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  )2من  1(عن املؤسسة الزواجية والعالقة باملوضوع

أعتقد أن احلديث عن املؤسسة الزواجية سوف: قبل النص
هذه النشرة. درب معايتكرر آثريا، فيلتحملنا القارئ واملت

اليوم، هى احللقة األوىل من حلقتني، ليس ألن الكالم فيها طال،
قدم نفس احلالة ىف مقابالت اإلشراف مرتني، بينهما شهران

وآانت آل مرة مبثابة تقدمي جديد لنقطة جديدة حسب. آامالن
  .تطور احلالة

حلقة اليوم ليست اجلزء األول من نشرة طالت، لكنها ما 
  .ر ىف االستشارة األوىلدا

وسوف ننشر يوم األحد القادم االستشارة الثانية بعد 
  .شهرين

  االستشارة األوىل 

  صباح اخلري يا دآتور حييى  :أمحد الشافعى.د

  صباح النور  :حييى. د

سنة، التالتة 28هى حالة سيدة عندها  :أمحد الشافعى.د
ا واخدةمن تالتة، هى بتشتغل ىف مهنة عالية بس هى حالي

أجازه ومسجلة درجة املاجستري وواخده اجلزء االول، وشغالة ىف
حاليا هى متجوزة بقاهلا أربع سنني من زميل ىف نفس. الرسالة

سنني، املهنة أآرب منها بسنتني وعندها ابن واحد عنده تالت 
والدها على املعاش، ووالدهتا بتشتغل ىف نفس مهنتها تقريبا،

  .ن وبيشتغلوا برضه ىف نفس املهنةوعندها أختني متجوزي

بتعاىن حضرتك حولتها ىل من متان شهور، آانت املشكله اا 
بقاله أربع سنني ما بيتغريش ىف احلده وسواس قهرى مستمرمن 

وهى جربت آل األدوية، ولّفت على آل الدآاترة بتاعته خالص،
من بداية ما جت هى ماآانتش منتظمه ، ومافيش أى حتسن خالص

الص، يعىن بتجيلى مرة آل شهر مثال، أول ما ابدأ اشوفخ
حاجه وابدأ اعمل يعىن نظام يومى ىف حاجة معينة، مثال إا

تنزل الشغل، إا تعمل مش عارف إيه ىف البيت، تكمل رسالة  
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املاجستري اللى هى مسجالها، هترب على طول وماجتيش، من شهرين
مها االتننيتقريبا جت هى وجوزها وانا أصريت ىف اجللسة دى ان 

حيضروها مع بعض، يعىن إن الزوج يبقى قاعد معانا حاضر
وأنا واجهتة معانا الكالم واالتفاقات اللى حاتتم بينا، 

طبعا بطبيعة املشكله اللى عندها، وحجم االعتمادية عليه
اللى هى وصلت له، وإن ده الزم نشوف له حل، زى ما يكون هى

يعىن جوزها قتها جبوزها، مستغلة املرض ده ىف حتديد نوع عال
شايفها مريضة ومقدر ده خالص، فشايلها بقى من على األرض
شيل، هو راجل طيب وجمتهد ىف مهنتة، وبيمارسها ىف الدور
األرضى ىف نفس العمارة اللى مها ساآنني فيها، ومفروض إن هلا
مكتب معاه، وهلا مواعيد وآالم من ده، بس ما بتنزلشى، وال

اللى يعىن بيعمل شغل البيت آله،  وآمان هو بتعمل حاجة،
بيجيب هلا الطلبات وبيديها الدواء، وبياخد باله من العيل

بتاعه من الساعة تالتة الظهر لغاية وينزل الشغل  الصغري، 
  .الساعة اتناشر أو واحدة بالليل

   وبعدين !! يا خرب :حييى. د

بتاعههى مستغله بقى يعىن حجم الدعم  :أمحد الشافعى.د
وترضيه طول الوقت إن هى بتديه عالقة ده بشكل سيئ جدا، 

هى مش حاسة فيها حباجة وإظن أن هو آمان وخالص،   جنسية،
  مش حاسس بيها 

  مش حاسس بيها؟ وال حاسس اا مش حاسة بيه؟  :حييى. د

باين االتنني، يعىن املعنيني، يعىن هى مش :أمحد الشافعى.د
بتقعد طول الوقت متثل عليه إاحاسه بأى حاجه خالص، و

  مبسوطة وإن هى اللى عاوزاه 

يعىن هو فاقس ان هى مش حاسه، وال هوا بيستعبط :حييى. د
  وبيضحك على نفسه؟

ما انا ىف اآلخر وصلت الحتمال تقريبا ان :أمحد الشافعى.د
ال هو حاسس، وال هى حاسة، واالتنني عارفني، بس الكالم غري معلن

  يعىن 

فيه مثل ما يتقالش قدام الناس هنا، وانت :ىحيي. د
  عارفة غالبا، عن عيان وميت وحاجات آده، عارفة؟

فاملهم انا فعال انا  ،..أيوه عارفة :أمحد الشافعى.د
آنت يعىن بعد املرات اللى هى متقطعة، انا فعال زهقت منها،

وحانعمل شغل وآالم من ده، ما فيش يعىن آل ما احط هلا خطة  
، هى مش ملتزمة حباجة خالص لدرجة ان هى ملا آانتفايدة

ساعات تنزل الشغل مع جوزها حتت، آانت تطلع الشقة بتاعتهم
أودة"ىف الدور الرابع، وهى عاملة فيها أوضة مسمياها 

ختش تغري فيها هدومها، وهى خايفة من ، "التطهري من التلوث
  .وخايفة من االيدز، ومن آل حاجة Cالفريوس 

 السؤال بقى ؟؟  :ىحيي. د
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اللى حصل ان انا ىف اجللسة األخرية :أمحد الشافعى.د
اتفقنا على تنفيذ تعليمات واضحة، وان ما ينفعش يبقى
الدعم بالشكل ده وانـِّـك حاتعملى وحاتسوى، وإا الزم تنزل

وتعمل شغل والزم تبدأ جتهز ىف الرسالة بتاعتها،  الشغل، 
ما صّدق، وهـُـْب زى ما يكون  املرة دى جوزها. البيت وآده

من% 10يعىن وصل ما ال يتجاوز  قل متاما،  راح الدعم بتاعه 
متشى على احلاجات اللى اتفقنا اللى آان موجود، وهى بدأت 

يعىن بقالنا دلوقىت حواىل شهرين حصل تقدم عليها، بانتظام، 
آبري جدا بالنسبة للحالة عموما، وحجم االعتمادية عندها قل

دلوقىت جوزها باين زودها ىف التخلى، وبقت بشكل واضح، بس
  .بينهم سيئة، وبقى تقريبا سايبها معظم الوقت  العالقة 

  ازاى يعىن؟  :حييى. د

يعىن شال إيده، زى ما يكون َخَلع يعىن، :أمحد الشافعى.د
وبقى طول الوقت مواجهها بتقصريها وحبجم اللى هى فيه، وهى

انا شايف ان: قلت هلابقت متأذية منه، أنا ما اعرتضتش و
حىت لو ده احلاصل زى ما انت بتحكى، ده احسن لك، يعىن ده ىف 

مصحلتك، وانت مادام بتتحسين، وحىت لو حجم العالقة اللى
موجود بيقل، فاحنا ماشيني ىف اجتاه االحسن، وإن هوه ملا يشوف

  منك حاجه أحسن، حاتبقى العالقه متوازنة شوية

ما يكون الراجل فضل متحمل أربعلكن واضح ان االمور زى 
لدرجة ان فيه تلميح  سنني، وجه دلوقىت يطلـَّع اللى عنده، 

  .دلوقىت باالنفصال، رغم التحسن اللى موجود

  والدين؟ :حييى. د

  االتنني مسلمني  :أمحد الشافعى.د

  بالدين، املمارسة الدينية  قصدى عالقتهم  :حييى. د

  نيا هو ملتزم جدا دي :أمحد الشافعى.د

  يعىن مزودها؟  " جدا" :حييى. د

ال أبدا، يعىن بيصلوا ويصوموا انا :أمحد الشافعى.د
  " جدا"باعترب ده 

   طيب إيه بقى اللى انت عايزه؟  :حييى. د

  انا مش عارف اعمل إيه دلوقيت،... :أمحد الشافعى.د
انا يعىن خايف ان انا ابدأ يعىن اتدخل ازاى بعد آده؟ 

ري موقفه فريجع يشيلها وترجع االعتماديةأحاول ان انا اغ
مش حابب ان االمور متشى وتشتد األعراض، وىف نفس الوقت 

  بالشكل ده ، أعمل إيه؟

إنت زى ما تكون برتجـّعنا لفرويد وإبداعه، مع :حييى. د
قصوره برغم آل االحرتام، حا نبتدى برؤية فرويد من حيث

هنا مؤشرات للحكاية تالقى: عالقة الوسواس باملسألة اجلنسية
لكن إذا اتنقلنا من فرويد لبعض  دى، لكنها مش آفاية،

 طلعوا من عبايته، أقصد املدرسة اإلجنليزية اللى 
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للتحليل النفسى، يعىن ميالىن آالين وفريبرين وجانرتب وغريهم،
نالقى نفسنا ىف حدوتة تانية، يعىن املسألة مش أساسا خلبطة ىف

نبدأ من النظر ىف العالقة، يعىن "عالقة"اجلنس، أل دى مسألة 
اللى أحد جتلياهتا اجلنس، أقصد العالقة باآلخر، يعىن املوضوع،
ونرآزعلى العالقة باملوضوع، ما هى امسها مدرسة العالقة
باملوضوع، هى بالنسبة له موضوع، وهو آذلك هو بالنسبة هلا

الواقع بصفة عامة، وواقع نالقى نفسنا ىف مواجهة موضوع، 
  شكل خاص، ثقافتنا ب

وهـُْب نواجه املؤسسة الزواجية عموما، وىف مصر خصوصا،
  . وبرضه ىف البالد العربية، هيا هىَّ تقريبا، ودى حدوتة تانية

زى ما يكون اجلنس اللى انت وصفته، وبرضه األعراض،
بيعلنوا مع بعض صعوبات العالقة باملوضوع باآلخر، حىت

ظهرت ىف شكل  واللىآل املشاآل اللى انت قلتها،   الفشل،
ىف أى مؤسسه زواجية ىف مصر خصوصا، وىف  اعراض هى موجوده

لكن مش ضرورى تظهر بالشكل ده، وال باحلجم  العامل غالبا، 
ده، ميكن تظهر ىف شكل خناقات على فلوس، على تربية الولد،

يبقى احلاالت دى بتجرجرنا. على أى حاجة هايفة أو مش هايفة
ازاى نصنع من هذه وش حل سهل، يعىن ملواجهة واقع ما ل

املؤسسة املغلقة القامعة الباردة عادة، حياة حلوة وصادقة
تليق باللى وصلت إليه البشرية، إنت يا أمحد متجوز حديثا،
مش آده، فأنا خايف اللى احنا بنقوله ده يلخبطك بدرى

إمنا هى مسئولية على أى حال، آه مسئولية ممتدة  بدرى،
ة، وان ما آانتش متتد بكل صعوبتها بأعراض أو منممتدة ممتد

غري أعراض، ونعرف إن الصعوبات ممكن تستمر حىت املوت بصراحة،
نبقى مش واخدين احلكاية جد، أنا مش عايز أبالغ، لكن
اجلواز قصدى إن ما آانشى فيه حرآة وشغل طول الوقت، طول
يهالعمر، حايبقى يا تلصيم يا آذب، أنا مش قصدى يبقى ف

حرآة يعىن صراع، أله، أنا قصدى ختبيط جاد، ومرة تصيب ومره
فإنت من غري تنظري ومن غري الكالم ده آله ملست آل حاجة ختيب، 

بتلقائية جيدة، شفت اجلنس، وشفت االعتمادية، وشفت
االستعمال، وشفت الطهقان بعد االستحمال، وشفت هتديد املؤسسة

آفاية، وال حمكات تقيس من أساسها، لكن ما حددتش أولويات
  . التاىن آفاية بيها واحد ورا 

تيجى بقى تعمل ايه؟ انت عندك مشكله ظاهرة اللى هى
، مش هوه الوسواس برضه اللى جاهبا للكشف"الَعَرض"

واالستشارة، وبعدين لقيت نفسك بتشتغل ىف خلفية شديدة
إا من عيلة اخللفية اللى وصلتىن منك : الداللة واألمهية

آلها بتشتغل مهنة واحدة، مهنة عالية، اصحاهبا فامهني إم
أحسن من الناس، يعىن نباهة وشطارة، وآليات قمة وآالم من
ده، ودى واحدة متثل العيلة دى، وآخر العنقود، وآلهم

طيب، بنات، راحت متجوزة واحد من نفس املهنة برضه، راجل 
أى واحد زى وجعان حبقيقى  ومتدين، وما بيفكرش يهلس، 

تيجى الست  جعان، مش بس جعان عالقة، ميكن جعان آل حاجة،
 دى تشتكى وتتعب وتروح لدآتور نفساىن بعرض معني، فإحنا َملا 
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نرآز على العَرض يعىن الوسواس، ونعمل شوية شغل، يعىن سواء
باألدوية، أو بالعالج السلوآى، أو باإلتنني، أنا باشوف إن

قولة على قد شكوىدى بداية آويسة، وآتري بتجيب نتيجة مع
  البنية، بس يعىن إذا اآتفينا بكده الزم ننسى احلواديت

اللى انت قلتها دى آلها، وتم بالعرض، واسم املرض، وآالم
  .، إنت ما عملتش آده...من د ه وخالص

انا بعدت خالص عن املنطقة اللى فيها :أمحد الشافعى.د
 حجم اإلعاقةالوساوس وطلبت ان احنا نظّبط بقية احلاجات يعىن

  . احلقيقية اللى معطلة حياهتا

آرت خريك، انا بقى زى ما اآون بادعوك دلوقىت :حييى. د
احنا نبص للوسواس ىف املقام يعىن آن األوان إن  للعكس، 

األول، يا ناخد معلوماتنا عنه بالقراية، يا باخلربة،
  ...وبصراحة االتنني الزمني، ونشوف له حل أسرع شوية 

انا فكرت ىف ده يادآتور حييى بس انا :الشافعى أمحد.د
إن لو راح الوسواس بسرعة خفت عليها، خفت عليها فعال من 

ميكن تتفك، يعىن جييلها فصام زى ما حضرتك علمتنا إن
الوسواس ساعات يكون دفاع ضد الفرآشة، خصوصا إن الست دى

  عندها تاريخ عائلى إجياىب للفصام، 

  ها؟ مني ىف عيلت :حييى. د

  .خالتها على طول، فصام صريح :أمحد الشافعى.د

آده عندك حق، عندك حق أآرت مما لو آانت عيلتها :حييى. د
خالية من الفصام بالذات، بس دى مش قاعده، وإال حانسيب آل
األمراض اللى بنعتربها دفاعات ضد الفصام، وانت عارف رأىي

عليها، ونقعد نتفرج  إن أغلب األمراض آده، نسيبها بقى
  .عشان خايفني من الفصام

امال نعمل إيه؟ أنا فكرت ىف ده برضه :أمحد الشافعى.د
...  

طيب يا ابىن، ربنا خيليك، إنت فكرت تفكري ىف :حييى. د
االجتاه السليم، بس ناقصه التحضري والوقت والتوقيت، إنت
بتقول إن آل املدة على بعضها متان شهور، وهى ما انتظمتشى

  ال من تالت شهور، باينهم حايرسوا على شهر ربع ربع إ

يعىن، آلهم متان شهور وآخر شهرين مها :أمحد الشافعى.د
  املنتظمني 

شهرين، وضيف عليهم شهر متقطع أو أآثر ىف املدة :حييى. د
  اللى قبل آده، يبقوا يرسوا على تالت شهور ونص، إيه رأيك؟

  . فعال مش آفاية :أمحد الشافعى.د

قى انت عملت عمل جيد حلد دلوقىت، أوال إنكيب :حييى. د
قدرت تقلب عدم االنتظام ىف حضورها اجللسات إىل انتظام، مث
 إنك رآزت على تنظيم األداء اليومى بدل ما تتسرع وترآـّز 
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على األعراض، وعملت عالقة بالزوج، وبقى حيرتم آالمك، وهى
يبقى فاضل يعىن انتقاء آمان خدت باهلا من النقلة، 

سب للتدخل ىف األعراض بأقل ضرر ممكن، يعىن ال بدالتوقيت املنا
بعد شوية وقت تانيني، مش عارف قد إيه، واللى  من املغامرة

بعد ما عملتو مع بعض العالقه حيصل حيصل، ولو حصلت أى حاجة 
الدنيا مش حاتتهد، هوا ملا يقل الوسواس الطيبة دى، 

لى بدايةآدفاع ضد الفرآشة، ميكن تظهر عالمات خفيفة تدل ع
فرآشة، التفكيك اخلفيف خفيف هو ضرورى ىف عملية إعادة
التشكيل لدفع عملية النمو، إللى هى هدف العالج إللى حبق

فيبقى الفصام اللى انت خايف منه، وارد، إمنا وحقيقى، 
قصاده فرصة حقيقية تستاهل، عشان آده التوقيت مهم، وارد 

اجل مستحمل ومتدينوالر طول ما هى بتيجي، وبتتغري،  هى  
ومافيش هتديد للمؤسسة الزواجية حىت باملعىن األخالقى، يبقى
الوقت لصاحلنا، يعىن لو حّود الزوج وشاف له تصريفه آدا وال
آده، حا تبقى املسألة حمتاجة جهد أسرع وأصعب، إمنا احلمد هللا

الراجل مافيش، هـُْس هـًْس، وهى برضه من الناحية دى هـُْس 
تبقى فيه فرصة أرحب شوية، لو آان الراجل أقل هـًْس، 

وراح يدّور على حقه مع حد تاىن، تدينا أو أقل التزاما، 
سواء بورقة أو من غري ورقة، آان ده حاميثل خـُرم يسرب آل
اللى احنا بنعمله، إحنا دلوقىت عندنا وضع آويس بيسمح

عرض اللىبشوية صرب زيادة، وباالستمرار ىف التحضري ملهامجة ال
هى جاية بيه، وانت ماشى حبساب مظبوط ألنك واضع حمكات
إلجيابية العالقة بتهديك للمرحلة اللى أشوفها أول بأول،
وللخطوة اللى جاية، االنتظام ىف احلضور اللى مت مؤخرا ده
نتيجة لصربك على عدم التزامها باملواعيد وال بالتعليمات،

إحنا دلوقت وصلنا حلضورهاده لوحده يعترب نقلة آويسة، يعىن 
لو حا ننجح خنليهم تالت اربع آويس،  شهرين بانتظام،  

شهور مث ستة مثال، خري وبرآة، ساعتها تبتدى تشتغل زى ما
انت عايز باألدوية وغري األدوية ىف األعراض، إنت عارف أنا
باّدى الدوا إزاى، يعىن بنحط احلسابات دى آلها ىف االعتبار،

  وية إيه دلوقىت ؟هى بتاخد أد

  هى بتاخد ستيالزين وأنافرانيل جبرعة متوسطة :أمحد الشافعى.د

عليك نور، إنت عارف أنا باحرتم األنافرانيل ىف :حييى. د
احلاالت دى قد إيه، باحرتمه ألنه بصراحة بيجيب نتايج آويسة،
وانت عارف فكرتى اللى ورا الفرض اللى انا حطيته وباشتغل

دى، أنا باشوف إن األنافرانيل زى ما يكونبيه ىف املنطقة 
بيقطع حلقة نيورونية ىف املخ أوهلا ىف آخرها، يعىن حلقة
مقفولة، ده اللى بيخلى الفعل أو املخاوف تتكرر زى ماهى،
آل ما العيان يعمل حاجة، ألن احللقة مقفولة، بقية خمه تاخد
خرب إنه ما عملهاش، يقوم يعملها تاىن، وهكذا، ييجى

يقطع احللقة دى،) وحاجات تانية حديثة زيه(نافرانيل األ
يروح بقية املخ واخد خرب إن احلاجة اللى اتعملت اتعملت،
يقوم ما يكررهاش، طبعا األنافرانيل مش بيعمل آده لوحده،

دى بالدوا، وهات يا عالج إحنا الزم نلقط قطع احللقة 
 ة تتفرد عشان احللقة املقفولسلوآى، وهات يا عالج معرىف، 
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تتقلب خط حمىن ن برامج جديدة ختلى اللى آانت حلقة وتكّو
، طبعا ده مش وقته لكل التنظري ده،قابل لالمتداد، والتقدم

والفرض ده ال ميكن إثباته بالتجارب العادية، إمنا ما دام
بيجيب النتايج اللى احنا عايزينها، يبقى يتثبت وقت ما

زين، ده دوايتثبت، نييجى للدوا التاىن اللى هوا االستيال
 Majorطّيب، وبرغم إنه هو من املهدئات اجلسيمة 

Tranquilizer إال إنه حنيـّن، طبعا أى دوا من
ينفع لو ظّبـطت اجلرعة  Neurolepticsالنيورولبتات 

املناسبة، فايدة النيورولبتات هنا إا بتحجـِّم نشاط أى مخ
تحفزإللى احنا خايفني منه ليكون م قدمي، وهوا ده املخ 

للتنشيط املستقل أول ما الوسواس يقل، وده اللى انت آنت
بتشاورعليه وتقول أنا خايف من الفصام، يبقى انت بالشكل
ده بتشتغل ىف الوسواس وعينك على الفصام، ده من ناحية
الدوا، واحلاجات التانية ماشية زى ما انت ماشى واتناقشنا

شتغل ىف العالقة معفيها، يعىن حاتستمر ىف آل ده وانت عمال ت
  .جوزها، ومع شغلها

بس خلى بالك ضبط جرعة الدوا أسهل من ضبط جرعة 
العالقة مع جوزها بالذات، يعىن املسافة بينها وبني جوزها،
آموضوع، مش عارف بقى حاتقدر تظّبطها ازاى مرحلة مبرحلة،
يعىن حتط احتمال إن لو هى احتسنت مش بس ىف الوسواس، يعىن

كن جوزها يبعد أآرت، وميكن أى حاجة تانية، طبعااتغريت، مي
ما ختليش احلسابات دى تسبقك، إوعى حساباتك تبقى وصية
زيادة على خربتك، وآدى احنا اهه مع بعض، أنا مش متأآد

يكون ىف عونك إيه اللى ممكن حيصل، لكن خلينا نشوف، وربنا 
اوجيزيك خري، وتستحمل، ما هو ما دام احنا عّرضنا نفسن

طول ما الناس بتيجى نستحمل الناس  للشغلة دى يبقى الزم 
وتطلب اللى عندنا، نديهم اللى عندنا، واللى مش عندنا

  عند ربنا، وال احنا حاجنيبه منني؟ 

  شكرا  :أمحد الشافعى.د

****  

  وبعـد

، وبعد شهرين متاما، عاد نفساالستشارة األوىلانتهت 
الة وآأنه مل يعرضها منالزميل يعرض بعض جوانب من نفس احل

قبل، مث تذآرناها معا، وأآملنا، وهذا ما سوف نعرضه ىف
   .االستشارة الثانية

  ".التدريب عن بعد: "يوم األحد القادم ىف نفس الباب
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