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 ترويض املخ البدائى ىف املريض وأهله

 :مةمقد

جاءت أغلب الردود على تساؤىل حول طريقة عرض هذه احلاالت
تقطيعها بالتعليق داخلها، بل ورمبا تفضل عرض احلالة دون 

 )األمر الذى جلأت إليه هذه املرة(دون تعقيب هنائى 

هذه هى احلالة، مع انتظار تعقيباتكم ،: بناء على ذلك 
ملراجعة قائمواقرتاحاتكم، فاحتماالت التحوير والتعديل وا

 !!دائما، حسب الطلب والفائدة

  

:احلالة اللى أنا عايز أتكلم فيها...  :فتحى عبده. د
6سنة آان دخل املستشفى، وقعد حواىل  21هو ولد عنده 

أسابيع، وخرج، وهو بقاله معايا دلوقىت بقاله معايا سنتني
، وآان) قمة"..." (وآان بييجى بانتظام، وهو ىف آلية 

 عسر ىف الكلية عنده ت

 وبعدين؟ :حييى. د

آان ىف   سنني ىف الكلية، 3هو اتعسر ...  :فتحى عبده. د
سنة أوىل ودلوقىت ىف سنة تانية هو ماشى آويس أوى بييجى من
حمافظة بعيدة شوية عن مصر، أبوه مصرى ناجح مؤهل عاىل،

بيشتغل ىف بلد عرىب، وأمه مدرسة وقاعدة له دلوقىت تقريبًا  
سنتني برضه، مش عايزة تروح شغلها تاىن يعىن هى مدرسة بقاهلا

 .وقاعدة شوية جنبه، مش عارف ليه زى ما يكون هى مبسوطة آده

 له آام أخ وآام أخت؟ :حييى. د

أصغر منه ىف هو الكبري، له أخت واحدة  :فتحى عبده. د
 .آلية هنا

 أبوه مسافر بقاله أد إيه  :حييى. د

 سنني وزى 10، بقاله أآرت من بقاله آتري :فتحى عبده. د
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ما تكون األم عاملة اتفاق آده مع ابوه على حاجة بني
 .الطرفني، آله راضى

 مش فاهم، عالقتهم أخبارها إيه؟  :حييى. د

بس أنا مها بينكروا إن فيه أى مشاآل،  :فتحى عبده. د
أعتقد إهنم بيسكتوا وخالص، ملا باضغط على أبوه ىف املرات

آتري ىف احلته دى، بيقول اللى شفته فيها يعىن مابيتكلمش
الدنيا مافيهاش حاجة، والدنيا أله ما فيش،  ، ..ماشية

  ماشية أهه، واهو الولد ماشى 

 السؤال؟  :حييى. د

حسيت من مدة مش آبرية ومش قليلة إن :فتحى عبده. د
 العالقة بني الولد وأمه فيها حاجة

 حاجة إيه؟  :حييى. د

  بني األم والولد يعىن حاجة أوديبية، يعىن :فتحى عبده. د

إسم ليه بتسميها أوديبية آده خبط لزق، هوه  :حييى. د
بس خلى بالك إحنا اتكلمنا ىف  شائع وآويس وله داللته، 

املوضوع ده آتري، وقلنا إن التطور والتاريخ بيقولوا لنا
قبل أوديب وقبل سوفوآل وقبل إن احلاجات دى موجودة 

ة دى آتري، وقلتها ليكم، وقدمتفرويد، وانا آتبت ىف احلكاي
عدة تفسريات ونقد لتسمية العالقات دى باالسم ده حتديدا، فيه

، نوصفها قبل ما نسّميها على األقل، يعىن هى..؟ ماشى!عالقة
بالضرورة أوديبية، وبعدين إنت فاآر إىن قلت آام  ليست

مرة إن أنا شفتها بتبدأ أآرت من ناحية األم، مش زى ما
ا قال، األم هيا إللى بتنادى، بتطلب، ال شعوريافرويد م

 .غالبا، وساعات تصل لدرجة الشعور، بشكل غامض

 احلقيقة احلته دى هى اللى باسأل عنها!! متام :فتحى عبده. د

 احلكاية بدأت من ناحية األم برضه؟! إيه بقى :حييى. د

آه من ناحية األم، هى بادءة من األم، :فتحى عبده. د
  واضحه جدًا

 إنت متأآد؟  :حييى. د

آه، دى واضحه لدرجة إن األم يعىن بتتكلم :فتحى عبده. د
 عليها والولد بيتكلم عليها بشكل واضح يعىن مابينكروش

 يعىن إيه، بيقولوا إيه؟ :حييى. د

أوال  ،...يعىن مثأل هى تيجى تعمل ازاى :فتحى عبده. د
   هوا ما مفيش عالقة جنسية بينها وبني جوزها

 نعم؟ إنت متأآد؟ :حييى. د

التسوية اللى وصلت هلا مع جوزها إن خالص :فتحى عبده. د
   والظاهر إهنا واخده الولد بديل  ما فيش حاجة،
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والعالقة منقطعة من هى عندها دلوقىت آم سنة؟  :حييى.د
 من إمىت؟   زمان؟

 سنة 43هى دلوقىت عندها  :فتحى عبده. د

 آام؟  :حييى. د

  43 :فتحى عبده. د

 وجوزها  :حييى. د

  52 - 51جوزها عنده  :فتحى عبده. د

 وانت؟  :حييى. د

 سنة 40أنا عندى  :فتحى عبده. د

   ..يال آّمل  !!ومتزوج وتعول مش آده :حييى. د

 أنا آنت منتبه لده من األول  :فتحى عبده. د

أنا آسف، العالقة منقطعة بقاهلا قد إيه؟ مش :حييى. د
 الراجل مسافر وّال آانت معاه 

أل مسافر، هى برتوح له آده ىف األعياد، :فتحى عبده. د
 ...بتاع  

 طيب ماشى، آام مرة ىف السنة؟ :حييى. د

 احلقيقة ماعنديش معلومات آافية يعىن  :فتحى عبده. د

 !!سنتني يا راجل وما عندآش معلومات آافية ؟ :حييى. د

 فيه صعوبة إهنا تتكلم  :فتحى عبده. د

خلى بالك املسألة مش مسألة جنسعندك حق، بس  :حييى. د
باملعىن املباشر املنفصل، اجلنس ممكن يكون متام التمام، وما

 . فيش عالقة، واجلوع على آخره

 .أل مش جنس ، العالقة عموما :فتحى عبده. د

بقول لك إيه، هى مش جنس لكن جنس، بس ده :حييى. د
 إنت بتشوف األم بانتظام؟ . بعدين

شهور إن 7لبت من فرتة من حواىل أنا ط :فتحى عبده. د
بقيت يعىن باشوفها بإنتظام هى والولد،  أنا أشوف األم،

يعىن باقّسم اجللسة آده نّصني، نص ليها ونص له، ده ىف حماولة 
إىن أنا أخلى األم يبقى واصّلها اهتمام، ألن أنا شايف إن
عندها احتياج جامد قوى، وزى ما تكون هى قفلت على

ينام ىف...دى، وعوضتها بالعألقة مع إبنها  االحتياجات
حضنها على طول، هى تيجى تنام جنبه من غري ما يطلب، يعىن

 .آده

 يعىن إيه؟ :حييى. د
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الواد آل ما ييجى يفلفص يطلع منها :فتحى عبده.د
أنا بازق الولد بشكل غري ويعمل عالقة مع زميلة أو حاجة، 

ه هـِْه، آل ماينجح مثأل إن...مباشر ىف الناحية دى، مش قصدى
 مع واحده األم تفضل تقّفـل تقّفل تقّفل حايعمل صحوبية 

 مش ده طبيعى ىف بلدنا، وال إيه؟ :حييى. د

آل اللى مش قوى آده، مها مش متزمتني،  :فتحى عبده. د
بيعمله الواد حاجات خفيفة زى مثأل تبادل منر موبايالت، ممكن

 نتقابل، حاجات زى آده 

 وال آالم ؟ وال مشاريع ىف خياله؟   ؟ هوه بيتقابل فعأل :حييى. د

أل بيتكلم وآده، وآل حاجه، وبيخرج، بس :فتحى عبده. د
يالقى  األم بتبدأ تقفل عليه بشكل واضح وباستمرار، وهُتْب

   نفسه بعد آده إن الدنيا فشلت

حلد دلوقىت ما شوفت العالقة األوديبية أوى، يعىن :حييى. د
لى ابنها خصوصًا ملا يكون آانغالبا أى أم ىف مصر بتقفل ع

 .. عيان، ومتعطل ىف آلية صعبة، وانت عارف

أل يعىن مثال حضرتك، ما فيش تربير مثأل إن :فتحى عبده. د
 مها يناموا مع بعض 

 مها مني؟ الواد وامه؟ ىف سرير واحد ؟  :حييى. د

أيوه، ىف سرير واحد، وهو حيط إديه ىف :فتحى عبده. د
 مها أماآن حساسة من جس

 هى بتطلب؟ وّال هو بيعملها وهى بتنطش؟  :حييى. د

هى بتقعد تضحك، وآإنه هزار، وهوه نفس احلكاية :فتحى عبده. د

 طيب وانت بقى موقفك إيه؟  :حييى. د

ماهى دى بقى اللى أنا عايز أتكلم :فتحى عبده. د
احلقيقة يعىن الفرتة األخرية دى زى ما يكون األم بالذات: فيها
دا آمحور أساسى ىف املوضوع، أنا عايز أتكلم معاها ىف بتجيب

 حياهتا ىف آذا هى تقوم حضرتك مرجعاىن للحته دى 

 اللى هى إيه؟  :حييى. د

اللى هى منطقة إن الولد بيجى بيحط :فتحى عبده. د
أيده وبيضايقىن، طول الوقت حاطه دا ىف األول ومش شايفه هى

  . بتعمل إيه

ا الولد جنح ىف سنة تانية وانت عارفإنت قلت لن :حييى. د
 السنة دى صعب قد إيه 

أل، هوه آان متعسر ىف سنة أوىل وجنح وهو دلوقىت :فتحى عبده. د
ىف احلقيقة, ىف سنة تانية يعىن آان متعسر ىف سنة أوىل سنتان وجنح

أنا مش عارف حاسس يعىن عندى آده خماوف إن أنا لو بدأت بقى  
 ل مباشر إنه ما ينفعش وآالم من ده يعىن اشتغل ىف ده بشك
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 السؤال؟  :حييى.د

ما انا قلت، هل أنا أشتغل فيه برضه :فتحى عبده. د
 بالشكل الواضح ده والّ  اقعد أأجل أأجل حلد إمىت 

 الشكل الواضح إزاى يعىن ؟  :حييى. د

يعىن مثأل أقول للولد ماتعملش مثال ده :فتحى عبده. د
ريح العبارة، حىت لواإلسبوع ده حلد ما أشوفك، يعىن أمنعه بص

احلكاية ما تبدأشى منه، حاجة آدا، يعىن أنا حبس إن أنا آده
 بُأستدَرج ىف منطقة أنا ميكن مش واثق ىف قدرتى فيها

وأخته موقفها إيه من ده آله، مش ده قدامها؟ :حييى. د
 أخته مالحظة ده؟ 

آه وما بتعلقشى، وساعات تضحك، آه، فيه :فتحى عبده. د
الظاهر إن هو ّملح على اخته آبديل، : مهمة هنابرضه حاجة 

الولد هدد أمه يعىن، هدد أمه إهنا ماتسافرش ألبوه ىف العيد
اللى فات، وملح ان ده عشان أخته، تقريبا قال إهنا حاتبقى

  . بداهلا

 ىف إيه؟ بدال مني؟  :حييى. د

 إن هو يعاآسها يعىن بدل عن أمه يعىن  :فتحى عبده. د

 ب السؤال برضه؟طي :حييى. د

 السؤال بقى هل أنا صح؟ :فتحى عبده. د

، قصدى يعىن إن مش مطلوب منك غري%  100إنت صح  :حييى. د
إنك تعمل إللى تقدر عليه، واديك بتتونس بينا ملا تقف
معاك، املعاجل ما يصحش حيسب إللى بيعمله طول الوقت بإنه صح

، لكن الزمآه، ويراجع نفسه آه وال غلط، هو يشك ىف نفسه 
ما يقدرشى يعمل إال إللى عنده، وملا يكرب ىف يعرف إنه 

الصنعة، حايالقى نفسه بيعمل أحسن، وىف آل مرحلة هوا صح،
إحنا ما عندناش ىف العالج النفسى منوذج إجابة للصح والغلط،

 .نقول إيه وما نقولشى إيه

يعىن مفيد إن أنا يعىن، زى ما مها بيحطوا :فتحى عبده. د
أشتغل فيه بالشكل وضوع ده ىف شكل واضح آده، إىن أنا امل

ىف احلالة  بأستدرج،  طيب وإذا حسيت إىن أنا   الواضح ده؟
   ؟..دى أعمل إيه 

 سؤال تاىن وّال هو ده ؟  عندك :حييى. د

 أل دا السؤال األساسى  :فتحى عبده. د

 أشكرك :حييى. د

ملهم هو إنهو طبعًا إحنا ىف العالج النفسى بنقول إن ا 
احنا نقعد مع العيان ساعة آل أسبوع، ومش مهم الباقى،

 ومش عارف أيه، يعىن مثال مش مهم التشخيص وبتاع، ألن مهما  
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آان التشخيص ىف البداية، مع مرور الوقت بيرتاجع ويبقى ىف
اخللفية، التشخيص مش هو اللى بيحدد العالقة، لكنه مهم،

، لكن خلوا وساعات إحنا ننساه خالص مع مضى املدة ىف العالج
بالكم، ملا أثناء املسألة نالقى نفسنا ىف أعماق غريبة، أو
تظهر صعوبة حقيقية مش عارفني هلا حل، تبص تالقى التشخيص
بينط لوحده ىف خمك، الواحد بينسى التشخيص من آرت ما صاحب
العيان، نرجع مرجوعنا للولد ده بالذات، وإنه دخل

والظروف االجتماعية دى املستشفى، هْب، هو حد ىف السن ده،
يدخل املستشفى، ويقعد املدة دى إال ملا تكون احلكاية جد جد،
ويكون التشخيص إللى هّوا، مش عايز اقول أسامى وآالم من

 ده، هوا التشخيص آان إيه يا دآتور فتحى

 فصام :فتحى عبده. د

إنت عارف إن آلمة فصام دى بالنسبة لنا طبعا :حييى. د
يك قاعد معاه أهه بقالك سنتني، والواد جنحما ختوفشى، واد

بفضل اهللا وفضلك، زمالءنا بتوع الكيميا، واألسامى واالتنني ىف
متصورين إنك ملا تقول فصام يبقى آله زى  اتنني باربعة،

آله، أل طبعا، عّكمه دوا وخالص، إنت ىف العالج النفسى، تقول
ى حتسبهاوتبتد..فصام تالقى نفسك ىف عمق الوجود شخصيا، 

ده واحدة واحدة، آل عيان غري التاىن، عندنا أهه ىف اجلدع 
إللى..بالذات، آونه يستمر املدة دى دا إجناز حمرتم لك وله، 

بس الزنقة اللى انت فيها دى. أنت وصلتله دا جيد لك وله 
 : ختلينا نعيد ترتيب أوراقنا

وإحنا ملا آنا بنتكلم على حكاية البدائية ىف الغرائز أ
ىف العواطف أو ىف اجلنس، قلت لكم إن األصل هو إن ما فيش
موانع بيولوجية متنع أى عالقة جنسية بني واحد وواحدة، وأظن
56أنا حكيبت لكم على حكاية األم الطيبة، اللى آان عندها 

سنة وابنها اللى اهتجم عليها جنسيا ، ما علشى حاحكيها
 :تاىن للى مامسعهاش،

، الست دى آانت59/ 58نا نائب سنة الكالم ده آان وا
متجوزة وعندها مخس ست عيال، وعمرها ما تعرف يعىن إيه إن

، طبعا أنا ما)أورجازم يعىن(الست توصل أو ما توصلشى 
سألتهاش، ده جه بعدين، املهم إبنها آان شاب حواىل ىف سن

إللى بنسميها دلوقىت(الشاب ده، وآان بياخد جلسات آهرباء 
، وآنت باشوفه بانتظام حىت بني اجللسات، املهم)اعتنظيم إيق

بعد جلسة من اجللسات دى جت له حالة هتيج على أمه، هتيج
جنسى، وهجم عليها وحاول، وهى زقته جامد، واترعبت، لكن
خافت تقول ابوه وجت قالت ىل انا، أنا ساعتها آنت صغري، وال

ستش، قلت هلامسيت احلكاية أوديب وال حاجة، وآنت لسه ما تفاحل
معلشى دا عيان وملا حايكمل عالج حا يبقى آويس، بس خلى
بالك، وآالم من ده، الوليه الطيبه صدقت، والواد ما
عملهاش تاىن، وبعدين ىف اجللسة اللى بعدها طلبت إهنا تقابلىن
وهى ىف غاية اخلجل والرتدد، أنا تصورت إهنا حاتقول إنه حاول

دعت ىل وآالم من ده، قلت هلا إمالتاىن، سألتها قالت أبدا، و
 إيه؟ بصت ىف األرض ووشها امحر، خليكوا فاآرين أنا قلت لكم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1699



 30I03<I2008א – אא

، حكت ىل خبجل شديد وطيبة إهنا بعد ابنها ما 56عندها 
عمل آده، وآررت أنه ما عملشى حاجة تانية من دى بعد أول
مرة، ومع أخد اجللسات، آمال إيه يا سىت؟ قالت وهى بتبص ىف

إهنا بعد احلكاية  تاشر سنة، قالت ىلاألرض زى بنت عندها تال
دى، ملا نامت مع جوزها عادى، جوزها أبو الواد ده، حست

ما حست بيها  بانبساط جامد وجسمها آله اهتز، حاجة عمرها
طول الكام وتالتني سنة اللى خلفت فيهم العيال دول آلهم،
وقالت ىل وهى مكسوفة وخائفة بصحيح إهنا اختضت، وافتكرت ان

حرام، وخافت تنام مع جوزها تاىن، وفضلت إهنا تييجىده 
 تسألىن تعمل إيه ؟  

طبعا أنا آنت صغري، بقيت مش عارف هى بتسأل تعمل إيه ىف
إيه، يا سىت دا جوزك، مربوك، دا شرع اهللا، وهى أبدا، إمال
ما حصلشى قبل آده ليه؟ وتستغفر وتعيط، وما ربطتشى هنائى

ني إللى حصل، احلمد هللا الواد احتسن،ابنها عليها وب بني هجوم 
وقلتها الكلمتني إللى آنت عارفهم مرة واتنني، ودعت ىل
ومشيت، طبعا ما سألتهاش بعد آده عملت إيه، وهى ما فتحتش
املوضوع، لكن ملا آنت باشوفها آنت باالقى الطيبة زادت،
ووشها منور، وأيامها ما رضيتشى أزود حىت لنفسى ىف

 .التفسريات

كاية دى يا دآتور فتحى بقاهلا أآرت من نص قرن، طبعااحل
بعد آده ملا اشتغلت ىف املسألة اجلنسية، وأوديب ومش أوديب
انتبهت ملعىن دا آله، والحظت آرت احلاالت إللى األم فيها

ال شعوريا غالبا، أو قول دائما –بتشارك ىف اجلذب املتبادل، 
 عشان ما حدش يتخض

احلاالت دى بالوضوح ده اللى معأنا شخصيا ما شفتش 
، وده خالىن أزيد احرتاما لفرويد)املرضى العقليني(الذهانيني 

أنا برغم اختالىف ىف تفاصيل آترية معاه ىف املسألة دى –بصراحة
إال إىن أعرتف إىن ما شفتش الظاهرة دى بتاع احملارم ) وغريها(

يعىن صرحية )املرضى العقليني(واألم بالذات إال ىف الذهانيني 
ذهانيني، ومع -) بيحلل(بالشكل ده، فرويد ما آانشى بيعاجل 

 . ذلك وصفها زى ما باشوفها ىف املرضى العقليني متام التمام

نرجع مرجوعنا للحالة بتاعتنا دى، قلنا إزاى إن
التشخيص ينط ىف خمك ملا حنتاجه، اجلدع ده آان فصامى، يعىن

قى، املسألة مش مسألة قلةإحنا جوه قوى، يبقى حنسبها صح ب
أدب، وعقد وآالم من ده، الست بتاعة القصر العيىن من مخسني
سنة بتعلمنا إن املستوى البدائى إللى بينط ىف الفصام قدر
حيرك فيها إللى ما قدرشى حيرآه اجلنس اللى جاب مخس ست عيال
من أبو الواد، غري الواجبات املنزلية السريرية عمال على

ى املستوى البدائى اللى بيطلع ىف املرض اخلطري اللىبطال، يبق
زى ده، له وظيفة لو استوعبناه، يبقى ما يصحش نبص للحالة
دى منفصلة ال عن التشخيص، وال عن عالقة الست جبوزها املسافر،
وحىت ملا بتسافر له زى ما انت قلت أو شاورت، احلته

النسوانالبدائية اللى أنا بشاور عليها اللى هى بتثري 
وتثري الرجالة وهلا قيمة حيوية حقيقية، ما يصحش نرفضها من 
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حيث املبدأ، لكن إحنا ما بنقفشى عندها ، خلى بالك، وال
إنت هنا بتعامل واحد فصامى، مهما بنسقف هلا لوحدها، 

ىف األغلب –آانت األعراض الكبرية بتاعة املرض اختفت، هو 
أثار ىف أمه حته بدائية قصاد احلتة -بدون قصد ىف األول 

البدائية إللى احترآت عنده باملرض، مش معىن آده إن الفصام
بيحرك اجلنس بدائى أو غري بدائى، هوا بيحرك الدائى ومن
ضمنه اجلنس ساعات، وساعات بيموته، بيلغيه حسب مرحلة

آل حاجة وهلا حاجة، إحنا بنحاول حنط فرض البدائية، 
 .يساعدك ىف الزنقة دى

ىف منطقة عايزة  اتالقى نفسكالفرض ده، ح وانت بتفكر ىف 
 منك موقف مسئول ونـََفس طويل زى ما أنت بتعمل آده، 

الغريب ىف احلالة دى إن األم هى اللى بتصدر املوضوع
أثناء العالج، وتتكلم عنه وختليه على الوش، بتبقى انت مش
عارف هى بتشتكى، وال بتاخد منك إذن خفى، وال بتحاول توهم

ى عليها، واهو الواد عيان بقى؟ إنت يانفسهإهنا بتعمل الل
دآتور فتحى الزم تستحمل ده آله من غري ما تستعجل وتدمغها،
وىف نفس الوقت تاخد بالك من التعود، والتمادى ، وأخته ،

إللى انا تصورته إهنا ما بتصدرش املوضوع عشان. وآالم من ده
يلهعلشان ميكن اإلعألن يد يتحل، آأهنا بتحكى وتقول وتعيد 

مشروعية غري أخألقية ، آلمة غريبة شوية دى اللى انا
استعملتها دلوقىت، هو فيه حاجة إمسها مشروعية غري أخالقية؟

إعالن العالقة، ما علينا نفكر فيها بعدين، ميكن قصدى إن 
وتكرار ذلك، ملعاجل متحمل زيك، بتديها فرصة إهنا ما تظهرشى

ده تفضل ماسكة خيوط لنفسها أساسا آأهنا متهمة، وبالشكل
أنت احلدوته آلها مادام هى أعلنتها لك، وميكن تطمن إنك 

حتدور عليه أصل وفصله بقى بطريقتك، فبالتاىل هى ختليك إنت
.تشتغل ىف اجلزء املتاح فقط اللى هى مسحت بيه وآالم من ده

خلى بالك بعد احلكاية ما بتبتدى، من الواد، من امه مش
ا من االتنني بقى، وال احنا حمتاجني نتمسحلوحده  مهم، بتستمر

أوديب وال عقدة خصاء وال آالم من ده، دا مستوى  ىف عقدة
بدائى، وربنا يسرت، خلى بالك جمرد بدائى بيالغى مستوى 

قبولك ده وانت ىف مرحلة تدريبك دى، صعب جدا، أنا مثال
قبلت الست بتاع القصر العيىن من مخسني سنة، ألنه هى نفسها
عملت شغل بسيط وسريع، وما آانش فيه أى مشكلة بعد ما
الواد احتسن، والست ما اشتكتشى من الواد، دا هى آانت

 . مكسوفة من نفسها إهنا انبسطت، مع جوزها حالل

املسألة هنا زى ما انت شايف، الفروق بني احلاالت، وبني
طبقة غري الطبقة،: نوع العالقة، وبني املستوى االجتماعى

الراجل أبو الواد بتاعك ده خالع بقىوف غري الظروف، وظر
وبتاع ، غري إنه مسافر، والست مش حاقول مستسهلة، إمنا
بتتسحب وهى مش واخدة باهلا، والواد عيان، أو حىت آان عيان
مبرض من اللى بيقلب اللى جوانا قوى، بصراحة اهللا يكون ىف

ألنه بيهمدعونك، طبعا ما تنساش دور الدوا هنا مهم جدا، 
احلتة البدائية بانتقاء رائع، طيب دا عند الواد، والست

 نعملها إيه؟
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 .ال اهللا يكون ىف عونك وباشكرك على صربك وانتباهك بصحيح 

فيها جامد يعىن بتوقف احلاجات ملا باخش  :فتحى عبده. د
 شوية، لكن أله، أنا عايز أسرتيح شوية 

تسرتيح من إيه، هوا اختيار بإيدنا، دى :حييى. د
احلالة ا قلت لك هى حاله شديدة الصعوبة، مسئولية، أن

صعبة يابىن وعاوزه وقت وشغل مع نفسك علشان تستحمل وحتذر
 . وتعرضها تاىن وتالت آل ما تالقى فيه داعى! من أى متادى

 يعىن دلوقىت أعمل إيه ؟  :فتحى عبده. د

قلنا نبتدى بالدوا، تعدل اجلرعة شويتني وتنشن :حييى. د
  على املخ البدائى

 وبعدين  :فتحى عبده. د

وبعدين بتشتغل ىف املوضوع خفيف خفيف، لكن أآرت :حييى. د
ىف مناطق بعيدة عن املوضوع ده، لكن بتحل حمله، يعىن الست دى
لو لقيت احتياجها اإلنساىن إهنا تتشاف، اعرتاف حبرماهنا من غري
لغوصة، وىف نفس الوقت إحنا ّمهدنا اجلزء البدائى عند الواد

وساعتها ملا. لدوا، ميكن نقدر نقطع احللقة املهببة دىبا
يعىن ماينامش معاها ىف السرير يبقى الكالم حاجة تقول هلم 

تانية، مش جمرد قهر مش حايتنفذ، وتقعد تتبع وتشوف نفع وال
ما نفعشى، وتستمر عجلة املذاآرة والكلية واللعب شغالة،

ئل اإلجيابيةخصوصا اللعب اجلماعى يا شيخ، تراآم الرسا
بالشكل ده يديك فرصة حتقق التغيري مش مبجرد احلكم بالعيب
واحلرام، أل تغيري حبق وحقيق، جيوز تروح تالقى هْب الوضع اتغري

 واتمع إللى جواها وجواه ابتدا يشتغل صح، 

وبعدين خلى بالك إنت عملت عمل مهم جدا، إنك قدرت
ة مع واحد فصامى ىفحتافظ على عالقة طيبة، هلا نتائج واضح

ظروف مهببة ملدة سنتني، هوا دا شوية يا شيخ، أديك ماشى،
بس الزم هتتم بالتفاصيل آلها، مش بس املذاآرة والكلية، ما
فيش شىء على حساب شىء، ومن حقك إذا ما التزموش
:بتعليماتك حتة حبتة إنك هتتهم بعد ما حققت دا آله، يعىن

ة زى السرير، زى الغرفة، زىياتسمعوا آالمى ىف جزئية صغري
التحسيس، يا مش حاينفع أآمل، وآل شوية تزود جزئية يبقى
ىف فرق بني موقفك األخالقى وموقفك العالجى، إنت مش بتزود
جزئية علشان ده عيب، بتزود جزئية علشان البنا اللى إنت

 بتبنيه معاه من أول وجديد يطلع دور بدور، ويستحمل

 وهى، أمه يعىن ؟طيب  :فتحى عبده. د

ال ما يهمكشى، إن شاء اهللا خري، هى ملا حتالقى منك :حييى. د
موقف صلب، وىف نفس الوقت خاىل من احلكم الفوقى عليها،
خاتنتبه وحترتم إللى بيوصلها منك، وحترتم نفسها حىت مع احلرمان،
ماهو إذا آان ليك أى قيمة حضورية ىف وعى مثل هذه السيدات

تاجات بتقوم بدور رائع وطيب، هيا يعىن حمتاجة جنسالفاضالت احمل
 قوى آده لدرجة اللخبطة دى، وال يعىن احلكاية دى برتضيها    قوى
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طيبة وحميطة وهادئة دافئة  جنسيا؟ العالقة العالجية ملا تكون 
وقوية وواضحة، بتقوم بأدوار آتري إحنا ما نعرفهاش، وما فيش

 .داعى ننظر آتري، املهم النتائج أول بأول  

أنا أرجح إن الست دى، دلوقىت على األقل، بأمانة حقيقية
وابنها عيان ودخل املسشفى وآالم من ده، ماهياش حمتاجة جنس

النهارده، مث إن اجلنس ملا بيخش ىف حدوتة العالقة  أوى
احلكاية الكلية، والعالقة العالجية هى نوع من ده، بتالقى 

غريمتشى وتستغىن، ولو مؤقتا عن بعض جزئيات مش حاضرة، ده 
ملا جزئية زى اجلنس تنفصل، ىف احلالة دى بتبقى مثارة من
نشاط املخ البدائى عند إبن مريض، وتبقى مصيبة ملا تثري
احلتة اللى صادها عند حد له عالقة بيه زى آده، حتصل

  . البهدلة واملضاعفات زى ما انت شايف

معلشى معدش ما عدشى فيه وقت، احلالة صعبة وده يوريكم
مة غري العالج النفسى واإلشراف والكالم ده، ميكنحاجة مه

يوريكم ليه أنا مهتم بالشيزوفرينيا، من غري شيزوفرينيا 
مش ممكن نعرف إللى جوه قوى آده، وبالطريقة املباشرة دى، مث
تالحظوا إن احنا بنكسر اإلشاعة إللى بتقول الفصام ما

فارغ، ال،يتعاجلشى بالعالج النفسى إال تدعيم وتفويت وآالم 
مافيش آالم من ده، العالج عالج، وبرضه تاخدوا بالكوا إزال
اللعب والتنغيم بني الدوا، والعالقة باملريض، والعالقة

على فكرة هى مش صعبة قوى إال. بأهله على آل املستويات
 واحنا بننظر بس

اللى بيالقى فرصه يشتغل مع عيان فصامى مدة طويلة ،
وأظن أنا قلت لو ت األقل من آده، بيتعلم ضمنا آل احلاال

عرفت حاله واحدة فصام بعمق آاف وملدة طويلة حا تقدر
تعرف آل حاجه أو أغلب احلاالت التانية، فما بالك إذا آان 

 . عالج نفسى
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