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 التدريب عن بعد

   Chat  ؟"شات"هل العالج النفسى نوع آخر من الـ 

 :  ملحوظة هامة قبل احلالة

  مع استمرار احملاولة، وجدت أنىن مل أعد ألتزم حرفيا جدا
مبا جيرى ىف جلسات اإلشراف الفعلية، وذلك دون اإلخالل بأية
معلومة واقعية أو علمية أريد أن أوصلها ملن ال حيضر هذا
اإلشراف بشكل حى مباشر، وقد أفادىن هذا ىف حتوير بعض

ىف االختصار، املعلومات الىت قد تدل على املريض، وأيضا
خوفا من أن يضيع املراد وسط النص احلرىف  واإليضاح اهلادف،

آما هو، وآل هذا فيه جتاوز أعرتف به، وآمل ىف فائدته، ألنىن
هو املمكن من وجهة نظرى، ولو مرحليا، رمبا حىت  وجدت انه

فنستغىن عن  تنتشر فكرة اإلشراف الفعلى على نطاق واسع،
 )مثل هذا الباب

**** 

 :احلالة

  سنة من بلد عرىب 29هى بنت عندها  :أمحد عبد الغفور. أ
شهور، آانت جاية 4بتشتغل مذيعة، بقاهلا معايا حواىل 

 بأعراض حزن وقلق واضطراب ىف النوم يعىن،

 جايالك منني؟  :حييى. د

فيه حد بيجيلى هو اللى قال هلا :أمحد عبد الغفور. أ
   على

 بتشتغل صحفية؟  :حييى. د

 أل، مذيعة :أمحد عبد الغفور. أ

 مذيعة فني؟ :حييى. د

   ىف قناة تبع بلدها :أمحد عبد الغفور. أ

 بتشتغل هنا ىف مصر؟ :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2400
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 آه هنا ىف مصر :أمحد عبد الغفور.أ

 بتاخد آام؟ :حييى. د

300تعاقد على احللقة بـ هى بتاخد  :أمحد عبد الغفور. أ
 وحاجة ىف احللقة الواحدة، بتعمل تالت حلقات ىف األسبوع

 وانت بتاخد منها آام؟ :حييى. د

 جنيه 40 :أمحد عبد الغفور. أ

 ؟ مرة ىف األسبوع؟ مش آده؟!!!!ساعة آل مرة :حييى. د

 .أيوه :أمحد عبد الغفور. أ

 طب وبعدين؟ :حييى. د

ل ما جت آانت جايه بأعراضهى او :أمحد عبد الغفور. أ
وهى عايشة لوحدها هنا ىف حزن واآتئاب آده زى ما قلت، 

مصر، جاية معاها واحدة آده قريبتها تعترب زى خالتها بس
والدهتايعىن ست آبرية قوى، يعىن بنت خالة أمها، حاجة آده، 

متوفية وهى منفصلة خالص عن والدها، وعن أهلها، فيه
 .  مصر لوحدها هنامشاآل بينهم وعايشة ىف

 بقاهلا قد ايه ىف مصر  :حييى. د

 شهور  7بقاهلا حواىل دلوقىت حواىل  :أمحد عبد الغفور. أ

 وقبل آده آانت فني؟  :حييى. د

آانت ىف بلدهم، وآانت اتعرضت يعىن :أمحد عبد الغفور. أ
هى وعيلتها اتعرضوا لالضطهاد هناك، واختطفت فرتة، وبعدين

 جه حد فك أسرهم 

 وبعدين؟ :حييى. د

بدأت انا طبعا ىف الشغل معاها :أمحد عبد الغفور. أ
سند جامد قوي، املشكلةآانت حمتاجه   وآده، وآان واضح اا

 إىن حاسس ان فيه تعاطف زيادة من ناحيتها قوى 

 هى حلوة؟ :حييى. د

 أيوه، حلوة، آه حلوة :أمحد عبد الغفور. أ

 قوى  :حييى. د

    حلوة آمذيعة، يعىن، آه حلوة!! مذيعة :رأمحد عبد الغفو. أ

يعىن حسب القاعدة، املذيعات آلهم حلوات،  آه؟ :حييى. د
 مش آده؟ 

آه، دى أآرت شوية، فيه مشاآل :أمحد عبد الغفور. أ
بينها وبني واحد هنا ىف مصر، هى وحيده جدا يعىن فيه مشاآل

ضت هلا مع واحد هو آان أنقذها أصال من حرآة اخلطف اللى اتعر
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هى وعيلتها ىف بلدهم، هوه دلوقىت بيطالب إن هى زى ما يكون
هو راجل آبري ىف السن، وشغال حمامى وهو  ترد اجلميل ده،

اللى جاهبا مصر، وهو اللى شغلها هنا وزى ما يكون
 .بيطالبها بدفع الفاتورة، آان طالب منها جواز وهى رفضت

 هو متجوز؟ :حييى. د

سنة 50هو متجوز وآبري وعنده حواىل  :أمحد عبد الغفور. أ
 مثال وعنده والد آبار، وهو اللى ماسك الفلوس بتاعتها، 

 يعىن إيه؟ :حييى. د

يعىن مثال فيه بيت ىف بلدهم بيبيعه، :أمحد عبد الغفور. أ
رافضةومش عايز يديها الفلوس إال ملا هى تتجاوب معاه، وهى 

خالص، هى املشكلة معاها ان هى زانقاىن، عايزاىن اتدخل
 معاه، اقعد معاه وآده 

 تقعد معاه تعمل ايه؟ :حييى. د

زى أفهمه إن اللى انت بتعمله ده :أمحد عبد الغفور. أ
فأنا  عايزاه يقف جنبها بشكل تاىن،  تاعبها نفسيا، واا

 ....مش عارف حاسس ان ده مش حاينفع، وبرضه

 هى ليها عالقات تانية؟  :حييى. د

هى آانت ىف فرتة ىف بلدهم آده..  :أمحد عبد الغفور. أ
آانت بتتعاجل برضه نفسيا، بتقول ان آان حصل هلا حاجة

مع خطيبها، يعىن أن هى ما آانتش تعرف إن العالقة جامدة
آانت آاملة مع خطيبها، وبعدها راحت داخلة ىف اآتئاب فظيع

 .جدا

 هنا؟  :حييى.د

 .دا ىف بلدهم   ال ال، :أمحد عبد الغفور. أ

 أمىت؟ :حييى. د

 سنني  6الكالم ده مثال من  :أمحد عبد الغفور. أ

 هى ىف عالقات تانية دلوقىت؟  :حييى. د

 ال ال، مافيش  :أمحد عبد الغفور. أ

سنة 29طب واحدة حلوة، زى ما بتقول، وعندها  :حييى. د
اش عالقات عاطفية وال جنسية، إيهوقاعدة ىف مصر غريبة، وماهل

 رأيك؟ 

"الشات"فيه عالقة عاطفية على  :أمحد عبد الغفور. أ
 يعنة، مع واحد ىف الدمنارك آده 

 دامنارآى؟  :حييى. د

أل، من بلدهم، عايش ىف الدمنارك، بس هى :أمحد عبد الغفور. أ
 ما تعرفهوش، على الشات بس يعىن،
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ه بونس وبيفرق معاها استمرارسنني آده معاه، حاس 3بقاهلا 
ظروفوبتحبه ومستنيني فرصة، هو برضه مسافر عشان   العالقة،

بلدهم وآده بتقول لو حصل فرصة واتقابلوا، حايتجوزوا،
 يعىن 

 السؤال بقى؟  :حييى. د

هل انا من حقى اىن اقابل الراجل :أمحد عبد الغفور. أ
د فني، مع بنتواىن انا اتدخل؟ وحايكون تدخلى حل  ده فعال؟

زى آده، وخصوصا إىن انا متعاطف مع ظروفها جدا؟ حىت تعاطفى
 ده خموفىن إىن اتدخل 

وصل حلد فني، هى transferenceطب والـّطْرح  :حييى. د
 بتحبك يعىن؟ 

 مش عارف  :أمحد عبد الغفور. أ

 طب وأنت بتحبها؟ :حييى. د

س أناأنا مش عارف وصلت حلد فني، ب :أمحد عبد الغفور. أ
 . متعاطف معاها جدا

دى عندك تعىن إيه،" متعاطف"أنا مش عارف آلمة  :حييى. د
شهور ومذيعة وحلوة ووحيدة وظريفة 4  يعىن ايه متعاطف؟

 وذآية،

 هى آمان شاعرة  :أمحد عبد الغفور. أ

، وبعدين ال أنت عارف انك!!شاعرة؟وآمان  :حييى. د
بتحبها وال أل، وال إا هى بتحبك وال أل، املهم، قلة املعرفة

حلد ما نعرف،" ستاند باى"دى مش عيب، لكن ختلينا باستمرار 
 وال إيه؟ 

 حضرتك ما قلتليش أقابله وال أل :أمحد عبد الغفور. أ

أو املعاجل النفسى ملا يكون معاجل حبقهو الطبيب  :حييى. د
وحقيق هنا ىف بلدنا، هو عليه حاجات آتري، الزم يعرف حاجات

أنا  آتري، وبيتدخل ىف أمور آتري، زى احلكيم بتاع زمان،
  آتبت عقود بيع وشرا ىف عيادتى، وقسمة مرياث، وطالق،

وجواز، أنا ما آنتش باقوم باحلاجات دى مبعىن أفرضها، أو هى
آان جزء واقعى من إللى آنا بنتفق  ى العالج، أل، دهد

عليه، آان بيتم ىف عيادتى نتيجة للثقة اللى بتتبىن مع آل
األطراف، إحنا مش خواجات، آان ساعات يصل األمر حلاجة زى

بتاعة الفالحني ىف عيادتى، االس اللى  جمالس الصلح العرىف
عات، ده مش عالج ىفبتفض نزاعات قضائية، أحسن من احملاآم سا

ذاته، لكنه حضور مسئول ضمن العالج من غري فرض رأى، باقولك
عشان آده مش إحنا مش خواجات، الطبيب هنا والد، وحكيم،

آفاية حتفظ شوية اصطالحات وأسامى أمراض وأدوية، الزم تبقى
عارف طبيعة العالقات االجتماعية والقانونية، والدينية ىف

 تشتغل معاها، املعلومات دى حتصل عليها الثقافة اللى انت ب
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من العيانني نفسهم باإلضافة إىل خربتك الشخصية واطالعك، بعد
شوية تالقيك حافظ قوانني، ومهارات، أنا أستاذى الدآتور
عبد العزيز عسكر آلمىن عن سواقة القطر بتاع زمان اللى
آان بيمشى بالفحم، وملا سألته عن مصدر التفاصيل دى، قال

عيان عندى سواق قطر، إنت الزم تكون عارف معلومات من
آافية عن العالقة القانونية واملالية اللى بني العيانة
بتاعتك وبني الراجل ده، قبل ما تقرر أو تفكر تعمل أى
حاجة، هو ماسك حساباهتا، ووآيلها زى ما بتقول، على فكرة

 هو معاه توآيل عام؟: عايز اسألك

 آه مدياله توآيل، آه  :أمحد عبد الغفور. أ

طيب، األول قبل ما تقابله خالص تبقى عارف إنت :حييى. د
بتقابل مني، ومعاه أسلحة ضغط إيه، ويقدر يضغط ازاى، يعىن

هوا طيب وال خبيث والقبل ما تقول ىل هو شخصيته إيه، وال 
بتاع، األول تعرف العالقة اللى باألرقام واألوراق والفلوس

 مش حا تبقى حكيم، راجل زى ده ممكن يلعبوالكالم ده، وإال
بيك انت زى ما هوا عايز، مث خلى بالك من تاريخ مريضتك،
واحدة زى دى، شاعرة وحلوة، واختطفت، واتأسرت، واتفكت،
وسّلمت، ووآـّلت، واتغـربت، دى حكاية ياابىن مالنة قوى، مش

والنىب  :مشكلة بنحلها بنصيحة بإننا نقول للراجل ده
 !!!بها ىف حاهلا حلسن حرامتسي

 يعىن اعمل إيه؟ :أمحد عبد الغفور. أ

  مث خد عنك احيتاجها ىف الظروف دى، ومعىن آالمها مع :حييى. د
اجلدع اللى ىف الدامنارك، والشات والكالم ده، واحدة زى دى

حاترتوى منني؟ زى ما أنت شايف بتاخد   عايزة وعايزة وعايزة،
 .أآرت، مبا ىف ذلك عالقتها بيك ىف العالجشافطة من آل حتة، فتعطش 

 يعىن أعمل إيه؟ :أمحد عبد الغفور. أ

تبدأ بنفسك، العالقة العالجية دى عالقة جيدة، :حييى. د
والبنت تستاهل، ما ختافشى من مشاعرك، وادى احنا بّناقشها
هنا أول بأول، وملا هى تثق فيك أآرت، وأنت تعرف معلومات

للراجل ده تفيد، بس بشكل حازم وبسيطأوضح، ممكن مقابلتك 
ىف نفس الوقت، ويبقى اهلدف النهائى إا تستغىن عن حاجتها
له، وعن الشعور الداخلى بتاع االعرتاف باجلميل عشان فك
أسرها، احلكاية حاحتتاج قرارات وتضحيات ىف الوقت املناسب،

 .وبدال ما تبقى لوحدها، أديك جنبها

 انا قلت حلضرتك إىن خايف من نفسى ما :أمحد عبد الغفور. أ

يا أخى خاف زى ما أنت عايز، إنت بىن آدم، :حييى. د
وبتشتغل ىف النور، وشايف نفسك يا أخى، وادى احنا معاك،

 انت لو استعجلت وخفت من  انت توزا واحدة واحدة، أصلك
اخلوف ، سواء من نفسك، أو منها، أو من الراجل ده، واحترمت

العالج نتيجة ألى حاجة من دول، الزم تفكر هوه البنت دى من
إيه البديل، مش ربنا حايسألنا برضه عن التخلى، زى ما

 حايسألنا عن عواطفنا
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 يعىن أبدأ بإيه؟ :أمحد عبد الغفور.أ

باملسائل القانونية واالبتزاز ولوى الدراع، :حييى. د
طول ما فيه حاجة الزم حتسم العالقة دى ىف وقت مناسب،

 انونية وشبهة استعمال وضغط،، حاتقابل الراجل ده ليه؟ق
والنىب تاخد بالك: "تعمل معاه ايه؟ وتقول له إيه؟ تقوله

 ؟"من مصاحلها

مث إن املسألة الزم تيجى منها هى، ملا حتس بالثقة من خالل
العالج، الثقة بنفسها وبالناس من خاللك، ملا تتأآد من

غري ما تعرف طبعا، هى حاحتس من(وقوفك جنبها، واحنا وراك، 
مثال حتاول  :، املسألة متشى بالتدريج)بينا من بعيد لبعيد

تلغى التوآيل العام من طرفها واللى حيصل حيصل، وده جايز
قانونا، حتاول تتفاهم معاه ىف الوقت املناسب، ممكن تقلب

العام إىل توآيل خاص لقضايا ومسائل معينة،  التوآيل
لفالنية، توآيل لالجراء العالىن، األمور دىتوآيل للقضية ا

 .الزم تتحسم واحدة واحدة

 وهى دى شغلة العالج وال املعاجل؟ :أمحد عبد الغفور. أ

عندك حق، لكن زى ما انت شايف، البىن آدمني بىن :حييى. د
آدمني، وهو العالج إيه غري املشارآة ىف املسئولية حلد احلياة ما

.لى أرض واقع حمدد لكل واحد بظروفهمتشى مبعاناة معقولة، ع
آل اللى احنا اتكلمنا فيه مش حا خيليها ختف بشكل مباشر،
املسالة مش حل مشاآل، ألن إللى جرى جرى، وأصبحت البنت مش
مستحملة، حىت لو زالت آل األسباب، حاتفضل حمتاجة عالج عشان

 .تكمل نضج وآالم من ده

 دلوقت؟ يعىن أبدأ منني :أمحد عبد الغفور. أ

بصراحة ما تستعجلشى، املوضوع عايز معلومات :حييى. د
واضحة أآرت لظروف التوآيل العام ده، وميكن حلقيقة احتياجها
للراجل ده بعيد عن حكاية ىل الدراع والكالم ده، مش ميكن

مش قصدى يعىن شغل مسلسالت، لكن احنا دآاترة  بتحبه؟
 ر، وال إيه؟ومعاجلني ، الزم ما نكتفيش بظاهر األمو

جيوز، ده ما خطرشى ىف باىل إا :أمحد عبد الغفور. أ
 . بتحبه

وليه أل، مث خلى بالك من بقية استقباهلا :حييى. د
للرسائل اللى بتوصل هلا من املريدين، مش قصدى املشاهدين
وهى مذيعة، أل الرجالة اللى بيحوموا حواليها، مش هى حلوة

ه، أنا ساعات أسأل احللواتوشاعرة وآسيبة وحاجات آتري آد
دول، بتعملى إيه ىف اللى بيحبوآى، تقول ىل أنا ما ما
باحبش حد دلوقىت، أقول هلا ياسىت هوا أنا قولتلك بتحىب حد،
أنا باقولك ىف اللى بيحبوآى، بتطفشيهم ازاى؟ جيوز ترد،
جيوز تفوق ملوقفها، جيوز تطنش ، جيوز متفهامشى، املهم إنت

بتاع الست دى، زى ما بتفحص" از االستقبالجه"الزم تفحص 
 إليها، وال إيه؟ " اإلرسال"أالعيب 
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 آه :أمحد عبد الغفور . أ

الست دى فيه طابور واقفإنت مش متصور إن  :حييى. د
واحد ورا التاىن عمالني يعملوا حرآات ومها بيتقربوا هلا؟ هى

 ىف ده؟   بتعمل إيه

 ايفة هى طول الوقت خ :أمحد عبد الغفور. أ

طبعا خايفة، دا من حقها، ما احنا عارفني، دى :حييى. د
ظروفها ختوف بلد، لكن برضه هى خايفة وعايزة، مث خلى بالك

سنة، وخربهتا مع اخلطوبة األوالنية من ست سنني زى ما 29سنها 
، آل ده لو نسيناهأنت عارف، مث الواد بتاع الشات ده

حانالقى إن الزمن بيسرقنا واحنا مش داريانني، وهات يا
 . تأجيل، حلد مانعرفشى حاحيصل إيه

 طب هى دى مسئوليتنا؟ :أمحد عبد الغفور. أ

إمال مسئولية مني؟ هوا ربنا حطنا ىف سكة الناس :حييى. د
دول ليه، عشان نفك العقد؟ وال عشان خندرهم؟ وال عشان نشيل

 !!سئولية معاهم؟ يا أخى إحنا ىف مصر، والطبيب والد، اهللامل

 مش ده تدخل زيادة عن اللزوم؟ :أمحد عبد الغفور. أ

يا ابىن هو مني اللى حط لنا حدود اللزوم؟ دى :حييى. د
بتاعة شغلتنا،: ثقافة ودى ثقافة، واملعايري بتاعتنا

وبتاعة الواقع، وبتاعة الشغل، هى اللى بنقيس بيها، مش
ما لوش"واللى " اللزوم"بنستوردها ،املسألة مش جدول ضرب 

، بس املهم، زى ما انت بتعمل آده بالضبط، تبقى شغال"لزوم
 مع نفسك ومعانا طول الوقت، 

 شغال مع نفسى ازاى؟ :أمحد عبد الغفور. أ

زى ما ابتديت آدا النهاردة بالظبط، :حييى. د
40وباملناسبة الحظت ىف البداية إىن سألتك بتاخد آام، قلت ىل 

 جنيه ىف الساعة

أيوه ، وما ربطش قوى حضرتك قصدك :أمحد عبد الغفور. أ
 .إيه

جنيه ىف احللقة وأآرت، 300يعىن يا أخى هى بتاخد  :حييى. د
جنيه، وساعة ىف األسبوع ، 40وتالت حلقات ىف األسبوع، وأنت 

 إيه رأيك؟

هو احنا حاناخد حسب دخل!!! اهللا  :أمحد عبد الغفور .أ
 العيان، إفرض واحد جاىل ملياردير آخد منه آام؟

من بقك لباب السما، يا راجل مش قصدى، ولكن :حييى. د
دى مسائل الزم تتحسب برضه من خالل واقع الواقع، ىف وقت من
األوقات حا تعرف إن الناس دول، مش قصدى البنت دى بالذات،
ساعات بيقيموك، ويقيموا آالمك، باللى بيدفعوه، ولو

 .بطريقة ال شعورية
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 يعىن اعمل إيه؟  :أمحد عبد الغفور.أ

وال حاجة، بس تبقى عارف ، هو الشات اللى :حييى. د
 بتعمله مع صاحبها ده بفلوس؟ 

 أل طبعا  :أمحد عبد الغفور. أ

بتاعكما انتش خايف حلسن العالج !! ما انا عارف :حييى. د
 شات من نوع تاىن؟  ده، يكون عندها، ولو الشعوريا،

   !!يا خرب  :أمحد عبد الغفور. أ

وإيه يعىن، وال يهمك، املهم النتايج هيه اللى :حييى. د
وما ختافشى، بقية. بتحدد فايدة الشات ده من الشات ده

 . حسابك عند اهللا، باآلمك جبد

 .حاول اصدق أنا مصدق، قصدى حا :أمحد عبد الغفور. أ
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