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إىل أسبوع آل * قراءته للنص البشريتطرق الربوفسور حييى الرخاوي يف ي    
منتدى اإلنسان و "مشارآتنا إثراء آم ، ندعومواضيع  يف غاية األمهية و العمق

أطروحات هذا  منم ملا جاء نقدآ/م ئكآرا/انطباعاتكم/نا قراءاتكممبد" التطور
 :األسبوع و تكرم إرساهلا على الربيد التايل
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 )22.02.2008  يومية( ذلــة الــول لعبــح): اصـخ(ة ـعد اجلمـبري 

  1مقتطـــف 

 وخيدع   خيدر   فن   الرشوة   وفن   ويهز   يؤمل   فن   املواجهة   فن ... 
  ويربر   الوجود   يفصم   الرشوة   وفن ،  معا   جبانبيها   احلقيقية   يواجه   املواجهة   فن   

   االنشقاق 
  بتفكيك   قضية   حيل   الرشوة   وفن ،  عمل اىل    حتتاج   قضية   يثري   ةاملواجه   فن 

 الشلل   مث   ومن ،  اجزائها 
  عنا خيفى    الرشوة   وفن ، " ايضا "  وجودنا   من   االخر   اجلانب   يرينا   املواجهة   فن   

   وجودنا من    االول   اجلانب 
  أن   من   يعفينا   الرشوة   وفن، " مجيعا "  نفعلها كى ل   يتحدانا   املواجهة   فن 

  "  معا "  وجودنا   مسئولية   نتحمل 
  افيون   هو   الرشوة   وفن ،  االصعب   االنسانية   احلقيقة   وقود هو    املواجهة   فن

  . واملتشنجني   واملتعصبني   املتحمسني 
وننام ونصيح    الرشوة   نقبل   أم أعلى  لنمضى    قاالعم   وجودنا   نواجه   هل ترى    يا

 ... وحنتج ودأ وننام؟
 

 

 )23.02.2008 يومية(! ؟!ى؟ـــا حييــة دى يـــسياس 

  1مقتطـــف 

، مرضاى علموىن اختزال العامل إىل أجوبة هو أآثر ما يضر حرآية املعرفة... 
، مث أحكم، وأصنف، وأنام، "فوق"أن أعيش اخلربة، بدًال أن من أتفرج عليهم من 

بسهولة أآثر، أستطيع أن أترجم  -بعد مخسني عامًا وأثناءها –أتقمصهم اآلن 
لغتهم، مث حندد معًا معىن مرضهم وأهدافه، فأجد آثريا منها أهدافا مشروعة، 

 طريق املرض، وإذا جنحنا، أو حىت لو مل ننجح، فنحاول أن حنققها عن طريق غري
لكننا عرفنا الطريق، تقل جرعة الدواء تدرجييًا ومنضى سويا، الدواء يضبط 
الطاقة املتفجرة ىف صاحبها عشوائيًا أو من حوله، فإذا جنحنا أن نوجه الطاقة 

فما  إىل مسار يستوعبها، وأن حندد هدفًا جيذهبا إليه، جيذبنا إليه هبا معًا،
 ...وما لزوم املرض؟.حاجتنا إىل الدواء تدرجييًا
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:  املسئولية-املواآبة-املواجهة:متهيدا لتقدمي جتربة مصرية عن عالج أمسيناه عالج 
  )24.02.2008  يومية(. م.م.م

 1مقتطـــف 

 :دم عالجات الدنيا، فهو باختصار شديدالنفسى هو أق العالج... 
"  حكيما"إجياىب من خالل عالقة إنسانية مسئولة بني صاحب خربة جعلته  تغري

  ...، وصاحب حاجة هلذه اخلربة مير بأزمة مرض أو يعاىن عواقب إعاقة"يعرف"
 

 2مقتطـــف 

يستعمل مبادئ ) عملى خرباتى(عالج القبول وااللتزام هو عالج إمربيقى ...  
بقبول وإثراء العقل الواقعية واإلمربيقية ىف مداخالته الىت تعتمد على البدء 

 .وذلك هبدف تدعيم املرونة النفسية أساسا جنبا إىل جنب مع االلتزام،

:  ، عليك أن تبدأ بأنحماولة التحكم ىف أفكاركوهو يوصى بأنه بدال من   
 تالحظ وترصد وتعانق األحداث

النفس ": أو بتعبري أآثر دقة "حس النفس" فتكون ىف عالقة مباشرة مع 
، وهو سياق آخرغري سياق الكالم عن األفكار  واملشاعر self as context "آسياق

واألحاسيس والذآريات، وآاا وظائف أو آليات منفصلة عن بعضها البعض، وهو 
يتفق مع توجهاتك "  حاال"، مث تتخذ توجها حاضرةيساعد ىف أن تقبل تفاعالتك 

يِميـة، وأن تفعل وتبادر وال تستغرق ىف التفكري التجريدى بدال من ذلك، أو الق
 ..."ال تفكر ىف أفكارك"بتعبريه حتديدا 

 
 3مقتطـــف 

تسود ثقافتنا ىف الوقت احلاضر منظومة من األفكار والشائعات واملفاهيم ... 
نادوا هبا  املغلوطة  تدور حول ماهية العالج النفسى، ومع أا  تراجعت عند من

  بالقصور الذاتى واالستسهالوروجها، لكنها ظلت عندنا تتنامى 

علينا أن نراجع وباستمرار آل ما وصلنا إليه، وما وصل إلينا  بوعى 
مسئول، فمن ناحية إن معظم هذه املفاهيم  قد ال تتفق مع ثقافتنا، ومن ناحية 

 ...أخرى إا أخذت ترتاجع عند من نادوا هبا أنفسهم 

 

 

- . م.م.م:  املسئولية- املواآبة- املواجهة:متهيدا لتقدمي جتربة مصرية عن عالج أمسيناه عالج 
 )25.02.2008  يومية (احلاجة لكل أنواع احلوار )2(الفروق الثقافية والعالج النفسى

  1 مقتطـــف

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

 :نوجزها فيما يلى )  أفكار   عدة   أو (  أساسية   فكرة   من   نابع   التوضيح   هذا
  هذه   أبعاد   بكل    إنسان آخر إىل    حاجة ىف    وهو   إال   إنسان   يوجد   ال   إنه  -1 

 .   وتواصل   ورعاية   وعطاء   اعتماد   من   احلاجة 
، املشوه   أو   اَهض   أو   املعوق التطورى    نشاطه   أزمة ىف  النفسى،    املريض   إن  -2 

  ". اآلخر "  اهذ إىل    غريه   من   حاجة   أشد هو ..   املستتب   وتوقفه   انسحابه   حالة ىف    أو 
  هلا الطبيعى    الشكل   أخذت   إذا   وإنسان   إنسان   بني   البشرية   العالقة   إن  -3 

  احلقيقية   الدعامة هى   " املرجتعة   التغذية  -املعىن  "  أو  " العائد  -  الرسالة "
 . اإلنساىن   النمو   عملية   الستمرار   والضمان 

التنظيم املهىن لتحقيق هذا التواصل البشرى  سوى    ليس النفسى    العالج   إن  -4 
   .واملواآبة

  ...احلياة العاديةإنه عينة خاصة، مهنية مسئولة، مما جيرى ىف  -5
  

  2 مقتطـــف

ووعى    خربة   ذو   مسئول   شخص   هبا   يقوم النمو،    مسرية "  مواآبة "  هو   العالج "...
معاق أو متأمل لدرجة    شخص   لصاحل ، )حكيم(النمو    مسار على    ستمرةم   شخصية   وحرآة 

 ).مريض(ميكن أن توقفه أو حتّول مساره 

تنشيط مستوى من   لضغط    نتيجة   )اإلعاقة واألمل املفرط(حيدث هذا أو ذاك 
 .الوعى آان آامنا، مث تنشَّط ومل ِتستوعبه بقية مستويات الوعى
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 النطالق مثل هذا النشاط   مانع   مفرط   دجلمو   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    منطلق   من انعكاسها،    إيقاف   أو •

  . معا   واحتياجه   اإلنسان   ترآيب   لطبيعة   املقابل   املتاح "  آل "فيستعمل العالج 
o آيمياء   من  
o  وتنظيم إيقاع 
o وآالم 
o  وحرآة 
o  وتعليم 
o وفرَص إبداع 

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

 : ا يلى مع مراعاة طول الوقت آلٍّ مم

 التوقيت املناسب •
 ... والتحريك املتدرِّج  •

  
  3 مقتطـــف

 :أنواع احلوار ... 
  حيتاج "   النمو   مسرية   إعاقة   إطالق مبعىن  "  عامة، والعالج النفسى خاصة    العالج 

  التواصل   قمة هى   -سنرى    آما  -  املواآبة   آانت   آما ذآرنا، وإن"  املواآبة "إىل  
 .حسب السياق واهلدف املتوسط   ومفيدة   نافعة   شك   ال   دوا   املراحل   فإن .. البشرى  

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

  ) الطرشان(الصم    حوار  -1 
  والفر   الكر   حوار  -2
  اهلم   شيل   حوار  -3

 " املناحة   حوار  . أ
 "اخلفى التشفى    حوار "  . ب
 " املواساة   حوار  . ت

   التغافل   حوار  -4
  الصامت   املعية شبه   حوار  -5
 ...  املواآبة   حوار  -6

  
 4 مقتطـــف

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

استعمال األلفاظ ( Verbalism  اللفظنة   من   قدر   بأقل   الكالم   استعمال     )1
 )لأللفاظ
باإلشارة، وتعبري : بأى وسيلة على قنوات متعددة   املراد املعىن   توصيل   )2

 اخل... الوجه، وبريق العني، ولون اجللد
  . أمكن   ما   والتعميم   التقريب   رفض    )3
  ببقية   باملقارنة حوهلا،    وما   هبا   ملا   األدوات إحدى    جمرد   األلفاظ   تكون   أن    )4

  . التواصل   قنوات 
  التحليل مبعىن    سواء  Para-verbal  لأللفاظ احملاذى    احلوار   يشمل     )5

الذى  ألآثر من هدف معًا، وهو " ذات"توى التخاطب على أآثر من مس: التفاعالتى 
  آانت   مهما   لأللفاظ   مواز   حوار ألى    أمشل مبعىن    أم برين،    إريك   شرحه ىف    أفاض 
  . مستوياته 

  أحدمها   املتحاوران يوازى  حىت  الواعى    النكوص مبعىن    الرتاجع على    القدرة     )6
  الصحبة على    القدرة   مث والبعد،    لـْللقب واخلارج،    للداخل   رحلته   موقع ىف    اآلخر 
  . معا   للرجوع 
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فصاِحَبْى  اآلخر،    من   تصل   مَغيِّرة   صادقة   رسالة أى    نتيجة   التغيري   خماطرة     )7
 .املرونة بقدر طيب من  املتبادل  للتقبل  جاهزان    احلوار   هذا 

  يصبح   إذ ، تلقائية الذات موضوعيا على    النهاية   اية  ىف   االعتماد     )8
وليس مبا أسقطه عليه مبا يسمح بتواصل احلرآة " آخر"اآلخر باعتباره    مع   احلوار 

 وبالعكس  وإليهم،    منه :   احلقيقية
ثاتبة، تسعى حنو ذاتية اآلخر مع االحرتام    ذاتية   قاعدة   من   يبدأ هو  )9

  . والعودة   الذهاب   حرآية ىف    عنيف   ختلخل   دون   إليها   مث يعود ل، املتباد
املختلفني،    مع   احلياة   ممارسة على    القدرة   به وأعىن  النشط،    التقبل )10

  التفاعل   مع حتمية،    حقيقة موضوعية   وبصفته املبدأ،    حيث   من   االختالف   وتقبل 
جامد    افرتاض أى    وضع   دون   والنهاية   البداية   بني   املستمر   دقالصا   وااللتحام 
  ... مسبق 

 

 

 )26.02.2008  يومية( )3. (م.م.ة مـة املسئوليـة املواآبـالج املواجهـع 

   1 مقتطـــف

 . تناسب املرحلة مع ضرورة العمىد تبدأ بأن نرص املواجهة... 
ىف احلياة العادية جيرى التعرى االضطرارى والرؤية الصعبة أثناء أزمات النمو 

، هذا باإلضافة إىل دور )مثانية عصور لإلنسان: حسب إريك إريكسون(العادية 
الفن واإلبداع ىف الكشف واحلفز حنو تعرية مناسبة للمتلقى املرن الذى يغامر 

 .ربة اإلدراك اإلبداعى، واحلفاظ على الدهشةخبوض جت
 بالنسبة للمريض، فإن املواجهة تُفرض عليه فرضا، 

 من فرط استعماهلا حىت أكت، ) امليكانزمات( لفشل هذا العمىإما 
 املرحلة،  لطول مدة االستعمال أآثر مما حتتملهوإما 
 ى، يربر ضعف ميكانزمات بذاهتا حلساب أخر الستعداد وراثىوإما 
ليعوض جبانب آخر أآثر َتْعميًة وأآثر  بايار جانب من جدار التغطيةوإما 

 خطورة، 
) خاصة التنفيثى منه(العالج التقليدى، مبا ىف ذلك ما يسمى العالج النفسى 

يهتم باإلفراج عن بعض الضغط الداخلى أمال ىف إعادة تنظيم الدفاعات بشكل 
 أقدر، وأآثر تناسبا، 

ترفض ذلك لكنها تعترب أن الغرض، حىت منذ البداية، هو ىف معرفة املواجهة ال 
 ، "ملاذا"، وليس فقط "ماذا"
هذه ال ُترْجع املاضى لتصحيحه، ولكنها قد تساعد على ختفيف الضغط حىت " ملاذا"

 ...ميكن التغطية بطريقة أفضل، ملعاودة استمرار النمو
 

 )27.02.2008 يومية (–تشكيـــالت شعريـة على أنـواع العــالج  

  1مقتطـــف 

 )فقط(آيفما اتفق " الكالمى"نقد التداعى احلر ) 3(... 

. . . 
 ،  مـِْتـَصلـَْطْح   نامي   واحْد

  : تتفرْج   وْعنيه 
  ،   بتلف اللى    أفكارو ْوعَلى      السقف   رسم على 

  ،  ْتِلْف . ، ْتِلْف   
   . َآالم   يا   هاَتْك ..     آالم ىف      وآالم

  !!   حرام   يا 
 ،  َوراه قاِعْدِلى  والتاِىن 

  . مـدهْب آرسى  على   
 . طيب   األبيض   قلبه

  ، ِيتخيــِّْب   َلْم   وَسماعْه  
 أْحالْم   بيفسْر   عمال

  ، أوهام   ْف   يرص   وصاحبنا
  " املكتوْب " و ،  ومرآَّب ،  وعقـْد

  . ْذنوب   ْوَصف وحكاِوى،  ،" قدْر : و
  ، ْرصاص   ِقْفل   َشَفايُفْه   وأخينا
  . حساْس   شريْط   خويا   يا   ِوْوداُنْه
  ،   حكايات ..   حكاياْت   ِيَسمْع
  ،   وساعات   ساعاْت   ومتر

  ). ماْت     َأيوب     َأظّنش   ما (  
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 ؟؟" اْتَبلِّش   وال   البحر عّدى  ٍإشى  " 
 "!! امه   بطن   ْف   ٍإلعجل :  قالَّك " 

  ..!  أْرَزاْق
 .. . ْزَواْق   الِوّش   الْبَسه   وخاليق

 
 

 )28.02.2008 يومية(ة ــالنقاهرة ـالم فتــراءة ىف أحــق 

  1مقتطـــف 

 وهل ميكن أن ننسى دون أن نضيع؟
 وهل نضيع إال ألننا ننسى؟

 خوفًا من الناس 
 وخوفًا من السلطة املنشقة

 وخوفًا من أنفسنا
 فهو السجن 

 سجن الفكر الطليق،
 سجن احلس الطائر 

 سجن الروح، 
 .سِجن العقل اآلخر
 هل هذا هو احلل؟

، ونستجيب للنداء ونطوف حول رأس "إليه"ف نقبل التحدى أم أننا سو
 ؟!العجل

 

 

 )29.02.2008 يومية(بريـــد اجلمعــة  / حــــوار 

  1مقتطـــف 

أنا ال أبدأ مع النبات بقطف مثاره، وليس اهتمامى األول أن أقوم ... 
ها مبا جيعلها صاحلة للتصدير، حريىت مع النبات وحرية النبات معى، بتغليف

، وأنىن "آثريا"رسائله إىل ومسئوليىت عنه، ال يعرفها إال اهللا، أنت تعرف آيف أىن 
أيضا، وقد تعلمت آيف أخاطب هذه الكثرة " آثري"أعامل مريضى باعتباره مثلى 

خاطب األلفاظ الذى تصدر من وأحاورها، أما أن أعيش ىف نظام يفرض علّى أن أ
أعاله فحسب، وبالذات األلفاظ على األوراق، فهذا ما ال احتمله، وقد أعلنتها 

 أنىن ليست منفذ تعليمات احلكومة،: أمامك مرارا

 إما أن أعاجل أو أن انسحب، 

 إما أن أمارس مهنىت لصاحل مرضاى، أو علّى أن أترآها فورا 

ضطررت أن أنتمى لقيم أدىن من الشائع ومبا أنىن مل أترآها بعد، فقد ا
للتنظيم العام، لكنها هى أرقى من املمكن بالنسبة ىل وملريضى، ومبا أنىن أفعل 

مل أستطع أن أدعى : ذلك معظم وقىت، فقد وجدتىن ملتزما أال أآذب على نفسى مبعىن
ني أن قيم الغرب تصلح ىل، ىف حني أا حتول دون أداء واجىب آما أعرفه طوال مخس

 عاما، وآما رأيت أنت معى بعض نتائجه،

وجدتىن يا حممد ال أستطيع حىت خارج مهنىت أن أنتمى إال ملا أفادىن وأفاد 
مرضاى، وحررىن، فتحرروا معى دون أن أفرضه على غريهم أو أن أعتقد بصالحية 

 .تعميمه على آل الناس

يدة، وحلوال هذا املأزق الفظيع هو هو الذى ميكن أن تتخّلق منه قيما جد 
 ...جديده، ودميقراطية جديدة وحضاره جديدة

 

  2مقتطـــف 

مما نتصورهم أحياء، الواحد منهم، هو جمرد َحامل جينات بشرية إىل  آثريا ...
وهو ) اجلينات(جيل الحق، أآثر اهللا خري من يفعل ذلك، على شرط أال يلعب فيها 

ملن بعده آما استلمها على ينقلها إذا مل يستطع إن حيمل أمانتها، فليسلمها 
   ...األقل،

 

  3مقتطـــف 

أحد نفسه ألحد إال وآان وصوليًا أو اعتماديا، فمن اختار أن يوجه  اليذل...
هزميته هللا ووجه ذله هللا ليس إال أحدًا أدرك ضعفه، وحاجته، وهامشية املعارك 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280208.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290208.pdf
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عا فنما واق) أى ضعفه وحاجته(اجلانبية الىت جيره إليها اآلخرون، فاختارمها 
 بإدراآه، ورمبا حترر بالقبول أو بالتسليم 

 أو ليس ذًال أال يتغري أحد باختياره؟، مث

تسليمه هبذا / مبوافقته (أو ليس اختيارًا أال يكمل الطريق إال باختياره 
 ) الذل

أعلم أن التسليم ليس من شيمكم وال مما تقبلون، ولكنىن أصر عليه متجاوزًا 
ليس  –ت هروبية استسهالية، فهو على الرغم من ذلك ما قد يلصق به من دالال

 ...وحسب –آذلك 

 
 

 النشـــــرة األسبوعيـــة
 2008ري ـــفيــف
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