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 التدريب عن بعد

األصدقاء ممن بلغهم أن هذا اليوم املخصص  رفض آثري من
لعرض احلاالت، أو لالستشارات املهنية، أو للتدريب عن بعد

يعتدى على هذا  ، رفضوا أن)نفسىاإلشراف على العالج ال(
 لصاحل استكمال احلوار حول قضية الكراهية،   اليوم

 عندهم حق

 وهكذا تراجعنا

 احلالة واإلشراف

سنة، حايتخرج قريب من24املريض عنده  :رياض زآى. د
هندسة العاشر، يعىن فاضل له مادتني يعىن، وله أخني مش شققا

 .وجودةأآرب منه ووالده، متوىف ووالدته م

 وبعدين؟  :حييى. د

هو تقريبا ماعندوش شكاوى، يعىن هوه شخصيا ما :رياض. د
بيشتكيش من حاجة، الشكوى من األم إنه سرق منها مبلغ آبري

جنيه وصرفهم، وماعملش بيهم حاجة، وبقاله فرتة 11000حواىل 
بيكذب آتري سواء ىف نتائج الكلية أو أى حاجة، وهو سقط آتري

سنوات، ومها عايشني جنب خاله دلوقىت، 3واىل ىف الكلية ح
اعدادى ومها بيمروا من فرتة طويلة قوى 3والده توىف وهو ىف 

مبشاآل قضائية عشان الورث واحلاجات دى وآلها فشلت وضاع
 عليهم آل الورث بتاعهم 

 مشاآل قضائية مع مني؟ :حييى. د

ا،مع اخواته اللى مها األآرب اللى مها مش شقق :رياض. د
 على الورث بتاع والده  مشاآل 

 إخواته أآرب بقد ايه  :حييى. د

 سنني 10سنة والتاىن  13حواىل  يعىن واحد  :رياض. د

 أبوه آان بيشتغل ايه  :حييى. د
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أبوه آان مدرس بس آان عامل مشاريع، آان :رياض.د
سافر شوية اخلليج رجع عمل مزرعة دواجن، وبعد آده آان

 . يدير قاعة حفالت

 بعدين؟ و :حييى. د

العيان أول ماشفته لقيته آل حاجة ىف الدنيا :رياض. د
"يبقاها"عملها، وآل حاجة ينفع يعملها، وآل حاجة ينفع 

 .حسب تعبريه هو

 يبقاها يعىن أيه  :حييى. د

يعىن يبقى زيها، مش يقلد، أل يبقاها بتحدى :رياض. د
 .آده ما اعرفشى ازاى

 وبعدين؟ :حييى. د

ىت معاه ان التشخيص ده نفسه مشأنا مشكل :رياض. د
مريح، أنا مش عارف أشتغل معاه ازاى، التشخيص يعىن

 بالنسبة ىل غريب شوية 

 بتشوفه بقالك قد ايه؟ :حييى. د

. مرات، امبارح آانت سادس مرة6شهر ونص، يعىن  :رياض. د

بس انت ما قلتلناش إيه التشخيص حلد دلوقىت، مش :حييى. د
 يةمهم، مش هيه دى القض

فيه حاجة تانية جديدة، إحنا بعد ما ابتدينا :رياض. د
 تالت أربع مرات، راح اتدين وبقى يصلى ويقرأ قرآن 

 إمىت بالظبط؟  :حييى. د

بعد تالت جلسة تلقائيا من غري ما أطلب منه :رياض. د
 .أى حاجة وانتظم ىف الشغل

 شغل إيه؟ :حييى. د

ملش أى حاجة،هو فاتح شرآة غريبة آده ما بتع :رياض. د
وفيها حتة النصب دى، احتمال، هوه بيعرف ينصب وبيعرف ميثل
ويقلد شخصيات ويعمل شخصيات يعىن حىت االهل استفادوا من ده
ىف القضايا النه آان بيعمل نفسه ظابط وميسك طبنجة ويعمل

 .نفسه حكومة عشان حيل املشاآل بطريقة غريبة جدا

 السؤال بقى؟ :حييى. د

 ه التشخيص ده بالنسبة ىل غريبهو :رياض. د

هو احنا ىف العالج النفسى بنبتدى!! تشخيص إيه :حييى. د
بالتشخيص، داحنا حىت بننسى التشخيص بعد العالقة ما تتقدم
والعيان يقّرب، إنت بتتكلم عن نوع خمتلط من اضطراب
الشخصية، يعىن ما فيش معامل حمددة أو شكوى تقول ده العرض

 .ات شخصية مش مظبوطةىن، آلها مسالفال
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مش القى حتة آده أبىن عليها خالص، آّم فظيع من :رياض.د
 . الدمار ألى حاجة

حلوة حتة أبىن عليها دى، يعىن هو انت حاتبىن :حييى. د
 على التشخيص؟ 

 أنا أقصد الرتآيبة دى آلها على بعضها  :رياض. د

الرتآيبة معلشى، لكن التشخيص ده جمرد يافطة، :حييى. د
عالج النفسى ما بننشغلشى ىف التشخيص، هوه مهم،إحنا ىف ال

لكن احنا بنخليه يبقى مرآون على جنب، الشغل بيبقى مع
 .الرتآيبة زى ما انت بتقول

ده اول سؤال، السؤال التاىن هوا راح اتدين :رياض. د
بعد تالت جلسة، وراح اشتغل حاجة آده من عالوش، مش عارف

 ليه

 ؟أنت شايف فيه تناقض :حييى. د

 يعىن....  :رياض. د

 وبعدين :حييى. د

وبعدين هوه طول الوقت بيتكلم آتري قوى وعنده :رياض. د
اقوال فظيعة ىف آل حاجة، زى ما يكون حاسس بكل حاجة
باوريها له، و آل حاجة باقوهلا له هو شايفها، زى ما يكون
بيحرق الشغل أول بأول، ده مابيسيبش حاجة تتقال خالص إال

 ها صح تقريباويعلق علي

اهللا نور، دول بقى يا رياض عاملني زى املثقفني :حييى. د
إياهم، يبقى عارف آل حاجة وخالص، بس هنا فيه حاجة مهمة،
إن الرؤية دى إللى ساعات بنسميها البصرية املعقلنة، ما
مفيش هلا فايدة، دا حىت ساعات تكون معطلة وتدخل صاحبها ىف

 .مناورات العالج بال طائل

الظاهر إنه هو آمان لقط مىن آده إىن حاشخصه :رياض. د
مريض، راح موقف آل حاجة، وما مسكتشى عليه أى آدبة، لكن

 .أنا حاسس إن دى مناورة وبس

خلى بالك املسألة مش مسألة إنت مسكت أو ما :حييى. د
مسكتش، قلت لكم إحنا مش وآالء نيابة، املسألة فرصة تعديل

 صيةسلوك، وإعادة تشكيل شخ

 إزاى؟ :رياض. د

بصراحة الرتآيبة دى صعبة فعال، وبالتاىل إحنا :حييى. د
حمتاجني وقت، ست أسابيع مش آفاية، الزم نستىن شوية وآل ما
آانت الرتآيبة صعبة آل ما احتاجت ملدة اطول ويبقى السؤال

هل العالج النفسى بالشكل ده: األوىل بالطرح دلوقىت بيقول
ييجى وال"ضية دلوقىت ىف املقام األول إنه مفيد وال مضّر، الق

؟ هل فيه ضرر من جميئه يعىن ميكن يستعمل العالج آمربر"ما جييش
 دى، وال هوه عايز يتغري بصحيح؟ ملزيد من السلوآيات
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ىف احلاالت دى قبل مانقول إحنا نعمل إيه، نشوف الضرر
احملتمل من العملية العالجية، أنا شخصيا عندى رغبة إنه

ا حريص على إنه ييجى على االقل عشان نتعرفياخد فرصة، أن
أنا ما سألتكش عن أى مشاآل قانونية. على بقية الرتآيبة

 حمددة، هل تصادم مع القانون مثال؟

هو آداب ومبالغ ىف آالمه بس مافيش حاجة :رياض. د
 واضحة، وآمان شغله مش منتظم اتنقل من آذا شغالنة 

تدريبك، خصوصا بعدبصراحة احلالة دى مهمة ىف  :حييى. د
النقلة إىل التدين زى ما انت قلت، حىت التدين ده ما
نقدرشى نسقف له من غري ما نشوف أى تغري تاىن حقيقى ىف

 السلوك، ودى حاجات ختلينا ما نستعجلشى ىف احلكم،

دا فيه احتمال إنه يكون بيكذب على نفسه قبل ما يكذب علينا،

ات بيبقى فيه احتمالمث خد عندك حكاية التمثيل دى، ساع
يبقى زى مايكون تيارين من الوعى انه مايكونش متثيل، 

فتحوا على بعض واحد بيعمل العملة على اا حقيقة والتاىن
بيلبسها ويتدبس فيها، تبان إا متثيل، وهو نفسه ميكن يتهم

مبعىن إن قرار" تأليف"نفسه بالتمثيل، إنت ممكن تسميها 
ص، من أى مستوى من مستويات الوعى،املرض، أو قرار التقم

دا األمر بيوصل. هو إللى أصدره، يبقى هوه إللى مسئول عنه
أحيانا إن املريض ميثل اجلنون، عشان تعتقد إنه بيتصنع،
تقوم حتكم عليه إنه مش جمنون وإنه بيمثل، يقوم يكمل ىف

 وهكذا. اجلنون احلقيقى بتاعه

اشية ازاى، احلكايةوبعدين حىت بعد ما نتبني الرتآيبة م
بتبتدى مش بتخلص، تبدأ احلكاية بالنسبة لتحديات العالج،

طب وانا حاعمل: تبص تالقيك بتقول لنفسك : يعىن تقول لنفسك
إيه ىف اهليصة دى، تالقى قدامك مستويات للوعى متداخلة
وملعبكة، تالقيك حمتاس يعىن مش عارف تتهمه، وال تصدقه، املهم

 آأنك وآيل نيابةما تتصرفشى معاه 

 والدوا؟، ينفع أديله دوا ؟ :رياض. د

طبعا ينفع ونص، بس مش دوا آذا عشان التشخيص :حييى. د
آيت، وال جمرد مسكنات، هى األدوية حاتسكن الكذب وال النصب

أل، إنت اتكلمت من األول عن الرتآيبة، فهو لو  !!وال إيه؟؟
ن تأجل دوربينام آويس، وله شغل منتظم حىت لو نصب، ممك

الدوا شوية، لكن مع تقدم العالج، حاتالقى األمور بتتقلـّب
معاك، وظهور أعراض جديدة ىف احلاالت دى، بيبقى دليل آويس
على نشاط عملية إعادة التشكيل أو شىء من هذا القبيل،
وساعتها بندى الدوا املناسب سوا سوا، حسب مستوى الوعى

ساب مستوى وعى أنضج،إللى عايزين نضبطه، أو ّمده، حل
 وأقرب للواقع وللقيم اإلجيابية

.............. 

 وبعـد
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:نالحظ ىف هذه احلالة

  . عدم الوقوف عند التشخيص) 1(

ضرورة اعطاء فرصة أطول من الزمن للتعرف على) 2(
 . املريض وأبعاده وترآيبه

التوصية بإتقان فن التفويت احملسوب لبعض التصرفات،) 3(
 .رصةحىت يأخذ املريض الف

ضرورة جتنب تبىن موقف أخالقى فوقى، ألن هذا عالج وليس) 4(
 .جمرد وعظ وإرشاد

مثل اجتماع(حماولة االجتهاد ىف استيعاب التناقض ) 5(
 ).التدين واالستمرار ىف هذا االحنراف

عدم استبعاد استعمال العقاقري بالقدر املناسب ىف) 6(
ا العالج األفضلأ الوقت املناسب، ولكن ليس مفيدا أن نزعم 

 .أو األول ملثل هذه السلوآيات

ضرورة احلذر من استغالل العالج للتمادى ىف التربير) 7(
 !!).قال إيه عيان(
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