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لـكل كـتــاب فى الـعـالم رحـلـتـان. لــكن هـذا الـكـتـاب له أكـثــر من عـشـر رحالت; فـالـكـتـاب
التقليدى يبدأ كرحلة أولى عـند البدء فى إعداده كفكر وتنتهى الرحلـة األولـى بأن ترى أنت
_ عزيزى القار  _ هذا الكتاب مطبوعًا . وأما الرحلة الثانية فى الكتاب التقليدى فتبدأ

أثناء قـراءتك له: هل تسمع أنت به? هل يـغير من أفـكارك? هل تلتـقى مع الكتـاب أم تختلف?
وتنتهى الرحلة الثانية إما بإلقائك الكتاب بعيدًا  عنك أو باالحتفاظ به فى مكتبك. 

لـكن هذا الـكـتاب كـما قـلت لك له فى حـياتك أكـثر من عـشر رحـالت; فهـو كتـاب يقـتحم
منـطـقة حـرجة فى حـيـاة األسرة عـمـومًا  وحـياة األسـرة الـعربـية عـلى وجه اخلـصوص. إنه
يتـحدث إلى الشبـاب من عمر اخلـامسة عشـرة وحتى العـشرين عن حقـائق أجسادهم وكيف
تـنمـو ثم يـدخل بهم إلى فن الـتـعامل مع اجملـتمـع وفى دنيـا اإلحسـاس باحلـب تلك الـكلـمة

التى تمأل حياتهم ووجدانهم ويطلبون بها ومن خاللها االستقالل عن الكبار. 
وال أحد من اآلبـاء ينسى أيام شبـابه وكيف كانت تصرفـاته وأساليب إدارته حلياته. إن
األب دائمًـا  يتـذكر بالـصوت الـعالى أمـام االبن كيف كـان متـفوقًـا  فى الدراسـة وكيف نال
احـتـرام اجلـمـيع ويــنـسى انـدفـاعـاته فى االجتــاهـات كـافـة من أجل الـبــحث عن شـخـصـيـته

ميزة.  ا
طلقة راهقة وتخبر كل أم ابنتها عن حدود الطاعة ا واألمهات ينس كيف كانت أيام ا
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التى عاملت بـها والدتها وتنسى األم رحلة السـعادة واأللم التى بدأت منذ وصولها إلى أول
دورة شهرية وحتى بلوغ االبنة أول دورة شهرية فى حياتها. 

ـا فـيهـا مـن الثـقـة. فـلـيس من ويـنـظـر األبـنـاء إلى اآلبـاء بـعـيـون فـيـهـا من الـشك أكـثـر 
عقـول أيضًا  أن األبناء هم ـعقول أن كل اآلباء فى حـالة زهد وتقـوى وصالح وليس من ا ا

تحركة على األرض.  الشرور ا
ا فيـها من االطمئـنان. فليس وتـنظر الفـتيات إلى األمـهات بعيـون فيهـا من القلق أكثـر 
عـقول أن كل األمهـات قد كن فى حالـة انضبـاط عاطفى فـى انتظـار موافقة األب واألم من ا
على العريس الذى يتقدم لالبنة; فصارت االبنة زوجة مطيعة ثم صارت أمًا  البنة متمردة. 
ـراهقـة وكيف إن اآلبـاء واألمهـات يريـدون معـرفة كـيف يفـكر األبـناء والبـنات فـى عمر ا

توهج بالتحدى والتوتر والنمو.  كن أن يكون سلوك الكبار مع األبناء فى هذا العمر ا
واألبــنـاء والـبـنـات يـريــدون مـعـرفـة كـيف تـعــمل األجـسـاد وكـيف تـنــمـو الـعـواطف وكـيف
يواجهون الـتحديات التى حتـيط بهم من كل االجتاهات ومـا نقاط الضـغط فى السلوك التى

من الواجب االبتعاد عنها وما نواحى السلوك التى يجب أن يقدم عليها الشاب أو الفتاة.
و يـحمل فى داخلـه لونًا  من الـتحدى فـقد واجهت أنـا - كاتب هذه الـسطور وألن كل 
- تلك الرحـلة. واجهـتهـا وأنا أتلـقى عام ١٩٦٨ تكـليفًـا  من إذاعة الـشرق األوسط بالـقاهرة
بـإعـداد بـرنـامج مـدته سـتـون دقـيـقـة كل أسـبـوع لألجـيـال الـشـابة وبـاسـم "حتت الـعشـرين"
الي وبدأت بهذا البرنامج رحلة صداقة ومودة وتفاهم بينى وب مئات اآلالف وال أقول ا
من الشـبـاب العـربى من احملـيط إلى اخللـيج. أراهم فى أمـاكن جتمـعاتـهم أسـمع أحالمهم
شـاعر الـفـهم قلق س  أقـدم اليـد الـتى تلـتقـط يد الـشاب قـبل حلـظة من انـهـيار أو تـهـور أ
الـفتاة عندما تتـضارب األحاسيس وتكاد الـبهجة تغيب عن عمـر البهجة. كان ال بد إذن من
ـراهقة وما زالت تلك الرحلة مـستمرة حتى كتابة هذه علومات عن عالم ا التجـول فى دنيا ا

السطور.
ما زلت أذكـر حلظـة لقـائي بهـذا الكـتاب كـان ابنى قـد وصل إلى عـمر اخلـامسـة عشرة
وكــان ال بـد أن أواجه مــعه رحـلــة االتـفــاق عـلى حـدود االخــتالف بـيــنـنــا. نـعم فــكل األبـنـاء
طـلوب دائـمًا  فى كل أسـبوع مرة مخـتلفـون عن اآلباء وكل اآلبـاء مخـتلـفون عن األبـناء وا

على األقل أن يتفق اآلباء واألبناء على حدود االختالفات بينهما.
وألنى أعلم أن أى اخـتالف فى الـرأى والسـلوك يـقـتضى أن أفـهم أنـا موقف من أخـتلف
معه وأن يفهم من يـختلف معى موقفى لذلك بدأت أقـرأ كتاب د. سبوك "دليل احلب واحلياة
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راهقة بـأسلوب عـلمى بسيط إلنسـان حتت العشرين" ورأيـت الكتاب وهـو يغوص فى عـالم ا
يـتـنــاسب مع الـعـمـر الـشـاب وال يــخـجل د. سـبـوك من تـنـاول أدق الــتـفـاصـيل لـكن سـلـوك
ـنا العـربى وإن اختلف الـشباب فى أوروبـا وأمريكـا قد ال يـتقارب مع سـلوك الشـباب فى عا
ؤكد أن أسـلوب حياة الفتاة فى أوروبا وأمريكا يختلف معه فى كثير من األمور ولكن من ا

عن أسلوب حياة الفتاة فى بالدنا. 
وقـررت أن أضع أمام ابنى حتـديًا  يـشرح له نفـسه وجيـله; فطلـبت منه أن أقـرأ أنا وهو
ـا يضـمن لنـا فهمًـا  مشـتركًا  الـكتاب بـصوت عـال وأن نتفق عـلى ما فـيه من معـلومات 
وأقـدمـنا عـلى الـتـحـدي بـترجـمـة الـكـتـاب الذى يـعـرفه عن نـفـسه وعن مـشـاعـره وعن الرجل
ـرأة الكثيـر. وبشجـاعة العمـر الشاب وبـخبرة األب احلريص أجنـزنا معًـا  صياغة مـتفقًا وا
شجع لى والبنى هو أستاذنا عليها تتناسب مع جهاز القـيم في اجملتمعات العربية وكان ا
ـنا العـربى وصاحب غـفور له األسـتاذ الـدكتـور سعـد جالل أحد رواد علـم النفـس فى عا ا
ن يـعكف عـلى فهـمـها بـإتقـان. وكان د. سـعد ـؤلفـات الـتى تصـنع علـماء الـنـفس البـشريـة  ا
ربى واحلـارس لقـيمى فى أثـناء مـراهـقتى; فـقد كـان صديـقًا  ألسـرتى وها هى جالل هـو ا
األيام تضـعه أمام مسـؤولية أن يـعلمنـى عمليًـا  كيف أكون أبًـا  ويوجه ضمـير ابنى ويـعلمه

فن حراسة القيم وكيفية التقدم لألمام.
ـدة عام كـامل إلى أن أبدأ فى إعـادة صيـاغته على ويستـمر احلـوار بيـنى وب الـكتاب 
ـراهق من خالل برنامج ضـوء خبرة اثـن وثالث عـامًا  فى الـتعامل الـيومى مع الـشباب ا
"حتت الـعـشريـن" بإذاعـة الـشـرق األوسط بـالـقـاهـرة. وتـتـراءى أمـامي وجـوه أسـاتـذة كـبار
أسـاتـذة فى عـالم الـفن اإلذاعى قـادوا خطـواتى بـهـدوء إلى أداء هـذا البـرنـامج: وجه الـفـنان
شاركة فى العمل اإلذاعى العـاشق للبسطاء طاهـر أبو زيد وهو أول من أقنعنى بـضرورة ا
ووجه اإلذاعية الـساحـرة سناء مـنصـور التى كـانت صاحبـة فكـرة البـرنامج اإلذاعى وكانت
مـقـدمتـه األولى عـام ١٩٦٨ مع اإلذاعى الالمع كـمـال جـامع واسـتـمـرت رحلـتى مـع برنـامج
راهقـتى وتصل خبرتى بـهمس األجيال الـعربية. وتزودنى "حتت العشرين" تـصل نضجى 
اإلذاعية الـكبيرة مـشيرة جنـيب بكيـفية احلـوار ببسـاطة مع الشـباب ويزودنى الـفنان حسن
ـشاكل األجـيال الـشابـة وتقـطع معى اإلذاعـية دريـة شرف نـاقشـة الهـادئة  شـمس بـطاقـة ا
شـترك للبـرنامج معًـا  ويستـقر البـرنامج على أمواج الـدين رحلة أيـام وسنوات فى أدائـنا ا

صوت الزميلة تهانى حالوة وصوتى. 
مرت بنا السنوات فى إذاعة الـشرق األوسط بالقاهرة وكل أبناء اإلذاعة يحرصون على
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اضـية. لن أنسى كـمال جامع صـيانـة وجتديد حـيوية الـبرنـامج اإلذاعى على مدى األعـوام ا
وسوسن سامى وصديقة حياتى فكل منهم بذل وأعطى وأكرم وأفاد.

وعلى ضوء خبرة األعوام بدأت بإعادة صياغة الكتاب مستفيدًا  من عمق صداقتى مع
األساتـذة الكـبار فى الـطب النـفسـى: األستـاذ الدكـتور أحـمد عـكاشـة عمـيد الـطب النـفسى
تـميزة العـربى ومؤسس قسم الـطب النـفسى بجـامعـة ع شمـسن والذى أسـهم بخبـراته ا
فى بـرنـامج "حتت الـعـشـرين" واألسـتـاذ الـدكـتـور يـحـيى الـرخـاوى أسـتـاذ الـطب الـنـفـسى
بجـامعة الـقاهرة والذى أسـهم بعطـاء حيوى خالب لألجيـال الشابة مـن مستمـعى البرنامج
ـكـن أن أنـسى جـهـد األسـتـاذ الـدكـتـور مـحـمـد شــعالن مـؤسس قـسم الـطب الـنـفـسى وال 
حـاضراته فـيهـا والذى أثرى بـرنامج "حتت بـجامـعة األزهر الـذى تفـخر جـامعـات العـالم 
العـشـرين" بـخالصـة خـبـراته ويظـل ب دفـتى هـذا الـكـتـاب بريق اإلضـافـات الـتى أضـافـها
األسـتاذ الـعالم الـطبـيب د. إيهـاب يونس أسـتاذ عـلوم اجلـنس واجللـد بجـامعـة بنـها والذى
ًا  باحلذف واإلضافة. إن د. إيهاب يونس يعطى راجعة دقيقة لكل الكتاب وكان كر قام 
و الشباب وآالم كل وقته لعالج أمراض اجلنس واجللد وتتكشف أمامه حقائق مذهلة عن 

الكبار. 
ـراهق" وحـدى لـكن كـان معى زاد إنـني لم أقم بـإعـادة صيـاغـة كـتـاب "فن احلـيـاة مع ا
هائل وكر من أساتذة وأصدقاء ورأيت نتيجة الكتاب تدفع ابنى إلى فهم دوره فى احلياة

كشاب حتت العشرين يسير دائمًا  إلى اختبار حتدياته ويتحمل مسؤولياته. 
ولـكل ما تقـدم من أسبـاب وظروف صار هـذا الكتاب  _ بإذن الله  _ ب أيديـكم شبابًا
وآبـاء. إنه كـتـاب سـيقـرأه االبن _ أو االبـنة _ أكـثـر من مـرة وسـوف يرجـع إليه األب _ أو

األم _ أكثر من مرة. 
إذن فأمام كل منكم أكثر من رحلة مع هذا الكتاب. 

ترى هل يضيف إليكم? 
أثق وأقـول: نـعـم ألنه أضـاف لى بـهـجـة وعـلـمًـا  وتـوازنًـا  وسـوف يـكـون كـذلك _ بإذن

الله _ بالنسبة لكم. 

منير عامرمنير عامر
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ينفجر أمامنا جسد الطفل الصغير فيكبر ويزداد صوته غلظة وتتناثر على وجهه حبوب
يل إلى السواد. الشباب مختلطة بزغب 

لقد صار الطفل مراهقًا . 
وتتدلل الطبـيعة فى إبراز مفاتن األنثى الصغـيرة. ثم يدق مغص صغير هذا اجلسد إنه

مغص أيام الدورة الشهرية. 
كبرت الطفلة التى كنا ندللها كدمية وصارت تطالب بحق اخليال وحق االحترام. 

. أنتم متمردون وال تسمعون الكالم.  راهق يصرخ الكبار فى وجه ا
ـراهـقـون _ فـى حـيـاتـهم _ فى وجـوه الــكـبـار: أنـتم مـسـتــبـدون وال تـفـهـمـون فـيــصـرخ ا

مشاعرنا . 
ـاذا تنـظـرين إلى نفـسك مـنذ شـهـور? أنت ما زلت يـصـرخ الكـبـار فى وجه كل مـراهقـة: 

طفلة حتتاج إلى تأديب. 
راهقات _ فى خيالهن _ فى وجوه الكبار: أنـتم تخافون أن نعلن أنكم صر فتصرخ ا

"عواجيز". 
سـنحـاول علـى مدى هـذه الصـفـحات أن نـشـرح للـمـراهق تلك الـتـغيـرات الـتى حتدث فى

أعماق كل منهم وجسده. 
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ـراهق. والـهدف والـهدف هـو إزالـة احلرج عـن عالم األسـئـلة الـصـعـبة الـتى يـواجه بـها ا
; فهـذه الصداقـة هى احلماية األولى ـراهق أيضًـا  أن نبى جسر صـداقة ب الـكبار وب ا
لـلكـباب من اإلحـساس بـالشـيخوخـة ومرارة الـوحدة. وهى احلـمايـة األولى للـشبـاب الصـغير
من انـحـرافات الـعـصر كـاإلدمـان وغـير ذلك من االنـحـرافات الـتى يـعـلو الـصـوت بالـشـكوى
ـواجـهـتهـا. واخلـطوة األولى لالنـتـصـار على االنـحـرافات هى أن مـنـهـا فى جسـارة حـقيـقـية 

راهقة.  جنعل البيت مكانًا  صاحلًا  إلقامة الشاب أو البنت فى عمر ا
راهـقة وهو: كـيف ينشأ احلب فى راهق وا واآلن إلى السؤال الـصعب جدًا  فى حيـاة ا

النفس البشرية? 
ـرايـا الـسحـريـة جتـيب عـنه األغـانى بـاآلهـات ويـجـيب عـنه الـعـلـماء إنه سـؤال كـغـرفـة ا
بـاألرقـام ويـجـيب عـنـه اآلبـاء واألمهـات بـاخلـوف مـن االنـحراف. وال يـفـهـم أحـد أن الـغرض
راهق راهق عندمـا يطلق فى وجوهنا هـذا السؤال هو جرس تنـبيه يطلقه ا األسـاسى عند ا
المح له ـراهـقـة فى وجه الـعـالم لـيـقول: "انـتـبـهـوا لـقـد كـبـرت صـرت جـسدًا  مـحـدد ا أو ا

قسمات الرجولة أو األنوثة دعونى أنضم إلى نادى الكبار". 
وفى الـبـيـوت العـربـيـة من احملـيط إلى اخلـلـيج يـلـمع بـعض من الـقـلق فى عـيـون الـكـبار
عـنـدمـا يـشـاهـدون الـتـغـيـر الـواضح فى جـسـد الـفـتـاة الـتى رحـلت فـجـأة من دنـيـا الـطـفـولة

واقتحمت فجأة عالم األنوثة احملدد. 
وتنـظر عيـنا األب إلى عـينى األم ح يـحاول أن يـوجه لها رسـالة قـد تكون مـنطـوقة وقد

جرد النظرات: «لقد بدأت مسؤوليتك عن شرح كل شىء للبنت».  تكون 
ومـهـمـا كانت األم مـتـعـلـمـة أو جـاهـلة فـفى أعـمـاقـهـا وأعـمـاق ابنـتـهـا لـون من الـتـساؤل
ـشـوب بـبـعض الـصراع. الـتـسـاؤل فى أعـماق االبـنـة: "اعـذريـنى يا أمـى لقـد كـبـرت وهذا ا

يعنى أن مكانة األنثى الالمعة فى سماء البيت يجب أن تكون مكانتى". 
وتـترجـم االبنـة هذه الـرسـالة عـمـليًـا  بأن تـأخـذ بعـضًا  مـن أشيـاء األم وحاجـاتـها اخلـاصة:

البس الداخلية واألحذية واحلقائب.  زجاجة العطر وأحمر الشفاه وبعضًا  من ا
وتـترجم األم هـذه الرسـالـة إلى معـنى آخر. إن األم تـتذكـر حلـظة ووصـولهـا إلى البـلوغ:
حذرتها أمـها من اللـعب مع الشبـاب وقامت الدنـيا ولم تقـعد عندمـا ضبطـوها تتـلقى رسالة
غرامية من ابن اجليران. ثم جاءت "الداية" على عجل لتنفذ أبشع مهمة اقترضها العرب من
األتـراك وهى اخلـتـان الــقـاسى. وقـامت الـدنـيــا ولم تـقـعـد عـنـدمــا جنـحت الـبـنت أن تـتـزوج
الـعريس الذى جـاءت به إحدى القـريبات وقـالت: "ال بد أن أكـمل تعلـيمى". وقامت الـدنيا ولم
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تقعد عندمـا اختارت األم أن تقبل خطوبة زميلها فى اجلـامعة. وقامت الدنيا ولم تقعد عندما
طـلوب". وقامت قال لهـا خطيـبها: "مـشوار احليـاة صعب وأنـا ال أستطـيع أن أجهز الـبيت ا
نـزل لتـعلن الـدنيـا ولم تـقعـد عنـدما أعـلن الـكبـار فشل اخلـطوبـة. ثم انـطلـقت الزغـاريـد فى ا

خطوبة االبنة لعريس مقتدر. 
وغـرقت أعـماق االبـنة _ الـتى صـارت أمًـا  من بـعد ذلك _ فـى بحـر من الـدمـوع. وتوالت
" تضـمد أحـزان الـعجـز عن صنـاعة ـكتـوب على اجلـبـ كـلمـات "النـصـيب والقـسمـة واحلظ ا

احلياة مع من حتب. 
وفـى كل تلك احلـاالت صارت أعـماق األم مـضـبوطـة بانـتبـاه بالغ عـلى حـقيـقة عـلمـية هى
"أن كل فتاة عربية فى أى بلد من احمليـط إلى اخلليج حتفظ ميعاد الدورة الشهرية عن ظهر
قلب". إن تقـاليد اجملتمعات الشـرقية حتيط بالفتاة من كل اجتـاه. وميعاد الدورة الشهرية له

دالالت مهمة عند األسرة الشرقية. 
لكن عـلى الضـفـة األخرى من الـعالم جنـد الفـتاة اإلجنـلـيزيـة أو األمريـكيـة أو الفـرنسـية
تقول لوالدتها: "من األفضل أن نزور معًا  طبيب أمراض النساء حتى أستطيع اختيار مانع

ناسب لى".  احلمل ا
وكثيرًا  ما قرأنا عن أسر مصريـة أو عربية هاجرت إلى أمريكا أو الغرب ولكنها عادت
ـهـنى وفـضـلـت احلـيـاة مـرة أخـرى فى مـجـتـمـعـاتـهـا الـشـرقـيـة رغم بـسـرعـة رغم الـنـجـاح ا
ـراهـقة فى الـصـعوبـات الـيومـيـة. والـسبب أن األب واألم ال يـريـدان لالبنـة أن تـمـر بتـجـربة ا
اجملـتمع الغربى حيث ال يتـطور اإلنسان بهدوء من مـرحلة عمر إلى مرحـلة أخرى بل يقتحم
ـارس حـيـاة. ولــيس أدل عـلى ذلك من هـجـرة مـراحل الـعـمـر وكــأنه يـغـتـصب حـقــوقًـا  وال 
عشرات اآلالف من الشـباب األمريكى واألوروبى إلى اجملتمعات الـشرقية فى الهند وجنوب
شرق آسـيا والـيابان _ إن أمكن _ ال لـشىء إال ألن اجملتـمعـات الغربـية يـحدث فـيهـا تطور

احلياة بأساليب وبتقاليد قد ال تعجب أبناء اجملتمعات الشرقية. 
إن الـفتـاة فى اجملتـمع الشـرقى تـقرأ بـعضًـا  من أقوال الـفتـاة فى غرب أوروبـا وأمريـكا
ــاذج احلـيـاة الــغـربـيــة عـلى شـاشــة الـتـلــيـفـزيــون بـلـون من بـلـون من الــدهـشـة وتــشـاهـد 
ـدن الكبيرة تزور الـطبيب النفسى راهقة األمريـكية التى تعيش فى ا االستغراب. فالفـتاة ا
وتقـول له: "إنـنى فى حـيـرة من أمرى فـأهـلى يـخافـون عـلى من احلـمل فى الـصغـر ومـعظم
أصـدقائى يـعتـبرون أن الـعالقـة الكـاملـة ب الـشاب والـفتـاة حق طـبيـعى لهـما فـاالحتـضان

ارسة العالقة الكاملة ب الشاب والفتاة هى أمر يتعلق بنشاط الغدد". العميق و
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رأة فى وعندما يقرأ الشاب فى اجملتـمع الشرقى عن سهولة اللقاء الكامل ب الرجل وا
الغرب فـإنه يشـتهى السـفر على الـفور إلى تلـك اجملتمـعات. ومعـظم البيـوت العربـية رضخت
انيا طالب الشبـاب للسفر إلى اخلارج ولو للعمل فى بـيع اجلرائد فى شوارع النمسا أو أ
أو غـسل الـصـحـون فى إجنـلتـرا أو جـمع الـعـنب فى فـرنـسـا. وعـاد الـشـبـاب من هـنـاك إما
بـبعض من احلسرة أو بعـد رؤية أنياب اجملتـمع الغربى وهى تنغـرز فى حلم الشباب القادم
ا فيـه أجسـاد من العالم الثالث. لقد قتلوا شابًا  فى جنوب فرنسا حيث كـل شىء للبيـع 
الـصغــيرات _ جملـرد أنه غازل ابـنـة مـيكـانـيكى _ ولم يـفـتح أحـد ملف الـتـحـقيق ألن الـقـتيل

مجرد "عربى".
ونـام الشـبـاب فى احلدائـق األوروبيـة. وجتـمد بـعـضـهم من الثـلج وتـعـرضوا لالسـتـنزاف

حتت سطوة "الفتوات" فى شوارع النمسا. 
وقامت طائرات من عواصم البلدان العربية منذ سنوات لتعود بالشباب الذى لم يجد عمالً  .
وتـرفض السفـارات الغـربية فى بـعض العواصم الـعربـية منح تـأشيرة الـدخول ألى شاب

عربى خشية أن يقيم بال داع فى شوارع بالدها. 
: "عـفـوًا  نـحن نـدقق فى تـأشـيرة الـدخـول ألن هـناك ـسـؤول اإليـطـالـي قـال لى أحـد ا
أكـثـر من مـائـة وخـمـسـ ألف شــاب عـربى يـوجـدون فى شـوارع رومـا ونـابـولى دون إقـامـة
شـاكل ولكنـهم يأخذون فـرص العمل شرعيـة وال يتعـرض لهم البـوليس ألنهـم ال يسبـبون ا

من الشباب اإليطالى". 
وعنـدمـا نسـبـر أعمـاق أى شـاب من الـذين هاجـروا إلى أوروبـا وتسـكـعوا فى شـوارعـها
سنجد نفس اإلحـساس بالقهر الذى عانى منه عضو أى جـماعة متطرفة: إنه مقهور فى بيته
وال يجد من يعـترف به ويعانى من جمـود مشاعر األب وديـكتاتوريته ومـطلوب منه أن يظل

محبوسًا  فى دور الطفل الذى عليه الطاعة وليس من حقه إبداء الرأى.
وسـنـجــد أعـمـاق هـذا الـشـاب الـذى هــاجـر إلى شـوارع الـغـرب مـتــسـاويـة فى كـثـيـر من
ـدمن الذى غرق فى إدمـان األقراص أو الـهيروين. إنه طـلْب االعتراف جوانـبها مـع أعماق ا

مارسة هذا النضج.  بالقدرة على النضج مع عدم سماح األسرة واجملتمع 
إن ع الشاب تتـوقف بقلق أمام أوامـر الكبار وسطـوتهم واعتبـار أن كل سلوك يصدر
مـنه هو تـمرد رغم أنه يـفكـر فى مسـتقـبله وهـو مكـبل بعـدم رؤية أى تـفاؤل. إنه يـرى حتطم
ثالـيات وال أحد إال القلـة القليـلة هى التى تثق فى أن داخل كـل مراهق إنسانًا الكثـير من ا

جديرًا  باالحترام. 
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إن عـ الشـاب تـتوقف بـقـلق وانـدهاش وهى تـرى عـدم مـرونة الـكـبار فـى التـعـامل معه.
وكمـا يـقول أحـد الـشبـاب: "إنـهم يتـحـايلـون عـلىّ وال يـواجهـونـنى. إنهم يـغـلفـون اجلـمود فى
كـلمـات مـعسـولـة. إنهم يـصـرون على أن أبـقى مـجرد طـفل ولـيس لى حـقوق الـنـاضج. إنهم

يرفضون أن أشاركهم ويطلبون منى دور التابع دائمًا ". 
ويتوتـر بعض من الشبـاب ألنهم فى حيرة بـ الرغبة فى الـهجرة من مجـتمعاتـهم للحياة
فى سهـولـة اجملتـمع الغـربى الـتى تبـيـعهـا مـسلـسالت الـتلـيفـزيـون الغـربـية وبـ اخلوف من
ـكـتـسـبة ـنـاعـة ا أمـراض رهـيـبـة مـا زال الـطب عـاجزًا عـن إيـجاد حـلـول لـهـا مـثل فـقـدان ا

سمى باإليدز وغير ذلك.  ا
وبالنسبة لـلكبار فى اجملتمعات الشرقية أو اجملتمـعات الغربية فإنهم ينظرون بقلق إلى
ألوف من أجيـال الشباب فى أوروبا الغـربية وأمريكا حالة االنهيـار اخللقى والسلوك غـير ا
ومحـاولـة تقـلـيد بـعض من شـبـاب وبنـات احلـضارة الـشـرقيـة ألبـناء حـضـارة الغـرب. ويـقول

الكبار باندهاش: "إنها فوضى القرن العشرين".
ـرأة تـأخذ مـعانـى مخـتلـفـة فى أوقات واحلـقيـقة الـواضـحة هى أن الـعالقـة بـ الرجل وا
رأة عن األفراد مخـتلفـة وفى اجملتمـعات اخملـتلفـة بل يخـتلف مفـهوم العـالقة ب الـرجل وا

أيضًا .
رأة من إنسان آلخر.  راهقة يختلف مفهوم العالقة ب الرجل وا وفى عمر ا

إن فتاة ما قد تشتاق إلى احلنان وإلى أن تعثر على الرعاية الالئقة من إنسان حتبه. 
بينما جند شابًا  ما يحلم باحتضان يذوب فيه مع جنمة سينمائية أو تليفزيونية ويخرج
من هـذا احللم وهـو يـلـوم نـفسه ويـشـعـر بعـدم تـقـديـر لهـذه الـنـجمـة الـتى لم يـتـعرف عـلـيـها

شخصيًا  بل تعرف فقط على صورها فى األفالم. 
وقد يـحاصر الشـاب أو الفتـاة نفسيـهما باخلـوف من العذاب والعـقاب جملرد التـفكير فى
اجلـنس اآلخر ذلك أن الـواحـد منـهـما قـد اسـتمع إلـى رجل دين متـزمت وكـان حديث رجل

الدين ينصب على أن اجلنس خطيئة آثمة اللهم إال فى حالة واحدة وهى إجناب األطفال.
وقـد يرتبك الشاب أو الفـتاة عندما يـستمعان لرجل دين آخـر متسع األفق وهو يقول: إن
رأة عـلى إطالقهـا لكـنه يحـرم العالقة احلق سبـحانه وتـعالى ال يـحرم العالقـة ب الـرجل وا
التى ال يـتحمل فـيهـا االثنان مـسؤوليـة كل منـهما اآلخـر ويحرم الـعالقة الـتى ال عالنية فـيها
ــسـؤولـيـة فى بــنـاء اجملـتـمع ـتـعـة ويــتـحـمل شـرف ا وال زواج وذلك حــتى يـنـال اإلنـســان ا

اإلنسانى. 
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وال يخلـو أى مجـتمع من الشـباب أو الـبنات من الـكبـار أو الصغـار من النـاضج من
اآلباء والنـاضجات من األمـهات كمـا ال يخلـو مجتـمع من قصة أو حـكاية أو فـكاهة مـعناها
رأة أكثر إمتاعًا  عندما تكون سرية وغير معترف بها اجتماعيًا . أن العالقة ب الرجل وا

وقف عندما يتحدث اآلباء واألمهات إلى األبناء والبنات.  ويختلف هذا ا
ـرأة ليس لـها إال إطار إن الكـبار يـتحدثـون إلى األبنـاء كمـا لو أن الـعالقة بـ الرجل وا
رأة. رأة بالرجل أو يلهو فيه الرجل با واق رفيع هو الزواج أو هى شرك خطير تلهو فيه ا
: "إن الـكبار يـتحـدثون عن ـراهقـة قائـل وغالـبًا  مـا يعـترف الـشبـاب والبـنات فى عـمر ا
ثل رأة بنوع من الرياء والنفاق فهم يتحدثون إلينا وكأنهم أصحاب ا العالقة ب الرجل وا
ستقبل العليا التى ال تخطئ أبدًا  وكأن اخلطأ واحلظ السيئ والتجربة التى سيضيع بها ا

يزنا نحن".  هو ما 
: "إننـا عندمـا نسأل من هم ودائمًا  مـا يشـكو الشـباب والبـنات فى العـمر الشـاب قائـل
ـرأة فإن هـؤالء الـكـبـار يدخـلـون بـنـا إلى كهف أكـبـر مـنـا عن أسرار الـعالقـة بـ الـرجل وا
مظـلم جدرانه من كـلمـات اإلرهاب والتـخويف بل إنـنا عـندمـا نلجـأ إلى الكـتب التى تـتناول
ـوضوع فـإننـا نـفاجـأ بـأنهـا تـتحـدث عن كـيفـيـة عمل األجـسـاد وهذا وحـده ال يوضح هـذا ا
رأة. فـاألجسـاد ليـست مـجرد آالت بل إنـها مـسيـرة باألرواح طـبيـعة الـعالقـة ب الـرجل وا

وبالطباع". 
وعـنـدمـا أسمع مـثل هـذه الـشكـاوى من الـشـباب والـبـنـات فى عمـر الـشـباب فـإنـنى أقول
رأة بـوضوح: "سيدرك كل منـكم بوضوح خالل رحلة الـنمو أن مظاهـر العالقة ب الرجل وا
شاعـر العاطفية ال شاعـر وسيكتشف خالل رحـلة النضج أن ا هى مـزيج مركب عارم من ا
شاعـر العاطفيـة حتيط دائمًا  بأى نوع ـرأة فقط ولكن ا تقتصر عـلى العالقة ب الرجل وا
من اجلـمـال فـى احلـيـاة وحتـيط أيــضًـا  بـالـطــمـوحـات الـتى يــصـبـو إلـيــهـا اإلنـسـان. وهـذه
كن أن كن وصـفها وصفًا  دقـيقًا  بالكـلمات أو الرسـوم. إن هذه العواطف  العواطف ال 

تنوعة.  تدفقة ا شاعر ا وسيقى فهى عزف داخلى من ا توضحها ا
ـا حتتويه من مـواعيـد وأحالم ستتـرك فى أعماقه وأية جتربـة عاطفـية يدخـلهـا الشاب 
حيـرة وسـيـظل فهـمـها عـنـده نـاقصًـا  إلى أن يـنـمو هـذا الـفـهم من خالل عالقـة حب عمـيـقة

ودائمة فى إطار الزواج ".
وهـذه السطـور هى محاولـة لإلجابـة عن سؤال بسـيط وعمـيق وهو: كيف يـنشأ احلب فى
أعـماق النـفس البـشرية? ومـعنى ذلك أنـنا سـنحاول هـنا وعـبر الـصفحـات القـادمة أن نصف
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ـعـقد لألحـاسـيس اإلنـسـانيـة وهى تـبـدأ فى مهـدهـا أثـناء الـطـفولـة ثم نـقـارن ب الـتطـور ا
ثال.  أحاسيس اإلنسان فى الطفولة وأحاسيس اجلرو الصغير على سبيل ا

وقــد يـســأل أحـد الــقــراء: "هل ســتـدخل بــنــا فى دنـيــا الالوعى وعــالم الالشــعــور وعـالم
وضوع"? النظريات التاريخية التى تتناول هذا ا

س فى أعمـاق هذا الـقار كـلمـات تقـول: "لسـنا بـحاجة إلـى النـظريات الـتى قد وأكـاد أ
يكون لها عميق االحترام بل نحن بحاجة إلى البساطة واإليضاح". 

: "إننـى مثـلك تـمامًـا  أقـدم عمـيق االحـتـرام للـنـظريـات اخلـاصة ـثل هذا الـقـار وأقـول 
بالالوعى وطـبـقات الالشـعـور لكـنى أفضل أال أخـوض فـيهـا وذلك حـتى نحـتفظ بـالـبسـاطة
الالزمة لـشرح مـظاهـر السـلوك اإلنـسانى فى مـجال الـعواطف والـعالقة بـ اجلنـس سواء
عند الـكبار أو الشبـاب. إن هذه الظاهرة قـد تبدو محـيرة بالنسـبة لإلنسان الذى يـتأملها بل
ومتناقضة فى أحيان أخرى. لذلك ال بد من أكبر قدر من الوضوح والبساطة من أجل عميق

الفهم". 
ثـالـيات الـبـشر وسـأحاول أيـضًـا  أن أتنـاول عالقـة العـواطف واألحـاسـيس اجلسـديـة 

شاعر وماذا يفعل الكبت النفسى.  والدافع إلى االبتكار وما الذى يحدث عند إعالء ا
 : باختصار أقول: إن أمامنا هدف أساسي

الهدف األول: كيف ينشأ احلب فى مشاعر اإلنسان? 
تعددة. الهدف الثانى: عالقة العواطف البشرية بألوان السلوك اإلنسانى ا

ـكن أن نــوضح كالً   من الــهـدفــ دون أن نـلـمـس من بـعــيـد تـلك وبــطـبــيـعـة احلــال ال 
األحداث التى حتـدث فى أعماق الالوعى. لـكننا لن نـنسى أن الشـباب كان يطـلب أيضًا فهم
مـشاعـره وأحاسيـسه العاطـفيـة واجلسديـة قبل ميـالد فرويد الـذى حتدث عن الالوعى وكان
تميز الشباب يطلب ذلك من رجال الدين وفى صفحات الدين اإلسالمى اإليضاح الكثير وا
سلـمة تعانى من هذا االلتباس رأة ولم تـكن اجملتمعات ا حول قـواعد العالقة ب الرجل وا
عاصرة تـلك احلضارة الـتى أخذت من تقالـيد احلرمان الـكثير الذى تـعانى منه احلضـارة ا
ثم أطلـقت سراح الـغرائـز دون ضوابط. فـحرمـان القـرون الوسـطى كان يـعتـبر اجلـنس إثمًا

كبيرًا  اللهم إال إذا كان من أجل إجناب األطفال. 
ـعـاصـرة أطـلـقت الـعـنـان لـلـغـرائـز وأبـاحت الـتـمـتع دون قـدرة عـلى حتـمل واحلـضـارة ا
مسـؤوليـة السلـوك. وانطلـقت صيـحات كتـلك التى تـثيرهـا الفتـاة األوروبيـة أو األمريكـية على
ـرأة مـسـألــة تـتـعـلق بـالـغــدد دون أن تـفـرق هـذه الـفـتـاة بـ اعـتـبـار الـعـالقـة بـ الـرجل وا
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مارسة اإلنسان واحليـوان. وانطلق من بعـد ذلك أكثر من فيـروس يهدد كل من يقـترب من ا
تعة فقط.  العاطفية واجلسدية الالمسؤولة والتى تسعى إلى ا

ولذلك تمتلئ أعـماق األجيال الشابة بأسئلة تـبحث عن اإلجابة التى تساعد اإلنسان على
رض.  احلياة العاطفية واجلسدية دون أن يتورط فى بحار الضياع أو ا

ومن أجل أن نضع إجابات لتلك األسئلة تبدأ هذه الرحلة. 
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عفوًا . 
قارنة ب اإلنسان والكلب.  ال بد لنا من هذه ا

ـكن أن نـتعـلـمه من الـكلب ونـحن ال نـقـصد إلى إهـانـة اإلنـسان وال نـقـلل من قـيمـة مـا 
اذج دنيا احليوان.  كنموذج من 

وبعد تقد هذا االعتذار ال بد لنا من عرض الوقائع. 
إن اإلنسان منا عـندما يراقب جروًا  صغيرًا  حديث الـوالدة يلحظ على الفور االعتماد
الـكـامل للـجـرو الصـغيـر علـى أمه. إن األم هى التى تـطـعمه وتـرعاه وحتـرسه وتـعلـمه كيف
ـهـارات يـنــظف نـفـسه بــنـفـسه ثـم تـلـعب مــعه بـعـضًــا  من األلـعـاب الــتى تـلـقــنه فـيـهــا كل ا

طلوبة من الكلب مثل اجلرى على الفريسة والنباح عند رؤية الغرباء.  األساسية ا
ن يـراقب اجلـرو الصـغـيـر أثنـاء الـنمـو أن يـلحـظ أن اجلرو يـنـفصل عن األم بل ـكن  و
وتـهـمل الـكـلبـة ابـنـهـا فور وصـوله إلى مـقـدرة االعـتمـاد عـلى الـنـفس وال مانـع من أن يرحل

اجلرو بعد نضجه بعيدًا . 
وعـنـدما يـأتى مـيعـاد إخـصاب الـكـلبـة فـإنهـا تـتجـول فى شـوارع احلى الذى تـوجـد فيه;
حيث يوجـد عدد من الكالب الـذكور وقد يـكون من بيـنها ابـنها الـسابق. وعنـدما يتـهيأ رحم
الكلبـة الستقبال جـرو صغير فإن الـكلبة تتـجاوب مع أى كلب يصادفـها حتى ولو كان ذلك
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ارسة التواصل اجلنسى عند الكالب هو الكلب هو ابنـها الذى كان وبكلمات محددة فـإن 
ا يرجع إلى التقرب والتواصل العاطفى.  أمر يرجع إلى الغدد أكثر 

وعـندمـا نتـرك مراقـبـة الكالب ونـنتـقل إلى القـردة وهى أقـرب فى السـلوك إلى اإلنـسان
وإن كانت تـختلف عـنه فى الوقت نـفسه فـنحن جند أن مـراقبـة العلـماء للـقرود قـد أثبتت أن
نـفرد يفقد القرد أى عـزل القرد الوليد عن أمه ومـحيطه االجتماعى من الـقرود هذا العزل ا
رغـبـة فى التـواصل الـعاطـفى أو اجلـنسى عـنـدما يـنـضج. ويحـتـاج العـلـماء إلى جـهـد صعب
إلعادة تدريب مثل هذا القرد على التواصل العاطفى أو اجلنسى وهذا يدلنا على أن بعضًا
ـمـلكـة احليـوانـية غـير اإلنـسـان يحـتاجـون إلى الـتجـاوب النـفـسى العـميق فى  من أعـضاء ا

ارسة عالقاتهم مع ذويهم وأبناء جنسهم.
وعندمـا نراقب اإلنسـان منذ طـفولته فـإننا جنـد أن مرحلـة الطفـولة عنـده معقـدة ومركبة

بطريقة ال نهائية.
إن الطـفل فى عامه األول يعتمد اعتـمادًا  كليًا  على والدته. ثم يـبدأ منذ عامه الثانى فى
ه طلب جزء من االستقالل. وتـستمر هذه النزعة االستقاللـية; فنراه محاوالً   استكشاف عا

الصغير وصانعًا  لبعض من أشيائه الصغيرة.
وما أن يبدأ الطـفل عامه الثالث حـتى ينظر بعـ اإلعجاب العـميق لوالديه. إنه يدخل فى
رحلة جديدة من العاطفة العميقـة مع الوالدين ويتقرب إليهما بإسراف شديد ويعتقد أنهما
أكثر الـناس جاذبـية وقوة وحـكمـة. ويتمـنى الطفل من أعـمق أعمـاقه أن يكون مـثل الوالدين
لـذلك يقلدهما كلـما استطاع ويتشرب بـعينيه كل ألوان السلـوك الذى يسلكه األب أو تسلكه
األم وكأن الـسمـاء قد زودته بـرادار حسـاس مهـمته أن يـلتـقط من األب واألم ما يـستـعد به

رحلة النضج والرشد وتستمر تلك الرحلة من عام الطفل الثالث حتى العام السادس.
إن الـطـفل الـولد _عـن طريق مـراقـبته لـوالده _ يـعرف أن قـدره أمـامه وأنه سوف يـكـبر
وينضج ليـصير رجالً   وهذا مـا يدفع الطفل إلى االهـتمام العمـيق بقدرات والده الـعضلية

وكذلك القدرات اخملتلفة لألب وأصدقاء األسرة من الرجال. 
إن الـطفل الـولـد من عمـر الـثالـثة ال يـفـكر فى الـلـعب بالـعـرائس كمـا كان يـفـعل فى عامه
ـاذج اجلـرارات الــثـانى من الــعـمـر بل يــفـضل الــلـعب بــنـمـاذج الــسـيـارات الــصـغـيــرة و
ويتـظـاهر بـأنه يـقود سـيارة خـيالـيـة ويقـلد األب فـى أى سلـوك. وإذا قام الـطـفل بالـلعب مع
أقـرانه "لـعبـة الـعائـلـة" أو "لـعبـة الـبـيت" فهـو يـطـلب لنـفـسه دور أبى األسـرة ويتـظـاهـر بأنه
نزل عـند العـشاء ويلعـب تمثيـلية من ذاهب إلى العمل بـعد اإلفطـار ويتظـاهر بعـودته إلى ا
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يجلـس مع األطفال ليناقشهم فى قـواعد السلوك ويتحدث مع الـطفلة التى تمثل دور الزوجة
وكـأنه يــنـاقــشـهـا فـى أسـلـوب إدارة الــبـيت فــإذا اشـتـكـت له من األبـنــاء; فـإنه يــوجه الـلـوم

والتأنيب إلى األطفال الذين يلعبون دور األبناء. 
رحـلـة الـرجـولـة والـطـموح إلى إن الـطـفل يـلـعب هـذه األلـعاب لـيـدرب نـفـسه اسـتـعـدادًا  

ستقبلى. نضجه ا
وإذا ما تصرف الطفل بغير هذا فهذا يعنى أنه غارق فى االضطراب الوجدانى. 

يل إلى الـلعب بل يهرع فى كل وعندما يـغرق الطفل فى االضـطراب الوجـدانى فهو ال 
عـاونة صـغـيرة وكـبيـرة ليـخـتبئ خـلف ظـهر األم. وقـد ال تتـفجـر فـيه اهتـمامـات بـالنـضج. وا
عـالج النـفسى أمـينًـا  وقادرًا  على الـنفـسيـة لهـذا الطفل تـصبح ضـرورية شـرط أن يكـون ا
منح الـوقت الكافـى للطـفل واألسرة لـيستـكشف أوجه الـقصـور فى السلـوك ويسـتكشف مع

ناسب لعمره.  الطفل كيفية بناء السلوك ا
كان ما تقدم عن الوالد فماذا عن البنت من عمر الثالثة إلى عمر السادسة? 

إن الفـتاة الـصغـيـرة تدرك أنـها سـتكـون إنسـانة نـاضجـة لهـا أنوثـة متـميـزة فى يوم من
ستقبل ولـذلك فهى تلتقط بعـينها وتتشرب بـإحساسها كل صغـيرة وكبيرة من سلوك أيام ا
األم. إنـها تدخل فى رحلـة من تقليـد أحلى امرأة فى العالـم وأغنى امرأة فى العالم وأذكى

امرأة فى العالم إنها أمها. 
ـنزلـية فـإن وجدت والـفتـاة الصـغيـرة مـنذ عـامهـا الثـالث حتـاول أن تقـوم بالـواجـبات ا
كـنسة الـكهـربائيـة فهى تـفعل مثـلهـا وإن وجدت أمهـا ترعى أخًـا  أصغر أمـها تـستخـدم ا
فـهى حتاول أن تـقوم بـرعايـة الطـفل الصـغيـر بنـفس أسلـوب األم. وإن وجدت األم تـستـخدم
أدوات الـتجـميـل فال مانع من أن تـتـسلل بـهـدوء إلى أماكن وجـود هـذه األدوات وتقـلد األم.
وعندمـا تلعب الفتاة الصغيرة مع عـرائسها فهى تعتنى بالعـرائس بنفس الطريقة التى تقوم
بها األم برعاية الـصغار. وإذا ما لعـبت الفتاة الصغـيرة "لعبة البـيت" مع غيرها من األطفال
فـهى تـريـد أن تلـعب دور األم وأن تـرتـدى نفـس مالبسـهـا وتـقلـد مـشـيـتهـا وتـتـكلم مـثـلـها
وعـندمـا تـؤنب فتـاة فى الرابـعة مـن العـمر الـعروسـة اللـعـبة; فـهى تفـعل ذلك كـما تـفعل أمـها

تمامًا . 
ويشـترك األوالد مع البنـات من عمر الثـالثة إلى الـسادسة فى االهتـمام العمـيق بالسؤال

تجدد والقد وهو: "من أين يأتى األطفال"?.  ا
رأة وتشـعر الـفتـاة بفـرح عارم عـندمـا تعـلم أن الطـفل الصـغيـر الولـيد يـنشـأ فى رحم ا
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ا أنها ستصير امرأة يومًا  ما فهى تفرح بذلك مقدمًا  وتعتز به.  و
ستـقبل بحمل وقد يـغضب الولد بـشدة عنـدما تخبـره والدته باستـحالة أن يقـوم هو فى ا
كـنه أن يحمل فيه الطـفل الوليد وقد يرد الـطفل فى أحشائه; ألن السـماء لم جتهزه برحم 
الطفل بتحد كبير: "أستطيع ذلك لو أردت". واألم الذكية واألب الذكى هما من يقوالن للطفل
فى هذه الـفتـرة من العـمر: "أنت حتمـل بذرة هذا الـطفل فى ظـهرك وعـندمـا تنـضج وتتزوج

تسافر هذه البذرة إلى بطن زوجتك ليولد طفلك من بعد ذلك". 
إن تـدريب األبـنـاء عـلى االعـتـزاز بـاجلـنس الـذى يـنـتـمـون إلـيه أمـر مـهـم سـواء لـلـولد أو
الفتاة. وهذا االعتزاز باجلنس الذى ينتمى إليه الطفل هو الذى يقلل من انزعاج الطفل; ألن
اجلـنس اآلخر يستـطيع أن يؤدى أدوارًا  تخـتلف عن أدوار اجلنس الذى يـنتمى إليه هو بل
إن هذا االعتزاز هـو الذى يوجه األطفال من اجلنس إلى حتـويل طاقاتهم إلى نهر االبتكار

كعبات والرسم واالكتشافات العلمية.  واإلبداع وبناء البيوت الصغير با
ـرأة تعاجله واخـتالف األدوار بحكم طـبيـعة االختالف اجلـسدى والـنفسى بـ الرجل وا
بـعض اجملـتمـعات الـبدائـية بطـريقـة قد تـبدو سـاذجة لـكن ال مفـر من أن نـذكرهـا ألنها ذات
ثل رأة اخملاض وآالم الوالدة فإن زوجها  داللة. فعند بـعض القبائل البدائية عنـدما يأتى ا
ـرأة التى سـتلـد إلى كوخ الـسيدة أيضًـا  أنه يتـعرض آلالم الـوالدة. وكمـا تصـحب النـساء ا
الـتى ستقوم بتوليـدها فإن أصدقاء الزوج يصـحبونه إلى كوخ بعيد ويـستمعون لآلالم التى
يـقوم بتمثيـلها إلى أن يأتيهم من يخـبرهم بأن زوجة الرجل قد أجنـبت مولودًا . وهنا يخرج

ولود اجلديد.  الرجل إلى زوجته ويفرح معها با
وأؤكـد مـرة أخـرى ضـرورة أن يـعـمل الـوالـدان عـلى تـأكـيـد اعـتـزاز كل كـائن من األبـنـاء
بـاجلنس الذى يـنتمى إلـيه حتى ال يقع األبـناء عنـدما يكـبرون فى االضطـراب النفسى إذ
نحـاها الـرعاية الـكافـية لتـفهم دورها فى مـكن أن تشـعر الفـتاة أن والدهـا وأمهـا لم  من ا
رضية مع الفتيان. وكذلك حتى ال يشعر الفتى نـافسة ا احلياة وحتى ال تندفع الفتاة إلى ا
بـالـضـيق من أن والـده ووالـدته لم يـقدرا احـتـيـاجه الـعـمـيق إلى احلـنـان والـرعـايـة. وهـذا ما
يجعـله غارقًا  على قـوته العضلـية وغارقًا  فى التـوتر النفـسى ومحاطًا  بـالشك النفسى فى

كل عمل يقدم عليه. 
واألب واألم عـندما يقدمان الـرعاية النفسـية واالعتزاز باجلنس الـذى ينتمى إليه الولد أو
ا يقدمـان لالبن أو البنت الفـرصة لفهم طـبيعة البـنت من عمر الـثالثة إلى عـمر السادسـة إ

ستقبلية.  األدوار اخملتلفة فى احلياة ا
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إن الـطفل (الـولد) من عامه الـثالث إلى عـامه السـادس يسلك جتـاه أمه سلـوكًا  محـببًا 
يالد وحتى سـنته الـثالثـة فإن نـظرته لهـا تتـغير. إنه ال فـهو إذا كـان قد اعتـمد عـليهـا منـذ ا
يعتـمد عليها ذلك االعتمـاد الطفولى الذى تغذيه فيه مـن صدرها بل هو يحاول أن ينمو وأن
يصـبح رجالً   مثل أبـيه. لـذلك تمـتلئ عـينـاه بالـنظـرات الـرومانـسيـة لألم. إنه يبـدأ فى حبـها
كعضـو من اجلنس اآلخر ويشعـر أنها أكبـر نساء العـالم جاذبية وجـماالً   ويعلن فى عامه
الـرابع أنه سـيـتـزوجـهـا عـنـدمـا يـكـبـر. وقـد يـسـمـعه أخـوه األكـبـر مـنه فـيـوبـخه قـائالً  : "إنك
سـتـتـزوج واحدة تـتـقـارب مـعك فى الـعـمر" لـكن الـصـغـيـر ال يـأبه لكـلـمـات األخ األكـبـر منه

فعيناه تقوالن له إن والدته هى أجمل نساء العالم.
وال يـفعل ابن الثالثـة أو الرابعة ذلك جملرد تـقليد والده أو جملرد رغـبته فى النضج ولكن
ألن غدده تـنـمـو بـشكل يـوجه أفـكـاره نـحو اجلـنس عـلى نـحـو حقـيـقى. والـطـفل فى مـثل هذا
العمر يحـاول أن يرى غيره من األطفـال بدون مالبسهم. وقد يـقترح على طفـلة من صديقاته
أن يتـجـردا من مالبـسهـمـا لـيرى كل مـنـهـما جـسـد اآلخـر. وفى هذا الـعـمـر يحـاول الـولد أو
ريض ريض والطبيب فالطبيب من حقه أن يكشف عن جسد ا البنت معًا  أن يلعبا لعـبة ا

ارسون تلك اللعبة.  وهذا عذر كاف يقدمه الصغار للكبار عندما يضبطونهم وهم 
والـطـفل فـى هـذا الـعـمـر يـجب أن يـنـظـر إلـى األجـسـام األخـرى وأن يالمـسـهـا كـمـا أنه

يلمس جسده وأعضاءه بلون من السعادة والسرور. 
وبـنـفس الـطـريـقة تـتـصـرف ابـنـة الـثالـثـة من الـعـمـر. إنـها تـقع فى عـشق أعـظم رجل فى
العالم وهـو والدها وهى ال تفـعل ذلك جملرد أن تتـشبه بأمهـا ولكن ألن غددها تـؤثر أيضًا

على عواطفها فتبدأ رحلة حب لوالدها. 
بالغة التى يحيطهم بها الصغار. وعيون الكبار تلحظ دون جدال نظرة احلب وا

إن الطفل من عامه الثالث يحدد طموحه فى احلياة على ضوء أن يصبح فى عظمة والده
كما يـراها. إن عـينى الطـفل تضخـمان عـظمة األب وجتـعالنه عمالقًـا . وعينـا الطفل تـدققان

يزات األم وصفاتها وهى تشكل الهدف الرومانسى له. جيدًا  فى 
وقـد ال تـنـتـبه األم إلى أن سـلـوكـهـا نـحـو زوجـهـا ونـحـو ابـنـهـا هـو الذى يـؤثـر عـلى االبن
الـصغـير; فـيـختـار فى الـكبـر فتـاة تـتشـابه مع أمه إلى درجـة ما: هـادئة حـازمـة قنـوعة أو

ظاهر أو غير ذلك من الصفات.  حتب ا
وقـد ال يـنـتـبه األب إلى أن سـلـوكه نـحـو زوجـته ونـحـو ابـنـته هـو الـذى يـؤثـر عـلـى االبـنة;

فتختار شريك حياتها وفيه من الصفات ما يشابه أباها.
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وال يعنى ذلك أن الشاب عندما يتزوج فهو يبحث عن نسخة طبق األصل من أمه كما ال
يعنى أن الفتاة عندما تتزوج فهى تبحث عن نسخة طبق األصل من أبيها.

إن الـذى يـحـدث هو أن نـظـرة األبـناء الـرومـانسـيـة من عـمر الـثـالـثة إلى الـسـادسـة تدفع
األبـنـاء فى الـكـبـر إلى الـبــحث بـحـنـ جـارف غـيـر واع عن صـفـات وخـصـائص فى اجلـنس

اآلخر تتشابه مع صفات األمهات واآلباء. 
إن العيون الرومانسية من العام الـثالث إلى العام السادس عيون تمتلئ باحلنان والرغبة
ـا أن الـطـفل يـكـبـر من الـرابـعة أو اخلـامـسـة فـمـعـنى ذلك أنه سـيـحاول أن فى الـرعـاية. و
يـتلمس الطريق إلى اسـتكشاف اجملتمع احملـيط به غير أمه وأبيه. وكذلك تفـعل الفتاة. وتبدأ
رحـلـة من االنـفصـال الـتـدريجى عن األب واألم. وفـى نفس الـوقت يـخـتبئ فى الـعـقل الـباطن
لـلطـفل أو الـفـتـاة لـون من مـشـاعر الـتـنـافس واخلـصـومـة فالـطـفل تـخـتـبئ فى عـقـله الـباطن
مشاعر التنافس مع أبيه وقليل من اخلصومة. إنه يحب أمه ويغار عليها وهو يجد أن والده
ينافسه فـى ذلك. والطفل غير قـادر على االستئـثار بأمه لنفـسه وهذا يحبـطه قليالً   ويحرك
غضبه من أبيه ألنه منافس ناضج له والطفل يخشى أن يعتدى عليه األب لذلك يندفع قليالً
  خارج دائرة العالقة الـعميقة مع أمه. إنه يحاول استكـشاف الفروق ب اجلنس ويحاول
أن يـسـتكـشـف نـوعه كـذكـر وأن يـتـعـرف علـى غـيـره من الـذكـور واإلنـاث. لـذلك تـنـتـشـر ب
األطفـال فى العـام اخلـامس والسـادس "لعـبة الـطبـيب" الذى يـكشف عـلى غيـره من أقرانه
ـارس الطـفل دور األب الذى يسـيطـر ويأمـر وينهى. كمـرضى وتنـتشـر "لعبـة البـيت" حيث 

إن مثل هذه األلعاب تنفس عن غضبه. 
ـشاعـر نحو أبـيهـا. إنهـا تالحظ أن األب يفـضل األم علـيها والـفتاة تـمر أيـضًا  بـنفس ا
تفوقة فى نظر الطفلة. وتبدأ الفتاة فى استكشاف نوعها كأنثى والتعرف واألم هى األنثى ا

على الفروق ب األنثى والذكر. 
وتسرق مـثل هذه اخملاوف من الطـفل الصغيـر سعادته الرومـانسية ويـغرق فى قليل من
احلزن ويـتقلب عـلى نيران عـدم الرضا. وتتـقلب مشـاعره جتاه األشيـاء وجتاه الطـعام. فهو
ًـا  كـان يحب لـونًا  مـعـينًـا  من الـطعـام وينـقلـب هذا احلب إلى كـراهيـة بل قـد يصـيبه قد
اإلعياء بعد تـناوله. ومثل ذلك التـقلب فى العواطف قـد يتجه أيضًا  إلى األمـاكن فالطفل قد
يكـره مكانًا  كـان يحبه من قـبل وقد يتعـجب األب من أن ابنه انقـلب من حب صديقة مـعينة

إلى كراهية لها. 
ومـا إن يــصل الــطـفل إلى الــسـابــعــة أو الـثــامـنــة حـتى تــتـوقـف مـشــاعـره نــحـو أمه عن
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الرومانسية. فهو ال يريدها أن تقبله ويطلب منها أن تعامله كإنسان ناضج. 
ويـنقـلب احلب الـقد لألم فى الـعـام التـاسع إلى نـفور من اجلـنس اآلخـر. ويتـهم اجلنس
اآلخـر بالـسخـافة ويـعلن اشـمئـزازه من كل الـبنـات وقد يـتأفف من رؤيـة مشـاهد احلب فى

التليفزيون. 
وب السـادسة واحلادية عشـرة من العمر يـدخل الطفل فى ألعـاب البيت أو لعـبة الطبيب
ـرضى. إنه يـكـف عن اسـتـكـشـاف آفـاق اجلـنس اآلخـر أو الـفـروق بـ الـذى يـكـشف عـلى ا

. ويتأكد ذلك عند األطفال الذين ترعرعوا فى أسر محافظة صارمة التقاليد.  اجلنس
وما يـحدث للـفتى يحدث أيـضًا  للفـتاة إنها تـتخلص من أى اهـتمام رومانـسى بوالدها
وحتـاول أن تكبت كل اهتـماماتـها الرومانـسية لكـنها حتـتفظ باالهتـمام باألنوثـة والنظر إلى
أمها بع االستـكشاف وتنجذب عاطـفيًا  ألبيها. وال تـشعر الفتاة باالشـمئزاز من الفتيان

ولكن يقل االهتمام من جانبها بالفتيان بعض الشىء. 
إن قصة هـذا التـنافس ب الـولد وأبيه وبـ األم وابنتـها قـد تكون غـريبة وغـير مقـبولة
مـن اآلبـاء واألمـهـات وال يــتـقـبل ذلك إال الــذين عـمـلـوا فـى مـيـدان الـتــحـلـيل الـنــفـسى ألنـهم

رضية ما يؤكد ذلك.  شاهدوا من األحداث والدالئل لدى احلاالت ا
إن هـذه القصـة تدور أحـداثها داخـل عمق الالوعى ولذلـك ال تتم مالحظـتهـا بدقة إال فى

حاالتها احلادة. ولكن هل معنى ذلك أن الطفل العادى يعلن الكراهية ألبيه? 
هل معنى ذلك أن الطفلة العادية تعلن كراهيتها ألمها? 

اإلجابة هى: ال.
فالولد يعلن فى أحيان كثيرة إعجابه بأبيه وفخره به. 

والبنت تعلن فى أغلب األحيان إعجابها بأمها وفخرها بها. 
ولــنــا أن نالحظ أن األطــفــال من بــعــد الــعــام الــســابع يــبــدأون فى إخــفــاء مــشــاعــرهم
ـشاعـر إلى األبـطال األسـطـوري فى الـرومانـسـية جتـاه اآلبـاء واألمهـات ويـتجـهـون بهـذه ا

الكتب واجملالت وبرامج التليفزيون. 
ويـتــأكـد ذلك فى احلــوار مع األطـفـال فى مــثل هـذا الـعــمـر حـيث يــعـلن الـطــفل إعـجـابه
ؤثـرين فى اجملتـمع مثل رجـال البـوليس واجليـش ورجال الدين بـاألشخـاص األقويـاء أو ا
ويأخذ بـتأمل قدرة احلق تـبارك وتـعالى فى خلق الـكون وغمـوض العـلوم اخملتـلفة ومـحاولة

استكشاف آفاق التاريخ واجلغرافيا والفلك. 
ـشـاعـرهم ويـجدون ـرحـلـة من الـعـمـر إلى الـتـسـامى  إن األطـفـال يـنـدفـعون فـى هذه ا
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التشجيع والتقبل من اجملتمع ويتجهون إلى االهتمام بالتعلم والقراءة والكتابة واحلساب.
رحلة فى نوع من الصراع الذاتى مع النفس.  ويدخل األطفال فى هذه ا

إن كل طـفل يــحـاول أن يـقـلـل من اعـتـمــاده عـلى أسـرته. ويــنـمـو ضــمـيـر الـطــفل بـشـكل
حـسـاس. ويفـكـر فيـمـا علـيه من واجـبـات وفيـمـا له من حقـوق. ويـتحـدث الـطفل عن الـقـوان
هارة رحـلة هى ألعاب تـتميـز با والـقواعد األخالقـية واالجتمـاعية. وألـعاب الطـفل فى هذه ا
والـقـوانـ مـثل لـعـبـة كـرة الـقدم والـشـطـرجن وغـيـرهـمـا من األلـعـاب الـتى حتـكـمـهـا قـواعد
رحـلة من الـعـمر بـجمـع الطـوابع أو البـطـاقات الـبريـدية مـحددة. ويـنـبهـر األطفـال فى هـذه ا
(الكارت بـوستال) التى حتتوى على منـاظر جميلة من بلدان الـعالم اخملتلفة أو يجمع بعض

األطفال الصخور من الشواطئ أو يقومون بتربية العصافير واحليوانات األليفة. 
ـرحلة من العمر إلى تـكوين صداقات محـددة بعدد صغير من ويـندفع األطفال فى هذه ا
األفـراد ويتنـاقشـون معًا  فى كل شىء يـتعلق بـاحلى واألسرة. وتـتكرر فى أحـاديثهم كـلمات
سـؤولة ويحـاولون أن يفـعلوا ذلك الوفاء لـلصداقـة. إنهم يـتدربون عـلى احلياة االجـتماعـية ا

بعيدًا  عن رقابة الكبار. 
رحلة العمر الواقعة ب السادسة واحلادية عشرة تكشف تأملة الفاحصة  إن النظرة ا
لـنـا عـمق عــظـمـة الـسـمـاء الـتى خـلــقت فى اإلنـسـان هـذه الـقـدرة عـلـى تـعـلم الـسـيـطـرة عـلى
الـبـدائيـة والـغـرائـز وأن يـتـدرب اإلنـسان عـلى الـتـوافق والـتـفـاعل مع اجملـتـمع خـارج إطار

األسرة. 
إن اهـتمـام الـطفل بـنـموه اجلـسـدى فى هذه الـفـترة يـزداد ولـكن بـبطء وكأنه يـتـفرغ من
الـعـام السـادس إلى الـعام احلـادى عـشر لـتـعلم فـنـون احليـاة االجـتمـاعـية. ثم يـأخـذ اهتـمام

راهقة.  الطفل بنموه اجلسدى فى االزدياد من بعد ذلك عندما تبدأ مرحلة ا
إن اهـتـمام الـطـفل مـا ب الـعـام السـادس والـعام احلـادى عـشـر يتـركـز فى استـكـشاف
آفـاق اجملتمع والتـقاليـد والقوان وهى _ كمـا نعلم جـميعًا  _ آفاق مركـبة وحتتاج إلى أن
يـتـقن الفـرد السـيـطرة عـلى نـفسه. هـذا ما يـحـدث فى اإلنسـان وهو بـالـتأكـيد مـخـتلف عـما

يحدث فى احليوان. 
ـستـوى اجلسدى ـتنـوعة على ا تواصـلة وا إن اإلنسـان ينمـو خالل مراحل من الـتطـور ا
ـو نـفـسى ـسـتـوى الـنـفـسى ولـكـن احلـيـوانـات تـكـبـر فـقط من الــنـاحـيـة اجلـسـديـة دون  وا

ملحوظ. 
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تـلئ اجلسـد بفـوران مـوسيـقى حاد: إن اجلـسد ما إن تـبدأ الـطـفولـة فى النـهايـة حـتى 
يسـتعـد للـمرحلـة الوسـطى من العـمر وتـندفع الـيقـظة إلى غـدد النـمو عـند اإلنـسان وما إن
بيض وس" حتى تبدأ غدد اخلصيت أو ا تبدأ غدة صغيرة فى الضمور وهى غـدة "الثا

فى اليقظة.
وس" هى تلق كل خاليا اإلنسـان أسرار حماية نفسها من أى دخيل ومهمة غدة "الـثا
بيـض يدل الـكائن البـشرى على تـأكيد انـتمائه يهاجـمها وبـدء النضج فى اخلـصيتـ أو ا

إلى اجلنس الذى ينتمى إليه سواء أكان ذكرًا  أم أنثى. 
وينـمو شعـر العـانة عـند الصـبى وكذلك شـعر الـصدر ويـزحف الزغب عـلى وجه الشاب

ليصير ذقنًا  أو شاربًا  وتزداد نبرة الصوت غلظة. 
ـرحلـة التى ويبـرز صدر الـفتـاة وتتـحـدد مالمح أنوثـتهـا إن الدورة الـشهـريـة تعـلن بدء ا

ستخوضها الفتاة كل شهر. 
ومن الطبيعى أن يعلو اهتمام الفتى بالفتاة. ومن الطبيعى أن تذوب النظرة السابقة إلى
ـشاعر فى الفـتى وتكاد تنتـهى مسألة الـتعصب للعب الفتـاة تلك النظـرة التى كانت تكبت ا
مع اجلنس الـواحد. فـالـولد اآلن ال يـفضل الـلعب مع أوالد مـثـله فقط بل يـفضل أن يـضيف

إلى صداقاته معرفة أى فتاة من اجلنس اآلخر لكن الفتى قد يتحرج من ذلك.
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رحلة فهى أيضًـا  تتمنى التعرف على الـفتيان فى مثل عمرها لكن أما الفـتاة فى هذه ا
األمر يـخـتلـف من مجـتـمع إلى آخـر. ففى اجملـتـمع الـذى يحـرم وجـود أى عالقة بـ الـشاب
ـراهــقـة تــمأل خــيـالــهـا بــصـداقــات ال أحـد يــسـتــطـيع والــفـتــاة إال فى إطــار الـزواج جنــد ا
مـصـادرتـهـا. إنـهـا الـصـداقـة اخلـيـالـيـة مع جنـوم الـسـيـنـمـا والـتـلـيـفـزيـون وأبطـال الـقـصص
العاطفية وفى الـوقت نفسه يتم صقل الـضمير األنثوى بـطابع التقاليـد السائد فى اجملتمع.
ن وجند بـعض الـفـتـيات يـتـظـاهـرن باخلـجل بـطـريـقة فـيـهـا الـكثـيـر من اإلزعـاج ألنـفـسهن و

حولهن وفى بعض األحيان يكون اخلجل حقيقيًا  ونابعًا  من األعماق. 
ـتعـلـقة بـاجلـنس اآلخر كـان شـديد احلـدة فى الـفتـرة الـسابـقـة على ـشاعـر ا وألن كـبت ا
عاكس. ـشاعر يأخذ درجـة من احلدة فى االجتاه ا البلوغ; فإنـنا جند أن التعـبير عن هذه ا
إن الـشـاب يـتفـجـر بـالـشـوق إلى مـعـرفة اجلـنس اآلخـر فـيـخـتـار الـدخـول فى قصـة حب مع
مدرسـة أو جنـمة سـينـمائـية أو تـلـيفـزيونـية وهـو بطـبـيعـة احلال حب من طـرف واحد وحب
خيـالى. وفى نفس الـوقت يخـتار الـشـاب رجالً   أكبـر منه يـعمل فى مـجال اإلعالم أو األدب

أو التمثيل ليكون مثالً   أعلى له. 
وذجًـا  من اجلـنس اآلخـر لـتـبادله ـسـألـة تصـح بالـنـسـبـة للـفـتـاة. إنهـا تـخـتـار  ونـفس ا
عـواطـفـها وبـطـبـيـعـة احلـال تـكـون هـذه الـعالقـة من طـرف واحـد وفـيـهـا من الـوهم وتـركـيز

ثاليات فى هذا الشخص ما يفوق التصور.  ا
ويـحدث ذلك للـشاب والـفتاة ألن بـطل قصة احلب اخلـياليـة قد يكـون رقيقًـا  أو دمثًا  أو
ـوضـوعـات الـتى تـهم ـكن أن يـتـحـدث مـعه اإلنـســان فى كل ا ن يـراه أنه شــخص  يـخـيّل 

راهق.  ا
وسـرعــان مــا يــهــبط اخلـيــال إلى أرض الــواقع فــيــخــتــار الـشــاب فــتــاة فى مــثل عــمـره
ويـخصـصهـا لنـفسه _ فى اخلـيال طـبعًا  _ كـبطـلة لـقصـة احلب أو يتـكلم مـعها فـى اخليال
ه السحرى اخلـاص ومستقبله الناجح وكـيف أنها ستقوم بإنقاذه ويصور لـها كل ما فى عا

من هذا العالم اجلاف جدًا  إن هى اعترفت له باحلب. 
ونادرًا  مـا يجد الشـاب الشجاعة الـكافية فى مـثل هذا العمـر ليعترف لـهذه الفتـاة عمليًا

بأنه يحبها. 
ثل هـذا االعتـراف وقد تتـلقى ويسـتعـد لذلك لـفتـرة طويـلة. وقـد تأتى الـشجـاعة لـلشـاب 
شاعر ويتبعه احلرص على الكرامة الفتاة مثل هذا احلديث بالسخريـة فيندفع اخلجل إلى ا

لتتساقط قصة احلب وكأنها قطع كوب زجاجى تناثر على األرض. 
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وكعادة البشر عندما يتغلبون على اخلجل بالتجربة فإن الشاب فى بداية مراهقته يتنقل
ح البصر. وإذا ما جنح فى حتديد موعد مع فتاة من من قصة خيالية إلى قصـة أخرى فى 
ا اجلـنس اآلخر فـليس الـهدف أبـدًا  هو أن يـفوز بـقبـلة أو لـقاء مـكتـمل ب رجل وامـرأة إ
راهـقة الهـدف هـو أن يسـتـكشف مـدى تـقبل اجلـنس اآلخـر له. إن الشـاب فى بـدء مرحـلـة ا
بالغ فـيه بأمه إلى الفتـاة التى يختارهـا كبطلة لـقصة احلب. وتمـتلئ مشاعره ينقل إعـجابه ا
تـلك اإلرادة التى يـكسب بـها كل ما بـالرغبـة فى حمـايتـها ومنـحهـا كل احلنـان ويتمـنى أن 
يـوفر له ولها حـياة مثاليـة تمأل النفس بـالطمأنيـنة وهذا ما نـسميه نحن بالـناحية الـنبيلة فى

احلب.
ن يحب حياة سعيدة; فهو يلتفت إلى العالم احمليط راهق لنفسه و ومن أجل أن يحقق ا
به ويـحاول إجنـاز بعض من األعـمال الـتى توفـر له دخالً   بل إنه فى مـثل هذا الـعمـر يبدأ
هن سـتقبل وماذا يريد أن يـكون. إنه يتساءل عن العـلوم اخملتلفة وا فى اسـتكشاف آفاق ا

كن أن تساعد اإلنسانية كلها.  اخملتلفة التى 
راهق فى الثامنة ثالية كان لها جذور خشنة وغير ناضجة عندما كان ا إن هذه الروح ا
ثـالية ويبحث عمليًا ـراهقة فهو يعمق من روحه ا من العـمر أما اآلن وهو فى قلب مرحلة ا
عن مجاالت الهوايات والقراءات واألبحاث التى تؤهله للمزيد من النضج واإلنتاج واالبتكار.

إن الـشـاب فى عـامه اخلـامس عـشـر ال يـحـلم فـقـط بـأن يـكـون إنسـانًـا  مـنـتـجًـا  بـل هو
يـحــاول ذلك ويـتــمـنى فى قــرارة نـفـسه أن يــحـقق فى عــامه الـعــشـرين قــدرة من االسـتـقالل
ـؤلـفـات ـيـة الـعـظـيـمـة وكـذلك ا االقــتـصـادى عن أسـرته. وكـثـيـر من األعـمـال الـروائـيـة الـعـا
رحلة الزمنية الواقعة ب وسيقية واللوحات الفنية واالكتشافات العلمية  إجنازها فى ا ا

راهقة والنضج.  ا
هكذا يـفكر الكائن البشرى فى اسـتكمال حياته العاطـفية إنه يفكر فى اجلمال واإلبداع
واالختيار والـنمو واإلجناز. ويـحرك كل ذلك ما نـسميه الدخـول إلى عالم احلب. إن اإلنسان
يـنجـذب نفـسيًـا  قبـل االجنذاب اجلـسدى بـينـما احلـيوان يـنجـذب إلى أى عضـو من اجلنس
اآلخر من نفس فصيلته جملرد حلول موسم التزاوج. واإلنسان يتميز عن احليوان بأنه يألف
شـاعر واألحاسيس والروابط العميقة شريك جتربته العـاطفية من اجلنس اآلخر. إن هناك ا
التى جتـعل اإلنـسان مـسـتمـرًا  لـسنـوات فى االرتـباط الـعـميـق مع شريك حـيـاته من اجلنس

اآلخر. 
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لكن ماذا عن احلب األول? 
ـشـاعر جتـعل الشـاب فى عامه اخلـامس عشـر يـفكـر بعـاطفـة جيـاشة فى مـحبـوبته إن ا

وكذلك الفتاة تفكر بعاطفة فوارة فى حبيبها. 
إن كالً   مـنـهـما يـحـلم لـساعـات طـويـلـة بكـلـمـات خيـالـيـة ومنـاقـشـات عن احلب واجلـمال
الئـكة ـستـقـبل. ويرى الـشاب فـتاتـه أجمل نـساء األرض وأكـثر حـنـانًا  من ا واإلخالص وا
ها وآه من أى خالف وهى رقيقـة كأنها مصنوعـة من أوراق الورد. وآه من أى شىء يثير أ
حـول أبـسط األشيـاء: إنه يـولـد اإلحبـاط. وآه من أى تـأخيـر مـنـها أو غـيـابـها وآه من كـمـية

اآلالت احلادة إن أظهرت الفتاة أى اهتمام بشاب آخر. 
ويـنقـلب كل هذا األلم إلى عـميق الـفرح الـغامـر إذا اجنلت تـلك األخطـاء وإذا تمت إزالة
سوء الـتفاهم; فـالسعـادة ال حدود لها وإذا اقـترب ميـعاد رؤيتهـا; فالسـرور مع دقات القلب
ـآلن النفس واخلـياالت ال تنـتهى من حتت جفـون الشاب. إنه يـحلم بكـوارث غير الـفرحان 
عادية تمـر بحبـيبته ويـتقدم إلنقـاذها ويحرز _فى خيـاله طبعًا  _شهرة ال حـدود لها وتقف

أمام كاميرات التليفزيون لتصور هذا اإلنسان النادر الوفاء. 
ـثل هذه سـألـة نفـسـها تـصح بـالنـسـبة لـلـفتـاة فى عـامهـا اخلـامس عشـر فـهى تمـر  وا

اخلياالت الرومانسية ونوبات الغضب ونوبات الفرح. 
لـكن ما الـذى يجـعل الشـاب يـختـار فتـاة معـينـة من ب عـشـرات الفـتيـات ويقـول لنـفسه:

"هذه هى التى أحبها"? 
ومـا الذى يـجعـل الفـتاة تـختـار شابًـا  مـعيـنًا  من بـ عشـرات الشـبـاب وتقـول لنـفسـها:

"هذا هو الذى أحبه"?
ـظـلـمـة لـلـشـباب لـقـد غاص احملـلـلـون واألخـصـائـيـون الـنـفـسـانـيون فـى أعمـاق الـبـحـار ا
ـظـهر ـشـتـركـة فـى ا والـفـتـيـات وقـرروا أن مـا يـحـدث من اخـتـيـار سـبـبه بـعض الـصـفـات ا
اخلارجى بـ الشـاب الذى تـختاره الـفتـاة وب والـدها. ومـا يحدث من اخـتيـار عنـد الشاب
ظهـر اخلارجى بـ أمه وب هذه الـفتاة. ـشتركـة فى ا لفتـاة معـينة هـو جزء من الصـفات ا
إن هـذا هو الدافع الـذى يجعل الـشاب يقـول لفتـاة ما: "أنت من كنت أبـحث عنهـا" وهذا ما
يجـعل الـفتـاة تهـمس لـنفـسهـا: "هـذا هو من كـنت أبـحث عنه". إن مـشاعـر احلب الـنائـمة فى
أعماق الـشاب أو الفتاة تـستيقظ. لـقد أحب الشاب أمه أثـناء طفولـته حبًا  ال حدود له لذلك
ـظهـر كفتـاة أحالم بيـنمـا يسـلك هو كـسلـوك أبيه الذى رآه فهـو يخـتار من تشـبهـها ولـو با

أعظم رجال العالم أثناء الطفولة. 
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والفـتاة تسـلك كسـلوك أمهـا ألنهـا أثناء الـطفـولة رأت هذه األم كـأعظم امـرأة فى العالم
وتخـتار الفـتاة لنفـسها حـبيبًا  فـيه بعض من سمـات والدها ألنه أعـظم رجل فى العالم. هذا

ما رأته فى طفولتها. 
إذن ليست الغـدد التى تنـمو هى الدافع األول فى اإلنسـان لعالقته بـاجلنس اآلخر ولكن
الـصـورة األولى يـشـكـلـها عـن والديه هـى التى تـعـبـر عن نـفـسـهـا بشـكل آخـر حلـظـة اخـتـيار

شريك للعمر أو بطل لقصة احلب. 
إن الـطفل فى سنـواته الثالث الثـانية _ من عمـر ثالث سنـوات إلى ست سنوات  _يدخل
فى عالقة خيالـية لها أبعاد مثاليـة مع والده ووالدته. إنه يرى والده كأشجع رجل فى العالم
ويرى أمه كـأجمل امـرأة فى العـالم وكذلك الـفتـاة. إن األب واألم فى نظـر الطـفل ال يتـعبان
أبـدًا  من كـثـرة الـعـمل من أجل أطـفـالـهـمـا. فـالـوالـد يـأتى بـاألمـوال من الـعـمل لـنـفع زوجـته
وإصالح أوالده. ويرى الطـفل والده وهو يعـبر عن حبه لـزوجته وأوالده بأن يـوفر لهم كل ما
يـسـتطـيع وبأن يـجعـلهم يـعـتمـدون علـيه فى حل مشـكالتـهم وهو يـرغب فى أن يقـضى وقته
الـطـيب مـعـهم. ويـرى الطـفل والـده وهـو عـلى االسـتـعـداد لـلدفـاع عن زوجـته وأوالده من أى
كسورة أو التى مكـروه ويرى أن والده يحتضن زوجته بـحنان ويحاول أن يصـلح األشياء ا

نزل وأن يسهم فى عمل البيت بتحريك األثاث الضخم.  حتتاج إلى إصالح با
والطفل يرى األم جـميلة وكامـلة فهى حتضر الـطعام لزوجهـا وأطفالها عـندما يجوعون
البس الـشـتويـة إذا مـا أصـبح اجلـو شـتاءً وتـسـأل عن صـحـة كل فـرد منـهم وتـأتى لـهم بـا
وتـسـعـفـهم وتـمـرضـهـم وتـواسى أى إنـسـان مـنـهم إذا حـدث له أى أذى وتـظـهـر اإلعـجـاب
الـرومـانـسى لـلزوج وتـفـخـر بـأنهـا اخـتـارته من بـ كل الـرجـال اآلخريـن لتـعـطـيه كل حـبـها

وحنانها. 
بل إن الـطـفـل عـنـدمـا يـرى اخلالفـات بـ األب واألم يـنـدفع إلى اخلـوف ويـرجـوهـمـا أن
نزل; فهو يبكى ويصرخ ويطلب يزيال هذا اخلالف. وعندما يسمع كلـمة الطالق تتردد فى ا
من االثنـ أن يبقيـا معًا  وأن يصـلحا من أمورهـما معًـا ; ألنه يتخيل أن أمـنه الكامل نابع
من وجودهمـا معًا . والطفل يـعتقد اعـتقادًا  راسخًـا  أن العالقة اجلنـسية ب أمه وأبيه هى
عالقة رومـانسية ومسؤولة ألنه رأى مـثل هذه العالقة أو سمع عنـها فى إطار كلمة "الزواج".
والـطفل ال يتـخيل وجـود عالقة ب رجل وامـرأة خارج الزواج وعـندمـا يكبـر وتزداد قراءاته
رأة خارج الـزواج لكنها عالقة ومعرفته أثنـاء النمو; فهو يـعلم بوجود العالقـة ب الرجل وا

محرمة دينيًا  واجتماعيًا . 
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ـشـرقـة الكـامـلة الـتى تـتيح ـراهق يـتـعلم من طـفـولتـه. هذا هـو الـفارق بـ الـعالقة ا إن ا
رأة لـقاءً جسـديًا  ونفـسيًـا  وعاطفـيًا  وهى الزواج وبـ أى عالقة أخرى هى فى لـلرجل وا

نظره غير مشرقة. 
فككة". زعجة ا ومن جيل إلى جيل تنتقل فكرة "األسرة الطيبة" أو فكرة "األسرة ا

ـبالغ فـيهـا إلظهار البس ا وكل منـا يسـتطيع أن يـفتح ذاكـرته ليـرى أمًا  كانـت ترتدى ا
بالغ البس ا رأة ترتـدى فى شبابـها مثل هـذه ا أنـوثتهـا ولن يفاجـأ عندمـا يرى ابنـة هذه ا

البس وجدواها.  فيها جلذب انتباه كل الرجال. إن الفتاة تأخذ من أمها االعتقاد بقيمة ا
ارس مـسؤولـية رعايـة أسرته لن جتد فى كـبرها وابـنة الرجل الـهارب من منـزله والذى ال 
أى إعجـاب عاطفـى إال بالشـباب الذين يـشبـهون والدهـا. إنهـا لن تستـجيب عـاطفيًـا  إال لوغد أو
نـصـاب وسيـصبح كل شـاب متـزن غيـر مقـبـول لديـها. وقـد ال تتـزوج على اإلطالق. وقـد تتـطرف

وتتزوج وحتافظ على زواجها مع درجة عالية من التوتر. 
وإذا كـان والـد الـفـتى رجالً   غـير مـسـؤول أو هـاربًـا  من أسـرته مـعـظم الـوقت فـالـفتى
يـنـقل فى كـبـره أسلـوب أبـيه. وإذا كـانت والـدته ذات شخـصـيـة رقيـقـة حـساسـة فـقـد يرفض
أسلوب والده ويـصبح زوجًا  مسـؤوالً   لدرجة مبالغ فـيها; ألنه يقـاوم رغبة دفينـة فى تقليد
والده وبـذلك يكون اآلباء واألمهات قـدوة لألبناء والبنـات وعالقات اآلباء واألمهات هى التى

ترسم بصورة كبيرة توقعات األبناء عن فكرة الزواج.
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فـوجئ األب بأن مدرسة ابنه تطـلبه فى عمله تليـفونيًا  لتخبـره بضرورة احلضور الفورى
درسة.  إلى ا

وسألها األب بتوتر: "هل أصاب ابنى مكروه"?
درسة بـحدة مبالغ فيـها: "جسديًـا  لم يصب ابنك بشىء ولـكن أخالقيًا  يحمل أجابت ا

ابنك أكثر من ميكروب للفساد". 
درسة. وأغلق األب سماعة التليفـون بضيق شديد واستأذن من رب العمل ليذهب إلى ا
درسـة التى طلـبته تلـيفـونيًا  ووجـدها متـزمتـة حادة الطـباع وقدمت له وهنـاك طلب لقـاء ا
ـالبس الداخـلـيـة لـلنـسـاء والـصورة قصـاصـة من مـجـلة نـسـائـيـة حتمل صـورة إلعالن عن ا
ـعـلن عـنـها. البس ا تـظـهر بـوضـوح الـنـصف األسـفل لـلـمرأة وهـى ترتـدى هـذا الـنـوع من ا

تساءل األب بضيق: "وماذا فى هذه القصاصة"? 
درسة وكأنها حتكى فضيحة ضخمة:  قالت ا

  "لـقـد ضـبطت ابـنك الـذى لم يـتجـاوز الـعـاشرة وهـو يـدعـو زميـلـته لـرؤية هـذه الـصورة
وهذا فساد". 

وضوع بـطريقتى وال ضحـك األب ضحكة بـسيطـة وقال للـمدرسة: "دعـينى أعالج هـذا ا
تعاقبى الطفل على ذلك".
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ا ـدرسة قـرأت كـتابًـا  واحدًا  عـن النـمو الـنـفسى لـألطفـال  وقال األب لـنـفسه: "لـو أن ا
تصرفت مثل هذا التصرف". 

وأضاف األب لنـفسه: "إنـها ال تعـلم أن والدى قـام بعـقابى بدنـيًا  جملـرد أننى فـعلت مثل
درسة اخملتلطة واشتكى منى مدرس احلساب ألنى أخرجت صورة ابنى تمامًا  وأنا فى ا

شاهدة تلك الصورة".  لنجمة سينمائية ودعوت زميالتى 
اذا يفـكر كثير من اذا ترتبط صـورة اجلسد العارى بـاجلنس و إننا نسـتطيع أن نفـهم 
الـنـاس بـأن اجلـنس أمـر مـثـيـر لـلـخـجل والـعـار بل هـو فـعل خـاطئ وشـريـر رغم أن جـمـيع

هذبة ويتبادلونها سرًا .  الناس يضحكون للنكتة غير ا
ـبـالـغـة: "إنـهم يـعـرفون أن وأى مـراهق قـد يـنـظـر إلى أبـيه وأمه فى مـجـتـمـعه ويـهـمس 
اجلنس مسألـة طبيعيـة جدًا  فى حياة اإلنسـان. إنهم يحرمـون كل شىء ألنهم اعتادوا على
ـهـذبـة ويـضـحـكـان لـهـا مـعًـا  بـصوت حتـر كل شىء رغم أنـهـمـا يـتـبـادالن الـنـكـات غـيـر ا

مرتفع". 
وهـنا أحب أن أقـول إن استـنكار الـكالم الفـاضح أو السـلوك اخلـارج فى مسـألة اجلنس

كتوب.  هو أمر اجتماعى قد قد إنه أقدم حتى من التاريخ البشرى ا
إذن فالـكبـار لـيسـوا وحدهم الـذين يحـرمون احلـديث الفـاضح أو السـلوك اخلـارج ولكن
اجملـتـمع الـبـشـرى كـله يـتـفق عـلـى ذلك وإن تـنـوعت االخـتالفـات من مـكـان إلى مـكـان ومن

مجتمع إلى مجتمع ومن زمان إلى زمان. 
إن اجملـتمع الـبشـرى اتفق عـبر تـاريخه الـطويل عـلى أن العالقـة اجلنـسيـة هى أمر مـباح
فى إطـار الـزواج فـقط ومن خالل هـذا االعـتقـاد تـوارث األبـنـاء عبـر الـعـصـور وجهـة الـنـظر
هذه رغـم ما يـثـيـره الـفضـول لـدى كل طـفل فى أن يـرى الـتـغـيرات الـتى تـطـرأ عـلى جـهازه
ـثـيـرة الـتـنــاسـلى سـواء عــنـد ظـهـور شــعـر الـعـانـة أم عــنـد اكـتـشــاف األحالم اجلـنـســيـة ا
ـنويـة أم من خالل بـلوغ الـفـتاة لـلدورة الـشـهريـة والـتغـيرات ـصـحوبـة بـقذف احلـيوانـات ا ا
ـراهق عن ــشـاعـرهـا أثـنـاء الــبـلـوغ. هـذا بـجـانب الــتـحـذيـرات الـتى يـتــلـقـاهـا ا ـصـاحـبـة  ا

االستمناء والعادة السرية. كل ذلك باإلضافة إلى خوفه من غضب والده أو والدته.
فى الـطفـولـة يبـدأ إحـساس الـطفـل بأن مـا يخـرج من اجلـهاز الـتـناسـلى هـو البـول وهو
قـعدة" وهـكذا تـخـتلط فـكرة ـرحاض أو فـى "ا يـتعـلم أن ذلك أمـر قذر يـجب أن يـفرغه فى ا
القذارة بفكرة وجود هذه األجهزة التـناسلية. ومن بعد ذلك يتلقى الطفل ثقافة اجملتمع الذى
يحـيا فـيه. وهى ثقـافة حتـرم فى كل اجملتـمعـات العالقـة ب األب وابـنته وبـ األم وابنـتها
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وب األخ وأخته ويطلق عليها فى اجملتـمعات البشرية كافة "الزنا احملرم". وهذا التحر ال
ـتد أيضًـا  إلى اجملتمعـات البدائـية بل إن هناك تـدينة وحـدها ولكنه  يـشمل اجملتـمعات ا
قـوانـ شـديدة الـعـقـوبـة على أى رجـل يتـزوج أمه أو ابـنـته أو أخـته ويصـل التـحـر أيـضًا

إلى الزواج من العمات أو اخلاالت أو األعمام أو األخوال.
ولـنا أن نلحظ أن مـثل هذا التحر ال يـوجد فى عالم احليـوان وهذا فارق أساسى مهم
بـ اجملـتـمع اإلنـسانـى واجملتـمع احلـيـوانى. وهـنـاك فـارق آخر قـد ال يـلـحـظه أحـد وهو أن
البس. البـشر فى غـالبـية مـجتـمعـات العـالم يرتـدون ما يـغطى األعـضاء الـتنـاسلـية بـبعض ا
ووجد علماء دراسـة السلوك اإلنسانى أنـه فى بعض من اجملتمعات الـبدائية القـليلة والنادرة
رأة مـا يستر األجـهزة التـناسلـية. ولكن الرجل الوجـود فى زماننـا قد ال يرتـدى الرجل أو ا
إذا ما سار فى طريق وقابل كائنًا  من جنس آخر يسير فى نفس الطريق فإنه يوليه ظهره.
وفى الـسنوات اخلـمس األخـيرة أراد بعض من الـبشر أن يـقيمـوا مستـعمرات لـلعراة
سـتعـمرات باتت مـهددة بـاالنقراض لـتنـاقص عدد الذين يـؤمنـون بهذه الـفلـسفة ولـكن هذه ا

وال يجدون لها استمرارًا .
إن خاصية الرغبة فى ستر العورة موجودة فى اإلنسان بشكل ما.

ولنـا أن نالحظ أن اإلنـسان مـا إن يبـدأ عامه الـسابـع حتى يـبدأ فى احـترام خـصوصـية
ـكان الـذى يخـلع فيه مـالبسه ويـحاول أن يـغلق احلـمام عـندمـا يسـتحم ويـحاول أن يـغلق ا

ياه أثناء قضائه حلاجته.  دورة ا
وال يقتصر األمر على رغبة الـطفل فى اخلصوصية أثناء عريه سواء أكان يقضى حاجته
أو يــســتــحـم بل إنه يــرى مـالمح من الــضــيـق عــلى وجه والــده أو والــدتـه عــنــدمــا يــعــرض
شاهد التى تطول فيها القبالت ب البطل والبطلة. يحدث ذلك حتى التليفزيون بعضًا  من ا
بـ اآلبـاء واألمـهـات الـذى يــتـعـمـدون أال يـسـربـوا إلى الوعى األبـنـاء أى شـعـور بـالـسـوء أو

القذارة نحو اجلنس. 
ـتـعـلم أن يـتـخـطى هـذا اإلحـساس ـتـحـضـر ا وقـد يـقـول قـائل: "ألـيس بـوسع اإلنـسـان ا

ارسة اجلنس"?  باخلجل أثناء العرى أو أثناء 
إننا نـرى أن هذا ضـد طبيـعة احليـاة االجتمـاعية واإلنـسان كـائن شديد الـتعلق بـاحلياة
االجـتمـاعـيـة. صحـيح أن اإلنـسـان قد يـتـعـلم كـيفـيـة احلـديث العـلـمى عن اجلـنس فى قـاعات
دروس الطب وعـلم النفس ولكن من الصحـيح أيضًا  أن اإلنسان يشـعر ببعض من الضيق

إذا دخل عليه أحد وهو يستحم. 
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نطق واألخالق فى نسيج شاعر. ومشاعره يتسق فيها ا إن اإلنسان ليس مجردًا  من ا
واحد. وأى خروج عن األخالق االجتماعية السائدة يسبب لإلنسان بعضًا  من الوساوس. 
ـناسب أو الـصحـيح ولـكن اإلنسـان كائن إن اإلنـسان ال يـحاول أن يـقرر لـآلخـرين ما ا

اجتماعى يحب أن ينشأ وينمو على احترام عميق لألسس والقواعد االجتماعية.
ـاذا تـزدهر إذن جتـارة الـكـتب الـتى تـتـحـدث حـديـثًـا  مـكـشوفًـا  عن وقـد يـقـول قـائل: "و
اذا تـتخـصص جرائـد ومجالت بـنشـر التـقاريـر والتـحقـيقات ـرأة? و الـعالقات بـ الرجل وا

رأة"?  لونة عن العالقة ب الرجل وا صورة ا ا
ونقـول إن عـليـنا أن نـعـرف أن الذين يـسـتثـمرون أمـوالـهم فى مثل هـذه الـتجـارة صاروا
اليوم يـعانون من قلـة فى الزبائن والسـبب هو اكتشـاف اجلمهور فى الـغرب والشرق أن ما

يبيعه هؤالء التجار هو الوهم. 
ثالـيون منهم يطالعـون بعضًا  من هذه الكتب أو اجملالت فى صحـيح أن الكبار حتى ا
ـتـوازن نـفـسـيًـا بـعض األحـيـان بــدافع من الـفـضـول ومن الــصـحـيح أيـضًـا  أن اإلنـســان ا

يعرف أن هذه اجملالت وتلك اجلرائد هى جتارة من خداع. 
اذا يتحدث راهق ب أوراق أبيه على مجلـة من تلك اجملالت قد يقول: "و وعندما يـعثر ا

الكبار عن مثل هذه اجملالت بعدم تقدير ثم يشترونها"? 
وأقـول إن داخل كل إنسان مهما نـضج طفولته ومراهقـته. ففى الطفولة كـان الطفل يعبر
عن حبه ألمه وكان الـفتـاة تعبـر عن حبهـا ألبيـها. كان هـذا احلب له سمـة رومانسـية غالبة.
ومنذ العام السابع والطفل يختلس النظر إلى األعضاء التناسلية ويحاول أن يعرف الفروق
ـهذبة وأن ـراهق للنـكتـة غير ا ـرأة. وال مانع بـطبيـعة احلال من أن يـضحك ا ب الرجل وا
راهق قيـود اجملتمع; يطـلق التـعبيـرات الساخـرة على الـصور شبه الـعاريـة وعندمـا يقابـل ا
فـإنه يتـمرد ظـاهريًـا  على هـذه التقـاليـد ولكـنه يحـترمهـا فى النـهايـة ورغم ذلك فهـو يضحك
بتذل تمامًـا  كما يضحك وهو يرى رجالً   انزلق على ـشهد ا لسمـاع تلك النكتة أو لرؤية ا
بتـذلة أو النكتة ـراهق الصورة ا قشرة موز فى الطـريق. إن هذه اخلشونة الـتى يقابل بها ا

هذبة ال تدل على الفساد اخللقى بل هى ضحكات جملرد التنفيس عن الكبت.  غير ا
وقــد يـقــول قـائل: "إن الــكـبت هــو حـالـة مـن الـقـمـع وأى خـروج عـنـه يـسـبـب اإلحـسـاس
بالـذنب". هذا صحـيح تمـامًا . إن الـكبت حالـة من القـمع أما اإلحـساس بالـذنب فهـو عقاب
ـألـوف. وال بد لـنـا أن نـقول إن يـقـوم به اإلنـسان لـنـفـسه فى حـالـة إحسـاسه بـاخلـروج عن ا
األجيال اجلديدة صـارت أقل إحساسًا  بالذنب من األجيال السـابقة. لقد كانت األجيال منذ
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خمـس عامًـا  تقيم الكـثير من األسـوار حول الكثـير من األمور ثم خـفت قبضة اجملـتمعات
قليالً   بخصوص احلديث عن احملـرمات. واندفع الشباب األوروبى واألمريكى فى موجة من
ـارسـا االنـحالل ســمـيت "احلــريـة اجلـنــسـيـة" وكــان شـعـارهــا: "إن من حق أى اثـنــ أن 
اجلنس مـا دام ذلك ال يضـر أحدًا ". ولـكن ثبت بـاليـق أن تـلك "احلريـة" صارت لهـا عواقب
وخـيــمـة وصـارت هــنـاك أمـراض ال يــعـرف أحـد عـالجًـا  لـهـا. لــقـد ظن الــبـعض فى أواخـر
اخلمسينـيات وأوائل الستينيات أن اكتشـاف أقراص منع احلمل هو اكتشاف حلارس جديد
يخبئ أخـطاءنا من محاكمة ضمـير البشرية العام. فلن تـعانى فتاة من احلمل غير الشرعى
ولن يـعانى مـجتـمع من الـعار الـذى كان يـسبـبه ميالد عـشرات من األطـفال غـير الـشرعـي

ستقرة ارسة العالقات غير ا ولكن الذين ظنوا مثل هذه الظنون تب لهم بعد سنوات من 
أن نهاية هذا الطريق هى اخلراب. 

ـارســة الــتـواصـل اجلـســدى فــقط ولــكـنه أوالً إن احلب فـى جـوهــره اإلنــســانى لـيـس 
وأخيرًا  القدرة على رعاية اآلخرين. 

ارسة إرواء إن تاريخ الـبشرية يـحفل بالفـترات التى انـطلق فيهـا الرجال والنـساء إلى 
غـرائـزهم دون مراعـاة لـلـمـسؤولـيـة االجـتـمـاعيـة واإلنـسـانـية. وكـانت الـنـتـيجـة دائـمًـا  ظـهور

أمراض غير قابلة للشفاء. 
صحيح أن تلك الفترات سجلت لوحات فنية صنعها اخليال مثل لوحات مطاردة الرومان
للحوريات وصحيح أن هذه الفـترات تركت آثارًا  أدبية مثل كتاب "فن الهوى" ألوفيد ولكن

صاحب لظهور مثل تلك األعمال.  هذه اآلثار الفنية ال حتكى عن الشفاء االجتماعى ا
ـبـدأ االنـطالق فى مـجال الـنـزوات يـريـدون القـيـام بـتـجزىء إن الـذين يـحـاولـون األخذ 
ـسـؤوليـة. وأغـلب الـذين يـأخـذون بـالـلذة الـعالقـات اإلنسـانـيـة فـيـأخـذون اللـذة ويـتـنـاسـون ا

وحدها يدفعون الثمن باآلالم النفسية. 
كـن أن نصفهم بالـنضج العاطفى سئـولية هم الذين  وأغلب الذين يوازنـون اللذة مع ا
سؤولية وأنهم ال يقعـون بسهولة أسـرى تلك العالقات الطـارئة; ألنهم بإحسـاسهم العميـق با
يبحث كل منـهم عن شريك للعـمر ليتزوجه ويـنجب أطفاالً   ويعـيش حياة أسرية واجـتماعية

منتجة. 
ودعونى أقل إن هؤالء األشخاص هم الذين اكتـشفوا أثناء طفولتهم أن الزواج هو إطار

سعيد لعالقة متوازنة مع اجلنس اآلخر. 
ـارسة وإذا كـان الـربع الـثـالث من الـقـرن العـشـرين قـد تـمـيـز بـاإلسـراف الـشـديـد فى 
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الشبـاب والبنات لعالقات جسديـة غير محسوبة العواقب فى أمـريكا وأوروبا; فإن نداء العفة
يـغمـر العالم اآلن فـى الربع األخيـر من القـرن العـشرين. وذلك أن الـعيـادات النـفسـية تـشهد
الكثـير من متـاعب الشبـاب الذى يحـيا فى عالقات طـارئة ومتـعددة كمـا أن متاعب الـشباب
التى تـظهر فى تلك الـعيادات يكـون سببهـا عدم التوافق الـنفسى بـ الشاب والفـتاة ألنهما
يـعــيـشـان مــعًـا  دون زواج. إن بـعــضًـا  مـنــهم يـتـزوج بــالـفـعل والــبـعض اآلخــر يـعـانى من
إحـسـاس شديـد بالـوحـدة واحلزن ألنـهم عاشـوا فى جتـربة احلـياة مع فـتـيات أو شـبان دون
زواج وظن كل من خاض هـذه التجربة أنه سوف يـجد بعضًا  من الصـفات التى يحبها فى
شـريك هـذه احلـياة لـكـنه لم يـجدهـا. وأحـد أهم أسـباب االنـفـصال فى هـذه احلـاالت هو أن
رأة عـندما تـشعـر باحلب العـميق مع رجل مـا فإنـها تتـمنى أن تـتزوجه ولـكن الرجل قد ال ا
ثل هـذا الـتـجـاوب العـاطـفى فـيـفـضل االنفـصـال عـلى االرتـبـاط بامـرأة جملـرد أنـها يـشـعـر 

تريده. 
ة رأة; فـإنها تـترك جـراحًا  عاطـفيـة مؤ وعـندمـا تتحـطم العالقـة العـاطفيـة ب الـرجل وا
لفـرد واحد هـو الـذى يعـانى من مرارة االفـتقـاد لشـريكـه فى التـجربـة العـاطفـية. وغـالبًـا  ما
يـخفف هذا الـشخص من جـروحه عن طريق حـماية نـفسه من الـدخول مـرة أخرى فى عالقة
ـدة سـنـوات بـعـد صـدمـة الـتـجربـة األولى ثـم يـتجـه من بـعـد ذلك إلى جتـربـة أخرى عـمـيـقـة 

يستفيد فيها من أخطاء جتربته األولى وغالبًا  ما يوفق إلى الزواج.
وإذا كانت اجملتـمعات الـغربيـة اآلن تتقـبل اجتـماعيًـا  ارتباط الـشاب بالـفتاة دون زواج
ؤدى إلى فـإن الطـلبـة األمريـكي _ وكـذلك الطـالبات _ صاروا ال يـفـضلـون االرتبـاط غيـر ا
زواج وال يفضـلون العالقات اجلـسدية الكـاملة دون زواج. إن تقـرير "فانس باكـارد" لسلوك
الطـلبـة اجلامـعـي األمـريكـي مـليء بـوجهـة نظـر أغـلبـية من الـرجال الـذين يـنصـحون بـعدم
اخلوض فى التـجربة اجلسدية الكاملـة إال بعد الزواج وغالبية البـنات الساحقة صارت تؤيد

هذا االجتاه. 
وهذا يـؤكد صحة االجتـاه حلماية الـنفس من العالقات الـطارئة ألن آالمهـا النفسـية أكثر
ن خـاضوا الـتجـارب اجلسـدية ـسـتوى الـتعـليـمى  من فائـدتـها وإذا مـا حاولـنا أن نـعرف ا
ـستوى راهـقة سـنجـد أنهم عـاشوا فى عـائالت تـعليـمهـا أدنى من ا الـكامـلة فى مـنتـصف ا

اجلامعى. 
أمـا إذا كان األبنـاء قد عاشـوا فى أسر تلقـت تعليـمًا  جامـعيًا  فـإن نسبـة األبناء الذين
يـخوضـون التـجـارب اجلسـديـة الكـاملـة أقل بـكثـير. يـحـدث هذا فى اجملـتـمع األمريـكى الذى
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يقال عنه إنه أكثر اجملتمعات احترامًا  حلرية الفرد. 
اذا"?  وإذا تساءل القار "

فإن اإلجابة هى: 
ـيالن إلى احلزم والـصرامة فى مـختلف ـ إن الوالدين إذا مـا تمتـعا بـتعلـيم عالٍ; فـهما 
األمـور ويغرسـان فى أعماق أبنـائهمـا وبناتهـما طمـوحًا  وأمنيـات كبيـرة. ومثل هؤالء اآلباء
لكـون نظرة عـلميـة ناجحة واألمهـات يتوقـعون ألبنـائهم مسـتوى تعـليمـيًا  راقيًـا  وعاليًـا  و

قبول.  قبول من السلوك غير ا يشخصون بها السلوك احلسن ا
أما األمهات ذوات التعليم القليل فال يعط أبناءهن مثل هذا االهتمام. 

تـعلـمة فـرصة ألن تـصحب االبن فى طـفولته لذلك فـمن الطـبيـعى أن جتد لدى األسـرة ا
ـوسـيـقى وقاعـات الـرسم. وتـمتـدح األسـرة نشـاط ابـنـها الـثـقافى ـتـاحف وحفالت ا إلى ا

وتعلمه احترام السلطات وتقرأ له األم عن األبطال. 
إن مـثل هـذه األسر تـعلم الـطفل أهـمـية أن يـنشـأ اإلنسـان فى أسـرة لذلك ال يـفكـر هذا

الطفل فى الكبر _ ال شعوريًا  _ فى إجناب طفل إال فى إطار أسرة متماسكة. 
وهذا ال يعنى أن أبنـاء األسر األقل تعليـمًا  غير قادرة على تـربية أطفال يـحترمون فكرة
ا األسرة ال. إن بعضًا  من هذه األسر أجنب قادة وزعـماء وعلماء ولكن الباحث أثبتوا 
ال يـدع مـجـاالً   لـلشـك أن آباء أو أمـهـات أو أقـارب هـؤالء القـادة والـزعـمـاء والعـلـمـاء كـانوا
يـضـعـون قيـمـة الـعـلم فـوق كل قـيـمـة لـذلك لم يـنـغمـس هؤالء الـقـادة والـزعـمـاء والـعـلـماء فى

عالقات تسرق منهم الوقت أو تشتتهم عن الهدف. 
ـراهقة هـو الذى يتيح إن التسـامى باإلعالء باالهـتمامات اجلـنسيـة منذ الـطفولـة وأثناء ا
لإلنـسان الـتقـدم العـلـمى واألدبى. هذه هى احلـقيـقـة الواضـحة لـنا ولم يـأتـنا أحـد بعـكسـها

حتى اآلن. 
اطه عند الفتى والفتاة.  ولنا اآلن أن نتناول تفاوت السلوك اجلنسى وأ

إن الـسـلــوك اجلـنـسى له جـانـب غـريـزى فـطـرى وله جـانـب آخـر ثـقـافى يـتــعـلـمه الـكـائن
البشـرى من مجتمـعه وفى اجملتمعـات البشرية غـالبًا  ما جنـد الفتى يلـعب الدور الفعال فى
العثـور على الفـتاة التى تروقه ويـحاول إقنـاعها بنـفسه وبتـقبله. وغـالبًا  ما تـستجـيب الفتاة
للـحب كطـريق للـزواج وللـشعـور أنهـا محـبوبـة وأن هنـاك من يحـتاج إلـيهـا وهى تلـعب هذا
هارة. وال يعنى هذا أن للفتى دورًا  إيجابيًا  وللفتاة دورًا  سلبيًا  فلكل من االثن الدور 

دور إيجابى ودور آخر سلبى. 
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فـالفـتاة التى تـختـار مالبسهـا بعـناية فـائقـة وحترص على الـتواجـد فى مجتـمعـات يوجد
ا تلعب دورًا  إيـجابيًا  غير مرئى فى مسألة جذب االهتمام إليها. فيها عدد من الشباب إ
ويـلـعب الشـاب الذى يـعـجب بهـا دورًا  إيجـابـيًا  ظـاهرًا  فى إبـداء اإلعجـاب بـها إنه يـندفع
تـلقائيًـا  لينظـر إليها ويـثير اهتـمامها حـتى دون أن يعرف شيـئًا  عن شخصـيتها وهل هى
جذابة بالفعل ومناسبة لشـخصيته أم ال. وإذا ما حتدث الشاب فهو يتحدث غالبًا  بروح من
ـبالغـة عن قدراته االجتـماعية وصـفاته الشـخصيـة ظنًا  مـنه أن ذلك يجذب إلـيه الفتاة. وال ا
يـنتـبه الـفـتى إلى أن الـفـتـاة تمـلك غـالـبًـا  إحـساسًـا  واقـعـيًـا  يـختـرق إطـار الـشـكل الـوسيم

كن االرتباط به أم ال.  ليبحث عن مدى جاذبية هذا الشاب وهل 
ل وغير جذاب.  ا يجعل الفتاة تشعر أنه  إن الشاب يندفع أحيانًا  بغرور 

وإذا مـا دخل الـشــاب فى جتـربـة كـامـلـة مع فـتـاة _ كـمــا يـحـدث فى بـعض األحـيـان فى
أمـريـكـا وأوروبا _ فـهى تـبـحث عن قـدرته عـلى رعـاية مـشـاعـرها وهـل هو قـادر عـلى إقـامة

عالقة عاطفية أساسها اجلاذبية اجلسدية أم ال.
والشـاب فى غالبيـة احلاالت غير مـستعد لـالرتباط العـاطفى والزواج إال من فتـاة يهواها
كـنها االعـتماد رأة قادرة _ كمـا قلت _ عـلى التمـييـز الواقعى بـ الرجل الـذى  بعـمق. وا
عليه وبـ الرجل الذى يـلعب دور الـنحلـة عندمـا تقتـرب من الزهـرة رغبة فى بـعض الرحيق
ثم الـهرب. إن الفـتاة تـعلم أنـها تقـدم الكـثير لـذلك تطـلب التـجاوب الكـامل. ولهـذا السبب ال
ـبكـرة فـهى قـد تـنـخدع فـى تلك الـفـتـرة بـالـشكل ـراهـقـة ا تـنـخدع الـفـتـاة بـسـهولـة إال فى ا

قبول. الوسيم والوجه ا
رأة تفضـل غريزيًا  أن تدخر الـلقاء اجلنسى الكـامل للرجل الذى تتوقع وهـذا يعنى أن ا

رأة. أن حتبه لألبد. هذا ما تقوله األبحاث فى مجتمعات تتمتع باحلرية الكاملة للرجل وا
والشاب صاحب الـوعى هو الذى يكبح جماح غـروره فال يندفع بحثًا  عن أى عالقة; ألن
ثلن دور الـساذجات ولكن ال قلوب لهن وهوايـة بعضهن حتطيم قلوب هنـاك أيضًا  فتيات 

الشباب بعدوانية. 
وعندما يخطب الشاب فتاة فهو قد يلحظ كثرة سؤالها له: "هل حتبنى"? 

والسـبب فى ذلك أنـها تـخـاف بغـير وعى من أن تـفـقد اهـتـمام من يـحبـهـا وال ينـبغى أن
يـجيب الشـاب بقلـة صبر: "نـعم أحبك". إن علـيه أن يعلم أن الـفتاة تـريد أن تتـأكد أن عالقته

بها تسير إلى الزواج فعالً  . 
رأة أكـثر واقعـية من الـرجل. هذا مـا أثبتـته التـجارب رغم أن هـذه الواقعـية تـتغلف إن ا
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أحيانًا  برومانسية شديدة. 
رأة ويظـهر ذلك بوضوح فى اهتمـام الفتاة بحفل الـزواج ولذلك داللة شديدة على حب ا

للرسميات. 
ـرأة تقـدس تمـامًا  تـذكر زوجهـا لعـيد زواجـهمـا وعيـد ميالدها ونـلحظ بـعد الزواج أن ا

إنها تقدس فكرة أن تكون محبوبة وأن يؤكد لها الزوج ذلك. 
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بـ كل ابن وأب هـناك حـوار سرى يـقـول فيه االبن لألب: "ال بـد أن أخـتلف عـنك. ال بد
ستقلة. ال بد أن يكون لى رأى يختلف عن رأيك".  أن تكون لى شخصيتى ا

ويقول األب لالبن: "ال بد أن تتفوق على إجنازاتى. أريدك أن تكون أفضل منى".
ويــرد االبن: "ال داعى ألن جتــرنى إلى مــنــافـســتك. لن أكــون كـمــا تــريـد ولـن أحـقق لك

كسورة. سأكون شخصية مختلفة عنك فى كل شىء".  أحالمك ا
ونـفس مضـمون احلوار بـ األم وابنـتها. تـقول االبـنة: "لم يعـد الزمن زمـنك. لقد "راحت
ـتفوقة. سـأكون مخـتلفة عـنك فى كل شىء. ولن أفقدك علـيك". أصبحت أنـا األنثى اجلمـيلة ا

أبدًا ". 
وتقول األم: "ال بد لك أن تتفوقى فى حياتك. ال بد أن تكون حياتك أفضل من حياتى". 
فـترد االبنة: "آسفة. إن حـياتك كلها ال تعجـبنى. لن أحاول تقليـدك أبدًا . سأخرج بقطار

عمرى عن القضبان التى سار عليها قطار عمرك". 
وهـذا احلوار ال يـدور بـالـكلـمـات ولـكن بالـسـلـوك وفيـه يلـحظ األب وتـلـحظ األم عالمات

راهقة.  راهق أو ا تمرد ا
راهق عـلى أن تكـون وسيـلـة التـرفيه عن نـفسه قـد يبـدأ التـمرد واالخـتالف من إصـرار ا
مـخـتلـفـة فـإذا كـان األب يـحب سـماع عـبـد احلـلـيم حـافظ وعـبد الـوهـاب وأم كـلـثـوم وفرانك
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سـينـاتـرا وأديث بيـاف فـإن االبن يـفضل أن يـسـمع فـرقة "اآلبـا" و "عـلى حـميـدة" و "مـايكل
جاكسـون". قد يفضل األب رؤيـة لوحات "رمـبرانت" لكن االبن لن يـفضل حتى "بيـكاسو" لو
كان األب يفضله. وقد يؤيد األب حزبًا  سياسيًا  معينًا  أو شخصية تاريخية لها بطولة ما
لكن االبن سيـبحث عن نـقائص هذا احلـزب أو نقائص تـلك الشخـصيـة السيـاسية وسـيعلن

ضاد. أنه يسير فى اخلط ا
ومن السهل جـدًا  أن يظهـر هذا التـمرد فى اختـيار اجملال الـدراسى فإذا كان األب قد
درس الـطب فـإن االبن يـحاول أال يـدرسه فى الـبـداية. وقـد يـعلـن عن هذا الـتـمرد ظـاهـريًا .
ناسب له دراسة الطب واخـتيار تخصص آخـر غير تخصص األب. ومثل وقد يـرى أنه من ا

ذلك يحدث ب األم وابنتها. 
ـمـيـزات يـراهـا جـديرة ـراهق يـحـتـرم والـده  مـثل هـذه األلـوان من الـتـمـرد ال تـنـفى أن ا
ـراهـقـة والـدتـهـا ألسـبـاب تـراهـا جـديـرة بـاالحـتـرام وبـجـانب ذلك يـرى بـالـفـخـر وحتــتـرم ا
ـلك الكـثيـر ويـسيـطر راهق فى سـلـوك الوالـد ما يـزعـجه ويثـيـره. إن األب فى نظـر االبن  ا
البس لكن هذا راهق فيرى أن والده يرتدى أفخر ا على الكثير. إن مالبس األب قد تثـير ا
الوالـد يـقول البـنه: "لن أشـتـرى لك السـتـرة اجلـلديـة الـغالـيـة الثـمن ألنك فى عـمـر النـمـو وما
يـصـلح لك هــذا الـعـام لن يـنـاسب جــسـدك فى الـعـام الـقـادم". وقــد تـقـول األم البـنـتـهـا: "من

ستحسن أن تأخذى حذائى القد ألنه يتناسب معك".  ا
ـاذا يفـضل الـكبـار أنفـسـهم على من هم أصـغر هـنـا تثـور ثائـرة االبن أو ثـائرة االبـنة: "

منهم"? 
وقد يـظهر الـتمـرد فى شكل آخـر فعـندما يـكتـشف االبن أن سلـطة والـده تشمل كل من

اذا يسيطر أبى بهذا الشكل"? نزل فإنه يتساءل: " فى ا
اذا تـتصرف أمى على وعنـدما ترى االبـنة أن سلـوك أمها ملـىء باالحتشـام فقد تـقول: "

هذا النحو من التخلف"? 
بالغ فيها من األب أو األم.  ويزداد التمرد فى حالة السيطرة ا

نافسة التى بدأت ب االبن وأبيه منذ أن وهذا التمرد هو فى احلقيقة استـكمال لرحلة ا
كان فى الرابعة أو اخلامسة أو السادسة وكذلك احلال بالنسبة للفتاة. 

إن االبن يـسـتـأنف الـتـمـرد ألنه صـار نـاضج احلـجم فـقط ويـخـيل إلـيه أنه صـار نـاضج
اخلـبـرة أيـضًا . إنه يـحـاول أن يـتـدخل فى كل صـغـيرة وكـبـيـرة. إنه يـبـدى الـرأى مثالً   فى
ـنـزل  _ إن كـانت له حــجـرة ـنــزل. وهـو يــريـد أن تــصـبح حــجـرته اخلــاصـة فـى ا ديـكــور ا
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خاصة _ أفضل من حجرات زمالئه وأقرانه فى منازلهم. 
والفـتاة تـبـحث عن نواحى الـنـقص فى إدارة األم للـبيت وتـسـتكـملـهـا. إنهـا تنـظر _ على
وجودة باجملالت وحتاول أن تقـوم بإعدادها وتصر على ثال _ إلى قوائم الطـعام ا سبيل ا
ـائدة وكـأنهـا أفضل مـائدة فى الـعالم. أن يـبدأ طـعام اإلفـطار فى مـيعـاد محـدد وأن ترتب ا
وقـد تـلـتفـت إلى احلمـام لـتـنـظـفه تمـامًـا . وقـد يـحصـر االبن نـفـسه فى تـرتـيب غـرفـته وكذلك

الفتاة. 
إنك كشاب حتت العشرين تعـرف أنك صرت فى تمام الرجولة أو أدنى من تمام الرجولة
قـلـيالً   وسـيـكـون لـك عـمـلك اخلـاص وسـتـسـتـطــيع أن تـتـزوج وأن تـكـوّن مـنـزلك اخلـاص

ويزعجك أن يعتبرك والدك ووالدتك ومجتمعك مجرد كائن صغير السن. 
وأنت كـفتـاة حتت العـشريـن عنـدما يـسألك أحـد عن سنـك فأنت تـزيدين من عـمرك سـنة
ألن تـرغب فى أن تـكونى أكـبر عمـرًا  وترين أن دورك قد أتى لـتكـونى تلك الشـابة اجلمـيلة
التـى جتذب عـيون اجلـنس اآلخر. وسـيـأتى من يدق  بـاب قلـبك لـيسـألك أن تكـونى زوجة له
وسيـكـون عـندك أطـفـال وهذا اإلحـسـاس يعـطـيك الدافـع ألن تسـلـكى بطـريـقة تـشـعر مـعـها

والدتك أنك تدفعينها جانبًا . وقد ال تفعل ذلك إال فى حلظات الغضب. 
وفى اجملتمـعات الـريفيـة جتد االبن يـقول ألبـيه: "لقد تـعبت دعـنى أقم بالـعمل فى احلفل
وحـدى". وقـد تـقول االبـنـة ألمـهـا: "لـقـد تـعـبت طـوال األيـام والـسـنـوات دعـيـنى أقـم بـأعـمال

البيت". 
يحـدث ذلك فى مجتـمعاتـنا الريـفية بـينمـا يحدث فى اجملـتمعـات األمريكـية أمر مـختلف
سيـطرة; فهو يخـرج من البيت وكذلك تفعل راهق للـهجة والده ا فعندما ال يـستريح االبن ا
الفتـاة. وفى النهايـة يحاول الشاب األمـريكى أن يستـمر فى التحـدى وأن يواصل حياته إلى
أن يـتـقن عـمـله ويـصـبح له دخـله اخلـاص بـعـد الـكـثـيـر من جتـارب الـفشـل وتـواصل االبـنة

الفتاة رحلة التحدى وتبنى حياتها اخلاصة.
وآبـاء وأمـهـات هـذه األيـام يـحـاولـون بـكل الـطـرق أن يـكـونـوا أقل سـطـوة وسـيـطـرة عـلى
اجليل الـشاب. إن األب فـى هذا الـزمان يـحـاول أن يكـون متـعـقالً   فى أوامره لالبن واألب
ارسـان فى عصـرنا الـكثـيـر من الكـرم فى قيـادة االبن أو البـنت. إن إحسـاس اآلباء واألم 
واألمهات بـتشجيع األبـناء صار مرهفًـا  فى هذا الزمان. وكـل منهم يحـاول أن يكتم شعوره
بـنفاذ الـصبر واآلبـاء واألمهات يـحاولون كـتمان صـرخات الرفض لـبعض تصـرفات األبناء
ويـحـدث كـل ذلك فى مـحـاولـة من اآلبـاء واألمـهـات من أجل تـدريب األبـنـاء عـلى تـعـلم قـواعـد
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ـهـذب واألبـنـاء يـحـاولـون االمـتـثـال رغم بـعض مـظـاهـر الـغـضب والـتـذمر ولـيس السـلـوك ا
حقيقيًا  ما نقرأه عن انحراف كل اجليل اجلديد; ألن انحراف جيل بأكمله مسألة مستحيلة
وكل ما يحدث أن وسائل اإلعالم تضخم فى انحرافات نفر قليل من األجيال الشابة. إننا ال
نرى األبـناء يضربـون اآلباء وال نرى األبنـاء يهينـون اآلباء. إن إهانة الـصغار للـكبار أمر ال

يحدث إال نادرًا  وتقوم له الدنيا والتقعد. 
وفى بعض األحـيان يأخذ تمرد األبنـاء شكالً   آخر. هذا الشكل يثـير انزعاج األم تمامًا
; فهى جتد ابنهـا فى أثناء مراهقـته كثير النـقد لها. إن االبن يحـول ثورته ضد األب لتصبح
نقدًا  لألم فى مـظهرهـا وسلوكهـا وتراه يتـفجر بـالغضب عـندما تـذكره أمه بضـرورة القيام

بواجباته الناقصة. 
وهناك شكل آخر لثورة األبناء ضد اآلباء.. إنه عقاب األبناء لآلباء بالفشل الدراسى. إن
لك درجة من الـذكاء العالى راهق يفشل فى الـدراسة رغم أنه  األسرة تفاجـأ بأن ابنهـا ا
ورغم أنه قد جنح فى السنـوات السابقة بتفوق ويكـون الفشل الدراسى نتيجة إلهمال االبن
ادة الـتى يجب أن يؤدى فـيها ـسؤولـياته الدراسـية أو لذهـابه إلى االمتـحان دون أن يقـرأ ا
ـا يـجعل االمتـحـان وتـفـاجـأ األسرة بـأن االبن صـار كـثـيـر اجلـدل فى احلـصة الـدراسـيـة 
. إنه يـحول ثـورته على ـدرس ـدرس يـضجـون بالـشكـوى منه ويـرفض أن يـنفـذ أوامر ا ا
ـدرسة ـعدم الـذى يذهب إلى ا ـدرس. وأنا ال أحتـدث هنـا عن الـطفل ا أبيه إلى ثـورة على ا
ـشـاكل األسـريـة وال أحتدث عن دون إفـطـار وال أحتـدث عن االبن الـذى يـحيـا فى دوامـة ا
االبن الـذى ال يـؤمن أصالً   بـجـدوى الـتـعـلـيم بل أحتـدث عن ابن تـتـوافـر له اإلمـكـانات وال

ينجح دراسيًا . 
رحلة اجلـامعية وخـصوصًا  فى حاالت وقد يتـأجل ظهور الفـشل فى حياة االبن حـتى ا
األبـنـاء الذيـن يدرسـون فى نـفس دائـرة تـخـصص اآلبـاء. إن الـفـشل هـنا يـنـبع من أن االبن
يـخاف الـدخول فى مـبـاراة مع األب تمـامًا  مـثلـما كـان يـخاف الـدخول فى مـباراة مع األب
ـتولد بشكل غيـر منطقى فى أعماق عـندما كان فى اخلامسـة أو السادسة. إن هذا اخلوف ا
االبن قد يكون لـعدم ثقـة االبن فى قدرته على اإلجادة فى الـعمل مثل أبـيه ولذلك يخاف من
هانة وقد يكون خوفه نابعًا  من توهم غير منطقى بأنه لو تفوق على األب فإن اإلحساس با

األب سيعاقبه. 
ـشـاعر الالوعى الـتى تـتـشـعب وتـكمن ثـم تظـهـر آثـارها فى وما سـبق هـو مـجـرد أمثـلـة 
ـا يـأتى اسـتـخدامـهـا هـنا السـلـوك. وهـذه األمـثلـة ال حتـلل كل أسـبـاب الـفشل الـدراسى إ
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 . راهق لشرح بعض من مشاكل ا
ومــثل هــذا الـــفــشل الــدراسى لـه هــدف آخــر فى الالوعى. إنـه يــعــذب اآلبــاء واألمــهــات
تـطلع إلى جناح االبن فى الـدراسة وهذا واحد من أكثر أنـواع العقاب الالواعى لآلباء. ا

إن االبن ال يقصد ذلك بل إنه يبذل كل اجلهد للنجاح الدراسى. 
وتظهر أحيانًا  صعوبة الدخـول مع اآلباء فى مباراة التنافس على نحو  مختلف فعندما
هـنة التى يـنوى احتـرافها فـقد تكـون إجابة يسأل أحـدهم شابًا  فى الـسادسة عـشرة عن ا
يـدان الذى الشـاب: "لم أحدد بـعد إال أنـنى متـأكد مـن شىء واحد هـو أننى لن أعـمل فى ا

يعمل فيه أبى ألنه مجال ال يعجبنى على اإلطالق". 
هـذا هـو الـذى تـظـهر بـه عدم ثـقـة االبن فى قـدرته عـلى مـنـافـسـة اآلبـاء ولكـن هذا االبن
ـاذا يقررون علينـا كل هذه الكمية عندما يصل إلى الثـامنة عشرة قد يـسأل والده الطبيب: "
مـن دروس الكـيـمـياء"? فـيـجـيبه األب: "إنـهم يـفـعلـون ذلك من أجل الـطـلـبة الـذين سـيـدرسون

الطب". 
هنا يقول الطالب: "لعلها تساعدنى أنا أيضًا  أثناء دراستى للطب". 

إن االبن يـقول ذلك وكأنـه يلقى بـخبـر يعـرفه األب من قبل رغم أن االبن لم يـسبق له أن
ـا فـيه الـكفـايـة فـلم يـعد أخـبر والـده بـذلك. إن الـفـتى فى مـثل هذه احلـالـة يـكـون قد نـضج 

نافسة مع األب.  يشعر باخلوف من ا
وبعض من ألوان التمرد قد تكون مفـيدة كاختيار االبن لهواية فنية ال يرضى عنها األب
ويتـفوق فـيهـا االبن. وفى مجـتمـعنـا الكـثـير من األمـثلـة على ذلك مـثل "توفـيق احلكـيم" الذى
سرحية على الرغم من معارضة أهله للفن ومثل "يوسف وهبى" الذى درس كتب الرواية وا

التمثيل. 
وهناك ألـوان من التمرد لـها طابع سلـبى وإن كانت تعبـر عن الرغبة فى االحـتجاج مثل
ـدرسة أو الكلية دون البس "اجلينـز" فى مناسبات رسـمية أو الذهاب إلى ا ارتـداء الشاب 
غـسل الوجـه أو األسنان أو تـرك الغـرفة الـتى ينـام فيـها دون أن يـقوم بتـنظـيمـها وتـرتيـبها

إنها فوضى تذكرنا بأيام طفولته عندما كان يعلن امتعاضه واستياءه ألتفه األسباب. 
راهقـة رغم أنه ال يفكر هـمة التى تـواجه الشاب أو الـفتاة أثنـاء ا شـكلة األسـاسية ا وا

فيها بصورة واعية هى مشكلة الهواية. 
إنه يبحث عن هويته احلقيقية. 

إنه يفكر فى الشخص الذى سوف يكونه وكيف يبدأ الطريق إلى بناء هذه الشخصية. 
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ارسها ولكن نعنى وال نعنى بذلك نوع الـعمل الذى سيختاره لنفسه أو الـهوايات التى 
البنيان الشامل للشخصية. 

إنه يفـكر فى كيـفيـة تفكـير أصدقـائه وأسلـوب حياة عـائليـة وكيف يـسلك ألوان الـسلوك
التى تؤكد له أنه إنسان مستقل. 

ويتحكم فى بناء الشخصية الشامل ثالثة عناصر رئيسية: 
أول هـذه العناصـر هو الشـخصية الـسابقـة له أثناء الطـفولة. لـقد حاول الطـفل منذ عامه
الـثالث أن يـقـلـد أباه وحـاولت الـفتـاة أن تـقلـد والـدتـها. إن الـشـخصـيـة السـابـقة لـلـشاب أو
الـفتـاة كـانت مـجـرد انـخـراط فى سلـوك الـوالـدين. والـشـاب فى مـرحلـة مـراهـقـته يـحاول أن
عـنى ترك طـلـقة عـلى أسرتـه ال  يصل إلى االسـتـقالل لذلك يـبـدأ فى حتطـيم اعـتمـاديـته ا
البـيت واحليـاة بعـيدًا  عن األسـرة ولكن الـشاب يـحاول أن يـدرس ما حـوله ويدرس أفـكاره
شاكل التى يـعيش فيها مـجتمعه ويبدو الـشاب متطرفًا  وأهدافه اخلاصة ويتـعرف على ا
نافد الـصبر كثـير النـقد جملتـمعه. هذه هى الـصورة اخلارجـية لكن الـصورة الداخـلية التى
فى أعـمـاقـه تـخـتـلف. إنه يـفـكـر فى حـلـول جـديـدة لـلـمـشـكالت الـتى يـواجـهـهـا اجملـتـمع تـلك

شكالت التى تعايش معها اآلباء لكنها تبدو بالنسبة للشاب وكأنها الغرق فى الوحل.  ا
والـعنـصـر الثـانى الـذى يـتـحكم فى بـنـاء الـشخـصـيـة هو مـدى قـوة التـمـرد واتـساع أفق

الشاب ليعرف على أى شىء يتمرد. 
ـوضة البس الغـريـبة أو قص الـشـعر عـلى ا إن الـشـاب الذى يـحـصر تـمـرده فى إطـار ا
شكالت اذا يعيش مجتمعه كل تلك ا السائدة وال يتعمق فى فهم ظروف مـجتمعه ويدرس 
مثل هـذا الشاب سـرعان ما يـخبـو منه التـمرد وال يـبقى منه مـا يؤصل ويـصقل شخـصيته.
أمـا الشـاب الذى يدرس مـشكالت اجملـتمع فيـمكـنه بفكـرة بسـيطة أن يـطور مـجتمـعه مثـلما
حدث للـشاب الـذى رأى التقـدم الصنـاعى الزائد عن احلـد صار يـفسد الـبيئـة ومثلـما حدث

لدى شاب االنتفاضة فى األرض احملتلة. 
كن أن يصقل إن هذا اللون من دراسة اجملتمع لتعميق التمرد وتوجيهه إلى هدف قيم 

هوية الشاب. 
ارس فيه والعنـصر الثـالث فى تشكـيل بنيـان شخصـية الشـاب هو طبيـعة الزمن الـذى 
الشاب تـمرده فطبيعة الزمن والعـصر هى الدافع تاريخيًا  لظهـور عقليات إصالحية كبيرة
ـثال على ذلك "مارتن لوثـر" الذى جاء فى زمان كانت الكـنيسة فيه مـضطربة وحتتاج إلى وا
ـثـابـرة مـا أهلـه ألن يـطور إصالح شـامل وكـان لـلـوثـر الـشـاب من الـشـجـاعـة والـوضـوح وا
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الـكنيـسة وهـذا ما يـشرحه العـالم النـفسى "أريك أريـكسـون" فى كتابـه "لوثر الـشاب". فـلقد
كـان من الـتـقـلـيـدى أن يـعــيش "لـوثـر" مـجـرد كـاهن عـادى لــوال أنه جـاء فى عـصـر اتـفق مع

مواهبه. 
شكالت ما يحتاج إلى جهد الكثيـر من الشباب وموهبتهم ليفعلوا عاصر فـيه من ا والعالم ا
مثـلما فعل الـسابقون عـليهم. إن التـاريخ يضم الكثـير من قصص التـقدم واالبتكـار واالكتشافات
ـذاهب الفلسـفية وأبـطال تلك القـصص الواقعـية كانوا مـجرد شباب دارس الفـنية وا العلمـية وا
اضى وامتالك القدرة على على أبواب مرحـلة النضج وكانوا قادرين على نقد وتـقييم إجنازات ا
اكـتـشـاف احـتـيـاجــات مـجـتـمـعـاتــهم واسـتـطـاعـوا أن يـتــقـدمـوا بـأفـكـارهم وأعــمـالـهم لـيـطـوروا

مجتمعاتهم إلى األفضل. 
شكالت التى حتتاج إلى حلول ال يقدر عليها ومن يراقب حالة العالم سيجد العديد من ا
الكـبار الذين تعـايشوا مـعها وسيـجد دوالً   كبرى قـد أنتجت من األسلـحة النوويـة ما يكفل
تدميـر األرض كلهـا إن أصيب أحـد القادة بـجنـون أو حتى بفـعل حادثـة غير مـقصودة وال
بـد من تـطهـير األرض من هـذه األسـلحـة وسيـجـد أمراضًـا  ال عالج لهـا وحتـتاج إلى جـهد
شبابى عـبقرى لالنتصـار عليهـا وسيجد البـشر فى معظم أنحـاء العالم وهم لم يتعـلموا بعد
الي تعانى من اجلوع بألوانه اخملتلفة السيطرة عـلى عدوانيتهم وسيجد أعدادًا  هائلة بـا
ثقافيًا  وتعـليميًا  وغذائيًا  وسيجد أن الكرة األرضيـة التى تزهو بالكثير من التقدم تعانى
ـشكالت الـصعبـة القاسـية. سـيجد الـشباب أن هـناك غذاء فى الوقت نـفسه من الكـثير من ا
تلقيه بعض البالد فى الـبحر بينما ينتشر اجلفاف وفـقر التغذية على مساحة قارات وهناك
تقـدمة وهـناك بـطالـة مذهلـة فى نفس الـوقت وهنـاك رغبة تقـدم صنـاعى مذهل فى الـدول ا
ستقبل عند بعض زيد من الـتعلم وهناك المباالة باحلـاضر وا جادة عنـد بعض اجملتمعات 

اجملتمعات. وسيجد الشباب أن من ب ألقاب القرن العشرين قرن الالمباالة واألنانية.
ورغم كـل مـا تقـدم سـيـجـد الـشـبـاب أيـضًـا  مـيالد روح مـثـالـيـة جـديـدة روح مـثـاليـة فى
الـرغبـة فى الـعودة إلى الـتـراث اإلنسـانى واسـتجالئه روح إنـسـانيـة مثـالـية تـظـهر فى كـثرة
عديدة من شـباب العـالم الذى يـدافع عن البيـئة ويصـون الطبـيعة من األخـطار التـكنولـوجية

الزائدة عن احلد. 
شكالت ستـقبل لـتضع حلـوالً   لهـذه ا والعـالم ينـتظر مـنك أيهـا الشاب أن تـتطـلع إلى ا
ـا تـفـجر فى ـسـتـقبل األفـضل إ ـشـكالت وبرغـبـتك فى ا ـعـايـشتك لـهـذه ا الـضـخمـة. إنك 
أعـمـاقك الـقـدرة عـلى صـقل شـخـصيـتك والـتـفـاعل مع الـعـالم احملـيط بـك. إنك بـذلك تـمارس
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االنـتماء الفعال سواء جلـيلك أو جملتمعك أو لزمانك وسـتشعر بقيمـة فعلية حلياتك ووجودك
وستثق أن العالم الذى حتيا فيه يحتاجك بالفعل وسوف يفتقدك لو غبت عنه.

إنـك أيـهـا الـشاب _ أو أيـتـهـا الـشـابـة _ إن كـنت من أصـحـاب الـطـمـوح الـعـالى سـتـرى
ـكن أن تـؤكد به شـخصـيـتك من خالل عمل مـفـيد وسـتسـيـر إلى هذا الـعمل ـيـدان الذى  ا

بثقة واقتدار. 
وإن اخمليف حقيـقة هو أن يعانى الـشاب من اإلحساس بـفقدان الهويـة. وهذا يعنى عدم
قدرة الـشاب على الـنمو العـاطفى الذى يـسمح له باالنتـقال من مشـاعره اخلاصة نـحو نفسه
وأسـرته إلى مشـاعر أكـثر اتـساعًـا  وهى مشـاعر اإلنـسان نـحو مـجتـمعه ثم مـشاعـر أكثر

اتساعًا  نحو العالم الذى يحيا فيه. 
والذى يبدد هذا اخلوف هو أن الشـاب يبدأ رحلته إلى فهم األسرة واجملتمع والعالم عن
لك طريق اخلـطوة األولى وهى اكتـشاف صديق يسـتمتع بـرفقته ويثق به ويـرى أن كليـهما 
من الصـفات احلمـيدة الكثـير. والصـديقان يجـدان عددًا  آخر من األصـدقاء وهكذا تـستمر
الـدائرة فى االتسـاع حتى يكـتشف الشـاب أنه يعيش مـشاكل اجملتـمع كله مشـكالت العالم

تضامنة مع غيره من الشباب على تغيير الواقع الردىء.  أيضًا . ويحس الشاب بقدرته ا
أما إذا مـا عانى الشـاب من أى هزة عاطفـية أو وجدانـية فإن عـليه أن يدق بـاب الطبيب
ـريض ولكن لـيكتـشف مع الطـبيب النـفسى آفـاقًا  جديـدة للـثقة فى النـفسى ال لـيلعب دور ا

النفس. 
ـدرس احملـبوب وهـناك الئم هـناك ا وفى اجملـتـمعـات التـى تخـلو من الـعالج الـنفـسى ا
ـتسع األفق الـذى ال يحصـر الدين فى إطـار الطقـوس ولكن يـرى الدين إطارًا رجل الدين ا

معنويًا  لتفجير طاقات اإلبداع عند اإلنسان.
إن الشـاب من عمـر اخلامسـة عشـرة أو السـادسة عشـرة غالـبًا  ما يـشعـر ببـعض القلق
بـخصوص آراء أصـدقائه فى والـديه. إنه يشـعر بـبعض من اخلـجل من سلـوك ما صادر عن
والـده أو من اســتـخـدام األب من األلـفـاظ ويـرى الـشـاب أنـهــا ال تـلـيق بـوالـده. وقـد يـخـجل
راهق راهق من أن يتذكر والداه بعضًـا  من النوادر أو احلوادث الصغيرة التى قام بها ا ا
راهق غـير مـناسـبة فى طـفولـته وقد يـخجل مـن ارتداء أحـد والديه مالبس تـكون فـى رأى ا
لـعـمـر األب أو األم. وقــد يـرغب فى تـغـيـيــر نـظـام تـرتـيب الــبـيت لـيـجـعـلـه جـمـيالً   عـلى قـدر

اإلمكان. 
راهق للخـروج من دائرة اإلحساس وكل تـلك األلوان من اخلجل لـيست إال محاولـة من ا
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راهق ال يريد أن يـحاكمه أحد ستقلـة. وا بالتـبعية لألب واألم ومـحاولة امتـالك شخصيتـه ا
بل يريد أن يصدر اآلخرون أحكامهم عليه هو شخصيًا  وفقًا  لسلوكه. ا يفعله والده

ـراهقـ كنـوع من الـتمرد وفى كل عـصر يـنتـشر إعالمـيًا  أسـلوب لـلحـياة من اخـتراع ا
والرغبة فى االستقالل دون فهم عميق لكيفية تنظيم احلياة فى مجتمع ما. مثال ذلك انتشار
ـية الثـانية أى هؤالء اخلروج على الـقيم والتـقاليـد ب األجيـال التى نشـأت بعد احلـرب العا
الــشـبـاب الـذين أطـلـقـوا عـلى أنــفـسـهم لـقب " الـوجـوديـ " دون دراسـة مــتـعـمـقـة لـلـفـلـسـفـة
الوجـودية التى كان من أبرز رجالها الـفيلسوف الفرنسى "جـان بول سارتر". وكذلك انتشار
ط إطالق الـشعر واحلياة فى مـستعمرات ال تـضم إال الشباب خالل الفـترة التى صاحبت
ـسـتـعـمــرات عـلى أنـفـسـهم لـفظ "الـهـيـبـز" واتـخـذوا من حـرب فـيـتـنـام وأطـلق شـبـاب هـذه ا
الـفـيــلـسـوف "هـيــربـرت مـاركـيــوز" رائـدًا  لـهم رغم أنــهم لم يـفـهــمـوا تـمـامًــا  نـقـده ألسـلـوب
سـؤولية عن الـنفس بانطالق ـستعـمرات ليمـارسوا فيـها ا احلضارة الغـربية. وأقـاموا هذه ا
ـشارك فى تلك اجلـماعات إما إلى االرتداد عـنها وإما العالج ودون قيود وانتهـى غالبية ا
الـنفـسى من اإلدمـان. لـقـد أرادوا أن يبـسـطـوا احليـاة االجـتـمـاعيـة واخـتـاروا أسلـوبًـا  غـير
تـقلـيدى لـلزى وكـذلك السكـن فى أماكن فـقيرة وتـمردوا عـلى األعمـال التـجاريـة. لقـد كانوا
يبحـثون عن فلسفة روحية قـائمة على التعاون واحلب. وأكـرر أن اتهام اجليل اجلديد بالغرق
ـا تـفـعـله قـلـة من الـشـبـاب أمـر ال فى اخملـدرات أو الـكـحـول وأكـرر أن اتــهـام جـيل كـامل 
يجوز فـليس من جرب تـدخ سيجـارة من احلشيش أو شـرب كأس من اخلمـر مدمنًا . إن
الشبـاب قد يجرب هذه األمـور من أجل البحث عن التـجربة حتى ولـو كانت التجـربة خاطئة.
ولكن الـشـاب ال بـد له من أن يحـذر أنـواع اخملـدرات التى يـكـفى جتريـبـهـا مرة واحـدة لـيقع

اإلنسان أسيرًا  لها فتدمره. 
وكثيرًا  ما نسمع عن اتهام اجلـيل اجلديد بأنه عبد لنزوات اجلسد. وفى أوروبا وأمريكا
يندفع الـشباب إلى التـجارب القاسـية إلرواء نزوات اجلسـد قبل أن يكون  الـشاب قد نضج
عـنوى بشكل يتيح له القدرة على حتمل مـسؤولية تكوين أسرة. وقد انحسر مارسة احلب ا
ارسة الـشباب اجلنس حتى فى أوروبـا وأمريكا. ونحن جند ـد الالمسؤول فى  اآلن هذا ا
من الشباب من يـتظاهر ضد جتارة اجلنس إعالميًا  ومـسرحًا  وروائيًا . وجند من الشباب
ـادية ال من أجل ال والـراحة ا من يـندد بـالزواج الـذى تـقبل عـليه بـعض الـفتـيات من أجـل ا

احلب. 
ـسـرحى النـرويـجى فى مـسـرحـية ودعـونى أروى هـنـا مـا قالـه "هنـريك إبـسن" الـكـاتب ا
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: "سيأتـينى يـومًا  من يطـرق بابى ليـقول لى: افسح " على لسـان اجليل القـد "سيد الـبنائـ
لى الطريق فأنا اجليل اجلديد". 

ودائمًـا  يـدق باب اجملـتمـع البـشرى جـيل جـديد يـبدأ مـتـمردًا  وكـلمـا تـعمق الـشاب فى
مـارسة الـتمرد من عـلى السطح . أما الـذين يكتـفون  بـدع معنـى التمـرد انضم إلى فئـة ا

فهم ينضمون بسرعة إلى طابور اخلضوع والرضوخ. 
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وذج واضح لـلتعبير عن هذا ستقبل جتد نـفسها أمام  لـكن الرغبة فى اكتشـاف قارة ا
رأة يـجد فـرصته الـكبرى فى سـتقـبل. إنه الزواج. إنـهم يعـرفون أن الـعنـاق ب الـرجل وا ا
ثالى عالقـة الزواج. فالشاب والفـتاة يتطلعـان إلى عالقة زواج أكثر مثالـية من هذا الزواج ا
الذى رأياه. إن عالقة الزواج ب األب واألم مهمـا كان فيها من مشكالت فهى عالقة مثالية

راهقة.  فى نظر الشاب أو الفتاة أثناء ا
لـقد كـشف لنـا كل من عـلم النـفس والطب الـنفـسى أن كل مـا يحـلم به الطـفل سيـكون له

تأثير فعال على سلوكه فى بقية حياته كلها. 
راهقـة يتحـرج الشاب أو البـنت دون وعى من استمـرار منافسـتهما األب أو األم. وفى ا
وصـورة الزواج فى نظـر كل من الشـاب أو البـنت تستـمد مالمـحهـا من عالقة الزواج األولى

التى شاهداها وهى عالقة زواج األب واألم. 
ـرأة بـشـكـل غـريب: إنه يـلـتـقط صـورة لـذراع امـرأة من ـراهق عـلى صـورة ا ويـتـعـرف ا
مـجـلة وتـلتـصق صـورة هذه الـذراع بجـذع امـرأة أخرى رآهـا فى اإلعالنات ويـتـملك خـيال
ـراهق صـورة مكـتمـلة من الـقص واللـصق ليـمـرح معـها بـكل ما أوتى من قـوة العـمر لـكنه ا

رأة".  يقول لنفسه: "لن أتزوج هذه ا
وحتلم  الـفتاة بـشاب مـثالى يـبنى معـها الـبيت الدافـئ لكن األمر الـواقع يتـجسد فى أن

الفتاة تختار شبيهًا  لألب بشكل أو بآخر. 
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راهقة.  وشعوب األرض كافة تعرف الهيام الرومانسى فى فترة ا
وإذا كـان األمـريــكـيـون يـصــفـون أنـفـسـهـم بـأنـهم أكـثــر شـعـوب الـعـالـم واقـعـيـة إال أنـهم
ــرأة فى إطــار مـبــدأ الـهـيــام الـرومــانـسى يـتــفـاعــلـون فى مــجـال الــعـواطف بــ الـرجل وا
ا قد يصفه اآلخرون سذاجـة. لكن هذه السذاجة موجودة لدى ويتصرفـون فى هذا اجملال 
كل شعـوب العالم األخرى أيضًا  فليس هـناك مجتمع دون قصة تـقدس الهيام الرومانسى:
عند العـرب "قيس وليلى" وعنـد اإلجنليز "رومـيو وجوليت" وعـند الروس قصة "احلب األول"

لتورجنيف وعند الفرنسي "غادة الكاميليا". 
إذن فالـهيام الرومانسى أمر مقـدس فى الذاكرة البشرية ذلك الـهيام الذى يصيب اثن
_ رجالً  وامرأة _ويحس االثنان أن كالً   منهما قد خلقه الله من أجل اآلخر وأن احلياة
الزوجية بيـنهما ال بد أن تـكون سعيدة لألبـد. وعلى الرغم من ذلك فالطالق تـرتفع نسبته فى
غالبـية اجملـتمعـات تقريـبًا  ب األمـريكـي وب الـعرب وب اإلجنـليز وبـ الروس وب

الفرنسي وب أهل الشمال األوروبى. 
فهـل ارتفـاع نسـبة الـطالق دلـيل على خـطـأ كل تلك اجملـتـمعـات فى مسـألـة التـفاؤل بـقوة

احلب الرومانسى? 
طبعًا  ال. 

ولكن على البشـر أن يقيموا التوازن ب هذه الفكرة الـرومانسية اجلميلة التى جتمع ب
ـعلم ورجال سؤوليـات الواقعيـة فى الزواج. وهذه مسـؤولية اآلباء وا رأة وبـ ا الرجل وا
الدين وكتاب اإلذاعة والتليفزيون والـسينما. ال بد لهؤالء جميعًا  من أن يبرزوا أوجه الرضا
والـسـعادة الـتى يـشـعـر بـها مـعـظم الـنـاس فى الزواج وكـيف يـحـتـاج الزواج _ كعالقـة ب

رأة_  إلى النضج العاطفى الذى يكفل له النجاح.  الرجل وا
ـرأة وما فـيه من إرواء وارتـواء جـسدى قـد يـسيـطـر على إن بـريق الـعـناق بـ الـرجل وا
ـشـهـد الـذى ال تخـلـو مـنه قـصة خـيـال شـاب غـير مـتـزوج أو خـيـال فتـاة غـيـر مـتـزوجة. إن ا
شهد قد يوهم رأة هذا ا تليفزيونية ويركز على اإلغراء والفاعلية ب جسد الرجل وجسد ا
الشـاب أو الفتـاة بأن هـناك إمـكانـية لتـعويض أو تـغطـية الـتناقـضات الـشخـصيـة ب الرجل

رأة.  وا
ـوضوعـيـة القـائـلـة إن اجلنس عـامل غالب وحـيوى فى وال بـد لنـا من أن نـقرر احلـقـيقـة ا
الزواج. بل إن غـيـابه عن الـعالقة الـزوجـيـة يؤدى إلى حتـطـيم هـذه العالقـة الـزوجيـة. وهـناك
ـارسـة للـجـنس. ولـكن اجلنس نـسـبـة ال تكـاد تـذكـر من عالقات الـزواج الـتى تـسـتمـر دون 
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لك قـوة سـحريـة يعـالج بهـا اخلالفـات العـميـقـة فى اآلراء واألفكـار وال يقـرب ب نـفـسه ال 
ـدة سـاعـة أو أكـثر قـلـيالً   من الـسـاعة ثم تـصـحـو اخلالفات ـتـعـارضة إال  الشـخـصـيات ا

لتستمر فى تدميرها للعالقة اإلنسانية ب األفراد اخملتلف فى الطباع واألفكار. 
إن الـشباب يتشرب قيـم وتقاليد اجملتمع ويـتلقى من كل من حوله كيفـية التأقلم مع فكرة
الـزواج ويتـشـرب كيـفـية الـتصـرف إذا كـان رجالً   ويتـعـلم نظـريًـا  ووجدانـيًـا  كيف يـكون

سلوك الرجل فى الزواج. 
وتتـشرب الـفتـاة كيـفـية الـسلـوك كزوجـة من اجملتـمع الذى حتـيا فـيه. يحـدث ذلك تلـقائـيًا

واطنة.  تمامًا  كما يتعلم اإلنسان كيفية ا
إن الـكائن البـشرى يـتعـرف على واجـباته االجتـماعـية وااللـتزامات احلـقيـقيـة التى سوف
يقوم بـها كـزوج أو كزوجـة يحـدث ذلك إذا كان اإلنسـان فردًا  فى قـبيـلة أو فـردًا  فى قرية

ارس دوره بنجاح.  أو مواطنًا  فى مدينة وكل إنسان يحب بشكل أو بآخر أن 
رأة وهنا نرى أن الزواج لـيس مجرد ارتبـاط جاء نتيجـة عالقة رومانسـية ب الرجل وا
ولـكنه عالقة ب رجل وامرأة فى إطـار اجتماعى أكبـر منهما معًـا  وهو إطار اجملتمع الذى

يعيشان فيه.
وفى بعض مـجتمعـات الشرق وفى بـعض من الطبـقات الغنـية فى العـالم حتاول العائالت
أن تخـتار البنـها شـريكة احلـياة أو حتـاول العائالت أن تـختـار لالبنة شـريك احليـاة وهكذا
يـدخل الرجل إلى مـنزل فيه امـرأة عليه أن يـرتبط بهـا وال يعرف مـنها سـوى اسمهـا. وهكذا

رأة إلى منزل فيه رجل عليها أن ترتبط به وال تعرف عنه سوى اسمه.  تدخل ا
وتاريخـنا االجتـماعى القـريب يحكى لـنا الكـثير من الـتجارب الـتى عاشـتها األمـهات عند
الـزواج بهذه الـطريـقة والـتى عاشـها اآلباء عـند الـزواج بهـذه الطريـقة. إنـها حـياة أقرب إلى
ــارسـة حق االخـتـيــار الـذى أبـاحه اإلسـالم لـكل من الـرجل االسـتـسالم لــلـقـدر مــنـهـا إلى 

رأة ال فى الزواج فقط ولكن فى كل أوجه احلياة.  وا
ومـازلــنـا نــسـمع عن الــعـائالت الــثـريــة فى الــعـالم والــتى تـصــر عـلى زواج بــنـاتــهـا من
. والسـبب هـو رغبـة األهل فى عـدم خـروج الثـروة خـارج نفـوذ الـعائـلة أو أشـخاص مـعيـنـ
عدم تسرب الـثروة إلى يد طامع فـيها. إن الكـبار فى مثل هذه احلـاالت يرون أن الزواج هو
أمـر أكبـر من أن يـتـركوه لألبـنـاء. ومـخاطـر هـذا الـلون من الـزواج كـبـيرة. ومـخـاطـر تنـشـئة
األبـناء فى مثل هذا الزواج كـبيرة أيضًا . والـفشل فى مثل هذا اللـون من الزواج أمر يكاد
يـكون محـتومًا  فى ظل عـالم إنسانى صـار يؤمن بحـرية الفـرد فى أن يقرر مـصيره بـنفسه.



∑∞

ولــهـذا فـإنــنـا ال نـنـدهـش عـنـدمـا نــرى كـثـيـرًا مـن مـثل حـاالت هـذا الــزواج وقـد وصـلت إلى
الطالق. 

شاهد التقليديـة فى احملاكم التى تنظر فى قضايا الطالق رؤية بعض من الرجال ومن ا
والـنـسـاء الـذين أخـطـأوا فى فـهـم الـزواج وظـنـوا أنه يـعـنى أن يـكـسب بـعـضـهم من بـعض.
ـرفهـة وبـعضـهم ظن أن الزواج بعـضهـم ظن الزواج مـجرد وسـيـلة لـلحـصول عـلى احلـياة ا
يـعـنى امتـالك جسـد آخـر علـيه تـلبـيـة كل االحتـيـاجات الـشـهوانـيـة وبعـضـهم ظن أن الزواج
فـرصة لـلهـرب من احليـاة فى بيت األب أو األم إلى حـياة فى بـيت زوج أو زوجة. مـثل هؤالء
الناس لم ينـضجوا عاطـفيًا  وهم يريـدون من عالقة الزواج أن تكـون عالقة عطاء من طرف
واحـد ولـذلك يـنتـهى بـهم هـذا الـتـصور إلـى الطالق مـع اإلحسـاس الـعـمـيق بـالتـعـاسـة. لـقد
تـاعب التى تـنشـأ من العـيش حتت سقف فوجـئوا بـأن علـيهم مـسؤولـيات فـيهـا الكـثيـر من ا
واحـد. إن اإلنـسـان فى حـالة عـدم الـنـضج العـاطـفى يـفـاجأ بـأنـانـية الـشـخص اآلخـر وعدم
صبـره فى بعض األحيان وقسوته فى أحيـان ثانية وثقل ظله فى أحيـان ثالثة وعدم إتقانه

لبعض من مسؤولياته فى أحيان رابعة. 
ـتبادل الذى يساعد فيه كل طرف اآلخر إن الزواج يتطلب روحًا  من الوالء واإلخالص ا

على تخطى األخطاء كبرت أو صغرت. 
ــسـاعــدة والـراحــة واالنـدمــاج اجلـسـدى وفـى أى زواج نـاجح جنــد كل طـرف يــقـدم ا
كن أن يـقدمـها واإلرواء الحـتيـاجات اآلخـر. وال توجـد قائـمة مـعيـنة من االحـتيـاجات الـتى 

الطرف لشريكه ليقوم بها لكنها احتياجات محسوسة ومعنوية. 
إن الزواج الناجح هو الذى يحسن فيه الـزوج إسعاد زوجته بالتعاون معها ويتبادل كل
ـودة واحلنـان ويتكـرر بيـنما االجنـذاب اجلسـدى بأسلـوب يزداد عـمقًا  مع منـهمـا احملبة وا

مر األيام.
ومن احملـزن أن جنـد بـعضًـا  من الـكـتاب يـقـلـلون مـن قيـمـة الـزواج رغم أنهم يـعـيـشون

قصص زواج ناجحة.
نزل من أجل أن ومن الطبـيعى أن يحـاول كل زوجة وزوجة ارتـداء مالبس أنيقـة داخل ا
يـراه شـريك عـمـره وفى حالـة مـنـاسبـة مـلـيـئة بـاحلـيـوية. إنـهـا مـحـاولة إلثـارة إعـجـاب شريك

رأة من الرجل أيضًا . رأة فقط ولكن تطلبها ا العمر وهى مسألة ال يطلبها الرجل من ا
يـكياج" أو أثناء دهن رأة أن تغلق علـى نفسها بابًـا عند عمل "ا ومن الالئق أن حتـاول ا
ـضحك أن يشكو الرجل من " أو إعداد شعرها "بـالسيشوار" ذلك أنه من ا وجـهها "بالكـر
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ـضحك أن تـشكو ـنزل وكـأنهـا فى حالـة استـعداد لـلخـروج منه ومن ا أن زوجته تـبدو فى ا
نزل.  رأة من إهمال زوجها ألناقته أثناء تواجده فى ا ا

ثل هـذه االقتـراحات; ألن الـواحد مـنهم يـظن أن من حقه أن وقد يـندهش بـعض القـراء 
يحيا على مـزاجه ما دام قد تزوج وأن من حقه أن يعيش حياة طبـيعية ال تكلف فيها. ولنا
أن نـنـدهش وأن نسـأل: "هل تـطلب لـنفـسك حـياة غـيـر الئقـة بك? هل تـفضل أن يـراك شريك

عمرك وأنت فى صورة غير مريحة بالنسبة له"?
إن الـزوجـ فى الـزواج الـنــاجح ال يـحـبـان بـعـضــهـا فـحـسب وال يـحـتــرمـان بـعـضـهـمـا
ـثل اآلخـر ويـسـتـكشـف طمـوحـاته ويـسـاعـده عـلـيـهـا ويؤمن فحـسب ولـكن كالً   مـنـهـمـا 

كالهما بضرورة مساعدته لآلخر. 
وأنت كـشـاب تـقـرر بـيـنك وبـ نـفـسك وبـيـنك وبـ أقرانـك أن والدك ووالـدتك يـجب أن
ـنحاك مصروف البس األنيقة و يعطـياك الرعاية ويـوفرا لك وسائل الراحـة ويشتريـا لك ا
ناسب وال مـانع من أن يشتريـا لك سيارة إذا كانت اإلمكـانات متوفـرة. إنك تعتبر اجليب ا
أن أهم خـصـائص الـكـبـار أن يـعـطــوا الـكـثـيـر وأن يـأخـذوا الـقـلـيل وهـذا مـعـنـاه أنك تـصل

بنفسك إلى تعريف النضج بأنه القدرة على إعطاء الكثير وأخذ القليل.
فما بالك بالزواج? 

نـحه لك شريك عمـرك. ولكن تذكر ا  إنك فى حاجة إلـى أن تعطى كثـيرًا  وأن تفـرح 
ـا يحـتـاج إلى اسـتـقـبال احلـب والتـفـهم والـتـشـجيع أنه حـتى أكـثـر األشخـاص نـضـوجًـا  إ

والتدعيم العاطفى وهذا ما يوفره كل طرف لآلخر فى الزواج الناجح. 
إن الزواج الناجح كالـعمل الفنى الذى يقوم بتأليـفه اثنان من كبار العشاق للفن. إن كالً
  منهمـا يؤدى دوره بإبداع وبـإتقان ومحبـة تثير اجلـاذبية واإلبداع. ويحث كل مـنهما اآلخر

على أن يستكشف نواحى اإلبداع فى صناعة زواج ناجح ويتشرب منهم األطفال ذلك. 
: إن هـنـاك والدة أطـفـال وقدرة عـلى كل من وال تـخـتفى الـتـحـديـات أبـدًا  أمـام الزوجـ
ـرض ومشكالت األبنـاء الدراسية واألزمات الوالدين على رعـاية الطفل. وهـناك مشكالت ا
الـتى يثـيرهـا انتـقال األبـناء من مـرحلـة عـمريـة إلى مرحـلة أخـرى والعـلو والـهبـوط فى مهـنة
ـوت لـيـدق بـاب أحـد أقــارب األسـرة فـيـتم الـتـآزر األســرة أو ربـة األسـرة. وأحـيـانًـا  يـأتـى ا
تلقـائيًا  بـ الزوج والـزوجة وهنـاك بعض من األسـر تعانى من إصـابة أحـد األبناء بـعاهة

وتتآزر األسرة أيضًا  فى مواجهة هذا األمر الشاق. 
إن الـزواج الناجح هـو الذى يسـتمتع فـيه كل طرف بـالقدرة عـلى امتالك من إصابـة عمر
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عنوية ويؤازره وقت الصعاب.  يرفع من روحه ا
ولـيس الزواج الناجح هـو العالقة اخلالـية من اخلالفات. ال إن اخلالفات أمـر طبيعى فى
شـادات ولكن ال بد من جهـد يبذله الطرفـان لعدم جرح كـرامة أحدهما من الزواج وكذلك ا

قبل اآلخر وال بد من القدرة على الصلح من بعد ذلك. 
وبـعـض األشـخــاص يـظـنــون أنـهم بــالـزواج قــد يـنــتـصــرون عـلى بــعض من مـشــكالتـهم
ـدمن الـذى يـظن أنه بـالـزواج سـيـخـرج من دائـرة اإلدمان. اخلـاصـة مـثال ذلك الـشـخص ا
ـثيـر للـمشكـالت فى مقـر العمـل والذى ينـتقل مـن عمل إلى آخـر فقد ومـثال ذلك الـشخص ا
يظن أن الـزواج قد يـعلـمه االستـقرار. ومـثال ذلك الـشخص الـذى يقـيم الكـثير مـن العالقات
الطـارئة مع اجلنس اآلخـر وال يستقـر فى عالقة واحدة قـد يخدع نـفسه بأن الـزواج سيوفر
له عالقـة واحدة. وكل ذلك لون من الـوهم العـابث فنادرًا  مـا يحل الـزواج مشكـلة شخـصية

لها شكل مرضى فى حياة اإلنسان. 
: "وما رأيك فى الزواج حتت سن العشرين"? وقد يتساءل القار

أقول: "غالبًا  مـا يكون الزواج فى مـثل هذا العمر عـرضة لالنتهـاء بالطالق من بعد ذلك
ألن سـرعة التـغيـر النفـسى والعـاطفى تتـتابع بـإيقاع مـرتفع فى هـذا العمـر. وعدد قـليل جدًا

من الزيجات فى مثل هذا العمر هى التى تستقر وتنضج".
ــراهـقـة يـتـحـطـم بـسـرعـة ورغم ذلك فـإن إن اإلحـصـائـيـات تــؤكـد أن الـزواج فى عـمـر ا
ـدرسـة أعـدادًا  ال بــأس بـهـا من الــنـاس يـظن أن الـزواج أمــر ضـرورى فـور الـتــخـرج من ا
ـشـكالت الـتى يـنـكـسـر عـلـيـهـا الزواج الـثـانـويـة أو أثـنـاء الـدراسـة اجلـامـعـيـة وتبـدأ رحـلـة ا

الشاب. 
إن الـنـضج أهم كـثيـرًا  من السـنـوات التى حتـدد عـمر اإلنـسـان. هذا مـا يـقوله اإلنـسان

لنفسه عندما يعثر على زيجة واحدة ناجحة قد تمت فى عمر حتت العشرين.



∑≥

∫lÐU « qBH «

qL²J*« V(« ‚UMŽ



∑¥



∑µ

ـكتمل" هى اجلمـلة التى اختـرتها ألعبـر بها عن قدرة جـسد الرجل وجسد "عناق احلب ا
رأة على العناق والتفاعل احلسى والوجدانى. ا

وعـندمـا أجـد الكـثـير من الـكـتب التى تـصـدر لتـشـرح أنواع وأوضـاع وأسـاليب الـتـفاعل
رأة فإننى أتـساءل بينى وبـ نفسى: "وماذا كـان يفعل اإلنسان فى اجلسدى ب الـرجل وا
طـبعة وتـطور صنـاعة الطـباعة" هل كـان اإلنسان يـقف حائرًا عـصوره األولى قبل اخـتراع ا

فى عناق من يحب"?
ا كان التاريخ ا أجنب البشر أطـفاالً   و وأقول إجـابة عن سؤالى: لو كان األمـر كذلك 
ليـستمـر لكن اإلنسان أراد أن يـنقل خبـراته السعيـدة إلى غيره من األجـيال; فانتـهز فرصة
اختـراع الكتـابة ليـؤلف كتـبًا  يضع فـيها اخلـبرة البـشريـة فى أدق تفاصـيلهـا ومن ب هذه
ـكـتـمل". وفى كل حـضـارة إنـسـانـيـة جتـد كـتـابًـا  يـصف الـتـفـاصـيل حلـظـات "عـنـاق احلب ا
ة رأة وأوضاع هـذا اللـقاء. ففى حـضارة الـهند الـقد كتـمل ب الـرجل وا أسالـيب اللقـاء ا
ـرأة وب الـعبادة زج ب أوضـاع اللـقاء بـ الرجل وا هنـاك كتـاب "الكـاماسـوترا" الـذى 
وفى الثـقافة الـعربيـة هنـاك كتاب "الـروضة" وهو الـكتاب الـذى ترجـمه علمـاء اإلجنليـز كدليل
ـرأة وفى احلضارة عـلمى يـستطـيع به الرجل أن يـنتصـر على نـواحى الضعف فـيه وكذلك ا
ـرأة وكأنـها الرومـانيـة هـناك "فن الـهـوى" ألوفيـد الذى يـصور لـقـاءات اجلسـد ب الـرجل وا
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مـبـاراة يـنـتـصر فـيـهـا الـرجل ثم يـنـتـقل إلى امـرأة أخرى. إنـه كتـاب أدبى فـيه تـمـثـيل الـلـقاء
الـسعيد ورغم لغـته األدبية الرفيعـة إال أنه يدل على أن كاتبه آمن بـأن الفعل اجلسدى هدفه
كتمل ساحة ال بد فيها ارسة العناق ا سعادة الرجل وإظهار قدرته على االنتصـار وكأن 

من هازم ومهزوم. 
وضوع. ئات من الكتب التى تتحدث فى هذا ا وفى عصرنا هذا عشرات ا

ـكتمل فـلمسـة اليد لكنى أعـود فأقول: لـيس هناك من نـقاط كـثيرة لـوصف عناق احلب ا
لكه لقاء مفتعل ب جسدين.  أحيانًا  تملك من قوة اإلبداع الروحى واجلسدى ما ال 

ومـصادفة التـالقى ب اجلسـد العاشق وحـبيبه أثـناء الرقص قـد تكون أكثـر جماالً   من
سبق على عناق ال روح فيه. التصميم ا

واكـتشـاف جـسـدين أثـناء الـتالقى احلـمـيم لـقـدراتهـمـا عـلى االمـتـزاج وخصـوصًـا  أثـناء
األيام األولى للزواج هذا االكتشاف أكثر جماالً   من مواجهة العناق كمسألة حساب يجب

أن يصل اإلنسان فيها إلى نتيجة فى وقت محدد.
ا هو فعل كتمل" هو أمر عاطفى ووجدانى وحميم أكثر  وهكذا نرى أن "عناق احلبل ا
أو حركة وال تعبر عن جماله كل كلمـات الشعر ولن تستطيع صفحات الروايات أن حتتويه

كامالً  .
كـتـمل له جـانب غـريـزى وله جانب واإلنـسـان فى كل احلـضـارات يعـرف أن لـقـاء احلب ا
بـدأين أثناء السـلوك. وإنسـان القرن العـشرين يكتـسب العديد من تزج كل من ا مبـدئى. و
ـتـنـوع عن الـعـنـاق فى احلب سـواء من خالل األفالم أو أمـثـال وصـور وأسـالـيب الـتـعـبـيـر ا

ا يفعله اآلباء.  القصص التليفزيونية أو الكتب أو ما يراه فى احلدائق والشواطئ أو 
كتمل تختلف مـن فئة إلى أخرى فى اجملتمع كما وأسالـيب العناق العاطفى واجلـسدى ا
أظهـرت ذلك إحصائـيات الـعالم "كـينزى" الـذى قام بـتحلـيل كل نواحى الـسلـوك اجلنسى فى
سـتوى الـتعـليـمى والثـقافى يـؤثر فى مـدى عمق مراحل ومـستـويات الـتعـليم واكـتشـف أن ا
ـنوعـة. وقـد ميـز سبـعة مـسـتويـات تعـلـيمـية تـتدرج من وكيـفـية الـسلـوك اجلنـسى ووظـائفه ا
اجستيـر والدكتوراه واكتشف الـذين لم يتموا الدراسة االبـتدائية إلى الذين نالـوا درجات ا
ـسـتـويـات السـبـعـة مع وجود اسـتـثـناءات اخـتالفـات كبـيـرة فى الـسـلوك اجلـنـسى بـ هذه ا

فردية فى كل فئة. 
ستوى التعليمى العالى لقد وجد أن السلوك اجلنسى له طابع خاص فى العائالت ذات ا
والـتى تـطمح أن يـبـلغ أبنـاؤهـا مسـتـوى التـعـليم اجلـامـعى. إنهـا عـائالت تعـتـبر اجلـنس أمرًا
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راهقـة بينمـا يختـلف األمر بالـنسبة محرمًا  وال يـجب االنغمـاس فيه خصـوصًا  فى فتـرة ا
لألسـر األقل تــعـلـيـمًــا  والـتى ال تـطــمح أن يـنـال أبــنـاؤهـا الـتــعـلـيم الــعـالى. ويـغــلب الـطـابع
ـتوسـطة والـتى تخطـط ألبنائـها لـيزيـد اهتمـامهم بـالعـلوم والـفنون. الرومـانسى عنـد األسر ا
ـارس الشـاب الـلقـاء الكـامل الذى كـان محـرمًا  عـليه فـهو يـفاجـأ بسـعادة غـامرة. وعنـدما 
ـكتـمل ويقرأ وغـالبًـا  ما يـفكـر مثل هـؤالء الشـبان فى الـتخـطيط الـدقيق لـفعل عـناق احلب ا
ـالطفة داعـبة وا عـرفة كل ألـوان ا الـكثـير من الـكتب الـتى تصف هـذا الفـعل أو تدور حـوله 
ـزيـد من اخلـبـرة فى هـذا اجملال. أمـا الـذين لم يـتـلقـوا تـعـلـيمًـا  كـافـيًـا  فهم ال والكـتـساب ا
ر بهم كـتمل بـل  مـارسة عنـاق احلب ا يـتوقـفون كـثيـرًا  عنـد األسالـيب والطـرق اخملتـلفـة 

صادفة السريعة.  األمر كما تمر ا
توسطة أو األعلى قليالً   من كتمل الذى يخطـط له أصحاب الثقافة ا وفى عناق احلب ا

تعة.  توسطة يحاول اإلنسان أن يرضى ذاته وذات من معه الستكشاف كل آفاق ا ا
ـكـتـمل فى الـزواج أكـثـر إرضـاءً لـضـمـيـر الـرجل ـارسـة عـنـاق احلب ا ـؤكـد أن  ومن ا

رأة معًا . وضمير ا
ـكـتـمل خـارج دائـرة الـزواج فـقـد أصـاب احلـضـارة الـغـربـية ـارسـة عـنـاق احلب ا أمـا 

تباينة. شاعر السلبية ا بألوان معقدة من ا
إنه يحـول العالقة من انـدماج روحى وجسـدى إلى ترصد مـسبق ب الـطرف كل مـنهما

يتساءل بقلق عن مدى استمرارية العالقة ومستقبلها. 
كـتمل خارج الـزواج تعـتبر من ـارسة عنـاق احلب ا وفى اجملتمـعات الـشرقيـة جند أن 

احملرمات الكبيرة ويحمل مرتكبه اإلحساس النفسى بالذنب اجلسيم.
ـكتـمل يـكون أكـثر إرواءً إذا كـان تعـبيـرًا  عن عاطـفة. هـنا يـحقق اجلـسد وعـناق احلب ا
والعـاطفـة سعـادة كبـيـرة. ومن الطـبيـعى أن القـبالت واللـمسـات ومالمسـة البـشرة لـلبـشرة
مـارسة عـناق ناجح. وكـلما كـان عطاء كل مـنهمـا لآلخر مـتجددًا  حتقق تـمهيـدًا  مناسـبًا  
كتمـل أبعاد نفـسية تزيد وكلـما كان صدق كل مـنهما مع اآلخـر سليمًـا  كان لعنـاق احلب ا

من االرتباط وعمقه. 
ـكتـمل يحـتاج مـن بعـد كل ذلك إلى مقـدمات فـال يصح أن يـقتـحم الرجل وعنـاق احلب ا
ـرأة دون سابق تـمـهيـد. وعدد قـليـل من األزواج هو الـذى يؤصل بـالتـمـهيـد عمق الـتواصل ا

رأة الستقبال الرجل برغبة فى االندماج معه.  لعناق حب مكتمل وهذا ما يهيئ ا
عروف أن اجلسدين المسة والقبالت أمر ضرورى. ومن ا رأة عاطفيًا  با إن استثارة ا
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كتمل يتماوجان بإيقاع موسيقى متناغم.  أثناء عناق احلب ا
ـوسـيقى عـمل ال يـقـوم به الرجل عـروف أن تـمـاوج اجلسـدين بـإيـقاع يـقـرب من ا ومن ا

رأة أيضًا  فى ذلك.  فرده بل تشاركه ا
ـرأة معًا . ومن الـطبـيعى أن تكـون حلظـة بلوغ الـلذة ذات عـطاء مريح لـكل من الرجل وا
وأن يحتـضن كل منـهما اآلخـر بعد بـلوغ الـلذة. ويحس كل مـنهمـا بدرجـة عميـقة من السالم
الداخـلى. وغالبًـا  ما يؤدى اإلرواء واالرتـواء إلى السالم الـداخلى ثم إلى نوم مـريح من بعد

ذلك. 
رأة إلى ومن الـناحيـة الوظيـفيـة تختـلف طبيـعة وصول الـرجل إلى ذروة اللذة من بـلوغ ا
ـرأة فقمـة لذتها ال قـذف فيها ـنوية أما ا قـمة لذتهـا فالرجل يـبلغ ذروته بقـذف احليوانات ا
ولـكـنه إيـقاع سـريع ومـكـثف أو متـنـاسق ومـثيـر وعـاطـفى. وعدد من الـنـسـاء يصـرخن أثـناء

بلوغ الذروة عندما تكون اللذة عميقة ومتتابعة وقوية. 
كتمل فهـو يختلف حسب طبيعة وإمكانية وعمر األزواج أما عن عدد مرات عناق احلب ا
ـكتمل مـرة كل ليـلة. وبعض من ارسة عـناق احلب ا والـزوجات. فـبعض األزواج يفـضلـون 
كـتـمل مـرتـ فى الـلـيـلة ـارس عـناق احلـب ا الـرجـال قـد يسـتـهـويه فى بـعض األحـيـان أن 
الواحـدة ولـكن أغـلب الـعالقات الـزوجـيـة تكـتـفى ويـشعـر فـيـهـا الطـرفـان بـالرضى من خالل
ـارسون تـزوج  ـكتـمل مـرة واحدة فى الـلـيلـة الواحـدة. وأغلـب ا مـارسة لـعـناق احلب ا ا
كتمل من مـرة واحدة إلى خمس مرات أسبـوعيًا  وعندمـا يبلغ الرجل األربع لـقاء احلب ا

مارسة وذلك النخفاض الرغبة عند الرجل.  أو اخلمس يقل عدد مرات ا
كـتـمل قد تـتـسبب فى ـمـارسة عـنـاق احلب ا واحملـاولة األولى _ ألول مرة فى احلـياة _ 
خـيبة األمل لكثير من الـناس وخصوصًا  الفتيـات ألن التجربة تكون ملـيئة باحليرة والترقب

والقلق. 
كتمل يأتى االسترخاء الكامل للرجل وللمرأة أيضًا  وبعض ارسة عناق احلب ا وبعد 
الرجـال يـخطئ الـظن فيـتوهم أنه ضـعـيف من النـاحيـة اجلنـسيـة وبـعضـهم يسـتمـر فى هذا

كتمل. ارسة عناق احلب ا دة يوم من بعد  التوهم فيصاحبه هذا االسترخاء 
ـدربـ فى اجملــال الـريـاضى يـطــلـبـون من الالعـبــ لأللـعـاب اخملـتــلـفـة تـفـادى وبــعض من ا
ـارسة بـاريات. وال تـوجـد قاعـدة علـمـية وراء افـتراض أن  ـكتـمل قـبل ا ارسـة عنـاق احلب ا
ارس أى لـعبة مـا ولكـنها فـكرة مـترسبـة فى أعماق كـتمل تـؤثر سلـبًا  على قـوة  عـناق احلب ا

تلئون بظنون غير علمية تثير اخملاوف التى ال أساس لها.  بعض من الرجال الذين 
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ن القيادة فى كل وهناك سؤال يطل برأسه فى وجدان أعـداد هائلة من الشباب وهو: "
احلياة بكافة أوجهها? هل هى للرجل أم للمرأة"? 
وهذا السؤال مصدر خالف وفيه آراء كثيرة. 

رأة.  بعض اجملتمعات يفضل الولد على البنت والرجل على ا
ـيـة الـثانـيـة تـطالب وبـعض اجملـتمـعـات يـعيـش على دقـات طـبـول عزفت بـعـد احلـرب الـعا

رأة.  ساواة ب الرجل وا با
وبـعض من العلـماء يـقررون أنه ال فروق جـوهرية بـ الولد والـبنت فكالهـما يولـد بنفس
الطـبـاع والـسـجايـا وأن أى اخـتالفـات تـطرأ مـن بعـد ذلك سـبـبـها األسـلـوب اخملـتـلف الذى

تعامل به األسرة وليدها إذا كان ذكرًا أم أنثى. 
وبعض آخر من العلماء يرى أن هناك فروقًا  فردية ب كل إنسان وآخر وأنه إذا كانت
هنـاك فروق بـ كل فـرد وآخر فـهذا أدعى لالعـتراف بـأن هنـاك فروقًـا  جوهـرية بـ الرجل

رأة.  وا
كان االعتقاد الـسائد فى القرن التاسع عشر أن الـرجل يولد ولديه القدرة على قيادة كل
رأة بهـذه القدرات. لـكن القرن سألـة اجلنسـية بـينمـا ال تتمـتع ا ـا فيهـا ا مجـاالت احلياة 
العشرين تنازل عن هذا الرأى وأثبت العـلم أن للمرأة غرائز واهتمامات تتقابل مع تلك التى
توجـد فى الرجل وأن االخـتالف الوحـيـد هو االخـتالف فى الدور الـذى يلـعبه كل مـنهـما فى
بيض عمـلية إجنـاب الطفل: فالـرجل يلقى بالـبذور التى تـتحد مع البـويضة التى تـخرج من ا
ـدة أربعـ أسبـوعًا  لـيـدق الطـفل باب احلـياة من رأة فى الـرحم  ـرأة وحتمـله ا فى رحم ا

بعد ذلك. 
رأة وأؤمن بـاختالف دور كل منـهما وأنا أؤمن أن هـناك " نديـة إنسانـية " بـ الرجل وا
ـتـشكك ـانى هـذا ال يـستـطـيع أن يـنـتقل إلى وجـدان كل قـار فـهنـاك ا فى احلـيـاة. لكن إ

رتاب وهناك جهاز القيم اخملتلف من مجتمع إلى آخر وله التأثير العميق.  وهناك ا
لقد تـطور اجلنس البـشرى على مدى ماليـ السن وفى مـراحل التطور اخملـتلفة كانت
رأة رأة. وكانت الفوارق البيولـوجية ب جسد الرجل وجسد ا األعمال تتوزع بـ الرجل وا
تصـنع اسـتـجابـة اجـتمـاعـيـة فيـزداد تـقـسيم نـواحى الـعـمل فى اجملتـمع. وصـار الـرجل هو
ؤدى لـألعمال الـثقيـلة والذى يـفترض فـيه اجملتمع أنه ال يـخاف لذلك ـقاتل والصـائد وا ا
ـبـتكـر والـذى يـسـتمـتع بـتـحـليل فعـلـيه أن يـكـتم مـشاعـر اخلـوف وهـو واضع الـنظـريـات وا
تفرقة ثم يجد احلل. كل هذه اخلـصائص جتعل الرجل أكثر خشونة شاكل إلى أجزائـها ا ا
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ـهمة. لـذلك فهو ال ـرأة وأقوى شخـصية وأقل عـاطفة. عـقله دائمًـا  مشغـول باألمور ا من ا
ا تقـوله زوجته فى بـعض األحيان. يـلحظ إحـساس زوجته بـاحلزن وال يسـتمع بـفهم عمـيق 
رأة ولـذلك يخـاف أن يـقر بـأنه مخـطئ فى بعض ـلك إحسـاسًا  مـتفـوقًـا  بذاته عـلى ا إنه 
ـتـفوق الـذى ثـبته عـلى وجـهه اجملتـمع الـذى ينـتـمى إليه. األحـيـان. ويخـاف أن يـفقـد قـناعه ا
ولعل هذا هو السـبب الرئيسى الذى يضع فى غـالبية اجملتـمعات البشريـة عرفًا  يقضى بأن
يتزوج الرجل امرأة تـصغره فى السن بسنـت أو ثالث سنوات لتـكون أكثر اقتنـاعًا  بحكمة
قيادة وسعـة معرفته. وإذا كان الـرجل ال يستطـيع أن يحمل جنيـنًا  فى أحشائه مثـلما تفعل
ـرأة فـهـو يـسـتـطـيـع أن يـكـون مـبـتـكـرًا  ألشـيـاء أسـاسـيـة فى احلـيـاة كـاآلالت وأن يـبـدع ا
كـصانع وكاتب ومـؤلف. والرجل حـتى يكـون صيادًا  مـاهرًا  ال بد لـه من استخـدام اخليال
ـتلـئًا  بالـشجاعـة وبالـقدرة على اقـتناص الـفرص ولـوال ذلك لكان مـجرد كائن وأن يكون 

ا تقدمت البشرية وتمدنت.  خانع يرضى بالعيش دون اإلقدام ولو كان الرجل كذلك 
ارسة عناق رأة فالذكر بطبيعته يأخذ أثناء  وأما ما يخص دور الرجل العاطفى مع ا
ـبـادرة والهـجـوم وهـو فى نـفس الـلـحـظة مـنـتـبه تـمـامًـا  لتـقـيـيم كـيـفـية ـكـتـمل دور ا احلب ا

استقبال األنثى جتنبًا  ألى رفض أو إهانة. 
والشبـاب والرجال عـمومًا  مـيالون غـريزيًـا  إلثبات رجـولتهم سـواء ألنفسـهم أو لآلخرين
الذين يـعـيشـون مـعهم. ولـكن يـنـام حتت جلـد كل رجل وشـاب نوع من الـقـلق الـذى ال يظـهر

ًا  أحيانًا .  على السطح إال فى حاالت قليلة وكذلك قد يظهر هذا القلق عنيفًا  ومؤ
واهتمام الرجل بـقوة فاعليته اجلـنسية يأخذ أشـكاالً   كثيرة. ونرى هـذه األشكال عندما

هارة فى األداء اجلنسى.  نسمع من الرجال حكايات عن ا
واحلقيقة أن مثل هذه احلكايات إن كانت تعبيرًا  عن احلقيقة أو من اخليال إال أنها تدل
فـى احلـالـتـ عــلى قـلق عـمــيق من الـرجل عـلـى قـوة االنـتـصــاب ومـدى فـاعـلــيـته فى إسـعـاد

شريكته. 
رأة عـندما يتـقدم حلمايـتها ورعـايتها ويـقدم لها ويـترجم الرجل إحـساسه الرومانـسى با
البس والـهـدايـا مـا يؤكـد قـدرته عـلى رعـايـتهـا سـواء أكـانت مالبس حتـمى بـالـفعل من من ا
ـنك" للزهو االجـتماعى يحـدث ذلك طبعًا البرد كـمعطف من الصـوف أو معطف من فراء "ا

بعد أن يوفر حلياتهما معًا  منزالً  . 
رأة بقدرته وبراعته.  إن الرجل يفعل كل ذلك بغرض إثارة إعجاب ا

ونـحن جند ب الرجـال نوعًا  من التـنافس من حيث الوظـائف ومن حيث ارتفاع الدخل
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باعتباره مقياسًا  للجدارة وكذلك من حيث القدرات الرياضية والعقلية والتجارية. وقد تبدو
ـنافسات مـثيرة للـغثيان فى بعض األحـيان من فرط تفـاهتها ولـكن هذا التنافس مثل هذه ا
نتجـة للجديـد وهى آلية تـضيف التحـسينات فى هـو من أقوى احلوافز لـلتقـدم. إنها اآلليـة ا
ـشكالت. فـنـحن نرى أن عـرفـة واحليـاة كـافة وهـى فى نفس الـوقت آلـية إلثـارة ا مـجـاالت ا
ـارســون هـوايــة تـسـلـق اجلـبـال أو بـعــضًـا  من الــرجـال يــقـودون الـســيـارات بــجـنــون أو 
متلكاتهم أو يدخلون فى معارك باأليدى ينغمسون فى منافسة ألعاب الـقمار أو يتباهون 
رضـية تـلك التى ـنافـسـات ا أو يتـخاصـمـون أمام الـقضـاء وقد جتـد من بـ أشكـال هذه ا

تصيب قادة الدول فيدخلون فى حروب. 
إن السمـاء جهزت الرجل ليـكون اجلنس األكثـر عدوانية: عـضالت مصقولـة وعظام قوية
عارك. وفى نفس الـوقت جهزت السماء أيضًا  كل إنـسان بديناميكية تساعـد على الصيد وا
نفسية يـستطيع أن يخـفف بها عدوانيتـه وأن يكتم هذا العنف فـى داخله وأن ينظم طاقاته

دنية.  ليسمو بها فى صناعة أشياء وآالت تزيد من احلضارة وترتفع با
ومثال على ذلك نـظرتنا إلى طفولة أى عالم أو أستـاذ جامعى له أبحاث ذات قيمة. أغلب
الــظن أن هــذا األســتـاذ أو الــعــالم قــد نـشــأ فى أســرة الــوالـد فــيــهــا رجل عـلـى درجـة من
اإلحسـاس الراقى واألم فـيهـا تعـرف كيف حتـفز االبن لـيتـقدم دراسـيًا . وكل مـنهـما حاول
ـناقـشـة أمورهـا ومـشكالتـها قـدر الطـاقـة أن يتـفاهـم مع اآلخر حـول أدق تـفاصـيل احليـاة 
مـناقـشة هـادئة ولم يـدخال أبـدًا  فى معـارك ولم يضـرب األب األم بل قـد تكـون حيـاة هذا

العالم نفسها لم تشهد عدوانًا  من األب أو األم فلم يعاقبه أحدهما بالضرب أبدًا . 
ومثل هـذا العالم كـان فى طفـولته يـتلـقى التـحذيـرات من األم إذا ما أراد أن يـتعارك مع
زمـيل له. وتـوقظ فـيه األم أسـبـاب اسـتـخـدام  األفـكـار بـدالً   من أسـبـاب االنـتـصـار بـالـقـوة
ط العضلـية. وغالبًـا  ما يكون مثل هـذا العالم قد نـشأ فى وسط اجتمـاعى يتخذ من نفس 
ناقـشات فى هذا الـوسط االجتمـاعى تفضل مـوضوعات احلياة أسـلوبًا  لـلمعـيشة. وكـانت ا
صـارعـة وأخـبار الكـمـة وا ـنـطق أكـثـر من مـناقـشـتـها أللـعـاب ا ـتـعـة العـقـلـية وا الـثـقافـة وا
ـتابعة كيفية تـقدم االبن فى دراسته ويشجعونه احلروب. ومـثل هذا الوسط يهتم اآلباء فيه 
لكى يأخـذ موضعًـا  متمـيزًا  أثنـاء الدراسـة. لقد  تـقييـد كل نوازع العـدوان داخله وإعادة
تكييف مـسارها لتـصبح إبداعًا  فـيأخذ ما يشـعر أنه مسمـوح به ومن حقه ويرفض ما هو

عكس ذلك. 
ـتـوسط جنـدهـا تــذهب فى الـنـشـاط وعـنــدمـا نـنـظـر إلـى الـطـاقـة الـعـاطــفـيـة فى الـذكــر ا



∏≤

الـتـنـافسى سـواء أكـان ريـاضيًـا  أو فـنـيًا  أو مـتـعـلقًـا  بـاأللـعاب اخملـتـلـفة. إن هـذه الـطـاقة
ـثيـرة وأحيانًـا  العراك نـاقشات ا توسط إلى مـتابـعة ا العـاطفيـة هى التى تـدفع اإلنسـان ا
بـاأليدى وأحيـانًا  ثالثـة اجلدال الشـديد وهى بالتـأكيد تـمتص القدرات الـتى كان بإمـكانها

أن تخدم توقد الذهن واإلبداع العلمى أو الثقافى أو الفنى. 
وعـلى هذا األسـاس فإن األسـرة التى تـقوم بـتربـية طـفلـها عـلى احتـرام التـفوق العـقلى
ـشــكالت اآلخـرين واحـتـرام أفــكـارهم ال بـد أن يـكـون والـريـاضى واإلحــسـاس احلـنـون 
سلـوك األب فيهـا مع األم أمام االبن نابـعًا  من االحتـرام وعدم االبتـذال الكثـير وهذا عامل
ـشـاعـره اجلـنـسـيـة فـيـسـمـو بـها إلـى آفـاق من إتـقـان العـمل يـسـاعـد الـطـفل عـلى االرتـقـاء 

طلوب منه والتعاون مع من حوله.  ا
وعـندمـا يـسأل الـطفـل فى مثل هـذه األسـرة عن اجلنس فـإنه يـجد إجـابة عـلـميـة بـكلـمات
ـرأة وال تـهـمل أبـدًا  احلب الـروحى بـ واضـحـة تـؤكـد احلـقـائـق الـبـيـولـوجـيـة عن الـرجل وا
ـرأة وهـذه األسـرة ال تـسـمح لـنـفـسـهـا بـتـبـادل الـنـكـات الـثـقـيـلـة واخلـشـنـة حـول الـرجل  وا

موضوع اجلنس. 
لك اهتمامات ذهنية راهقة وسوف  إن مثل هذا الطفل يسمو بطاقاته اجلنسية أثناء ا
وعقلية وفنية على درجة عالية من اإلبداع خصوصًا  من عامه السادس وحتى عامه احلادى

عشر. 
وفى هــذا اإلطـار من الــقـيم الـرفــيـعـة فـى الـنـظــر إلى اجلـنس سـيــعـيش هــذا الـطـفل فى
مـراهقته نـوعًا  من اخلجل فى طـلب مواعيـد اللقـاء مع الفتـاة من اجلنس اآلخر وسـيجد أن
طاقته اجلـنسيـة تسمـو أيضًا  وتـظهر فى النـجاح الدراسى واالهـتمامـات العلـمية أو الـفنية
وهذا الكبت اجلزئى للـطاقة اجلنسيـة يعبر عن نفسه بـأحالم اليقظة التى تـغمر خيال الشاب
هـنى الباهـر الذى سيـنجح فيه من أجل عن فـتاة األحالم التى سـوف يلتـقى بها ومـستقـبله ا

أن يبنى بيتًا  جميالً   ليعيش فيه مع فتاة األحالم. 
لكن هل يعنى حديثنا عن الشاب أننا نهمل الفتاة? 

هـنى للـطفل الـذكر الـذى ينـشأ فى أسرة مـتعـلمـة مثـقفة وهل توقـعنـا بالـتفـوق العلـمى وا
ستقبل للفتاة?  تعنى أننا ال نتوقع مثل هذا ا

بطبيعة احلال ال. 
ـسـتقـبل: إنـها إن الـفـتـاة منـذ فـجر الـبـشـرية تـتـلقـى الدور االجـتـماعى لـهـا كـسيـدة فى ا
حتضر الطعـام وتعتنى بـاألطفال وتزرع األمل فى زوجهـا وتشجعه عـلى أداء عمله وتعمل
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عـلى راحـتـه وهى دائـمًـا  فى حـالـة انـتبـاه إلـى مـشكـالت واحـتيـاجـات كل فـرد فـى األسرة.
يحـدث هذا عنـد كل امرأة مـتوسـطة الـفهم والـذكاء والـتعلـيم. وكل أنثـى بطبـيعـتهـا وفطـرتها
ـؤن وتـعد شـكـالت كل يـوم: تـدخـر ا حـسـاسـة لـكل هـذه اجملـاالت وتـتـمـتع بـنـظـرة واقـعـيـة 
اخلطط للـمستـقبل وتؤكـد إحساس أبـنائهـا باألمان لـتوازن إحسـاس زوجها بـاخلطر واألم

أكثر لطفًا  وتفهمًا  لألوالد من أى إنسان آخر. 
والفتاة أثـناء الدراسة ال تكـثر من اجملادالت والنقـاشات العنيـفة مع أساتذتهـا كما يفعل
الـذكور. إنهـا تتعـلم بهدوء نـسبى وحتصل عـلى درجات عالـية. وهى قادرة بـعد التـخرج على
أن تـكون مبدعـة فى اجملال العـلمى والثـقافى والفـنى وفى وضع النـظريات والـقيام باإلدارة
ـهـام الـتى تـتـطلب وهى تعـرف كـيف تـكـون مـؤثـرة. وبـعض من الـنسـاء يـسـتـطـعن الـقيـام بـا

رأة باألعمال اخلشنة إذا ما تطلب األمر مثل هذا.  اإلقدام والشجاعة بل قد تقوم ا
ـكونات للـظروف التى تـمر بها الـفتاة مـنذ والدتها وكـيفية ويـعتمـد كل ذلك على مزيج من ا
راهقة. وأنا أذكر ذلك بالتحديد استقبال األسرة لها وأسلوب التعـامل معها من الطفولة إلى ا
ألن غـالبية الفتيات يـبدأن احلياة باستعداد فـطرى لتعلم مهام األنوثـة وبالهدوء الذى ال يتمتع
به غـالبـية الرجـال. ولكن إذا مـا تمت مـعاملـة الفـتاة بتـشجـيع ورأت أمهـا أمثلـة ناضـجة تؤدى
ـهـام الشـاقـة وإذا ما شـجعـتـها األسـرة عـلى التـنافـس مع غيـرها فـإن الـفتـاة تـستـطيع أن ا
كن أن يطلب منها أو تواجـهه مثلها فى ذلك مثل الشباب تمامًا . لكن سعادتها تفعل كل ما 
العاطفـية أمر آخر إنـها تظل سعـادة بعيدة ألنهـا تقف حائرة بـ دور األنثى ودور الذكر. قد
ـرأة لـكن اختالفـهم ال يـقـلل من صـرخات ـساواة بـ الـرجل وا يـخـتـلف مـعى فى ذلك رواد ا
الـنسـاء من هـذا النـوع فى الـعيـادات النـفـسيـة كـما ال يـقلل من تـعـاستـهن فى الـزواج وتربـية

األبناء. 
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ـؤكد أنه يـلتقط ولود بـاب احليـاة حتى يـستقـبله إحـساس الكـبار به. ومن ا ما إن يـدق ا
بـإحسـاسه الـداخلى مـعظـم ما يـجرى مـن انطـباعـات حـول مجـيـئه إلى هذا الـعـالم وهل هو
كـائن مرحب به أم هـو كـائن غيـر مرغـوب فيـه? أم أن التـوقعـات كانت تـطـلبه من جـنس آخر

غير اجلنس الذى ينتمى إليه. 
وما إن يـصل الطـفل إلى الـثانـية أو الـثالـثـة حتى يـبدأ فى الـتعـرف عـلى اجلنس الـذى ينـتمى

إليه فتالحظ الفتاة أن لدى الولد عضوًا  تناسليًا  يختلف فى شكله عن عضوها التناسلى.
وألن من طـبيـعـة الـطـفـولـة حب االمـتالك الـشـديد لـذلك فـالـبـنت تـفـضل أن تـمـتـلك شـيـئًا

ا عند الطفل الذكر.  اثالً   
ا كـان ذلك مسـتحيالً   فـإن ذلك األمر يـقلـقها فى بـعض األحيـان بل يجـعلهـا مجـنونة و

فى بعض الظروف. 
ـا يـعكـر صـفـو عالقـاتـهن بـالـذكور وهـذا الـفـارق يـتـرك فى بعـض اإلناث أثـرًا عـمـيـقًـا  
ثل هذا الفارق التشريحى أى اجتماعيًا وعاطفيًا ووظيفيًا وفى بعض اإلناث األخريات ال 
ثل هـذا الفارق بـالنـسبة لـلمرأة أثر مـلحوظ الـلهم إال فى أثـناء األزمات الـشديـدة. وعندمـا 
كن أن ـرأة إلى الـدخـول فى نـشـاطـات ومـجـاالت  ًـا  وبـعـمق فـهذا يـدفع ا إحـسـاسًـا  مـؤ

تتبارى فيها مع الرجل بخشونة. 
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ـرأة وحـدهـا أن حتـمل اجلـن فى قـابل فـإن الـذكـور عـنـدمـا يعـلـمـون أن بـوسع ا وفـى ا
ـلكـون مـثل هذه الـقـدرة قد يـنـدفعـون إلى ابـتكـار أشـياء تـزيد مـن قيـمة رحـمـها وأنـهم ال 
إحــسـاســهم بــأنـهم إذا مــا كـانــوا عــاجـزين عن حــمل األطــفـال فــهم قــادرون عـلى حتــقـيق

ابتكارات تفيد اجملتمع كله.
وهـذا اإلحـساس أيـضًا  يـدفع بـعضًـا  من الـرجال إلى الـتـفوق عـلى زوجـاتهم فى رعـاية

األطفال. 
إننا جنـد بعضًا  مـن الرجال يتصـرفون بعمـيق االهتمام بـرعاية األطفـال وكسب إعجاب

األطفال وحبهم. يحدث كل هذا دون وعى به طبعًا . 
رأة ال تبرز بشدة إال فى أمريكا وبعض من نافسة ب الرجل وا وأنا أعتقد أن مسألة ا
ـدرسـة بـلـدان الــعـالم الـغــربى بـسـبـب أسـلـوب تــنـشـئـة األطــفـال وسط األســرة والـعـائــلـة وا

واجملتمع. 
أما فى الـبلـدان الفقـيرة من هـذا العالم الـذى نحـيا فيه فـإن الولـد يتعـلم مهـنة والده فى
ـتـعة وكـذلك تـتـعـلم الـفتـاة دورهـا االجـتـماعى من األم غـالب األحـيـان بـلون مـن االعتـزاز وا
بفـخر وكـبريـاء. وحتى فى حـالة وجود مـدارس للـتعـليم فإن عـدد مدارس الـذكور يـفوق عدد

مدارس اإلناث. 
وعلى أية حال فإن اجملـتمعات التى يصـفها الغرب بالـتخلف تتمـتع بدور مقبول لكل من
رأة والفـرق ب اجلنس واضح وكل إنـسان يعتـبر دور اآلخر حيويًـا  ومحترمًا الرجل وا

 .
ـعاصـرة حتاول بـعض األسر أال تـفرق ب أسـلوب تـربيـة الولد وفى احلضـارة الغـربية ا
وأسـلوب تـربـية الـبنت; فـالبـنت تـرتدى نـفس مالبس الولـد مـثل "اجليـنز األزرق" و"الـفانالت"
رسوم عليـها نفس الرسوم. وتـتوقع األسرة من الولد والـبنت أن يلعبـا نفس األلعاب معًا  ا
نزل وبطبـيعة احلال فهمـا يتعلمان وقد يخصص لـهما الوالدان جزءًا  مـتشابهًا  من عـمل ا

دارس واجلامعات.  نفس الدروس فى ا
ـعـلـمـات فى اخـتـيـار أسـلـوب ـعـلـمـ وا ولـيس من حـقـنـا أن جنـادل اآلبـاء واألمـهــات وا
ـرأة. نحن ال ـساواة بـ اجلـنـس وعـدم تـمـييـز الـفارق بـ دور الـرجل ودور ا تـعـاملـهم 
ا يقلل اننا بضـرورة اختالف أسلوب التـعامل ب الولد والـبنت ال  جنـادل فى ذلك رغم إ
ا يـحقق لكل مـنهما من إحساس الـبنت بنـفسهـا أو يقلل من إحـساس الولـد بنفسـه ولكن 
ـساواة; ألن الـنـديـة تعـنى أن يـتـعرف وعـيًا  لـدوره بـاحـترام وتـقـديـر وإحسـاس بـالنـديـة ال ا
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الفرد على دوره بفخر واعتزاز دون التقليل من دور الفرد اآلخر ولو كان من جنس آخر. 
طلق ـساواة ا إن اجملـتمعـات الغربـية ساد فـيها خالل اخلـمس عـامًا األخيـرة أسلوب ا

 . ا أشعل التنافس ب اجلنس رأة  ب الرجل وا
ـوحـدة الـتى تـصـلح لـلـجـنـسـ مـعًـا ولـكن من البس ا صـحـيح أنه زادت أربـاح جتـار ا
نافسة ب اجلنس صارت عبئًا  نفسيًا على كل من الرجل الصحيح أيضًا  أن مشكالت ا
ــرأة. فــبـعض الــنـســاء يـدخــلن اآلن إلى أمــاكن الـشــراب ويــحـتــسـ اخلــمـر ويــصـحن وا
صـافـحات الـعنـيفـة ويسـتـعمـلن لغـة بذيـئة فى ويـصرخن ويـفـرطن فى مظـاهر الـصداقـة وا
البس الـتى يـرتـديـهـا الـرجل ويـتـبـادلن احلـكـايات احلـوار وبـطـبـيـعـة احلـال يـرتـدين نـفس ا
جوج ـجوجًـا بالنـسبة لـلرجل فـهو أكثـر من  القذرة مـثل الرجـال وإذا كان هذا الـسلوك 
ـرأة ولكن هـناك من دفـعها إلى ذلك بالـنسـبة لـلمرأة ألن ذلك الـسلـوك ال يتـفق مع طبيـعة ا

نافسة بشكل متجدد حاد.  السلوك بإثارة أحاسيس ا
ــرأة إلى مــعـظـم الـوظــائف الــتى كـانـت مـقــصـورة مـن قـبل عــلى الــرجـال. لــقــد دخـلت ا
واسـتطاعت فى بعض الـدول أن حتصل على نفس احلقـوق التى يحصل علـيها الرجل ولكن
ـرأة أجـرًا أقل من أجر الـرجل. ومن الـغريب أن هـنـاك بعـضًـا من اجملتـمـعات الـتى تـعطى ا

رأة. ساواة ب الرجل وا هذه اجملتمعات هى أول اجملتمعات التى نادت با
ـرأة زيادة أجرهـا ليـساوى أجـر الرجل يـقال لـها: "ال تنـسى أنك امرأة وعنـدما تـطلب ا
وأنك حتتاجـ إلى إجازة عنـدما حتملـ طفالً   وهناك أربـعة أيام عـلى األقل خالل الشهر
يصيـبك فيها الـتعب نتيجـة الدورة الشهريـة كما أن نسـبة اخلطأ فى عمـلك تزداد فى الفترة

السابقة على الدورة الشهرية وكل ذلك يؤثر على العمل لذلك ال بد لك من أجر أقل". 
رأة إلذاللها وامتصاص قدراتها فى العمل لقد استخدمـوا الصفات الطبيعية فى حيـاة ا
إلى أقصى حـد بعـائد مادى أقـل من عائد الـرجل. وأثنـاء ذلك يقـومون بتـحقـير وظيـفة تـربية
لل ومثيـرًا لالشمئزاز. كل ذلك من أجل مصـلحة قصيرة الطفل يجعـلونها أمرًا موصـوفًا  با
ساواة. ولـو كانت تربية النظـر للعصـر الذى يستـنزف جهد الـنساء ويتـف فى اإلعالن عن ا
الً فلماذا يـتخصص الرجال فى فروع طب األطفال وفى دراسة األطفال وتنـشئتهم عمالً 
اذا يـتجه بـعض من الـرجال إلى حـلق التـعلـيم ليـربوا األطـفال الـسـلوك الـنفـسى لألطفـال? و

ويساعدوهم على النمو ويجدون فى ذلك عمالً   رائعًا ? 
هل معنى ذلك أن الرجال يريدون أن يسلبوا النساء مكانتهن? 

أم أن األمر هو خلل فى التقسيم االجتماعى للوظائف واألدوار? 
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أنا أميل إلى االعتقاد بأنه اخللل فى التقسيم االجتماعى للوظائف واألدوار. 
رأة الـقيام بـأى عمل جتـيده ولهـا قابلـية له وامـتلكت وبطـبيعـة احلال أنـا ال أنكر عـلى ا
رأة لبعض األعمال ال ينبع من طبيعتها بل فرضته تدريبًا  عليه وإن كنت أثق أن اختيار ا
ـرأة أن تـكـسب درجـة من الـرضى الـنـفسى نـافـسـة مع الـرجل وأرادت به ا عـلـيـهـا قـواعـد ا

الناشئ عن أنها تشغل بعضًا  من الوظائف التى يشغلها الرجل. 
تـقدمة _ كما فى حـضارة الغرب_  لـلمبـدأ الفلسـفى القائل "إن إن جتـاهل اجملتمـعات ا
رأة ألنـهـا تقـوم بـتنـشـئة األطـفـال وإن هذا الـعـمل ال يقل أهـمـية عن مـن الطـبـيعى احـتـرام ا
ـا ـرأة ووجـدانــهـا  أروع وأدق اإلجنـازات الــبـشـريــة" هـذا الـتــجـاهل يــتـسـرب إلـى ذهن ا

يجعلها تتوهم أن القيام بهذا الدور يجعلها أقل مرتبة من الرجل وهذا ليس صحيحًا. 
رئية طبوعة صـحفًا  أو كتبًا  وفى إذاعاتها ا إن هذه اجملتمعات تـبرز فى صفحاتها ا
بتـكرين من الرجال والعـلماء الرجال سموعة صـور رجال السياسـة ورجال احلرب وا أو ا
ـؤلف الرجال لذلك تنـجذب عيون الفتـيات مثل عيون الفتـيان إلى ضرورة اتخاذ األعمال وا
الـتى يقوم بهـا الرجال كـمثل أعلى. وتنـدفع الفتيـات إلى منافـسة الفتـيان للحـصول على مثل
تـلك األعمـال. وتتـعلم الـفتـاة من أجل أن حتصل عـلى مـكانـة كمـكانة الـرجل وعـندمـا تتزوج
وتنـجب ويصبح مطـلوبًا  منـها أن ترعى الطـفل الوليـد طوال الشهـور األولى من حياته فهى
ا تعـلمـته من مهنـة تنافس تـقع فريسـة ب إحـساسهـا بحبـها لـرعاية ولـيدها وبـ إهدارهـا 
رارة ألن زوجها يستمع بصـحبة زمالئه وزميالته فى العمل بينما هى بها الرجل وتشـعر با

أسيرة لرعاية الوليد. 
ودعونـا نقل إن تربـية وتنشـئة طفل واحـد بأسلوب مـتميـز أمر أكثر جـدوى وقيمة من أى
إبـداع آخر فى احلـياة سـواء كان إبـداعًا  عـلمـيًا  أو فـينًـا . إن تربـية "شـكسـبيـر" هى التى
" هى الـتى دفعته إلى حب علمه. وقد يقال إن العلماء تربوا فى حياة خلدته وتربية "أينشت
قاسيـة ولكنـنا نقول إن احلـياة قد تـكون قاسـية ماديًـا  ولكنهـا غير ذلك مـعنويًـا  خصوصًا
عـنـد األمهـات الالتى يـعـلـمن أن تـنـشـئة الـطـفل بـشـكل مـتـوازن عـمل أهم من احلـصـول على

اجستير أو الدكتوراه.  ا
لـذلك أنـادى بـعــدم تـشـجـيع الــبـنـات عـلى الــتـنـافس مع األوالد ألن ذلك ســيـدفـعـهن إلى
همة األكثر إبداعًا هنة تنشئة األبناء رغم أن تنشئة األبناء هى ا اإلحساس بعدم الرضى 

نزل أم لم تعمل.  رأة خارج ا  بالنسبة للمرأة سواء عملت ا
ـعلومـات عن تنـشئـة األطفال وأنادى بـأن تلـقن األسرة أبـناءها من الـذكور الـكثـير من ا
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ال.  نزل بدعوى أن يعمل ويأتى لألسرة  فليست مهمة الرجل أن يغيب كل الوقت عن ا
إن عـلى كل شــاب أن يـؤمن أن تـنــشـئـة طـفـل صـحـيح الــتـفـكـيــر سـلـيم الــصـحـة مـلىء
بالـرضى الـنـفـسى وظيـفـة مـهمـة ذات مـسـؤولـيات مـتـعـددة وأن مسـؤولـيـة تـنشـئـة األبـناء ال

تقتصر على مجرد احلصول على دخل مادى كاف للصرف على األسرة. 
وكثـير من رجـال البـلدان الـعربـية الـتى لم يظـهر فـيهـا البـترول هـاجروا مـنهـا للـبحث عن
الــرزق فى الـبـلــدان الـعـربــيـة الـتى ظــهـر فـيـهــا الـبـتــرول وهـؤالء الـرجــال عـانـوا لـكــثـيـر من
اضطرابـات األبناء النـفسية والـسلوكيـة. لقد ثبت أنه من اجلـنون أن يستـغرق األب فى عمله

ال.  أو يبتعد عن أسرته من أجل جمع ا
إن الرجل يجب أن يتعلم كيف يكون مسؤوالً   ومشاركًا  فى التربية النفسية ألبنائه.

وال أعنى بـذلك أن يـلعب الـرجل دور األب واألم مـعًا  ولـكن أعـنى به أن يـجد األب وقـتًا
ليشارك فى رعاية األبناء. 

ويالحظ الـكـثيـر من الـعـلمـاء أن هـناك بـعـضًا  مـن الرجـال يـنغـمـسون فى رعـايـة األسرة
رأة إلى العمل ويهملون التقدم فى أعمالهم. ويـفسر العلماء ذلك بأن السبب فيه هو خروج ا
ـنافسـة معهن الـعام وأنه صار هـناك أكثـر من جيل من النـساء الالتى يـدفعن الرجل إلى ا
وهى فى غـالبية األحـيان منافـسة غير مـتكافئـة فهناك نـسبة ال بأس بـها من النسـاء تستغل
أنـوثــتـهـا كـجــسـر إلى الـعـمـل ولـيس إتـقـان الــعـمل وحـده هـو الــذى يـجـلب لــهن الـتـقـدم فى
الـوظـائف. لـذلك يـنـسـحب مثـل هذا الـرجل من دائـرة االهـتـمـام بالـعـمل إلى دائـرة االهـتـمام
باألسرة ويصبح مـنقادًا  لزوجته. صحيح أن ذلك صعب بالنـسبة للرجل البالغ ولكنه صار

كن احلدوث. 
وعندما يصبح الرجل منقادًا  فهذا معناه أن هناك زوجة متسلطة توجد على رأس قيادة
األسـرة ويصـبح الطـفل فى هـذه األسرة مـنقـادًا  بطـبيـعـة احلال لألم الـتى ترفض أن يـلعب
األلعاب العنيفة وترفض أن يشـارك األطفال الذين فى مثل عمره ألعابهم التى قد تتسم فى
ـسيطـرة من أن يفكـر فى أى مشروع بـعض األحيان بـاخلشـونة وقد تـمنعه مـثل هذه األم ا
مـسـتقـل يقـوم به بـنفـسه بل قـد تـتمـادى مـثل هذه األم فـتـجعل ابـنـها يـخـجل حـتى من كونه

ذكرًا . 
وعنـدما يـكبـر مثل هـذا الطـفل ليـصيـر رجالً فإن اخـتيـاره لزوجـته سـوف يتـأثر بـالتـأكيد
بـكرة لذلك يخـتار مثل هـذا الشاب فتـاة تتميز بـطبيعـة العالقة بيـنه وب أمه أثناء طـفولته ا

بالتسلط والتحكم. 
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ـتسـلـطـات فى ازدياد نـتـيـجـة التبـاع الـفـتيـات نـفس األسـالـيب التى وأعـتـقد أن نـسـبـة ا
عاصرة.  تسلطات وهى نسبة كبيرة فى حضارة الغرب ا تسلكها األمهات ا

وهناك طـريق آخر يفقـد به بعض من الرجال حـجمًا ال بأس به من إحـساسهم بالـكبرياء
ًا  كـان الـرجل هـو مصـدر جـلب الرزق إلى والسـيـادة: إنه خـروج النـسـاء إلى العـمل. فـقـد
ـال للـمنـزل. وكان مـثل هذا األسـرة. كان الـرجل يخـرج للـعمل فى وظـيفـة خارجـية ويـأتى با
الـرجل يـتـلـقى من زوجـته نـظرات اإلعـجـاب والـتـقـديـر ألنه صـاحب وظيـفـة فـريـدة وحـاسـمة
ـرأة ال يكالن من نـزل. وكـان كل من الرجل وا تمـامًا  مـثل حسم وظـيـفة زوجـته فى إدارة ا

نزل.  نزل وهى تعمل داخل ا العمل من طلوع الشمس إلى غروبها: هو يعمل خارج ا
ـدارس أو اجلـامـعـات ولم تـكن تـتعـلم ـرأة فى الـقـرون الـسـابـقـة تـذهب إلى ا ولم تـكن ا
رأة فى بعض األحيان هارات العلمية أو اليدوية الـتى تؤهلها للعمل خارج البيت. وكانت ا ا

هارة واحلكمة.  تبالغ فى إشعار الرجل بأنه القوى وصاحب ا
رأة تشارك الـرجل فى معظم األعمال بل وفى ألوان األلعاب عاصر فا أما فى زماننـا ا
رأة تـؤدى بـعضًـا من األعمـال اليـدويـة العـنيـفة أو الـرياضـيـة العـنيـفة واخلـشـنة. وصـارت ا

األعمال التى كانت تعتمد من قبل على الرجل فقط. 
وبـعض الـرجـال يـحـاول أن يـتفـوق فى األنـاقـة بـشـكل مـبـالغ فـيه. والـرجل الـذى من هذا
نطقـة اخلاصة بـعمل الزوجة فـيفخر بـأنه أكثر قدرة الصـنف يحاول أيـضًا  أن يتفـوق فى ا
رأة. والغالب أن من زوجـته على إجادة الطهـو ويفخر بقـدرته على رعاية األطفـال أكثر من ا
مثـل هذا الرجل عانى فى طـفولته مـنذ عامه الـثالث من اإلهمـال ولم يشعر بـأهميـته الفريدة

رأة أثناء النضج فى مهامها.  فى كونه ذكرًا  فلذلك مضى ينافس ا
وأنـا ال أريد أن أعـطى االنـطبـاع بأن الـرجل عـندمـا يـتخـصص فى علـم نفس الـطفل أو
ا ـطـبخ لـيصـنع وجـبـة طـعـام أو عنـدمـا يـقـدم زجـاجة طـعـام لـطـفـله إ عنـدمـا يـدخل إلى ا
نـزل من طبخ ورعـاية قـدور الرجل _ أى رجل _ أن يقـوم بأعـمـال ا ـرأة. ال إن  يـنافس ا
نـافسة مع لألطفـال وتنـظيف لـلحجـرات عنـدما يوجـد سبب جـوهرى لـذلك ودون إحساس بـا

رأة.  ا
ـهم الـذى أريد أن ألـفت الـنـظر إلـيه هـو الـدافع ألن يفـعل الـرجل عـمالً   كان إن األمـر ا
مخصصًـا  من قبل للمـرأة وليس مجرد قـيام الرجل بعـمل البيت فى الظـروف التى تقتضى

ذلك. 
هـمة حلركة احلرية اجلنسية الـتى انتشرت فى أوروبا وأمريكا فى الثالث ومن النتائج ا
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عامًا  األخيرة أن الفتاة صارت هى التى تـقوم باقتحام حياة الشاب لتطلب منه إقامة عالقة
قدمـات التمهـيدية إلقامة عاطـفية. لقـد صارت الفتـاة فى كثير من األحـيان هى التى تقـوم با

عالقة عاطفية. 
وكـثـيـرًا  مـا يـعـلن الـشـاب اجلـامـعى فى أمـريـكـا وأوروبـا أنه يـنـزعج كـثـيـرًا من مـطاردة
غازالت فى األمـاكن العامـة. وعنـدما تواجه الـفتاة ـات التلـيفونـية أو بـا ـكا الفـتيـات سواء با
لك فيه عادات ثل هـذا الرأى فانهـا تتمـادى فى الهجوم قـائلة: "إننـا فى زمن آخر جديـد 
جديـدة". قد يكون هـذا القول صـحيحا بـأننا فى زمن جـديد ونواجه عادات جـديدة وما كان
ؤكد ناسب اآلن ولكن من ا اضى من مـطاردة الرجل للمرأة ليس هـو باألمر ا يحدث فى ا

أن التمادى فى هذا االجتاه ال يحقق السعادة للمرأة أو الرجل.
سؤولـية أن نوضح لـها أن تنـشئة رأة أن تـعمل إذا ما أرادت ذلك ولـكن من ا إن حق ا
طـفل واحـد صـحـيح نـفسـيـا أكـثـر أهـمـية مـن أية درجـة عـلـمـيـة وأكـثر أهـمـيـة من أيـة مـكـانة

ووظيفة.
ناسب لهـا لكنهـا تصبح أقل سعادة عـندما تقوم هى رأة أن تختـار الرجل ا ومن حق ا

بادرة الظاهرة واخلشنة إلقامة هذه العالقة. با
إن الـنسـاء عـندمـا يـسيـطرن يـفـقدون اإلحـسـاس بالـدفء والـسعـادة تـمامـا مـثلـمـا يفـقد

الرجل الكثير من إحساسه بالكرامة ويفقد أيضًا  االعتزاز بأنه رجل.
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لـيس الـصـدر وحده هـو الـذى يـغـذى الـطفـل. إن الطـفل يـشـرب بـكل حـواسه احلـنان من
أمه.

ـرأة خف ضـجـيـجـهـا بـعـد أن ثـبـتت احلـقـيـقـة نـقـول ذلك ألن صـيـحـة مـســاواة الـرجل بـا
البديهية تلك احلقيقة القائلة إنه ال دور فى العالم يضارع دور األم فى تنشئة الطفل.

ة ومـدرسـة وقاضـيـة وراقصـة ومـزارعة رأة صـارت مـؤلفـة وطـبيـبـة وعـا صـحيـح أن ا
وسياسية.

رأة فى أى مجال تتفوق وصحيح أيضًا  أن أحدا ال يجرؤ على التقليل من أهمية عمل ا
فيه شرط أن تلتفت إلى السنوات الثالث األولى من عمر طفلها وتعتنى به.

قد تقـول سيـدة عامـلة: "لم يـرمنى على مـرارة العـمل وزحام األسـواق وتعب الـقلب طوال
النهار إال ضيق الرزق ولقمة العيش".

ـرأة: "أنت قادرة فى بـعض الـلحـظـات أن تعـطى ابـنك ما يـحـتاجه من ثل هـذه ا ونـقـول 
احلنـان ومع ذلك سيكتشف هو فى الكبـر أن هناك شيئا أساسيًـا  كان ينقصه فى طفولته

ال يدرى ما هو وسيترك هذا غالبًا  بصمة من القلق اخلفى على حياته".
ونفس الشىء بصمة القلق اخلفى تنـمو وتستقر فى نفس طفل األسرة الثرية التى تترك

ربيات. األم فيها مسألة العناية بالطفل إلى ا
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وقـد تقـول سيـدة عامـلة: "إن تـفوقى فى عـملى مـهم جدا بـالنـسبـة لى أما تـربيـة األطفال
ربيات أو العالمات فى دور احلضانة. فمسألة جتيدها ا

ــرأة أمــا أنــا فـال بــد لى من أن أثــبت أنــنى لــسـت أقل من الــرجل. لــقــد خــدع الــرجل ا
واسـتـقل بـألوان من األعـمـال تـثبت تـفـوقه فـاسـتطـاع أن يـكـون الطـبـيب والـواعظ واحملارب
رأة والـروائى والـتـاجر والـسـيـاسى. لـقد حـاول الـرجل أن يـطـمس من ذاكـرة البـشـريـة أن ا
رأة كـانت تقـوم بكل األعـمـال التى يـختـصـها لـنفـسه اآلن ولـعل اهمـها الـقـتال. لـقد كـانت ا
ة وصدرها عار ا هو أبـشع من القتال فكانت مثال تصـارع الثور فى "كريت" القد تقوم 

ة الثيران". وكانت متفوقة فى هز
ـكن أن يـقـنع مـثل هـذه الـسـيـدة بـأن تـغـيـر فـكـرتـهـا عن األمـومـة سـوى األمـر وال أحـد 
ـراهقة صـعبة فـهى (األم) التى تتـحمل مسـؤولية ر  الواقع. فـابنها _ أو ابنـتها _ عنـدما 
ما فعلت عندما فضلت العمل فى السنوات الثالث األولى من حياة طفلها واهملت بشكل أو

بآخر العناية النفسية بطفلها.
ية األولى يقول إن الواقع الذى اقترحـته احلضارة الغربية على البشـرية منذ احلرب العا
ـكاتب ألن الرجـال وقفوا عـلى جبهات زارع وا ـصانع وا رأة خرجت إلـى العمل فى ا إن ا
ـادى الكـبـير الـذى كان الـقتـال. ومـنذ ذلك الـتـاريخ انكـسـر فى خيـال الـرجل بريـق الكـسب ا
يـة الثانـية هذا ـرأة تشاركـه هذا الكـسب. وعززت احلرب الـعا فرده. لـقد صارت ا يحقـقه 
تعددة لـيذيب صعوبـة األعمال التى كانت االجتاه أيضًـا . وجاء التقدم الـصناعى بثـوراته ا
حتتاج إلى قوة بدنية وصارت تلك األعمال سهلة بفضل التقدم العلمى ألن اآللة تقوم بها.
ـشاركـة اجلـدية وكـان انخـفـاض عـدد ساعـات الـعـمل مشـجـعًـا  للـمـرأة عـلى التـمـسك بـا
للـرجل فى الوظائف كافة وصار باسـتطاعة الرجل أن يتـناول إفطاره مع زوجته وأن يخرج
االثـنان إلى العـمل. أما إعـداد الطـعام فقـد وفرت الـثالجات بتـقدم صـناعـتها إمـكانـية إعداد
. وأحست بعض النساء فى بعض اجملتمعات أنها الطعام مرة واحدة فى األسبوع أو مرتـ
ـهنة الـتى مألت وقتهـا معظم : العمـل األول هو الوظـيفة أو ا ال تقوم بـعمل واحد بل بـعملـ

نزل وإعداد الطعام والعناية باالطفال.  ساعات النهار والعمل الثانى هو تنظيف ا
ـرأة فى عمـل البـيت بـدت مهـمـة القـيـام بأعـمال ومع تـقدم صـنـاعة اآلالت الـتى تـساعـد ا
رأة فى نـزل سهلة و توجيه نداء مـتكرر للرجل بأن يشـارك فى أعمال البيت. وصارت ا ا
عـصرنـا بـفـضل تـقـدم وسائـل الرعـايـة الـصـحيـة أكـثـر شـبـابًا  فـى اجملتـمـعـات الـتى تـكفل
الـعـنــايـة بـالــصـحـة ولـكــنـهـا تــعـانى فى بــعض اجملـتـمــعـات األخـرى من أمــراض فـقـر الـدم
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رأة بكرة مـثلها مـثل النساء فى أوائل هذا الـقرن عندما خـرجن للعمل. إن ا والشيخـوخة ا
فى بـعض اجملـتـمـعـات تخـرج إلـى العـمـل من أجل رفع مـسـتـوى مـعـيشـة األسـرة وفى نـفس

الوقت فإنها ال جتد الرعاية الصحية الالئقة.
ـعظم النساء إحساسًا لـكن اجملتمعات الغربيـة التى تقدم الرعاية الـصحية للمرأة وفرت 
بـاحليويـة والصحـة. وإذا كان متـوسط سن الزواج للـمرأة األوروبيـة واألمريكـية فى أول هذا
رأة تتزوج فى الثالثة القرن ستة وعشرين عامًا  فقد انخفضت هذه السن اآلن وصارت ا
درسـة وهى تقـترب من الـثالث ثم تـبدأ فى والـعشـرين تقـريبًـا  وتنـجب وتلـحق أوالدها بـا

ا يجعلها قادرة على اخلروج للعمل. استخدام وسائل منع احلمل 
وإذا كان متوسط الـعمر الذى ينقطع فيه احليض فى أول هـذا القرن هو خمسة وأربع
رأة وصار انقـطاع الطـمث ال يحدث إال بعـد اخلمسـ فى كثير عامًـا  فقد تـقدمت صحـة ا

من األحيان.
وفى األسر الـتى تنـقطع فـيهـا األم لرعـاية الـطفل فى سـنواته األولـى جند أن األم عـندما
تـخـرج إلى الـعــمل جتـد عـنـد عـودتـهـا ابــنـا مـحـبـا يـحـاول أن يــسـاعـدهـا وجتـد االبن أثـنـاء
مراهقته أكثر قدرة على تفهم ظروف األسرة ويكون له تمرد عميق يختص بتطوير شىء ما

فى اجملال العلمى أو الفنى وال يستسلم للتمرد السطحى.
لكن مـاذا عن األمـهـات الالتى ال يردن االنـقـطـاع عن العـمل لـظـروف معـيـنة بـعـد الوالدة

مباشرة ?
بعـض من هـؤالء األمهـات يـضـعن أطـفـالـهن فى حـضـانة مـا طـوال الـيـوم مـنـذ األسـابيع
يالدهم. وال بـد لنا من أن نـعتـرف أن مثل هـذه احلضـانات ال تقـوم بالـرعايـة الالئقة األولى 
للطفل سواء أكان مـكانها أمريكـا أو إجنلترا أو فرنسـا فما بالنا بـحضانات من هذا النوع

فى مجتمعات أقل تقدمًا ? فاخلوف األكبر أن يكون مستواها غير مناسب لصحة الطفل.
ولـم ينـجح فى إقـامة حـضانـات لـرعايـة األطفـال دون الـثالـثة إال االحتـاد الـسوفـيتى ألن
ظروف احلـيـاة فيه أجـبـرت األمهـات عـلى الـعمل وكـان هـناك نـوع من الـتعـاطف اخلـفى ب
شرفات على تلك احلضانات وبـ األمهات اجملبرات على العمل. ثم إن االحتاد السوفيتى ا
بطبيعته السياسية قد يهضم حقوق الكبار _كما أظهرت ثورة غورباتشوف _ لكن أحدًا  لم

يجرؤ خالل األربع سنة األخيرة هناك على أن يهضم حقوق رعاية األطفال.
وحتـاول احلضـارة الغـربية _ أوروبا وأمـريكا _ إتاحـة الفـرص لتـطور الـعلـوم اإلنسـانية
والسـلوكيـة مثل عـلم النفس واخلـدمة االجتـماعـية والطب الـنفسـى وتفخـر اجلامعـات بوجود
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أقـسـام عـالـيـة الـقـيـمـة لـدراسـة سـلـوك األطـفـال. ولـكن من الـصـعب إقـنـاع خـريـجـة مـن هذه
الـكلـيات بـأن تـعمل كـمسـؤولـة فى حضـانة أطـفال بـل ومن الصـعب أحيـانًـا إقنـاع اخلريـجة
رتب فى مـثل هذا العمـل ال يتناسب منهن أن تـشرف على فـصل فى دار حضانـة ذلك أن ا

طلوب. _ من وجهة نظر اخلريجات من تلك الفروع العلمية _ مع اجلهد ا
وهكذا جند أن حنان األم لن يجد بديال له سواء فى دار حضانة أو مع مربية أو جليسة

أطفال.
إنـنى لن أنـسى مـا قالـته طـالـبـة تدرس عـلم نـفس الـطفـولـة: "كـنت قبـل أن أدرس نفـسـية
رأة فى البيت وتنشئة الطفل على أساس أنها مهمة بسيطة وتافهة الطفل أنظر إلى مهمة ا
ولـكن بعـد أن درست نفـسـية الـطفل فـإنـنى أثق أن األم التى حتـتـرم مهـمتـها كـمـربيـة البنـها
وجتد معاونة من الزوج فى هذا اجملال هذه األم أكـثر فائدة للطفل وللمجتمع من أى طبيب

نفسى".
وأنا أوافق هذه الطالبة تمامًا  على ما قالت.

إن أى دار حضانـة لألطفـال حديـثى الوالدة يـجب أن تخـصص مربـية لـكل أربعـة أطفال
كن على األكـثر حتى يأخذ كل طفل منهـا شعوره باحلب والرعاية الكـافية وهذا أمر غير 
عـقول أن تـهـدر دولة مـا إمكـانات اقتـصاديًـا. وحـتى لو قـامت احلـكومـات بذلك فـلـيس من ا
ـربية مهـما قامت بواجـبها على أعلى تدريب وتعـليم مربيـة لكل أربعة أطـفال مع العلم بأن ا

درجة من اإلتقان فلن يصل مستوى هذا اإلتقان إلى حنان األم.
والذى يجب أن تهتم به كل أم شابة ويجب أن يهتم به كل أب شاب هو التدقيق الشديد
فى اختـيـار احلـضانـة الـتى يـلحق بـهـا الـوليـد إن اضـطرتـهـمـا الظـروف إلى ذلك. كـمـا يجب
التمـحيص الشـديد فى اختـبار واختـيار أى جلـيسة لألطـفال إذا ما اضـطر الوالـدان لقضاء

وقت بعيدا عن الطفل.
إن للـثالث سنوات األولى فى حـياة الطـفل أثرًا كبـيرًا فيمـا بعد ولـذلك عليـنا أن نحرص
ن يلتقى بهم ويجلس معهم مدة طويلة سواء من على أسلوب تكوين الطفل. فالطفل يتأثر 

ناحية التفاؤل أو التشاؤم ومن ناحية الثقة بالنفس أو التوجس والشك.
ـتفـوقة من الـشبـاب والبـنات فى مـجال وقد أثـبتت دراسـة احمللـلـ النـفسـانيـ لألقلـية ا
تـفوق قـد تلقـوا رعاية فائـقة من أم امتألن االبـتكار سـواء فى العلـوم أو الفنـون أن هؤالء ا

بالطموح واألمل بالنسبة البنائهن.
ودائـمـا عـنــدمـا يـسـألـنـى أب غـارق فى الـعـمل أو أم طــمـوحـة فى مـيــدان الـعـمل عن حل
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شـكـلة نـفسـية مـا يـعانى مـنهـا ابـنهـا أقول: "دعـينى أذكـرك بـأنه ال قيـمة حـقـيقـية تـلغى دور
األمـومة أو األبـوة إال بأن يكـون كل من األب واألم مؤثـرا بشـكل فعال فـى تشكـيل شخـصية
االبن". وأكرر عـلى مسامع األم أو األب كلماتى الـتى أثق فى مضمونهـا تماما: "إن أكثر ما
يضـر بـالولـيد الـصـغيـر هو أن نـتـركه دون أن نعـطيه مـن وجودنـا عاطـفـة حقـيقـيـة يحـتاجـها
ويعـتمد عـليهـا. وهذا يعـنى أن أى رعاية لـلولـيد من مربـية أو جلـيسة أطـفال لن تصل دقـتها

العاطفية إلى دقة األم وصحيح عاطفتها".
إننا نسـتطيع أن نذهب بأطـفالنا إلى احلضانـة بعد أن يبلـغوا الثالثـة من العمر. أما قبل
ذلك فإنـنى أتـوقع أن يـصاب الـطـفل بـأكثـر من مـرض وأن يشـب وهو مـتـأثر بـدرجـة ما من

درجات التوتر النفسى.
إن رعـاية الـطـفل فيـمـا قبل الـثـالثـة مـسألـة مـكلـفـة وثمـنـها صـعب نـفسـيا وهـى تفـوق ما
تـكـسـبه األم من مـال. واألم اجملـبـرة عـلى الـعـمل ال بد وأن تـوفـر مـدة كـافـيـة من الـوقت بـعد

الظهر لتنصرف إلى الطفل وتلعب معه وحتاوره وتعطيه من حنانها ما تستطيع.
وبعض األزواج والـزوجات الشباب يحاولـون أن يجعلوا أوقات دوامـهم تستغرق النصف
األول أو الـثـانى من الـنهـار لـيضـمـنوا بـقـاء األب أو األم مع الطـفل صـباحًـا  وبـقاء األب أو

األم مع الطفل مساء. وفى ذلك تبادل لرعاية الطفل رعاية كاملة.
ومثل هذا األسلوب قد يوفر للطـفل حاجاته العاطفية وإن كان فى ذلك صعوبة فائقة لكل

من األب واألم كى يحافظا على عالقتهما الودودة معًا .
وإن مـثل هـذا االتـفــاق أمـر نـاجح من الـنـاحـيـة الـنـظـريـة لـكـنه أمـر عـسـيـر من الـنـاحـيـة

العملية وينتج عنه خالفات كبيرة ب الزوج وزوجته.
وبـعض من األسـر تتـفق فـيهـا األمهـات على أن يـتـبادلن رعـاية أطـفـال بعـضهن الـبعض.
فتتـرك أم طفلـها ألم أخـرى ال تعمل ومـثل هذا االتفـاق قد يـكون سلـيما فى حـالة قدرة األم
ـثل هذا الـتى ال تعـمل عـلى الـعنـايـة بطـفل جـارتهـا. ولـو كان الـطـفل قـد بلغ الـثـالثـة فـيمـكن 

االتفاق أن يكون سليمًا  بدرجة عالية.
إن وجـهـة نـظـرى اخلــاصـة تـتـلـخص فـى صـعـوبـة أن تـعــمل األم طـوال الـيـوم وأن جتـد
القدرة على الرعايـة العاطفية ألبنائها الصـغار. وإذا كان ال بد من حل وسط بالنسبة للمرأة
رأة العاملة على أمها صرة على العـمل أو التى حتتاج إليه فاحلل الوسط هو أن تعـتمد ا ا
أو أم زوجهـا فى رعايـة طفـلهـا عنـد ذلك ستـأمن األم إلى أن طفـلهـا ب يـدى شخص قادر

عاطفيًا  على رعايته.
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ومن أهم األمور التى يجب مـراعاتها الـروح التى تتم بها تـنشئة الـطفل سواء أكان ولدًا
أم بنتًا منذ مرحلة الطفولة.

إن الفـتـاة إن نشـأت فى بـيت يـعـتز بـهـا ويحـتـرم كـرامتـهـا سـتعـتـز بأنـوثـتـها وسـتـكون
ـسـتــقـبـلـيـة. وهى إذا خــرجت إلى الـعـمل ســتـحـاول أن تـضـيف من سـعـيـدة فى أمــومـتـهـا ا
سات الـعناية لألطفال سعادتها فى طـفولتها إلى غيـرها فهى إذا كانت مدرسـة ستضيف 
وهى إذا كـانت طـبـيـبـة سـوف تـغـرق بـاحلـنان مـرضـاهـا وهـى إذا كانـت مـحـامـية سـتـعـطى
رأة _ ذات الطفولة السعيدة _ ما زبائـنها اإلحساس بالرعـاية والعناية. باخـتصار ستجد ا
تضـيفه ألى مجال تـعمل فيه. ولكـنها لن تعـتبر هدفـها أبدًا التـبارى والتنـافس مع غيرها من

الرجال. إنها تعتز بأنوثتها وتفخر بها وتسعد بكونها امرأة.
وكـذلك األمر بالـنسبـة للطـفل الذكر إذا مـا نشأ فى أسـرة محبـة له قادرة على أن تـعلمه
ـنزل مـن أجل النـقود ولـكن ال بد من أن يـعطى أن الرجـولـة ال تقـتضى فـقط العـمل خارج ا
الرجل الكثير من اهتمامه لرعاية أطفاله ويعود طفله على شجاعة االبتكار سواء فى ميدان

ستقبل. العمل اخلاص به أو فى مجال رعايته ألطفاله فى ا
دارس إنـنى ألتـمـنى أن تـلـتـفت اجملـتـمـعات الـبـشـريـة كـافـة إلى ضـرورة أن تـدرس فى ا
الثـانوية واجلـامعات مادة رعـاية االبنـاء نفسيـا وصحيـا ذلك أن من أهم ما يجب أن يـتعلمه
راهقة هو القـدرة على تنشئة طـفل نشأة صحيحة راهقة وما بعـد ا الشاب أو الفتاة أثـناء ا
سليمة. وأن أى عـمل مهما بلغ الـنجاح فيه لن يسـاوى جناح اإلنسان فى اإلحسـاس بقيمته

الفعلية وعمق الرضا النفسى عندما ينشأ الطفل بصحة نفسية جيدة.
واد الدراسية فصول عن كيفية "احلياة فى العائلة" حتى جند فى وأتمنى أن توجد فى ا
ودة ومن أمـهات ـتلـئ بـا ـستـقبل أبـناء يـفخـرون بـأنهم تـلقـوا الرعـاية اجلـيدة مـن آباء  ا

قادرات على عطاء احلب.
راهقة"? راهق أو الفتاة ا قد يقول قائل: "وما جدوى كل ما تقدم بالنسبة للشاب ا

ـراهقـة يستـخدم كلـمة احلب اسـتخدامـا كثـيرا ويرفـعها وإجابـتى هى أن اإلنسان فى ا
سؤوليات ـعنى إلى مسؤوليات مـحددة. ومن ا كـمبدأ عام عالى القـيمة دون أن يترجم هذا ا
احملـددة لكلـمة احلب الـقدرة عـلى العنـاية بـطفل قـد يأتى بـعد عنـاق مكـتمل بـ شاب عاشق
ارسـة احلب فى أى شكل له ال يفصح لنا وفتـاة محبة وأن يكون واضـحا لدى االثن أن 
عن مدى عـمق الـعاطـفة إال إذا اسـتطـعنـا أن نتـحمل مـسؤولـية تـنشـئة الـوليـد الذى قـد يأتى

إلينا من خالل احلب ليطلب حق الرعاية.
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لعل أكثر الـقصص تعبيرًا عن احلقائق القـادمة هى قصة "شباب امرأة" التى حتولت فى
اخلـمـسـيـنـات إلى فيـلم سـيـنـمـائى. كـتب القـصـة االديب "أمـ يـوسف غـراب" وحتـركت على
الشاشـة بعـينى اخملـرج العـبقـرى "صالح أبو سـيف" وبأداء مـتقن خالب من سـيدة الرقص
الشرقى "حتية كاريوكا" وبطولة إنسان تفوق فى األداء التمثيلى هو "شكرى سرحان" وكان
ـعـبر بـلـغـة اإلحسـاس "عـبـد الوارث مـعهـمـا "شـادية" وكـذلك سـيـد اإللقـاء بـالـلغـة الـعـربيـة وا

عسر".
ن لم يـقرأهـا ولم يشـاهد الـفيلم الـسيـنمـائى هو انـتقـال شاب ريفى إلى ومـوجز القـصة 
دينة الـكبيرة ليـدخل اجلامعة. وكـان ال بد له من مسكن رخـيص فى حى شعبى. وفى أحد ا
األحياء الشعبـية يجد امرأة لعوبًا تدير مطحنا لـلسمسم وتملك منزال به غرفة لإليجار. وكأن
رأة قـد جعلت من هـذه الغـرفة مصـيدة الصـطياد عـشاق لـها. وما إن تـرى الشـاب الريفى ا
تالحـقة حـتى تـعجب بـفـتوته وسـذاجتـه وترى فـيه بـئرا جـديدة تـروى مـنهـا عـطش نزواتـهـا ا
الـفوارة. لكن الشاب يـحاول أن يطرد وسـاوس خياالته وأشواقه إلى مثل هـذه التجربة ذلك
أن قـلبه معلق بقصة حب شفـافة مع فتاة رقيقة يحـلم بها لكنها ال تثـير فيه االشتهاء الفوار

إنها حلم صاف يسافر به فوق السحاب.
وفى دوامـة القلق بـ احلب الشـفاف وب طـبيعـة االشتهـاء اخلشنـة ينجـرف الشاب إلى
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رأة اجملربة إلى أن يشعر باخلواء. إنه ينتقل غامرة مع ا دنيا االشتهاء اخلشنة. ويخوض ا
بـسرعة بـ الغرق اآلثم ثم الـغرق فى النـدم. ويحذره الـعجوز اجملـرب عبد الـوارث عسر من
رأة بنـزواتها ويحـثه على أن يطلب لنـفسه النجـاة لكن النجـاة تظل بعيدة أن تمتـصه تلك ا
ـرأة. ويـبدأ فى حتـمل مـسـؤولـيـة دراسته عـنه إلى أن يـنـجح أخـيرًا  فى الـتـخـلص من تـلك ا
لـيـسـتـطـيع أن يـبنى بـيـتًـا  مع بـطـلة قـصـة احلب الـشـفـافة الـتى أصـبح يـنـظـر إلـيهـا بـعـيـن

قادرت على احلنان واالشتهاء فى آن واحد.
هذا ما قالـته قصة "شباب امرأة". وهى قصة تـدور بحذافيرها فى خيال كل مراهق. إنه
يفـرق دائما بـ االشتهـاء للـجسد وبـ القيـمة الروحـية لـلحنـان. ويظل هنـاك صراع داخلى
عـنيف وشـرس. وهنـاك أحالم يـقظـة ملـيئـة بالـشهـوة يتـبـعهـا ندم شـديد وتـنمـو أحالم يقـظة
أخـرى شديدة الـشفـافية وال تـنتـهى تلك األحالم الـتى تبدو مـتنـاقضـة إال بالتـقدم فى الـعمر
حـيث تتوحد فـى عالقة واحدة مع إنسـان من اجلنس اآلخر. ويدخل اإلنـسان فى جتربة حب
يسـمـو مع بـطـلـتهـا إلى أعـلى درجـات الـشـفـافيـة وفى نـفس الـوقت يـذوب وجـدًا  من الـشوق

اجلسدى.
وكثيـرا ما يدفع األصدقـاء بعضهم الـبعض إلى جتارب خشـنة ومن أكثر الـتجارب التى
ناظر تصـدم الشبـاب أن يذهب مع أصدقائه الـذين يدعون الـتجربة إلى أمـاكن لهو مـليئة بـا
العارية أو إلى منزل لقضـاء وقت مع احملترفات. يحدث هذا فى غرب أوروبا وأمريكا وكذلك
ـدن الـكبـرى فـى الشـرق وقـد يـحـدث أثـنـاء الـرحالت الـصـيـفـيـة الـتى يـقـوم بـها فى بـعض ا

ة وصادمة. لكن أحدًا  ال يعلن ذلك. الشباب. وغالبًا ما تكون التجربة مؤ
وعنـدما يسـتطيـع الشاب أن يـحدد موعـدًا للقـاء فتـاة جذابة فـإن أسئلـة كثيـرة حتاصره
كن أن تتـهمـنى بالتـسرع والـعجلـة وبأننى ال إنه يسـأل نفسه: "هل أمـسك بيـدها? أم أنهـا 

أحترمها"?.
كن أن تـتهـمـنى باخلـمـول وأننى إنـسـان بطىء الـفهم ال ويـرد عـلى نفـسه قـائالً  : "ال.. 

رأة". أعرف أسرار اللقاء ب الرجل وا
ويـعود مـرة ثالـثة لـيقـول لنـفسه: "ألم تـلحظ دمـوع صديـقك عنـدما عاد مـن لقائـه مع فتاة
وهو يـكاد يـبكى مـن الغـيظ والسـبب هو إهـانتـها له فـعنـدما حـاول أن يقـبلـها صـفعـته على

وجهه".
هذا عن الشاب... فماذا عن الفتاة? 

إن الفتـاة حتب أن تشعر بـأنوثتهـا تماما كـما يحب الشـاب أن يشعر بـرجولته. ولألنوثة
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ـعـيار هـو مـدى ما تـثـيره الـفتـاة من إعـجاب معـيـار أساسى تـتـعرف به عـلى نـفسـهـا. هذا ا
اآلخرين بـها فـإذا ما أرادت اخـتبـار هذا اإلعـجاب عـملـيًا  فـهى قد تـقبل اخلـروج إلى لقاء
عارف. وقد ال تـدرى الفتاة كـيف تتصرف إذا شاب تتـعرف عليه فى نـاد أو عند األقـارب وا
حـاول الـشاب أن يـلـمس يـدهـا. فـقـد تـتحـرك إلى تـعـنـيف الـشـاب بـعـد أن تدعـوه إلى ذلك ال
شـعوريًا  والسـبب هو أسلوب الـتربية الـتى نشأت علـيها فإن كـانت تربيتـها تربيـة محافظة
فـالفتـاة تندفع إلـى رفض مثل هذه الـتصرفـات بعد أن حتـدث والسبب فى حـدوثها أن الـنمو

اجلسمى يريد أن يختبر نفسه وما إن يتحقق االختبار حتى يبدأ التأنيب للشاب.
ونـحن نعلم أن اإلنـسان منـذ والدته يحاول دائـمًا  أن يتـمكن من مـهارة جديـدة يتعـلمها.
ـشى كـمهـارة جـسديـة يـتعـلـمهـا فى سـنواته األولى ثم إن الـطفل يـحـاول أن يتـقن مـهارة ا
يـنتقل إلى إتقـان مهارة من نوع آخر كـمهارة القراءة وهـى من عمل الذهن ثم من بعد ذلك
ـراهـقة إلى إتـقان يـتقن مـهـارة اجتـمـاعيـة كالـقـدرة على الـتـعاون مع األسـرة ثم يـتوق فى ا

مهارة نيل إعجاب اجلنس اآلخر.
ـراهق يـحاول أن يـحـرز التـقـدم فى مـجال جـاذبـيته لـلـجـنس اآلخر وغـالـبًا  مـا يـكون وا
سلـوكه معـنيًـا  بإثـبات جـدارته اخلاصـة فى اجملال الـعاطـفى. ومثـال ذلك أن الشـاب الغارق
ـنع نفـسه من مغـازلة فـتاة أخرى مـا دامت تروق له ثـم يندم من فى احلب لفـتاة مـعيـنة ال 

بعد ذلك قليالً   ويعود من بعد ذلك إلى مغازلة فتاة ثالثة تروق له.
ولـيس مـعـنى ذلك أن الـشــاب ال يـؤمن بـفـكـرة اإلخالص الـعــاطـفى ولـكن مـعـنى ذلك أن
إخالصه يـتجـه أساسًـا  إلى فـكـرة أن يخـلص لـنـفسه وإلثـبـات نـضجه. إنـه يحـاول أن يـأخذ
ثل علـيهـا دور العاشق وهـو يعـلم "أنه يكـذب وال يكذب" فى مـوعدًا  من فـتاة وال مانـع أن 
ـعنى تـمـاديه فى ادعـاء أنه اخـتـارها دون بـقـيـة بـنات الـعـالم ألنـها نـفس الـوقت. إنه كـاذب 
عنى أنه يريد إثبات حقيقة أساسية بالنسبة أجمل وأكمل إنسانة التقى بها وهو ال يكذب 

لنفسه وهو أنه مرغوب من اجلنس اآلخر.
أمـا عن مـيـالد إحـسـاس احلب احلـقـيــقى فـهـو يـخـتــلف قـلـيالً   عـمــا سـبق. إنه يـبـدأ من
مالحـظة أن هـناك إنسـانة مـا تعـرفهـا منذ زمن طـويل صارت تـعنى لك شـيئًـا  خاصًـا فريدًا
ـنطـقة من إحـساسك يـزًا بعض الـشىء فأنت حتـاول استـكشـاف هذه ا بعض الـشىء و
فـتـجـد نفـسك مـندفـعًـا  إلى تـأكيـد خـصوصـيـة هذه الـعالقـة. وجتـد نفـسك غـارقًا  فى إطالق
صـفـات اجلـمـال والرقـة واحلـسـاسـيـة واجلاذبـيـة عـلى هـذه الـفتـاة وجتـد نـفـسك هـائـمًا  فى

إحساس عارم بالنشوة وسابحًا  فى نهر اإلحساس بالتغير الكامل لكل أوجه حياتك.
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تكـتـشف أنك ترى أكـثـر عمـقًـا  رغم أنك غيـر مـتوازن. جتـد نـفسك سـعـيدًا  وغـارقًا  فى
ـا فـيه الكـفـاية فـال تعـرف كـيف حتلل االستـغـراق العـاطـفى الـتام. جتـد نـفسك مـضـطـربًا  
الوقـائع وكيف تـسيـطر على نـفسك وكـيف تقـاوم السـباحة فى هـذا النـهر الـذى يقودك إلى
ـقـابـلة الـتـغـيـر الـكامل. ثـم قد يـحـدث أن يـذوب عـنك هـذا اإلحسـاس فـجـأة وتـكـتشـف بعـد ا
األولى مع مـثل هـذه الـفـتـاة أنه ال يـوجـد أى أسـاس لالجنـذاب بيـنك وبـيـنـهـا أو تـكـتشف أن
هناك هوة شاسـعة ب أفكارك وأفكـارها. وقد يحدث العـكس فتتوهج عالقتـكما معًا  وجتد
أن كال مـنـكـمـا مكـمل لـآلخـر ويـصـبح كل لقـاء بـيـنـكمـا فـرصـة جـديدة الكـتـشـاف حـاجة كل

منكما لآلخر ويصبح كل منكما فى حاجة إلى أن يعطى اآلخر أكثر وفوق ما يستطيع.
وعـنـدمــا يـقـع اثـنـان فـى احلب تـدريــجـيًـا  فــإن رغـبــة كل مـنــهـمــا فى احـتــضـان اآلخـر

كتمل تتزايد. ارسة عناق احلب ا و
ثـل هذه العالقـات فى أمريـكا وأوروبـا قد وجدوا إن عـلمـاء النـفس من خالل مالحظـتهم 
أن رغبة الـفتاة فى عناق حبيبها أقل غـالبًا  من رغبة الفتى وكأن الفتـاة بطبيعتها تميل إلى
ا تـميل إلى التـواصل اجلسـدى. ولذلك فـهى تقاوم حـبيـبها عـندما التـواصل الروحى أكثـر 
يبـدأ فى احـتضـانهـا وغالـبًا  مـا يـرضخ الفـتى العـاشق للـحـدود التى حتـددها حـبيـبته; ألنه
كتمل يـشعر باحلـنان يغـمره وكذلك االحتـرام العمـيق حلبيبـته. وعندمـا يحدث عنـاق احلب ا

ب فتى وفتاة يرتبطان بقصة حب فإن السيادة تكون للمشاعر ال لالرتواء اجلسدى فقط.
ومن متـابعة علـماء النفس لـلشباب األمـريكى وجدوا أن بعـضًا من العالقات بـ الشباب
والـفتـيـات يقـوم على أسـاس اجلاذبـيـة التى تـنشـأ بـينـهم وهى جاذبـية جـسـدية غـير مـحددة
ـارسة المح عـاطـفـيًـا  بل مـجـرد رغـبـة فى الـتـواجـد مـعًـا  فى مـكـان واحـد ورغـبـة فـى  ا
التجربة اجلنسية والتأكد من الـقدرة على القيام بها. وقد يحدث اللقاء اجلسدى الكامل ب
شـاب وفـتـاة دون ربـاط حب بل جملـرد اسـتـكـشاف كـل منـهـمـا لـآلخـر. ومـثل هـذه الـعالقات
لك طموحًا  عاليًا  فى التعليم. تنتشر فى أمريكا وأوروبا خصوصًا  ب الشباب الذى ال 
ــزيـد من تــعـلم إنه يـبــحث عن تــأكـيــد ذاته ال من خالل الــتــفـوق الــعـلــمى ولـكـن من خالل ا
السـيطرة على مـهارة استخـدام اجلسد. وهـؤالء ال يظهر فى سـلوكهم أى احتـرام متبادل أو
عاطفة ومثل هذا اللون من العالقات قد يبدو مثيرًا  فى البداية ولكن كل طرف سرعان ما
ل الطرف اآلخر; ألن عالقتهما ال تروى فى أعـماق كل منهما هذا التطلع اإلنسانى لوحدة

عاطفية حقيقية عميقة.
ـثل الـعـليـا; فـهـو ال ينـجـرف إلى مـثل هـذه الـعالقات; وأمـا الـشـبـاب احلسـاس صـاحب ا
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ألنـها تـسبـب للـشبـاب اإلحـساس بـاالشـمئـزاز ألنه يـرفض فكـرة اسـتخـدام اجلـسد من أجل
اللذة دون حب.

قد يسأل شاب: "وما الفرق ب العالقة التى يسود فيها احلب احلقيقى فتكون له القيادة
ويـظل الـلـقاء اجلـسـدى فـيـها مـجـرد تـابع ثـانوى لـهـذا احلب وبـ الـعالقـة التـى يكـون فـيـها

االجنذاب اجلسدى هو القائد دون أن يتبع ذلك وجود احلب"?
وال بد لنا من أن نقول هنا إن هناك آالف االقتراحات فى العالقات اإلنسانية.

سؤولية وال يعانى من االحباط وال بد لنا أن نقول إن احلب احلقيقى يـنمى اإلحساس با
تـعددة ويكون الفـشل العاطفى فى مثل هـذه العالقات امرًا ال يأتى إال ـتكرر فى جتاربه ا ا

ألسباب أخرى غير كراهية اإلنسان جلسده عندما يسىء استعماله.
شاعر فتـفرغ وتموت فور انـتهاء حلظة أما العالقات الـتى تسود فيـها الشهوة فـوق كل ا

الشبع منها وقد يبدأ كل فرد فى جتاهل اآلخر واالنتقاص من قيمته.
إنـنا نـعلم أن احلـاجات لـلنـمو اجلسـدى قد تـكون لـها الـسيادة فى بـعض اللـحظـات كمـا أن هناك

إحلاحا سريًا داخل كل نفس على الرغبة فى التعرف وإتقان مهارة استخدام اجلسد فى احلب.
إن هـدفى من هـذا الـشـرح البـسـيط لـلـفـارق بـ الـعالقـة العـاطـفـيـة الـتى يـسـودها احلب
الـعـميـق وب الـعالقـة الـتى تثـيـرهـا الشـهـوة لـيس الرغـبـة فى الـوعظ أو اإلرشـاد ذلك أننى
ا يسـتكشف فلسفته اخلاصة فى احلياة مـعتمدا على مثله العليا وما أؤمن أن كل إنسان ا
يـتـعلـمه من جتـاربه اخلـاصة. لـكـنى أردت أن أوضح بـعضًـا من نـواحى الـطبـيـعـة اإلنسـانـية

راهقة وتأخذ صورًا مختلفة. وكيف تتنوع ب األفراد فى مرحلة ا
كـنك أن تـتـعرف عـلى مـوقفك نـوعـة  وعـنـدمـا تقـرأ عـزيزى الـشـاب عن هذه الـنـمـاذج ا

اخلاص وتتعلم كيف تصل إلى التواؤم النفسى خالل مرحلة الشباب التى تمتلئ بالقلق.
ـثالى فذلك ألنه هو اإلنسان وإذا كنت قـد ركزت فى هذه السطـور على موقف اإلنسان ا
عـلومات زيـد من ا عرفـة ا الـذى تمـتلئ أعـماقه بـالكـثير من األسـئلـة ويجب أن يـتطـلع أكثـر 

سواء عن نفسه أو عن مرحلة العمر التى يعيشها.
ـعـاصـرة فى أوروبـا وأمـريـكا جتـعـلـنـا نـتـعجـب من هذا والـنـظـرة الـهـادئة إلى األجـيـال ا
تعددة واعتبار حالة الشاب الذى ال يستطيع حتديد موعد االندفاع السريع نحو التجارب ا
مع فـتاة نـوعًـا  من الـفـشل فى الـنضـج والنـظـر إلى الـفـتاة الـتى لـيس لـهـا عالقـة دائـمة مع

شاب على أساس أنها فتاة غير مرغوب فيها من أحد.
إن هـذه األجـيـال اجلـديـدة مـتـهـمـة من قـبل األجـيـال السـابـقـة عـلـيـهـا بـأنـهـا مـنـدفعـة إلى
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ـشاعـر الرومـانـسيـة. وبعض اآلبـاء يحـاولون شيـخـوخة مـبكـرة مع عدم اإلحـسـاس بجـمال ا
فرض الـقيـود على الـبنـات على وجه اخلـصوص ذلك أن االنـدفاع إلى الـتجـارب التى تـتسم
بالعمق اجلسدى دون أن يكون لها عمق عاطفى تترك جراحًا  نفسية يصعب التغلب عليها.
ـة تـنـظـر خلـفـهـا فى تـذكـاراتـهـا اخلاصـة لـتـجـد أن الـشـاب كـان يرضى واألجيـال الـقـد
بـاحلب عن بـعد واخـتطـاف الـلقـاء بـ الشـاب والـفتـاة. ولم يـكن الشـاب يـفكـر فى االرتـباط

العميق مع فتاة إال بعد أن يستعد اقتصاديًا  لبناء أسرة.
كن أن تسمح بها وغالبًا ما تسأل أسرة أمريكية الطبيب النفسى عن مدى احلرية التى 
ألبنـائها وبنـاتها ذلك أن األبنـاء يقيمون الـدنيا ويقـعدونها من عـامهم الثالث عـشر. إن الفتاة
تـطلب أن حتـتـرم أسـرتهـا مـجىء زميـلـهـا إلى البـيت وجـلـوسه مـعهـا فى غـرفـتهـا وتـطلب أن
طـلب يأتى على لسـان الشاب منذ تذهب إلى منـزل صديقها لـتجلس معه فى غـرفته. ونفس ا
بكر الثالثة عشـرة. ومثل هذه اخلصوصية فى اللقاء ب الشـاب والفتاة فى مثل هذا العمر ا
ـناقشات ثم االنـغماس فى استـكشاف القـبالت ثم التمادى لء أوقـات الفراغ با تبدأ أوالً 

إلى ما هو أبعد من ذلك.
وغالبًا ما يخرج الشاب من مثل هذا اللقاء ليحكى لزمالئه وكذلك حتكى الفتاة. ويضغط
ثل هـذه احلقـوق. وهـنا يـنـصح الطـبـيب النـفسى كل شـاب وكل فتـاة عـلى األهل للـمـطالـبـة 
لألسرة بأن تقف بحزم ضد مطالب من مثل هذا النوع ألن مثل هذه اللقاءات تترك اجلراح

النفسية من بعد ذلك.
ر الـشاب عـلى الفـتاة فى وبـعض األسر تـستـسلم _ كحد أدنى _ فـتسـمح لـلفـتاة بـأن 
نـزل ليـصحبـها من على الـباب ليـذهبا مـعًا إلى الـسينـما أو احلفالت الـشبابـية وغالـبًا  ما ا
تشعر الفتـاة بلون من الراحة ألنهـا فى حماية الشاب كـما تفخر بأن أنـوثتها استطاعت أن
قابل لـيطلب من الفتاة أن جتذب شابًا ليـتواجد معهـا بشكل دائم. لكن الشـاب يضغط فى ا

. غامرة اجلسدية وهذا ما تشكو منه الفتيات لألطباء النفسي تتمادى معه فى ا
راهـقـة يـكاد يـكـون عـشقًـا  بـ الـشاب وفـكـرة "احلب" ويـحاول أن إن احلب فى عـمـر ا
يجـسد ذلـك فى قصـة واقعـية. وهـذه القـصة الـواقعـيـة سرعـان ما تـقع منـهارة ألنـها ال تـقوم
ـعـرفـة الــنـاضـجـة ولـكــنـهـا تـقـوم عــلى الـشـكل اخلــارجى لـلـطـرف اآلخـر عـلى أســاس من ا
تـلئ بهـا خيال الـشاب عن الفـتاة  التى يـحبهـا أو األوهام التى تـمأل خيال واألوهـام التى 

الفتاة عن الشاب الذى حتبه.
ـعرفة الـواقعية راهقـة هو عدم ا إن السـبب األساسى النكـسار قصص احلب فى عـمر ا
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. والـواعية من الشاب للفـتاة أو من الفتاة للشـاب وعدم وجود اهتمامات مـشتركة ب االثن
ـشـاعـر الـشابـة وكـأنـهـا الشـهب الـتى تـمـرق فى الـسـماء ثم ولذلـك تلـمع قـصص احلب فى ا

يخبو ضوؤها.
تـحدة وإجنلـترا وفرنـسا ودول أوروبا قـد يبدأ عنـاق اجلسديـن معًا  فور وفى الـواليات ا
شـاعر الـرومانـسيـة نتـيجـة فقدان ـشاعـر احلب األول. لكن سـرعان مـا تخـبو ا اإلحـساس 
القدرة االقـتصاديـة لبنـاء أسرة. وقد يـنغمس الـشاب والفـتاة فى العالقـة اجلسديـة للتـخفيف

من اإلحساس بفشل احلب ولكن سرعان ما يتجه االثنان إلى االنفصال.
وال أنـسى وجه الطـبـيب األمريـكى الذى زار إجنـلـترا فـاستـرعى انـتبـاهه هذا اإلحـساس
راهقة. إن الشاب يقدم الزهور إلى راهق مع الفتـاة ا الرومانسى الـذى يتعامل به الشاب ا
فـتاته والفتاة تشترى الـهدايا الصغيرة ويكـتب كل منهما لآلخر بعـضًا  من كلمات الشعر.
وكان هذا الـطبيب األمريـكى أكثر من حزين ألن شـباب بالده يفتـقد هذه احلسـاسية. ويقول
الـطـبـيب األمـريكـى: "إن الشـاب ال يـطـلب مـوعدًا  من الـفـتـاة إال وقـد استـقـر فى ضـمـير كل
منـهـما أن هـذا الـلـقاء هـو الـطـريق السـريع لـلـممـارسـة اجلنـسـيـة. وهمـا يـنـاقشـان مـثل هذه

األمور كما يناقش اثنان موضوعًا باردًا فى الصحة العامة".
وبـالطـبع أكـد قول هـذا الطـبيب إحـسـاسًا بـأن من واجب األسـرة أن تقف بـحزم أمـام إحلاح
ـراهق على الكبـار ليقبـلوا بذهاب البـنت مع الشاب إلى األماكن الـعامة أو الذهاب إلى الشباب ا

منزله ومن واجب األسرة أن تقف بحزم ضد طلب الشاب استقبال صديقته فى منزله.
إن ذلك ال يـجب أن يحـدث إال بـعد اخلـطـوبة عـلى األقل حتـى يسـتطـيع الـشاب أن يـبنى

ناسبة لذلك. معرفته باجلنس اآلخر على أساس واقعى فى الغاللة الرومانسية ا
عاصرة تئن من متاعب الشباب والبنات مع إننا نرى اجملتمعات فى احلضارة الـغربية ا
األمـراض النـفسـية اخملـتلفـة ونرى هـذه اجملتـمعـات وهى تشـكو من فـقدان األجـيال الـشابة

عرفة العميقة التى تلزم العاشق أن يكون مسؤوالً  . لبناء احلياة األسرية على أسس ا
راهـقة يـنظـر إلى فكـرة احلب وكأنـها وحـدها الـتى يجب إنـنا نـرى أن الشـاب فى عمـر ا
ـفاجأة احلـقيقيـة وهى أنه فقيـر فى االستعداد لـلزواج ال ماديًا تـقديسهـا لكنـها تقوده إلى ا

فقط ولكن معنويًا أيضًا.
بل إن الزيـجات التى قـد تتم فى هذا العـمر تنـتهى إلى الفـشل السريع ألنـها لم تقم على
تبادلة ولـكنها قامت على أساس اشتـعال اخليال وما إن يخبو عرفة ا أسس راسخـة من ا

هذا اخليال حتى ينظر كل منهما لآلخر وكأنه إنسان غريب عنه.
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عنـدما نعـلم أن احلمل غيـر الشرعى قـد تضاعف فى أمـريكا ثالث مرات خـالل العشرين
ذهل فى وسائل منع احلمل"? اضية ال بد لنـا أن نتساءل: "وأين إذن هذا التـقدم ا عامًـا  ا
ـانـيـا والسـويـد والـنرويج ـشـكلـة تـعـانى منـهـا إيـطالـيـا وإجنـلتـرا وفـرنـسا وأ ونكـتـشف أن ا

ارك وفنلندا. والدا
وألن هـذه اجملـتـمـعـات تـنـاقش مـشـكالتـهـا بـصـوت عـال فـبـإمـكـانـنـا أن نـسـمع عن هـذه
ـر عـام دون أن تقـرأ خـبـرًا  فى جـريدة عن شـكالت بـيـنـما فـى اجملتـمـعـات الـشرقـيـة ال  ا
العثور عـلى طفل غير شرعى فى الـطريق أو بجانب مـستشفى لألطـفال أو حتى فى صندوق
ـر عـام دون أن تقـرأ عن خـبـر قتل امـرأة حـامل حمـالً   غيـر شـرعى وسبب الـقـمـامة وال 

القتل طبعًا  هو الدفاع عن الشرف.
شـكلة لـها وجـود فى اجملتمـعات الـبشـرية كافـة وكل مجـتمع يـواجههـا بطـريقته إذن فـا

ا يتفق مع قيمه. وأسلوبه 
ومـنذ أن خرجت إلى الدنـيا أقراص منع احلـمل ظن بعض من الناس أن مـشكلة احلمل

صارت تملك حالً   جذريًا  وهذا ظن خاطئ.
وال أنسى أبـدًا  وجه صـديقى األسـتاذ اجلـامـعى الذى تـفوق فى دراسـته إلى حـد كبـير
وأرسلت إليه جامعـة لندن تدعوه ليـصير أستاذًا  فيـها. كان كثيـر احلديث عن تقدم اجملتمع
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ـتحضـرة وكان يحـكى همسًا  عن األوروبى وعن انتـظام احليـاة فى مثل هذه اجملـتمعات ا
رأة اإلجنلـيزية تتـميز بـالقدرة عـلى التفاعل عالـم مغامراته خـارج دائرة الزواج وكـيف أن ا

رأة العربية. العاطفى واجلسدى أكثر من ا
سـتمع إلـيه إحسـاس "الدون جوان". وكـان الرجل باخـتصـار كان يـتعـمد أن يـزرع فى ا
مـتزوجًا  من زميلته اجلـامعية وقصة زواجه بـها كانت مضرب األمثـال فى احلب والتضحية
ـغرور: "أتـعتـقد أنك اذا خـيانـة الزوجـة"? يجـيب بـهدوء ا تـبـادلة وعـندمـا يسـأله سائـل: "و ا
تـوجد فى حـديـقـة فتـجـلس حتت شجـرة لـها ثـمـرة واحـدة وتظل تـأكل من هـذه الثـمـرة طوال

عمرك? أال تتمنى أن تأكل من بقية الثمار"? 
رأة إنـسانة مثـلك وليست شجرة واحلب وبطبيعـة احلال ال يلتـفت أحد ألن يقول له إن ا

بينك وب زوجتك يسمح لك باستكشاف آفاق فى أنوثتها لم تكتشفها من قبل.
ولكن الـواقع حتدث مع هـذا األستـاذ الـعربى بـلغـة أخرى. وصـلت ابنـته إلى سن البـلوغ
فى لندن. وجـاءت إلى والدتها لـتقول لهـا: "أريد أن أذهب إلى طبيب أمـراض النساء لـيختار

نع احلمل".  ناسب  لى األسلوب ا
وكانـت هذه الـكـلـمـات كـالـصـاعقـة الـتى زلـزلت رأس األسـتـاذ اجلـامـعى الـعربـى. أصابه
الدوار واالكـتـئاب. وعـرف مـاذا تعـنى الـهجـرة من اجملـتمع الـذى هـاجر مـنه. لـقد هـاجر من
أجل أن يـحيا فى مـجتمع أوروبى له تـقاليـد تختـلف كليـة عن اإلطار الثـقافى الذى نـشأ فيه
ا هو موجود فى اجملتمع األوروبى من إمكانيات لعالقات خارجة وأراد لنفسه أن يستمتع 
ـراهـقة تـريـد لـنفـسـها عـالقات خـارجـة على عن الـعـرف الشـرقى إلى أن فـوجئ بـأن ابـنته ا
الـعـرف الشـرقى. وكانت صـدمة األسـتـاذ اجلامـعى النـفسـيـة عارمـة. حاول أن يـشرح البـنته
فـردها تـقـاليـد اجملتـمع الشـرقى. لـكن االبنـة لم تفـهم واجتهت إلـى طبـيب أمراض الـنسـاء 
نزل بعـد سلسـلة ال متـناهية لتسألـه. وألنها وصلت إلى عـمر السـادسة عشـرة فقد غـادرت ا
ــطـاعم وتــعـيـش مع طـالب ــعــارك مع والـدهــا وصـارت تــعـمـل كـمــضـيــفـة فـى أحـد ا من ا
بـاكستـانى مسـلم بعـد أن شهد اثـنان من الـباكـستـاني عـلى ورقة زواجـهمـا العرفى ودخل

صحة للعالج النفسى. األب ا
هذا ما فجرته قنبلة صغـيرة اسمها "حبوب منع احلمل" فى حياة رجل شرقى يعيش فى

اجملتمع الغربى.
ومن السـهل تمامًـا  أن تذهب الفتـاة منذ الـسادسة عـشرة أو حتى قبـل ذلك إلى الطبيب
ـنـاسب لـها خـوفًـا  من أن "تـقع الـفـأس فى الرأس". وغـالـبًـا  ما وتـسألـه عن مانع احلـمل ا
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يقول الـطبيب بكـلمات محددة: "هـناك وسائل متـعددة لتفادى احلـمل وأبسطهـا طريقة كانت
هبل وبالـتالى لن جتد البويـضة حيوانًا تستخـدم منذ قرون طـويلة وهى عدم القـذف داخل ا
منويًـا  تتحـد معه وبـالتالى فـالغالب أال يـحدث احلمل ولـكن هذه الطـريقة غـير مريـحة سواء

بالنسبة للرجل أو للمرأة".
وعـنـدما تـسـمع الـفـتـاة األمـريكـيـة أو األوروبـيـة مثـل هذا الـرأى من الـطـبـيب يـعـتمل فى
أعماقها قلق عنيف وتمر بذاكرتـها سلسلة جتاربها السابقة وتشك فى أنها حامل من آخر

ة. لقاء مع صديقها وتمر عليها أيام عصيبة وقد تؤذى صديقها بكلمات مؤ
ائة فى وسائل وهنا يقول الطـبيب للفتاة: "على أية حال ال توجد طريـقة مضمونة مائة با

منع احلمل ولكل طريقة الكثير من األخطار".
وتـتساءل الـفتـاة: "لكنى أقـرأ فى اجملالت النـسائيـة عن بعض من مـوانع احلمل األخرى
ـرأة فى عـينـة من الـبول فـيـقيس لـون الـذى تضـعه ا ثـال ذلك الـشـريط ا مـنـها عـلى سـبـيل ا
كن للمرأة أن تمتنع فى ذلك اليوم عن نسبة قابلـيتها للخصوبة ويتغير لـون الشريط وبذلك 

كتمل مع صديقها". العناق ا
ـكتـوب فى تلك اإلعالنات وغالـبًا  ما يـضحك الـطبـيب قائالً  : "ولـعلك تـصدق الـكذب ا
إنهم يـقـولون ذلك لـلـترويج ال أكـثـر. فالـسـماء ال تـرضى إال عن الـزواج العـلنـى الكـامل الذى
ـسـؤولـيـة والرعـايـة الـكـامـلـة لـلـطـرف اآلخـر. وهـذه الـشرائـط تقـيس يـتـحـمل فـيه كل طـرف ا
كن االعتـماد عليها فى ـرأة ال أكثر وال أقل وال  اخـتالف درجة الهرمونـات التى تفرزها ا

حتديد ميعاد اإلخصاب. 
صحيح أن بعض الـنساء قادرات على ضـبط ميعاد اإلخـصاب واالمتنـاع فيه عن العناق
مع الزوج لكن حتى هـذه الطريقة تخـتل وتكون لها نـتائج سلبيـة. والنتيجة الـسلبية فى هذه
احلـالـة هى احلـمل. فـمـا بـالك وأنت لم يـزد عـمـرك عن سـبـعـة عـشـر عـامًـا  ومـا زالت دورتك

الشهرية بحكم العمر تتعرض لالضطرابات"? 
وتـقول الفتاة: "ال بـد إذن من أن أقنع صديقى بأن يـستخدم الواقى الـذكرى. لقد حاولت
ــطــاط وحـائط يــفـصـل بـ إحــسـاسى إقــنـاعه بــذلك من قــبل لــكـنه قــال لى إنه قــفـاز من ا

وإحساسك".
ـتعة لنـفسه ويريـد أن ينسى مـسؤوليـاته. إنه غير هنا يـقول الطـبيب: "إن صديـقك يريد ا
واثق من جــديـة عالقــته بك فــلـو كــان واثـقًــا  من عـواطــفه الرتـبـط بك فى زواج ولـكــان قـد
اليـ من الرجال فى كل مكان رغم أنه أيضًا  عرضة استعمل هـذا الواقى الذى يستعمله ا
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للتمزق وأنت عرضة للحمل".
وتـتأفف الفـتاة األمريكـية أو اإلجنلـيزية وتـقول للطـبيب: "ال تقل لى اسـتعمـلى حبوب منع
احلـمل ألنى أعلم أنها حتـمل خطرًا  يختـفى فى داخلها وأقل ما فـيه حدوث جتلط للدم فى

بعض العروق".
يـقـول الطـبـيب: "أنـا ال أنـصـحك بـاحلبـوب ال ألنـهـا تـسـبب ما تـقـولـ عـنه فـقط رغم قـلة
حـدوث ذلك ونـدرته ولـكن ألنـى ال أثق فى درجـة اتـبـاعك لـلــتـعـلـيـمـات. إنـك فى مـرحـلـة غـيـر
مستقرة من العمر والعالقة التى تدخـل فيها عالقة غير مستقرة أيضًا وهذا ما يسبب لك
خـلال عـصبـيًا ونـفـسيًـا كامـالً. وقد تـنسـ احلـبة ألكـثر من يـوم وبـالتـالى قـد يحـدث نوع من

الرضى النفسى بينك وب صديقك ويحدث احلمل أيضًا".
تقول الفتاة: "ال بد أن العلم قد توصل إلى شىء فعال فى مسألة منع احلمل".

رور الـبويضة يقـول الطبـيب: "نعم توصل الـعلم إلى ربط قناتـى فالوب اللـت تسـمحان 
بـيض. ولكن ذلك إذا  فى عمـر مبـكر فهـو يسبب لـك آالمًا  شهـرية كثـيفة إلى الـرحم من ا

كما أنه يفقدك القدرة على احلمل اللهم إال إذا جلأت إلى التلقيح الصناعى من بعد ذلك".
ة وتـسبب العـقم فلـماذا تقـول لى عنهـا? أليست تقول الـفتـاة: "ما دامت هذه الـطريقـة مؤ

هناك وسيلة أخرى"? 
سـتقـرة وهى أن تـستـخدم يـقول الـطـبيب: "هـناك طـريـقة تـبدو نـاجـحة أثـناء الـعالقـات ا
رأة فى جـهازها طـاط تدخـلهـا ا طـاطى وهو عـبارة عن قـبة صـغيـرة من ا ـرأة احلاجـز ا ا
رأة أن تتعلم طريـقة استعمالها نويـة. وعلى ا الـتناسلى فتسد عـنق الرحم أمام احليوانات ا
ـنوية. لكن أى خلل فى وضع عند طبـيب. وهذه القبة فـيها مادة جـيالتينية تـقتل احليوانات ا

هذا احلاجب يلغى فاعليته".
وتقـول الفتـاة: "لكنى سمـعت عن اللولب اجلـديد وهو ليس إال فـتلة مـثبت فيهـا قطعة من

البالستيك التي تهتز فتمنع ثبات البويضة على جدار الرحم".
كن حتديدها بالـنسبة لك إال فى حالة يـقول الطبيب: "هذه وسـيلة ال بأس بها ولـكن ال 
االستقرار العاطفى والنفـسى. إنها تصلح أثناء عالقة الزواج ألن الزواج ليس فيه اقتناص
ـشاعـر اآلخر. ثم إنـها تـسبب لـلمـتعـة ولكن فـيه تـبادالً لـلمـتعـة وقدرة عـلى التـفهـم العـميق 

زيادة فى كمية الدم النازف شهريًا  أثناء الدورة الشهرية".
اذا إذن تسد الطريق فى وجهى? أتريدنى أن أحيا دون صداقة وتسأل الفتاة الطبيب: "

مع شاب? سأبدو إذن غريبة فى هذا اجملتمع".
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يقول الـطبـيب: "لست وحـدى الذى أقـول لك ذلك ولكـنهـا دعوة من مـعظم أطـباء أمراض
ـرأة. إن نـسبـة األبـنـاء غيـر الـشرعـيـ زادت فى الـواليات الـنـسـاء احلريـصـ عـلى صحـة ا
ـتحـدة ثالثة أضـعاف مـا كانت عـليـه منذ عـشريـن عامًا . ومـشاكـل النمـو النـفسى لـألجيال ا
الشـابة ال بـد أن يـتقـاسم مسـؤوليـتهـا طبـيب أمـراض النـساء وكـذلك الفـتاة أو الـسيـدة التى
تسـأله. ثم إن هناك واجبًـا علميًـا ال يجب التفـريط فيه وهو ضـرورة تنبيه كل فـتاة تسأل عن
ـنع احلمل إلى أن ذلك ال بـد أن يحـدث لـها بـعد أن تـتزوج بـالـفعل وتـنجب أمـا قبل وسـيلـة 

مكن أن يختل ميزان خصوبتها وقد تتحول إلى عقيم دون أن تدرى". ذلك فمن ا
تقول الفتاة: "ولنفترض أن احلمل قد  بشكل غير شرعى فماذا عن اإلجهاض"?

ستوى الـقانونى فقط ولكن على يـقول الطبيب: "إبـاحة اإلجهاض أمر مرفـوض ال على ا
ستوى النفـسى بالنسبة لـلمرأة فال أحد يتخـيل اآلالم النفسية الـتى يتركها اإلجهاض فى ا
رأة. إننى ال أنسى وجه سيدة جاءت لإلجـهاض من حمل غير شرعى قام به طبيب صديق ا
لصديقـها ودفعت له شيـكات بأكثـر من خمسة آالف دوالر. ورغم ذلك قـالت إنها أحست أن
هـناك آلـة حادة تـقـوم بتـجـويف روحهـا. إن اإلجـهاض عـمل غـير إنـسـانى إطالقًا إنـه مهـانة
لـلـمـرأة. وعـلى الـرغم من ذلـك فـإن كـثـيـرًا  من الـبـنـات ذوات احلــمل غـيـر الـشـرعى يـحـاولن
السفـر إلى إجنلترا للحصول عـلى تقرير من طبيب اثـن بأن االستمرار فى هذا احلمل قد
يتضمن مـخاطر صـحية جـسديًا  ونـفسيًا  لألم وأن الـطفل سيـتعرض نـتيجـة ميالده بشكل
ـكن أن يـتـم اإلجـهـاض ولـكن كل ذلك عـلى حـسـاب غـيـر شـرعـى إلى اإلعـاقـة الـنـفـسـيـة و

الصحة النفسية لألم".
كن أن يتبعه الشاب وتقول الفتاة بغضب: "أنت تريـد مجتمعًا  فاضالً   إذن? ما الذى 

والفتاة للحصول على السعادة جنسيًا  دون إجناب"?
يـقول الـطـبيب: "لـيس الـزواج قيـدًا  إلى هذه الـدرجـة بحـيث يبـحث اإلنـسان عن سـعادته
الـنـفسـيـة واجلـسديـة خـارجه. إن خالصـة اخلبـرة الـبـشريـة الـتى أقـرتهـا األديـان وفى إطار
كن للمرأة أن جتد متعتها ومسؤوليتها". كن للرجل أن يجد متعته ومسؤوليته و الزواج 
وتـقول الـفتـاة: "لكن الـزواج ليـس أمرًا ميـسرًا بـالنـسبـة للـجيل الـشاب. فـنحن فى مـعظم
ـنـزل واحلـيــاة خـارجه تـكـلف احلـاالت نـعـتــمـد عـلى األب واألم اقــتـصـاديًـا  واخلـروج مـن ا

اإلنسان منا الكثير".
راهـقـة يـكـون فى طـور اإلعـداد لتـحـمل مـسـؤولـياته يقـول الـطـبـيب: "وألن اإلنـسـان فى ا
شـاعره وأحـاسيـسه وغرائزه عـلميًـا  واجتـماعـيًا  واقـتصاديًـا  لذلك ال بـد من أن يرتـقى 
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وأن يـضع أمـامه أهـدافًـا  كـبـيرة تـتـيـح له أن يـشـغل وقـته ويـرضى تـفـوقه وعـنـدمـا يـسـتـعد
اقتصاديًا  فهو سيتزوج".

تقول الفتاة: "إن ما حتكى عنه أيها الطبيب ليس متاحًا فى أمريكا أو فى أوروبا أو هو
متاح وغائب عن وعيـنا. إن كل شىء يلح عليـنا إلثارة غرائزنـا ويضعها فى مـقدمة الطموح.

إن هناك ضغطًا  غير مرئى ليستخدم اإلنسان جسده جنسيًا  فيشعر بالسعادة".
يـقـول الــطـبـيب: "نــحن إذن فى حـالـة بــحث عن إزاحـة الــتـراب عن تـرقــيـة أحـاســيـسـنـا
ـشاعـرنا ومـشاعر األجـيال الـشابـة. يكـفى أن أقول لك كيف واكتـشاف وسـائل نرتـقى بها 
يـحدث احلمل غـير الشـرعى نفـسيًا  وأن أذكـر لك مراحل تطـور العالقة بـ الشاب والـفتاة
فى هذا اجملتمع حتـى نتب ضرورة أن تـكتشف الفتـاة هدفا أكبر من أن تـورط نفسها فى
متاعب صحية ونفسية جسيمة وضرورة أن يكتشف الشاب هدفًا  أكبر من أن يورط نفسه

فى متاعب نفسية واقتصادية قبل األوان".
وتسأل الـفتـاة: "وهل هنـاك تشـابه فى كل حاالت احلـمل غيـر الشـرعى? هل هنـاك مسار

واحد تسير فيه أية عالقة ب شاب وفتاة حتى تصل إلى تلك الكارثة"?
يقول الطبيب: "نعم هناك تشابه فى مسار العالقات ب الشاب والفتاة حتى يصل األمر
إلى كارثة احلمل غير الشرعى. إن الذى يحدث أوالً   هو إعجاب اإلعجاب بشكل خارجى.
كن أن أثيـر إعجاب هذا ويتـبادل االثنـان سؤاالً   سريًا  فـتقول الـفتاة لنـفسها: تـرى هل 
انع فى أن أدخل مع هـذه الفـتاة فى جتـربة? ويزين كل الـشاب? ويـقول الـشاب لنـفسه: مـا ا
مـنـهـمـا كـلـماتـه لآلخـر كـلـمـات تـتـنـاول الـشـكل اخلـارجى والـفـتـاة تـكـون غـالـبًـا  أكـثر مـيالً
دى للعاطفـة والشاب غالبًا  ما يكون أكثر ميالً   لالقـتحام باللمسات ثم القبالت ثم إلى ا
ــيل الــذى يـشــعــر به مع الــفـتــاة إلى إجـراء الـذى تــســمح به الــفـتــاة. إنه يــريـد أن يــحـول ا
مـحسوس. وغالبًا  ال يـتجه الفتى إلى فتاة مـا إال إذا كانت جذابة بالنـسبة له. واجلاذبية فى
أول مظهر لـها هى اجلاذبية اجلـسدية متضـمنة بعضًا  مـن مالمح شخصية الـفتاة. ويتخفى

االثنان بأهدافهما حتت عبارة واحدة يتبادالنها هى "أريد أن أعرفك أكثر". 
الفتاة تـريد بهـا فى الغالب قـصة حب حقـيقية مـسؤولة تـبنى بهـا بيتًـا  مع هذا اإلنسان.
وفى حاالت قـليـلـة قد تـندفع الـفتـاة إلى أيـة عالقة جملـرد أنهـا ال تلـقى إال اإلهـانة فى بـيتـها
وتشعر أن والدها ووالدتها يسيئـان إليها بالضرب واإلهانة واأللفاظ القاسية اجلارحة. إنها
فى مـثل تلك احلاالت الـقليـلة تنـدفع إلى أية عالقة ال بـحثًا  عن حب ولـكن رغبة فـى االنتقام

من أبيها وأمها وتنسى أنها هى التى تدفع الثمن الفادح وهو احلمل غير الشرعى. 
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والفـتى يتجه إلى الـعالقة وهو يـتساءل: إلى أى مـدى سأتقـدم مع تلك الفـتاة? فإذا كانت
أل أعماقه تلك هى جتـربته األولى فهـو يخـشى أن تتـهمه بـاخلجل كمـا أن هنـاك فضـوالً   
بالـرغبـة فى معـرفة الـتجـربة اجلـسديـة باإلضـافة إلى رغـبة الـشاب الـتى ال نهـاية لـها ليـثبت

قوته ورجولته وسيادته لنفسه وللفتاة فى آنٍ واحد.
وبـعـد أن ينـجح فى حتـديد مـوعد لـلـقاء مع الـفتـاة فـإنه يرتـبك فى دوامـة من األسئـلة عن
سـته ليـدها إجنـازًا  هائالً  . إنـه يحاول أن كيـفيـة إثبـات رجولـته للـفتـاة وقد يـعتـبر مجـرد 
يبـدأ اخلطـوة األولى. واحلقـيقـة أن الفـتاة هى الـتى تدله عـلى ما تـعتـقد أنه مـناسب ومرض
إنها تـظهر له بطريقة مستـترة مدى استجابتها حملـاوالته. قد يضع الفتى يده حول خصرها
ـحاولـة تقـبيـلهـا فـتمـنعه من ذلك. إنـها فى فال تنـهـاه الفـتاة عن ذلك; فـيحـاول أن يتـبع ذلك 
سـماحـهـا له بـوضع يده حـول خـصـرها أكـدت رجـولتـه وأرضت أنوثـتـها  وفـى منـعـها له من

تقبيلها وضعت حدودًا  ال يجب أن يتعداها فى هذا اللقاء. 
يـول. وعنـدما يأتى الـلقاء ويـستمـر اللـقاء بيـنهـما فى منـاقشـة أمور احليـاة والهـوايات وا
الـثـانى فالـشـاب يـضع يـده بسـرعـة حول خـصـرهـا ويصـمت قـلـيالً ثم يـحاول تـقـبـيلـهـا وقد
تـسمح له الفـتاة بذلك. إنـها فى حاجـة إلى إثبات أنـوثتهـا وهو فى حاجـة إلى تأكيـد رجولته
وتلتقى عـند هذه الـنقطـة رغبة كل منـهما فى الـفضول واسـتكشاف كل مـنهمـا جلسد اآلخر
ستقبل. وتريد الـفتاة أن تتثبت من قابليتها للحب ويشتعل السلوك. ويـنسحب التفكير فى ا
ويريـد الشاب أن يـتأكد من رجولـته. وما دام األمر قـد وصل إلى هذه النـقطة فال أحـد يفكر
فى االنـسـحـاب. وألن األمـر قـد بـدأ كــله عـفـويًـا ودون تـرتـيب مــسـبق; فـهـذا يـعـنى أن أحـدًا

نع احلمل.  منهما لم يفكر فى وسيلة 
كـتمل بيـنهمـا يخيم نـوع من اإلحساس بـالندم. وتـنمو اخملاوف ـارسة العـناق ا وبعد 
يـعاد الدورة الشهريـة لتتثبت أنـها ليست حامالً وعـندما تلتقى وتظل الفتـاة فى حالة ترقب 
بنفس الفـتى وتعلن له مـخاوفهـا فقد يـقول بندم: لـقد سبـقتنـا خطواتـنا إلى حيث ال يجب أن
نذهب. فكـالهما يشعـر بالتورط هـذا مع افتراض أن كال منـهما سلـيم النية تـمامًا ويخوض
الـتجـربة لـلمـرة األولى ويقـرر االثنـان بحـسم أنهـما لن يـفعال ذلـك مرة ثـانية ولـذلك فـهما ال
نـع احلمل. ورغم ذلك يـتـكـرر ما حـدث بـينـهـمـا مرة ثـانـية وثـالـثة يـحتـاجـان إلى أيـة وسيـلـة 
ورابعة إلى أن يـقع احملظـور وهو احلـمل غيـر الشرعى. ويـكاد احلـمل غيـر الشـرعى يصبح
عقابًا  من الفتـاة لنفسها إذا كانـت قد تركت نفسها تـتورط بسهولة فى عالقـة جسدية كاملة

خالية من احلب".
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وتــقـول الـفــتـاة لـلــطـبـيـب: "إذن أنت ال تـرى مـفــرًا من احلـمل غــيـر الـشــرعى فى عالقـات
الشباب والفتيات"? 

يـقول الطبيب: "لـست  أنا الذى أرى ذلك ولكن الـواقع هو الذى يؤكد هـذه احلقيقة وإال
شروع فى كل دول أوروبا وفى أمريكا? أال تعلم اذا تفسرين ازدياد نسبة احلمل غير ا
ـدارس االبـتدائـيـة والـثانـويـة فى الـسويـد والـنـرويج ال تضم إال أن هـنـاك فـصوالً   كـامـلـة با
ـنـحرفـ هى من ب دمـن وا األطـفال غـير الـشـرعيـ وأال تعـلـم أن نـسبـة كبـيـرة من ا

?" هؤالء األطفال غير الشرعي
مـارسة وتقـول الـفتـاة: "لكن أالحـظ أن عددًا  ال بـأس به من الفـتـيات يـسـتجـ بسـرعـة 
اجلـنس مع أى شـاب يبـدى إعجـابه بـهن وعـندمـا أحذر أى واحـدة مـنهن تـقـول لى: إننى ال

ستقبل بل أريد أن أستمتع باللحظة". أفكر فى ا
يـقـول الطـبـيب: "ومـثل تلـك الفـتـيـات يدفـعن الـثـمن غالـيًـا  من بـعـد ذلك. فالـواحـدة مـنهن
تـعيش طـوال الوقت بـفكـرة رديئـة عن نفـسها ومـا أن جتد شـابًا  يـرسل لهـا بكـلمـات الغزل

حتى تندفع إليه وتكون النتيجة هى التورط فى حمل غير شرعى".
وتـقـول الـفـتـاة: "ولكـن احلمـل غيـر الـشـرعى لـيس مـشـكـلـة كـبـيـرة فى مـجـتـمع كـاجملتـمع

انى"?  األمريكى أو اإلجنليزى أو الفرنسى أو األ
يـقول الطـبيب: "إننى ال أقصـد أن ميالد طفل غـير شرعى يـسبب مشـكلة عاجـلة بالـنسبة
ا أقصد ثل مشكـلة سوف تنفجر فى هذا اجملـتمع بعد سنوات إ جملتمـع كبير وإن كان 
ـثال ستحاول أن احلمل غـير الشرعى يـسبب مشكـلة بالنـسبة للفـتاة. إن الفتـاة على سبيل ا
الـتكـتم على هـذا احلمل وسـتلـتقى بـعيون اجلـيران وكـلمـاتهم احلـادة. كمـا أن الفـتاة وكذلك
صديـقها يفـقدان الكثـير من احترام أصـدقائهمـا واألكثر أهمـية فقدان احـترام النفس. وقد
تـخدع الفـتاة نـفسـها وتـرحل من مديـنة إلى أخرى لـكن سيـظل هنـاك إحسـاس بالـعجز عن
احلصول على عمل ثم العجز عن احلـصول على مودة اجليران اجلدد. وقد حتاول الفتاة أن
ـكنه أن يـخـفى والدة طفل جـديد? إن حـمل طفل هـو إيذان تخـفى جتـربتـها لـكن من الذى 
يالد إنسـان جديد له أسئـلة عن  والده وعن والـدته ويريد أن ينـشأ فى أسرة متـماسكة
ـنعه الـكبـر من بعـد ذلك من اإلحسـاس بالـعار. ويـحمل الـلوم لألم ألنـها فـقدت الـوالد. ولن 
ؤكد أن هناك خجالً   واكتئـابًا  فى انتظار الطفل الولـيد تمامًا  كما أن هناك ولذلك فـمن ا
ثل هذا احلـمل غيـر الشرعى. إن خـجالً   واكتـئابًا  عـند األب واألم عـند انتـفاخ بـطن األم 
احلمل غـير الـشرعى أمـر يصـحب األم طوال حـياتـها حـتى ولو تـخلت عـن الطفـل وهو أمر
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ـثل هـذا الطـفل إن وجود مـثل هذا الـطفل يصـحب األب طـوال حيـاته حتى ولـو أنكـر أبوته 
نغصات النفسية". أمر يجعل حياة االثن مليئة با

وتقـول الفتاة: "أعـتقد أنه إذا حدث احلـمل غير الـشرعى ب اثنـ يرتبطـان بحب عميق;
فمن األفضل أن يتزوجا لتكون احلياة أكثر قبوالً  ".

شكالت ولكن يـظل هناك خيط رفيع يـقول الطبيب: "هـذا احلل قد يريح من الكثـير من ا
من الـشك فى قـلب الشـاب خـيط تقـول كـلمـاته: لـقـد أسرعت بـاحلـمل لتـعـتقـلـنى فى الزواج.
وهـنـاك خـيط آخـر من الـشـك فى قـلب الـفـتـاة تـقـول كلـمـاتـه: لقـد أضـاع مـنى احلـمـل فـرصة
يالد يعـاد الطبيعى حلدوث ا الزواج بـشخص أفضل منه. ثم يولد الطـفل من بعد ذلك قبل ا
بعـد الزفاف إنه يـولد بعد ثالثـة أشهر من الـزفاف أو خمـسة على أفـضل الظروف. وهذا ال
نع أن يرفع اآلخـرون حواجبـهم تعجبًـا من سرعة اإلجنـاب بعد الزفـاف. ولكن هذا أفضل

بكثير من ميالد الطفل دون أب".
وتـقول الـفتـاة بدهـشة: "كل هـذا يخـفيه حـادث إعجـاب شاب بـفتـاة وتطـور هذا اإلعـجاب

إلى عناق ب جسدين"?
يـجـيب الطـبيب ضـاحكًـا : "إن هذا احلـادث له قدسـية كـبيـرة فيه تـستـمر احلـياة ولـهذا
فـالـفتـاة الـلبـقـة هى التـى تعـرف كـيف تتـولى قـيادة عـواطـفهـا ولـست أعنى أن تـكـون باردة
ولـكن أعـنى أن تـوقف تـيـار الـتـدفق الـسـلـوكى عـنـد الـشـاب فـتـمـنع اقـتـحـامه لـهـا; فـالـشاب
احلـسـاس يشـعـر بـالـذنب سـريـعًـا ويـتـراجع إذا مـا شـعـر أنه قـد تـسـبـب فى جـرح مـشـاعر
صـديـقته كـما أن الـفـتاة ال بـد أن تكـون جـادة إذا ما شـعرت أنـها أمـام شـخص أنانى غـير

حساس ال يهتم إال بالتقدم سريعًا إلى الفراش".
وتقـول الفـتاة ضـاحكـة: "إن أى اثن _ شاب وفـتاة _ لـو استـمعـا إلى آرائك فلـن يكون

هناك حب بينهما. أنت قاتل للحب بكلمات هادئة".
فـيضحك الطـبيب قائالً  : "ليس هـدفى أن أقتل احلب ولكن أن أنقـذه من الدموع. وعلى
ى لـفكرة إنـقاذ الـفتاة لـنفـسها من مـتاعب احلـمل غير أيـة حال هنـاك تقـدم فى اجملتمع الـعا
الـشـرعى. وقـد اكتـسـبت الـفتـيـات اآلن خـبرة فـى صد الـشـاب عن الـتمـادى فى الـغـزل الذى
يقود إلى مـا بعد ذلك من متـاعب; فالفتـاة ترفع يده بهـدوء عن خصرها أو تنـبهه إلى أنها ال
تـعـتـقـد أن الصـداقـة بـ الـشـاب والفـتـاة ال بـد أن تـفـضى إلى الـلقـاء اجلـسـدى وسـيـحاول
الشاب مـرة ثانـية وثالـثة; ألنه قد يـخدع نفـسه ويتـصور أن الفـتاة ترغب فى إظـهار نفـسها
نال. وهنا يجب على الفتاة أن تكون حاسمة بهدوء فإما الصداقة دون كفتاة ليست سهلة ا
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مالمـسة جـسديـة أو االفتـراق. قد يـقول الـشاب: لـكنك قـلت إنك معـجبـة بى? فعـلى الـفتاة أن
تـرد فى نـفس الـلـحظـة: لـكن ال أريـد أن يـتحـول إعـجـابى بك إلى إجـبـار لك لتـبـنى طـفل غـير

شرعى أو إنكاره.
ـة الرغـبة فى اخـتبـار نفـسك وإرضاء وقـد يقـول الشـاب: حسـنًا  إن هـذا دليل عـلى أنك عد
ثل هـذه احلـدة قد يـجـعلـها تـسـتسـلم وقد أنـوثتـك. وهنـا يجب أن تـنـتبه الـفـتاة إلى أن اجلـدال 
تقـول لنفـسها: إن غرائـز هذا الشـاب قوية ويـجب أن أظهر له قوة أنـوثتى. إن مثل هـذا التحدى
يصل بـها إلى االستـسالم لرحلة األلم الـتى حتدثنـا عنهـا من قبل. إن على كل فـتاة أن تعرف أن
ـرأة بأن الـعنـاق مسـألة سـهلـة لكن كل آدم ال آدم منـذ أن نزل إلـى األرض وهو يـحاول إقـناع ا
ر بـتجـربة حـمل طـفل. إن الفـتاة الـذكيـة هى التى تـعلن أنـها حتب احلب وقـادرة على كل شىء
لكـنهـا ترغب فى ادخار قـدراتها لـتمـنحهـا إلى الشاب الـذى يعرف كـيف يبـنى معهـا بيتًـا ويكون
مسؤوالً معها عن نشأة طفل; ألنها لن تضحى أبدًا بأى قدر من احترامها لنفسها باالندفاع إلى
المـسة اجلـسـدية دون زواج تـلك الهـوة الـتى تنـتـهى بتـسعـة أشـهر من عـذاب احلمل دون هـوة ا

مساندة من أبى الطفل ثم ميالد طفل غير شرعى".
وتقول الفتاة: "ولكن هل معنى ذلك أن الشباب كلهم سيئون"? 

فيقول الطبيب: "أنا لم أقل ذلك ولكنى قلت إن الشاب أثناء مراهقته يريد أن يستكشف
آفاق العالقة اجلسدية" .

اذا إذن تطـلب من الفـتاة أن تـقف ضد مـشاعرهـا? أليـست هى أيضًا ثم تقول الـفتـاة: "
فى حاجة إلى استكشاف العالقة اجلسدية".

فــيـقـول الـطـبـيب: "إنــنى أحتـدث عن الـفـتـاة ألنـهــا فى الـغـالب هى الـتى تــتـحـمل الـنـتـائج
? إن هذا ال الصعبـة  هل سمعت عن شـاب عانى من آالم الوضع ومن الـبحث عن أم للـجن
ـاذا تنسـ أننى قلت إن يحـدث ولذلك فعـلى الفـتاة مسـؤولية كـبيـرة فى حمايـة نفسـها. ثم 
ـاذا تنسـ أن الشاب يبـحث غالبًا عن الفـتاة هى التى حتـدد للشاب مـسار سلـوكه معها? و
ثل العلـيا وأن القلـة القليـلة هى التى تتصـرف بعكس ذلك? إننى الصداقـة مع فتاة حتتـرم ا
ـلذات ولـكـنى أعلم أعـلم أن فى كل إنـسان _ رجل أو امرأة _ رغبـة خـفيـة فى مـعرفـة كل ا
ـثل الـعلـيا تـفرض عـلى الشـاب أن يخـجل من الـتمـادى فى الغـزل. وتفـرض هذه أيـضًا أن ا

ثل العليا على الفتاة أن تستكشف كل ملذاتها مع من حتب ومن خالل الزواج". ا
وتـقـول الفـتاة: "ومـاذا عن الـشاب الـذى يجـبر الـفـتاة فى أول لـقاء له مـعـها عـلى فعل كل

شىء"? 
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فيـجيب الطـبيب بقوله: "هـذا لون من االغتـصاب ورغم أن كل اجملتـمعات تـعاقب الشاب
سـؤولية; ألنها خرجت مع شاب غـتصب أشد أنواع العقاب إال أنـنى ال أعفى الفتاة من ا ا

لم تتعرف عليه جيدًا ".
وتـقول الـفتـاة: "ولكـن اجملتـمع الغـربى كـله حتدث فـيه صـداقات ولـو من خالل أن توقف

الفتاة سيارة فى الطريق ليوصلها سائق السيارة إلى أى مكان".
فيقول الطبيب: "واجملتمع الغربى كله يشهد عمليات قتل واغتصاب تبدأ بهذا األسلوب.
والـفتاة فى معظم دول أوروبا وأمـريكا تصرّ حالـيًا  على أن تصل إلى منزلـها بنفسها. وإذا
اضطـرتـها الـظـروف وجلأت إلى شـخص عـابـر ال تعـرفه لـيوصـلـها إلى مـنـزلهـا; فـعلـيـها أن
كن. وقد تسـمع الفتاة _ توضح له أنـها فى عجلـة من أمرها وعلـيها الـوصول بأسرع مـا 
? إن هذا اذا ال حتاول ولو كانت حسنة التربية _ نداء فى داخلها يسائلها بصوت خفى: و

الصوت موجود ويجب كتمه ألنه سيحول احلياة إلى رحلة ندم".
ثالية أيها الطبيب"?  اذا تتحدث بكل هذه ا وتتساءل الفتاة: "و

فيقول الـطبيب: "أنـا أحتدث بصـدق عن ضرورة حمـاية الفـتاة لنفـسها; ألن الـفتاة عـليها
ضـى فى إثـبات أن تـعـلم أن الـشـاب  تـصـمـيـمه وتـلـقـيـنه عـلى أسـاس أنه مـقـتحـم وهـو 
رأة. أما إذا تمادى أكثـر من ذلك; فإنى أدعو الفتاة إلى رجولـته إلى احلد الذى توقفه فـيه ا

استعمال العنف معه لوضعه عند حدود ال يجب أن يزيد عنها".
تقول الفتاة: "إن الشباب عندما سأقول لهم كلماتك هذه سيتهمونك بالتزمت".

ويـقـول الطـبـيب: "إننى ال أفـرض تـزمتى عـلى أحـد ولكن واقع اخلـبـرة الطـبـية وعـشرات
اآلالف من األبنـاء غير الـشرعيـ ووجوه األمـهات الصـغيـرات التعـيسـات هو الذى يـدفعنى

إلى قول ذلك".
رأة إال بعد اخلطوبة والزواج"? فتقول الفتاة: "إذن ال داعى ألى اقتراب ب الرجل وا
يـقول الـطبـيب: "إننى مع هـذا الرأى وإن كـنت أتمـنى أن تسـتمـر فتـرة اخلطـوبة عـام

حتى يـتـثـبت كل طـرف من مـشـاعر اآلخـر وأن يـنـمو احلـب احلنـون الـكـر ويـتقـدم لـيـكون
الـشـاب مــسـؤوالً عن مـيالد طــفـله مع زوجـته بــدالً من دمـوع األم وهى تـمـأل شـهـادة مـيالد
الطـفل مع علمها أن والده ال يرغب فى نسـبته إليه. وهذه العبارة منـتشرة جدًا  على ألسنة

األمهات الصغيرات الالتى وقعن فى مأساة احلمل غير الشرعى".
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تظل العيون كالرادار الباحث عن حقيقة غائبة.
; النـصف األول مـنهـا بـالنـسـبة لـلـشاب مـنـذ عامه واحلـقـيقـة الـغائـبـة تنـقـسم إلى نصـفـ
اخلـامس عشـر هى الـصورة الـواقـعيـة لـفتـاة مـا فهـو يـريد أن يـعـرف أكثـر عن هـذا اجلنس

اآلخر.
والنصف الـثانى من احلقـيقة الـغائبـة عن الشاب هـو رغبته الـعميـقة فى أن يتـعرف على

مواهبه وعلى قدراته االجتماعية.
ت وفى أعماق الـفتـاة الغائـبة والتى تـبحث الفـتاة عـنها هـو رغبتـها فى معـرفة كل ما 
بـصلة إلى عـالم اجلنس اآلخـر: كيف يفـكر وهل تتـشابه مـشاعره مع مـشاعر الـفتاة أم أن

هناك اختالفات جوهرية? 
ونصف احلقـيقة اآلخـر الغائب والـذى تبحث عـنه الفتـاة هو رغبـتها فى مـعرفة قـدراتها

واهب? ومواهبها وهل يقدر اجملتمع الذى تنتمى إليه هذه القدرات وتلك ا
ويختلف كل مجـتمع فى أسلوب استجابته لرحلة بـحث الشاب أو الفتاة عن هذه احلقيقة
الغـائبة بـنصفـيها; فـبعض اجملتـمعـات يسمح بـاختالط الشـباب والفـتيات والـبعض اآلخر ال

يسمح بذلك.
إن لكل مجتمع تقاليده وعاداته.



±≥∞

ففى أمريكـا توجد مدارس مختلطة فى بعـض الواليات ومدارس للشباب فقط ومدارس
انيا. ثالثة للفتيات فقط. وكذلك فى فرنسا وإجنلترا وأ

دارس هى اخملتلطة وعدد كثير من أما فى منطقة مثل الشرق العربى; فعدد قليل من ا
البالد تنفصل فيه دراسة الشباب عن دراسة البنات.

وتـظل عـينـا الشـاب تبـحثـان عن صورة حـقـيقـية لـلجـنس اآلخر. إنه يـحاول االقـتراب من
صديقـات األخت حتى يتـعرف على اجلـنس اآلخر ويحاول أن يـقرأ فى كل مجـلة أو جريدة
األخبـار والتحقـيقات التى تـتناول اجلنس اآلخـر. إن عينيه تـبحثان عن مـعنى احليـاة اليومية

للجنس اآلخر وتفاصيلها.
وكذلك عينـا الفتاة تبحـثان عن صورة حقيـقية للجنـس اآلخر. إن عينيهـا ترقبان أصدقاء

األخ أو األقارب الذين فى مثل عمرها أو أكبر قليالً  .
وبـوسيلة أو بأخرى هـناك فرص للحصـول على معلومات وانـطباعات عن اجلنس اآلخر

وفى نفس الوقت تزداد معرف اإلنسان بجنسه.
وال يـترك الـشاب أيـة فـرصة لـلتـعرف عـلى اجلنـس اآلخر; فـهو يـحاول الـسفـر إلى خارج
مجتمعه إلى اجملتمعات التى توجد بها جتمعات شبابية من اجلنس وكذلك الفتاة ال تترك

فرصة للتعرف على اجلنس اآلخر إنها حتاول أن ترى وحتس كيف يتصرفون.
وحتـدث محـاوالت التـعـرف على اجلـنس اآلخـر بدءًا مـن زيارة األسـر األخرى الـتى تـتيح
عـن طريق الصـدفة لـقاء الـشاب بـالفتـاة أو لقـاء الفـتاة بـالشاب. ودائـمًا يـولد مـجال لـلحديث

أل فجوات الصمت التى فى أعماق كل شاب وفتاة.
ـتلئ بـدرجة وعنـدما تـتـاح للـشاب فـرصة االنـضمـام لنـاد من الـنوادى الـرياضـية; فـهو 
ارسون لعبة يحبونها وما أجمل عالية من الرضى. إنه يوجد ب شباب من نفس عمره و
أن تـتـاح جملـموعـة من شـبـاب نـادٍ ما فـرصـة الـلـقـاء مع مجـمـوعـة من فـتيـات نـادٍ آخـر إنـها

زيد من التعرف على أوجه النشاط عند كل فئة. فرصة 
وأجــمل مــا يـسـبـب اإلحـســاس بـالـرضـى الـنــفـسى هــو أن يـشــتـرك نـادٍ مــا فى الــقـيـام
دينة وأن يدخل فى مـنافسة مع نادٍ آخـر للجنس اآلخر ـشروع اجتماعى ألهـل احلى أو ا

فى تأدية اخلدمة نفسها.
إن العـمـر الـشاب يـحـاول استـكـشـاف دنيـا اجلـنس اآلخر حـتى من خالل الـهـوايات وال
أنـسى أبـدًا  هـذا الـشـاب الـذى بـلغ اخلـامـسـة عـشـرة وكـانت هـوايـته جـمع طـوابـع الـبـريد
وحاول أن يـقرأ عن تـاريخ العالقـات االجتـماعـية عن كل بـلد ووضع لـذلك قامـوسًا  صـغيرًا
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يـضم الـعـادات والـتـقالـيـد فى مـخـتـلف بـلـدان الـعالم. وهـنـاك هـوايـة جـمع األحـجـار ودراسة
وسيقى والرقص الشعبى. الطبيعة وهناك األلعاب الرياضية وهناك فرق ا

إن العمر الشاب ال يترك فرصة للتواجد االجتماعى والفنى إال ويقبل عليها والهدف هو
ـعـلـومـات عن اجلـنس االسـتـمـتـاع الـفـنى والـعـلـمى والـريـاضى وأيـضًـا  ال مـانع من جـمع ا

اآلخر.
ثال فإن اجملتمعات التى تـنشط فيها ب الشبـاب احلركة الكثيفة يزدهر وعلى سبـيل ا
قـابل جلمـعيـات الكـشافـة التى رشـدات وهى ا فيـها أيـضًا  نـشاط الـفـتيـات فى جمـعيـات ا

تنضم إليها البنات.
رشدات تتبـارى فى تقد اخلدمـات للمجتـمع الذى تنتمى وكل من جمعيـات الكشافـة وا

إليه 
وهناك جمعيات للفالحة ولتنسيق الزهور والطيران الشراعى.

ـراهق بـالـقدرة عـلى الـتـعاون مع ـكن أن تـمأل حـياة ا إن كـل هذه األلـوان من الـنـشاط 
الغير واكتساب معلومات جديدة فى اجملاالت كافة.

ـحـاولـة تشـجـيع االبن أو ـراهـقـة  ـراهق أو ا ومن الالئق والـواجب أن يـهـتم ولى أمـر ا
االبنة على مزاولة هذه األلوان من النشاطات.

ـهـارات ـراهق بــعض ا كــمـا أن عـنــايـة ولى األمــر يـجب أن تـتــجه إلى مـحــاولـة تـعــلـيم ا
ـكن أن األسـاسـيـة مـثل قـيـادة الـسـيـارة. إن إشـراك االبن فى مـدرسـة لـقـيـادة الـسـيـارات 
ـكن أن يجـنبه محـاوالت التـعلم بـعيدًا يـكسـبه اخلبرة الـالئقة بـهذا الـلون من الـنشاط كـما 

ا فى ذلك من أخطار. عن مراقبة األسرة 
والغرض من كل نشاط اجتماعى أو رياضى هو أن يكتسب الشاب الثقة فى نفسه وأن

شكالت اخملتلفة. واقف اخملتلفة وأن يتجنب الوقوع فى ا يتعلم فن السيطرة على ا
ـراهق الـفـرصـة لرؤيـة الـشـخـصيـات اخملـتـلـفة فى كـمـا أن الـنشـاط االجـتـمـاعى يعـطى ا
اجملـاالت اخملـتلـفة ويـتقن مـا يثـير إعـجاب اآلخـرين ويـتعـلم ماذا يـعجـبه من سلـوك اجلنس
ـناقشـات تضيف إلى مـعلوماته اآلخر ومـاذا ال يعجـبه ويدخل فى منـاقشات مـفيدة. وهذه ا

اجلديد وتوسع مداركه وتعمق أفكاره.
وكل نـشـاط اجـتـمـاعى أو ريـاضى يـسـاعـد الـشـاب _ أو الـفـتـاة _ عـلـى أن يرى صـفـاته
الطـبـيعـية فى عـيون اآلخـرين دون حـاجة إلى الـتظـاهر أو الـتكـلف كـما تـتيح هـذه األنشـطة
للشاب أو الفـتاة أن تظهر فيه عناصر القـدرة على القيادة واإلدارة ومدى التعاون مع غيره
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ويكتسب الشاب أو الفتاة من هذه األنشطة الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأى.
وفى الـعشـرين عامًـا  األخـيرة انـتشـرت بـ الشـباب والـفـتيـات عادة جـديـدة: إنهـا دعوة
ـيالد أو مـنـاسـبات ـنـاسـبـة أعيـاد ا ـنزل سـواء  األصدقـاء والـصـديـقـات إلى حـفالت فى ا

ناسبات. النجاح فى االمتحانات أو غير ذلك من ا
كن ومثل هـذه االحتـفاالت عـليـها أن تـراعى أساسًـا  ظروف األسـرة االقتـصاديـة فال 

ألسرة محدودة الدخل أن توجه الدعوة لعدد كبير من أصدقاء الشاب أو صديقات الفتاة.
وفى مثل هذه االحتـفاالت على الشباب أو البنات أن يـراعوا إمكانات بعضهم فإذا كان
ثل هذه احلـفلـة يعلم أن إمـكانات أسـرته كبيـرة; فعـليه أال يبـالغ فى أسلوب الشاب الـداعى 

االحتفال احترامًا لظروف غيره من أصدقائه.
ودعونى أقل إن بعضًـا من الشباب والـفتيات يتـخذون من هذه الدعـوات فرصة الجتذاب
الهدايا تلك الهدايا التى ترهق بدورها ميزانيات األسر األخرى التى ينتمى إليها األصدقاء
والصـديقات الـذين توجه لهم الـدعوة. لذلك أقول لألسـرة وللشـاب وللفتـاة: ليظـهر كل إنسان
تبادلة فى مثل هذه احلفالت ال تنم عن بقدراته الواقعية وال داعى للمـغاالة. ثم إن الهدايا ا

قيمة صاحبها بل عن مجرد رغبته العميقة فى حتية زميل أو زميلة.
ناسبة مـا فى بيت أحدهم; فعلى راهقـات  ـراهق أو ا وعندما تتم دعـوة مجموعة من ا
ولىّ األمـر أن يـكـون موجـودًا ويـا حـبذا لـو وجه ولىّ األمـر دعـوة آلباء بـعض أصـدقـاء ابنه;
لـيكـونـوا جمـيـعًا  مـوجـودين مع شلـة الـشبـاب وكـذلك على األم أن تـكـون موجـودة فى أثـناء

دعوة ابنها لعدد من الصديقات.
نـزل أثنـاء دعوة أحـد األبنـاء ألصدقـائه يؤثـر نفـسيًـا  علـى سلوك ووجود األم أو األب بـا
اجملـموعة الـشبـابية. إن الـشبـاب عندمـا يجـتمعـون معًـا  قد يفـقدون قوة الـضبط االجـتماعى
الالزم لـلسـلـوك الالئق. وإذا مـا اشـتـد الصـخب فى احلـجـرة الـتى يـجـتمـع فيـهـا الـشـباب أو
الفتـيات; فعلى األب أن يـدخل جملرد سؤال الشـباب أو الفتـيات إذا كانوا يـرغبون فى شرب
قـلـيل من الـشاى أو الـقـهـوة أو الـعـصـيـر. وأيضًـا  إذا مـا اشـتـد الـصـمت فى احلـجـرة التى
يجـتـمع فـيهـا الـشـباب أو الـفـتيـات; فال بـد لألب أن يـدخل لـيسـأل إذا مـا كـانوا يـرغـبون فى

شرب قليل من الشاى أو القهوة أو العصير.
إن وجـود األم أو األب أثــنـاء اســتـقـبــال أو وجـود أو وداع أصــدقـاء االبن أو صــديـقـات

االبنة أمر مهم; ألن السلوك عند األبناء أو البنات ينضبط حتت قيادة الكبار.
وقـد يحاول األبـناء االنفـراد بأنـفسهم وقـد يقول واحـد من األبناء لـوالديه: "البد أن تـثقا
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فى سـلـوكى لـقـد كـبـرت وكـبر أصـدقـائى وال بـد من احـتـرام ذلك". وسـوف يـسـمع مـثل هذا
االبن من والده قوله: "عندمـا تكبر بالتمام فمعـنى ذلك أن تستقل بحياتك وهذا ما لم يحدث
حتـى اآلن. ولذلك فال أحد يشك فى أنك تـواصل طريقك إلى النـضج ولكن ال بد من احترام
قواعد احليـاة فى البيت. وأهم قاعـدة من تلك القواعـد أال تستقـبل أصحابك دون وجود أحد

نزل". فى ا
ومـثل هـذا الــكالم ال يـقـال فـقط فـى الـبالد ذات الـتـقــالـيـد احملـافـظــة بل صـار يـقـال فى
أمريكـا وفى فرنسا وفى إجنلـترا. والسبب بـبساطة هـو أن الكبار صـاروا يتجهون اآلن إلى
االنضباط األسرى بـعد موجات من الـتحلل األسرى استـمرت فترة طـويلة من الزمن وكان

من نتيجتها تعاسة شاملة عاشتها أعداد كبيرة من البشر.
إن الـفتاة فى أمـريكا صـارت اآلن تعيش وهـى متقـبلة فـكرة الرقـابة من األسرة ألن فى
ذلك حـمايـة لـهـا من مـجـهـود صـعب كمـا أن فـكـرة انـفـصـال الـفتـاة عن أسـرتـهـا وانـفـصال

الشاب عن أسرته فكرة مشكوك فى جدواها وجناحها.
قبول تمامًـا  أن تقول الفتاة األمريـكية للشاب الـذى يلح على اخلروج معها: وصـار من ا
ـا لها من منافع" "ال أسـتطيع ذلك ألنى أرى أن مثل هـذه اللقاءات لهـا من األضرار أكثر 
وهى قـد تـفعل ذلك وهى مـلـيئـة بـالغـيظ والـضيق ولـكـنهـا حتس مع الـغيـظ والضـيق بـأهمـية

الضبط االجتماعى وبأنها تدخر عواطفها لإلنسان الذى ستعيش معه إلى األبد.
ـقبـول أن يسـمع الـشاب عن األضـرار الـناجتـة عن اجلـلوس مع فـتـاة بعـيدًا وصـار من ا
عن عيـون األهل واجملتمـع. إنها تـقود بـبساطـة إلى محـاوالت استـكشاف كل مـنهـما ألسرار

رأة دون أن يوجد بينهما حب حقيقى. العالقة ب الرجل وا
ناسب أن تلتقى جماعة من الشباب لقد صار الشباب والفتيات يـعلمون تمامًا  أنه من ا
ـنـفـردة ب مع جـمـاعـة من الـبـنـات حتت إشـراف أحـد الـكـبـار ال لـشىء إال ألن الـلـقـاءات ا

ا فيها من البهجة. ة أكثر  ؤ الشاب والفتاة لها من العواقب ا
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راهـقـة تـبدأ فى إعالن نـهـايـتهـا مـنذ بـدء الـعام ألن لـكل مرحـلـة من العـمـر نـهايـة فـإن ا
التاسع عشر. وتستغرق تلك النهاية مدة تقرب من أربع سنوات ليبدأ الشباب مرحلة جديدة

سؤولياته االجتماعية والعملية. من مراحل العمر: إنها مرحلة التلقى 
ا والشاب يجد فى نفسه الكثـير من اجلراءة على مناقشة مشاعره بشكل أقل خجالً   
كان حـاله عـنـد عـامه الـرابع عـشـر. إنه ينـظـر وراءه فـيـجـد أن مشـاعـره نـحـو اجلـنس اآلخر
ن أحبها بل كانت كانت سـاذجة ويكتشف أن فكـرته عن احلب لم تنبع من دراسة واقعـية 

نابعة من اإلخالص لفكرة احلب اجملردة.
والـفتاة جتد فى نفسها الـكثير من الشجاعة فى نـقد مشاعرها السابـقة. إنها قد تتعجب
عانى التى فيها وحاولت أن كيف سهرت الليالى وراء فكرة احلب وكيف طاردت األغانى وا
ـعانى كـلها تـقريبًـا  أمام اختالف سـلوك من أحبت تطبـقهـا على مشـاعرها ثم تـهاوت تلك ا
عن الصـورة الـتى كانت تـتوقـعهـا. إن اإلنسـان فى عامه الـتاسع عـشر يـبدأ فى رؤيـة الواقع

ا كان يراه فى عامه الرابع عشر. بعمق أكثر 
إن الكائن منـا فى عامه الرابع عشر يندفع إلى بطـولة مسرحية اسمها: "احلب حق لى"
ويبـدأ الـشـاب فى اختـيـار فـتـاة من اجلنس اآلخـر ويـلـصق بـها كل الـصـفـات اجلمـيـلـة التى
يـتمـناهـا فى أى امرأة وتـبدو فى  عـينـيه وكأنهـا النـموذج اجملـسد لـلكـمال األنـثوى  وما إن
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تـتـاح للـشـاب الـفـرصة لالقـتـراب من تـلك الـفـتاة عـمـلـيًـا حتى يـتـهـاوى هـذا التـمـثـال ويـغرق
ر بعض من الوقت ويتم الشفاء من هذا احلزن تدريجيًا. الشاب فى احلزن قليالً  ثم 

والـفتـاة كذلك أيـضًا . إن مـشاعـرها تـفور بـرومانـسيـة رائعـة وساذجـة فى آنٍ واحد مـنذ
عـامهـا الـرابع عشـر وتخـتـار شابًـا من اجلـنس اآلخر وتـراه أجمـل ما رأت فى كل احلـياة
ـثـال والـنـموذج وتـلـصق فيه _ بـخـيـالـها _ كـل الصـفـات الـرائـعـة فى الـرجل عـمومًـا . إنه ا
تـسـهـر الـليل لـتـتـحـدث مع خيـاله وحتـلم به وقـد أعـد لـها بـيـتًـا جـميالً واشـتـرى لـهـا أجمل
آزق التى تـمر بهـا. ويظل هذا الشـاب بطالً   لكل أحالم الـيقظة الهـدايا وأنقذهـا فى كل ا
ثم يحـدث أن تقـترب الفـتاة من هذا الـشاب فـتراه على غـير الـصورة اخليـاليـة التى رسمـتها
ر قليل من الوقت له وهنا تتساقط أوهام قصـة احلب وتسقط معها بعض من الدموع و

ويتم الشفاء من احلزن على هذا احلب تدريجيًا .
اذا إذن يعـيش اإلنسان كل هذا اخلـيال الذى يتعـاقب فيه الفرح مع رء:  وقد يتسـاءل ا

احلزن?
وأقول بهدوء: إن اإلنسان فى عمر الرابعة عشرة يقوم باختبار قدراته واستكشاف مشاعره
مثـلون عنـدما يسـتكشـفون مـواهبهم إنـهم يشعـرون أن فى داخلهم طـاقة ما تمـامًا  كـما يفـعل ا
يحبـون التـعبيـر عنـها فمـا بالـنا برغـبة الـكائن الـبشرى فى الـتعـبير عن عـواطفه? إنه يـحتاج إلى
ـسـتقـبل قـادم" وهكـذا ينـشط اخلـيال فى الـتـدريب علـيـها والـتـدريب دائمًـا  هـو "تصـور خـيالى 
الرابعة عـشرة فى تصـور العاطـفة  ويبدأ فى الـتدريب علـيها بكـل ما فيهـا من مشاعـر ثم يفاجأ
بـأن الـوقت والـظـروف وطـبـيـعـة الـشـخص ال تـتالءم مع مـا فى مـشـاعـره من رقـة وحـلـم; فـيـحدث
الصدام األول ب اخليال والواقع وتتهاوى قصة احلب األولى اخليالية. لكن السؤال الباقى هو:

هل استفاد الشاب _ أو الفتاة _ من تلك التجربة األولى?
نقول: 

ـثاليات وكيفية شاعر على تصور ا ـ بـالتأكيد نعم واالستفـادة تتركز فى عمليـة تدريب ا
الـتـضــحـيـة من أجـل اآلخـر وسـبـر أغــوار الـشـخص اآلخــر بـهـذا اخلـيــال. كل ذلك يـضـيف
للشباب _أو للفتاة _ خبرة عـالية ويتم صقل هذه اخلبـرة من خالل الواقع ويتعرف الشاب
_ أو الفتاة _ على احلقيقة الواضحة وهى أن احلب ال يقوم على التخيل فقط ولكن على

يزاته. مدى تقبلنا لصفات الطرف الثانى و
ولذلك فإن اإلنسان _ شابا أو فتاة _ عندما يبلغ التـاسعة عشرة يجد نفسه واحدًا  من

أربع مجموعات:
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* اجملموعة األولى* اجملموعة األولى: وهى التى يدخل الـواحد منهـا فى عالقة عاطـفية جديـدة. وتقوم هذه
الـعالقة على معرفـة ال بأس بها بكل ظـروف الطرف اآلخر على أسـاس واقعى وبالتالى فإن
ـسـؤوليـة. هذا اإلحـساس لـقـاءات الشـخص منـهم مع من يـحبه فـيـها جـزء من اإلحسـاس با
جـيـد ولــكـنه أيـضًــا  إحـسـاس ثـقــيل; ألنه يـشــتت قـدرات اإلنـسـان فـى مـجـال دراسـته. إن
اإلنـسـان منـهم يـسـعى للـتـواجـد مع من يحـب معـظم الـوقت ويـكون ذلك عـلى حـسـاب قدرته

على إجنازات أساسية يجب أن يقوم بها الكتساب مكانة علمية أو أدبية.
* واجملـمـوعة الـثانـية:* واجملـمـوعة الـثانـية: وهى الـتى يعـرف الواحـد فيـها أنه غـيـر مسـتعـد جديًـا للـوقوع فى
احلب ولـكـنه يـرتـبط بـعـالقـة صـداقـة مـنـتـظـمـة مـع فـرد من اجلـنس اآلخـر وهـذا الـنـوع من
طلوب دائمًا الشباب قد ينساق إلى عمق التجربة اجلنسية الكاملة دون مشاعر لذلك فمن ا
 أن يكون الـلقاء مع اجلنـس اآلخر فى إطار جمـاعة من الشـباب التى لهـا هواية ما; ألن فى

ذلك وقاية أكيدة من التورط غير الناضج.
* اجملمـوعة الثـالثة:* اجملمـوعة الثـالثة: وهى التى يـكون الواحد مـنهم علـى غير استـعداد للـدخول فى عالقة
مـنـتظـمة مع طـرف من اجلنـس اآلخر ال لـعدم الـثقـة بالـنفـس ولكن ألن اإلنـسان مـنهم غـير
مستعد للتجربة الرومانسية أو التورط فى عالقة جسدية تسلب منه طاقته على العمل بإتقان

هنى. للتفوق العملى أو ا
* اجملموعة الرابعة:* اجملموعة الرابعة: وهى التى يكون اإلنسان مـنهم خجوالً فى تعامله مع اجلنس اآلخر وال
ينسحب هذا اخلجل لـيؤثر سلبيًـا على طاقته اإلبداعية بل يـكون اإلنسان منهم مـنتجًا  وناضجًا
ـبـتـكـرين فى الـعـلوم والـفـنـون كـانـوا من هذا  وال بـد هنـا من أن نـقـول: إن بـعـضًـا  من أعظم ا

نع أحدًا من أن يتزوج ويبنى حياة أسرية ناجحة. النوع اخلجول وهذا اخلجل لم ولن 
تعددة من الشباب ألذكر أن كل إنسان منهم هو كائن وقد قمت بعرض هذه النوعيـات ا
طـبـيـعى وعـادى. أقول ذلـك ألن بعـضًـا  من الـشبـاب يـتـهم إحـساسـه باخلـجل بـأنه عـقـبة فى
سـبـيل بنـائه حليـاته العـاطفـية والـبعض اآلخـر يتـهم نفـسه بأنه غـير أمـ فى مشـاعره; ألنه
يـبحث عـن لقـاء متـجـدد مع أى طرف مـن اجلنس اآلخـر جملـرد إثبـات الوجـود. بل هـناك من
الــشـبــاب عـلى وجه اخلــصــوص من يـنــغـمس فـى عالقـة جــسـديــة جملـرد إثــبـات اإلحــسـاس

بالرجولة ألنفسهم وغالبًا ما يخرجون من مثل هذه التجارب بإحساس كبير بالذنب.
إن الـشبـاب قـد يـنغـمس فى عالقـة عـاطـفيـة عـميـقـة أو يـنغـمس فى عالقـة جـسـدية كـامـلة
ومتكررة ودائمـة; فيعانى من ثقل العالقة على كتفـيه وال يستطيع التفرغ لإلجناز الدراسى;
ألنه يحس دائـمًا بـاإلثارة وبـالرغبـة فى االندمـاج أكثـر وأكثـر فى مثل هـذه العالقـة ويعانى
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من بعـد كل لقاء مع من يـرتبط معهـا بهذه الـعالقة من اإلحساس بـالذنب ويتـبدد منه الوقت
فال يجيد التحصيل الدراسى.

راهـقة ال يـجب أن يجـد السـيارة الـفارهـة والعالقـة السـهلة; ألن إن الـشاب فى مـرحلـة ا
ذلك يبدد طاقاته فى التظاهر ويعانى من عنف اإلحساس بالقلق فى التلقى الدراسى.

كنه أن يتوازن دراسيًا فى مثل هذا اإلطار. وعدد نادر من الشباب هو الذى 
وعدد أقل ندرة من الشباب هو الذى يتمـيز بالطموح الثابت وبالقدرة العالية على حتمل

سؤولية وال بد أن تكون زوجته مثله. ا
وتشـهد العـيادات النـفسـية فى أوروبا وأمـريكـا عددًا كبـيرًا من الـشباب الـذى يعانى من

بكر. هنة وذلك بسبب الزواج ا التشوش والقلق واالرتباك وعدم القدرة على حتديد ا
شاعرهم فال ولنا أن نـلحظ أن الذين يرغبون فى استـكمال تعليمهم اجلامـعى يبخلون 
يـبـددونهـا فى الـعالقـة الـعـاطـفيـة أو اجلـسـديـة ولـكن الذيـن يعـمـلـون بـعـد الدراسـة الـثـانـوية
ـيلـون إلـى بدء احلـيـاة األسـريـة والـدخـول فى قـصص حب تـقـودهم إلى ـهنـى  والـتـأهيـل ا

الزواج فالعمل فى أى مهنة ال يتطلب الضبط النفسى الذهنى الذى تتطلبه الدراسة.
ولكن هل مـعنى ذلك أن الـشاب ال يـجب أن يسـمح لنـفسه بـالوقـوع فى احلب خـشية أن

يفشل دراسيًا?
إن أغـلب احلـاالت الـتى يرهـقـها االنـغـماس الـعـاطفى الـرومـانسى فى قـصص حب أثـناء
الـدراسة اجلـامـعيـة تدفع ثـمن ذلك من قـدرتهـا على الـتفـوق ولـكن هذا ال يـعنى أن اإلنـسان
الـشـاب ال يـجـب أن يـحـيـا دون عـاطـفـة خـصـوصًـا وأن احليـاة الـعـاطـفـيـة قـد يـتـحـكـم فـيـها
اإلنـسان وقـد تـتحـكم فـيه وتـهذيب احلـيـاة العـاطـفـية يـقـتضى امـتالك الـشاب _ أو الـفـتاة_

لهدف علمى أو فنى كبير.
راهقة إلى الزواج نراهم ؤكـدة أن غالبية من تقودهم العالقة الـعاطفية فى ا الحظة ا وا

يعيشون حياة مضطربة.
ـوذج جـديـد ـدن الـكــبـرى فى الـغـرب ظـهـر  ومع الـتــراخى االجـتـمـاعى الـذى أصـاب ا
لـلـعالقـات بـ الـشـبـاب والبـنـات خـصـوصًـا  هـؤالء الـذين وصـلـوا إلى الـسـنـة الـنـهـائيـة فى
التعليم اجلـامعى. لقد انغـمست أعداد كبيـرة من هؤالء الشباب والـبنات فى عالقات من نوع
خاص; فالـشاب يـتفق مع صديـقته على اسـتئجـار غرفـة مشتـركة بعـيدًا  عن األهل ويقـيمان

معًا  بعيدًا  عن أسرتيهما.
ـتـحـدة علـى أساس أن ت هـذه الـظـاهـرة فى الـواليـات ا ومـنـذ عـام ١٩٢٠ وحـتى اآلن 



±¥±

الشاب _ أو الفتاة _ يختبر أسلوب احلياة مع آخر قبل أن يتزوج.
وفى الـبدايـة انـزعج اجملتـمع األمـريكـى من هذه الـتـجربـة واعـتبـرهـا مسـاسًـا باألخالق

ولكن مع تقدم الزمن صار اجملتمع يتقبلها بشكل أو بآخر.
وحـتى كـتــابـة هـذه الـسـطـور هـنــاك بـعض من اآلبـاء واألمـهـات ال يــعـلـمـون أن أبـنـاءهم
يفعلون ذلك وهناك بعض آخر يعـلم هذا األمر ويتظاهر أنه ال يعلم شيئًا وبعض ثالث يعلم
وقف وبـعض رابع يرفض تـمامًا  حدوث ذلـك. وعندما وال يعرف كـيف يتصـرف إزاء هذا ا
يــواجه األب ابـنه أو ابــنـته; فـإن االبن _ أو الــبـنت _ يـقـول: "إنــهـا حـيــاتى وأنـا فى الــسـنـة
الـنـهائـيـة من الـتعـلـيم اجلـامعى ومن حـقى أن أعـيش كـما أريـد". وعـنـدما تـمت دراسـة هذه
ـسؤولـية ـارس ا اجملمـوعـات الشـبابـيـة وجد الـعلـمـاء النـفسـيـون أن غالـبيـة الـشبـاب جاد و
كـاملـة وأن كال منهم يـفكـر بشكل عـميق فى كـيفيـة حتويل هـذه العالقة إلى زواج دائم وأن
نـسـبـة كــبـيـرة مـنـهم تـتـزوج فى الـنـهـايـة. وهم لـم يـفـعـلـوا ذلك من أجل االنـغـمـاس فى الـلـذة
اجلنسـية ولكن الخـتبـار أسلوب احلـياة من كل أوجهـها وليـس فيهم شـاب متعـدد العالقات
مع عدد كبير من الـفتيات وليس فـيهم فتاة متـعددة العالقات مع عدد كـبير من الشباب. إن

سؤولية. كل إنسان منهم يتمتع بقدرة كبيرة على حتمل ا
ولكـن يبقى السـؤال التالى: مـا مستـقبل مثل هذه الـعالقات التى ال يـوافق عليـها اجملتمع

األمريكى فى غالبيته?
مـن الـواضح أن أمـريــكـا كـأى مـجــتـمع بـشــرى آخـر تـمـر هــذه األيـام بـتـغــيـر سـريع فى
التـقاليد وأن الـوقت وحده هو الـذى سيحـكم على مثل هـذه العالقات هل هى سـليمة أم ال.
ـوذج أسـرى نـاجح بال آثـار جـانبـيـة فـسوف فـإذا كـانت مـثل هـذه العالقـات سـتـتـحول إلى 
يـتـقــبل اجملـتـمع ذلـك. أمـا إذا ظـهـرت فـى مـثل هـذه الــعالقـات الـكـثــيـر من الـعــيـوب فـسـوف

يرفضها اجملتمع.
ط احلـياة ولـكن لهم أن يـنظروا إلى وكـلمـتى للشـباب هـنا أال يـحاولـوا تقـليـد أحد فى 
ـكنـهم أن ينـقدوه ويـقيـموه مع احلـرص على أن يـضعوا ثل والـنمـوذج الذى  آبـائهم فـهم ا
فى االعـتبار مشاعر هؤالء الـكبار. فإذا كانت مثل هـذه الفكرة مقبولـة من اآلباء فيمكنهم أن
يطـبـقوهـا وأما إذا كـان الـفزع هـو أسلـوب استـقـبال اآلبـاء لهـا فـإن الشـاب حتى ولـو أقدم
على هذه التجربة فلن يشعر فيها بالراحة حتى ولو كان غيره من الشباب يفعلها ويعيشها.
إن الكبار _ أردنا أم لم نرد _ يسكنون فى ضمائرنا وعلينا احترام الضمير لنتواءم مع أنفسنا.
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ة مشـاعر انفجـار قنبلة الـفراق احلزين فى قصة ؤ شـاعر ا ر بتلك ا ليس منا من لـم 
ـفاجـأة حتدث كـالزلـزال عنـد سماع الـشاب لـكلـمات الـنهـاية عـلى فم الفـتاة التى حـب ما. فا
ر عبر جحيم صغـير من العرق واخلجل واالفتقاد أعطاهـا الكثير من خياله ومشـاعره. إنه 
واإلحسـاس بالعار واإلحساس باخليـبة واالمتالء بالغيظ. يحـدث له كل ذلك عندما يجد على

شفاه من يحبها قولها: " لقد انتهى كل شيء".
هانة فاجأة حتدث كالكارثة العارمة فى أعماق الفتاة وتمتلئ بالغيرة واإلحساس با وا
ـشـاعـر خـيـبـة األمل وضــيـاع الـكـرامـة وفـقـدان هـذا الـفـخـر الـداخـلى وتــزدحم أعـمـاقـهـا 

باألنوثة.
وال أنـسى وجه الـشـاب الـذى وصل إلى الـسـادسـة عـشـرة وكـان لـعـامـ كـامـلـ يـتـرك
خلـياله فـرصة الـسفـر إلى ما ال نـهايـة فى تأمل قـريبـته التى فى مـثل عـمره. دق الـشاب باب
العيادة النفـسية لينفجر ببكاء هاد ويـقول: "لقد فقدت األمل فى احلياة". وكان هذا الشاب
يـخـصص سـاعـتـ كل يـوم لـيـكـتب عـن كل مـا حـوله وكل مـا يـدور فى نـفـسه فى كـراسـات
زرقاء اللون ومكـتوب عليها: "إلى حبيبى". ولم تكن تلك احلـبيبة تعلم من أمر هذه الكراسات

شيئًا.
ولم تـكن تـعلم بـعـمق هذا اخلـيـال اجلامح وعـنـدما اقـتـرب منـهـا الشـاب ذات نـهار أثـناء



±¥∂

ـثل هذا األسـلوب. زيـارة عائـليـة واعتـرف لهـا باحلب قـالت له بهـدوء: "لكـنى ال أفكـر فيك 
هندس الشاب أنت قـريب لى وفى مكانة أخى ودعـنى أصارحك القول بأنـنى قبلت خطوبـة ا
الـذى تـقدم لى" وتـرك الشـاب مـنزل أقـاربه وعـاد مسـرعًـا  إلى البـيت وكـانت هذه الـزيارة
تـوهمة قبل امـتحان الـسنة النـهائية فى الـدراسة الثانـوية وبطبـيعة احلال لم لبيت احلبـيبة ا
يستـطع الشاب أن يستـجمع قواه ليـدخل االمتحان وهـو فى حالة من عدم الـتوازن النفسى
وبطـبيعة احلـال لم يكن أداؤه فى االمتحـان معبرًا عـن كمية اسـتيعابه لـلدروس  ولذلك كانت

النتيجة الطبيعية هى الرسوب.
وكان الشاب حزينًا لرسوبه لكن حزنه األكبر كان لفقدان احلبيبة وعندما سأله الطبيب
عن آالمه وطلب مـنه أن يصف اآلالم بـالضبط قـال الشـاب: "جفاف فى احلـلق وعدم قدرة
. وأسـئـلـة كثـيـرة تـتزاحم فى عـلى بـلغ الـريق من احلـزن وإحسـاس بـثـقل كـبيـر فى الـسـاق
شاعرى ثم أسئـلة أخرى كثيـرة عن إحساس بعدم األعماق عن السبب فـى عدم احترامهـا 
استـحقاقى لهـا كزوجة لى ثم مجـموعة من األسـئلة األخرى عن هـذا الشاب الذى تـقدم لها

اذا أعجبها"?  و
وتستـمر أحالم اليـقظة عـند الشـاب العاشق; فـتبدأ من كـارثة مفـاجئة يـقع فيهـا العريس
صدوم لـيأخذهـا من أنياب هذا الذى سـيأخذ بـطلة قصـة احلب ثم يتقـدم الشاب الـعاشق ا
الوحش ويخرج الشاب من حلم اليقظة الذى ينقذ به حبيبته وهى لم تعرف أنها حبيبته إال
بعد أن جاءها اخلطيب الذى تسعد به ويذهب إلى حلم يقظة آخر حلم ينتقم فيه من حبيبة
الـقلب فـيـضربـهـا بـالسـوط وتـتوسل إلـيه أن يـقبل حـبـهـا لكـنه يـعرض عـنـها ويـنـصرف إلى
ـتتـابـعة لـيجـد نفـسه حـزينًـا فاشالً ويـدق باب غيـرهـا من النـساء ويـفيـق من هذه األحالم ا
ـر بـتجـربة عـيادة الـطـبيب الـنـفسى لـيـشكـو له; فـيقـول الطـبـيب كلـمـات واضحـة هى: "إنـنا 
الفشل فـى احلب األول; ألننا ببساطة نلوم شـخصًا ال يعلم شيئًا عن مشـاعرنا منذ بدايتها
بل قد ال يعلم عـلى اإلطالق شيئًا عنها وليس من الـعدل أن نلوم شخصًا  لم يكن فى قدرته
أن يصنع نفسه وفـقًا خلياالتـنا عنه ونحن ندفع ثـمن التمادى فى اخليـال الذى ال يقوم على
ًـا وصدمـة واكتـشاف فـراغ فى األعمـاق نشـعر كـأن ريحًـا  باردة تهب واقع ندفع الـثمن أ
عـلى القـلب فيـزداد اإلحسـاس بالـوحدة ونـشعـر أن كرامـة اإلنسـان منـا قد اهـتزت ويـلحظ
األهل ذلك وكــذلـك األصــدقــاء ونــظـل أســرى اتــهــام اإلنـــســان اآلخــر بـــأنه مــدلس وكــاذب
ومخـادع. لكن كل ذلك يـجعلـنا نبـنى مشـروعنا الـعاطـفى القادم بـيقـظة وانتـباه وعلى أرض

الواقع الصلب".
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وهـذا مـا يـحــدث فى غـالـبــيـة األحـيـان تــمـامًـا كـمــا حـدث مع ذلك الـشــاب الـذى اجـتـاز
امتـحاناته من بـعد ذلك بـنجاح وحـاول أن يصوم عـاطفيًـا إلى أن وصل إلى عامه الدراسى
األخـير فى اجلـامعة ودخل فى جتـربة عـاطفيـة مع زميـلة تصـغره فى الـسن وأحس كالهما

بالقدرة على رعاية اآلخر وبدأت رحلة زواج ناجحة.
شـاعر أو لم تـكن قصة حب من لكن ماذا عـن انكسـار قصـة حب تبـادل فيهـا االثنـان ا

طرف واحد? 
حتكى فـتاة أمـريكـيـة فى التـاسعـة عشـرة عن هذه الـلـحظـة حلظـة الصـدمة الـتى حاولت
ـقـاييس. بـعدهـا االنـتحـار لـكن  إنـقاذهـا; فـتـقول: "كـان مـا بـينى وبـيـنه حب عـميق بـكل ا
اندفع كل منا إلى اآلخـر منذ أن كنـا فى السادسة عـشرة. أحس كل منا أنه مـخلوق لآلخر.

كنا نعرف أن اخلطر احلقيقى على حبنا أن نضعف أمام رغبات اجلسد.
ارس األلعاب ونـستذكر ويلح كل مـنا على اآلخر حتى كنا نقوم بـالرحالت الرياضـية و
شاعر كثيرًا. يتقدم دراسيًا. كـانت مشاعره متدفقة وكأنها النهـر القوى وكنت أفرح بهذه ا
ديـنـة اجلامـعيـة نـظرًا ألن والـدى انتـقل من عـمله واضطـرتـنى ظروف أسـرتى أن ألتـحق بـا

دينة التى توجد بها اجلامعة إلى مدينة أخرى. با
عقـول أن أترك اجلامـعة لكن صـار من الطبـيعى أن أقيم بـبيت للـطالبات; ولم يـكن من ا
ـيـزاته حـيث شـاركــتـنى فـتـاة الــغـرفـة الـتى أقـيـم بـهـا. كـنت أحـكـى لـهـا عن حـبــيـبى وعن 
ادة التى أنا اخترعت لى مشكلة دراسية وقالت لى: حبيبك قادر على حلها إنه متفوق فى ا
ضعـيفـة فيـها وبـدأت تتـردد على حـبيبى وبـدأت لقـاءاتهـما تـكثـر وكنت أحس بـها مـبتـهجة
جـدًا بعـد أن تـلقى حـبـيبى وكـان حـبيـبى يـقول لـى عنـهـا: إنهـا فـتاة مـتـعاونـة جـدًا وعنـدها
ـعـقـول. كنت اسـتـعـداد للـتـفـوق الـدراسى وبـدأت أشعـر أن مـا بـيـنـهمـا قـد زاد عن حـدود ا
تـعـة اجلسـدية وأنـهـا تتـقدم بـهـدوء إلى الشـاب الذى أعـرف أن زميـلـتى فى الغـرفة تـهـوى ا
تعـجب به وتؤمن أن مـثل هذه الـعالقات تـتيح لهـا االستـمتـاع فقط وأحـسست أنـها وصلت

مع حبيبى إلى مثل هذه النقطة. 
وقمت بـزيارته فى غرفـته التى يقـيم بها فى أحد الـفنادق أثـناء زيارة زمـيلتى له ووجدت
الهـول أمامى. كان يـحتضـنها وكانت حتـتضنه. نـزلت على درجات الـفندق أللـقى بنفسى فى
ثل هذه الصدمة النـهر. لم أكن أصدق خيانتـه لى وكنت أريد أن أموت فعالً قبل أن أمـر 

ولكنى عرفت بعد ذلك أنها لم تكن اخليانة األولى حلبيبى: إنه مدمن خيانة". 
وكـان الطبيب النفسى يـعلم أن صدمة العاشـقة كبيرة ولكنه كـان يخشى أن تظل الفتاة
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أسيـرة دوامة الشـكوى. صحـيح أن أحالمًا  جمـيلة قـد انكسـرت وصحيح أيـضًا  أن تكرار
الـشـكـوى يـتـحـول إلى دوامـة تـضـيع فـيهـا من اإلنـسـان قـدرته عـلى االسـتـفـادة من الـتـجـربة
وتـخطيـها من بـعد ذلك. إن الـشكـوى تصـبح بعـد تكرارهـا ألكثـر من صديق وصـديقـة مجرد
عـرض درامى يـبـحث فـيه اإلنـسـان عن "إتـقـان" الـشـكـوى و"إجـادة" دور الـضـحـيـة ويـنـسى
وقـف يفـقـد اإلنـسـان الـقـدرة عـلى اسـتـعادة اإلنـسان _ رجال أو امرأة _ أنه بـتـكرار ذلـك ا
الـتـوازن. لـذلك كـان عـلى الـطـبـيب الـنـفـسى أن يـقـول  "إن األلم الـذى عـنـدك يقـابـله ألـم آخر
عـنـده; ألنه مـعك كان يـشـعر بـلـون من األمان سـيـفتـقـده من بعـد ذلك ولك أن تـعرفى أن كل
خيـبة أمل تسـاعد اإلنسـان على أن يتعـلم كيفـية رؤية احلقـيقة وإذا أردت الـعدل مع نفسك
فال بـد أن تـسـألى نـفـسك عن أخـطـائك اخلـاصـة الـتى شـاركت أنت بـهـا فى حتـطـيم عالقـتك
باهج الـفائقة فى احلب وكلماتك التى لم العـاطفية. إن الثرثرة الزائـدة عن احلد وتصوير ا
يكن لـها نـهـاية فى حـكايـاتك عن حـبيـبك للـفـتاة الـتى تشـاركك فى حـجرتك كل ذلك أثـارها

وولد فى أعماقها رغبة ملحة فى اكتشافه. 
وال بـد لنا أن نعرف أن جزءًا من كـل عالقة عاطفية يـقوم على مبدأ قد نـراه غير حقيقى
ولكنـه حقيقى تمامًا مبدأ يـقول إن هناك دائمًا  فى عالقة احلب إنـسانًا يقدم عواطفه لآلخر
ـقـدمـة إلـيه. وقـد حدث ذلك فـى عالقتك وهـذا اإلنـسـان يـوافق علـى االستـمـتـاع بـالعـواطف ا

بحبيبك وحدث أيضًا فى عالقة حبيبك بصديقتك".
وكانت كلـمات الطبيب توضح أمام الفـتاة مسؤوليتها اجلزئـية عما حدث وكانت تكتشف
احلقـيقة الـواضحـة فى أن كل خيـبة أمل تـساعد اإلنـسان عـلى أن يتـعلم كـيف يرى اآلخرين

على حقيقتهم وأن يتعرف فى نفس الوقت على حقيقة ما يريد لنفسه.
ـسرحى كـانت كـلـمات الـطـبيب تـهـدف أيـضًا إلى أن تـضع الـفتـاة نـهـاية لـهـذا العـرض ا
الذى تـستثيـر به سخط كل من حولـها ضد هذا اخلـائن وذلك حتى تنـقذ نفسـها من الوقوع
فى براثن االستمتاع بشفقة اآلخرين عليها وقد يصل األمر إلى أن ينفد صبر اآلخرين من

تكرار روايات االتهام تلك وعندئذ يبدأ اآلخرون فى السخرية من مدمن الشكوى.
ما احلل إذن عندما تنتهى قصة حب?

باراة الرياضية".  احلل يبدأ من محاولة صعود سلم نفسى اسمه "سلم ا
ة العاطفية أن يـنظر إلى قصة حبه على أنها مباراة نعم على اإلنسان الـذى تلقى الهز
ـاضى لـلـماضى وعـلـيه أن ينـتـظر ة وصـارت مـاضيًـا ولـيدع ا رياضـيـة تـلقى فـيـها الـهـز
ا أن التـئام اجلرح ومـهما كـانت مشاعر احلب عـميقـة فإن التئـام اجلرح قادم ال مـحالة. و
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الـشـباب يـتـعـرض بـسهـولـة لـلـوقوع فى احلب; فـعـلـيه أن يـتـوقع أيضًـا أن يـنـتـهى هذا احلب
ة. فاجأة قد تكون مؤ

كن أن يقـدمه الشاب لنـفسه هو أن يكون صـادقًا مع نفسه ومع والعالج الوحيـد الذى 
من يحـب; فإن الحظ أى تـغيـر أو فتور فـى مشاعـره; فعـليه أن يـعلن ذلـك بهـدوء مهمـا كانت

النتائج والنتائج محصورة فى اآلتى: 
الـنـتيـجـة األولى هى اإلحـسـاس بالـذنب من الـعـاشق الـذى تـغيـرت مـشـاعره ألنـه لم يكن
ن يحب أو إحساسًا بالذنب من العاشـقة التى تغيرت مشاعرها ولم يريد أن يسبب آالمًـا  

ن أحبت. تكن تريد أن تسبب آالمًا  
ومن الـطــبـيــعى أن الـشــاب أو الـفـتــاة عـرضــة لإلصـابــة بـالــفـزع والـضــيق والـتــوتـر من

ناقشات التى تهدف إلى إحياء مشاعر ماتت. ا
ـمكن ولـكن لـيس مـعـنى الـصدق أن يـكـون اإلنـسـان مـتـوحـشًـا أو غـليـظ القـلب بـل من ا

شاعر. اختيار كلمات هادئة إلعالن اخلبر السيئ وهو موت ا
ـناقشـات الشخص ـناقشـات لفتـرة ويحافظ عـلى مثل هذه ا ومن الطبـيعى أن تسـتمر ا
ا أنه لم يكن يتـوقع ذلك فهو يبحث عن أسباب الـذى يتلقى خبر نـهاية العالقة العاطـفية. و
وقـد يكون هذا الشخص قويًـا إلى الدرجة التى يعلن فيـها ترحيبه بانتـهاء هذه العاطفة وقد

ة أو االستفزازية. ؤ يقول الشخص فى مثل هذه احلالة بعضًا  من الكلمات ا
ولـكن فى الـغـالب يـحاول الـشـخص الـذى يـشـعـر بـالـهـجران _ شـابًـا كـان أو فـتاة _ أن
يـحصل عـلى لقـاء من أجل االستـفـسار وقـد يتـوسل من أجل هذا الـلقـاء وغالـبًا  مـا يوافق
ظهر الـهارب. وقد يظن شاب أن محاولة الطـرف اآلخر على مثل هذا اللقاء حـتى ال يظهر 
تدليل الفـتاة وإغراقها بالـكلمات اجلمـيلة هو سبيل السـتعادتها وقـد حتاول الفتاة إذا كانت
ـهـجـورة أن تـدلل الـفـتى وهـذا ظن خـاطئ ألن احلب إذا مـات فال سـبـيل السـتـعـادته. هى ا
وعلى الـشاب أن يـرفض تكـرار اللـقاء حـتى ال تـتحـول العالقـة إلى إهانـة متـبادلـة للـمشـاعر

وعلى الفتاة أن ترفض ذلك أيضًا .
وسـيـخـرج كل طــرف رهـو يـتـهم الــطـرف اآلخـر بـاألنـانــيـة والـظـلم وعـدم الــتـقـديـر وعـدم
الـعرفان بـاجلمـيل ويتنـاسى كل طرف الـبداية الـرومانـسية لـلحب والـتى كانت مـليئـة بوعود

خالبة وعود تبدأ من أن اإلنسان قادر على أن يقوم بفعل أى شيء يسعد به شريك حبه.
وت?  ولكن ما الذى يجعل احلب 

سؤال حقيقى لكن إجابته صعبة ومع ذلك سنحاول اإلجابة عنه.
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إن الشـاب عـنـدما يـلـتقى بـالـفتـاة ألكـثر من مـرة فـمن الـطبـيـعى أن يكـتـشف كل منـهـما
خالفـات فى الـرأى وفى الـشـخـصـيـة وفى أسـلوب احلـيـاة وقـد يـروض اإلنـسـان نـفسـه على
قـبول هذه االختـالفات وقد يصـبح قبول هـذه االختالفات أمـرًا صعبًـا إن لم يكن مسـتحيالً
وتتجـمع هذه االخـتالفات حتت سـطح العالقـة وقد تـزداد عندمـا يكـتشف طـرف من الطرف
ـزعـجـة ذلك أن اإلنـسـان بعـد فـتـرة مـا من بـدء الـعالقـة ال يـحرص اآلخر بـعض الـصـفـات ا
عـلى إظـهار مـحـاسنه فـقط وعنـدمـا تصل هـذه الـصفـات إلى درجة عـالـية من اإلزعـاج فإن

الطرف اآلخر يعلن ضيقه وتبدأ اخلالفات.
واالختالف غير اخلالف. إن االختالف أمر طبيـعى ومقبول من الشاب والفتاة معًا  لكن
شادات كشـوفة وهذه اخلالفات تأخذ شكل ا اخلالف هو انفجـار لسلسلة من اإلزعاجات ا
الصـغيـرة وهى تعـبيـر أساسى عن الـرغبة فـى استمـرار احلب: إننى أخـتلف مـعك فى كذا

وأتشاجر معك فى كذا وكذا من أجل أن تعدل سلوكك.
إن كل حـبيـب يـعرفان _ بشـكل ما _ أن الـكمـال رحلـة ليـست قريـبة ولـكن ال مانع من
الحـظـة العـفـويـة التى تـكـشف لـكل طرف مـحاولـة كل مـنـهمـا تـعديـل سلـوك اآلخـر وهنـاك ا
ــزعـجـة فـى الـطـرف اآلخـر ويــحـاول كل طـرف أن يــعـدل من سـلــوك احلـبـيب اخلـصـائص ا
ـزعجة أكبر بكثير من اخلـصائص اللطيفة فإن احلب زعج لـكن عندما تكون اخلصائص ا ا

وت.
زعج أو السلوك اجلميل. فإذا وعيون العاشق والـعاشقة هى التى حتدد معيار الـسلوك ا
كانت العيون العاشقة قادرة على رؤية اجلميل فى السلوك الذى يراه اآلخرون مزعجًا ; فقد
تـتطور العالقـة إلى زواج ما دام كل طرف يغض الـطرف عن عيوب اآلخـر ويعمل فى نفس
زعج. هنـا يشعر كل منـهما بقدرته عـلى التأثير الوقت على أن يعـدل باستمرار مـن سلوكه ا

الفعال فى سلوك بعضهما البعض.
لـكن هناك بعضًا  من النـاس يستمتعون بـأذواق يصعب شرحها أو تبـريرها فقد تعجب
فتـاة بـفتى مـغرور يـعـتبـره معـظم الـناس مـزعجًـا  وسـخيـفًا وقـد يـسعـد فتـى حسـاس بفـتاة
أثـور يـلخص ذلك وكـلـمات ذلك يـعـتبـرهـا كل من حـولهـا دمـيمـة ومـزعجـة والـقول الـعـربى ا

القول هى: "وللناس فيما يعشقون مذاهب".
وأحـيـانًـا  يـلـتـفت اإلنـسـان إلى أن من أعـطـاه كل مـشـاعـره هـو إنـسـان ال يـسـتحـق هذه
شـاعر. يحدث ذلك دون سبب واحلقيقـة أن هناك أسبابًا  فعلـية حلدوث اإلعجاب وأسبابًا ا

. فعلية لزوال اإلعجاب ولكنها أسباب كالتفاعل الكيميائى ال تظهر بسرعة للع
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وعنـدما يأتى الفشل فى احلب فعلى الشـاب أو الفتاة أن يتذكر احلقـيقة البديهية وهى
قـاومة الـفشل الـعاطـفى. ولذلـك فهـو قد يضـاعف االهـتمام أن كل إنـسان لـديه ميل طـبيـعى 
شـاعر احلـميـمة ولـكن ال بد ن أحب أو يـحاول االنـتقـال بسـرعة إلى شـخص آخر لـيبـثه ا
من أن يقول اإلنسان لنفسه فى مثل هذه احلالة: ال تكن أحمق وال تخدع نفسك. دع األسى

يأخذ صورته الطبيعية لتتخلص من كل األلم الناجت من تلك التجربة.
دة أسابـيع ولكنه وعـلى اإلنسان أن يـعلم أن اإلحسـاس بعدم الـوثوق فى احلب يـستمـر 

يزول ويبدأ اإلنسان فى اإلحساس من جديد بثقة واستفادة من التجربة السابقة.
وعندمـا يبدأ اإلنسـان فى جتربة عاطفـية جديدة فـإن هناك عبارة تـقال بسرعـة وببساطة
وهى: "ال يجب أن تكون هنـاك أسرار نخفيـها عن بعضنـا البعض". ويبدأ الـشاب فى حكاية
اضيـة من وجهة نظـره بطبـيعة احلال وهى ال حتـمل كل احلقيـقة كما أنـها تغفل جتربـته ا
عن عمـد األخـطاء الـتى ارتـكـبهـا شـخصيً  بـاإلضـافة إلى أنه يـحـكى ليـثـير _ دون قـصد_
غـيرة من أمامه ولذلك فمن الـالئق أال يحاول اإلنسان أن يحـكى لشريك جديـد تفاصيل غير

صادقة بالتأكيد عن جتربة سابقة.
والشـاب قد يـبحث عن الـتاريخ الـسابق لـفتـاته بكل ألـوان األسئـلة واالسـتجـوابات ومثل
هـذا الـشـاب ال يـنـتـبه إلى حـقـيـقة أنـه إنسـان غـيـور لـلـغـايـة وأنه عـنـدما يـسـمع أى شئ عن

ماضى فتاته سيعيش فى دوامة من التعاسة.
المح وعــنـدمــا يــأتى احلــديث عـن الـزواج أظـن أنه من الالئق أن نــعــطى بــعــضًــا من ا
ـكن أن تـنـشـأ الـسـريـعـة عن عالقـتـنـا الـسـابـقـة دون أن نـغـرق فى الـتـفـاصـيل وذلك حـتى 

العالقة اجلديدة دون إحساس لدى كل طرف بأن الطرف اآلخر يخفى عنه ما يعرفه غيره.
ولـكن هـنـاك إنـسانًـا قـد يـخـجل من أن يـقـول ولـو جـزءًا بـسـيـطـا من تـاريخـه اخلاص ال
ـدى ثـقـة الـطـرف اآلخر ًـا لـلـغـايـة. حـسـنًـا .. إن األمر يـتـعـلق هـنـا  لـشىء إال ألنه يـراه مـؤ
ـعـرفـة أن كل جتـربـة فـى حـياة بـنـفـسه فـإذا كـان إنـسـانًـا كـر الـروح; فـهـو يـعـرف تمـام ا
ستقبلية أما إذا كان ضعـيف القدرة على الثقة بالنفس ـا تستفيد منها حيـاته ا اإلنسان إ
ـمكـن أن تضىء حـياته بـنور فإنه سـيصـنع عـذابه بيـديه; ألنه قـد ينـهى جتربـة عـاطفـية من ا

ودفء وتفاعل حميم.
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إذا كنـا نرى الساسـة فى عصرنا يـصبغون صـفحات الصـحف بتصريـحاتهم وصورهم
فلنا أن نلتفـت إلى حلظة تصويرهم تلـيفزيونيا عنـدما يلتقون معًـا. نرى رئيس دولة ما يقابل
ـدة ثوان بـسيطـة ومن بعـد ذلك يستـعيد رئيس دولـة أخرى فـنلحظ ارتـباكًا وخـجالً يسـتمر 

نشود منه. كل منهما حالته الطبيعية ليمارس دوره ا
وفى أعـماق كل مـراهق إنسـان يهـفـو إلى قيـادة العـالم كلـه. إنه يرغب فى مـعرفـة شؤون
احلـيـاة جـمـيعًـا. وفـوق ذلك يـتـمنى أن يـكـون وجـوده مـرغوبًـا  فـيه فى أى مـكـان يـذهب إليه
ويشـتاق إلى أن يرى اإلعجاب فى عيـون اآلخرين وأن يكون سيدًا مـحترمًا فى كل مجتمع.

أما بالنسبة إلى الفتاة فهى تتمنى أن تكون فاتنة وخالبة.
ـراهــقـة أن فى فـصــله الـدراسى أو فى مــجـمـوعـة والـواقـع الـيـومى يــؤكـد لـلــمـراهق أو ا
أصدقائه أشـخاصًا لهم جاذبـية عالية سريـعى البديهة والـنكتة أناقـتهم ملفتـة للنظر وكذلك

رارة وحقد. جناحهم مشرف فى أغلب األحيان وقد ينظر إليهم بعض أقرانهم 
ـراهـقة _ أن يـعرف أن خـصـائص اآلخـرين عـرضـة للـتـغـير. راهق  _ أو ا ولـكن عـلى ا
فالفرد الذى بإمكانه أن يدفع جمـعًا من األصدقاء إلى الضحك وعمره خمسة عشر عامًا قد
يل إلـى احلزن. والفتى الوسـيم الرقيق الذى يـخلب لب معظم يتحـول فيما بعـد إلى إنسان 
الفتـيات ما يلبث أن يـفقد سحـره عند الثامـنة عشرة. والفـتاة التى تبدو كـأميرة من أميرات

بكرة قد تبدو مزعجة بعد ذلك بأعوام. احليوية والنشاط فى مراهقتها ا



±µ∂

ـراهـقة يـنـقلب إلى وقـد يقـول قـائل: "أيعـنى ذلك أن كل مـا يـظهـر عـلى الـسطح فى بـدء ا
القاع من بعد ذلك? وهل العكس صحيح"? 

راهقة وقد تختلف وأقول: ال.. ولكن هناك الكثير من التحـوالت العنيفة التى تظهر فى ا
راهقة عن نهايتها فى بعض األحيان. ميزات فى بداية ا ا

ـتميزة لـكنه غير ـراهقة قـد يحس أنه ملىء بالـصفات ا إن شابًا _ أو فتاة _ فى بداية ا
قـادر على جـذب انتبـاه شخص من اجلـنس اآلخر. إنه قد ال يـعثـر على موضـوع يتـحدث فيه
مـع شخص مـن اجلنـس اآلخر ويـكـون هـذا الـشـخص قـد أثار انـتـبـاهه بـالـفـعل وله جـاذبـية

ثل هذا الشاب  أو تلك الفتاة: شديدة. وأقول 
 ـ إن من الـرائع أن تــتـذكــر أن عـاطـفــتك إذا كـانت جــادة نـحـو أى شــخص من اجلـنس
اآلخـر فـإن رسـالـة إعجـابك سـتـصل إلـيه بـالـرغم من عـجـزك عن الـتـعبـيـر أو الـتـبـاعـد الذى

تصنعه الصدف. 
إن مـشاعرك الـصادقـة ستصل حـتمًا  إلى مـشاعـر هذا اإلنسـان ولكن بشـرط أن تكون
راهقة. شاعر حقيقية ودائمة. وهذا الشرط األخير ال يتوفر فى بعض األحيان فى ا هذه ا
ــمـيـز وسط ــراهق أن يـعـثــر عـلى نـكــهـته اخلـاصــة وطـابـعه ا وفى الـصـداقــة يـحـاول ا
مجموعة األصدقاء. إنه يحاول أن يتميز بالكرم أو سرعة الفهم أو احليوية أو سرعة البديهة
ـيزة لكل واحد وإطالق الـفكاهة. وغـالبًا  مـا تقبل اجملمـوعة الصـغيرة من األصدقـاء صفة 

شكلة هى كيفية إظهار تلك الصفة لفرد من اجلنس اآلخر. فيها لكن ا
ـو اإلنــسـان فـإن فـرص االحـتـكـاك بـاآلخـريـن من اجلـنس اآلخـر تـزداد طـبـقـا لـكن مع 
لـظروف اجملـتمع الـذى يحـيا فـيه الشـاب وإن لم يـكن اجملتـمع يسـمح بذلك فـإن السـفر إلى
يزة للعصر الذى نعيش فيه. وشخصية الشاب _ أو الفتاة اجملتمعات األخرى صار سمة 
ميزات التى تتفاعل من خاللها مع اآلخرين وهذه  _حتاول أن جتد فى نفسها الصفات وا

راهقة ولـكنها تنضج تدريجـيًا عندما يتعلم ميزات ال تكون واضـحة فى بداية ا الـصفات وا
الشاب _ أو الفتاة _ كيفية االستفادة من أفكار اآلخرين.

ؤثرة الراقية التى يعبر ثال _ أن يتقن كيف يختار الكلمة ا وعلى الشاب _ على سبيل ا
بهـا عن إعجابه بـسلوك فتـاة ما. وإن لم تكن الكـلمة فى مـقدوره فإن النـظرة احملترمـة فيها
من بـريق الع ما يكـفى أو أن تكون االبتسامـة الرقيقة دليالً  عـلى اإلعجاب وعلى الشاب
أن يـحذر الـسـلوك الـثقـيل الـذى ال يقـبله لـشـقيـقته وعـلـيه أن يكـتسب ثـقـافة فى مـوضوع أو
دة عـشـر دقائق أو سـاعة من الـزمـان مع شخص آخـر. وعلى ـكنه أن يـتـحدث فـيه  هـواية 
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تمـيزة هو جـسر احلوار بـ اجلنس فى أيامـنا كان احلـوار عن الكتـاب اجليد أو الـرواية ا
طـرب ـسلـسل الـتلـيـفزيـونى مكـان الـكتـاب أو حتـتل قائـمـة ا اجلامـعـة وهذه األيـام يأخـذ ا

عاصرين دائرة االهتمام األولى ب الشباب. ا
ولـكن هـنـاك من الـشـبـاب من يـقول: "لـيس عـنـدى أدنى فـرصـة لـلـحـديث مع أى فـتاة من

اجلنس اآلخر".
وقـد تقـول الفـتاة: "إنـنى أخجل من أن أحتـدث مع شاب; ألن ذلك قـد يفـسره غـيرى على

أنه لهو غير بريء".
ة ولـكن ما إن يتقدم اإلنسان فى راهقة كـأنه مشكلة مؤ وأقول إن األمـر يبدو فى بدء ا
دراسـته وهواياته حتى يـكتشف أنه يتقـدم أيضًا  فى قدراته عـلى احلديث مع شاب أو فتاة
تفوق فى الـدراسة أو الهواية كأنه زهرة يجذب اجلنس اآلخر تمامًا بل قد يصبح اإلنسان ا

كما جتذب الزهور النحل.
طـلـوب دائـمًا هـو أن يـحث اإلنسـان نـفـسه على الـتـفوق ولـذلك فال داعى للـيـأس ولـكن ا

دراسيًا وفى اجملال الرياضى أو فى الهواية الفنية.
واهب والبـد له أن ينـمو فى مجـاالت متـعددة ومن خالل هذه إن اإلنـسان منـا متـعدد ا
اجملـاالت سيـجـد نفـسه عـلى الـبـداية الـصـحيـحـة لـلتـعـرف الـراقى على اجلـنس اآلخـر وعـند
اإلنـسان منـا الكـثيـر ليـقدمه من اإلبـداعات فى اجملـاالت اخملتلـفة وعـندمـا نتـقدم إلى األمام

سنجد أن العالقات مع اجلنس اآلخر أصبحت متاحة.
كـمـا أن الـشاب _ أو الـفـتاة _ يـجب أن يـنتـبه إلى حـقـيـقة إنـسـانـيـة صدقـهـا الـقـليل من
البشـر وكذبها الـكثير منـهم وهى أن التفكـير فى مشاعر شـخص آخر أكثر من الـتفكير فى

النفس يتيح لهذا اآلخر أن يتحدث معك ألنك تفهمه.
ـن أمامه لـيـتـحـدث عن نـفـسه كان ذلك زادًا وكـلـمـا أكـثـر اإلنسـان من إعـطـاء الـفـرصة 
إنسانيًـا جديدًا وصداقة مؤكدة ستأتى عـلى الطريق واذا سألت الشخص الذى أمامك عن
اذا يحـبها; فـأنت تعطى نـفسك فرصة أن اسمـه ومدرسته وهوايـاته واألشياء الـتى يحبـها و
تـفتح أعماق من أمامك كـكتاب مفتوح وإذا وجـدت درجة من التقارب بـينك وب من يتحدث

إليك; فهذا معناه االقتراب من بداية التفاهم احلقيقى.
ن أمامك درجـة الود فى صـوتك. إنك لست شرطى ولكن عـليك أن تالحظ أثنـاء أسئـلتك 
مرور تـسـأل إنسـانًـا مـا عن رخصـة قـيادته وتـتـرصـد له ولست مـحـامـيًا يـسـأل متـهـمًا  فى
النيابة ولـكنك إنسان ودود يرغب فى الصداقة مع غيـره لذلك فعلى لهجتك أن تنم عن الود
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واحلساسية والصداقة.
كـمــا أنك يـجب أن تـالحظ أن أذنك لـيــست وحـدهــا الـتى تــسـمع إجـابــة من أمـامك وأن
مـشاعـرك هى التى تـتفـاعل مع الـكلـمات الـتى تخـرج من شفـتيه وأن عـينـيك يجب أن يـكون
تـحدث إليك وكل تـعبيرات وجـهك هى التى تظهـر التفاعل تركـيزهمـا بدرجة ما عـلى عينى ا
تـعًا فال بد أن تظـهر السرور وعنـدما يتحدث عن احلى فعندمـا يتحدث عن شىء يـعتبره 
شىء يـغـضــبه فال بـد أن تـتـجــاوب مـشـاعـرك مـعـه. إن عـلـيك أن تـشــارك مـحـدثك فى درجـة

احلماسة التى يتحدث بها.
قـد يقـول قائل: "ولكن مـثل هذا األمـر حدث معى; فـفوجـئت أن محدثى يـتكـلم فى رياضة
اجلولف وليس لى سابق مـعرفة بها أو اهـتمام بل إننى أنـظر إلى من يلعبـونها على أساس

أنهم أناس يختارون ألنفسهم رياضة غريبة يترفعون بها على غيرهم من البشر".
ـرونة لـتـواصل ـثل هـذا الـقـائل: نـعم ولـكـن علـيـك أن تـظهـر درجـة من األنـس وا وأقـول 
باهج التى كـنك أن تعترف بـجهلك بالـلعبة وبـالدافع إليها ومـا هى ا النقـاش مع محدثك و
تحدث وحتوله أنت دون أن تعود على العبها وما أنواع الـتقدم فيها. إن ذلك يجذب إليك ا
لك قـدرة رائعـة على االسـتماع تدرى إلى راوٍ جـيد لـلقـصص وترفع مـن قيـمتك كـإنسـان 
تـحـدث إليك شـخـصًا من اجلـنس اآلخر فـلـعلك دون أن تـدرى تفـتح لـنفـسك باب وإذا كـان ا

قصة حب ناجحة بهذه الدرجة من االستماع الراقى.
ة كان األب يقـول البنه: "ال حتتقر أبدًا مـوضوعًا للحديث وفى احلـضارة الصينيـة القد

الً أو رتيبًا إال أنه كالطعم الذى تصطاد به السمك". فاحلديث مهما كان 
وقـد يـقـول شـاب تــعـلـيـقًـا  عـلى مــثل هـذا الـرأى: "إنـنى بــذلك أحتـول إلى إنـسـان يـزيف

مشاعره".
فأقـول: ال.. ولكن إذا كنت تـبحث عن طريـقة تكون بـها معـروفًا ومحبـوبًا فعـليك أن تكون
دة سـاعة حتى تـكتشف تعـاطف. إن علـيك أن توارى أنانـيتك بعـيدًا  هـذا اإلنسان الـودود ا
فى نفـسك درجة عالية من القدرة على حتـمل النقاش وستكتشف فى نـفسك مناقشًا  بارعًا

.
شاركـة فى أى اهتمام أو أى نشاط لكن اخلجل وقد يقول شـاب آخر: "إننى قادر على ا

ال يفارقنى وال أستطيع أن أعبر عن مشاعرى".
كنة ثالية للـقضاء على اخلجل هى أن يقضى اإلنسان أكبر فترة  وأقول: إن الطريقة ا
ـبـاريات مع مـجمـوعـة من األصـدقاء وأن يـحـرص علـى التـواجـد معـهم أثـنـاء الرحالت أو ا
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وهـذا سيفيدك فى أن تـظهر خبراتك وأن تـشترك مع اآلخرين فى جتارب وسـتعطى نفسك
فرصـة لـتقـديرهم. إنـك عنـدما تـتواجـد بـشكل مـستـمـر مع اآلخرين  فـإن ذلك سـيدفـعهم إلى
تقـديـرك حتـمًا كـما أنه يـتـيح لك فرصـة التـمـرس على الـتفـاعل االجـتمـاعى. وهنـاك عدد من
زاح ـراهق يـعبرون عن تطـلعهم إلى الـشعبـية والقبـول االجتمـاعى بأن يكـثروا الكالم وا ا
وهـذا الـلـون من الـسـلـوك إذا مـا تـمـادى فـيه اإلنـسـان فـهـو يـظـهـره كـشـخص مـزعج. وعـلى

اإلنسان أن يتذكر أن الشخص الهاد هو األكثر سحرًا وجاذبية.
وعــلى الــشـاب أن يــتــذكـر _ وكــذلك الــفــتـاة _ أال يــنـجــرف إلى احــتالل أذن مـن أمـامه

ستفيض عن النفس وأن الصمت مهم ألنه يعطى من أمامه فرصة ليتكلم. باحلديث ا
والـفـتـاة ال بد لـهـا من عـدم االندفـاع إلى احلـديث إلى شـاب خجـول الـلـهم إال فى حدود
احترام خجله وبأسلوب مهذب ورقـيق; فالشاب يهرب حتمًا من الفتاة التى حتاول أن تكون

خشنة.
راهق يتمادون فى نـقد كل شيء وكل شخص بل ويسلطون ألسنتهم بحدة وبعض ا
ولهـؤالء أقـول: إن هذا الـتـسلط وتـلك احلـدة سيـجعـالن من صاحـبهـمـا إنسـانًـا مرفـوضًا فى

عارض له. النهاية ما لم يعط نفسه الفرصة لالستماع إلى ا
إن كل شاب _ وكل فتاة _ بـإمكانه أن يتـدرب عمليًـا  على أن يكون جـذابًا. وهذه براعة

موجودة فى أعماق كل إنسان وهى ال حتتاج إال إلى قليل من اجلهد الكتشافها.
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الهدف األول للمالبس هو احلماية من البرد أو وقاية اإلنسان من احلر. 
وضة". والهدف الثانى بطبيعة احلال هو اتباع "ا

لكن الشباب غالبًا ما ينسون الهدف األول وينغمسون فى الهدف الثانى.
البس وهو أمر موجود فى كل العصور. ال بأس من هذا االهتمام با

رآة وتـطلب من فستـانها أن يقوم بـعمليـة مهمة جدًا وهى وغالبًـا ما تقف الفـتاة أمام ا
إخفاء عيوب اجلسد ولفت النظر إلى مواطن اجلاذبية.

ـوذجًا لـلـشاب ـرآة ويطـلب من مالبـسه أن تـصنع مـنه  وغالـبًـا ما يـقف الـشاب أمـام ا
القـوى إنه يـشد كم الـقـميص لـينـتـفخ وكأنه صـاحب عضـالت ويشـد صدر الـقمـيص لـيكـبر

حجم صدره وكأنه مصارع ويضبط وسط البنطلون ليجعله مشدودًا على ساقيه.
إننـا نطـلب من مالبسنـا أن تصـنع لنا جـماالً ونـطلب منـها أن تـخفى بعـضًا من الـعيوب

التى نراها غير جذابة فينا ونطلب منها أن تضيف لنا إبراز مالمحنا اجلذابة.
وعندما نريد إسعاد شخص ما أو جماعة نلتقى بها فنحن نرتدى مالبس أنيقة. وعندما

ال نريد إظهار أى اهتمام بالذين نلتقى بهم فنحن نرتدى مالبسنا بإهمال.
البس.. إنه يـسـتـخـدمـهـا لـلـفت وهـكـذا يـتـمـيـز اجلـنس الـبـشـرى بـسـلــوك مـتـمـيـز جتـاه ا
ـالبس من عـصـر إلى عـصـر ومن زمن إلى آخـر األنـظـار ومن أجل ذلك تـغـيـرت مـوضـة ا
وكان الـهدف دائمًا _ ومازال _ هو أن تلـتفت عيون اآلخـرين لترى جـسد الشـخص مضافة
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إليه الصورة التى يجب أن يظهر بها.
البس من سن إلى أخرى.  وبطبيعة احلال يختلف هذا التصرف جتاه ا

ومـن الغـريب أن اإلنـسان فى طـفـولـته األولى يحـاول أن يـعرى نـفـسه ولـكنه مـا إن يـبلغ
السـادسة من الـعمـر حتـى يبـدأ فى اإلصرار عـلى االحتـشام أمـام اآلخرين ويـخجل من أن
ــيــاه أو أثــنــاء يــراه اآلخــرون عــاريًــا  ويـــصــر عــلى أن يــغـــلق الــبــاب عــنـــد دخــول دورة ا

االستحمام.
ويـبدأ الشاب أو الفتـاة فى رؤية جسده بالتـفصيل ليعرف الـفروق ب مرحلة وأخرى من
ـالبس التى جتعـله يبـدو أكبـر سنًا. إنه يـحب منـذ بلوغه وه ويـبدأ فى اسـتخدام ا مراحل 

وضة من أجل هذا الهدف. العام العاشر أن يبدو أكبر ولو بعام ويستخدم ا
راهقة حتى يبدأ فى محاولة إظهار حيويته ورجولته. وما إن يدق الشاب باب ا

وما إن تكبر الفتاة لتصل إلى مراهـقتها حتى تتحول عيناها إلى رادار حساس يكتشف
ا يتـحدى فى أقل القلـيل تقاليد كل جديد فى عالم األزيـاء وحتاول أن ترتدى هذا اجلـديد 
اجملـتـمع الــذى تـعـيش فــيه. إنـهـا حتــاول بـشـكـل أو بـآخـر أن تـلــفت نـظـر األم إلـى أنـهـا قـد
نـضجت وفى نـفس الوقت تلـفت نظر الـفتيـان إلى أن هنـاك امرأة جمـيلة قـد جاءت إلى هذا

العالم ويجب االنتباه إلى ذلك احلدث الضخم من وجهة نظرها الشخصية.
ينى جوب" تبارت الفتيات فى وضة من زمن إلى زمن فعند اختراع موضة "ا وتتغير ا
تقـصـير الـفسـاتـ إلى ما فـوق الـركبـة وصحب ذلك أيـضًـا موضـة إظهـار الـكتـف دون أى
غطاء. حدث ذلك فى بـاريس وانتقل إلى رومـا ثم إجنلتـرا ثم دول الشمال ثم أمـريكا وحتى

فى منطقة الشرق األوسط ببلدانها كافة.
أما فى بعض البلدان التى تتميز بارتداء الفتاة غطاء عام للجسم فاستمرت الفتيات فى

ينى جوب". ارتداء اللباس القومى ولكن حتت هذا الزى القومى كانت هناك موضة "ا
وضة حتمل صدمة. وبطبيعة احلال كانت هذه ا

وانتشر ظن خاطئ استنادًا إلى اعترافات الشباب والفتيات فى أوروبا الغربية وأمريكا
ية ومارسوا نوعًا اط احلياة بعد احلرب العا وهم الذين عاشوا فى فترة التمرد على كل أ
 من الـتحـدى العام لـلمـجتـمع; فعـاشوا فى معـسكـرات للـعراة مثال. فـقد اعـترف شـبابهم أن
رؤيتـهم لـلنـسـاء العـاريـات ال تسـبب أيـة إثارة - الـلـهم إال بـنسـبـة قـليـلـة جدًا - مـادام الـعرى

عسكرات. صبغة عامة للحياة فى هذه ا
وفى اعتـرافات أعـداد من الرجـال الذين يـديرون عـروضًا  لـلفـتيـات العاريـات فى باريس
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ثل هذا العرض ال ولنـدن ونيويورك يقول أحد مـصممى هذه العروض: "إن أى فتـاة تقوم 
كن إثـارة اجلمهـور الذى يـحضر مـثل هذه الـعروض جملرد بـد أن يتم تـدريبهـا ذلك أنه ال 
ـسرح لـكن اجلـمهـور يحب أن يـرى عمـليـة التـدرج فى كشف أن تـظـهر الـفتـاة عاريـة على ا

اجلسد. 
ـثل هذا ا يـحدث لـذلك فـعلى الـفتـاة التى تـقوم  ـشـاهد يـعيش هـنا إثـارة التـوقع  إن ا
البس تقع مـنهـا ثم تشـدها مرة أخـرى على جـسدها العرض أن تـمثل الـتردد وأن تتـرك ا
شاهـد أنه يرى مـشهدًا  أقرب شاهـد. كل ذلك من أجل أن يقتـنع ا ا ترى عـ ا بأسـرع 

إلى الواقع".
وهـكذا نـرى أن العـرى ليس مـثيرًا  فى حـد ذاته هذا مـا أذكره دائـمًا  ألى فـتاة حتاول

أن تبرز جمالها بتقليص مساحة مالبسها.
ساواة" تـقتضى ومثل الـعرى تمـامًا  محـاولة الـفتاة اصـطنـاع اجلرأة عنـدما تظـن أن "ا
أن تـغازل هـى الرجل وتـقتـحـمه بخـشونـة. إن هـذه اخلشـونة جتـعل الـشاب أقل سـعادة; ألن
الـقاعـدة الطبـيعـية هى أن يكـون الفـتى هو الـداعى للفـتاة. إن إظـهار الـفتاة لـعدم الـتأكد فى
ميـلهـا إليه وتسـاؤلها هل سـتسـمح له بأن يتـقدم إليـها عـاطفيًـا أم ال هو السـلوك الذى يـثير

الفتى ويدفعه إلى مواصلة التقرب إلى الفتاة. 
ـكن للفـتاة أن تـعرف أن االحـتشـام أكثـر فاعـليـة فى جذب االهـتمام من ولـكل ما تـقدم 
البس الـعارية. ولـست أغـالى عنـدما أقـول إن ٩٥% من الفـتيـات على شـاطئ البـحر صـيفًا ا
البس وقـد يكـون مـا أعبـر عـنه اآلن فيه حتـيـز ضد هن أكـثر جـمـاالً عنـدمـا يرتـدين كـامل ا

العرى وأنا ال أخفى ذلك.
رأة على أيـة حال أكثر اهتـمامًا  من الرجل بـالتصميـمات احلديثـة للمالبس وما الذى وا

يتغير فيها وهل طالت قبة الفستان أم قصرت وهل اتسعت الفسات أم ضاقت.
واألجـيال اجلـديدة فى األ الـغربـية تعـيش منـذ عام ١٩٦٨ وحـتى اآلن ما يـسمى "ثورة
الـشبـاب" وهى ثـورة متـعـددة األوجه أعطت لـنـفسـهـا أكثـر من أسـلوب لـلـتمـرد عـلى الواقع
االجـتـماعى الـذى تعـيشه أوروبـا. فقـد أعطت تـلك الثـورة لنـفسـها أسـلوبًـا  فى العالقـات ب
الـشـبـاب والفـتـيـات هـو الـفـوضى الكـامـلـة فى إقـامـة الـعالقـات اجلـسديـة وأعـطت لـنـفـسـها
ال نافسة والتفوق الدراسى ويكتفى بالقليل من ا أسلوبًا  فى السلوك االجتماعى يرفض ا
; ألن ـرضى الـنـفـسـي الـذى يـكفـى احليـاة. وكـان من نـتـيـجـة ذلك ازديـاد كـبيـر فى أعـداد ا
اإلنسان دون تـنافس عـلى العـلم ودون رغبـة فى تقـدم احليـاة ودون حرص عـلى بنـاء حياة
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شخـصيـة متوافـقة مع اجملـتمع ومطـورة للـمجتـمع يصـاب بأعراض من اخلـمول واالكـتئاب
وغير ذلك من األمراض.

لـقد وجه هـذا اجلـيل الـنـقد احلـاد لألجـيـال الـسابـقـة لـكـنه لم يـستـفـد من بـيت شـعر من
اضى فـتوقع أن يطلق قصيـدة روسية يقول فـيها الشـاعر: "إذا أطلقت الـرصاص على كل ا
دافع على واقـعك" وهذا مـا حدث بـالفـعل.. لقد أطـلقت األجـيال الـرصاص على سـتقبـل ا ا
ـاضـى ولكـنى ـاضى فـامـتأل احلـاضـر بـاأللم. ولـيس مـعـنى ذلك أنـنى أدعـو إلى تـقـديس ا ا

ستقبل. اضى مع العمل لبناء ا أدعو إلى تقييم ا
البس حـ مارسـوا الـتـمرد عـلى األزيـاء وصار وانعـكـست ثـورة الشـبـاب أيضًـا عـلى ا

هندم. ظهر غير ا البس البسيطة وا الشباب يفضلون ا
ولكن هذه الثورة كان لها وجه إيجـابى يجب احترامه وهو صرخة اجليل اجلديد حلماية
الـبـيئـة وقدرة اجلـيل اجلديـد عـلى إنكـار الذات والـبدء فى تـطـوير تـعلـمه الشـخصى ألدوات
ـعاصرة مثل تـعلم استخدام الـكومبيـوتر ومحاولة اكـتساب أسلـوب العمل كفريق احلياة ا
ثالية تـستيقظ من سباتـها الذى بدأ بعد ـواقف احلاسمة. لقـد بدأت ا وإبداء الشجاعة فى ا

ية الثانية. احلرب العا
ولى كثير من األمل فى أن جتد األجيال الشابة طـرقًا بناءة للتعبير عن التعاون الشجاع

واجهة متاعب العصر.
البسه وال وفى الوقت نفسه لى كثير من األمل فـى أن يتجه اجليل اجلديد إلى العناية 
ـقـصـودة وهذا ـوضـة مـا ولـكن لـيغـادر هـذا اجلـيل تـلك الفـوضى ا أقـصـد بـذلك الـرضوخ 
البس. إنـنى أدعو اجلـيل اجلـديـد إلى أن يـنفـضّ عن أسلـوب اسـتـخدام اإلهـمال لـتـنـظـيف ا
البس دون غسلها وأدعوه إلى العناية بالنظافة الشخصية التى يسبب إهمالها الكثير من ا

تاعب الصحية. ا
إنـنى أؤمـن أن األنـاقـة تـكـمن فى الـنـظـافـة وال أقـبل من يـقـول إنـنـا نـحـافظ عـلى نـظـافـة
ـلـبس ألنـنى أؤمن أن نـظافـة  الـروح أمر مـطـلوب الـروح وال نحـافظ عـلى نـظافـة اجلـسد وا

لبس. بإحلاح وكذلك نظافة اجلسد وا
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ال أحـد يـسـتـطيع أن يـضع قـائـمـة مـحددة ألنـواع احلب اخملـتـلـفة فـهـنـاك احلب اخلـيالى
وهـناك احلب اجلـنسـى وهنـاك احلب الرومـانسـى وهنـاك "الشـذوذ" الذى يـطـلق على نـفسه

اسم احلب أيضًا  وكل ذلك يأخذ اسمًا  متعارفًا  عليه هو "احلب".
يز احلب احلقيقى عن احلب الزائف? لكن ما الذى 
ما الذى يجدر بنا أن نفعله لنتب حقيقة مشاعرنا?

إن رحـلـة احلب فى حــيـاة اإلنـسـان تـبـدأ من الـطــفـولـة; حـيث يـرتـبط الــطـفل بـأمه بـعـمق
ويعتمد عليها فى كل احتياجاته ويصاب بالقلق إذا غابت عنه ويبتهج عندما تعود. إنه حب

اعتمادى إلى أبعد احلدود.
وما إن يـصل الطفل إلى الـثالثـة حتى يبـدأ فى حب من نوع جديـد حب الصحـبة لبعض
ـشاعـره نحـو أبيه ليـبدأ اإلعـجاب الـعميق األطفـال من الذين فى مـثل عمـره. ويتـجه الطفل 
به. ويتطـور هذا اإلعجـاب إلى حب شديد الـتوهج نحو األم إذا كـان الطفل ذكـرًا  أو ناحية

األب إذا كان الطفل أنثى.
ويكبر الطفل ليصل إلى السادسة فيبدأ فى حب مجموعة أصدقاء له من نفس عمره ألنه
رح والتـسلية وقد جتمع شـلة األصدقاء هواية مشـتركة ويزيد على كل ذلك أن يـجد فيهم ا

كال منهم يقبل اآلخر ويحبه.
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ـراهقـة يطل احلب راهـقة بـالبـلـوغ خالل مرحـلة ا ومن بـعد ذلك يـصل الطـفل إلى بـدء ا
تزجان فى الشـهوانى وفى الوقت نفسه يـطل حب آخر هو احلب اخليالى الـرومانسى ثم 

عاطفة واحدة رغم اختالف كل منهما.
فاحلب الشهـوانى خشن وجسدى واحلب الرومانسـى كر وحنون ومثالى ومن االثن

دهش الذى نبنى به احلياة األسرية. زيج ا يأتى إلينا هذا ا
وهناك إحساس كل منا بحب نفسه وكل منا يفكر فى نفسه بدرجة أو بأخرى وكل منا
يـرغب فى أن ينـال إعجـاب اآلخـرين وتقـديرهم وكل مـنا يـتـحدث عن نـفسه وإجنـازاته كلـما

سنحت له الفرصة أو استطاع  أن يعثر على مستمع جيد.
وقلـيل منا هو الـقادر على أن يخـفى حبه لنفـسه خلف ستـار من خدمة اآلخرين فـيحبونه
ـيز بإحساسـنا كل يوم ب هـؤالء القادرين على منح احلب ويغدقون علـيه االحترام ونحن 

ن حولهم وأولئك الذين يفضلون االستمتاع فقط بحب اآلخرين دون منحهم أى حب.
وفى رحـلـة بنـاء كل مـنا حلـيـاته نفـاجـأ فى فتـرة من الـفتـرات بـفقـدان الـقدرة عـلى تـميـيز

ا أقول. مشاعرنا. واذا فتش كل منا فى ذكرياته فسيجد صورًا متعددة 
وألضرب بعضًا  من األمثلة التى رأيتها:

كانت "أسماء" ذات األربعة والعشرين عامًا تتيه بجمالها. إنها تعرف قدر حيويتها وترى
زيـد من التغنى بأنوثتها عـندما تسمع كلماتهم اتـساع عيون الشباب إعجابًـا بها وتشعر با
عن حبهم لها. ويحاول أحدهم أن يكسب منهـا وعدًا بأن يتقدم إليها خلطبتها لكنها تسوف

وتؤكد أنها غير واثقة من عواطفها نحوه.
ـا كانت "زينب" تعـرف أن جمالهـا مقبول ا كـان لها أخت تصـغرها اسمـها "زينب" و و
ـا كـان سـلـوك وأن مـرحـهـا ال يـقـلب الـهـزل إلى جـد وال يـقـبل أن يـتـحـول اجلـد إلى هـزل. و
ـا كـانت عيـنـاها تـرقـبان "زينـب" مثـار إعـجاب أسـاتـذتهـا وزمالئـها وزمـيالتـهـا فى الكـلـية و
عيد أن يتقـدم خلطبتها وافقت معيدًا بكليـتها يحاول أن يتقـرب منها لكل ذلك عندمـا طلب ا
عـيد "لزينب" وكان أهل على الفور وأقيم احـتفال اخلطوبـة بعد أسبوع واحـد من مفاحتة ا

"زينب" فى غاية الفرح.
ولـكن كـانت هـناك واحـدة فـقط من احلاضـرات لـهذا االحـتـفال تـعـيش حالـة من الـوجوم.
إنـهـا "أسـمـاء" ذات األربـعـة والـعـشريـن ربيـعًـا . لـقـد اكـتـشـفت أسـمـاء أنـها هـى التـى كانت
تسـتحق هـذا االحتـفال  وكـانت تـستـحق أن جتلس فى صـدر هذا احلـفل هى والشـاب الذى
أعـلن عن حبه لهـا. إنها تـكتشف فى هـذه اللحـظة أنهـا حتبه بعـنف وأنها تشـتاق إليه وأنه
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لم يكن يستحق منها هذا األسلوب من التردد. إنها لم تكن تعى حبها له.
ـكن أن يـخـتـفى حتت سـحـابـة من الـتـردد. يـحـدث ذلك لـلـفـتـيات وهـكـذا نـرى أن احلب 

ويحدث أيضًا  للشباب.
وأورد مثاالً آخـر على هذا هو الـرجل الذى اشتهـر بقدرته عـلى جعل أى فتاة تـنبهر به.
إنه ينتـقل من قصة حب إلى قصـة حب ويسمع اجملـتمع أن ضحـاياه ولكنه يـتزوج أخيرًا
بفـتاة دميمـة ولكنهـا ثرية. لقـد قرر الزواج ليـطمئن ماديًـا ثم يفاجأ بـعد الزواج بأن عروسه
أبخل من الـبخل; فـيعود إلى مـحاولـة اجتذاب الـفتـيات فتـحاول زوجـته استـرضاءه بالـهدايا

نوال. ويعيشان لعبة القط والفأر على هذا ا
ـيزات وأورد مثـاالً ثالـثًا لـفتـاة من أسرة مـتمـيزة الـثراء تـختـار لنـفسـها قـرينًـا بال أية 
تـقريـبًـا سوى أنـه وديع فى عالقته بـهـا. إنـها حتـتـاج إلى الهـدوء الـنفـسى واالطـمئـنـان الذى
طـيع. لكـنهـا تلتـقى ذات مسـاء بشـاب آخر متـوهج احليـوية فـتندفع يـوفره لـها هذا الـزوج ا
ـكن أن يـشـعل شـمـوع عـواطـفـهـا لـتـطـلب الـطالق من زوجـهـا. لـقـد وجــدت اجلـذاب الـذى 
وتنفصل عن الزوج بـالطالق لتعيش فى قصة زواج جديد مع كائـن يجعل حياتها تسير فوق

سطح ساخن من نيران الغيرة.
ـثــال الـرابع لـشـاب فـى اخلـامـسـة والــعـشـرين من عـمــره يـسـمع عن أرمــلـة ثـريـة فى وا
ـسـتحـيل حـتى يـنال ـاديـة صـعبـة; فـيـقرر أن يـفـعل ا اخلـامـسة واألربـعـ وظـروف حيـاته ا
إعـجـابـهـا ويـفـتعـل الـظـروف حتـى يـلـقـاها ومـا إن يـلـقـاهـا حـتى يـقع فـى غـرامـها بـالـفـعل

ويكتشف أن ثراءها هو آخر مسألة تعجبه فيها وإنه مندهش بحنانها الفياض.
ونحن نلـتقى جمـيعًا  كل يـوم بشاب يـتحدث عـن ليونة فـتاة معـينة وداللـها وكيـف تختار
البس ما يبرز األنوثة ويبقى خيال الشاب مشتعالً إلى أن يتزوجها ليفاجأ هذه الفتاة من ا
فاتنـها كان مجرد تصرف ال شعورى بأن كل ما تـخيله منها هو مجـرد وهم وأن تلويحها 
الصـطـيـاد الـرجـال وإيـقـاعـهم فى غـرامـهـا فى حـ أنـهـا ال تـملـك أدنى قـدرة عـلى الـتفـاعل

العاطفى.
ـعـارضـة لـكل آراء والـدهـا ـثـال اخلـامس لـفـتـاة مـلـيـئـة بـاجلـاذبـيـة ولـكـنـهـا تـمـتـلئ بـا وا
ـعارضـة لكل ما ثل نـقطة ا ووالدتـها ويـفاجأ اجلـميع بـاخلبـر خبر وقـوعهـا فى حب رجل 
مـيـزاته اجلذابـة ولكن أحـد األسبـاب القـوية تمـثله أسـرتهـا. وهـذا ال يعـنى أنهـا حتبه فـعالً 

لتمسكها به هو رغبتها فى معاندة األهل.
ـثـال الـسادس نـراه فـى اجملتـمـعـات الـتى يـسـودهـا الـتـعـصب. فـإنـنـا جنـد األيـرلـنـدية وا
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ــوت إخـوتــهـا مـن أجل الـنــضـال ضــد إجنــلـتــرا تـقع فـى حب بـاحث الــكــاثـولــيـكــيـة الــتى 
بروتستانتى تابع للكنيسة اإلجنليزية. أو جند فتاة بيضاء فى جنوب أفريقيا تهرب إلى كندا
لتـتزوج بـأحد أبنـاء حركـة النضـال ضد الـتفرقـة العـنصريـة وهو أسـود. وآه من نظرة األهل

ثل هذه الفتاة إنها نظرة حتمل من القيود ما يفوق التصور.
إنى أقـول دائــمًـا: إن اسـتـخـدام الـزواج فـى إظـهـار عـدم الـتـعــصب أو فى مـحـاربـته هـو
مسألة تثيـر التعاسة ألن ذلك هو محاولة لتحريك صخـرة كبيرة بواسطة عصا رفيعة وهذا

أمر صعب كما نعلم جميعًا  ألن الصخرة لن تتحرك ولكن العصا هى التى تنكسر.
ومــثـال ذلك هـو الـزواج بـ أفـراد من ديــانـات مـخـتـلـفـة: إنه يــشـبه االرجتـاج فى الـعـقل

الثقافى لهذه األسرة.
ـسلم من مـسيـحية وإذا مـا نشـأ حب ب فتـى وفتاة مـن أصول دينـية مـختـلفـة كزواج ا
ـسـيـحى فـإن اخلـطـوبـة ـســيـحى من يـهـوديـة فى اجملـتــمع ا ـسـلم أو زواج ا فى اجملـتـمع ا
كن الطـويلة هـى التى تتـيح لالثنـ فرصـة اكتشـاف مدى اخـتالف كل منـهمـا عن اآلخر و

لقصة احلب أن تأخذ نهايتها احملتومة وهى الفشل قبل البدء فى الزواج.
ولـسـت أقـصـد أن كل زواج يـتم ضــد الـعـرف االجـتـمــاعى الـسـائـد ال بــد له من الـفـشل
ـتلئ بـالـصـعوبـات الـنـفـسيـة اجلـمـة. إنه كمـا قـلت حتـريك لـصخـرة كـبـيرة ولـكـنى أذكـر أنه 
بـواسطة عصا رفيعة فـتنكسر العصا وتسـتحق الصخرة من يحاول حتريـكها بهذه الوسيلة

الساذجة.
وفى بعض العائالت جند االبن ينظر لوالديه نظرة االمتعاض وعدم االرتياح إنه لم يكن
يــتـمــنى أن يـكـون والــده هـذا اإلنـســان أو أن تـكـون والــدته هـذه اإلنــسـانـة. إن والــديه غـيـر
نـاسبـات. إن الفـتاة التى مـناسبـ له فى نظـره ولذلك جنـد الفـتى يتجه إلى الـفتـيات غـير ا

تثير إعجاب مثل هذا الشاب هى من النوع الذى يغضب أهله.
كن ويحدث مثل ذلك أيـضًا لدى بعض الـفتيات. فقـد تختار الفـتاة لصداقتـها شابًا  ال 
شاعر فى بـئر بعيد أن يرضى عنه أهلـها وفى غالبـية األحيان يتـغير هذا الوضع وتـسقط ا
وفى قاع الذكريات وتنتهى هذه القصص لكن فى أحيان أخرى ولسوء حظ بعض الشباب

والبنات فإن الواحد منهم _ أو الواحدة منهن _ يستمر فى مثل هذه العالقة.
قصود بفتاة سيئة أو شاب سيئ. وقد يتساءل قار عن ا

قصـود بذلك هو شـاب بال جهاز نتـهى الصراحـة فنقـول إن ا وجنـيب عن هذا السـؤال 
قـيم يـديـر به حـيـاته ويـتـعامـل به مع اآلخـرين فـنـراه يـكـذب وال يـتورع عـن الـسرقـة وال عن
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ـلـذات دون أى وازع أخالقـى. وكـذلك نـقـصـد بـالـفـتـاة الـسـيئـة الـفـتـاة الـتى االنـغـمـاس فى ا
تعـيش بال جهاز قـيم تدير به حيـاتها وتتـعامل به مع مجـتمعهـا فنراها تـكذب وال تتورع عن

لذات دون تقدير ألى ارتباط لها. السرقة أو االنغماس فى ا
ـبـالغ فـيه وعـامـلته وجنـد أن الـشاب الـذى تـمـيـز سـلوكـه األسرى بـاالنـضـبـاط الـشديـد ا
بالغ فيهـا ورسخ فى ذهنه أن اجلنس شيء قذر قد ال يختار أسرته بدرجة من احملـافظة ا
إال فتاة سـيئة السـمعة ويـبتعـد دائمًا  عن أيـة فتاة تـتشابه أخالقـيًا  واجتمـاعيًا  مع أمه أو

أخواته. 
ونفس األمر يـحدث بالـنسبـة للـفتاة الـتى تنشـأ فى وسط متـزمت ينظـر إلى اجلنس على
أسـاس أنه شيء وضيع يـحط من قدر اإلنـسان; فهى قـد تخـطئ وتختـار لنـفسهـا شابًا من
الـذين يفـتقـدون القدرة عـلى احتـرام أنفـسهم; ألنهـا ال تشـعر بـأية استـجابـة جنسـية لـلرجال

الذين تكن لهم االحترام أو احلنان.
وهـنـاك مـالحـظـة يـجب أن نـلـفت الـنـظـر إلـيـهـا وهى أن حب اجلـنس أكـثـر إحلـاحًـا عـنـد
الرجل وهو قلمـا يغلفه باحلنان الرومانسى اللـهم إال إذا بلغ درجة عالية من التحضر. أما
ـرأة فـإن اجلـانب الـروحى عـنـدهـا يـرتـفع بـدرجـات عن اجلـانب اجلـنـسى لـذلـك قـد تـصدم ا
الـفـتــاة الـتى نـشـأت وسط رعـايـة أســريـة طـيـبـة من سـلـوك الــرجل الـقـاسى أو اخلـشن عـنـد

الزفاف.
وأحب أن أهـمس فى إذن الـشاب بـالكـلمـات التـاليـة: إذا مـا اتيـحت لك الفـرصة لـلتـعرف
ـهـا بخـشـونـة بل حاول أن يـجـمع بـيـنكـمـا حـديث ودود وطيب; ألن على فـتـاة ال تـقتـحم عـا
ن أمـامك أنك قـاس وال تـفـكـر إال الـهـجـوم بـخــشـونـة يـدل عـلى عـدم ثـقـتك بـنـفــسك ويـؤكـد 

بأنانية.
ـتـلئ قـلبك وأحب أن أهـمس فـى أذن الفـتـاة بـالـكـلـمـات الـتـاليـة: قـد يـحـدث أحـيـانًـا أن 
إعجـابا بحـديث رجل فى عمـر والدك وقـد يفـسر هو هـذا اإلعجـاب على نـحو خـاطئ; فيظن
أنك فى حـالة وجـد عـاطـفى فـيفـقـد تـوازنه النـفـسى ويـندفـع إلى محـاولـة الـتقـرب الـعـاطفى
ثل مـا يشـعر به ويجب واجلـسدى مـنك. ودورك هنا أن تـوضحى بـسرعـة أنك ال تشعـرين 
ثل ما يفعل. وغالبًا ما يحترم مثل هذا الرجل نفسه عليه أن يتوقف فورًا عن إهانة نفسه 
وقف ويعـود إلى صوابه ويـخاف من أن يـشاع عنه ذلك فى اجملـتمع. وعـليك فى مـثل هذا ا
أال تكـونى نصف متـرددة; ألن التـردد سيجـعل مثل هـذا الرجل يسـتمـر فيمـا يظـنه واهمًا 

حالة عاطفية.
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ـبـكرة بـالـشاب أو الـفـتاة. إن وال بد لـنـا من أن نتـنـاول ما تـفـعلـه القـسـوة فى الطـفـولة ا
الـقسـوة فى طفـولة الـولد تـذكره دائـمًـا أن والدته لم تـكن حتبه وأن والـده كان يـراه إنسـانًا
غير مرغوب فيه. وما إن يصل إلى البلوغ حتى يبدأ فى رحالت البحث عن عاطفة يحقق بها

لنفسه درجة ما من االطمئنان.
ـكن أن تصدقه أى فتاة. وما ويـكون مثل هذا الشاب مـتدفقًا عاطـفيًا إلى الدرجة التى 
إن تقع فـتاة فى حـبه حـتى يبـدأ على الـفور فى هـجرهـا. إن حـبهـا بالـنسـبة له عـد الفـائدة

وبال قلب وسرعان ما يتجه إلى فتاة أخرى وهكذا.
ـقاتل الشرس ومثـل هذا الشاب يـسميه بـعض العلـماء "جامع جـلود الرأس" نـسبة إلى ا

الذى يقطع رأس عدوه فى القتال. إنه أنانى جدًا  وغير ناضج.
كن ثل هـذه القسـوة التى شرحتـها من قبل  والفـتاة أيضًا  إذا مـا مرت فى طفولـتها 

ن لم يقع. ن يقع فى غرامها ولكن تهتم فقط  أن تتحول إلى "جامعة رؤوس" ال تهتم 
قد يتساءل أحدنا عن الغيرة فى احلب? 

لكون مـن يحبون أو بأن من يحبهم فأقـول إن بعض الناس يفضلـون اإلحساس بأنهم 
لكهم. وبعض الناس يناضلون ليصبحوا أحرارًا ويكرهون هذه الغيرة ألنها قيد.

ـتلـكـهم; فـهم يـتجـهـون دون قـصد إلى وأمـا الـذين يـفـضلـون اإلحـسـاس بأن هـنـاك من 
إثارة غيرة من يحبهم وهذا جزء من إحساسهم بالسعادة فى احلب.

والغيور إنسان جاء إلى العالم من أب أنانى أو أم أنانية وتعلم دون وعى أن يرى والده
ـارس الشـاب مثل هـذه الغـيرة عـندمـا يصل ـتلـكاته. و س  فى حالـة ثورة من أى شىء 
إلى احلب. وغالبًا  ما يتزوج مثل هذا اإلنسان من فتاة قادرة على إثارة غيرته. وهكذا تظل

عجلة الغيرة االستفزازية مستمرة فى هذا العالم.
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كل منا يعرف تمامًا تفاصيل اللحظة التى وصل فيها إلى البلوغ.
ـلىء بـاحلـيـرة والـسـرور فى آنٍ واحـد عـنـدما الـشاب يـعـرف بـذاكـرته هـذا االضـطـراب ا

اكتشف أنه حتول من الطفولة إلى بدء الرجولة.
لـكن الـنـضج اجلـنـسى ال يـعـنى الـنـضج الـكـامل فـمـا زال الـشـاب بـعيـدًا عـن االستـقالل

االجتماعى واالقتصادى وفوق ذلك فهو بعيد عن النضج العاطفى.
واألمر قـد يـختـلف عنـد الـفتـاة. فـأول دورة حيض تـمثـل عنـدها حتـوالً درامـيًا وال يـكون
بـلـوغ الفـتاة إيـذانًا بـوصولـهـا إلى قدرة احلـمل. وال تمـثل أول دورة شـهريـة فى حيـاة الفـتاة
الـنـمـو اجلـنسى الـكـامل; ألن الـنـمـو اجلنـسى يـسـيـر فى رحلـة تـسـتـمر لـسـنـوات قـبل الدورة

دة عام بعدها حتى تصبح قادرة على احلمل. الشهرية األولى و
وكل مـن الـشـاب والـفـتـاة يـأخـذ طـريـقه إلى الــنـضج الـعـاطـفى واجلـسـدى ويـحـيـا وسط

دة سنوات بعد حلظة البلوغ. مشاعر مضطربة و
لكن ماذا عن الفترة السابقة على حلظة البلوغ?

إن هـناك فـترة تـمتـد لعـام من عـمر كل من الـشـاب والفـتاة يـتم التـمهـيد فـيهـا للـنضج.
ـر بهذه الفترة غالبًا بـ سن الثانية عشرة والرابعة عـشرة والفتاة تمر بنفس تلك والفتى 

الفترة غالبًا ب سن العاشرة والثالثة عشرة.
قدار أربـعة سـنتـيمتـرات ولكـنهـا بعد فـالفـتاة قبـل العاشـرة كانت تـزداد طوالً كل عـام 
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قدار كيلو ـقدار ثمانية سنتيمترات ووزنهـا قبل العاشرة كان يزيد  العاشرة تزداد طوالً 
قـدار سبـعة كـيلـوجرامـات سنـويًا. جرام ونـصف كل عام أمـا بعـد العـاشرة فـوزنهـا يزيـد 
الحـظة الدقيقـة للغاية وهى أن أحـد ثدييها والصدر يبـدأ فى النمو وقد تـالحظ الفتاة تلك ا

يبدأ فى النمو قبل اآلخر.
كـمـا يـبـدأ شـعـر الــعـانـة فى الـنـمـو وكـذلك شـعـر اإلبط وبـعـد عـامـ من الـنـمـو الـسـريع
تكـتسب الـفتاة الـشكل األنثـوى الكـامل; فالوسط يـصبح خـصرًا والصـدر يكـتمل ويسـتدير

الفخذان ويستمر اجلسد فى االكتمال األنثوى لعدة سنوات بعد الرابعة عشرة.
ـوه بعـد الـثـانـية عـشـرة يـزيـد من سبـعـة سـنـتيـمـتـرات إلى عـشرة أمـا الفـتى فـمـتـوسط 
سنتيمتـرات سنويًا ووزنه يزداد بنسبة تتراوح ب سبـعة كيلوجرامات وعشرة كيلوجرامات
فـى السنـة ويكـبر الـقضـيب واخلصـيتـان وينـمو شـعر الـعانـة واإلبط ويتـغيـر الصوت وفى
نهـاية العام الـرابع عشر يكـتسب الشكل الـرجولى الكامـل ويستمر الـنمو بأسـلوب أبطأ من

دة ثالثة أو أربعة أعوام من بعد ذلك. قبل 
ويـخـتلف تـأثيـر سنـوات ما قـبل البـلوغ من مـجـتمع إلى آخـر وأحيـانًا يـختـلف من أسرة
إلى أخرى فـعلى الـرغم من أن غالبـية الـفتيـات يبـدأن رحلة االسـتعـداد للبـلوغ فى الـعاشرة
من الـعمـر إال أن هناك عـددًا قلـيالً منـهن يبـدأن تلك الـرحلـة فى التـاسعـة من العـمر وعددًا
أقل من القليل يـبدأن الرحلة فى الثامنة من العـمر وعددًا أقل من ذلك يبدأن تلك الرحلة فى
الحـظـة لرحـلة الـثانـيـة عشـرة أو الـثالـثة عـشـرة; فال يتم الـبـلوغ إال فى اخلـامـسة عـشرة. وا
االستعداد للبلوغ أكدت أن األكثر طوالً من األوالد والبنات يبدأون تلك الرحلة مبكرًا وأن

. األقصر طوالً يتأخرون قليالً
ـتــأخـر تـخـتـلف _ كـمـا قـلت _ من عـائـلـة إلى أخـرى أو من ـبـكـر أو ا ـاط الـبــلـوغ ا وأ
رحلة يظهر مجتمع إلى آخر ونادرًا ما يكون ذلك بسـبب شىء غير طبيعى ولكن قلق تلك ا
بوضوح ألن أغلب الشباب يكره أن يـكون مختلفًا عن األصدقاء والزمالء فمن اجلارح لفتاة
درسة وقـد برز صدرها قليالً  أو طالت قامتها بسرعة خصوصًا فى الثامنة أن تظهر فى ا
إذا لم تـكن تـدرك سـعـادة أن تـكـبـر الـفـتـاة وتـصل إلى الـنـضج وهى ال تـدرك ذلـك بـطـبـيـعة

احلال لصغر سنها.
وقـد يـختـلف األمـر بالـنـسبـة لـفتـاة كـانت تتـطـلع للـنـمو والـنـضج بسـرعـة. وقد يـزيـد طول
ـرحلـة بسـرعة األمر الـذى يضـاعف قلقـها من أن تـكون أطـول قامة من كل الفـتاة فى تلك ا

زميالتها.
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درسة فهى تغرق أما إذا تأخر بلـوغ الفتاة لفترة وكانت أقصر من أى زمـيلة لها فى ا
فى القـلق; ألنهـا تخـشى أن تظل طـفلـة إلى األبد وهـذا اخلوف ضـرب من الوهم فـى غالـبية

ناسب لطبيعتها. احلاالت ألنها ستنضج من بعد ذلك وتصل إلى احلجم ا
ـبكـر عن كل زمالئه أو عـنـدما يـتـأخر والـفتى قـد يـتعـرض أيـضًا لـلـقـلق نتـيـجة الـطـول ا
بلوغه إلى اخلامـسة عشرة. إنه يخطئ الظن فيـتوهم أن سيغدو قزمًا رغم أن ذلك ال يحدث
ارسة الـرياضة له وسرعان مـا ينـمو. إنه خائف من أن يـصيـر ضعيـفًا  وغيـر قوى. لـكن 

بانتظام تتيح للجسم الشاب أن ينمو باتساق.
ـعــلــومـات الــبــسـيــطــة عن الــشـكل وإالنــسـان _ رجالً أو امـرأة _ يــحــتــاج إلى بـعـض ا

التشريحى لألعضاء التناسلية.
كن رؤيته وقـسم داخلى يوجد : قـسم خارجى  واألجهزة الـتناسلـية تنقـسم إلى قسم

داخل اجلسم.
واجلهاز اخلارجى فى الفتى هو القضيب ومن خلفه كيس اخلصيت والقضيب يحتوى
ر فـيها أيضًا  السائل ثانة و ـر من خاللها البول عند تـفريغ ا عـلى قناة واحدة بالداخل 
ـكتـمل أو بعـد بلـوغ اإلثارة ـنويـة أثنـاء عنـاق احلب ا نـوى الذى يـحتـوى عـلى احليـوانات ا ا

اجلنسية تمامًا. 
وطـول القضـيب يتـراوح ب سنـتيـمترين وخـمسـة سنتـيمـترات فى الطـفولـة ويتطـور بعد
ذلك ليصبح طوله من ثمانية سنتيمـترات إلى أحد عشر سنتيمترًا. وعندما يولد الطفل يكون
رأس الـقـضيب مـغـطى بـغالف جـلدى هـذا الـغالف يـتم قـطعـة بـعـملـيـة اخلـتان وهى عـمـلـية
ـسيـحـي فى مـرغوبـة بـالنـسـبة لـلـرجل سواء فى الـديـانة الـيـهوديـة أو اإلسالمـية وغـالـبيـة ا
أوروبا يـقـومـون الـيـوم بهـذه الـعـمـلـية رغـبـة فى احلـفـاظ عـلى الـنظـافـة خـصـوصًـا  وأن هذا

الغالف يفرز مادة غير نظيفة وذات رائحة كريهة.
والـقضيب مـكون من أنـسجـة شبه إسفـنجـية تمـتلئ بـالدمـاء أثناء اإلثـارة; حيث يـتضخم
ضغوط وغالبًا ما القضيب فى مثل هذه احلالة وينتصب مثل بالونة مطاطة مليئة بالهواء ا

يعود القضيب إلى وضعه العادي بعد القذف.
واخلـصيـتان هـما جـزآن كل منـهما عـلى شـكل زيتـونة وتوجـدان داخل كـيس اخلصـيت
نوية ويـسمى الصـفن وهو جراب جـلدى مجـعد ومغـضن. وتصنع اخلـصيتـان احليوانـات ا
نـوى مع البـويضـة التى يـفرزهـا مبيض وعنـدما يـحدث اجلـماع فغـالبًـا  ما يـتحـد احليـوان ا

 . رأة ليبدأ االثنان فى مثل هذه احلالة بتكوين اجلن ا
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واخلصية تتكـون من أنابيب دقيقة طويلة ملفـوفة حول نفسها مثل كرة اخليط وهى تنتج
راهـقة وحـتى عمـر متقـدم جدًا وعـندمـا تنتج اخلـصيـتان حـيوانات نـوية مـنذ ا احلـيوانـات ا
منويـة; فهى تدخـرها فى حويـصالت موجودة داخل اجلـسم واحلويصالت حتـفظ احليوانات
يـزة وعنـد االستـثارة اجلـنسيـة الكـاملـة أو أثنـاء اجلماع ـنويـة فى سائل لـبنى له رائـحة  ا
نوى ينـزل على صورة دفعـات متعددة نتـيجة انقـباضات ال إرادية يـنتج عنها فإن السـائل ا
ـتعـة الـشـديـدة. وحول الـقـضـيب يـوجد شـعـر الـعانـة وكـذلك يـنـمو الـشـعـر فوق إحسـاس بـا

الصفن.
أما الـعضـو التـناسـلى عـند الـفتـاة فيـشتـمل على الـبظـر وهو مـكون من بـعض األنسـجة
احلساسـة التى تنتصب أثناء اإلثارة وهـو موجود فوق الشفرين الصـغيرين اللذين يحيطان
هـبل وفوقهما الشفران الكبـيران. وكل من الشفرين الكبيرين والصـغيرين يحيطان بفتحة با
هـبل الـتى تؤدى إلى الـرحم; فـهى مكـونـة من أنسـجة ـهبل ويـكـادان يغـطيـانه. أمـا فتـحـة ا ا
هبل يـوجد غشاء الـبكارة وهو طـبقة من اجلـلد احلساس الـتى يختلف مطـاطة وفى فتـحة ا
سمـكها وشـكلها من فـتاة إلى أخرى وهذا الـغشاء يتـمزق قبل أن يـستطيع الـقضيب دخول
ـرة األولى التى ـهـبل للـمـرة األولى ولـهـذا يـقولـون إن الـفـتـاة فقـدت عـذريـتهـا نـسـبـة إلى ا ا

تمارس فيها الفتاة التواصل اجلسدى مع الرجل.
صمـم الحتواء اجلـن أثـناء احلمل وفى ـهبل إلى الـرحم والرحم هو الـعضـو ا ويـقود ا
حالـة عدم احلـمل يكون الـرحم فى صغـر ثمـرة الكمـثرى وبـطبيـعة احلـال يتـصل عنق الرحم
ـنوية تـدخل من عنق رأة فـإن احليـوانات ا ـهبل. وعـند الـتواصل اجلسـدى ب الـرجل وا با
; فـإن حـيـوانًـا مـنـويًـا يـتحـد مع ـبـيـضـ الـرحم فـإذا كـانت الـفـتـاة قـد أفـرزت بويـضـة من ا
و اجلـن التى الـبويـضة ويـبدأ تكـوين اجلنـ وهنـا يتـفتح الرحم تـدريجـيًا لـيسمح بـرحلـة 
كتمل باخلروج تستمر حوالى أربع أسبوعًا. وأثناء الوالدة ينقبض الرحم ليسمح للجن ا

إلى الدنيا.
بيض وتتصل كل ويتصل الرحم من اجلانب العلوي بأنبوبت رقيقت تمتدان إلى ا
بـيض وكل من األنبـوبتـ تسمـى بقنـاة فالـوب نسـبة إلى من اكـتشفـها تـشريـحيًا أنـبوبـة 
بيض يتبادالن بيض فى حجم الـزيتونة وكل مبيض يفرز بويضـة كل شهرين أى أن ا وا
هـمة وبـذلك يكـون النـاجت شهـريًا هـو بويـضة واحـدة تفـرز ما بـ اليـوم الثانـى عشر تـلك ا

واليوم الثامن عشر قبل ميعاد الدورة الشهرية.
فإذا ما الـتقت البـويضة بـحيوان مـنوى فهمـا قد يتـحدان معًـا لتبـدأ رحلة تـكوين اجلن
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مع العلم بـأن كل حيـوان منوى يـحمل داخـله جزءًا من اخلـصائص الوراثـية. وعـندما يـتكون
ـا يجـعله يشـبه األب أو يشـبه األم. ويتم حتـديد جنس اجلن فـهو يـحمل هذه اخلـصائص 
ولـود ذكرًا كان نـوى وليس لـلمـرأة أى دور فى حتديد نـوع ا ـولود حـسب نوع احلـيوان ا ا

أم أنثى.
وعندما تكـتمل الشهور الـتسعة وهى فترة احلـمل; فإن الرحم ينقـبض وتتقلص عضالته
ـا يـسـمح للـجـنـ باخلـروج من عـنق الـرحم وهـذه االنقـبـاضـات ورحلـة خـروج اجلـن من

بطن األم تسبب آالمًا موضعية تدفع بعض النساء إلى أن يصرخن بعنف.
ويعـتقـد بعض األطـباء أن اخلـوف من آالم الوضع مـغروس فى الـنسـاء منـذ بدء تـسجيل
ـقدسـة تذكـر أن األم حتـمل الطـفل وتتـألم خالل احلمل الـتاريخ اإلنـسانى; فـمعـظم الـكتب ا
والـوالدة. وبعض مـن األطبـاء ما زال يـدرس كيـفـية تـصمـيم نوع من الـتـدريبـات فى التـنفس

كنة. مارسة الرياضية لتتم الوالدة طبيعية بأقل آالم  وا
صاحبة وتتساءل أعداد كبيرة من الفتيات عن أسباب اختالف الدورة الشهرية واآلالم ا
لهـا; فالدورة الـشهريـة عند فتـاة ما تأتى كل ٢٤ يـوما وعنـد فتاة أخـرى تأتى كل ٣٤ يومًا

وهناك فتاة ثالثة تعاودها الدورة كل ٢٩ يومًا.
وهنـا أريـد أن أقـول احلقـيـقـة الـتالـيـة: إن لـكل فتـاة دورة شـهـريـة خاصـة بـهـا وفى هذه
الدورة تـكـتـشف كل فتـاة مـواعـيدهـا خالل الـسـنوات اخلـمس األولى بـعـد البـلـوغ. والـغالـبـية
الـعـظمى من الـفـتـيات تـأتـيهـن الدورة الـشـهريـة كل ثـمـانيـة وعـشريـن يومًـا وتـستـمـر الدورة
توسط. وكـانت النساء فى اجليل السابق يشك الشهرية حـوالى أربعة أو خمسة أيام فى ا
مـن اآلالم واإلحسـاس بـالـضـعف أثنـاء الـدورة الـشـهريـة ولـكن أعـدادًا  كـبيـرة من الـفـتـيات
عاكس لدرجة أن الـفتاة التى تعانى بالـفعل من تقلصات شديدة حتولن الـيوم إلى االجتاه ا
ـتـحـدة األمـريـكـية وأوروبـا الـغـربـيـة يـحاولن قـد تـنـكـر ذلك وغـالبـيـة الـفـتـيـات فى الواليـات ا

ا فيها الرياضة والسباحة. نتظمة  احلفاظ على نشاطاتهن ا
ـعـاصــرة الـتى تـشـبـه الـسـيـجـارة ـكـنـهـا أن تــسـتـخـدم احلــفـاضـة  ا ـتـزوجــة  ـرأة ا وا
ـهـبل وجتذب من اخلـارج بـواسطـة خيط ـصنـوعـة من أليـاف ماصـة والـتى توضع داخل ا ا
متـصل بها. أمـا الفـتاة العـذراء فهى بطـبيـعة احلال حتـمى بكارتـها لـذلك يجب أن تسـتخدم

أثناء احليض احلفاضة التقليدية التى توضع من اخلارج المتصاص الدم.
راهـقـة تـشكـو الـعديـد من الـفـتيـات من عـدم انـتظـام فـترات وفى الـسـنوات األولـى من ا
ـدة شهور. وقد يكـون الدم كثير الـتدفق وقد تكون احليض; فهنـاك انقطاع للـطمث قد يدوم 
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التـقلصـات شديـدة وأغلب هذه الـتغـيرات ال تدل عـلى أمر غـير طبـيعى أو غـير صحى ومن
ستـحسن أن تستـشير األسرة طـبيبًا متـخصصًا بـأمراض النسـاء تثق األسرة فى أمانته ا

فى حالة القلق من مسألة الدورة الشهرية.
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رغم أن عـصـرنـا يـتـمـيـز بـضـبـابـيـة الـرؤيـة من حـيث الـسـلـوك اجلـنـسى إال أن اإلنـسـان
راهق _ ولدًا كان أم فتاة _ يعتريه الكثير من القلق على صحته اجلسدية والنفسية. ا

وإذا كـانت اجملتـمـعات األمـريكـيـة واألوروبيـة واجملتـمـعات ذات الـثـقافـة الغـربـية تـعيش
يـة األخيـرة وحتى اآلن فـتـرة ارجتاج بـ معـتقـدات أبـاحت اجلنس مـنذ نـهايـة احلـرب العـا
ـسمى ـكـتـسب ا ـنـاعة ا ـكـتسـب; فإن ظـهـور مـرض فقـدان ا ـناعـة ا ظـهـور مرض فـقـدان ا

باإليدز صار نقطة حتول بالغة فى السلوك اجلنسى.
يل إن الشاب يركز اهـتمامه منذ الـبلوغ على شكل جـسده وهل ينمو بـانتظام أم ال و
إلى اإلحـسـاس بـالـذنب جتـاه اجلـنس مـنـذ الــلـحـظـة الـتى يـصل فـيـهـا إلى قـذف احلـيـوانـات
ـمارسة الـعادة الـسرية _ تلك نـوية سواء من خالل األحـالم الليـليـة التى يفـاجأ بـها أم  ا

العادة التى مهما قيل عن عدم إضرارها فإن القول بعدم وجود أضرار لها غير صحيح.
ـارسة إن الشـاب الذى ال يـتـمكن من الـزواج فى سن مبـكرة والـذى يـحفظ نـفسه من 
الـعادة الـسرية مـعرض لـلقـذف اللـيلى وهـذا القـذف ال يسـبب له الضـعف وتكـراره ال يدعو

إلى القلق.
ارس الـعـادة الـسـريـة أو يلـجـأ إلى عالقـات غـيـر سـليـمـة أو مـقـبـولة لـكن الـشـاب الـذى 
اجـتـمـاعـيًـا يـعـيش فى خـوف مـبـهم وعـمـيق هـذا بـاإلضـافـة إلى الـقـلق من افـتـقـاده لـتدلـيل
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ـبــكـرة وحـيـرته الــبـالـغـة ألنـه لم يـصل إلى االسـتــقالل االجـتـمـاعى األسـرة أثـنـاء طــفـولـته ا
واالقتصادى.

ارسـة العادة الـسرية تـؤذيه جسديًـا ونفسـيًا وأنها وغـالبًا مـا يسمع من أصـدقائه أن 
تقود إلى العصبية أو اجلنون. ورغم معرفة أن مثل هذه األقوال ليس صحيحًا علميًا إال أن

ارسة العادة السرية. ذلك ال يحل مشكلة اخملاوف من 
ثيرة أو رؤيته لألفالم إن هنـاك تخيالت كثيرة تـداهم الشاب من خالل قراءته للـقصص ا
شـاهدة اإلثارة ويـتبع ذلك أن يحاول الـشاب استـكمال ما التى تـمتلئ فى بـعض األحيان 

ثيرة بلجوئه إلى االستمناء. شاهد ا بدأته ا
عـاصر يزداد صعـوبة كما ونعـلم أن زماننـا صار يطيل أمـد اإلعداد للـزواج; فالتعـليم ا
ـعاصـرة ثم هنـاك اخلـوف الدائم من أن قـدوة الـعفـاف والـطهـارة تـضعف فى اجملـتـمعـات ا
االرتـباط بالشـخص اخلطأ وهـناك اخلوف مـن احلمل ومعـظم الشبـاب له طموح عـالٍ وكبير
ـارس العـادة السريـة كوسيـلة بديـلة من اللـقاء اجلنـسى الكامل سـتقبل وبـعضهم  لبـناء ا
ومع تـعقد األمراض الـتناسـلية وانـتشار وسائل اإلعالم بـها; فإن أعـدادًا كبيـرة من الشباب
ـارسـة الـعـادة الـسـريـة. صـحـيح أن األعـوام اخلـمـسـة والعـشـرين بـدأت فى االمـتـنـاع عن 
ـعـاصـرة قـد أزالت الـكثـيـر من الـغـمـوض ومن اإلحـساس ـاضيـة فى احلـضـارة الـغـربـية ا ا
كتسب صار ناعة ا بالذنب جتاه اجلنس ولكن الصحيح أيضًا أن اكتشاف مرض فقدان ا

حافزًا جديدًا على التطهر والعفة.
وبـعض من الشـبـاب ذوى الـطـموح الـعـالى يـقلـقـهم تـمـامًا  أمـر الـعـادة السـريـة; فـهم قد
نشـأوا فى عائالت ذات مـثل عـليًـا  جتعل جـزءًا كـبيـرًا من اهتـمامـاتهـم وطاقـاتهم اجلـنسـية
تـتـسـامى فى إجنـاز طـمـوحـاتـهم وجنـاحـاتـهم ولـكن أمـر الـعـادة الـسـريـة يـظل مـقـلـقًا  ألن

اجلسد بطبيعته فى هذا العمر فوّار بالرغبات.
والشباب _ أو الشابات _ يـحلمون بـزواج مثالى ولـذلك فالواحد _ أو الواحدة  _منهم
يـتردد بـشـدة قـبل الـتـورط فى عالقـات طـارئـة وهـكـذا نـرى صـراعًـا حـادًا فى أعـمـاق هؤالء
باشر عن مـشاعرهم اجلنسيـة ويقعون أحيانًا فى الشباب ألنهم ال يجـدون وسيلة للتـعبير ا
ارسة الـعادة السريـة ليقـعوا من بعد ذلك فى ـا يدفعـهم إلى  ثيرة  شبـكة من اخليـاالت ا

اإلحساس بالذنب.
ويتساءل الكـثيرون عن مضار العادة السرية وأقـول ببساطة ووضوح: إن العادة السرية
ـارستـها نـتـشر حـاليً  بـأنهـا غـير مـؤذيـة إذا ما تـمت  مـؤذيـة وال يوجـد مـا يدعم الـقـول ا
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بـاعتدال ولكن يجب أن نعلم أن الـغالبية العظـمى من البشر تتكيف حـياتهم مع وجود نسبة
ارستهم للعادة السرية. ما من اإلحساس بالذنب بسبب 

ـمارسـة أى نـشـاط جـنسى لـتـزمـة ال بـد أن يشـعـروا أن أى شـكل  إن أصـحـاب الـقيـم ا
خـارج الزواج يـعرض الـشـخص لإلحسـاس بأنـه غيـر جديـر باإلعـجـاب; ألن ذلك النـشاط لم

يتم فى إطار عالقة طبيعية وفى إطار الزواج.
ـعروف ـتحـدة وجـد البـاحث األمـريكى ا ـيـدانيـة فى الواليـات ا وطبـقـا لبـعض األبـحاث ا
ثـال أن الـشـباب من أصـحـاب الـطمـوح الـعـالى يـكبـحـون فى مـعظم "كـينـزى" عـلى سـبيـل ا
ـارسون أى عالقـة مع اجلـنس اآلخـر إال بعـد الـتـخرج ومن خالل األحـيـان مشـاعـرهم وال 

ارسة العادة السرية بنسبة بسيطة. عالقة الزواج وقد يقعون أحيانًا فى 
ـارسة ـلك طمـوحًـا علـميًـا أو فنـيًا أو مـهنـيًا قـد يغـرق إما فى  ولكن الـشبـاب الذى ال 
ـارسـة العـالقـة اجلنـسـيـة الـكـامـلـة ويـنـجـرف فى تـيـار حـيـاة قد ال الـعـادة الـسـريـة أو فى 

يرضاها لنفسه لو نظر إليها بدقة وتمييز.
ًـا  ما بـ الفخـذين. وهذا األلم ناجت من ـتجددة لـلشاب أ وقـد تسبب اإلثـارة اجلنـسية ا
تكـرار االنتـصاب واالنـقبـاض الذى يـؤدى إلى احتـقان بـعض من األوعيـة الدمـوية اآلتـية من
ـنوية. واألمـر الطبـيعى أن يتم الـقذف بعـد اإلثارة اجلنـسية أما اخلـصيتـ واحلويصالت ا

عكس ذلك فيسبب مثل هذا األلم.
وتنتشر ب بعض من الشباب مخاوف عن العجز اجلنسى الكامل دون أدنى مبرر اللهم

إال سماعهم لبعض األقاويل عن ذلك.
ونـقول بوضـوح: ليس هنـاك شاب معـرض للعـجز اجلنـسى إال إذا تعرض حلـادث جسيم
مثـل إصابـة أى جـزء من الـعـمـود الـفـقرى بـالـشـلل أو الـتـعـرض لـتجـربـة جـسـيـمـة األثر من

الناحية اجلنسية أثناء الصغر.
وال بـد لـنـا من أن نـعّـرف الـعجـز اجلـنـسى. إن الـعـجز اجلـنـسى هـو عـدم قـدرة الـفتى أو
الرجل على االنـتصاب والقـذف. ويجب أن نفرق بـ العجز اجلنـسى وب العقـم فالعقم هو
نوية للرجل غـير قادرة على إخصـاب البويضة األنـثوية وهذا ال يثبت أن تكون احليوانـات ا

إال بالتحليل اخملبرى.
ـكتـمل مع القـذف السريع وبـعض الرجـال أو الشـباب لـديهم قـدرة ضعيـفة عـلى االنتـصاب غـير ا

كن أن يعرضوا أنفسهم على طبيب أمراض تناسلية لتلقى العالج الصحيح. وهؤالء 
ؤقت إذا كان صاحب قيم ومـثل عليا ووجد نـفسه مدفوعًا والشاب قد يتـعرض للعجـز ا
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ـكن أن ـارسـة اجلـنس مع إحـدى احملـتـرفـات. وهذا ال  من مـجـمـوعـة من األصـدقـاء إلى 
يسمى عـجزًا  عـلى اإلطالق بل إنه أمر طـبيعـى إلنسان يـحتـرم نفسه ويـعرف أن مـشاعره

يجب أن تسبق جسده.
والـرجل فى غـالبـيـة األحيـان ال يصـاب بـالعـجز اجلـنـسى ولكن تـقل رغـبته فى الـتواصل

اجلسدى بعد عمر الست تدريجيًا .
ـة لـلـغـايـة تـنعـكـس من بـعد ذلـك علـى حيـاته وإذا مـا تـعـرض الـشـاب خلبـرة جـنـسـيـة مـؤ

بالعجز اجلنسى; فإن العالج النفسى كفيل بعالجها.
وبعض الرجال الذين يقعون فى جتربة حب مثيرة قد يصابون بالعجز مع أى امرأة غير

كن أن يصف نفسه بالعاجز جنسيًا. رأة التى يحبونها. إن مثل هذا الرجل ال  ا
وأغلب الـرجـال يفـضـلون اإلصـابـة بـأى مرض عـلى اإلصـابة بـالـعجـز اجلـنسى ألن ذلك
يطعن الرجل فى كبريائه وطموحه. وعلى ذلك فليس هذا اخلوف نابعًا من فقد متعة اجلنس

ولكنه نابع من اخلروج من دائرة الرجولة.
نافسة وإظهار ويختلف معنى ذلك من رجل إلى آخر فـهناك من الرجال من يرغب فى ا
ـال أو السيـارة القوية ـعارك والرغـبة فى امتالك ا الشـجاعة والـقدرة على االنـتصار فى ا
ـشـاعـر مـرتبـطـة بـبـعـضـها فى وفـوق كل ذلك يـرغب فى إرضـاء زوجـته جـنسـيًـا. وكل هـذه ا

أعماق كل رجل.
وال بد لى مـن أن أقول هـنا إن بـعضًـا من الرجـال الذين أصـيبـوا فعالً بـالعـجز اجلـنسى
أظهروا عـبقريات غـير عادية فى مـجاالت تخصصـاتهم وعاشوا مـع زوجات راضيات بذلك.

وعلى ذلك فالعجز اجلنسى ليس كارثة.
وإذا كان الشاب يخـاف من العجز اجلنـسى; فالفتيـات يخش االتهـام بالبرودة وعبارة
"امرأة بـاردة" عـبـارة حادة ال حتب أيـة امـرأة أن تسـمـعـها; ألن مـعـنى ذلك أنـها غـيـر قادرة
تـعة فى االتصال الـعاطفى أو اجلـسدى مع من حتب. وبعض النـساء يجدن على الشـعور با

ًا فى بعض األحيان. مثل هذا االتصال أمرًا منفرًا بالفعل بل ومؤ
ـكن أن تـتسـبب فيـها جتـربة عـاطـفيـة أو جسـدية غـير نـاضـجة أو أن تـكون الـفتـاة قد والـبرودة 

كن عالجها نفسيًا. اكتسبت من الطفولة قيمًا متزمتة تمامًا جتاه اجلنس ومثل هذه احلاالت 
ن نـشأن فى أسـر مـحافـظة ال يـسـتجـ بـسرعـة لإلثارة وهنـاك عـدد قلـيل من الـنسـاء 

توافق تبدأ مثل هذه الفتاة بتجاوز هذا األمر  اجلنسية ولكن مع الزواج الناجح ا
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رآة تخـدعه فى بعض الـلحظات فـها هو ذا فى يـفاجأ الشـاب أثناء نـضجه اليـومى أن ا
رآة واقـعية وه وطوله  وفـى يوم آخر ال يـرضى عنـهما. واحلـقيـقة أن ا يـوم ما يـرضى عن 

تمامًا ; ألنها تنقل صورة الواقع نقالً   دقيقًا .
والواقع الدقيق عن اجللد فى مرحلة الشباب هو ما يلى: 

يحتوى اجللد على مالي األجسام الصـغيرة التى تسمى الغدد الدهنية وهذه الغدد لها
وظيـفة مهمـة وهى إفراز مادة دهنـية حتفظ للـجلد ليـونته وللشـعر بريقه. وتـنشط هذه الغدد
فى أداء وظـيفتـها بعد سـن البلوغ حتت تـأثير الـهرمونـات اجلنسيـة التى يزداد إفـرازها عند

هذه السن.
ـرحلة يحدث لهم ولـسبب ما زال مجهوالً عـند األطباء; فإن بعـضًا من الشباب فى هذه ا
انسـداد فى فتحات الغدد الدهنـية ويظهر هذا االنسداد عـلى شكل رؤوس سوداء. وكنتيجة
لـهذا االنـسداد يـحـدث تراكم لإلفـراز الـدهنى داخل الـغـدة وعنـد هذا احلـد تـنتـهز الـبـكتـريا
وجـودة على سـطح اجللـد هذه الـفرصـة لتـدخل حتت سطـح اجللـد وتسبـب االلتـهاب الذى ا
يظهر عـلى شكل البثور احلـمراء. واالحمرار هو نـتيجة لإلصابـة ونتيجة لـتجمع كريات الدم

البيضاء فى محاولة تدمير اجلراثيم.
راهق وظهـور "حب الشبـاب" بكثـرة قد يسبـب لوعة وإحسـاسًا عمـيقا بـاألسى ويرتبك ا
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راهق طـبيب األمـراض اجللـدية لـيتم عالج هذه راهـقة لذلـك. وهنا يـجب أن يسـتشـير ا أو ا
سألة بهدوء ودون توتر. ا

ـفــيـد أن يــعـرف الــشـاب أن حـب الـشــبـاب لــيس نـتــيــجـة االتــصـال اجلــنـسى أو ومـن ا
. راهق االستمناء أو األفكار اجلنسية كما يتصور بعض من ا

ـفيد أيضًا أن يـعرف الشاب أن االعتقـاد القد بأن تنـاول احللوى أو الشوكوالته ومن ا
هـو أحد أسـباب ظـهور حب الـشبـاب قد ثـبت علـميًـا أنه غيـر صحـيح. لكن هـناك خـالفًا  ب
كـسرات األطـباء فـبعـضهم يـرى أن تنـاول الشـوكوالته يـزيد من مـدة حب الشـباب وكـذلك ا

كاللوز والفستق والبندق والبعض اآلخر ال يرى ذلك.
طهر يفيد فى إزالة جزء كبير من ميكروبات الصديد من واالستعمال اليومى للصابون ا
ا يقـلل من احتـمال إصابـة احلبوب بـااللتـهاب واستـخراج األكـياس الدهـنية على الـبشـرة 
ذات الـرؤوس الـسوداء يـجب أن يتـم بأيـد مغـسولـة وأن يـتم تطـهيـر مـكانـها فـورًا. وال يجب
إخراج الـبثور احلـمراء أو ذات الرؤوس الـبيضـاء; ألن الضغط باألصـابع على أمـاكن البثور
ـلتهـبة يؤدى إلى انـتشار اجلراثـيم خالل األنسجـة احمليطـة. ومن احلكمـة أن يبتـعد الشاب ا
عن حك أو إثارة أماكن اإلصابة بيديه وأن يحـتفظ بيديه فى معظم الوقت بعيدًا  عن العبث
بـبشـرة وجـهه حتى ال تـزيـد نسـبـة اإلصابـة. واستـشـارة الطـبيـب أمر مـفيـد جـدًا فى تقـدير
أسلوب الـتعامل مع حب الشبـاب لئال يزداد انتـشاره ويسبب نـدوبًا  قد تضـطر بعضًا  من

الشباب _ أو البنات _ إلى إجراء جراحة جتميلية.
وغـالـبًـا ما يـتـوقف حب الـشبـاب عن إزعـاج الـشاب أو الـشـابـة بعـد وصـولـهمـا إلى تـمام

النضج والكبر.
وكـمـا ينـزعج الـشاب _ أو الشـابة _ من حب الـشـباب يـنـزعج أيضًـا من رائـحة الـعرق.
ـراهـقـة تصـبح قـويـة كـنتـيـجـة طبـيـعـية لـلـتـغيـر احلـادث فى الـغدد فـرائـحة الـعـرق فى أثـناء ا
واجلـلد وكـنتيـجة لـنمو شـعر اإلبط; حـيث يتجـمع العـرق ويتحـلل بواسـطة البـكتـريا. وإذا ما
ا يـحمي حافظ الـشاب عـلى أخذ حـمـام يومي أو أكـثر فـهو يـنظف جـلـده بشـكل مسـتمـر 

نفرة.  البشرة من تلك الرائحة ا
والشاب عـندما يستخدم صابـونًا أثناء االستحمام ال يحـمي نفسه من العرق فقط ولكنه
يـحـمي أيضًـا جـلـده من االلتـهـاب ويـحمي شـعـره من الـقشـر الـذى يزعـج أعدادًا كـبـيرة من
الـشباب. ويـستحـسن فى حالة زيـادة قشرة الرأس اسـتشارة الـطبيب ألن الـعلم تقـدم كثيرًا

فى مجال العناية بالشعر. 
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ا راهقة يحتقرون القواعد العامة للصحة  الحظ أن كثيرًا من الشباب فى مرحلة ا وبا
ــواظـبـة عـلـى سـاعـات الـنـوم يـسـبب لــهم اضـطـرابـات هم فـى غـنى عـنـهــا مـثـال ذلك عـدم ا
الـكـافـيـة وعـدم تـنـاول وجـبـات غـذائـيـة مـتـوازنـة. إنـهم يـفـعـلـون ذلك بـدعـوى إثـبـات الـرجـولة
ا يسبب لها واجلراءة. وقـد حتاول الفتاة إثبات األنـوثة عن طريق اتباع "الرجيم الـقاسي" 

هزاالً  . 
ـراهقـة هى فـترة تـكـون فيـهـا الصـحـة العـامة ولـكن ال بـد هنـا من الـتنـبـيه إلى أن فتـرة ا
قويـة ولكـن االستـهتـار وعـدم االهتـمام اجلـدي بالـصـحة يـؤديان إلـى بدء اإلصـابة بـأمراض
ة. لـذلك فمن األفضل أن يـأكل اإلنسـان بانتـظام وجـبات متـوازنة وأن يـذهب إلى طبيب مـؤ

األسنان مرة فى العام على األقل إلزالة اجلير وحماية األسنان من التسوس. 
وإذا كـان الـعــلم قـد تـقـدم فى اكــتـشـاف أسـالـيـب حـمـايـة اإلنـســان من أمـراض تـصـلب
راهق الـشـراي وقـصـور الـشـرايـ الـتـاجـيـة فى الـكبـر; فـإن األطـبـاء يـطـالـبـون اإلنـسـان ا
راهق أكثر من ـليئة بالدهـون وكذلك الل الدسم وأال يـتناول ا بتجنب الوجـبات الغذائية ا
ـارسة الـتمـريـنات الـريـاضيـة كل يوم. وفـوق ذلك عـليه أن بيـضـت فى الـيـوم وأن يحـاول 
يـبـتـعـد عن الـعــوامل الـتى تـسـرق من اإلنـسـان صـحـتـه عـلى مـهل أعـني الـدخـان والـكـحـول

واخملدرات واالنحراف. 
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من السبب في انتشار عادة التدخ ب الشباب? 
وضـوع تؤكد هـذا السؤال الـصعب تتـعدد نواحي اإلجـابة عـنه. لكن النـظرة األولى فى ا
لـنـا أن إعالنـات شـركـات الـسـجـائـر فى الـصـحف واجملالت تـؤدي دورًا كـبـيرًا فـى استـغالل
رغبة الشباب فى النضج والتحدي ثم هناك سبب رئيسي آخر وهو عدم موافقة اآلباء على

ا يجعل التدخ نوعًا  من حتدي السلطة للكبار.  السماح لألبناء بالتدخ 
وكاتب هـذه السـطور يـشعـر بالـتعـاسة الـكامـلة ألنه غـرق فى بحـر التـدخ الـعمـيق وقد
صارت محاولة اإلقـالع عن التدخ تمثل له حتديًا يواجـهه وهو يكتب هذه السطور بالذات
ويــقـال إن اخلـروج من بـراثن الــتـدخـ يـحــتـاج إلى مـدة ثالثــة أعـوام شـاقـة يـنــسى بـعـدهـا

 . اإلنسان تمامًا عادة التدخ
ولقـد انتشـرت اآلن فى أوروبا وأمـريكـا مقـاومة التـدخ وجنـحت إلى حد كـبيـر لدرجة
. ـتوقع أن يتـوقف غالـبيـة البـشر فى أوروبا وأمـريكـا عام ٢٠٠٠ عن الـتدخ أنه صار من ا
وقـد استـطـاع األوروبيـون واألمـريكـيـون أن يحـقـقوا تـلك الـنتـائج عن طـريق اإلعالم الـنشط

وبالتركيز على التدخ كواحد من أهم أسباب اإلصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب. 
وأنـا أثق أن اإلنسـان الذي لم يدخـن فى حياته إنـسان مـحظـوظ ذلك أن متـوسط أعمار
ـدخن وأثق أن اإلنسـان الذى لم يدخن هو ـدخن أعلى بـكثير من مـتوسط أعمار ا غير ا
إنــسـان أنــقـذ نـفــسه من أنـيــاب عـذاب طــويل هـو عــذاب الـقــلق الـشــرس الـذى يـعــاني مـنه
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تلك إحساسًا  مـتجددًا باحليويـة وتظهر على مالمحه ـدخن  ـدخنون فضالً عن أن غير ا ا
دخن  الذى يبدو أكبر من عمره فى أغلب األحوال.  نضارة الشباب وذلك على عكس ا

إن الشـاب يدخل جتـربة التـدخ ويـستـمر فيـها جملـرد التحـدي. إنه االستـخدام الـسلبي
تلئ بطاقة للنمو وهذه راهقة  وجود فى أعماق اإلنـسان واإلنسان فى ا لطاقة التحدي ا
ـراهق الريـاضـة. إنه بذلك ـكن أن تمـتـلك توجـيـهًا دقـيـقًا وحـازمًـا إذا ما مـارس ا الـطاقـة 
تلك اإلحساس النقي بالقدرة على دخول اخملاطرة احملسوبة والقدرة على إثبات أنه رجل
شـجاع غير متردد. ولألسـف فإن إعالنات السجائـر حتاول أن تسرق هذه احلقـائق البديهية

ن يدخن وهذا غير حقيقي بطبيعة احلال.  دخن وتلصقها  من غير ا
إن الرغبة فى الـنضج هى واحدة من أكثـر الدوافع التى حترك الـبشر وبدونـها ال يتقدم
اجلنس اإلنـساني وسيكـتب تاريخ البـشرية عن الـقرن العشـرين أنه القرن الـذى استغل فيه
. بعض من كبار األفـاق رغبة الـنمو عند الـشباب وحاولوا أن يـنشروا بينـهم عادة التدخ
صحـيح أن الـتـدخـ مـوجود مـنـذ عـشـرات الـسنـ لـكن الـتـرويج له لم يـأخـذ شـكل احلرب

باشرة ضد صحة البشر إال فى هذا القرن.  ا
وال أملك إال أن أتـوجه بالـرجاء ألي مـراهق بأن يـحاول تـفادي الـتدخـ قبل الـوقوع ب
أنيابه ولسـوف يشعر أنه نضج خالل سنوات دون اتخـاذ التدخ كعالمة على النضج ولن
تلك إحـساس الشـباب عندمـا تأتيه الشـيخوخة; أقول إنه كـإنسان سـيتمنى مـرة أخرى أن 
ألن اإلنسـان من طبعه أن يـحب الكبـر إذا كان صغـيرًا وأن يتـمنى العـودة إلى الشباب إذا
ما وصل إلى الـكهولة. كل ما أقوله للشـاب أن عادة التدخ سوف تسـبب له القلق فيما بعد

إلى أن يقلع عنها. 
وقد يالحظ أحـدنا أن بعض األطباء يـدخنون رغم أنهم يحذرون من الـتدخ وأقول هنا
أن األطـباء الذين يـدخنـون هم أكثر الـناس قلـقًا ; ألنـهم يرون رأي العـ نتائج هـذا اخلطر.
إن اخلـطر شيء ال يسـمعون عـنه بل يشاهـدون ضحايـاه أسبوعـيًا.. إنهـم يشاهـدون البشر

 . وتون جملرد رغبتهم فى "االستمتاع" بالتدخ الذين 
عــلى أيــة حـالــة ال بــد لى أن أقــول إن الــســيـجــار والــغــلــيــون "الـبــايب" أقـل ضـررًا من

 . يلون إلى هذين النوع دخن هم الذين  السجائر لكن عددًا قليالً من ا
وفى السنـوات األخيرة زاد عدد الـفتيـات الالتي يدخن. لقد فـعلن ذلك بسـبب من انتشار
ـسـاواة حــتى فى ذلك اخلــطـر الـداهم ــارس ا ـسـاواة وأراد بــعض الـفــتـيـات أن  فـكــرة ا
. ومن نتيجة ذلك أن تقع الفتاة فـريسة هذه العادة ثم ما إن تتزوج وترغب سمى التدخـ ا
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فى اإلجناب حـتى يبدأ اخلطر احلقيـقي والتدخ أثناء احلمل يـزيد من احتمال وفاة الطفل
ـدخنات وإذا ما عاش أثناء الـوضع بنسبـة ثالث مرة عن األحوال الـطبيعيـة بالنسـبة لغير ا

. دخن دخنة; فإنه يكون أقصر قامة وأقل وزنًا   وأقل ذكاء من أطفال غير ا طفل ا
وماذا عن الكحول واخملدرات? 

هـنا نـبدأ فـى احلديث كـسمـوم واضحـة سـواء كانت خـمورًا أو مـخـدرات مثل احلـشيش
خ.  اريجوانا أو الكوكاي أو الهيروي وكل هذه السموم تدخل فى عمل وظائف ا وا

يت من انتـشار اخلمور بشكل كبير وكانت تقدم لقد عانت أمريكـا ما ب احلرب العا
_ وما تزال _ فى احلفالت الكبيرة كرمز للكرم وحسن الضيافة. كما أن ذهاب الطلبة فى
حفـلة نهـاية األسبوع إلى أمـاكن تقد اخلـمور ما زال ينـظر إليه كـعمل جريء وهنـاك كثير
ن يـصابـون بالـقىء أو اإلغمـاء نتـيـجة اإلفـراط فى تنـاول اخلمـور وفى السـنوات األخـيرة

تحدة وأوروبا كبديل للخمر.  انتشرت اخملدرات ب الشباب فى الواليات ا
وأضرار اخلـمر معـروفة: إنـها تـشبه الـدخول فى دوامة; فـمن يدخل فى دائـرتهـا ويعـتمد
علـيـهـا بـشـكل يـومي ال يـستـطـيع أن يـخـرج من دوامـة الـرغـبة فـى احتـسـائـهـا لـيالً ونـهارًا
ويـسـتـمـر فى ذلك إلى درجـة مـزعـجـة ولـيس أدل عـلى ذلك من أن مـدمـني اخلـمـر يـخـسرون
أعـمـالهم ووظـائـفهم ويـفـقدون أيـضًـا  احليـاة الـطبـيـعيـة مع األسـرة ويفـقدون كـرامـتهم فى
احلي الذى يـسـكنـون فيه وهم غـالبًـا مـا ينـطقـون بألـفاظ نـابيـة ويـشيـعون الـفوضي فى كل
مـكان يـذهبـون إليه وغـالبًـا ما يـقع الواحـد منـهم فى مـأزق كارتـكاب حـادث سيـارة أو غير
ـدمن لـلخـمـر يتـذكر ذلـك ويقـسم أنه لن يـعود إلى اخلـمـر لكن ذلـك مجـرد وعـد كاذب. إن ا
بيـنه وب نفسه بـدايات تلك الرحـلة الصعـبة رحلة مـا قبل اإلدمان للـخمر. لقـد بدأت الرحلة
ـرء بـاد األمـر ــنـاسـبـات االجـتـمــاعـيـة اخملـتـلـفــة وقـد يـبـدو ا بـالــشـرب فى االحـتـفـاالت وا
مسيـطرًا على نفـسه وعلى عدد الـكؤوس التى يحـتسبها ثـم ما يلبث أن يـتمادى في الشرب
حتى يـصل إلى مرحـلة يـرتبط اخلمـر عنـدها فى حيـاته بعـدم القـدرة على مواجـهة الـصعاب
ومـا إن يواجه صعوبة ما حـتى يلجأ إلى اخلمر. لـقد صارت اخلمر فى حيـاته طريقًا للهرب
ـنـاسـبات وتـتـسـاقط مـنه ذاكرتـه بعـيـدًا. أصـبح كـثـير الـنـسـيـان ومن بـعد ذلك يـجـرى إلى ا
االجتماعية ال بحثًا عن األلفة بـينه وب البشر ولكن من أجل أن يجد شرابًا مجانيًا وفور
أن يوجـد فى مـكان فـيه خمـر; فـهو يـحتـسي أكبـر كـميـة متـاحة مـن أجل الوصـول إلى نقـطة
الـغياب وتـبدأ حيـاته اخلاصة فى الـتدهور وتـدور كل أفكاره حـول اخلمر; فـيبدأ بـاحتسائه
كل صبـاح ويخاف أن يفقد جسمه اإلحـساس بالتواجد الدائم مع اخلـمر ثم يبدأ بالهذيان
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واالرتعـاش واالرتـبـاك والهـلـوسـة ويرى أوهـامًـا  حتـيط به: حـيوانـات تـتـحرك أو زحف من
رحلة.  البق الوهمي على اجلسد وقد حتدث الوفاة فى مثل هذه ا

ويعـتمد بـرنامج العالج مـن إدمان اخلمـر على وسائـل متعـددة لكن نتـائجـها غيـر مؤكدة
دمن ال يـصرّ على عـالج نفسـه إال إذا واجه كارثة ـدمن على عـالج نفسـه وا إال إذا أصرّ ا
محـقـقـة في العـمل أو فى الـبـيت ويـعتـمـد الـعالج علـى محـاولـة اسـتبـصـار الـنفس من خالل
رء إلى اخلمر ـعالج فى البحث عن األسبـاب التى تدفع ا الـعالج النفسي ويتـركز اهتمام ا
كن أن يواجه إحـساسه بالـقلق والعـداء نحو نـفسه ونحـو اجملتمع  والـشعور الدائم وكـيف 
بـالنـقص واخلـوف الشـديد مـن الضـعف اجلنـسي والـضعف االجـتمـاعي ويـتطـلب األمر أن
سـتشفى ويـعالج بـأدوية معـينـة تباعـد بيـنه وب اإلحسـاس الذى يـعطيه له ـدمن  يـلتحق ا
ـارسـة العـالج بالـريـاضـة ومع الـتـواجـد مع مـرضي آخـرين يـقوم كل اخلـمـر كل ذلك مع 
مـنـهم بـتـبادل األدوار والـتـعـرف عـلى األسـبـاب الـتى أدت بـهم إلى ذلـك مع الـبـدء بـبرنـامج

تثقيفي حول كيفية التوقف عن اخلمر. 
وتـتـنوع وسـائل العالج مـن إدمان اخلـمر ولـكن أكثـر اجلـمعـيات فـاعـليـة فى أمريـكا هى
تـحدة هذه اجلمعية دمنون الـقدامى فى الواليات ا دمن الـقدامى" وقد أسس ا جـماعة "ا
دمن أنه مـدمن فعالً وهـدفهـا مسـاعدة األفراد فى اإلقـالع عن اإلدمان شـرط أن يعتـرف ا
وأنه يحـتاج إلى عالج. ولألسـف فإن عـددًا  قلـيالً من مدمـنى اخلـمر هم الـذين يقـرون بذلك

وغالبيتهم يستمرون فى االنحدار إلى احلضيض. 
وأمـا عن إعـجـاب أغـلـب أبـنـاء احلـضـارة الـغـربـيـة بـاخلـمـر; فـسـبـبه أن هـنـاك وهـمًـا بـأن
ـرء وتـزيل تـوتـره وجتـعـله أكـثـر ثـقـة بـنـفـسه وأكـثـر مـهـارة فى االتـسـاق اخلـمـور تـنـعش ا
اجلـسدي وأكثر قدرة على الـتعبير عن النفس ولـكن ثبت بالتجارب الـعلمية أن كل ذلك غير
حـقيـقي; فصـحيح أن كل تـلك األحاسـيس تـمر عـلى اإلنسـان فى اللـحظـات األولى من تأثـير
رح إلى اكتئاب والتناسق اخلمر لكنهـا تنقص من الرصيد العام لصحة اإلنسـان فينقلب ا
اجلسـدي إلى ترهل وكسل والـثقة بالـنفس إلى توتـر وتردد وسرعة الـتعبـير عن النفس إلى
لـعـثـمة. ولـذلك فـإني أقـول لـلـشبـاب: لـوال اخلـطـر الواضح لـلـخـمـور علـى صحـة اإلنـسـان ما

ن يشربها.  اجتهت اجملتمعات حاليًا إلى تغيير النظرة 
ـعـروف أن أكثـر حـوادث الـسيـارات الـتى تؤدي إلى الـوفـاة فى كل الـبالد الغـربـية ومن ا
ـرور مـهمـتهـا تـعقب سبـبـها اخلـمـر. لذلك فـإن هـناك حـمالت مـنظـمـة من الشـرطـة ورجال ا

ه ومقاضاته. السائق اخملمور وتغر
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وغالبًـا ما ينـدفع السائق اخملـمور إلى ادعـاء شجاعـة هى فى حقيـقتهـا تهور. وأنـا دائمًا
أقـول لــكل شـاب: ال تـقـتـرب من اخلـمـر وإن اقــتـربت مـنـهـا فال تـقــرب عـجـلـة الـقـيـادة فـمن

األفضل أن يتهمك أحد بأنك جبان من أن تتسبب فى قتل نفسك أو غيرك. 
ـاريـجــوانـا" أو "احلـشــيش"? لـقـد ذلك عن اخلـمــر فـمـاذا عن اخملــدرات وخـصـوصًــا "ا
ـاريجوانـا" ومعهـا "احلشيـش" األكثر انـتشارًا بـ الشبـاب وذلك بسبب سـهولة أصبحت "ا
احلصول علـيها فى أمريكـا وأوروبا. إن بعضًـا من الشباب األوروبي واألمـريكي يزرعها فى
اريجوانا" و"احلـشيش" القدرة على حـدائق منازلهم أو فى الغـابات اجملاورة لهم وتعـرقل "ا
عقدة كما تزيد من نبض القلب وضغط الدم وتصيب علومات ا تواصل أو فهم ا االنتباه ا
الـع باالحـمرار الدائم نـتيـجة توسـيع األوعية الـدموية. ولـيس فى مقدور مـدخن "احلشيش"
ـاريجـوانـا" أن يقـود سيـارته بأمـان أو أن يتـذكـر تسـلسل احلـوادث. وباخـتصـار فإن أو "ا
تعاطيهمـا يؤثر على قوة النـظر والصوت واللمس والـتفاعل االجتماعـي. وقد وجد العلماء أن
اريـجـوانـا" و"احلـشيـش" عن  طريـق وضع عدد مـن األسس التى بـاسـتـطاعـتـهم مـواجـهـة "ا
واجهة هذا اخلطر البطيء وهذا اخلطر يتركز فى فترة ترفع من قدرات الشخص النفسية 
راهق إنـسان قـد يكـره الدراسـة ألنهـا تؤجل حـصوله عـلى حريـته واستقـالليته ـراهقـة فا ا
ويــنــسى أن إجنـاز الــعــمل هـو وســيــلـة احلــصــول عـلى االســتــقالل والـرقي وقــد يــغـرق فى
اإلحساس بالوحدة نتيجة عدم قدرته على التفاهم مع غيره وهو يتأثر بوالديه وجدير ذكره

دمن لهذا النوع من اخملدرات ال يتورع عن السرقة فى كثير من األحيان.  أيضًا أن ا
وبالنسـبة للعالج من اخملـدرات فهو مثل الـعالج من اخلمر; أى أنه يسـتدعي التواجد فى
ـثابة اخلطوة األولى إلى اريجوانـا" و"احلشيش" هو أنهـما فى العادة  مصحة. إن خطـر "ا

أنواع أخرى من اخملدرات. 
ثل الـكوكـاي وبـاء معاصـرًا يجـتمع الـعالم اآلن ليـقاومه والـسبب فى مـقاومـة العالم و
" هو للكوكاي هو آثاره الضارة باجملتمع ككل وباألفراد كل على حدة. إن مدمن "الكوكاي
نوع آخر من األفـراد يعتمـدون على شيء خارجي يـحقق قدرًا من البـهجة الزائـقة والتواكل
" مـسـتـخرج مـن نـبات ـعـروف أن "الـكـوكـايـ ـزيـفـة. وا الـكـسـول الـذى يـتـبع هـذه الـبـهـجـة ا
"الكـوكا" هـذا النبـات الذى كـان يستـعمـله اإلسبان كـطعـام ألهل أمريكـا اجلنـوبية من أجل
أن يــعـمــلـوا دون إحــسـاس بــاجلـوع فى مــنـاجم اســتـخــراج الـذهب وكــان يـتــسـاقط مــنـهم
ا كانت مـدة مفعـول "الكوكايـ بسيـطة" فإن مسـتعمله وت. و الـعشرات ضحـايا الهـزال وا
يـرغب فى سرعة احلـصول علـيه وهو يحقـق لدى مستـعمله جـنونًا فى الـرغبة فى اسـتعماله
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وت نـتيجة اجلرعة وبـذلك يدخل اإلنسان فى دائرة جـهنمية مفـرغة ال حل لها إال العالج أو ا
" من اجلـسم ثم بـالـتـدريب على الـزائدة. والـعالج هـنـا يـكون بـعـقـاقـير تـزيل أثـر "الـكـوكايـ
ستخرجة من "األفيون" واد ا " فهو أحد ا التخلص من تلك العاهة اخللقيـة. وأما "الهيروي
فرغـة اجلهنمـية من فرط الرغـبة فى استعـماله; فال مفر ويدخل أيـضًا اإلنسان فى الـدائرة ا
دمن قبل مرحلة العالج.  وت ا من العالج النفسي والعالج بالعقاقير هذا  إن لم يفاجئ ا
ولنا أن نلحظ وجود أسس تقود اإلنسان إلى اإلدمان وهى وجود ضعف خلقي ونفسي

ما يؤدي إلى ذلك وهذا الضعف على التحديد يكمن فى "شحوب" الضمير.
هـذا "الــشـحـوب" الـذى يـصـيب الـضـمـيـر يـأتـي من الـبـدايـات األولى حلـيـاة اإلنـسـان فى
لك اإلحـساس بـاحلنان الالزم أسرته فـإما أنه افـتقـد فى أسرته احلب الكـافي أو أنه لم 
أو عـانى من الـقسـوة الـشـديـدة أو أن الـوالدين كـانـا نـاقـصي الـضـميـر ويـعـيـشـان بال قيم
أخالقـية متوازنة. وباخـتصار إن الدافع إلى "شحوب" الـضمير هو عدم الـرغبة فى أن يحيا
تفق عليه. هذا السلوك الذى يتطلب من الفرد أن يؤدي اإلنسان وفقًا  للسلوك االجتمـاعي ا
كل عـمل بـجديـة وانـتـباه وأن يـعـيش مـخلـصًـا للـمـجـتمع الـذى يـنـتمي إلـيه بـدءًا من مـناداة
اآلخرين بأسمائـهم أو مسبوقة بألـقابهم ومرورًا بالـنظر إلى قيمة الـعلم وحتصيله ووصوالً

وجود.  إلى بناء مستقبل ناجح وسط النسيج االجتماعي ا
وقد يقـول معترض إنه ال يـوجد شخص فى هـذا العمل ال يعـاني فى حلظة من الـلحظات

من شحوب الضمير. 
وأقـول إن ذلك قـد يــكـون صـحـيـحًــا ولـكن من الـصــحـيح أيـضًـا أن تـكــرار الـتـسـيب مع
"شـحـوب" الـضـمـيـر بــشـكل مـتـجـدد يـقـود اإلنـسـان إلـى الـصـدام مع اجملـتـمع واجملـتـمع له
مؤسساته الـعقابية الـتى قد تعامل الشـاب بشكل مع بـهدف عالجه فالشاب تـتم محاكمته
حتت عامه الـسـادس عشـر فى غـالـبيـة اجملـتمـعـات بأسـلـوب يخـتـلف عن معـامـلة الـكـبار. إن
ـؤسـسـات الـتى تـتـعـامل قـانـونـيًـا مع الـشـاب هـو مـحـاولـة رعـايتـه نـفـسـيًا الـغـالـب فى هـذه ا
واجتـمـاعـيًـا مع حـجزه عـن اجملتـمع الـذى يـنـتـمي إليـه لفـتـرة من الـوقت وذلك بـهـدف إعادة

تأهيله لتقبل اجملتمع واالمتثال لقيمه. 
وتخـتلف بطـبيعـة احلال ألوان األفعـال التى يقف من أجـلها الـشاب أمام احملـكمة والتى
يـقال عـنهـا إنهـا مـحكـمة األحـداث. إن مثل هـذه احملـكمـة تراعي فى قـوانـينـها مـسألـة إعادة
تـقويـة الـضمـيـر فى أعمـاق الـشاب بـهـدف تهـيـئته لـلـثقـة بـنفـسه والـنظـر إلى اجملـتمع بـع
الـتـعاون ال بـع الـكـراهيـة وذلك حتى ال يـوضع الـشاب مع اجملـرم الـعـتاة الـكبـار الذين



≤∞≥

ساجـ الكـبار يعـلمـون تمامًـا أنهم مـنبوذون يـفتقـدون اإلحسـاس بالرحـمة فـضالً عن أن ا
من مـجتـمعـاتهم فـلذلـك ال يراعـون أبدًا أى أخالق فى الـتعـامل مع من هم أصـغر مـنهم بل

كن أن يشاركوا فيها بعد اخلروج من السجن.  يعلمونهم أسرار اجلرائم التى 
إن الـشـاب يحـاول دائـمًا أن يـكـتسب رضـا من حـوله فإذا كـان فى طـفولـته مـحبـوبًا من
أسـرته; فهو يـحاول أن يـكتسب رضـاها عنـد مراهقـته حتى وإن أظـهر التـمرد وإن لم يكن
مـحبوبًـا من أسرته; فإنه يبـحث عن قيم شلـة األصحاب لـيعتنـقها ويـحاول أن يكون مـحبوبًا

من هذه اجملموعة. 
ـراهق الـذين ال ينتـمون إلى أسر قـوية األخالق فى دائرة وغـالبًا مـا تدخل مجـموعات ا
التنـافس فى عدم احترام الـتعليم وال يـوجد عند هـؤالء صبر كاف عـلى حتمل توبيخ من هم
ـدرسـ أو سـائر الـقـوى االجـتـماعـيـة الـفاعـلـة. ويـختـلف احلـال طـبـعًا  مع أكـبـر منـهم من ا
راهق. إن ـراهق الذى ينشأ فـى أسرة محبة تـرسخ قيم اإلحساس بالـواجب فى ضمير ا ا
شاعر الـغير أو ارتكاب أى فعل يسبب طرده ـراهق يعتبر التلفظ بـألفاظ جارحة  مثل هذا ا
كن أن يقترب منـها وبطبيعة احلال فهو ينظر إلى السرقة أو الغش ة ال  درسة جر من ا
بـرعب وفزع ويـختـلف ذلك عن مراهـق آخر نـشأ فى أسـرة ضعـيفـة الضـميـر وال تلـقي باالً
ـانع فى أن يسـرق شيـئًا من ـراهق الذى نـشأ فى مـثل هذه األسـرة قد ال  إلى التـعلـيم; فا
ـتمـرد مع الكـبار سـواء كانوا آبـاء أم معـلم أم مـتجر. إنه سـريع التـهيج قـابل للـتنافس ا
ـراهـق من هـؤالء يـفـهم الـشـجـاعـة بـقـصـر نـظر ويـحـاول أن يـثـبت رجـال شـرطة. كـمـا أن ا

استقالليته بعدوانية وال يحسب حسابًا  للعواقب والنتائج. 
إن االنحـراف قد يبدأ من سرقة تفـاحة أو برتقالة من متجـر وقد يتوقف األمر عند ذلك;
فقد أثبتت الدراسات أن أربعة من كل خمـسة مراهق ارتكبوا مثل هذا الفعل يومًا ما وهم
قد فعلوا ذلك مع أقرانهم وذلك إلثبات اخلشـونة والعدوانية التى يتميز بها الرجل إذ نادرًا
ما تـرتكب الفـتيـات مثل هذه األفـعال وقـد يتطـور االنحـراف عند الـذين نشـأوا فاقدين األب
واألم فـيـها قـيمًـا اجـتمـاعيـة وأخالقـية عـالـية. ويـتطـور االنـحراف لـيصـبح الـشاب عـضوًا فى
ـتلـكـات الغـيـر وهذا الـعـمل يتـطـلب عنـفًـا مكـبـوتًا وضـمـيرًا أقل مـجـموعـة حتـطم عن عمـد 

سؤولية االجتماعية.  حساسية جتاه ا
ـتـاجـر بـواسـطـة شـلـة من الـشـبـاب ويـزداد االنـحـراف مـن بـعـد ذلك إلى الـسـطـو عـلى ا
وبـعضهم قد تقـول عنه الصحف إنه من أسرة مـحترمة وتنسـى الصحف أن قيم بعض هذه
األسر الـتى تـبدو مـحتـرمة مـن اخلارج تـفتـقد مـن داخلـها وسـائل رعـاية األبـناء وال يـعطي
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الكبار فيها احلب الكافي لألبناء. 
ــسـلـحــة أو إطالق الـنـار عــلى الـغـيـر أو ويــتـولى االنـحــراف من بـعـد ذلك إلـى الـسـرقـة ا

االغتصاب. 
أما االنحراف عند الـفتيات فله طابع مختلف; فاحلنـان الناقص يولد عند الفتاة رغبة فى
الـهرب من هـذه األسـرة التى تـعاني فـيـها من الـقسـوة واحلرمـان واحلـرمان الـعاطـفي ويلي
ذلك بطـبيعة احلال االنحراف اجلنـسي; حيث تكثر الفتـاة من التعرف على الرجال وتقع فى
أنـيـاب عصـابات الـتـجارة فى الـرقيق أو الـدعـارة أو توزيع اخملـدرات وبطـبـيعـة احلال فـمثل
هـذه الـفـتـاة تـقع أخـيرًا حتـت طائـلـة الـقـانـون لـتلـقى الـعـقـاب فـإن حـدث ذلك قـبل تـمام سن
الـرشـد; فـمـن حـسن حـظـهـا أن جتـد إعـادة الـتـأهـيل الـذى يـزرع فى أعـمـاقـهـا الـثـقـة بـأنـهـا
تفق عليها وأما إذا ما وقعت حتت طائلة القانون ستكون إنسانة حتترم القيم االجتماعية ا

بعد سن الرشد; فهى ترضخ للعقاب بالتواجد داخل سجن النساء. 
باشـر على اجملتمع مثل الفـتيان بل تميل إلى نوع والـفتاة غالبًا  ال تـميل إلى العدوان ا

نحرف.  باشر من ذويها بإقالقهم حول سلوكها اجلنسي ا من االنتقام غير ا
والفتـاة أيضًـا عندمـا "يشحب" ضـميرهـا غالـبًا  ما تـكون قد نـشأت فى أسرة "شـاحبة"
الـضمير أو مفتقـدة للحب والقدرة على احتـرام اجملتمع. مثل هذه الفتـاة قد تسرق شيئًا من
ـسروق قـيمـة مـحددة بـالنـسبـة لـها كـسرقـة بـعض مسـتحـضرات مـحل مـا ويكـون للـشيء ا

التجميل. 
ولكن هنـاك قلة قليـلة من الفتـيات من أسر غنيـة تسرق الواحدة مـنهن شيئًا عـد القيمة
فضـلة بالنسبة لهـذا النوع من الفتيات سرقة بـالنسبة لها وتسـتطيع شراءه ومن األشياء ا

األفالم. إن مثل هؤالء الفتيات بحاجة واضحة إلى العناية من قبل الطبيب النفسي. 
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نعم 
راهقة أكثر تمردًا على أسلوب تفكير اآلباء وحياتهم.  األبناء فى عمر ا

نعم 
ـراهقة يكثرون من اإلحلـاح على أبنائهم من أجل إجناز اآلباء الـذين لهم أبناء فى عمر ا

أهداف معينه. 
نعم 

ـرجتل مهـما كـانت نتـائـجه; ألنه يحـقق لهم ـراهقـة يحـبون الـتصـرف ا األبنـاء فى عمـر ا
اإلحسـاس بالتـحدي بينـما اآلباء يـصرخون فى وجوه األبـناء مطـالب بضـرورة النظر إلى

 . ستقبل جميالً الواقع واحترامه حتى يأتي ا
ونعم أخيرًا  .. 

إن اآلباء سرعان ما يـذوبون فى نهر احلياة ويتحول األبـناء إلى آباء ليأتيهم أبناء جدد
يتمـردون ويلح اآلبـاء اجلدد عـلى األبناء اجلـدد لكن األبـناء اجلـدد يسلـكون درب الـتصرف

رجتل.  ا
وهكذا تسير دورة احلياة. 

وألن احلـيـاة ال تـتـوقف يـنـدهش اآلبـاء من نـقـد األبـنـاء. إن األب قـد يـثـور وقـد ال يـتقـبل
نزل وهـذا ما يحدث بالفعل انـتقاد ابنه له وقد يتـفجر األمر ب االثنـ فيخرج االبن من ا
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فى أوروبا وأمـريكا وهذا مـا قد يتـمناه بعض األبـناء فى بالدنا ولـكن الظروف االجتـماعية
ال تسمح به. 

واألبـنـاء يـرفعـون الـصـوت بالـشـكـوى من جـمود اآلبـاء عـنـدما يـرون أن األبـنـاء ال يدرون
بـحركـة العـصر احلـديث واألبنـاء يـتهـمون اآلبـاء بقـائمـة طـويلـة من االتهـامات. يـقول األبـناء
مثالً إن اآلبـاء متـسلـطون ويرغـبون فى الـتحـكم فى كل تفـاصيل احليـاة وأنهم فـاقدو الـثقة
فى قدرات األبناء على التعامل مع كل أزمات احلياة بدءًا من أزمات الدراسة مرورًا بأزمات
الصداقة إلى أزمـات العالقة مع اجلنس اآلخـر. كما يتهم األبـناء اآلباء بأنـهم كثيرو اإلحلاح
بـدون داع عـلى مـوضوعـات مـعـينـة وهم دائـمـو الـتجـهم والـعـبوس وخـصـوصًـا فى أي أمر

يخص العالقة ب األب واالبن. 
ودعـوني أقل إن جـزءا من اتــهـامـات األبـنـاء لـآلبـاء صـحــيح هـذا إذا مـا درسـنـا الـواقع

جيدًا. 
 . راهق نحان التقدير الكافي لقدرات أبنائهما ا فالواقع يقول إن الوالدين نادرًا ما 
ودعوني أقل إن اآلباء يـنسون فى مـعظم األحيـان كيف كانوا يـشعرون هم أنـفسهم أيام
ثال فزع أبي وأمي عـندما أخبـرتهما بـأنني سوف أتزوج وأن الشبـاب أذكر على سبـيل ا

مرتبي أنا ومرتب زوجتي معًا سيكفيان لسداد مصروفنا إذا اقتصدنا جيدًا. 
اذا ترهق نفسك بالزواج فى ظل ظروف اقتصادية صعبة"?  قال أبي: "و

ولم أقل ألبي أني أحـتـاج إلـى الـتـوازن الـنـفـسي الـذى حتـقـقـه لى عالقـتي الـعـاطـفـيـة مع
زوجتي وخصوصًا بعد أن مرّ عامان على آخر قصة حب لي وهي قصة كلفتني الكثير من
عـارك وكنت فى تلك الفترة قد أنهيت دراستي وبدأت حياتي العملية التوتر وكانت مليئة با

نعني من الوصول إلى التوازن العاطفي.  فورًا ولم أجد ما 
وقالت أمـي: "وهل ستـفـهم زوجتك كـيـفـية الـتـعامل مـعك وأنت فى مـعـظم األحيـان تـشرد

تحدث معك ألنك تفكر"?  بعيدًا عن ا
ولم أقل ألمي إن زوجــتي حتـتــرم صـمــتي; فـصــمـتى نــوع من احلـوار الــداخـلي الـذى ال
تتدخل هى فيه وبـعد اثن وعشرين عامًا من الزواج كـان ابني البكر يعلن خالل السنوات
الثالث األخيرة أخبـاره العاطفية فأقابلها بالـصمت خوفًا من أن أكرر جتربة النصائح التى
كـنت قــد زهـدت فـيـهـا. لـكــني أصـررت عـلى أن أقـول رأيـي بـصـراحـة فى عالقـتـه الـعـاطـفـيـة
ـا جـعل حـيـاته مـعـها "عـزفًـا مـنـفردًا" األولى إذ كـانت الـفتـاة تـطـيـعه فى جـمـيع األحوال 
لــلــقـرارات. قــلت له: "أنت تــتــصـرف وهي ســتــحـكم عــلى الــتـصــرفــات وهـذا لــون ضـار من
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العالقات" وأصدرت حكـمي على العالقة العـاطفية الثانـية; حيث ترك كل قيـادة حياته لفتاته
فبدا منقادًا  لها وهنا تدخلت ألقول له: "إن التوازن مطلوب". 

وعندمـا أعلن لى خبـر نهايـة عالقته العـاطفيـة رجوته أن يخـتار وأن يديـر حياته بـنفسه;
ألنني أراه دائمًا  أجمل كائنات األرض لكن مسؤوليته نحو نفسه يجب أن يتوالها هو. 

وهاأنـذا أرى عالقة عـاطفـية مـتوازنة تـبدأ وهـو يقـودها بـعيـدًا عن آرائي وأعتـقد أنه لو
سألـني أن يـتـزوج فـسوف أقـول له: "افـعل مـا تـراه مـناسـبًـا" وأعـتـرف أننـي سأقـولـهـا وأنا
عرفة التفاصيل لكني سأحاول أن أكتم شوقي حتى ال تأتيني التفاصيل فأرسل له مشتاق 
الـنـصائح واآلراء الـتى أرى أنهـا تـناسـبني أنـا وال تـناسـبه هو; فـهـو فى عمـر احللم والـقدرة
ـادية ـتـجـدد عـلى ابـني وعـلى أحـوالـه ا عـلى حتـقـيـقـة وأنـا فى عـمـر الـقـدرة عـلى اخلـوف ا

قياس مختلف بطبيعة احلال.  وا
راهقون وال بـد لى أن أعترف أن السبب األول لـعصبية الوالـدين جتاه ما يفعـله األبناء ا
هـو عدم تـذكر اآلبـاء واألمهـات لـلمـشهـكالت التى عـانـوا منـها وكـيف انتـصـروا علـيهـا; فهم
ـشكالت الـتى عانـوا منـها وفشـلوا فـيهـا ويريـدون جتنـيب األبنـاء مثل هذا يـتذكـرون فقط ا

الفشل. 
ـعاصـرة صـاروا يـعـرفـون الكـثـيـر عن انـحـرافات واآلبـاء حتت ضـغط وسـائل اإلعالم ا
الـشبـاب لذلـك قد يـضغـطـون بعـنف عـلى األبـناء بـاخملاوف. ويـنـسى اآلباء أن األبـنـاء الذين
ينشأون فى أسـر متحابة ال يـقعون فى انحرافـات العصر احلـديث وأن األبناء هم فى عمر

التفاؤل بقوة العمر واآلباء هم فى عمر التشاؤم حتت ضغط العمر. 
إن سـلوك األبـناء مـختلف بـالتـأكيـد عن سلـوك اآلباء; فـالشبـاب يحـبون أن يـفعـلوا بعض
األفـعال بـارجتـال إلظـهـار قـدرتـهم علـى التـحـدي وحتـمل مـسـؤوليـات هـذا الـتـحـدي واآلباء
يـخافـون من غـدر الزمن لـذلك تـراهم يخـططـون لـكل شيء ألنهم يـخافـون أن يـباغـتهم شىء
صـعب. إن حـيـاة اآلبـاء تـسـيـر أمـام أعـينـهم كـنـهـر هـاد وال يـريـدون حلـادث مـا أن يـعـكر
الصـفو. ولـذلك أتوجه لـلشـباب بـالقـول: "إذ أردت شيـئًا من الـكبـار فعـليك بـالتـمهيـد له; فإذا
قدمات وغالبًـا  ما سوف تنجح. صحيح أردت أن تقـترض سيارة األسرة مثالً فالبـد من ا
ائة أن والدك سـيقول لـك إن كل من يعرفـهم من الشـباب يـقود الـسيارة بـسرعـة تزيـد عن ا
ولكن الصحيح أيضًـا أنه يسعد عندما تأخذ السيارة وتـعود بها سليمة. إنك بذلك تنمي ثقته

فيك بشكل كبير". 
واآلبـاء أيضًـا ينزعـجون عـندمـا يقـول لهم أحـد األبنـاء: "لن أدخل امتـحان الـتجـربة الذى
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درسـة أو الكلية فى منتصف العام; ألنه امـتحان ال تعطي عليه درجات ولن يؤثر ستجريه ا
عـلى نتيجـة آخر السنة". إن األب بـذلك يرى أن االبن لم يقم بواجـبه كامالً   لذلك يخاف من
االمـتحان وعـلى االبن أال أن يتـمسك بعـدم بعث االطـمئنـان فى قلب والـديه; ألنه بذلك يوجه

لهما الدعوة للتدخل فى حياته بشكل مزعج له ولهما أيضًا. 
وعـلى اآلباء أيـضًـا أن يـتـعـاملـوا بـرقـة مع أسـلوب اخـتـيـار األبـناء لـلـزي أو قص الـشـعر
وسـيـقي احلـديـثـة. هذه األمـور ال يـنـبـغي أن يتـوقف عـنـدهـا اآلباء بـشكل مـعـ أو سـمـاع ا
كثـيرًا لسـبب بسـيط هو أن الدافع الـذى يحـرك األبناء لـلبـحث عن التمـييـز فى أسلوب قص
الـشعر أو استعمال مالبـس معينة على أحدث مـوضة أو سماع موسيقي صـاخبة هو الرغبة
فـى االستـقالل هـذا الـتمـايـز وراءه رغـبة األبـنـاء فى أن يـقولـوا لـنـا نحـن الكـبـار لـذلك نحن
ميـز وموضات قص الـشعر اجلـديدة" ولنا أن وسيـقاه وزيه ا نـؤسس مجتـمعنا الـصغيـر 
نـدرك نحـن الكـبار أن األبـناء يـسـعدون عـندمـا تـثيـر مثـل هذه األمـور انزعـاجـنا ألنـنا نـعرف
ألبــنـائــنـا _ ولــيس لـنــا نـحن _ الـيــد الـعــلـيــا فى تــنـســيق أسـلــوب حـيــاتـهـم وذوقـهم الــفـني

واالجتماعي. 
وفى بـعض األحـيان يـفتـعل األبـناء الـتـمرد والـكبـريـاء جتاه وجـهـات نظـر يعـتـقدون أنـها
صـحيـحـة لكـنـهم يـرفـضونـهـا جملرد أنـهـا صـادرة عن الكـبـار. إن االبن يـتمـرد هـنـا حتى ال

يظهر أمام نفسه كخائن ألفكار جيله الذى ينتمي إليه. 
ا هـو أكبر من ـثل هذا االبن: "دع عـنك هذا اإلحسـاس واحتـفظ بتمـردك  ولـكني أقول 
الـتفاصـيل. إنك تستـطيع أن تضـيف جملتمـعك وجليلك بـأن تبحث فى حتـديات علـوم العصر
وإذا جـاءك رأي تراه صائـبًا من والدك فـاشكره عـليه. إنك بـذلك تمتـلك القدرة عـلى أن تقول
ــوضـوع اآلخـر ال يـعــجـبك وإنك غـيـر ألبـيك إن رأيه فـى هـذا األمـر يـعـجــبك لـكن رأيه فى ا
مقـتنع به". ودعني أقل لك إن تمردك سببه سنـوات طويلة من الطفولة قـضيتها حتت سيطرة
والديك ومن الـطبيعي من بعد ذلك أن تـظهر درجة من التمـرد ولكنك إذا نظرت إلى الواقع
بـعمق سـتـجـد أنك تـقـضي عـلى األقل من ثـمـاني سـاعـات إلى اثـنـتي عـشـرة سـاعـة كل يوم
بـعيدًا عـنهمـا وفى احتكـاك مع عالم الكـبار من مدرسـ وأناس كبـار آخرين وهـؤالء الكبار
الذين تـتعامل مـعهم يـحتـرمون آراءك إذا ما كـانت صائـبة وأنت بـتعاونك مع الـكبـار تتدرب
عـلى أن تكون نـاضجًا  بـالفعل. صـحيح أن الكـبار الذين حـولك يوجهـون لك النصـح أحيانًا
والـنـقــد فى أحـيـان أخـرى لـكن الــكـبـار يـرضـخـون أخـيــرًا لـرأيك إذا كـان صـائـبًـا ووالـدك
ـا تتخيل ووالدتك سـيفرحـان بذلك إنهمـا يفرحـان بالتعـامل مع اجلزء النـاضج منك أكثر 
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ألن مـعـنـى ذلك أنك فـارقت الـطـفـولـة ولم تـعـد كـثـيـر الـشـكـاوى. لـذلك ال يـجب أن تـفـكـر فى
والديك كسلطـة يجب أن تتمرد عـليها فى كل صغـيرة وكبيرة ولكـن اجعل التعاون جزءً  من
خطتك للوصول إلى مسؤوليتك عن نفسك وستفاجأ بأن أهلك هم أكثر الناس فرحًا بقدرتك
ـسؤولـية وسـتجـد أنهم يسـلمـون لك بالـسلـطات التى تـطلـبهـا لنـفسك. هذه هى عـلى حتمل ا
. إنهم يـبحثون ديرين الـناجحـ الفلـسفة الـتى يتبـعها رجـال اإلدارة احلديثـة فى اكتشـاف ا
ديـر الذى يـكـتشف أسـلوبه اخلـاص فى إتـقان الـعمـل وقدرته عـلى التـعـاون مع الغـير عـن ا
ويــحـقق لــعـمــله إعـجــاب اآلخـرين ويـشــارك اآلخـرين أيــضًـا فى أعــمـالـهـم بـرأيه دون جـرح

مشاعرهم.
ـهمة لتقديـر اآلباء لألبناء فإذا كان االبن قادرًا عايير ا ـسؤولية الدراسيـة هى أحد ا وا
علـى أن يـؤدي مسـؤولـيـاته الـدراسـيـة دون إزعـاج; فـهـذا أمـر يـعـطـيه أمـام الـكـبـار الـفـرصة
الكاملة إلعالن أنه إنسان مسؤول عن ذلك فهذا يعني أنك توجه الدعوة إلى الكبار ليتدخلوا

فى شؤونك ألنك تفتقد التقييم السليم لنفسك. 
ـنزل فى ـراهـق دلـيل حـريتـهم.. إنه أمـر العـودة إلى ا وهـناك مـسـألة يـعـتبـرهـا بعض ا
ـنزل أمـر مـقدس بـالنـسبـة لك أوالً وأخيـرًا يا ميـعاد مـحدد. إن احـتـرام ميـعاد الـعودة إلى ا
ـا ال يقـبل مجـاالً للـجدل أنك إنـسان مـسؤول عـما تـقول وهو راهق ألنـه يوضح  عزيـزى ا
طريـق متـميـز ألن تكـتـسب ثقـة من هم أكـبر مـنك. قد تـعـتبـر أنت أنه من الـسخف أن يـعتـقد
يـعاد وأن اإلنـسان السـيئ هو الذى يـتأخر الـكبار أن اإلنـسان احلـسن هو الذى يـعود فى ا
يعـاد ولكن مـاذا إذا ما أخـلف أحد األصـدقاء موعـدًا معك? إنك تـغضب مـنه وتعـتبره عن ا
إنسانًا غيـر مسؤول فلمـاذا جترد الكبار من هـذا احلق الذى تعطيه لـنفسك? ثم إن إخبارك

يعاد يعطيهم الثقة فى أنك إنسان مسؤول بشكل أو بآخر.  للكبار 
راهق مـعهم راهق أن الـوالديـن يسـعدان بـحسن سـلـوك ا ولك أن تـتذكـر يـا عزيـزي ا
ـراهق حـسن الـسـلــوك بـأدب ويـسـعـد الـكـبـار أن يـعـامـلـهم والـكل فى هـذه احلــالـة يـعـامل ا

راهق بود أكثر.  راهق برقة وحساسية ويفرحون بذلك; فيعاملون ا ا
.. إنه خالف الـتـصـور لألمـور وال ـراهـقـ وهـنـاك خالف جـوهـرى يـنـشـأ بـ الـكـبـار وا
أنـسى فتـاة كـانت تـشكـو لى من أن والـديـها فـقـدا الثـقـة فـيهـا تـمامًـا ولم تـعـد تسـتـطيع أن
تـتـحـدث عـلى الـهـاتف مع من تـريـد من صـديـقـاتـهـا ولم تـعـد تـسـتـطـيع أن تـخـرج إلـى لـقاء
ـتـلئ بـإظـهـار عـدم قـدرة صـديـقـاتـهـا فى الـنـادي االجـتـمـاعي وطــبـعًـا كـان حـديث الـفـتـاة 

الوالدين على استيعاب العصر احلديث. 
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وعـنـدمـا الـتـقيـت بوالـدي الـفـتـاة بـعـيـدًا عـنـها _ وكـانت تـنـتـظـر فى غـرفـة أخرى _ شـكا
الوالدين من أن االبنه لم تعد تتحدث على الهاتف مع صديقاتها ولم تعد ترغب فى اخلروج
ـنـزل يــوم اإلجـازة األسـبـوعـيـة وهـمـا فى غـايـة الـقـلق النـسـحـاب ابـنـتـهـمـا من احلـيـاة من ا

االجتماعية. 
لــقـد وجــدت الـتـنــاقص بـ أقــوال الـفــتـاة وأقــوال الـوالـديـن وبـطـبــيـعــة احلـال لم أصب
بـالـذهـول; ألن اخـتـالف نـظـرة الـوالـدين عن نـظـرة الـفــتـاة إلى الـوقـائع هـو الـذى أوصل كال
تـناقـضة وبـتوضـيح وجهـات الـنظـر ب كل من الـطرفـ عرفت مـنهـما إلى هـذه النـتيـجـة ا
الفتـاة أن والديها يـرفضان استـخدام الهاتـف للدردشة الـطويلة وعـرف الوالدان أن أسلوب

ستمر للصديقات يجرح إحساس االبنة.  نقدهما ا
ـراهـقة الـشـابة _ تعـيش حتت ضـغط الـرغبـة فى إثـبات أنه ـراهق الـشاب _ وكذلك ا وا
على درايـة كاملـة بكـيفيـة التـعامل االجتـماعي وأنه يـسيطـر على واقعه تـمامًـا. إنه يعلن ذلك
ـهارة فـى كثـيـر من اجملـاالت وهو يـحـلم يـوميًـا بـأن يـكون مع عـلمه بـأنه يـفـقـد بعـضًـا من ا
هارة فى مجال ما ولذلك منتصرًا وقـادرًا لذلك يكره تمامًا أن يعلن أنه يعـاني من افتقاد ا
فهو يـكثر من اتـهام اآلخرين بأنـهم السبب فى فـشله فى اجملال الـذى فشل فيه وأول هؤالء

"اآلخرين" الوالدين بطبيعة احلال. 
راهق فى بـعض األحيـان نراه يـلقي بـاللوم عـلى والديه; فى حالـة احلزن التـى تصيـب ا
ـباشر _ من وجهـة نظره _ فى رفـضه للـتفـاعل االجتمـاعي مع اآلخرين مع فـهما الـسبب ا
باشر هو حنـينه إلى األيام الطفوليـة التى يفتقدها ولـكنه ال يجرؤ على مواجهة أن الـسبب ا

نفسه بذلك ألنه يكره أن يسلك سلوك الصغار. 
ـراهق فى رفض دعـوة مـا حلضـور حـفـلـة أو للـذهـاب إلى رحـلـة ولذلك وأحـيانًـا يـرغب ا
يجد الـعذر الفوري بـأن يقول: "لقـد رفض والداي ذهابي إلى الرحـلة أو احلفلـة". إن سيطرة
أل الـدنـيا بـالـتـذمر اآلبـاء عـذر جاهـز لـدى األبـناء ولـو أن االبن أراد احلـضـور فعـالً ومنـعه 

والضيق. 
راهق.. إنه اخلـوف من التحدي فها هو ذا أحد الشباب يذهب وهناك خوف آخر لدى ا
إلى والـده لـيـقــول له : "إنـني أطـلب اإلذن بـالـذهــاب إلى الـبـحـر األحـمــر لـتـعـلم الـغـوص. إن
ــكـان الـذى افـتــرس فـيه سـمـك الـقـرش أحـد ـدرسـة ســوف تـذهب إلى هـنــاك إلى نـفس ا ا

اضي".  الغواص فى العام ا
ـسـؤول عن هـذا الرفـض هو االبن وبـطـبـيـعـة احلـال فإن األب سـيـرفض واحلـقـيـقـة أن ا
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الـذى اخـتـار كـلـمـات مـعـيـنـة تـدفع األب إلى الـرفض. لـقـد ذكـر الـرحـلـة مـنـسـوبـة إلى حـادث
افتراس سمكة قرش لغواص!!. 

ويظل احلديث عن األمور العـاطفية واجلنسية أمرًا شائـكًا ب اآلباء واألبناء والنظريات
ـنتـهى الصـراحة والهـدوء وأن يخـتار ألـفاظًا تقـول إن من مسـؤولية األب أن يـحدث االبن 
ـسـؤولـيـة الـنـاجتـة عن تـلك ـرأة وا واضـحـة وصـريـحـة فى كالمه عن الـعالقـة بـ الـرجل وا
الـعالقـة وعـنـدمـا واجـهت هـذا األمـر مع ابـني طــلـبت مـنه أن يـنـقل لى تـفـسـيـر آيـات سـورة
ـرأة وأن يـجـمع هـذا ـتـعـلــقـة بـالـعالقـة بـ الـرجل وا الـنـسـاء الــتى تـضم كل الـتـفـاصـيل ا
سؤولـيات التى تـقوم وتنتج التـفسيـر من أكثر من مـرجع وهكذا أعـلمت االبن بكل أسـرار ا
رأة وفى الـغرب يـفتـرض العـلمـاء أن يحـدث األب ابنه وأن حتدث األم عن عالقـة الرجل بـا
وضوعـات مع االبن; ألن احلديث ابنتـها ومـعظم اآلبـاء يجـدون صعـوبة فى فـتح مثل هـذه ا
نـاسـبة كـمـا أن االبن قد ـحـاذير اخـتـيار الـكـلمـات ا ـرأة ملىء  عن الـعالقـة ب الـرجل وا
يـشـمـئـز فى أغـلب األحـوال من أن يـتـحـدث إلـيه والـده فى مـثل هـذا األمر; ألن االبـن يعـيش
وفى عقـله الباطن روح الـتنافس الـتى كانت بيـنه وب والده عـلى حب األم فى الطـفولة وهو
راهق يقاوم بشدة فكرة يخاف أن يكشف ألبيه أي شيء متعلق بـسلوكه اجلنسي كما أن ا
أن والـده قـد احـتـضـن والـدته وأجنـبـاه. إن اآلبـاء فى نــظـر األبـنـاء مـخــلـوقـات ال عالقـة لـهـا

باجلنس وهذا بطبيعة احلال ليس من احلقيقة فى شيء 
واألب الـذكي هو الـذى يـتـخذ من مـائـدة الـغداء فـرصـة لـلحـديث عن  الـعالقـة بـ الرجل
نـشورة فى الصحف أو من ـرأة وكيف يجب أن تـكون يتنـاول ذلك من خالل القصص ا وا

خالل أخبار اجليران أو العائلة. 
واألم أيـضًا  قـد جتد صـعوبـة فى التـحدث فـى مثل هـذه األمور مع ابـنتـها ولـكن عنـدما
نـاسبـة وتعلم الـفتـاة كيفـية االهـتمام بـنظافـتهـا واحلديث عن الدورة تـختار األم الـكلـمات ا

نتهى الصراحة.  وضوعات  الشهرية; فهذا يعطي األم الفرصة الكاملة لتناول كل ا
وعلينا أن نعـرف أن آذان األبناء والبنات تكون مفتوحة عن آخـرها لتلقي التعليمات التى

رأة.  تنزلق أحيانًا من أفواه الكبار عن العالقة ب الرجل وا
علـومات من خالل الكتب وعلـينا أن نـعرف أن األبناء يـكتسبـون فى عصرنـا الكثيـر من ا

باشرة باإلضافة إلى تبادل األحاديث مع األقران.  العلمية ا
ويظل مـوضوع تنـظيم األسرة مـجاالً خـصبًا لـتعلـيم األبنـاء والبنـات كافة أسـرار العالقة

رأة وهو مجال للتربية اجلنسية فسيح بال أدنى شك.  ب الرجل وا
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ولـكني أريـد أن أقـول إن أعم مـا يـتعـلم مـنه األبـناء هـو الـسـلوك الـعـلـمي ب األب واألم
عارك فى فإذا كـانت العالقـة ب األب واألم مـليـئة بـاحملبة والـتفـاهم رغم ظهـور بعض مـن ا
بـعض األحـيـان فإن األبـنـاء يـتـشـربون روح األسـرة بال أدنى شك. إن احلـديث عن األخالق
والــقـيم أمـر سـهل لــكن األبـنـاء ال يـتـشـربــون الـقـيم من الـكــلـمـات فـقط ولـكن يــتـشـربـونـهـا
ويـطبقـونها فى حـياتـهم إذا ما رأوا ذلك فى أسرهم. وإذا كـان العـصر احلديث قـد أكثر من
ـعلـومات عن الـتشـريح ووضع أمام الـشاب والـفتـاة أكثـر من فرصـة للـتعرف الـعلـمي على ا
اجلـسد; فإن األسـرة علـيها _ من خالل سلوك األب واألم  _أن تـعلم االبن الكـثيـر من القيم
ارسه األب احلـنون واألم الطـيبة هو تفـاني الذى  من خالل السـلوك اليـومي. إن التعـاون ا

خير معلم لألبناء. 
رأة قـد يكون به بعض إن حـديث األب مع االبن بشكل مـباشر عن العالقـة ب الرجل وا

فقودة لكن االبن يجمع هذه اجلمل من مكان آخر.  من اجلمل ا
رأة قـد يكون فـيه بعض وحديث األم مع االبـنة بـشكل مـباشـر عن العالقـة ب الـرجل وا

فقودة لكن االبنة جتمع هذه اجلمل من مكان آخر.  من اجلمل ا
وباخـتصار إن األسـاس الذى يبـني عليه االبن واالبـنة حياتـهما هـو السلـوك اليومي ب

األب واألم. 
متـلئ بذكريات عاصرة تـزدحم بالشكـوى فنحن فى آخـر القرن العـشرين ا إن احليـاة ا
ـدقع فى بـعض الـبـلـدان  وارتـفـاع نسـبـة الـبـطـالـة ب احلـروب والـتـنـافس الـشـاق والـفقـر ا
شبـاب العالم تـقريبًـا وهوس امتالك اخملتـرعات اجلديـدة وتلوث البـيئة واسـتغالل اإلنسان
لإلنـسـان وكل ذلك يـجعل الـشـبـاب فى حـالة مـن الشـوق الـعـارم إلى الـتعـاون الـبـشري  من

أجل نشر حالة من الصفاء النفسي. 
ثالية ـادية وقد أنتج منهـا الكثير وكائن يـحب القيم ا إن اإلنـسان كائن يحب األشياء ا
وهـو يعرفـها لـكنه مـا زال يصـبو لتـحقـيق جزء بـسيط مـنهـا. وأنا أؤمن أن  كل إنـسان لديه
مـوارد ال نهائـية من اإلبداع واإلخـالص واحلب والكرم والـقدرة على االسـتمـتاع بالـفنون

واآلداب وهذا ال ينفي أن بداخل اإلنسان أيضًا اجلشع وطلب القوة والقسوة .
والشباب هو القادر على تهذيب اجلشع وحتويله إلى طاقة لإلبداع. 

والشباب هو القادر على جعل القوة فى خدمة العدالة. 
والشباب هو القادر على حتويل القسوة إلى سالح ضد هؤالء الذين يبددون كرامة اإلنسان.
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صدر مؤخراً فى سلسلة
اإلصدارات اخلاصة

v½«œ—u�« œu?L×?� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?OB?�?ý X�O?� ‚«—Ë√ ÆÆt‡‡�u?‡‡� sJ‡L?‡‡¹ U‡‡� i‡‡F?Ð ≠∂≤

‘U‡‡‡‡‡I?M�« ¡U?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ł— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆvÐdF?�« Õd�?*« v� »—U‡−?‡‡ðË  U‡‡O?‡‡B‡�?‡‡ý ≠∂≥

”U³?Ž ·Ëƒ— Æœ  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdB?� v� WO?�UL?F�« W?
d(« ≠∂¥

fłdł «—b?¼ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈd?‡‡‡‡‡F²?�« X‡‡O?�«u� ≠∂µ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆs¹dšü« ÊuOŽ v� 5?F³�?�« qHÞ ÆÆv‡‡‡‡�U³?�« b³Ž d?‡‡‡OLÝ ≠∂∂

5‡‡‡¦ŠU³�«Ë »U‡‡‡²J�« s� W‡ŽuL−�

qO???ÐU??� b???L???×??� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆv?I??O???Ýu???*« v� qšb???� ≠∂∑

W?þU??Ð√ d??O??�_« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q?L??²?J??¹ r?� rK??O??� W??¹U??J??Š W??‡‡‡‡�u??Ł ≠∂∏

»U−?²?�?� b?L?×?� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d?ÞU?)« d?³?ł W?Ð«u?Ð ≠∂π

rOKÝ œ«R� bL?Š√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t�«u‡‡‡‡‡‡‡Š√Ë s‡‡‡H�« ≠∑∞

tK?�« ‚“— v�b??Ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U?¹b??O?F??B?�«Ë Èb??O?F??B?�« ≠∑±

 v½Ë—UA�« nÝu¹ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂU‡‡‡‡‡Še�« ≠∑≤

UýU?� u?Ð√ d?¼U?Þ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆv�U?F?�« b?��« W?B?� ≠∑≥

œË«œ vMG�« b³Ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q³I²?�*« Õd�� ÆÆvLOK?�ù« Õd�*« ≠∑¥

»U²
 WŽuL−� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊU�½ù«Ë Œ—R*« ÆÆ”U‡‡‡‡‡³Ž ·Ë¡— ≠∑µ



≤±∂


