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اهللاحسني املؤلفعبد حياة ترمجة

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

ولومانيتيه. ديطاليا والجرنايل روما دي لو والبوب لوزان
الوفد تأليف فكرة قبيل وأصحابه زغلول سعد الزعيم قابلوا ثالثة شبان أحد وكان
وأحاديث، رسائل بينهما وتُبُودلت سعد، بالزعيم املؤلف صالت توثقت وقد املرصي،
ويف الحبشة وإمرباطور العرب كملوك الرجال أعاظم مقابلة للمؤلف أُِتيح وقد هذا؛
جورج ولويد الفرنسية، الجمهورية رؤساء من وهم وديمورج ولربان كالبابا أوروبا
وبريان وهربو وإيدن الربيطانية، الوزارات رؤساء من وترششل وتشمربلن ومكدونالد
نرشت التي صحفها يف العمل درس كذلك أوروبا، رجاالت من واملئات وموسوليني وبلوم
العربية والبالد أوروبا صحف يف ملرص ودعايات مقاالت وللمؤلف وأحاديثه، رسائله
التي األوىل والفكرية الوطنية الحركة صباه يف املؤلف عارص وقد ومجتمعاتها، واإلفريقية
فريد ومحمد كامل ومصطفى أمني وقاسم يوسف وعيل عبده محمد أعالمها من كان
زغلول، سعد بزعامة الثانية الوطنية الحركة شبابه مطلع يف وعارص جاويش، العزيز وعبد
يف التعاونية الجمعيات قانون وضعت التي للتعاون العليا االستشارية اللجنة عنرص وهو
وجمعية املرصية، الشبيبة جمعية ومؤسس القرى، نهضة جمعية مؤسيس وأحد ،١٩٢٧
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واإلسالمية، العربية الدراسات ولجنة اإلفريقية، الدراسات وجمعية السودانية، الدراسات
املرصية البعثة وعضو األهرام، ضاحية واتحاد واالجتماعية، النفسية الدراسات ولجنة
بقسم السابق واألستاذ العربي، اإلتحاد وعضو جوبا، لجنة جمعية وعضو للسودان،
املفيد، مجلة أنشأ االبتدائية دراسته أثناء ويف بالقاهرة، األمريكية الجامعة يف الصحافة
القضائي، والبوليس اإلدارة مجلة أنشأ ١٩٣١ ويف القضائية، الجريدة أصدر ١٩٣٠ ويف

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

إلخ. … والقانونية الجنائية

10



والشذوذ النفسية الفلسفة

النفسية الفلسفة

وأنها عرص، كل يف خالدة الفلسفة أنَّ نعرف أن «فاكه» قال ما نحو عىل املمتنع من ليس
األفكار، من نظاٍم يف العلمية املستنبطات وتجمع البرشي، العقل حاجات من حاجة تقيض
وال الفلسفة، فال ه، ورسِّ الكون لغز عن اإلمكان قدر عىل ب وتنقِّ فتبحث العلم،1 وتجتاز
إال «نيتشه»، قال كما لها قيمة ال فالحياة األيَّام، من يوٍم يف ينطويان الطبيعة وراء ما علم
شديدة تظل فإنَّها الجزئية، املعرفة إىل البرشية تطمح ومهما املعرفة، آلة أنَّها حيث من
رغبتها تفرت وال املعرفة، هذه إىل الوصول سبيل يف تكل فال الكلية، املعرفة إىل التطلع

فيها.
املرأة، لنفس كتَّابهم يعرض فمرة شتَّى: مظاهر اإلفرنجة أدب يف الفلسفي للروح
«بورجه» فعل كما للعيون، البواطن هذه تنكشف حتى النفس، هذه بواطن يف فيمعنون
لهن طائفة النساء «من الرواية: هذه مواطن بعض يف قال ملا فإنَّه «أكاذيب»، روايته يف
كشف «… حرضتهن يف الرجال ينبسطها انبساطات عن اإلغضاء يف سماويٌّ أسلوب

النساء. حيل من خالدة حيلة عن الغطاء
االبتسام، من يشءٍ يف قلن إذا عظيٍم بفرٍح النساء «تشعر ذاتها: الرواية يف قال وملَّا
الحال هذه مثل يف يشعرن فإنهن منهن، يسمعونها الذين الرجال، بها يُؤمن ال حقائق
معرض يف ثمينة ُمالحظة عرض «… لذيذًا هزٍّا أعصابهن يهز الذي الخطر، من بقليٍل

جربي. شفيق لألستاذ والصحراء البحر بني كتاب من بعدها وما ص٨١ 1
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للشفقة النِّساء استحقاق نصيُب قلَّ «كلَّما أيًضا: قال وملَّا اإلصابة. كل فيه أصاب حديث،
«… إيَّاها القلوب هذه وإلهام القلوب، يف الشفقة هذه خلق يف رغبتهن ازدادت عليهن،

جديدة. صورة يف املرأة روح من يسرية طائفة ر صوَّ
ونشوئها وحاالتها النُّفوس يصف النفسية، الروايات أستاذ «بورجه» كان لقد
يكون كيف وصف «أكاذيب» روايته ففي ق، التعمُّ كلَّ فيه ق تعمَّ قويٍّا، وصًفا لِها، وتحوُّ
روايته ويف هذا. عرصنا يف املنخفضات النساء حب أو املالذ، إىل املنرصفات النساء حب
أن عىل عزمت التي النفس يف الفلسفية العقيدة تنشئة تستطيع ماذا وصف، «التلميذ»
تكون تكاد التحليل يف صفحة وخمسون مائة الرواية هذه ففي وعملها، فكرها بني تُطابق

الباب. هذا يف ُكِتَب ما أعجب
لحمهنَّ ُمطيعات أعمالهن يف يندفعن اللواتي النِّساء، غرائز لتصوير يعرضون قد
صورة القارئ وإىل تدفعهن، التي القوة يجهلن وهنَّ الطبيعة، أالعيب فإنهن ، ودمهنَّ
اليرسى»: «اليد قصته: يف «موباسان» صورهم الذين األشخاص، أحد عواطف من عاطفة
وأشدهن نظًرا، أدقهن حتى النساء، هاته تعلم هل األحوال، معظم يف املرأة هذه تعلم «هل
فكما الهواء، يف يدور ملاذا الدُّوالب يجهل كما ذلك، يجهلن إنهن يعملن؟! ملاذا تراكبًا،
أو نحاس أو حديٍد من املركَّب سهمه فتدير الدوالب، هذا عىل محسوسة غري ريح تهب
املتقلِّب، النساء قلب فيحرق الحواس، تدركه ال العوامل من عامل يظهر كذلك خشب، من
أم األرياف، من أم املدن، من النساء أكانت سواء العزائم، من عزيمة إىل القلب هذا ويدفع

الصحراء. من أم الضواحي، من
هذا عملن ملاذا ويفهمن، يعقلن كنَّ إذا يدركن، أن يستطعن الحركات هذه وبعد
أالعيب ألنهن التحرك؛ سبب يجهلن فإنهن للعمل، تحرُّكهنَّ وقت يف ا أمَّ ذاك، من بدًال األمر
ولالنفعاالت وللبيئات، للحوادث، يخضعن طائشات، عبدات فهن العجيبة، حواسهن

لحمهن!» نفوسهن منهن تهتزُّ التى ولالتفاقات،
تأثريه مبلغ فيصفون النفس، أمراض من ملرٍض الكتاب يتصدَّى األحايني، بعض ويف

الحسد: وصف يف فرانس» «أناتول قال النفس، يف

بمجامعها اإلنسان تجاليد يحل إنَّه الجليد، يف امللح عمل الحسد فينا يعمل
ينحلُّ الحاسد فإنَّ الجليد، كمثل الحاسد فمثل راعبًا، تعجيًال حلِّها يف ويعجل
بالعذاب، عليه محكوٌم والحاسد والنار، العذاب من نوع فالحسد الوحل، يف

يشء! كل يرى وأن يشء، كل يعرف أن يريد من يُصيب الذي

12



والشذوذ النفسية الفلسفة

روح الوصف هذا يف فيتجىلَّ األمزجة، من مزاًجا الُكتَّاب من كاتب يصف مرات يف
والدها ملزاج «ساريس» يدة السَّ وصِف يف التَّفاُؤل روح تجىلَّ كما بجملتها، فلسفية عقيدة

ييل: ما بالحفظ منه علق مقال يف

جذل كان فقد شفتيه، عىل واالبتسامة الثقيلة، الحياة بأعباء ينهض أبي كان
نفيس: يف أقول كنت حتى البال، هادئ وهو املحن يستقبل والباطن، الظَّاهر
حدث فإذا الحسن، وجهها من األشياء إىل ينظُر وكان قلبه. يف دمعٌة تجر أفلم
لم به، بدأ الذي مقاله ُم ويتمِّ الحرب، يف قلمه يغط أن بعده واستطاع حادث،
قيمته بأمر اإلنسان يهتم أالَّ رأيه ومن عظيًما، كان مهما الحادث بهذا يُباِل
آالمهم، يف بسكوتهم يفخرون ألنهم سعداء؛ الفطرة هذه من هم فالذين نسبية،
ويقرعوه، الناس ويقرع ويعلم، يُعارك، أن عىل قادًرا ومادام الطبع، قوي كان

طيبة. حسنة نظره يف فالحياة ويغمزوه، ويغمزهم

النفس، حاالت من حالة وصف يف ظهوره يشءٍ يف يظهر ال التحليل، يف ق التعمُّ ولكن
امُلتباينة. دقائقها عن الغطاء وكشف الحاالت، هذه إىل والتغلغل والكآبة، كالفرح،

عن فتكلَّم باريس، يف الفرنيس املرسح يف هاملت، رواية: فرانس» «أناتول مرَّة شهد
ُمخاطبًا كالمه، ُجملة يف قال األدبية» «الحياة الخالدة: كتبه من كتاب يف الرواية هذه
الفارح! الفرح من أكثر وهو كئيٍب، بفرٍح أمريي يا إيَّاك رؤيتي شعرت لقد نفسه: هاملت
أو الفارح والفرح الكئيب، الفرح قسمني: هذه عبارته يف الفرح «أناتول» م قسَّ

التحليل. يف غاية وهذا الفرحان،
فقال: «لوني» كتب من كتاب عىل تكلَّم وقد الكآبة، قوله القبيل هذا ومن

إنَّ اليابان، بالد يف قضاها التي األخرية، األسابيع أنباء «لوني» علينا قصَّ
البلد أوصف وسواء الكآبة، يف غاية لكنها ُمنتخبة، صفحات هذا قصصه يف
أم الدهر، قديم من املخلوقات بعجائب اآلهلة َمعابده إىل وأملح «كيوتو»، املقدس
أزيائها يف أوروبة أذيال عىل تنسحب التي «يدو» يف الحسان الجماعات صور
كآبة صفحاته يف ينرش إنَّه الغريب، سحرها يف اإلمرباطورة لنا مثل أم ورقصها،

الجو! الضباب يغيش كما قلبك تُغيش نافذة، دقيقة، غامضة،

النفس. حاالت معرفة يف التعمق يف غاية ونفاذها، ودقتها الكآبة فغموض
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ذات آخر مقاٍم يف كانت نافذة، دقيقة، غامضة، املقام هذا يف الكآبة كانت وكما
يف له كان الذي «فلوري» عىل مرَّة «أناتول» تكلَّم فقد الصفات، هذه عن ُمختلفٍة صفاٍت
يزوره فكان عمره، أواخر يف «فلوري» برص كفَّ ل، األوَّ املقام الصحافة ويف األدبي، النقد
و«أناتول» مكتبته حول «فلوري» طاف الزيارات هذه من زيارة ويف داره، يف «أناتول»
الكتب، من كتاٍب عىل يده يضع «فلوري» فكان الطَّريق، عىل يدلُّه ذراعه، عىل قابض
هذا أخذت اذ «شيرشون»، اسمه: كتاب عىل اليد هذه ليضع وإنَّه اللمس، بمجرد فيعرفه

أناتول: قال إليه، صار وكيف الكتاب، هذا تاريخ ألناتول ذكر أن وبعد هزة، الشيخ

فلمسني غريي، يراه ال وحدي، معه وكنت عينيه، الدمع بلَّل إذ ليتكلَُّم وإنَّه
شبابنا ذكريات تلقنا أفال صورته، يف كلهم الشيوخ يل اجتمعت فكأنما بيده،

حياتنا! خاتمة يف لذيذة لطيفة بكآبة الطائر

آخر موضع ويف واللذة، اللطف صفات املوضع هذا يف الكآبة إىل «أناتول» فأضاف
«اليد اها: سمَّ قصًصا «موباسان» نرش فقد تقدَّم، ما كلِّ عن تختلف صفات لها جعل
الخريف». «يابانيات اها: وسمَّ اليابان إىل رحلته «لوني» فيه نرش الذي الوقت يف اليرسى»

«موباسان»: قصص يف «أناتول» فقال

عن «لوني» مثل يُفصح ال «موباسان» ولكن الكآبة، أثر القلب يف ترتك إنها
فالحقيقة عمله، فيه يعمل وآمالنا قوانا تفاوت أن عليه يظهر وال األشياء، كآبة
كآبة هي إنَّما ينرشها، التي فالكآبة بجذٍل، ليس أنَّه عىل القلق من خاٍل أنَّه

وصافية! قاسية، بسيطة

الغرائز، عىل كالمهم ويف النَّفس، بواطن يف إمعانهم يف الفلسفة روح يتجىلَّ وكما
هذه ولدقائق النفس، لحاالت تحليلهم ويف لألمزجة، وصفهم ويف لألهواء، تصورهم ويف
كآبة عىل «أناتول» تكلَّم أن فبعد تعليالتهم، يف الفلسفي الروح هذا يتجىلَّ كذلك الحاالت،

فقال: الكآبة هذه أسباب يبسط مىض و«موباسان» «لوني»

ورضبنا الرماد، طعم إال األفواه يف منه يبَق ولم العلم، شجرة ثمر أكلنا لقد
وبان والصفر، والحمر ود السُّ منها شتَّى، أُمًما وخالطنا األرض، مناكب يف
ووجدنا نتصوره، كنَّا ا ممَّ أعظم االختالف هذا أنَّ ورأينا البرشية، اختالف
تشابهها ما بقدر إال أرواحنا، أرواحهم تُشابه ال أجانب، إخوان أمام أنفسنا
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التي البرشية هذه ما فقلنا: مجاٍل كلَّ األحالِم يف ُجلنا ثمَّ الحيوانات، أرواح
األرض من نعرف ال كنا وملَّا مباءاتها، بتَغريُّ وآلهتها، وأرواحها سحناتها تتغريَّ
أعيُننا، يف كبرية األرض هذه كانت الخريات، علينا تدرُّ كانت التي حقولها، إال
إال كانت ما أنَّها علمنا فقد صغرها، لنا تصور العالم، يف مقامها عرفنا ا فلمَّ
الحياة أشكال بأنَّ ، الظنِّ عىل محمولني وكنَّا منَّا، العلم هذا فوضع طني، قطرة
مخلوقات بمجامعها والعوالم الكواكب يف وأنَّ لنا، تمثَّل مما أعظم كانت والعقل
قصرية، وال طويلة ال ذاتها يف الحياة صغري، عقلنا أنَّ ذلك بعد ففهمنا تفكر،
الوسطى، ِتها ُمدَّ إىل بالنسبة فيقيسونها البساطة، عليهم تغلب الذين فالرِّجال
فقد يب الشَّ يُخطَّه أن بعد مات إذا اإلنسان إنَّ يقولون: ما ا وحقٍّ — يقولون
القديم األرض عمر نحرز أن شئنا فقد صنعنا، فماذا نحُن ا أمَّ عمره، من شبع
وعىل األرض، طبقات أدوار عىل البرش حياة نقيُس اآلن نحن وها الشمس، وعمر
الزَّمن بحر يف غرقنا قصرية، الحياة أنَّ القياس هذا بعد فرأينا العوالم، أعمار
شيئًا نقول أن نشأ ولم األمر، هذا علينا فثقل شيئًا، نُك لم أنَّا لنا فتبنيَّ واملسافة،
جهالتنا بذهاب ذهب إيماننا أنَّ والجلل والخطب وجوهنا، فاصفرت لكربيائنا،
آلبائنا، عزاء كان بالذي اليوم نؤمن فلم أملنا، واضمحلَّ رجاؤنا، ذهب الحسنة،

ويعذب. يطيب نفسها بجهنم اإليمان كان فقد علينا، شديٌد وهذا
قبل، من أثقل أصبحت املادية الحياة تكاليف أنَّ بُؤسنا، يف زاد ا وممَّ
مجهود بذلك فاستثارت األماني، رضوب جوَّزت قد الحديثة الجماعات فإنَّ
فيها الظَّاهرون وصار دهٍر، كل من أشد الحياة عىل التَّزاُحم وأصبح اإلنسان،
اإليمان بضياع الخري حب أضعنا لقد انكساًرا، أعظم واملنكرسون حمًقا، أكثر
هذا ظهر عىل البائسة األرواح تحمل الثالث، الفضائل هذه وكانت والرجاء،

الخري! وحب والرجاء، باإليمان، اليوم يأتينا الذي فمن العالم، بحر البحر،

النفس ضبط

أن يجب العزيمة، صادق التفكري، سليم اإلنسان يكون لكي جوشيه: فكتور الدكتور يقول
من حيَّة، الصِّ القوانني واتِّباع البدنية، الرياضة ُممارسة أنَّ ثبت وقد ، نقيٍّ بدٍم ُمخه يتغذَّى
البدنية فالرياضة ثمَّ ومن واألوشاب، األدران من يه وتصفِّ الدم، ي تُنقِّ التي العوامل أهم
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ولكنه اإلرداة، تهذيب من اإلنسان يمكن الصحية القوانني واتباع يها، وتقوِّ الصحة تحسن
جيدٍة. معنويٍة حالٍة يف يجري أن يتطلَّب

أوًال عليك يجب الغرض، لهذا وتحقيًقا أفكارك، عىل تُهيمن أن النفس ضبط ويقتيض
واألفكار املشاعر من وغريها والُكره، والحسد، والغرية، واليأس، والهم، القلق، تتجنَّب أن

تُفيُد. وال ترضُّ ال التي
وهذه شاِغٍل، أيُّ عنه يشغلك ال واحٍد، موضوٍع يف ذهنك تحرص أن ثانيًا وعليك
يف والنجاح العمل، يف للتفوق الطرق أضمن هي الذهني، بالرتكيز ى تُسمَّ التي الطريقة

الحياة.
يف تفكريك فتحرص فشيئًا، شيئًا الذهني الرتكيز عىل نفسك تروِّض أن وينبغي
أو ساعة نصف تركيزه يُمكنك حتَّى تدريجيٍّا، فأكثر فدقيقتني دقيقة ، معنيَّ موضوٍع

عناءٍ. وال ٍة مشقَّ غري من أزيد،
يُصبَح حتى وينمو، يقوى ذكاءك أنَّ الذهنية، الرياضة هذه أثناء يف تشعر وسوف
الحقيقة منه تستخلص وأن جيًدا، فهًما فيه تفكِّر الذي املوضوع، تفهم أن وسعك يف
كانت التي واإلبهام الغموض ُسُحب الذهني، الرتكيز قوة تحت َدْت، وتبدَّ انقشَعْت أن بعد

جانٍب. كلِّ من به تُحيُط

مرضالسهو

هو السَّ من يغشاه ملا واحٍد، موضوٍع يف ذهنك تركيز عن عاجٌز أنَّك تزعم لعلَّك ولكن
ابتسامٍة يف عنك يقولون ومعلُِّموك أبواك كان فكم تزعم، فيما لصادٌق وإنَّك والطيش،
لشفائك شيئًا يفعلوا لم ولكنهم ساٍه! طائٌش ولكنك ، ذكيٌّ إنَّك والتسامح، األسف يُخالطها
عليها والتدريب الذهني، الرتكيز طريقة باتِّباع منه تُشفى أن يمكنك الذي املرض، هذا من

وقوته. مدَّته يف تصاعديٍّا ُمتواصًال، تدريبًا والَجَلِد، الصرب من يشءٍ يف
تُبادَر أن وجَب امُلؤذية، األفكار تلك من وغريهما والقلق، الهمِّ من بيشءٍ شعرت وإذا
ذلك، عىل ثابرت ولنئ فكرك، ويستغرق يشغلك آخر يشءٍ يف ذهنك وتركيز تناسيها، إىل
فيها، وتتحكَّم أفكارك، عىل تهيمن أن الستعدادك تبًعا قصرٍي، أو طويٍل وقٍت بعد أمكنك

ومصريك. بحياتك وتستبد فيك، هي تتحكَّم أن من بدًال
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وقد أحيانًا، عليك تطغى التي اردة، الشَّ الجوفاء الخواطر تيَّار توقف أن ينبغي ثم
حيثما توجيهها ثمَّ وتنقيتها، ضبطها، عىل وبقدرته بأفكاره، الرجل إنَّ قال من صدق

اآلخرين. وخري لخريه يريد،

الذاتي اإليحاء

اتباع تهذيبها يف يُساعدك ما أفضِل من ولعلَّ اإلرداة، تهذيب النفس ضبط عوامل ومن
كنت وإن ُمغتِبٌط، سعيٌد بأنَّك مسموٍع بصوٍت نفسك تُحدِّث كأن الذاتي، اإليحاء طريقة
عليه، تتغلََّب أن وسعك ويف ينقيض، أن بدَّ ال قاء الشَّ هذا وبأن مهموًما، شقيٍّا الواقع يف

املحاِل. من الحاِل ودواُم
اإلرداة: تهذيب يف باتباعه ننصحك ما بعض وإليك

مساءٍ. كلَّ عليه وتحاسبها يوميٍّا، يه تُؤدِّ عمًال لنفسك حدِّد (١)
اإلرداة ويقوِّي الهضم، ُل يُسهِّ الجيد فاملضغ جيًدا، بطيئًا مضًغا طعامك امضغ (٢)
الوحيد العضو هو املضغ، حركة فيه تجري الذي الفم أنَّ والواقع أدائه، عىل الصرب يف
أن ُوسعك ففي اإلرداة، إرشاف تحت تضعه أن يمكنك الذي الهضمي، الجهاز أعضاء من
أي أو معدتك، مع ذلك تفعل أن استطاعتك يف وليس تُريد، وحينما تُريُد كما فمك تحرِّك

الهضمي. الجهاز أعضاء من آخر عضٍو
الطعام تقرب وال ، املعنيَّ املقدار من أكثَر تأكُل فال للتغذية، ِمنهاًجا لنفسك ضع (٣)
واملنبهات والتوابل، اللحم، تناُوِل عن وبالكفِّ آخر، إىل حنٍي من وِم بالصَّ وعليك شبٍع، عىل

أحيانًا.
ومساءه. يوٍم كل صباح يف ُمنظًَّما، أداءً الرياضية األلعاب بعض تؤدِّي أن يجب (٤)

األنف استخدام عىل واحرص الطلق، الهواء إىل خرجت كلَّما عميًقا، تنفيًسا تنفس (٥)
والزفري. الشهيق حركتي يف الفم دون

النفس وسكينة الشخصية

امُلعرتف الحياة «بطيبات» جدوًال شاب، وأنا مرَّة، وضعُت نيمان: لوث ي. الدكتور قال
والثراء، والقوة، واملوهبة، والحب، الصحة، الدنيوية: بالرَّغائب البيان هذا فكتبت بها،

حكيٍم. شيٍخ إىل زهوٍّ يف بها، تقدمت ثم والشهرة،
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معقول، غري يعد ال ترتيب عىل موضوع وهو بديٍع، «جدول الشيخ: صديقي فقال
يطاق.» ال عبثًا بغريه جدولك يعود الذي املهم العنرص أغفلت أنك يل يبدو ولكن

النفس. سكينة كلمتني: وكتب كله، الجدول عىل بالقلم ورضب
الذكاء الكثريين ليُعطي وإنَّه ألصفيائه، هللا ِخُرها يدَّ التي الهبة هي «هذه قال:

بقدر.» يمنحها فإنه القلب سكينة ا أمَّ بنادرة، هرة الشُّ وليست ُمبتذل، واملال والصحة،
املزامري، من ناقل، إال أنا فما يل، خاصٍّ برأٍي هذا «ليس اإليضاح: سبيل عىل وقال
الحياة نعم رب يا «خلِّ يقولون: الحكماء وهؤالء الوتيس، ومن أوريليوس، ماركس ومن

مضطرٍب».» غري عقًال وأعطني الحمقى، أقدام تحت الدنيا
من قرٍن ربع بعد اآلن، ولكن هذا، أتقبَّل أن عِب الصَّ من أنَّ يومئٍذ وجدت وقد
امُلثىل الغاية هي النفس، سكينة أنَّ أدرك أصبحت الدقيقة، واملالحظة ة، الخاصَّ التجربة
تُفيد أن الرضوري من ليس األخرى، املزايا ُجملة أنَّ اآلن أعرُف وأنا الرَّشيدة، للحياة
مدٍد بغري بل املال، من عوٍن بغري تزهر الباطنة السكينة هذه رأيُت وقد السكينة، املرء
فإنها إليها الحاجة ا أمَّ رحيٍب، قٍرص إىل الكوخ تحول أن السكينة طاقة ويف الصحة، من

وسجنًا. قفًصا امللكي القرص تحيل
رزق أمرين: يف ُص تلخَّ كلها فإنها عٍرص، كلِّ يف ِملَّة كلِّ من اإلنسانية دعوات ل وتأمَّ
تخلط أن ينبغي ال النفس، سكينة أجل من الدَّعوات هذه أنَّ عىل الباطنة، والسكينة اليوم
من يمكننا الذي الباطل، التوازن غايتها وإنما الحياة، عباب من عاجيٍّ برٍج إىل بالهرب

الحياة. صدمات عىل التغلب
أن إيتائها عىل يعني وقد عابٍر، أو يسرٍي بجهٍد النفس، بسكينة الفوز إىل سبيل وال
وحدها هذه أنَّ غري — وفنية وموسيقية أدبية من — النبيلِة باألعماِل ِصلٍة عىل املرء يكون
الجري بعنف السكينة نجد لن أنَّنا ق املحقَّ ومن الرِّضا، كل الرُّوح مطالب جميع تُريض ال
نحٍو عىل السكينة نجد لم بل املتشبثة، أصابعه بني من كالزئبق يتفلت الذي املال، وراء
اإلنسان يُوهم ما أقوى العاطفة هذه كانت وإن تبادله، وجالل اإلنساني الحبِّ يف وطيٍد

التَّامة. بالسعادة فاز أنَّه
«إنَّنا أرنولد: ماتيو اعر للشَّ بيتني يف يُوجُد املسألة هذه مفتاح إنَّ تلتمسها؟ أين إذن
واحدٍة، بجملٍة هنا أنفسنا» يف عيوننا نُدبُِّر ال ولكنَّنا الباطنة، بالسكينة نظفر أن خليقون

وعنادنا. رأسنا ركوبنا يتبدَّى
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يكاُد وال لغريه، اإلنسان واجبات يُؤكِّد األديان، بعض أن الجليَّة خرية السُّ ملن وإنَّه
موقفنا أنَّ الحديث، النفس علم عنه كشف ما أعظِم ومن لنفسه، واجبه عن شيئًا يقوُل
الدينية الوصية َ تَُفرسِّ أن املمكن ومن الغري، حيال موقفنا من تعقيًدا أشدُّ أنفسنا حيال
ُحبٍّا نفسك «أحبب معناها أنَّ عىل نفسك» تحب كما جارك «أحبب القائلة: العظيمة

جارك». تحب وحينئٍذ صادًقا،
أن تريُد سيدٍة من رسالة االجتماعية، الخدمة يف العاملني مشاهري من رجٌل ى تلقَّ
رسالتها وختمت نقائصها، عن بإسهاٍب تكلَّمت وقد الفقراء، ملساعدة كفاحه يف إليه تنضم
الرد هذا إليها فكتب نقائص، من بها ما بمكافحة حماستها تعوِّض أن ترجو إنها بقولها،
يشءٍ من وما العظمة، غاية يف هي ا حقٍّ البديعة نقائصك إن العزيزة، «سيدتي الوجيز:
قبل لنفسك، حبك من تزيدي بأن لك أنصح وأن وداعتك، ضحايا بها تُصيبي أن يمنعِك

الغري.» عىل حبك تبعثري أن
يف فعًال ُمرسفون النَّاس «إن فيقولون: خطر، مبدأ هذا أنَّ إىل البعض يذهب وقد
تقدير وهذا الغري.» خدمة يف الذَّات إنكار هي للحياة، الحقيقية والغاية ألنفسهم، حبهم
إنَّ عفًوا؟ أنفسنا إىل نحسن أنَّنا صحيٌح فهل أخطاء، من يخلو ال اإلنسانية، للطبيعة
من االنتقام بروح وأحفل أرصم، معاملة أنفسنا نعامل ما فكثريًا العكس، إىل تُشري الدالئل
مثل الذَّات، تحقري صور من وغريه االنتحار، هذا، عىل امُلتطرفة األدلة ومن للغري، معاملتنا
يُشوُِّهون ونساءٍ برجاٍل ة غاصَّ العالم وشوارع الفجور. أو املخدرات، أو السكر، إدمان
بعض ينتحر من مسرية الحياة يف ويسريون النفس، بانتقاد روحيٍّا تشويًها أنفسهم

الخالقة. اإلنشائية وملكاتهم ونشاطهم، مواهبهم، عىل فيقضون االنتحار،
الذي فإنَّ أيًضا، الجماعة ضد بل فحسب، أنفسنا ضدَّ ال جريمة، األعمال هذه ومثل
ولست للغري، احرتام عىل ينطوي أن يمكن ال ومواهبه، لكفاياته صحيحة رعاية عنده ليس
احرتام وجوب عىل أُرصُّ ولكنِّي الذات، تمجيد يف اإلغراق أو تدليلها، النفس، بحبِّ أعني

نافعٍة. حميدٍة، أخالقيٍة، لحياٍة الزٍم كرشٍط الذات،
نُظهر مما أكثر ألنفسنا ازدراءنا بها نُظهر التي الوسائل، من يُحىص ال ما وثمَّ
ونُبالغ ق، التفوُّ جرياننا إىل نعزو ما أكثر وما بالنقص، إحساساتنا مثًال فهناك احرتامها،
هنا، الخطأ ووجه وانتقادها، أنفسنا من النيل يف العربدة، درك إىل ونهوي كفاياتهم، يف
الرجال أنَّ وأدركنا قنا، تعمَّ أنَّنا ولو واالتزان، الثقة ظاهر إال الغري يف نرى ال أننا هو
قسوة. أقل إخفاقنا عىل حكمنا لكان خرسوها، كثرية معارك من ندوب بهم جميًعا والنساء
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الحقيقة يف «إنك أقول: نقًصا به أنَّ اعتقاده عليه سيطر وقد الحياة، يف يسري وملن
ُمحتمًال إنسانيًا وجوًدا تصوغ أن استطعت إذ أحسنت ولقد وناجح، وحكيم، ا، جدٍّ قويٌّ
أنت، كما ويُوقرونك، يحبونك، من وُهناك ترصفك، تحت كانت التي األولية، املواد من
أن واعلم الراشدين، البالغني من لغريَِك كندٍّ مكانك، واتخذ السود، النظَّارات هذه فانزع

هذا.» عاملك مشاكل ملواجهة كافية قوتك
من وأكثر مزايانا، نتقبَّل كما عيوبنا نتقبَّل أن وذلك الذات، الحرتام آخر طريٌق وثَمَّ
تعلق الغرفتني إحدى ففي منفصلتني، غرفتني يف لنفسني صورتان عنده الناس، من ترى
باللوم اإلنحاء فيها يتمثَُل صورة األخرى الغرفة ويف وضاءٍة، قويٍة بألوان الفضائل صورة

سقيمٍة. قاتمٍة بألواٍن للواقع، ُمطاِبٍق غري رسًما كاألخرى مرسومة وهي الذات، عىل
نمزجهما وأن مًعا، إليهما ننُظَر أن ينبغي الصورتني، هاتني بني التفريق من وبدًال
ونتقبلها أنفسنا لنعرف نسعى أن ويجب واحدًة، صورًة منهما نُخرَج حتى فشيئًا، شيئًا
نحرتم أن تعلَّمنا نحن إذا حسبنا ليكون وإنَّه والضعف، القوة وجوه من مجموعة هي، كما
بفضائلها، يُغايل ال للنفس، الصحيح الحب أن نعلم وأن ومزايانا، نقائصنا بكل أنفسنا

قيمتها. من يغض وال
جديدة، براعاٍت نستفيد أن وسعنا ففي النمو، بمزيَّة حياتنا طول ننعم أنَّنا واملهم
نكتسب وأن جديدة، قضايا إىل نا همَّ ه نوجِّ وأن العمل، من جديدة برضوب نشتغل وأن

جديدين. أصدقاء
وأنَّ أُخرى، نواٍح يف محددون وأنَّنا النَّواحي، بعض يف اقتداًرا لنا بأن سلَّمنا فإذا
ويجب، نستطيع، أننا أيًضا فلنذكر منَّا، األكثرين حظ هو ط التوسُّ وأن نادرة، العبقرية
كامنة ينابيع ر نُفجِّ وأن النمو، نواصل أن نستطيع نموت، يوم إىل فإننا أنفسنا، نغري أن

كياننا. يف
ليكون األشياء؛ من كثريًا ينبذ أن يتعلم أن ينبغي النفس، سكينة ينشد من وكل
السلطان، لها التي هي صغار، أطفال نحن إذ رغباتنا كانت وقد أتم، غريها عىل استيالؤه
نعرف نكن ولم لنا، رغبة كل إجابة إىل الكبار عالم فيُبادر نبكي، أن إال علينا يكن ولم
النزول رضورة أو مرضاتنا، فيه ما إرجاء عن قليًال إال النمو، مراحل من املرحلة تلك يف
أشياء نقدر أن تستدعي النمو، مراحل من مرحلة كل أن نتعلم نكرب، نحن ولكنَّا عنه،

اآلخر. البعض سبيل يف ببعضها نضحي وأن ُمتفاوتة،
بني االختيار يف ليست الحياة، يف الكربى الصعوبة أنَّ «سانتايانا» الفيلسوف بني وقد
رغبة أن نُدرك ال الحياة صدر يف أنَّنا عىل والخري، الخري بني االختيار يف بل والرش، الخري
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للمستقبل، خطط عرش بني الفتى د يرتدَّ وقد أخرى، رغبة مع ملتئمة تكون أن يمكن ما
واحدة. يف ليميض كثرية خطًطا ينبذ أن عليه يكون الناضج، الرجل ولكن

ينقل أن املراهق، لسنِّ امُلالِئم من فإنَّ العواطف، عالم يف تصدق ذاتها الحقيقة وهذه
والرجل املراهق، بدور الكبري قام إذا مأساة تكون ولكنها أُخرى، إىل واحدٍة من وحبَّه فؤاده
ثياب عواطفها تكسو التي واملرأة الهموم، من الخايل الشباب ثوب يرتدي أن يُحاول الذي
النمو أنَّ يتعلما لم ألنهما الرثاء؛ ان يستحقَّ مسكينان هذان اللعب، عرائس من عروس
الحب باب واحد، كبري باب فتح يتسنَّى أن قبل عديدة، أبواب إغالق معناه اإلنساني

الناضج. والعمل الناضج،
وأعني ، الحبِّ عن إلنساٍن غنى ال أنَّه هي الفردية، حياتنا يف األوىل األساسية والحقيقة
إىل ينتمي اإلنسان بأنَّ عور والشُّ بها، يضنُّ جماعٍة أو به، يعتزُّ بشخٍص العالقة «بالحب»

الناس. من غريه عند قيمة له وأنَّ منه، أكرب كل
تُصاُغ شخصياتنا فإنَّ اإلنسانية، الحقائق أشمل هي بعض، إىل بعضنا وحاجة
شقوة أو أبيه، من الشجاعة عدوى الغالم ى يتلقَّ وقد بالغري، واتصالنا احتكاكنا بفضل
أسلوب ونجعل وبطالتنا، أبطالنا — الرُّوحي باملعنى — نتمثَُّل ونحُن ه، أُمِّ من الخوف
لن فيمن أثره خاطٍئ، وكلِّ قدِّيٍس، كل يرتك وهكذا الوجداني، كياننا من جزءًا حياتهم
كل يف اإلنسانية الطبيعة طني الطري، الطني عىل تنطبُع وأعمالهم أقوالهم ألن يراهم؛
ُمتعاونني، ُمخلصني ُمحبِّني، أحراًرا، نصبح أن منَّا، واحٍد كلِّ عىل واجب إذن فهناك مكان،
معارشتنا فإن بالغري، االرتباط هذا فهمنا فإذا شخصياتنا، طابع هي الثقة تكون وأن

وأفضل. خريًا تصبح أيًضا، وألنفسنا العمل، يف وزمالئنا وأصدقائنا، ألرستنا،
املحنة أوقات يف وهي الفاني، اإلنسان عليه ُف يتلهَّ ما أعظم الخبز، بعد هي والرحمة،
أكثر يف نخطئها ولكنَّا الناس، أعمال يف تأمله يطيُب عنها، طبيعيٍّا إعرابًا تجُد والكوارث،
مع خلقهم ويسوء ، والتجربُّ التحكُّم إىل ينزعون منَّا وكثريون يوم، كل حياتنا يف األحيان
ينىس كان إذا خريًا ما، إنسانًا ي أسمِّ «لست ثورو: قال والخدم. والباعة املوظفني من الغري

مثله.» البرشي الطني من مجبولون خيله، وسائس وطباخه، حالقه، أنَّ
جميًعا، بالناس رحماء نكون أن عن نعجز حني نفوسنا بسكينة نعصف ونحن
هو نلقاُه، إنساٍن كل أنَّ إدراكنا هو حياتنا، عليه تدور أن يجب الذي املرصع واملحور

جوهرها. يف كريمة إنسانية نفس
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تشجيٌع مظاهرها، خري يف وهي البسيطة، املحبة تبادل هو للزواج، الحقيقي والرس
فقد وأحبونا، يشءٍ، كل عنَّا يعرفون الذين إلينا واحتاج عنَّا، وريض تقبلنا، ومتى ُمتبادل،

اإلدراك. مدى تتجاوز التي السكينة، ببداية ُفزنا
وشذوذه، الغري اختالف حيال تسامح، عىل نفوسنا تنطوي أن اُه، مؤدَّ الجار وحب
نتخىلَّ ما ُجملة يف نتخىلَّ أن ويجب الخاص، االستعمار أو باالستعالء يغرينا ما نُقاوم وأن
والعالم معاشقنا، حتى نعم، وأبنائنا، بأصدقائنا يتعلَّق فيما التملُّك يف اإلرساف عن عنه،
العمل عىل الفنِّي املزاج ذا ابنه يكره الذي كاألب الخاص، االستعمار إىل بالنزاعني غاص
الشفقة من سالسل عليها وتلف لها، تبًعا وتجعلها ابنتها تقيِّد التي واألم تجارته، يف معه

الخاصة. حياتها تحيا بنتها تدع أن بذلك وتأبى والعطف،
أو خري، أو الئٌق، هو فيما آلرائنا ُمطابقة غرينا آراء تكون بأن نستمسك إذ ونحن
بنفسه الواثق فإنَّ قويمة، باطننا صورة أن من واثقني لسنا أنَّنا عىل بهذا ندلُّ مقبول،
الثبات، صفة شخصيته تنقص الذي ا أمَّ يشاءون، كما يكونون غريه يدع أن ُمستعًدا يكوُن
عن نكشُف ونحُن قالبه، مثل يف غريه يصب بأن والثقة، االطمئنان يُفيد أن يجب فإنَّه

منَّا. حة ُمنقَّ نسخة يصبح بأن نحبه، من نُطالب أن عن نكفُّ حني صادٍق، حبٍّ
عىل التغلُّب املمكن من ولكن تُحىص، ال وُهموًما مخاوَف يُعاني طبيعيٍّ إنساٍن وكل

للسكينة. أعداء هي التي هذه،
الخوف، معرفة عىل الُقدرة نعمة أُوتي اإلنسان أنَّ املعاني، أحد عىل لصحيٌح، وإنَّه
الذي الخوف إنَّ ثمَّ االخرتاع. إىل والحافز النمو، عىل الباعث يكون ما كثريًا الخوف فإنَّ
أساس ال مخاوفنا معظم أليس ولكن، فيه، مرغوٌب الحقيقي الخطر عند اإلنساُن به يشعر
«القلق عنوان تحت تُوضع أن يمكن التي املخاوف من الكبرية الجماعة هذه وتدبر لها؟
دمنا، وضغط ورئاتنا، قلوبنا، عىل نقلُق صحتنا، عىل نخىش أحيانًا فنحن الشخيص»،
له، معنى ال أو بريء عرض كلِّ يف املرض عىل دليٍل إىل لنهتدي نبضنا؛ س فنتحسَّ وأرقنا،
فيه، خبنا ما عىل ونحزن الثبات، وعدم بالتزعزع ونشعر شخصيتنا، عىل القلق يعرتينا أو

عنَّا. يرضون ال أو يحتقروننا، الغري أنَّ ُم ونتوهَّ
صورة يف بالنفس الثقة عدم مثًال فيبتدئ تتنكَّر، قد مخاوفنا أنَّ نُدرك أن ويجب
األلم من ثياٍب يف مخاوفنا ى تتخفَّ وأحيانًا امُلغلقة، الغرف أو امُلرتفعة، االماكن من خوف
من األمراض، من طويلة سلسلة أنَّ الجديد، النفساني الطب علم أظهر وقد الُجثماني.
وإنَّه بدنية، ال عقلية متاعب إىل ردِّها األحواِل من كثرٍي يف يُمكن النقرس، إىل العادي الربد
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يستمتع الذي الصحة سوء وليس شجاًعا، يكون أن من مريًضا املرءُ يكون أن ا جدٍّ ألسهل
القرار. عميقة ملخاوف ستاًرا إال الزَّمنى من كثريون به

أكَفاء غري كنَّا حني الطفولة، من ُمتخلٌِّف بالتزعزع، اإلحساسات هذه مثل من وكثريٌ
يزول البون وهذا الكبار، عالم وقوة ضعفنا، بني بعيًدا بونًا هناك أنَّ نعرف وكنَّا للحياة،
عنها شببنا التي أغالطها أو إخفاقها، ثمن مرٍَّة بعد مرَّة تتقاىض طفولتنا ولكن النمو، مع

طويل. زماٍن من
الخوف هذا فإنَّ اآلخرة؟ يف العقاب من الخوف أو املوت، من الخوف يُخامرنا أترى
الغرفة، علينا وأغلق الوالدين، أحد عاقبنا حني سابقة قديمٍة لتجِربٍة امتداًدا إال ليس
املجتمع؟ يتقبلنا ال أن ويُخيفنا الغري، سخط من دائًما نُشفق نحن أم فيها، وحدنا وتركنا
جرياننا أنَّ نرى أن إذن، بنا وأخلق الرشيد، النَّاضج الرَُّجِل بعنِي املخاوف هذه إىل فلننظر
يف ندلَّل كنا كما الكبار، عالم يف ندلَّل أن نتوقع أن لنا يحقُّ ال وأنَّه معصومني، غري مثلنا،

الطفولة.
نكوُن فإنَّا صعٌب، درٌس وهذا تزول، حتى تلبُث ال الحاالت هذه أنَّ األمل، بواعث ومن
تعرتي أن والعادي، الطبيعي من ولكنَّه الخنجر، طعنة مثل اإلبرة وخزة فتصبح ُمتعبني،
مرة النور إىل منها سنخرج أنَّنا دائًما، نتذكَّر أن وعلينا وانكسار، هبوٍط حاالت اإلنسان
وإراقة كثرية، لصدمات الثبوت عىل قادرة املنَّة، شديدة مخلوقات اآلدميني ونحن أُخرى،
يعُرونا الذي االنكسار نعد أالَّ فلنتعلَّم نتحطَّم، أن ُدون عديدة، مآٍس وُمعاناة غزار، دموع

حياتنا. يف دائمة حالة شهًرا، أو يوًما
أكثر وما واالجتماعي، االقتصادي مستقبلنا عىل الخوف نُعاني أن الطبيعي ومن
بها يتَِّصُل أنَّه غري ا، جدٍّ حقيقية املخاوف وهذه أعمالهم، تقوض أو البطالة تفزعهم من
املدى، بعيد بسباٍق مشغولون الخصوص عىل واألمريكيون عصبيَّة، رواسب وثيًقا، اتصاًال
املتقدمني، فيه ويحسدون خلفهم، يلهثون الذين عىل شديٍد بقلٍق اءون العدَّ فيه يشعر
وموت اإلعياء حاالت من كثري علَّة هو االقتصادي، النجاح سبيل يف القايس السباق وهذا

الفجأة.
نُخطئ؟ إذن يشءٍ أيِّ ففي اإلنسانية، الطبيعة يف حميدة ُخلَّة النجاح يف والرَّغبة
فقد العصبي، الرصاع إىل بل الحقيقي، العمل إىل ال مرسف، نشاط توجيه يف نُخطئ إنَّنَا
عدائني ألنَّ مسيخ؛ األشياء هذه كل طعم أن ويجد جميلة، وأُرسة ومال بيت للرجل يكون
لحاجاته الكفاية يملك ال أنَّه املسألة وليست املاديات، أجل من السباق يف تقدموه آخرين
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عىل ويحمله يُخامره الذي هو «فاألكثر» أكثر، هو ما يملك غريه أن هي وإنما ومطالبه،
هو. أدركه ما شأن من التقليل

أستطيع دمت ما ثروٍة، أو قوٍَّة من لغريي بما أهتم أن أنوي «لست يُقاُل: أن آن وقد
أستعريها وال لنفيس، غاياتي وسأعني وأمنها، أرستي لكرامة الكفاية فيه ما عىل أحصل أن
وسأزن وحده، املال وراء عي بالسَّ نفيس سكينة عىل أقيض أن ألرفُض وإنِّي غريي، من

والثقافة.» الخري بميزان أيًضا نفيس
أو عقيلٍّ مرٍض صورة يف األمر، آخر لنفسها تثأر املكظومة العواصف أنَّ نعلم ونحن

والحزن. الشكل يف النفس بسكينة الفوز مسألة لنا تُيضءُ الحقيقة وهذه ، بدنيٍّ
مستشفى يف اإلكلينيكي البحث من به قام بما ليندمان، إريك الدكتور استطاع وقد
هذه عن يكشف أن الحزن، نفوسهم كرس ن ممَّ مئات فحص حيث العام، ماساشوستس
بعد، فيما مريض الفعل ردِّ إىل يُفيض قد الحزن عواطف كظم أن وهي األساسية، الحقيقة
بعد االنكسار، بهم اشتدَّ أو علتهم، تفاقمت من بعض ليندمان الدكتور مرىض بني وكان
أمكن حيث وجسمية، عقلية أدواء من ُمدهًشا الُربء كان وقد عليهم، عزيٍز فقد من سنوات

قبل. من متنفًسا له يجد أن ينبغي كان الذي الحزن، أو األلم عن ملريض يعرب أن
يكظموا أن والنساء الرجال عىل بأنَّ الحديث، املجتمع يف شاع الذي الرَّأي أسخف وما
هو — إظهارها ال — العاطفة عن اإلعراب اجتناب فإنَّ تتبدَّى، يدعوها وال عواطفهم،

الرُّوح. يشوُِّه الذي
ملا العنان تُرخي أن هي حبيٍب، أو عزيٍز فقد عند اتباعها ينبغي التي األوىل فالقاعدة
سيكون الذي هو اآلن، إطالقها فإنَّ عاطفتك، من تخجل وال الحزن، من فعًال به تحسُّ

بعد. فيما شفائك وسيلة
الحزن عن اإلعراب الجوهري من أنَّه من — النفسانية البحوث عنه كشفت ما إنَّ
خطوة خطوة واالنتقال والرفقاء، اإلخوان مع اإلنسان به أصيب بما والتحدث كظمه، ال
حكمٍة أهل كانوا القدماء املعلمني بأنَّ يذكرنا — أُخرى مرَّة النشاط إىل الفتور من
كيف ليسجل التاريخ وإنَّ املتكلف، عرصنا يه نُسمِّ ما وهو اإلنسانية، بالطبيعة وبٍرص
القدامى وكان استحياء، غري ويف عالنيًة، حزنهم عن يُعربون وداود ويعقوب إبراهيم كان
سوء ملن وإنَّه ويصومون، مالبسهم ويمزقون الثياب، من الخشن ويرتدون جهرًة، يبكون
أنَّ فلنفهم محظوًرا، زماننا يف أصبح قد الصادقة العاطفة عن اإلعراب يكون أن الحظ
إظهار من وتهرُّب لف كلَّ وأنَّ فاء، الشِّ عوامل من األلم، عن كابح بغري الرصيح اإلعراب

األىس. من هاويٍة يف بعد فيما بنا َلُمْلٍق الطبيعي الحزن
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كما نحيا أن ُوسعنا يف فإنَّ والعزم، جاعة الشَّ وأُوتينا املعرفة، هذه بمثل تسلَّحنا فإذا
نفوسنا عىل ُمنطوين أو ُمنقبضني، وال فارغني ال نحيا، أن يودون فقدناهم الذين كان

أعظم. لحياٍة ُشجعانًا اًما ُخدَّ بل لها، نرثي التي
يُعدُّ ال اإلنسان أنَّ غري فنائنا، فكرة ملواجهة الالزمة الشجاعة نُؤتى أن لنادر وإنَّه

املوت. من الخوف من ُمتحرًِّرا أيًضا كان إذا إال الحياة يف حرٍّا
املوت عن بالعلم إيَّاه علمناه ما نتذكر أن ينبغي فإنه بموتنا، يتعلق فيما ا وأمَّ
قال وقد يشء، منها يقع وال نتوقعها بفظائع ُموجب بال أنفسنا نُفزُع فإنَّا وموافاته،
ُمعظم أنَّ عىل الواسعة، اإلكلينيكية تجربتي «تدلني أوسلر: وليم السري الشهري الطبيب
يغىش ما مثل الذهول، من األخرية الساعات ويغىش خوٍف، أو ألٍم بغرِي يموتون اآلدميني

امليالد.» عند — األوىل اعات السَّ
أشد كنُت ٍة، تامَّ ٍة صحَّ يف كنت «ملا املعنى: هذا يف اإلبداع غاية يف كلمة مونتني وقال

صديق.» فإنه يُخىش، أن ينبغي ال املوت إنَّ فعًال؟ أصابني حني مني املرض من خوًفا
الذي هو محدودة، أيامنا بأن العلم فإن صديقها، بل الحياة، عدو املوت ليس كال،
هذه عىل لها نهاية ال التي الحياة إنَّ قال: حني حقٍّ عىل أفالطون كان وقد ثمينة، يجعلها
ويخلو أعماق، وال قمم له تكون ال له آخر ال الذي الوجود ألنَّ فيها؛ مرغوبًا ليست األرض
لتنعدمان، األماني ونشوة عي السَّ لذة أنَّ لحقٌّ وإنَّه واإلدراك، السعي ومن التَّحدي، من

لنا. مقسوًما األرض عىل الخلود كان إذا
هذه وراء فيما الوجود، من نوٍع عىل اإلنساني القلب ف تلهُّ نغفل أن نجُرؤ ال أنَّنا عىل
إيصاًدا، الباب يُوصد أن رحمته تأبى هللا بأنَّ عام إحساس وثم الفسحة، الضيِّقة الحياة
التي قوانا فيها نستخدم عوالم هناك تكون أن البد وإنه بطءٍ، يف تنمو التي مواهبنا عىل
ثمَّ ليس أنَّه عىل ون يُِرصُّ الذين الفالسفة، بآراء املرءُ يستخفَّ أن ينبغي وليس ُهنَا، ِنلناها
األشعة أنَّ كما وأنَّه األحالم، تتناولها ال أبعاد يف الحياة تُوجد أن املستحيل، من يجعل ما
البال عىل تخطر ال تارات يُخفي تام، ُمبدع هناك كذلك بالعني، تُرى ال األحمر تحت التي

الحس. يتناوله ما وراء فيما
الوجود استمرار غري للخلود، أخرى صوًرا ُهناك أنَّ دائًما، نتذكَّر أن ينبغي إنَّه ثمَّ
يشيح حني األثرة، من وأخالها عبقريته، مظاهر أبدع عن يكشف اإلنسان ولعلَّ الشخيص،
أنَّنا الغريب ومن البرشي، الجنس خلود من اإللهام ويستمدُّ الفردي، الخلود فكرة عن

أغنى. الفردية حياتنا صارت اإلنسانية، خلود يف تفكرينا حرصنا كلما
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رسالنفس

جسمه، أو لصورته ال لنفسه، اإلنسان ل تأمُّ بأنَّه العلوم، سائر عن النفس علم يتميَّز
يف البحث طريقة أنَّ حني عىل الباطني» ل «التأمُّ باسم تُعرف التي هي الطريقة، وهذه
وعلوم والكيمياء الطبيعة يف نفعل كما املالحظة، أو الخارجية، املشاهدة هي العلوم، سائر

الحياة.
النَّاس سقراط طالب العصور، أقدم منذ «إنَّه األهواني: فؤاد أحمد الدكتور ويقول
تعلمت فقد أنا ا أمَّ بنفسك»، نفسك «اعرف املشهورة الحكمة قال عندما ذلك، يفعلوا بأن
أحوال إىل النَّظر ومن الكتب، يف واالطِّالع البحث من أكثر نفيس، يف ل التأمُّ من النفس علم

الناس.
عمري، من عرشة الحادية يف أي صغريٍة؛ سنٍّ يف كنت وقد كيف اآلن ألذكر وإنِّي
وأحسست والدي، فأنَّبني غريي، عن ُمتخلًِّفا اللعب، كثري بل الدراسة، يف بارًزا أكن ولم
، وغبيٌّ بليٌد أنِّي بقوله يغيظني أخي ألن خصوًصا التفوق، عىل فعزمُت تُخدش، بكرامتي
تحصيل إىل اإلنسان يصل وكيف غبي؟ أنا وهل بليد؟ أنا هل نفيس، يف أنظر فرشعت
وضعف العزيمة، انحالل هي كله هذا يف العلة أنَّ إىل واهتديُت، ففكرُت امُلختلفة؟ العلوم
إىل تنرصف السن تلك يف النفس شهوات وأغلب نفسية، شهوة كل إىل واالستجابة اإلرداة

اللعب. وإىل الطعام
لجميع واالستماع الشهوات، وراء الجري يف ليست العزيمة أنَّ نفيس، يف فقلُت
مُت فصمَّ الهوى، جماح وكبح الرغبة، عن النفس كفِّ هي الصحيحة، اإلرداة بل الرغبات،
آخر ويوًما فيه، أصوُم أسبوٍع كلِّ من يوًما ُص أخصِّ فكنُت الطَّاعة، شهوة أعارض أن
هذه عىل وظللُت املائدة، عىل الطَّعام شهيِّ وجود من الرغم عىل الخرض من شيئًا آكل ال
الحياة، رحلة يف به أقتاُت زاًدا معي وحملُت فاء، الصَّ إىل فيها وصلُت سنني، أربع الحال
ولكني اسمه، حتى أعرف أو العلم، هذا أقرأ أن ُدون فعلته بالتصوف، شبيه كله وهذا

أتأملها. كيف وعرفت نفيس، عرفت
الفراش إىل آوي حني تنتابني، كانت غريبٍة بحالٍة الثالثني، سن يف رجل وأنا شعرُت
ضعيفة؛ ُدموعي أنَّ مع سبٍب، دون البكاءِ يف برغبٍَة أشعُر كنُت النوم، يف للدخول استعداًدا
كلَّما فكانت النساء، شيمة ذلك بل يبكي، ال الرَّجل أنَّ تعودت، هكذا أو أعتقد، ألنني
بعض يف قليلة قطرات تنزل وقد يفيض، أن الدَّمع ومنعُت نفيس، حبست الرغبة تملكتني
أن أُحبُّ وهنا الظاهرة، هذه يف الِعلِّة عن أبحُث أخذُت الحالة هذه تكرَّرت ا فلمَّ األحيان،
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جميع أسباب إىل يهتدي أن استطاع إذا إال علًما، يكون أن يُمكن ال النفس علم إنَّ أقول
أنَّ بمعنى نفسية، حتمية هناك إنَّ النفساني العالم «فرويد» أقوال ومن السلوك، مظاهر
نجهل كنَّا إذا وإنَّنا علة، إىل يستند بل الصدفة، وليد ليس اإلنسان أعمال من عمل كل

املعرفة. إىل الوصول عن وعجزنا جهلنا إىل يرجع فهذا العلَّة،
كانت التي الباطنة، الخفية األسباب يف أتأمُل رشعت إنَّني فأقوُل: نفيس إىل وأعوُد
عند املعروفة القوانني من ألن الوراء؛ إىل ورجعُت النظر، وأطلب البكاء، ذلك إىل تدفعني
فتُشكُِّل كامنة، وتظلُّ تثبت الصغر، يف تقع التي األحداث أنَّ النَّفساني التحليل مدرسة
مدرسة وكوَّن عنه انفصل الذي «فرويد» تلميذ — «أدلر» ويقول املستقبل، يف السلوك
يف امُلستقبل، يف حياته أسلوب تُشكل التي هي الخامسة، سنِّ حتى الطفل حياة إنَّ أُخرى:
والصالت الحب ويف املعاش، منها يكسب التي املهنة، اختيار ويف والناس، باملجتمع صلته
املهنة، واختيار باملجتمع، الصلة «أدلر»: نظرية ترتكَّز الثالثة، األمور هذه ويف الجنسية.

والحب.
بل الوالدة، منذ الطفل اها يتلقَّ التي التأثريات إنَّ فيقول: «أدلر» أستاذ «فرويد» ا أمَّ
تكبت التأثريات، هذه بعض وأنَّ املستقبل، يف تصحبه أمه، بطن يف وهو أي الوالدة، قبل
وقد الظهور، تحاول حيَّة تظلُّ ولكنَّها ذلك، إىل وما والرتبية، التقاليد بعامل النفس يف
واألمراض اليقظة، وأحالم األحالم، يف يبدو كما نفسها، عن لإلفصاح ُملتوية ُسبًال تتَِّخذُ

ذلك. آخر إىل العصبية،
إيل يدفع الذي الرس، ذلك الطفولة عهد يف ألتمس أن وحاولُت نفيس، إىل فرجعُت

الرجولة. عهد يف البكاء يف الرغبة
بعض عند الدار، خارج أهيل فأبعدني صغري، وأنا تُوفيت والدتي أنَّ إىل فاهتديُت
ثمَّ بكيُت، قد أكن ولم الليل، آخر البيت وعدت املعتادة، باملراسم االحتفال تمَّ أن إىل الناس،
مثلهم؟ تفعل أال تبكي، ال فلماذا أمهاتهم، موت عند ليبكون الناس إنَّ وهللا نفيس: يف ُقلُت
البكاء. عن فامتنعت عجيٌب، أمٌر هذا تبكي؟» «ملاذا نفيس: من سخرت ثم لحظة فبكيت
وشعرُت العاطفية، حياتي يف بنقٍص الرجولة سنِّ يف شعرُت إنَّني القول: وُجملة
بمقداره تماًما أشعر لم الذي الحزن، ذلك فأكملت حبها، إىل واحتجت الوالدة، بمنزلة
عن بالبحث أي األساس، ذلك عىل نفيس وعالجُت الكرب، يف به وشعرت الصغر، يف وقيمته
معنى وليس فتزوجت، الزواج، يف إال ذلك يكون ولن أمه، اإلنسان يحب كما أحبه، شخٍص
أغلب أنَّ أزعم ولكنني السبب، هذا بمثل يندفع وينشده الزواج عن يبحث من كل أن ذلك
املرء.» يُحبها أنثى أول هي األوىل ألنَّ أمهاتهم؛ صورة زوجاتهم يف ينشدون يتزوجون الذين
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والجسم النفس

قسمان: العقلية والحياة وجماعات، أفراًدا بأرسه، اإلنساني للعالم املحركة القوة هو العقل
وحياة أنواعه، بكامل اإلرداي أو الشعوري التفكري مظاهر وتضمُّ ظاهرة، عقلية حياة
تجري التي اإلرداية، غري أو الالشعورية، النفسية الظواهر جميع وتشمُل باطنة، عقلية
أو بتجنُّبه، لنا قبل ال ، ٍ معنيَّ بسلوٍك القيام إىل فتدفعنا منَّا، علٍم غري عىل نفوسنا أعماق يف

أحيانًا. رده
«الشعور». أو الظاهر» «بالعقل اصطالًحا: األول القسم ى ويُسمَّ

«الالشعور». أو الباطن» «بالعقل الثاني: القسم ى ويُسمَّ
واالنتباه، كاإلرادة، الشعورية: ملكات عىل ينطبق الظاهر العقل أنَّ املعروف ومن
امُلختلفة، والوجدانات واملشاعر واإلحساسات والتمييز، والقصد، والتصميم، الفكر، وحرص

الشعورية. الفكرية الحياة مظاهر من ذلك إىل وما
وميول حيوانية، غرائز من نُفوسنا أعماق يف نُِكنُّه ما عىل فينطبق الباطن العقل ا أمَّ
يشمل وكذلك امُلتعاقبة، األجيال مرِّ عىل البرشية السالالت عن ورثناها فطرية واستعدادات
حياتنا مراحل ويف الطفولة، عهد منذ نفوسنا يف نُكنها التي واملشتهيات، والرغبات امليول

الفردية.
ا أمَّ إرادي. ال واآلخر إرادي، أحدهما والنشاط: الحركة من لجسمنا نوعان ة وثمَّ
البدنية، والحركات األعمال مجموعة وتشمل لنا، معروفة فهي اإلرداية، البدنية الحركات
أعضاء وسائر والقدمني اليدين كتحريك باإلرادة، منعها أو بها، القيام منَّا كلٍّ وسع يف التي

اليومية. حياتنا يف مآربنا قضاء يف وتسخريها استخدامها ألفنا التي الظَّاهرة، الجسم
ال التي الباطنية، واألحشاء األعضاء حركات فتشمل اإلرداية، غري البدنية الحركات ا أمَّ
س، التنفُّ وحركات الرشايني، ونبضات القلب، ات كدقَّ إلرادتنا، تخضع وال عليها، لنا سلطان
من الباطنية الجسم أجهزة به تقوم ما كل وبالجملة الصماء، والغدد واألمعاء، واملعدة
سالمة إىل إجماًال وترمي اإلرداة، عن مستِقلَّة وعٍي، غري عىل منَّا تجري التي األعمال،

وصيانتها. وحفظها العضوية، أو البدنية، حياتنا
أو واعيٍة نفٍس إىل انقسامها حيث من النظام، هذا إىل إذن تخضع البرشية فالنفس
ملكات فتشمل الظاهر؛ العقل أو الواعية النفس أما إراديٍة. ال أو واعيٍة غري ونفٍس إرادية،
للجسم الظاهرة أو الخارجية األعضاء بمثابة وهي ذكرها، مرَّ التي الظاهرة، النفس

اإلرداية. بالحركات املتمتعة
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للنفس، البطني التجويف بمثابة فهو الباطن؛ العقل أو الالشعورية النفس أما
الخاصة الفطرية وامليول والنزاعات الحيوانية، الغرائز وهي للنفس، أحشاء ويضمُّ
يف كبتت التي الفرد، بحياة الخاصة والرغبات امليول كذلك يضم ثم البرشي، بالجنس
فيها، نشأ التي البيئة تعاليم مع لتعارضها ا إمَّ وشعوره، وعيه عن وانفصلت نفسه، أعماق
حني الواعي العقل فنبذها واالحتمال، الطَّاقِة حدِّ فوق ُمؤملة ذكريات تضمنَّت لكونها ا وإمَّ

مواجهتها.2 أو ِلها تحمُّ عن عاجًزا نفسه وجد
وهي القديمة، املدرسة إحداهما مدرستان: هناك النَّفس لعلم املتقدم للتقسيم وتبًعا
أو الجويف النفس علم بمدرسة أحيانًا ى تُسمَّ والتي الالشعور، أو الباطن العقل مدرسة

البرشية. الطبيعة من املجهول مدرسة تعني وهي القراري،
وله الفكرية، حياتنا من واألقوى األهم الشطر هو النَّفس أرسار من املجهول كان وملَّا
العقل دراسات طغت فقد العملية، الحياة يف وتوجيهنا وأعمالنا ترصفاتنا يف األثر أبلغ
3. املعىلَّ القدح لها وأصبح الحارض، الوقت يف النفسية الدراسات من عداها ما عىل الباطن
وإليه األعظم، وإمامها الباطن، العقل مدرسة زعيم هو فرويد، سجموند والعالمة
إذ النفس؛ لعلم الحديثة املدرسة ونظريات مبادئ من األوفر القسط اكتشاف فضل يرجع
مرحلة عاًما أربعني زهاء بها قام التي املتواصلة، العملية وتجاربه العلمية بجهوده بلغ
من كثري عن النقاب فكشف البعيدة، وأغواره الالشعور أعماق يف قبله من أحد يبلغها لم
التداعي أسلوب باسم املعروف النفيس التحليل يف أسلوبه طريق عن البرشية النفس أرسار
وضع وقد قبل، من عالم فيه يسبقه لم بابه، يف طريف نوعه، يف فذٍّ أسلوب وهو املطلق،
به طلع الذي األحالم، تفسري يف املشهور بمؤلفه املدرسة، لهذه األسايس الحجر فرويد
أساس عىل تقوم التي املشهورة نظريته نه وضمَّ العرشين، القرن من األول العام يف العالم
وأنَّ العملية، الحياة يف تحقيقها تعذر مكبوتة، ورغبات شهوات عن تعرب إنما األحالم أنَّ
ردَّ كما الطفولة، عهد يف كبتت التي البدائية، الجنسية بالنزعات غالبًا تتصل الرغبات هذه

الجديد». «املجتمع يف بك، فتحي محمد املستشار اليومية: والحياة النفس علم 2

حالة حالتني: للعقل إن يُقال أن األصح وإنَّ أكذوبة، نظريته إنَّ وُقلنا: الباطن» «بالعقل املنادين خالفنا 3

النظرية هذه خالفنا وحني مثًال، والنوم الراحة فرتة مثل السكون وحالة املادية، الحالة وهي الحركة،
القوة تتفرع ومنهما األوالن، املؤثران هما والشبع الجوع وإن الحيوانية» «اإلنسانية هي نظريتنا إنَّ قلنا

أكذوبة. الباطن العقل كان هذا وعىل الجنسية،
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نظره يف فاألحالم األحالم، مثل ذلك يف مثلها الجنيس، الكبت إىل النفسية األمراض معظم
اليقظة. يف بأحالٍم يشء أشبه والهسترييا النوم، يف بهسترييا يشء أشبه

تعاليمها فانترشت الباطن، العقل مدرسة بناء رصح قام وأعوانه فرويد يد وعىل
تطوًرا فأحدثت واكتشافاتها، ببحوثها وغمرته املتمدين، العالم أرجاء ت وعمَّ ومبادئها،
فرويد مدرسة أنَّ بالذكر، جدير هو ا وممَّ العلم، حياة يف النظري ُمنقطع يكون يكاد علميٍّا
ناحية وهي البرشية، الطبيعة نواحي من ُمعينة ناحيٍة إىل وبحوثها جهودها ُجلَّ وجهت
القرار. منها تبلغ كادت وحتى البحث، نواحي من عداها ما عىل وآثرتها الجنسية، غريزة
عىل تقوم كانت وإن وهي أخرى، مدارس فرويد مدرسة عن تفرَّعت وقد هذا،
مجاهل من أُخرى نواحي إىل وتنقيبها بحثها يف اتجهت لكنها أيًضا، الباطن العقل نظرية
التي املشهورة، الجمعي العقل نظرية صاحب يونج، العالمة مدرسة فظهرت الالشعور،
وقد البرشي، للجنس امُلتعاقبة السالالت عن املوروث الالشعور عىل خاصة أهمية تعلق
وبحوثه، دراساته من وافٍر بقسٍط والسيطرة التَّسلُّط حب غريزة يونج العالمة خصَّ
مدرسة ثمَّ فرويد، لها تخصص التي الجنسية الغريزة عىل وعنايته باهتمامه وآثرها
خصَّ وقد الفردي، النفس علم يف املشهورة بنظرياته العالم عىل بزغ الذي أدلر، العالمة

الفرد عالقة عىل ُكربى أهمية يعلِّق فهو واهتمامه، عنايته من قسٍط بأوفر الذَّات غريزة
عىل ُكربى أهمية علَّق كما سواه، ونفس نفسه بني الفرد وموازنة بغريه، وصالته ببيئته
النفيس، التكافؤ قانون باسم املشهور النفيس القانون صاحب وهو بالنقص، الشعور
وكذلك نقٍص، أو ضعٍف من به يشعر ا عمَّ نفسه يعوِّض أن الفرد ُمحاولة إىل يرمي الذي
يف واألنثى الذكر بني التفاوت مرجعها والتي الذَّكري» «االحتجاج باسم املعروفة نظريته

حالتها. تغطية األنثى ومحاولة االجتماعي» «املركز الطبيعية الصفات

الحرة النفس

الدكتاتوريون نادى طاملا ولقد العرص. هذا طراز هي شعارها، أو الُحريَّة نعمة لعلَّ
أو االستعمارية أو الرأسمالية الدول جشع من ودولهم أوطانهم حريَّة بالحريَّة، أنفسهم

واالجتماعية. والدينية والسياسية الشخصية بحرياته الفرد ونادى ضغطها،
الخوف، الثقيلة: القيود هذه أوَّل ولعلَّ والتقاليد، بالعبادات مقيَّدة النفس أنَّ عىل
والخوف الخيبة، من الخوف الخوف، قيد بثقل يشعر اإلنسان يخطوها خطوة كلِّ ففي
الخوف. رضوب من مئات إىل املرض، من والخوف الرئيس، غضب من والخوف الفقر، من
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السيئة الرتبية زادتها ثمَّ مألتنا، املخاطر من بأنواٍع ولدنا يوم العالم هذا واجهنا إنَّا
إليها ضممنا حتَّى اإلنس، بمخاوف نكتِف فلم وتجسيمها، املخاوف بتعظيم خطًرا،

األوهام.4 بمخاوف ضاعفناها حتى الحقائق، مخاوف كفتنا وما الجن، مخاوف
نفس ولكلِّ وأنواعه، ألوانه اختالف عىل الخوف، هذا من النَّاس تعاسة أكثر إنَّ
مهزلة حياتنا أصبحت حتى ، خاصٍّ شكٍل من الخوف يف يبدو الجنون، رضوب من رضب
حدث ولو وهم، الفقر أنَّ مع الفقر من خوًفا جمعه، يف والرشه املال عىل الحرص يف تتجىلَّ
وعىل منصبه، عىل يخاف املوظف وهذا الفقر. من خوفه من أتعس صاحبه كان ما فعًال
وغري للرؤساء ويذل الخوف، بهذا نفسه يبيع فهو ميعادها، يف الرتقية أو العالوة تفوته أن
وهكذا يخف، لم لو يضيع كان وما منصبه، حفظه ُسبُل يف نفسه تضيع حتى الرؤساء،

السخيفة. حتى املخاوف، من يتحرر أن استطاع أحًدا نجد أن َقلَّ وهكذا.
وأقىس، أشد املخاوف من نوًعا وجدنا جانبًا، الخوف من النوع هذا تركنا نحن فإذا

سخيفة. تكن مهما والتقاليد، العادات عىل الخروج من الخوف وهو
والحفالت واألفراح املآتم يف يخضعون وهم فالسفة، أو عقالء نسميهم ن ممَّ كم
إيمانهم مع والتقاليد، واألوضاع املالبس يف االلتزامات من سخيفٍة لرضوٍب ذلك، إىل وما

املألوف. عىل الخروج من خوًفا بسخافتها،
اإلنسان، نفس تسرتق املخاوف من سلسلة لوجدتها الناس، حياة إىل نظرت لو وهكذا

الرتاب. يف أنفه وتضع وتذله
إنسانًا لوجدته وحدها، للحقائق وخضع كلها، املخاوف هذه من إنسان تحرَّر ولو
فال كله، هذا نستطع لم وإن بالجنون يُرمى لقد حتى قومه، مألوف عن خارًجا غريبًا،
خمسني نفك أن الخري فمن قيد، مائة نفك أن نستطع لم وإذا بعضه، نستطيع أن من أقل
باعتداٍل، وعش الفقر، من تخف وال ع فتشجَّ بالشجاعة، إال القيود فك نستطيع ولسنا قيًدا،
أدب، يف بنفسك واعتز املنصب، ضياع من تخف وال ع وتشجَّ تكون، ما النتيجة ولتكن
بها تشعر لم القيود، وكرس الحرية من لذَّة ستشعر أنك شكَّ وال تكون، ما النتيجة ولتكن
خرج خانٍق جوٍّ يف والعائش أطلق، الحبيس بها يشعر التي اللذة من نوع هو عبد، وأنت

الطلق. الهواء إىل

والسلطات. والتقاليد العادات أمني بك أحمد مقال 4
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املجرم، إجرام تسبب التي هي أحيانًا جاعة فالشَّ محمودة، شجاعة كل ليست ولكن
كرس أردت فإذا الجهل، مع قيمة للشجاعة ليس واألعراض، واألموال األنفس عىل وتََعدِّيه
ما امية، السَّ املبادئ من لديك وليكن تكرسه، لم وادرس القيد، هذا نوع فادرس القيود

مبادئك. ُق ويحقِّ غايتك إىل يُوصلك منها والتحرُّر القيود فك أنَّ معها ترى
إىل عشقها ويدعوك وتعشقها، الحقيقة تعرف أن القيود، من التحرُّر أنواع خري

والسلطات. والتقاليد العادات قيود من ُمتحرًِّرا بها العمل

االنتحار نفسية

ناشٍئ وانفعاٍل ، عصبيٍّ اضطراٍب أثر عىل والقنوط، اليأس روح النفس عىل تغلب حني
كرامة، هبوط أو زوجة، أو منصب أو نقود عىل الحصول يف خيبة من أو رصاٍع، من
نُطلق ما وهو لحياته، حدٍّ وضع إىل املضطربة املجهدة النفس هذه صاحب يعمد قد
بمركب الشعور أو يق، بالضِّ املمزوج الخوف الحقيقية، الدَّوافع ومن االنتحار، اسم عليه
االنتحار، نسبة زيادة يف كبريًا أثًرا العامة والحياة الطبيعية، للعوامل أنَّ كما النقص،
الطبقات يف شيوًعا أكثر االنتحار أنَّ املوضوع، هذا بحثه يف بروس م. الدكتور أثبت وقد
واالنتحار العلم أنَّ أثبت كذلك الجاهلة، أو املتأخرة الطبقات يف منه واملثقفة، املتمدينة
رة، املتأخِّ الطبقات بني نادرة االنتحار حوادث أنَّ دائًما املشاهد فمن مًعا، يسريان صنوان
هو آخر، عالم أثبت وقد املدنية، أمراض من مرض فاالنتحار هذا وعىل الحيوانات، وبني
أماكن يف يدوية أو ذهنية، أعماًال يزاولون من بني يكثر االنتحار أن فار، وليم الدكتور
يف املشتغلني بني ويندر واملكاتب، واملصانع، الفنادق، وعمال واألطباء، كالفنانني، ُمقفلة؛
الرجال؛ بني عنها النساء بني االنتحار نسبة وتزيد والفالحني، والصيادين كالتجار الخالء
يف االنتحار يقصدن وال العاطفة،5 تثري ُمؤثِّرة مواقف خلق إىل دائًما يملن النساء أنَّ ذلك
يلجأ بينما إسعافها، يسهل التي كالسموم الفعالة، الوسائل أقل يستعملن فنراهن ذاته،

والشنق. والحادة، النارية، كاألسلحة الحال، يف تُميُت الة فعَّ وسائل إىل الرِّجال
إىل ُمطلًقا يرجع وال واالهتمام، والعناية، العطف، من الكثري األطفال، انتحار ويُثري
ضبط تنمية وإهمال الرتبية، سوء نتيجة الغالب يف هو إنَّما ُمتَّزن، عقٍل أو سليٍم تفكرٍي

الجديد». «املجتمع اجتماعية مشكلة االنتحار 5
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االنتحار، نسبة من الحدِّ يف كبري أثر الديني وللوازع الطفل، عند األعصاب وقوة النفس
االنتشار كثري كان بينما شيوًعا، أقل االنتحار كان وإرلندا، وإسبانيا كإيطاليا بالد ففي
تُحتُِّمُه دينيٍّا، رشًفا االنتحار اليابانيون ويَُعدُّ وأمريكا، وأملانيا وهنجاريا كالنمسا بالد يف
عمًال االنتحار يعدون القدماء واإلغريق الرومان وكان خاصة، ُمناسبات يف املعتقدات
وخاصة الشجاعة، من نوًعا األحيان من كثري يف االنتحار يعدُّ العرص هذا وحتى مجيًدا،

مالية. بضائقٍة أو بالرشف، يتعلق عندما
العصبي، الضغط أو الحرارة، شدة إنَّ حتى ا، جدٍّ الحساسية شديد النَّاس وبعض
النفسية، والوساوس املخاوف ع تتجمَّ الدوافع هذه نطاق ويف االنتحار، إىل رسيًعا بهم يدفع
والتنافس الصناعي، واالنقالب الرسيع، التطور أنَّ كما االنتحار، إىل بأصحابها تدفع التي
الشعوب بني االنتحار نسبة زيادة إىل األشياء أدعى من الحياة يف الطويل والكفاح الوحيش،
الواقع يف االنتحار وليس املدنية، أمراض من مرض االنتحار أنَّ يف شكٍّ من وما املختلفة،
تماًما يعتقد التي اذة، الشَّ ظروفه وبني املكبوتة، اإلنسان رغبات بني خارسة معركة إال
يف السليمة، العقول رت توفَّ إذا تقلُّ االنتحار نسبة أن يف شكَّ وال عليها، التغلب استحالة

سليٍم. مجتمٍع يف سليمٍة، أجساٍم
وغامرة قائمة الحايل القرن نصف خالل الحديثة النفسية الدراسات دائرة لبثت لقد
الباطن العقل نظريات وطبَّقت املتمدين، العالم أرجاء الجديدة واكتشافاتها بنظرياتها
واالقتصاد، والتعليم، كالرتبية، االجتماعية، النواحي من كثرٍي يف صورها، اختالف عىل
اإلجرام، وُمعالجة والقانون، االجتماعية، والخدمة والفنون، والتاريخ، واألدب، والسياسة،
اختلف تطبيًقا العمرانية، الحياة ميادين ُمختلف من وغريها النفسية، األمراض وعالج
من الكثري عن النقاب لنا كشفت قد الباطن، العقل دراسات إن يقولون: إذ ومداه؛ أثره
من فهمه علينا استعىص مما مظاهرها، بعض من الغامض لنا ت وفرسَّ الحياة، أرسار

يقول: إذ فتحي؛ بك ملحمد التايل الواقعي الحادث نسوُق وهنا قبل،

الوقت وكان البحر، شاطئ عىل للنُّزهة خرجُت الصيف، يف برأس كنت بينما
التقيت إذ املصيفني، من والغادين بالرَّائحني غاص والشاطئ الظهر، قبيل
علينا فأقبل الحديث، أطراف نتجاذب واحد اتجاه يف مًعا فِرسنا معاريف، بأحد
سأله التحيَّة، تبادل وبعد امُلقابلة، الجهة من قادًما لرفيق صديق ذلك أثناء
بطبيعة سيمر كان وملَّا ُعشته، إىل ذاهٌب أنَّه منه فعلم وجهته، عن رفيقي
ُمعدَّات بها صغرية ربطة وبها يده، رفيقي إليه مدَّ فقد رفيقي، عشة عىل الحال
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العشة آل يخرب وأن بها، مروره عند بعشته يرتكها أن يف ورجاه استحمامه،
ذلك وجه عىل الغضب أمارات الفور عىل فبدت «الغداء»، يف انتظاره بعدم
ُمهرِوًال وانرصف الجفاء، من بيشءٍ ة املهمَّ ورفض أساريره، وانقبضت الصديق،
ُمؤلٌم وقٌع اذ الشَّ لوك السُّ لهذا فكان وداٍع، تحيَِّة أو اعتذاٍر بكلمة ينبس أن ُدون
األمر هذا وقوع ارتباكه، يف زاد ا وممَّ حرية، شبه يف أوقعه صاحبي، نفس يف
بما السري متابعتنا أثر عىل صارحني وقد تعارفنا، حداثة مع منِّي مرأى عىل
قد كان إذا عما صاحبي فسألت ظنوٍن، من نفسه ساور وما ألم، من به أحسَّ
العالقة صفاء تعكري شأنه من قبل، من يشء املذكور صديقه وبني بينه وقع
مرَّت عابرة مالحظة أنَّ بيد سلبًا، فأجابني الجفاء، هذا مثل إىل يدعو أو بينهما،
معها يلتبس قد لدرجة البرشة، أسمر كان الصديق ذلك أنَّ وهي بخاطري،
أنه الفور عىل حُت فرجَّ الخدم، طبقة من بأنَّه قبل، من يعرفه ال من عىل األمر
برشته، يف الواضح العيب هذا بسبب بالنَّقص، شعوًرا نفسه قرارة يف يُعاني
ولذا املصيف، أثناء والهندام الزِّي يف املألوف التسامح ُروعي ما إذا سيما وال
شعوره لتغطية واألنفة؛ الكربياء من تفاهته عىل صديقه طلب يُلبِّي أن رفض
اسرتاح التفسري هذا لصاحبي أبديُت ا فلمَّ أمره، بحقيقة وليشعرني العيب، بهذا

وعطٍف. إشفاٍق إىل صديقه من وغيظه حنقه وتبدَّل صدره، وانرشح إليه

الجرائم يف ونتائجها أوديب عقدة

الطفولة، عقد من عقدة وأظهر أقوى أديب»، «عقدة باسم املعروفة النفسية العقدة تعدُّ
والكراهية، جانب، من العشق أو الجنيس، الحب بني والديه من الطفل موقف عن تنشأ التي
يكرب، حني الطفل سلوك يف عظيم أثر العقدة لهذه كان وملَّا اآلخر، الجانب من الغرية أو
بعض يف التورط إىل تدفعه فقد وتنشئته، تربيته مرحلة يف ُموفًقا حالٍّ تُحلُّ لم إذا فإنها
يشغله الذي املركز بني ملا السيايس، القتل ة وبخاصَّ القتل، جرائم بينها ومن الجرائم،
تشابه، من الطفولة عهد يف الوالد مركز وبني بالقتل، املقصود لطة السُّ صاحب أو الزعيم،
أخرى جرائم إىل اه يتعدَّ بل السياسية، الجريمة عند يقف ال قد العقدة، هذه أثر أنَّ عىل
والدوافع العوامل عن كله البعد بعيدة الظاهرة، ومربراتها مسوغاتها تكون سياسية، غري

القتل. إىل دفعت التي الحقيقية، النفسية
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زوجته، ُمعاملة يُيسء وهو الجار رؤيته ملجرَّد جاره قتل شاب قضية هذا، أمثلة ومن
أو صلة أية الزوجة أو بالجار تجمعه ال أنه حني يف ويهينها، ويرضبها الجار، زوجة أي

معرفة.
وقائعها حدثت مماثًال، دوًرا الوالدي» «املركب فيها لعب أُخرى قضية وقائع ة وثمَّ
املحامي استوب هوجو األستاذ الجنايات محكمة لدى فيها املتهم محامي وكان برلني، يف
الذي املؤلف يف وقائعها روى وقد العامليني، النفسيني املحللني كبار من أيًضا وهو بربلني،
املعروف املؤلَّف وهو ألكسندر، فرانز الدكتور وهو آخر؛ عاملي محلل مع باالشرتاك وضعه
واملجتمع» والقايض «املجرم باسم اإلنجليزية اللغة إىل ترجم والذي وقضاته» «املجرم باسم
وهذه العصبي»، االضطراب نتيجة قتل يف «رشوع عنوان تحت بعدها وما ١٧٣ صفحة

املجال: به يسمح الذي بالقدر صة ملخَّ وظروفها، املذكورة، القضية وقائع هي
عمل، بال يسري غري وقتًا لبث وقد عمره، من الثالث العقد منتصف يف شابٍّا كارل كان
املتنقلة برلني فنادق من ُمتواضع فندق عىل وفد األُمسيات أحد ويف بيضاء، صحيفته كانت
من عليها النَّار أطلق بها خلوته وحال الفندق، غرف بإحدى معها ونزل خليلته، ومعه
وملَّا قصرية، فرتة ظلَّت إغماء نوبة به نزلت ذلك أثر وعىل صدغها، نحو صوبه مسدس
بالحادث الرشطة أبلغ كما إلسعافها، ودعاه األطباء بأحد تلفونيٍّا اتصل غشيته، من أفاق
كارل أنَّ التحقيقات من تبنيَّ وقد التحقيق، رهن عليه القبض فأُلقي بجريمته، ُمعرتًفا
بعد يطلقها ثمَّ الفتاة عىل النار كارل يطلق بأن وذلك االنتحار، عىل اتفقا قد كانا وعشيقته
فيه ظهرت الذي اليوم مساء يف تنفيذها عىل ما وصمَّ خطتهما وضعا وقد نفسه، عىل ذلك
من َجْعبَتِهما يف ما أفرغا ا فلمَّ والخالعة، اللهو أماكن من عدَّة زارا التنفيذ وقبل الحادثة،
غرفتهما إىل قصدا ثم الوداع، خطابات لتحرير الحانات إحدى يف جلسا وشهوات رغبات
الذي املسدس وكان املتقدمة، الصورة عىل تمت التي االنتحار، خطَّة لتنفيذ الفندق يف
أطلق أن بعد أنَّه املحقق وذكر مالها، من خليلته له اشرتته قد الحادث يف كارل استخدمه
وآثر نفسه، عىل النار إطالق عىل يقَو لم أفاق وملَّا عليه، مغشيٍّا فخرَّ شجاعته، خانته النار

للقضاء. نفسه يُسلِّم أن
بدء يف تعذَّر وقد العينني، إحدى إبصار أفقدتها ولكنَّها قاتلة، الفتاة إصابة تكن لم
عامر فتى كارل فإنَّ املزدوج، االنتحار تربِّر معقولة بواعث أو أسباب كشف التحقيق
كان وإنما الذكر، يستحق املالية الوجهة من ضيًقا يُعاني ال ونشاًطا، ًة صحَّ ممتأل البدن،
والده وكان صغريًا، طفًال كان مذ أمه ماتت والنساء، الخمر ناحية من اإلرداة ضعيف
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الحرب انتهاء بعد ولكن — األوىل العاملية الحرب — الحرب خالل يف الجيش يف ضابًطا
ينقصها نشأة كارل فنشأ دائًما، منزله عن يغيُب عمله بحكم وكان مهندًسا، اشتغل
يف وجنَّد الجيش، يف كارل ع تطوَّ شبابه ِسني أوىل ويف األبوية، والرعاية الوالدي اإلرشاف
كارل يجد لم فرقته، حت وُرسِّ الحرب انتهت وملَّا الجبهة، بحرس أُلحق ثمَّ العامل، القسم
طويلة فرتات تتخلَّله ُمتقطًِّعا، عمله كان بل العلمية، ُمؤهالته ضعف بسبب ُمنظًَّما عمًال
معيشته يف يعتمد كان إذ شديًدا؛ ماليٍّا ضيًقا يُعاِن لم كارل فإنَّ هذا ومع البطالة، من
ُمرتَّب من عليه يحصل كان ما وعىل الدولة، من يتقاضاها كان التي البطالة إعانة عىل

آلخر.6 آٍن من بها يقوم كان التي األعمال عن مكافأة أو وقتي
تشتغل وكانت األقاليم، يف الُوسطى الطبقة من فقرية، أُرسة من فإنَّها الفتاة ا أمَّ
تعرَّفت وقد برلني، من الغربية املنطقة تقطن التي الكبرية، العائالت إحدى لدى كخادم
بينهما نشأت تعارفهما، أثر وعىل الذكر، اآلنفة املأساة وقوع قبل أشهر بضعة من بكارل
مخطوبة كانت كونها من الرغم عىل أحبته، أنها كما الفتاة كارل فأحبَّ غرامية، عالقات
به، وتعلُّقها بكارل تعارفها بعد ما إىل خطيبته وظلَّت أهلها، لها اختاره لشخٍص َقبْل من
كارل عن تُْخِف لم أنَّها كما أهلها، رغبة عىل نزوًال الخطبة تفسخ أن تستطع لم أنَّها مع
يتزوجها، أن يوم ذات كارل عليها عرض وقد خطيبها، من موقفها وحقيقة ُظروفها،
يعينه ثابٍت ومرتٍَّب مستقٍر، عمٍل ذا أصبح ما اذا إال لها، بعًال التخاذه استعدادها فأبت
يحقق لم ولكن النساء، وُمخالطة الخمر رشب عن وأقلع الزوجية، الحياة بأود القيام عىل

عالقتهما. استمرار دون تُحل لم الحارضة ظروفه فإنَّ ذلك ومع الرشوط، هذه كارل
محال يف نفقات من يحتاجانه ما لسدِّ األحيان؛ أغلب يف مالها من تنفق الفتاة وكانت
قلبه وهب بأن اذ الشَّ الوضع بهذا لنفسه كارل ريض يرتاديانها، كانا التي والتسلية، اللهو
يُعزِّي كان ولكنَّه فآجًال، عاجًال يكن لم إن تتزوجه، وسوف آخر لرجٍل مخطوبة لفتاة
لها يفتح أن مقدوره يف أصبح لو لها زوًجا التخاذه استعدادها أظهرت الفتاة بأنَّ نفسه
يف عليها يلحفان اللذين والديها، غضب خشية خطيبها من الزواج رضيت إنما وأنها بيتًا،

ملشيئتهما. اإلذعان رفضت ما إذا منها بالتربُّؤ دانها ويهدِّ الزواج،

«املرصي». بك فتحي محمد الدكتور املستشار مقال 6
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انفعال ونوبات ُمضطربة، وجدانات آخر إىل آٍن من يتخلَّلها العاشقني عالقات كانت
معنوي وانهيار نفيس، تخاذُل إىل يُؤدِّي الطرفني أحد غضب فكان نفسية، وثورات
املتالطمة والوجدانات املضطربة، االنفعاالت من املوجات هذه وكانت اآلخر، الطرف لدى
نفسها قرارة يف تُعاني فهي وعشيقها، خطيبها بني أفكارها وتشتُّت الفتاة، حرية مبعثها
أن يف برغبتها فتاها صارحت يوم ذات ويف وقلبها، عقلها بني الوطيس حامية معركة
من فيها جديد ال التي املصارحة هذه ولكن خطيبها، زواجها بعد ما إىل معشوقته تظل
موقع كارل نفس يف وقعت الحارض، ملوقفها الطبيعي الحل هي والتي العملية، الوجهة
أجلها من تصدَّع قوية صدمة فكانت عنيًفا، هزٍّا املضعضعة نفسه أرجاء وهزَّت الصاعقة،
الوجهة من مغزاه الفتى يفقه لم عصبي انهيار وأعقبه األوصال، املفكَّكة شخصيته بناء
نظِر يف بعيٍد حدٍّ إىل بغيًضا سيكون موقفه بأنَّ األوىل للمرَّة شعر كونه عدا النفسية،
وعىل فيه، وقع الذي املأزق من مخرًجا له يجد ولم عينيه، يف نيا الدُّ فأظلمت ضمريه،
الوحيد، الحلِّ فهي االنتحار، فكرة إىل يهديه الباطن عقله خالل من وميض له الح األثر
لها قيمة ال أصبحت حياته بأنَّ فكرته ُمربًِّرا ِبخاِطِره، جال ِبَما فتاته الفور عىل فصارح
من للتخلُّص الوحيدة، الوسيلة هو االنتحار وأنَّ أرسة، رب يكون أن يستطيع ال أنَّه دام ما
العالم إىل معه يصحبها أن ترجو بأنها الفور عىل الفتاة فأجابته وآالمها، الحياة متاعب
وما الحياة، أعباء ل تحمُّ عىل تقوى ال األعصاب، مهدَّمة أصبحت قد كذلك فإنَّها اآلخر،
عىل يكرهونها أهلها وإنَّ خطيبها، تُِحبُّ ال فهي جساٍم، وآالٍم وشقاءٍ بؤٍس من يكتنفها
الظُّنون ويُسيئون يمقتونها، أصبحوا إليها النَّاس أقرب إنَّ إذ إرادتها؛ رغم منه ج التزوُّ
وعدوانًا، ظلًما بالرسقة اتهمتها الكربى أختها فإن جزاًفا، الباطلة التُّهم لها ويكيلون بها،

اآلخر. العالم إىل رحيله يف وتُرافقه بكارل تلحق أن نفسها قرارة من تُريُد فهي
بذلك ينقذ سوف أنَّه نظره يف االنتحار برَّر وقد املتبادل، االنتحار لفكرة كارل اطمأنَّ
ثم ومن واملتاعب، باآلالم محفوف ومستقبل قاء، والشَّ بالبُؤِس مملوءة حياة من معشوقته

الفكرة. لتنفيذ الخطة وضعا
الوجهة من أراني قائًال: املتقدِّمة الوقائع عىل استوب هوجو األستاذ عقب وقد
هذا مثل اتِّخاذ إىل وعشيقته كارل دعت التي األسباب بأنَّ اإلعراب عن غنى يف التحليلية،
النفس يف تبعث التي الوجيهة، بالبواعث هي وال الحقيقية، األسباب ليست القايس، القرار
معشوقته، لقتل كارل عنها حدثنا التي االعتبارات فإنَّ الحياة، من التخلص يف الرغبة
باطنية، وعوامل نفسية، بواعث لتغطية الباطن، عقله دبَّرها ظاهرية مربرات إال هي ما
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عنها نشأت التي الفجائية، الظروف أنَّ كما املسوغات، تلك من نفسه قراراة يف غوًرا أبعد
فتاته أنَّ بعيٍد زمٍن منذُ يعلم كان كارل فإنَّ والدهشة، النظر تسرتعي ملما االنتحار، فكرة
الوضع هذا عىل منها موقفه يف يَر لم هذا ومع به، تقرتن سوف وأنها آخر، لرجٍل مشبوكة
ُدون االعتبار، هذا عىل للحادث، ابقة السَّ ة امُلدَّ طوال فصاحبها نفسه، عىل غضاضٍة أيَّة
إىل املضغوطة بوجداناته وأدَّى غرٍة حنِي عىل أهاجه الذي فما تربًُّما، أو اعرتاًضا يُبدي أن
بعد ما إىل عشيقها يظل أن عليه الفتاة اقرتاح إنَّ االنتحار؟ فكرة إىل ذلك فدفعه االنفجار،
مثل عليها ينبني ال جانبها من تضحية فهي إليه، وإخالصها له، وفائها عىل دليٌل الزواج،
ملوقفه الحايل الوضع من ماديٍّا يُغري ال خطيبها من زواجها أنَّ كما النفسية، الثورة هذه
ُمجاهرتها ُمجرَّد كان فإذن نحوه، السابق عهدها عىل ُمقيمة ستظل أنها دامت ما منها،
ف ترصُّ تربير يف بذاته يُغني ال خطيبها، من زواجها بعد الودِّ عىل املحافظة يف برغبتها،

خليلته. نحو اإلجرامي الفتى
عشق أنَّ تُنبئنا النفيس، بالتحليل خربتنا إنَّ يقول: هوجو األستاذ استطرد ثم
عن محجوبًا الظاهر يف كان وإن معنى، العاشق الشعور يف له ُمتزوجة، المرأة الشخص
تحقيق عىل ينطوي هو إذ التحليلية؛ الوجهة من داللته الباطن يف له ولكن شعوره، وعيه
يف كبتت ثمَّ الطفولة، عهد يف األم نحو هة ُموجَّ األيَّام من يوم يف كانت باطنية، جنسية رغبة
The Oedipus Infantile Tituation الطفيل» أُوديب «موقف أنَّ أعني الالشعور، أعماق
شخًصا فإنَّ أُخرى، بصورٍة العملية، الحياة يف جديد من مرقده من ويُبعث يستيقظ، أخذ
سلف الذي كارل خليلة فاقرتاح آخر، رجل حقِّ من رشًعا هي المرأة، ُمغتصبًا أصبح ثالثًا
إليقاظ الشعوريًا باعثًا كان كونه مجرد إال إليه، بالنسبة مغزى أدنى له يكن لم ذكره،

مضجعه. من وإثارته أوديب موقف

نفسيٍّا الجريمة دراسة

استخدام وهي الجريمة، ميدان يف الحديث النفس علم إليها يهدف أُخرى ناحية ة ثمَّ
أصبح فقد منه، الوقاية أو اإلجرام ُمعالجة يف النفسية والوسائل النفيس، التحليل أساليب
األمراض عن طبيعته يف يختلف ال كمرض اإلجرامية، وامليول النَّزعات عالج يف يستخدم
تصطدُم عمليٍَّة بطريقٍة العصبية ظواهره عن ينفس املجرم كون حيث من إال العصبية،
يف يكنه ما عىل للوقوف الفرد، نفسية تحليل إىل النفيس التحليل ورمى القانون، مع
أعماق يف مكبوتة نفسية عقد أو مكظومة، إجرامية ونزعات ميول من الباطن عقله َجْعبَة
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الجريمة، يف التورُّط إىل آجًال أو عاجًال تدفعه أن ، حلٍّ بغري بقيت إذا شأنها من الالشعور،
تفاديها. أو ُمقاومتها معها يتعذَّر لدرجة ذاته عىل قويٍّا سلطانها يكون وقد

والثاني: بدني، نشاط أحدهما: النشاط؛ من نوعني عىل اإلنسان حياة من تقوُم
امُلسيطرة الفكرية القوى مجموعة أو النفس، فهو بنوعيه النشاط هذا مصدر ا أمَّ عقيل.
إرادي، نشاط أحدهما: نوعني؛ عىل ألفيناه البدني النشاط لنا تأمَّ واذا املادي، الجسم عىل
وسائر اقني والسَّ كاليدين اإلرداية، بالحركة الظاهرة الجسم أعضاء عىل البادي وهو
وهذه باإلدارة، حركتها وقف أو تحريكها، اإلنسان وسع يف التي الخارجية، األعضاء
الذي وهو إرادي، غري نشاط وثانيهما: اإلرداي. العصبي الجهاز من حركتها تستمد
القلب كرضبات الباطني، التجويف يف املكوَّنة األجهزة أو الباطنية، األعضاء به تقوم
وسائر اء، مَّ الصَّ والُغدد الهضمي، والجهاز التنفيس، الجهاز وحركات الرشايني، ونبضات
العصبي الجهاز مصدرها اإلرداة، عن ُمستِقلَّة ذاتية بحركة املتمتعة واألحشاء، األعضاء
ى ويسمَّ إرادي، أحدهما: النفساني؛ النشاط من نوعان ُهناك هذا، عىل فقياًسا اإلرداي، غري
اإلرداي، التفكري ومظاهر الواعي، العقل ملكات جميع ويشمل الشعور، أو الظاهر العقل
وثانيهما: وجودها. ونحسُّ الشعورية حياتنا يف نكابدها التي والوجدانات، املشاعر وجميع
الحيوانية الغرائز ويشمل الالشعور، أو الباطن، بالعقل اصطالًحا ى ويسمَّ إرادي غري
كما البرشي، الجنس منها انحدر التي السالالت، عن املوروثة الفطرية والنزاعات وامليول،
ر تطوُّ مراحل يف الفرد كابدها التي والوجدانات والذكريات، والخواطر، األفكار، يشمل
بها، عهده لطول ا إمَّ نفسه، قرارة يف أكبتها أو نسيها ولكنه والدته، منذ الفردية حياة
يتعرَّض كالتي — مروعة أو ُمخيفة حوادث أو ُمؤملة، ذكريات عىل تنطوي لكونها ا وإمَّ
ُمحرَّمة، ونزعات يات، ُمَشهِّ عىل تنطوي لكونها ا وإمَّ — القتال ساحات يف الجنود لها

العامة. واآلداب االجتماعية للتقاليد وُمناقضة
وممارسات وتجارب محن من اإلنسان يُكابده ما كلَّ أنَّ النفس علماء ويُفرتض
يطويه بل نفسه، صفحة من الزَّمان يد تمحوه ال الطفولة، عهد يف ة وبخاصَّ عقلية،
جوف يف يرسب بل ر، يتبخَّ ال املايض ذكريات من اإلنسان ينساه فما قلبه، أعماق يف
عرشات بعد الطفولة عهد يف مارسها التي القديمة الذكريات بعض تطفو وقد الالشعور،
فيذكر ة، خاصَّ ظروف أو مناسبات يف مرقدها من فتُبعث الشعور، سطح عىل السنني،
سبيل وعىل منسيًا، نسيًا أصبحت أنَّها ظنَّنا وُكنَّا العهد ذلك يف كابدها خواطر أو حوادث
تهذي جعلتها ى بحمَّ أُصيبت عمرها، من السادسة الحلقة ُمنتصف يف سيدة أنَّ أذكر املثال

39



والشذوذ النفس فلسفة

أجنبية بلغة تتكلَّم أخذت املرض بحران يف هي وبينما الحرارة، درجة ارتفاع فرط من
حني طفولتها يف تعلَّمتها كانت التي اإلسبانية، اللغة أنها بعد فيما تبنيَّ عنها، غريبة
تستعملها تعد ولم عمرها، من الرَّابعة يف وهي غادرتها ثم والدتها، مع إسبانيا يف أقامت
يُحيص الذي بالسجل، يشء أشبه الباطن فالعقل كله، النسيان نسيتها حتى بعد، فيما
األحالم؛ ظواهر هذا، من نذكر أن وحسبنا اإلنسان، بحياة تمرُّ صغرية وكل كبرية كل
وسيلة إالَّ هي إن األحالم من األوفر القسط أنَّ عن النَّفيس، التحليل أساليب كشفت فقد
أعماق يف املكبوتة أو املكظومة ومشتهياته ورغباته، أمانيه، عن التعبري يف الباطن، العقل
والرُّموز، ور الصُّ عىل تقوم فيها التعبري وسائل لغة ولكنها الالشعور، لغة فاألحالم نفسه،
رموزها حل أمكنه فمن بالهريوغلوفية، يشء أشبه وهي القديم، البرشي العقل لغة فهي

كبريًا. نجاًحا ذلك يف النَّفيس التحليل رجال نجح وقد قراءتها، استطاع وطالسمها،
وسائل، من وسيلة أنَّها عىل النفيس التحليل دلَّ إذ املرضية؛ النفسية الظَّواهر كذلك
الرمزي التعبري عىل تقوُم لكنها املكبوتة، وُمشتهياته رغباته عن الباطن العقل تقيِّد

األحالم. مثل ذلك يف مثلها النفسية، أو البدنية، باألعراض
وشعوره وعيه فاقد وهو النائم، به يقوُم وما املغناطييس، التنويم ظواهر ة وثمَّ
املعروفة الظَّاهرة ة وبخاصَّ الباطن، العقل ُوجود عىل تدلُّ التي فات، والترصُّ األعمال من

النومية. باليقظة
تفكري ظواهر من البرشية النفس تكنه ا عمَّ النفيس، التحليل إجراءات كشفت وقد هذا

وإرادته. اإلنسان وعي عن مستقل باطني،
ويشمل موروث، منها نوع نوعان: فهي الباطن العقل منها يتألَّف التي العنارص ا أمَّ
انحدر التي البرشية، السالالت عن اإلنسان ورثها التي الفطرية، واالستعدادات امليول
اإلنساني للنوع الفكرية الحياة يمثِّل ألنَّه الجمعي؛ بالالشعور ى يُسمَّ ما وهو منها،
مرَّ وما النفسية، وتأثُّراته وخواطره، الفرد، ذكريات ويشمل ُمكتسب، منها ونوع بأرسه،

حياته. مايض يف كابدها وتجارب محن من به
يف األثر من لها وما الطفولة، مرحلة عىل كربى أهمية النَّفيس التحليل علماء ويعلق
الحديثة املدرسة س ُمؤسِّ وهو — فرويد سجموند مة العالَّ أنَّ ذلك اإلنسان، حياة ُمستقبل
ُمستقبله. تُحدِّد التي هي الطفل حياة من األوىل السبع السنني أنَّ يعتقد — النفس لعلم
التي الفطرية، ونزعاته الحيوانية، غرائزه عىل ُمعتمًدا العالم، هذا باب يلج فالطفل
امليول من مجموعة حياته فتسود األوىل، العصور يف الهمجي اإلنسان عليها يعتمد كان
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ال اإلباحة، حدود أقىص إىل إباحي فهو املتمدين، املجتمع ونُُظِم تتَِّفُق ال التي والنزعات،
إىل الطفلية الجنسية نزعاته ه ويُوجِّ القوانني، يعرف وال بالحقوق، وال باآلداب، يعرتف
له وتلذُّ الغري، متاع عىل االعتداء يستبيُح أنَّه كما واملحارم، األهل من إليه، النَّاس أقرب
املسفوك، الدَّم برؤية ويرسُّ باألذى، ويفرح حوًال، منه األضعف الحيوانات فيعذب القسوة،
إىل بفطرته نَزَّاٌع فالطفل الضحيَّة، ذبيحه حول يجتمعون حني األطفال عىل يشاهد كما
بعض يف مستورة تكون قد النزعة، هذه كانت وإن أحٍد، عىل يخفى ال بها وولعه القسوة،
قد ولكن عقله، ودخائل الطفل بنفسية خبري غري يكشفها فال ُمقنعة، تبدو إذ األحيان؛
الغرابة إىل ويدعو النَّظر، يسرتعي بروًزا الحاالت، بعض يف بارزة القسوة مظاهر تكون

والدهشة.
االجتماعية الخدمة ملكتب ابقة السَّ املديرة روته حادثًا هذا، عىل شاهًدا وحسبنا
ذات منزلها غادرت األجنبية األرس إحدى أنَّ يف يتلخص وهو القاهرة، أحداث بمحكمة
مخدعه، يف أمه تركته رضيٌع أخٌّ لهم وكان املنزل، يف يلعبون الصغار أبناءها تاركة يوٍم،
ار، الدَّ ردهة إىل مهده من الصغري أخاهم وحملوا خلوتهم، فرصة أخوته باقي فانتهز
طربًا ُقون يُصفِّ أخذوا ثم النار، به وأشعلوا برتوًال، عليه وسكبوا كبرٍي، طشٍت يف ووضعوه
كانت بما ُمبالني غري تحرتق، وهي الصغرية الضحيَّة موقد حول يدورون وهم ويهلِّلُون،
األطفال هؤالء مثل وهكذا النَّار، التهمتها حتى االحتضار وأنَّات األلم، صيحات من تُبديه
الغابرة العصور يف يُقيمونها كانوا التي الرَّاقصة، الهمج حفالت من حفلة وعي غري عن

لإلله. قربانًا للنار امُلقدمة الضحيَّة حول
وما بأرسه، البرشي الجنس حياة لنا ص يلخِّ ٌر ُمصغَّ مثٌل النفسية، الطفل حياة إنَّ

التلخيص. بنظرية يسمى ما وهو تطورات، من به مرَّ

املال نفسية

طبيعية، وميول غرائز من أسالفه عن الفرد يرثه ما تأثري يف االجتماعي، النفس علم يبحث
وتأثري النَّفس، يف املال تأثري هذا، ُمقدمة ويف شخصيته، يف فيها يعيش التي البيئة وتأثري
وراءه، نسعى ونحُن لنا، اغل الشَّ غُل الشُّ وهو الحياة، عصب هو فاملال املال، يف النَّفس
كل كان هل نتساءل، أن لنا ولكن الكثري، منه نمتلك أن ونأمل عليه، للحصول ونشَقى
األسمى والهدف الُعظمى الغاية هو ألنه املال؛ وراء األمل، وذاك الشقاء وكذلك السعي هذا
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اتساع بسبب التجارة؛ يف ببعض بعضها السلع ُمبادلة العسري من صار حني لإلنسان؟
البرشية، ر لتطوُّ تبًعا والصنف، النُّوع يف البضائع واختالف الحاجات، وتعدد األسواق،
منها فصكَّ النقود، إىل التفكري فهداه ثابتة، بقيم السلع يقوِّم أن اإلنسان عىل لزاًما أصبح
املطبوعة كالورقة قيمة، بذات ليست ذاتها يف والنقود ن، املتلوِّ املتنوع الوفري الكثري العدد
بني يميِّز الذي األبدي، الرمز طيَّاتها يف تحمل ولكنها واملائة، والخمسة الجنيه فئة من
ونشقى ونسعى نَِكدُّ إذ فنحن والبؤس، السعادة بني والفاقة، الرَّغد بني والفقر، الغنى
الفضيَّة، القطع أو الوريقات، تلك أجل من ذلك نفعل ال املال، عىل الحصول يف ونأمل
كحبِّ واملعنوية والكساء، كالغذاء املاديَّة حاجاتنا عىل نحصل لكي إنَّما ذاتها، الذهبية أو
ُحبُّ ِللنَّاِس ﴿ُزيَِّن تعاىل: قال بواسطتها، النفس عىل وامُلحافظة بالعظمة والشعور التملُّك
اْلُمَسوََّمِة َواْلَخيِْل ِة َواْلِفضَّ الذََّهِب ِمَن اْلُمَقنَطَرِة َواْلَقنَاِطرِي َواْلبَننَِي النَِّساءِ ِمَن َهَواِت الشَّ

نْيَا﴾. الدُّ اْلَحيَاِة َمتَاُع ٰذَِلَك ۗ َواْلَحْرِث َواْألَنَْعاِم
الثروة؟ هي ما اآلن ولنتساءل

ثروة تُقاُس كانت فقديًما واملكان، الزَّمان باختالِف يختلُف ؤال السُّ ذلك وجواب
مراعي يف األفراد ثروات تُقاس اآلن حتَّى زالت وما األنعام، رءوس من يملكه بما الفرد

الرءوس. من يملكون ما بمقدار وأسرتاليا أمريكا
رزقه، وسعة الفرد ثروة به يوزن ا ممَّ واألرض، العقار كان ببعيٍد ليس وقٍت وإىل

بالنقود. أي والجنيه؛ والقرش باملليم تقدَّر ُعموًما الثروة فإنَّ اآلن ا أمَّ
بها يسعه أداة أو كوسيَلٍة، إليه ينُظُر من فمنَّا املال، نحو ة الخاصَّ نظرته منَّا ولكلٍّ
بها التي الدعامة أنَّه يرى من وِمنَّا االقتصاد، كرجال امُلتباينة، دة امُلتعدِّ رغباته تحقيق
كأولئك عظمى، غاية أو نهائي، كهدف املال إىل ينظر إنه أي الحياة؛ إىل نفسه تطمنئ
ُمتباينًا يبدو املال، نحو النظر وجهة يف الخالف أنَّ ومع بخالء، بأنهم ننعتهم الذين
يقول ذلك ويف للمال، حبها يف تختلف ال كلها النَّاس أنَّ إالَّ وأخيه، املرءِ بني ُمتضاربًا
كأساٍس املال إىل ينظُر النَّفس، علم ائي أخصَّ أنَّ غري ا﴾، َجمٍّ ُحبٍّا اْلَماَل ﴿َوتُِحبُّوَن تعاىل:
أموالهم، بها األفراد يستخدم التي بالطريقِة إالَّ يهتمُّ ال وهو الحياِة، رصُح عليه يقوُم

نفوسهم. يف الطريقة تلك وتأثري
الغرائز وأهم الحياة، يف وسلوكه اإلنسان، شخصية يف تأثريًا للغريزة إنَّ قلنا لقد
هي الوفرية، الكميات منه يكتنز فتجعله املال، نحو ونظرته اإلنسان، سلوك يف تؤثِّر الذي
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دمنا ما الحياة يف باًال وأهدأ اطمئنانًا، أكثر أنَّنا تُشعرنا التي الغريزة تلك التملك، غريزة
املال. من الكثري نمتلك

فيتملكهم الكوارث، عىل امُلعني الحياة، سبب كأنه املال إىل ينظرون الذين أُولئك ا وأمَّ
ما معتمة، قاتمة نظرة املستقبل إىل وينظرون الحياة، إىل االطمئنان بعدم عميق شعور
باأليدي، عليه وقبضوا ادخروه، يشء منه أصابهم ما فإذا منه، بغيتهم يمتلكون ال داموا
هو ما ينتظرون ألنهم بها؛ يشعروا لم نازلة، بهم نزلت إذا وحتَّى تفكري، أو تدبري بغريُّ

منها. أسوأ
إغفال إىل صاحبها تدفع التي بالعظمة، والشعور السيطرة، غريزة أيًضا وهناك
ثمنه، أعني املالية، لقيمته بالنسبة ولكن ومنفعته، لجودته بالنسبة اليشء، قيمة تقدير
احتقار هو آخر، ودليل به، ثقتنا زادت الطبيب، أتعاب ارتفعت كلَّما أنَّه ذلك عىل والدليل
يشرتي الذي الحكيم، الرجل لذلك وازدراؤهم املتواضعة، للمتاجر الغريزة تلك تملُِّكهم

الثَّمن. بنصف ولكن فاخٍر، محلٍّ من هم يشرتونه الذي اليشء،
لم فإن بالسيطرة، والشعور والعظمة، السمو، إىل ونرنو الظهور، نعشق ُكنَّا وملَّا
بمشاهدة أعني ُمبارشٍة، غري بطريقٍة إظهارها إىل لجأنا بأنفسنا، ذاتنا إظهار يف نُفلح
إن أنَّه ننكر أن يمكننا وال املمقوت، واإلرساف الفاخرة، السيارات واقتناء الفخمة، الحفالت
باستنكار أحيانًا نتظاهر عندما أنَّنَا والواقع ما، يوًما فسيحبه اآلن الظُّهور أغلبنا يحب لم
واألُبَّهة، العظمة من فيه ُهم ما عىل نُفوسنا أعماق يف نحسدهم وتبذيرهم، اآلخرين إرساف

مثلهم. نكون لو ونتمنَّى
ينعم ال التي القاسية، الرضورات إحدى هي اإليراد، مع املرصوف موازنة وإنَّ
أمٍر اليد بسط عن واإلمساك النَّفس ضبط أنَّ فيه شكَّ ال ا وممَّ منَّا، قليٌل نفٌر إال بثمرتها
وألوان شتَّى أنواٍع من العالم يف بما األلم، هذا يُعوِّض ما هناك أنَّ ومع للغاية، ُمؤلٍم
املتع أحسن إىل التطلع عن نكف ال أنَّنا إال التكاليف، القليلة البسيطة املتع من ُمتعدِّدة
إال ُق تتحقَّ ال مكانتنا، وأسمى سعادتنا، غاية أنَّ يف التفكري عن ننفكُّ وال ثمنًا، وأغالها

الثروة. من شطٍر أكرب عىل بالحصوِل
كياننا أنَّ وهي عقولنا، عىل املتسلَِّطِة الفكرة تلك من التخلُّص العسري من كان وملَّا
أشياء تتطلَّب والتي نحياها، التي الحياِة نوِع عىل يتوقفان املجتمع، يف ومركزنا الحياة، يف
شطٌر لدينا كان إذا إال تحقيقه يمكن ال وهذا اقتنائها، من بدَّ ال متنوعة، وحاجات كثرية،
أصدقائنا من أقل بأنَّنا شعرنا القدر، ذلك وجود يتيرسَّ لم فإذا لرشائها، يكفي املال من
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منهم، أكثر سننفق فإنَّنا املال، من الالزم القدر نقيض وعىل حولنا، من ُدون وأنَّنا قدًرا،
عليهم. وسمونا بتفوُِّقنا فنشعر عندهم، ا ممَّ أجود أو أكثر أشياء سنقتني وبالتايل

ويحرتمه ويكرهه، والده يحب فالطفل دة، ُمعقَّ عالقة وأبيه الطفل بني العالقة إنَّ
النفسية عقدته ُن تكوِّ املضطربة، امُلتباينة املشاعر هذه كلُّ منه، ويخاف ويغاُر ويحتقره،
ويحقد يكرهه وحني مثله، يصري لو يتمنَّى ويحرتمه والده الولد يحبُّ وحني أبيه، نحو
من التقليل إىل فيتوق ومقدرًة، وجاًها، مركًزا، منه وأقلُّ أبيه، ُدون بأنَّه يشعر عليه،
النقود، يف ُممثَّلة الثروة لجمع فيندفع وازدرائه، منه، والنيل والسيطرة، والقدرة، العظمة،

أبيه. عىل ويتفوق يسمو بحيازتها لعلَّه
ضحيَّة إال هو إن رشاهة، يف ويربِّيه ويجمعه، املال يكدُِّس الذي البخيُل، والرجُل
أصابته قد أو مات، أنَّه أو عمله، أبوه فقد فربَّما قديًما، فيها نشأ التي واألحوال، الظروف
إنَّه نقوُل: والفاقة، البؤس أحضان يف بها وتلقي األرس، بثروات تُودي التي تلك من كارثة،
أوضح يف له كشفت التي القاسية، البيئة تلك ملثل ضحيَّة البخيل، الرجل ذلك كان ربما
عليه، حريًصا ُمتكالبًا فنشأ الحياة، يف تأثريها وقوة املال، قيمة املثل، وأقوى الدروس
املحنة أمام وأرسته هو ودونيته، مهانته ذكر ُمخيِّلته يراِوُد التي الفرتات، تلك يف ًة وخاصَّ

املال. إىل والحاجة
بل عليه، حريصني املال، عىل ُمتكالبني يجعلنا ما هو فحسب بالدونية الشعور وليس
ذلك ومثل املال، حبِّ يف املرذولة الصفات تلك فينا يُثري لنا، الغري حبِّ بعدم الشعور إنَّ
الشعور لذلك مستجيبة متعها، وتنبُذُ الحياة، رضورات نفسها تحرم العانس املرأة تلك
تنظر الذي مالها ِخُر فتدَّ بها، الغري اهتمام وعدم وعزلتها، وحدتها، لها ُر يصوِّ الذي الدفني
التعبري فأجاد الشعور، هذا عن اعر الشَّ َ عربَّ وقديًما ِتَها، ِشدَّ وقت وُمعنٍي صديٍق كخري إليه

بقوله:

م��ال��ي ي��ا ن��ادي��ت إذا ن��دائ��ي إال ي��خ��ذل��ن��ي ن��ادي��ُت إذا ال��نِّ��داء ك��لُّ

للحصول الالزمة الوسيلة هي حيُث من النقود، قيمة يعرف ال طفًال ما يوًما تجد ولن
يعرفون ال األطفال من الكثريين أنَّ غري ذاتها، يف صحيحة املعرفة وهذه حاجاته، عىل
يُفرطون الذين آبائهم إىل يَعوُد ذلك أنَّ يف شكَّ وال حكَمٍة، يف استغاللها أو إنفاقها، وجوه
ُدون دائًما، يُريُد ما كلِّ عىل الحصول الطفل يتعوَّد أن النتيجة فتكوُن عليهم، خاء السَّ يف
ً خطأ املبدأ هذا يف أنَّ والحقيقة كامًال، إشباًعا الطِّفل رغبات إشباع بمبدأ متأثرين عناءٍ

44



والشذوذ النفسية الفلسفة

نشرتي ما نجد لن فإنَّنَا الحلوى، عىل مثًال نقود، من معنا ما كل أنفقنا أنَّنَا فلو كبريًا،
يُريُد، ما كلَّ الطِّفل نمنح أن الخطأ فمن له، ُعظمى فائدٍة ذات تكون قد غالية، لُعبة به
السوء، وصديق املخلص الصديق بني التمييز يستطيع ال فيشب العطاء، يف له نُفرط وأن
ما ُرسعان ولكن والده، كرم معه كريًما الخارجي العالم يكون أن آمًال الحياة، يف ويميض
كوى الشَّ وتنتابه نفسه، إىل القلق يتطرَّق ثمَّ ومن خطأه، فيكشف امُلرَّة، الحقيقة تصدمه

يغشاُه. الذي امُلحيط قسوة من ائمة الدَّ
ينتهي أن ويحتمل ُمبذِّرين، ُمرسفني يشبون فهم البخالء، أبناء هؤالء نقيِض وعىل
لهم األسمى الهدف جعله إىل إليه، حاجتهم وشدة وقيمته، املال، يف التفكري استمرار بهم

كنزه. من ويكثرون جمعه، إىل فيسعون الحياة، يف
عادة، السَّ لفظ عليه نطلق ما هو حاجاتنا، عىل والحصول رغباتنا، تحقيق أنَّ ويبدو
لكي أو سعيدة، حياة نحيا فلكي عليه، ُف ونتلهَّ وراءه ونسعى ننشده الذي األمل ذلك
نظرنا إذا إال يتأتى لن وذلك ُمتَِّزنَة، ُمعتدلة حياة نحيا أن يجب الدنيا، يف بالسعادة ننعم
علم رجال ُم يتقدَّ وُهنَا حيح، الصَّ موِضِعِه يف أمٍر كل ووضع الحكمة، بمنظار األشياء إىل
يعدو ال الذي املال، إىل املتزايد املتواصل ميله يزجر بأن اإلنساني، للعالم بالنُّصح النفس

الكمالية. ثم األساسية حاجاتنا عىل للحصول واسطة يكون أن
املال بأنَّ اعرتافنا ومع بنفوسنا، يسمَوا ولن شخصياتنا، يُهذِّبَا لن والثروة فالغنى
التي النفسية، مشكالتنا حل هو ذلك تحقيقه، يسعنا ال شيئًا ُهناك أنَّ إال هام، يشء
النفسية، املشكالت هذه حلِّ يف نتحكَّم أن أمكننا فلو اإلنساني، املجتمع يف كياننا يف تتحكَُّم
العصبية، الطبائع ذات الفئة تلك من ُ وأهنأ أسعد حياة لعشنا ضئيلة ُمرتباتنا وكانت

«املرصي». األرقام الخمسة يبلُُغ دخلها كان ولو حتَّى

أوديب عقدة من أمثلة

عن بربلني، واملحامي املعروف، العاملي النفيس املحلِّل استوب، هوجو األستاذ رواه ا ممَّ
أوًال عليها النار يطلق بأن االنتحار، عىل معشوقته مع «كارل» يُدعى شاب اتِّفاق حادث
كارل أطلق أن بعد ولكن نفسه، عىل يُطلقها ثم الغرض، لهذا عشيقته اشرتته مسدس من
النار إطالق يستطع ولم قواه، خانته الفندق، غرفة يف معشوقته، رأس عىل الرصاص
بالدراسة استوب وقام طة، للرشُّ نفسه سلََّم ثمَّ الفتاة، إلسعاف طبيبًا دعا بل نفسه، عىل
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معشوقته، قتِل يف الرَّغبة إىل «كارل» دفعت التي الالشعورية العوامل دراسة التحليلية،
حرمان وهما: يه ِبِشقَّ أُوديب» «موقف تحقيق إىل هذا بعمله رمى إنَّما كارل أنَّ موضًحا
طريِق عن بها االتحاد ثم لها، الشعوريٍّا رمًزا عليها املجني من اتخذ التي الزوجة، من األب
وما ص١٨٣ وقضاته» «املجرم ُمؤلَِّفِه يف «استوب» األستاذ قال ثمَّ مًعا. املوت عىل االتِّفاِق

ييل: ما ساِبٍق فصٍل يف قبًال هذا أوضحنا كما — بعدها

دفعت التي الالشعورية الدَّوافع نكشف أن َما حدٍّ إىل استطعنا قد ُكنَّا لنئ
بدا كارل أنَّ كيف وهي األساسية، امُلعضلة فإنَّ جريمته، اقرتاف إىل كارل
الندم، أو باإلثم شعوًرا نفسه يف يُعاني ال الضمري، مرتاح الجريمة وقوع بعد
حتى حبٍّا بها هام التي الفتاة قتل ُمحاولته فإنَّ ، حلٍّ بغري أمامنا باقية تزال ال
يرمي باطني، معنى أو الشعوري مغزى ذا تكون وأن بد ال األخرية، اللحظة
روعه، من ويُهدِّئ الحساسية، الشديد القايس، ضمريه حدَِّة من الخفض إىل
تأثُِّرِه وانعدم نفسه، هدوء مغزى نُدرك أن علينا الستحال الفرض، هذا ولوال
يستحيل مستديمة عاهة بمحبوبته أحدث كونه من الرَّغم عىل بالنََّدم، وشعوره
االنسجام إنَّ املوت، من بنفسه نجا نفسه الوقت ويف وجهها، شوهت برؤها،
وزنه له أمر اس، الحسَّ ضمريه صوت وبني اإلجرامية، نزعته بني امللحوظ
الالشعورية، العوامل بعض هناك فإنَّ النفسية، الوجهة من ة الخاصَّ وأهميته
ذات النفس نزوات بني والوئام، االنسجام هذا ولَّدت التي الباطنية، والنزعات
لحلِّ فرصة لنا يهيئ ملا العوامل هذه دراسة أنَّ ذلك الضمري، وبني الشهوة
ذوي من النَّاس لبعض يتَِّفُق كيف وهو األفهام، حريَّ ما كثريًا الذي اللغز، ذلك
خطرية، جرائم ارتكاب عىل يُقِدُموا أن الرقيق، والشعور اسة، الحسَّ مائر الضَّ

الضمري. تأنيب أو بالخطأ، شعوٍر أي نفوسهم يُساور أن ُدون

سلوكه، يف واضح أثر له كان ا ممَّ ضمريه، ضغط تحت حياته طوال كارل عاش لقد
كان — األم وهي — املحرم لعشق نتيجة هو والذي واإلثم، بالخطيئة الباطني شعوره فإنَّ
ُمالزًما وشعوًرا حائرة، وجدانات نفسه يف وولَّد الدائم، القلق لديه وأورث يُالزمه، يفتأ ال
يف قلًقا جعله كما أبيه، منزل هجر إىل دفعه الذي الشعور وهو واالستقرار، االطمئنان بعدم
االتِّصاِل بشهوة الباطن يف ممزوًجا كان إيَّاها حبه ألنَّ النفس؛ مطمنئ غري ملعشوقته، حبه
إىل دفعته التي البواعث عن سئل ما إذا كارل وكان الالشعور، أرجاء مألت التي بمحرم،
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وهو الصورة، النَّمطي الجواب بذلك دائًما يُجيُب نفسه، وقتل معشوقته قتل عىل التصميم
ُمستشهًدا املنتظرة، وآالمها الزوجية، الحياة متاعب من قلبه حبيبة يُنقذ أن أراد إنَّما أنَّه
من — ثالثة أخوٍة أصغر وكارل — األكرب أخوه يُعانيه بما — قوله حد عىل — ذلك عىل
نهاره يميض كبرٍي، دخٍل وذو رفيًعا، مركًزا يشغل فهو الزَّوجية، حياته يف وشقاءٍ بُؤٍس
أموال تبدِّد املنزل، خارج الليل آناء تسهر املستهرتة زوجته ولكن العمل، عىل ُمكبٍّا ا ُمِكدٍّ
حياة فهي النهار، أطراف وتنام وشهوتها، ملذاتها عىل الشمال وذات اليمني ذات زوجها
أراد ولهذا جحيًما، أصبحت أخيه حياة وإنَّ الشقاء، درجات أقىص كارل يراها زوجية

ُمماثلة. حياٍة من معشوقته يُنقذ أن بجريمته كارل
أنَّه ذلك زعمه، وفساد ته حجَّ ببطالن للحكم يكفي «كارل»، يقوله فيما ل فالتأمُّ
الحياة ضحية أنَّ عىل الداللة واضح عمله، لتربير به جاء الذي املثل فإنَّ مقلوٌب، منطٌق
زوجها تخدع كانت التي وهي اآلثمة، هي فالزوجة الزوجة، وليست الزوج كان الزوجية،
خيانة ه حقِّ يف ترتكب لم يقتلها، أن كارل حاول التي املرأة أنَّ حني يف عليه، وتجني
كارل معشوقة كانت فلو اإلخالص، أو الوفاء، عدم عىل يدلُّ ما تقرتف ولم جريمة، أو
والحال أما معقول، سند الفتاة من وملوقفه مفهوم، سبٌب لجريمته لكان حبيبها خانت
عن يغيب ال مغزى له كارل، لسان عىل ة الحجَّ هذه مثل ورود فإنَّ ذلك، من النقيض عىل
الُشعوريٍَّة، نزعٍة من نفسه عليه انطوت ما يفضح فهو التحليل، بفن خربة أوتي من فطنة

َخاِئنٍَة. امرأٍة قتل نحو
نظرنا إذا إنَّنا الباطن؟ بعقله «كارل» عناها التي املرأة هذه تكون عساها من ولكن
إليها نظرنا إذا ولكن الخيانة، وصمة من بريئة إليه بالنسبة نجدها كارل، معشوقة إىل
كارل نظر يف تمثل فإنَّها لها، رشعيٍّا زوًجا قريٍب ا عمَّ سيصبح الذي خطيبها ناحية من
كزوج، خداعه يف تستمر أن وتبغي خطيبها، تخدُع فهي الخائنة، امُلخادعة املرأة دور
التي الوقائع يف َوَرَد ملا طبًقا ألنَّه — كارل وهو — آخر شخٍص عىل أمواله من وتُنفق
األم بمثابة له فكانت مالها، من عليه تُنفق كارل معشوقة كانت سابٍق، فصٍل يف ذكرناها
نفسه قرارة يف يشتهي كان بما تُعامله كانت كارل معشوقة إن أي طفلها؛ ترعى التي
وتأنيب باإلثم الباطني الشعور كارل نفس من أيقظ ما وهو أبيه، زوجة به تُعامله أن

املحرم». لعشق رمًزا منها اتخذ «ألنه الضمري؛
الرَّجل، شخصية يف تقمَّص أنَّه الواضح فمن معشوقته، قتل كارل اعتزم وقد أما
موضع يف نفسه نصب ثمَّ والده، األصل يف وهو الزوجية، الخيانة ضحية كان الذي
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أبيه، زوجة ثوب معشوقته كارل ألبس لقد الخائنة، املرأة بقتله الخيانة لهذه املقتص
يستطع فلم شديًدا، الباطن عقله نظر يف اندماجهما فكان واحٍد، شخٍص يف املرأتني وأدمج
كانت لو كما معشوقته، شخص يف أبيه زوجة يقتل أن له تسنَّى وبذلك بينهما، يُفرِّق أن
أبيه، شخصية يف شخصيته نفسه الوقت يف أدمج ثم والده، خانت التي هي املعشوقة

لرشفه. املنتقم األب دور بتمثيل قام وهكذا
كان الذي الضمري، تأنيب من يتحرَّر أن كارل استطاع كيف ندرك أن وسعنا يف
شهوة إلشباع طبيعية كنتيجة إيقاظه، املفروض من كان والذي الباطن، عقله أرجاء يمأل
ذلك والده، شخص يف التقمُّص ظاهرة إىل بالتجائه ولكن محرم، نحو هة موجَّ جنسية
له فبدت الباطنية، شهواته ويمالئ ضمريه يخدع أن استطاع امرأته، خدعته الذي الوالد
الشعور نفسه عن يبدِّد أن استطاع ثمَّ ومن املزعومة، ومسوغاته املوهومة القتل مربِّرات

الضمري. ووخذ باإلثم،
االنعكاس، لظاهرة امُلطبَّقة األمثلة خري من مثًال يعدُّ جريمته، من كارل موقف أنَّ عىل
يف يُكنُّها كان التي الجنسية، نزعته فإنَّ الغري، مرآة عىل باإلثم الشعور انعكاس وهو
منها اتَّخذ التي معشوقته، شخصية عىل صورتها انعكست أبيه، زوجة نحو قلبه سويداء
معصيته يرى فأصبح نفسه، يف بما واتهمها خطيئته، ثوب فألبسها أبيه، لزوجة بديًال
كانت ناحيتها من معشوقته أنَّ االنعكاس، عملية له ل سهَّ ا وممَّ سواه، مرآة عىل معكوسة
كارل فباتخاذ لخاطره، مرضاًة ذلك تفعل لكونها وزنًا يقم ولم وتخونه، خطيبها تخدع
ثمَّ ومن الخائنة، الزوجة قتل يف الرَّغبة لديه تولَّدت شخصيته، يف صه وتقمُّ الوالد، موقف

املحرم». «بعشق الخاصة الباطنة نزعته من التخلُّص أمكنه
كارل، عمل طبيعة بوجدانها تُدرك أن استطاعت الفتاة أنَّ الذكر، يستحق ا ممَّ إنَّ
كارل عىل انقلبت الحادث وقوع أثر فعىل االنتقام، معنى من عليه ينطوي ما ست وتحسَّ
خطيبها من فتزوَّجت والوئام، املحبة محل والخصام الجفاء بينهما وحلَّ شديًدا، انقالبًا
واملضايقات، املتاعب له وتسبب التحقيق، أثناء لكارل تكيد أخذت ثم ُفرصٍة، ل أوَّ عند
طوًعا، املوت تقبل لم أنَّها التحقيق يف أكََّدت وقد سبيًال، ذلك إىل استطاعت ما وتحرجه
وخدعها؛ بها غرَّر أن بعد سوًقا، االنتحار فكرة إىل وساقها عليها، أثَّر الذي هو كارل ولكن
كارل نحو العدائي موقفها عن التخيلِّ الفتاة تشأ ولم بقتلها، منها التخلص يريد ألنه
الشهود، بعض شهادة ضغط تحت النهاية يف اضطرت حتى التحقيق، أدوار جميع يف
كارل من موقفها تغريِّ أن بيدها، كتبتها التي الوداع خطابات تضمنته بما ومواجهتها

املحكمة. أمام
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إال فهمه، أو تفسريه يتعذَُّر ا ملمَّ التحقيق خالل الفتاة وقفته الذي املوقف هذا إنَّ
أدركت الفتاة فكأنَّ أيًضا، الشعوري عداِئيٍّ لعمٍل الشعوريًَّة، استجابًة أنَّه افرتضنا إذا

نفسه.7 أعماق يف الكامن كارل قصد حقيقة الباطن، بإحساسها
لها كان ما مشاعره، وملكت كارل، عقل عىل سيطرت التي الالشعورية، العوامل إنَّ
املربِّرات تجد لم لو التَّنفيذ، حيِِّز إىل تخرج أو وجودها، عن لإلعراب عملية وسيلة تجد أن
إنَّما الفتاة، بقتله أنه ظنَّ فقد جريمته، من موقفه كارل نظر يف تُربِّر التي الظاهرية،

العذاب. وصنوف واملحن باملتاِعِب، مليئٍة حياٍة من إلنقاذها ذلك يفعل
األغراض من مجموعة له ُق يُحقِّ فإنَّه النفس، وقتل االنتحار كارل اعتزام حيُث من ا أمَّ
املوت، طريق عن لوالدته، رمز هي التي بمعشوقته، االتحاد فرصة له يُهيِّئ أنه منها،
استطاع بذلك أنَّه كما أوديب»، عقدة إىل «نسبة األوديبية رغباته إشباع له يتسنَّى ثمَّ ومن
باإلثم الشعور من التخلُّص له يتم وبدأ لعرضه، املنتقم والده شخصية يف يتقمَّص أن
وهناك بمحرم، الوصال خطيئة ارتكب الذي االبن، نفسه يف يقتل بأن الضمري، وتأنيب
االنتحار أنَّ وهو أال االنتحار؛ إىل كارل نزعة تضمنته النفسية، العوامل أهم من آخر عامل
شخصيته، يف دمجه أو فيه ص تقمَّ الذي والده قتل وهي أخرى، أوديبية» «رغبة له ُق يحقِّ
لسان كان لو كما بمعشوقته، عالقته يف شعوريٍّا ال مثله الذي الدور له أتاحه اندماج وهو
االنتحار. طريق عن نفيس يف أقتله أن يجب أمي، عىل استحوذ الذي الرجل إنَّ يقول: حاله
ويقول األبد، إىل صوته وإخماد ضمريه من التخلُّص مغزى له لالنتحار كان هنا ومن
يكنه آخر، شخٍص قتل فكرة عىل ينطوي انتحار حادث كل إنَّ فرويد: سجموند العالمة

ضلوعه. حنايا بني املنتحر
وضح فقد االنتحار، فكرة تنفيذ من كارل منعت التي األسباب، نُبنَيِّ أن علينا بقي
بالندم، الشعور أو التأثُّر من ِمسحة أيَّة عليه يبُد لم الفتاة، عىل النَّار إطالقه أثر عىل أنَّه
موقفه عن يُدافع فكان عمله، إىل ُمطمئنٍّا مري، الضَّ مسرتيح بدا ذلك، من النقيض عىل بل
وديٍّ شعور إىل انقلب فقد والده نحو شعوره ا أمَّ وعناٍد، صالبٍة يف فه ترصُّ ُمَربًِّرا حرارٍة يف

ا. جدٍّ

املرصي. بك فتحي محمد الدكتور األستاذ رسالة 7
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ثوب ألبسها فقد أبيه، لرشف انتقم أنه لديه: الباطني معناه معشوقته كارل قتل إنَّ
بأن نفسه، عاقب فإنَّه ذلك وفوق أبيه، مرضاة ابتغاء فعل ما فعل أنَّه أو الخائنة، الزوجة
لغريزة املجال أفسح حدٍّ إىل الضمري، تأنيب لديه تضاءل وبذلك فؤاده، بحبيبة ى ضحَّ
النَّار يُطلق أن منه وطلبت املوت، الفتاة ترتِض ألم االنتصار، سبيل لها ويرسَّ الحياة،
له هيأ كما نظره، يف عليه ُغبار ال ُمربًرا، أضحى حيالها فموقفه اختيارها؟ بمحض عليها

محزنٍة. بفاجعٍة أبيه شخص يف التقمُّص فرصة منها التخلُّص بقصد الفتاة قتل
بحبيبة ي يُضحِّ أن كارل عىل فكان — كارل والدة — األوىل زوجته كارل والد فقد لقد
كارل تمثيل أثر وعىل الذَّاتي، القصاص معنى نفسه الوقت يف تكفل تضحية وهي فؤاده،
فطريق والخطيئة، باإلثم الشعور نفسه عن ى ورسَّ ألبيه، ا ِندٍّ أصبح املؤلَّفة املأساة هذه

عائق. يعيقها ال ُمعبَّدة، أصبحت ووالده بينه والوفاق الوئام
شعور أحدهما: وجدانان؛ كارل نفسية عليها انطوت التي الوجدانات، أقوى إنَّ
ال مركزه املظهر، سبيله شديد، جنيس ميل نزعة وثانيهما: والده. تجاه باإلثم م مجسَّ
الجنيس حبه فكان املضاد، الجنس نحو لديه نزعة كل فاقت أبيه، شخص يف شعور
موفورة، ذلك عىل واألدلة لحظة، آخر حتى الزمته التي النفسية، الوجدانات أقوى لوالده
كارل فإنَّ ضحيتها، خطيبته ذهبت والتي جريمته، من املستفادة النفسية الشواهد من
له تخلو أن يف أمًال والده، وبني بينه فرَّقت التي — معشوقته — أمه من يتخلص أن أراد
التي الالشعورية العوامل أشد كان ألبيه، كارل حب أي وسالٍم، وئاٍم يف أبيه مع الحياة
أبيه بني الفصل إىل رمى قد الباطن عقله فإنَّ منها، والتخلُّص معشوقته قتل إىل دفعته

ه. وأُمِّ
الشعور ذلك منهن، العدواني وموقفه النساء نحو أوًال: العدواني؛ كارل شعور إنَّ
عليها. حقده وشدة األكرب، أخيه زوجة عىل القاسية بحمالته مخرًجا له التمس الذي
قتل محاولته ثالثًا: النساء. من قبل من بهن تعرف بمن — إجماًال — اكرتاثه عدم ثانيًا:
الدِّاللة يف القاطعة النَّفسية الرباهني من كلها والده، ُمصالحة إىل التجاؤه رابًعا: معشوقته.

الجنس. لذات الشعوري ميل من كارل لدى توافر ما عىل
يف بالفتاة يلتحق بأن املحرم، نحو الجنسية نزعته يُريض أن كارل ُوسع يف كان لقد
إىل بالتجائه النَّزعة هذه من التخلُّص آثر ولكنه عليها، النار إطالق بمجرد اآلخر، العالم
رغبات تحقيق إىل تَرمي كانت بأبيه فعالقته أبيه، نحو هة املوجَّ «السلبية» الجنسية نزعة

األم. عشق من بدًال األب عشق أي باألب، االتحاد رغبة أعني املقلوبة» أوديب «عقدة
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عىل كارل وظلَّ عداها، ما عىل النهاية يف الحياة غريزة انترصت ملاذا يرى ثمَّ ومن
يُرزق. حيٍّا الحياة قيد

اآلتي: التعليق تقدَّم ما إىل استوب األستاذ أضاف وقد

نزعة إليه الباعث ليس ولكن إجراميٍّا، عمًال هنا نُعالج أن لنا تسنَّى لقد
باإلثم قويٌّ شعور مصدر كان الجريمة، لهذه األسايس الدفاع فإنَّ إجرامية،
بتأثري وقعت قد الجريمة إنَّ قل: أو الباطن، العقل يف ماثًال كان واملعصية،
ذاته فإنَّ العصبي» «للمجرم ِمثال خري يُعدُّ فكارل أخالقية، واعتبارات عوامل
عن عاجٌز فهو لجريمته، صاِدٍق بتعليٍل تُوافينا أن عليها تعذَّر قد الشعورية
يف به يحل تعذيب كل أو عقاٍب وكلُّ الباطنية، نزعاته من موقعه حقيقة فهم
إن إذ معينة؛ غاية تحقيق إىل يرمي ال األثر، عقيم يكون الظروف هذه مثل
إلصالحه وسيلة خري بل السجن، لعقوبة أهًال ليس فهو نفسيٍّا، مريض كارل
جوف يف الرَّابضة أوديب» «عقدة حل بغية النَّفيس، بالتحليل ُمعالجته هو
االجتماعية الحياة إىل العودة سبل له وتتهيَّأ فاء، الشِّ له يتمُّ ُهنَا ومن الالشعور،

الصالحة.

العقوبات لقانون وفًقا فإنَّه القانونية، الوجهة من كارل لقضية اذ الشَّ الوضع ا أمَّ
الفعل يُعدُّ — املتناقضات من خلًوا ليس القوانني من غريه أنَّ فيه شكَّ ال ا وممَّ — األملاني
السجن بعقوبة عليه ُمعاقبًا عليه، املجني طلب عىل بناء تقع التي القتل جريمة يف التام
أثر خاب إذا وإنما أصًال، عليه عقاب ال الجريمة هذه مثل يف الرشوع وأنَّ نسبيٍّا، املخففة
العينني إحدى إبصار كفقد ُمستديمة عاهة عنها نشأت ولكن القتل، حيث من الجريمة
قانون من ٢٢٥ املادة لنص وفًقا تكون العقوبة فإنَّ — كارل قضية يف حدث كما —

التام. الفعل عقوبة من كثريًا أشد األملاني، العقوبات
الجرم يرتكبون الذين املجرمني، من الفريق ذلك هو العصبي، باملجرم واملقصود
يف يُعاني الحالة هذه يف امُلجرم ألنَّ الضمري؛ عذاب من للتخلُّص القصاص، وراء سعيًا
ضمري بتأنيب ُمقرتنًا واإلثم، بالخطيئة مجسًما ُشعوًرا طفولته عهد منذ نفسه، قرارة
يهدِّئ أن شأنه من إليه يسعى الذي فالقصاص مصدره، يعرف وال معناه يفقه ال شديد،
ال الذي العادي، املجرم عن يختلف وهو الضمري، وخز آالم من ويسكن الشعور، هذا حدة

ووئام. سالم ضمريه وبني اإلجرامية نزعاته بني إذ ضمري؛ بتأنيب يشعر
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النقص ومركب املظاهر عشق

رأيتها إذا ولكن صادقة، نفخة فهي صادًقا، نفًخا منفوخة باملاء، مملوءة القربة رأيت إذا
كاذبة. نفخة فتلك بالهواء، مملوءة

البقرة من نزع إذا ولكن صادقة، نفخة فتلك حيٍَّة بقرٍة عىل بقرٍة جلد رأيت وإذا
كاذبة. نفخة فهذه بقرة، شكل الشكل ليكون تبنًا وحيش جلدها،

العظَمِة من طقٌم له البد أنه يرى فاملوظف الكذابة، النَّفخة من وأنواع أنواع وعندنا
يف عمله من فرغ إذا ويخلعه بذلته، يلبس كما بوظيفته، قيامه أثناء يلبسه والكربياء
وأمر صدره، وعال أوداجه، انتفخت الطقم لبس فإذا أيًضا، بذلته يخلع كما الوظيفة،
يُكلِّم كما ولكن الناس، يتكلَّم كما يتكلَّم ال فهو والعظمة، الكربياء وتصنَّع عنف، يف ونهى
نجد … اآللهة يترصف كما ولكن الناس، يترصف كما فليس ف ترصَّ وإذا َعبَْدُه، يُِّد السَّ
طبقات الصغار، املوظفني نحو الكبري واملوظف الجمهور، أمام غري الصَّ املوظف يف هذا
املوظف فزوجة وبناتهم، وأبنائهم زوجاتهم، أمام املوظفني دور ويف بعٍض، فوق بعضها
وتتصنَُّع لسانها، طرف من وتتكلَّم ُدونها، من عىل وتتكربَّ بأنفها، تشمخ أيًضا الكبري
املوظف زوجة مع املتوسط املوظف زوجة تفعل وكذلك وسكناتها، حركاتها يف العظَمَة

الصغري.8
الضخمة، واملكاتب الفخمة، الحجر عىل املوظف حرص الكذابة، النَّفخة لوازم ومن
مكتبه، عىل والتليفون الحجرة، بها تفرش والسجاجيد الباب، عىل والسعاة اب الُحجَّ وعدد
أصحاب وصول وصعوبة لسعادته، الزَّائرين د وتعدُّ أمره، تحت الصغار الكتبة وكثر

موظف. يُناقشه أو ملطلب، يُصغي أن عن عه وترفُّ إليه، الحاجات
كرايس وستَّة ُمتواضع، مكتب إال بها ليس أجنبية، جامعة مدير ُحجرة يف بينما
جامعته، يف تُقاُم لسينما تذكرة ثمن دفعها قروًشا، يُساوي ما منه ابنه طلب إذا ُمعتادة،
شيئًا وال تمثيل، وال سينما ثمن يدفع أن صح ملا عندنا كان اإلداري املوظف أن لو فقلت:
نفخة هذا وكل وأتباعه أقاربه أحد وال هو ال اختصاصه، دائرة يف أُقيم إذا القبيل، هذا من

كذَّابة.
وعصا وحشم، وخدم فسيحة، ورساي فخمة، سيَّارة غناه مظهر الكبري والغني
للخدم ونداء ضخم، وصوت أصبعه، يف كبري مايس وخاتم جيبه، يف ذهبية وساعة بة، مذهَّ

«االثنني». بك أمني أحمد مقال 8
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فهذه نافع، يشء وال خريية، أعمال وال تربُّعات، من ذلك وراء يشء ال ثم عظمة، يف
يف وللُعظماء الكبري، للموظَِّف الحديدية السكة يف يحجز كبرية قاعة … كذابة نفخة
املدعوين ة لعامَّ ُمتواضعة موائد بجانبها واملوائد، املقاعد واالجتماعات املحارضات قاعة
يف ونرشات أمامه، الطريق ويفسح شنطته، يحمل حاجب يتبعه كبري وموظف الوالئم، يف
األعمال. عناء من اسرتاحة عزبته إىل سافر وأنَّه سعيًدا، مولوًدا ُرزق فالنًا بأنَّ الجرائد،

مظهره، عن علمه يُغنيه الكبري فالعالم النقص، مركب إىل املظهر عشق يرجع
نفسه باحرتام يشعر الذي والوزير بالتوافه، يُعنى ال وواجبه حقوقه يعرف الذي واملوظف
سنابل من الفارغة والسنبلة العرضية، باملظاهر يعبأ ال الذاتية لقيمته له الناس واحرتام
صوتًا، أعىل األجوف والطبل تواضًعا، أكثرها بالحب واململوءة شموًخا، أكثرها القمح

ووعيًدا. تهديًدا أكثر النزال عند والجبان
الرَّاقية العقول ومقياس بمظاهرها، األشياء تقويم الساذجة والعقول األطفال مقياس
لها، عداد ال مصادره ألنَّ ضغًطا؛ تسبُِّب كلها املظاهر وهذه بحقائقها، األشياء تقديم
حني، الفالَّ عىل البالد ومشايخ األعيان ونفخة واألعيان، العمد عىل اإلدارة رجال فنفخة
املوظفني ونفخة بعض، عىل بعضهم املوظفني ونفخة العمال، عىل األموال رءوس ونفخة
صالٍح غري بغيًضا راكًدا جوٍّا تسبُِّب الضغوط وهذه النفخات هذه كل الجمهور، عىل

كريٍه. ثقيٍل الكابوس من بنوٍع فيه من كل يشعر س، للتَّنفُّ
بالحقائق. ونُعنى املظاهر ندع أن علينا

الغنية الزوجة نفسية

وكذلك بمالها، تُشقيه قد لكنها بمالها، أحيانًا الرَّجل أسعدت غنية، الزوجة كانت لنئ
كانت إذا تسعده وأن بفقرها، الرجل يشقى أن الرتبية سيئة كانت إذا تستطيع، الفقرية

جشعة. غري قانعة
إليه يصغي إذ الحديث؛ فنِّ يف بارًعا جونسون» «الدكتور اإلنجليزي اللغوي كان
الفن واإلعجاز واإلطراف، اإلطراب، قوَّة من له كان ملا ُمعجبني ونشوة، شغف يف الناس

«الجميل».
حديثه: من «جونسون» عن املشهور كتابه يف بوزويل» «اللورد نقل وقد

الشائعة، املالحظات من إنَّ فقلت: الغنيات، بالنساء الرجال زواج عن تكلمنا ثمَّ
تتطلب الغنية الزوجة ألن فقرية؛ امرأة تزوج إذا أغنى يكون أن يمكن الرجل أن
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املرأة نقيض عىل يه، وينمِّ يدخره شيئًا دخله من للرجل ترتك ال باهظة نفقات
نفقاتها. يف مقتصدة معتدلة تكون فإنها الفقرية،

جونسون: الدكتور فقال

… مال يدها يف يكون أن صغرها، منذ تعودت قد الغنية فاملرأة سيدي! يا ال
فإنها الفقرية املرأة أما حسنًا، ترصًفا إنفاقه يف ُف تترصَّ كيف تعرف لهذا وهي
شيئًا يدها يف يضع يكاد فال املال، عىل متلهفة متشوِّقة زوجها بيت تدخل
يتزوَّجوا أن الفقراء أنصُح فإنِّي ولهذا وتبديده؛ تبذيره إىل ترسع حتى منه،
النساء من املال بتدبري أدرى ألنهن بل أموالهن؛ من ليستفيدوا ال غنيات، نساء

املال! هو ما آبائهن بيوت يف يعرفن لم الالتي الفقريات

الرجال النقصيف عوامل

عدًدا ليس أي كرس» «الرجل بأنَّ النساء يدعوها نقص، عوامل النساء يف كما الرجال يف
قائالت: فيها، املرغوب الصفات كامل ليس أعني صحيًحا،

الواحد عن دائًما تبحث املرأة أنَّ ذلك الرجال، بكسور مزدحم املجتمع إنَّ
الفتاة كانت هنا ومن الخيال! إال يكمله ال «كرس» الفنان أن عندهن الصحيح!
التي الفتاة وكذلك االستقرار، حياة تجد ال ألنها تشقى؛ فنانًا تتزوج التي
يف عنه قرأت الذي األول الفتى فيه تجد ال ألنها تشقى؛ واقعيٍّ رجٍل من ُج تتزوَّ
النساء تحاول التي الكسور، من املجتمع أصبح ثم ومن والغرام، الحب روايات

صحيحة. أعداًدا منها ويخلقن يُكملنها أن
وطباعه الرجل أخالق تكيف أن تستطيع املرأة إنَّ إليسون: جون تقول
تحركه املرأة، يد يف أُلعوبة ويصبح اتزانه، يفقد املغرور والرجل عليه! بالثناء

جديًدا! رجًال منه وتخلق شاءت كيف
الدكتور ُمختلفني، شخصني من يتألَّف رجل كل إنَّ هايورث: ريتا وتقول
النصف تمتدح التي هي الذكية املرأة وإنَّ الفاخر. هايد ومسرت الطيب، جيكل
إىل ستدفعه غريزته فإن ولذلك الثناء؛ يحبُّ والرجل مناسبة، كل يف الطيب

الثناء! يتضاعف حتى نفسه؛ يف الفاخر النصف من التخلص
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تطبيقها؟ عند النظرية هذه نجحت هل ولكن
رحلة يف معه ذهبت ثم عنه، انفصلت ثم كًرسا، تزوَّجت إنها هايورث: ريتا تقول

سعادتها. رسُّ هو وهذا صحيًحا! عدًدا الكرس من تخلق أن بعدها استطاعت خلوية

نقائصاالشخاص

العليا، باملثل ونُطالب األشخاص، ويف الحياة ُمقوِّمات يف نقًصا هناك بأنَّ نُنادي نحُن
النقص وأن هي، هي الحياة أنَّ وعندنا ونتأخر، ونتقدم ونتعارك، املذاهب، بني ونضطرب

واألشخاص. للبيئة بالنسبة نسبي والكمال
من يكثرون الناس إنَّ الحياة»: رياضة «يف اإليطايل الفيلسوف كروتشة؛ بندتو يقول
وينعتون والرسقة، بالغش ويرمونها والتواني، باإلهمال ويرمونها الحكومة، أعمال نقد
التفكري هو وسببه الرخيص، النقد قبيل من جميعه وهذا والتقصري، بالعجز رؤساءها
والنزاهة التَّامة باألمانة الفائقة، والقدرة الكامل الذكاء فيها يقرتن مثالية، حكومة يف

الواقع. عالم يف له نظري ال التجريد من رضٌب وهذا الخالصة،
التماسك وقوة واالنطالق التحلُّل قوة بني مستمرٌّ نزاٌع الحكومة أنَّ فهو: الواقع أما
قوة فهي التحلل، قوة ا أمَّ النظام، وقوة الفوىض قوَِّة بني رصاٌع إنَّها قل: أو والرتكيب،

األمم. بها تجيش التي الحية، الدوافع مصدرها تلقائية
وحاجات الطبيعية، أغراضهم تحقيق عىل يعملون أفراد مجموعة التحلل، قوة ويف
وأقاربهم، أبنائهم وإيثار بهم، والالئذين أصدقائهم، مساعدة إىل ويميلون نفوسهم،
أن عىل يحرصون أنهم القول وموجز والعقل، الجسد رغبة إشباع عىل ويحرصون

يعيشوا.
وعدم نقدهم يف ق والرتفُّ معهم، بالتسامح جديٌر هو ما البارزين الرجال حياة ويف

عليهم. التحامل
مناهضتها يف يرى بل والنقائصوالرشور، العيوب تُضايقه ال السيايساملحنَّك، أنَّ عىل
وجرائمه وسخافاته وحماقاته املجتمع ُمتناقضات تُؤملهم الذين ا أمَّ كفايته، إلظهار وسيلة
الخيال أصحاب من فهم وفظاعة، وقسوة وغبن ظلم من فيه ما ويروعهم ومنكراته،

التأملية.9 النزعة أو الشعري،

«الثقافة». أدهم عيل األستاذ مقال 9
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عىل القيِّمة هي رأيهم يف الحكومة ألنَّ وقع؛ أسوأ نفوسهم يف املشهد هذا ويقع
وخرقها بتبعتها واستهانتها واجبها يف فتقصريها الفضائل، عىل واملحافظة األخالق،

والفضيلة. والحق بالخري إيمانهم يزعزع القوانني، ُحرمة
لهم، األعمال وتدبري الحظ، منكودي وغوث الفقراء، إعانة ة العامَّ املصلحة وتقتيض
ستاًرا اتخذت قد ة العامَّ باملصلحة العناية وأنَّ خدعنا، قد أننا ذلك بعد نكشف ولكننا
التقلُّب، غري آخر يشءٌ الحكومة هل أنفسنا: نُسائل ونبدأ الخريات، وإغداق املتهمة، للمآرب

واالضطهاد؟ والغبن الباطل وراءه يحجب الذي
األيام عىل األسف يخالجنا حتى سوءًا، تزداُد بل األحوال، تتبدَّل فال األحزاب وتتعاقب

السياسة. فيتجاهلون اإلصالح، عن املشاهدون ويعجز السالفة، السيئة
هي الطبيب، أو الجرَّاح أمانة فإنَّ السياسية، الكفاية هي السياسية األمانة أن وكما
أبرع أو جرَّاٍح أقدر إىل نلجأ نمرض حني ونحن طبيب، أو جرَّاح هو حيث من كفايته

والصالح. بالطيبة اشتهر الذي الطبيب أو الجرَّاح إىل ال طبيٍب،
ميدان غري أخرى ميادين يف ا ً ُمقرصِّ يجعله فقد السيايس، أخالق يف النقص ا أمَّ
نقبل ذلك مع ولكنَّا ومجونه، خلقه وسوء سلوكه، عليه ننعى قد الشاعر وكذلك السياسة،

الشعر. جيِّد من كان إذا شعره
يف خطيبًا اشتهر حني الشهري، اإلنجليزي السيايس فوكس جيمس شارل أنَّ ويروى
شعر ما فرسعان نفسه، جماح وكبح خلقه، تقويم حاول سياسيٍّا وزعيًما النواب، مجلس
حني إال يسرتدَّها ولم السيايس، النضال يف حماسته وفقد سيخذله، الخطابة وحي بأن

عاداته. سابق إىل عاد
بحاجته يشعر النفيس، وبناؤه العضوي، تركيبه جعله الذي الرجل حظ نندب وقد
وال الوجوه، خري عىل بعمله ليقوم املالهي؛ ورضوب العادية، غري األحاسيس إىل املاسة

السياسة. ناحية من سمعته هذا يمسُّ أن يجب
لنفسه ويُرخي يشءٍ كل يف يتسامح قد املوهوب، العبقري أن بالنا عن يغيبنَّ وال
كيانه، وأساس حبه، ومنزل أمله، ومعقد فخره، مناط هي التي الناحية يف إال العنان
شاعًرا كان إذا فنه، يف امُلساومة يقبل ال ذلك مع ولكنه اآلداب، سنن عن يشذُّ قد اعر فالشَّ

الدولة. ورجل السيايس وكذلك الشاعرية، صادق
ولكنَّنا ناصٌب، وتعٌب واصٌب ألٌم إنَّه بل األلم، مصدر هو العمل أنَّ االقتصاديني عند
عن أمسكنا وإذا العمل، سوى الحياة فرح وليس ينضب، ال رسور منبع العمل أن نرى
العمل. من رضٌب األطفال لعب ألن يعملون؛ األطفال وكذلك والسأم، امللل احتوانا العمل
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يمأل وال وطموحنا، ميولنا مع يتجاوب ال ألنه ويملنا؛ يُضنينا العمل من نوٌع وهناك
ويضايقنا يؤملنا وهو ونؤثره، نحبه الذي العمل من انتزاًعا ينتزعنا العمل وهذا كياننا،
الذي العمل ذلك قبيل من أعباء، من يحملنا وما واجبات، من علينا يفرض ما بمقادر
الوظيفة كد يف اليوم سحابة ونميض الشمس، مطلع يف واملنزل األهل نرتك أن عىل يحملنا

العمل. جدران بني أو
عمٍل كل وكذلك املدى، قصرية قليلة والتجيلِّ الوحي ساعات أنَّ يعلُم فهو اعر الشَّ ا أمَّ
ذلك، غضون يف إرادتنا وبرغم الحني، إىل الحني من نرتقبُّها معدودة، وحيه ساعات نُبارشه
املجتمع، ترضُّ الثورة هذه إن بل الرضورة، عىل الثورة من فائدة ال أنه ذلك إىل يضاف
عىل حرًصا ذلك عىل يجرتئون الذين إنَّ نفعه؟ املجتمع يرى عمًال يرفض الذي هذا ومن

واستثمارها. الحرية بتلك االنتفاع عىل القدرة يفقدون حريتهم
علينا، يحرَُّم ما نحب ألننا فضالء؛ أنهم جميعهم الناس ألثبت الفضيلة، حرمت لو
وقد عليه، يحرم ما إىل اإلنسان بميل ذلك عىل ويستدلُّون لذَّة، الرشِّ يف أنَّ الكثريين وعند
األوقات بعض ويف النظر، ومطمح الرغبة، موضع يجعله اليشء، تحريم أن التجربة علَّمتنا
بيننا، يقوم ما كثريًا الذي الشديد الرصاع تجنب نحاول أو الرغبة، عىل التغلُّب من نيأُس
سحرها ويبطل الرغبة ة حدَّ تذهب لكي الخطأ، يف التورط فنستبيح الرغبة، قوة وبني
الرغبة تزيد قد املهادنة هذه أنَّ نعرف أنَّنا ولو قوتها، منها ينتزع هو قل: أو وفتنتها،

قوة.
كما واملوانع، العقبات عىل التغلُّب يف لذة هي وإنِّما الرش، يف لذة ليست هنا واللذة
كما اليسرية، املعضالت يكرهون القوية العقول وذوو رياضية، مسألة صعوبة عىل نتغلب

لألخطار. والتعرُّض املجازفات، يف بلذِّة يشعرون القوية اإلرداة أصحاب أنَّ
وهو الجزاء، فاخر يف األمل النقطاع البطولة، روح تقتل الراكدة العادية والحياة

الرَّجاء. ويبعث الهمم يحرِّك الذي وحده
ونشعر ورتابة، تؤدة يف ُمتهادنة تسري حياتنا تكون حني ة وبخاصَّ األوقات، بعض يف
النفس عىل يسطو األوقات تلك بعض يف الضمري، علينا يمليه ما ونفعل بالواجب نقوم أننا
لظروف نتيجة فضيلتنا أليست الناس؟ أفاضل من نحن هل نتساءل: ونبدأ ، قويٌّ شكٌّ

الخلق؟ ومتانة اإلرداة قوة عىل تدلُّ ال ذلك أجل من وهي مواتية، حسنة
هل ونتساءل: فابني. نسل من اإلنسانية إنَّ الشعراء: قول ُر نقدِّ األوقات تلك مثل يف
الذين هؤالء مثل نصري أن ونتجنب نفوسنا، إىل العالية بنظرتنا نحتفظ أن نستطيع كنا
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وتعرَّضنا أخرى، مواقف يف الظروف وضعتنا إذا وجوهنا، عنهم ونزوي عليهم نرتفع
قوتنا اختبار إىل شديٌد ميٌل علينا يستويل الالذعة الحرية هذه يف بها؟ لنا قبل ال إلغراءات
وتنعم املناسبة، الفرصة بإتاحة الظروف علينا تبخل ال الرسور بواعث ومن ثباتنا، ومدى

ألنفسنا. تقديرنا وعظم بفضيلتنا، غرورنا مقدار تُرينا بأن علينا
تريثنا ومهما الرفيقة، النُّفوس يُثريُ ا ممَّ املتشدِّد، األخالقي الحظ يُقابلنا نتَِّجه أينما
بها نُعجب التي القصة أنَّ عىل الدليل، لنا ليقيم الدوام عىل متحفز فهو آرائه، اتباع يف
ُد يرتدَّ ال النَّاقد هذا ولكن واإلقدام، بالقوة ُعرفوا قوٍم عن حديٌث وهذا صحتها، يف مشكوٌك
إىل نظرنا ُه يوجِّ ولكنه الشجاعة، إىل نعزوه عمٌل وهذا ضعفهم، مواطن عن الكشف يف
والضعة والحرص األثرة عن الكشف يف هو ما وهو إليه، اإلنسان دفعت التي املخاوف

والفضيلة. النبل سوى نرى ال كنَّا حيث واإلسفاف،
بدًال لنا، تقوله الذي الصدق ولكن صادقة، النقدات هذه أمثال أنَّ األمر يف ما وأسوأ
ا حقٍّ فنراه والحزن، الفوىض نفوسنا إىل يحمل رسورنا، يف ويزيد بنفوسنا يسمو أن من

مًعا. وباطًال
نهضة كل يف اإلنسانية الروح إنَّ الخري؟ إنكار إىل الظن؟ هذا مثل يسوقنا ماذا وإىل
فهو اآلني، بالعمل أشبه املحض الخري ولكن واقعيته، الخري، وجود تُؤكُِّد نهضاتها من
رقي ألنها الكمال؛ صفاتها من ليس والحياة واقعيته، يف قبيح ولكنه تجريده، يف جميل
هناك وليس له، حركة ال الذي امليت هو التام والكامل وتغري، ومعركة ر، وتطوُّ مستمرٌّ
الرجل فإنَّ شجاًعا، يكون أن عىل ترغمه التي العقوبة الجندي يتطلب أن يف غرابة

وحيه. واستنزال مواهبه، الستثارة ُمختلفة طرق إىل يلجأ ما كثريًا بالفن املشغوف
غبار يف العمل رؤية يفقدون أنهم حني يف النظر، بعيدو أنَّهم األخالقيون ويظنُّ

الحقري. التَّافه اليشء إىل بالنظر عنايتهم الجليل، اليشء نظرهم عن ويغيب الحوادث،
الرش أنَّ وبما الغري، يف وال نفسه، يف الرش يجرِّب لم اإلنسان أنَّ هو الرباءة معنى
وهي والغرارة، للجهل مرادفة إذن فالرباءة كلها، األشياء ويف الغري، ويف اإلنسان، يف موجود
قصورنا عىل كذلك تدلُّ وهي الدنيا، وفهم غرينا، وفهم أنفسنا، فهم عن عجزنا عىل تدلُّ
وإذا الحياة، تجارب عىل قائمان والفن العلم ألن العلم؛ وتصورات الفنِّ صور فهم عن
والجنة، السالم نهوى كما الكاملة، الرباءة نهوى ولقد رش، كذلك فهي خريًا الحياة كانت
امليول أرسار أبعد إىل ونتغلغل األعماق، نَْسُربَ أن من تمكِّننا والخري، الرش معرفة ولكن

وأخفاها. البرشية
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عنارص أهم من عنرصان وهما واليأس، األمل من مزيج الحياة أنَّ تعلم أن يجب
ويصريان قوتيهما يفقدان ولكنهما ألوائه، عىل والصرب العيش احتمال عىل يعينان الحياة،
إذا فالهمُّ انتهاء، ونقطة ا خاصٍّ وموقًفا مالزمة، عادة يصبحان حني وحرية ضعف مصدر

الفطنة. تثلم والدنيا بالنفس الثقة وفرط عاجًزا، وجعله قدرته شلَّ اإلنسان عىل ألحَّ
األفراد إىل تُعزى ال وهي تذم، وال تمدح ال ولكنها وتفهم، تفرس التاريخية األعمال
الرأي هذا صدق ويبدو مظاهره، من مظهٌر واألفراد التاريخي، التقدم إىل تُعزى وإنما
عنها، تدفعهم خفيٍَّة قوٍة بيد رين مسخَّ كانوا بأنهم يشعرون الذين العظماء، تواضع يف
ألنهم فعلوا؛ ما فعلوا إنهم يقولون الذين املجرمني، كبار بعض إجرام يف كذلك ويبدو
والذي علينا، تفرض املسئولية ولكن مسئولني، غري ونحن ذلك، غري يستطيعون ال كانوا
كذا فعلت واذا كوفئت، كذا فعلت إذا لنا: يقول ألنَّه املجتمع؛ هو املسئولية علينا يفرض
عذر ولك تفعل، ا عمَّ مسئوًال أعدك ولذا تفعل، ما وتدري أطلب ما تعرف وأنت عوقبت،
الغايات تحقيُق هو يهمني وما بذلك، أعبأ ال ألني يُفيدك؛ ال هذا ولكن أهوائك، ُمسايرة يف
أضغط ولهذا األهداف، إصابة سوى يهمني وال األعذار، أبغى ولست إليها، أرمي التي

املجرم. تفيد العقوبة كذلك اإلنسان، يفيد الندم أن وكما حفًزا، وأحفزُّك عليك
بالنقاء يحلمون والدعارة املجون وأهل والصفاء، بالسالم يحلمون املجاهدون

ساحتهم. الذم يحل أن أخالقهم لهم تأبى ممن قوم وهم والطهارة،

قرًدا يتبنَّى الرجل: شذوذ

حضارة أنَّ املتمدِّن، العالم يف السائدة الفكرة كانت عام مائة قبل بارول: األستاذ يقول
عام ألفي ومنذ امللونة، للشعوب بالنسبة والخلقي العقيل الرُّقي إىل ترجُع األبيض، الجنس

بالفطرة. الشعوب جميع أرقى إنهم فقالوا: الدعوة، هذه بمثل الرومان نادى
فارتفعت املايض، القرن منذ املتوحشة الشعوب بلغته الذي التقدم فإنَّ ذلكن ومع
املوروثة، االستعدادات نظرية حول يحوم الشك جعل الحضارة، إىل البرش لحوم أكل من
متوحشون، أهلها أنَّ الجديدة، زيلندا يف «املايورس» قبيلة عن ١٨٣٦ عام دارون وكتب
القبيلة هذه نسل من واحد وصل ١٩٤٦ عام ويف العدوان، إىل امليل شديدو القذارة، باِلغو
العلمية، خدماته نظري وُكوفئ بيل، جامعة يف البرشية األجناس علم يف أستاذ منصب إىل

نيوزيلند. وزارة رئيس منصب املايورس قبيلة من آخر وارتقى
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القول إىل يميلون االجتماع وعلماء النفس، علماء أصبح الظواهر هذه ضوء ويف
يكتسبه مما واللغة، والصناعات، والتقاليد، واملعتقدات، العادات، أي االجتماعية» «بالوراثة
ذلك، من أبعد إىل اآلن العلماء ذهب لقد بل فيه، يُولد الذي املجتمع من شعور، بدون الفرد
مختلف من العقلية الفرد بمواهب يختص فيما الوراثة، بنظرية ُكون يتمسَّ ال فأصبحوا
بني الخالفات من نوع أي إثبات تستطع لم العقلية االختبارات أنَّ يف ريب وال األجناس،

األجناس.
شمبانزي يأخذوا أن والبيئة، الوراثة أهمية بحث يف إليها يلجئون التي الوسائل ومن
هو والشمبانزي اإلنساني، الطفل فيها ينشأ التي البيئة يف يُربُّونه ثم الرضاعة، سنِّ يف
املخ، وتركيب العصبي، والجهاز الجسم، تكوين حيُث من اإلنسان إىل القردة أنواع أقرب
الربوفسور وهذا ،١٩٣١-١٩٣٢ عام التجربة هذه وزوجته كيلوج الربوفسور أجرى ولقد
من فبلغت أنثى، شمبانزي وزوجته الربوفسور أحرض فقد أمريكا، يف النفس علماء من
بمقدار يكربها الذي ابنهما مع شهور تسعة ملدَّة وربياها ونصًفا، أشهر سبعة العمر
ويكسوانه، — بزازة — اللبن زجاجة من الحيوان يُطعمان كانا شهر، ونصف سنتني
عقدا ثم النهار، وأطراف الليل آناء إنساني طفل بأي عنايتهما به ويعنيان ويغسالنه
تميش أن املناسب الوقت لها يتسنَّى حتى عجل، ذات «مشاية» يف وضعها عىل العزم
بلغت عندما بامللعقة، تأكل كيف يعلمانها أخذا ثمَّ اإلنسان، أطفال يفعل كما ُمنتصبة
يف أخطاءها يُعالجان كانا الرتبية هذه خالل ويف بنفسها، نفسها فيها تطعم التي السن
اإلنسانية، أرستهما يف عضًوا منها اتخذا أنهما القول وُجملة األطفال، تعالج كما رفٍق،
إنسان، ُمعاملة بل مدلَّل، حيوان ُمعاملة قط يعامالها ولم لها، ا وأمٍّ أبًا أنفسهما من وجعال
العقيل. النمو مقدار لبيان النفسية، االختبارات وآخر حني بني ابنهما وعىل عليها أجريا ثم
وكان بوصات، أربع بمقدار الطفل من أقل الشمبانزي طول كان التجربة بدء ويف
ذراعاها ولكن أقرص، رجالها كانت رطًال، عرش تسعة الطفل ووزن أرطال عرشة وزنها
تُوازي العقلية قواها كانت شهًرا عرش اثني العمر من بلغت وملَّا الطفل، ذراعي من أطول
قوَِّة عىل تزيُد قد وقوتها الرَّابعة، سنِّ يف طفًال تُماثل حركتها ة وخفَّ سنة، عمره طفًال
الخوف، بها حلَّ إذا إال تستعملها تكن لم الشديدة، قوتها من الرغم وعىل الثَّامنة، يف طفٍل

برتبيتها. قاموا الذين كنف إىل الخوف مصدر من تهرب فكانت
الطفل ا أمَّ قليًال، كان القرد حركات تنوع أنَّ غري الطفل، من حركة أكثر القرد وكان
عىل السكون، من فرتات تتبعها فجائية، بحركاٍت اإلتيان إىل األحيان بعض يف يلجأ كان
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الهياج، مظاهر النوم قبل يبدي بالطفل، التعب يحلُّ وعندما ، يستقرُّ ال القرد أنَّ حني
سيدته، حجر إىل يذهب أو الغرفة، أرض عىل يستلقي فإنَّه بالتعب، أحسَّ فإذا القرد ا أمَّ
النَّوم إىل القرد ويميُل الطفل، يفعل مما أكثر التعب بعد نشاطه عاجًال القرد ويستعيد
شيئًا وكرب ساعده اشتدَّ إذا حتى للنُّزهة، العربة يف صحبوه كلما ينام وكان أكلة، كل بعد

املارَّة. يف النظر ويحدِّق العربة جانب إىل يميش كان ما،
عىل قدرته عدم إىل يرجع وهذا األشياء، عىل القبض عن عاجزة أصابعه وكانت
من أكثر الغرفة أرض من بفمه يشء التقاط عليه ليسهل حتى أصابعه، حركة تنسيق
يلتقط كان بعد وفيما فمه. يف األشياء يحمل فإنه أربع، عىل مىش وإذا بيديه، إمساكه

يده. يف يضعها ثم بفمه األشياء بعض
يف أربع عىل امليش تعلَّم لقد ا، حقٍّ طريٌف فيشءٌ كاإلنسان رجليه عىل امليش تعلم أما

شهر. خالل امليش من النوع ذلك وأتقن ونصف، شهور سبعة سنِّ
يجري كان شهر وبعد ُمنتصبًا، وامليش الوقوف استطاع عاًما العمر من بلغ وملَّا
الحيوانية جماعته مع عاش الشمبانزي هذا أنَّ فلو والبيئة، الوراثة أثر يبدو وهنا ويقفز،

أبًدا. رجلني عىل امليش تعلَّم ما
للطفل؛ تقليًدا ذلك يكن ولم الطفل، لعب الوجوه جميع من يُشبه كان القرد ولعب

العموم. وجه عىل الطفل يتزعم كان لهذا ته، وخفَّ لقوته نظًرا متفوًقا كان القرد ألن
كريس، عىل يجلس عندما األرض، عىل األشياء إلقاء نفسه، إىل الرسور يبعث كان ا وممَّ
نحو أو مالءة وراءه يجر أن رسوره دواعي ومن إليه، أحدهم يعيده أن رسوره ويزيد
يفعل كما خطوًطا، ويرسم بأصبعه به يعبث كان الشباك، زجاج زفريه بلل وإذا ذلك،

املتعثرة. كتاباتهم يف تماًما األطفال
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