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 علم وشائعات

 مدخل

 ثقافتنا ىف  ,  ناسنا إىل    يصل   ما   بعض تقدمي  نواصل  يلى    فيما
على أنه فرويد ىف املمارسة احلياتية وهو ليس,  اخلاصة 

 :بالضرورة آذلك

 حتليل   هو   وما ,  فرويد   هو   ما   بني   منـا   الكثريون   يرادف ) 1( 
 أشكال   أحد   إال   يعد   مل الفرويدى    التحليل   أن   مع ,  نفسي 
  . النفسى   التحليل 

 عالج أى    وبني النفسى    التحليل   بني   أيضا   الكثريون   خيلط ) 2( 
 مل   ذاإ   خاصة النفسى    الطب   ذلك ىف    مبا النفسى    للمرض 
على   ذلك   يقتصر   وال ،  أساسا   العقاقري   الطبيب   يستعمل 
, أعصاب   وأطباء   وعلماء   ومثقفني   مهنيني إىل    ميتد   بل   العامة 
  .  نفسيني   ورمبا أطباء 

," عقدة "  العامة   عند يسمى    ما   مع   فرويد   اسم   يرتادف ) 3( 
 تربير ىف    املغاالة إىل    نبادر   جيعلنا   مما  Complex  مرآب " أو 
ىف   عادة   سابقة   خلربة   تثبيت   من   حدث   مبا "  اآلن " سلوآنا  
  .   الطفولة 

 هو   عما   املبدع   بتصورات   اإلبداع   حماوالت   من   آثري   تتأثر ) 4( 
 تأثرا ,  نفسية   عقدة   هو   ماو ,  نفسي   حتليل   هو   وما ,  فرويد 
 يغلب   حني )  والقصصي (الروائى    اإلبداع ىف    مثال   خذ ,  مباشرا 
ينتمى   مما املاضى  ىف    سبب على    والتأآيد   إلثبات   اإلحلاح   هذا 
 يرتتب   مما ,  الالحقة   األحداث   ، ليفسرالنفسية   احلتمية إىل  
ىف   هذا   يقع   أحيانا .  العمل الفىن برمته   وتسطيح   مسخ   عليه 
 يـتناول   وأحيانا ,  بالنتائج   املقدمات   ربط يسمى    ما   إطار 
, حلها   مث ,  املسرحية   أو   الرواية "  عقدة "يسمى    ما   ضمن 
 األعمق   وغائيته   اإلبداع   ألصالة   عائقا   يعترب الذى    األمر 
 عن   ناهيك .  إليه   تنطلق   ما إىل    حرآيته   توليد   تشمل والىت  
 طبيب   حبضور   التافهة   احملاوالت   هذه   ملثل   املباشر   الظهور 
 املسلسالت   من   آثري ىف    وجاهل   فج   بشكل نفسى    حملل   أو نفسى  
   .  واألفالم   واملسرحيات 
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 بتحديث   تقوم   أن   النفسية   احلتمية   هذه   إحلاح   من   بلغ ( 
 للفنانني   اجلميلة "  وسكينة   ريا   مسرحية "ىف    وسكينة   ريا   جرائم 
 وسكينة   جرائم ريا   تربير إىل    النص   حتديث   عمد   حني  - املتحدين 
) دالصعي ىف    أمهما   تقتل   األم   زوجة (  سخيف سطحى  حتمى    بتفسري 
أصال إال استجالبا لتعاطف ليس   النص   يتطلبه   يكن   مل الذى    األمر 

 . !!!)ضروريا مع سهري البابلى وشادية، ملاذا؟

 القراءات   ختتزل   ما   آثريا األدىب    النقد   جمال وىف  ) 5( 
 حتليل   هو   ما إىل  ,  النفسي   النقد يسمى    ما   وخاصة   النفسية 
 أجبدية إىل  النص   يرتجم   وآأنه   الناقد املنت   فيقرأ ,  النفسي 
  .  مستبعـِدة   وأحيانا ,  وقادرة   جاهزة   فرويدية 

, اآلن   فرويد   عن   فقط   ليس   نتساءل  آل هذا وغريه جيعلنا 
ما تبقى لنا من فكره، وإىل أى   منه؟   موقعنا   عن   أساسا   ولكن 

 أنا ونسىء فهمه؟مدى أس

   تبقي؟ الذى    هذا   نناقش   آيف  

    ماذا؟   ومنهم ,  منه   لنأخذ   حاوروه؟   من   نقرأ   آيف 

 ماذا؟   ونرتك

 تطور   ملراحل   عريضة   خطوط   لتقدمي   موجزة   حماولة يلى    فيما
 تهاعالق   وما ,  منها بقى    وما ,  يقابلها   وما   فرويد   فكر 
  .  األحدث النفسى    والطب النفسى    بالفكر 

 املرضية   الباثولوجيا   عامل   فرويد :  أوال  

 حاول   حني ،  بعد النفسى    بالتحليل   انشغل   قد   فرويد   يكن   مل
 خلل   تصور   خالل   من اإلنساىن    واملرض اإلنساىن    السلوك   تفسري 
 آما  - اخلاطر   هذا   أثبت   العصبية، وقد   اليااخل   بني   ارتباط 
 هذه   من   انطالقا   واملرض   الصحة   عن   آتيب ىف   -أمس  ذآرنا 
, فيها   نفسه   وجد الىت    القح   األآادميية   التشرحيية   البداية 
: أمساه   فيما   وضعه )  آنذاك   مستحيال (  تفسريا   بباله   فخطر 
أقصى إىل    هرب   أن   بعد   له   تنكر   لكنه  The Project ملشروعا 
 املشروع   هذا   نشر -آما ذآرنا -   رفض   أنه حىت  األخرى    الناحية 
  .  وفاته   بعد   نشر   لكنه ,  حياته ىف  

  :  التعقيب

 فرويد   عبقرية   إرهاصات   دالالت   أآثر   من   املشروع   هذا   يعترب   
 عن   احلديث   أصبح   الزمان   من   قرن   من   أآثر   فبعد ,  الباآرة 
 وإعادة   ومستوياته   وتربيطاته   العصبية   خبالياه   الدماغ   عالقة 
 متناول ىف    ذلك   آل   أصبح ,  والعالج   واملرض   الصحة ىف    تنظيمه 
  .  والتطبيق   والنقد   البحث 

 إن .  قيمته   من   يقلل   ال   الباآر   احلدس   هلذا   فرويد   رفض   إن
 تقييم   إن   بل .  تعود ملكه   ال   صاحبها   من   خترج   إذ   الفكرة 
وصلىن أن .  أصال   حقه   من   ليس   إجيابا   أو   سلبا ,  أبدع   ملا   املبدع 

 تقييم   الباآر العبقرى    ملشرعا   هلذا   فرويد   تنكر   يقابل   ما
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ذاتى خاطئ أيضا لكن على الناحية األخرى، وذلك حني بالغ
 من   باعتباره   إال  -شخصيا–يصلىن    مل   آشف   قيمة   من  ىف إعالئه 

 أنظر (  "األحالم   تفسري "تعسفا، أعىن    وأآثرها ,  آشوفه   أسطح 
  ) بعد 

 أحد؟   إليه   يلتفت   مل الذى  "  املشروع "  هذا   من تبقى    ماذا

 بعد The Project    املشروع   هذا   عن   يدافع   من   هناك   يعد   مل
 . عنه   صاحبه ختلى    أن 

 خيتبئ الذى    االسم   وهو   احلديث النفسى    الطب يسمى    ما   إن
, امليكين النفسى    الطب   وأيضا ,  الكيميائي النفسى    الطب   فيه 
آيميائى   خلل   نتيجة   إال هى    ما   النفسية   األمراض   آل   أن   يزعم 
 توازن ىف    اخللل   عن   احلديث   بدأ :  وأخريا (  نقصا   أو   حمدد، زيادة 
 األساس   هذا وعلى  ).  اخللية   داخل ىف    خلل   مث ,  بعضها   مع   املوصالت 
اختزال   هذا، اخلطأ   هذا   بتصحيح   ذاك   أو   املرض   هذا   يعاجل   هو 

، فرويد مل يقدم مشروعه هبذا شديد لكن يف داخله حقائق مضيئة
 الطاقة "  عن   يتكلم   الباآر   فرويد   مشروع   إن االختزال املعيب، 

 املادة   هذه   عن   حديثه   من   أآثر "  العصيب   التوصيل "  و "  العصبية 
 عند   انقلبت   العصبية   الطاقة   هذه .  تلك   أو   الكيميائية 
 أمساه   ما إىل  )  الباثولوجيا   عامل   وليس النفسى    احمللل (  فرويد 
 بغريزة   وإحلاقها ,  العصيب   اجلهاز   عن   فصلها   بعد "  ليبيدو "
  .  اجلنس 

" فرويد   مشروع "ىف    ورد الذى    الطاقة   مفهوم   أن  نرى   إننا
والطب الشعىب    الطب   عنها   يتحدث الىت  "  الطاقة "إىل    أقرب هو 

ورمبا يكون, ) مثال "  الشاآرا ("  آسيا   شرق   جنوب ىف    البديل
أقرب إىل الطاقة اخلاصة الفعالة الىت أشرنا إليها قبال ىف

 آل   له   ويتنكر   ينكره الذى    ربجن ولورنز األمرأحباث تين
 مسعوا   ما   إذا   باحلساسية   يصابون   الذين   التقليديون   األطباء 
 الوصلة وغري ,  والكهرباء ,  الذرة   طاقة   غري   طاقة أى    عن 
 High Energy الفوسفور   جزيء ىف    جسيمة   بطاقة   بإفراط   املشحونة 

Bond ، إىل   خرج   فإذا ,  جمازيا   تعبريا   يعتربونه   ذلك   عدا   ما   وآل
 .أو شعوذة    نصبا   اعتربوه   املمارسة   حيز 

أحداس فرويد ىف   أن   نذآر   أن   املقام، هو   هذا ىف    يهمنا   ما
 :  اجتاهات ثالثة ىف    قد تفرعت "  املشروع "

 , والكيميائي امليكىن  النفسى    الطب إىل    االختزال :  األول -

 ما   تنظيم   استعمال فكرة   سوء   أو   استعمال   هو : والثاىن- 
, النفسي   التوازن   الستعادة   اجلسدية   الطاقة   تنظيم يسمى  

 )مثل اإلبر الصينية وغري ذلك(بواسطة ما يسمى الطب البديل 

تبادل وإطالق مستوياتهو حماولة تنظيم : والثالث-
الطاقة البيونفسية لتحقيق نوع من التواصل واألداء البشرى

وهو ما أشرنا(القادر على أن يستوعبها ويطلق إجيابياهتا 
:م.م.م سئوليةاملواجهة املواآبة املإليه فيما أمسيناه عالج 

 )حسب النظرية اإليقاعية التطورية للكاتب
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 والالشعورالشعور:ثانيا

 تبادل   أن   منذ و,  وجوده   مستويات   وتعددت   اإلنسان   آان   منذ  
 أن   لغة   بكل   يعلن   وهو , " حلمه - ال" مع    وحلمه ,  نومه   مع   صحوه 
واألديان، ,  األساطري   قالتها ، " ظاهر   هو   ما   ماوراء "  هناك 

،اليومى   واألحالم والسلوك ,  الشعيب   واملثل ,  الشعيب   والقص
 بديهيا   أمرا   زال   وما   ذلك   آان. ومعظم أو آل انواع اإلبداع

  .  عبقرية إىل    نظرية، وال إىل    حيتاج   يكن   مل   حبيث 

 تواضعه   بكل   وهو ,  ذلك   يعلم   من   أول   هو   نفسه   فرويد   إن   
 أنه إىل    خييل ". .   بقوله   صراحة   أعلنها   وذآائه اخلاص وحتايله 
  ". بداهة   األمور   أآثر   أآتشف   أن ىل    قيض 

 رائد   هلا   نظرية   الناس   آل   يعرفها الىت    البداهة   تكون   آيف
 ؟ الصورة   هبذه   ااالت   آل ىف    أثرت   اتوتطبيق   وآتب   وتالميذ 

النفسى   التحليل   نظريات على    تنطبق   ال   وهى   هامة   اإلجابة
حىت   أرمشيدس   أول   من   آثريين   ومنظرين   نظريات على    وإمنا ,  فحسب 
. رةالعباق   يكتشفها   مث   النظريات   تعيش   الناس   إن .  أينشتاين 
 هم   وإمنا ,  عندهم   من   شيئا   يضيفون   ال   العباقرة   أن مبعىن  
 أبدا   دائما جيرى    آان   ما   املتناول ىف    ورموز   بألفاظ   يعلنون 
 متناول ىف   - الكشفية   وصياغتهم   بإعالم -  اُملعاش   هذا   يصري   حبيث 
  .  األمر   لزم   إن   التطوير  و   يلوالتعد   واالستفادة   اإلفادة 

إىل )  مقسمة   الشخصية   أن   أعلن   قل   أو (  الشخصية   فرويد   قسم
 : هو   ما 

 القادم   اإلدراك تتلقى  الىت    النفس   من   املنطقة   وهو (  شعور  
 )  الداخل   من   وأيضا ,  اخلارجي   العامل   من 

تلى الىت    املساحة هى  و   ) الشعور   حتت ( الشعور   قبل   وما
 ميكن الىت    والعمليات   الذآريات، واألحداث   حيث   مباشرة   الشعور 
  إليها،   االنتباه   توجيه   مبجرد   الشعور   يستدعيها   أن 

 واألحداث   العمليات   آل   مجاع   وهو :  الالشعور   وأخريا
 ال والىت    الشعورية   الدراية   عن   بعيدا   الكامنة   والذآريات 
 نظريات   أآدت   وقد .  وحده   االنتباه   برتآيز   نستدعيها   أن   ميكن 
 ميكن   ال والذى  الطاغى    الالشعور   دور على    الباآرة   فرويد 
،) مثال   التنومي   أثناء (الوعى    تغري   مع   إال   حمتواه على    رفالتع 
 احللم   من   املتاحة   للمادة   املراحل   متعددة   تأويالت   خالل   من   أو 
 التحليل   عرب  Free Association  احلر التداعى    أثناء   خاصة 
 ال   أنه   اعترب فرويد   وقد .  ناللسا   زالت   خالل   من   وأيضا ,  النفسي 
الذى   وأن ,  الالشعور ىف    خيزن   أو ,  ينفي   وإمنا ,  أصال يـُنسى    شيء 
  .  الكبت   حيلة   هو   النشط بالنفى    يقوم 

إىل فتمادى    شديدا   فرحا   الكشف   هبذا   فرح   فرويد   أن   يبدو   
 وعيه   فاعلية   ينكر   بأن   اإلنسان   غرور   يضرب   فراح املدى    آخر 
 ظهر   فوق   تقف   بذبابة الوعى    شبه   أنه   قيل حىت  ,  أصال   وإرادته 
 إذا   الفيل   أن   تتصور   الذبابة   وأن , ) الالوعى   ميثل الذى  (  فيل 
  !!!  تقوده الىت  هى    فإا   حترك 
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 :التعقيب

 األمور   أآثر   يكتشف   مل   فرويد   إن   القول   ميكن   الصورة   هبذه  
رصانة ومتادى ىف   األمور   أآثر   تعرية   حاول   إنه   بل ,  بداهة  

 جعلت الىت  هى    املغاالة   هذه   أن   يبدو   .ذلك حىت تشوهت منه
 رفض إىل    فقط   ليس   هبم   وصلت   لدرجة   النار   عليه   يفتحون   خصومه 
. آانوا   منذ   الناس   عرفها الىت    البداهة   رفض إىل    بل ,  نظريته 
ىف   فرويد غاىل  الىت    بالنظرية   يقذفوا   أن   اخلصوم   هؤالء   أراد 
 فصدق   برمته   بالالشعور   معها   يقذفون   هبم   فإذا ,  قيمتـها 
 هؤالء  "  هبا الذى    بالطفل   السلة ألقى  "  القائل   املثل   عليهم 
 اخلفى عنا   وجودنا   أنكروا   فرويد   إنكار   أرادوا   حني   اخلصوم 
 ".  باملرة "

 حيرتم   فرويد   وبعد   قبل الشعىب    وغري ,  الشعيب احلكى    عموم   إن  
 فرويد   أعلنه   ما   آل   إن ".  الالشعور "  فرويد   أمساه الذى    هذا 
 ار   ليل   الناس   ميارسه الذى    هذا يسمى    أن   استطاع   أنه   هو 
:أو غري علمية  علمية   شبه   أو   علميه   اخلليقة بأمساء   بدء   منذ 
،" مليانه   قلوب دى    دبانة   مش دى  "الشعىب    مثلنا   يقول   حني 
 وهو النفسى    التحليل   فكر   إليه   نبهنا   مما   أساس إىل    يشري   فإنه 
 مثل   يقول   وحني ، Displacement"  اإلزاحة "  ميكانزم   عن   يتحدث 
إىل   ينبهنا   فهو "  عوجه   األرض   تقول   ترقص تعرفشى    ما اللى    آخر 
صغريى   اطعم   من "  يقول   وحني  Rationalization  التربير   حيلة 
 حيلة إىل    يشري   فهو "  بطين   حالوهتا   نزلت   بلحة 
 فرويد   من   أقدم   أمور   هذه .  وهكذا . Identification التقمص 
 خطأ   ثبت   لو حىت    فيها   حقنا على    حنافظ   أن   علينا   إن .  بكثري 
  .  مجيعا   فرويد   نظريات 

 أن بدعوى    النفسية   وجود احليل   ينكر   أو   يهاجم   من   إن
 إنه .  واحدة   للحظة   ولو   نفسه ىف  حىت    ينظر   ال   هبا   قال   فرويد 
 من   وخيفف ,  نفسه   عن   اإلنسان   عيوب خيفى    العظيم   هذا الكبت   لوال 
. تستمر   أن   للحياة   أمكن   ملا ,  ما بالداخل   وقسوة عرى    فداحة 
هذا ليس دفاعا عن الكبت بقدر ما هو احرتام حلرآية النمو(

وىف ,  حيتمل   ال   آان   إذا   األمل   آتم ىف    حبقنا   االعرتاف   إن ).  ومراحله
 أن   منا   حيتاج   ال   مرحليا   واملهينة   املخجلة   الذآريات   إبعاد 
 أنه   زعم   حتت   هذا   آل   إنكار   إن .  فرويد   لهقا   ما   بكل   نؤمن 
  .  برمتها   البشرية   للطبيعة   إنكار   هو "  فرويدي "

 : ) أمسىف آتابه املشار إليه  (  ماآجني   آولني   يقول   حني

 تفسري   نعرف   حنن ,  أنفسنا   فهم   من   آبري   بقدر   نتمتع   حنن " 
 ومبا ,  دوافعنا   إدراك قادرون على  ,  ببساطة   ألننا   أفعالنا 
 ".  هى واعية   الدوافع   هذه   فإن ,  نقول 

  : يقول   أو 

 ميكن   حالة جانىب    من   أعرف   مل أنىن    هو   إذن   قوله   أود   ما ". . .  
 " ,. . . .  للكبت . . .  الذاآرة   احنراف   مثال   نعزوا   أن فيها  

   مث 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1939



 29I04I2008א – אא

 وأراها الفرويدى   الكبتفكرةجمـملىفأشككإنىن". . .
 الكبت   آان   إذا   لكن ، (!!!)  شعبيتها   من   بالرغم   خرافة   حمض 
لالوعى   بالنسبة ,  مث   من   آذلك   احلال   مؤآدة، فيكون   غري   فرضية 
 فكرة :  آبته جرى    ما   حصيلة   بأنه   يعرف   إنه   حيث الفرويدى  
 خترج   آلها   أيضا، فالفقاقيع   خرافة العقلى    الفقاقيع   إناء 
 " تكوهنا   مبجرد 

 بني   وما   األسود   والبنط   التعجب   عالمات : ( املقتطف هى انت 
 ، ) عندي   من   األقواس 

  :  ماآجني   يضيف

 العقلية حاالتى    أمنع   أن بإمكاىن    أن   وجدت   شخصيا   أنا " 
 آنت   وإن ,  اللسان   زالت ىف    الوقوع   من ,  تامة   بسهولة   الواعية 
  ".   واعية   ال   جعلها   عن   متاما   عاجزا 

  : آذلك   يقول

 أن على    لكن ,  عرفت   مما   آثريا   نسيت أنىن    من   يقني على  إنىن  "  
باملعىن   قمعت   واحدة ذآرى    أو   رغبة   أعرف   مل أنىن    أقرر 
ىف   ظاهرةال   الفجوات   من   الدليل، سواء لدى    وليس ,  الفرويدي 
 ذلك   مثل   عانيت أنىن  على    اآلخرين   شهادة   من   أو ذاآرتى  
  "  النسيان 

 التعقيب

 مثال   يستعمل أمى    إنسان أى    عليه   ميكن أن يرد   آالم   هذا
 من   صدر ما   فعال   به ذآرنا، يعرى    ما   غري   أو   ذآرنا   مما   عاميا 
 بدون   أو   الكبت، مع   أساسها   ميكانزمات   خالل   من   صاحبه 
 ,  أخرى   ميكانزمات   استعمال 

 فيها اللى    تلهيك، وآل   القحبة   تشتم   ال (  اإلسقاط : مثال 
 قال ,  اعرج   يا   الرقص   عن   حايشك   إيش (  أوالتربير  ,) فيك   جتيبه 
على   اتشطر   احلمار على  قدرشى    ما (  اإلزاحة   أو )  االآمام   قصر 
.  إخل ). . .  صابون   العرب   عند   آله (  التعميم   أو , ) الربدعة 
يعرى   حني   فرويد   وبعد   فرويد   قبل -الشعىب  الوعى    إن 
 حيددها   آما   حتدث   إا   يقول   ال  -  مثال  -  باألمثال   امليكانزمات 
 يعرف   ال   فعل على    تعقيبا العامى    املثل   يصدر   إمنااملثل، و 
 وراءه   ما   وإظهار   الفعل   بتعرية   يقوم   وآأنه .  فعله   مل   صاحبه 
 املثل   يطلق   بأن )  فرويد   عند الالوعى  يسمى    ما (الوعى    عمق ىف  
  .  موضوعية   األآثر   قةاحلقي   من   يقرتب حىت  املعىن    الفعل   يصف 

من درب -   الرجل   يعدل ,  جاهني   لصالح   الكبرية   الليلة ىف   
 للتجربة   االستجابة   عن   قوته   اختبار إىل    املدعو -شكمبة

 عم   يا   ال "   يقول   بأن , " وهوه   انت   واد   يا ,  القوة   ورينا "
 خيلق )  جاهني   صالح (  هنا   فاملبدع , " جديدة   البدلة سعيدة، دى  
 إيش : " حاال   ذآرناه الذى    القدمي   املثل   مقابل   جديدا   مثال 
, الناس   ليكمل".  االآمام   قصر   قال   ياعرج   الرقص   عن   حايشك 
 يزفه   وهو   اجلديدة   بدلته "ىف    اختبأ   من   تعرية ,  خاصة   واألطفال 
  ".  جديدة   بدلة   يابو ,  سعيدة   ها ها هأه "  مرددا 
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 إن "    الثقة مبنتهى نقده قائالماآجنيالسيدوحني خيتم 
 ال   شيئا   تكبت   أن   ميكن   ال   أنت ,  مستحيلة الالواعى    الكبت   فكرة 
 يعود   ال   فإنه   الوجود   هبذا   علمت   إذا   إنك ,  بوجوده   تعلم 
آالم امسهبالذمة هل هذا : ال نرد عليه إال أنه   "!!! الوعيا 

يصدر بعد حواىل قرن من ظهور نظرية هبذه القوة وهذا
العناد؟ نظرية تقول بعض ما قاله عامة الناس منذ عشرات

 الشعور   حكاية   -مثال –القرون؟ هذه النظرية تناولت 
 فرويدية، بل   وجهة نظر   باعتبارها   فقط   ليس هذه؟،    والالشعور 
 وبعده؟   فرويد   قبل   إنسانية؟   بديهية   باعتبار آوا  

 اآلن بني الشعور والالشعور؟" حنن"آيف نعيش 

الناظر ىف موقفنا اآلن بالنسبة ألى موضوع آان، خاصة
مسئوليتنا  عن   نتنازل      املوضوعات العامة، قد يالحظ أننا 

 أفعالنا وآأن )  شعورنا(مبحض وعينا  عن ما نأتيه ظاهرا
 زعم   وبالتاىل جند أنفسنا حتتة هى من صنع غرينا،  الظاهر 
 اخلرافة   أحضان ىف    ,الذى يتحكم فينا  لالشعور   التسليم 
  .  غامض   هول   مستسلمني 

وحمتواه" الشعورنا"مث إننا على اجلانب اآلخر نتنازل عن 
لذى هو قادر، ىف الوقت املناسب، أن يطلقالذى ال نعرفه، وا

سراح ما ينقصنا، نكتمل به وننمو باستيعابه ىف ظروف
لصاحل شعور ظاهر مصنوع، وهذا هو مامناسبة، نتنازل عنه 

 آلها   واألرقام ,  والتصرحيات ,  والعقائد ,  القضايا قد يفسر أن 
 فكرنا إىل  ينتمى    من   آل .  النهاية   حمسومة   اإلغالق   حمكمة   عندنا 
 آخر   احتمال أى    هناك   وليس ,  أآيد وحيد   حق هو على    ديننا   أو 
  !!). وال ىف الالشعور(

نستثمر سوء فهمنا لفكر فرويد لنعيش األوىل    احلالة ىف    حنن
 ىف ظالم استسالمى ملا ال نعرف

 اليقني   فرط   فرويد، من   ضد   نقف   الثانية   احلالة ىف    إننا   مث
 .  آخر   احتمال بأى    يسمح   ال الذى  ,  الثابت   الظاهر 

وغدا ننتقل إىل اجلزء الثالث واألخري من هذه املتابعة عن
 .فرويد وتفسري األحالم مث تشريح الشخصية
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