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 ؟..هل خيِفى عليها أنه يعاجل أصال

سنة حضرتك 27هو عيان عنده ...... :حممود فواز. د
بتيجله  :بأعراض جسدية آترية  من مخس شهور آان جئ حولتهوىل

دوخة آتري قوى، وقلق وتوتر وشد ىف العضالت، هو آان شغال ىف
ج منشغالنة فيها ضغوط آترية، وآان لسه خاطب جديد، وخار

خطوبتني ما نفعوش، وآان فيه مشاآل مرتتبة على اخلطوبتني
اللى حصل إىن ملا ابتديت اشتغل معاه األمور آانت  .دول

طبيعية، وظهرت حاجات ومواقف يعىن ىف العيلة والشغل، ومشى
  . احلال أحسن ىف أحسن

 طيب واألعراض اجلسدية ؟ :حييى. د

العيا مع ظهورهوا آان عنده خوف من  :حممود فواز. د
لكن أنا وهو قدرنا  لدآاترة آتري،  األعراض دى، وآان بريوح 

وابتدينا نشتغل باعتبار إن نوقف املوضوع دا خالص، 
يعىن حيصل شوية  ابتدا  نتيجة حاجات نفسية،  املوجود دا هو 

يرتقى،  حتسن آده، وحىت احتسن ىف الشغل بتاعه، وابتدا
وعالقتة خبطيبتة اجلديدة احتسنت  ثقتة ىف نفسة تزيد،  وابتدأت

ياه آل ده ىف مخس شهور، برافو، دا إيه دا آله، :حييى. د
 فيه إيه بقى بتسأل عن إيه؟

هو بس من حواىل تالت اربع ايام آده آان :حممود فواز. د
يعىن قعدوا  من زمان،  قابل واحدة زمليته، ما شافهاش

جوزة واحدآانت مت إا   يتكلموا مع بعض فعرف منها
بريوح لدآتور نفسى وخمىب عليها،  واتطلقوا بسبب انه هو

ده،  والعيان بتاعى آان طول الوقت آان ىف دماغه املوضوع
واتكلمنا ىف املوضوع يعىن هو خمىب على خطيبته إنه بيجيلى، 

انا قلت  فكرة انه هو يقول خلطبيته،  يعىن هو معارض شوية
تدوا مع بعض غري ملا يعرفها انهيب  له رأىي إن ماينفعش ام

 .وخايف من املوضوع ده  هو بييجى، بس هوا مش مقتنع،

ىف تفاصيل أآرت عن طيب، ما اتكلمتش معاه ليه  :حييى. د
حكاية زميلته إللى سابت جوزها عشان بريوح لطبيب نفساىن،

 وخمىب عليها، مش جايز احلكاية إللى حكتها له هى القشرة
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تانية هى السبب احلقيقىإللى على الوش، وفيه حاجات 
 لالنفصال؟ دا حىت ميكن هى نفسها ما تعرفشى السبب احلقيقى؟

جيوز، طبعا فيه حاجات تانية، ما انا :حممود فواز. د
 .قلت له ما تاخدش املسألة آده باحلرف وتقارن نفسك بيهم

احلكاية عايزة طيب ما انت ماشى آويس أهه، بس  :حييى. د
ن، عشان ملا تشور تشور وقلبك جامد،شوية تفاصيل زيادة آما

      وال إيه؟ 

هى فعال بتقول ان مها ماآانوش مسرتحيني :حممود فواز. د
وان هو آان عنده مشاآل مدآنها ظهرت بعدين، مش بس  لبعض

 إنه آان خمىب عليها العالج

شفت ازاى، دلوقىت جوز زميلته، أقصد طليقها :حييى. د
وهيه متجوزاه، هوه عيان نفسى،يعىن، بس انا باتكلم عليه 

أو على األقل عنده حاجة بتخليه يروح يتعاجل نفسى، ودا مش
والسالم، وانت عيب وال وصمة ىف حد ذاته، لكن أهو مرض نفسى 

عارف إن أآرت الصعوبات بتاعة مرضانا، سيبك من حكاية إيدى
وعيىن وفم املعدة وقلق واآتئاب والكالم ده، بافكرك إن أآرت

عوبات بنقابلها هى حكاية حماولة عمل عالقة حقيقية، دىالص
يا أخى صعوبة فظيعة عند الناس العاديني لوعايزين عالقة

، إمنا املطنش"آه"بصحيح، أقله املرضى بتوعنا بيقولوا 
مطنش، املهم فيه صعوبة تواصل، وميكن وصلت صعوبة التواصل

إىل صعوبة ىف ) اللى اتطلقت منه(بني الزميلة دى وبني جوزها 
االتصال احلميم ، ودا حاجة هلا داللتها أآرت من جمرد العجز

تبقى خطرية ملا يرتتب عليها خجل واهتزاز، مثال، مث إا ممكن 
ومن ضمن مظاهره إنه خيىب إنه بريوح يتعاجل ، وده يصعب
املسألة أآرت، يبقى السبب األصلى إللى هوه املرض أو اإلعاقة

شعوره إنه عامل عاملة وبيتعاجل، ويا: ه موجود ، وفوق من
آل ده الزم ترى اترتب على ده إيه بعد آده وملدة قد إيه ؟ 

 .حتطه ىف دماغك وانت بتحكم

 .بس مش قوى آده  ما انا حطيته، :حممود فواز. د

إحنا مش ىف حالة طليق زميلته دلوقىت، إحنا ىف :حييى. د
ني، وفشل، ودىحالة مريضك انت ، ما تنساش إنه خطب مرت

 التالتة

 ما هو عشان آده :حممود فواز. د

عشان آده إيه؟ ما قلتلناش، الزم نعرف :حييى. د
بالتفصيل برضه أسباب فشله ىف آل مرة، هو اللى فرآش؟ وال

ويا ترى سبب الفرآشة هو نفس مها، واحدة ورا التانية؟ 
السبب، وال خمتلف، أصل مسألة الرفض دى حاجة مش سهلة

 .نسبة للرجالة، ميكن أآرت من الستات غري ما بنتصوربال

دلوقىت طيب وهى حا تفرق إيه ىف قراره  :حممود فواز. د
بالنسبة خلطيبته اجلديدة، ما هو ىف اخلطوبتني األوالنيني ما

 .آانشى بيتعاجل لسه
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تفرق آتري، أوال الفشل ألى سبب آان، بيخليه :حييى.د
ميكن لدرجة تبوظها، حريص أآرت على استمرار اخلطوبة احلالية،

وده لوحده دافع إنه خيىب، ثانيا جيوز فعال إن فيه هوه شخصيا
حاجة بتبان للى بيخطبها بعد شوية، فبتسيبه، وده من ضمن
مهمتنا ىف العالج إن احنا نشوف الشخص ده بيكرر إيه ىف
حياته عشان يفشل آده، يعىن احتمال يكون فيه سكريبت آده،

يقول خلطيبته اجلديدة هو جمرد مظهروال آده، وخوفه إنه 
 خارجى لسكريبت داخلى بيتكرر بأشكال أخرى تفشله

 يعىن يقول هلا وال ما يقوهلاش؟ :حممود فواز. د

أنا : بصراحة ميكن أنا زيك، من حيث املبدأ :حييى. د
أفضل إنه يقول هلا، بس يعىن ما يبقاش مدب ويقعد حيكى هلا عن

 خطيبته ما تعرفهاشاللى قالته زميلته، طبعا 

 طبعا :حممود فواز. د

وبعدين يا أخى هو شخصيا شايف إن مرواحه :حييى. د
ما لو آده يبقى ممكن الشعور للعالج النفسى نقص وال إيه؟ 

 يوصل خلطيبته حىت لو ما قاهلاش بصراحة   ده

 .مش متأآد هو شعوره إيه بالضبط :حممود فواز. د

ن، هو لو وافق على رأيكآما  وبعدين فيه حاجة :حييى. د
إنه يقول هلا، يبقى فيه فرصة إنه حيكى هلا عن عالقته بيك
بطريقة بسيطة وواضحة، ميكن تفهم وتطلع أحسن منه، وبعد
آده إنت حتكمل معاهم لو وافقت، إنت من حقك ىف احلالة دى

ومدى تشوف خطيبته، وساعتها حتقدر تقدر شخصيتها، وحبها، 
اجات مش سهلة، ألن أحيانا البناتنضجها ، وطبعا دى ح

بيسألوا أسئلة تدل على خوف حقيقى، زى مثال هو املرض اللى
عنده دا وراثى، وساعتها بتكون منشنة على عياهلا وآالم من

 ده

ميكن ده إللى مش مرحيه، ومزود اخلوف :حممود فواز. د
 عنده، وهو مش ناقص فرآشة تالتة

حق، لكن املسائل الزم هوه عنده حق، وانت عندك :حييى. د
تتوضح بأآرب قدر ممكن، وبشكل مبسط ىف نفس الوقت، الناس مش
عارفة يعىن إيه مرض نفسى إال من املسلسالت، دا حىت الدآاترة
يا شيخ ومها بيستعملوا أمساء األمراض، ما بيبقاش ىف وعيهم
قوى هم قصدهم إيه باليافطة إللى بيعلقوها على العيان ،

يص، هو فيه مريض زى التاىن، حىت لو آان بنفسقال إيه تشخ
 نفس التشخيص

هى مش مسألة تشخيص، ده جمرد إنه بريوح :حممود فواز. د
 .أو ما بريوحشى، يقوهلا وال ما يقوهلاش

شوف أما أقولك، املسألة مش جدول ضرب، إحنا ىف :حييى. د
جمتمع طيب وغلبان، والرجالة مهزوزين جبد، وهى مغامرة ىف آل

 ألحول، وإذا آنت شايف إن التجربتني األوالنيني لسة مأثرين ا
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أخى استىن شوية، ميكن يكرب بالعالج، وزى ما فيه جامد، يا
احتسن ىف شغله واترقى ، ربنا يسهل وثقته بنفسه تزيد،
وساعتها يقول هلا ورزقه على اهللا، ويعرض عليها ىف نفس اللحظة

لى عايز يسألدى باخلى ال  إا تيجى تقابلك، أنا ىف احلاالت 
يسأل آل اللى خيطر على باله بس قدام املريض بتاعى مش من
وراه، وانت وشطارتك ىف اإلجابات، ودى عملية مش سهلة، مش سهل
إنك تقول احلقيقة بطريقة ترد على اللى جوا اللى بيسأل، على

وعندنا يا أخى ىف. اللى ورا السؤال، مش بس على السؤال نفسه
آانت البت شارية حايبان عليها إابلدنا يقولوا إذا 

 .شارية، واألمور تبقى ألسطة، مني يعرف

 يعىن أعمل إيه؟ :حممود فواز. د

يا أخى إنت مستعجل على إيه، هو مش بييجى، :حييى. د
وبيتحسن، قول له يطنش شوية حكاية زميلته اللى اتطلقت
دى، وفهمه إن املعلومات ناقصة، وإنه ما يقدرشى حيكم على

ربته من خالل معلومات ناقصة مسعها من زميلته وما مسعشى أىجت
إن عالقته بشغله عمالة  حاجة من الطرف التاىن، وأديك شايف

تتحسن زى ما بيقول، وىف نفس الوقت حاحيكي لك عن عالقته
خبطيبته اجلديدة وانت تقدر بذوق من بعيد آده تقارا

يعملها لوحده منبالتجربتني إللى فاتوا، وساعتها ميكن هو 
غري ما يسألك، وميكن يسألك وانت جتاوبه ورزقك على اهللا، وميكن

 ترجع لنا تاىن نكمل املناقشة 

 شكرا :حممود فواز. د

 ربنا خيليك :حييى. د

**** 

 تعقيب حمدود

 :من جممل هذه اللقطة ميكن أن نالحظ، ونتذاآر، مايلى

 إن العالج النفسى حيتاج إىل وقت آاف    -1

إن التفاصيل هى دائما شديدة األمهية، ليس للرتآيز على - 2
ما يسمى العقد القدمية لنفكها وآالم من هذا، ولكن لإلملام مبا
يسمح باملقارنة، والتعلم من اخلربة السابقة، خصوصا اخلربات

 القريبة، مما يساعد على اختاذ قرار موضوعى ىف اهلنا واآلن

لفورى أو السريع علىإن املعاجل ليس ملزما بالرد ا -3
إال نادرا ىف بعض احلاالت احلرجة الىت قد يرتتب(تساؤالت مريضه 

 )مضاعفات بال حل  على تأجيل القرار بشأا

قرار أيا آان حيتمل اخلطأ والصواب، وال حيدد إن أى  -4
 هذا من ذاك إال اختباره عمليا

إن آل قرار هو خماطرة بشكل ما، وهذا اليعىن التخويف -5
االستعداد حلمل مسئولية ما من اإلقدام، وإمنا يؤآد ضرورة 

 يرتتب على أى قرار
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إنه على رغم من حماوالت رفع الوصمة عما يسمى مرض -6
نفسى، فإن األمور ال تسري متاما ىف هذا االجتاه عند أغلب
الناس، وضحالة وتسطيح الثقافة النفسية، تسأل عنها ليس

لومات ، وتقدميها بشكلفقط قلة املعلومات، وإمنا تشويه املع
 )وحنن االطباء النفسيني مشارآون ىف ذلك(سبىب حتمى مسطح 

إن تدارس اخلربات السابقة بني املعاجل واملريض مهم جدا -7
للتعلم مما سبق، لكن ليس مهم أن خربة ما قد حدثت مرة
ومرات، أا سوف تتكرر تلقائيا، اللهم إال إذا توقف الزمن

 )بعض احلاالت وهذا أمر وارد ىف(

إن معاودة االستشارة أمر مطروح ىف اإلشراف على  -8
.العالج النفسى، وقد يتكرر عدة مرات وفيه فائدة للجميع

 ).وداللة للمتدرب أيضا(
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