن الحسن، الغذاء أو الصحي املسكن ينقصهم ال واملتوسطني األغنياء من وكثري
اجتماعية مباريات يف ويتورطون أطماعهم، يف يتطوَّحون ألنهم الحسنة؛ الفلسفة تنقصهم
الليل يف همومهم يجرتون واألرق، للقلق ُعْرضة الدوام عىل وتجعلهم ترهقهم، ثرائية أو
جسمية أمراض إىل هذه النفسية حالتهم تنتهي حتى باملستقبل ويتشاءمون والنهار،

حقيقية.
األمعاء تتحيز، ما أكثر أو أوًال، تتحيز نفسية أسباب إىل تعود التي الجسم وأمراض
الدموي املخاطي والرباز والخوف، القلق عقب الحدوث رسيعة املعدية فالقرحة واملعدة،
— واإلسهال اإلمساك بني — املعوي واالضطراب النفسية، الصدمة من إلينا يرسع كذلك
وكذلك الدموي، الضغط ارتفاع ذلك بعد ثم نفيس، قلٍق إىل الحاالت أغلب يف كذلك يعود
أسابيع؛ أو أيام بعد تزول وقد آلخر، وقٍت من تتناوبنا الحاالت هذه وجميع القلب، لغط
يعالج أن وقبل وتتفاقم، تدوم فإنها ماثًال املستقبل من والخوف دائًما القلق كان فإذا
وإنها علته عىل الوقوف بمحض — وهو نفسه، يعالج أن يجب بالعقاقري جسمه املريض
عواطفه عىل فيتسلط العلة يتعقل ألنه يشفى؛ قد — والقلق الخوف من ناشئة نفسية

جسمه. عىل السيطرة من ويمنعها
البحث يف السيكلوجيني بعض َفكََّر العواطف، طريق عن الجسم يف يؤثر العقل وألن
التنفس وكذلك انتظامه حيث من القلب ودقات النبض تقيس آلة بإيجاد الجريمة عن
املتهمني ألحد قلنا فإذا مثًال؛ الخوف، وقت تظهر األعراض هذه جميع فإن الدم؛ وضغط
أخرى معاني تستدعي الكلمة هذه فإن ساعة؛ كلمة الذهب من بسلسلة ذهبية ساعة برسقة

املكيفة. االنعكاسات مثل عاطفي هنا فاالرتباط ما؛ معينة بعاطفة تربط ألنها كثرية؛
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ذهنه، إىل ترد أخرى كلمات يذكر أن منه وطلبنا الساعة يرسق لم املتهم هذا كان فإذا
نبضه ويبقى توقف بال ترد وخواطره آخر، يشء أي أو الدكان أو الثمن سيذكر فإنه

الطبيعية. أحوالها يف وقلبه وضغطه
وقوفه؛ ويطول الكالم عن فجأة يقف ربما فإنه السارق، هو املتهم هذا كان إذا ولكن
ما ثم الريبة، عىل يدل نفسه التجنب وهذا الريبة، تثري التي الخواطر يتجنب أن يحب ألنه
جميًعا، أثارها قد الخوف ألن وقلبه؛ وضغُطه نبُضُه حينئٍذ عليه يدل بلسانه هو يخفيه
حلقة كلمة كل كانت لو كما الجريمة، عىل ستدل الرتباطها فإنها لخواطره استسلم وإذا

متصلة. سلسلة يف
التمييز عن عاجزين زلنا ما أننا َعَرْفنَا إذا وخاصة الكمال، تبلغ لم اآلالت هذه ولكن
والضغط النبض ولكن الرسور، وبني الغضب بني ثم الخوف، وبني كان أيٍّا االنفعال بني
تدل القليلة السطور هذه ولكن املضبوط، التمييَز العواطف هذه بني تميز ال القلب وحركة

مستقبلة. احتماالت إىل وتومئ الجسم، يف العقل تأثري عىل
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يحدث كما االنعكاسية، كالحركة الحيوان مرتبة إىل بعضها ينزل درجات البرشي التفكري
هذا؛ يف سواءٌ الحيوان أنواع وأََحطُّ فإننا فأسحبها؛ النار من اقرتبت يدي أن أحس حني
للصوت يرتجف والجسم الطعام، رؤية عند يسيل واللعاب القذى، من تطرف فالعني
فيها. سواء الحيوان وجميع نحن انعكاسية بحركات هذا، يشبه مما ذلك وغري املفاجئ،

قد انعكاسية، حركات هو إنما ارتفع، مهما ذلك، بعد تفكرينا كل إن بافلوف: ويقول
التنبيه فيها ِزيَد أو مثًال، أصلها عن بها فُعِدَل َحْت نُقِّ قد أي: جديدة؛ بظروف «تكيََّفْت»
بها، نُوَلد التي العرش أو الخمس الحواس من قواعد عىل ينهض تفكرينا فكأن أُنِْقَص، أو
الحاسة فهناك والذوق؛ والشم واللمس والسمع النظر عىل مقصورة ليست كثرية وحواسنا
تَْجَعلُنا التي االتزان حاسة وهناك والعكس، األنثى إىل الذكر بها يلتفت التي الجنسية
بأعضائنا وجدان عىل تجعلنا التي الحاسة وهناك الوقوف، أو امليش عند نسقط فال نعتدل
أننا يف والسبب إلخ، الغثيان، أو الشبع أو الجوع منها ونعرف حركتها فنحس الداخلية،
االنعكاسات هذه أن بافلوف: وعند أسماء، لها ْ نَُعنيِّ لم أننا األخرى الحواس هذه نجهل
وعند عندنا ُمَركَّبة ولكنها األدنى، الحيوان عند ساذجة وأنها لتفكرينا، األول األساس هي
والكلب ونحن الطعام، رأينا إذا يجري لعابنا أن يف سواء والكلب فنحن األعىل، الحيوان
لعابنا إن أي الطعام؛ عليها يوضع لم ولو حتى باألطباق، أُِعدَّت قد املائدة رأينا إذا سواء
كنا فما الطعام، لوضع امليعاد باقرتاب األطباق َوْضع َربَْطنا ألننا يجري؛ الكلب ولعاب
تَُحرِّك الطعام رؤية إن أي مكيفة»؛ «انعكاسات نسميه رصنا قد الخواطر» «تداعي نسميه
أننا الكلب وبني بيننا الفرق ولكن اللعاب، أيًضا تَُحرِّك طعام بال الطبق رؤية ثم اللعاب،
الكلب أما التفكري، فنستطيع مائة، عددها بلغ ولو آخر، إىل انعكاس من ننتقل أن نستطيع

ثالثة. أو انعكاسان فقصاراه
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مكيف؛ انعكاس فهنا اْرتََجَف، رئيَسُه قابََل وُكلَّما الغرباء، يخىش شخص ذلك: مثال
الخوف هذا ألن مركبًا»؛ أيًضا يسمى ما هو املكيف «واالنعكاس أصله عن به ُعِدَل أي:
يشبهون كلهم الرجال كان وملا يخشاه، فكان طفولته يف عليه قاسيًا كان أباه أن إىل يرجع
ولكنا الكلب، يف املكيف االنعكاس هذا مثل نجد وقد الرجال، كل يخاف صار فإنه أباه؛
بقصيدة أو جميًال، ريفيٍّا منظًرا تحوي بصورة نعجب حني الفني، اإلعجاب فيه نجد ال
انعكاس إىل يرجع هنا رسورنا فإن فينوس؛ للربة الجبس من بتمثال أو بالحرية، تشيد
يخىش الذي الشاب حالة نيسيف األصل أن وكما أخرى، انعكاسات إىل انتقل ساذج ابتدائي
للزراعة، اآلخر وحب الكهربائية، للهندسة أحدنا ُحبِّ يف األصول ننىس نحن كذلك رئيسه،
لنا تبني املكيفة االنعكاسات كانت إذا ولكن الخمر، يف آخر وانغماس للتجارة، الثالث وحب
ال فإنها اآلخر؛ من فيه أحدنا يختلف ما، لغرض نسعى تجعلنا التي واالرتباطات األسباب
الوجدان؛ درجة أو التخيل، أي: التوهم، عىل كالُقْدرة فيها، نختلف عديدة كثرية أشياء تبني
التفكري كل لنا تفرس ال ولكنها واتجاهاتنا، ميولنا لنا تَُفرسِّ املكيفة االنعكاسات إن أي
يف كنا وإن الحيوان، يف نرى مما أكرب شيئًا البرشي» «التفكري بعبارة ونعني البرشي،
التي العليا القردة نذكر وال الكلب، وبني بيننا فرًقا نجد ال التفكري هذا من كثرية حاالت

بًرشا. تكون كادت
يتخيل، إنه أي نومه؛ يف وينبح يحلم الكلب فإن التخيل؛ أي: التوهم؛ إىل مثًال انظر
خيالنا ولكن الريف، كالب يف نرى كما شيئًا، وتوهم خاف إذا يقظته يف حتى ينبح هو بل
توهمات كلها صفحة ٤٠٠ من قصة أحدنا يؤلف حني ترى كما هذا، من ألكثر يتسع نحن

مختلفة. الدرجة ولكن واحد فاألساس وخياالت؛
فقط وواحد انفعال، الكلب تفكري من املائة يف ٩٩ فإن والوجدان؛ االنفعال يف انظر أو

الوجدان؟ هو ما ولكن الوجدان، ميزة الكلب عىل ينكر َمْن هناك بل وجدان، أقل أو
الطبيب لها يَنَْصح ثم بكاءه، تطيق وال ألمله وتتألم املريض طفلها تُِحبُّ ا أُمٍّ اذُْكْر
بني تََردُّد يف هنا فهي مذاقه، من ويبكي يكرهه أنه هي تعرف دواء من مرة جرعة بإعطائه
أن وتَُحاِول وتَُفكِّر، تَتََدبَّر هنيهة تقف فهي التبرصملستقبله، وعاطفة ِوي األُمَّ الحب عاطفة
ال تفكري أي: وجدان؛ يف اآلن هي الدواء، فائدة عليه يفوت وال الطفل يُْريض أسلوبًا تخرتع
أصل هو الضمري، أصل هو الوجدان وهذا النادر، األقل يف إال الحيوان، عند مثله نَِجُد نكاد
بعاطفة ينساق إنه أي ينفعل؛ فالحيوان البرشي؛ التفكري أصل هو أختار؟ ماذا قولنا:
بعاطفته منساق ألنه يفكر؛ يكاد ال ينفعل حني وهو الهجوم، أو الرشه أو الحب أو الخوف
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يرتدد؟ الثعلب أو البرب أو األسد هل ولكن وجدانًا، أََحسَّ عاطفتني بني تردد إذا ولكنه قهًرا،
االنفعاالت أحد ألن زائلة؛ ملحة لعلها بل الوجدان، من ملحة هناك وعندئٍذ ربما،
أو االفرتاس أو الهجوم أو للفرار حركة االنفعال يصري ثم اآلخر، عىل يتغلب (العواطف)
سيادًة ما عاطفة وتسودنا ننفعل حينما البرش ونحن األصل، من حركة كان لعله بل األكل،
حركات نؤدي أو بكلمات ننطق لقد حتى نفعل ما ندري فال غيبوبة، يف كأننا نُِحسُّ تامة
نقارن ورصنا االنفعال، من اإلفاقة يف جاء قد الوجدان ألن بها؛ قيامنا من عقبها نتعجب

نفكر. رصنا أي: مختلفة؛ عواطف بني
نقول: أن بنا وأحرى التفكري، إليها يعزو التي املكيفة واالنعكاسات بافلوف إىل ولنعد
عىل فيقوم الوجدان) =) التفكري أما واتجاهاتنا، ميولنا تقرر إنما االنعكاسات هذه إن
االنعكاسات هذه ألن الحيوان؛ من وأبرع أكثر نفكر ونحن االنعكاسات، هذه بني املقارنة

والتبرص. والتدبر والتأمل التعقل يحدث وعندئٍذ كثرية، أيًضا فاملقارنات عندنا، كثرية
تفكريًا، الحلم نسمي أن الكبري التسامح من ولكن نحلم، النوم يف أننا يعرف وكلنا
بني نقارن ال فنحن وجدان، بال ولكن حركات، وأحيانًا وخياالت، عواطف هي وأحالمنا
األعم األكثر هو وهذا بالعاطفة، ننساق بل ونتدبر، ونحتار االنفعاالت) =) العواطف هذه
من إذن والوجدان نومهم، يف ما مشكلة ويحلون يقارنون منا قليل كان وإن األحالم، يف

واالنتباه. اليقظة خواص
عندما مثال نرى كما التفكري؛ قل أي: الوجدان؛ َقلَّ االنتباه أو اليقظة َقلَّت وُكلََّما

آلية. حركة كأنها التفات بال فنؤديها عادة تتملكنا
تشبه التي االجتماعية العادات أو البيولوجية بالغرائز مبارشة يرتبط واالنفعال
«انعكاسات األساس إن أي مبارشة؛ ليس ولكن أيًضا، بهما يرتبط والوجدان الغرائز،
ألنها كبري فيها االختيار مجال ولكن العادات، أو الغرائز هذه من ُمَركَّبات أي: مكيفة»

كثرية.
نشاطنا ولكن فقط، إحساسنا مع وينساق ينبع إنه أي ذاتي؛ االنفعال وقت ونشاطنا
إىل العقيل نشاطنا وينقل — يُْلِغيِه وقد — إحساسنا يُْخِفت إنه أي موضوعي؛ الوجدان يف

ورِويَّة. َمنِْطق يف فنَفكِّر مشكلة، أو شيئًا أو كان شخًصا يواجهنا، الذي املوضوع
انفعاليٍّا يكون إنما يرصخ حني الحيوان ألن عندنا؛ الوجدان اللغة زادت وقد
نكون فإنما وحوادث أسماء ونَُعنيِّ ونستغيث ننادي حني نحن أما ذاتيٍّا، عاطفيٍّا) =)

كبري. حد إىل موضوعيني
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جميًعا أصبحنا التي التليبائية الخاصة هذه مثل الوجدان يتجاوز ما نشاطنا يف وهناك
نُِعزُّه قريب عن بعيدين نكون عندما نحسه الذي اإلحساس هذا أي: بها؛ نَُسلِّم معظمنا أو
أن مع لنبكي حتى حدث، ما كل رأينا قد فكأننا وفاة، أو حادثة به تقع نحبه صديق أو
أي: التليبائية؛ هذه ِصْدق يف شكٌّ يَُعْد ولم كيلومرت، ألف أو مائة من يقل ال وبينه بيننا ما

جديد. ِريٌّ تََطوُّ انتقال هي الوجدان، فوق بالطبع وهي بعد، عن اإلحساس
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البرش— نحن — لنا ينقل وهو غرائزه، إشباع يف الخدمة له يدبر كي الحيوان يف املخ نما
ليس النقل هذا ولكن إليه، الحيوان دماغ ينقل مما الواقع إىل وأقرب إتقانًا أكثر صورة
الصور نأخذ أحياء نحن إذ ميكانية؛ آلة لسنا ألننا فحسب؛ كاليدسكوبيٍّا وال بل فتوغرافيٍّا،
فتوغرافية قمرة ليس فالعقل الغرائز؛ هذه يناقض ال طراز يف فنرتبها الدنيا هذه من
أن ونستطيع األشياء بني نقيس فنحن الدنيا، هذه صور ترتب حية أداة هو بل للتسجيل،

واملنطق. الوجدان إىل يحتاج هذا وكل ونستنتج، نعمم
أيًضا هو اآلخر عىل أحدنا وامتياز واملنطق، الوجدان هو الحيوان عىل وامتيازنا

واملنطق. الوجدان
الذكاء؟ تعريف هو فما ذكاء، نسميه االمتياز وهذا

أستخرج فإني حادث يل وقع إذا بحيث باالختبارات، االنتفاع عىل القدرة هو الذكاء:
ذلك. بمقتىض املستقبل يف وأسلك منه املغزى

كاملروءة البرشية العالقات يف التفكري أي: املجرد؛ التفكري عىل القدرة هو والذكاء:
والرذيلة. والجمال والشهامة

أو اآلداب أو التجارة درس يف ْعُت َرشَ فإذا القدرة؛ زيادة عىل القدرة هو والذكاء:
بالدراسة. لها فهمي أُِزيَد أن استطعُت الرياضيات

أعالج التي الكيفية أي: الجديد؛ الوسط وبني بيني أالئم أن عىل القدرة هو والذكاء:
السلوك أسلك واالستقراء والقياس بالتمثيل ولكني، أتعودها، لم التي الطارئة الحاالت بها

السوي.
غرائزنا) التهاب =) عواطفنا تزال وال الغرائز، خدمة يف هو الذكاء هذا كل ولكن
أن ذكاؤنا الستطاع حدتها يف نقصت قد كانت أنها ولو تتغري، لم الحيوان، عواطف مثل
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غضبنا ويف وللطعام، اآلخر، للجنس اشتهائنا يف ولكننا املنطق، قواعد عىل يسري وأن يتحرر،
أو ذََكاءَنا وتَْخُفُت العواطف هذه تسوقنا ولذلك الحيوان؛ عن نختلف ال وطمعنا، وخوفنا
وهذه أملانيا، قىضعىل عدوان يف فاندفع هتلر، ذكاء العواطف هذه ألغت فقد تُْلِغيه، أحيانًا
تعم مجاعًة يبالون ال فتجعلهم اإلنجليز واملحافظني ترششل ذكاء تلغي أيًضا العواطف

تَرٍف. يف هم يعيشوا كي هندي مليون وتقتل الهند
قيمة ال إذ يعرفها؛ فكلنا الحسنة الناحية أما للعواطف، السيئة الناحية هي هذه ولكن
العظيم الذكاء ثمرة النهاية يف هو والعبقري وتنشطه، تَُحرِّكه عواطف بال بتاتًا للذكاء
الذي الوجدان ثمرة اإلرادة ولكن به، يُنْتََفع وال يركد إرادة بال وذكاء العظيمة، واإلرادة

الثالموس. فتتحيز العواطف أما املخ، يتحيز والذكاء العواطف، من يستخلصها
الغوريال، إىل باملقارنة ا جدٍّ كبري عندنا املخ حيز أن َوَجْدَت والقرد اإلنسان تأملت وإذا

الغوريال. عند حيزه عىل يزيد بل ، يَِقلَّ لم أيًضا كبري عندنا العواطف حيز ولكن
أن يمكن كان األدب، درس يف ذكاؤه يتضح الذي الذكي إن أي عامة؛ قدرة والذكاء
هذه جنب إىل ولكن الزراعة، أو التجارة أو الطب أو الهندسة درس يف أيًضا ذكاؤه يتضح
الهندسة يف العامة بالقدرة املمتاز العظيم كاملهندس خاصة، قدرات نجد العامة القدرة
ال والنجارة فالعزف النجارة؛ يف أو الكمان عىل العزف يف أخرى خاصة قدرات له نجد ثم
أو الخط يُْحِسن سياسيٍّا نجد وقد عام، ذكاء عىل تدل الهندسة ولكن عام، ذكاء عىل يدالن
تحتاج ال التي الخاصة والقدرة السياسة، هي — الذكاء أي — هنا العامة فالقدرة الرسم؛
أو الهندسة أو الطب أو السياسة يف والنبوغ الرسم، أو الخط إحسان هي كبري ذكاء إىل
الصغرية املهارة أما املخ، من مكاٍن أْكَرب تَتََحيَّز كثرية برشية عالقات ربط إىل يحتاج اآلداب
وهي االرتباطات، من كبرية شبكة إىل تحتاج فال املوسيقى أو النجارة أو الرسم أو الخط يف

عامٍّ. ذكاء عىل فيها النبوغ يدل ال قد املخ من صغريًا مكانًا تتحيز
النجالء العني أو األشم كاألنف ألعضائنا وراثتنا عن يختلف ال وهو موروث، وذكاؤنا
١٦ ال سن بني يقف أنه أو عرشة، السابعة إىل يستمر عندنا الذكاء ونمو الصغري، الفم أو
املهارة إىل يرجع إنما الذكاء يف متعادلني بني عظيم اختالف من نرى وما ،١٧ ال سن أو
ولآلخر الذكاء، تحت قوية إرادة ألحدهم أن أو واالختبارات، بالتجارب أحدهما َكَسبَها التي

ضعيفة. إرادة
الواليات يف السيكلوجيني بني كبريًا فريًقا هناك فإن نجزم؛ أال يجب حال كل وعىل
عىل القول هذا يبني وهو الجدي، الثقايف واالتجاه بالتعليم يزداد الذكاء بأن يقول املتحدة
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بنحو ذلك بعد اْختُِربَ ثم وُعِرَف، الثانوية املدارس يف ذكاؤهم اْختُِربَ الذين بني تجارب
عن َكفَّ قد اآلخر البعض وكان وَدَرَس، بالجامعة اتصل قد بعضهم كان حني سنني عرش

ذكاؤهم. ازداد الجامعة دخلوا الذين أن فوجد الجامعة، يدخل ولم الدراسة
صغرية، البله رءوس أن يَُالحظ ولكن املخ، كبري الذكي يكون أن الرضوري من وليس
تتسع ه ُمخِّ أخاديد ألن ذكيٍّا؛ املخ صغريُ كان وربما املخ، زيادة نحو التطور اتجاه أن كما
األوعية ألن أو الوفاة، بعد إال نراها ال األخاديد وهذه الذكاء، عليها يتوقف التي للخاليا

املخ. خاليا تغذي وهي حسنة، عنده الدموية
عامٍّ َوْجٍه عىل الذكي الصبي بها نعرف التي العامة األمارات نصف أن شئنا ولو

إنها: لقلنا التفاصيل، عن النظر برصف

أن الذكي يستطيع بحيث وتخيًال، وقسمة وطرًحا جمًعا األعداد تناول عىل القدرة (١)
للعادة ولكن الكتابة، إىل حاجة دون الناس معامالت يف املألوفة العددية املشكلة يحسب
الحساب كان إذا رسيعة حسابية نتيجة إىل يصل التاجر فإن املقياس؛ بهذا يُِخلُّ هنا تأثريًا

الحسابات. هذه نألف لم ألننا مشقة؛ بعد إال إليها نحن نصل ال قد بتجارته، ا خاصٍّ
املنطقي. بالتعبري الكلمات تناول عىل القدرة (٢)

املوضوعية والرؤية العني، تفكري هو اإلنسان تفكري ألن بالعني؛ التخيل عىل القدرة (٣)
الحسن. التفكري تخدم كلتاهما الذاتية والرؤية
االستذكار. عىل القدرة أي: الذاكرة؛ (٤)

الذهني. اإلدراك إىل تؤدي وهي اإلحساس، يف الرسعة (٥)
يميز ما أعظم األخرية الصفة هذه كانت وربما العامة، العالقات ربط عىل القدرة (٦)

والنقد. املقاَرنة عىل قدرة النهاية يف وهي غريه، من الذكي
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الذكاء، عليها ينبني التي املادية األسس — الخصوص وجه عىل — نَُعرَِّف أن نستطيع ال
عىل: تقوم أنها نحدس أن وقصارانا

أنها باعتبار الحيوانات، لتطور العام املوكب من نستنتجه القول وهذا كبري، مخ (١)
أن من نستنتجه وكذلك مخ، بأكرب يمتاز الذي اإلنسان وهو حيوان أسمى نحو اتجهت

صغرية. برءوس يَتَِّسمون البُْله عامة
املخ منها يتألف التي الغرباء الخاليا تجد أن إىل تؤدي وهي املخ، يف التالفيف كثرة (٢)
أي: أنواعه؛ بأعىل التفكري لنا وتتيح املخ أجزاء تربط الخاليا وهذه فيه، تتوافر أَْوَسَع مكانًا

خيوطها. ارتباط يف االستحمام بلوفة األشياء أشبه وهي الوجدان،
— الصماء الغدد تفرزها التي السوائل إن أي الجسم؛ يف َحَسن هورموني نظام (٣)
إليه يحتاج مما أقل وال أكثر تكون ال — والدرقية والنخامية واألدريناليتني الخصيتني مثل

الجسم.
الوفري. الغذاء املخ خاليا إىل تَنِْقل حسنة دموية أوعية (٤)

اآلخر من أحدنا ويختلف امليالد، بحق منا ُكلٌّ عليها يَْحُصل موروثة األربعة وهذه
موروثنا؛ عىل زيادة به منا كل يولد الذي الجديد باختالف ثم وأسالفه، أبويه باختالف
الجمود بهذا الوراثة كانت لو إذ تصوُغنَا؛ َقَواِلَب كانت لو كما بالوراثة ُمَقيَِّدين لسنا فإننا

الدنيا. يف جديدة بعقول جديدة أنواع َظَهَرْت َلما
تؤدي التي األسباب بعض نحدس أن وحاولنا جانبًا، للذكاء املاديَة األسَس تََرْكنَا وإذا
التناقض إىل االختالف هذا يؤدي بحيث األبوين اختالف إنها لقلنا: الوجدان زيادة إىل
مثًال ذلك عىل ولنرضب املختلفة، واالتجاهات الغرائز بني والتوتر التقلقل وإيجاد الداخيل،
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تثبت التي خصائصها منهما لكل أخرى، ساللة من وأمه ساللة من أبوه يكون بالكلب
معينة، وجهة له وليست خالًصا يخرج ال الساللتني هاتني فنتاج قرون، عدة باالستيالد
الطراد، كالب من تكون قد التي واألم الرعاة كالب من يكون قد الذي األب بني مقلقل فهو
يف يقف بل معني، نشاط نحو خالصة بغريزة يندفع فال الرتدد، عىل يحمله التقلقل وهذا
وهو فيختار، وآخر عمل بني يوازن الذي التفكري أي: الوجدان؛ ينشأ وهنا توتر، أو د تردُّ

يعمل. أن قبل روية يف ويتدبر يتأمل اختياره يف
نتاج أيًضا هي تكون قد إذ اإلنسان؛ يف الذهنية العبقرية عن ينرينا املثل هذا ولعل
التأمل وقفة إىل واختالفها تناقضها يؤدي بحيث مختلفة، أو متناقضة وراثية عنارص
ألن الكلب؛ كمثال األبوين يف ساللتني نعرض أن الرضوري من وليس والتفكري، والرتدد
فرتة يف خاصة اجتماعية لظروف عالية بقيمة تمتاز ولكنها هذا، دون تكون قد االختالفات

معينة. تاريخية
الناس؛ يف الذكاء ِألمارات الشذوذات فيه تدخل ال عامٍّ، بكالم نعرض أن شئنا وإذا
درجة إىل جميلني يبدوان املوهوبة الفتاة أو املوهوب الشاب إن نقول: أن نستطيع فإننا
نعرف ألننا حسن؛ الصماء الغدد سلوك أن إىل يرجع هذا ولعل الناس، سائر عن تميزهما
والتقاسيم، الجسم يف تشوه يحدث السواء عىل يزيد أو الغدد هذه إفراز يَِقلُّ عندما أنه

ذلك. غري أو مغولية مالمح أو صغري رأس يف التشوه هذا عليهم يبدو البله من وكثري
تنبًها أذهانهم تتنبه العمر من سنة و١٧ ١٥ بني فيما أنهم لألذكياء أخرى وأمارة
تقريبًا النمو نهاية هي السن هذه أن نعرف ونحن واالستطالع، القراءة يف فيرسفون عظيًما

قليًال. مقداًرا إال أعمارنا طالت مهما ١٧ أو ١٦ سن بعد ذكاء نزيد ال فنحن الذكاء، يف
وما العبقرية نحو يتجه ذلك عىل زاد فما ١٠٠ ومتوسطه يقاس، الذكاء إن قلنا: وقد
يوجد املتحدة الواليات يف تلميذ ألف كل يف أنه ُوِجَد وقد البالهة، ثم الغفلة نحو يتجه نقص
،١٢٥ عىل ذكاؤهم يزيد و٣٠ ١٣٠ عىل ذكاؤهم يزيد و١٠ ١٤٠ عىل ذكاؤهم يزيد ٥ أو ٤

البالهة. عىل برهانًا كانت ٧٠ عن الدرجة نقصت وإذا
فليس املتوسط، إىل تميل املرأة ولكن املرأة، يف الذكاء عن يختلف ال الرجل يف والذكاء

الرجال. يف نرى ما بقدر البالهة نحو أو العبقرية نحو تطرف فيها
وليس العامة القدرة نقيس أن يجب ألننا ذلك االمتحانات، أدق الذكاء وامتحان
والنبات الحيوان عن كثرية أشياء يَْفَهم مثًال الريف يف نشأ الذي فالصبي الخاصة؛ املهارات
داًرا دخل إذا ولكنه عنده، خاصة مهارات وهذه املدينة، يف نشأ الذي الصبي يفهمها ال
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الذي والصبي ملحة، بأول املدينة ابن يدركها التي األشياء جميع عليه اختلطت سينمائيٍّا
أيًضا وبدهي ثرية، عائلة عاشيف صبي به يمتاز الذي الفني الذوق إىل يفتقر فاقة عاشيف
فيه يشرتك للذكاء امتحانات يف تدخل أال يجب املدرسة يف التلميذ يتلقاها التي املعارف أن

. يٌّ أُمِّ صبي
ببيئة خاصة معارف عىل تتوقف ال عامة أشياء يف االمتحان يكون أن يجب ولذلك

األسئلة. تعيني يف الصعوبة هنا ومن معينة؛
وحده الذكاء ضعف وكذلك عبقرية، إىل تؤدي ال َوْحَدها الذكاء قوة أن ننىس أال ويجب
التي العاطفة) =) اإلرادة إىل يحتاج كالهما والجنون العبقرية وإنما الجنون، إىل يؤدي ال

قوية. عاطفة من بد فال االنحراف، إىل أو العبقرية إىل أو السواء إىل الذكاء تحرك
إىل حملته قد معينة عاطفة ولكن ذكيٍّا، يكون قد األول ألن األبله؛ خالف واملجنون
العادة يف شخص فهو ٧٠ عن ذكائه درجة تنقص الذي األبله أما ذهنه، فحطمت الصخرة

جنون. به ليس هادئ
طرز: ثالثة عىل يجري الوجداني وتفكرينا

أنه نفرض أن وهو وأبسطه، تفكريهم يف الناس بني طراز أعم وهو التمثيل: طراز (١)
الخصائص يف يتماثالن أنهما األرجح فإن الخصائص بعض يف يتماثالن شيئان دام ما
خطأ ولكن ويؤلم، يرفس أيًضا الحمار فإن ويؤلم، يرفس الفرس إن قلت: فإذا األخرى؛

ويرقة. دودة بني أو وحمامة صقر بني نقارن عندما يتضح التمثيل
التخصيص، إىل فننزل التعميم من نأخذ أن وهو القياس: هو الثاني والطراز (٢)
يتضح القياس خطأ ولكن طائًرا، الدجاجة تَُعدُّ هذا وعىل جناحني، للطيور إن فنقول:
من الرغم عىل والفأر، الفيل مثل لبون حيوان هو إذ طائر؛ الوطواط إن أقول: عندما

جناحيه.
التعميم، إىل التخصيص من نأخذ أن وهو االستقراء: هو للتفكري الثالث والطراز (٣)
األرض عىل ثانيًا يسقط والحجر األرض، إىل الشجرة من تسقط الربتقالة إن أقول: أن وهو
أي للجاذبية؛ قانونًا هناك أن بد ال وإذن وثبنا، إذا نسقط ونحن أعىل، إىل به قذفت إذا
إال به يقوم وال الطرز، أعىل هو التفكري من الطراز وهذا إليها، األجسام تجذب األرض إن

نيوطن. مثل البرشية املعارف يف يَُجدِّد عبقري

قد عبقريني كنا فإذا تفكرينا؛ يف الثالثة الطرز هذه نستعمل — التفاوت مع — وكلنا
املستورة، الطبيعة قوانني عن فنكشف الثالث، الطراز استعملنا العلم أو الفلسفة احرتفنا
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فيه ما عىل األول الطراز تستعمل كثرتنا ولكن الثاني، الطراز استعملنا ذلك دون كنا وإذا
كثرية. أخطاء من

واالخرتاع التخصيص. إىل التعميم من القياس: طراز عىل يجري تحلييل واالكتشاف
التعميم. إىل التخصيص من االستقراء: طراز عىل يجري تأليفي
السيكوبائية».) «الشخصية فصل إىل هنا القارئ (أُِحيُل
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أن هنا نعرفه بما نستطيع ألننا السيكلوجية»؛ «الفراسة الفصل هذا نسمي أن يصح
نعرف أي: وجهه؛ وتقاسيم قوامه إىل النظر من — ما حد إىل — الشخص بسلوك نتكهن
للسيكلوجي منتهاها تبلغ لم التي املعارف هذه يف والفضل جسمه، طراز من نفسه مزاج

كريتشمر. األملاني للسيكلوجي ثم يونج، السويرسي
وقد الذكاء، يف تَؤثِّر كما الجسم بنية يف تَؤثِّر الصماء الغدد أن إىل أرشنا أن سبق وقد
من اإلفراز وفرة إن أي الغدد؛ هذه عىل أيًضا قائًما الجسم عليه ينبني الذي الطراز يكون
نفيس اتجاه إىل ثم متكتلة، قصرية قامة إىل أو نحيفة، مديدة قامة إىل تؤدي قد الغدد إحدى

الذكاء. من خاص لون وإىل معني
والريايض. واالنبساطي، االنطوائي، هي: الجسم من طرز ثالثة فهناك

الخلف، يف نتوء له ليس صغري، ورأس مستطيل بوجه يتسم االنطوائي فالطراز (١)
يبلغ وقد أصفر، العادة يف والوجه طويل واألنف بيضويٍّا، شكًال يؤلفان والوجه والرأس
يف قليًال تفرق الصلع فيه تفىش وإذا شعره، يصيب الصلع يكاد وال العمر من الستني
وال يسمن ال وهو التدرن، يف الطراز هذا يقع ما وكثريًا إرساف، وبال انتظام بال الرأس

يعمر. ذلك مع ولكنه مبكرة، سن يف الشيخوخة أمارات عليه وتبدو يستكرش،
وكراهة لالنفراد بحبه فيُْعَرف االنطوائي عند النفس مزاج أما الجسم، هيئة هي هذه
رسي وكتوم للكالم، يتفتح ال صموت وهو مضطرٍّا، إال يختلط وال يعتزل فهو االجتماع،
ويخجل ويتحفظ واملؤانسة، الحظ ألعاب يعرف وال والعرس، واملأتم والقهوة النادي يتجنب

مترشًدا. كسوًال يكون وأحيانًا كثريًا،
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عن يعرب وال يكظم وهو بالناس، االختالط وكراهة االنفراد من نوع هنا والترشد
الرسية، العادة يف بسهولة يقع املراهقة سن يف وهو حماسة، أو فرح أو بغضب عواطفه
العادة هذه يزيد اآلخر بالجنس االختالط عن وعجزه فيها، اإلرساف عىل يساعده وانفراده
الثقافة يف وهو اليقظة، أحالم ويحلم يتخيل الهواء يف قصوًرا يبني وهو عنده، خطًرا
ويخاطر ويكافح للمبادئ يتعصب وقد األشخاص، يبايل وال املبادئ إىل يلتفت والسياسة
وجمود التامة العزلة مرض وهي االنطوائيني، مرض وهي والشيزوفرينيا، أجلها، من
املبادئ دعاة وكذلك انطوائي، العادة يف هو الناس َقتْل يبايل ال الذي واملجرم العواطف،

انطوائيون. العقبات يبايل ال الذي األعمى والتعصب والفلسفات واملذاهب
يعتزل اثنني أو واحد بصداقة يختص هو أو منفرًدا، مجتمعنا يف نراه واالنطوائي
ولكنَّ يَنَْهم، ال طعامه يف َقنُوع وأدواته، منزله أثاث اختيار يف فني أَِنيٌق وهو جانبًا، بهما
يقال: أن ويمكن ذلك، نحو أو الفاخرة الصينية اآلنية اقتناء يف يتضح االختيار يف تأنَُّقه
ولذلك كثريًا، ينشط الباطن) =) الكامن وعقله الداخل، إىل تتفتح االنطوائي حياة زهرة إن
األشخاص، وصف يُْحِسن ال ولكنه الخيالية، والقصص القصائد ويؤلف الشعر إىل يميل
والكاتم الحركة، أرستقراطي السلوك أسلوبي وهو ينفجر، وقد ويحقد عواطفه يكتم وهو

املثابر. املخاصم ونعني انطوائي، العادة يف هو املخاصم
مستدير وجه وله باالستكراش، وأحيانًا والتكتل، بالسمن يتسم االنبساطي والطراز (٢)
والعرشين، الخامسة أو العرشين منذ مبكًرا يصلع وهو ُمَورَّد، الدم حارض كاملستدير أو
سِويٍّ صف يف الخلف إىل متدرًجا ويسري الجبهة من يبدأ نظام، يف رأسه يف يسعى والصلع
وأحيانًا والرومتزم، السكري للبول يتعرض ما كثريًا وهو األخرى، منه قطعة تتجاوز ال

الخمسني. قبل حتى فيه يَتَِّضَحان واالستكراش والرتهل بالغوطر، يصاب
ويَُقدِّر الناس، إىل ويأنس املجتمعات، يحب عواطفه، عن التعبري رسيع واالنبساطي
يحفظ متحدث وهو االنرشاح، وإخوان واملؤانسة والطعام الرشاب ويحب املائدة، أطايب
ينىس أيًضا ولكنه برسعة، يغضب وهو ولذة، رصاحة يف ويضحك والفكاهات، النكات
الكتوم االنطوائي بخالف طيب»، «قلبه بأن الناس بني يوصف محبوب وهو برسعة، غضبه
الحزن من موجة أحيانًا تنتابه واالنرشاح االبتهاج إىل ميله عىل االنبساطي ولكن الحقود،
اجتماعي حياته أكثر يف ولكنه للكآبة، وأخرى للفرح فرتة فرتات، يف يعيش فهو الجمود، أو

للدنيا. باسم
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وهو كثريون، وأصدقاؤه الخارج، إىل تتفتح االنبساطي حياة زهرة إن يقال: أن ويمكن
الوظائف يف ويرتقى واملال، التجارة يف ينجح كما الحب يف ينجح ع متوسِّ مختلط مسامر
بسهولة، ويبكي يضحك ولذلك عاطفته، يكظم وال «واليد» النفس مبسوط ألنه برسعة؛
يف واتجاهه وحده، يرشبها االنطوائي أن حني يف آخرين، مع بَها ُرشْ آثر خمًرا رشب إذا
فيشيح االنطوائي أما عليها، ويُْقِبل أطايب من فيها ما لكل نعم يقول: إيجابي، الحياة
الفرح ثم الشديد الحزن مرض املانيا، هو لالنبساطي النفيس واملرض نفسه، ويجرت عنها
ودموع وحقد، كتم غضب إذا واالنطوائي انطفأ، ثم فار َغِضَب إذا واالنبساطي الشديد،
ونباح البكاء، هو ما يَْعِرف يكاد ال حتى االنطوائي عني تجمد حني يف تنهمر االنبساطي

ينبح. ال هو بل نباحه، من أكثر االنطوائي عض ولكن عضه، من أكثر االنبساطي
باالنفعال. يقابلهم واالنبساطي بالتعقل، والناس األشياء يقابل االنطوائي

وإن انبساطيون، والفرنسيون انطوائيون، اإلنجليز إن َعامٍّ: َوْجٍه عىل يقال أن ويمكن
املرأة أن حني يف انطوائي، عامٍّ َوْجٍه عىل والرجل انبساطي، والصيني انطوائي، األوروبي
للمجتمع يتنكر وهو منها، أَْكثََر واملذاهب املبادئ يف يفكر هو انبساطية، عامٍّ َوْجه عىل
القيم شأن من وتكرب باملجتمع تلصق ولكنها واملبادئ، املذاهب تبايل ال وهي منها، أكثر

االجتماعية.
يقبل وهو ترهل، أو استكراش بدون ولكن العظام، بنُُموِّ يتسم الريايض والطراز (٣)
يحل أن يحب العدوان، يف رغبة وله العسكرية، الحياة ويحب الرياضية األلعاب عىل
والسكون، التأمل حياة عىل والحركة العمل حياة يُْؤثر وهو ذراعيه، بقوة أحيانًا مشكالته
ورؤساء عمل، إلدارة غرفة يف القعدة يحسن ال ولكنه املتحركة، التجارة يف ينجح وهو
من يكرب االنبساطي مثل اجتماعي والريايض الطراز، هذا من يكونون واملفتشون األعمال

االجتماعية. القيم شأن
ريايض أو املائة، يف مائة انبساطي أو املائة، يف مائة انطوائي الناسشخص يف وليس
غريبًا شخصيعود كل ألن تفاهموا؛ ملا االنقسام هذا مثل الناس انقسم لو إذ املائة؛ يف مائة
الذي األصيل عنرصه جنب إىل اآلخرين الطرازين عنارصمن يحوي منا كل وإنما اآلخر، عن

الثالثة: هؤالء إىل انظر به، يمتاز
يؤمن مبادئ يف يندفع ألنه الواقع؛ عن ويتعامى العدوان يحب انطوائي: ريايض هتلر:

ب. تعصُّ يف بها
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األطلنتي ميثاق إن ويقول: واإلمرباطورية الفاخر التدخني يحب عظيم انبساطي ترششل:
للملذات. مرسًحا الهند يَُعدُّ ألنه الهند؛ عىل ينطبق ال

األربع. والحريات األطلنتي ميثاق يخرتع انطوائي روزفيلت:

الذي العمل ويختار النفيس، ومزاجه الجسمي طرازه منا كل يعرف أن الحسن ومن
بطاقة الوجه نعد وأن بوجوههم، الناس نميز أن الحسن من أنه كما املزاج، وهذا يتفق

الشك. من حفنة مع ولكن النفيس للمزاج الزيارة
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ثالثة: األمزجة إن قلنا: السابق الفصل يف

وأفكاره، عواطفه ويجرت نفسه عىل ينطوي الذي الوجه: املستطيل النحيف االنطوائي
والنظريات. والقواعد األخالق رجل العادة يف وهو ويعتزل، املجتمعات ويكره

أهوائي وهو ويصلع، يستكرش ما كثريًا الذي الوجه: املستدير السمني واالنبساطي
والطعام. واملسامرة االستمتاع ويحب الخارجي، العالم عىل يُْقبل اجتماعي،

االنبساطية. إىل يميل وهو الريايض:

خالص أحد هناك ليس بأنه القارئ حذرنا أن بعد الرشح يف نتوسع أن ونستطيع
لكي الخالص املزاج نفرض هنا ولكنا اآلخرين، املزاجني من كثري أو بقليل ممزوج غري
املزاجني بروز يربز ال ألنه الريايض؛ املزاج عن نستغني أن أيًضا ونستطيع صفاته، نستويف

اآلخرين.
فإن واملذاهب؛ واملبادئ والغيبيات واألدب الفلسفة مزاج هو االنطوائي واملزاج
يف يتمادى بل الواقع يبايل فال تفكريه، يف وينساق املجتمع يعتزل االنطوائي الشخص
انطوائي أنه ونفرض إال َمذَْهٍب أو مبدأ إىل داعية أو وليٍّا أو قديًسا نتخيل ال ونكاد مذهبه،
اللحم كثري الوجه مستدير انبساطيٍّا، نفرضه أن ومحاٌل الوجه، مستطيل الجسم نحيف
ينبغ االنبساطي نجد ولذلك الرشاب؛ أو الطعام ملذات عىل ويقبل املجتمع يحب مستكرًشا
التي العلوم تلك أي التاريخ؛ أو الجغرافيا أو الكيمياء أو كالبيولوجية املادية العلوم يف

ومبادئه. بقواعده فيها تصطدم ال والتي املبارشة، الخدمة املجتمع تخدم
فيه. يختلفان ولكنهما األدب، يعالج وكالهما

واملذاهب. املبادئ دراماته يف يعالج فإنه االنطوائي؛ شو برنارد إىل انظر
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ورشابهم طعامهم يَذُْكر بل األشخاص، يعالج فإنه االنبساطي؛ ولز إىل انظر ثم
الجنسية. وملذاتهم

وال يفور ال وهو العقبات، يبايل ال الذي املثليات رجل وهو ملذهبه، يتعصب االنطوائي
نشاطه ألن التنظيم؛ يحسن وهو يسكن، ثم فيندفع االنبساطي أما يخمد، ال وكذلك يحتد،

مجتمعهم. يف الناس وإىل الخارج إىل يتجه
أشخاص السيايس امليدان يف برز وقد ،١٩٤٥ من يونيو يف الكلمات هذه أكتب أنا

هم: الحكومة تولَّوا

وينىس والسباق القهوة مرسات يلتذ كان الذي املصالح، االنبساطي ماهر أحمد املرحوم
أحقاده.

منذ العربية مثلياته رسم الذي االنطوائي، العربية الجامعة أمني بك عزام الرحمن عبد
طريقه. يف العقبات كانت مهما عنها يَِحْد ولم سنة ثالثني
خصومته. ينىس ال الذي املخاصم، االنطوائي باشا عبيد مكرم

الخصومة. وينىس الرفاهية يحب الذي االنبساطي، باشا النحاس
وربما باملثليات، كثريًا يُعنى وال التنظيم يحسن الذي االنبساطي، الريايض باشا النقرايش

بالقوة. األشياء أخذ يف العنف إىل يعمد

الرشوط َوَضَع الذي االنطوائي، ولسون نجد العامليتني والحرب السياسة ميدان ويف
الكوكبية الحرب يف روزفيلت نجد ثم األوىل، الكوكبية الحرب يف العالم عرشإلصالح األربعة
يتعامى وقد املثليات ينشد انطوائي وكالهما األطلنطي، وميثاق األربع الحريات يضع الثانية

الواقع. عن
النرص يطلب انبساطي وكالهما وكليمنصو، جورج لويد وقف األوىل الحرب تلك ويف
يطلب انبساطيٍّا كان األول ولكن الثانية، الحرب يف هتلر َصفِّ يف موسوليني كان وقد فقط،
الجنونية. واملبادئ باملثليات يحلم انطوائيٍّا فكان الثاني أما يشء، كل قبل إليطاليا الرفاهية
الخريية الجمعية َس وأسَّ العمل إىل الدين يف فنزع انبساطيٍّا؛ عبده محمد اإلمام كان
ويتجه الغيبيات ال الحسيات إىل ينزع للقرآن تفسريه يف وهو الشعب، لرتقية اإلسالمية

االجتماعي. االتجاه
فوق واألمة القوة فوق الحق املثلوية: الكلمة صاحب وهو انطوائيٍّا، زغلول سعد وكان

الحكومة.
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واللباس والطعام الناس عن والقال القيل يف يكتبون انبساطيون ُكتَّاب صحفنا ويف
االنبساطيون. هؤالء يحررها انبساطية األسبوعية املجالت ومعظم والفكاهات، وامللذات

والوطن وروزفيلت ولسون ومبادئ االشرتاكية عن يتحدثون انطوائيون ُكتَّاب وعندنا
البرش. ومستقبل العاملية واللغة العاملي

منهم إنَّ حتى بمزاجهم؛ وكذلك انبساطيون، وأجسامهم بوجوههم والصينيون
والناس؛ األبوين ومعاملة الضيف ولقاء واللباس األكل قواعد عن لهم يؤلف كونفوشيوس

اجتماعي. اتجاهه إن أي
دياناتهم يف الغيبيات نحو اتجهوا ولذلك انطوائيون؛ — باملقارنة — الهنود ولكن

خيالنا. يتجاوز اتجاًها
السكان بني والجنس والرشاب الطعام وملذات املرح نجد الجنوبية أوروبا ويف
السكان بني الطعام يف والقناعة والصمت الجد نجد الشمالية أوروبا ويف االنبساطيني،

االنطوائيني.
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تحرك فإن علينا؛ يَْقتَِرص يكاد خاص الذكاء ولكن والحيوان، نحن يشملنا عامٌّ التفكري
أو األنثى عن للبحث الحيوان ينزع حني ذهني، نشاط إىل أي: تفكرٍي؛ إىل يؤدي العواطف
يف التفكري عىل مثًال العاطفة فتبعثنا كالحيوان، نفكر — نشتهي حني — ونحن الطعام،

اآلخر. الجنس
يف ننساق حني ونحن عندنا، التفكري أنواع أََحطُّ هو العاطفي التفكري هذا ولكن
يرتئي أن قبل مائة يَُعدَّ أن للغاضب يُنَْصح ولذلك نفكر؛ أننا نحس نكاد ال ملتهبة عاطفة

ذكاءه. وتعطل وجدانه عىل تتسلط الغضب عاطفة ألن يحكم؛ أو
تقريبًا، الناس جميع بني العام التفكري هو للذكاء املعطِّل العاطفي التفكري هذا ولكن
الناس. تعس هنا ومن ا؛ جدٍّ فقليل والتبرص باملنطق الذكاء إىل يؤدي الذي الوجدان أما

بأنه الرأي إىل — الصحية حالته َر وَقدَّ جسمه َوَزَن أن بعد — َوَصَل طبيب إىل انظر
لألشياء وَوْزٌن ٌل وتَعقُّ منطق أي: وجداٌن؛ هو فهذا الطعام، يف النشويات يتوقى أن يجب
لعابه بتحرك انعكاسية حركة فتحدث املائدة إىل يقعد ولكنه حقيقتها، يف تقريبًا هي كما
بعد ولكنه املكرونة، عىل ويهجم وجدانه فيغيب الجوع عاطفة فتثار املكرونة، رؤية عند

النشويات. تجنب عىل العزم ويجدد الخطأ هذا يتذكر ساعات خمس أو أربع
وال يلعب ابنه يرى األطفال، مع والعدل واملالطفة الرقة قيمة يعرف أب إىل انظر أو
وترك وجدانه أَْخَمَد هنا فهو ويرضبه، فينهره الغضب، عاطفة وتُْلَهب فيغضب يدرس،

عاطفته. وأحيا والروية واالحتيال التعقل
مع املعرفة ألن خطأ، هذا ولكن الحكمة»، إىل تؤدي املعرفة «إن يقول: سقراط كان

اإلجرام. إىل كثرية أحيان يف تؤدي العاطفة
الحكمة. إىل تؤدي الوجدان مع املعرفة ولكن
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رها تَُصوِّ كما ذاتية رؤية األشياء نرى — حيواناٍت نَُكون العاطفة سلوك نسلك حني
منفعلون. ونحن ونحكم عاطفتنا،

كما موضوعية رؤية األشياء نرى — ُحَكَماء نكون الوجدان سلوك نسلك وحني
متعقلون. ونحن ونحكم الحقيقة، يف تقريبًا هي كما أي: والواقع؛ املنطق رها يَُصوِّ

بينه ليس هنا فهو فقط، الجنسية عاطفته عىل ويعتمد الزواج ينوي شاب إىل انظر
توأمي إىل أو ابتسامتها، إىل أو وجنتيها، حمرة إىل يلتفت هو إذ فرق؛ أي الحمار وبني
كان حني رضاعه؛ أيام أمه تشبه أنها إىل أو رخيمة، كلماتها أن إىل أو البارَزيْن، صدرها
هذه عن ذهنه يف التي والصورة عاطفي، هنا فهو أمه، من أجمل الدنيا يف ليس أن يظن

الواقع. يف هي كما وليس يراها، أن يحب كما لنفسه هو صورها قد الفتاة
هذه تكون كيف يسأل: فهو وجدانه، عىل ويعتمد الزواج ينوي آخر شاب إىل وانظر
عائلة من هي وهل وعقلها؟ جسمها يكون كيف سنوات؟ عرش بعد ا أمٍّ تصري حني الفتاة
سنوات؟ عرش بعد أحبها فهل اآلن أُِحبُّها كنُْت وإذا العقل؟ أو الجسم مرض من خالية
االجتماعية القيم يف كالنا نشرتك بحيث أنا؛ مستواي يساوي االجتماعي مستواها وهل

والثقافية؟ واالقتصادية
ألنه ينجح؛ فإنه الثاني الوجداني هذا أما زواجه، يف يُْخِفق األول العاطفي أن وواضح

تقريبًا. الواقع يف هي كما ِذْهنه يف صورها قد
يف نعتمد أننا وهو واحد، أساس عىل تقوم كلها التفكري أخطاء فإن هذا؛ عىل وِقْس
فيها بُولَِغ قد «كلها» كلمة كانت وإذا وجداننا، عىل االعتماد من بدًال عواطفنا عىل ترصفنا
الوجدان؛ دون العاطفة عىل االعتماد إىل تعود التفكري أخطاء من املائة يف ٩٩ إن فنقول:

اإلنساني. السلوك من بدًال الحيواني السلوك عىل االعتماد أي:
ولكننا اللحية، وِرثْنا كما الحيوان عن وِرثْناها قد ملتهبة) غرائز =) العواطف هذه
اللحية كانت وكما منها، التخلص علينا فيَُشقُّ العواطف أما باملوىس، اللحية من نتخلص
فيبدو كالهالة بالوجه تحيط كانت ألنها الوحوش؛ ومصارعة الغابة أيام وتخدمنا تنفعنا
ألننا الغابة؛ أيام وتخدمنا تنفعنا أيًضا كانت العواطف فإن أسد؛ وْجَه كان لو كما مخيًفا

الصديق. أو العدو ملواجهة عاجل حاسم قرار إىل بها نصل كنا
الثالموس. تفكري األحمق: الذاتي التفكري والبديهة: االرتجال تفكري العاطفة

املخي. اللحاء تفكري الذكي: املوضوعي التفكري واملنطق: الروية تفكري والوجدان
انخفاض أو العواطف موت إن نقول: بالتفكري العاطفة رضر أكدنا أن بعد واآلن
الوجدان انخفاض إىل يؤدي الشيخوخة يف يحدث كما النفس يف املوت يقارب ما إىل رنينها
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العواطف سائر وتلغى واحدة عاطفة تتغلب عندما أنه نرى فإننا هذا؛ من أكثر بل والذكاء،
ذكاء. الحال هذه يف نجد ال أي: يزول؛ أو الوجدان ينخفض الجنون يف كما

عواطف جملة إىل يعود الوجدان أن وهو ذكرناه، أن سبق ما إىل نرجع يجعلنا وهذا
يُِحسُّ املرتدد تجعل التي الرتدد، وقفة إىل تناقضها أو اختالفها يؤدي متناقضة، أو مختلفة
وكذلك يكفي، ال التفسري هذا ولكن بينها، يؤلف أو عواطفه بني من يختار حر وأنه يفكر أنه
املكيفة؛ االنعكاسات ثمرة إنه والبافلوفيني: السلوكيني رأي هو كما — يقال أن يكفي ال
والعواطف، االنعكاسات يف الوجدان بذرة أن شك وليس وذاك، هذا من أكرب الوجدان ألن
الحياة، يف جديد اخرتاع إنه ونقول: نجرؤ ال ولَِم فقط، بذرة وليس شجرة الوجدان ولكن

موضوعيٍّا؟ فهًما الدنيا لفهم جديدة حاسة أو
يف الوجدان دون العاطفة عىل االعتماد هو التفكري يف األسايس الخطأ أن والخالصة؛
وعوائقه. الناجح التفكري عن نتحدث عندما نعالجها سوف أخرى أخطاء وهناك فنا، ترصُّ
جريمة بني بالفرق تَْعَرتف القوانني أن نَذُْكَر أن يجب الفصَل هذا نرتك أن وقبل
الغضب نتيجة مفاجئة تقع األوىل الوجدان. جريمة وبني Crime Passionnel العاطفة
والتأمل، الروية أي: اإلرصار» «سبق إىل تحتاج والثانية خفيفة، وُعُقوبَتُها مثًال الغرية أو

خطرية. وعقوبتها
أو الخالص الوجداني فينا وليس والعاطفة، الوجدان بني سلوكنا يف نمزج ونحن
املجانني، أْعَظَم الثاني ولكان الفالسفة، أْعَظَم األوُل لكان ُوِجَدا ولو الخالص، العاطفي

عقالء. بأننا نُوَصف العاطفة من بُْعدنا َقْدر عىل ولكن
ما وكثريًا العاطفية، العقيدة عىل وإما الوجداني املنطق عىل إما نعتمد سلوكنا ويف
للرجل يحدث كما ينخدع، أن يحب كأنه املنطق يَْكَره ُمَعيَّنَة بعقيدة املؤمن أن نالحظ
الناس تعلق هنا ومن أمانتها؛ يف يَُشكِّكه خربًا عنها يسمع أن يطيق وال بحبيبته يتعلق

والتقاليد. بالعقائد
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هو الكالم أن كما منطوقة، غري كلمات هو التفكري إن السلوكيني: زعيم واطسون يقول
منا كلٌّ به يَُسلِّم مما فإن املائة يف مائة صحيًحا القول هذا يكن لم وإذا منطوق، تفكري
إذ النوم؛ يف األحالم درجة عىل يزيد ال هو أو معدوًما، يكون يكاد لغة بال التفكري أن
حركة أو باليد إشارة العالمة هذه تكون وقد أذهاننا، يف تربطه عالمة من للمعنى بد ال
يف املعاني تربط رموز أي: أيًضا؛ عالمات سوى الكلمات وليست الشفتني، أو الحاجبني يف
تستطيع القردة هذه كانت ولو اللغة، إىل يعود العليا القردة عىل امتيازنا من وكثري أذهاننا،
وتتيح وتتجمع تورث ثقافة لها لكانت تفكريها، عن فقط كلمة ٥٠٠ أو ٣٠٠ بنحو التعبري
ينتقل فال عليه، مقصوًرا منها فرد كل مجهود يجعل َخَرُسها ولكن ما، حضارة إيجاد
اإلنسان َظَهَر وقد قبيلته، بني حسنة فكرة يعمم أن النابغة يستطيع وال ذريته، إىل تفكريه
لهذا سببًا نعرف نكاد وال وأبدناه، عليه تغلبنا ولكنا دماغنا، من دماغه وكان النياندرتايل

أخرس. هو وكان ناطقني كنا أننا إال
الرصاخ إىل هو َعَمَد ورطة يف ِكالنا َوَقْعنا فإذا لغة؛ نحن لنا ولكن صوت للحيوان
ذهنه يف رة ُمَصوَّ والدنيا املوضوعي، الوجداني النداء إىل نحن وَعَمْدنا االنفعايل الذاتي
أي: موضوعيٍّا؛ تصويًرا ذهننا يف رة مصوَّ والدنيا بعواطفه، يحسها كما أي: ذاتيٍّا؛ تصويًرا

اللغة. إىل يرجع عندنا التصوير هذا من كبري وفضل وجداننا، يرتبها كما
أنظر بل فقط، اليوم هذا أعيش ال فأنا جغرافيٍّا، واملكان تاريخيٍّا الزمن جعلت اللغة
أنظر كما سنة، مليون وألف بل سنة، آالف عرشة إىل تمتد قد تاريخية، بعني املايض إىل
آفاق بها اتسعت التي اللغة إىل يعود الوجدان لهذا والفضل الزمن، هذا مثل مستقبيل بعقل

خياَلنا. وفسَحْت ذاكَرتَنا زاَدْت بأن تفكرينا
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وِعْشَت أَْخَرَس ُولِْدَت بأنك الفرض مع املعاني، هذه َفْهم تتخيل أن القارئ أيها حاول
لغة: لهم ليس ُخْرٍس بني

اآلن. من أيام خمسة بعد (١)
هنا. من كيلومرتًا ٣٥ بعد عىل (٢)

بيضاء. أكاذيبه ولكن كثريًا يكذب الرجل هذا (٣)
الصفرة. إىل يرضب أحمر الحائط لون (٤)

الكلمات تسمع الحال هذه يف ألنك ناطقني؛ بني تعيش أخرس أنك تفرض أال ويجب
كلمة َقطُّ تسمع لم ُخْرس بني أخرس أنك اْفِرْض ولكن املعاني، لهذه رموز أنها وتعرف
اللغة أن نعرف هنا ومن املعاني؛ هذه تخيل عليك يستحيل الحال هذه ففي بها، تنطق ولم
جعلت التي وهي تفكرينا، وتسهل معانينا تربط التي فهي نفسه التفكري هي تكن لم إذا

أذهاننا. يف الحارضة أقىصحدوده إىل مستَطاًعا الوجدان
كلمات أي: موروثة؛ ثقافة هو الذهني نشاطنا من أي: تفكرينا؛ من األلف يف و٩٩٩
كلماتها منها ويتعلم فيها، رضيًعا ينشأ عائلته، إزاء كالطفل املجتمع إزاء ونحن موروثة.
ما ولكن طفلية، كلمات يعطيها أيًضا وهو أفرادها، من والنفسية الذهنية عاداتها ويتعود
أيًضا شأننا وهذا الطفولة، كلمات من يعطيها ما عىل ِضْعف أَْلَف يزيد عائلته من يأخذه
املجتمع هذا من يأخذ ولكنه الخاص تفكريه ثمرة هي كلمة أََحُدنا يعطيه َقْد املجتمع، يف

معنًى. ألف عرشين أي: كلمة؛ ألف عرشين نَْحو
هناك أَْوَرْدُت فقد العربية»، واللغة العرصية «البالغة كتابي يقرأ أن القارئ أرجو وهنا
فتأكلهما، الجوع عاطفة الذئبة يف تتحرك أن من بدًال ولكن ذئبة، خطفتهما فتاتني قصة
حتى الذئاب. سلوك وسلكتا خرساء، كلتاهما فنشأت فأرضعتهما، األمومة عاطفة تََحرََّكْت
السلوك تَتََعلَّما أن قبل سنوات بقيتا عليهما ُقِبَض أن وبعد تعرفاه، لم الساقني عىل امليش

معني. لسلوك رمًزا كلمة كل فكانت البرشية، بالكلمات البرشي
تَُحدِّد التي (الكلمات) اللغوية الرموز عىل قائًما فقط تفكرينا ليس أنه ندرك هنا ومن
اتجاهات لنا تَُعنيِّ لنا تتكرر التي الكلمات ألن االجتماعي؛ سلوكنا أيًضا بل املعاني، وتعنيِّ

سلوكنا. بها يتقرر نفسية
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كثرية، — رذائلها بل — نقائصها فإن كاملة؛ اللغات ليست قلنا الذي هذا كل ومع
الوجدانية الكلمات مثًال فهناك الخرتاعها؛ األوىل القرون يف زلنا ما ألننا عجيبًا؛ هذا وليس
والثانية ونفهمها، عليها نتفق األوىل فإن الذاتية؛ العاطفية الكلمات وهناك املوضوعية،

املتنبي: إىل انظر منها، املقصود ندري وال فيها نختلف

ال��زَُّالَال ال��م��اءَ ب��ه م��رٍّا يَ��ِج��ْد َم��ِري��ٍض ُم��رٍّ َف��ٍم ذا يَ��ُك وَم��ْن

َوَجَد سليًما أََحُدنا كان فإذا املاء؛ شارب يف االنفعالية الحال إىل تعود هنا فاملرارة
وإنما مرارة، به ليست أنه مع ُمرٍّا املاء هذا صار مريًضا كان إذا ولكنه زالًال، الزالل املاء

السيئة. صحته هنا املرارة علة
كريسوسحاب مثل: عالقة، بعواطفنا له ليست شيئًا لنا تَُعنيِّ موضوعية إما فالكلمات
ورشيف وقبيح جميل مثل: بعواطفنا، عليها نحكم ذاتية وإما وحمار، وشارع وخمسة

الكلمات. هذه معاني يف اآلخر مع يختلف منا كالٍّ فإن وعاقل؛ ومتهور وشجاع
وكما الرشائية، للقوة رموز النقود أن كما رموز، — هذا كل بعد — هي والكلمات
يعود االلتباس من وكثري الكلمات، تكون كذلك زائفة أو ممسوحة أو سوية النقود تكون
ونحن بَاَد، قد ثقايف مناخ يف نشأت ألنها بالتقادم؛ معانيها انمحت قد الكلمات بعض إىل
كما زائف الكلمات من وكثري مثًال، سنة ألف عليه مىض قديًما كتابًا نقرأ عندما هذا نُِحسُّ
أنه معناها هنا والشهامة «شهم»، بأنه أفرادها أحد تَِصُف حني اللصوص عصابة يف نرى
واملباراة، االشرتاكية عن أو والتطور، الخلق عن جدال يف يختلفان اثنني تجد وعندما فاِتٌك،
ال ذاتية كلمات إىل يرجع الخالف من كثريًا أن التأمل بعد موقن فإنك والدين، العلم عن أو
تَْعِني ماذا أو باملساواة؟ تَْقِصد ماذا يسأل: أحدهم لتجد إنك حتى معانيها؛ عىل يتفقون

ذلك. وغري بالقوة؟
َعلََّمتْنا السيكلوجية فإن املوضوعية؛ إىل الذاتية من املعاني تنقل أن العلوم ومهمة
بعد كلنا عليه نتفق معني عدد أي: ١١٨؛ الصبي هذا يف الذكاء درجة إن نقول: أن مثًال
ذلك يف يعتمد وهو ناقص، أو الذكاء متوسط أو ذكي إنه أحدنا: يقول أن من بدًال امتحان،
وسمني وبطيء، ورسيع وخفيف، وثقيل وبرد، َحرٌّ املعاني: وكذلك نحوه، عاطفته عىل
ينقلها العلم ولكن الذاتية، نظرتنا باختالف بشأنها نختلف مما جميعها فإنها ونحيف؛

باألرقام. املوضوعية إىل الذاتية من
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كلمة فإن كهربائية؛ بمسة نهتز كنا لو كما انفعاالتنا يَُحرِّك الكلمات من وكثري
وجرجا قنا يف الصعايدة عند «دم» أو «ِعْرض» وكلمة الخري، إىل وجداننا تحرك «مروءة»

القتل. إىل العواطف تحرك
مختلفة، أساليب يَتَّخذ املفاضلة قياس فإن وأخرى، لغة بني نفاضل أن شئنا وإذا
الكلمات هل أو ذاتية، أدبية أم موضوعية علمية اللغة هذه هل مثًال: نقول أن فنستطيع
أن من بدًال عاطفيٍّا املتكلم تفكري يصري بحيث قليلة املوضوعية والكلمات كثرية الذاتية

أخرى: وبكلمة وجدانيٍّا؟ يكون
الُكتَّاب أساليبها يَتَِّبع التي البالغة وهل عاطفية، أم وجدانية أكثرها يف اللغة هل

الوجدان؟ بالغة أم العاطفة بالغة
والدين، واالجتماع السياسة مناقشات يف العاطفي التعبري من ينشأ الرضر من وكثري
الكلمات منها بدًال ويستعمل الذاتية، العاطفية الكلمات يتجنب أن يحاول الحسن وامُلَفكِّر
بالكلمات. مقيَّد الكاتب ألن الدوام؛ عىل مستطاًعا هذا ليس ولكن املوضوعية، الوجدانية
يجب والذهني، النفيس والتفكري الشخيص السلوك يف اللغة تأثري القارئ، يُْدرك وكي
الطفل سلوك يف السوداء، والقطة مسلوخة رجل وأبو وبعبع عفريت كلمات: يذكر أن
العمر من والستني الخمسني يبلغ عندما حتى وهو الكلمات، هذه ألثر الظالم يخاف الذي
كثريًا فإن ذلك؛ من أكثر بل ال، وغريها، بالعفاريت يؤمن ال أنه ولو أيًضا، الظالم سيخىش
أن أعتقد إني بل الطفولة، يف تعلمناها التي الكلمات هذه إىل يعود األرواح عن البحث من

األطفال. عند بالعفاريت لإليمان استمرار هو الكبار عند باألرواح اإليمان
يف أَثٌَر وغريها ورشاقة وثأر وشهامة ورشف وِبر وِعْرض ووطنية مروءة وللكلمات:
بكلمة الظالم يف الطفل سلوك يتعني كما للرش، أو للخري االجتماعي سلوكنا يَُعنيِّ نفوسنا

وغريها. عفريت
يكون الوجدانية املوضوعية بالكلمات لغته ارتقاء َقْدر وعىل لغوي، حيوان فاإلنسان
أن يصح معينة ظروف ويف ما حد وإىل االجتماعي، سلوكه ارتقاء وأيًضا تفكريه، ارتقاء
بها ألن نفسية؛ ألمراض سببًا الكلمات تكون قد أيًضا بل للذكاء، مقياًسا اللغة تكون
يف مثًال يخالفه من يقتل الذي واملتعصب النْفس، يف كالسم ترسي قوية عاطفية شحنات

كلمات. أجل من يقتله إنما الدين
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غضب هو والحقد وقت، أي يف ينفجر قد ألنه خطًرا؛ يَُعدُّ الكاظم املغيظ أن يعرف كلنا
إذ بالكظم؛ تموت أن يمكن ال الغضب عاطفة أن الواضح واملعنى مكظوم، أي: ُمْحتََقن؛

فتضطرم. الفرصة تحني عندما تعود ثم الرماد، تحت تبقى هي
مرتبصة حية تبقى العواطف جميع فإن وحدها؛ الغضب عاطفة شأَن هذا وليس
ونعرف عنه نكشف حتى بحثه إىل نحتاج مستور بشكل للربوز تتحايل أو فجأة بنا تفور

أصوله.
قطعة، يشرتي كي قرًشا أبيه من فيطلب الشارع، يف املثلجات نداء يسمع طفًال اْعتَِرب
ولكن بريئًا، حديثًا األصغر أخوه يحادثه دقائق وبعد غيظه، الطفل فيكظم أبوه، فريفض

َوْجهه. عىل صاخبة بصفعة عليه يرد الكاظم املغيظ الطفل هذا
أو األوالد لسلوك غاضب وأنت الصباح يف البيت من خرجت قد نفسك اْعتَِرب أو
تنهره أنك تجد ولكنك عادية، كلمات يف التذكرة ثمن الرتام كمساري منك فيطب الخادمة،
ال، الفرصة، َوَجَد حتى وتربص كمن قد البيت يف كظمته الذي غيظك ألن معه؛ وتتشاجر

للتنفيس. تقريبًا يشء ال من الفرصة خلق قد هو بل
كذلك؛ وهي الحيوان، بحياة قورنت إذا كظًما كلها تكون تكاد الحضارية وحياتنا
الرغبة ونكظم الجنسية الشهوة نكظم فنحن الزواجر، كثري ُمتََمدِّن مجتمع يف نعيش ألننا
تجعلنا والوجاهة للكسب مباراة يف جميًعا ونعيش الخوف، ونكظم السيطرة أو التسلط يف

عواطفنا. من كثريًا نكظم
أو املثلجة الحلوى من املحروم الطفل يف رأينا كما تموت ال املكظومة العواطف وهذه
رسيًعا تفريًجا رأينا املثالني هذين يف ولكن بيته، من غاضبًا يخرج الذي الشخص ذلك يف
التي الحضارة حياة يف ولكن األصغر، األخ بإيذاء أو الكمساري مع مختَلقة بمشاجرة
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الكامن «العقل يف العواطف هذه تكمن ولذلك الرسيع؛ التفريج هذا مثل نجد ال نعيشها
الكامنة. يف أي الباطن» =

أو الحوادث ننىس ونحن املكظومة، املخزونة عواطفنا مجموعة هو الكامن والعقل
اإلساءة أن يعرف يكن لم أخاه رضب حني الطفل أن كما الكظم، أحدثت التي الظروف
وكذلك الحلوى، لرشاء القرش َحَرَمه الذي أبيه من كانت بل أخيه من تكن لم األصلية
نيس ألنه بريئًا؛ نفسه وحسب نفسه عن َداَفَع أنه بد ال الكمساري مع تشاجر الذي اآلخر

الصباح. يف يبارحه أن قبل البيت من جاءته اإلساءة أن
عىل تحملها الزوجة يف كالغرية الجنون، أو اإلجرام إىل فتؤدي الكظم وطأة تَثُْقل وقد
إىل صاحبه يحمل حتى يطاق ال ا همٍّ يصري املرتدد، أو الدائم، وكالخوف الجريمة، ارتكاب
نورمربج يف محاكمته يف لهيس حدث كما التام، بالنسيان أحيانًا أو بالخمر، منه الفرار

بأملانيا.
ندري؛ ال حيث من الحياة يف ترصفنا وتَُعنيِّ سلوكنا يف تؤثر املكظومة العواطف وهذه
مأتاها عىل نقف أن نستطيع ال وميوًال اتجاهات لنا وترسم وجداننا عىل تتغلب إنها أي:
نفوسنا تسري ألنها األعماق»؛ «سيكلوجية يسمى ما أو النفيس بالتحليل إال ومصدرها
تقع وانهزاماٍت ومخاِزَي ووساِوس مخاِوف نصادف — نولد منذ — حياتنا ويف وتحللها،
لنا وصار شببنا، قد نكن لم حني العمر، من األوىل الست أو الخمس السنوات يف بنا
رهيبة خطرية حوادث بنا تقع قد أو بروية، فيها ونفكر ونتدبر الدنيا به نجابه وجدان
أو الحرب يف كالقتال — الحوادث وهذه الثالثني، أو العرشين بلغنا قد كبار ونحن حتى
وتثري وجداننا تلغي — يطاق ال شك أو فيه، رجاء ال إفالس أو جوية غارة يف منزل انهيار
والتمالك الشجاعة موقف نتخذ أن إىل مضطرون ألننا نكظمها؛ التي الخوف عاطفة فينا

به. يظهر معينًا أسلوبًا ويتخذ الكامن العقل إىل الخوف ينحدر وعندئٍذ والتجلد،
التالية: األمثلة اْعتَِرب

يرى التي الحالة هذه يطيق ال وهو اآلخر، هذا عليه وتغلب آخر مع تشاجر شاب (١)
فيها يرضب مواقف يتخيل حيث اليقظة ألحالم يستسلم فهو مهانًا، مهزوًما فيها نفسه

الدامغة. بالحجة عليه ينترص أو الخصم هذا
الوجدان يخمد حني اليقظة أحالم يف برءوسنا تَُمرُّ التي الخواطر جميع هنا اْعتَِرب ثم
وأماٍن مكظومة عواطف عىل تدل جميعها فإنها إليها، نرتاح لذيذة مواقف فنتخيل
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من تعوضنا أي: تعويضية، الخواطر وهذه اليقظة، يف األحالم بهذه عنها س نُنَفِّ محبوسة،
حياتنا. آالم

«الجائع مبدأ عىل تجري التي األحالم نحلم النوم يف فإننا تكفينا؛ ال اليقظة وأحالم (٢)
وهذا النوم، يف الطعام يتخيل الصحو يف الجوع عاطفة كظم الذي إن أي بالخبز» يحلم

مكظومة. عاطفة عن تفريج لألحالم: العامُّ املبدأ هو
بالخمر منه الهرب إىل نعمد مكظوم — هم أو — خوف علينا يرتدد حني وأحيانًا (٣)
الرشاب ونشوة والرهبنة، كالنسك السلوك من مختلفة بألوان نهرب أحيانًا بل ننساه، حتى
والرهبنة الوجدان، عىل للعاطفة انتصار أي: املوضوعية؛ عىل للذاتية انتصار النهاية يف هي

الدنيا. يف الواقع ُمَجابَهة من هرب هي
الرسية كالعادة األخالقي بالزيغ عنه التفريج أي: الكظم؛ من الهرب يكون وأحيانًا (٤)
التعارف من ألوان إىل املحروم هذا يلجأ قد بل السوي، الجنيس التعارف من املحروم عند

الشاذ. الجنيس
كظم؛ إىل تعود الجرائم جميع إن بل الرصيح، اإلجرام إىل الكظم يؤدي وأحيانًا (٥)
قد «جرائم» نسميه ما أن ننىس أال ويجب سابق، لكظم تفريج لبابها يف هي الجريمة ألن
كظموا وقد قاتليهم، أعني يف مجرمني كانوا الشهداء فإن آخر؛ اعتبار يف كذلك يكون ال

باحوا. ثم طويًال اإليمان
إال — عمل أي — عمًال يبارش ال كالرجل تسترت، السلوك من ألوانًا هناك ولكن (٦)
الخيبة يف ويرغب زوجته يكره كامنته يف ألنه يخيب؛ أنه نجد التحليل وعند فيه، ويخيب

أبويه. من ينتقم كي االنتحار عىل يُْقِدم املدلل وكالشاب بنجاحه، هي تنتفع ال حتى
وهذه يُِحسُّ فال لحمها َلتُْقطع حتى ِذَراعه ُشلَّت قد الجيش يف جنديٍّا نجد وأحيانًا (٧)
فاحتال حاله يُِطق لم ولكنه املعركة، يف الخوف كظم أنه نجد التحليل وعند الهسترييا، هي
ال حيث من — ألنه املعركة؛ برتك الراحة فيه يجد حتى الشلل، هذا عىل الكامن عقله له

القتال. من يمنعه سببًا يتمنى كان — يدري
ألنه الرشكات؛ إلحدى مدير أو أمري أو َمِلك بأنه يرصح الذي املجنون نجد وأخريًا (٨)
هذه إىل الكامن عقله به فانتهى حاله، يُِطْق فَلْم أَْفَلس أو اإلفالس عىل وأرشف تاجًرا كان

مخاوفه. من وهربه راحته فيها وَوَجَد عليها استقر التي الخيالية السعادة

ألننا ؛ َدَرِجيٌّ وبينه بيننا والفرق املجنون، هذا كلنا أننا القارئ أيها اذُْكر ولكن
أن واذكر العظيمة، والوجاهة الفاحش الثراء هذا النوم وأحالم اليقظة أحالم يف نتخيل
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بوجدانه ِعيه يَدَّ األول املرض؛ يجد الذي كالجندي املرض يدعي املدرسة يكره الذي التلميذ
ولكن عواطفنا، نكظم أن عىل تَْحِملنا والحرب السلم يف والحضارة بكامنته، يحسه والثاني
عن فتش له املعدة األصلية األنابيب من يخرج لم إذا املحبوس كالبخار قوة العاطفة
الشعر؛ أو األدب صورة التََّسلُّل هذا اتخذ ولو حتى منها؛ يتسلل أخرى نفسية مسارب
الفاخر الطعام من املحرومني الجائعني أحالم صميمه يف هو وليلة ليلة ألف كتاب فإن
الدنيا من املحروم ُزْهد هي املعري العالء أبي وأشعار الفخم، والقرص الجميلة واملرأة
تَُدلُّ عزوبتهم َوْقَت الشبان بها يتمازح التي الجنسية والنكات عنبًا، الحرصم يَِجد الذي

جنيس. كظم عىل
به ترصخ الذي املفرط التشاؤم من مهربًا أحيانًا يكون قد التفاؤل عىل واإلرصار
اإليمان. هذا يف الراحة ونجد بالفرج نؤمن — نخاف ما ِلَفرط — ألننا األحوال؛ ظواهر

ونعامل الدنيا نجابه أننا إىل تعود التفكري يف االلتواءات كل إن قلنا: أن سبق وقد
مسترتة وإما فنعرفها، سافرة إما العواطف هذه ولكن وجداننا، من بدًال بعواطفنا الناس
ونجد تيارها، يف ننساق — نجهلها ألننا — وهي الكامن، العقل يف ألنها أصولها فنجهل
ولو حتى باملنطق ونربرها بالوجدان عنها ندافع وترصفات واتجاهات ميوًال منها لنا
إىل يعود ترصفنا من املائة يف و٩٩ الوجدان، إىل يعود ترصفنا من ا جدٍّ وقليل سيئة، كانت

الكامن. العقل يف املسترتة أو السافرة العواطف
ننفك وال نكرهها أشياء نستعرض أو أشياء ضد نتعصب حني سلوكنا إىل مثًال انظر
نفسها األشياء هذه نحو مكظوًما ميًال نحس كامنتنا يف أننا الظن أغلب فإن عليها؛ نشنع
يف بقوله الحقيقة هذه عىل الحياة» «علم كتابه يف ولز ويعلق هارت، برنارد يقول كما

:٩١١ صفحة

الذين أو الشواطئ عىل املختلط االستحمام يمنعون الذين أولئك يكون قلَّما
قلَّما — زعمهم يف — الحياء مع تتفق ال ملالبس النساء اتخاذ يف يعارضون
يف وهم ل، تَعقُّ يف رغباتهم يضبطوا أن استطاعوا الذين الحكماء من يكونون
غامض إحساس عىل وكأنهم العنيفة، غرائزهم كظموا الذين أولئك بعض العادة
بهم تجمح أن عىل توشك ويَُقوِّمها، العقل يضبطها لم التي الدوافع هذه بأن

األخالقي. موقفهم من وتقذفهم

عىل تدل ولكنها بريئة تبدو النشاط من ألوانًا هناك أن القارئ يرى املثال هذا فمن
مستورة. أعماق
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آخر يوم ويف جيكل يوم يف كأنه أحدنا يسلك حني الشخصية ازدواج إىل مثًال انظر أو
يحملنا ورغبات شهوات فيها احتبست قد الكامنة أن إىل يعود االزدواج هذا فإن هايد؛
التي االجتماعية شخصيتنا فننىس علينا تطغى ما يوم يف بها فإذا إنكارها، عىل املجتمع

واليقظة. النوم أحالم يف نتمناها كنا التي هي أخرى شخصية يف ونربز بها نعيش
الكامنة: يف وأثرها العواطف عن حقائق أربع نعرف أن ويجب

نبرص ولكننا وتزعزًعا، قلًقا نُِحسُّ بالكظم، وجدان عىل ونحن نكظم، حني أننا األوىل:
إىل اندست قد مجهولًة العاطفة كانت إذا ولكن العالج، لذلك ونستطيع باألسباب
نحتاج ولذلك أصلهما، ندري ال وتزعزًعا قلًقا فنحس باألسباب نبرص ال فإننا الكامنة،
منه، التخلص يَْسُهل السبب معرفة مع الكظم إن نقول: أخرى وبكلمة التحليل، إىل

منه. التخلص يَْصُعب السبب جهل مع الكظم ولكن
بالعدوى، تنتبه ثم سنوات، خدر أو نوم يف تبقى قد املكظومة العاطفة أن والثانية:
أو قريبة أن َسِمَعْت ألنها سنوات؛ عرش بعد ذكراه إىل تعود قد ابنها، َفَقَدت التي كاألم

ابنها. فقدت قد لها صديقة
الطفيفة؛ املتكررة اليومية كالحوادث النفس يف تؤثر ال َفَدَحْت مهما الكوارث أن والثالثة:
الزوجة ولكن عقلها، وتستبقي حزنها وتكظم وحيدها تفقد أن األم تستطيع ولذلك
ألنها أو تافهة، مسائل يف وتناكدها يوم كل تَُوبِّخها حماتها ألن عقلها؛ تفقد الشابة

رضتها. أو زوجها من الصغرية املناكدات تجد
دون الشخصية قاطرة تدفع قوة أي: محبوًسا؛ بخاًرا صار خف، إذا الكظم أن والرابعة:
القليل إن نقول: أخرى وبكلمة االنفجار، إىل أدى اشتد إذا ولكنه االنفجار، إىل يؤدي أن

اإلجرام. إىل يؤدي منه والكثري العمل، عىل ز يَُحفِّ السخط من
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يؤلفون بما ننتفع أن ونستطيع وأهدافهم، أساليبهم يف والفنانون والشعراء األدباء يختلف
واملناهج. األساليب هذه إليها ترجع التي الجهود نعرف أن دون

واالتجاهات واألذواق للعواطف يتسع امليدان حيث الفن، يف يؤلف ال املؤلف ولكن
وهدف أخرى، دون خطة اتخاذ عىل يحمله ما حياته يف َوَجَد قد كان إذا إال واألخالق،

آخر. دون
املؤلف حياة َعَرْفنَا إذا أْكثََر اللحن أو الرسم أو القصيدة أو الكتاب نفهم نحن ولذلك
مصادمات، أو كوارث من به نزل وبما أتراح، أو أفراح من لقي بما الخاصة والتفاصيل
بشخصيته، يتوسع إنما يؤلف وهو ألنه عائلية؛ أو اجتماعية عالقات من له كان وبما
نقًصا عنده يسد الذي الحلم يحلم أو الخيال يتخيل هو إذ إحساساته؛ الجمهور إىل وينقل

الواقع. حقائق يف
الدفاع يف يدأب كاتبًا نجد فقد وفنه، الكاتب حياة بني االرتباط يف إذن شك من وليس
أنه نحس نكاد بحيث ويضحي، ويرسف التحريرية الحركات إىل وينضوي الحرية عن
العناية عىل يحمله بدعوته غرامه ألن ويتفوق؛ يتأنق هذا شذوذه يف وهو املألوف، عن يشذ

الفن. هي العناية وهذه غايته، إىل يصل حتى
االستمتاع من ابنه يمنع محافظ قاٍس أٌب عليه يتسلط بيت يف نشأ صبيٍّا اْعتَِرب
أو الوقار، بدعوى املرهق السلوك من أساليب اتخاذ عىل يحمله هو أو املألوفة، باملرسات
ليستطيَع يكن لم بحيث األكرب، شقيقه من صبي وهو طغيانًا لقي قد آخر صبيٍّا اعترب
من األوىل السنوات يف معلمه من َوَجَد تلميذًا اعترب أو سنه، لحداثة نفسه عن الدفاع
يَبْلُغون عندما الصبيان، هؤالء نجد الحاالت هذه كل ففي ُمَربِّر، بال عنتًا االبتدائية الدراسة
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عىل هم أو الدينية، أو االجتماعية أو الحكومية السلطة أنواع لكل كارهني الرجولة، سن
منها. يتوجسون األقل

إىل الوصول ويحاولون السلطة هذه يبحثون التوجس هذا أو الكراهية هذه يف وهم
التوجس. أو الكراهة موقف وهو منها، موقفهم يربروا كي ونقائصها؛ رذائلها

الحركات إىل وينضوي الحرية عن الدفاع يف يرسف الذي املؤلف ذلك إذن نجد وهنا
كله، الشعب حرية عن دفاٍع إىل استحال قد الشخصية حريته عن دفاعه ألن التحريرية؛
القايس لألب كراهة — صميمها يف — هي الجائر القانون أو املستبد للحاكم وكراهته

مراهق. وهو نشاطه َقيََّدت التي الوقار لقواعد أو طفولته، يف َعَرَفه الذي
املوسيقا، من ألحان أو الشعر من أبيات أو رسم أو قصة يف يتجسم الذي الفن وليس
لم مكظومة، أي: محتبسة؛ عواطف عن التفريج سوى الفن ليس عابر، مقال يف حتى أو
يكن لم إذا وهو الخيال، يف عنها فأفرج الواقع يف عنها يفرج أن الفنان مستطاع يف يكن
أو الجريمة أو بالخمر عنها التفريج إىل الكظم به أدى قد لكان الخيال، يف ذلك فعل قد

الجنون.
كظومه منا لكل أن الكلمتني بهاتني يعني وهو مرىض»، «كلنا فرويد: قال وقد
األخالق ولكن تفريًجا، االنتقام يكون وقد التفريج، إىل تحتاج التي وكروبه، واحتباساته
وبني بيننا تحول نراعيها، أن يجب التي االجتماعية واالعتبارات بها، نأخذ التي املتمدنة

الواقع. من أسعد حاًال ونتخيل نحلم نحن وإذن االنتقام،
أعمال إىل أحالمنا استحالت التعبري، عىل التأنق عىل القدرة من يشء عىل كنا فإذا
التي الوجهة تلك الفنية حياتنا اتجهت ثم املقالة، أو القصة أو الرسم أو كالشعر فنية

االجتماعي. مركزنا وأيًضا الطفولة، أيام األوىل العائلية ظروفنا اقتضتها
نؤلف لن فإننا الحب نكظم لم فإذا الفني؛ العمل تلد التي هي املكظومة والعواطف
االجتماعي التفوق ننشد لن فإننا الشخصية حياتنا يف العجز نُِحسَّ لم وإذا الشعر، عنه

الذهنية. أو البدنية بالرياضة نتقوى أن عىل يحملنا بالضعف وإحساسنا الفني، أو
نصل كي العائلية، وظروفه املؤلف حياة نعرف أن — استطعنا إذا — يجب ولذلك
تعلمها التي أخالقه هو األسلوب هذا ألن آخر؛ دون أسلوبًا يتخذ جعلتْه التي الجذور إىل
َ تََعنيَّ قد لنفسه نصبه الذي الهدف أن أيًضا واألغلب صباه، منذ اتخاذها إىل اْضُطرَّ أو
كان التي الصورة من اختلفت قد الهدف هذا اتخذها التي الصورة أن بد وال صباه، منذ
الدرجة يف كان وإنما النوع، يف يكن لم االختالف هذا ولكن الصبا، أيام لنفسه يرسمها

فنيٍّا. االختالف كان أي: فقط؛ واللون
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كل يقول لن بالطبع وهو حياته، عن املؤلف يكتبها الذاتية الرتجمة قيمة هنا ومن
وقد وأهدافه، مبادئه إليها تنتمي التي والبيئية الزمنية املراحل لنا يرسم ولكنه يشء،
ذلك حياته؛ حقائق فيها يَذُْكر التي ترجمته من أْصَدَق بخياله يؤلفها التي القصة تكون
الذاتية. الرتجمة يف يُِحسُّ ال ما الخيالية القصة يف واالعرتاف البَْوح حرية من يُِحسُّ ألنه
أن ونحاول الشخصية نتعمق ألننا األعماق» «سيكلوجية ى تَُسمَّ فرويد سيكلوجية إن
أيام األوىل العوامل إىل سيئ، انحراف أو سديد اتجاه أو تخلُّف، أو ق تفوُّ من فيها ما نَُردَّ
يَُعْد لم حتى رسَخْت، قد وَمَكاِرَه َمَحابٍّ وإىل الخاصة، النفسية املركبات وإىل الطفولة،
نفسه تعمقنا إذا وهدفه الكاتب أسلوب نتعرف أن ويمكن منها، التخلص املستطاع يف

صباه. أيام تشغله كانت التي القديمة املشكالت عىل وهبطنا
يف تتكرر التي الكلمات تأملنا نحن إذا املؤلف عن كثريًا نعرف أن مثًال ونستطيع
تدل ولهجتنا به، نلهج شيئًا نحب حني أننا ذلك عبثًا، يأتي ال التكرار هذا ألن مؤلفاته؛

اتجاهنا. عىل
يؤثرها التي واالستعارات املجازات نتأمل حني عنه، الكثري نعرف أن نستطيع وكذلك
مجازات سوى عندنا النوم أحالم وليست نفسه، من تنْبُع التي أحالمه ألنها غريها؛ عىل
السماء نحو أطري كأن ماديٍّا تعبريًا املعنوي الهدف نُْكِسب بحيث مقلوبة، واستعارات
عن أَُعربِّ حني الرشفة من أسقط أو به، إحسايس أو الرقي إىل تشوقي عن أَُعربِّ عندما

االجتماعي. سقوطي
لألديب ولكنَّ الشخصية، مشكالتنا عىل وتَُدلُّ األحالم يف تجري رموز إزاء هنا فنحن
سلوكه عىل يدل لها وتكراره نفسه، أعماق من تنبع وهي َقَلِمِه عىل تجري رموًزا أيًضا

والحياة. للمجتمع ونَْظَرتِِه
والسياسية. االجتماعية املشكالت من َمْوِقَفه لنا ح تَُوضِّ مؤلَّفاته يف العامة النزعة ثم
إال اتجاهاته؛ لنا تفرس ولن املؤلف، شخصية لنا تكشف لن «األعراض» هذه ولكن

االجتماعي. وموقفه األوىل العائلية حياته َعَرْفنا إذا
الفاقة؟ َعذَّبَتْه وقد طفولته يف فقريًا كان هل

أبويه؟ من قسوة كابد وهل العائلية، معيشته يف شقي هل
الشعب؟ يف األكثرية إىل أم األقلية إىل ينتمي هو هل

املدرسية؟ حياته يف خاب أم نجح هل
أي: عنها؛ الصحيحة اإلجابات عىل نحصل أن استطعنا إذا تُِنريُنا، األسئلة هذه مثل

. معنيَّ أسلوب أو اتجاه اتخاذ عىل الفنان تبعث التي البواعث من كثري عن
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إنتاجهم يف األوىل العائلية حياتهم وداللة واملؤلفني، للفنانني السيكلوجي التعمق وهذا
كان إذا إال َقه نَُحقِّ أن يمكن ال السياسية، أو االجتماعية مذاهبهم ويف الفني، أو األدبي
من قليلني أن كثريًا عليه يُْؤَسف ومما الشخصية، حياتهم عن التأليف اعتادوا قد هؤالء
عن ألنارونا ومارسوها عرفوها قد كانوا أنهم ولو الذاتية، الرتجمة َعَرُفوا قد العرب أدباء

وفنونهم. مؤلفاتهم َكوَّنَْت التي العوامل لنا وأوضحوا وبيئتهم عرصهم
األدبي، الوجدان عن بعيدة الذاتية» «الرتجمة تزال ال املرصية وبيئتنا عرصنا ويف

القادمة. أجيالنا أَْكثََر، عليه يأسف سوف كما نحن، عليه نأسف عظيم نْقص وهذا
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إىل النفيس كياننا يف العواطف هذه فتنحدر عواطفنا، نكظم أن إىل الحضارة تضطرنا
الكامن؛ العقل أي: «الكامنة» نسميها املكظومة العواطف هذه ومجموعة نسربها، ال أعماق
ال حيث من — وهي مرتبصة، كامنة ولكنها راكدة، ليست املكظومة العواطف هذه ألن
بعد إال تعليلها عن نعجز الحياة يف ُوُجهات هنا وتوجُّ فنا وترصُّ سلوكنا يف تؤثر — ندري

الشاق. التحليل
ننساق الواقع يف فإننا املنطقية املوضوعية الوجدانية الحياة نعيش أننا َّا َظنَن ومهما
فنؤثر ، معنيَّ هًوى عىل قائمة أي: استغراضية؛ عقيدية حياة فنعيش الكامنة هذه ببواعث
عن يكشف أن يستطيع َمْن — جدٍّا قليل بل — منا وقليل بالوجدان، سلوكنا ونربر أشياء

سلوكه. عىل وجدانه ويسلط الكامنة، هذه بواعث
حني أي: االسرتخاء؛ َوْقت كالسافرة أو سافرة لنا تبدو املكظومة العواطف وهذه
حني أي: واملروءة؛ والرشف والفضيلة الواجب به يَُطاِلبُنا الذي النفيس التوتر عنا يزول
نأوي حني أو نَُقيِّل، حني مثًال الغداء فبعد عواطفنا، به نَْكِظم الذي الوجدان عنا يزول
نتخيل أننا فنجد املحبوسة، عواطفنا عن ونفرج نسرتخي الليل، يف النوم قبل الفراش إىل
النوم يف االسرتخاء هذا يتم وعندما — فاسًقا بعضها يكون وقد — بها نسعد خياالت
إن أي — العربدة بل — للتعبري املجال أَْوَسع املكظومة العواطف فيها تجد أحالًما نحلم

نومنا. يف بالحلم نستبيحه صحونا يف بالوجدان ألنفسنا نجيزه ال ما
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التفكري نجد األحالم يف إننا حتى الحيواني، التطور درجة إىل النوم يف ننحدر ونحن
يف راٍق جديد طور اللغة ألن ا؛ جدٍّ قليًال إال الكلمات من خالية متتابعة بصور يجري

لغة. إىل وعربدتها تعبريها يف تحتاج ال التي العواطف إىل ة ِردَّ هو والحلم البرش،
ومن بالرموز؛ يسري فإنه والكلمات الحديث من — األغلب يف — خاليًا الحلم كان وملا
التفكري نشأة عىل الوقوف يف به نستنري أن نستطيع أننا كما تفسريه، يف الصعوبة هنا
حني البدائي اإلنسان إن أي كذلك»؛ كانت لو «كما الحلم يف الدنيا إىل ننظر فإننا عندنا؛
فالسماء كذلك» كانت لو «كما الفهم هذا يحاول صار َفْهِمَها عن عاجز وهو الدنيا واَجَه
يقتل أن يستطيع أنه يُظنُّ وصار يزمجر، غاضب إله والرعد اآللهة، عليه تقعد سقف
الوقوف يستطيع يكن لم فهو حربة، بطنه ويف الصخر عىل صورته يرسم بأن الحيوان
ممارساته من ُمْشِبهة حال عىل أنها يفرض بأن َفْهَمها يحاول فصار األشياء، ُكنْه عىل
نرى إنما تفسري؛ إىل تحتاج التي بالرموز حافًال مقنًعا الحلم نرى حني ونحن اليومية،
بكلماتها؛ اللغة نشأت كيف نعرف الحلم ومن للتفكري، بدائية يَّة بََرشِ محاَوَلة الحقيقة يف
يف ننكرها التي البواعث هذه النفيس، كياننا يف الخفية البواعث نعرف كما رموزها أي:

نومنا. يف هي فتَِثب الحضارة وسط يف باملنطق يَُطاِلبُنا وجداننا ألنَّ َصْحونا؛
يهجم عظيًما ثعبانًا أن يحلم رجل إىل انُْظْر سهلًة، ذلك مع الرموز هذه وليست
تحتها؛ ينساب ثعبانًا أن تحلم امرأة إىل وانُْظر مكظوم، خوف عىل يدل كابوس فهنا عليه،
عىل تدل ولكنها واحدة هنا فالرمزية اآلخر؛ الجنس اشتهاء عىل يدل جنيس هنا فالرمز

الثانية. عند والشهوة األول، عند الخوف هي االثنني؛ بني مختلفة نفسية حال
فهنا وأمها، إخوتها مع تلعب طفلة تعود بأنها متكرًرا حلًما تحلم زوجة إىل انظر أو
هذا من وتفهم الصبا، أيام إىل تعود لو تود الزوجية، لبيت أي: للحارض؛ كارهة نفس
أو حماة من فيها بما عامًة الزوجية الحياة أو الزوج نحو مكظومة سيئة عاطفة الحلم

غريها.
فتصطك إليه يصعد ركيك ولكنه الخشب، من بيتًا بَنَى قد أنه يحلم رجل إىل انظر أو
يف كان أنه نَِجُد قصري حديث وبعد السقوط، عىل يوشك كان لو كما ويرتنح، أجزاؤه
خوف فهنا والفشل، الخيبة يخىش ولكنه به، القيام يف يرغب مرشوع يف كثريًا يَُفكِّر يقظته

متخلِّع. ركيك ببيت الحلم يف إليه ُرِمَز قد مكظوم
عىل أي: النوم؛ يف بالحلم االنفراج يكون الصحو يف مكظومة العاطفة كانت كلما
للعاطفة الكظم يَْكثُر القائمة الحضارة ويف والتنفيس، االنفراج يكون والتوتر الكظم َقْدر
والفتيات. الشبان عند وخاصة التفريج يف االتجاه هذا األحالم معظم تتجه ولذلك الجنسية؛
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الثالثة: األحالم هذه تحلم فتاة إىل انظر

بقرة. عىل يثب عجل (١)
يتغازالن. وفتاة شاب (٢)

األتومبيل. يف البنزين يصب والدها ترى (٣)

هذين برؤية يخفف مكظوم جنيس جوع عىل يدل واضح الرمز األولني الحلمني ففي
تنظر الفتاة إن نقول: أن إىل يحتاج وهو الثالث، الحلم يف مسترت الرمز ولكن املنظرين،
كان لو (كما ُمْشِبه عمل األتومبيل يف البنزين وصب الذكورة، يمثل باعتباره والدها إىل

واملرأة. الرجل بني الجنيس للتعارف كذلك)
العواطف بهذه أي: بالكامنة؛ يتأثران الحياة يف سلوكنا أو فنا تََرصُّ إن قلنا: وقد

التايل: الحلم إىل انظر الكامنة، املحبوسة
املعيشة له توفر لن املالية حالته بأن ويتعلل الزواج يرفض الشبان األطباء أحد كان
الصبي َخَلَع فلما بالسل، مريًضا صبيٍّا يفحص كان أنه مرة ذات وحدث الزواج، يف الهنية
سيكلوجي إىل يقصد أن عىل املفاجئة الحالة هذه وَحَمَلتْه قذف، أنه الطبيب أَحسَّ مالِبَسه
جنيس، بشذوذ مصاب أنه السيكلوجي هذا أفهمه التحليل وبعد َحَدَث، ما عليه ويقص

الزواج. من تمنعه التي الحقيقية العلة هو الشذوذ هذا وأن
شاذة عاطفة حبس قد واالستقامة بالوقار يطالبه اجتماعي مركز يف طبيب فهنا
َقْت وحقَّ وثَبَْت الوجدان فيها غاب ملحٍة يف ولكنها نفسه، عىل حتى إخفائها يف ونجح
رأى الحقيقة له اتضحت فلما الزواج، عن لالمتناع كاذبة بعلل يتعلل وكان وجودها،

التايل: الحلم
هذا وكان خطيبته، ومعه مرضاه أحد خرج وقد ، معنيَّ مْرَقٍص باب عىل أنه رأى
إنه بقوله: صوته الخطيب ورفع الطبيب، يحدثان االثنان فوقف له، مدينًا الخطيب

دينه. سيؤدي
نفسه وَحدَّث يقظته يف وجدانه استخدم ِعلَّتَه عرف أن بعد الطبيب أن والتفسري
الخطيب ووقف اليشء، بعض االنقالب هذا الجنسية عاطفته وارتضت الزواج، برضورة
فإني كذبًا؛ بها تتعلل التي املالية الناحية من الزواج تخف «ال معناه: ما للطبيب يقول

هنا.» كثريون مثيل وسيفعل ديني، وسأؤدي لك مدين
وتركنا قليًال، يطول االسرتخاء تركنا إذا ولكنا اليقظة، عقب ننساها األحالم ومعظم
إننا أي معناها؛ فنفهم نستعيدها، أن استطعنا ضابط بال تتداعى امُلْطَلقة الخواطر
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الخواطر ونرتك األعضاء، باسرتخاء منه يقرب ما أو النوم حال نستعيد بأن الحلم نستعيد
الحلم بني عالقة هناك تكون أن الغالبة والعادة حلًما، كانت لو كما ضابط بال مطلقة

محتوًما. هذا ليس ولكن السابق، اليوم حوادث وبني
حال إىل تعود ربما قديمة مستويات عىل ولكن املكظومة العواطف تربز الحلم ويف
كأنه عاٍل مكان من الحلم يف يسقط الطفل يف ترى كما الغابة، من يخرج أن قبل اإلنسان
املستوى هذا اتخذ قد ينهره رجل أو يرضبه صبي من هنا خوفه فإن شجرة؛ عىل يعيش
انظر أو السقوط، ويخىش الشجر عىل يعيش القرود مع يزال ال اإلنسان كان حني القديم
تْكَره زوجة إىل انظر أو البحر، يف يغرق أنه الحلم يف يرى فإنه اإلفالس؛ يخىش تاجر إىل

لحمها. نهش تريد كلبة أو لبؤة هو حلمها يف كابوًسا تجد فإنها وتخشاها؛ حماتها
يف أنه ونشوتها العقيدة بطرب يستمتع متدين شاب يف رأيتها التي األحالم ومن
التأمل بعد ننتظر ما هو وهذا ساذج، جنيس طرب إىل استحال قد الطرب هذا يجد الحلم
وأقدم القديمة، املستويات إىل وتنحدر املكظومة العواطف عن تعرب األحالم ألن القليل؛

الجنيس. الطرب هو عندنا الطرب ألوان
نتسامى ما وهو الشبان، جميع عند عامٌّ الجنيس الطرب فإن هذا؛ من أكثر بل ال،
عقيديٍّا أو فنيٍّا الحلم موضوع كان فإذا الديني؛ أو الفني الطرب إىل به نصل كي به
تفسري هنا ومن جنسيٍّا؛ التعبري فصار الجنيس، الطرب وهو األصيل املستوى إىل انحدر
ببعض البغاء اتصال هنا ومن القديمة؛ الدينية الفرق بعض فيه وقعت الذي االستهتار

وحديثًا. قديًما الوثنية املعابد
كالخمر، هنا والحلم والتوتر، للكظم رخيصان وتنفيس تفريج ألنها مفيدة؛ واألحالم
نرضب سارة بخياالت الحلم يف ونمرح فنلعب منقبضني متوترين فراشنا إىل نأوي فنحن
ذلك، نحو أو حظ، ورقة فيها نربح أو جنسيٍّا، جوًعا فيها نشبع أو خصمنا، فيها
بغم ني مغتمِّ تجدنا وأحيانًا نشاطنا، َد تَجدَّ قد منبسطني مرتاحني الصباح يف فنستيقظ
ربْط هو والكظم معينة، مشكلة يف كظًما حاَوْلنا أننا إىل هذا يرجع وقد سببه، نعرف ال
الحركة فنكره نشاطنا، سائر أحيانًا الكظم هذا يعم ولذلك للعاطفة؛ وحبْس وضبْط
سعداء، نَِشِطني الستيقظنا تفريجي حلم إىل ْقنا ُوفِّ قد كنا ولو جمود، ويشملنا والعمل
بعض يعطينا ولكنه املشكلة، إىل نعود الصباح يف ألننا كامًال؛ تفريًجا الحلم ليس وبالطبع
الوجدان أمام املشكلة نضع إننا أي التحليل؛ فهو الكامل التفريج أما الوقت، بعض الراحة

املنطقي. املوضوعي الحل ونحلها
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يتشعع الصحو يف نمارسه الذي الكظم ألن شاقة؛ مشكلة َحلِّ إىل الحلم يؤدي وأحيانًا
من تجمد الذي الخائف يف نرى كما التفكري، عن فنعجز خواطرنا فتجمد كله كياننا إىل
فنهبط وتتداعى الخواطر فتنطلق وقيوده الكظم هذا روابط يفكك الحلم ولكن الخوف،

حل. عىل
إذا إال ألحد، — بريئًا َظنَّه مهما — حلمه يروي بأال للقارئ ننصح أن يجب «وهنا

يخفيه.» أن يحب كان برس باح لو كما يكشفه قد األحالم أبسط ألن أخالقه؛ من َوثَِق
عليك يقص رجًال مثًال اعترب الحلم، معنى عىل تدل حلمه يَُقصُّ عندما الحالم وحالة
مثل عليك يقص آخر ثم خلفه، والجنازة النعش يف كان وأنه ينتحر، أنه نومه يف رأى أنه
االنتحار؛ ينوي — شك بال — فهو فرًحا يضحك وهو يقصه أحدهما كان فإذا الحلم؛ هذا
التفاصيل من يترضر متألم وهو الحلم كان يقص إذا أما يُْغِريه، بل يُْرِهبه ال املوت ألن
يزال ال ولكنه االنتحار يف فكر إنه أي الطمأنينة؛ عىل تبعث هذه فحالته يرسدها التي

عليه. اإلقدام عىل يجرؤ ال أنه عندئٍذ واألغلب املوت، يخىش
يف نزال ال ونحن الفراش من فنهب وجداننا، عىل وتتغلب الكامنة بنا تفور وأحيانًا
رمزية، حركات ونؤدي الشارع، إىل نخرج حتى أو البيت، يف مختلفة أعماًال ونؤدي النوم

الحاالت. هذه أخطار يف الناس بعض يقع ما وكثريًا
فإنه زوجته يكره أََحُدنا كان فإذا وجداننا؛ عىل وتتغلب أيًضا الكامنة تفور وأحيانًا
ثم سنوات، أو شهوًرا ذلك عىل يبقى وقد فيه، يََقُع الذي الشارع يعرف وال البيت ينىس
وزوجته بيته بها يعرف التي األوىل الشخصية شخصيته: تزدوج ولهذا وجدانه، إىل يعود
ينىس حني كامنته فيها تتغلب أخرى شخصية ثم عنده، األصيل الوجدان شخصية وأوالده،

وأوالده. وزوجته بيته
الجنون. أي: بالسيكوز؛ الوجدان عىل ا تامٍّ تغلبًا أحيانًا الكامنة تتغلب وأخريًا

عىل ينطوي الُكمون ألن الباطن»؛ «العقل عبارة عىل الكامن العقل عبارة آثرنا وقد
بالركود توهم الباطن العقل عبارة ولكن الكامنة، صفة وهما والنشاط، الرتبص معنى

الكامنة. صفات من هما وليسا والخمود
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عاطفة، كظمنا أننا عىل يدل األحالم سائر مثل حلم وهو الكابوس، يعرف لم َمْن منا َقلَّ
ق تَُحقِّ أنها هو األحالم يف العام واملبدأ وجودها، وحققْت بََرَزْت الوجدان عنا وزال ِنْمنَا ا َفَلمَّ

آخر. حلم أي يف يتضح كما الكابوس يف يتضح مكظومة رغبة أو شهوة
يكره مثًال فالتلميذ مخاوفنا؛ عن التعبري من تمنعنا فيها نعيش التي فالحضارة
موقف يتخذ وهو املعركة، يخىش والجندي منها، يفر لو ويََودُّ ويخشاها االمتحانات
تخاف واألم االفتضاح، يخىش الحكومة بأموال تالعب الذي واملوظف مضطرٍّا، الشجاعة
بشأن اْلَهمِّ دائم وهو اإلفالس، يخىش واملايل الشارع، يف ابنها يلقاها التي العديدة األخطار

الجرَّاح. مْرشط أو املوت يخىش واملريض واألسهم، األسعار
نفوسنا يف ُمْقَفَلة أرسار وكأنها عنها، نُْفِصح أو نتحدث وال نكظمها الهموم هذه وكل
نمنا فإذا الرذائل؛ من ذلك بغري أو بالجبن نا يَُعريِّ ال حتى يعرفها، أحًدا أن نحب ال
واألم واملوظف والجندي التلميذ يرصخ ولذلك االنفراج؛ طريَق الخوف عاطفة استباحت
لهذا سببًا صحوهم يف كانت التي باملشكلة يحلمون ال رصاخهم يف وهم واملريض، واملايل
االمتحان بشأن العرصية فاملشكلة قديمة؛ أساليب تتخذ األحالم ألن النوم؛ يف الكابوس
البدائي الحيوان) (بل اإلنسان يمثل قديًما أسلوبًا تتخذ املايل عند البورصة أو التلميذ، عند
يف يرصخون أو يبكون جميًعا هؤالء نجد ولذلك الرمزية؛ يف هذا يقارب ما أو الغابة، يف
يحمل رجل من الوحش هذا إىل يرمز ما أو املوت، بهم يرتبص وحًشا يََرْون ألنهم النوم؛

للوثوب. يستعد الرسير تحت ا لصٍّ أو َقتَْلهم، يطلب سكينًا
وانعكاساته، عواطفه وتبقى وجدانه يلغي نومه يف اإلنسان إن قلنا: أَْن َسبََق وقد
الصحو، وقت والسمك للزواحف التفكريية الحال تشبه النوم وقت تفكريية حاٍل يف فهو
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البواعث كانت وإن قديم، َمنْطق عىل األحالم تجري ولذلك استجاباتها؛ تشبه واستجاباته
عرصية. أثارتها التي

تَعيَّْطش. ما ْخش. تْرصُ ما تخافش. «ما نقول: ما كثريًا لألطفال معاملتنا يف ونحن
طبيعية شهوة كان الرصاخ ولكن َخْوفه، ويكتم ويطاوع يخضع والطفل شجاع»، خليك
يفعل وكذلك الكابوس، نسميه بما النوم يف االنفراج َوَجَدت كظمها فلما الطفل، عند

إلخ. البكاء. من ُمِنَعْت التي واألم الهرب، من ُمِنَع الذي الجندي
عاطفة عن يَُعربِّ كالهما والكابوس، العادي الحلم بني اختالًفا نرى ال هنا وإىل
املواقف يقظتنا يف نستذكر ما كثريًا أننا يعرف القارئ ولكن مكظومة، كانت شهوة أو
أحالم تأخذ ثم واللذة، االستمتاع نستعيد كي بها، َطِربْنا أو بها استمتعنا التي الحسنة
الغداء بعد نسرتخي عندما ذلك نفعل ولذة، طرب ُكلُّها آخر بَْعد خاطًرا التوارد يف اليقظة
نفرس فكيف املواقف، بهذه تتصل التي اللذيذة األحالم رأينا نمنا إذا ثم النوم، ُقبَيْل أو

هذا؟
مكظومة؛ رغبات عن تَُعربِّ — والنوم اليقظة يف األحالم هذه أي — أيًضا بأنه نفرسه
إليها نجوع فنحن بها» طربنا أو بها استمتعنا التي الحسنة «املواقف من نشبع لم ألننا

بها. حياتنا من ساعة كل نمأل أن نحب وكأننا ونستعيدها،
خواطر يف ونحن والهوان، بالخزي أو باأللم فيها أوذينا سيئة مواقف هناك ثم
الحلم يف ثم املنترص، موقف يف يجعلنا الذي التنقيح مع ونجرتها نستعيدها اليقظة
فإننا لنا ُمِهني بحادث اصطدمنا أن لنا حدث إذا أي: التنقيح؛ هذا مع نستعيدها أيًضا
ثم ويهينه، يخزيه بما عاَمْلنَاه أو ورضبناه، أهاننا الذي بالشخص اْلتََقيْنَا قد بأننا نحلم
يف انتصار عواطفنا: يف الحلم لنا حققه الذي االتزان لهذا مرتاحني النوم من نستيقظ

اليقظة. يف هزيمة عقب النوم
فإن اليقظة؛ يف منهجنا نفسه هو النوم يف ومنهجنا السليمة، النفس سلوك هو وهذا
نفسه عن ي يَُرسِّ النوم يف وهو نسيانه، أو معالجته يحاول سيئًا ظرًفا يلقى الذي أحدنا

سوي. سلوك يف يرغب ألنه َوْقعه؛ من يخفف بحلم
ثم تاجًرا أحدنا يكون فقد يتغري، هنا السلوك فإن مريضًة النفس كانت إذا ولكن
إىل منه َفرَّت قد وأنها خائنة زوجته أن له يتضح ثم بزواجه هانئًا يكون قد أو يفلس،
بناء يف يفكر وال زوجته، خيانة ينىس ال أو إفالسه ينىس فال الحادث هذا يجرت فهو آخر،
للمستقبل؛ تدبري بال يجرته ا همٍّ يحمل هنا فهو النفيس، كيانه من تفرق ما به يبني جديد
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رمز هنا والسقوط عاٍل، بناءٍ من يسقط كأنه كابوًسا الحلم يف رأى نام فإذا أمل؛ بال أي:
انتزع الذي لغريمه رمز وهذا قلبه، وخطف صدره شق قد وحًشا كأن أو املايل، لإلفالس

ألمه. عىل قادر غري أنه صاحبه يحس النفس يف جرًحا يمثل هنا فالكابوس زوجته؛
حتى أي: سوية؛ حال إىل املريض يعود حتى الكابوس يتكرر الظروف هذه مثل ويف

النفيس. جرحه من يربأ
مثًال فإننا املرىض؛ سلوك فيها نسلك أوقات بنا تَُمرُّ باملخاطر املحفوفة حياتنا ويف
عندها الجنسية الشهوة تختلط حتى بالشبان االختالط من الفتاة تخويف يف نرسف قد
فهنا بخرطومه، عليه يهجم فيًال — مثًال — ترى فهي بكارتها، عىل العظيم بالخوف
يطعنها ا لصٍّ ترى هي أو الجنيس، االتصال من الخوف إىل «بالخرطوم» يَْرمز كابوس
عضو إىل َرْمز منها كل والخرطوم والخنجر فاملسدس مسدًسا؛ عليها يطلق أو بخنجر
هنا واذكر االختالط، ورضر الطهارة قيمة عن سمعت ما لفرط تخشاه الذي التناسل

الجنسية. باألرسار وحواء آدم تعريف يف (الحية) الثعبان رمزية
قد الكثرية وزواجرها بالحضارة أننا وسببه الزواج، عقب يزول الكابوس هذا ومثل

مزعج. كابوس إىل لذيذًا حلًما أََحْلنَا
هي: الكابوس من أنواع ثالثة ذكرنا قد واآلن

كظمناها. التي الخوف عاطفة عن ينفس ألنه ونشتهيه؛ فيه نرغب كابوس (١)
نكبته يجرت فهو منه، يتخلص أن صاحبه يستطيع ال نفيس جرح عىل يدل كابوس (٢)

نومه. يف كابوًسا تعود ثم يََقَظِتِه يف
الجنسية. بالرغبة يختلط ثالث كابوس (٣)

تطورنا، اقتضاه قد البيولوجي» «الكابوس نسميه أن نستطيع رابع كابوس وثَمَّ
الحمار، أو كالفرس ا جدٍّ خفيف نومه أن أو ينام، ال الحيوانات من كثريًا أن يعرف فكلنا
ا جدٍّ كثرية األخطار أن هذا وعلة الحمار، أو الفرس نوم من أخف الوحوش نوم أن وبدهي
كي النائم إىل يأتي إنه أي ويُوِقظ؛ يُنَبِّه الكابوس فإن ولذلك الوحشية؛ والحياة الغابة يف

الظالم. يف إليه يَنَْسلُّ لوحش فريسة يقع ال حتى اليقظة عىل َزه يَُحفِّ
من األلوف مئات يف بنا مرت التي العديدة األخطار عىل س مؤسَّ النفيس ونظامنا

سكارى. كنا لو كما للنوم نستسلم وأال باليقظة تطالبنا فالنفس املاضية؛ السنني
النائم يضيق حتى الصدر عىل يجثم الذي العبء شكل يتخذ الكابوس أنواع ومعظم
وأثقلْت، َضَغَطْت قد للنوم السابقة الثقيلة األكلة إن نقول: أننا والعادة ويرصخ، بالنفس
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عندما حتى يَْحُدث الكابوس من كثري كان وإن املبارش، السبب هي األكلة هذه تكون وقد
فالنْفس يمزقنا؛ أن يوشك جاثم حيوان إىل رمز نفسه هو الثقل هذا ولكن عشاء، بال ننام
الغابة أيام — ا جدٍّ مفيًدا بل مفيًدا، كان أو — مفيد السبب لهذا وهو تستيقظ، كي تتنبه

الجماعة. من َحْوَلنا َمْن يوِقظ ألنه مفيد؛ والرصاخ حولنا، والوحوش
والجلد واللحم مومياء، صارتا قد وذراعه يده أن يحلم رجل الكابوس: هذا إىل انُْظر

املعنى؟ فما منهما، يتناثران
إذ تنبيًها؛ الكابوس يَُعدُّ فهنا فخدرت، ذراعه توسد قد كان أنه يجد يستيقظ عندما
كبسه إذا األخطار ألعظم بهذا يتعرض أال خدرة؟ ويده الغابة يف ينام أن ألحد يجوز كيف

ضبع؟ أو نمر
حضارتنا ويف الكابوس، كثر حلها عن نعجز التي الهموم َكثَُرت إذا أنه وبدهي
واملجتمع الكابوس، يكثر فلذلك كثريًا مخاوفنا ونكظم كثريًا ونخاف كثرية هموًما نتحمل
من يخلو يكاد راضية، املستقبل إىل تنظر التي املتفائلة الشخصيات يربي الذي السليم

الكابوس.
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األوىل األسباب من املغنطييس» «التنويم باسم الجمهور بني فشا الذي النفيس التنويم كان
جعلتْنَا واسعة وآفاق رحبة مياديَن عىل ينفتح بابًا وكان الحديثة، السيكلوجية لدراسة

البرشية. للطبيعة فهًما زادتنا جديدة معارف العلم هذا من نملك
هو الدجالون، إليه نسبها التي االدعاءات من الرغم عىل (الهبنوتية) النفيس والتنويم
ألنهم الجمهور؛ استطالع يُثِريوا أن استطاعوا ولكنهم أكثر، وال أقل ال «اإليحاء» نهايته يف
األمر يف ما وكل مغنطيس، أي فيه ليس أنه مع املغنطييس» «التنويم اسم عليه أْطَلُقوا
ال َحرٍّ يف أنهم إليهم أوحينا إذا بحيث باإليحاء، غريهم من تأثًرا أكثر أشخاًصا هناك أن
فالوجدان بََكْت؛ مريض طفلها أن لألم أوحينا وإذا وجوههم، من العرق سال يطيقونه
نقوله ما كل يصدق والنائم شئنا، ما عليها نكتب مسحاء لوحة وكأنها النفس وتعود يزول
إال الوجدان منه يزول أي: ا؛ جدٍّ قليًال إال يعارض وال فيه، نغرسها عقيدة لكل ويستسلم
يف منسطًحا ينطرح باألحرى أو يقعد، الشخص نجعل أن النفيس التنويم وطريقة أقله،
يف به نتدرج ثم غريه، يف يفكر وال عنه يتحول ال الِمٍع يشء يف نظره ويجمع اسرتخاء،
أن أوشكت ستتثاءب، تسرتخي، جفونك تنام، بدأت أنت اآلن، ستنام أنت باإليهام: اإليحاء

إلخ. لك، أقوله ما كل ستسمع ولكنك ِنْمَت لقد تنام،
ما ذ يُنَفِّ هو بل له، يقال ما كل ويَُصدِّق ويسمع ينام املكررة الكلمات هذه وبمثل
نقول كأن تنفيذه، عىل تحمله التي البواعث يدري أن دون يستيقظ أن بعد حتى له، يقال
أن دون الزيارة هذه ينفذ فهو صديقك، فالن لزيارة ستذهب الخامسة الساعة يف غًدا له:

السابق. اليوم يف بها إليه أوحي قد أنه يعرف
حياتنا يف األثر كبرية اإليحاء قوة أن النفيس التنويم ظاهرة من نستنتجه الذي واملعنى
وتَُعنيِّ هنا توجِّ حية تبقى (الكامنة) الكامن العقل يف نغرسها التي العقائد وأن االجتماعية،
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ونترصف نسلك ال إننا قلنا: أن سبق وقد مأتاها، نعرف أن دون نحوها نسري أهداًفا لنا
النظر ننظر أننا إىل يعود التفكري أخطاء من املائة يف ٩٩ وإن ا، جدٍّ قليًال إال بالوجدان

الوجداني. املوضوعي النظر دون العاطفي الذاتي
أي األخص؛ األقل يف وبوجداننا األعم، األكثر يف بعواطفنا نعيش نحن آخر: وبتعبرٍي
لهذا واإليحاء هذا، يف سواء والحيوان ونحن املخ، وليس الثالموس هو سلوكنا مرجع إن

اإلنسان. يف هو مما الحيوان بعض يف أسهل السبب
أن هو فما وطارت، فصاحت يخيفها شيئًا منهن واحدة َرأَْت البط من ب ِرسْ إىل انظر
بإيحاءِ الخوف عاطفُة تحرََّكت فقد خلفها، بطة ألف أو مائة نحو تطري حتى هذا تفعل
يشبه ما يف وُكنَّ جميعهن وِطْرن والبحث، للتساؤل وجدان هناك يكن ولم األوىل، البطة

عندنا. النفيس التنويم
خان جنكيز اذكر البَطِّيَّة، الحركة هذه يُْشِبه البرشي النشاط ظواهر من وكثري
أفريقيا، إىل أوروبا من أو أوروبا، إىل آسيا من يخرج اآلدمي البط آالف ونابليون؛ وهتلر
كي واحد يقف أن دون البطة صيحة تشبه التي اإليحائية الكلمات بقوة والتدمري للقتل

والتدمري؟ القتل وهذا الكلمات هذه من القيمة ما يتساءل:
جميع فإن الجماهري؛ توجيه يف واالجتماعية والسياسية الدينية العقائد قوة هنا ومن
تكون وقد بإيحائها، النشاط إىل وتحركنا الكامن العقل إىل تنحدر وهي عاطفية، العقائد
وتاريخ وغرب ورشق اإلنجليز) (عند وإمرباطورية وطنية مثل أكثر. ال كلمات العقائد هذه
النوم يشبه ما إىل األمة تُِحيل وأمثالها الكلمات هذه فإن هتلر؛ عند واألرض والدم وَمْجد،

مجهود. من منها تتطلبه ما لكل خاضعًة فتُْصِغي النفيس،
ينقطع ال أثًرا اللغة يف العاطفية للكلمات فإن املختلفة؛ بأنواعه يصدمنا واإليحاء
نجاسة وللكلمات: للخري، إيحاءٌ ورحمة وإنسانية وإخاء ف َرشَ فللكلمات: للرش، أو للخري
نراها التي والصورة املجلة يف نقرأها التي وللقصة للرش، إيحاءٌ وانتقام وكفر وشماتة
أو الشخصية سريتنا يف ويَُؤثِّر مزاجنا ن ويَُكوِّ هنا يَُوجِّ إيحاءٌ الجريدة يف أو الحائط عىل
فإنهم واضح؛ املسجلة األدوية يشرتون الذين يف اإلعالنات وإيحاءُ االجتماعية، أو الزوجية
يف اإلعالن بََعثَه الذي لإليحاء مليمات خمسة عىل ثمنه يزيد ال فيما قرًشا عرشين يدفعون

صحتهم. عن وآمال مخاوف بإثارة األدوية لهذه املزعومة الفائدة من نفوسهم
جنسيٍّا سلوًكا والنغمة بالكلمة والشبان الفتيات إىل توحي وأغانيجه املذياع وأغاني
األلحان من الكاهن يتخذ املعابد بعض ويف اإلحساس، يف الدعارة إىل أحيانًا يصل قد
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ومثل العقائد، فتَثْبُت لإليحاء التقبل يُِزيد ما البخور مع للمعبد املعتم الجو يف والرتاتيل
إىل اإليحاء ينقلب حتى فيه وتُرسف الزار لحفل الفائدة تحدثه السيكلوجي الجو هذا
ترقص املرأة أن فنجد الكامن) (العقل الكامنة وتربز الوجدان فيغيض تامٍّ نفيس تنويم
ذلك. نحو أو خروًفا تركب بأن التسلط تطلب هي أو سافرة، جنسية بحركات وترتنح

املوضوعية الرباهني فيقدم وجدانه إىل كالهما يَْلَجأ موضوع لبحث اثنان يقعد وعندما
العواطف؛ يََمسُّ املوضوع كان إذا عليها يتفقان نتيجة إىل يصال أن وبعيد حجته، بها يدعم
عىل تدرب الذي العائد القارح واملجرم املنطق، ويرتك اإليحاء إىل يعمد أبرعهما فإن ولذلك
زوجته ويَذُْكر ويتذلل، يبكي أن هو القايض عىل به يَُؤثِّر ما أَْفَضل أن يعرف املحاكمة
هذه عواطفه حركة ألن لهم؛ الكدح وُحِرَم ُحِبَس إذا الجوع من سيموتون الذين وأوالده
وقرع القايض جادل إذا أما ويتََلطَّف، فيتََحنَّن القايض عند يضارعها ما باملحاكاة تَُحرِّك
االنتقام يف رغبة القايض من يجد وقد املنطقي، بانتصاره سييسء فإنه بالحجة الحجة

عليه. االنتصار لهذا
من السابعة الساعة يف رشب ألنه املاضية الليلة يف أرق إنه لك: يقول أحًدا سمعت هل
فنجان الحقيقي سببه كان هل األرق هذا يف فكرت وهل القهوة؟ من فنجانًا أمس مساء
الشخص؟ هذا نفس يف مؤرقة، القهوة إن أي الفكرة؛ هذه إيحاء كان أم بالذات القهوة

فإننا الكلمة، من أثًرا أقوى وهما اإليحاء، وسائل أعظم من املحاكاة أي: والقدوة؛
والحمار حولنا، البكاء نرى عندما الجنازة يف ونبكي يتثاءب، أحًدا نرى عندما نتثاءب
الباب َفتْح تخىش التي املحجبة واألم يجري، أو يأكل له زميًال يرى عندما يجري أو يأكل
واملعلم، األب يف القدوة قيمة هنا ومن أوالدها؛ عند الغرباء من والخوف الُجبْن توحي

األطفال. يف الحسنة العائلة وقيمة
كلها وهذه والقدوة، واألغنية والقصة والفكاهة والصورة بالكلمة يحدث واإليحاء
إحساسنا لفرط — نحسبها نكاد عواطف فينا وتغرس االجتماعية، حياتنا يف علينا تتسلط
نشمئز — الصينيني باستثناء — وكلنا الخنزير، لحم من يشمئز فاملسلم طبيعية؛ — بها
لحم نأكل أن إىل أحد دعانا ولو طبيعي االشمئزاز هذا أن نعتقد ونكاد الكلب، لحم من
العواطف هذه أن والواقع مجنونًا، نَُعدَّه لم إن الدنيا، يف إنسان أسفل لعددناه الكلب
للخنزير نجس كلمة والكلمة، بالقدوة املجتمع إيحاء أي: اإليحاء؛ إىل تعود اجتماعية

طبيعي. يشء فيها وليس والكلب،
سن يف املعاش عىل يَُحال املوظف فإن للمسنني؛ مرص يف السيئ اإليحاء إىل انظر
فال الوقار، إليه نوحي نحن ثم مفيًدا، يَُعْد لم بأنه إليه توحي اإلحالة هذه وكأن الستني
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يقعد أن فيجب الوقار، بزيادة طالبناه السبعني إىل السن به تقدمت فإذا يلعب، وال يجري
يف امُلِسنُّ يلقاه ما بخالف وهذا ويموت، ويتعفن يركد أن يجب أي: الحركة، من ويُِقلَّ
ويلعب، الشورط ويلبس السبعني يف يكون إنه حتى والصحة، بالشباب اإليحاء من أوروبا

والضعف. للمرض إيحاء وهنا والقوة، للصحة إيحاء فهناك ويرقص؛ بل
— سلوكنا معظم ألن به؛ متأثرون له ُعْرضة وكلنا مخفف، نفيس تنويم هو اإليحاء

لإليحاء. يخضع عاطفي — جدٍّا ا جدٍّ القليل إال سلوكنا كل بل
َضُعَف والعاطفة العقيدة تسلطت وإذا العقيدة، ويَُحدِّث العاطفة يخاطب اإليحاء

املوضوعي). والنظر املنطقي التعقل =) الوجدان
جميع أصبح التي الخاصة هذه هي آخر، نوع من طاقة البرشية النفس ويف
كان ولو آلخر، يحدث بما أحدنا شعور أي: «التليبائية»؛ وهي بها، يَُسلِّمون السيكلوجيني
يحدث فقد املألوفة، الحواس بدون بُْعٍد عىل الشعور أي: مرت؛ كيلو ألف بنحو عنا بعيًدا
صورة خياله يف ويرى عظيم، َكْرب ويغمره يضيق به فإذا برلني، يف الشبان أحد يكون أن
ولم النزع يف كان أباه أن التحقيق عند يجد بالذات اللحظة هذه ويف القاهرة، يف أبيه
— الجسمية قواه َفِنيَْت قد مريًضا أحدنا يكون وقد مات، قد يكون حتى دقائق تَْمِض
َق َحقَّ فإذا عظيم؛ ضيق يف وهو — أًخا أو صديًقا أو ابنًا — له عزيًزا فريى — كادت أو
املجازفة ومن كاد، أو عليه قىض قد فادح لخطر عرضة كان اللحظة هذه يف أنه َوَجَد
يف جديدة كفاءة إنها نقول: أن وقصارانا الظاهرة، هذه بتفسري أحد يتقدم أن العقيمة
مع — الناس جميع تعم وسوف لها، املهيئني األشخاص بعض يف تَْظَهر البرشي النوع
تنتمي ال هذه التليبائية أن املؤكد من ولكن املستقبل، يف — املجهولة الكفاءات من غريها
األغلب وإنما القديمة، كفاءاتنا إلحدى بعثًا ليست إنها أي اإلنسان؛ يف القديمة الغرائز إىل
ِمنَّا لكل إن نقول: كأن التشبيه، طريق عن إال ُكنَْهه نفهم ال الوجدان يف جديد ارتقاء أنها
استقباليٍّا جهاًزا َلِقيَْت فإذا األرض؛ حول منا تنطلق التي املخية «الراديوفونية» موجته
واتجاهها؛ وُقوَّتِها األعضاء نظام يف الوراثة بحكم ابنه يُْشِبه األب دام وما االتصال، َحَدَث
الشأن وكذلك األميال، آالف بينهما املسافة كانت ولو واالبن األب بني تتصل املوجة فإن
اختلفت ولو حتى ُمَشوَّش اتصاٌل َحَدَث عنيفًة املوجة كانت إذا ثم واألقرباء، األشقاء بني
صداقة تربطهما للجسم العضوي النظام يف غريبنَْي بني االتصال يَُفرسِّ وهذا الجهازات،

مثًال. حميمة
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زوجها َكِرَهْت التي الفتاة عن الجرائد، يف عنه يقرأ وكلنا املادي، االنتحار هذا يعرف كلنا
طلبه ما يُْعِطيه أن أبوه َرَفَض الذي الشاب وعن مالبسها، يف النار أشعلت ثم رضتها أو
املسدس فأْطَلَق اإلفالس يخىش كان الذي التاجر وعن النيل، يف بنفسه فألقى نقود من

صدره. عىل
الذي الطارئ هذا عليهم طرأ ثم أذكياء، عقالء كانوا املساكني هؤالء كأن ونُِحسُّ

فانتحروا. عقولهم، أَْفَقَدُهْم
ارتكبها أن له سبق قد كان إال بيديه جريمة يرتكب مجرم هناك ليس فإنه ال؛ ولكن
االرتكاب نتيجة سوى بالفعل االرتكاب يكن ولم بأحالمه. بخياله، بعقله، مرات جملة

سابقة. سنني يف سابقة، شهور يف بالفكر
ارتكاٌب بالفعل ارتكابَُه سبق قد النيل بمياه أو املسدس أو بالسكني املنتحر وهذا
أن قبل انتحرت نفسه إن أي سيكلوجيٍّا؛ انتحاًرا ذلك قبل مرات ُجْمَلَة فانتحر بالفكر،

جسمه. ينتحر
أو امرأة أو رجًال لرأيت جثة، إىل جسمه يستحيل أن قبل رأيته قد كنت أنك ولو
أو بثراءٍ يعبأ وال بوَسِطه، يَْهتَمُّ وال عمله يُِحبُّ ال فهو الحياة، َكِرَه قد صبيٍّا حتى أو شابٍّا

فيها. العيش َسِئَم قد للدنيا كاِرٌه هو ثقافٍة، أو وجاهٍة
املوظف كذلك بقائه، من بدًال لفنائه يعمل الذي املعنيَّ السلوك يسلك أحيانًا هو بل
باملجتمع يربطه وال أََحٌد عنه يسأل ال ُسًدى نفسه يجد به فإذا املعاش؛ عىل أُِحيَل الذي
هو أيًضا، هو انتهى انتهت فلما وظيفته، سوى املجتمع هذا من يعرف يكن لم ألنه رابط؛
الليل، ويف الظهر وبعد الظهر قبل النوم إىل ويعمد الدنيا، يكره ولذلك ُسًدى؛ هو ضائع،

َقْربٌ. والرسيُر الحياة، من استقالة هو اعتكاف، هو املوت، إىل َرْمز والنوم
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ولكنه يكذب ال هنا وهو السأم، عنه ي يَُرسِّ إنه لك: ويقول الرشاب، إىل يعمد هو أو
ل ويَُعجِّ يسممه، الرشاب ألن يموت؛ كي كثريًا يرشب أنه لَعَرَف َفَعَل ولو نفسه، يتعمق ال

انتحاره. أي: وفاته؛
وبال شباب بال تعيش أن تُِطْق لم ألنها انتحرت؛ التي املرصية األديبة «مي» اْعتَِرب أو

انتحاًرا؟ هذا أليس ماتت، حتى الطعام عن فصامت تأللؤ
أنها الواقع ولكن املألوف، خالفت إنها حيث من كذلك وهو جنون، إنه تقول: قد
واندس انتحارات، جملة سيكلوجيٍّا وانتحرت سنوات، عرش بنحو ذلك قبل الحياة َكِرَهت

الطعام. عن باالنقطاع له استسلمت ثم الكامن، عقلها أعماق يف للموت الحب هذا
أي: للموت.» أخرى وغريزة للحياة، غريزة منا كل يف «إن يقول: العظيم فرويد إن

نموت. أن كذلك نحب نحيا، أن نحب كما
ونحن والبناء، والحركة والتجوال واالرتزاق واالقتحام باالستطالع نحيا أن نحب
إىل وندعو والفرح القوة نُِحسُّ وعندئٍذ نعم، لها: ونقول للحياة نضحك إبجابيون عندئذ

املستقبل. ونقتحم والسعادة الحرية
ونكره االرتزاق عن ونكف نستطلع، فال ونجمد فنعتكف املوت، يف نرغب وأحيانًا
سلبيني ونعود السعي، عن ونقعد — الدنيا بناء املنزل، بناء الشخصية، بناء — البناء
قواعد ونلتزم الشك، بفلسفة ونأخذ والحزن، الضعف نُِحسُّ وعندئذ ال، للحياة: نقول

وكانوا. ُكنَّا فنقول املايض الفعل
يتعودوا لم أو الطفولة، يف ُدلِّلُوا الذين األفراد بعض يصيب السيكلوجي االنتحار وهذا
عليهم وثَُقَلْت الظروف أرهقتهم فإذا والجهد؛ السعي يتعلموا لم أو الصعوبات، مجابهة
املالبس، من الرث يَْلبَسون ِثني، ُمَشعَّ يَبُْدون تراهم ولذلك عليها؛ املوت آثروا الحياة تكاليُف

إيجابي. سعي أو طموح لهم ليس

السيكلوجي؟ االنتحار هذا إىل يدفعنا الذي الحد إىل كئيبة الدنيا هل
وال نقرأ ال حني وبالتجمد واملخدرات، الخمور ونتناول والتعطل، باالعتكاف ننتحر
عن وباالنفصال الثياب، من والرث الطعام من بالتافه نرىض حني وبالقناعة نستطلع،

مكانة؟ وراء سعي وال بالثقافة عناية وال بالسياسية اهتمام وال صداقة فال املجتمع،
الذي امَلتَْجر فكان التجارة، الكساد َعمَّ و١٩٣٣ ١٩٣١ بني فيما أنه تاجر عيلَّ َقصَّ
شارع يف َمتَْجره وكان اثنني، بجنيهني يبيع يكاد ال اليوم يف جنيًها عرشين بنحو يبيع
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جميًعا، عليها يَُخيِّم الكساد وكان َمتَْجَره، تَْفُضل األخرى املتاجر تَُكن ولم املوسكي،
واحد شعاٌع يَُعْد ولم بالتشاؤم، مشبًعا والجو وأصحابها، موظفيها عىل يَْعُكف والذباب

نفوسهم. إىل ينفذ الشمس من
النيل َقْرص ِجْرس إىل يذهب أن بباله َخَطَر إبراهيم، شارع يف يسري التاجر هذا وبينما
ساعتني، أو ساعة — يكرهه صار الذي — َمتْجره عن يَبُْعد وكي الصباح هواء يتنسم كي
هذا يف السأم، هذا يف هو وبينما مبكًرا، كان الوقت ألن خاليًا؛ يكون يكاد الشارع وكان
صغرية، عربة عىل يسري ساقاه بُِرتَْت قد برجل إذا السيكلوجي، االنتحار هذا يف الجمود،

سعيد. نهارك يقول: وهو إليه نظر قد َخْلَفه، بيديه األرض يدفع بأن
وتَنَبَّه، َفِزَع العاجز، الكسيح هذا من الكلمتني هاتني َسِمع عندما إنه التاجر يل قال
للصباح يضحك املسكني الرجل هذا إن نفسه؛ تأمل ألنه عليه؛ طلع قد جديًدا نهاًرا وكان

أحزن؟ أنا يل فما عجز، من به ما عىل
سعيًدا. الدوام عىل نهاره كان املسكني، هذا يف قوية الحياة غريزة كانت

كئيبًا. نهاره فكان قوية، التاجر هذا عند املوت غريزة وكانت
عندها! نتلبث وقفة وهنا

كان ولكنه النيل، قرص جرس عىل التنزه ينوي كان أنه يعتقد كان التاجر هذا إن
النزهة. هذه من أراده ما يعرف ال جاهًال

للموت استطالًعا نزَهتُه وكانت النيل، مياه يف نفسه بإلقاء االنتحار يريد كان إنه
الذي املسكني هذا حيَّاه عندما جديد» «نهار عليه وطلع «َفِزَع» ولذلك مقايسة)؛ (َعَمل

َضَالِلِه. إىل نَبََّهه قد كأنه ساقيه، من بدًال بيديه يسري كان
بها، نعيش التي الفكرة هي وإنما سعداء، تجعلنا التي هي الدنيا مرسات ليست ال،
«املسكني» هذا كان هذا كل ويف عليها، نعتمد التي والفلسفة إليها، نهدف التي واألهداف

التاجر. هذا من بالحياة وأَْعَرَف فلسفة وأََصحَّ عقًال أنَْضَج ساقني بال يسري الذي

َدْت تََجمَّ قد أطفال — العمر من الستني أو الخمسني بلغوا ولو — املنتحرين جميع إن
تراهم حني سلوكهم يف للطفولة واضحة عالمات وهناك الطفولة، أسلوب عىل أخالقهم
أنهم كما أصدقاءهم، حتى يرسقون أو الغضب، َوْقت يرفسون أو يشتمون أو يأكلون،
— مقاييسهم يف — يأخذ الذي غريهم عىل ويعتمدون الصعوبات، مواجهة عن يَْجبُنون

طفولتهم. أيام سيئًا تدليًال ُدلِّلُوا قد — األغلب يف — وهم األبوين، َمَقاَم
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ماتت. حتى منزلها يف أيام عرشة نحو صامت التي األديبة «مي» اْعتَِرب
يف كانت فقد تطلبه، كانت ما كل يَُلبِّيان وكانا َدلََّالها، اللذين أبويها َوِحيدَة كانت لقد
سائر وعىل رسيرها وعىل الغرفة أرض عىل وتتربز تتبول عمرها من األخرية العرشة األيام
وكثري الطفولة، إىل للعودة االشتهاء صيحة هما لألم، نداء هما والتربز والتبول األثاث،
األم تأتي حتى الفراش يف يتبولون أمهاتهم من وترًكا إهماًال يجدون الذين األطفال من
االلتصاق ألن ذلك؛ سبيل يف بوا يُْرضَ أن املتبولون األطفال يبايل وال بهم، وتُعنى وتنظفهم

عندهم. حميمة لذة — الرضب مع حتى — باألم
بأسلوب ها أُمَّ فطلبت األخرية، أيامها يف «مي» يف — الكامن العقل — الكامنة ونشطت

جنونها. بعض هذا وكان األطفال،

نعالجه وكيف جسمي، انتحار إىل النهاية يف يؤدي الذي النفيس االنتحار هذا نتقي كيف
فيه؟ أحٌد يقع عندما

رجاًال ويصريوا الطفولة يرتكوا وأن الطوق عن يشبوا أن عىل الناس نربي بأن نتقيه
الناضج الرجل وأن وعقبات، صعوبات الدنيا يف أن يعرفوا أن يجب أي: ناضجني؛ ونساءً
والكفاح، بالتحدي يتلقاها أن عليه إذ األطفال؛ يفعل كما والرثاء بالبكاء يقابلها أال يجب
وليس ويبني، ويسعى ينهض أن عليه يجب فإنه حيٍّا دام ما أنه يُِحسُّ الناضج والرجل

ويستسلم. يَْقُعد أن عليه
مرشوع ويخطط والفن، الطبيعة بجمال ويستمتع ويعمل، ويدرس يستطلع أن عليه

حياته.
أقول؟ ماذا

األخالقية دعوته يف أجد ولكني الوجودية»، «الفلسفة يسميه وما سارتر بول أكره إني
خارطة هي لنفسه، إنسان كل عه يَْرشَ مرشوع هي الحياة «إن يقول: فإنه يُْغريني؛ ما

بيديه.» يصنعها تحفة هي الدنيا، من يختار ما مجموعُة هي بيديه، يرسمها
ألن منه؛ حسن وهذا غرينا، عىل نعتمد ال ناضجني نكون بأن يطالبنا سارتر إن

أنفسهم. عىل االعتماد عن يعجزون ناضجني غري أطفال املنتحرين
نهدف القانونية، األكاذيب مثل اجتماعية، «أكذوبة» أنها عىل الوجودية نقبل أن يجب

ناضجني. ونساءً رجاًال وبناتنا، أبنائنا من نجعل أن إىل منها
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خارطة وارسموا الشباب، يف وأنتم حياتكم مرشوع أرشعوا لهم: نقول أن يجب
تَبْنُونه بيت هي حياتكم فإن سنة؛ ستني أو لخمسني برنامجكم وَرتِّبوا القادمة، السنني
واالختبار، االستطالع عىل وأقبلوا البيت، هذا تَْهِدم التي العادات وتجنبوا البناء، فأحسنوا
منكم ُكلٌّ وليسأْل حكمة، واكسبوا صحة، األمراض ومن دروًسا، الكوارث من وتعلموا

طفًال؟ أزال أال يضعف: عندما نَْفَسه

99





املركبات

األدب يف أخرى ميادين إىل السيكلوجي امليدان من خرجت التي الكلمات من «مركب» كلمة
نحتاج كنا فسيولوجية بمهمة قامت أنها عىل يدل وهذا العام، الحديث يف بل واالجتماع
منها يقصد وهو السويرسي، السيكلوجي يونج هو الكلمة هذه وواضع لغتنا، يف إليها
بميول توجهنا ثم الباطن) (العقل الكامنة يف تندس العاطفية األفكار من مجموعة إىل
أوديب» «مركب أسماه فيما فرويد الكلمة هذه استعمل وقد علينا، تخفى واتجاهات

النقص». «مركب أسماه فيما أدلر واستعملها
نحتاج ولذلك النقص»، «مركب عن فيه مستقالٍّ فصًال الكتاب لهذا القارئ ويرى

خاصة. أوديب مركب وعن املركبات عن إيجاز يف نتحدث أن إىل هنا
أحدثها التي الرجوع مثالها: معدولة، أي: مكيفة رجوع صميمها يف هي فاملركبات
مع جرس ُقِرَع فإذا اللحم؛ شم إذا أو رأى إذا لُعابه يجرب فالكلب الكالب؛ يف بافلوف
نشأ — والجرس اللحم أي — االثنني بني والجمع القرع ُكرَِّر ثم ه، َشمِّ أو اللحم رؤية
َوْحَده الجرس قرعنا إذا إننا حتى معدول، أي: مكيف؛ انعكايس َرْجع الكلب نفس يف
من الكلب نفس يف مؤلًفا «ُمَركَّبًا» هنا ألن الكلب؛ لعاب سال شمه أو اللحم رؤية دون
بهذه ليست إنها أي بالطبع؛ ذلك عىل تزيد اإلنسان وُمَركَّبات واللحم، الجرس بني الجمع
كلها والعائلة واللغة املجتمع إن أي وعائلية؛ واجتماعية لغوية مركبات وهي البساطة،
ننساق وترصفات واتجاهات ميوًال — مركبات من فينا غرسه بما — لنا ويعني يكفينا
لم أطفال، ونحن — األغلب يف — ُغِرَسْت ألنها مأتاها؛ ندري ال بعواطف مندفعني فيها

تأثريها. يف نعارض أو َمنْطقها إىل نتنبه نكن
بعواطفه، يشتبك «مركب» عنده البقرة فقداسة البقرة، تقديس عىل ينشأ فالهندوكي
الصعيد قرى بعض يف «الدم» وكلمة البقرة، عن الدفاع سبيل يف للموت حتى يعده وهو
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الكلمتني هاتني أن نجد وعندئٍذ لالنتقام، الجرائم وارتكاب بالثأر األخذ إىل يؤدي «مركب»
يف إجراميٍّا مركبًا منهما كل تُْحِدث والدم، البقرة بساطة، يف ألسنتنا عىل تردان اللتني

بالصعيد. القناوي أو الجرجاوي ونفس بالهند الهندوكي نفس
الذهاب وَرَفَض طفل وهو عىص قد — الستني يف اآلن وهو — األشخاص أحد كان
املأزق هذا يف هو وبينما املدرسة، إىل جره أو َحْمله إليه َطَلَب قد الخادم وكان املدرسة، إىل
بعواطف الديك صياح فاقرتن يصيح، قريب ديك كان ويرضب ويرفس يبكي العاطفي
ال — سنة خمسني نحو بعد أي — اآلن إىل فهو والجرس)، اللحم (اذكر والخوف الكرب
يربحه ولم كامنته يف استقر قد ُمَركَّب فهنا وضيًقا، َكْربًا َويُِحسُّ إال الديكة صياح يسمع

عمره. من َقْرن نصف بعد حتى
رجوعنا إن أي وسيئة؛ حسنة بمركبات املتمدن الوسط يف نسلك أي: نعيش؛ ونحن
حتى أو ثالثية أو ثانوية هي إذ الحيوان؛ يف الشأن هو كما أولية ليست االنعكاسية
ذلك بعد انتقل ثم الجرس، إىل اللحم من انتقل ُكيَِّف، قد االنعكايس الرجع إن أي عارشية؛
اإلحساس من وينتقل فيشتهيها األنثى يرى الحيوان من فالذكر آخر، ثم آخر رجع إىل
الغريزة) (قل الساذج الجنيس الرجع من فأنتقل املرأة إىل أنظر وأنا العمل، إىل الجنيس
ثم الدين، ثم العفاف، فضيلة أتذكر ثم منها، االجتماعية مكانتها وتقدير املالبس تأمل إىل
كظوًما تعلمت إني قل: أو متمدنًا، بها أبدو مكيفة رجوع هذه وكل االجتماعية، مكانتي
االنعكاسية النزوة مكان فيه أعيش الذي املتحرض الوسط يف أََخذَْت حتى عليها وُدرِّبت
حساسة، طبيعية برشة ليست االعتبار بهذا البرشية النفس إن نقول: أن ونستطيع األوىل،
أو الخوف أو الطعام أو باألنثى يتحرك وال اللقاء عند يجمد صقيًال مدبوًغا أديًما بل

أوديب». «مركب فرويد يسميه فيما ننظر واآلن كاظمة، نفس هي أجل؛ الغضب،
لذة يجد عمره من األوىل السنة يف أمه يرضع حني الطفل إن يقول: فرويد فإن
وجدانية، غري عالقة عىل ذلك بعد ينشأ وهو بأمه، وااللتصاق الرضاع يف معممة جنسية
هو بل عليه، خطًرا بالبيت وجوَده ويَُعدُّ أباه يكره فإنه ولذلك بأمه؛ جنيس برباط تربطه
البؤرة ننشد أن فيجب نفيس تزْعُزع له وَحَدَث َشبَّ فإذا عليه؛ أباه أمه تُْؤثر أن يخىش
يُْفصل أن يخىش وهو طفولته يف عاش قد الطفل إن أي أوديب»؛ «مركب يف التزعزع لهذا
بعد يقفها التي القلق ومواقف زوجته، — يدري ال حيث من — يَُعدُّها التي أمه، من
األخالق تََغلُّب ثم ناحية، من ألمه حبه هو موضوعه نفسه، يف خفي رصاع هي إنما ذلك
ألن الحب؛ هذا عن الرجوع برضورة تقول األخالق وهذه أخرى، ناحيٍة من االجتماعية
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شاب وهو — الطفل هذا يجد قد ذلك: مثال الجنسية، الناحية من له وليست ألبيه أمه
مغشيٍّا سيسقط وكأنه دواًرا يحس البلكون يف يقف عندما أنه — الثالثني أو العرشين يف
يريد مذنب أنه من الشاب هذا عند استقر ما هو الدوار هذا مرجع أن فرويد فعند عليه،
أي: األخالقي؛ أو الروحي «السقوط» هو الذنب هذا وأن بأمه، الجنيس االتصال يقرتف أن

البلكون. يف وهو به أحس الذي السقوط
أمه تزوج قد هذا أوديب أن خالصتها القديمة. اإلغريقية القصص من أوديب وقصة
وجعلنا فرويد نقلها وقد فتنتحر، أمه أما عينيه، فقأ الحقيقة َعَرَف إذا حتى يدري، ال وهو
إنما املستقبل يف نفيس قلق أي: نيوروز؛ من يصيبنا ما وأن أمهاتنا، بحب متهمني جميًعا
وبني األم، باحرتام تقول التي االجتماعية األخالق بني الرصاع هذا نطيق ال أننا إىل يرجع
بحب وحدنا نستأثر أن يجب بأننا تقول التي الكامنة، يف املستقرة الطفلية الرغبة هذه

اآلباء. دون أمهاتنا
التي السيكلوجية الحقائق من هذا أوديب مركب بأن يؤمن السيكلوجيني من وكثري
الفرض هذا بأن يقولون ا جدٍّ كثريًا أكثر بل منهم، أكثر ولكن إهمالها، أو تجاهلها يمكن ال
أن األخرية العرشين السنني طوال أنا حاَوْلُت وقد سخيف، اخرتاع وأنه بتاتًا، له أصل ال
أستطيع ما وكل أجده، فلم فرويد، به يقول الذي النحو عىل املركب، لهذا أصًال أجد
يف الجنيس التوجيه يف القيمة كبرية العالقة هذه أن هو بأمه الطفل عالقة من أفهمه أن
بالطبع وهو وَعِقبَه، الرضاعة مدة كثريًا بها ويتعلق أمه يحب الطفل أن بمعنى املستقبل،
وأسلوب وصوتها ووجهها لقامتها نفسه يف الحب تُِثري جميلة أمه أن يعتقد الحب هذا يف
كل يف أمه يشبهن الالئي أولئك سوى الفتيات من يستجمل لم املراهقة بلغ فإذا حركتها؛
َليَُظنُّ حتى يشبهنهم فتيات — الغالبة العادة يف — الشبان يختار ولذلك األشياء؛ هذه
أي أمه؛ تشبه فتاة اختار الشاب أن والسبب شقيقان، أنهما زوجني إىل أحيانًا ينظر َمْن

أمه. مالمح من كثريًا يأخذ هو ألنه هو؛ تشبهه إنها
لسني العظمى القيمة إىل أوديب» «مركب أسماه بما فرويد نبََّهنا قد حال كل وعىل

املوضوع. هذا يف أدلر أفاض وقد أبويه، مع إنسان كل يقضيها التي الطفولة
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هو: العبقري هذا بصرية عىل يدل املعنى كبري بيت املعري للشاعر

ك��ب��ر ع��ل��ي��ه��م م��ن��ك ب��ان م��ا أص��َغ��َرُه��م ال��ق��وم ف��ي ت��ك��ن ل��م ل��و

الذي أو مقامه، يف الحقري أو وجهه يف الدميم أو جسمه يف الصغري الرجل أن ذلك
فيه ُركَِّب الذي النقص هذا يسرت كي تعويضيٍّا أسلوبًا يتخذ فاضح، لعيب صغاًرا يحس
يكون فقد مختلفة، أنواع والنقص طفولته، مدَة اجتماعية ظروٌف أحَدثَتْه أو معه وُولَِد
جسمية شوهة أيَّ أو بالًغا فوًها أو الهزال، تشبه نحافة أو مفرًطا، قًرصا أو ضخًما أنًفا
سيئًا. نفسيٍّا أثًرا تََرَك معيب أو فاضح حادث يف اجتماعية الشوهة هذه تكون وقد أخرى،
هذا من تَعوِّض أن — دراية بال أي وجدان؛ غري عىل — النفس تحاول هذا كل ويف
الذكاء َقْدر عىل وأيًضا التعليمية، والفرص االجتماعية الظروف َقْدر وعىل كماًال، النقص

التعويض. هذا يكون املوروث،
وأَْقَدر؛ منه أكرب َحْوله َمْن ُكلَّ أن يجد الطفل ألن النقص؛ أطوار من نفسها والطفولة
كثريًا ويفرح الكبار، هؤالء من أعىل أنه ويجد كريس عىل يقف حني كثريًا يفرح ولذلك
كان فإذا نفُسه؛ إليها تجوُع قوًة يوهمه االنتصار هذا ألن منه؛ فيجري أحًدا يرضب حني
الكمال وطلب شذوذه زاد آخر، نقص أي أو َحَول، أو لعثمة أو عرج أو عشاوة بالطفل
شذوذًا، نفسه التعويض يصري وعندئٍذ سوية، غري أي: طبيعية، غري بُسبُل التعوييض
ارتقائه يف يخدمه ال الذي السخيف التعويض من نوع عىل يستقر وقد فيه، يُْفرط ألنه
املجتمع عن ُمبَْعد النهاية يف أنه يجد املتكرب فإن مثًال؛ كالتكرب يؤذيه. بل االجتماعي،

ُمَالَقاته. ويكرهون الناس يتوقاه
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هذا رهم يَُؤخِّ فلم النقص، جنب إىل ممتازة ذهنية كفاية وِرثوا قليلون أفراد وهناك
اإلغريقي الفيلسوف سقراط موقف يف فُهم والنبوغ، للتربيز حافًزا فيه وجدوا بل النقص،
وحرض كاريكاتورية، صورة يف ورسمه فهزأه «السحاب» درامة أرستوفان عنه أَلََّف حني
يَْعرض َوَقَف بل يَْغَضب، فلم تهزئته، من يَْضَحك الجمهور ورأى الدرامة هذه سقراط
كان سقراط ألن معقول؛ وهذا ضحًكا! الجمهور يُِزيد كي املتكتل وِجْسمه الدسم وْجَهه

َوْجهه. بدمامة أحد َه يَُعريِّ أن يبايل يكن فلم ساميًا، اجتماعيٍّا مركًزا بََلَغ قد
الذي الفريق فانهزم رياضية مباراة يف أمريكي شابٌّ اشرتك أن سنوات قبل وحدث
فريقنا، يف خطرية ثَْغَرة اآلخر الفريق «َوَجَد يقول: أبيه إىل فكتب أعضائه، أحد هو كان

الثغرة.» هذه أنا وُكنُْت
أْحَدَث وضعًة، هوانًا يُْحِدث أن من بدًال ولكنه بالنقص، إحساس إزاء هنا فنحن
واالستعداد العزيمة قوة عىل يدل اعرتاًفا الشاب هذا عند وأَْحَدَث رسوًرا، سقراط عند
وهما الشاب وهذا سقراط به أََحسَّ هنا النقص أن نذكر أن يجب ولكن القادم، لالنتصار

املوضوعي. والنظر بالتعقل كالهما فقاَوَمُه ويقظة، وجدان عىل
الوجدان يكون ال حني والصبا، الطفولة أيام العادة يف يتكون النقص مركب ولكن
يشقى سخيفة طفلية تكون األحيان أغلب يف له املقاومة فإن ولذلك وارتقى؛ َن تََكوَّ قد
نُِحسُّ تجعلنا ظروف سلوكنا يف تَُجاِبُهنا العامة حياتنا ويف غريه، ويتعس الناقص بها
النقص كان إذا وأحيانًا النقص، لهذا لذيذة ُمَعاَلجة سوى اليقظة أحالم وليست بنقصنا،
حتى اليقظة ألحالم ويستسلم الخيال إىل يعمد الناقص فإن بفداحته الشخصية يَْغمر

الواقع. وبني بينه ما يقطع يكاد
تسرتجل الدميمة كاملرأة العامة، حياتنا يف نراها للنقص املقاومة من رضوب وهناك
بإيماءات رجولته ويؤكد الحديث يف صوته يَْرَفع امَلهني الشاب وهناك الفظاظة، حد إىل
اقتحاماته عن يتحدث فتاة إليه تلتفت ال الذي القميء الشاب وهناك لها، رضورة ال
عىل العزوبة وإيثار خيانتهن ويذكر النساء عن يَْعزف «فاضًال» يعود هو أو الجنسية،

الناقصة. رجولته يؤكد كي زوجته يَْرضب يتزوج حني هو أو الزواج،
يتخذ أخرى أحوال يف ولكنه سافًرا، النقص ُمَركَّب نرى نكاد الحاالت هذه أمثال ويف
ولكن تتزوج، فلم السن بها تقدمت التي العانس كتلك علينا، تخفي التعويض من ألوانًا
أو وَسَخف، َحَمق وهذا القطط، تربية إىل فتعمد كيانها، يف حية تزال ال األمومة غريزة
يْؤثر شابٍّا نجد وقد وحكمة، عقل وهذا املالجئ، ومساعدة األطفال تبني إىل تعمد هي
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يسترض وهو العارشة، سن يف بنت كأنه يخجل هو أو أعور، ألنه املجتمع ويتجنب العزلة
هذا إلزالة صناعية بعني تزويده يف التعجيل يجب وكان النجاح، عن ويتأخر السلوك بهذا
إذ األوروبية؛ الحضارة يكره الذي الرجعي ذلك إىل انظر ثم لتخفيفه، باألحرى أو النقص،
عىل ينعى فهو عيشه، يف تطارده تكاد إنها حتى عليه نشأ ما ُكلَّ وتكاِفح تُنَاِقُض أنها يجد
والدعوة عام، ألف قبل بالقديم التمدح إىل وذهنه بمزاجه ويعود تََهتُّكه، الحارض العرص
م تََفهُّ عن كفايتهم بهم ْت َقُرصَ أدباء الوقت هذا يف هناك بل العرشين، القرن جحد إىل
يتمدحون فرشعوا اعتناقها عىل الجامد الجمهور َحْمل عن عجزوا أو القائمة، الحضارة
النقص ُمَركَّب حملهم ُكتَّابًا هناك أن كما ذلك، يف الكتب ويؤلفون عام ألف قبل بالعرب

حرفتهم. هذا صار حتى والبذاء السباب عىل
الجنيس، الزيغ إىل — موهوم أو صحيح لعيب — النساء من الخوف يؤدي وأحيانًا
يتم هو إذ ثالثي؛ االنعزال وهذا االنعزال، يف الرغبة هو النقص مُلَركَّب العالمات وأعظم
يف املجتمع، وبني بينه تفصل التي الجدران يقيم والناقص والذهن، والعاطفة بالجسم
ويتجنب األسباب ألْوهى يخاصم األول الجدران، هذه يهدم السوي الشخص أن حني
كما االجتماعية واملسئولية الغريية ويحس يتفاءل وهو ويختلط يَُصاِلح والثاني ويعتزل،
يتشاءم ذاك أن حني يف واملرشوعات، األعمال عىل بها يُْقِدم اجتماعية شجاعة يُِحسُّ
يعتقد ألنه الشقاء؛ ُكلَّ بهذا يشقى وهو باالعتزال، يغذوها أنه م يَتََوهَّ التي األنانية ويحس
تكون ما كثريًا العيوب هذه أن مع الناس، أمام عيوبه يكشف االجتماع أن نفسه أعماق يف
يعتقده. الذي الخطري الحد إىل الناس انتباه تَْلِفت ال حقيقية تكون حني حتى أو وهميًة،
نفسه عىل نكبة املدلل الناقص فإن تدليل؛ يرافقه أن النقص ُمَركَّب يف األشياء وأسوأ
كالهما رجلني املدينة يف ترى قد وأنت قوته، َكْسب عن عاجًزا ينشأ وهو الناس، وعىل
أنساه وقد الشهر، يف جنيه مائة أو خمسني منها يَْربَح قد صناعة يف يعمل أولهما أحدب،
بعض قوامه اْعتََدَل لقد حتى َحَدَب، أي به ليس وكأنه يسري فهو النقَص، هذا النجاُح
أمه فإن الشحاذة؛ احرتف الذي اآلخر هذا إىل انُْظر ولكن يَُدلَّل، لم األحدب فهذا اليشء،
التي للذلة حدبته زادت وقد يسري شحاذ فهو قوته، َكْسب عن التدليل بهذا وأَْعَجَزتْه دللته

العطف. يستجدي كي يمارسها
الظاهرة بألوانه النقص ُمَركَّب هو وإيناعها الشخصية نمو يعطل أو ر يَُؤخِّ ما وأعظم
عديدة مَركَّبات هناك فإن للنقص؛ واحد بُمَركَّب نَُصاب ال العامة حياتنا يف ونحن والخفية،
ال حني الطفولة، أيام — العادة يف — يتكون النقص ُمَركَّب ولكن الشباب، سن إىل توالينا

املقاومة. واستطاع ونما نشأ قد الوجدان يكون
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قد الخيبة هذه فإن املدرسية؛ حياته يف وخاب العرشين إىل َوَصَل قد شاب إىل انظر
مع منه أعىل إىل يرتفع أن يستطع لم الذي الوضيع باملركز والرضا التواكل عىل تَْحِمله
أو علم يف ينبغ أن عىل الخيبة هذه تَْحِمله قد أخرى جهٍة من ولكن الناجحني، عىل الحقد

فاته. ما يعوض حتى الشخيص بمجهوده فن
عرش يؤدي فإنه وإقدام نبوغ إىل مرة أدى إذا النقص مركب أن نذكر أن يجب ولكن
النقص، مركب إىل ترجع حساسة نقطة منا كل ويف وضعة، وانعزال انكفاف إىل مرات

بالنجاح. ننساها ولكننا
وأن نفسه عىل يتهكم أن عىل الشخص قدرة هي النقص مركب من الرباءة وعالمة
اإلساءات يتحمل وأن سقراط، مثل عيوبه يعرض أن يبايل وأال — تكلف غري يف — يَْسلُك

يُْرس. يف باملجتمع يختلط وأن غريه، يتحملها ال التي الصغرية
عىل يحملنا الحياة يف ُمَعيَّنًا اتجاًها نتخذ بأن النقص مركب من نتعوض ما وكثريًا
— نفسه عن يدافع كي الناقص فإن الغامض؛ أو املستغرب أو الشاذ السلوك من ألوان
عنف يف عليهم ويهجم اآلخرين يستجهل فالجاهل غريه؛ يتنقص — يدري ال حيث من
رصاحة تطيق وال الرجال، أمام تتقلص وهي حياؤها يزداد الدميمة واملرأة وصخب،
الجامعة، يف أبناؤه يتعلم أن عىل يُِرصُّ الجامعة يف يتعلم لم الذي والرجل اللغة، أو اإليماءة
نقال قد واألم األب كأن شبانًا، بناتها تتزوج أن عىل تُِرصُّ مسنٍّا رجًال تزوجت التي واملرأة

فيهما. التعويض إىل وَعَمَدا األبناء إىل نقصهما
دمييس فإن كفاءتنا؛ نزيد كي عجًزا أنفسنا نحدث أحيانًا أننا نَذُْكر أن يجب وأخريًا
بيده يالكم ثم ظهره، إىل اليمنى يده يربط التدريب وْقَت كان — املشهور املالكم —
أَْلَكَن، اإلغريقي الخطيب ديموستني وكان للمالكمة، ُحرَّتان يدان له رجًال فقط اليرسى
وهو يخطب ثم فمه يف الحصا يضع بأن اللكنة أي: هذا؛ النقص مركب يزيد كان ولكنه
من الرغم عىل — األمواج اصطخاب خالل من صوتَه يُْسِمع حتى البحر، شاطئ عىل

اللكنة. من الرغم وعىل الحصا
وتيمورلنك األسود، الشاعر عنرتة اذْكر الكفاءة، إىل يؤدي أحيانًا العجز إن أجل،

هؤالء. أمثال من املئات واذُْكر الخيص، كافور بل األعرج،
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الكلمتني، بني سيئًا تميًعا أوجدوا الُكتَّاب بعض ألن والضمري؛ الوجدان بني نميز أن يجب
يف الذاهل أو كالنائم أنساق فال أفكر، أني وأُِحسُّ أَُفكِّر، أي: نفيس؛ أَِجَد أن هو فالوجدان
يفعل، ما يدري ال حتى تسوقه، التي العاطفة تفكري هو الحيوان فتفكري غالبة، عاطفة
الحيوان من كالذكر أو حالم، أو نائم كأنه الطعام، ويطلب األرض إىل أنفه يضع كالكلب

عقبة. أية يبايل ال كاملجنون خلفها فيجري األنثى يطلب
ما يدري ال إنه أي للوجدان؛ مجاًال له نرتك وال الحيوان تََحرُّك عاطفَة نَِجُد فهنا
فإذا ونثور؛ فننفجر يغضبنا ما علينا يطرأ حني السلوك هذا نسلك أحيانًا ونحن يفعل،
َفَعْلُت.» ما أَْدِر لم متهيًجا، «كنت أجبنا: فعلنا ما عىل يلومنا الحارضين أحد َع وَرشَ َهَدأْنَا
أو نائمة كأنها تهذي فإنها ابنها، وفاة عند األم يف كثريًا نراه العاطفي السلوك وهذا

شيئًا. تَذُْكر لم بمدة ذلك بعد َفَعَلْت بما ذَكَّْرنَاها فإذا حاملة؛
أي: وجدان؛ بال كالحيوانات أعمى ذاتيٍّا سلوًكا نسلك وأشباهها الحاالت هذه كل ففي
الكربى، اإلنسان ميزة هو الذي املوضوعي املنطقي التفكري نفكر وال نفعل، ما ندري ال
الوجدان أن وبدهي الفكرية، حياتنا من قليلة أوقات عىل مقصورة امليزة هذه تكن وإن

شيئني: إىل يؤدي

منطقية. موضوعية اعتبارات عىل القائم الحسن التفكري (١)
باعتباراتها. ونتقيد االجتماعية املسئولية نُِحسُّ إننا أي الضمري؛ (٢)

الضمري. وإىل املنطق إىل يؤدي الوجدان إن نقول:
أخالقي. اعتبار أي يداخله ال قد محض تفكري واملنطق

األخالقية. االعتبارات تََداَخَلُه اجتماعي تفكري الضمري ولكن



وعقلك عقيل

القدوة بإيحاء ومثلياته بمقاييسه األخذ إىل ننتهي مجتمع يف نعيش حني ونحن
يزيد ال السبب ولهذا اللغة، هذه بكلمات القيم لنا تتعني إذ أفراده؛ بها يتكلم التي وباللغة
تفكريه يف يستقل فذٍّا الشخص كان إذا إال فيه، نعيش الذي املجتمع مستوى عىل الضمري
واألنبياء واملصلحني الثائرين يف الحال هي كما العاديون، األفراد يراها ال رؤيا ويرى
مقاييس له راقيًا مجتمًعا يتخيلون ألنهم املجتمع؛ عىل يسمو ضمريهم فإن والقديسني؛

أخرى.
فهو أكثر، أو عاطفتني بني يقوى أو يَْضُعف رصاع الحاالت جميع يف هو والضمري
لغرينا، ٌر َرضَ بها يكن وإن الذاتية مصلحتنا نُْؤثر هل أي: والَغرْيية؛ األنانية بني رصاع
الضمري إن أي املصلحتني؟ بني السوي السلوك فنسلك أيًضا اْلَغرْي هذا مصلحة نؤثر أو
عن بعيًدا وحده يعيش رجًال أن وبدهي املجتمع، واجبات وبني الذاتية األنانية بني رصاع
كريًما نبيًال صادًقا يكون بأن نطالبه بالضمري ألننا ضمري؛ له يكون أن يمكن ال الناس
دام ما ولكن والكذب، والخداع والفسق الغش ويتجنب املروءة يعرف تقيٍّا للملهوف مغيثًا

هذا؟ يَْفعل َمْن وملصلحة به نطالبه ما يمارس أن يمكنه كيف َوْحَده يعيش
عىل ونسلك نعيش كي لنا املجتمع يَُقدِّمها التي الصورة إنه أي اجتماعي؛ فالضمري
يؤملها ال ِتِبْت أو سيالن يف املرأة فضمري ألخرى، أمة من الضمري يختلف ولذلك رسمها؛
إن بل السلوك، هذا من نشمئز نحن حني يف واحد، وقت يف رجال جملَة تتزوج عندما
ولكنا البيت، أو الشارع يف القتل نستنكر فإننا الظروف؛ تتغري عندما يتغري الضمري

املدينة. فوق للطيار أو املعركة يف للجندي نجيزه
ننقسم فإننا وأخالقية؛ اجتماعية قيًما بيننا م يَُعمِّ فيه نعيش الذي املجتمع أن ومع
من يُْدِرك ال األجري فالفالح ضمائرنا؛ تختلف ولذلك ثقافية؛ أو دينية وطوائف طبقات
وسوهاج قنا مديريَّتَْي ويف مكافحة، سياسية هيئة يف عضو يدركه ما الحرية معنى
يف َوْخًزا األفراد هؤالء ويُِحسُّ والثأر، باالنتقام الفضيلة تنشد يدوية بضمائر أفراًدا نجد

والثأر. االنتقام يهملون عندما ضمائرهم
قد االنفرادية غرائزه أن القول بهذا نعني إنما ضمري» له ليس «رجل نقول: وحني
االنفرادية؛ والغرائز االتجاه، هذا إىل يعود اإلجرام من وكثري االجتماعية، غرائزه عىل تََغلَّبَْت
هي املجتمع، ملصالح مراعاٍة دون الخاصة مصالحنا ننشد أن عىل تبعثنا التي تلك أي:
وهي فينا، حيٍّا يزال ال الذي الحيوان إنها أي النفيس؛ كياننا يف وأثبتها غرائزنا أقدم
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من نتعلمها ولذلك فجديدة، االجتماعية الغرائز أما وتربية، تعليم إىل تحتاج ال فطرية
الحيوان أن نَِجُد السبب ولهذا واملدرسة، والكتاب واللغة والعادات والدين بالقدوة املجتمع
هو — وجدانًا له يُْحِدثان اختيارين بنَْي يََضُعه االجتماع ألن ما؛ بضمرٍي يمتاز االجتماعي
مسئوليته يَُقدَِّر أن عىل يحمله — الوجدان هذا أي ولكنه؛ بكثري، وجداننا دون بالطبع

الذاتية. مصلحته يَُقدِّر كي املجتمع أمام
يف وهو يخاف، ألنه يُْحجم ولكنه الطعام إىل يرشه فإنه تأكل؛ وأنت الكلب إىل انُْظر
باملسئولية، يُِحسُّ ويجعله ذكاءه يَُحرِّك وجدان له يَْحُدث والخوف الرشه بني الرتدد هذا
كالب — الكلبي منطقه يف — ونحن ويصادقنا، معنا يعيش اجتماعي حيوان والكلب
بالطبع والقط جاع، إذا الطبق يف ما خطف عن يتأخر ال الذي القط إىل انظر ولكن مثله،
يتبعنا، لم خرجنا فإذا عواطفنا؛ يف معنا يشرتك ال ولكنه بيوتنا يف يعيش انفرادي، حيوان
القط تعليم عن نعجز نحن ولذلك الكلب؛ يفعل كما يهاجمه لم غريب علينا دخل وإذا

التعليم. هذا يف الكلب مع ننجح ولكنا يوافقنا، الذي االجتماعي السلوك
أال يجب ولكن الضمري، بذرة فيها نجد التي االجتماعية الحيوانات من والكلب ونحن
أنه عىل تدل العالم أنحاء يف عاجلة نظرة فإن بالفطرة؛ يتكون الضمري أن هذا من نفهم
أخرى، يف فضيلة يكون قد ة أُمَّ يف رذيلة نَُعدُّه ما وأن بالتعليم، يكسب وأنه كذلك، ليس

وتِِبْت. سيالن يف شائعة إنها قلنا التي رجال) جملة املرأة (زواج الضمد كظاهرة
ذوات: ثالث من مؤلف والضمري

املاضية، السنني من املاليني يف الحيوانات من َوِرثْنَا ما أي: البيولوجية؛ الذات (١)
مع ولكنها والسيطرة، واألنثى كالطعام البدائية؛ حاجتنا بها نطلب التي ذواتنا أََحطُّ وهي
كامنة وهي وشهوات، غرائز ألنها عندنا؛ الدوافع أقوى ودوافعها ذواتنا أثبت انحطاطها

األقل. يف وجدانية األكثر يف
التي االجتماعية واألفكار والعادات التقاليد من مؤلفة وهي االجتماعية، الذات (٢)
فيه، نعيش الذي للمجتمع مخاَلفة دون السابقة البيولوجية الذات ملصلحة نستخدمها

األقل. يف كامنة األكثر يف وجدانية وهي
نُنِْكَر أن عىل تحملنا التي واملثليات، واألخالق الدين من تتألف التي العليا الذات (٣)
ذلك. بعد ننقحها ولكننا األبوين، من الطفولة يف نَْكِسبها ونحن املباهج، بعض أنفسنا عىل
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وتجعله املجرم يف تتغلب األوىل الذات ولكن الثالث، الذوات هذه من مؤلف وضمرينا
ينحط ال الذي العادي اإلنسان يف تتغلب الثانية الذات أن حني يف املجتمع، يبايل ال أنانيٍّا
النهاية يف هو الضمري وَوْخز األمة، يف الصفوة بها فتمتاز الثالثة الذات أما يرتفع، وال
هو السليم والضمري أنفسنا، يف الثالث الذوات هذه بني القائم للرصاع ه نُِحسُّ الذي األلم
الثانية الذات فيه تتغلب األقل عىل أو األُوَلينَْي، الذاتني عىل الثالثة الذات فيه تتغلب الذي

األوىل. عىل
أخرى: بعبارة نقول أن ونستطيع

نشاطها يجري التي العاطفية األنانية الذات من ُمَؤلَّف األغلب يف املجرم ضمري إن
الكامنة. يف األكرب

الوجدانية. أو العاطفية االجتماعية الذات من ُمَؤلَّف األغلب يف العادي الرجل ضمري
الذات هذه جذور كانت وإن املثقفة، الوجدانية الذات من مؤلف السامي والرجل
نقتدي أن نحب الذي البطل باعتباره أسلوبه واتخاذ الطفولة أيام باألب اإلعجاب إىل ترجع

به.
تتداخل التي الثالث الذوات من مؤلف وهو إال واحد، وال واحد، فينا ليس ولكن
وليس درجي، فاالختالف اآلخر من أََحُدنا اْختََلَف وإذا ضمريًا، له وتكون نفسه يف وتندغم

األخرى. عىل الذوات إحدى زيادِة أو تََغلُِّب يف نوعيٍّا،
أحيانًا، غ تَُسوِّ أي: ُل؛ تَُسوِّ النفس فإن «التسويل»؛ هي كلمًة نعرف أن يجب وهنا
ما عمٍل، عىل ونقبل الضمري يهدأ حتى وجدانية، وتدليالت بتعليالت املنكر السلوك من نوًعا
االجتماعية الذاتيني عىل متغلبة العليا ذاتُنا وكانت سليًما وجدانُنا كان لو عليه ِلنُْقبل كنا
نصل كي الحيوانات فنَُعذِّب الوسيلة، تربر الغاية إن نقول: حني مثًال نفعل كما واألنانية،
ظالم يف املدينة عىل القنابل إلقاء إىل الحرب يف الطيار يعمد حني أو علمي، استنتاج إىل
ْلم السِّ وأن تقتضيه الوطنية بأن هذا يربر وهو واألطفال، والنساء الرجال فيقتل الليل
حني نفعل كما العائلية، حياتنا يف التسويل إىل نحن نعمد ما وكثريًا النهاية، يف سيتم
تغليب من أكثر الحال هذه يف يعني ال قد الرضب أن مع تعليمهم، بحجة األطفال نرضب

الوجدان. تعقل عىل الغضب عاطفة
أي: املجنون؛ املجرم إال — تماًما يخلو ال بل — منه يخلو ال عامٌّ الحيس والضمري
ا، جدٍّ قليل العقيل الضمري ولكن السيكوز، أو بالنيوروز جريمته نَُعلِّل أن نستطيع الذي
يَْقتُل أن إليه ُطِلَب لو منا واحد أي فإن ذكرناها؛ التي العليا الذات إىل يحتاج وهو
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الجرائد يف الخرب هذا نقرأ وعندما الهند، يف الجماهري َقتْل نبايل ال ولكنا َلَرَفَض، إنسانًا
فيقوم الثانية الحال يف أما الحس، عىل يقوم األوىل الحال يف ضمرينا ألن برسعة؛ ننساه
ويتفرز يتأثر الذي الذكر الضمري هناك إن نقول: أن يمكن ولذلك بالعقل؛ التصور عىل
عندما إال يتحرك ال الذي البليد الضمري هناك أن كما الحس، عن الغائبة البعيدة للحوادث

الحواس. تتحرك
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البرشي املجتمع

األوىل الحاجات سد غايته أي: بيولوجي؛ مجتمع يف يعيشون البرشية َفْجر يف الناس كان
املستوى، هذا عىل يعيش البرشية املجتمعات بعض يزال وال ومأًوى، وأنثى طعاٍم من
بيئة يف بالصيد القانعون وأولئك الزراعة، إىل يهتدوا ا وَلمَّ الغابات يقطنون الذين كأولئك
عىل يعيشون أي: تاريخ؛ بال الناس يعيش املجتمعات هذه مثل ويف الحضارة، عن نائية
األعمال معيشتهم تتجاوز وال التاريخي، املستوى إىل يصلوا لم فقط، الجغرايف املستوى
للجيل تختزن حتى يتوافر أن يمكن ما يَْجَمعون مما عندهم وليس اليومية، التكرارية

حاجاتهم. جميع يف الفم إىل اليد من فهم القادم،
من أكثر يُنِْتج اإلنسان َع َرشَ املحصوالت وتواُفر الزراعة إىل االهتداء بعد ولكن
من فائدة فال طعامه من أكثر ينتج ال اإلنسان دام ما ألنه الرق؛ نشأ هذا وعىل حاجاته،

منه؟ نكسب ماذا إذ اسرتقاقه؛
الطعام توفري إىل مثًال الزراعة يف َعَمَله يؤدي بحيث اإلنتاج يف يرشع حني ولكنه
وألزمهما شخصني أستعبد عندئٍذ ألني مفيًدا؛ الرق يصري فقط، حينئٍذ ونصف، لشخص

العمل. مشقة إىل أنا أحتاج أن دون وطعامي، طعامهما فينتجان العمل
حدث؟ الذي هو العكس أم الرق ممارسة قبل نشأ الرق مذهب هل نسأل: واآلن
يَُسلِّم القارئ أن نظن مذهبه؟ عن ودافعوا نظامه وضعوا ثم الرق مارسوا الناس إن أي
حني أننا لهذا السيكلوجي والتفسري الحوادث، بعد تأتي األفكار إن أي الثاني؛ بالفرض
الرق أن وهي العقيدة، تنشأ العاطفة ومن والتسلط، االقتناء عاطفة نُِحسُّ عبًدا نملك

َحَسن. نظام
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االمتالك؛ «مذهب» ينشأ أن قبل األرض امتلكوا الناس إن نقول: القياس هذا وعىل
َمَكاِرَه لنا تحدث ألنها عقائد؛ لنا تقرر التي هي الوسط يف نمارسها التي املادية فاألحوال

االجتماعية. األنظمة تنشأ العقائد هذه ومن ، وَمَحابَّ
الجنس يف فالرغبة الفرد؛ غرائز هي املجتمع عليها ينبني التي األسس أن شك وليس
أحدثت قد الطعام يف والرغبة إلخ، واملواريث، والعائلة الزواج أنظمة أحدثت قد اآلخر

والتجارة. والزراعة الصناعة أنظمة
والديانة. الحكومة أنظمة أحدثت قد الطمأنينة يف والرغبة

واسرتقاق األرض امتالك أحدثت قد اإليجابية) الطمأنينة =) التسلط يف والرغبة
األفراد.

رجل وعند الشمايل القطب يف اإلسكيماوي عند أيًضا قائمة الرغبات هذه كل ولكن
ألن ديانة؛ أو حكومة أو تجارة أو صناعة أو عائلة عندهما منها تنشأ لم ولكن الغابات،
اسرتقاق من مثًال اإلسكيماوي يستفيد ماذا إذ لهما؛ التفكري هذا يتيح ال املادي الوسط
يخىش ال وهو الحكومة من ينتفع ماذا أو يكفيه؟ مما أكثر يصيد لن أنه يعرف آخر رجل
استعبدوا أن وبعد بالزراعة الناس اجتمع أن بعد إنه أي: يُْرسق؟ يشء عنده ليس إذ أحًدا
هي أنها مع األصل؛ هي أنها نتوهم بأنظمة والرق األرض امتالك يسوغون رشعوا األرسى

الثمرة.
— املجتمع يف سلوكنا نسوغ ونحن العواطف، أملت بعقائد مجتمعنا يف نعيش ونحن
بعواطفنا، تصطدم ال تخريجات حتى أو بتفسريات — نشذ أم قواعده عىل نسري كنا سواء
— منا وقليل وجدانية، وليست عاطفية أسس عىل السبب لهذا ينبني االجتماعي وسلوكنا
املوضوعي النظر هذا أي: بالوجدان؛ املجتمع نَْظم إىل النظر يحاولون من — جدٍّا قليل بل

للعاطفة. يستسلم ال الذي التعقيل املنطقي
لحم يَُحرِّم ال امُلْسلم فإن وجداني؛ أصل لها كان ولو حتى عاطفية، عقائدنا وجميع
الشأن كان وكذلك عاطفة، إىل تستند عنده العقيدة إن أي منه؛ يشمئز بل فقط، الخنزير
لذيذة عاطفة عندهم أَْحَدث العبيد اقتناء فإن عبيدهم؛ تحرير إليهم ُطِلَب عندما آبائنا عند

وأنِظمته. الرق عقيدة أحدثت العاطفة وهذه والتسلط، االمتالك هي
ألنظمة وجداني نفسه هو للتاريخ املادي النظر أو للتاريخ االقتصادي والتفسري
االمتالك بعقيدة يؤمنون ألنهم الكراهة؛ أََشدَّ الناس بعض يَْكَرُهه ولذلك وتغرياته؛ املجتمع

واالدخار. االقتناء «غريزة» — زعمهم يف — أَْوَجَدتَْها التي
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أحدثت قد األنظمة هذه ألن االجتماعية؛ األنظمة تغيري يف الكربى الصعوبة هنا ومن
أن كيف لنا يفرس وهذا طبيعية، أنها نظن نكاد عقائد بََعثَت وهذه عواطف، نفوسنا يف
األنبياء إن بل االنتقاد، يستحق ما الرق يف يجد لم أرسطوطاليس مثل عظيًما فيلسوًفا

االنتقاد. يف يفكروا ولم نظامه عىل يعرتضوا لم أنفسهم
نَُسلِّم وعقائد عواطف لنا تُْحدث بنا تحيط التي املادية البيئة أن القول وخالصة
يف ويبدل يَُغريِّ أن ويحاول العواطف يرفض الذي الوجداني ذلك ونَْكره بطبيعتها فيها
َضبْط ودعاة والبرشيني لالشرتاكيني الكراهة األقل عىل أو االضطهاد هنا ومن األنظمة،
العواطف. بقوة أفراده يمارسها التي املجتمع قواعد عىل يشذون ألنهم ونحوهم؛ التناسل
يف املشاق ونتحمل املجتمع، لنا يرسمه الذي الزي عىل مالبسنا نلبس مثًال فنحن
من العرق ترشح وأجسامنا الحارة األيام أشد يف إننا حتى هنا، لقواعده الخضوع سبيل
يطالبنا كما — نأكل أيًضا نحن بل نقص، بال الكاملة مالبسنا نلبس البرشة أجزاء جميع
كل يف املجتمع نساير ونحن فيه، نخالفه أال يجب بنظام لنا يرسمها آنية عىل — املجتمع

نخالف. أال فنحب املحاكاة بإيحاء ذلك
نفسها العامة العقائد ألن والطعام؛ اللباس عىل مقصورة املحاكاة هذه وليست
الدين قواعد عن يشذ الذي الرجل إىل ننظر إننا بحيث والطعام؛ اللباس مجرى تجري
يأكل كما املائدة عىل البصل يأكل أو رقبة رباط بال الشارع يف يسري رجل إىل نَْظَرتَنَا
أزياء يُْكِسبنا كما والطعام اللباس يف أزياء — املحاكاة بإيحاء — يُْكِسبنا فاملجتمع التفاح؛
طبيعية، غريزة نخالف كنا لو كما هنا املخالفة من نشمئز ونحن والعادات، األخالق يف
العادات تحدي أو جهًرا التبول أو الخنزير لحم اجتناب مثل االجتماعية الغرائز أن والحق
إن بل الطبيعية، الغرائز مخالفة تؤملنا كما مخالفتها تؤملنا «الغرائز» هذه االجتماعية،
ألنه مريًضا؛ يكون حني الفراش يف أو العامة، املراحيض يف التبول عن يعجز من هناك
االجتماعية «الغريزة» تتغلب فهنا متسرتًا، منفرًدا إال التبول اجتناب عىل ُدرَِّب طفولته منذ
الذي االجتماعي سلوكنا من كثريًا هذا عىل وِقْس للبول، الطبيعي االنعكايس الرجع عىل

طبيعي. أنه نعتقد
غريزة ترث التي أي: االجتماعية؛ الحيوانات من اإلنسان أن عىل يدل ما هناك وليس
عمومتنا أبناء ألن والجاموس؛ والغزالن الخرفان يف الحال هي كما بفطرتها االجتماع
نشأتنا ولكن عائلية، غري حتى أو عائلية انفرادية اآلن إىل تزال ال — العليا القردة —
االجتماعي، باإليحاء والتأثر االجتماعية والقيم باملقاييس األخذ عىل تَْحِملنا االجتماعية

طبيعية. عاطفة لكظم نتألم كما املجتمع ملخالفة نتألم إننا حتى
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الحسن؟ املجتمع هو ما نسأل: أن يصح واآلن

واملنطق) املوضوعي (بالنظر الوجدان يجعل أن يحاول الذي املجتمع ذلك هو (١)
العواطف. قيمة يهمل ال ولكنه األنظمة، إيجاد يف العاطفة فوق

مقدار، أقل إىل األفراد يف الكظم يَِقلُّ بحيث االجتماعية األنظمة يجعل الذي وهو (٢)
محركة. قوة يَُعدُّ فإنه خفيًفا كان إذا ألنه تماًما؛ الكظم يزول أن يصح ال ذلك مع ولكن

فرق. أدنى بال كاألكثرية بالسواء يعاملها بأن األقليات يلغي الذي وهو (٣)
للذات التفكري يف القيادة الوجدانية العليا» «للذات تكون بحيث ينتظم الذي وهو (٤)

األفراد. عند (الحيوانية) البيولوجية والذات االجتماعية
بالروح والسياسة واالقتصاد األخالق يعالج أن املستطاع جهد يحاول الذي وهو (٥)
املخرتعات أو الزراعي أو الصناعي اإلنتاج به نعالج الذي (الوجداني) املوضوعي العلمي
ال واالجتماع األخالق كذلك التقاليد، بالتزام يرتقي ال االخرتاع أن وكما املتمدن، القطر يف

التقاليد. بالتزام يرتقيان
حتى والعيش، الكسب أسلوب يف املباراة مكان يأخذ التعاون يجعل الذي وهو (٦)

واملطامع. والغرية التحاسد من الكظم يقل
املجتمع غاية أن ينىس ال — العليا هي املجتمع مصلحة يجعل أنه مع — ولكنه (٧)

للفرد. املثىل الشخصية إيجاد هي النهاية يف األمثل
املوضوعي الوجداني الذكاء يجعل الذي هو األمثل املجتمع إن نقول: عامة وبكلمة (٨)
فراسخة العاطفة أما التغيري، يطلب ارتقائي الذكاء ألن الذاتية؛ العواطف فوق التعقيل

جامدة.
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أوًال، املاشية برعاية أفراده جمعت التي االقتصادية العوامل ثمرة هو مجتمعنا كان إذا
أي: طبيعي؛ أصل إىل تعود العائلة فإن ثانيًا؛ والقرى املدن وبناء والصناعة بالزراعة ثم
أنثاه مع الغوريال ذََكر اآلن إىل يفعل كما عائلة يف لعشنا مجتمع يف نعيش نكن لم لو
تحمل التي الفسيولوجية العالقة أي: الجنسية الرغبة إىل تعود العائلة أن ذلك وأوالده،
هو البرشي واملجتمع بأمهم، والتصاقهم األوالد وجود ثم اآلخر، طلب عىل الجنسني أحد
مًعا، واألب األم أو باألم، يرتبطون الذين األوالد إن أي العائيل؛ املجتمع هذا ثمرة النهاية يف
شجرة أما فقط، البذرة نجد هنا ولكن أبويهم، وفاة بعد حتى االرتباط هذا عىل يبقون
ثم للصيد، االجتماع إىل اإلنسان احتاج حني االقتصادية بالعوامل ذلك بعد فنمت املجتمع
إىل ذلك بعد احتاج ثم الرعاية، مدة ماشيته تفرتس كانت التي الضواري من االحتماء إىل

الزراعة. مدة الغاصبني من االحتماء
لنا وتَُعنيِّ عواطف فينا تغرس ألنها املجتمع؛ أساس العائلة الحارضتَُعدُّ مجتمعنا ويف
معارضة؛ بال واالتجاهات العواطف هذه فيها نتقبل سن يف نكون حني مختلفة اتجاهات

األب. ويف األم ويف األوالد يف أَثٌَر وللعائلة نُُموُّه، اكتمل قد يكن لم الوجداني العقل ألن
املائعة. امُلَسيَّبة الكلمات من مجتمعنا يف عائلة كلمة أن هنا نوضح أن يجب ولكن

عائلة. يكونون وأوالده زوجته مع فالرجل
عائلة. يكونون وأمه وأوالده زوجته مع والرجل

عائلة. يكونون وأوالدها أخرى زوجة مع سابقة زوجة من املطلق والرجل
عائلة. يكونون وأوالده آخر رجل مع سابق زوج من املطلقة واملرأة

عائلة. تكون أوالدها مع واألرملة
إلخ. إلخ، عائلة، تكون منه أوالدها مع زوجها وفاة بعد تزوجت التي واألرملة
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واتجاهاتهم األطفال عواطف يف اختالف إىل يؤدي العائلة تكوين يف االختالف وهذا
يشء. كل قبل الطمأنينة فيهما يَِجُد أبوان له يكون أن طفل كل َحقِّ ومن الحياة، يف

هذه تزعزعت الزوجني بني بالشجار حافًال الزواج كان إذا أو الطالق وقع فإذا
يربأ؛ ال أو الكي هذا من يربأ وقد مكوية، بنفس حياته سائر وعاش الطفل عند الطمأنينة
من وساوس نفسه تمتلئ املضطرب امُلَزْعَزع العائيل الجو يف نشأ الذي املسكني هذا ألن

العدوان. أو باالنعزال الخوف هذا نفسه عن يدفع ثم فيخافه، املجتمع
ما عىل بالزواج يرتبط أن زوج كل واجب ومن أبوان، له يكون أن طفل كل حق من
ما آخر تكون أن فيجب طالق بال أو بالطالق الُفْرقة أما أوالده، ألجل مصاعب من فيه

الزوجني. أحد إليه يلجأ
االجتماعية وِقيََمُه أوزانَُه يأخذ الطفل ألن ا؛ جدٍّ كبري األوالد يف السيكلوجي العائلة وأثر
االجتماعي والسلوك تُْستَْعَمل التي اللغة ومن والضيوف، وإخوته أبويه أي: عائلته؛ من
هو يكون أال املشقات أََشقِّ من فإن مجرًما أباه الطفل َوَجَد فإذا البيت؛ داخل فرد لكل

مجرًما.
مات إذا حتى ذلك، بعد نفوسهم يف الطمأنينة تَبَْعث لألطفال العائلية والسعادة
يف الغارات مدة لندن عن األطفال إجالء عند ُوِجَد وقد الطمأنينة، هذه بَِقيَْت أبواهم
الغربة لوا تَحمَّ َحَسٍن عائيل بوسط منهم َسِعُدوا أن سبق الذين أن األخرية الكوكبية الحرب
الحسن العائيل الوسط ألن وذلك الوسط؛ هذا بِمثْل يَْسَعدوا لم الذين َلها تحمَّ مما أكثر
جعل الَقِلَق العائيل الوسط ولكن مطمئنني، الغربة فواَجُهوا األطفال يف الطمأنينة بعث
يف الطفولة مدَة للطفل أعطينا وإذا بالغربة، َقَلًقا يزدادون فيه نشئوا الذين األطفال
َجاَر الشِّ أعطيناه وإذا للمجتمع، ذلك مثل هو أعطى والطمأنينة والُحبَّ الصداقَة العائلة
ويعاديه. املجتمع يخاف ُمَقْلَقًال نشأ أمه َزْوج أو أبيه زوجة من االضطهاد أو أبويه من
الحاجة يُِحسُّ وهو فينشأ يجب، مما أكثر وَحَمتْه َدلََّلتْه أمه ألن الطفل يَْفُسد وقد
بالطبع واملجتمع أيًضا، يُدللـه بأن املجتمع ويَُطالب االستقالل، ويجهل يحميه من إىل
عىل اإلحساس هذا يَْحِمله وقد مظلوم، أنه يُِحسُّ أنه النتيجة فتكون التدليل، هذا يرفض

االعتزال. أو اإلجرام
ألن وإما عليه، أبناءها تؤثر أبيه زوجة ألن إما ُمْضَطَهد؛ ألنه الطفل يَْفُسد قد وكذلك
الناس كراهة عىل ذلك بعد يحمله العائيل االضطهاد وهذا إخوته، تحب كما تُِحبُّه ال أمه
َوَسٍط يف حقه عىل يحصل كي طفل وهو يمارسها كان التي الحيل وتلك منهم، والتوجس
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أنه نجد السبب ولهذا إليه، ويُساء إليه فييسء املجتمع بها فيُعاِمل معه، تحيا ِودِّيٍّ غري
طفل: كل حق من

صديقان. أبوان له يكون أن (١)
انفصاًال. أو شجاًرا بينهما يجد وأال (٢)
فاضًال. شخًصا منهما كل يكون وأن (٣)

اضطهاًدا. أو تدليًال أحدهما من أو منهما يجد وأال (٤)

يهنأ حتى نَنُْشدها أن يجب ولكن نبلغها، َقلَّما التي املثىل الحال هي بالطبع وهذه
املجتمع. إىل مطمئنني ينشئوا وحتى بطفولتهم، األطفال

باملسئولية شخصيته تكبري هو األب، أي: الزوج؛ يف للعائلة سيكلوجي أثر وهناك
فإن العائيل؛ االرتباط لوال ِليَِليَها كان ما وأخالقية اجتماعية اهتمامات عىل وَحْمله العائلية
تَِجَد أن وَقلَّ واألمانة، والحذر والرشف االستقامة عىل تَْحِمله وأوالده لزوجته مسئوليته

اإلجرام. إىل يميل من األزواج من وقليل االنتحار، يف يَُفكِّر أوالد له زوًجا
االجتماعية الكرامة تجد ألنها األم؛ أي: الزوجة؛ يف للعائلة سيكلوجي أثر هناك وكذلك
يشء كل قبل — وهم لهم، املسئوليات وتحمل األوالد برتبية شخصيتها وتكرب بالزواج،
نيوروًزا يَْشكون الالتي العوانس أولئك يف ِقيمته نَْعِرف ما كثريًا لها، عاطفي منفذ —

يتزوجن. لم ألنهن عندهن األمومة عاطفة النسداد
جميلة بيوت يف األطفال وتربية العائالت تكوين يُيَرسِّ الذي ذلك هو الحسن واملجتمع
يجمع ال بَْحره مرص يف ومناخنا البيت، أعضاء يتشتت ال حتى الراحة بوسائل ُمَزوَّدة
املدفأة هذه فإن لالصطالء؛ املدفأة حول البارد األوروبي الجو يجمعهم كما العائلة أعضاء

مرص. يف نعرفه ال الذي العائيل لالجتماع وسيلة
باملجان، األطفال يربى كما للعائالت، الرخيصة الحسنة املنازل تُبْنى أوروبا ويف
لعائالت أيًضا ذلك يتيح بل رفاهية، يف تعيش أن املتوسطة للعائلة يتيح الرضائب ونظام
مباًحا الطالق وليس املجتمع، نواة تَُعدُّ التي العائلة لتكوين تشجيًعا ذلك وكل العمال،
انفصالهما وأن ُمحاًال، أصبح قد املعيشة يف اشرتاكهما بأن التام االقتناع بعد إال للزوجني
امُلرَّة ثمرتها األطفال يجني التي الكارثة هو مرص يف والطالق بقائهما، من لألطفال خري

حياتهم. فوىض يف
جعلت أنها األطفال؛ ملصلحة الزوجي الرباط لتوثيق روسيا به قامت ما أحسن ومن
امللك يف االشرتاك وهذا أحدهما، دون لهما ملًكا الزواج بعد الزوجني أحد يقتنيه ما كل
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التي العقارات امتالك روسيا يف يجوز ال أنه وواضح والطالق، االنفصال عن يثبطهما
عمال. إىل الستغاللها تحتاج

واألطفال: الزوجني يف السيكلوجي وتأثريها التالية األمثلة اعترب واآلن

ألن وواجباتها؛ الضيافة يعرفون فال معها، ينشئون الذين أوالدها تربي أرملة (١)
منعزلني، انفراديِّني ينشئون فاألوالد معدومون؛ أو قليلون الزائرات) (دون الزائرين

االجتماعية. الكياسة يحسنون وال املجتمعات يْخَشون
نشأًة األوالد فينشأ رأٌي، لها يكون أن للزوجة يحق ال أنه يَْعتَِقد أتوقراطي زوج (٢)
أحدهما ليس زميالن الزوجان حيث أوروبا؛ يف مرصمعدوم يف كثري وهذا ديمقراطية، غري

اآلخر. عىل رئيًسا
وهم بالقدوة أبناؤها فينشأ الباب، فتح وتتجنب الغرباء تخىش التي املحجبة األم (٣)

الغرباء. يخافون
زيادة إىل والكسب للعمل مراسها وأدى الزواج، قبل وَكَسبَْت َعِمَلْت التي الزوجة (٤)

األوالد. تربية يف هذا وأثر عمله، يف زوجها مصلحة عىل وِحْرصها باملجتمع وجدانها
انهارت، الزوج مات فلما زوجها، من وال أبويها من ال شيئًا تتعلم لم التي الزوجة (٥)

مًعا. واألم األب من يتامى األوالد فصار كاملعدومة، وأصبحت

املجتمع: من العائلة موقف عن موجزة كلمات إىل نحتاج

وانحطاًطا ارتقاء يحقق الزواج إىل العزوبة من ينتقل حني الفرد، أن ذلك (١)
فهو وَغرْيية، «ثنائية» إىل تنبسطان وأنانيته «َواِحِديَّتَه» فألن االرتقاء فأما اجتماعيني،
ترقية عىل تحمله العائلية وتبعاته فقط، بنفسه يُعنى قبًال كان وقد وأوالده، بزوجته يُعنى

الحياة. يف وانتظامه نفسه
تكون تكاد كتلة يتجمعون أعضاءها إن حيث من املجتمع تَُعاِرض العائلة ولكن (٢)
اتصاالته نقصت قد الزواج َعِقَب أنه يجد والزوج خاصة، أنانية لها املجتمع عن منفصلة
نجد ما وكثريًا العائيل، اإلحساس مع يتعارض االجتماعي اإلحساس إن أي االجتماعية؛
الجمهور وحقوق كالوطنية السخية االجتماعية العواطف يعرفون ال أزواًجا السبب لهذا
«أنا أي: الضنينة؛ العائلية بالعواطف محدودون ألنهم الصحة؛ وتعميم التعليم ونرش

فقط». وعائلتي
العائيل التماسك أن كما عائيل، تفكك إىل يؤدي الزوجة نشاط يف االجتماعي التوسع (٣)

اجتماعي. تفكك إىل يؤدي
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من يتضح كما العائلة، تقهقَرت وارتزقت وَكَسبَْت األمريكية املرأة َعِمَلت عندما (٤)
أو اجتماعي تماسك رافقه قد العائيل التفكك هذا ولكن للزواج، السن وتأخر الطالق كثرة

جديد. اجتماعي وجداٌن
األمريكية البيوت يف اآلالت بها تقوم أي: آليًة؛ صارت قد البيت أعمال أن بما (٥)
تربطها التي الروابط وزادت بالبيت، الزوجة تربط التي الروابط َقلَّت األوروبية، وبعض

باملجتمع.
والتَضيُّق االجتماعي التوسع نحو نسري أننا عىل تدل الحارضة السيكلوجية الطوالع (٦)
كرامة لها صارت وقد وتحرتف، مثله وتتكسب كالرجل تتعلم املرأة ألن ذلك العائيل؛
— الرجل مثل — أحيانًا هي بل العائلية، كرامتها جنب إىل وترعاها بها تُعنى اجتماعية
كي حرفتها ترتك بأن مثًال ترىض فال االجتماعي، مركزها ألجل العائيل بمركزها ي تَُضحِّ

داخليٍّا. منزليٍّا وليس اجتماعيٍّا خارجيٍّا اتجاهها كان تزوجت إذا هي ثم تتزوج،

كما فقط الحقائق نقرر هنا ونحن الصناعية، الحضارة بزيادة يزيد االتجاه وهذا
أماراتها. نرى
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ولذلك املثىل؛ بالشخصية يمتاز الذي الفرد أي: األمثل؛ الفرد إيجاد هو األمثل املجتمع غاية
جماع هي التي الشخصية فيها تتغري أو إليها ترتقي التي األطوار يف ننظر أن إىل نحتاج

والجسمي. والذهني النفيس النمو
قبيل إِينَاَعها تَبْلغ وهي بعض، يف بْعُضها يتداخل أطوار عرشة يف الشخصية تمر

الشيخوخة. إىل ذلك عىل وتستقر الخمسني

والرفاهية. الطعام طلب يف النشاط ينحرص سنتني إتمام إىل امليالد فمن (١)
فينشد واملصادمات، امليش أخطار الطفل يواجه سنوات خمس إىل سنتني سن ومن (٢)

االحتماء.
عواطفه. وضبط التحفظ يف الطفل يرشع ٧ إىل سنوات ٣ سن ومن (٣)

ويحتال. ويفكر فيتكلم ذكاؤه يتفتح سنة ١٣ إىل سنوات ٥ سن ومن (٤)
ويغار. ينافس سنة ١٥ إىل سنوات ٧ سن ومن (٥)

اآلخر. الجنس إىل يلتفت سنة ٣٠ إىل سنة ١٣ سن ومن (٦)
العيش. كسب يف يفكر سنة ٣٠ إىل سنة ١٥ سن ومن (٧)

والطموح. النمو يف الرغبة فيه تربز سنة ٤٠ إىل سنة ٣٠ سن ومن (٨)
واجتماعية. روحية ومقاييس قيم له تنتظم سنة ٥٠ إىل سنة ٤٠ سن ومن (٩)

التغري. فيكره واملقاييس القيم هذه ترسخ ٧٠ إىل ٥٠ سن ومن (١٠)

من غريها من أكثر فرتة كل صفات تربز العمر من الفرتات هذه يف أنه ونعني
(٦ (رقم اآلخر الجنس إىل فااللتفات موجودة؛ تزال ال ولكنها تضعف قد التي الصفات
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سن بني فيما الشخصية عىل ويطغى يربز ولكنه ذلك، بعد أو الستني سن إىل يبقى قد
سنة. و٢٠ ١٣

متطورة، بشخصية يمتاز منا كال أن نَْعِرف والتغريات االنتقاالت هذه نتأمل وعندما
الخمسني. سن يف آخر شخًصا يكون قد الثالثني سن يف أحدنا وأن

عن يختلف ال بيولوجي حيوان مجتمع بال واإلنسان باملجتمع، تتكون والشخصية
اإلنسان دام ما له قيمة ال الفطري الذكاء وهذا الفطري، الذكاء حيث من إال الحيوان
وحتى ويوجهه، ويَُقوِّمه املجتمع يَْعتَِمله حتى غشيًما أخرض خاًما يبقى هو إذ منفرًدا؛

هه. وتَُوجِّ اللغة كلمات تُنَبِّهه
يف ُصِبَغْت قد كأنها حتى شخصيتنا، لنا تقرر ظروف بنا تمر االجتماعية حياتنا ويف
العرشين سن من نقرتب عندما أنه وصحيح والكيف، الكم لها َعيَّنَْت قوالب جملة أو قالب
األخطاء وتصحيح نفسه بناء يف ينجح وقد بوجدانه، شخصيته تكوين يف منا ُكلٌّ ُع يَْرشَ
ظروف عىل يتوقف الوجدان هذا ولكن إليها، يتجه التي الحسنة األهداف وتعيني السابقة

ييل: فيما الظروف هذه نُْجِمل ونحن معاكسة، أو مؤاتية كثرية

االتجاه، حيث من مزاجنا يتقرر كما املقدار، حيث من ذكاؤنا يتقرر امليالد عند (١)
قصري، أم طويل عمر ميالده منذ له يتقرر وقد متوسًطا، أو بليًدا أو ذكيٍّا أحدنا يولد فقد
سويٍّا، يولد قد أو نقص، مركَّب له تُْحِدث بعاهة يولد هو ثم ضعيفة، أم قوية وصحته

انعزاليٍّا. انطوائيٍّا أو اجتماعيٍّا انبساطيٍّا يولد قد هو ثم
الشخصية. يف أثر الحاالت هذه من ولكل

كبري يشء يتوقف فإنه امليالد؛ منذ البيت يف عليها نحصل التي الرتبية هناك ثم (٢)
يجري هو أم نفسه، ضبط الطفل منها يتعلم بمواعيد هو هل الرضاع؛ عىل األخالق من
إذا مختلًفا تأثًرا يتأثر هو ثم نفسه، يضبط ال عاطفيٍّا نزويٍّا ذلك بعد هو فينشأ اعتباًطا،
سيؤثر نفسه) يف أمه (صورة أوديب ومركب باإلنصاف، عومل أو اْضُطِهَد أو ُدلَِّل قد كان
هل إخوته بني مكانه ثم لآلخر، أحدهما أبويه معاملة ثم املستقبلة، الجنسية عالقاته يف
مطلقة أم أبيه مع أمه كانت وهل أوالد، أو بنات مع عاش وهل األصغر؟ أم األكرب هو

معني. قالب يف وتنمو الشخصية تتأثر الحاالت هذه كل ففي منفصلة،
تلتهب حني املراهقة، ظرف أيًضا شخصيتنا تقرر التي الظروف هذه ومن (٣)
بالفتيات يختلط يُْرس؛ يف الفرتة هذه يقيض فبعضنا كياننا، وتغمر الجنسية العاطفة
الترصف عن فيعجز وَضنْك عرس يف يقضيها وبعضنا سليم، سوي وهو مراهقته ويجتاز
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هذه يف يَْحُدث وقد مثخنًا، منها ويخرج فيها ويرسف الرسية العادة يف ويقع السليم
سيئ. شذوذ الفرتة

الشاب ثم الصبي يصيب وما مزاحمة، أو مزاملة من تحدث وما املدرسة هناك ثم (٤)
الشخصية. يف السيئ أو الحسن أثره هذا لكل فإن فشل؛ أو نجاح من

غلطة، أنه اتضح أم واالحرتام، الحب عىل قام موفًقا كان وهل الزواج، هناك ثم (٥)
خالف يف الزوجان وهل بأوالد، أو أوالد بال هو وهل تسوية، منه يرجى ما قصارى وأن

الشخصية. يف أَثَُره أيًضا هذا فلكل وزمالة؟ وفاق يف أم وعربدة
أو واألربعني الثامنة عند املرأة عند تقع سنوات ثالث أو سنتان هناك وأخريًا (٦)
الضعف أو الركود بها ونعني حواليها، أو والخمسني الثامنة يف الرجل وعند حواليها،
سيئ سيكلوجي أثر التسمية هذه ويف اليأس، بسن خطأ نسميه الذي الوقت وهي الجنيس،
إىل الشباب من االنتقال وهذا اليأس، سن وليست الحكمة سن هي السن هذه ألن املرأة؛ يف
عند وخاصة — عظيمة أخطاره تكون أحيانًا بل الشخصية، يؤذي ما كثريًا الشيخوخة

املرأة.

تعرف ال التي السمينة الصامتة الفتاة يف السيئة الشخصية أمارات يعرف وكلنا
وينطق طويًال يسكت الذي البارد الشاب ذلك يف أو تمثايل، جمال عىل تعتمد بل الرشاقة،
قد كأنه جموده نُِحسُّ ألننا لقاءه؛ ونتوقى نتجنبه الذي «البارد» ذلك ونعرف سخيًفا،

يرن. لم لطمناه إذا َخَشٍب من صيغ
املزاج تقرر التي الصماء الغدد من وخاصة الجسم، بناء من أساس وللشخصية
ونستثقل املتناسبة، والتقاسيم النحيف القد نستظرف فنحن إلخ، والقد، والنحافة والقوام
الشخصية من املائة يف ٩٠ ولكن القرفصاء، يسري وكأنه يسعى الذي املتكتل الجسم
وهي النفس، صفات من والروح والخفة والِبْرش والرشاقة والظرف جسميٍّا، وليس نفيس
من الشخصية كانت ولو الغدد، ثمرة أو الجسم، صفات من هي مما أكثر املجتمع ثمرة
القارئ أرجو وأنا ترقيتها، عن والبحث عنها الكالم العبث من لكان فقط الجسم صفات
و«محاوالت الناجعة» «الشخصية كتابي: يقرأ أن املوضوع هذا يف التوسع يبغي الذي

سيكلوجية».
املثىل: الشخصية إليجاد تتوافر أن يجب التي الرشوط هنا ألخص وإني

باملجتمع، ِصالته وتزيد ونفسه ِذْهنَه تَْشَغل متعددة اهتمامات لإلنسان يكون أن (١)
االجتماعية، الكرامة ويكسب العيش منها يكسب يُْحِسنها، حرفة له تكون أن فيجب
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الوقت، بها ويستغل بها يرتقي هواية ونعني فراغه، فيها يقيض هواية له تكون أن ويجب
بالسياسة االشتغال أو الرب عمل يف اجتماعية اهتمامات له تكون أن يجب ثم يقتله. أن ال
الفردية للسعادة أسايس رشط هي االهتمامات وهذه ذلك، نحو أو مبدأ عن الدفاع أو

االجتماعية. وللطيبة
تَُربِّي والزواج العائلة مسئوليات ألن العزوبة؛ عىل الزوجية الحياة يُْؤثر أن ويجب (٢)

الشخصية. فيتامني هي فاملسئولية شخصيته؛
عواطفه، عىل املوضوعي والنظر باملنطق وجدانه تغليب عىل نفسه يَُمرِّن أن يجب (٣)

املشكالت. يف الذاتي النظر ويتجنب
عليها. ويستقر صالحة فلسفة يَنُْشد أن يجب (٤)

بالحارض يضحي أال أيًضا يجب ولكن الحارض، من جزءًا املستقبل يجعل أن يجب (٥)
املستقبل. أجل من

أخرى. فصوًال لها ْصنا َخصَّ ألننا نذكرها؛ لم التي املريضة الشخصية هناك وبالطبع
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من جميعها النفسية وأمراضنا أفراده، نفوس يف األمراض يبعث املريض املجتمع
حني النيوروز إىل الجنيس، الزيغ أو الترشد أو الخمر كإدمان البسيطة السيكوبائية
يختل حني السيكوز إىل االنتحار، عىل تبعث وقد تطاق، ال حتى وتلتهب العواطف تحتد
ُمْجتََمع إىل تعود األمراض هذه جميع املوضوعية، حقائقها عىل األشياء يرى وال العقل

مريض.
والقلق الخوف ويبعث البقاء تنازع إىل يدعو اقتنائي مجتمع يف نعيش أننا ذلك
تحاُسدي اقتنائي مجتمع فهو للمباراة، ثمرة التخلف أو التفوق ويجعل املستقبل، من
تمألهم مباراة يف أفراده وجميع السبب، لهذا املستقبل من خوف فرد كل ويف تناُزعي،
يطالب املدرسة يف الصبي حتى الطمأنينة، يَِجُدون وال الفقر يخافون وشبهات شكوًكا

االمتحانات. يف والتفوق باملباراة
فإنه الصبي؛ نفس يف هنا التفوق ومعنى املباراة معنى من يتفرغ ما القارئ فليتأمل
املتفوقني من يغار وهو املستقبل، يف الفشل عن شكوًكا نفسه وتمتلئ املباراة هذه يخىش
والكراهية البغض عىل تَْحِمله التفوق يف الرغبة هذه ثم ويلعن، يحسد وهو ويكرههم،
املدرسة ترك فإذا َقَلق؛ يف تبقيه كريهة العواطف هذه وجميع لنفسه، السبق وحب لغريه
يقيس أن إىل ينتهي ألنه أبشع؛ بل أوضح، صورة يف املجتمع يف أيًضا الصفات هذه وجَد
سبقتني إذا أكرهك وأيًضا عليك، وأتفوق أسبقك أن «يجب التايل: االعتبار بهذا ويزن
هذه ومثل الدنيا.» إىل مطمنئ غري خائف َقِلق أنا ولذلك الفشل؛ أخىش وأنا عيل، وتفوَّْقَت
املرض؛ درجة يف تتفاوت فقط وإنما اآلن، الواقع هو وهذا مرىض، جميًعا تجعلنا الحال

والشك. والخوف والهم القلق درجة يف أي:
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يعامل فالزوج طبيعية؛ أنها أحيانًا نعتقد عواطف وتعود بنا تلصق الصفات وهذه
الجنسية املواقف يف حتى ذلك يفعل هو بل يعطي، وال يأخذ أن يريد االقتناء، بروح زوجته
االقتناء، ألجل املباراة هذه يف الفشل من نفوسنا يف املستقر والخوف وبينها، بينه الحميمة
ألنهما والتجرب؛ بالتسلط نتسلح أن عىل يَْحِملُنا الخوف هذا إلخ، والوجاهة املال اقتناء
تتغلغل والقوة، والوجاهة الثراء بشأن خيالية مطامع إىل وهذا الخوف. عن البعد يوهماننا

والنفسية. الجسمية صحتنا تَُفتِّت مضنية مجهودات بذل عىل وتحملنا نفوسنا يف
لهذه نتيجًة عواطف، من نفوسنا يف ينبعث ما وكل عقائد، من به نؤمن ما وكل
والقلق، والخوف والغرية فالحسد فيه؛ نعيش الذي املجتمع من نأخذه إنما العقائد،
يف طبيعية عواطف كان لو كما يعود هذا كل والشك، (االستبداد) التسلط يف والرغبة

املجتمع. يف واالقتناء املباراة من عندنا نشأت نفسية أمراض أنها مع نفوسنا،
أعظمهن أيًضا هن للمباراة وممارسًة االقتناء بمذهب إيمانًا األمم أعظم أن نجد ولذلك
ة األَِرسَّ عدد يزيد حيث األمريكية، املتحدة الواليات هي األمة وهذه النفسية، األمراض يف
وتحاُسد وتناُزع مباراة الجسمية؛ لألمراض َعَدِدها عىل مستشفياتها يف النفسية لألمراض
انهياٍر إىل ثم العواطف، واختالل األعصاب يف انهيار إىل تؤدي وقَلق، وخوف وغرية

العقل. يف واختالل
أساليبه عىل املجتمع يف يعيش أن عن الفرد َعْجز النهاية يف هي النفسية وأمراضنا
اجتماعية، مشكالت — السبب لهذا — هي النفسية مشكالتنا وجميع وأهدافه، وأخالقه
واالمتحانات، املكافآت تمنع املتحدة الواليات يف الجديدة املدارس أن هنا كبرية داللة له ومما
متعاونِني؛ عامًة مشكلة يحلون وتجعلهم املباراة، من بدًال التعاون عىل التالميذ وتحمل
من فيهم تبعثه وما وخوف، قلق من نفوسهم يف املباراة تُْحِدثه ما َعَرَفْت ألنها وذلك
كان إذا املدرسة يف التعاون يجدي ماذا ولكن والتباغض، كالتحاسد كريهة عواطف
للخطف ممارسة بل لالقتناء، وممارسة مباراة كله مجتَمع إىل سيخرجون املساكني هؤالء
االنتحار. للمتخلِّف أو — العربي الشاعر يقول كما — الهبل» املخطئ «وألم بقاء؟ وتناُزع
نَُغريِّ أي: تعاُوني؛ مجتمع إىل التحاسدي املجتمع هذا نغريِّ أن عىل قادرين ولسنا
دام ما النفسية األمراض معنا ستبقى ولذلك التعاون؛ إىل املباراة من العيش أسلوب
فردية حالًة نعاِلج أن نفعله أن نستطيع ما وقصارى هذا، أسلوبه عىل قائًما مجتمعنا
نحاول أخرى: وبكلمة التعقل، إىل أي: وجدانه؛ إىل املريض نَُردَّ أن ونحاول أخرى، بعد
. ويَُجنَّ يَْمرض حتى املجتمع هذا بأسلوب األخذ يف يتطوح أال عليه يجب أنه له نبني أن
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سنبقى فإننا واالشرتاك التعاون إىل واالقتناء املباراة من مجتَمُعنا يتغري أن وإىل
الجسم ونجهد باالنتحار، الفشل من ونفر بالخمر، القلق عواطف من نهرب مرىض،
أحالم يف نعيش كي املارستان إىل ونلجأ خيالية، مطامع لتحقيق مجهودات يف والنفس

مصاعب. من فيه ما بكل الواقع نطيق ال ألننا الغيبوبة؛

الرئيس فيه يتحكم الحكومة، يف السابعة الدرجة يف موظًفا القارئ أيها اْعتَِرب (١)
كي األخطاء به ويرتبص التأديب، وبمجلس بالغرامة آلخر وقت من ويَُهدِّده ويتعنت،
أربعَة د يَُجسِّ وهو الوظيفة، من َفْصَله ويخىش املوظف هذا يَْقَلق الحال هذه ففي به، يوقع
لغط مثل جسيمة أعراًضا له يُْحِدث والقلق يعولهم، أن عليه أمهم مع أطفال خمسة أو

إسهال. إىل إمساك من معويٍّا اضطرابًا أو الدموي، الضغط زيادة أو القلب
أو رسوًرا يرتفع وأخرى ساعة بني وهو األوراق، بورصة يف يعمل آخر واْعتَِرب (٢)

األسعار. لتقلُّب اغتماًما ينخفض
فتاة يطلبون الخاطبني ألن الزواج، ِسنُّ تفوتها أن تخىش — مثًال فتاة — آخر ثم (٣)

فقرية. وهي ثرية
يَُسدِّد أن يستطيع ال َجدَّ َمْهَما فهو مرسفة، بزوجة الزمن نكبه قد آخر، ثم (٤)
ينجحون الذين غريه عن األمثال له ترضب تخلفه، عىل له التقريع دائمة وهي مطالبها،

إلخ. لزوجاتهم ويقتنون

هذا فيه، نعيش الذي املجتمع إىل تعود نفسية أمراًضا نجد الحاالت هذه كل ففي
واملرض. الفاقة من ننا يؤمِّ وال باملباراة، يطالبنا الذي املجتمع
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التوسع. يف بزيادة املوضوع هذا إىل نعود أن الكتاب من املرحلة هذه بلغنا أن بعد نستطيع
الوسط: وبني بيننا التفاهم إىل تؤدي رجوع بثالثة الدنيا هذه نواجه البرش فنحن

تالمس النار أو عيني، فأغمض الظالم بعد يفاجئني كالضوء االنعكايس: الرجع (١)
أرى أني كما الهرب، أو اإلحجام هو معنيَّ ف تََرصُّ عىل يحملني رجع فهنا فأجذبها، يدي

واألكل. االقرتاب عىل تحملني استجابة فهنا لعابي، فيجري جائع وأنا الطعام
آخر يشء إىل أصله من نُِقَل قد مكيًفا، أي: معدوًال؛ أو مباًرشا يكون قد الرجع وهذا
ولكننا كاإلسفنج، الحيوانات أََحطِّ مع نشرتك املبارش الرجع هذا يف ونحن باألصل، يتصل
فيجري يدق كالجرس أصله من نقله نستطيع — العليا الحيوانات وبعض — بأننا نمتاز
لعابه يُْجِري َوْحده الدق فصار الجرس، َدقِّ مع له الطعام َوْضع تعوَّد ألنه الكلب لعاب

بالطعام. ويُذَكِّره
الذهني نشاطنا كل إن يقول: من وواطسون، بافلوف مثل السيكلوجيني، وهناك
تفكرينا كل أن النهاية يف يعني القول هذا ولكن مكيفة، أي: معدولة؛ رجوع هو (النفيس)

أكثر. ال ذاكرة هو إنما
وهناك الشارع، يف النفس يغثي منظر من اشمئز حني العاطفي الرجل هناك ثم (٢)
واألشخاص. االقتحامات برؤية وأَْلتَذُّ السينمائية الدار أدخل حني العاطفية االستجابة

أن يبني التأمل من قليًال ولكن االنعكايس، الرجع هي العاطفة إن هنا: يقال وقد
العاطفة ولكن بها، القذى وقوع عند العني كطرفة زائل رسيع مفاجئ االنعكايس الرجع
أو بيوم رؤيتها بعد أذكرها ثم أتأملها جميلة فتاة أرى حني يحدث كما مثابرة بطيئة

بشهر.
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يف ولكني االنعكايس، الرجع هو العاطفي الرجع أساس أن يف ذلك مع شك وليس
أتريث، العاطفي الرجع يف ولكني أفكر، فال أقبل أو وأَِفرُّ برسعة، أتحرك االنعكايس الرجع

والتفكري. للرؤية الفرصة أجد تريثي ويف
هل نعرف ال أنثى يواجه العليا الحيوانات من حتى حيوانًا نتأمل عندما أننا وصحيح
علينا أفسدت قد الحضارية وحياتنا عاطفية، أو انعكاسية استجابة إليها يستجيب هو
مكيفة؛ أي: معدولة، بالحضارة صارت قد واالنعكاسية العاطفية رجوعنا ألن التمييز؛ هذا
إنه الحقيقة: عن كثريًا نبتعد أن دون — نقول أن لنا يجوز ولكن ُمَركَّبات، صارت أي:
املواجهة هذه صارت ارتقى فإذا انعكاسيًة؛ للدنيا مواجهته صارت الحيوان انحط كلما

التفكري. من شيئًا ومثابرتها ببطئها تتيح عاطفية
حني بها نحس بدائية ذاكرة لنا فإن الذاكرة؛ شأن يف املقارنة تشبه هنا واملقارنة
دقيقة بعد إال نندثر ال مائلة صورته فتبقى العني، نغمض ثم مشتعًال مصباًحا نتأمل
هذا عىل باقية الغالب يف تزال ال الحيوانات من كثري ذاكرة أن وواضح دقيقة، نصف أو
أن أستطيع أني إىل املستوى هذا تجاوزت قد نحن ذاكرتنا ولكن قليًال، تزيد أو املستوى

سنة. خمسون أو أربعون عليه مىض حادثًا وأَذُْكر والفنون، العلوم أدرس
الضفدعية الذاكرة إىل مثًال تعود — الطويلة السنني مثابرتها عىل — البرشية فالذاكرة
إىل مثًال يعود اإلنسان يف العاطفي الرجع وكذلك دقيقة، بعد زوالها عىل السمكية أو

السمك. يف االنعكايس الرجع
ثم الفرق! أعظم ما ولكن فنجده، األصل هذا نتلمس زلنا وما واحد، األصل إن أجل.
الرسيع االنعكايس الرجع من االنتقال ألن نوعيٍّا؛ صار بل فقط، كميٍّا يعد لم الفرق هذا

التفكري. أتاح قد الباقي املثابر العاطفي الرجع إىل الزائل
هو وليس االنعكايس، الرجع هو ليس ثالث؛ بيشء الدنيا نواجه البرش نحن ثم (٣)

الوجدان. هو بل العاطفي، الرجع

رجوع جملة هو أليس الوجدان؟ هو ما ويقوالن: وواطسون بافلوف علينا يثب وهنا
سوى الدنيا به نواجه ما عندنا ليس ألننا «وجدان»؛ الكلمة هذه ألغوا معدولة؟ انعكاسية

االنعكاسية. الرجوع
إلغاءها؟ نستطيع هل ولكن
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البواعث أحلل أن وأستطيع ثقايف، اجتماعي بوجدان تقرأه الذي الكتاب هذا أؤلف إني
العاطفية أو االنعكاسية الرجوع عىل وأقف مكتبي، أمام هنا مقعدي إىل بي وصلت التي

هذا؟ يف ماذا ولكن التأليف، عىل بعثتني التي املكيفة أي: املعدولة؛
بأني تماًما كالقول االنعكاسية، الرجوع من مجموعة هو وجداني بأن القول إن
وأوكسجني وهيدروجني كربون من مؤلَّف أنا إنما وعظم، ودم وشحم لحم من مؤلًَّفا لست

إلخ. وصوديوم، وفسفور وحديد
هذين خصائص ليست املاء خصائص ولكن وأكسجني، هيدروجني من مؤلف املاء إن
وجمع إضافٍة إزاء نحن وإنما ا، َكمٍّ يساويان وجمع إضافة إزاء لسنا هنا ونحن العنرصين،

قبل. من عهد به للحي يكن لم جديًدا انبجاًسا أي: كيًفا؛ يساويان
زوالها. لرسعة التفكري تتيح ال موضعية انعكاسية رجوع األصل يف

وهذا التفكري فأتاحت مثابرة بطيئة عامة عواطف صارت قد انعكاسية رجوع ثم
فيه. والحيوان نحن نشرتك تفكري ولكنه انفعايل ذاتي تفكري وهو جديد، انبجاس

تجمعها حاصل يكن فلم اإلنسان، يف َعت تجمَّ قد معدولة أو مبارشة عواطف ثم
الوجدان. فأحدثت الكيف يف جديًدا انبجاًسا كانت بل الكم، زيادة

والنفسية الجسمية العادات بني يخلطان أنهما وواطسون بافلوف عند األصيل والخطأ
عادة عندي َكوَّنَْت انعكاسية برجوع يوم كل الشاي أرشب فأنا الوجداني، التفكري وبني
عواطفي من أتخلص أن فيه أحاول بوجدان الكتاب هذا أكتب ولكني تفكري، فيها ليس
العادات غري كثرية، ذهنية عادات شك بال وهناك املنطقي، املوضوعي التفكري أفكر وأن
من ا جدٍّ كثريًا بل كثريًا أن يف شك ليس وكذلك عواطف، أو انعكاسات إىل تعود النفسية،

االنفعايل. أو الذاتي التفكري هو وهذا االنعكاسية، ورجوعنا عواطفنا إىل يعود تفكرينا
بالنظر ونفكر ننظر أننا إىل يعود التفكري يف أخطائنا معظم إن قلنا: أن سبق وقد
تغلبت فإذا كلٍّ من جزءًا يتحيز أنه العاطفي التفكري شأن ومن العاطفيني، والتفكري
هذا ومجال تفكريي، يف انفعايل ذاتي هنا فأنا فقط، الطعام يف فكَّْرَت الجوع عاطفة عىل
قيمة مثًال اعتبارات، ستة أو خمسة عىل يحملني الوجداني التفكري ولكن صغري، التفكري
ومثل كثرية، أحماضه ألن اللحم تجنب ومثل فأنعس، عيلَّ يثقل ال حتى الطعام من اإلقالل
اآلنية تأمل ومثل للمؤانسة، األكل يف البطء رضورة ومثل الضغط، يزيد ألنه امللح تجنب

إلخ. الفنية، للذة الجميلة
عواطف من مؤلفة أنها وصحيح التفكري، مجال بها اتسع اعتبارات هذه فكل
تفكري إىل أدى بل فقط، وإضافة َجْمع إىل يؤد لم العواطف هذه ع تََجمُّ ولكن مختلفة،
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عاطفيٍّا يكون أن من بدًال واسًعا منطقيٍّا موضوعيٍّا تفكريي فصار الوجدان، هو َكيِْفيٍّ
بل فقط، وإضافة َجْمٍع إىل يؤد لم والهيدروجني األكسجني تجمع أن كما فقط، انفعاليٍّا

املاء. بإيجاد كيفي تغريُّ إىل أدى
تسليًما حبيبته بجمال يسلم كاملحب تسليميٍّا. تفكريي يكون العاطفة تسودني حني
واالخرتاع وأحلل، أنتقد الوجدان تسودني حني ولكني يشء، أي يأكل وكالجائع أعمى،

الوجدان. من كالهما واالكتشاف
أحالم يف يحدث كما رده تملك ال قًرسا أحيانًا بل عفًوا، يسري العاطفي التفكري
نريد، كما نوجهه بإرادتنا، فيسري الوجداني التفكري أما السائبة، الخواطر أي: اليقظة؛
تستطيع ال الذي القهري العاطفي التفكري إىل وترتد الوجدان، يغيب تمرضالنفس وعندما
نتسلط كيف املجتمع يف نتعلم والعواطف الشهوات من غوغاء نرث ونحن منه، التخلص
أو التسلط هذا يف نجاحنا قدر وعىل الوجدان، خدمة يف جنوًدا ونعبئها وننظمها عليها

الحسن. وترصفنا النفسية سالمتنا تكون التنظيم
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وانطراف العطاس مثل وهو اإلنسان، يف العصبية الرجوع أقدم هو االنعكايس الرجع
قبل الحيوان فقار يف َظَهَر قد — لبدائيته — وهو ذلك، ونحو النار من اليد وسحب العني
ال التي بأعصابنا االنعكاسية الرجوع نُِحسُّ كثرية أحيان يف نحن ولذلك املخ؛ يظهر أن
هذا يف سواء ونحن فقط، الظهر صلب يف الشوكي النخاع إىل تصل وإنما املخ، إىل تصل
الحيوانات أدنى من وغريها والفيل، والكلب والجنربي والنمل والسمك اإلسفنج مع الرجع
املخاطرة مع التوسع من قليل إىل هنا ونحتاج مخ، لها ليس أو بمخ تمتاز التي أعالها، إىل

بالتكرار.
اللحم وأرى جائًعا أكون عندما يحدث كما مباًرشا، االنعكايس الرجع هذا يكون فقد
له آخر يشء إىل أصله عن به ُعِدَل أي: معدوًال؛ يكون وقد لعابي، فيجري أشمه أو املشوي
عندما أو «مطعم»، كلمة فأرى الشارع يف وأسري جائًعا أكون عندما يحدث كما به، عالقة
ففي طعام، عليها ليس فارغة أطباق عليها مائدة أرى عندما أو الطعام، عن حديثًا أسمع
بافلوف استطاع وقد بالطعام، األشياء هذه أقرن ألني أيًضا؛ لعابي يجري الحاالت هذه
دق عقب الطعام ترى أن َعوََّدها ألنه جرًسا؛ يدق عندما يسيل الكالب لعاب يجعل أن
هي فطرتها، يف تعرفها تكن لم جديدة عادة الكالب يف غرس أخرى: بكلمة أو الجرس،
الطعام، رؤية دون الجرس سماع عند بالفم الهضم عملية يف واالبتداء الطعام اشتهاء

تتعودها. لم التي الكالب تعرفها ال العادة هذه مثل أن وواضح
يف ترصفنا كل بأن هذا عىل يزيد بافلوف ولكن ومفهوًما، حسنًا كالًما نجد هنا وإىل
الكيمياء من نعرف وما للدولة دستور من عندنا وما ومثلياتنا وفلسفتنا وتفكرينا الحياة
أصولها؛ إىل نفطن ال معدولة انعكاسية رجوع — منه وأكثر — كله هو إنما الفلك؛ أو
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الثقايف، أو املدني سلوكنا نسلك نَا ِرصْ حتى أخرى، بعد نقطة رويًدا إلينا تسللت ألنها
معدولة. انعكاسية برجوع نندفع أننا ندري ال ونحن التفكري هذا أو العمل هذا إىل وننبعث
ترصفاتنا يف تنكر ال التي قيمتها لها كانت وإن ا، جدٍّ كبرية الدعوى هذه ومثل
أينشتني بها قال التي النسبية نظرية نعزو أن نستطيع ال مثًال فنحن واملريضة، السليمة
يف وهي — الصبي اهتداء نعزو أن نستطيع ال كذلك بل املعدول، االنعكايس الرجع إىل
األوىل، الهندسية واملبادئ والقسمة كالرضب الحسابية؛ العمليات إىل — عمره من الثامنة

املعدول. االنعكايس الرجع إىل
يف هي التي املركبات من بكثري ونسلك نعيش الحارضة املدنية حياتنا يف ولكن
هي إنما وعقائدنا عملية، عادات هي إنما مثًال فأخالقنا معدولة، انعكاسية رجوع لبابها
وهذه مركبات، أي: معدولة؛ انعكاسية رجوع إىل ترجع وكلتاهما اتجاهية، عادات أيًضا
نرى كما االنعكايس، للرجع األصيل الوضع تغري أنها النفس يف ثَبَاتها من يبلغ املركبات
يف الحال هي كما منها، التخلص يستطيع ال ذلك ومع صاحبها، تؤذي التي الرذائل يف
انعكايس رجع إزاء هنا فنحن الشاذة، الجنسية بالشهوة أو باملخدرات أو بالخمر املتعلق
صاحبها ترض متأصلة عادة أي: نفسيٍّا؛ مركبًا فصار آخر يشء إىل أصله عن به َعَدَل قد

منها. التخلص عن عاجز وهو
جميع كانت وملا السمن، رائحة تطيق ال أنها هو نفسيٍّا، مرًضا تشكو امرأة إىل انظر
أن تنوي وكأنها منه، وتشمئز الطعام تكره أصبحت فإنها بالسمن تُْطَهى تقريبًا أطعمتنا
رأسها كان حني الرضب يف وأرسف رضبها زوجها أن الحال لهذه واألصل جوًعا، تموت
فصارت املعدول، االنعكايس الرجع هذا الرضب َوْقَت لها فحدث السمن، إناء عىل منكبٍّا
املركب كذلك مريض، نفيس مركب فهنا واأللم، بالرضب قرن الذي السمن رائحة من تَنِْفر

الجرس. يسمع عندما لعابه بإجراء كلبه يف بافلوف أحدثه الذي
فنحن معدولة، انعكاسية رجوع أي: مركبات؛ بإيجاد يقوم إنما الرتبية من وكثري
جسمه، أعضاء بعض من يستحي وأن الغرباء، أمام عواطفه يضبط أن الصبي نَُعوِّد
مدنية مركبات فيه نغرس بهذا ونحن بالسواء، إخوته وبني بينه الشكوالتة يوزع وأن
من تشمئز كانت التي املرأة مثل ومن األصلية، االنعكاسية الرجوع تخالف اجتماعية
ليس بمقيئ الخمر نمزج بأن السكر عادة عن السكري نَُكفَّ أن نستطيع السمن رائحة
من ينفر وعندئٍذ يقيء، أنه يجد كثريًا أو قليًال يرشب أن بعد ولكن رائحة، أو طعم له

السمن. من السيدة تلك نفرت كما الخمر،
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الكتاب لهذا والقارئ حدودها، عند بها نقف أن برشط جدٍّا مفيدة بافلوف نظرية إن
العاطفة، سلوك األكثر يف هو إنما الحياة يف سلوكنا بأن نُْؤِمن أننا هنا إىل قرأ مما َعَرَف قد
منتهاها يف العاطفة ألن كبريًا؛ ليس العاطفية والرجوع االنعكاسية الرجوع بني والفرق
البطء بهذا الفرصة فتُتَاح وتَريُّث بطء يف تسري املوروثة االنعكاسية الرجوع من مجموعة

وجدان. إىل يحتاج هذا، من أكثر إىل يحتاج الناجع التفكري ولكن للتفكري، والرتيث
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الوجدان تفكري إىل الحيواني العاطفة تفكري من ننتقل أن حاولنا األسبق الفصل يف
مواقف عىل تحملنا العواطف من مجموعة يكون أن يشبه الوجدان إن وقلنا: البرشي،

الوجدان. إىل االنفعال من املوقف بهذا فتنتقل واالختيار، الرتدد
حني الذاكرة منشأ إىل أومأنا أن سبق وقد الذاكرة، هي امللء تستحق ثغرة هنا ولكن
فنحن: أكثر، أو دقيقة نحو العني إغماض بعد العقل يف يبقى املصباح رسم إىل أرشنا

العينني. إغماض بعد أكثر أو دقيقة املصباح نذكر (١)
العينني. إغماض بعد أكثر أو دقيقة املصباح ونتخيل (٢)

نفكر؛ فإننا ونتخيل نذكر دمنا وما للتخيل، األصل هي الذاكرة أن نعرف هنا فمن
كما نتذكرها ال ولكننا ونتخيلها، نتذكرها أي: الصور؛ نستعيد خلوة يف ونحن إننا أي
نحب ما منها فنختار عواطفنا، عليها نسلط ألننا األصل؛ ِطبق فتوغرافية صوًرا كانت لو
من نهدف نحن ولذلك يرسنا؛ ال ألنه منها نكره ما ونستبعد مثًال، يرسنا ألنه استعادته
االخرتاع؛ من نوع وهذا األخرى، تلك وننبذ الصورة هذه فنختار غاية، إىل والتخيل التذكر
الصور هذه نحرك ونحن استدامتها، يف نرغب خياالت فيها نجد مختارة صوًرا نؤلف ألننا

لغاية. طبًقا فيها ما نغري أو ونخلطها،
أم الحيوان من أُكنَّا سواء — ننمو ألننا الحياة؛ يف األصل هو التذكر إن نقول: ونكاد
بأننا عربة ال أي: ندري؛ ال أو الذاكرة بهذه ندري بأننا عربة وال بالذاكرة، — النبات من
أن نستطيع ال أننا الواقع إنما ندريها، ال فينا كامنة هي أو الذاكرة، بهذه وجدان عىل
الشاب إىل الصبي إىل الطفل إىل الجنني من ننمو بأننا علينا يَُحتِّم الذي الفرض من نفر
يه نَُسمِّ ما أي: بذاكرة؛ الطفولة يف نَْرَضع نحن كذلك موروثة، عضوية بذاكرة الشيخ إىل



وعقلك عقيل

ذاكرة أي: النوعية؛ الذاكرة قصة النهاية يف هي التطور قصة إن بل ذاكرة، هو إنما غريزة
والنبات. الحيوان أنواع من غريه أو البرشي النوع

والسلوك النمو يف نراهما كما والنبات الحيوان يف البيولوجيتان والغريزة فالوراثة
وجدانية. غري كامنة ذاكرة هما إنما

تختلف ال أي: الطراز؛ هذا من أيًضا هي إنما بها نتعلم التي البرشية والذاكرة
إنها أي والتوهم؛ التخيل إىل تؤدي — قلنا كما — عندنا والذاكرة والغريزة، الوراثة من
حني أننا اختباراتنا من نعرف ونحن بالوجدان، أو بالعاطفة التفكري إىل النهاية يف تؤدي
نبدأ إنما اليقظة، أحالم أي: الخواطر؛ يف ونرشع ونسرتخي الغداء، بعد مثًال نستلقي
يف فنأخذ وصور خياالت منها لنا تتسلل سابقة حادثة باستذكار األحالم أو الخواطر هذه
ماضية حادثة نستذكر أننا عىل يدلنا وهذا والصور، الخياالت هذه تحسني أي: تحسينها؛
الذي األمثل السلوك هو ما نقول: كأننا التحسني. هذا هو منها، هدًفا لنا ألن غريها؛ دون
السلوك هو ما فنقول: الهدفية الغاية إىل هذا ترجمنا وإذا الحادثة؟ هذه يف ينبغي كان

الحادثة؟ هذه مثل عادْت إذا يل األمثل
تحملني التي املتضاربة العواطف من مجموعة هو الوجدان إن قلنا: أن َسبَق وقد
أداة إن نقول: واآلن واحدة، عاطفة يف منفعًال أنساق فال واالختيار، الرتدد وقفة عىل
االختيار هذا فأحقق والتوهم، التخيل عىل تحملني التي الذاكرة هي االختيار يف الوجدان
ما التزاُم هو ذلك كل يف هدف ويل القائم، الظرف وبني اختباراتي مايض بني باملقارنات

يؤملني. ما وتجنُُّب يرسني
العادة أمارس وأنا ألني كالعادة؛ ليست الذاكرة بأن التنبيه إىل نحتاج هنا ولكننا
ولكن والتغيري، التنقيح تقبل ال جامدة آلية والعادة أحتار، الذاكرة يف ولكني أحتار، ال

غاية. إىل ترمي أي: هدفية؛ حيوية الذاكرة
العاطفية أو االنعكاسية الرجوع من مجموعة الشاي رشب أو الوجه غسل مثل العادة

اختيار. أو تنقيح بال تتكرر التي
ذاك وينبذ هذا يختار تفكري إىل جميعها تؤدي وخواطر م وتوهُّ تخيُّل الذاكرة ولكن
وجدانيٍّا أيًضا يكون قد ولكنه عاطفيٍّا، التفكري هذا يكون وقد والخواطر، الخياالت من

موضوعيٍّا.
باللغة أَْوَسع وتخيُّله أطول ذاكرته ألن عظيًما؛ امتياًزا الحيوان عىل اإلنسان ويمتاز

والجغرايف. الزمني وجدانه آفاق بها تتسع ثقافية بذكريات الفرد تَُزوِّد التي
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تأليف أنها نجد املاضية ذكرياتنا من نؤلفها التي والصور الخياالت نتأمل وعندما
نؤلف ألننا ذلك وبافلوف»؛ واطسون بها يقول «التي االنعكاسية بالرجوع يتقيد ال جديد
أي تفصييل؛ غري ٍّ ُكيلِّ أسلوب عىل هذا كل ويجري ونغري، وننقح ونَنْقص ونَِزيد ونخرتع

الجزئيات. ال بالكليات نأخذ التخيل يف إننا
التي األملانية الكلمة «جيشتالت» أو الطرازية الكلية مذهب صاحب كوهلر نذكر وهنا
مجموعة من ينشأ الفهم بأن تقول التي السيكلوجية أن وجد فقد املعنى، لهذا يتبعها
َفْهُمه ويكون له اختباراته يجمع ال الكلب يرى الذي فالطفل صحيًحا؛ ليس االنعكاسات
هذا ويجمع الشعر، يتحسس ثم األقدام ثم الوجه ثم الذنب فيعرف جزء، بعد جزءًا له
ما ألول الكلب من مجموعة كلية صورة يدرك هو وإنما إلخ، والرائحة، الصوت إىل كله
يف نأخذ ال لحنًا نسمع عندما فنحن الفهم، يف أسايس رشط هي «الكلية» وهذه يراه،
عندما نحاول ال نراها التي والصورة كامًال، كالٍّ ندركه كي منها املؤلف أنغامه إىل تحليله

كلها. نفهمها وإنما الجزء، بعد الجزء منها نفهم أجزاء تقسيمها إىل مها تفهُّ نريد
— أكملناه ناقًصا مثلثًا منا أحٌد رسم إذا إنه حتى عندنا، الفهم طبيعة هي وهذه
بأجزائها. وليس بكلياتها األشياء نفهم أن أذهاننا فطبيعة ذهننا، يف — إليه ننظر ونحن
«جيشتالت» فإن الذهني؛ التحليل وبني «جيشتالت» بني واضًحا فرًقا نجد وهنا
وليس بالكليات ذلك إىل نعمد نفكر عندما ألننا خطأ؛ أجزائها إىل الفكرة تحليل إن تقول:
كل إن تقول: الثانية أن وهو آخر، فرق السلوكية وبني «جيشتالت» بني ثم باألجزاء،
فنلزمه الصواب عىل نقع حتى فيها، ونصيب نخطئ ميكانية استجابات هو نتعلمه ما
نفهم بأننا تقول «جيشتالت» ولكن عادة، فيصري الصواب يتكرر ثم الخطأ، ونتجنب
أمامنا الواقعة املسألة فنحل منظًما كالٍّ منها نستحرض ألننا أذهاننا؛ بطبيعة املسائل

كيل». «تنظيم من ذهننا ُمه يَتََوهَّ ما إىل بالعودة
فقد الكيل» «التنظيم هذا تثبت العليا القردة مع تجارب وغريه كوهلر أجرى وقد
إذا يمكن ولكن قصريتان، عصوان وعنده قرد بالقفص وكان القفص، خارج موًزا وضع
ووجد بالعصا املوز إىل يصل أن القرد حاول فعدما واحدة، عًصا وتعودا تطوال أن تََداَخَلتَا
طرف أدخل حتى بالعصوين لعب ثم املوزة، عن بعيًدا وَقَعَد العصوين جمع ها ِقَرصَ
القفص. خارج من املوزة يجذب أن بذلك واستطاع فطالت، األخرى طرف يف الواحدة

تعلمها قد سابقة واستجابات عادات عن ميكانيٍّا تفكريًا يفكر لم القرد أن نجد فهنا
يخرتع رشع ثم تامة، كاملة أمامه املسألة تََخيَّل هو وإنما والصواب، الخطأ بطريقة
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مسألة، حل يف َفكَّْرنا كلما أيًضا نحن نفعله ما هو وهذا خياله، بها يحقق التي الطريقة
قصرية خالصة بالطبع وهذه مختلفة، بذرائع الحل إىل فنتوسل نعود ثم محلولًة نتوهمها
أن يجب التي السيكلوجية هذه عن عامة فكرة القارئ تعطي ولكنها لجيشتالت، ا جدٍّ
أي: (التصور) التخيل فهم يف السلوكية ومع النفيس التحليل مع جنب إىل جنبًا توضع

الذهني. التفكري
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الناجع التفكري

نتجنب: أن يجب ترصفنا يف الناجع التفكري إىل نصل كي

أخطاء من — أكثر بل — املائة يف تسعني إن قلنا: أن سبق وقد العاطفة، تفكري (١)
نسوغ — العاطفة هذه إشباع يف نرغب ألننا — ونحن العاطفة، سيطرة إىل تعود التفكري
عاطفيني، ولسنا وجدانيون بأننا نقتنع حتى واالحتيال، املكر من برضوب التفكري هذا
التأجيل هذا نسوغ ولكن اإلنجاز، يف الرسعة يتطلب عمًال نؤجل عندما كثريًا يَْحُدث كما
ثم الخمر عن الكف عىل يعزم عندما للرشيب يحدث كما أو املنطق، من مختلفة بألوان

الغد. يف وتجديده فقط» اليوم «هذا بقوله: العزم هذا يؤجل
وهي الكامن)، (العقل الكامنة أحدثتها قد وأهواء ميول إىل نفطن أن يجب كذلك (٢)
عندما يحدث كما يشوبها، ما فيها ليس منطقية كأنها تبدو بالوجدان، مقنعة جميعها
أيام نفوسنا يف انغرس ما إىل تعود ولكنها توضيحها، علينا يشق ألسباب نحب أو نكره
حتى واقعة، حقيقة األرواح بأن االعتقاد عىل يحملنا العفاريت من كالخوف الطفولة،
ال ونحن ننشأ — وبعده الرضاع أيام أمهاتنا نحب ألننا — أو نخاطبها. أن لنستطيع
هذا ويؤدي الصوت، أو القوام أو الوجه يف نَا أُمَّ تشبه التي الفتاة تلك سوى نستجمل
فينا ُغِرَسْت َمَكاِرَه إىل يعود الطائفي التعصب من وكثري عيوبها، جميع نتجاهل أن إىل
أفسد تعصبًا اصطنع ثم خوفنا أو غيظنا فيها كظم حوادث فيها حدثت أو طفولتنا، أيام

املوضوعي. وتفكرينا وجداننا
عىل معتمد أنا هل أنظر أن شخًصا، أعامل أو موضوًعا أعالج حني يجب، كذلك (٣)
عىل يعتمدون ألنهم تفكريهم؛ يَْفُسد الناس من وكثري املعرفة، عىل أم (عاطفة) العقيدة
األمهات من وكثري السبب، لهذا ترصفهم ويسوء الحقائق، من أصل أقل لها ليس عقائد
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وليس عقيدة عن الدواء يختارون ألنهم املوت؛ أو باملرض أطفالهم عىل يقضون مرص يف
معرفة. عن

كان فإذا االنبساطي؛ اتجاه عن يختلف االنطوائي اتجاه أن ننىس أال يجب كذلك (٤)
اجتماعية ألنها كثريًا؛ معها سيختلف أنه األغلب فإن انبساطية فتاة وتزوج انطوائيٍّا أََحُدنا
امليول هذه تجاهلنا وإذا وأوالده، أصدقائه مع حتى اختالفه هذا عىل وِقْس انفرادي، وهو

شقائنا. إىل تؤدي وقد فنا ترصُّ بها يسوء مغاضبات يف نتورط فإننا املزاجني بني
هناك فإن أيًضا؛ سيئًا واتجاًها التفكري يف التباًسا لنا تُْحِدث اللغة كلمات من وكثري (٥)
كقولنا: كاذبة كلمات وهناك العاطفي، التفكري عىل تحملنا عاطفية أي: ذاتية؛ كلمات
فإن ٥٠؛ أو ٤٨ حوايل الشخصية وإيناع الحكمة، سن تبلغ التي للمرأة اليأس»، «سن
إىل انظر أو خطرية، ترصفات أو ألمراض ويهيئها تشاؤًما نفسها يمأل السيئ التعبري هذا
املعجم ألن عرفيٍّا؛ ليس هو إذ السيئ؛ للحكم َحَسن َوْصف فإنها العريف» «الحكم عبارة
السليمة الطباع تْه وتََلقَّ العقول شهادات جهة من النفوس يف استقر ما هو «العرف: يقول:
بني فيما سنة ١٥ مدة مثًال الدستورية حقوقنا ِحْرَماننا من التعريف هذا فأين بالقبول»

و١٩٤٥؟ ١٩١٤
«البالغة كتابي يف القارئ يرى كما كثريًا الوجداني تفكرينا إىل تيسء اللغة وكلمات
إىل يُْعزى الجرائم من وكثري النفسية األمراض من كثري بل العربية»، واللغة العرصية

العاطفية. الكلمات من بكثري تحفل التي السيئة اللغة
النفس، عىل قهريٍّا تسلًُّطا العاطفة تسلط وهو النيوروزي، التفكري بالطبع وهناك (٦)

كله. أو الوقت بعض وجداننا فيلغي فيه يََقُع األحيان بعض ويف

الحسن للتفكري السلبية الوسائل هي ما أي: نتجنب؛ أن يجب ماذا عرفنا وقد واآلن
الحسن. للتفكري اإليجابية الوسائل هي ما أي: به؛ نأخذ أن يجب فيما ننظر أن يجب

عىل يتغلب كي الفرصة الوجدان نعطي إن أي الروية؛ عىل نعتمد أن ذلك وأول (١)
ويخصب، ينضح كي الحصانة إىل يحتاج أنه يعرف التفكري عانى من وكل العاطفة،
ينتهي حتى واملقارنة واملراجعة والتخيل التذكر يف يأخذ الوقت به يمتد حني الذهن كأن
قد مدة واللعب واالسرتخاء للكسل االستسالم هي الحصانة أن وعندي املثىل، الصورة إىل

شهًرا. أو أسبوًعا تكون
الجنازة حول نرى كما الجسم، حركة تبطئ كما التفكري تبطئ املحزنة العاطفة (٢)
يجمد والحزن ويزأطون، يتحدثون العرس يف ولكنهم ويجمدون، الحارضون يصمت حني
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الرشاب إىل يعمدون املؤلفني من كثري كان هنا ومن محركة؛ السارة والعواطف الذهن،
أرضاًرا الصناعية الوسائل لهذه ولكن أذهانهم، يحرك خفيف رسور يغمرهم كي القليل
وقت اغتمامنا أو حزننا يثري ما نتجنب أن إليه نحتاج ما وقصارى النهاية، يف أكيدة

التفكري.
ووجدانيني، عاطفيني إىل والترصف التفكري حيث من الناس نقسم أن نستطيع (٣)
إذا إال املائة يف مائة عاطفي إنسان هناك ليس إذ بحدود؛ معني غري التقسيم هذا ولكن
نقسم أن نستطيع وكذلك املائة، يف مائة وجداني إنسان هناك وليس املارستان، يف كان

أقسام: ثالثة التفكري يف مرجعهم حيث من الناس

هو وكما القديمة األمم يف الشأن كان كما العقيدة إىل فيه يرجعون الذين أولئك (أ)
وجه عىل الحضارة يف واملتأخرون واملتوحشون عرصنا، يف الشعب من العامة يف الشأن

إجمايل.
يكن مهما والعلميون، األمم خاصة وهم املعرفة عىل فيه يعتمدون الذين أولئك (ب)

يمارسونه. الذي العلم
أحدنا يعرف فقد املعرفة، فوق وهي الحكمة، عىل فيه يعتمدون الذين أولئك (ج)
التي بالحكمة ويقنع عليها، يعتمد وال ترصفه يف ويبعدها ينحيها ولكنه كثرية أشياء

القائم. الظرف يتطلبها

الحكمة. تفكري هو — للترصف التفكري هنا ونعني — التفكري أنواع وأفضل
العاطفة إخماد إىل يؤدي وهو املشكلة، يف كالصمت نتعودها، تفكريية عادات هناك (٤)
والخصومة، التحدي من بدًال واملحاولة وكاملصالحة فالروية، للوجدان املجال وإيجاد
وهنا الحياة، يف الحسن الترصف تفكري هو وهذا والهدم، النقد من بدًال والبناء وكالتأليف

األسبوع. يف يوًما الكالم عن يصوم الذي غاندي نذكر
العواطف خمود أن ننىس أال يجب الذاتي العاطفي التفكري رضر عن قلنا ما كل مع (٥)

الذهن. خمود إىل يؤدي — الشيخوخة يف يحدث كما —
سببًا الحال لهذه ولعل العواطف، يقظة إىل تعود الشبان يف الفكرية واليقظة
أو التهيج وقت برسعة تتوارد الخواطر أن نرى ونحن الصماء، بالغدد يتعلق فسيولوجيٍّا
يؤدي قد كما التفكري، دون فتحول بقوتها الشخصية تغمر أال برشط الغضب أو التعجل

العواطف. تثبيت إىل الشاي أو القهوة فنجان
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والحضانة باالسرتخاء الكامن) (العقل الكامنة استخدام إىل الحسن التفكري يحتاج (٦)
توترات من فيها بما وأيًضا اختبارات، من فيها بما فتنتفع الكامنة العواطف تُْستَثَار حتى
القائم، املنطق مع تتفق ال قد نتائج إىل والوصول البصرية وتكسبنا التفكري تفتق وكظوم
شهًرا الرسير والتزام املرض يؤدي ما كثريًا ولذلك اختباراتنا؛ ضوء يف صحيحة ولكنها

الشخصية. وتغيري االخرتاع يقارب جديد تفكري إىل
ذلك يرجع األحيان أكثر ويف منها، نتحرك ال ووقفة التفكري يف جموًدا أحيانًا نجد (٧)
إىل يعيد الخفيف والتهيج واستكنت. اندست ولكنها عنا، غابت خفيفة ذهنية عقدة إىل
األفكار، فتتوارد الذهن يف حركة تُْحِدث امليش حركة فإن برسعة؛ نميش كأن حركته، الذهن

الجمود. ويتفكك
األطعمة خياالت تُْحدث الطعام يف الرغبة أن كما وتنظمه، الخيال تُْحدث اإلرادة (٨)
لها؛ قيمة ال عابثة الخياالت صارت ُحرٍّا الذهن تركنا وإذا النوم، يف أم اليقظة يف سواء

باإلرادة. َهها ونوجِّ ها نَُسريِّ أن يجب ولذلك
يف ركوًدا تُْحدث كلتاهما أبًدا، تجوع ال التي املشبعة والعواطف التامة الطمأنينة (٩)
يدعو ما هناك وليس أحب، ما خرِي عىل يشء كل التفكري؟ «ملاذا تقول: النفس كأن التفكري،
مدة يَْكثُر الذي واالخرتاع التفكري، تثري والتوترات الصعوبات أن نجد ولذلك الجهد.» إىل
فيكتوريا امللكة عرص يف األدبي الجمود ُعِزَي وقد تُْحدثه، الذي القلق إىل يَْرجع الحروب
وهذا التفكري، دون حالت التامة املالية الطمأنينة ألن املستمر؛ املايل النجاح إىل إنجلرتا يف

ونتنبه. ونصحو به نتذبذب القلق من قليل إىل دائمة حاجة يف ونحن حق،
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نختلف ونحن يكاد، أو الذهنية الكفاءة نوع لنا يَُعنيِّ السلوكي االتجاه أن نرى ما كثريًا
عربة وال الذهنية، الكفاءة أنواع بذلك فتختلف تَُماَرس التي الحرفة باختالف اتجاهنا يف
الحياة فإن محدود؛ موروث — برشتنا َلْون أو قامتنا ُطول ِمثْل — ذكاءنا إن يقال: بأن
هذين عند تختلف كما املهندس، أو املحامي عند هي مما تختلف للفالح والفكرية النفسية

املسلم. الفقيه أو املسيحي الكاهن عند هي مما
اتجاًها أو تشاؤميٍّا اتجاًها أو بالدنيا، استبشاريٍّا اتجاًها الناس أحد عند نجد وأحيانًا
النفسية الحياة تَُعنيِّ االتجاهات وهذه عدوانيٍّا، تسلطيٍّا اتجاًها أو مزاجيٍّا، انبساطيٍّا

تمده. أو تحده أمداًدا أو حدوًدا يجُد التفكري حتى منهم، لكل والفكرية
النفسية الحياة يف ا جدٍّ كبرية بل كبرية، قيمة منهما لكل نفسيني اتجاهني هناك ولكن
املوضوعي واالتجاه «أنا»، ذاتيٍّا نشاطي بؤرة يكون حني الذاتي االتجاه وهما منا؛ لكل
يف مائة ذاتي إنسان هناك ليس وبالطبع أعمله. الذي العمل نشاطي بؤرة يكون حني
موضوعيٍّا إنسان هناك وليس فيه. ِغشَّ ال كامًال مجنونًا املارستان يف كان إذا إال املائة
الذاتية، عليه تَْغلُُب َمْن هناك ولكن أفالطون. أو أرسطوطاليس كان إذا إال املائة، يف مائة

املوضوعية. عليه تغلب من وهناك
يكن لم وإذا نجحت، أنا يقول: َحَسٍن، منزل ببناء قام قد مهندًسا كان إذا الذاتي،

فشلت. أنا يقول: فإنه حسنًا البناء
وإذا َحَسٌن، املنزل هذا يقول: حسن، منزل ببناء قام قد مهندًسا كان إذا املوضوعي،

َحَسٍن. غريُ البناء هذا يقول: فإنه حسنًا البناء يكن لم
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يف ذاته؛ يف وسوءًا ُحْسنًا البناء يف والسوء الُحْسن يجعل ألنه كثريًا؛ يحزن الذاتي
صنعه، الذي اليشء يف أي: عنه؛ خارجان والسوء الُحْسن ألن يحزن؛ ال واملوضوعي نفسه.

موضوعية. نظرة ينظر واملوضوعي نفسية، نظرة ينظر الذاتي
يدور كاألتومبيل الغيظ؛ من ويتذبذب ويغتاظ، الذاتي يحزن البناء يسوء عندما
ألنه غيظ؛ أو ُحْزن بال الخطأ إصالح يف يفكر املوضوعي ولكن مكانه، واقف وهو موطره

والحديد. والخشب الحجر يعالج بل كالذاتي، عواطفه يعالج ال
وجدا بلغاها فلما اإلسكندرية، إىل للسفر العاصمة محطة إىل قصدا اثنني أن لنفرض
ما لكل مورًدا أو مصدًرا ذاته يجعل أن تََعوَّد ألنه يغضب فالذاتي قام؛ قد القطار أن
يعود. لن القطار ولكن بقدمه، األرض يرضب أو يَُسبُّ فقد عقيم، هنا وغضبُه حوله، يقع
لقضاء نفسه يهيئ ثم الثاني، القطار ميعاد عن يبحث ثم الساعة، فيتأمل املوضوعي أما

ل. تََعقُّ يف يقضيها وهو القطار، قيام قبل ساعات ثالث
وهو البرشية، الشئون يبحث املوضوعية، للشخصية طراز أعىل وهو والفيلسوف،
حركة كل يصبغ واملجنون بحثه، يف أثر أيُّ — لذاتيته — لعواطفه يكون أال عىل يحرص
حني وأنت عنه، يتكلمون إنما منه مسافة عىل يتحدثون الذين فالناس ذاتية؛ بصبغة حوله
معني متعب لهذا وهو يخفيه، معني رس إىل الوصول تحاول إنما ساذًجا سؤاًال تسأله

بعواطفه.
منذ فينا تنشأ — كبري حد إىل ذاتيون تقريبًا استثناء بال وكلنا — الذاتية وهذه
أنت أو أسأت، أنت أو أحسنَْت، أنت تقول: حسنًا عمًال تؤدي حني األم كانت إذ الطفولة،
هذا حسن، العمل هذا الكلمات: هذه من بدًال تقول أن يجب وكان بليد، أنت أو ذكي،

هنا. ومن هنا من تصلحه أن يمكنك سيئ العمل
الدنيا؛ هذه يف يحدث يشء كل يف ذاتية وجهة الطفل ه تَُوجِّ األوىل الحال يف أنها ذلك
ويكره، يحب عاطفي فهو حزن، من له يحدث أو رسور من له يجلب بما عنده يقاس إذ
االهتمام بؤرة موضوعية، وجهة توجهه فإنها الثانية الحال يف أما فيحسن، يحاول وال

يصنع. الذي اليشء هذا بل نفسه، ليست عنده
ألنه جامد الذاتي ولكن للوسط، مالئًما نفسه ويجعل بسهولة يتكيف املوضوعي
يفرح ولكنه يحاول، وال يجمد عاطفي والثاني ويحاول، ويجتهد يتعقل األول عاطفي،

يغضب. أو
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ماديٍّا أم برشيٍّا — بنا املحيط الوسط شئون نعالج أننا النهاية يف هو النقص ومركب
نقيس وكأننا أكثر، ال لذاتيتنا صدى هي إنما الدنيا حوادث كأن الذاتي، باألسلوب —

شخصيتنا. بقيمة بل نؤديه الذي بالعمل ليس االجتماعية واجباتنا
توقظ التي املوضوعية من بدًال عواطفنا تنبه تفتأ ألنها كثريًا، تشقينا الذاتية وهذه
البصري. النري التعقل من بدًال العمياء الجامدة بالعواطف الحياة يف نسلك فنحن ذكاءنا،
أم العاطفِة؟ أسريُ ذاتي هنا أنا هل نسأل: أن يقابلنا مأزق كل يف علينا ويجب
الطفولة، يف تربيتنا ساءت قد كلنا أننا نذكر أن علينا يجب كما وأتعقل؟ أَُفكِّر موضوعي
عومل الذي الطفل من ذاتية أكثر املدلل والطفل كبري، حد إىل ذاتيني لذلك نشأنا وأننا
نفسه إىل يجذب أن الدنيا يف واهتمامه همه ُكلَّ يجعل أن إىل األول ينتهي وقد وعدل، بجد
يحاول وهو وأحيانًا، مؤامرة، إىل اإلهمال هذا يعزو قد بل تعب، اهتماًما وجد فإذا األنظار؛

اجتماعي. غري سلوك يف يتورط نفسه، إىل األنظار جذب
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هذا ولكن واحد، مجتمع يف يعيشان أنهما وصحيح الرجل، عن وبيئيٍّا وراثيٍّا املرأة تختلف
يف يعيشون البيت يف اإلخوة إن بقولنا: أشبه وهو تفصييل، هو مما أكثر تعميمي القول

واحد. وسط أو بيئة
واحًدا ليس وكذلك واملرأة، للرجل واحًدا ليس الوسط أن الحالتني يف نجد ونحن
بالكظم تَُطاَلب هي إذ املرأة؛ مثلها تَِجُد ال حرية عىل ينشأ الرجل أن ذلك البيت، يف لإلخوة
آفاق عىل االجتماعي النشاط إىل يتطلع وهو يجد، ال ما الزواجر من وتجُد منه، أكثر
هذا. كل من تقريبًا تُْمنَع هي حني يف ذلك، وغري والسياسة والوظيفة التجارة يف واسعة
ولكن الوسط، يف سواء السطح عىل يبدو فيما فإنهم البيت؛ يف اإلخوة يف الشأن وكذلك
بشخص أحدهما أو األبوين وتعلق بينهم الوسامة اختالف من تنشأ التي الفروق اعترب
الذين والبنات األبناء سائر مع مزاحًما يجد ال الذي األكرب االبن واْعتَِرب منهم، آخر دون
املدلل، األصغر االبن واعترب البيت، يف الحيوي» «املجال عىل للحصول بعًضا بعضهم َزاَحَم
الظروف هذه فكل بنات، خمس بني الوحيد االبن أو أبناء، خمسة بني الوحيدة والبنت
سيكلوجية خصائص إىل يؤدي االختالف وهذا لألبناء، مختلفة البيت بيئة أن لنا تثبت

منهم. لكل
بما نحوطها فإننا الرجال؛ نحن مجتمعنا يف تعيش التي املرأة يف الشأن وكذلك
السيكلوجية الخصائص رشح يف قليًال نسهب أن إىل نحتاج ولذلك نفسيٍّا؛ عنا يفصلها

الرجل. يف أيًضا الحال لهذا السيكلوجي واألثر الفصل، هذا بسبب بها تتسم التي
ألن الحيوان؛ عن نشذ ال هذا يف ونحن املرأة، من عضالت أقوى الرجل أن يعرف كلنا
األسد يف أو الدجاج، من اإلناث إزاء يَكة الدِّ يف نرى كما األنثى، من أقوى الدوام عىل الذكر
أن ننىس أال يجب ثم وديعة، وهي َوْحش فإنه أنثاه؛ إزاء الجاموس ذََكر أو اللبؤة، إزاء
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هي بل الذكر، أمام فتضعف طويلة مدة يُْعِجُزها العملني هذين وكال وتلد، تحمل األنثى
يعاونها. ما وكثريًا معاونته، إىل تحتاج

الشهامة هذه من ويشء اإلناث، يف واضًحا وليس الذكور، يف واضح العدواني والروح
الذكر فإن الحيوان؛ بني أيًضا مثله نجد باملرأة الرجل عالقة يف البرش بني نجدها التي
هي تكون قد أنها مع أمامها، ينسحب ما وكثريًا األنثى، يقاتل ال ولكنه الذكر، يقاتل

املعتدية.
َضْعَفها زاد قد كالهما والوالدة، الحمل يف الرجل معونة إىل واحتياجها املرأة وَضْعف
أي الرجال؛ حضارة هي اآلن إىل وحضارتنا القائمة، الحضارة يف للرجل السيادة وجعل
ألن قريبًا؛ ستتغري الحال هذه أن واألغلب وقيمه، الرجل أوزان هي وقيمها أوزانها إن
يؤدي االقتصادي االستقالل وهذا للمرأة، االقتصادي االستقالل يَقرِّر الصناعي الوسط

النفيس. استقاللها إىل بدوره
فإن الرجل؛ تراث عن يختلف بيولوجيٍّا تراثًا ترث ذكرناه، الذي هذا بعد واملرأة،
تحب ال ألنها واملواربة؛ املسارة عىل يحملها الشهري الحدث وهذا شهر، كل يأتيها الحيض
الرجال، نحن نعرفها ال حال نفسها تغىش بنا وتختلط تكتمه حني وهي به، ترصح أن
الدم. انطالق قبل وتضيق تتقزز إنها حتى هورمونيٍّا، تزعزًعا يُْحِدث الحيض هذا فإن

مثًال نتسامح ألننا الرجل؛ كظوم من أكثر كثريًا املرأة كظوم أن يعرف كلنا ثم
االنزالق هذا بمثل للفتاة بتاتًا نتسامح ال ولكننا الشاب، أو للصبي الجنيس االنزالق يف
تفعيل «ال البنتها: تقول األم نجد أن املألوف من والبنات األبناء تربية ويف عندها، لخطورته

ولد؟» أنت هل هذا،
آخر، أثر لها ثم عندها، كثرية نفسية توترات تُْحِدث الكثرية العاطفية الكظوم وهذه
الشاب، يمارسه الذي الذهني أو النفيس النشاط من كثري عن تصد الفتاة، أي: أنها؛ هو
التي الزواجر هذه كثرة إىل واالخرتاع والتجارة واآلداب العلوم يف الفتاة تأخر يُْعزى وقد
كل ألن ذاك» تفعيل ال هذا، تفعيل ال الولد، مثل لست «أنت وشبابها: صباها يف تتلقاها
فال نشاطها، من تحد سدوًدا لنفسها تقيم — نفسها هي — أنها إىل النهاية يف يؤدي هذا

النشاط. هذا تمارس وال املوضوع هذا يف تفكر
كظومها وأن الرجل، صدمات من أكثر للمرأة العاطفية الصدمات أن نفهم هنا ومن
جنون أي: النيوروز؛ يف وتقع تتزعزع ما كثريًا أنها نجد أيًضا ولذلك أكثر؛ الكامنة يف
الشفاء يف الرجل من أرسع أنها العجب ولكن العقل، جنون أي: السيكوز؛ يف أو العاطفة،

السوية. الحال إىل والرجوع
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الرجل، دون املرأة يف عامة صفة هما التحمل عىل القدرة هذه أو الشفاء هذا ولكن
وجدنا والتعمري األمراض اعتربنا إذا ولكن املرأة، من أقوى الرجل إن قلنا: أن سبق وقد
وهذه الرجال، تقتل كما تقتلها ال واألمراض منه، أكثَر ر تَُعمِّ فإنها الرجل؛ من أقوى املرأة

واملآزق. التوترات إزاء نفسية متانة أيًضا ترافقها الجسمية املتانة
القائمة، الظروف أمام أفلست قد النفس أن عىل برهان فإنه االنتحار؛ مثًال اْعتَِرب
عدد أن ١٩٣٨ يف املتحدة الواليات حكومة أصدرته الذي اإلحصاء من نجد ذلك ومع

ييل: كما املنتحرين

النساء من الرجال من  

٧ ٤٢ سنة ١٥ من أقل
١٧٥ ٢٥٩ سنة و١٩ ١٥ بني
٤١٠ ٩٤٠ سنة و٢٩ ٢٥ بني
٩٤٤ ٢٣١٩ سنة و٣٩ ٣٠ بني
١٠٢٠ ٢٩٥٤ سنة و٤٩ ٤٠ بني

النفسية لألزمات ويَُعرِّضه املرأة، يكلف مما أكثر الرجل يَُكلِّف املجتمع أن وواضح
يؤدي ما كثريًا التي املرأة يكلف مما أكثر االجتماعية والكرامة املايل بالنجاح تتصل التي
ولذلك وقيمه؛ املجتمع أوزان من نفيس «انفصال» إىل البيت يف واحتجازها انفصالها
تَتََماَلك ال االعتبار هذا مع حتى ولكن منها، أكثر لالنتحار — اجتماعيٍّا — عرضة هو

عليها. والتغلب العاطفية الصدمة ل تََحمُّ عىل أَْقَدر بأنها اإلحساس
العدوان لون أيًضا الجريمة يف ولكن السيكلوجي، التقدير يف االنتحار مثل والجريمة
فجرائم األنثى، خصائص من هو مما أكثر واإلنسان الحيوان يف الذكر خصائص من وهو
،١٤٣ النساء ومن ١٩٥٥ الرجال من بلغت (١٣٩٩–١٩٤٠) املتحدة الواليات يف االغتيال

.٦٩ النساء ومن ٥٢٧٣ الرجال من والرسقة
تستطيع ال جريمة مثًال االغتصاب فإن الجريمة؛ تعني بيولوجية خصائص وهناك
يخدم أن يستطيع فال الجنيس التهيج حال يف يكن لم إذا ألنه الرجل؛ يف ترتكبها أن املرأة
الحرفية الدعارة فشت ولذلك مغتصبة، وهي الرجل تخدم العكس عىل املرأة ولكن املرأة،

الرجال. دون النساء بني
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تَُطاَلب املرأة بأن ذلك وعلَّْلنا املرأة، أخالق تسودان واملواربة املسارة أن ذكرنا وقد
وتجنُّب التخفي عىل أيًضا يحملها الحيض إن ثم الرجل، بها يَُطاَلب ال كثرية بكظوم
إىل الحياء من مركبات إثرها يف وتجد النفسية حياتها كل تغىش الحال وهذه الرصاحة،

والتكهن. التبرص إىل امليل
تغىش الجنسية العاطفة فإن واملرأة؛ الرجل أخالق يف أَثَُره أيًضا الجنيس ولالتصال
والخضوع للرجل املادي االستعالء وهو نتخذه الذي والوضع ونساءً، رجاًال حياتنا
يؤدي هذا وكل املرأة، من واالستجابة الرجل من املبادأة أن كما املرأة، من واالستلقاء
التفوق ويطلب يرتاجع، وال املشكالت يبادئ عدواني بروح الحياة يف يسري الرجل أن إىل
ثم وتستجيب، تتلقى بل تبادئ وال الرسور الحياة يف تطلب هي أنها حني يف والسيادة،
املرأة، إىل الرجل بها ينظر التي املتعالية النظرة عن ما حد إىل مسئول نفسه الوضع هذا
وقد العدواني، بالروح يختلط الرجل يف الجنيس االشتهاء أن أيًضا هنا ننىس أال ويجب
الجنيس اللقاء وقت املرأة إيالم يف الرغبة أي: «السادية» إىل فيؤدي العدوان هذا يتفاقم

يقتلها. أو يجرحها حتى
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أشياء بأربعة نُعنى أن يجب السليمة، الحياة األقل عىل أو السعيدة، الحياة نعيش كي
هي:

اآلخر. بالجنس السليمة عالقتنا أي: الجنسية؛ الحياة
منه. نكسب الذي العمل أي: الحرفية؛ والحياة

وقيمه. بمقاييسه واألخذ باملجتمع عالقتنا أي: االجتماعية؛ والحياة
نتعلق التي الهوايات أو والهواية فراغنا، بها نقيض التي الوسائل أي: الفراغية؛ والحياة

بها.

نعانيه الذي الشقاء وبعض ما، حد إىل يشقينا األربعة هذه من واحد يف نقص وكل
جنونًا. أو شذوذًا لنا يُْحِدث حتى يفدح قد منها

باملجتمع اختالطها ويمنع البيت يف املرأة بحجز يقيض الذي املرصي مجتمعنا ويف
والزواج الجنسية الحياة تغدو املجتمع هذا يف واستقاللها، تكسبها يمنع كما قليًال، إال
يفكر أن يستطيع هو بل أخرى، عديدة اهتمامات فيجد الرجل أما عندها، االهتمام بؤرة
التفكري؛ هذا مثل مرصية فتاة تفكر أن املحال من ولكن أعزب، يعيش أن يف طمأنينة يف
الحمل هذا ويتبع عندها، ا جدٍّ قيمته تَْكُرب البيت أن كما بالتزين، كثريًا املرأة تُعنى ولذلك
هي القهرية العزوبة بعد عندنا بالفتاة تقع التي الكوارث أعظم كانت وربما والوالدة،

التناسيل. العقم
ملعالجة َخْرقاء محاولة لبابها يف وهي الرجل، دون املرأة إليها تحتاج الزار وحفالت
الحماة، دون السيطرة يف الرغبة أو الرضة»، غري «أو الرضة من الغرية أو الجنيس الحرمان
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إىل تحتاج ال التي الغربية املرأة دون املرصية باملرأة خاصة تقريبًا الظروف هذه وجميع
الزار.

الذي اهتمامها تجميلها، أو لزينتها األزياء وتوايل تزينها يف املرأة سلوك من وواضح
تكسب حيث األوروبي؛ املجتمع مثل آخر مجتمع ويف الجنسية، بالحياة واملرض الهم يشبه
ذلك عندنا؛ إليه يرتفع الذي العظيم املقام إىل االهتمام هذا يرتفع ال عيشها، املرأة فيه
العمل، هذا يف الكرامة تجد أنها كما عدة، شئون تشغلها عاملة وهي يومها تقيض ألنها
العفصة الثمرات بل — املرة الثمرات يعرف وكلنا بالزواج، اجتماعي مقام إىل تجوع فال
فيها عندنا يقع التي الكريهة الشذوذات يف الجنسية الحياة من الحرمان ينتجها التي —
الجنس دون لجنسه الجنسني أحد حب إىل الرسية العادة من تبدأ وهي مًعا، واملرأة الرجل

اآلخر.
مرص يف فنحن وبعده، الزواج قبل الجنسية بالشئون الخاصة مماَرَساتها ة أُمَّ ولكل
النفس، يرض ال فإنه العمر من األوىل السنة إتمام قبل الختان هذا تم وإذا األطفال، نختن
التمزيق صورة عنده يتخذ هو إذ نفيس؛ بجرح الطفل يَْجَرح السن هذا بعد ولكنه
أو الجنسية، الوظيفة يف اختالل أو نقص، مركُب املستقبل يف له يَْحُدث وقد ألعضائه،
تؤلم وعبارات كلمات أحيانًا الختان تَُرافق أنه عرفنا إذا وخاصًة التعارف، من خوف
يكنَّ لم ولو حتى للصبيان، الختان رضورة يف يُْلِحْحن النساء وبعض وتخيفه، الطفل
الخامسة أو الرابعة قبل الذكور الصبيان من الصبية انتقام أي: االنتقام؛ بروح مسلمات،
الصبي هذا كان ولو وحتى أمهات، َن يَِرصْ أن بعد حتى يبقى الروح وهذا العمر، من

ابنهن.
زوجة، تصري حني الختان من الصبية يصيب الذي الرضر يف البحث مكان هذا وليس
رضر إىل يؤدي ختان بسبب الجنيس التعارف إتمام يف تأخري كل أن ننىس أال يجب ولكن
تؤدي كانت للبنات معينة جراحية عملية السودانيون إخواننا َمنََع وقد بالزوجني، نفيس
وأن األطباء، من يكونوا أن الختان يمارسون الذين عىل يجب ولذلك الحال؛ هذه مثل إىل

زوجة. تصري حني الفتاة بمستقبل يبرصوا
من الثالثة أو الثانية السنة إىل تأخر قد الختان كان إذا الصبي، يفهم أال ويجب
املعنى؛ هذا منها يَُشم كلمة له تَُقال أال ويجب التناسل، عضو قطع ننوي أننا العمر،
أال ويجب الزواج، وقت بالعنة فيصاب الوهم، هذا الكامن) (عقله كامنته يف ينغرس لئال
ويكون فيذكرها، إليها كثريًا يلتفت ال حتى العملية، هذه يف أمًلا له نحدث أو اهتمامه نثري
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يف ويَُفكِّر مكانها ويتحسس يذكرها يفتأ الكلية أو الكبد يف عملية له أجريت من بمثابة
حالها.

مثال منها، التخلص عن َعَجْزنا تََزوَّْجنا فإذا العزوبة؛ وقت نمارسها عادات وهناك
يقول: حيث له كتاب يف الفرنسية للوزارة السابق الرئيس بلوم ليون إليه أشار ما ذلك
نحن نتفق أن نبايل فال املومسات، من بنقودنا الجنسية اللذة نشرتي العزوبة وقت إننا
الزمتنا تزوجنا فإذا العادة؛ هذه تثبت ثم الجنيس، للقاء اإلتمام ميعاد يف ورشيكتنا

جنسيٍّا. تنافًرا وأحدثت
يوقعنا فال بها، نهنأ أن ويجب الطفولة، منذ لها االستعداد إىل تحتاج الجنسية الحياة
الشذوذات وهذه بْعَضه، الجنيس أسلوبُنا ن يَُكوِّ سيئ نفيس أسلوب يف نحن نقع وال أهلونا
التألم حب أي: املازوكية؛ أو التعارف، وقت اآلخر الجنس مع القسوة أي: السادية؛ مثل
الذي النفيس األسلوب بعض هو جنيس أسلوب كالهما التعارف، وقت اآلخر الجنس مع
مزاج لنا فيتكون األب من الحرفية وجهتنا نتخذ أننا والعادة واملجتمع، العائلة يف نتبعه
وكل األم، من نتخذها ما كثريًا االجتماعية والعادات القيم ولكن الذهني، مزاجه مثل ذهني
تغيري يف الصعوبة هنا ومن العمر؛ من األوىل الست أو الخمس السنوات يف تقريبًا يتم هذا
شقاء إن هذا؛ يف حظُّه منا ولكل وعقائدنا، ومقاييسنا وقيمنا ومزاجنا ووجهاتنا عاداتنا

سعادة. وإن
يحتاج الزواج وهذا السعيد، الزواج هدفها يكون أن يجب الصالحة الجنسية والحياة
هذا وكل متكافئان، أنهما الزوجان يُِحسَّ أن وإىل الجنسني، بني املساواة عىل ينشأ أن إىل
طفل بني فرق ال العمر، من األوىل السنني منذ والتكافؤ باملساواة األطفال إشعار يستدعي
ويحتاج تقريبًا، املراحل جميع يف مشرتًكا السبب لهذا التعليم يكون أن ويجب وطفلة،
وتلك والعمل للكسب هذا ليس سواء، للرجل كوجهتها للمرأة الحياة وجهة تكون أن إىل
وترقيتها. الشخصية تكوين تكون أن يجب منهما لكل األوىل الغاية ألن واملطبخ؛ للبيت

اإلقالع ويَُشقُّ تثبت العادات هذه مثل ألن سيئة؛ جنسية عادة الشاب يتعود أال ويجب
بالبغي يتعارف ال الشاب ألن البغاء؛ من الفادح الرضر هنا ومن الزواج؛ يف ذلك بعد عنها

عامة. النساء وبجنس وبالحب الجنسية بغريزته يفسق بهذا وهو بها، يفسق ولكنه
الحيوانات بني هو كما وليس لوجه، وجًها اآلدميني بني يجري الجنيس والتعارف
والتكافؤ، للمساواة عربة الخاص البرشي الوضع هذا يف يكون أن ويجب لظهر، وجًها
وتعاوٌن. ومساواة ومؤانسة تحابٌّ هو وإنهما نارية، شهوة ليس الجنيس التعارف وأن
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أن: يجب الزوجية واملعيشة الجنسية بالحياة نسعد وكي

فقط؛ الطعام اللتهام ليست املائدة أن فكما الجنيس، والتعارف الحب فن نتعلم (١)
فلهذا تنطفئ، ما رسعان فائرة شهوة الحب يكون أال يجب كذلك واملباسطة، للمؤانسة بل
مجتمًعا يمكن ال الذي التعاون هذا التعاون، الجنيس التعارف أساس يكون أن يجب

العظيم. الرضر مع إال بدونه يعيش أن كاألمة كبريًا أو كالعائلة صغريًا
يمارس أال ويجب خاصة، له مرسة كأنه الزواج اعتبار عن الزوج يبتعد أن يجب (٢)

هذا. إىل يؤدي أن شأنه من عمل أي
يف املختلفة بأنواعها املباراة ونعني زوجته، وبني بينه املباراة يتجنب أن يجب (٣)
رئيس بني وليسرشكة متكافئني، بني وزمالة تعاُون الزواج ألن ذلك؛ غري أو الرأي أولوية

ومرءوس.
الحب يصري وعندئٍذ للزواج، سببًا وليس الزواج ثمرة الحب يكون أن يمكن (٤)
أحبها أنا هل يتساءل: أال خطيبته الشاب يختار عندما يجب أي: ويزداد؛ ينمو كالصداقة
يتناقص؟ أم لها حبي ويزداد سنتني بعد أحبها أن أستطيع هل أيًضا: يسأل بل اآلن؟
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الظن وأغلب الطبيعية، الغرائز تُْشِبه أو تَُقاِرب عادات فيه نعيش الذي املجتمع لنا يُْحِدث
نرى كما جماعات يعيش بداوته وقت يكن لم إنه أي بفطرته؛ اجتماعيٍّا ليس اإلنسان أن
أو الزراعة عقب باالجتماع تََطبَّع ولكنه والغزالن، والفيلة والجاموس البقر جماعات يف
املجتمع بأن واعتقادنا االجتماعية العادات مخالفة من نتألم فإننا ولذلك بقليل؛ ذلك قبل
الغريزة من ا جدٍّ قريبة — قلنا كما — االجتماعية العادة تصري أحيانا بل يحتقرنا،
وليس املوت، إىل نقاتلهم أو لعاداتنا، املخالفني من ننفر أو لنشمئز إننا حتى الطبيعية،

الغريزة. تشبه عقيدة إىل انقلبت اجتماعية عادة سوى مثًال الديني التعصب
نحن أحدنا حال أو الجديد، الزي مع يتفق ال فستانها أن لها اتََّضَح سيدة حال تأمْل
القاعدين من مؤسفة نظرات بعد له واتضح القطار، أو الرتام يف قاعًدا كان إذا الرجال،
القطار يف النافذة من يُِطلُّ حني شيوخنا أحد حال أو األمام، من يتدىل طربوشه زر أن
حالنا أو فالنًا، تحب خالته بنت إن له: قيل إذا قنا يف الصعيدي حال أو عمامته، وتطري
أنه باعتبار الحمار لحم يبيعنا كان اللحم منه نشرتي كنا الذي الجزار أن مثًال علمنا إذا
أو نعيم هناك ليس إن ويقول: يعظ وهو البوذيني أحد نسمع حني حالنا أو الضأن، من
وحنقه أمله بل بريطانيا، يف املحافظني حزب زعيم ترششل املسرت دهشة تأمل أو جحيم،

اإلنجليز. مثل االستقالل يف الحق ولهم بََرشٌ الهنود إن له: يقال حني
بل قوتها، لها وصارت الطبيعية الغرائز شابهت قد اجتماعية عادات إزاء هنا فنحن
كثريين عجز يف مثًال نرى كما الطبيعية، الغريزة عىل االجتماعية العادة قوة تزيد أحيانًا
حني أنهم الطفولة منذ نفوسهم يف ُغِرَس ألنه العامة؛ املباول يف التبول عن الناس من
لهم. أحد رؤية من يخجلوا وأن وينفردوا، يعتزلوا أن عليهم يجب التبول إىل يحتاجون
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نطلب بأن ننتهي حتى وذهنية نفسية بعادات يحوطنا فيه نعيش الذي فاملجتمع
املخالفة ونخىش وعاداته عقائده جميع عىل والنزول باسرتضائه الشخصية الكرامة
خالفوا قد أنهم يعرفون وهم ثائرون، هؤالء ولكن مخالفني، هناك أن وصحيح ونتجنبها،
املجتمع، لهم رسمها التي الصورة من أعىل صورة ألنفسهم رسموا ألنهم عقيدة؛ أو عادة

السبب. لهذا رًىض عن االضطهاد يَْقبَلون بالطبع وهم
هي الصورة وهذه التغيري، من ونصونها عليها نحافظ صورة لنا يرسم واملجتمع
ال نزني، وال ر نَُزوِّ وال أحًدا نغتال أو نَْرسق ال فنحن الشخيص، للضمري األسس أعظم
عن اجتماعية صورة منا لكلٍّ ألن بل األشياء؛ هذه فعلنا إذا فقط تَُعاِقبُنَا القوانني ألن
املجتمع رأي عىل نزل إذا كرامة له محرتًما نفسه يرى فهو نفسه، يف ارتسمت قد نفسه

خالف. إذا ومحتقًرا وعقائده،
يدخر أي: شيئًا؛ يقتني بأن فرد ُكلَّ يطاِلُب اقتنائي مجتمع مرصيف يف نعيش فنحن
مع األهداف، هذه لتحقيق نجد ولذلك زوجة؛ يقتني وحتى بل عقاًرا، يشرتي أو ماًال
الناس بعض إن نقول: أن نستطيع بل بيولوجي، غري أي: طبيعي؛ غري منها كثريًا أن
لهم تهيئ ال العزوبة أن يََرْون ألنهم اجتماعية؛ لحاجة بل بيولوجية، لحاجة ال يتزوجون
— جميًعا نقل لم إن — أطماعنا من وكثري الزواج، لهم يهيئها التي االجتماعية الكرامة
جنون، حتى أو بشذوذ نصاب تحقيقها يف نخيب حني وأحيانًا بيولوجيٍّا، وليس اجتماعي
رجاؤها خاب لفتاة أو البورصة، يف ِنْصَفها َفَقَد جنيه ألف يملك كان لرجل يحدث كما
االمتحان يف رسب آخر لشابٍّ أو املتمناة، الوظيفة عىل يحصل لم لشابٍّ أو الزواج، يف

الجامعي. أو املدريس
لنا تُْحِدث وهي الطبيعية، الغرائز قوة لها صارت اجتماعية ومقاييس ِقيَم فهنا
كي اإلفالس أحيانًا بل املشاق، ونتحمل سلوكنا جميعها تعني واتجاًها وتفكريًا إحساًسا
«يظهر» كي ابنته زواج عىل ويرسف يستدين اآلباء، أحد عند مثًال يحدث كما بها، نتمتع
يقظ وجدان إىل ونحتاج إفالسه، إىل «املظهر» هذا يؤدي وقد املجتمع، إعجاب وينال
تماًما نسعد ال ونحن االجتماعية، العقائد هذه نخالف كي التفكري؛ يف موضوعية وعادات

املخالفة. بهذه
من له ليس هنا بالسوية ووصفها لسعادتنا، رضورية السوية االجتماعية فحياتنا
باألحرى: أو املجتمع، لنا رسمها التي والصور واملقاييس القيم عىل النزول من أكثر املعنى

إليها. ننتمي التي املجتمع طبقة
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الحصول يف يَِخيب الذي والشاب االجتماعية، الكرامة تُْكسبنا كذلك الحرفية وحياتنا
تخيب التي الفتاة ه تُِحسُّ عما يقل ال عظيًما هوانًا يُِحسُّ منه يَْكِسب ُمنَظَّم عمل عىل
التي الكرامة الوارث يجد فيه نعيش كالذي اقتنائي مجتمع ويف زوج، عىل الحصول يف
النفس تُْكِسب ألنها أخرى؛ سيكلوجية ميزات للحرفة ولكن أكثر. بل املوظف؛ يجدها
يجدها ال الفصائل هذه وكل املسئول، للمحرتف شخصية تكون وهي وأخالًقا، نظاًما
يكون بل فقط؛ وارثًا يكون ال عندئٍذ وهو بنفسه، عقاراته يستغل كان إذا إال الوارث

أيًضا. محرتًفا
يجب املجتمع مع وفاق وعىل أنفسنا مع وفاق عىل نعيش كي إنه القول: وخالصة

نُعنى: أن

يكون أن يجب كما الشذوذات، من سليمة تكون أن يجب التي الجنسية بحياتنا (١)
الزوجني بني الحب يصري كي الصديقة الرفيقة فيه ننشد الذي الزواج هذا الزواج، هدفها

لآلخر. أحدهما استغالل فيه ليس متكافئًا،
وهذا مضماره، يف ونَْجِري ومقاييسه املجتمع قيم عىل فنَنِْزل االجتماعية، بحياتنا (٢)
أخرى صورة يرسم وألنه َفذٌّ، ألنه يباليه، ال الذي الفذ هناك ولكن للعاديني، كالم بالطبع
له. باحتقاره أو املجتمع هذا بكراهة ي يَُضحِّ وهو القائمة، الصورة من أرقى للمجتمع

أو املايل االرتقاء ونستطيع نحبها التي الحرفة نختار أن ويجب الحرفية، بحياتنا (٣)
إىل بها نتحرك ارتقائية، الحرفة تكون أن يجب أي: سبيلها؛ عن الذهني أو االجتماعي
السبعني أو الستني يف منها نخرج جامدين فيها نقف وال السن، بتقدم فيها ونرتقي األمام

الشباب. أيام فيها دخلنا كما
يستطيع فراًغا منا لُكلٍّ ألن بفراغنا؛ أي: الفراغية؛ بحياتنا نُعنى أن يجب وأخريًا؛ (٤)
أو الجنسية حياته يف يتحقق لم ما سبيله عن ويعوض شخصيته لرتقية يستغله أن
أو ما، بهواية بالتعلق االهتمامات تعدد يقتيض الفراغ واستغالل الحرفية، أو االجتماعية
والقال بالقيل أنفسهن يُتِْعْسن نسائنا ومعظم واكتسابها، للمعارف الدائم باالستطالع

الرجال! تشغل التي الكثرية باالهتمامات يستمتعن ال ألنهن اللب؛ وأكل
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يجد أن يستطيع مثًال القاهرة يف الحكومة موظف إن حتى الفراغ، يَْكثُر املتمدن وسطنا يف
فارغ هو ساعات ثماني نحو والرياضة والغذاء والنوم العمل ساعات طرح بعد يوم كل
أو التجارة يف مستقلني يعملون ممن املوظفني غري بالطبع وهناك يشغله، ما يجد ال فيها

أكثر. أو أَقلَّ أو الفراغ هذا مثل يجدون وقد الصناعة،
استعماله ناحية من أي: فقط؛ السيكلوجية الناحية من هنا الفراغ إىل ننظر ونحن
عىل — أننا ذلك والفراغية، واالجتماعية الجنسية الثالث: حيواتنا يف النقص من للتعويض
ألوانًا فيها نجد — الثالث بهذه ونستمتع ننتفع كي وجهد عناية من نبذل مما الرغم
نرتاح فيما فراغنا استخدمنا فإذا وتؤخرنا؛ وتؤذينا ترهقنا كظوًما لنا تُْحِدث النقص من
كْظم عن بها س نُنَفِّ يدوية صناعة أو مفيد، ملوضوع كدراسة بها، نتعلق هواية من إليه
وصدمات معاكسات من نجد بما نَِضيق لن فإننا ذلك؛ نحو أو بنا يَْرَقى فنٍّا فيها ونجد

املجتمع. يف أو البيت متاعب يف أو نحرتف، التي الوظيفة يف
الحارض الوقت ويف الكظوم، هذه عنه تخفف هواية منا لكل يكون أن يجب ولهذا
ومثلياته، نشاطه يف تماشيه ال راكدة زوجة يجد ألنه بيته؛ من يهرب الزوج نجد ما كثريًا
الجو يمأل أن يبايل ال جاًرا له ألن يهرب أحيانًا بل األطفال، لضوضاء املنزل من يهرب أو
املبارش العالج هو األصيل العالج أن وواضح ونهيقه، وأغانيجه املذياع بصخب املحيط
قيمة سكانُها يَْعِرف راقية بقعة يف حسن منزل واختيار ذهنها وتنشيط الزوجة برتقية
بعد اتضح إذا ولكن لهم، الحسنة واملالهي السلويات وإيجاد األطفال وتربية السكينة،
إىل يخلو أن يجب الزوج فإن الكامل، النجاح تنجح لم املحاوالت هذه أن ُمَعنيَّ مجهود
هذه توتراته، فتنفرج يهواه عمًال يمارس وأن فراغه، مدة أي: آلخر؛ وقت من نفسه

القهوة. يف السخيفة الحظ بألعاب أو بالخمر تنفرج أن يصح ال التي التوترات
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ويجب وقتيٍّا، إال منها الفرار إىل تؤدي أال يجب الزوجية الحياة يف الخيبة ولكن
األصدقاء من الضيوف فيه يكثر راٍق مجتمع إىل البيت بإحالة معالجتها عىل االستمرار
الثقايف الرقي إىل الراكدين البيت أعضاء يحركوا أن يستطيعون الذين والصديقات

واالجتماعي.
فكانت باملصادفة له َوَقَعْت الحرفة ألن الحرفية؛ حياته يف أحدنا يخيب ما وكثريًا
يجد كما مضًضا ممارستها من يجد وقد فقط، َكْسب من فيها ملا يحرتفها الالزم كالرش
استخدم إذا وهو الحال، هذه إصالح هو يستطيع أن وبَعيد الرؤساء، غطرسة من أمًلا
يجد وما الحرفة له تحدثها التي توتراته فإن بها، يتعلق هواية أي: يُِحبُّه، عمل يف فراَغُه
يرغب عمًال بهوايته يمارس ألنه تنفرج؛ يكرهه عمًال يمارس ألنه نفسه يف كظوم من
ويحال الستني سن يبلغ عندما كثريًا بها ينتفع الهواية هذه ومثل وعقله، بنفسه فيه
نشاطه يبعث عمًال الهواية هذه يف يجد بل عاطًال، عندئٍذ نفسه يجد ال ألنه املعاش؛ عىل
جديد. عمر كأنها عندئٍذ الهواية هذه تصري بل تقريبًا، وقته كل ويشغل كرامته ويصون
الفراغية، بحياتنا نصححه أن نستطيع كذلك االجتماعية حياتنا نقصيف من نجد وما
عىل ونحرص األصدقاء نتخري أو معينة، دراسة نتابع أو سيايس، حزب إىل ننتمي كأن
يكون ما وكثريًا إليه، ونرتاح قيمته نعرف الكفاح أو الرب من نوًعا ونمارس صداقتهم
إننا حتى الصحفية؛ يَّتنا وأُمِّ العامة للسياسة جهلنا االجتماعية الحياة يف النقص مرجع
والكتب الجرائد لقراءة يكون أن يجب ولذلك األخبار؛ مغزى ندري وال الجريدة نقرأ
فيها يجد متاحَف بأثاثها بيوتنا تكون أن يجب كما االجتماعي، ُرِقيِّنا يف األكرب الشأن
ال التي املستنرية الضيافَة يجد كما الفني، األثاث الجميلة واآلنية الحسنة الصورَة الضيُف
يكن لم وإذا والثقافة، الفن فيها يكثر بل مطعم، البيت كأن والرشاب، الطعام فيها يُْحشد
النقص. هذا تَُعوِّض أن تستطيع الهواية فإن إيجاده؛ يف املثابرة مع حتى مستطاًعا هذا
الزوجة أي: بالبيت؛ العناية منا تقتيض السليمة النفسية حياتنا أن نعرف أن واملهم

بالفراغ. العناية ثم وبالحرفة، باملجتمع العناية تقتيض كما الجنسية، والحياة واألوالد
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السعادة

هي العامي عند فالسعادة وثقافتهم؛ ذكائهم باختالف الناس عند السعادة معنى يختلف
من وشبًعا واملرض الخوف من طمأنينة أي: لعواطفه؛ اإلشباَع — الدوام عىل — يجد أن

والوجاهة. والسلطة املال توافر من هذا يتبع وما والجنس الطعام ناحيتي
البرش من ولغرينا ألنفسنا الفهم زيادة أي: الوجدان؛ هي لبابها يف السعادة ولكن
مؤمًلا؛ الوجدان هذا كان ولو حتى سعادة، ازددنا وجدانًا ازددنا وكلما وللكون، وللدنيا
ويف نعقل، ألننا ونُِحسُّ ، نُِحسُّ ألننا نعقل ذكي، وقلب حساس بعقل عندئٍذ ننظر ألننا
يقنع َمْن يقاربه وال يجده ال معنًى للحياة يصري وعندئٍذ بالفهم، نستمتع الحالتني كلتا

عواطفه. بإشباع
الوجداني. السوي هو السعيد إن نقول: السيكلوجي االعتبار ويف

العاطفي. النيوروزي هو الشقي إن نقول: أيًضا السيكلوجي االعتبار ويف
وبالحرفة، وباملجتمع (والعائلة) بالزواج العناية إىل نحتاج الحارض مجتمعنا ويف
التوسع إىل الوسيلة جميعها فيها وجدنا األربعة األشياء بهذه ُعنينا ومتى بالفراغ، وأخريًا

وجداننا. ويزداد آفاقنا بذلك فتتسع الثقايف،
تَْحِمله اجتماعية مسئوليات فيُِحس كثرية بروابط باملجتمع يرتبط الذي هو والسعيد
املجتمع، يدرس أن وعىل الصعوبات، تََقبُّل عىل تحمله كما للمجتمع، مفيًدا يكون أن عىل
مصالح يُْؤثر غرييٍّا يكون أن يجب األسباب لهذه وهو اجتماعية، بشجاعة يمتاز أن وعىل

الغري.
ل تحمُّ عن يَْجبُن وهو أناني، ألنه خدمته ويَْكَره املجتمع عن يبتعد الذي هو والشقي
يفكر ال للمجتمع وكراهته انعزاله يف وهو أحًدا، ينفع ال انعزاليٍّا عقيًما فيغدو املسئوليات،
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وتزداد الوجدان عنده فينقص اجتماعية لبابها يف الثقافة ألن بالثقافة؛ ذهنه ترقية يف
عاطفيته.

والخدمة، والدراسة والعمل بالذهن حوله ما يحوي اجتماعي ألنه ينمو؛ والسعيد
يهملها. أو يحلها ألنه الهموم؛ ينىس تطورية مستقبلية ونظرته

وال يدري ال وهو بها، ويتغذى يجرتها بعواطفه قانع انعزايل ألنه ينمو؛ ال والشقي
منها ويجعل بها فيلصق حياته، يف حادثة عند تقف املايض إىل ونظرته يخدم، وال يعمل
نشيط السعيد بذكرها، مواهبه جميع بها ويعطل يذكرها يفتأ العقيم، الدائم للهم بؤرة
والشقي والجسمية، الذهنية الحركة دائم مستقبيل، هدف له متفائل، موطري وجداني
يصح القول وهذا باملايض، ُمَقيَّد ألنه املستقبل؛ إىل يتحرك ال متشائم، ساكن عاطفي راكد

األفراد. عن يَِصحُّ كما األمم عن
النفيس. ضوئه يف األخالق مستقيم سافر رصيح والسعيد

وجوه. ثالثة أو وجهان له ماكر، ُمْعَوجٌّ يٌّ ِرسِّ متََسرتِّ والشقي
قد ما بديانة يؤمن ومجتمعه، وعائلته ونفسه ذهنه ترقية يطلب مجاهد والسعيد

بوجدانه. عليها استقر
يعرف ال هو أو دين، له ليس عائلته، أو مجتمعه أو نفسه ي يَُرقِّ ال جامد والشقي

املألوفة. اليومية العقيدية املمارسات سوى الدين من
الصحة تخدم مثًال الرصاحة فإن بصريتنا؛ ينري لألخالق التحليل من وقليل
والتطور والرقي املوارب، املنافق يتحمله الذي اإلخفاء مجهود نتحمل ال ألننا النفسية؛
النفسية الصحة ويصونان النشاط يحركان وهما النفسرسوًرا، يمآلن والخدمة بالدراسة
ألنهم يتعبون؛ هؤالء كل واملاكر، واملنافق والغشاش الكذاب فإن ولذلك والجسمية؛
ال الذي والجامد املخلص، األمني سرتها إىل يحتاج ال أشياء سرت يف مجهوًدا يتحملون

لحياته. مغًزى يجد ال ألنه مالزًما؛ تشاؤًما يحس يتطور وال يرتقي
— بتقاليده وليس — بمجهوده إليها وصل حسنة ديانة إىل سكن الذي واملتدين
أن حني يف ينفعل، مما أكثر يفكر فهو الوجدان، إىل العاطفة من وترصفه سلوكه يف ينتقل
باملمارسات قنع بل بمجهوده، إليها وصل قد حسنة، ديانة إىل يسكن لم الذي اآلخر ذلك
روية. بال ويغايل ويتعصب يحب، مما أكثر يكره العاطفي، املستوى عىل يبقى املألوفة،
وارتقى نفسه ربي الذي فالرجل وجدان؛ وإما عاطفة إما واللحن؛ كالغناء والتدين
أن األقل عىل يرى هو أو بعاطفته، ترتبط تكاد ال التي الوجدانية واأللحان األغاني يحب
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نستمع حني ونحن أغانيج، ليست عنده واأللحان فاألغاني جنسية؛ ليست العاطفة هذه
إىل نستمع عندما اليقظة هذه نحس ولكننا جنسية، يقظة أية نُِحسُّ ال بيتوفن أو باخ إىل
املَغنِّني جميع يف ها ونُِحسُّ أوروبا، يف واملوسيقيني املغنني من الغوغاء باألحرى أو العامة،
فأجد املذياع يف مرصي ُمَغنٍّ إىل أحيانًا ألستمع إني بل تقريبًا، مرص يف واملوسيقيني
العامة، عند العواطف تخاطب فإنها الفنون؛ جميع يف الشأن وهكذا كالنساء، يغنج أنه
السنني يف الوجدان نحو يتجه الرسم رشع وقد املثقفة، الخاصة عند الوجدان وتخاطب

األخرية. األربعني
إىل تؤدي ما كثريًا جامدة عقائد له ألن العواطف؛ عىل يعتمد قد كذلك واملتدين
ينمو إنما الوجدان عىل يعتمد الذي املتدين ولكن مثًال، كالتعصب الروحي الفساد

الحياة. طوال نموه ينقطع وال والتفكري باملعارف
تسلط إىل الشقاء وأعزو السعادة، يف الوجدان قيمة أؤكد هنا أني القارئ ويرى
أعرض ولذلك آخر؛ رأي إىل القارئ يحتاج ربما ولكن إليه، انتهيت ما هو وهذا العواطف،
توضيحية أو تحليلية أنها يجد أدلر العظيم السيكلوجي َوَضَعَها أخرى تفسريات عليه

وهي: للسعادة،

يالزمنا السلوك من طراًزا لنا يعني كالهما ونقص َعْجز يغمرنا طفولتنا يف نحن (١)
بنشاطنا. إليها نتجه أهداًفا يَُعنيِّ كما حياتنا، طوال

نشقى فإننا التحقيق، بعيدَة الطفولة يف لنا تكوَّنَْت التي األهداف هذه كانت إذا (٢)
نحققها. لن ألننا حياتنا؛ طوال بها

التعويض سبيل عىل الطفولة مدة — يتكوَّنَان السلوك وطراز الهدف أن وواضح (٣)
ويشق يرسخان ولذلك الناقدة؛ العقلية القوى اكتمال قبل وَعْجِزها الطفولة نقص من —

منهما. التخلص
نشقى فإننا املجتمع لقواعد مخاِلَفنْي للسلوك الطراز وهذا الهدف هذا كان إذا (٤)

بهما.
منهما؛ التخلص ا جدٍّ الشاقِّ من ولكن الطراز، أو الهدف ننقح أننا أحيانًا يحدث (٥)

لخدمتهما. معبأة عواطفنا جميع ألن
شخصيتنا. يَُكوِّن والطراز الهدف تحقيق يف نتخذها التي الوسائل مجموع (٦)

اجتماعية. حياته تكون أن فيجب املجتمع، إىل يحتاج السعادة يَنْشد إنسان كل (٧)
املشكلة هي: مشكالت ثالث نحل أن يجب به ونسعد املجتمع مع نأتلف كي (٨)
واالهتمام باملجتمع باالتصال االجتماعية واملشكلة والعائلة، والزواج بالحب الجنسية
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هنا نحن زدنا «وقد َعيْشنا منها نكسب التي الِحَرفية واملشكلة وترقيته، وخدمته بشئونه
الفراغ». مشكلة

إن نقول: بأن هنا التنقيح يصح (وقد كامًال اإلنسان يكون أن هي السعادة (٩)
الكمال). محاولة ولكنها الكمال، ليست السعادة

نعني وإنما القواعد، هذه اتبعنا إذا نشقى لن أننا ذََكْرنا ما كل من املعنى وليس
بأية استبعاده يستطاع ال شقاء الدنيا هذه ويف اتبعناها، إذا السعادة إىل أقرَب نكون أننا
املعيشة أو ثمينة، أعضاء من تحرمه حادثة به تقع إنسان أي أو ابنها، تفقد كاألم قواعد،
هنا فنحن ذلك، نحو أو فاجر لسلطان يخضع أو سيئة بعقائد يؤمن فاسد مجتمع يف
وقد بالعاطفة، تلقيناه إذا ويَثُْقل بالوجدان، تلقيناه إذا يَِخفُّ الشقاء هذا ولكن نشقى،
نقول ماذا ثم عالج، فال الثانية الحال يف أما األوىل، الحال يف وإصالحه معاَلجته نستطيع
ويطرد املصنع فيقفل بالبضائع السوق تزدحم ثم وأوالده وزوجته نفسه يَُعول عامل يف
نُوِهُمه هل القوت، رشاء عن عاجًزا عاطًال نفسه العامل هذا فيجد بعضهم؟ أو عماله

الشقاء؟ أشقى يف وهو بالسعادة
صار هنا ومن باملجتمع؛ تتعلق وإنما بالفرد السعادة تتعلق ال الحاالت هذه مثل ويف

الناس. لجميع والكسب العمل توفري يطلب اشرتاكيٍّا العظيم السيكلوجي أدلر
فنحن مادي، والثاني فكرية األوىل الرسور، عن تختلف السعادة إن نقول: وأخريًا
هذه كل ولكن األبهة، أو العايل املنصب أو األتومبيل أو املسكن أو الرشاب أو بالطعام نَُرسُّ
نعتقد غاية تحقيق أجل من نكافح حني أي بالفكرة؛ نسعد إنما ألننا تسعدنا؛ ال األشياء
وتنشد طفلها تخدم كاألم ذواتنا تتجاوز قيمة له شأنًا نخدم حني أو نافعة، سامية أنها
وكالداعية صعوبات، من يعرتضه مما الرغم عىل نَْرشه يحاول بدين وكاملؤمن رجًال، فيه
ال والبؤس الحرمان من ألوان عن يَْرَضون سعداء هؤالء فكل ، معنيَّ اجتماعي إصالح إىل

يخدمونها. التي الفكرة يف سعادتهم ألن غريهم؛ يطيقها
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البعض عند فهي معناها، يف كثريون يختلف التي املشتبهات الكلمات من السعادة كلمة
ثالث فريق وعند مًعا، والكد الثراء عن تُْغني قناعة آخرين وعند الكد، عن يُْغني ثراء

إلخ. تنطفئ، ال شهوات
بتبعات مرتبطون أننا نجد فيها، نعيش التي االجتماعية األحوال نتأمل عندما ولكن
املجتمع، أي: ولكنه؛ اإلهمال عند يعاقب وال بالتنفيذ يَأْمر ال حيث من املجتمع علينا يُْلِقيها
نُِحسُّ وشهوات رغبات ضمائرنا يف ويَْخلق واتجاهات، ميوًال لنا ويَعنيِّ قلوبنا يف يندس

تحقيقها. عن َعَجْزنا أو أهملناها نَْحن إذا العظيم االبتئاس
والخسة، والعظمة والضعة، الكرامة معاني بها يَعنيِّ التي أهدافه مجتمع ولكل

والتخلف. والتفوق
يبتئسون منا الكثريين يجعل أو يجعلنا — قريب وقت إىل — مجتمعنا كان فقد
الذين األرض أثرياء من كثريون هناك كان كما باشا، أو بك رتبة عىل يحصلوا لم ألنهم
يملكون فال هم أما فدان، ألف يملكون هؤالء ألنهم غريهم؛ آخرين أثرياء يحسدون كانوا

فدان. ثمانمائة سوى
إذا إال سعيًدا يكون لن إنه يقول: من منا فليس أهدافنا، وتغريت مجتمعنا تغري وقد

فدان. مائتا هو إليه يصبو ما قصارى ألن فدان؛ ألف عىل حصل
بل ووسائله، أهدافه له يَُعنيِّ اإلنسان فيه يعيش الذي املجتمع أن املثل بهذا ونعني
أيًضا، ينشدها التي السعادة ونوع أخالقه يعني التحديد، أو التغيري بهذا وهو يَحدِّدها،

وفضائله. رذائله يعني بل
كما — وهي معينة أخالًقا الفرد من تتطلب املجتمعات، لكل عامة مبادئ هناك ولكن
— فيه نعيش الذي االجتماعي الجو لقوة — ولكنها للمخالفني، عقوبة تفرض ال — قلنا
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عن عجًزا أحس إذا أحدنا ينتحر لقد حتى حتمية، االتجاهات أو األخالق هذه تجعل
تحقيقها.

يكون واألخالق األهداف هذه من نحقق ما قدر وعىل السعادة، هو التحقيق وهذا
سعادتنا. مقدار

األربعة: األهداف هذه تتحقق أن يجب حياتنا يف نسعد وكيما

للمجتمع. ننتج بما منه نعيش مرتزق (١)
محرتمون. أننا به نُِحسُّ اجتماعي مقام أو اجتماعية كرامة (٢)

سليمة. زوجية حياة (٣)
ر. تطوُّ أي: د؛ تََجدُّ (٤)

يؤدي قد فيها نقص وأيما السيكلوجيون، بها يقول التي األربعة األهداف هي هذه
شذوذًا أو فيها، نقع جريمة االنحرافات هذه تكون وقد خفيفة، أو خطرية انحرافات إىل
ويأثم، يرسق قد االرتزاق عن العاجز فإن الجنون؛ إىل — يصل ال أو — بنا يصل قد نفسيٍّا
إذا الزوجية الحياة وكذلك أُِهينَْت، قد االجتماعية كرامتهم ألن ينتحرون من نجد وأحيانًا
وأخريًا ذلك، غري إىل الهجران، إىل الطالق من الشقاء، من رضوب إىل تؤدي فإنها فسدت
يف ماسًخا يشء كل ويجد سأًما، يعاني التطور يرفض الذي اآلسن الراكد الرجل أن نجد

الحياة.
رشحه. إىل نحتاج عامٌّ ُموَجز كالم وهذا

وهذا باإلنتاج، االرتزاق عىل القدرة ونعني للسعادة، الرشوط أول يف فيَُعدُّ االرتزاق فإما
املجتمع. إليها يحتاج التي الفنية املهارة من يشء عىل نكون بأن يطالبنا

كنت حني سنة خمسني نحو فَقبْل إليها، يحتاج التي املختلفة مهاراته مجتمع ولكل
الخيل ركوب هي فذة ملهارة ثراءهم جمعوا الذين املحرتمني األثرياء أحد أعرف كنت صبيٍّا
والثراء، الكسب لضمان املهارة هذه تصلح تعد فلم مجتمعنا تغري وقد وتعليمها، والحمري
الشبان وعلمت إليها دعت هي أو حكومتنا، بها عبثت مختلفة مهارات يف الشأن وكذلك
تستخدمهم، فيم تجد لم تحقيقها يف نجحوا إذا حتى لتحقيقها، األوروبية الجامعات يف

فابتأسوا. خاصة، بمهارة يمتازون ال حيث من ترزقهم أن إىل لذلك واضطرت
نحتاج ال الذي الرشيف للعيش وسيلتنا تكون خاصة مهارة نتعلم أن العربة ولكن
يف هي مهارة، إىل يحتاج عمًال ننتج أن عىل القدرة هذه ثم التوسل، أو الرجاء إىل فيه
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به نقيس الذي مقياسنا هي بل نتوخاها، التي االجتماعية الكرامة إىل وسيلتنا النهاية
وسعادتنا. صالحنا

بيئة بني تختلف بالطبع وهي سعادتنا، يف جدٍّا كبري يشء هي االجتماعية والكرامة
ألقاب من يحوزه ما أو أَْفِدنَة، من أحدنا يملكه ما فهناك ومْجتََمع؛ مْجتََمع وبني وبيئة
من يكسب ما أو طبيبًا، كان إذا َمَرض من يَْشفي ما أو ُكتُب، من يؤلفه ما أو علمية،

إلخ. محاميًا، كان إذا قضايا
ذلك ومع األرض، من قرياًطا يملك ال نجيب، محمد أيامنا يف مرص يف رجل وأعظم
ال للكرامة آخر ميدانًا وجد قد هو إذ سعيد؛ بذلك وهو مستوى، أعىل إىل كرامته ترتفع

لقب. أو وجاهة أو ثراء إىل يَُمتُّ
غري وأننا يحرتمنا املجتمع أن نُِحسَّ أن إىل نحتاج اختالفاتنا، جميع مع ولكن
حاول قد أنه املوظفني أحد أو الطلبة أحد أو التجار أحد عن نسمع وعندما محتقرين،
يخىش التاجر فإن االحتقار؛ من خوفه هو املحاوالت لهذه الخفي السبب فإن االنتحار؛
الخشية وهذه اختلس، ألنه الفضيحة يخىش واملوظف الرسوب، يخىش والطالب اإلفالس،

االجتماعي. االحتقار خشية النهاية يف هي
بكسٍب علينا تعود مهارة فيه نُبِْدي َحَسن ُمْرتََزق االجتماعية الكرامة لنا يكفل وإنما
علينا يجلب شذوذ أو انحراف إىل نُْضَطر ال أو نحتاج ال بحيث الكريم، العيش لنا يكفل

املجتمع. احتقار
والشطط، واإلرساف االنحالل من وقاؤنا أيًضا هو االجتماعية بالكرامة وإحساسنا

واإلجرام. الشذوذ من بل
جريمته، عن يحدثني إيلَّ َقَعَد ذكيٍّا، وكان املجرمني، أحد الضحك مع أذكر زلت وما
هنا والخجل يخجلون، أنهم لوال الجرائم يرتكبوا أن يحبون الناس كل أن قاله ما فكان

سقطوا. أو شذوا إذا عليهم يعود الذي باالحتقار االجتماعي اإلحساس هو
رضورته، ويحسون تقريبًا األعمار جميع يف الناس يعم بالكرامة اإلحساس وهذا
إذا حالكة كلها الدنيا أن ويحس يبتئس، قد عرشة الخامسة يتجاوز لم الذي الصبي فإن
لكرامته اسرتداده سبيل يف يشء بكل ي يَُضحِّ وقد إخوته، أمام تحتقره أو تهينه أمه كانت
شخصيته يؤكد كأن طفلية، بأساليب أحيانًا ذلك يفعل أنه له يُؤَسف ومما املجروحة،

املغامرة. أو اإليذاء سبيل عن وكرامته
نفًسا لنا تكفل ألنها السعادة؛ يدعم الذي األركان أحد هي السليمة الزوجية والحياة
االجتماعية الكرامة نحس تجعلنا — بعيد حد إىل — أنها كما املؤذي، الكظم من سليمة
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الكرامة لتحقيق يتزوجون الناس من آالف وهناك العزوبة، يف دمنا ما تنقصنا التي
فقط. االجتماعية

االجتماعي والتفاوت االقتصادية بالطوارئ يحفل الذي الحارض مجتمعنا ويف
يف نجد الذي البيت وهو املأمون، الحصن هذا إىل منا كل يحتاج املختلفة، واألمراض
أرقام وهناك أعضائه، لجميع عامة تأمني رشكة كان لو كما تضامنًا العائيل نظامه
من املنتحرين من ا جدٍّ أكثر الُعزَّب من املنتحرين أن عىل تدل إليها، الشك يتطرق ال
وال بحياته، يستمتع ال األعزب بأن االعتقاد عىل تحملنا الحقيقة هذه وداللة املتزوجني،

باملوت. تركها عليه يسهل ولذلك املتزوج؛ يجد كما بالدنيا تربطه جذوًرا لها يجد
السعادة. يف كبري يشء هي حسنة وعائلة

بعد الحب ينمو أن بعيًدا وليس الحب، عىل تنبني التي تلك هي الحسنة العائلة ولكن
نجعل كنا إذا أكثر مكفولة تكون السعادة ولكن الزواج، قبل نما قد يكن لم إذا الزواج
الرشيك هذا نحب أننا منه نَِثُق طويل تعارف بعد إال نتزوج وال الزواج، أساس الحب

العمر. طيلة ونعارشه معه نعيش أن ننوي الذي اآلخر
يحب أن إنسانًا يمكن ال أنه الحمامة» «طوق يف حزم ابن اإلمام بقول أُْعِجبُْت وقد
أن يجب ولذلك والحب؛ االشتهاء بني عظيم وفرق فقط، يشتهيهما هو وإنما امرأتني،
زواجه من يهدف وأن يخطبها، التي الفتاة بهذه الزواج قبل العناية أكرب الشاب يُعنى

رضار. أو طالق إىل حاجة بال كله العمر إىل منها
األصل هو التفيش هذا إن بل فيها، والطالق الرضار لتفيش سعيدة عائالتنا وليست
يَُحاِوْلن التي األمراض وهي منهن، كثريات أو زوجاتنا تعانيها التي النفسية لألمراض

بالزار. ُمَعاَلجتها
وقد الزوجة، أم الزوج أم أكانت سواء الحماة البيت يحتوي أن الزواج يُْفسد ومما
ألحد حماة باعتبارها — العائيل موضعها ولكن النساء، فضليات من السيدة هذه تكون

جهنم. إىل البيت يُِحيل — الزوجني

ثم الرشيف، باإلنتاج االرتزاق لنا تتيح فنية مهارة إىل نحتاج بحياتنا، نسعد كي إننا قلنا:
إىل نلجأ آمنني، فيها نعيش حسنة عائلة إىل ثم كرامتنا، يكفل اجتماعي مركز إىل نحتاج

تدخله. أن الكوارث تستطيع ال حصنًا كان لو كما بيتنا
نتطور أن وهو جميعها، أخطَرها كان ربما رابع رشط إىل تحتاج السعادة ولكن
آخر، إىل وسط من تَنِْقلُنا إنها حيث من تجدًدا السياحة تكون فقد صورة، بأية ونتجدد
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باريس فيها نزور شهور عىل تُه ُمدَّ تَِزْد لم ولو حتى آخر، عمًرا نعيش كنا لو كما فنُِحسُّ
لبنان. أو أسوان أو

هذا نمارس ونحن نحس ألننا العمر؛ آخر يف كنا ولو نتعلمه جديًدا فنٍّا تكون وقد
الركود. تعرف ال التي الحيوية الحياة نحيا وأننا صعود، يف ارتقاء، يف أننا الجديد الفن

يف يجدون ألنهم املتوايل؛ االرتقاء هذا يحسون عادتهم الثقافة جعلوا الذين وأولئك
التي الحياة يتطعمون هم بل لهم، شخصيٍّا تجدًدا يدرسونها التي املوضوعات تجدد
الخامسة يف املثقفني هؤالء أحد ألعرف وإني يدرسون، ال الذين من غريهم عند تُْمَسخ
وهو ومشكالت، ارتباكات من فيها ما بكل الذرة األيام هذه يدرس عمره، من والستني

هذا. بجهده ُمْلتَذٌّ سعيد
للخري إنساني كفاح يف اإلنسان يندغم أن السعادة يكفل ما أعظم كان ربما ولكن
ضمريه، إليه بها يتحدث التي الرسية الكرامة يُْكِسبه الكفاح هذا فإن والرشف؛ والرب
يعرف هو ولكنه للسعادة، يؤهله ما تجد فال أنت إليه تنظر قد غمده، يف السيف كرامة
من به ينزل ما وأن السعداء، أعظم بل سعيد، أنه هدفه، ومن قلبه، ومن نفسه، من
أضفاها التي الكرامة جانب يف شيئًا ليس الشخصية اإلهانة أو الفقر أو املرض كوارث

البرش. خدمة يف اإلنساني كفاحه عليه
فإننا الطغاة؛ قاوموا الذين واألحرار واألبطال القديسني عند نجد ما هو الكفاح وهذا
نصبوا التي الغاية يحققوا كي سعادتهم من بالكثري ضحوا أنهم نعتقد سريتهم نقرأ حني
أجل من وحرمانهم وعرقهم بتعبهم سعداء كانوا أنهم الحقيقة ولكن لتحقيقها، أنفسهم

اإلنسانية. به خدموا الذي الكفاح
للخري اإلنساني التيار يف به ونندغم الفارغة، حياتنا به نمأل الكفاح هذا وحبذا
الطني، من كوخ يف الخبز من كرسة عىل نحيا أن نبايل ال ذلك نفعل حني فإننا والرشف؛
رسالة نؤدي فيها نحن إذ السؤال؛ هذا إىل نحتاج ال ألننا السعادة؛ معنى عن نسأل ال بل

هدف. إىل ونقصد
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النفسالسليمة

النفس نفسها هي السليمة النفس أن نعتقد هنا نتبعه الذي السيكلوجي االتجاه يف
تفصيلية إرشادات هو إنما إذن هنا نذكره وما الوجدان، هي السعادة وأن السعيدة،

الشقاء. نتجنب كيف أي: النفيس؛ املرض نتجنب كيف لنا ح تَُوضِّ
أما السلبية، السالمة هي وهذه الهموم، نتجنب أن النفسية للسالمة رشط أول
األول نجرت أننا واالهتمام الهم بني والفرق االهتمامات، تََقبُّل فتقتيض اإليجابية السالمة
نمل ال االجرتار هذا يف ونحن شديًدا، انفعاًال بها انفعلنا قد بعاطفة يتصل ألنه اجرتاًرا؛
يكون وقد منه، التخلص نملك فال الطاغية العواطف شأن قرسي أنه نجد بل الهم، هذا
الغايات تحقيق من يمنعنا الهم أي: أنه؛ هو أدلر، يقول كما هدف، بالهم اللتصاقنا
أدلر وعند ذلك، نحو أو الدراسة أو املجتمع يف التفوق أو الحرفة يف كالنجاح االجتماعية
هي غايًة بها نبغي أننا إىل تعود — وأخفها أولها والهم — النفسية األمراض جميع أن
املجتمع أمام نقول كأننا اليومية، الحقائق مواجهة ومن االجتماعية الواجبات من الهرب
الهم؟ بهذا مثقل وأنا الحرفية األعمال وتأدية النجاح مني تطلبون «كيف ضمائرنا: وأمام

اعذروني.»
الهموم هذه أن نجد ولذلك تركه؛ نرفض الذي الدواء وكأنها بالهموم نلصق فنحن
يجرت كما ونجرتها فيها نفكر نفتأ الوجدانية، إرادتنا من الرغم عىل بها نتعلق قرسية
هذه عىل ونبقى ننام، وال بالليل فيها نفكر بل يرده، ثم فمه إىل يجره طعامه البهيم
الهم علينا يتغلب وعندما للمجتمع، أو لنا مفيًدا عمًال نؤدي ال والسنني الشهور الحال
عمل. أو دراسة إىل ننشط فال وجسمي، فكري جمود بل فتور، علينا يتسلط بل يسودنا،
ا خاصٍّ االهتمام يكون وقد والحركة، النشاط يبعث هو إذ كذلك؛ فليس االهتمام أما
مثل عاطفيٍّا قرسيٍّا وليس إرادي وجداني أنه الهم من تفصله التي امليزة ولكن ا، عامٍّ أو
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ويجب مستطاًعا، هذا كان إذا الهموم بها نعالج االهتمامات إىل نلجأ أن يجب ولذلك الهم؛
بالدراسة االهتمام أن مثًال وجدنا فإذا العاطفة؛ حركة إىل تؤدي العضو حركة أن نذكر أن
أن نستطيع فإننا حركته؛ ومنعت العقل ربطت قد طاغية الهم عاطفة ألن ؛ شاقٌّ والتفكري
نتكلف كأن االجتماعية، إحساساتنا ويثري بالكرامة يُْشِعُرنا الذي بالعمل الجسم نحرك
يف التعليم أو اليتامى خدمة أو التمريض تمارس املهمومة فاملرأة للمجتمع؛ نافع عمل أيَّ
األعمال هذه مثل يعالج املهموم والرجل خريي، لعمل التربعات جمع أو للفقراء مدرسٍة
من الهم عليهم طغى الذين عند ا جدٍّ أسهل الجسم وتحريك ومكانته، وقدرته تتفق التي

العقل. تحريك
فيها نتخلص أن نستطيع فرتات الدوام عىل نجد أن النفسية للسالمة الثاني والرشط
بالطبع والنوم مرهقة، هموًما التوترات هذه تكن لم ولو حتى املختلفة، التوترات من
يَِقَظة مشدودة تكون النفس أن هنا بالتوتر ونعني التوترات، هذه من بعيد حد إىل يخلصنا
والصعوبات املشاكل مواجهة عىل واجباتنا تَْحِملنا عندما الحال هي كما َقِلقة، ُمتَنَبِّهة

التوترات. هذه ملثل َحَسن عالج هو الظهر بعد والنوم الحياة، منها تخلو ال التي
أنه نُِحسُّ كبري بمجهود تطالبنا أعمالنا كانت إذا ولكن تامٌّ، اسرتخاء هو والنوم
يؤدي الذي الجسمي االسرتخاء إىل نلجأ أن — آلخر وقت من — يجب فإننا يُثِْقلُنا،
قليلة فرتات يف كريس عىل بالقعود االسرتخاء هذا يكون أن ويمكن نفيس، اسرتخاء إىل
فإن إلخ؛ الحظ، ألعاب أحد يف مالعبة أو قهوة، عىل صديق مع بالحديث أو متكررة،

اتزانه. النفيس البندول إىل يُِعيد هنا االسرتخاء
واجبات أن إىل يرجع ال قد أحدنا ه يُِحسُّ قد الذي التوتر أن ننىس أال يجب ولكن

لعمله. فيها العامل كراهة إىل يرجع ربما إذ ذاتها؛ يف ثقيلة العمل
البليغ التوتر إىل يعود األمريكيني عند النفسية لألمراض السبب معظم أن وظني
أن ننىس ال نحن وبالطبع النجاح، بإنجيل وإيمانهم االقتصادية املباراة فيهم تبعثه الذي
بني يحول ما كثريًا التوتر وهذا الجنيس، الحرمان إىل يعود الشبان عند التوتر من كثريًا
ا عامٍّ عالًجا نَِصَف أن نستطيع وال الدراسة، وبني سنة» و١٩ ١٤ «بني الطالب أو التلميذ

فرد. لكل الخاصة الظروف مع يتفق حالٍّ تحل هي وإنما الحاالت، لهذه
َمَطاِمع يف نتهور ال أي: قانعني؛ طيبني نكون أن النفسية للسالمة الثالث والرشط
تسوقنا وهي الطفولة يف أحيانًا تتكون املطامع وهذه نحققها، وال تحقيقها يف نتعب بعيدة
نتحمله، ال قد بمجهود ترهقنا وهي الكامن) (العقل الكامنة يف تختفي بعنارص سوًقا،
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السيكلوجية؛ الرذائل أسوأ واألنانية اجتماعيني، غري أنانيني نكون أن عىل تَْحِملُنا أنها كما
دمنا ما العديدة االجتماعية االستمتاعات بتلك نستمتع ولن نصادق ولن ندرس لن ألننا
نصبح نفسية عادة التوتر يجعل ينطفئ، ال غليًال أنفسنا يف ترضم األنانية إن بل أنانيني،

وإرهاق. تعب يف ونحن بها ونميس
منا كل من تقتيض النفسية، السالمة عندنا وهي السعادة، أن عرفنا أن سبق وقد
التوتر وتجنُّب الحسن، البيت يكفل الذي بالزواج العائيل التالؤم (١) هي: أشياء أربعة
الذي االجتماعي املقام (٢) إليه. نأوي الذي العش وجود وأيًضا بالحرمان، الجنيس
االجتماعي النشاط يف واالشرتاك باالختالط والجسمي «بالثقافة» النفيس باالختالط نكسبه
الذي الفراغ (٤) عيشنا. منها نكسب التي الحرفة من االجتماعية الكرامة (٣) املختلف.
من تعوضنا ألنها وتعلق؛ حب عن نمارسها الهواية فيه ونجد نظام يف نقضيه أن يجب

االجتماعي. املقام أو الحرفة أو الزواج يف تجنُّبه نستطيع ال الذي النقص
البعيدة واملطامع والتوترات الهموم نتجنب أن يجب األربعة األشياء هذه جنب وإىل

تتحقق. ال التي
املوضوعي، املنطقي التأمل أو النظر إىل نلجأ إننا أي للعالج؛ يكفي وحده والوجدان
الوجدانية املعالجة هذه عن يعجز ما كثريًا الهموم عليه تغلبت الذي املريض ولكن

دواءه. ويصف أعماقه ويسرب يحلِّله من إىل يحتاج وهو املوضوعية،

دون بالنثر يقنعون الذين الناس، من العاديني ألولئك هي للسعادة األربعة الرشوط هذه
بالجناحني. الطريان دون القدمني عىل وبالسعي الشعر،

هي السعادة أن — نحن نَُعرَِّفهم أن دون — فيعرفون الناس من العبقريون أما
الفقر ومحو واملستعمرين، املستبدين ومكافحة البرش لخدمة كله العمر يلتهم كفاح
تمحو كي العلمية املعارف وتعميم اإلنسانية، إىل األنثوية من املرأة ورفع واملرض، والجهل
سًدى، يعيشون ال ألنهم السعادة؛ من مستًوى أعىل عىل سعداء وهم الخرافية، العقائد

هدف. إىل ويرمون قصد عن يعيشون وإنما
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درجتان املرضوالصحة

نجول أحراًرا نعيش الذين فنحن مختلفني، نوعني وليسا النفسدرجتان يف املرضوالصحة
إال املارستانات يف املحجوزين املرىض عن نختلف ال عيشنا، ونكسب مانع بال الشوارع يف
بل يوم، كل نحن نتجهها التي الوجهة اتجهوا قد املرىض هؤالء إن أي فقط؛ الدرجة يف

وباَلُغوا. أرسفوا ولكنهم ساعة، كل
غري تقريبية كلمة هي «نضبط» وكلمة بالوجدان، عواطفنا نضبط األصحاء نحن
أما ويضبطها؟ عواطفه يملك إنه يقول: أن يستطيع الذي ذلك منا هو َمْن إذ مطلقة؛

فيها. ينساق بل بتاتًا، يملكها فال املريض
أو بيدي أرضبه وقد أغضبني من إىل أهبُّ الغضب عاطفة تتملكني عندما العاقل أنا
العرق أن أو ترتعش، يدي أن فأجد الغضب هذا أكتم قد أو حمار، يا الكلب، ابن يا أقول:

يزول. ما رسعان وقتي ولكنه نفيس، َمَرٍض عىل يدل السلوك وهذا وجهي، من يسيل
يضبط هو أو وقتله، فخنقه خصمه إىل َعَمَد الغضب عاطفة تََملََّكتْه فإذا املريض أما
ذراعه، يف شلًال يجد يدي، ارتعشت كما يده ترتعش أن من بد فال كبري، بجهد العاطفة
الهسترييا، هذه مبادئ من كان يدي ارتعاش ولكن هسترييا، نسميه نفيس الشلل وهذا
احتَقنُْت لو أي: طال؛ لو وقتي شذوذ هو حمار أو كلب ابن خصمي بأن هذياني وكذلك

مرًضا. لصار الغضب، عاطفة
استيقظت قد السليم أنا ولكني غضب، قد فكالنا درجي، املريض هذا عىل وامتيازي
إىل الكظم هذا فأدى غيظي، كظمت أو الكلب، ابن يا بقويل: وقنعت وجداني من قليًال
كظم قد هو أو الخصم، وقتل لعاطفته استسلم فقد هو أما عرقي، ارتشاح أو ارتعايش
شلًال. جسمه يف له أحدثت فقد فادحة، كانت عنده الغيظ عاطفة ألن ولكن؛ أيًضا، غيظه



وعقلك عقيل

نملك وال منها نتخلص كيف نعرف ال مختنقة عاطفة النفس يف ألن نَْمرض نحن
أو مكظوم، غيظة فهي التقريب، عىل الكبد احتقان يشبه العاطفة واحتقان التخلص، هذا
ال التي الطاغية العواطف من ذلك نحو أو مرتدد، خوف أو مضطرمة، غدة أو يائس حزن
واملنطق التعقل عىل تدرب قد وكان ترصفه يسود وجدان للمريض كان ولو النفس، تربح
السليم الوجدان مع حتى ولكن العواطف، هذه عىل يتغلب أن الستطاع املوضوعي والنظر
أحيانًا نجد ولذلك بها؛ الترصف عن وجداننا ويعجز علينا العواطف بعض أحيانًا تطغى
فساد من يعرف أنه إىل هذا يعزى وقد االنتحار، أو بالجنون حياته انتهت قد فيلسوًفا
ال ما العالج وسائل من يعرف أنه كما غريه، يعرفه مما أكثر فيه يعيش الذي الوسط
لإلصالح؛ محاولة بال ميسوًرا وعالًجا ا عامٍّ فساًدا الحال: هذه يطيق فال غريه، يعرفه

وجدانه. ينهار ولذلك
هذا أن ذلك النفسية، راحته إىل الوسائل إحدى هو هنا الوجدان انهيار أن وسنرى
أحد إىل يلجأ فهو عقيمان، ومجهوده تفكريه أن َعَرَف ألنه كثريًا؛ وأتعبه أقلقه قد الوجدان
لها زوجها تقريع تُِطْق لم التي الزوجة تلك يف رأينا كما يرتاح، كي نفسه تخرتعها األحالم
وزوجها طاهرة امرأة أنها وهي إليها، ارتاحت أسطورة إىل فعمدت تسمن، ال هزيلة بأنها

يقربها. أن له يجوز ال وأنه نجس، رجل
اليقظة، يف املجانني يعمله النوم يف العقالء به يحلم ما إن يقول: أفالطون كان وقد
اليقظة؛ خواطر يف الحال هذه تقارب وهي العارية، العواطف حياة هي النوم َوْقَت فحياتنا
يف أقتله وقد مرضوبًا، مهانًا اليقظة خواطر يف أتخيله فإنني وأهانني أحد غاظني فإذا
ولكن الواقع، يف القته مما عنها ه ويَُرفِّ النفس يريح تعويًضا الحالني هاتني يف وأجد الحلم،

الخياالت. هذه وأترك وجداني إىل أعود ما رسعان
حتى األحالم وهذه الخواطر لهذه ولياليه، أيامه وقته، كل يستسلم املجنون ولكن

الدرجة. يف فرق هو وبينه بيني فالفرق وجدانه؛ ويلغي الواقع ينىس
وظروف اليقظة ساعات يف املرتددة للمخاوف كنتيجة بالكابوس أحلم النوم يف وأنا
الكابوس هذا عندي أحدثت التي الخوف عاطفة ولكن نائم، وأنا أرصخ وقد املعيشة،
ال املخاوف من مختلفة بألوان يزعجه دائًما كابوًسا فتحدث املجنون عند وتقدح تحتقن

الوجدان. إىل منها يستيقظ
كلمات نسمع فكلنا أنفسنا، يف بذورها نرى كي النفسية األمراض نذكر أن ونستطيع

بارانويا. مانيا، شيزوفرينيا، هسترييا، سيكوز، نيوروز،
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العالج. أو الحجز يستحق األمراض هذه بأحد مريض وكل
نرى كما بذرتها من باألحرى أو منها، يخلو واحد، فينا ليس العقالء، نحن ولكن

ييل: فيما

من الخوف علينا يتسلط كأن ومالزمتها، العاطفة توتُّر أو احتداُد هو النيوروز (١)
يبارحنا، ال َهمٌّ علينا يتسلط أو الغرية، الزوجة عىل يتسلط أو املرض، أو املوت أو اإلفالس
أو اليقظة بخواطر يخف وال النفسية ُقوَّتنا يبدد وهو عظيمة حياتنا يجعل نيوروز فهنا
عن فتعجز طاغية ألنها هنا؛ العاطفة عىل الوجدان تسليط نستطيع ال أننا كما الحلم،
ننظر يجعلنا العاطفة تسلط ألن املوضوعي؛ والنظر والتعقل باملنطق املوضوع معالجة

قرسي. بأنه يتسم والنيوروز الذاتي، النظر
القرسي التََّملُّك تتملكنا عواطف يف املخفف النيوروز هذا من ألوانًا نجد العقالء ونحن
وإذا نيوروًزا، صار طغى إذا والهم الخوف، أو الغضب لخواطر نستسلم حني ما، وقت يف

يجده. ما حد إىل منا كال ألن به؛ يُْؤبَُه شيئًا يَُعْد لم خف
عالًجا نتخيل أي: نخرتع؛ وعندئٍذ وتثقل، العاطفة تتفاقم أي: النيوروز؛ يقدح وقد

السيكوز. هو زائًفا
هذا عن وأخفف الجوع، بعاطفة أَِضيُق الطعاَم الطبيب عني َمنََع الذي السليم فأنا
حافلة مائدة عىل وأشبع آكل أني — واألحالم اليقظة خواطر يف — أتخيل بأن الضيق

أََكْلُت. أني أَُصدِّق لم استيقظت وإذا باأللوان،
خصمه َقتََل قد أنه ويتخيل يخرتع املكظوم الغيظ بعاطفة يضيق الذي املريض ولكن
قد هنا وهو يقظته، يف عنها يرجع فال الدعوى هذه عنده وتَثْبُت ممتلكاته، عىل واستوىل
هذا إىل وارتاح — العقل مرض — السيكوز إىل — العاطفة مرض — النيوروز من انتقل

العاطفة. توتر من أنقذه ألنه الجديد؛ املرض
وزير، أو ثري أو َمِلٌك بأنه يؤمن املريض إن أي العقل؛ مرض هو السيكوز (٢)
سيكوز يف نعيش أحالمنا يف ونحن جاربو، جريتا أو كلثوم أم أنها املريضة تعتقد أو
إذا ولكن الصني، إىل سافرنا قد أننا أو جميلة، امرأة حضن يف بأننا أو نطري، بأننا نحلم
اليقظة خواطر ويف الواقع، إىل يرجع فال املريض أما الواقع، حقائق إىل رجعنا استيقظنا
املجنون ولكن الوقت، بعض إليها ونرتاح اللذيذة الخياالت هذه ملثل نستسلم أحيانًا
الوقت بعض تطغى العاطفَة نرتك نحن درجي، وبينه بيننا فالفرق الوقت؛ كل بها يلصق
ُعْدنَا فإذا سيكوز) =) إليها نرتاح ذهنية وصوًرا حاالت ونتخيل نخرتع أو نيوروز) =)
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إىل يسكن هو أو نيوروز) =) العاطفة عليه فتطغى املجنون أما هذا، كل زال وجداننا إىل
إىل يعود وال املتأجج العاطفة غليل من إليها يرتاح كي اخرتعها التي والصور الخياالت

سيكوز). =) وجدانه
عاطفة العقالء نحن عندنا وأوله نفيس، أصل له جسمي مرض هي الهسترييا (٣)
جفاف أو الخجل، وقت يصيبني كالعرق الطرق، بشتى الخروج إىل تتسلل مكظومة
قليًال يفدح وقد للخوف، اليد ارتعاش أو للخطابة، املنرب عىل وقفت إذا والحلق الريق
من يمنعه فالًجا املريض يُِحسَّ كأن أكثر، يتفاقم املريض يف ولكنه الهم، من كاإلسهال

صمًما. يُِحسُّ أو يعمى، هو أو الرسير، مبارحة
ألنه الدنيا يكره واإليذاء، والعنت الرش يف األبالسة من زوجة مع يعيش رجًال تأمل
أعمى، نفسه يجد الظروف هذه مثل يف غريه يفعل كما ينتحر أن من بدًال ولكنه كرهها،
من وللدنيا لها كراهته عن يَُعربِّ هو إذ لالنتحار؛ مرادف النفيس التفسري يف هنا والعمى
أو الغيظ عن تَُفرِّج حسنة حالة وتخيُِّل اخرتاِع يف السيكوز عالج مثل عالج وهو أجلها،

املكظوم. الهوان أو الحزن
ويستسلم يعتزل وهو الناس، تجنب عىل املريض يَْحِمل َمَرٌض هي الشيزوفرينيا (٤)
لخواطره ويستسلم ا، تامٍّ انقطاًعا العالم وبني بينه ما فينقطع سنني، بل شهوًرا لخواطره
مثل نجد ما حد إىل وُكلُّنَا إليه، يسكن كامًال عامًلا لنفسه يخرتع حتى وعواطفه،
لذيذة لخواطر ونستسلم الناس، لقاء ونكره وننفرد غرفتنا إىل نأوي حني الشيزوفرينيا
هذه من نقنع األصحاء نحن ولكنا االجتماعية، الحياة يف ه نُِحسُّ الذي الشقاء من تعوقنا
يف يقعون ما كثريًا واالنطوائيون حياته، طوال فيلتزمها املريض أما قصري، بوقت العزلة

االنعزايل. االنفرادي ومزاجهم تتفق ألنها الشيزوفرينيا؛
الحياة طوال تالزمه املريض يف وهي العظيم، الطرب أو الفادح الحزن هي املانيا (٥)
نوبات وتتناوبه يوم، يف ويبكي يضحك وقد سنة، يحزن ثم شهًرا يطرب وقد معظمها، أو
خفيفة درجات يف ولكن أيًضا؟ تنتابه النوبات هذه أن ينكر منا ومن والغم، الرسور من

عالج. إىل فيها يحتاج أنه يُحسُّ ال
هم إذ االجتماعي؛ ومزاجهم تتفق ألنها املانيا؛ يف يقعون ما كثريًا واالنبساطيون
واحدة، لعاطفة قطبان والغم الفرح أن ننىس أال ويجب كثريًا، ويغتمون كثريًا يفرحون
ما وكثريًا األعضاء، حركة يف البكاء من يختلف ال أنه نَِجُد أحد يف الضحك نالحظ وعندما
رسني قد ما فرط «من قولهم: ننىس وال ضحك، أم بكاء هو هل الصوت علينا يختلط

مًعا. والرسور الحزن يف تنهمر الدموع ألن أبكاني»
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حي، هتلر أن أو مسطحة األرض أن مثل ما، يشء يف راسخ اعتقاد هي البارنويا (٦)
يف تأخرت إذا لقتيل يكمنون اللصوص أن أو املائدة، تحت من إلينا تتحدث األرواح أن أو
الدنيا. تسود أن لها يَِحقُّ أملانيا أن أو األشعة، عىل القمر إىل الوصول يمكن أنه أو املساء،

فلو نََجَح، إذا عبقريٍّا ُه ونُعدُّ اخرتاعه، يف خاب إذا بارانوئيٍّا املخرتَع نَُعدُّ أننا والعادة
اخرتاع يف املتحدة الواليات سبق قد كان أنه لو أو العالم، عىل التسلط يف نجح هتلر أن

األول. العبقري باعتباره التاريخ يف ُمَخلًَّدا اسمه لصار عليها؛ وتغلب الذرية القنبلة
العالم. عىل أملانيا تسلط بشأن راسخ اعتقاد فريسَة كان ألنه مجنونًا؛ اآلن نعده ولكنا
درجي فرق هو النفس يف واملرض الصحة بني الفرق أن عىل يدلُّنا َوْحَده املثل وهذا
مفردة، بؤر يف نشاطه يجمع والبارانوئي، املخرتع أي: كليهما؛ ألن أكثر؛ ال اعتباري أو

فيها. يخيب والثاني غايته يحقق األول
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أننا عىل نعتمد بل نباليه، ال ولكنا ما، وقت يف الزكام أو بالرشح يصاب تقريبًا كلنا
النفسية باألمراض لنا يحدث هذا ومثل أيام، بضعة بعد معالجة بال منه سنتخلص
ال التي األمراض هذه أحد يف يََقُع استثناء بال وكلنا آلخر، وقت من تنتابنا التي الكثرية
هذه من قليًال نذكر ونحن أيام، يف تزول وهي تُْلَحظ، تكاد ال خفيفة اإلصابة ألن نباليها؛

األمراض.
العالية، املسترشفة األمكنة من أو الظالم من الخوف االشمئزاز، النسيان، الشك،
الكابوس، اليقظة، أحالم التلجلج، الكالم، أخطاء الوجل، البكاء، الحياء، الذهن، غياب
السأم، الطعام، إىل الرشه الخمر، حب العزلة، املرشوعات، عن اإلحجام األحالم، كثرة
إلخ. اإلجرام، الغرباء، من الخوف العرق، وفرة التعب، الجنيس، الترشد الحريف، الترشد

نباليها، ال فإننا قليلة مدًدا متباعدة فرتات يف األمراض هذه بعض لنا وقع وإذا
فكثري قريب، أو صديق علينا الحظها إذا أو تكررت، إذا أو الزمتنا إذا إليها نلتفت ولكنا
إىل يعمد أن إىل نفيس توتر يف يحتاج وقد للمؤانسة، صديق مع الخمر يرشب مثًال منا
املسألة فإن عنها اإلقالع يطاق ال عادة الرشاب صار إذا ولكن كأسني، أو بكأس التفريج
وإنما داء ليس هنا الرشاب ألن باإلقالع؛ األمر بمحض العالج ينجح ولن عالج، إىل تحتاج
منه، يُْرتََزق الذي للعمل كراهة أحدثته الذي للكظم النفيس التوتر هو لداء: نتيجة هو
استقر قد نقص ُمَركَّب إليه أدى الذي االجتماعي للهوان أو املنغصة، العائلية للبيئة أو
عليه، وتحض تثريه تزال ال الكامنة ولكن تحقيقه، يستطاع ال بعيد لطموح أو واسترت،
سبيل هنا والخمر الخمر، عنه ف تَُخفِّ توتًرا لها وتُْحدث النفس تُْقِلق األشياء هذه فكل
ومطالبة وتحليلها، املسترتة العلة عن بالبحث العالج يكون أن ويجب املشكلة، من للهروب
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الكامن) (العقل الكامنة يف العمياء العاطفة من ننقله إننا أي عقله؛ باستعمال املريض
املوضوعي. بالتفكري االعتبارات ويوازن يتعقل حتى الوجدان، إىل

معالجة إىل نحتاج فإننا سنوات، عليها وَمَضْت استقرت قد الرشاب عادة كانت إذا أما
النفيس. بالتحليل البعيد األصل معاَلجة إىل نحتاج مما أكثر للشخصية جديد بتأليف العادة
عىل دل وأزعج تََكرََّر إذا ولكنه به، يَُصْب لم من منا َقلَّ فإنه الكابوس إىل انظر أو
ترجع وقد وجداننا، يخَمد حني النوم يف تنفرج وهي َكْظمها، حاولنا قد مسترتة مخاوف
عملية له أُْجِريَت الذي فالصبي لنا؛ وقعت قد معينة حادثة ألن املايض؛ إىل املخاوف هذه
العملية هذه بعد يهبُّ األطباء، معه يَتََلطَّف ولم بغلظة عومل وقد يخافها، كان جراحية
قد العملية بأن املقنع الرشح له نرشح بأن هنا نعالجه ونحن صارًخا، أشهر أو بأسابيع
نَْوِمه؛ ُقبَيْل الخفيف اإليحاء يكفي وقد الخوف، هذا يف حق له ليس وأنه بنجاح، تمت
الحارض بشأن يتملكنا َهمٍّ إىل ترجع قد املخاوف هذه ولكن لشفائه، النعاس وقت أي:
إيذاءه، وينوي أغالطه يتصيد معاكًسا سافًال رئيًسا يخىش الذي كاملوظف واملستقبل،
الرئيس هذا بمحاولة نَُطاِلبَه أن نستطيعه ما وكل يربحه، ال الهم ألن أشق؛ هنا واملعالجة
«والكابوس» الحلم عىل تَبَْعث التي املشكلة إن قلنا: أن سبق وكما بالحسنى، يعامله حتى
الذي الرئيس من الخوف إن أي النوم؛ يف بدائيٍّا أسلوبًا تتخذ ولكنها عرصية، تكون قد
افرتاسه يبغي َوْحش يف الطفل يتمثله الذي الخوف صورة لنا يتخذ ِرْزقنا َقْطع يريد
يعانون املوظفني من كثريًا مرص يف أن أؤكد أن وأستطيع ذلك، نحو أو إخوته َقتْل أو
إىل النوم يف الحلم من فينتقل والخوف الهم يفدح وقد رؤسائهم، سفاالت من الكابوس
ويغيب العرق ويسيل القلب فيدق اليقظة، َوْقت بالرأس تَُمرُّ الخاطفة االنزعاج فرتات
وهذه رئيسه، وبني بينه القائمة املشكلة إىل تعود أنها املريض يدري وال لحظات، الوجدان

النورستينيا. هي
أو البلكونات، مثل املسترشفة األمكنة من الخوف أو الظالم من الخوف إىل انظر أو
متمدن رجل ه يُِحسَّ أن يصح ال أي: بدائيٍّا؛ خوًفا نجد فهنا اللفت يف الصعود من الخوف
ليس أنه ويعرف الظالم، يف وحوش أو ثعابني أو عفاريت هناك ليس أنه بوجدانه يعرف
اإلحساسات هذه ولكن منها، السقوط ويخىش الريح يف غصونها ترتنح شجرة عىل قاعًدا
خوفه أو مقدرة، لكارثة توقعه أو املظلم، املايل املستقبل من خوفه عن تَُعربِّ ألنها تتملكه
بدائية أو طفلية نفسية صورة تُتََّخذ التي العرصية املشكالت من ذلك نحو أو الفشل، من
أنه عىل يدل وهذا اليقظة، من انتقل قد هنا الخوف أن والفرق الكابوس، يف يحدث كما
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من األوىل الشهور يف شيئني سوى يخاف ال الطفل إن قلنا: أن سبق وقد وتفاقم، َفَدَح قد
نفوسنا، يف استقراًرا األشياء أعظم هو فالخوف الصاخب؛ والصوت السقوط هما عمره
الطفيل األول الخوف طراز إىل نعود التعب أو بالنوم يزول أو وجداننا يضعف وعندما
واللصوص املفرتسة بالوحوش ونحلم البلكون، من والسقوط الظالم فنخاف البدائي،

القتلة.
اإلنسان فإن عندنا؛ الرجال من وأحيانًا النساء، من كثريًا يصيب السمن إىل انظر أو
يحدث ال وهذا غددي، اختالل به كان إذا إال يسمن أال يجب ويعمل ينشط الذي السليم
الجسم كسل إىل يؤدي الذي النفس سأم إىل يعود تقريبًا كله السمن ولكن األلف، يف لواحد
هذه مثل ويف نشاطها، ويبعث يشغلها ما االهتمامات من تجد ال النفس ألن وفتوره؛
فكاه ينقطع فال بالطعام، سأمه عن يرفه أن إىل املتثائب السئم الكسول يعمد األحوال
ألن يرتكها؛ أال يحب املائدة إىل يقعد حني وهو النهار، طوال الفول أو اللب مضغ عن
امللذات ألن للطعام؛ النهم هذا مثل إىل القلق يؤدي وأحيانًا السأم، عنه تخفف املضغ لذة
أو السأم من تتعب التي للنفس رسوًرا تبعث املائدة عىل املختلفة األلوان من الصغرية

الهم.
الذي التلميذ أن ننىس أال وعلينا الواقع، من فرار إنه أي سواء؛ كالرشاب هنا فالطعام
أََلَم نفسه عن بها ه فريفِّ الرسية العادة إىل يعمد كثريًا ويرسب الدروس يف مشقة يجد
بهذه الحياة صعوبات من يهرب هنا فهو وقتي، رسور من فيها يجد ملا والرسوب؛ الهم

العادة.
مثل الحياة صعوبات من مهربًا أيًضا تكون قد املرسفة، األماني أي: اليقظة؛ وأحالم
مجابََهتُه تَْصعب ا شاقٍّ الواقع يجدون الذين الشبان أولئك فيها يقع َمْن ومعظم الخمر،
أحدهم فإن للكسب؛ عمل إىل االهتداء عن العجز إىل ثقيلة دروس من مشكالته وَحلُّ
يقع أنه والعادة بلذتها، يستمتع وهو الساعات فيها ويقيض اللذيذة للخواطر يستسلم
ألنه إليها يلجأ الشاب ولكن لألخرى، سببًا إحداهما وليست الرسية، العادة يف أيًضا
يف فيقع انطوائيٍّا، الشاب هذا كان إذا وخاصة الحال، هذه تفدح وقد بسهولة، يتناولها
غرفته، يغادر وال لخياالته فيستسلم وجسًما، نفًسا املجتمع مقاطعة أي: الشيزوفرينيا؛

نادر. بالطبع وهذا ورشابه، طعامه ينىس أحيانًا هو بل
منذ أُوِهَم قد يكون كأنه نقص، مركب نفسه يف استغرق قد شخًصا مثًال اعترب أو
بل العرشين، سن يبلغ عندما الوهم هذا يكرب وربما دميم، أنه أو ضعيف بأنه طفولته
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أو شاذ، جنيس نشاط إىل فيعمد سابقة، ظروف من نفسه يف الوهم هذا يؤيد ما يجد لعله
وأمثال مثًال، فيها شك التي رجولته يؤكد كي كثريًا النساء بني الجنيس الترشد إىل يعمد
صحيحة، أو كاذبة تكون قد التي الجنسية اختباراتهم عن يتحدثون يفتئون ال هؤالء

نفوسهم. يف مستقرٍّا نقًصا بها يسترتون ستائر هي األحاديث وهذه
يصري أن إىل الشك أحيانًا يزداد قد ولكن ما، حد إىل نشك كلنا فإننا الشك؛ اعترب أو
كي املكتب إىل يعود ثم الشارع إىل ويخرج مكتبه أحُدنا يرتك بحيث مرهقة، نفسية عادة
السيئ الظن إىل الشك يرتقي ثم الخزانة، تلك أو الدرج هذا أقفل قد أنه من يستوثق
إىل أيًضا يعود التحليل عند والشك ذلك، نحو أو منا بالقرب يتحدثون حني بالناس

وتبلبل. تقلقل يف فهي الثقة تجد ال مطمئنة غري النفس ألن الخوف؛
إنسان ُكلَّ تصيب تكاد خفيفة نفسية أمراًضا نجد وأشباهها الحاالت هذه كل ففي
والعالج َخِطرة، وتعود الناس بعض يف تفدح ولكنها بها، يأبه ال إنه حتى منخفضة بدرجة
وغصبًا، قًرسا فيها وننساق لعواطفنا نستسلم ال إننا أي الوجدانية؛ اليقظة هو الصحيح
كظم يف ونرسف نبالغ أال يجب أننا كما موضوعيٍّا، بحثًا املشكلة ونبحث ونتعقل نَِقُف بل

عواطفنا.
يدل إنما الشبان أحد ه يُِحسُّ الذي فالدوار الجسم؛ بكلمات رمزية لغة النفيس وللكظم
والزوجة الطريق، تَبنَيُّ عن العجز إىل يرمز فالدوار يفعل؛ ماذا يدري ال «تائه» أنه عىل
أحيانًا نَُعربِّ ونحن «مشمئزة»، الطعام تكره كما زوجها، مع الجنيس التعارف تَْكَره قد
الجسم: ولغة النفس لغة بني الجمع عىل يدل ما تعبرينا ويف اليد، بقبضة النفس توتر عن

إلخ. يبلعني»، قادر و«ماهوش الرجل، هذا «أهضم» أن أستطيع ال فأنا
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نكتسب أو نكتسبه األسلوب وهذا وترصفه، سلوكه يعنيِّ الذي النفيس أسلوبه منا لكل
نستطيع وَقلَّما السادسة، أو الخامسة سن قبل أي: الطفولة؛ أيام منه املائة يف ٩٠ نحو
طفولتنا أيام بنا َوَقَعْت التي األغالط لنا وأوضح وجداننا برز إذا إال ذلك، بعد التغيري
أن سبق كما — ألننا الطفولة يف يرسخ األسلوب وهذا للتغيري، اإلرادة إيجاد عىل وَحَمَلتْنا
َرْفض، أو نَْقد بال األخالقية والقيم املقاييس ونقبل حولنا، ممن الدنيا نتقبل — َكرَّْرنَا
التي العقائد كأنها وتستقر الكامن) (العقل الكامنة إىل تنحدر والقيم املقاييس وهذه
أو بالقدوة أمه من تعلم قد أحدنا كان فإذا القرس؛ قوة لها إن أي عواطف؛ إىل استحالت
فإنه سيئ؛ طعام السمك أو الجبن إن كلها) أهمها (والقدوة اإلرشاد أو النصيحة أو األمر
فيه ُغِرَست العقيدة هذه ألن السمك؛ أو الجبن يكره وهو سنة تسعني أو سبعني يعيش

واالنتقاد. املعارضة عن يعجز كان حني طفل وهو
الخمس السنوات يف واألشخاص للدنيا والرجوع االستجابات سائر هذا عىل وِقْس
اليهود يكره وهو ينشأ كذلك السمك، أو الجبن يكره وهو الطفل ينشأ كما فإنه األوىل؛
ينشأ قد وكذلك حقيقيٍّا، عاطفيٍّا اشمئزاًزا كفرهم من ويشمئز املسلمني، أو املسيحيني أو
أسلوب عىل ينشأ قد كما رشطيٍّا، أو ا لصٍّ أو طبيبًا أو جزاًرا يكون أن إىل يطمح وهو
أسلوبَُه، التأني أو العجلة تصري وقد يحاولها، أو املشكلة عىل يهجم املواربة، أو الرصاحة
عىل يعتمد أن — طفولته منذ حتى — يتعلم وقد بالبديهة، يثرثر أو للتفكري فيصمت
بالطبع هذا كان وإن البيت، يف سائًدا األسلوب هذا يرى ألنه عاطفته؛ من بدًال وجدانه

ا. جدٍّ قليًال
صفة لها أن العادات شأن ومن بالعادات، اليومية ممارستنا يف نعيش ونحن
تشبه وهي املضض، أحسسنا أو تألَّْمنا خالفناها إذا بحيث العواطف؛ صفة تشبه قرسية
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حركية العادة تكون وقد مشقة، بال عفًوا تسري أي: عفوية؛ إنها حيث من أيًضا العواطف
اتجاهية. أو

يف الفراش إىل اإليواء أو البسكليت، ركوب أو التدخني، مثل كثرية الحركية وعاداتنا
أو القدم يف معينة (بغمزة الشاذ أو السوي امليش أو الظهر، بعد النوم أو معينة، ساعة
يعرف ال البسكليت راكب إن حتى العادات، هذه تغيري نستطيع وال ذلك)، نحو أو الكتف

بها. سريه يف يخطئ كيف
إليه، نهدف الذي الطموح نوع مثل عقائدنا، لنا تعنيِّ اتجاهية عادات وهناك
واملروءة والتسامح كالتعصب االجتماعية؛ عقائدنا سائر أو به، نؤمن الذي اإليمان أو

إلخ. والتواكل، واالستقالل
الحركة. يف عادات هي اليومية وممارساتنا
الطاقة. يف عادات هي واتجاهاتنا وعقائدنا

ما كثريًا ولكنه طاقة، التعصب فإن الحركة؛ عادة إىل الطاقة عادة تنقلب ما وكثريًا
عادة إىل أيامنا يف انقلب وقد الطاقة يف عادة والوطنية حركة، فصار اليهود َقتْل إىل انقلب

الكربى. بالحرب الحركة يف
سواء املتقاربة، العادات نتعود — واحد اجتماعي وسط يف نعيش ُدْمنَا ما — وكلنا
واالتجاه بالحركة أي: واملمارسة؛ بالعمل أم النفيس، االتجاه أي: والطاقة؛ بالعقيدة أكانت
التقارب، هذا مع ولكن كأمة، به نعيش الذي النفيس األسلوب ينشأ هنا ومن الجسمي،
استغاليل، أو مروئي اجتماعي، أو أناني غادر، أو أمني فهو تميزه، التي اختالفاته منا لكل

إلخ. قنوع، أو طموح جبان، أو شجاع
من تسلمها ألنه الطاقة؛ وعادات الحركة عادات النفسية، بعاداته أحدنا يشقى وقد
شاًقا بها العيش يجعل أو يكرهها، مجتمع يف عاش ثم فيه، ورسخت طفولته يف عائلته
من أبناءهن يشفني كي الزار إىل يعمدن الالتي األمهات من اآلالف أولئك مثل ا مرضٍّ أو
صارت قد عقيدتهن ألن ذلك الكينني، أو نيالميد السولفا أو البنسلني إىل تحتاج أمراض

العرصي. الطبي الوجدان عن تصدها وهي العاطفة، قوة لها
لنا وتعنيِّ القرس، قوة لها وتصري الكامنة إىل تنحدر جميعها النفسية والعادات
تتعس ما وكثريا الفرد، يف هي كما ة األمَّ يف كذلك وهي والعقيدة، بالعمل الحياة أسلوب
منها؛ تتخلص كيف تعرف ال معينة نفسية عادات وِرثَْت ألنها الشقاء؛ ُمرَّ وتشقى ة األمَّ
هذه تعلم الذي الطفل بعاطفة الجبن ألكل الكراهة ترتبط كما بعواطفها، ترتبط ألنها
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املوضوعي والنظر املنطقية املناقشة من ا جدٍّ الكثري إىل األمم وتحتاج أمه، من الكراهة
كمال رأينا ولذلك األحوال؛ معظم يف ينجح ال هذا وحتى النفسية، العادات هذه ترتك كي
إىل رشقية نفس من ويحيلها الرتكية النفس يغري كي والبطش العنف إىل يعمد أتاتورك

غربية. نفس
عادات هي املركبات وهذه القرس، قوة لها نفسية مركبات — لألفراد كما — لألمم
العزيز عبد يدعونا عندما ومضًضا مرارًة تُِحس ولذلك عاطفية؛ صفة لها صارت نفسية
دعانا عندما ومضًضا مرارة أحسسنا أن َسبََق كما الالتيني، الخط اتخاذ إىل مثًال فهمي

الحجاب. وجحد السفور اتخاذ إىل أمني قاسم
وأن االنبساطي، النفيس األسلوب من يختلف االنطوائي النفيس األسلوب أن وواضح
امُلْكتََسب لألسلوب أن نجد هنا حتى ولكن منهما، لكل الوراثية امليزات إىل يعود الفرق هذا
ويتجه اليشء بعض االنطوائي يعتدل فقد املوروث، املزاج يف أثًرا الطفل عليه ينشأ الذي
كذلك العكس ويتضح انبساطية، عائلة يف عاش قد كان إذا االجتماعية العادات نحو
ووسائل أهداًفا له ويعنيِّ الطفل نفس يف مركَّب يتألف قد وكذلك االنبساطي، الطفل يف
نقول: ونكاد املستقبل، يف منه يتخلص كيف يعرف ال نفيس أسلوب منها له ويتكون
يشق ولذلك العواطف، صورة ويتخذ ويرسخ الكامنة، يف يتألف كله النفيس األسلوب إن
إذا — إننا حتى خاص، نفيس بأسلوب ويَتَِّسم منا كل يُْعَرف أيًضا ولذلك تغيريه؛ علينا

معني. حادث أي يف وترصفه بسلوكه نتكهن نكاد — باالختالط نعرفه كنا
لفرط مستقبله عن كالهما وعمي أبواه أحبه قد مدلل لطفل النفيس األسلوب إىل انظر
يشتهي يكن فلم كثريين، وكانوا سبقوه من موت كابََدا أن بعد وحيَدهما وكان الحب،
يتعلم كي املكتب إىل وأُْرِسل عواطفه، لضبط الفرصة يجد لم ولذلك ويجده؛ إال شيئًا
املعلم إىل أرسلت التي أمه واستبكى بكى منزله إىل َوَصَل فلما املعلم، مرة ذات بَه فَرضَ
تنفيذ من الطفل انتهى وملا وينتقم، ُمَعلَِّمه يرضب كي بابنها وجاءت الجثو، عىل وأَْغَرتْه
وهو الشخص هذا َعَرْفُت وقد للتعويض، جنيًها نقدته بأن هذا كافأت معلمه من العقوبة
استعمال يستطع ولم طفولته، يف يكرهه كان ألنه الجبن؛ يكره وهو ُعْمره من السبعني يف
التي ه أمَّ كانت لو كما زوجته مع يعيش وكان الغذاء، بهذا ذلك بعد االنتفاع يف وجدانه
بتطورات يدري وال جريدة قراءة يحسن ال كبري طفل وهو السبعني سن إىل وبقي تدهلل،
املائدة عىل فرصخ أجنبي، عند غداء إىل مرة دعي حتى الطفولة، أسلوب والزمه العالم،
ألنه باهرة فاخرة مالبس يلبس أن أقىصطموحه وكان املعروض، اللون هذا يحب ال بأنه

طفًال. يزال ال
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وانظر حياته، طوال طفولته يف تعلمه الذي التدليل أسلوب الزمه ُمَدلَّل طفل فهذا
َقَسْت التي َغرْيَها أبوه فتزوج أمه ماتت املسكني هذا فإن مضطهد؛ آخر طفل إىل اآلن
يستنبط أن إىل املعاملة هذه وأدت يشتهونه، أو األطفال إليه يحتاج ما وحرَمتْه عليه
التبرص إىل والخيانة والغدر والوقيعة الخبث من يتألف كان والهجوم للدفاع أسلوبًا لنفسه
يُْفِسد هذا جنب إىل كان ولكنه حقوقه، كسب يف حاذًقا املدارس يف باهًرا فكان والتمهر،
وكثريًا االبتدائية، باملدرسة تلميذ بعُد وهو فسادة» «املسيو ِباسم نُِبَز حتى إخوانه بني
حتى حياته، طوال األسلوب هذا والَزَمه تجنَّبُوه، حتى زمالئه إيذاء إىل إفساده أدى ما
الخبث أي: األسلوب؛ هذا وقىض إخوته، سائر عىل املرياث يف تمييزه عىل وَحَمَله أباه َغشَّ

وحيًدا. فمات وحيًدا وتركوه فهجروه أبنائه مع والغش،
السيئة لألخالق األمثلة أسوأ هما مضطهد، واآلخر مدلل أحدهما الشخصان هذان
الدوام عىل ليسوا اآلباء إن نقول: أن يجب السبب ولهذا املتمدنة، أوساطنا يف تفشو التي
من األوىل الخمس السنني يف أبنائهم تربية إليهم يُوَكل أن يمكن الذين األشخاص خري

ألخالقهم. وتعويج نفوسهم عىل عدوان هي لهم تربيتهم ألن العمر؛
الدنيا يَُطلِّق إنه أي الشيزوفرينيا؛ جنون يف يقع أن إىل للطفل التدليل يؤدي وقد
إىل للطفل االضطهاد يؤدي وقد التدليل، راحة إليه تُِعيد التي بأحالمه قانًعا ويعتزلها

منهم. ينتقم كان لو كما الناَس يَُعاِمل إنه أي اإلجرام؛
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يف يختلفون أو الذكاء يف يتفاوتون أطفال ستة أو خمسة واحدة عائلة يف نجد عندما
وسط أي: واحد؛ بيت يف يعيشون إخوة أنهم مع هذا، الختالفهم استغرابنا نبدي املزاج،

واحدة. وراثية كفايات ولهم واحد
أي يعرف كما الوراثية كفاياتهم يف يختلفون أوًال أنهم نجد التحقيق عند ولكنا
فإن بينهم؛ يختلف ال واحًدا الوسط ليس ثم الوراثة، يف مندل قوانني درس قد إنسان
ينفرد األول ألن الثالث؛ أو الثاني يجده ال ما التدليل من يجد البكر أي: األكرب؛ الطفل
مثله يصاِدُف ال أبويه من إليه شوًقا ميالده قبل يصادف وهو وحبهما، األبوين بعناية
يؤلفون األوروبيني إن حتى املستقبل، يف فساده إىل يؤدي تدليله أن واألغلب إخوته، سائر

خاصة. البكر» «االبن تربية يف تُتَّبَع أن يجب التي األصول يف الكتب اآلن
فيَُحبُّ دميًما، واآلخر وسيًما يكون قد أحدهم إن حيث من أيًضا األطفال يختلف ثم
وقد بالسواء، ملعاملتهما األبوين من النزيهة املحاولة من الرغم عىل الثاني، ويُْكَره األول
يعامل وقد وحيدة، ألنها أيًضا فتَُحبُّ ذكور أطفال أربعة بني وحيدة طفلة هناك تكون
فيعيش األم أو األب يموت قد ثم األكرب، االبن به يَُعاَمل كان الذي بالتدليل األصغر االبن
كل ويف األم، زوج أو األب زوجة مع أو فقط، أبيه مع أو فقط أمه مع يتيًما األطفال بعض
وتختلف األخالق وتتغري اإلخوة، من وآخر طفل بني ويختلف، الوسط يتغري الحاالت هذه

العمر. من األوىل الخمس أو األربع السنني يف وخاصة أيًضا،
آخر يأتي ثم وحيد، ألنه عليه عنايتهما يقرصان أبويه ألن األطفال أحد يَُدلَّل وقد
له تعني قد أسلوبًا اتخذ قد يكون أن بعد مكانه عن األول فيتزحزح مثله، أو منه أجمل
وعندئٍذ يستطيع، ال ولكنه يتغري بأن أبويه من عندئٍذ يَُطاَلب وهو له، أبويه تدليل بسابق
أو يشاغب أو يعاند أي: األطفال؛ بأساليب يقاوم وهو الجديد، وبأخيه بأبويه يصطدم
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أخيه إىل والتفتت أهملته أن بعد إليه أمه يجذب كي فراشه يف يبول حتى أو يمرض،
العناية يجد ال وأنه مظلوم، أنه يُِحسُّ ألنه يشب؛ عندما فيه العادات هذه خ تَُرسَّ ثم اآلخر،
يعامل كان كما املجتمع يعامل ألنه أبويه؛ من يجدها لم كما الدنيا، من يستحقها التي

أبويه.
حني مطلوب غري وهو يأتي قد الطفل ألن بناتها؛ أو أبنائها بعض األم تكره وأحيانًا
عبء الجديد فالطفل اتخاذها؛ يف األم أهملت قد تكون حني أو للحمل، املوانع تجدي ال
زوجة مع األوىل السنة منذ نفسه يجد قد هو أو دميًما، يكون قد هو أو مكروه، اقتصادي
مختلفة بدرجات — الطفل يُْكَره الحاالت هذه ويف ُطلَِّقْت، أو ماتت أمه ألن الغريبة؛ األب
بأساليب االضطهاد وهذا الكراهة هذه هو ويقاوم يُْضَطَهد، أحيانًا بل حوله، ممن —
يجد ألنه االحتجاز؛ أو الدرس عن اإلرضاب أو الصغري املكر إىل فيعمد أيًضا، األطفال
عندما فيه العادات هذه ترسخ ثم كراهة، كله بوسط االختالط من لنفسه أروح االنفراد
والضعة، بالهزيمة ويرىض الطفل ينكرس أن إىل والقسوة االضطهاد يؤدي وأحيانًا يشب،

األسلوب. هذا عىل ويعيش
يف الرجل بتأمل أننا ذلك السيكلوجية، الفراسة نسميه أن نستطيع يشء وهناك
زوجة مع عاش وهل طفولته، يف مضطهًدا أم مدلًال كان هل نعرف عمره من الخمسني
بل الوقاحة، أو الشكاسة تَُعلََّل أن السهل من أن كما وترعاه، تحبه أمٍّ مع أم تكرهه أب
بعض تعليل عليهم يسهل الناس من وكثري نقص، بمركب والنشاط والتنبه الرباعة أحيانًا

الرتبية. بنوع األخالق
إرشاد ومن األبوين يف قدوة من الطفل عليه يحصل ما جماع هنا بالرتبية ونعني
السلوك قبل النفيس السلوك ونعني ، معنيَّ سلوك اتخاذ عىل تدريب ومن الزجر، أو باإلغراء
الطبيعية الغرائز يقاِرب أو يضاِرع ما للنفس يُْحِدث هو إذ أثبت؛ األول ألن االجتماعي؛
فقد الدينية، والعقائد األطعمة، بعض وكراهة الجبن، أو والشجاعة التشاؤم، أو كالتفاؤل
عادة فيه تثبت القتال يف خصمه عىل االنتصار يَُعوَّد الذي الفأر أن بالتدريب مثًال ُوِجَد
الفأر إن أي العكس؛ وكذلك قوتها، كانت مهما الفرئان من خصومه فيجاِبه الشجاعة
ولو حتى خصومه مجابهة عىل يقوى فال الجبن عادة فيه تثبت الهزيمة عىل يَُدرَّب الذي
الطاقة عادات معينة، عادات عىل الطفل تمرين أي: فللتدريب؛ وقوة، جرًما دونه كانت
لذلك النفيس؛ سلوكه بل أخالقه، تكوين يف تُنَْكر ال قيمة بالعمل، الحركة وعادات باالتجاه،

الصغرية. الشئون يف النجاح نعوده أن ننىس أال الرتبية يف يجب
وننهر؟ نرضب أن لنا يجوز فهل للطفل، وقيمتها العقوبة نذكر وهنا
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أن نستطيع إننا أي عوقب؛ إذا ينزجر الطفل أن السيكلوجية تثبته الذي الصحيح
يؤدي أن عىل بالعقوبة نغريه أن نستطيع ال ولكنا بالعقوبة، يشء عمل عن ونمنعه نكفه
الرتاب يف اللعب من أو إخوته، ب َرضْ من الطفل منع يف العقوبة تُْجِدي هنا ومن عمًال؛

املذاكرة. عىل حمله يف تُْجدي ال ولكنها مثًال،
أو الظهر كحدبة بارًزا الطفل يف كان إذا فإنه األطفال؛ يف النقص مركب اذُْكر ثم
الحسن ومن كبرية، عناية إىل احتاج الفاضح، الشوه أو القصرية الساق أو العني يف العور
االلتفات. يستحق فال ذلك دون كان إذا أما النقص، هذا يف سيكلوجي خبري يستشار أن
هوايات أو هواية له تكون وأن الطفل، عند االهتمامات تتعدد أن الُحْسن ومن
يف فإن ماله؛ من أيًضا عليها ينفق بأن أبوه ويرىض فراغه من عليها ويُنِْفق بها يتعلق
ويواجه امُلَراَهَقة يبلغ عندما وهو والذهنية، النفسية آلفاقه وتوسيًعا لكفاياته تفتيًقا هذا
الهوايات هذه يف يجد أن يستطيع املجتمع، به يطالبه الذي الحرمان مع الجنيس، الضغط

بسالم. الخطرة الفرتة هذه فيجتاز الضغط، هذا عنه يخفف ما واالهتمامات
ومرانات نفسية عادات ألنها البيت؛ من تُْكتََسب الرتبية أن اآلباء يَذُْكر أن ويجب
ولكن الكياسة، أو الشجاعة الشاب أو الصبي تَُعوِّد أن املدرسة يمكن فال اجتماعية،
للتعليم، املدرسة إن نقول: أن القارئ ينتظر وقد والتدريب، بالقدوة هذا يمكنهم اآلباء
املواد تعطي فكلتاهما والجامعة، املدرسة من أكرب التعليم ولكن ما، حد إىل كذلك وهي
التي اآلفاق تبسط وال املفتوح، الحر بالذهن التعليم عادة تغرس ال ولكنها واملعارف،
أن يجب ألننا متطور؛ مجتمع يف املتطور اإلنسان عند اآلخر مكان أحدها يأخذ أن يجب
نموت، أن إىل الحياة جامعة من جديًدا تخرًجا عام كل نتخرج وأن حياتنا طوال نتعلم

العادة. هذه يغرس من خري هم واآلباء
يستحق املوضوع هذا فإن الجامعات؛ أو املدارس يف للمواد النقد مقام هنا وليس
أنفسنا» نربي كيف أو الذاتي «التثقيف كتابي يقرأ أن القارئ ويستطيع ، مستقالٍّ كتابًا

املوضوع. هذا إليه يحتاج الذي اإلسهاب هناك يجد إذ
ألجبت: الحسنة؟ للرتبية شعاًرا تعد أن يمكن التي الجملة هي ما يل: قيل لو وأخريًا،
الوجداني، الحب رعاية من تستطيع أقىصما مع حريٍة من تستطيع أقىصما أطفالك أعط
اإلجرام، إىل بل الفساد، إىل يؤدي كليهما ألن االضطهاد؛ تتجنب كما التدليل تََجنَِّب ولكن
يف تحيله ثم الجبن، فيه وتغرس واالخرتاع االبتكار من الطفل تمنع ألنها القسوة وتجنب

أبنائه. مع قاسيًا املستقبل
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عىل يَُدرَّب لم ألنه االنتحار؛ إىل ينتهي ما كثريًا املدلل الطفل ألن التدليل تجنب
رضب وتجنب الشاق، املجهود أمام عزيمته تخور ما رسعان ولذلك الصعوبات؛ مواجهة
فيك يعرف وهو وخَجل، وتردُّد إحجام يف ينشأ ذليًال جبانًا يحيله الرضب ألن الطفل؛
فإنه أََخْفتَه قد ُكنَْت فإذا منك؛ لقيه ما عىل الرجال يقيس وسوف األول، الرجل األب أنت
فقد الطفل، عناد تَْخَش وال يقتحم، وال يجرؤ وال ويرتاجع، ويخجل الرجال سيخاف
اإلرادة هذه تقتل فال القوية، اإلرادة عىل برهان العناد أن اذكر ولكن التدليل، إىل يرجع
عندما املثابرة بذرة الطفل عناد يف يكون وقد نجاحه. َسبََب املستقبل يف تكون ربما التي

الشباب. يبلغ
كثرية: األطفال تربية يف األمهات وأخطاء

ال وهي حمايتهم يف فتبالغ بها، أطفالها تربط أن تُِحبُّ — بطبيعتها — األم فإن
الخروج ويكرهون يجب، مما أكثر بها يتعلقون ألنهم تؤذيهم؛ املبالغة بهذه أنها تدري
االستقالل. من بدًال غريهم عىل االتكال عادة عىل ويَنَْشئون الغرباء، ويخشون واالقتحام،
يأخذ وهو سنوات ست أو خمس نحو أمه مع الطفل يعيش أن كثريًا املألوف ومن
واملجتمع فقط، يأخذ أن املجتمع يف حقه من كأن العادة هذه عىل وينشأ يعطي، أن دون
الحال؛ بهذه مظلوًما نفسه ويَُعدُّ يبتئس وهو يعطي، بأن يطالبه ألنه ويصدمه؛ يصده
ينشئوا حتى يُْعَطْونه، ما ِلَقاءَ خدمة أو عمًال يَُكلَُّفوا أن إىل جميعهم األطفال يحتاج ولذلك

فقط. األخذ عىل وليس مًعا، والعطاء األخذ عىل
فيزداد ذاتية، وجهة بذلك وتوجهه حسنًا عمًال يؤدي عندما ِطْفلها تُْطِري عادًة واألم
عىل ويجب نفسه، يف أََلٍم أو رسور من لها بما والقيم واالعتبارات األشياء ويقيس أنانيًة
وجهة يَتَّجه بذلك ألنه نفسه؛ الطفل تطري أن من بدًال ه تذمَّ أو العمل تُْطِرَي أن لذلك األم

سديدة. موضوعية
فإن األطفال؛ تربية يف دائًما نَذُْكرها أن يجب التي العبارات من الحياة». «أسلوب
امتداد األغلب يف هو العمر، من الستني أو الخمسني يف يكون حني يَتَّبعه أسلوبًا منا لكل
فإذا العمر؛ من األوىل األربع السنوات يف أبيه زوجة أو أبويه من تََعلَّمه الذي األسلوب لذلك
أخرى، سيدة يخاطب زوجها تَِجُد عندما وتحتدم تلتهب الغرية كثرية زوجة مثًال رأيت
أن تعلمت عمرها، من الرابعة تتم أن قبل طفلة وهي تََعلََّمتْه قد األسلوب هذا أن فِثْق
بها تُعنى أن من بدًال به وتُعنى أخيها إىل تلتفت أمها تجد كانت عندما وتحتدم تلتهب
الرياسة تعطيها كانت مثًال أنها لو الغرية هذه من تعالجها أن تستطيع أمها وكانت هي،

واالستئثار. األنانية عن تغنيها كرامة بذلك وتكسبها الحلوى، وتوزيع
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الستني يف وهو األسلوب هذا عىل سيبقى خوف بال العدوان تعود الذي املدلل والطفل
الغري. مصلحة يبايل وال والخطف العدوان يمارس عمره، من

يعاِمُل وهو سينشأ أبيه، زوجة من طفولته، يف وُحِرَم َب ُرضِ الذي املضطهد والطفل
باللؤم يعاملهم أبيه، زوجة يمثلون جميعهم كانوا لو كما املجتمع أفراد من فرد كل
من وينفصل بالهوان ويرىض ينكرس قد هو أو والكراهة، والدس والوقيعة والخبث

املجتمع.
أعمارنا من األوىل األربع السنوات يف عليه نا ِرسْ الذي الحياة أسلوب هذا، عىل وِقْس

ا. جدٍّ كبرية بمشقة إال َه نَُغريِّ أن نستطيع وال حياتنا، سائر يبقى
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الدرس سيكلوجية

يعرف وال الكتب يقتني وال القراءة يجهل الذي واإلنسان الدرس، إىل عرصنا يف نحتاج
وبني بيننا الطريق نصف يف يقف بدائي إنسان هو معنًى، أي: كلمة؛ ألف عرشين نحو

منا. إليها أقرب لعله بل القردة،
نقرأ لكي بل العام، االعتقاد هو كما ونرتزق، نحرتف لكي ال عرصنا يف نتعلم نحن
التي الكتب بلغة ونجادل بالرسائل، بأصدقائنا ونتصل الكتب ونقرأ يوم، كل الجريدة
ننمو، ولكي نرتزق، لكي ال نعيش، لكي نتعلم فنحن للتعبري، الكلمات بآالف تزوِّدنا
النفيس. بالنمو الجديدة املعارف ترتبط بحيث الحياة إىل تعلمناه ما ننقل لكي وأخريًا

الكنيسة يف القبطية الرتاتيل يستظهر القبطي الطفل يف نراه الذي اآليل التعلم وهناك
الدرس وهذا كلماته، يفهم وال القرآن يستظهر املسلم الهندي الطفل ويف معناها، يدري وال
قليل ليس أنه والواقع الطراز، هذا من معارفنا سائر تكون ال حتى نحذر أن ويجب آيل،

الطراز. هذا يف يَُعدُّ منها
مغًزى لها وليس يدرسها الذي الشخص بحياة سيكلوجيٍّا تتصل ال معارف فهناك
األمثلة: هذه وإليك إهماله، أو الدرس كراهة عىل تحمله عليه، عبء لذلك وهي حياته، يف

الساحل. عىل تبيض البحرية السلحفاة أو اللجاة (١)
املاء. يف يبيض الجوز نخيل يتسلق الذي الرسطان (٢)

أصابع. خمس للقيطس (٣)
األرجل. من زوًجا ١٩ كريستماس جزيرة يف الخشب لحرشة (٤)

لهذه كانت إذا أهتم وملاذا املغزى؟! ما فيقول: القارئ يقرأها حقائق أربع فهنا
األرجل. من زوًجا ١٨ أو ١٩ الحرشة
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ال آلية لكانت استظهاَرها كلفناه لو املعارف وهذه االعرتاض، هذا يف صادق وهو
ولكل سنة، أربعني منذ التطور بنظرية اهتممت ألني بها؛ أهتم أنا ولكني بها، ينتفع
الذي اليابسة حيوان من كانت اللجاة ألن النظرية؛ هذه يف مغًزى األربع هذه من حقيقة
ولذلك األصل، بحري والرسطان اليابسة، إىل تحتاج أوالدها تزال وال البحر، إىل نزل
يف يابسة حيوان هو إنما املاء يف يعيش أنه من الرغم عىل والقيطس املاء، يف يبيض يزال ال
وأخريًا والغزال. والبقرة كاإلنسان اليابسة؛ حيوانات جميع مثل أصابع خمسة له األصل،
ال الذي كالجنربي األصل يف كانت كريستماس جزيرة يف الخشب تأكل التي الحرشة هذه
االشرتاك وتُبنَيِّ التطور نظرية توضح الحقائق هذه وجميع األرجل، من زوًجا ١٩ له تزال
عند القيمة هذه مثل لها ليست ولكن عندي، الكربى قيمتها فلها األحياء بني العضوي

غريي.
يجب أيًضا األساس هذا وعىل عضوية، دراسة كل تكون أن يجب األساس هذا وعىل
نسأل: أن فيجب عامًة، والثقافة والجامعات املدارس يف التعليمية والكتب الربامج ننقد أن
يف الدراسية املادة لهذه أو الكتاب لهذا الحارض مجتمعنا يف العضوية القيمة هي ما

الكليات؟ إحدى يف الثقايف االتجاه لهذا أو االبتدائية، أو الثانوية االبتدائية املدارس
هذه تتصل أن هي للمجتمع أو للفرد دراسة كل يف نتبعها التي األوىل فالفائدة

املجتمع. بهذا أو الفرد بهذا عضويٍّا اتصاًال الدراسة
ذكرناه، الذي العضوي االتصال هذا ثمرة هو واالهتمام نهتم، أن يجب ندرس كي

األمثلة: هذه وإليك

سن يف ورجل الجنيس، بالنمو يتصل ما كل بقراءة يهتم املراهقة سن يف شاب (١)
املوضوع. بهذا يهتم ال الخمسني أو األربعني

عن كتابًا يقرأ رئتيه يف َوْهِميٍّ أو حقيقي لضعف التدرن عدوى يخىش شاب (٢)
قراءته. يرفض السليم وغريه الدرن،

هتلر عن الكتب بعضنا يقرأ وقد الصحف، قراءة عىل كلنا نتهافت الحرب مدة يف (٣)
التهافت. هذا مثل نجد ال السلم أيام ويف وترششل،

أو اقتصاديٍّا منا كل ويعود النظريات، تكثر االقتصادية السياسية األزمات يف (٤)
ركود. إىل الطمأنينة تؤدي األزمات غري ويف سياسيٍّا،

عندنا ُوِجَدْت إنه أي الدرس؛ إىل االهتمام وأدى نهتم، جعلتنا أزمة ظروف فهنا
الدراسة. يف الرغبة فأوجدت االستطالع عاطفة
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للدرس؟ ينبعث ال راكًدا شابٍّا وجدنا إذا نفعل ماذا ولكن
إىل نرشده ثم نفسه يف مكظوم يشء عن نبحث أي: عواطفه؛ إحدى نثري أن يجب
التخفيف أو الحل تجد مختلفة كظوم منا ولكل اليشء، بهذا عضويٍّا اتصاًال تتصل دراسة
بعواطفنا تتصل الدراسة نجعل أي: نهتم؛ أن هي للدرس الثانية القاعدة الدراسة، يف

وكظومنا.
إال ندرس أال يجب كذلك الطعام، اشتهينا إذا إال تماًما ونهضم نأكل ال أننا وكما
دراستنا فتكون ننساه ما رسعان اشتهاء بال ندرسه يشء كل ألن الدراسة؛ اشتهينا إذا
الواقع يف هي إذ بها؛ يمر ما كل فيها يُْكتَب فتوغرافية لوحة النفس وليست عقيمة،
أمس؛ حدث ما أَذُْكر وال سنة ثالثون عليه مىض حادثًا أَذُْكر أن أستطيع فإني اختيارية؛
يحدث كما نحب، مما أكثر يثبت أحيانًا بل فثبت، قوية عاطفة أثار قد األول الحادث ألن
أما قرن، ربع عليها مر قد قديمة مظلمة يذكر يفتأ الذي النيوروزي املريض ذلك يف
يراد إيجابي نشاط هو والنسيان بعاطفتي، يتصل لم ألنه إليه ألتفت فلم الثاني الحادث

للنفس. عضوية قيمة لها ليس بأشياء الذاكرة تزدحم أال منه
الطعام. املعدة تشتهي كما نشتهيه أن هي للدرس الثالثة فالقاعدة

املعدة؛ يتخم كما يتخم الذهن أن نذكر أن فيجب والهضم، املعدة ذكرنا قد دمنا وما
للهضم الوقت نجد حتى خفيفة الذهنية الوجبة تكون أن النفسية صحتنا تحتاج ولذلك
ندرس أال يجب كذلك أسبوًعا، يكفينا ما يوم يف نأكل أن نستطيع ال أننا وكما التمثيل. أو

أسبوع. يف ندرسه أن يجب كان ما يوم يف
ساعتني، إىل تحتاج قصيدة استظهار مثًال أردنا إذ األفضل؛ من يكون املبدأ هذا وعىل
الطريقة بهذه ألننا واحد؛ يوم يف جمعها من بدًال يومني عىل الساعتني هاتني نقسم أن

والتمثيل. الهضم للذهن نتيح
وجبتني بني نجمع وأال خفيفة، الذهنية الوجبة نجعل أن للدرسهي الرابعة فالقاعدة

نتخم. ال حتى
لألرقام ذاكرة فلنا عديدة، ذاكرات بل واحدة ذاكرة لنا ليست أنه نعرف أن ويجب
وهذه إلخ، الفرنسية، للغة وأخرى العربية للغة وأخرى لألسماء، وأخرى للوجوه، وأخرى
اللغوية؛ املرانة يف أثر أي لهذا يكون فلن الحسابية املرانة يف نبغنا فإذا تتبادل؛ ال الذاكرات
تعلمنا الرياضيات إن نقول: كأن معينة بمادة الذاكرة نَُقوَِّي أن نستطيع ال هنا ومن
لن الكيمياء أو الجغرافيا أو االجتماع أو الطب إىل منها ننتقل عندما ألننا الحسن؛ التفكري
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قليل ولكنه الذاكرات، هذه يف التداخل من قليٌل يَْحُدث وقد فائدة، أية املرانة لهذه نجد
به. يؤبه ال ا جدٍّ

بالكتاب الكتابة تعلم الذي الشابُّ استطاع ملا تداُخل هناك كان إذا ألنه حسن؛ وهذا
عندما ننساه أن يجب األوىل اآللة عىل الدق تعلمت التي أصابعه ألن البيان؛ عىل يعرف أن

الثانية. اآللة عىل تدق
مادة إىل تنتقل ال ما مادة يف عليها نحصل التي املرانة أن للدرس الخامسة فالقاعدة

أخرى.
نكتبها ولكنا بسهولة نقرأها أننا نعرف لغتنا حتى أو أجنبية لغة نتعلم وعندما

إيجابية. عاملة معرفة والكتابة سلبية، راكدة معرفة هنا فالقراءة بصعوبة،
تلخيصه إىل عمدنا إذا به نعرفه الذي بالقدر معرفتنا تكون فلن كتابًا قرأنا فإذا
أستعمل أقرأ حني فأنا سهل، هذا وتفسري امللخصات، نكتب أن يجب ندرس فلكي مثًال،
أيَّ أبذل ال أقرأ حني ثم ويدي، ولساني عيني أستعمل أكتب حني ولكني ولساني، عيني

أستذكر. أكتب حني ولكني لالستذكار، مجهود
القراءة. عىل الكتابة أزيد أن هي للدرس السادسة فالقاعدة

أسباب إىل يعود بؤرة يف االنتباه َحْرص عن العجز أو الدرس يف الذهني والتشتت
منها: مختلفة،

خطاب كتابة نوينا أننا يحدث كأن يتم، لم موضوع يدينا وبني الدرس يف رشعنا أننا
أي فصولها؛ متابعة إىل ونشتاق قصة نقرأ كنا أو نتمها، لم مقابلة نريد أو نكتبه ولم
الذي بالصدود التشتت هذا نخلط أال يجب ولكن التفريج، إىل يحتاج كظًما النفس يف إنَّ
يف نرشع وعندما شخص، كل يف عاديٍّا يكون يكاد ألنه الدرس؛ بداية يف أحيانًا ه نُِحسُّ

يزول. الدرس
الرياضة؛ أو الحركة يف نرغب أننا عىل يدل وهو مقعدنا، عىل تقلقًال نحس وأحيانًا
التقلقل وهذا واالنطالق، الَعْدو يريد مربطه يف يتقلقل الذي كالحصان مدَخرة قوة إنه أي

الشبان. عند كثري وهو كظم،
املانع. الكظم من نتخلص أن للدرس السابعة فالقاعدة

للدرس؟ الوسائل أحسن هي وما

ولكن اإلرادة مجهود عىل نعتمد ال حتى معينة أوقات يف عادة الدرس نجعل أن (١)
الساعة. ميعاد عىل
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خففت قد الليل أحالم وألن متوافرة، القوة ألن الصباح؛ هو للدرس األوقات أحسن (٢)
األحالم. هذه نذكر ال حني حتى باألحالم املانعة الكظوم

هذا ليس ولكن النهار، إيحاءات يجمع ألنه املساء؛ يف مفيًدا الدرس يكون أحيانًا (٣)
ُمثَبِّطة. تكون قد اإليحاءات هذه ألن الناس؛ لكل

القوة. فيه توافر آَخَر صباًحا به نكسب ألننا الدرس؛ يف يفيد القيلولة نوم (٤)
النفس ألن الظهر؛ بعد الرابعة والساعة األوىل الساعة بني هو للدرس األوقات أسوأ (٥)

اسرتخاء. يف والجسم
النشاط عىل أنفسنا نحمل أال يجب أي: الدرس؛ يف األخري النفس نَْحذَر أن يجب (٦)
سيئ. نفيس انهيار العاقبة ولكن النشاط هذا تحقيق يف ننجح فإننا واإلعياء؛ التعب بعد

عادة نَْجَعَله وأن عًرصا، أو صباًحا النوم عقب يكون أن هي للدرس الثامنة فالقاعدة
التعب. تجنب مع

كانت وإذا والتمثيل، الهضم مدة هي حضانة إىل يحتاج ُمتِْعب جدي درس كل
الطويلة املدة هذه ويف شهًرا، أو أسبوًعا الحصانة تبلغ فقد ًة شاقَّ ندرسها التي املشكلة
وكأننا بها، فننتفع املاضية اختباراتنا يستشري الذي الكامن) (العقل بالكامنة نستعني

معنا. يعالجونها أشخاص جملة كأن أو مختلفة، نواٍح من املشكلة إىل ننظر
جدي. درس لكل الحضانة رضورة للدرس التاسعة فالقاعدة

مثًال، النحو قواعد ندرس فقد معينًا، مكانًا تُتََحيَّز أن ندرسها التي املواد شأن من
مهما بها ننتفع ال فإننا الصحيحة، الكتابة هي منها الغاية بأن نسلم جميًعا أننا ومع

الكتابية. املرانية إىل ننقلها لم ما أصولها أَتَْقنَّا
الحياة، إىل الضيق التعليمي حيزها من ننقلها أن يجب دراسة كل يف الشأن وهكذا
الحياة؟ إىل تُنَْقل هي هل تُْدَرس، مادة لكل الحميض االمتحان النقل هذا يكون أن ويجب
املدرسة وعىل الذاتي تثقيفه يف الفرد عىل هذا ويَْصُدق رءوسنا، يف محنطة َمعاِرَف تبقى أم

والجامعة.
الدرس بني أي: والعمل؛ العقل بني االتصال رضورة هي للدرس العارشة فالقاعدة

النشاط. هذا بغري تََعلُّم ألي قيمة وال والحياة،
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أعراًضا تُْحِدث التي النفسية األمراض إىل يلتفت وكان فرويد، هو النفيس التحليل مبتدع
الشك، الخوف، مثل: فقط النفس أمراض إىل اآلن انتقلت االهتمام بؤرة ولكن ِجْسِميَّة،
قنَعْت قد السيكلوجية كأن إلخ، الخمر، إدمان الشاذ، الحب الترشد، العمل، كراهة الخجل،
الجسم يف أعراًضا تُْحِدث التي األمراض تلك — ما حد إىل — وأغفلت األخالق بمعالجة

وغريه. الكاذب كالفالج
وأن نفسه يعرف أن يجب أي: نفسه؛ يحلل كيف يعرف أن إنسان كل عىل ويجب
أن نذكر أن ذلك مع يجب ولكن النشاط، هذا تمنع أو نشاطه تحرك التي األعماق يسرب
النفيس؛ املرض وقت بها ننتفع سلبية فقيمته وتفتيت، تفكيك أي: تحليل؛ هو التحليل
نؤلف أن إىل — تمرضنا التي العلة عىل والوقوف التحليل بعد — حاجة يف نحن ولذلك
نشفي إننا أي اإليجابي؛ العمل هو أي: البناء؛ هو هنا التأليف جديد، من شخصيتنا
تكوينًا جديد من شخصيتنا نَُكوِّن لكي التأليف إىل نعود أن يجب ثم بالتحليل، أنفسنا

سليًما.
فال هذا تعذر إذا ولكن محايد، آخر شخص هو يحللنا من خري أن نذكر أن ويجب
زوجته َمَرَض يعاِلُج ال بل َمَرَضه، يَُعاِلج ال العضوي والطبيب أنفسنا، نحلل أن من بأس
يَُشقُّ ابني أو نفيس أعالج عندما ألني بوجدانه؛ ينظر آخر طبيب إىل يلجأ إذ ابنه أو
النفسية املركبات أو العاطفة تيار يف أنساق ما وكثريًا الصحيح، بالوجدان أنظر أن عيل

السابقة.
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النفيس؟ لالختالل األساس هو ما
يصطدم — مكظومة مخاوف ومعظمها — والُكظوم والدوافع العواطف تيار أن هو

بالواقع.
العقل أي: الكامنة؛ يف وتحتبس علينا تخفى والكظوم والدوافع العواطف وهذه
الذي االنفجار ثورة بنا تثور هي أو فاسدة، وجهات وتوجهه سلوكنا تصوغ ثم الكامن،

يؤذينا.
املريض عىل أَْكثََر ويخفى الناس، من كثري عىل يخفى واملريض السليم بني والفرق
وأن كثريًا، هو يباليها أشياء يبالون ال أقرانه وأن حادة، عواطفه أن يجد ما كل ألن نَْفِسه؛
ذلك. كل هو يُالِحظ ال وقد شهوًرا، بل أياًما، هو يالزمه ساعة صديقه ينتاب الذي الهم
االغتمام، القلق، االحرتام، الطهارة، الخوف، التكمل، الشك، األشياء: هذه مثًال اْعتَِربْ

البعيدة. الذكريات التشاؤم،
ولكن يكون، أن أراد ما عىل بأنه يَثَِق لكي عمله يعاِود وقد يشك، الشخصالسليم فإن
والطمأنينة، للوثوق املعاودة أن يجد وهو تقريبًا، يعمل ما كل يف الشك يالزمه املريض

متكررة. قهرية املعاودة هذه
يرفض املريض ولكن كامًال؟ عمله يؤدي أن يُِحبُّ ال منا َمْن إذ التكمل؛ إىل انظر أو
فيحس نفسه عند يصغره العقم وهذا عقيًما، فيعود كامًال، يكون أال يخىش ألنه ما؛ عمًال

واالحتقار. الهوان
َسلَّْمنَا إذا أيدينا نغسل أحيانًا بل النظافة، نحب جميًعا فإننا الطهارة؛ إىل انظر أو
عرشين نحو يده يغسل أن يف قهرية رغبًة يَِجُد املريض ولكن نظافته، يف نَْشتَِبه أحد عىل

الساعة. يف بل اليوم يف مرة ثالثني أو
وقت من األشياء هذه كل يُِحسُّ السليم فإن والتشاؤم؛ والهم القلق يف الشأن وكذلك
ولكن ، حالٍّ لها يجد لم إذا يُْهِملُها ألنه أو يَُحلُّها، ألنه إما بوجدانه، عليها يتغلب وهو آلخر،
القهرية الصفة وهذه منها، التخلص يستطيع ال قهرية ُمَالَزمة تالزمه أنها يجد املريض

مفيًدا. عمًال يؤدي وال غريه وال نفسه ينفع ال عقيم شخص إىل تحيله
أن وعندنا قهرية. بصفة ومالزمتها السيئة العواطف احتداد أي: النيوروز؛ هو وهذا
قد الطفل، يف األصلية العاطفة وهو الخوف، إن أي الطمأنينة؛ يف الرغبة إىل يرجع أصلها
صورة تتخذ وهي املريض، تربح ال محتقنة عاطفة فصار اجتماعية أخرى صورة اتخذ

إلخ. الطهارة، أو الشك أو الهم أو التشاؤم
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وهو إليه انُْظْر السليم، للشخص كاريكاتورية صورة هو النيوروزي والشخص
بالصابون، تهرأتا قد يديه فإن صافحه؛ قد الناس أحد ألن العرشين للمرة يديه يغسل
أن عليك يقص وهو إليه انظر أو والتطهر، التنظف إىل زعمه يف يحتاج يزال ال ذلك ومع
عمل قد وأنه عليه، الحق وأن ِبكيت، عليه فرد كيت له قال وأنه ١٩٢٥ يف أهانه قد فالنًا
عليه مىض قد الحادث هذا أن مع وأن، وأن الرشيف، املستقيم الرجل عىل يجب ما كل
أن نستطيع ما فكل مات، قد عنه يتحدث الذي الشخص هذا وأن سنة، عرشين من أكثر

قهرية. مالزمتها وصارت عنده احتقنت قد الغضب عاطفة إن هنا: نقوله
ويلتفت الحادثة هذه يرتك ال ملاذا املالزمة؟ وهذه االحتقان هذا من الغاية ما ولكن

أطفاله؟ يَِقيَت كي ويجدُّ عمله إىل
سببًا، يجد أن إىل العقيمة الذكريات بهذه يعمد أنه — أدلر يقول كما — بعيًدا ليس
واالرتزاق، العمل من َهَربَُه أي: تََعطَُّله؛ يَُربِّر كي غريه، به يقنع أنه ويظن نفسه به يقنع
يدري ال حيث من — يبغي العقيمة الذكرى أو التشاؤم أو الهم يشكو الذي فالنيوروزي
يفر فهو العمل، عن عائًقا األشياء هذه من يقيم بأن التعطل يف الزائفة الراحة يجد أن —

اليقظة. أحالم إىل آلخر وقت من أحدنا يفر كما أو الخمر، إىل السكري يفر كما ويلجأ
األسئلة: هذه عىل يجيب أن فعليه نفسه يَُحلِّل أن أحدنا شاء فإذا

الخمر؟ إىل منها أقصد التي الغاية هي ما (١)
بوجداني؟ الهموم هذه أحل ال ذلك، من بدًال وملاذا، همومي؟ من أهرب أن هي هل

يدي؟ غسل يف وقتي وإضاعة التطهر إىل منها أقصد التي الغاية هي ما (٢)
أكره ألني هل الهرب؟ أريد وملاذا منه؟ أَْرتَِزق الذي العمل من أهرب أن هي هل
أعماق ويف املكروه العمل هذا َوَقْعت ألني هل أو والبؤس؟ الجوع لها وأطلب زوجتي

آخر؟ لعمل ُحبٌّ نفيس
منه؟ إليها أقصد التي الغاية هي وما التشاؤم، يف وقتي أُِضيع ملاذا (٣)

ألديت التشاؤم هذا لوال بأني إخواني أمام الحجة وأقيم لنفيس أعتذر أن هي هل
مفيًدا؟ عمًال

املوضوعي) والنظر واملنطق التعقل =) الوجدان نجعل أن نحاول األسئلة بهذه ونحن
الغموض مكان تأخذ حة املوضِّ واللغة النيوروز، أي: املحتقنة؛ العاطفة مكان يأخذ

العاطفي.
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نبحث: بأن هذا عىل نزيد أن يجب ثم

نتجهها التي النفسية االتجاهات عىل نقف كي اليقظة يف وأحالمنا النوم يف أحالمنا (١)
َمَكاِرهنا ح يَُوضِّ الحلم ألن كامنتنا؛ يف املخبوءة الكظوم تلك أي: منا؛ دراية غري عىل

الكامنة. عليها تنطوي التي رسيرتنا عن لنا ويكشف ومحابنا، ومخاوفنا
أم والرتاجع، والجبن الخوف أسلوب كان هل طفولتنا، يف تعلمناه الذي األسلوب (٢)
فجعلتنا اضطهدتنا قد معها عشنا التي األب زوجة كانت هل والتفاؤل؟ الشجاعة أسلوب
الصفات هذه اندغمت ثم التوقي؟ يف والزيادة والخبث املرسف بالحذر الدنيا نواجه

للحياة؟ أسلوبًا أو املجتمع من إيجاًسا أو ا عامٍّ تشاؤًما فصارت
حتى به، إلينا وأساءت الحب يف أرسفت قد أم من تدليًال كان األسلوب هذا لعل (٣)
وصار فجزعنا، بالتدليل األم هذه تعاملنا كانت كما يعاملنا ال املجتمع أن َوَجْدنا كربنا إذا
يَُقدِّر ال وبأنه شأننا، باستصغار نتهمه نا ِرصْ حتى املجتمع، عىل لنا حقٌّ كأنه الجزع هذا

إلخ. نبوغنا،
عىل فأجد االجتماع إىل مضطر ولكني االنفراد، إىل بطبيعتي أميل انطوائي أنا هل (٤)
بال الحزن أو الرسور يعالجني انبساطي أنا هل أو منها؟ أنفر مكروهة ظروًفا الدوام

مربر؟
ال حيث من سلوكي يوجه كان ربما والذي عندي، املختفي النقص مركب هو ما (٥)

أدري؟

أن يجب أي: التأليف؛ إىل أعود أن يجب التحليل من وانتهي هذا كل أعرف أن وبعد
آخر، بعد وعاًما شهر بعد شهًرا نفيس لرتقية برنامًجا فأضع جديد من شخصيتي أؤلف
هل مشكلة، كل عند التساؤل أداوم وأن العاطفة، دون الوجدان عىل أعتمد أن أيًضا وعيل
ماهر. مؤتَمن سيكلوجي إىل ألجأ أن فعيلَّ هذا كل ينجح لم فإذا عاطفي؟ أم وجداني أنا
الراحة يجد الكاهن عىل الكنيسة يف يعرتف الذي املسيحي أن يذكر أن القارئ وعىل
قد يكون كأن به، سعيًدا يكن لم كظم عن أَْفَرَج قد االعرتاف هذا ألن االعرتاف؛ عقب
األساس هذا وعىل الكظم، انَْفَرَج اعرتف فلما ضمريه عىل وْطأَتُها َعُظَمْت خطيئة ارتكب
ويبوح اسرتخاء يف إليه يقعد السيكلوجي الطبيب إىل يقصد حني النفيس املريض أن نجد

البَْوح. بهذا يرتاح وهو املختبئة، القديمة القصص من شاء ما ويقول همومه، بكل
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أن فعليه بكظومه، له يبوح أن يستطيع الذي السيكلوجي املريض، هذا يجد لم وإذا
يف وهو حها، ويَْرشَ ملرضه سببًا كانت أنها يعتقد التي الحوادث د ويَُعدِّ آالمه تاريخ يكتب
والكتابة كظومه، تنفرج يعرتف وهو ثم يعرتف، يكتب وهو ألنه الراحة؛ يجد العمل هذا
الكظوم. فتتفكك الواضح املنطق ميدان إىل الغامضة العاطفة ميدان من الكظم تنقل هنا
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كشف الذي كوملبس هو إذ العرصية؛ السيكلوجية يف شخصية أضخم هي فرويد شخصية
عىل تجري التي الكلمات من عرشات وهناك معاملها، وَرَسَم وَخطَّطها املجهولة األرض
ضخمة؛ الشخصية هذه ألن ولكن؛ ومبانيها، معانيها يف إليه تعزى السيكلوجيني ألسنة
يزيد الذي النور دون وتحول الجديد العلم هذا حقائق من كثري عىل ِظلَّها تلقي فإنها
اسم ِذْكر مجرد عند رهبة ون يُِحسُّ العلم هذا يف الباحثني من كثريًا أن ذلك واملعرفة، الفهم
يُبَْحث برأي وليس موروثة بعقيدة يَُسلِّمون كانوا لو كما قال، ما بكل ويسلمون فرويد،
بالتحليل الكيل االهتمام هذا أيًضا ذلك ومن أوديب، مركب عقيدة ذلك فمن ويُنَاَقش،

النفيس. التأليف دون النفيس
والتوترات الكظوم نعرف كي ورضورته التحليل قيمة يف يشك من هناك وليس
والربوز الخروج إىل مموجة طرق يف وتتسلل تلتوي حني النفس يف املختبئة واملخاوف
للرضر تأكيده يف فرويد ولكن لفرويد، ذلك كل يف والفضل وتؤذيها، الشخصية فتشوه
باالستسالم واالنطالق الحرية شأن من نُْكِربَ أن عىل حملنا قد الكظم من يحدث الذي الفادح
النظام، عىل الفوىض إيثار إىل النهاية يف يؤدي االتجاه وهذا والنزوات، والشهوات للرغبات
يقصد لم فرويد أن وبدهي التحفظ. عىل واالستهتار البصري، التعقل عىل الطارئة والنزوة

االستنتاج. هذا عىل قارئه يحمل ما كثريًا الكظم لرضر تأكيده ولكن هذا، إىل
الترصف صاحبه أحسن إذا محبوس بخار ألنه مفيد؛ معقولة، حدود يف الكظم، ولكن
املطامع وليست وتَنْشط، وتُْدَفع تَُحرَّك عاطفة أنه عىل النافع للعمل توجيهه استطاع به

نرتضيه. ال الذي الوسط فينا يبعثها كظوم سوى واآلمال
بالتحليل؛ يقوم الذي للباحث كبرية قيمته أن نجد النفيس التحليل نتأمل وعندما
للكاظم أي: للمريض؛ قيمته ولكن التحليل، يف ق تََعمَّ كلما وفهًما توسًعا يزداد ألنه ذلك
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للسيكلوجية هاٍو إىل استحال قد أيًضا هو كان إذا إال كبرية، ليست الشاذِّ، امللتوي املتوتر
بل التحليل، إىل يحتاج مما أكثر التأليف إىل يحتاج املريض أن ذلك بالبحث، مشغوف

التأليف. إىل مبارشة ونعمد التحليل نُْهِمل أن أحيانًا تستطيع
قد أو الجنيس، سلوكه يف انحرف قد هو أو الرشاب، أو التدخني يُْدمن رجًال اْعتَِرب
األحوال هذه كل ففي ويلغيه، الواقع بها يكافح كي كامنته اخرتعتها أسطورة يف وقع
ننظر أن من بدًال أي: بأكثره؛ التأليف ومن بأقله التحليل من أخذنا إذا كثريًا نُْحِسن
إىل تَنَبََّه للمريض عنه كشفنا نحن إذا سابق لحادث ة ُمْعَوجَّ مريضة باعتبارها للعواطف
إىل مبارشة نعمد املضني، التحليل هذا من وبدًال اعوجاجه، من وتخلص جديد وجدان
عاطفية عادة باعتباره النفيس االعوجاج إىل ننظر إننا أي: نقومها؛ املعوجة العاطفة هذه
نطلب أي: حسنة؛ بعادة السيئة العادة نغري بأن ونقنع سليم، غري نفيس اتجاه أو سيئة

النفيس. أسلوبه يف يتغري أن املعوج أي: الشاذِّ؛ املريض من
أتومبيله يسوق رجًال هناك أن وكما معينة، عادات نتعود العاطفي سلوكنا يف ونحن
كذلك فيه، رسخت سيئة بعادات سياقته يف ييسء وآخر فيه رسخت بعادات حسنة سياقة
هي الحسنة والرتبية سيئة، أو حسنة عادات اعتادت بعواطف الدنيا يف يسلك من هناك

الحسنة. العاطفية العادات غرس النهاية يف
نفسيٍّا: سلوًكا لنا تَُعنيِّ التي العادات هذه اعترب

االضطراب. وقت التهيج هذا وضد االضطراب وقت السكينة
الغضب. عند االندفاع هذا وضد الغضب عند التمالك

الخطرة. املواقف يف الجبن هذا وضد الخطرة املواقف يف الشجاعة
املعاملة. يف والتحاسد املباراة هذا وضد املعاملة يف والحب التعاون

والسأم. التعب من الفرار هذا وضد والسأم التعب عىل الَجَلد
الحديث. عند التجهم هذا وضد الحديث عند البشاشة

الفوىض. إىل امليل هذا وضد والنظام الرتتيب حب
بالدنيا. التشاؤم هذا وضد بالدنيا االستبشار

ألنه مرهق؛ غري كظم ولكنه الكظم، إىل نحتاج عواطفنا نربي حني أننا وصحيح
نعامله أن منا يطيق ال املجتمع ألن إليه؛ ونرتاح نعتاده ونحن اليشء، بعض حريتنا يقيد
عاطفيٍّا اتزانًا الصغرية القيود بهذه نكسب ونحن الحرة، بعواطفنا أي: حريتنا؛ بمطلق
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نعيش ال أننا إذ فطري؛ غري مجتمع أي: القيود؛ كثري متمدِّن مجتمع يف العمل لنا يُيَرسِّ
الحرة. لعواطفنا نستسلم أن نستطيع وال الغابة يف

عادات إيجاد إىل منه نهدف األول املقام يف النفيس التأليف نجعل أن يجب ولذلك
الشخصية تكوين هو الرتبية من األخري والهدف باملجتمع، تصطدم ال جديدة عاطفية
أو الشاذ أو للمريض نقول أن لنا وخري حسنة، اجتماعية عاطفية عادات من تتألف التي
أن من التغيري، إىل تحتاج سيئة عاطفية عادات إىل ترجع هذه السيئة حالته إن املعوج:
طويًال وقتًا يتطلب الذي املتعب التحليل إىل تحتاج سيئة مركبات إىل ترجع إنها له: نقول

مثًال. ذلك عىل ولنرضب األعماق، يف وبحثًا
التحليل وعند أهله، ويفقر صحته يتلف أن كاد حتى املساء يف الرشاب اعتاد قد رجل
بألوان حافًال البيت جعلت قد لجوج منافرة زوجة العادة هذه يف أوقعه الذي أن نجد
البيت إىل املساء يف عودته تحني عندما صار بحيث الزوج، لهذا واملعنوية املادية العذاب
الزوجة، هذه فيه بعثتها التي الكظوم تلك بالطبع منشؤها واغتماًما وكراهة ضيًقا يُِحسُّ
من فينهض الكظوم، هذه عن بها يفرج التي الخمر، أي: الدواء، طريقه يف يجد وهو

مرسوًرا. بيته ويدخل مرتاح وهو الكأس
التعاسة مقدار الزوج لهذا نوضح أن إىل اْضُطِرْرنا النفيس التحليل إىل عمدنا فإذا
الزوجية العالقات يف سيئة عاقبة اإليضاح لهذا يكون وقد له، زوجته أحدثتها التي النفسية
نغرس أن دون الشفاء له ل نَُعجِّ فإننا التأليف إىل وعمدنا التحليل تركنا إذا ولكن بينهما،
يكون، أن يصح املساء يف نشاط أو عمل عن له نبحث كأن زوجته، ضد سيئة مركبات فيه
تنشيط أو األندية، أحد إىل كاالنضمام الخمر، عن وتشغله بها يشغف هواية يقارب، أو
أن عىل نحمله أو بالبيت، يربطه ما املحبوبني الزائرين من يجد حتى منزله يف الضيافة
ميعاد يف ممتلئة معدته كانت شبع إذا حتى املساء، من الخامسة الساعة يف غداءه يتناول
يرتاح جديدة عواطف فيه تبعث جديدة عادات نَُعوُِّده هنا ونحن عنه، فتغنيه الرشاب
انفراد عىل وتبرصتها للزوجة النصح يَْمنَع ال بالطبع وهذا الخمر، إىل الحاجة دون إليها

سلوكها. بعواقب
فإن الرضر. حد إىل فيها وانَْغَمس الرسية العادة يف َوَقَع قد مراهًقا شابٍّا اعترب أو
اجتماعيٍّا جوٍّا له نهيئ مثًال فإننا مفيد؛ التأليف ولكن عقيًما، يكون يكاد هنا التحليل
حتى دروسه يف نساعده وأيًضا العادة، لهذه املمارسة فرصة يتيح الذي االنفراد يَْحِرمه
الدروس، يف الفشل أو للتخلف االغتمام من تنشأ ما كثريًا الرسية العادة فإن بالنجاح؛ يَُرسَّ
النجاح له أتحنا فإذا االغتمام. هذا عنها ي ويَُرسِّ نفسه عن َه يَُرفِّ كي إليها يلجأ والشاب
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يجد ناٍد يف الرياضة عىل نحمله أو يخف، عليه العادة هذه إلحاح فإن خاصٍّ بمعلم
الوجهة من بدًال اجتماعية وجهة نوجهه إننا أي والتعاون؛ واملباراة والحديث األقران فيه
كذلك بل الرسية، للعادة مهيئًا جوٍّا وأصبحت فيها انغمس التي االنعزالية االنفرادية
بهذا ونحن الحسن، االجتماعي التفكري عىل ويحمله جديد من شخصيته يؤلف الرقص
االجتماعية إىل االنفرادية من به ينتقل للسلوك جديًدا أسلوبًا ونُْكِسبه عواطفه نَُربِّي كله
النفيس التأليف عبارة من به نعني ما هو وهذا النفسية، الصحة إىل الجنيس املرض ومن

النفيس. التحليل مكان األحوال، من كثري يف يأخذ أن يجب الذي
ناحية من أجد ولكني النفيس، التحليل قيمة أستصغر أني يفهم أال القارئ وأرجو
يف حلم عىل مصادفًة املحلُِّل يهبط حني استثنائيًة تكون تكاد حاالت يف إال ا، جدٍّ شاقٌّ أنه
أو الشذوذ أو املرض إىل أدى الذي املركب أي: العقدة؛ عن فجأة يكشف اليقظة أو النوم
السأم يبعثه وقد التحليل، إليها يحتاج التي املدة طول من املريض يسأم ما وكثريًا القلق،
أنه مع والياء األلف هو التحليل بأن اقتناًعا هناك أن أجد أخرى ناحية ومن تركه، عىل
به انتهت التي السيئة العقدة يعرف أن بعد الحاالت من كثري يف املريض ألن كذلك؛ ليس
نفسية عاطفية عادات منها تَعوَّد قد ألنه الحالة؛ هذه من يربأ أن يستطيع ال حالته إىل
يجعل آخر يشء هناك ثم كبرية، قوة للعادة ألن منه؛ فكاك ال قًرسا فيها نفسه هو يجد
مستنريًا يكون أن يجب التحليل من ينتفع الذي املريض أن هو مقصورة، التحليل فائدة

بالطبع. نادر املريض وهذا يَُفْلِسف، أن عىل قادًرا بل التعمق، عىل قادًرا
أحب أني املحللون يتعمقها أن يحاول التي العمق هوة أجد عندما أُِحسُّ ما وكثريًا
يتعمق شاعًرا َوَجَد فقد أظن. ما عىل — املوصيل إسحق قالها التي الكلمة تلك أقول أن
هذا.» من أيرس «الشعر له: فقال تيًها أو شبكة منها يصنع كأنه ويشدها دها ويَُعقِّ املعاني
منها وحسبنا التعمق، هذا كل إىل تحتاج وال هذا من أَيَْرس البرشية النفس إن أجل،
التي الرسعة نجد بهذا ونحن املفككة، الشخصية لبناء الخطط ونَُعنيِّ ونؤلف نوجه أن

املريض. من والحماسة االستبشار نجد كما إليها تحتاج
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الشيوع هذا ألن سيئ؛ نفسه املجتمع أن عىل برهان هو األفراد يف النفسية األمراض شيوع
النيوروز، ثم بالشذوذ، لها ضحايا يقعون ولذلك األفراد، يطيقها ال كثرية كظوم عىل يدل

السيكوز. ثم
يعتقد إنه أي — النفيس التحليل مؤسس — فرويد عند يشء كل هو الجنيس والنزوع
الطفل بني جنسية مركبات من أحدث ما وإىل إليه، تعود تقريبًا وأمراضنا نوازعنا كل أن
االشتهاء هذا ولكن يرضع، وهو حتى الطفل يغمر الجنيس االشتهاء أن يرى وهو وأمه،
أنحاء يف يشيع ُمبَْهم م ُمَعمَّ هو إذ الكبار؛ عند الحال هي كما بؤرة يف مركًزا ليس عنده

االحتكاك. يلتذ أنه كما الجنسية اللذة يشبه فيما مثًال يرضع فهو الطفل، جسم
سن حوايل التناسلية األعضاء هي بؤرة يف عنده تتجمع الجنسية الشهوة وتبدأ
تنبهه تزيد خادمة يد يف مثًال فيقع الطفل حظ يسوء وأحيانًا األعضاء، فتتنبه الثامنة،
حني ذلك قبيل أو عرشة الرابعة يبلغ عندما يؤذيه التنبه وهذا األعضاء، بهذه بالعبث
التي الرسية العادة يف فيقع بالعبث الخادمة له تركتها التي الذكرى هذه إىل نفسه تعود

عبثًا. تبدأ
يبدأ ثم جنسية، غري حياة الصبي يعيش تقريبًا عرشة والثالثة الثامنة بني وفيما
ال وهو يترصف، كيف يعرف ال حتى وبطش، بقوة يغمره الجنيس والتنبه املراهقة، يف
يف فيقع شاذة، جنسية تجارب مبارشة يف ويأخذ يحار ولذلك اإلرشاد؛ أو النصيحة يجد
نفسه الوقت يف يالقيه الذي وللحرمان الجنسية، العاطفة لطغيان السن هذه يف الشذوذ
هو تقريبًا، آخر مجتمع كل يف بل مجتمعنا، يف الجنسني بني والفصل اآلخر، للجنس
الصبيان إىل يتعرف أو الرسية، العادة يف املراهق يقع قد ولذلك الشذوذ؛ لهذا السبب

شاذٍّا. جنسيٍّا تعرًفا منه أصغر أو سنه يف الذين
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الحيوانات، من كثريًا إن حتى الحرمان، ثمرة — قلنا كما — هو الشاذ التعرف وهذا
هو كما الحرمان، ازداد إذا يزداد الشذوذ هذا ولكن وتمارسه، تعرفه القردة، وخاصة
العربي واألدب املرعية، التقاليد من الجنسني بني الفصل حيث الرشقية، األمم يف املشاهد

السبب. لهذا بالصبيان بالتغزل ميلء
أكثر، أو الشبان من املائة يف ٩٥ بني تفشو فإنها الرسية؛ العادة إىل أوًال ولننظر
الجنسية العاطفة عندهم تنبهت الذين وأولئك و١٤، ١٣ سن حوايل املراهقة يف تبدأ وهي
التنبه بكلمة ونعني املراهقة، أيام غريهم من أكثر بسهولة فيها يقعون ٩ أو ٨ سن حوايل
والعبث، التحسس عىل فدربته املبكرة السن هذه يف بالطفل لعبت قد مثًال الخادمة أن هنا
هذه يف يقع االنطوائي والشاب املراهقة، يف إليها فيعود اللذة هذه ذكرى نفسه يف وتركت
يساعده وكالهما االعتكاف، أو االعتزال يؤثر األول ألن االنبساطي؛ الشاب من أكثر العادة
الجنسية، العاطفة تنبه وهي اليقظة لخواطر يستسلم أنه كما العادة، هذه ممارسة عىل
عاَلم له خفيفة شيزوفرينيا يف كان لو كما و١٦ ١٣ بني فيما يعيش الشبان من وكثري

الواقع. عن بعيد وهو فيها ويعيش يلتذها التي اليقظة أحالم من مؤلَّف آَخر
بكلمة ونعني منها، خطر فال اعتدال يف الرسية العادة يمارس الشاب كان وإذا
أن يجب فإننا زادت إذا أما الشهر، يف مثًال مرات أربع أو ثالث عن تزيد ال أنها اعتدال

التالية: بالوسائل نعالجها

ما بكل ويرصح يأتمننا بحيث العادة هذه عىل املتهالك الشاب ثقة نكسب أن (١)
يعمل.

قد ألنه قلقه؛ فيزداد عنده الخوف يشيع ال حتى العادة هذه رضر يف نبالغ أال (٢)
الجسمية صحته بشأن والوساوس األوهام عليه وتتكاثر القلق يف يقع ثم العادة من يربأ

العقلية. وسالمته
كي باملال له نسخو وأن فراغه، تشغل كثرية وهوايات اهتمامات عىل نحمله أن (٣)
األلعاب أو الرقص أو املوسيقا ويتعلم توغراف، السينما إىل ويقصد ليقرأ، الكتب يشرتي

ذلك. ونحو أخرى بلدة يف شهر أو أسبوع إجازة ويقيض الرياضية،
فال غريه، مع وهو وقته معظم يقيض بحيث لذيذًا، اجتماعيٍّا نشاًطا له نخلق أن (٤)
إىل تدفعه التي الجنسية الخواطر له يهيئ االنفراد ألن قليًال؛ إال لالنفراد الفرصة يجد

العادة. هذه ممارسة
يعيد ألنه به؛ تسمح االجتماعية الظروف كانت إذا الحاالت، هذه يف مفيد الرقص (٥)
َعِقَب الشاب أن أنا وجدت وقد الجنسية، األخيلة يف االسرتسال ويمنع الواقع، إىل الشاب
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شهامة من الرقص يف يجد وما ودناءة، ة ِخسَّ من فيها يُِحسُّ ِلَما العادة هذه يرتك الرقص
ورجولة.

كالخيبة والهزيمة االغتمام وقت الشاب عند تتفاقم العادة هذه أن نذكر أن يجب (٦)
الغم من تخفف عابرة لذة ألنها والرسور؛ النجاح وقت تَْضُعف وهي االمتحان، يف مثًال
استبشاًرا ونملؤه النجاح عىل الشاب نساعد أن يجب ولذلك النفيس؛ الكرب أو واالنحطاط

باملستقبل.

إىل تتشعب قد هي بل الجنسية، العاطفة إرهاق يخف عرشة السابعة سن وحوايل
حسن. وهذا علمي، أو اجتماعي أو ثقايف استطالع إىل أو سليم، جنيس استطالع

الشبان: فيهما يقع آخران شذوذان وهنك
فتُْحِدث الزواج، بعد ما إىل وتبقى العادة هذه تثبت وثد الصبيان، إىل االلتفات أحدهما:
ما إىل وتبقى أيًضا تفدح قد الرسية العادة أن كما الزوجية، العالقات يف فادًحا أذًى
فكثريًا بالصبيان االتصال أما العادة، هذه يمحو الزواج أن األغلب ولكن الزواج، بعد
إن أي عضوي؛ أصل الشذوذ لهذا يكون وقد النفس، من محوه عن الزواج يعجز ما

فقط. نفسيٍّا ليس مرجعه
بالنقود اللذة منها تُْشَرتى التي البَِغيَّ فإن البغايا؛ إىل التعرف هو اآلخر: والشذوذ
مشمئز، وهو الشاب يرتكها ما رسعان ولذلك احرتام؛ أو صداقة أو حب بغري تَُعاَمل
زوجته يعامل الشاب هذا يتزوج عندما ولذلك النفس؛ يف تثبت الجنسية والعادات
الزوجة ألن الزوجني؛ بني العالقة فتسوء البغي، بها يعامل كان التي والهرولة بالرسعة

محرومة. تغدو
الجنيس، الزيغ عن حديثنا يف قليًال عندها نقف أن يجب النفس» يف «تثبت وعبارة
الخارجي، االحتكاك عادات — عذريتها عىل يخىش التي — الفتاة مع الشاب يتعود فقد
فيهما، العادة هذه فتثبت فقط، باالحتكاك الجنسية الشهوة ذروة إىل كالهما ويصل
فيتعودن الحمل، يخشني ألنهن الشبان؛ من أكثر «التثبيت» هذا يف يقعن والفتيات
له زيغ وهذا التام، الجنيس االتصال من يشمئززن بل يكرهن وقد الخارجي، االحتكاك
اللذة تجد أنها هو آخر «تثبيت» يف الفتاة تقع قد بل الزواج، يف الفادحة السيئة عواقبه
أخرى، مرحلة إىل تتنقل وال هنا، وتقف والتجميش والتقبيل بالحديث املغازلة يف واملتعة
االتجاه هذا السينمائية القصص زادت وقد األخرى، املرحلة هذه اشمئزاز يف ترفض بل
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هي القبلة كأن القبلة، إىل املحبني جهاد بعد الشاشة، عىل تنتهي القصة ألن الفتيات؛ يف
الدرجات؛ إحدى سوى ليست — الجنيس النفيس النظام يف — أنها مع األخرية. املرحلة
القبلة. يف «تثبيت» يحدث إنه أي األشياء؛ أكرب أو يشء كل الفتاة عند املغازلة تعود وبذلك
املرأة يف والعنة الجنيس، التعارف عن العجز أي: العنة؛ هي الجنسية األمراض وأفدح
أما تمانع، ال قد ولكنها الجنيس، التعارف يف السلبي املوقف تقف إنها أي أكثر؛ ال جمود
كثرية: أسباب الحال ولهذه الجنيس، التعارف إتمام عن العجز تعني العنة فإن الرجل يف

معتادها تجعل العادة هذه ألن طويلة؛ مدة الرسية العادة اعتياد أولها يف نذكر (١)
هذه ليست ولكن الواقع، من النفور إىل ينتهي حتى الجنسية، والخواطر األخيلة يألف

الزواج. عقب العادة هذه ينىس ما رسعان ألنه خطرة؛ الحال
مع الجنيس التعارف عن العجز عىل صاحبه يحمل قد الصبيان اشتهاء وكذلك (٢)
السبب كان إذا صاحبها يشفى ال وأحيانًا الرسية، العادة من أثبت العادة وهذه زوجته،
هؤالء من املائة يف واحًدا يبلغ ال شفاؤه يتعرس الذي هذا ولكن نفسيٍّا، وليس عضويٍّا

النفسيني. الزائغني
القارئ، عىل غريب الكالم وهذا الشهوة، عىل يتغلب الحب ألن العنة تحدث قد (٣)
يحس وعندئٍذ الجمال، يف فائقة تكون قد العروس فإن يوضحه، التأمل من قليًال ولكن
فإننا الجنيس؛ االتصال أي: الرجس؛ هذا فوق يرفعها عندئٍذ وهو يعبدها، كأنه العريس
يشتد عندما ولذلك تجنبه؛ تقتيض الطهارة وأن نجاسة، الجنيس التعارف أن عىل نشأنا
من اإلرشاد من وقليل جًدا، سهل والعالج لذلك، العنة تحدث وقد االشتهاء، يضعف الحب

الزواج. َقبْل هذا يكون أن ويَْحُسن العنة، هذه يزيل السيكلوجيني أحد
أو هذه الزوجة، اختيار يف وحريته الزواج قبيل العريس تردد أن كثريًا ويحدث (٤)
عىل يستقر عندما أي: بزوالها؛ تزول وهي الحرية، هذه دامت ما تدوم عنة يحدثان ذاك،

رأي.
يصاب أن أكثر، أو أقل أو سنوات بعرش أو بسنة الزواج عقب للمتزوج يحدث (٥)
عىل تحتج النفس كأن الكامنة، يف استقرت قد كراهٍة إىل تعود الحال وهذه بالعنة، أيًضا
الزوجة، تكون ما وكثريًا وإهانتها، الزوجة لتجنب بالعنة تعتل أو املكروه، الزواج هذا

الحال. هذه عن مسئولة السيئ، بترصفها

يف وهي خطرية، الزوج أو العريس يَُعدُّها التي الحال لهذه األسباب أهم هي هذه
والسهولة. البساطة غاية يف األحيان أغلب
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منها: ترتيب، بال للقارئ نلقيها املوضوع هذا بشأن ملحوظات بعض هناك تزال ال
التزام ولكن تشغله، الكثرية اهتماماته ألن الجنيس؛ الحرمان عىل املرأة من أقدر الرجل
ولذلك كثري، وفراغها اليقظة، أحالم يف الجنسية الخواطر اجرتار عىل يحملها لبيتها املرأة
من بالطبع أقل وهو املرأة، عند وأمومة وحب اشتهاء الجنس إن ثم كثرية، هذه أحالمها
أن عىل يدلنا املرأة عند الحيض انقطاع يعقب الذي الكبري والتغري الرجل، عند كثريًا ذلك

الرجل. عند قيمته من أكرب لها فسيولوجية قيمة للجنس
متمدن، مجتمع كل شأن وهذا الجنيس، التفريج تتجنب أن عىل املرأة مجتمعنا يحمل
من ينتقل ألنه آخر؛ سيكلوجي أثر املنع ولهذا الرجل، يف كذلك ليست الحال أن مع
قبل عنة تُْحِدث الزوجة اختيار يف الحرية أن رأينا قد أننا فكما التعميم، إىل التخصيص
يكن مهما النشاط يف انكفافها إىل املرأة عند املنع هذا يؤدي كذلك الشاب، عند الزواج

االجتماعي. تخلفها وإىل نوعه
الطعام يف يفكر الذي الصائم مجهود يشبه وهو ا، جدٍّ كبري مجهود الجنيس الحرمان
سينىس إنه يقال: وقد املتزوج، من أكثر الجنسية األحيلة يجرت فاملحروم جائًعا؛ دام ما
الحال ألن الرضر؛ تأكد فقد هذا صح إذا ولكن الجنيس، االجرتار هذا طويلة مدة بعد
لهذا ويجب التام، االستغناء حد إىل املرأة ينىس أن يصح ال الرجل أن السليمة الطبيعية

الحرمان. هذا يطول ال بحيث املجتمع ينظم أن السبب
السليم. يرض مما أكثر النيوروزي يرض الحرمان

كالرجل الشذوذ، إىل منها اإلجرام إىل أقرب أخرى جنسية شذوذات بالطبع وهناك
يقتلها وقد الجنيس، االتصال يؤدي كي تقريبًا املوت حد إىل عليها ويقسو املرأة يرضب
القسوة؛ من شيئًا فيه أن نجد عامة الجنيس االتصال نتأمل وعندما االتصال، هذا يف
قتًال قسوته تصري حتى االتجاه، هذا يف يبالغ النفيس واملريض عدوان، صميمه يف ألنه
القسوة وهذه الخفيف، اإليالم أو كالعض املألوفة الصيغة تُتََّخذ أن من بدًال تعذيبًا أو
يسمى ما وهذا التألم، يف رغبة الشذوذ فيكون الصيغة تنعكس وأحيانًا «سادية» تسمى
الجنيس امليدان وهذا الجنيس، االتصال قبل يرضب أن الرجل يطلب كأن «املازوكية»
وهؤالء إلخ، ميتة، بفتاة يفسق كي القرب يفتح الذي كاملجنون الكثرية، للشذوذات يخصب
شاذون ولكنهم العامة، الحياة يف عقالء سويون إنهم أي «سيكوبائيني» ْون يَُسمَّ الشاذون

السيكوبائية). الشخصية فصل (انظر تلك أو النقطة هذه يف
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أي الشك؛ أو القلق أو الخوف أو كالغرية اإلنسان به يضيق ينفرج ال كظم هو النيوروز
العاطفة. جنون إنه

ال نيوروًزا صار حتى تفاقم الذي السابق للكظم زائف مخطئ تفريج هو والسيكوز
إليها، يرتاح خياالت أو إليها، يسكن أسطورة يخرتع السيكوزي أن ذلك تحمله، يستطاع
التي الشكوك بني فهي ابنها، تركها التي كاألم يَِطيقها، يكن لم التي الكظوم عنه فتذهب
وهذا يطاقان، ال وتمزيق عذاب يف فعاطفتها ميت؟ أم وحي ال؟ أم عائد هو هل تطاق، ال
خياالت إىل ساكنة مرتاحة وهي استيقظت قد أنها تجد صباح ذات ويف النيوروز، هو
سيحرض وأنه إليها، وتحدث أمس يوم وقابلها عاد قد ابنها بأن لذيذة؛ وأساطري جديدة
العاطفة توتر أي: النيوروز؛ محل َحلَّ الذي العقل جنون السيكوز يعد وعندئٍذ املساء، هذا

وجنونها.
املجرم إن أي سابق؛ لكظم تفريًجا — السيكلوجية الناحية من — يَُعدُّ واإلجرام
مقتنياته، من أكثر حاجاته أن يجد بعوزه، — باألحرى — أو بفقره، مثًال ضائق نيوروزي
املجرم وَغرْي بالتفريج، تطالبه مختلفة توترات أو أحقاد نفسه يف احتقنت قد كاظم فهو
يلجأ هو ولكنه أيًضا، فيفرتج اليقظة أحالم إىل يلجأ وغريه فيْفَرتج، مثًال الخمر إىل يلجأ
أو سيكوًزا يَُعدُّ — االعتبار بهذا — واإلجرام املجتمع، عىل خطره هنا ومن الجريمة، إىل
بقانون املجرمني نَُعاِلج زلنا ما ولكنا السيكلوجية، امُلعاَلجة يَِجَد أن لذلك ويجب نيوروًزا،
نتعقل. وال ننتقم — ننفذه حني — ألننا وجدانيٍّا؛ وليس عاطفي قانون وهو العقوبات،
ولكن مائة، من أقل أي: العام؛ املتوسط من قليًال أََقلَّ املجرمني يف الذكاء أن وامُلَشاَهد
املتوسط، دون أي: املائة؛ دون األفراد من آالًفا هناك ألن الذكاء؛ نقص إىل يعود ال اإلجرام
ال الذي الكظم هو الجريمة سبب ولكن املجتمع، يف السوية العيشة يعيشون ذلك ومع
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ذلك هو الحسن املجتمع إن قلنا: أن َسبََق وقد اإلجرامي، االنفجار بهذا إال منفرًجا يجد
نفهم هنا ومن اإلجرام؛ إىل أو الجنون إىل تؤدي ال حتى تتفاقم وال الكظوم، فيه تَِقلُّ الذي
وعىل اإلجرام، نجد الرتفيهي أو الجنيس أو االقتصادي أو املايل الحرمان يكون حيث أنه

اإلجرام. يكون الحرمان هذا قدر
ذوات: ثالث من مؤلف مجتمعنا يف اإلنسان ضمري إن قلنا: أن سبق وقد

إلخ. والسيطرة، واألنثى الطعام بها نشتهي التي الغريزية البيولوجية الذات (١)
االجتماعية. والعادات التقاليد من املؤلفة االجتماعية الذات (٢)

واملثليات. واألخالق الدين من وتتألف وتتبرص تنتقد التي العليا الذات (٣)

الفطرية الذات هي ألنها ضمرينا؛ يف الذوات وأََلحُّ أرسخ هي األوىل الذات أن وواضح
يؤدي ولذلك تعديًال؛ أو تعليًما تقبل تكاد ال وهي الكامنة، الحيوانية الذات أي: األوىل؛
أشياء تعني هنا السيطرة وكلمة اإلجرام، إىل السيطرة أو األنثى أو الطعام من حرماننا
نجد عندما االنتقام يف بالرغبة والشعور والوجاهة، واملقام املال عىل كالحصول كثرية،
آخر مخدر أي أو الخمر سلطان تحت نكون وعندما إلخ، مكانتنا، من الحط أو اإلهانة
أن مثًال يعرف وكلنا العليا، والذات االجتماعية الذات وتخمد البيولوجية الذات تسفر
يف ينجح وهو األخريتني، الذاتني هاتني يميت أو يُْخِمد كي الخمر إىل أحيانًا يلجأ املجرم

الحيوان. سلوك فيسلك البيولوجية الذات سوى به وليس الرشاب عقب فيعود ذلك،
أن: يجب الجريمة نتقي وكي

فال االجتماعي، التكفل نظام بإيجاد البيولوجية، للذات الحاجات توفري عىل نعمل (١)
— وجد وإذا بتاتًا، تعطُّل به يكون ال بحيث املجتمع ينظم بل متعطل، ألنه أحد يجوع
العمل، يجد حتى تعطله عىل للمتعطل تعويٌض يؤدى أن يحب فإنه مرض— نفسه وهذا
شاًقا هذا وليس العمر، من العرشين حوايل مستطاًعا يكون بحيث الزواج ينظم وكذلك
َمنْع وسائل عممنا وإذا كاسبًا، عمًال زوجها جانب إىل تَْعَمل حتى الفتاة تعليم ْمنا َعمَّ إذا
متمدنة أمة العالم يف وليس األوالد، بكثرة مبكرة سن يف الزوجان يرهق ال حتى الحمل
يف التلميذ وتغذية والتعليم بالصحة تُعنى الدولة فإن االجتماعي، التكفل أيامنا يف تهمل
الحامل وتمنح التعطل عن تعويًضا وتؤدي املستشفى يف املريض تُئْوي وهي املدرسة،
إلخ. معاًشا املسنني تمنح أنها كما الوضع، وَعِقب للحمل األخرية األسابيع يف كاملة أُْجَرة
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فتقل والرىض الطمأنينة ويبعث البيولوجية الذات يشبع االجتماعي التكفل وهذا
من بالشيوعية يُنْبَز به ينصح ومن التكفل، هذا مرص تعرف ال اآلن وإىل الجرائم،

واملغفلني. البله من أو املستغرضني
فال الكظم، يقل حتى السكان بني (االقتصادي) االجتماعي التفاوت يقل أن يجب (٢)
الحال هي كما اليوم، يف جنيه بثمانمائة آخر ويعيش اليوم يف قروش بثالثة إنسان يعيش
أوروبا مدن بعض يف البلدية املجالس يف املوظفني الكناسني أجور هنا أَذُْكر وإني مرص، يف

:(١٩٣٠ إحصاء (من السنة يف فهي الوزراء، أجور جنب إىل

جنيه ٥٠٠٠ والوزير جنيًها ١٤٥ الكناس لندن يف
جنيه ١٦٠٠ والوزير جنيًها ٢٢٣ الكناس (بسويرسا) برن يف
جنيه ٩٠٠ والوزير جنيًها ١٥٠ [الكناس] (دنمركا) كوبنهاجن يف
جنيه ١٣٠٠ والوزير جنيهات ٢١٠ [الكناس] (سويد) ستوكهلم يف

بني عندنا التفاوت ِعَظم أن حني يف الرضا، إىل تؤدي هنا التفاوت قلة أن وواضح
فاإلجرام، الكظم أي: السخط؛ إىل يؤدي البلدي املجلس يف الكناس وأجرة الوزير مرتب
مرتب عىل يَْحصلون الذين األفراد آالف هناك أن إىل منها نقصد ألننا رمزية؛ هنا واملقارنة
األفراد من يقع واإلجرام الكناس، أجرة عىل يحصلون الذين األفراد وماليني الوزارة رئيس
يحصل الذين الراضني املرفهني أولئك من يقع وال املاليني، هؤالء بني الكاظمني الساخطني

اليوم. يف جنيهات عرشة نحو عىل منهم كل
الحاالت أغلب يف الفرق أن وعندي والفتيان، للشبان االهتمامات تتوافر أن ويجب (٣)
الذي السيئ الشخص وبني والكظم بالحقد نفسه يأكل ال الذي الطيب الشخص بني
فتتبدد ذهنه وتشغل نفسه تمأل التي اللذيذة االهتمامات كثري األول أن هو اإليذاء يتحرى
وال هموًما يحمل فهو كظومه، تنفرج لم فمكظوم الثاني أما كظومه، وتتشتت أحقاده
ترض وهي البعض، عند سخيفة مسليات االهتمامات هذه تكون وقد باهتمامات، يشتغل
األذى، من تمنعه كانت وإن ومواهبه ذكاءه تبعثر ألنها يمارسها الذي الشخص هذا
بالكتاب كالثقافة النافعة العالية االهتمامات ألفراده يهيئ الذي هو الحسن واملجتمع
يجب أي: إلخ؛ والسياحة، الشواطئ عىل والتنزه الرياضية، واأللعاب وكاألندية والجريدة،
وسائل لهما تتوافر أن عىل العليا والذات االجتماعية الذات يساعد أن الحسن املجتمع عىل

والقوة. الحياة
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قد اإلجرام ألن الطفولة؛ مدة واإلرشاد القدوة نهمل أن نستطيع ال أننا وواضح (٤)
وقد عنه، اإلقالع يستطيع وال أبويه من الطفل تََعلََّمه عاطفيٍّا أسلوبًا النهاية يف يكون
— بأسلوبها وأخذت معها فنشأت ذئبة أرضعتها التي الهندية الفتاة — كماال صارت
فصارت تغري القوام حتى الفطرية إنسانيتها ونَِسيَْت الوجه، هيئة إال يشء كل يف ذئبة
ويأبى أََحٍد من املعارضة يطيق ال الذي املدلل الطفل هنا وأَذُْكر كالذئبة، أربع عىل تجري
وأذكر فانتقام، عناد إىل هذا يؤدي وما األوىل، الكلمة له وتكون غريه عىل يتسلط أن إال
وهذا االضطهاد، هذا بها يتقي كي طفولته يف تََعلََّمها التي الخبث وألوان املضطهد الطفل
وهنا املجتمع، يؤذي كما ويؤذيه حياته سائَر معه يعيش منهما كل تََعلََّمه الذي األسلوب
وليس املجرم عائلة يف الجريمة يف «الَعْود» تَُعدُّ املتحدة الواليات بعض أن نذكر أن يجب
أََخذَ وأنه إجرامه، عن مسئولة املجرم عائلة أن تجد ألنها وذلك وحده؛ املجرم شخص يف

منها. الجريمة بأسلوب
االجتماعي السيكلوجي الطبيب نستبدل أن الجريمة معالجة يف يجب أننا والخالصة
غري يف النفس متوتر معينة، ثورة بال ثائر املجرم أن ندرك أن ويجب الجنائي، بالقايض

السيكوبائية). الشخصية فصل (انظر مجتمعه به يعرتف ال بحق، أو حق
ويجب اضطهاده، أو تدليَله الطفل تربية يف نتجنب أن يجب الجريمة نتقي كي (٥)

ذلك. تكرار من نسأم أال
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نتمحل أننا نجد سيكوًزا أو نيوروًزا اإلجرام عن أو الجنسية االنحرافات عن نتحدث حني
السيكوز. أو النيوروز قاِلبَي يف األخالقية االنحرافات من كثريًا نصوغ أن عن نعجز وأننا
والوجاهة بالكرامة ويستمتعون املجتمع يف يعيشون كثريين بناس نلتقي أننا ذلك
لهم االجتماعية، أو السياسية واالهتمامات املتزن العقل فنجد نحادثهم واملركز، الثراء أو
الخالية السوية الحياة عىل يدل مما ذلك وغري بمستقبلهم، يهتمون وأوالد يعولونها عائالت
واتزانًا سوية أخالًقا فيه نعرف كنا الذي الوجيه هذا بأن يوًما نفاجأ ثم الشذوذ، من
تُثِْبت ثم قارص، صبي مع الجنيس الشذوذ جريمة يف ُضِبط قد كريمة وروًحا بل نفسيٍّا،
له وأن سنة، ثالثني أو عرشين منذ مارسها التي الجريمة هذه يف عريق أنه التحقيقات
يخفي أن السنني هذه طوال استطاع وقد الصبيان، مع الجنيس الشذوذ يف بشعة عادات

الحسن. التفكري يستطيع باتزانه، متمتًعا يزال ال ألنه جرائمه؛
أو السادية، يسمى بما ويؤملهن يرضبهن كأن البغايا، مع آخر شذوذًا لغريه نجد ثم

املازوكية. يسمى بما ويؤملنه يرضبنه أن هو يطلب
غايته، إىل يصل كي الباهظة التكاليف ويتكلف اآلخر، الجنس إىل يَنَْهم غريه ونجد
تنفضح عندما للتشتت عائالتهم وتعرض أصدقائه خيانة الغاية هذه اقتضت ولو حتى

حمى. يف كأنه غايته وراء يجري وهو الجنسية، عالقاته
كي ويعرق يَتَْعب ذلك مع ولكنه املال، إىل حاجة يف ليس ثريٍّا رجًال نجد وأحيانًا
يصل وكي زراعة، أو تجارة يف معه يشرتكون الذين أقربائه أو إخوته عائلته: أفراد ق يَْرسِ
أو املسجد إىل الذهاب من يتورع ال األخالق هذه وإىل والنصب، التزوير يرتكب غايته إىل

مجرًما. نفسه يَُعدُّ وال للصالة الكنيسة
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منها، يُْطَلب ما خري عىل بيتها تدير وهي وأوالد، زوج لها وقورة سيدة نجد وأحيانًا
عىل الرطل ثمن يزيد ال وقد رطلني، منه فتشرتي الطماطم بائع مسكنها عىل يَُمرُّ ثم
مخزن إىل تذهب قد ثم طماطمه، وترسق البائع تغافل ذلك مع ولكنها قرش، نصف
إىل يدها تمد ذلك ومع جنيًها، عرشين قيمته تبلغ ما األقمشة من وتشرتي كبري تجاري

«كليبتومانيا». يسمى ما هو وهذا فترسقه، قروش عرشة عىل ثمنه يزيد ال منديل
وخربة، ذكاء يف موضوعاتها ويبحث ويقتنيها الكتب يحب أنيًسا رجًال تجد وأحيانًا
سهولة يف يتنقل وهو مهمة، إنجاز عىل يثابر وال عمل، عىل يثبت ال ُمتََعطِّل، ذلك مع ولكنه
عىل يحصل هو بينما ويتعب، غريه له يكسب أن يبايل وال مترشد، كأنه آخر إىل عمل من
سبه، له يتعب الذي هذا قرص فإذا عليه؛ حصل ما ينفق القهوة عىل وقته ويقيض الثمرة،

يعوله. أن يف عليه ا حقٍّ له كأن بالرضب، عليه يتعدى وقد
عواطفهم النظر، يُْلِفت ما فيه ليس عاديٍّا سلوًكا يسلكون وأمثالهم، جميًعا فهؤالء
يف ولكنهم جنونية، خياالت فيه ليس سليم وتفكريهم ضيق، أو كرب بها ليس عادية
الناس يؤذي اجتماعي غري سلوًكا يسلكون يخفونها، ال أو عنا يخفونها معينة، ناحية

سيكوًزا. أو نيوروًزا بهم إن نقول: أن التسامح أو اإلرساف ومن عظيًما، أذًى
بجنون يتسمون الذين أولئك أي: السيكوبائيني؛ اسُم هؤالء عىل أُْطِلَق السبب ولهذا
علينا بالء فيكون الوقيعة، أو التزوير أو الكذب يحرتف أحدهم َليكاد حتى أخالقي،
عىل يحرص — بذكائه — ألنه سجن؛ أو مارستان يف ه نَُزجَّ أن نستطيع ال ولكنا جميًعا،
صربي الدكتور روى وقد يتسرت، أن عىل حرص فيها َوَقَع وإذا خطرية، مخالفة يف يقع أال

الشاذين. هؤالء من كثرية أمثلة السيكوبائية عن كتابه يف جرجس
حالتهم؛ م تََفهُّ إىل بصريتنا يفتح مما الشاذين هؤالء عند الصفات من نجد ما وأول
يتفوقون، وأحيانًا النجاح يبغون أنا، أنا، أنا، فشعارهم: مرسفة، ذاتية يف مارقون أنهم
تالزمهم أخرى وصفة يدسوه، ألن استعداد عىل وهم حسابهم، يف مكانة أَيَّة للغري وليس
فالقيم االجتماعي؛ األخالقي االتزان نقص هي ثالثة وصفة العقل، وَجْحد االندفاع هي
يفصل أن السيكوبائي الرئيس يبايل فال نفوسهم، يف مكانها تحتل ال االجتماعية واألوزان
مكان لهم ليس وزوجته الفراش هذا وأوالد بسيًطا، إهماًال أهمل ألنه وظيفته؛ من الفراش
للحياة، هدًفا يعرفون ال السيكوبائيني هؤالء أن هي أخرى وصفة الرئيس، هذا نفس يف

كبرية. قيمة عندهم للمستقبل ليس يشء، كل يغمر وحارضهم جزاًفا، يعيشون فهم
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أنا، يشء: كل يف تقول مرسفة ذاتية كلها: الصفات هذه القارئ أيها اْعتَِربْ واآلن
وإيثار للحياة، الهدف وانعدام االجتماعي، األخالقي االتزان يف ونقص تعقل، بال واندفاع

املستقبل. عىل الحارض
الذي املدلل الطفل صفات جميًعا أنها تجد ألست تأملها، ثم الصفات هذه كل اعترب
يف يفكر وال الغري يبايل وال املسئولية يعرف وال يشء، كل يف أنا، يقول: أن عىل نشأ

املستقبل؟
ألنه السيكوبائية؛ الشخصية إىل ينتهي أكثر، ربما بل أيًضا، املضطهد الطفل ولكن
والرسقة والخبث املكر من أسلوب اتخاذ إىل فاْضُطرَّ وُحِرَم، وُطِرَد َب وُرضِ أُِهنَي طفولته يف
فهو وَرَسَخ األسلوب هذا معه بقي ثم االضطهاد، إزاء نفسه يحمي كي والغش والوقيعة
يعامل كان كما الخفي باإلجرام املجتمع هذا يعامل مجرًما ويعود به املجتمع يَُعاِمل

أبيه. زوجة
يوضح ال ولكنه السيكوبائية، الشخصية مشكلة يف للفهم بصريتنا يفتح التعليل هذا

فيها. يشء كل لنا
من هناك إذ سوءًا؛ كلها تكون ال قد السيكوبائية الشخصية هذه ذلك ومع
العبقري ألن سيكوبائية؛ أيًضا هي تكون قد العبقرية أن يفرض من السيكلوجيني
األدباء من الكثريين واستهتار وقواعده، املجتمع يبايل فال بسماتها، يتسم ما كثريًا
ال ما والتفكري الحرية من لنفسه ويبيح باإلرساف العبقري يتسم ثم مشهور، والفنانني
فكرية غزوات عىل تحمله القلقلة وهذه مقلقل، أيًضا وهو الجمهور، أفراد ألنفسهم يبيحه
يصوغ كما يصوغهما ال املجتمع قالب أن يف يتفقان والسيكوبائي والعبقري مختلفة،

الرشح: يف قليًال ولنتوسع التفكري، يستحق فرض وهذا العاديني، األفراد

من يصدمه واملجتمع للمسئوليات، التحمل وكراهة األنانية تََعوََّد قد املدلل الطفل (١)
عليه، الثورة هذه يف رسية أساليب ويتخذ عليه يثور فهو مؤملة، صدمات آلخر وقت

الثورة. هذه بعض واإلجرام
األساليب إىل ميًال أو مكًرا وأكثر املدلل، الطفل من ثورة أكثر املضطهد الطفل (٢)
يحتال أن — يكرهه بيت يف يعيش كي — فتََعوََّد مثًال، أبيه زوجة اضطهدته فقد الرسية،
كانت كما املجتمع ضد األساليب هذه فيه بقيت كرب فإذا بالوقيعة؛ ويميش ويغش ويرسق
أعماق يف — ألنه مباالة؛ بال الجريمة عىل يُْقِدم املجتمع عىل ثائر فهو أبيه، زوجة ضد

أبيه. زوجة يمثل الذي املجتمع من ينتقم — كامنته
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يف ُمرَّة ثمرة يُْحِدثان واالضطهاد التدليل إن السابقني: املثالني هذين يف نقول كأننا (٣)
املجتمع عىل محتقن ِحْقد إزاء هنا فنحن النقص، مركب يحدثها التي الثمرة تشبه النفس
أكثر يف سيئًا واتجاًها فادًحا رضًرا يُْحِدث النقص مركب ولكن الطفولة، يف بذوره ُزِرَعْت
التدليل كذلك الحسن، األثر من املائة يف ١٠ من أقل ويُْحدث الحاالت، من املائة يف ٩٠ من
إىل يؤديان أي: الحاالت؛ من املائة يف ٩٠ نحو يف والسوء الرضر إىل يؤديان واالضطهاد
املائة يف ١٠ يف ولكن الخفي، الجنون أو الخفي اإلجرام شخصية السيكوبائية: الشخصية
تكون فال هنا يُْسِعُفه قد الذكاء ألن العبقرية؛ الشخصية إىل واالضطهاد التدليل يؤدي قد

إيضاح. يف عيوبها وتربز تعقل يف تنتقد املجتمع أوضاع عىل الثورة
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عنها الكشف يُْستَطاع ال خفية وجرائمهم ويقلقوننا، بيننا يعيشون املجرمون هؤالء
يحصلون قد هم بل شذوذ، أيُّ عليهم يبدو ال َسِويُّون عاديُّون ظاهرهم يف وهم وَفْضحها،
املجتمع َعْجز أي: العجز؛ هنا ومن االحرتام؛ بها وينالون بها يْكِسبون فنية، براعة عىل

رشورهم. َمنْع َعْن
بعد مولده وجاء الصعيد، عائالت من متوسطة عائلة يف سنة وستني اثنتني منذ ولد
يكن لم بحيث ف ُمْرسِ بتدليل عاماله ثم بغالم، يُنِْجبا ألن شوق عىل وأبواه بنات، خمس
خاصٌّ خادم له وكان أمامه، حاًرضا ويجده إال النزق من باِعثُه كان مهما يشء أيَّ يَْطلُب

. خاصٍّ حمار عىل يتنزه وهو كله، النهار به يقيض
كل بها يشرتي أن عىل نزقه يبعثه التي بالنقود ُمَزوًَّدا كان — الغالم هذا أي — وهو
األوىل الخمس السنني يف عاش أنه هذا ومعنى مناقًضا، أو معاِرًضا يجد ال فيه، يرغب ما
مستبد بسلطان الناس كل يعامل أن عىل ذلك بعد نشأ ثم مْستَِبد، بسلطان يتمتع وهو

وعربد. َب وَرضَ بََطَش يجدها لم فإذا الطاعة؛ يطلب
ويُذَْكر ويبطش، يعاند كيف فقط عرف بل الناس، مع يتعاون كيف َقطُّ يعرف لم
يَُعاِكس ثم الشارع إىل يخرج كان عمره من الثامنة أو السابعة يف كان حني أنه عنه
َضِحيَّتَه أبواه يسرتيض ثم فاضح، جنيس بأسلوب الخلف، من رجال، أو نساء من املارة
ضخم كلب له وكان العادة، هذه عن يَُكفَّ حتى ابنهما يعاقبا أن دون إليه، ويعتذران
الشخص، هذا فيسرتضيان أبواه يأتي ثم ويفزعهم، يَنْبَحهم أو فيَْعقرهم املارة عىل يُْطِلقه
كي ُخِلُقوا إنما الجمهور أفراد أن يُِحسَّ أو يعتقد ان عىل السيئة الرتبية هذه بعد ونشأ
عليهم َكْلبه ويُْطِلق ويضحك ويشتمهم ويضحك يرضبهم وضحكه، َلْهوه َمْوِضع يكونوا
وبذلك طلبه؛ إىل النََّزق يَْدَفعه ما كل يطلب أن يف الحق له أن أيًضا يُِحسُّ ثم ويضحك،
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الثانية يف وهو ١٩٤٧ يف اآلن إىل له مالزًما يزال ال الذي حياته أسلوب هو أسلوب له ن تََكوَّ
بل الصغري، أخاه يرضب كان أنه إىل ف امُلْرسِ التدليل هذا أدى فقد عمره، من والستني
بلغ فلما ال، أحد: له يقول أال تعوَّد أنه ذلك يجرحها، كان حتى بالعصا أمه يرضب كان
يرضبها فكان طلباته ُكلَّ تلبي أن عىل قادرة أمه تَُعْد لم عرشة الثامنة أو عرشة السابعة
زمالءه ألن قليًال؛ بها انتفع التي الوحيدة الرتبية هي املدرسة يف تلمذته وكانت باستمرار،
السلوك هذا ولكن املتمدنة، اللياقة من بيشء معاملتهم يف يسلك أن عىل أَْجَربُوه التالميذ من
وعاد املدرسة من خرج إذا فكان تعلََّمه، الذي الطفولة أسلوب عىل يتغلب أن يستطع لم
ذلك بعد تزوج ثم ويحطم، ويؤذي ويرضب يشتم وإخوته أمه عىل حربًا أثار البيت إىل
استهتار يف أمه يرضب كان ما بمثل زوجته يرضب كان حتى زواجه عىل شهٌر يَْمِض فلم
فرضبه زوجته بوالد مرة ذات واصطدم اإلدمان، حد إىل الخمور تعاطي إىل وهذا عجيب،
سواء تفاصيلها، ويرشح القصة هذه يذكر وهو سنة أربعني نحو ذلك بعد وبقي أيًضا،

عليه. وتغلب بخصمه ظفر بأنه مبتهًجا ويضحك سكره، أم صحوه يف أكان
يؤدي أنه يوهمه وهو أقاربه، إىل بذيئة خطابات يكتب أن عىل األصغر أخاه وأغرى
الخطابات، هذه فكتب التقدير فيها يستطيع التي السن دون أخوه وكان بها، حسنًا عمًال
إىل نفسه اليوم يف يعتذر بعث بكتابتها أغراه الذي الشقيق ذلك أن ذلك بعد َعَرَف ثم
سيكوبائي أسلوب يف يسلك هذا كل يف وكان كتبها، ألنه أخاه ويلعن إليهم َكتََب َمْن جميع

عجيب!
أن إخوته من أحد يستطع ولم وباعها، والدته مصوغات َق َفَرسَ فرصة له وحانت
الرتبية حسني كانوا إخوته أن ذلك للعقوبة، يعرضه أن أو املصوغات هذه رد عىل يحمله

مثله. التدليل يعرفوا لم ألنهم بعًضا؛ بعضهم يحب اجتماعيني،
مرة، عرشين من أكثر الرسقة ارتكب أنه يَِجْد الشخص هذا يتأمل من أن الحق بل
الرسقات، بهذه يفخر كان ذلك مع ثم املزارعني، يرسق كان بل إخوته، ورسق أمه فرسق
خيانة يشبه مما جنيًها ثالثني نحو منها يرسق أن من يتورع لم فقرية أخت له وكانت
بنحو الخاص ماله من لها يتربع اآلخرين إخوته أحد كان الذي الوقت يف وهذا األمانة،

جنيًها. سبعني أو ستني
قادًرا كان — السيكوبائيني جميع مثل — ولكنه خطًرا، جنسيٍّا شذوذًا يمارس وكان
ثم يضحك وهو هذه جرائمه يقص بسنوات ذلك بعد وكان يفتضح، فلم جرائمه سرت عىل
السنني يف أبواه يدللـه كان حني تعلمه الذي الطفولة أسلوب أن ذلك يضحك. ثم يضحك

اآلن. إىل يالزمه زال وما الزمه قد عمره من األوىل األربع
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يف زوجته أم كانت مساء ذات ففي وأبشع، أفظع هناك ذكرنا، الذي هذا مع ولكن
ضحكة أضخم يضحك ألن سانحة الفرصة فرأى بيته يف ليلتها وباتت ابنتها، تزور بيته
ثم — جرائمهم يخفوا كي العتاة املجرمون يفعل كما — سكر حتى فرشب حياته، يف
ويضحك، ويضحك يضحك ثم القصة هذه يقص اآلن إىل وهو اغتصابًا، بحماته فسق
هذا إن بل أمها، حماية وتحاول تقاوم املسكينة زوجته كانت كيف يرشح أن يبايل وال
أربعة له كان فقد به، أوالده عامل قد اإلجرام حد إىل النزق أسلوب نفسه، األسلوب
كان لو كما العناد موقف منهم وقف ألنه وذلك يتعلموا؛ أن من يمنعهم أن حاول صبيان
له يجدد أن رفض ألنه الجامعة؛ عن االنقطاع إىل أحدهم اْضُطرَّ فقد أطفاًال، يعاند طفًال
وبََلَغ للجامعة، البيت من اليومي االنتقال نفقات يعطيه أو األتوبوس، يف االشرتاك تذكرة
يجوع أن اْضَطرَّه حتى إيطاليا، يف تََعلُّمه نفقات من له آخر ابنًا َحَرَم أن استهتاره من

القطار. أجرة يجد ال ألنه قدميه عىل مرتًا كيلو خمسني ويقطع
السلوك، هذا عىل َحَمَلتْه التي للبواعث ما َحدٍّ إىل ويَْفِطن بحالته يُبِْرص شقيقه وكان
ذلك ومع العطف، له ويُبِْدي ويستصلحه به يرفق الشقيق هذا وكان الجرائم، هذه أي:

الخفاء. يف املعاكسات له ويدبر يرسقه أن يحاول أيامه آخر جاء
القانون يد ولكن البشعة، الجرائم من متصلة سلسلة وهو سنة وستني اثنتني عاش
يُْخِفَي أن استطاع — مهندًسا كان إذ — تعليم من إليه وصل بما ألنه قط؛ إليه تَْمتَدَّ لم
يف منعزًال بات حتى قاَطُعوه قد — أقاربه بل — عائلته أفراد أن وصحيح جرائمه، جميع

اإلجرامية؟ الحياة هذه مثل يكفي الجزاء هذا هل ولكن أيامه، أواخر
حتى تدليله، يف أبواه َف وأَْرسَ ُدلَِّل، ألنه معذور؛ هو ارتكبه الذي هذا كل ومع
بل ال، بالناس. ينزله أذًى أيَّ يبايل وال اجتماعية، مسئولية أية يُِحسُّ ال سيكوبائيٍّا أصبح
الرشف، أو للرب معنًى يعرف وال الغرباء، عن فضًال وأوالده، وزوجته وإخوته بأمه حتى

عليه. وليست أبويه عىل فاملسئولية
َ نَُعنيِّ أن عن عاجزين السيكوبائيني هؤالء مع نعيش أن إىل مضطرون ونحن
يف أسلوبًا َ َعنيَّ الطفولة يف املساكني هؤالء َوَجَدُه تدليٌل هذا ومرجع جنونهم، أو جريمتهم

يغريونه. كيف يعرفون ال شيخوختهم إىل بقي حتى األسلوب هذا َر تََحجَّ ثم الترصف
أثبت ألنه أوًال: وراثي، خلل أو نقص يف الشبهة إىل يدعو ما الشخص هذا يف وليس
بني ليس أنه وثانيًا: العليا، الهندسة دبلوم عىل حصل إذ ناقصة؛ غري الذهنية كفايته أن
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الذكر يستحق مما ولكن اجتماعيون، سويون كلهم إذ األخالق؛ هذه يف يُْشِبُهه واحد إخوته
إذ بالهندسة؛ قط يشتغل لم العليا الهندسة شهادة عىل حصوله من الرغم عىل أنه هنا،
أبيه من برتاث يعيش وارثًا يكن لم لو أنه عىل يَُدلُّنا وهذا املوروثة، أرضه من بإيراده َقنََع

العيش. سبيل يف أخرى جرائم الرتكب
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النيوروز

عملنا أداء عن فنعجز منه، ونتألم به نضيق الذي العاطفي للكرب عامة كلمة النيوروز
هذا كل يف العقل ولكن شك، أو خوف يف ونبقى النهار، يف الهموم ونجرت الليل، يف ونأرق
العامة الكلمة هذه ترتك السيكلوجية تتقدم عندما وربما جنونية، خياالت به ليست سليم

خاص. باسم منها كل النفسية التوترات وتعني «نيوروز» أي:
وهي: النيوروزيني يصف أدلر السيكلوجي َوَضَعَها عرش عالمات عامة وللنيوروز

فهو االجتماعي، للتعاون قيمة أية يعرف وال الحياة معنى يجهل النيوروزي أن (١)
مصالح. هو مما أكثر مخاصم مثًال

األولوية. عنده «أنا» ولكلمة غريه، يخدم ال أناني هو (٢)
مرتدد». خوف والقلق «والهم مرتدد أو دائم خوف يف هو (٣)

كأن بالقوة، يشعر كي موضوعي» «غري ذاتيٍّا إحساًسا لنفسه يحدث أن يحاول (٤)
اليقظة. لخواطر يستسلم أو آخر، مخدِّر أيَّ أو الخمر يرشب

أريد.» «ال يقول: قلبه صميم ويف أقدر» «ال يقول: (٥)
ففي مضطهًدا، أو مدلًال كان ألنه الطفولة؛ يف له تكون قد نيوروزي بهدف يعيش (٦)
ويف تؤاتيه، ال الظروف أن مع التدليل، من به يتمتع كان ما استبقاء يحاول األوىل الحالة
االضطهاد. من يزوغ كي أهداف من لنفسه اخرتعه فيما يعيش أن يحاول الثانية الحال
أو الفشل هذا تَِبَعَة آخر شيئًا أو آخر شخًصا ل يَُحمِّ بأنه خيبته أو فشله يَُعلِّل (٧)

إلخ. يرث، لم إنه أو يتعلم، لم إنه أو مريض، إنه يقول كأن الخيبة هذه
فشله. عن مسئول غريَ أنه الناس أمام يبدو كي زائًفا مجهوًدا يبذل (٨)
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للمجتمع. مفيد غري وأنه عقيمة، بأنها حياته تتسم (٩)
االجتماع. عىل االعتزال يُْؤثِر (١٠)

ممارسة عن عاجًزا نجده أننا ونتيجتها النيوروزي، يف نعرفها التي العالمات هي هذه
عالقات إيجاد عن يعجز أحيانًا هو بل حسنة، اجتماعية عالقة إيجاد وعن الكاسب، العمل

حسنة. جنسية
ما، صدمة إىل األحيان بعض يف يرجع إنه فيقول: النيوروز رشح يف أدلر ويتبسط
يتعب، وال يعمل فال الحياة، مسئوليات من يفر كي الصدمة هذه النيوروزي فيستغل
عن هو وعجز الفضيحة، يقارب فيما اإلهانات يف ودأبت زوجته أهانته رجل إىل انظر
أَْفَسَدْت كأنها وعيلَّ عليك ها يَُقصُّ اإلهانة هذه يَذُْكر يفتأ فهو التوترات، فبقيت االنتقام،

عقيًما. عاطًال يعيش أنه والنتيجة إلخ، إلخ. لوالها، وأنه حياته،
أو التدليل أسلوب إىل ولكن مذكورة، معينة صدمة إىل النيوروز يعود ال وقد
قد األسلوب هذا أن الشباب بلغ أن بعد وجد ثم طفولته، يف الطفل كابده الذي االضطهاد

املجتمع. وبني بينه — َفَصَل بل — بَاَعَد
هذه بي َوَقَعْت أنا ناس، يا «اعذروني إلينا: يترضع يكاد النيوروزي إن أدلر: ويقول
مني، يضحكون والناس نقص) مركب =) الوجه دميم ألني العمل عن عاجز أنا املصيبة،

الوجه؟» بهذا أتزوج كيف
املرض يقع كما مصيبة بك َوَقَعْت قد وأنه ذلك، «لنفرض عالية: حكمة يف أدلر ويرد
بل هذا، عىل تبكي وأن املرض بك َفَعَلُه ما لنا تَِصَف ألن حاجة يف لسنا ولكن باإلنسان،

باملرض؟» أنت فعلت ماذا أَْخِربْنَا
عالج يف َع َلَرشَ إِذَْن امَلَرض بهذا شيئًا يفعل أن يف النيوروزي هذا رشع لو أجل،

نفسه.
عندي «ماذا يقول: والزواج واالجتماع والكسب العمل عن النيوروزي ب يُْرضِ وعندما
الذي بالقليل فعلت «ماذا نحن: له نقول أن يجب عقيًما، متعطًال ويقعد كفايات؟» من

بها؟» َفَعْلَت ماذا َصُغَرْت؟ ومهما َقلَّْت مهما الكفايات من عندك
سويٍّا يكون أن يف يرشع عندئٍذ كفاياته، بأقل ما عمل يف يرشع عندما النيوروزي ألن

الناس. كسائر
هو ما نفسك: فاسأل نيوروزي أم سويٌّ أنت هل القارئ أيها تعرف أن أردت وإذا
سويٍّا، تكون األربعة هذه يف نجاحك َقْدِر وعىل والفراغ؟ واالجتماع والحب العمل يف موقفي

نيوروزيٍّا. تكون أحدهما يف أو فيها َفَشِلَك وعىل
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وال بسخاء، أَْعِط الناس، اخدم خدوًما، ُكْن الحكمة: هذه باتخاذ أدلر ينصح وأخريًا
عبئًا تكون ال كي املال اكسب غريك، لخدمة وتعبك وذهنك نقودك أَْعط العطاء، عن تَُكفَّ
وامأل معهم، وتعاَوْن بهم واجتِمْع الناس آِنِس عائلة، وُعْل وتزوج وأحبب غريك، عىل

غريك. ويفيد يفيدك بما فراغك
أن يجب التي النفسية التوترات تُْحِدث املباراة أن َوَجَد ألنه اشرتاكيٍّا؛ أدلر وكان

. وُحبٌّ وخدمة تعاُوٌن االشرتاكية وأن نتجنبها،
— ونحن شاقٍّ بمجهود يطالبنا الوسط كان إذا — يَْكثُر بل — النيوروز يَْحُدث
كل املتكررة الصغرية املتاعب من حدوثًا أكثر وهو به، القيام عن نعجز — ما لسبب
التوبيخات تحمل عن نعجز نحن ولذلك حياتنا؛ يف مرة تقع العنيفة الصدمة من يوم
مدة يََقُع اإلفالس نتحمل ولكنا الحماة، أو الرئيس من يوم، كل والتهديدات، واإلهانات

يوم. كل يتكرر ال ولكنه أموالنا عىل ويقيض
يلعب، أن من بدًال الدرس عىل نَْحِملُه ثم للدرس كارًها أو ُمتَْعبًا يكون وكالطفل

اليومية. بواجباته ونطالبه نحرمه ثم الجنسية الغريزة ترهقه وكاملراهق
بالشجاعة. ونطالبه جانب كل من الخوف به يحيط املعركة يف وكالجندي

الوسط بني رصاًعا نَِجُد أي ينفرج؛ ال توتًرا أي: كظًما؛ نجد الثالث الحاالت هذه ويف
الشخص. بعجز انتهى الشخص وبني

واالجتماع، العمل، للحياة: األربع الجهات يف باالنتصار تَُقاس الشخصية وسالمة
واألغلب منها، واحدة عىل النجاح اقترص إذا أما كلها، فيها النجاح ونعني والفراغ، والحب،
ُقوَّتِه ُكلَّ يرصد الذي كذلك نيوروزي، الناجح هذا فإن عظيًما؛ النجاح يكون أن عندئٍذ

وفراغه. مجتمعه أو عائلته يف يفشل ثم فيه، فينجح للنجاح
الحياة فيشمل محلية بؤرة من ينتقل حني النيوروز يف التشعع خاصة إىل وانظر

كلها:
هنا فاالشمئزاز فاشمأز؛ به يفسق أن آخر أغواه أو الرسية، العادة اعتاد شاب
من يشمئز بل الناس، ومصافحة والعرق واملخاط البصاق من يشمئز وعندئذ يتشعع،
ألنها الخادمة؛ طبخته الذي الطعام من يشمئز ثم ويالمسه، بيده يحمله بائعه ألن الخبز؛

إلخ. غريه، منه َب َرشِ قد كوب يف يوضع ألنه املاء من يشمئز ثم الكنيف، تدخل
مع موطرها، أزيز يخاف فهو طائر، وهو الخوف عليه استوىل قد الطيار إىل وانظر
ويعتقد البلكون يخاف ثم الباب، إقفال من يفزع ثم أهله، بني الراسخة األرض عىل أنه

املستقبل. ويخاف الفضاء، ويخاف الظالم، ويخاف به، سيقع أنه
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ُدْرج من نقوده أو أوراقه َقة َرسِ ويخىش خاِدِمِه أمانة يف يشك شاب إىل انظر أو
أو زوجته أمانة يف يشك فهو الشك يتشعع ثم أقفله، أنه يستوثق كي يعود فهو املكتب،

إلخ. املستقبل، يف ويشك نَْحَوه رئيسه عليها ينطوي التي النيات يف ويشك إخوانه،
وما تركد، وال السلبي املوقف تَِقُف ال موطرية انبعاثية بطبيعتها البرشية والنفس
جزء يف يبدأ االشمئزاز أو الخوف أو الشك فإن ولذلك تتحرك؛ حتى الحافز تجد أن هو

أنحائها. يف يتفىش ثم منها
الحاالت أغلب يف وهو ينبغي، كما عمله يؤدي أن النيوروزي هذا مثل عىل وُمَحاٌل
التي بالحال يربرهما وهو نفسه، إىل أروح ألنهما والفشل؛ بالخيبة ويرىض ويَتََربَّم يُِحيُل

مستطاعه. يف ليس ُجْهد إىل يحتاج والنجاح فيها، هو
يعمل. ما كل يف فشل رجل آخر: نيوروزي إىل انظر

االنتحار ويمارس باالنتحار، يحلم أنه تَِجُد عنده النوم وأحالم اليقظة أحالم ابحث
عائلته أو زوجته يكره ألنه الفشل يف يرغب وقد األحالم، هذه يف خوف يف وليس لذة يف
منه ينتقم فهو بالرضر، عليهم يعود فشله أن الكامن) (عقله كامنته أعماق ويف كلها،
عليه غرية منهما يرى ألنه دروسه؛ مذاكرة يرفض حني أبويه من الصبي ينتقم كما به،

فرًحا. لهما يريد ال وهو بنجاحه يفرحان وهما ينجح، أن يف ورغبة
الظروف ولكن النجاح يف رغبًة عنده إن لك: يقول الفاشل هذا إىل تتحدث وعندما
نحيل ال ولكنا أثرياء، نكون أن يف بعواطفنا نرغب وكلنا تكفي، ال الرغبة ولكن معاكسة،
تحقيق عىل وعملنا لجهدنا إرادًة الرغبة صارت ولو الوجدان، إرادة إىل العاطفة رغبة
يف ونرشع بالواقع األمنية نربط وعندئٍذ القائمة، العقبات جميع من وتََخلَّْصنا النجاح

التنفيذ.
السيكوز؛ إىل الطريق هو الشخصية، عىل نبسطها العاطفة، جنون أي: والنيوروز
أال يجب ولكن الشخصية، إليها ترتاح قصص واخرتاع خياالت بإيجاد العقل جنون أي:
نُصاب املائة، أي: كلنا؛ وإننا أقل أو األلف يف واحد سوى السيكوز إىل يصل ال أنه ننىس
الوعكات من غريه أو كالرشح به نبايل أن دون عنا يزول وهو بالنيوروز، ما وقٍت يف

الجسم. يف الخفيفة
بالنظر الوجدان إىل ننقله أن يجب نعالجه وكي انفعايل، عاطفي النيوروزي
له، ونفلسف شخصيته ونحلل ل، تََعقَّ تنفعل، ال له: نقول أن يجب أي: املوضوعي؛
األغلب يف وهي — عليها يعتمد التي األخالقية القيم ونغري متمدن، إنسان أنه ونُْشِعُره

حكيًما. نُِحيَله أن يجب أجل. الحكيم، الرجل إليها يرتاح صحيحة قيم إىل — زائفة
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عند مثًال الخوف عاطفة إن أي هسترييا؛ إىل أحيانًا انقلب النيوروز تفاقم وإذا
للزوجة الكراهة عاطفة أو ذراعه، يف شلل عن انبجست ثم الكامنة يف «اختمرت» الطيار

الدنيا. يرى فال عمى عن الزوج يف انبجست ثم الكامنة يف اختمرت قد
خطر من األوىل الحالة يف تتخلص كي النفس مجهودا وهما كاذبان، والعمى الشلل
سليًما، يزال ال العقل ألن سيكوز؛ هنا وليس الزوجة، رؤية من الثانية الحال ويف الطريان
والعواطف والرغبات الشهوات إن أي تََفاَقَم؛ قد النيوروز أن الهسترييا هذه من نفهم ولكنا

االحتباس. تُِطق لم ألنها وانفجرت ثارت قد الكامنة
التحليل إىل ونضيف نفسه نحلل إننا أي والحب؛ والفطنة بالصرب يَُعاَلج والنيوروزي
أعماقه نسرب أن ونحاول — متفاقمة حاله كانت إذا الهبنوتية بل — اإليحاء من شيئًا
بنائية خطة — ظروفه ضوء يف — له نرسم ثم الوجدان، إىل نرده حتى الثقة عىل ونَْحِمله

جديد. من املزعومة شخصيته وتؤلف فراغه وتشغل استبشاًرا نفسه تمأل
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هو السيكوز فإن فقط؛ للتنوير الفصل هذا ولكن واإلرشاد، للتنوير هي السابقة الفصول
وال عالجه، يف املبادرة تجب كما املتخصص إىل يحتاج ولذلك النفسية، األمراض أخطر

التنوير. عىل يقترص وإنما فيه، إرشاد أو بنصيحة يتقدم أن للمؤلف يجوز
يكون قد بل السيكوز، أصل يف نجهلها مادية أو جسمية أسباب هناك تكون وقد
نجهل اآلن إىل ولكن األصل، هذا يستبعد لم نفسه وفرويد النيوروز، أصل يف أيًضا هذا

السيكوز. أو للنيوروز سواء جسمية بأصول يتصل يشء أي
العواطف احتباس إىل يعود كالهما والسيكوز النيوروز أن اآلن نعرف ما وقصارى
ولكن العقل، يَبْلُغ لم ولكنه وضيًقا كربًا أَْحَدَث عاطفي اختالل هو األول وأن والشهوات،

والخياالت. الهذيان فأحدث العقل بََلَغ قد الثاني يف االختالل
العقل ولكن تَُطاق، ال ُمْحتَِدمة والعواطف والحزن والكرب الضيق نجد النيوروز يف
الشك وهذا ميت، أو حي هو هل شك يف فهي تركها، أو َضلَّ ألنه ابنها تفقد كاألم سليم،
ال حال وهذه تنام، أو تقعد تكاد ال بل ترشب، وال تأكل تكاد ال نراها ونحن تطيقه، ال
أن نجد وعندئٍذ املساء، يف سيحرض وأنه عاد قد ابنها بأن صباح ذات تَْفَجأنا ثم تطاق،

. اْختَلَّ العقل ولكن العواطف، فهدأت نفسها أراحت قد األسطورة هذه
بالوجدان طغت قد البنها ُحبُّها فيها اْحتَبََس التي الكامنة أن َحَدَث ما وحقيقة
ابنها َفَقَدت التي األم كذلك جوع، عىل ننام عندما بالخبز نحلم أننا وكما عليه، وتغلبت
ثارت الوجدان رقابة من تخلصت أن بعد الكامن) (العقل الكامنة إن أي النوم؛ يف برؤيته
كلها واألحالم العواطف، ترتاح حتى البنها اللذيذ الخيال هذا واختلقت النوم، يف وانفجرت

الكامنة. يف املحتبسة العواطف عن يَُفرِّج وقتي عقيل اختالل أي: سيكوز؛
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النوم من تنتقل األحالم فإن يطاق، ال واالحتباس متأججة، العواطف كانت إذا ولكن
يعيش بأن وينتهي والوجدان، والواقع الدنيا يَُطلِّق الحال هذه يف والسيكوزي اليقظة، إىل

إليه. يرتاح حلم يف
كيف يعرف ال بإفالسه ضائق وهو الهوان هذا يطيق ال وأفلس، ثريٍّا كان رجل
وكل املايل، كيانه من تََحطََّم ما ترميم عن عاجز ألنه الوجداني؛ املوضوعي النظر ينظر
تقترصعىل الحلم راحة ولكن ثروته، اسرتد وقد ثَِريٌّ بأنه يحلم وقد يطاق، ال نيوروز هذا
يعيش كأنه وتجعله فتلغيه، وجدانه عىل التسلط إىل تلجأ كامنته إن أي يلجأ، فهو النوم،
اآلن ثريٌّ وأنه البورصة، يف ثروته اسرتد قد إنه بقوله: صباح ذات يفجأنا ولذلك حلم؛ يف
ينقذه الذي الحلم هذا يف حياته سائر ويعيش العقيدة هذه عىل ويستقر الفقر، يخىش ال

وضيقها. العواطف َكْرب من يقايس كان مما
مرة نجذبه أن املستطاع من يكون فقد السيكوز هذا من األوىل األيام يف كان إذا وهو
يستمرئ وهو مدة عليه َمَضْت إذا أما الوجداني، التعقل عىل ونَْحِمله الواقع إىل أخرى
— تقريبًا املحال من بل — الشاق من فإن الواقع وبني بينه ما َقَطَعْت التي الخياالت هذه
أن قطًعا املحال من فإن السيكوز يف وهو سنوات عليه َمَضْت وإذا الوجدان، إىل نرده أن

فيها. يعيش التي الخياالت دنيا من بدًال — الحقائق دنيا — الواقعة الدنيا إىل نعيده
النظر ينظر هنا السيكوزي فإن السيكوز؛ أنواع أبسط البارانويا كانت وربما
الكاتبة كانت فقد وجدانه، فيها يختل واحدة نقطة يف إال يشء لكل املوضوعي الوجداني
يل َعيَّنَْت وقد سورية، إىل وَحْملها مرص من خْطفها تنوي عصابة هناك أن تعتقد مي
يتجسسون الناس بعض أن يعتقد روسو وكان العصابة، هذه فيه تقعد كانت الذي املكان
هتلر وكان العقيدة، هذه بسبب أصدقائه من كثري مع عالقته فسدت وقد وه، يَُسمُّ كي عليه
هتلر أن يعتقد شخًصا مرص يف وَعَرْفُت كله، الكوكب هذا عىل ستتغلب أملانيا أن يعتقد
الزوجني أحد نجد وأحيانًا علينا، تقيض سوف (راديوئية) كهربائية تيارات إلينا يرسل
كي وماله َوْقتَه يقيض متعلًما شابٍّا نجد وأحيانًا اآلخر، خيانة عن تتغري ال قصة يرسد
هذه يف إال وجدانيٍّا، الترصف نجد الحاالت هذه كل ويف إلخ. كروية، غري األرض أن يربهن
بها، يترصف كيف الوجدان أي: العقل؛ يعرف ال عاطفية عقيدة عىل تنبني التي النقطة

اليقظة. إىل النوم من انتقل قد حلم أو كابوس البارانويا هذه كأن
أحد فإن خفيفة؛ ألنها إليها نلتفت ال ولكننا كثرية، البارانويا من الخفيفة والحاالت
العقيدة أو اليشء هذا ألن ولكن معينة، بعقيدة أو ما بيشء راسًخا إيمانًا يؤمن الناس
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عرفنا وإذا بتاتًا، نعرفهما ال أو مصاَدفًة إال نعرفهما نكاد ال فإننا به؛ عالقاتنا عن بعيدان
نباليه. فال به خاصٌّ هوس هذا إن قلنا: منهما شيئًا

الشخصية تغمر املانيا ألن كثريًا؛ البارانويا من فأخطر مانيا املسمى السيكوز أما
مبالغة هي أو االنبساطية، الشخصية األغلب يف تصيب وهي فسحة، للوجدان ترتك وال
طرب إىل يميل مما أكثر البكاء يف ويرسف الحزن إىل يميل امُلَصاَب ولكن صفاتها، يف
وتنوح تبكي سيدة تجد أنك املألوف واملنظر أحيانًا. يحدث هذا كان وإن الرسور،

االنتحار. إىل املصاب يلجأ وقد بيتنا»، خراب «يا مثًال: هي املتكررة ورصختها
واملرح الضحك من ساعة يف ابتهاج الطرب: يتناوبه قد باملانيا املصاب أي: واملاني؛
الطرفني؛ أحد يتغلب األحيان أغلب يف ولكن واألىس، البكاء مع أخرى ساعة يف واغتمام
البكاء؛ عن ينقطع فال كثرية ذنوبه أن يعتقد اإليمان يف غرق الذي املؤمن ذلك مثًال فهناك
وأحيانًا والتبلد، الجمود عىل الحزن يبعثه وقد الذنوب، هذه لكثرة عليه مقيضٌّ هاِلٌك ألنه
بَُعَد املرض هذا يف وهو طويلة مدة املاني عىل مضت إذا أنه وبدهي فيهيج، غضبًا ينقلب
من الرجاء ويُْقَطع الدنيا لشئون نظره فيختل ومنطقه وجدانه يَْفُسد وبذلك الواقع؛ عن

شفائه.
يْعتَِقد االغتمامية النوبة َوْقت واملاني االبتهاج، من أكثر املانيا يف االغتمام ونوبات
هذا لتربير القصص يخرتع وهو السبب، لهذا االنتحار يف ويرغب بالحياة، جدير غري أنه
هي وأحالمه وإياب، ذهاب يف ويرتنح ذراعيه يحرك أو ويسكن يَْصمت وقد االغتمام،
وبوادر وحده، يُْشفى ما وكثريًا أكثر، أو سنة النوبة هذه تالزمه وقد االغتمام، أحالم

بالتفاؤل. تنبئ حسنة أحالم شفائه
العظيم، املرح مع الكثريَيْن والكالم الحركة يف آخر أسلوبًا تتخذ االبتهاج ونوبات
منه وينتقل بموضوع يبدأ متفكك تفكريه يف ولكنه معه. يضحك املريض زائر إن حتى
والكلمة، الحركة قحة يف سافرة أحيانًا وشهواته رغباته يبدي وهو ارتباط، بال غريه إىل
يعارضه. أو ينتقده بمن البطش عىل هذا يحمله وقد املعاَرضة، أو النقد يطيق ال وهو
وبالثناء إلخ، القاهرة، محافظ أو الذرية القنبلة مخرتع أو َمِلٌك أنه العادة يف يزعم واملاني

مصالحته. نستطيع والتملق
نجد الذي االنطوائي املزاج يف مبالغة وهي االنطوائيني، جنون هي والشيزوفرينيا
ويقصد لخواطره، ويستسلم الواقع ويتجاهل االختالط، عىل العزلة يُْؤثِر الصحة يف صاحبه
العطش؛ أو الجوع حتى يبايل وال يربحها، ال غرفته املرضيلتزم يف وهو خيالية. أهداف إىل
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أنفه يف توضع بأنبوبة الطعام تناول عىل يُقرس وهو املاء، أو الطعام يطلب لم تُِرَك فإذا
أو ذراعه ُرِفَعت قد معنيَّ وضع يف جامًدا يبقى وأحيانًا معدته، إىل الطعام منها فيسلك
ألنه الوضع هذا عىل ساعات ويبقى األرض، يداه تََمسُّ تكاد حتى ينحني هو أو ساقه،
التعب. أو باأللم اإلحساس وبني بينه تحول كما الواقع وبني بينه تفصل لخياالت يستسلم
بجنون انفجر ثم الكامنة، اختزنته قد سابًقا كظًما نجد السيكوز حاالت جميع ويف
مع والشيزوفرينيا االنبساطي مع املانيا أي: األغلب؛ يف املريض شخصية مع يلتئم معني
كما الشيزوفريني االنبساطي نجد «قليلة» أحيانًا ألننا قاطًعا؛ هذا ليس ولكن االنطوائي،

املاني. االنطوائي نجد
يرسخ ولم بدايتها، يف اإلصابة كانت إذا العالج املستطاع من قلنا: أن سبق وكما
هذا كان إذا وخاصة — تقادم إذا أما الواقع، وبني بينه ما ويقطع املريض يف املرض

بعيد. الشفاء يف األمل فإن — شيزوفرينيا املرض
الذي الوسط عن االبتعاد إىل يشء كل قبل املريض يحتاج والسيكوز النيوروز يف
نفيس. ابتعاد إىل يؤدي الجغرايف االبتعاد ألن حرفيٍّا؛ أم عائليٍّا أكان سواء الكظم، له أحدث
وال بحالته يبرص املريض إن أي والسيكوز؛ النيوروز بني تقف أمراض وهناك
أن فيستطيع فرتات يف إليه يعود الوجدان هذا أن أو ترصفه، من كثري يف بوجدانه يحتفظ
التفكري يُحسن املريض البارانويا يف رأينا وقد املوضوعية. النظرة نفسه إىل وينظر يتعقل
سنة هو ميعاد لها َ ُعنيِّ قد القيامة أن مثًال فيخربك معينة، نقطة يف إال األشياء عامة يف
ولكنه تفكريه، من جزءًا يتحيز سيكوز فهنا الفكرة، بهذه إقناعك يف نفسه ويتعب ١٩٥٠

. َسِويٌّ َحَسٌن تفكريه سائر يف
فرتات ففي الجسم، يف خفيًفا أثًرا فيؤثر يشتد عاطفي توتر وهي النورستينيا، وهناك
ويف به، يغتسل كأنه وجهه عىل العرق ويسيل منه، يطري أن يوشك قلبه أن املريض يُِحسُّ
الحال وهذه ويتشاءم، يخاف هو ثم اختالجات، أو قشعريرة جسمه أنحاء ويف رعشة يده

منه. يُْرَزق الذي عمله عن تَُعطِّله
رؤسائهم من يجدون الذين املوظفني من كثريًا تصيب الحال هذه أن رأيت وقد
التوتر تبعث التي الصغرية املعاكسات أن نذكر أن ويجب يوم، كل ومناكدات معاَكسات
الكارثة من أكثر وأخطاًرا أرضاًرا النفس يف تُْحِدث مثًال، يوم ُكلَّ تََكرََّرْت إذا العاطفي،
أو التام اإلفالس كارثة عىل يتغلب أن أحدنا يستطيع فقد واحدة؛ مرة تحدث العظيمة
اليومية املناكدة أما يفيق، ولكنه بالصدمة يرتنح وهو ساقه، َقْطع أو الوحيد ابنه وفاة
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النفس فإن يوم، كل املتكررة بالتهديدات الرئيس من واملعاكسة الحماة، أو الزوجة من
الذي السيكوز إىل املرهق النيوروز من األحوال هذه مثل يف تَنَْحِدر ما وكثريًا تتحملها، ال
ذلك تفعل إنما الزار إىل تلجأ التي واملرأة وخياالته، بأحالمه مرتاًحا املريض فيه يعيش

زوجها. أو رضتها أو حماتها من تُِطيقها ال يومية ملناكدات
أعضاء أحد يف التأثري وعالمتها — والسيكوز النيوروز بني وهي — الهسترييا وهناك
املرأة يف الجنيس كاالشتهاء ، رمزيٌّ معنًى لها معينة بحركة أو مثًال، بالشلل الجسم
املعركة يُِطيق ال الجيش يف وكالضابط واضحة، غري حركات أو فالج إىل يؤدي املحرومة
تحطيم إىل الهسترييا يف وهي السيدة أو الفتاة تَْعِمد وأحيانًا املستشفى. إىل ويُْحَمل فيَُشلُّ
إىل التحطيم فيُْعَزى يشء كل نَِسيَْت الصباح كان فإذا الذهن؛ غائبة وهي األثاث أو األطباق
عقلها وأثار الترصف، هذا إىل دفعها الذي هو جنسيٍّا كظًما هناك أن واألغلب العفاريت،
املكظومة. الجنسية الشهوة عن تنفيًسا وجدانها، غري يف وهي العربدة، هذه إىل الكامن
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ى يَُسمَّ الذي الوبيل النفيس املرض هذا يعاني إنه قيل: الذي طالل امَلِلك عن الحديث َكثَُر
شيزوفرينيا.

كلمة أن َوَجْدنَا مرص يف ولكننا «إسكيزوفرينيا». باسم الغربيون يَْعِرفه املرض وهذا
وأسهل. اللسان عىل أجرى شيزوفرينيا

أن يمكن التي األوىل أعراضه يَْعِرفوا وأن املرض، هذا يدرسوا أن اآلباء جميع وعىل
عندئٍذ العالج فإن املرض تفاَقم ثم بها، استهانوا أو األعراض هذه َجِهلُوا إذا أما تَُعاَلج،
حيوانية، كتلة إىل استحال وقد ابنهما األبوان يَِجُد وعندئٍذ مستحيًال، ربما بل ا، شاقٍّ يغدو

إحساس. وال عقل فال العقل، نور فيها وانطفأ اإلنسانية، املالمح جميع عنها زالت قد
إىل عرشة السابعة من الجنسني، من الشبان تصيب أنها الشيزوفرينيا يف ما وأسوأ
«جنون قبًال ى يَُسمَّ كان ولذلك ؛ تقريبيٌّ ولكنه مؤكًدا، التحديد هذا وليس الثالثني، نحو
الطويلة، الوجوه ذوي الطوال النحاف من عادة يكونون فيه يقعون من ومعظم املراهقة»،

يصلعون. ال عادة وهم
العيش.» أطيق ال «أنا الجملة: بهذه املرض لهذا األسباب تتلخص أن ويمكن

عرشة السادسة أو عرشة الخامسة يف شابٍّا األم، أيتها األب، أيها القارئ، أيها اْعتَِربْ
الدور ارتياد أو القصص قراءة مثل التسلية، رضوب أبواه حرمه وقد الدروس، أَْرَهَقتْه قد
االمتحانات، يف الفشل من لخوفه يربحه ال الذي القلق أو الجنيس الكظم هو أو السينمائية،

متخلف. بأنه له أبويه تعيري أو
كئيبة الدنيا أن يجد بحيث بعضها، أو كلها الشبان، ألحد تََقُع األشياء هذه كل اْعتَِرب
التفريج، ألوان من وذاك هذا عليه ُحِظَر قد محبوًسا كان لو كما فيها يعيش وأنه تطاق، ال
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الخلوة هذه يف نفسه عن ي يرسِّ وقد الخلوة ويحب — الدنيا يعتزل أي — يعتزلها فهو
أسوأ. إىل سيئ من وذهنه جسمه فساد يف تزيد بوسائل النفيس الكرب هذا بعَض

بذهنه بالهروب اإلرهاق، هذا الضيق، هذا الكرب، هذا بعَض نفسه عن ي يرسِّ هو أو
لذيذة، أحالًما املؤلم الواقع من تعوضه التي الخياالت يتخيل بأن الشاقة، الدنيا هذه من
يختلط حتى فأكثر، أكثر يُْمِعن ثم الواقع، ينىس ليكاد حتى الخياالت، هذه يف يمعن ثم
اللذيذَ. الخياَل ويَذُْكر الكريَه الواقَع ينىس هو بل بينهما، يميز فال بالواقع الخيال عليه

قد حادٌث يحدث ولكن منه، يُْشَفى أن ويمكن يتحمله، أن الشاب يمكن هذا وكل
الثقاب بمثابة فيكون املزعزع، منطقة يف خطريًا كبريًا يَُعدُّ ولكنه نفسه، يف صغريًا يكون

ويحطمه. ويحرقه العظيم املبنى ويُْشِعل يلتهب الذي
الضغط فإن ِلَجْهلهما؛ أبواه يَتََعرَّْفَها لم التي األوىل الزعزعة هذه يف كان شابٍّا عرفت
به ه يَُرفِّ االنفرادي الجنيس للفساد واستسلم يختيل، وصار الدنيا، َفَكِرَه عليه، ثقيًال كان
الحياة مشاق من والحلم الخيال برفاهية يتعوض كي ويتخيل يحلم وكان ضيقه، عن

الواقعة.
والستطاع لنجا، والتفريج بالرتفيه عولج أنه ولو األوىل، األعراض هذه أبواه َعَرَف ولو

ذلك. جهال ولكنهما الدنيا، مشاق يواِجَه أن
يف وهو الشاب هذا أن ذلك ويحطمه، كله البيت يشعل الذي الثقاب التهاب جاء ثم
وَطلََّق عظيًما، رعبًا فُرِعَب الزوجني، َوْضع يف وهما أبويه رأى االبتدائية، الزعزعة هذه
يَْسَمْعك. لم َكلَّْمتَه وإذا بك، يُِحسَّ لم أمامه َوَقْفَت فإذا نفسه؛ عىل وانطوى قاَطَعَها، الدنيا،
خوًفا والقلق بالدروس، اإلرهاق هذا من البغيضة، الدنيا هذه من نفسه عالج قد إنه
توضع التي األسوار هذه ومن يُِطيقه، ال الذي الكظم هذا ومن االمتحانات، يف الرسوب من
بمقاطعة أوًال نفسه عاَلَج واملجالت؛ والنزهات واملرسات باالختالط يتمتع ال حتى حوله
دنياه أن وهو الحاسم، القرار هذا إىل فانتهى أرعبه منظًرا رأى ثم باالختالء، الدنيا هذه
ويتجاهل فيها، ويحيا إليها يلجأ فهو جميلة، ة نَِرضَ — واألحالم الخياالت دنيا — الداخلية
هو بل يرشب، وال يأكل فال الطعام أمامه تضع تاًما، تجاهًال الواقعية املادية الدنيا هذه
وهو معدته، إىل أنفه من تَْسلُك أنبوبة يف له يوضعان ولذلك الرشاب، أو الطعام يرى ال قد

شبًعا. أو جوًعا يُِحسُّ ال
هذا عاناها التي والحرمان والكرب واإلرهاق الضيق ألواَن أبوه عيلَّ وَقصَّ رأيته، لقد
وال الحيوان، لحديقة زيارة وال فيها، يتنزه فسحة وال يقرؤها، مجلة ال َقبْل؛ من الشاب
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دروس، … وال … وال سينما، وال وقته، بعض فيها ويقيض يحبها هواية وال يُنْفقها، نقود
وصار فاختىل الشاب، هذا كرههما محرومة، وحياة ملعونة، دنيا فقط، دروس دروس،

االنفرادي. الجنيس بالفساد نفسه عن ه يَُرفِّ
زوجني، أبويه رأى الزعزعة هذه أثناء ويف مزعزًعا، كان ولكنه سليًما، كان هنا وإىل

َعْقله. نور فأطفأ الظالم وخيم الدنيا فَطلََّق
ت أََرشْ الذي الشاذَّ املنظر هذا يتحمل أن الستطاع يتزعزع لم سليًما كان أنه ولو
ولو أكثر، يتحمل أن يمكنه وكان َعْقله، الستضاء اآلخر بالجنس يختلط كان أنه ولو إليه،
فعله ما أَنَْكَر ملا األطفال يُوَلد كيف وَعَرَف الجنسية الثقافة من شيئًا َف ثُقِّ قد كان أنه

أبواه.
رؤيتها يطيق ال هذا وابنها طاهرة، هي األبناء، قلوب يف ا جدٍّ كبرية األم ومكانة
عن تنأى أن يجب طاهرة األمومة ساقطة، امرأة ساقطة، النجاسة، هذه يف ساقطة وهي

ذلك. كل يف سيئ أثر العربية ولكلماتها العورة، عن النجاسة،

التالية: الحادثة هذه اْعتَِرب
وشعر صبيح وْجه املستوى، فوق جميلة العرشين، يف فتاة كانت أيًضا، رأيتها لقد
ال — َدلََّالها واِلَديْها ألن — تعلَّمتْها التي الدالل إيماءُة وكانت مرشقة، وابتسامة ذهبي

تَُقاَوم.
الخامسة يف طفلة كانت لو كما العرشين يف وهي يعاملها كان بها، مفتونًا أبوها وكان
كان إذ ذلك؛ يف عاقًال يكن ولم اللباس، وتُحف الطعام طرف لها يشرتي السادسة، أو
هذه الفتاة وتحملت األب، ومات يفعل. لم ولكنه موته، قبل لزواجها يسعى أن عليه يجب

حية. تزال ال كانت أمها ألن الصدمة؛
املؤملة الصحوة وجاءت ابتسام، بعد الدنيا واكفهرت األم، ماتت شهور بعد ولكن

اللذيذة. النشوة بعد
ثم ملكة، كأنها تنقطع ال وهدايا ودالل، إعجاب واقعية؛ أحالم يف أبويها مع كانت
للزواج. أيًضا استعداد وبال الحقائق، دنيا ملواجهة استعداد أي بال فجأة هذا كل يزول

بدًال الظالم الشيزوفرينيا، السيكلوجي: االنتحار فحاولت انهيار، كله هذا من وكان
النور. من

الجميلة. الشخصية هذه وأحرق أَْشَعَل الذي الثقاب إىل االهتداء أستطع ولم
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كثريًا نُْحَرم ألننا أوروبا؛ يف حالتها عىل مرص يف حالتها تزيد الشيزوفرينيا أن واعتقادي
تفريج. وعندهم َكْظم عندنا أوروبا؛ يف والفتيات الشبان يُْحَرُمها ال التي املتع من

تزوََّجْت فإذا وتفرح؛ فتكسب تتزوج أن قبل البيت خارج الفتاة تعمل أوروبا ويف
يف أما مطمئنة، فهي حماتها، مع تعيش ال أنها كما طالًقا، تَْخَش ولم رضة تَْخَش لم
ينتهي وقد الزوجة، يزعزع هذا كل والحماة، الرضة ووجود الطالق سهولة فإن مرص

بانهيارها.
خواطرها وتجرت البيت تلزم هي إذ الزواج؛ قبل البيت خارج تعمل مرصال يف والفتاة

نفسية. زعزعة كلٍّ ويف عواطفها، وتأكل
الجامعات خريجي فإن أوروبا؛ يف شبيه له ليس اقتصاديٍّا كربًا مرص يف نَِجُد وأخريًا
يف الحرة، األعمال من عندنا ليس أنه كما الحكومة، وظائف تستوعبهم أن يمكن ال عندنا
ويمأل كرامتهم يُِهني عطل يف يبقون لذلك وهم الستيعابهم، يكفي ما واملتاجر، املصانع

النفيس. كيانهم يزعزع ثم حرسة، نفوسهم
غريَ ُمَطاًقا العيش نجعل أن يجب الشيزوفرينيا نتوقى كي نقول: أخرى وبكلمة
العمل ونتيح الجنسني، بني االختالط ونتيح والطالب، للتلميذ اللعب نتيح أي: مستحيل؛
يف الزوجة ونجعل الزواج، قبل للفتاة العمل ونتيح الجامعة، من خروجهم َعِقَب للشبان
املباراة هذه عنها نمنع وكذلك الطالق، تخىش ال بحيث الزوجية حياتها عىل وطمأنينة أَْمن

حماتها. وبني بينها أو رضتها وبني بينها املرهقة
الجنون. إىل يؤدي مرهًقا تجعلوه وال وبناتنا، ألبنائنا هنيئًا العيش اجعلوا

وبناته أبنائه جنون إىل يؤدي ما السياجات من ويقيم القيود من يَُعنيِّ مجتمًعا إن
مجنون. مجتمع لهو
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