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 :قبل احلالة

بأنىن سوف أرجع) عن غزة أيضا(وجدتى قد أيت تعتة أمس 
بعد أن –الذى أتصور أنىن أتقنه  –هلذا اجلهاد اآلخر 

استدرجتىن األحداث إىل التفسري والتأويل حىت الفتوى فيما ال
أتقنه، انتهت التعتعة إىل أن أوصى إما باحلرب الىت ال تنتهى

باهلزمية الصرحية فنتحمل مسئوليتها آاملة، بعد االستسالمإال 
املؤمل الشريف الباعث، إىل النصر احلقيقى حتما، وليس إىل
التهدئة، أو اهلدنة، أو وقف إطالق النار أو خريطة

إما أملانيا أو: اخل، مث أوجزت القضية ىف أنه...الطريق
 !فيتنام

 .قلت باحلرف الواحد

تكون هذه التعتعة هى آخر ما أآتبقررت اآلن حاال أن 
، وأن أنسحب بعد اليوم إىل واجباتى األخرى،"فيما ال أتقن"

ىف حماولة إحياء املوتى من األحياء الظالل، وحتريك الساآن،
 وخوض خماطر املعرفة،

 وهو دورى الذى أتصور أنىن أتقنه، 

 وأنه ضمن حروبنا املتصلة، 

 .حنو النصر 

* * * * 

إىل أبوابنا: ، ورمبا بعد ذلك، ياليتوهانذا اليوم
آيف اإلنسان آما خلقه اهللا، وليس آما".. العادية، نبحث ىف 

يا ترى هل استطيع أن أواصل هذا(تشوه بفعل إنسان شائه 
 )اجلهاد مبا يستحقه؟

 :احلالة

 )2من  2(عن املؤسسة الزواجية والعالقة باملوضوع 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   3827



 11I01I2009א – אא

 :تنويه متجدد

عادة التنبية علىشعرت األسبوع املاضى واآلن أنه ينبغى إ
أن نّص احلوار ىف حاالت اإلشراف ليس حرفيا مائة ىف املائة، وأن

يكون هبدف التوضيح الالزم لتغطية القصور الناتج التحوير
وأيضا جيرى بعض احلذف ملا. من حتويل املشافهة إىل حوار مكتوب

ال يليق إثباته للقارىء العادى غري املتخصص، والتزمت حىت
ن ما يوضع بني قوسني هو إضافة الزمة، وأن النقط بنياآلن إىل أ

تنصيصني عادة هى إشارة إىل حذف مقصود، لكنىن الحظت أنىن مل
ألتزم بذلك دائما خصوصا ىف النشرتني األخريتني، لذلك قررت أن

 .أشري اآلن إىل ذلك

 : قبل النص

بعد شهرين من استشارة الزميل أمحد الشافعى هلذه احلالة
الستشارة التالية ىف مقابالت اإلشراف على العالجتقدم با

 .النفسى، وها حنن ننشرها آما وعدنا ىف األسبوع املاضى

 صباح اخلري يا دآتور حييى  :أمحد الشافعى. د

 صباح النور  :حييى. د

سنه 29هى مريضة عندها  :أمحد الشافعى. د
أعاد الدآتور أمحد التلخيص آما قدمه(، إخل ......بتشتغل

من قبل ىف االستشارة السابقة، وميكن الرجوع إليه ىف نشرة
عن املؤسسة الزواجية والعالقة" 2009-1-4يوم األحد السابق 

 .)2-1(باملوضوع 

 ؟ مش هى دى اللى قدمتها لنا قبل آده :حييى. د

 أيوه  :أمحد الشافعى .د

 حواىل امىت  :حييى. د

 اسابيع   6 أو من   اسابيع مثال 5من  :أمحد الشافعى. د

ممكن تقولنا السؤال أظن أآرت، ما علينا، طيب، :حييى. د
 آان إيه املرة اللى فاتت؟ 

آنت باقول حلضرتك إىن انا آنت باشتغل :أمحد الشافعى. د
ان العالقة ما بينهم معاها هى وجوزها فأنا آنت حاسس

صعبة، وهى ىف األول آانت معتمدة عليه اعتماد آلى، وهو قامي
بالدعم متام التمام، وبعدين هوه رفع إيده بعد متان شهور
ما آانتشى منتظمة فيهم إال الشهرين األخرانني، وجوزها عمل
آده بناء على مقابالت معايا، وتعليمات مستمرة، وآانت هى

ل على آده، فالوساوس آانت بتزيد، وآان رأىيمرّيحة ىف األو
بيخليها تريح اآرت إن اللى جوزها آان عاملة ده هوا اللى 

ىف العيا بتاعها، وبعدين ملا جوزها خلع هى احتسنت شوية من
 ناحية املرض، لكن العالقة ساءت بينها وبينه 

 السؤال آان ايه؟ :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   3828



 11I01I2009א – אא

 السؤال آان اعمل ايه ىف ده؟ :أمحد الشافعى.د

 اجلواب آان ايه  :ىحيي. د

اجلواب هو حضرتك االول سألتىن انت :أمحد الشافعى. د
بتعاجلها ازاي، يعىن االعراض األول وال إيه، انا قلت حلضرتك
وقتها ان احنا مع حتسن األعراض زادت املسافة بينها وبني

 . جوزها أو حاجة زى آده

 طيب وبعدين؟ :حييى. د

ا بافتكر النص اللىما ان"......" : أمحد الشافعى. د
 حضرتك قلته 

 بالتقريب آده ، نص إيه يا بىن :حييى. د

ما هو حضرتك قلت ىل آمل شغل زى ما :أمحد الشافعى. د
انت شغال معاها، وإن عالقتها جبوزها اذا آانت هى اللى
حامياها شوية، يبقى يعىن احنا ينفع نوفر هلا قدر معني من

ى ىف ايدنا إننا نقدر نساهمالدعم من خالل العالج، عشان يبق
 .ىف تنظيم العالقة واحدة واحدة

 هى ليها عمل مستقل عن عملها مع جوزها؟ :حييى. د

أل هى آانت هى وجوزها شرآاء، هى هلا :أمحد الشافعى. د
 أودة ىف شغل جوزها 

 آانت برتوح شغلها ؟ :حييى. د

آانت برتوح متقطع جدا، يعىن هى آانت :أمحد الشافعى. د
 قول هى ُتعترب ما برتوحش يعىن بت

   :ماشى آمل بقى ىف سؤال النهارده :حييى. د

اللى حصل ان انا ملا بدأت اتدخل ىف  هّوا  :أمحد الشافعى. د
شكل العالقة بينها وبني جوزها زى ما يكون قّويت جوزها عليها

شوية ىف ان انَت بكم السماح  ىف البداية انا اللى زودت وعيه 
بدليل ان  انت موفره هلا آده، ده بيثبت املرض،  والدعم اللى

هى ملا برتوح عند اهلها ما بيالحظوش عليها أى حاجه غري
لكن معاك هى طول الوقت ناميه بالنهار وما بتشتغلش  طبيعية، 

وقاعده تغسل ىف ايديها بديتول، وجتيب الولد وتقعد حتميه،
غري اهلدوموتقول لك تقلع الشوز فني وت  وتوقفك على الباب، 

انا آنت ىف نفس الوقت باحاول اوصل للمريضة  ، .....فني ،  
نفسها ان فيه هتديد ان العالقه بينك وبني جوزك ممكن تتقطع ألنك

اجلديد بقى إىن اتفاجئت من شهر أو  انِت حمّملة عليه بزيادة، 
العيادة وبتقوىل خالص هو جوزى  شهر ونص تقريبا ان هى جت ىل 

رجعىن عند اهلي، وانا اتطلقت،  و طلقين، مسع نصيحتك وه
املهم يعىن انا آملت طب وانت عند  وحايبعتلى ورقة الطالق، 

وحطيت  الوساوس والشغل وبتاع،   أهلك الدنيا ماشيه ازاى، 
 هلا نظام لغاية ملا يبقى فيه اتصال مع جوزها 

 يعىن قاعدة عند اهلها دلوقىت بقاهلا أربع اسابيع؟ :حييى. د
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ا هو ما حصلش، اللى حصل إهنا بعدأل م :أمحد الشافعى.د
بأسبوعني جوزها آلمىن وقال ىل انت ايه رأيك انا ما روحت 

إنت  ما عدتش مستحمل، انا خالص الدنيا ضاقت ىب، قلت له
بقى لك فرتة مستحملها، فرته طويله، فاحنا نديلها فرصة
اآرت، بس سيبها تستوعب االمور شوية وتفضل عند اهلها فرتة

رجعهاش دلوقيت، وفعال سيبناها تقعد عند ابوهايعىن ما ت
ىف االسبوعني دول هى اتظبطت جدا ورجعت دلوقىت. اسبوعني

 جوزها رجعها البيت والدنيا ماشية آويس  بيتها، 

 جوزها راح رجعها وال هى اللى رجعت؟  :حييى. د

 أل جوزها راح رجعها  :أمحد الشافعى. د

 وهى آان موقفها إيه؟ :حييى. د

مافيش هى ىف االسبوعني دول آانت حامتوت :أمحد الشافعى. د
وترجع له، ما آانتش مستحملة ان هو يطلقها يعىن آان

ممكن حيصل ان هو يكمل ويطلقها، بالنسبة هلا آان اآرب هتديد 
فلما راح يتكلم معاها يعىن قال هلا حاترجعى بس انا شايف

ده مش وان ان اللى انت بتعمليه ده ان انت مزوداها، 
حاترجعى وحاتلتزمى انك تنزىل الشغل، وحاتروحى عيا، 

وحاتروحى ىف املواعيد، لو موافقه على ده تعاىل للدآتور، 
نرجع وحاستحمل شوية زى حماوله اخرية، مش موافقة خليكى ىف
بيت ابوآى وابعت لك آل حاجتك حلد عندك، فهى وافقت ورجعت

 فعال 

 من اسبوعني  :حييى. د

 أل هى قعدت اسبوعني عند اهلها  :الشافعىأمحد . د

 ورجعت من قد ايه  :حييى. د

وهى  يعىن تقريبا آده من تالت أسابيع، :أمحد الشافعى. د
ملا رجعت الدنيا ماشيه آويس خالص يعىن الوساوس تقريبا شبه
خمتفية واجلزء اللى باقى منها هى عارفه اهنا حا تداريه حىت

خليتها أى حاجه، وأنا من ناحيىت على جوزها عشان ما حيسش ب
تنزل الشغل، بس شغل بعيد عن مكتب جوزها، دلوقىت هى بتنزل
آل يوم ولغاية النهاردة ،يعىن من ناحية الشغل هى ماشيه
آويس، من ناحية املاجيستري قدامها ست شهور وختلص، وهى

بتشتغل ىف الرسالة وعلى وشك اهنا ختلصها وحاتناقش ىف خالل 
 ست شهور

ما هو آدا متام التمام، إيه بقى، فيه إيه؟، :حييى. د
 السؤال بتاع النهاردة بقى إيه؟ 

السؤال بتاع النهاردة انا مش عارف :أمحد الشافعى. د
ماشى  طول الوقت إىن  انا ماشى صح وال غلط، أنا لقيت نفسى

 لعالقتها جبوزها يعىن  التهديد بالنسبة  على خط 

 هتديد بإيه  :حييى. د
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باالنفصال عن جوزها يعين، هى واصلها :ىأمحد الشافع.د
جوزها حايسيبها  ان جمرد توقفها عن َسَمَعان الكالم آده،

فاخالص، بقى موقفها يعىن إن خالص أنا حاآمل شغل، وحاآمل
دراسه عشان يفضل جوزى معايا، وهو وصل له نفس الرسالة

 بشكل مبالغ فيه، وانا خايف من ده آله، مش مسرتيح 

 ش مسسرتيح من إيه بالظبط؟م :حييى. د

زى ما يكون جوزها واصل له ان اللى :أمحد الشافعى. د
هى آانت فيه، او اذا آان حا يظهر تاني، ان ده دلع وان
هى يعىن بإيدها تقدر توقفه زى ما هى موقفاه دلوقيت،

فالعالقه بينهم واقفة على مدى التحسن اللى هى تقدر تكمل 
عىن الشكل اللى تقدر تظهر فيه قدامفيه، مش حتسن حتسن، أل، ي

يعىن انا مش عارف اخلص من املوقف ده ألن أى حماولة جوزها، 
ان انا احاول افك الربطة اللى موجودة بني التخويف ده وبني

يعىن خايف اهنا ترجع تتدهور تاني،  التحسن الظاهرى، 
الربطه بتاعت عالقتها جبوزها قد ايه قوية وقد ايه هى حاسة

حد داعم ليها، فإذا أنا حاولت أشيل شوية من فيه  إن
الدعم ده أو ألوح بيه، الدنيا تتشال وتتحط، فهى بتتحسن
أآرت لكن حاسس إنه مش هوا التحسن اللى نفسى فيه، باحاول
أوصل هلا إن التحسن ده الزم يبقى ليكى انت مش حلساب جوزك

ك انت حىتاو حلساب ابنك، وإن هدفنا إنك تتحسىن عشانك، وإن
حىت لو بعدتى عن الراجل ده فانت الزم تفضلى  لو اتطلقيت،

تتحسين، وده ملصلحتك، ما أظنش فيه حاجة من دى بتوصل، وانا
صعبة جدا، عشان افك احلسبه دى آلها من بعضها لقيتها 

فبحاول إىن اتدخل شوية ىف نفس االجتاه إن ما يهمهاش من
برتجع االعراض هور تاني، تتد  سيبان جوزها، أالقيها برتجع

 تزيد بشكل واضح

 السؤال ايه بقى  :حييى. د

انا مش عارف اعمل ايه مش عارف احل :أمحد الشافعى. د
 املوضوع ده ازاى 

 أهنو موضوع؟  :حييى. د

اعمل ايه؟ إيه اللى ممكن اعمله ؟ :أمحد الشافعى. د
اوافق على احلل الوسط اللى موجود ده أعمل إيه تاني؟ هل 

 وخالص؟ 

أنا شايف يا دآتور أمحد انك انت ىف مرحلة هامة :حييى. د
جدا من تطورك اللى هى مرحلة الشطح واألمل، خلينا ىف
مهنتك، قصدى الشطح آمعاجل، اللى انت بتعمله دلوقىت ده

يعىن ايه آلمة شطح علميا هنا، يعىن بعد عن الواقع شطح، 
نتايج قابلهمبساحة آافية للشك ىف إمكانية الوصول ل
 لإلستمرار، مسعت آل اجلمله الطويلة دى يا ابىن

 آه  :أمحد الشافعى. د

 ماشى، مش انت اجتوزت قريب، مش آده؟  :حييى. د
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 آه :أمحد الشافعى.د

طيب ربنا يسعدك، مش احنا اتكلمنا هنا ىف مو ضوع :حييى. د
 املؤسسة الزواجية دى آتري جدا جدا وال مخسني مرة مثال، مش آده؟

 آه  :عىأمحد الشاف. د

إنت بتالحظ إىن آل ما اتكلم فيها باحس حبرج :حييى. د
مش بس حرج موقفى هنا وانا مسئول عىن وعنكم شديد جدا، 

وعن العيانني، ال دا احلرج بيمتد ساعات بيىن وبينك، زى ما
يكون حرج بالنسبة جلهلى بالتاريخ، أرجع أدور إمىت نشأت

نشأت متأخرة بالنسبة املؤسسة دى، قصدى اجلواز يعىن، ألقيها
للعالقات اجلنسية واالجتماعية عموما، وبعدين أالقى إن جمرد
نشوءها ده دليل على حاجة البشر إليها، لكن أبص حواىل، وىف
مرضاى، وىف اللى بيوصلىن، أالقى إهنا مؤسسة برغم حداثتها،
ضرورهتا إال إهنا غري قادرة على مواجهة الصعوبات اللى

يكون ناقصها حاجة مهمة آده، زى ما تكون بنشوفها، زى ما
نشأت لتحقق غرض آويس، لكن باين إهنا فشلت حلد دلوقىت إهنا

إحنا قلنا آتري قوى إن اإلنسان بيتميز بإنه اآتسبحتققه، 
بالوعى، وبرضه إنه ما يكونشى  اللى مسيناه الوعى، والوعى

إنسان إال ىف مواجهة أو ىف حضور بىن آدم زيه عنده نفس
، أنا ما أظنش على حد علمى إن أى حيوان أعرفهالصفات

حضور واحد من"ىف " الوعى بالوعى"قصدى : عنده احلكاية دى
احليوانات بيعملوا عالقات ما ،"نوعه عنده وعى بالوعى زيه

بينهم وبني بعض، إمنا أظن من غري الوعى ده اللى احنا
إللى أهمبنتكلم عنه، وميكن العالقات الثنائية املمتدة، 

أشكاهلا اجلواز عند اإلنسان، هى اللى لوحت بفرصة حلاجة زى
آده، يعىن إن احنا نعمل عالقات مع بعض، ىف وحدات منظمة، هلا

باستمرار الوعى باللىقواعد مهمة، وىف نفس الوقت تسمح 
جارى، يعىن إن آل واحد حمتاج للتاىن أو التانية، وخمتلف

مل مشاعر مش بسيطة أو خمتزلة، ده بيشعنه، ومستحمل، ومكمل
زى ما هو شائع، مرحلة اإلنسان اللى هى احتاجت للمؤسسة
الزواجية آده اللى لسه ما أثبتتشى جناحها قوى ألهنا ما

مرحلة حتُّمل الغموض، واحتواءحققتشى الغرض ده، هى 
، يعىن مرحلة ثنائية الوجدان مع بعض، اللى هىالتناقض

مدرسة العالقة باملوضوع، املوقف ده قصاد املوقف التالت بتاع
بيسموه املوقف االآتئاىب، وأنا مابقيتشى مسرتيح للتسمية دى،
ألهنا على طول بتحسسك إن احنا بنتكلم عن مرض، وده غري
صحيح، املؤسسة الزواجية ملا نشأت، آانت مشروع واعد بتحقيق
إمكانية التواصل على املستوى ده، وده بيتطلب تنظيم

، هى اللى قلت لكم عليها ييجى عشرين مرة وأحسنوقواعد
 Grammar ofاسم عجبىن هو القواعد النحوية بتاعة األسرة 

the Familyيعىن املسموح، واملمنوع، واألصول، واللى مش ،
أصول، واحلاجات دى، فإنت يا ابىن بتشتغل ىف املنطقه دى مع

ن جهة،الناس دول، يستحسن تتعرف على الصعوبات التارخيية م
وتفرق بني املأمول واملمكن من جهة أخرى، مش بس على

 .مستواهم، ال من حيث املبدأ، بصفة عامة، ومن عظة التاريخ
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 وبعدين؟ :أمحد الشافعى.د

وبعدين إنت متجوز قريب، وانا شاورت لك على :حييى. د
ده، ومش عايز أغّوط، ألن أى شغل ىف املنطقة دى، ال بد حايسّمع

فحتالقى فيه حرج شديد حرج  ،....فيك وىف عالقتك بزوجتك، 
شعورى، وده مقدورعليه، لكن خد عندك بقى احلرج الالشعورى،
فإنت لو أمني، وانت طبعا أمني ألنك صغري على األقل، فحاتالقى

ىف املنطقه دى غصب عنك، حاتالقيك بتشتغل  نفسك ىف ملقف، 
ختاف وميكن تتوجع، صحيح حاتبقى ىف مهنتك أحسن عشان األمانة
اللى حا توصل للعيان، لكن املسألة صعب عليك وعلى أى حد،

 هنا ينبغى إن احنا نتواضع، وحنسبها من بره بره شوية

 إزاى؟ :أمحد الشافعى. د

إنت عمال بتشتغل شغل جيد جدا، إللى انت :حييى. د
شهور، وال  ده متام التمام، إنك تستحمل وتفّوت متان عملته 

ة، إال ىف اآلخر ملا خافت من الطالقهى آانت منتظمة، وال ملتزم
ميكن، لكن انت ما بطلتش، عملت قواعد سلوآية شوية،

ساعدك ىف األول بالذات، بس وتربوية شوية، والراجل جوزها 
جه على اآلخر، وزودها الناحية التانية، وانت صابر
وبتحاول، ومش راضى عن اللى آل الدآاترة بيفرحوا بيه،

اختفاء األعراض، وبتدور على حاجة هلا يعىن مش مكتفى مبجرد
 عمر أطول،عايز إيه أآرت من آده، آرت خريك يا شيخ، 

نيجى بقى ملوقفك األخراىن ده، وهو موقف رائع، ألنك عايز
البنية تتحسن ليها، مش جمرد َسَمعان آالم وخوف وخالص، آل ده جيد

ايعملجدًا، تقريبًا ال أنا وال غريى يقدر يعمل أآرت من آده، ح
برضه انت واعى ومش راضى، يبقى الزم املقاييس بتاعتك! أيه يعىن

 .متتد جوه شوية أو شويتني عشان نعرف إحنا راحيني فني

إمسح ىل بقى أشطح زيك، ما هو الشطح ىف مهنتنا ما لوش سن،
فأنا بابص للمؤسسة دى باحرتام وصرب، بس ال بتقديس وال بتسليم،

ى لسه، بشهادة التاريخ والواقع،طاملا هى مؤسسة ما جنحتش  
وطاملا إن آل البدائل اللى حاولوها خصوصا ىف اخلمسني ستني سنة
اللى فاتوا ما أثبتتشى إهنا أآثر جناحا منها، فالزم ما
نستسلمشى لشكلها القائم ده، أنا باعتربها حلد دلوقىت مؤسسة
جتريبية بلغة التطور، بس ده بيفتح باب لالستسهال، يعىن

أنا  رتاجع، للطالق مثال، بس احنا اتفقنا إىن حاخرف زيك، لل
–بالشكل ده الزم   أآرت منك بكتري، فباقول إهنا   ميكن أسرح 
تبقى مؤسسة دائمة التغري، مش تغري مبعىن االستبدال، - عشان تعيش

وإال حاتكرر نفس السكريبت ىف الغالب، لكن التغري مبعىن احلرآة
يستقر ويهدا حتس إن األمور مش هيه، املستمرة، أول ما اجلواز

والزم نسلم إن احلرآة هى خطر باستمرار، طيب إزاى تبقى مؤسسة
ضرورية وىف نفس الوقت احلرآة جواها خطر؟ طب نعمل إيه، ما هو

قانون التطور، ده برضه قانون النمو ياشيخ، لو انت   ده
ألعراضاستكفيت بالسكون الظاهر بتاع َسَمعان الكالم، واختفاء ا

آده، أظن تبقى غلطة آبرية، إحنا مش واخدين بالنا منها،
أنا مش فاآر املره اللى  نرجع نفحر بالراحة ىف احلتت الضلمة، 

 فاتت أنا سألتك على العالقه اجلنسية بينهم وال أله 
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تقريبًا األثنني آل واحد فيهم بيمثل :أمحد الشافعى.د
 على الثاىن 

تعظيم ية ضاربة بعد ما رجعت البّن  ودلوقىت؟ :حييى. د
 سالم؟

    األول آانت العالقة بينهم آتري يعىن :أمحد الشافعى. د

ومع ذلك بتقول آل واحد بيمثل على الثاىن، أنا :حييى. د
 مش باسألك عن العدد 

 دلوقىت بقت على فرتات أبعد  :أمحد الشافعى. د

 إيه   يعىن آل قد :حييى. د

 مرة آل أسبوع :أمحد الشافعى. د

  هو الظاهر هم استحلوا التمثيل،  :ىحيي. د

 بس يعىن العالقة مش حقيقيه أوى :أمحد الشافعى. د

الزم نشوف نوع العالقة أهم من آميتها يا شيخ، :حييى. د
أنا ما اقصدشى الوصول للذروة بالذات، مش ده لوحده اللى
يبني نوع العالقة زى ما انا آنت متصور زمان، آنت معلق على

آرت من الالزم، أنا باتكلم على حاجات تانية،احلكاية دى أ
مش بديلة عن الذروة، إمنا حاجات بسيطة مهمه ميكن تساعدك
تقرا العالقة بلغة أخرى، احلاجات دى اتعلمتها من شغلى ومن
خربتى ومن قراياتى، ومن مراجعاتى ومن مرضاى، يعىن مثال

طالبمها بيبقوا أقرب لبعض وال أبعد بعدها، يعىن امل: تشوف
اللى بيطلبها آل طرف من التاىن بتيجى قبلها وال بعدها،
يعىن التفويت بيبقى أخبث قبلها وال بعدها، يعىن االهتمامات
باحلاجات الصغرية اللى هتم التاىن، بتتضح أآرت بعدها وال
قبلها، وال من غريها، وحاجات زى آده، املسائل دى آلها

ما بتتحطش ىف االعتبار، تفرق، أظن عشان املسائل البسيطة دى
وال ميكن تعميم دالالهتا، وعشان ىف بالد بره نفس املؤسسة
الزواجية دى بقى عمرها قصري، ونسبة الطالق هناك بترتاوح بني
واحد من اتنني إىل اتنني من تالتة، وىف بالد جوه الكدب واجلهل
ماشى على ودنه، تالقينا من الناحية العملية عند التطبيق

ني حبق وحقيق، أى مؤسسة حديثة العهد، وانا قلت لك إنحمتاس
املؤسسة الزواجية بصورهتا احلالية، وحبسابات التاريخ تعترب

 .حديثة العهد فعال، الزم تستحمل مراجعات آتري

نرجع مرجوعنا ملهنتنا، أحنا واحنا بنعاجل عيانني،
بنتناول حالة واحدة، إحنا بنعاجلهم واحدة واحدة، ال

هم بالتاريخ، وال باإلحصاء، دى معلومات مهمة مابنعاجل
ختليناش نشطح قوى، يعىن ملا نبص للناس املتقدمني عنا يعىن ىف
أوربا نالقى احلكاية ما جنحتشى أآثر، نيجى نبص للبالد
املتخلفة، نالقيها ما جنحتشى برضه، لكن بصورة خمتلفة، بس

تغل معاهالعيان بتاعنا ما ينفعشى نقول له آده، الزم نش
 شخصيا على مية بيضا، هى صحيح املؤسسة دى ما فيهاش فرصة 
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حقيقية لتجديد االختيار، إمنا آمان مني قال إن االختيار
دى عملية سهلة، أو موضوعية تسمح بنجاح عمل عالقة خمتلفة
عن التجربة اللى فشلت، األديان حاولت تنظم احلكاية دى،

للىاللى قال لك ما فيش طالق من أصله، واللى قال لك إ
يطلق ما يتجوزشى تاىن، واللى قال لك هى مش لعبة آفاية
عليك تالت مرات، آل دى تنظيمات بتحاول جبد، ميكن بتدى فرصة
لَنَفْس أطول، لكن ما أثبتتشى إهنا صّلحت قصور املؤسسة دى من
حيث إهنا بقت قادرة على عمل عالقة حقيقية بني اتنني خمتلفني

ف ده، واإلصرار على االستفادةفعال، وعندهم الوعى باالختال
 .منه مش إلغاؤه، آل ده بتحفيز احلرآة الصحيحة

أنا آسف أنا طولت، بس حبيت أوريك إنك مش آفاية تكون
معاجل خملص وأمني آده، الزم تكون واقعى وعامل ىف نفس الوقت،
احلكاية األصعب جدا ملا تقيس اللى انت بتعمله مبدى جناحك

صة، أنا قلت لكم مرة عيان قاللى مبنتهىشخصيا ىف حياتك اخلا
هو انت عايزنا نعمل اللى انت فشلت حتققه بنفسك"، الشجاعة
أنا سكّت واحرتمته، وقلت له ميكن، وده مش عيب، مش ،"لنفسك

ميكن إنتوا أحسن مىن، بس ما آنتش حاسس، وحلد دلوقىت، إن ده
 رد آاىف، أنا آسف، نرجع مرجوعنا للبنية دى وجوزها

 يا ريت  :أمحد الشافعى .د

أنا شايف إنك عملت اللى عليك، وحاتعمل أحسن :حييى. د
منه، مثال إنت انتبهت إهنا ما ينفعشى تشتغل ىف نفس املكان
اللى بيشتغل فيه جوزها، ده زى ما تكون بتشتغل عنده، وده
مش آويس عادة، وبعدين أنت عليك واحدة واحدة ختلق عندها

رة واملاجستري والتفوق اللى هو باين آاناهتمامات غري املذاآ
القيمة األوىل واألخرية ىف حياهتا عشان تدخل آلية القمة دى زى
اخواهتا وامها، والزم تاخد وقتك يا أخى خصوصا إهنا انتظمت
ىف حضور جلسات العالج، وإن جوزها اشرتط عليها عشان يرجعها،

وجتيلكإهنا تبطل عيا، وىف نفس الوقت إهنا تكمل عالج 
بانتظام، يبقى اهتامه هلا بالدلع مش اهتام مطلق، هو انت
يعىن بتعاجلها من الدلع وال إيه، آل ده الزم ميشى واحدة
واحدة مع بعض، وانت بتقيس شغلك بقى مش باألعراض زى ما
نبهنا من األول، ألن األعراض دلوقت اختفت تقريبًا، وبرضه ما

نسية، من ناحية ألنه صعباتعلقشى قوى على نوع العالقة اجل
التحقق من ده، أهو آل واحد بيقول شوية آالم، ومبعىن آخر ألن
ميكن حتسنها ىف ذاته يكون نتيجة لتحسن العالقة بينهم، ومش

 العكس، 

طيب وحلد إمىت أقعد أقيس آده؟ على :أمحد الشافعى. د
 ...طول؟

بصراحة، طول ما هى بتييجى أديك بتعمل اللى :حييى. د
يك، باللى عندك، وإوعى تطلب من نفسك أآرت من آده، مثعل

  إذا آانت املسألة بدأت بالطمأنينة لك، منها هى وجوزها،
جوزها على احلضور ىف املواعيد، وضغطه بدليل االنتظام، وحرص 

 عليها عشان تنتظم ىف العالج، يبقى املسألة حمتاجة
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يتغري إىل أسوأ لووقت، وآمان خلى بالك إن ميكن جوزها 
اتصور إهنا رجعت له ِنْفسها مكسورة، وتبقى مصيبة لو هو
متادى ىف الناحية دى، إعمل معروف إال ده، إذا مشيت رحية
ندالة من النوع ده، ال زم تشتغل ىف املنطقة دى بالراحة مش
بس عشاهنا، أل عشانه هو آمان، هو لو يستمرىء الندالة هوا

 .حايبقى إنسان أقبح، آله إال الكرامة اخلسران بيىن وبينك، 

املسألة آده بقت أصعب، هّوأ، إزاى يعىن :أمحد الشافعى. د
 حا يتغري؟

ما هو انت خليته يتغري فعال يا أخى من األول، :حييى. د
مش انت إللى خليته يبطل إهنا تعتمد عليه للدرجة دى، بس

ى حكايةهّوا عّداك وراح الناحية التانية، مث خلى بالك اوع
التغيري دى تبقى هدف ىف حدث ذاته، اوعى هو يتصور إنك

حلد ما تبقى على مقاسه، وال هى تستعملك عشان  حاتغريها له
تغريه حبيث تضمن إنه ما يطلقهاش، التغيري عموما هو نتيجة
حلرآة ىف االجتاه الصحيح، يعىن ما يصحش يبقى هدف ىف ذاته لصاحل

ب التاىن، مث إن احنا ما نعرفشىأى طرف من األطراف على حسا
التغيري ييجى ازاى ىف عملية النمو أصال، دى عملية شديدة
التعقيد، عشان آده العالج له ظاهر وباطن، وساعات الباطن
ده بيحصل من خالله حاجات آتري جدا إحنا ما نعرفشى حصلت

ىف العالقات البشريه  فيه حاجات  ازاى، وال بناء عن إيه، 
أنا أظن إن هى ىف األغلب املسئولة عن حدها، بتشتغل لو

التغري احلقيقى، مش معىن آده إن احنا نسلم نفسنا للمجهول،
أل، بس ندى األولوية للنتائج، إذا جت النتائج هى اللى
نفسنا فيها، خري وبرآة، إذا ما آانشى تبقى املراجعة واجبة

شرطمع احتماالت التصحيح ما دامت احلرآة شغالة، بس على 
 .احلرآة تكون مش ىف احملل

على أرض الواقع، مها دول واحملكات العملية ،اجلهل اإلجياىب 
رأمسال العملية العالجية، ومها دول رأمسال التطور، بس مش

حكاية اجلهل اإلجياىب واحلرآة الصحية أآرت حاقدر أطول ىف شرح 
واملهنة تسمح باجلهل ده مهنة،  العالج النفسى  . من آده

طول ما املهارة بتزيد، فتسيب احلاجات تتحرك وأنت تبقى
عامل من ضمن العوامل اللى بتتحرك دى، وبالش حتط مقاييس
ثابتة لو مسحت، آل حالة هلا مقاييسها، وآل ثقافة هلا

ألنك انت لو شطحت وحلمت إن الناس دول، الست مقاييسها، 
مش عارف إيه، حاتقيس سعادهتمدى وجوزها، حا يبقوا سعداء و
حاتضر نفسك، ده ماينفعش، بإيه؟ بسعادتك انت يا ابىن؟ 

هو أنا: يعىن حاتبص تالقى إنك رايح جاى عمال حتاسب نفسك
طب أنا عايز هلم اللى أنا مش آذاب؟ طيب أمال إيه بقى؟ 

أنا لسه قايل لكم عن العيان اللى  قادر عليه وال إيه؟
بالنص أحقق اللى انت ماقدرتش حتققه،  قال ىل إنت عايزىن

فخلِّى...آده، ماآانشى بيشاور على حاجة متعلقة باجلواز، 
ده هو نفسه هّوا اللى قال ىل بالك من النقطة دى، اجلدع 

قلت له  أله، أنت ماتعاجلنيش، خلى واحد من الصغريين يعاجلىن،
 نا فأ  ليه يابىن، قال ىل إنت دايرة وعيك آده آبرية قوى،
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)صغرية(مهما احترآت حاحترك جواها، أنا عايز دايرة وعى آده 
على قدى، عشان يبقى يادوب احلته اللى هو شايفىن فيها هى
حتة حمدودة بوعية، يقوم يسيب ىل حتة للتداخل معاه فيها

الكالم ده من مريض هو شديد األمهية، إن... بوعيى أنا، 
يعىن ما يعرفشى آلتكون دائرة وعى املعاجل ناقصة حبتني، 

حاجة، أو ما يتصورشى إنه عارف آل حاجة، يقوم يسيب
العيان يتحرك، عشان يبقى فيه جمال للكشف املتجدد، ده هوا

 ، أو حاجة آدهاجلهل املفيداللى انا بامسيه 

 حضرتك آده صعبتها علينا :أمحد الشافعى. د

 ربنا يسرت :حييى. د
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