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 )واحلياة(ىف العالج النفسى  صعوبة احلياد وضرورته 
 مقدمة

صا الذين انبهروا ردحا منىل رأى ال يعجب الكثريين خصو
الزمن مبنظومة القيم الغربية، أو عاشوا فيها فامتصوها حىت
لو ظلت ألسنتهم تنتقد بعضها بصدق، هذه القيم الىت قد
تكون من أحسن ما وصل إليه اإلنسان، أو من أقبحها،
وأآثرها تزييفا لتكوينه، هذا أمر ال يعنيىن مناقشته اآلن،

خنرج منه حنن إال مبا يصب ىف سلبياتنا، وليسألن آال املوقفني ال 
العكس، إذا قلنا إهنا األحسن، تبعناها مغمضني وآأن األحسن
هلم هو بالضرورية األحسن لنا، وإذا قلنا إهنا األآذب
واألقبح، ارتددنا ألسوأ ما عندنا وآأننا أحسن منهم وأقل
قبحا مبا ننسخه من قدمينا آما هو، وليس مبا نقدمه بديال
مبدعا حاال من وحى قدمينا وقدميهم، وتارخينا وتارخيهم مث

 . حاضرنا معا

-10 وميةمثل ي )وغريها(وقد سبق أن ورد ىف هذه اليومية 
2008-1-15يومية ، )زآى جنيب حممود: الشرق الفنان (9-2007
آثري من شرح موقفى هذا مع التأآيد على  )هل عندنا بديل(

اورين، وهو التحذير من حماولةحتذير واضح مل يصل إىل أغلب احمل
 التلفيق أو حىت التوفيق بدال من اإلبداع، 

احلوار احلقيقى ال يتم إال بني ناس حقيقيني، أنا أعلن 
، وأنت)ما أمكن ذلك(هويىت، مبا ىف ذلك ديىن، ومذهىب، وموقفى 

تفعل آذلك، فيكون حوارا حيتمل أن يتحول جدال حقيقيا،
 وىل معا، يتم ذلك دون إلزام بأنفيبزغ اجلديد مّنا، لك
 .تتضح معامله من البداية

ال أحد يريد أن يقر أن إعالن حتيزى، واحتمال تعصىب، الذى
ال أعرف حجمه عادة، هو الذى حيميك مىن ومن حتيزى وتعصىب

، شريطة أن تفعل) اخلفى أو الالشعورى آما يسميه النفسيون(
 قلت ىف آتاىب حكمةحني. أنت نفس الشىء مثلى، ما أمكن ذلك

احلرية احلقيقية هى تصارع"إن ) 120فقرة (اجملانني 
أسرعُت" ديكتاتوريات األفراد عالنية وبأسلحة متكافئة

  "وأين الشهود العدول؟...آيف؟: "وأآملُت نفس الفقرة بأنه
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الصراع املعلن بني ديكتاتورية األفراد ال يعىن التقاتل، 
 على حد– آامال وإمنا هو يشري إىل أن يبدأ آل واحد من موقفه

 . ألن األسلحة اخلفية هى مسمومة غالبا-علمه به

 آنت أعد مع أستاذى الدآتور عبد العزيز عسكر1962سنة 
ورقة مشاهدة جديدة للقسم عندنا ىف قصر العيىن، واقرتحت
عليه أن ندرج التاريخ الديىن ضمن التاريخ الشخصى للمريض،

م رافضا، وآان قدفنظر ىل نظرة صامتة قاهرة طيبة، وابتس
تعلم الطب النفسى ىف إجنلرتا أثناء احلرب العاملية الثانية،

هل جننت؟ ظللت بعد ذلك أتعجب: رفض وآدت أمسع صمته يقول
آيف أتعمد أال أتطرق مع مريضى إىل دينه الذى زرع ىف خالياه
رمبا قبل أن يصاغ ىف دين بذاته، آيف نأخذ التاريخ اجلنسى

، والتاريخ التعليمى، مث ال نأخذ التاريخبكل هذه التفاصيل
الديىن؟ مل أقتنع أبدا حىت آان ىل مكاىن اخلاص الذى أستطيع أن

اوراق"أجرب فيه اختالىف، فأدخلت خانة التاريخ الديىن ىف 
وإذا به يثرى) املقطم(املريض ىف هذا املكان اجلديد " مشاهدة

ن هذهمعرفتنا باملرضى ثراء شديدا، وظللنا نستفيد م
املعلومات لصاحل املرضى ىف العالج بوجه خاص، وتبني فعال أن
أمهية هذه املعلومات ىف العالج ليست أقل من أمهية التاريخ
اجلنسى، دون أن منس هذه املنطقة بأية تفاصيل نقاشية أو

 . خالفية، إال إن آانت جزءا ال يتجزأ من األعراض أو األسباب

كافية املتاحة، ألى جانب منإن احلصول على املعلومات ال
جوانب وجود املريض أو سلوآه، ال يتبعها بالضرورة الدخول ىف

هى تنري) إعالن املعلومات املتاحة(حمتواها، لكن هذه العملية 
حنن نسأل ىف التاريخ. زوايا املوقف مبا يفيد اهلدف العالجى

مىت بدأ املريض ممارسة الشعائر،: الديىن، مثل أى تاريخ، عن
 مث مىت انقطع أو تقطع، ومىت عاد، مث مدى تعصبه، 

وحنن نعترب إخطار، أو إعالن، الطبيب أو املعاجل لدينه
صراحة للمريض وأهله هو خطوة أساسية مقابل سؤال املريض عن

 دينه، 

وىف اإلشراف آنا نتطرق بشجاعة ىف مناقشة هذه املسألة
ا آلها جد ىفبصراحة مفيدة، حىت لو أخذت شكل اهلزل، مع أهن

مثال حني أسأل زميال سؤاال ال أنتظر جوابه إال من تعبري. جد
بالذمة يهون عليك بعد آل هذا اجلهد،: " ".. وجهه، أسأله

أن تتصور أن ربنا سبحانه وتعاىل، بعدله ورمحته، سوف يذهب
بك ىف اآلخرة ىف موقع بعيدا عن هذا الذى ولد من جديد على

وف سيلقيه ىف مكان ال ميكنه أن يراكيديك، أو أنه سبحانه س
، وآان احلياء يغطى الدهشة عند أغلبهم،"فيه جملرد اختالفكما

مث يعرفون ما أقصد من حماولة آسر احلواجز وراء هذه السرية
الىت نضحك هبا على أنفسنا، وآأننا نراعى بعضنا البعض، مع
لنأننا هبذا اإلخفاء، الذى لن يطول مفعوله عادة، إمنا نع

عدم ثقتنا بتحملنا االختالف ، وال بقدرتنا على احرتام بعضنا
 .البعض
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األمر ميتد من الدين إىل األديولوجى، إىل منظومة القيم،
إىل الثقافة الفرعية، إىل املدرسة العالجية الىت يتبعها
املعاجل، أو يتصورها املريض، آل هذه املناطق حني ُتْعَلن من

كل مباشر وغري مباشرالبداية، أو ىف الوقت املناسب، تقلل بش
من مناطق الظالم ىف العالقة، اإلعالن ىف ذاته ليس هدفا، لكنه
يضىء النور ىف أماآن مهمة حبيث تصبح املكاشفة هى األصل، ومن

 . مث تصبح العالقة أآثر فائدة وأقوى فاعلية

هذه املقدمة الطويلة آانت متهيدا ضروريا لتناول مسألة
ت اإلبن مجال الرتآى، وأيضا ألهنااحلياد الىت أثارهتا مداخال

 باحلالة الىت نعرضها اليوم ضمن سلسلة- بشكٍل ما–ترتبط 
 .اإلشراف على العالج النفسى

 :مجال الرتآى. نبدأ مبداخلة د

 :حييى. د

أوال إمسحلى يا مجال أن أؤجل ردى على مسألة اختيار من
ن الطبيصلح ممن ال يصلح ملمارسة ليس فقط العالج النفسى، ولك

النفسى من أساسه، أؤجلها لربيد اجلمعة ولنبدأ بالنظر ىف
 ". احلياد ىف العالج"رأيك عن حكاية 

، اإلشراف على العالج)2008-2-6اليومية (: املقتطــــف 
 )إىل أين؟:  أثناء العالجتنشيط حرآية النمو: النفسى

ىف بالد بره بيقولوا العالج النفسى صداقة للبيع، عندنا 
إحنا بنقول الطبيب والد، واملعاجل والد، مش مبعىن
الوصاية، وإمنا مبعىن الرعاية، ما فيش حاجة امسها موقف

 حمايد، بال وجع دماغ

 )مجال. د: (التعقيب 
آتاباتكم و آنت آلماهذا املوقف العالجي، يتكرر آثريا يف 

تعرضت له أشعر بنسف القاعدة األساسية اليت تعلمناها مع
 La " احليادية اليقظة" أجبديات العالج النفسي أال و هي 

Neutralité bien Veillante."  

إّن موقف املعاجل جتاه املريض يعد من الرآائز األساسية يف 
فظ على مكانتهعملية العالج النفسي، فهل على املعاجل أن حيا

آمعاجل رمزا وواقعا أم عليه أن يكون إضافة ملكانته آمعاجل
حسب... (ة إخل/ت، الصديق/ة، األخ/على مستوى الواقع، الوالد

هنا امسح يل أن. على املستوى الرمزي) ما تقتضيه احلالة
أتساءل على أى أساس يتحدد هذا املوقع الرمزي، مىت يكون

مث هل يسمح سن املعاجل و.... كون آخرة، و مىت ي/املعاجل والد
خربته وجهازه النفسي القيام مبثل هذا الدور الرمزي، أال

عند املريض،" الواقعي"يساهم هذا يف اهتزاز صورة اآلخر 
 .عندما يكون املعاجل على املستوى الرمزي هو هذا األخر املختلف

أآيد إن" ما فيش حاجة امسها موقف حمايد بال وجع دماغ" 
”احليادية اليقظة“، لكنها ”مافيش“" املوقف احملايد حقيقة"

 أن حياول املعاجل قدر املستطاع أن يقف على ضفة احلياد مع 
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من هنا. املراقبة املستمرة واليقظة للحفاظ على هذا املوقع
وضعية دينامية يف حاجة إىل مراقبة" احليادية اليقظة"فإن 

فاملوق"مستمرة للذات للقرب منها، فإن آان ال وجود لـ
بصفة مطلقة فإنه باإلمكان القرب من هذا املوقف بصفة"احملايد
).ترتفع آلما متّرس املعاجل على مر الزمان(نسبية 

 ) :حييى. د: (الرّد 

إمسح ىل أن أوضح بعض عجزى الشخصى ألسباب تتعلق: أوال
مبرحلة تطور فكرى، وأيضا مغاالتى ىف االندفاع وراء ما

مل آلمة رمزى حاليا باملعىنوصلىن مؤخرا، فأنا ال أستع
دفعىن. الشائع، وال حىت باملعىن الذى يستعمله فرويد

انشغاىل بالعلم املعرىف مؤخرا إىل التهوين من أننا نفكر
حيافظ على مكانته"بالرموز، لذلك مل أفهم جيدا قولك 

أن يكون إضافة ملكانته"، ىف مقابلة مع "رمزا وواقعا
ة/ت، الصديق/ة،األخ/الوالدآمعاجل على مستوى الواقع، 

مث آيف يضاف" املعاجل رمزا وواقعا ؟"ماذا تقصد بـ . إخل 
 إخل؟ ..إىل دور الوالد دور الوالد الوالدة 

ىف رأىي أن املعاجل ال ميكن أن يكون إال نفسه، وأنا ال أفرق
)والدا وغري ذلك(بني املعاجل بشرا حاضرا بذاته ودوره 

يا أخى هى موضوع الطفل األول،الوالدة . وبينه آموضوع
 مث تتالحق املوضوعات، 

له خربة ، ميارسها داخل إطار) موضوع(املعاجل هو إنسان 
ملتزم بالوقت واهلدف، تقاس مسريته مبحكات عملية معلنة،
وهو ال ميكن أن يكون إال نفسه، ال رمزا وال جتريدا، وال

علمهأعرف آيف حيافظ على مكانته معاجلا مسئوال أمام 
وأحيانا(وضمريه وربه، إن مل يستعمل آل مايعرف عن نفسه 

 لصاحل مريضه؟ ) ما ال يعرف

إنىن ابتداًء أطالب نفسى وأبنائى وبناتى املعاجلني أن
تكون البداية مع أنفسهم، يسأل آل واحد منهم نفسه

ماذ يريد هلذا املريض إن آان ابنه أو أخاه،: بوضوح
نب هذا املريض إن آان أبنه أووماذا يريد أى منهم أن جي

أخاه، هذا السؤال يطرحه املعاجل على نفسه أوال، لكنه ال
 . ُيلزم به نفسه، وال يعلنه للمريض

مث بعد أن جييب على هذا السؤال يقيس إجابته بواقع
 إخل، ..املريض، واختالف ظروفه عن ابنه أو عن ابنته 

كنه أن يعطيهمث يعود ويسأل املريض عن ماذا يتصور أنه مي
 من خالل خربته، وما هى غايته من العالج، 

مث يأخذ آل هذه اإلجابات معا دون تفضيل أى منها، ويسمح
ملسرية العالج أن ُتحدد مدى واقعيتها، وإمكانية التوفيق

 . بينها، واحتمال جناحها إخل

أغلب هذه التساؤالت ال تعلن باأللفاظ، وال هى حىت تتكرر
 طبيعيا عادال " موقفا"ة، وإمنا هى تصبح فكرا ىف آل حال
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يصبغ ممارسة العالج آله بشكل أمني، يصل إىل املريض حتما دون
 .أى فرض عليه، ويكون هذا هو أساس االتفاق العالجى املبدئى

هذا الدور املتمازج املختلط الذى يبدأ برؤية املعاجل
لنفسه ظاهر وباطنا ما أمكن ذلك، وهو يتضمن تقديره

لشخصية والواقعية، مث يتطلب احرتامهلالختالفات الفردية ا
"رمزى"لكل ذلك معا، ال أرى فيه أى جمال الستعمال آلمة 

وقد سبق أن أعلنت عن تراجعى األخري عن اإلفراط ىف
حىت أنىن خفت من اللغة أحيانا أن حتل حمل املعىن(استعماهلا 

 ). دون أن حتيط به آما ينبغى

 الدور على املستوىأال يتطلب هذا: ننتقل إىل تساؤلك عن
الرمزى بعض املواصفات للمعاجل على مستوى الواقع؟

أظن أنك اآلن تعذرىن إذا أعلنت عجزى عن التفرقة بني
املستوى الرمزى ومستوى الواقع، أنا أقول للمتدرب أنت

، ال أآثر وال"هو أنت"ال تستطيع أن تعاجل املريض إال مبا 
ربتك وعلمك،بنقائصك وعيوبك وخ: أقل، ما هو أنت

ومستويات وعيك، وآل ما هو أنت، يتأآد ذلك بوجه خاص
مع الذهانيني ، وحنن واحلمد هللا منارس العالج النفسى
للذهانيني خصوصا ىف العالج اجلمعى بال تردد، املواصفات الىت
نطلبها من املعاجل، له وللمريض، هو أال ينسى أنه لن

م مل يرض، سوفيستطيع إال ما يستطيعه ، وأنه ، رضى أ
يصل منه، طوعا أو بالرغم عنه، ما هو، وليس ما يقول،
وال ما ينوى، أعىن، أآثر مما يصل منه مما يقول أو ينوى،
وبالتاىل فعلى املعاجل هو نفسه أن يعرف ما ميكن عن نفسه
وأن يقبله، مبا ىف ذلك حتيزه، وتدينه، وقيمه، وأحالمه،

لى املريض أو يقيس هباما أمكن ذلك، يعرفها ال يفرضها ع
املريض، وإمنا ليحول دون ذلك، ما أمكن ذلك، ال حيول
 .بالكالم أو تصور احلياد، وإمنا باملراجعة وقياس النتائج

بال.... ما فيش حاجة امسها موقف حمايد"حني قلت للمتدرب 
، مل أآن أعىن إنكار موقف احلياد برمته، وقد"وجع دماغ

 أن النشر شىء، واحلوار أثناءنبْهتىن مالحظتك يا مجال
اإلشراف شىء آخر، خاصة إذا آان الذين أشرف على
تدريبهم هم هم، وقد مسعوا لغىت من قبل فهم يستقبلوا
آما ألفوها، هذا سوف يلزمىن مستقبال أن أآون حريصا على
إضافة ما يشرح للمخاطب الذى مل يألف هذه اللغة اخلاصة

قوىل هذا ما يعرفه عىن آلما يوضح األمر، آنت أعىن ب
املتدربني معى من اإلشارة إىل رفض التمادى ىف ادعاء أن مث
موقفا حمايدا ممكنا متاما، أو بالذات أن مث موقفا حمايدا

ناهيك عن املعىن السياسى الذى حيايد فيه(باملعىن الغرىب 
السيد بوش بني أمن إسرائيل الذى يسمح بقتل املرحوم

ج من صالة الفجر على آرسيه عاجزاالشيخ يس وهو خار
بامر من جملس وزراء رمسى لدولة مازالت عضوا باالمم

املهم آسف) املتحدة، وبني شاب فّجر نفسه يأسا وأمال معا
لالستطراد، ولن أشطبه ىف املراجعة حىت لو اآتشفت أنه

 .خارج السياق
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املطلوب يا مجال هو االعرتاف بصعوبة، بل استحالة احلياد
اهرى فقط، وبالتاىل، فمن حق املريض،إال على املستوى الظ

بل وحقنا على أنفسنا أن نبحث ىف املستوى التاىل فالتاىل،
ال لننفى حتيزنا، ودورنا الشخصى ىف التوجيه، ولكن لنحد

 أن نقبله- ما أمكن ذلك–من تدخله إراديا، علينا 
عالنية ونناقشه مع املريض أحيانا، وقد يعّدلنا املريض

 إىل ذلك ىف يومية الحقة حني أتكلم عنسوف أرجع(نفسه 
، وهبذا ميكن أن نستمر معه، مث مع غريه")املريض مشرفا"

 .أآثر صراحة واقل حتيزا

الحظ قولك(تقول يا مجال أن احليادية اليقظة هى أن حياول 
أن) الحظ قولك قدر املستطاع(املعاجل قدر املستطاع ) حياول

ملستمرة واليقظةيقف على ضفة احلياد مع املراقبة ا
 للحفاظ على هذا املوقع

هذه، وآيف يعرف" حياول"آيف نقيس آلمة : طيب باهللا عليك
ما هو املستطاع حىت يتحرك بقدره ال أآثر وال أقل، املسألة

 ليست تدريبات عقلية، وأمانة موقفية– آما تعلم –
مسبقة، إننا ال نعرف صدق احملاولة إال مبمارستها ومراقبة

، آما أننا ال نعرف ما هو املستطاع إال من خاللنتائجها
راجع(جتربة املمكن تصعيدا، بل واملستحيل أحيانا، 

  ،) املمكن واملستحيل إن شئت2007-12-16يومية

ة، وأن علينا االقرتابمث هَا أنت تقر معى أن املسألة نسبي
منها باستمرار مع نضج الذات وتعميق اخلربة واإلشراف

وضعية"هل هذا ما تعنيه بقولك (والتعلم واملراجعة 
فقط أريد أن أختلف معك أال نطمئن إىل مقولة) دينامية؟

، فقد عانيت" مراقبة مستمرة للذات للقرب منها"..
ان معقلناالمرين من أن تنقلب املسألة إىل استبط

Intellectual Introspectionوهو غري التنوير البصريى 
الذى ال يظهر إال ىف أثره اإلجياىب على املعاجل واملريض على

 .حد سواء

دعنا ننتقل إىل مقتطفك التاىل وهو حول نفس املوضوع بشكل
أو بآخر، وقد قدمت حلوارنا هذا باإلشارة إىل هذا املبدأ

ه العالج ىف ثقافتنا خاصة، وهواألساسى الذى ينطلق من
مبدأ االعتمادية اإلجيابية من جهة، والوالدية املسئولة

 .من جهة أخرى

، اإلشراف على العالج)2008-2-6اليومية (: املقتطــــف
 )إىل أين؟: أثناء العالجتنشيط حرآية النمو : النفسى

يا أخى البنية عندها اربعة وعشرين سنة، واخترجت، وأنت
والد، مش احنا قلنا الطبيب والد، ماشغلْكشى زى أى

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

 يعىن: منصور. د
 )مجال. د: (التعقيب  

 .امسح ىل هنا جبملة من التساؤالت
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أتساءل هل بإمكانإذا سلمت هبذا، ": وأنت والد: "األول
أن خيطر يف ذهنه) حوايل الثالثني من عمره(معاجل شاب 

جتاه مريضة تقاربه) مبعىن الرعاية(القيام بدور الوالد 
؟ أال يتطلب هذا الدور على املستوى) عام24(يف السن 

 الرمزي بعض املواصفات للمعاجل على مستوى الواقع؟

 )حييى. د: (الرّد

 .ونصف، على األقل ىف مدرستنا هذه ىف رأىي أّنه بإمكانه 

أرجو يا مجال أن تتذآر ما سبق أن قلته لك حاال عن عالقىت
هذه حىت أنىن عدت ال أفهم ما" املستوى الرمزى"حبكاية 

 تعىن، هذا عيىب، ساحمىن، 

املسألة عندى ال تتعلق بالسن احلقيقى للمعاجل مقارنة بسن
 ميارس العالجالطبيب والد ووالدة حىت لو مل" املريض

النفسى، وحىت لو آان أصغر من املريض بعشرات السنني،
-22يومية (الوالدية دور عملى، آنت بدأت الكتابة فيه 

 وليس سنا، وسوف) األسرة والوالدية ومل أآمله1-2008
ه، الوالدية هى موقف له مواصفاته احملددة، ىفأعود إلي

ثقافتنا خاصة، وهى ليس هلا عالقة بالسن امليالدى هذه
الرعاية، واملسئولية، وأن يكون ىف: املواصفات منها مثال

املتناول، والقدرة على احلفاظ على املسافة، والتحرك
- ولو ىف الوعى–املرن املتاح طول الوقت، وآذا احلضور 

شارة دون فرضها، وأمور أخرى آثرية آثرية سوف أعودلالست
إليها تفصيال، وآل هذه الصفات ليس هلا أية عالقة بشهادة

 امليالد آما قلت، 

حني أعّلم أحدث صغار األطباء أنه لن حيذق مهنة الطب
أمهل) من أى سن(النفسى إال إذا أخذ مريضا متفسخا 

ه ولّيفه بنفسهنظافته الشخصية، أخذه إىل احلمام، وّمحأ
ونشفه، فهو يقوم بدور األم مع طفل مل يكمل الرابعة، حىت

 ىف خربتنا–لو آان املريض ىف اخلمسني من عمره هذا ال يعىن 
 أننا نعامل املريض معاملة األطفال، األمر-على األقل

الذى أعتربه سبابا أحيانا، وإمنا يعىن أن ىف آل منا شابا
ا، وّجدة، هذه الذوات آلهاأو شيخا أبا وأما، بل ّجد

 جاهزة للقيام بدورها ىف الوقت املناسب للفرتة املناسبه، 

تعلمت من إريك برين فكرة أن استحضار حالة الذات أثناء
، وآان"تضع الكوبس"ال حيتاج إال أن ) أو التأهيل(العالج 

)اليافع(يستعمل هذا التعبري عن حالة الذات الناضجة 
 Plug in"  أن تشّغل اليافع فيشتغلما عليك إىل"بقوله 

the Adultأى أن ُتكلم املريض مهما بلغت درجه نكوصه ،
أو تفسخه آالما بسيطا منطقيا دون افرتاض أنه لن
يستجيب، فريد بكالم متماسك، رحت أطبق هذه الفكرة ىف
العالج اجلمعى، وىف امليىن دراما الىت منارسها فيه، وىف

فقط على حالة اليافع وإمنا علىاأللعاب العالجية ليس 
 Plug in the: حاالت الذوات األخرى، مبعىن شغَّل الطفل

Child وأيضا شغل الوالد فيك Plug in the Parent  إن 
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صح آل هذأ وهو صحيح باملمارسة، فالوالدية موجودة منذ
الوالدة، حىت الطفلة الىت هتنن عروستها وتنيمها وتغطيها

 اءة حقيقيةإمنا تطلق من ذاهتا تلك الوالدية بكف

حني أقول للطبيب الصغري أنت والد مريضك أآرب منك سنا،
 فأنا أشّغل الوالد فيه

هل هذا القول": سبق إحنا قلنا الطبيب والد " :الثاىن
أم" عدم األخذ هبا/األخذ هبا"قابلة لـ" وجهة نظر"جمرد 

)آمعاجلني(يرقي إىل مستوى النظرية النهائية اليت علينا 
 .تعامل على أساسهااألخذ هبا وال

 )حييى. د: (الرّد

وهل توجد ىف العالج نظرية ائية أو قرب! يا خرب يا مجال؟
ائية، وهل توجد ىف الدنيا نظرية ائية؟ أال تذآر ختريف
فوآوياما حني فرح بايار االحتاد السوفيىت فأعلن خبيبة

علينا"بالغة وغرور أعمى اية التاريخ، مث ما ذا عن 
جلني األخذ هبا والتعامل على أساسها، يا رجل حرامآمعا

عليك، إن العالج النفسى بشكل خاص يرتبط بشخصية املعاجل
أآثر من ارتباطه بنظريته، وقد أجريت أحباث آما تعلم
على العالج مبختلف النظريات مع خمتلف املعاجلني وحققت هذا
الفرض، وأنا أضيف إضافة بسيطة، إن النتائج ترتبط

خصية املعاجل ظاهرا وباطنا، ومن مث عليه أن يثابر ىفبش
وإمنا) ليس باالستبطان املعقلن(التعرف على باطنه 

باملمارسة واملكابدة والنتائج وآالم النمو وآدح
املسئولية طول الوقت، وهذا ممكن، وأظن أن هذا ما خلقنا

 .اهللا له معاجلني وغري معاجلني

      . حكاية جوازهاماشغلكش زى أى والد: "الثالث
 ":يعين: منصور.د

 )مجال.د: (التعقيب 

مبوضوع" الشاب"أتساءل هل شغل حقيقة فكر هذا املعاجل 
،)هذا ما وصلين(حكاية زواج مريضته، أآاد أجزم بالنفي 

ولكنه احرتاما للموقف، احرتاما لألستاذ، احرتاما للرأي
 .جتنبا لإلحراج" يعين"آانت اإلجابة بـ...السائد

 )حييى.د: (الرّد

بالنسبة لتحفظك على أنه معاجل شاب، لعل ما سبق أن
شرحته من موقع سن شهادة امليالد يكفى للرد، حىت على هذه
النقطة احلرجة، مث دعىن أتكلم معك بصراحة، من منطلق
 االعرتافات الشخصية الىت قد تعلن حتيزى فأصبح أآثر حيادا

- مصرى خائف على بناتى تؤرقىن شخصيا هذه املسألة آفالح
أنا عندى بنتان وأربع حفيدات، أحبهن أآثر من أوالدى
وأحفادى، ومبجرد أن تبلغ الواحدة منهن سن الزواج، ال

 أآف عن القلق والدعوة ألى منهن، رمبا بطريق آخر غري 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيار إصد(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1260



 12I02I2008א – אא

حكاية حتريك مؤشر استقبال الرسائل لعلها تلتقط إشارات
تقدمني،العروض، أدعوها أن ترى حاهلا، وأال تفّلى ىف امل

، أفعل ذلك، مرة"فالعيش اللى يتفلى ما يتاآلشى"
عدم"بضحك، ومرة بضرب أمثلة، وآنت ألوم نفسى على 

 أعرفهذا، وعلى تدخلى املباشر وغري املباشر هكذا،" أماىن
يا مجال صعوبة ما متر به املؤسسة الزواجية عرب العامل،

تظلوعندنا ىف جمتمعنا املشاآل خمتلفة لكن الصعوبات 
 فشل زواج احلب- فيما ينشر من احباث–شديدة، آما أتابع 

آما يشاع عنه، بقدر فشل الزواج املرتب، وآالم من هذا،
لكنىن أشعر أن على الوالد أن ينبه، وينتبه طول الوقت،

مثل موقفى(إىل آل هذا اجلارى، وأال خيلط موقفه الشخصى 
يضه أومبوقف مر) هذا الذى أعلنه وأعرفه وأشتغل فيه

بنته، مث إن ىل أصدقاء أحبهم جدا، وأحب بناهتم جدا جدا،
تعنست آثريات منهن حتت شعار عدم تدخل أصدقائى ىف حرية
اختيارهن وآالم من هذا، وآأننا نعرف حدود احلرية

 . وحقيقتها ،وآأننا ال نعرف ظروف جمتمعنا وحدوده

يزىهذه اعرتافات شخصية أعلن هبا جذور موقفى واحتمال حت
فإذا أنا قلت للمتدرب أن يتقمص موقف الوالد وحيمل هم
مريضته الىت تقاربه ىف السن، فأنا بذلك أعلن حتيزى
ملوقفى الشخصى، وىف نفس الوقت، أتصور أنه حني يبلغ

 أيا–املريضة هذا االهتمام اجلاد الوالدى من املعاجل 
ا يبلغها دون ضغط، أو إحياءات غري مباشرة، آم-آانت سنه

جاء ىف النقاش، فإن تصورى هو أن ذاك يوثق العالقة
– ىف ثقافتنا وجمتمعنا –العالجية ، ذات البعد الوالدى 

طول الوقت، وهو البعد الذى سأرجع اليه غالبا وأنا
جدل"، وخاصة فيما أمسيته "االعتمادية"أتناول مسألة 

 بديال عن عقدة أوديب، " إبراهيم/إمساعيل

 خرولكن هلذا حديث آ
دعىن اآلن أدعوك هلذه الوجبة األصعب من حوار إشراف على
حالة أخرى عرضت ىف نفس اجللسة السابقة الىت عرضت فيها
احلالة األوىل، وأظن أنك ستجد فيها ما تنبهىن إليه رمبا
بشكل أآثر حدة، وأنا مرحب ابتداء مبداخالتك الىت تنري

 .لنا الطريق إىل هذه الدرجة

احلالة دعىن أنبهك إىل سؤال) لنا(م لك ولكن قبل أن أقد
ماذا لوأن املعاجل أو املعاجلة: خطر بباىل وأنا أراجعها

أو املشرف آان مير بنفس الظروف الىت تتناوهلا احلالة،
وحاول أن يربر لنفسه ما يفعل ، بأن يشور ىف اجتاه يربر
موقفه دون أن يدرى؟ آيف ميكن أن نضمن حياده، ما مل يكن

أقر بعدم حياده لنفسه، مبا يسمح له أن يواصلهو قد 
 شغله مع نفسه طول الوقت، دون ادعاء احلياد؟

 :عرض حالة االشراف 
 بنات،3 سنه عندها 38هى عيانه عندها : مرفت. د

 سنه وآانت هى وجوزها خمطوبني ييجى أربع13متجوزة بقاهلا 
 سنني قبلها
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 .يعىن سبعتاشر سنة؟ ماشى: حييى/د

مع جوزها يعىن هو جوزهاهى املشكله آلها : مرفت. د
بيشتغل ىف السياحه وداميًا بيكلم ستات وبنات، وهى عارفه
آده من قبل اجلواز وآانت زى ما تكون موافقة ضمنيا آده
على احلكايه دى وآل فرته ملا حتصل مشكله يعىن بتحصل حدوته
آبريه آده وتكتشف موضوع يكون شكله آبري، حيصل خناقه،

ىن بيبقى مبعدل آل سنه آل سنتني حيصلالدنيا تتلم وحيصل تا
 . موضوع آده

 بس هى معاآى بقاهلا أد إيه : حييى/د

 معايا بقاهلا حواىل شهرين: مرفت. د

 إيه بقى املوافقه الضمنيه دى ؟؟ يعىن إيه بقى؟: حييى/د

 ...يعىن هى : مرفت. د

 هى مسلمة ؟: حييى/د

 آه هى مسلمه، وحمجبة: مرفت. د

  انك مسيحية ؟وهى عارفه: حييى/د

 آه طبعا: مرفت. د

 !إيه بقى حمجبه، وموافقه ضمنيا دى بقى ؟؟: حييى/د

ما هو هى دى احلكاية، دلوقىت جياىل علشان: مرفت. د
 املشكله دى، فأول آالمى معاها 

هى من قبل اجلواز تعرف، مش آده؟ وبعد اجلواز آان: حييى/د
  موافقة، مش آده؟عندها املوافقه الضمنيه برضه، يعىن طول الوقت

تقريبًا، ألن هى مانفعلتش وابتدت حتتج إال دلوقىت: مرفت. د
 يعىن هى ماجاتليش إال علشان يعىن ملا ابتدأ حيصل إهنا تقلق

 تقمصتيها إنت : حييى/د

 آه حاولت : مرفت. د

بس هى مسلمه، ميكن تقولك أهو تعدد ومسموح،: حييى/د
 وآالم من ده، إمنا انت صعب

أنا فعال ملا تقمصتها من أول جلسه رحت قايالهلا: مرفت. د
 ..رأىي تقريبا

من أول جلسة؟ ينفع إن تبقى فيه موافقه ضمنيه: حييى/د
 سنوات، وتروحى قايالهلا رأيك املضاد من أول جلسة؟

 ما هو عشان آده وقفت، لقيت نفسى حاخِرب عليها: مرفت. د

وى وآالمعندك حق، ما علينا هى بتحبه أوى أ: ... حييى/د
 من ده، هوه فيه حاجه تبع التعدد عموما تطوريا وتارخييا،
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إحنا ما بنحبش نعرفها، إمنا دى حقيقة، هوه التعدد
للستات وللرجاله فيه آالم آتري أوى تارخيا، بس هو ده ما
يربرشى أى حاجة، لكن ينورنا سواء واحنا بنقبل أو واحنا
بنرفض، ما قصدشى احنا اللى حانقبل ونرفض، أل ، نبقى

ني من موقفنا ده، وبرضه واعيني للطبيعة البشرية واحناواعي
 ..بنتقمص مرضانا، ونتصور معىن قبوهلم، ومعىن رفضهم، وإمىت 

آه ، هى ألول مره حيصل القلق ده للدرجة دى،: مرفت. د
اخلارج، مدير فندق أو حاجة آده،"....." هو دلوقىت شغال ىف 

 دى هى اآتشفتبريوح هناك شهور وبيقعد هنا شهور، فاملره
عالقته بواحده هناك، يعىن ماعرفتش أحدد هى إيه بالظبط، ألن
جوزها آل شويه يقول هلا هى عربية،أل هى أمريكانية، فاملره
دى أول مرة تنهار بقى وتعيط وتسيب البيت وتسيب البنات

 ومتشى أول مرة حتتج آده 

  يعىن هى شافت الواحدة اجلديدة دى وال مسعت عنها: حييى/د

E-mails هى بتقعد تفتح آده E-mailأل شافت : مرفت. د
 بتاعته ، واملوبيال 

 ما شى، صور وبتاع ومش عارف إيه : حييى/د

آه صور وموبايل هى املسألة آده طول الوقت،: مرفت. د
 بيحصل احلاجات دى بس آان أول مرة تبقى املسألة شديدة قوى

 هى قعدت معاآى شهرين بس : حييى/د

فأنا ىف البدايه آنت باقول هلا إنىت,  آه شهرين:مرفت. د
موافقه على آده من زمان، فامشعىن جايه دلوقىت تنفعلى معاه،
يعىن زى ما يكون حبيت أمحلها هى جزء من مسئولية اللى حاصل

 .... ده وبعدين لقيت إن هى عندها حق شوية

 هى بتشتغل : حييى/د

 أل مبتشتغلش : مرفت. د

 ادة معاها شه: حييى/د

 معاها بكالوريوس : مرفت. د

 التاريخ العائلى؟ : حييى/د

 أل مفيش : مرفت. د

 متأآدة؟ : حييى/د

 آه : مرفت. د

 إنىت عمليت هلا مشاهدة طويلة : حييى/د

 آه : مرفت. د

 مشاهدة زى بتاعنا هنا ؟ آاملة يعىن؟ : حييى/د

 آه، آه : مرفت. د

 عالج نفسىباملناسبه ياخوانا اللى بيشتغلوا : حييى/د
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يان من غري مشاهدة آاملة، املعلومات الكافية جزء المفيش ع
يتجزء من العالج النفسى من البداية، يعىن انا مثال سألت
مرفت عن التاريخ العائلى دلوقىت ليه، املسألة تفرق برغم
ان السلوك ميكن يكون واحد، املوافقة الضمنية بتاعة الست

 واحدة علىدى من واحدة من عيلة مالنة صرع أو هوس، غري من
أنا مش حاخش ىف) تاريخ عائلى سلىب: يقصد(مية بيضا،

تفاصيل، إمنا مهما آان السلوك واحد، فاجلذور بتعلمنا
 .املهم خري آّملى يابنىت. حاجات آتري

بس، فأنا حاسه إن أنا واقفه معاها شويه، بعد: مرفت. د
نتوقت الدنيا هديت من ناحية إهنا مابتعملش احلاجات اللى هى آا
 بتعملها، آانت بتقعد تزهق لدرجة بيجلها أوقات هياج وصويت 

بعد شهرين قدرتى حتسىب العالقه بينهم على: حييى/د
 بتوع اجلواز أو بتوع أى عالقة، يعىن4 أو3املستويات ال

 فكريًا إيه جنسيًا إيه عاطفيًا إيه اجتماعيًا إيه؟

 هو عارف يديها: مرفت. د

 إيه ىف األربع مناطق دول يعىن هو بيمثلها : حييى/د

 هو أنا طلبت أشوفه وقعدت معاه : مرفت. د

 برافو : حييى/د

ملا قعدت معاه يعىن وافق ومستعد يتعاون علشان: مرفت. د
خاطرها، هوه مش شايف إن فيه عنده مشكله هو شايف إن هى اللى

 " هى عارفه إن أنا آده من زمان"ىف مشكلة، أول مجلة قاهلا ىل 

 يعىن إيه اللى رابطهم : حييى/د

 هى بتحبه وهو آمان عامل هلا اآتفاء : مرفت. د

أنا قلت لك أربع جماالت آلمة بتحبه دى موجوده ىف: حييى/د
جمال واحد منهم، أنا باسأل عن آله، بتقوىل عامل هلا
اآتفاء، ده موجود ىف أآرت من جمال وال ىف جمال على حساب

بيقعدوا: إيه فكرياالتانيني؟ إنت عارفة طبعا، يعىن 
يتكلموا ىف إيه، وجنسيًا، وعاطفيًا بتاع الشوق والدم اخلفيف
والكالم ده، واجتماعيًا اجملتمع بيشارك ويبارك بسلوك فعلى،

 . آده يعىن، آل مستوى له مقاييسه

مها عاطفيا وجنسيا فيه توافق هو بيعرف يقول: مرفت. د
 .هلا آالم حلو بيعرف حيتويها 

 خلى بالك حىت لو آانت املسألة جنس آويس، دهبس: حييى/د
جواز، أو أى عالقة ممتدة، ملا يكون اجلنس منفصل، مع استمرار
الزمن بيبقى أآثر انفصاال خصوصا عند الست، حلد ما يعلن
الرتاآم ويفشل، لكن ملا يكون اجلنس متصل ببقية مستويات

اجلنس. ن دهالوجود بيكرب وخيلى املشارآني أقرب ىف أقرب وآالم م
املنفصل ما مبيأديش وظيفه وجوديه، بيأدى وظيفه حسيه

 تفريغيه، الوظيفة احلسيه التفريغيه دى طبيعة برضه، بس
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اجلزء اخلايب من الطبيعة، اجلزء ده له وظيفة على العني
 سنة يبقى ىف األمور أمور، ما13والرأس، إمنا يعىن بعد 

 ....علينا وبعدين 

تعمل آده ألن هوهو ابتدى يقلق ملا لقاها ب: مرفت. د
بيبقى مش هنا، فخايف على البيت والبنات، وهى شايالله
الدنيا آويس أوى وّملا له الدنيا ، فده حاسِّـسىن إن هو

 حيبقى متعاون يعىن وحياخد باله ومش حاحيسسها حباجة

إيه حكاية مش حاحيسسها حباجه دى، بقى ده آالم برضه؟ : حييى/د

  إنه ممكن يتغري أنا برضه مش متخيله: مرفت. د

املسألة مش مسألة يتغري، يعىن ينفع يبقى فيه حب: حييى/د
وآالم من ده ومش حاحيسسها، ما هى حاحتس إذا آانت بتحس،

 خصوصا إذا آانت بتحبه 

 آه ماهو بيقول ىل ماعرفش هى بتعرف إزاى : مرفت. د

 هى حاحتس سواء قال هلا أو ماقاهلاش : حييى/د

دلوقىت خلصت األجازه بتاعتهفهو مسافر : مرفت. د
ومسافر، فابتدى جييلها خماوف إن هو آده مسافر ومش هاجيى

 .تاىن وخالص بقى 

معلش هى حاله صعبة شوية ىف جمتمعنا خصوصا، هو: حييى/د
إيه اللى بيخليه يعمل آده مادام هو راضى معاها ؟ مش الزم

 يبقى فيه حاجه ناقصه 

 ايص ونشيط آده ويعىن هى شخصيته آده، شوية ه: مرفت. د

مافيش حاجة امسها شخصيته آده وخالص، فيه حاجه: حييى/د
امسها حتاوىل تدورى على إيه اللى ناقص، ىف الغالب فيه حاجه

 ....ناقصه، مش فيها بس ، ميكن ىف العالقة نفسنها، ىف شخصيته

 هو آده من قبل ما يتجوزها : مرفت. د

 اجة من األول يبقى ىف الغالب هو ناقصه ح: حييى/د

هو قال ىل إنه هو آده، عالقته مفتوحه بالبنات : مرفت. د

الظاهر إنه شكله آده إنه من النوع إللى ال يرتوى،: حييى/د
 آالم ىف، ودى ظاهره فيها"الدون جوانية"فيه حاجة امسها 

الطب، هوا ىف الغالب بيستعمل اجلنس عشان حاجة تانية، حاجة
يعطش، وعايز يأآد إنه متعاززى ما يكون آل ما يشرب 

 .متعاز وخالص

أنا ماعنديش فرصه أشتغل معاه هوه أوى،: مرفت. د
 . وبعدين هو مش موجود طول الوقت

، خلينا نبتدى ىف املوجود، مش هى ابتدت: ...حييى/د
 ترفض، ياترى ابتدت ترفض ليه دلوقىت؟ مث هى آانت بتقبل ليه
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قدمةقبل آده؟ هى شخصيتها اتغريت؟ فني السؤال إللى انت م
 عشانه احلالة؟

أنا مش عارفه أزق يف أهنى ناحية، حاسه إن أنا: مرفت. د
وقفت آده يعىن مش عارفه أزق فني؟ أزق عشان تقبل وتكمل؟ وال

 أيام إن هو لسه بيبعت3هى هاترفض، هى اآتشفت تاىن من 
 لصاحبته إى ميل 

إحنا اتفقنا إنك إنىت فشلىت تعملى تقمص بيها،: حييى/د
  بالذات بقبوهلا

 آه بقبوهلا بالذات، ماعرفتش خالص : مرفت. د

عندك حق، يبقى هى تتصرف، إنت مالكيش دعوة، إنت: حييى/د
تنتظرى تفاعلها ستاند باى، ميكن هى حاتقبل تاىن ومستنية
موافقتك، إال لو آان فيه قرار ىف اجتاه الطالق مثال، يعىن تقوله

 سيبيها تظبـّط أمورها يا آده يا نطلق، إذا آان دا مش موجود 

هو أنا حاولت أشتغل معاها ىف حته بعيد عن: مرفت. د
 املوضوع، إن هى تشتغل تعمل حاجه 

 ده آويس: حييى/د

. بس هو مكفيها، بيبعت هلا فلوس آتري، هو ناجح وبيكسب: مرفت. د

بصراحة هى حاله صعبه، لكن ىف الغالب هى عندها: ..حييى/د
وضع ده خلتها تستحمل طول املده دىميكانزمات للتكيف مع ال

قبل اجلواز وبعد اجلواز، إنت بتقوىل فيه حب وجنس ناجح وآالم من
 سنة، إحنا مالنا؟ العالقات دى، جواز أو غري17ده، واستمروا 

جواز، بيبقى فيه تعاقد على مستويات متعددة، ميكن مها
ا؟ إهنممايعرفوهاش حىت، وال احنا، يببقى إيه إللى خالهم يستمرو

استمروا، إحنا نشتغل ىف اجلديد، إذاآان لسه عندها مقومات
االستمرار والقبول هى هى فسيبيها ، يعىن خدى موقف موضوعى،
هوه مش جوزك، ملا يبقوا خيشوا ىف أزمة حادة، وتالقى احلكاية
وصلت لقرار نعرف أن امليكانزمات بتاعتها اللى آانت ممشياها

ت دى ال انا وال انت عارفينها زى ماابتدت تتهز، امليكانزما
قلنا، ومش مهم نعرفها قوى، احلكاية مش حب استطالع، املهم
امليكانزمات دى ممشياها وال أل، ملا تبتدى ما متشيهاش ننتبه
ونقول نعمل إيه، حىت قبل ما توصل لطالق وآالم من ده، الزم هى

ا مشتقبل، إحنا نبتدى نفكر معاهيا ترفض، يا : اللى تقرر
بداهلا، نعمل آده إذا حصلت حاجه جديدة ختلى لينا دور جديد
خمتلف، أخطر حاجة إننا نسقط على املريض نفسنا، لدرجة ان احنا

 نقرر لنفسنا مش للعيانني واحنا مش واخدين بالنا

 يعىن إيه: مرفت. د

يعىن بقاهلم سبعتاشر سنة ماشيني بطريقة ما: حييى/د
وصل لقرار واقعى ميشيها، أو ميكننعرفهاش، يبقى هى تقدر ت

تتوقف وتتعب أآرت وساعتها حتتاج مشورتنا بشكل مباشر، إحنا
نستعجل على إيه، هى بتقول إهنا ابتدت ماتطقشى اللى جارى،

 إيش عرفنا، إهنا صحيح ما عدتشى طايقة، املسألة مش آالم،
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تقول زى ما هى عايزة، إنشاهللا ما طاقت بالكالم، إمنا الدور
 ما حيصل أعراض تانية، ورفض فعلى، يبقىماشى، نقعد آده حلد

 .إعالن لتغري نوعى، يبقى دورنا يتغري

هى ّملت اهلوجه األخرانية دى بسرعة، أنا مش حاسه: مرفت. د
 .إن أنا اللى ساعدهتا هى ملت نفسها بسرعة ما اعرفشى ازاى

شفىت ازاى، الناس بتختلف، إنت تستمرى ىف الدعم: حييى/د
يد لبعيد، حلد ما نوصل ألزمة عملية مشوبنا الشخصية من بع

بسبب العالج ميكن بطبيعة النمو، الكربان يعىن، ساعتها نشوف
سوا، إنت بقالك شهرين، ما فيش غريهم، فتستىن، هو إيه اللى
صّبرها، إحنا شغلتنا زى الوالدة زمان، آانوا يعلمونا إن

 The art ofالطبيب املولد األمني هو اللى يتقن فن االنتظار 
waiting اليومني دول إنت عارفة هات يا بنج، وهات يا

قيصرية، بيحرموا الست اللى بتولد من روعة اإلبداع، إحنا
، ما خنليش حساباتنا ومواقفنافن االنتظاربقى الزم نتقن 

 الشخصية، أو األخالقية أو حىت الدينية تتدخل ىف مسرية املريض 

معاها تعمل حاجةهو أنا آنت ابتديت أشتغل : مرفت. د
 لنفسها، تشتغل ماتبقاش طول الوقت متفانية ىف البيت آده 

بالظبط آده، هو ده، مبعىن إنك بتدعمى: حييى/د
االستقاللية، بس واحدة واحدة ماتتحمسيش أوى، عشان هى متشى
بسرعتها، ألهنا لو استقلت بالّزق منك ميكن تتخذ قرار مش

ا هى، ىف الوقت اللىناضج، الزم تاخد قراراهتا بتوقيته
 . يناسبها وتقدر تتحمل مسئولية قرارها

هو أنا آان رأىي بس يبقاهلا حاجه ليها: مرفت. د
بتاعتها، ألن أنا ختيلت إن اللى خالها ابتدت تنهار دلوقىت

 سنه، ملا أنا وأنا صغريه بيعمل آده40إهنا مثال قربت تبقى 
قىت بيعمل آده،، يعىن أنا ده آان تفسريى إنه ليه حلد دلو
 فابتدت تنهار يعىن ميكن فكرت بالطريقه دى 

 سنه17ممكن، بس برضه املسألة حمتاجه انتظار، … : حييى/د
آان فيها ميكانزمات شغاله آويس، قصدى آويس ليها مش ليكى

 بنات3وليا، واللى آويس ليها هوه آويس ليها، خلفت 
 بالشغل، وبتاع ومش عارف إيه، إنت تستمرى تعزمى عليها 

اشتغلت اشتغلت ماشتغلتش ما تلّحيش، تقدرى تعزمى عليها
 .باخلروج، يعىن يبقى هلا جمتمع

 بس هو بيغـلس عليها : مرفت. د

 !! ليه بقى ؟: حييى/د

أنا اشتغلت معاها ىف اللبس شويه فابتدت تلبس: مرفت. د
 حاجات شيك جذابة

 هوا ِقِلق؟ْْ: حييى/د

 أصله ما ستحملش ده، من : مرفت. د
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 . نا مالنا بقى، يتفلقإح: حييى/د

ماستحملش إن احنا خليناها تغري ىف لبسها شويه : مرفت. د

هى ما بتبصش آده وال آده؟ ىف بالد بره بيعملوها: حييى/د
، إحنا ما لنا برضه، آل"طـّنـش وانا طـّنـش"باتفاق ضمىن، 

واحد يتصرف باختياره ومسئوليته ما دام مش صغري، الناس مش
تمعات زى بعضها، إنىت قولىت ىل إهنا حمجبهزى بعضها وال اجمل
 باين، هى بتصلى ؟

 آه بتصلى : مرفت. د

هوا الدين ممكن يساعدها ىف املوضوع ده، وممكن: حييى/د
يلخبطها، أصل الدين نفسه مش حاجة ثابتة ىف آتاب مدرسى زى
جدول الضرب، آل واحد عالقته بالدين ما يعرفهاش غري ربنا،

 دينها السماح وتفىت لنفسها وتعتربه متجوزهى ممكن تاخد من
وتفّوت عشان حتافظ على ميكانزماهتا اللى شغالة بيها
سبعتاشر سنة، طبعا ده صعب عليكى ميكن عشان إنت مسيحية،
لكن املسألة مش مسيحية أو مسلمة، املسألة آل واحد بيستعمل
الدين زاى، إليه، أو ميكن هى تقلب الناحية التانية، وتربر
غضبها وقلقها، وبدال ما تكمل ىف اجتاه الرفض ألن آن األوان
وده حقها ونضجها، تلزقها ىف إن ده منكر وهى بتغريه بلساهنا
وبعدين بطالقها وآالم من ده، برضه ما لناش دعوة، ال إحنا

هى مسئولة ىف مجيع األحول، وهى زى أى حد. بنفىت، وال احنا هى
وليتها، واحنا عامل مساعد،آبري فهمان الزم تتعلم من مسئ

وهو برضه مسئول، بس هوه طايح ومش على باله، آمان هو مش
العيان بتاعنا، ما نقدرشى نتدخل ىف أموره إال لصاحلها إذا
عرفنا، أو لصاحله إذا طلب املشورة وزهق من اللى هوا
بيعمله، أو من اللى هوا فيه، أو خاف من اللى هى ممكن

 لنفسه مش بس ليها، إحنا مش وظيفتناتعمله، وجه لالستشاره
 .نروضها له، وال إننا نفرآشها حلسابنا من غري ما ندرى

 : تعقيب عام 
 برجاء مراعاة

وضوح الرؤية وشفافية معرفة دين املريض واملعاجلة،  )1
 .وأمهية ذلك

صعوبة التقمص من املعاجلة، وأمهية االعرتاف به،  )2
 .وفائدة ذلك

علومات وزيادهتا واستيضاحها طوللزوم آفاية امل  )3
 .الوقت

احلذر من اإلسقاط من املعاجلة، أو املشرف، على املريضة  )4
 .أو زوجها

 .مناقشة الفروق الثقافية بني اتمع الغرىب وجمتمعنا  )5
 .أمهية حسن التوقيت وضرورة االنتظار )6
قبول عدم الفهم وصعوبته، مع الرتآيز على النتائج )7

 .ة واألعراضواملسري
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