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 :اس�هالل

 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
 .ال1ال0 الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م يال� ال��م


	ى  � 

 ال�ال� الفل 

 )3( ال�اب� ال��ضى ال�ار�خ

 )ال��ض ق0ل وال.-,ة الع()'، ال��ض إلى إشارة مع(

 ال�اب� ال��ضى ال�ار�خ أوال:

……………… 

…………….. 

 :اإل�قاع
	)'  ال09:ف�ى م:9ل� م7 ت)ص,ات
 

 ب��ها م� م�Dلفة ن�Bات ب�� ال?�<  ال�ج�د ح�4-ة ;"-عة (الفاح8) ال�"�6 ی�
4� أن(1) 
ى ال��ض، اح��ال  ال�ف�;ة الS�4-ة ه
ه تQل-ات &عP ”ال,ابN ال�ارLخ“ I-ع�"� ال��ض، وBال�ال

ى ل�ع�ل ف��اك"ها ال�از، اتQاه فى  .اح��ائها عل
 

” Prognosis ال�@ه7: “م� ل�ل مه[ م\ش� ه� ال,ابN ال�ارLخ أن االع�?ار فى XYع أن(2) 
 .ال��ض ش)ة بلغn مه�ا وال�فاؤل ال
�B,ة م� خلl-ة على” Outcome ل�آلا”و 
 

ى– االع�?ار فى XYع أن(3)   ;�ل على – وْش�اً  ل-,n ال,ا&قة ال��Bة أن اح��ال -&ال�ال
 اتQاه فى إQYاب-ة، ت��ن  ق) ال�آالت &عP إن بل ال�آل، أو ال��ه� على سل"-ا دل-ال الsD،أو

أن يتذكر الطبيب (الفـاحص) 
طبيعة حركية الوجود البشرى  
بين نوبات مختلفة من بينها  

المرض، وبالتالى    احتمال
التاريخ  “المرض، فيعتبر  

بعض تجليات هذه  ” السابق
الحركية المفرطة فى اتجاه  
النشاز، فنواكبها لنعمل على  
احتوائها

أن التاريخ السابق هو مؤشر  
” التكهن“مهم لكل من: 
Prognosis  المآل”و ”

Outcome   على خلفية من
الحركية والتفـاؤل مهما بلغت  
شدة المرض

بعض المآالت قد تكون  
إيجابية، فى اتجاه إطالق مسيرة  
النمو = اإلبداع الذاتى أو  



 ��وف وفى نادرا، إال SY)ث ال ذل| أن ب�غ[ غ��ه، أو ال
اتى اعاإلب) = ال��� م,��ة إ;الق
د الDّالق وال�?P ال�,���، ال��� م���ر م� عالج مع أو  م�اس?ة ِّ(Qُال�ـ. 

 

 ُی�ّرث ما ألن األس�<، ال�ارLخ ع� &ال,\ال م�ت?�اً  ال,ابN ال�ارLخ ع� ال,\ال ��Yن  أن(4) 
 ال ال
<” ال
	)'  اإل�قاع نK(ات ن�0H I,عة”و” ال
�Bة زخE “ه� ما &ق)ر ال��ض ن�ع ه� ل-!

 >�QY !ه[ م1ل األج-ال 4ل ع�) الع�اق6 ب�ف! وال ال�أث��، ب�ف! وال ال��ات� ب�فXع& ،Pال?ع 
 فإن اإلYقاع��S<) خالل م� ونX-�:) ،وال�عل)مات لل9اقة([2]) مفاعل ه) ال�خ أن وBاع�?ار

 إلى عائلة م� ت�Dلف ح���4ه تفاص�ل ل�� َ�ٌة،ُمَ��َّ  عامة ق�اع) ت�?ع ال�فاعل ه
ا ع�ل ن��-ة
 ع�,ه أو م�ضا ت��له ل-���ل ال�")أ، ح�0 م� أXYا ن��ها و�Lرَّث الالحقة األج-ال إلى عائلة،
ى ال���B<  ال�s-S ح,6  .فال��ائ

 

ى، ال�ارLخ (ب�� ال�sB ه
ا أن األهلَ  الفاح�Yُ  8ُْ�ـ�ـِ�ُ  أن(5)   ل-! ال,ابN) وال�ارLخ العائل
ث ما وأن ألهله، وال لل��PL ال وص�ة  H)ل على سل0,ا Uال(�ورة ل,T ال��ض حالة فى ی)رَّ
،I-ن�ا الVار ال09,عة ع�لقة ت�اد' ص)ر م7 ص)رة ه) و(Hاتها ألYب Eها ت@��ل ل�	ابZ�إ 
 .ال��ض فه� ،م_عج ن.از درجة إلى م�حل,ا) (ول) فانقل0\ ،ال�.]	ل إلعادة

 

ى الSفا� هى مه��ه أن ی�
4� أن(6)   إلى ال�:اسKة �ZUعاتها ل�� ال�قالت اس���ار عل
ى الع�امل اخ�الف ض�ان &ع) اإل�Zاب,ة، غای�ها  ال��ائى، والQ)ل اإلYقاع��S<، فاعل-ة ش�ََّهn ال�
ى أل��Sا وق) العالقات، وح�4-ة اإلب)اع، وف�ص ى ذل| إل  .األس�<  ال�ارLخ ف

 

ى ال,ابN ال�ارLخ م� نS.ل أن(7)   4ان وما لل��PL، أع�ى ال
< الجالع ن�ع تفاص�ل عل
 ش)ی) &اح��ام إل-ه، XYاف أن ���Y وما م�ه، یـُ�عل[ أن ���Y وما ی�ق.ه، 4ان وما   &ه، ی����
 .ن�ائQها 4انn مه�ا ال,ا&قة ال�Sاوالت ل�ل

 

 العالج، ل��Dات لل��ق�n &ال�,?ة وBال
ات وم�احله، العالجى ال�s-�D فى نXع أن(8) 
 فى س�اء ال�ف.�ل-ة ال�غ��ات م� عل�ها الS.�ل ت[ ال�ى ال�عل�مات ل4 العالجى، وال��امل
 .العالج أسل�ب فى أو ال��ض،

 

 فى ال��PL &ه ال��م ال
< Compliance  االم�1ال &�)< (الفاح8) ال�"�6 یه�[ أن(9) 
 ،ال���Sلة ال,ل"-ات ت���Y 6�Q ح�ى &ع)ها، له أت-ح ال
< ال�أه�ل م)< وأXYا ال,ا&قة،  ال��Bات

ى &االن�قال ��Y) بل فS,6، األدوLة ل�عا;ى &االم�1ال ��Yفى وأال ى ال�أك�) إل  ب�امج ت�ف�
 عل
ى ال�أه�ل  إYقاع م1ل ال�"-¡-ة، ال��S<  اإلYقاع دورات مع – أم�� ما – ت�املها ی)ع[ ما إل

 ...الخ الخ ..وال�احة اللع6 إYقاع مع ت�اوBا الع�ل و¢Yقاع ال��م، و¢Yقاع ال.الة،
 

غيره، برغم أن ذلك ال يحدث  
إال نادرا، وفى ظروف مناسبة   
أو مع عالج من منظور النمو  
المستمر، والنبض الخالّق  
المـُجدِّد.

أن يكون السؤال عن التاريخ  
السابق مرتبطاً بالسؤال عن  

األسرى، ألن ما ُيوّرث  التاريخ  
ليس هو نوع المرض بقدر ما  

طبيعة  ”و” زخم الحركة“هو  
” نمط نبضات اإليقـاع الحيوى

الذى ال يجرى بنفس التواتر وال  
بنفس التأثير، وال بنفس  
العواقب عند كل األجيال  

أن ما يورَّث فى حالة المرض  
ليس بالضرورة سلبيا على طول  

ر  الخط، وإنما هو صورة من صو 
تمادى عملقة الطبيعة ألطوار  
بذاتها لم تكتمل إيجابيتها  
إلعادة التشكيل، فـانقـلبت (ولو  
مرحليا) إلى درجة نشاز مزعج، 
فهو المرض

يختلف التفكير إذا تبنى   
الطبيب فكرة استمرار الحركة، 
فـال يدرس الماضى على أنه  
ماٍض صرف، وإنما يدرسه على  

حاضر كامن يمكن أن  “أنه  
”ريتكر 



BYةت�: 

 یmرس فال ال
�Bة، اس���ار ف@�ة ال09	k  ت0:ى إذا ال�ف@	� �-�لف h,B أوضح أن اآلن أود
 و�Bا ،”ی�@�ر أن ��]B 7ام7 حاض�  “أنه على یmرسه وVن�ا ص�ف، ماضٍ  أنه على ال�اضى

 أف�m ما .. الmه� �لح“ ل@7 ،”الmه�ُ  أف�m ما…الع9ار ُ�لح ال“ أنه إلى ال�:0,ه �0س
 فى“ م�ارها ل�عmیل ”ال
�Bة م)اكKة “ف@�ة على ال�ق)لة هYه ت09	� ��]7 فإن:ا ،”الmه�

 م��)�ات ب	7 الmZل,ة Uال�.ارBة ، واآلن) (ه:ا م:ها اآلن,ة وخ)صا ،”الالحقة دوراتها
 ج_ًءا ال09	k دور �Kح وه]Yا ال9)ل، فى وال���mة Uالع�ض، ال��عmدة م-اخ)األ([3]) )ال)عى

 س){� صاحk ال09	k و{	7 ذل| ب	7 وش�ان ،اإل�Zاب,ة الmه� وV�قاعات ال09,عة ح�B,ة م7
\B، مار�	مه�ا العقاق  \ْ:ْ� .U(اع�ه َحُ

……………….. 

……………… 
 )القادم األس"�ع 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: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث ة:الكلينيكي المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 فهو للطاقة مفاعل مجرد  المخ كون عن الحق تحفظ مع[2] – 

 .ذلك يتجاوز

” التناصB “ ظاهرة تناول فى يتضمن هذا[3]– 

 Intertexuality والمريض الطبيب بين.  

يصلح الدهر .. ما أفسد  
، فـإننا يمكن تطبيق  ”الدهر

هذه المقولة على فكرة  
لتعديل  ” مواكبة الحركة“

، ”فى دوراتها الالحقة“مسارها  
وخصوصا اآلنية منها (هنا  
واآلن) ، بالمشاركة الجدلية  

]) 3بين مستويات الوعى([
(األمخاخ) المتعددة بالعرض، 
والممتدة فى الطول

ر الطبيب جزًءا من  يصبح دو 
حركية الطبيعة وإيقـاعات  
الدهر اإليجابية، وشتان بين  
ذلك وبين الطبيب صاحب  
سوبر ماركت العقـاقير، مهما  
َحُسْنْت بضاعته

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170422.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-11/  
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