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אא−502 א، א، )6(אמ،

 !!)إن شاء اهللا(احللقة األخرية

 ...عزيزى

مرة أخرى، نأمل أن تكون قد قرأت النشرات الىت قدمنا
 :هذه النشرة فيها هذه احلالة، قبل قراءة

16-12-2008 ،17-12-2008 ،30-12- 2008 ،31-12-2008 ،
13-1-2009 

ات دالة مما سبق نشره، قد يطول بعضهاوسوف نعرض مقتطف
بتكرار قد يبدو ممال ألصحاب الذاآرة احلادة، وقد يبدو

 .على حممل التأآيد والتوضيح الضروريني  ضروريا ملن يأخذها

 شكرا

 احلالة   مقتطفات من تاريخ

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب.... 
 ويصوم من صغره  يقعد ىف البيت أآثر األوقات، بيصلى

حكى عن خربات جنسية صعبة، فهو يقول أن اثنني....... 
من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف ظروف يستحسن

 :أن نعيد حكيها بألفاظه

فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على.... 
آده، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول

والدى شد علىَّ  ميكن لْواىن رايح اذاآر مع صحاىب،  ألهلى
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قاىل إنهماآنتش رحت

صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل 36مصورىن 
لو ماجتش  مرة باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل

، آنت ّىف حاجة غلطآنت باحس ام عاملني  حا جنرسك بالفضيحة،
ولد وخايف ينزل،  خايف اخلـّـف، آنت حاسس إن انا ىف بطىن

 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

 داليا. د: مقتطف من املناقشة مع مقدمة احلالة
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 :حييى

وعالقتها باألساطري(، و الظاهر إن احلواديت ..... 
  ،وإهنا آلمة أنثوية أآرت  ،"بز"انتبهت لكلمة ) وثيقة

رجل الراجل عالمة األنوثة" بز"فالظاهر إهنم اعتربوا إن 
،"بز"يعىن، جمرد رمزعشان آلمة " رمز"إللى ىف الراجل، 

الغلبان ده مش ختريف  فالشعور باحلمل اللى قاله الولد
آله، ده شعور إنساىن، أنثوى ىف املقام األول، ممكن اخلربة

ون حّرآتالسخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تك
جانب داخلى جدًا ىف ترآيبه األساسى،هو ّملا قال لك  ،......،

ماآانش جمرد بيتخيل، ال دا ميكنأنا آنت حاسس إن ىف بطىن عيل 
للجانب اللى احترك ده،  آان بيعّبر عن استقباله الداخلى

،تانية ده جمرد فرض ميكن يساعدنا، مرة وميكن حىت ترحيبه به
بدرجات استمرت، وخلربة ابتدت حب استطالعيعىن انا رأىي إن ا

، فحّرآت اللى حرآته ىف الوادمتفاوته من القهر والرضا
فبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلى من نوع آخرالغلبان ده، 

يعىن عشان يسّكت اللى احترك جواه ده،  )دون أن يدرى طبعا(
يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بس استثريت
عشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك فيها، ال، دا ميكن أثارت معاها

 ،اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىنطبعا آل ده حماولة مىن للفهم ال أآثر، ييجى يا  
  الولد ده يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضه
هالقهر الداخلى إللى بيظّبط بيه احلتة دى اللى احترآت في

 ، وهو ناشئ دلوعة، وآخر العنقود،غصنب عنه

 مقتطف من التعليق األخري

سكر  جتيب طفل حيصل على لذة من آوب فيه  ، ملا......،
ده مصدر لذته، وىف نفس الوقت يالقى إن  مسموم، ويالقى إن

 الناس بتقول له من بعيد لبعيد، من غري منع حقيقى، حاسب
عليه إنه يشرب منه،  بواده فيه سم، وبرضه يالقيهم بيغص

عشان يسمحوا له يفضل معاهم مثال، تالقى احلكاية  قال إيه
بقت مش مفهومة، يكرب شوية يالقيها عيبة آبرية اللى بيعمله
ده، سامح اتزنق، ييجى حياول يقول للعيال السفلة دول

يتلكك ويقول ده هتديد ما هو  يالقى جواه بيقول آه،  "أله"
 غصنب عىن، 

  إيه بقى اللى خاله يبطل ىف اآلخر؟ ىف الغالبطب  
آربت، آربت، آربت، بس ما وصلتشى للوعى العادى اللى  "الأله"

بنستعمل فيه اإلرادة الظاهرة ومنتنع عن اللى احنا اآتشفنا
إنه مش عايزينه قوى آده، أو متنه غاىل جدا، إمنا فيه وعى

ده، فراح حبجمها املتزايد" الأله"تاىن برضه وصلته نفس 
الوعى اخلفى ده، وباين عليه إنه وعى قوى جدا ومستبيع،

للى جارى ده، وبعدين" أله"راح قايلها ومعممها، فطلعت 
، لكل حاجة، زى ما يكون شاف إن االحتياط واجب،"أله"بقت 
ألى بىن آدم يبص  "أله"ألى لذة،   "أله"ألى رغبة،   "أله"  بقت
   ألى حرآة،   "أله"ألى أآل،    "أله"له، 
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النوع ده من الوجود من غري أحرتمأنا باقدر .. "....
منظرة وال فوقية، حاجة آده هلا عالقة خبلقة ربنا اللى انا
شاورت له عليها، ما هو مش معقول ربنا خيلق واحد مش حمرتم،
تبقى مش صعبانية، إنت بتعدى التشويه وتبص وراه تالقى
خلقة ربنا موجودة مستخبية مستنياك تشوفها، آدى آل

 .احلكاية

مث إنه وصلىن إنه فعال مكافح زى ما قلت له، وهوا.... 
أنا مكافح؟ أنا آان قصدى: استغرب، فني الكفاح ده؟ قال ىل

إن اللى ما قدرش يعمله بوعى الصحة، ألن أهله ما مرنوش
دا إذا آانو  الوعى الظاهرى بتاعه إنه يقول آه وأله،

"ذات"قصدى مسحوا من أصله إنه يبقى له وعى ظاهرى، 
، أعتقد إن سامح اللى اتكون قرب"سامح"خصوصية، يعىن 

املراهقة بعد ما اتنسى قبل آده اتكون بالزفت ده اللى
جه وعى املرض جنح ىف اللى فشل فيه وعىأذاه بالشكل ده، 

أظن أنا قلت  .، بس التمن آان املرض الشديد قوى دهالصحة
ا قدرتش تعملهإللى م   له إنت آافحت باألعراض املرضية

 . باإلرادة العادية

 مقتطفات من حالة التدريب عن بعد

 )28(اإلشراف على العالج النفسى 

سنة، غري متزوج، من 29عندى عيان عنده  :مصطفى مدحت. د
موظف ىف شرآة الصبح وبعد الظهرحمافظة ىف الوجه البحرى، 
، هّوه جاىل يشتكى...........،..بيشتغل مؤذن ىف األوقاف

بأفكار بتلح عليه إن عنده الزهرى، وتغيري ىف حجم العضو
 .التناسلى، وإنه خايف إنه ممكن يتقلب ست

؟ ماعادش حد بيتكلم عنه"بالذات"ليه الزهرى  :حييى.د
 .دلوقىت

هوَّ آان عنده أعراض اآتئاب  ،.....،. :مصطفى مدحت. د
قلة النوم، وقلة األآل، عدم االنتظام ىف العمل،: برضه، يعىن

تاريخ  حكى ىل.ىف اجللسة الثالثة   ،................وآده،
جنسى مليان، بدأ بانتهاك، واستعمال، وهّوا عنده مخس سنوات

لكن ده حصل مرة واحدة،) سنة 18واحد سنه (من أحد اجلريان 
وبعدين العيان بيقول إنه بدأ العادة السرية وهو عنده مخس

وبعد آده ألعاب، .....................،سنوات برضه،
جنسية خفيفة من الظاهر مع عيال قده، وملا بقى عنده عشر

 سنوات بدأ ممارسة مع احليوانات، وبالذات القطط 

ةامشعىن القطط يعىن؟ دى أصعب حيوانات ىف احلكاي :حييى.د
دى؟ تفتكر تفرق؟ املهم، إنت عارف إن ىف األرياف حكاية
احليوانات دى آتري لدرجة إهنا ساعات تبقى مرحلة عادية وهى
ميكن هلا عالقة باللى بيشوفوه بني احليوانات، فيه حاجة

 تانية؟
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أيوه، هّوا برضه عمل مع طفل عنده تسع :مصطفى مدحت.د
 . سنوات بس مش آتري

 هه، وبعدين؟ :حييى.د

سنة بدأ ممارسة 16ابتداَء من عند  :مصطفى مدحت. د
 مثلية بالتبادل مع أوالد ىف سنه 

سنة عمال يتنقل بالشكل 21حلّد سن  5يعىن من سن  :حييى.د
 ده، مابطلشى

سنني 8بالنسبة للتعب اللى بدأ من  :مصطفى مدحت. د
آانت زادت ممارسته للعادة السرية، وىف مرة أثناء ما

مل ىف منطقة الشرج، ودى آانتبيعملها حس بكرشة َنَفس، وأ
 .بداية التغري

هل بيؤم الناس ىف.. إنت بتقول انه شغال مؤذن :حييى.د
 الصالة؟

هو بيأذن وبيقوم.. ما حصلش.. أل :مصطفى مدحت. د
 .بأعمال النظافة َبْس

 بقاله قد ايه متعني مؤذن؟ :حييى.د

 سنني 10تقريبًا  :مصطفى مدحت. د

 .لعيا بسنتنييعىن قبل بداية ا :حييى.د

قال.. ملا آلمته عن شغالنة املؤذن دى  :مصطفى مدحت. د
 .هو ممكن يبطل أى شغالنه إال الشغالنه دى: ىل

 سألته ليه؟ :حييى.د

قال إهنا بتقربه اآرت من ربنا، بيحس :مصطفى مدحت. د
 إنه فيها بيالقى نفسه

 مش فيه تناقض برضه بني الشغلة دى والتاريخ ده؟ :حييى.د

أيوه، بس هّوا ما جابشى سرية ألى عالقة :صطفى مدحتم. د
 بني ده، وده،

السؤال بالنسبة للعالج النفسى،.. السؤال بقى :حييى.د
 دى حالة زمحة قوى

7"أنا مستغرب إن ىف الفرتة القصرية دى  :مصطفى مدحت. د
بس، رحت شايف إن العيان اتلّم بسرعة اآرت من اللى" جلسات

اضه، ومن تارخيه املليان ده، فبقيتآنت متوقعها من أعر
قلقان من اللى حصل آده يعىن مثال ماآانش عنده أمل إنه
يتزوج خالص وماآانش منتظم ىف الشغل لدرجة انه آان عايز

، ويعمل"يتحرك"يبطله، بعد شهر واحد لقيت أن العيان بدأ 
يصلح حاجات ىف البيت، يعامل الناس: حاجات ماآانش بيعملها

نتظم ىف الشغل، بيفكر ىف مستقبله، وىف جوازه أناآويس، بي
 .استغربت
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تقصد العيان مش بس احتسن بالنسبة لألعراض، دا آمان :حييى.د
 بقى يبادر ىف حاجات، من غري ما حد يقول له، إنت زعالن ليه بقى؟

 هل ممكن حيصل ده آله ىف فرتة قصرية زى دى؟ :مصطفى مدحت. د

 الربآة فيك يا أخى،  :حييى.د

نا مش متأآد إن آل اللى قاله، هل، بس أ...........
ناخده على إنه حقيقة، وال خيال؟ جيوز آله صح أو جزء منه
صح، مثال حكاية القطط دى مش مألوفة ىف الفالحني، زى ما يكون
املسألة عايزة مراجعة، هّوا عموما ىف الفالحني احلكايات دى
عندهم عادية، وبتعدى املسألة من مرحلة ملرحلة، وما

ى آتري، لكن مش بالكثرة دى وال التعدد ده، والبتعلقش
بالتنوع ده، أنا مش متأآد، وبعدين بالنسبة للعادة

"ذروة"سنني هل آان فيه  5السرية مثال اللى بدأت عند سن 
، طبعا مافيش قذف ىف السن دى، إمنا ىف البنات)أورجازم(

 .، ىف األوالد مش متأآد"ذروة"الصغريات ساعات يبقى فيه 

انتصاب من غري قذف، إمنا هّوا آان فيه: مصطفى مدحت. د
 "ذروة"بيقول آان فيه 

االنتصاب ممكن، بس الذروة واسعة شوية، مث إن :حييى. د
الكالم ده بداية من سن مخسة، دى الفرتة اللى فرويد بيقول
فيها إهنا فرتة آمون، إمنا اجلدع ده ما بطلشى، حسب آالمه، وزى

قعد نشط طول الوقت بدرجات متفاوتة لكنما يكون اجلنس عنده 
مش لدرجات وأنواع االحنراف اللى هّوا حكاها، وبرضه ميكن ده
خاله قعد يكرب من غري استقطاب بني هوية ذآورية وبني هوية
أنثوية، فقعد ِمَمشى نفسه يا إما باخليال يا إما بشوية واقع،

 .ينفعشحلد ما بدأت الوساوس والرهابات تنبهه إنه آده ما 

 أيوه مع بداية العيا هوه بطل آل ده: مصطفى مدحت. د

واهللا ما انا عارف بطل ممارسة وال بطل ختيل،: حييى. د
الظاهر إن النمو اجلنسى بتاعه ِمِشى متوازى ىف آل االجتاهات،
ومش بس النمو اجلنسى دا باين منو القيم أيضا، يعىن هو مؤذن

يقرب من"اللى بتخليه  وبيالقى نفسه ىف شغلته الدينية دى
، وىف نفس الوقت هو موظف بعد الضهر ىف شرآة، وال عمره"ربنا
مشاعره، وال احلكاوى اللى بيحكيها بشغلة املؤذن، أو ربط 

بصورته وهّوا على املأذنة بيأذن، أو بيقيم الصالة، وال عمره
 .حكى لك عن شعور بالذنب وهو عمال بيأذن وال هوه ّمهه

حكاه ده حقيقى، أو جزء منه حقيقى، سواء آان اللى
، أنا شايف إنه ما دخلشى21فالظاهر إنه قعد آده حلد سن 

، احلكايات مشيت جنبمع نفسه معارك وصراعات وآالم من ده
، قام حاول يلم نفسه مابعضها حلد ما لقاها آفاية آده بقى

قدرش، فظهرت األعراض النفسية قلق واآتئاب ووساوس ورهابات
، أنا بافرتض إا ظهرت علشان يساعد نفسه إنهمن دهوآالم 

فّخوف نفسه. ميتنع، راح جلأ ألقرب حاجة متنعه من املمارسات دى
، وبعدين ملا انت طمنته على حكايةمن إنه ميرض بالزهرى

 .الزهرى دى، نقل على اإليدز
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زى ما يكون هوه راح عامل ضمري أو والد من خالل املرض،
ين من اإليدز ملا انتخوفه من الزهرى، وبعد  يعىن من خالل(

عشان حيوش نفسه، وحيوش خياالته  ، عمل آده)شرحت له طب
برضه، يعىن استعمل املرض آمرحلة، وبعدين ما صّدق لقى العالج
النفسى معاك، شبط فيه، ألن املرحلة مرحلة، عشان آده انت
تالحظ رغبته ىف العالج، وإنه بيجيلك بانتظام من حمافظة

آل أسبوع، يعىن املرض هنا عمل عنده دورسفر ساعتني   عايزة
إجياىب، وبعدين ملا جالك وشعر بالسماح، إنك ما حكمتش عليه

 .فاتّلّم أآرت وراح عاملها وخافف، فانت اختضيت

 أيوه استغربت: مصطفى مدحت. د

يا إما يكون منوه آان بيتحرك طول.............:حييى. د
ة، زى ما تكون آانتالوقت، واحنرافاته ما آاتش تثبيت ووقف

جتريب وْتعّدى، فهو جالك جاهز وآانت حرآية النمو عنده لسه
نشطة، فلما اطمأن لك وصّدق مساحك، راح عاملها وقال لك يا
واد ما فيه سكة أمان أهه، واختار العالج وإنه يكمل منوه،

 .بدل آل اهليصة دى، وبدل احلل باملرض برضه

 )إلعادة آما سبق التنويهبعد اضطرارى ل: (التعقيب احلاىل

 :نالحظ هنا باملقارنة بني احلالتني ما يلى

سنة 28سنة ىف حني أن عبد الرمحن عنده  17إن سامح عنده  - 1
، وبالتاىل ال نستطيع أن نعرف آيف سوف تكون)سنة 11بفارق (

 .سنة، حىت لو أخذ العالج مسارا جيدا 11حالة سامح بعد 

، من حيثيعمل، مل يدرسصال، مل إن سامح مل يدخل احلياة أ - 2
واقع االجناز، مل يعرتف به أبوه أو أمه إال بقدر االستجابة

إنه   ناسيني= جنب احليط = جبوار احلائط    مث رآنوه(لطلباته 
ىف حني أن عبد الرمحن دخل احلياة، والتزم بعملني، ومتسك) موجود

ر، دونهبما، ووجد ىف العمل املتداخل مع الدين ما أرضاه أآث
بني عمله - نظريا –أن يشعر بالذنب أو حىت بالتناقض، وحني خّير 

 !!ىف الشرآة وعمله آمقيم شعائر اختار األخري

إن سامح مل يتدرج ىف منوه اجلنسى مثل عبد الرمحن، فأول -3
  سنة، 14سنة، وبلغ سن  11معلومة عن اجلنس آانت ىف سن 

وليس من العادة) أثناء النوم(وعرف إنه بلغ من االستحالم 
السرية، وبعدها بدأ العادة السرية، وىف نفس الوقت تقريبا

 بدأت خربة املمارسة املثلية السالفة الذآر،

ىف سن مخس  أما عبد الرمحن فقد بدأ ممارسة فعلية -4
سنة، مث قال) 18(سنوات حني استعمله من الظاهر أحد اجلريان 
سنوات أيضا، وزعمإنه بدأ العادة السرية وهو عنده مخس 

آما مارس اجلنس مع حيوانات) آما قال(إنه آان يصل للذروة 
جنسية  سنة مارس 16متنوعة منذ ما يقرب من ذلك، مث من سن 

سنة، مث توقف 21مثلية متعددة متبادلة مع أقرانه حىت سن 
عن هذه املمارسات واستمرت العادة السرية حىت زادت مع

 االستشارة الطبية بداية التعب الذى أدى إىل
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على حد –واحدة    توقف سامح عن هذه املمارسات قبل سنة - 5
  من بداية املرض، وآانت وظيفة املرض آما افرتضنا أنه - قوله
قاهلا املرض برفض آل شىءهلذا املوقف الشديد الصعوبة، " ال"قال 

 معا، اللذة، والقهر، والناس، واألآل، واحلرآة، واحلياة

ساات األخرية مع بدايةتوقف عبد الرمحن عن هذه املمار -6
املرض، وذلك بفضل املرض أيضا الذى أرعبه من الزهرى

حىت امتد الرعب جملرد االحتكاك ىف األتوبيس، ومل حيتج) فاإليدز(
أن يصاب بذهان جممِّد مثل تلك االصورة الىت أعجزت سامح، وظل
يواصل العملني معا، وجاء يشكو من أعراض الرهاب من املرض

 ط التناسلى فق

مبجرد أن تقبـّل زميلنا املعاجل البادئ مريضه عبد -7
الرمحن، مبا أمسيناه اجلهل اجلميل، وشرح له صعوبة أو استحالة
إصابته بالزهرى هكذا، وحىت بعد أن استبدل عبدالرمحن اإليدز
بالزهرى لفرتة ما، مبجرد أن اطمأن عبد الرمحن أن معاجلا

نه ىف أن يواصل حياته دونطيبا مسحا قد استوعب تارخيه، وعاو
نصائح مباشرة، أو لوم أخالقى، مجع عبد الرمحن نفسه، واستمد

ىف نفس الوقت من املعاجل، واستغىن عن األعراض املنع املسامح
وحتسن خالل أسابيع، فأصبح أآثر مبادأة، والتزاما ىف البيت

 والعمل، وتوجه حنو قرار الزواج برغبة وجدية

ر، ومنوه املغلق املشوَّه، وصلته حماولةسامح بسنه األصغ -8
استعمل املرض لريفض  ، مبعىن أنه"مكافح"الطبيب الكبري أنه 

الضعف وتلك  يستطع رفضه أثناء صحته وهو بكل ذلك  ما مل
آل هذا القهر واحتمال مشارآته ىف القبول  اهلشاشة أمام

تعودًا على اللذة، وقد بدا حرصه على الشفاء أثناء
لة، فكان مظهرا آخر حملاوالته املكافحة إلنقاذ نفسه،املقاب

آما أنه تقبل حماولة الطبيب احرتامه أيضا بشكل مل نتوقعه،
وإن آنا استبعدنا تصديق أن هذه الرسالة الصعبة،

قد وصلته آما بدا من املناقشة احلوارية، بالقدر) االحرتام(
 الذى قد يعينه على بداية جديدة الستمرار منوه

 الصة ومالمح فروض جديدةاخل

 :يبدو من هذه املقارنة السريعة ما يلى

إن النمو اجلنسى ال ينفصل عن النمو عامة، وبالذات منو-
 ، وتشكيل الذات "العالقة باآلخر"

إن البداية املبكرة للتعرف على اجلسد، فاجلنس، ولو حىت-
ال حيبس اجلنس مستقالآانت بدايات سيئة أو خطأ بشكل حمدود، 

 . عن بقية مسارات النمو

وهذا ليس مرادفا للشائع عن الدعوة إىل الرتبية-
اجلنسية، إن ما يسمى تعليم اجلنس ىف املدارس دون جو ثقاىف
عام، يتصف باملسامية واحلرآة والنور واحلوار، قد يكون
تلقينا حتفيظيا يقوم به من مل يعرف جوهر وال روعة وال وظيفة

 قطع هذا املشوار التطورى الطويلاجلنس البشرى بعد أن 
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، والتفاهم ىفمن السماح باملعرفةإن جرعات مناسبة-
هو أمرالنور، وال نعىن بذلك السماح التمادى ىف الظالم، 

 آثار إجيابية  وارد وقد تكون هلا

مع أنه  هناك شكل من التساهل يبدو وآأنه السماح،-
اإلغفال باإلنكار، والتجاهل،  عكسه متاما ىف النهاية، وهو

والثقة املفرطة ىف غري حملها، وهو ما حدث غالبا بالنسبة
السماح ال يعىن غفلة الوالدين، بل إنه العكس متاما،. لسامح

  هو النتيجة الطبيعية جلو عام من احلرية واحلرآة، يتيح
 .ى يتيح الرتاجع والتعلمالفرصة لنمو طبيعى، بالقدر الذ

قد يأتى السماح ليس من تراخى قبضة السلطة، بل من-
، آماإحكامها الواعى، لكن دون قهر جاهز وترهيب متواصل

من تواتر املمارسات -آما ىف حالة عبد الرمحن –قد يأتى 
التجريبية العابرة بشكل عام ىف سن النمو الباآر، األمر

من التجارب–ذاتى بالدخول واخلروج الذى قد يرتتب عليه مساح 
 بشكل يساهم ىف النمو ال يعوقه -واقعا أو خياال

لتواتر املمارسة  حىت لو جاء السماح بشكل عام نتيجة -
بني معظم من هم ىف سن معينة، أو جاء من خالل جمال تربوى

هذه التجارب  مساّمى متفاهم، فإنه يتيح الفرصة أن متر مثل
، بل وقد ترتك آثارا إجيابية ىف ايةضمن جتارب النمو

 النهاية إذا مت استيعاهبا ىف ظروف مناسبة

إن هذا السماح، أو التفهم، ىف النور، أو آل ذلك -
اجلنسية"معا، ليس له عالقة مباشرة مبا ذهب إليه فرويد عن 

فهو أقرب إىل، وال عن عقدة أوديب وما شابه، "الرضيعية
من التاريخ البيولوجى واجلنسى جتليات حمدودة من عينات

تلو األخرى ىف  واألسطورى لنمو اإلنسان عامة، تتطور الواحدة
 تداخل سلس ما استمر النمو ىف التوجه الصحيح

 النمو اجلنسى وبقية مسارات النمو

تنمو) أو حيوية بصفة عامة(ال توجد وظيفة بشرية 
منفردة متاما، لكن توجد ظروف غري طبيعية تعوق إحدى
الوظائف عن النمو الطبيعى جنبا إىل جنب مع سائر الوظائف،
حيدث هذا النمو املتواآب ىف احليوان مثلما حيدث ىف اإلنسان،
لكن األمور ىف اإلنسان أعقد وأروع، وذلك مبعىن أن النمو

)العالقة باآلخر(املعرىف، والنمو الوجداىن، والنمو العالقاتى 
جنبا إىل جنب ىف خطى متوازية وآل نواحى النمو األخرى، تسري

من وجهة نظرى –متكاملة ىف نفس الوقت، بل وهذا أيضا 
هو ما يتم بالنسبة لنمو العالقة املتناسفة مع –اخلاصة 

األآوان املمتدة إىل وجه احلق تعاىل، وهى العالقة الىت تنظمها
 . أصول األديان قبل أن تشوه 

يبدو أن الذى حدث مع عبد الرمحن أنه قد مسحت له ظروف
ثقافة طبقته االجتماعية، ىف بيئته اجلغرافية، أن تنطلق

  ىف -نسبيا –مسارات النمو ىف جماالت خمتلفة بدرجة متوازنة 
مساحة رحبة، وحبرآية، تسمح باإلقدام بقدر ما تسمح بالرتاجع

 تعلما وغري ذلك، 
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دم شعوره بالذنب من ناحية، وافتقاررمبا هذا هو ما يفسر ع
الذى يقربه من(املعاجل واملشرف إىل فهم عدم تناقضه ما بني عمله 

 وبني ممارساته املتنوعة املتعددة املتنقلة،) ربنا

ىف نفس الوقت، حني وصل األمر أن تتواصل بعض هذه
الىت رجحنا أن بعضها أو رمبا آثريا منها آان ختيال(املمارسات 

قعا، علما بأن التخيل قد يؤدى نفس الوظيفة، فهو وعىال وا
أقول حني وصل األمر عند عبد الرمحن أن متادت بعض هذه) آخر

املمارسات أطول مما حتتاجه خطوات النمو، ووجد نفسه غري قادر
على أن يضع هلا حدا، ظهر املرض خيّوفه، بالوساوس والرهابات،

مجيل، قبـٍَلـه آله على فتوقف، إىل أن وجد طبيبا يتمتع جبهل
بعضه، فجمع جتاربه، واطمأن إىل طبيبه وشفى ىف سبع أسابيع

 آما الحظنا) على األرجح(

أما ما حدث لسامح فيبدو أنه عكس ذلك متام، آل ما وصله
دين هو تعليمات سطحية عابرة دون ممارسة أو قدوة،  من

هىمن أبوين ختلوا عن مسئوليتهم بطيبة   وصله ذلك ومثله
لألسف غفلة، فانطوى على نفسه، ومل جيد حىت تعويضا ىف دراسة

   منتظمة، أو عمل ملزم،

مل يعرتف به أحد تلميذا أو عامال أو حىت إبنا، وحني وجد
من يعرتف به جاءه االعرتاف ملوثا قاهرا، لكن عمقا ىف داخله

 . اللذة واالعرتاف معا، فكان ما آان: استقبله بشقيه

معامل للحرآة، واملثابرة،  سامح أية مل نالحظ عند
والتجربة واخلطأ، اختزل آل وجوده ىف هذه الزاوية الشائهة

فال موضوع، وال إجناز، وال دين، وال شىء إال هذا  واملشوهة،
 املزيج املتداخل من القهر واللذة،

مل تقم آل هذه املمارسات القامعة بدور منائى، بل بالعكس
لذى عرى الثنائية اجلنسية من جهة،أدت إىل هذا النكوص ا
 فرصة رفض اجلارى بإرادة واعية،  وفاقم املأزق الذى جعل

حىت يطلق مسار النمو، ومستحيلة، فظهر املرض ليؤدى وظيفة
 الرفض الشامل هبذه الصورة اخلطرية

* * * * 

 :ملحق النشرة

هذه الرسالة تعقيبا على ما أميمة رفعت. من دوصلتىن 
–آان قد نشر من حلقات حول هذا املوضوع أنشرها فيما يلى 

باب استشارات"أو ىف " بريد اجلمعة"  بديال عن نشرها ىف
حىت ال أضطر لإلعادة للمرة الكذا هناك، أنشرها مع" مهنية

 . تعقيب حمدود، يلحقه مقتطفات مما سبق ذآره

 " عن إحتمال الربط بني حالة سامح وحالة اإلشراف عن بعد   "......

 من نص الرسالة

عندى حالة أعاجلها منذ ما يقرب من شهر هى مزيج من
 إبنة إمام مسجد ىف إحدى  سنة 32مريضة لديها . احلالتني 
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املريضة .سنة تقريبا 18اإلسكندرية منذ ، مت نقله إىل احملافظات
هى األخت الوسطى لستة إخوة و أخوات، وهلا نشاط جنسى مستمر

بإساءة األخ األآرب هلا جنسيابدأ . عاما 22حىت  عاما11منذ سن 
نفسها إلبن اجلريان األصغر ، مث إساءهتا هىهى واألخت الصغرى

مع) آاملة  ليست جتارب( جنسيا، مث املمارسات اجلنسية املتعددة 
 ، بدافع التجربة والفضول آما تقولشباب خمتلف 

 التعليق

 شكرا، على إعطائنا هذه الفرصة....   

مبا أشرت إليه حاال  ذلك ألن هذه البداية ليس هلا عالقة
بالنسبة حلالة سامح، واألهم حلالة عبد الرمحن أساسا، بل إا

 تقريبا،  تتيح ىل الفرصة أن أوضح أا متثل العكس

إن السماح الباآر، ىف ظل االنفتاح واملسامية والصراحة
واإلحاطة، للرتاجع، هو الذى يتيح فرصة لنمو الوظائف
النفسية والبيولوجية ىف مسارها الطبيعى ومن بينها
الوظيفة اجلنسية بشقيها اللذى والتواصلى، أما البداية

متأآدا إنهنا ىف هذه احلالة فهى تبدو متأخرة، وأنا لست 
آان هلا عالقة بوظيفة الوالد الفاضل أم ال، خاصة أنه وجه

 إىل التعليم األزهرى حتديدا، 

الفرض الذى افرتضته ىف آخر  هذه البداية ال تثبت أبدا
.تكوىن قد قرأتيها بعد يا د  وأنت معذورة، فأنت مل(حلقة 
وال هى تشري إىل نفس احتماالت اخليال والتنقل )أميمة
جربة باملراجعة لالستفادة، الىت مارسها عبد الرمحنوالت

 .)والىت شرحناها حاال ىف الفرض األساسى(

يبدو أا بداية تواآبت مع سن بلوغ هذه الفتاة، بعد 
فرتة ال نعرف ماذا جرى للوظيفة اجلنسية فيها من حيث االحرتام
  واالعرتاف والسماح واحلوار، فبدت مثل هذه البداية مبثابة

 .هكذا  قفزة تعويضية شاطحة شائهة

مث إا آانت بداية جاءت من خارج املريضة، من األخ، الذى
ال أعرف سنه آنذاك، والذى مل يتوان أن ميتد نشاطه احملارمى

 إىل األخت األصغر، 

، فبدأت مع إبن!!"مل تقصر بدورها"  مث إن مريضتنا
 اجلريان الذى ال أعرف عمره، 

أساءت هى"حتديدا ماذا تقصدين بتعبري  هذا، وأنا مل أعرف
هذا   ، وأنا أحتفظ ىف استعمالabuseويبدو أنك تقصدين " نفسها

 سن إبن اجلريان وما مت حتديدا   التعبري هنا، إال بعد أن أعرف

مث تأتى بعد ذلك ممارساهتا اجلنسية املتعددة مع شباب
اليةاخلي(خمتلف، فتصلىن غري ممارسة عبد الرمحن التجريبية 

تلك املمارسات السلسة الىت مر هبا عبد الرمحن حىت مع) جزئيا
وهى بنت،  احليوانات، املمارسات هنا أغرب وأبعد توقعا

 ووالدها هو ما ذآرت، فأتساءل عن حجم اخليال أيضا ىف ذلك، 
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من السؤال عن –ولو جزئيا–وهذا ميكن معرفته
 .املدى املكان، األعمار، اختالف التجربة،: التفاصيل

، فلهذه أيضاوال يكفى أن توصف بأا ممارسات ليست آاملة
درجات، أما أن توصف هذه املمارسات، وحنن ال نعرف عددها

فهى 22حىت  -11من سن  بالفضول وحب االستطالعحتديدا، توصف 
 مدة تتجاوز حب االستطالع آثريا،

 .هذا آالم املريضة، نسمعه وحنرتمه، مث نفحصه

 لةمن نص الرسا

أآثر تطورا  حىت آانت آخر جتارهبا................. 
مع خطيب هلا أجربها أبوها  ولكن ليست ممارسة آاملة أيضا

8به بعد أن ظل يرفض من اختارته هى ملدة  على اإلرتباط
بعد التجربة. أيضا  سنوات مل تكف خالهلا عن ممارساهتا معه هو
سنوات على 6  هوس منذاألخرية إنكسرت و دخلت املستشفى حبالة 

 اعتقد ما

 التعقيب

مع هذه الفتاة، ينبغى احلذر من احتمال إسهام اخليال ىف
نسج هذه احلكايات، خاصة بعد أن تبني أا معرضة لذهان اهلوس

 .الحقا

ال ميكن اجلزم بطبيعة ومنطق سبب رفض والدها هلذا الذى 
ذ هذهاختارته، وظل يلح عليها طوال ست سنوات، فينبغى أخ

املعلومات حبذر وتدقيق، فهل آان هذا اخلطيب من بني من آانت
وإىل أى مدى آان  متارس معهم نشاطها من باب حب االستطالع؟؟

جادا؟ ما أسباب الرفض تفصيال، املرة تلو املرة؟ مث من هذا
الذى أجربها والدها على االرتباط به، وهل ظلت متارس اجلنس

 .، أم مع خطيبهامع الذى اختارته ست سنوات

هى تلك التجربة األخري الىت آسرهتا، أهى املمارسة  مث ما
مع واحد مفروض عليها، مل يتزوجها بعد، أم  )غري الكاملة(

 !!مع من اختاره قلبها قبله؟؟

أميمة لنقص املعلومات، فكل حاالت. أنا ال ألومك يا د
، وهىاإلشراف عن بعد ال نناقش فيها إال املعلومات املطروحة

، وهذا عكس األمر ىف باب)مثل حالة عبد الرمحن(ناقصة عادة 
مثل حالة سامح الىت استغرقت ست نشرات آما" (حاالت وأحوال"

، لكن املسألة ىف حالة مريضتك هنا غامضة غموضا حيتاج)ترين
حبضورها –ألا إىل وقفة، وقد نشرُتها آلها برغم هذا النقص 

أنا وخشيت أن" فروضى"من  توضح جانبا - العكسى هكذا 
  يفهمه املتلقى بغري ما قصدت،

من املمارسة املتعددةأميمة تبني نوعا . حالتك هذه يا د
الباآرة، الىت تشوه وتقزم وجتهض أى منو حقيقى لوظيفة
بيولوجية رائعة حتتاج أن تتواآب فيها الوظائف معا حبرآة

 . والتعلم مرنة، وجتارب ىف النور، تسمح باحلوار والرتاجع
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إن لك الفضل أن ترينا أنه حىت لو آان األب الفاضل هبذه
الصورة امللتزمة اآلمرة باملعروف، الناهية عن املنكر، فإن

ممارسات يكوناالفتقار إىل جمال النمو الصحيح ال مينع من 
 .أفضل منها) الصحى والصحيح(الكبت 

مث إن إصابتها باهلوس بالذات، قد يرجعنا إىل التفكري ىف
احتمال أن يكون سلوآها منذ البداية هو درجة أقل من اهلوس

األمر الذى حيتاج) باإلضافة إىل خياالت خصبة(بشكل أو بآخر، 
معلومات أآثر وخاصة عن تاريخ املرض النفسى ىف األسرة وغري

 . ذلك

 من نص الرسالة

جاءتىن وهى تلبس قناع الواعظ، ال تكف عن) مث..... (
قراءة اآليات القرآنية واألحاديث، وهو يسري بالنسبة إليها

  الطاعة وتأمث فهى خرجية آلية ازهرية، وتتهم اجلميع بعدم
 مث حتاول  آل من حوهلا و آأهنا تسقط آل خطاياها على اآلخرين،

 .إصالحها 

 التعقيب 

احتمال أن جتارهبا اجلنسية األوىل مل أعتقد أن ذلك يؤآد
  آانت نشازا  تكن جتارب منائية أصال، وإمنا األرجح أا

بدائيا، خمتلطا خبيال جامح ها هى حتاول أن تغطيه بقناع
دون لوم(الوعظ الذى استمدته من دراستها ورمبا من أبيها 

 ) بشكل مباشر  على أيهما

 من نص الرسالة

حكت ىل) بصعوبة شديدة ( ويا بعد أن بنينا عالقة س
 "\إنىت مشمئزة مىن ؟ " \: وتأنيب قصتها، مث سألتىن حبدة

أن تشمئزى مىن، جيب" \: أجبت بالنفى، فقالت بنربة أآثر حدة
احلقيقة أنىن إرتبكت ىف" . \آل إللى حكيتهولك قرف و حرام 

اللحظة، وسألت نفسى نفس سؤاهلا، ما السبب الذى جيعلىن هذه
لدَى فرصة للتفكري فرددت مبا جاء ىف مشئز منها ؟ مل يكنال أ

و بعد أن أمشئز منك، إيه اخلطوة" \: باىل ىف هذه اللحظة
ووجدت أنىن  آنت أآلم نفسى أآثر مما أآلمها" \اجلاية ؟ 
أريد أن أترآها، وهى أيضا تقبلت إجابىت ألهنا ال لسبب ما ال

  تريدىن أن أترآها

أنا أقرا تعليقك على حالة سامح، احلوار و تذآرت هذا
إنسانيته ووجوده بان قبول املريض مبا هو عليه، واحرتام

عن املسار هو من قبيل اإلحرتام وليس الشفقة،  برغم إحنرافه
"\ورمبا جييب هذا على سؤال املريضة وبالتاىل سؤاىل لنفسى 

 "ملاذا مل أمشئز منها ؟

 التعقيب 

نرفض مثل هذا الشعور من أميمة أننا مل. أذآرك يا د
 جانب املعاجل منذ بدأنا باب التدريب عن
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بعد، مث باب استشارات مهنية بالذات، ولعلك تذآرين أول
ففتحت لنا هذا الباب، وآيف  حالة أرسلت تستشريىن فيها،

أنك آرهت مريضتك، فشارآناك حقك ىف ذلك، أقول إنىن أذّآـرك
، فنحن بشر،آبدايةض أننا ال نرفض حىت االمشئزاز من مري

، ال أآثر وال"حنن"مبا هو  –آما آررنا مرارا  –ونعاجل املرضى 
مسموح به، ألنه وارد مبا هو حنن بشرااقل، فاالمشئزاز ومثله، 

، وىف نفسأننا ال نتوقف عنده، الفرق هو من حقنا أن نشمئز
بأن منارس) امليكانزمى(الوقت ال خندع أنفسنا ونسرع باإلبدال 

على مرضانا من أعلى وآأننا نساحمهم من موقع  فقةالش
امشئزازه بني يديه، مث  الذى يستطيع أن حيمل مسئوليةحكمى، 

يتقدم بالرغم من ذلك ىف حماولة احتواء نفسه ومريضه ىف إطار
أمشل واحدة واحدة، هو الذى ميكن أن يعايش ما أمسيناه

ه، وعلىالذى هو جوهر احلب البناء الذى نعني احرتاما "
هو ليس حبا باردا وال عقالنيا، بل لعله سوف يثبت أنهفكرة 

 . دون غريه" حب"الذى يستأهل آلمة 

 من نص الرسالة

التشابه الثاىن هو مع حالة اإلشراف عن بعد، وهو تغري
مل تلجأ لشبه الصحة، ففى يوم الدفاعات فجأة و إن آانت

 وأن تظهرالتخلى عن دور الواعظ   وليلة ٌقررت املريضة
وجهها القبيح للجميع، فأخذت متارس العادة السرية جبنون
أمام التمريض وتعلن ما تفعل أمامى وهى تطلب مىن أن

 أعتقد أهنا آانت تريد أن تعاقب نفسها ومل تكتف. أآرهها
بذلك بل رفضت متاما تناول أى دواء و آأهنا ال تريد أن تشفى

 على حقيقتها  و تريد أن نراها دائما

 التعقيب

ال أذآر أنىن ذآرت أن الدفاعات تغريت فجأة عند عبد
 الرمحن حىت إىل ما يشبه الصحة،

لقد طرحت هذا االحتمال ألميز بني التحسن الزائف، الذى 
إذا استمر ناجحا، وبني التحسن أيضاعلينا أن نقبله 

احلقيقى الدال على أن العالج قد أآمل مشوارا منائيا آان
 النصح،   ه وحده قبل أن يسألنااملريض يقوم ب

وهذا االحتمال األخري هو ما رجح لدّى فبينته خاصة ىف يومية
 )ومعك عذرك إذ أنك مل تقرئى بعد ال هذه وال تلك(أمس واليوم، 

أما ما حدث ملريضتك من ايار الدفاعات فهو حدث ىف
متاما، وقد جتلى املرض األصلى من النوعاالجتاه العكسى 

وهو يشري إىل ايار الكبت) اهلوسى االآتئاىب معا(املختلط،
آحيلة"وىف نفس الوقت إىل اخللف ) العادة السرية عالنية(

بالعزوف عن األآل والعالج، لكنىن مل أر ىف" انسحابية هروبية
 هذا أو ذاك أى عقاب للذات، 

 من نص الرسالة

 ...ا بالعالج بالصدمات وسنرى ماذا سيحدثأمرت هل 
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لقد سبق أن شرحُت لك تفصيال:أميمة.أميمة، يا د.يا د
أميمة ال. يا د  اآللية الىت أستخدم هبا هذا العالج العظيم،

نعطى املرضى صدمات من أصله، –وال أنت، املفروض يعىن  –أنا 
 Rhythmهذه ليست صدمات، وإمنا هى عالج تنظيم إيقاع املخ، 

Restoring Therapy ،وهو مبثابة أعادة تشغيل احلاسوب
ونتيجته تتوقف على آفاءة احلاسوب ونوع عطله، ولذلك فمن

هلذا" التوقيت"و" اإلعداد"املهم جدا ىف آل حالة أن حنسن 
العالج الرائع، حىت يأتى بأفضل النتائج وال أظن أن هذه

دا آافيا، وال أنىف حدود ما ذآرت إعدا –املريضة قد أعّدت 
جلسة" (تنظيماية"هذا وقته، ولكن هذا ال مينع من اعطائها 

وال تعطى الثانية إال إذا آانت االستجابة إجيابية،) واحدة
فقد تكون قد أُعدت هلا من خالل إخالصكم وحتملكم واحرتامكم هلا،

 .حىت لو تغلف بامشئزازك املشروع

 من نص الرسالة

 ىف التعامل مع شعور املرضى بالذنب ، دائما ولكنىن أجد صعوبة

 :التعقيب

ىف آل املراحل الىت شرحتيها لنا -بدا ىل أن هذه املريضة 
حقيقى ميكن أن ُيشعرها  آيان داخلى  مل يتكون لديها -

علما بأنىن ال أعترب الشعور بالذنب مزية أو(بالذنب 
نكسة حادة،  هو  ، ما حدث مؤخرا هكذا)ميكانزما بّناء أصال

تدل على تفاقم احلالة من جهة، وعلى أنه مل يصلها من آل
اجلهود اجليدة الىت بذلتيها أنت وزمالئك ما يكفى لكى تصدق

وال ذنبها(أا ميكن أن تستحق االحرتام، وهذا ليس ذنبكم 
 )بشكل مباشر

 وبعـد

نذآر القارئ الصديق بالعودة إىل نشرة أمس بالذات فيما
شرح هذا الوجدان املعرىف الفاعلى الذى امسيناهخيص حماولة 

وأيضا، )6-5عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام (االحرتام 
عن(برغم ما أوصيناه به ىف البداية أن يرجع إىل نشرة 

الىت حاورنا فيها )6-2اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 
 .املريض حول االحرتام

 شكرا وعذرا

**** 

الطبيب املعاجل   سوف نسميه هبذا االسم ابتداعا، علما بأن - 
  ".التدريب عن بعد"مل يذآر امسه أصال، آما هو املتبع ىف باب 

الوظيفة اجلنسية من"حني آتبت أطروحىت عن : ظةملحو - 
باالعرتافمل ختطر ىل تفاصيل ارتباطها " التكاثر إىل التواصل

بالوجود، مث العالقة باآلخر هبذه الصورة، وأنا أعرتف أنىن
أحتاج إىل مراجعتها من خالل هذه الفروض اجلديدة الىت

 نعايشها معا، ولسوف أفعل إن آان ىف العمر بقية
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