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  بالسم الھاري .. إتفضل كل
  

  عادل كمال خضر/ د.أ
  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي

  ھاجامعة بنـاآلداب ــ كلیة عمید 
  

ب���الرغم م���ن أن رمزی���ة الطع���ام ت���دل عل���ى         
الح�����ب إال أن بع�����ض األمه�����ات یرس�����لن رس�����ائل 

فمن��ذ  .. ن الطع��ام ألبن��ائهنیمهالكراھی��ة عن��د تق��د
 ن الت�وترلة الرضاعة نجد بعض األمهات یعشمرح

 ، حی��ث م��ع رض��یعهن أثن��اء إرض��اعه م��ن ث��دیهن
د إرض���اعه ب���القرص نج���د األم تع���ذب طفله���ا عن���

وعب���وس الوج���ه .. ط وال���شتم وال���شخ.. واللط���م 
وتق���دم ث���دیها عل���ى م���ضض لطفله���ا .. وال���رفض 

خ���د " :  وبحرك���ات ھ���ستیریة ، وھ���ي تق���ول ل���ه 
" .. ات�سمم " ..  " وجع ف�ي بطن�ك "  .. " أطفح 

فیف��تح الرض��یع .. وتزغ��ده ف��ي جنب��ه حت��ى تؤلم��ه 
سد ًفمه متوجع�ا یبك�ي رافع�ا ص�وته ، فتق�وم ھ�ي ب�

إل��ى  - أق��صد س��مها -فیت��دفق لبنه��ا .. فم��ه بث��دیها 
األم����ر ال����ذي یجع����ل فت����رة الرض����اعة .. أح����شائه 

ل��ة بالن��سبة للطف��ل ال��ذي یع��یش ھ��ذه الخب��رات مرح

 الطف��ل ًأل��م ، ب��دال م��ن أن تك��ون فت��رة یع��یش فیه��ا
  . اللذة وھو بین أحضان أمه 

  

        وم����ن العجی����ب أن نج����د بع����ض األمه����ات 
ی���ستغربن م���ن أن الرض���یع ق���د فط���م نف���سه خ���الل 

وال یرغ�ب ف�ي .. مرحلة الرضاعة من تلقاء نفسه 
 لم�ا ال یق�دم  وتت�ساءل األم.. ثدي أمهاالرتواء من 
..     م��ن لبنه��امنه��ا أن تطعم��هطل��ب  لیطفله��ا إلیه��ا

ال یرض����ى .. ًواإلجاب����ة أن اإلن����سان ول����د عزی����زا 
حت�ى .. وھو یف�ضل الج�وع عل�ى ال�ذل ..  باإلھانة 

  .حتى وھو قلیل الحیلة .. الرضاعة في مرحلة 
  

        واألم ال ت��دري أن��ه بفع��ل االرتب��اط ال��شرطي 
فإن ال�سلوك الم�ؤلم الم�صاحب لألك�ل یجع�ل الطف�ل 

ًرحب باألكل حتى یتجن�ب األل�م ، وذل�ك وفق�ا غیر م

لق��انون األث��ر ال��ذي ی��نص عل��ى  أن ال��سلوك ال��ذي 
 یمی��ل  لذی��ذ ،ی��صحبه أو یعقب��ه مباش��رة أث��ر طی��ب

الشخص إلى تكراره ، بینما السلوك ال�ذي ی�صحبه 
  یمی�ل ال�شخص  م�ؤلم سیئ أثر  أو یعقبه مباشرة 
ها ف�إن األم الت�ي تق�دم ث�دیول�ذا .. إلى عدم تك�راره 

" .. إن ش�ا هللا تطفح�ه  " :ه  تق�ول ل�لطفلها وھ�ي
   ف�ي ح�ار ون�ار "  .. " ر زادك ـ�ـ آخربنا یجعله" 

م���صحوبا ذل���ك  " بال���سم اله���اري  " .. "  جتت���ك
ب��القرص واللط��م وال��سب ، فه��ي ت��ضع ال��سم ف��ي 

والنتیج��ة .. طعامه�ا المق��دم لطفله�ا دون أن ت��دري 
 لث����دي األم  ث����م رف����ض الطف����ل .. وج����ع ال����بطن 

واإلقدام على تناول أي ش�يء آخ�ر ف�ي .. وغذائها 
فه�و ..  على ص�حته اًضاركان متناول یده حتى لو 

ین��ة أرح��م عن��ده م��ن غ��ذائها الم��سمم بكلماته��ا المه
  . وعقابها المؤلم وعبوس الوجه 

  

        وق���د تظ����ل األم عل����ى نف���س طریقته����ا ف����ي 
التعام����ل م����ع أبنائه����ا عن����دما یتق����دم به����م العم����ر 

ا ، فحین تط�بخ األم ألبنائه�ا وتق�دم ًویصیرون كبار
.. لهم الطعام الم�صاحب له�ذه الكلم�ات الم�سمومة 

سیجد األبناء أن الطعام الذي تقدمه األم له�م ل�یس 
ب�ل س�یقولون له�ا أنه�م .. له طعم وسیزھدون فی�ه 

ًی��أكلون طعام��ا ش��هیا ل��دى عم��تهم أو خ��التهم ، أو  ً
ًجارتهم بالرغم من كون�ه ل�یس مكلف�ا مادی�ا كا ل�ذي ً

والنتیج��ة أن ی��رفض األبن��اء طع��ام .. ت��صنعه األم 
 عل���ى رف���ض الطع���ام ًاالد  فق���طل���یس وھ���ذا ..األم 

 عل��ى رف��ض الدب��الحري  هولكن��ال��ذي تقدم��ه األم  
میك���انیزم نق���ل " وی���أتي ذل���ك  بفع���ل .. األم ذاته���ا 
ب���ل ق���د یتط���رق األم���ر ل���دى بع���ض " .. الع���دوان 

ر إل�ى األطفال الذین ت�ستمر معان�اتهم م�ن ھ�ذا األم�
وق��د .. ًب��ل الن��ساء جمیع��ا .. رف��ض ك��ل األمه��ات 

 إل���ى ع���دو  ً ی���صبح راش���دا یتح���ول الطف���ل عن���دما
  ." میكانیزم التعمیم " یأتي بفعل المرأة ، وذلك 

  

 من األبناء یقبل�ون عل�ى اً        وال عجب أن كثیر
ش���راء الك���شري م���ن مح���الت الك���شري ، بینم���ا ال 

وال یرج�ع .. م یأكلونه في المنزل عندما تصنعه األ
ً س��را  تع��د ل��م  ذل��ك فق��ط إل��ى س��ر ال��صنعة ألنه��ا 

 ط�اعممالبل لما یصاحب تقدیم الطع�ام ف�ي .. الیوم 
م���ن كلم���ات طیب���ة ووج���ه م���شرق وابت���سامة به���ا 

بة م�صاحبة لتق�دیم الطع�ام م�ن تفاؤل ، وكلمات طی
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.. "ص�حتین وعافی�ة "  و "بالهن�ا وال�شفا " قبی�ل 
ة ، وھ��ي كلم��ات ف��ًوغیرھ��ا وفق��ا للثقاف��ات المختل

ل���م یك���ن الطع���ام عل���ى ل���و تف���تح ال���شهیة حت���ى و
بینم����ا أك����ل األم الم����صاحب .. الم����ستوى الع����الي 

یتم رف�ضه " بالسم الهاري .. خد إطفح " لكلمتها 
ًحتى لو كان طعاما محببا بالنسبة للطفل  ً .  

  

ب����ین ة نح���ن ن���ربط م���صری        وف���ي ثقافتن���ا ال
م�ن ،  ال�سعیدةالمناس�بات األعی�اد والطعام وبعض 

شراء حالوة المولد وعروسة المولد وعم�ل : ذلك 
وعم���ل .. األرز ب���اللبن بمناس���بة المول���د النب���وي 
 وذب����ح ..الكح����ك والب����سكویت ف����ي عی����د الفط����ر 

وش��راء أو عم��ل .. األض��احي ف��ي عی��د األض��حى  
وش���راء الف���سیخ ..  التورت���ة ف���ي أعی���اد الم���یالد 

 وذل���ك للتعبی���ر ع���ن.. والرنج���ة ف���ي ش���م الن���سیم 
.. البهج���ة وال���سرور به���ذه األعی���اد والمناس���بات 

ًوأی��ضا لیك��ون الطع��ام المحب��ب م��صاحبا للمناس��بة  ً
 باعتبارھ�ا مناس�بة جمیل�ة المعینة حتى نرتبط بها 

 ب��ین  الطع�م ولك�ن یظ�ل الف�رق ف�ي ..نت�شوق إلیه�ا 
 المح�الت وم�ا  ب�ین م�ا ی�شترى م�ن..وطع�ام  طع�ام

 وم��ا ن م��ا تطه��وه األمـوبی�� .. ی��صنع ف��ي المن��زل
 وف��رق ب�ین م��ا تطه�وه األمه��ات ..تطه�وه الزوج�ة 

ً وأی���ضا م���ا تطه���وه الزوج���ات ..بع���ضهن ال���بعض 
 م�ن حی�ث م�ذاق األك�ل ومظه�ره  ،بعضهن ال�بعض
وھو ما یرجع في الحس الشعبي .. وكیفیة تقدیمه 

َال�نفس " لم�ا یطل�ق علی�ه العام�ة  َ  ،  حی�ث یق��ول  "ْ
َ نف�س ف�ي األك�ل  عن�دھا" زوجته  بأنرجل ما َ .. "

  : ویق�ولهطعام زوجت� من آخر  رجل تكيبینما یش
َ نفس في األكلمعندھاش" َ"   .  
  

َوالخالصة أن النفس في الطعام ھ�و الح�ب        َ ْ ..
 ام ھو الطع�ام ، ولك�ن كی�ف ی�تم عم�ل الطع�امفالطع

الزوج���ة الت���ي تق���وم .. وتقدیم���ه لل���زوج واألبن���اء 
بطه��و الطع��ام وھ��ي تغن��ي س��عیدة متفائل��ة راض��یة 

لك من ت  وأفضل ، حلو في األكللها نفس، الها بح
التي تقوم بطهو الطعام وھي ت�سب وتلع�ن الزوجة 

األی��ام ال��سودة الل��ي وقعته��ا ف��ي المنی��ل زوجه��ا ، 
   . هایمطلعین عیناللي دعو على أبنائها تتشكو وو
  

        إن الحب یسري من یدي طاھي الطع�ام إل�ى 
ي عن�دھا ت� الزوج�ةفال األكل ــ وك�ذلك الكراھی�ة ـ�ـ 

َنف���س ف���ي األك���ل ھ���ي الت���ي تق���وم بإع���داده بح���ب  َ
ًوسعادة ، وأیضا تقدمه في ح�ب وبهج�ة ، وتتمن�ى 

 أبنائها وزوجها كل م�ا ق�دمت له�م أكلیبداخلها أن 
 الت�ي زوجةبینما ال..  والهدیة ال ترد .. فهو ھدیة 

َلیس لدیها نفس في األكل ھي  ًالت�ي تطه�وه غ�صبا َ
  األك���ل معج���ون ملت���وتفیك���ون.. وتقدم���ه مجب���رة 

 .ص�ندوق القمام�ة قبیح المنظ�ر ، ویك�ون م�صیره 
  أن تلق�ي بطبیخه�ا ف�ي زوج�ةوقد تستخسر ھ�ذه ال

 ال�شعبي  بالمث�ل  ً عم�ال وذل�ك ، صندوق  القمام�ة
  " .وجع البطن وال كب الطبیخ " 
  

        وتق����دیم الطع����ام ف����ن ال تجی����ده كثی����ر م����ن 
یمارس�����ن دورھ�����ن كم�����وظفي األمه�����ات الالئ�����ي 

.. اطبخي ی�ا جاری�ة " على رأي المثل .. الحكومة 
األم في ثقافتن�ا العربی�ة ع�ادة و" .. كلف یا سیدي 

بینم��ا ی��رى .. ته��تم ب��الكثرة ، وغ��الء ثم��ن األك��ل 
األبن��اء أن ھ��ذا ل��یس ذا قیم��ة إذا ت��م تق��دیم الطع��ام 
برزع األطباق عل�ى ال�سفرة ، أو تقدیم�ه ف�ي طب�ق 

ریح رغ�م أن�ه أو ش�كل األك�ل غی�ر م�.. غیر نظی�ف 
  . ًف مادیا مكل
  

        وعلى العكس من ذل�ك ف�إن الثقاف�ة الغربی�ة 
ته��تم ب��شكل الطع��ام ومظه��ره الجم��الي ول��یس فق��ط 

من ذلك  حكي لي أح�د ال�شیفات  .. نوعیته وطهوه
بدول��ة أن��ه أثن��اء عمل��ه ف��ي أح��د الفن��ادق الكب��رى 

 ظ��ل قراب��ة س��اعة یق��وم بعم��ل طب��ق م��ن خلیجی��ة ،
 حیث قام بإظه�ار ،جنبیة األ لفندقمدیرة االسلطة ل

 م��دیرةطب��ق ال��سلطة ب��شكل جم��الي ، وق��دم له��ذه ال
وعن��دما ..  طب��ق ال��سلطة م��ع ب��اقي طع��ام الغ��ذاء 

غ�ذائها ، وج�د ھ�ذا ال�شیف أن  م�ن الم�دیرةانتهت 
لم تقدم ی�دھا إل�ى طب�ق ال�سلطة ول�م مدیرة الفندق 

ف��سألها ھ��ل طب���ق ال��سلطة ل���م .. ًت��ذق من��ه ش���یئا 
لق��د وج��دت فی��ه : ف��ردت علی��ه قائل��ة .. یعجب��ك ؟ 

  .لوحة فنیة فأردت أن أستمتع برؤیتها وأنا آكل 
  

  بالهنا والشفا
 

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
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