
 

 فرويد وأتباعه
 بول روزن

 ترجمة: يوسف الصمعان

 الجزء األول: مقدمة الكتاب

 

 

 

 

http://hekmah.org/wp-content/uploads/2015/06/freud-paul-roazen.jpg


 تهيد

 

إذ أن الخطوط العريضة ألع�ل فرويد قد تأصلت عىل ما يبدو بشـكل آمـن، كـ�   ملاذا كتاب آخر عن فرويد وأتباعه؟
شـك فيـه أنـه مـازال يـالم عـىل فرويـد أن إنجازاته يف تأسيس التحليل النفيس أصبحت اآلن جزء من التاريخ. ومـّ� ال 

باعتباره يقف وراء انتشار العديد املآيس يف حياتنا املعارصة، ويعترب البابا بولس السادس آخر الشخصيات البـارزة ممـن 
وجهوا إليه انتقادا الذعا حتى أنه اعتربه املصدر الرئيس للتحرر الجنيس يف العرصـ الحـديث. وقـد شـهدت خـالل هـذا 

ًّ من خـالل مقارنـة حالـة مـن حـاالت فرويـد القرن املوا قف تجاه الجنس وورة حقيقية، ككن رصد معاملها بشكل ج
لنفـرتض... أن امـرأة هسـت�ية، تعـيش حالـة إغـواء خياليـة، فإنهـا إذا «العارضة بالطريقة لباس املرأة عىل أيامنا هذه: 

) ولكـن الثالوـة مجلـدات 1» (تـربز مفـاتن قـدميها...جلست يف الحديقة للقراءة تسحب تنورتها إىل األعىل قليال حتى 
، ينبغـي أن تكـون قـد وضـعت 1957و 1953الضخمة التي كتبها أرنست جونز عن س�ة فرويد، التي نُرشت ب� عامي 

حدا للتصورات الخاطئة حول مدى مساهمة فرويد يف العلم والحيـاة الفكريـة. وأنهـى جـونز حياتـه املهنيـة الطويلـة 
ملحلل� الربيطاني� من خالل سبع سنوات قضاها يف سبيل الكشف عن عبقرية فرويـد. وقـد وجـد تعاونـا كأحد أشهر ا

تلميذتـه الرائـدة. كـ� اعتمـد   لتصبح  كامال من أرسة فرويد، وخصوًصا آنا فرويد، ابنته الوحيدة التي اقتفت أور أباها
وأقرضـوه   � النفسي� اآلخرين الذين أرسلوا له مـذكراتهمجونز أيًضا عىل املساعدات التي قّدمها له العديد من املحلل

نسًخا من مراسالت فرويد، وتعليقاته عىل املسودات األوىل ملخطوطاته. وبذلك استطاعت كتب جونز أن تحقق نجاحـا 
يـل قـدمت تـاريخ حركـة التحل  فقط ألنها تجاوزت جميع الكتابات السابقة عن حياة فرويد بل إنهـا أيًضـا  باهرا ليس

 .النفيس بصورة أفضل

ككن القول إج�ال ، أن املنظور الذي أعطاه جونز لحياة فرويد وما أواره من جدل حافظ يف جزء كب� منه عىل منظـور 
فرويد نفسه، لقد كان جونز وفيا ملهمته األساسية كمؤرًِّخ مفوض لكتابة س�ة فرويد . وقد عمل عـىل معالجـة كـل مـا 

ـ� الذاتيـة األخـرى استقبله من مواضيع حقيق ية حتى أعطى لتصور فرويد إلنجازاته بعدا آخر. وك� هو الحـال يف السِّ
م جونز عن فرويد الكث� من الووائق أكث مّ� قد يُتاح للمؤرخ�  .غ�ه يف املستقبل  البارزة واملووو  بها، قدم

نهج الفّعـال لتقيـيم مفكـر عظـيم هـو إن الحديث عن فرويد ضمن تصنيفاته هو أحد سبل بداية التصـالح معـه؛ والـ
العمل أوال داخل اإلطار الخاص به. إن ما انتهيت إليه من فهم واستنتاجات مستمدٌّ أيًضا يف معظمه من أع�ل فرويـد، 
وباملناسبة أود أن أوني عىل رجاحة ذهنه ألنه، بعيدا عـن التمحـي  يف النوايـا، يصـبح مـن الصـعب جـًدا أن نفكِّـر يف 

حليل النفيس بفاهيم أخرى غ� مفاهيم فرويد. فكل� عظم شأن كاتب ما، كل� اختلفت التأويالت يف شـأن بدايات الت
 .عمله، فمن الرضوري أن تكون وجهة نظر أّي شخ  عن حياته الخاصة، عىل أقل تقدير، محدودة

رويد وتالميذه الـذين عقد مقابالت شخصية ولقاءات مع أكرب عدد ممكن من مرىض ف 1964لقد بدأت يف خريف عام 
تعرفت إليهم من أجل الحصول عىل منظور جديد بالقياس إىل ما ههر إىل حد اآلن في� كتـب حـول فرويـد. ول يكـن 
هديف من البداية التثبت من مدى حياد جونز، وإاا عىل خال  ذلك، أل  لست متأكـدا مـن قـدرت عـىل فهـم فرويـد 

د إىل ماض بعيد، خشـيت مـن عـدم تقـدير الفـرو  الدقيقـة التـي أحاطـت باعتبار بعدي عن تلك األحداث التي تعو 
بالكتابات املختلفة عن فرويد وعامله. وبعد االتصال بأكرب عدد ممكن من املحلل� النفسي� األوائل، كنت آمل أن أفهم 



 1967وعـام  1964 عـام السيا  اإلنسا  الذي ههرت فيه أفكار فرويد وتّم نرشها ألول مرة. ولقد تكنت يف الفرتة ب�
من مقابلة أكث من سبع� شخًصا من الذين عرفوا فرويد شخصيًا، باإلضافة إىل أربع� شخصا آخرين أو نحو ذلك مـن 
أولئك الذين كانوا إّما مهتّم� بحكم مهنـتهم بتـاريخ التحليـل النفيسـ أو كـانوا مشـارك� بـدورهم يف حركـة التحليـل 

ونجحت يف نهاية املطا  يف لقاء خمس وعرشين من املرىض الـذين خضـعوا لتحليـل فرويـد النفيس يف طورها املبكر . 
زوجته ، وبابنت� لزوجته، فضالً عن مقابلة والوة من أبنائه. ولسسف فإن أكث من والوـة وأربعـ� مـن   النفيس، وبأخت

بلتهم يف امللحق، عىل أريد أن أعرت  هؤالء األشخاص كانوا قد توفوا يف وقت سابق. وقد أدرجت أس�ء جميع الذين قا
، ولحسن ضيافتهم، وتحفيزهم يل، وإن كان من املتوقع ّّ قليل منهم فقط قد   أن عددا  هنا بأ  مدين لهم لصربهم ع

 .يتفقون مع العديد من تأويالت

. فقـد بـدأت يف من املؤكد أن رحالت يف البحث عن مرىض فرويد وتالميذه ساهمت يف تقديري لفكـر التحليـل النفيسـ
، يف تحرير كتاب عن اآلوار األخالقية والفلسـفية ألفكـار فرويـد (نرشـت فـي� بعـد بعنـوان، 1963وقت سابق، يف عام 

)). وباعتباري من حيث التأهيل األكادكي مخـت  بالنظريـات السياسـية ومهـتً� 2فرويد: الفكر السيايس واالجت�عي(
يد الثورية ل تصبح بعد جزًءا من الخطاب املتـداول بـ� زمـالئ مـن املتخصصـ�. بتاريخ األفكار، شعرت أن أع�ل فرو

ومنذ ذلك الح�، تابعت إجراء املقابالت وواصلت أبحاث، عىس أن يتّم يف املستقبل استخدام علـم الـنفس الحـديث يف 
 .فهم الحياة السياسية واالجت�عية. وكان ذلك أهم ما يشغل ذهني بدرجة كب�ة

منعطفا حاس� يف بحثي. وكان جونز قـد مـات بعـد وقـت  1965حصول عىل أورا  أرنست جونز يف صيف عام مثل ال
ل يكـن ألحـد أن   قص� من نرش املجلد األخ� من مؤلفه حول س�ة فرويد (وقبل أن يتم كتابة س�ته الذاتية الخاصة).

ت ع�د الس�ة الذاتية التي كتبهـا جـونز. ول يبـدي يتفح  بنظرة واقبة (أو فرض رقابة) جميع املواد الخام التي شكل
املحلل النفيس املسؤول عن أرشيف جونز يف معهد لندن للتحليل النفيس أّي اهت�م ب ملا طلبت منه تلك الووائق ألنه 

عرشـات  هو نفسه ل كر عليها. وقد تحومل هذا األرشيف إىل مخزن رائع من الرسائل واملذكرات غ� الرسمية. وتنـاورت
 .(3الرسائل األصلية الخاصة بفرويد ول تُعاد لعائلته إىل أن قُمُت بتجميعها(

). 4ساعد  أرشيف جونز ليس فقط عىل تأليف كتاب األول، ولكن أيًضا كتاب الحيوان الشقيق: قصـة فرويـد وتوسـك (
فعـّ سـبيل املثـال فيكتـور توسـك ـ   يس.تعيق األفكار املسبقة_في� أعتقد_ رؤية الجميع تقريبًا لتاريخ التحليل النف

تشكل مدخال ك� يف حسبا  ليكون من السهل إقنـاع النـاس بإعـادة النظـر يف   وهو شخصية مهَملة ولكنها مهمة , قد
توسك با هي حكاية متحولة يف حدِّ ذاتها صحيحة، قرمرت أن أنرشها -مواقفهم بشأن فرويد. ومنذ بدت يل قصة فرويد

عن هذه الدراسة واسعة النطا  عن فرويد ودائرته. ولك أتجنب التكرار، رأيت من الرضـوري اسـتبعاد  منفردة بعزل
 .الكث� من تفاصيل كتاب الحيوان الشقيق من هذا الكتاب

إن ما سأعرض له في� سيأت حول فرويد وعامله يويل اهت�ًما كب�ًا ملآيس اإلنسان ك� جاءت يف النظريات التـي طورهـا 
من ساهم يف حركة التحليل النفيس. ولن أحول القيام بفح  معمق لكل األفكار التي قام تالميذ فرويد املناهضون كل 

له ببلورتها مؤخرًا، ولكن سأكتفي بناقشة مفاهيمهم يف سعي مبا  لفهم عالقتهم بعلمهـم األول. وهنـاك قـدر كبـ� 
األعـ�  قياسـا ملـا كـان عليـه الوضـع يف بداياتـه حيـث شـهد  من التقارب يف اآلونة األخ�ة ب� كل مدارس علم نفس

اختالفات نظرية أوارت حساسيات حول أيها يكون األعمق. بدون قدر من املعرفة حول فهم ذات وشخصيات املحللـ� 
ر بشكل كامل أفكارهم وما تعنـي لهـم التزامـاتهم الفكريـة. ل يكـن ممكنـا بالنسـب ة يل األوائل، ال ككن للمرء أن يقدِّ



مناقشة كّل أعضاء حلقة فرويد، وال كل الذين قد يكونوا تعلمموا من لقاءاتهم مع فرويد، ولكني حاولـت دارسـة حيـاة 
وعمل أكـث النـاس أهميـة يف مسـ�ة فرويـد املهنيـة. ويف هـذا الصـدد أود أن أعـرب عـن امتنـا  الكبـ� للمستشـفيات 

تحدث عن فرويد. وكنت يف كل مرة أتحـدث عنـه أجـد  مضـطرا ألن والعيادات والجمعيات املهنية التي دعتني لك أ 
اآلن، بالنسبة إىل أولئك الذين ال يعرفون حًقـا فرويـد كإنسـان، مـا عىسـ أن نـذكر عنـه حتـى «أسأل نفيس من جديد: 
علـم لقد كان لفرويد العديد من الوجوه: املغامر الجـريء، الثـوري يف علـم الـنفس، ورجـل ال» نتعر  عليه عن كثب؟

الحذر واملطور ألسلوبه، والفيلسو  االجت�عي، والنبي الحديث؛ املعلم واملعالج املجتهد، وزعيم حركة يف تطور مطرد، 
والربجوازي النبيل املثقل كاهله بكثة أعباء حياته اليومية، الذي ال يتوقف عن تدخ� السيجار، واملحـاور البـارع، وهـو 

أيًضا جانب شيطا  حيث يترص  تـارة بشـكل غـ� عقـال  وطـورا بشـكل فـائق  أبرع من يروي الطر  اليهودية. وله
 .العقالنية

مدين ملا تعلمته م� أجريته من دروس ولقاءات وما تم فيها من أخـذ وعطـاء يف مستستشـفيات   يتوجب اإلقرار أنني
تحليـل النفيسـ الكنـدي وعيادات ومراكز ، ملستشفى بيت إرسائيل يف بوسطن، ومستشفى واليـة بوسـطن، وجمعيـة ال

(أونتاريو)، وكلية الطب بجامعة سينسينات ومعهد كالرك للطب النفيس يف تورونتو، ومركز الخدمات الصـحية بجامعـة 
هارفارد، ومركز ماساتشوستس للصحة العقلية، ومستشـفى مـاكل� يف بلمونـت بواليـة ماساتشوسـتس، وقسـم الطـب 

، واملركـز الطبـي يف -بيثيسـدا م�النـد - -، واملعهد الوطني للصحة العقليـة -داأونتاريو كن-النفيس يف جامعة ماك�سرت 
إنجلرتا الجديـدة( نيـو إنجالنـد)، ومستشـفى روزفلـت يف نيويـورك، ومستشـفى سـانت مايكـل يف تورونتـو أونتـاريو ، 

 .وجمعية التحليل النفيس بالعاصمة واشنطن

لصندو  األصول لبحوث الطب النفيس، ولجنة املنح بكلية البحوث ومجلس  أّما بالنسبة إىل املساعدة املالية، فأنا ممتٌّ 
بحوث العلوم االجت�عية، واملعهد الوطني للصحة العقليـة، وجمعيـة التحليـل النفيسـ يف بوسـطن، ومؤسسـة بحـوث 

 .التحليل النفيس، وصندوقي كندي وميلتون بجامعة هارفارد

ى، محظوهًا ملا لقيتـه مـن مسـاعدة مـن زوجتـي املوهوبـة، ديبـوره هيلـر ولتحرير هذا الكتاب، أعترب نفيس، مرة أخر 
 .روزن، وأيضا من النا  آشل غرين الذي ل يتوا� لحظة يف معاونتي

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 مقدمة: مقابلة مرىض فرويد وتالمذته

 

يف مقابلـة مرضـاه وتالميـذه ما الذي كيز فرويد حقا؟ ذلك هو السؤال املركزي الذي سعيت للرّد عليه منذ أن  عـت 
ممن مازالوا عىل قيد الحياة. وقطعا كنت أدرك تاما أن هؤالء الذين شهدوا تلك الثورة التـي حـدوت يف تـاريخ الفكـر 
وال   البرشي يف سنواتهم األخ�ة. فكل مهنة لها تقاليدها وقصصها وطر  التفك� الخاصة باملايض يـتّم تـداولها شـفاهية

الطلبة ، وتشكل املشاركة يف هذه األقوال والتعاليم جزًءا مـن هويـة   إيل الكتب املدرسية التي يقرأها الوصول  يراد لها
 .كل محلِّل نفيس



في� يتعلق بتقليد منظومة علم النفس الخاصة بفرويد، وأوناء التحدث إىل من تبّقى من أتباعه عىل قيد الحيـاة كنـت 
ربهم. وقد حدث أن اضطر  أحد املحلّل� املسن� إىل التخّ عن كـل تلـك أنصت باهت�م شديد لكل ما له عالقة بتجا

كيف ككنك الكتابـة عـن واقـع «اآلمال التي تكونت لدي يف شباب حول إمكانية فهم التحليل النفيس يف بداياته بقوله: 
نئـة أنفسـهم بدرجـة ؟ لقد تبادل كل من ساهم يف هذا الحدث التاريخي ته»التحليل النفيس آنذاك؟ هل شهدت ذلك!

وحتى ذلك الح�، أيقنت أنم أتباع فرويد هؤالء لن يبدؤوا بطرح بعض املسائل األساسـية عـن فرويـد أو عـن   مقبولة.
 .مساهمتهم الخاصة يف حركته

بدت العديد من االستفسارات عىل وضوحها غريبة بالنسبة ألولئك الذين عارصوا مرحلة تبلور نظرية التحليل النفيسـ. 
كان من الصعب عليهم الجزم بصحة ما تّم نرشه يف السابق وتأكيده، ألنهم اطلعوا عىل تلـك الكتـب وقـد خزنـت  فقد

أذهانهم بذكرياتهم الخاصة. وإذا حدث، مثالً، أن أهمل جونز شخصية معينة يف س�ة فرويد الذاتية، فقد ال يبدو ذلـك 
 .مفروًغا منه عىل الفور بالنسبة ملن يرى يف حضور تلك الشخصية أمرًا

وككن أن نتب� ميزة غريبة ملثل هذه املقابالت من خالل ما يحدث يف العالج الطبي النفيس الحـديث. فقـد يظفـر أي 
ل بالنسـبة  مالحظ ببعض األفكار حتى وإن ل يساهم يف هذه املادة. ف� قد يبدو للمشـارك� أمـرًا تافًهـا ككـن أن كثـِّ

 .ه غ� معلن يف شأن ذلك املوضوعلغ�هم من املالحظ� مه� ولكن

حاولت عىل مدى عام� تقريبًا، لقاء جميع األعضاء الذي شهدوا انطالقة حركة التحليل النفيس أول مـرة ممـن مـازالوا 
ب� منه. وعادة ما كنت أقيض بضع ساعات مع كل شخ  منهم أتحـاور  عىل قيد الحياة وبعض أفراد عائلة فرويد املقرم

التمعه(ها)حول عالق ملـا يقـرب مـن مئتـي   ته(ها)مع فرويد. فعّ سبيل املثال , توفرت يل فرصة لقـاء إحـدى املحلـِّ
ساعة , ويف حاالت أخرى قليلة استمرت مقابالت ألكث من عرشين ساعة. وعىل الرغم من أنه ل تتـوفر يل فرصـة رؤيـة 

ت أرتـب زيـارات جديـدة لتوسـيع انطباعـات أو بعض األفراد إالّ مرة واحدة فقط من حـ� آلخـر، إالّ أ  عـادة مـا كنـ
يكون تبادل الرسائل كافيًا، ويف بعض الحاالت تكون مشفوعة براسـالت مطّولـة حـول فرويـد. ومـا   تصحيحها. وأحيانا

يف شأن بعض الحقـائق مثـل   أفراد منهم  دائا التحقُّق من املعلومات التي أجمعها (فقد تبّ� يل خطأ  محاوال   فتئت
واريخ وتسلسل األحداث؛ من ذلك مثال أن عدًدا ال بأس به من املحلل� الطاعن� يف السن يعتقدون أن إصابة فرويد الت

بالرسطان سبقت نظريته حول غريزة املوت). وبصفة عامة، أحاول أن أستفيد م� أهفر به يف مقابلة معينة يف املقابلة 
 .التي تليها

ودون تحفظ إىل أبعد حد ممكن وبدون تركيب. وألنه ل يحـدث يف أي وقـت مىضـ وكانت تتميز املقابالت باملصارحة 
ث أحد إىل كل هؤالء الناس واضعا نصب عينه نفس األهدا  التي رسمتها لنفيس يف مقابالت معهم، فلـم أكـن  أن تحدم

قـت، أكـث وقـة بشـأن مـا ). ولكن أصـبحت، بـرور الو 1متأكدا يف البداية من طبيعة األسئلة التي يتع� عليها طرحها (
ينبغي يل أن أستفرس عنه بحيث صممت استفسارات بدقة كب�ة من أجل الحفاظ التدفُّق املستمر للـذكريات عىسـ أن 
أغنم يف النهاية إجابات بشأن مسائل دقيقة. وعنـدما تظهـر عالمـات اإلعيـاء عـىل مـن أسـتجوبه أو يلـوح عليـه عـدم 

 .ك استفز أفكاره من جديداالهت�م، أبادره بسؤال أو اون� ل

من املؤكد أ  تعلمت الكث� من هذه املقابالت وإن بنسب متفاوتة. وم ما لبثـت أن تطـورت خـربت بـا فيـه الكفايـة 
حتى أصبحت قادرا عىل إيجاد صيغة موحدة واوذجية ألسئلتي، وهو ما ل يتنىس يل قبـل ذلـك حيـث ل تتبلـور لـدي 



بصدده بشكل كب� ناهيك أن أسئلتي كانت تتغ� باستمرار، فثمة تباين كب� ب� بـدايات  بعد رؤية متكاملة حول ما أنا
 .يف إجراء هذا الصنف من املقابالت ونهاية السنة األوىل أو نحو ذلك من عمّ

أدون يف بداية السنة الثانية استقرت أسئلتي با فيه الكفاية وككن أن أرضب عىل ذلـك مـثال مـا جـاء يف الورقـة التـي 
عليها مالحظات. لقد التقيت طبيبة أم�كية، كان عمرها حينها نحو سبع� سنة (وهي اآلن متوفيـة)، تعـيش يف مدينـة 

)، وهـو أمـر زاد يف 1930) وفرويد (يف 1925نيويورك، قالت إنها كانت مارست التحليل مع كل من يس. جي. يونغ (يف 
ستحق هذا اللقاء بصفة خاصة. ك� قالت أيضا إنها مارست التحليل فضويل للتعر  عليها أكث بوصفها شخصية مهمة ت

النفيس من قبل يف بوسطن ولكنها كانت عند لقائ بها قد تقاعدت منذ عدة سنوات. وعـىل خـال  معظـم معارصيهـا 
 .من األوروبي�، ل يكن لديها، صور أو رسومات أو أي تذكارات أخرى عن فرويد عىل جدران شقتها

م الكثـ� مـن األمثلـة هذه معلوما ت أساسية تقريبية ربا تساعد يف تفسـ� بعـض أسـئلتي. وباإلضـافة إىل ذلـك سـأقدِّ
املخترصة من إجاباتها مشفوعة أحيانًا بتعليقات عليها حتى ال يبدو اللقاء وكأنه من طر  واحد وألعطي فكرة تقريبيـة 

 .ر كل يشء يف أد  تفاصيله عن إجاباتها طوال املقابلةعن كيفية تفاعلنا في� بيننا. ولن أحاول، مع ذلك، أن أذك

. كيف كان يتّم 1917سألتها متى ههر لديها االهت�م بأفكار التحليل النفيس؟ كطالبة بكلية طب جونز هوبكنز يف عام 
ترتيب التحليل مع فرويد؟ من خالل صديق قديم، كان يجري التحليل النفيسـ مـع فرويـد سـابقا. وكيـف تـّم ترتيـب 
التحليل مع يونغ؟ هل سألها يونغ أي يشء عن فرويد؟ عىل الرغم من أن يونغ هّل لوقت طويل ينتقد فرويـد يف عـام 

. وإذا كانـت ل تنعـدم وشـائج ود 1930، فإن هذا األخ� (فرويد) ل يكن يعبأ كث�ًا با يقوله يونـغ حتـى حلـول 1925
مه كث�ا. هل تناقش فرويد معها يف أي يشء يتعلمق بتاريخ التحليـل فرويد تجاه يونغ، إال أن األمر ل يكن يحظى باهت�

النفيس؟ هل كان يعر  أّي من األطباء النفسي� يف بوسطن؟ َمن كان أحب تالميذه املقـرب� إليـه عنـدما عرفتـه؟ َمـن 
هه يل أحد الذين اسـتجو بتهم سـابقا وقـال هم األشخاص الذين كان يحبهم فرويد بدرجة أقل؟ (هذا السؤال األخ� وجم

 .(ما أسهل اإلجابة عنه، عىل الرغم من أنه أكث أهمية من السؤال السابق

هل كانت تعر  أّي من مرىض فرويد اآلخرين يف ذلك الوقت؟ أو أّي شخ  آخر خضع للتحليل يف أي وقت مىض عـن 
كـان ملـ� باللغـة  طريق فرويد؟ وكيف وجدت فرويـد كمحلـل نفيسـ؟ هـل كـان يتحـدث اإلنكليزيـة بطالقـة؟ لقـد

اإلنكليزية بشكل رائع حتى أنه كان يجيد عاميتها، ولكنته تعطيك انطباعا وكأن الرجل عاش يف إنكلرتا ردها من الزمن. 
 .فقد كان كالمه مثل عقله يشمل كل يشء؛ ول يحدث أن وجد صعوبة يف التعب� عن أّي يشء

كبـ�ة؟ لقـد كـان يقظًـا جـًدا ألنهـا قـد تكـون أوىل مرضـاه ولـيس وسألتها أيضا ع� إذا كان فرويد مهتً� بهـا بدرجـة 
لشخصها. وعندما عادت إىل أم�كا عربت عـن رغبتهـا ألن تفعـل شـيئا مـا ألجلـه واعرتافـا لـه بالجميـل. فباإلضـافة إىل 

مويـل دار م�رستها للتحليل النفيس، فقد قامت أشياء أخرى عديدة، مثل زيارة أرس مرضـاه السـابق�، وجمـع املـال لت
نرشه ومتابعة هرو  استقبال تالميذه يف الواليات املتحدة باهت�م كب� من أجـل حسـن وفـادتهم. وكـان زوجهـا ابـن 
شقيق أحد مؤيدي التحليل النفيس السابق�، وقد كان لهذا النوع من الـرتابط أهميتـه بالنسـبة لفرويـد. وقالـت بأنهـا 

وإنها أعجبت برجاحة عقله وانفتاحه ورغبتـه يف االكتشـا  والبحـث  هي نفسها تحمل صورة إيجابية جدا عن فرويد،
عن أشياء جديدة. (عرفت يف وقت الحق، ومن مصادر أخرى، أن فرويد بعد أن أجرى عليها التحليل النفيس وجـه لهـا 

ومثقفـة يف أم�كا رسائل كدحها ويثني عليها. فضال عن أسباب أخرى عديدة متنت عالقاته�. فقـد كانـت ذكيـة جـدا 



ومستقيمة، وتعمل بضم�، وغنية وذات مكانة اجت�عية مرموقة، وكانت أيًضا امرأة مستقلة يف تفك�ها، نذرت نفسـها 
 (يف خدمة فرويد وتحليله النفيس

كم كانت تدفع له؟ خمسة وعرشـين دوالًرا يف للسـاعة (يف حـ� كـان تالميـذه يف فيينـا يحصـلون عـىل حـوايل عرشـة 
ن املرىض األم�كي�) َمن كان يساعدها أكـث، يونـغ أم فرويـد، وبـأي الطـر ؟ وإذا كـان ال ككـن أن دوالرات للساعة م

يكون هناك شخص� أكث اختالفًا من فرويد ويونغ، فإنه سيكون من الصعب علينا، عىل األقـل، أن نصـدِّ  أّن شخصـ� 
التأكيد تحليل فرويد بحيث وضعها عىل املسـار الـذي يف املجال نفسه ككن أن يكونا متباين� أكا تباين. لقد ساعدها ب

مكنها من أن تتعلم الكث� عن نفسها، وقد توقع منها أن تتحمل مسؤولية كـل يشء يف حياتهـا. هـل تعـر  شـيئًا عـن 
فيكتور توسك؟ سيغفريد ب�نفيلد؟ فيلهلم رايش؟ هربرت سيلرب؟ ماذا تعر  عن زوجة فرويد؟ أو أختها غـ� الشـقيقة 

(أعترب أن السؤال عن عالقة فرويد مع مينا يحظى بأهمية قصوى حتى قبل ما نُرش حول إمكانيـة اتصـال فرويـد  مينا؟
) ماذا تعر  عن آنا فرويد؟ أو أخوات فرويد؟ هل تعتقـد    غ� الشقيقة لزوجته ماروا   جنسيًا ب� فرويد ومينااألخت

آخر؟ َمن ِمْن ب� أفراد أرسته قرأ كتبـه؟ هـل كانـت بيـنه� أن فرويد يتناقش مع زوجته يف شأن مرضاه؟ أو أي شخ  
سجاالت عن بعد أو عرب اإلبرا ؟ هل كانت بينه� سجاالت حول التحليل النفيس لسطفـال؟ هـل كـان فرويـد حّساًسـا 

 تجاه األولويات؟ أو عن االنتحال؟ وكيف كان يتعامل مع الذهان؟ وإىل أي نوع من املشخص� ينتمي؟

كذلك ع� إذا كانت الحظت عليه عالمات العصاب يف وقت سابق؟ ل تالحظ عليه ذلك البتة رغـم أنهـا كانـت وسألتها 
تهتم باألمر (ومه� كان يدور بخلج فرويد، فقد كان يتحكم يف نفسه بشكل كب� جدا حتـى ل تكـن تظهـر عليـه تلـك 

ل يكـن الرجـل الوحيـد الـذي عرفتـه. هـل  العالمات). وما هو أفضل كتاب عنه؟ وماذا عن موقفها مـن كتـب جـونز؟
شهدت فرويد يف أكث حاالت غضبه؟ أو أكث حاالت اكتئابه؟ أو أكثها سعادة؟ وهل كان يناقش معها حالة أوتـو رانـك 
أو حالة ساندور فينيزي؟ وهل كان مرضه البد  باديا للعيان؟ عىل أّي نحو تعترب نظريات فرويد السيكولوجية امتـداًدا 

وهل كانت تحليالته النفسية انعكاسا لخصوصياته الشخصية؟ عىل أّي نحو يعكس التحليل النفيس أسلوبه   ه؟لشخصيت
الخاص؟ يفرتض أن يكون األمر كذلك، وهو ما ال ككن نفيه كل� كان املـرء معنـي بـذلك، رغـم أنهـا ل تشـعر بانعـدام 

ت خصومات اسدور سادجر وساندور رادو مـع فرويـد؟ املوضوعية يف تحليله. كيف كانت عالقاته مع أبنائه؟ كيف كان
وهل عالجت أّي من مرىض فرويد السابق�؟ ما هي الحاالت التي يشعر يف معالجتها باالرتياح أكث من غ�ها؟ ما مدى 
ل تأو� غياب "األرووذكسية" يف تقنية العالج النفيس؟ أتراه ساعده يف العالج أم عرقله؟ بشكل عام، تحدث فرويد عن ك
يشء بوضوح تام فضال عن أنه قد أخضعها هي أيضا للتحليل النفيس. وألجـل ذلـك ل تجـد صـعوبة يف اعـت�د طريقـة 
التحليل النفيس عند عودتها إىل وطنها. ل يحاول أبدا ما يفعله، بل كان كـل يشء يحـدث بشـكل طبيعـي. وقـد جـرى 

ه دون اعتبار ملا هو اجت�عي. وم واصلت استفساري سـائال الرتكيز يف التحليل النفيس عىل املوضوع ذاته يف أد  تفاصل
محدوتي قائال: أّي الجنسيات أحب إليه؟ وهل شهدت أعراًضا عاطفية عىل عالقة بأااط وقافية معينة؟ مـا كـان شـعور 
 فرويد تجاه حلقة التحليل النفيس بفيينا؟ وهل أعطاها صورا؟ هل حدث أن رضب بشدة عـىل األريكـة؟ هـل أّرس لهـا
بروايات معينة؟ وهل كان ينصحها بشأن طفلها؟ ما كان موقفه من االستمناء؟ هل كـان يجـادل يف القضـايا السياسـية؟ 
هل كان يفصل ب� حياته العائلية وم�رسته الطبية؟ هل كانت تعر  أّي من أصدقاء األرسة؟ هـل كانـت تثـ� ديانتـه 

ن يحمل اسم أفراد عائلته تيمنا بهـا؟ مـاذا يعنـي النـاس عنـدما اليهودية حفيظتها؟ وهل كان من ب� أبناء أصدقائها م
فرويد؟ لقد كان فرويد، من جهة، يسألها عّ� كانت تعتقد يف أنـه سيتواصـل اسـتخدامه يف » عدم تسامح«يش�ون إىل 

ر أفكا ره. "وإ  ألشعر، التحليل. ويبقى أفضل ناقد لذاته. ولكن، يف اآلن ذاته، ال يتسامح مع كل من يقرتح عليه ما يدمِّ
 .وقد كانت تلك طريقته-اليوم، بقوة أن األمور عىل هذا الحال دون أن تكون كذلك "



ومن ةة سألتها ع� إذا كانت ميالين كالين أكث أقربا إىل يونغ وألفريد أدلر من فرويـد؟ هـل مازالـت تحـتفظ بـبعض 
نعم، فكيف ككن للمرء أن يكون غ� أروودوكيس! مـا رسائله؟ هل كانت تعر  أن فرويد قام بتحليل ابنته آنا بنفسه؟ 

كان موقفه من املثلية الجنسية؟ من كان تلميذه املفضل من ب� تالميذه يف أم�كا؟ هل كان ينظر إىل التحليـل النفيسـ 
الـالت عىل أنه إمرباطورية؟ هل كان املال أهم ما يشغل تفك�ه؟ إىل أي حد  كان سخيًا؟ مـا هـو شـعوره حيـال النسـاء 

ّّ أّي شـخ  ملالقاتـه؟ هـل أغفلـت شـيئا مـا  كارسن الجنس قبل الزواج؟ هل كان حصيًفا؟ هـل ككنهـا أن تقـرتح عـ
 يستحق السؤال عنه؟

ّّ أن أنقل طبيعة لقاء من هذا القبيل يف كل تفاصيله، فضالً عّ� تعلمتـه منـه. فأسـئلتي ل  إنه، بالطبع، ملن الصعب ع
عددت سلفا تقريبا، وقد تخ�ت بعض األجوبة حرصـا منـي عـىل عـدم اسـتفزازها. ولكـن هـذا تخرج، يف مجملها ع�ّ أ 

الرشح التفصيّ ال يشمل بالرضورة معظم ما دار بيننا من سجاالت عىل امتداد ليايل طويلة حيث كنّا نحتيس مرشـوب 
نـت تقدمـه يل مـن معطيـات. الكرز اللذيذ. لقد كان بإمكا  طرح عديد االستفسارات األخـرى بحريـة عـىل أسـاس كا

وكانت أفضل أنواع األسئلة تلك التي ال تفاجئها تاما ألنها لها عالقة بأشياء قريبـة منهـا ولـو بشـكل جـزئ، ولـيس بـا 
كانت تعرفه تام املعرفة ولديها أجوبة جاهزة عنها. كان األمر مثاليًـا بالنسـبة يل أن أالحـظ أن تفك�هـا منصـب عـىل 

ة تعلق أكثها بـالجزء األخـ� مـن املقابلـة والـذي بـدأت محاولة ايجاد الب دائل. واعتمدت عىل قائة من األسئلة املعدم
 .تجّف فيه ذكرياتها عن املايض

ربا كان السبب الرئيس إلعداد بعض األسئلة سلًفا، أن أحافظ عىل س� املقابلة واستمرارها دون أن ينفـد صـربها. وقـد 
ئلة كمثال ألن هذه املقابلة تمت وفًقا لخطة، وانتقلت فيهـا مـن نقطـة إىل نقطـة، كـ� اخرتت هذه املجموعة من األس

يبدو أنها حققت ما هو متوقع منها. وعىل الرغم من أن هذه القائة تعترب مثاالً تقريبيًا، فإنه يف غضـون شـهر أو نحـو 
طيع أن أتذكر بعضها أونـاء عمليـة البحـث ذلك بدت يل بعض القضايا ك� لو أنني لن أسال عنها مرة أخرى. ولكن أست

عن تلك األسئلة يف مناسبات عديدة كل� هممت بإعداد مقابالت أخرى. وكل� أصبحت بعض املواضيع عناوين رئيسية 
للمحادوة، مكنني ذلك من أن أقيِّم، من زوايا مختلفة، مدى تأو� شخصية وخربة الشخ  الذي أجريـت معـه املقابلـة 

 .عىل وجهة نظره

كنت أنظم مقابلتي معها عىل نحو غ� عادي بحيث أهيأ نفيسـ جيّـدا تهيـدا لـذلك وأعمـل عـىل الرتكيـز عـىل بعـض 
 .املشاكل التي أرى أنها تستحق االهت�م وأنها مؤهلة بشكل خاص ملناقشتها

هـا، وقسـ�ت وجههـا ل تكن تهمني فقط االستجابة الحرفية عىل السؤال، بل كانت تشغلني أيًضا نـربة صـوتها، وإكاءات
ًا وعيناها ترتقصان، حيث ردت مستغربة من فرويد  يا إلهي، وكيف كـان «وتعب�ات عينيها. (أتذكر كيف كان رّدها معربِّ

لقد كانت غايتي معرفة الحقيقة، ولك أردت قبل كل يشء الفهم. لذلك كـان هـديف التقيصـ فـي� »). !؟ ككن أن يكره
وتحتاج مراجعة مجريات املقابلة حرفيا االستعانة بجهاز تسجيل، بيد أن األمـر يسـبب يل يتخفى وراء تداعياتها الحرة. 

إزعاجا كل� تعلق بواد برشية حميمية إىل حّد ما وهو ما يجعلني متحفظا. (وبدالً من اسـتخدام جهـاز تسـجيل، كـان 
ّّ القيام بتدوين املالحظات وم أعيد صياغة املقابلة بعد ذلك، ولكن ل يكن تـدوين املالحظـات ممكنًـا بالنسـبة إىل  ع

ّّ أن أنتظر انتهـاء  كث� من الناس، وكذلك بعض املوضوعات، ول أكن قادًرا عىل تدوين ما يقولون عىل الفور بل كان ع
 (املحادوات



يجب عىل أي عال، مه� يكن غ� متحيز، أن يكـون لديـه القـدرة عـىل التقيـيم لـك يعـر  مـا يسـتحق أن يدونـه يف 
قاريره، لذلك اسـتنَدت يف أسـئلتي إىل مـا كنـت تعلممتـه حتـى ذلـك الحـ� وصـّممت عليـه لالسـتعانة بـه يف أبحـاث ت

املستقبلة. وتحقيًقا لهذا الغرض فكل تعب�، وكل وقفة أو ضحكة، كانت تُسـجل يف ذهنـي كجـزء مـن اإلجابـة. وكنـت 
 .ة، وكان ذلك يتطلب نحو والث ساعات من بعد الظهرأريد أن أتعلّم كل ما ككنني تعلّمه يف مساحة زمنية محدود

وكل� تقدمت يف مقابالت كل� بدأت أفهم فرويد أكث مـ� لـو اكتفيـت بقـراءة كتبـه فقـط. بعـد فـرتة مـن املقـابالت 
ومـن ةـة ». لقـد رصح بـذلك فعـال«املوسعة وجدتني أتجاوب مع التعليقات التي نقلت عنه من قبل قائالً يف نفيسـ: 

 .بإمكا  التفك� يف فرويد كشخ  بشكل متصاعدأصبح 

ّّ اآلن إعداد السجل الكامل الذي احتفظت فيه بهذه املقابلة، سيكون أقـل حيويـة مـّ� أتـذكره. ومـن  حتى لو كان ع
يل يف املؤكد أن ما تعلمته من تلك السيدة املتعاونة يف هه�ة يوم واحد كان مهً� للغاية. ولكنه كان قيّ� جدا بالنسـبة 

عالقة بوقفي من شخصيتها ككّل وكيف مكمنني ذلك من دمج معلوماتها مع قيـل يل يف مقـابالت األخـرى. (ويعـود مـا 
أحرزته من تقدم يف عمّ إىل أ  كنت دائا بعد املقابلة أتواصل معها من جديد حتى أقطـع الشـك بـاليق� يف األمـور 

استفساري، ك� أفادتني بأنها كتبَت إىل إحدى صـديقاتها القـدكات  التي تخامر ذهني وأشكرها. وقد كانت تجيب عن
توصيها بأن تتعاون معي) ول أكن، يف البداية، أتوقع تعاون جميع من التقيـتهم يف نهايـة املطـا . فقـد كـان املحللـ� 

يا متجانسـة، ولكنهـا يعلمون حق العلم في� بينهم أنهم متحفظون بشكل خار  تجاه الغرباء. فأية حركة تبدو لنا بران
جوانيا ككن أن تب� بسهولة عن كل الضغوط والتوترات ووجهات النظر املتناقضة والتطلعات املتنافسة. ومع ذلك، مـا 
زال أولئك الذين خاضوا معركة الدفاع عن فرويد والتحليل النفيس يف بداياته تساورهم بعض الشكوك حول ما إذا كان 

لتاريخ بشكل نهائ، والحفاظ عىل تاسـك املجموعـة التـي ستتصـدى بقـوة ألي شـخ  فرويد قد وضع موطأ قدم يف ا
تسول له نفسه خيانة تلك القضية. (كان املرىض األوائـل واملحللـون املتقاعـدون بصـورة أو بـأخرى معفيـ� مـن هـذه 

 قد يخشون عليـه مـن القيود، فضالً عن ضغوط املصلحة االقتصادية الذاتية، ألن ليس لديهم دخل من التحليل النفيس
 (خالل اإلفصاح عّ� يجول يف خاطرهم

ومع ذلك، كان هؤالء الناس متحمس� للتحدث معي بحرية. وقد شـعر الكثـ� مـنهم، أحيانًـا بشـكل رصيـح، أنهـم إذ 
يخيـة يفعلون ذلك إاا يرّدون له الجميل. ول يستغر  األمر الكث� من الجهد إلقناعهم بأن ذكرياتهم تعتـرب مصـادر تار

القيّمة. وعالوة عىل ذلك، فإنه من طبيعة البرش أن يسعدوا كل� شـعروا أن لهـم أهميـة خاصـة وأنهـم محـّل تقـدير. 
 .وأتفهم جيدا تعاون العديد منهم ألن يف ذلك إطراء لغرورهم املرشوع املرتتب عن القيام بذلك

ملتناقضة، الواعية وغ� الواعية، حول عالقتهم لقد منحت محادوات مع هؤالء الناس فرصة للتعب� عن بعض مشاعرهم ا
بفرويد. بالنسبة للغريب، تعترب تلك املحادوات بثابة تنفيس عن املظال التي وضعتها عىل املحك سنوات مـن الطاعـة. 

يـا ). ول يثبـت تاريخ3وبحسب اعرتا  فرويد الحًقا، فقد كان مرتدًدا يف تحليل ردود الفعـل السـلبية ملرضـاه األوائـل (
إطراء فرويد البتة. وألنه كان واوًقا من مكانته املتميزة يف تاريخ الفكر، فقد كان يعزو ما حظي به من إخـالص وتقـدير 

 .كب�ين لعظمته التي ال سبيل إلنكارها

لقد كانت وجهة نظر فرويد مفهومة، ولكن أيسء فهمه ول تقـدر عبقريتـه حـق قـدرها، وألنـه كـان معالجـا مجتهـدا 
يف عمله، فقد كان يراوده شعور بأنه يسـتحق اعرتافـا بقيمتـه مـن قبـل جميـع مرضـاه. وقـد عرفـت عالقتـه  ومتفانيا

بتالمذته عداوة متنامية ومـن ةـة تحّولـت ضـد العـال الخـارجي حتـى أصـبح عـدوه عمـوم النـاس الـذين ل يقـدروا 



ت بوجب ذلـك تلـك املشـاعر التـي ل مساه�ته حقها قدرها. إن ما فشل فرويد يف تحليله حوله ضد اآلخرين وتطور 
يستطع اإلفصاح عنها إىل افرتاضات هائلة تبعث عىل الفزع. وككن أن نعث هنا ع� يربر نـزوع تالمـذة فرويـد املبـالغ 
فيه لح�ية حياته الخاصة حيث استطاعوا أن يحّولوا عدائيتهم تجاهه إىل مشاعر مفعمة باالستياء ضد العال الخارجي، 

بذلك تضارب مشاعرهم، لذلك كان من السهل تقدير مدى استعداد الغرباء عىل تحّري أّي من نقاط ضعف متجاوزين 
 .فرويد اإلنسان

لقد كان التحدث إّيل بالنسبة للبعض ممن حاورتهم بثابة رخصة للتعبـ�، وإن كـان بطـر  غـ� مبـا ة، عـن مشـاعر 
ته. وقد استغرقني التحقُّق من ذلك بعض الوقت. لقد تلكني االستياء التي يشعرون بها حيال تورطهم مع السيد وحلق

إحساس شديد بالرهبة يف البداية ملا  عت يف البحث يف شأن فرويد عىل اعتبار أ  ل أكن أدرك أّن بعض تالمذته كانوا 
د أن أتيحت يل فرصة يريدون أن نلتقي وانية ملزيد التحدث. ولك� زاد توق�هم لفرويد زادت املوانع بالنسبة يل. وبجر 

مناقشة بعض الجوانب األقل أهمية يف عالقاتهم بفرويد، كنت أحاول مساعدة الرواة ليصبحوا أقل تحفظًا، ويف الوقـت 
د واستطعت أن أسلك يف ذلك مسارا أكث موضوعية  .نفسه بدأ خجّ من سرب أغوار حياة فرويد يتبدم

ع شخ  يكن احرتاما عميقا ملكانة فرويد. لقـد كـان يف إمكـان تالمذتـه لقد أدركوا منذ الوهلة األوىل أنهم يتحدوون م
انتقاد فرويد وتحليله النفيس ألنهم شعروا أ  أقدر تاًما عبقريته، وبالتايل لن أيسء فهمهم. وقد امتـد إعجـاب بفرويـد 

 .إىل إعجاب بهم أيًضا، وقد أحسوا باحرتامي لحياتهم ولعملهم

قلق لـدفعي هـؤالء النـاس الستحضـار ماضـيهم. ولكـن مـن أكـث الجوانـب التـي تـدفعهم شعرت يف بعض األحيان بال
ملساعدت شعورهم بأنهم كانوا يساهمون يف كتابة التاريخ. إذا كان رسد تلك األحـداث البعيـدة تسـاعد يف إرشـاد أحـد 

مـا بـذلوه مـن الجهـد والوقـت الشباب، ومن خالله يتّم إرشاد أولئك الذين ل يُجروا أي اتصال شخيص مع فرويد، فإن 
جديٌر باالهت�م. وكان معظمهم طاعن� يف السن وقد تقاعد العديد منهم جزئيا. وكان جميعهم تقريبًا يف سن السبع� 

 .والث�ن�

ل تكن هذه املقابالت ممنوعة ألنها كانت أشبه ما تكون باألحداث االجت�عية. ومن أجل تبّ� مدى معرفتـي، وتجـاوز 
ملختلفة للحديث عن فرويد، كنت يف كث� من األحيان استحرض، يف بداية كل مقابلة أجريها مع شخ  من بـ� الصيغ ا

 .هؤالء، بعض املعلومات الجديدة التي أًخربت بها قبل ذلك من شخ  غ�ه

ّّ ض�ن مقابلة أخرى يف املستقبل أحصل فيها عـىل مع لومـات أكـث. وكل� ووق أتباع فرويد ب أكث، كان من السهل ع
وكنت أبدي استعدادا كب�ا لتعلُّم كل ما كان عليهم تعليمي، دون القيود التي يفرضها أولئك الذين شاركوا يف النزاعات 

 .املاضية

عىل الرغم من أن بعض املقابالت كانت سطحية، إالّ أنها كانت عىل العموم تعكـس بشـكل ملحـوظ تبـادالت مكثفـة. 
بة مغامرة فكرية مث�ة. وأما بالنسبة إىل موضوعات، فقد كان للقضايا املثارة معنـًى حقيقيًـا. وقد كانت بالنسبة يل، بثا

وقد كان لتلك املقابالت األور العميق يف نفوسهم، من ذلك مثال أن اون� من بينهم أخربا  بعد ذلك أنه� ل يتمّكنا من 
الت� يبدو أنه� ال يشعران باالستياء ملا كنـت قـد أورتـه فـيه�. النوم بعد لقائ به� ذات ليلة. وحتى اآلن ويف كلتا الح

وقد كنا نتبادل األدوار أوناء تلك املقابالت حيث استفاد الكث� ممن حاورتهم من املعلومات واالستفسارات التـي كنـت 
 .انقلها إليهم بقدر استفادت منهم



البداية كنت أ ع يف إجراء مقابالت دون أن يكون لـدي والحقيقة ل تخُل تلك املقابالت هي أيضا من صعوبات. ففي 
أد� فكرة واضحة عّ� ككن أن أفعله با قد أحصل عليه يف النهاية. ولو كنت قد عرفت األسئلة الحاسمة منـذ البدايـة، 

فـة أو يف ملا كان هناك جدوى من القيام بهذا العمل البتة. وقد مثلت معرفـة األسـئلة الصـحيحة، سـواء يف مجـال املعر 
الحياة، دائًا أصعب مشكلة. ف� لبث العمل أن أصبح عبئا وقيال أكث م� كان عليه يف البداية، فضـال عـ� تضـمنه مـن 

 .مشاكل أصال

كنت ال أركز كث�ا يف مقابلتي عىل كل ما ال جدوى ترجى منه يف سيا  اهت�مات. وقد تعمد كث� مـنهم الـتحفظ عـىل 
الخربات الخاصة عدكة األهمية بالنسـبة إىل املـؤرخ. ولكنـه كـان مـن الصـعب يف كثـ� مـن بعض البيانات الشخصية و 

 ّّ األحيان تخطي هذا اللبس حول انتهيت عليه بعد املقابلة، ألنني أنا نفيسـ ل أكـن متأكـدا مـن ذلـك تامـا. كـان عـ
نـة مـن بعـض املـواد التـي قـد تفجـر تجنب الفضيحة، ألنه عىل الرغم من أنه كان مه� بالنسـبة يل أن أكـون عـىل بيِّ 
 .خالفات حادة يف شأنها، فلم يكن رضوريا نرش مختلف املصائب والكوارث البرشية

وغالبا ما ال يرغب أحدهم يف مناقشته البتة، يجهر به غ�ه بكل حرية. وكلـ� تقـّدمت يف مقـابالت إال وازداد تعـاطفي 
ومـع تطـور مهـارات، أصـبح بإمكـا  أن أُوّجـه املحادوـة يف اتجـاه مع أولئك الذين عىل علم بـبعض املسـائل املعينـة. 

مختلف، حتى أوناء املقابلة، حتى أبلغ بها مستوى أكث جدوى. وإذا ما تنع أحـدهم يف الحـديث ضـمن سـيا  معـ�، 
 .ككن تحفيزه للحديث ضمن سيا  آخر

ال أنـه ككـن اسـتخالص بعـض النتـائج العامـة عىل الرغم من بعض اإلشكاالت الخصوصية التي واجهتها يف كل مقابلة إ 
وألسباب معينة يعترب غ� املوالون أفضل مصدر للمعلومات، وهذا يتفق مع مبدأ معـرو  جـدا   حول تلك الصعوبات.

يف العمل االجت�عي أو األنثوبولوجي امليدا . فعادة ما يكون أولئك الذين يشـعرون بـأنهم عوملـوا معاملـة مجحفـة 
للخوض يف مواضيع يعتربها آخرون سمجة، بل مستعدون ألن يقدموا تفس�ات يعتربها األكـث والًء مثـ�ة  عىل استعداد

 .للفتنة. ومع ذلك قد يكون املتذمرون اليوم يف الخارج يف املايض وربا تكون وجهة نظرهم عىل حساب األلفة الحميمة

حلقته تنظيم أفكاره بحسب ما يستمع إليه مـن شـهادات ليس عس�ا البتة عىل من يعر  إال النزر اليس� عن فرويد و 
من قبل هؤالء األشخاص الذي أجريت معهم مختلف املقابالت يف شأن ذلك. ولكن تبقى إحدى أهم الصـعوبات التـي 
واجهتني يف كل ذلك، استعداد األفراد للحديث بإطناب دون توقف. ولذلك كنت أعمد يف مسـتهل حـديثي إىل التـذك� 

قبل ذلك تجنبا لتضييع الكث� من الوقت. واليشء الغريب أنهم غالبا ما ينظـرون إّيل بوصـفي شخًصـا جـديرًا  با أعرفه
ث عن تجاربهم الخاصة خالفا ملا تقتضيه الحكمة التقليدية  .بالتحدث معه، وذلك ما شّجعهم عىل التحدُّ

لتحليـل النفيسـ. فإنـه كـان شـاقا علـيهم، يف وفي� كان يشعر بعظمة مطالبي أولئك الذين يعلمون الكث� عن تـاريخ ا
املقابل، عرض تجاربهم عىل شخ  غريب، حفاها منهم عىل تحمله ذكريـاتهم الشخصـية معنـى بالنسـبة إلـيهم. لقـد 
وجدوا صعوبة يف تقبُّل تفس�ات بسيطة لسحداث املاضية، واضطروا إىل إعادة التفك� في� يعرفونه يف ضوء ما قدمتـه 

الصعب عليهم مراجعة أفكارهم يف بعض املوضوعات، فقد كانوا بدون استثناء تقريبًا مستعدين لتصديق لهم. كان من 
كل يشء في� يتعلق بختلف املحطات التاريخية التي عرفها التحليل النفيس، بين� كـانوا صـارم� وكتـوم� يف كـل مـا 

في� يتعلـق بأفكـاره الخاصـة عـىل عكـس مـا كنّـا  يتعلق با تعلموه هم أنفسهم. تيّز معظمهم بالقدرة عىل التكيف
نتوقع يف التزاماتهم العامة. ليس من املستغرب أنه كل� كانوا أكث دراية بفرويد شخصـيًا، كـانوا أكـث انفتاًحـا عـىل أي 

 .اقرتاحات جديدة تتعلق بالتفس�ات املمكنة



وكان املبـدأ الرئييسـ الـذي قامـت عليـه هـو أنـه كلـ� وقد كانت اسرتاتيجية مقابالت تستغر  قدًرا هائالً من الوقت. 
ّّ أتنقل ملسافات  تعرضت لهؤالء الناس أكث، كل� زادت قيمة األفكار التي تطفو عىل السطح يف نهاية املطا . وكان ع
بعيدة جدا، ومن غريب ما جرى أ  قطعت آال  األميال ملقابلة شخ  فقط من أجل اسـتئنا  املناقشـة نفسـها مـن 

ث انتهيت مع شخ  آخر. كانت تأو� فرويد عىل مرضاه وتالمذته شبيه بالتنويم، كان بعضـهم يعيشـون يف أمـاكن حي
متباعدة، وكانوا يرغبون يف مناقشـة املوضـوع نفسـه بـالكل�ت نفسـها تاًمـا، ول يكـن يخفـى عـىل أحـد أنهـم كـانوا 

افة. وعـىل الـرغم مـن أّن طـر  تقـبُّلهم ألسـئلتي يستخدمون عبارات فرويد نفسه. وقد أوقلت كاهلهم رغم كرم الضي
كانت متنوعة، فقد كنت أكث رصاحة يف يتعلق ببعضهم بعضا وإج�الً كانوا متعاون� ومنفتح� وكرماء بشـكل الفـت. 
هم العاطفي، فإن مقبالت معهم دواا استثناء تقريبًا، أولجت صدري. ومع ذلك، عىل  ورغم اختلف مقدار ذكائهم وحسِّ

 .خرباء يف استخدام جاذبيتهم حتى وإن كانوا متحفظ� جدا-عىل وجه الخصوص-رء أن يعرت  بأّن أهايل فييناامل

محطة مفصلية هي األهم يف تقدير كل من عر  فرويد شخصيًا، ففي تلك السـنة أصـيب بالرسـطان 1923وتعترب سنة 
ىل االنسحاب من العال. لقدد رأى أولئك الذين التقـوا الذي سلب الستة عرش عاًما األخ�ة من حياته وأجربه تدريجيًا ع

فرويد بعد مرضه أقّل م� رآه أولئك الذين عرفوه قبل ذلك، فقد كان فرويد بعـد مرضـه كـان فرويـد مختلًفـا بجميـع 
جيًا يف املقاييس. ومع ذلك، مازال املحللون النفسيون الـذين ترأسـوا الحركـة يف بلـدانهم، أو الـذين لعبـوا دوًرا اسـرتاتي

حتـى وإن كـان ههـورهم مـؤخرًا عـىل السـاحة -مراكز الطب النفيس، أو الذين قبلـوا بالتحليـل الشخيصـ مـع فرويـد
 .كثلون مصادر ممتازة للمعلومات ال غنى عنها-محدودا

ظ، إىل أولئك الذين عرفوا فرويد، وارتبطوا به ارتباطًا وويًقا بحيث استطاعوا أن يدخلوا يف حياة وفكر هذا  الرجل املتحفِّ
أقول لهم إن كث�ا م� أورته في� يتعلق بهذا األمر يظل قابال للنقاش. فللحياة ورورتها التافهة بحيث م� يجعل إمكانية 
تزييف بعض الحقائق واردة وعليه يصبح وضعها موضع شك أمـر ا مـربرا. ومـن ةـة يتعـّ� عـىل املعـاي� ذات الصـلة 

ّي موضوع آخر له أهميته التاريخية أن تحيط بأكث مـا ككـن مـن وجوهـه. (اشـتك فرويـد بالنظر يف حياة فرويد أو أ 
ال ككـن لُكتّـاب السـ� والعـاملون بالبحـث «نفسه ذات مرة من حجب معلومة شفوية عن دوستويفسك، فقد كتب: 

عمـًدا مـن السـجالت املكتوبـة  )). وبعرفة الكم الذي تّم حذفه4» (العلمي ال ككن أن يشعروا باالمتنان لهذا التقدير
عن فرويد، وكيف تم حجب الشهادات الشفوية ألولئك الذين عايشوا تلك األحداث وعدم تدوينها، فإن يتعّ� علينا أن 

 .نستنتج من وراء ذلك أن التقدير املفرط لسدلة التي نرشت كان يف غ� محله

تضليل قد يطرأ نتيجة تقلبـات الـذاكرة البرشـية يف شـأن  ويف هذا الصدد ارتأيت أن أكون عىل أهبة االستعداد ضد كل
أحداث املايض. ولكن طاملا كان بإمكا  التحقق أكث من مرة من الذكريات االنتقائية التي ال مفّر من ذكرها، فقد كـان 

ّّ استيعاب الفرو  الدقيقة يف اتصايل بأولئك الذين تواصلوا بشكل مبا  مع فرويد. فقد كان بإمكـانه م رسد أشـياء ع
كث�ة جديدة عن الفرتات التي عايشوها. فمثل هذا البحث قد يضل طريقه إىل حد  ما كل� تعلّق األمر ببعض األطـوار 

عن تاريخ التحليل النفيس إال متى امتنع عن كل من بقـي عـىل » جدير باالحرتام«الغريبة. ولن يتسنى لنا اقرتاح بديل 
 .يفندوا أّي يشء م� ذكرته أو أن يثبتوا عكسه قيد الحياة ممن عايشوا فرويد أن

ومع أن التحليل النفيس كاللغم الـذي يهـدد حيـاة النـاس الخصوصـية، فـإن الـبعض ال يـرتددون يف مناقشـة األعـراض 
الجنسية التي كانت تزعجهم قبل تحليلها من قبل فرويد، ك� كان كث� من الناس يتحـدث بحريـة عـن أنـواع القضـايا 

يطرحونها مع فرويد أوناء عالجهم. ول أسـمح لنفيسـ باإلسـهاب يف البحـث يف أد  تفاصـيل أرسار املحللـ�  التي كانوا



األوائل، ألن هديف يتعلق أساسا بعرفة ما ل يدّون يف الكتب أو التفاصيل التـي ل يكلّـف أحـد نفسـه مشـقة الحصـول 
لك البديهيات املسلم بها أو تلك التي كان يُنظر إليها عىل عليها أو أي يشء من شأنه أن يضطرنا إىل أن نعيد النظر يف ت

ث  أنها ال تستحق أن تذكر أو أن تّؤرخ. وعىل الرغم من ذلك وبطريقة ما، كان البحث عن األمور التي ل يسـبق التحـدُّ
لكثـ� مـن عنها يس� بالتوازي مع السعي للكشف عن األمور غ� املعلـن عنهـا عمـًدا. ورسعـان مـا أصـبح واضـًحا أن ا

 .املعلومات ل يتّم ذكرها يف الكتب ألن بعض الناس ل يكن يريد لها أن توضع هناك

لقد فشلت يف مقابلة بعض تالمذة فرويد لسبب أو آلخر وخاصة لعدم تناسب مواعيد مقـابالتهم مـع مـا تسـمح بـه  
ن أذكـر مقابلـة مـع أحـدهم كـان هرويف الخاصة. وقد كانت كل مقابالت مثمرة وإن بـدرجات مختلفـة، وهنـا ال بـد أ 

أشدهم حرصا عىل لقائ، كنت فيها أشبه بن يحاول تخطي جدار صلب، وقد كانـت املقابلـة التـي أجريتهـا مـع أحـد 
محلّ فيينا القدامى كاروية. فقد كان الرجل ورعا جًدا حتى أنه أحرض معه باقـة مـن الزهـور الجديـدة وضـعها عـىل 

ّّ أن آخـذ يف عـ� االعتبـار عنـد الرشـوع يف اسـتجوابه أال منقوشة تجسد فرويد يف غرفة ا النتظار. وألجل ذلك كان عـ
فأجاب بأنه ال شـأن يل بـذلك وامتنـع عـن » متى انضممت إىل جمعية فيينا؟«أضايقه أبدا ما استطعت إىل ذلك سبيال: 

بدا األمر »! أجئت تتقىص أرسارنا«يف تعجب اإلجابة. وعموما كانت بقية املقابلة مثمرًة تقريبا. ويف األوناء استدرك قائال 
ل أحد الضيو   غريبًا، بالنسبة يل، ألنه عىل الرغم من هذا الجفاء، إالّ أنه وافق عىل رؤيتي. ولكن بفضل إرصاري وتدخُّ
من أصدقائه القدامى التقيت معه مرة وانية. ونجحت يف هذه املرة يف الحصول عىل إجابات عىل أسـئلة ملحـة. وعـىل 

غم من أّن لقائ مع هذا الرجل كان استثنائيًا، فقد كان يغلب عليـه عـدم االرتيـاح وهـو السـمة الغالبـة يف معظـم الر 
 .«ماذا تعلمَت؟«مقابالت، حتى أ  كث�ا ما كنت أتساءل في� بيني وب� نفيس: 

كـانوا جـزًءا مـن التـاريخ لـه وأعتقد، بكل بساطة، أن تعريف عىل هؤالء الناس الذين استجوبتهم كان أهـم يشء. فلقـد 
قيمته ودالالته اإلنسانية بالنسبة لكل ما نرش يف هذا الشأن. ولقد وفرت يل مقابلتي معهم اـاذج يف ذهنـي سـاعدتني 
عىل فهم ما حدث يف املايض. وتدريجيًا بدأت تتكون لدي صورة أشد قربا من الواقع استطاعت أن تحّل محـل مـا كـان 

 .بيبدو يل سطحيا يف الكت

لقد كان لقيمة هؤالء األشخاص التاريخية، وأهمية مقابالت معهم، األور البالغ يف تطوير معاريف عىل نطا  واسع. اعتـرب 
التـي ال ينبغـي أن تظهـر يف الكتـب. يف » الخاصـة«البعض أّن كل يشء يتعلق بعارفهم الشخصية هو من قبيل األشياء 

التي تفرض التوقف عند حد معّ� ال ينبغي تخطيه كل� اقرتبنا مّ� نريـد » شخيص«ح� استخدم الجميع تقريبًا عبارة 
 .حذفه، فقد كانت بعض النفوس اللطيفة تريد أن يظهر كل يشء عىل أتم وجه

لقد تبّ� أن هناك العديد يجهلون مختلف املنشورات حول هذا األمر أكث من املتوقع: فمنهم من اكتفى بقراءة بضـع 
التي كتبها جونز، والبعض اآلخر اطلع فقط عىل مجلد من ب� والوة مجلدات. ومن ناحيـة أخـرى، صفحات من الس�ة 

كانت املرأة التي عرضت جزء من مقابلتها مجتهدة جدا بحيث استطاعت أن تقرأ كتابا توقعت أن أسـألها عنـه. وكـان 
الشخصـية ملـا حـدث. وبالنسـبة إىل  بعضهم يعي جيدا أن كل ما ككن التعويل عليه ال يعدو أن يكون سـوى روايـتهم

اآلخرين، فإن بُعد املسافة الزمنية والتغ�ات التي طرأت عىل مسارات التفك� يف ميدان الطب النفيس غالبًا مـا أضـفى 
حت ذلك إحدى املحلالت عندما قالـت إنهـا كانـت تنظـر إىل ماضـيها  قدًرا من املوضوعية عىل تأويالتهم لل�يض. ووضم

ت�: تعود األوىل إىل زمن انض�مها إىل حلقة فرويد، والثانية، إىل الزمن الحارض حيث اعتزلـت كـل يشء. من خالل نافذ



ويف معظم الحاالت تقريبًا، ةة ما يساعد عىل استجالء قيمة تأريخية ما يف شأن التحليل النفيس تصل بيننا عـىل قاعـدة 
 .ما بلغه تاريخه من تطور

أن املشاعر املكبوتة وخاصة الجنسية منها هي أصل العصاب، شعر بأنه ل يأِت بيشـء  1890عندما اعترب فرويد يف عام 
جديد أساسا. وعندما أههرت مقوالت أحد أساتذته أن هناك من عر  يف السـابق دور اإلحبـاط الجنيسـ، قـال فرويـد: 

نبغي إتاحـة جميـع أنـواع املعرفـة كان التزام فرويد العلمي يقيض أنه ي» حسنًا، إذا كان يعلم ذلك، ملاذا يفصح عنه؟«
واستخدامها. وقد كان هناك قدر كب� يعرفه تالمذة فرويد عن أوجه القصور وكذلك نقاط القوة يف منهجه، ومـع ذلـك 
ل يتّم إتاحة جزء كب� من هذه املعلومات إىل عامة الناس. لقد صـار فرويـد بثابـة بطـل ال يريـد العديـد مـن النـاس 

نسانية والشخصية ملساه�ته التاريخية. هذا ويُعّد فرويد نفسه ووريًا يف عـال األفكـار، عـدًوا عنيـًدا مناقشة املصادر اإل 
 .لسكاذيب والنفا . ومن هذا املنطلق حاولت امليض قدًما يف عمّ

هـذا  لقد حاولت أن أنرش أكث ما ككن من املواد التي جمعتها عن فرويد وحلقته. وحاولت أيضا أن أتجنـب يف رسدي
أكث ما ككن من التأويالت. وآمل أن يحفز ما كشف عنه بحثي من املعلومات اآلخرين عىل التفكـ� يف قضـايا أساسـية 

عبقريـة فرويـد، » رسّ «جديدة من شأنها أن تنتهي إىل استنتاجات تختلف عّ� انتهيت إليه. ول تكن غايتي العثور عىل 
. فنحن جميًعا تالمذة فرويد. وإذا ما تخلّينا عن روايتنـا غـ� الواقعيـة عـن بقدر ما أردت أن أرسد قصة عالقته بأتباعه

 .املايض، أمكن لنا العيش بأكث وقة يف إمكانيتنا يف الزمن الحارض
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	مثل الحصول على أوراق أرنست جونز في صيف عام 1965 منعطفا حاسما في بحثي. وكان جونز قد مات بعد وقت قصير من نشر المجلد الأخير من مؤلفه حول سيرة فرويد (وقبل أن يتم كتابة سيرته الذاتية الخاصة).  لم يكن لأحد أن يتفحص بنظرة ثاقبة (أو فرض رقابة) جميع المواد الخ...
	ساعدني أرشيف جونز ليس فقط على تأليف كتابي الأول، ولكن أيضًا كتابي الحيوان الشقيق: قصة فرويد وتوسك (4). تعيق الأفكار المسبقة_فيما أعتقد_ رؤية الجميع تقريبًا لتاريخ التحليل النفسي.  فعلي سبيل المثال فيكتور توسك ـ وهو شخصية مهمَلة ولكنها مهمة , قد  تشكل ...
	إن ما سأعرض له فيما سيأتي حول فرويد وعالمه يولي اهتمامًا كبيرًا لمآسي الإنسان كما جاءت في النظريات التي طورها كل من ساهم في حركة التحليل النفسي. ولن أحول القيام بفحص معمق لكل الأفكار التي قام تلاميذ فرويد المناهضون له ببلورتها مؤخرًا، ولكن سأكتفي بمنا...
	يتوجب الإقرار أنني  مدين لما تعلمته مما أجريته من دروس ولقاءات وما تم فيها من أخذ وعطاء في مستستشفيات وعيادات ومراكز ، لمستشفى بيت إسرائيل في بوسطن، ومستشفى ولاية بوسطن، وجمعية التحليل النفسي الكندي (أونتاريو)، وكلية الطب بجامعة سينسيناتي ومعهد كلارك ...
	أمّا بالنسبة إلى المساعدة المالية، فأنا ممتنٌّ لصندوق الأصول لبحوث الطب النفسي، ولجنة المنح بكلية البحوث ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية، والمعهد الوطني للصحة العقلية، وجمعية التحليل النفسي في بوسطن، ومؤسسة بحوث التحليل النفسي، وصندوقي كندي وميلتون بجامع...
	ولتحرير هذا الكتاب، أعتبر نفسي، مرة أخرى، محظوظًا لما لقيته من مساعدة من زوجتي الموهوبة، ديبوره هيلر روزن، وأيضا من الناشر آشل غرين الذي لم يتوانى لحظة في معاونتي.

	مقدمة: مقابلة مرضى فرويد وتلامذته
	ما الذي يميز فرويد حقا؟ ذلك هو السؤال المركزي الذي سعيت للردّ عليه منذ أن شرعت في مقابلة مرضاه وتلاميذه ممن مازالوا على قيد الحياة. وقطعا كنت أدرك تماما أن هؤلاء الذين شهدوا تلك الثورة التي حدثت في تاريخ الفكر البشري في سنواتهم الأخيرة. فكل مهنة لها ت...
	فيما يتعلق بتقليد منظومة علم النفس الخاصة بفرويد، وأثناء التحدث إلى من تبقّى من أتباعه على قيد الحياة كنت أنصت باهتمام شديد لكل ما له علاقة بتجاربهم. وقد حدث أن اضطرني أحد المحلّلين المسنين إلى التخلي عن كل تلك الآمال التي تكونت لدي في شبابي حول إمكان...
	بدت العديد من الاستفسارات على وضوحها غريبة بالنسبة لأولئك الذين عاصروا مرحلة تبلور نظرية التحليل النفسي. فقد كان من الصعب عليهم الجزم بصحة ما تمّ نشره في السابق وتأكيده، لأنهم اطلعوا على تلك الكتب وقد خزنت أذهانهم بذكرياتهم الخاصة. وإذا حدث، مثلاً، أن...
	ويمكن أن نتبين ميزة غريبة لمثل هذه المقابلات من خلال ما يحدث في العلاج الطبي النفسي الحديث. فقد يظفر أي ملاحظ ببعض الأفكار حتى وإن لم يساهم في هذه المادة. فما قد يبدو للمشاركين أمرًا تافهًا يمكن أن يمثِّل بالنسبة لغيرهم من الملاحظين مهما ولكنه غير معل...
	حاولت على مدى عامين تقريبًا، لقاء جميع الأعضاء الذي شهدوا انطلاقة حركة التحليل النفسي أول مرة ممن مازالوا على قيد الحياة وبعض أفراد عائلة فرويد المقرَّبين منه. وعادة ما كنت أقضي بضع ساعات مع كل شخص منهم أتحاور معه(ها)حول علاقته(ها)مع فرويد. فعلي سبيل ...
	وكانت تتميز المقابلات بالمصارحة ودون تحفظ إلى أبعد حد ممكن وبدون تركيب. ولأنه لم يحدث في أي وقت مضى أن تحدَّث أحد إلى كل هؤلاء الناس واضعا نصب عينه نفس الأهداف التي رسمتها لنفسي في مقابلاتي معهم، فلم أكن متأكدا في البداية من طبيعة الأسئلة التي يتعين ع...
	من المؤكد أني تعلمت الكثير من هذه المقابلات وإن بنسب متفاوتة. ثم ما لبثت أن تطورت خبرتي بما فيه الكفاية حتى أصبحت قادرا على إيجاد صيغة موحدة ونموذجية لأسئلتي، وهو ما لم يتنسى لي قبل ذلك حيث لم تتبلور لدي بعد رؤية متكاملة حول ما أنا بصدده بشكل كبير ناه...
	في بداية السنة الثانية استقرت أسئلتي بما فيه الكفاية ويمكن أن أضرب على ذلك مثلا ما جاء في الورقة التي أدون عليها ملاحظاتي. لقد التقيت طبيبة أميركية، كان عمرها حينها نحو سبعين سنة (وهي الآن متوفية)، تعيش في مدينة نيويورك، قالت إنها كانت مارست التحليل م...
	هذه معلومات أساسية تقريبية ربما تساعد في تفسير بعض أسئلتي. وبالإضافة إلى ذلك سأقدِّم الكثير من الأمثلة المختصرة من إجاباتها مشفوعة أحيانًا بتعليقاتي عليها حتى لا يبدو اللقاء وكأنه من طرف واحد ولأعطي فكرة تقريبية عن كيفية تفاعلنا فيما بيننا. ولن أحاول،...
	سألتها متى ظهر لديها الاهتمام بأفكار التحليل النفسي؟ كطالبة بكلية طب جونز هوبكنز في عام 1917. كيف كان يتمّ ترتيب التحليل مع فرويد؟ من خلال صديق قديم، كان يجري التحليل النفسي مع فرويد سابقا. وكيف تمّ ترتيب التحليل مع يونغ؟ هل سألها يونغ أي شيء عن فرويد...
	هل كانت تعرف أيّ من مرضى فرويد الآخرين في ذلك الوقت؟ أو أيّ شخص آخر خضع للتحليل في أي وقت مضى عن طريق فرويد؟ وكيف وجدت فرويد كمحلل نفسي؟ هل كان يتحدث الإنكليزية بطلاقة؟ لقد كان ملما باللغة الإنكليزية بشكل رائع حتى أنه كان يجيد عاميتها، ولكنته تعطيك ان...
	وسألتها أيضا عما إذا كان فرويد مهتمًّا بها بدرجة كبيرة؟ لقد كان يقظًا جدًّا لأنها قد تكون أولى مرضاه وليس لشخصها. وعندما عادت إلى أميركا عبرت عن رغبتها لأن تفعل شيئا ما لأجله واعترافا له بالجميل. فبالإضافة إلى ممارستها للتحليل النفسي، فقد قامت أشياء أ...
	كم كانت تدفع له؟ خمسة وعشرين دولارًا في للساعة (في حين كان تلاميذه في فيينا يحصلون على حوالي عشرة دولارات للساعة من المرضى الأميركيين) مَن كان يساعدها أكثر، يونغ أم فرويد، وبأي الطرق؟ وإذا كان لا يمكن أن يكون هناك شخصين أكثر اختلافًا من فرويد ويونغ، ف...
	وسألتها كذلك عما إذا كانت لاحظت عليه علامات العصاب في وقت سابق؟ لم تلاحظ عليه ذلك البتة رغم أنها كانت تهتم بالأمر (ومهما كان يدور بخلج فرويد، فقد كان يتحكم في نفسه بشكل كبير جدا حتى لم تكن تظهر عليه تلك العلامات). وما هو أفضل كتاب عنه؟ وماذا عن موقفها...
	ومن ثمة سألتها عما إذا كانت ميلاين كلاين أكثر أقربا إلى يونغ وألفريد أدلر من فرويد؟ هل مازالت تحتفظ ببعض رسائله؟ هل كانت تعرف أن فرويد قام بتحليل ابنته آنا بنفسه؟ نعم، فكيف يمكن للمرء أن يكون غير أرثودوكسي! ما كان موقفه من المثلية الجنسية؟ من كان تلمي...
	إنه، بالطبع، لمن الصعب عليّ أن أنقل طبيعة لقاء من هذا القبيل في كل تفاصيله، فضلاً عمّا تعلمته منه. فأسئلتي لم تخرج، في مجملها عماّ أعددت سلفا تقريبا، وقد تخيرت بعض الأجوبة حرصا مني على عدم استفزازها. ولكن هذا الشرح التفصيلي لا يشمل بالضرورة معظم ما دا...
	ربما كان السبب الرئيس لإعداد بعض الأسئلة سلفًا، أن أحافظ على سير المقابلة واستمرارها دون أن ينفد صبرها. وقد اخترت هذه المجموعة من الأسئلة كمثال لأن هذه المقابلة تمَّت وفقًا لخطة، وانتقلت فيها من نقطة إلى نقطة، كما يبدو أنها حققت ما هو متوقع منها. وعلى...
	كنت أنظم مقابلتي معها على نحو غير عادي بحيث أهيأ نفسي جيّدا تمهيدا لذلك وأعمل على التركيز على بعض المشاكل التي أرى أنها تستحق الاهتمام وأنها مؤهلة بشكل خاص لمناقشتها.
	لم تكن تهمني فقط الاستجابة الحرفية على السؤال، بل كانت تشغلني أيضًا نبرة صوتها، وإيماءاتها، وقسمات وجهها وتعبيرات عينيها. (أتذكر كيف كان ردّها معبِّرًا وعيناها تترقصان، حيث ردت مستغربة من فرويد «يا إلهي، وكيف كان يمكن أن يكره !؟»). لقد كانت غايتي معرف...
	يجب على أي عالم، مهما يكن غير متحيز، أن يكون لديه القدرة على التقييم لكي يعرف ما يستحق أن يدونه في تقاريره، لذلك استندَت في أسئلتي إلى ما كنت تعلَّمته حتى ذلك الحين وصمّمت عليه للاستعانة به في أبحاثي المستقبلة. وتحقيقًا لهذا الغرض فكل تعبير، وكل وقفة ...
	وكلما تقدمت في مقابلاتي كلما بدأت أفهم فرويد أكثر مما لو اكتفيت بقراءة كتبه فقط. بعد فترة من المقابلات الموسعة وجدتني أتجاوب مع التعليقات التي نقلت عنه من قبل قائلاً في نفسي: «لقد صرح بذلك فعلا». ومن ثمة أصبح بإمكاني التفكير في فرويد كشخص بشكل متصاعد.
	حتى لو كان عليّ الآن إعداد السجل الكامل الذي احتفظت فيه بهذه المقابلة، سيكون أقل حيوية ممّا أتذكره. ومن المؤكد أن ما تعلمته من تلك السيدة المتعاونة في ظهيرة يوم واحد كان مهمًّا للغاية. ولكنه كان قيّما جدا بالنسبة لي في علاقة بموقفي من شخصيتها ككلّ وكي...
	ومع ذلك، كان هؤلاء الناس متحمسين للتحدث معي بحرية. وقد شعر الكثير منهم، أحيانًا بشكل صريح، أنهم إذ يفعلون ذلك إنما يردّون له الجميل. ولم يستغرق الأمر الكثير من الجهد لإقناعهم بأن ذكرياتهم تعتبر مصادر تاريخية القيّمة. وعلاوة على ذلك، فإنه من طبيعة البش...
	لقد منحت محادثاتي مع هؤلاء الناس فرصة للتعبير عن بعض مشاعرهم المتناقضة، الواعية وغير الواعية، حول علاقتهم بفرويد. بالنسبة للغريب، تعتبر تلك المحادثات بمثابة تنفيس عن المظالم التي وضعتها على المحك سنوات من الطاعة. وبحسب اعتراف فرويد لاحقًا، فقد كان متر...
	لقد كانت وجهة نظر فرويد مفهومة، ولكن أسيء فهمه ولم تقدر عبقريته حق قدرها، ولأنه كان معالجا مجتهدا ومتفانيا في عمله، فقد كان يراوده شعور بأنه يستحق اعترافا بقيمته من قبل جميع مرضاه. وقد عرفت علاقته بتلامذته عداوة متنامية ومن ثمة تحوّلت ضد العالم الخارج...
	لقد كان التحدث إليّ بالنسبة للبعض ممن حاورتهم بمثابة رخصة للتعبير، وإن كان بطرق غير مباشرة، عن مشاعر الاستياء التي يشعرون بها حيال تورطهم مع السيد وحلقته. وقد استغرقني التحقُّق من ذلك بعض الوقت. لقد تملكني إحساس شديد بالرهبة في البداية لما شرعت في الب...
	لقد أدركوا منذ الوهلة الأولى أنهم يتحدثون مع شخص يكن احتراما عميقا لمكانة فرويد. لقد كان في إمكان تلامذته انتقاد فرويد وتحليله النفسي لأنهم شعروا أني أقدر تمامًا عبقريته، وبالتالي لن أسيء فهمهم. وقد امتد إعجابي بفرويد إلى إعجابي بهم أيضًا، وقد أحسوا ب...
	شعرت في بعض الأحيان بالقلق لدفعي هؤلاء الناس لاستحضار ماضيهم. ولكن من أكثر الجوانب التي تدفعهم لمساعدتي شعورهم بأنهم كانوا يساهمون في كتابة التاريخ. إذا كان سرد تلك الأحداث البعيدة تساعد في إرشاد أحد الشباب، ومن خلاله يتمّ إرشاد أولئك الذين لم يُجروا ...
	لم تكن هذه المقابلات ممنوعة لأنها كانت أشبه ما تكون بالأحداث الاجتماعية. ومن أجل تبيّن مدى معرفتي، وتجاوز الصيغ المختلفة للحديث عن فرويد، كنت في كثير من الأحيان استحضر، في بداية كل مقابلة أجريها مع شخص من بين هؤلاء، بعض المعلومات الجديدة التي أًخبرت ب...
	وكلما وثق أتباع فرويد بي أكثر، كان من السهل عليّ ضمان مقابلة أخرى في المستقبل أحصل فيها على معلومات أكثر. وكنت أبدي استعدادا كبيرا لتعلُّم كل ما كان عليهم تعليمي، دون القيود التي يفرضها أولئك الذين شاركوا في النزاعات الماضية.
	على الرغم من أن بعض المقابلات كانت سطحية، إلاّ أنها كانت على العموم تعكس بشكل ملحوظ تبادلات مكثفة. وقد كانت بالنسبة لي، بمثابة مغامرة فكرية مثيرة. وأما بالنسبة إلى موضوعاتي، فقد كان للقضايا المثارة معنىً حقيقيًّا. وقد كان لتلك المقابلات الأثر العميق ف...
	والحقيقة لم تخلُ تلك المقابلات هي أيضا من صعوبات. ففي البداية كنت أشرع في إجراء مقابلاتي دون أن يكون لدي أدنى فكرة واضحة عمّا يمكن أن أفعله بما قد أحصل عليه في النهاية. ولو كنت قد عرفت الأسئلة الحاسمة منذ البداية، لما كان هناك جدوى من القيام بهذا العم...
	كنت لا أركز كثيرا في مقابلتي على كل ما لا جدوى ترجى منه في سياق اهتماماتي. وقد تعمد كثير منهم التحفظ على بعض البيانات الشخصية والخبرات الخاصة عديمة الأهمية بالنسبة إلى المؤرخ. ولكنه كان من الصعب في كثير من الأحيان تخطي هذا اللبس حول انتهيت عليه بعد ال...
	وغالبا ما لا يرغب أحدهم في مناقشته البتة، يجهر به غيره بكل حرية. وكلما تقدّمت في مقابلاتي إلا وازداد تعاطفي مع أولئك الذين على علم ببعض المسائل المعينة. ومع تطور مهاراتي، أصبح بإمكاني أن أُوجّه المحادثة في اتجاه مختلف، حتى أثناء المقابلة، حتى أبلغ بها...
	على الرغم من بعض الإشكالات الخصوصية التي واجهتها في كل مقابلة إلا أنه يمكن استخلاص بعض النتائج العامة حول تلك الصعوبات.  ولأسباب معينة يعتبر غير الموالون أفضل مصدر للمعلومات، وهذا يتفق مع مبدأ معروف جدا في العمل الاجتماعي أو الأنثروبولوجي الميداني. فع...
	ليس عسيرا البتة على من يعرف إلا النزر اليسير عن فرويد وحلقته تنظيم أفكاره بحسب ما يستمع إليه من شهادات من قبل هؤلاء الأشخاص الذي أجريت معهم مختلف المقابلات في شأن ذلك. ولكن تبقى إحدى أهم الصعوبات التي واجهتني في كل ذلك، استعداد الأفراد للحديث بإطناب د...
	وفيما كان يشعر بعظمة مطالبي أولئك الذين يعلمون الكثير عن تاريخ التحليل النفسي. فإنه كان شاقا عليهم، في المقابل، عرض تجاربهم على شخص غريب، حفاظا منهم على تحمله ذكرياتهم الشخصية معنى بالنسبة إليهم. لقد وجدوا صعوبة في تقبُّل تفسيرات بسيطة للأحداث الماضية...
	وقد كانت استراتيجية مقابلاتي تستغرق قدرًا هائلاً من الوقت. وكان المبدأ الرئيسي الذي قامت عليه هو أنه كلما تعرضت لهؤلاء الناس أكثر، كلما زادت قيمة الأفكار التي تطفو على السطح في نهاية المطاف. وكان عليّ أتنقل لمسافات بعيدة جدا، ومن غريب ما جرى أني قطعت ...
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