
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   

 

 إلى أين؟: تنشيط حركية النمو أثناء العالج) 1: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
 

  
  03/03/2021اإلنسان  "نشرة  

 4932: العدد  - عشرة  ابعة  الر  السنة 

 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

          yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :مق�مة

 ! ق :م� ان�القا ال�ف� عل� فى ال��ى ال�ال� دل�ل: ك�اب ان�هى ال�اضى األس�ع ن	�ة ���ور
���ى ما ووصل�ى الع��ى،�� ال�	�ة ت�0اجها ال�ى ال.�عة وأن ح*(، �ق�ل تقل�ه ق� األص�قاء أن �
 .وال�عل:9 ال�ق� إلثارة و4ا16ة م�اس5ة 4ان3 أس�12ا

 وخاصة الع�ل1ة الHل:�1G1ة �ال��ارسة ارت5اFا وأك�D ت�C:�ا أقل آخ� ع�ل إلى أر?عاء، و4ل ال:�م، ن��قل
 العالج “�ع��ان ص�رت ال�ي الQ�R الP�H سل*لة م( األولى �ال�	�ة ف��أ ،“ال�ف*ى العالج” ه� �16ا

 ومع أس�ع، 4ل واح�ة ل0الة م�0ود مق��ف ه� ی�	� س�ف ما و5Fعا ،عل,ه اإلش اف خالل م� ال�ف%ى
Zى فق� ذل�Rال�اح�ة ال0الة ت� Q�Rى ،)ت*عة إلى  -نادرا– وأح1انا( صف0ات ال��H0:ل أنه وج�ت ل�*� 

 أس�اء أن إلى ال���eه إلى األم� ��0اج وال الفائ�ة، وضاع3 ال0�ار انق�ع وdال أس�ع:( على ت.bئ�ها
 وش�Gا ل0ق�قه اح��اما صاحها على ت�ل ق� معالh أg ح�رنا وأن�ا ال1f1f0ة، األس�اء هي ل1*3 ال��عال.:(

 م��0ه، مDل في ��� ق� م( �ف:� ��ا ال*�اح بهjا ل�Hمه
 خ� ا ع�ا عال12, هللا ج.- 

****  
 )1( :ال5الة
  (2)أی�؟ إلى :العالج أث�اء ال�1= ح �,ة ت�:,9
EعF وفى ع1=ما ال�ات إی�اء: * ال5الة مالمح JKل ح%اسة، م�ا  األع اض تـَـ5ـَـ=َّ

 *9Rمع ال2 عة ض TU 5ف ال�1= ح �,ة تWفاءة وضYال 
 ال�قلة ومZاK  العالج ح�=Uة* 
 م�- أ- إلى ه؟ات2ا أ- فى ال�1Yلة فى ال5� ة* 

الزم انت وهى تفرّقوا بين  
إيجابية رصد الحركة، وبين  
واقعية تفعيلها فى سلوك  
معين،
يعنى نبارك الحركة، وفى  

ها  نفس الوقت نحاول توجيه
بشكل غير مباشر

أنا ماعرفش المجتمع ماشى  
إزاى دلوقتى، إنما فى خبرتى، 
بالقيها خطوه مش هينة إن  
واحدة بنت تقـلع الحجاب حتى  
لو ماكانتش بتصلى، واألصعب  
إنها تشرب سجاير خصوصاً  
عالنية، تصور لو شربت سجاير  
فى مكان عام حتى مع أصحابها  
يبقى بتحط نفسها فى مكان  

.ر من مرحلة نموهايمكن أكب

الحيرة هنا فى التكملة،  
حاتكمل فى أى اتجاه، يعنى  



 ال%1اح وم%احة K�Rة أبّ=ه* 
 ال�ات ص=رة تغ�  مغ.- * 
 .�Gال�رe�س معاها س�ة، 24 ع��ها آن*ة هى: م�!=ر .د
 إ�ه؟ جامعة خ�e.ة: 5c�ى .د
 شه�ر، أر?ع م( تق�5eاٌ  لى ح�ل�ها ح�rتZ ب��:(، م( األولى هى خاصة، جامعة أq(: م�!=ر .د
 ال�اس، مع ب�ضه وش�eة ال:3، فى ووال�ها وال�تها مع عاملت� عارفه مt إنها ب�	�Hى جا�ه كان3

 .نف*ها و?�عّ�ر نف*ها فى ثقة ماع��هاش
 ف:(؟ نف*ها ب�عّ�ر ف:(؟: 5c�ى .د
 أشار( ج�ه األك�� ال.�وح �Q الفjR، م��قة ج�ه، م( ورجل:ها إدیها فى نف*ها ب�ع�ر: م�!=ر .د
 �Q نف*ى، أع�ر ��ل3 أنا” :تق�ل ب�أت شه� أو ق�5eاً ت أساب1ع 3 م( ،)ال�اخل م( الفjRی( جانَىْ  إلى

 .”س.ای� أدخ( ب�أت
 إ�ه؟ ب1	�غل أب�ها: 5c�ى .د
 .ح� مه�ى ع�ل م|هل، وال�ها: م�!=ر .د
 ماب�	�غلt؟ هى: 5c�ى .د
 .ل*ه ب�	�غل	ى ما .آه : م�!=ر .د
  ……إ�ه ق� معاك �قالها: 5c�ى .د
 .شه�ر أر?ع: م�!=ر .د
 ال��ض�ع فى نtR هه،: 5c�ى .د
 وعایbة س.ای�، ت�خ( ب�أت �Q نف*ها تع�ر ��ل3 هى إن لى قال3 جات شه� م( هى: م�!=ر .د
 ال�*ه هى ب�ضه 4المها م( ال�ان1ة ال0اجة إ�ه؟ ف:ها أع�ل ماْع�ف�t أنا حاجة ف�g ده، فى رأیى تاخ�

 .…�ال0.اب مق��عه مt هى �F Qارحه،
 ب��لى؟: 5c�ى .د
 .ب��لى: م�!=ر .د
 �ان�Cام؟: 5c�ى .د
 إ�ه إن�ى PF 56اق�لها و�4ه، وص�رتى نف*ى فى أغ:� عایbة أنا ف�ق�لى �ان�Cام، مt أل: م�!=ر .د
 �ال0.اب، مق��عه مQ� t م5.0ة أنا تق�ل قا�اله مt ص�رتZ فى اللى إ�ه �ع�ى قا�اله؟ مt اللى

 فهل ات�ددْت، �Q :هاعل ده ع�ض3 قاع�ه، وهى ال0.اب تقلع هى إن دماغى فى جه فأنا أقلعه، وعایbه
 ال0.اب، دول، ال�ق��:( فى أع�ف عایb فأنا أل؟ وال دل�ق�ى تع�لها مDالً  وأخل:ها أك�ل 3�4 مDالً 

 .وال*.ای�
 وأمها؟ أب�ها رأg إ�ه: 5c�ى .د
 اب��ت نف*ها تع�ر ��ل3 ل�ا هى إن األهh وال�0ة تقلعه، هى إن م	اكل ماع��ه�t: م�!=ر .د
 .هد مع جه ده !س.ای� ت�خ(
 �4ه؟ مt ال��ق:3 نف5c :Q�ى .د
 أی�ه: م�!=ر .د
 �ع�ى؟ ال�جالة اآلخ�، ال.�Q ن0� وال�:�ل العا1�Fة، االح�1اجات  5c :PF�ى .د
 .خال� ماt16: م�!=ر .د
 .الjات1ة اللjة فى وال !ال1Rال؟ فى وال: 5c�ى .د
 .خال� خال� دماغها فى ماب�.t1 دg ال0اجات ال..ال: م�!=ر .د
 دماغZ؟ فى الو : 5c�ى .د

حاتكمل فى ثورة وحرية  
وإبداع وكالم من ده، والّ  
حاتكمل فى بوظان وانحالل، 
فبيبقى الموقف اللى حصل ده  
أثناء العالج جيد، ألنك إنت  
ممكن تحّوطه بهدوء، ألنه  
موقف خاص يمكن فيه القبول  

مع الحذر من  ) الحركة(للمبدأ  
بعض توجيهات المسار  

) السلوك(

هل ابتدت تفكر فى ملء  
وقتها بطريقة تانية، خصوصا  
بعد ما اتخرجت؟

هل بدأت تكتب مثال؟   –
إبتدت تقرا حاجات ما كانتش  
تطيق تقراها قبل كده؟ حاجات  
يمكن صغيرة، بس لها داللة  
نوعية وبشكل تلقـائى

.إنها كانت بتصلى وبطلت
حساب أبوها    كانت بتعمل

وأمها ماعدتش بتعمل حسابهم،  
حاجات كده، وبرضه تاخد فى  
االعتبار مجاالت كتير تانية زى  
الخيال واألحالم، مش عشان  
تفسرها، أل عشان تشوف بقية  
أبعاد الحركة

بنت مابتفكرش فى حاجات  
عاطفية، أو جنسية، ليه يعنى؟  
إزاى؟ مش بنى آدماية عندها  

، سنة وعندها صدر ووسط24
هى  ! ماتفكرش ليه يعنى

حلوه؟

طيب دى نقطة مهمة، مجرد  
إن صورة الذات تتغير، إنها  
تشوف نفسها زى ربنا ما خلقها، 
نقدر نرصد اتجاه التغيير بده، 
تكون شايفه نفسها مش حلوه  
تشوف نفسها حلوه دى حاجة  
مش قـليّلة



 .5Fعاً  ب�1.ى أنا دماغى فى ال: م�!=ر .د
 ع�ها، ن1ا�ة دماغZ فى ق��g دماغZ، فى ی1.ى �اللى ح� إن3 ِلZْ، دماغZ فى مt أل: 5c�ى .د
 فاهh؟ تق��، �ع�ى
 .�الى على جاش ما ماج�?�t،: م�!=ر .د
 ب:�ل ده ناح1ه م( ال0.اب وقلع ناح1ه م( ال*.ای� ش�ب 5Fعًا، ارت5ا� 16ه ه�:.… 5c�ى .د
 �G�ن  م�G( إنه ��ع�ى ،وعل,ه له ده اإلق�ام ح�4ة، �ع�ى 16ه تZe�0، 16ه إت2اه فى ماشى إنd إنT على
5�ة �ع�ى إق�امRأخال�1ة، ل tل9، �ال�ع�ى أخال�1ة م� ال�*ائل وال*ائ�، االج��اعى �ال�ع�ى ق��g ال�
gم.��ع�ا فى –أخال�1ا – د tم Pب:ها م�ح � ف�ص ف:ها اللى لل4�0ة ع��نا احةم* ماt16 ألن خال

 Qe�4 عادة ب:5قى مع�اه ح�ل، اللى ال�غ::� نف*ها، ال4�0ة إن�ا ده، م( و4الم وت�اجع وتعلhّ، وم0اولة،
 .العالج فى

 وeق�ر العالج م( شه�ر أر?ع �ع� وe.ى ل�ح�ه، �ع�لها قادر وماك�t ن�12ة نقله �ع�ل ح� أg ل�ا 
 دل�ل هى ال�g1أ ح�f م� ال5 �ة ال�g��0، ع( ال��C �غ� Qe�4، مع�اه ده �ع�لها ی��g  أو �ع�لها
 فى ال1%اع�ة فى هى �4ه، �ع� العالج و1qفة ب:5قى تان1ة، ف0اجة �4ه �ع� اللى أما ،العالج ح�=Uة

 وال:Z!,ة، االج�1اj,ة الi وف داخل ح!ل اللى اس�,عاب
 ،مع�� سل=ك فى فع�لهات واقW,ة وl�� ،ال5 �ة رص� إ2cاب,ة ب�� تفّ ق=ا وهى ان3 الزم
 دg ال�*ائل م.��ع�ا فى مRاش ، غ�  o:Fل ت=ج�هها ن5اول ال=قd نف� وفى ال5 �ة، نRارك �ع�ى

 إن ه:�ة مt خ��ه �الق:ها خ�تى، فى إن�ا دل�ق�ى، إزاg ماشى ال�.��ع ماع�فt أنا ج�ا، ص�5ة �ق3
 عالن1ة، خ��صاً  س.ای� بت	�  إنها واألصعP ب��لى، ماكان�t ل� ح�ى ال0.اب تقلع ب�3 واح�ة
 م( أك� ��G( مGان فى نف*ها ب��0 ی5قى أص0ابها مع ح�ى عام مGان فى س.ای� ش�?3 ل� ت��ر
 .ن��ها م�حلة

 والّ  ده، م� و�الم وrب�اع وح Uة ث=رة فى حات1Yل cع�ى ات2اه، أ- فى حات1Yل ال��Hلة، فى ه�ا ال0:�ة
 تK=ّ5ه مo1� إنd ألنT ج��، العالج أث�اء ده ح!ل اللى الuv=1 فg�Rقى وان5الل، ب=tان فى حات1Yل
 ال1%ار ت=ج�هات FعE م� ال�5ر مع )ال5 �ة( لل�g1أ القg=ل x,ه o1c� خاص م=uv ألنه به�وء،

 .م%احة وعای. حازمة، K�Rة، ُأبّ=ه عای. �4ه م�قف �ع�ى )ال%ل=ك(
 )Hنف*ها ال0الة على تع��� ال�فاص:ل 4ل ل. 
 �الjات، دg ال�ق�ة ع( �ع:� ��قایQ1 ن1ةال�ا خ��تها تQ1f والزم 
 إیjاء ع( �ع:� م.ال فى العادg اإلن.از ��G0ات -دg ال�قلة مع ح�ل اللى إ�ه ت	�ف مDال �ع�ى 

 :مDال وال*.ای�، ال0.اب حGا�ة وع( نف*ها،
  –tغل ماكان��	ـَ�ّ  شغل على ب��ور أو اش�غل3 راح3 ب�.�. 
  –tماكان� �Hإب��ت ص0�?1ه فى ب�ف Hات، رجالة ص0�?1ة ق��شى ما ص0�?1ة، فى �تفjال� 

 .ص0�?1ة أgّ  ص0�?1ة
 ات�Rج3؟ ما �ع� خ��صا تان1ة، ���eقة وق�ها ملء فى تف�H اب��ت هل– 
 صغ:�ة، ��G( حاجات �4ه؟ قل تق�اها ت�:9 4ان�t ما حاجات تق�ا إب��ت مDال؟ تP�H ب�أت هل– 
Q� ل ن�12ة داللة لهاG	?تلقائى و. 

 :مDال ،حّ كها العالج اللى ال5 �ة نف� مع ح!ل oc=ن  الع�o إن اح�1ال x,ه وl ضه 
 .و?�ل3 ب��لى 4ان3 إنها 

 االع�5ار فى تاخ� و?�ضه �4ه، حاجات ح*ابهh، ب�ع�ل ماع�تt وأمها أب�ها ح*اب ب�ع�ل كان3
 ب�d ،ال4�0ة أ�عاد �1fة ت	�ف ع	ان أل تف*�ها، ع	ان مt واألحالم، ال1Rال زg  تان1ة �4:� م.االت

 وع��ها س�ة24 ع��ها آدماcة ب�ى م{ إزا-؟ cع�ى؟ ل,ه ج�%,ة، أو عاK|,ة، حاجات فى ماب�فY ش

فى بالد بره بيقولوا العالج  
، )3(النفسى صداقة للبيع  

نا بنقول الطبيب والد، عندنا إح
والمعالج والد، مش بمعنى  
الوصاية، وإنما بمعنى الرعاية، 
ما فيش حاجة اسمها موقف  
محايد، بال وجع دماغ

انت أول ما حاتحود فى الحتة  
دى، يمكن تقولك، بهزار زى  
ما بيحصل معايا، طب هات لى  
عريس، أنا شخصيا باقول فى  

العرسان على  : الحاالت دى
يل، بس افتحى جهاز  أفـا من يش

االستقبال، مش تقفـلى الراديو  
وتقولى ما فيش وال محطة  
شغالة، أقول لها يابنتى هوّا  
إنتى لعبتى فى المؤشر من  
أصله علشان تقولى مفيش  
إذاعة؟

المهم إنها تشعر إنك حامل  
همها بطريقة عادية، تقوم  
تقدر تحتوى الحركة اللى  
ظهرت بفضل إنصاتك، 
وسماحك

وقف العالجي، يتكرر  هذا الم
كثيرا فى كتاباتكم وكنت  
كلما تعرضت له أشعر بنسف  
القـاعدة األساسية التى  
تعلمناها مع أبجديات العالج  

الحيادية  ”النفسى أال وهى  
)جمال التركى. د( اليقظة  

إن موقف المعالج تجاه المريض  
يعد من الركائز األساسية فى  
عملية العالج النفسي، فهل على  

ج إن يحافظ على مكانته  المعال
كمعالج رمزا وواقعا أم عليه أن  
يكون إضافة لمكانته كمعالج  

ة،  /على مستوى الواقع، الوالد
… ة إلخ/ت، الصديق/األخ

على  ) حسب ما تقتضيه الحالة(
جمال  . د(المستوى الرمزى

)التركي

إسمح لى أن أتساءل على أى  



 حل�ه؟ هى !�ع�ى ل1ه ماتف�Hش ووس�، ص�ر
 .حل�ة مt نف*ها شا�فه هى �Q آه،: م�!=ر .د
 خلقها، ما ر?�ا زg  نف*ها ت	�ف إنها ت�غ:�، الjات ص�رة إن م.�د مه�ة، نق�ة د5c :P:F g�ى .د
 .قل:ّلة مt حاجة دg حل�ه نف*ها ت	�ف حل�ه مt نف*ها شا�فه تH�ن  ب�ه، ال�غ::� ات.اه ن�ص� نق�ر
 Fف�ل ف�ها اتd� 5 اللى ال5 �ة ت%�=ع� تق�ر ح�,�,ة، Fأبّ=ة cِْ:ع ها x,ه والYالم ده، �ل رص� 

 .ال�1= ات2اه فى العالج
 وال1عالج وال�، ال�g�� ب�ق�ل إح�ا ناع�� ، (3)للg,ع ص�اقة ال�ف*ى العالج ب1ق�ل�ا ب�ه �الد فى 
 ،دماغ وجع Fال م5ای�، م=uv اس1ها حاجة x,{ ما ،ال عاcة ��ع�ى وdن�ا ،ال=صاcة ��ع�ى مt وال�،
 وأمها أب�ها مع ،14 ،13 س( فى العاد�ة ال10اة فى ب�01ل العالج، فى ب�01ل اللى زg  ال�فّ.� هjا
 والد إح�ا العالج، فى دل�ق�ى إح�ا ح:�ه، فى Qe�4 ده �:(،ش�e جام� م�قف واخ�ی( وأمها أب�ها 4ان فإذا

 اس��ع3 إنZ واضح وان3 ج�ی�، م( ت��0ك رجع3 شه�ر أر?ع وفى وأمها، أب�ها دل�ق�ى فإن3 دل�ق�ى،
 وقل�ه ال��قف،

 .���  م%��,�o شغل x,ه ب�Rقى
 .ح� ع�� وال ع��ك وال ع��- وال cع�ى، قل�ا، مه1ا خال� خال� خال� سهله م{ د- وال5اجات

 ن�غ9؟ وال نفّ=ت مان%�o:ى؟ والّ  ن%do مان%51:ى؟ والّ  ن%1ح 
 .العالج فى �F م{ ع1=ما، سهلة، م{ ال1%ألة 

 أنا م.��ع�ا فى �Q ب:�eb، الفق� إن مع ی�eb ع�ال حGا�ة، �قى م.��ع�ا فى ع��ماً  ال*.ای� ش�ب
)qلف ال*.ای� ش�ب مع�ى إن أ�R1اع م( ب� ت	�ب س3 ل�اح�، واح� وم( آخ�، لق�اع ال�.��ع فى ق

 .ال:3 ج�ه ال*.ای� غ:� تاج�، �ا ع:�Z على العل(، فى وال*.ای� س.ای�، ت	�ب ب�3 غ:� س.ای�،
 .ح�ه على حالة 4ل واح�ة، واح�ة ت�اخ� عایbة الG0ا�ة

hا ث�1َّة أخى � ،وال� ال�g�� قل�ا إح�ا م{ وال�، وأنd وات�Rج3، س�ة، وع	�e( ار?عة ع��ها ال
 !ب�ق�ل؟ ما زg  حل�ة وهى ج�ازها، حGا�ة وال� أg زg  اشغلHْ	ىم

 �ع�ى: م�!=ر .د
 ما زg  بهbار تق�ل ،Z��G( دg، ال�0ة فى حات0�د ما أول انQ� 3 أوg، 4فا�ة س�ة: 5c24�ى .د

 �	:ل، م( أفا على الع�سان :دg ال0االت فى �اق�ل ش1�Rا أنا ع�Qe، لى هات PF معا�ا، ب�01ل
Q� 5ال،ا جهاز اف�0ىfالس� tما وتق�لى ال�ادی� تقفلى م t16 ة وال� هّ�ا �اب��ى لها أق�ل شغالة، م0
 إذاعة؟ م�t1 تق�لى عل	ان أصله م( ال�|ش� فى لع�ى إن�ى
 g9 تق�ر ان3َ  ق��e�� م( ص�عه ب��0اج ال�*ألة ال�سائل، اس�5fال تعل�ها م5اش� غ:� �

 �فrل qه�ت اللى ال4�0ة تg��0  تق�ر تق�م ،عادcة U �Fقة ه1ها حامل إنT ت:ع  إنها ال1ه�. ال�عالج
،Zإن�ات Zوس�اح. 

**** 
 :وال5=ار ال�عق�� 
 :ال� �ى ج1ال .د
 )�0:ى .د ن� م((: ال1ق��ف 
:P ب�ق�ل إح�ا ع��نا لل1ع، ص�اقة ال�ف*ى العالج ب1ق�ل�ا ب�ه �الد فى“� مt وال�، وال�عالج وال�، ال

 .”دماغ وجع �ال م0ای�، م�قف اس�ها حاجة t16 ما ،ال�عا�ة ��ع�ى وdن�ا ال�صا�ة، ��ع�ى
 :ال�عق��

 األساس1ة القاع�ة ب�*ف أشع� له تع�ض3 4ل�ا و3�4 �4ا�اتhH فى D4:�ا ی��Hر العالجي، ال��قف هjا
 ”(4).ال1قCة ال10اد�ة” وهى أال ال�ف*ى العالج أ�.��ات مع تعل��اها ال�ى

أساس يتحدد هذا الموقع  
لج  الرمزى، متى يكون المعا

. …ة، و متى يكون آخر/والد
ثم هل يسمح سن المعالج و  
خبرته وجهازه النفسى القيام  
بمثل هذا الدور الرمزى، أال  
يساهم هذا فى اهتزاز صورة  

عند المريض، “ الواقعى”اآلخر  
عندما يكون المعالج على  
المستوى الرمزى هو هذا األخر  

)جمال التركي. د. (المختلف

حايد  الموقف الم”أكيد إن  
، لكنها  “مافيش“ ”حقيقة

أن يحاول  : ”الحيادية اليقظة”
المعالج قدر المستطاع أن يقف  
على ضفة الحياد مع المراقبة  
المستمرة واليقظة للحفـاظ على  

جمال  . د( هذا الموقع
)التركي

وضعية  “ الحيادية اليقظة”إن  
دينامية فى حاجة إلى مراقبة  
مستمرة للذات للقرب منها، 

الموقف  “وجود لـ  فـإن كان ال
بصفة مطلقة فـإنه  “ المحايد

باإلمكان القرب من هذا  
ترتفع  (الموقف بصفة نسبية  

كلما تمرّس المعالج على مر  
)جمال التركي.د) (الزمان

“ رمزى”أنا ال أستعمل كلمة  
حاليا بالمعنى الشائع، وال حتى  
. بالمعنى الذى يستعمله فرويد

دفعنى انشغالى بالعلم  
وليس فقط  (ا  المعرفى مؤخر 
إلى التهوين  ) بالعالج المعرفى

من أننا نفكر بالرموز

يحافظ  ”لم أفهم جيدا قولك  
، فى  “على مكانته رمزا وواقعا

أن يكون إضافة  ”مقـابلة مع  
لمكانته كمعالج على مستوى  

ت،  /ة،األخ/الواقع، الوالد
ماذا تقصد بـ . ة إلخ/الصديق

“المعالج رمزا وواقعا مثال؟”

ن المعالج ال يمكن  فى رأيى أ



 على فهل ال�ف*ي، العالج ع�ل1ة فى األساس1ة ئbال�4ا م( �ع� ال���e ت.اه ال�عالج م�قف إن 
 م*��g  على �4عالج ل�Gان�ه إضافة �G�ن  أن عل1ه أم وواقعا رمbا �4عالج مGان�ه على �0اف� إن ال�عالج
 إس�ح ه�ا .ال�مgb  ال�*��g  على )ال0الة تق�1rه ما ح*P( …إلخ ة/ال��ی9 ت،/األخ ة،/ال�ال� ال�اقع،

 �G�ن  م�ى و ة،/وال� ال�عالج �G�ن  م�ى ال�مgb، ال��قع هjا ��0دی أساس أg على أت*اءل أن لى
 هjا �*اهh أال ال�مgb، ال�ور هjا ��Dل ال1fام ال�ف*ى وجهازه خ�ته و ال�عالج س( �*�ح هل ثh .…آخ�
 هjا ه� ال�مgb  ال�*��g  على ال�عالج �G�ن  ع��ما ال���e، ع�� “ال�اقعى” اآلخ� ص�رة اه�bاز فى

 .ال��Rلف األخ�
 ،“ماt16” “ح�,قة ال51ای� الuv=1 “إن أك:�” دماغ وجع Fال م5ای� م=uv اس1ها حاجة x,{ ما“
 ال��ا�5ة مع ال10اد ضفة على �قف أن ال�*��اع ق�ر ال�عالج �0اول أن:“ ال,قiة ال5,ادcة “ل�Hها

 إلى حاجة فى دی�ام1ة وض�1ة” ال,قiة ال5,ادcة “فإن ه�ا م( .ال��قع هjا على لل0فا� وال1قCة ال�*���ة
 الق�ب �اإلمGان فإنه م�لقة ��فة” ال51ای� الuv=1”لـ وج�د ال 4ان فإن م�ها، للق�ب للjات م*���ة م�ا�5ة

 )الbمان م� على ال�عالج ت�ّ�س 4ل�ا ت�تفع( ن*1ة ��فة ال��قف هjا م(
 :5c�ى .د

 أ�cاو  فY -، ت�=ر 1F حلة ت�علJ ألسRاب ال:Z!ى عF  -.2عE أوضح إن لى إس1ح :أوال
 وال ال:ائع، Fال1ع�ى حال,ا “رم.- ” �ل1ة أس�ع1ل ال فأنا م�خ ا، وصل�ى ما وراء االن�فاع فى مغاالتى

 )ال1ع فى Fالعالج فق9 ول,�( م�خ ا ال1ع فى Fالعل� ان:غالى دفع�ى .ف وc �U%�ع1له ال�- Fال1ع�ى ح�ى
 فى ،“وواقعا رم.ا مoان�ه على 5cاف�” ق=لT ج��ا أفه� ل� ل�لF Tال م=ز، نفY  أن�ا م� ال�ه=U� إلى

 .إلخ ة/ال!�یJ ت،/ة،األخ/ال=ال� ال=اقع، م%�=-  على �1عالج لo1ان�ه إضافة oc=ن  أن” مع مقابلة
 ”م�ال؟ وواقعا رم.ا ال1عالج” بـ تق!� ماذا

 ودوره ب�اته حاض ا F: ا ال1عالج ب�� أف ق  ال وأنا نف%ه، إال oc=ن  أن o1c� ال ال1عالج أن رأیى فى
 .ال1=ض=عات ت�الحJ ث� األول، ال�فل م=ض=ع هى أخى cا   األم .�1=ض=ع وl��ه )ذلT وغ�  �اً وال(

 م%� ته تقاس واله�ف، Fال=قd مل�.م إKار داخل 1cارسها خg ة، له )م=ض=ع( إن%ان ه= ال1عالج
 على �5cاف �,u أع ف وال ت�U 2ا، وال رم.ا ال نف%ه، إال oc=ن  أن o1c� ال وه= معل�ة، ع1ل,ة o51Fات
 ال ما وأح,انا( نف%ه ع� ماcع ف �ل c%�ع1ل ل� إن ورlه، وض1� ه عل1ه أمام م%�=ال معال2ا مoان�ه
 م �Uه؟ ل!الح )cع ف

 ی�%اءل أن عل,ه أنف%ه�، مع ال�gاcة تY=ن  أن ال1عال2�� و�lاتى وأب�ائى نف%ى أKال� اب��اءً  إن�ى
 إن الEU 1 ه�ا ��2c إن م�ه� أ- ی �U وماذا أخاه، أو اب�ه �ان إن الEU 1 له�ا ی �U ماذا :ب=ض=ح

 cعل�ه وال نف%ه، Fه ُیل.م ال ل�Yه أوال، نف%ه على ال1عالج �c حه ال%�ال ه�ا أخاه، أو اب�ه كان
EU 1لل. 

 أو اب�ه ع� t وفه واخ�الف الEU 1، ب=اقع إجاب�ه �c,� األس�لة ه�ه م�ل على 2c�� أن Fع� ث�
 .إلخ..اب��ه ع�

 م� غای�ه هى وما خg ته، خالل م� cع�,ه إن �o1cه أنه ی�!=ر ماذا ع� لEU 1ا وU%أل cع=د ث�
 .العالج
 م�- ُت�5د إن العالج ل1%� ة وU%1ح م�ها، أل- م%Jg تف��ل دون  معا اإلجاFات ه�ه �ل cأخ� ث�

 .إلخ ن2احها واح�1ال ب��ها، ال�=ف�J وrمoان,ة واقع��ها،
 ت!Rح هى وrن1ا حالة، �ل فى فY ا ت�Y ر ح�ى هى وال �،Fاأللفا تـُعـْل� ال ال�%اؤالت ه�ه أغل�

 ف ض أ- دون  ح�1ا الEU 1 إلى c!ل أم��، o:Fل �له العالج م1ارسة R!cغ عادال W,gK,ا “م=قفا”
 .ال�g1ئى العالجى االتفاق أساس ه= ه�ا وoU=ن  عل,ه،

 وه= ذلT، أمo� ما وlا�Kا tاه ا ل�ف%ه ال1عالج ب ؤUة ی�gأ ال�- ال�Z1ل9 ال1�1ازج ال�ور ه�ا
 أ- x,ه أر-  ال معا، ذلT لYل اح� امه ی��ل� ث� وال=اقW,ة، ال:Z!,ة الف دcة لالخ�الفات تق�ی ه ی��1�

أن يكون إال نفسه، وأنا ال أفرق  
بين المعالج بشرا حاضرا بذاته  

) والداً وغير ذلك(ودوره  
األم  يا أخى  . وبينه كموضوع

هى موضوع الطفـل األول، ثم  
تتالحق الموضوعات

له  ) موضوع(المعالج هو إنسان  
خبرة، يمارسها داخل إطار  
ملتزم بالوقت والهدف، تقـاس  

بمحكات عملية معلنة،   مسيرته
وهو ال يمكن أن يكون إال  
نفسه، ال رمزا وال تجريدا، وال  
أعرف كيف يحافظ على  
مكانته معالجا مسئوال أمام علمه  
وضميره وربه، إن لم يستعمل  

وأحيانا  (كل مايعرف عن نفسه  
لصالح مريضه؟) ما ال يعرف

ماذا  : عليه أن يتساءل بوضوح
يريد لهذا المريض إن كان  

بنه أو أخاه، وماذا يريد أى  ا
منهم إن يجنب هذا المريض  
إن كان ابنه أو أخاه، هذا  
السؤال يطرحه المعالج على  
نفسه أوال، لكنه ال يُـلزم به  
.نفسه، وال يعلنه للمريض

هذا الدور المتمازج المختلط  
الذى يبدأ برؤية المعالج لنفسه  
ظاهرا وباطنا ما أمكن ذلك، 

ختالفـات  وهو يتضمن تقديره لال 
الفردية الشخصية والواقعية، 
ثم يتطلب احترامه لكل ذلك  
معا، ال أرى فيه أى مجال  

وقد  . “رمزى”الستعمال كلمة  
سبق أن أعلنت تراجعى األخير  
عن اإلفراط فى استعمالها  

أنا أقول للمتدرب أنت ال  
تستطيع أن تعالج المريض إال  

، ال أكثر وال أقـل، “هو أنت”بما  
بنقـائصك وعيوبك   :ما هو أنت

وخبرتك وعلمك، ومستويات  



 ح�ى( اس�ع1الها فى اإلف ا� ع� األخ�  ت اجعى أعل�d أن سJg وق� .“رم.- ” �ل1ة الس�ع1ال م2ال
 إن دون  ال1ع�ى م5ل ت5ل أن dخف رم=ز، م12=عة إال هى ف1ا عامة، اللغة م� أح,انا خفd أن�ى
 )ی�Rغى �1ا Fه ت9,5

 على لل1عالج ال1=اصفات FعE ال م.-  ال1%�=-  على ال�ور ه�ا ی��ل� أال :ع� ت%اؤلT إلى ن��قل
 ال=اقع؟ م%�=- 
�tأ Tإذا تع�رنى اآلن أن dع� أعل�F ل� Tع2.-  ذل �ال�ف قة ع ��وم%�=-  ال م.-  ال1%�=-  ب 
 ه= ما أقل، وال أك�  ال ،“أنd ه=” 1Fا إال الEU 1 تعالج أن ت%��,ع ال dأن لل��1رب أق=ل أنا ال=اقع،

dأن: T!ب�قائ Tl=�وع Tت gوخ ،T1ات وعلU=�%وم ،T,jه= ما و�ل و ،dی�أك� أن Tمع خاص ب=جه ذل 
 ت دد، Fال ال12عى العالج فى خ!=صا لل�هان��� ال�ف%ى العالج ن1ارس � وال�15 ون5� ال�هان���،
 ما إال c%��,ع ل� أنه ال1عالج ی�%ى أال ه= وللEU 1، له ال1عالج، م� ن�لgها ل�ىا ال1=اصفات

 ما فق9 ول,� ه=، ما ،ع�ه Fال غ� أو K=عا م�ه، c!ل س=ف ی ض، ل� أم رضى وأنه، ،c%��,عه
 أن نف%ه ه= ال1عالج فعلى وlال�الى ی�=-، أو cق=ل م1ا م�ه c!ل م1ا أك�  أع�ى، ،ی�=-  ما وال cق=ل،
 ذلT، أمo� ما وأحالمه، وv,1ه، وت�ی�ه، ت5�.ه، ذلT فى 1Fا cقgله، وأن نف%ه ع� o1c� ما cع ف
 5c=ل ال ذلT، أمo� ما ذلT، دون  ل,5=ل وrن1ا ال1 ض، بها �c,� أو الEU 1 على ل,ف ضها ال cع فها
 .ال��ائج وv,اس Fال1 اجعة وrن1ا ال5,اد، ت!=ر أو FالYالم

 إنYار أع�ى أك� ل� ،“دماغ وجع بـَالَ  .…م5ای� م=uv اس1ها حاجة x,{ ما” لل��1رب قلd ح��
uv=ــَّهـّـ�ـْـ�ى وق� ب م�ه، ال5,اد مgنـَـ T�iا مالحc شىء اإلش اف أث�اء وال5=ار شىء، ال�:  أن ج1ال 
 �1ا c%�قgل=نها فه� قgل، م� لغ�ى س1ع=ا وق� ه�، ه� ت�رgUه� على أش ف ال�ی� �ان إذا خاصة آخ ،

 ه�ه cألف ل� ال�- للZ1اc �K: ح ما إضافة على ح U!ا أك=ن  أن م%��Rال یل.م�ى س=ف اه� ألـِف=ها،
 إلى اإلشارة م� معى ال��1رl�� �ل ع�ى cع فه ما ه�ا Fق=لى أع�ى ��d األم ، ی=ضح ما الZاصة اللغة
Eم5ای�ا م=قفا َث�َّ  أن ادعاء فى ال�1اد- رف �o1ال�ات أو ت1اما، مF ا م5ای�ا م=قفا ث� أنFل1ع�ى 
 Fق�ل c%1ح ال�- إس ائ�ل أم� ب�� ب=ش ال%�� x,ه 5cای� ال�- ال%,اسى ال1ع�ى ع� نا�,T( الغ lى

 ل�ولة رس1ى وزراء م2ل� م� Fأم  عاج.ا � س,ه على الف2  صالة م� خارج وه= �c ال:,خ ال1 ح=م
dاألم� ع�=ا مازالF ،ال�5�1ة ��lأسا نف%ه ف2ّ  شاب وc معا وأمال( 

 .ال%,اق خارج أنه اك�:فd ل= ح�ى ال1 اجعة فى أش�Rه ول� س�� اد،لال آسف ال1ه�،
 فق9، الiاه -  ال1%�=-  على إال ال5,اد اس�5الة بل F!ع=lة، االع� اف ه= ج1ال cا ال�1ل=ب

 ل��فى ال فال�الى، ال�الى ال1%�=-  فى نf5R إن أنف%�ا على وحق�ا وم� بل الEU 1، حJ ف1� وlال�الى،
 نقgله إن -ذلT أمo� ما – عل��ا إرادcا، ت�خله م� ل��5 ولY� ال�=ج,ه، فى Z!ىال: ودورنا ت5�.نا،
 مع ث� معه، ن%�1  أن o1c� وlه�ا نف%ه، الc EU 1عّ�ل�ا وق� أح,انا، الEU 1 مع ون�اق:ه عالن,ة

 .ت5�.ا وأقل ص احة أك�  غ� ه
 الح�( ال1%��اع ق�ر الجال1ع )5cاول ق=لT الح�( 5cاول أن هى ال,قiة ال5,ادcة إن ج1ال cا تق=ل

Tف أن )ال1%��اع ق�ر ق=ل�c ة مع ال5,اد ضفة علىRvة ال1%�1 ة ال1 اiه�ا على لل5فا� وال,ق 
 .ال1=قع

��K  اF T,عل: u,� �,5اول” �ل1ة ن�c“ ،ه�ه u,ع ف و�c ق�ره ی�5 ك ح�ى ال1%��اع ه= ماF 
 نع ف ال إن�ا م%Rقة، م=ق|,ة وأمانة ،عقل,ة ت�رRUات ل,%d – تعل� �1ا – ال1%ألة أقل، وال أك�  ال

 تl 2ة خالل م� إال ال1%��اع ه= ما نع ف ال أن�ا �1ا ن�ائ2ها، وم اRvة 11Fارس�ها إال ال51اولة ص�ق
�o11ا، ال��ل بل ت!ع�(5).أح,انا وال1%�5  
 1�Jوتع ال�ات ن�ج مع Fاس�1 ار م�ها االق� اب عل��ا وأن ن%g,ة، ال1%ألة أن معى تق  أنd هاَ  ث�
 أخ�لف أن أر�U فق9 )دی�ام,ة؟ وضW,ة” Fق=لT تع�,ه ما ه�ا هل( وال1 اجعة وال�عل� واإلش اف الgZ ة
Tأال مع �ة..” مق=لة إلى ن��1Rvفق� ،“م�ها للق ب لل�ات م%�1 ة م ا d�عان �U األم �ت�قل� أن م 

وعيك، وكل ما هو أنت، 
يتأكد ذلك بوجه خاص مع  
الذهانيين

نحن والحمد � نمارس العالج  
النفسى للذهانيين خصوصا فى  
العالج الجمعى بال تردد،  
المواصفـات التى نطلبها من  
المعالج، له وللمريض، هو أال  
ينسى المعالج أنه لن يستطيع إال  

ا يستطيعه، وأنه، رضى أم لم  م
يرض، سوف يصل منه، طوعا أو  
بالرغم عنه، ما هو، وليس فقط  
ما يقول، وال ما ينوى، أعنى،  
أكثر مما يصل منه مما يقول أو  
ينوى

على المعالج هو نفسه أن  
يعرف ما يمكن عن نفسه وأن  
يقبله، بما فى ذلك تحيزه، 
وتدينه، وقيمه، وأحالمه، ما  

رفها ال ليفرضها  أمكن ذلك، يع
على المريض أو يقيس بها  
المرض، وإنما ليحول دون  
ذلك، ما أمكن ذلك، ال يحول  
بالكالم أو تصور الحياد، وإنما  
.بالمراجعة وقياس النتائج

ما فيش  ”حين قـلت للمتدرب  
. …حاجة اسمها موقف محايد

، لم أكن أعنى  “بـَالَ وجع دماغ
إنكار موقف الحياد برمته، 

ــَّهـّـتـْـنى مالحظتك يا  وقد نـَـب
جمال أن النشر شىء، والحوار  
أثناء اإلشراف شىء آخر

كنت أعنى بقولى هذا ما  
يعرفه عنى كل المتدربين  
معى من اإلشارة إلى رفض  
التمادى فى ادعاء أن َثمَّ  
موقفـا محايدا ممكن تماما، أو  
بالذات أن ثم موقفـا محايدا  
بالمعنى الغربى

هو االعتراف  المطلوب يا جمال  
بصعوبة، بل استحالة الحياد إال  



 على اإل2cابى أث ه فى إال icه  ال ال�- الR!� -  ال��=U  غ�  وه= (6) معقل� اس��Rان إلى ال1%ألة
 .س=اء ح� على والEU 1 ال1عالج
 ه�ا ل5=ارنا ق�مd وق� Fآخ ، أو o:Fل ال1=ض=ع نف� ح=ل وه= ال�الى مق��فT إلى ن��قل دع�ا
 االع�1ادcة م�gأ وه= خاصة، ثقاف��ا فى العالج م�ه ی��لJ ال�- األساسى ال�g1أ ه�ا إلى Fاإلشارة

 .أخ -  جهة م� 1%�=لةال وال=ال�cة جهة، م� اإل2cاب,ة
 :ال� �ى ج1ال .د

:P قل�ا إح�ا مt وال�، وأن3 وات�Rج3، س�ة، وع	�e( أر?عة ع��ها ال�1َّة أخى �ا: ال1ق��ف� ال
 !ب�ق�ل؟ ما زg  حل�ة وهى ج�ازها، حGا�ة وال� أg زg  ماشغلHْ	ى وال�،
 �ع�ى :م���ر .د 
 :ال�عق�� 

 .ال�*اؤالت م( �.�لة ه�ا لى اس�ح
 م( الDالث:( ح�الى( شاب معالج �إمGان هل أت*اءل بهjا، سل�3 إذا :“وال� وأن3: “ألولا ال�عق��

�� إن )ع��هR� 1ام ذه�ه فىfة ��ع�ى( ال�ال� ب�ور ال�ة ت.اه )ال�عاreأال ؟)عام 24( ال*( فى تقار?ه م� 
Pل� ال�اقع؟ م*��g  على لل�عالج ال��اصفات �ع� ال�مgb  ال�*��g  على ال�ور هjا ی�
 :5c�ى .د 

 .ه�ه م�رس��ا فى األقل على ون!ف، Fإمoانه أّنه رأیى فى
 ح�ى ه�ه “ال م.-  الo5F ” -=�%1اcة عالق�ى ع� حاال لT قل�ه أن سJg ما ت���  أن ج1ال cا أرج=

 .سام�5ى ع�gى، ه�ا تع�ى، ما أفه� ال ع�ت أن�ى
 ل= ح�ى ووال�ة وال� g��ال� الF ،EU 1%� مقارنة لل1عالج ال�5,قى Fال%� ت�علJ ال ع��- ال1%ألة

 ��d ع1لى، دور ال=ال�cة ال%���، Fع: ات الEU 1 م� أصغ  �ان ل= وح�ى ال�ف%ى، العالج 1cارس ل�
 فى ال�51دة، م=اصفاته له م=uv هى ال=ال�cة إل,ه، أع=د وس=ف س�ا، ول,� ، x(7),ه ال�YاFة ب�أت

 ،وال1%�=ل,ة ،ال عاcة: م�ال م�ها =اصفاتال1 ه�ه .ال1,الد- Fال%� عالقة لها ل,� وهى ،خاصة ثقاف��ا
 و��ا ال=قK ،d=ل ال�1اح ال1 ن  وال�5 ك ،ال1%افة على ال5فا� على والق�رة ال��1اول، فى oc=ن  وأن

 تف!,ال، إل�ها أع=د ق� ��� ة ��� ة أخ -  وأم=ر ف ضها، دون  لالس�:ارة -ال=عى فى ول= – ال�5=ر
 .قلd �1ا ال1,الد دةF:ها عالقة أcة لها ل,� ال!فات ه�ه و�ل

 م�( م�ف%Zا م �Uا أخ� إذا إال ال�ف%ى ال�� مه�ة �5cق ل� أنه األRKاء صغار ثأح� أعلـِّ� ح��
 األم ب�ور cق=م فه= ون:فه، ب�ف%ه ولّ,فه وح1ّأه ال15ام، إلى أخ�ه ال:Z!,ة، نiاف�ه أه1ل )س� أ-
 فى – cع�ى ال ه�ا ع1 ه، م� ال1Z%�� فى الEU 1 �ان ل= ح�ى ع1 ه، م� ال�ان,ة 1ocل ل� Kفل مع

 أح,انا، سRاFا أو إهانة أع�g ه ال�- واألم  األKفال، معاملة الEU 1 نعامل أن�ا -األقل على اخg ت�
 لل�,ام جاه.ة �لها ال�وات ه�ه وّج�ة، ّج�ًا، بل وأما، أFا ش,Zا أو شاFا ه= م�ا �ل فى أن cع�ى وrن1ا

 .ال�1اس� للغ ض ال�1اسRة للف� ة ال�1اس� ال=قd فى ب�ورها
d1تعل �م ”TUن ب إر �ة” (8)  Yل أو( العالج أث�اء ال�ات حالة اس��5ار إن ف��5اج ال )ال�أهc إال 

 )ال,افع( ال�اض2ة ال�ات حالة ع� ی��5ث وه= Fال�ات ال�عg�  ه�ا c%�ع1ل و�ان ،“ال�l=Y ت�ع” إن
 أو نY=صه درجه بلغd مه1ا الEU 1 ُتYل� أن أ- ،” x(9),:�غل ال,افع ت:ّغل إن إلى عل,T ما” Fق=له

 م� ت=قعT م� أك�  م�1اسoF Tالم ی د وق� c%�2��، ل� أنه اف� اض دون  م���,ا F%,�ا �الما ف%Zهت
 ن1ارسها ال�ى دراما ال1��ى وفى ال12عى، العالج فى الفY ة ه�ه أJgK رحd أع اضه، م� أو ت:Z,!ه

 شـَغـِّل” 1Fع�ى ،األخ -  ال�وات حاالت على وrن1ا ال,افع حالة على فق9 ل,� العالج,ة األلعاب وفى x,ه،
 م=ج=دة فال=ال�cة Fال11ارسة، ص5,ح وه= ه�أ �ل صح إن” T,x (11) ال=ال� شـَغّـِل” وأ�cا” (10): ال�فل

 oFفاءة ال=ال�cة تلT ذاتها م� ت�لJ إن1ا وتغ��ها وت�,1ها ع وس�ها ته�� ال�ى ال�فلة ح�ى ال=الدة، م��

على المستوى الظاهرى فقط، 
وبالتالى، فمن حق المريض، بل  
ومن وحقنا على أنفسنا إن  
نبحث فى المستوى التالى  
فـالتالى، ال لننفى تحيزنا، 
ودورنا الشخصى فى التوجيه، 
ولكن لنحد من تدخله إراديا

إن    -ما أمكن ذلك –علينا  
ة ونناقشه مع  نقبله عالني

المريض أحيانا، وقد يعّدلنا  
المريض نفسه، وبهذا يمكن  
أن نستمر معه، ثم مع غيره  
أكثر صراحة وأقـل تحيزا

تقول يا جمال إن الحيادية  
الحظ  (اليقظة هى أن يحاول  

المعالج قدر  ) قولك يحاول
الحظ قولك قدر  (المستطاع  

أن يقف على ضفة  ) المستطاع
مستمرة  الحياد مع المراقبة ال

واليقظة للحفـاظ على هذا  
الموقع

كيف نقيس كلمة  : با� عليك
هذه، وكيف يعرف  “ يحاول”

ما هو المستطاع حتى يتحرك  
بقدره ال أكثر وال أقـل

ليست   –كما تعلم   –المسألة  
تدريبات عقـلية، وأمانة  
موقفية مسبقة، إننا ال نعرف  
صدق المحاولة إال بممارستها  

ا أننا ال  ومراقبة نتائجها، كم
نعرف ما هو المستطاع إال من  
خالل تجربة الممكن تصعيدا، 
بل والمستحيل أحيانا  

ثم هاَ أنت تقر معى أن المسألة  
نسبية، وأن علينا االقتراب منها  
باستمرار مع نضج الذات  
وتعميق الخبرة واإلشراف  

هل هذا ما  (والتعلم والمراجعة  



 .ح�,�,ة
 .x,ه ال=ال� أشغـِّـل فأنا س�ا، م�T أكg  �ان ل= ح�ى م T�U وال� أنd ال!غ�  لل�g�� أق=ل ح��

 ال� �ى ج1ال .د
:P قل�ا إح�ا س9: “ال�انى ال�عق��� األخj“لـ قابلة “ن�C وجهة” م.�د ه� الق�ل هjا هل :“وال� ال

 لوال�عام بها األخj )ك�عال.:(( عل:�ا ال�ى ال�هائ1ة ال�e�Cة م*��g  إلى ی�قى أنه أم “بها األخj ع�م/بها
 .”أساسها على
 :5c�ى .د
 �لها ال�ن,ا فى ت=ج� وهل نهائ,ة؟ ق ب أو نهائ,ة نU iة العالج فى ت=ج� وهل !!ج1ال cا خc  gا
 وغ ور Fالغة ZF�Rة فأعل� ال%=ف��ى االت5اد Fانه,ار ف ح ح�� ف=�=Uاما تuU Z ت��  أال نهائ,ة؟ نU iة
 ح ام رجل cا ،“أساسها على وال�عامل بها خ�األ �1عال2�� عل��ا” ع� ماذا ث� ال�ارUخ، نهاcة أع1ى
،T,ل ال�ف%ى العالج إن علo:F 9 خاصRة ی ت,!Z:F أك�  ال1عالج �ه مKاRه ارت�U iوق� ،ب�  dْـَـU ِأجـْـ 
 أض,u وأنا الف ض، ه�ا وحققd ال1عال2�� م�Zلف مع ال�U iات �Z1Fلف العالج على تعل� �1ا أ5Fاث
 ال�ع ف فى ی�اب  أن عل,ه ث� وم� وlا�Kا، tاه اً  ال1عالج Z:F!,ة ت ت9R ال��ائج إن F%,�ة، إضافة
 و��ح ال�1=، وآالم وال��ائج، والo1اب�ة، Fال11ارسة، وrن1ا )ال1عقل� Fاالس��Rان ل,�( Fا�Kه على

 .معال2�� وغ�  معال2�� له هللا خلق�ا ما ه= ه�ا أن وأt� مo1�، وه�ا ال=قK ،d=ل: ال1%�=ل,ة
 ال� �ى ج1ال .د
 .ج=ازها حoاcة وال� أ- ز-  ماشغلY{: “ال�الf �عق��ال

 �ال�فى أجbم أكاد م��reه، زواج حGا�ة ���ض�ع “ال	اب” ال�عالج هjا ف�H ح1fقة شـُغـِل هل أت*اءل
 “�ع�ى” بـ اإلجا�ة كان3…ال*ائ� لل�أg اح��اما لألس�اذ، اح��اما لل��قف، اح��اما ول�Hه ،)وصل�ى ما هjا(

 .لإلح�اج ت.�5ا
 :5c�ى .د

 شهادة س� م=قع م� ش ح�ه إن سJg ما لعل شاب، معالج أنه على ج1ال cا ل�5فF Tiال�%Rة
 االع� افات م��لJ م� F! احة، معT أتYل� دع�ى ث� ال5 جة، ال�ق�ة ه�ه على ح�ى لل د، ocفى ال1,الد

 !!.ح,اًدا أك�  فأصRح ت5�.-  تعل� ق� ال�ى ال:Z!,ة
 حف��ات، وأرlع ب��ان ع��- أنا – ب�اتى على خائف م! -  �فالح ال1%ألة ه�ه شZ!,ا ت�رق�ى

 أل- وال�ع=ة القلJ ع� أكف ال ال.واج، س� م�ه� ال=اح�ة تgلغ، أن 21F د :أوالد- م� أك�  أحgه�
 الع وض، إشارات تل�ق9 لعلها ال سائل اس��Rال م�ش  تTU 5 حoاcة غ�  آخ  JU �F ر1lا م�ه�،
 ،“ی�اكل:ى ما ی�فلى اللى فالW,{” ال�1ق�م��، فى تفّلى وأال حالها، ت -  أن م�ه� ال=اح�ة أدع= فأروح
 ت�خلى وعلى ه�ا، “أمانى ع�م” على نف%ى أل=م و��d أم�لة، �F ب وم ة T5�F، م ة ذلT، أفعل

 .ه�oا الR1اش  وغ�  الR1اش 
 فى اوع��ن ال1عاص ، عال�1ا فى العال� عg  ال.واج,ة ال�1س%ة Fه ت1  ما صع=lة ج1ال cا أع ف
 زواج ف:ل -أ5Fاث م� ی�:  x,1ا – أتاFع �1ا ش�ی�ة، تiل ال!ع=lات لY� م�Zلفة ال1:اكل م1�2ع�ا

 ی�Rه، أن ال=ال� على أن أشع  ل��Yى ه�ا، م� و�الم ال1ـُـَ تــَّ�، ال.واج ف:ل Fق�ر ع�ه، c:اع �1ا ال�5
 أعل�ه ال�- ه�ا م=قفى م�ل( ال:Z!ى م=قفه Zcل9 وأال ال2ار-، ه�ا �ل إلى ال=قK ،d=ل وR��Uه
 ج�ا، ج�ا ب�اته� وأح� ج�ا، أحgه� أص�قاء لى إن ث� ب��ه، أو م �Uه x( uv=1F,ه وأش�غل وأع فه
d%ات تع� ��� �م�ه d5ت�خل ع�م شعار ت �ائهFة فى آU ح �و�الم اخ�,اره �نع ف و�أن�ا ه�ا، م 
 .وح�وده م1�2ع�ا t وف نع ف ال و�أن�ا وح�,ق�ها، الU 5ة ح�ود
 .ت5�.-  واح�1ال م=قفى ج�ور بها أعل� شZ!,ة اع� افات ه�ه  

 فأنا ال%�، فى تقارlه ال�ى م ��Uه ه� و15Uل ال=ال� م=uv ی�ق�1 أن ال��1رب م� Kلdg أنا فإذا

وضعية  ”تعنيه بقولك  
)دينامية؟

ة عندى ال تتعلق بالسن  المسأل
الحقيقى للمعالج مقـارنة بسن  
المريض، الطبيب والد ووالدة  
حتى لو لم يمارس العالج  
النفسى، وحتى لو كان أصغر  
من المريض بعشرات السنين،  
الوالدية دور عملى

هى ليس لها عالقة بالسن  
هذه المواصفـات  . الميالدى

الرعاية، والمسئولية، : منها مثال
فى المتناول، وأن يكون  

والقدرة على الحفـاظ على  
المسافة، والتحرك المرن المتاح  

 –طول الوقت، وكذا الحضور  
لالستشارة   -ولو فى الوعى

دون فرضها

حين أعلـِّم أحدث صغار األطباء  
أنه لن يحذق مهنة الطب  
النفسى إال إذا أخذ مريضا  

أهمل  ) من أى سن(متفسخا  
نظافته الشخصية، أخذه إلى  

م، وحّمأه ولّيفه بنفسه  الحما
ونشفه، فهو يقوم بدور األم مع  
طفـل لم يكمل الثانية من عمره،  
حتى لو كان المريض فى  
الخمسين من عمره

أن فى كل منا هو شابا أو شيخا  
أبا وأما، بل ّجداً، وّجدة، هذه  
الذوات كلها جاهزة للقيام  
بدورها فى الوقت المناسب  
للفترة المناسبة للغرض  

بالمناس

حين أقول للطبيب الصغير أنت  
والد مريضك حتى لو كان  
أكبر منك سنا، فـأنا أشغـِّـل  
الوالد فيه

وهل توجد فى العالج  !! يا جمال



Tب�ل �.-  أعل�ى، ل1=قفى ت5!Z:نف� وفى ال ،dأنه أت!=ر ال=ق ��لغ حgة ی�U 1االه�1ام ه�ا ال 
 فى جاء �1ا مRاش ة، غ�  إ5cاءات أو ضغ9، دون  یgلغها -س�ه �انc dاأ – ال1عالج م� ال2اد ال=ال�-
 – وم1�2ع�ا ثقاف��ا فى – ال=ال�- الRع� ذات العالج,ة، العالقة ی=ثJ ذاك أن ه= ت!=ر-  فإن ال�قاش،

 أس1��ه x,1ا وخاصة ،“االع�1ادcة” م%ألة أت�اول وأنا غالRا ال,ه سأرجع ال�- الRع� وه= ال=قK ،d=ل
  (12)أودی� عق�ة ع� ب�cال “إب ا�,�/1اع�لإس ج�ل”

�Yله�ا ول fآخ  ح�ی. 
 :ع.U. حاف� .أ

 على ال0فا� على والق�رة ال���اول فى �G�ن  وأن وال�*��ل1ة ال�عا�ة: مDل ال��اصفات هjه: ال�عق��
 ،ف�ضها دون  لالس�	ارة – ال�عى فى ول� الr0�ر وj4ا ال�قF 3�ل ال��اح ال��ن  وال��0ك ال�*افة
 .ال��رPe ب�ا�ة فى ج�ا ص�5ة
hة م�اصفات إن ث�ا ال�*افة على ال0فا� على الق�رة م*ألة إلى ت��5ه ال العام ال�عى فى ال�ال�j4و 

 4ان س�اء ال���e مع عالقة فى 4�نه حالة ال�عالج أن ع( نا�Z1 ال�قF ،3�ل ال��اح ال��ن  ال��0ك
Pال، أو ال�ال� دور یلع P.� 0اف� أن�ل ال��اح ال��ن  ال��0ك على �الق�رة ی��ف وأن ال�*افة على �F 
 .االل�5اس م( ن�عا �Rل9 إن شأنه م( وهjا ال�ق3
 :5c�ى .د

 ُیْ�رك ماال” ی دد وال�- �ان لY� ذلF ،TعE ح�ى أو ذلT، �ل ت5ق�J صع=lة على اع� اضT أقّ�ر
 .”جله ُی� ك ال كله

 تل�.م أن cع�ى ال لل1ف وض، �ةوج� ح�,�,ة ص=رة ت س� أن لY� تع ف، �1ا ال�1ال,ة أك ه أنا 
 ”إل,ه ن!ل ح�� ول,� ن5=ه، ال%�  ن�gأ أن 21F د ن �U ما على ن5!ل ن5� “ف=رًا، ب��g,قه
�Yل Tمع Jما ع1=م فى ح  َdـgْا إل,ه، ذه�lور  �%c. 

 :ن:أت دمحم .د
 !!مDال؟ وض�ء غ:� م( �ال�الة أوصى أو..ال0.اب خلع ال��reة م( ال��ارس FلP إذا ماذا

 :5c�ى .د 
 رغ�gها ی�اق{ ه= وrن1ا لR%ه، أو ال25اب خلع ال�U 1ة م� �cل� ال ال1عالج أو ال�g�� ال11ارس

 .العالج ت�=ر م� مع�� وقd فى tه=ره ومع�ى ذلT، داللة إلى c!ل أن و5Uاول �انd، أcا
 !�رc ال وال1عالج ض ار، وال ض ر فال تعل�، �1ا ال� ورة فى جائ.ة فهى وض=ء ب�ون  ال!الة أما
 ال1 ضى FعE ع�� ذلT ع� ال�gیل ولY� ش j,ة، ف�=-  ل,%d ال1%ألة أن �1ا خاصة، ف�او- 

 ال5اج. ه�ا الoc EU 1%  أن أف�ل فأیه1ا نهائ,ا، ال!الة ع� الع�ول ه= خاصة ال=س=اس���
 م2 د ه�ا وض=ء، ب�ون  مقg=لة ال!الة تY� ل� ل= ح�ى وراءه؟ g�Zcى الEU 1 ن� ك أن أم ت�ر2U,ا؟

,gیل ه= ت1اما ال!الة َتَ ك أن إلى هت��g5ل ال ال�- األس=أ الc الoال1 ضى ال=س=اس إش. 
 م� ج.ء ه= قل�ه ال�- دی�ى، س,اق فى م�ف!ل �:أن صالة ال أم صالة ل,%d ال1%ألة فإن وأخ� ا

9,�Zسل=�ى، عالجى ت ��د وح �%c EU 1فى وما ص�5ه، الoc �ار إرادته م�Zc اء، ما:c هFوح%ا 
 .هللا على
 :ن1ّ  هالة .أ

 لh ،تفع:لها وواق�1ة اس�1عابها و?:( ،ورص�ها ال4�0ة ب:( ال�ف�قة أه1,ة ال5الة ه�ه ع ض م� وصل�ى
)Hه تjة ه� وم�0�اها ال��12ة ال4�0ة ب:( خل� ل�g 4ان ال:�م1ة، ق�اءة قل ذه�ى فى هjGا واض0ة ال�ق
 .���1ها و?ال�الى م*ارها أو

 .العالج1ة ال�قلة م��قة ع( �ع:�اً  ب:ها ب�Q1f اللى العادg إلن.ازا مG0ات ذ�4ك م( إضافة وصل��ى
 :5c�ى .د

نظرية نهائية أو قرب نهائية؟ 
وهل توجد فى الدنيا كلها  
نظرية نهائية؟ أال تذكر  
تخريف فوكوياما حين فرح  
بانهيار االتحاد السوفيتى  

بالغة وغرور أعمى  فـأعلن بخيبة  
نهاية التاريخ

إن العالج النفسى بشكل خاص  
يرتبط بشخصية المعالج أكثر  
من ارتباطه بنظريته، وقد  
أجـْـرِيـَـْت أبحاث كما تعلم على  
العالج بمختلف النظريات مع  
مختلف المعالجين وحققت هذا  
الفرض

إن النتائج ترتبط بشخصية  
المعالج ظاهراً وباطنا، ومن ثم  

يه أن يثابر فى التعرف على  عل
ليس باالستبطان  (باطنه  
وإنما بالممارسة، ) المعقـلن

والمكابدة، والنتائج، وآالم  
طول  : النمو، وكدح المسئولية

الوقت، وهذا ممكن، وأظن  
أن هذا هو ما خلقنا هللا له  
معالجين وغير معالجين

أنا عندى بنتان وأربع  
حفيدات، أحبهن أكثر من  

أن تبلغ،    بمجرد: أوالدى
الواحدة منهن سن الزواج، ال  
أكف عن القـلق والدعوة ألى  
منهن

أعرف يا جمال صعوبة ما تمر  
به المؤسسة الزواجية عبر العالم  
فى عالمنا المعاصر، وعندنا فى  
مجتمعنا المشاكل مختلفة لكن  
الصعوبات تظل شديدة

إذا أنا طلبت من المتدرب أن  
يتقمص موقف الوالد ويحمل  

مريضته التى تقـاربه فى  هم  



 ج�ا K�� ه�ا
 أ�cا صع� وه=
�Yق� مادام ل T1ا ف ح فأنا وصلF Tوصل 

 .وصلT ق� أنه وأشo ك
  

 النفسى العالج معالم بعض :كتاب” :الرخاوى يحيى][1 – 

 النفسى الطب جمعية منشورات “ عليه، اإلشراف خالل من

 األنجلو مكتبة فى موجود والكتاب ،)2018( التطورى

 النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ وفى المصرية

 24 :واألبحاث للتدريب الرخاوى مؤسسة وفى ،10 شارع

 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع

 هو وهذا المؤلف، بموقع حاليا

   www.rakhawy.net الرابط

 2008-2-6  :والتطور اإلنسان نشرة[2] – 

www.rakhawy.net 

[3] – Purchase of friendship 

[4] – La Neutralité bien Veillante 

نشرة اإلنسان والتطور: 16-12-2007 ”الممكن    – [5]
 .www.rakhawy.net  ” والمستحيل إن شئت
[6] – Intellectual Introspection 

نشرة اإلنسان والتطور: 22-1-2008 األسرة  – [7]
 www.rakhawy.net والوالدية
[8]- Eric Berne, Transactional Analysis in 

Psychotherapy in 1961 

[9] – Plug in the Adult 

[10] – Plug in the Child 

[11] -Plug in the Parent 

 الخامسة الحلقة  :إبراهيم اسماعيل جدل[12] – 

 والنقد، خ،بالتاري دسمة :ليلة نصف “والخمسون

 فى” الرخاوى يحيى الثالث الكتاب” واإلبداع والسياسة

 النفسى الطب جمعية منشورات “محفوظ نجيب صحبة شرف

 21 ص ،2018 التطورى

السن، فـأنا بذلك أعلن تحيزى  
لموقفى الشخصى

أتصور أنه حين يبلغ المريضة  
هذا االهتمام الوالدى الجاد  

 - أيا كانت سنه  –من المعالج  
يبلغها دون ضغط، أو إيحاءات  
غير مباشرة، كما جاء فى  
النقـاش، فـإن تصورى هو أن  
ذاك يوثق العالقة العالجية، 

فى   –الوالدى    ذات البعد
طول   –ثقـافتنا ومجتمعنا  

الوقت

نحن نحصل على ما نريد  ”
بمجرد أن نبدأ السير نحوه، 

“وليس حين نصل إليه

الممارس الطبيب أو المعالج ال  
يطلب من المريضة خلع الحجاب  
أو لبسه، وإنما هو يناقش  
رغبتها أيا كانت، ويحاول أن  
يصل إلى داللة ذلك، ومعنى  

قت معين من  ظهوره فى و 
تطور العالج

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030321.pdf  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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