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 هل حيدث حتسن هبذه السرعة؟

سنة، غري متزوج، من 29عندى عيان عنده  :مصطفى مدحت. د
الشرقية، موظف ىف شرآة الصبح وبعد الظهر بيشتغل مؤذن ىف

 .األوقاف

هى شغالنة املؤذن اللى هّوه فيها دى بالتعيني؟ وال :حييى.د
 جدعنة؟ يعىن هى األصل؟

أيوه هو متعني، بس حصل عليها بطريقة :مصطفى مدحت. د
معينة، يعىن زى واسطة، هّوا متعلم لغاية تالتة اعدادى،

، هّوه جاىل يشتكى بأفكار"سبع جلسات"ه عالج نفسى قعدت معا
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

هو فعال ماآانش عارف يعىن إيه زهرى، :مصطفى مدحت. د
إن أى راجل يقرب منه ىف األتوبيس يبقى ده: تقديرهوآان 

هو آان عنده: مصاب بيه، ويبقى حايتعدى منه، غري آده
قلة النوم، وقلة األآل، عدم االنتظام: أعراض اآتئاب، يعىن

ىف اجللسة الثانية على طول، حاولت أشرح... ىف العمل، وآده
عن اإليدزله يعىن إيه زهرى، ومراحله، وآلمته خفيف خفيف 

قمت لقيته ىف اجللسة الثالثة جه يشتكى من أفكار عن اإليدز
 .وقّل آالمه عن الزهرى

العيان له تاريخ جنسى مليان، بدأ بانتهاك، واستعمال،
لكن) سنة 18واحد سنه (وهّوا عنده مخس سنوات من أحد اجلريان 

ده حصل مرة واحدة، وبعدين العيان بيقول إنه بدأ العادة
 وهو عنده مخس سنوات برضه، السرية

 متأآد؟ :حييى.د

أيوه، وبعد آده ألعاب جنسية خفيفة من :مصطفى مدحت. د
الظاهر مع عيال قده، وملا بقى عنده عشر سنوات بدأ ممارسة

 مع احليوانات، وبالذات القطط 
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امشعىن القطط يعىن؟ دى أصعب حيوانات ىف احلكاية :حييى.د
عارف إن ىف األرياف حكاية دى؟ تفتكر تفرق؟ املهم، إنت

احليوانات دى آتري لدرجة إهنا ساعات تبقى مرحلة عادية وهى
ميكن هلا عالقة باللى بيشوفوه بني احليوانات، فيه حاجة

 تانية؟

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

 هه، وبعدين؟ :حييى.د

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

 آانت ممارسات آاملة؟ :حييى.د

، هو بيقول آل املمارسات دى..أيوه :مصطفى مدحت. د
 سنني 8استمرت لغاية ما بدأ التعب من 

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

سنني 8للتعب اللى بدأ من  بالنسبة :مصطفى مدحت. د
آانت زادت ممارسته للعادة السرية، وىف مرة أثناء ما
بيعملها حس بكرشة َنَفس، وأمل ىف منطقة الشرج، ودى آانت

 .بداية التغري

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

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

 بقاله قد ايه متعني مؤذن؟ :حييى.د

 سنني 10تقريبًا  :مصطفى مدحت. د

 .يعىن قبل بداية العيا بسنتني :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 :مصطفى مدحت. د
 بني ده، وده،

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

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3720



 28I12I2008א – אא

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

آنت متوقعها من أعراضه، ومن تارخيه املليان ده، فبقيت قلقان
من اللى حصل آده يعىن مثال ماآانش عنده أمل إنه يتزوج خالص

ه، بعد شهروماآانش منتظم ىف الشغل لدرجة انه آان عايز يبطل
، ويعمل حاجات ماآانش"يتحرك"واحد لقيت أن العيان بدأ 

يصلح حاجات ىف البيت، يعامل الناس آويس، بينتظم ىف: بيعملها
 .الشغل، بيفكر ىف مستقبله، وىف جوازه أنا استغربت

تقصد العيان مش بس احتسن بالنسبة لألعراض، دا آمان :حييى.د
 حد يقول له، إنت زعالن ليه بقى؟بقى يبادر ىف حاجات، من غري ما 

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

هل موقفك العالجى: الربآة فيك يا أخى، لكن قل ىل :حييى.د
 "ال"أو " نعم"حايتغري لو آانت إجابىت 

أظن موقفى من املريض آمعاجل، أنا شايف :مصطفى مدحت. د
 .إنه مش حايتغري

أيوه آده، يبقى ليه السؤال، يعىن انت حاتعاجله :حييى. د
حاتعاجله، وحاتكمل سواء أنا قلت لك ممكن التحسن حيصل

 بالشكل ده أو مش ممكن؟

 أيوه، طبعا  :مصطفى مدحت. د

بصراحة فيه حاجات مهمة نتعلمها من العيان :حييى. د
أول حاجة هى انتظام العيان ىف العالج وشوف بيجى منني،: ده

رقية، دى لوحدها عالقة إجيابية ىف عالقتك بيه، تاىنمن الش
تفاصيل التاريخ اجلنسى دى عايزة وقفة، ولو إىن فالح: حاجة

وعارف املسائل دى بتمشى إزاى، بس أنا مش متأآد إن آل
اللى قاله ناخده على إنه حقيقة، وال خيال، جيوز آله صح أو

 الفالحني، زىجزء منه صح، مثال حكاية القطط دى مش مألوفة ىف
ما يكون املسألة عايزة مراجعة، هّوا عموما ىف الفالحني
احلكايات دى عندهم عادية، وبتعدى املسألة من مرحلة ملرحلة،
وما بتعلقشى آتري، لكن مش بالكثرة دى وال التعدد ده، وال
بالتنوع ده، أنا مش متأآد، وبعدين بالنسبة للعادة

"ذروة"سنني هل آان فيه  5 السرية 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، ودى الفرتة اللى فرويد بيقول
فيها إهنا فرتة آمون، إمنا اجلدع ده ما بطلشى، حسب آالمه،
وزى ما يكون اجلنس عنده قعد نشط طول الوقت بدرجات
متفاوتة لكن مش لدرجات وأنواع االحنراف اللى هّوا حكاها،

طاب بني هوية ذآورية وبرضه ميكن ده خاله قعد يكرب من غري استق
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وبني هوية أنثوية قوى، فقعد ِمَمشى نفسه يا إما باخليال يا
إما بشوية واقع، حلد ما بدأت الوساوس والرهابات تنبهه

 .إنه آده ما ينفعش

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

واهللا ما انا عارف بطل ممارسة وال بطل ختيل، :حييى. د
ن النمو اجلنسى بتاعه ِمِشى متوازى ىف آل االجتاهات،الظاهر إ

ومش بس النمو اجلنسى دا باين منو القيم أيضا، يعىن هو مؤذن
يقرب من"وبيالقى نفسه ىف شغلته الدينية دى اللى بتخليه 

، وىف نفس الوقت هو موظف بعد الضهر ىف شرآة، وال عمره"ربنا
بشغلة املؤذن، أو مشاعره، وال احلكاوى اللى بيحكيها ربط 

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

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

ن ده، احلكايات مشيت جنبمع نفسه معارك وصراعات وآالم م
بعضها حلد ما لقاها آفاية آده بقى، قام حاول يلم نفسه ما
قدرش، فظهرت األعراض النفسية قلق واآتئاب ووساوس ورهابات
وآالم من ده، أنا بافرتض إهنا ظهرت علشان يساعد نفسه إنه

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

 .الزهرى دى، نقل على اإليدز

زى ما يكون هوه راح عامل ضمري أو والد من خالل املرض
عشان حيوش نفسه، وحيوش خياالته برضه، يعىن استعمل املرض
آمرحلة، وبعدين ما صّدق لقى العالج شبط فيه، ألن املرحلة

ظ رغبته ىف العالج، وإنه بيجيلكمرحلة، عشان آده انت تالح
سفر ساعتني آل أسبوع، يعىن املرض هنا عمل عنده. بانتظام

دور إجياىب، وبعدين ملا جالك وشعر بالسماح، إنك ما حكمتش
 .عليه فاتّلّم أآرت وراح عاملها وخافف، فانت اختضيت

 أيوه استغربت :مصطفى مدحت. د

جأة ممكن تكوناملسألة اللى خضتك ملا أحتسن ف :حييى. د
 Flight into" شبه الصحة"يا إما هرب ىف : حاجة من اتنني

health يعىن اتوّآل، وراح مستعمل ميكانزمات جديدة وآّتم
، يا إما يكون منوه آان بيتحرك طول"عادى"عاخلرب عشان يبقى 

الوقت، واحنرافاته ما آاتش تثبيت ووقفة، زى ما تكون آانت
جاهز وآانت حرآية النمو عنده لسه جتريب وْتعّدى، فهو جالك

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

طيب وإزاى أعرف إنه هرب بامليكانزمات :مصطفى مدحت. د
هى فرصة منو وهو لقطها وحايكمل زىفيما يشبه الصحة، وال 

 ما حضرتك بتقول؟
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ما هو حاييجى غالبا، فإذا لقيته انطفأ وبّطل:حييى.د
حيكى بسهولة وطيبة، وبعدين ابتدأ يستصعب املشوار، ويفاصل
ىف املواعيد، يبقى ىف الغالب التحسن ده دفاعات، إمنا إذا

تفاءآانت الطيبة لسه منتظمة، والعالقة بتنمو رغم اخ
األعراض، يبقى فيه احتمال منو بصحيح، وما ختافش من سرعة
التحسن ألنه ماعملشى آده ىف سبع أسابيع، أل، دا جايلك حمضَّر
نفسه مثانية وعشرين سنة، وأنت جيبت فّنشت احلكاية، بطيبتك

 .وجهلك اجلميل، عشان انت صغري، وواخدها جد ىف نفس الوقت

**** 

 :ملحوظة

ليس حرفيا متاما آما هى العادة، لكن اجلرعة زادت ىفالنص 
 .هذه احلالة أآثر، للتوضيح ولتجنب احلرج باستعمال ألفاظ بذاهتا
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