رواية العائلة*
تأليف :سيلبيا توبرون
الرتجمة عن االسبانية :أحمد يعقوب
" لدينا الفن يك ال نجهز عىل الحقيقة "
نيتشة

البناء الروايئ للفاعل
يف دراساته حول الهسترييا ،وانطالقا من منظور تكوينه العلمي ،وبوصفه اختصاصياً يف مرض األعصاب،
يتفاجـأ فرويد من طبيعة خطاباته ذاتها ،ويقول:
“بالنسبة يل يدهشني ...أن امللفّات الطبية التي أكتبها ،تُــــقرأ كأنها روايات ،فتفتقد بهذا القول للسمة
القاسية ملا هو علمي” .وهو يدرك أن ذلك ليس بسبب تفضيالته الشخصية ،إمنا بسبب طبيعة الفاعل
الذي يشغله .ويف الحقيقة ،فالعالجات الطبية التقليدية ،مثل العالج بالصدمة الكهربائية ،تكون فاقدة
للقيمة عند دراسة الهسترييا ،ومع ذلك فإن «رسدا ً تفصيلياً للمسارات النفسية ،كالذي اعتدنا عىل تلقيه
من الكتّاب ،يسمح بفهم مصدر حالة هستريية « .وقد ع ّوض فرويد اإلبستمولوجيا الطبية للبرص مقابل
ٍ
حقيقي للمعلومات ،ميوضع
كمعط
إبستمولوجية التحليل النفيس للسمع :فلم يعد «املريض» يتكلم
ٍ
إحداثيات املكان وخصائص األمل ،إمنا يخلق حكاية تاريخية عليه أن ينبثق كفاعل فيها.
وال يشري غرض املوضوع إىل أعراض وإشارات ملنظومة الباثولوجية املرضية ،التي قد تم تثبيتها من قبل،
إمنا اىل اكتشاف أو بناء اتجاهاتها ،وما يهم هو قيمتها الرمزية ،التي ت ُـــرسل إىل عامل من الرغبات ،الرغبات
التي مل يتم االعرتاف بها بشكل واع كام هي.
* دراسة نرشت يف Revista de Occidente1999
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نالحظ أن فرويد ال يتحدث عن الهسترييا ،إمنا عن هستريية ما ،وال يقصد معرفة هوية الباثولوجية املرضية كامهي،
إمنا اكتشاف أصل الجندر الورايث ومعاين حالة فردية .اذ إن استيعاب الذاتية الفردية يتطلب ركائز أخرى مختلفة
عن التي تستخدم يف مجاالت عمل القوانني العلمية ،فمنشأ العوارض (املرضية)  ،فقط ،ميكن أن ي ُـــؤ ّرق يف الرواية.
لهذا ال يجب أن نتفاجىء عند عثورنا يف أعامل «فرويد» عىل مصطلحات مثل رواية عائلية أو نظريات
جنسية طفولية ،أو املقارنة املسحوبة بني الرسد يف التحليل النفيس الرسيري واألدب.
من املهم اإلشارة اىل نص فرويد املعنون» الرواية العائلية للمصاب باالضطراب العصبي» ( منشور يف )1909
 ،والذي يبدأه مؤكدا ً أن «حقيقة حالة فكاك الفرد ،الذي ينمو ،من سلطة الوالدين ،هي إحدى الحقائق األكرث
أهمية ،لكن أيضا من األكرث إيالما للتطور» .فهي مهمة ألنها ترتكز بشكل مبارش يف الحركة الديالكتيكية التي
تربط الفاعل مع العائلة من جهة .هذا الربط نجده يف عمل فرويد كله .حيث الكائن البرشي ،فقط ،ميكنه
تعويض نفسه كام هو وسط عالقات ذاتية متداخلة ،والتي يكون وسطها العائلة ،بأي شكل تتخذه.
من جانب آخر ،فإن الوظيفة التعويضية للعائلة تدخل يف توتر مع االحتياجات لالنفصال الذي يجب عىل
الفرد إمتامه حتى يتمكن من الوصول ليصبح فاعالً “طبيعيا” ،إذا كان من املمكن الوصول لذلك خارج
منظومة االنتامء العائيل التي تقرها التبعية وانحدار الساللة وتحرك فواصل الفرق بني األجناس وبني
األجيال .فإذا كان تعريف،ما ميكن تسميته“ ،هوية شخصية” يتحدد من قبل موقع الفرد يف تسلسل جنيني
والدي ،فإن االنقطاع مع تحديداته يكون مهامً جدا ُ مثل الرفع التأليهي لها نفسها ،لكن هذا التحرر ،ليس
فقط ال غنى عنه لكل كائن برشي ،إمنا ـكام يؤكد فرويد أن تقدم املجتمع يعتمد بشكل أساس عىل تلك
املعارضة بني األجيال .اذ أن بعض املختالت عصبياً يك ّن محكومات بالفشل يف تحقيق تلك املهمة.
أما بالنسبة للصغار ،فاآلباء ميثلون لهم السلطة الوحيدة واملنبع لكل معتقد .وتكون الرغبة الشديدة جدا ً
واملبهمة للبنات والبنني هي الوصول ليصريوا كبارا ً مثل األم واألب عىل التوايل .لكن التطور الثقايف
يقودهم ملعرفة خصائص آبائهم ومقارنتهم بآخرين .ويقودهم إىل الشك يف شخصية األب الوحيدة التي ال
ميكن التساوي معها .يف الوقت نفسه ،فإن تجاربهم غري املشبعة يف العالقة مع اآلباء  ،تحثهم عىل انتقادهم.
ويف هذا املسار يتدخل ضغط التمرد الجنيس ،املثار باإلحساس باإلذالل .وال تنقص املناسبات التي ميكن
للطفل فيها أن يشعر أنه مغبون أو منزاح يف ما هو متعلق بحب اآلباء ،الذي عليه أن يتقاسمه مع إخوانه.
فاالنطباع بأن حبه ليس متبادال يتم التعبري عنه يف فكرة (بشكل شائع يتم تذكرها الواعي يف املراهقة) بأنه
طفل تم تبنيه أو التقاطه .وهذا ال يحدث فقط لألشخاص املضطربني عصبياً ،بل للكثري من أولئك املتأثرين
بشكل عام ببعض القراءات(،أو علينا أن نضيف اليوم ،األفالم أو املسلسالت التلفزيونية)،الذين يفرسون
بهذا املنهج السلوكيات العدوانية آلبائهم سواء كانت واقعية أو متخيلة.
هذا اإلقصاء البدايئ لآلباء يسميه « فرويد» برواية عائلية تتحدث عن نشاط غريب خاص جدا ،ترتكز ثيامته يف
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العالقات العائلية التي تتضمن ما هو جوهري إن كان بخصوص املريض العصبي أو لكل عبقري عظيم .وهي
تتمظهر أوال يف األلعاب الطفولية ،وفيام بعد يف األحالم الليلية التي تضغط كثريا ً حتى إىل ما بعد مرحلة البلوغ.
هذه األحالم الليلية مثل كل فنتازيا تتجه إىل تحقيق الرغبات وإعادة خلق الحياة الواقعية بشكل أساس
لهدفني هام :اإليروتيك والشغف مع أنه خلف الثاين يختبئ األول ملرات كثرية .عندئذ تنشغل مخيلة الطفل
بوظيفة تحرره من اآلباء وتعويضهم بآخرين ،بشكل عام ،آخرين ينتمون إىل طور اجتامعي أكرث رق ّيا.
لكن عملية تعويض اآلباء بآخرين أفضل وأرقى ال تستجيب لرغبات االنتقام عند الطفل ،فقط ،إمنا يف
الوقت نفسه تكون تعبريا ً عن الحنني لألوقات السعيدة املاضية التي كان الطفل يرى األب فيها الرجل
األكرث نبالً وقوة ،ويرى األم املرأة األكرث جامال وروعة .يف املحصلة يبتعد الطفل عن األب الذي يعرفه يف
الفرتة الحالية  ،ويعود إىل ذاك األب الذي رسمه يف سنواته األوىل .وهنا تعكس الفانتازيا األسف عىل ضياع
تلك املرحلة السعيدة .فالرواية العائلية تعيد له املبالغة يف تقييم اآلباء متاما كام كان يجربها يف املايض.
وشكل مديح وتعظيم األباء يأيت من املواد التي تكون يف متناول الطفل ،ويأيت من التقاطاته من الحياة
االجتامعية .وبهذه الطريقة فإن الدوافع املحركة والضاغطة تتشابك بالدوافع املتناسقة بفعل اآلداب
واملجتمع واختالفاتها الطبقية واملواقعية.
يف هذا النص كام يف نصوص أخرى يحرك فرويد ربط املفاصل بني املتخيل الفردي واملتخيل الجمعي،
بني الفنتازيا والحقيقة االجتامعية .وهناك عامل آخر ،فإذا كان يف املضامر األول للرواية العائلية يتجاهل
الطفل الرشوط الجنسية لإلنجاب ،ففي املضامر الثاين يكتشف العالقة الجنسية بني األبوين وأدوارهام
املختلفة وذلك عندما يصل الطفل إىل عمر ميكنه أن يفهم أ ّن « الوالد عىل يقني دامئاًpater sempre -
 “ - certusبينام األم هي اليقينية.
إذن هنا تتحدد الرواية العائلية ،بتمجيد األب لكن بال شك يف األصل األمومي .فيبدأ الطفل يتخيل حاالت
إيروتيكية تبعثها رغبة تعليق األم التي هي الفاعل والغرض للفضول األكرب جنسيا.
ويف حاالت غري وفية وعالقات غرامية خفية يذكر “ فرويد” أيضا حالة اختالف بني كال الجنسني:
الطفل يجد نفسه اكرث ميالً ليجرب دوافع عدائية نحو األب ،ولديه رغبة شديدة ليتحرر منه أكرث من األم،
ومع ذلك فإن خيال الطفلة يف هذا املجال يكون “أكرث ضعفا” من اآلخرين ،فهي ال تنشغل بالخصوصيات
التي للرواية العائلية األنثوية.
وبالرغم من ذكر االختالف ،ميكننا اإلشارة ،باالستناد إىل (ماريان هريش  ((()Marianne Hirschأ ّن
الفانتازيا املتعلقة باملنشأ وبالتمرد ضد سلطة األبوة ترتبط بقوة بخلق الخيال ،فالطفلة ال تجرب يف
 -1ماريان هريش( )-1949أستاذة األدب والنقد املقارن يف جامعة كولومبيا ،وهي أيضاً بروفيسورة يف معهد أبحاث
املرأة ،الجندر والجنسانية.
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العالقة مع األم رصاعا عىل السلطة كالذي يعيشه الطفل مع والده ،وهكذا سيكون للنساء احتامالت أقل
لتطوير عمل خالق .ومع ذلك ،علينا أن نأخذ بالحسبان كام يؤكد « فرويد « أن الرواية العائلية تنسج يف
لحمة حبكتها عنارص من الواقع االجتامعي ،كاالختالف املراتبي بني الطبقات ،وينتظر فيها أن يتم أيضا
تثمني االختالفات املراتبية بني الحالة الجنسية الذاتية لكل مجتمع أبوي /بطريريك.
هناك قراءة خاصة للرواية العائلية تختص باألبناء الصغار الذين من خالل تلك الخياالت ،متاما كام يحدث
يف املكائد التاريخية ،يجردون أشقاءهم من امتيازاتهم وبالكاد ال يرتددون يف أن يعزوا لألم عالقات الحب
والتنافر األخوي القامئة بينهم .وأحد أشكال تحقيق ذلك هو تأكيد الرشعية الذاتية وإعالن رشعية األشقاء.
ويف مجال آخر يتم إلغاء عالقة االنتامء العائيل مع األخت التي تجذب جنسياً مؤلف التخيل.
يف النهاية ،إن الرواية العائلية هي تساؤل تحقيقي متخيل لألصول :فالكائن اإلنساين فقط ميكنه تعويض
نفسه كام هو من خالل الطريقة التي يؤرخ بها تجربته ،والتي مجالها العالقات العائلية ،لكن إذا كانت
التجربة السيكولوجية الفردية لبنيوية العائلة هي من خاصية خطابية ،فعىل الفاعل نفسه أن يبني ذاته
بالرسد وبالوهم .ومن خالل الوهم املخادع يتبوأ الطفل التناص األوديبي ،حسب التحليل الرسيري للجنس
البرشي للفاعل يف ثقافتنا ،يف الوقت نفسه الذي يعيد الخلق بطريقة خاصة.
الرواية العائلية ،إىل حد معني ،توازن التنافر بني الواقع االجتامعي والقانون والرغبة ،و بني الوقت الذي
يلعب باالختالف بني الرجل واملرأة ،األب واألم ،آباء و أبناء ،أبناء وبنات  ،أخوة كبار وصغار.
عىل هذا املنوال تتحرك الرغبة بني مفاصل الرسد كرسد مفرد يف الوقت ذاته الذي تتموقع فيه تجربة
العائلة يف جنس كل الرسد.

الرواية العائلية إبداع أديب اختالف بني األجناس
مع أن «روالن بارت» يرى يف «لذة النص» أن كل رسد هو كشعراء الخيول يف الجيش .فثمة من يركب
خيل أوديب ،يف القياس الذي يتم فيه التحدث بالتاريخ .وهذا شكل من تحري الرصاعات ذاتها مع القانون،
والدخول يف «ديالكتيك» الحب والحقد.
فالرواية العائلية ال يتم تقدميها كنموذج صلب ،إمنا كنموذج للتوخي ،أن تكون متعددة الوجوه ،وأن تطبق
عىل كل طبقات الرغبة ،متاما ،وأن يكون باستطاعتها أن تُث ِّمن يف التطورات األدبية نفسها.
عىل سبيل املثال فإن «مارثا روبرت» تعترب بأن املرحلة األوىل للفانتازيا نحو الجنس تتعلق بأدلة قطعية
للّـقيط وتدرس تطورها وتناميها يف األحاديث الفانتازية ويف روايات كل من ( رشينت ،ترويس  ،رسفانتس ،
هوفامن ،نوفالس ،ملفايل ،كافكا ).فإن «روبرت» تعرف املرحلة الثانية التي تم تجنيسها كإثبات للزنديق،
وتضعها يف أصل التخيل الواقعي لـ(بلزاك و دوستوفسيك وتولستوي وبروست وفوكرن و ديكنز ) مع ذلك
فإن «روبرت» تتبع الرسم البياين الفرويدي وتالحظ أن الطفل فقط،ال توجد أية إشارة إىل طفلة ،يرفع
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األب إىل مملكة الفانتازيا ،بينام األم تبقى بشكل ثابت راسية يف الواقع،مطرودة من املسار،الذي تسميه
املؤلفة «عملية التخيل» .فالتخيل ينقح موقع األم ويتحرى حالتها الجنسية ،لكن ال يعوض هويتها.
هذه األم الواقعية تتحول إىل غرض أللعاب الفنتازيا للطفل ،فيحولها إىل صنم معبود ،بينام األب يرتقي
إىل طبقة ذات امتياز أو إىل األرستقراطية ،وكنتيجة تم خفض األم.
(م.هريش  ) M.Hirschيعترب أن يف هذا النموذج ال توجد للطفلة فرصة لتعوض األم بشكل تخييل بالشكل
الذي يكون مبقدورها إكامل التعارض بني األجناس ،وبني تحرير اللعب التخييل للطفلة ،إذ من الرضورة
إلغاء األم من التخييل/الوهم.
إن “ فرويد” نفسه ويف عمل عنوانه ( الشاعر والفانتازيا ) يالحظ أن الرجال ينزعون اىل أن يحلموا بالقوة
والشغف ،بينام فانتازيا النساء تتحدد يف املجال اإلريوتييك مرتكزا ً يف هيئة األب أو األخ الذي يصل إىل
امتصاص رغباتهن الشهوانية.
لكن "هريش" يؤكد عىل دليل إثبات “أنوثة”،الذي ميكن استقراؤه من النص الفرويدي ،بأ ّن غرض فانتازيا
الطفلة هو الجنس،وسلطة اآلباء واإلخوة ،واألزواج ،يتم تبادلها يف هذا االقتصاد السيكولوجي  .ألن هويتها
األكيدة هي عدم اليقينية دامئا ـ “ sempre incertusـ” ودورها هو املرغوب دامئا .ففي تخييل الطفلة
لألب سلطة مخولة لرتميزية الذكورة “  “ penne \ o\ faloالقضيب أو العصا ،عىل خالف الطفل الذي
يحلم بتحقيق السلطة املتعلقة مبوقع األبوة آخذا مكانة األب ،بينام الطفلة تربط ذهنيا اإلثارة والشبق
والطموح ،ألنها تتوق للوصول إليه من خالل الزواج.
يف املحصلة.إن الرواية العائلية األنثوية املتضمنة يف تأكيدات “ فرويد “ تتأسس عىل إلغاء األم واالرتباط
مع زواج/أب .ومع ذلك ،إذا اهتممنا مبفهوم “ فرويد “ للنفي ،negation/سنجد أن إلغاء األم ليس أكرث
من االعرتاف والتعزيز بأهميتها الغامرة .كام يف املثال الذي يقرتحه “فرويد” نفسه بهذه امليكانيكية
الدفاعية ،عىل أنها شكل من اعرتاف يشء قد تم اضطهاده مع أنه يلفظ تحت شكل قواعدي سلبي ،إنه
اإلشارة ملريض يقول “ :تسألني من هذه الشخصية التي تظهر يف منامي ؟ ليست أمي”.
“فرويد” يفهم أن هذا هو شكل من االعرتاف مع أنه ليس إقرارا ضمنيا أنها أمه .بينام يوحي “هريش” يف
الروايات الواقعية للقرن التاسع عرش التي كتبتها نساء “ :أنه شكل اضطهاد ملا هو أمومة الذي يولد التخييل”.
هذا ال يشمل دراما عالقات االبن مع السلف الجنيس نفسه ،إمنا يشمل الزواج كوسيلة وحيدة تسمح لتواريخ
النساء أن يشاركن يف دينامية الشهوانية،والطمع ،والسلطة ،والرشعية التي تعوض الدوافع للتخيل الواقعي.
مع ذلك يتضح أن الرواية بسبب تعدد أصواتها ،تسمح بدراسة التالعب الداخيل بني األصوات املختلفة
التي تكشفها الخطابات يف الرصاع والتساؤالت عن املفاتيح واملصطلحات الثقافية السائدة .بهذا الشكل يف
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روايات القرن التاسع عرش التي كتبتها نساء ميكننا العثور عىل إثباتات تساهم ،بل يف الوقت نفسه ،تطرح
أسئلة ملجموع الصيغ الرصفية األنثوية الضمنية يف منوذج رواية فرويد العائلية.
يف أعامل مثل “ “Emmaلـ”جان اوسنت”،ميكن مالحظة محاولة ملكافأة البطلة بإضاعة األم  ،ولتعويض اآلباء
السلطويني برجال آخرين موهوبني .مواصفات ميكن أن نسميها أمومة تم جمعها إىل السلطة األبوية .يف هذا
املتحول لدافع الزواج ،فإن الفاعل الذكوري يأخذ شكل األخ القادر عىل تقديم التأثري ،يف الوقت نفسه،الذي يعرج
عىل مسائل الرشعية والسلطة املركزيتان يف الدالئل .إضافة لذلك فإن دستورها األخوي  /سفاح القرىب ،ميكن له
أن مينع تحول البطلة إىل أم ،ما يجربها عىل االختفاء من الربهان كفاعل للتحول إىل غرض مادة لفنتازية ابنها.

“الرواية البطريركية “ ...ما هو متخيل اجتامعي

من املهم املالحظة أن الرواية العائلية التي درسها «فرويد»،من خالل تحليل حاالت خاصة،والتي تظهر مجاالتها
غري املحصية يف أعامل التخيل ،ميكن ربطها مع ما يعجبني أن أسميه «الرواية العائلية للثقافة البطريركية ».

ومن وجهة النظر األنرثوبولوجية ،إن» األمومة واألبوة» هام مفهومان يرتبطان مع مفاهيم القرىب
والتبعية وحركة انتقالهام ،ويف الوقت نفسه ،مشكلة االنتامء العائيل تنقلنا إىل الشكل الذي من خالله تعيد
املجموعات البرشية املختلفة حضورها وتنظريها ملسارات اإلنجاب من حيث املفهوم والحمل والدور الذي
يخص كل واحد من الجنسني يف تلك املسارات.
بهذا املعنى فإن «فرانسواز هرييتري» تؤكد أنه مل يثبت قطعيا أن نظامً مختلفة جذريا يف متثيل هذه
السيطرة تتطلب ترميزا ما ،يختلف جذريا مع آلية عمل األمومة واألبوة .و بالعكس ،فإن األنرثبولوجيا
ترصد الكيفية ،من خالل تباين الثقافات ،وترسم الخطوط األولية بالنسبة لخلق املفاهيم ملشاركة كال
الجنسني يف تشكيل أجيال جديدة من البرش.
إن مفهوم ما هو أنثوي ،أمومي يحلو تقليصه إىل املادة ،وإىل الهدوء وإىل السلبية ،بينام مفهوم ما هو
ذكوري /أبوي يتقدم بوصفه من ِتجا بتفوق .ومن الرضوري التوضيح أن خلق هذه املفاهيم ليس له طابع
كوين ،لكن يبدو أنها األكرث تداوال .ففي بعض املنظومات التفكريية يتم اعتبار السائل املنوي شيئاً مادياً،
وبالطريقة نفسها الدم األنثوي.
مفهوم “أنثى” مل يتم التفكري فيه دامئا عىل انه ملتصق و فاعل إيجايب ،بينام أعطيات األب /األم تتغري يف
متون ثقافية متباينة .يف املحصلة ميكننا االدعاء بوجود رواية عائلية تسيطر عىل املتخيل الجامعي وتوازي
ما يبنيه الفرد عندما يؤرخ تجربته العائلية املركزة يف «ال متاثل جذري» بني مفاهيم األمومة واألبوة:
وبينام األول سيأخذ مساره الطبيعي مقلصا اتساعه البيولوجي ،فإن الثاين سريفع إىل مقولة مفهوم روحي.
يف مصادرنا التاريخية ميكن مالحظة الالازدواجية لصورة األب :فبعد األبوة االجتامعية نفسها للمجتمعات
األمومية ،أخذت متوضعها يف األبوة البيولوجية ،وبدأ األب يؤسس تبعيته الذاتية انطالقا من “ تجعد “
األم معوضا ومزيحا لها.
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يف امليثولوجيا األوملبية عىل سبيل املثال فإن “ زيوس” خلع اآللهة خالقة األرض عن عرشها واستحوذ عىل
قدراتها الخالقة .
وحسب رواية (هيسيود  ((()Hesiodeفإن «زيوس» كان قد بلع عشيقته (ميتس  ) Metisوهي حامل بـ”
أثينا” ألنه لو مل يفعل ذلك لكان قد تم خصيه وخلعه عن عرشه.
“سفر التكوين هذا” جعل أثينا تولد من رأس والدها وهي عاجزة عن خلعه عن عرشه .بالطبع فإنها مل
تنجب من (ميتس )Metisالكائنة األنثى القادرة عىل إعطاء والدة وريث لـ»زيوس».
يلتقط «اسخيلوس» فكرة أنها ليست األم،إمنا األب الذي ينتج .أما «أرسطو» فكان عليه أن يعيل العقل بعد
ميض قرن عىل ما كان «اسخيلوس» قد فعله ،حيث االبنة هي فقط من يعطي املادة وتنتظر بهدوء لتكون
مخصبة ،بينام الذكر ينقل الشكل والروح يف املفهوم القدري الذي يجعل من الكائن الحي كائنا إنسانيا.
لقد الحظ «نيكول لوراكس  (((»Nicole Lorauxأن املرشوع السيايس األثيني كان يطمح إىل تشييد مكان
مديني (مدينة) ،حيث الطفل يتم تعريفه منذ والدته كمواطن ،األمر الذي يتطلب إقصاء ملخطط ثان
هو األصل األمومي املقموع من قبل مجازية الوطن .وكمثال فإنه يذكر املدونات الجنائزية املنقوشة عىل
قرب(دميسثينس  ((()Demostenesوالتي متنح األثينيني منشأ ثنائياً ال يتضمن أن يكون قد ولد من أب ما
وأم ما،إمنا يربط « كل واحد يف فردانيته إىل أب ما والجميع بشكل جمعي ( )...إىل الوطن».
بهذا الشكل يؤكد « لوراكس« أن أرض اآلباء تحتل مكانة األم إىل درجة قصوى متحو فيها معانيها :وبدالً
من معادلة بحدين أم -أب  ،فإن الثنايئ أب  -وطن ينتقل ليتوىل فعالية ثنائية زوجية أبوية.
هكذا يتحقق الحلم اإلغريقي بـ «الحصول عىل ولد خارج النشاط اإلنجايب» (حلم تجعله تقنيات إعادة
اإلنتاج ممكنا يف أيامنا).
مني الذكر ”.الوجود من كائنات صافية سياسيا” ففي األسطورة يوجد
األثينيون استقبلوا أثينا عذراء مل يدنسها ُّ
 - 2هسيود أو هيسيود أو هزيود أو هيسيودوس هو شاعر إغريقى مشهور ،وهو يصور عرص حكم األرستقراطية
يف بالد اإلغريق .ولقد أمدتنا األشعار التى نظمها هيسيود ببعض املعلومات الضئيلة عن نسبه وأصله وشخصيته.
 - 3نيكول لوراو ( )2003 -1943مؤرخة فرنسية ألثينا الكالسيكية .ولدت يف باريس وتوفيت يف األرجنتني ،درست
الكالسيكيات يف الجامعة قبل أن تكتب رسالة الدكتورة تحت ارشاف بيري فيدل ناكت .من أهم أعاملها املعروفة
«ابتداع أثينا :الخطب الجنائزية يف املدينة القدمية ،وكان لها تأثري يف ظهور الجندرة كمقولة مهمة يف تحليل تاريخ
اإلغريق القديم .وصفت كـ «مؤرخة بنائية بارزة».
 - 4دميوستيني (دميوستيني أو دميوسثينيس 384 ،ق.م 332 -ق.م) كان رجل دولة إغريقي وخطيباً بارزا ً يف أثينا
القدمية .تشكل خطبه تعبريا ً هاماً للمهارة العالية للثقافة األثينية القدمية ،وتوفر فهامً شامالً لسياسة وثقافة اليونان
القدمية أثناء القرن الرابع قبل امليالد.
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إخضاع للذكر .بينام يف الحقيقة يوجد قطع بني بث الحيمل وولوج املرأة  ،فاألرض  Geaتفتح لتستقبل حيامل
(هيفايستوس ((()Hephaestusاملتجهة إىل أثينا التي تبقى هكذا منبوذة من خلق املواطنني.
يف الرواية التوراتية نعرث عىل عملية مشابهة :يف األسطورة التي صهرتها الحضارة اليهودية املسيحية ،فإذا
كان آدم قد خلق من قبل الرب املذكر من غري تداخل أي مفهوم أنثوي ،فإن حواء عندما خــ ُـلقت من ضلع
أدم أصبحت كائنة مخلوقة مرتني من الرجل .بهذه الطريقة عند تعليق املفهوم األنثوي يف خطة إخضاع
للذكر ،فإنه يتم انتزاع ملكية الطاقات من األول لريسو املزاد عىل الثاين.
أسطورة والدة حواء تبينّ كيف الخلق يغتصب ،كأن للخلق خصائص اإلنجاب .وبشكل قاطع فإن الخلق
األبوي يرمز إىل السلطة التي يستويل البطريريك بها عىل زوجته وأبنائه.
إن أسطورة املفهوم الطاهر متثل خيارا آخر للرواية نفسها :الالهوت الكاثولييك يعرف بالروح املقدس
الحقيقة الفاعلة نفسها للبذرة اإلنسانية مع أنه يف هذه الحالة يكون األب من طبيعة قدرية غيبية.
إن معاين األبوة هي نفس املعاين عندما يتم التطرق لألب اإلنساين  .ومع أن مريم هي وحيدة بني كل
النساء ،فإنها يف الوقت نفسه منوذج ملعاين األمومة.
يف التقاليد املسيحية كام يدعم (كارول دالين  )Carol Delaneyنظرية اإلنجاب التي أخذت مثلها من هذا
النموذج ،هي سرية تم بعث الروح فيها أو انها اقتلعت من طبيعتها يف النظرية الشعبية التي سيطرت عىل
الغرب خالل آالف السنني.
هنا املفهوم سيكون أحادي الساللة ،واإلنجاب الذي يفرتض أن االبن يتكون بشكل جوهري يف منبع وحيد.
هذه النظرية – من الخري أنها ليست عاملية وليست محددة عىل املسيحية  -ملتصقة بالعقيدة الالهوتية
للوحدانية .وهذا ال يعني أن يتم التطرق لعقيدة نرشتها األديان التوحيدية ،إمنا تسجيلها بطريقة رمزية،
يف السلوكيات والقيم والقوانني والدساتري ،يف املنطق الثقايف لهذه التقاليد.
 - 5هيفيستوس أو هيفايستوس أو هيفست هو ابن لزيوس كبري اآللهة وابن لهريا وأخ لهيستيا ،ربة الصبا والشباب
والجامل واإلله آرس رب الحرب .وهو رب الحدادة والنار والصناعة والربونز يف امليثولوجيا اإلغريقية .هو من شج رأس
أبيه زيوس لتخرج منها أثينا ،وزوج للربة أفروديت.
قصة الوالدة :هوى هيفايستوس من السامء عند والدته إىل قعر بركان فتشوه جسده وصار اإلله األعرج ،وأقبح اآللهة منظرا ً،
عكس أخيه الجميل فاملت عنه أمه ،وربته الحوريات يف البحر فحذق الصناعة والحدادة ،وصار إله النار .مل يحتفل أحد
بوالدته فقد انتظرته هريا نفسها بصبي جميل ليحبه زيوس ويتوقف عن خيانتها ولكنه كان شاحباً وقبيحاً.
زواج هيفستوس ،تزوج هيفيستوس أفروديت إله الجامل والرغبة كعقاب فرضه زيوس عليها فخدعته ومالت إىل أخيه
الجميل آرس مام أورثه مرارة كبرية ،كام أنه هو صانع باندورا أول امرأة يف األرض ،وهو الصانع املفتان ،وباين بروج أوليمبوس
اإلثني عرش ،أو منازل اآللهة ،كام أنه صانع أسلحتهم ،وهو الذي فلق رأس زيوس لتخرج منه آثينا بكامل قوتها وزينتها.
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ما ميكن تأكيده ليس أن املرأة ال تعطي شيئا لإلنجاب ،بل عندما تستقبل األم وتتغذى فإن األب يخلق ويبث.
يف حالة والدة العذراء ،إنه الرب الذي يخلق االبن ،بينام مريم ،فقط هي وسيط لتمظهر خلقه ،ومن
خاللها تصبح الكلمة لحام .فيام بعد فإن مساهمتها هي ما تفعله بابن الله شخصا من لحم ودم ،لكن منشأ
وجوهر وهوية املسيح تتأىت بشكل خاص من األب .فاألب واالبن هام يشء واحد.
دور مريم ثانوي ،مستقبل ٍ
ومغذ ،هذا التمثيل لوظيفة جيل الوعي التي ليست خاصة باملسيحية ،إذ أن
أرباباّ كرثا ّ لديانات أخرى قد تحدثو عن عذراء ،من قبل تداخل مفهوم روحاين،إنها هي ذاتها التي نعرث
عليها يف النظريات الشعبية حول التوالد.
يف التقاليد التوحيدية «األبوة» ال تعني بشكل واضح الوعي بأن اإلنسان لديه دور يف تكوين الولد ،فاألبوة
تعني أن الدور الذكوري ميكن تأويله باعتباره الوظيفة التوليدية والخالقة.
يف العهد القديم كام يف القرآن يتم التأكيد عىل أنه يوجد مفهوم واضح فقط .يظهر يف مستويات القدر
والبرش .القدر هو خلق وطاقة ،وهو املبدأ الذي يشجع العامل ،وهو ذكوري .
وبشكل ضمني أو واضح ،فإن سبب التحالف البنيوي والرتميزي بني الله والبرش أن هؤالء يتقاسمون
حيامله ،بالشكل الذي تكون فيه رفعة شأنها تبدو وكأنها يشء طبيعي .فعندما خلق الله اإلنسان األول
منحه السلطة لتواصل الخلق بواسطة حيامله ،دون أية مرجعية إىل املفهوم األمومي.
كذلك يف سفر التكوين ميكننا أن نق ّيم التفتيش عن متوالية لألنساب ذكورية املعامل واستثنائية،التي تؤسس
بشكل دقيق جدا ملن يلد اآلخر.الدور الذكوري يف اإلنجاب يعكس يف نهايتة الواسعة قدرة الرب عند خلق
العامل .وحسب مفهوم القدرية ،فإن الحركة الرمزية واملنهجية بني األفكار حول املفهوم  ،مفهوم القدرية،
تقود بشكل قرسي إىل تبجيل األب.
انطالقا من زاوية املنظور هذه من املهم االشارة اىل أن اإلكتشاف املهم يف ثقافتنا مل يكن ،كام يؤكد أحيانا
بغري عبقرية ،تأكيدا للعالقة الفيزيولوجية الكائنة بني رجل وابنه ،إمنا االعرتاف بعطاء املرأة يف توالد األجناس.
ومع أن ( فون باير  ((() Von Baerاكتشف البويضة عام ( ) 1826فإن طبيعة تركيبتها ووظيفتها كانتا
محط جدال يف الدوائر الطبية والعلمية طوال القرن التاسع عرش .بشكل عام يتم اإلقرار بأن البويضة كانت
 - 6كارل إيرنست فون بري ( – )1876-1792إستوانيا ،عامل األجنة والطبيعة االستواين وأحد املكتشفني للتطور يف العلم
الحديث ،ويصنف يف عداد العلامء األكرث فعالية وبراعة يف زمانه .تلقى فون بري علومه الطبية والترشيح املقارن يف
جامعات أملانيا .ويف عام  1819أصبح مدرساً للترشيح وعلم اإلنسان وعلم الحيوان يف جامعة كالينينغراد يف روسيا ثم
عمل مديرا ً لقسم الترشيح يف عام  ،1829وأخريا ً أميناً للمكتبة األكادميية يف سان بيرتسربغ .من أشهر أعامله (أوراق
يف أصل بيضة الثدييات واإلنسان )1827 ،الذي رشح فيه تطور الحيوانات وكذلك (البحث يف تطور األسامك.)1835 ،
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تحتوي وبشكل جوهري عىل مواد مغذية.
ومع إعادة اإلكتشاف الورايث لـ(ماندل ((() Mendelيف القرن العرشين صار باإلمكان معرفة أنها تضم نصف
العطاء الورايث ملستقبل االبن .لهذا تم اإلقرار أن الرجل كام املرأة يساهامن بشكل جوهري وخلقي عند إعادة
اإلنتاج (دون ذكر أن الحمل والوالدة يتم إنتاجهام يف الجسم األنثوي دون تداخل متناظر من الذكوري ).
مع ذلك هذه النظرية مل يتم استيعابها من قبل العامل الغريب حتى أواسط القرن العرشين الذي انتبه إىل
االختالفات املوجودة بني الوعي العلمي والنظريات الشعبية ،بني املعطيات التي تعطي الحقيقة والسبب
والبناء الفانتازي يف خدمة تحقيق الرغبات.
حالياّ فإن تلك النظريات الشعبية األحادية عادت للظهور من خالل الرشوحات التي تقدم لألطفال حول
إعادة اإلنتاج (التاريخ العبقري للبذرة ) ،ويف لغة الحياة اليومية ،ويف الخطاب الالهويت ،ومبا يف ذلك يف
الخطاب األكادميي.
املعرفة العلمية التي تربهن الخاصية الثنائية يف الوراثة لإلنجاب  ،تم تأشريها من قبل عالقات السلطة،
لكنها مل تقر بشكل رمزي ألن الرموز تتغري بشكل بطيء جدا .لكنها تواجه رشحا معارضا ألن التغيري
يف معاين األبوة واألمومة سيمثل إشكالوية يف التعريف املفهومي للفرق بني األجناس والتي ستتسبب
بتنقيحات يف املنظومة االجتامعية ،والثقافية التي أقرتها ومنحتها رشعيتها .يف املحصلة ستكون محاولة
اعتداء عىل الرواية العائلية املسيطرة يف املتخيل الجمعي.

هل هناك انحدار لصورة األب؟
بالتأكيد إن متجيد صورة األبوة التي متيز ثقافتنا ما انفكت تثري تساؤالت طوال التاريخ .ففي القرن التاسع
عرش ،بشكل خاص عندما تطور النقد الهادف لقلب نظام العائلة األبوي بتشجيع من عدة حركات كان
هدفها تقديم إجابة اجتامعية وثقافية ،حيث كان لألنوثة فيها دور مميز.
ففي  1938أشار «جاكس الكان» إىل الرتاجع االجتامعي للصورة املتخيلة عن األب الرتباط ذلك بظروف
ورشوط عدة ـ منها :
العودة إىل فردية الحقائق القصوى للتقدم اإلجتامعي ،ظهور جامعات متوترة بسبب التمركز االقتصادي
والكوارث السياسية ،وعلينا أن نضيف اليوم الحركات املهاجرة ،وتغيري دياليكتيكية العائلة الزوجية.
 - 7غريغور يوهان مندل ( ،1884 -1822التشيك) ،عالِم نبات ،هو أبو علم الوراثة ،وعامل نبات وراهب منساوي
أجرى الكثري من التجارب واكتشف القوانني األساسية للوراثة .أدت تجاربه يف تكاثر نبات البازالء إىل تطور علم الوراثة
وكانت تجاربه هي األساس لعلم الوراثة الذي يشهد تقدماً يف عامل اليوم .ويكيبيديا
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هذا االنحدار يعطي شكال،حسب الكان ،ألزمة سيكولوجية واملفرتض أنها ليست غريبة عن التحليل النفيس الرسيري.
كانت مدينة « فيينا» آنذاك مركزا لدولة كانت وعاء ذوبان لألشكال العائلية األكرث اختالفا ،انطالقا من األكرث
قدما وقد تم هجره حتى األكرث تطورا وتناميا ،ومن آخر املجتمعات املتعصبة للفالحني العبيد حتى األشكال
األكرث تقليصا للرجل الربجوازي الصغري ،واىل األشكال األكرث انحطاطا للثنائية غري املستقرة مرورا بالبطريركية
اإلقطاعية والبضائعية ،وكانت املكان الذي تخيـّل أحد أبناء البطريركية اليهودية عقدة أوديب فيه ،ومع ذلك
فرمبا املصادفة العليا للعبقرية مل يتم رشحها يف « فيينا» و عىل أية حال ،فإن األشكال العصابية املسيطرة يف
نهايات القرن ( )19هي التي أوضحت أنها تعتمد بشكل عريض عىل ظروف ورشوط العائلة.
يعترب « الكان « أن االختالل العصايب كان قد تطور منذ حقبة بدايات تحليل النفس الرسيري ،مبعنى
عقدة طبائعية تؤلف نواة القسم األكرب ملرىض العصاب ،التي تضع تعريفا « العصاب الكبري املعارص»،
وهي املحددة بشكل أساس من قبل شخصية األب “ ،فإنها تفتقد دامئا لنمط ما ،غائب ،مذلول ،منقسم
أو مصطنع» ،هذا النقصان الذي ميكننا تعريفه عىل أنه فشل رمزي ،هو املسبب للنوبات االجتهادية من
جانب ،و لجدلية اإلشادة من جانب آخر.
(فرانسواز هورستيل  ،)Fancois Hurstelومن منظور تاريخي قانوين افرتض أيضا يف نهايات القرن التاسع
عرش «مرسحاً افتتاحياً» رشعياً لألبوة املعارصة  ،بغرض التجاوب مع املطالبة يف فرنسا إلصدار قانون حول
إلغاء الحقوق املدنية واألهلية لوالية األب عندما يتم االعرتاف بكرامة األب.
فالقانون كان يحدد انفصاال بني اآلباء يف مقولتني ،أخيار وأرشار ،وينبذ بعض اآلباء وأحيانا بعض األمهات ،لصالح
االختصاصني الذين تحولوا إىل «آباء أخيار» ،وهذا عقاب لصورة األب الذي أهدرت قيمته ،والذي ال حاجة له.
بهذا القانون ينهار مبدأً قدسية سلطة األب عىل أبنائه التي تركت لتكون شيئا ال ميس وأصبحت خاضعة
آلراء األمان واملنفعة العامة تحت سلطة الجامعة .وكان األدب أحد الفضاءات املحظوظة التي تم فيها نرش
خطوب الدهر النحدار وظيفة األبوة.
رمبا كانت مرسحية األب ( أوغوست سرتايندبريغ  ((() August Strindbergإحدى األعامل التي تظهر
بوضوح كبري الخوف من أن األبوة لن تكون أكرث من ماهية مجازية ،حسابية ،وفعال للغة فارغة.
مع أن الظروف التي كتب الدراماتورغ فيها هذه القطعة خالل شهور كانون الثاين /ديسمرب وشباط /فرباير
من عام  1887كانت ظروفاّ ذات معانٍ كبرية ،كام يستشف من مراسالته يف تلك الحقبة .ففي السادس من
 - 8أوغست سرتايندبرغ ( -1912 -1849السويد) ،روايئ وكاتب مرسحي سويدي ،عاش حياة حافلة باإلنتاج الغزير
وباألحداث املثرية والعجيبة وهو من معارصي تشيكوف  Chekhovوبه يكتمل الثاليث الرائد الذي قاد حركة املرسح
الحديث منذ أواخر القرن املايض إىل مطالع القرن العرشين.
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شباط من ذاك العام كتب إىل النارش(الربت بونيري :((()Albert Bonnier
“ أحدنا ال يختار الثيمة التي سيكتب عنها ...اآلن وبالضبط تقلقني مسألة حقوق املرأة ،ولن أتركها حتى
أكون قد بحثت وجربت يف هذا املجال .لقد أكملت الحدث األول عن األب».
وقبل هذا بقليل كان قد أكد يف إحدى رسائله »:أكتب للمرسح اآلن ألنه إذا مل أفعل فستأخذه وسائل
اإلعالم الزرقاء ،فاملرسح هو سالحي».
املرسحية كام مرسحيات أخرى لـ»سرتايندبرغ « هي سرية ذاتية أو يف األقل تشكل صورة لحالته يف املايض
والحارض ،مع أن القسم األكرب من أعامله ظهر ثانية يف روايته التي تعتمد السرية الذاتية « مديح األبله».
األب يفرتض الرصاع بني كال املخصبني للذرية السلف /الجد ،ليقرر حول مصري ابنتهام ،يف إخراج مرسحي عنيف
«للحرب بني الجنسني» ،وقلق عىل تقدم األنثوية التي تدافع يف مطالبها عن بعض الرجال مثل « آبسن».
يعني مثل صورة تبشريية مرعبة (كالتي ألبوكاليبس يف اإلنجيل) عن العقاب الذي يجب إنتاجه من قبل
تنقيح يف عالقات السلطة بني الجنسني ،يف هذه الحالة ما يخص والية األب ،حيث هو فقط قادر عىل
االستيعاب كعملية قلب للمصطلحات .يعني مثل فرض سيطرة النساء عىل الرجال.
القبطان تناسخ شخصية البطريرك املهزوم والذي يجادل عند بداية املرسحية أنه «لست مكتفيا بأنني
أعطيت الحياة للطفلة ،أريد أن أعطيها روحي أيضا».
هذه الرغبة التي نجدها يف الديالوغ مع زوجته ،تستند إىل استحضار القوانني التي تحمي وتربر:
القبطان :القانون يقيض أن تتم تربية الطفلة من خالل إميان والدها.
الورا :وهل ال يجوز لألم أن تعطي رأيا يف ذلك؟
القبطان :عىل اإلطالق .لقد باعت حقوقها منذ الوالدة من خالل عقد رشعي ولقد تنازلت عن كل أشيائها
الخاصة ،مقابل أن يقوم الزوج باإلنفاق عليها وعىل ابنائهم.
عند هذا الدفاع عن حقوق األب ،فإن نصوص القانون تكون نصوصا أخرى عندما يتعلق األمر بتحريره من
 -9األب ألربت جريهارد بونري ،نارش سويدي .نرش كتاباً اعترب هجوماً مبارشا ً ضد معظم املجتمع واتهم صديقه سرتايندبرج
بتهمة التجديف ،وألن سرتايندبرج كان مقيام يف سويرسا ال يريد العودة إىل السويد كان هناك احتامل أن ألربت سيتحمل
املسؤولية القانونية ورمبا يحكم عليه بالسجن ،ونجح يف إقناع سرتايندبرج أن يأيت إىل السويد ملحاكمته يف خريف عام
 ،1884ومتت تربئة سرتايندبرغ ،ولكن األب ألربت النارش تعرض النتقادات هائلة لكسب املال عىل مثل هذه الكتابات،
واعتربت االنتقادات موجهة للخلفية اليهودية ألبرت .يف فصل الشتاء وربيع عام  1900عاىن من مرض الرسطان ألربت
ومات صاحب ثاين أكرب دور النرش وبرثوة تبلغ  3.5مليون كرونة ،ودفن بونري يف املقربة الشاملية يف ستوكهومل.
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مسؤولياته ،هكذا يف حالة مربية األطفال التي حملت من خادم آخر يف البيت ،فإن القبطان يسرتجع النص:
«الحكامء يقولون إنه ال ميكن أبدا أن تكون متيقنا يف هذا املضامر»  ،لكن بهذا النمط اقرتح سالحا عىل
زوجته التي تؤكد «يا للغرابة !!عندها  ،كيف يكون لألب كل هذه الحقوق عىل اإلبن؟» .ستستخدم
«الورا» هذا الاليقني الذكوري من أجل حث التطور ،استحواذ حقيقي عند زوجها .يف الواقع حتى هو ال
يقدر عىل أن يكون متأكدا أنه هو األب الحقيقي لطفلته ،بسبب وجود متاثل تناظري ينتج له عدم تحمل،
فاملرأة تقدر أن تكون متأكدة من يكون والد أبنائها ،لكن الرجل فال.
االستحواذ ،والجنون ،واإلنهيار حاالت تنشأ يف الشك حول األبوة »،رجل ال يوجد لديه أبناء ،النساء فقط متلكن
هذا  ،فإن املستقبل ينتمي إليها ،بينام نحن منوت بال أبناء» .جنون القبطان يشء مجازي استعاري لتدمري األبوة
و الذكورية التي حسب « سرتايندبرغ «ستكون تتويجا النتصار مطالب حقوق النساء واألمهات.
هذا الخطر كام يكشف عنه «سرتايندبرغ» ي ّولد حرسة ما ،يصعب السيطرة عليها ،كامنة وراء بناء حفر
قضيبي عىل أنه مخطط لحلم النتصاب مؤبد و بقدرة رمزية ال حدود لها.
إذا كان « سرتايندبرغ « يظهر لنا منوذج التصفية واإللغاء الذي نشأ من خالل مسألة الوظيفة األبوية ،فإن (
هرنيك ابسن  ((1() Henrik Ibsenيقلب املصطلحات :التدمري يتأىت ،بالنسبة له ،من الطابع املتخيل لصورة
األب ،والتي مع رفعها إىل الدرجة املثالية العليا تك ّون املسار العكيس لنفي عدم كفايتها أو للتحريف.
يف  1881يف «أشباح» نقرأ أن ( إلينا الفينغ  ((1() Elena Alvingقد ربت ابنها «  “ Oswaldoبعيدا عن
 -10هرنيك إبسن ( ،1906 -1828الرنويج) ،حائز عىل جائزة نوبل لألداب ،هرنيك يوهان إبسن كاتب مرسحي
نرويجي كبري ،كان من أهم العاملني عىل ظهور الدراما الواقعية املعارصة .يعرف بـ “أبو املرسح الحديث” .له 26
مرسحية .اعترب من أهم كتاب املرسح عىل مر التاريخ.
 - 11ايلينا ألفني ،بطلة رواية أشباح الدراما ( )1881للرنويجي هرنيك إبسن .أرملة الكابنت  Alvingتشامربلني ،وكانت
حفلة زواجهام فخمة ،ورسعان ما أدركت أن زوجها كان رجال سيئا بالفعل من الناحية األخالقية .كان يف شبابه قد
حاول الهرب من ملجأ أقامه قس  .كان يلوم العروس كثريا يك يخفي عيوبه قبل الزواج  .بعد عرش سنوات من وفاته،
وللتخلص نهائيا من “أشباح” الذاكرة ،قررت ايلينا بناء رياض األطفال باملال الذي ورثته عن زوجها  .كان ابنهام
أوزفالدو الذي عاش يف باريس ملدة عرش سنوات ،والذي وضعت عليه هيلني  Alvingكل آمالها .ولكن رسعان ما
عادت “أشباح” املايض مرة أخرى :كان أوزفالدو يغازل الخادمة ريجني  ،ألن ايلينا عرفت أنها كانت يف الواقع ابنة
مغامرة من زوجها  .يكشف أوزفالدو أيضا ألمه أنه كان يعاين من مرض ورايث خطري ،والناجم عن مرض والده بالزهري
 ،والذي سيقوده قريبا إىل الشلل وفقدان الوعي .وتركز الدراما عىل العالقة بني األم واالبن الغارقيني يف يأسهم،
والقصة تصل ذروتها عندما يطلب أوزفالدو من والدته التدخل يك ال يتم تدمري عقله متاما ،من خالل مساعدته عىل
التخلص من الحياة غري املجدية عرب إعطائه املورفني.
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الوسط العائيل يك تجنبه كل احتكاك وتواصل مع الحقيقة املؤملة لحياة الحرية املنفلتة التي كان يعيشها
والده ،ويك تنقل له صورة مثىل عنه.
تخوض “ معركة موت وحياة يك ال يكون ألي كان تخمني من أية طبقة رجال كان والد ابني “ و يك ال يرث
أوسفالدو أ ّي يشء منه .من أجل تحييد تأثري األب ,الذي به “ أوسفالدو” يتعايش حتى السنة السابعة.
“إلينا “ غري مؤهلة لرسد ذكريات ابنها ،هكذا عندما يقول ”:أتذكر أنه يف إحدى الليايل دخلت غرفة والدي
وكان سعيدا جدا ومنتعشا جدا”...
األم تجيب  ”:بخ ٍ!! ال ميكنك تذكر تلك الفرتة“ لكن “أوسفالدو“ يتشبث ”:بىل ،أتذكر بشكل تام ،لقد
أجلسني عىل ركبتيه ووضع غليونه يف فمي ،كان يدخن كثريا ً  ،قال ،هيا إنها جرعة جيدة “ودخنت قدر
ما استطعت ،حتى أحسست بالشحوب ،ومن جبهتي كان يتقاطر العرق ...عجبا ! عندما رأين كذلك بدأ
يضحك بكل هواه“!..
تريد األم أن تنزع بصدق أي مرسح يؤدي إىل نشوة األب  ،بسبب عدم الدخول يف قيمته الرمزية كمرسح
لإلغراء،مؤكدة أنه “ كان مجرد حلم قد رآه أوسفالدو” .
إن محاولة تحويل مسلسل حقيقي إىل حلم يعكس األمنية الشغوفة لجعل الواقعة حلام ألبوة مرشفة،
يرجع “ أوسفالدو” إىل املنزل بعد سنوات عدة من الغياب ليحرض افتتاح ملجأ قد أقامته “ إلينا “ لتك ّرم
ذكرى زوجها يف السنة الثانية لوفاته .لكن املسار املخطط واملقدس للسيدة “ الفينك “ التي كانت قد
ضحت بحياتها كلها ألجله ،يفشل ،ويف الجانب اآلخر يرجع “أوسفالدو” كأنه الطيف .
بالطبع كان قد ورث منه الحالة املزعومة ملرض السفلس” األوالد يدفعون خطايا األباء” ومن جانب ثان
“ لن يبقى يشء يذكر بذاكرة والدي “ .الذاكرة التي صارت دخانا هي الوهم املختلق من قبل أمه ،وهو
نفسه تناسخ الطيف ألب فاجر ،حيث امتداده يجر معه حياة الطفل .
األطياف عىل أية حال ،ال تلمح فقط إىل الوراثة البيولوجية “ يف دواخلنا ال تجري فقط دماء آبائنا وأمهاتنا
 ،تقول إلينا ،إمنا أيضا نوع من فكرة مدمرة  ،نوع من عامل ميت .إنه يشء ال يعيش ،مع أنه ليس بسبب
ذلك ندعه أن يكون يف عمق أنفسنا “  .تلك األطياف هي تخيالت مثالية منقولة من أجيال ألجيال ،يضحون
بأجساد وأرواح الكائنات البرشية من أجل ضامن أبديتهم الذاتية.
املكان الفارغ  :معاداة الرواية العائلية
ميكن أن نسأل أنفسنا إذا كانت نواة املرض العصبي املعارص تتجاوب بشكل حقيقي  ،كام يقول « الكان
« .عند انحطاط صورة األب الذي انتقل ليصبح والدا غائبا أو ال حاجة له  ،األمرالذي يجعلنا نفرتض أنه يف
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مرة ما مل يكن كذلك  .أو إذا مل يتم التطرق الستحالة إقامة الحداد بسب فقدان األب الذي مل يوجد أبدا،
بينام الوالد املثايل املوعود من قبل الخطاب الفلسفي،والديني والعلمي ،يكون عاجزا عن إعالن الوهم
الذي يشحن األلياف العصبية للرواية العائلية .متاما يف متخيل الفرد كام يف متخيل الثقافة.
يف الواقع إن الرغبة يف امتالك والد مثايل تشكل جزءا من التوق الطفويل لتلك القوة التي ذكرتها فيام
سبق ،يتم تعظيم األب من أجل مشاركة  ،بشكل أو بآخر ،القوة الكبرية التي متت إضافتها إليه إكتساباً .أما
الفرضية عن الحرسة واللوعة أمام انحدار وظيفة األبوة فإنها ترتجم الصعاب يك تتم املوافقة عىل أنه ال
يوجد أب خالد ،وجبار ويخلق تلقائيا من نفسه ،إذا مل يكن من الوهم الطفويل الذي يسمح بتحقيق تلك
الخصائص عرب تطابق الهوية مع الصورة التي تم رفعها إىل درجة املثالية .من وجهة نظر ما هو اجتامعي،
فإن فرضية االنحدار لوظيفة األبوة تعود عىل الحرسة  .وكان « كالود ليفورت  ((1(« Claude Lefortقد
حددها بـ“ الحاجة الطارئة ملكان فارغ « واملرتبطة بظهور عدة أشكال مختلفة للتوتاليتارية.
بالنسبة لـ»ليفورت» هذا املكان الفارغ يحكم تاريخيا بتدمري جسد امللك كرأس للسلطة السياسية .مع تحلل
طبيعي للجسد االجتامعي و فصل األفراد عن هذا الجسد الذي كانوا قد وجدوا فيه مكانهم الطبيعي.
( جورج بيلينسيك  ((1()Jorge Belinskyالحظ أن هذا املكان الفارغ يأخذ وظيفة مشابهة لوظيفة اغتيال
األب الُمولّد يف األسطورة التي خلقها « فرويد « .والذي يف حالته  ،تكون اللوعة أمام الفراغ  ،تقود إىل
نشوء ظهور فضاء ما هو ديني  ،خالد  ،ألمر ما.
ميكننا أن نستخلص أن هذا املكان الفارغ ينشأ كالتايل  :منذ أصول جذور الثقافة ومنذ نشوء اإلنسانية ،ومع
صعوبة تحمله ،يش ّد االنتباه لتقديس األب الذي جسده املادي قد استلب بال عنف من أجل إعادة ظهوره،
فيتنقل يف خاصته الغيبية،الخالدة  .ومبصطلحات « بيلينسيك « فإن األب قد تم اغتياله ألنه كان عليه أن
ال ميوت ،وبشكل أفضل أن يكون خالدا ً.
أريد التأكيد عىل أية حال أنه إذا كان هذا املكان الفارغ يولد حرسة ميكنها أن تقود إىل للتوتاليتارية واىل
األصولية الدينية فهي أيضا فضاء يفتح عىل املأل ،بالقياس الذي فيه فقط  ،يكون وجود الفراغ قادرا عىل
 -12كالود ليفورت  ) 2010 -1924فيلسوف فرنيس معروف بتأمالته حول التوتالريية والتي من خاللها قدم يف األعوام
 1960و 1970فلسفة الدميقراطية كنظام سيايس حيث السلطة هي مكان فارغ غري منت ٍه يتكون دامئا حيث تتوتر
االفكار واملصالح املتضاربتني.
( -13جورج بيلنسيك ارجنتيني  )1941استاذ نظرية التحليل النفيس يف الجامعة الوطنية يف روساريو االرجنتني ويقيم
يف برشلونه
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جعل الخلق الثقايف ممكناً ،وكذلك الحاجة الطارئة ملا هو جديد و مقلق ،فقط  ،إنكار العثور عىل غرض
املتعة املطلقة يجعل التسامي ممكنا.
من جانب آخر  ،الرواية العائلية  ،تقدم احتامال إضافيا إلشباع الرغبة الطفولية ملطلق القوة ،كذلك فإن
املكان الذي فيه تشغل دور املبتدأ هو مكان املهندس املعامري ملاضيها نفسها ،كسارد يف الحقيقة يعيد
خلق تاريخه ويهرب ،بشكل متخيل من التحديدات العنيدة التي تؤرش مصريه ،إنه هو من يقرر ما إذا كان
أصل منشئه يغري معاين الوقائع يك يحقق أن يكون للوقائع معنى .
فإن « ما هو مولد للمنشأ ال يفصح عن نفسه أبدا بطريقة الوجود الخام الغبي وكتمظهر ملا هو وجهه
وإيقاعه  ،يتم الكشف عنه فقط يف معالجة ثنائية مبا يع ّرفه عىل أنه ترميم ،و إعادة تأهيل ،من جانب،
وبشكل تام استنادا له بوصفه شيئا غري تام ومل ينته بعد من جانب آخر»  .من وجهة النظر هذه فإن
الرواية العائلية لها قراءة ثنائية.
إذا كانت تفرتض نفي الحقيقة الخارجية فإنها متثل يف الوقت نفسه االعرتاف بحقيقة نفسية ،وتسيريها يف
تاريخية االبتداء ،ويف الوقت نفسه ،تك ّون اآلباء والسيطرة اإلبداعية املنشأ .
هكذا تتنقل (الرواية العائلية) لتشكل جزءا من الرسد الذي ينتجه هو نفسه لخدمة الوهم الرنجيس الذي يسعى
لنفي وإنكار أنه من املستحيل اختيار اآلباء والسيطرة عىل املنشأ نفسه ،وهو ما سيكون مساويا للتوالد الذايت.
من أجل استعادة جنة الطفولة املفقودة التي مل تعرف أية حدود ،من الرضوري تجاهل الحقيقة الخارجية
التي تكون معيقا أمام تحقيق الرغبات وبشكل خاص الرغبة يف كل القوة.
سارد الرواية العائلية يهرب إىل املكان الذي يناسبه يف الوالدة التناسلية منكرا محددات الزمان واملكان
وميارس الوهم ليكون هو نفسه األب الجبار الذي ال ميوت.
األدب املعارص يقدم لنا هذا الوجه الثنايئ للرواية العائلية إىل جانب سيطرة املنشأ بقوة فائقة فإننا نالحظ ذروة
املسار التكويني للوهم و صناعة ما ميكن أن نسميه مناهضة الرواية أو النيجاتيف التصويري للرواية العائلية.
املثال األكرث راديكالية عىل ذلك ميكن العثور عليه يف نصوص السرية الذاتية لـ(توماس بنهارد Thomas
 « ((1()Benhardرسداب االنعاش ،الربد وطفل « املنشورة بني 1975و.1982
مع أن ترتيب نرش هذه الكتب ال يتوافق مع التسلسل الرتاتبي للوقائع املروية فاألربعة األوائل تتنامى
 -14توماس بنهارد أديب منساوي من أصل هولندي ولد يف هولندا عام  1931وتويف يف النمسا عام  .1989كتب روايات
ومرسحيات عديدة تأثرت بتجربته القاسية إلصابته بالسل وهو مل يزل يف التاسعة من عمره .يعترب كاتباً متشامئاً .
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وتتطور بني الثانية عرشة والسابعة عرشة من عمر الكاتب .وفقط يف النهاية يرتاجع إىل طفولته.
لكن إذا كان هذا الرتتيب ال يحرتم التسلسل الزمني لتاريخية السرية فإنه يف املقابل يدفع رضيبة ملنطق
بناء و بحث املنشأ ،الحقا جدا ً إلجراء تحليل النفس الرسيري.
ميكن القول إن هذه النصوص الصعبة اإلغالق عىل جنس ،هي أكرث رسدا ً من غالبية روايات الكاتب،
مبعنيني عىل األقل يشكالن مناهضة للرواية العائلية ونفهم من ذلك بشكل واضح قراءة جديدة للرواية
العائلية التي تستعرض جدليتها عىل الخلق اإلبداعي و التدمريي.
يف املقام األول ال يبدو أن «بنهارد» يصل إىل إشباع كل القوة الرنجسية للطفولة من خالل تحقيق رسد
الرغبة يف الحب أو السعادة ولتكن ما تكن إشاراتها إمنا من خالل اشكالوية راديكالية يكون لها قيمة
تدمريية تطابقية .وهو نفسه يؤكد أنه ليس بـ ّنا ًء للتواريخ إمنا مهدما للتاريخ ...

رسده ال يسعى لخلق عامل من الخطاب يقدر عىل أن يجنبه اللذة ملا قد رآه خصوصيا يف لقائه مع حقيقة
قاسية من طراز خاص ،إمنا املتعة لتصفية ذلك الذي قاده إىل حافة تصفيته الذاتية بنفسه بشكل أساس
عندما مل يكن قد تم االعرتاف به من قبل والديه األكرث قرباً ،باستثناء العزيز جده ألمه وأبوه الذي هجر
أمه ومل يعرتف أبدا بالطفل ويسميه» الرجل غري املريئ» الويص زوج األم لكنه أبدا مل مينح رشعية للطفل،
إنه ذلك الفاقد للوعي ،الوعي املختار من قبل اآلم «.

الفراغ الذي تركته هاتان الصورتان األبويتان ،صورة غائبة أو غري موجودة و الثانية الحاجة لها ،واللتان
أنكرتا تبوء مكانة األبوة ،فلقد تم شغله من قبل الجد «الشخصية الوحيدة التي أنارتني ،األوىل ،األكرث
أهمية ،والوحيدة «(طفل ص.)73
بالنسبة لـ»بنهارد « الجد هو املعلم « حكيم جبال  « Ettendrorfومع ذلك هذه الصورة املثىل ليست
فقط من قبل « توماس» إمنا من قبل كل العائلة لها مستند واقعي متناقض» كان أنانياً غري قادر عىل العمل
مع الجامعة وبالتايل ليس خدوما ألي عمل أو وظيفة .وحتى الخامسة والخمسني مل يفز بيشء .كان يعيش
عىل حساب زوجته وابنته ،اللتني كانتا تؤمنان به بال تحفظ ،ويف النهاية أيضا بحفيده «(ص.)60
وفيام يخص األم يقول بنهارد ..« :حب أمي يل أنا االبن الرشعي ،كان يبدو مخنوقا دامئا بسبب حقدها
عىل والد هذا اإلبن...هذا الحب املتبادل ! .وبينام كانت أمي تتابع حياتها ،كان النكد واضحا يف تطورها
بسبب تلك الروح الخبيثة ،وغري املرئية بالنسبة يل « (ص « . )35كان ابنها شبحاً غوالً مل تكن تطيقه ،ابن
للامكينة  ،ابن للشيطان» (ص.)45
لهذا يتناسخ بشكل خاص مع السامت األكرث قتامة يف تجربتها العائلية  ،وهنا علينا أن ننتبه عند أخذ
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البيانات بصيغة مطلقة،ألن معانيها تعتمد عىل منت وتغريات ثيمة العالقات مع األم أو مع الجد ،فتتناول
درجات ألوان الطيف الواسعة من التحسينات املؤثرة واملبدئية  « .لكن  ،مرة وثانية أرضب كل األوتار ،
يك أكون قادرا عىل اسامع كل الجهاز العائيل ،عزفت عليها جيدا ً أو سيئاً ،يستحقون أن ال أسامح أوتارهم،
فاملليئة بالتنافر تثريين دامئا أكرث من األوتار األخرى»( طفل ص)73
مع ذلك  ،السلبية ال تتقلص عىل توسيع تنافر عائلته كمعاداة للعائلة..« ،هذا الوتر املحلول ،العائيل ،الذي
يتأرجح بشكل دائم وممدود من غري «دوزان» عىل هاوية ،والحقيقية أنه قاتل دامئا ...كنا عائلة سريك ،
كانت ترقص عىل الوتر املحلول ،اذ مل يكن يسمح أبدا ،وال لحظة واحدة ،أن يتم النزول عن ذلك الوتر،
حيث التامرين كانت تؤدى بشكل عسري يوما بعد يوم «(ص .)40اندفاع يف الشكل الطبيعي سيكون معناه
املوت  .وأكرث وضوحا  »:العائلة ،التي مل تكن عائلة أبدا ،ألن كل يشء يف هؤالء األشخاص كان ضد مفهوم
العائلة دامئا ،وخالل كل الحياة  ،كان اجتامعا ألقارب بالرابطة الدموية ...تسعة أشخاص مل يتمكنوا أن يروا
بعضهم وال يتطاوقون ،وكانوا فقط ينتظرون من أمي ومن زوج أمي أن يتوكال بحياتهم.
( القبو ،ص)59
عىل هذا املنوال  ،بعيدا عن فربكة رواية عائلية أخاذة  ،يتقدم « بنهارد « يف االتجاه املعاكس ليس ضد
صياغة الوهم إمنا يف اتجاه الالوهم ،يرفض» التجميل والتوهني املسموح به» ويتخذ مرارا طريق التعابري
املفرطة يك ينتبه ملا كان يحس به ويفكر يف طفولته ومراهقته  »:ال يوجد آباء باملطلق يوجد فقط مجرمون
مثل منجبي الكائنات الجديدة،الذين يؤدون ذلك(ضد هؤالء الكائنات التي تم إنجابها من قبلهم ) بكل ال
عقالنية وتوحش» ( املنشأ ص)79
نحن منجبون  ،لكن غري متعلمني ،عىل الرغم من كل ذلك  ،أو رمبا بفضل ذلك  ،فإن نصوص السرية الذاتية
لـ»بنهارد « تأخذ بالحسبان بنائية ذاتيتها وتطور قدرتها عىل التسامي ،أوال يف املناخ املوسيقي ،والحقاً
فيام هو أديب :أبعد كثريا من أفكاره ومحاوالت االنتحار التي طبعت طفولته ومراهقته ،إنها تجربة املوت
الحقيقية ،يف الحرب ،يف املشفى ،يف عائلته ذاتها ،األمر الذي يجربه عىل أن يتخذ القرار يف العيش بشكل
خاص ،أن يحيا حياته ذاتها  ،وهذا بالنسبة له كان سيعني أن يكون قدره كاتبا.
إن فانتازيا االنتحار ،واإلنسحار باملوت  ،متثالن رفض وجود الغايئ إبادي باتجاه ترشيفي ،والبحث عن
الحقيقة ،أوال يف تفكريه  ،وثانيا يف الكتابة  ،إنها بحث عن نفسه ذاتها ،لكن إذا كان هو نفسه ذاك الذي
عوضه ،وذاك الذي عوضه يكون حقيقة ( شخيص ،عائيل ،اجتامعي).
مدمر بشكل كيل،اإللغائية فقط لهذا التدمري ستجعل من املمكن تأكيد الفاعل ككائن يحيا ،أي مرغوب
فيه ،التأكيد كفاعل يعني بالنسبة لـ»بنهارد» أن يتساءل عن أصول منشئه وأن يتخذه كغرض للبحث
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متاما كام فعل ( مونتني  ،((1() Montaigneوهذا يأخذنا اىل املعنى النهايئ ملناهضة الرواية العائلية عند
« توماس بنهارد» ،رمبا األكرث تجليا ووضوحا ،مع أن كليهام يتحركان يف وحدة واحدة يف ذاتيته الكتابية .
«بنهارد» يرفض أيضا الكلية الروائية ،الرسد املتحقق ،كتابته تقطيع  ،ويعطي منوذجا لعمل اإلعادة حيث
يتم فيه مزج اليشء نفسه مع ما هو مختلف بشكل من الخيارات التي من خاللها ،وألكرث من مرة تعود
اإلشارات نفسها يف حالة توليفها بأشكال مختلفة و بتدرجات متباينة ،وتقدم املوديل للمعنى وتخلق
مؤثرات جديدة من حيث املعنى « ،الكامل ليس ممكنا يف أي يشء – يقول بنهارد – يك ال يتم الحديث
عام هو كتايب وبشكل أقل عام هي مالحظات كهذه  ،التي ترتكب من آالف وآالف القطع الصغرية من
احتامالت التنكر ،هنا تتواصل مع مقاطع من نتف ،وال يشء يذكر « .
ال يوجد أكرث من نتف ألننا محكومون بتشكيل آخرين ،الذين يطرح عليهم السؤال حول أصول منشئنا،
واألسئلة تبقى ملرات عدة بال إجابات ،وأخرى ال تصل رمبا إىل أن تفصح عن نفسها تلقائيا « ،هم منعوا
هذه األسئلة  ،وانتظروها مع أنهم كانوا يخشونها  ،ومل تكن شحة يف األساليب يك ال يطرح السؤال  ،لقد
عرثوا عليها  ،فلقد رحلوا عن العامل ،يف النهاية ،من غري أن يقدموا إجابة يل « ( طفل ما ص .)75
وبينام كانت عائلته تعيش  ،كان توماس الطفل يطرح أسئلة بشكل متواصل ،لكن مل يكن يحصل عىل إجابة
أبدا ،وإذا كانت هناك إجابة فلقد كانت كذبة ،غري مقنعة ،كذبة خالصة ووقحة  »..أنا كنت ساذجا بشكل
كامل ألصدق أنه كان باإلمكان أن أنتظر من كل واحد منهم حكاية والتي فيام بعد ،ويف رأيس كان لها أن
تحتشد ،أن تؤلف وتركب تاريخي الشخصاين هذا كان خطأي « (ص .)74
إنه من املستحيل أن منأل بحريات لتاريخه وبشكل أساس فيام يخص األب غري املريئ الذي اسمه مل يكن
لينطق حتى يف البيت « ،للعيش يف عدم اليقينية هذه  ،فلقد تعودت  ،مام تعودت عليه ،أن أعتمد فقط
عىل االفرتاض ( »..الربد  ،ص .)68
البحث عن ماضيه ،البحث عن ذات نفسه ،الذي يتطلب كشف الرس العائيل ينفرض عليه كاحتياج من أجل
أن ينجو بحياته من أجل وجوده الذايت .لكن نهاياته ال ترحم يف الال شفافية وال ميكن تجاوزها .
( كيف كان كل ذلك حقيقة ،كنت أسأل نفيس بشكل تراتبي زمني وفتحت كل ما كان معلبا وموثوقا
بإحكام ،رويدا رويدا  ..الحرب ونتائجها ،مرض جدي ،موت جدي ،مريض ،مرض أمي ،اليأس من كل ما
يخصني ،رشوط حياتهم املضنية ،وجودهم بال أمل ،ثم أعدت كل يشء اىل التعليب وأعدت ربطه .لكن مل
 -15ميشيل دي مونتين  )1592 -1533أحد أكثر الكتاب الفرنسيين تأثي ار في عصر النهضة الفرنسي .رائد المقالة
الحديثة في أوروبا .
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أقدر عىل ترك تلك املعلبات واملربوطة بإحكام  ،كان عيل أن أحملها معي مرة ثانية وما أزال حتى اليوم
أحملها وأحيانا أفتحها وأبطلها ألعود وأصنعها ثم أربطها وفيام بعد ال أعرف أكرث مام كان من قبل ولن
أعرف أبدا ً ،وهذا ما يجعلني مكتئبا) (ص .)60
«بنهارد» يقدم نفسه حينئذ كرهينة ملهمة مستحيلة ،عىل الرغم من قوله «  ..بجهدي فقط تحملت
الضبابية ،الظلمة ،الصحراء» ( .طفل ما ص .) 107
« اعتقدت أنه كان ع َّيل أن أنقذ كل يشء من النسيان  ،أن أخرجه من عقيل وأن أنقله إىل أوراق الكتابة
( »..ص ).133
إنه يعلم أنه كلام جهد يف الكتابة فإنه ميكن أن يك ّون فقط « محاولة اقرتاب يائسة « إىل الهدف حيث «
كل ما ميكنه االتصال فقط ميكن أن يكون تزييفا و شكال من الغش « ( الرسداب ص  ،)37لكنه يفرح بقيمة
الصواب التي تتضمنه مع الصواب الذي يكشفه الكذب عىل اختالف النقاد الذين يتفاجأون عندما يعرثون
عىل براهني لزيف مقدم يف حكاياته ذاتية السرية .
يف الواقع ال أعتقد أن « بنهارد « ميكن أن يحد نفسه ويكون راضيا بالصواب  /الحقيقة التي تم تأملها من
قبل الكذب ،لكنه ميسح التزييف والغش يك ينقل حقيقة ذاتية تذهب أبعد من معطيات حقيقية.
إذا كانت الحقيقة ليست تواصلية ،ميكن األخذ بالحسبان إرادة الحقيقة ملا يكتب ،الكتابة تسمح له أن
يضع بشكل قاطع إرادة الحقيقة هذه وأن يدعم فراغ جهل املنشأ الذي ال ميكن انقاذه.
بهذه الطريقة  ،اذا كان جيدا التأكيد عىل أن الرواية العائلية تفتح بعدا للمبتدأ  ،فإن الهوية لخلق الرسدي
هي هوية تم أرسها من قبل األسطورة التي يقدمها ما هو متخيل اجتامعي ،بينام األم التي تم تقليصها
إىل الوظيفة الطبيعية هي اليشء نفسه الذي تم تعويض األب فيه بصورة مقدسة ،والتي تقفل مكان املولد
بسبب الفشل الرنجيس املولد األصيل - .ما مينع البحث عن البدائل التي ستفتح الطريق إىل مسخ األمومة-
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