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 :اس�هالل

 ال�ي �مال� ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 .ال�ا&ع الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م


	ى� 

 ال�ا�ع الفل 

 )3( ال�اك�ة وال�ف�لة األس��  ال���	�

…………….. 

……………. 

 :ال��ل*ة ال(راسة أوائل إلى ع�دة

 األولى   وال�ف�لة   ال�ضاعة   ف��ة  : أوال

 فى  ف��ة   كان   أن   م�
  إلى  ت�اما: ال<م�ى >ال��ت� ب�ف! ل-! –  ال��4:   ب�ار4خ   ن�جع   أن   غ�34ا   ی")و   ق) 
  :ال")اDة ق"ل وما ال")اDة م� ی")أ   ال
H  ال�F.G   ه
ا    &�"-عة م�.ل   أم�   ول��ه  ، وال)Dه  وعى 

  كان   ال��N :4ان إن یـ,�ق.ى أن (ال�"�>) الفاحF فعلى
 الVاجة ع� افائN Tان أم &ال.)فة جاء أم   آصال   والدته  فى   م�غ�Oا 

  &ال�غ]   جاء   هل  مZال: ذلX وم� أنW"�ا، &�� ال�ال)ی� اس��فاء &ع)
  وهل  ؟ ال��ل�ب   ه�  (ول)/ب�^)  ج�,ه   كان   هل  ؟ ال�,ل   ت�\-]   م� 
 ال�ى   ال�Tاعفات    ع� Dُ,أل �Nا  `"-ع���؟   وال�الدة   ال�Vل   كان 
 ه
ا   م�   شىء  عل�ه إلى ن�ى ق)   كان   نإ   وال�الدة   ال�Vل   أث�اء   ح)ث^ 

 الحقا، الD FG.�> أن �g�D &�ا ه
ا Nل &ارت3اf وذلX الق"�ل،
 .نف,ى م�ض ه� &�ا

 :ال�
(ی.

 الف��ة، ه?ه ع0 م�ض�=*ة إجا�ة �;	� أن �0:6 ال  – �2	�ا أو صغ	�ا – ال45�6 أن ال2(یهى م0 

  نرجع   أن   غريبا   يبدو   قد
ليس بنفس   –  المريض   بتاريخ 

  منذ إلى   الترتيب الزمنى تماما: 
وعى   فى    ةفكر    كان   أن 
متصل     أمر   ولكنه ،  والديه 

الذى     التخصص   هذا   بطبيعة  
يبدأ من البداية وما قبل  
البداية  

على الفـاحص (الطبيب) أن  
يـستقصى إن كان المريض  

  آصال   والدته فى     مرغوبا   كان 
أم جاء بالصدفة أم كان فـائضا   

عن الحاجة بعد استكفـاء  
واالوالدين بمن أنجب

إن خبرة الوالدة ذاتها تحمل  
إعادة  “فى طياتها فرصة  

والدة  األم نفسها،  باعتبارها  
أزمة نمو متميزة“



 مقام فى م�افL أو أخJ م0 أو نادرا، األب وم0 أساسا، األم م0 ال�6احة �ال6عل�مات ن�Bفى ما وعادة
 ألنها وأساسا أ�Qا ول0B ذاك�تها، ل
(ود اح��اما فقT ل*S مRل6ة، قQ*ة األم أق�ال تNخ? وال األم،

 W*اتها فى ت
6ل ذاتها ال�الدة خ�2ة إن بل وسل�ا، إ�;ا�ا رعای�ه فى ثW Xفلها ق(وم فى أساس*ة مVار�ة
̂ة ن�6 أزمة“ �اع��ارها  نفRها، األم  والدة إعادة “ف�صة  .” م�6	


? وهى خاصة ب�عا�ة األم ت
*T ال(اللة �الغة ع�c*ة) أو (م�5ة شع2*ة Wق�س وث6ةVها ت	وع 
 .” ال�2Rع“ اح�فال*ة ال�ق�س ه?ه أهX وم0 واألم، ال
امل ب	0 والfارج، ال(اخل ب	0 الdقلة به?ه

�R�2ع“ االح�فال*ة له?ه أن وأحRا، فى خاصة دالالت”)[2](  الdم;�6ع h*ا ج6*عها أنها و��تق�5 
̂ءا كان” َم0ْ “ �أن األم وعى ش
?  تf(م  مازال وه� عdها، مdفال �*انا أص�ح (ب(اخلها) مdها ج

 .آخ� وت(ّرج آخ�، �V:ل   ول0B ت6اما،  ت6اما �
�اجها

 ل�ق�م تعل*6ات ت
�اج ال ال��V)، م�حلة ق2ل (ح�ى أم �ل مpل   واألم،
̂تها الdفR		0، وغ	� الdفR	�ن  ی�س6ه �6ا قائىوال�  ال6dائى ب(ورها  فغ�5

 �ف��ة Wفلها رعا�ة على قادرة – ت�VهJ ق( ت0B لX ما – ال�r*2*ة
̂ة ألنها  بdاءة، إ�;اب*ة سلRلة  ت��ر5ة ح*ات*ة ب�امج م0 نا�عة  غ�5
 ل0B إرشاد، أو ت�ج*ه إلى ت
�اج ال �لها، ال
*اة تار5خ ع�2 أساس*ة
 ال�2*عى ب(ورها y*امها دون  ذلx م0 أ�ٌ  �
�ل ق( األم، و�vوف ال�اقع
 . تلقائ*ا

 �عّ�ض ت2p	J فى أو الRل*X الRلS لل�6d ال�ه	}ة فى األم دور وحz*قة الف��ة ه?ه 2W*عة ع0 أما
 أه6*ة إع�اء فى ال6�الغة ناق(اً  دالل�ه تdاولJ أن سL2 فق( م
�6ل، وم�ض الحقة لع�cات Wفلها
 ”�ال�6ض�ع العالقة م(رسة“  لف�وض ناق(ة ب�فاص	ل ذلx تdاولJ ف��ة،ال ه?ه فى العالقة له?ه خاصة

 م�اقع إلى ال�حX م0 �االن�قال ل�فلها ال6Rاح فى األم دور على ال6(رسة ه?ه ل���	^ �الRd�ة وخاصة
�6dعا  ال��6ا�عة ال�ع ت�dها وم(� بها، وعالق�ه �ه عالق�ها ل;Q6ح ال?� نR� 6ح ال اوR� المةR� 
 ال�d6لL ه� �ان الdق( ه?ا أن و�*h ال���	^، له?ا نق(نا هdا نع	( ول0 ال�ائعة، األساس*ة ال�حلة ه?ه

 ” stage )[3](ال��ر“ م�لح م
لها �
ل وأن ،”  positionال�6قع“ ف�Bة ل�فQى

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحسب أن لهذه االحتفـالية  
])  دالالت خاصة  2”([السبوع“

فى مجتمعنا، وكيف أنها  
جميعها تقريبا تخدم  شحذ  

كان جزءا  ” َمنْ “وعى األم بأن  
منها (بداخلها) أصبح كيانا
منفصال عنها، وهو مازال  
يحتاجها تماما  تماما، ولكن  
بشكل آخر، وتدّرج آخر

األم،  مثل كل أم (حتى قبل  
مرحلة البشر)، ال تحتاج تعليمات  
لتقوم بدورها النمائى  
والوقـائى كما يرسمه النفسيون  
وغير النفسيين، فغريزتها  

ما لم تكن قد   –الطبيعية  
قـادرة على رعاية   –تشوهت  

فـلها بفطرة سلسلة إيجابية  ط
بناءة

أن  هذه األطوار (ال المواقف) 
ال تبدأ من عالقة الطفـل بأمه، 
وإنما هى منزرعة فى تركيبه  
التطورى البيولوجى الممتد فى  
تاريخ الحياة كلها ، وأن دور  
األم يظل له أهميته لكن  
البداية ليست منها، وإنما تقوم  

بشحن   -بفطرتها أساسا –األم  
كل طور بما يناسبه وما تقدر  
عليه حسب نضجها، حتى بعيداً  
عن وعيها، لينتقـل إلى الطور  
التالى وهكذا



 مd^رعة هى و�ن6ا �أمه، ال�فل عالقة م0 ت2(أ ال ال�6اhy) (ال األ�Wار ه?ه   أن ه� ال����5 وم�ج^
 ال2(ا�ة ل0B أه6	�ه له ��ل األم دور وأن ، �لها ال
*اة تار5خ فى ال�66( ال2	�ل�جى ���ر� ال ت��	�ه فى

JR*ها، لd0 - أساسا �ف��تها – األم تق�م و�ن6ا م
V� ر �ل�W ه �6ا�اسdعل*ه تق(ر وما ی �Rح 
 �*ع�ى اإل�قاع
	��  ال��d6ر �أتى ثX وه:?ا، ال�الى ال��ر إلى ل	�dقل وع	ها، ع0 �ع	(اً  ح�ى نQ;ها،

 :آن	ــّة ع6ل*ة أه6*ة ال���ر5ة الdقلة له?ه

 وال األم، دور على قاص�ة ل*JR ال�ادئة األ�Wار ه?ه أث� أن �ف��ض ال���ر�  ال��d6ر ه? دام ما 
 خالل م0 الع�W �6ل ال�ق�W Jل م�Rعادة أدوار هى و�ن6ا غ	�ها، دون  ال�ضاعة ��6حلة خاصة هى

 ول0B األم مR}�ل*ة فقT ل*JR ال�6;(دة الR6}�ل*ة ت�ل ��ال�الى ،ال�6�R6 ال�6�R6 اإل�قاع
	��  ن�4
 ال;	d*ة الع�امل �ل اع��ار مع ال�ق�W ،Jل �له ال6
*T فى)[4]( ال�اعى ب(ور �ق�م م0 �ل مR}�ل*ة
 ذلx، م0 أ�ِّ  ع0 – ال6قابلة فى م�ج�دة �انJ إن – األم نRأل ال أنdا ال2(یهى ال6
*�ة.م0 والpقا�*ة
 أن اح�6ال فى   ال6�الغة م0 �قلل ال�d6لL ه?ا م0 ال�2	� ان�الق ل0B م،االتها �V�ه �6ا أو �ال�ف	ل

 نQ;ها أو الdفR*ة، ثقاف�ها فى أو ال��5�cة، ق(راتها فى نق� إلى �اب�dها أو �ابdها ألXَّ  ما �ل نع^و
 وت�=*ة ال6عالج فى (مp6ال ال(ه� �لح أن“ فى: األمل ت
�x5   فى فهى األهX الفائ(ة أما ال�ج(انى،

 ()[5](م�ه6ة ب�5}ة أم ثX ال�راثة فى (مp6ال ال(ه� أفR( ما ألم)ا

لح “أن فال6أم�ل رع	�ه، ع0 مR}�ل ال;(ی( ال�اعى دام وما نهار، ل	ل ت��Bر ال(ورات دامJ وما� 
 ال�dم دورات أول م0 – ن�6 ن�Qة �ل ن�ائج ت�Bن  أن ف�ص ت
R	0 ب(وام” ال(ه� افR( ما ال(ه�

 .      إ�;اب*ة – واألحالم

 :ال0�6

 ,D�,V� ما –  االس�ق.اء �gأم Xكان   هل  و     ال�ضاعة: ف��ة ح�ل ال�فاص�ل &ع: ع� – ذل ̂ 
�4ق�ه  الف�ام،   وق^ ع�   ث]  ، زمان) (كان  ُم�ضعة   م�   أم  ، ص�اo-ة   أم  ، األم ث)H  م� `"-m-ة  ال�ضاعة    ̀و

 ت)رW4-ا   أم  الH(Z!!، &ه ی)ه� ال.3ار م�ارة &اس�ع�ال األم ل"� مVل ال��ّ  &إحالل  مفاجrة   وص)مة   ص"ـّار؟ (
^Vم�   ال���   عالمات وع�  ) إش�اف وت   vى   ال���   وعالمات  ، اإلخ�اج   عادات   وت�\-]  ، ال�,���   ح�N�Vال 

 .إلخ…   ال�الم   ن�� وت��ر 

 :ال�
(ی.

 Xغى ال أنه إال مه6ة، ال6عل�مات ه?ه أن ب�غ�dالغ أن ی��6ها فى ن*y تار5خ ح�ى آثارها �قاء أو 
�
 أم�اض �ع4 رTc أو مع��*ة، ق(رات فى لىأوّ  ق�ر تق	*X على �Rاع( م6ا �انJ إن إال اللهX ،الف
 ل2?ل معّ�قا �:�ن  أن یd�غى ال أنه إال وارد، فه?ا الحقا، ت
(ث ال�ى األم�اض ب�ع4 ال�ف�لة وس6ات

*ح ات;اه فى أك�p ال;ه(  خاص اس�ع(اد على ال(الة ال6Rات �ع4 ت�ه� وق( الd6اس�، األش6ل ال�

?dة م�
 )[6](.م
(د راثىو  اس�ه(اف �أ� ر�cه دون  ال�الدة ل

……………….. 
………………. 

 )القادم األس�2ع 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 نشرةال وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

تظل المسئولية المتجددة  
ليست فقط مسئولية األم ولكن  
مسئولية كل من يقوم بدور  

]) فى المحيط كله  4الراعى([
طول الوقت، مع اعتبار كل  
العوامل الجينية والثقـافية  
المحيطة

انطالق الطبيب من هذا  
المنطلق يقـلل من المبالغة  فى  
احتمال أن نعزو كل ما ألمَّ  
بابنها أو بابنتها إلى نقص فى  
قدراتها التربوية، أو فى  
ثقـافتها النفسية، أو نضجها  
الوجدانى

األهم فهى فى  تحريك األمل  
أن يصلح الدهر (ممثال  “فى: 

فى المعالج وتوعية األم) ما  
دهر (ممثال فى الوراثة  أفسد ال

ثم أم بريئة متهمة

ما دامت الدورات تتكرر ليل  
نهار، وما دام الراعى الجديد  
مسئول عن رعيته، فـالمأمول أن  

” يصلح الدهر ما افسد الدهر“
بدوام تحسين فرص أن تكون  

من أول   –نتائج كل نبضة نمو  
–دورات النوم واألحالم  

إيجابية



 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 طقوس“ والتطور، اإلنسان نشرة الرخاوى: يحيى[2] – 

“ GوعIبJ2008-1-22”االنفصال/االتصال وجدلية ،”الس  

www.rakhawy.net  

 بين الفرق“ ، والتطور اإلنسان نشرة الرخاوى: يحيى[3] – 

4/6/2016   ،“الموقف”و ”الطور”و ”الموقع“

www.rakhawy.net   

 منذ الراعى بدور يقوم لمن األحدث االستعمال أصبح[4] – 

 مصطلح أنه وبرغم Caregiver”“ الرعاية مانح“ هو الطفولة

 كل“ الشريف الحديث فى لدينا موجودة جذوره فإن  مستورد

 ،”رعيته عن مسئول راع

 األم مفهوم لمراجعة  بالبا يفتح وهذا[5] – 

 سبب أى Mother Schizophrenogenic )المـIفـGـصـِمـZـة

 .اإليقاعحيوى الطبنفسى منطلق من أخرى: مرة ، الفصام)

 مع  التوأمين أحد بفحص قمت ،متماثل توأم حالة فى[6] – 

 المريض عمر وكان عسكر العزيز عبد أ.د.  المرحوم أستاذى

 كان حين فى متمادى، خطير امفص من يعانى وكان سنة)، 19(

 وقد وعالقاته، دراسته فى جدا وناجحا تماما، سليما توأمه

 من الرضاعة عن عزف الوالدة، منذ المريض أن األم لنا حكت

 ترضعه أن واضطرت األخرى الناحية وجهه يزيح وكان ثديها،

 ثديها على يقبل  السليم توأمه كان حين فى صناعيا،

 وظلت أيضا، الوالدة بعد يوم أول نذم بادية وفرحة بشراهة

 على الفصام ظهر حتى االتجاه نفس فى تزيد والفروق الحال

 ودائما وداال ظاهرا االختالف وظل نفحصه، كنا الذى التوأم

  

ما   – يستحسن االستقصاء  
عن بعض   –أمكن ذلك  

    التفـاصيل حول فترة الرضاعة:
طبيعية    الرضاعة   كانت   هل  و 

  أم ،  صناعية   أم ثدى األم ،  من  
(كان زمان)   ُمرضعة   من 

برغم أن هذه المعلومات مهمة،  
إال أنه ال ينبغى أن نبالغ فى  
قيمتها أو بقـاء آثارها حتى تاريخ  

إن كانت مما  الفحص، اللهم إال  
يساعد على تقييم قصور أّولى  
فى قدرات معرفية، أو ربط  
بعض أمراض وسمات الطفولة  
ببعض األمراض التى تحدث  
الحقـا، فهذا وارد

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080522.pdf 
 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-16/ 
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 العربيةشبكة العلوم النفسية  

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 21
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http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080522.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-16/

