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 املتعدد األوجهConversion"التحول"

 :قبل عرض احلالة

تنشر ىف هذا الباب من حاالت اإلشراف على  هذه ثاىن حالة
وهو اإلشراف األقدم، الذى، ىف قصر العيىنالعالج النفسى 

استمر حىت اآلن طوال أآثر من ثلث قرن، لكن لألسف مل يكن
هناك أى تسجيل آتاىب منتظم، حىت التسجيالت الىت آتبها اجليل

وطبعا مل(ضاعت ألسباب ال أريد ذآرها،  -أساتذة اآلن  -األول 
 ).مسعى مرئى آما هو احلال اآلن  يكن هناك تسجيل

من قبل فرصة لعرض ما جيرى على غري املشارآنيآذلك مل توجد   
 .مثلما نفعل ىف هذا الباب ىف هذه النشرة. فيه مباشرة

وبعد نشر بضع حاالت من حلقات اإلشراف ىف مستشفى دار
املقطم للصحة النفسية انتبهنا إىل أمهية تنويع احلاالت ما بني

عرضاإلشراف ىف دار املقطم، واإلشراف ىف قصر العيىن هبدف 
وتناول شرائح خمتلفة طبقيا، إلمكان استيعاب الفروق
الثقافية الفرعية، نتعلم منها حنن بقدر ما تتنامى خرباتنا

 .خلدمة سائر من حيتاجون إليها، إلينا

نعيد التنبيه أيضا إىل أن عرض احلالة ومناقشتها ال
يستغرق أآثر من بضع دقائق، وأن احلوار يتخلله آثري من

الىت نرتمجها فتتغري) آعادة األطباء(جنليزية األلفاظ اإل
 .فاحلوار ليس حرفيا متاماالنوعية قليال أو آثريا، هلذا 

آما أن مثة إضافات نضيفها حني نرى أا قد تلزم 
بني قوسني  للتوضيح، وحنن نضيفها بنفس لغة احلوار، ولكن

وذلك حىت) مل جتر أثناء النقاش  للتنبيه على أا(عادة، 
تضح الفكرة ملن مل حيضر النقاش، وملن مل يتعود على ما يعرضهت

ىف  أو –املشرف من آرائه وفروضه لنفس اموعة حتت اإلشراف 
 . وتدريب آخر –لقاءات آخرى 

**** 

 :عرض احلالة
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، وترتيبه.سنة 21عندى عيان عنده : عبد الكرمي.د
الوسطاىن ىف اخواته، فوقـه أخت أآرب منه وحتته ولد صغري وهو

، من حواىل ست سنني قابل واحد ىف سوبر..مسيحى الديانة
مارآت آدا وخده، وقعد يكلمه ىف االديان وآدا واقنعه انه

 ...   يْسِلْم، وآدا

 وهو بيتشغل إيه؟ :حييى. د

بيكوى لبس ىف مصنع مالبس وبيقبض حواىل: عبد الكرمي. د
املهم الراجل دا أقنعه انه هو يسلم وآدا... ىف الشهر 350
 وبدا خيش اجلوامع وآدا   فأسلم،.. 

 أسلم ىف األزهر؟  :حييى. د

 ال ما أشهرش إسالمه : عبد الكرمي. د

 أسلم جوه  :حييى. د

دا،آه جوه، وبدا خيش اجلوامع ويصلى وآ: عبد الكرمي. د
فلما عرفوا.. وبعدين املصنع اللى بيشتغل فيه آله مسيحيني 

 ضربوه وآدا 

 ) مش بتقول أسلم من جوه؟(؟ !!!عرفوا :حييى. د

 آه عرفوا : عبد الكرمي. د

 عرفوا إزاى؟: حييى. د

حكى لواحدة زميلته ىف املصنع حمجبة وهى: عبد الكرمي. د
 قالتلهم 

تبقى تقول أغلبهم.. يبقى مش آلهم مسيحيني :حييى. د
 مسيحيني

 فمسكوه ضربوه وآدا،.. آه أغلبهم : عبد الكرمي. د
وبعد آدا هو ساب البيت ومشى وسافر بلد ىف األرياف ناحية

 أسكندرية آدا 

 هو عنده آام وعشرين؟ قلت؟ :حييى. د

وقعد.. هو عنده دلوقىت واحد وعشرين : عبد الكرمي. د
بعد ما حكى هلم قصته أنه آان  الفالحني سنتني، هناك مع

 مسيحى وأسلم 

 21إىل  19سنتني من  :حييى. د

وبعدين رجع مصر ألمه 19إىل  17ال من : عبد الكرمي. د
األب.. ، وهو عايش مع أمه وأخوه الصغري ىف البيت ..وآدا

حاليا ملا رجع" العيان"و  ،..سايب البيت ومش بيصرف عليهم
وبقى تايه  برضه أصحابه للقساوسة فغريوا فكره، وآدا خدوه

هو بيقول ىل مش عارف أبقى مسلم.. ومش عارف يروح ألى دين 
وعنده مشكلة تانية أنه من وهو صغري بيحب خيش.. وال مسيحى
 بالليل، وهى نامية ويتحرش بيها  على أمه
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 صغري آام سنة يعىن؟ آان سّنـه آام سنة؟ :حييى.د

 ماعرفش بدا من أمىت : عبد الكرمي. د

 مخسة؟ حداشر؟ .. يعىن سبعة؟  :حييى. د

 يعىن مخسة آدا .. حاجة آدا: عبد الكرمي. د

 طب وملا بلغ؟ :حييى. د

 قاعد برضه بيتحرش بيها   نفس احلكاية،: عبد الكرمي. د

 أربعتاشر ... حلد تالتاشر   يعىن من مخسة :حييى. د

 لغاية دلوقىت .. ال : عبد الكرمي. د

لغاية دلوقىت يعىن قعد.. ؟!!!لغاية دلوقىت :حييى. د
 يتحرش بيها مدة أد إيه 

 يعىن ييجى مخستاشر سنة : عبد الكرمي. د

 مخستاشر سنة؟ مش آتري؟  :حييى. د

   إللى حصل: عبد الكرمي. د

 آل حترشايه تقعد قد إيه؟ :حييى. د

 اهو بيخش ينام جنبه: عبد الكرمي. د

 ؟ !!!ويقعد يتحرش :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

يتحرش وال يتهرش ؟ أنا مش باقـلـّس، بس الكلمة :حييى. د
 .دى عايزة توضيح ال مؤاخذة

 .. ، يتحرش ..أله: عبد الكرمي. د

 وهى إيه ؟ أمه يعىن تعمل إيه ؟ :حييى. د

هى ممكن تصحى ىف يوم تقوله بالش احلرآات: عبد الكرمي. د
 أنت بتعملها دى  اللى

 وممكن ماتصحاش  :حييى. د

 وممكن ماتصحاش : عبد الكرمي. د

 طيب وبعدين؟  :حييى. د

وهو آمان بيقول إنه مارس عالقة آاملة: عبد الكرمي. د
 مع جدته 

 جدته ألمه  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 آان عنده آام سنة ساعاهتا  :حييى. د
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، يعىن آان عنده سبعتاشر..من أربع سنني: عبد الكرمي.د
 سنة 

 أيام ما أسلم؟ :حييى. د

 مش عارف : عبد الكرمي. د

 ...يا أخى إحسبها، ومع ذلك ماشى، آّمل :حييى. د

أن هو أنا أول ما شفته... وحاجة آمان: عبد الكرمي. د
ىف العيادة آان بيهتم بشكله قوى، وبيتكلم برقة زى

، بس Homosexualِمثــْـلى، "نه هو البنات، فأنا شكيت ا
 هوه ما قالـْهاش غري ىف خامس جلسة، 

 قال إيه؟ :حييى. د

أنه آان داميا العيال تاخده قال: عبد الكرمي. د
آانوا يتهموه بسرقة حاجة،... ويعملوا معاه آدا غصنب عنه،

وجيرجروه ملكان مقطوع، ويعملوا معاه، وهو بيقول آان بريوح
وساعات آان بيحب احلاجات دى، بس هو مبطلمعاهم عادى، 

 .بقاله سنة

وهوا بقاله سنة يادوب.. ،!!عيال إيه بقى :حييى. د
 مش آده؟   مبطل، يعىن وهو عنده عشرين سنة،

 ...أيوه، بقاله سنة : عبد الكرمي. د

طب مش عيال بقى اللى بياخدوه، آبار بقى شوية  :حييى. د

 آه آبار : عبد الكرمي. د

 أنت قلت عيال  :حييى. د

آه، وآمان هو آان بيقول أنه بيخش على: عبد الكرمي. د
يعىن هو.. االنرتنت ويصاحب بنات من النت وينزل يقابلهم 

بيقول غاوى خيش ىف قصص حب، على النت ويقابل البنات بس
بيقول أن الشهوة للجنس اآلخر.. عمره ما اشتهاهم جنسيا

 بتيجى ناحية أمه بس 

 أنت بتشوفه بقالك أد ايه؟ :حييى. د

 قعدنا مع بعض حواىل أربعتاشر مرة : عبد الكرمي. د

، يعىن حواىل تالت شهور، السؤال بقى،..طب آويس :حييى. د
 إوعى تكون نسيت إن ده إشراف 

 ؟..!!!السؤال: عبد الكرمي. د

آه طبعا، هو أنت بتحكى حكاية؟ وال عندك سؤال؟  :حييى. د

أنا مش عارف.. هى احلالة آلها سؤال  ما: عبد الكرمي. د
 .حاعمل معاه إيه 

 يا ابن احلالل، مش هوه بيجى ىف ميعاده؟  :حييى. د
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 آه : عبد الكرمي.د

 وبيمشى ىف معاده؟  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 وأنت بتتكلم أقل ما هوه بيتكلم؟  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

يبقى ده هو العالج، بس الزم فيه حاجة عندك :حييى. د
دّور على أسئلة...  حمددة شوية هية إللى خلتك حتكى آل ده،

 الزم تعرف إنت حكيت ليه، أنا عاذرك،.. حمددة يا ابىن 
 ... احلالة فعال شديدة، صعبة 

 .... أنا مش عارف اتعامل معاه إزاى : عبد الكرمي. د

ما أنت بتتعامل، املسألة داخلة ىف بعضها صحيح، :حييى. د
وهّوا بييجى، هى حالة  لكن إنت بتتعامل، وبتتعامل آويس،

؟ ىف حكايته مع!حتري بصراحة، نشتغل ىف إيه وال إيه 
، وّال مع الشذوذ والعيال اللى بريوح معاهم؟ وّال...جدته؟

 معوّال مع الدين؟، وال  ؟ chatالنت؟، وّال مع الشات  مع
:لكن قل ىل  )اتمعني..(وّال مع اتمع إللى حواليه؟  األم؟

 مش هو رجع نفس الشغل؟ 

 آه ىف نفس الشغالنة: عبد الكرمي. د

 اللى مها ضربوه فيها :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 وقال هلم بقى إنه مسيحى وال مسلم  :حييى. د

 ما أعرفش : عبد الكرمي. د

 رجع إمىت؟ ) ما تعرفشى؟(؟ !!ه آالمبقى ده امس :حييى. د

 سنة  19رجع من سنتني وهو عنده : عبد الكرمي. د

يعىن أنت دلوقىت حكيت لنا تارخيه، مش مالحظ إنك ما :حييى. د
حكيتشى لنا أى حاجة عن األربعتاشر مرة إللى قعدت معاه فيها
 بانتظام، حصل إيه ىف األربعتاشر مرة دول؟ مش ده بقى العالج؟

 قصد حضرتك إللى حصل معايا؟: عبد الكرمي. د

 آمال معايا؟  :حييى. د

..ما رفضتوش خالص..ملا عرفت موضوع أمه: عبد الكرمي. د
بس قال.. لو قلت لك انت آده هتحتقرىن.. وهو قعد يقول ىل

وانا لقيت نفسى ما رفضتوش خالص، واديته قرصني ستالسيل  ىل،
 بالليل، فالقصة هديت

و عليك، يارب تكون قلة الرفض دى من جّوهبراف :حييى. د
بس خلى بالك إنت عملت عاملة آويسة، إنك حبسك اإلآلينيكى، (
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ما خدتش احلكاية حكاوى وأحكام أخالقية وبس، آونك إديته
دوا يقلل نشاط املخ القدمي ىف ظروف زى دى، معىن آده إنك لقّط
حرآية بيولوجية عايزة يعاد تنظيمها، اهللا يفتح عليك، آدى

لكن،) الدوا ىف الوقت املناسب، وأديك شفت النتيجةوظيفة 
القصة هديت، يعىن ما انتهتشى، أهنى قصة فيهم قصدك: بتقول

 إللى ما انتهيتشى

 قصة أمه: عبد الكرمي. د

آان.. يعىن تالت شهور.. مرة 14يعىن هو ملا جالك  :حييى. د
 لسه بيعملها مع أمه

 إنه بيعملهاآه آان لسه، ما انا قلت : عبد الكرمي. د
 ..حلد دلوقىت

يا ابىن احلكاية دى ىف سن سبعة أو سن مخسة غريها :حييى. د
 .....سن عشرين أو واحد وعشرين  ىف

حترش، يعىن ما فيش  بس هو بيقول إنه جمرد: عبد الكرمي. د
 خالص عالقة جنسية آاملة 

يا ابىن مش بيقعد حيتك فيها وهى نامية من ورا :حييى. د
 ....أو من قدام وميسك صدرها،

 ..آه: عبد الكرمي. د

ملدة قد أيه؟ يعىن ثانيتني وتروح متقلبة وشاخطة :حييى. د
..دقيقة أو عشر دقايق؟  وال تروح ىف النوم أآرت يقعد  فيه؟

، مش بس"والعلم..مهم للفهم"با ابىن الكالم ده مهم، 
قابلة  لعالج، إحنا عايزين نعرف هل األم دى مشارآة وال أل؟ل

أظن أنا  وال أل؟، إنت عارف حكايىت مع عقدة أوديب دى،
لشوية  اتكلمت فيها عدة مرات ـ هنا، وغري هنا ـ أنا وصلت

من ضمنهم(..فروض تفسر احلكاية دى غري اللى قاله فرويد، 
اللى برتسل األم غالبا هى.. إن النداء بيبدأ باألم 

الرسالة األوىل، غالبا من الالشعور، ومش ضرورى تكون جنسية
ىف البداية، وبعدين ميكن يوصل هلا أو البنها االستدعاء ده
شعوريا، واحد من الفروض إللى انا حطيتها، وانا واخدها

أمهات حبق وحقيق، مش ضرورى مريضات، وساعات  من آالم
 بصراحة، بقول لك املسألةمريضات، بس من أمهات املرضى أآرت

ما بتبقاش جنس آده حاف ومن األول، بيبقى زى نداء، حاجة
آده زى رغبة ىف اسرتجاع اإلبن للرحم، وبعدين بيتقلب جنس ألن

، آالم صعب)هى دى اللغة املتاحة لالقرتاب جامد حىت االسرتجاع
شوية عايز شرح طويل، ومش هوه بس اللى خطر ىل، املهم إىن ملا

ت باسألك األسئلة دى آلها عن تفاصيل ومدة التحرش اللىآن
بتقول عليه، ماآنتش باهتم األم، ألن عندى فروض أخرى آتري مش

سواء احلاالت  ضرورى تكون احلكاية بالضبط آده ىف آل احلاالت،
 .آانت سليمة أو مريضة

معظم الفروض اللى انا وصلت هلا، ولسه ما رجحتش وال( 
 عد شوينت حكاية التنافس مع األب، مع إىن ىف واحد منها بتستب
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منطقة تانية، ما باستبعدشى قتل األب وال عقدة اخلصاء وال
الكالم ده، البىن آدم شايل تاريخ طويل مهبب ورائع جواه،

 ، )واملسألة عايزة صرب وتنوع ىف الرؤى

تقوم انت تيجى ىف حالة عالج نفسى، مكثفة بالشكل...... 
تفصيالت آافية حول املنطقة دى، تضيع عليك ده ، وما تاخدشى

حاجة مهمة اللى بنسميها العوامل املستدمية وال املستدامة
يعىن العوامل اللى بتخلى. perpetuating factors)الـ(

احلدث العابر، أو العَرض املؤقت، يستمر ويستمر ويرتسخ، حلد
م،ما يبقى نوع من السمة ىف الشخصية، أو يبقى مزمن والسال

أصل ملا يكون السلوك أو العرض بيأدى وظيفة، وحيقق(
استكفاء بأى شكل، مش بس للمريض، أل حلد قريب منه مشرتك
معاه ىف اإلمراضية، بتبقى احلكاية حمتاجة إننا نقطع احللقة

يوقـّف تغذيته -مرضيا طبعا  -دى، عشان املستفيد من العرض 
 ) وتدعيمه وحرصه على استمرارية املرض

إحنا: كاية دى مش ثانوية خصوصا ىف احلالة بتاعتك دىاحل
، إنتو ما بتسمعوش آلمة حتول دى ميكن"حتول"هنا قدام أزمة 

والقلق اللى ناتج عنهم يتحّل  إال ىف اهلسترييا، ملا الصراع
 Conversion)بأنه يتحول لعرض عضوى نسميه هسترييا حتولية، 

Hysteria)ا آنت باقضى وقتملا رحت فرنس.. ، بصراحة أنا
آتري ىف املكتبة، وآان شاغلىن موضوع عن اهلسترييا دى، فرحت

فإذا بالرتاث آله، conversion)(، "حتول"أدور على آلمة 
ىف الدين مش ىف اهلسترييا، فقعدت "التحول"آله بيتكلم عن 

أقرا أقرا بقى لقيت آالم مهم، ودالالت متنوعة للتحول من
فعملية التحول ىف الدين دى... ة،دين لدين، ومن ملة ملل

عملية شديدة األمهية ىف تاريخ البىن آدمني، وىف تاريخ العالج
 . برضه) السيكوباثولوجى(النفسى واإلمراضية 

ىف احلالة دى ممكن تكون هذه العملية، قصدى عملية
التحول، هى الرابطة ما بني آل املظاهر اللى تبان ما هلاش

تغيري دين، أو  إن املسألة مش جمردعالقة ببعضها، فنكتشف 
شذوذ جنسى، أو ميول حمارمية، ميكن نكتشف إن املسألة هى إن

حالة  العيان ده بدال ما يكرب بالطول، انقلبت احلكاية إىل
ىف احملل، زى حملك سر، حاجة آده حلت حمل( ،"حتول مستمر"

، العيان ده ما احتددتشى معامله بعملية)النمو، اللى بصحيح
إشى جوه، وإشى بره، عشان يبقى: ما اتبلورشى(منو سليمة 

له معامل خاصة حمددة مستقرة ىف وقت بذاته، وبقية ترآيباته
أزماتتبقى آامنة أو مكبوتة، حلد ما يعوزها يكتمل بيها ىف 

النمو إن آان جدع، أو يقعـد آامت على نـََفْسها، أو تطلع
 ).بالتبادل ىف احللم أو أى حاجة

 نبتدى هنا ىف احلالة دى باملوضوع اجلنسى، مع إن العيان  
جىء يشتكى من احلرية ىف موضوع تغري الدين، بس عالقته بأمه

وبرضه" فاآر؟"بدأت من بدرى قوى، وأبوه غايب عن البيت، 
ولو أىن مش مصدق(نفتكر عالقته األغرب جبدته، على حد قوله 
هوا بيقول إنه) قوى، فيه احتمال ولو بسيط يكون فانتازى

 عمل عالقة حنسية آاملة معاها، وهى أم برضه، بس جيوز 
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، املهم)الالشعور لعب لعبة آده من وراه، واعتربها مش أمه
ماشى،أبتدا الكالم ده بدرى، ومن مدة إنت مش قادر حتددها، 

وقلنا ازاى أمه ميكن تكون مشرتآة ىف اللعبة، سواء شعورى أو
 .حتت الشعورى أو ال شعورى، مالناش دعوة، آهى مشرتآة وخالص

احلكاية هنا تتفهم أآرت ملا نبعد شوية عن اللغة اجلنسية،(
مبعىن إننا نفهم ابتداء حكاية االحتياج، وطريقة إرواؤه، ألنه

من أمه، بالشكل ده، سواء عينات أولو هو روى االحتياج ده 
أآرت، واخد شكل جنسى، وهى وافقت على آده، وتثبـَّت احلال،
حاتالقى حصل إعاقة ىف عملية النمو، يعىن ما حصلشى استقطاب
طبيعى بني ذاته وبني أمه جواه وبعدين براه، أو العكس، وأظن
احلكاية دى امتدت فما حصلشى برضه استقطاب آفاية بني دينه
والدين النقيض الغالب اجتماعيا، وبرضه ما حصلشى استقطاب
آاىف بني ذآورته إجيابيا وبني أنوثته الكامنة، من هنا ميكن
نفهم احتمال إن التحول من دين إىل دين هو نوع من إعالن هذا
التذبذب ىف حرآية النمو، وبرضه نفهم إن ممارسة اجلنس مع

م الشتهائه اإلناث دونالذآور ماشية مع آده، مث احتكار األ
هذا التوقف االستقطاىب الناقص - بقية احلرمي والبنات، يبني لك 

تيجى بقى للحاجة اللى على الوش إللى هوه - ىف معظم املناطق 
 ):حكاية الدين(جى يشتكى منها، 

،"أنا مش عارف أبقى مسلم وال مسيحى"..هو بيقول لك ..
قد العالجى ىف النقطة دىحاتالقى نفسك بقى حتدد هدفك ىف التعا

زى ما آنت باقول لزميلتك ىف احلالة إللى فاتت، إهنا الزم
ىف التعاقد العالجى، طبعا إحنا ما(حتدد أهداف متوسطة 

بنكتبشى آوتنراتو ونسجله، إمنا األهداف املتوسطة بتنط لنا
أول بأول وهى ساعات إللى بتحدد املسرية، هو بيقولك أنا مش

تبص.. م وال مسيحى، ده برين جواك غصنب عنك،عارف أبقى مسل
تالقيك من غري ما تدرى اختذت هدف سرى، إنت نفسك ما تعرفوش،

، وال اهلدف..يبقى اهلدف إيه؟ إنه يبقى مسلم وال يبقى مسيحى
إنه يبطل حترش بأمه، وال اهلدف إنه يقدر يعمل عالقة جيدة

دف إنه يبطلوال اهل  واقعية غري عالقات النت ومش عارف إيه؟
ممارسات مثلية، حاتقوىل إهنا آلها أهداف مهمة، حاقولك طيب

 أهنو قبل أهنو؟؟؟

غالبا حاتالقى الرد إنك ما تعرفشى، وال انا طبعا،...
ممكن تستعبط تقول هو حر هوا اللى حيدد األولويات، حاقولك ال

؟؟، دا آالم بعض اخلواجات إللى بيشتغلوا مع!!!يا شيخ
من احلرية، مث إنت من غري ما تعرف بتحدد أهدافك مستوى واحد

وأولوياهتا، أظن هنا ىف مصر، الزم حتاول حتدد موقفك أنت من
ال"حكاية التحول من دين لدين، أعتقد إن ده حاينط ىف 

أآرت من اهلدف األخالقى إنه يبطل حترش بأمه، وأآرت برضه "وعيك
ية دى عادةمن حكاية الشذوذ، إحنا بنتجنب مواجهة احلكا

ألهنا صعب علينا أحنا، لكن ما نقدرشى مننع تأثريها رد تصور
 ) إننا فعال نتجنبها

هل سألت نفسك إنت إيه إحساسك يا بطل ملا املسلمني
 يزيدوا واحد؟ حاتفرح؟ وال أل؟
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 أل: عبد الكرمي.د

 حاحتزعل، وال أل؟..وملا ينقصوا واحد  ..طيب :حييى. د

 أل: عبد الكرمي. د

 أل يا شيخ ؟: حييى. د

 أنا متأآد : عبد الكرمي. د

أنا أظن إنك مش متأآد، قصدى مش قوى يعىن، :حييى. د
وميكن تقول لنفسك، مها يعىن املسلمني دول مسلمني حبق وحقيق؟

 وآالم من ده 

 يعىن: عبد الكرمي. د

مهما آانت الصعوبة، الزم تدور على األسئلة دى :حييى. د
حتزق يعىن، أل، حتط احتماالت عشان جواك وأنت بتشتغل، مش تقعد

 تظبط نفسك وأنت بتحّود

 أحّود فني؟: عبد الكرمي. د

أنك.. بصراحة إنت يعىن عملت حاجة جيدة جدا :حييى. د
أنت وانت قدام حالة شديدة اللخبطة آده، وهلا أآرت من قضية
جوه وبره، قدرت إنك حتافظ على عالقتك بيه، وإنك ختليه ييجى

 بتقول ماغابش وال مرة.. بانتظام شديد أربعتاشر مرة

 ال ماغابش: عبد الكرمي. د

أهو هوا ده) مساح حقيقى الزم آان فيه جواك( :حييى. د
إنك تقعد مع بىن آدم مش عارف أنت بتعمل...العالج النفسى، 

وعمال تشتغل(إيه معاه، وال عندك إجابات حامسة ىف أى اجتاه، 
مع نفسك، ومعاه، وال بتجاوبه إجابة حمددة ترّيحه، وال برتفضه ىف

..ومع ذلك يفضل ييجى، زى ما يكون فيه عقد خفى) نفس الوقت
را آل احلاجات دى، مش معىن آده إن االنتظام ىف العالج هو غايةو

لكن ىف معظم احلاالت هو فرصة للتوجه حنو غاية املراد،(املراد، 
مع إننا عمرنا ما حندد غاية املراد، ألهنا عملية مفتوحة
النهاية، صحيح نقدر حندد عالمات على الطريق، وأهداف متوسطة،

!!احة هوه نتيجة مش غاية، تصورإمنا غاية املراد ده بصر
 ).املراد هو إن الدنيا تتحرك ىف االجتاه السليم وبس

فيه احتمال يكون املريض منتظم ىف العالج ألسباب سلبية،(..   
ده احتمال وارد، ىف رأىي بنسبة مش أقل من عشرين أو مخسة

إمنا آمل يابىن واصرب، وبص لنفسك، وبعدين له،.. وعشرين ىف املية
عدين لنفسك، على طول، واطمئن باستمرار إنه بريوح شغلهوب

 ، )يوميا، حىت مع الناس إللى ضربوه دول، إياك يبطل

وآل ما تتزنق، أديك برتجع لنا مرة تانية وتالتة
ورابعة ونقول ونعيد، ونغري أولوية األهداف حسب احلالة، وملا

انشوف التاىن، وهكذا، إحنا وران.. بنخلص من هدف متوسط 
 )مش آده برضه؟... (إيه؟

 آده: عبد الكرمي. د
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