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   Universality ال
	�ل�ة (2) 

� كل( م��� �ل �أن �ال����ة ها “�ال�م” ی��أ � ل0/ �أنه ت��,+ه م( ما ع)'ٍ  فى ف#�ة ع�ه )ش
 مBار�ة �)?�د ته�= الف#�ة ه�ه أن “�ال�م” و�ق�ل ن�عها، فى ف���ة حال�ه وأن �عان0ه، 04)ا أح� ك)2له

 ی��,( وأ�Lا ال�فاص,ل، اخ�لفI ول� �2,��(، م2ل م2له أنه �B�Hف إذ ال)�ضى، م( م?)�عة مع ال)���
 ل�ع �اعP ذاته ح� ىف ه�ا أن “�ال�م” و�ع��� حال�هO، ه� ی�N  م2ل)ا )حال�ه ی�N  أو( ی�اه  م( هاك أن
 �ع� فى األلفه واح�)ال ال)اU'، �ع� فى الB+ه وجه ال)��� �B�Hف ح,( الS)أنة، أو ال�ه�ئه م(

 وأن ،boat same the in are we تع�,�ه ح� على ال=ورق  نف/ ی����ن  ال?)اعة أف�اد وأن ال�فاعالت،
 �B�Hف �P,i �)�� الB+ه وجه إن �ق�ل إنه بل ،company loves Misery ال�ن/، �hi ال�gس

 .ی��sر �ان م)ا �2H,� أوسع الاس �ل ب,( ال�Bا�ة مqاحة أن ال)Bارك

 

 دون  – مهO �ل �h�H أن وUلh ما، م?)�عةٍ  أعLاء على ورقة وزع ح,( أج�اها ت?�uة “�ال�م” أورد
 ن0�qا ول� �ع�قل أنه و��N  إعالنه عل0ه �sعh ال�N األهO “الN�q ” العامل ه� ما ع( -اس)ه ذ��

 على عامل,( وج� وق� االس�?ا�ات، م( �2,� ب,( ش+ه وجه هاك أن واك�Bف ال)?)�عة، فى ال)Bار�ة
 م( �ال�غO أنه �)عى ،“اغ��ا�ا العالقة ع)ل صع�uة”و ،“ال#فاءة �ع�م الBع�ر” ه)ا االس�?ا�ات قائ)ة
 �ع� إلى أشار ثO .األم� واقع فى �اآلخ� یه�O ال أح�ا أن لل )��,2#�sل فإنه ال��اصل {اه�

 ولO( الف��0ة ال2قا04ة الف�وق  ومها ،)فال�)اثل( الB)�ل0ة عامل ت�0B دون  ت�iل ال�ى ال�اصة الsع�uات
 .ال?0qة االن�iافات �ع� ذ�� ق� �ان و�ن )ال�ی( اخ�الف ی���

 

�ت�ا فى� ال اصة خ

Oل )H� األم� � :ال)الح�ات �ع� یلى و04)ا ت)اما ��ل

 أح�هO ذ�� و�ل)ا ،!!�ال�اخل ما �Bف ع( ال�iیP ف�� ال��ا�ة، فى ح�ى وال ع،نB? ال نi(:  أوال
 �ال�اخل �ال�اخل ما دع ه�Hا، اآلن ت)اما ل0/ ال غال+ا، إجاب�ا ت#�ن  “ج�ا�ا اللى أUّلع عBان” ها أنه

 ع� ةالقS ه�ه إلى وسأتى( .ال)اسh ال�قI فى “واآلن ها” حاض�ا مه �ف,� ما �s+ح وس�ف حال0ًا،
Pی�iى العالجى العامل ع( ال(q(قاوم ما وعادة )غال+ا “ال�ف��غ” ال�ة ال)�ضى �B� ع ه�ا� ال)ع، م( ال

��g م��أ وخاصة ال)?)�عة ق�اع� ات+اع ����B ال�N األساسى العالجى االتفاق فى مـُـ�ـَـLـَـ)ــَّ( ه�ا أن ف
 س0?�ج� فإنه )خارجا ��ه� ك)ا( “واآلن ها” ال?اه= ح�Lرنا ن)ارس ح,( وأنا ،“واآلن ها” “أنI أنا”

هنا بالتذكرة بأن  “ يالوم”يبدأ  
عنده  ) كل شخص(كل مريض  

فكرة فى عمٍق ما من تركيبه  
بأنه ليس كمثله أحد فيما  
يعانيه، وأن حالته فريدة فى  
نوعها

أن هذه الفكرة  “ يالوم”يقول  
تهتز بمجرد مشاركة المريض  
مع مجموعة من المرضى، إذ  
يكتشف أنه مثله مثل كثيرين، 
ولو اختلفت التفـاصيل، وأيضا  

أو  (يتبين أن هناك من يراه  
مثلما يرى هو  ) يرى حالته

حالتهم

أن هذا فى حد  “ يالوم”يعتبر  
ذاته باعث لنوع من التهدئه  
أو الطمأنة، حين يكتشف  
المريض وجه الشبه فى بعض  
المناطق، واحتمال األلفه فى  
بعض التفـاعالت، وأن أفراد  
الجماعة يركبون نفس الزورق  
على حد تعبيره

نحن ال نشجع، وال حتى فى  :  أوال
رط الحديث عن  البداية، ف

، وكلما  !!كشف ما بالداخل
عشان  ”ذكر أحدهم أنه هنا  

تكون إجابتنا  “ أطّلع اللى جوايا
غالبا، ال ليس تماما اآلن هكذا، 
دع ما بالداخل بالداخل  

عادة ما يقـاوم المرضى بشدة  
هذا النوع من المنع، فنؤكد  



 الB)�ل0ة م��أ ل�iق,' ال)Bار�ة ف�ص تأتى ال وuال�الى غال+ا، تغ,,�ه �)H( ما ح�ود فى و�SBه ب�اخلا ما
 و�ن)ا لل�)اثل، ل0/ “أنI أنا” ه� م( ب,( ،“واآلن ها” �?�N  ما خالل م( إال “�ال�م” ذ��ه ك)ا


 &ى ال�عى ل�iار�'� )ال(	عى ال�عى ثO (ال
 

 “�ـُـُلا ..أصلا” “الاس” م2ل ال�ع)O0 ألفا� اس�ع)ال ع( الْهى ح�ى اإلقالل نiاول نi( ها م(
 الخ“…ال�اح�”

 ال)2ل م�qع)الً  العالج ف#�ة �)�ح األولى ال?لqات فى وخاصة ال)Bار�,(، م( ك2,�: ثان�اً 
 ه�ا �)2له ال�N ال)�قف ه�ا أرف� 0sاً ش� وأنا ،”بل�ته عل�ه هان6 ال�اس 4الو2  شاف م.: “القائل
 به�ا ال)B�qه� �أن �ال����ة وأك�فى فأت�اجع، ال��ا�ة، ب�ا�ة فى ن#�ن  أن إال قائله، أنه� أكاد ح�ى ال)2ل
 تق�مه ما أن وأن�هه األقل، على الالشع�ر�ة :الB)اته م( ق�ر 04ه لعل بل الBفقة رائiة مه تف�ح ال)2ل

� ت�لى إذا أنه :�)عى ،”بل�ته عل�ه زادت ال�اس 4الو2  شاف م.: “أنه ه� ال)?)�عة�Bع( ال 
 ف,=�� غ,�ه، بل�ة مع جh إلى ج+ا ش�0sا، بل�ته هO سi0)ل فإنه ال?اه=ة، والBفقة الف�قى الOHi م�قف

 ال�ف�قة إلى ه�ا �?�نا وق� ال)?)�عة، فى معا ن�عل)ها أخ���S�  Nقة �ال)Bار�ة معا عه)ا ل0�ف الi)ل،
 ،(Empathyال)�اج�ة( �)Bاع�ه شاع�اً  مBار�ا “معاه” وزعالن !)ح�ام �ا !ع,ى �ا( “عل0ه عالنز ” ب,(

Oاع� شاع�ا :واألهB(� هqالق��+ة نف )اع� مBم ،Oأل وق� ال)�ألq� Oارك ه�ا أح0اناً  أح�هB(ال :Iان )�=ح 
 فى ول� اإلجا�ة تأتى ما و�2,�ا ،”مه فقIu�ّ �قّ�ب، إنه انI لi=ن� س)Ii وال ح=نه، شا�� �عى معاه
 ه�ا .ف,�قارuا نفqه، م( �ق��ب أن لi=نه �q)ح أن ش?عه زم,له ح=ن  �أن ال)?)�عة، ن)� م( م�أخ�ة ف��ة

 أن ح,P م( ،“الB)�ل0ة” ع�ان تIi “�ال�م” أورده ال�N ال)عى ع( ال)N��q  ع)' فى ���لف ال)عى
ا ال�Bا�ه ع)' إلى یقلا األع)' الB)�ل0ة م( ال�ع ه�اا وu,( ب,Lأس�ار، م( ن#�)ه 04)ا فق� ل0/ �ع 
 لل+�B ال)���Bة �ال0�Sعة ال�عى م( درجة إلى ی�جعا ه� و�ن)ا ال#فاءة، �ع�م شع�ر م( مه نعانى ما أو

 ح' ح�ى أو الغhL، فى الi' أو الi=ن، فى الi' م2ل ال)#�ة أو ال)0qة  الiق�ق  وخاصة كافة،
 أن �)H( ماذا ن�N  ثO اب��اًء، والق��ل وال�ؤAة 4االع@�اف ال+��Bة 0�Sعةال ه�ه مع ن�عامل ونi( الiق�،

ا خـِلقةْ ” نq)0ه 04)ا ن��sفuى ،“ر .ض,' دیى معى أN دون  عادة ال+��Bة ال0�Sعة أصل ب�ل� ونع
 

 أو مBاع�، أو مHBالت، تBا�ه مN��q  -ن0qان دون  – ن��Sى عادة نi(” ال
	�ل�ة “ع( وأ�Lا
 ب�ًءا ال)عال?,( ذل� فى �)ا واألس��اء ال)�ضى ب,( ال�Bا�ه إلى ب+ع� �عLهO ضىال)�  داخل تBا�ه

 ال)عالج ال�ئq0ى ال)عالج ی+ه ما و�2,�ا )ال)Bار�,( فال)عال?,(( ال)��رu,,( إلى )ال�ئq0ى ال)عالج( �ال)َ�رِّب
 االع�)اد�ة، ع�ومBا (Empathy  ال)�اج�ة( ال)Bار�ة مBاع� ب,( ال�ف�قة إلى االل�فات إلى ال)qاع�

 :ال)N�s  ال)�ال �ق�ل الBع�0ة، ثقاف�ا فى ج�وره وله�ا
 

 حـِْمــلي     يشيل   يوم   فْ    وقـلت   صـاحب   صاحبت
 حـِْمــلي  على   وحطـــُّه   التقيـــل   حـِمـْلـــه   جــاب

 حـِْمــلي     يشيل   صاحب  على   البالد   جميع   لفـِّـيت
 فـــــايدة   بـــدون   لــكن  ، ــــقيتوْشـــ   وتـْعبــت

 حـِملي   يشيل   مين   َونـَا  :يقولـِّى   اشتكيلـُهْ   واللى
 

 ال)2ل إلى أق�ب أ�Lا ه� بل بل�ته، عل0ه هانI الاس، �الوN  شاف م( :ال)2ل م( أص�ق م�قف ه�ا
 ”بل�ته عل0ه زادت الاس �الوN  شاف م(” !!ال)ق��ح

 .ذاته فى واح� �ل الس�غ�اق ال0iSqة ال)Bار�ة ع( أخال¡0ا نه0ا ی�L)( ه� بل ح 0قة �ق�ّ  ال وه�

 ح�ود وفى ،“أ�Lا والiُ#)0ة الف�¡0ة م( -ال�q فى ول� – الت�ل� Sympathy الBفقة مBاع�

أن هذا مـُـتـَـضـَـمــَّن فى االتفـاق  
يشترط    العالجى األساسى الذى

اتباع قواعد المجموعة وخاصة  
، “هنا واآلن“ ”أنا أنت”مبدأ  

حين نمارس حضورنا الجاهز  
كما يظهر  (“ هنا واآلن”

فـإنه سيجرجر ما  ) خارجنا
بداخلنا وينشطه فى حدود ما  
يمكن تغييره غالبا

ال تأتى فرص المشاركة لتحقيق  
مبدأ الشمولية كما ذكره  

 إال من خالل ما يجرى“ يالوم”
أنا  ”، بين من هو  “هنا واآلن”

ليس للتماثل، وإنما لحوار  “ أنت
ثم الوعى  )الوعى البينشخصى  

(الجمعى

هنا نحن نحاول اإلقـالل حتى  
النْهى عن استعمال ألفـاظ  

.. أصلنا“ ”الناس”التعميم مثل  
“الواحد“ ”كـُـُلنا

كثير من المشاركين، وخاصة  
فى الجلسات األولى يمدح  

تعمالً المثل  فكرة العالج مس
من شاف بالوى الناس  ”: القـائل

، وأنا شخصياً  “هانت عليه بلوته
أرفض هذا الموقف الذى  
يمثله هذا المثل حتى أكاد  
أنهر قـائله

: أن ما تقدمه المجموعة هو أنه
من شاف بالوى الناس زادت  ”

أنه إذا  : ، بمعنى“عليه بلوته
تخلى الشخص عن موقف الحكم  

زة، فـإنه  الفوقى والشفقة الجاه
سيحمل هم بلوته شخصيا، جنبا  
إلى جنب مع بلوة غيره، فيزيد  
الحمل، ليخف عنهما معا  
بالمشاركة بطريقة أخرى  
نتعلمها معا فى المجموعة

قد يسأل أحدهم أحياناً هذا  
انت حزين معاه  : المشارك



 رأN إذا شاء م�ى تاس+ه ی�اها ال�ى وللف��ة ال��ا�ة فى �ع��ر أن ال)��رب وح' ال��ر�h فى ال)��ئى االتفاق
 م��� أN على �N�q  وما االس�2اء، به�ا للقائ� �q)ح ال ل#ه اح�)اله، م( أك�� ال�فاعل ةج�ع أن

 .ال)Bار�ة ع( �ع��ر أن حقه م( ول0/ (2) عل0ه، �N�q  مBارك

 أو م��Bك تفاعل فى س�اء وال)�عالج، ال)عالج وu,( وال)���، الqلO0 ب,( الB+ه وجه ع( ال#Bف إن
 ال)عاناة ش)�ل0ة فق� ل0/ الB)�ل0ة، م��أ تأك,� فى �2,�ا �ف,� واح�ة، واح�ة ال?)0ع �)ارسها ل¤+ة فى

 �h,?�q وال)عالج )أس+اب دون ( األساس0ة والف�حة العامة واآلالم ال+��Bة ال0�Sعة ش)�ل0ة و�ن)ا واألع�اض
 ان�هاء �ع� ال)��رب على �N�q  ذل� وم2ل )ال)��رu,,( أو( ال)qاع�ی( مالح�ات أو ال)�ضى ل��اخالت

 ال)��رب ��iدها ال�ى :)اآلن ال)Bار�ة ع( االع��ار ح' =األح)� ال�ر اس�ع)ال ح'( األمان �حلةم
 ( .ال�ئq0ى ال)عالج( ال)�رب م( ضغ� ودون  ش�و� دون  بفqه

 

 مع إال اللهO ال)0i0qة األقل0ه م( دی0ة ف��0ه ثقافة �)2ل م( ل)Bار�ة الف�صة )لا( لى ت�ح لO: را4عا
 خاصة( الفاصلة ال�iاج= ل�?اوز ض0قة الف�صة ف#انI وال)��رuات، )��رu,(ال م( م�iود ع�د

 ال)+اش�ة غ,� اإلشارات أو ال�)2,ل خالل م( ح�ى وصلا، ما و�2,�ا األح�ال، ه�ه م2ل فى )الالشع�ر�ة
 ال�وحان0ة، �q)ى ما مSل' م( ل0/( ت),,= دون  معا هللا ��Liر ال)�ت+Sة الB)�ل0ة ق��ل م( ن�ع إلى
 ع( ال�� �غ� ش)�ل0ا �?)عا �P,i ی�?�q ال�Liر ه�ا و�ان )“اآلخ� �ق��ل” الiSqى ال=عO وال

  .والف��0ة األساس0ة ال�ی0ة ال2قا04ة الف�وق 
 

 ال��ی( ودرجة ب�ع ال)�ت+Sة الف��0ة ال2قا04ة الف�وق  اخ��اق ن)ارس ونi( أك�2 أتIi0 الف�صة أن إال
 ت�ه� أن ال)� +ه على و����B ،)الل0iة( ال)�ه� أو )القاب( ال)ل+/ شHل فى إما ��ه� ال�N الف�عى
 ونف�q أصال، ال)?)�عة فى �ال)Bار�ة لها الq)اح ع( نع��ر رفIL و�ذا ال?لqه أثاء األقل على وجهها

 ت�ت�N أن ال)� +ة ح' م( ل#( ال�جه، تع�,�ات أه)ها م( م�ع�دة، ق�ات ع�� ن��اصل �أنا ذل� لها
 .نهای�ها وuع� ال?لqة �ةب�ا ق�ل القاب

 

 ی�عل' 04)ا ال)?)�عة أف�اد ب,( ال�ق��h فى أ�Lا - ال)��أ ح,P م(-  الB)�ل0ة أفادت: خامFاً 
 اس),�ه ال�N األع�O ال)��Bك �العامل العالقة ت�ح,� إلى ذل� ام�� وق� وال)Bاع� �الiق�ق  أو �األع�اض

 اع��نا �)ا هللا وجه إلى لل#�ن  ثO( لل)?�)ع ?)اعىال ال�عى إلى تلقائ0ا ال))�� “لل)?)�عة ال?)عى ال�عى”
 درجة فى الف�د�ة الف�وق  ب�ل� َف�ُ�َ?اوز )وس��� ذ��نا �)ا والi,( الi,( ب,( ال�ع�,� ه�ا م2ل ن�qع)ل أن

 �)/ ال ال�N ال�اه� الqل��ى ال�qامح زعO وراء االخ�+اء دون  األد�ان، ب,( الف�وق  وح�ى ال�یى االل�=ام
 .ال�فى ,=ال�), ج�ه�

 

 ه�ه فى واضiة درجة �أ�ة م�ج�دة غ,�( الS+ 0ة الف�وق  أن ال��ا�ة م( ا�Lا الح�ا: سادساً 
 وال�عل0)0ة ال2قا04ة والف�وق  م�قارuه، الف��0ة فالS+قات ذ��نا، �)ا �ال)?ان العالج ح,P ال)?)�عات،

 .ن0�qاً  م�iدة

 

 ال�ئq0ى ال)عالج إل=ام وفائ�تها الB)�ل0ه ف#�ة على وال�أك,� ال�iاج=، ��q فى �2,�ا ساع�: سا4عاً 
 ال)Bار�ة ع( اع��اره ق��ل ع�م – ذ��نا �)ا   ذل� فى �)ا ال)?)�عة ق�اع� �ل عل0ه تN�q  �أن )ال)�رب(

 وق� ،)ال)��رب م2ل األح)� ال�ر اس�ع)ال حقه م( ل0/( ذل� مه Uلh م�ى م��� أN م2ل م2له
 ال�ى األلعاب وخاصة ال)���Bه ال0�Sعة و��ل� الB)�ل0ة ه�ه إ{هار تqه,ل فى �ال�ات األلعاب ساع�ت

يعنى شايف حزنه، وال سمحت  
لحزنك انت إنه يقّرب، فقرّبت  

اإلجابة    ، وكثيرا ما تأتى“منه
ولو فى فترة متأخرة من نمو  
المجموعة، بأن حزن زميله  
شجعه أن يسمح لحزنه أن  
يقترب من نفسه

أن هذا النوع من الشمولية  
األعمق ينقـلنا إلى عمق التشابه  
بيننا وبين بعضنا ليس فقط  
فيما نكتمه من أسرار، أو ما  
نعانى منه من شعور بعدم  
الكفـاءة، وإنما هو يرجعنا إلى  

رجة من الوعى بالطبيعة  د
المشتركة للبشر كافة، وخاصة  
الحقوق  المنسية أو المنكرة  
مثل الحق فى الحزن، أو الحق  
فى الغضب، أو حتى حق الحقد

كثيرا ما ينبه المعالج الرئيسى  
المعالج المساعد إلى االلتفـات  
إلى التفرقة بين مشاعر  

المواجدة  (المشاركة  
Empathy  (  ومشاعر

ة، ولهذا جذوره فى  االعتمادي
ثقـافتنا الشعبية

إن الكشف عن وجه الشبه بين  
السليم والمريض، وبين المعالج  
والمتعالج، سواء فى تفـاعل  
مشترك أو فى لعبة يمارسها  
الجميع واحدة واحدة، يفيد  
كثيرا فى تأكيد مبدأ  
الشمولية، ليس فقط شمولية  
المعاناة واألعراض وإنما  

واآلالم    شمولية الطبيعة البشرية
دون  (العامة والفرحة األساسية  

)أسباب

يشترط على المنتقبه أن تظهر  
وجهها على األقـل أثناء الجلسه  
وإذا رفضت نعتذر عن السماح  
لها بالمشاركة فى المجموعة  
أصال، ونفسر لها ذلك بأننا  
نتواصل عبر قنوات متعددة، 
من أهمها تعبيرات الوجه



 یلعh ال)�رب أو القائ� ل#( اإلح�اج، �الغ وأح0انا م�iج �HBل ال+��Bة ال0�Sعة ع( و�Bف إح�اج ف,ها
 :ال)Sل�uة أو ل)�ذج0ةا االس�?ا�ه هى اس�?اب�ه أن ال)?)�عة أف�اد �ع� ��( أن خ0Bه ف�د أخ�

 .04قل�ها

 

 فى وال)Bار�ة -للف�جة ول0/ – لل)Bاه�ة ال�Liر دائ�ة إلى “الB)�ل0ة” عامل تأث,� ام��: ثام�اً 
ا دائ�ة وهى ال?لqة، �ع� ال)اقBة� إال �ال�ؤ�ة تq)ح ال م�qقلة مBاه�ة ح?�ة فى ال?ل�س ف#�ة ع( أغ

ا – وجاه=ة م�ج�دة أنها ب�غO –  واح� جانh م(ا ل#Lاه�ة ف#�ة رفB(فى ال ،�ّqأخ� �ع� – وأك�نا ال 
 م( تOL ال#�,�ة ال�ائ�ة �أن عل)ا قائ)ة، عالن0ة ال)�+ادلة ال)Bاه�ة ف�ص أن - ال��ا�ة م( ال)�ضى م�افقة
 م( تOL ال?)عى العالج دائ�ة أن ح,( فى ال?لqة، �ع� ماقBا م�عل)ا مBاه�ا ثالث,( م( أك�2 إلى ع�Bة

 وال �ال)Bار�ة األك�� لل�ائ�ة �q)ح وال ،)سالفا ذ��نا ك)ا( وم��� معالج ب,( ما مBار�ا 12 إلى 8
 فى �ال)Bار�ة مهO شاء ل)( �q)ح ل#( العالج0ة، لل?لqة ال)�ssة ال�¡0قة ال�qع,( أثاء واح� ��iف

 وت�q)� ال)�ضى، ج)0ع ان�sاف �ع� وذل� )ال)�رب( األك�� ال)عالج � 0ادة ال)عال?,( مع ال)اقBة
 .تق��+ا د¡0قة ثالث,( ل)�ة ال)اقBة

  

 فى ال�Liر ل#( ال�عل0)ات، حhq مSل' ص)I فى ال?ارN  ت��iم ال)Bاه�ی( دائ�ة أن الح�I وق�
 الiاج= ��qH مهO �2,� أق� وق� ال?لqة، ان�هاء �ع� ذ��نا �)ا ال)اقBة فى تBارك لل)Bاه�ة ال�ائ�ة ه�ه

 م( ال)�فاعل,( �ع� و�uق)� ال)?)�عة، فى �?�N  ما مع ��ع, م( الsام�ه ال)Bار�ة وم)ارسة
 �ق��ب �Hاد ح�ى ال)Bار�ة، فاعل0ة فى “�ال�م” رأN ی�عO �)ا وعى، بsف أو ب�عى خاصة ال)�ضى
 ال)?)�عة، دائ�ة تفاعالت م( ی�#�ن  ال�N ال?)عى ال�عى تHB,ل فى ال)Bار�ة م( ال�ائ�ت,( فى ال�Liر

N)�� أنه ی��و وال��اه�ة، �ةدائ إلى B(اء ال ال)عالج �?,h ال)?)�عة، وقI ان�هاء �ع� ال)اقBة وأث
 ل)�ة ال+ع� �عLهO مع اآلراء ال)اق�Bن  ف,ها ی�+ادل وأ�Lا ، (3)ال)Bاه�ی( أس»لة على أساسا ال�ئq0ى
 .عادة د¡0قة وثالث,( ع��B( ب,( ت��اوح

 

HعIو 

 ح��0ة أساس0ات م( تع��� وهى تلقائ0ا، ت�iث {اه�ة ،“�ال�م” أورده ال�N �ال)عى خاصة الB)�ل0ة
 أع)'، ون��ة م�أن0ة وقفة ��iاج ما فه�ا عالجى عامل أنها أما ،“األمل” زرع م2ل ت)اما ال?)عى، العالج

 اإلJ(اب�ة ال
	�ل�ة أن ن���� أن عل,ا ل#( للعالج، ال0isح لل)qار ��0?ة ت��و هى ن��نا وجهة ف)(
� أN م2ل م2له ال)��� ��iاج ال�N قIال�  ففى ،أبHا ال@ف�د مMل تMل ال� م2ل م2له” أنه �Bع� أن ش

 .معاناة وال تف�قا، �ال�Lورة ول0/ ت),,=ا ،“ت)اما أح� �)2له ل0/” أنه �ع�ف أن ج�ا ��iاج ه� “غ,�ه

……….. 

 مع مازلا  Information Imparting )ال)عل�مات نقل )3( :ال?=ء ب�ق��O القادم األس��ع ون#)ل
 (�ال�م

 

 من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى[1] – 

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء

 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب التطورى،

التقريب بين أفراد المجموعة  
فيما يتعلق باألعراض أو  
بالحقوق والمشاعر وقد امتد  
ذلك إلى توحيد العالقة بالعامل  
المشترك األعظم الذى اسميته  

“ الوعى الجمعى للمجموعة”
الممتد تلقـائيا إلى الوعى  

ثم للكون  (الجماعى للمجتمع  
إلى وجه هللا كما اعتدنا أن  
نستعمل مثل هذا التعبير بين  
ا  الحين والحين كما ذكرن
) وسنذكر

ساعد كثيرا فى كسر الحواجز، 
والتأكيد على فكرة الشموليه  
وفـائدتها إلزام المعالج الرئيسى  

بأن تسرى عليه كل  ) المدرب(
قواعد المجموعة بما فى ذلك  

عدم قبول   –كما ذكرنا  
اعتذاره عن المشاركة مثله  
مثل أى مريض متى طلب منه  
ذلك  

“ الشمولية”امتد تأثير عامل  
دائرة الحضور للمشاهدة    إلى
والمشاركة   -وليس للفرجة –

فى المناقشة بعد الجلسة، وهى  
دائرة أغنتنا عن فكرة الجلوس  
فى حجرة مشاهدة مستقـلة ال  
تسمح بالرؤية إال من جانب  

برغم أنها موجودة   –واحد  
لكننا رفضنا فكرة   –وجاهزة  

المشاهدة فى السرّ 

الحظت أن دائرة المشاهدين  
لجارى فى صمت مطلق  تحترم ا

حسب التعليمات، لكن الحضور  
فى هذه الدائرة للمشاهدة  
تشارك فى المناقشة كما  
ذكرنا بعد انتهاء الجلسة

أثناء المناقشة بعد انتهاء وقت  
المجموعة، يجيب المعالج  
الرئيسى أساسا على أسئلة  

، وأيضا  )3(المشاهدين  
يتبادل فيها المناقشون اآلراء  

لمدة تتراوح    مع بعضهم البعض
بين عشرين وثالثين دقيقة  



 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :خاوىالر مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا يوجد

 .الرابط

 النفسى الطبيب نقدت بالعامية شعرية صورة فى[2] – 

 يحيى أن المريض من يطلب حين خصوصا العالج هذا وفى عموما،

 له يقول وأحيانا “حـِـسI  لى ويقول” ليشارك مشاعره

 فى الشعرية الصورة فجاءت “باحس أنا ما زى حس” تدىء،المب

 :يقول وهو المريض لسان على القسوة منتهى

 حِسI، لى ويقول سيخى، ويقلب

 تحتك، من بالنار 

 باحسI  إنى كما

 !!!.ريحتك بحالوة

  الحق منظم لتدريب بعضهم يستعد الذى[3] – 

.عادة

الشمولية خاصة بالمعنى الذى  
، ظاهرة تحدث  “يالوم”أورده  

تلقـائيا، وهى تعتبر من  
أساسيات حركية العالج الجمعى، 

األمل”تماما مثل زرع  

علينا أن نتذكر أن الشمولية  
اإليجابية ال تحل محل التفرد  
أبدا، ففى الوقت الذى يحتاج  

يض مثله مثل أى شخص أن  المر 
هو  “ مثله مثل غيره”يشعر أنه  

ليس  ”يحتاج جدا أن يعرف أنه  
، تمييزا وليس  “كمثله أحد تماما

بالضرورة تفوقـا، وال معاناة

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070221.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
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "زالمميّ  الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 
 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070221.pdf 

