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 االتصال/صال، وجدلية االنف"السبوْع"طقوس 

األسرة اإلنسانية هى اتمع الصغري الذى حيتضن الناشئ فرتة
 ينمو فيه سنني طويلة، وظيفة هذالرحم اجتماعىاحتياجه 

اتمع ليس جمرد إضافة حسابية لوظيفة أفراده، مثل أى وسط،
األسرة هى آيان ضام له شخصيته الكلية الىت تتجاوز جمرد

 .جمموع أجزائه

 فرد البشرى أن ينشأ بدون أسرة؟هل ميكن لل

إذا آان ميكن للجنني أن ينمو تسعة أشهر ويولد بدون رحم
ألم حتتويه فيصله من خالهلا مشروع مقومات الوجود مث يولد
ليكون، إذا آان هذا ممكنا فإنه ميكن للكائن البشرى أن

 . يوجد وينمو بدون أسرة

 أسرة– لزوسكند العطر بطل رواية –" هل آان لغرينوى
أصال؟ أو ىف أى وقت؟ وحىت النهاية؟ هل آان له رحم آصال حتمله
أم هلا أحشاء وعضو امسه الرحم؟ أم أن األم جنحت ىف حمو ما
قامت به الفسيولوجيا والطبيعة رغما عنها، هذه األم
القاتلة أبناءها، مل ُتَتْح هلا فرصة قتل هذا األبن األخري قبل

يأه رمحها وسط بقايا السمك والعفنإعدامها، هى مسحت أن يتق
 . والقذارة

أصال، مث هو مل يكن" يكن"ألن جرينوى مل يكن له أسرة هو مل 
 أبدا، 

آل املهارات والنبوغ والعبقرية والتأله والقتل، مل حتقق
 له وجودًا بشريا أبدا، 

َقَتَل العذارى ليخّلق من أرواحهن عطرًا يؤهله فيغنيه عن
رة ليكون بشرا، فلم حيقق إال العدم الساحرأن يكون له أس

 .الذاهل

ىف النهاية استعادوه أآلة حلوم البشر إىل رحم الناس حني
وألول مرة يشعرون أم"التهموه حيا ىف مقربة األبرياء، 

  "!!فعلوا شيئا عن حب
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مازلت أتساءل عن مغزى هذه العبارة الىت انتهت هبا
ن، حضرىن أهنمالرواية، وعندى هلا عدة تفسريات غري ما حضرىن اآل

رمبا بفعلهم هذا، قد أرجعوه قسرا إىل رحم البشر من جديد،
لعله جيد البداية داخل الناس، بشرا يولد بسماح، وُيستقبل

يتخلق فيها ومعها وهبا،) رحم اجتماعى(برؤية، ىف أسرة 
ليكون أحد أفرادها وليس إله زائفا معبودا ىف فراغ الضياع

 .والعدم

 : اخلالصة 

من ليس له رحم اجتماعى من البشر، ليس له أسرة، أن من
 اليكون أبدًافهو 

 االفرتاضات األساسية

باملعىن) صحية(االفرتاضات األساسية لتكون األسرة أسرة 
 :، ميكن عرض بعضها فيما يلى"رمحًا اجتماعيا"املتقدم أى 

 .والدية مسئوله ·

 جمال معرىف ·

 تواصل منائى ·

 )أمن مرف(محاية مرفأية  ·

 )مساح باالستقالل(والدة سليمة  ·

 عالقة ممتدة ·

 ):اجلزء األول(معامل الوالدية : أوال

يطلق لفظ الوالدية على الوالدة والوالد، وهذا أفضل
من أن يطلق على الوالد والوالدة، فاألم ذات الرحم
البيولوجى النفسى معا، هى األقدر على حتمل مسئولية النقلة

، وقد رآزت مدرسة العالقة)األسرة) ((ىإىل الرحم االجتماع
–ميالىن آالين (باملوضوع، وهى املدرسة التحليلية اإلجنليزية 

على دور األم ىف القيام هبذه النقلة الصعبة)  فيبرين–جانرتب 
م سالمة هذا التوجه من حيث املبدأ، إال أنواألساسية، وبرغ

هذه املدرسة بالغت ىف حتديد دور األم حىت آادت تلغى دور األب
ىف السنني األوىل، وهذا يعترب عندى من أول التشوهات الىت ميكن

، آما بالغت هذه املدرسة)األسرة(أن تلحق بالرحم االجتماعى 
التطورى(يولوجى أيضا ىف نفى أو التهوين من دور البعد الب

مبا ذلك اعتبارها أن الفكر الفريدى) فيلوجينيا، ووراثيا
 .هو بيولوجى أساسا

االنتقال من رحم األم إىل رحم األسرة عملية ليست هبذه
البساطة، فالطفل داخل رحم األم ميثل هلا دعما، وتفوقا،

 وتأهلا بشريا طيبا، 

دعم أنه بانفصال هذا ال-أو نتصور–ولنا أن نتوقع 
 : عنها حيدث ما يلى) السرى(الداخلى 
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تقاوم االنفصال، ىف نفس الوقت الذى تفرح بهإهنا ) أ(
 وتنجزه، 

ولعل آالم الوضع هى إعالن عن هذه املقاومة، ىف حني أن جناح
 .الوضع هو إعالن السماح هبذا االنفصال

إهنا ال تصدق هذا االنفصال بسهولة، وتكاد ال توافق) ب(
ا تدعمه، فهى حتتاج إىل شحذ وعىعليه، حىت بعد أن يتم، لكنه

االدراك، وإطالق مزيد من قدرات السماح ىف حميط من األمان، حىت
 االنفصال هو حدث رائع آِمٌن لصاحلها،  أن هذا-جدا–تصدق 

 . وصاحل من انفصل عنها

 وَبَعْيدها) الوالدة(دالالت طقوس 

 أثناء الوالدة وبعيدها: أوًال

الوالدة ىف مصر من هذاو" السبوع"قمت بقراءة طقوس 
 :املنطلق على الوجة التاىل

 قبيل الوالدة وأثناءها حتضر أم داعمة لألم الوالدة-1
، مما يتيح هلا)سواء آانت األم احلقيقية أو أى أم بديلة(

على صدر أمها، وهى مسندة" تتقطف"أثناء طلق الوالدة أن 
مبثابةقرأت ذلك باعتباره ظهرها إليها ىف ثقة آافيه، وقد 

الدعم اخلارجى وهو يطمئن الوالدة إىل أن خروج الدعم
الداخلى منها لن خيل بتوازا ألن هناك ىف اخلارج من يسندها

 .ويساندها

 حىتويتناوب األمل مع السماح أثناء الوالدة يتواآب -2
ينتصر إعالن اخللق، ولألسف فإن االستسهال الطىب التوليدى

 األمهات املعاصرات من هذه اخلربةاألحدث فاألحدث حيرم أغلب
اهلامة، بإعطاء ختدير خفيف أو باإلآثار من عمليات القيصرية

 .ألسباب ليست دائما موضوعية ىف هذه الفرتة

ال( تعد األم الكبرية البنتها الوالدة فرخة بأآملها -3
لتأآلها) يصح أن ُتجزَّأ أو تقطع أو يشارآها فيها أحد

ا رمز مللء الفراغ الذى توّلد عن خروجوحدها، وآأهن" حباهلا"
 .آامال، برمز آيان آامل أعدته أم الوالدة) الداعم(الطفل 

 يتم إعطاء فرصة سبع أيام آفرتة انتقالية تتعرف-4
– بصعوبة وفرحة معا –فيها األم على ما حدث لعلها تتأآد 

أن َمْن آان بداخلها أصبح اآلن منفصال عنها، وهنا تقوم
الطبيعية بدور رائع، ليس رد تغذية الطفل مبا هوالرضاعة 

حقه الطبيعى، ولكن أيضا بالتدرج مع األم، لقبول الواقع
، الطفل ملتصقااقرتابا وابتعادااجلديد، من خالل احلرآة 

بثديها يوصل إليها أنه مازال جزءا منها، لكنه ليس آذلك
ضعة،طول الوقت، فهو سرعان ما يبتعد، أو ُيبعد بعد الر

رمبا أدى إىل إقناع األم أوال أن اخلروج ليس معناه االنفصال
القاسى، وإمنا هو يعىن بداية رحالت حرآية النمو ذهابا

 !.وإيابا
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 طقوس السبوع

يأتى بعد ذلك دور احتفالية السبوع الرائعة، وقد 
 :قرأهتا على الوجة التاىل

بعد السماح لألم هبذه األيام السبعة لتتعرف من خالهلا على
مبا ينبغى لدعم ذراع) األسرى/الشعىب(يقوم الوعى ما حدث، 

االنفصال، مبا يسمح أن يكون ذراع الوصل أسهل حرآية وأجنح
يدرك الوعى الشعىب أن الوالدة مازالت ال تتبني واقع. مناًء

وقد(االنفصال مبا يكفى، أو األرجح أهنا ال تريد أن تعرتف به، 
، وىف)ه أن يتم جداتكون ىف قرارة نفسها ال تريد أن تسمح ب

نفس الوقت هى حريصة على أن يتمادى االنفصال إىل غايته
 .لريتد إليها وهكذا

ميكن افرتاض أنه ىف األحوال األقل طبيعية أن بعض األمهات،
مع آل رضعة، يتصوْرن إمكان استعاده الطفل إىل الداخل، ومع

ملالبس الطفل هى تستعيد السماح له) ِغَيار(آل تغيري 
 مرة أخرى، تتعمق حرآية–تواجد منفصال عنها، ومن هنا بال

، الىت سوف تستمر بعد ذلك طول العمر آماالسماح واالسرتجاع
 .سيأتى ذآره ىف يوميات الحقة

اآتشفت أن طقوس السبوع قد صاغها الوعى الشعىب ملساعدة
األم على مزيد من الوعى املوضوعى بفعل االنفصال، آل طقوس

 :ميكن إجيازها ىف الفرض التاىلالسبوع تقريبا 

األم، أن ما آان بداخلها أصبح) وحرآة(إا إلبالغ حواس "
اآلن منفصال عنها، وأن عليها أن تقبل، ذلك وأن تتأآد من

 فتسمح به ألنه بداية حرآية تعيد ذلك، وأن تفرح بذلك،
 .إليها ما أجنزته على مستوى آخر ىف رحم األسرة

 لى الوجه التاىلنقرأ تطبيقات الفرض ع

 إن وضع الرضيع ىف غربال حتمله األم أثناء التجوال-أ
بشهاده(باملنزل إمنا يعلن لألم أن مكانه مل يعد بالداخل 

 ).الشهود اهلائصني من حوهلا

 إمنا يبلغ مسع–  مع الزغاريد والفرحة–دق اهلون  إن -ب
أصبح) الذى قد يبكى لسماع الدق(األم أن هذا الكيان 

 ).بشهادة الشهود أيضا(ها خارج

، يبلغاللف بالوليد ىف أرجاء املنزل حجرة حجرة إن -جـ
األم أنه بالتأآيد أصبح خارجها، ليس فقط ىف سريره

 .جبوارها، ولكنه أصبح خارجها ىف آل مكان ىف البيت) أولفته(

حني يوضع الطفل على األرض وختطيه مث تأتى أهم خطوة -د
، لعلها تتأآد املرة بعد املرةراتاألم ذهابا وجيئة سبع م

أنه أصبح، وبالرغم من أنه بني ساقيها، إال أنه أصبح
خارجها وأن احلرآة الدؤوب، ذهابا وجيئه من جانبها أوال، مث
من جانبه الحقا، هى هى الىت سوف تنظم العالقة وتؤآد
االنفصال الطبيعى بينهما ليتخلق نوع آخر من التواصل

 .احلرآى اإليقاعى
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 تلك الطقوس الدالة، والىت حُرمت منهاهذه هى بعض معاىن
آثريات من أمهات اليوم، بال أى مربر إال الرتاجع عن عاداتنا
سواء إمهاال أو تقليدًا لعادات غرينا، أو نتيجة لالفتقار إىل

 . منطق نفعى جاهز واضح يربرها

 دالئل من أعراض مرضية مألوفة ىف فرتة النفاس

نفاس أساسا، بعض األعراضآثري ما يصيب األم، ىف فرتة ال
النفسية الىت تصل إىل درجة املرض النفسى أحيانا، مما ميكن
إرجاعه إىل خلل ىف التعامل مع هذه احلرآية النمائية دخوال

االتصال،/وخروجًا، أو من العجز عن استيعاب جدلية االنفصال
 :والعجز عن اإلعداد هلا، ومن ذلك

آآبة"ا يسمى من الوالدات مب% 60 تصاب حواىل -أ
، وهو نوع من االآتئاب الطفيف العابر الذى يزول"النفاس
 خالل حواىل أسبوعني، وقد يكون رمزا– دون عالج عادة –وحده 

 .آلالم الفراق قبل التأآد من محيمية العالقة اجلديدة وروعتها

أحيانا حىت( قد يظهر على األم صعوبة ىف تقبل الوليد -ب
مما يبدو آأنه نوع من)  إرضاعهإعالن الكراهية أو رفض

االحتجاج على هذه اخلطوة، وآأن الوليد هو الذى عملها دون
 .استئذان أمه

 قد تصاب الوالدة بذهان النفاس بأنواعه مما قد يشري-جـ
إىل نوع من اختالل التوازن، نتيجة للفراغ الذى نشأ من هذا
االنفصال دون أن ميتلئ بدعم تعويضى من اخلارج، ودون
استيعاب أنه ليس انفصاال قسرًا هجرًا، بقدر ما هو إعادة

 .تنظيم العالقة من جديد

الوليد حتدث مع الذهان) أو الشروع ىف قتل( حاالت قتل -ء
أو الشروع(الصريح عادة، أو بدون ذلك ليكون هذا القتل 

هو املظهر الوحيد للذهان، وهو أقسى مظاهر رفض) فيه
شاهده ىف دراما القتل من اهلجر ىفاألمر الذى ن(االنفصال، 

قتل املرحومة: مثال: (احلب عند الناضجني مع اهلوس الغرامى
 ).وغريها...ذآرى

 دور األب

يتجسد هتميش دور األب ىف هذه الفرتة جتسيدا واضحا بشكل
حيتاج إىل مراجعة، ففى الوقت الذى ميكن أن ُيقرأ هذا

املرحلة، ميكن أنهذه  التهميش على أن دور األب ثانوى ىف 
يقرأ على أنه حتميل لألم أعباء زائدة مما قد حيرمها من
العناية بكياهنا املستقل، ليس فقط عن األب، ولكن أيضا عن

 .الوليد

بالرجوع إىل املنطلق األساسى، وأن االسرة هى الرحم
االجتماعى آمحيط حيوى حقيقى، ميكن أن نتبني أن لألب دورا

ىف إسهامه ىف تكامل هذا احمليط احليوى، وأنإجيابيا ال غىن عنه 
الرحم(قيام األب بدوره ىف دعم هذا الكيان األسرى 

 بدًءا بدعم األم، يفسر آيف أن األب اآلن يُنصح ) االجتماعى
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حبضور عملية الوالدة، وأن يكون ىف املتناول طول الوقت،
 دون–خاصة قبيل وبعيد الوالدة، خاصة لو آانت األم واعية 

 حىت تستوعب األمان احمليط مهما–قيصرية ألعاب التخدير وال
 .بلغت اآلالم اجلسدية

وميتد دور األب بعد ذلك بتنظيم مشارآته ىف دعم حقيقى
بالوقت والفعل واإلسهام العملى ىف هتيئه مناخ طيب هلذا

البديل عن واملكّمل لرحم األم إىل) األسرة(الرحم االجتماعى 
 .رحم األسرة

 بعد ذلك مدىاالتصال/فصالاستمرار جدلية االنأما 
 .سنرجع إليه مادمنا نتواصل ونواصلاحلياة، فهذا ما 

آذلك سوف نواصل عرض معامل الوالدية وغريها من االفرتاضات
 .األساسية لألسرة من منطلق ثقافتنا خاصة

 . البيولوجى أيضا باملعىن األوسع- 
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TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 
FORUM INVITATION 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1105


