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  ــكـولي أحـبـق
  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  
المش����اعر الس����امية الت����ي يحتاجھ����ا   م����ن  الح����ب        

، وخاصة ا�طفال ، �نھا تمنحھم القبول وشرعية  سانا�ن
ق أف)ط��ون عن��دما ق��ال إنم��ا الح��ب ھ��و وص��د.. الوج��ود 

فالح��ب ھ��و الوج��ود .. المطل��ع م��ن ال)وج��ود إل��ى الوج��ود 
وم��ن ث��م يك��ون الع��دم ف��ي الكراھي��ة ،   لل��ذات ، ا�يج��ابي 

ونجد أنفس�نا ھن�ا أم�ام غرائ�ز الحي�اة وغرائ�ز الم�وت ل�دى  
  .فرويد 

  
والم)ح��ظ ل��دى الطف��ل ف��ي فت��رة الرض��اعة أن��ه ف��ي         

ذا الحب ، حت�ى أن علم�اء ال�نفس ي�رون أن حاجة ماسة لھ
الطفل عندما يرضع م�ن ث�دي أم�ه إنم�ا يرض�ع حًب�ا وحناًن�ا 
إلى جانب رضاعته للبن ، فإذا لم يشبع الطفل م�ن أحض�ان 
أمه أثناء ض�مه لص�درھا وھ�و يرض�ع ،  يطل�ب منھ�ا م�رة 
أخ���رى الرض���اعة ، A بھ���دف الحص���ول عل���ى الل���بن ب���ل 

.. دف وش�رعية الوج�ود للحصول على الح�ب والحن�ان وال�
لطفلھ��ا   حي��ث تق��ول  ت)ح��ظ ذل��ك ،  ق��د  وا�م المرض��عة

لكنھ��ا فق��ط تع��ي الجان��ب " أن��ت لس��ه راض��ع : " آن��ذاك  
الب��دني ، وتغف��ل ع��ن الجان��ب النفس��ي وھ��و احتي��اج الطف��ل 

  .�حضانھا 

  
ف���ي مرحل���ة   إج���راء تجرب���ة عل���ى ق���رد لق���د ت���م         

ف�ي غرف�ة بمف�رده ، الرضاعة ،  حيث قام العلماء بوض�عه 
وت���م عم���ل ب���زازتين م���ن الل���بن مث���ل بعض���يھما تماًم���ا ، 
ووض��عت إح���دى الب���زازتين ف���ي ھيك��ل ق���رد م���ن الس���لك ، 
والب��زازة ا�خ��رى ت��م وض��عھا ف��ي ھيك��ل ق��رد م��ن الف��رو ، 
داخل نفس الغرفة وعل�ى مرم�ى بص�ر الق�رد ، فك�ان الق�رد 
الرض��يع عن��دما يرغ��ب ف��ي الرض��اعة A ي��ذھب إل��ى ب��زازة 

التي بالھيكل السلك وإنما يذھب للحصول عل�ى الل�بن  اللبن
م��ن الب��زازة الت��ي بالھيك��ل الف��رو حي��ث ال��دفء والش��عور 

  . بالراحة 

  
.. ف��أول تعبي��ر ع��ن الح��ب ھ��و إذن م��رتبط بالطع��ام          

ولكن لHسف يظل الطعام كتعبير ع�ن الح�ب ل�دى كثي�ر م�ن 
ف�ا�م  .ا�مھات  أسلوبھن الوحيد في التعام�ل م�ع أبن�ائھن 

تتف���نن ك���ل ي���وم ف���ي عم���ل ا�ك���ل �بن���ائھن ،  وترع���اھن 
وتتحمل المش�اق م�ن أجلھ�ن ، ولك�ن دون أن تعب�ر ب�الك)م 

، وA " أنا أحبك " ف) تقول لطفلھا أبداً ..  عن حبھا لھم  
وفق���ط تعب���ر ع���ن حبھ���ا ل���ه .. تق���وم بتقبيل���ه واحتض���انه 

ويظ��ل .. باھتمامھ��ا بأكل��ه وتح��رص دوًم��ا عل��ى أن يش��بع 
�م��ر ك��ذلك حت��ى عن��دما يكب��ر ا�بن��اء ، ك��ل ھ��م ا�م عل��ى ا

حت�ى أن المث�ل الش�عبي يعب�ر .. ا�كل م�ع إھم�ال المش�اعر 
دب���ش العروس���ة للبي���ت وص���ل وا�م : " ع���ن ذل���ك بقول���ه 

  " . مشغولة بتقطيع البصل

  
وبعض ا�مھ�ات يب�الغن ف�ي اAھتم�ام الزائ�د بإطع�ام         

وًم�ا عل�ى أن يظ�ل ابنھ�ا أطفالھن إلى درجة أن ا�م تعم�ل د
في حالة ش�بع وتخم�ة ، وربم�ا ك�ان ذل�ك ل�يس تعبي�ًرا ع�ن 

الح�ب ، وA التع��ويض عن��ه ،  ب��ل ق��د يعك��س  رغب��ة دفين��ة 
  . لدى ا�م في موت الطفل وإنھاء حياته 

  
ف����ي الوق����ت   التعبي���ر ع����ن الح���ب  وت���زداد أزم����ة        

المعاص���ر ، لع���دم مك���وث الوال���دين م���ع أبن���ائھم ، نظ���ًرا 
A تة .. نش��غالھم بأعم��الھمAوالب��ديل ھ��و إعط��ائھم الش��يكو

وإذا  ح����رم  منھ����ا  ..   والشيبس����ي  والحاج����ات  الحل����وة 
الطف��ل  يق��ول  لوالدي��ه  أنھم��ا A يحبان��ه ، فق��د ع��ودوه أن 
الحب ھو ف�ي إعط�ائھم إي�اه الش�يكوAته والحاج�ات الحل�وة 
فالح����ب ل����يس مش����اعر وأحاس����يس وعواط����ف إيجابي����ة 

حت��ى أن��ه  .. م عن��ه ب��ل ھ��و التعبي��ر با�ك��ل وتعبي��رات ب��الك)
اكتف��ى  ربم��ا   والمناس��بات اAحتفالي��ة ف��ي أعي��اد الم��ي)د 

ا�ب بإحض��ار التورت��ة وانص��رف لش��ئونه ، أو قام��ت ا�م 
ع��ن حبھ��ا  دون التعبي��ر   وإطع��ام أبنائھ��ا بإع��داد الحل��وى 

  .لھم 

  
وربما يرجع عدم تعبي�ر بع�ض ا�مھ�ات ع�ن ح�بھن         
ھم ، إل��ى التنش��ئة القاس��ية الت��ي تعرض��ن لھ��ا ف��ي �طف��ال

طف��ولتھن م��ن وال��ديھم المنتمي��ان للجي��ل الماض��ي ،  تل��ك 
التنشئة القائمة على التسلط وا�ھم�ال ، والت�ي تق�وم أيًض�ا 

أو أن بع���ض ا�مھ���ات يعتب���رن ..  عل���ى كب���ت العواط���ف 
التعبير بالك)م عن الحب �طف�الھن ض�عف ،  ويخش�ون أن 

ويرون أن تتم التربية بالش�دة .. على الدلع يتعود أطفالھن 
  .حتى ينصلح أحوال أطفالھن 

  
إA أنه من المؤكد أن الطفل في حاجة ماسة إلى أن         

،  مص�حوب ذل�ك ببشاش�ة " أن�ا أحب�ك  : " تقول ل�ه أم�ه  
الوجه ، ومسح عل�ى الش�عر ، ودغدغ�ة بال�ذقن ، وطبطب�ة 

جميعھ��ا لمس��ات و..  عل��ى الكت��ف ، واAحتض��ان والتقبي��ل 
أن تنتق�ل م�ن ا�م "  اللبي�دو " سحرية  تتيح لطاقة الح�ب 

للطفل فيستشعرھا كذلك ويشعر أن وج�وده مرغ�وب في�ه ، 
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وأن��ه مرح��ب ب��ه ف��ي ا�س��رة ، وأن ھن��اك م��ن يھ��تم �م��ره 
بِ��يR َص��لQى اللQھ��م َعلَْي��ِه وف��ي ذل��ك  ق��ال .. ويبادل��ه الح��ب  Qالن

فم�ا .  " خاه فليخبره أنه يحب�هإذا أحب الرجل أ  " : َوَسلQمَ 
  .بال ا�م تبخل عن قول أحبك  �طفالھا 

  
ف�ي الحي�اة ب�ين ال�زوجين ـ   نج�د  ومن جھة أخ�رى        
فھم��ه   ق��د يس�اء  التعبي��ر بالح�ب  ينش�أ عل��ى ع�دم  أن م�ن

م��ن الق��رين ، وربم��ا تعق��دت ا�م��ور بع��د ذل��ك م��ع ش��ريك 
ف����بعض ا�زواج يعيش����ون ف����ي كن����ف ا�س����رة  .. الحي����اة 

يق�ول أح�دھم  لSخ�ر   دونم�ا  ليأكلون ويعملون وينامون ،
وق��د تأخ��ذ الزوج��ة بالمث��ل القائ��ل أق��رب   " ..أن��ا أحب��ك " 

بصلة " طريق لقلب زوجك معدته ، وA تأخذ بالمثل القائل 
وربم���ا أن عاداتن���ا وتقالي���دنا  ق���د " ..  المح���ب خ���روف 

التعبير ع�ن الح�ب بكون�ه   حيث ارتبط ساعدت على ذلك ، 
بينم�ا يع�ده ال�بعض .. وخاص�ة عن�د الفتي�ات   وحرام عيب 
علين���ا  يج���ب  وم���ن ث���م ..  الول���د   رجول���ة  م���ن  نق���ص

ولن��تفھم أن الحف��اظ .. الخ��روج س��ريًعا م��ن أس��ر الماض��ي 
عل��ى ا�س��رة واس��تمرارھا وتماس��كھا يك��ون ب��التعبير ع��ن 

  .الحب 

  
ن ا�مھ��ات واTب��اء التعبي��ر ع��ن وإذا كن��ا نطل��ب م��        

حبھم �طفالھم ، فإننا نطل�ب م�ن ا�بن�اء أيًض�ا أن يتفھم�وا 
ما خفي من مشاعر اTباء ، وليعلموا أنه برغم عدم تعبي�ر 

وم�ن . والديھم عن الحب لھ�م ، إA أن س�لوكھم يؤك�د ذل�ك 
ثم مزيد من التفھم لشخصية اTب�اء ف�ي ا�جي�ال الس�ابقة ، 

وم�ن .. تنش�ئة اTب�اء وتنش�ئة ا�بن�اء  وأن فروق جمة في
ثم فعدم نطق اTباء بكلمات الحب �طفالھم  A تعني وج�ود 

ولكنھم لم يتعودوا أن يسمعوا كلمات الح�ب . الكراھية لھم 
ويتبادلونھ��ا م��ع آب��ائھم ، وم��ن ث��م ھ��م A يقول��ون أحب���ك 

  .�طفالھم وأزواجھم 
  

تجع���ل ويج���ب م)حظ���ة أن الحاج���ة إل���ى الح���ب ق���د         
ف��ي بح��ث دائ��ب ع��ن   ويص��بح راش��ًدا  يكب��ر الطف��ل عن��دما 

موض��ع   أن يك��ون فھ��و يري��د   إعطائ��ه ،  دون ،  الح��ب 
 تجاھھ��ا   لدي��ه العاطف��ة  ولك��ن ل��يس  زوجت��ه ،  م��ن  ح��ب

فھ��و يع��يش .. وA يعب��ر ع��ن ذل��ك بكلم��ات الح��ب لزوجت��ه 
ال���زواج التقلي���دي ، يم���ارس الج���نس دون عاطف���ة بفع���ل 

A   أن��ه  إA وق��د يك��ون زوًج��ا مثالًي��ا  ..   ميك��انيزم الع��زل
وق���د ي���ؤدي ذل���ك  إل���ى  فش���ل  .. يعب���ر ع���ن حب���ه لزوجت���ه 

�ن  المرأة  بطبيعتھا  ھي بحاجة  شديدة  إل�ى ..  الزواج 
أن يبادلھ����ا زوجھ����ا المش����اعر العاطفي����ة وكلم����ات الح����ب 

والمثل الش�عبي يق�ول .. فبالحب تكون الحياة .. وا�عجاب 
بيت���ك  ولم���ا ج���اء عزرائي���ل  م���ن محبت���ي حبيتن���ي وح: " 

  " . دفيتك

  
والطفل الذي حرم من كلم�ات الح�ب م�ن أم�ه ق�د يج�د       

نفس�ه م��دفوًعا نح�و ال��زواج م��ن ام�رأة ف��ي س�ن أم��ه حي��ث 
ينكص ب�ذلك إل�ى إِش�باع الع)ق�ة المبك�رة بالموض�وع ا�ول 

تبح��ث ع��ن الح��ب ال��ذي افتقدت��ه م��ن   بينم��ا تظ��ل البن��ت.. 
نفس���ھا   منھ���ا تج��د  رم ، ودون وع��يأبيھ��ا ف���ي ش��يخ ھ���

وربم��ا وقع��ت ف��ي ح��ب .. تتح��رك للبح��ث ع��ن نم��وذج ا�ب 
ش��خص ف��ي س��ن أبيھ��ا  يك��ون لھ��ا زوًج��ا ، لتش��بع حبھ��ا 

فھي لم تحصل على حب ك�اف م�ن ا�ب ، وم�ن .. المفقود 
ثم تعمل على أن تحصل على ب�ديل ل�Hب تع�يش مع�ه قص�ة 

" .. لذي��ذ ح��ب الع��واجيز طعم��ه "  ح��ب والمث��ل يق��ول ھن��ا 
ومثلم��ا ي��ؤدي الع��وز إل��ى الح��ب إل��ى النك��وص للموض��وع 
ا�ول ، كذلك فإن ا�شباع الزائد للح�ب م�ن قب�ل ا�ب وا�م 
قد يؤدي إل�ى النك�وص لمراك�ز التثبي�ت بحًث�ا ع�ن النم�وذج 

  . ا�ول للحب 

  
         A أم��ا إذا استش��عر الطف��ل ب��أن أم��ه تكرھ��ه لكونھ��ا

تتول��د لدي��ه كراھي��ة مكبوت��ة  ، فق��د" أن��ا أحب��ك " تق��ول ل��ه 

تجاه أمه ، يظھر أثرھا عندما يصبح راش�ًدا ف�إذا ھ�و ع�دو 
للنساء ، وذلك بفعل ميكانيزم�ات ا�س�قاط والنق�ل والتعم�يم 
، فا�س��قاط ي��أتي بنف��ي كراھيت��ه �م��ه ب��ل يرھ��ا ھ��ي الت��ي 

والنق��ل ي��تم بإزاح��ة كراھيت��ه �م��ه لتتح��ول إل��ى .. تكرھ��ه 
Hم ، والتعم��يم ي��تم بتوجي��ه ام��رأة أخ��رى تمث��ل نم��وذج ل��

  .عدوانيته لكافة النساء وليس فقط لنموذج ا�م 

  
وحيث أن ا�م ھ�ي  موض�وع الح�ب ا�ول  للطف�ل ،         

ذك��ًرا ك��ان أو أنث��ى ، ف��إن الطف��ل  ينتظ��ر ت��دفق كلم��ات ا�م 
المعبرة عن الحب ومشاعرھا الفياضة تجاھه واستمرارية 

م��ن أم��ه بش��كل خ��اص فالطف��ل ينتظ��ر ..  ذل��ك كلم��ا كب��ر 
فھ��ذه الكلم��ات ھ��ي الت��ي .. كلم��ات الح��ب ب��ين ح��ين وآخ��ر 

تمنحه شرعية الوجود ، فإذا غ�اب الح�ب حل�ت الكراھي�ة ، 
  .وقد نصل إلى اAكتئاب ، وربما اAنتحار 

  
ف) يكفي أن تعب�ري ع�ن .. قولي أحبك .. أيتھا ا�م         

ة واح�دة كلم�.. قولي ل�ه أن�ا أحب�ك .. حبك بمH معدة طفلك 
.. قوليھ��ا .. ينتظرھ��ا طفل��ك ، ولك��ن لھ��ا مفع��ول الس��حر 

ف��دون التعبي��ر ع��ن حب��ك .. وخذي��ه ب��ين أحض��انك ، وقبلي��ه 
وس�تظل كلم�ة أحب�ك .. لطفلك  لن يتمت�ع بالص�حة النفس�ية 

ثقيلة على لسانه ولن يطاوعه قلبه لقولھا لك ف�ي مس�تقبل 
ج�اء :  وعن أبو ھريرة  قال..  ا�يام �نه لم يسمعھا منك 

ا�قرع بن حابس إلى رسول X فرآه يقّبل الحسن بن علي 
: فق��ال رس���ول X ! أتقّبل��ون ص���بيانكم ؟: ، فق��ال ا�ق���رع 

إن ل��ي عش��رًة م��ن الول��د م��ا قبل��ت : ، فق��ال ا�ق��رع ) نع��م(
 X واح��ًدا م��نھم ق��ط ، فق��ال ل��ه رس��ول) : A ي��رحم A م��ن
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