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التدريب عن بعد
سنة، دخل املستشفى من سنتني 27هو عيان عنده : تيسري.د

نيجريى اجلنسية، آان بيدرس آداب اجنليزى ىف االزهر وآان داخل
زى حالة بارانويا أو فصام بارنوى، آان فيه موقع ملغنيه
على النت وبيعمل شات عليه وآده، وبدأ يعتقد إن فيه

اقع،مؤامرة يعىن داخل فيها أطراف تانيه جوه النت وىف الو
وإن املسألة هلا عالقة باملغنية دى، وآالم من ده، وده آان

هو قعد حواىل شهر ىف املستشفى وخرج. سبب دخوله املستشفى
تقريبا املوضوع ده متصلح شوية، يعىن فضلت بس فكرة ان
املغنيه دى هلا صلة باملوضوع، وإنه متأآد ان آان فيه يعىن ىف

حماوالت للخبطته، لكن آل الشات آالم مابينه ومابينها، وان
االطراف التانيه اللى آان متصور إم مشرتآني ىف حكايته
بعدوا، و بقى شايف ان هو آان عيان يعىن وانه من قلقه من
املوضوع ده بتاع الست دى، آل احلاجات اللى آان بيفكر فيها
ساعة التعب آانت غلط، وبعد خروجه من املستشفى آان برضه

مش حاسس ان انا طبيعى، مافيش حاجه حمدده،لسه بيقول انا 
 لكن انا مش باستمتع باحلاجات، مش قادر استمتع باحلاجات 

 انت بتشوفيه من سنتني : حييى.د

 آه : تيسري. د

 فني : حييى.د

 ىف العيادة : تيسري.د

 عندى : حييى.د

 آه وابتدى معانا اجلروب آمان ىف العيادة برضه: تيسري. د

 تني دول جنح ىف دراسته؟ وىف السن: حييى.د

 جنح: تيسري. د

 وصل إليه؟ : حييى.د

 اخترج دلوقىت : تيسري. د
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 اخترج من آلية إيه؟ : حييى.د

ما هو طبعا، مش آان ىف املستشفى، وبعدين عالج: حييى.د
فردى، وبعدين عالج مجاعى، وولد متغرب، ونيجريى، ومش عايزه
يبقى فيه العواطف دى، هوا إيه اللى جد جديد عشان

 تعرضيه؟ 

 أل، الطرح ده موجود طول الوقت : تيسري. د

طيب احنا حنعمل ايه دلوقىت، ماهو حايرجع بلدهم: حييى.د
، إحنا بىن آدمني عايشني ىف واقع،!ح، فيها إيه يعىن؟بالطر

ميكن آان الزم تعملى حسابك أآرت شوية عشان إنت عارفة
ظروفه، وإنه مش مصرى، وإنه مسافر مسافر بعد ما خيلص
بعثته، يعىن املسألة باينة زى الشمس إن هلا اية، وإن

التوقيتالنهاية مش بإيدنا قوى، يعىن احلالة حمددة املعامل، و
 مش ىف إيدنا زى ما يكون مصرى قاعد هنا، مش آده وال إيه؟

 أيوه : تيسري. د

ما من هنا تيجى ضرورة احلسابات وظهورها بوضوح: حييى. د
ىف التعاقد من البداية، وإننا ما ننساهاش مهما توثقت
العالقات، التعاقد ىف احلاالت اللى زى دى الزم يكون حمدد املدة

، أل الزم املشاعرتاخد خرب أول بأول، وإذا نسيتمش بس بالكالم
نفكرها، يعىن أنا مثال ملا بيجيلى واحد ىف أجازته السنوية
بيشتغل ىف السعودية، وأجازته تالت أسابيع أوشهر، الزم أحط

 ده ىف حساىب حىت لو ما مسيتشى اللى انا باعمله عالج نفسى، 

 سنواتأيوه بس ده آان مقيم ىف القاهرة : تيسري. د

ده يلزمك أآرت بالوعى بالنهاية، ماهو حايرجع: حييى. د
"طرح"حايرجع، يبقى آنىت تعملى حسابك إنه حايرجع بالـ 

ويسافر، على" طرح"بتاعه ده، وال يعىن هو حيسيبلك الـ 
دى، اهللا يساحمه فرويد" طرح"فكرة أنا ما باحبشى آلمة 

بوخ، هى عالقةرماها لنا واستحليناها، وملا ترمجناها بقت أ
محيمة بني البشر، تتسمى حب، تتسمى، ود، تتسمى اعتمادية
تتسمى حنية، هى وظروفها، مش ضرورى يعىن إنه بيطرح
العواطف اىل آانت عنده جتاه أهله وهو صغري، بيطرحها علينا
بدال منهم عشان حنلها أحسن، دى بعض جوانب اللى بيجرى

كاية، إحنا دلوقىتبينا وبني عيانينا، بس مش دى آل احل
بنتكلم ىف عالقة الواقع، باملرض، بالتحسن، باالعتماد على
املعاجل، بعواطف املعاجل مع العيان، دى آلها حاجات موجودة
دلوقىت، يبقى حنرتمها ونتكلم ىف إيه هوه التصرف اللى مينع
أآرب آمية من اآلالم واملضاعفات مع النقالت الضرورية ىف ظروف

إنك ما عملتيش حسابك، دى تيسريما بلومكيش يا أنا . العالج
مرحلة حا تتعلمى منها إنك ما تنساقيش وراء التحسن ىف
األعراض، وتنسى تنتبهى ملراحل تطور العالقة، مث إنك آان
عندك فرصة أآرب ختفف من حرارة العالقة بينك وبينه، مش
بتقوىل إنه دخل اجلروب سنة حباهلا، ما هى دى آانت فرصة إن

 .أفراد اموعة ميتصوا حبة من العواطف دى
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 يعىن أعمل إيه دلوقىت؟: د تيسري

، يعىن عايزانا احنا نعمل إيه بعد سنتني، وجايةحييى. د
تتكلمى وباقى من الزمن أسبوعني، فيه حاجة امسها تليفون،
وده أظن بينظموه بفلوس ىف بالد بره، وده أحسن، مش بس عشان
إنت بتضيعى وقتك وده حقك، لكن ده بيخلى العالقة أآثر

 موضوعية، وأآثر رمسية، 

 العلمية تبقى ازاى؟يعىن من الناحية : تيسري. د

، هوا احنا بنكتب شروط الطالقتيسريجرى إيه يا : حييى. د
وال إيه، قلنا هو ممكن يبعتلك وتروحى راده عليه، وميكن
حبيب القلب يرجع يكمل دراسته ىف مصر ما حدش عارف، أنا
باهزر طبعا، يعىن باتكلم جد زى ما انِت عارفة، أنا شايف

األوىل، وده مش عيب، إذا ما آانشىإن موقفك إنساىن بالدرجة 
عشان عواطفك احلقيقية، إللى هى ثروتنا جبد، ورامسالنا
برضه، يبقى عشان جهدك وفرحتك وحرصك إن التحسن اللى مت،
اللى خلى بىن آدم يتقلب من واحد فصامى وبيخرف، لواحد

هوه ده شوية يا بنىت؟ زى أى أم. ناجح، وطيب ومتعاطف آده
مثال يا شيخة، الكالم عن املوضوع هبذا الوضوحابنها بيهاجر 

بيدى طعم للمهنة، حىت لو ما شفتيش العيان ده تاىن خالص،
ده بيساعدك إنك ما تستخسريش عواطفك ىف واحد عيان تاىن

 . حاتعاجليه بعدين، زيه أو مش زيه، إحنا بشر

احلالة دى فيها حاجه واضحة وحمددة، مش حانقدر نعمل
، احلاجة دى هيه إنه مسافر بعد أيام، هوهفيها حاجات آتري

شهور مثال آنا اتكلمنا احسن من آده، أما خالل 3لو قاعد 
أسبوع او اتنني فبصراحة أنا استغربت بتطرحى احلالة ليه ىف
.الوقت ده، ميكن عشان تتونسى بينا، حاجة زى آده، وده حقك

 وال إيه؟ 

 الـ اإلشرافهو انا آنت طرحته قبل آده هنا ىف: تيسري. د
علشان قصة احساسه ان هو خمتلف، ومش قادر يستمتع دى،
وحضرتك آنت قلت اا حكاية ماهلاش حل سريع، وإن انا أخليه
يعمل نفس احلاجات اللى هو بيعملها بس بـطريقة خمتلفة،

 .واحدة واحدة، بس ما جنحناش قوى

 ؟طيب وىف اجلروب بيعمل إيه؟ قصدى آان بيعمل إيه :حييى. د

آان يعىن طول الوقت ىف اجلروب، يعىن آان فيه: تيسري. د
مشكلة برضه، هو أحيانا آترية آان ممكن يبقى قريب قوى،
ويشوف، لكن ما بيعملش عالقة، حىت إنه استمر فرته آترية

بص للى انت: بالشكل ده مع إن احنا بنرآز معاه، ونقول له
آويس،بتكلمه لو مسحت، وآده، هو ىف الفرته االخريه عامل شغل 

 يعىن فرقت معاه 

احلمد هللا، هو قعد سنتني معاآى قعد منهم ىف اجلروب: حييى.د
 قد ايه؟ 

 سنه: تيسري. د
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 انت معاآى مني ىف اجلروب : حييى.د

 دآتور أسعد : تيسري. د

، قصدى ىف...، والال أقول لك ما فيش لو. ...لو: حييى.د
احلاالت اللى جايه، أما يكون فيه عالقة بتنمو بالشكل ده،
وعارفني الواقع، وتوقيت النهاية، ممكن تباصى لزميلك شوية
عواطف، يقوم بدور ُمخفف، تقوم ملا تيجى اللحظة اللى زى دى

ه؟ هو أثناءتالقيها متر أسهل عليكى وعليه، مش آده وال إي
 فرتة اجلروب آنت بتشوفيه عالج فردى برضه؟ 

 آه : تيسري. د

 آان بيقعد قد ايه ىف آل مرة ىف اجللسات الفردية: حييى.د

 . ...تلت ساعه، ربع ساعه َحَسْب: تيسري. د

اتكلمتوا ىف املوضوع ده اللى انت بتطرحيه دلوقىت: حييى.د
 مع زميلك بعد اجلروب أول بأول 

 ساعات  :تيسري. د

 وبعدين؟ : حييى. د

بس فيه حاجة تانية عايزه أقول حلضرتك عليها،: تيسري. د
هوا دلوقىت بيحس حباجه يعىن زى تقل آده ىف مؤخرة رأسه،
وبيقول ان ده من بعد ما خرج من املستشفى موجود وانا
اعتربت ان دى حاختف شوية شوية مع الشغل ىف اجلروب، إللى حصل

تشري(ل انا حاسس انه ىف حاجه زى تقل هنا إا بتزيد، بيقو
 . بتشدىن لألرض) اىل خلف رأسها

 السؤال بقى؟ : حييى.د

السؤال االوالىن انا مش فامهه قوى: هو سؤالني: تيسري. د
 احلاجة دى، وخايفه يكون ىف حاجه تانيه انا مش فامهاها 

 حاجه تانيه زى ايه؟ زى ايه يعىن؟: حييى.د

بس ماالقيتش ان ليها أى حاجه يعىن انا فكرت: تيسري. د
 .تنفع، يعىن ما فيش مرض حمدد أعرفه يفسر شكواه دى

شوىف اما اقولك، املريض النفسى ده له جسم زى أى: حييى.د
واحد عادى، واجلسم بيعيا بأى مرض، برضه زى أى واحد عادى،
مش معىن إنه مريض نفسى يبقى آل ما يظهر عليه وجع، وال

، نروح الزقينها ىف حالته النفسية بسرعة،..ورم، وال وال
خصوصا لو آانت بتزيد ما بتنقصشى زى ما انت بتقوىل، إحنا
دآاترة والزم نبقى مصحصحني طول الوقت لكل احتمال، على شرط
ده ما يعطلنيش عن مسرية العالج األصلية وحيِّود بيا الناحية

له سنتنيالتانية، بس إيه اللى فكرك باملوضوع ده وهو بقا
 زى ما بتقوىل، من ساعة ما خرج من املستشفى 

 يعىن : تيسري. د
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أنا ما زلت بارّجح إن الشكوى دى داخلة ىف احلالة: حييى.د
النفسية، إمنا ده ما مينعشى إىن أعمل له أى فحوص تساعدىن
على حسم األمر خصوصا قبل ما يسافر، بس بالنسبة لإلشراف

شايف إن ظهور هذا االنشغال دلوقىت تيسريوتدريبك أنا يا 
بالصورة دى له داللة خاصة بالنسبة للى آنا بنقول عليه،

 يعىن بالنسبة لعواطفك حنوه، ومسئوليتك، وآالم من ده

 يعىن إيه: تيسري. د

  تيسريجرى إيه يا : حييى. د

هوا أنا اقدر: السؤال التاىن، عشان الوقت: تيسري. د
 عني دول اعمل ايه ىف خالل االسبو

 هو انت بتحبيه الظاهر : حييى.د

 آه : تيسري. د

طيب خالص خليكى حبيه ما هى ثروة اهه، ثروة حبق: حييى.د
وحقيق، إحنا فامهني إن الثروة إننا نتحب، الثروة األهم
واألمجل إننا حنب، صحيح الفراق صعب بس، واحنا بىن آدمني، بعد

والناس، آل ده ماسنتني من العشرة، والنجاح، واموعة، 
يهونشى إال على ابن احلرام، مش آده وال إيه، حىب يا شيخة وال
يهمك، آله لصاحل البىن آدمني اللى حبق وحقيق، أنا شاعر إن
عواطفك دى مع عيانك ده جيدة جدا، انه يسافر ده فراق
حقيقى مش هزار، يعىن السماح لنفسك إنك انت تنشغلى بسفره

ضه، ده شىء إنساىن، مش ضرورى ان احلبلصاحله ولصاحلك ده بر
يرتتب عليه حاجة حمددة، هوا نفسه حاجة حمددة،ومفيدة، لكل
األطراف خصوصا ىف املواقف الواضحة آده، ربنا خلقنا مبواصفات
بشريه ما يصحش ندور على تربير هلا أآرت من آده، ألا خلقة

ب، يبقىربنا، يبقى ّملا نستعملها ىف مكاا، زى مثال إننا حن
خري وبرآة، احلكاية مش عايزة تفسري تاىن، مش ضرورى ندور على
قصص وحواديت، وطرح وما طرحشى، ورومانسية ومثالية وخيبة
قوية، ىف النهاية اما نيجى نالقى ان عواطفنا مازالت زى ما
ربنا خالقها، يبقى خري وبرآة، دى ثروه ألى حد، إنه حيب،

الناس مارست حقوقها إا هى وبعدين حا يتحب غصنب عنه لو
رخرة حتب، حا حتب مني؟ ماهى الزم حاحتب اللى بيحب، يبقى حا
ييجى عليه الدور يبقى من الكوتة بتاعة حب الناس اللى
حواليه، أنا عارف إىن شطحت شوية، بس ساعات باحس إن

 .احلاجات دى أبسط من إننا نصعبها من غري مربر

 يعىن أعمل إيه؟ : تيسري. د

حبيه يا شيخة، قريب بعيد، هوه وغريه،!! اهللا : حييى. د 
وربنا يرزق، وينفع بينا خلقه، بس برضه خلى بالك إوعى
تفتكرى إن دى مثاليه وال آالم من ده، إنت اللى آسبانة، دا
انا بيتهيأ ىل العكس، بيتهيأ ىل إن اللى احنا بنحكى عنه

ل ىب األمر إىنده هو عكس املثالية على طول اخلط، دا انا وص
لقيت إن ار ما الدنيا تزنق مع الواحد يتوآل على اهللا وحيب 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1889



 19I04I2008א – אא

حد آدهه بالعافية، من غري ما يقوله ومن غري ما يطلب منه
حاجة، يعىن الواحد حيب وخالص، يعىن هو ضرورى يعىن ياخد مقابل
وال يبقى احملبوب قدام عينه؟ مادام ربنا خلقنا بنحب، حنب

 ..بنجوع وناآل ناآل، فيه أبسط من آده،يعىن زى ما خلقنا 

احلاجات دى على فكرة بقت بعيدة عن وعى الناس خالص، مع
أا بديهية، أنا مش ببالغ، يبقى حصل حاجة ىف خلق اهللا
خلتها بعيدة، إحنا مالنا، عيانينا يستاهلوا، وعايزين

ملا تفكرى ىف عمقها ممكن تالقيها تيسريده، عالربآة، إنت يا 
ابسط من التعقيدات االخرى، حىت لو ترتب على جمريات الواقع
آالم زى اللى أحنا شايفينها عندك وغالبا عندى، ىف خربتى
أآاد أجزم إن الزمن داميا ىف صاحل الصحة مهما آان هناك ىف

 . حاالت حمدودة عكس ذلك

 وبعد

أعرض اإلشراف هكذا بدونمازالت أغلب اآلراء تفضل أن 
عنوان وبدون تعليق، مع إىن واهللا عندى تعليقات مهمة جدا،
إمنا ندعها للحوار إذا سأل سائل عن أشياء حمددة وردت ىف

  .اإلشراف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1890


