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אא−488 א، א، )44(אמ،

 تعقيب على املقابلة":سامح"حالة

 :مقدمة

 : بتساؤل يقول  أينا نشرة أمس 

ىف نفسك  -هكذا–هذا الصىب   ماذا ميكن أن تثريه حالة
 ؟ ) خاصة لو آنت طبيبا أو معاجلا(

قيقية بالأن تشفق عليه وعلى ما آل إليه شفقة ح ·
 حدود؟

 أن حتبه ألنك تقدر ظروفه وتشعر مبأزقه جدا جدا ؟ ·

أن توصى به أهله أآثر ليزيدوه رعاية وعطفا ألنه  ·
 حيتاج ذلك؟

أن تسارع بوضع الفتة تشخيصية ألن العرض الفالىن مع ·
 العرض العالىن يربران ذلك؟

حيتاجه من مهدئات عظيمة  أن يستتبع ذلك أن تعطيه ما ·
الذى حترك ىف) بديله -قدميه(لتهدئة داخله ) يورولبتاتن(

مريضا بعيدا  االجتاه اخلاطئ، مث قفز فجأة يفرض نفسه فيحيله
عن الواقع، تعطيه ما تيسر من ذلك لتهمده حىت تزول

 األعراض، ويزول معها ما يزول؟ 

وأنت" االعرتاف"أن حتاول البحث عن بداية جديدة متنحه  ·
، مبا ىف ذلك ما آل إليه"مبا هو"ادقة لقبوله تكابد حماولة ص

ىف هذه املرحلة باللجوء إىل احلل املرضى بعد املسار املنحرف ؟
  

هى ما   -آبداية –رمبا تكون هذه احملاولة األخرية (
 )االحرتام أمسيناه 

أما آيف يكون ذلك ؟ فهذا ما سوف حناول بيان بعض
طفات املقابلة معمن خالل التعليق على بعض مقت جوانبه 

 املريض الىت نشرت بكاملها يوم األربعاء املاضى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3738
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 مقتطفات من املقابلة مع سامح

دخل سامح حنيفا باهتا مهمال مالبسه قليال، حاىن الظهر( 
 )واضح   وينظر لألرض بشكل ثابت

 سامح  :حييى .د

 نعم :سامح 

 صباح اخلري  أقعد ياحبيىب على الكرسى، :حييى .د

 صباح النور  :سامح 

الدآتور حييى بعد أن يهم األخري من على الكرسىيصافح ( 
 )سامح ظل مطأطئا رأسه    لتسهيل املصافحة عرب املكتب، خاصة وأن

 سامح  إزيك يا :حييى .د

 أنا آويس احلمد هللا :سامح 

....... 

 داليا بنت طيبة  الدآتورة  آرت خريك، :حييى .د

 آه ، قوى قوى، بنت حالل :سامح 

رب العاملني، ربنا يبارك هلا، إنت عارف إهنااحلمد هللا  :حييى .د
 عارف إهنا متجوزة وال ما قالتش لك؟   متجوزة وهى صغنطوطة آده؟

 أل :سامح 

إنت خمبية عليه ليه؟ ورى) للدآتورة داليا،( :حييى .د
طلعى إيدك على املكتب إنِت مكسوفة؟  له الدبلة ياشيخة،

 اجلواز عيب؟  هّوا

 ة ؟ ما انا قاعده معاه بقاىل آام يوموإيه املشكل :داليا .د

 أنا شفت الدبلة حضرتـَك :سامح 

   طيب امال بتقول لسه ما اجتوزْتشى ليه ؟ :حييى .د

 ما خدتش باىل وانا بارد :سامح 

دبلة!! يبقى متجوزة وال مش متجوزة ؟ أل وإيه  :حييى .د
 فيها أملاظ   دبلة!! إيه 

 احلمد هللا  :سامح 

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

 :التعقيب

نشرةترآنا هذا املقتطف مطوال هكذا، برغم وروده مفصال ىف 
، لنعرض أن االحرتام الذى سنحاول أن2008-12-17األربعاء 

نتكشف أبعاده، والذى بدا من خالل التساؤالت أنه الطريق إىل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3739
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بدايٍة ما، ال يتأتى بإعالن االحرتام باأللفاظ ابتـداء، بقـدر
قق بعضه مبثل هذه البدايات الىت ترفع الكلفة ،ما ميكن أن حت

وتعامل املريض باملثل، وتـتكلم ىف خصوصـيات محيمـة، ىف حـدود
 .املتاح 

أثناء املقابلة ىف األسبوع املاضـى، حـاول األسـتاذ أن يفهـم
مستوى تعليم مريض أو   الزميلة مقدمة احلالة أال تكتفى لتقييم

و حىت على حصوله على شـهادةحىت حمو أميته على فصله الدراسى، أ
عامة، نظرا ملا آل إليه حال التعليم ىف مصر، والختبار ذلك عند

سامح شيئا ما، وآان املقصود   سامح، قام األستاذ بطلب أن يكتب
هو التحقق مما حصله حىت اإلعدادية بعد الشك السالف الذآر، لكن

ليها بعدهذا الطلب تفتق عن ظاهرة هلا دالالت إآلينيكية نعقب ع
 :على الوجه التاىل    عرض مقتطف منها

 : املقتطف

مع االعتذار للتكرار ألنه ال ميكن التعقيب عليه إذا آتب(
 )بأآمله

 يالال يا سامح ورينا آده إآتب أى حاجة :حييى .د

 ) يعطيه ورقة وقلما(

 ...بس خطى :سامح 

خطك إيـه وبتـاع إيـه، هـوا احنـا  إستىن بس، :حييى .د
 ياراجل اآتب هنا   خلط؟بنحّسن ا

 ماشى أآتب إيه يادآتور :سامح 

 أى حاجة :حييى .د

 أآتب قرآن؟  :سامح 

يكتب سامح فينظـر الـدآتور(زى ما انت عايز،  :حييى .د
باسم اهللا ، ما شاء اهللا، واهللا خطك أحسـن مـن....) فيما آتب 

 خط الدآتورة داليا، طب اآتب امسها بالكامل

 ما اعرفوش: سامح 

 إسأهلا يا أخى:   حييى.د

 طيب يادآتورة داليا حضرتك إمسك الدآتورة داليا إيه :سامح

 الشافعى  داليا :الشافعى  داليا.د

 داليا إيه؟ :  حييى.د

 داليا الشافعى :سامح

بأن يطلب من سامح أن يتجاوز جمـرد ينتقل طلب الكتابة 
ميكـن الرجـوع إىل التفاصـيل ىف   (آتابة أمساء، بل مجلة مفيدة 

 )نشرة يوم األربعاء املاضى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3740
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 "سامح يشرب اللنب"  )يكتب( :سامح

 .....................مث بعد إحلاح 

 سامح يأآل الطعام وميشى ىف األسواق  :سامح

ده الـنىب عليـه!!! ياولـد    وميشى ىف األسواق؟ :  حييى.د
الصالة والسالم هو اللى آان بيمشـى ىف األسـواق، أآتـب مجلـة

 فيها داليا

 حاضر :امحس

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

 داليا) يكتب واألستاذ يتابعه: (سامح 

 ......... :  حييى.د

 تشرب :سامح

 أله خليها تشرب حاجة تانية، دى متجوزة  ) متدخال( :   حييى.د

 تشرب الببسى داليا) يكتب( :سامح

 ........... 

الكالم اللى انت آاتبه  يا بىن،...يا سامح  :  حييى.د
سبع سنني، إآتب آالم آبري بقى بتاع  عندهده يكتبه طفل 

 سنة، مثال آالم فيه حب وحاجات آده 17واحد عنده 

 حب وحاجات آده ؟ ؟ :سامح

 قصه مثال ؟ ..: يعىن :  حييى.د

 " ) قصة" سامح يكتب آلمة (

جرى إيه يا جدع انت، الدآاترة حايقولوا عليك :حييى.د
حدوتة، يعىن راح،   اآتب   ، ، يا واد) آالم من بتاعهم..... (

بالش: فقالت له    مث قبـّلها ىف عينيها،   مث وجدها  ذهب، َخرج، 
 دى البوسة ىف العني تفرق ، آالم من ده،   تبوسىن ىف عينيـّا

 )سامح آتب مث رفع رأسه( 

 إقرا اللى آتبته : حييى . د

 "  خرج مث عاد إىل البيت " : سامح

 عاد قوام آده؟هوه مني اللى خرج و :  حييى.د

 سامح : سامح

 أنا آنت متوقع آده برضه :  حييى.د

 خالص ؟ : سامح

 خلصت القصة بقى آده خالص ؟  :  حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   3741
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 ايوه خلصت :سامح

خرج مث عاد إىل أحسن حاجه واهللا، بال وجع دماغ،  :  حييى.د
البيت، باقول لك انا آنت متوقع آده بصراحة، يالال سوا

امح خيرج ومايعودش إىل البيت، ونشوفس  نكمل القصه بس خنلى
 حايروح فني

 مني :سامح

 سامح  :  حييى.د

 خرج مث عاد إىل البيت) بالكالم وليس بالكتابة( :سامح

هو حايفضل يعود  ما خالص ماهو عاد مرتني، :  حييى.د
شوف خرج وما ترجعهوش البيت،  يعود ؟ مش آفاية مرتني؟

 "يتعاد إىل الب"وآمل احلكاية من غري 

 بعد آده حايروح فني؟ :سامح

أنا ماىل، هو خرج وبس، وانا مانعـُه إنه يرجع :  حييى.د
البيت، إنت تكمل بقى وشوف حايروح ىف أهنى حتة، يالال امال

   ورينا

 مث خرج تاىن  بس، :سامح

ماهو خرج وماعدش إىل البيت، حا خيرج تاىن من :  حييى.د
!!!اخلروج، اهللا 

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

إنت!!! ياخرب   )ىف الورقة، ويقرأ صامتا  حييى. ينظر د(
 إنت رجـّعته البيت تاىن؟  بتهبب إيه تاىن؟ إنت بتكتب إيه؟
سامح خرج مث عاد إىل البيت  إنت عارف إنت آتبت إيه؟ آتبت
اهللا خييبك، مش احنا إتفقنا  مث عاد إىل البيت من غري ماخيرج،
 عتها بنخرج فيه مش قادرين،إنه عاد إىل البيت، ومن سا

آاتبها مث عاد إىل البيت، مث عاد إىل البيت، مش ده  رحت انت
 اللى انت بتعمله بالضبط بعياك ؟

 : التعقيب 

بالرغم من أن هذا املقطع آان ملعرفة مستواه الدراسى ،
وهل هو جييد الكتابة والقراءة، إال أنه يبدو أن هذه

هرت ظاهرة مهمة، ىف هذه احلالةالتجربة ميكن أن تكون قد أظ
وعموما، فبجانب ما ميكن أن نستنتجه من احتمال ما يسمى

، ولو أن هذا ليس مؤآدا لصعوبة املوقف ، فإا"فقراألفكار"
، وأيضا هذ احتمال ليس هو"النكوص"أظهرت درجة ما من 

 األهم،

تصورت شخصيا أن هذا التصرف آتابة ميكن أن يكون رمزا 
 In and out program "برنامج الدخول واخلروج" ملا نسميه

وهو برنامج منائى مهم، سبق أن أشرنا إليه ىف يوميات  
 فالنمو ال) هنا مكررا لكننا نراه مناسبا وقد يكون(سابقة، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــ"  يــــوميــــــــا "   3742
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،)وغريه(يسري ىف خط مضطرد، وإمنا هو يسري متبعا هذا الربنامج 
حني يكون ضلعمبعىن أنه يرتاجع ليتقدم، ويكون النمو إجيابيا 

أآرب من ضلع الرجوع) للواقع، لآلخر، لليقظة(التقدم لألمام 
، فإذا حدث العكس، فإننا)الرحم، االنغالق ىف الذات، النوم(

ما، حنو آهولة أو تدهورنعترب ذلك بداية ىف العد التنازىل 
أما إذا تساوى الضلعان طول الوقت، فهو توقف النمو الذى

، إذ تصبح احلياة"اضطراب الشخصية"يظهر عادة فيما يسمى 
 ، "سكربت ُمَعاْد"جمرد 

هذه التجربة، الىت ظهرت بالصدفة، أظهرت لنا آيف أن مث
نزوع ىف هذه احلالة إىل تغليب ضلع الرجوع بشكل حلوح، فهو

لسامح أن خيرج، حىت أعاده إىل -ىف آتابته -مبجرد أن مسح 
أن خيرج أصال، فإذاالبيت فورا، حىت أنه أعاده ذات مرة دون 

، وجدنا أن2008-12-16رجعنا إىل املشاهدة األوىل ، الثالثاء 
انطواءه داخل حجرته ليل ار، يرجح تفسري ما ذهبنا إليه

 . من خالل هذه التجربة الىت جاءت باملصادفة بشكل ما 

 : املقتطف

تتابعت املقابلة بعد ذلك حىت وصلنا إىل منطقة احلديث عن
املنحرفة الىت أشرنا إليها سالفا، وهنا طلب خربة القهر

سامح أن ينهى املقابلة بزعم أنه يريد أن يذهب ليتناول
، وقد شكك)آانت الساعة مل تتجاوز الثامنة صباحا(إفطاره 

 :األستاذ ىف هذه الرغبة، آما يلى 

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

فطر، بتقولإنت عاوز تروح ت   طيب اختار بقى، :   حييى.د
نعمل إيه؟ نصدقك وتصدق نفسك، وال نشوف إيه اللى   يعىن آده،

يعىن من آرت أآلك   ؟)ىف اللحظة دى بالذات(خالك تقول آده 
  ينظر(سامح خالص، إنت خاسس جدا    إنت مابتاآلش يا   ياخْى،

 إنت مابتبصليش ليه يا سامح   ،)سامح إىل األرض أآثر فأآثر

 )دون أن يرفع رأسه(ضرتك أهه حل  ماهو أنا باصص :سامح

آنت بتبص وزى الفل، إنت  إنت ىف أول الكالم :  حييى.د
 ليه مابتبصليش دلوقىت؟ إيه اللى حصل ؟

....................  
مث ينتقل احلوار إىل تناول طبيعة العالقة الىت وصفت

 حتديدا" باالحرتام"

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

 ؟؟" احرتام"ىن إيه يع  عارف يا سامح :  حييى.د

 آه :سامح

وميكن حنب  أنا قلت لك آلمىن علشان حنرتم بعض، :  حييى.د
بعض ومها االثنني عندى زى بعض، احلب واالحرتام، ما فيش واحد

 من غري التاىن، إيه رأيك ؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   3743
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 حاضر يادآتور :سامح

يعىن إيه بقى اللى انا  اهللا حيضرلك اخلري، :  حييى.د
 ه حنرتم بعضباقوله ده، يعىن إي

 يعىن أنا أحرتم حضرتك علشان حضرتك أآرب مىن :سامح

ينفع؟    طيب وهو أنا حاحرتمك ازاى مع إنك أصغر مىن؟ :   حييى.د

 أله :سامح

أنا برضه آنت متوقع إنك حاتربط اإلحرتام :  حييى.د
 بالسن وميكن باملرآز

 آه باملرآز :سامح

ما احرتمكشى  وانت صغري وماعندآش مرآز ، يبقى :  حييى.د
 بقى وال إيه ؟

 آه :سامح

 آه ازاى؟ ازاى مااحرتمكشى، وليه ؟ :  حييى.د

 أله ، طبعا ما حترتمنيش :سامح

ملا تبقى تكرب  أستنَّـى آام عشر سنني آده  يعىن :  حييى.د
 ويبقى عندك مرآز عشان احرتمك

 ماهو أنا حاخد الدبلومة :سامح

 ماتبقاش حمرتم؟  ،من غري ما تاخذ الدبلومة :  حييى.د

 آه من غري ما آخذ الدبلومة مابقاش حمرتم :سامح

 جمرد إن ربنا خلقك تبقى حمرتم ؟    ما ينفعشى، دا :   حييى.د

 : التعقيب

ليس باعتباره مسة) وعموما(أتعامل مع االحرتام هنا 
، تتمحور حوله ما)وجدانا أساسيا(أخالقية، وإمنا باعتباره 

باملعىن الناضج" احلب"، وأحيانا "العالقة باآلخر"نسميه 
املسئول، وقد وجدت صعوبة شديدة ىف أن أربط ما يسمى احلب، مبا

يقفز إىل" احرتام"أقصده باالحرتام، إذ أنىن مبجرد أن أذآر آلمة 
مفهوم أخالقى فوقى عادة) آما حدث وحيدث مع سامح(وعى املتلقى 

ذخرية عالجيةاالحرتام الذى أعنيه هنا، والذى أتصور أنه . 
،القبول الكلىخصوصا ىف حالة مثل حالة سامح ، يشمل 

والقدرة على، والوعى باللحظة، )العدل(، واملعاملة باملثل
له آل   "حمرتما"ىف وعيك بشكل ما ، " اآلخر"وحضور هذا ، الرتك

آل هذا   ،حالة آونه غائبا عن ناظريك هنا واآلنهذه احلقوق، 
يث ال ميكن حتليله إىل مفرداته آماحيدث بشكل تلقائى معا، حب
، من هنا خيلو االحرتام)على ما يبدو(فعلت أنا هنا حاال مضطرا 

من الفوقية، والفرجة، واالستعمال، والشفقة، والتضحية، ورمبا
 .من بعض أنواع احلب الساخن
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أنا آسف ، لكنه استطراد عفوى، يبدو شديد الصعوبة، مع
 :وصل لسامح بشكل ما ، دعونا نرى أنىن تصورت أنه قد يكون قد 

 : املقتطف

بس... واشتغل،   ما هو أنا لو اسيب الدبلوم :سامح
 اجليش حايطّب عليا 

يضع يده على رأسه قرب عينيه وهو مطأطئ، وآأنه خيفى(
 )هبا عينيه

هوه انت حاحتط ىل إيدك على راسك ليه؟ هو.. :  حييى.د
 رتمك من غري دبلومه؟هوه ماينفعش أح: فيه مشس؟ آنا بنقول

 ...ناس بتشتغل وبتبقى ىف الشارع  مافيه :سامح

رد علّى األول، هوه ما ينفعش أحرتمك علشان :  حييى.د
 ؟ربنا خلقك زى ما خلقىن

 أله ينفع :سامح

ربنا خلقك  طيب نبتدى آده وبعدين تـُفرج، :  حييى.د
وانت ليك حق ما دام اختلقنا، وانا ىل حق زيك،  وخلقىن،

 نبتدى آده، وبعدين نشوف

أنا مالياش حقإنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا  :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغري هو اللى ليه حق   دا! بقى ؟   إزاى ده :   حييى.د
 إزاى مالكش حق يابىن؟   عند الكبري إن الكبري ياخد باله منه،

 : التعقيب

املواثيقحنن نتكلم آثريا عن حقوق اإلنسان، ونرآز على 
املكتوبة، مث حني نتكلم عن حقوق الطفل نرآز أيضا على

اآتشفت بعد هذه. التعليم والصحة واحلماية وما إىل ذلك
ماأنا "املناقشة عند سامح، وهو يؤآد وهو ىف عز مرضه أنه 

تصورت أن هذه هى القاعدة عند آثري" ليش حق عند حد أآرب مىن
ال ينبغى أن يلغيه أنك بأن لك حق،من أطفالنا، إن الشعور 

ال حتصل عليه، طفال أو ناضجا، إن حرمانك من تفعيل واقعى ملا
، ال ينفيه، أعتقد أن هذهيتطلبه حقك إمنا يؤآد حقك هذا

طبيعة بشرية، تبدأ مع الطفولة، ولكنها ال تصل إىل الوعى
بسهولة، إا نقطة بداية أن تكون بشرا، فلم يقطع الكائن

لتاريخ الطويل هباء، وإمنا ليكون إنسانا آمااإلنساىن هذا ا
أراد له احلق تبارك وتعاىل ، ورمبا هذا املوقف هو ما يكمن

أن حق االحرتام هو قائم ردوراء تأآيدىي لسامح طول الوقت 
 .أننا ، هو وأنا، خلقة ربنا

لعلك ال حظت آيف ربطت بني تلك اخلربة البشعة وبني
ات حتمل وظيفة اعرتاف مشبوه مع أو، حىت هذه اخلرب"االعرتاف"

بدون وظيفة اللذة، لست متأآدا، لكن رمبا هذا ما جعل آلمة 
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تقفز ىل وأنا أفسر طول مدة املمارسة واحتمال"االعرتاف"
حني تقمصت األطفال وأنا أآتب هلم  اشرتاآه ىف املوافقة اخلفية، 

أراجيز الفطرة ، أآدت على حقوقهم على لسام ىف أرجوزة
3-10-2007 نشرها ىف الدستور يوماحلقوق احلقيقية، وقد سبق 

 :، فأقتطف منها ما هو مناسب حلالة سامح 

 إىنِّ خلقة ربنا: حقى انا حبق وحقيق

 أنا: للى خالىنىف ا  يبقى مش من حقى أفّرط

 بس ده مش حقى وحدى

 ما هو عندك زى عندى

*** 

*** 

 آنا حقى ، وانت برضه ، مثلي خالص

 إىن اآون وّياْك وفاهْم، 

 وانت باِصْص ... 

*** 

 حقى إىن أعيش آما شاء ربنا

      يعىن بىن آدم ضعيْف،

 لكن قوى بينا آلنا

*** 

 أنا حقى أآون ياخويا حمرتم 

 شكلى واترِسْم ماْتِسجْنشى جّوا 

*** 

 حقى آل ما اخلـّص اىن أبتدى

 أهتدى  حقى إىن ّملا أغلط

*** 

 أنا حقى آخذ الفرصة واعـّبر

 أنا حقى أعيْد نظْر، وارجْع أفّكر

*** 

 ميكن يفيد،  ،"فهمى أسباب ما حصل"

 أبدأ من جديد  بس يفضل حقى... 
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*** 

 حقى إىن أآون بىن آدم وبس

 أحس  حقى إىن زى ما بافّكر،

*** 

 "أنا لّيا حق"حقى إن يكون صحيح 

 ورْق  مش هبْه من حد أو حتة

 : املقتطف

   نرجع إىل سامح، فنعيد آخر مجلتني مث نكمل

أنا مالياش حقإنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا  :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغيـّر هو اللى ليه  دا! بقى ؟  إزاى ده :  حييى.د
إزاى مالكش حق  الكبري ياخد باله منه،حق عند الكبري إن 

 يابىن؟

 ما هو آده بقى وخالص :سامح

 الناس تكرب إزاى وترتىب إزاى؟  آده وخالص إزاى؟ :  حييى.د

 إذنك يادآتور علشان حاروح أآمل فطارطيب بعد  :سامح

 ماجتيب الفطار هنا :  حييى.د

 أله :سامح

 أله ليه :  حييى.د

 جعلشان أنا قاعد حمرو :سامح

أول ما  آه ، قول آده بقى،!! قاعد حمروج  :  حييى.د
أنا فاقسك،  ياْد  تقول عاوز أفطر،: بيزيد احلرج، هـْب 

 مش آده؟   بس حمروج،  إنت عاوز تقعد معايا،

 أنا عاوز أقعد مع حضرتكأيوه  :سامح

ما أنا عارف، فا بتقول عاوز افطر وتتحجج :  حييى.د
 بأى حجه آده

 صح :سامح

 مجيل  واهللا لو قاصدها تبقى  صح ؟ :  يىحي.د

 ده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم :سامح

 عليه الصالة والسالم ، سيدنا حممد ماله؟ :  حييى.د

 أله ده هو اللى فيه الصفات ديه :سامح
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صفات إيه اللى قلناها ديه ىف سيدنا حممد، :حييى.د
 عليه الصالة والسالم

 ةهو اللى مجيل شوي :سامح

 دا مجيل آتري، بس انت  هو مجيل شوية؟ ...  :  حييى.د
 مجيل برضه

 مش حابقى أحسن من حضرتك  أله أله، :سامح

 وهو أنا مجيل :  حييى.د

 آه :سامح

 :التعقيب

نالحظ هنا بدايات متنوعة للعالقة العالجية ، ومبجرد أن
بدأت شعر خبطر االقرتاب، وطلب الذهاب ليتناول إفطاره، لكن

للمغادرة ،  مرار احلوار آشف آيف تواآب هذا االستئذاناست
 مع رغبته أن تستمر املقابلة

هنا له وضع خاص، فغالبا هو ال يشري إىل "اجلمال"تعبري 
نعيدوإمنا يشري إىل هارمونية الكل، ونوع احلضور،   الشكل،

 آخر سطرين مث نكمل

 : املقتطف

 أله أله مش حابقى أحسن من حضرتك :سامح

 وهو أنا مجيل ؟ :  حييى.د

 آه :سامح

ينظر سامح ىف( طيب متشكرين يارب خيليك ،  :  حييى.د
إحنا  أله ماتغطسشى تاىن اهللا خيليك،  )األرض ، وينحىن أآثر

 أعزم عليك عزومة بس صعبة   ماصدقنا بصينا لبعضينا،

 !!علّى انا ؟ :سامح

 حاعزم عليك إنك ختف :  حييى.د

 !!علّى انا ؟ :سامح

 : التعقيب

يؤآد مدى" علّى انا"نالحظ أن تكراره التساؤل التعجىب 
رؤيته لعدمية وجوده، وآأنه ليس من حقه أن يشارك ىف أخذ

 رأيه حىت فيما خيص أهم ما هو حاضر من أجله

 : املقتطف

 حاعزم عليك إنك ختف :  حييى.د

 ماشى :سامح
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 :التعقيب

أن ترفض رد سرعة املوافقة هنا مشبوهة، لكن ال ميكن
املشارآة ىف اختيار احلل(الشبهة، إن احرتام إرادة املرض 

هو الذى يربر) املرضى بواسطة مستوى ما من مستويات الوجود
ويسمح بقبول املشارآة ىف إرادة الشفاء، هكذا وهبذه
املباشرة، والتنبيه التاىل بأن اختيار الشفاء صعب هبذه

 السرعة حياول آشف هذه الشبهة

 : ملقتطفا

 باقول لك صعبة :  حييى.د

 صعبة إىن أنا أخف ؟؟ :سامح

برتوح  آه طبعًا ، ختف يعىن حاتالقى نفسك يا :  حييى.د
وانت  املدرسه علشان اجليش يبقى سنتني بس، يابرتوح تشتغل،

إنت عاوز ترضع وتقعد ىف البيت، ومع  العاوز ده وال ده،
عاوز أعزم عليك  ل، أنابتتني  ال برتضع وال بتاآل، وال  ذلك

نشوف حاجة تنفع مع  إن املرض ده مانـْـفـِْعـِشى، فيالال
 الدآتورة احللوه دى، 

 : التعقيب

األسلوب املتبع ىف معظم احلاالت الىت تتوثق فيها العالقة
وحتتد البصرية، ميكن أن) ولو من أول مقابلة(العالجية ، 

آان قد حقق بعضيعلن من خالله فشل احلل املرضى حىت إذا 
أهدافه من االنسحاب أو التخلى ، أو بعض األهداف اإلجيابية

مثل هذه(من االحتجاج أو التوقف عن احنرافات مل تعد ممكنة 
، أقول إن آشف فشل احلل املرضى هكذا بطريقة مباشرة،)احلالة

هو الذى يسمح هبذه املباشرة، أعىن دعوة املريض الختاذ قرار
، وهذا قد يفسر استجابة"عزومة اخلففان"اء العالج حنو الشف

 . املريض مع رؤيته الصعوبة

== 
مث ينتقل احلوار إىل املنطقة احلرجة بشأن القهر املزدوج

 )من الداخل واخلارج(

 : املقتطف

يابىن الدآتورة داليا قالت لنا  بصراحة... :  حييى.د
شوية حاجات آده صعبة ، لقيت نفسى صعبان علّي من اللى

 اللى والد الكلب دول عملوه فيك،  ده، صعبان علّى  حصل
 صعبان علّى جبد  بقلة األدب ديه،

 ...، آه..آه :سامح
عاوز اقف معاك يا أخى، من دلوقىت، إنت ما :  حييى.د

 تقدرشى متسح آل د ه لوحدك ؟

أيوه صح بس مها فيه ناس منهم شغالة ىف املدرسه دلوقىت :سامح
 .....حد ينفع، مش عاوزين أى حد ينفع إال مها،  مها مش عاوزين... ،
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 يا سامح :حييى.د

 نعم :سامح

 أوى  أنا موجوع من احلكايه دى :  حييى.د

 موجوع ؟ :سامح

 آه :  حييى.د

 أله ألف سالمه :سامح

 : التعقيب

مل يصدق سامح أن الطبيب ميكن أن يتأمل معه أو له ، ورمبا
ألف"اص، فبادر أنه يشري إىل أمله اخل  تصور أن الطبيب

 :، لكن الطبيب أآمل"سالمة

 : املقتطف

عارف ليه موجوع، أنا خايف أضايقك أآرت من :  حييى.د
 آده، إمنا حاقول لك، واللى حيصل حيصل، ماميكن يا سامح

 والد آلب  عندهم نسخه تانية من الفيلم ده، دول

 آه صح :سامح

 مافكرتش ىف احلكايه دى؟ :  حييى.د

قبل آده وأنا ىف  ه أنا فكرت ىف احلكايه دىأل :سامح
 حسيت إن فيه حاجه آده ىف بطىن  احلمام باعمل محام،

 حاجة إيه ؟ :  حييى.د

 حسيت إن فيه حاجة آده حاتيجى بس مفيش حاجه جت :سامح

 حاجة إيه اللى حاتيجى :  حييى.د

 حاجه زى ولد مثال أو أى حاجه :سامح

 ولد إيه منني :  حييى.د

 ولد منهم مها اإلثنني :سامح

 حاجييلك ىف احلمام :  حييى.د

.......... 

 حاجييلى ىف احلمام ده وأنا باعمل محام... آه، :سامح

 من بطنك؟  حسيت إن حاجه حاتيجى منني؟ :  حييى.د

 أيوه :سامح

 حاتولد يعىن؟ :  حييى.د

 آه :سامح
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)مع األوالد دول(هو آان بيحصل احلاجات دى  :حييى.د
  يابىن ؟  آاملة

 آه :سامح

 آل مرة ؟ آل مرة؟  :  حييى.د

 آه :سامح

 ماآانشى بيوجع :  حييى.د

 آان بيوجع ساعات :سامح

 ساعات ساعات  آنت عاوزها :  حييى.د

 أله  :سامح

 ساعات ساعات يعىن :  حييى.د

 ده غصب عىن :سامح

 ساعات ساعات :  حييى.د

 ساعات ساعات إيه حضرتك :سامح

 عاوزآنت :   حييى.د

آان برضايا األول قبل  ساعات حضرتك آه، :سامح
 36مايقولوا الصور ىف الكامريا والكامريا فيها 

 : التعقيب

ألول مرة يقر سامح أن املسألة آانت برضاه، ولو أنه حدد
هذا الرضا ىف املرحلة األوىل فقط، لكن ليس بالضرورة أن تكون

من احملتم أن تكون هذه هى احلقيقة، وحىت لو آانت حقيقة فليس
قد وصلت إىل وعيه ظاهرا، فقد يكون الرضا والرغبة قد
اختفيا بعد ذلك ىف داخله، ومن مث أصبحا يثريان ما أمسيناه
القهر الداخلى الذى آان عليه أن يقاومه جنبا إىل جنب مع

 .القهر اخلارجى

 : املقتطف

 باقولك إيه :  حييى.د

 نعم :سامح

  الكالم اللى احنا بنقوله ده عاوزين نربط :  حييى.د
أقدر أحرتمك، حىت لو آنت ساعات آنت  باإلحرتام، هوا انا

 عاوز احلاجات دى، غصنب عنك يعىن ؟

 آه :سامح

ما هو ما  يا ريت يابىن ده يوصل لك بصحيح، :  حييى.د
إذا آنت انا باحاول اقبلك أو أصاحبك، الزم اعمل آده

  ه، ومع ذلك أديىن باحاولوانا عارف آل د) اقبلك واصاحبك(
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أنا باحرتمك وموجوع  يا بىن قدامك إننا نتصاحب، اهه 
معاك، مش مسألة صعبانية، أنا شخصيا مش فاهم إزاى باتكلم
بالشكل ده، حىت بصراحة وانا باتكلم باحاول اصدق نفسى،

 وعايزك تصدقىن، إنت مصدقىن؟

 أله :سامح

 : التعقيب

باحاول اقبلك، أو: "لمث(واضح أن الكالم املباشر 
، هو خماطرة قد") أنا باحرتمك وموجوع معاك.." ، أو"اصاحبك

تفقد الكالم قدرا من فاعليته، لكن أن يعرتف الطبيب أا
مسألة صعبة، حىت أنه نفسه وهو الذى يقوهلا ال يكاد يصدق
احتمال صدقها أو حتقيقها، رمبا تكون هذه املصارحة هى الىت

آبة احلوار، حىت أنه رفض تصديق الطبيب، سواءمسحت لسامح مبوا
 .تصديق حماولته، أو تصديق أنه حياول أن يصدق نفسه

ليس من املفروض أن يبدو الطبيب أمام مريضه أنه متأآد من
إن إعالن احلرية والصعوبة والعجز بصدق) أبو العريف (آل شىء 

منيسمح للمريض باحلرآة واملشارآة بدال من التلقى والطاعة 
 .سلطة تبدو واثقة طول الوقت من آل شىء، حىت لو آانت علمية

 : مث يستمر احلوار

 : املقتطف

طيب ماشى، أنا مصدق إنك مش مصدقىن، إمنا اللى :  حييى.د
 إيه ؟  حمرتم أعمل ىف ده  حصل إن وصلىن إنك

 أله أنا مصدق حضرتك :سامح

 مصدقىن إن إيه :  حييى.د

 إن حضرتك حمرتمىن :سامح

حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك، :حييى.د
دقيقة واحدة  )يغطس بوجهه إىل األرض أآثر(واللى عاجبه، 

دقيقه  سامح اهللا خيليك ما تبعدش،  اهللا خيليك، والنىب يا
 واحده علشان تصدق ميكن إذا ما صدقتشى آالمى، تصدق وشى

 : التعقيب

ه الطبيب وهو يعلنهذا الطلب من املريض أن ينظر ىف وج
باأللفاظ أمورا صعبة، يصلح أآثر مع املرضى الذهانيني ورمبا

االحرتام،(صغار السن، إن التواصل ىف هذه املناطق الصعبة 
حيتاج أآثر من قناة تواصل ىف) والتصديق، واالعرتاف، واالقرتاب

 نفس الوقت، وتبادل النظر وقراءة الوجه بعض ذلك

 : املقتطف

 ..حىت حصل  ،آه صح :سامح

حىت لو" رمبا آان يشري إىل تساؤل الطبيب احملرج بقوله (
 .........."، اللى حصلانت آنت عاوز 
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إنت حمرتم وخالص، حمرتم غصنب  خالص اللى حصل حصل، :حييى.د
 عنك، إيه رأيك؟ 

 تعبري حمرتم غصنب عنك، حيتاج وقفة هنا

 : التعقيب 

در خارجى ميثل آيانا راعيايبدأ االحرتام باالعرتاف من مص
حازما، لكنه سرعان ما حيتاج إىل أن حيرتم الشخص نفسه، أن
يعتز حبقه ىف الوجود، ىف االعرتاف، فإذا تنازل الشخص عن ذلك

ىف البداية، مث تنازل بالتعود، مث تنازل -عادة–مرغما 
للصعوبة مث تنازل عقابا للذات آما نفرتض ىف هذه احلالة ،

أن يبدأ استعادة االحرتام من خارجه آما حياولفهو حيتاج 
أنا"، هو نقلة من " إنت حمرتم"الطبيب هنا، وقول الطبيب 

غري(، ليصبح االحرتام هو حق وصفة املريض اآلنية "أحرتمك
 مبوقف الطبيب وحدة) املشروطة ىف هذا السياق

مث يؤآد الطبيب اجلانب احملتمل أن حيل بوعى سامح إذ آيف
ما، وآيف ميكن أن حيرتمه الطبيب برغم ما حدث، وبرغميكون حمرت

اعرتافه الضمىن أنه آان مشارآا، ويبدو أن الطبيب قد التقط
 هذا الظن فأآمل 

 : املقتطف

 حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك :حييى.د

 خلى بالك ، احلكاية مش صعبانية ) مث(

 : التعقيب

واالحرتام،) الشفقة(لصعبانية التنبيه هنا للتفرقة بني ا
هو صعب أيضا، ورمبا يكون صعبا أصال على الطبيب أو املعاجل،
وال يكفى توضيح الفرق باأللفاظ هكذا، وإمنا ميكن ممارسة
الفرق باحلرص على معاملة املثل، ومواصلة احلورا بشكل أو

أى عن العالقة الىت" احلكاية"بآخر ، الطبيب هنا يتكلم عن 
بينه وبني سامح ، لكن سامح أخذ احلكاية على أاتتكون 

 : اخلربة املمرضة السالفة الذآر فقال

 : املقتطف

 احلكايه انتهت من زمان ؟ :سامح

أل ما انتهتش وال حاجه، احلكاية لسه جواك، :حييى.د
 زى اخلراج املدود...... 

 وانا ؟ :سامح

 إنت موجوع ؟ :حييى.د

 جوايه ىف بطىن؟ :سامح

أل أنا مش باتكلم على اللى بطنك، ده حا نرجع له :حييى.د
   .الولد اللى خفت لينزل وانت بتحزق   بعدين، أنا ما باتكلمشى عن
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 ليه ؟ هو أنا فيـّا ولد؟ :سامح

 ما دام قلت يبقى نصدق،  أنت اللى بتقول؟  مش: حييى.د

 : التعقيب

عادة، وعند معظم األطباء، تعامل مثل هذه املعتقدات
ال دا ما فيش حاجة ىف بطنك ، ده انت بيتهيأ لك(لنفى ، با
هو أن) وىف غري هنا(، لكن األسلوب الذى ننتهجه هنا )إخل..

حىت لو) أن نأخذ املريض على قدر عقله: ليس (نبدأ باإلقرار 
آان املريض هنا جاهز لقبول اإلقناع الظاهرى، ذلك ألن ما

ة جسدية هنا،يشعر به املريض هو ما يشعر به، وهى لغ
وترمجتها أو حقيقتها هى أنه يشعر هبا، وهلذا أصر الطبيب

 بأن يعرتف حبقيقيتها، مث يرآنها على جنب آما قال 

 : املقتطف

 حاضر يا دآتور :سامح

اخلربه اللى بتوصفها دى   يا رب حضَّرك اخلري يا ابىن، :حييى.د
  ا حل،الزم نصدقها ونشوف هل   مش هزار، إنت حاتألف ليه؟ يبقى

ماجاش من إهنم  جت منني، جه، جه اإلحساس ده يعىن وانت بتحزق، 
   .ملا ناموا معاك فبقى جواك ولد ، ميكن جته من املخ، وال حاجة

 صح :سامح

حانشوف هلا حل سوا، بس انت عمال تقول صح صح، :حييى.د
 هوا إيه اللى صح ؟

 حانشوف هلا حل ؟،  :سامح

نا وانت وداليا، قصدى إنتأ  سوا، باقول سوا، :حييى.د
 وداليا وانا

 آه حانشوف هلا حل سوا :سامح

  حمروج وعاوز افطر  مش عايزين بقى حكاية :حييى.د
 . وبتاع، مش آل ما نقرب تبعد، وتقول عايز افطر

 وعشان ماآذبش عليك ، احلكاية صعبة قوى : ..........حييى. د

 : التعقيب

أا موافقة حقيقية،بديهى أال نأخذ موافقة سامح هكذا آ
موضوعية، رمبا هو يوافق لعدم الفهم، ورمبا هو يوافق من باب
الطاعة، ورمبا هو يوافق حبدسه الذهاىن األقوى، ورمبا هو يوافق
للحرص على استمرار العالقة البادئة، هلذا، فإن تدارك الطبيب
بالتأآيد على صعوبة املشورا جاء هنا للتنبية على احتمال أن

املوافقة سطحية أو لعلها موافقة على شىء آخر، مث إن تكون
املبادرة بتوضيح الصعوبة برغم موافقة سامح، هى لتؤآد أن
املهمة ليست مهمته وحده، وال هى مهمة األطباء فقط، لكنها
مهمة مشرتآة، وآل هذا يشري إىل هذا النوع من العالج الذى يشرتك

 فيه املريض إجيابيا، ومن البداية، 
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 "احلكاية صعبة قوى " يتواصل احلورا من سامح معلقا على أن مث

 : املقتطف

 صعب ؟ أنا هّوا  :سامح

ده هوه اللى  اللى احنا بنعمله ال إنت مش صعب،:حييى.د
 صعب صعب

 صعب أوى، صعب أوى أوى ؟ :سامح

 أوى :حييى.د

طب ياخد  ياخد وقت؟  يعىن ممكن ماخيلْصشى على طول؟: سامح
 أنا أقعد ىف املستشفى آتري؟ وقت يعىن 

الصحوبيه واالحرتام مها   ال أل مش املسألة املستشفى؟: حييى.د
وعلى   اللى صعب، اللى بنقوله ده بياخد وقت على ما نصدقه،

 سامح،  بياخد وقت يا    ما نستحمله، وعلى ما نستفيد منه،

 : التعقيب 

التأآيد على الوقت والتوقيت هنا شديد األمهية حىت ال
تصبح املسألة مناقشة وإقناع، العالج هو عملية إعادة تشكيل

فقط إعادة تأهيل، هو بداية لرحلة منو جديدة، وآل  وليس
 .منو حيتاج لوقت ممتد

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

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

 : املقتطف

 أنا حاقول للدآتورة داليا إيه :سامح

  ص ىل،بس تبص هلا زى ما بتب  قول هلا أى حاجة ،: حييى.د
يبقى  وملا تيجى تكلمها تبص هلا،  وملا تيجى تكلمىن تبصلى،

بتحرك راسك ما بيىن وما بينها، ناحية اللى بتكلمه، يبقى
 ابتدينـا، 

 ما انا مش عارف أقول إيه للدآتوره داليا :سامح

زى ما انا بانكشه،  أنكشيه يا دآتورة داليا، :حييى.د
حرتام اللى باحكى عنه ده،هو انا صعب إن أنا أحرك فيكى اال

خلقة ربنا، أصل أخاف أطلبه منك) حاجة طبيعية(مع إنه 
يطلع ىل حب ماللى بدأتى بيه، وصعبانية وشفقة وآالم من ده،

سامح حمتاجه بصراحة، أنا مش رافض املشاعر دى،  مش ده اللى
آل شويه أشك ىف  انا  بس مش هى اللى هيه هنا ودلوقىت،

 ون باآذب وإىن مش قد الكالم ده، عارف يانفسى، واخاف الآ
أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن: سامح أنا باحرتمك ليه، عشان 

 .حاجة عشان إنت مكافح
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 :التعقيب

ىف التدريب، ال ينبغى أن ينبه املتدرب على نوع املشاعر
األصلح للعالج، ألا ال تستدعى باألمر، وال هى موقف أخالقى،

ألستاذ للزميلة األصغر يتضمن اعرتافوهذا التنبيه من ا
يشجع  األستاذ بشكه حىت ىف تلقائية مشاعره هو، مما قد

- ال شعوريا –الزميلة املتدربة أال تبادر بالتقمص أو الزعم 
مبا ال تعيشه فعال، مث إن الطبيب قد التفت إىل املريض مباشرة
دون أن ينتظر تعليقا من املريض، لشرح أآثر ملا وصله من

 .حماولة سامح مقاومة القهر اخلارجى، والداخلى ، باملرض

 : املقتطف

سامح أنا باحرتمك ليه،  عارف يا......... : حييى. د
 .أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن حاجة عشان إنت مكافح: عشان 

 !!!أنا مكافح ؟؟ :سامح

 وخايب ىف الشغل  خايب ىف املدرسة،  إنت صحيح :حييى.د

 فح يف إيه بقى؟ مكا  امال :سامح 

بصراحة ىف إنك عييت، يعىن بعد اإلهانات دى واللى :حييى.د
والرعب، والتهديد، قمت رافضها آلها حىت  حصل، والرغبة،

 . بالعيا 

 آه :سامح

أه إيه يا شيخ، هوا احلكاية إيه، دانا باقول :حييى.د
زى ما اآون أنا نفسى مش فاهم قوى، تقوم تقول  الكالم ده،

 آه ؟

 : تعقيبال

اعرتاف آخر من جانب الطبيب باحلرية، وحتفظ معلن خوفا من
املوافقة السطحية من املريض، دون رفض احتمال موافقته

 الفعلية

 : املقتطف

 يعىن أستمر ىف احلكايه اللى أنا فيها دى :سامح

طبعا، ما انت ما  أله احلكايه الوسخة، أل،: حييى.د
 وما بيعيوش اقدرتش تستمر، فيه ناس بيستمروا،

 آه :سامح

فبيتهيأ ىل العيا ده هو اللى  إنت رحت عيان، :حييى.د
بس احلكاية تبقى صحيح آفاح لو  أنقذك، تبقى مكافح وال أله؟

جوه  مكافح عملت حاجه جوه وبره،  آملنا سوا سوا، إنت
وبره، قعدت حتارب جامد، وبعدين تعبت اتكسرت، إمنا

 .للى بره مااستسلمتش، ال للى جوه، وال
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 :التعقيب

ُيظهر هذا املقطع أسلوب املواجهة بطرح فروض: مرة أخرى
على املريض مباشرة، وباأللفاظ،) السيكوباثولوجى(اإلمراضية 

وهو أمر غري مضمون النتيجة، وال نعرف قدر ما يصل منه
للمريض، لكنه عموما ال يضر، وقد يصل بعضه، أو ينفع مؤخرا

سامح التاىل يدل على أنه مل يلتقط حني نعود إليه، تساؤل
 :، فسأل "بره و جّوه"حكاية 

 : املقتطف

 جوه وبره ىف الشارع ؟ :سامح

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

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

    :احلوار حىت يعيد الطبيب شرح ما يقصده من جديد قائال   يستمر 

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

، يعىنىف إنك عييت) يا سامح إنت مكافح(بصراحة  :حييى.د
والرعب ،  اإلهانات دى واللى حصل، والرغبة،  بعد

 . والتهديد، قمت رافضها آلها حىت بالعيا 

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

مث يتطور احلوار حىت يتساءل سامح عن السبيل للخروج من
 : ورطة املرض

ده أنا على آده  ياه بس أنا أطلع منها ازاى؟ :سامح
 ممكن ماطلعش؟

دام ربنا موجود، وعايزنا زى ماأله، عندك، ما : حييى.د
  ميه،  يبقى الزم حاتطلع ميه  خلقنا، يبقى حاتطلع ونص،

 أصل ربنا ده بيحب اخلري، وإننا نرجع زى ما خلقنا

 ربنا يقول للشئ آن فيكون :سامح

 بس بيهيأ األسباب، واحنا أسباب، مش آده وال إيه؟ :حييى.د

تك يكون سببيعىن واحد زى حضر  آه بيهيأ األسباب، :سامح
لشفايا والدآتورة داليا والدآتور عمرو ودآتور أسامة

 تقريبًا وآل الدآاتره املوجودين

 تكون سبب ىف شفاك  وانت وانت، إنت :حييى.د

 أنا أآون سبب ىف شفايا؟ :سامح

بس آده بقينا فرقة، مخسة اهم باسم اهللا ماشاء اهللا، :حييى.د
وبيهيأ األسباب بقينا رايح فني بقى ما دام ربنا بيحب اخلري

    .يبقى ما تقدرشى ترقد ىف اخلط بقى   مخسة، مش واحد وال اتنني،

 ما اقدرشى : سامح
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 31I12I2008א – אא

 محد اهللا عاالسالمة  :حييى.د

قراءة اية احلوار مع سامح، حيث –ملن شاء  –برجاء (
آانت هذه اجلملة األخرية نوعا من حماولة تثبيت أى قدر يعلن

 )رحلة الشفاء" بداية"

 وبعد

سوف نعرض لبعض ما) الثالثاء القادم(ىف احللقة األخرية 
 جاء ىف املناقشة الىت دارت بعد املقابلة

 مث التعقيب العام

آما نرجو أن نربط بني جانب من هذه احلالة وبني حالة
-12-28 األسبوع املاضى األحدالتدريب عن بعد الىت عرضناها 

2008  
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