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   امل�خص: 

تم اخ��ال مثلت األموم و�ناء ع�� ذلك،  أن�ى.   ل�ل  الثقافات واألزمنة، خاصية مالزمة  ة ع�� اختالف 

أي �� ال�خصية املعطاء امل�حية بذا��ا من أجل اآلخر�ن. مما حول   ،هو�ة املرأة ووجودها �� دور األم

إ�� سمات غر�ز�ة ومح إ�� "أسطورة" تجسد التفا�ي والعطاء، كما حول هذه ا�خصال  ددات  األمومة 

فطر�ة طبيعية لسي�ولوجية النساء معرفيا، عاطفيا، وسلوكيا. ال�ىيء الذي ا�عكس ع�� سي�ولوجية 

 النساء، وساهم �� خلق مجموعة من االضطرابات ع�� مستوى عالق��ن بذوا��ن وتقييمهن ألنفسهن.  

ذلك،   ع��  من  و�ناء  املعاصرات  األمهات  �عيشھ  ما  ع��  الوقوف  العمل،  هذا  خالل  من  نود  فإننا 

   التالية:�� ظل هذه التمثالت السائدة عن األمومة من خالل طرحنا للتساؤالت  إكراهات

التمثالت   - �غي��   �� املعاصرات،  النساء  حياة  ع��  الطارئة  التحوالت  ساهمت  حد  أي  إ�� 

 ��ا؟ ر املنوطة السائدة حول األمومة واألدوا

   األمومة؟إ�� أي حد تمكنت النساء املعاصرات من تجاوز التمثالت السائدة عن   -

  األمومة؟كيف �عيش النساء املعاصرات  -

اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل وقوفنا ع�� عينة من النساء األمهات ألطفال ��  وسوف نحاول  

�عض  مع  املفتوحة  املقابالت  واعتماد  ا�حالة"،  "دراسة  من�جية  إ��  استنادا  وذلك  إعاقة.  وضعية 

األمهات، �غرض مالمسة ما �عانينھ من إكراهات، ترتبط �� جزء كب�� م��ا باستمرار�ة فعالية الصور  

لنمطية والتمثالت املتوارثة عن "األمومة". مما قد يجعل من األمومة بالنسبة لبعض النساء، عرقلة  ا

ا�جندر�ة. والالمساواة  للعنف  وعنوان  الذات،  تحقيق  االجتماعية   أمام  والتحوالت  األمومة  النساء، 

 أمهات أطفال �� وضعية إعاقة)  حالة:(املعاصرة 

التار�خ   مر  ع��  األمومة  �عد  مثلت  أساسي�ن،  �عدين  ذا  طبيعيا  دورا  والشعوب،  الثقافات  واختالف 

"�علق"          من  اإلنجاب  فعل  عن  ينتج  بما  يرتبط  عاطفي  سي�ولو��  وآخر  باإلنجاب،  يرتبط  بيولو�� 

سمة  األمومة  اعتبار  تم  ثمة  ومن  بالطبيعة،  أم  أ��ا  ع��  املرأة  إ��  النظر  تم  حيث  "ارتباط".  أو 

غر�ز�ة ف  سي�ولوجية  مقابل.  بدون  والعطاء  والت�حية  ا�حب   �� والتفا�ي  التقبل  الفتاة تفيد  ���ى 

منذ طفول��ا، وتحس بضرورة تقمص هذا النموذج املسند لها    بكيفية تدفعها نحو استدماج دور األم

حنونة ت�ون  أن  يجب  أ��ا  ع��  كتومةوتدرك  خدومة،  صبورة،  الذي    ،  ال�ىيء  طبيع��ا.  من  ذلك  ألن 

�� سي�ولوجية النساء، وع�� تقديرهن لذوا��ن، وتقييمهن ألوضاعهن ووظائفهن ��  سوف ينعكس ع

 عالق��ن باألمومة.   
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من   �ل  ب�ن  وحتمية  ضرور�ة،  طبيعية،  عالقة  فعال  توجد  هل  هو:  هنا  يطرح  الذي  السؤال  أن  إال 

اإلنجاب فعل  ب�ن  طبيعية  عالقة  فعال  هناك  هل  األمومة؟   �� والعاطفي  البيولو��  وعاطفة   البعد 

التعلق أو االرتباط؟ ولعل ما ي��ر طرح هذا السؤال، هو مالحظتنا للواقع اليومي والذي �شهد بوجود 

 املثال: مجموعة من الظواهر ال�ي تتنا�� وهذا البعد الغر�زي، وال�ي نذكر من بي��ا ع�� سبيل 

 وجود أمهات ال يرتبطن بالرضيع (األطفال املتخ�� ع��م)  -

 �ن �� االنجاب  وجود �ساء ال يرغ -

 وجود �ساء ال يتمكن من اإلنجاب و�التا�� ليس بإم�ان �ل امرأة أن تصبح أما -

رغم   - والتعلق،  االرتباط  مشاعر  من  يتضمنھ  بما  األمومة  دور  يتقمصن  �ساء  عدم وجود 

 (األم البيولوجية واألم املر�ية)     اإلنجابع��   قدر��ن

وا وهواجس  أحاديث  أغلب  بأن  البعض،  يقول  العالم  وقد  هذا   �� النساء  من  كب��  عدد  هتمامات 

تتمحور حول األمومة وما يرتبط من مهام ومسؤوليات، إال أنھ علينا طرح السؤال فيما إذا �انت هذه  

فهناك عينات من النساء    لألمهات.املهام واملسؤوليات �� بالضرورة مصدر سعادة أو ا�شراح بالنسبة  

باعتباره   باألبناء  من   بالسعادة، وهناك"ا�حرك" األسا�ىي �حيا��ن ومنبع إحساسهن  �عشن االرتباط 

خطابات   مستوى  ع��  ا�حاصل  التعدد  هذا  فأمام  االرتباط.  نفس  �سبب  والشقاء  التعاسة  �عشن 

األمومة   املتضار�ة بخصوص  العودة    �واقع وكمعيشالنساء، ومواقفهن  ا�جال  �� هذا  نتو��  يومي، 

األم مفهوم  بخصوص  التساؤل  غر�زي  إ��  بيولو��  معطى  باعتبارها  فعل ومة    اجتما��    أم  ثقا�� 

 جندري؟ 

   �� والتقبل؟أم أن األمومة �� ا�حضن وا�حب  االنجاب؟هل األمومة  

   انت� إذا  فيما  أيضا  ثم  املقابل  االتجاه   �� السؤال  أن نطرح  باإلنجاب، فعلينا  ترتبط  األمومة 

وهو: هل �ل إنجاب يمنح اإلحساس باألمومة؟ هل يكفي اإلنجاب ل�ي تصبح األم أما سواء ��  

 عالق��ا بذا��ا أو �� عالق��ا با�جتمع؟ 

  لر�ىى باألمومة ع��  هل اإلنجاب كمعطى بيولو�� يمنح املرأة بالضرورة اإلحساس بالسعادة وا

    السي�ولو��؟املستوى 

يتضمن  والذي  النساء،  من  لعدد  اليومي  الواقع  عند  الوقوف  يمكننا  التساؤالت،  هذه  عن  لإلجابة 

األمثلة   ب�ن  ومن  باألمومة.   استمتاعها  أو  لذا��ا  املرأة  وتحقيق  تتعارض  اإلنجاب  من  متعددة  أش�اال 

م ف��ا اإلنجاب بكيفية غ�� مرغوب ف��ا من طرف األم. وال�ي  الدالة ع�� ذلك، مجمل ا�حاالت ال�ي يت
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نذكر من بي��ا حاالت اإلنجاب خارج إطار الزواج، أو اإلنجاب نتيجة اغتصاب أو عالقة زوجية عنيفة.  

إنجاب الذ�ور. .. مما �ستنتج من   ثقافات تفضل�� كما يمكننا التساؤل أيضا بخصوص انجاب اإلناث 

سياقات وجود  يؤدي    خاللھ  أن  دون  بيولو��،  كفعل  اإلنجاب  ف��ا  يتحقق  اجتماعية،  نفسية 

إ�� تقبل املرأة �أم، أو تقبلها ��   و انخراطها ضمن عالقة "االرتباط" بكيفية   ذا��ا لألمومةبالضرورة 

 إحساسها بالر�ىى عن الذات سواء ع��  املستوى العاطفي أوالسلو�ي.   مرغو�ة �غذي

أيضا، أن تدفع بنا إ�� �عميق السؤال بخصوص ا�خاصيات السي�ولوجية ومن شأن هذه املالحظات  

اآلخر�ن.  اجل  من  بالذات  والت�حية  والتقبل  ا�حب  مشاعر  من  غر�ز�ا  تتضمنھ  و�ما  لألم،  املسندة 

ضرورة  تقت�ىي  حوافز  أو  مقابل  بدون  �عطي  أن  يمكنھ  "أسطوري"  مخلوق  األم  أن  �حيح  فهل 

امل والتفاعل ع�� مستوى  األم م�حية و صبورة ومعطاء    واألحاسيس؟شاعر  التبادل  أن  هل �حيح 

   بالطبيعة؟ 

بروز تيار�ن    أدت إ��تلك مجموعة من التساؤالت ال�ي أثارت وال تزال نقاشات ع�� مستو�ات متعددة،  

حدثا   باعتبارها  اإل�سان،  لدى  لألمومة  والغر�زي  البيولو��  البعد  ع��  أحدهما  يؤكد  متناقض�ن، 

دا عن �ل من الثقافة والتار�خ. م��زا بأن األمومة �� استعداد طبي�� لإلنجاب لدى املرأة طبيعيا �عي

العاطفية  ا�جوانب  ع��  ينعكس  مما  وا�حماية  والعناية  الرضاعة  �عمليات  طبيعيا  يتبع  �أن�ى، 

لدى    واالنفعالية للمرأة و�كس��ا خاصيات سي�ولوجية معينة. �� ح�ن يرى التيار الثا�ي، بأن لألمومة

اإل�سان طا�عا مختلفا، يجعل م��ا إ�شاء ثقافيا و�عب��ا اجتماعيا جندر�ا، ال يمكن فصلھ عن التار�خ  

 والظروف السي�و اجتماعية والسياقية للمرأة األم.  

تخصصات   من  انبثقت  ال�ي  النسو�ة  ا�حر�ات  النقاش،  هذا  أثارت  ال�ي  التيارات  وأول  أبرز  ب�ن  ومن 

الت مقدم��ا   �� وال�ي  متعددة  النفس،  وعلم  االجتماع،  علم  الطب،  البيولوجيا،  األن��و�ولوجيا،  ار�خ، 

سعت إ�� دحض �ل فكرة تقوم ع�� أساس ر�ط األمومة بالطبيعة أو الغر�زة. مؤكدة بأن األمومة ��  

يأخذ معا�ي متعددة ضمن سياقات سوسيوتار�خية  إ�شاء اجتما�� رمزي،  ثمة  "دور إجتما��" ومن 

خارجية  1مختلفة  أدوار  ب�ن  ما  وتوزيعها  األدوار  تأسيس  التار�خ،  مر  ع��  األبوي  ا�جتمع  تو��  حيث   .

اإلنجاب   تقت�ىي  ال�ي  البيولوجية  طبيع��ن  بفعل  للنساء  أسندت  داخلية  وأدوار  الذ�ور،  ��ا  يقوم 

وس املن�لية،  واألعمال  الداخلية  با�جاالت  النساء  ر�ط  الذي  ال�ىيء  هذا والرضاعة.  تكريس  إ��   ��

اآلخر�ن.   خدمة  أجل  من  حيا��ا  تكرس  كيف  الفتاة  �علم  ال�ي  االجتماعية  بالتنشئة  وتزكيتھ  الر�ط 

 
1- Barrantes –Valverde Maria, y Cubero, Maria- Fernando, « La maternidad como un constructo social determinante en el rol de la 

feminidad », Wimb, Rev. Electronica de estudiantes, Esc, psicologia, Univ de Costa Rica, 9(1), 2014, P.30.  
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املعاصرة النسو�ة  التيارات  ببعض  د��  ما  ذلك  من  2ولعل  �ل   ��  Betty Freidan, Julietواملمثلة 

Michel, Shulamith Firestone, Adrienne Rich املوا �عض  تب�ي  إ��   ،  �� وصلت  املتطرفة  قف 

�عض األحيان إ�� رفض األمومة، واعتبارها �جنا وسببا �� تأخر النساء، وعرقلة �� بناء هو�ة أنثو�ة  

 متوازنة  قادرة ع��  إثبات حقها �� املواطنة ال�املة.  

تدعو   ال�ي  املؤشرات  ب�ن  دحضومن  األمومة    إ��  ر�ط  هو فكرة  التيارات،  هذه  حسب  بالبيولوجيا 

�سبب   يموت  الرضيع  فال  انفصالهما.  رغم  والبيولوجية  واألم  الرضيع  من  �ل  حياة  غياب  استمرار�ة 

الذي    رعاية بالطفل  �ع�ن  لم  إذا  أو تفقد حيا��ا  با�خلل  البيولوجية تصاب  األم  البيولوجية، وال  األم 

ضرو  إ��  التيارات  هذه  حسب  يدعو  مما  ا أنجبتھ.  مقار�ة  "كمعيش" رة  اي  الواق��،  �عدها   �� ألمومة 

سواء    أوضاعهن وانتماءا��نسي�واجتما�� يرتبط بظروف النساء، والذي قد يختلف جذر�ا باختالف  

. فهناك من األمهات من �شعرن �غاية السعادة �� ممارس��ن لدور 3ع�� املستوى النف�ىي أو االجتما��

يجعل   مما  العكس.  وهناك  بمثابة من  األمهات  بكينون��ا،    األمومة  بجسدها،  للمرأة  خاصة  تجر�ة 

واالجتما�� النف�ىي  �عده   �� ضرورة 4و�وجودها  إ��  االجتما��،  النفس  علم  منظور  من  يدفع  مما   .

التساؤل بخصوص ما يمكن أن نطلق عليھ "�سي�ولوجية األمومة" وعن مدى ارتباط األمومة ب�ل من  

، ا�حديث عن وجود "حب Badinter5  1980و�� هذا السياق، ترفض  .  الغر�زة والطبيعة لدى النساء

وجود    مؤكدة بأن أمومي" بالفطرة، مش��ة بأن رعاية الطفل �� ال�ي تخلق حبھ والرغبة �� العناية بھ.  

تقدمھ  الذي  فا�حب  األمهات.  سائر  لدى  موجود  بأنھ  �ع�ي  ال  القديم،  منذ  األمومي"  "ا�حب  هذا 

ف نتاج  هو  معطى األمهات،  بالضرورة  وليس  للفتيات،  ا�جندر�ة  التنشئة  وس��ورات  الثقافة  عل 

 بيولوجيا. 

البيولو��   البعد  من  تنطلق  ال�ي  السي�ولوجية  التيارات  �عض  نجد  النسو�ة،  التيارات  لهذه  وخالفا 

الطفل.  �خصية  بناء   �� والتعلق  االرتباط  طبيعة  وحيو�ة  رضيع،  أم/  العالقة  أهمية  ع��  للتأكيد 

النف�ىي منذ  ل نظر�ة  وتمث النظر�ات. حيث يؤكد   أهم هذهأحد    فرو�د،  مؤسسها سيجموندالتحليل 

االرتباط  فرو�د   عامل  وحيو�ة  أهمية  مش��ا  ع��  املسئولةباألم،  �خصية    بأ��ا  توازن  عن  ا�حيو�ة 

 
2 - Palomar – Verea, Cristina, Maternidad : historia y cultura, La ventana, N°22 / 2005, P.  
3  - Grenier-Torres,Chryselle, Infécondité et rapport de genre. Experiences de femmes infécondes vivant à Bouaké entre contraintes et 

subjectivation (Cote d’Ivoire), In, L’Identité genré au cœur des trensformations, Du corps séxué au corps genré, L’Harmattan, Paris, 

2010, P. 178. 
4 - Bourqia, Rahma, Femmes et fécondité, Afrique Orient, Casablanca, 1996, P.18.  
5 - Cristina Palomar Verea, Maternidad : Istoria y cultura, La ventana, N°22, 2005, P.35. 
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مس  . كما نل 6الطفل و�حتھ النفسية، لتوقف �ل ا�خ��ات السي�ولوجية ا�حميمية ع�� "صورة األم"

من   �ل  مع  املن��  حيث John Bowlby  ,  Donald Winnicot  ,  Mélanie Klein 7نفس    .

حضور  إ�� أنھ بالرغم من التعارض القائم ب�ن املواقف، فال أحد يمكن أن ينفي     Winnicott  8�ش��

البعد    �ل وذلك من  "األمومة".    �� بالرعاية  املرتبط  العاطفي  والبعد  باإلنجاب،  املرتبط  البيولو�� 

تتبع  ل�ي  بيولوجية،  معطيات  وتلك   ... والرضاعة  واإلنجاب  با�حمل  تبدأ  األمومة  بأن  منھ  اعتبارا 

 بأساليب العناية، الرعاية واالهتمام. 

نفتاح ع�� الظروف الواقعية للنساء، وتأث��ها  إال أن مواقف التحليل النف�ىي سوف �س�� �� اتجاه اال  

ا�حللة   تحضر  وهنا  األمومة.  دور  من    Nancy Chodorowالنفسية   ع��  أبرز  أحد  من  �عت��  ال�ي 

اهتم بموضوع األمومة، من خالل دراس��ا للعالقات األولية ل�ل من الذ�ور واإلناث باألم، م��زة مدى 

ا�خاصيات بناء   �� العالقة  هذه  م��ا   حيو�ة  �ل  لدى  ال�ي  9السي�ولوجية  هور�ي،  �ار�ن  تحضر  كما    .

من ا�خصائص البيولوجية   �عت�� من ب�ن الباحثات املنتقدات ملواقف فرو�د، وذلك برفضها االنطالق

وتقول �ار�ن هور�ي منتقدة فرو�د: "إن املرأة �� ال�ي تلد الذكر، ثم إن  .  �أساس للتمي�� ب�ن ا�جنس�ن

اإلنجاب قد لعبت دورا هاما �� أن يحسد الرجل املرأة منذ القدم، ال أن تحسده املرأة قدرة املرأة ع��  

التناسل" امتالكھ عضو  السي�ولوجية 10�سبب  ا�خصائص  لتفس��  البيولوجيا  االنطالق من  فبدل   .

 التشر��� البيولو�� كقدر أو مص�� حت�ي، �ان ع�� فرو�د أن ينظر إ�� الواقع   مع االختالفوالتعامل  

السي�ولوجية   ا�خاصيات  عن  حديث  �ل  انطالق  نقطة  منھ  يجعل  ل�ي  والثقا��،  االجتما��  التار��� 

 . 11للمرأة

(    �ش�� �عضو  ) بأن عالقة    Eyer 1992الدراسات ال�ي أجر�ت حول "االرتباط" ضمن مجال اإلعاقة 

وجو  عن  النظر  بصرف  وذلك  آلية  بكيفية  تتحقق  ال  واألبناء  اآلباء  ب�ن  غيا��ا.  االرتباط  أو  اإلعاقة  د 

محاوالت  إ��  األطفال  �ستجيب  فعندما  فوري....  فعل  رد  بمثابة  ليس  والطفل  الوالد  ب�ن  فاالرتباط 

بالتعز�ز ملشاعرهم الوالدان  . و�زداد االرتباط �عمق عندما يبدأ 12اآلباء إلطعامهم ومداعب��م، �شعر 

 
  - خلود السبا��، "سي�ولوجية املرأة"، مجلة علوم ال��بية، العدد 50، دسم�� 2011، ص 54. 6
7 - Blaessinger, Rodrigo –Robles, “Maternidad : Un deseo femenino en la teoria Freudiana”, Revista Nomadias, Nov, N°16, 2012, 

P.123. 
8 - Agoudelo – Londono, Jesica et all, Ser mujer : entre la maternidad y identidad, Revista Poiesis, N° 31, Colombia, P. 308.  

 .  206، ص 2005خديجة العز�زي، األسس الفلسفسة للفكر النسوي الغر�ي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، الطبعة األو��،  لبنان، ب��وت، يونيو  -9
 .  57، ص 1985قاهرة ، دراسة نفسية اجتماعية جنسية ، العر�ي للنشر والتوزيع ، ال دفاعا عن املرأةمحمد عوض خميس ، -  10
 خلود السبا��، األمومة ورهان الديموقراطية ، شبكة العلوم النفسية العر�ية  - 11
 ,  74، ص 2001إيمان فؤاد ال�اشف، إعداد األسرة والطفل ملواجهة اإلعاقة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 12
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إليماءات   استجابة  األصوات  و�صدار  االبتسام   �� من  األطفال  �ل  ب�ن  ولقد   Stone etالوالدين. 

Chesney 1978   13بأن فشل الطفل �� أن يث�� أمھ، يؤدي إ�� فشل األم �� التفاعل مع الطفل . 

إ��   هذهثم  الواردة  جانب  النف�ىي،    االختالفات  التحليل  نظر�ات  أقطاب  املواقف ب�ن  �عض  برزت 

عن  �عض ا�خاصيات السي�ولوجية األنثو�ة    املعاصرة ال�ي تنطلق بدورها مما هو بيولو��، ل�حديث

الناتجة عن األمومة. فاملرأة تتوفر بيولوجيا ع�� الرحم، وذلك ليس أمرا اعتباطيا. فالرحم هو عضو 

بيولو��، يفيد بأ��ا أم بالطبيعة ح�ى و�ن لم تنجب. مما يؤكد بأن ا�خاصيات البيولوجية ال يمكن أن  

. فالرحم ال تقف أهميتھ عند وجوده كعضو فحسب، و�نما  تقف عند حدود ما هو بيولو�� وظيفي

الذكر   ب�ن  ما  السي�ولوجية  الفوارق  ع��  األضواء  بتسليط  �سمح  مؤشرا  يصبح  ل�ي  ذلك  يتجاوز 

أنثوي 14واألن�ى مجال  �ونھ  هو  السي�ولو��،  املستوى  ع��  الرحم  إليھ  يرمز  ما  أول  أن  اعتبار  ع��   .

مجال  اآلخر،  وموضعة  لالحتضان  ا�جسد    مخصص  بداخل  أخرى  ذات  و�قامة  وجلوس  لوجود، 

ملدة ال��ابط    األنثوي  �سبب  باآلخر،  مفعمة  هو�ة  األنثو�ة  الهو�ة  من  يجعل  سوف  مما  هينة.  غ�� 

 �ان امتالكا�حيوي ملا هو بيولو�� بما هو نف�ىي عاطفي انفعا��. و�ناء ع�� ذلك يمكننا القول بأنھ إذا  

��ا بالطبيعة من االستقبال واالحتضان واالنفتاح، فإن ذلك ال يمكن  املرأة للرحم هو دليل ع�� تمكي

لوجودها   البارزة  العناو�ن  أحد  باعتباره  االستقبال  هذا  حب  ذاتھ  الوقت   �� تملك  أن  دون  يتم  أن 

مقارنة  15وكينون��ا املرأة  لدى  السي�ولوجية  ا�خاصيات  �عض  يحدد  أن  شأنھ  من  الذي  ال�ىيء   .

�خصي��ا   و�طبع  ولقد بالرجل،  باآلخر�ن.  وعالق��ا  بذا��ا  عالق��ا  ع��  تنعكس  سوف  معينة  �سمات 

دراسات ا�جال  هذا   �� و�عدد    16أجر�ت  املفهوم  هذا  سعة  مدى  بينت  "ا�حميمية"،  بمفهوم  اهتمت 

أ�عاده لدى املرأة مقارنة بالرجل. ال�ىيء الذي سوف ينعكس أيضا ع�� مختلف األ�عاد العالئقية لدى 

فيجعل م��ما،  مما   �ل  املستوى،  هذا  ع��  مهارة  وأك��  باآلخر  العالقة  ر�ط  إ��  ميال  أك��  املرأة  من 

 يدفعها إ�� بلورة عدد من املي�ان��مات السي�ولوجية الضرور�ة ع�� هذا املستوى مقارنة بالرجل.   

حضور            إغفال  يمكننا  ال  السي�ولوجية،  الدراسات  من  تنطلق  ال�ي  املواقف  هذه  جانب  و��� 

املنظومة الدينية والقيمية، وال�ي ساهمت �ش�ل كب��، �� تزكية دور "األمومة" والرفع من شأنھ ع��  

املستوى القي�ي واألخال��. ف�ل الديانات والقيم املصاحبة لها، �ع�� من شأن وم�انة األم، وتدعو إ��  

 
 .  75إيمان فؤاد ال�اشف، املرجع السابق، ص  - 13

14- Carrasco, Alejandra. “Mujer, Cuerpo y psicología”, Estudios públicos, 60, Primavera 1995, P.239. 
15- Carrasco, Alejandra. Ibid, P.240. 
16 - Carrasco, Alejandra.Ibid, P.241. 
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ة إ�� �، والضامنة ل�جنة  اإلع��اف بأهمية هذه امل�انة إ�� درجت جعلت م��ا أحد أبرز الشروط املقر�

واقتصاديا، ألجل  اجتماعيا  تم استغاللھ  األم قد  مل�انة  الدي�ي  التقدير  أن هذا  إال  ا�حياة األخرى.   ��

�عض  إسناد  سبب  يفسر  الذي  ال�ىيء  أما.  باعتبارها  للمرأة  واملستسلم  ا�خدوم  الطا�ع  تزكية 

أمام   معها  أصبحنا  درجة  إ��  لألم  السي�ولوجية  "أسطوريا�خاصيات  ع��    "،�ائن  طاقاتھ  تفوق 

 التحمل والص�� والرغبة �� العطاء طاقات البشر.  

�ارول   إليھ  أشارت  ما  ذلك  باألمومة Badinter17بادينت��  ولعل  واالع��اف  ال��ليل  هذا  أن  إ��  من��ة   ،

منذ   تر�وي  روسوكدور  االع  عهد  أن  اعتبار  ع��  حدين.  ذو  سالحا  ي�ون  أن  �عدو  ال  اآلن،  ��اف إ�� 

بأهمية الدور ال��بوي لألم، قد حملها �� املقابل مسؤولية ال��بية وت�و�ن املواطن الصا�ح، ومنحها دورا 

جانب ثان، �� حصر مهام النساء    ساهم منينب�� أن تحاسب عليھ بدون استحضار دور األب. كما  

بأن   علما  أبنا��ن.   �� طموحا��ن  �ل  وترك��  عائ��  من���  هو  فيما  التار�خية  األمهات  التطورات 

حياة   �� واق��  صدى  لھ  نجد  ال  واألمومة،  األم  مل�انة  والتكب��  ال��ليل  هذا  بأن  �شهد  للمجتمعات، 

الواقع مؤشرات نلمس من خاللها اع��افا اجتماعيا حقيقيا بدور . ل�وننا ال نجد ع�� أرض  18األمهات

األم، يرفع عمليا و�جرائيا من قيمة هذا الدور، و�نصف ما تقوم بھ جل النساء األمهات من مجهودات  

ألجل إسعاد وخدمة اآلخر�ن. فلقد مثلت خدمات العناية والرعاية املرتبطة باألمومة وال تزال �� كث��  

لم، عمال طبيعيا، مرتبطا �غر�زة األمومة، ومن ثمة عمال ال مرئيا. بل إنھ كث��ا ما يتم من مناطق العا

ر�طھ برغبة النساء �� اإلنجاب �احتياج سي�ولو��، �س�� من خاللھ األن�ى إ�� تحقيق الذات وتفج�� 

 .  19إم�انا��ا وطاقا��ا

املش��ك،    التمثل   �� األمومة  الزالت  النقاشات،  هذه  هامش  مهمة وع��  املرأة  تحمل  بضرورة  ترتبط 

مثلت   فلقد  الوفاة.  إ��  الوالدة  من  األبناء  وخدمة  لتجسيد تزال    وال   م األ رعاية  والعطاء    مثاال  التفا�ي 

والتحمل  الص��  من  جعل  مما  ذلك.   ع��  غر�ز�ة  بكيفية  توفرها  بفعل  حدود،  بدون  والت�حية 

املنحوالقدرة   م�   ع��  أساسية  واجبات  اآلخر  سي�ولوجية وخدمة  ع��  سل�ي  �ش�ل  ا�عكست  �كة، 

من   بالرغم  نلمس  وال  باألمومة.  عالق��ن   �� لوظائفهن  وتقييمهن  لذوا��ن،  تقديرهن  وع��  النساء، 

مختلف التحوالت الطارئة ع�� حياة النساء، �غ��ات هامة ع�� هذا املستوى إن لم يكن العكس هو 

 
17  - Norma. Fuller, Dilemas de la feminidad : Mujeres de clasé media en el Peru, Pontificia Universidad Catolica del Peru , 1993. P.35. 

، مصر، 2002ر  أل��ابيث أي را�سوم، و نا��ىي �� ينجر، أمومة أك�� أمانا، التغلب ع�� العقبات �� الطر�ق إ�� الرعاية، املكتب املرج�� للس�ان، ف��اي  -18

 . 5ص 
 .  2018، خر�ف 59با��، "األمومة ورهان الديموقراطية"، ا�جلة العر�ية "نفسانيات"، العدد خلود الس - 19
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االجتماعية التحوالت  بأن  القول  يمكن  بل  النساء    ال�حيح.  حياة  ع��  غ��تالطارئة  من    قد  جذر�ا 

هو���ن طبيعة  من  �غ��  أن  دون  عيشهن،  فبقدر   ظروف  باألمومة.  عالق��ن   �� تتطور ا�جندر�ة   ما 

عل��ن  يتع�ن  ما  بقدر  اجتماعية،  ووظائف  مهام   �� ومنخرطات  متعلمات  و�صبحن  النساء  أوضاع 

�أمهات   جدار��ن  كماإثبات  جدار��  وزوجات  بنساء  أثب�ن  األمر  �علق  و�لما  امل�ي.  املستوى  ع��  ن 

معانا��ن  تتعمق  أن  ا�حتمل  من  صار  �لما  امل�ي،  املستوى  ع��  ناجحات  ومتعلمات  متمدرسات 

السي�ولوجية وخوفهن من الفشل أو عدم تأدي��ن ألموم��ن بالش�ل املرغوب فيھ اجتماعيا. مما يدفع 

والت�ح والعطاء  البذل  من  املز�د  إ��  إثبات  ��ن  أجل  من  املعنوي،  أو  املادي  املستوى  ع��  سواء  ية 

 "األمومة ا�جيدة" للذات ولآلخر�ن. 

�سبب  السي�ولو��،  املستوى  ع��  معاناة  األك��  الفئات  املعاصرات  األمهات  يجعل  ما  ذلك  ولعل 

املن�ليةتمزقهن   واالل��امات  واألمومة  جهة،  من  طموحا��ن  ب�ن  ما  ثانية.    20وتوزعهن  جهة  و�لما من 

أسر��ن  إزاء  الضم��  وتأنيب  املسؤولية،  ثقل  باإلرهاق،  شعرن  �لما  االزدواجية،  هذه  معالم  تكثفت 

مع من  الرفع   �� ويساهم  للذات،  السل�ي  والتقدير  والتوتر  القلق  أسباب  يقوي  مما  دالت وأطفالهن. 

النساء ب�ن  ال�حية  واالضطرابات  والعقلية  النفسية  ع��   .21األمراض  م��ن  واألمهات  اليوم  فالنساء 

أ��ن   كما  املزمنة،  لألمراض  �عرضا  واألك��  السي�ولوجية،  للمساعدة  طلبا  األك��  ا�خصوص،  وجھ 

قدمت منذ القرن    ولقد �انت نا��ىي شودورو قد�ش�لن الفئات األك�� إقباال ع�� استعمال املهدئات.   

من   ذلك  عن  ينجم  وما  األمومة،   �� والتفر�ط  اإلفراط  عن  واجتماعيا  سي�ولوجيا  تفس��ا  املا�ىي، 

 .22مشكالت

، مدى معاناة األمهات من القلق، وذلك 23ولقد أثبتت �عض الدراسات ال�ي أجر�ت �� سويسرا مؤخرا

من يز�د  مما  إجتماعيا،  مراقبات  بأ��ن  املستمر  إحساسهن  بالقلق   �سبب  الشعور  أسباب  �عميق 

املثا�� "لألم ا�جيدة". مما �ستنتج من خاللھ، بأنھ    بلوغ النموذجوا�خوف املستمر من االخفاق وعدم  

إذا �انت األمومة قد مثلت ع�� مر التار�خ حدثا طبيعيا ال يث�� االنتباه واالهتمام، فإ��ا قد أصبحت �� 

املتخصص من  عدد  اهتمام  بؤرة  هذا،  �ل  عصرنا  تفتأ  فال  متعددة.  مستو�ات  ع��  وا�خ��اء  �ن 

 
20 - Lesage, Sacha, Op.Cit, P.8. 
21 - Matud –Aznar, M.Pilar, Salud, equidad y genero, Jornadas sobre salud , genero y calidad de vida, Arona, Noviembre, 2006, P.  

 .206خديجة العز�زي، املرجع السابق، ص  -22

 23- Salletti Cuesta, Lorena. “El concepto de maternidad”, Clepsydra, N°7, Enero 2008. P.174.   
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وال��بية   بال�حة  املعنية  منالتخصصات  خالل   والتعليم  من  الطفولة  مرحلة  أهمية  ع��  ال��ك�� 

 التأكيد بالدرجة األو�� ع�� دور ومسؤولية األم.   

  اإلعاقة:األمومة �� ظل 

ألم، و�ما تتضمنھ من مشاعر  "عفو�ة وغر�ز�ة" التمثالت املرتبطة بالصورة املثالية عن ا  استنادا لهذه

غ��ية، و�ما تتطلبھ من وظائف ومهام، يأ�ي حديثنا عن نوع مع�ن من األمهات أال وهن أمهات األطفال 

ا�حديث  �ان  حيث  مؤخرا.  سوى  إل��ا  االنتباه  يتم  لم  ال�ي  النساء  من  العينة  هذه  إعاقة.  وضعية   ��

ة وا�ع�اسا��ا ع�� األسرة، ل�ي يتم االنتباه فيما �عد بأن ا�حديث عن منصبا بالدرجة األو�� ع�� اإلعاق

األك��   الفئات  أن  اعتبار  ع��  مغلوط.  حديث  ا�حاالت  من  كث��   �� هو  باإلعاقة،  عالق��ا   �� األسرة 

ارتباطا بتقديم خدمات الرعاية والعناية هم �� غالبية األحيان من ا�جنس األنثوي. و�لما �علق األمر 

وا�حضور  باألطف واملرافقة  الرعاية  �خدمات  تقديمها   �� األمهات  ومهام  أدوار  أهمية  برزت  �لما  ال، 

أولو�ة   يل�� انخراط اآلباء أيضا، إال أن  أو الطفلة �� وضعية إعاقة. هذا ال  إ�� جانب الطفل  الدائم 

إ يدفعنا  ما  ذلك  ولعل  وا�جتمعات.  الثقافات  اختالف  ع��  وذلك  وا�حة  تبقى  األم  طرح حضور   ��

 النساء: �عض التساؤالت بخصوص مفهوم األمومة لدى هذه العينات من 

   تتمظهر؟هذه الفئات من النساء؟ كيف تمارس وكيف  األمومة لدىكيف �عاش 

  األمهات؟    واالجتماعية ع��وما �� ا�ع�اساتھ النفسية   اليومي؟كيف يتم تدب�� هذا املعيش 

األمومة لدى هذه العينات من    �خصوصية وضع اإلشارة ولو بإيجاز  لإلجابة عن هذه التساؤالت، يتع�ن  

إال  حامل  أم  �ل  بأن  اعتبار  ع��  "الصدمة".  بوضعية  لد��ن  األمومة  ر�ط  من  تنطلق  وال�ي  األمهات، 

ونجدها تحلم "بالطفل املأمول"، طفل مكتمل النمو، جميل الش�ل ب�ي الطلعة، مبتسم، �علق عليھ  

عر�ضة   مستقبلية  ما  آماال  �عو�ض  إ��  خاللها  من  �س��  سواءقد  ��   افتقدتھ،  أو  بذا��ا  عالق��ا   ��

إعاقة،  �� وضعية  ا�حاصلة �سبب والدة طفل  "الفقدان"  أو  "ا�خسارة"  إال أن حالة  عالق��ا بزوجها. 

اإلصابة   صدمة  تمثل  حيث  وحزن.  وخوف  فزع  حالة   �� األم  وتجعل  اآلمال،  هذه  �ل  تحطم  ما  غالبا 

. مما �عرض 24بع حزن و�حباط وألم ال يقل �� كث�� من األحيان عن ألم اإلعالن عن املوتباإلعاقة من

األسرة �ش�ل عام واألمهات ع�� وجھ ا�خصوص، �جموعة من الصعو�ات املادية واملعنو�ة ال�ي يتع�ن  

ظر مواجه��ا، وتدب��ها �ش�ل أو بآخر ألجل ضمان استمرار�ة عيش هذا الطفل والتكفل بھ بصرف الن

 عن طبيعة إعاقتھ أو درج��ا.  

 
ا  -  24 والدعم  اإلعاقة،  "األسرة،  خلود،  �شر السبا��  دراسات،  وال��بو�ة،  االجتماعية  النفسية  األ�عاد  املغرب،   �� اإلعاقة  وضعية  لسي�واجتما��"، 

 .  17، ص 2017مقار�ات، فاس، 



 النساء، األمومة والتحوالت االجتماعية املعاصرة 

 ( حالة: أمهات أطفال �� وضعية إعاقة)

 

 

 

11 

 �� طفل  والدة  صدمة  وقع  تأث��ات  بدراسة  السي�ولوجية  التيارات  مختلف  ضمن  االهتمام  تم  ولقد 

و��خيص  �عي�ن  تم  حيث  عام.  �ش�ل  لألبو�ن  واالجتماعية  النفسية  األوضاع  ع��  إعاقة،  وضعية 

ف��ة اإلعالن عن   بدء من  �عيشها هؤالء،  ال�ي  املراحل  ينتج عن ذلك من ردود فعل  مختلف  وما  النبأ 

عاطفية قو�ة، ت��اوح ما ب�ن الرفض واإلن�ار وعدم االع��اف، مرورا بالقلق وال�آبة والغضب الداخ��  

 والعداء ا�خار��، وصوال إ�� االع��اف وأخ��ا إ�� التكيف والس�� نحو التدب�� اليومي لإلعاقة.

با املفعمة  السي�ولوجية  األوضاع  هذه  ظل  وضعية    اإلن�ارو لرفض  ��   �� طفل  والدة  أمام  والغضب 

ا�حب  ع��  الالمتناهية  والقدرة  بالغ��ية  األمومة  تر�ط  ال�ي  االجتماعية  التمثالت  ظل  و��  إعاقة، 

ضغوطات   من  معانا��ن   �� يتسبب  مما  إعاقة.  وضعية   �� األطفال  أمهات  أغلب  تتموضع  والعطاء، 

هذا  �� قمنا  ولقد  مضاعفة.  من    سي�واجتماعية  عدد  مع  املقابالت  من  مجموعة  بإجراء  ا�جال، 

أيضا،   أوساط سوسيواقتصادية مختلفة  إ��  تنت�ي  �عليمية وأسر�ة مختلفة،  مستو�ات  األمهات من 

واالجتما��.   النف�ىي  املستوى  ع��  األمهات  هؤالء  �ل  معاناة  �شابھ  مدى  يتعلق    فيما  أمابينت 

ضرور�ة   تبقى  فإ��ا  املادية،  �� باإلم�انيات  ساهمت  �لما  اإلم�انيات  توفرت  �لما  بحيث  وحيو�ة، 

وطأة   من  واإلرهاق   اإلعاقة.التخفيف  بالتعب  األمهات  إحساس  مدى  يل��  وال  ينفي  ال  ذلك  أن  إال 

��ا �ل من   ال�ي قام  �� كث�� من األحيان. ولقد بينت �عض الدراسات   Plant and Sandersوالفشل 

 � وصعو���ا،  الرعاية  تقديم  أن  األمهاتع��  ع��  النف�ىي  الضغط  مصادر  أك��  ب�ن  من  و�مكننا  25�   .

   ي��:الوقوف ع�� �عض من تلك املعاناة من خالل �عض املؤشرات ال�ي ن�خصها فيما  

 

 باألمومة: ر�ط الرعاية  .1

أدواريمثل   األم    ر�ط  واعتبار  باألمومة،  رعاية    املسؤولة األساسيةالرعاية  وتلبيةعن  مختلف   الطفل 

تتطلبھ ا ما  �سبب  وذلك  إعاقة.  وضعية   �� األطفال  أمهات  ترهق  ال�ي  التمثالت  أبرز  أحد  حتياجاتھ، 

�لها.   نقل  لم  إن  األحيان  من  كث��   �� مضاعفة  وتر�و�ة  رعائية  �خدمات  تقديم  من  عموما  "اإلعاقة" 

أك�� توقفا ع�� مساعدة األم وحضوره الطفل  ملا �سببھ اإلعاقة من �جز، يصبح معھ  ا �ش�ل نظرا 

اللباس،  النظافة،  األ�ل،  قبيل  من  ا�حيو�ة  األولية  االحتياجات  من  بدءا  احتياجاتھ،  لتلبية  مستمر 

الذات ووقاي��ا   والتدر�ب وحماية  بالتعليم  املرتبطة  واملهام  الوظائف  إ�� غ��ها من  ... وصوال  التنقل، 

عاقة و�ما تقتضيھ من خدمات  من ا�خاطر. و�النظر إ�� هذه ا�خصوصية الرعائية للطفل �� وضعية إ

 
ا�جلد    -  25 االجتماعية،  للعلوم  األردنية  ا�جلة  الوالدين"،  ع��  معاق  طفل  وجود  "أثر  الكر�م،  عبد  الفايز  متعب  حمدان،  صالح  العدد1اللوزي   ،1  ،

 .  94ص  ،2008
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زائدة، يتغ�� مفهوم ا�حياة �� �عدها ال�خ�ىي واألسري بالنسبة لعدد كب�� من األمهات، و�� مقدم��ا 

خاصا،  طا�عا  الزمن  منح   �� حيو�ا  دورا  الروتنية  الرعائية  ا�خدمات  تلعب  حيث  الزمن.  مفهوم  �غ�� 

فيھ طا�  يخرج  يأخذ  ل�ي  التعاق�ي،  الطو��  إيقاعھ  حلقة  عن  ضمن  بأ��ا  األم  معھ  �شعر  دائر�ا  عا 

. إذ غالبا ما تتشابھ ا�خدمات وتتكرر بكيفية روتينية، دون أن تطرأ ع�� سلو�ات الطفل أو 26مفرغة

 وضعية إعاقتھ �غ��ات ملموسة، وذلك بالرغم من تطور سن الطفل ومرور الزمن.  

وتوزيعھ  ل�ي يتم التكيف   هي�لة الزمنإعادة  ال�ي تتعرض لها األمهات، ا�حاجة إ��    ب�ن اإلكراهاتومن  

غالبية    �� تميل  جديدة،  بأخرى  و�عو�ضها  قديمة  عادات  إزالة  يتع�ن  بحيث  الطفل.  احتياجات  مع 

األحيان إن لم نقل �لها إ�� تقز�م الوقت "ا�حر"، أو أوقات "الز�ارات" والعالقات االجتماعية، و�� كث��  

. و�ناء ع�� ذلك، فإنھ غالبا ما تفتقد 27م �عو�ضھ بأوقات الرعايةمن ا�حاالت وقت "الشغل"، ل�ي يت

باحتياجات   زم��ن  ارتباط  �سبب  للزمن،  الذا�ي  بالتوزيع  �سميتھ  يمكن  ما  األمهات  من  العينات  هذه 

الدائم  الزمن، هو ضرورة تواجدهن، وتفرغهن واستعدادهن  ما يدركنھ عن  الطفل ومتطلباتھ. ف�ل 

انب الطفل �لما دعت الضرورة إ�� ذلك. و�ناء ع�� هذه األوضاع ال�ي تتطلب ل�خدمة وا�حضور إ�� ج 

اإلعاقة ع��   با�ع�اسات  اهتمت  ال�ي  الدراسات  بينت جل  املستمر لألم،  بأنا�حضور  �سبة    األسرة، 

ممارسة   قبيل  من  الذاتية  األ�شطة  �عطيل  إ��  �سع�ن  إعاقة،  وضعية   �� ألطفال  األمهات  من  هامة 

� أو  هامة الر�اضة  �سبة  أن  كما  االجتماعية...  العالقات  من  التقليص  ال�خصية،  الهوايات  عض 

خالف  ع��  وذلك  الطفل،  لرعاية  التفرغ  ألجل  الوظيفة  عن  استقال��ن  و�قدمن  الشغل  عن  يتخل�ن 

عن  28اآلباء نتحدث  أن  دون  هذا  مستوى .  ع��  سواء  للزمن،  توزيعهن  كيفية  ع��  الطارئة  التغ��ات 

اليوم أو الشهر أو السنة، وذلك تماشيا مع ما قد تطرحھ اإلعاقة من احتياجات نوعية، قد �غ�� من  

. ولقد أشارت إحدى األمهات  واالحتفال.إيقاعات الليل وال��ار. كما �غيب ف��ات العطل واالستجمام،  

ساعة، فإن تدب�� الساعات والزمن يبقى مختلفا إ�� درجة   24"إذا �ان اليوم يتضمن  إ�� ذلك بقولها:  

 قد تتغ�� فيھ معا�ي الليل وال��ار". 

إال أن ما يث�� االنتباه هنا، و�ز�د من �عميق ش�ل املعاناة ودرج��ا، هو إحساس عدد من هؤالء األمهات  

ذلك عن  التعب��  أو  بالتعب  الشعور  من  "تمك��ن"  من �عدم  "ليس  م��ن  عدد  لسان  ع��  جاء  وكما   .

 
26 - Flora, Manuel, “Enfant handicapé, famille, travail, parentalité: une conciliation inpossible ?”Séminaire “Formes et engeux du lien 

social”, 2008 / 2009,  Sous la direction de Dominique Mansanti, Univ Pierre Mendes, Grenoble, P.38.   
27 - AFIN, “experiencias de madres con hijos con discapacidad”, N°68, Enero 2015, P. 10.  

 28 - Baghdadli Amaria et autres, Education thérapeutique des parents d’enfants avec troubles du specte autistique, Ed, ELSEVIER 

MASSON,Paris, 2015, P.23.    
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حقنا أن نتعب، ليس لدينا وقت للتعب". مما يجعل عددا م��ن يتحملن أعباء فوق طاق��ن، و�نس�ن  

أو  بالتعب  األم  شعرت  و�لما  ب�ح��ن.  والعناية  الوقاية  إ��  وحاج��ن  الص��  وضعهن  يتناس�ن  أو 

الز�ادة من   وساهم ��سلبا ع�� وضعها النف�ىي،  املرض ع�� املستوى الف��يولو��، �لما ا�عكس ذلك  

ال�ىيء الذي غالبا ما يدفع  إحساسها با�حزن وا�خوف والقلق ع�� مستقبل الطفل ومآل العناية بھ. 

�عدد من األمهات وذلك بكيفية شعور�ة أو ال شعور�ة إ�� عدم االهتمام ب�ح��ن، وتجاهلهن ألعراض 

مرتبطة إ�� حد كب�� باستدماج   املعاناة،سباب ال�امنة وراء هذه  املرض والتقليل من أهمي��ا. وتبقى األ 

وعدم  والص��  الت�حية   �� "األمومة"  أن  ع��  تؤكد  ال�ي  االجتماعية  للتمثالت  األمهات  هؤالء  أغلب 

الش�وى، مما يجعل األم مرتبطة بالطفل خادمة وحيدة لھ. بينما يخفف هذا العبء عن الرجل األب، 

 األوضاع �ش�ل أقل حدة ومرارة مقارنة باملرأة األم.   الذي قد �عيش هذه 

و�� هذا السياق املرتبط بالتمثالت االجتماعية لألمومة، تتحدث أمهات األطفال �� وضعية إعاقة عن  

عن   ناتجة  إضافية،  ضغوطات  من  بوجودمعانا��ن  االجتماعية    إحساسهن  "الرقابة  من  نوع 

الصور   معھ  تصبح  مما  "املضاعفة".  نحو  النمطية  باألمهات  تدفع  و�يالما  ضغطا  أك��  ا�جيدة"،  لألم 

ألنھ   للطفل  اإلهمال  أو  بالتقص��  ا��امها  من  وا�خوف  اآلخر�ن  مالحظات  من  االح��اس  من  املز�د 

"معاق". فتجدهن حر�صات ع�� إظهار العناية واملبالغة ف��ا، و�أن األمر يتعلق برد فعل سلو�ي عن  

�� إحدى    ا��امات �ستشعرن وجودها  أشارت  اآلخر�ن. وكما  أخرج   املستجو�ات:أع�ن ومالحظات  "ملا 

اآلخر�ن   نظرات  أالحظ  اب�ي  وتراقبمع  أعت�ي    تتفحص�ي  هل  ؟  أعاملھ  أحبھ    بھ؟ كيف  ".  فعال؟هل 

إ��   ��ن  يدفع  كما  األمهات،  من  واسعة  عينات  لدى  بالذنب  اإلحساس  �عميق  من  يز�د  الذي  ال�ىيء 

التقوقع واالبتعاد عن مجاالت ا�حياة العمومية. وهنا تصرح عدد من األمهات، بأن  املز�د من اال�عزال و 

ال التمثالت    املش�لة   �� و�نما  إكراهات،  و  خدمات  من  تقتضيھ  وما  اإلعاقة  حدود  عند  تقف 

جهة،   من  اإلعاقة  عن  نحملها  ال�ي  النمطية  والصور  الصورةاالجتماعية  ا�جيدة"   وعن  "لألم  املثالية 

لنبع ا�حب وا�حنان والت�حية الالمتناهية من جهة ثانية. مما يدفع باألمهات إ�� اإلفراط ��    ا�جسدة

العناية بالطفل. ال�ىيء الذي غالبا ما �ساهم �� شعورهن باإل��اك ع�� املستوى النف�ىي وا�جسدي، 

 سلبا ع�� استقاللية الطفل ويعرقل بنسبة كب��ة إم�انيات اندماجھ �� محيطھ.    و�نعكس

البعد   حضور  اآلخر�ن،  رقابة  من  با�خوف  الشعور  هذا  �عميق  من  تز�د  قد  ال�ي  املعطيات  ب�ن  ومن 

الدي�ي. والذي غالبا ما �ساهم �� استدماج األمهات لهذه الرقابة، ال�ي تصبح بمثابة جلد داخ�� للذات  

ة الطفل بمثابة  إ�� إثبات مستمر لقيامها بواج��ا "�أم جيدة". حيث تصبح إعاق  قلق يحتاجومصدر  

اختبار مستمر لها، وامتحان يومي يتجاوز عالق��ا بإب��ا ل�ي �شمل عالق��ا بر��ا. وهنا ت��اوح مواقف 



 النساء، األمومة والتحوالت االجتماعية املعاصرة 

 ( حالة: أمهات أطفال �� وضعية إعاقة)

 

 

 

14 

هللا   من  وتم��  كهدية  أو  تدب��ه،  كيفية  ع��  يحاس�ن  سوف  �اختبار  لإلعاقة  نظر��ن  ب�ن  ما  األمهات 

إ�� اإلشارة  وتجدر  والثواب.  األجر  لكسب  إضافية  فرصة  هذه   تمنحهن  تلعب  ا�حالت�ن،  �لتا   �� أنھ 

الضغط   أسباب  و�عميق  الفز�ولو��،  املستوى  ع��  العناية  أساليب  تكثيف   �� حيو�ا  دورا  التمثالت 

 والقلق ع�� املستوى النف�ىي. 

إ��  األمهات  من  عالية  بنسبة  تدفع  ال�ي  السي�ولوجية  املي�ان��مات  أبرز  أحد  التمثالت  هذه  و�عت�� 

الرعاية  �� الطفل.   اإلفراط  إم�انية   وخدمة  وعرقلة  الطفل،  لدى  "االعتمادية"  خلق   �� �ساهم  مما 

يمكن   عما  فضال  وذلك  لقدراتھ.  وتنميتھ  الستقالليتھ  يخلقھتحقيقھ  من    أن  الغ��  ع��  االعتماد 

، إ�� أن يصاب  اءالعزلة واالنطو مشاعر االكتئاب ونقصان الدوافع، وغموض االتجاهات، واالتجاه إ��  

ا التمثالت املزكية لهذه االعتمادية، اعتقاد كث�� من األمهات  29الستجابة االنفعاليةبجمود  ب�ن  . ومن 

و�أ��ا   لطلباتھ،  واالستجابة  الطفل  رعاية  يحسن  أن  يمكن  الذي  الوحيد"  "ال�خص  تمثل  بأ��ا 

ء الذي  ألحد أن �عوضها �� ذلك. ال�ىي  فال يمكنالوحيدة القادرة ع�� فهمھ والتجاوب معھ، و�التا��  

يجعل الطفل �سبب �عوده ع�� هذه العالقة الثنائية، أك�� ارتباطا بأمھ، رافضا �عو�ض خدما��ا من  

طرف �خص ثان. مما يز�د من معاناة األمهات، و�قلص من ا�حاجة إ�� املؤسسات املساعدة، و�خلق  

 .30نوعا "مختال" من االرتباط الذي يصبح �� حد ذاتھ عالقة مسببة للقلق 

 :   " السريع"التغ��.   2

اإلعاقة �غ�� من النسق األسري  و العالئقي لألسرة،   تؤكد بأن إذا �انت �ل الدراسات السي�ولوجية  

بأن األم �� أول من   التحول يجعلنا نتحدث عن ما قبل وما �عد اإلعاقة، فعلينا أن ندرك  و�أن هذا 

ر��ا. بل يمكننا القول بأ��ا �ش�ل العماد  يفرض عل��ا أن �غ�� من عادا��ا وطر�قة تدب��ها ألوضاع أس

األحيان   غالبية   �� القائمة  باعتبارها  أولهما،  أساسي�ن،  لسبب�ن  وذلك  التغي��  لهذا  األسا�ىي 

والوضع   التكيف  مستوى  ع��  املثال  تقديم  عليھ  يتع�ن  من  باعتبارها  وثان��ما  األسرة،  بمسؤوليات 

غالبا ما ت�ون سريعة ومفاجئة   وت��تھ، وال�ي�� ذاتھ و�نما    ا�جديد. إال أن ما يرهق األمهات ليس التغي�� 

تجعل األم �� حالة  من التوهان. هذا التوهان الذي غالبا ما ينتج عن الشعور بالضغط أمام حاج��ا 

إ�� التأقلم مع وضع جديد لم تتمكن �عد من استيعابھ، وضرورة مبادر��ا باإلعالن عن ذلك من خالل  

غالبا   إذ  جديد، السلوك.  أسري  �سق  نحو  األسرة  أفراد  با��  تجر  ال�ي  "القاطرة"،  دور  األم  تلعب  ما 

 
 . 142، ص  2017الكنو�ي رشيد، اإلعاقة باملغرب، عنف التمثالت وممكنات التغي��، �شر املدارس، الدار البيضاء،  - 29

30 - Baghdadli Amaria et autres, Education thérapeutique des parents d’enfants avec troubles du specte autistique, Ed, ELSEVIER 

MASSON,Paris, 2015, P.   
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ضمن أنماط جديدة أيضا من العيش والتفاعل. ومن هنا تأكيد الدراسات السي�ولوجية ع�� ضرورة  

بنائية"،  "�شاركية  مقار�ة  ضمن  وذلك  ا�خصوص.  وجھ  ع��  واألمهات  عام،  �ش�ل  األسر  مرافقة 

مساحة زمنية ال �س��ان ��ا، ح�ى يتمكنوا    منح اآلباءلزمن للزمن". واملقصود بذلك  تنطلق من منح "ا

 .  31الذي ينتاب حيا��م �سبب اإلعاقة »  Chaos «من تجاوز 

إ��   Mc Cubbinويش��   باستناده  وذلك  سي�ولوجية،  مجهودات  من  العملية  هذه  تتطلبھ  ما  إ�� 

. مو�حا ما تقتضيھ إم�انية التكيف والوضع    La résilienceالزمن و    عام��:مؤشر�ن أساسي�ن هما  

ا�جديد من شروط ال تقف عند حدود توف�� اإلم�انيات املادية الالزمة، و�نما هو عبارة عن مجموعة  

من السلو�ات العينية ال�ي �عكس بلوغ مرحلة "التقبل". و�قصد "بالتقبل"، إم�انية بلوغ اآلباء مرحلة  

La résilienceالوقت، و�سبة ال �س��ان  ��ا من السن�ن    متسع منرحلة تحتاج بالضرورة إ��  . وتلك م

نلمس من خاللھ   مما  النفس.  أعماق   �� "التكيف"  و�ثبت  العالقة  �ستقر  العميقح�ى  ب�ن    الفرق  ما 

وليس   وعاطفية،  زمنية  س��ورة  إ��  يحتاج  كمي�ان��م  "التقبل"  ب�ن  وما  عملية،  كس��ورة  "التكيف" 

مرح ظروف مجرد   وتدبر  تتعا�ش  ال�ي  األسر  من  عدد  فهناك  االن�ار.  و  الصدمة  �عد  حتما  تأ�ي  لة  

أبنا��ا �ش�ل جيد ع�� املستوى املادي مما �عكس مدى نجاحها ع�� مستوى "التكيف"، إال أن ذلك ال  

 �ع�ي بالضرورة بلوغها مرحلة "تقبل" اإلعاقة ع�� املستوى النف�ىي واالجتما��.      

النظ تتطلبھ  و�صرف  قد  عما  يتع�ن    La résilienceر  فإنھ  زمنية،  س��ورة  األم من  تتغ��،    ع��  أن 

وتبحث،   وتواجھ،  وتبادر،  عل��فتن�ج،  وتجدر    ا وتتعلم،  "واقعية".  تصبح  إ��أن  "جرعة   اإلشارة  أن 

ف، الواقعية" يجب أن تحصل عل��ا دفعة واحدة و�سرعة، فتقبل بوجود اإلعاقة، و�غ�� أهدافا بأهدا

وأحالما بأحالم. عل��ا أن تتغ�� �� ظرف زم�ي سريع إ�� وضع لم تفكر فيھ من قبل، و�� من �ان يحلم 

املسؤوليات   من  �عدد  محملة  خصوصيات  ذات  مضاعفة  أمومة  الظروف  فمنح��ا  باألمومة،  فقط 

 واألدوار. 

بأ��ا  األم  فهم  هو  هنا،  "الواقعية"  ملفهوم  املم��ة  ا�خصوصيات  أبرز  ب�ن  أموميا   ومن  وضعا  �عيش 

كسائر   ليست  بأ��ا  وألم  �عناء  تتقبل  أن  فعل��ا  تكفي".  ال  وحدها  "األمومة  أن  يم��ه  ما  أبرز  خاصا، 

األمهات. فاألمومة عندها قد ال تنبع من خالل عالق��ا بالرضيع، و�نما �� �� حاجة إ�� تدخل أ�خاص 

ا�حديثة العهد بالوالدة لطفل �� وضعية    آخر�ن �ي تتعلم كيف تتعامل مع طفلها. فغالبا ما نجد األم 

إعاقة، تنظر �ع�ن األلم إ�� با�� األمهات وهن يرضعن و�نظفن و�حضن أبنا��ن �ش�ل سلس وتلقائي، 

 
31 - Nader –Grosbois Nathalie, Psychologie du handicap, de boeck, 1° Ed, Paris, 2015.P.51.   
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بينما ��جز �� عن ذلك. فينتا��ا الشعور باأل�ىى وا�حزن، ألن تحقق مشروع األمومة بالنسبة لها غ��  

�خارج". إ��ا ليست كبا�� األمهات، عل��ا أن تطلب املساعدة �اف، و�أنھ يقت�ىي حتمية املساعدة من "ا

ومتطلبات   احتياجات  لھ  طفل  ألنھ  تطعمھ...  كيف  تحضنھ،  كيف  اب��ا،  مع  تتصرف  كيف  وتتعلم 

خاصة. و�ستمر هذه املشاعر باستمرار الزمن وتقدم الطفل �� السن، ل�ي �عيش نفس األسف و��  

اإلع ف��ات  املدر�ىي،  الدخول  إ��  املدرسة، تنظر   �� املواز�ة  األ�شطة   �� االنخراط  النتائج،  عن  الن 

ف��ات النجاح والتخرج، ...إ�� غاية بلوغ مرحلة الرشد ودخول عالم الشغل، االحتفال بف��ة ا�خطو�ة  

 ثم الزواج وانتظار م��ء األحفاد.

     جديدة:. التعلم واالنفتاح ع�� عوالم معرفية و�يداغوجية 3

دوار ال�ي تو�ل لآلباء، �� اعتبارهم أولياء أمور األبناء. إ��م املصدر املسؤول شرعيا من أبرز وأهم األ 

ومدنيا عن �ل املعلومات املتعلقة باألبناء. و�� ظل هذه املسئولية الوالدية، يتو�� ا�جتمع توزيع املهام  

  و�ناءألبناء باألمهات.  وفقا ملنظور جندري، يتم فيھ ر�ط �ل املسؤوليات املتعلقة ب��بية و�عليم و�حة ا

املصدر  عام،  �ش�ل  الطفل  و�حة  اإلعاقة  مجال   �� لألخصائي�ن  بالنسبة  األمهات  تمثل  ذلك،  ع�� 

 األسا�ىي �� ا�حصول ع�� �ل املعلومات املرتبطة بالطفل. 

تخص  وكب��ة  صغ��ة  ب�ل  إملامها  ضرورة  تطرح  وهنا  اختالفهم.  ع��  األخصائي�ن  يواجھ  من   �� فاألم 

فتسأل عن التوار�خ  واملالحظات والتفاصيل الدقيقة عن حالة الطفل، وأوضاعھ، مما يتطلب   اب��ا.

م��ا الدقة �� التعب��، فهم املصط�حات الطبية واستيعا��ا، تذكر �ل التعليمات ....بل قد يتع�ن عل��ا 

عالق��ا   أن تقدم �� �عض األحيان "تقار�ر" مفصلة عن وضعية الطفل وتصرفها معھ. مما يجعل من

بمختلف ا�ختص�ن والطاقم الط�ي والبيداغو��، مصدرا آخر للقلق والتوتر. فتشعر أمام �ل هؤالء 

ا�ختص�ن بما يمتل�ونھ من معارف وتقنيات علمية أن تثبت بأ��ا متتبعة، حاضرة، ال �غيب ع��ا أية  

تفهم، �عرف،  من   �� ا�جيدة  واألم  جيدة"،  "أم  بأ��ا  تثبت  أن  عل��ا  �ل    شائبة.  دقيق  �ش�ل  وتحدد 

 احتياجات طفلها.    

و�ناء ع�� ذلك �شعر �سبة هامة من األمهات، بضرورة انفتاحهن ع�� املعلومات الطبية واملصط�حات  

�علق   و�لما  واالنفتاح.  ا�خ��ة  واكتساب  "التعلم" واالطالع  إ��  ا�حيو�ة  بحاج��ن  التقنية. فيستشعرن 

شعرت �لما  متمدرسة،  متعلمة  بأم  "غ��   األمر  بأ��ا  اإلحساس  وغمرها  ووطأتھ،  الدور  هذا  بتعاظم 

معذورة" عن جهلها ببعض املعلومات املرتبط بطبيعة إعاقة طفلها. ومن ب�ن املعطيات ال�ي �ساهم ��  

�عميق إحساسها بالذنب ع�� هذا املستوى، ما قد يبديھ عدد من األخصائي�ن من مالحظات، ناتجة  

 مع األم سعيا نحو تحس�ن أساليب التدخل واملرافقة.    عن حاج��م إ�� ضرورة التعاون 
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  السعادة:. تصنع الرضا وتمثيل دور  4

نظام   ع��  ا�حفاظ  إ��  و�س��  تبتسم  أن  األم  ع��  يتع�ن  والنفسية،  املادية  اإلكراهات  هذه  �ل  أمام 

�حيطها    . فتبذل �ل جهدها ل�ي تقدم أسر��ا  La normalitéاألسرة وا��جامھ، من خالل لباس قناع  

القر�ب    أو البعيد، ع�� أ��ا أسرة "عادية" كغ��ها من األسر.علما بأن األسر ال�ي تتضمن أ�خاصا ��  

أن ا�جتمع �ش�ل عام، والنسق األسري  إال  �� أشد صوره.  إعاقة، �� أسر �عيش االختالف  وضعية 

يتع�  ما  وغالبا  االختالف.  هذا  عن  اإلعالن  يتقبل  قلما  ا�خصوص،  وجھ  ��  ع��  ت�ون  أن  األم  ع��  ن 

توازنھ   ع��  با�حفاظ  األسري  للنسق  اإلشارة  سبقت  كما  �سمح  ل�ي  الدور،  هذا  يلعب  من  مقدمة 

إ�� أن األمهات يلع�ن دورا حيو�ا �� امتصاص ضغط األسرة، حماية   Pattersonواستمرار�تھ. و�ش��  

ونفسية فز�ولوجية  ألمراض  �عرضهن  مما  األفراد،  ذلك،32لبا��  ولعل  من   .  هامة  بنسبة  يدفع  ما 

األمهات إ�� تقمص دور األم السعيدة وارتداء لباس "التقبل" لإلعاقة، دون أن تمنح نفسها حق التعب��  

عن غض��ا أو حز��ا. علما بأن التعب�� عن الغضب يبقى أمرا منتظرا إن لم يكن طبيعيا �� ظل وجود  

�ا، غياب تصور الشفاء من اإلعاقة، غياب  مجموعة من اإلكراهات ال�ي تدعو إ�� الغضب و�� مقدم�

املناسبة، رفض ا�جتمع لإلعاقة و�حاط��ا بمجموعة من االتجاهات الوصمية،   املساعدة وا�خدمات 

والعزلة...   بالعياء  الشعور  األبو�ن،  غياب  عند  الطفل  مستقبل  معطياتغموض  من    وتلك  يبقى 

با�حزن واأل�ىى ع��  الشعور  أن تدفع نحو  ا�حا��. وال �ستث�ي من هذا    ا�حتمل جدا   الوضع،الوضع 

ا�جتمع   �� واالنخراط  والنشاط  الفاعلية  من  عالية  بنسبة  يتم��ن  اللوا�ي  األمهات  من  العينات  تلك 

املد�ي. فيكرسن جزء هاما من حيا��ن ألجل البحث عن ال��امج والتقنيات ا�جديدة، أو �سع�ن نحو 

 ألطفال �� وضعية إعاقة. املرافعة والنضال من أجل حماية حقوق ا

دور   لعب  إ��  األمهات  من  �سبة  تضطر  أحاسيسهن،  وحقيقة  مشاعرهن  حساب  املبت�جة فع��    األم 

ع��   من   ةاستمرار�حفاظا  األمهات  �عض  �عيشھ  عما  فضال  هذا  الداخ��.  لتواز��ا  وضمانا  األسرة 

ن الطالق أو ال�جر أو االنفصال  ات�الية مادية ع�� الزوج، تجعلها �� حالة وجود اإلعاقة أك�� خوفا م

هؤالء  معاناة  �عميق   �� كب��  �ش�ل  �ساهم  مما  الظروف.  هذه  مثل   �� األزواج  �عض  ين�جھ  الذي 

بكيفية منفردة. وذلك  إعاقة  �� وضعية  الطفل  ز�ادة تكثيف تحملهن ملسؤولية   �� األمهات، ويساهم 

واحتياجات مصار�ف  من  عام،  �ش�ل  اإلعاقة  وضعية  تقتضيھ  من    بما  عددا  جعلت  هامة،  مادية 

 األ�خاص مؤمن�ن بأن "اإلعاقة تفقر"، نظرا لت�اليفها املادية.  

 
 .  140، ص 2001إيمان فؤاد ال�اشف، إعداد األسرة والطفل ملواجهة اإلعاقة، دار الطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 32
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أجل  من  جبارة  سي�ولوجية  مجهودات  األمهات  من  هامة  �سبة  تبذل  اإلكراهات،  هذه  ضغط  تحت 

ع��   ا�حافظة  امل�حية،  الصبورة  املثالية"،  "األم  نموذج  الصورة  تقمص  مع  ا��جاما  أسر��ا 

. وذلك علما بأننا أمام أسرة تحتضن االختالف،    La normalitéالنموذجية ملفهوم "األسرة العادية"  

يتع�ن   ال�ي  والصعو�ات،  اإلكراهات  من  مجموعة  واإلعالنوتواجھ  إخفا��ا    طرحها  من  بدال  ع��ا 

األخصائي   وظائف  أهم  من  أنھ  إ��  اإلشارة  وتجدر  اآلباء  وتمو��ها.  ��جيع  اإلعاقة،  مجال   �� النف�ىي 

ع�� التعب�� عن االنفعال وعن غض��م "العادي" من اإلعاقة، وعدم التعامل مع هذه االنفعاالت ع��  

إيجا�ي، مساعد ع�� التخفيف   دور تطه��ي أ��ا سلبية. ملا للتعب�� عن االنفعاالت �� هذا ا�جال، من  

 اب.  من الضغط والوقاية من الشعور باالكتئ

 خالصة:

إعاقة ذهنية، و�� كما نالحظ �عكس واقعا   �� وضعية  أمهات األطفال  تلك �عض من معالم معيش 

  الدراسات أو مليئا باملعاناة املادية واملعنو�ة، وال�ي لم تنل حظها ال�ا�� من االهتمام سواء ع�� مستوى 

ات تز�د من الضغوطات النفسية،  اهتمامات املعني�ن بتدب�� أمور اإلعاقة �ش�ل عام. �ل هذه املعطي

إذ يتع�ن ع��   بالقلق لدى األمهات، وترفع من احتمالية �عرض �سبة هامة م��ن لالكتئاب.  والشعور 

. وذلك �� ظل غياب املرافقة، الدعم النف�ىي، والعزلة  باألمل.�ل أم أن تواجھ، تتحدى، تتعلم، تتس�ح  

 املفروضة بما ف��ا العزلة عن الزوج أحيانا.  

أو  و  النساء متعددة ومرتبطة �� جزء م��ا �غياب  العينات من  ال�امنة وراء معاناة هذه  تبقى األسباب 

اإلم�انات االجتماعية   ندرة  التمثالت  من  بمجموعة  األعمق  جان��ا   �� مرتبطة  تبقى  أ��ا  إال  املادية، 

� الت�حية والغ��ية  ا�جندر�ة. هذه التمثالت ال�ي تر�ط األمومة بمجموعة من الصفات ال�ي تت�خص �

ونكران الذات. فبالرغم مما طرأ ع�� حياة النساء من تحوالت هامة ع�� مستو�ات متعددة، إال أ��ا لم   

 تصل �عد إ�� �غي�� عدد من التمثالت ال�ي الحقت النساء وكبلت حيا��ن ع�� مر التار�خ. 
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افيا :    بيبليوغر

ك�� أمانا، التغلب ع�� العقبات �� الطر�ق إ�� أي را�سوم، إل��ابيت، و نا��ىي �� ينجر، أمومة أ •

 .  5، مصر، ص 2002الرعاية، املكتب املرج�� للس�ان، ف��اير 

الوالدين"،  • ع��  معاق  طفل  وجود  "أثر  الكر�م،  عبد  الفايز  متعب  حمدان،  صالح  اللوزي 

 . 94، ص 2008، 1، العدد1ا�جلة األردنية للعلوم االجتماعية، ا�جلد 

رشيد، • الدار   الكنو�ي  املدارس،  �شر  التغي��،  وممكنات  التمثالت  عنف  باملغرب،  اإلعاقة 

 .  2017البيضاء، 

العز�زي، خديجة، األسس الفلسفسة للفكر النسوي الغر�ي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم،  •

 . 2005الطبعة األو��،  لبنان، ب��وت، يونيو  

ا"السبا��،خلود.   • ا  الديموقراطية"،  ورهان  العدد  األمومة  "نفسانيات"،  العر�ية  ،  59�جلة 

   .. شبكة العلوم النفسية العر�ية2018خر�ف 

املغرب،  •  �� اإلعاقة  وضعية  السي�واجتما��"،  والدعم  اإلعاقة،  "األسرة،  خلود،  السبا�� 
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 إعاقة:ب��ا الذي يوجد �� وضعية مع ا معيشها اليوميعل��ا السؤال بخصوص  طرح :أمشهادة 

 كيف أعيش ...؟  

  منھ حجما �ان ملفھ الط�ي أثقل وأك��  طف��،منذ األسبوع األول لوالدة 

  يوم األو�� �عرفت ع�� عدد من األقسام �� املستشفى.   15منذ 

  أخذ جرعات كب��ة من األدو�ة ... لم آخذها أنا أمھ  �� شهر: �ان قد 

   ... والتعليمات  املقبول واملرفوض  إ�� جان�ي، ا�جل فيھ  بدف��  : أصبحت أعيش  �� سن سنة 

 أل��ا كث��ة و�دأت أ��ىى وأخاف أن أخطأ �� األدو�ة وا�جرعات 

  ��2 سنوات : أصبحت أشياؤه تحتل أمكنة كث��ة �� املن�ل أك�� منھ 

   ��3  نوات: كنت قد �عرفت ع�� عدد من املمرضات، أصبحن ينادين ع�� باس�ي وأنا كذلك  س

 أنادي عل��ن باسمهن  

  ��5   سنوات : كنت قد �عرفت ع�� �ل املستشفيات العمومية �� املدينة 

ألوان  أختار  أكن  لم  املرآة،   �� نف�ىي  إ��  أنظر  أكن  لم  السنوات،  هذه  خالل  شبا�ي  أيام  أتذكر  ال 

 ال املال�س ال�ي تناسب�ي ... مال��ىي، و 

وعلم  والبيداغوجيا  الطب  لغة  أ�علم  ألن  مضطرة  نف�ىي  ...فأجد  اإلعاقة  ��اجم�ي  األحالم   �� ح�ى 

 النفس 

قدمي،  إ��  رأ�ىي  من  الرعب  ف��كب�ي  لھ،  دائمة  لست  فأنت  االستقاللية  �علميھ  أن  عليك   : يقولون 

 كيف أعلمھ أن �عتمد ع�� نفسھ وك�� خوف وعدم ثقة   

منذ أن رزقت باب�ي شعرت و�أن�ي  ركبت �� مركبة فضائية، لم أخ�� رحل�ي أو سفري، وال أعرف وج�ي، 

 ولم يقبل أحد بمرافق�ي 

 تحملت كث��ا من نظرات الشفقة كما سمعت كث��ا من عبارات التنو�ھ  

 �سمونك بأسماء انت غ�� راغبة ف��ا، ال أعرف أمام هذه العبارات هل أفتخر أم أب�ي.  

مرور   مع  ابنك،   الزمن،ثم  مع  اليومي  والتعا�ش  االحت�اك  بفعل  فيھ  تصبح�ن  الذي  اليوم  يصل 

تنظر�ن إ�� العالم بأعينھ، فيتغ�� فهمك وتقييمك للعالم واآلخر�ن. �شعر�ن بأنك قد أصبحت أن�ج  

 التم��.  وأر�� وأجمل ا�جميالت، �شعر�ن بثقة كب��ة �� نفسك، ألن القدر قد اختار بأن يمنحك هذا 

 أن ت�و�ي أما لطفل �� وضعية إعاقة، معناه أن ت�و�ي مستعدة ل�جري ح�ى ترافقي س��ه البطيء.  

 


