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 :اس�هالل

 ن�ة عةم�ا) ق"ل ال�اضى األس"�ع ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 .ال�ا)ع الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ال��م


	ى          � 

 ال�ا�ع الفل 

 )2( ال�اك�ة وال�ف�لة األس��  ال���	�

…………….. 

…………… 

 :اإل�قاع
	��  ال�0/ف.ى فى وض�ورته ال�ق'& صع�#ة

 إل�ها إلشارةا =�رنا ال�ى )ال��?قة م�ضاه =ل ی�ق�9 أن العاد; الفاح9 م� ن�ل7 أال ال",یهى م�
 ع� فMال ،الف�56ة وف�56ة ،الف�56ة ال4قافات ب�� ما الهائل لالت/اع نI�ا وذلG م�ضع، م� أكD� فى

 م� =ل وعلى األPTاء، على R/�;  =�ا ال��ضى على ذلR G/�;  الف�دRة، للف�وق  الPالغ )االح��ام ال��ص0ة
 )الU�ص ذلG مDل م� ال�"��U 7ىR ال�قل�,; ال�"�ف/ى =ان إذا عل0ه، الWXU أو م�?V لف9U ی�1,;

 على �ال���	>( ونف/0ة ح[0[0ة م/افة) ،ال'�;: و#	9 ب	/ه م/اس�ة م.افة على )الUفا] ال��ص0ة على
 ال��احة، ال��اسPة للعقاق�� )ال�/Pة الM�ب ج,اول إلى االت`اء ثW ،ال�5AB& اس@ إلى لل�ص�ل األع�اض

 اخ�5اره م.�Fل5ة ی�
'ل أن �'ارسه مUR 9فd ��; اإلRقاعU ال�"�ف/ى فإن ،(وض�ور;  مهW ذلG (و=ل
 ال�ى العالقة إرساء فى األمانة ل
'ل تM�ه فى وت
MیMا إن.ان	�ه، اخ�5اره أق�ل أكاد بل أك�4، مه/�ه

  .وت�ص5اته عقاق	�ه �ف أن �'9O خاللها م9

 أخ��ا: ولi0 الأو  نف/ه وأمام هللا أمام ال�/�gل ال��ارس ه
ا ل�Dل R/�ح ال
; ال'
.�ب ال�ق'& إن
 ه� ع�له وم`��ع م�قع وح�ى ن�مه ح`�ة أول م� م�?Mه أح�ال م� )ه اإلحاTة تلdم ما )Xل l0UR أن

إذا كان الطبنفسى التقـليدى  
يحمى الطبيب من مثل ذلك  
بالحرص على التوصية بالحفـاظ  
على مسافة مناسبة بينه وبين  

ية  المريض، (مسافة حقيق
ونفسية) بالتركيز على  
األعراض للوصول إلى اسم  
التشخيص

إن الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
يحفز من يمارسه أن يتحمل  
مسئولية اختياره مهنته أكثر، 
بل أكاد أقول اختياره إنسانيته، 
وتحديدا فى تصديه لحمل  
األمانة فى إرساء العالقة التى  
من خاللها يمكن أن يصف  
عقـاقيره وتوصياته  

إن التقمص المحسوب الذى  
يسمح لمثل هذا الممارس  
المسئول أمام هللا وأمام نفسه  
أوال وليس أخيرا: أن يحيط بكل  
ما تلزم اإلحاطة به من أحوال  



� على لل�ع�ف األم�� ال/"�لPی� ال
 ه
ا مDل عل0ه 1URل ال
; ال`dاء أما ال��ض، م�Uة فى ت�ر�Tا ال
 وUن'ا لل'�;:، فقT لS5 ال��B;ة �ةالف� على ل��ع�ف األمDل ال/"�ل ه� ه
ا أن فه� ذلG مقابل ال�"�7
 م`��ع فى ال�U/�ب، ال�قل�7 ه
ا اس���ار مع وأنه ،نف.ه الفاح& شA& ذلW فى �'ا عامة لإلن.ان
 م�اصلة م� مXافأته على و?1Uل مه��ه، – ومعالج فاح9 وأ; – ال�"�7 ی�اصل م/�gول، ت,ر?7

 (ثالثا العs W0Iهللا مDال0ة أRة (دون  )ع,. وم� ق"ل م� العال��� رب جdاء وم� ش01rا، ن��ه

Mاع  !!ال�0	� وم�ج^5ة م�[\ اخ�الف مع ال
�ار ت

 جاء وق, م�ة، ألول م�?Mه یلقى ح�� ال�ف/ى ال�"�7 وعى فى ذلG، وق"ل )ع,، �rR� ماذا ت�;  Rا
 م�ه�ا؟ =لٍّ  وعى فى ت,ور ال�ى ال���Uلة األسgلة هى وما ل0/���ه، PTعا

 ی",أ أن )�`�د أنه والب, PTعا، ش�Xاه  ع� ه� لل��?V ال�"�R 7/أله ;ال
 األول ال",یهى ال/wال 
V?�ال�  ;�X ج�ل إلى ل10ل الPعV )عMها إلى مف�داتها ج�ع فى الUاس7 ال�"�7 مخ ی",أ س�ف )ال

 ل�0ارس ،الU1ة إلى أق�ب أو ص0Uح ت90r وضع ثW وم� األع�اض ت/�0ة إلى )ال�الى ت�ّصله مف�,ة
 Evidence األدلة على ال�ع��,ة ال��ارسة مwخ�ا R/�ى ما ه
ا ور�zا ال�فع، إلى ق�باأل العالج عل0ه ب�اء

 Practice Basedا و=ل
 ال�7 مه�ة هى ه
ه هل ت�;  Rا ول�� دائ�ا) (ولi0 غالPا ومف�, ب,یهى ه
 .ال���ر�؟ اإل�قاع
	��  ال�0/ف.ى ع9 ف'اذا فعال، الU[0[0ة ال�ف/ى

 على أ�dحها أخ��، ب�.اؤالت یM0أ =
لG، لعله ل�� =
لG، �0هأس أك� ولW أمارسه، ما أن أع�ق,
 :ذلG وم� ،أول�;اتها ت�ت	� م9 م�أكMا ل.e ال'�;:، وعلى نف.ى

 )ال
ات؟ ال�ق� ه
ا فى م�رتى إلى الق,وم إلى اإلن/ان ه
ا دفع ال
; ما ت�;  Rا(1) 

 أث��هW ما وعادة ج,ا، وسا)قة سا)قة، خ"�ات أRة ع� أو ال�ف�لة، ع� )الXUى ال��ضى ی",أ ما ك�D�ا 
 )ع, األم� لdم إن ال�الدة ح�ى إل�ها )الع�دة واعً,ا أقاTعهW فق, ت�ادوا فإذا – سا)قا ذ=�ت =�ا – ذلG ع�
 ح�ى ت1ادم أول و?",أ حال0ا، ال`ار;  ع� ال�عل�مات اس�0فاء )ع, أ; حاض�ا أهW ه� ما ن/��فى أن

 .,ال�Pاع ل,رجة أح0انا 1Rل ق, ال
; االخ�الف

 ال`ادة واإلجا)ة ”ه
ه؟ بd?ارتG م�ى ت��I� ماذا ت�;  Rا“ ال`,ی, لل��?V أسأله ال
; ال�الى ال/wال(2) 
 جعل��ى ال�ى ال�Xلة لى ل�Uل جR “�gق�ل: وأح0انا ”أرتاح أن“ – ذ=�نا =�ا – هى عادة: ال���[0ة
�Mأح G0ان0ة ال1,مة ف�أتى ،”إلDا ذ=�ت =�ا – أن"هه ح�� الMR7 أن�ى   – أ�"T ول/� أم�اضا أعالج 
 لU/� أ�g�T وح�� أساسا، ”ِمَ�?Uََِّاتى“ ول/� نdاعات، RفV قاض0ا وال ماكل URل ص0�Uا مU�را

 الع�ارة، أو القة خارج فى الالف�ة على ق�أت ماذا ت�;  Rا له: أق�ل ص,ره سعة إلى أ�g�T ثW اس��اعه،
 إن أض�0: ح�� ال�ال0ة ال��اجهة وت",أ فالن، ”Uاتىالِ�َ�?ّ “ أم فالن، (ال,=��ر) ال�"�7 عل�ها م��Xب هل

 اساسا أنى إلى ت�� ال الالف�ة دام� وما أم�اضا، أعالج فأنا (ال,=��ة) ال�7 هى و�0ف�ى كان�
 أن ”ال�ف�وض“ أن ال��?�UR Vج ح�� ال��اجهة وت/��� الع��ان، أخ�ات أنG فأع�ق, ”:ِمَ�ّ?Uاتى“

 تفاص�ل أع�ف ال ال��ارسة م� عاما س��� )ع, أن�ى فأع�
ر اه،م�ض ی�?ح أن و�0ف�ه ال�ف/ى ال�"�7
 ی�تاح أن فى أسهW أن أت��ى أن�ى وأكـْ�ـِل ،!�U?��/Rن  لعلهW م�ضاه Rعالج أنه إال ال�ف/ى لل�"�7 مه�ة

 ال�Uار ی��اد; وق, العالج، ن`اح عالمات م� أنها مع األولى مه��ى هى ل0/� ه
ه ل�� هللا، شاء إن
 ال�قابلة ی�هى ما إلى ال�Uار ل�01ع, ت`�Pا ،”نف/G إْسأل“ )أن: أردّ  وال ”ل0ه؟ جىْ  أنا إمال“ ق�له: إلى

مريضه من أول حجرة نومه  
وحتى موقع ومجتمع عمله هو  
السبيل األمين للتعرف على  
البشر الذين تورطوا فى محنة  
المرض

ر بعد، وقبل  يا ترى ماذا يخط
ذلك، فى وعى الطبيب  
النفسى حين يلقى مريضه ألول  
مرة، وقد جاء طبعا ليستشيره، 
وما هى األسئلة المحتملة التى  
تدور فى وعى كلٍّ منهما؟

أعتقد أن ما أمارسه، ولم أكن  
أسميه كذلك، لكن لعله  
كذلك، يبدأ بتساؤالت أخرى،  
أطرحها على نفسى وعلى  

من  المريض، لست متأكدا  
ترتيب أولوياتها

يا ترى ما الذى دفع هذا  
اإلنسان إلى القدوم إلى  
مشورتى فى هذا الوقت  
بالذات؟

كثيرا ما يبدأ المرضى   
بالحكى عن الطفولة، أو عن  
أية خبرات سابقة، وسابقة جدا، 
وعادة ما أثنيهم عن ذلك  

السؤال التالى الذى أسأله  
يا ترى ماذا  “للمريض الجديد  

” نى بزيارتك هذه؟تنتظر م
واإلجابة الجادة المنطقية عادة: 

أن  “ –كما ذكرنا   –هى  



 .ح,ث ل� اللقاء فل ع� ال�/�gل ألن�ى

 أن ق"ل فىّ  وث� ال
; ال9r ه
ا ه� م�“ ع� ال�X;  ق"ل عادة – نف/ى أسائل –  أت/اءل(3) 
 Rغ�م أن )ه دفع ال
; ما األج�: وم,ف�عة صةخا ال��ارسة =ان� إذا وخاصة الس�ارتى؟ فMU� ی�انى؟

 أسأل أن ق"ل ر�zا وذلG ؟”ه� م9 “ه� لى �rR� سwال وأول إل0ه، وأس��ع إلّى، R/��ع ح�ى ”ال�ف“
 ورقة ملء ال`,د ال��ضى مقابل�ى ق"ل أTل7 وعادة ه��ا، لi0 الف�ق  وه
ا ،”ع/Mه ماذا “أت/اءل أو

 ع,د ح"
ا (و?ا الخ) اعdب (م�dوج ”ال�,ن0ة الUالة”و ”ال/�”و ”الع�ل”و ”االسW“ بها: ال���ض ع�, صغ��ة
 ال�رقة ه
ه فى ال�I� و�z`�د اخ�0ار?ا) ال�ال, أو الdوجة ع�ل (وأح0انا ال/�X وع��ان وج,وا) إن االوالدَ 

)10Wسx10Wا ألقاه، أن ق"ل ح�ى ”ه� م�“ ع� س�?عة ف��ة أكّ�ن  أن أس��0ع ) س��D=اس���ج ما و Vع( 
 ع�,ه ش9r ف�Dال حاال، ذ=�ت =�ا ؟”ه� م�“ بـ ب,ًءا ال�Uار إدارة فى ت/اع,نى ال�ى ال�",ئ0ة تال�عل�ما

 إلى RقفR” dع�ل ال“ أنه: ال�ه�ة خانة وأمام وول,، ب���� وله وم�dوج خ�/ة، أس�ته أف�اد ع,د س�ة 38
 هائل ف�ق  UR,ث لىّ إ ی,خل وح�� ال�ق�، م� =W م�
 Rع�ل ال  ه� هل ت�;  Rا أقابله: أن ق"ل ح�ى ذه�ى
 أو أRام م� الUالى ع�له ت�ك أنه و��z أكD�، أو ع�ة وأح0انا ،”س��ات سPع م�
 Rع�ل ال“ أنه ب��

 !!أساب0ع

 العائل ه� =ان ل�– إعال�هW وأ£Pاء األس�ة أف�اد )ع,د إRاه را)�ا ال���ل� ه
ا م� عل0ه تع�فى و?",أ(4) 
 ه
ه م� ”ه� م�“ إجا)ة على أح1ل أن�ى أك�ف ما و=�D�ا ش�Xاه، XURى أن ق"ل ح�ى ذلG و=ل –

 س"7 ع� إجا)ة على ال�1Uل فى ن`�U ل� ح�ى أو )ال�X;  ب,أت ل� م�ا فائ,ة وأكD� أوضح ال",اRة
 .”ماكله أحل“ أن أو ”ال�احة فى“ رغ"�ه غ�� م`�gه

 وأثـْـ�ـِـى ق"لى، الزم0 اس�ار ق, =ان إذا ما ع� ول�Uح ع�ل0ة ت/اؤالت إلىَّ  تقفd ق�1� وق� وzع, (5) 
 ول�� ال�,او;  لM�ورة اح��امى م,; )اس���ار وأك�ر ب���ا، ال��قل ه
ا م� وأح
ره عادة، الdمالء =ل على
i0ة ال�احة به,ف ل?�U/0عها ال�ى الR ــِّـ�ا ع� ال,واء وش�=ات اإلعالم"T ،ا
 مف�,ة وس�لة ألنها و§ن�ا ه
 الDقة ت��0ة ی��ل7 ما ه� وه� االس�ارة، ه
ه إلى `أهأل ال
; ”ال��ض“ R/�ى ما م�اجهة فى غالPا

 ل�ا، ال��احة العالجات  ت/هله ما خالل م� مف�,ا ع�ال معا نعْ�ل أن �X�R ح�ى العالقة على والUفا]
 .األدو?ة على قاص�ة )الM�ورة ول0/� األدو?ة، وم�ها

 جاء ول��ه ت�اما، ح�Mره ه,ف تU,ی, دون  جاء ق, ال��?V أن ال",اRة م� أك�ف ما و=�D�ا (6) 
 ن�ارسه ©�0ا ی�D ل�� ت�اح أن ی�Pغى ال�ى الف�صة له
ه ال�Uاس ش,ی, ق,�Rا و=�� ع�,ه، ما لXU0ى
 أو ُ�ْ.ِلW5َ  َأوْ  ُیَ�اِسW5َ   ُم�وَءة، ل�n َشOَْ��  م9 والُبMَّ : “القائل الع� ب"� ل�ف/ى وأس�ه, نف/��� كأPTاء
ع  حXاRة شاع� أن )ع, )ف�Uاه  ال��/G أو ال"�� به
ا الف�حة ع� نف/ى و��z ب��ى ع,ل� ل���ى ،”َیَ�َ�جَّ

“ªة )`�عة ”ال�ف�?غ”و ”ال��ف�T�ائل، )ال مفT اجة أن معUاأله�0ة )الغة مازال� أم�� م/��ع إلى ال 
 ال����ل�ج0ة ”الMّ�ة“ ه
ه ل�,خل  ن�0`ة ال�اس ب�� ال�/افات وات/ع� العdلة، زادت أن )ع, وخاصة
 مUل أساسا والUاس�ب )الهاتف وال�عل�ماتى ال����ل�جى ال��اصل حل ح�ª  )ع�Mا: و��z اب��� لل�Uل�لة
 ح�Mر �XRن  أال م�قفى ب��ض0ح أ)ادر فإن�ى ذلG م� )ال�غW أق�ل الUى، وال�Uار اإلن/انى ال,فء

،V?�ى أن ه� وه,فه، ال�XUR ىXU?و Vغ( �Iا مآل ع� ال�
 ولi0 فائ,ته، أو ت��0فه أو الXUى ه
 أب� ه� وها لل�X;، ال�X;  اس���أ ال
; ع� ال��ل، )ه فاض ح�ى تUّ�ل مـَـ�ْ  أم�d ال أن�ى ذلG مع�ى
 ع/M ال/فSُ  ت5rُ:  ول9qْ  عادة، ل'4ِلىَ  ال��OB  وما ش�Oتُ : ال��ل فاَض  إذا ال�X;  فى حق�ا Rعل��ا ت'ام

 ”ام�الئها

جئت  “وأحيانا يقول: ” أرتاح
لتحل لى المشكلة التى جعلتنى  

، فتأتى الصدمة  ”أحضر إليك
كما   –الثانية حين أنبهه  

أننى طبيب     –ذكرت أيضا  
أعالج أمراضا ولست محررا  
صحفيا يحل مشاكل وال قـاضيا  

ولست   يفض نزاعات،
أساسا” ِمَريََّحاِتى“

إن كانت وظيفتى هى الطب  
(الدكترة) فـأنا أعالج أمراضا، 
وما دامت الالفتة ال تشير إلى  

فـأعتقد  ”: ِمَرّيحاتى“أنى اساسا  
أنك أخطات العنوان

تستمر المواجهة حين يحتج  
أن  ” المفروض“المريض أن  

الطبيب النفسى وظيفته أن  
بعد    يريح مرضاه، فـأعتذر أننى

ستين عاما من الممارسة ال  
أعرف تفـاصيل مهمة للطبيب  
النفسى إال أنه يعالج مرضاه  
لعلهم يستريحون

 –أسائل نفسى    –أتساءل  
من  “عادة قبل الشكوى عن  

هو هذا الشخص الذى وثق  
فّى قبل أن يرانى؟ فحضر  
الستشارتى؟ وخاصة إذا كانت  
الممارسة خاصة ومدفوعة األجر

عليه من هذا  يبدأ تعرفى  
المنطلق رابطا إياه بعدد  



 أن 7UR =�ا الُعــقــَ, (خاصة: ىال�اض وحXى ال�X;  على )ال��=�d ال",ء على ال��?V إص�ار وع�, 
 أن�ى أزعW ال ال�ى ال���ال0ة ال�1ادمات إلى وت�0M و§ح�اجا، ح�جا األولى ال�قابلة تR ,?d/��ها)
 الف�اهة بPعR V/�ح )�ا ب���ا ©�0ا الDلج ذوzان Rق�م ح�� أكD� وأ�g�T أت`�"ها، ال أMRا ل���ى أق1,ها،

 :ال`ان"�� م� سr�?ة دون 

��نى جاء م� أن أك�ف ح�� وه� -سا)قا إل0ه أل��U– نادرا لi0 اح��ال وه�اك(7) �/R ال 
 الق�اءة أو ال/�Uى اإلعالم م� غالPا R/��,ها ال�ى ال�ف/0ة وثقاف�ه T"0ع�ه وأن  =�"�7 أصال �URاج�ى
 ةص�ر  رسW ما زمالئى) م� أ; ع� (أو ع�ى س�ع ق, وأنه )ابى، T�ق  إلى دفع�ه ال�ى هى العاجلة
 T"0عة فهW أخ�أ أنه أت"�� ح�� الUالة ه
ه وفى ،( األقل على ح0اته (في ال0Uاة في دورنا لU[0قة أخ�; 
 وأن األم�ر، له ت�Mح أن )ع, إال ال��?� ه
ا ی�اصل أال فأنU1ه )ال��ض0ح أ)ادر أمارسها =�ا مه��ى

 ال��"�ن، ال�Pار )ه �مRق نف/ى، وال 7T )ال ال��7 م`��ع�ا فى م�ج�دا مازال ال�ف/ى ال�"�7 دور
 أل��� ق, أك�ن  أن )ع, ذلG أفعل وPTعا إلّى، حاجة )ال ح0اته ی�اصل أن قادر وأنه ال�/�gل�ن، واألهل

 ون�ع ح�=�ه ودائ�ة ال�dامه وم,; ق,راته وzعV ال/ا)قة ت�0فه ودرجة ،و=فاءته ،تار?rه م� یلdم )�ا
���0Uه ال�(. 

 ”ماذا؟ إذا إال“ و?ق�ل: ف�ل�ف� ،”إذا إال“ ثان0ة لى Rع�د أال أنU1ه ح�� عادة ال��?V و?�ع`7(8) 
 :له أق�ل )ال�ص,، ج,ی�ة عالمات أع�"�ها مXUات ثالث له وأق�ل فاس�`�7

 :أو م��ال0ة، ل0الٍ  لع,ة س�ه) (ح/7 ساعة =
ا ع� س"7، دون  ن�مه، ساعات قّل� إذا إال أ))

 آخ� )ع�ل یل��U لW ثW م/�ار?ه م� ف�هW �یD م� م�افقة أو م�افق�ى دون  الع�ل ع� ت�قف إذا ب))
�ل)، م� قفا على جاهdة ل0/� األع�ال أن أع�ف وأنا ذلG أق�ل (وPTعا �X�R ما )أس�عR أو: 

 به
ه وأك�فى ،الM�ر أو ال�ف�ـGّ أو )ال�عاسة مه,دة ل,رجة  األق���z مع عالق�ه اض���z إذا جـ))
 .الDالثة ال�XUات

 ت��ن  ق, ول��ها أصال، الخ�1اصى تا)عة ل0/� إلىّ  أحMََ�تْه ال�ى Xلةال� أن أك�ف وأح0انا(9) 
   أكD� أخ�;  ومwس/ات م1ادر إلى )الل`�ء فأنU1ه س0اس0ة) (وأح0انا اج��ا£0ة أو قان�ن0ة مXلة

 به
ه العادRة ال�U,ودة خ"�تى خالل م�   م��اضعا رأRا له أب,; أن )ع, وذلG ال�/ائل، به
ه اخ�1اصا
 ال��U?ة ال�`االت =ل فى الالزمة الr"�ة )ع�XR V/"�ا أن ال��,ر��z زمالئى أن1ح ل
لG �ارz ال�/ائل،

 و=ل فالعالج، وال�عاق,، ال�عامل، ثـWَّ: وم� مDال!!)، وال�`ار?ة (الdوج0ة للعالقات ال���Iة الق�ان�� مDل
Gل��ه ال�ف/ى، ال�"�7 ع�ل فى ی,خل ذل i0األساس0ة مه��ه ل. 

 مغل�Tة معل�مات م� ال�rأ ه
ا جاء س�اء ال�rأ T�?� ع� أتى ال��?V أن فأك� وأح0انا(10) 
 ت91r فى زم�ل م� ح�ى أو م�ع`لة ب�U01ة ت"�ع له ص,ی� م� أو مع��ة، أع�اضٍ  ع� اإلعالم م�

 ال�"�7 على ال
; ال,ور تق,ی� فى )الغ أنه ب
لG أع�ى وال إلّى، �URاج فاع�"�ه )ال��?V ضاق آخ�
 أفاَجأُ  وق, إلّى، فUّ�لع ال��?V ه
ا في زم�لى رفMه ما ه�اك أن أك�ف ق, ول���ى )ه، Rق�م أن ال�ف/ى

�X ما أنR ا م�ه
 =ان ل� ح�ى ،)[2](اخ�1اصى فى لi0 ال�عالW مU,د ع�M;  م�ض ه� ال�/��� ه
 ل�� نف/0ة، معاناة ت1احPه أن �X�R ع�M;  م�ض أ; أن وz,یهى آخ�، ف�ع فى م9�r م� لى مUّ�ال
 له �XRن  ق, ال
; الع�M;  ال��ض م� لل�rل9 األول ال��91r دور U,ی,ت فى ه� األصل �XRن 
 أبلغه أن وأحاول الع�M;، ال��ض بdوال ب,اهة ال�ف/ى أث�ه ف�dول ©0ه، ال��91r ع�, ناجح عالج

–أفراد األسرة وأعباء إعالتهم  
وكل   –لو كان هو العائل  

ذلك حتى قبل أن يحكى  
شكواه، وكثيرا ما أكتشف  

من  “أننى أحصل على إجابة  
من هذه البداية أوضح  ” هو

وأكثر فـائدة مما لو بدأت  
بالشكوى  

بعد وقت قصير تقفز إلىَّ  
ح عن ما  تساؤالت عملية ولحو 

إذا كان قد استشار زميال  
قبلى، وأثـْـنـِـى على كل الزمالء  
عادة، وأحذره من هذا التنقـل  
بيننا، وأكرر باستمرار مدى  
احترامى لضرورة التداوى  
ولكن ليس بهدف الراحة  
السحرية التى يشيعها اإلعالم  
وشركات الدواء عن طبــِّـنا  
هذا

كثيرا ما أكتشف من البداية  
يض قد جاء دون  أن المر 

تحديد هدف حضوره تماما، 
ولكنه جاء ليحكى ما عنده، 
وكنت قديما شديد الحماس  
لهذه الفرصة التى ينبغى أن  
تتاح لمن يثق فيما نمارسه  
كأطباء نفسيين وأستشهد  
لنفسى ببت الشعر القـائل: 

والُبدَّ من َشْكَوى لذى ُمروَءة،  “
ُيوَاِسيَك أَْو ُيْسلِيَك أو َيَتوَجَّع

أبادر بتوضيح موقفى أال  
يكون حضور المريض، وهدفه، 



 رفV إذا الdمالء، م� ©0ه أث� م� إلى ب�ف/ى أحّ�له أو إلّى، حّ�له م� إلى )الع�دة إRاه ناصUا م�قفى
 .!وأص"ـَـ� أقَ,ر أنه R/�ع أو ی�;  م� ع� یªUP أن أنU1ه أو ول،األ االق��اح

……………….. 
……………… 

 )غMا ون�اصل(

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت [1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: .rakhawy.netwww بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 العزيز أ.د.عبد المرحوم استاذنا كان لذلك ربما[2] – 

 فى مقيمين أطباء بعد ونحن أحيانا ويعد ينصحنا، عسكر

 اضاألمر فى عليا درجة على نحصل أن على النفسى، القسم

 األمراض فى التخصص درجة مع جنب إلى جنبا العامة الباطنة

 النفسية قبل الباطنة تخصص على نحصل وأحيانا النفسية

 )شخصيا فعلته ما (وهذا

  

هو أن يحكى ويحكى بغض  
النظر عن مآل هذا الحكى أو  
توظيفه أو فـائدته، وليس  
معنى ذلك أننى ال أميز مـَـْن  
تحّمل حتى فـاض به الكيل، عن  
الذى استمرأ الشكوى للشكوى

أن دور الطبيب النفسى مازال  
بال  موجودا فى مجتمعنا الطيب  

طب وال نفسى، يقوم به الكبار  
الطيبون، واألهل المسئولون، 
وأنه قـادر أن يواصل حياته بال  
حاجة إلىّ 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070522.pdf 
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 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
tp://www.arabpsynet.comht/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي ـــطالرابـ  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
om/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7://www.arabpsynet.chttp  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
3.0.htm&current_c2=8http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.  
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