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  التدريب عن بعد

  ضبط اجلرعة، ونقالت االهتمام

  القياس بالنتائج املتوسطة طول الوقت

  صباح اخلري يا دآتور حييى  :فتحى فراج.د

  صباح النور  :حييى.د

سنة، خريج هندسة، فاتح39هو عيان عنده  :فتحى فراج.د
شرآة آمبيوتر فيها.. زى شرآة صغرية آده، شرآة صغرية 
دى، هو متجوز وعنده ولدخدمات للصحفيني واجلرايد واحلاجات 

واحد، آان حضرتك حولتهوىل من سنة ونصف، حضرتك حولتهوىل هو
ومراته عشان أقعد معاهم جلسة يعىن مزدوجة، هوه وبعدين
هيا، آانت شكوهتم ملا جم إن مها مش عارفني ميشوا حاهلم، يعىن

  . مش متوافقني مع بعض، حاجة زى آده

وال آل couple جية بتشوفهم على إم وحدة زو :حييى.د
  واحد مستقل

حضرتك آنت قلت إن أنا أشوف آل واحد :فتحى فراج.د
لوحده، األول، وماشوفهومش مع بعض إال ملا اتعرف على آل

  . واحد آفاية

  وبعدين؟  :حييى.د

ملا جه ىل، هو آان عصىب شوية، وبياخد آحول :فتحى فراج.د
  شوية 

  قد إيه؟  :حييى.د

، بياخد يعىن ممكن يوم إتنني ىفمش آتري :فتحى فراج.د
  قزايز برية وخالص  3اإلسبوع، يشرب 

  لوحده  :حييى.د

 ال مع أصحابه  :فتحى فراج.د
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  مابيشربش مع مراته أبدًا :حييى.د

أل خالص، هى ترآيبتها تقليدية شوية :فتحى فراج.د
  .وراسية حبتني، وماآانتش عارفة تالحقه

  تالحقه ىف إيه، هوه آان بيشتكى من إيه؟ :حييى.د

مها آانت شكوهتم إن هو بيتحرك ونشط وملئ :فتحى فراج.د
  باحليوية، وهى مش عارفة تالحقه 

  وبعدين :حييى.د

إشتغلت معاهم حواىل أربع شهور، آان أغلب :فتحى فراج.د
الشغل مع الزوجة، هوا آان بياخد دوا خفيف خفيف، آانت

هى، اجللسة آانت ساعة وآانت متقسمة معظم القعدة معاها
بينهم مها األتنني آان أغلب شغلى معاها، هى مابتشتغلش، ست

إا حتاول تشتغل حاجة بسيطة آده بيت، حاولت أعرض عليها 
  . وإا حتاول تتحرك شوية، إمنا أبدا

  السؤال بقى  :حييى.د

أصل هو املسار طويل شوية، هو بعد أالربع :فتحى فراج.د
  سة شهور دول هو اختفى، ماجاش، بطل جيئمخ

  إختفى منك، وال منها؟  :حييى.د

  اختفى مىن :فتحى فراج.د

  ". بطل ييجى"أصل اختفى دى آلمة آبرية، غري  :حييى.د

املهم رجع بعديها خبمس شهور، وحكى ىل بقى :فتحى فراج.د
وهو(....) قصة إن هو آان جاله هلع اضطر يروح للدآتور 

فكتب له أدوية آتري، وآده احتسن من احلالة   أستاذ برضه،
الطارئة، وبعدين جاله شغل ىف السعودية، وسافر السعودية
واشتغل هناك، أنا آنت قلت حلضرتك هو ىف الفرتة اللى آان
بيجىء فيها ىف العالج، آان بيجيله فرتة آده مهتم بالسياسة

لها،أوى بيتكلم فيها آتري، حىت ساعات آانت تاخد اجللسة آ
أسكته ما يسكتش، آان بيتكلم وآإنه بيخطب ىف مظاهرة، جامد

  شوية ىف السياسة 

  أى سياسة حدد ىل؟ :حييى.د

السياسة بتاعت القهاوى والقعدة على :فتحى فراج.د
  القهاوى، يعىن املثقفني، وشوية احلاجات دى يعىن 

  هى دى سياسة؟  :حييى.د

  على قد ما هو بيقول :فتحى فراج.د

أل يعىن، ال دَخل حزب وال مجاعة من احملتجني، وال آتابة :حييى.د
  ىف اجلورنال، وال حاجة من دى؟ 

ال ال، مافيش آالم من ده، يعىن زى واحد من :فتحى فراج.د
 احملتجني وبس 
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وال بيطلع مظاهرة وال حاجة، يعىن قاعدة على.. :حييى.د
  ودش آالم   القهوة

بس هو الشهادة هللا مثقفحاجة زى آده،  :فتحى فراج.د
جدًا، وبيفهم ىف حاجات آتري، أنا ما بافهمشى فيها، وهو آان

  . قعد مخس سنني بيشتغل ىف البحر فعرف حاجات ماهلاش حصر

  طيب وبعدين؟  :حييى.د

هو آان جه ىف مرة آده وقال ىل إنه عايز :فتحى فراج.د
إن هو يعمل إعتصام يقابل حضرتك أصل هو بيفكر فكرة 

  اجة آبرية آده وح

  طيب وإيه دور حضرتى؟  :حييى.د

  هو مافيش سبب واضح بس هوا دا طلبه :فتحى فراج.د

طيب ما احنا متفقني إنه يقابلىن آل أربع مرات، :حييى.د
  إيه اجلديد؟ 

هوا ما طلبشى قبل آده، فأنا انتظرت ملا :فتحى فراج.د
  يطلب

أهال وسهال، فيه حاجة جديدة؟ جاب سرية اللى انا :حييى.د
  باآتبه مثال؟

أل، بس زى ما يكون هوه ىف أزمة، وحمتاج :فتحى فراج.د
  دعم من واحد آبري، أو السياسة دى عامله له تعويض 

اهللا يفتح عليك، ما انت ماشى صح اهه، هل عندك :حييى.د
  تفاصيل عن احتماالت األزمة اللى بيمر بيها؟ 

هوا آان راح السعودية وقعد مخسة شهور، :تحى فراجف.د
  . آان جى ىف حالة صعبة شوية، وحالة اهللع رجعت له شويتني

هى جت له بعد ما أنا حولتهولك، ما آانشى جئ :حييى.د
  .بيها

  آه  :فتحى فراج.د

  وبعدين؟  :حييى.د

أنا ما ربطشى بني احلالة دى، وبني عالقته :فتحى فراج.د
  .عارف ليهبزوجته، مش 

هوا مني اللى آان جه عندى يكشف األول؟ هوههوا  :حييى.د
  وال مراته؟

مها األتنني جم حلضرتك آشفني وراء بعض، ىف :فتحى فراج.د
  . نفس اليوم

وال واحد قاطع آشف عشان التاىن مها االتنني ؟  :حييى.د
  يرضى يكشف؟ 
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مها االتنني قطعوا آشف مع بعض ىف نفس :فتحى فراج.د
  ليوم، ودخلوا حلضرتك ورا بعضا

أظن فاآر، بس أصلها تفرق، ساعات أى واحد :حييى.د
يبقى عايز يوهم نفسه إن التاىن هو اللى عيان، وآالم  منهم

من ده، فيه فرق بني إم يتفقوا على االستشارة، ويبقوا
مفتوحني ألى حتمال، وبني إم يلعبوا على بعض، وآتري بنكتشف

  .م، وإن املرض ىف العالقة مش ىف آل شخص على حدةإن الطرفني سال

املسألة دلوقىت ما عادش هلا دعوة مباشرة :فتحى فراج.د
انقطعت ما عادتشى بتييجى ملا بالعالقة اللى بينهم، مراته 

سافر، وهو بعد ما راح السعودية واشتغل شغالنة آويسة،
دارةوآان بياخد مرتب آويس أوى ، راح داخل ىف السياسة واإل

وبوظ الدنيا خالص، رجع هنا على مصر مش على بعضه، مع
السياسة هتيج  إنه لسه بياخد الدواء، وابتدت 

وهوحمبط من ناحية الفلوس، وطبعًا احلجات اللى عملها عليه،
مع شريكه هنا، وهى اللى خلته ييجى يقابل حضرتك خلت

  .يفرض شروطه، يقلل من دوره خالص شريكه 

  نرجع للسؤال برضه  :حييى.د

، أنا العيان..السؤال إن أنا يعىن :فتحى فراج.د
موقفى.. إبتديت أتعامل معاه دلوقىت على مستوى أقل محاسا، 

موقفى من ناحيته زى ما يكون متغري، حسيت أقل، انا بقى 
يعىن زى ما يكون آل اللى عايزه إىن أمل الدنيا، وبس إىن 

  . ألصمه يعىن

ه حقك ىف مرحلة حصل فيها آل التغرياتما هو د :حييى.د
دى، سفر، وفشل، ورجوع وحوسة، زى ما يكون إنت بتهدى
اللعب حلد ما تتجمع تاىن املسألة ىف مظاهر ومواقف معينة،

نبتدى منسكها واحدة تتبلور عشان حتددوا األولويات، وبعدين 
واحدة، املتغريات اجلديدة بتفرض توجهات جديدة ، وبتفرض

االهتمام على نقط أآرت من نقط، إنت بديت ىف العالقةتوزيع 
الزوجية، ودلوقىت لقيت قدامك إحباط، وهتزىء وقلة قيمة،
ونقص فلوس، راحت السياسة علت عليه، وبعدين الفلوس، مش
معىن آده إن الشغل ىف السياسة مرض أو عرض، بالعكس، لكن

مث التوقيت والطريقة هوا اللى احنا بنتكلم فيه دلوقت،
    إيه حكاية مراته ىف اهليصة دى، حصل إيه؟ 

أنا لقيت نفسى عايز أمل الدنيا بس وخالص، :فتحى فراج.د
  مش عايز أفتح حاجات جديدة 

هى مش جديدة قوى، على فكرة هو انت آنت اشتغلت :حييى.د
ىف العالقة اجلنسية بينهم، وشفت عالقتها بالتغريات دى، ما هى

االهتمام وإمىت خيتفى، ما هى احلاجات زى السياسة، إما يشتد
  . ماسكة ىف بعضها

أل ما شاتغلتش قوى، الست آانت بتقفل :فتحى فراج.د
 عادة، عموما العالقة دلوقىت قليلة شوية 
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املسألة مش قليلة وال آترية، املسألة الربط بني :حييى.د
األمور وبعضها، يعىن ميكانزم اإلزاحة ىف البىن آدمني على قفا

 يشيل، ده يسّمع ىف ده، وده يسمع ىف ده، مش مسألة آتريةمني
  .وال شوية، نوع العالقة

يعىن ماشية، هى ما بقتشى زى األول أوى، :فتحى فراج.د
مراته آانت دائما تقول إن العالقة آويسة، بس أنا ما
بقابلهاش دلوقىت، هى بطلت تيجى يعىن هو بقى بيجى لوحده،

خايف أحكم عليه من جوايا بالفشل، هو انا سؤاىل مازال إىن 
  . وأوقف الدنيا، واحرمه من حقه ىف احملاولة من جديد

  دلوقىت بانتظام؟  هو مش لسه بيجى حلد  :حييى.د

أيوه بييجى، بس مثًال ملا بيتكلم إن هو حا :فتحى فراج.د
يعمل مشروع جديد، ما بابقاش متحمس لتشجيعه زى زمان،

ه مشاريع، وهو نوع شغله حيتملطول الوقت عند وهوه أصله 
فأنا مش عارف هل أتصنع واغصب على نفسى واحتمس زى ده، 

زمان، وال هو خالص إحنكم عليه إن الدنيا تبقى ماشية روتني
بقى وخالص، وال من حقه جيرب تاىن وال حياول تاىن، حىت طلبه

  مقابلة حضرتك، ما احتمستش له قوى 

بس شغله سيبه ما دامإعمل اللى انت عايزه،  :حييى.د
شاطر مهما فشل، يا أخى هوا انت حاتشارآه؟ دا راجل عنده
خربة، وإمكانيات، وطموح، وما بيهمدشى، ودى حاجة جيدة،

ىف اإلعتبار، الراجل ده ما فشلشى ال مع ينبغى أن تؤخذ 
مراته، وال مع اخوانا السعوديني، وهوه باين عليه له موقف

ها وال معاهم، مش معىن آده إنه صحما قدرشى يطّنش، ال معا 
على طول، بالعكس، باين على حساباته فالته حبتني، ومع ذلك
ما ننساش آل اإلجيابيات اللى وصلتك وما فيهاش أى مبالغة،
مش انت قلت إن عنده إشى ثقافة وإشى اهتمامات عامة، وإشى

أمني مع مشاعرك، على  ذآاء، وبعدين يا أخى إنت تفرح إنك
أوى ىف قراراته، ممكن تقوله على ا ختليهاش تتدخل شرط م

مشاعرك بصراحة، ما فيهاش حاجة، هوه حا حيرتمها، ومن ناحية
حاختليه ميكن يتحداك وينجح، وتقلل اعتماديته على العالج،

هتز ثقته لكن برضه خلى بالك، ميكن ملا تقوله آل ىف نفسك 
  .بنفسه

  ما هوه ده إللى حمريىن :فتحى فراج.د

يا أخى ما هو الزم حتتار، ده منتهى األمانة :حييى.د
اللى انت بتعمله ده، إمال إحنا عاملني اإلشراف ليه،
وانت حاتكرب ازاى، أهم حاجة إن احنا نبقى أمناء حىت مع
مشاعرنا، إحنا عامل مساعد ىف حياة الناس، ال أآثر، إمنا
ما احناش أولياء أمورهم، برغم دور األب اللى احنا

بلنا بيه ىف ثقافتنا، وهو دور رائع، بس حىت األبق
  احلقيقى له حدود برضه، 

 يعىن دلوقىت أعمل إيه؟ :فتحى فراج.د
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إعمل إللى انت بتعمله بالظبط، تعلن موقفك، :حييى.د
وتعلن إنك حتت الطلب، وإنك واقف معاه ىف مجيع األحوال،

جلوإن الفشل وارد، لكن املرض ما هواش مربر له، وهو را
يعرف ىف البيزينس واحلياة العملية أحسن مىن ومنك، وإيه

  يعىن ملا يتكسر مرة واتنني ويقوم تاىن، إيه املانع؟

ما حضرتك بتقول إن ما فيش حاجة امسها :فتحى فراج.د
  موقف حمايد

يا بىن يا حبيىب، هو األمر ملا يوصل إنك تعلن له :حييى.د
، وإنك أقل محاسة، ومعموقفك هبذا الوضوح، وتقوله على حريتك

ذلك مش حا تتدخل ىف قراراته، وحا تفضل متشى جنبه ىف اللى
بيعمله، سواء ىف الشغل أو ىف البيت، من غري ما يظلم إللى
حواليه، تقوله آل ده، وتستمر طول ما هوه بييجى، فني
احلياد إللى ىف املوضوع، إنت صنايعى بتاخد مقابل صنعتك،

ك معانا ىف حدود قدرتك، حا تعمل إيهوبتأدى واجبك، وبتتحر
  .أآرت من آده

هو إيه احلدود إللى نقف عندها ىف مشاعرنا :فتحى فراج.د
  ىف احلاالت دى

حدود إيه يا راجل يا طيب، هو احنا حانعمل :حييى.د
املصارحة،  جدول ضرب للمشاعر؟ آل ما علينا هو 

ل زىأول بأو  واملباشرة، وإعالن التغيري اللى بيحصل لنا 
ما انت بتعمل، واحرتام آل ده، وطرحه جبرعات متوازنة مع
العيان أول بأول هو آل املطلوب، ما حتملشى نفسك
مسئولية جناحه أو فشله، إنت تعمل إللى عليك آطبيب،
وهو يعمل إللى يقدر عليه، واألمور بتصلح نفسها ما دام
ماشيني سوا سوا وبنتعلم، وناخد وندى، سواء معاه، سواء

  هنا ىف اإلشراف

يعىن املفروض إىن أقبل هدوئى وفتور محاسى :فتحى فراج.د
   باملقارنة بزمان 

طبعا، إحنا بنعاجل العيانني بكلنا، مش بس :حييى.د
بعقلنا، واملوجود فينا حايوصلهم غصنب عننا، إحنا بنعيش

خبطوات متوسطة أول بأول،  املوجود، ونقيس جناحنا وجناحهم
  بتتظبط لوحدها،  وبعدين اجلرعة

  جرعة إيه؟  :فتحى فراج.د

جرعة التدخل، وجرعة النصيحة، وجرعة :حييى.د
االعتمادية، يا أخى زيها زى جرعة الدواء بس مش ىف جدول
ضرب ثابت، إحنا بنمشى حسب النتايج سواء بالنسبة لألعراض
أو حلالته شخصيا، أو لعالقاته، آل ده بيبقى جوا احلسابات

  .الوضوح دهحىت لو مش ب

طيب وحكاية مراته، أفتحها من جديد، :فتحى فراج.د
 ملا هو يفتحها أسيبها  وال
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طبعا تسيبها ونص، إمسع ملا أقولك، الظاهر إن :حييى.د
املؤسسة الزواجية دى حاتنيها متثل حتدى واقعى حمتاج لشغل
آتري، مش مىن ومنك، ميكن من التطور والتاريخ، وآل اتنني

يا وال شعوريا بطرق خمتلفة، ما ينفعشى نتدخلبيسوها شعور
فيها قوى إال ملا يقولوا آه، واخد بالك، ساعات بيبقى اللى
خمليها تستمر جانب واحد من وظيفتها، ساعات جنس ناجح،
ساعات األوالد، ساعات االحتيجات املادية، وده مش وحش قوى
ابعلى شرط ما يبقاش فيه آذب آتري، يعىن ما يبقاش على حس

حاجات تانية غالية قوى، ميكن يعرفوها وميكن ما يعرفوهاش،
إحنا ما نفحرشى إال ملا نشم الدخان، احنا واقفني ستاند باى

وربنا يسرت، مش انت, ال بنبالغ ىف التلصيم، وال بنفحر آتري 
  ان شاء اهللا حا تتجوز قريب زى ما قلت ىل 

  أيوه،  :فتحى فراج.د

احدة واحدة، وما تفحرشى آتري منعالربآة، برضه و :حييى.د
  األول

  ربنا يسرت :فتحى فراج.د

  .وال يهمك :حييى.د
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