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 :متهيدا لتقدمي جتربة مصرية عن عالج أمسيناه عالج

 .م.م.م:   املسئولية– املواآبة -املواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )2(والعالج النفسىالفروق الثقافية 

 احلاجة لكل أنواع احلوار
السمعة،   حسن   هو عالج  النفسى    العالج   أن   شك   ال...... 

 تقوميات   أو ساخرة،    اعرتاضات   أحيانا من   حوله   يثار   ما برغم  
يستعِمل) يقال أنه( ، " طيب  " عالج   أنه   ذلك شأنه،    من   مقللة 

 درجة   أقل   مع )  الكالم  ( الرمز وهى    اإلنسان   أدوات ى أرق   عادة 
 وهو إراديا،    املريض   جانب   من   قبوله ىف    املشكوك   التدخل   من 
 أن   يستطيع   وقد أنفاسه،    املريض   فيه   يلتقط   وقتا   يستغرق   عالج 
 من   إليه   يصل   وما عليه،    يطرح   ما   إزاء   اختياره   يعيد 
 للنقل   تصلح  ..  أحيانا   باهرة   أو   حينا   تسكينية   تفسريات 
  . خالهلا   من   ما شئ    يصل   وقد  !!!  والرواية 

 عن   يكون   ما   أبعد   يكون   قد   خالله   من جيرى    ما   فإن   ذلك   ومع
  : ذلك   وبيان عنه،    معرف   هو   ما   حقيقة 

ذآرى   باستعادة   يتعلق   األمر   أن   يزعم الذى    العالج   إن  -1 
 ما   ظاهر على    يؤآد   إمنا   شحنة   تفريغ   أو   حلم   تفسري   أو 
 وسائل   جمرد سوى    ليس  -  األمر   حقيقة ىف   -  أنه   حني ىف  ، جيرى 
أن ميضى احلكيم والسقيم ىف    باإلسهام   رمبا تسمح   تواصلية 

 السقيم،انطالق   الستعادة   النمو   مسرية   عرب   )املواآبة(معا 
، أما الكالم والتفسري والتأويل فهىودفع مسرية احلكيم

  . العالج   وحدها   ليست

 تشريط   خالل   من   سلوك   بتعديل   يزعم الذى    العالج   آذلك  -2 
،يدرى   أن   دون   رمبا التعديل،    هذا   يستعمل   إمنا معني،  
 نشاط   إخفاء   أو أخفى،    تنظيم   إرادة  لتحقيق  آوسيلة 
  ).املواآبة(، جيرى بني السائرين معا  أعمق 

 بدوره   اإلنسان وعى  على    يدل   وذاك   هلذا   احلماس   إن  -3
 ما   هو   وهذا ،  إليه   حاجة ىف    أخر   إنسان   جوار ىف  اإلنساىن  
  . شرحه سيأتى    مما   " املواآبة  " أمسيناه 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1370



 25I02I2008א – אא

 مبقياس   تقوميها   ميكن   ال   وحده النفسى    العالج   نتائج   إن  -4
 للنمو   البشرية   املسرية معىن    االعتبار ىف    نضع   مل   ما واحد،  
  . الفحص   حتت ،  التحسن   ونوعية املختلفة،    ومراحلها 

 : نقول   أن   ميكن   والشجاعة   البساطة   من   خاص   روبقد

الصناعى باملعىن  نفسى    عالج   امسه شئ    يوجد   أال ينبغى    إنه  "
  "  الشائع التكّلفى  

 :  أيضا   والبساطة   القوة   بنفس   نقول   أن   أو

 أو   مدهتا   أو   نوعها   آانت   أيا   عالجية   عالقة   توجد   ال   إنه "
  "النفسى   العالج هى  وهى    إال   وسيلتها 

) أفكار   عدة   أو  ( أساسية   فكرة   من   نابع   التوضيح   هذا
 :نوجزها فيما يلى 

  إنسان آخر إىل    حاجة ىف    وهو   إال   إنسان   يوجد   ال   إنه  -1 
 . وتواصل   ورعاية   وعطاء   اعتماد   من   احلاجة   هذه   أبعاد   بكل 

 أو   املعوق التطورى    نشاطه   أزمة ىف  النفسى،    املريض   إن  -2 
 .. املستتب   وتوقفه   انسحابه   حالة ىف    أو ، املشوه   أو   اَهض 

  ". اآلخر  " هذا إىل    غريه   من   حاجة   أشد هو 

 أخذت   إذا   وإنسان   إنسان   بني   البشرية   العالقة   إن  -3 
-املعىن  "  أو  " العائد  -  الرسالة "  هلا الطبيعى    الشكل 
 الستمرار   والضمان   احلقيقية   الدعامة هى   " املرجتعة   التغذية 
 . اإلنساىن   النمو   عملية 

التنظيم املهىن لتحقيق هذا سوى    ليس النفسى    العالج   إن  -4 
   .لتواصل البشرى واملواآبةا

احلياة إنه عينة خاصة، مهنية مسئولة، مما جيرى ىف -5
 العادية

 هو   العادية   احلياة ىف  جيرى    ما   وبني   بينه   األساسية   الفروق  
  : النفسي   العالج ىف    أنه 

ج،، يَجدد عرب مسرية العال حمدد   هبدف   العالقة   هذه   تتم )  أ ( 
  ). وعليه   له   بعد   وهذا (

، وقبول مبدئى من املعاجل   جانب   من نسىب  بوعى    تتم   أا )  ب (
  .جانب املريض

 باختالف  بأساليب متعددة وخيتلف آل أسلوب  تتم   أا )  جـ ( 
 .وتفريعاته، وأيضا باختالف املرضى   عالج   آل   نوع 

 ملدة حمددة قابلة للتجديد حسبأا تتم ىف وقت حمدد ) ء(
 شروط حمددة

قرصا،   مريضا يعطى    طبيبا   أن   تصور  - بعد ذلك-  ميكن   فكيف  
 أن   دون ، " اخلري   صباح  " :له   يقول   أو صدمة،    أو ، " حقنة  " أو 
   ؟ .. املسئولة   اهلادفة   العالقة   هلذه   فعاال   ممارسا   يكون 
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 يقوم   ال عالجى    وسط ىف    عامال   أو   ممرضا   رنتصو   أن   ميكن   آيف   بل
 العالقة؟   هذه   من   بقدر ) من وراء وعيه الظاهر   أو  ( أنفه   رغم 

  : نقول   أن   املدخل الواضح البسيط ميكننا   هذا   من 

ومتاثل   ما قاربيكون مناسبا وصحيحا إذا    ما   عالجا   إن  -1
بالنمو،   الساحمة  ( السليمة   العادية   احلياة ىف  جيرى    مع ما

، مع إضافة الشروط املهنية الضابطة) ملسريته   املؤمِّنة 
 .املناسبة

 العادية   احلياة   هذه   مثل ىف  جيرى    ما   خيالف   ما   آل   إن  -2 
 إذا   إال   اللهم ومراجعة،    حبذر   ُيؤخذ   أن ينبغى  السليمة،  
احلياتى   األسلوب   بعدها يطغى  وحمددة،    قصرية   مرحلة   مثل 
  . املسئول الداعم العادى  

 املختصر   املصغر   النموذج  " هو احلقيقى،  النفسى    فالعالج  -3 
" تكون   أن ينبغى  "   وتعبري  " تكون   أن ينبغى    آما   للحياة 
تصحيحيا ىف   موقفا يعىن    ولكنه  مثاليا،   موقفا يعىن    ال   هذا 

 آما   للحياة  "...  قلنا   لو   ألننا إطار احلياة الطبيعية،
) املرض   وهو  ( حدث   قد   شاذا   موقفا   أن نتناسى    لكنا " هى 
 من   اخلاص   النوع   هذا   طلب إىل    املريض   أجلأ الذى    وهو 
  . املعونة 

الىت" حياهتا العادية"آذلك، فلكل ثقافة  مادام األمر -4
 .يقاس هبا ويتم من خالهلا هذا العالج

 العالج عامة

النفسى   للعالج   توصيفا   نقدم   أال   هذا   آل   بعد   جيدر بنا
 من   عامة "  للعالج  " توصيفا    نقدم   أن بوجه خاص، ولكن األفضل  

 هنا   التعريف   هذا   مثل   نعيد   أن   بأس   وال "  مواآبة  " هو   حيث 
 :  الالزمة   اإلضافات   بعض   مع   فيه   آلمة   لكل   وتأآيدا   تكرارا 

 مسئول   شخص   هبا   يقوم النمو،    مسرية "  مواآبة  " هو   العالج "
،)حكيم(النمو    مسار على    مستمرة   شخصية   وحرآة ووعى    خربة   ذو 
معاق أو متأمل لدرجة ميكن أن توقفه أو حتول مساره   شخص   لصاحل 
 ).مريض(

 لضغط    نتيجة   )اإلعاقة واألمل املفرط(حيدث هذا أو ذاك 
تنشيط مستوى من الوعى آان آامنا، مث تنشَّط ومل ِتستوعبه

 .بقية مستويات الوعى

 النطالق مثل هذا النشاط   مانع   مفرط   جلمود   نتيجة   أو 

 : آل مايلى بقصد فيجرى  العالج  

 املسرية على درب النمو املمكن   معوقات   إزالة •

 نبضها حىت هتيئة ظروف مالئمة   تأجيل   أو •

 مسارها إذا تبني احنرافه من البادية   تعديل أو  •

أساسا،   -آلى  بيولوجى    طلقمن   من انعكاسها،    إيقاف   أو •
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 ترآيب   لطبيعة   املقابل   املتاح "  آل "فيستعمل العالج 
  . معا   واحتياجه   اإلنسان 

  آيمياء   من •

 وتنظيم إيقاع  •

 وآالم •

 وحرآة  •

 وتعليم  •

 وُفرَص إبداع •

وتعاُقٍد. جيرى آل ذلك بالتزام مهىن حمدد بعد تدريب آاف
 متعدد املراحل

 : مع مراعاة طول الوقت آلٍّ مما يلى 

 التوقيت املناسب •

 والتحريك املتدرِّج  •

  القول   يصح   فقد   عامة   بصفة   العالج   هو   هذا   آان   فإذا

البشرى   التواصل   فعل   املواآبة    هذه على    غلب   إذا   إنه  "
 هذه   لتحقيق   آأسلوب  ..  واملعية   واملشارآة  واملعىن   بالكلمة 
  " النفسي   العالج "  باسم تسمى    أن   جديرة فهى   ...  األهداف 

 احلوار أنواع 

 إعاقة   إطالق مبعىن  "   عامة، والعالج النفسى خاصة   العالج 
 آانت   آما ذآرنا، وإن"  املواآبة "إىل    حيتاج  "  النمو   مسرية 
 فإن .. البشرى    التواصل   قمة هى   -سنرى    آما  -  املواآبة 
ق واهلدفحسب السيا   ومفيدة   نافعة   شك   ال   دوا   املراحل 

 .املتوسط

 النمو   مبسرية   مباشرة   املتصل "  املواآبة  " مفهوم   نفهم  وحىت 
 بني   التواصل   حماوالت   أو   التواصل   ماهيات   نستعرض   أن   يستحسن 
من أول" احلوار"، ونبدأ مبا يسمى  البشر   من   أآثر و   اثنني 
 ".املواآبة"حىت " حوار الصم"

 : ) الطرشان(الصم    حوار  -1

 لألسف–هذا تعبري مشهور، وقد بدأنا به ألنه غلب مؤخرا  
  وأيضا ألنه أحيانا يكون خفيا على من ميارسه حني يستعمل–

حوار الصم ميثله ما ورد ىف قصيدة. ما يشبه املعىن، بال معىن
 :ىف ديواىن سر اللعبة آالتاىل" اللنب املر"

 الدنيا   حال   ما "

 تأخر   الدفع  - 

...  
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 الليلْة   منَت   هل  -  

 زادت   األسهم  - 

 ....  

 اليوم؟   الذهب   سعر   آم  - 

 العصر   بعد   املأمت  - 

 وظيفة التواصل بقدر آاف من خالل يؤدى    ال   حوار   هو
يؤدى   ال   فهو وبالتاىل  لفظ،  على  حىت    أو معىن،  على    االتفاق 
 وعجز الناس،    تباعد على    يدل   وهو "  دوالعائ   الرسالة  " وظيفة 
مثل   يستمر   ملاذا   ولكن األساسية،    وظيفتها   أداء   عن   اللغة 

املعاصرة إذا آان بكل هذا   حياتنا ىف    ما   هذا احلوار بدرجٍة
  (!!). ما   ووظيفة ...  ما   دورا يؤدى    وأنه   البد   اخلواء؟

، حىت عصرية   مصيبة   يعلن   أنه   برغم وار، هذا النوع من  احل
 أن   الوقت   نفس ىف    يعلن   أنه   إال نكاد ننكره ونتربأ منه، 

 أصبحت   مبا   الكلمة   مسئولية   حتمل على    قادر   غري   املعاصر   االنسان 
ذى   كالمال   عن   البديلة   األصوات   هذه   وأن وحتد،    نبض   من   حتويه 

 جدا املرتابط  املوضوعى املعىن    من   محاية  - بشكل ما –، هى املعىن
 الدفاعات   حدود   بعد   ما إىل  بالوعى    باالمتداد   يهدد الذى قد  
 اخلوف "  ضد   دفاعا "  الصم   حوار  " يكون   فقد وبالتاىل  القائمة،  
 ). املطلق ("املعىن   من 

  [1]4")أهال"أْن ":أهال"، لو يعىن القائل يهتز الكون(

النفسى   التحليل   أشكال   وبعض  -النفسى    العالج   قام   فإذا
الذى(   الصم   حوار بتأآيد    -تدرى    أن   دون   الدور   هبذا   تقوم 

 ذاته ىف    فهذا ما،    بقدر   ميارسه   املريض   ليعود حىت ) آنا جوه حاال
مستوى على    ولو   العادية   احلياة   الستمرار   الالزم   للدفاع   يةتقو 
  . وأجنح أقوى    قادمة   جلولة   استعدادا   رمبا  -  مرحليا  -متواضع  

، الصم   حلوار )  الفىن( النظرى  الرفض   بني   اخلالف   يتبني   هنا 
رجات خمتلفة، مبا يالئمأشكاله بد   لبعض والعالجى  العملى    والتقبل 
  . واالستمرار   للتكيف   تلزم الىت    الواقعية   احلياة   بالضرورة   

 استمرار على    حيافظ   أنه   هو   الصم   حوار   لصاحل أخرى    نقطة
لفظى   غري   تواصل   احتمال   حيمل الذى    األمر الظاهرى،    التواصل 
 يسمع   ال   أحدا   ألن   املتواصلني   بني   األمان   من   درجة   مع مواز،  
املوازى   البعد   أن   استبعاد   ميكن   ال   مبعىن أنه  مباشرة،   اآلخر 
 بدليل بوظيفة إجيابية،     يقوم   قد )  األلفاظ   مبحاذاة   حوار (
  . احلوار   استمرار 

  والفر   الكر   حوار  -2

الناس،   من   آثري   بني   انتشارا   وأآثر   مباشرة   أآثر   النوع   هذا
 معتقدات   عند   منوهم ىف    توقفوا   الذين   األشخاص   بعض على    وهو يغلب 
 من   ليقرتب حىت   ( وُتَحوِصله   الشخص   ذات حتمى  ،  العادة ىف    "جاهزة "
 أقرب   عندهم   احلوار   صبحوي )  الشخصية   اضطراب ىف    اإلعاقة   مفهوم 
 . وتعمية   -  إغارة   من   ذلك ىف    يدخل   مبا املناورة،  إىل  
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 األدوار   ويتناوب   العامة   احلياة ىف    حيدث   احلوار   هذا   مثل
 أيضا،    باالستمرار   له   تسمح   بكفاءة   األفراد   فيه 

 به   يقوم   فيما   يتكرر   فهو النفسى،    العالج   جمال ىف    أما
 من   املريض   به   ىف مقابل ما يقوم مقَحم،  "  تفسري  " من   املعاجل 
 آشف  " حماولة ىف    املعاجل   به   يقوم   فيما   وآذلك ، " مقاومة "
 " شعورى ال   أو شعورى    تسرت  " من   املريض   به   ويقوم "  املخبوء 

" صريح   أو   صامت   حتد  " من   ضاملري   به   يقوم   فيما   وبالعكس 
، أو يفكر   وآأنه(   والصمت   النظرات   جتنب  " من   املعاجل   به   ويقوم 

 اخل ) !!"...لعله يفكر

 آما (النفسى    العالج ىف    وظيفة يؤدى    أيضا   احلوار   هذا
 ما   نوع   استمرار على    حيافظ   وهو ، ) العامة   احلياة ىف    يؤديها 
 أن )  الدقة   أردنا   إذا   الذاتني   أو  ( للذات   ميكن   التواصل   من 
 من  -  أقل   احتماال   حيمل   آما وهجوما،  دفاعا    متاسكها   تواصل 
  . سابقا   ذآرنا   آما     مواز   لتواصٍل  -  االستمرار   جمرد   خالل 

 حوار "تسمى    أن   ميكن   فرعية   ورةص   احلوار   هذا   يشمل   وقد
 اآلخر   ومثالب   مناقبه   واحد   آل   يظهر   حني  "الفخر  و اهلجاء 
 مباشر،   غري   أو   مباشر   بطريق 

على شرط أال(عليها    وحيافظ   الذات   يؤآد   ما   أيضا   هذا وىف   
  . !!!) يتطور األمر إىل إعالن احلرب

  اهلم   شيل   حوار  -3 

 ورمبا الشرقية،    اجملتمعات ىف    خاص   بوجه   شائع   النوع   هذا
أخص،وميكن أن تندرج حتته أنواع فرعية نذآر   بوجه   املصرية 

 : بعضها فيما يلى

 بأن )  الناس   أو  ( الشخصان   يتواصل   وفيه  " املناحة   حوار   - أ
 أو   يواسيك ("البعض،    عن   بعضهم   ففليخ لآلخر،    مهه   آلٌّ   يشكو 
، وتقوم الندابة ىف املآمت [2]5")  يتوجع   أو   يأسوك 

بتحفيز مثل هذا احلوار بني أهل امليت) أوآانت تقوم(
 . واملعزين

 القائل   املثل ىف    يتمثل الذى    وهو " اخلفى التشفى    حوار " - ب
وبرغم تصور آثري "  بلوته   عليه   هانت   الناس بالوى    شاف   من "

من الناس بعض اإلجيابية ىف مثل هذا املوقف، حىت شاع خطأ
هكذا!! ياه(أنه من بعض ما يربر أفضلية العالج اجلمعى 

، فإنه ليس بنائيا!!) أرى أن هناك حاالت أسوأ من حالىت
وال طيبا مع أنه قد يفيد ىف بعض املراحل، وقد ينفع ىف

بقدر" الذاتوية"السطحية لذوى الشخصية    اتالعالج   بعض 
أو بآخر، خاصة إذا أحلق حبمد اهللا أّن ما حنن فيه هو أقل

 . مما يعانيه اآلخرون

 آلما.هذا املوقف يكاد يكون عكس ما نعنيه باملواآبة
أثري مثل هذا القول ىف جلسات العالج  اجلمعى ، نعرج

ن شاف بالوىم"  :بالتفاعل إىل احتمال بديل آخر يقول
 ، ألننا حنمل هم بعضنا البعض "الناس زادت عليه بلوته
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 معًا، آملني أن خيف عن آل واحد منا معًا
" والطبطبة  " اإلشفاق معاىن    من   حيمل   مبا "  املواساة   حوار - ت
 آكل  -  احلوار   من   النوع   وهذا )  وترفق   به   تلطف :  الشيء   طب (
،الوحدة   وبكسر   باملشارآة   ماإليها وهى    عالجية   فائدة   له  -
 له صاحبه،  على  خفى    إذا   وخاصة ذاته،  ىف    اإليهام   وهذا 
 بعيدة   بدت   مهما حمالة،    ال   العالج ىف    مفيدة   دفاعية   وظيفة 
 "الكذب"اإليهام الالشعورى ال يعىن  ( . املثالية   عن 
  التغافل   حوار  -4

 األخر ىف    يراه   عما   واحدا   آل   يتغافل   أن يعىن    احلوار   هذا
 بغري   أو بوعى    سواء ، اخل  ..  ينفره   أو   يهدده   أو   يروقه   ال   مما 
 املسرية   يواصل   أن   منهما   آل   يستطيع   وهبذا أفضل،    واألخري وعى،  
 جانب   من   التغافل   يكون  النفسى   العالج   بعض وىف  اآلخر،    جبوار 
 الطبيب   جانب   من   ويكون وعى،    بغري )  آله   أو  ( أآثره   املريض 
" الطَّْنبَلة  " يسمى    أن   ميكن   لذلك أقل،    درجة إىل    ولكن   آذلك 
َتَعاُقْل، ويقابل   بعد   َتَحامَق  الفصحى  بالعربية يعىن  والذى  (

 اإليهام (يسمى    أن   ميكن   ما   حيمل   ما   هذا وىف  )  "طّنَش"بالعامية 
على   حتفز   اإلنسانية   احلياة ىف    هامة   وظيفة وهى  )  بالقبول 
 آل ىف    ذآرنا   آما   أعمق   حوار   احتمال   حيمل الذى  االستمرار،  
  . السابقة   األحوال 

  متالصا   املعية شبه   حوار  -5

 واحرتام   الدماثة   من   هبا   بأس   ال   درجة على    مسامل   حوار   وهو
 وآذلك  " االختالف   رغم  ..  معا "معاىن    يشمل   قد   وهو   اآلخر،   حدود 
 الغربية   الشيزويدية   يصف   ما   وأحيانا  " حاله ىف    وآلُّ  ...  معا "
 بضرورهتا   واالعرتاف   الوحدة   تأآيد   ةوظيف يؤدى    وهو بالذات،  
هذا،   آل   رغم   املوازية   املسرية   إمكان   مع واحد،    آن ىف    واحرتامها 
 التحليل يسمى    ما   معظم ىف    احلوار من جانب واحد   هذا   ميارس   وقد 
ىف   وآذلك جيرى بعضه النفسى حيث يغلب إنصات املعاجل على آالمه،  
 حيث  Group as a whole  آكل   اجملموعة   بعالج املسمى  اجلمعى    العالج 
األعمق بني األفراد   التواصل   بصعوبة الضمىن    االعرتاف   يشمل 

باحلفاظ   التواصل   احتمال على    يؤآد   الوقت   نفس وىف  مستقلني، 
 .على املسافة إال ماجيمع الكل معا ىف شبكية ضامة

 وبعض العصاب،    لعالج  -  فعال  -  تصلح   قد   أنواع   من   سبق   ما   آل
 احلاالت   هذه ىف    العالج   هذا   مثل   هدف   أن   حيث الشخصية،    اضطرابات 
 مسرية   دفع   بالضرورة   وليس أحسن،    صورة على    الواقع   تثبيت   هو 
  . عن احلوار مع الذهان حتديداالنمو، لكنها أبعد ما تكون  

  املواآبة   حوار  -6

 آإضافة طول الوقت    عنيناه الذى    هو   احلوار   من   النوع   هذا
 مواصفات   عدة   يشمل   وهو   املطروح   الفرض   خالل   من   حمددة   توضيحية 
 ال   ولكن  عملية خرباتية أساسا،   آلية   ممارسة   ألنه   شرحها   يصعب 
 .، فهو يشمل آال مما يلى احملاولة   من   مناص 

Verbalism  اللفظنة   من   قدر   بأقل   الكالم   استعمال    )1
 استعمال األلفاظ لألل(
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:بأى وسيلة على قنوات متعددة   املراد املعىن   توصيل )2
 اخل... باإلشارة، وتعبري الوجه، وبريق العني، ولون اجللد

  . أمكن   ما   والتعميم   التقريب   رفض   )3

حوهلا،   وما   هبا   ملا   األدوات إحدى    جمرد   األلفاظ   تكون   أن   
  . التواصل   قنوات   ببقية   باملقارنة 

مبعىن   سواء  Para-verbal  لأللفاظ احملاذى    احلوار   يشمل  )4
"ذات"التخاطب على أآثر من مستوى : التفاعالتى   التحليل 

 أم برين،    إريك   شرحه ىف    أفاض الذى  ، وهو ألآثر من هدف معًا
  . مستوياته   آانت   مهما   لأللفاظ   مواز   حوار ألى    أمشل مبعىن  

يوازى حىت  الواعى    النكوص مبعىن    الرتاجع على    القدرة     )5
واخلارج،   للداخل   رحلته   موقع ىف    اآلخر   أحدمها   املتحاوران 
  . معا   للرجوع   الصحبة على    القدرة   مث والبعد،    لـْللقب 

 من   تصل   مَغيِّرة   صادقة   رسالة أى    نتيجة   التغيري   خماطرة     )6
بقدر املتبادل  للتقبل  جاهزان    احلوار   هذا فصاِحبى  اآلخر،  

 .املرونة طيب من 
لقائية الذاتت على    النهاية   اية ىف    االعتماد     )7

وليس" آخر"اآلخر باعتباره    مع   احلوار   يصبح   إذ ، موضوعيا
 منه :   مبا أسقطه عليه مبا يسمح بتواصل احلرآة احلقيقية

 وبالعكس  وإليهم،  

ثاتبة، تسعى حنو ذاتية   ذاتية   قاعدة   من   يبدأ هو  )8
 عنيف   ختلخل   دون   إليها   مث يعود اآلخر مع االحرتام املتبادل، 

  . والعودة   الذهاب   حرآية ىف  

 مع   احلياة   ممارسة على    القدرة   به وأعىن  النشط،    التقبل 
حقيقة   وبصفته املبدأ،    حيث   من   االختالف   وتقبل املختلفني،  

 املستمر   الصادق   وااللتحام   التفاعل   مع حتمية،    موضوعية
 . مسبق جامد    افرتاض أى    وضع   دون   والنهاية   يةالبدا   بني 

 احلوار   من   النوع   هذا   يتواتر   أن   يندر   العامة   احلياة فى 
ينبغى   ال   واخلصوصية   النضج   شديدة ت  جمتمعا ىف    إال   خاص   بوجه 
فإن املعاجل فسى الن   العالج ىف    أما مثال،    أخذها   أو   عنها   احلديث 

 مسئوليتها   وهو يتحمل  ،  أساسا   املواآبة   هبذه   يقوم   هو الذى
 وعالج اجلمعى    العالج ىف   ( ألآثر   أو ) الفردى   العالج ىف   ( الثنني 
، اهلابطة   الصاعدة   ورحالته   فاعليته   خالل   ومن ، ) الوسط 

 ونشاط   الة على حرآيةالداخلة الراجعة، وهى الرحالت الد
 النمو   حرآة   مسار   ويعدل   يواآب   أن   ميكن  ..  املتواصل   منوه 
تتمثل ىف الىت    املساعدة   واألدوات  ( التوصيل   قنوات   بكل   املعوقة 

  ).األخرى   العالجات آل 

 وبعد 

 مما   عاجلامل   هذا   مثل على  يلقى    أن   ميكن الذى   أى عبء ذلك  
، ميارس مهنته مؤتنسا بإشراف فريق ىف    عضوا   يكون   أن   يستلزم 

يلزمه من تدريب مستمر،   ما مدى    ذاتى ومجعى مالحق، حمرتما 
 . أمكن ما   بكفاءة   املهمة   هبذه   القيام ومراجعة يقظة متكنه من 
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  هلذا

 غري   وارح   أو ،  ذلك   دون   عالج أى    أمهية   من   التقليل ينبغى    ال
 من العالجات مريض   نوع   لكل   ألن ،  أشرنا   أن   سبق   آما ،  ذلك 
، اإلضرار   وشديد   بل ،  مستحيل   والتعميم ،  حيتاجه   ومرض ،  يناسبه 
 إليه   حاجة   غري ىف    هو   من على    املواآب   احلوار   هذا   فرض   إن   بل 
 أن يفعله املعاجل   حاجة إىل    يشري   قد املرضى    من   له   مستعد   غري   أو 

 أن   آيف خيفى    فال ،  املريض   قدرة إىل    االستجابة   من   أآثر لصاحله 
 مواصلة   إال   هلا   حل   ال   حقيقية   بوحدة   يشعر   املعاجل   هذا   مثل 
 بأقل   ولكن ،  أعبائهاو   وروعتها   مسئوليتها   بكل   النمو   مسرية 
 إال   مواآبته   - وخاصة املرضى -  اآلخرين   حتميل   من   قدر 
الىت   النمو   حمطة ىف    يسرتحيوا   أو ،  هم   طريقهم على    ليستقيموا 

  .    تصلح هلم

  اخلالصة

إن آل أنواع احلوار الىت جترى بني البشر بتلقائية دون
يدة آما الحظنا، مبا ذلك، العالجاتاختيار، هى الزمة ومف

 "حوار الصم"مثل " سيئة السمعة"

من خالل هذا التقبل املرن وعلى قدر خربة املعاجل ودرجة
نضجه، يتحرك املعاجل ذهابا وجيئه، مستعمال معظم أنواع
احلوارات مبرونة وتنقل دون حرج، حتدده حرآية املسرية

س خطواته مع املريضالعالجية، متوجها إىل اهلدف منها، يقي
 .على مسارها مبحكات متفق عليه

: املسئولية– املواجهة –وغدا نستكمل عالج املواجهة 
 .م.م.م
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