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 :اس�هالل
 ال�ي ال��م 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

 .األول الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى          � 

 األول الفل   
  (4)ال!
  ومعال� اللقاء، ف� ب�ا�ات

…………… 
…………… 

 – II�'ال : 
 :ال)��

  �B�C   ال   ق)  أك@�، وال.ع�) خاصة، ال�<ف��� م�  ال,�   ك7ار   م�    م�اس;   ع)د   ومع  ، الع�8-ة   ال7الد  فى
  أو   إه�اال   أو   ن,-انا   إما (  م�ل)هK   ی�م  ال��ضى   &عI   ی
H�   ال   ما   وأح-انا  . ق�F د   &Bل   ال,�   تE)ی) 
  ال,�   ب��   الف�ق    داللة   تالحV   أن   ال")اCة   م�   و<��B  . ذلT م� أS  مع�ى  إلى   االن�7اه  و<�7غى  ) إلخ .. ع�َضا 
 S
  أك"�   ی")و   م�   ف@ـَـKَّ   ع�ف�ه،  أن   &ع)  الE^-قى   سّ�ه   و��8   ت,أله،   أن   ق"ل   دخ�له ف�ر أن\َ    لل��<I   قّ)رَتهُ   ال
  وأح-انا  وشb.��ه   ح��<�ه   تق)ی�  فى   ال��<I ع� دالالته   ذلT   م� ول�ل  ، أصغ�   ی")و   م�    وثـَـKَّ  ، سّ�ه   م� 

ا   وصلT   ما  على   تعل�F  أS   تeجل   أن   E�,C,�   األح�ال   ج�-ع  وفى  أع�اضه، Bا   ه�B7م .  

  الع��   م��.ف  فى  – ال"ل) و�8ات  فالفّالحات  أخ�S،   مeش�ات   م�   ال,�   ت,���ج   أن   عل-�BC   Tن    وأح-انا
  (الS�B7ِ)، األك"�   اإلب�   س�   أو  ، ال��l   �اعانق   م�   سّ�ه�   تع�ف   ق)  عادة  سّ�ه�   ی
H�ن    ال  الالتى  –

ا Bوه .  

Kل   م�ل�8ا   ل-!   إنه   ث�.Eی) &الغة  ال)قة   ش)ی)ة   معل�مات  على   ال(Eجة   وأح-انا  – ال��Eفى   لل�,اء   م 
   . العالقة   ب)اCة  فى   األقل  على   وذلT  ،- خاصة   الع��   م��.ف 

 :ال�
�ی 
 وال��<I ال�"�; ب�� ما ح�ارة ل7عl م)خال ال,� �BCن  ما H@��ا ال")اCة، م� ال@لج ی
وب ح�ى
 ف�ل�ق�ه ال�ف إلى ال��<I بها ی)خل ال�ى القل�لة ال"-انات مع ُمَ,qَّال عادة �BCن  ال,� أن وخاصة

  عدد   ومع ،  العربية   البالد فى  
من    السن   كبار   من   مناسب   

الريفيين خاصة، والصعيد  
  تحديد   يمكن   ال   قد أكثر، 

  ما   وأحيانا .  قيق د   بشكل   السن 
  يوم المرضى     بعض   يذكر   ال 
  إهماال   أو   نسيانا   إما (  مولدهم 
  االنتباه وينبغى   )  إلخ .. عرَضا   أو 

من ذلكأى   معنى   إلى   

  داللة   تالحظ   أن   البداية   من 
  قّدرَتهُ  الذى     السن   بين   الفرق 

  قبل   أنَت فور دخوله   للمريض 
الحقيقى     سّنه   وبين   تسأله،   أن 
  يبدو   من   فثـَـمَّ  عرفته،   أن   بعد 
  يبدو   من   ، وثـَـمَّ   سّنه   من   أكبر 
دالالته     كذل   ولكل من ،  أصغر 

  حيويته   تقدير فى     عن المريض
أعراضه   وأحيانا وشخصيته   

حتى يذوب الثلج من البداية، 
كثيرا ما يكون السن مدخال  
لبعث حرارة ما بين الطبيب  
والمريض وخاصة أن السن  
يكون عادة ُمَسجَّال مع البيانات  
القـليلة التى يدخل بها المريض  
، إلى الكشف فيلتقطه الطبيب

وقد يمزح مع المريض  
(المريضة بالذات) أن ثم  
تزويرا فى أوراق رسمية قد  
ضبطه  



 سqـّل\ نهاأل ض�7ه ق) رس�-ة أوراق فى تsو<�ا ثK أن &ال
ات) (ال��<tة ال��<I مع s�Cح وق) ال�"�;،
 مه�ا الع��، م��.ف فى ال�,اء ی�ضى ه
ا أن الحu\ُ  وق) عل-ه، ت")و م�ا أك@�) (أو ع� أك"� س�ا

 الف�صة ان�هاز إلى أح-انا األم� و<.ل أسهل، اللقاء و<,��� راض-ات و<�BEt الE^-^-ة، ال,� كان\
 م���ا َم�ْ  ال�"�;: y-,أل الا&ة ب��هاا مع &��E<�ها م�Eفuة أمٌّ  ت)خل ح�� م@ال: ال")اCة، م� ال@لج إلذا&ة
 األم؟ وم� ال"�\
 – III(ال)ه0ة/ال.-,فة..): الع)ل  

 :ال)��
  لل�ار<خ   وم,اره و{ب)اله الع�ل   تار<خ   تفاص�ل   و<��ك  ، الفE}   وق\  الEالى   الع�ل   ه�ا   &الع�ل   ال�ق.�د 

 ، كه�8ائى  / م�~ف (  ال�هارة   أو   ال�ه�ة   ن�ع   الع�ل   خانة   امأم   ت��;   أن  BCفى   وال  ، &ع)) (أنu� الb.ى 
 .ذلT   أم�B   ما   مE)د   واضح   &Bل   الع�ل   ن�ع   إث7ات   دائ�ا   Cفtّل   ول��  ) م@ال 

 :ال�
�ی 
ّى: دخ�لهK ق"ل غال7ا) ال��ضى (وع��م م�ضا�C Sلeها ال�ى ال.غ��ة ال�رقة &��ا&ع�ى  الحu\ إل

 وس�ف &ع)) (أنu� ال�)ن-ة) للEالة (&اإلضافة &الع�ل ال,� مقارنة مq�د م� H@��ة اس���اجات إمBان
 :ال�ف حKq ع� تs<) ال ورقة فى ب-انات ق�اءة مq�د م� أك�فها ال�ى ال)الة لل�فارقات أم@لة أض�ب

 س�ة“ – م@ال – أج)هو  ”ال,�“ خانة فى وأنu�” �ع)ل ال “الع�ل خانة فى أق�أ أن &�q�د: األول ال)1ال
 ال“ ال.فة: ه
ه تE)د ال�ى ال�)ة ع� أسأل أعsب، فأج)ه ال�)ن-ة الEالة خانة إلى ان�قل ثK أك@�، أو ”وثالث�ن 

 أح-انا ه�qما ی")و ال
S – ح)ی@ى ی")أ – مE)د س"; دون  – ع�ة إلى ت.ل س��ات أنها وصل�ى فإذا ”Cع�ل
 .ال�)ة ه
ه ��ال Cع�ل وال   ال�ا&ع!!! العق) فى   ”!!شاب“ لعالج ال���u�ة ال.ع�8ة إل~هار –

 Cق�ل أك@�، م�قفه أس��لع وح�� ”�ال;“ �H; الع�ل خانة وفى س�ة 27 ع��ه شاب: ال1انى ال)1ال
 عالجىّ  أو ت.�-فىّ  ل��قف ب)اCة وت��ن  أخ�S، ب)اCات تE)د أخ�S  رسالة ف�.ل�ى ”عامة ثان�<ة“ فى

 الحقا الی�أك) أو ی�أك)
 فى ال)خ�ل ب-انات فى ت�ج) أtCا (ه
ه ثالثة أ�فال ولها م�sوجة األر8ع�� فى ام�أة : ال1ال  ال)1ال

 ال)راسة ه
ه تع�"� وHأنها ”ال)س��رS  القان�ن  فى ماج,��� دراسة“ أق�أ: الع�ل: خانة وفى ال.غ��ة) ال�رقة
 وأن إل-ه ���ىت أن C,�أهل Hامال ع�ال �BCن  أن �B�C وأم، م�sل ر8ة ع�ل أن تع�"� ال وأtCا ع�ال،ً 
�bه تف&. 

ى تقل�)S، غ�� تعـَـّ�ف فاتEة هى ال.غ��ة ال�رقة ه
ه ت��ن  &أن ألوصى األم@لة به
ه أك�فى  عل
،I>�ة وم� ال�Cوق"ل ال")ا  S�B أهK م� الع�ل و<ع�"� غال7ا، مف�)ة ب)اCات م,الT تل�ح وم�ها ومعها، ال
 .ال�اقع أرض على ال�"-�-ة ال�اقة م,ارات

)Kة الع�ل على ل�ع�فا ن�اصل ث�-^H ج�ه�<ة عالقات-ة ح-ات-ة( 
 عامة، &.فة فعال مه�ة خانة هى ”Cع�ل ال“ اث7ات: ذلT فى &�ا ال�~-فة خانة

 هى ال�")أ، ح�l وم� الع�ل، �-�ة أن ذلT وأخ��، أع�F أه�-ة لها فإن اإلCقاعS��E  ال�"�ف,ى فى أما 
 &الغ مeش�ا �BCن  ق) ب
لT) االه��ام ع)م ~اه� مع خاصة( الع�ل إلى واالف�قار ،أساسا ت��ر<ة وج�دCة �-�ة

 .واالع�)اد�ة ال'لA,ة ت@ای� مع ال.ج.د ح;:,ة ت.78 على ح�ى أو ،ال60.ص أو ال�!4,ة على ال)اللة
 األح-اء م� ن�عا أع�ف ال وأنا وقائ-ة، وس�لة أو صEة دل�ل ه� ذاته ح) فى الع�ل أن ه
ا مع�ى ل-!

 القلF، ع� &ع�)اً  ال�,��خ�� القادر<� م� ع�)نا ”ال7�“ &عI  ع�) الEال إل-ه ان�هى م@ل�ا Cع�ل ال
 ”!!وان.�اف - ح�tر“ وال���-ع واالن�اج

الحظُت أن هذا يرضى النساء  
فى منتصف العمر، مهما  
كانت السن الحقيقية، 
ويضحكن راضيات ويستمر  
اللقـاء أسهل، ويصل األمر أحيانا  
إلى انتهاز الفرصة إلذابة الثلج  
من البداية

محتفظة    مثال: حين تدخل أمٌّ 
بحيويتها مع ابنتها الشابة  
فيسأل الطبيب: َمْن منكما  
البنت ومن األم؟

بمتابعتى الورقة الصغيرة التى  
يملؤها مرضاى (وعموم المرضى  
غالبا) قبل دخولهم إلّى: 
الحظت إمكان استنتاجات  
كثيرة من مجرد مقـارنة السن  
بالعمل (باإلضافة للحالة  
المدنية) 

خانة العمل    بمجرد أن أقرأ فى
وأنظر فى خانة  ” ال يعمل“

ستة  “ –مثال   –وأجده  ” السن“
أو أكثر، ثم انتقـل  ” وثالثون

إلى خانة الحالة المدنية فـأجده  
أعزب، أسأل عن المدة التى  

” ال يعمل“تحدد هذه الصفة: 

إذا وصلنى أنها سنوات تصل  
دون سبب   –إلى عشرة  

الذى    –يبدأ حديثى   –محدد  
إلظهار   –انا  يبدو هجوما أحي

الصعوبة المنتظرة لعالج  
فى العقد الرابع!!!  ”!!  شاب“

.وال يعمل طوال هذه المدة

سنة وفى خانة   27شاب عمره  
وحين  ” طالب“العمل كتب  

أستطلع موقفه أكثر، يقول فى  
فتصلنى رسالة  ” ثانوية عامة“

أخرى تحدد بدايات أخرى، 
وتكون بداية لموقف تصنيفّى  

أو اليتأكد    أو عالجّى يتأكد



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kم� ه� الع�ل إن ث Kما أه �B�C ع; أن��,C ة ال�اقة>��Eب�اء فى ال ،{bص ال���، وحفs ال  وف�

 سJA یI:; ل�  الHI الع); م�0ف فى ل);EFا مع حاال ذ:;ت :)ا ب�ای�ى ت6.ن  ما و:1	;ا العالقات،
 بل إجاUة، أج� ال و:1	;اً  ،”إل@اماً “ أض,7َ: وأح,انا وق�ه، �)أل :,7 ع� ال�Aا�ة ت6.ن  الع)ل، ع� ع@وفه
 .صعJ ح.ار ب�ا�ة ه. لل'Zال ال);EF اس�غ;اب �W.ن  ما عادةً 

ى ن��7ه أن عل��ا ول��  �BCن  ال أخ}، بل)نا وفى خاصة، ه
ه أCام�ا فى األح-ان، &عI فى أنه إل
 م�ض�عىّ  فE}ٍ  م� الب) ول�� ف�ها، لل��<I ذن; ال ال�ى الغال7ة ال�7الة &,"; أصال م��Bا الع�ل
 .ال��قف ه
ا ح�ل
 – IVالة
 : ال)�ن,ة   ال

 :ال)��
 وج�,هK  ، األوالد   ع)د ، م�لF  ، أرمل  ، م�sوج  ، أعsب   ال��<I   أن   ح�l   م�   الEالة   ه
ه   إث7ات

 .مف�)ة ودالالت م")ئ-ة أه�-ة له ، ال")اCة   م�
   (ذH�/أن@ى)
 :ال�
�ی 

 �BCن  ق) األس�ة: أف�اد &ع)د ور�8ا الع�ل، فى سqل &�ا ر�8ها مع ال�)ن-ة الEالة فى ال�u� مq�د إن
 الEالة على وأح-انا عامة، األه�-ة &الغ اج��اعى &ع) على – ال")اCة وم� – لل�ع�ف ج�)ا مف�احا

 ) خاصة اإلن,انى &ال��ض�ع: (العالقة العالقات-ة
 ه� ال��اث� وع� الsواج ع� العsq أو الsواج ع� العsوف فإن ال���رS/اإلCقاعS��E  ال���لF م� أما

 فى ن^-.ه �BCن  أن �B�C ذاته فى ه
ا أن أف��ض ال ل���ى ال�")أ، ح�l م� و8قائه ال��ع اس���ار ض)
 &B@�� وأجهs وأضKb أك"� أصE7\ ق) حال-ا االنق�اض أس7اب ألن Tذل ال��ضى، غ�� أو ال��ضى أح)
 .اإلنqاب وع)م ال�الق، ت��ار أو الsواج ع� العsوف م� ج)ا

 – Vل  الع0.ان
 )اإلقامة (م
 :ال)��

  &��اسلة   مTُیلs    ما   EC)ث   فق)  ، وعل�-ة   إدار<ة   ألس7اب   الع��ان   إث7ات  فى   ال�املة   ال)ّقة   م�اعاة  ی�7غى 
 I>�أو  ، م   lE7ا  ، آلخ�   أو   ل,";   ع�ه   ال��@Hاث   ت��ل;   ما   وE&ف��ات   &ع)  &ال��ضى   االت.ال   ال���7-ة   األ  
  مq�د   ول-!  ، إل-ه   &ال�ص�ل   C,�ح   &Bل   م8��Bا   الع��ان   �BCن    أن  –  ل
لT  – و<�7غى  ، س��ات  إلى   ت.ل   ق) 
 �Hة   أو   ال"ل)ة   ذuافEارع   أس�اء   ت�ج)   ال   قـَُ�انا   م�   ك@��  وفى  ، ال��  Cع�فها   ال   فق)   وج)ت   و{ن  وال�EارS،   لل
 I>�أن ح�ى  ، مع�وفة   والعائالت   األس�آء   ول��  ، ال� Sع") أ.د. ال��ح�م أس�اذ s>sالع �B,ان عH 

  ال,الف   األغ�اض   ل�ف!   ال��<I   لها   ال�ا&ع   ال"ل)   ش-خ   أو   الع�)ة   إسK   أث"\ أن م^-K، �"�; وأنا ی�"ه�ى،
 ل)یهK ذو<هK أو ال��ضى أغل; فإن مeخ�ا ال���Eل للهاتف الهائل االن�ار مع &أنه عل�ا ه
ا ، (2) ذH�ها 

Kل رق��Eهل م,C ال�ه�ة. 

الحقـا

امرأة فى األربعين متزوجة ولها  
أطفـال ثالثة (هذه أيضا توجد  
فى بيانات الدخول فى الورقة  
الصغيرة) وفى خانة العمل:  

دراسة ماجستير فى  “أقرأ: 
وكأنها  ” القـانون الدستورى

تعتبر هذه الدراسة عمال،ً 
وأيضا ال تعتبر أن عمل ربة  
منزل وأم، يمكن أن يكون  

كامال يستأهل أن تنتمى  عمال  
.إليه وأن تفخر به

أن قيمة العمل، ومن حيث  
المبدأ، هى قيمة وجودية  
تطورية أساسا، واالفتقـار إلى  
العمل (خاصة مع ظاهر عدم  
االهتمام بذلك) قد يكون  
مؤشرا بالغ الداللة على التبعية  
أو النكوص، أو حتى على  
توقف حركية الوجود مع تزايد  

مادية.السلبية واالعت

أنا ال أعرف نوعا من األحياء ال  
يعمل مثلما انتهى إليه الحال  

عندنا من  ” البشر“عند  بعض  
القـادرين المسترخين بعيداً  
عن القـلق، واالنتاج والتوقيع  

”!!وانصراف -حضور“

إن العمل هو من أهم ما يمكن  
أن يستوعب الطاقة الحيوية فى  
بناء الشخص، وحفز النمو، 

اتوفرص العالقـ

علينا أن ننتبه إلى أنه فى  
بعض األحيان، فى أيامنا هذه  
خاصة، وفى بلدنا أخص، ال  
يكون العمل ممكنا أصال بسبب  
البطالة الغالبة التى ال ذنب  
للمريض فيها، ولكن البد من  
فحٍص موضوعّى حول هذا  
التوقف



 :ال�
�ی 
ى &ال�امل تع��) أح)ث أ&Eاث تـS�َqُ  ق)  وال�Eفuات االح��االت Hل وضع مع الهات�-ة االت.االت عل

 للفاح} أخ�S  ثقاy-ة دالالت للع��ان �BCن  ق) �Hا ال��ق)مة، ال7الد م� H@�� فى EC)ث �Hا االع�7ار، فى
S
 ال��bلفة، الف��-ة فاتال@قا ب�� y-�ا ال���Bة الف�وق  على مه��ه خالل م� ول� ی�ع�ف أن عل-ه ال

I>�ن`ع “ف� aم� ”ح)اد �	ع بل ،“d0eا “م�<I غ��” الع;cF “وم�<I ،“دم,اb “م�<I غ�� ال
 ال,B� حارة“ م�<I إن ف�@ال ال�)ی�ة نف! فى م�qاورة ت�ج) ق) الف��-ة ال@قافات ب�� ال@قاy-ة الف�وق  إن

 ل-! وه
ا ، القاه�ة!! في وHـَِاله�ا ،”bام!ال ال��qع“ أو ”الsمالT“ م�<I غ�� الق)�Cة) (م.� ”والل-��ن 
 .األه�-ة ش)ی)ة ت��ن  ما عادة ف��-ة ثقافة ل�ل م���sة ثقاy-ة س�ات ه�اك بل �7^-ا، تق,-�ا

 أص�ل إلى &أمه عالق�ه فى ال�فل ت��ر ل�اقع ح�ى ��C) أن ECاول ال
S اإلCقاعS��E  وال�"�ف,ى
 الqغ�افى &ال��قع ال��ت�7ة الف��-ة ال@قافات ه
ه م� نا&عة خاصة اه��امات له �BCن  أن الب) إث�-ة:

 .ال���)ة خ"�تى واقع م�( (3) (ال�-�ات االج��اعى ال��ر<l ف��ة ق"�ل فى أح-انا أت�ادS إنى بل واألصل،
 ع��ان انه أم م@ال ال�ف�لة م�
 ال)ائK ع��انه ه� هل ومعه الع��ان &ع) نع�ف ان أtCا ال�هK وم�

lأم ح)ی lاو  ج)ا، ح)ی
Bه. 
…………… 
…………… 

 )القادم األس"�ع ون��ل (
 : ال�
.Fل م�ر: VI – ال�قابلة فق�ات م�اقة اس���ال
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 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية الناشر: حوار، في آمال

: بالموقع حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو

www.rakhawy.net 

 الخمسينيات فى ذلك كان[2] – 

 أو فكرة به يقصد مصطلح هو الميم: .Meme الميم[3] – 

 غالبا ما، ثقافة داخل آلخر شخص من ينتقل أسلوب أو تصرف

 بذاته. سلوك فى متمثال معنى أو معينة، ظاهرة نقل بهدف

 بيولوجيا الصفات ينقل الذى Gene جينال يقابل وهو

 أو الثقافية األفكار لحمل كوحدة الميم ويعمل بالوراثة

 إلى شخص من ينتقل أن يمكن والذى الممارسات، أو الرموز

 أو الطقوس أو اإليماءات أو الحديث أو الكتابة خالل من آخر

 .للتقليد قابلة أخرى ظاهرة أى

من المنطلق  
التطورى/اإليقـاعحيوى فـإن  
العزوف عن الزواج أو العجز  

لزواج وعن التكاثر هو  عن ا
ضد استمرار النوع وبقـائه

أفترض أن هذا فى ذاته  ال  
يمكن أن يكون نقيصه فى  
أحد المرضى أو غير المرضى، 
ذلك ألن أسباب االنقراض  
حاليا قد أصبحت أكبر وأضخم  
وأجهز بكثير جدا من العزوف  
عن الزواج أو تكرار الطالق، 
وعدم اإلنجاب

  يكون   أن  –  لذلك  –ينبغى  
  يسمح   بشكل   مكتوبا   العنوان 

  مجرد   وليس ،  إليه   بالوصول 
،  المحافظة   أو   البلدة   ذكر 

  توجد   ال   قـُرَانا   من   كثير وفى   
  وإن والحوارى،    للشوارع   أسماء 

  يعرفها   ال   فقد   وجدت 
  األسمآء   ولكن ،  المريض 

معروفة   والعائالت 

بل إن الفروق الثقـافية بين  
وجد  الثقـافـات الفرعية قد ت

متجاورة فى نفس المدينة فمثال  
حارة السكر  “إن مريض  

(مصر القديمة) غير  ” والليمون
التجمع  “أو  ” الزمالك“مريض  

، وكـِالَهما في القـاهرة!! ”الخامس
  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200322.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-3/ 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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