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الخوف توقعات زائفة لظهور حقيقي
أتمان آن رايف

عماد إبراهيم عبدالرزاق *
ميوتون من اخلوف من املر�ض �أكرث من املر�ض نف�سه»� ،أي�ضا يقول« :روديارد كابالجن»« ،جميع �أكاذيب
هناك حكمة للمهامتا غاندي تقول« :الكثري من النا�س ُ
العامل الأ�سو�أ منها يف �أحيان كثرية يكون من خماوفنا ال�شخ�صية».

متهيد :اخلوف وفريو�س كورونا
لقد كانت عقارب ال�ساعة ت�شري �إىل التا�سعة م�ساءً ،ويف
الرابع والع�شرين من مار�س عام  2020عندما �أعلن رئي�س
وزراء الهند �أنه ُيوجد مر�ض وبائي �سوف يبيد املاليني من
الب�شر� ،إنه فريو�س كورونا (كوفيد  )19الذي هاجم بلدان
العامل مبا فيها الهند .ومن هنا� ،أعلن عن احلظر التام
وال�شامل يف جميع �أرجاء الهند ملدة  21يوما .وهذا احلظر
�سوف ي�ؤدي لأزمات اقت�صادية ال ميكن للهند �أن تتحملها.
و���س��وف يتم �إغ�ل�اق جميع ال��ف��ن��ادق ،وخ��ط��وط ال��ط�يران،
وامل�ؤ�س�سات التجارية ،واملطاعم ،وال�سينما ،ودور العبادة؛
مم��ا ي�ترت��ب عليه �شلل فعلي يف جميع ج��وان��ب احل��ي��اة.
وال�س�ؤال املحوري :ملاذا �أعلنت احلكومة احلظر التام؟ وما
�سبب هذا احلظر؟ �إنه اخلوف ،ولي�س الفريو�س .اخلوف
ال��ذي �سيطر على جميع �أجهزة الدولة ،وعلى اجتماعات
جمل�س الوزراء ،بل على كل وزير داخل مقاطعته .اخلوف
ن��اق��ل ل��ل��ع��دوى ومُ�� ْع��دٍ ب��درج��ة �أك�ب�ر م��ن ال��ف�يرو���س ذات��ه؛
فاخلوف ينتقل من �شخ�ص �إىل �آخر ب�سرعة كبرية.
هذا متاما ما حدث عندما �أعلنت و�سائل الإعالم عن تف�شي
فريو�س كورونا (كوفيد)19؛ لذا توجد حكمة بليغة تقول
«م��ا �سبب اخل��وف ،اذه��ب �إىل اجل��ذور والأع��م��اق ،لو �أردت
�أن تتغلب على القلق والتوتر ،افهم احلقيقة �أوال) �إذا كان
الفريو�س قد قتل ما يربو على �أربعة الآالف من الأ�شخا�ص
يف ال�صني ،ف�إ َّن اخلوف من الفريو�س �سوف يقتل �أكرث من
ذلك العدد .اخلوف يغلف العامل ،واخلوف من املوت �سوف
يبيد ويدمر ال��دول .فالفريو�س ينت�شر ويتف�شى يف �أكرث
من  175دولة من دول العامل ،و�أكرث من  2مليون �شخ�ص
م�صابون بالفريو�س .ما هو �أك�ثر خطورة من الفريو�س
يكون اخل��وف؛ فاخلوف �سبب الرعب والفزع �أنه ي�سيطر
علينا جميعا ب�صورة ق�سرية ،ويجعلنا نعي�ش يف قلق وتوتر
نف�سي ،لذا �أغلقنا �أب��واب منازلنا على �أنف�سنا ،وجل�سنا يف
عزلة تامة ،وحياتنا �أ�صيبت بال�شلل والتوقف التام .ومثلما
هاجم الفريو�س ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة ب�أ�سرها� ،أي�ضا اخل��وف
�أحكم قب�ضته و�سيطرته على جميع املجتمعات يف �أنحاء
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العامل ملاذا؟ لأن اخلوف يعني توقعات زائفة وغري حقيقية
لظهور �أو مظهر حقيقي .ورغم �أن منظمة ال�صحة العاملية
�أعلنت �أن فريو�س كورونا وباء عاملي ،لكن الأكرث خطورة
من الوباء ،كان وب��اء �آخ��ر وهو اخل��وف .م��اذا فعل اخلوف
بالنا�س؟ جعلهم يف حظر ت��ام و�شامل و�إغ�ل�اق كلي لكل
�أوج��ه احلياة .وهناك حكمة �أملانية يف هذا ال�صدد تقول:
«اخل��وف يجعل الذئب �أك�بر مما هو عليه»؛ فاخلوف هو
فن اختفاء احلقيقة .لذا يقول فرانكلني روزفلت «ال�شيء
الوحيد ال��ذي نخافه هو اخل��وف نف�سه»؛ مل��اذا مت احلظر
التام و�أغلق النا�س منازلهم و�أ�صيب العامل ب�شلل تام؟ �إنه
اخل��وف .ورغم تف�شي وانت�شار فريو�س كورونا و�سيطرته
على معظم بالد العامل� ،إال �أنه يوجد �أمل يف وجود لقاح
لهذا الفريو�س� ،أما اخلوف �سوف نعي�ش به وي�ستمر معنا
طوال احلياة.
ما اخلوف؟
اخل��وف عاطفة �سلبية تهدد حياتنا ،وهي حمملة ب��الأمل،
واخل��ط��ر ،والأذى وال�����ض��رر� .أي�����ض��ا اخل���وف ���ش��ع��ور كريه
وبغي�ض؛ �إنه عاطفة قوية �شديدة تثري فينا وحتدث جر�س
�إنذار �أو تنبيه جتاه الأزمات املحتملة .ومن هنا فاخلوف له
�أهمية كبرية ومفيدة لأنه مبثابة جر�س �إنذار عند حدوث
الأزم��ات والكوارث وامل�صائب .فهو من و�سائل البقاء على
قيد احلياة .كلنا جنرب اخل��وف ونعاين منه ،ونعرف �أنه
ي�سبب القلق والتوتر وال�ضغط النف�سي .والأف��ك��ار التي
تن�ش�أ عن اخلوف تعبث بعقولنا .ومن هنا ،ال يوجد �ضمان
حقيقي يحمينا من اخل��وف وه��ذا ميثل خطرا حقيقيا؛
فاخلوف مالزم لنا منذ الطفولة ،فالطفل يخاف ويفزع
م��ن ال��ظ�لام ،كما �أن���ه ي��خ��اف م��ن احل�����ش��رات واحل��ي��وان��ات،
وحتى من النا�س .ومن هنا ،توجد حكمة بليغة تقول�« :إن
اخل��وف ق��وة كبرية بطريقة ما ال ت��دع وال ت�سمح للعديد
من النا�س �أن يح�صلوا على ما يريدون يف احلياة» (ديفيد
�شولتز) .ويف هذا ال�سياق ،من املمكن �أن تكون بع�ض املخاوف
حقيقية وفعلية مثل وجودك يف الغابة ،وتواجه حيوانات
مفرت�سة ،وهنا تكون املخاوف حقيقية وفعلية �.أما اخلوف

من ال�سحلية فهذا خوف غري حقيقي وزائف؛ لأن توقعاتنا
�أن ال�سحلية �سوف ت�ؤذينا يكون توقعا غري حقيقي وخاطئا
ل��ظ��ه��ور ح��ق��ي��ق��ي .ل���ذا ي��ق��ول امل��ه��امت��ا غ��ان��دي(ال��ع��دو هو
اخل��وف ،نحن نعتقد �أنه الكراهية ،لكنه اخل��وف) اخلوف
ي�سبب القلق والتوتر اللذين يف�سدان حياتنا .ورغ��م �أن
اخلوف هو توقعات زائفة غري حقيقية ملظهر حقيقي� ،إال
�أن جهلنا باخلوف يجعل منه عاطفة حقيقية بالن�سبة لنا،
وت�سبب لنا ال�شقاء والب�ؤ�س طوال احلياة.
ويف الوقت الراهن اخلوف ي�سيطر على جميع العامل ب�سبب
فريو�س كورونا ،ورد الفعل هو الفزع والرعب ،واخلوف من
املوت ،رغم احلقيقة �أنه يف نهاية �أبريل � 200000 ،2020ألف
�شخ�ص م��ات��وا ب�سبب ال��ف�يرو���س ،وه��و ع��دد يعترب قليال
بالن�سبة ل�سكان ال��ع��امل .وم��ن هنا ،ميثل اخل��وف عاطفة
�سلبية ت�سبب لنا عجزا �أو عدم مقدرة على �أداء مهامنا يف
احلياة ،وي�سبب القلق والتوتر.
من �أي �شئ نخاف؟
يبدو �أننا كموجودات ب�شرية ول��دت باخلوف ،وول��د معها
اخلوف� ،إنه غريزة فطرية يف طبيعتنا الب�شرية .ومن هنا،
اخلوف الدائم وامل�ستمر ي�سلبنا الهدوء وال�سالم الداخلي
والأمان.وال�س�ؤال من �أي �شيء نخاف يف الوقت الراهن؟
�إننا نخاف من فريو�س كورونا (كوفيد  )19بع�ض النا�س
�أ���ص��ي��ب��وا ب��ال��ع��دوى م��ن ه���ذا ال��ف�يرو���س ،وظ��ه��رت عليهم
�أعرا�ض الكحة واحلمى ،والبع�ض الآخر �أ�صيب ب�ضعف يف
اجلهاز املناعي  .والإح�صائيات ت�شري �إىل �أ َّن فقط  %10من
هوالء فوق �سن ال�سبعني والثمانني ،لكن رغم تلك احلقائق
ف�إن اخلوف جعل العامل كل ي�صاب بال�شلل والتوقف التام.
اخل��وف يجعلنا نعتقد �أن ال��ف�يرو���س �سوف ميحو ويبيد
احلياة من على �سطح الأر�ض.
�أنواع اخلوف:
ال���ش��ك �أن����ه ي��وج��د ال��ك��ث�ير وال��ع��دي��د م���ن �أن�����واع اخل���وف،
فالبع�ض منا يخاف من الأ�صوات املرتفعة ،والبع�ض الآخر
يخاف من الأماكن املرتفعة ،والبع�ض يخاف من ال�سلحفاة
على الأر�ض .وهناك من يخاف من ركوب الطائرات ب�سب
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اخل���وف م��ن حتطمها مم��ا ي�����ؤدي �إىل امل����وت .وه��ن��اك من
ي��خ��اف م��ن الأم��اك��ن املظلمة .كما �أن ه��ن��اك اخل���وف من
امل��ر���ض واخل���وف م��ن امل���وت .يف م��ر حلة الطفولة نخاف
م��ن الأم��اك��ن املظلمة ،واخل���وف م��ن ك��ل م��ا ه��و جمهول،
ثم عندما نكرب ونن�ضج نبد�أ يف اخل��وف من االمتحانات
املدر�سية واجلامعية .بالطبع كلنا نخاف ،لكن البع�ض منا
يذهب خوفه ويذبل ،والبع�ض الآخر يظل اخلوف مالزما
له.
ما الفوبيا؟
الفوبيا هي خوف ال عقالين من �شيء ما� ،إنها رعب وفزع
قوي و�شديد ،ي�سبب رد فعل نحو ال�شيء الذي نخاف منه،
والفوبيا ال تتنا�سب وال تتالءم مع اخلوف احلقيقي� ،إنها
خوف مفرط ومغايل فيه .من ناحية ثانية ،هوالء الذين
يعانون م��ن الفوبيا (اخل���وف ال�لاع��ق�لاين) ي�شعرون �أن
اخل��وف يكون حقيقيا ب��درج��ة ك��ب�يرة ،لأن��ه يكون �شديدا
وقويا .ورغ��م �أن اخل��وف يبد�أ كطفل ر�ضيع� ،إال �أن��ه ينمو
وي��ك�بر يف ه��ذا ال�شئ ال�ضخم امل��غ��اىل فيه وال���ذي ي�سمى
ال��ف��وب��ي��ا .وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج����ود م��ئ��ات م���ن امل��خ��اوف
الالعقالنية (الفوبيا)� ،إال �أ َّن معظم النا�س تنمي وتتطور
واحدا �أو اثنني من هذه املخاوف الالعقالنية .على �سبيل
املثال :هناك اخلوف من العناكب �أو ال�سحايل� ،أو حتى من
�شيء ب�سيط مثل ال��ذه��اب �إىل طبيب الأ�سنان للفح�ص.
وعندما يتحول اخل��وف الب�سيط �إىل فوبيا �أي مغاالة يف
اخلوف ف�إنه ي�سبب توترا وقلقا .وهذا يعوقنا �أن نحيا حياة
طبيعية و�سوية .وهذا اخلوف املغاىل فيه �أو الفوبيا ت�سبب
ال�شك واالرتياب يف الآخرين .ومن �أمثلة الفوبيا ما ي�سمى
(الهيموفوبيا) �أي اخل��وف ال�شديد من ر�ؤي��ة ال��دم� ،أي�ضا
فوبيا اخل��وف من احليوانات امل��ع��روف با�سم (زيوفوبيا)
مثل اخلوف من النمور والأ�سود .ويف الع�صر الراهن هناك
ما ي�سمى (�سايرب فوبيا) �أي اخلوف من الكمبيوتر وغريه
من التقنيات احلديثة.
اخلوف مقابل اخلطر :عندما ندرك �أن اخلوف عبارة عن
توقعات غري حقيقية وزائفة لظهور حقيقي ،و�أننا جميعا
نولد بغريزة اخل��وف التي ميكن �أن حتمينا م��ن اخلطر
احلقيقي ،بعد ذل��ك مل��اذا ن�سمح خلوفنا �أن ي�صبح فوبيا؟
اخلوف يكون عاطفة �إيجابية لو مت ا�ستخدامه يف حمايتنا
من الأذى وال�ضرر .وال�سبب الذي ي�صنف من �أجله اخلوف
على �أن���ه خ��ط�ير؛ لأن���ه ي�سبب القلق وال��ت��وت��ر .وم��ن هنا
اخلوف ال يكون خطرا حقيقيا� ،أما اخلطر فيكون حقيقيا.
اخل��وف �شيء متخيل� ،أم��ا اخلطر فهو �شيء حقيقي .لو
�سمحنا للخوف �أن ي�سبب ويحدث توقعات غري حقيقية
وخ��اط��ئ��ة ،ه��ذا �سيجعلنا متوترين ون�شعر بالقلق .ومن
هنا ،ت�صبح املخاوف خماطر حقيقية .على �سبيل املثال:

عندما نغو�ص يف �أع��م��اق املحيط ،ون�شاهد �سمكة قر�ش
كبرية و�ضخمة ،اخلوف يجعلنا نخرج �إىل �سطح املاء ،وال
نظل يف الأعماق .هنا اخلوف ميثل حافزا ومثريا ورد فعل
حلمايتنا من خطر حقيقي هو �سمكة القر�ش .لكن افر�ض
�أننا نخاف من الذهاب �إىل ال�شاطئ لأننا نعتقد �أن �سمكة
القر�ش �سوف تقتلنا ،هذا يكون خوفا ولي�س خطرا .هناك
فرق بني اخلوف واخلطر ،اخلطر ميكن �أن يهاجمنا� ،أما
اخلوف يجعلنا ن�شعر باالكتئاب .ويف هذه الأيام ،يف الوقت
احلا�ضر فريو�س كورونا يغلف ويلف العامل .هل هو خوف
�أم خ��ط��ر ح��ق��ي��ق��ي .الإج���اب���ة �أن ال��ذي��ن ي��ن��م��ون وي��زي��دون
اخلوف بداخلهم من الفريو�س ميكن �أن ي�سببوا لأنف�سهم
امل���وت ،حتى ل��و مل مي��وت��وا ب��ال��ف�يرو���س .م��ن هنا فريو�س
ك���ورون���ا خ���وف ول��ي�����س خ��ط��را .ب��ل��د م��ث��ل ال�����س��وي��د �صنفت
ف�يرو���س ك��ورون��ا على �أن���ه خ��وف ولي�س خ��ط��را .بالن�سبة
لل�شباب الأ�صحاء والذين يتمتعون ب�صحة ومناعة قوية
يعترب الفريو�س بالن�سبة لهم جمرد خوف� ،أما كبار ال�سن
ينظرون �إليه على �أنه خطر حقيقي.
عواقب اخلوف:
للخوف ع��واق��ب وخيمة ومتنوعة �أن���ه ي��ح��رم امل��وج��ودات
الب�شرية من القيام بالأفعال بطريقة �سوية وطبيعية،
كما �أن��ه ي���ؤدي �إىل القلق والتوتر� .أي�ضا مينعنا �أن ن�ضع
م�شاكلنا وننظر �إليها م��ن املنظار ال�صحيح� .إن��ه يحول
تفا�ؤلنا �إىل ت�شا�ؤم ،كما ي�سبب يف داخلنا �أ�شياء مدمرة،
وي�سبب نتائج �صحية خطرية مثل �ضعف اجلهاز املناعي،
وال��ق��رح��ة وغ�يره��ا م��ن الأم����را�����ض.ويف ال��وق��ت ال��راه��ن
نرى عواقب اخلوف ون�شعر بها �أكرث من ذي قبل ب�سبب
فريو�س كورونا.

ما �أ�سباب اخلوف وكيف نتغلب عليه؟
�إ َّن �أ���ص��ل وم�����ص��در اخل���وف ه��و العقل ال���ذي ينتج الأف��ك��ار
املخيفة ويجعلنا ن��ح��ول ال��وه��م �إىل حقيقة .وك��ذل��ك من
�أ���س��ب��اب وم�����ص��ادر اخل����وف احل���وا����س اخل��م�����س ال��ت��ي ت��درك
اخلوف وتنقله �إىل العقل.العني مثال ترى احلبل كثعبان،
وتر�سل �إ�شارة اخلوف �إىل العقل ،ثم يحدث العقل ا�ستجابة
عاطفية .ملاذا يعي�ش العامل اليوم يف خوف؟ ب�سبب فريو�س
كورونا .ولعل من �أهم اخلطوات للتغلب على اخلوف هي:
�أوال�-أن نقر ونعرتف �أن اخلوف موجود و�أن��ه فقط خوف
وال يكون مثل اخلطر .ثانيا :اخل��وف ميكن التغلب عليه
عندما نواجهه وال نهرب منه .وهنا حكمة بليغة تقول:
«اخل���وف مثل ال��ظ�لام ال ميكن �أن تتخل�ص منه �أو تزيله
باملكن�سة ،لكن عن طريق نور احلقيقة» ،ثالثا :ا�ستخدام
�سالح الإميان ،كتعزيز �إيجابي للتخل�ص من اخلوف .رابعا:
التحلي بال�شجاعة  .خام�سا � :أن نعي�ش اللحظة احلا�ضرة
ولي�س يف املا�ضي وامل�ستقبل الذي ال نعرف عنه �شيئا.
 ...اقتل اخلوف قبل �أن يقتلك؛ �إننا ندرك متاما �أن اخلوف
مهلك وم��دم��ر �أك�ث�ر م��ن �أم���را����ض ك��ث�يرة .ف��اخل��وف قتل
العديد من رج��ال الأعمال الذين واجهوا م�صاعب كبرية
يف �أعمالهم وجعلهم يقدمون على االنتحار .ومم��ا ال�شك
فيه �أن��ه يوجد فريو�س قتل الكثري و�سيقتل ،لكن الأك�بر
من الفريو�س هو اخلوف الذي �سوف يقتلنا ،يجب �أن ن�ضع
اخلوف خلف ق�ضبان العقل ،نوقفه عن التدخل يف حياتنا،
�إذا مل نقتل اخلوف ف�إنه �سوف يقتلنا .اخلوف �سوف يجعلنا
نتخذ قرارات �أكرث خطورة من املر�ض نف�سه  .اخلوف جعلنا
ال نب�صر احلقيقة ب�أنه �سوف يقتلنا يف النهاية؛ فالأزمات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت ب�سبب اخل����وف م��ن ال��ف�يرو���س
كانت غري م�سبوقة .يف احلقيقة لي�س ال��وب��اء ال��ذي يقتل
ب��ل اخل���وف� .إن��ه دم��ر ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة .ه��ل ن�ستطيع �أن
ن�سيطر على الفريو�س؟ ال ميكن لكن ن�ستطيع �أن نتحكم يف
خوفنا ون�سيطر عليه .حان الوقت لكي نتخل�ص من اخلوف
ون��واج��ه��ه بكل �شجاعة ،ل��و ا�ستطعنا �أن نعي�ش ب�شجاعة
ون�ستخدم فكرنا وعقلنا �سوف نتغلب على اخلوف.
-------------------------------•الكتاب“ :الخوف توقعات زائفة لظهور
حقيقي”.
•المؤلف :اتمان أن رافي.
•الناشرAiR Institute of Realization، :
 ،2020باإلنجليزية.
•عدد الصفحات 248 :صفحة.
* أكاديمي مصري

19

