


1
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لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته

االجتما�� والعل�� والتق��
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون- � ف��ق -متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة
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أزمة تعلق
 

ق والعالقات الحم�م�ة
�
أنماط التعل

 

د. ماهر ع�د الحم�د



4

اهداء..
وز.. إ� ند�م، و�� ف��

.« �
� وشغ�� «ح��

إ� �ل من أحب وشغف �أحدهم..
أو �حب و�شغف �أحدهم..

أو تم�� لو �ان أحب وشغف �أحدهم..
ق».

�
� األول: «أزمة تعل أهدي إل��م كتا��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة..
� وجود

، اتولد وك�� واتكونت شخص�ته �� اإل�سان �ائن اجتما��
ا، و��أثروا ا وعقل�� اآلخر و�التفاعل معاە. اآلخرون ب�ش�لونا نفس��

ع� صحتنا النفس�ة والجسد�ة ورفاهي�نا وسعادتنا.
عشان كدە العالقات اإل�سان�ة مهمة، مهمة ألنها جزء منا ومن
تك���نا، مهمة ألننا بيها ومعاها بنمارس أنفسنا و��سان�تنا،
ا بتطورنا رها ونع�د �شك�لها، و�� أ�ض� ها ونع�شها ونطوَّ نخت��

وتع�د �شك�لنا.
� الرحلة، و�س واطمئنان ومشاركة وتجاور

العالقات رفقة ��
� الرحلة.

كة للمستق�ل ول�ا�� وأحالم مش��
� نكون أنفسنا الحق�ق�ة �ما وعشان الرفقة ت��� حلوة، محتاج��
ها �ح��ة أمام �� �دون ت���ف، نع��َّ عن أنفسنا ونمارسها ونخت��

عيون متق�لة ومعج�ة ومقدرة �دون خوف.
� عالقة آمنة، � ثقة وأمان، محتاج�� وعشان دە �حصل، محتاج��
ب�ت آمن، �سكنه و�حمينا ونرتاح ف�ه و�ستمد منه الدعم
وال�شجيع، عاي��ن ب�ت �فهمنا و�حس ب�نا و�ستج�ب لينا

و�شوف نفسنا ف�ه.
ق األو�)،

�
� (عالقات التعل عالقاتنا األو� �األم واألب والمح�ط��

� قوالبها، وتغرس فينا
�انت أول عالقات �ش�لنا وت�ن�نا، تص�نا ��

� عالقاتنا
خارطة ط��ق و�رامج للتعامل مع اآلخ��ن ��

� ت���ة أطفالنا.
المستق�ل�ة، وخاصة عالقاتنا القلب�ة وط��قتنا ��

� قالب مرن، وتتغرس
أوقات األمور �انت حلوة، وِقدرنا نتصب ��

فينا خرائط لعالقات آمنة، نظرة مطمئنة ألنفسنا ولآلخ��ن
� �كرة.

وللدن�ا والعالقات، نظرة �لها تفاؤل وأمل ��
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� قوالب جامدة كتفتنا وخلتنا �شوف الدن�ا
وأوقات اتص�ينا ��

من منظور واحد، و��تعامل معاها �ط��قة محددة مش قادر�ن
نفلت منها. اتغرست فينا خ��طة ألغام، �لها خوف وتحذيرات
� من �ل خطوة ومن �ل شخص ومن أنفسنا ورعب، خا�ف��

� من الدن�ا. �مان، خا�ف��
� األصل أزمة

�مكن الخوف من الحب أو االرت�اط أو الهجر، ��
ق.

�
تعل

ق.
�
� األصل أزمة تعل

تنا وخناقاتنا وتح�ماتنا، �� �مكن غ��
� جلدنا أو انفعاالتنا الم�الغ فيها، أو عدم

�مكن هرو�نا ��
، أو � انجذابنا ألشخاص �

استمتاعنا الج��� أو العاط��
ق.

�
، �� أزمات تعل � معين��

�مكن ش�ل النها�ة وما �عد النها�ة حصل ق�ل كدە أثناء أزمة
ق.

�
تعل

� عالقات س�ئة، أو عزلتنا، أو تكرارنا لعالقات
�مكن استمرارنا ��

مس�ئة، أو إحساسنا �عدم األمان، ومخاوفنا، وشكوكنا، ��
ق.

�
أزمات تعل

� �الرغ�ة والغ��زة إننا مج�� ق، إحنا اتولدنا مت��
�
حسب نظ��ة التعل

� �اآلخ��ن، وع� األخص �شخص واحد � ومتصل�� نكون ق��ب��
أقوى وأ��� ح�مة، �شعر معاە �األمان والحما�ة والطمأن�نة،
� وجودە - أع�اء وضغوط الح�اة اليوم�ة،

ونقدر نواجه - ��
ونتذوق المتعة والرفقة والو�س.

ق
�
ق وأنماط التعل

�
م نظرة عامة ع� نظ��ة التعل هذا ال�تاب �قدِّ

اتها ع� العالقات الحم�م�ة والعالج، �مكن �قدر �قدم لنا وتأث��
خ��طة حب للحصول ع� ما نتمناە من عالقات ق��ة وحم�م�ة

وقرب ورفقة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجزء األول
ق

�
نظ��ة التعل
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نظرة عامة
تمه�د..

� ونف�� ثا�ت ومستمر مع
ق هو را�طة أو ارت�اط عاط��

�
التعل

شخص آخر.
، ال�� � � اسمه جون �اول��

ال�دا�ة �انت من عالم نف�� ب��طا��
شاف إن األطفال ب�تولدوا �غ��زة داخل�ة اسمها «غ��زة
ا اب جسد�� ق»؛ غ��زة إ�شاء عالقة عاطف�ة، هدفها االق��

�
التعل

ا من شخص ما �قدم لهم الحما�ة واالطمئنان. وشاف وعاطف��
�
ا، ولنموە العق�� والعاط�� وري ل�قاء الطفل ح�� إن دە ��

�
ق ب�ستمر معانا طول العمر ��

�
، و�ن الم�ل للتعل واالجتما��

صداقاتنا وعالقاتنا الحم�م�ة، متأث��ن �طب�عة ومواصفات
العالقة األو�، العالقة مع األم.

ا �من �طعمه ت�ط عاطف�� � �ان االعتقاد إن الطفل ب�� ق�ل �اول��
� قال إن الطعام مش هو العامل المهم و�ــهتم ب�ه، ل�ن �اول��
ا �من �حتوي تقل�اتنا الداخل�ة ت�ط عاطف�� ق، إحنا ب��

�
للتعل

� �جوارە، من و�ساعدنا أن نهدأ، من �العبنا و�حمينا ونطم��
�ساعدنا ع� التعامل مع �حر العواطف العاصف ح�� �ستقر.

ق األسا�� هو تخلص الطفل من توتراته الداخل�ة،
�
هدف التعل

ومساعدته ع� تنظ�م و�دارة مشاعرە السلب�ة، وتلب�ة احت�اجاته
وتهدئته ح�� �عود لحالة التوازن والسكينة، حالة الشبع.

�
� �دون أدوات تح�م ��

الطفل ب�خ�ج للعالم وهو ك�ان عاط��
�
ق (الرغ�ة ��

�
اندفاعاته أو تهدئة النفعاالته، وتدفعه غ��زة التعل

القرب من أجل الحما�ة والطمأن�نة) إ� الت�ف بهدف جذب
ان��اە اآلخ��ن لالهتمام �ه عن ط��ق ال��اء واالب�سام واألصوات
الطفول�ة. إحنا ال��ار عندنا الغرائز الم�ملة، غ��زة الرعا�ة،
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ة �ئة والمستديرة والعيون ال�ب�� ب�نجذب للوجوە الطفول�ة ال��
المستعطفة والداع�ة إ� االهتمام والرعا�ة.

، � األم والطفل، الحوار اليو�� من خالل التفاعل اليو�� ب��
الرقصة اليوم�ة، ال��اء والمناجاة من الطفل، والحضور المحب
� � االثن�� � من األم، بت�شأ عالقة عاطف�ة ب��

والمستج�ب والمتفا��
وتقوى مع الوقت.

طب�عة العالقة وجودتها وأمانها ب�توقف ع� مقدم الرعا�ة، األم،
، ، وحساس�تها لعالم الطفل الداخ�� �

ع� وجودها العاط��
)، وفهمها واستجابتها ال�اف�ة

ً
و�شاراته الجسد�ة (��ائه مث�

والثابتة المستقرة. لما الطفل �عرف إن األم ق���ة ومن�بهة لما
� و�استمرار،

�شعر �ه، و�القيها بتقدم له ما ي��د �ش�ل �ا��
� نفسه

� لوجودها، و�ثق إنها �مكن االعتماد عليها، و�ثق �� �طم��
إنه محبوب ومهم ومسم�ع وُمعت�� ب�ه و�ستحق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ق وتنظ�م االنفعاالت
�
التعل
ق إذن؟

�
ما هدف التعل

اب من آخر محب ومتق�ل �شعر ق هو االق��
�
هدف غ��زة التعل

� وجودە، وأن �ساعدنا أن
�� � معه �األمان، و�ستطيع أن نطم��

، وأن نتعامل �كفاءة مع مشاعرنا السلب�ة. � نطم��
ق هو الوصول للسالم والتوازن واالستقرار النف��

�
هدف التعل

والسكينة، ومساعدتنا ع� ا��ساب المتانة والمناعة النفس�ة.
� الحالة دي هو عمل�ة تنظ�م للذات، و�دارة للمشاعر،

ق ��
�
التعل

� األم وطفلها، بتقوم امنة ومتناغمة ب�� � عن ط��ق رقصة ثنائ�ة م��
فيها األم �دور المنظم لمشاعر الطفل، ب�سلفه جهازها النف��

عشان �ساعدە ينظم توتراته.
، تحت رحمة توتراته وجهازە �

الطفل ب�تولد �ك�ان عاط��
� الحساس والمتهيج وغ�� المستقر، والطفل ما �قدرش العص��
�مفردە يتعامل مع �ل هذا ال�م من المشاعر الطاغ�ة من
الخوف أو األلم أو االنزعاج أو الج�ع أو الغضب، ما ب�قدرش
ق بت�شط و�تخل�ه

�
ي و�حتوي و�طمن نفسه. غ��زة التعل يهدِّ

ي��� عشان حد ينقذە، إن األم تح�� وتفهم هو عايز إ�ه. مع
� أنواع ال��اء، و�تعرف الطفل محتاج الوقت األم بتقدر تفرق ب��
، و�نظرات عي�يها �

�ه �صوتها الدا�� إ�ه، بتحضنه وتضمه وتهدِّ
ات الوجه الهاد�ة والمح�ة، و�استقرارها الحن�نة، و�تعب��
. الطفل لما �سمعها و�لمسها و�شمها و�حسها �

العاط��
� الهدوء واالطمئنان، و��دأ �لعب معاها

و�شوفها، ب��دأ ��
و�ناغيها وتلعب معاە وتناغ�ه.

� أمه � عين��
أثناء الرقصة الثنائ�ة دي، الطفل ب�شوف نفسه ��

ا. المح�ة والمعج�ة والمتق�لة، و��تعرف ع� نفسه تدر�ج��
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� مزعلك؟ إنت «بتع�ط ل�ه؟ إنت زعالن؟ إنت جعان؟ م��
خا�ف؟ عايز ماما؟ أنا هنا جن�ك. اطمن»، �ال�لمات ال�س�طة
دي ب��دأ �عرف نفسه، و��دأ وع�ه بيها و�وجودها وأهميتها

� تعلم لغة العواطف والتعب�� عن نفسه.
ها، و��دأ �� وتأث��

�د من ال��اء � ا األم ما بتاخدش �الها لما ي��� و�نادي، ف��
�
أح�ان

. أوقات ما تفهموش وال تعرف هو ب���� ل�ه، � لحد ما ت���
�ه � ال��اء لحد ما تعرف. أوقات ما تعرفش تهدِّ

ف�ستمر ��
وتطمنه أو �ستعجل أو تكون استجابتها غ�� �اف�ة، ف�ح�ط
ة، و��تلخ�ط الرقصة الطفل و�غضب، و�فقد الثقة فيها لف��

جع من جد�د. اليوم�ة وحالة التناغم �س ب��
، � وت�ت�� الطفل ب�تعلم من الرقصة دي إن األحوال السلب�ة ب����
، و�زاي �طلب و�ن األمور هت��� ع� ما يرام، و��تعلم إزاي �ع��
ال�� محتاجه، وأهم حاجة ب�عرفها؛ إن ف�ه ك�ان مهتم ومن��ه له
و��ح�ه و��حس ب�ه و��فهمه و��صدقه وواثق إنه موجود و�قدر

ي�سند عل�ه، ومن هنا ي�دأ �حس �األمان.
� حاالت اإلح�اط وفقدان التناغم، ب�تعلم الطفل إن دي

و��
طب�عة العالقات، و�ن اآلخ��ن أوقات مش هي�تبهوا لنا وال
ه�فهمونا أو �حسوا ب�نا، و�ننا ممكن نفقد التناغم واال�سجام
والتواصل مع اآلخر، أو إننا أوقات ما نحصلش ع� ال��

محتاجينه وعاي��نه أو نحصل ع� أقل مما ن��د، أو إننا نتعرض
� الص�� لإلخفاق. و��تعلم إننا أثناء األزمات دي محتاج��

، و�ننا نحاول والقبول، والتفاؤل ب�نها هتتحسن واألزمة هت�ت��
نتعلم أدوات جد�دة لجذب االن��اە، وللتعب�� �ش�ل أفضل عن
أنفسنا عشان �ساعد اآلخر �فهمنا �ش�ل أفضل، و�ننا نحاول

� التواصل واستعادة الثقة واال�سجام من جد�د. تحس��
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�ل األحوال النفس�ة دي ب�نتقل إ� عالم الطفل الداخ��
� وجدانه، حالة االحتضان واالحتواء والفهم

و��ستقر ��
والحساس�ة، ح�� حالة األرجحة والحمل ع� األ�دي واالتصال
� القلب والجسد

ات الوجه ب�تخزن �� �الجلد والصوت وتعب��
ا. مع�

: المتانة النفس�ة و�دارة ق وهدفه األسا��
�
ودە دور التعل

المشاعر، األمان والثقة، المتعة والمشاركة واال�سجام.
استجا�ة األم ألحوال الطفل بت�س� �ـ«عمل�ة الدوزنة»، األم

و�أنها بتع�د التناغم واال�سجام للطفل المضطرب.
، �شوفه �

الدوزنة �� قدرتنا ع� إننا نحس �ال�� جوە شخص تا��
، إننا نقدر نعرف حالته و�سمعه ونفهمه و�شعر �عالمه الداخ��
� تج��ته العاطف�ة. ودي بتعتمد ع�

الداخل�ة ونتفاعل معاە ��
حضورنا النف�� المحب وان��اهنا ال�امل واإلنصات العميق

والتفهم لآلخ��ن ومشاعرهم.
الدوزنة والقدرة ع� التناغم هما جوهر إدارة االنفعاالت
� إقامة

� تك��ن الشخص�ة و��
والمتانة النفس�ة والركن األسا�� ��

عالقات حم�م�ة مهمة ومش�عة وصح�ة.
لما األم بتقدر ت�ت�ه و�ستج�ب للطفل وتحت��ه ب�نمو عالقة
�
� النمو العاط��

آمنة ب�نهم. شعور �األمان ب�ساعدە �ستمر ��
. ب�تحول األم إ� قاعدة أمان والعق�� واالجتما�� �ش�ل ص��
له، �طمن لوجودها ف�قدر �خ�ج و�لعب و�ستكشف. و�ل ش��ة
ها يرجع �طمن لوجودها، و�قول لها ع� ا��شافاته، و��عت��
� حضنه لو تع�ان أو

المالذ اآلمن والملجأ ال�� ب�جري �ستخ�� ��
خا�ف أو زعالن.

قاعدة أمان ومالذ آمن
�
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ق (إقامة
�
� عكس �عض: غ��زة التعل إحنا ب�تولد وعندنا غ��زت��

م (االستقالل�ة).
�
عالقة)، وغ��زة االستكشاف والتعل

، عايز � � و�طم��
� و�رعا�� ر ع� حد �حمي�� ق: أنا �ادوَّ

�
غ��زة التعل

األمان، وال�� بي�شط الغ��زة دي هو الشعور �الخوف.
م: غ��زة التوسع والمعرفة وا��ساب

�
غ��زة االستكشاف والتعل

ات و�ثراء الذات والتج��ب والفاعل�ة والنمو واللعب الخ��
والعمل وال�حث عن المتعة واإلنجاز، والغ��زة دي بت�شط لما

� �األمان ال�� ب�مالنا �الشغف والفضول. � وحاس�� نكون مطمن��
ق

�
� دول ما ب�شتغلوش مع �عض. لو غ��زة التعل الغ��زت��

ات�شطت �س�ب الخوف والتهد�د، غ��زة االستكشاف
واالنطالق والتعلم ب�توقف عن العمل، و�عود الطفل لل�حث
عن قاعدة أمانه أو يتأ�د من وجود األم ق���ة منه. ب�شوف دە
�
� عودة الطفل ألمه وهو ب���� لما ب�تصاب أو �خاف، و��

��
� ندائه و��ائه

، و�� �
ر عليها لما تخت�� نظرات عي��ه ال�� بتدوَّ

� خجله وانطوائ�ته و�� غاي�ة.
الم��ر لما يتوە عنها أو ي�عد، و��

� األم مرح�ة ومهتمة و�اق�ة ب�طمن،
د الطفل و�ال�� لما �اعوِّ

ا ل�شتعل غ��زة التعلم واال��شاف ق تدر�ج��
�
� غ��زة التعل

وتنط��
واللعب مرة أخرى.

� األمان عن ط��ق العالقة دي مع األم ب�تعلم التوازن ب��
، ل�نه ب�حرمه �كون � واال��شاف. ال�قاء �جوار األم مطم��
ات. واالنطالق نفسه، و��حرمه من التعلم وا��ساب الخ��

واالستقالل�ة، ب�حرمه األمان والسند ال�� ب�عتمد عل�ه.
عشان كدە العالقة اآلمنة مع األم بتغرس جواە قاعدة أمانه،
عشان �قدر �ستقل و�نطلق وهو مطمن إن هناك من هو
موجود ألجله لما �حتاجه، و�ن األم مس�ن�اە لو احتاج مساعدة
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� ومفت�ح، سكن له،
� ودا��

أو راحة أو دعم. بيؤمن إن له ب�ت �ا��
سند وضهر �ستطيع االعتماد عل�ه من غ�� تردد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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ق آمن
�
نمط تعل

� ب�قول إن العالقة األو� بتمنحنا نمط ثا�ت للعالقات، �اول��
� ط��قتنا لتقي�مها وتثمينها وك�ف�ة الت�ف داخلها

ب�أثر ��
وتوقعاتنا منها (العالقة دي مهمة؟ �ستاهل؟ نت�ف إزاي مع

اآلخر؟ عاي��ن منها إ�ه؟).
لما العالقة �األم ب���� آمنة، ب���� بوصلة داخل�ة وخ��طة

� منحها. و�����
غبها و�رغب �� حب، نموذج للحم�م�ة ال�� ب��

� من نفسنا ومن استحقاقنا للحب و�حنا أطفال أو ك�ار واثق��
� وهيهتموا � وطيب�� � من اآلخ��ن، و�نهم محب�� واالهتمام، وواثق��
ب�نا و�دعمونا لما نحتاج، و�ن الح�اة آمنة وك��مة. و����� عندنا
� لحدودنا إحساس قوي �ذاتنا وقادر�ن نع�� عنها، ومن�به��
� من غ�� خوف من الحم�م�ة ونقدر ندافع عنها. و�نك�� مستقل��

� من غ�� خوف من الهجر ومن غ�� � ومهتم�� اب، ومحب�� واالق��
إلغاء للذات. ونملك متانة ومناعة نفس�ة تخلينا قادر�ن ع�
تنظ�م مشاعرنا الق��ة وتقل�اتها من غ�� ما نفقد الس�طرة.
� ال�� �خلينا قادر�ن ع� فهم اآلخ��ن

ونملك من الذ�اء العاط��
واال�سجام معهم واحتوائهم.

ا فقط من األطفال ، ل�ن لألسف ٦٠٪ تق���� الوضع دە مثا��
� أنواع مختلفة من

ق آمن، وال�ق�ة ��
�
نوا نمط تعل ب�قدروا �كوِّ

ق غ�� اآلمنة (القِلقة والمليئة �المخاوف).
�
أنماط التعل

إ�ه ال�� حصل لهم؟
ق غ�� آمن (الخائفون)

�
تعل

ق آمن محتاج �جاوب بنعم
�
عشان الطفل �قدر �كون نمط تعل

ع� التالت أسئلة اآلت�ة:
١- هل أ�� ق���ة وموجودة؟
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؟ � ٢- هل أ�� من�بهة �� وواخدة �الها م��
� وتقدر

٣- هل أقدر أعتمد ع� إنها ه�ستج�ب الحت�اجا��
� ك��س و�استمرار من غ�� تقل�ات فجائ�ة؟ ي�� � وتهدِّ تطم��

ن قناعة ع� أي سؤال من دول إن اإلجا�ة «ال»، لو الطفل كوِّ
ق قِلقة وغ�� مطمئنة.

�
ن عالقة تعل ب�كوِّ

شا�ف إنها مش موجودة وال فاض�ة له وال واخدة �الها، وال قادر
� الحضور � احت�اجاته، أو متقل�ة ب�� يثق إنها هتطمنه وتل��
والغ�اب، االهتمام وعدم االهتمام، ب�حصل عدم إش�اع

)، و���� � ق (األمان والحما�ة والرعا�ة والتطم��
�
الحت�اجات التعل

� حالة الخوف وال�رب من غ�� وجود لحد يهتم ب�ه
الطفل ��

� حالة ترقب
� إما �� و�طمنه و�ساعدە، و�فضل جهازە العص��

وقلق زائد ومستمر، أو �حاول �ك�ت مشاعرە عشان ما �حسش
ق غ�� آمن ومل�ان

�
�االنفعاالت والخوف، و�تكون جواە نمط تعل

�المخاوف.
ق

�
� شا�ف إن الطفل لما ت�شط عندە غ��زة التعل العالم �اول��

�س�ب الخوف أو التهد�د ب��دأ �دور ع� األم سواء ب��ە أو
� الوصول إليها أو ما لقاش

�النداء أو �ال�حث، ولو فشل ��
استجا�ة ب�حس �ال�أس واال�تئاب.

� نمط دائم وثا�ت للتعامل مع المشاعر السلب�ة إحنا محتاج��
� دائرة الخوف والتحفز �استمرار.

وال�روب، و�ال هنفضل ��
و�التا�� هنفقد القدرة ع� التعامل الص�� مع التقل�ات

الداخل�ة والضغوط الخارج�ة.
� تج��تها

وجدت عالمة النفس ال�ند�ة ماري أي�سورث، ��
لدراسة ردود أفعال األطفال عند رح�ل األم، إن �عض األطفال
ا �أمهاتهم، وال�عض اآلخر أظهروا ردود أفعال ا ق��� ق�

�
أظهروا تعل

�مختلفة وغ�� صح�ة، �ما فيها الغضب تجاە األم عند عودتها.
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� األطفال ق (للعالقة) ب��
�
ووجدت أن هناك ثالثة أنماط للتعل

ا أض�ف ن�ع رابع: وأمهاتهم والحق�
١- النمط اآلمن: �ظهر توتر وانزعاج مع رح�ل األم، و�طلب

التهدئة، و�ــهدأ �سهولة عند عودة األم.
، وال يوجد تفض�ل لألم ث: الم�ا�� � الالمك�� ٢- النمط التجن��

عن الغ��اء (مف�ش فرق).
٣- النمط القِلق: �ظهر مستوى عا�� من التوتر عند رح�ل األم،
� نفس

وعند عودتها �ظهر سلوك متناقض، �طلب تهدئتها له و��
الوقت �حاول عقابها ع� الرح�ل.

� الخائف: ملوش ش�ل واضح للتعامل. ٤- النمط التجن��
� العالقات عندما تصبح را�طتنا

ق غ�� اآلمن هو ط��قتنا ��
�
التعل

العاطف�ة ملوثة �الخوف، وتمت�� بثقوب المخاوف والشكوك
وعدم الثقة.

ا، عندما �لوث الحب �الخوف والشكوك �صبح طعمه م��ر�
ا من التج�� ا وخائف� وحالته متقل�ة وغ�� مستقرة، إما من�مش�
ا من الهجر والرح�ل. ا خائف� ا وغاض�� ا مذعور� اب، أو متعلق� واالق��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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النمط اآلمن
� الحب

السع�د ��
ا (حوا�� ٥٠-٥٥٪). ا وعقل�� ب�تقال عل�ه النمط المتوازن عاطف��
: �

� نفسك بتقول ال�الم اآل��
لو إنت من النمط اآلمن ممكن تال��

- كت�� من الناس أهل للثقة وُ�عتمد عليهم.
- �اع��َّ عن مشاعري وأف�اري بهدوء وسالسة، و�احب أشاركها مع
ال�� �احبهم، و�احب هما �عملوا كدە برضو، ومتوقع منهم

� أ�ون عبء.
استجا�ة، وما �اخافش من زعلهم ورفضهم وال إ��

، و�احب العالقات الق��ة وما �اخافش �
� أغلب عالقا��

- م�سوط ��
منها، و�رضو ما �اخافش أ�ون لوحدي.

- لو ال�� �اح�ه طلب االنفصال هازعل ش��ة و�عدين هاتجاوز
الموقف.

� العالقات.
- ما �اخلقش ال�ث�� من الدراما ��

� العالقة مع �ل خناقة، وما �اخافش من الخناقات.
- ما �اشكش ��

� مستقر. - ممكن أ�ان لل�عض ممل أ��� م��
� �سهولة، وما �اخافش من زعل حد.

- �اقدر أع�� عن اختال��
ة ��عة. - �اغ�� �س �اتجاوز الغ��

ود �اسأل إ�ه ال�� حصل، �س ما - لو ال�� �اح�ه ات�ف ب��
. �اشغلش �ا�� كت��

� م�� م وأق�ل اآلخ��ن �ما هم، وأتوقع إن ال�� �اح�ه �ح�� - �اح��
� �ما أنا. و�ق�ل��

� ومشاعري
- �اتوقع إن اآلخر �كون حساس ومستج�ب الحت�اجا��

�ط��قة مالئمة.
ا ما �افقد الس�طرة. - �اس�ب نف�� أحس مشاعري، �س نادر�

- أنا قادر ع� التفهم والتجاوب واحتواء اآلخر.
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� لإلنجاز والنجاح
� للحب واحت�اجا��

� احت�اجا�� - أنا متوازن ب��
والح��ة.

�ك أو � من ال�� - لما أنضغط �اقدر �سهولة أطلب الدعم والتطم��
األصدقاء.

من أين جاء أصحاب النمط اآلمن؟
ن برغم إن مف�ش والد مثا�� وال طفولة مثال�ة، فالنمط اآلمن اتكوِّ
� ق�مته

ن��جة نموذج ت���ة غرس داخل الطفل الشعور �الثقة ��
وقدراته، اإل�مان إنه قادر ع� الحصول ع� الحب والرعا�ة من

الوالدين �ش�ل منتظم وثا�ت ومستقر.
� اآلخ��ن لما األم تمنحه الحب والرعا�ة واألمان

الطفل ب�ثق ��
ن قناعة ب�ن «هناك من يهتم ألمرە � وثا�ت، و�قدر �كوِّ

�ش�ل �ا��
وموجود علشانه، و�ستطيع اللجوء إل�ه واالعتماد عل�ه».

� الطفولة
أصحاب النمط اآلمن ��

. ً
النمط اآلمن كطفل هو األ��� شعب�ة من أقرانه واألسعد حا�

اته الشعور�ة، والتعامل مع و�مراهق ب�قدر �ع�� عن خ��
� نفس الوقت قادر ع� تفهم

الخالفات، وأ��� توك�د�ة لذاته، و��
وجهات نظر والد�ه، وأوقات ب�غضب من والد�ه ل�ن مش �درجة

ە. ة. �مان انتقاله للجامعة أ��� سالسة و�� من غ�� كب��
� الرشد

أصحاب النمط اآلمن ��
النمط اآلمن ب�متلك رؤ�ة صح�ة للعالقات وطرق متوازنة للتعامل

ن عالقات ق��ة وعم�قة �سهولة. معها، ب�قدر �كوِّ
� الحم�م�ة ا، ومتوازن ب�� ا ومعرف�� النمط اآلمن مت�امل عاطف��
� ذاته. ال�� ب�ساعدە إنه

واالستقالل�ة، �قدر �حب �دون ما �ل��
واثق من نفسه وق�مته وجدارته واستحقاقه للحب واالهتمام،
و�حساسه الج�د �المواجدة والتعاطف تجاە اآلخ��ن، و�نه ب�قدر

� اآلخ��ن و�قدر �عتمد عليهم �سهولة.
يثق ��
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ثقته بنفسه بتخل�ه �قدر �كون نفسه �ما �� من غ�� ت���ف،
و�قدر �ع�� عن مشاعرە وأف�ارە لآلخ��ن من غ�� خوف من
الرفض. ولو حصل وتم رفضه ألي س�ب، ثقته بنفسه وق�مته
واستحقاقه ما ب�تهزش، وما ب�تألمش �ش�ل كب�� �س�ب رفض
اآلخ��ن وأف�ارهم السلب�ة عنه. ذ�اؤە االجتما�� ب�خ�� عندە قدرة
عال�ة ع� التواصل الج�د. وذ�اؤە االجتما�� وتواصله الج�د
� ف��ق، والتعاون مع اآلخ��ن، وفهم

ب�ساعدوە ع� العمل ��
الرسائل العاطف�ة المرسلة من اآلخ��ن واالستجا�ة لها �كفاءة،
و��عرف �كسب ثقة زمالئه ألنه واضح ومع�� ومفهوم. �ل دە

. ً
ا ودخ� ب�خ�� الشخص اآلمن أ��� نجاح�

� العالقات
النمط اآلمن ��

ن قاعدة ا، و�ستطيع أن �كوِّ • النمط اآلمن شخص مستقر نفس��
ە، ودە ركن أسا�� لنجاح العالقات. أمان لنفسه ولغ��

• شخص شا�ف نفسه �ستاهل يتحب، و�نه قادر ع� فعل ما
�لزم للحصول ع� عالقة تقدم الحب واالهتمام ال�� �ستاهله،
� ذاته، وال ب�ق�ل

عشان كدە ما ب�خافش من الرفض، وال ب�ل��
عالقات غ�� صح�ة.

• ثقته إن اآلخر متاح ومحب ومهتم وموجود عشانه لما �حتاجه،
بتخل�ه ي�سند عل�ه وهو

##مطمن.
• ألنه مع�� وواضح فما ب�ح�ش األلعاب النفس�ة.

• مش خا�ف من الفقد والهجر، وعارف إنه �قدر يتجاوزهم لو
حصلوا، ودە ب�خل�ه قادر ع� االستمتاع �الحب.

• رؤ�ته المتوازنة للعالقات إنها هات وخد، وت�ادل الدعم والحب
� � والرعا�ة واالهتمام والمشاركة بتخ�� ط��قته متوازنة ب�� والتطم��
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، � � �اتن�� االهتمام �حقوقه وحقوق اآلخر. وعارف إن العالقة ب�تب��
عشان كدە عارف مسؤول�اته، ومتوقع إن اآلخر عارف مسؤول�اته.
� ال�� �سمح له �احتواء اآلخر وحل

• عندە من الذ�اء العاط��
الخالفات معه �ش�ل ج�د.

� النمط اآلمن واألنماط الخائفة والقِلقة؟ إ�ه الفرق ب��
قدرة النمط اآلمن إنه �حس مشاعر اآلخ��ن والتناغم معهم،
بتخل�ه قادر �فهمهم، و�ظ�ط موجته مع حالتهم، و�تجاوب
عج، ودە ب�عمق � معاهم، و�تحمل المشاعر السلب�ة من غ�� ما ي��
التناغم واال�سجام، واطمئنانهم واستقرارهم النف�� ب�تنقل لآلخر
� وأمهات فب�حس �األمان واالستقرار، ودە ب�خليهم أفضل محب��

� غ�� . ودە الفرق األسا�� ب�نهم و��� � وآ�اء وأصدقاء ومعالج��
.( � � القِلق�� � (الخائف�� اآلمن��

� وماين، ب�قولوا: � من العلماء اسمهم فون�� اتن��
� النمط اآلمن واألنماط القِلقة، �� قدرة األول أ��� صفة تفرق ب��
ع� معرفة ما �جعل الناس يتحركون، أن �عرف دوافعهم
واهتماماتهم، وأن �عرف �اعاتهم الداخل�ة، وأن �ملك الفهم

� السابق.
ألس�اب ت�فات والديهم ��

النمط اآلمن �ملك رؤ�ة إ�جاب�ة لنفسه ولآلخ��ن، وعندە مستوى
منخفض من الخوف من القرب والحم�م�ة، ومستوى منخفض
من الخوف من الهجر، ودە ب�خ�� عالقاته الحم�م�ة ق��ة. ممكن
� للتعامل والتك�ف

تكون عالقاته غ�� �املة، �س هو مرن �ما �ك��
� �ه الح�اة.

مع ما تأ��
قدرة اآلمن ع� تط��ر الحم�م�ة وتق��تها مرتفعة، ألنه ب�قدر �ع��

� ال�� �خل�ه �فتح قل�ه
عن مشاعرە وح�ه، وعندە من األمان ال�ا��

و�نكشف ع� اآلخر �سهولة، و��قدر يتفهم احت�اجات اآلخر
م العالقة واآلخر للمساحات واالستقالل�ة. �مان ب�قدر �ق�ِّ
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والصع��ات واالختالفات �موضوع�ة. ومهارات التواصل والصال�ة
النفس�ة بتخل�ه �عرف يتعامل مع الصع��ات دي ك��س.

� اآلخر، ب�قدر الشخص لما بتحصل خالفات وتعارضات ب�نه و���
اآلمن إنه ي�ذل مجهود مناسب عشان �فهم وجهة نظر اآلخر، و�نه
. و�رغم إنه ما ب�ح�ش �حط � � حل وتوافق يرضيهم هما االتن��

�ال��
� نفس الوقت لو تعداها

حواجز أو يت�لم عن الحدود كت�� إال إنه ��
اآلخر ب�قدر �دافع عنها من غ�� عدوان�ة أو إنه �ش�ل أضغان أو
� عدم رغبته

�حس �احتقان. تعامله ال�فء مع الخالفات ب�ظهر ��
� التصع�د والهجوم المضاد أو تجنب الخالفات، ب�حاول الس��

��
ا هو ��ــــع المغفرة، و��شوف العالقة واآلخر لحلول وسط. أ�ض�
ب��جاب�ة، وقل�ل اللوم. ممكن �ع�� عن غض�ه �سهولة �س بيهدا
� غض�ه، و��غضب

��عة وما ب�ش�لش، هو شخص آمن ��
. ل ض�قه �ش�ل ص�� ألس�اب حق�ق�ة، و�يوصَّ

ام، وما ب�خافش من وضع � الشخص اآلمن جاهز لالرت�اط واالل��
عنوان للعالقة أو تط��رها لمست��ات أع�.

� ممارساته الج�س�ة. اآلمن
شعور الفرد �األمان الداخ�� ب�ظهر ��

� إطار من الحب، مش من
ب�حب الج�س الحم�م، و��مارسه ��

أجل إرضاء الذات فقط أو إلرضاء اآلخر فقط، ومش بهدف
� اآلخر أو الس�طرة عل�ه، ول�ن كن�ع من المشاركة

التح�م ��
م داخل عالقة. اآلمن ب�شوف إن الحب والج�س � واالستمتاع المل��

ات الحب ولغاته. ا وجهان لعملة واحدة، وأحد تعب�� مع�
صفات النمط اآلمن

� منه. • ب�ظهر و�شارك مشاعرە �سهولة للناس الق��ب��
�كه �شاركه مشاعرە. • ب�حب إن ��

تاح وهو لوحدە. � القرب من اآلخ��ن، و���
تاح �� • ب��

. م كينونته وذاته �ما �� �كه ه�ح�� • ب�توقع إن ��
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� الحت�اجاته �ط��قة �كه ه�كون متجاوب ومل�� • ب�توقع إن ��
حساسة والئقة.

� الحم�م�ة �سهولة. • ب�ب��
• ب�س�ب نفسه �حس �مشاعرە �لها، اإل�جاب�ة والسلب�ة، وما

عجش منها أو يتوتر. � بي��
�ك. • ب�فهم و��ستج�ب �حساس�ة لمشاعر ال��

� من اآلخ��ن، • لما يتوتر �ستطيع �سهولة طلب الدعم والتطم��
وقادر ع� استق�الهم.

� واستق�اله. • �ستطيع منح االحتواء والتطم��
� الحم�م�ة واالستقالل�ة، مساحاته • عندە توازن ج�د ما ب��

متوازنة ومنض�طة.
ا �ش�ل مت�امل، و��ستخدم دە لتصحيح ا وعاطف�� • متوازن معرف��

. أخطاء اآلخر. و��تج عنه توازن نف�� وسلو��
ء. �

• متفائل، يرى الجانب الم��
�ستطيع فهم وجهات النظر المتعا�سة، وجهة نظرە ووجهة
نظر اآلخر والتعامل معها �دون أن �فقد رؤ�ته أو يتوە عنها
أو يتجاهل وجهات نظر اآلخ��ن و�نكرها.

• عندە القدرة ع� معرفة مسؤول�اته ومسؤول�ات اآلخ��ن
وتحد�دها �دون لوم الذات أو لوم اآلخ��ن كط��قة مستمرة.

• عندە قدرة ع� االهتمام �مشاعرە واحت�اجاته واحت�اجات
. � ام الناحيت�� اآلخ��ن ومشاعرهم، �دون إلغاء لذاته أو اآلخر، واح��
• �درك حدود مسؤول�اته وما تحت س�طرته وما ل�س تحت

س�طرته.
• �درك أن األحداث تقع �دون توقع أو قدرة ع� منعها، وعل�ه أن

�ق�لها و�تعامل معها.
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• صاحب النمط غ�� اآلمن ب�شوف صاحب النمط اآلمن ممل
ا ث�اته وحضورە واطمئنانه غ�� م��ــــح �ال�س�ة له.

�
ا، وأح�ان جد�

ث � الالمك�� ##النمط التجن��
الخائف من الحب

ق القِلقة، وال��
�
ث هو أحد أنماط التعل � الالمك�� النمط التجن��

�
، ومن��� �� � ب�م�ل لالنفصال عن عواطفه حوا�� ٢٠٪ من ال�الغ��

الرجال أ��� من ال�ساء.
� قالع حص�نة و�اردة

هؤالء العابرون كجزر منعزلة. السا�نون ��
تقتلهم العزلة والوحدة. سا�نو الج�ال، والهار�ون إ� كهوف
ا من الخذالن واأللم. قل��ــهم أش�ه �مقابر فرعون�ة

�
ذواتهم خوف

� الزمان، تح�طها ال�اد�ب والفخاخ واألبواب ال��ة
تاهت ��

� الموصدة �طالسم سح��ة، تنادي ع� المغام��ن الشغوف��
والصبور�ن ال��شافها واستخراج كنوزها. هؤالء الخائفون من
الحب، والهار�ون منه، والمشتاقون إل�ه، والمتحرقون للحصول
عل�ه. هؤالء المناضلون من أجل الح��ة، والمضحون من أجلها

اب. �الحب والوصال واالق��
ث ر�ما تتفق مع هذە الجمل: � المك�� لو إنت شخص تجن��

- ما �اح�ش أت�لم عن مشاعري.
� بنف�� وما � مستقل و�اعمل حاج��

- أنا فخور بنف�� إ��
�احتاجش حد.

. � ا بتخذل�� - الناس دا�م�
- مش عايز مساعدة من حد، مش محتاج حد.

- العالقات عبء وتعب ومحتاجة مجهود وما �ستاهلش �ل
التعب دە.

� وعاي��ن قرب كت�� و��عة شد�دة، - أغلب ال�� واعدتهم زنان��
� وأنا مش جاهز. مستعجل��
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- ال�الم ع� المشاعر واخد أ��� من حجمه، المشاعر مش مهمة.
- مف�ش حاجة اسمها حب.

� وهم.
- الحب الحق���

- أنا �اح�ك �س مش عايز ارت�اط.
- أنا مش مستعد.

- أنا مش بتاع جواز.
. - أنا محتاج مساحة ووقت بتا��

- أنا مش هاتغ�� عشان خاطر حد.
، �انزعج وأتوتر. � ا م�� �حش لما حد �قرب جد� - أنا ما �اس��

ا. َّ علشان أ�ون أ��� حم�م�ة وق��� ا بتلح ع�� - ال�� �احبها غال��
- أنا �افتقد ال�� �احبها لما تكون �ع�دة، ول�ن لما ن��� مع �عض

� الخاصة. ة ط��لة �افتقد مساح�� لف��
�ــــح لما ال�� معجب بيها �شوف ناس تان�ة، دە معناە إنها - �اس��

مش هتحاول تخ�� األمور ب�نا جد�ة.
. ود فأنا عادي �ا��� الم�ا�� - لو ال�� بواعدها ات�فت ب��

� العالقة �احصل ع� ال�� أنا عايزە، �س �عدها �ا���
- أوقات ��

مش متأ�د من إن دە هو ال�� أنا عايزە.
� ��عة �عد االنفصال. - أنا �ارجع لطب�ع��

- ما �اعرفش أقدم دعم واحتواء.
ء. �

� ق�ل �ل �� - استقال�� وح����
- أوقات �ا��� غاضب ومتضايق من ال�� �احبها �دون س�ب

واضح.
مة. � ل ممارسة الج�س العابر عن العالقات المل�� - أنا �افضَّ

ث؟ � الالمك�� من أين جاء أصحاب النمط التجن��
ا ومن�بهة ومستجي�ة �ش�ل مستقر لما تكون األم متاحة عاطف��
ق آمن، خ��طة الحب جوانا آمنة،

�
ن ط��قة تعل وثا�ت، بنكوِّ
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� � ومحسوس�� � إنها موجودة علشانا، و�ننا مفهوم�� مطمن��
� �أهمي�نا � أنفسنا واآلخ��ن، وحاس��

�� � ، و�نك�� واثق�� � ومقبول��
� حصولنا عليهم، واستحقاقنا للرعا�ة واالهتمام والحب ومتوقع��
و�تكون الح�اة م�ان آمن وك��م، وقادر�ن ع� إدارة مشاعرنا الق��ة
� � ونقدر نمنح االطمئنان، مش خا�ف�� وخاصة السلب�ة، مطمن��

، كنا، عندنا أمان داخ�� فضنا و��� من اآلخر إنه مش هيهتم أو ه��
� الحب واالستقالل�ة، االتصال واالرت�اط ونقدر نعمل توازن ب��

والح��ة.
. �

ث ما �ا�ش محظوظ �ما �ك�� ل�ن لألسف، الالمك��
ن ن��جة ب�ئة رافضة الحت�اجاته � العالقات اتكوِّ

ث �� النمط الالمك��
أو بتعاق�ه ع� طل�ه و�عالنه لها، وما حصلش ع� االهتمام أو
ثة ا، مش موجودة، المك�� ، األم غائ�ة عاطف�� � االستجا�ة أو التطم��
والم�ال�ة �الطفل واحت�اجاته وانفعاالته، أو مش عارفة تتعامل مع
احت�اجاته، أو رافضاها وشا�فاها عبء وهم تق�ل، أو بتعاق�ه
ب لما �ع�� عن �االنتقاد أو السخ��ة أو التهد�د أو ح�� ال��
� أو انفعاالته السلب�ة زي ال��اء احت�اجاته للقرب واألمان والتطم��

أو الغضب أو الخوف.
� ينقذە. ون��جة •ممكن الطفل ي��� ألي س�ب عشان حد ي���
للغ�اب واإلهمال �قول لنفسه: «إ�ه ال�� ب�حصل؟ هو أنا مش
� مش فارق،

 وجودي غ�� مهم؟ ��ا��
َّ

 مش موجود و�
َّ

مسم�ع و�
� أو هيهتم، � �ال جدوى، مف�ش فا�دة، محدش هي��� استغاث��
� ال�� أنا ف�ه من حرمان

هافضل لوحدي لحد ما أموت، هافضل ��
وج�ع وخوف وألم إ� األ�د، مف�ش حاجة هتحصل أو هتغ�� ال��

أنا ف�ه».
• ممكن ي��� وتح�� األم و�� خا�فة أو متوترة أو عص��ة أو
، أنا عملت عق، ف�قول لنفسه: «أنا ال�� ج�ت دە �له لنف�� � ب��



28

� هو الس�ب، أنا عبء ع� لنف�� مش�لة، أنا الس�ب، احت�ا��
�
اآلخ��ن ومس�ب لهم هم ومتاعب و�ازعلهم وأضا�قهم، احت�اجا��

، �الش منها أحسن». �
�� ال�� مس��ة دە �له و�تخليهم �عاقبو��

ل لها • ممكن ي��� من األلم، فتح�� األم وترضعه، ب�حاول يوصَّ
إنه موج�ع، ل�ن �� مش فاهماە وم�ة ترضعه، ف�قول لنفسه:
� مهما حاولت، محدش ، وال حد ه�فهم�� � «محدش فاهم��

َّ و�ال�� أنا ف�ه». � حاسس ��
• ممكن تكون األم متح�مة ومس�طرة، و�تفرض عل�ه ال�� ��

عايزاە من غ�� اهتمام لمشاعرە وال�� عايزە، ف�حس إنها ب�بتلعه
وخانقاە و�تلغ�ه، أو ب�ستخدمه �ممسحة نفس�ة، مند�ل
ع عل�ه توترها وانفعالها وغضبها، أو �شك�له همها

�
�لي��كس، تطل

يها و�حت��ــها وتعبها وخوفها وألمها، و�أنها بتطلب منه يهدِّ
و�طمنها و�ط�طب عليها، و�تحول إ� أب أو أم لها أو �اتم أ�ار
أو مصدر دعم الحت�اجاتها العاطف�ة، فيتحول إ� را�� ومسؤول
� أو المبهج أو البهلوان أو المه�ج أو

ة، أو اإلرضا�� من سن صغ��
المنقذ أو ال�طل محقق األحالم، وهنا �دا�ة الذات الم��فة؛ طفل

�قت منه طفولته وك�� ق�ل األوان.
• ر�ما هذا هو الطفل الذي ه�ع إ� حضن أمه �� تطمئنه،
فاستق�لته �صفعة، و��� أنه ُصفع، ل�ن آثار الصفعة ما زالت

� وجدانه.
�اق�ة ��

� � مواجهة ب�ئة رافضة أو مهملة؟ وه�لجأ لم��
ه�عمل إ�ه الطفل ��

� حد،
وملوش ملجأ؟ مف�ش حد بيهتم وال �طمن، مش قادر يثق ��

، ال�ل خذله وخانه ورفضه وتركه. مف�ش أمل احت�اجاته تتل��
مف�ش حل غ�� إنه �دفنها جواە و�نفصل عنها و��ساها و�ت�ف

ء. �
ء وال ينقصه �� �

�استغناء، ال �حتاج إ� ��
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عدم االهتمام �الطفل واالن��اە له واالستجا�ة الحت�اجاته، ب�خل�ه
عاجز إنه �شوف نفسه و�تعرف عليها، و��خل�ه ينفصل عنها
؟ وحاسس ب��ه؟ وعايز إ�ه؟ � و�تكون م�انها ثقب، خواء (أنا م��

؟ مش عارف). � و��ه بي�سط��
ق ب�قول:

�
� نظ��ة التعل

دان�ل س�جل أحد ال�ارز�ن ��
ح�� الرضيع �فهم مشاعر األم الرافضة وغ�� المهتمة �معرفته،

ا �الخواء. ا عم�ق� ك له شعور� � ت�� ال��
مف�ش قدام الطفل للتعامل مع انفعاالته الق��ة واحت�اجاته للحب
واالهتمام غ�� المش�عة إال إنه �لغيها و�تجنبها قدر اإلم�ان،

ينفصل عنها، وما �حسش بيها، و�خاف منها.
ب�تعلم من �دري �ك�ت مشاعرە ورغبته الطب�ع�ة إنه �جري ناح�ة
� واالحتواء، ب منهم لما �حتاج األمان والتطم�� والد�ه أو �ق��

ب�تعلم ما �حتاجش حد.
ق بتقول عن ط��قة الطفل للتأقلم:

�
� التعل

جود �اس�دي ال�احثة ��
ق رافض

�
� العد�د من التفاعالت المؤلمة والمح�طة مع رمز تعل

��
أو الم�ا�� أو معاقب، يتعلم الطفل أن إظهارە لتوترە وألمه وخوفه
سيؤدي إ� الرفض أو العقاب، أو لن �جد صدى، فال أحد يهتم،
ور�ما �جلب الم��د من األذى. و�تعلم أنه ب�خفائه ل��ائه واضطرا�ه
ا ع� أن �شبع احت�اجات ا ولو جزئ�� ومشاعرە السلب�ة �صبح قادر�
ا من األم �مسافة أمان تحم�ه من ا جسد�� ق (أن ي��� ق����

�
التعل

� عالقة فارغة من دون مضمون
الرفض والخذالن)؛ مجرد ال�قاء ��

أو إش�اع، وأن �حتفظ بوجود عالقة ولو �انت ال تقدم له إال
ا، وال ي�تظر منها ا، أو ال يتوقع منها ش�ئ� القل�ل، أو ال تقدم ش�ئ�

ا. ش�ئ�
الط��قة ال�� الطفل اتعلمها لالحتواء والحما�ة من المشاعر

السلب�ة ط��قة دفاع�ة:
َّ َّ
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ا ضعفنا  نظهر أ�د�
َّ

ا للعالم احت�اجنا للقرب والحب، أ�  نظهر أ�د�
َّ

أ�
قنا، ور�ما ح�� ألنفسنا.

�
واحت�اجنا وتعل

ا، إ�ه األس�اب؟ ا ومنفرد� � الح�اة وح�د�
طفل قرر ��مل رحلته ��

� هم غ�� متاح��
َّ

ث خ� � المك�� • �عض األمهات عندهم نمط تجن��
ا، ومعندهمش مهارات االستجا�ة والرعا�ة ألطفالهم، ما عاطف��

ب�عرفوش �دعموا األطفال و�حتووهم و�طمنوهم.
• �عض األمهات معندهمش القدرة ع� المواجدة واإلحساس
� �حسوا ب�ه، ومش �الطفل ومشاعرە واحت�اجاته، مش عارف��
شا�فينه �ك�ان منفصل عنهم له طب�عته واحت�اجاته المختلفة.
وال�عض منهم ب�فشلوا إنهم �كونوا را�طة عاطف�ة مع الطفل
نوا مشاعر تخليهم �حبوا �قدموا الرعا�ة المطل��ة (ب�فشلوا �كوِّ

األمومة أو األبوة تجاە الطفل).
• �عض األمهات عندهم مشا�ل نفس�ة وضغوط وحرمان، مع

عدم وجود حلقات دعم نف�� من اآلخ��ن، ومف�ش قدامهم غ��
� والحم�م�ة والرعا�ة واالهتمام الطفل �اخدوا منه الدعم والتطم��
� حالة من انع�اس

�� ، له إ� والد أو زوج نف�� والحما�ة، وتحوُّ
. �اختصار هما �

� حاالت ُتعرف بز�� المحارم العاط��
األدوار و��

� طفولتهم (اإلهمال
ب�عاملوا األطفال �الط��قة ال�� اتعاملوا بيها ��

اث)، والن��جة إعادة إنتاج أطفال والرفض والالم�االة وعدم اال���
ق ع�� األج�ال.

�
� �مثال يوضح انتقال أنماط التعل ث�� المك��

: الالم�ا�� ث ال�ب�� الالمك��
 �ستج�ب أحدهم

َّ
ء مح�ط أ� �

ث �حرق أعصابنا. �� • الالمك��
� قل�ه.

لمحاوالتنا المستمرة للول�ج ��
ث مش شا�ف مش�لته، وخاصة خارج العالقات • الالمك��

العاطف�ة.
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ث ب�تجنب العالقات العم�قة، ودي ط��قته للح�اة • الالمك��
� النها�ة درع أمانه ال�� اتعود عل�ه.

ومرتاح لها، �� ��
� العالقات، ألن العالقات ب�تطلب

ث مشا�له بتظهر �� • الالمك��
ا، �كشف عن قل�ه منه أن �خلع درعه، و�كون حا�� عاطف��
، و�ع�� عن مشاعرە واحت�اجاته، وأن �شعر �االحت�اج الداخ��
� اآلخر و�س�ند عل�ه، و�ل دە

اب والحب، وأن يثق �� القوي لالق��
مرعب �ال�س�ة له.

اب والضعف واالحت�اج ث ب�خاف من الحب واالق�� • الالمك��
ك والخذالن، واالس�ناد، ب�ساطة ألنه ب�خاف من الرفض وال��
� حد وال ب�قدر ينفتح ع� حد. اتعلم من

و�التا�� هو ما ب�ثقش ��
التج��ة األو� (ح�ه األول مع األم) إن الحب مؤذي، و�ن المشاعر
. ، و�ن الناس ال يوثق بهم، محدش بيهتم، ال�ل الم�ا�� � �خ��

ال تأ��
التج��ة األو� سا�ت �صمتها جواە، سا�ت ج�ح الرفض والهجر
� أعماق قل�ه، وما �ا�ش ف�ه ط��قة

والخذالن والخ�انة واإلذالل ��
قدامه غ�� إنه �خب�ه، إنه �قفل ع� �ل حاجة، احت�اجه للحب
والقرب والحم�م�ة، والخوف واأللم والغضب، �قفل عليهم �لهم
و��ساهم، و�نفصل عن عالم االنفعاالت، و�لجأ لعقله يتعامل مع

الدن�ا من خالله وما �فتحش قل�ه لحد.
ل �حب أو �حتاج، هو �س فقد لغة المشاعر ث مش �طَّ • الالمك��
من األساس، فقد االتصال �قل�ه، ك�� وا�ش�ل حول أف�ار سلب�ة
اب والثقة �اآلخ��ن، عن نفسه والناس والعالم عن الحب واالق��
� الجانب المهم ب�لجأ � دە و�خ��

والعالقات. وعشان ينجح ��
� لمجموعة من السلوك�ات واألف�ار والمشاعر والِح�ل عشان يب��

� حاجات أهمها
�� � � قل�ه، ودە خالە متم�� أسوار �استمرار حوال��

ا �فتقد حاجات زي االستقالل�ة والعقالن�ة واإلنجاز، ل�نه أ�ض�
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المهارات اإل�سان�ة واالجتماع�ة، وأهمها مهارات التعامل مع عالم
. �

االنفعاالت والعالقات الحم�م�ة والذ�اء العاط��
ا، قرر إنه �ع�ش مستقل، ال �حتاج حد وال ث عاطف�� • الالمك��
عايز حد �حتاجه، وال عايز مساعدة من حد، وال ب�طلب مساعدة
 مش واثق إن ف�ه حد موجود عشانه وال مهتم

ً
من حد. هو أص�

�أمرە، وال حد �قدر �ساعدە، مف�ش قدامه غ�� نفسه �عتمد
و��سند عليها. ل�ن خلف قناع القوة واالستقالل�ة والث�ات والهدوء
واال�تفاء وال�� ب�عدي اإلخفاقات ��عة، يوجد طفل مهمل
ومحروم ومل�ان خوف وألم. وأوقات لما قل�ه ينفتح أو قل�ه يتك�

� طوفان من الحب واالحت�اج والخوف واأللم.
ب�ال��

� أغلب األحوال -
ث برغم استقالليته هو شخص - �� • الالمك��

ق مساحته �ش قوي وال تخ�� ط�ب وودود ومتعاون، �س ما تق�َّ
ا ما، ألنه وقتها ب�تضايق وممكن يتوتر ة نوع� الشخص�ة ال�ب��
ك العالقة، � أو ي��

لدرجة الهلع، للدرجة ال�� تخل�ه يهرب أو �خت��
و�تحول لشبح أو يزقك �ع�د عنه. الخوف من الرفض والهجر لما
ب�ت�شطوا ب�دفعوە و�عنف إ� الرح�ل واالستقالل، بي�ش�ث
بنفسه وذاته وقوقعته عشان �طمن، ب�عمل عكس أصحاب النمط
القِلق (النمط المناقض له)؛ لما يواجهوا الخوف من الهجر
اب �شدة و�ش�ل مهووس عشان �طمنوا و�ــهدوا ب�حاولوا االق��

ا �اآلخر. و���قوا أ��� �ش�ث�
ث عايز عالقات، �س عايزها �مواصفات خاصة (ما • الالمك��
� تلزقش وما ت�قاش ملزق، أنا عايز مساحة أ��� من العادي، اق�ل��

، وال �احب أت�لم عن زي ما أنا، أنا ما �اح�ش أت�لم عن نف�� كت��
مشاعري، و�مان ما �اح�ش التطفل، ف�الش �سأل عن حاجات
شخص�ة أو حاجات مش عايز أحكيها، أنا �ادخل العالقات ب�طء
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). العالقات الق��ة � � وق�� َّ وادي�� ، ف�الش تضغط ع�� وع� مه��
�ال�س�ة له سجن وعبء وصداع، فقدان للذات واالستقالل�ة.

عب من التح�م ف�ه والس�طرة عل�ه والخصم من ث بي�� • الالمك��
ح��ته، ومحاوالت ابتالعه. ودە �ال�س�ة له موت، ممكن ي�نازل

� س��ل االستقالل والح��ة.
ء �� �

عن أي ��
ث عالمه عالم فردي أحادي مش عالم من التفاعل • الالمك��
� العميق (أنا أهتم بنف�� و�نت اهتم بنفسك

االجتما�� واإل�سا��
و�ل واحد يهتم بنفسه)، لدرجة إنه برغم قدرته ع� العمل
الجما�� لو حس بتهد�د ب��عد، كت�� منهم ب�ع�ش ح�اة منفردة
ا، وشا�ل ح�� داخل العالقة الروما�س�ة، ما ب�نفتحش عليها تمام�
ا من نفسه لنفسه، موجود ومش موجود، جنب جزء كب�� جد�

ا ومستعد للهروب، و�أنها عالقة ل�نه لم �ح�� �عد. ال�اب دا�م�
�
� التعامل مع عالم المشاعر واالحت�اج العاط��

ث �� الالمك��
: � � حاجت��

ث �� �انت معضلة الالمك��
١- إنه ما لقاش حد �شبع احت�اجه للقرب والرعا�ة واألمان، فقرر
 من

ً
�كبتهم وما �حسش بيهم أو �طلبهم من حد أو �حتاجهم أص�

حد، أو �عتمد ع� حد.
٢- إنه ما لقاش حد يتعامل مع مشاعرە السلب�ة الق��ة، �حت��ــها
يها، و�علمه مهارات المتانة و�ساعدە �فهمها و�ع�� عنها و�ــهدِّ
والصال�ة النفس�ة، وما �ا�ش قدامه حل غ�� إنه يهرب من
� شعورە بيها أو �منع ظهورها من

المشاعر السلب�ة و�كبتها، �ط��
� اآلخ��ن،

األساس، وأصبح مش فاهم لغتها لما �حسها ف�ه و��
مش فاهم �� بتقول إ�ه و�تعامل معاها إزاي.

رش عليهم � ما لقاش قاعدة أمان أو مالذ آمن، فقرر ما �دوَّ التجن��
براە.
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�ال�س�ة له عالم االنفعاالت والمشاعر مخ�ف، ممكن �غرق ف�ه
�سهولة، وما ب�عرفش يتعامل مع أمواجه وتقل�اته وال �ستمتع
ل �ا دوب ع� الشط، فاتح قل�ه � ل ال�حر، أو بي�� � بهدوئه، خا�ف ي��
نص فتحة وماسكه عشان يهرب �سهولة لو خاف (لو االحت�اج
� االحت�اج � ما ب�� ، ه�فتت�� � للحب قوي ومصحصح جوا�ا هيتعب��

للقرب والخوف منه، �الش أحتاج).
االنفصال عن مشاعرە واحت�اجاته �ان الح�لة الدفاع�ة ال�� قرر
ث إنه �ح�� بيها نفسه من أي رفض أو هجر أو خذالن، الالمك��
إنه �منع ما يزعجه من المنبع، يرفضه وما �حسش ب�ه، اتعلم إنه
� نفسه واالهتمام بيها، �عتمد ع� نفسه فقط لتهدئة وتطم��
� مقا�لة الح�اة والناس (استقالل�ة ترفض

ا استقالل�ة م��فة ��
�
مكون

� وهم إنه قادر ع�
االتصال �اآلخر)، عشان �قدر �ستمر ��

االهتمام بنفسه �دون مساعدة حد، وعشان كدە عندە رغ�ة قل�لة
أو دافع قل�ل لطلب الدعم والمساعدة من اآلخ��ن.

� قل�ه وقافله ومش حاسس �أهم�ة العالقات وال
ث طا�� الالمك��

، ولو دخل �
دد وخا�ف من االرت�اط العاط�� فا�دتها، تالق�ه م��

ا ع� الشط مش عايز األمور تتعمق عشان ما عالقة ب���� دا�م�
� �طش و�قدر يهرب، أو ب�حاول �صع��ة عمل توازن ب�� ي��

ا للح��ة واحت�اجه للحم�م�ة. احت�اجه القوي جد�
خا�ف طول الوقت �فتح قل�ه ما �عرفش �لم نفسه أو يتعامل مع
مشاعرە الق��ة (إ�جاب�ة أو سلب�ة)، و���� تحت رحمة اآلخ��ن أو

تحت رحمة عواطفه.
ث �جانب إطفاء المشاعر �مان ب�حتاج ي�عد عن الناس الالمك��
و�عمل حواجز، و�نعزل، ما �ح�ش االتصال الجسدي، ب�خاف منه

�كه أو ح�� � ��ر منفصل عن ��
، ممكن توصل إنه ينام �� كت��

غرفة منفصلة.

�
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ا �الحدود واأل�ار والغموض، ال معلومات شخص�ة وال بيهتم جد�
�
ح�اوي خاصة، وال ذك��ات طفولة، وال �الم ف�ه محتوى عاط��

�
عميق. ولما تظهر مشاعر أو حاجات خاصة أو مشاعر سلب�ة ��
اآلخ��ن (حزن أو غضب أو خوف)، يتوتر وما �عرفش يت�ف غ��

بتغي�� المواضيع أو �سطيح الحالة أو السكوت و�طفاء نفسه
واالن�ماش داخل قوقعته.

ة، هتالق�ه بيهرب من المواقف االجتماع�ة ال�� فيها انفعاالت كب��
، ب�توتر ما �عرفش يت�ف ال ب�حب أفراح وال عزاء وال ز�ارة مر��

إزاي وال �قول إ�ه.
� ومهتم �األداء أ��� من المشاعر،

� الج�س، عم�� و�رجما��
ح�� ��

أوقات �أداء واجب، أوقات ب�تهرب منه لو �دأ �حس إنه هيتورط
ا، �مكن عشان كدە ب�حب الج�س العابر والعالقات عاطف��

المفتوحة.
لو ب�حب، عايز حب��ه، �س مش عايز وجودە، ب�ح�ه و�فتقدە

�ش. �س من �ع�د، لو سمحت ما تق�َّ
�
ا مش موجود �� ، حب�ب غال�� � الحب، عايز حب�ب مثا��

لو فكر ��
وط عال�ة، �مكن دي ط��قته عشان الحق�قة، ب�حط تفاص�ل و��

� حد.
�قول مش ال��

� و��دأ
أوقات �قا�ل حد والدن�ا حلوة، �س �عد ما األمور تم��

ع ف�ه القطط
�
قل�ه �فتح، �خاف، ممكن ي�عد فجأة، أو �طل

� أصغر عي��ه، و�قارنه �الحب�ب المثا�� أو
الفاطسة، و�دقق ��

ا) أو �عالقات �العالقات السا�قة بتاعته (القد�م ب�ح� دا�م�
اآلخ��ن (�ل العالقات حلوة وسع�دة إشمع�� أنا).

ث والثقة �النفس الالمك��
لما األطفال ب�حسوا �األمان ب�نمو عندهم اإلحساس �الثقة

� األنماط غ�� اآلمنة دە ما ب�حصلش.
�النفس واآلخ��ن، ل�ن ��



36

ث وصلت له الرسالة ب�نه مش مهم ومش فارق وما الالمك��
�ستاهلش وغ�� كفء، مش عارف يتعامل وال �حصل ع� ال��

� وجودە ومساندته، و��توقع إنه
� حد و��

عايزە، وال عارف يثق ��
مش ه�القيهم عند حد. وكتع��ض نف�� من الصغر فضل
ق �حد. و�التا��

�
االستقالل واالعتماد ع� نفسه فقط وعدم التعل

، وشاف إن اآلخ��ن ا �ش�ل غ�� ص�� تقديرە لنفسه ارتفع جد�
، � � ومتطلب�� � واعتمادي�� � وأقل منه، ضعفاء ومحتاج�� وحش��
و�نهم مش ه�قدروا �فهموە أو �ساعدوە، �العكس اآلخ��ن عبء
. الح�لة دي �انت حما�ة للذات الهشة من صفعات ملوش دا��

جس�ة األخرى. الرفض أو الجروح ال��
ث عقل�ة الالمك��

�اإلضافة إ� إلغاء االحت�اج للحب ولآلخ��ن ورفض االعتماد
�
� والم�ش�ك والعدوا�� عليهم، وك�ت المشاعر والموقف السل��

ا مجموعة � االستقالل، هناك أ�ض�
تجاە اآلخ��ن ورغبته الق��ة ��

ث �ساعدە ع� � وقناعات �ستخدمها الالمك�� أف�ار وقوان��
الهروب واالبتعاد عن الحب.

جواە صوت داخ�� ب�د�ه خ��طة إزاي �شوف و�تعامل مع اآلخر،
� ب�شوف من خالله اآلخ��ن الصوت دە ب�شتغل كفل�� سل��

والعالقات.
الصوت الداخ�� ممكن ��لمه كدە:

- إنت مش محتاج حد.
- ما تتعلقش قوي وال تقرب قوي عشان ما ت�ئذ�ش.

ام. � - محدش بتاع ارت�اط وال��
- الستات هتحاول �س�طر عل�ك وتتح�م ف�ك.

. � � قوي كدە وزنان�� - ل�ه هو��� متطلب��
- إنت هتضطر �ستحمل كت�� قوي عشان ت�مل.
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� الح�اة أهم من الحب والروما�س�ة وال�الم
- ف�ه حاجات تان�ة ��

الفارغ دە.
� العالقة دي.

- إنت الزم تح�� نفسك و�ال هت�ئذي ��
- إنت كت�� عل�ه�عليها.

ة أو يتهرب من ا �حافظ ع� المسافة كب�� � س��ل دە، و�نه دا�م�
��

ة، سلوك�ات اإل�عاد الحب ب�ستخدم أسال�ب وطرق كت��
واالنفصال:

� الخالفات: شا�ف إن اآلخر هو
� المسؤول�ة ��

• لوم اآلخ��ن ون��
ال�� غلطان (لو إنت عملت دە ك��س ما �ا�ش هي��� دە رد

.( فع��
• ما ب�عرفش �حط احتماالت تان�ة لت�فات اآلخر.

• ما ب�شوفش غ�� عيوب وأخطاء الطرف اآلخر، وما ب�شوفش
الحلو، عايز �خلق مساحة ت�عدە عن الطرف اآلخر.

�ك القد�م، �ك الحا�� �ال�� ا ب�قارن ال�� • من هواة المقارنة، دا�م�
ا المقارنة ب���� لصالح القد�م (القد�مة تح�)، والمقارنة مع وغال��
ا أحوال وأزواج وزوجات اآلخ��ن أحسن من حاله اآلخ��ن، دا�م�

�كه. وحال ��
ا • ب�فكر �األب�ض واإلسود (أي حاجة أو أي شخص إما حلو تمام�

ا). حش تمام� أو و�
�
• ب�حط معاي�� عال�ة للعالقات، وعايز منها ومن الطرف التا��

حاجات صع�ة أو غ�� واقع�ة أو غ�� ممكنة و�التا�� «مف�ش حد
ينفع».

� العالقة، مش مركز معاها، ب�شغل نفسه �أي
• مش موجود ��

حاجة تقلل الحم�م�ة والقرب عشان ما �ح�ش أو ما �ح�ش قوي.
• ب�تهرب من التعب�� عن الحب (أنا مش جاهز وال مستعد أحب

حد).
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اب الجسدي (ب�تهرب من العالقة الج�س�ة، أو • ب�تهرب من االق��
� غرفة منفصلة، أو ما �ح�ش اللمس واألحضان والق�الت أو

ينام ��
� جن�ه

ا، أو ب�م�� مسك اإل�دين أو ح�� ال�قاء �قرب اآلخر جسد��
وهو عامل مسافة معاە).

• ح�� داخل العالقة الج�س�ة ب�عملها �ش�ل م��ان��� من غ��
، مجرد أداء واجب عايز ينجزە ��عة. �

اندماج عاط��
ا من اآلخر، � ب���� ك��س و��قرب نفس��

• أوقات االندماج العاط��
� حالة

ف�لجأ �دون و�� لطرق لتخ��ب الحالة دي عشان �ل��
ود الدراما والنكد � ع مشا�ل، و��� ا، فتالق�ه ب�خ�� القرب و��عد نفس��
والخناقات مع الطرف اآلخر، أو ي�دأ �شت�� منه أو من الناس أو

� مشا�ل ما ت�ته�ش.
ل نفسه �� من الدن�ا أو �دخَّ

ة االنتقاد � دي �مان �ك��
• ممكن يبوظ حالة القرب العاط��

، أو الهجوم عل�ه، أو � والتقل�ل من اآلخر، أو �العدوان السل��
ال�ذب أو التهد�د أو ح�� المسايرة الزائفة (�طاوعه عشان ي��ــــح

دماغه).
، وتمنع �

ها ب�بوظ حالة القرب واالرت�اط العاط�� الطرق دي وغ��
العالقة إنها ت��� أقوى أو أعمق، و�تخ�� العالقة سطح�ة وهشة،
و�التا�� وجود حب قوي ب���� مستح�ل (وهو دە ال�� عايزە

ث �دون و�� منه). الالمك��
ث لما ب�حب الالمك��

ث ال�� ب�عملها ل��ت المشاعر أو لو حصل ودفاعات الالمك��
االبتعاد عنها فشلت لس�ب أو آلخر، وقدر �فتح قل�ه، ب����

ا، و��حس �طغ�ان المشاعر، و�نه مش قادر �س�طر � جد�
عاط��

عليها أو ينظمها، وخاصة المشاعر المكبوتة من زمان، ودە وضع
ث، ب�ساطة ألنه ب�خاف من المشاعر، ب�خاف مرعب لالمك��
�حس. عشان كدە ما ب�سمحش للمشاعر المكبوتة دي تظهر
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(مشاعر الفقد والهجر والرفض واأللم والخوف والغضب)، وال
ق � � موقف �خليها تظهر، و�يهرب منها، و���

ب�سمح لنفسه �كون ��
أي حد �قرب من المناطق دي.

ث كوالد الالمك��
� نفس الوقت،

األطفال ب�ع�شوا ع� العواطف واالن��اە، ��
ا والم�ا�� �مشاعر اآلخ��ن، عشان ث شخص غائب نفس�� الالمك��
ا � مع األطفال ب���� مهمل ورافض نفس��

� الجانب العاط��
كدە ��

و�ع�د عنهم وغ�� موجود. عدم قدرته ع� االحتواء بتخل�ه ما
�عرفش يتعامل مع اضطرا�اتهم العاطف�ة.

غ�ا�ه النف�� ونقص ان��اهه ب�خ�� األطفال �حاولوا الحصول ع�
ان��اهه �شدة و�لحاح ل�ن من غ�� فا�دة، أو �كرروا محاوالت
جذب االن��اە. ومع �ل مرة للرفض القا�� من الوالد ال�� شا�ف
االحت�اجات والمشاعر ن�ع من الضعف الزم نحتقرە، دە ب�خ��

الطفل يتوقع إنه مهما عمل مش ه�حصل ع� حاجة، و���دأ هو
ث. �مان يتحول لنمط المك��

ث بتخل�ه مش � والالم�االة عند الالمك��
حالة الغ�اب العاط��

متجاوب مع األطفال، وال حساس الحت�اجاتهم، وغ�� متفاعل
� ت���ة

ا، وكت�� ب�تب�� ط��قة التح�م �� ا جسد��
�
ا وأح�ان عاطف��

األطفال �دون مراعاة وال اهتمام �األطفال عاي��ن إ�ه.
مع الوقت الطفل ب�لجأ إ� الوالد اآلخر عشان �ستمد منه الدعم
ا ، لو �ان الوالد اآلخر حساس ومستج�ب وحا�� نفس�� �

العاط��
ق آمن مع هذا الوالد، ل�ن لو

�
ب�ساعد الطفل ع� تك��ن نمط تعل

ن ق القِلق فب�نت�� الحال �الطفل إنه �كوِّ
�
�ان اآلخر من نمط التعل

قه متقل�ة
�
أنواع متعددة من األنماط غ�� اآلمنة. وت��� ط��قة تعل

ث �ارد القلب، والوالد القِلق المتقلب � الوالد الالمك�� ما ب��
ق.

�
ا، و�فقد الطفل الوصلة الصح�ة للحب والتعل عاطف��
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مهارات مفقودة
� العالقة مع األم ب�تعلم إننا �شوف انفعاالتنا، ونفهم احت�اجاتنا،

��
، وتنظ�م انفعاالتنا، إننا نحت��ــها ونتحملها ونع�� عنها �ش�ل ص��
نا، بتعلمنا لغة االنفعاالت ي أنفسنا ونعمل دە مع غ�� ونهدِّ
� � وم�شاف�� )، بنحس إننا مهم�� �

والتعامل معاها (الذ�اء العاط��
ووجودنا محبوب ومقدر ومهم.

� حالة الغ�اب النف�� والرفض ما ب�تعلمش لغة االنفعاالت وال
��

تنظ�مها أو التعب�� عنها، ب�تغرس فينا أحاس�س عم�قة إننا مش
، ، و�ن وجودنا ملوش أهم�ة أو تأث�� � � وال م�شاف�� مسموع��
�العكس مزعج وعبء، إن مف�ش حد هيهتم ب�نا و�فهمنا و�سمعنا

و�شوفنا و�حبنا و�قدرنا و�ساعدنا و�حت��نا مهما عملنا.
ا، ال �مان بنفقد االتصال مع عالم االنفعاالت واالحت�اجات تمام�
بنحس بيها وال بنفهمها (أنا مش عارف حاسس ب��ه وال عايز إ�ه،
�احب إ�ه و�ا�رە إ�ه)، وما بنعرفش نع�� عنها لو حس�ناها،
و�نخاف منها، ألننا ما بنعرفش نتعامل معاها، و�نكرە ضعفنا
� لإل�ذاء والرفض، و�نخاف واحت�اجنا ألنهم ب�خلونا معرض��

نعلنهم أو �ظهروا أحسن يتم استغاللنا، و�نخاف نطلب أو نع��
فض أو اآلخ��ن �شوفونا عبء. أحسن ن��

وكت�� ما بنقدرش نفهم اآلخ��ن، أو �ستج�ب ليهم، أو نحت��ــهم
ا، أو نخاف من �كفاءة، أو نعرف نتصل بيهم ونتواصل معهم قلب��

مشاعرهم السلب�ة واحت�اجاتهم وق��ــهم، فنهرب.
� اآلخ��ن ووجودهم

� أنفسنا واستحقاقنا، و��
و�نفقد الثقة ��

ودعمهم ومساعدتهم.
� الحب واالستقالل�ة. � التوازن ب��

نفشل ��
مؤلم للطفل رفض طل�ه، والفكرة ب�تكون جواە (مش هاطلب
حاجة من حد وال هاع��َّ عن حاجة لحد. محدش موجود وال حد
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�
، أنا �مان مش هاسمح لحد �شوف ��ا�� � مهتم وال حد ه�فهم��
�
، وها�ان قدام العالم إ�� � � واحت�ا��

� وضع�� � وأل�� وغض��
وخو��

قوي وهادي وفرفوش ومهتم �اآلخ��ن ومنقذ ليهم). • طرق
اإلطفاء النف�� واالنغالق

ث عشان �عرف �ع�ش �ط��قته ال�� عايزها، اتعود من الالمك��
صغرە �ستخدم طرق إطفاء للمشاعر و�جهاض للعالقات الق��ة،
وطرق تواصل وسلوك�ات معينة تحم�ه من ألم الرفض أو
االحت�اج، وتتعامل مع مخاوفه ومشاعرە السلب�ة زي الغضب
والحزن واأللم والشعور �الخزي أو الذنب، و�ل دە ب�تم �ال و��

منه.
ث للتعامل مع االحت�اجات والمشاعر إنه ما ط��قة الالمك��
�حسهاش أو �حس درجة قل�لة منها، ولو حصل وحس، ع� طول
ي�لعها و�كتمها و��عدها عن وع�ه، أو �ش�ت نفسه، أو ينعزل،
� عالم الفانتاز�ا. كت�� منهم ما ب�عرفش هو حاسس

ور�ما �دخل ��
ب��ه، وال ب�عرف �ع�� عنه. وكت�� منهم ردود أفعاله العاطف�ة
�
�� 

ً
� وقتها، محتاج وقت، مث�

�طيئة، ممكن ما �حسش الحاجة ��
حالة حداد ب���� كت�� مش مستوعب إنه مش ح��ن، و��اخد
� الحب

أوقات أو أ�ام وح�� شهور لحد ما �حس �الحزن. ح�� ��
ممكن �ست�� لحد ما يروح ب�ته و�راجع ال�� حصل و�ع�ش

� األمان �ع�د عن الناس. ح��
مشاعرە هناك مع نفسه �أثر رج�� ��

مع الحزن والمواقف الصع�ة ممكن �عمل كدە، �ست�� لحد ما
�قفل عل�ه �اب غرفته و�ع�ط و�لعق جراحه. أوقات لما المشاعر
، ما �قدرش �ستحملها، ومش نافع معاها الهروب جواە تك��
� حالة انفعال�ة

وال�ش��ت وال��ت، و�تخ�ج عن الس�طرة، فب���� ��
شد�دة، أشهرها ن��ات الغضب العارمة لما تفشل �ل آل�ات
�
� الحب ال�� ممكن �خل�ه ��

ال��ت أو �ف�ض ب�ه، أو الوق�ع ��
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حالة غ�� الحالة، وس�ب دە إنه معندوش طرق تان�ة الحتواء
� والس�طرة، وما ك�� المشاعر وتحمل وجودها من غ�� ما �فقد ال��
نة إال �الطرق بتاعته، � ي نفسه و�رجع للحالة الم�� �عرفش يهدِّ

تخدير وك�ت وتقل�ل تفاعل و�ش��ت وهروب ونوم.
� األوقات المهمة، لما

� ب�شتغل ��
نظام اإلغالق واإلطفاء العاط��

ق تظهر (أثناء ال�روب المختلفة، وقت ما �حتاج
�
احت�اجات التعل

� والحما�ة والرعا�ة)، دە الوقت �شدة القرب ألحد والتطم��
�
المرعب �ال�س�ة له وال�� �ل األجهزة جواە ب�شتغل عشان تل��

االحت�اج واإلحساس.
ث ما ب�اخدش �اله ك��س من �مكن �س�ب الط��قة دي، الالمك��
األخطار أو التالعب أو التهد�د، ما ب�اخدش �اله من األوضاع
الس�ئة أو حالته الس�ئة أو احت�اجه للمساعدة، مش مركز ألن
اساته للخطر �طيئة أو ما بتحسش، �مان لو حست بتعطل حسَّ
� أوضاع

ة ب�ست�� �� نفسها بنفسها، بتخدر نفسها، أوقات كت��
�الغة السوء واإل�ذاء وهو مش واخد �اله وفا�رە عادي وطب���

� طفولته)، وكت�� ب�تئذي
(جزء من دە ألنه �ان العادي والطب��� ��

و��لوم نفسه إزاي ما أخد�ش �ا�� مع إن األمور �انت واضحة.
ب�ساطة أجهزة اإلنذار �ا�ظة ما ب�شتغلش.

� العالقات مع الناس برضو بيهرب، ب�حط مسافات، و��منع
��

، ما ب�ح�ش االتصال
ً

�وا. مث� ق ال�� ب�ق�� � اب، أو ب�� نفسه من االق��
� أمور شخص�ة أو �كشف عن نفسه أو �فتح

ال�ت�� أو ال�الم ��
� الشغل أو

قل�ه لحد أو �ع�� عن حاجة أو �طلب حاجة، ت�لمه ��
ال�ورة أو أي حاجة مفيهاش عواطف إ�سان�ة خاصة تالق�ه
متجاوب ومتواصل �ش�ل حلو، وعند المواضيع العاطف�ة �خرس
� حالة سلب�ة ب�حس

�� �
، ولو الطرف التا�� ما �عرفش �ع��

ة ث بتوتر وما �عرفش �قول إ�ه وال �عمل إ�ه، وأوقات كت�� الالمك��
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، وأوقات �
إما ب�سكت أو ب�غ�� المواضيع أو ب�غ�� ان��اهه أو ب�م��

� الحق�قة ما ب�قولش حاجة، أو يرد ع� األسئلة
ب�ت�لم كت�� �س ��

ة أغلبها: «أنا ك��س. �له تمام». الشخص�ة �جمل قص��
و�وم ما �ف�ض ب�ه لطلب المساعدة، يرسل تلم�حات من تحت
�
لتحت، أو �ست�� اآلخر �اخد �اله من نفسه و�ــهتم. وح�� ��

الغضب كت�� من األوقات وهو زعالن ب�عمل سلوك�ات العنف
� واالستفزاز، ب�تهرب من المواجهة ال�� ب�خاف منها ألنها السل��

ب���� �لها انفعاالت ما ب�عرفش يتعامل معاها �كفاءة.
� ب���� ط��قته االنعزال،  لما ب���� محتاج دعم وتطم��

ً
أوقات أص�

� حا�� أنا
�� �

سواء عشان يهضمها و�تعامل معاها بنفسه (س�بو��
هاقعد مع نف�� ش��ة و�له هي��� تمام)، أو ألنه مش قادر �طلب

أو مش متوقع استجا�ة.
فضها ألنه ما ة ب�قاوم المساعدة من اآلخ��ن و��� وأوقات كت��
ب�ح�ش حد �ساعدە (أنا قوي و�اعرف أت�ف لوحدي. مش عايز
 مهتم،

ً
ة ب�حتاج يتأ�د إن اآلخر فع� أ�ان خا�ب). وأوقات كت��

 عايز
ً

و��س�ناە �حاول كت�� و�لح عل�ه عشان �طمن إنه فع�
�ساعدە.

� الح�اة لمواجهة األحوال الس�ئة: «ما تهتمش �الوِحش.
شعارە ��

ما تركزش �له ب�عدي. ال أملك رفاه�ة االنتظار. �مل وما تقفش.
ط�ش». مش �س كدە، هو �مان بي�� ذك��اته المؤلمة،
ب�تجاهلها و��لغيها أول �أول، أو ب�قلل من أهميتها، أو ب�شغل

ها. نفسه عنها، أو ب�قلل تأث��
� اتعودوا ع� ك�ت الذك��ات المؤلمة ث�� وألن ال�ث�� من الالمك��
�
 ال�ت�� منهم ما ب�فتكرش األحداث السلب�ة ��

ً
وعدم تذكرها، فمث�

� الذا�رة، وألن
ة �� الطفولة أو ب�فتكر القل�ل، وعندهم فجوات كب��

� والمؤلم مفقود، بيوصفوا طفولتهم إنها سع�دة، الجانب السل��



44

� ب�القوا ذك��ات قل�لة أو ك�� و�ن والديهم ب�حبوهم، ل�ن مع ال��
�
غ�� محددة أو واضحة لألحداث ال�� بتأ�د االعتقاد دە (ح�� ��

العالقات ط��قتهم دي بتخليهم أوقات �شوفوا إن عالقتهم
مفيهاش مشا�ل أو ح�� سع�دة).

ث صفات النمط الالمك��
• االنفصال عن المشاعر، عدم اإلحساس بيها أو فهمها، عدم

القدرة ع� التعب�� عنها.
• عدم القدرة ع� هضم المشاعر السلب�ة، واللجوء إ� كبتها لحد
� ن��ات عارمة، وخاصة الغضب، �دون مقدرة

ما تف�ض وتخ�ج ��
ع� التعامل الص�� معها.

• عدم اإلحساس �االحت�اج للقرب.
ال. � الفعَّ

• عدم القدرة ع� التواصل العاط��
� الشكوى أو طلب المساعدة أو قبولها.

• عدم القدرة أو الرغ�ة ��
• عدم القدرة ع� احتواء اآلخر وطمأنته.

• االنزعاج من المواقف العاطف�ة والمشاعر السلب�ة وعدم القدرة
ع� الت�ف.

• احتقار المشاعر واحتقار التعب�� عنها.
• احتقار الضعف واالحت�اج والخوف منهم.

اب. • الخوف من الحب واالق��
. �

• الخوف من االرت�اط العاط��
• إحساس عا�� �الثقة �النفس واحتقار اآلخ��ن.

• االستقالل�ة الشد�دة والحدود الق��ة.
• الس�� للعمل واإلنجاز والنجاح �ش�ل قوي.

• االهتمام �األش�اء الماد�ة.
• الم�ل للعقالن�ة والعالقات العمل�ة والعابرة.
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� وجودهم أو االعتماد عليهم واالهتمام
� اآلخ��ن و��

• عدم الثقة ��
منهم.

ا. ا أ�ض� ا ور�ما جسد�� • االنفصال عن اآلخ��ن نفس��
• عادات إدمان�ة أو قه��ة.

• تجنب الخالفات والمشا�ل.
ە مرهق ومخرب للعالقات. • تأث��
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النمط القِلق
� الحب

دد، الخائف �� الم��
ق غ�� اآلمنة (الخائفة). �س�تهم حوا�� ٢٠٪

�
أحد أنماط التعل

� ال�ساء أ��� من الرجال.
و�ن��� ��

، �
�سم�ات أخرى: مشغول ال�ال، المقاوم، المتعلق، العاط��

. الروما���
�
هؤالء هم المحبون �جنون، أ�طال قصائد الشعر واألغا��

واألفالم الروما�س�ة، وأبناء الخوف والحزن والشوق والظنون
قون �لهي�ه. تلمع والغضب. الحالمون �الحب المشتعل، والمح��
� عروقهم

ا وتتوهج عندما يرون الحب�ب، ��ي �� أعينهم دوم�
وأجسادهم كه��اء التواصل وك�م�اء التفاعل وسكرة الحب
والجنون. تقتلهم الوحدة، وال �ط�قون العزلة. هم �ال حب
ء يهم سوى الحب، وال �

�شعرون �الض�اع والت�ه والخواء، ال ��
ا�ه واله�ام � لحظة اق��

ء أهم من المحبوب، وال سعادة إال �� �
��

� الحب والوجود، تقتلهم نظرات
ا ��

�
�� �ه ومعه. ال ي��دون ��

التجاهل و�رودة المشاعر، وتث�� غضبهم وجنونهم لحظة
� �ل أحوالهم، سعداء وأشق�اء

اإلهمال أو الفراق. هم أطفال ��
ا من

�
ا ع� أطراف أصا�عهم خوف � الحب، خائفون ودائم�

��
الرح�ل، غاضبون عند اإلهمال، مستجدون عند الفراق، �ا�ون

ء �عد الرح�ل. السائرون بثقب كب�� �
� أي ��

فاقدون للرغ�ة ��
. � ، وج�ع للحب ال ي�ت�� أو �طم�� �داخلهم، فراغ ال �مت��

أصحاب النمط القِلق ممكن �قولوا:
. �

- �ا�تئب لما ال�� �اح�ه ي�ص لحد تا��
� مش حلوة كفا�ة.

- حاسة إ��
. �

� حد تا��
- �اخاف لو �عدت مش هاال��
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ود �اقلق أ�ون عملت حاجة غلط. - لو ال�� �اواعدە ات�ف ب��
- لو عايز �فسخ معا�ا، �احاول أور�ه إ�ه ال�� ه�خ�ە.

. �
ا خا�ف�خا�فة إن ال�� �اح�ه �حب حد تا�� - دا�م�

- لما أ��� لوحدي �ا��� قلقان�قلقانة أ��� وحاسس�حاسة �عدم
اال�تمال.

. � - �اخاف إن ال�� �اح�ه ي�طل �حب��
. � � مش ه�حب�� � ع� حق�ق�� - �اخاف إن ال�� �اح�ه لو عرف��

- �اخاف إن ال�� �اح�ه ما ي�ادلن�ش نفس الحب.
� ال�� �اح�ه.

� العالقة و��
ا �� - أنا مهووس�مهووسة �التفك�� دا�م�

ق ��عة.
�
- �اتعل

- أنا حساس�حساسة للتقل�ات المزاج�ة ل�� �اح�ه.
� عالم

 �ك ��
ً

لو لق�ت نفسك متفق مع أغلب الجمل دي، أه�
النمط القِلق.

من أين جاء أصحاب النمط القِلق؟
األمان إن الطفل �قدر �ستقل عن األم، و�مارس استكشافه

ولع�ه وتعلمه وهو مطمن إنها موجودة لو احتاج لها تطمنه.
�
النمط القِلق؛ نمط مل�ان مخاوف وعدم أمان ن��جة تقل�ات ��

ا متح�مة و�تكتف الرعا�ة واالهتمام أو ب�ئة الطفولة. األم غال��
ا، أوقات ب�ن��ه و����� حساسة الطفل جنبها، أو متقل�ة نفس��
�ه الحت�اجات الطفل ومستجي�ة وأوقات أل، أوقات بتعرف تهدِّ
� وجودها

وتحت��ه وأوقات أل. و�التا�� الطفل ما قدرش يثق ��
المستمر إنه �عتمد عليها إلش�اع احت�اجاته. مش عارف إم��

�ه وال ، إم�� هت�ت�ه و�م�� أل، هتعرف تهدِّ �
� و�م�� هتخت�� هت���

. و��فضل مشغول �احت�اجاته �
� وتخت�� أل، و��ه ال�� ب�خليها ت���

وخا�ف من فقدانها. ب�خاف ي�عد ما �الق�ش أمه لما يرجع
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فيتكتف جنبها أو �لزق لها أو يتعلق برقبتها عشان �طمن. دي
�ال�س�ة له أفضل ط��قة �طمن بيها.

ن قاعدة أمان ثابتة. قاعدة أمانه النمط القِلق ما قدرش �كوِّ
. عشان كدە � وفجأة ب�تغ��

متقل�ة، فجأة بتظهر وفجأة بتخت��
هو خا�ف �استمرار، و�ل حاجة حوال�ه مخ�فة ومرع�ة.
اب من األم) � ال�حث واالق��

ق (الرغ�ة ��
�
و�تفضل غ��زة التعل

�شطة ومشتعلة �استمرار. مشغول بيها و��دور عليها و��فكر
فيها. وع� عكس الطفل اآلمن ال�� ب�قدر يهدا لما األم ترجع من
� صع��ة إنه يهدا و�طمن

غ�ابها وتطمنه، الطفل القِلق ب�ال��
ة أطول. مهما عملت األم، و��فضل مضطرب لف��

� األم وما ب�سبهاش، و��عمل ت�فات
والن��جة طفل الزق ��

ة عشان �شد ان��اە األم، و��توتر و�غضب و���� لما تغ�ب، كت��
� حالة ��اء وتوتر وغضب طول ما �� غاي�ة ومحدش

و��فضل ��
�ه. ولما ترجع ي��� متوتر ومتلخ�ط و�اصص للسما أو عارف يهدِّ
� حضنها ب�فضل �ع�ط

�� �� ما ب��صش لها. و�الرغم إنه بي��
)، أو �غضب منها �

. ما �س�ب�ن�ش تا�� � و�عاتبها (إنِت س�ب�ي��
�ــها و�اخد وقت لحد ما يهدا. و���

أوقات األم نفسها تكون من أصحاب النمط القِلق، وعندها ج�ع
� قوي تجاە أوالدها ب�خليها تت�ف �ط��قة غ�� حساسة

عاط��
أو غ�� �اف�ة أو متوترة، أو ب�ستخدمه �ممسحة نفس�ة، تطلب
�
� الج�ع العاط�� � واالحتواء، وتخلط ب�� منه هو الدعم والتطم��

� للطفل.
والحب الحق���

ستون: �قول رو�رت ف��
� الحصول ع� الحب من

� رغبتهما �� عندما �خلط الوالدان ب��
� الواجب تقد�مه للطفل واالهتمام

� الحب الحق��� أطفالهما و���
�ه، �ص�حان شد�دي الحما�ة للطفل أو �حاوالن الح�اة من
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ا ما ي�ته�ان حدودە � � ع� مظهرە وأدائه، وكث�� ك�� خالله أو ال��
قان خصوص�ته. الجسد�ة والعاطف�ة، و�خ��

� ومعندهاش مورد لإلش�اع بتلجأ
ًلما األم تحس �الج�ع العاط��

إ� الطفل عشان �شبع احت�اجاتها �� مش احت�اجاته. مث�
بتحضن الطفل عشان �� تطمن مش بتحضنه عشان هو

�طمن.
� من الطفل ب�س��ه من غ�� األم ال�� عايزة الحب والتطم��

إحساس داخ�� �الهدوء واألمان، و�تخل�ه مشوش وغ�� قادر
ع� االعتماد ع� حد، ومش قادر �ستف�د من األوقات
المتقطعة ال�� ب���� ك��سة فيها معاە، و�تخلق عالقة مشوهة
ب�تحول �� فيها لدور الطفل و�تحول الطفل فيها لدور األم أو

األب (ال�� بي�س� الدور المعكوس)، و�ي�ساب الطفل من غ��
� وفراغ

إش�اع، مسلوب الطفولة، وال�� ب�س�ب ف�ه ثقب عاط��
ما اتمالش (ثقب األمومة المفقودة).

ف �س�ب ان��اە األم الفارغ � ا إنه مست�� الطفل القِلق ب�حس دا�م�
من المضمون وال�� ب�عطله �مان. أوقات يتوتر و�تعلق �األم ألنه
، وأوقات ألنه حاسس �الذنب و�أنه من �

حاسس �الج�ع العاط��
� بيها و�طمنها. الواجب عل�ه إنه �عت��

� أحس إن الطفل حاسس
الحساس�ة النفس�ة أو المواجدة �� إ��

� احت�اجه دە وأطمن مشاعرە دي، �س أوقات
ِّ ًب��ه وعايز إ�ه وأل��

ًاألم ب���� غ�� حساسة الحت�اجات الطفل ومش مدركة لها، مث�
تعمل للطفل ال�� �� حا�ة تعمله مش ال�� هو محتاجه. مث�
الطفل عايز ينام و�� شا�فة إن اللعب معاە مهم له. أو ممكن
تهتم �مظهر األم الج�دة أ��� من �ذل الجهد للتناغم مع الطفل
وفهمه، أو �شوف الطفل واحت�اجاته ومشاعرە �ما هو. ��

شا�فة إن األم الج�دة ال�� بتذا�ر لوالدها و�تعلمهم ومهتمة
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�
ب��اضتهم، أو ال�� بتفسح وتخ�ج وتل�س وتنضف وتعمل أع�اد
. إنها �� ال�� �شوف نفسها م�الد. و�تحاول �شبع صورتها ��
ج�دة، وممكن عشان دە ت�� احت�اجات الطفل ومشاعرە (��

الطفلة ال�� عندها ٧ سنوات شا�فة مامتها مهتمة �ع�د م�الدها،
. �� شا�فة مامتها � � وهتج�ب إ�ه وهتعزم م�� �ل�سها، هتعمله ف��
بتعمل ع�د الم�الد عشان نفسها، عشان ت�ان أم مهتمة. ��

وصلت لالس�نتاج دە لما مامتها ما سأل�ش �� عايزة إ�ه، ولما
عنفتها ع� بهدلة ل�سها، ولما ما أخد�ش �الها إن �� مش

م�سوطة).
� الطفل

ا إن تدخالت الوالدين وتح�ماتهم �� من الممكن أ�ض�
� نظر الطفل أش�ه �المساومة أو الحب

وت�فاته �انت ��
؟)، وما �ا�ش قدامه غ�� َّ � أم حبهم �� وط (استقاللي�� الم��

وطهم. الرفض �ال�س�ة للطفل الضع�ف اخت�ار حبهم وفق ��
�
� الموت (و�� ا ع� الوالدين �ع�� والعاجز واالعتمادي تمام�

مواجهة الرفض لم �كن أمامه إال أن ي�يع نفسه واستقالله وأن
اب، ي حبهما، أن �ض�� �الح��ة ع� مذبح الحب واالق�� �ش��
ا �الذل وأن ي�نازل عن نفسه لآلخر، أن �ستق�ل الحب مغموس�
والخض�ع، ترك العالقة �ال�س�ة له موت، و�صبح ظل األم مهما
 أو غ�� �اٍف أهم

ً
ا أو مهم� ا، غائ�� وط� ا أو م�� ا أو مس�ئ� �ان متقل��
من أي مضمون وأهم من االستقالل�ة والح��ة).

ق مع األم عشان
�
الطفل ما �ا�ش قدامه غ�� الط��قة دي للتعل

�ضمن الحد األد�� من األمان، ما �ا�ش قدامه غ�� المحاوالت
المستمرة لاللتصاق بيها ومنعها من تركه، متحفز ألي عالمة
تقول إنها ه�س��ه، أي تجاهل أو ا�شغال، مشغول �محاولة
ز

�
التودد واالهتمام بيها أو التأ�د المستمر إنها موجودة، مرك

ات وجهها. �معاها و��حاول �فهمها و�فهم نظرات عي�يها وتعب��
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� رقبتها ��
ق ��

�
ال��اء والغضب والتمسك �مال�سها والتعل

� ال��اء ح�� تعود.
� �ستمر ��

وسائله لمنعها من تركه. ولما تم��
. � العالقات لما �ك��

ة �� � وتصبح دي ط��قته المم��
� األم و�قائها ب�خل�ه مش قادر �ستقل و�نطلق

عدم الثقة ��
عشان �لعب و�تعلم ألنه الزق لها وما ب�فارقهاش. ودە ب�قلل
مهاراته االجتماع�ة ونموە النف�� و���� طفل ومراهق خائف

مش عارف يتواصل ك��س وال عارف �ظ�ط حدودە.
�اختصار النمط دە ظهر للوجود ن��جة رعا�ة متقل�ة وغ��

مستقرة.
� ال��ار

النمط القِلق ��
� وجدانه إنه الزم ما يثقش

ن��جة عدم الشعور �األمان استقر ��
� أي

، ب�توقع إنه ي�ساب ��
ً

� حد ألنه ممكن ي�ساب هو أص�
��

لحظة مهما �ان الحب جم�ل والح�اة حلوة، و�نه الزم ما
ا أو �طمن لحد �ش�ل �امل ألنه ممكن �عتمدش ع� حد تمام�
يتعرض للخذالن. هو شا�ف إنه مف�ش حد ه�ح�ه وال هيهتم
فض ومتوقع الرفض، و�نه لو حصل واتحب �ه و�ق�له، و�نه هي��
هي�ساب مهما عمل، إن مف�ش حاجة ه�عملها هت�شاف أو
لوا � و�فضَّ

ا ه�ختاروا حد تا�� ر، إن ال�� ب�حبهم دا�م� هتتقدَّ
� عل�ه، وحاسس إنه هيتخان �استمرار، إنه لو حد المنافس��

قرب وعرفه �جد ه�س��ه ألنه مش ه�عجب حد.
خ��طة الحب جواە بتدور حول ال�حث عن ط��ق للخروج من
�
الشعور �الوحدة والخوف، وال�حث عن حب�ب، و�نه �كون ��
عالقة و�حافظ عليها من االنه�ار. هدف ح�اته األ��� وال��

ە هو حب�ب �د�ه االهتمام والتقدير مف�ش ق�مة ألي حاجة غ��
العن�ف، وال�� �خ�� شغفه مشتعل �استمرار و�شبع اش��اقه
� نفس الوقت خ��طة الحب

لالن��اە والحب واالطمئنان. ��
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�
فض. مل�انة فخاخ ومخاوف، مخاوف الهجر، إنه ي�ساب أو ي��

� �اع مستمر.
� احت�اجاته ومخاوفه ب�ع�ش �� و���

أف�ارە ب�تكرر �استمرار:
- الدن�ا ملهاش أمان.

- مف�ش حاجة بتدوم.
ء مضمون. �

- مف�ش ��
� النها�ة.

- مهما عملنا هن�ساب ��
- �ل حاجة مهما �انت حلوة ب�نت�� �سهولة.

- الحب ممكن ي�ت�� فجأة و�مان من غ�� مقدمات.
- الزم أ�ون مصحصح ل�ل االحتماالت.

- الوحدة مميتة وموجعة ومخ�فة و�لها حرمان.
- مف�ش حد ب�عج�ه العجب.

- الرجالة خاينة �ط�عها.
- محدش ب�عرف �طمن وال حضن ب�حتوي.

. �
- �له �الم م��ف ومش حق���

� العالقات
النمط القِلق ��

� الخوف والوحدة، والشعور
مش�لة أصحاب النمط القِلق ��

العميق �الخواء والفراغ والملل واالحت�اج لحد ��مله و�نقذە
و�مال الفراغ ال�� جواە، هو مهووس �الحب و�فكرة توأم الروح

� �ل م�ان.
والنصف اآلخر و��دور عل�ه ��

� نفسه ب�طلب من اآلخر
� عالقة حب ب�ال��

مع ذلك لما �كون ��
� � ال�� ت��ت له إنه مم�� اه�� الم��د والم��د من األدلة وال��

ا �الج�ع ومحبوب عشان �طمن خوفه وقلقه. أوقات ب�حس أ�ض�
� ال�� ما ب�ش�عش ناح�ة حب��ه زي ما �ان ب�حسه ناح�ة

العاط��
�
والد�ه. ب�تم�� إنه ينقذە و��مله، إنه �قدر �مال الثقب العاط��
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ال�� ما ب�تمل�ش. وتتحول األمن�ة إ� مطاردة مستح�لة الحدوث
ألن مف�ش حد �قدر �مال الثقب دە.

� وألم الفراق والهجر ب�ت�ف
ون��جة الخوف العميق من الما��

أصحاب النمط القِلق �ط��قة ت�ان �ا�سة وخائفة ومتطل�ة
� التملك والتح�م والس�طرة ع�

ة شد�دة والرغ�ة �� ومل�انة غ��
اآلخر سواء �طرق واضحة أو �طرق خف�ة.

أصحاب النمط القِلق ثقتهم بنفسهم منخفضة، وعندهم
� اعتماد�ة عاطف�ة شد�دة ع� اآلخر، و��حتاجوا إ� التطم��

. والتأ��د �استمرار، و�� الموافقة والقبول �ش�ل كب��
� نفس الوقت ال��

وعشان �حصلوا ع� االن��اە والقبول ��
� ف�ه من الرفض، ب�حاول أصحاب النمط القِلق إرضاء خا�ف��
اآلخر ع� حساب أنفسهم، و��خبوا شخص�تهم الحق�ق�ة،
صوا ذات م��فة ب�كونوها من الصفات ال�� تعجب اآلخر و��تقمَّ
ة من حقوقهم وترضيهم. وأوقات ب�قدموا تنازالت كت��
� للحدود الشخص�ة سواء واستقالليتهم، و���قوا مش مدرك��

ليهم أو لآلخ��ن.
أصحاب النمط القِلق لما ب��قوا من غ�� عالقة ب�حسوا �الوحدة
وا حب والحرمان و���قوا متوت��ن، ودە أوقات ب�خليهم �ش��
اآلخر، و��توددوا ليهم ب��ادة، و�ي�ساهلوا معاهم، و��قدموا

� ب��ادة و�سخاء. خدمات ومساعدات و��كونوا معطائ��
ة لما ب�حسوا �التجاهل واإلهمال � �دا�ة العالقات، أوقات كت��

��
، و�مان � من اآلخر ب�خافوا �شتكوا أحسن ي�ان إنهم حساس��
أوقات ممكن �مثلوا الالم�االة واال�شغال وعدم االهتمام سواء
�س�ب قلق ال�دا�ات أو كن�ع من التالعب. وأوقات ما
ح �ح�ه أو أعلنه أو قرر �اخد ب�نفتحوش ع� اآلخر إال لو لمَّ

العالقة لمستوى أع�.
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� أثناء العالقة نفسها ب�مارسوا ن�ع من التمج�د والتعظ�م
��

والتقد�س لآلخر وللعالقة معاە (رزقت ح�ه، دە ح�ه جنة
�
عشت فيها، إلخ). ب�حاولوا �كونوا معاە طول الوقت سواء ��

نفس الم�ان أو �االتصاالت والرسائل، ب�تطقسوا ع� أخ�ارە
� ال�ال، ب�فكروا ف�ه � ب�ه ومشغول�� و��تلصصوا عليها، مهووس��
� نفسهم وح�اتهم،

و��ش�لوا ح�اتهم �لها حوله ومش مرك��ن ��
وه�حسسوك قد إ�ه العالقة حلوة ومختلفة (مف�ش ق�له وال
�عدە). عاي��ن �الم حب ومديح و�عجاب �استمرار، وتأ��دات
وتطمينات إنه مش ه�س�بهم أو هيتخ� عنهم، وعاي��ن قرب
ات عن الحب والمودة وتالمس �ش�ل جسدي وأحضان وتعب��

مفرط.
� دماغ أصحاب النمط القِلق

وأسئلة المرحلة دي، وال�� بتدور ��
ب���� من عينة:

� إ�ه دلوقِت؟
- ب�فكر ��

� ومش  ناسي��
َّ

َّ زي ما �افكر ف�ه و� �
- �ا ترى ب�عمل إ�ه؟ ب�فكر ��

ع� �اله؟
� قد إ�ه؟ - ب�حب��

- هو أنا �اح�ه �جد؟
- طب �ا ترى هو المناسب؟

؟ � ع وق�� - طب لو مش مناسب، هو أنا �اضيَّ
- ل�ه ما اتصلش؟ ل�ه ما ردش؟ ب��لم حد؟ ما وحشتوش؟ مش

مهتم؟
؟ � َّ وال ه�س�ب�� � - طب لو ع�لته ما حب�ن�ش، هيتمسك ��

� حصل كذا ه�عمل إ�ه؟ هيوافق؟ - طب لو �عد ع�� سن��
ا ما ب�س�ئوا و�س�ب حساس�تهم العال�ة للرفض والهجر، غال��
فهم ت�فات اآلخر ب�نه رافضهم أو مش حساس أو الم�ا��



55

�
�
ومش مهتم، أو إنه ب�ستعد للرح�ل، وت�دأ دماغهم �شتغل ��

س�نار�وهات واس�نتاجات:
- هو ما ب�حبن�ش.

� �جد �ان عمل كذا. - لو ب�حب��
. � ا ه�س�ب�� - غال��

� كدە؟ - إزاي ب�عامل��
- هو مش شا�ف أنا �اعمل إ�ه علشانه.

- �ان عندي حق ما أثقش ف�ه.
- إ�ه الالم�االة دي.

� �ان اهتم وخد �اله. - لو ب�حب��
- أنا مل�ش ق�مة عندە وال فارقة معاە.

- تالق�ه بيهزر و�ضحك وأنا وال ع� �اله.
� ومشغول ب�ه.

� حد تا��
- �مكن ب�فكر ��

وش عن مشاعرهم واحت�اجاتهم �ش�ل وألنهم متعودين ما �ع��
، و��ختلقوا مشا�ل وخناقات كغطاء الحت�اجهم واضح وم�ا��
اضهم ع� ال�� شا�فينه تجاهل وعدم ، أو الع�� � للقرب والتطم��
اهتمام و�ن اآلخر ناوي ي�عد أو ب�ستعد للرح�ل، سواء �ان
� أو متخ�ل أو ألس�اب أخرى،

التجاهل وعدم االهتمام حق���
� خناقات

فأول ما خوف الهجر ُ�ستفز، ب�دخلوا ع� طول ��
وغضب وتصع�د، وأوقات �الت�ادل مع طرق استجداء وشحتفة
ا اإلغماء �مكن اآلخر �قرب وما

�
وتوسل لل�قاء و��اء وأح�ان

ي�عدش. عشان كدە ب�تقال عليهم سلوك�ات استجداء وطلب
للقرب و��اء (عشاق الدراما - دراما ك��ن ودراما كينج).

� الحاالت دي ما ب�عرفوش �حتووا مشاعرهم سواء مشاعر
و��

الغضب أو مشاعر الخوف واأللم، وال ب�عرفوا يهدوا نفسهم أو
� نفس الوقت ما ب�ق�لوش

�فرملوها، و��خرجوا عن الس�طرة، و��
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�
االحتواء والتهدئة من اآلخر مهما فعل (اآلخر ما ب��قاش عارف
� � أو وهما خا�ف�� �عمل إ�ه عشان يهديهم سواء وهما غض�ان��

و��تألموا).
� اآلخر، و�ل

أثناء مرحلة الغضب ب�فتكروا �ل الصفات الس�ئة ��
� العالقة، و�ي�سوا �ل اإل�جاب�ات، ودە ب�خليهم

حاجة وحشة ��
ا، ودە ب�خ�� � جد� ا واآلخر شخص س�� �شوفوا العالقة مؤذ�ة جد�

� قدامهم، و��ت�فوا وال �أن غضبهم أع� ومش شا�ف��
ة ومهينة لآلخر أو ا ما ب�عملوا حاجات م�� � هاممهم حاجة، وكث��
�طالبوە �الرح�ل أو يهددوە إنهم ه�مشوا. وع� العكس من دە
ا، ب�فتكروا �ل حاجة إ�جاب�ة � فعل��

وخاصة لما اآلخر �قرر �م��
� اآلخر، و��سوا �ل حاجة سلب�ة، ف�القوا نفسهم

� العالقة و��
��

ض�عوا حاجة حلوة من إ�ديهم، وخاصة �األخطاء ال�� عملوها
اب � مرحلة االستجداء واالق��

� مرحلة الغضب، في�دأوا ��
��

عشان يرجعوە. ودي ب���� ط��قة نمط�ة ومتكررة لخناقات
أصحاب النمط القِلق.

ة أو وهكذا ألي س�ب يثار فيهم الخوف من الهجر أو الغ��
، �دبوا خناقة ع� أي حاجة، اآلخر يتجاهل � االحت�اج للتطم��
ا، الخناقة تتصاعد و�غضبوا و�ك�وا، اآلخر أ��� أو ي�عد نفس��
ا، �جروا عل�ه �ع�طوا و�ستجدوە. أ�ام عسل قل�لة، ي�عد م�ان��

ة مرة أخرى. عاد ال�رَّ
ُ
وت

ق عند أصحاب النمط القِلق ب�شتعل و�ت�شط معاها
�
غ��زة التعل

اب واإل�قاء والتودد لما سلوك�ات االحتجاج وسلوك�ات االق��
: �

�حصل اآل��
دش ع� االتصاالت أو • عدم االستجا�ة (الطرف اآلخر ما ب��
الرسائل أو ب�تجاهل المطال�ات والتلم�حات)، أو لما ب�حسوا

� أو المتوهم.
�الرفض الحق���
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�
• لما �حسوا �التهد�د إنهم ه�فقدوا العالقة: الخناقات العاد�ة

ب�ث�� ف�ه توقعاته إنه خالص هي�ساب ودي النها�ة، أو أي تعب��
من الطرف اآلخر عن مشاعرە واحت�اجاته ومخاوفه ح�� ولو
ها أصحاب النمط القِلق إنه خالص ��� مش ، �عت�� �ش�ل ص��
�
عاج�ه، و�نه ر�ما ب�ستعد لالنفصال، أو إن خالص ف�ه حد ��

ح�اته و�ن �المه دل�ل إنه خالص اتغ�� وما �قاش �ح�ه ورافضه.
• أي محاولة من الطرف اآلخر لالستقالل�ة وأخذ مساحة له
� شؤون تخصه، ب�تم

وممارسة ح�اة مستقلة �مفردە ح�� ولو ��
اعت�ارها إنها محاولة لل�عد واستعداد للرح�ل (و�أنه ب�لم

شنطه).
، مرهق أو عندە �

• االبتعاد �أي ش�ل: مشغول، مش فا��
ضغوط، ب�تم اعت�ارە تهد�د ورفض وعدم اهتمام.

عب ب صاحب النمط القِلق بي�� أول ما جهاز اإلنذار ���
و��حس إن الق�امة هتقوم والعالقة خالص هت�ت�� و��س�نفر
و��تحفز الستعادتها ومنع االنه�ار واالطمئنان ع� استمرارها

اب من اآلخر والتأ�د من �قائه. واالق��
جهاز اإلنذار أو اإلحساس �الخطر هو المسؤول عن سلوك�ات
� استجا�ة

الغضب والتصع�د وال�� هتفضل شغالة لحد ما �ال��
�اف�ة من الطرف اآلخر تطمنه إن األمور ع� ما يرام، و�نه م�مل
ء تهد�د وصاحب �

ب اإلنذار ف�ل �� والعالقة مستمرة. لما ���
� �ل حاجة.

النمط القِلق ي�دأ �لوش ��
ا ومن��ه ومستج�ب هيهدا. ومع لو الطرف اآلخر حا�� عاطف��
استمرار التطمينات واالستقرار �قدر أصحاب النمط القِلق
�ك�سبوا الشعور �األمان واالمتناع عن سلوك�اتهم االحتجاج�ة

�ك والحفاظ عل�ه. ال�� هدفها لفت ان��اە ال��
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� حالة استمرار التجاهل من الطرف اآلخر أو عند ظهور تهد�د
��

�الرح�ل و�غرض لفت االن��اە والحصول ع� التأ��دات
، صاحب النمط القِلق �

� إن الطرف اآلخر ه�ست�� و�ا�� اه�� وال��
: ه�عمل التا��

• ه�حاول االتصال �استمرار �الطرف اآلخر: إرسال رسائل
مستمرة، اتصاالت متكررة �شدة، الذهاب إ� ب�ته أو م�ان عمله

� أما�ن وجودە.
أو ال�حث عنه ��

• دماغه شغاله حسا�ات، �شوف أخد وقت قد إ�ه لحد ما رد
و�عمل ز�ه و�اخد نفس الوقت عشان يرد هو، أو �ست�� ما

�حاولش �اخد الخطوة األو�.
• تهد�دات �الرح�ل (أنا عايزة أتطلق. خالص العالقة دي ش�لها

مش نافعة. إحنا �س�ب �عض أحسن).
• استخدام أسال�ب تالعب، ألعاب نفس�ة، زي إنه �عمل نفسه
ة الطرف اآلخر �أي مشغول أو مش مهتم أو �حاول إثارة غ��

ش�ل.
• التجاهل، االبتعاد، الالم�االة.

�
• اللوم، والعتاب، و�شعار اآلخر �الذنب عشان �خل�ه �ست�� ��

العالقة.
ا ما بيوجهه أصحاب النمط القِلق � • الغضب الشد�د، وال�� كث��

.(
ً

�وا نفسهم مث� ألنفسهم (���
ء، �

• ت�فات عدوان�ة، زي الخناقات �دون س�ب أو ع� ال��
أو التهد�د �اإل�ذاء واالنتقام، أو اإلهانة، أو ح�� العنف.

حالة االحتجاج ب�نت�� لو صاحب النمط القِلق قدر �حتوي
نفسه، أو إن الطرف اآلخر قدر �حتوي الموقف ق�ل �دا�ة
ا ع� التصع�د، ول�ن عند التصع�د األمور ب�تصعب جد�
، خاصة إن الطرف القِلق بيهدا و��قتنع �صع��ة وما � الطرف��
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ب�تمش احتواؤە إال �عد حصوله ع� التطمينات ال�اف�ة إن اآلخر
، أو لو ظهرت بوادر إن العالقة ع� وشك االنتهاء واألمور �

�ا��
اب. ، ف�لجأ لسلوك�ات التودد واالق��

ً
هتقلب جد فع�

أوقات أصحاب النمط القِلق هما ال�� ب��قوموا ب�نهاء العالقة من
� رح�ل اآلخر أو رفضه، و�أنهم ب�قولوا

 لو شكوا ��
ً

نفسهم أو�
. � ب�دي ال ب�د عمرو، أو أرفضه ق�ل ما يرفض��

اب � االق��
سلوك�ات التودد والرغ�ة ��

سلوك�ات التودد بت�شط لما االبتعاد والرح�ل �كون وش�ك
�

�محاولة إلعادة العالقة ومنع الطرف اآلخر من إنه �م��
(خالص ب�لم شنطة هدومه وع� ال�اب أو ع� السلم)، أو �عد
� �الخض�ع ا، و��تم�� ا، أو تخ�ل نهايتها ذهن�� انتهاء العالقة فعل��
ضاء. وقتها والتنازل واالستجداء واالعتذار ومحاوالت االس��

: �
� �اآل�� أصحاب النمط القِلق ب�ع�شوا حالة نفس�ة ب�تم��

• الطرف اآلخر بي�شاف بنضارة ورد�ة خال�ة من العيوب.
� حاجة غ��

�� � • ال�ال ب�فضل مشغول �استمرار، ومف�ش ترك��
الطرف اآلخر والعالقة.

� أف�ار زي:
• ضعف الثقة �النفس للنمط القِلق وال�� ب�ظهر ��

، هو لو � � حد �حب��
، مش هاال�� ، �كرة يتغ�� �

� حد تا��
مش هاال��

، �ل البيوت كدە. �
� هي��� سع�د مع حد تا�� ساب��

• مشاعر القلق واأللم عند الفراق، اإلحساس �الهدوء
ود � واالطمئنان فقط بوجود الطرف اآلخر، و�ن الزعل معاە ب��
ا توترە وألمه وحزنه، ودە ب�خ�� الرا�طة العاطف�ة ق��ة جد�

وصعب إنهائها.
� القرب

الحالة دي بت�شط مشاعر الخوف من الوحدة والرغ�ة ��
،

ً
� ش�ل سلوك�ات تودد. مث�

� للحب، و�تظهر �� واألمان والحن��
�قدم ال�ث�� من الهدا�ا أو المال أو الوقت أو المجهود
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� العالقة ر�ما مع
والخدمات والمساعدات، و��س�ثمر كت�� ��

توقعات الشعور�ة إنه ه�اخد حب مقا�ل وعطا�ا مقا�لة.
سلوك�ات إ�قاء اآلخر والحفاظ ع� العالقة لمنع الهجر

والخ�انة
: � � النوع�� ودي بتختلف ب��

الرجال من أصحاب النمط القِلق لما ب�حسوا بتهد�د من منافس
آخر بتظهر:

• سلوك�ات تَملك واضحة.
• مراق�ة مستمرة لسلوك اآلخر والتفت�ش وراە.

• تهد�د اآلخر �العقاب.
� اآلخر وت�فاته ووقته ومظهرە وتعامالته.

• سلوك�ات تح�م ��
ة الشد�دة. • سلوك�ات الغ��

• العاطف�ة واالنفعال�ة العال�ة والتالعب.
• ارت�اب عنف ضد الخصم.

• سلوك�ات خض�ع للطرف اآلخر.
ال�ساء من النمط القِلق لما �كون هناك منافسة بتظهر:

ا.
�
• االهتمام �المظهر لدرجة متطرفة أح�ان

� المجال العام ومنصات
• الحب والروما�س�ة العال�ة، وخاصة ��

. التواصل االجتما��
. • سلوك�ات رعا�ة للطرف اآلخر واهتمام كب��

ة عن ط��ق ن��ات االحتجاج والغضب. • إظهار الغ��
فخ النمط القِلق والنبوءة ذات�ة التحقيق

ت�فات صاحب النمط القِلق ممكن تحول ح�اة الطرف اآلخر
ە ا إ� وضع صعب ومرهق، ال�اع ال�� جوَّ وح�اته هو شخص��
: ب�خاف من الوحدة وال�قاء �مفردە، �

صاحب النمط القِلق ثال��
واالحت�اج العن�ف للحب والقرب والتطمينات و�ظهار المودة
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�استمرار، والخوف من الهجر والرفض واالبتعاد. عشان كدە هو
� �ل حتة،

� اليوم، ��
عايز �كون مع الطرف اآلخر ٢٤ ساعة ��

�عرف عنه �ل حاجة، �ل فعل وهمسة وفكرة وحلم وخاطرة
وأمن�ة، ونفسه إن الطرف اآلخر �كون كدە معاە، يهتم ب�ه
ء وأي شخص هو مصدر �

ء و�ل �� �
و�فكر ف�ه ز�ه، أي ��

�
تهد�د ومنافس لصاحب النمط القِلق، والن��جة بتظهر ��

سلوك�ات تح�م وتملك ومحاولة للس�طرة ع� الطرف اآلخر
وخنقه والقفز داخل مساحاته ومراقبته المستمرة والتفت�ش
خلفه والتحقيق معاە واختالق المشا�ل والدراما �استمرار
� (إنت ما بتحبن�ش، لو والمطال�ات اللحوحة �الحب والتطم��
� كنت اهتم�ت)، مع سلوك�ات االحتجاج العن�فة كنت بتحب��
والغضب العارم والت�فات المؤذ�ة للذات والمخ��ة للعالقة
(التهد�د �االنفصال أو طلب الطالق أو إهانة اآلخر أو التهد�د
ة واالندفاع�ة والعناد)، �ل دە بيؤدي ب��ذاء الذات أو إثارة الغ��
إ� ضغوط شد�دة ع� العالقة وع� الطرف اآلخر، و�يؤدي إ�
إ�عاد (تطف�ش) اآلخر ورح�له، وقتها ب�تحقق ع� أرض الواقع
أ��� مخاوف أصحاب النمط القِلق (الوحدة والهجر والحرمان)،
 من إنهم

ً
و��تحقق ب��ديهم هما ون��جة لت�فاتهم، ل�ن �د�

� الح�ا�ة ب�أ�د أصحاب النمط القِلق أف�ارهم
�شوفوا دورهم ��

مرة أخرى ألنفسهم (مف�ش أمان �جد. مف�ش حب. مف�ش
ا مهما عملت ومحدش حاجة مضمونة. أنا ها�ساب دا�م�

.( َّ � هيتمسك ��
� العالقة مع أصحاب النمط القِلق، وخاصة من الدرجات

��
ا إن تكون لك ح�اة أخرى الشد�دة، ب���� من المستح�ل تق����
ل أو خارج العالقة، هو شد�د التح�م واالبتالع � خارج الم��
 ب�صبح

ً
لآلخر، وعند أي محاولة للخروج واالبتعاد ولو قل��
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� الحق�قة، ت�فات أصحاب النمط
سلوكه شد�د االضطراب. ��

ا�ه وتوددە ء، ح�ه وخوفه وغض�ه واق�� �
� �ل ��

القِلق متطرفة ��
هق �شدة من يرت�ط ته وتح�ماته ومطال�اته وخضوعه، ب�� وغ��

ة. ب�ه، و��حول ح�اته إ� دراما كب��
صفات النمط القِلق

� الثقة �اآلخ��ن.
ة �� • صع��ة كب��

� تقدير الذات.
• تد��

ا. • اعتمادي عاطف��
• احت�اج شد�د للحب.

• ب�تعلق و�حب ��عة.
• مهووس �الحب ودائم ال�حث عنه.

• احت�اج إ� تطمينات ومديح وتعب�� عن الحب �ش�ل مستمر.
. �

، �ل ال�� ب�قدمه اآلخر غ�� �ا�� �
ء �ا�� �

• اإلحساس أن ال ��
• م�ش�ث ومتعلق ومتطلب.

ق وخاصة أمام الناس.
�
• سلوك�ات تعل

• خائف �استمرار داخل العالقات.
. � • مستوى عا�� من القلق، عص��

• حساس �شدة للتقل�ات العاطف�ة لآلخر.
• مرعوب من الهجر والخ�انة.

• اإلحساس �الهلع مع انفصال اآلخر ألي س�ب.
� رفض طل�ات اآلخ��ن.

• حدود ضع�فة، وصع��ة ��
• غ�� مستوعب الحت�اج اآلخر للمساحة.

�
، مندفع، غ�� متوقع، متقلب المزاج مع صع��ة �� �

• عاط��
التعامل معه.

. • تح��� وتمل��
• غيور �شدة.
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• االعتقاد إنه ما يتح�ش وما �ستاهلش.
، والقفز لالس�نتاج، وردود �

• مخاوف غ�� عقالن�ة، وتفك�� �ار��
أفعال غ�� متوقعة وحادة.

• خا�ف وحساس من الرفض.
• مشغول �اآلخر واحت�اجاته �استمرار.

عل من أقل حاجة، و��ك�� المواضيع. � • ب��
• ب�اخد �ل حاجة ع� نفسه.

• ما ب�عرفش يتواصل ك��س أو �ع�� عن احت�اجاته إال
�الخناقات.

فش �أخطائه ومسؤوليته. • ب�لوم اآلخر وما ب�ع��
ا للهجر واإل�ذاء. � التام ع� اآلخر تحس��

• عدم االنفتاح العاط��
• إخفاء ال�ث�� من ذاته وتقمص ما �عجب اآلخ��ن.

� و�طلب القبول والموافقة و�خاف من النقد.
• إرضا��

اب، النمط القِلق لألسف، برغم احت�اجه للحب الشد�د واالق��
غب � المعا�س له وال�� ب�� فب�نت�� ب�ه الحال مع النمط التجن��

� االستقالل�ة و��خاف �شدة من الحم�م�ة والقرب.
�شدة ��

� الخائف النمط التجن��
� الحب

ان �� الح��
� حوا�� ٧٪.

ا، من��� ��
�
ق األ��� خوف

�
أحد أنماط التعل

• مش عارف هو عايز إ�ه.
• هو عايز قرب وخا�ف من القرب.

: إجا�اته عن الحب �التا��
- أنا ما أستحقش أتحب.

- أنا ما أعرفش أحصل ع� الحب.
- مف�ش حد �ستاهل أثق ف�ه أو أعتمد عل�ه.

� أ�سند عل�ه. � حد جن��
- لما هاحتاج مش هاال��
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� �
ممكن تالقيها بتقول الجمل دي:

� - الدن�ا مفيهاش أمان، العالم مخ�ف، والناس مؤذ�ة، أروح ف��
� و�ل الس�ك مسدودة ومخ�فة ومؤلمة. � من�� وآ��

ا، مش قادرة أفهمها وال أحسها و�احاول - مشاعري مشوشة جد�
ا الهروب منها. دا�م�

ا وما �اعرفش أس�طر عليها. - مشاعري ق��ة جد�
� الهروب.

� الرغ�ة �� � الحب و���
� الرغ�ة �� � �اتمزق ب��

- حاسة إ��
� متطل�ة وزنانة وم�ش�ثة،

� أوقات إ�� - ال�� �اح�ه ب�شت�� م��
� �ع�دة و�اردة وغ�� مهتمة والم�ال�ة.

وأوقات تان�ة إ��
، ل�ن أول ما أسمح � � أخ�� اآلخ��ن �ق��وا م��

- حاسة �صع��ة إ��
. �

� و�رفضو��
� و�ــهجرو��

لهم �ق��وا �اخاف �س�بو��
� العالقات.

� ضع�فة وخا�فة وهشة ��
- حاسة إ��

- أوقات �احس �انفصال شد�د عن نف�� ومشاعري.
� العالقة وال أل.

- ما �اقدرش أقرر هل أست�� ��
� �سهولة لو سمحت لهم �ق��وا جامد.

- الناس ممكن يؤذو��
� ردود

�� � - العالقات الحم�م�ة صع�ة ألن الناس غ�� متوقع��
أفعالهم وسلوك�اتهم.

� عالم النمط
 �ك ��

ً
لو �انت كت�� من الجمل تنطبق عل�ك فأه�

غ�� المنتظم (الخائف) ح�ث «�ل حاجة وعكسها».
� الخائف؟ من أين جاء أصحاب النمط التجن��

� الطفولة.
ن ن��جة لصدمة �� النمط دە اتكوِّ

وجدت ماري أي�سورث أن ط��قة �عض األطفال عند عودة األم
غ�� منتظمة وغ�� متوقعة، أوقات الطفل �جري عليها ثم
� أو

يتوقف أو �دور ع� غ�� هدى أو �كون مستج�ب أو عدوا��
خائف.
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ا لألمان، ل�ن لما تكون ض إن الطفل �جري ع� األم طل�� المف��
�
األم مس�ئة أو مخ�فة أو تعت�� تهد�د للح�اة، فالطفل ب�تحط ��

 يهرب منها من
َّ

معضلة مؤلمة، هل �جري عليها عشان األمان و�
أجل النجاة؟

ض إنه �منح األمان والحما�ة والحب هو الشخص ال�� من المف��
نفسه الشخص المخ�ف والمرعب ومصدر التهد�د والخوف،
فالطفل ما ب�الق�ش حل للتعامل مع خوفه ومشاعرە (أنا خا�ف
� ب��ادة أو مخ�ف � إما خا�ف وخوفه مخوف�� وال�� ممكن �طم��

� و�ل حاجة مرع�ة). � �طم�� . أروح لم�� �
بيهدد��

وعشان �عرف يتعامل مع الخوف مف�ش قدامه غ�� إنه ينفصل
عن جسدە ومشاعرە عشان ما �حسهاش و�قدر يهرب من

شعورە �الخوف و�تجاهله و�نكرە و�خدرە و�فصل وع�ه عنه.
ض بهم حبنا وحماي�نا مؤلم أن �كون من نحب ونرجو، ومن �ف��
ا ا ورع�� واالهتمام ب�نا، هم من �خذلوننا و�رفضوننا، واأل��� ألم�

أن �كونوا هم من يهددوننا و��ثوا الرعب فينا.
خوف �دون حل

: إن
ً

ة، منها مث� إساءة معاملة الطفل وتخ��فه ب�تم �طرق كث��
� منه. مش

األم ما تفهمش ال�� ب�مر ب�ه الطفل أو ال�� ب�عا��
قادرة تفهم إنه خا�ف. أو بتطلب منه مطالب غ�� واقع�ة زي إن

 يرعاها و�خدمها.
ً

الطفل مث�
� رعا�ة الطفل بتخلق جواە �شوش، ما ب��قاش

�مان التقل�ات ��
عارف إ�ه الس�ب وال إ�ه ال�� ب�حصل وال إ�ه المطلوب وال
يت�ف إزاي وال يتوقع إ�ه، �ل ش��ة ب�شوف األم بتعامله �طرق
� إم�� وال مختلفة وغ�� متوقعة وغ�� ثابتة، وال عارف ب����
وح إزاي، وال عارف يتعامل معاها إزاي، ودە ب�خل�ه �شوفها ب��

� نفس الوقت.
مصدر الحما�ة والخطر ��
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�
وزي ما صورة األم مشوشة، صورته عن نفسه هو �مان
 مش حلو، صح وال غلط،

َّ
مشوشة، مش عارف هو حلو و�

�ستاهل وال ما �ستاهلش.
�ل الصور مفتتة داخله ومنفصلة ومش قادر �دمجها مع �عض
ة متناغمة لنفسه أو اآلخر أو العالم، �ل ن صورة كب�� أو �كوِّ
، محبوب أو مكروە، � ، أب�ض أو إسود، ج�د أو س�� � ء اتن�� �

��
إلخ.

ك�� ومش عارف نفسه أو اآلخر، ومعندوش إحساس قوي
، ودە ب���� األرض�ة لحالة التف�ك � �ذاته، مش عارف هو م��
النف�� ال�� بتحصل له لما يواجه الضغوط واألزمات االنفعال�ة.
ا له إنه بيواجه أزمة وفخ ومعضلة مش عارف واأل��� �ش��ش�
 �حافظ ع� العالقة

َّ
�عمل إ�ه، هل �ح�� نفسه من األم و�

�
 ي�عد؟ (لو ق��ت هاخاف منها وهافكر ��

َّ
معاها؟ هل �قرب و�

الهروب، ولو �عدت برضو هاخاف من الوحدة وهافكر أرجع
لها. إنت الخصم والح�م، إنت األمان والتهد�د، الحب والوجع).
، � حالة صدمة، و�حساس �الخ�انة ألمانه النف��

الطفل و�أنه ��
� من إساءات ا موجود عند ال�ت�� من الناج�� اإلحساس ال�� غال��
� ل�ه، � من الخ�انة ومش عارف�� الطفولة إنهم اتخانوا أو خا�ف��
� الطفولة و�سيوا

ا، اتخانت ثقتهم �� الح�ا�ة إنهم اتخانوا سا�ق�
. أهم األشخاص لنا، أ��� حد � الالو��

ال�� حصل ودفنوها ��
حبناە واعتمدنا عل�ه ووثقنا ف�ه إنه ه�حمينا وهيهتم ب�نا هما
أ��� ناس خانونا وأص�حوا مصدر األلم واإل�ذاء والخذالن.
� ال�س�ان، ول�نها ترسل خوفها

و�ستمر ذكرى الخ�انة مدفونة ��
� الخوف من الخ�انة والخذالن أو الشعور

إلينا زي ما ب�شوفه ��
إننا هنتخان مرة أخرى.

�
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� ق التجن��
�
العالمة األم��ك�ة ماري ماين وصفت نمط التعل

� أو يهدأ». الخائف �أنه «خوف �ال حل، خوف لم �طم��
اف �خوفه أو والن��جة إن الطفل عمرە ما حصل ع� اع��
سل رسائل � منها، واألم ب�� � األم أو تطم�� � ع��

انع�اس له ��
�
 بتحاول تهد�ه، �س ��

ً
اب واالبتعاد (مث� متناقضة من االق��

نفس الوقت واقفة �ع�د أو بتحاول تهد�ه و�� بتضحك أو
،(

ً
ب�سخر من خوفه، فهو مش فاهم إ�ه ال�� ب�ضحك أص�

والطفل �صبح مشوش، �ال�س�ة له سلوك األم غ�� متوقع
.( ومزعج (أنا مرعوب و�نِت بتضح��

�كه، وممكن �خل�ه هو ال�� �قوم �دور عجز األم واضطرابها ب��
معكوس و�حاول �طمنها. ور�ما األم ما حل�ش صدمتها ونمط
قها غ�� اآلمن فنقلته ل�ه بتعامالتها المتقل�ة، أو ر�ما األب

�
تعل

ء أو مهمل وأصبح مصدر للخوف، �ان عن�ف أو مؤذي أو م��
� للطفل. الطفل �ان أو ر�ما �ان مكتئب وما قدرش �قدم تطم��
� خا�ف وما لقاش حد �طمنه، أو ر�ما �ان أحد الوالدين تجن��

ا. � مع� واآلخر قِلق، ف�شأ الطفل �متلك النمط��
� ط��قة ثابتة أو مستقرة للتعامل مع

الطفل ما عرفش �ال��
ا، والمطمئنة

�
ال�روب ومع األم غ�� المستقرة والمرع�ة أح�ان

ق غ�� منتظمة.
�
ا، ف�انت ط��قته للتعل

�
أح�ان

� نفسه �دون ر�ما حاول يتعامل معاها. قرب وهرب ولف حوال��
هدف واهتمام، أو تعامل �الم�االة مع األم، أو �ان عن�ف، أو
� منتصف الط��ق

تجمد م�انه مش عارف �عمل إ�ه، وقف ��
 ي�عد، �ل دە ما نفعش �طمنه. الطفل

َّ
مش عارف �قرب و�

عايز �قرب �س حاسس �الخوف وعدم الوض�ح (إ�ه ال��
ه�حصل عل�ه العصا أم الحلوى)، و����� شد�د الت�قظ ألي
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� نفس الوقت
خطأ أو عالمة خطر مثل النمط القِلق، و��

ث. � الالمك�� متجنب للقرب والحب مثل النمط التجن��
الطفل دە ممكن �ك�� ك�الغ يتجه لإلدمان أو فقدان التعاطف
االجتما�� أو الشفقة وال�ث�� من المشا�ل االجتماع�ة واألخالق�ة
ا دورة ال�� بتؤدي إ� سلوك�ات إجرام�ة، ور�ما ��مل هو أ�ض�

� ح�اة أطفاله.
اإلساءة واإلهمال والفو�� ��

� العالقات مع اآلخ��ن،
ا الط��قة الصح�ة �� ر�ما ما يتعلمش أ�د�

�
مش قادر يتعلم ينظم أو �دير مشاعرە، ر�ما �صبح عدوا��

، ألنه وهو طفل اتعلم إن أهم عالقة له وغاضب كوضع دفا��
� من العالقات العابرة

ال �مكن الوثوق بها، ولما ك�� ��� �عا��
وال��عة.

� الرشد
� الخائف �� النمط التجن��

� فهمه، مل�ان رغ�ات
النمط الخائف من أصعب األنماط ��

� حما�ة نفسه وتجنب العالقات،
متناقضة، عندە رغ�ة شد�دة ��

� عالقة حب. أهم
� نفس الوقت عندە رغ�ة شد�دة إنه �كون ��

��
� القرب واالنزعاج

� صاحب النمط الخائف �� الرغ�ة ��
صفة ��

�
� عالقة أو ��

منه والقلق إنه هي�ئذي لو سمح لنفسه �الدخول ��
حالة الحب، مع نظرة سلب�ة لنفسه.

� نفسه، وشا�ف إنه ما
صاحب النمط الخائف ك�الغ ما ب�ثقش ��

� نفس الوقت خا�ف من الوحدة و��حس
�ستحقش يتحب، و��

� عالقات
�الخواء والفراغ الداخ�� واأللم والملل، وعايز �كون ��

� حد، وشا�ف إن اآلخ��ن ه�جرحوە
برغم إنه ما ب�ثقش ��

وه�ستغلوا احت�اجاته، غ�� إنه �مان خا�ف من الهجر والرفض.
� منتصف الط��ق مش عارف �عمل

معضلة �س�بها هو واقف ��
� �ل اتجاە، وال قادر ي�عد وال

. الخوف قدامه �� � إ�ه وال يروح ف��
� القرب وال�عد. قادر �قرب، و��تمزق ب��
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� الخائف �ـ«النمط غ�� و�س�ب دە، ا�س� النمط التجن��
المنتظم» ألنه معندوش خ��طة واضحة للحب والعالقات
والتعامل مع اآلخ��ن أو الضغوط، و�التا�� هو أ��� األنماط

ا وغ�� قادر ع� التك�ف.
�
خوف

�
�� �

ب وفجأة ي�تعد، وه�عا�� � نفسه فجأة �ق��
عشان كدە ه�ال��

المواقف االجتماع�ة ألنه ما ب�عرفش ينفتح ع� اآلخ��ن أو
يتعامل معاهم �ش�ل ج�د أو ثا�ت، وعشان كدە ما ب�عرفش

�عمل أصدقاء ولو عرف قل�ل قوي لما ب�حافظ عليهم.
� العالم، طول الوقت متحفز ل�� ممكن

مش حاسس �األمان ��
� من تقل�ات

�حصل له، ب�ك�� شا�ل الش�لة دي معاە، و��عا��
انفعال�ة ق��ة وحادة ومن النق�ض إ� النق�ض، وما ب�عرفش
ا من أقل حاجة. ون��جة ي نفسه، و�سهولة يثار انفعال�� يهدِّ
� حالة انفصال عن

المشاعر المتصارعة والعن�فة جواە، ب�دخل ��
� النها�ة إ� ن��ات

، ل�ن لألسف دە بيؤدي �� �
الذات وت�لد عاط��

ا. انفعال�ة عال�ة الحق�
� � التاني�� أصحاب النمط الخائف ب�ت�فوا زي أصحاب النمط��

دد)، ممكن يت�فوا أوقات ث، والقِلق الم�� � الالمك�� (التجن��
شبههم و�نفس فكرهم وط��قتهم.

ث بي�شاركوا أصحاب النمط الخائف وأصحاب النمط الالمك��
، ألن صاحب النمط � � مختلف�� نفس الم�شأ، �س االتن��
� من الثقة العال�ة �النفس، وألنه �مان

ر درع وا�� ث طوَّ الالمك��
ما ب�طل�ش العالقات وال ب�دور عليها وال بيهتم بيها، ع�
العكس من صاحب النمط الخائف عايز العالقات و�مان
� من الثقة المرتفعة بنفسه، و��عتقد إنه

معندوش الدرع الوا��
معيوب وف�ه غلطة �ش�ل أو ��خر ب�نفر اآلخ��ن منه و���عدهم

عنه.
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� احت�اجهم للقبول والحب وثقتهم
�� � هو �مان ش�ه القِلق��

� العالقة
ا �� � عاطف�� المتدن�ة بنفسهم، ودە ب�خليهم اعتمادي��

ق، �س هما �مان
�
ددين �شدة للتعل � ال�دا�ة م��

ح�� لو �انوا ��
� التعب��

� مطاردة العالقات والهوس بيها، و��
�� � أقل من القِلق��

� للرفض لو حاولوا. عن العواطف، ألنهم متوقع��
�س�ب إن نظرة أصحاب النمط الخائف لنفسهم سلب�ة
واعتماديتهم العاطف�ة شد�دة، ب�عانوا من قلق االنفصال

والخوف من الهجر �شدة، ب�خافوا إنهم ي�سابوا.
وألنهم �مان ب�القوا صع��ات إنهم ي�نوا ثقتهم بنفسهم،
ب�تجنبوا الخالفات و�يه��وا منها و��خافوا من إظهار المشاعر
ومن االنفتاح ع� اآلخ��ن، وما ب�قدروش يتخلوا عن حذرهم
 إنهم

ً
� اآلخ��ن �سهولة إال لما يتأ�دوا أو�

وعدم ثقتهم ��
� �شدة ولسه ه�ستجيبوا، و�عد دخول العالقة ب��قوا اعتمادي��
ا أ��� من اآلخر، و���ذلوا ، و�مان �س�ثمروا عاطف�� � خا�ف��
ضوا إنها ، و���لعوا المشا�ل جواهم، و��ف�� مجهود كب��

� ب��ادة. غلطتهم، و��حاولوا �كونوا إ�جابي��
وأوقات برضو ن��جة المخاوف دي �لها ب�حاولوا يتجنبوا
�حوا من الضغوط ا عشان �س�� ا وجسد�� العالقات عاطف��

وال�اعات.
� المسار الطب��� للعالقات الناس ب�تعرف ع� �عضها

��
اتهم ا، ب�حبوا إ�ه و��كرهوا إ�ه، مخاوفهم، أحالمهم، خ�� تدر�ج��
� الماض�ة، ل�ن النمط الخائف ب��دأوا �حسوا إنهم مضغوط��

ا و���عدوا، للمشاركة واالنفتاح، ولما ب�حسوا �كدە ب�قفلوا نفس��
� كدە عشان �حموا نفسهم من األذى، و�التا�� أول مج�� هما مت��
ما ب�حسوا �ضغوط ب�ستخبوا وما ب�كشفوش نفسهم لآلخ��ن

و���عدوا.
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ة وال�اعات النفس�ة الحادة التناقضات الداخل�ة ال�ت��
ألصحاب النمط الخائف ب�نعكس ع� عالقاتهم اإل�سان�ة
و����� درام�ة �شدة وغ�� مستقرة وشد�دة التقلب، ب�خافوا
، �

و��توتروا من الهجر لما �حسوا إن الطرف اآلخر ه�م��
و��حسوا �الحصار والخنقة لما �قرب، ب�طلبوا درجة أقل من
الحم�م�ة واالهتمام، و��قدموا درجة أقل من الحب واالهتمام،
ا ع� و��حموا نفسهم من األذى ب�نهم ما ينفتحوش نفس��

� والتعب��
� التواصل العاط��

الطرف اآلخر، و��القوا صع��ات ��
� عالقات مس�ئة.

عن انفعاالتهم، و��نت�� بيهم الحال ��
اإلحساس �الخواء والوحدة والملل واالش��اق للعالقات ب����

� الفرصة مالزم لصاحب النمط الخائف، ول�ن أول ما ت���
للحب والعالقة ب�خاف �شدة و�يهرب، و����� مش عارف إ�ه
ال�� ب�حصل له وال إ�ه ال�� ب�عمله وال فاهم ل�ه. ب�ساطة الحب
ط معاها طرقنا الدفاع�ة ط جوانا مخاوفنا الداخل�ة، و�ي�شَّ بي�شَّ
ال�� ما بتهتمش ال �المنطق وال �العقل وال �الواقع وال
�المصلحة. لما تثار دفاعاتنا دە معناە إننا تحت تأث�� وضع
� األمان، �س�ب المخاوف المنطق والعقالن�ة

النجاة والرغ�ة ��
� اللحظة دي هو الط�ار

ب�تعطلوا وال�� ب�قوم �الشغل �له ��
)، ال�� بيهتم �الحما�ة من الخطر والخوف �

اآل�� (مخنا العاط��
اآلن فقط �غض النظر عن أي عواقب الحقة.

� عن المشاعر واالحت�اجات، صاحب
و�س�ب االنفصال العاط��

ات ال�� ب�مر بيها، وال النمط الخائف ما ب�قدرش يتعلم من الخ��
�
� انفعاالته واندفاعاته، ممكن ي��� عدوا��

ب�عرف يتعلم يتح�م ��
، وعن�ف كوس�لة دفاع�ة عن نفسه، وممكن يهرب �دون دا��
ة ما ب�عرفش نفسه هو وممكن ينفصل عن الواقع، وأوقات كت��
� وال عايز إ�ه وال ب�فهمها وال ب�عرف �حس مشاعرە أو م��
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يتعرف ع� طب�عتها أو �فهم رسالتها وما تقوله عن احت�اجاته
المهمة، و�التا�� ما �عرفش �لبيها.

� العالقات
النمط الخائف ��

� وعن اآلخر وعن خ��طة العالقات (النمط) فيها معلومات ع��
ط��قة التفاعل، خ��طة الحب عند صاحب النمط الخائف
ا، ابتعد، ال ت�تعد � ب كث�� ب �شدة، ال تق�� تحت شعار: «اق��

ا». � كث��
� مقا�ل صاحب النمط اآلمن ال�� ب�قدر �كون عالقات ثابتة

��
ومستقرة وما ب�خافش من الحب أو الهجر، أصحاب األنماط

غ�� اآلمنة عندهم سمات ب�س�ب كت�� من المشا�ل.
صاحب النمط القِلق مهووس �الحب و��خاف من الهجر،

فب�عمل عالقات ط��لة وغ�� مستقرة وال مش�عة.
ث ب�خاف من الحب و��ع�ش وح�د، ولو دخل عالقة والالمك��
ب�خ�ج منها ��عة، أو لو استمرت ب�س�ب فيها ضغط ع�

اآلخر، وهو �مان ب�حس �عدم الح��ة و�عدم الرضا.
صاحب النمط الخائف عندە خوف م�ساوي، الخوف من
� منطقة

القرب والخوف من ال�عد، ودە ال�� ب�خل�ه متجمد ��
� أي اتجاە. هو ب�خاف من

�� �
دد ومش عارف �م�� وسط أو م��

الحب و��خاف من الهجر والرفض، عايز حب شد�د �س خا�ف
منه �شدة. ودە �ان ن��جة تعامل الوالد المرع�ة للطفل، وال��

� م�انه و��ست�� ع� مسافة أمان، �ح�ث
خلت الطفل متجمد ��

� نفس الوقت �اف�ة تجن�ه
تكون �اف�ة تحسسه �األمان، و��

، عاي��ن � � فكرت�� � ب�� الخوف والرفض. و��القوا نفسهم مزنوق��
� منها ومن الطرف اآلخر فال � ق�متها �س خا�ف�� عالقات وعارف��
�
ب�نفتحوا عل�ه وال ب��عدوا عنه، والن��جة ال�� بيوصلوا لها ��

النها�ة إنهم ما ب�قدروش �حافظوا ع� العالقة، والطرف اآلخر
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ب�قرر ي�عد �س�ب اإلرهاق، و��فتكروا إن الطرف اآلخر رفضهم
� وما �ستحقوش لما قرر ي�عد، و��تأ�د مخاوفهم إنهم وحش��

فضوا وهي�سابوا. الحب وهي��
أصحاب النمط الخائف عاي��ن �حبوا و�تحبوا و�تفهموا
و�حسوا �األمان �س ما ب�عرفوش �عملوا دە، ودە ب�خليهم
�حسوا ب�ح�اط أ��� وتوتر وكراه�ة للذات، و���دأوا �كونوا
� ال�� هما

مشاعر سلب�ة ضد الطرف اآلخر و�أنه هو الم�س�ب ��
ف�ه. و�رغم رغبتهم الق��ة للحب بي�سحبوا من العالقات
ء إنه بوادر رفض برغم إنه ممكن �كون مش �

و��شوفوا أي ��
موجود، ب�خافوا الرفض و��ستدعوە عشان �أ�دوا لنفسهم إنهم
فضوا مهما عملوا، فبتالقيهم ب�نهوا العالقات و�ي�سحبوا هي��
ا ح�� لو

�
لمجرد توهم أي رفض أو مع أقل عالمة رفض. وأح�ان

الطرف اآلخر أظهر مشاعر صادقة وحق�ق�ة، أصحاب النمط
ة ول�ن فجأة بي�سحبوا، ودە � لف�� الخائف ممكن ي�قوا م�سوط��

ب�خ�� الطرف اآلخر �فقد االهتمام.
ون��جة ل�ل ال�� فات �صبح تك��ن عالقة والحفاظ عليها مهمة
مستح�لة �ال�س�ة ألصحاب النمط الخائف �س�ب تقل�اتهم
، و�التا�� العن�فة وشكوكهم المستمرة وعدم قدرتهم ع� التعب��

ة ومس�ئة. عالقاتهم ب���� متعددة وقص��
صفات النمط الخائف

• ما ب�عرفش يتعامل مع المشاعر السلب�ة عندە وعند اآلخ��ن.
• صورته عن نفسه وعن اآلخ��ن سلب�ة.

• ما ب�ثقش بنفسه أو �اآلخ��ن.
• قلق مستمر ومرتفع.

• خا�ف من الحب والعالقات.
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• غ�� قادر ع� االنفتاح ع� اآلخ��ن وعمل عالقات وتواصل
ج�د.

� التعامل مع الضغوط.
• صع��ة ��

• ط��قة تفك�� أب�ض وأسود.
ة، ممكن �شارك معلومات عن نفسه • مهارات اجتماع�ة فق��

ب��ادة، معندهوش حدود.
� ردود األفعال.

• طرق غ�� متوقعة ��
• �فتقر للمواجدة.

• شا�ف العالم م�ان غ�� آمن.
• ما ب�تعلمش من أخطائه.
ث والقِلق. • ش�ه الالمك��
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العالقات الحم�م�ة
الحم�م�ة �� حالة من األلفة الق��ة، واإلحساس �الو�س وعدم

� حاسس الطرف اآلخر زي ما �كون أنا.
الغ��ة، إ��

الحم�م�ة جا�ة من �لمة الت�ن�ة معناها العمق أو األعمق، شد�د
ا. � جد� الخصوص�ة، الق��ب من قل��

الحم�م�ة حالة فيها ألفة وصداقة وخصوص�ة وارت�اح وارت�اط
قوي وعميق، حالة دفء.

، معناە أقدر أتواصل � عالقة حم�م�ة مع نف��
عشان أ�ون ��

� بن�ع من األلفة واالرت�اح واالرت�اط والدفء. وعشان
مع أعما��

� عالقة حم�م�ة مع اآلخر �� أن أرحل إ� أعماقه و�رحل
أ�ون ��

. �
إ� أعما��

ود، عكس الحم�م�ة: السطح�ة، المظه��ة، االنفصال، ال��
. التعامل الرس��

الحم�م�ة حالة أ��� من مجرد مشاعر، �� حالة تناغم موجات
� مناطق

ة، ا�سجام وك�م�اء وتفاعل حلو �� ع� مست��ات كت��
مختلفة من النفس.

� أر�ــع مناطق:
� األشخاص بتحصل �� الحم�م�ة ب��

� ب�حملوا عاطفة تجاە : الطرف�� �
١- التناغم واالرت�اط العاط��

وا عنها و��ستق�لوها �سالسة، موجتهم مظبوطة �عض، ب�ع��
� قلبهم من غ�� خوف أو مقاومة أو

ع� �عض، ب�قولوا ال�� ��
، �

صع��ة، المشاعر ب�تدفق �سهولة من قلب الواحد للتا��
و��ستق�ل المشاعر برضو �ارت�اح من غ�� فالتر أو تفك�� أو
� ب�نقل �امل المشاعر صع��ة، من القلب للقلب رسول أم��

�أمانة وصدق، وال�� �خ�ج من القلب ب�دخل القلب �سهولة.
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� جوهرە: المقصود �ه الج�س
٢- التجاوب الجسدي، الج��� ��

� إطار عاطفة، التجاوب الجسدي ��ل، ألفة
الحم�م، الج�س ��

� حضور واس�سالم �امل وم�ل
�املة، مف�ش نفور أو خوف، ��

لآلخر ولمسته وق��ه واحتضانه وق�لته.
� ب�حملوا أف�ار وق�م م�شابهة، � الفكري: الطرف��

٣- التال��
ا �مناقشة األف�ار المختلفة، موجتهم العقل�ة � مع� ومستمتع��
مظبوطة مع �عض، ن�ع من الشغف والفهم والتفهم والمعرفة
ل�عض، مش حالة إث�ات للذات والتناقض والتنافر والخالف
والمنافسة، قبول من غ�� أح�ام أو تحق�قات أو فالتر أو

تقي�مات أو �اع.
� إقامة عالقات ج�دة

�� � : رغ�ة الطرف�� ٤- اال�سجام االجتما��
مع عائلة �ل طرف وأصدقائه، دوائر �ل واحد ب�ش��ك �دوائر

. � � الطرف��
� ومجموعات صداقات �� ، زواج أ�ت�� �

التا��
فض األلفة والعمق وتهتم �السطح�ة بتدخل زي العالقة ال�� ب��

ما بتخ�ج، ال تؤثر وال ب�تأثر.
والعالقة ال�� طرف فيها مش قادر �ألف اآلخر ف�قرر �لغ�ه
ش وطرف و�مسحه، ب���� عالقة فيها طرف زي ما هو ما اتغ��

��� صفر.
ارات ��� � � الت�لف، ومغرم�� � فيها رافض�� والعالقة ال�� الطرف��
ارات االنفصال، و��حرصوا إنهم � و�� � النق�ض�� االنجذاب ب��
ا �الحالة ول�س اآلخر، عالقة ، شغف� �كونوا �ما هم �دون تغي��

ا. استمتاع مؤقت ال تض�ف ش�ئ�
� واهتمام �اآلخر، ودە

ال�عض ب�عت�� الحم�م�ة جزء وجدا��
� أي

� عالقة حم�م�ة مع آخر ��
ا. علشان أقول أنا �� صحيح جزئ��

�
منطقة من المناطق السا�قة معناە إننا عندنا رغ�ة مت�ادلة ��
�
معرفة وا��شاف �عضنا ال�عض، عندنا اهتمام مت�ادل ورغ�ة ��
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�
� استمرار

ام �الخصوص�ة ورغ�ة �� � االعتماد ع� �عض، عندنا ال��
، عندنا ثقة مت�ادلة.

ً
دە مستق��

اب لآلخر واندماج وذو�ان ف�ه و�لغاء العالقة الحم�م�ة مش اق��
� للذات، �� انغماس الستكشاف اآلخر، �� الموازنة ب��
�
االستقالل�ة الذات�ة والقرب الحم�م، إزاي أحتفظ �ذا��

� نفس الوقت إزاي أقرب إ� اآلخر. القرب إ�
و�حدودها، و��

اآلخر ب�تضمن �عض التنازل عن االستقالل�ة وتح��ر ل�عض
الخصائص الذات�ة لتتالءم مع اآلخر، علشان ت��� ف�ه عالقة

ا. � مع� � الطرف��
ا�ة تر�� ��

وعشان تكون الحم�م�ة ق��ة بتحتاج إ� أعمدة مهمة:
• الثقة المت�ادلة إننا موجودين عشان �عض وجنب �عض.

ام والتعهد إننا هنقدم �ل ما �لزم الستمرار العالقة ومش � • االل��
هنخون ثقة اآلخر.

ام تعهداتنا. ام اآلخر وحدودە وحقوقه واح�� • اح��
• الشغف واالنفتاح لمعرفة اآلخر والتعرف عل�ه واإلق�ال
�قلوب منفتحة تعلن هشاشتها ورقتها ومخاوفها وأحالمها

وتوقعاتها من غ�� خوف.
• االهتمام المت�ادل برفاه�ة اآلخر ورعايته وتطمينه وسعادته.

• االعتماد المت�ادل �دون تح�م أو خض�ع، �دون التصاق تام
�اآلخر أو ابتعاد (التعاضد).

قدرتنا ع� الوصول لمست��ات أعمق من الحم�م�ة بتخليها أ���
ا و�نها �ستحق أن تكون عالقات أمان وانتماء ورفقة ثراًء و�ش�اع�

وو�س، عالقات مهمة مش�عة ومِعينة ع� التطور والنضج.
� ورغبتهم صنع �أ�دي الطرف��

ُ
� جاهزة، ت

صنع وال تأ��
ُ
العالقات ت

� إقامة عالقة مج��ة ومهمة، عالقة �صنعها الطرفان
الحق�ق�ة ��

ا، ال عالقة و�غرسان �ذورها و�رو�انها و�راق�انها و�� تنمو مع�
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�
تقوم ع� طرف واحد، أو مسؤول�ة وح�دة ع� عاتق أحدهما،
� مسؤول عنها، والمحصلة النهائ�ة �� ابنة �ال الطرف��

ا. لمجهودهما وص��عة أ�ديهما مع�
� � توازنات ب�� عشان نعمل عالقة ق��ة وصح�ة محتاج��

الحم�م�ة واالستقالل�ة.
� نكون ل�عض قاعدة أمان ومالذ وعشان نعمل كدە محتاج��
� ال�� �سمح لنا إننا ننطلق لنتعلم و�ستكشف

آمن �الش�ل ال�ا��
أنفسنا والعالقة والعالم.

� نؤمن ونصدق إن اآلخر موجود جن�نا، ونثق ف�ه محتاج��
� ضهرنا عشان

�القدر ال�� �خلينا نقدر ن�سند عل�ه ونطمن إنه ��
� إن � ال�� �خلينا نخ�ج للح�اة و�حنا مطمن��

نحس �األمان ال�ا��
لنا ب�ت وسكن واستقرار منه ننطلق و�ل�ه نعود.

� الطرف
� ن��� ل�عض قاعدة أمان ومالذ آمن وثقة �� محتاج��

� اهتمامه واستمرارە و�ننا أول��ة عندە �القدر ال��
اآلخر و��

ا. ا وماد�� ا ونفس�� � و�س�ثمر ف�ه عاطف�� �خلينا نطم��
� إنه حا�� � نطم�� � الطرف اآلخر محتاج��

وعشان نقدر نثق ��
ا، إن قل�ه مفت�ح ونقدر نوصل له �سهولة، إن ا ونفس�� عاطف��
موجته مظبوطة مع موجتنا، و�نه قادر �حس ب�نا و�سمعنا
و�شوفنا و�فهمنا، إنه �قدر يتحمل حالتنا و�حت��نا و�طمنا
و�ــهدينا، إنه �قدر �دينا المساحة ال�اف�ة نع�� فيها عن نفسنا
وعن مشاعرنا واحت�اجاتنا من غ�� خوف من الرفض وعدم

الموافقة واالستهجان واالزدراء والسخ��ة والعقاب والرح�ل.
وط العالقات: عشان كدە من ��

. �
• الحضور العاط��

. �
• التناغم العاط��

• الثقة.
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• االحتواء.
• القبول.

• الموافقة.
• التقدير.

• التعب�� عن الحب.
• السماح والح��ة.

• القدرة ع� حل الخالفات.
وط دي نقدر نكون عالقة آمنة مع الطرف اآلخر، عالقة �ال��
�سمح لنا إننا ننطلق �شغف للتعرف ع� نفسنا والطرف اآلخر
واخت�ار العالقة معاە واالندماج فيها ونطورها، إننا نمارس الحب
�أصالة ومن غ�� خوف. و�سمح لنا �شبع احت�اجات العالقات
األساس�ة زي االحت�اجات الفسيولوج�ة واألمان واالنتماء

ام والح��ة والم�ح والنمو. واالح��
ك�ف �دأ الحب؟

� االحت�اج للرعا�ة واالحتضان والتالمس التناغم واال�سجام ب��
اب من ناح�ة الطفل واالحت�اج لتقد�م الرعا�ة من ناح�ة واالق��
� إ�شاء عالقة عاطف�ة ق��ة ب�نهم �انت األساس

األم، ساعد ��
واإلطار الج�د لممارسة الحب.

مج لطلب الحب والقرب والحصول ع� الحما�ة الطفل مت��
� من األم الق��ة والرعا�ة واالهتمام والتجاوب والتطم��
والحك�مة المن�بهة والمح�ة والمتجاو�ة �كفاءة وث�ات واستمرار.
وللحفاظ ع� العالقة ب�نهم ب�قوم الطفل واألم �محاوالت
تناغم مستمرة إلعادة اال�سجام لما �حصل اختالف و�شاز،

وإلعادة الوصال �عد انقطاعه.
� طل�ه والحفاظ عل�ه

� الحب، ��
نك�� وت��� دي ط��قتنا ��

والتعامل مع توتراته وفقدان التناغم واالنفصال عنه، مع الفرق
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إننا بنقدم و��ستق�ل الحب ل�عض.
ل�ه عاي��ن حب؟

، و�رغم استقاللي�نا برضو، بنحتاج لآلخ��ن عشان لما بنك��
�
�شبع احت�اجاتنا لالنتماء واالستقرار والتعاضد والمشاركة ��

� الحم�م�ة مع اآلخر
الرحلة والح�اة، بنك�� و��ظهر عندنا رغ�ة ��

ال�� ممكن �كون لنا قاعدة أمان ومالذ آمن. و���� �ل طرف
ق نلجأ إل�ه عند الحاجة وننطلق منه للح�اة.

�
� رمز تعل

للتا��
إزاي بنعمل عالقة حم�م�ة؟

� لما نتعب ونحتاج دعم وسند؟ إجا�ة السؤال دە �� وح لم�� ب��
ال�� بتخلينا نعمل عالقة حم�م�ة.

ق تت�شط جوانا �س�ب ال�روب والتعب والضعف
�
لما غ��زة التعل

بندور ع� الب�ت اآلمن، ع� اآلخر المهم والقوي والمحب
والحك�م، عشان نرتاح عندە ونطمن ونهدا، أول ما نالق�ه متاح
وحا�� و�مكن االعتماد عل�ه ومستج�ب �كفاءة �استمرار

� حماە ون�سند عل�ه.
بنطمن لوجودە معانا و��نام ��

� لألسف معندهمش الب�ت اآلمن، إما ما األشخاص غ�� اآلمن��
ا أو �ان غ�� مستقر، متقلب. �ا�ش موجود تمام�

قنا أو حبنا أو إقامتنا لعالقة عاطف�ة بتعتمد ع�
�
ط��قة تعل

� �شغ�ل جوانا: برنامج��
� إننا ما �ستحقش الحب  أل؟ لو إحنا شا�ف��

َّ
١- نتحب و�

� من
واالهتمام هنتوقع الرفض والهجر، وهنخاف منهم، وهنعا��

القلق والعص��ة والوحدة والغضب داخل العالقة، وه�ستمر
، ومش � ق مشتعلة �استمرار، وهنفضل مش مطمن��

�
غ��زة التعل

� �عدم أمان قادر�ن نتعامل مع االنفعاالت، وه�ستمر حاس��
وتوقع الهجر �استمرار.
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٢- برنامج ب�حمل تصوراتنا عن اآلخ��ن، توقعاتنا عنهم: هل
ه�ستجيبوا وهيهتموا؟ هل هما أهل للثقة ونقدر ن�سند
ق بنفسنا ون�عد عنهم

�
� غ��زة التعل

عليهم؟ لو أل، هنط��
وهنتجنب الحب.

ق والشعور �عدم األمان
�
أنماط التعل

ق (اآلمنة وغ�� اآلمنة) �� ط��قتنا للحما�ة والشعور
�
أنماط التعل

�األمان عن ط��ق تقد�م خ��طة حب ترشدنا للتعامل مع
� واالن��اە والحصول ع�

توقعاتنا �خصوص الحضور العاط��
االستجا�ة واالهتمام والرعا�ة من اآلخ��ن، وتوقعاتنا �خصوص
االحتواء وك�ف�ة التعامل مع انفعاالتنا وانفعاالت اآلخ��ن،

وك�ف�ة حل المشا�ل، والتعامل مع االنفصال.
� وضع ال�قاء، دي

�� � أصحاب األنماط غ�� اآلمنة عا�ش��
ط��قتهم للحما�ة من الخوف، والدرع ال�� كونوە ل�حميهم من
� ومن مشاعرهم المضط��ة لما غا�ت الحما�ة التهد�د الخار��
� من األم أو �انت متقطعة وغ�� مستقرة. كونوا والتطم��
� األحوال دي:

الط��قة دي عشان �عرفوا يتعاملوا مع األم ��
الغ�اب واإلهمال، والرفض، والتقل�ات العاطف�ة، والتح�مات،
واإلساءات. الط��قة دي ساعدتهم ع� التك�ف والشعور �الحد
األد�� من األمان عن ط��ق ال�قاء �القرب منها �ما �سمح �ه
اب جسدي ير�� �ال�فاف الممكن أو الظروف، سواء مجرد اق��

اعه � اع ما �مكن ان�� � اب م�ش�ث �حاول ان�� اق��
� ال�� قدروا �كونوا عالقة مطمنة وآمنة سمحت �عكس اآلمن��
لهم إنهم يتخطوا مرحلة الخوف و�نطلقوا للتعامل مع الح�اة

واآلخ��ن من خالل وضع التدفق والف�ض والشغف.
ام � � واالل��

ق المرت�طة �الثقة والحضور العاط��
�
أزمات التعل

والهجر واإلحساس �الذات وتقدير الذات واالستقالل�ة
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واالعتماد�ة واألصالة والتعب�� عن الذات والحدود والتوك�د�ة
� و�دارة المشاعر، �ل دە ب�أثر ع� س�� العالقة العاطف�ة ب��

األنماط المختلفة ومفهومها للحم�م�ة، وال�� بتخ�� العالقات
إما مستقرة وق��ة ومج��ة أو متقل�ة وعاصفة وتع�سة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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�
الجزء الثا��

ق
�
أزمات التعل
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الخوف من الحب
� نخاف أن نع�ش �ع دروعنا وأقنعتنا ال�� الحب يتطلب أن ن��

الح�اة من دونها.
ج�مس آرثر �الدو�ن

الحب والخوف من أهم الدوافع اإل�سان�ة، �لنا بنك�� �أف�ار
ومخاوف عن الحب وعن العالقات، ومهما �انت درجة اش��اقنا

للحب هت���� عندنا برضو درجة من عدم االس�سالم للحب.
الخوف من الحم�م�ة والحب أو الهروب منهم أوقات ب����

� من الرفض والهجر ح�لة دفاع�ة الواع�ة بنعملها ألننا خا�ف��
� من اإلساءة واإل�ذاء أو الس�طرة والتح�م. والخذالن، أو خا�ف��
الخوف دە ب�خلينا نحط حواجز وأسوار أمام الحم�م�ة وما
نقدرش نفتح قلبنا، و�تكون الن��جة إننا نحس �التعاسة وعدم
االستقرار. أوقات �مان و�س�ب الخوف نت�ف �طرق تطفش
اآلخ��ن ال�� ب�حبونا �ع�د عنا، وتبوظ العالقات الحلوة، و�مان

ممكن نهرب إحنا منها و�س�بها.
� مش عايز أحب وأتحب،

الخوف من الحم�م�ة مش معناە إ��
� عايز أحب وأتحب مش قادر أفتح

� �الرغم من كو��
معناە إ��

، ومش قادر أ��� حا�� �
� لآلخ��ن وأتخ� عن دفاعا�� قل��

� من حالة الضعف واالحت�اج -
ا مع الحالة، خو�� ومندمج عاطف��

� محتاج لمن ال � لما خلت�� � الطفولة وال�� وجعت��
ال�� عشتها ��

� خا�ف من الحب
� - خال�� � وخذل�� ي�ا�� فلم يهتم ورفض��

والقرب واالحت�اج.
� نفس الوقت مرعوب من

كت�� مننا عندە خوف من الحب و��
اب، ب��قوا الوحدة، الخوف من الحب ب�خ�� الناس تقاوم االق��
عاي��ن حد وأول ما �ستج�ب ي�طل �عوزە، وأوقات ي�دأ �عوز
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حد فقط لما الحد دە ي�طل �عوزە. مع ال�عض اآلخر الخوف من
ا �اآلخر، الخوف من فقدانه، من الوحدة ب�خليهم أ��� �ش�ث�
� � من رفضه. أغلب الناس ع� الناحيت�� مشاعرە تجاههم، خا�ف��

� �س�سلموا للحب أو ي�عدوا عنه. دول خا�ف��
ق.

�
ة منها أنماط التعل أس�اب الخوف من الحم�م�ة كت��

� أسوار ق��ة ا من الحم�م�ة، ب�ب��
�
ث أ��� األنماط خوف الالمك��

، �
ضد الحم�م�ة والقرب كط��قة لحما�ة نفسه من أي ألم إضا��

�
اتعلم إنه �عامل العالقات كواجب و�تجنب االس�ثمار العاط��

واالندماج العميق فيها، ب���� جوە العالقة ول�ن منفصل عنها
ا وعامل حواجز جواە (الخوف من فقدان الح��ة نفس��
واالستقالل�ة ب�خلينا نخاف من الحب، بنخاف لما نحب ونفتح
قل��نا ونحس �احت�اجاتنا ومشاعرنا ن��� مضط��ن نعتمد ع�
ال�� بنحبهم ون��� ضعفاء أمامهم، ودە ممكن �خليهم يتح�موا
فينا أو �ستغلونا أو �خذلونا أو يرفضونا، دە غ�� إن إحنا ج��نا
� وضعاف، ون��جته �انت � طفولتنا لما كنا محتاج��

�� 
ً

دە أص�
األلم واإلهمال والرفض، و�ان الحل المثا�� �ال�س�ة لنا إن ما
�كو�ش عندنا احت�اجات عشان ما نحتاجش حد، و�ننا ما
نق��ش لحد عشان ما �ظهرش عندنا احت�اجات له، إننا ما
فض ونتخذل نح�ش عشان لو حب�نا هنتعشم، ولو اتعشمنا هن��
�المعتاد والمتوقع وهنقع ع� جدور رقب�نا. ول�ه؟ أنا كدە ملك
� ونف�� ومش محتاج حاجة أو حد (استقالل�ة م��فة مب��ة

زما��
ع� رفض االحت�اج)، ولو ح�� دخلت عالقة هاخليها سطح�ة
� �ل ما �افتحه وأسلم لحد �اخد ع�

ا أل�� � أ�د� ومش هافتح قل��
، و�مان هاتعامل �الم�االة لمشاعر واحت�اجات اآلخ��ن، �

دما��
ة، ضعف،  موض�ع المشاعر واالحت�اجات حاجة حق��

ً
أص�

.( والضعف حق��
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ث: «لقد تعرضت لأللم والرفض والخذالن مرة، شعار الالمك��
ولن أسمح أن يتكرر هذا مرة أخرى �أي ثمن». و�ان الثمن

.« � ا وال أر�د ألحد أن �حتاج�� المدف�ع: «لن أحتاج أحد�
� المقا�ل، أصحاب النمط القِلق عندهم إحساس عميق

��
اف أ��� � � �االست�� � ب�خليهم ما ب�ش�عوش وحاس��

�الج�ع العاط��
،( �

من الشبع واالمتالء (مف�ش حاجة �اف�ة، عايزة حد �مال��
� �ل م�ان وعاي��ن �عملوا �ل ال�� �خ�� اآلخ��ن

ب�دوروا عل�ه ��
� تطمينات وحب كب�� �دوهم احت�اجاتهم و�حبوهم، محتاج��

� و��حاولوا امتالك اآلخر والتح�م ا، ومع ذلك لسه خا�ف�� جد�
ا. ف�ه تمام�

شعار القِلق: «لقد عان�ت من الهجر والفو�� وعدم االستقرار
مرة، ولن أسمح �حدوثهم مرة أخرى �أي ثمن». و�ان الثمن:

ة ع� اآلخر و�ش�ث �ه و�لغاء للذات». «اعتماد�ة عاطف�ة كب��
�
ث ب�ظهر لما �قرب و��دأ �حب، وقتها ي�دأ �� خوف الالمك��

ا ب�شوفوا ثون دا�م� دد إنه �قرب أ��� أو إنه يرت�ط. الالمك�� ال��
هقهم ، و��خافوا منهم ألن دە ب�� � � وزنان�� اآلخ��ن عبء ومتطلب��

ود عدم رضاهم. � و��حسسهم �الخنقة والتقي�د و���
� أزمة طفولته ال�� خلته

ث عايز حب، �س لسه عا�ش �� الالمك��
مل�ان خوف. ب�دخل العالقة من موقف الطفل�األم، عايز �شبع
رغ�اته الطفول�ة ال�� ما ش�ع�ش، عايز حد �أ�د له ذاته و�نه
حلو ومهم وغا�� وعظ�م و�تحب و�ق�له �ما هو، و�فهمه
� طل�اته و�حسه من غ�� ما يت�لم أو ي�ذل مجهود، و�ش�عه و�ل��
� اللحظة دي، و�فضل

� �ل وقت وحسب مزاجه ��
�استمرار و��

هادي وم�سامح معاە، وما �علقش ع� حاجة ب�عملها، ولو علق
ت��� �المدح و�س، و�مان �س��ه ع� راحته وما �شغلوش وما
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،( � � مشا�له واحت�اجاته (أنا طفل هاعملك إ�ه �ع��
�دخلوش ��

. � وألن مف�ش حد كدە وال هي��� كدە ب��قوا وح�دين وتع�س��
�
ث ب�تجنب الحم�م�ة ع� األقل ع� المستوى العاط�� الالمك��

� اآلخ��ن إنهم ه�ق�لوە
(ما ب�فتحش قل�ه)، �س�ب عدم ثقته ��

و�حبوە و�ــهتموا ب�ه، و�س�ب خوفه من الرفض والهجر والتح�م
� عن واالحتقار، و�س�ب رغبته إنه �كون حر ومستقل ومستغ��
ق الناس �ع�د عنه، أو ب��عد هو � اآلخ��ن. وعشان ما �ح�ش ب��
� مشاعرە، أو �قلل من أهم�ة الحب و�حتقر

و��نعزل و��ط��
المشاعر (الحب ضعف)، أو �حتقر ال�� ب�ح�ه (الحب دە بتاع
الستات، ال ي��� ع� الحب إال ال�ساء)، أو �حتقر فكرة الحب
والعالقات (حب إ�ه ومسؤول�ات إ�ه وقرف وصداع)، أو �حط
، �

شعار عشان �خ�� فكرة الحب مستح�لة (مف�ش حب حق���
� خ�الهم)، أو ينكر فكرة

هما قصدهم ع� ش�ل الحب ال�� ��
ا (مف�ش حاجة اسمها حب، دي مصالح ب�تصالح، أو الحب تمام�
اعات، أو أدوات استغالل)، أو ينكر هرمونات، أو أوهام واخ��
وجود ناس بتعرف تحب أو بتحب من أصله (مف�ش حد ب�عرف
�حب، �ل الناس مشوهة وأنان�ة)، أو �حتقر الطرف ال�� معاە
ع ف�ه

�
� العالقة عشان ينفصل عنه (�حتقرە و�قلل منه و�طل

��
القطط الفاطسة و�سخر منه و�ضخم سلب�اته وما �شوفش
إ�جاب�اته و�مارس شعور الغضب تجاهه، �ل دە عشان �قدر
� تفاعله مع

يزقه �ع�د عنه، �ل دە ب�عمله جوە نفسه أو ��
ا ، وغال�� اآلخر)، أو �قارنه �استمرار ��خ��ن أو �الحب�ب الخ�ا��
ع مشاحنات معاە، أو �ك، أو �خ�� � صالح ال��

المقارنة مش ��
� عنه، أو

ح�� �عمل عالقات خارج�ة بهدف االنفصال العاط��
يتخ�ل حاالت حب مطلقة (الحب هو… و�حط أحوال غ��

واقع�ة وال ممكنة وال موجودة)، أو حب�ب مستح�ل الحصول
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� م�ان �ع�د، أو ف�ه حواجز
عل�ه (مواصفات خ�ال�ة، أو حب�ب ��

� قارة تان�ة أو �طل
وج أو �� � ق��ة تمنع االنفتاح عل�ه زي إنه م��

� وما شا�ه)، �ل دە عشان ما �ح�ش وال
خ�ا�� أو من الما��

�فتح قل�ه للحب ولآلخ��ن وال للثقة فيهم.
القرب والحب ب�خوفه ألنه ب�تطلب منه االنفتاح ع� اآلخر
و�ظهار ضعفه واعتماديته ال�� هو �مان ب�خاف منها و��خاف
ا تجاە الضعف واالحت�اج ي�ئذي �س�بها، وعندە نظرة سلب�ة جد�
ا تجاە القوة واالستقالل�ة واالستغناء، وعندە ونظرة إ�جاب�ة جد�
. دە أحد

ً
�مان عدم ثقة إنه لو ضعف أو احتاج حد هيهتم أص�

� إنه هو �مان ما ب�عرفش يتعامل
جوانب القصة. الجانب التا��

مع المشاعر السلب�ة بتاعته وال ح�� المشاعر اإل�جاب�ة الق��ة
زي الحب والسعادة والحماسة. لما تظهر المشاعر دي ب�حس
ا وفقدان للس�طرة. وما ب�عرفش غ�� ط��قته �عبء شد�د جد�
ها: إطفاء � المواقف دي وما �عرفش غ��

ال�� متعود عليها ��
ها المشاعر، وما �حسهاش أو يهرب منها ومن المواقف ال�� ب�ث��
� المواقف

�� 
ً

ا إذا لزم األمر، مث� ا أو م�ان�� و�نفصل عنها إما نفس��
االنفعال�ة تالق�ه سا�ت مش عارف �عمل إ�ه أو ب�تهرب وما
يروحش واج�ات اجتماع�ة. وما ب�عرفش �فهم اإلشارات
�
االجتماع�ة للرفض أو التجاهل، مش حساس كفا�ة ��

التعامالت االجتماع�ة وما ب�عرفش �قرا وشوش اآلخ��ن، ممكن
ما �اخدش �اله من حالة اآلخ��ن المزاج�ة أو هما عاي��ن إ�ه.

� التعامل مع مشاعرە ب�م�ل
وعشان مخاوفه دي �لها ومهاراته ��

ث إنه �خ�� عالقاته سطح�ة وما يتعمقش قوي، ممكن الالمك��
َّ أصحاب كت�� أو ما �كو�ش له أصدقاء، أو له أصحاب �فكرة ��
� واحد، أو عدد أصدقاء

معارف كت�� �س معند�ش صديق حق���
ا، وممكن مف�ش ال صديق وال معارف. و�دل الحب قل�ل جد�
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وال�الم الفارغ دە ال�� ما ب�أ�لش ع�ش و�له مشا�ل من وجهة
� اإلنجازات والشغل والتعلم وال��اضة، وممكن

كز �� نظرە، ب��
 وع� األغلب ب�كون موهوب وناجح وشاطر ومتعدد

ً
فع�

�
ا، وممكن �كون انطوا�� المواهب واأل�شطة ومنفتح اجتماع��

و��ع�ش ح�اة محدودة وروت�ن�ة.
ث ب���� شكوتها ا مع حد من النمط الالمك�� المرت�طة عاطف��
� مش موجود

الرئ�س�ة إنها حاسة �الوحدة، و�ن الطرف التا��
وخارج الخدمة وغا�ب طول الوقت ولو ح�� فهو جسد
ا وخارج الخدمة مهما عملت، و�نها ال م�شافة وال وغا�ب نفس��
مسموعة وال موجودة و�ال ق�مة ومش فارقة. ولو حاول يهتم
� حتة تان�ة خالص

بتحس إنه مش فاهمها وال حاسس بيها و��
� وعدم اهتمام.

� حالة حرمان عاط��
ومش عارف �حت��ــها، إنها ��

ام � الخوف من االل��
� ف�ه

ء والتفا�� �
ام عهد ع� النفس أو التعهد �عمل �� � االل��
ە. � عالقة أو عمل أو غ��

واإلخالص له، سواء ��
ام مش هو الحب، ممكن تحب حد وت��� مش عايز ترت�ط � االل��

ب�ه، وممكن ترت�ط �حد و�نت مش بتح�ه.
� الحب.

� والمسؤول ��
ام هو الركن العقال�� � االل��

ام خوف من االرت�اط والمسؤول�ة والتقي�د � الخوف من االل��
واألع�اء وما ي��عها من مساءلة وتقص�� وخالفه.

� األصل الخالفات
ام، ب�تجنب �� � الشخص�ات المتجن�ة لالل��

� العالقات، الحاجات دي ب�نتج عنها
والتوتر واألع�اء ال�� ��

ام ب�دوا � ا وانفعاالت، وال�� ب�خافوا االل�� مشاعر سلب�ة جد�
عبوا منها لمشاعر اآلخر السلب�ة دي أهم�ة أ��� من الالزم، بي��
ا، و��حسوها �ارثة، و��توتروا و��حسوا �االنزعاج و��حسوا جد�

�
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ا وغ�� أ�فاء. غ�� إنها � جد� � يت�فوا وفاشل�� إنهم مش عارف��
� ب�ث�� فيهم مشاعرهم السلب�ة الخاصة ال�� بتخليهم حاس��

ام وصداع � �العبء واإلرهاق وخارج الس�طرة. طب ع� إ�ه ال��
ات الخف�فة عن تاحوا للتعب�� ومسؤول�ات؟ عشان كدە هما ب��
الحب، زي األمان واالعتماد�ة والروما�س�ة الخف�فة واالستقرار
� حدود. الحاجات ال�� مفيهاش مطال�ات عاطف�ة ما

��
�فهموهاش وال �عرفوا يتعاملوا معاها، ما �عرفوش هما �الم
الحب ال�ب�� والجامد واالهتمام المستمر والروما�س�ة
، مش لغتهم، �ال�س�ة لهم

ً
المستمرة، مش مستوعب�نها أص�

� عشان �طمن عليها و�شوف � اليوم أو مرت��
االتصال مرة ��

� ورد غطاهم إنه عمل ال�� عل�ه، إنه يوصلها طل�اتها و�لمت��
ة أو م�ان أو �عمل لها حاجة دە أحسن من هد�ة أو حفلة كب��
مفاجأة، زي ما هو ما ب�ستحملش المشاعر السلب�ة فهو �مان
ما ب�ستحملش المشاعر اإل�جاب�ة الف�اضة، ب�لوص و��عطل

ق و�يهنج. و����
ام � عالمات الخوف من االل��

�
ة دل�ل ع� مشا�ل �� ة ال�ث�� • ممكن تكون العالقات القص��

ات العمل � (ح�� تغ�� ام، �س برضو ممكن تكون حظ س�� � االل��
ومحل اإلقامة و�مكن الصفحات الشخص�ة ع� المواقع

االجتماع�ة تتف� كدە).
� نفسك قلقان وعايز تهرب منها

• لو بتدخل العالقة و�تال��
وترجع العزو��ة المفضلة لك �دون س�ب قوي، ممكن تكون من

ام. � الن�ع ال�� ب�خاف من االل��
� مستق�لهم مع

• الناس بتدخل العالقة و�عد ش��ة ب�فكروا ��
ا مش �عض ه�كون إزاي، ب�حطوا عنوان للعالقة. لو إنت دا�م�
� ش�ل العالقة وال عنوانها وال مستق�لها، أو معندكش

بتفكر ��
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�
� مش�لة

رغ�ة تطورها برغم إنها ممتعة وك��سة، ممكن تفكر ��
ام. � الخوف من االل��

� العالقة: هل أنا �احبها؟ هل دە
• لو طول الوقت مش واثق ��

 عايزها؟ هل �� مناس�ة؟
ً

حب؟ هل أنا مستعد؟ هل أنا فع�
هل ف�ه أحسن؟ هل أست�� ش��ة؟ برغم إن العالقة حلوة، فكر

ام. � � الخوف من االل��
��

� العالقة وال توعد وال تقول
• مش عايز تلزم نفسك �حاجة ��

ا بتحط خطط وال هتعمل إ�ه برغم جد�ة الموض�ع ودا�م�
ع مشا�ل. عراق�ل و��تهرب و�تخ��

ا �الطرف اآلخر • من جواك حاسس إنك مش مرت�ط عاطف��
ومش ق��ب منه، مش بتح�ه ومش مهم عندك. لما نحس إن
اآلخر ق��ب و�نه مهم بنخاف نفقدە وعاي��ن نضمن وجودە، دە

شعور االرت�اط، ل�ن لو مش موجود الشعور دە مش هت���
مهتم تخ�ە أو مش هتخاف ع� زعله ومش هت�ذل مجهود
تحافظ عل�ه. لو إنت مهتم �العالقة وعايزە وشا�فه ك��س
ا أو � العالقة عاطف��

و�تح�ه ولسه برضو مش عايز �س�ثمر ��
ام. � م �حاجة ممكن دە �قول إن ف�ك مش�لة الخوف من االل�� � تل��
• لما هو �ظهر اهتمام كب�� واس�ثمار ف�ك ممكن تحس إنك
فز وتحاول تزقه �ع�د عنك أو محا� وحاسس �التوتر وتت��

تتهرب منه.
ام ممكن ي�دأ العالقة متحمس، �س مع � • ال�� ب�خاف من االل��
� شهور أو أسابيع أو ح�� أ�ام، أوقات

الوقت ب�فقد الشغف ��
� ل�ه. ب�نتقلوا من عالقة ق��ة لتان�ة ق��ة �س مش عارف��

• ال�عض مش عايز القيود بتاعة العالقات و��فضل ي�عد عنها
ة أو عابرة. ل عالقات صداقة أو عالقات ج�س�ة قص�� و��فضَّ
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� الحب، �س ممكن
• برغم إن الخوف من االرت�اط مشهور ��

ة، الشخص ب�حس �ال�رب ي��� ف�ه مناطق ح�ات�ة كت��
م و���ط نفسه و�تمسك �حاجة � والصع��ات العاطف�ة إنه �ل��
هق ��عة. � ە، ب�� ة ط��لة زي العمل وال��اضة والهوا�ات وغ�� لف��
ام إنه عندە مش�لة، ف�ه ناس � • مش مع�� إن حد مش عايز ال��
� إن ام، وشا�ف�� � كدە ومش عاي��ن حب أو عالقات ط��لة أو ال��
دە المناسب لح�اتهم. المش�لة لو إنت عايز عالقة حق�ق�ة

ام. � ومش عايز ال��
ام و��ستخدم ط��قته � ث ب�خاف من الحب واالل�� الالمك��
المعتادة للهروب و�طفاء مشاعرە عشان �عمل حواجز ب�نه
و��نهم، حواجز ق��ة ومتصل�ة، ألنه خا�ف �فقد استقالليته أو
� العالقات، موقفه

يتم استغالله، وألن عندە توقعات سلب�ة ��
ام �له مواقف سلب�ة وتوقعات �الفشل، ودە � تجاە الحب واالل��
� إنهم

ب�حصل معاهم مع �ل عالقة جد�دة، ب�القوا صع��ة ��
.

ً
فضوا فكرة وجود حب أص� �حبوا و���

� وحاجز ضد
تكت��ات االبتعاد واإلطفاء ب�ستخدم كدرع وا��

ام: � الحم�م�ة واالل��
كز ع� عي��ه � الطرف اآلخر، و���

• ب�طلع القطط الفطسانة ��
و�ضخمها و��تقدها، وشا�ف إن حاله ه�كون أفضل لو انفصل
� حد أفضل، دە ب�قلل من

عن الطرف اآلخر أو إنه ممكن �ال��
� عي��ه عشان �عمل حاجز نف��

أهم�ة الطرف اآلخر وق�مته ��
ضدە و�قدر ي�عد �سهولة.

• ب�نجذب لألشخاص ال�� ب�أ�دوا له إن العالقات عبء
فة ومستغلة، زي إنه �ختار � ومتطل�ة ومبتلعة وخانقة ومست��
رات للهروب (ما أنا �ان � �سهولة م��

حد من النمط القِلق فب�ال��
ة هو بنفسه � عالقة أوقات كت��

؟)، لألسف ح�� لو دخل �� ما��
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� �
ب�خلق الظروف ال�� ب�خاف منها أو ب�توقعها (زي إنه �الم�االته
و�رودە وعدم اهتمامه والمسافات ال�� ب�عملها وعدم انفتاحه أو
ثقته، ب�تحول الطرف اآلخر إ� شخص متطلب وم�ش�ث
ومحتج وهو مع الوقت ب�شوف العالقة عبء وزن وصداع

اف وخنقة ومبتلعة)، ولألسف كت�� � وطل�ات ما ب�نته�ش واست��
منهم ب�كرر العالقات ومش شا�ف إن عندە مش�لة، وممكن
ر تكرار الفشل �حظه الوحش أو خطأ االخت�ار، إلخ (أنا كنت ي��

عارف من األول إن الحب متعب والعالقات صداع).
ة اآلخر أو ي�سحب أو � أالع�ب زي إثارة غ��

• ممكن ينهمك ��
. �

ي�طل يرد ع� الرسائل أو االتصاالت أو �خت��
� �دا�ة العالقات والدن�ا حلوة،

ام ما بتظهرش �� � � االل��
• الرغ�ة ��

بتظهر مع الخالفات والتوترات، ال�� عندهم استعداد لإلخالص
، و��قدروا �قولوا � عج�� � � العالقة ب�ستمروا فيها ح�� لو م��

��
عاي��ن كذا وكذا عشان تتصلح.

ث ب�نفعلوا �شدة و��غضبوا و��تنصلوا من النمط الالمك��
� ومتحف��ن لو اآلخر عندە حق، المسؤول�ة و���قوا دفاعي��
ا � وما ب�تنازلوش ح�� لو اآلخر أ��� تفان�� �مان هما متصلب��

� العالقة.
ا �� ووضوح�

اإلتاحة العاطف�ة
ا)، ا أو مؤقت� ا، هذا الشخص غ�� موجود �الخدمة (نهائ�� «عفو�

� وقت الحق».
اب �� نرجو االق��

�ا ر�ت �ان ممكن لما نقرب من حد �سمع الرسالة دي، �انت
. ة �ال دا�� هتوفر علينا معاناة كب��

، �
اإلتاحة العاطف�ة �� إن الخط ي��� مفت�ح ب�نا وحا�� وصا��

نقدر نتواصل من خالله ون�شارك ال�� جوانا وال�� حاس�نه،
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� � ومحسوس�� ، ونعرف إننا مفهوم�� نكشف حق�قتنا �ما ��
� زي ما إحنا، و�ن ال�� بنكشفه وصل ومسم�ع ومفهوم ومقبول��
وعامل فارق ومؤثر، ودە ال�� ب�خلينا نحس إننا لنا وجود مهم
ومحبوب ومؤثر. اإلتاحة العاطف�ة �الش�ل دە ب�سمح لنا إننا

ن عالقات حق�ق�ة وغن�ة مع نفسنا واآلخ��ن. نكوِّ
ا والمتواصل مع نفسه الشخص المتاح عاطف��

• مش خا�ف �حس �مشاعرە، �ش�ل ما �لنا بنهرب من
ا عارف إن دە مش ا، الشخص المتاح عاطف��

�
المشاعر أح�ان

ا، و�ن الهروب الدائم من المشاعر وكبتها مؤذي ممكن عمله دا�م�
له ع� مست��ات مختلفة، عشان كدە ب�حسها و��فهم رسالتها.

� المواقف المختلفة، عارف
• ع� اتصال ج�د �مشاعرە ��

وفاهم هو حاسس ب��ه دلوقِت �الظ�ط، وعندە قدرة �حس �ل
، �درجاته وتن��عاته المختلفة، وح�� مشاعرە �

الط�ف العاط��
� نفس الوقت، و��قدر �فهمها و�تعامل

المتناقضة والموجودة ��
معاها، و��دي لنفسه الحق والتأ��د إنه �حسها و�تعامل معاها
زي ما هو شا�ف مصلحته، مش �س كدە، هو �مان عارف ل�ه
ب�حس كدە، و�زاي �حس، ول�ه ب�ت�ف �الش�ل دە تجاە ال��

ب�حسه، و�زاي �ع�� عن ال�� جواە �ش�ل ج�د وواضح.
• عالقاته العاطف�ة مستقرة وهادئة، ألنه فاهم نفسه ومتفاعل
مع األحداث وما بيه��ش من المشاعر السلب�ة وال ب�خدرها، وما
� أوضاع س�ئة بتضغطه و�تؤلمه �استمرار �دون

ب�س�ناش ��
. � لو األمور خارجة عن التعامل الص��

حلول، ب�م��
• ب�ع�� عن نفسه �ح��ة، و��شارك مشاعرە وأف�ارە ورغ�اته

�دون خوف من الرفض أو العقاب أو السخ��ة.
• ما ب�ستخدمش اللوم واإلسقاط كح�ل دفاع�ة، ألنه عارف

� �ش�ل أو ��خر. نفسه، وهو أم��
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عدم اإلتاحة العاطف�ة انفصال عن الذات. أنا �انفصل عن نف��
� و�اعمل

� ما �احسش �مشاعري وانفعاال��
وما �احسش بيها أل��

دە عن ط��ق العقلنة أو ال�ش��ت أو الهروب لحاجات تان�ة، زي
العمل واللعب والعالقات وال�سوق أو اإلدمان (المقصود عمل
� ما أسمحش لنف�� أف�� وأقعد مع

دە كوس�لة هروب من إ��
مشاعري ومحتاج أغلوش عليها �استمرار)، إحنا ما بنحسش
�مشاعرنا عشان ما نحسش ب�ساطة، عشان نمنع أي خذالن

ء تحت الس�طرة. �
مستق��� ولو حصل خالص �ل ��

غ�� المتاح ممكن �كون ب�حس مشاعرە، �س ب�قاوم �حسها، أو
ب�قاوم �ع�� عنها، مش عايز ي��� ضع�ف ومحتاج، أو خا�ف
ي��� ضع�ف ومحتاج. خا�ف من الرفض واالستغالل والخذالن

ومتوقعهم.
ث هو أ��� األنماط غ�� اآلمنة، ب�ظهر ف�ه عدم اإلتاحة الالمك��
العاطف�ة، خارج الخدمة، ا�ش�ل ن��جة غ�اب والم�االة
اث ب�ه، و��� هو كدە برضو. العالم �ان أصم وأع� والا���
وأخرس وقل�ه قا�� و�داله ضهرە، هو �مان اتعلم ي��� أع�

وأصم وأخرس وقل�ه قا�� و�دير ضهرە للعالم.
ث ما ب�عملش عالقات ق��ة �سهولة، ودە ال�� ب�خ�� الالمك��

ا للعالقات ب�ساطة، ألنه غائب وغ�� مهتم ر� ە هو األ��� �� تأث��
ث هنحس إننا فقدنا � العالقة (مع الالمك��

ومش موجود ��
نفسنا وضاعت مننا وتوهنا، إننا مش موجودين، حضورنا زي
غ�ابنا غ�� مؤثر وال فارق، معاە هنحس �شدة �الوحدة والغ��ة

واال�تئاب وعدم األهم�ة والرفض).
�
هو معذور ب�اخد وقته عشان يثق و�فتح قل�ه و�دخل ��

العالقة، الزم يتأ�د من جدارة اآلخر للثقة، و�نه مش ه�خذل
. فض، ول�ن لألسف الوقت �مر وقد ال يثق وال �ح�� وال ي��
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خوفه من كون العالقات متطل�ة وخانقة، ومن عدم االستجا�ة
والتقدير الحت�اجاته ومشاعرە، خلوە �قرر إنه �حتفظ بيهم
جواە وما �عرفش �ع�� عنهم أو �طلبهم (ألنه مف�ش فا�دة إنه
� نفسه إن الطرف �ع�� و�طلب)، وا�ت�� �س �التلميح، و��م��
� �فهمه من غ�� الحاجة للتعب�� المرهق �ال�س�ة له، �س

التا��
� فك شفرتها

� �قدر ع� كدە؟ ب�تحول لطالسم ب�توە �� م��
اآلخرون.

، ألنه ما �
ث �مان ما ب�قدرش ع� االتصال العاط�� الالمك��

� كت��
ب�قدرش �حس �انفعاالته (سؤال «إنت حاسس ب��ه؟» ��

من األوقات ملوش جواب عندە). اإلحساس �االنفعاالت هو
ال�� ب�خلينا نفهم اآلخ��ن ونقدر نحس �المواجدة والتعاطف
معاهم، ودە ال�� ب�خل�ه ب��ان مش حساس لمشاعر الناس
واحت�اجاتهم، أو ي�ان مؤذي �ش�ل متعمد أو إنه ب�حاول �غلس.
ا لما �حس �التوتر والقلق وعدم ث ب�نفصل عاطف�� الالمك��
� المواقف ال�� فيها قرب أو حم�م�ة (ألنه ب�خاف

االرت�اح ��
ة فب�حط حدود ق��ة منهم)، أو لو تحت ضغط انفعاالت كت��
ومسافات تمنعه من التعامل مع العواطف، وفجأة ي�ان و�أنه
فقد الشغف واالهتمام، فجأة �سكت وملوش مزاج يت�لم، مش
، أو

ً
عايز �ح�� عن يومه ومشغول �التلفون أو التلف��ون مث�

�
�وا أخماس �� � من غ�� س�ب و�س�ب اآلخ��ن ���

ب�خت��
� إ�ه. وألن

� ف�ه إ�ه وال غلطوا �� � ومش فاهم�� ان�� أسداس، ح��
ث متعود �قفل ع� نفسه (تحت الضغوط) دە ب�دفع الالمك��
ة والقلق إنه �خ�ط ع� ال�اب الطرف اآلخر تحت ضغط الح��
ث �ف� التصع�د دە إنه ناتج عن ، و�دل ما الالمك�� أ��� وأ���
القلق والخوف ب�ف�ە إنه ن�ع من اإللحاح المرهق والزن
، ر لنفسه إنه �كدە عندە حق ينعزل أ��� وأ��� والغضب، و�ي��
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� ال�دا�ة، وما ب�شوفش
و��فقد الرؤ�ة إن انعزاله هو الم�س�ب ��

ا (إنه خا�ف إن ت�فات الطرف اآلخر �مكن تفهمها تمام�
�
وغض�ان ألنه تم طردە من العالقة �س�ب االنغالق العاط��

�ط��قة مفاجئة ومرع�ة، إنه تم هجرە خارج ال�اب، و�نه من
وري لو عايز األمور تهدا �ع�د فتح ال�اب والدخول للعالقة ال��

مرة أخرى و�طمنه).
� التواصل، و���ان إنه رافض

�� �
بتظهر مش�لة الغ�اب العاط��

ات وجهه متناقضة التعاون، و��غ�� المواضيع أو ب�تعصب، تعب��
 مش هنا؟ معا�ا وال

َّ
بتخ�� ال�� قدامه مشوش (هو هنا و�

ا مهما ات وجهه المحا�دة بتخل�ه ي�ان هادي جد� غا�ب؟). تعب��
�انت الظروف موترة ومقلقة أو ح�� مح�ة، �ارد ما ب�ظهرش
تأثر، ال�س قناع الالم�االة والقوة والغموض، �قرب و��عد، مهتم
� وانفصال تام ، فتتلخ�ط منه، وأوقات برود مفا�� والم�ا��

ة معاە. �د الح�� � وتجاهل تام، ف��
ا ما ب�فهمش لغة العواطف فما ب�عرفش وألن غ�� المتاح عاطف��
�حتوي اآلخر أثناء انفعاالته وغض�ه، ب�توە و�حس �الغ�اء
ة ومش عارف �عمل إ�ه و�ت�ف إزاي وال إ�ه ال�� والح��

ب�حصل، فب�سكت أو �حتوي �ش�ل سط�� من �ع�د، أو �حاول
�قدم حلول عمل�ة و��عة، ألنه مستعجل والوضع فوق طاقته،
عايز الحالة ت�ت�� ��عة أو ي��ــــح ال�� قدامه و�نفذ له طل�اته،
أو لو ما عرفش ب�ساطة يهرب سواء جوە عقله ��ح أو �س�ب
الم�ان. مش قادر �ظهر التعاطف والمواجدة لمشاعر اآلخر ألنه
مش فاهمها، تخدير المشاعر ب�خل�ه مش عارف �حس مشاعرە

، وال قادر �حتوي و�قدم دعم. ومشاعر الغ��
�مكن االنفعاالت القل�لة ال�� ب�عرفها �� الغضب، و�رغم إنه
ا
�
ب�حاول كبتها �استمرار إال إنه كت�� ب�غضب و�عنف أح�ان
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عشان �داري ع� مشاعر الضعف واأللم واإلهانة وال�أس
والفقد والحزن ال�� مش عارف �ع�� عنها أو خا�ف �ع�� عنها،

�� دي ط��قته، يزعل �غضب، ينج�ح �غضب، يتألم �غضب.
اب بيوصل االنفصال عن اآلخ��ن إ� إنه ممكن ما �ح�ش االق��
ا، ما �ح�ش اللمس وال األحضان الجسدي، ي��� مت�اعد جسد��

وال الط�ط�ة وال الق�الت وال العناق، و�قعد ع� مسافة أو ح��
� غرفة منفصلة.

ينام ��
� هدفه الحما�ة من تأث�� اآلخر، من أهميته

االنفصال العاط��
� االتجاە المعا�س،

، �س هو �مان ب�عمل �� � عشان لو خذل��
ب�خ�� اآلخر مش أول��ة أو مش �األهم�ة ال�� يتحارب عشانها
� ضغوط ع� العالقة، وأوقات

أو يتم التمسك بيها، وهي�س�ب ��
ام هتخل�ه ب�عامل اآلخ��ن معاملة األطفال، ما ب�تعاملش �اح��

أو ند�ة.
ا هو ث مش مدرك �م األلم ال�� ب�س��ه لآلخ��ن، غال�� الالمك��
مش عايز دە، �س هو شا�ف إن المشاعر حاجة مش مهمة
و��كبتها لدرجة إنه مش مدرك لوجودها وال الحت�اجاته، عشان

كدە ما ب�عرفش �حس �اآلخر وال مشاعرە، مهتم �الج�س أ���
ودە ب�خ�� اآلخر حاسس إنه أداة ج�س�ة فقط، وهتالق�ه مهتم
�المناقشات العقالن�ة والمهن�ة وال�ع�دة عن العواطف فقط،
� والقوي والمستقر

وهتالق�ه ب�حاول �ظهر �مظهر المكت��
ا هو والواثق ول�ن �فتقر للمواجدة واإلحساس �اآلخ��ن، وغال��
ا تجاە ب�نتقد نفسه واآلخ��ن وله تعل�قات ساخرة وسلب�ة جد�

. ء، مته�م �ش�ل كب�� �
�ل ��

ا زي االستغما�ة، بتالق�ه �ظهر العالقة مع غ�� المتاح عاطف��
، وحضورە �اهت و�ارد وممل، ا، الغائب الحا�� � عاطف��

و�خت��
ا. هو قاعد معاك �س إنت عالقة �اب �ال مضمون وفارغة تمام�
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ورة هو قاصد حاسس بوحدة عن�فة وقاس�ة و�اردة، مش �ال��
ا ء أو متعمد أو غ�� مهتم، هو �س مش متاح عاطف�� �كون م��

وخارج الخدمة.
ا، عالقات أش�اح ا مرهقة جد� � عاطف�� العالقات مع غ�� المتاح��

: �
� �اآل�� ب�تم��

. � وضع االحت�ا��
ا �� • ب�خل�ك دا�م�

� ال�� ما ب�ش�عكش و�مان ب��عدك.
�� لك الفتات العاط�� • ب��

• ب�عاملك �إنك �اب أو شبح مش موجود.
� �مزاجه، و�نت تعمل �ل حاجة وهو �ح��

• �ظهر و�خت��
وقت ما �عوز.
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التناغم والدوزنة
التناغم هو الحالة ال�� بتحصل ن��جة قدرتنا إننا �شوف و�سمع
ونحس ونفهم ونتجاوب �ش�ل مناسب مع حالة الطرف اآلخر
الداخل�ة. و�ننا نقدر نوصل له قدرتنا دي �ال�الم ومن غ�� �الم.
�ال�الم المستج�ب، و�الصمت المن��ه، و�األحضان الحان�ة
واللمسات الشاف�ة والط�ط�ة المتعاطفة والحضور النف��

� والمواجدة. �الط��قة دي نقدر نظ�ط ك�� ال�امل شد�د ال��
� و��قاعنا متوازن. حالة موجاتنا مع موجات اآلخر، ن��� متناغم��
من االنتماء واالتصال بتخلينا نواجه العالم �ك�ان واحد ونتحرك

ف�ه �ا�سجام.
عندما ن�ناغم مع اآلخ��ن فإننا �سمح لعالمنا الداخ�� أن يتحرك
لي�سجم مع العالم الداخ�� لهم، هذا اال�سجام هو جوهر
� العالقات � تم�� المع�� (أنا محسوس، ومفهوم)، وهو الحالة ال��
الق��ة، األطفال �حتاجون إ� التناغم ح�� �شعروا �األمان
ا ع�� ح�اتنا نحتاج إ� التناغم و�نموا �ش�ل ج�د، ونحن أ�ض�

ح�� �شعر �القرب واالتصال واالنتماء.
دان�ل س��جل

� نفسنا بنجاوب ع� ال�� ب�سألوا علينا
كت�� من األوقات بنال��

»، «�له تمام»، «م�ة م�ة»، � �جمل من عينة: «إحنا ك��س��
� وال �خ�� و�حنا من جوانا ب�تم�� إنهم �عرفوا إننا مش ك��س��

؟ ف�ك إ�ه؟ هو أنا � وال تمام، نتم�� �سألونا: «مالك �ا صاح��
هاتوە عنك».

احت�اج مهم إن حد �فهمنا و�حس ب�نا، حد معانا ع� نفس
الموجة، حد �أنه ب�شوفنا من جوانا، �قدر �شوف روحنا وقلبنا،
�سمع ال�� بنقوله، واألهم �سمع ال�� مش قادر�ن نقوله، �قرا
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� السطور. و�مكن دە ال�� ورا الشكوى المتكررة (االهتمام ال�� ب��
ما ب�تطل�ش)، ألن �التناغم واإلحساس �أحوالنا الداخل�ة �دون
،( لفت االن��اە أو الطلب بنحس إننا موجودين (عالمنا الداخ��
ووجودنا محسوس ومؤثر وملحوظ ومهم و�ستحق االهتمام:
إن اتلخ�ط صوت آثارە الداخل�ة واضطرب وا�سمع ال�شاز دە
، �ساعدە ع� إنه يرجعه لحالة ولفت االن��اە ل�� ح��
اال�سجام والطرب. إن بردت شعلتنا الداخل�ة أو انطفت فاتحس

غ�ابها وح�� من �شعلها. إن اشتعل له�ب االش��اق فح��
و�ه. إن أغن�تنا الداخل�ة الحماس�ة أو الروما�س�ة أو ا ل�� فور�
� ا عشان �شارك�� السع�دة أخدت دورها فا�سمعت فح�� فور�

�ن ولنا � � لدى اآلخر ومم�� سماعها. �ل دە يوصل لنا إننا مهم��
ا وعميق ومرغوب. عندە مع�� خاص جد�

عمل�ة التناغم مش مجرد استماع للتقي�م أو الفهم العق�� أو
� � صح وم�� إطالق األح�ام أو إعطاء النصائح، وال اهتمام �م��

� أقل، وال هو حضور عشاننا إحنا عشان � أع� أو م�� غلط وم��
نطمن مخاوفنا أو �شبع احت�اجاتنا.

� ومكثف للتعامل مع حالة وجدان�ة
� طا��

التناغم حضور عاط��
أخرى �لغتها، حالة من اإلنصات المحب والعميق لآلخر ��امل
الجوارح والوجدان، حالة عشانه هو بنقول له فيها أنا معاك

وحاسس ب�ك و�اح�ك وعايز أساعدك.
التناغم مش مجرد السؤال عن أحوال اليوم وتفاص�له �اهتمام
وشغف، هو حالة أعمق من دە، هو إننا �سمع لهم و�سمع
للمشاعر ال�� ب�تنطط من عيونهم وجوارحهم ولفتاتهم
، �

وحر�اتهم وردود أفعالهم �اهتمام وفضول وشغف محب وحا��
� ع� غ�� ات مزاجهم أو إنهم هادي�� هو مالحظتنا الدق�قة لتغ��

، إلخ. � � أو مرت�ك�� العادة أو مش مرك��ن أو خا�ف��



102

�
التناغم هو عمل�ة إدراك وفهم عن ط��ق القلب ل�� ب�دور ��

القلوب، للحالة ال�� تحت ال�الم والظاهر وال�� ممكن تكون
عكس ال�الم والظاهر.

التناغم عايز مجهود عشان نظهر لآلخ��ن إننا هنا وموجودين،
� بيهم، تخ�ل � قل��نا ومستعدين �سمع لهم، إننا مهتم�� فاتح��
الثقة ال�� ممكن تحس بيها لما تعرف إن هناك من هو موجود
� وجودە تعلم إنك مفهوم ومحسوس.

ألجلك مهتم ب�ك و�نك ��
� أغلب األوقات �ساوي �اختصار:

القدرة ع� التناغم �ش�ل �ا��
«الثقة».

� عقل وقلب أحدهم، وأن
و�أننا �التناغم نعلم إننا موجودين ��

هذا الوجود مهم ومحبوب ومعت�� ب�ه، و�غ�اب هذا اإلحساس
�الوجود �شعر �أننا وح�دين وغ��اء، أو �شعر �أن وجودنا

مرفوض أو غ�� محبوب، أو ر�ما ال ق�مة له وال �ستحق.
� مهتم ومستج�ب �ال أجندات خف�ة أو

التناغم حضور عاط��
معلنة.

دان�ل جولمان
� كتاب

، قال جون جوتمان �� � � الزوج�� � ب��
عن التناغم العاط��

«علم الثقة»:
� �دورها تؤدي إ� عالقات إن التناغم يؤدي إ� الثقة، ال��

ناجحة.
ما هو عدم التناغم أو ال�شاز؟

�� طفلة عمرها أر�ــع سنوات، قالت لمامتها إنها جعانة، واألم
ردت �غضب: «أل، إنِت مش جعانة».

الرسالة: «إنِت مش محسوسة وال مفهومة». ومع عدم التأ��د
� إدرا�ها (هو

� والغضب من مامتها، ممكن ت�دأ الشكوك ��
والن��

َّ ً
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 أل؟)، أو تعتقد إن ال�� بتحسه مش ج�ع زي
َّ

 و�
ً

أنا جعانة فع�
� الذات والحواس).

ما قالت ماما (حالة من فقدان الثقة ��
�� بتع�ط، مامتها متوترة. �� خا�فة، مامتها بتضحك. ��
بتفرجها ع� حاجة ومس�ن�ة إعجابها، مامتها ب�سخر منها. ��
� مح�طة من فشلها، مامتها متجاهالها. �ل دي نماذج لل�شاز ب��

، ورد فعل ماما. نماذج بتقول إن االتصال . حالة �� � االتن��
انقطع، إن ماما مش هنا (مش محسوسة وال مسموعة وال

. أنا مش هنا، مش موجودة). م�شافة وال ليها تأث��
مع التكرار، و�نها لما تعلن احت�اجها �مان تتعاقب أو تحس إنها
عل مامتها، أو عبء عليها، تكتمه وما تطلبوش، تخاف تطل�ه � ب��
� إحساسها

ش عنه، أو تكرە احت�اجها، أو ح�� ممكن تل�� وما تع��
. � �االحت�اج خالص (أنا عبء. أنا مش�لة. هاتعاقب ع� احت�ا��
� اآلخر و�ن�ار الذات

)، (حالة من عدم الثقة �� مش هيتل��
وكراهيتها ورفضها).

فض احت�اجاتنا و�نكرهها �التوقف عن التعب�� أو الطلب، ب��
و�نقفل عليها و�نفقد الصلة معها، ممكن ما نفهمهاش ومعها ما
� ب��ه وال إ�ه مهم، نفهمش نفسنا وال نفهم عاي��ن إ�ه وال حاس��
، و��تخ� عن مطال�اتنا �

بنع�ش حالة من الحرمان العاط��
�الحب والرعا�ة، و�نقرر �ال و�� مننا إن مف�ش أمل، إن
، و�ن � ، ونتوقع إننا هنفضل محروم�� احت�اجاتنا مش هتتل��
الدن�ا �خ�لة وظالمة، و�صبح االس�سالم والتخ�� وال�أس هما

� مواجهة الضغوط والصع��ات.
ط��قتنا ��

بنك�� متعودين ع� الح�اة �دون إش�اع الحت�اجاتنا الجسد�ة
ن طرق لل�قاء، طرق تحمينا أمام الحرمان والعاطف�ة، و�نكوِّ
والمشاعر السلب�ة، ور�ما نتحول إحنا إ� مقد�� الرعا�ة
، ر�ما �

واالهتمام لآلخ��ن ونطلب القل�ل لنفسنا، �ستغ�� ونكت��
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�
� وال � أعماقنا إن احت�اجاتنا غ�� مهمة و�ننا غ�� مهم��

نعتقد ��
� نفسنا، أو �شعر �الخواء

�ستحق، ر�ما �شعر إننا اتلغينا أو نل��
أو �شعر إننا مش موجودين، ر�ما نحاول نتجرأ ونطلب
احت�اجاتنا أو نع�� عن مشاعرنا أو نحاول الحصول ع�
ا ونتخ� و�س�سلم لو محدش إش�اعاتنا، ول�ننا بنح�ط ��ع�
دد األف�ار جوانا (محدش ه�سمعنا أو استجاب ��عة، وت��
ه�حب �سمعنا. محدش شا�فنا وال هن�شاف. محدش مهتم وال

هيهتم. مف�ش فا�دة).
ولما �ستمر الالم�االة ب�س�سلم لإلح�اط، ب�تخ� عن المحاولة،
� وننفصل عن احت�اجاتنا وانفعاالتنا ال�� مف�ش حد

و��نط��
استجاب لها، ل�ن لألسف هذە الالم�االة ما ب�ساعدناش إننا
نك�سب الشعور �األمان، ول�ن بتقوي فينا الشعور �العجز

وال�أس.
مع الوقت إحنا بنفقد التناغم مع نفسنا والعالم الداخ�� لينا،
و�نفقد القدرة ع� االهتمام �الذات، ب�تجاهل احت�اجاتنا
فضها و�نحتقرها و�نهجرها و�نكرهها و�نلغيها وما و���
�
ب�شوفهاش وال نحاول فهمها أو �سمعها، ال نحاول �ما �ك��

لالهتمام بها و�ش�اعها، ال ننام عندما ن��د، وال نرتاح عندما
فض ن��د، وال ن�بع قل��نا عندما ن��د، ونك�شف إننا إحنا ال�� ب��
نفسنا و�نهجرها و�نهملها، إحنا ال�� بنكرهها و�نحتقرها، إحنا
ال�� ب�نكر وجودها و�نلغيها لما �طلنا �سمع صوتها و�شوفها
نا إنها مش موجودة و�ال ق�مة ونحسها ونفهمها، إحنا ال�� اعت��

وال �ستحق.
عشان كدە كت�� مننا ب�حس إنه مش م�شاف وال متقدر
. كت�� مننا حاسس �عدم ، ثقب لم �مت�� وحاسس �خواء داخ��
رضا برغم محاوالتنا المض��ة لجعل األمور أفضل، و�رغم إننا
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� عالقاته
. كت�� مننا حاسس �الوحدة والعجز �� � ب�س� للتحس��

و�ننا متحا��ن ما ب�تحركش، و�نعلن دە �ش�ل غ�� م�ا�� إننا
� تغذ�ة عاطف�ة. � مساعدة، محتاج�� محتاج��

؟ � إزاي ن��� متناغم��
� من فقدان التناغم، و��تعرض عالقاتنا لحالة �شاز

أوقات بنعا��
� ولخ�طة، وأوقات إحنا ح�� مع نفسنا بنحس إننا متلخ�ط��

، ضغوط الح�اة بتفصلنا عن نفسنا أو � ، مش متظ�ط�� � ومرت�ك��
اآلخ��ن، و�تعكر صفو اال�سجام جوانا أو ب�نا و��نهم. بنلوم
جع للحالة الدفاع�ة ال�� بتخلينا مش قادر�ن نفهم نفسنا و���
وح �ل نفسنا أو اآلخ��ن أو نحس �مشاعرنا أو �مشاعرهم، ب��

، العالم بتاعه، عالم الوحدة. �
واحد مننا لعالم تا��

سحر التناغم إنه مش محتاج مجهود كب�� عشان �حصل،
ب�ساطة عشان أ�ون متناغم:

، مش محتاج أصلح حاجة وال � � وعق�� وقل��
• أقدر أسمع بودا��

أقدم نص�حة أو حلول، كت�� من الرجال ب�ستغ��وا دە، حاجة
ا ب�ننا ما نعملش حاجة، �س غ���ة، إننا ممكن نقدم ال�ت�� جد�
� وقت نتعلم �سمع ون�ناغم ونظ�ط موجتنا مع اآلخر، محتاج��
� قدرتنا ع� قراءة الحالة

مشاركة المشاعر ونتعلم الثقة ��
العاطف�ة لآلخ��ن.

، إزاي بنحس و��ت�ف مع المشاعر السلب�ة فينا �
• و�� عاط��

� اآلخر، دە ال�� ب�خ�� عندنا القدرة ع� اإلق�ال ع� اآلخر
و��

ومحاولة فهمه وفهم احت�اجاته.
• تحمل االنفعاالت، الص�� ع� انفعاالت اآلخر أثناء التعب��

ە غ�� المناس�ة ا الموافقة ع� ط��قة تعب�� عنها، ومش معناە أ�د�
أو المؤذ�ة والمهينة لنا، التحمل والص�� مجرد حضور وتفهم
لحالته العاطف�ة لحد ما الشحنة تخلص، إنك �س��ه لحد ما
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�خلص انفعاالته الداخل�ة ألنها �قت فوق احتماله �دون تدخل
ا �أي ش�ل، مجرد حضور مهتم ومنصت (إحنا مش

�
أح�ان

 غلط وال تدينا نصايح وحلول وال
َّ

عاي��نك تقول لنا إحنا صح و�
ي وت�لفتنا، عاي��ن �س �سكت ح�� تدخل تط�طب وتهدِّ
� الشحنة ال�� جوانا)،

و�سمعنا وتفهمنا و�س�بنا نت�لم ونف��
� والتهدئة. ا ق�ل خطوة االحتواء والتطم�� ودي خطوة مهمة جد�

، إحنا عاي��ن نفهمه �قلبنا مش �عقلنا، نحسه. �
• التفهم العاط��

محاولة تفهم واس��عاب انفعاالته عشان نحس احت�اجاته
وحجمها، ودە ب�تطلب الخروج من نفسنا واحت�اجاتنا ومخاوفنا
ودفاعاتنا عن نفسنا والرح�ل للعالم بتاعه هو، لفهمه هو من

موقعه هو.
، أنا �اسمعه عشانه هو، مش عشان أفهم •استماع غ�� دفا��
وأحلل وأشوف دوري إ�ه وأ�دأ أجهز ردود وأدافع عن نف�� أو
� أو أبرر أو أوضح أو أنصح، أنا �س منصت لصوت � تهمة ع��

أن��
ته هو، وأعرف هو ب�قول إ�ه وعايز ألمه هو عشان أحس �خ��
� أصدق ع�

� فاهمه وحاسه، و���
� أقدر أعكس له إ��

إ�ه، إ��
ته وأأ�د ع� إن أحاس�سه حق�ق�ة. خ��

� حد ال�س وش • تواصل ج�د، أثناء التواصل و�حنا شا�ف��
خشب مف�ش انفعاالت ب�توتر و�نفقد �سلسل أف�ارنا، ما
ب�شوفش رد فعل ألفعالنا و�المنا وتواصلنا فب�توتر و�نحس
،( �

� عالم تا��
ة وشكوك و�ننا لوحدنا (�ل واحد �� ب�شوش وح��

� وال متقدر�ن وال مؤث��ن. إحنا بنحتاج من و�ننا غ�� مفهوم��
اتهم الناس إنها تفهم إحنا عاي��ن نقول إ�ه، و�نعرف دە من تعب��
� أ��� من مجرد النظر لحد أو

وردود أفعالهم. التناغم العاط��
سماع �لماته المكت��ة أو المنطوقة، معناە إننا ب�ستخدم �ل
حواسنا عشان نفهمه ونفهم مشاعرە ونحسها زي ما هو فاهمها
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و��حسها، القدرة ع� إننا نحس ونف� و�ستج�ب لآلخر عشان
� �قدر �حس إنه مش غ��ب وال وح�د وال مختل، إننا حاس��

ە أو ف�ه �ألمه وفرحته وغض�ه وخوفه و�نه مش مختلف عن غ��
� تفاعالتنا

� عيوننا و��
حاجة غلط، بنق�ل عل�ه و�نعكس دە ��

ات وجوهنا و�المنا ونغمة صوتنا وتعاطفنا الجسد�ة وتعب��
معاە.

ا � عاطف�� � التج��ة مع اآلخر �أننا ن��� منفتح��
• �االنغماس ��

، إننا نقدر � عج�� � � وم�� لمشاعر اآلخ��ن ح�� لو مش مرتاح��
نتحمل �م المشاعر السلب�ة �دون تململ أو توتر أو انفصال أو
اتنا وجسدنا والتناغم � الرح�ل. �ل دە هي�ان ع� تعب��

رغ�ة ��
هيتحول ل�شاز.

اتنا غ�� اللفظ�ة (�التواصل ال��ي والسم�� • �استخدام تعب��
واللمس واألحضان والق�الت والعناق والط�ط�ة)، بتأ��د ان��اهنا
. التناغم ب�ساطة: � مش آ��

بتكرار ال�� ب�قوله �ش�ل حق���
� زي ما تكون أنا. عايزك تفهم��

األنماط غ�� اآلمنة ا�ش�لت ن��جة فقدان عمل�ة التناغم
ات ط��لة مع األم: � لف��

العاط��
ث ا�ش�ل كوس�لة تك�ف مع غ�اب هذا التناغم • النمط الالمك��
� الحصول عل�ه

�ش�ل كب�� أو �عد فشله و�ح�اطاته المتكررة ��
.( (ل�� إن مف�ش فا�دة. مع نفسك ���

• النمط القِلق كوس�لة للتك�ف مع أحوال تناغم��شاز متقل�ة
�ش�ل حاد ومستمر، �ان الحل إنه ��مل �ذل الجهد و�ضاعف
محاوالته ألنه لسه ما فقدش األمل (هاعمل �ل ال�� أقدر عل�ه

عشان أمنع التقلب وال�شاز �أي ش�ل).
� عمل�ة التناغم واال�سجام

� عندهم مشا�ل �� والن��جة إن االتن��
ة داخل العالقة: � أزمات كت��

مع اآلخ��ن تظهر ��
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�
ث ما ب�عرفش غ�� رقصته هو، و�نه �عزف نغمته • الالمك��

�ش�ل منفرد، أو ح�� ما �عزفهاش أو ح�� �دخل الرقصة.
• النمط القِلق م� �ج�� اآلخر ع� استمرار الرقصة ع�
�
نغمته هو مهما �لف األمر، ورافض أي توقف لها أو تغ�� ��

إ�قاعها.
ث فاقد االتصال �مشاعرە ومشاعر اآلخر، وما • الالمك��
ب�قدرش �فهم نفسه وال �فهمهم. دي مش لغته وعشان كدە
مش عارف يتعامل (ودنه مش موس�ق�ة، مش حاسة �أي �شاز.

الدن�ا ب�ته�د وهو مش حاسس �أي فرق).
� فهم مشاعر اآلخر، ومالحظ دقيق

ا �� • النمط القِلق دقيق جد�
اته غ�� اللفظ�ة (حاسة سادسة وقرون اته الجسد�ة وتعب�� لتغ��
اس�شعار. ودنه موس�ق�ة بتلقط أي �شاز). �س لألسف عندە
ات لها عالقة ب�ه، و�ن : دائم القفز لالس�نتاج إن التغ�� � مش�لت��
معناها إنه مرفوض وغ�� مرغوب ف�ه أو هيتم التخ�� عنه، وما
ات ب�قدرش �ستوعب إن ممكن تكون ف�ه احتماالت تان�ة للتغ��
دي، وال قادر �شوف المواقف من وجهة نظر اآلخر، ون��جة دە
ب�تصاعد الخوف واالحتجاج والغضب جواە، وما ب�قدرش
ي نفسه و�نظم مشاعرە و�حت��ــها، و����� محتاج �فرمل وال يهدِّ
�شدة من الطرف اآلخر إنه هو ال�� �قوم �المهمة دي؛ �حتوي
و�فرمل المشاعر و�ــهديها و�طمن المخاوف، �س المش�لة
� حالة االشتعال دي ب���� غ�� قادر ع� استق�ال

اإلضاف�ة إنه ��
التطمينات واالحتواء (ما بيهداش والدن�ا بتخ�ج عن الس�طرة).

، فدە �
� وضع متناغم و�ش�ل �ا��

أما النمط اآلمن، وألنه ا�ش�ل ��
خالە قادر �فهم احت�اجاته واحت�اجات اآلخر، و�قدر �قدم

ا. � واستق�الهم ج�د� � واالحتواء المناسب�� الرعا�ة والتطم��
� حالة �شاز مع الذات أو اآلخر.

األنماط غ�� اآلمنة ��

https://t.me/Motamyezon
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إدارة المشاعر واالنفعاالت
إحنا ب�تعلم ننظم ونتعامل مع المشاعر من األم عن ط��ق
تفاعالتها وردود أفعالها لحاالتنا االنفعال�ة واستجابتها

واحتوائها.
األم بتمنح الطفل هد�ة رائعة بتفضل مصاح�اە طول عمرە، أال
و�� القدرة ع� فهم لغة العواطف والتعب�� عنها والتعامل
). لو تم تجاهل مشاعرە أو احتقارها أو �

معاها (الذ�اء العاط��
�
خذالنها أو لم يتم التعامل معها �كفاءة، دە ب�خل�ه ب�ستمر ��

أم�ة عاطف�ة واجتماع�ة أو ب���� تحت رحمة انفعاالته.
إحنا ك��� اتولدنا �قدرة محدودة لتنظ�م مشاعرنا، جهازنا
ا وغ�� مؤهل �ش�ل قوي للتعامل مع � حساس جد� العص��
� الب�ئة الجد�دة �عد الم�الد

االنفعاالت العن�فة ال�� بنقا�لها ��
� إ�ه ��ل تقل�اتها الغ���ة علينا وال�� مش مفهومة لينا وال فاهم��
� إننا هنموت � حالة هلع وحاس��

ال�� ب�حصل فينا، ب���� ��
وعاي��ن ال�� ينقذنا من الموت، لسه معندناش األدوات
والمهارات ال�� تخلينا نتعامل مع االضطراب ال�� جوانا،
� حد �ساعدنا و�علمنا و�فهمنا. وعشان دە �حصل ومحتاج��
عاي��ن حد قوي ومستقر ومتاح ومن��ه و��حس ب�نا و��تجاوب
معانا و�يهدينا �ل ما نحتاجه لحد ما نتعلم. وعشان دە �حصل
� رقصة متناغمة معاە ومستمرة �ش�ل كب�� وثا�ت، ولو محتاج��
� لحظة �شاز نقدر نصلحه ونعود للتناغم.

حصل اضطراب ��
لما دە ب�حصل بنقدر نحتوي مشاعرنا وننظمها و�نك�� أق��اء
� وعندنا صال�ة نفس�ة ومناعة للتقل�ات تخلينا نقدر ومستقل��
نقدم االحتواء لنفسنا وقت األزمات، ونقدر نطل�ه �أر�ح�ة من
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نا و�ستق�له �امتنان وعرفان، ونقدر نقدمه �حب لآلخ��ن لما غ��
�حتاجوە.

لو عمل�ة التناغم دي ما حصل�ش وا�ساب الطفل لنفسه يتعامل
مع انفعاالته أو اتعاقب عليها، ب�حس �الرفض و��لجأ ل�� �قدر
ث)، أو لو � الالمك�� عل�ه، زي إنه �طفيها أو ما �حسهاش (التجن��
حصلت عمل�ة تناغم �س متقطعة ومفيهاش �شاز كت�� ما
ب�عرفش �حتوي مشاعرە ألنها ا�سا�ت من غ�� احتواء، ال حد
احتواها وال ا�ساب يتعامل معاها (النمط القِلق)، ولو حصلت
�س مل�انة �شاز واتقدمت مصح��ة �التهد�د وزودت الخوف
� ب�ش�ل طفل مش عارف �عمل إ�ه وال يت�ف إزاي، زي ما ت���

ا �انت ط��قتنا � الخائف). بنك�� أ�� معاە وتنفع (النمط التجن��
� احت�اجاتنا، ، وال عارف�� � � نفسنا، وال إحنا م�� و����� مش فاهم��
� ننظم مشاعرنا، وال نتعامل مع وال عاي��ن إ�ه، وال عارف��
الضغوط والتوترات، وال نت�ف إزاي، وكن��جة لدە �ملنا ح�اتنا
� مشاعرنا

�لها بنهرب من أي حالة تظهر جوانا حالة الهلع، نل��
ي �ه نفسنا � نهدِّ ونع�ش آالت، أو بندور ع� مصدر خار��
ة، (أ�ل، ج�س، استهالك، مخدرات، كحول�ات، عالقات كت��
ها). ب���� �ل شخص�تنا ، عمل مرهق، إنجاز، وغ�� حب كت��

وح�اتنا وسلوك�اتنا محاوالت لل�قاء والنجاة من الخوف فقط.
ق ال�� ب�تولد بيها �� ال�� بتخلينا نجري ع� األم

�
غ��زة التعل

�
ونطلب منها األمان واالحتواء، ولما بنطمن بتفضل خاملة ��

األوقات العاد�ة، ول�ن لما الضغوط ت��د وت�دأ حالتنا النفس�ة
� ون�دأ ندور ع�

ق ت�شط تا��
�
� عدم االستقرار ب��دأ غ��زة التعل

��
ينا و�طمنا، � احتواء انفعاالتنا و�ــهدِّ

ق عشان �ساعدنا ��
�
رمز التعل

� بنخ�ج من وضع ال�قاء لوضع النمو واالش��اك
ولما بنطمن تا��

�مع الح�اة والس�� من جد�د، ولو ما حصلش دە تفضل غ��زة
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�
ا وال�� ب�عطلنا عن االش��اك مع ا أو جزئ�� ق �شطة تمام�

�
التعل

الح�اة �ش�ل أ��� استقالل�ة أو كفاءة أو ب�حدد اخت�اراتنا.
ق وس�لة للحصول ع� األمان واستعادة االستقرار النف��

�
التعل

عن ط��ق مساعدة اآلخ��ن لنا واحتوائهم لمشاعرنا.
اتنا النفس�ة، �مان ق مش �س ب�أثر ع� خ��

�
عشان كدە التعل

� عالقة ب�أثر ع�
ات اآلخر النفس�ة، �ل طرف �� ب�أثر ع� خ��

� عمل�ة تفاعل�ة رايح
سلوك�ات وأف�ار ومشاعر الطرف اآلخر ��

. �
جاي، �ل طرف ب�ع�د �شك�ل الطرف التا��

� الحب) ب�تكون جوانا برامج
ق (ط��قتنا ��

�
ن نمط التعل لما بنكوِّ

�شغ�ل، خ��طة حب جواها إرشادات مهمة:
� لما ق المهم ال�� بنلجأ له (برنامج: أروح لم��

�
• برنامج لرمز التعل

أتعب؟)، وال�� ب�شمل تصوراتنا وأف�ارنا عن الشخص دە (هل
� ا؟ هل من��ه؟ حساس؟ مستج�ب ومطم�� هو متاح عاطف��

ومحتوي؟ هاالق�ه �ل ما أعوزە؟)، لو الشخص دە كدە ب�ثق
� وجودە واهتمامه و�نطمن.

ف�ه و��
فض وال � لنا إحنا (هو إحنا �ستاهل وال هن��

نامج التا�� • ال��
هن�ساب؟ هنعرف نحصل ع� دە وال هنخ�ب؟)، ودە ب�شمل
اب من اآلخ��ن وعمل عالقة معهم � االق��

تصوراتنا عن مهاراتنا ��
و�نهم �حبونا و�طمنونا ع� ق�متنا وأهمي�نا ب�نهم مش ه�س�بونا

وال يتخلوا عنا.
ق (األم) معنا، وخاصة

�
� ب�قول إن ط��قة تعامل رمز التعل �اول��

أثناء الضغوط وال�روب، �� ال�� ب�ش�ل توقعاتنا وأف�ارنا
�ك ح�اتنا المستق��� والعالقات المستق�ل�ة، ومواقفنا تجاە ��
والط��قة دي ب�تحول لمعادلة جوانا (لو - إذن: لو حصل كذا
إذن ه�حصل كذا: لو تع�ت ووقعت إذن هأقدر أروح لفالن
� و�نه ه�كون سند أو ه�كون موجود، وأعتمد عل�ه إنه ه�دعم��
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�
� لو كنت مهذب وجم�ل وحبوب إذن فالن دە ه�حب��

)، ودە �له ب�أثر ع� ت�فاتنا ومشاعرنا وأف�ارنا َّ � وهيتمسك ��
�
، و��ظهر �ش�ل خاص �� �ك ح�اتنا ومع العالم االجتما�� مع ��

أوقات الضغوط والتهد�د، و�ن األف�ار دي قا�لة للتعد�ل مع
ات الجد�دة. الخ��

ق:
�
�لنا ممكن نقا�ل ثالثة مواقف سلب�ة تث�� فينا غ��زة التعل

١- األحداث الخارج�ة: تغ�� شغل أو أحوال ماد�ة أو سفر
وخالفه.

٢- األحداث ال�� بتحصل مع اآلخر: الخناقات واالنفصال
والهجر.

ها. ٣- ضغوط عاطف�ة داخل�ة: إرهاق وتوتر ومرض وغ��
ق، و�تخلينا عاي��ن حد

�
�ل األحداث دي بت�شط غ��زة التعل

نروح له ون�سند عل�ه و�دعمنا، عاي��ن الط�ط�ة، عاي��ن حد
�ساعدنا نلم نفسنا ونحت��ــها وننظمها و�س�طر ع� نفسنا

. �
ونقف من تا��

ق ب�أثر ع� �ل مراحل التعامل مع
�
�ل نمط من أنماط التعل

: ب�أثر ع� ً
ال�روب من �دايتها لنهايتها �ش�ل مختلف، مث�

ط��قة تفاعل األشخاص مع الضغوط، و��ه الدوافع ال�� ب�ثار
أثناءها (نهرب وال نقرب)، ب�أثر ع� ك�ف�ة طلبنا للدعم (نطلب
 ما نروحش لحد)، ب�توقع اآلخر

َّ
� و�  أل)، اخت�ارنا (نروح لم��

َّ
و�

 مش هيهتم)، �ل دە ب�أثر ع�
َّ

هيت�ف إزاي (ه�كون جن�نا و�
� � الطرف�� العالقة مع الطرف اآلخر وجودتها والرضا والثقة ب��

أثناء الضغوط والخالفات و�عدها.
األنماط القِلقة والتجن��ة بتظهر عي��ــها أثناء مواجهة الضغوط

الشد�دة.

�
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ق أو العالقة هدفها األ��� تنظ�م االنفعاالت واألمان
�
التعل

� التعامل
والرعا�ة واالهتمام، نحن ن�حث عن اآلخر ل�ساعدنا ��

�
مع مشاعرنا المتقل�ة ل�ستطيع الس�طرة ع� ت�فاتنا ��

مواجهة الح�اة، ف�شعر �ال�فاءة ونطمن، ودە ال�� ب�عمله النمط
اآلمن �كفاءة.

�
اب �� ث اتعلم إن التعب�� عن االنفعاالت وطلب االق�� الالمك��

ا هيث�� الرفض من اآلخ��ن، ولحما�ة المواقف الضاغطة غال��
ق

�
نفسه من الرفض المحتمل، اتعلم �ك�ت سلوك�ات التعل

اب وطلب المساعدة والتعب�� عن انفعاالته، ألنه ن��جة واالق��
� الطفولة ب�شوف إن اآلخ��ن غ�� جدي��ن �الثقة،

ته �� خ��
وشا�ف إنه �قدر يواجه أصعب المواقف بنفسه �دون مساعدة
ق عشان

�
� غ��زة التعل

من حد، ولما �حس �الضغوط ب�ط��
يتجنب الشعور �القلق والتوتر، أو ع� األقل �قدر �قلل من

الشعور بيهم و�قدر �حتوي الموقف.
� مشاعرە عن ط��ق اإلن�ار (ما �حسهاش) وال��ت

وهو ب�ط��
� غرفته أو

(�كتمها جواە) وعدم التعب�� عنها أو االنعزال (��
�الهروب) أو تخدير مشاعرە (ممكن �المخدرات) أو �ش��ت
ذهنه (ممكن �األلعاب والخروجات والعمل والتلف��ون
هم)، �ل المشاعر السلب�ة ب�تم التعامل معها �الط��قة دي وغ��
ألن وجودها معناە إنه ضع�ف وهش وعندە احت�اج لآلخ��ن،
ث عن نفسه إنه قوي وكفء ا لتصور الالمك�� ودە مناقض تمام�
� (هو مش عايز �شوف نفسه ومتفوق ومستقل ومستغ��
ضع�ف). ط��قة إطفاء المشاعر بتخل�ه أثناء الضغوط واألزمات
� و�ارد وساخر ومته�م، و�تعزز عندە الشعور ا وسل�� هادي جد�
�القوة والتح�م والس�طرة وال�� بتخل�ه مش محتاج مساعدة ألن

�ل حاجة تمام ومف�ش مش�لة.
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� نفس الوقت �س�ب كبته لالحت�اج لآلخ��ن وعدم
�س برضو ��

التعب�� وطلب المساعدة، دە ب�خ�� اآلخ��ن ما ب�قدموش له
� احت�اجه � كفا�ة وال مساندة، ألنهم مش عارف�� دعم وال تطم��
أو عدم احت�اجه، وال ب�طلب مساعدة وال ب�ق�لها، غ�� إن ش�له
ث مش تمام وعارف يت�ف ومش محتاج. و�رغم إن الالمك��
ة  مساعدة من حد وال ب�طلبها إال إنه أوقات كت��

ً
عايز أص�

ب�عت�� عدم االهتمام من اآلخ��ن وخاصة وقت أزماته ن�ع من
الرفض والتجاهل (و�ن مف�ش حد بيهتم، و�ن محدش هينفعك
� اآلخ��ن (إنهم مش

غ�� نفسك)، ودە ب�أ�د له رأ�ه السابق ��
، أو إنهم مش ه�قدروا � ه�قدموا حاجة وال عاي��ن أو مهتم��
�قدموا الدعم وال ه�عرفوا، و�التا�� مش هاطلب من حد حاجة،

ألنه مف�ش فا�دة).
ث �مان ما ب�عرفش يتعامل مع توترات اآلخر ومشاعرە الالمك��
�ه، أثناء السلب�ة، وما ب�عرفش �ستحملها أو �حت��ــها أو يهدِّ
ا و�مكن يهرب من الم�ان ا وعقل�� انفعاالت اآلخ��ن ب�فصل نفس��
� أو ي�سحب بهدوء أو ينفعل، ولو استمر مع اآلخ��ن المنفعل��

ب���� عندە رغ�ة إنه �خلص حالة التوتر ��عة و��حاول تقد�م
نصائح عمل�ة أو حلول أو تجنب الخالف، و�عتذر ��عة
ف �غلطته ح�� لو مش غلطان، أو ي�نازل و�نفذ لآلخر و�ع��
احات إنه طل�اته، أو �حاول إقناع اآلخر �ال�الم أو بتقد�م اق��
�ج�ب هدا�ا أو �خرجه، أو ح�� �الته�م والسخ��ة والهزار، أو
�ال�الم المحفوظ من المواعظ والح�م وال�� غرضه إخراس
اآلخ��ن و�نهاء الشكوى، أو �الته��ن والتقل�ل والتحق�� من
� ال�ر�� مش

مشاعر اآلخ��ن، أو ح�� الصمت المحتار (الزق ��
عارف يت�ف إزاي).
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ث ح�� ولو مش � جسم الالمك��
بتظهر االنفعاالت والتوترات ��

�ات القلب واضطرا�ات �� �
واخد �اله إنه متوتر، بتظهر ��

الهضم ومشا�ل النوم واآلالم الجسد�ة واإلحساس المزمن
� التعامل مع

�اإلرهاق والتعب. ولما بتفشل ط��قة ال��ت ��
ا �ش�ل المشاعر، ب�س�طر عل�ه االنفعاالت و����� انفعا�� جد�

. � مث�� الستغراب المح�ط��
ث الجسد�ة والنفس�ة وع� �ل دە بيؤثر ع� صحة الالمك��
عالقاته، و��حسس الطرف اآلخر إنه مش مفهوم وال محسوس
وال حد مهتم ب�ه أو جن�ه ب�حت��ه و�طمنه، ومع الوقت بتظهر
ا�مات وعدم األمان وفقدان الثقة مشاعر االس��اء وتتكون ال��

� العالقات.
والتعاسة والوحدة ��

� المقا�ل، أصحاب النمط القِلق ب�ت�فوا �ش�ل مختلف أثناء
��

ا، وردود الضغوط والخالف، حساس�تهم للتوترات عال�ة جد�
ة (هما نفسهم واآلخ��ن بيوصفوها إنها أفعالهم االنفعال�ة كب��
وا عن انزعاجهم و��شكوا منه �ش�ل مستمر م�الغ فيها)، و��ع��
ا�د مع الوقت، والهدف إنهم �شدوا ان��اە اآلخر ليهم و�نهم � وم��
محتاجينه لالحتواء والمساعدة، و�نه �فضل جنبهم لحد ما
� حد � نفسهم عاج��ن عن االطمئنان ومحتاج�� �طمنوا، شا�ف��
 و�حت��ــهم ألنهم ما ب�عرفوش �حتووا نفسهم،

ً
ينقذهم حا�

� وال �عتمد عليهم �ش�ل وألنهم ب�شوفوا إن اآلخ��ن الم�ال��
، دە ب�خليهم ما بيهدوش �سهولة، �

، مش سند حق��� كب��
و�يواصلوا النداء والمطال�ة واالحتجاج لحد ما يتحرك اآلخرون

و�قدموا اإلنقاذ و�س�نوا معاهم لحد ما �طمنوا.
� شعورە �األمان

ألن صاحب النمط القِلق ب�عتمد ع� اآلخ��ن ��
و��حس �العجز عن الت�ف مع حالته النفس�ة والضغوط،
ب�حتاج اآلخ��ن �القرب منه عشان �طمنوە و�ت�فوا، وس�لته
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األساس�ة إظهار المش�لة �أ��� قدر من الوض�ح واإللحاح
، هو ورة ب�عملها �ش�ل وا�� والدراما والتصع�د (ال�� مش �ال��
� وضع الضع�ف والمحتاس وال�� مش عارف يت�ف مع جهاز

��
�
ا ب�شوف أي حاجة �ارثة)، زي الم�الغة �� � حساس جد� عص��

إحساسه �التهد�د والخطر، و�ظهارە االعتماد�ة الزائدة ع�
ا إلنقاذە اآلخر، �ل دە ب�ج�� اآلخ��ن ع� االن��اە له والتحرك فور�

واالستمرار جن�ه.
ات �س�ب طب�عة صاحب النمط القِلق الخوافة من التغ��
� شد�د (حاسة سادسة) السلب�ة ورح�ل اآلخ��ن، ��� عندە ترك��
ع� أي إشارة سلب�ة محتملة، ب�خل�ه ي��ط األحداث مع �عض،
وهكذا أي فكرة سلب�ة بتوصل لفكرة تان�ة و�كون س�نار�و
� لألحداث، والهدف اس��اق الخطر ومنعه. عشان

مرعب و�ار��
� تقدير الموقف ب�شوف الضغوط والمشا�ل أ���

كدە ط��قته ��
: أثناء مناقشة الخناقات ب���� متوتر أ��� من

ً
من حجمها، مث�

� �المه
ا ب�تناقش �ش�ل مش مف�د، و��ظهر �� الالزم وغال��

، إلخ)، ال�شاؤم (مف�ش فا�دة خالص، مف�ش حاجة هتتغ��
� � (ب�فتكر السل�� و��شوف الطرف اآلخر والعالقة �ش�ل سل��

� التصاعد �ال توقف، و��دأ يت�ف
�س)، و���دأ الغضب جواە ��

�ش�ل مدمر للذات وللعالقة، وال�� ب�خل�ه ر�ما يوجه إهانات
لآلخر، أو إلقاء التهد�دات المختلفة، أو ح�� ممارسة عنف
� حالة انفصال عن الذات

�أش�ال مختلفة، أو ر�ما �دخل ��
و�غماءات وخالفه.

� أصحاب النمط القِلق لما بيواجهوا ضغوط ب�عرفوا إنهم تع�ان��
�شدة والزم �طلبوا مساعدة فور�ة من اآلخ��ن، و�رغم إن
اب من هدفهم إنهم �قللوا تعبهم دە و�ــهدوا عن ط��ق االق��
اآلخر والحصول ع� دعمه، إال إن الح�ا�ة ب�بوظ منهم �س�ب

�
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ا وغضبهم الشد�د، وال�� تصع�داتهم وتوتراتهم العال�ة جد�
� المش�لة ب��ادة و�تخ�لوا أسوأ س�نار�و

بتخليهم �فكروا ��
� حالة توتر مستمرة

هم عن الحل، ودە ب�خليهم �� و��عدوا تفك��
ح�� لو اتقدمت لهم التطمينات واالحتواء، هما �مان لما ب�ق��وا
� ب��ادة ودە ب�فشل � ومتعلق�� من اآلخ��ن ب��قوا متطلب��
�طمنهم أو �قلل ك��ــهم، و�مان ما بيهدوش �سهولة و��س�بوا
� نفسه مضطر

إرهاق لآلخ��ن. الطرف اآلخر ب�تعب ألنه ب�ال��
� حالة

� نفسه ��
� �استمرار و�كثافة، و��ال�� �قدم دعم وتطم��

� مستمر، ف��ما �قرر ي�عد ش��ة عشان �شحن
اف عاط�� � است��

ي نفسه أو من الزهق إن مف�ش حل أو ألي س�ب آخر. أو يهدِّ
� اللحظة دي، صاحب النمط القِلق ب�فهم تعب اآلخر وابتعادە

��
وتوقفه عن المحاولة إنه تقص�� ورفض و�همال وعدم تقدير
�رة � و�ن نوا�اە �� � الرح�ل، و��دأ �شوفه �ش�ل سل��

ورغ�ة ��
(مش مهتم وال داعم وال سند وال محتوي والعالقة زفت

وقطران وتعب).
ا � حد داعم �شدة وصبور جد� أصحاب النمط القِلق محتاج��
ي الشحنات العاطف�ة و�قدم ومتحمل ومحتوي و��عرف يهدِّ
� يتعلموا يهدوا ا محتاج�� التطمينات الج�دة، ول�نهم أ�ض�
، و�ق�لوا التطمينات واالحتواء والدعم، و��عدوا عن

ً
نفسهم أو�

التصع�دات والسلوك�ات المدمرة.
� المواقف السلب�ة،

أصحاب النمط اآلمن ب�حسوا �ال�رب ��
� � و�نهم محتاج�� عج�� � و��حسوا �االنزعاج و��عرفوا إنهم م��

مساعدة ودعم من اآلخر، �س قادر�ن �ق��وا و�نفتحوا ع�
� لوجودە ولتقد�مه الدعم ، مطمن�� اآلخر �ش�ل ص��
، وقادر�ن �طمنوا �سهولة لما �حصلوا ع� الدعم � والتطم��

واالحتواء، و��قدروا �حلوا مشا�لهم �كفاءة، سلوكهم ب����
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� اب والدعم والتطم�� واضح، ب�طلبوا بوض�ح من اآلخر االق��
 و�كفاءة، ب�شوفوا األمور �ش�ل

ً
واآلخر لو آمن ب�قدم دە فع�

اء � الحل مش المش�لة �ش�ل بنَّ
، و��فكروا �� موضو��

� والقرب �ش�ل م�ا�� و�مساعدة اآلخر، ب�طلبوا الدعم والتطم��
من غ�� تلم�حات أو طرق ملت��ة، عندهم مهارات ج�دة
، �

� �ش�ل �ا�� للتواصل والتناغم، و��قدموا الدعم والتطم��
، و��متنوا لمجهود اآلخر � و��شوفوا اآلخر والعالقة �ش�ل إ�جا��

ووجودە.
� العالقات �� قدرتنا ع�

إحدى أهم مهامنا (واحت�اجاتنا) ��
تنظ�م مشاعرنا (صال�ة نفس�ة)، ومساعدة اآلخ��ن ع� تنظ�م
�
� دە داخل العالقة ب�ل��

مشاعرهم (احتواء اآلخر). فشلنا ��
� والتناغم

�ظالله ع� الشعور �الثقة واألمان واإلش�اع العاط��
وحل الخالفات واإلحساس �الرضا والسعادة واالستقرار.

أزمة ثقة
وري لبناء الثقة… � مع اآلخر ��

التناغم العاط��
والثقة �� األساس للعالقات الصح�ة.

جوتمان، «علم الثقة»
�
، إ�� � � أتطمن إنك هتكون موجود لما أحتاجك جن��

الثقة �� إ��
، إنك � أقدر أ�سند وأعتمد عل�ك وأنا مطمن إنك مش هتخذل��
، إنك هتكون مالذي �

هتهتم وه�ستج�ب �كفاءة الحت�اجا��
اآلمن ال�� أقدر أروح وأستخ�� ف�ه لما أحتاج أحت�� من العالم
� وال�شجيع والضغوط وأحصل منه ع� الدعم والتطم��
� م�� � زي ما أنا، إنك بتح�� � أتطمن إنك بتحب��

واالحتواء، إ��
م � وصادق ومخلص ومح�� ، إنك أم�� �

� واحت�اجا��
م حقو�� و�تح��
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� عندك وأول��ة ق�ل أي حد، إنك � مم��
، إ�� ون�تك حلوة تجا��

� �ل األوقات، الحلوة والوحشة.
�� �

هتفضل موجود و�ا��
� � األوقات ال�� إحنا محتاج��

الثقة ب�تم اخت�ارها �ش�ل أسا�� ��
اآلخر �كون مالذ آمن، وقت اللحظات الفارقة واألحوال
االنتقال�ة (سفر، عمل جد�د، إلخ)، أو أحداث سلب�ة اتعرضت
ليها العالقة (خسارة مال�ة، مرض، إلخ)، أو أثناء الخالفات؛
ق،

�
� �له وت�شط غ��زة التعل

األحوال ال�� بتلخ�ط ك�اننا العاط��
غ��زة االحت�اج للقرب من اآلخ��ن عشان األمان والحما�ة

. ودە ال�� ب�دي أهم�ة للتناغم واالحتواء. � والتطم��
ق دي

�
التناغم واالحتواء هما ال�� ب�ش�عوا احت�اجات التعل

� اآلخر إنه �مكن االعتماد
و�رجعونا لوضع األمان، و��نوا الثقة ��

� ومالذ آمن.
عل�ه �كون سند حق���

ورات الثقة: من ��
� وم�ا�� من

• إننا نقدر نع�� عن نفسنا �ش�ل واضح وحق���
غ�� تالعب أو إخفاء أو كذب أو عدوان�ة.

� �خلينا نعرف مشاعرنا
� �ا��

• إننا �كون عندنا ذ�اء عاط��
ونعرف نحت��ــها ونعرف نفهم مشاعر اآلخر ونحت��ه.

م حدود وحقوق �عض. • إننا نح��
� اآلخر

� أدواته، وثقة ��
� نفسه و��

النمط اآلمن عندە ثقة ��
� � حصوله ومنحه االهتمام واإلش�اع والتطم��

وأدواته، وثقة ��
، العالقة �سهولة. ودە مخل�ه منفتح ع� العالقة أ��� وأ���

مش�عة وسع�دة و�ستاهل.
� الطفولة و�ق�ة ح�اته، ب�شوف

اته �� النمط القِلق، و�س�ب خ��
وا � و��تغ�� � وغ�� مضمون�� الح�اة والعالقات والناس إنهم متقلب��
� و�دون سابق إنذار (الدن�ا غدارة والناس

�سهولة و�ش�ل فجا��
.( �

بتخون و�تخذل �استمرار، وأنا مش عايز أتعرض للوجع دە تا��
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�
ش وقرارە للتعامل مع دە هو ال�ش�ث بها و�ــهم عشان ما تتغ��
وما �مشوش، ومنع الهجر والخ�انة ق�ل ما �قعوا �أي ثمن وأي
ش�ل، وامتالؤە �الشك والظنون والمراق�ة والتلصص
واالخت�ارات المتتال�ة لآلخر للتأ�د من ان��اهه ووجودە
� وسط راسه ومش

واستمرارە واستجابته (متحفز وعي��ه ��
مطمن لحد وال لحاجة وال ب�س�ب حاجة للظروف).

ث، ون��جة خذالنه الشد�د من الدن�ا والناس، النمط الالمك��
، وقرر إنه مش عايز حد وال محتاج �

رفض الثقة بها و�ــهم من تا��
حد، و�نه ه�عتمد ع� نفسه و�س، ومش ه�منح ثقته الغال�ة
. وعشان �عمل دە قرر �قفل قل�ه أمام لمخلوق ممكن يتغ��
اآلخ��ن من برە، و�نه �حب أو �قرب. وعشان �ساعد نفسه
�
ن رؤ�ة إ�جاب�ة تع��ض�ة لذاته، وأصبح يثق �� �عمل كدە، كوِّ

. مف�ش حد قدراته �ش�ل أ��� (أنا م�ة م�ة كدە مع نف��
. أنا مش محتاج حد. هما � . مف�ش حد �ستاهل��

ً
�ستاهل أص�

؟). ه�قدمو�� إ�ه ما أعرفش أقدمه لنف��
النمط الخائف ما زالت ذكرى الخوف من اآلخر أثناء الطفولة

اب ��� صاح�ة جواە، لما قرب عشان �طمن اتوجع جامد. االق��
� نفس الوقت

�ساوي األلم، وال�� بنح�ه هو ال�� بيوجعنا، و��
�
إحنا محتاجينهم، إحنا �مان عاي��ن نهرب. الخائف مش واثق ��

� اآلخ��ن، و��ع�ش عالقات متقل�ة ومؤذ�ة، يثق
نفسه وال ��

� لحظة يتم�� �الشكوك المرع�ة،
�شدة مرات و�س�ب نفسه و��

ب وفجأة يهرب. فجأة �ق��
ور�ة عشان نعرف نحل الخالفات ال�� بتحصل الثقة �مان ��
ب�نا والتحد�ات ال�� تقا�لها العالقة. هنحل إزاي و�حنا مش
� إن الطرف اآلخر فاهمنا ومهتم � ل�عض، مش مطمن�� مطمن��
ب�نا ومتجاوب معانا؟ الثقة �� األساس ال�� هتقوم عل�ه عالقة
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� �
صح�ة ومش�عة وقا�لة للنمو، و�دون ثقة مت�ادلة فرصة عدم

االستقرار والخالفات والتعاسة واالنفصال موجودة �شدة.
محدش ب�قدر �فتح قل�ه لحد و�نه �شاركه نقاط ضعفه
وهشاشته الداخل�ة ومخاوفه و�تخ� عن حذرە ودفاعاته، من
�
� نفسه. وعدم الثقة ��

� اآلخ��ن أو ��
غ�� قدرة ع� الثقة ��

�
� مش واثق ��

� النفس، إ��
� النها�ة ما هو إال عدم ثقة ��

اآلخ��ن ��
� هاقدر أتحمل أو أتعامل مع األلم الناتج

، إ�� �
نف�� �القدر ال�ا��

عن الخذالن أو اإلح�اط أو الهجر والرفض. أزمة الثقة ت�بع من
داخلنا إحنا، وعالجها ب��دينا إحنا، �أن نتحول إ� النمط اآلمن.

� لدرجة بتأثر � ب�نك� أو بته�� � الزوج�� ا الثقة القائمة ب��
�
أح�ان

، وأوقات � كب�� ع� الرا�طة العاطف�ة ب�نهم �س�ب حدث سل��
ا مع الوقت، ودە ب�حصل لما حد �خذل الثقة بتقل تدر�ج��
� وأثناء األزمات � حصوله ع� الرعا�ة والتطم��

توقعات اآلخر ��
واالحت�اج، ولما ب�تكرر ب�صبح اإلصالح ب�نهم وعودة الثقة
صعب، ومع �ل خالف بتظهر الشكوك للنور مرة تان�ة، وش��ة
� وجه

� قفلوا قل��ــهم �� ث�� � أو المك�� ش��ة ب�تحولوا إ� الم�ال��
اآلخر، والحب ب�نهم قل، والمسافة �عدت، والعالقة ضعفت

(طالق صامت).
� ما ب�حاولوش كفا�ة، اإلصالح ب���� صعب ألن الطرف��
و��تجاهلوا المشا�ل تحت السجادة، ال الطرف الم�س�ب

 الطرف اآلخر ب�ق�ل اإلصالح لو اتقدم، ب����
َّ

ب�حاول �صلح و�
خالص مش قادر �سامح، وتوقعاته ومخاوفه �قت أع� ومف�ش

حاجة تكفيهم.
� ة محتاجة إن االتن�� عشان كدە، إعادة بناء الثقة مهمة كب��

�قوموا بيها �جد�ة: دە يتعلم يثق من جد�د، واآلخر يتعلم
. � ص�� � محتاج�� يتحمل مسؤول�ة أفعاله، واالتن��
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الخوف من الهجر
كت�� مننا ب�ك�� �خوفه من الهجر والفقد، أو إنه ي�ساب للوحدة
واأللم من غ�� وجود لحد معاە أو يهتم ألمرە، خوف مزروع

جواە من الطفولة.
فضوا من أي حد، ب�دخلوا العالقات و��القوا خوفهم � ي�� خا�ف��
متجسد قدامهم، رعبهم مكشوف وواضح وم�شاف. ساعات
� ال�دا�ة، وفجأة الخوف ب�ظهر من

األمور ب���� حلوة وهاد�ة ��
ء. أوقات المحبوب لس�ب أو آلخر �ان �ع�د أو مشغول �

الال��
ا ألي س�ب، هنا أو مش واخد �اله أو ح�� ر�ما انفصل عاطف��
ب�ظهر الخوف من الفقد ��ل عنفوانه وشدته، توتر ون��ات هلع
�
� �ل حاجة، أف�ار الرفض والوحدة و���

ة ولخ�طة �� وأف�ار كت��
� شخص منبوذ ب�تم

، الخوف من العزلة وال�� فيها إ�� هات���
، تجاهله، مش مرغوب وال مقبول، مهمل وغ�� مهم وم���

مش م�شاف وال مسم�ع.
� الوحدة أنا

العالقات عشان أطمن وأ�شاف وأ�سمع وأتو�س، و��
� وال حاجة.

خا�ف وحاسس إ��
درجة الخوف من الهجر وما ي��عها من الخوف من الوحدة
� العالقات، و�تأثر ع� تعامالتنا مع

ب�ش�لنا، و��ش�ل ت�فاتنا ��
اآلخر.

� من الطفولة لما كنا ضعاف ومعتمدين الخوف من الهجر ب����
ا ع� وجود األم، وغ�ابها أو رح�لها �ال�س�ة لنا ض�اع تمام�
�د حدته عند ال�عض مننا لما عان�نا اإلهمال الشد�د � وموت. و���
� الرعا�ة أو اإلساءات، ج��نا إحساس الض�اع

أو التقل�ات ��
ة، واستمر معانا من غ�� حل، ا��شفنا إننا والموت مرات كت��
� حد �طمنا و�ــهتم ب�نا لوحدنا، و�ننا عاج��ن وضعاف ومحتاج��
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� وحدتنا و�حنا �ع�د عنهم،
، خوفنا إننا نموت �� � ومش القي��

و�ل واحد مننا دور ع� وس�لة عشان �طمن.
ا من الهجر، لسه الهجر وألمه

�
النمط القِلق هو أ��� األنماط خوف

مصحصح جواە.
� �عض األوقات.

� الخائف، ز�ه �� النمط التجن��
ام � ث أخدها من �دري وخاف من الحب واالل�� النمط الالمك��

 عشان يتجنب ألم الفقد والهجر والخذالن من المنبع.
ً

أص�
� تعامله مع ألم الهجر والوحدة خطته �س�طة:

النمط القِلق ��
أعمل عالقة وأمنع الهجر والعودة للوحدة �أي ش�ل. وعشان
�منع الهجر الزم ي��� مصحصح عشان يتوقع الرفض والهجر
ق�ل ما �حصلوا، �دور ع� أي عالمة تدل ع� عدم اهتمام من
ە أو خ�انته أو استعدادە اآلخر أو إهماله أو فقدانه للحب أو تغ��
�
ء أو لحاجات �� �

للرح�ل، عشان كدە مخاوفه ب�ثار ألتفه ��
خ�اله أو ح�� مش مقصودة، والن��جة إنه ب�ت�ف بتمل��ة
� تجاە

ة و�ش�ث وتطلب عاط�� وتح�م وس�طرة وعص��ة وغ��
�
� إن اآلخر مستمر و�ا�� اه�� اآلخر، هدفه التطمينات وال��

ومخلص و��ح�ه ومتمسك ب�ه. ودە ب�ظهر لآلخر إنهم مش
� ف�ه. �مان ولألسف، اعتماديتهم العاطف�ة الشد�دة واثق��
والتح�مات والتملك ب�تقلب عليهم و�تؤدي إ� ابتعاد اآلخر
ا، و��حققوا أ��� مخاوفهم ب��ديهم، خوفهم الشد�د ورح�له فعل��
� عقاب

ب�خليهم يت�فوا �غ�ظ وغضب وعدوان�ة ورغ�ة ��
ا اإلهانة والعنف

�
اآلخر و�طالق االتهامات والتهد�دات وأح�ان

�  عاي��ن االهتمام واالن��اە والقرب والتطم��
ً

(برغم إنهم أص�
واالحتواء)، ب�صعدوا الموقف وما بيوصلوش ل�� عاي��نه،
ا ن��جة عكس�ة. �مكن �س�ب رواسب �العكس ب�ج�ب غال��
وش �ش�ل � �الهم �ش�ل الوا�� إنهم لو ما ع��

�� � الطفولة ب����
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� � �
درا�� وتصع�دي عن قلقهم وخوفهم وغضبهم، فالطرف اآلخر
وە مش ه�ستج�ب وال هيهتم وه�ك�� دماغه، وهما الزم �ج��
ع� االستجا�ة. وألن الدن�ا أب�ض و�سود عند ال�عض من
أصحاب النمط القِلق، فتالقيهم ساعات ب�خافوا من التعب�� عن
ة وواضحة أحسن � واالهتمام �ط��قة م�ا�� احت�اجاتهم للتطم��
� أو

� أو �ضا�قوا الطرف التا�� � أو نكدي�� يتقال عليهم زنان��
فضوا، و��لجأوا إ� ك�ت مشاعر الغضب جواهم وال�� مع ي��
� ثورة عارمة تخليهم �عملوا حاجات

الوقت ممكن تنفجر ��
يندموا عليها �عدين.

، وا عنها �ش�ل غ�� ص�� سواء ب�كبتوا مخاوفهم أو ب�ع��
فجوهر األزمة إنهم بيواجهوا واقع حا�� �مشاعر بتاعة واقع
� ما  �عرفوا �فرقوا ب��

ً
� يتعلموا أو� � الطفولة. ومحتاج��

حدث ��
ا أن ينظموا مشاعرهم ، وأ�ض� �

�حدث اآلن وعالقته �الما��
و�تعلموا وسائل صح�ة للتواصل، و�تخلصوا من رواسب

الطفولة.
� طفولتهم، وال��

لألسف كت�� من ال�� اتعرضوا للهجر والفقد ��
�ك ح�اة ب�ختاروا أص�حت أزمة مرك��ة لحالتهم، لما ب�ختاروا ��
، منهم من س�كرر معهم تج��ة الهجر مرة أخرى �دون و��
وج، من �الد أو د�انة أخرى، هناك عوائق � (شخص غ�� متاح، م��
� حالة من التكرار الق�ي

)، و�أنهم ��
ً

ة تمنع العالقة مث� كب��
ا � إنه إذا �ان غ�� متاح تمام�

� الوعيهم اعتقاد خ��
ألزمتهم. ر�ما ��

. أو ر�ما �
ا، لذلك لن أتألم عندما يهجر�� فلن أرت�ط �ه تمام�

� ال�� هيتحملنا و�تمسك ب�نا
� �أمن�ة الواع�ة إننا هنال�� مدفوع��

مهما فعلنا من سلوك�ات مزعجة ومتع�ة (فنتأ�د إنه أ��د ب�حبنا
ا)، ودە ب�خ�� ال�عض منهم ممكن ا ومتمسك ب�نا جد� جد�
� الت�فات المتع�ة والمطال�ات العاطف�ة و�أنهم

يتمادى ��
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�
وا تمسك اآلخ��ن بيهم، ولما دە ما �حصلش و��ت�� بيهم ب�خت��
الحال مهجور�ن، ب�تأ�د عندهم الخوف العميق إنهم هي�سابوا،
، و�ن � � ومتعب�� و�ن محدش هيتمسك بيهم، و�نهم وحش��

ء. �
مف�ش أمان لحد أو ل��

� النها�ة ب�دور حول توقع عدم وجود اآلخر
الخوف من الهجر ��

أو عدم استمرار وجودە �جوارنا ألي س�ب، فقدان للثقة إننا
هنالق�ه لما نحتاجه أو إنه ه�ستمر معانا، و�التا�� فقدان
للشعور �األمان، ودە ب�خلينا إما نخاف من الحب أو ن�شغل
�سلوك�ات منع الهجر والس�طرة ع� اآلخر ومنعه من الرح�ل

�أي ثمن.
الح��ة واالستقالل�ة

الحب رقصة تانجو ب�شاركها مع اآلخر �سالسة وتعاون عشان
ت��� متناغمة وم�سجمة.

�ل حركة من �ل طرف بتخ�� الطرف اآلخر �غ�� وضعه لحركة
تناسب اآلخر �ح�ث �حافظوا ع� التناغم دە وتطلع رقصة

حلوة ممتعة.
� التناغم والتعاون ب�خلونا مرك��ن مع �عض، م�سجم��
� وعاي��ن الرقصة ت�مل وتطول من غ�� � ومستمتع�� ومتجاو���

� الرقصة دي إحنا
وجود ال�� �عكر الصفو أو �قطع المزاج. و��

ء، �
� ع� �عض وع� �ل �� � ومنفتح�� � وتلقائي�� � مرن�� االتن��

� اإل�قاع والخطوة
ودە مخلينا قادر�ن نتعامل مع �ل تغ�� ��

� خطواتنا وحافظينها، مش بنعومة وسالسة و�أننا عارف��
، جسمنا وعواطفنا � نفكر وال نخطط وال نحسبها كت�� محتاج��

� السكة لوحدهم. � حالة ا�سجام وعارف��
وحواسنا وعقلنا ��
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، بنم�ل إننا نطبق ط��قتنا � � األنماط غ�� اآلمنة ب���� متصلب��
��

ا مهما تغ�� األشخاص ا وتكرار� � الحب ال�� نعرفها �ما �� مرار�
��

� العالقات
ت الظروف أو األحوال داخل العالقة أو �� أو تغ��

ا �ان وضعنا ووضع اآلخر فيها. بنفقد المرونة المختلفة، وأ��
� ع� الس�نار�و المرسوم

، عاي��ن الرقصة تم�� � و����� حافظ��
� دماغنا إحنا و�س وال�� مختلف عن الس�نار�و

والمكتوب ��
، عشان كدە رقصات �

� دماغ الطرف التا��
المرسوم والمكتوب ��

الحب بتاعتنا أوقات كت�� ب���� �شاز، و����� القدرة ع� ض�ط
المسافات ب�نا وحل الخالفات أو التعارضات ال�� بتواجهنا
ا�مات تجاە �عض. مفقودة، ومع الوقت ب�تم�� �الغضب وال��
� إم�� نقرب و�م�� ن�عد و�زاي الجمود هو المس�طر ومش عارف��

� الحب واالستقالل�ة. نوازن ب��
عندما نخاف نحن ال نج�د الرقص، ور�ما نحول الرقصة الناعمة

إ� م�اراة مال�مة.
� �ما توازن ال�عد والقرب والحب واالستقالل�ة ال�� ب�خلينا مرن��
� من الطفولة. لما بنقدر � األطراف ب���� � التعامالت ب��

�� �
�ك��

ق (االعتماد ع� اآلخ��ن من
�
� غ��زة التعل

نحس �األمان ب�نط��
أجل األمان والحما�ة والدعم)، و�ت�شط غ��زة التعلم
واالستقالل�ة، ب�سموا دە «تناقض االعتماد�ة». أنا �ق�ت واثق
َّ لما أحتاجك، لما هاعوزك هاالق�ك، � وجودك ودعمك ��

��
� أنطلق للح�اة ومواجهتها من غ��

عشان كدە �ق�ت مطمن إ��
َّ ضهر وسند. اعتمادي ع� وجودك � عارف إن ��

خوف أل��
� حر.

خال��
ودە ما حصلش مع األنماط غ�� اآلمنة.

النمط القِلق مرعوب من الهجر أو أي بوادر إنه ي�ساب، �ل
ق الزائد و�لغاء

�
همه منع دە �أي ط��قة، و�انت ط��قته التعل
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الذات ألجل اآلخر، حالة من االعتماد�ة العاطف�ة الشد�دة ع�
اآلخر ووجودە من أجل شعورە �األمان واالطمئنان. ر�ط
�استمرار اآلخر معاە و�القرب منه، ور�ط معاە إحساسه �الق�مة
واألهم�ة والمحب���ة. ك�� وهو فا�ر إن الح�اة الزم تكون حب
� � حب وتناغم والتصاق وعناق، وأي ابتعاد ولو قل�ل فهذا �ع��

��
ال�ارثة (ما ب�حبن�ش ومل�ش ق�مة وأهم�ة. تفك�� أب�ض و�سود)،
وأي بوادر استقالل�ة لآلخر بتهدد شعورە �األمان، و�تخل�ه ما
ب�قدرش �ستوعب احت�اج اآلخر لمساحة خاصة. المساحات
� فقدان الحب. طل�ه للقرب الشد�د ب�فهمه �ال�س�ة له تع��
اآلخر تطلب زائد وتح�م وحصار. وطلب اآلخ��ن لمساحة

�فهمه صاحب النمط القِلق رفض وطرد.
��ة ��ة الحب عال�ة؛ ال�� � المقا�ل شا�ف ��

ث �� النمط الالمك��
�
�� التخ�� عن نفسه والسماح إنه يتم ابتالعه لصالح اآلخر، ��

 اآلخرون مش ه�قدموا حاجة. �ل دە
ً

اآلخر مسألة وقت، وأص�
� ح��ته، وخالە

خالە مرعوب من االبتالع واالختناق والتح�م ��
ة. احت�اجه �قرر من ال�دا�ة إنه ي�عد و�ن مسافاته تكون كب��
األهم واألقوى هو الح��ة واالستقالل�ة وال�� ممكن �ض��

�الحب من أجلها (أنا مش محتاج حد)، ودە مخل�ه مش
اب، و�العكس ب�خاف منه، � االق��

مستوعب احت�اج اآلخ��ن ��
و�شج�عه لهم �ض�ط المساحات أو إعالنه إنه محتاج مساحة

هو �مان بيوترهم و��حسسهم �الرفض.
ات مهما �انت رقصة الحم�م�ة ق��ة وممتعة، فالناس تحتاج ف��
� أو غ�� مهتم، دە

راحة، ودە مش معناە إنه ما ب�ح�ش أو ه�م��
ء ال �

اب وابتعاد، وهذا ال�� ا، مد وجزر واق�� ء طب��� جد� �
��

�فهمه صاحب النمط القِلق. نعم هو �حتاج ال�ث�� ول�ن
افه والن��جة انتهاء الرقصة. � الضغط ع� اآلخر سيؤدي إ� است��
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ا محتاج �عرف إن اآلخر �حتاج القرب، و�ن ث أ�ض� الالمك��
ة. هو �مان محتاج �دخل العالقة ث مسافاته كب�� الالمك��
و�لتحق �الرقصة إن أراد استمرارها واالستمتاع بيها. نعم هو
، ول�ن اآلخر �حتاج اف النف�� � ا و�شعر �االست�� � يتوتر كث��
� اس��عاب احت�اجاتهم واحت�اجات � محتاج�� لوجودە. االتن��
اآلخر للحب واالستقالل�ة ومخاوفهم ومخاوف اآلخر من الهجر

أو التح�م، وعمل توازنات.
أزمة االخت�ار

� �دون و�� منا.
ا ما نع�د الما�� � العالقات غال��

��
العالقات العاطف�ة بتدينا الفرصة إننا نفهم نفسنا ونتعرف ع�
� الح�اة، ول�ن

احت�اجاتنا ومخاوفنا وق�منا وأف�ارنا وتوقعاتنا ��
تمسكنا �األنماط الدفاع�ة وس�نار�وهاتنا السا�قة بتحرمنا من
� من

االنفتاح ع� التج��ة، و�تخلينا بنجازف ب�عادة إح�اء الما��
� عالقاتنا الحال�ة أو المستق�ل�ة.

جد�د ��
� ظروف

� التعامل مع الوالدين ��
ق �انت ط��قتنا ��

�
أنماط التعل

� الوقت دە، ول�ن دلوقِت �قت
معينة، و�انت فعالة ومناس�ة ��

مش مناس�ة إننا نع�ش عالقة صح�ة مش�عة، �� بتخلينا نع�ش
� و�نفس ردات الفعل والقناعات

الواقع الحا�� �عيون الما��
واألحاس�س، و�توصلنا لنفس الن��جة.

� التعامل مع حالة رعا�ة غ��
 النمط القِلق �ان مف�د ��

ً
مث�

مستقرة وشعور شد�د �الخوف، �انت ط��قة التحفز
وااللتصاق والغضب والمطال�ة مف�دة إلج�ار األم المتقل�ة ع�
� والحضور والوجود �استمرار، ل�نه دلوقِت ��� ممكن ك�� ال��
�دمر عالقة صح�ة، و��خلينا نكرر س�نار�وهات ألحوال مش

ا (ال�� اتلسع من الشور�ة). موجودة حال��
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ث ما �ا�ش ف�ه حل قدامه قصاد ب�ئة مهملة وكذلك الالمك��
ورافضة غ�� إنه �قفل قل�ه و�عتمد ع� نفسه و��عد عن أي
� عالقة فيها قرب ومشاركة وت�ادل

قرب، ودە ما �قاش مناسب ��
مشاعر واهتمام.

� مأزق،
� أوقات كت�� ب�حطنا ��

�� �
لألسف االنجذاب العاط��

�
ب�أثر ع� اخت�اراتنا وال�� بنك�شف مع الوقت إنها ما �ان�ش ��

صالحنا، و��عمل دە �الطرق ال�� جا�ة:
• االنتقاء: بنختار حد ف�ه ش�ه من والدينا و�أننا �ال و�� نختار
من س�خ�ج أسوأ ما فينا، ول�نه رغم األلم م��ــــح ألنه مألوف
 نختار حد يتجاهلنا أو يهجرنا أو يرفضنا أو

ً
ومعروف، مث�

يتح�م فينا لنخ�ج معه أحاس�سنا �الرفض والهجر والتجاهل
واالختناق.

• ال�ش��ه: ممكن نكون مع حد ك��س ومحب، �س �شوفه
فضنا، مش � والتوقعات والمخاوف (ه�س�بنا، ه��

بنضارة الما��
�
هيهتم، إلخ)، ونت�ف معاە بنفس ط��قة تعاملنا مع الوالد ��

السابق ونكرر نفس أحداث الطفولة.
• االستفزاز والتح��ل: إننا نختار حد مختلف، �س �ستفزە
قنا ومخاوفنا �دون و��

�
�أفعالنا المعتادة النا�عة من نمط تعل

مننا، والن��جة نضطرە لردود أفعال مشابهة لوالدينا (أ��د لما
 اآلخر ي�عد)، و�تحول ش��ة ش��ة ل�سخة من

ً
هانزن كت�� مث�

الوالد والعالقة معه لل�سخة القد�مة مع الوالد.
�الط��قة دي بنع�ش نفس العالقة ونفس الس�نار�و ونفس

� �ل عالقة جد�دة.
الدور ��

� اعت�ارهم
� �حطوا �� أصحاب األنماط غ�� اآلمنة محتاج��

� �ختاروا اخت�ارات ألشخاص ال تع�د : إنهم محتاج�� � حاجت��
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� مخاوفهم، و�نهم � و�ستطيع إش�اع احت�اجاتهم وتطم��
الما��

يراقبوا تأث�� أنماطهم ع� الطرف اآلخر وع� العالقة.
 

أزمة المواعدة وال�دا�ات
ات األنماط. � �دا�ات التعارف بتظهر تأث��

��
 ب���� واضح و��ظهر االهتمام لو مهتم،

ً
النمط اآلمن مث�

معندوش أجندات خف�ة، وما ب�ح�ش األالع�ب، ب�قول عايز إ�ه
� ح�اته

ا�ة �� وه�قدم إ�ه. اآلمن ب�حب اال�ساق والت�امل وال��
� من نفسهم واستحقاقهم للحب، �لها. اآلمنون ألنهم واثق��
ب�تعاملوا �سهولة و�سالسة، ب�نفتح و�شارك معلومات عن
نفسه �ش�ل معقول ومتدرج. المواعدة مفيهاش دراما ولع�ة
. � � يه��وا أو ي�قوا لحوح�� الشد والجذب، هما مش محتاج��
. لو � � وال زنان�� � مش متطلب�� � ومرن�� � ج�دين ومهتم�� مستمع��
ث ب�تفهموا احت�اجه للمساحة واعدوا حد من النمط الالمك��
وما ب�ضغطوش عل�ه، ولو واعدوا حد من النمط القِلق ب�عرفوا

وا عل�ه. �قدموا االحتواء و�طمنوە و�ص��
� عالقة ب���� حاسس �الوحدة الشد�دة

النمط القِلق لو مش ��
� عالقة حب. ما ب�عرفش �ع�ش من غ��

ا �كون �� ونفسه جد�
عالقة (مدمن حب). �س أوقات لو اتعرضت عليهم عالقة

فضوا �حدة و�عدين ب�ندموا. كت�� دوا �ط��قة س�ئة و��� ب��
� من الرفض و��س�نوا ددوا ي�دأوا عالقات ألنهم ب��قوا خا�ف�� بي��
� هو ال�� �لمح أو �علن. أوقات ب�دعوا اال�شغال

الطرف التا��
وعدم االهتمام والالم�االة عشان اآلخر هو ال�� ي�دأ. حلمهم
ا و�ــهتم و�حتوي و�دلل و�قدر و��ت�ه ال�ب�� حد �حبهم جد�
ا، و��كشفوا � التعارف ب��قوا ودودين جد�

و�ح�� (عاي��ن أب). ��
كت�� عن نفسهم، و��حكوا تفاص�ل شخص�ة ب��ادة، و�يهتموا
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�مظهرهم �شدة، والهدف ب�كون إثارة ان��اە اآلخر والحصول
� دماغهم �استمرار: �ا ترى

ع� إعجا�ه (السؤال ال�� ب�لح ��
عجبته؟). أوقات ما ب�قدروش �ستحملوا االنتظار إن الطرف
اآلخر يتصل أو �عرض الخروج مرة تان�ة، وهما ال�� ب�تصلوا
� ب��ادة وعاي��ن � ومتعلق�� (ب�تعلقوا ��عة). ب��قوا مهتم��
� ب��ادة مع ة وترك�� �قضوا الوقت �له معاە، واتصاالت كت��
� مسؤول�اتهم، مزاجهم

�� � � ب�ه �استمرار ومهمل�� اآلخر، مشغول��
� واآلخر �ع�د و��تحسن وهما معاە. ب�مجدوا ف�ه و�شوفوە س��
بنضارة ورد�ة. و��حاولوا �حافظوا ع� العالقة �أي ش�ل ح�� لو
هي�نازلوا عن أجزاء من نفسهم واحت�اجاتهم. ب�دوا كت�� و�أنهم
علوا و�ستاؤوا و�حسوا �الظلم � � النها�ة ب��

وا الحب (�� ب�ش��
و�ندموا إنهم ضحوا). لو زعلوا أو احتاجوا حاجة ب�خافوا
. � � أو متطلب�� � أو زنان�� يت�لموا أحسن يتفهم إنهم قماص��
ة ومحدش ب�تمسكوا �اآلخر �شدة وشا�فينه فرصتهم األخ��
ث، �شوفوهم و�تكه��وا ه�حبهم. فخهم األسا�� هو الالمك��
و�نجذبوا وعيونهم تلمع و�تلخ�طوا و��قوا مش ع� �عضهم
� حالة مال�� عاطف�ة)، و��ف�وا التوترات واللخ�طة

(ب�دخلوا ��
دي إنها الحب.

� �عد
� األول، �س ب�نط��

ث ب���� حلو ومهتم �� النمط الالمك��
ق ب�شتعل عند صاحب النمط

�
� اللحظة دي غ��زة التعل

ش��ة. ��
القِلق و���دأ مرحلة المطاردة المعتادة ال��ساب قل�ه والفوز �ه
� واستعادته، وممكن �عمل أي حاجة و�قدم أي تنازالت لتحس��

ء إال الفتات. �
العالقة. والمحصلة مطاردة �اب ال ت�ت�� ���

ث ب�خاف من الحب واالرت�اط، وما ب�ح�ش العالقات الالمك��
ل العالقات العم�قة، و�قدر �ع�ش ح�اة مستقلة �سهولة، ب�فضَّ
ام، � العابرة أو المستح�لة أو ال�ع�دة عشان �ضمن إن مف�ش ال��
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ل الح�اة �دون ارت�اط. ال�عض منهم منتظر الحب�ب ا ب�فضَّ وغال��
المثا�� والحب��ة ال�� مفيهاش وال غلطة، ال�� بتحب وتق�ل
وط ومن غ�� مجهود إنه يت�لم وتع�� وتهتم وتفهم من غ�� ��
� المراحل األو�

أو �ع�� أو �طلب أو ي�ذل مجهود (عايز أم). ��
معندوش مشا�ل، عادي �قدر ي�دأ العالقات �سهولة. ب����

، و��متلك مهارات �
عندە �ار�زما و�قدر ي�ان مهتم ودا��

� إ�ه و��قدمه لهم. اجتماع�ة كفا�ة، و��عرف اآلخ��ن محتاج��
� ال�دا�ات منصت ومهتم ومستمع ج�د، ل�نه ما ب�ت�لمش

��
� األول

كت�� عن نفسه وال طفولته وال ح�اته الشخص�ة. ��
ە وتوقعاته � لمعاي�� ب�نبهر �األشخاص و��شوفهم مطا�ق��
ا، �س �عد ش��ة، ب��دأ �شوف اآلخر متطلب المرتفعة جد�
وخانق و�نه أقل من المستوى، و��دأ ي�تقدە و�حاول يتخلص
ا ألنه

�
منه و��عد، وكت�� منهم ب���� مش فاهم ل�ه. والس�ب أح�ان

ق �شطت جواە، وألنه ب�خاف من الحب
�
لما قرب وغ��زة التعل

� اإلطفاء
، ف�ش�ل آ�� و�دون و�� ب�لجأ لط��قته ��

ً
أص�

ا ب�حاول ي�عد بهدوء
�
. أح�ان � االنجذاب انط��

واالبتعاد، فب�ال��
� (إنِت ا للخالفات والمشا�ل و�نه ما ي�ا�ش شخص س�� تجن��
، أنا مش هاقدر أقدم ل��� ال�� � � حد أفضل م��

�ستح��
�
َّ وأنا ال�� مش جاهز). وأوقات ب�خت�� �

�ستحق�ه، الع�ب ��
� عشان �دفع اآلخر

فجأة، وأوقات ي�دأ عالقة مع حد تا��
للرح�ل. هو نفسه لو حس إنه مش مقبول ومرفوض من الطرف
اآلخر ب�تعامل عادي و�ن مف�ش حاجة و��قلل من أهم�ة

العالقة.
� المواعدة عشان

�مكن مهم ل�ل نمط فهم مشا�ل نمطه ��
يتجنبها و�عرف �� بتخل�ه يت�ف إزاي و��عمل إ�ه و�تخ��
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الطرف اآلخر ب�ت�ف إزاي. ومهم ألنها برضو بتدينا فكرة عن
ق.

�
� التعل

�� �
نمط الطرف التا��

أزمة تواصل
ال��� عوالم مختلفة. �ل إ�سان عالم متفرد قائم �ذاته.
احت�اجاته وأحالمه ومخاوفه وأف�ارە ورؤ�ته وتوقعاته وق�مه

اته متفردة بتفردە الخاص وتتحدث لغتها الخاصة. وح�� وخ��
ا �جب أن تكون هناك قنوات اتصال ولغة ت�سجم العوالم مع�

كة ومفهومة وواضحة. تواصل مش��
أثناء نمونا النف�� الج�د بنقدر نطور كفاءاتنا ومهاراتنا
�
االجتماع�ة والمعرف�ة واإل�سان�ة، وال�� ب�سموە الذ�اء العاط��

واالجتما�� ال�� ب�ساعد إنه ب�خ�� تواصل الناس مع �عض
أفضل ومفهوم.

� ب�عتمد ع� الو�� �مشاعرنا والقدرة ع� إدارتها
الذ�اء العاط��

�
والو�� �مشاعر اآلخ��ن واس��عابها واحتوائها. ودە ب�ظهر ��

قدرتنا ع� االستماع واإلنصات والتواصل ال��ي ولغة الجسد
ونغمات الصوت والقدرة ع� فهم األمور من وجهة نظر

اآلخ��ن ومن موقعهم.
� فيها هات وخد، ت�ادل للمكنون � اتن�� التواصل برضو رقصة ب��
� واال�سجام

والرأي والفكرة والشعور. ومعاە بيوصل شعور التال��
والحضور واالهتمام، و��تعزز الثقة والوض�ح والتوقعات.

لما األطراف تت�لم لغات مختلفة، ب�تحول االتصال إ� ضوضاء
ة، �ل واحد �د الشكوك واالنفصال والح�� � وت��� م���ا �شاز، و���
، �ل طرف ب�ت�لم لغة مش �

� عالم ومش قادر يوصل للتا��
��

، والعص��ة والتوتر ب�تصاعدوا مع الوقت. �
مفهومة للتا��
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� ردود و�أننا
� رد أو بنال��

أوقات بنع�� عن ال�� جوانا ومش بنال��
� ردود اآلخ��ن فيها شفقة أ��� منها

ما ا�سمعناش، أو بنال��
، و��حسسنا أ��� �الوحدة � حالة األلم أ���

مواجدة، دە ب�س�بنا ��
والغ��ة.

هدف التواصل التفهم، الناس ب���� عايزة تفتح قل��ــها عشان
يتفهموا، وعشان دە �حصل عاي��ن قلوب �سمعنا وتحسنا.
أوقات مش ب���� قادر�ن نفتح قل��نا لحد ألن �ل ال�� يهمهم
تقض�ة الواجب. بنحس إن الهدف احت�اجهم (إنهم �حسوا إنهم
عملوا ال�� عليهم). وأوقات ب���� مش عاي��ن نفتح قل��نا عشان

�سمع اآلخ��ن ألن �ل ال�� يهمنا إحنا، إننا نفوز و�س.
�
عشان أقدر أفهم اآلخ��ن محتاج أفهم نف�� واحت�اجا��

ومشاعري. وعشان أفهم نف�� محتاج جهد و��ار واستمرار
: ي وأسأل نف�� � وتفك��

وهدوء، محتاج أوقف دما��
- أنا حاسس ب��ه؟

ا عن األف�ار؟ - إ�ه ال�� ب�دور جوا�ا �ع�د�
- ال�� حاسه دە ب�قول �� إ�ه؟

- أنا عايز إ�ه مش عندي؟
- �مكن محتاج أمان واتصال وحم�م�ة، أعمل إ�ه عشان أحقق

دە؟
�دون القدرة ع� اإلجا�ة ع� األسئلة دي مش هاعرف أتواصل
� سلوك�ات عب��ة

، وهادخل �� � مع اآلخر وال أوصل له رسال��
ار. ة ال تخدم أحد، �العكس ممكن �س�ب أ�� م��

اته مهما �انت محتاج أسأل كذلك وأنا �استمع لآلخر وتعب��
� �ل لحظة:

، خلف هذا السلوك وال�الم �� نف��
- هو محتاج إ�ه؟

- حاسس ب��ه؟
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- خا�ف من إ�ه؟
- زعالن من إ�ه؟

- موج�ع من إ�ه؟
� احت�اجه وأطمنه؟ - مع �ل سؤال: أت�ف إزاي عشان أل��

�دون دە مش هنفهم اآلخر، وهن�شغل �الظاهر من السلوك
� غلط. � صح وم�� وم��

ق بتأثر ع� ط��قة التواصل دي.
�
أنماط التعل

النمط اآلمن متصل مع نفسه، وعارف عايز إ�ه وزعالن من إ�ه،
وعندە أسال�ب تواصل توك�د�ة، ب�قول ال�� عايزە ومزعله �ش�ل
� وجسدي

واضح وم�ا�� ومحدد، وعندە تعاطف وتواصل لف��
ج�د ب�خل�ه �فهم اآلخر ووجهة نظرە و�تفهم سلوك�اته

واحت�اجاته ومخاوفه، �ل دە ب�خ�� التواصل معه ج�د وفعال.
� إنه يتحب وخا�ف من

� نفسه و��
النمط القِلق ألنه مش واثق ��

�ط ق�مته وأهميته �قبول اآلخ��ن له، دە ب�ظهر الرفض و�نه ب��
ا � ط��قة تواصله معاهم، فبتالق�ه ب�مدح اآلخ��ن كت�� جد�

��
 شا�فينهم �ش�ل

ً
وأوقات �ش�ل م�الغ ف�ه، �مكن ألنهم فع�

�
م�الغ ف�ه أو إنهم ب�تق��وا لهم، أو �مكن ألنهم عاي��ن مديح ��

� إن اآلخر ما �كو�ش المقا�ل يؤكد ذاتهم، أو �مكن ب��قوا خا�ف��
ب�حبهم عشان كدە ب�تعلقوا ب�ه و��مدحوە �ش�ل مستمر ع�
� تواصلهم

. �مان ب�ظهر �� أمل إن دە �خ�� اآلخر �حبهم أ���
� الحم�م�ة والقبول والتجاوب واالهتمام تجاە

الرغ�ة العال�ة ��
� اه�� اآلخر، و��طالبوە إنه �ظهر درجة عال�ة من التطمينات وال��

� التح�م
� رغ�اتهم ��

� المقا�ل، و��ظهر ��
والحب واالهتمام ��

ق المستمر.
�
ة الشد�دة والتعل والس�طرة والغ��

ء كب�� وضخم والمع ومتحرك ودرا�� �
� تواصل القِلق �ل ��

��
ء آخر سواە. �

� أي ��
ء و�ل�� �

ي�تلع �ل ��
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� � �
اتهم ق��ة ودرام�ة ومل�انة م�الغات، أوقات هجوم�ة تعب��

�ك ال�� قدامهم. وعن�فة، وأوقات منهارة وضع�فة، ودە ب��
ة، و��كتفوا �التلم�حات وانتظار إن الطرف طل�اتهم مش م�ا��
سلوها �اف�ة إن اآلخر �فهم، و��فتكروا إن اإلشارات ال�� ب��

اآلخر �فهم.
�مان ألنهم ب�فكروا كت�� و��عملوا س�نار�وهات واإلشارات ال��

� ل�ل ال�� تم جوا مخهم هما �مان
سلوها �� الملخص النها�� ب��

ب�فتكروا إن ت�فات اآلخر الظاهرة إشارات لس�نار�وهات
وحسا�ات أخرى مشابهة ل�� عندهم، و�التا�� ردود أفعالهم

� الخ�ال.
� ع� حاجات �� � أغل�ه مب��

وتواصلهم ��
� بتحل�ل لغة وألنهم ب�قلقوا من الغموض والتقل�ات مشغول��
اضات، وأي لخ�طة الجسد والهمسات وما وراء ال�الم واالف��
ا والزم �القوا إجا�ة مفهومة وحل عشان عجهم جد� � وتناقض ب��
�حوا. و�مكن دە مع تصع�دهم ألي مش�لة تظهر ورغبتهم �س��
الفور�ة لمناقشتها عشان �طمنوا ومحاوالتهم التأ�د والتدقيق

. � � ونكدي�� هو ال�� ب�خ�� اآلخ��ن يوصفوهم ب�نهم زنان��
ث مش شا�ف فا�دة لحاجة، ألي � المقا�ل النمط الالمك��

��
طلب أو اتصال أو لفت ان��اە أو �الم أو تعب�� أو تصع�د،
و�توقع الرفض أو الالم�االة أو العقاب أو القمع، و�ن العالم
� مش

عبء ومتطلب وخانق. وألن قرارە �ان مف�ش فا�دة و���
عايز حاجة من حد ومش عايز حد �كون له حاجة وال س�طرة
� ط��قة تواصله برضو، إنه �قلل ردود أفعاله

، ظهر دە �� َّ ع��
� له، إنه يتجنب و�حت��ــها و�تجنب الخالف واالن��اە السل��
األح�ام والرفض واللوم، هو ما ب�ح�ش االعتذار، ال ب�عتذر وال

ف �الخطأ لآلخر، ب�ساطة �ل دە معناە إنه هيتعاقب. ب�ع��
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� المشا�ل وتجاهلها
ث �� عدم الت�لم �� أشهر ط��قة لالمك��

� من وتغي�� المواضيع واال�سحاب الجسدي والنف�� والذه��
اف �الخطأ �ش�ل اض والرفض لالع�� المواقف، والهروب واالع��
آ�� عشان �حافظ ع� مساحته النفس�ة و�نظم انفعاالته،
والهدف تهدئة االحت�اجات والشعور الداخ�� �عدم ال�فا�ة،
، أو إنه يتعرض للرفض أو الهجر. وتجنب األح�ام عل�ه �التقص��
�رات و�فراغ المضمون عشان قنا�ل الدخان والحوارات والت��
ا عن عي��ه، و�لقاء اللوم ع� اآلخ��ن �ش�ت االن��اە �ع�د�
والظروف وس�لة مهمة عشان ي�عد المسؤول�ة عن نفسه لما
يتعرض للنقد. الزم �كون ف�ه ك�ش فداء أو قنا�ل الدخان، أو
ا دي حاجة �س�طة ي�دأ �قلل من أهم�ة ال�� حصل (ال ال أ�د�
ملهاش الزمة)، أو ينكر ال�� حصل (�ل حاجة تمام)، أو �شوهه
اع قصة تان�ة)، أو �سخر من اآلخ��ن ع� ط��قة تفاعلهم (اخ��
�ن الموض�ع كدە ل�ه)، �ل دي طرق مع المش�لة (إنتم مك��
ث، ألن ع فيها الالمك�� هروب من مواجهة المشا�ل ال�� بي��
� النها�ة ملهاش الزمة

� النها�ة فشله أو إنها ��
�� � المواجهة تع��

فل�ه نواجه.
ات الوجه، ودە � ال�الم وتعب�� َّأثناء التواصل ب�ظهر تناقض ب��
� نفسه، هل �صدق ال�الم و�

� �شك ��
ب�خ�� الطرف التا��

ات الوجه؟ ودە ال�� ب�خ�� اآلخ��ن �كدبوهم. تعب��
�
ش وما ب�قولش ال�� جواە، ب�كت�� أثناء النقاش برضو ما ب�ع��

�التلميح فقط، وأوقات كت�� مشغول �الدفاع عن نفسه و�نه ما
ي�ا�ش إنه مق� أ��� من إنه �ع�� عن ال�� مزعله وال��

محتاجه.
ات األنماط هما: � تظهر فيهما تأث�� � الحق�قة، أهم منطقت��

��
التواصل (القدرة ع� التعب�� �ش�ل أدق)، والتعامالت اإل�سان�ة.
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ودە بيوضح احت�اج �ل األطراف �ش�ل قوي لمعالجة قدراتهم
ع� التواصل وال�� ب��دأ من قدرتهم ع� التعب�� عن نفسهم

�ش�ل ج�د.
�ل طرف �حتاج أن يتعلم ك�ف �ع�� عن احت�اجاته ومخاوفه
�ش�ل ج�د، و�حتاج أن �عرف ك�ف تؤثر عل�ه ط��قته السا�قة
ا ال دا�� لها، وك�ف تؤثر ع� وتعرقله و�س�ب له ولآلخر ضغوط�

استق�اله وتعامله مع احت�اجات ومخاوف الطرف اآلخر.
النمط القِلق عندە مجموعة مشا�ل بتأثر ع� عمل�ة التواصل:
هو �الرغم إنه عارف هو عايز إ�ه وخا�ف من إ�ه �س ما
اته غاض�ة ب�عرفش �ع�� �ش�ل م�ا�� وواضح وهادي، تعب��
ة، و��ختلق مواضيع أخرى جان��ة يتخانق عليها، أو وغ�� م�ا��
ما ب�ت�لمش و��س�ب اآلخر �خمن ولو ما عرفش لوحدە يرجع
يتهمه. �مان أثناء التعب�� بيهاجم و�أمر و�س�طر ع� عمل�ة
التواصل وما ب�سمحش إنه �سمع، �سمع �جد عشان �فهم
اف أو اآلخر وال�� ب�حصل، مش �سمع ال�� عايز �سمعه (اع��
تأ��د أو اعتذار أو موافقة ألوامرە). أوقات المشاعر بتغل�ه
ف�ع�� �غضب واتهام شد�د أو انه�ار و��اء شد�د و�تحول األمر
أمام اآلخر من حل لألزمة األو� إ� التعامل مع الموقف الراهن.
وسواء الموقف دە اتحل أو ما اتحلش فاألمور السا�قة عل�ه
والمس��ة ل�ه ما اتحل�ش ألنها ب�ساطة ما تمش التعامل معاها

�ش�ل ج�د.
النمط القِلق محتاج �فهم تأث�� نمطه إنه ه�خل�ه حساس
ات ب��ادة، و�نه أوقات ه�ف� ت�فات اآلخر �ش�ل للتغ��
خا�� إنها تجاهل أو إهمال أو رفض، و�نه ب�حتاج تطمينات
، و�التا�� هو محتاج �فكر نفسه إن دي � وحب كت�� ش��ت��
، و�ن أفضل حل � مشا�ل �ال دا��

طب�عته ال�� ممكن تورطه ��
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� � �
� التواصل، إنه ما

هو التواصل الج�د. و�نه �مان عندە مش�لة ��
� مشا�ل جان��ة ملهاش الزمة، إنه ما

ب�قولش، إنه ب�دخل ��
ش �ش�ل م�ا�� وهادي، إنه بيهاجم، إن انفعاالته بتدخله ب�ع��
� سلوك�ات ال تف�دە، إنه غ�� قا�ل لما �قدمه اآلخر من توضيح

��
وحات أو تطمينات، إن جزء كب�� من دە ب�حصل �س�ب أو ��
ات نمطه (وارد إن اآلخر والواقع �كون م�س�ب �ش�ل تأث��
� ودي مهمة تان�ة أمام صاحب النمط القِلق و��

أسا�� أو جز��
، �

 �س�ب اآلخر وال �س�ب مخاو��
ً

التف��ق، ال�� ب�حصل فع�
ودي برضو حلها التواصل الج�د).

أزمات االهتمام والرعا�ة
العالقات بتقدم إش�اعات لمست��ات متعددة من االحت�اجات
العاطف�ة، منها الرعا�ة واالهتمام واألمان والدعم واالحتواء
ها، �س ممكن تكون عندنا والمساندة واالنتماء والتقدير وغ��
� ال�� بنطل�ه من اآلخ��ن. أوقات بنطلب

توقعات غ�� واقع�ة ��
منهم إنهم �لبوا لنا �ل حاجة وأي حاجة وطول الوقت و�الش�ل
ال�� عاي��نه، أو إنهم �حسونا �استمرار أو �حسوا مشاعرنا
وا المشاعر السلب�ة ال�� جوانا، إنهم و�فهمونا �الظ�ط، إنهم �غ��
ا �شوفونا، إنهم �ستجيبوا لنا �استمرار، إنهم و�نهم و�نهم… أ��
�ان ال�� عاي��نه، ب�تم�� �كونوا قد توقعاتنا، �س لألسف ما
ب�حصلش. توقعاتنا غ�� الواقع�ة وأوقات أنان�تنا وا�شغالنا
�
�احت�اجاتنا دون إدراك لواقع اآلخر واحت�اجاته بي�س�بوا لنا ��

، وال�ث�� من اإلحساس �الخذالن والتعاسة. إح�اطات كت��
عشان تقدر تحب وتتحب �جد إنت محتاج:

• القدرة ع� طلب الرعا�ة واالهتمام واستق�الهم ومنحهم.
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• القدرة أن �شعر أنك تمارس الحق�قة �دون خوف من الرفض،
� كدە

و�نك �كون عندك من القبول ال�� �خ�� الطرف التا��
برضو.

• القدرة ع� المفاوضة وحل التعارضات، ودي محتاجة مرونة
للتعامل مع التوقعات والعق�ات.

النمط اآلمن هو األ��� قدرة ع� الحم�م�ة واالهتمام والرعا�ة
ألن عندە القدرات دي، ب�قدر يتواصل و�تصل و�ندمج و�ــهتم،
� و�كون نفسه من غ�� ما �خاف من

ب�قدر ي��� طب��� وتلقا��
� توقعاته، ب�قدر

الرفض، ب�قدر �كون مرن كفا�ة وواق�� كفا�ة ��
�قدم االهتمام لآلخ��ن، و��قدر �ق�لهم �مان، و��قدر �شوف

احت�اجاتهم و�وصل معاهم لحلول وسط.
ث هو األقل قدرة ع� االستجا�ة الحت�اجات النمط الالمك��
ات السلب�ة لت�فاته الالم�ال�ة اآلخر ودعمه، وغ�� مهتم �التأث��
ا وغ�� حساس والالمهتمة ع� الطرف اآلخر، هو مهمل عاطف��
، و��ظهر ميوله � الحت�اجات اآلخر للقرب والرعا�ة والتطم��
لالبتعاد عن الطرف اآلخر أو عمل مسافة عن ط��ق عدم
� واالبتعاد الجسدي وتقل�ل االهتمام واالن��اە

التواجد العاط��
ا، وغ�� )، �مان ب�م�ل إنه �كون أ��� تح�م� �

(االنفصال العاط��
� �عض األوقات ب�تب��

متعاون ومه�من ع� العالقة، ل�ن ��
ث دور الوالد للطرف اآلخر و��قدم الرعا�ة �ش�ل قهري. الالمك��
ا �ش�ل مفرط، ودە أصحاب النمط القِلق هم األ��� اهتمام�
� محاوالتهم المستميتة للحفاظ ع� العالقة و�رضاء

ب�ظهر ��
اآلخر ��افة الطرق. مخاوفهم من الرفض والهجر بتخليهم
ات المزاج�ة لآلخر، ودە � تقد�م الرعا�ة ومراق�ة التغ��

ي�الغوا ��
ا
�
ب�خليهم يهتموا �اآلخر ع� حساب نفسهم. هما �مان أح�ان
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ا ب�ت�نوا
�
ي�بنوا دور الوالد و��قدموا الرعا�ة �ش�ل قهري، وأح�ان

دور الطفل و��طلبوا الرعا�ة واالهتمام �ش�ل زائد وقهري.
أصحاب النمط اآلمن ب�شوفوا العالقات (االهتمام والرعا�ة) من

�اء ف�ه). منظور الوفرة (الخ�� كت�� و�ساع ال�ل و�لنا ��
النمط القِلق ب�شوف العالقات من منظور الندرة (من منظور
ا احت�اجاته: أنا عايز. أنا محتاج)، أي حاجة مش كفا�ة، دا�م�
� و��شت�� إن

ا محتاج ومش ش�عان ومش مستك�� ناقصة، دا�م�
�ل ال�� ب�قدمه اآلخر قل�ل ومش عاج�ه (ما بتهتمش، ما
، عمرك ما اهتم�ت). هو َّ �

� ومش سائل �� ، سايب�� �
بتلب�ش طل�ا��

� وجدانه النف�� إنه ممكن
�استمرار ي�حث عن الم��د وال�� ��

� أي لحظة وألي س�ب، و�أنه �أ�ل وال �ستطيع تخ��ن
�� �

�خت��
� حالة

الفائض، هو �ستهلك ما �أ�له و�استمرار، و�التا�� هو ��
�
ا غ�� �ا�� � واآلخر دا�م�

ج�ع دائم ال �شبع، و�التا�� هو غ�� را��
� هذە الحالة من

ومق� ومهمل وغ�� مهتم وهو الم�س�ب ��
الغضب وعدم الرضا.

ث ب�شوف الوقت والمساحة والموارد من منظور النمط الالمك��
 الوقت

ً
)، مث� � � بتاع�� الندرة برضو (ممتل�اته ومواردە. حاج��

� التعامل مع اآلخر ب����
� أنا)، و�� � ومساح�� والمساحة (دە وق��

، لو �ق�ت � : «أنا أو إنت، مش هينفع إحنا االتن�� المعادلة ��
». مع �

� ومواردي واحت�اجا�� � ومساح�� معاك هتخصم من وق��
اف والعبء والضغط ألن ما � ث ب�حس �االست�� الوقت الالمك��
ە خصم من مواردە هو، ودە ب�حسسه �عدم الرضا �قدمه ب�عت��
ا و�ن الطرف اآلخر هو المش�لة ألن مف�ش حاجة بتكف�ه أ�ض�
� أو (لما نحس �العجز عن تلب�ة احت�اجات اآلخ��ن - مش �افي��
� احت�اجنا للقرب ون�عد، لما �شوف

مش متقدر�ن - بنقفل ونل��
مشاعرهم المتصاعدة وغضبهم وعص�يتهم بنفتكر طفولتنا
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المؤلمة و�نهرب ألننا ب�تخ�ل رفضهم لنا و�ننا مش كفا�ة، أو
� � ع� أطراف أصا�عنا ح�� ال نزعجهم ون��� من�مش��

نم��
� ح�� ال نتعرض لإلحساس �مشاعر القهر والعجز ومنعزل��

والتعرض للهجوم).
�
النمط القِلق �علم أن الوالد (أو اآلخر) موجود �دوام جز��

ا)، وقناعاته إنه مش ه�حصل ع�
�
ا وغائب أح�ان

�
(موجود أح�ان

� العالقة، أو إنه مش هيهتم ب�ه خلته �قرر
� من اآلخر ��

ما �ك��
أن �أخذ �ل ال�� �قدر عل�ه، عشان كدە ��� متطلب �استمرار
� لل�ث�� من القرب واالهتمام والمديح والحب والتطم��

واالحتواء، وخلته �عمل أي حاجة لجذب االن��اە واالهتمام
سواء �سلوك�ات احتجاج غاض�ة أو سلوك�ات استجداء وتقرب
واستدرار للعطف والشفقة (دە ال�� نفعه واتعود عل�ه وهو
� التعامل مع الرعا�ة المتقل�ة)، لألسف القِلقون مش

طفل ��
ب�عرفوا �طلبوا االهتمام والقرب �ش�ل م�ا�� (لو مهتم كنت
 من دە ب�خلقوا مشا�ل �ال دا�� كتغط�ة

ً
عرفت لوحدك)، و�د�

� �الغضب من ضعفهم ع� احت�اجهم، وألنهم �مان حاس��
� �الغضب من اآلخر ألنه ال يهتم واحت�اجهم لآلخر، وحاس��
ومش ب�ديهم ال�� محتاجينه، �ل دە ب�خ�� ن��ات غضبهم
ا إنهم ما ب�قدروش �ستق�لوا متصاعدة وم�شا�كة. المش�لة أ�ض�
االهتمام واالحتواء والرعا�ة �ش�ل ج�د، ال بيهدوا وال ب�طمنوا
وال ب�ن�سطوا منها. ون��جة �ل الغضب والتصع�د دە، إن
الطرف اآلخر بيهرب و��بتعد عنهم دون حصولهم ع� ال��

عاي��نه، و��س�ب جواهم أحاس�س اإلح�اط والخذالن والخوف.
ث عارف إن الوالد (أو اآلخر) غ�� موجود وال من��ه وال الالمك��
مهتم، وعشان يتعامل مع الموقف دە و�حس �األمان قرر إنه ما
� تلب�ة احت�اجاته، و�نه

�عتمدش ع� العالقات وال ع� حد ��
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�
� قرارة نفسه ب�توقع إنه مش

�عتمد ع� نفسه �س. هو ��
ه�حصل ع� االهتمام والرعا�ة ال�� عايزهم، و��توقع الخذالن

والرفض، ومش عايز �حتاج حد (أطلب مساعدة من حد ل�ه ���
� يوم احتاج حاجة من حد ما

ما دامت مش هتحصل)، ولو ��
� كنت � �التلميح (لو بتحب��

ب�قدرش �ع�� �ش�ل م�ا�� و�كت��
� لوحدك من غ�� ما أت�لم)، ودە ب�خل�ه �شعر إن فهمت��
� ، و�نه ما �قدرش �ل�� العالقات عبء، و�ن اآلخ��ن طل�اتهم كت��
�
�ل الطل�ات دي (هو ما ب�اخدش حاجة ومش محتاج حاجة و��

المقا�ل عل�ه مطال�ات عاطف�ة بتخصم منه ومش قادر �لبيها
لهم).

النمط القِلق محتاج �عرف إن احت�اجاته أ��� من العادي، و�ن
تلب�ة احت�اجاته من ح�ث ال�م والقوة واالستمرار�ة صعب ع�
أي حد، و�نه محتاج يتعامل �ط��قة أخرى وموارد أخرى
للحصول ع� اإلش�اع أو حل المش�لة من أصلها، و�ن مطال�اته
�
تكون معقولة، و�نه �طلبها �ش�ل م�ا�� وعدم الدخول ��
، و�نه يتعلم قبول اإلش�اعات المقدمة. خناقات لها تأث�� عك��

، و�نه محتاج
ً

ث محتاج �عرف إن ال�� ب�منحه قل�ل فع� الالمك��
، و�نه �مان محتاج يتعلم ي��� م�ا�� و�تعلم �طلب �قدم أ���

احت�اجاته.
التعامل مع الخالفات

ء ما �
ر�ما الحب هو أن �شعر �األمان مع أحدهم، من لد�ه ��

ء ما نقدمه له، الحب هو ما �جعلنا نكون �
�قدمه لنا ولدينا ��

ال�سخة األفضل من أنفسنا.
الحم�م�ة �� اإلحساس �القرب من شخص آخر ع� مست��ات
متعددة، ب�تكون من معرفة اآلخر ومعا�شته، و�� عمل�ة
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متحركة مش ثابتة.
عدم قدرة أحد ع� استخدام اآلخر كقاعدة أمان ومصدر
، مالذ آمن ب�قلل القرب واالتصال والحم�م�ة، � للراحة والتطم��
� العالقة

ات إ�جاب�ة �� � خ��
ا �� ا واندماج� دە ب�خليهم أقل انفتاح�

� لتأث�� سلوك�اتهم عل�ه، مع اآلخر، و�التا�� ب��قوا مش حساس��
وال�� مع الوقت �قلل النمو والشغف الستكشاف العالقة
وتط��رها و�عمق االختالفات. ومع تقلص الحم�م�ة �قل
� الحفاظ ع� العالقة

ام، أو محاولة اإلصالح، أو الرغ�ة �� � االل��
الزوج�ة أو تحس�نها، أو خلق الب�ئة المناس�ة لحل ال�اع. �ل
األطراف بتحس �الضيق لما يناقشوا مشاعرهم واحت�اجاتهم،
� سلوك�ات مدمرة

و��حسوا �االنفصال عن �عض، و�ي�شغلوا ��
زي الم��د من التجن��ة واالنعزال أو الغضب العارم والتصع�د.

�ل العالقات فيها اختالفات، �س ط��قة إدارة االختالف ��
المهمة وال�� بتفرق عالقة عن أخرى. الحل الج�د للخالف
ود ال�رب � ود قوة العالقة وحالة الرضا فيها، وعدم الحل ب�� � ب��

ا�مات و�عرض العالقات للخطر. وال��
ق (الرا�طة العاطف�ة) ما ب�ظهرش أثناء شهر العسل،

�
تأث�� التعل

ل�ن ب�ظهر �شدة أثناء األزمات، أثناء تعاملنا مع الخالفات ال��
ب�نا و�زاي ب�تعامل مع اآلخ��ن وال�� �� �قا�ا تعامالتنا مع

الوالدين أثناء ال�روب والخالفات.
عايز تعرف نمطك، شوف وقت الخالف وال�روب بتعمل إ�ه:
 بتحاول توقف الخناقة وتهرب منها

َّ
؟ و� � َّب���� هادي زي اآلمن��

؟ و� � ث�� � زي الالمك��
وما �شاركش مشاعرك الحق�ق�ة وتخت��

بتع�� صوتك وت�خ و�شتم و�سب وتلعن وتحاول ت��� متح�م
� � و�تهدد (طلق��

ومس�طر وناقد وساخر و�تمارس عدوان لف��
؟ � أو هاس�ب الب�ت) وتحاول �شد االن��اە �أي ط��قة زي القِلق��
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� صفاته ناقد ومتصلب ومت�اعد، ب�فتقد
ث �� النمط الالمك��

الثقة والمرونة، الحب خطر ومخ�ف، خا�ف من االنكشاف
ا ما ب�دافعش عن نفسه والضعف أو الخوف من األذى، غال��
� ومتح�م،

و��تجنب الخالف و��لوم نفسه لو اآلخر عدوا��
ب���� هدفه الرئ��� تجنب الخالف والمشا�ل، ودە ال�� ممكن
ث ب�تخذ �خ�� اآلخر �س�طر ع� العالقة، و�خ�� الالمك��
القرارات ال�� ت��ــــح دماغه من الزن والمشا�ل، و�تخل�ه �س�سلم
ش عن انزعاجه وال ال�� عايزە، بتخل�ه �كتم مشاعرە وما ب�ع��
� ثورات غضب

ا ب�نفجر ��
�
و�حس �الوحدة داخل العالقة، وأح�ان

غ�� مناس�ة وفجائ�ة.
ث أثناء الخالفات إما ب�قفل أو بيهرب منها ومن الالمك��
ا أو ب�حاول ين�� الخناقة � جد�

المشاعر السلب�ة أو ب���� عدوا��
�دري �دري، أو ممكن ينفذ لآلخر �ل ال�� هو عايزە فقط عشان
�ــــح من الزن. هو عايز يتجنب الخالفات �الطرق دي، �س �س��
� اآلخر

أ�عد نف�� عن المش�لة أو ألغيها. ودە ألنه مش واثق ��
، ودە ب�خل�ه

ً
ودعمه و���عد عنه وما اتعودش �طلب دعم أص�

أثناء الخالف ب�حس �ضغط االنفعاالت ومش مستحملها، وألن
�ال�س�ة له مف�ش فا�دة و�ن اآلخر مش ه�حس وال هو قادر
�فتح قل�ه ب�لجأ للحلول ال�� �عرفها للتعامل مع مشاعرە،
ب�حاول �اخد مساحة و�نعزل و��عد، والن��جة مف�ش حل

، وال�اع ب�ستمر أو ب�تم تجاوزە دون حل. � مقبول لالتن��
ا لالن��اە ح�� ولو النمط القِلق أثناء الخالفات ب���� أ��� تطل��
 و��ستخدم أسال�ب عدوان�ة

ً
، �عمل مش�لة مث� � �ش�ل سل��

�
� عمل�ة تصع�د ر�ما تنطلق من صفر لم�ة ��

وعص��ة وغاض�ة ��
� الخناقة (�جر ش�له).

لحظة بهدف إج�ار اآلخر ع� الدخول ��
خوفه ب�خل�ه متح�م وغ�� متوقع، ب�لوم اآلخر و��نتقم (إنت
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ە � وأنا هاوجعك)، ممكن �حاول إصالح اآلخر وتغي�� وجعت��
� سلوكه وح�� أف�ارە، ألنه خا�ف اآلخر �س��ه أو

و�تح�م ��
يرفضه ومش متأ�د من استمرارە. عشان كدە أثناء الخالفات
كز ع� محاولة إ�قاء اآلخر �أي ش�ل (خاصة لو األمور ب��
ا فب�حاول �لم الدور)، وال�ش�ث �ه و�صالح اتصعدت جد�
العالقة وحل المش�لة ح�� ولو ع� حساب نفسه عشان �قلل

توتراته وخوفه.
� ب�صعدوا القِلقون �سهولة ب�ثاروا، ومع تدفق األدر�نال��
� غضب دوار، �غضبوا ودماغهم �شتعل

المشا�ل و��دخلوا ��
� � ومتغاظ�� �الغضب والس�نار�وهات تزودە و��قوا مستائ��

و�ستمروا يهاجموا ح�� لو اآلخر افتكر إن الموض�ع خلص، هو
� حب

�� � وا مش واثق�� �ال�س�ة لهم ما ب�خلصش، ودە ألنهم ك��
ووجود اآلخر، ب��قوا متحف��ن طول الوقت وعاي��ن احتواء
� مستمر، ول�ن أوقات كت�� ما ب�عرفوش �طلبوا، وحب وتطم��
فضوە ولو طلبوا ب�غضبوا أ��� إنهم طلبوا، ولو اتعرض احتواء ب��
� الغضب أ��� وأ��� والهجوم، واآلخر

و�قاوموە و�ستمروا ��
� الخناقة، ل�ن النمط القِلق

ب�حاول يتجنبهم وما �دخلش ��
ب�عت�� دە ابتعاد ورفض فب�غضب أ��� وأ��� و�ستمر الدراما.

ا مس�ئة ومتطل�ة النمط الخائف عالقاته قلقة وفوض��ة وغال��
ث والقِلق أثناء ا ب�ظهر سمات الالمك�� وتفتقد الثقة، غال��
ة وعن�فة الخالفات، العالقة مع اآلخ��ن ب�تعرض لتقل�ات كب��
� خناقة

وال�ث�� من األلم والمعاناة. الخائف ممكن �دخل ��
عن�فة و�صعد وفجأة �قفل و�نفصل و��عد و�عمل سلوك�ات
غ�� متوقعة، ممكن يتخانق ع� أتفه حاجة و�صعد �عنف
� الخناقة معاە أو ت�مل إال

وغضب أع�، وصعب �ستمر ��
وهتتوجع �أي ش�ل، والن��جة مف�ش حل فعال وهت�ت��
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� �شدة �دون إصالح أو ح�� � مجروح�� الخناقة وطرف أو االتن��
ا (انفصاالت نها�ة الئقة �ساعد ع� عودة العالقات الحق�

ا). عاصفة ومؤذ�ة للجميع دوم�
حل الخالفات

� لفهم مشاعر
القدرة ع� التناغم بتخلينا ن�ذل مجهود حق���

� � صح وم�� � بتغ�� اآلخر أو م�� اآلخ��ن، بتخلينا مش مشغول��
غلط، بتخلينا نقرب منه �شغف وفضول وقلب مفت�ح، ب����

� تمام الحضور النف��
� و�� � وعاطفي�� � ومندمج�� متجاو���

��امل أنفسنا، ب�كون عندنا الشجاعة إننا ندخل عالم االنفعاالت
�
سل له رسالة: «أنا هنا ألجلك، ومهما حصل أنا �� مع اآلخر، ب��

ضهرك»، إنه آمن معانا، إنه م�شاف ومسم�ع ومحسوس
ومفهوم ومهم ومتقدر وفارق معانا، وسعادته تهمنا، ووجودە

محبوب ومرغوب.
ا لخالفاتهم، ا، واألقل تصع�د�

�
المتناغمون هم األقل خالف

ا. ا وثقة ونمو� ا منها، وهم أ��� تناغم� واألسهل واأل�ع خروج�
� �التهد�د، واإلحساس أثناء الخالفات ب���� مثار�ن وحاس��
�
�د الشكوك �� � �التهد�د ب�حصل ألي س�ب مهما �ان تافه، و���

� حالة دفاع�ة هدفها حما�ة
� العالقة، وهنا بندخل ��

اآلخر و��
� دورة

الذات، وممكن نصعد الحالة لدرجات عال�ة وندخل ��
الخوف (الهجوم�الهرب)، وهنا الدن�ا بتولع، إحنا تحت رحمة
برنامج النجاة من التهد�د، برنامج الخوف، ب�تجمد، ما نقدرش
� وال قادر�ن �ستخدم � أو م�دع�� ننفتح ع� اآلخر وال ن��� مرن��
داد صع��ة لحل � المنطق أو الواقع لحل األزمة، واألمور ب��
الخالف، و�رغم إن دە الوقت المهم لتهدئة الذات واحتوائها

وأخذ وقت مستقطع ما بنعرفش.
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أثناء الخالف ُ�فقد التناغم ال�� �ان موجود و��حصل انفصال
. �ل طرف عايز هو ال�� ي�سمع، ب�دافع عن االتهام نف��
� الغلط، حالة �شاز وانفصال � الصح وم�� و��تهم، مشغول �م��
وفقدان لإل�قاع والمزامنة، والرسالة المرسلة: «أنا مش سامعك
وال شا�فك وال فاهمك وال حاسك، أنا �ع�د، أنا برە مجالك

النف�� و�ع�د عنك»، و�توصل لآلخر واضحة.
� بتحل

ا للتناغم واالتصال العاط�� القدرة ع� العودة ��ع�
ات الخالف، ومع تكرار حل الخالفات �ش�ل ج�د بتقل ف��
داد الثقة إننا مش هنفقد اآلخر مهما � ال�شاز أثناء الخالفات، و���
� حدث، ونثق إنه هيهتم ألمرنا ومصالحنا ح�� و�حنا مختلف��

. � ومتعارض��
ة وق��ة ور�ما العالقات الم�سجمة طب��� بتواجه خالفات كت��
� الحل. لما الخالفات

ها، ل�نها األ�ع واألسهل �� أ��� من غ��
بتك�� و�تكون ق��ة، الثقة بتضعف و�نصبح أ��� هشاشة للتأث��

� للخالف و�نحس �التهد�د، ل�ن مع الحل بتعود أقوى السل��
ا. ا وا�سجام� وأ��� تناغم�

أزمة غضب
ە ونفهمه أنه ة، منها إنه رد فعل لما نعت�� الغضب له أس�اب كت��
� أو الجسدي أو لمواردنا أو ل�� بنحبهم

تهد�د لوجودنا العاط��
أو إلح�اطاتنا أو لشعورنا �األلم أو اإلهانة. إحنا ممكن نحس
، أو ممكن �شوف التهد�د أ��� من �

�التهد�د ح�� لو مش حق���
، و�التا�� �ش�ل اندفا�� ننفعل �غضب عارم. �

الحق���
ا ب���� رد فعل لمشاعر سلب�ة زي الحزن �مان الغضب غال��

والخزي والذنب والرفض ومشاعر عدم ال�فا�ة، وهنا ب����
� الحالة دي الغضب �خة من

حما�ة من االس�سالم لهم. ��
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أجل التعاطف، بو�� أو غ�� و�� مننا، وأول رد فعل للمعاناة
كز ان��اهنا ع� الشخص المسؤول عن معاناتنا، الداخل�ة إننا ب��
من خالل توج�ه ان��اهنا للخارج ب�ش�ت أنفسنا من الشعور
� جوانا، ودە كعادة ذهن�ة ونفس�ة ب�خلينا

�األلم الحق���
� لم��د من الغضب. كنا معرض�� � ألي تهد�د و�ي�� حساس��

ق والغضب
�
التعل

� تعاملهم مع
عدم القدرة ع� التناغم مع األطفال ب�س�ب أثرە ��

انفعاالتهم وانفعاالت اآلخ��ن.
، ولما محدش ب�ستج�ب ب��دأ لما الطفل ب�حتاج لوالد�ه ب����
� االحتجاج والغضب، ولما يتقا�ل دە �الم�االة أو تجاهل أو

��
، و�نه � ء س�� �

عقاب ب�عتقد الطفل إن احت�اجاته ومشاعرە ��
� ألنه �متل�ها و��حس بيها، و��مل الطفل ب�حساسه �السوء س��
تجاە نفسه ح�� الرشد. كت�� لما ب�تم إح�اطه ب�غضب، �س
ب�تعامل مع الغضب ب�نه �ح�سه جواە و�كبته و�ظهر منه ع�
هيئة سلوك�ات عدوان�ة أو نقد وكراه�ة للذات، أو إنه ما �عرفش

�حتوي غض�ه ف�س�طر عل�ه و�سوقه لت�فات مؤذ�ة.
� حد �حتوي غض�نا من و�حنا أطفال، و�علمنا إحنا محتاج��
. الغضب التعب�� عن الغضب �الش�ل المالئم، التعب�� الص��
شعور مهم وسالح قوي ووقود للحركة، هو رفض ما ال �عجبنا،
وحما�ة حدودنا وحقوقنا، والس�� لتحق�قهم والدفاع عنهم،
عشان كدە مهم نتعلم احتواءە و�دارته والتعب�� عنه �ش�ل ص��

� حاالت ا�تئاب)، أو اآلخ��ن
دون توجيهه للذات (�ظهر ��

� حاالت عدوان وصدامات وعنف ومشا�ل عالقات�ة)،
(�ظهر ��

أو �دون خصم و�لغاؤە من شخص�تنا وال�� بيؤدي للشعور
. �العجز والضعف وعدم الفاعل�ة والتأث��
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�
النمط اآلمن حصل ع� إش�اعات وتناغم ج�د ساعدته ��

التعامل مع غض�ه و�ح�اطه واحتجاجه، وقدر �كون مهارات
� اآلخ��ن واحتوائهم

التعامل مع المشاعر السلب�ة. و��� يثق ��
ا، وما �خافش �ع�� عن مشاعرە أمامهم، وال �خاف من أ�ض�

هم عن مشاعرهم السلب�ة، هو قادر ع� احتوائها �مان. تعب��
ا أو � المقا�ل األنماط غ�� اآلمنة تم إهمال احت�اجاتهم �ل��

��
� مع احتجاجهم ا، وعانوا من إح�اط كت�� وتعامل س�� جزئ��

وغضبهم.
 للغضب عن النمط اآلمن، عندهم

ً
األنماط غ�� اآلمنة أ��� م��

درجة عال�ة من الحساس�ة للتهد�دات أو التفاعل مع المشاعر
� اآلخر،

السلب�ة، �مان هما عندهم درجة منخفضة من الثقة ��
� حما�ة أنفسهم من الشعور

ة �� و�التا�� ب��ذلوا طاقة كب��
�الشكوك الذات�ة وعدم األمان والقلق وح�� الغضب، �ل
المشاعر السلب�ة �� �مثا�ة تهد�د �ال�س�ة لهم، تهد�د
إلحساسهم �ذاتهم، ب��ذلوا طاقتهم لحما�ة نفسهم من
مشاعرهم السلب�ة ومشاعر اآلخ��ن، وفقدانهم لالتصال
� حالة من ال�شوش، و��نفصلوا عنها

�مشاعرهم ب�دخلهم ��
� حالة من القلق والغضب واال�تئاب.

، ودە ب�دخلهم �� أ���
� مواقف معينة، ألن حد من

� العالقات ب�ظهر ��
الغضب ��

�
النمط غ�� اآلمن ب�توقع من اآلخر أش�اء لم �حصل عليها ��
�
 عاي��نه �ديهم إحساس �األمان افتقدوە ��

ً
الطفولة، مث�

طفولتهم، ر�ما اآلخر حساس �شدة لألزمة دي و�قدر �حتوي
، �س هو مش مسؤوليته وال �قدر �صلح لحد � و�قدم التطم��

طفولته أو �د�ه تع��ض.
ث ما ب�عرفش مشاعرە وال ب�فهمها و��كبتها، النمط الالمك��
ومعندوش ط��قة للتعامل مع مشاعرە سوى االنفصال عنها. لما
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، والمشاعر �
� هيئة انفصال جسدي أو عاط��

ب�غضب ب�ظهر ��
� داخله و�لغيها من وع�ه، ل�نه مع الوقت

السلب�ة ب�ح�سها ��
� ثورات غضب �عان ما تهدأ، فورات، تفلت من

ر�ما ينفجر ��
ات ط��لة ة ط��لة. ون��جة كتمانه لف�� كتمانه للغضب لف��
ب�حس �المرارة واالحتقان واالس��اء تجاە اآلخر واالنعزال ور�ما

يؤدي إ� ظهور أعراض جسمان�ة وا�تئاب.
� التعامل مع غض�ه،

النمط القِلق هو أ��� األنماط صع��ة ��
� التعامل مع التهد�د �� االشتعال والتصع�د

ط��قته ��
والمواجهة ح�� �حصل ع� التطمينات. أي إشارة لرح�ل اآلخر
أو انتهاء العالقة �� �مثا�ة تهد�د خط�� يتطلب االس�نفار
ا � الالزمة. هو أ�ض� اه�� والثورة ح�� �حصل ع� التطمينات وال��
ال �ق�ل االحتواء المقدم له من اآلخر، و�صل لمرحلة الهدوء
ث، و�تعامل مع الغضب �صع��ة. وأوقات ب�تحول إ� المك��
� وثا�ت، ب�غضب ولما � �س�� بنمط مم�� � القِلق��

مثله. الغضب ��
� وتهدئة من اآلخر ولما ، ب�حتاج تطم�� تصالحه �غضب أ���
�ك�شف احت�اجه دە ب�غضب أ��� ألنه ب�حس �األلم، �مان
. تناقض � الغضب ب�فضل موجود ح�� لو حصل ع� التطم��
اب وغض�ان إنه مش الغضب واضح ف�ه: عايز حضن واق��
حاصل عليهم، وغض�ان إنه محتاجهم، و��غضب عشان مش
قادر �طلبهم، و��غضب من ال�� عاوزهم منه، و��غضب لو
� المش�لة وال

أخدهم وما بيهداش. مش قادر�ن ي�طلوا تفك�� ��
وا ال�� حصل، الغلط ال�� حصل، ودماغهم ب�تصاعد و��ك��
� مشاعر األم

عوا مشا�ل من الهوا. ب�غرق �� وأوقات ب�خ��
كز �عنف ع� اآلخر. والذك��ات، و��ك�� معاە الغضب، و���

� غض�ه الحا�� ب�ج�ب معاە غض�ه المكبوت
النمط القِلق ��

�
تجاە الوالدين وال�� ما اتحلش، ت�فات الوالدين حطته ��
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� �
وضع تحفز عشان يتوقع الساقطة والالقطة، وما �عد�ش أي
� المستق�ل، و�حاول يتوقع ال�� ب�حصل عشان �ح��

عالمة ��
� انفعال

ا�م ب�ظهر �� نفسه و�منع الرفض المؤلم. والغضب الم��
ال يرى أمامه وال �درك خطورة أفعاله.

وألنه حاسس إنه مش ه�قدر �ستحمل األلم وال يتعامل معاە
� حالة خوف وقلق وغضب، أغلب دە ب�تم �ش�ل

ب�فضل ��
مج ع� دە، أول ما تظهر مش�لة � ات�� ، جهازە العص�� الوا��
حق�ق�ة أو متخ�لة تحصل حالة االس�نفار القصوى، وخزان
الذك��ات �شتغل لحد ما تضع الحرب أوزارها و�طمن. شعارە:
«الزم أفهم ال�� حصل، ول�ه حصل، عشان أ�ساە». المش�لة إن
اآلخ��ن عندهم معاناتهم الخاصة ومشا�لهم وال�� ممكن هما
ضوا إن اآلخ��ن � بيها، القِلقون ب�ف�� �مان ما �كونوش واعي��
� �ال�� ب�عملوە وقاصدينه، ودە مش صح، مش هنقدر واعي��
نمنطق أفعال اآلخ��ن غ�� العقالن�ة ونخليها مفهومة لينا إذا
�انوا هما نفسهم مش فاهمينها، و�التا�� مش هنحصل ع�
إجا�ات مقبولة منهم وال ل�� حصل �سهولة إال لما �قولوها

بنفسهم.
ق والج�س

�
التعل

�ك ا ال�� �الحفاظ ع� القرب الجسدي من الوالدين (والحق�
� الطفل والوالد وع� � التفاعالت ب��

)، و�التكرار �� �
العاط��

سم خ��طة ونموذج للذات وتصور لها حسب جودتها، بت��
� عالقة.

كهدف للعالقة أو كطرف ��
� العالقات طول العمر

شد الشخص إزاي يتعامل �� ق ب��
�
التعل

�التأث�� ع� رغ�ات الحم�م�ة وال�شارك�ة مع اآلخر. �مان ب�أثر
ع� مستوى ال�شاط الج��� �أحد مست��ات الحم�م�ة
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� ون�ع وتطورە، ب�أثر ع� مواصفات األشخاص المرغ����
ا ومغوي العالقات ال�� ب�فضلها و��ه ال�� شا�فه جذاب ج�س��

�ك المحتمل. �ك الحا�� أو ال�� � ال��
ومث�� ��

�
� الممارسة الج�س�ة �ما ��

ا �� ق بتع�� عن نفسها أ�ض�
�
أنماط التعل

 �ما �حمله من
ً

� مكونات العالقة مع اآلخر: النمط اآلمن مث�
�ا��

ث � االستكشاف والمشاركة، والنمط الالمك��
أمان ورغ�ة ��

، �مقار�ته المنفصلة عن العواطف والمهتمة �احت�اجاتها ��
� العالقة، والنمط

والنمط القِلق المهووس �اآلخر و��قائه ��
اب واالبتعاد، � االق�� الخائف �ما �ظهرە من تقل�ات حادة ب��

� لغة الج�س مرة أخرى.
تظهر ��

� العالقة
� ارتفاع األمان �� الدراسات بتقول إن هناك ارت�اط ب��

، واالهتمام �احت�اجات اآلخر الج�س�ة وارتفاع الرضا الج���
ات الج�س�ة ومناقشتها والتفض�الت واالنفتاح ع� الخ��
� �شاط ج��� داخل حدود عالقات ط��لة األمد.

للدخول ��
�
األمان ب�شجع مقار�ة واثقة للج�س مع سهولة وارت�اح ��

الحم�م�ة الج�س�ة واالستمتاع �المشاركة الج�س�ة مع اآلخر
داخل العالقة. الج�س ب�قوي العالقة، وهو تعب�� عن الحب
� مشاركة االستمتاع الجسدي الحم�م معه. حالة

لآلخر، ورغ�ة ��
� �قلة المخاوف المرت�طة �العالقات االطمئنان الداخل�ة ب�تم��
والقلق المرت�ط �الج�س، و��نعكس ع� ممارسة تلقائ�ة وعف��ة
وم�سجمة مع اآلخر. األمان ب�سمح للشخص إنه يتجاوب مع
تفض�الت اآلخر الج�س�ة �دون التنازل عن احت�اجاته
�

� عمل�ة �شارك�ة تعاون�ة تر��
الشخص�ة، فالهدف النها��

. � االتن��
� العالقات،

� المقا�ل، عدم األمان ب�أثر ع� دور الج�س ��
��

� من
الغ��زة ما ب�شتغلش ك��س. األنماط غ�� اآلمنة تعا��
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�
إش�اعات ج�س�ة أقل، و��تم فيها استخدام الج�س كوس�لة
للحصول ع� أهداف غ�� ج�س�ة من اآلخر، مثل الم�انة أو

إعالء تقدير الذات أو اإلحساس �المرغ���ة والمحب���ة أو ح��
ا �� األقل أداة تح�م وس�طرة ع� اآلخر. األنماط غ�� اآلمنة أ�ض�
ا �الج�س، � معدل الممارسات الج�س�ة، واألقل استمتاع�

��
ا �اإلج�ار ع� ممارسته. األنماط غ�� اآلمنة سهل واأل��� شعور�
ة ر�ما تحتاج إنها تخت�� صع��ات ج�س�ة وعالقات�ة كب��
تدخالت عالج�ة. برغم إنهم من الممكن أن �ستف�دوا من
�
الج�س، فممارسة الج�س �ش�ل ج�د وحم�م قد �ساعد ��

ق�ة (اإلطفاء أو التصع�د)، و�التا�� �ساعد
�
تقل�ل دفاعاتهم التعل

� تك��ن حم�م�ة عاطف�ة حق�ق�ة، �ما أن إحساس الحم�م�ة
��

ا إال إن � اإلش�اع الج��� أ�ض�
المتنا�� �دورە قد �ساعدهم ��

أزمات األنماط تعوقهم عن تحقيق دە.
بتظهر ثقة أصحاب النمط اآلمن �أنفسهم واستحقاقهم وثقتهم
� �اآلخر واهتمامه من داخل وضع االستكشاف والشغف المطم��

�حوا مع الج�س . اآلمنون ب�س�� � مقار�تهم لل�شاط الج���
��

ا كنتاج للعالقة الحم�م�ة ولمشاركة ا وجسد�� الحم�م عاطف��
االستمتاع مع اآلخر. أصحاب األنماط اآلمنة مش ب�فضلوا
� المقا�ل

، و�� �
ة أو الج�س العابر أو العشوا�� العالقات القص��

ب�فضلوا العالقات الط��لة ومع الشخص المناسب.
� خارجها،

� غرفة النوم �ما ��
النمط اآلمن منفتح ومتجاوب ��

الطرفان ي�شار�ان رغ�اتهما ومخاوفهما �انفتاح ع� اآلخر ودون
� ان��اە و�ثارة أ��� خوف، والن��جة تواصل أحسن واندماج وترك��

ومتعة أ��� و�ش�اع أفضل.
� ال��ر أو غرف النوم،

�ل الناس بتخاف إنها تكون مش كفا�ة ��
الخوف من عدم ال�فا�ة أو ال�فاءة الج�س�ة �قلق الجميع،
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ول�ن عندما تمتلك الثقة إن اآلخر موجود ألجلك ومحب
، أن �س�سلم له �دون خوف �

�� ومتق�ل عندها �ستطيع أن �س��
من اإلحراج وال�سوف والرفض أو األح�ام. األمان �دفع الرغ�ة
� الحالة واللحظة و�صبح

للتج��ب والمخاطرة واالنغماس ��
ا وتلقائ�ة وعف��ة. الج�س أ��� شغف�

� و��ساعدوا �عض، عشان كدە اآلمنون ب�طمنوا �عض ومنفتح��
� العالقات، �مان

الشخص اآلمن سع�د مع نفسه وسع�د ��
� ح�اته الج�س�ة، و��ثمن الحم�م�ة العاطف�ة، ب�م�ل

م�سوط ��
� مناقشة التفض�الت الج�س�ة

�ــــح �� إنه �كون مخلص ومس��
ا ألنه

�
واالستمتاع بها، و��قدم فرصة عظ�مة للنمط األقل أمان

� والحالة اآلمنة ال�� �قدر من خاللها ب�قدم االستقرار والتطم��
� حم�م ومشبع.

يتطور نمط عاط��
ق (الرفض أو اإلهمال أو االبتعاد أو

�
عدم ا�شغاله �مخاوف التعل

اإل�ذاء) وال �طب�عة األداء الج��� ب�سمح له �اال�سجام مع
� ذاته وتفض�الته، و��سمح

اآلخر وتفض�الته �كفاءة دون أن �ل��
له �التواصل الفعال مع اآلخر واالنفتاح والحضور وال�� ب�منحوە
اب ود االتصال واالق�� � استمتاع مت�ادل �مشاركة اآلخر، وال�� ب��

. � أ��� فأ���
العاط��

� االستقالل�ة وعدم االعتماد
ث ورغبته الق��ة �� النمط الالمك��

� واستخدامه
اب العاط�� ع� أحد وخوفه الشد�د من االق��

. � مقار�ته لل�شاط الج���
آلل�ات الت�اعد واإلطفاء ب�ظهر ��

� الناتج عن االتصال
عجهم القرب العاط�� � ثون ب�� الالمك��

�ع الج�س من الحم�م�ة النفس�ة �استمرار، ، و�التا�� بي�� الج���
ا أثناء الممارسة أو �عد الممارسة. و��حاول أن ينفصل عاطف��
ب��عدوا نفسهم عن اآلخر ب�نهم يتخ�لوا أشخاص آخ��ن أثناء
الممارسة نفسها، أو �مارسوا أ�شطة ج�س�ة فرد�ة زي العادة



157

�ك، أو �ممارسة عالقات ال��ة، و�قللوا التواصل مع ال��
ا ال تظهر �ك غال�� خارج�ة. أثناء الممارسة الج�س�ة مع ال��
، � الحت�اجات اآلخر، ج�س م��ان���

عواطف أو تجاوب عاط��
ث غ�� حا�� وغ�� متجاوب و�ع�د أو اآلخر ب�حس إن الالمك��
�ك الشعور إنه غ�� مرغوب أو أداء واجب، و�مان ب�صل لل��

ا. غ�� جذاب أو غ�� مث�� ج�س��
اب � ب�حس �شعور منفر �االغ��

ن��جة انفصاله العاط��
بي�سحب إ� عالمه الخ�ا�� و��مالە �العدوان�ة ال�� بتمنعه من
. الخوف من القرب ب�متد ل�حم�ه ح�� داخل االستمتاع أ���
عالم الخ�ال ل�حرمه من عالقات دافئة تمنحه الفرصة

التصح�ح�ة لحالته.
� ممكن �ضعف الدفاعات،

وألن التواصل الجسدي والعاط��
ا ب�متنعوا �ــــح للتالمس أو األحضان، ر�ما أ�ض� أغلبهم غ�� مس��
عن ممارسة الج�س و�ختاروا االعتماد فقط ع� ممارسة العادة
ال��ة كط��قة آمنة من التواصل مع اآلخ��ن (إدمان العادة
� أو ر�ما �فضلون

ال��ة والبورنو)، ولل�قاء �دون تورط عاط��
� عالقات عابرة و��عة وسطح�ة مع الغ��اء أو غ�� المق����

ا. عاطف��
ا ب�مارسوا الج�س ألجل أنفسهم سواء ل��ادة ثون غال�� الالمك��
الثقة أو تخف�ف التوتر دون االهتمام �اآلخر واحت�اجاته
وتفض�الته. األهداف دي مع ضعف االرت�اط والخوف من
ثون ب�فضلوا العالقات الحرة القرب، توضح ل�ه الالمك��
ث ممكن ام أو عاطفة. الالمك�� � والعالقات خارج الزواج دون ال��
� � النها�ة هما مش مهتم��

�كون متعدد العالقات الج�س�ة، ��
�الحم�م�ة العاطف�ة.
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كز ف�ه � من الج�س غ�� الحم�م، ب�� ث ب�م�ل لن�ع مع�� الالمك��
� وتوك�دي للذات ول��ادة الثقة

ع� إحساسه هو. الج�س أنا��
بنفسه، مهتم �األداء للوصول للذروة وإلث�ات مهاراته الج�س�ة،

� مرفوض، مشاعر اآلخر غ��
المهارة مطل��ة واالنفتاح العاط��

اث بها. وألن المتعة الج�س�ة �دون ا ما ال يتم اال��� مهمة وغال��
� متعة سطح�ة و��عة الزوال، ب�حتاج

اندماج عاط��
ا لإلثارة المتتال�ة ح�� �ستمروا، أشخاص جدد، ثون دا�م� الالمك��
وتكن��ات جد�دة، ووسائل لرفع اإلثارة اللحظ�ة وال�� ممكن
دد ع� ا إج�ار لآلخر الم��

�
تؤدي إ� ممارسات غ�� آمنة وأح�ان

ك اآلخر مف�ك ومش�ت وحاسس إنه أداة المشاركة. ودە بي��
ا � وحالة أقل إمتاع� � االتن�� ، و��قلل الحم�م�ة ب�� ج�س�ة مش أ���
� عدد من المرات للوصول للذروة، والن��جة

وأقل إثارة وأقل ��
� والج��� واس��دال العالقة والج�س

تقل�ل الرضا العالقا��
�سلوك�ات تعتمد ع� الذات مثل العادة ال��ة و�دمان البورنو

ا عن اإلثارة. � عالقات متعددة �حث�
أو االنهماك ��

� ممكن
� �دا�ة العالقات وق�ل التورط العاط��

ثون �� الالمك��
� ب�لجأوا

ا، ل�ن لما ب�حسوا �التورط العاط�� � ج�س�� �كونوا ش�ق��
�
�� � لسلوك�ات اإلطفاء واالبتعاد ��عة، و���قوا غ�� راغب��

ا (لما �حس إنه الممارسة أو مت�اعدين أو بيه��وا من العالقة تمام�
.( �

حب ب�نط��
�
� العالقات العابرة والمفتوحة وال�� من غ�� تورط عاط��

��
�
ب�ستطيع الممارسة ثم االختفاء دون وداع أو دون سابق إنذار، ��

ء ي��طه �اآلخر وال يهتم �مشاعرە. �
النها�ة ال ��

ا � من الرفض والهجر و�ش�ثهم �العالقات ب�أثر أ�ض� خوف القِلق��
ا ع� مقار�تهم للممارسة الج�س�ة. برغم إن القِلق �ش�ط ج�س��
�ل�ن الخوف من الرفض ب�خل�ه �ستخدم الج�س إلش�اع
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ق غ�� المش�عة (القرب الشد�د واألمان واالن��اە
�
احت�اجات التعل

واالهتمام) مش ألجل الج�س نفسه، و��م�لوا إ� تح��ل رغبتهم
� الحب والقرب والتطمينات من اآلخر إ� إثارة ج�س�ة ورغ�ة

��
� الممارسة مع اآلخر لتق���ه ومنعه من الهجر واالبتعاد.

��
ممارسة الج�س ��افة أش�اله ح�� ع�� الرسائل النص�ة
والمحادثات الصوت�ة ما �� إال أداة لجذب ان��اە اآلخر وح�ه

اع استجا�ة منه تطمئنه وتهدئه ولمنع هجرە وابتعادە. � وان��
اسهم ح�� � اف��

� ب�ستمر �� لألسف، الخوف الشد�د لدى القِلق��
� غرف النوم، و��ظهر منهم سلوك�ات مؤذ�ة تؤكد أ���

��
� وهي�سابوا)، ، إنهم ما يتحبوش وغ�� مرغ����

ً
مخاوفهم (مث�

وخوفهم من الفقد ب�جعلهم �خضعون لرغبته غ�� المناس�ة لهم
�
� الممارسات الج�س�ة المختلفة. ��

أو المؤذ�ة أو الخطرة ��
نفس الوقت ب�تجاهلوا التعب�� عن تفض�التهم الج�س�ة، دە مع
� االحت�اجات المكبوتة مع اال�شغال �مخاوف العالقة (ال�� ب����

ا وشاغلة �اله) بتخليهم يهجروا
�
� �اله أثناء الممارسة أح�ان

��
�ن أحاس�سهم الجسد�ة و�نفصلوا وما يركزوش وال �كونوا حا��
، والن��جة ضعف الرغ�ة وصع��ات � � أو تلقائي�� أو متناغم��

، ودە ممكن �ح�ط توقعاتهم غ�� ج�س�ة وعدم الرضا الج���
العقالن�ة لالتحاد التام مع اآلخر والذو�ان التام ف�ه، و�خلق

الم��د من المخاوف الج�س�ة والعالقات�ة.
� وتجنب الج�س �ال�س�ة لهم أداة ل�سب القبول والتطم��
الرفض، هما ب�حبوا التالمس واألحضان والمداع�ات والغزل

. والق�الت ما ق�ل العالقة وما �عدها أ���
الرجال من النمط القِلق عشان �حظوا �الحب من األن�� و�حسوا
ا � ج�س�� � ب�م�لوا إنهم �كونوا متحفظ�� � ومقبول�� إنهم محب����
�
وعاي��ن الست متجاو�ة ومغ��ة، و�� المق�لة والراغ�ة ��
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� �
الممارسة وهو المتمنع. والعكس الس�دات من النمط القِلق أقل
ا وأ��� إغواًء عشان تتحب وتحس إنها مقبولة من الرجال تحفظ�
� ب�عتقدوا إن اآلخر ب�تح�م ومقار�تها اعتماد�ة وتمل��ة. واالتن��
� ح�اتهم الج�س�ة، و�نهم حسب مزاجه، و�التا�� ب��قوا

��
� لو ما � لل�الم عن الج�س معه. واالتن�� � وغ�� مرتاح�� عج�� � م��
شافوش اآلخر راغب ومثار ومتفاعل ب�حسوا �اإلح�اط والرفض.
� ممكن �فقدوا الرغ�ة واإلثارة لو حسوا �دە (الرجال من واالتن��

الممكن أن �صابوا �ضعف االنتصاب).
� والقبول وتقل�ل المخاوف �ال�س�ة لهم الج�س أداة للتطم��
وطلب الحب والقرب، والمشاعر المصاح�ة للج�س ب���� القلق
والخوف من الرفض وعدم القبول، لما �كون دە هدف الج�س
الوح�د من الممكن أن يؤدي إ� ال�عد، ولو الن�ع دە من
� �األداء إلرضاء � األطراف مهووس��

الممارسة هو الشائع هتال��
� الرغ�ة الج�س�ة مع الشعور

� �شدة، ودە ب�ط�� اآلخر أو متطلب��
. � �الخواء واأللم أحسن �كونوا مش عاجب��

ش ممارسة استخدام الج�س �مضاد للقلق والتوتر ما ب�عت��
ة، � إ�قاء العالقة لف��

ج�س�ة حق�ق�ة. من الممكن أن �ساعد ��
ل�ن من الممكن أن يؤدي لنقاط سلب�ة، لما أي حاجة تحصل،
� و���� م�انها األلم

أي اختالف، الرغ�ة المت�ادلة بتخت��
. � والشعور السل��

� من الممكن أن يؤدي الخوف من الهجر واإلهمال لدى القِلق��
� نفس الوقت مع عدم

ة ومتعددة �� إ� ممارسات ج�س�ة خط��
القدرة أو الخوف من طلب ممارسة ج�س آمن. ممكن يوافقوا
ع� الممارسة رغم إنهم مش عاي��ن، �س ب�عملوها فقط
ا من ابتعادە، أو ممكن �عددوا العالقات

�
إلرضاء اآلخر أو خوف

ة و�اندفاع�ة من لجذب القبول والحب، أو �مارسوا الج�س �ك��
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ا �قوة. وألن ق�ل ما يتعرفوا ع� اآلخر ك��س أو يتورطوا عاطف��
� ل�ل الج�س �ال�س�ة لهم دل�ل ع� الحب و�نهم حساس��

� �الرفض. همسة ب�نت�� بهم الحال مش متأ�دين ور�ما حاس��
الخائفون ب�عانوا من الحم�م�ة الجسد�ة بنفس الش�ل،
و��مارسوا الج�س العابر كط��قة لألمان و�رضو كط��قة
� والقبول والموافقة. ممكن للحصول ع� االطمئنان والتطم��
ة أو عابرة ت�ت�� أول ما �حسوا إنهم �ع�شوا عالقات قص��
� ق ومهتم��

�
� �احت�اجات التعل ب�ضعفوا. لما �كونوا مش مهتم��

ا. هما �العادة خل�ط أ��� �حما�ة أنفسهم ب�تجنبوا الج�س تمام�
ث والنمط القِلق مع تقل�ات عاطف�ة حادة من النمط الالمك��

وغ�� متوقعة.
ق والعالقات خارج إطار الزواج

�
التعل

ا ها ألم� ات اإل�سان�ة متعة وأ��� العالقات قد تكون أ��� الخ��
ا. وجود عالقات خارج إطار الزواج بيؤدي إ� محنة للعالقة أ�ض�
ة بتأثر عليها وع� استمرار�تها وع� مستوى الرضا وأزمة كب��
� تقدير

�� �
� حالة استمرار�تها. �ل طرف ه�حس بتد��

فيها ��
الذات ومشاعر سلب�ة هتأثر �ش�ل أو ��خر ع� الحالة النفس�ة

والمزاج�ة و�س�ب الشعور �الذنب أو الخزي واال�تئاب.
إ�ه ال�� ب�خ�� ال�عض ب�لجأ إ� ممارسات ج�س�ة خارج إطار
الزواج؟ إ�ه ال�� �خليهم �فضلوا سعادة مؤقتة ممكن تأثر ع�
رفاهيتهم ور�ما تخالف ق�مهم الخاصة أو مصالحهم أو

هم للسلوك؟ معاي��
ق بتقدم تفس�� للحاالت دي (برغم إنها ل�ست

�
نظ��ة التعل

� الشخص�ة ومنظومة الق�م
العامل الوح�د، فهناك عوامل ��
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واألعراف الخاصة �الفرد وظروف العالقات الحال�ة وطب�عة
الطرف اآلخر والظروف المح�طة �العالقة من الخارج).

� الرشد ع�ارة عن خ��طة من خاللها
� الطفولة و��

ق ��
�
نمط التعل

نقدر نعرف مدى اإلتاحة العاطف�ة لآلخر وال�� بناًء عليها
بتحدد استجابته لق��نا واستجاب�نا البتعادە.

� � اآلخر، و�التا�� مش مشغول��
� أنفسهم و��

�� � اآلمنون واثق��
ً�عالقات خارج الزواج، وما ب�خافوش إن اآلخر ر�ما ي�شغل
� األ��� م�� �عالقات خارج الزواج. ع� عكس غ�� اآلمن��

لعالقات خارج الزواج ألس�اب مختلفة.
القِلق غ�� متأ�د من وجود اآلخر و�تاحته واستمرار�ته، و��تعامل

مع دە �محاوالت التأ�د وطلب التطمينات عن ط��ق إنه ي���
ا. متعلق ومتطلب عاطف��

ث ب�توقع عدم وجود اآلخر وقت الحاجة له، فب�تعامل الالمك��
اب منه وقطع الط��ق ع� هذا األساس �االبتعاد وعدم االق��

لالحت�اج إل�ه.
ا، � محنة وكرب من عدم وجود اآلخر عاطف��

القِلق ب���� ��
والن��جة طوفان من المشاعر السلب�ة واإلحساس �الهجر
ا ب���� خا�ف إن اآلخر عندە والخ�انة أو الخوف منهم، هو غال��
عالقات خارج�ة. والمشاعر المتناقضة دي بتخل�ه مشتاق
للحب والحم�م�ة والدفء واألمان، مع تصاعد شكوتهم إنهم
� � حب واهتمام أ��� و�ن اآلخر مش عايز �ل�� محتاج��

احت�اجاتهم أو مش قادر �لبيها.
ن��جة اإلحساس العن�ف والمزمن إن العالقة ب�نت�� و�نه مش
� ه�قدر يتحمل ألمها لو انتهت، ب�حاول �اخد وسائل أمان وتأم��

لحالته النفس�ة عشان �عرف يتعامل مع االنفصال، و��عمل دە
ب�نه �عمل عالقة خارج�ة يروح لها و�طمن لوجودها لو عالقته
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األساس�ة فشلت، وممكن دە ي�دأ كحالة من التقارب الخف�ف
� موقف خط�� أمام اإلغراءات الخارج�ة إلش�اع

إال إنها بتحطه ��
احت�اجاته من الحب والحم�م�ة و�التا�� االنزالق إ� عالقات

خارج إطار الزواج.
ا �الرغم إنهم األ��� عرضة لفعل دە إال إنهم األ��� شعور�
�الذنب، وما ب�قدروش يتعاملوا معاە وال يتحملوا عواق�ه لو تم
اف للطرف اآلخر ا��شافهم، ور�ما دە ب�خليهم �لجأوا إ� االع��

�عدم قدرتهم ع� تحمل الشعور �الذنب.
القِلقون ألنهم ب�حسوا إن احت�اجاتهم العاطف�ة لم تل�� داخل
العالقة الحال�ة، منهم من �لجأ لل�حث عنها خارج العالقة

�استخدام التواصل الج��� إلش�اع االحت�اجات دي. و�����
هذە الممارسات �� محاولة للهرب إ� الحب والحم�م�ة

المفقودين.
�
ا �ش�ل عاط�� ا وارت�اط� ام� � � األساس هم األقل ال��

ثون �� الالمك��
ا األ��� لوا االبتعاد عن القرب الحم�م، وهم أ�ض� عشان ب�فضَّ
� موقفهم من الممارسات الج�س�ة، و�التا��

ا ��  وتحرر�
ً

�ساه�
� تجاە اآلخر

ام العاط�� � �م�لون للعالقات خارج إطار الزواج. االل��
واالرت�اط النف�� ب�ه هو ال�� �ضع علينا قيود تجاە الممارسات
� �دائل أخرى

الخارج�ة أو إظهار االهتمام أو اال�شغال ��
ا عامل مهم الستمرار�ة العالقات وقوتها للعالقات، وهو أ�ض�
ثون ومست��ات الرضا واالس�ثمار فيها. عشان كدە الالمك��
ام � األ��� عرضة للممارسات دي، ألنهم ب�ساطة ب�تجنبوا االل��
� الحم�م�ة. و�يه��وا منه و��حطوا مسافات وأسوار ب�نهم و���
ور�ما تكون العالقات خارج الزواج إحدى وسائلهم للت�اعد

� والهرب من الحم�م�ة.
العاط��
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، هما �ك األص�� ثون مش ب�حبوا ال�د�ل أ��� من ال�� الالمك��
ر�ما ب�حاولوا الهروب من الحب أو ب�حاولوا ال�حث عن الم��د
من اإلثارة من خالل الممارسة الج�س�ة ور�ما معندهمش ن�ة

ك العالقة األو�.  ل��
ً

أص�
ة ق والغ��

�
التعل

ق، والرعا�ة،
�
� ثالث غرائز: التعل العالقات الروما�س�ة تناغم ب��

والغ��زة الج�س�ة.
� حاالت

ها �قوة �� � لآلخر وتأث��
تظهر فكرة التواجد العاط��

ة. الغ��
ة ممكن تعت�� إدراك لوجود تهد�د �الفقد والخسارة لعالقة الغ��
، إدراك إن وجود اآلخر �جوارنا � أو وه��

مهمة أمام خصم حق���
معرض للخطر والزوال، إننا هنفقدە وهنعود لحالة الوحدة
والعزلة وعدم األمان، �اإلضافة إ� إنها بتعت�� تهد�د لتقدير
� � ومهم�� � ومرغ���� الذات وصورتنا عن أنفسنا �أشخاص �افي��

ام والحب والتقدير ألهميتهم ودورهم. �ستحقون االح��
� � هدفهم إ�قاء الطرف�� ق أو مشابهة له، االتن��

�
ة زي التعل الغ��

ا، و��ثاروا �االنفصال، وفيهم نفس المشاعر األساس�ة: مع�
� هدفهم الشعور �األمان لما الخوف والحزن والغضب، واالتن��

� �قرب و�تجاوب وعدم األمان لما ي�عد.
التا��

اوح من ة ب�تضمن مكونات معرف�ة وسلوك�ة وعاطف�ة، و�ت�� الغ��
� �درجات من القوة واالستمرار�ة

الش�ل الطب��� للش�ل المر��
واالس��صار.

ة بتخلينا نحدد ، الغ�� �
ة من وقت للتا�� �لنا بنحس �الغ��

�ك � ال��
التهد�دات للعالقة عشان نحافظ عليها. لما تال��
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�ك � منافس آخر يهتم �ال��
، أو لما نال�� �

� ب�غازل حد تا��
العاط��

ة ون��� متحف��ن. � �شدة، طب��� إننا نحس �الغ��
العاط��

ة لو خرجت عن المعقول أو أدت لسلوك ة ب���� م�� ل�ن الغ��
، زي مراق�ة اآلخر أو تفت�ش تلفوناته ومحادثاته أو غ�� ص��
التح�م ف�ه وتحد�د استقالليته وال�� ممكن تؤدي لعواقب

ة. كت��
ة ومعدالتها وط��قة التعب�� عنها. األنماط بتأثر ع� تكرار الغ��

ة من النمط اآلمن، و��شوف المنافس ث أ��� غ�� النمط الالمك��
ث ب�ظهر حزن أقل من اآلخ��ن أو ما ا. ل�ن الالمك�� أ��� تهد�د�
ا أو ح�� ما ب�حسش �حزن، و��تجه الحتقار

�
ب�بي�ش إطالق

�ك والتقل�ل من أهم�ة تهد�دات المنافس، أو ب���� األ��� ال��
�ك والمنافس و��مارس العنف ا و�قوم �مهاجمة ال�� غض��

�ك ومراق�ة سلوكه وتعامالته وح�� والتح�م لتحد�د حركة ال��
مال�سه.

� حالة انفعال�ة
ة، و����� �� النمط القِلق هو أ��� األنماط غ��

� �شاط مكثف لل�حث والتفت�ش والمراق�ة
ق��ة، و��دخل ��

� دل�ل أو ا��شاف الخ�انة أو منعها. القِلق
والتلصص عشان �ال��

ة ا، غ�� ة له هو شخص�� �ك وم�� ا �درجة مزعجة لل�� غيور جد�
تتجاوز الحد المعقول والممكن وال�� �مكن تحمله. وهو األ���

ة لقلة تقديرە لذاته و�نه مرغوب، �اإلضافة إ� إنه ب�حس غ��
� األصل أصحاب النمط

ة. �� �الغ�ظ من شعورە القوي �الغ��
ا ألي عالمة البتعاد اآلخر وخ�انته، القِلق متحف��ن جد�
� �استمرار إن دە �حصل. ولما ب�القوا أدلة تظهر خ�انة ومتوقع��
اآلخر سواء �انت حق�ق�ة أو متوهمة، ب�لجأوا إ� التصع�د
والغضب الشد�د من �دري (سلوك�ات عص��ة وغاض�ة ومتوترة
�ك، ور�ما تتجاوز الحد لتصبح مدمرة للذات وسلب�ة تجاە ال��
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واآلخر والعالقة). لألسف، النمط القِلق ب���� غ�� قا�ل لتصديق
� ما هو � ما ب�� ة أو التمي�� � أدلة الغ��

ات لن�� أو مناقشة أي تفس��
� أو متوهم (خالص قفل دماغه).

حق���
� الثقة �اآلخ��ن، وعندهم

 عندهم صع��ات ��
ً

� أص� غ�� اآلمن��
� العالقات مقارنة �النمط اآلمن. هما مش

أف�ار غ�� عقالن�ة ��
ة لدى اآلخر ، ل�ن �مان ب�لجأوا إلثارة الغ�� وا أ��� �س ب�غ��
متعمدين (ب�خلوە �غ�� عليهم)، خاصة النمط القِلق أو الخائف.
ا النمط القِلق ب�ستخدم أسلوب أ��� عدوان�ة وقوة ووضوح�
ة (ممكن �غازل حد �ش�ل واضح ومستفز ة إلثارة الغ�� وم�ا��
� الخائف �ك أو �� إنه �خل�ه �عرف)، والتجن�� قدام ال��

ب�ستخدم أسلوب غ�� م�ا�� ومستفز وما يتمسكش عل�ه.
�
 لو تجاوزت الحد، إال إنها ��

ً
ة فع� ة عواقب خط�� برغم إن للغ��

، منها إن الحالة االنفعال�ة �
الدرجة المعقولة بتلعب دور تك���

بتخلينا ن�ت�ه ألي تهد�د للعالقة ونلغ�ه من �دري. الغضب أثناء
�ك أو الخصم بيهدد ة ب�كون �س�ب االعتقاد إن ال�� الغ��
استمرار العالقة، ولألسف ممكن يتطور إ� سلوك�ات إ�ذاء
ا إل�قاف التهد�د (ودە الوضع ا أو جسد�� �ك عاطف�� لآلخر أو ال��
� تدهور العالقة)، والخوف والحزن الموجودين

ال�� بي�س�ب ��
� المقا�ل بي�شطوا ن��جة اإلحساس �خطر الفقد أو حدوثه،

��
و��شتغلوا كفرامل للغضب المتصاعد، خوف الفقد ب�ق��نا
لآلخر و��خلينا نقوم �سلوك�ات إ�قاء اآلخر والحفاظ عل�ه وع�
العالقة (سلوك�ات تودد واستجداء وتقد�م تنازالت، إلخ)،
� لينا فالزم نحافظ والحزن ب�قول لنا إن اآلخر والعالقة مهم��

عليهم.
الخوف من الفقد والحزن ع� االبتعاد ب�خلونا نحاول نصلح
العالقة، و��فرملوا غض�نا و�منعونا من فعل سلوك�ات تؤذي
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ا وال �مكن إصالحها اآلخر أو العالقة، أفعال نندم عليها الحق�
ة غ�� دقيق أو خاصة لو ا��شفنا إن تقديرنا ألس�اب الغ��

متوهم.
ة مش �س هدفها الت�ب�ه ع� الخطر ال�� بتواجهه العالقة، الغ��
ل�ن �مان بت�شط سلوك�ات حما�ة العالقة، سواء الموجهة
�ك هدفها حما�ة �ك أو الخصم، السلوك�ات الموجهة لل�� لل��
� ت�فاته أو

�ك أو الحفاظ عل�ه، مثل مراقبته والتح�م �� ال��
ح�� تهد�دە وعقا�ه أو العدوان�ة تجاە المنافس (سلوك�ات
� الذات وا)، أو محاولة تحس�� � الرجال أ��� لما ب�غ��

مشهورة ��
� والعالقة و�ظهار الحب واالهتمام والتودد وسلوك�ات تحس��

المظهر واالهتمام ب�ه وسلوك�ات إعالن امتال�ه أمام اآلخ��ن
كة ع� مواقع التواصل زي الغزل المت�ادل أو الصور المش��
،( � الس�دات أ��� لما تغ��

 (سلوك�ات مشهورة ��
ً

االجتما�� مث�
ة أو غ�� �ل السلوك�ات دي ممكن تكون فعالة أو مخ��ة، م�ا��

ة. م�ا��
ق واالعتذار

�
التعل

ا للعالقات ء مهم جد� �
االعتذار لآلخ��ن والغفران لهم ��

ق لها تأث�� كب�� ع� تقد�م
�
واستمرار�تها، و��دو أن أنماط التعل
االعتذار أو استق�اله والغفران لآلخر.

االعتذار هدفه عودة الم�اە إ� مجار�ــها و�صالح العالقة �عد
ضعفها أو إصابتها �العطب، أو إلغاء الخالف ع� األقل.

ق مش �س ب�ساعدك تنظم مشاعرك وتنظم مواقفك
�
التعل

االجتماع�ة وط��قة تعاملك مع الخالفات، ول�ن �مان ب�أثر ع�
مفهومك لالعتذار والتهدئة �عد الخالفات.

مكونات االعتذار:
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. �
ر �ش�ل واضح وحق��� • األسف عما حدث من ��

• قبول المسؤول�ة.
ر. • محاولة إصالح ال��

�ر. • تقد�م تفس�� ل�� حصل دون تنصل من المسؤول�ة أو ت��
• الوعد والتعهد �عدم التكرار.

ر. اف �ال�� • االع��

اف �الخطأ. • االع��
• طلب الغفران.

اآلمنون ب�عملوا المكونات دي �لها �كفاءة.
اآلمنون عندهم قدرة عال�ة ع� التناغم والمواجدة والو��

�الذات وتنظ�م االنفعاالت تمنحهم المهارات الالزمة للتفاوض
و�صالح العالقة وتهدئة األمور، ناس بتعرف تعتذر ك��س،
بيوصلوا اهتمامهم ورغبتهم الحق�ق�ة للحفاظ ع� العالقة
واستعادة السالم. هما مش �س ب�عتذروا ك��س، هما �مان
 للمغفرة لآلخ��ن وال�سامح

ً
ا وم�� ب�غفروا ك��س. أ��� انفتاح�

� فوائد االعتذار والمغفرة و��م�لوا لهم معاهم، هما عارف��
�استمرار.

� تنظ�م مشاعرهم، وعشان كدە
القِلقون عندهم صع��ات ��

ة ط��لة وما ب�صفوش �سهولة، � ف�� ب�فضلوا متوت��ن ومشحون��
لما تحصل أزمة أو حاجة تفكرهم ب�حسوا �مشاعر ق��ة
� و�تقلب عليهم

� المشاعر المؤلمة من تا��
بتخليهم �ع�شوا ��

القد�م والجد�د، هما عاي��ن �شدة االعتذار من اآلخر �س
ات ا ب�ع�د عليهم الخ�� لألسف االعتذار مش بيهديهم، وغال��
� والمشاعر العن�فة �مان مرة، ب�سموە «تناقض

المؤلمة من تا��
� أعتذرلك وأط�ب الغضب الدوار» أو «حلقة الغضب» (آ��
� وتفتكر ال�� حصل

خاطرك تهيج عل�ك المواجع من تا��
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� �
)، زي األطفال ال�� بي�شحتفوا ع� رج�ع األم، �س �

فتغضب تا��
� حالة من

ا ��
�
�وها أح�ان جع ب�قاوموا احتواءها و���� لما ب��

الغضب، ال��ار ش�ه كدە برضو.
� يهضموا ال�� حصل، وعشان �ق�لوا االعتذار القِلقون محتاج��
عاي��ن يتأ�دوا إن اآلخر فهم ال�� حصل وال�� س��ه، لما ب��جوا
�عتذروا عاي��ن اعتذار مفصل وواضح وم�ا�� ومؤكد ووقت
. عشان كدە القِلقون لما ب�ستق�لوا االعتذار ما ط��ل وص�� كب��
ب�سامحوش �سهولة، وممكن �صعدوا غضبهم أ��� �مان تجاە
المعتذر، ودە �حد ذاته ممكن �خ�� اآلخر يهرب و�تخ� عن
� حالة دفاع�ة وما �قدرش �قدم

� أو ي��� ��
اإلصالح و�م��

. احتواء أو تهدئة أو ر�ما تتصاعد المش�لة أ���
لما القِلقون هما ال�� ب�عتذروا عن خطئهم أوقات ب���� اعتذار
، مش �دافع إنهم عرفوا غلطهم �

مش خالص وال حق���
و��تأسفوا عل�ه. ب���� كت�� من األوقات عشان �حلوا الموقف
، أو عشان � و�رجعوا العالقة، أو عشان ما �حسوش إنهم غلطان��
يتخلصوا من مشاعرهم السلب�ة، أو حالة من تطي�ب الخاطر
عشان الموض�ع �عدي، أو عشان هما �مان �حصلوا ع� اعتذار
مقا�ل من اآلخر. �ل دە ب�تفهم إنه اعتذار ل�س لصالح اآلخر
� هدفه األول الطرف

و�نما لصالح الذات، االعتذار الحق���
اآلخر، تطي�ب جرحه هو، وعن ط��ق ذلك نحصل ع� غفران
� أمام � ي�قوا واضح�� مستحق منه. عشان كدە هما محتاج��

� ن�تهم لالعتذار وهدفه.
�� 

ً
نفسهم أو�

ثون ب�تضا�قوا لما �حسوا �الضعف أو أي موقف ي�انوا الالمك��
فوا � مشا�ل أو �ع��

� أو �كونوا �� ف�ه ضعفاء وغ�� محصن��
�خطئهم. عشان كدە ب�حاولوا ي�نصلوا من أخطائهم أو يرموها
ا ب�لوموا ع� شماعات خارج�ة. وعشان �عملوا كدە غال��
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ء تجاهها (إنت�إنِت الضح�ة ع� سلوكهم الشخ�� والم��
� حالة دفاع�ة

� عملت كدە)، أو يهاجموها و�دخلوا ��
الس�ب إ��

فوا ة. ولو اضطرتهم الظروف إنهم �ع�� ة أو الشو�� � اب�� وقلب ال��
�غلطهم و�عتذروا ب�تضا�قوا إنهم �قدموا اعتذار واضح وم�ا��

وا أو اف �قصورهم وعي��ــهم و�نهم الزم يتغ�� إلن دە معناە اع��
يتحملوا مسؤول�ة أخطائهم أو �طلبوا الغفران، عشان كدە
� اعتذاراتهم

، هتال�� ب�لجأوا إ� اعتذار مقتضب وغ�� م�ا��
� أو جهد

مبهمة ومن �ع�د ومف�ش فيها مواجدة أو أسف حق���
ا ب�قدموە �ط��قة دفاع�ة م�ذول عشان �خففوا عن اآلخر، وغال��
روا سلوكهم أو �لوموا الضح�ة أو �عملوا ومتعال�ة زي إنهم ي��

� الغلط.
ە أو ينكروا دورهم �� أعذار أو �قللوا من فعلهم أو تأث��

ث عايز اآلخر �عديها أو �خلص من المش�لة و�تجاوز الالمك��
الخالف، ممكن �عتذر وهو مش مقتنع �خطئه ومش شا�ف
ورة إنه �غ�� من نفسه، هو شا�ف إن االعتذار الزم يتق�ل ��
� تفاص�ل ال�� حصل أو

و�نه الزم يتم الغفران له �دون الخوض ��
.( �الم كت�� (ما قلنا آسف ���

حالة الغفران والمسامحة �مان ممكن تكون �الغة الصع��ة عند
األنماط غ�� اآلمنة.

�
القِلقون ب�غفروا �صع��ة. �س�ب الخوف من الهجر هتال��

� التعب�� عن مشاعرهم الحق�ق�ة، ب�خافوا
عندهم صع��ات ��

ا وا �ط��قة غ�� بناءة وغال�� وا عنها ب�ع�� �طفشوا اآلخر. ولما ب�ع��
فيها نقد وهجوم، و��م�لوا إ� لوم اآلخر إنه ب�عاملهم وحش،
� التصديق ع� مشاعرهم

ون��جة لدە ب�القوا صع��ة ��
و��حسوا إنهم ما أخدوش حقهم. �مان هما ب�حسوا �مشاعر
وە خ�انة أو هجر أو إهمال، عن�فة كرد فعل ع� ال�� ب�عت��
� رؤ�ة وجهة نظر اآلخر، وال �عرفوا �شوفوا

ب�القوا صع��ة ��
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�
، ما ب�عرفوش �

األمور من برە و�راجعوا الموقف �ش�ل عقال��
ة للمش�لة و��شوفوها حوادث منفصلة، �شوفوا الصورة ال�ب��
لقطات من المش�لة، وال�� أوقات بتكون إما مش موجودة أو
أقل مما هما ب�تصوروا، فلما ما �القوش اعتذار أو �القوا اعتذار
أقل من ال�� متوقعينه �س�ب مفهومهم للمش�لة ب�حسوا إنهم

ما أخدوش حقهم.
� إنك تمنحهم التطمينات، و�شجعهم � التعامل مع القِلق��

مهم ��
وا عن مشاعرهم �املة، إنهم ينفتحوا و�ت�لموا، إنك إنهم �ع��
وا �ش�ل بناء وص�� عشان هتفضل تحبهم، وساعدهم �ع��
عالقتهم تتقوى، و�تعلموا إنهم �التعب�� الص�� ه�القوا حل

أفضل يرضيهم و�طمنهم.
� الغفران لآلخ��ن، ألنهم

ثون هما �مان ب�القوا صع��ة �� الالمك��
� مناقشة المشا�ل، ب�فضلوا ي�عدوا و�نعزلوا و�را�موها

ددوا �� بي��
جواهم و�تملوا �الغ�ظ واالس��اء والمرارة ودە ب��عدهم أ��� عن
ود الحم�م�ة، � � الخلف�ة إن حل المشا�ل ب��

اآلخر. ور�ما ��
� اآلخر و�التا�� المشا�ل غ�� المحلولة بتعمل حاجز ب�نهم و���
و��ساعدهم �ش�ل الوا�� إنهم ما ينفتحوش و�قفلوا، عشان

كدە كت�� ب���� مف�ش دافع للحل. ولو حصل وع�� فب����
� ومحتقر لآلخر لو

ا ب���� عدوا�� ، وغال�� بهدف إ�عاد اآلخر أ���
ا��شف خ�انته أو خطأە، التعب�� عن مشاعرە هنا ب���� مش
� العالقة.

� ول�ن بهدف خلق مسافة أ��� ��
ا�� بهدف الحل وال��

ث التعامل مع غض�ه و�ح�اطه �ش�ل بناء و�ع�� مهم لالمك��
عنه �ش�ل ص�� و�وجهه للحل ول�س لم��د من التعق�د.
 و�ستق�ل دعم اآلخ��ن

ً
� دفاعاته قل��

ومحتاج يتعلم ير��
و�حاول �فهم الروا�ة من جانبهم.
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ث زعالن منك إنت محتاج ما تضغطش لو ب�تعامل مع المك��
� الوقت دە

عل�ه عشان ينفتح أو �ع�� عن مشاعرە، ألنك ��
 �� دي ط��قته ال�� �عرفها

ً
بتهدد إحساسه �االستقالل�ة، أص�

� التعامل مع مشاعرە (�قفل و�نعزل و�حاول يهضمها أو
��

��فها أو يتعامل معاها مع نفسه دون الحاجة لحد)، لما
� االنعزال، والن��جة ب�قفل

ود جواە الرغ�ة أ��� �� � تضغط عل�ه ب��
، ساعدهم يتعاملوا مع مشاعرهم ب�نك تعلن أ��� و��عد أ���
إنك حا�ب �ساعدهم وتقدم الدعم واالحتواء ووضح لهم إنك
� التعامل مع مشاعرهم، و�نك

متفهم احت�اجهم وط��قتهم ��
موجود �جوارهم لما �حبوا ينفتحوا و�ت�لموا، وق�ل �ل دە ما

تاخدهاش �ش�ل شخ�� إنك مرفوض أو مل�ش الزمة.
ق�ل الرح�ل والهجر

� عالقات سامة أو تع�سة برغم إن
إ�ه ال�� ب�خ�� الناس �ستمر ��

المنطق والواقع �دعو للرح�ل؟
ق (الخوف من االنفصال أو الهجر) واحد من أهم

�
قلق التعل

األس�اب ال�� بتحرم الناس من القدرة ع� التخ�� عن العالقة
ا من

�
مهما �انت مس�ئة أو تع�سة، عشان كدە أ��� األنماط خوف

� الهجر هما أصحاب النمط القِلق وأصحاب النمط التجن��
الخائف.

� الدخول
ددين �� � األول ب��قوا م��

أصحاب النمط الخائف ��
للعالقات ألنها ممكن تهيج جواهم الصدمات السا�قة، �س لما
� ال�� ب�دخلوا ب�دخلوا العالقة ب�تعاملوا أغلب الوقت زي القِلق��
العالقات عشان ب�دوروا ع� القبول واالن��اە والحب ال��

� طفولتهم.
� عالقتهم السا�قة أو ��

اتحرموا منه ��

�
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ا ب�ث�ات الذات وتأ��د ق�متها وال�� � جد� القِلقون ب��قوا مهتم��
ب�ستمدوە من قبول اآلخر ومن استمرار العالقة (إنهم حل��ن
تفع و�تحبوا و�ستاهلوا)، لدرجة إن اآلخر لو منح لهم الفتات ه��
� ج�ع شد�د للحب � أعماق القِلق��

�� . مزاجهم �ش�ل كب��
والموافقة ب�خليهم �ستخدموا طرق غ�� صح�ة للتفاعل مع
اآلخ��ن والحفاظ ع� العالقات. وعشان هما األ��� اعتماد�ة

ا ب�عرفوا نفسهم بيها (من غ�� ا ع� العالقات فهما غال�� عاطف��
�طوا ء والض�اع والالأهم�ة)، و��� �

� �الال�� عالقة ب��قوا حاس��
ق�متهم بيها، ودە ب�خليهم يتحملوا مست��ات عال�ة من المعاناة
عشان ما �فقدوش العالقة، عشان كدە الهجر �مثا�ة فقدان
للذات أو ض�اع أو موت. �س�ب خوفهم من الهجر والمشاعر
�
� �عدە من ألم ووحدة، و�س�ب ضعف ثقتهم �� ال�� ب����

أنفسهم واعتماديتهم العاطف�ة ع� اآلخر وتمحورهم عل�ه،
� عالقات س�ئة وظروف صع�ة العتقادهم

هتالقيهم ب�ستمروا ��
� ه�حبهم، أو مش ه�القوا حد ير�� بيهم، أو

إن مف�ش حد تا��
� حد)، أو ألنهم

ا معناها مش هاال�� لخوفهم من الوحدة (ضمن��
� إنهم عملوا كت�� واس�ثمروا كت�� ومش عاي��ن �ض�عوا شا�ف��
، أو معتقدين إنهم مش ه�عرفوا �

ال�� عملوە أو يروحوا لحد تا��
� ح�اتهم يت�فوا من غ�� الطرف اآلخر، أو إنهم مش عارف��
ە، أو إنهم �ض�عوا أو ي�بهدلوا أو ما �عرفوش هتكون إزاي من غ��
� أحسن من كدە، أو ب�قنعوا نفسهم إن

يت�فوا (أو مش هنال��
�ل البيوت كدە، �ل الناس كدە، �ل العالقات كدە، مف�ش حد
، طب ع� إ�ه؟ �له محصل �عضه، �

وال عالقة وال حب حق���
ي وقتها أنا هاموت، � ممكن أس��ه و���� سع�د مع حد غ��

إ��
خا�فة أ�ون ق�ت أو فشلت أو أ�ون أنا الس�ب، أو إنه ممكن

يتغ�� وأ��� ق�ت أو ا��عت أو فقدت حاجة حلوة).
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� العالقات المس�ئة، هو إن ف�ه
س�ب آخر مهم ل�قاء الناس ��

� العالقات ال�� بتأ�د له تصوراته
�عض األشخاص ب�ستمر ��

السا�قة عن نفسه وعن اآلخ��ن ح�� لو تصوراته دي مؤلمة،
� من الممكن إنهم �س�بوا

 أصحاب تقدير الذات المتد��
ً

مث�
� عالقات مح�ة ومتق�لة وآمنة وصح�ة وشا�فاهم ك��س��

ا �ان التفس�� لدە إ�ه، �س و�روحوا �ق�لوا عالقات مس�ئة (أ��
ة)، هما �مان ممكن �قاوموا التغ�� لألحسن سواء ب�حصل �ك��

من نفسهم أو محاولة اآلخر للتغ�� لألحسن.
أصحاب األنماط غ�� اآلمنة مش ب��قوا قادر�ن يتخلوا عن
� العالقة ب�ختاروا

� اخت�اراتهم واستمرارهم ��
أنماطهم، و�التا�� ��

(دون و�� منهم) النمط ال�� مناسب لهم و�يؤكد تصوراتهم إنهم
ما يتحبوش أو الدن�ا ملهاش أمان أو اآلخ��ن ال يوثق بهم أو
 بي�شدوا لألوضاع دي �ش�ل الوا�� وال��

ً
عبء، هما أص�

ا �س مؤذ�ة). بت�س� «ال��م�ا غ�� الفعالة» (جاذب�ة عال�ة جد�
� النها�ة األنماط جزء من اله��ة وأداة للحما�ة واألمان، و�التا��

��
التخ�� عنها صعب، ولما بتدور بتدور ع� نمط مالئم لها

و�ركب معاها.
االنفصال والهجر والفراق

ا �ان النمط، مف�ش ضمان إن العالقات �ستمر أو ال تتعرض أ��
لالنه�ار. �ل العالقات من الممكن أن ت�ت�� وألي س�ب. ل�ن
� المعرضة � عالقاتهم أطول وأ��� رضا، �عكس غ�� اآلمن�� اآلمن��

لالنه�ار أ��� واألقل رضا.
� عندي نمط غ��

الموض�ع مش �ال�ساطة كدە، مش مع�� إ��
� هتبوظ أ��د، الموض�ع ب�عتمد أ��� ع� تفاعل آمن إن عالق��

األنماط مع �عض والظروف المح�طة بهم.
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� مكوناتها و��عرفوا � العالقات صح وعارف�� اآلمنون ب��قوا فاهم��
� إن ممكن �حصل انفصال ألي �قدموها و�ستق�لوها، مؤمن��

� ب�ه �ش�ل كب�� س�ب أو إنه خ�ار مطروح �س مش مشغول��
ا وال ساي�ينه �أثر ع� الحم�م�ة أو �خليهم �س�ثمروا عاطف��
أقل، �العكس ممكن �خليهم �ستمتعوا ب�عض أ��� و��شاركوا
� الخلف�ة

� النها�ة مجرد وجود خ�ار االنفصال ��
�ش�ل أفضل، ��

. � ب�خ�� األطراف ما ب�تعاملوش مع �عض �أنهم مضمون��
� أل، اآلمنون ب�عرفوا ��عة إن اآلخر ف�ه

لو حد آمن والتا��
مش�لة، ب�تخانق كت�� ع� حاجات تافهة أو ب�قاوم القرب

، و��قرر �سهولة إنه �خ�ج و�دور ع� حد آمن. �
العاط��

؟ � ط�ب األنماط غ�� اآلمنة ب�نفصلوا كت�� �ع��
� عالقة مع

ث والنمط القِلق لو �� ط، النمط الالمك�� مش ��
ا، وممكن ما تنفصلش � عالقات ط��لة جد�

�عض ب�ستمروا ��
�
برغم إنها مل�انة �اعات وخناقات وعدم رضا وثقة قل�لة ��

ا �عد عالقات � أطول العالقات استمرار�
 تا��

ً
�عض. �� أص�

� برغم تعاستها ومشا�لها. اآلمن��
ل�ه ب�ستمروا؟

جزء من اإلجا�ة إنهم ما �عرفوش عالقات تان�ة غ�� ال�� هما
� إن ف�ه عالقات صح�ة مختلفة، ومش فيها، مش متخ�ل��
وا إن ال�� هما ف�ه مش ك��س وشا�فينه عادي و�ل � قادر�ن �م��
� إن ف�ه أحسن من ، مش متخ�ل�� البيوت فيها كدە ودە الطب���
� أو ألن برمجتهم بتقول لهم إن الدن�ا كدە. كدە أو مش مصدق��

ە. تار�خهم �له كدە وما �عرفوش غ��
النمط القِلق ألنه ب�خاف من الرفض ومن الوحدة وعندە عدم

اإلحساس �األمان ما ب�قدرش �اخد خطوات إلنهاء العالقات غ��
ا ، وغال�� ا االنفصال �ش�ل الوا�� الصح�ة �سهولة، ب�تجنب غال��
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�
ب�تعامل مع الرفض واالنفصال والوحدة �االنتقال من عالقة
�
لعالقة ��عة عشان ي�� العالقة السا�قة، أو ممكن ينهمك ��

سلوك�ات غ�� مرغ��ة زي التلصص ع� الطرف الراحل والتهد�د
�اإل�ذاء.

ثون لما ب�ق��وا من الطرف اآلخر �شدة، ممكن �اخدوا الالمك��
قرار اال�سحاب ألنهم ب�ساطة ب�خافوا من الحب، والقرب
� إن العالقة �قت عبء ومتع�ة ومتطل�ة رهم، أو �قوا شا�ف��

َّ
وت

ة وضاغطة عليهم، و�التا�� ا أو فيها مشاعر سلب�ة كت�� عاطف��
بيه��وا دون محاوالت اإلصالح.

أما النمط الخائف فهو كث�� العالقات، ولو حس ببوادر الرفض
ممكن هو ال�� ي�ادر �الرح�ل من قب�ل ب�دي ال ب�د عمرو، أو
ر�ما ي�ادر �الرح�ل العتقادە إن اآلخر لو ا��شف حق�قته
� يوم من األ�ام ه�س��ه لس�ب أو آلخر فب�قرر

ه�س��ه أو إنه ��
� هو من نفسه.

�م��
�عد االنفصال

االنفصال عن اآلخر المهم وانتهاء العالقات المهمة حدث مؤلم
ة ح�ات�ة ممكن تغ�� ح�اة وشخص�ات ال�� اتعرضوا �شدة وخ��
لها، وتأثر ع� حالتهم النفس�ة ومستق�لهم ونظرتهم للعالقات
ا. عندما نفقد المحبوب نتعرض لقلق انفصال وألنفسهم أ�ض�
ا، �عدە نتعرض لال�تئاب وال�أس ن��جة الفقد، فقد عا�� جد�

اآلخر وفقد العالقة معه.
�قول فرو�د:

ا و�ال دفاعات تحمينا أمام � أشد حاالتنا ضعف�
نحن نصبح ��

ا وتعاسة عندما � أشد حاالتنا عجز�
� نحب، ونصبح �� المعاناة ح��
نفقد المحبوب أو نفقد ح�ه.

�
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�
ق من أجل الشعور �األمان والرغ�ة ��

�
� ع� التعل مج�� إحنا مت��

ال�قاء، بنحت�� �الوالدين ال�� االنفصال عنهم ب���� مساوي
للموت، ولما بنك�� ب���� االنفصال عن الحب�ب مساوي �ش�ل
ت�ط �المحبوب � النها�ة إحنا ب�تعلق و���

ا، �� ما للموت أ�ض�
، و����� االنفصال عنه فصل و����� جزء من تك��نا النف��

ە من جد�د. للجزء دە و�عادة لتنظ�م نفسنا من غ��
أحاس�س الهجر واأللم واإل�ذاء واإلهمال ال�� ب�حسها أصحاب
� الذا�رة ح�ة،

األنماط غ�� اآلمنة ن��جة الطفولة، ب�ست�� ��
� مع االنفصال، بتظهر بنفس قوتها و�أن

و�تظهر من تا��
�
االنفصال ما هو إال إعادة إح�اءها و�خراجها من األعماق لنعا��

� السابق �دون حل
�ل فقد وهجر و�همال و��ذاء مر علينا ��

صحيح من جد�د و�ش�ل مضاعف.
ة مصدر لألمان االنفصال يؤلم. الطرف اآلخر أصبح ولف��
والطمأن�نة وتنظ�م االنفعاالت واالحتواء، وفقدانه ب�س�ب حزن
عميق وآالم جسد�ة ونفس�ة ق��ة واضطرا�ات واضحة، القلق
والتوتر ن��جة االنفصال ب�مال رؤوسنا �ذك��ات المحبوب
ا ع�

�
ا، حزن ا وغض��

�
ا وشوق

�
و��حتل عقولنا و��حرق أعصابنا حزن

ا لرح�له وتركنا �مفردنا، المشاعر ا لعودته وغض��
�
المفقود وشوق

ء �
 للتنفس أو فعل ��

ً
ك لنا مجا� المصاح�ة لالنفصال ال ت��

آخر.
� تعامل الناس مع االنفصال وتنظ�م

ق ب�لعب دور برضو ��
�
التعل

� ب�قول: المشاعر المصاح�ة له، جون �اول��
� أوج �شاطه. أثناء الفقد

ق ��
�
أثناء الفقد �كون جهاز التعل

� التعامل وطلب الدعم من اآلخر المهم،
ق ��

�
�ساعدنا التعل

واستعادة إحساسنا �األمان.
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االنفصال ب�أثر ع� الناس �طرق مختلفة، و��تعاملوا معاە ومع
ا �طرق مختلفة. تؤثر أنماط الحب�ب السابق ومع تجاوزە أ�ض�
ا هو ا هو األ��� اهتمام� � �ل هذە الطرق، األ��� ح��

ق ��
�
التعل

األ��� معاناة عند انتهاء العالقة.
وح النمط اآلمن هو صاحب أفضل تعامل مع االنفصال، ب��
� للفقد،

ألصحا�ه من أجل الدعم، ب�نفتح ع� الحزن الحق���
رات اآلخر للرح�ل، ودە ب�خل�ه أقل ب�تفهم و�تعاطف مع م��

 ع� انتهاء العالقة.
ً

عدوان�ة، ب�لوم نفسه قل��
اآلمن عارف إن احت�اجه للقرب والدعم ممكن يتحققوا مع ناس
� المستق�ل ه�قا�ل حد بنفس

كت�� مش ب�قفوا ع� حد، و�ن ��
. اآلمنون ب�تألموا عادي �س قادر�ن �

القرب برضو مع ال�� م��
� �ال�س�ة للمستق�ل. ممكن �حسوا يتعافوا �ش�ل ج�د ومتفائل��

� نفس الوقت.
�� � األلم و�نهم ك��س��

ا ، هما غال�� اآلمنون ب�تعاملوا مع مشاعرهم �ش�ل ص��
� العالقات

ب�ستخدموا االنفصال كفرصة لفهم هما عاي��ن إ�ه ��
� المستق�ل. دە ما

عشان ي�قوا سعداء، ومش عاي��ن إ�ه ��
ب�منعش إنهم �حزنوا، االنفصال صعب ع� أي حد وهم
ا � مع أنفسهم وانفعاالتهم، وأ��� وع�� � ومتناغم�� م�سجم��
ا ل�� ب�حصل جواهم، و��فهموا الرسالة واحت�اجاتهم،

�
و�درا�

و��اخدوا الخطوات للحصول عليها، �مان هما عندهم مهارات
� إنه مش تهدئة الذات وتنظ�م االنفعاالت ج�دة. هما عارف��
� � عالقة إنهم ال �ستحقوا الحب، هما حاس��

مع�� إنهم مش ��
، �مان عندهم عالقات صداقة � بنفسهم ك��س إنهم مرغ����
ج�دة خارج العالقة الروما�س�ة بتمنحهم الدعم الج�د أمام

االنفصال.
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النمط القِلق ب���� حاسس بتهد�د طول الوقت، ب�ستمتع فقط
�القرب لما �كون مطمن، �س ما ب�دومش وما ب�صدقهوش وما
ب�صدقش إنه ه�ستمر، و��حاول منع الفقد �أي ثمن ب�نه يركز
�

ات مزاجه عشان يتأ�د إنه مش ه�م�� مع مشاعر اآلخر وتغ��
� إن ف�ه حد ممكن � مش مصدق�� أو ه�خونه. و���قوا م�شائم��
، أو إنهم هيتحبوا أو �

�مال الفراغ ال�� ه�س��ه المحبوب لو م��
� مراق�ة ومالحظة

، والن��جة استمرارهم �� �
�القوا حد تا��

المحبوب ومحاولة إرضائه (لو فضلت مل�ان �الخوف إن اآلخر
حل هتفضل مهووس �جذب ان��اهه، وهتفضل إما قلقان أو ه��

مكتئب وحاسس �العجز واإلح�اط).
� حال

النمط القِلق عندە دفاعات قل�لة ضد الفقد والحداد، ��
ق

�
حدوثهم أو الخوف من حدوثهم بت�شط ف�ه سلوك�ات التعل

والتصع�د للتعامل مع االنفصال واستعادة العالقة، ما ب�عرفش
ي نفسه و�س�طر ع� مشاعرە، و��ع�ش انفعاالت ق��ة يهدِّ
وعن�فة وط��لة، و��ستخدم طرق تعامل غ�� فعالة للتعامل مع
ة �شدة �عد نها�ة الحالة االنفعال�ة. �مان ب���� معرض للغ��
ا القِلقون هما ال�� العالقة خاصة لو هو ال�� م�ساب. وغال��

ب�حاولوا استعادة العالقة ح�� لو العالقة غ�� صح�ة أو مس�ئة،
� مطاردات غ�� سل�مة زي التلصص والت�بع

ا ب�دخلوا �� وغال��
� حالة

� لآلخر، ب�دخلوا ��
ا محاولة اإل�ذاء ال�د��

�
والتهد�د وأح�ان

� أسئلة ما ب�نته�ش (هل هم
�شوش وتوهان، و�ي�شغلوا ��

� إ�ه؟ ل�ه دە حصل؟ ولو اعتقدوا إنها
 أل؟ ق�وا ��

َّ
� و� غلطان��

� حالة كرب شد�دة وا�تئاب). عشان كدە
غلطتهم ب�دخلوا ��

� الحزن، وممكن �ستمروا
هما أ��� ناس ب�تعب و��طولوا ��

� حالة غضب من الموقف أو من اآلخر، وممكن
ات ط��لة �� ف��

الوضع �سوء مع الوقت مش يتحسن، أو من الممكن �قفزوا
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لعالقات أخرى �د�لة كن�ع من تهدئة المشاعر، وكت�� من الوقت
ب�ستمروا ع� عالقة �الحب�ب السابق �أي ش�ل أو تحت أي
وا اآلخر ع� وضع � لحد ما �ج�� مس�، وأوقات ب��قوا مزعج��

حدود ق��ة معهم.
ا، ودە � قدم�

� التخ�� والم��
أصحاب النمط القِلق هم األصعب ��

� . شكوكهم الذات�ة العم�قة إنهم معي���� �
ب��طأ عمل�ة التعا��

و�نهم هي�سابوا للوحدة ومحدش ه�حبهم، بتخليهم يتمسكوا
أ��� مهما �انت العالقة مس�ئة. لألسف حلهم الوح�د محاولة

� ول�س الرج�ع أو اال�شغال �عالقات أخرى.
التعا��

ا �عد االنفصال ا ونمو� � ا واألقل تغ�� � ثون هم األقل تأث�� الالمك��
والفقد، ب�كبتوا مشاعرهم السلب�ة و��تحول إ� أعراض
ها، جسمان�ة، زي الصداع واضطرا�ات الجهاز الهض�� وغ��
� للتعامل مع

و��لجأوا إ� أسال�ب الت�اعد واالنطفاء العاط��
ا له ا �التوتر وأقل إظهار� انفعاالت االنفصال. ب��قوا أقل إحساس�
. �س لألسف �ل دە مش ص�� و��ت�عه مشا�ل � و���انوا ك��س��
ا. الهلع واأللم الناتج عن الرفض ب�تم صح�ة وعالقات�ة الحق�
� الداخل، والغضب الناتج عن األلم والرفض ممكن �عزز

قمعه ��
� والمثال�ة.

العزلة االجتماع�ة واالنفصال العاط��
ا ب��عد عن اآلخ��ن أثناء االنفصال، وما ب�طل�ش ث غال�� الالمك��
دعمهم، ور�ما ب�ستخدم مخدرات للتعامل مع التوتر، ب�حاول
ا ا م�ان�� �ك السابق �أي ش�ل، وممكن ي�عد جد� يتجنب ال��
و�غ�� الشغل أو �سافر مع محاوالت ل��ت أف�ارە ومشاعرە وأي

حاجة تفكرە.
ض ما ث كرجل ب�تظاهر إنه مش محتاج حد ألنه مف�� الالمك��

� النها�ة حالة تظاهر.
�ظهرش مشاعرە و���� مستقل، ل�نها ��
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ثون ب��ان إنهم ب�تعاملوا ك��س مع الفقد، ل�ن دە مش الالمك��
ا � �س هما ذهن�� � وغ�� مهتم�� صحيح، ال�عض ب�شوفهم قاسي��
� �دە. هما � ب�ه ح�� لو مش واعي�� ب�ت��عوا اآلخر ال�� مهتم��
� لن�ع من االتصال عاي��ن يتحبوا �س من غ�� ما �حبوا، م�شوق��
امات، لو ما اتصل�ش بيهم هيتصلوا ب�ك � �س مش عاي��ن ال��
�عد ش��ة، ب�حاولوا �طمنوا إنك لسه موجود عشان هما �س

� �طمنوا إنهم مش محتاجينك. محتاج��
� ع� ك�ت مشاعرهم �اإلضافة لثقتهم العال�ة ث�� قدرة الالمك��
�ك بتخليهم يتظاهروا إنهم مش �أنفسهم والنظرة المتدن�ة لل��
� �حاجة و��تعاملوا �الم�االة و��عقلنوا األس�اب ال�� أدت حاس��
لالنفصال و�نها ما �ان�ش نافعة من األول، ط��قتهم المراوغة
ل��ت المشاعر بتخليهم ��عة ينفصلوا عن الحالة و�خرجوا
منها و��دأوا يركزوا ع� استقالليتهم والهروب من الحم�م�ة.
و�ذا حدث وظهرت المشاعر ع� السطح ب�لجأوا ��عة
لتخديرها عشان ما �حسوش بيها، ودە ب�خليهم األقل استفادة
ث . �مكن ال�� ب�ساعد الالمك�� من تج��ة االنفصال �ش�ل ص��
� ع� التجاوز ��عة إنه طول الوقت عامل مسافة ب�نه و���

، �
ا ب�ه، وقل�ل االس�ثمار العاط�� م عاطف�� � اآلخر، وغ�� مل��

� أي وقت �أي حال.
ومتوقع إنه ه�حصل انفصال ��

�
ا ب���� مف�ك �عد الفقد، وممكن �دخل �� النمط الخائف غال��

حالة كرب ما �عد الصدمة. �عد االنفصال ب�عانوا من غل�ان
� شد�د، و��اخدوا وقت أطول لتجاوز العالقة، و��م�لوا

عاط��
� ومعندهمش وفرة من األصدقاء واأل�ة �كونوا اعتمادي��
ا لدعمهم أمام االنفصال ألنهم ب�تمحوروا حول اآلخر تمام�
و�ي�سوا �ل حاجة، ون��جة تمحورهم ب�فتكروا إن مف�ش ط��قة
تان�ة للحصول ع� الحب، وألن ح�اتهم �قت فاض�ة �اإلضافة
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لنظرتهم المتدن�ة للذات ممكن �حاولوا يرجعوا للحب�ب السابق
ح�� لو العالقة س�ئة. إدرا�هم س�ب معاناتهم ممكن �ساعدهم
� نمط تعلقهم هو

� تجاوز المعاناة، إدرا�هم إن الس�ب ��من ��
��

س��ل تعافيهم.
ث، وعندە النمط الخائف ما ب�عرفش �ك�ت مشاعرە زي الالمك��
� األول ب�حاولوا ما �حسوش

مشاعر متعا�سة تجاە االنفصال، ��
، �عد ش��ة � مشاعرهم وتخديرها والتظاهر ب�نهم ك��س��
المشاعر بتظهر وما ب�عرفوش يتعاملوا معاها، وثقتهم بنفسهم
� عالقات ��عة، ودە

� الدخول ��
�د عندهم الرغ�ة �� � ، و��� � بته��

ة متتال�ة �محاولة إللغاء � عالقات قص��
ب�خليهم ينهمكوا ��

و�خفاء مشاعر األلم. أثناء االنفصال ر�ما تثار لديهم �ل
الصدمات واإلساءات السا�قة، عشان كدە ب�تعاملوا مع
االنفصال �طرق غ�� صح�ة، ممكن ينعزلوا عن اآلخ��ن و�كبتوا
ا ما ب�عرفوش إ�ه ال�� حصل وال مشاعرهم وأف�ارهم، غال��
، ب�عدوا االنفصال �ش�ل � ب�عرفوا يتجاوزوە و��س�بوە زي ما ت���
ة و��قطعوا الروا�ط ��عة مع � األصل عالقاتهم قص��

�� . � سل��
أي مش�لة (مع االنفصال بتخدر مشاعرك، و���لغ ال�ل إنك
� عالقات

ك��س، و�تهرب �أجازات أو فسح، و�تحاول تدخل ��
��عة قدر اإلم�ان مهما �انت، �ل دي محاوالت للهروب من

المشاعر).
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�
التعا��

، ردود األفعال تجاە االنفصال بتمر بثالث مراحل: � حسب �اول��
١- االحتجاج: وال�� ب�شمل الغضب، وال��اء، وعدم التصديق،

ومحاوالت استعادة االتصال والقرب من اآلخر.
٢- ال�أس والحزن.

٣- إعادة ترت�ب العالقات من جد�د: عن ط��ق إقامة عالقات
جد�دة واالنفصال النف�� عن المحبوب المفقود.

� مسار�ن:
� من االنفصال بن�مل ��

� التعا��
��

� من الفقد واستخالص المع�� من التج��ة.
١- العمل ع� التعا��

٢- تنظ�م انفعاالتنا للعودة لممارسة الح�اة اليوم�ة.
� �عد االنفصال.

� التعامل مع عمل�ة التعا��
األنماط بتختلف ��

� ج�د.
� ب�ن عندە متانة نفس�ة وتق�ل وتعا�� النمط اآلمن يتم��

� عا�� وكرب نف��
ا ب�ستج�ب �اس�نفار عاط�� النمط القِلق غال��

وا�شغال كب�� �اآلخر ور�ما بتعا�� المخدرات مع إحساس
� من حداد � حسب �اول��

�فقدان الذات. النمط القِلق �عا��
ق �اآلخر الراحل،

�
ة ط��لة من االحتجاج وال�أس والتعل مزمن، ف��

وحالة ال�رب الشد�دة ب���� ن��جة طرق التك�ف القل�لة وغ��
ة ع� ار الذك��ات واالعتماد�ة العاطف�ة ال�ب�� الفعالة واج��
وجود اآلخر لمنحه األمان والم�ل للوم الذات ع� سلب�ات

العالقة وما آلت إل�ه.
� انفصاالت العالقات، و��م�ل

ا �� � هو األقل ك��� النمط التجن��
لسلوك�ات اإلطفاء ألف�ارە ومشاعرە وكبتها، �غ�ب عنه
ا، واأل�ع ا و�أس� اإلحساس �الحزن للفقدان، وهو األقل احتجاج�
� (تك��ن

� العودة إ� تنظ�م عالقاته وحالة االنفصال العاط��
��

عالقات جد�دة و�س�ان العالقة السا�قة). ل�نه أوقات ب����
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كث�� اللوم للذات، وممكن �لجأ للمخدرات، و����� األقل دافع�ة
ا �ممارسة الس��دال السابق �عالقة جد�دة واألقل اهتمام�

ا.
�
الج�س أح�ان

ة �عد الصدمات العاطف�ة، � والنمو النف�� ب�حصل �ك��
التعا��

ات ملحوظة لألشخاص ن��جة تفاعلهم ممكن تحصل تغ��
ات بتم�ل لتط��ر � ح�اتهم، والتغ��

� لألحداث السلب�ة �� اإل�جا��
� الح�اة

الشخص�ة ومناطق القوة فيها، واإلحساس �المع�� ��
� سماتهم

ات إ�جاب�ة ��  تغ��
ً

واالتصال مع اآلخ��ن. مث�
الشخص�ة (ارتفاع الثقة �النفس واالستقالل�ة)، وسلوك�ات
الحفاظ ع� العالقات (مهارات تواصل أفضل)، وتعد�ل

التوقعات من العالقات الروما�س�ة المستق�ل�ة.
ال�رب الشد�د أثناء االنفصال والمحنة مؤ�� إلم�ان�ة النمو
النف�� الج�د: النمط القِلق ب�ع�ش حالة كرب شد�دة، والنمط
ث ب�م�ل ل��ت حالة ال�رب والهروب منها. والن��جة الالمك��
، ب��قوا � النمو النف��

فرصة أع� ألصحاب النمط القِلق ��
�
قادر�ن ع� تح��ل محنتهم ومعاناتهم إ� منحة وتحول كب�� ��

الشخص�ة.
ار لتفاص�لها ولوم ن��جة الضغوط ومراجعة العالقة واالج��
الذات وتقي�م األحداث ب�ك�سب أصحاب النمط القِلق القدرة
ع� ا��شاف ال�ث�� عن أنفسهم، اال��شافات ال�� بتمنحهم
� أنفسهم وتط��رها. ع� العكس ب�م�ل � تحس��

رغ�ة ق��ة ��
ا دون ثون إ� ك�ت انفعاالتهم وتجاوز الحالة ��ع� الالمك��
تدقيق، و��شوفوا أنفسهم �ش�ل ج�د �منعهم من فرصة أن
ينظروا ألنفسهم �أمانة و�راجعوا العالقة ودورهم فيها، ومحاولة

� أنفسهم أو تط��رها. تحس��
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� هو محاولة انفصالهم ال�� ممكن �عطل النمو النف�� للقِلق��
� عالقات ��عة، وال��

ال��ــــع عن حالة ال�رب �دخولهم ��
� للعالقة الجد�دة من غ�� مراجعة

بتوجه مجهودات التعا��
� العالقات

العالقة القد�مة وتط��ر أنفسهم، الرغ�ة ال��عة ��
� بتخليهم �فضلوا إجراءات سطح�ة ��عة زي محاوالت تحس��

� المواعدة من جد�د،
� فرصهم �� المظهر وز�ادة الجاذب�ة لتحس��

الخوف من الفشل مرة أخرى ممكن �دفعهم إ� تط��ر مهارات
� العالقة وتصحيح أخطائهم القد�مة.

االحتفاظ �اآلخر و��قائه ��
ا عن العالقة القد�مة و�قدروا عشان �قدروا ينفصلوا عاطف��
��ملوا ب�م�لوا �دون و�� إنهم �ش�طنوا العالقة القد�مة
�ك السابق عشان �عملوا حاجز نف�� وتمج�د العالقة وال��
�ك المحتمل. و�رغم إم�ان�ة نجاح التجاوز الجد�دة وال��
قهم

�
� من نمط تعل

للعالقة المنته�ة ل�ن تضيع الفرصة للتعا��
ە ع� العالقات الالحقة. وتأث��
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� � اتن�� العالقات: رقصات ب��
العالقات مش ب�تأثر بنمط �ل طرف �س، ل�نها - ودە األهم -

تتأثر أ��� بتفاعالت األنماط مع �عض:
� عالقة ما تكون ب�تحول

ممكن تكون من النمط اآلمن، ل�ن ��
ث أو قِلق ن��جة تأث�� نمط إ� شخص يت�ف كنمط المك��
ث ع� � العالقة (لو �ان هو قِلق أو المك��

الطرف اآلخر عل�ك ��
ت�ب). ال��

� عالقة مع آخر أ���
ث، ل�ن �� ممكن تكون نمط المك��

اث�ة تتحول إ� نمط قِلق. الا���
ممكن عالقة ما ُتظهر نمط �ش�ل واضح وعالقة أخرى ُتظهر

نمط معا�س.
� نفس العالقة وحسب الظروف تت�ف �أش�ال

ممكن ��
مختلفة و�أنك مجموعة من األنماط.

ق، جوانا نماذج ألنماط
�
� النها�ة مجموعة أنماط تعل

إحنا ��
عد�دة كوناها من عالقاتنا مع األم واألب واإلخوة واألجداد
� تفاعلنا مع اآلخ��ن حسب ما �ظهر لنا من نمطهم

هم. و�� وغ��
قد �ظهر منا نمط مت�امل معه، وكذلك نحن معه. والح�ا�ة دي
ال�� بتخ�� العالقات مل�انة تفاعالت مختلفة برغم وجود س�ادة

ألنماط محددة.
ها ا ب���� تأث�� � ش�لها الم�سط جد�

� األنماط �� التفاعالت ب��
: �التا��

• األنماط اآلمنة مع �عض: عالقاتهم ط��لة ومستقرة ومش�عة،
ا. ا ودعم� ا وق��� ا وح�� ام� � هم األع� ال��

� عالقتهم اآلمنون ب�قدروا
• نمط آمن مع نمط غ�� آمن: ��

�الحظوا إن العالقة مش ك��سة و�ن سمات اآلخر مس��ة
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ا ب�س�بوا العالقة و��دوروا ع� صع��ات، ولما ب�الحظوا دە غال��
ا.

�
حد أ��� أمان

� عالقاتهم ب�طولوا برغم
• األنماط غ�� اآلمنة مع �عض: ��

المشا�ل وعدم الرضا والخالفات، ب�ساطة ألنهم ممكن �كونوا
� العالقات الج�دة وغ�� الج�دة، أو مش � �فرقوا ب�� مش عارف��
� سلوكهم أو سلوك اآلخر، وما ب�عرفوش الفرق

� مش�لة �� شا�ف��
� السمات الطب�ع�ة والمضط��ة. �مان و�أنهم ب�دوروا ع� ب��
حد يؤكد توقعاتهم �خصوص أنفسهم و�خصوص العالقات

� إزاي.
بتم��

ث فخ القِلق والالمك��
ث (المطارد أشهر رقصات األنماط �� رقصة القِلق والالمك��

والم�سحب أو األخطبوط والسلحفاة).
القِلق عايز حد متاح ومهتم وموجود �استمرار، ل�ن لألسف

ث ال�� عندە صع��ة �قدم دە. بي�شد لالمك��
ث ب���� عايز عالقات قل�لة التطلب واالهتمام الالمك��

والوجود.
� رقصة مؤلمة ب�نهم:

�ل واحد ب�قوي ط��قة اآلخر واحت�اجه ��
اث�ة. هذا ث أ��� تجن��ة والا��� ا، والالمك�� القِلق ب���� أ��� قلق�
ا ا وا�سحا�� ا ومطاردة، وذاك أ��� هرو�� ا وطل�� أ��� ضغط�

ا. وان�ماش�
، وال�� ف�ه إعادة � و�الرغم من ألم هذا التفاعل المرهق لالتن��
� بي�شدوا ل�عض معا�شة مخاوف الطفولة وتحققها، ل�ن االتن��
� � م�سجم�� عشان �ع�دوا نفس ظروف الطفولة. من برە االتن��

� الالو�� ال�� خلف
مع �عض؛ ك�م�ا عن�فة، ل�ن �التدقيق، ��

ا. � م�� جد�
� هذا اال�سجام تفاعل ك�م�ا��

سلوك�اتهم ب�شوف ��
� عكس �عض ، االتن�� � �المنطق مف�ش مع�� الرت�اط االتن��
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ا، �س الالو�� له أح�ام، هو ال�� ب�خلينا نخلق أو نع�د تق����
خلق ظروف العالقة المشابهة ل�� حصلنا عل�ه من الوالدين،
العالقة المألوفة ال�� بتأ�د قناعاتنا عن نفسنا و�تخلينا نحاول
نحصل ع� أفضل ط��قة لإلش�اع، حالة بت�س� «التكرار
القهري ألحداث الطفولة». النمط القِلق حاسس إنه ما
ث ب�قدم الدل�ل له �ستاهلش ومعيوب وما يتح�ش، والالمك��
ث إن العالقات ولعدم جدارته، والقِلق �قدم الدل�ل لالمك��
عبء ومخي�ة لآلمال وخانقة ومتطل�ة و�ن األفضل الح�اة من

ها. غ��
� المواعدة:

النق�ضان ��
� م�دان الفرص واالقتناص ينجذب �لٌّ منهما إ� اآلخر

هناك ��
�مغناط�س وك�م�اء ال تقاوم.

ث برغم � ُترعب الالمك�� يتحرق القِلق إ� القرب والحم�م�ة ال��
ث أن �جرب العالقات شوقه للخروج من الوحدة. ي��د الالمك��
� الحب

مرة أخرى و�منحها فرصة جد�دة ر�ما �شبع أمله ��
والسعادة.

� إظهار نفسه
ث �� � �دا�ة العالقة، ينجح الالمك��

أوقات ��
ومشاعرە وأحالمه ورغ�اته، ل�ن ا�سحا�اته المتتال�ة ب�شعل
الس�اق، وت�دأ المطاردة من الطرف القِلق عشان ت�دأ رقصة
المطارد والم�سحب. أوقات ب�ستمر العالقة مع القل�ل من
ا ما تفشل مع اإلح�اطات المتكررة ال�� بتخ�� الرضا، ل�ن غال��

� ي�عدوا. االتن��
ا (ب�تخطف، ب�قع)، ث ب�تلخ�ط عاطف�� لما القِلق ب�قا�ل الالمك��
ارة بتخل�ه مهووس . ال�� �

و��عت�� دە دل�ل ع� الحب الحق���
� الحالة دي إال لو �ان هو دە

(مش معقول، أنا مش ها�ون ��
ق تمت إثارتها

�
� الحق�قة، غ��زة التعل

). �س �� �
الحب الحق���
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� �
ث المت�اعدة. احت�اجه للمساحة ألق� حد �ط��قة الالمك��
ب�خل�ه ي�عت رسائل متناقضة وما �اخدش �اله من رسائل القِلق
ال�� بتطالب �االهتمام، و�التا�� حالة القِلق بتدهور. �مان
ث مطاردة القِلق واحتجاجه ب�بوظ الح�ا�ة، بتخ�� الالمك��

يهرب ب��ادة و�شوف القِلق زنان.
ث واثق من � ما ب�عرفوش �عض. الالمك�� � ال�دا�ة، االتن��

��
نفسه، مجامل ج�د، وأوقات مغوي، ور�ما ب�فكر إزاي �س�ب
. القِلق عايز �عرف إن اآلخر معجب ومهتم، � انط�اع إ�جا��
ث مش متضايق، � الحد�ث، والالمك��

متحمس ب��ادة ومنطلق ��
ث ب�ظهر �حه من عبء ال�الم واالنكشاف. الالمك�� دە ب��
االهتمام �ش��ة أسئلة، والقِلق م�سوط �االن��اە ال�� واخدە
�
�� ، � ث دورە يهز راسه و�قول جملة أو اتن�� ومنطلق، والالمك��

اآلخر تك�شف إنه ما قالش حاجة، �س انط�اع القِلق إن
� ومعجب ومهتم. الشخص دە ها�ل وش�له ب�حب��

�
ث لسه ما دخلش �� مع الوقت القِلق ب�ك�شف إن الالمك��

العالقة أو إنه فقد االهتمام، ودە ممكن �كون صحيح، مش ألنه
ث ودي ط��قته. القِلق ي�دأ �ضغط مش مهتم �س ألنه المك��
ث زي ما . الالمك�� � عايز اهتمام، وت�دأ العالقة تاخد من� سل��
�
هو مش فاهم إ�ه ال�� ب�حصل وال �عمل إ�ه، �عدە القِلق ي�دأ ��

التوتر واللخ�طة والدراما، �قرب �شدة و��عد �شدة وحالة من
� االنغالق، الموض�ع

ث �� الفو�� والحدة. هنا ي�دأ الالمك��
�ال�س�ة له مخ�ف.

ث برە، الوضع م��ك، لو القِلق دخل �قوة ممكن �طرد الالمك��
ا ث غال�� � الالمك��

لو القِلق انفعل وغضب وجري ع� حد تا��
�
ا، ولو القِلق ا��شف إنه غلط لما راح م�ان تا�� ب�غادر نهائ��

ب�كون األوان فات.
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� االهتمام والخناقات:
��

، قِلق � � اتن�� ا ودراما �� ال�� ب�� ا وشجار� أ��� العالقات اضطرا��
. القِلق � والفو��

ث، عالقات مشحونة �الفوران العاط�� والمك��
ا ب�س�ب العالقة ألنه ا ع� احت�اجاته، وغال�� ال �حصل دا�م�
ث ث، والالمك�� محتاج قرب أ��� من ال�� ب�د�ه الالمك��
ا بي�سحب أو يهرب. مضغوط ومرهق من مطال�ات القِلق، وغال��
ث الحب والحم�م�ة � �دا�ة العالقات اإلدمان�ة �ظهر الالمك��

��
واالهتمام (ب�دلع القِلق مدمن الحب)، مع الوقت يزول السحر
� اإلغواء، �خ�ج �ال عودة إال

� ط��قته ��
� االن��اە وتخت�� و�نط��

� ومهتم أصبح اآلن �ارد
ا. وال�� �ان شخص ساحر ورائع ودا�� نادر�

. الم�ا��
الطرف القِلق مش فاهم إ�ه ال�� ب�حصل، ومع ال�شوش
واللخ�طة ب�حس إنه عمل حاجة غلط و��دأ �لوم نفسه،
، ل�نه لألسف ب�طارد خ�ال و�حاول ي�ذل مجهود واهتمام أ���

وتصبح استعادة االفتتان مطاردة �اب.
� االستعداد للظهور ع� الم�ح.

وت�دأ رقصة سامة ��
اب كب�� ومستمر، النمط القِلق عايز اهتمام وان��اە واحتواء واق��
ب�طلبهم �التلميح وأوقات ما ب�طل�ش (ألن االهتمام ما

ب�تطل�ش، ولو مهتم كنت عرفت لوحدك).
� المقا�ل، ما ب�شوفش احت�اجات القِلق، غ�� من��ه

ث �� الالمك��
عجه. � اب، ب�� ، و�مان ب�حب المساحات و��خاف من االق��

ً
أص�

اب وعواطف ا، وال�� فيها اق�� عب أ��� من المطال�ات عموم� و�ي��
ا، ومعاهم عدم قدرة ع� االحتواء وال التعامل مع خصوص�
المشاعر السلب�ة والخناقات والهجوم واالتهام واللوم، و�التا��

ا �مان. ب�فصل كحل وح�د له، بيهرب جوە نفسه أو م�ان��
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ء، ع� األقل �ال�س�ة �
خلطة حلوة لخناقة بتطلع من الال��

ث، خناقة مش مفهومة الس�ب والهدف من وراها إ�ه لالمك��
ث �ال�س�ة له، خناقة ب�تصاعد مع استمرار عدم قدرة الالمك��
ع� فهم الس�ب والهدف وتقد�م االن��اە واالهتمام والقرب
داد � � �ش�ل عاجل وملح، و��� � المطل���� والمودة والتطم��

. الخناقة قوة مع �ل تأخ��
الموقف �شتعل، الدراما تعال وتعال، حالة االحتجاج بتظهر
و�ظهر معها الغضب الشد�د ال�� ما ب�شوفش قدامه، و��دأ
ا
�
التخب�ط والهجوم واالتهام، مع فواصل من ال��اء أح�ان

اجع والعتاب أوقات. واالستجداء أوقات أخرى ور�ما اإلغماء وال��
خناقة زوج�ة مثال�ة غ�� مفهومة.

� المزاج العام والحالة
ث اتاخد ع� غفلة �التغ�� �� الالمك��

السلب�ة، أو �االتهام والهجوم، أو �طلب غ�� مفهوم أو �فخ
منصوب، ومع الم�اغتة، أجهزته بتعطل أوتومات�ك، في�عد أ���

ا عن إدراك الموقف وفهمه. هو اتخدر خالص، ب�شوف نفس��
�عي��ه �س مش شا�ف، و��حاول �فهم �س مش فاهم.

ث أ��� ، ومع اشتعاله �ستمر الالمك�� الطرف القِلق ب�شتعل أ���
فأ��� �االنغالق والفصالن، ح�لته األساس�ة للتعامل مع
ا، ود الشد�د»، مع ازد�اد الموقف سوء� العواطف المشتعلة «ال��
� ن��ة ثورة أو هجوم

ا �� ر�ما يهرب من الم�ان، أو ينفجر غض��
مضاد يندم عل�ه.

ا لما يتغ�� الموقف، عندما �ظهر الخوف
�
الخناقة ب�نت�� أح�ان

من الهجر جوە قلب النمط القِلق م�ان الغضب و�ظهر �شدة
اب. أو � الهدوء و�ستجدي االق��

، ي�دأ القِلق �� � االحت�اج للتطم��
ث إنه �حتوي غضب النمط القِلق ق�ل لما �قدر الالمك��
التصع�د. أو إن النمط القِلق �غضب �شدة و�ــهرب هو و�اخد
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)، ور�ما �غلط و���ع � قرار الرح�ل (أس��ه ق�ل ما �س�ب��
�الدخول لعالقات أخرى و�ندم.

ثم تعاد ال�رة مرات ومرات ومرات.
� ب�نت�� بيهم الحال مع �عض؟ ل�ه لما هما مش مناسب��
� التقل�ات • ممكن القِلق فا�ر إن دە حب: ب�خلط ما ب��
� الحب ق بت�شطها و���

�
العاطف�ة ال�� اس�ثارة غ��زة التعل

� انجذا�ه
�� 

ً
. التقل�ات العاطف�ة �� الس�ب أص� �

الحق���
ث. لالمك��

� ب���ش ب�قول إن الذروة العاطف�ة والتقل�ات بتقوي إد�ل��
� �عض األح�ان ب����

الرا�طة العاطف�ة، أقوى را�طة غ�� فعالة. ��
عاملة زي اإلدمان.

لما القِلق �قا�ل اآلمن ب�شوفه ممل ومش مث�� ومش جذاب، ما
ث، عشان ارة العاطف�ة ال�� ب�حسها مع الالمك�� ب�حسش �ال��
كدە ب�س�نتج إن التوتر ال�� ب�حسه حب (ما دمت اتلخ�طت
واتاخدت وطب�ت كدە ي��� دە حب)، ل�ن لألسف دي مش
ق ال�� تم ت�ش�طه، سار�نة جهاز

�
ارة الحب، دە نظام التعل ��

إنذار.
• ممكن �س�ب االعتماد�ة العاطف�ة المتواطئة: �عض
� ب�ستمد إحساسه العا�� �التقدير لنفسه لما �شوف ث�� الالمك��
قد إ�ه هو مستقل وقوي وقد إ�ه اآلخر محتاجه. ودە معناە إن
�ك � ب�حسوا �القوة واالستقالل�ة فقط لما ال�� ث�� �عض الالمك��
ضيهم و�ستجديهم أو ع� األقل محتاج ليهم ومعتمد �س��
عليهم. الحق�قة المؤسفة والمحزنة، إحساسهم �القوة مرت�ط
� ما بيواعدوش ث�� �ضعف اآلخ��ن. ودە س�ب ب�خ�� الالمك��

� العالقة.
�� � � أق��ا ومه�من�� �عض، ما ب�ن�سطوش ألنهم االتن��
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� ث�� � عال�ة: إنت هتقا�ل المك�� ث�� • ممكن ألن �س�ة الالمك��
طول الوقت.

� ا عزاب، اآلمنون خلصوا من �دري ومخلص�� • ألنهم غال��
� �ل

ث ال�� ب�الق�ه �� � الالمك��
؟ �� ��� � � م��

ل�عض، القِلق ب�قع ��
م�ان.

ث: عالمات فخ القِلق والالمك��
� األوقات • المال�� العاطف�ة: حالة مستمرة من الت�ادل ب��
ا. ا �األوقات الس�ئة جد� العظ�مة والروما�س�ة والمتبوعة فور�
ا. خد �الك �ل الصعود ا وهبوط� و�أنها مال�� عاطف�ة صعود�

، ب�قوي الحالة اإلدمان�ة. �
والهبوط إدما��

ا ا العالقة بتطول جد� • اإلحساس المستمر �عدم االستقرار: غال��
� ب�عض، �س ف�ه سمة عامة إنها عالقة غ�� زي عالقات اآلمن��

مستقرة وال مطمئنة وال هاد�ة، عالقة فيها دراما شد�دة
وتوترات وناس مشحونة واحتقان وتعاسة وال أمان.

: ب�تعامل � • اإلحساس ب�نه ب�تم التعامل معاك �ش�ل س��
ث ب�عامله أوحش من الناس وحش. القِلق ب�شوف الالمك��
ي �ش�ل � كدە و��عامل غ�� ، إزاي ب�عامل�� � الغ���ة (حاجة تج��

ث، القرب تهد�د، واألقرب هو األ��� حلو). �ال�س�ة لالمك��
ا. تهد�د�

ا إنت عارف إن الشخص دە • اإلحساس �الحصار: جواك تمام�
. �

والعالقة دي مش نافعة �س صعب عل�ك تم��
• محدش ب�فوز.

� النها�ة القِلق ب�خ�
، �س �� � • العالقة مش مرض�ة للطرف��

ث : مع �ل خناقة القِلق ب�قدم امت�ازات وتنازالت لالمك�� أ���
ي الدن�ا و�ع�د الحم�م�ة. عشان يهدِّ
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• �ال�س�ة للقِلق العالقة صحراء قاحلة من االحت�اجات غ��
ة من السالم، والعالقة بتاخد أهميتها المش�عة مع واحات صغ��

من الطب�عة اإلدمان�ة.
• لو إنت قِلق ه�سأل نفسك: هل ممكن أعمل أفضل من دە؟

� إ�دي حاجة تان�ة أعملها؟ وهتتهم نفسك �التقص��
هل ��

وعدم ال�فا�ة.
الطالق واألطفال

الطالق واحد من أهم أحداث الح�اة ال��ار ألنه ب�تضمن إنهاء
� و��أثر �ش�ل كب�� ع� ح�اة � اتن�� را�طة عاطف�ة ق��ة ب��

� واألطفال. الطرف��
ق؛ ال مشاعر من أي ن�ع تجاە أي شخص

�
حسب نظ��ة التعل

. عالقة �ك الروما��� � القوة ما �شعر �ه تجاە ال��
�ساوي ��

� �استمرار ع� الحفاظ ع� ق معه �� ما تجعلنا ح��ص��
�
التعل

القرب منه وحما�ة العالقة من أي تهد�د، لذلك فإن انتهاءها
�مثا�ة حدث قاس� ومؤلم.

ق تتكون ��عة وتتحلل ب�طء. لذلك العالقات
�
عالقات التعل

الط��لة تتحلل ب�طء شد�د برغم األلم والغضب. ومن الممكن
ق �عد االنفصال أن يؤثر ع� نجاح

�
الستمرار مشاعر التعل

ا مع . أوقات ح�� �عد الطالق ب�ستمر العالقة قائمة نفس�� �
التعا��

جع العالقات مرة اآلخر، وأوقات ب�حصل الندم، وأوقات ب��
ق مستمرة �ش�ل

�
ا لوجود مشاعر تعل أخرى، واألس�اب غال��

الوا�� برغم إننا ممكن نموە عليها أو نغطيها �مشاعر الغضب
واال�تئاب.

�ك السابق الدراسات بتقول إن استمرار العالقة الج�دة مع ال��
� االنتقام

ب���� صعب، ودە �س�ب مشاعر الغضب والرغ�ة ��
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واللوم وال�راه�ة واآلمال غ�� الواقع�ة �عودة العالقة الروما�س�ة
ال�� ب�توجد حول الطالق. ورغم ذلك، فإنه من المهم للوالدين
ار ع� األطفال، إ�جاد ط��قة للتعاون الج�د عشان تقل�ل األ��
و��جاد ب�ئة إ�جاب�ة لهم، ومساعدة أنفسهم ع� الق�ام

�مسؤول�اتهم.
األنماط اآلمنة بتعرف تتعامل مع �افة معط�ات الطالق ورعا�ة
األطفال �أفضل ما �مكن، �عكس األنماط غ�� اآلمنة ال�� بتفتقد
مهارات التواصل والتعاون والتأقلم وتنظ�م المشاعر وحل

الخالفات.
: � الطالق ب�أثر ع� األطفال �ط��قت��

ە ع� الوالدين وقدرتهم ع� رعا�ة ة: تأث�� ١- ط��قة م�ا��
قهم

�
األطفال ومنحهم األمان، و�التا�� بيؤثر ع� أنماط تعل

وصحتهم النفس�ة ونموهم االجتما�� وتحص�لهم األ�اد���
وعالقاتهم المستق�ل�ة.

� الوالدين ووجودهم وتجاو�ــهم
٢- تقل�ل ثقة األطفال ��

وقبولهم: لما �فقد الطفل أحد الوالدين ب�خاف من فقدان اآلخر
ق ب�ه و��شعر �عدم األمان. وعشان كدە ممكن

�
�د التعل � �مان و���

هم، � أطفال الطالق أ��� من غ��
تظهر األنماط غ�� اآلمنة ��

� عالقتهم �األم ونمط
ق القِلق والخائف ��

�
وخاصة أنماط التعل

� عالقتهم �األب �س�ب حدوث الطالق.
ث �� ق الالمك��

�
التعل

ا ر� ا من الطالق عامة، واألوالد األ��� ت�� ر� البنات هن األ��� ت��
� العالقة مع األب بوجه خاص.

��
� الوالدين ات دي �� العالقة اإل�جاب�ة ب�� ال�� ب�قلل التأث��
� عن اب الوالدي (عدم ال�الم �ش�ل س�� واالبتعاد عن االغ��
الوالد اآلخر أمام األطفال، وعدم إفساد عالقة األطفال �الطرف

� الطفل ووالد�ه. اآلخر)، والحرص ع� عالقة ج�دة ب��
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أوقات الطالق ب�كون مف�د لألطفال عندما �قلل الجو األ�ي
ط تلقيهم � الوالدين، ول�ن ��� � والعالقة المضط��ة ب�� الس��

رعا�ة س��ة �عد الطالق ودي مسؤول�ة الوالدين.
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ق والعالقات األخرى
�
التعل

� العالقات
ە �� ا �ظهر تأث�� ق وغ��زة الرعا�ة مع�

�
ارت�اط التعل

المختلفة مثل ت���ة األبناء والتعامل مع الوالدين واألصدقاء
ها. والعمل وغ��

ت���ة األطفال
ق (الحما�ة والرعا�ة

�
ا لطلب التعل األطفال مجه��ن غ�����

)، وت�ش�ط غ��زة الرعا�ة لدى الوالدين. � والتطم��
أفضل ما �ستطيع تقد�مه لألطفال ب�نبع من غ��زة الرعا�ة ال��
�
� نتح�م �� موجودة فينا. وعلشان نقدم رعا�ة ج�دة محتاج��

ي نفسنا). �يهم (نعرف ننظم مشاعرنا ونهدِّ مشاعرنا و�حنا ب��
� األصل استق�لوا

النمط اآلمن ب�عرف �قدم رعا�ة ج�دة. هما ��
��ة والرعا�ة من الوالدين و��كرروە. ب�كونوا نموذج ج�د لل��
� ومستق��ن ومقدر�ن الحت�اجات األطفال، � ومحب�� واقعي��
ات األطفال العاطف�ة و��فهموا � �دقة و�استمرار لتعب�� متجاو���
� ب��ه و��عرفوا يتعاملوا معاهم و�ساعدوهم ينضجوا هما حاس��

ا. ا واجتماع�� عاطف��
ة مش القِلقون ب�قدموا رعا�ة متفان�ة ومجهدة، وأوقات كت��
، � � �كونوا وحش�� � من تعاملهم مع األطفال وخا�ف�� م�سوط��
� و�لوموا األطفال ع� مشا�لهم وأوقات ب��قوا حادين وعن�ف��
� ع� تنظ�م مشاعرهم ب�خليهم الشخص�ة. عدم قدرة القِلق��
� يركزوا ك��س مع � �عبء طول الوقت ومش عارف�� حاس��
� االهتمام واإلهمال. ممكن �قدموا رعا�ة األطفال و��تذ�ذبوا ب��
� األوقات العاد�ة ل�ن أثناء محاوالت الطفل

ك��سة ��
. أوقات ب�نعكس � � ومتح�م�� لالستقالل�ة ب��قوا اس��دادي��

األدوار مع األطفال والطفل هو ال�� �قوم �دور الوالد.
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ام � ثون ممكن �قرروا عدم اإلنجاب عشان االل�� الالمك��
ات دە ع� العمل. ولو عندهم أطفال ب�قا�لوا والمسؤول�ة وتأث��
وا � الحم�م�ة معهم. توتر األطفال و��اؤهم ب�ث��

صع��ة ��
� وما ب�عرفوش �حتووهم. ث�� مشاعر سلب�ة عند الالمك��
� الحت�اجات ا ب��قوا مت�اعدين ومتجاهل�� ثون غال�� الالمك��
األطفال العاطف�ة، ودە ب�أثر ع� تعاملهم مع ت���ة األطفال.
ث إنه �دي أوامر وما  وهما صغار ب�تجه الوالد الالمك��

ً
مث�

� المراهقة ب�تصاعد
ب�سمحش لألطفال إنهم يتعلموا، و��

� و��تحول الوالد لمس��د وم�سلط. الخالفات مع المراهق��
الخائفون ب�قا�لوا صع��ات عد�دة مع األطفال من ناح�ة إنهم
ما ب�عرفوش يتعاملوا مع مشاعرهم المضط��ة والمتقل�ة، و�ن
أفعال األطفال نفسهم ممكن ت�شط صدماتهم الطفول�ة

. � � أو مهمل�� و�تحولوا لمس�ئ��
رعا�ة الوالدين

ا ب�عتمدوا ع� أبناءهم إنهم �كونوا قاعدة أمان ال��ار أ�ض�
وا أو �عانوا أزمات العمر والصحة. وخاصة لما �ك��

األبناء اآلمنون ب�قدروا �قدموا رعا�ة ج�دة للوالدين �عكس
� � صع��ات عد�دة، وال�� محتاج��

األنماط غ�� اآلمنة ال�� بتال��
قهم عشان �عرفوا �قدموا رعا�ة ج�دة. �س

�
�عالجوا أزمة تعل

برضو بتقا�لهم مش�لة تان�ة و�� إنهم ح�� لو تحولوا للنمط
اآلمن وأص�حت عالقاتهم األخرى ج�دة، ما زال الوالدين ما
�
)، ودە ب�ث�� ��

ً
� مث� � أو متقلب�� وش (ما زالوا متجاهل�� اتغ��

األبناء الذك��ات الس�ئة والمشاعر السلب�ة.
، و�التا�� مف�ش مشا�ل � النمط اآلمن اتر�� ع� إ�د والدين آمن��
� أول��اته و�قدم رعا�ة � تقد�مه للرعا�ة، ب�عرف يوازن ب��

ة �� كب��
� ش�كة دعم ك��سة.

ج�دة و�ال��
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�
�
� صع��ات ��

ا) ب�ال�� � (غ�� اآلمن سا�ق�
النمط اآلمن المتعا��

قهم غ�� اآلمنة، فهما
�
تعامله مع شخص�ة الوالدين وأنماط تعل

إما مش عاي��ن مساعدة أو مش عاجبهم مستوى المساعدة
� ينظموا أول��اتهم و��شتكوا �استمرار. األبناء هنا محتاج��
ق الوالدين.

�
وعالقاتهم مع الوالدين عشان ما تتأثرش �أزمات تعل

� رعا�ة الوالدين ع� حساب نفسه
النمط القِلق ممكن يتفا�� ��

ومسؤول�اته، وممكن �قدم خدمات مش مطل��ة أو دون أن
تطلب منه أو يتدخل �ش�ل زائد، ومن الممكن أن ي�ب�� أدوار
ق �ش�ل جد�د؛ �صبح هو

�
معكوسة مع الوالدين ل�ع�د أزمة التعل

الوالد متقلب الحضور. هو محتاج ينظم مجهودە وأول��اته
و�سأل ع� المطلوب عمله و�ركز ع� نقاط قوته.

ة ه�ظهر عدم االهتمام وهيتهرب ث أوقات كت�� النمط الالمك��
ث ا الوالدان ب�كونوا من الن�ع الالمك�� ا أ�ض� من الرعا�ة. غال��
� لرعا�ة ا ما ب�كونوا مرتب�� وال�� ما ب�طلبوش مساعدة وال�� غال��
ا ث قدم رعا�ة، فغال�� نفسهم �ش�ل ما. أما إذا حصل والالمك��
ل إنه �قوم �المهام زي ة، وه�فضَّ ه�قدمها �ط��قة غ�� م�ا��
� � عن الرعا�ة وم�ان الرعا�ة وم�� تنظ�م ال��ارات والمسؤول��

�عمل إ�ه وخالفه.
�
ا األنماط الخائفة ب���� مش ع� تواصل مع الوالدين و�� غال��

حالة قط�عة.
عالقات األخوة

�
عالقات األخوة معقدة وخاصة لو �انت هناك تفرقة ��

� الحاالت المتطرفة ر�ما �قوم اإلخوة �أفعال مؤذ�ة
المعاملة. ��

� حاالت أخرى ب�تنافسوا و�تصارعوا ع�
�عضهم تجاە �عض، و��

الموارد الماد�ة والعاطف�ة.
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اآلمنون حصلوا ع� رعا�ة ج�دة وعالقاتهم ج�دة ومتعاونة و�ــها
إيثار وتقدير الحت�اجات �عضهم ال�عض.

ة زي �ل عالقاتهم، بتظهر القِلقون عندهم �اعات كت��
� إخوتهم ع� حب واهتمام الوالدين،

المنافسة الشد�دة مع �ا��
ا ون��جة

�
ة ب�نهم. أح�ان ة كب�� ا منهم وغ�� � و��شتكوا كث��

احت�اجهم الشد�د للحب والقرب من إخوتهم ب�تدخلوا �ش�ل
� ح�اتهم وال�� ممكن يتفهم ك�سلط وتح�م. �مان ممكن

زائد ��
يهتموا ب�خوتهم ع� حساب نفسهم ومسؤول�اتهم.

ا اإلخوة ب�كونوا من نفس النمط و����� ثون، غال�� الالمك��
العالقات مت�اعدة. وأوقات ب���� اإلخوة من أنماط مختلفة،
ث ب�فضل �عمل مسافة. ممكن �عمل عالقة ج�دة ل�ن الالمك��
مع األخ من النمط اآلمن و��تعد عن األخ من النمط القِلق �ش�ل
ثون أوقات ب�قوموا �أفعال مؤذ�ة والأخالق�ة تجاە . الالمك�� كب��

إخوتهم لمصلحتهم.
� ة ور�ما مليئة �المقاطعة ب�� أ�ة النمط الخائف بها مشا�ل كت��

اإلخوة، ألنها عالقات غ�� مستقرة وغ�� متوقعة. أوقات
التجمعات العائل�ة ب�ث�� الذك��ات السلب�ة وصدمات الطفولة.

الصداقات
� المرحلة االبتدائ�ة والمراهقة ب���� الصداقات

مع النمو ��
عالقات مهمة. وجود عالقات صداقة ق��ة ب�ح�� من اال�تئاب

� مرحلة المراهقة.
والقلق ��

� عالقات الراشدين ب���� الصداقات شد�دة األهم�ة
ا �� أ�ض�

. �ك روما��� � حالة عدم وجود ��
خاصة ��

ق بتأثر ع� جودة الصداقات.
�
� العالقات، أنماط التعل

زي �ا��
اآلمنون صداقاتهم ج�دة ومش�عة.
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� �العالقات، ل�ن نوا صداقات �سهولة ومشغول�� القِلقون ب�كوِّ
� االحتفاظ بيها. توترهم ب�خليهم مش

ة ب�فشلوا �� أوقات كت��
� ب�ش�اع احت�اجاتهم مرك��ن مع احت�اجات اآلخ��ن ومشغول��
هما، �مان ما ب�قدروش يتحملوا اختالف اآلراء ح�� لو تافهة.
عدم قدرتهم ع� تنظ�م مشاعرهم السلب�ة وخاصة الغضب

� ال�اعات وفقدان الصداقة.
ب���� له دور كب�� ��

ث ب�عمل عالقات �سهولة �س ب�حب �خليها سطح�ة، الالمك��
و��عمل دە �طرق مختلفة، منها عدم االنفتاح ع� اآلخ��ن
ا ة جد� �ش�ل ج�د، واالنطوائ�ة، أو إنه �كون له معارف كت��
ام و�كون الوقت المتاح ل�ل صديق قل�ل. � �ح�ث يتجنب االل��
ام � ا لالل�� اض�ة تجن�� �مان هو ب�فضل العالقات ال�ع�دة أو االف��

واالنفتاح.
� الحفاظ ع� صداقاتهم

الخائفون �مان ب�القوا صع��ات ��
�س�ب تقل�اتهم العاطف�ة وخوفهم من االستغالل واإلساءة.

صداقاتهم غ�� مستقرة ومل�انة �اعات.
� العمل

الزمالء ��
� العمل ما بنقدرش نتجنب األشخاص، و�مان ف�ه لوائح

��
منظمة للعمل والتعامالت.

اآلمنون ب�ختاروا أعمال مناس�ة لهم و��تأقلموا مع الجوانب
. � السلب�ة ومتعاون��

� اخت�ار العمل أو االستمرار
� ب�القوا صع��ات، إما �� غ�� اآلمن��

ف�ه أو التعاون مع الزمالء.
اآلمنون لديهم صفات ج�دة للعمل �كفاءة، مثل التعاون واإليثار
ام اآلخ��ن ة واح�� والتحمل وعدم الشكوى من أش�اء صغ��

ام والضم�� الج�د. � واالل��
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� األنماط غ�� اآلمنة
ة أو �قوة �� الصفات دي مش موجودة �ك��

ث ممكن يت�ف � اآلخ��ن: الالمك��
ال�� لديهم ثقة متدن�ة ��

� للتهرب من الضغوط، والقِلق ممكن ما
�ش�ل غ�� أخال��

� تعاملهم غ�� ج�د مع الخالفات: مش �الوظ�فة. واالتن�� � �ل��
كة و��لجأ ث ممكن �حلها ع� حساب نفسه أو ال�� الالمك��
� ك�� لالعتماد ع� نفسه والتقل�ل من اآلخ��ن، والقِلق ب�فقد ال��

. أوقات النمط القِلق لما يتقا�ل � و��حس �العجز وثقته بته��
ا. �عدم التقدير ب��ذل مجهود أ��� و��عافر أو ب�س�ب العمل فور�

� ف��ق عمل، والقِلق كث��
ث ما ب�ح�ش �شتغل �� الالمك��

الشكوى من الف��ق. و�رغم ذلك أوقات النمط القِلق ب�كون
مف�د للف��ق لقدرته ع� ا��شاف األخطاء والتهد�دات �ش�ل
ث ب�كون مف�د لقدرته ع� اإلنجاز و�نهاء المهام أ�ع، والالمك��

من أق� الطرق.
ق والق�ادة

�
التعل

، وتحمل � ق للمرؤوس��
�
ر�ما �مثل المديرون والق�ادات رمز تعل

ق.
�
العالقة ب�نهم نفس آل�ات التعل

فع من تماسك المجموعة وتعاونها، القائد من النمط اآلمن ب��
و�يهتم �صحتهم النفس�ة واالجتماع�ة، ب�عرف يتعامل مع
� و��ستف�د فع من ثقة القِلق�� ، ب�شجع و��� � تن��عات المرؤوس��
ث ع� ، و��شجع أصحاب النمط الالمك�� من جانبهم االجتما��

التفك�� المستقل و�ستف�د من دە.
ث غ�� مهتم �موظف�ه وال احت�اجاتهم القائد من النمط الالمك��
االجتماع�ة والنفس�ة، ودە ب�أثر عليهم خاصة أثناء الضغوط.
� المدي��ن

� �مان لهم نظرة سلب�ة �� ث�� � من الالمك�� الموظف��
�غض النظر عن كفاءة المدي��ن. وجود ق�ادة من النمط
. �

ث قد �كون وضع �ار�� � من النمط الالمك�� ث وموظف�� الالمك��
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�
كز ع� � عن المهام ألنه ب�� القائد القِلق ب�ش�ت الموظف��
فع أخالق�ات العمل الجوانب العاطف�ة والعالقات، و�رغم إنه ب��

وتماسك الف��ق ل�ن دە ب�تم ع� حساب العمل.
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ين ق والدِّ
�
التعل

ا َدَعاِن
َ
اع� ِإذ ِج�ُب َدْعَوَة الدَّ

�
�ٌب أ ��

َ
� ق

ِإ��ِّ
َ
� ف

َك ِعَ�اِدي َع��ِّ
�
ل
�
ا َسأ

َ
«َوِ�ذ

ُهْم َيْرُشُدوَن».
�
َعل

�
� ل ُيْؤِمُنوا ��ِ

�
َ�ْسَتِجيُبوا ِ�� َول

�
ل
َ
ف

اب من رمز ق هدفها الشعور �األمان عن ط��ق االق��
�
غ��زة التعل

. � ق أ��� قوة وح�مة �قدر �قدم الحما�ة والرعا�ة والتطم��
�
تعل

ق ب�قدم دە لما ب�كون قاعدة أمان ومالذ آمن.
�
ورمز التعل

� �موض�ع بتحاول �عض الدراسات فهم عالقات المتدين��
ق. �عض النظ��ات شا�فة إن

�
اإل�مان من خالل نظ��ة التعل

� لإلله بي�شا�ه مع تصور الطفل لألم أو األب تصور المؤمن��
ا والق��ب � والمحب والموجود دا�م� (الحا�� والرا�� والمطم��

المستج�ب عند ال�روب).
� � عالقة المؤمن��

ق ��
�
بتحاول الدراسات ال�حث عن مظاهر التعل

: ً
�اإلله، مث�

• طلب التقرب من هللا، ومحاولة الحفاظ ع� هذا التقرب،
ق عند األطفال لما �حتاجوا

�
ودە بي�شا�ه مع سلوك�ات التعل

� الدعاء
للحما�ة واألمان والدعم. ومظاهر التقرب دي بتظهر ��

� �أن � إ�مان المؤمن��
والصالة والطقوس الدي��ة، �مان بتظهر ��

هللا موجود �جوار اإل�سان و��منحه الحما�ة واألمان والعون.
� هو المالذ اآلمن �مع�� مشا�ه للمع�� • هللا �ال�س�ة للمؤمن��

� حالة ال�روب والشدائد.
ق، بنلجأ إل�ه ��

�
� عالقة التعل

ال�� ��
و�تظهر الدراسات إن الممارسات الدي��ة والصلوات تعت��

ة. وس�لة فعالة �لجأ إليها المؤمنون للتك�ف مع األمراض الخط��
كت�� من المر�� ب�شوفوا هللا �مانح للطمأن�نة واالرت�اح

والرعا�ة والقوة لتجاوز األزمات.
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• �مان ب�ظهر الم�ل للتدين �ش�ل واضح �عد فقد األح�اب أو
االنفصال كط��قة ناجحة ب�لجأ ليها ال�عض للتك�ف مع الفقد،
ق تم ت�ش�طه (اللجوء إ� المالذ

�
سواء �ان ذلك كسلوك تعل

ق �د�ل (ال�حث عن مالذ آمن �د�ل
�
اآلمن) أو كرمز تعل

للمفقود).
• �مان ب�تعامل المؤمنون مع هللا كقاعدة أمان بتمنحهم
الشعور �السكينة واالطمئنان واالستقرار والتو�ل أثناء
االستكشاف (العمل والدراسة واللعب والحركة)، فا� موجود
ومعنا �حمينا و�رعانا، هللا ��� القدرة والحضور واالستجا�ة

والعلم، �منح ذلك الشعور �األمان.
ة العاطف�ة � � ل�د جو�سون ب�قول إن الم�� عالم النفس الدي��
� للشعور � الشعور �الثقة واألمان األساسي��

لإل�مان بتظهر ��
�حالة الطمأن�نة، اإل�مان مقا�ل الخوف والقلق والمجهول.

� لقاعدة األمان. الوصف المشا�ه لوصف جون �اول��
اإل�مان �الش�ل دە ب�خدم وظائف مهمة للح�اة، فهو �ع��

ا ومع�� للح�اة. ل�ن لألسف قد يتم ا أخالق�� � �ه نظام� للمؤمن��
� اآلخ��ن وفرض قناعات معينة عليهم

استخدامه للتح�م ��
والس�طرة والتح�م فيهم.

الدراسات بتقول إن ك�ف�ة استخدامنا للدين (كوس�لة للحصول
� موجه

ع� األمان - مالذ آمن وقاعدة أمان - و�إطار أخال��
، أو �أداة للس�طرة ع� اآلخ��ن والتح�م لسلوكنا ومانح للمع��
ا) قد ترجع ألنماط فيهم، أو ح�� عدم استخدام الدين نهائ��

قنا (من وجهة نظر الدراسات دي).
�
تعل

� عالقتهم �ا� و�أنهم
أصحاب األنماط اآلمنة ب�حسوا �الرضا ��

� عالقة خاصة مع هللا الرا�� والحا�� والموجود ل�ل خلقه.
��

� مع آراء اآلخ��ن ومعتقداتهم، ا هما أشخاص م�سامح�� وغال��
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� التفكر والتدبر لألف�ار الدي��ة، وقادر�ن ع�
�� � ومتفتح��

اف �شكوكهم الدي��ة، وقادر�ن ع� التعامل مع الشكوك االع��
دي �ش�ل ج�د.

� تدبر األف�ار الدي��ة والتعامل
� ب�القوا صع��ات �� غ�� اآلمن��

معها.
القِلقون ب�خافوا من ال�ش�ك، وما ب�حبوش ال�� بي�ساءلوا عن
� وجهات

أساس قناعاتهم الدي��ة (ما ب�حبوش االختالفات ��
النظر)، وممكن يزداد توترهم مع ظهور �ساؤالت دي��ة
� المواقف ال��

وشبهات وأف�ار مخالفة لقناعاتهم، أو ب�توتروا ��
� مواجهة األسئلة

ا، أو �� � دي��� ب�تطلب التعامل مع المختلف��
ا ما ب�لجأوا إ� ال�اعات معها. �مان سلوك�ات الوجود�ة، وغال��

. � الدي��ة بتظهر �ش�ث شد�د وانغماس كب�� القِلق��
� ف��ما ب�توجهوا إ� اإللحاد أو ث�� � أو الالمك�� � حالة التجن�ي��

��
الالأدر�ة، ال�عض منهم يرى أن هللا �ع�د وغ�� متاح، أما
المؤمنون منهم ف��ما يتعاملوا �ازدراء واحتقار لألشخاص ال��

�د الشكوك حول � � رأيهم ب��
ب�طرحوا �ساؤالت دي��ة ألنها ��

� ام الدي�� � � االل��
�� � � من التجن�ي�� اإل�مان. و�رغم رغ�ة المؤمن��

�
ام الحق��� � � االل��

� ال�ث�� من األح�ان ب�القوا صع��ات ��
ل�نهم ��

أو المتواصل �الصالة والدعاء والطقوس الدي��ة.
� ف��ما رؤ�تهم لإلله تعكس أزمتهم الداخل�ة � حالة الخائف��

أما ��
ق األول، المحب والحا�� والمخ�ف والمرعب

�
تجاە رمز التعل

ا متقل�ة. ا، وعالقتهم الدي��ة غال�� مع�
� لتغي�� أد�انهم أو مذاهبهم � �مان ب��قوا معرض�� غ�� اآلمن��
� وحاد أثناء أزمات الح�اة، وال�� �عض الدراسات �ش�ل مفا��
بتقول إن دە ر�ما �كون وس�لة من وسائلهم للتعامل والتك�ف
ا ر�ما ينضم ال�عض � أوقات األزمات دي أ�ض�

مع الضغوط. ��
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�
لجماعات دي��ة مختلفة، وال�� ب�حاول من خاللها الحصول ع�
ق)، ول�ن قد تتحول لعالقة مس�ئة

�
الدعم واألمان (عالقة تعل

ومؤذ�ة.
�
ق ب�س�� ��

�
� حالة التعل

�عض الدراسات ب�شوف إن اإل�مان ��
ق سا�قة

�
: فهو إما عالقة تع��ض�ة عن فقدان عالقة تعل � ط��ق��

ق
�
ق، أو هو انع�اس ألنماط التعل

�
أو لعدم وجود عالقة تعل

الداخل�ة.
� �ا� ا، الدراسات �� محاولة لتفس�� عالقة المؤمن�� ختام�
كعالقة مانحة لألمان أو هدفها الشعور �األمان والطمأن�نة
ق ع� أش�ال التدين المختلفة. وموض�ع

�
ات أنماط التعل وتأث��

اإل�مان �كث�� من الظواهر اإل�سان�ة تتداخل ف�ه العد�د من
ات. العوامل والتفس��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الجزء الثالث
ما الحل؟
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تمه�د
� هذا الجزء من ال�تاب س�تناول خ��طة عامة للتعامل مع

��
. � ق، ابتداًء من ت���ة األطفال وانتهاء �العالج الزو��

�
أزمات التعل

�الطبع لن �ستطيع تقد�م عالج تفص��� وذلك ألس�اب
متعددة، أولها إن ذلك خارج قدرة ال�تاب لتن�ع المواضيع
ق المتوسطة والشد�دة قد

�
وتعددها، وثانيها إن أنماط التعل

ة معقولة. تحتاج إ� عالج متخصص وعميق لف��
� ال�دا�ة �جب التن��ه إ� عدة نقاط:

��
� أنها أنماط غ�� صح�ة، �� فقط • األنماط غ�� اآلمنة ال تع��
� الطفولة �انت مناس�ة لظروفها، ور�ما

ق تم تعلمها ��
�
ط��قة تعل

� الدرجات ال�س�طة
� المستق�ل. ��

ا مشابهة ��
�
تناسب ظروف

ا لن �س�ب لصاحبها ولآلخ��ن مشا�ل واألحوال العاد�ة غال��
، األنماط � اتجاە النمو النف��

ة. ر�ما بنظرة أعمق �� كب��
� الح�اة

المختلفة أو الشخص�ات المختلفة تحدد اخت�اراتنا ��
وتمنعنا من المرونة ال�اف�ة لتحقيق أفضل ما �مكننا من أنفسنا
� �حد � العموم األنماط غ�� اآلمنة ال تع��

ومن الح�اة. ل�ن ��
ذاتها أنها أنماط بها مش�لة أو غ�� فعالة، من الممكن اعت�ارها

�ة للعالقات. تن��عات ���
• �ل نمط هو ط�ف كب�� ودرجات �حد ذاته، من الدرجة
ال�س�طة الق���ة للنمط اآلمن (ال�� ب�تم اعت�ارە النمط المتوازن)
إ� الدرجة المتوسطة والشد�دة. �لما زادت درجة النمط زادت
ا، و�التا�� زادت فرصة ظهور عدم ا وتصل�� صفاته وضوح�

الفاعل�ة وظهور المشا�ل الشخص�ة والعالقات�ة.
• إحنا مش نمط واحد، إحنا جوانا �سخ أنماط متعددة اتكونت
� ب�ئة �شأتنا. من

� ب�نا �� من عالقاتنا المختلفة مع �ل المح�ط��
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الممكن أن نحتوي ع� أنماط آمنة متنوعة، أو أنماط آمنة وغ��
� نفس الوقت. أي نعم، هناك أنماط مه�منة عن أخرى،

آمنة ��
� تفاعالتنا االجتماع�ة مع اآلخ��ن ر�ما تظهر أنماط أخرى

ل�ن ��
� الصورة.

��
� الشهور والسنوات

ا، �� � سن م�كرة جد�
• األنماط اتكونت ��

� �عض األوقات
ها عميق ور�ما �� األو�، ولذلك �� عم�قة وتأث��

تحتاج إ� عالج مكثف وعميق وط��ل.
اتها � عالقات مع اآلخر المهم، وتظهر تأث��

• األنماط اتكونت ��
� العالقات المهمة، وتحتاج �ش�ل كب�� إ�

�ش�ل كب�� ��
عالقات مهمة لعالجها.

� األطراف، �ل طرف ب�أثر • العالقات عمل�ات دينام�ك�ة ب��
ا. توتر العالقات و�صالحها ا وسل�� ع� اآلخر والعكس إ�جا��
ا و�ش�ل م�ساوي �دون تنصل من مسؤول�ة أطرافها جم�ع�

المسؤول�ة أو إلقاء اللوم ع� اآلخر.
أطفال آمنون

ق اآلمن بي�ش�ل ن��جة قدرة الوالدين ع� رؤ�ة الطفل
�
التعل

� مختلف عنهم)، له حقوقه
�ك�ان منفصل عنهم (هو إ�سان تا��

واحت�اجاته وانفعاالته الخاصة ب�ه، وقدرتهم ع� رؤ�ة نفسهم
� للرعا�ة واالهتمام والحما�ة لهذا ال�ائن حسب �مانح��
احت�اجاته، وقدرتهم ع� اإلحساس ب�ه وفهم احت�اجاته
وانفعاالته واالستجا�ة المناس�ة والمستمرة والمستقرة لها،
� تقد�م هذە الرعا�ة والحما�ة واالحتواء

و�درا�هم لتأث�� دورهم ��
ع� حا�� الطفل ومستق�له.

أهم هد�ة تقدمها للطفل �� أن تغرس داخله الشعور �األمان،
األمان تجاە نفسه واآلخ��ن والعالم.

�



211

ق له ثالث وظائف ع� األقل:
�
التعل

١- منح اإلحساس �األمان.
� ٢- تنظ�م المشاعر عن ط��ق االحتواء والتهدئة والتطم��

والدعم والمساندة.
٣- منحه قاعدة أمان �ستطيع من خاللها أن ��مل مراحل نموە،
��ة المتناغمة والمح�ة و�ستكشف نفسه والعالم عن ط��ق ال��

والحساسة.
ودە ب�تم عن ط��ق:

• إقامة عالقة إ�جاب�ة مع الطفل �ساعدە ع� النمو الجسدي
. � واالجتما��

� والمعر��
والعاط��

• إدارة المشاعر والتعامل معها ح�� �ستطيع أن �حتوي
مشاعرە و�ــهدئها.

ن مع�� آمن � العالم ح�� �كوِّ
اته �� • أن نعكس للطفل خ��

ە. وم�سق عن نفسه والعالم وعن م�انه ودورە وتأث��
. � • التواصل اإل�جا��

• الحفاظ ع� حدود صح�ة تحم�ه من العالم وتح�� العالم
منه.

• بناء الثقة: تلب�ة احت�اجاته العاطف�ة والجسد�ة �ش�ل
مناسب وثا�ت ومستمر ب�ن�� جواە اإلحساس العميق �الثقة

فيهم.
ە وقبوله وح�ه �ما هو. � اف بتم�� • االع��

سخ الشعور • الث�ات واالستقرار: التقل�ات وعدم االستقرار ب��
. �الهجر والرفض وعدم األمان والفو��

�ل دە ب�حصل من خالل:
� ح�اة الطفل

� للوالدين واالندماج ��
• التواجد والحضور العاط��

وال�� ب�ساعد ع� بناء الثقة إن هناك من هو موجود وحا��
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�
ألج�� �استمرار.

• الحساس�ة العاطف�ة من الوالدين ال�� بتاخد �الها من حالة
الطفل الداخل�ة �ما �شعر بها هو و��ساعدە ع� التعامل مع

مشاعرە وسلوكه.
• القبول ال�� ب�ساعدە ع� بناء تقدير مرتفع للذات واإلحساس

بنفسه.
• التعاون والمشاركة ال�� ب�حسس الطفل إنه فعال ومتعاون وله

دور.
• تع��ز اإلحساس �االنتماء كفرد من األ�ة.

�
التواجد العاط��

لما األم تفهم ما �حتاجه الطفل وتقدر تف� إشاراته (��اءە)
وتقدم ال�� عايزە الطفل �ش�ل مناسب، الطفل ب�ستق�ل الحالة
� األعمق:

دي كرسالة مضمونها النف�� ع� المستوى العاط��
«أنا فاهماك وحاسة ب�ك ومش هاتخ� عنك أو أخذل توقعاتك
. أنا موجودة ومن�بهة ومتاحة ومستجي�ة. اطمن أنا معاك». � م��
� الطفل القناعات

ودە بتكرارە اليو�� و��قاعه الثا�ت ب�غرس ��
التال�ة: «أنا آمن ومطمن. أنا أقدر ألعب وأتعلم وأستكشف
�
وأرجع أطلب المساعدة. أنا أقدر أعتمد ع� وجود اآلخ��ن ��

� وأثق فيهم». أحوال نفس�ة عاطف�ة عم�قة أ��� منها
ح�ا��

ات ، خ�� قناعات اتغرست وانط�عت ع� الوجدان النف��
اتحست واتعاشت وانط�عت جوە القلب دون المرور ع� العقل

. ولعمل ذلك: والتفك��
ها مع � � وان��اهها وترك��

• مهم إن األم ت��د من تواجدها العاط��
الطفل وتنم�ة مهاراتها التواصل�ة، ومهم �مان إنها تتعامل مع
� التعامل

أزماتها النفس�ة وتوتراتها عشان ما تأثرش ع� قدراتها ��
والتفاعل مع الطفل أو تؤثر ع� حضورها و�تاحتها (أجازات
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��ة، والراحة � ال��
الوضع، والدعم األ�ي، ومشاركة الزوج ��

النفس�ة والجسد�ة، وعالج أي أزمات نفس�ة، وتثق�ف األمهات
ورات مهمة). ��ة، �� الجدد ع� ال��

• عليها أن تن�� قدرتها ع� فهم االحت�اجات األساس�ة خلف
قه أو غض�ه أو خوفه)،

�
سلوك الطفل (انعزاليته أو �ش�ثه وتعل

وك�ف�ة التعامل معها.
• عليها أن تن�� قدراتها ع� احتمال مشاعر الطفل واحتوائه
ومساعدته ع� الهدوء، و�التا�� عليها تعلم إدارة مشاعرها
ا، وخاصة مشاعر الغضب والتوتر واإلح�اط �ش�ل فعال جد�

ورة �الغة األهم�ة). ��)
�
الحساس�ة العاطف�ة (المواجدة) والذ�اء العاط��

ا معناە والد قادر �فهم مشاعر الطفل والد حساس عاطف��
وأف�ارە وسلوكه و�حسبها و�عرف �ف�ها، و�نه �قدر �ساعد
الطفل إنه �فهم مشاعرە و�ع�� عنها و�تعامل معها �كفاءة، ودە
بيوصل رسالة للطفل إن مشاعرە مفهومة وممكن التعامل معها،
ود قدرته ع� � و�ن الناس عندها مشاعر وأف�ار برضو. ودە ب��

المرونة النفس�ة والمواجدة مع اآلخ��ن.
� أقدر أحط نف�� م�ان الطفل

الحساس�ة العاطف�ة �� إ��
أشوف وأحس من م�انه وأرجع أت�ف من موقف ال�الغ.

القبول
ف ب�ه �ما هو �صفاته وطب�عته وأحبها أشوف الطفل وأع��
� تقدير الطفل لنفسه عن ط��ق وأقدرها. �القبول نقدر نب��
ام هذا الوجود والشعور �أهميته اف بوجودە وتقدير واح�� االع��
� االهتمام

وق�مته وغالوته وحب هذا الوجود، وال�� ب�ظهر ��
. الهدف إننا �مشاعرە واحت�اجاته ونقاط قوته وضعفه �ما ��
نغرس جواە المع�� دە: «أنا مقبول ومهم وغا�� ومحبوب �ما



214

�
� أ�ون �امل ومثا�� عشان أتق�ل وأتقدر

أنا. أنا مش محتاج إ��
وأ�شاف وأتحب».
التعاون والمشاركة

مساعدة الطفل إنه �حس إنه كفء وشاطر، �مساعدته ودعمه
و�شج�عه ع� اللعب واالخت�ار والتعاون مع اآلخ��ن، �شوفانه
ە و�ن �ك�ان مستقل له أهدافه وأمن�اته واخت�اراته و�رادته وتأث��

دە حقه و�نه محتاج �شعر إنه فعال وكفء ومؤثر.
ع� الوالد إنه �دور ع� طرق لمساعدته عشان �كون مستقل
� حلول جد�دة

و�عزز االستقالل�ة دي، ومساعدته ع� إنه �ال��
لمشا�له وتع��ز التعاون مع اآلخ��ن، ومساعدته ع� الشعور
� �المديح المناسب، و�مان ع� االعتماد�ة

�اإلنجاز الحق���
المناس�ة مع اآلخر عن ط��ق التعاون والمشاركة، أن �صبح

ا.
�
ا ومتعاون توك�د��

االنتماء إ� األ�ة
إنه �صبح له جذور وعالقات داخل�ة ق��ة عن ط��ق تقد�م
الدعم واالهتمام وال�شجيع والمساندة، وتك��ن ذك��ات سع�دة
فيها من الدفء والمتعة والسعادة، ومساعدته ع� اإلسهام
�
� القرارات األ��ة حسب سنه، والمشاركة ��

والمشاركة ��
أحداث األ�ة الممتدة.

نصائح ��عة
• تناغم مع احت�اجات طفلك. افهمه واعمل عالقة تعاون�ة،

وابتعد عن عالقات التح�م.
مه. ع� �افة مست��اته: جسدي، مه. اح�� مه. اح�� • اح��
، ووقت، وممتل�ات، وحدود، وأحالم، �

، وعاط�� ، وعق�� ونف��
� الدن�ا

�� � واحت�اج. شوفه �إ�سان (حسسه �ق�مته �إ�سان. م��
ه�حسسه �ق�مته لو إنت انتهكتها وض�عتها).
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• دلعه حب واهتمام وتقدير. ما تخافش مش هتفسدە ما دمت
� ط��قة

� مهامك. ما دمت بتح�ه هتال��
بتح�ه �جد و�تعمل �ا��

تعرف ت���ه ك��س. ت���ه �دافع الحب مش �دافع الخوف أو
المسؤول�ة.

�
� وقت كت�� معاە والعب معاە، امال روحه ذك��ات ومعا��

• ق��
حلوة، حوش جواە رص�د نع�م وأمان وحب وثقة واهتمام.

• خل�ك قاعدة أمانه، يتحرك زي الفرسان �غزو العالم و�رجعلك
فخور �انتصارە. خل�ك مالذە اآلمن، ملجأە، لو الدن�ا جت عل�ه

يروح جري ل�ك.
� الب�ت. أمان واستقرار ونظام

�� � • حافظ ع� االستقرار والروت��
ووض�ح ب�تغرسوا جواە.

• شجعه يتعلم من خالل اللعب والم�ح.
• افهم مشاعرە. افهمه واتعرف عل�ه، �ستاهل تتعرف عل�ه.

• افهم مراحل نموە، وشوفه ب�ك�� قدام عي��ك ح�ة ح�ة.
ام وتفهم. • اتناقش واتحاور معاە �اح��

اته. ب�شوفها إزاي. • حاول تفهم خ��
ات. ة. دوقوا طعوم كت�� للدن�ا والخ�� • شارك معاە مشاعر كت��

. اته وانفعاالته، وخل�ك طب��� • شاركه خ��
اتك العاطف�ة وخل�ك مع�� �صدق. إنت • اشتغل ع� تعب��
بتعلمه لغة العواطف، لغة من أهم اللغات ال�� محتاج يتقنها،

أهم من أي لغة.
. • احضنه وق�له واحمله وقول له �اح�ك وامدحه كت��

� ألننا بنحب مش بنعاقب، ومش �� • هذ�ه ور��ه �حب. إحنا ب��
بنوجع، ومش ب�نتقم لغض�نا، وال عشان نطمن خوفنا، وال
عشان �شبع احت�اجنا للفخر أو صورتنا، وال عشان �سكت
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� عشانه هو، عشان بنح�ه. راقب �� إحساسنا �الذنب. إحنا ب��
. � � عشان م�� �� ن�تك ب��

• اتعلم �ستحمل انفعاالته وتص�� عل�ه و�ساعدە �ع�� عنها
�ه وطمنه. ، واحت��ه وهدِّ �ش�ل ص��

� معاە. • خل�ك صادق وأم��
م حدودە وخصوص�اته. • اح��

• خل�ك من��ه ومستج�ب.
ام اآلخ��ن والمواجدة والتعاطف. • علمه التعاون واح��

• فهمه كت�� وطمنه و�نت ب�س��ه ألي س�ب، وخاصة لو خا�ف
ومتوتر. خد من وقتك �ام دق�قة تطمنه هتوفر عل�ه ساعات

ة �دور فيها ع� أمان �كرة. كت��
• علمه االعتذار.

• استج�ب ل��اء الطفل وخوفه وألمه، وخل�ك حساس ومتفهم.

• اتعامل مع مستوى ضغوطك وتوتراتك عشان ما تأثرش عل�ه.
• اص�� عل�ه.

ل�س المطلوب والد�ة مثال�ة. مف�ش حد مثا�� وال ه�كون.
� لتوف�� ب�ئة ج�دة لنمو الطفل

مطلوب والد�ة ج�دة �ما �ك��
� جم إننا كدە ��� غ�� �امل�� . وح�� قصورنا سي�� �ش�ل ص��

ولن نكون، ل�س علينا إال المحاولة لتحقيق األفضل وفقط، ودە
مع�� ج�د إنه يتغرس فيهم برضو.

� النها�ة �ستطيع أن تقدم أفضل رعا�ة مح�ة ومتق�لة
و��

ومستجي�ة و�اف�ة إذا كنت مستقر وقمت �عالج نمطك الخاص
وأزماتك.

ق جد�دة
�
خ��طة تعل

. ق هو �حث عن األمان النف��
�
ال�حث عن تعل

�
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ق».
�
� «مفتاح األمان النف�� هو را�طة تعل �ال�س�ة ل�اول��

اب والتصاق جسدي �شخص الطفل الضع�ف ي�حث عن اق��
�
يرعاە ل�حم�ه و�شعرە �األمان. ال�رب �ستد�� الرغ�ة ��

اب للشعور �األمان وتنظ�م وتهدئة المخاوف والحالة االق��
النفس�ة.

ا ع� عالقاتنا أماننا النف�� والجسدي �أطفال ب�عتمد تمام�
�الوالدين. الزم نتعلق �أحد و�ال سنموت. لذلك من نحب هم

ا قد �كونون مصدر خطر. أ�ض�
� ال��ار ت�دأ من

� العالقات) ��
ال�فاءة العالقات�ة (ناس شاطرة ��

�
ا. ح�� قدراتنا ومهارات الوالد�ة وت���ة األبناء بتأ�� الطفولة أ�ض�

ق.
�
من عالقة التعل

لو مناعتنا النفس�ة �عاف�ة هنض�� �جوانب من عالمنا النف��
. � وقدراتنا من أجل األمان، هنكتف نفسنا عشان خا�ف��

اآلمنون مناعتهم النفس�ة عال�ة و��قدروا �مان إنهم �عتمدوا
وهم قاعدة أمان وملجأ لألمن لما مناعتهم ع� اآلخ��ن و�عت��

. تضعف، �دون ما �خافوا �فقدوا أجزاء من عالمهم النف��
� الشعور �األمان �� االستقالل وعدم

ث �انت ط��قته �� الالمك��
التنازل عن ح��ته ألحد، و�التا�� قرر عدم االحت�اج إ� أحد،
، كت�� من الحم�م�ة والقرب ض� �أجزاء من عالمه النف��

عشان األمان.
ط��قة القِلق للشعور �األمان �� ال�ش�ث �اآلخر والتضح�ة
، استقالله وانطالقه ونضجه عشان �أجزاء من عالمه النف��

األمان.
ن ط��قة واضحة ومتوقعة النمط الخائف ما عرفش �كوِّ

ومنتظمة �عتمد عليها لحصوله ع� األمان. أوقات ممكن ي���
� نفس الحالة واللحظة.

ث أو قِلق أو ح�� خل�ط منهم �� المك��
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�
إدرا�نا ألنفسنا واآلخ��ن �ش�ل قوي ب�خلينا ندور ع� وسائل
أ��� فاعل�ة للتك�ف والتعامل مع المخاوف ول��ادة مناعتنا

النفس�ة دون خصم من عالمنا النف�� أو من احت�اجاتنا.
� �دە، ورة واعي�� � ع� طلب األمان ومش �ال�� مج�� إحنا مت��
� الطفولة

خاصة إن مشاعر االعتماد�ة والضعف ال�� عشناها ��
، بنخبيها عن نفسنا. أو ر�ما � الالو��

مؤلمة و�نحاول نخبيها ��
أوقات مجرد إدرا�نا لضعفنا وخوفنا �ظهر علينا قدام اآلخ��ن
ة ال�� ممكن �ستغلوە ب�خوفنا أ��� فب�ستخدم ح�ل كت��

� بيها. إلخفائه، ح�ل إحنا نفسنا مش واعي��
التمسك �النمط الخاص ب�نا هو تمسك بوسائل األمان ال��

اتعودنا عليها و�قت مألوفة لنا و�قت جزء من صورتنا الذات�ة
ها صعب ومحتاج عن نفسنا، عشان كدە التخلص منها أو تغي��
� النها�ة األنماط �حد

مجهود وتعلم أدوات جد�دة لألمان. ��
ذاتها مش �� المش�لة، ول�ن المش�لة إنها بتحدد نظرتنا للح�اة
� مواقف غ�� مثال�ة للحصول ع� احت�اجاتنا

وتحطنا ��
العاطف�ة، أو �ما �س��ه من سلوك�ات مخ��ة للذات، زي ال��

ال�س درع حد�د قوي ب�حم�ه �س ب�فقدە المرونة ال�اف�ة
� حال وجود

للحركة والمناورة أو هو نفسه ب�كع�له و�وقعه. ��
�
� الحصول ع� إش�اعات أ��� فالمنط��

المشا�ل دي أو الرغ�ة ��
هو التخلص من الدرع وال�حث عن درع جد�د، عالج النمط ال��

اب من النمط اآلمن األ��� فاعل�ة. ب�عطلنا واالق��
شدة ق أو المس��

�
عشان كدە هدف العالجات المب��ة ع� التعل

� العالقات
ق هو ز�ادة الشعور �األمان الداخ�� و��

�
بنظ��ة التعل

عشان تكون الفرصة ج�دة إنها �شتغل �كفاءة وتحقق المرغوب
منها.

ق
�
� التعل

�مناطق العالج ��
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�
ق �ش�ل

�
العالجات هدفها العمل ع� إش�اع احت�اجات التعل

ج�د. �اإلش�اعات دي نقدر نعدل النمط غ�� اآلمن (ال�� اتكون
حول عدم اإلش�اعات دي)، ونقدر نحوله إ� نمط آمن.

تك��ن قاعدة أمان:
أهم وأول قاعدة أمان �� الرا�� ال�� الطفل أو ال�الغ ب�لجأ له لما
� كرب، ب�حت�� ب�ه و��طلب تطمينه وتهدئته. رؤ��نا

�كون ��
: � وجداننا النف��

للرا�� كقاعدة أمان بتغرس ��
• إ�ه السلوك�ات ال�� بنعملها لما نتعرض لتهد�د.

• إ�ه استجا�ة الرا�� للسلوك�ات دي.
• حالتنا النفس�ة ب�نت�� ع� إ�ه.

ق آمنة خارج�ة
�
قدرة الطفل أو ال�الغ ع� تك��ن قاعدة تعل

ا، (اإل�مان الداخ�� � لما أتعب)، ثم اس��طانها داخل�� (أروح لم��
َّ ضهر وسند)، �� ، �

واالطمئنان إن هناك من هو موجود عشا��
ي نفسه، ممكن �مجرد استدعاء ال�لمة أو ب�ساعدە إنه يهدِّ

ل. � �ك أو ح�� الم�� الصورة لألم أو األب أو ال��
قاعدة األمان مسؤولة عن أو ب�شبع احت�اجات ال�قاء والرعا�ة
. ومن غ�� الحما�ة والرعا�ة وال�قاء نفتقد � والحما�ة والتطم��
� والتهدئة نفتقد الشعور النف�� األمن. ومن غ�� التطم��

الداخ�� �األمان.
، عشان كدە ب���� � ق ما ب�قدمش التطم��

�
�س أوقات رمز التعل

الطفل أو ال�الغ خا�ف ومكروب، موجود فقط من أجل ال�قاء
والسالمة �س مش حاسس �األمان (جوهر العالقات المس�ئة.
ق

�
� عالقة مش حاسس فيها �األمان)، و��كون نمط تعل

م��وط ��
غ�� آمن (ط��قته ال�� عرف �كونها عشان يتعامل مع الخوف

و�حس �أد�� قدر من األمان).
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� العالقة الحم�م�ة لو �قت ثابتة ومستقرة، ب�قدر األطراف
��

إنهم �حققوا درجة من األمان أع� من �ل طرف �مفردە، إنهم
� �حافظوا عل�ه �ش�ل ص�� �شوفوا العالقة ب�ت محتاج��

عشان �كون قاعدة أمان صح�ة (سكن واستقرار).
االستكشاف واالستمتاع والج�س:

لما نطمن نقدر ننطلق ونلعب. األلفة والو�س هما القدرة ع�
� عق��

االستمتاع المت�ادل مع �عض سواء لعب أو ج�س أو تال��
� أو �شاط اجتما�� أو اهتمامات متنوعة. ع� راحتنا ومطمن��

� ع� �عض. ومق�ل��
وحوا لقاعدة لما الناس تحس بتهد�د هي�طلوا لعب وتعلم وه��
� الم�ح والمتعة واللعب

� اللحظة دي رغبتهم ��
أمانهم، ��

. �
واالنطالق هتنط��

القلق عدو االستمتاع. األطفال الخا�فة ما بتلع�ش. كذلك ال��ار
ا مش هي��� قادر �ستمتع لو طرف خا�ف إن اآلخر ه�س��ه غال��
. فهم دە مهم لفهم ً

�الج�س أو الحب أو المشاركة معاە مث�
الصع��ات الج�س�ة والعاطف�ة أو قضاء وقت ج�د مع �عض.

� أثناء ممارسة
اب الحم�م والعاط�� الناس ممكن تتجنب االق��

الج�س زي العالقات �لها، أو �حاولوا االعتماد �س ع�
�
األحاس�س الجسد�ة و�غالق الجانب االنفعا�� العاط��

، ممارسات جسد�ة م��ان�ك�ة آل�ة. ممارسة الج�س والنف��
ق القِلق كن�ع من

�
القهري مع اآلخر �مكن �ظهر كصفة للتعل

اب الجسدي والشعور �األمان ال�ش�ث هدفه األسا�� االق��
ول�س المتعة الج�س�ة.

العالقة الج�س�ة الناجحة ب�شمل العد�د من الصفات لها عالقة
� المت�ادل، والقدرة ع�

ق: التناغم، واال�سجام العاط��
�
�التعل

االحتواء، وعدم التوتر تحت ضغط مشاعر اإلثارة الج�اشة،
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ام الحدود، والقدرة ع� والتغلب ع� الخوف من اإل�ذاء، واح��
اجع و�عادة االندماج، والقدرة ع� االنفصال وتحمل الفقد. ال��

االحتجاج والغضب و�دارة المشاعر:
�
االحتجاج والغضب والعدوان�ة والخالفات ب�حصلوا ��

العالقات �لها، وهما مش حاجة وحشة، �العكس هما أجهزة
إنذار بتوجهنا إن هناك مش�لة و�نها تعلن عن نفسها لطلب

المساعدة والحل.
الغضب ب�ظهر لما ب���� ف�ه تهد�د �االنفصال أو تهد�د لسالمة
ًالعالقة، وله دور قوي لضمان استمرار العالقة لو تم التعامل
معاە واتفهمت رسالته. الطفل ال�� ب�جري وسط الع���ات مث�
� المستق�ل

ب�تواجه بتأد�ب غاضب من األم عشان ي��� جنبها ��
 ب�ظهر الغضب

ً
ة مث� � حالة الغ��

وما يتعرضش للخطر، أو ��
كتحذير لوجود تهد�د عاجل ضد العالقة وهدفه هناك إلغاء

التهد�د والحفاظ ع� العالقة سل�مة وقائمة.
ق. لو طرف

�
دور الغضب إنه ب�نظم العالقة، ب�نظم حالة التعل

�
هدد العالقة و�قاءها �عالقة خارج�ة، دە هيث�� الغضب ��

الطرف ال�� ب�شعر �الخ�انة، طعنة لشعورە �األمان وتقدير
الذات المرت�ط �اآلخر. لو طرف أهمل احت�اجات العالقة،
الطرف اآلخر ب�ثور إلعادة العالقة لوضعها الصحيح. �دون
� ه�قف و�ــهتم � ه�شوف التهد�دات وم�� الشعور �الغضب م��

يتعامل معاها.
� رؤ�ة

ات الغضب المتكررة �� لما طرف ب�فشل �� أشهر مث��
مها. ب�ساطة ألن وجهة نظر الطرف اآلخر أو يتجاهلها أو ال �ح��
� � الذه��

ركن مهم من مكونات العالقة اآلمنة �� التال��
، القدرة ع� فهم اآلخر ورؤ�ة األمور من منظورە �

والعاط��
ام دە والتعامل معاە وتقديرە. واإلحساس �مشاعرە واح��
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ام وتقدير مشاعر ووجهة نظر الطرف اآلخر أو عدم عدم اح��
. أنا مش موجود وال م�شاف وال � ب�تم تجاه��

� إ�� رؤ�تها ب�ع��
مهم وال فارق، ودە تهد�د لألمان الشخ�� لألشخاص داخل
العالقة (إ�ه العالقة دي ال�� مل�ش وجود فيها وال دور)،
و��ستجلب االحتجاج والغضب إلعادة األمان دە واالطمئنان إن

العالقة اآلمنة موجودة.
التدر�ب ع� التوك�د�ة؛ إعالن نفسنا واحت�اجاتنا ومشاعرنا
� أو وآرائنا، ب�ساعد الناس ع� الهروب من فخاخ الخض�ع السل��
الغضب الخارج عن الس�طرة أو اال�سحاب. واستخدام الغضب
�فاعل�ة ب�ساعد ع� استعادة العالقة اآلمنة والحفاظ عليها عن
ط��ق استعادة األمان الداخ�� والشعور �الق�مة واألهم�ة.
وتقدير الذات المرتفع والثقة �النفس �مان مرت�ط �العالقة
اآلمنة. داخل أنواع العالقات المختلفة هناك لحظات من
الحم�م�ة واالتصال واالنفصال. أصحاب تقدير الذات الج�د
� إن القرب والحالة � إصالح ال�� أو االنفصال، وواثق��

شطار ��
السا�قة �مكن استعادتها.

رؤ�ة أخرى للغضب ممكن تخلينا نفهمه �ش�ل آخر، رؤ�ة
مواجدة تف� ثورات الغضب ال�� ب�قوم بيها الطرف اآلخر وال��

غ�� مفهومة لينا، إنها ن�ع من اإلعالن عن معاناته الداخل�ة، لما
� االحت�اج لقاعدة األمان والخوف من الشخص يتمزق ب��
 طرف يهاجم اآلخر لمعرفته �خ�انته، هنا

ً
الحصول عليها (مث�

� القرب
ق والرغ�ة ��

�
التهد�د للعالقة ي�شط سلوك التعل

، ول�ن ال�اع بي�شأ من إن مصدر األمان هو نفسه � والتطم��
مصدر الخوف، ودە وضع غ�� محتمل)، الغضب هنا ب�ظهر

�متنفس �ساعد الشخص إلعالن احت�اجاته واحتجاجه.

�
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ق اآلمن هو التعامل مع الغضب بتوك�د�ة مواجدة
�
دور التعل

�
ا �� تهتم �حقوق الشخص ومشاعر وحقوق الطرف اآلخر، أ�ض�

� والتهدئة احتواء �افة المشاعر السلب�ة األخرى وتقد�م التطم��
واالحتواء.

التعامل مع الفقد:
. � حاالت ال�رب النف��

الفقد أو التهد�د �الفقد محوري ��
. والقدرة ع� التأقلم معه مفتاح النضج النف��

نحن �ستطيع أن نمارس الحب �ش�ل ج�د إذا استطعنا التعامل
مع إم�ان�ة فقدە بنجاح.

ا عل�ك أن و�أن الزواج واألطفال رهائن القدر. وح�� تملك ش�ئ�
� ستكون موجودة �استمرار. أنا ال تتعامل مع فكرة فقدانه وال��
� قد أفقدە، ومع ذلك أستطيع

أضمن وجودە وأتوقع إ��
االستمتاع �ه.

� عالقات ال��ار �ل طرف ب�ج�ب معاە تار�خه من االنفصال
��

والفقد والقل�ل أو ال�ث�� من األمان الداخ�� وال�� ه�لونوا
عالقاته.

� ع� � العالج المب��
وري �� العمل ع� �ل أنواع الفقد السا�قة ��

� فقط عندما
ق، وهو عمل�ة مؤلمة �شدة. وس�حدث التعا��

�
التعل

نعلم أن احتمال�ة إعادة اآلخر - أو ما �مثله أو ما ن��دە منه -
� لن تتم، أن نفقد � العالم الخار��

الحب�ب المفقود أو إ�جادە ��
، ول�ن �مكن استعادته فقط � عودته أو وجودە النف��

األمل ��
. � عالمنا الداخ��

��
لو استطاع المعالج منح قاعدة أمان مؤقتة عندها �مكن التعامل
� حدوث

� للفقد والمساعدة �� مع الغضب وال�أس المصاحب��
� ع� األقل.

قبول جز��
النماذج الداخل�ة العاملة - خرائط الحب والعالقات:
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�
المشاعر المؤلمة بت�سحب من الو�� و��تم إزاحتها ودفنها ��
�ال��ت. و�التا�� بتق�د العالم الداخ�� وتحددە وتخ�� الالو��

س�نار�وهات التعامل مع اآلخ��ن والمواقف محدودة، والقدرة
ع� التك�ف والتعامل قل�لة ومتصل�ة وغ�� مرنة.

� ح�اتنا ب�دينا قواعد التعامل
الس�نار�و الداخ�� ال�� ب�مش�نا ��

� إزاي، ش�ل
مع اآلخر المهم، ب�قول لنا الدن�ا المفروض تم��

العالقة، ط��قة التعامل مع المواقف المختلفة، األدوار
المتوقعة من العالقة إ�ه.

�لنا بندخل العالقة وعندنا س�نار�وهات أو برامج �شغ�ل معقدة
وقوالب وأف�ار، األطراف ب�نجذب ل�عضها لو هناك �عض
� الس�نار�وهات دي، سواء التناسب المالءمة والتناسب ب��
هي�تج عالقة فعالة أم ال. تعش�قة ما �جب أن تحدث �سمح
برقصة العالقة ب�نهم أن ت�دأ، وتخ�� �ل طرف �ش�ل وا�� أو
� الرقصة دي. �ل ما

غ�� وا�� عارف خطواته وخطوات اآلخر ��
، ا �ل ما انكشفوا ع� �عض أ��� � �كونوا متواجدين مع� االتن��
وعندها مناطق األلم والضعف هتظهر وهتلعب دورها ب�نهم.
وعشان كدە هناك درجة من النضج �جب أن تكون موجودة
ق�ل العالقة. الثقة واال�سجام والتناغم الداخ�� والقدرة ع�
اجت�از العق�ات والمرونة والواقع�ة وفهم اآلخر، �قدروا يتجاوزوا

التحدي بنجاح.
التن��عات الثالث لقاعدة األمان الداخ�� ب�ستخدم ش�كة من

التفك�� �خصوص تحد�ات العالقات تلك وخالفاتها.
اب عشان درجة  ممكن �ض�� �الحم�م�ة واالق��

ً
ث مث� الالمك��

ا من المتعلق عال�ة من االستقالل�ة والح��ة، ع� العكس تمام�
� ش�ل

القِلق ال�� ممكن يتخ� عن االستقالل�ة والح��ة ��
� عكس �عض، ول�ن �ل ا للعالقة. االتن�� اعتمادي حم�م جد�
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طرف ب�قدم لآلخر الفرصة الذهب�ة ليتحول لنمط آمن (الحب
ث، واالستقالل�ة والح��ة للقِلق)، �ل طرف والقرب لالمك��

ب�قدم لآلخر الجزء ال�� ناقصه والفرصة لتعلمه واخت�ارە.
عشان كدە �ل عالقة جواها األمل ال�� ب�ساعد ع� الخروج من
النمط القد�م أو ال�� ه�خ�� الط��قة القد�مة تقدر ت�سا�. �س
� العالقة زي االحتجاج

� �فهموا نقاط التوتر �� � محتاج�� الطرف��
� العالقة

أو الخذالنات أو التعاسة. نقاط التوتر هتظهر أ��د ��
اضات �ل طرف وأف�ارە ألنها متعارضة �ش�ل واضح مع اف��

وتوقعاته غ�� الواقع�ة.
القدرة ع� مراجعة الذات والتعب�� عنها:

قد إ�ه أنا شا�ف نف�� وقادر أع�� عنها �ش�ل مفهوم، المهارة
ق

�
� أصحاب التعل

�د �� � والقدرة ع� التعب�� عن النفس ال�� ب��
� العالج النف�� والو��

ا �� اآلمن عن اآلخ��ن. وال�� مهمة جد�
�الذات والح�اة والعالقات.

العالج النف�� عالج �ال�الم، ف�ه المعالج والعم�ل ب�طوروا مع
�عض حوار �خصوص ح�اة العم�ل وطب�عة العالقة العالج�ة

نفسها.
زمان �انت األ�ة والقب�لة بتقدم لنا قلعة أمان، �ان هناك من
نلجأ إل�ه ل�حمينا و�طمنا، �ان هناك العد�د من األشخاص
��ة ال�اهظة من التضح�ة � ودە ب�ساعدنا (برغم ال�� متاح��

�الح��ة) ع� الشعور �األمان.
دلوقِت فقدنا جزء كب�� ممن �دعمونا ومن �مثلون لنا قاعدة
� اتجاهنا إ� االستقالل�ة تحررنا من امتالك اآلخر لنا.

أمان، ��
ا قاعدة األمان الداخ�� بتمنحنا الح��ة والقدرة ع� الحركة حرف��

ا. وعاطف��
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ا عن قاعدة أمان أو ألنهم الناس ال�� بتلجأ للعالج إما �حث�
� نفس الوقت

� من الوحدة و�� � من الحم�م�ة، خا�ف�� مرع����
� من القرب، عاي��ن يه��وا �س مف�ش م�ان يه��وا له، خا�ف��
عندهم رغ�ة إلقامة عالقات ثقة وأمان �الخارج (قاعدة أمان
خارج�ة)، ثم عاي��ن �قدروا ع� احتوائها �الداخل النف��
عشان �حسوا �األمان. عمل�ة نمو وعمل�ة معرف�ة تحتاج وقت.

. معرفتنا جوهر العالج النف�� هو ز�ادة الو�� �العالم الداخ��
� ما �خصنا من مشاعر وأف�ار �أنفسنا هتخلينا نعرف نفرق ب��

واحت�اجات ومخاوف وما �خص اآلخ��ن، و�تور�نا أدواتنا غ��
الفعالة، و�تعلمنا أدوات جد�دة للتعامل.

� تك��ن قاعدة أمان عن ط��ق الث�ات
المعالج ب�حاول �ساعد ��

واالستمرار�ة واال�ساق والمصداق�ة واالستجا�ة والدفء غ��
التمل�� والحدود الق��ة، ع� أمل أن �ستطيع الم��ض أن
يهضمها داخل ب��انه النف�� �م�ان ومالذ آمن وقلعة أمان
� العالج الم��ض ب�تعلم �شوف

داخل�ة �لجأ إليها عند الحاجة. ��
نفسه و�راجع دوافعها. �ل ما قدرنا �شوف الصور الداخل�ة

ها. ها ونغ�� ونع�� عنها هنقدر �شوف تأث��
� عالج الوالدين للتعامل مع األطفال الصغار والمراهق��

ق غ��
�
� بتظهر عليهم سلوك�ات التعل كت�� من األطفال والمراهق��

اآلمن أو ح�� مشا�ل نفس�ة وسلوك�ة مختلفة. أفضل ط��قة
� �� عالج الوالدين أو لعالج هؤالء األطفال الصغار والمراهق��
تثق�فهم. العالج هنا هدفه مساعدة الوالدين ع� تقد�م الدعم
والمساندة لألطفال وتعل�مهم وز�ادة حساس�تهم الحت�اجات
�
الطفل للتهدئة وتنظ�م المشاعر، و�نهم �كونوا م�ادر�ن ��
التفاعل مع الطفل. �مان مساعدة الوالدين ع� رؤ�ة تأث��

اتها ع� إدرا�اتهم قهم هما ع� األطفال سواء بتأث��
�
أنماط تعل
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� ط��قة تفاعالتهم مع الطفل، ودە ب�تم ب��ادة
الشخص�ة أو ��

قدرة الوالدين ع� ض�ط النفس وتنظ�م المشاعر و�دراك
المعوقات ال�� بتمنعهم عن قراءة الطفل واالستجا�ة المناس�ة.

التحدي األ��� أمام المعالج هو مساعدة الوالدين ع� رؤ�ة ما
ق الطفل أو سلوكه سواء

�
هو أ�عد من رؤ�تهم لط��قة تعل

احتجاجه وغض�ه أو ا�سحا�ه وانعزاله، ول�ن األهم ما هو خلف
ق واحت�اجات

�
هذە السلوك�ات الظاهرة من احت�اجات تعل

عاطف�ة غ�� مل�اة. الوالد محتاج ي�ت�ه لالحت�اجات دي و�زود
من شعور المواجدة والحساس�ة النفس�ة مع الطفل، المواجدة
ال�� بتخل�ه �شوف مخاوف الطفل وكرو�ه واحت�اجاته من
� نفس الوقت ال��

منظور الطفل و�تعامل معاها �ش�ل ج�د، ��
. ب�شجعه ع� االستقالل�ة والفطام النف��

المراهق �ش�ل خاص ب�حتاج تواصل ج�د من الوالدين،
� الوالدين

و��حتاج مناقشته �خصوص توقعاته السلب�ة ��
وتواجدهم وحساس�تهم واستجابتهم، ومساعدته و�شج�عه إنه
، وتعد�ل نظرة األهل السلب�ة �ع�� عن احت�اجاته �ش�ل م�ا��
للطفل ع� إنه مكتئب أو متمرد أو خجول، إلخ، إ� رؤ�ته إنه
� والحب وال�شجيع طفل �حتاج إ� التفهم والحما�ة والتطم��

واإلرشاد.
� الحالة دي

�� � �مان الهدف األهم من عالج األطفال والمراهق��
هو مساعدتهم ع� است�مالهم لمراحل نموهم النف��

واالجتما�� ال�� ر�ما تعرضت إلعاقة، وتعل�مهم تنظ�م
مشاعرهم و�دارتها �ش�ل ج�د.

عالج األنماط غ�� اآلمنة
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�
� العالقات �ش�ل خاص و��

األنماط غ�� اآلمنة �� ط��قتنا ��
� نفسنا. ر�ما � النها�ة ط��قتنا لتأم��

الح�اة �ش�ل عام، و�� ��
�
� ظروف �شأتها األو�، ور�ما تكون فعالة ��

�انت فعالة ��
ظروف مشابهة (فعالة إنها تحمينا ول�ن ع� حساب احت�اجات
� ظروف مغايرة، ور�ما �س�ب

ا غ�� فعالة �� أخرى)، ل�نها أ�ض�
� درع �حدد حركتنا و�ع�قنا و�حرمنا

مشا�ل. فال مع�� لل�قاء ��
ا وال �جعلنا نحقق أفضل ما �مكننا تحق�قه. أ�ض�

نعم، األنماط غ�� اآلمنة �� وضعنا الدفا�� أمام ظروف ح�ات�ة
نا أن ن�مل ح�اتنا من هذا الموقف؛ ا ل�نها تج�� � ما. أفادتنا كث��

موقف الخائف.
� الح�اة للنمو والتغ�� لألفضل لمساعدتنا

هناك فرص عد�دة ��
للحصول ع� األمان الداخ�� الذي �سمح لنا �االنطالق
، �سمح لنا واالستكشاف والتعلم و�ثراء ذواتنا واالستمتاع أ���
. �ستطيع إذا أردنا أن نمتلك نمط � �التحرك من موقف المطم��

� أي عمر كنا ف�ه.
ق آمن ��

�
تعل

ما �ستطيع أن نقدمه هنا هو خ��طة عامة إرشاد�ة ألصحاب
� ع� مناطق اإلصالح ك�� األنماط غ�� اآلمنة �ساعدهم ع� ال��
� وا��ساب �عض المهارات النفس�ة والعالقات�ة الممكنة،

والتعا��
ات السلب�ة ل�عض وال�� ممكن �ساعدهم ع� التعامل مع التأث��

� تعاملها مع اآلخ��ن.
سلوك�ات األنماط ��

ط�ح خطة عالج�ة تفص�ل�ة كن�ع من خطط المساعدة الذات�ة
ق

�
� ع� التعل � ومتجاوز لفلسفة العالج المب��

أمر غ�� منط��
ات النفس�ة داخل عالقة ومن الذي يركز �استمرار ع� الخ��

خالل عالقة.
من أو� الخطوات للتحول إ� النمط اآلمن �� فهم قص�نا، وما
حدث لنا، وك�ف �نا إ� ما �نا إل�ه، وك�ف أثرت �شأتنا علينا
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وع� عالقاتنا الحال�ة وع� رؤ��نا ألنفسنا ولآلخ��ن وللح�اة
وللعالقات، ثم تعد�ل هذە النظرة و�عادة كتا�ة الس�نار�و من

جد�د، كتا�ة قص�نا �ش�ل �ساعدنا ع� النمو واالطمئنان.
� خطوة مهمة �� اخت�ار نوع�ة عالقاتنا المهمة. العالقة

تا��
الق��ة مع شخص آمن قد تكون إحدى الطرق المهمة والعم�قة
. العالقة العالج�ة إحدى هذە العالقات المهمة وال�� للتغي��

بتقدم مالذ آمن، ب�ئة آمنة ومتق�لة �سمح للعم�ل أن �ك�شف
نفسه وتار�خه، و�ك�سب اس��صارات عن نفسه والعالقات
�
ات نفس�ة مهمة وعم�قة غا�ت عنه �� واآلخر، و�ك�سب خ��

أثناء تطورە: القبول، والتفهم، والمواجدة، والتناغم، واالنع�اس،
والتأ��د، والتصديق، والمساعدة ع� فهم المشاعر

واالحت�اجات والتعب�� عنها والتعامل معها، ثم هناك المع��
ا. األعمق؛ الشعور �الثقة واالطمئنان واخت�ارە مرار�
شدة �ه: ق أو المس��

�
� العالجات المب��ة ع� التعل

��
هدف العالج التحول للنمط اآلمن، واالنتقال من ال�ش�ث
ثة � التما�� إ� الحم�م�ة، ومن التجن��ة الالمك��

والرغ�ة ��
والالم�ال�ة إ� االستقالل�ة. الحم�م�ة الحق�ق�ة بتحتاج
ام استقالل�ة اآلخر، واالستقالل�ة اإلحساس �العالقة مع اح��
الحق�ق�ة بتحتاج إن �ل فرد يتحمل مسؤوليته عن مشاعرە

وأفعاله.
� وعشان نتحول للنمط اآلمن، سواء كنا أطفال أو ك�ار، محتاج��

� التال�ة:
أن تنمو لدينا المعا��

� إننا نحس إن هناك من هو موجود • الشعور �األمان: �ما �ع��
ألجلنا �استمرار عندما نحتاج له أو نتعرض للخطر وال�روب.

� عن ط��ق التناغم � ومحسوس�� � ومفهوم�� • نحس إننا م�شاف��
المستمر.
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• نحس �االطمئنان عن ط��ق التطمينات والتهدئة واالحتواء.
• نحس �التقدير عن ط��ق إظهار اإلعجاب والفخر.

• نحس �الدعم عن ط��ق المساندة والتقدير.
• نحس �الثقة والمصداق�ة واالستقرار وث�ات الرعا�ة والحما�ة.
ال�دا�ة لما نقدر نروي قص�نا و�ننا نقدر �شوف مناطق الخلل
فيها عشان نصلحها، ونقدر �شبع ما ينقصنا من احت�اجات

وتطمينات للتحول للنمط اآلمن.
� ع� مداواة الجروح النفس�ة وما ك�� � هو ال��

� ع� التعا�� ك�� ال��
تركته فينا من أزمات الثقة �النفس واآلخ��ن، والتعامل مع
الحدود وفهم المشاعر والتعب�� عنها و�دارتها، والتعامل مع نقد
ولوم وكراه�ة الذات ومشاعر الرفض والهجر والسلوك�ات
المخ��ة وأخطاء التفك�� واألف�ار السلب�ة وأوهام الس�طرة
والس�� لل�مال�ة. وما ن��د أن نك�س�ه هو حب الذات وقبولها
امها وتقديرها واإلحساس �ق�متها وأهميتها، والغفران لها واح��
� نفس الوقت لدينا القدرة

، و�� � � ومستقل�� وأن نكون حق�قي��
ع� الحب واالتصال والتعاون. ي�دأ �ل ذلك �معرفتنا لقص�نا

وأحداث طفولتنا وما س�بته لنا.
�ل نمط �جب أن �س� إ�:

• بناء الثقة �النفس واآلخ��ن.
ا، و�ش�اع االحت�اجات ا وروح�� ا وعاطف�� • العنا�ة �الذات جسد��

النفس�ة.
• التواصل الفعال.

• التوك�د�ة.
• المواجدة مع اآلخر.

� والتناغم.
• الحضور العاط��

• إدارة المشاعر واالحتواء.
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• االستقالل�ة.
• التعامل مع الخالف.

• القبول.
• التعب�� عن الذات واالحت�اجات والحب.

ام اآلخر. • اح��
• ض�ط المسافات والحدود.

ة والغضب. • التعامل مع التح�م والغ��
• الغفران واالعتذار.

�ك الح�اة. • ك�ف�ة اخت�ار ��
• ك�ف�ة االهتمام والمشاركة.

• ك�ف�ة إنهاء العالقات.
� من العالقات والفقد.

• التعا��
� �دون ت���ف أو

م ك�ف�ة الت�ف والتعامل �ش�ل حق���
�
• تعل

تمث�ل.
اف والقبول. • التعامل مع طلب الموافقة واالع��

ام. � • التعامل مع الخوف من الرفض والهجر والحم�م�ة واالل��
ث (األغلب�ة رجال) � الالمك�� عالج النمط التجن��

� الخوف من الحم�م�ة العم�قة وعدم الثقة
� تقع �� أزمة التجن��

� اآلخ��ن، ودە خالە �عتمد ع� نفسه �س و��عد عن اآلخ��ن
��

ق (لعمل عالقة مع
�
و�نفصل عن عواطفه واحت�اجاته للتعل

اآلخ��ن).
، اعتقادە إن سمات النمط من � من صع��ات تغي�� النمط التجن��
االستقالل�ة وعدم إظهار الضعف أو االحت�اج إ� أحد، �� نقاط

ضاش يتخ� عنها. قوة وامت�از وما ب��
عشان كدە أول خطوة للعالج �� تغي�� قناعته الشخص�ة، إنه
�ك � التعامل مع ��

�عرف إن مقار�ته دي ط��قة غ�� صح�ة ��



232

�
ا أن ح�اته، و�نه �كدە ب�س�ب له األذى واأللم. غ�� ص�� تمام�
� عالقة ال تطلب مساعدة وال �ستطيع االعتماد ع�

تكون ��
اب منه أو الثقة ف�ه أو التواصل اآلخر أو االنفتاح عل�ه أو االق��
معه أو االهتمام �ه، �� عالقة أش�ه �جزر منعزلة خرساء

وصامتة و�اردة.
� ثالث مناطق:

� األساس�ة �� مشا�ل النمط التجن��
١- فشل تنظ�م المشاعر مع م�ل لل��ت والهروب.

٢- اال�تفاء �الذات �ش�ل قهري مع عدم القدرة ع� االعتماد
ع� اآلخ��ن.

. ٣- افتقاد الدعم االجتما��
ث: � الالمك�� لو إنت من النمط التجن��

ً• هتحتاج عشان تتحرك إ� النمط اآلمن، أن تض�ف إ� عقلك
ال�ث�� من العاطفة، أن تتصل �مشاعرك، أن تصبح أ��� فضو�
��ك ومشاعرە وأف�ارە، أن تتعرف عل�ه من ا ��� وشًغفا واهتمام�
جد�د، أن �شارك من نفسك معه، أن تطلب المساعدة، أن

� ف�ستطيع االس�ناد عل�ه، أن تع�د إ�مانك �األشخاص.
�� �س��

• التجن��ة ضعف مش قوة. �� حالة هروب من الحم�م�ة
اب واالنفتاح وعدم ثقة. مظهر القوة وخوف من االق��
والالم�االة هو فقط قناع للحما�ة من الخوف، وهو العائق
. االنفتاح ع� اآلخ��ن واإلق�ال عليهم �

األسا�� للنضج العاط��
هو القوة والنضج.

� �ك آمن �ساعدك ع� تجاوز النمط التجن�� ا �� • اختار دا�م�
ا. ا ونضج�

�
لنمط أ��� أمان

• فكرة العالقة المثال�ة والحب�ب المثا�� فكرة غ�� واقع�ة
وهروب من الواقع والمحاولة. ال توجد عالقة مثال�ة وال شخص

مثا�� ومفيهوش غلطة أو �امل األوصاف.
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�
ا، • درب نفسك ع� القرب من الناس، و�نك تفتح قل�ك تدر�ج��
وتك�سب القدرة ع� الثقة فيهم. وسع دوائرك االجتماع�ة وخ��
� أعمل عالقات حق�ق�ة وق��ة. خد وقتك و�ش��ش.

هدفك إ��
• العمل ع� نقاط القصور، وال�� أهمها طرق اإلطفاء واإل�عاد

� أحالم ال�قظة.
والهروب إ� المثال�ة والع�ش ��

• اتدرب تتعرف ع� مشاعرك، أن تك�سب هذا العمق داخلك
. � واالجتما��

وتك�شفه. لغة المشاعر �� جوهر الذ�اء العاط��
. ً
 قل��

ً
• حاول المشاركة من نفسك مع اآلخ��ن قل��

؟ وعايز إ�ه؟ نفسك جديرة � • تعرف إ� نفسك: إنت م��
�التعرف عليها.

. • اتعلم تع�� عن نفسك ومشاعرك واحت�اجاتك �ش�ل م�ا��
• اتمرن ع� طلب المساعدة والدعم. محدش مطلوب منه

�عمل �ل حاجة لنفسه، الناس للناس.
• إدي نفسك الحب والتعاطف، إنت �ستحق دە.

�ك ح�اتك، التغي�� صعب • خل�ك صبور مع نفسك و��
ومحتاج مجهود وممارسة.

• الشفاء هو الخروج من حالة االنفصال عن المشاعر السلب�ة
� عندما نتعرض

� �أ��
ومن إن�ار احت�اجاتنا االجتماع�ة. التعا��

ا�دة للتعب�� � ا للمشاعر السلب�ة ونتحملها، و�القدرة الم�� تدر�ج��
عن االحت�اجات والمشاعر.

اض ن�ة  من اف��
ً

• عادي إنك �سأل عن نوا�ا اآلخ��ن �د�
عدوان�ة أو متالع�ة خلف أفعال اآلخ��ن والقفز إ� اس�نتاجات

سلب�ة.
• عادي تطلب مساعدة اآلخ��ن.

• عادي تطلب وقت مستقطع أثناء الخالفات وتعود عند
الهدوء.
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• عادي إنك تع�� عما تعتقد، عن رأ�ك، ر�ما تتفاجأ إن مف�ش
أح�ام وال رفض.
• تعلم االعتذار.

• ع�� عن احت�اج ما �ل يوم.

• ع�� عن عاطفة ما �ل يوم.
� أ�شطة.

� وشارك �� • اخ�ج برە الروت��
�ر • ات�لم عن مشاعرك وأف�ارك �ما �� من غ�� عقلنة وت��

وأح�ام.
�ك وفهمها وتصد�قها • اتعلم اإلحساس �مشاعر ال��

واحتوائها.
. • جرب الخروج من فخ االعتماد ع� الذات القا��

� عشان � تفس�� األمور �ش�ل سل��
• خد �الك من ط��قتك ��

رات للهروب. تدي نفسك م��
ا إن عدم الرضا ر�ما • اصنع قائمة امتنان للعالقات. افتكر دا�م�

س��ه إنك مش شا�ف النعم.
• شوف ط��قة ت�عد اإل�س الشبح بتاعك من دماغك ومن

ح�اتك.
� وقت

� وقت أطول مع الطرف اآلخر. اندمج معاە، وق��
• ق��

حلو، وشاركه ��امل جوارحك.
ف �معاناتك ومخاوفك، دە أول الط��ق ، اع�� � • خل�ك أم��

لالتصال �الذات واآلخ��ن.
ف لنفسك �ميولك التجن��ة. • اع��

• انفتح ع� شكوى اآلخر واحت�اجاته واعملها.
ا. � • احضن، وتواصل �اللمس واألحضان والعناق والق�الت كث��

• طمنهم إنك بتحبهم ومهتم وموجود ومقدر ومع�� ومش
ه�س�بهم.
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هم زي اختفائك وتأخرك وسفرك • خد �الك من ال�� ب�ث��
و�عدك وانعزالك وسكوتك. طمنهم وفهمهم.

• أ�د مشاعر اآلخر، وما �شكش فيها وال تحتقرها أو تهينها.
• خل�ك متجاوب �جد و��خالص. �الش فكرة تكب�� الدماغ.

• احت�اجك للحب والقرب مختلف عن الغ�� و�تحتاج مساحة،
ر نفسك وخد �الك من احت�اج اآلخر. ع�� عن دە، وطوَّ

� الناس �صع��ة و��نفتح ب�طء، اتعلم تثق
• إنت ب�ثق ��

وتنفتح.
م دە �س الح�اة مشاركة. اتعلم • إنت بتقدر االستقالل�ة، اح��
ت�سند ع� اآلخر وتعتمد عل�ه، واستمتع �دە، وخد �الك من

احت�اج اآلخر لالتصال والقرب.
• استخدم المخ�لة العالج�ة والتأمل.

• ركز ع� األحاس�س الجسد�ة ال�� بتحسها من اآلخر لما
� مشاعر الحب والقلق. �قرب، و�ديها اسم، وفرق ب��

ا ع� الناح�ة األخرى ولما ار� • خد �الك، العشب أ��� اخ��
�ط�� من إ�دينا ب�حلو، أو ب�حلو لما �كون �ع�د. الحب ال�� إنت

عايزە ممكن �كون قدام عي��ك و�نت مش شا�فه.
• اعرف نمطك، وا�تب قصتك �املة عن نفسك وطفولتك
� المواقف

وأف�ارك واحت�اجاتك ومخاوفك وسلوك�اتك ��
ات. المختلفة والمث��

• ركز ع� التواصل مع ذاتك ومشاعرك، وافهم لغتها.
��ك إنك تطلع ف�ه عيوب • خد �الك من ط��قة تعاملك مع ��
ا، أو �شوف � نظرك وتنفصل عنه عاطف��

كت�� عشان �قل ��
� أو حب��ك الخ�ا�� وتقارنه اآلخ��ن أح�، أو أح�ا�ك السا�ق��
ك، �ل دە ط��قة إ�عاد و�طفاء بيهم ف�شوفه أقل من معاي��

وهروب من الحب.
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�
• محتاج تغ�� مفاه�مك عما �عت�� �ش�ث وتطلب عاط��

اب. خد �الك، إنت نظرتك لدول �ع�دة وطلب االهتمام واالق��
. عن المستوى الطب���

ا تعرف إن ت�فاتك بتضغط ع� اآلخ��ن وع� • مهم جد�
مخاوفهم. إنت محتاج تاخد �الك من ت�فاتك دي. محدش
مهما �ان ب�حب و��قدم الدعم مطالب إنه يتحمل ت�فات
مؤذ�ة وال من مسؤول�اته �ك�ف نفسه عليها أو هو ال��

�صلحها.
• محتاج تتعلم االحتواء والتواصل الفعال وحل الخالفات.

. � • اشتغل مع معالج عالج فردي أو زو��
ث: � الالمك�� � عالقة مع حد من النمط التجن��

لو إنت ��
• أهم صفة الزم تتح� بيها �� إنك تكون واثق من نفسك

. �ش�ل ص��
، ما تف�ش �ل � �ش�ل شخ�� • ما تاخدش ت�فات التجن��

الت�فات إنها عشان إنت وحش أو قل�ل أو غ�� مرغوب أو غ��
� تخصه ونا�عة من صفاته وتار�خه محبوب. ط��قة التجن��
ومخاوفه وتوقعاته وأف�ارە. إنت مل�ش عالقة �ا�سحا�ه

وابتعادە وط��قة تواصله.
�
� إنه ما قدرش يثق �� • خل�ك ذو مصداق�ة. مش�لة التجن��

� اهتمامهم ووجودهم، ما قدرش �عتمد عليهم. إنك
والد�ه أو ��

تكون مستقر وثا�ت وذو مصداق�ة فإنت بتقدم له األرض�ة ال��
� عليها و�خ�ج من نمطه. �س هو ال�� الزم �خ�ج

�ساعدە �م��
بنفسه.

• ما تضغطش عل�ه وال تخنقه. هو ب�خاف من الضغط
والتطلب والتح�م والقمع. المساحة الشخص�ة واالستقالل�ة

�
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� القرب والحب،
ء، ب�اخد وقته �� ا، �مان هو ��� عندە مهمة جد�

لو ضغطت عل�ه ه�قفل منك و�ــهرب.
• خل�ك واضح مع نفسك واحت�اجاتك وما ت�نازلش عنها،
ووصلها له �ش�ل واضح ومتفهم لطب�عته. عايز قرب أو وقت

. مع �عض أو اهتمام، ع��
• افهم نمطه ك��س واعرفه واعرف ال�� ب�ستفزە و��خوفه
و��خل�ه يهرب، واعرف طرق إطفائه وتواصله وتعامله مع
التوترات والخالفات، واعرف احت�اجاته. شوفه �ما هو، وشوف
، واختار �دون توقعات أو هو قادر �قدم لك إ�ه �ش�له الحا��

أوهام.
��ك وح�اته مش مسؤوليتك وال • طمن نفسك إن طب�عة ��
ە وال تقدر، إنت فقط �ستطيع أن تمنحه األمان مسؤوليتك تغي��
والدعم والحب. إنت �مان مش مطالب تتحمل ت�فات مؤذ�ة

وال تك�ف ح�اتك عليها.
�
• حط حدود وأعلنها، واعرف حقوقك وال�� منها حقك ��

الحب واالهتمام وال�شارك والتواصل.
• اعمل عالقات صح�ة مع ناس كت�� تقدر تقدم لك الدعم

والمساندة وأنواع مختلفة من الحم�م�ة والتواصل.
� العالقة �س.

• إنت مسؤول عن نفسك وعن الجانب بتاعك ��
. � العالقة ونجاحها وفشلها مسؤول�ة االتن��

• تجنب أنواع معينة من التهد�دات أو اإلنذارات، �الم من
» ع� األغلب لن يؤدي إال لعدم حصولك ع�

َّ
نوع�ة «اتغ�� و�

ء، و�العكس هرو�ه. مف�ش حد �قدر �دوس ع� زرار �
��

. �ل ال�� تقدر تعمله إنك تطلب منه �طلب مساعدة و�تغ��
� ال�دا�ة االخت�ار لك، إما �الرح�ل

مختص وتقدم له الدعم. و��
ا أو �عد ذلك. م�كر�
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• تجنب الخالفات ع� األش�اء الشخص�ة، وخل�ك حول
، و�نت و�نت…). األفضل َّ � األش�اء الموضوع�ة (إنت مش مهتم ��

تحدد احت�اجاتك وتت�لم فيها (أنا عايز كذا وكذا) وتحلوها.
ە إنك مش عايز حب من �ع�د. الزم تعرف درجة تحملك • خ��
ە إنك م�مل �س مش ه�ش�ل ولو دە تاع�ك ارحل أو أخ��
مسؤول�اته �الن�ا�ة عنه. لو هو مش قادر �ستحمل الحب الزم
� النص

يتح� �الشجاعة و�نه�ه بنفسه. خد �الك ما تقفش ��
، دە وضع صعب، � وما تعرفش إنت بتعمل إ�ه وعايز تروح ف��
، ودە ممكن �ساعدك إنك ما

ً
ث قل�� واتعلم إم�� ت��� المك��

� العالقة.
تد�ش �ل قوتك ��

• أعلن موقفك، واطلب ش�ل العالقة ال�� إنت عايزها
ومسماها. مش عايز حب من �ع�د أو عالقة �ال عنوان أو إنك
�ش�ل عنه مسؤول�اته أو ت�نازل عن حقوقك، خد قرارك إنت

بنفسك.
� دە قرارك، مف�ش حاجة أفضل من التان�ة،

• إنك ت�مل أو تم��
� �ل األحوال إنت محتاج تتعامل مع الواقع �ما هو �دون

و��
أحالم أو توقعات غ�� واقع�ة.

عالج النمط القِلق (األغلب�ة س�دات)
احت�اجات النمط القِلق األساس�ة �� الحم�م�ة والقرب الشد�د،
ومخاوفه األساس�ة �� الرفض والهجر والخ�انة وعدم االهتمام
واإلهمال وال�ذب. بتفتقد الثقة �النفس والثقة �اآلخر وتتوقع
ق �ه أو

�
رح�له وخ�انته و�تحاول منع ذلك إما ب�رضائه والتعل

الغضب العن�ف والهجوم عل�ه. بتفتقد �ش�ل أسا�� مهارات
تنظ�م المشاعر والتواصل وحل الخالفات.

�� �األساس طفلة خائفة خاصة أثناء التوترات، ومعندهاش
مهارات �اف�ة الحتواء خوفها والتعامل معه.
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عالجها موجه للنقاط األساس�ة والمحركة لها بهدف تح��لها إ�
ار النمط والتعامل مع السلوك�ات نمط آمن أو تقل�ل أ��
المدمرة للذات وال�� بتحرمها من الشعور �األمان والحم�م�ة

ال�� عايزاهم.
� العالقات ونماذج ت�فاتها

: �� محتاجة تفهم ط��قتها �� ً
أو�

ا عليها معرفة تأث�� ها وردود أفعالها، وأ�ض� ومخاوفها وما يث��
طفولتها ع� نظرتها لنفسها ولآلخر وللعالقات. والزم تن��

القدرة ع� تك��ن ذات مالحظة تراجع األف�ار واالنفعاالت
والت�فات وفهم االحت�اجات والمخاوف والتوقعات.

ا: عليها فهم األنماط األخرى وطرق عملها وتفاعالتها ثان��
واحت�اجاتها ومخاوفها وتوقعاتها، وتك��ن ذات مواجدة

ومتفهمة لآلخ��ن وطب�عتهم.
�� محتاجة لعالقة حق�ق�ة مش�عة ومستقرة تقدم لها ما
تحتاجه من حم�م�ة وأمان، وتطمن مخاوفها و�ساعدها ع�
التعامل مع عاداتها غ�� الفعالة وا��ساب عادات جد�دة، لذلك

�ك من النمط اآلمن. عليها ال�حث عن ��
العالقة مع شخص من النمط اآلمن �� أفضل فرصة لها

لتحقيق عالقة مش�عة.
�
ا واألفضل �� اآلمن مش خا�ف من الحم�م�ة، واألقل تالع��

احتواء اآلخر وتهدئته.
�ــــح مع الحم�م�ة والقرب �� عايزة حم�م�ة وقرب، واآلمن مس��

وما ب�خافش منهم.
�� حساسة ألي عالمة رفض وأي تقل�ات، وهو مستقر وثا�ت.

� التعب�� عن رأيها و��ستخدم سلوك�ات
� صع��ة ��

�� بتال��
، وهو مهتم ومتفهم  من التواصل الفعال والم�ا��

ً
احتجاج �د�

. ة أ��� و��ساعدها تنفتح وتتعلم طرق م�ا��
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ا. محتاجة تتطمن، وهو سع�د بتقد�م التطمينات م�كر�
محتاجة اهتمام واحتواء، وهو قادر �قدمهم �سهولة.

� العالقة، وهو سع�د
�� عايزة تعرف م�انها ووضعها إ�ه ��

. ام و�خليها رس�� � بوضع عنوان للعالقة واالل��
� النها�ة قرار

� �دري. �� �� محتاجة تتعلم تك�شف النمط التجن��
االستمرار من عدمه يرجع لها، ل�ن ع� األقل فهم طب�عة

� لض�ط التوقعات والتعامل معها. العالقة مع التجن��
عليها تعلم الثقة �النفس وفهم استحقاقها وأهميتها وق�متها.

ع� أصحاب النمط القِلق تعلم تنظ�م المشاعر واحتوائها
خاء، ودي مهارات �أنفسهم، وتعلم طرق تهدئة الذات واالس��
ة. تنظ�م المشاعر ��اد ة ومتنوعة ومحتاجة تدر��ات كت�� كت��

� عالج النمط القِلق والنمط الخائف.
�كون أهم جزء ��

ا ع� النمط القِلق التواصل مع الذات، وتعلم القدرة ع� أ�ض�
التواصل الم�ا�� مع اآلخر، والتعب�� عن احت�اجاتهم ومشاعرهم

ة. �ط��قة م�ا��
ا عل�ه تعلم طرق حل الخالفات والتعامل مع الغضب وفهم أ�ض�

األحداث من وجهة نظر اآلخر وعدم التصع�د.
عل�ه تعلم أن �كون أ��� أصالة وتلقائ�ة وتوك�د�ة.

لو إنِت من النمط القِلق:
• اتعل�� تهدي نفسك.

� �احت�اجاتك ومخاوفك ال��ادة
�� � نفسك، واع��

• اتعل�� تعر��
واعتماديتك العاطف�ة وأزمتك وانفعاالتك.

، • اتعل�� تتواص�� مع مشاعرك واحت�اجاتك �ش�ل م�ا��
. � إنهم ز�ادة عن الطب���

واعر��
• ح�� توقعات واقع�ة، زي إن اآلخر مش ه�قدر �شبع

احت�اجاتك طول الوقت.
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• خل��� صبورة مع نفسك ومع اآلخر. العالقات محتاجة وقت.
• خدي �الك من ردود أفعالك وتخميناتك، واشتغ�� ع� أخطاء

. التفك��
� معاها ومع طب�عتها واحت�اجاتها.

� نفسك واتعاط�� • ح��
• اشتغ�� ع� االستقالل�ة، وحددي لنفسك هدف أو هوا�ة أو
�ك الح�اة، ووس�� ��� � طم�ح وأصدقاء وعمل مش مرت�ط��

مصادر إش�اع احت�اجاتك للحم�م�ة واألمان واالهتمام
واالحتواء.

� الح�اة، وما تتمحور�ش
• طوري نفسك وهوا�اتك وهدفك ��

حول اآلخر أو العالقة، و�دي لآلخر مساحة للتنفس.
• اسم�� للخالفات وما تخاف�ش منها. الخالفات طب�ع�ة

ومهمة. واتعل�� الهدوء والحل والتفاوض.
• اتعل�� ت��� توك�د�ة وتح�� حدود وتداف�� عنها، واتعل��

� ع� حدودك وحقوقك، و�م�� تقد�� تنازالت و�م�� أل.
تحاف��

�الش تنازالت ع� حساب نفسك إلرضاء اآلخ��ن.
� حق�ق�ة. خل��� طب�ع�ة وتلقائ�ة

ي ك��س وتكو�� • اتعل�� تع��
� حد.

� أو تر�� وما ت�ق�ش م��فة عشان تعج��
• اتعل�� تدي نفسك التصديق والتأ��د لمشاعرك واحت�اجاتك،

واق��� وجودهم وطب�عتهم ال��ادة.
• اتعل�� المواجدة مع اآلخر وفهم األمور من وجهة نظرە،
وخاصة أثناء الخالفات أو أثناء قلقه وتوترە وضغوطه وقدراته

ع� إش�اع احت�اجاتك واحت�اجاته.
� ال�� ب�ث�� مخاوفك

� ب�تعام�� إزاي. ردود أفعالك. شو��
• شو��

و�يوترك واتعل�� تتح��� فيهم.
• ما ترم�ش قلقك وغض�ك وتوترك ع� اآلخر وتتهم�ه.

� فيها.
• ما تقلل�ش من نفسك وال ال�� �ستحقه، واتعل�� تث��
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� � �
• �الش مقارنات.

• ما تق�ل�ش �المعاملة الس�ئة.
ق ال��ادة والتطلب

�
ة والتعل � حل للغضب والغ��

• الزم تال��
. �

العاط��
ض�ش إن اآلخر ب�قرا أف�ارك. االهتمام ب�تطلب عادي. • ما تف��

ك للعالقة أو لآلخر أو • ما تج�ش ع� نفسك وال ع� معاي��
من استحقاقك.

ر�ش لآلخر سلوك�اته السلب�ة. • ما ت��
• ما تكتم�ش مشاعرك.

ي عن ال�� مضا�قك. • ع��
ي وتحتوي نفسك. � وتهدِّ • اتعل�� تطم��

�
� اعتماد�ة أو متطل�ة وتل��

• ما تخاف�ش من إنك ت�شا��
�ش عن ال�� مضا�قك. احت�اجاتك وما تع��

. � • خدي �الك، إنِت بت�شدي للتجن�ي��
� ��عة، وخل��� دوغري � التجن�ي��

• من �دا�ة العالقات اعر��
� ال�� عايزاە. ولو العالقة مش هتنفعك ا�عدي من معاهم وأعل��

. �
األول أفضل ق�ل أي تورط عاط��

� مساعدة مختص. • اطل��
� عالقة مع حد من النمط القِلق:

لو إنت ��
• اتعلم نمطها واق�ل طب�عتها.

� التعب�� عن مشاعر�م.
• اسمع لها والحت�اجاتها و�شاركوا ��

• انفتح عليها و�لمها كت�� وافتح قل�ك.
• اعمل مناس�ات خاصة.

ا. ا وجسد�� • خل�ك حا�� عاطف��
اتها العاطف�ة وحط نفسك م�انها. • أ�د خ��

� وقت ك��س معاها.
• ق��
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�
• طمنها كت�� وقول لها �الم حب.

• اهتم وان��ه واحتوي.
• اتصل بيها كت�� طول اليوم.
امك وأ�د عل�ه. � • ع�� عن ال��

• طمنها إنك أمانها.
• اسألها عن تفاص�لها اليوم�ة.

• �الش تحتقر أو تقلل من مخاوفها.
� وصادق معاها. • خل�ك دوغري وواضح وأم��

• خل�ك فاهم نمطك إنت �مان.
• محتاج تعمل حاجات �ساعدها تحس �األمان.

• إديها تطمينات مستمرة إنك هتهتم.
• خل�ك ثا�ت مش مذ�ذب.
اماتك. � م �عهودك وال�� � • ال��

• شجعها ع� الو�� بنفسها.
• أثناء الخالفات اقف م�انك، �ل ما هتهرب �ل ما هتطاردك.

�
• حط حدود واضحة �ش�ل محب، عشان تفهم دورها ��

المشا�ل.
ا. القِلقة زي الثقب � العالقة وخل�ك مندمج عاطف��

• ادخل ��
األسود، عايزة اهتمام وحب وما ب�ش�عش، ودە ب�خل�ك عايز
تهرب، ل�ن الهروب من الثقب األسود صعب، هتخل�ه يتوحش

و�توسع.
• مارس التواصل الجسدي واألحضان كت�� لحد ما تهدا.

• ساعدها تثق بنفسها، تتعامل مع المواقف وعص�يتها، ت���
حق�ق�ة، تع�� ك��س، تطلب، �ستق�ل، تواجه مخاوفها، تطمن،

تعرف تحتوي نفسها وتهدا.
• اسمع واستج�ب الحت�اجاتها.
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• طمنها و�نت خارج أو مسافر.
• خل�ك ق��ب وممكن الوصول ل�ك.

• احت��ــها وادعمها واسندها.
• اص�� عليها و�� خا�فة.

• إو� �سخر من مخاوفها ومشاعرها أو تقلل منها ح�� لو مش
عقالن�ة.

• إو� �ستغل قلقها ضدها أو تحرجها أو تهينها أو تضا�قها.
• إو� تتجاهلها و�� بتحاول توصل لك.

• إو� تلف وتدور و�الش غموض وكدب.
. �

• إو� تهدد �الرح�ل أو الطالق أو االنفصال أو معرفة حد تا��
• إو� تهملها وتتجاهل ق��ــها.

• إو� �س�بها غض�انة �دون احتواء.
� الخائف (األغلب�ة س�دات) عالج النمط التجن��

� والنمط القِلق، أصحاب النمط دە خل�ط من النمط التجن��
� الطفولة. جوهر مش�لتهم هو الرغ�ة

وهم نتاج صدمات ��
� القرب وال�عد، خوفهم من الحب ومن الرفض ومن

المتناقضة ��
هم هو تقل�ات المشاعر الق��ة والحادة � الوحدة والهجر. وما �م��
ا ما تكون � ة وكث�� والمفاجئة والغضب الشد�د. عالقاتهم قص��

سامة.
ع� أصحاب هذا النمط العمل �ش�ل مستمر ع� تنظ�م

� الغضب.
المشاعر والمتانة النفس�ة والتح�م ��

ا ا��ساب الثقة �النفس واآلخ��ن، وا��ساب ط��قة عليهم أ�ض�
ج�دة للتواصل.

عليهم تغي�� أف�ارهم �خصوص الذات واآلخر والعالقات.
� الخائف: لو إنِت من النمط التجن��
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• من األفضل العمل مع مختص لحل أزمات الطفولة.
• كتا�ة قصتهم وفهم النمط الخاص بهم.

خاء �ش�ل منتظم. • ممارسة تم��نات الت�قظ والتأمل واالس��
• اتعل�� تهدي انفعاالتك وتحت��ــها.

� احت�اجاتك مع �ل لحظة وخاصة أثناء التوترات.
• اعر��

ي عنها. • اتعل�� تتواص�� مع مشاعرك واحت�اجاتك وتع��
. � �اء آمن�� • دوري ع� ��

ي عن مشاعرك ومخاوفك واحت�اجاتك لآلخر، ساعد�ه • ع��
ي��� قاعدة أمانك.

� ع� قبول التقل�ات الطب�ع�ة للعالقات و�ن فيها
• اتمر��

إ�جاب�ات وسلب�ات.
• ح�� حدود واضحة وق��ة.

� بناء ع� انفعاالتك
ا ق�ل ما تت��� • خدي وقت ط��ل جد�
� وتحص�� ع� الحقائق.

الق��ة ح�� تهد��
� • ما تت�لم�ش كت�� عن �اعاتك الداخل�ة لحد ما تطم��
. � لآلخر. االنكشاف والتعري ال��ــــع ممكن يوترك و�خل��� تهر��

ا. � اآلخ��ن تدر�ج��
�� �

• اتعل�� تث��
� العالقة

• أثناء الخالفات والخوف من الرفض والهجر، امس�� ��
واتمس�� �أرضك وما تج��ش، واتوق�� إن انفعاالتك العاطف�ة
ال�� بتحصل هتحصل �استمرار �س دە مش معناە تتجاه��

اإلساءات العاطف�ة أو العالقات الس�ئة.
� إ�ه ال�� ب�ث�� انفعاالتك وخاصة الخوف من الهجر،

• اعر��
عشان تقدري تفرم�� مشاعر الغضب أو القلق والخوف

ق.
�
والتعل

� منها.
• اشتغ�� ع� إساءات الطفولة والفقد والتعا��

• أظهري الحساس�ة تجاە مشاعر اآلخ��ن والتناغم معهم.
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• مار�� الشكر واالمتنان.
� ع� اإلنصات الفعال. • اتدر��

� ع� استخدام لغة الجسد �ش�ل ج�د والتواصل • اتدر��
ال��ي.

ود التناغم � • العناق والق�ل واألحضان واللمس مع اآلخر ب��
والثقة.

� من الحالة الدفاع�ة وخل��� منفتحة ع� اآلخر. • اخر��
اف �طب�عتك. ��ك �االع�� • خل��� أمينة مع نفسك و��

� مع نفسك واق�ليها.
• اتعاط��

• زودي الو�� �الذات.
ك ونظرتك لألمور. • عد�� ط��قة تفك��

� ت�فاتك وتفكري فيها.
• اتعل�� تالح��

� الخائف: � عالقة مع حد من النمط التجن��
لو إنت ��

�ك الح�اة إنه ي��� صبور و�فهم قدراته، و�نه ما • ع� ��
ها و�حط حدود و�طمنها و�حت��ــها و�تواصل معها. �قدرش �غ��
• خل�ك فا�ر، إنت ما تقدرش �ش�ل عن اآلخ��ن ألمهم. �ل ال��

، إنك � تقدر تعمله هو إنك تكون موجود وتقدم الدعم والتطم��
�
تكون قاعدة أمان لحد ما �شتغل ع� نفسه. لو عايز �ستمر ��

العالقة محتاج تعرف إنك هتتعرض الخت�ارات منه وسلوك�ات
 أل، ألنه مع الوقت

َّ
فضه أو تؤذ�ه و� متع�ة. ه�شوف إنت ه��

��� متوقع دە من اآلخ��ن. لو أخدت السلوك�ات ع� الظاهر أو
�ش�ل شخ�� هتتعب. مع المساعدة ممكن ينظم مشاعرە

وسلوك�اته.
• احسب قدراتك ع� التحمل وع� ال�قاء أو الرح�ل.

ك�ف نختار عالقة صح�ة؟
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عشان تعمل عالقة صح�ة ومش�عة وآمنة �ق�لنا فيها اآلخر �ما
نحن، إنت محتاج تعرف إنت عايز إ�ه ومش عايز إ�ه. هدف
العالقات هو الحم�م�ة ��ل مست��اتها، وعشان تحصل ع�

عالقة تقدم دە محتاج عالقة توفر ثالثة أش�اء:
ا ع� : العالقات هتحتاج نعتمد فيها عاطف�� �

١- الحضور العاط��
ا. أطراف العالقة اآلخر، و�التا�� محتاجينه حا�� ومتاح عاطف��
محتاجة ت��� من�بهة ومتق�لة ومستجي�ة الحت�اجات �عض. لما
ا هنحس �الوحدة �كون اآلخر غ�� متاح أو غ�� موجود عاطف��

� ق�متنا وذاتنا.
والرفض والهجر وه�شك ��

� والدعم ٢- مالذ آمن: هنحتاج �ش�ل أو ��خر إ� التطم��
واالحتواء. العالقات الصح�ة ب���� مالذ ل�ل طرف لما �حتاج أو
� حد نروح له ون�سند عل�ه لما � كرب. محتاج��

يتعب أو �كون ��
نحتاج. عدم وجود دە ه�خلينا ملناش حد نلجأ إل�ه وه�مالنا

الخوف وهنحس �الرفض.
� نطارد أحالمنا ٣- قاعدة أمان: عشان نع�ش ك��س محتاج��
. العالقات بتدي � ونحققها، ومش هنعرف نعمل دە و�حنا خا�ف��
قاعدة أمان، الناس تطمن لوجودها ودفئها وحبها واهتمامها

عشان تعرف تخ�ج تك�شف أحالمها وتحققها و�� مطمنة.
ال�� ه�قدر �حقق دە هما األشخاص ال�� فيهم الصفات التال�ة:

• شخص آمن وناضج.
• محاور ج�د.

م و�حب و�تق�ل اآلخر. • ب�قدر و�ح��
� صفاته واهتماماته وق�مه.

• مناسب لينا ��
• مستعد إلقامة عالقة.

مهم نعرف نختار من ال�دا�ة، ون�عد قدر اإلم�ان عن األنماط
. � غ�� المناس�ة لينا، وأشهرها فخ القِلق والتجن��
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�
الحفاظ ع� العالقات وتط��رها

ك��س إن العالقات ت��� سع�دة ومش�عة ومتناغمة وداعمة
. فشل � و��نمو، �س العالقات محتاجة عمل من الطرف��
� العالقات ممكن �حصل �سهولة، ول�ن نجاحها محتاج طرف��

مستعدين إلنجاحها.
�ل طرف محتاج �كون:

• قادر ع� االنفتاح ع� اآلخر: القدرة ع� فتح قل��نا بتق��نا
ل�عض، و��ستد�� التعاطف والمواجدة والدعم والتفهم
� للعالقات، و��شجعنا إننا نتخ� عن دروعنا، و�تعزز المهم��
ء رايح جاي �

الثقة والحم�م�ة. االنكشاف المت�ادل ز�ه زي �ل ��
وهات وخد.

� االعتماد�ة • التعاضد وال�شارك: القدرة ع� الموازنة ب��
� العالقة قادر�ن نعتمد ع� �عض

واالستقالل�ة مهمة. إننا ��
�سهولة وقادر�ن ع� االستقالل لما نحتاج. الموازنة هتمنع
تحول العالقة إ� جزر مت�اعدة أو عالقات تح�م وس�طرة أو

. ابتالع وتما��
ل�� �ستمر العالقة نحتاج:

� وغ��
١- القدرة ع� التناغم: التناغم ب�حصل �التواصل اللف��

. �
اللف��

: �
القدرة ع� التواصل اللف��

• ع�� عن احت�اجاتك ومشاعرك، وخل�ك واضح ومحدد.
. • اطلب الدعم واحت�اجاتك �ش�ل م�ا��

• مارس االستماع الفعال.
• ما تلومش وال تهاجم اآلخر وال ت�تقدە وال �سخر من

احت�اجاته أو مشاعرە.
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ا. • الحوار وقضاء أوقات ج�دة مع�
• ت�ادل المغازالت والتعب�� عن الحب.

� للعالقة واآلخر وا�تب قائمة امتنان. • خل�ك مم��
: �

القدرة ع� التواصل غ�� اللف��
� هيئة أحضان وعناق وق�الت

• التواصل الجسدي المستمر ��
وتالمس.

� هوا�ات أو مشار�ــــع أو خروجات أو اهتمامات.
• المشاركة ��

• ز�ادة الجاذب�ة �الحفاظ ع� المظهر والصحة.
• أفعال تعب�� عن الحب: حفالت، هدا�ا، خروجات…

٢- امتالك آل�ات صح�ة لحل الخالفات.
• خل�ك مالذ آمن، اآلخر �لجأ له و�ش�� له.

� ومنفتح. مه وخل�ك إ�جا�� • قدر اآلخر واح��
� موض�ع الخالف.

• ركز ��
• ممارسة الغفران واالعتذار.

ث والقِلق خطوات الخروج من رقصة الالمك��
� أن �علما أن خناقاتهم المتكررة هتتكرر مهما �ان • ع� الطرف��
الحل ألنها نا�عة من أنماطهم، و�ن الحل مسؤوليتهم هما
. �دون ق�ام أي طرف �حل أزمته وفهمها لن �جدي أي � االتن��

حل فعال للرقصة.
� يتحولوا للعالقة الصح�ة �استخدام التواصل الفعال • محتاج��
وأسال�ب حل الخالف والمشا�ل لتجنب التصع�د ومحاولة

ز�ادة الحم�م�ة مرك��ن ع� نقاط القوة.
� �عرفوا إ�ه �الظ�ط ال�� ب�ث�� و��شط مخاوفهم • محتاج��
عشان �القوا لها حلول و�تعلموا أسال�ب تهدئة واحتواء الذات

وفهم احت�اجات ومخاوف �عضهم ال�عض.
• تنم�ة الشعور �المواجدة تجاە اآلخر.
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� الشجار و��ه ال��
• �ل طرف محتاج �عرف ال�� ب�شعله ��

ب�قفله و�خل�ه ي�عد.
• �ل األطراف محتاجة تتعلم التواصل غ�� العن�ف مع اآلخر.

• �ل طرف عل�ه أن �جعل من أهدافه رفاه�ة اآلخر.

� عالقة واحدة.
�اء �� � مش أعداء، �ل �� • إنتم االتن��

ا لو األطراف عندها • العالقة ممكن �ستمر وتكون فعالة جد�
رغ�ة حق�ق�ة وق��ة إلصالحها.

م حقوقه واحت�اجاته و�ع�� عنها • �جب ع� �ل طرف أن �ح��
م حقوق وحدود الطرف اآلخر و�ساعدە ع� بتوك�د�ة، وأن �ح��

التعب�� عنها.
� حالة فشل الحلول ال يوجد ما �منع من إعادة حسا�ات

�� •
القرارات �االستمرار أو الرح�ل.

• ع� �ل طرف تحمل مسؤول�اته عن نصف العالقة فقط
� قبول اللوم أو إلقاء اللوم ع�

 دون االنهماك ��
ً

ا وفش� نجاح�
� الغلطان. � لع�ة م��

اآلخر ��
� االنفتاح ع� العالقة والدخول فيها • ع� الطرف التجن��
و�ظهار ال�ث�� من االهتمام والتطمينات وقضاء وقت ج�د مع

اآلخر.
• ع� الطرف القِلق عدم التمحور حول العالقة وصنع
اهتمامات أخرى، عمل وهوا�ات وأصدقاء، وض�ط توقعاته من

ناح�ة االهتمام واالن��اە.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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خاتمة
تب �حب. حرصت ف�ه أن �كون من القلب إ�

�
هذا ال�تاب ك

ا من أعمق احت�اجاتنا هو أن نجد من القلب. ُ�قال إن واحد�
�فهمنا و�سمعنا و�رانا، وهذا ما حرص عل�ه ال�تاب؛ أن يرسل

رسالة لك: «أنت مفهوم ومحسوس وم�شاف».
هدف ال�تاب أن نفهم أنفسنا، ومن نحبهم، ح�� �ستطيع أن
�ساعد أنفسنا و�ساعدهم، ال أن نقوم ب�شخ�ص اآلخ��ن أو
ا ع� أن ترسم ن ح��ص�

�
التنمر عليهم أو استغاللهم. لذلك، ك

نا
�
لنفسك خ��طة حب، وأن تفهم خرائط حب اآلخ��ن، عل

� خ��طة واحدة مفهومة لعالقة ق��ة
نجتمع مع من نحب ��

ومش�عة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم �حمد هللا وتوف�قه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عن المؤلف

�
، تخ�ج �� الدكتور ماهر ع�د الحم�د، اس�شاري الطب النف��

� الطب
�ل�ة الطب جامعة المن�ا، حاصل ع� الزمالة الع���ة ��

طة ع� منصات . اشُتهر �كتا�اته النفس�ة الم�سَّ النف��
� مجال الطب النف�� والعالقات اإل�سان�ة

التواصل االجتما�� ��
�ة �ش�ل �ساعد ع� تط��ر الذات وتنم�ة وفهم النفس ال���

الو�� �أهم�ة الصحة النفس�ة.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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