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 :ت���ة

 الع�ل%ة  ال)ل	�%&%ة  رسة"ال��ا  ارت!ا ا  وأك��  ت��	�ا  أقل   ع�الً   –  ذ�نا  �ا  –  أر�عاء،  ول  ال	�م،  ن���
 ال)><  سل1لة   م9  ال�ال=  ال)>اب  م9  ) 46(  ال4الة  ن��  ف��اصل  ال�ف1ى”،  “العالج  ه�  +%�ا  وخاصة
 األم�   4F>اج  وال  ،”عل�ه  اإلش�اف   خالل  م�  ال�ف�ى  العالج  معال�  
ع� “"ع��ان   صCرت  ال>ي   ال@�?

على   تCل  قC  معالP  أO  ح�رنا  وأن�ا  ،الM%M4%ة  األس�اء  هي  لL1%  ال�>عالK	9  أس�اء  أن  إلى  ال>��Jه  إلى
 أو   خ�Sته  أو  م�4>ه،  م�ل  في   ��F  قC  مF   9ف	C  "�ا  ال�1اح  بهVا  ل)�مه  وش&�ا  ل4ق�قه  اح>�اما  صاحSها
 !عالجه

**** 

 )46( ال$الة:

   (2)االس�76ار  وأه7�ة ال6ــ4َّخـَـل،  وج�عة ال.غ,، أش(ال

مCرسه   فى  هى  شه�،  وام  س�ه  لىح�ا  م9  لى  ح�ل>ها  ح[�ت\  س�ه  16  ع�Cها  ب�L  هى: د.م�وة
على   جای!اها  انL  والCتها  هى  م�ة،  م9  أك>�  اإلش�اف  فى   ه�ا  قCم>ها  أنا  و�L    ق�O،  الغال		9  م9  لغات
 ال�Cرسة  فى زم	ل>ها ب�L و�	9 ب	�ها حdلL ما عالقة  أساس

 ؟   ام س�ه فى هى: د.A$@ي

 ثان�O  أولى  ی�ازO  ما: د.م�وة

  "?؟ دO  العالقة نع�ا جاب>ها ووالCتها: د.A$@ي

Cه،  ان>4ار  م4اوالت  زO   وم4اوالت  نف1ها  ب>عّ�ر  إنها  >	�:  تان%ة  أع�اض  +%ه  كان: د.م�وة   CیCته 
 م�ض  ادعاء زO  حاجة أو  لل4الة جC1نة زO  +%ه  Fع�ى  وVا، "&Vا n%انة تق�ل ش�Jة ل و��ضه أك>�،

 ب�ضه  م�ض ده ه� ما ل%ه؟ م�ض ادعاء س�	>%ه: د.A$@ي

انF   Lع�ى،  آه : د.م�وة  Cات  تق�ل  تقع�Sالً   لل� تع�ل   أو  عل	ها،  Fغ�ى  وانn  L%انة،  إنها  الفdل   فى  م
Cه،  زO   وحاجات  عل	ها  ب%غ�ى  إنها  Lانال�هP   نف1ها،  ب>ع�ر  وانF  Lع�ى،  الCSاFة،  فى  >	�ة  األع�اض  
لها دO ال4اجات فى  واحCة واحCة م�	�ا إح�ا 

 ال4[�ر؟ فى م�>��ة هى: د.A$@ي

 جCاً  م�>��ة  أی�ه،: د.م�وة

سنه   16ندها  هى بنت ع
حضرتك حولتها لى من حوالى  
سنه وكام شهر، هى فى  
مدرسه لغات من الغاليين قوى

كان فيه أعراض تانية كتير:  
إنها بتعّور نفسها ومحاوالت  
زى محاوالت انتحار كده، 
تهديد أكتر، وبرضه كل  

شوية تقول عيانة بكذا وكذا،   
يعنى  فيه زى جسدنة للحالة أو  

مرض حاجة زى ادعاء  

كانت تقعد تقول للبنات مثالً  
فى الفصل إنها عيانة، وكانت  
يغمى عليها، أو تعمل إنها  
بيغمى عليها وحاجات زى كده



 م�>��ة؟ ب>@ل	ها اللى هى أمها عل�ان وال ب�ف1ها م�>��ة: د.A$@ي

 معاFا،  عالقة  +%ه  "قى  Cه  شه�ر  خ�?  ح�الى  مF  9ع�ى  أع>قC  "?  والCتها، عل�ان  األول   فى: د.م�وة
LانأحCاث   ع9  معل�مات  تOC   إنها  خالp  راف[ة  انL  األول   فى  هى    ت	%Kى،  ب>ع�ز  اللى  هى  و

وما    ش�Jة،  تف>ح  اب>Cت  ال�قL  مع  ل)9   نف1ها،  دO  "الL�S  عالق>ها  تفاص	ل  فى  ح>ى  ح%اتها  فى  ةمع	�
Lة  زال� عل	ها،   قایالل\   مu  أنا  حاجة  +%ه  تق�ل  ب>قعF   Cع�ى   ده،  فى  واض4ة  وهى  ال4اجات  ب!عt  م4>ف
 معاه،   خ�اقات  +%ه  ال�قL    �ل  جCاً   س	vة    عالقة  هى   ب�الCها،   عالق>ها  هى  دO  ال4اجة   إن  ش\   ع�OC  وأنا

 جCاً  ف�%ع رفt وراف[اه

انL إFه؟ أخ!ارها صFCق>ها دO "الL�S وعالق>ها: د.A$@ي  Lه؟ وصلFإل 

 "عt  م�dر9J  دO  سى  +%ه  إن  م9  ال4&اFة  اك>�فL  وأمها  جامCة،  مCاn!ات  ف	ها  كان: د.م�وة
 وCه  ع�Jان	9

 دO  ال4&اFات ع�ف  أمها غ	� حC  +%ه وهل: د.A$@ي

 Fع�ى  ت4ق	x  زO   وع�ل�ا   ال�Cرسة،   فى   واش>)�ا  ع�ف�ا   ال>ان%ة  الL�S  أهل   اFة الCS  فى   ه�ا: د.م�وة
 .وCه األهل "إش�اف "عt ع9 ی!عCوا ال�S>	9 أن االتفاق وتP دO،  وأهل دO أهل وجاب�ا مCرسى،

Cه؟ على العالقة وان>هL: د.A$@ي 

 ال>ل%ف�نات   "?  ف[ل   Fع�ى  ل!ع	C،  "ع	C  م9  ب	�هP   االتdاالت   ف[لL  "?  |اه�Jًا،  إن>هL: د.م�وة
tه، ال>ل)%&ات و�عC دل�ق>ى  لغاFة "عt مع ب	>�اصل�ا  ول1ه 

 ساعات   4  أو  3   ب>{ّ�ل  وساعات  بالوO،   ف	ها  بd4%ل   ساعات  ب�>ى  Fا  دO  ال>ل%ف�نات: د.A$@ي
 "ال�!�؟  بd4%ل اللى إFه ، Cه وحاجات

  خل%&ى،  أل  أح91،   إ"عOC  زF   Oع�ى  عادFة،  تل%ف�نات  Fع�ى  حاجة،   وال   ساعات  أر�ع  مu  أل: د.م�وة
Cه  زO  حاجات Fع�ى 

 ؟؟؟  "قى ال�1ال : د.A$@ي

  .وقف ان نف1ها تع��J  م�ض�ع شه�ر 4  أو 3 م�الً  ح�الى  م9 ه� ال�1ال: د.م�وة

 واحCة؟ م�ة فKأة؟ اخ>فى: د.A$@ي

 اخ>فى  و�عCی9 "ال>CرJج، قلّ : د.م�وة

 و�عCی9؟ : د.A$@ي

و�L ال�Cرسة، م9 ال>J�4ل ف)�ة ح&اFة بCأت شه�ر 3 م9 انف1ه تع��J ح&اFة وقفL ما "عC: د.م�وة
Lها  ل4[�ت\  دخل	ادة   فى  ب%�ت)�ل   الزم  أل  ب�ق�ل  �ا  واح�ا   ال�Cرسة،  م9  ت�4ل  عاوزه  انL  ع�ان  ال
 ت)�ن   ما  وزO   م��dة  انL  هى   ل)9  دO،  ال91   فى   دل�ق>ى  م9  "اله�ب  ال��اقف  ت4ل  مات>عل��ى  ع�ان
Lة فى ح[�ت\ أق�عFال�ها  

اللى   إن  أض�9  ل�ا  إال  ب�ه،  اللى  أغ	�  "اح!�ى  ما  أنا  ع�OC  عام  م�قف  ده  ألن  أ|�u،  ما: A$@يد.
 .ه�ب مات!قاش  ال�1ألة  ع�ان ی>غ	�، إنه فاFة م1>عC األقل  على أو اتغ	�، ج�ه

صاحS>ها  للL�S لل�ج�ع ال>ع�ض ف�ص  تقلل ع�ان ال�Cرسة تغ		� على وافقL ح[�ت\ �F&9: د.م�وة
Oد 

 فاك� مu  م>أكC، م�K uز،F: د.A$@ي

ت�4ل،   هى   إن  وافقL  وح[�ت\  تانى  ل4[�ت\  ب	ها  دخلL  ل�ا  وافق�ا،  ل�ا  اآلخ�   فى   ال�هP،: د.م�وة

يعنى بتقعد تقول فيه حاجة أنا  
مش قـاياللك عليها، وأنا عندى  
شك إن الحاجة دى هى  

عالقتها بوالدها، هى عالقة   
سيئة جداً طول الوقت فيه  

، ورافضاه رفض  خناقـات معاه
فظيع جداً 

عالقتها بالبنت دى صديقتها  
أخبارها إيه؟ كانت وصلت  
إليه؟

كان فيها مداعبات جامدة، 
وأمها اكتشفت الحكاية من إن  
فيه سى دى مصورين بعض  
عريانين وكده 

إنتهت ظاهرياً، بس فضلت   
االتصاالت  بينهم من بعيد  
لبعيد، يعنى  فضل بس  

وبعض التلكيكات  التليفونات  
كده، ولسه  بيتواصلوا مع  



 ح[�ت\  ع�C  م9  خ�جL  ل�ا  و�عC   حاقعC،  أنا  خالص   أنا  ل4[�ت\  قایله  هى  راحL  الل4�ة   نف?  فى
Lالمها،  فى  تانى  رجع>	�،  أصع<  الCKیCة  ل�Cرسةا   جCیCة،  ل�Cرسة  فعال  ح�لL  اآلخ�  فى  هى  "?    
 "�1افة س!ق�ها ه�ا ألن تل4قهP، حاتقCر مu إنها شCیC خ�ف ع�Cها  االول م9 وهى

 "قى؟  ال�1ال : د.A$@ي

 اتفاق�ا،  م9  أك>�  ال)�S	�ت�  على   تقعC  تانى  رجعL  هى  أن  ت�>)ى  بCأت  والCتها  أس�Sع  م9: د.م�وة
خ�%�   أح%انا  ب	ها  نف1ها  ب>ع�ر  "�{�ه،  م4>ف�ة  ىوه  الS	L  فى  ب	ها  ف�جLv  و�نها  معاها،  ت>@انx  و�Cأت
 . خ�%�

 ؟  إFه ع�لL وأمها: د.A$@ي

 ال�{�ه سLS4: د.م�وة

 تان%ة  م{�ه  حات�>�O  هى ما  <: د.A$@ي

 لها  إدتها الd!ح ی�م تانى هى ما أله،: د.م�وة

 !؟؟ إFه: د.A$@ي

 فاالم  حاجة،  نف1ها  فى  تع�لحا  مu  ل)9   ب	ها،  حات4>ف�  هى  إن  لها  وقالL  الL�S  لها  راحL: د.م�وة
 .لها أدتها

Cه م{اوO  ب%�	ل�ا دل�ق>ى ال�Sات ه�ا إس>�ى إس>�ى: د.A$@ي Oال91 فى   عاد  Oد 

  �Jلة   ف>�ة  م9   ب	ها  م4>ف�ة  وهى  دO،   ال�{�ه   ع�Cها   ذ�O   ل	ها  هى  إن  ب>ق�ل  هى: د.م�وة
على   لى  قالL  والCتها  تل%ف�ن%ة،  م&ال�ة  فى  والCتها  ب	9  وما  ب	�ى  ما  ان  ده  ال)الم  خالp،  وماب>1	Sهاش

األم   "?  تانى،  ال�{�ه  تCیها  هى   و�ن  حdل،   اللى  رف[L  أنا  +%ع�ى  تل%ف�ن%ة،  م&ال�ة  فى  ده  ال��قف
المها فى ت�جع ماقCرت�ى ال�اه� 

 و�عCی9؟ Fع�ى،: د.A$@ي 

ده،  عاألس�S   ام>4ان  ع�Cها  الL�S  إن  ال>��جى  مع  ورقة  لى  "ع>L  األم   فاتL  اللى  الKل1ة: د.م�وة 
"اّصه   راحL  وهى  م>غ	�ة  حاجة  ف	ها  هى  إن  ح1	L  أنا  علىَّ   دخلL  ما  أول   الL�S    ت�وحه،  راف[ة    و�نها
 م>غ	�ة  حاجة +ّ%ا أنى شافL ت)�ن  ما زO  هى Fع�ى ب%ه، ح1	L انا "اللى حL1 ب�ضه هى وال�اه� لى،

 إزاO؟  ع�ف>ى: د.A$@ي

 قعCت  فاالول  Fع�ى  ال)الم  تCSأ   اللى   هى   إن  حاولL  فأنا    إFه؟  +%ه  مال\   لى  قالL:  د.م�وة
،uمات>)ل�  Cة  "عJأت  ش�Cب  ،Pت4&ى،  ت>)ل  Pة  "الى   فى  أنا  ال�هFهى   ل)9   االم>4ان،  ح&ا  Lلى   حاك%ة  راح

تCیها   هى  إن  م�ها  ف{لLS   ج	Sها،  فى  معاها   إنها  فف�جLv  دل�ق>ى  ف	9  ال�{�ه  سأل>ها  فأنا  ال�{�ه،  قdة
 ده  على وأص�LJ أل4	L فأنا رف[L، فهى لى،

 ؟   إFه هى فع�ل>ى وأص�J>ى أل4	>ى: د.A$@ي

 وراء  م9  ات�4L  انا  وق�L   والCتها،  ت�Cه  إنها  م�ها   لLS  فأنا  ال�فt  على  أص�ت  هى: د.م�وة
وال�{�ه   ال�&><  م9  حات@�جى  مu  لها  وقلL   ال�{�ه،  تCی�ى  هى  إن  وأص�LJ  عل	ها  و !{LS  ال�&><،

ال��قف   فاس>��  أدیها،  ومF  L&1ع�ى  جامC  وم1&>ها  ح[�>ها  أنا  ال�فt  على   أص�ت  ل�ا  هى  ج	!\،  فى
 م9  ال�{�ه خCت ومام>ها ، م�dه وأنا ال�{�ه تCی�ى إنها وراف[ة  ح[�ى، فى  هى دقائx 6 أو 5 م�الً  ده

تانى،   أبCاً   ال�%ادة  حات%Kى  ومu  تانى،  ت��ف�ى  عاوزه  مu  إنها  وتق�ل  ت�%�   بCأت   !عاً   الL�S   ج	Sها،
 ب	ها  إش!ع�ا �ها أخVت  أهى ال�{�ه خالص و�ن

بعض لغاية دلوقتى

بس هى فى اآلخر حولت فعال  
لمدرسة جديدة،  المدرسة  
الجديدة أصعب كتير، وهى  
من االول عندها خوف شديد  
إنها مش حاتقدر تلحقهم، ألن  
هما سبقوها بمسافة 

من أسبوع والدتها بدأت  
تشتكى أن هى رجعت تانى  

الكمبيوتر أكتر    تقعد  على
من اتفـاقنا، وبدأت تتخانق  
معاها، وإنها فوجئت بيها فى  
البيت وهى محتفظة بمطوه،  
بتعور نفسها بيها أحيانا خفيف  
. خفيف

احنا الزم نتعرف على المجتمع  
ده، والطبقة دى، إذا  كانوا  
بيشيلوا مطاوى فى السن دى  
عادى يعنى وال إيه، وبعدين  

حدة  نتعرف على البنت وا 
واحدة، وعن معنى المطوى  
عندها، خصوصا إنها مش بتعور  
نفسها بيها أو بتهدد بكده  
عمال على بطال



 ل�الCتها نCه>ى  اللى إنL: د.A$@ي

 والCت\ إنCهى  لها قلL أنا: د.م�وة

 ت@u والCتها  ما قSل دول دقائx 6الـ: د.A$@ي

 م�ج�ده ووالCتها أل: د.م�وة

 ل\؟ إدی>ها ال�{�ة خCت والCتها  	<: د.A$@ي

 ب	ها  أح>ف� عاوزه أنا قالL والCتها: د.م�وة

 ؟  ى"ق ال�1ال  	<: د.A$@ي

له  ال��قف  فى غل{انه  أنا  إنى  غل�، ده  له ال��قف إن حاسة أنا ال�1ال: د.م�وة 

 إنL   ون>علP؟  "عt  ب�قابل  دام  ما  عای�  ه�  ما  زF   Oغل�  ال�احC  م��1ح  إن  اتفق�ا  اح�ا  مu: د.A$@ي
 أله؟ وال دل�ق>ى لC4  "اغل� ل1ه أنا إنى  عارفة

 ق�O  مF uع�ى: د.م�وة

 انى؟ ت  س�ال +%ه  	<: د.A$@ي

 ؟ معاها إزاO أك�ـّـل ال�انى ال�1ال: د.م�وة

ال91   ع9  ا+%ة   معل�مات  ماع�uFC  أن  Cه،  ب�ه  ب�ه  م9  مات>اخCشى  دO  ال4اجات  "�dاحة: د.A$@ي
فى  ام    عارف  مu  أنا  م�ال  Fع�ى  علّى،  جCیCة  ح&اوO   "اس�ع  ل�ا  م4>ار "ا"قى  Fع�ى  دO،   ال{!قة  فى   ده،

ام   دO  االج>�اn%ة  ال{!قة  ىوف  م�d،   فى  س�ة  16  ع�CهP  ال�%ه  Pمعاه  ،Oم{او  Oع�ى؟  عادF  ح>ى   وال 
 وخ�اج�  م{اوO   غاوO   م�ال  أنا  ب%@>لف،  ال�{�ة  مع�ى  و�عCی9  م{اوO،  معاهP  االوالد  م9  ال�%ه  فى  كام

اف�ح   ساعات  ل�!ة،  Fا  س�J�1Jة،  م{�ة  Fا  لى  KF	1F  >اف�  أحفادO  أو  اوالدO  م9  حC   ما  ول  وعd%ان، 
�ل  ع�OC  ده  اع�ف�ى  ما  أنا  ح�ات،  ف	ها  F&�ن   ل�ا  أك>�  "ال�{�ة�F  ،هFإ  Oلها  ب>!قى  حاجة  فأ   Cع�
ل)9   رحالت%ه،  ألس!اب  م{اوO   غاوO   أنا  ل�ف1ى  أق�ل   ساعات  غام[ة،   وداللة   |اه�،  مع�ى  صاحSها
ال�K>�ع  على  ن>ع�ف  الزم   فاح�ا  تانى،  مع�ى  لها  ی!قى  رحلة،  م	L  ت)فى  فاFة  م{اوO   ع�OC  أنا  "�dاحة

 الL�S  على  ن>ع�ف  و�عCی9  إFه،  وال  Fع�ى  عادO  دO  ال91   فى   م{اوO   ب%�	ل�ا  ان�ا   إذا  دO،  !قةوال{  ده،
على   ع�ال  "&Cه  ب>هCد  أو  ب	ها  نف1ها  ب>ع�ر  مu  إنها  خ�dصا  ع�Cها،  ال�{�O   مع�ى  وع9  واحCة،  واحCة
 مu   و�?  Cه  ال�{�ة  أخC  إن  ثP  وخ{�رتها،  اس>ع�الها  و �Jقة  وحCّتها  ال�{�ه  ن�ع  ن��ف  و��ضه  "{ال،

 ن�>غل  ال�ف�وض  إFه؟  ع�ل�ا  ی!قى  تان%ة،  م{�ه  ت�>�O   دقائx  خ�?  "عC  حات��ل   م�&9  هى  ما  ال4ل،  ه�ه
 ما  ب>ع�ر،  اللى  هى  م{�ة  ح&اFة  مu  ال4&اFة  و�عCی9  و�?،  نف1ها  ال�{�ة  فى  مu  "ال�{�ة،  عالق>ها  فى
 وخالص،   ال�{�ة   على  �تر  انL  فإذا  ال�{�ة  م9   ألع9  وحاجات  ال�{!خ  فى   ال1&اك	9   ع�Cها  ه�

 سهل،  مu  ده  الOC1K  ال>فاعل  و�عCی9  ف	ها،   ثقة  وأقل  أمها  م9  س�اح  أقل  و�J&9  امها،  زO   ع�ل>ى  ی!قى
ب�L،  مع  هى  وم�&ل>ها  عالق>ها  إن  مات�u%1  أله،  Cه،  صغ	�ة  ب�L  هى  ل�  ح>ى  قل�ا،  ما  زO   وم�v1ل%ة

Lده  ع�ل>%ه   اللى   إن   Cة  أخCلة  مJ�     ،Oل4[9 ا  ف)�ه  على   ه�ا  ق�   Oالعاد  Cب%اخ  Cه؟  قFال؟  ثان%ة  25    إ�  م
فاFة   ب	>ه%ألى   ن1	>ى،  أن>ى  وال   Oثان%ة،  25  أو  OCِّه  عـC وش�فى  ال1اعة  فى  "dى  أو  ثان%ة،  25  

،Lأنا ال�ق �F6   إن شا xل ده ح[9 دقائJ�    ،Oحاولى أو OC	ی�ك تعCتق. 

 وج�Sها  إدیها، ماس&ة �L أنا أله: د.م�وة

 إیCها،   ماس&ة  ج�Sها  تقفى  و�عCی9  خ�%�،  خ�%�  ح[9   ال4&اFة  تCSأ  Fع�ى  Cه،  م>�dر  أنا: د.A$@ي
 ومu  أص�ل،   له  ال@�%�  ال4[9  "عC  اإلیC  م1َ&ان  وح>ى  مای�فع�ى،  دقایx   سL  ح[9   إن�ا  ماعل�ى،

أوO،   ن[LK  العالج%ة  العالقة   أو  ق�O،   ض�ورF   O&�ن   ل�ا  إال  مانع�ل�ش  ال�ف�وض  "�dاحة  Fع�ى  سهل،

هى أصالً كان عندها العالقة  
الخاصة مع صاحبتها زى ما  
قـلتى، يبقى إنت حاتحلى محل  
صاحبتها، وال محل أمها؟ هى  
محتاجة إيه أكتر فى المرحلة  
دى؟  إحنا وظيفتنا فى العالج  

ننا نقوم بأكتر من دور،  إ
ونتحول من دور لدور مع  
تغيرات العيان، مش وظيفتنا  
هات المطوة 

هى أظن عاوزة واحدة مطرح   
صاحبتها أكتر ما  هى عايزة  
واحدة زى أمها، عايزة واحدة  
تكبر معاها، جنبها، واضح إنها  
لسه محتاجة صاحبتها  
والتليفونات لسه شغالة زى ما  

ده بتقولى وكالم من  

كل ده سلسلة من األخطاء  
الجيدة اللى أنتى بتتعلمى  
منها، الميزه بقى اللى انت  
عملتيها إنك نجحت تحافظى  
على العالقة سنة وتالت شهور،  
وده مش شوية، سنة وتالت  
،تشهر دى ثروة حقيقية



ال�%ان،   ن�ع  مهP  ومu  غام[ة،   رسایل  Fع�ى    األقل  على   أو  حل�ة،   مu  رسایل   �صلی  م�&9  Cه  غ	�
 نع�ف   الزم  إن   شا�F  أنا  Cه،  و��L،  ب�L  وراجل،   راجل   ب	9  ال4[9   ل�   ح>ى     هى  هى   دO   ال4&اFة  Fع�ى

 ن>%K>ه،  فى  ون�>غل  وCه،  "إFه،  م�ه   لع�ا  اح�ا  ه�ا  ون>علP  بهCوء  ن��ف  حdلL  ول�  م�v1ل%ة،  دO  إن
 ال�{�ة  م�ها   تاخOC  ع�ان  قه�  ش�Jة  +%ه  ان  م�ال  ده  ال4[9  إنLِ   ن1>���ه،  ناح%ة  وم9  ن>علP،  ح%ةنا  م9

 م9  أك>�  “أم”  Fقل!\  م�&9  ال4[9   ه�  ما  قه�،  ماك�u  ل�   وح>ى   قل	لة،  مu  م�v1ل%ة  ودO  "العا+%ة،
 مع  ألمها  اكىض�ّ   هىَّ   حات�وح  ال>غ		�،  إلحCاث  ال��اس!ة  هى  مu  "أمها  عالق>ها  وهى   معالKة،  صاح!ة

 !إFه؟ ع�ل�ا ی!قى ده، م9 والم وآه، أله لها ب%ق�ل�ا اللى  ف�قه

 Pان  أصالً   هى   إن  ث م4ل  حات4لى  إنL  ی!قى  قل>ى،  ما  زO   صاحS>ها  مع  ال@اصة  العالقة  ع�Cها  
"أك>� نق�م إن�ا العالج فى و|%ف>�ا إح�ا  دO؟  ال��حلة فى أك>� إFه م4>اجة هى أمها؟ م4ل  وال صاحS>ها،

 إح�ا  ال�{�ة،  وخC  ال�{�ة  هات   و|%ف>�ا  مu  ال�%ان،  تغ	�ات   مع  لCور  دور  م9  ون>�4ل  دور،  م9
غ	�    Fع�ى  ب>ع�لها،  أمها  اللى   غ	�  ل4اجة  ن�صل   ع�ان  الف�n%ة  ال@�اقات  ن>Kاوز  ع�ان   ب�1>�4ل
 اصاحS>ه   م{�ح  واحCة   عاوزة  أ|9  هى  ال�{�ة،  وخC  ال�{�ة  وهات  ال[�ب  وغ	�  ال@�اقة  وغ	�  ال4[9 

صاحS>ها   م4>اجة  ل1ه  إنها  واضح  ج�Sها،  معاها،  ت)�S  واحCة  عای�ة  أمها،  زO   واحCة  عای�ة  هى   ما  أك>�
ب>>عل�ى   أن>ى  اللى  الK	Cة  األخ{اء  م9  سل1لة   ده  ل  ده،  م9  والم  ب>ق�لى  ما  زO   شغالة  ل1ه  وال>ل%ف�نات

ش�Jة،   مu  وده   شه�ر،  وتالت  س�ة   العالقة  على   ت4اف�ى  نL4K  إن\  ع�ل>	ها  انL  اللى  "قى  ال�	�ه  م�ها،
 حM%M%ة،  ث�وة دO ت�ه� وتالت س�ة

Cه  "عC زO   و�اللى  "ال�{�ة،  ل�ف1ها،  ب>أذFه  هى  اللى  اإلیVاء  ن�ع  وتS14ى  تقCرO   الزم  Cه  وقSل  
 األماك9   فى   ه�  هل   إFه؟،  وال  االن>!اه  یلفL   ع�ان  م�ال  ال�اه�ة  األماك9   فى  آثار  له إیVاء  ه�ه   ال�{�ة،

 خ���ة؟  والّ  ع�x  له هل   خاصة؟ الالتبC ال14اسة

 مu  تان%ة  حاجة  "أO  اإلیVاء  اح>�الت  +%ه  حای!قى   "ال�{�ة،  اإلیVاء  م�ع�ا   إذا   إن�ا  ب�ضه  "ال\  وخلى
أو   خفى نف1ى  و�یVاء  مع��O   إیVاء  ده،  ال�اه�   ال�ادO   اإلیVاء  م4ل  4Fل إن ال@�ف إن  ثP  "1&اك	9،  "?

 إنL   بC  ال  >	�  والم  لdاحS>ها،  ال�Vلة   نف1ها،  إهانة   م�ال  �ى،Fع  جCاً   أخ{�    F&�ن   �F&9  وده  |اه�،
 تهOCّ  و�ن\  له،   لل��قف  فp4  إعادة  م4>اجة   إن\  شا�F  أنا  ت�ه�،  وتالت  س�ة   "عC  معاها  له  وصل>ى
 عالقة  +%ه ی!قى ب>%Kى هى ما  �ل   الJ�1ع، وال>Cخل األح&ام إصCار 

شا�F  مu  أنا  دO  ال{�Jلة  ال�Cة  "ع�d"  Cاحة  وراها،  م9  ورقة  تFC&ى  أمها  إن  ح&اFة  تان%ة  نق{ة  +%ه
فى   اللى  على  ب�>)P  أو  الب�)P  وحاق�ل  فّ>ان،   أنا  إنى  لألهل  "اق�ل  األول  م9   ساعات  أنا  �J?،  ده  إن

ثقة   على   ت4اف�ى   الزم  "?  ،   Cه  تع�لى  ما"انu%&4d  أنا  وراهP،  م9  لى   ب>ق�ل�ه  اللى  على   أو  ال�رقة، 
L�Sب%&ى  ال  Oش&ل،  "أ  L�Sال  Pى  وراها،  م9  مات>)ل��ى  أمها  إن�ا  آه،  أمها  ورا  م9  ت>)لS@ها  حات	ه؟   علFإ
 ."4&�ها  ت>P&4  نادرة اس>��اءات +%ه  !عا

 االم>4ان؟ وم1ألة  	<: د.م�وة

 عالمة  اإلم>4ان  دخ�ل  عCم  أو  م�d  فى  ه�ا  ع�OC   االم>4ان  دخ�ل   أن  عارفة،  إنL: د.A$@ى
 حات@u   مu إنها  ف	ها ب>ق�ل ورقة مCخـّله   أمها ه�ا Fع�ى لFCKة،وا ال�dامة "��>هى "اخCها  جCًا، خ{	�ة

 مu   جCا،  مهP  ه�  إن�ا  ده،  وال)الم  ال�{�ة  وع9  صاحS>ها،  ع9  "ع	C  م�ض�ع  ده  إن  شا�F  أنا  ،  االم>4ان
ال�اقع   عالمات  إن  مع�اه  ب%قى    عادة   ع�OC  االم>4انات  دخ�ل   م�d  فى  أله،  وت�Kح،  ت@u  ع�ان

 ب��S%ه،  اح�ا  اللى   ب>�1ب  ت�1ح  ف�Kة  زO   ب%ع�ل  ه�ا  تف�LJ  وأO   وم�>��ة،  ��ةم1>  ال�4{ات  و�شارات
ال��اقف   ت>�K<  ت>علP  تF  OC<Sادوب،  س�ة   16  ع�Cها  ودO  تان%ة  ل�Cرسة  ح�لL  ما  "عC   دO  ال�Sّ%ة  Fع�ى

�!ةdال�ف�وضة   ال   Oلل�ق{ة  "ال�1!ة  دل�ق>ى   إح�ا   ل%ه؟   االم>4ان  ز  Oه؟   حانع�ل  دFر  إV<هادة؟  حانع�"  

الزم تقدرى وتحسبى نوع  
اإليذاء اللى هى بتأذيه  
لنفسها، بالمطوة، وباللى زى  

المطوة،  هوه إيذاء له آثار فى   
األماكن الظاهرة مثال عشان   
يلفت االنتباه وال إيه؟،  هل هو  
فى األماكن الحساسة بدالالت  
خاصة؟  هل له  عمق والّ  
خربشة؟ 

إن الخوف إن يحل محل اإليذاء  
المادى الظاهر ده، إيذاء   
معنوى وإيذاء نفسى خفى أو  
ظاهر، وده يمكن يكون   

اً يعنى، مثال  إهانة  أخطر جد 
نفسها،  المذلة لصاحبتها

فى مصر دخول االمتحانات  
عندى  عادة  بيقى معناه إن  
عالمات الواقع وإشارات  
المحطات مستمرة ومنتظمة،  
وأى تفويت هنا بيعمل زى  
فجوة تسمح بتسرب اللى احنا  
بنبنيه



قال>�ى؟   وما  قالL  أم\  لها  حانق�ل  ال�{�ة؟  وخCنا  عل	ها  ضغ{�ا  ما  زO   االم>4ان  ت�وح  عل	ها  ان[غ�ح
 م9  ج�ء  أع>�Sه  وساعات  ال{ل!ة،   مع�P  مع   عل%ه  "اص�P  اللى   وده  االم>4ان،  ت@u  إنها  رأیى  أنا  "�dاحة
ال�اقع،   م9   ج�ء  ب�ضه   ال1ق��  ه�  ما  سق�،  م�هP  ال�احC  ل�  ح>ى  االم>4ان  دخ�ل   على   واص�  العالقة، 
 الS	L،   ت�وح  ما  قSل    �ل   على  ال�%ادة  على  لى   ت%Kى  االم>4ان  م9  ت{لع  واألوالد،  دول   لل�Sات  و�اق�ل

uأش�ف   ع�ان   م  Lإن  Lع�ل  ?J� ب�ع�له،   اح�ا   اللى   ن)�ل  ع�ان  انL،  أش�ف\  ع�ان   ل)9  أله،  وال  
tغ"  �� و|%فة   له   أص!ح  ده  ال�&ل "  االم>4ان  دخ�ل  و�	!قى  ب%Cdق�نى،  ق�O   و>	�  االم>4ان،  ع9  ال�
وهى   العالج%ة،  العالقة  ن�ع  على  ب%ع>�C   !عا  وده  أله،  وال  وحای�Kح  إFه  قC  حف�  ه�ه  P%MF  إنه  غ	�  تان%ة

Lوصل  C49،  ل	ف   ِLوان  C�4ت�ه�،  وتالت  س�ة  "قال\  �  ال  L�Sة  وال�� ف>قCرO   هللا،   ماشاء  هللا  "اسP  م�>
 .ده ال�قL فى  دO ال��{قة فى حاجة تع�لى

له  ده أوصل  ازاO، حاع�له  وده: �وةد.م Oم9 ازا  �	قه�  غ 

S	�  ع�ان  أنا  "�dاحة: د.A$@ى    ،9	<J9  ش�	ان%�أوصل   "اقCر  و�%1>�4ل�نى،  غال"ة  ب>�عى  وال
 االج>�اn%ة   ال��4Jة  مع�P  معاكى،  ت@>لف   !عا  األم�ر  و�%Cdق�نى،  وق�O،  م!اش�،  "�&ل  دO  ال4اجات

ح1اب   تع�لى  الزم   دO،  إFه  عارف  ال�u  مCرسة   ب>اعة  الL�S  مK>�ع  ع9  م@>لفة  معاها  "اتعامل  أنا  اللى 
عارف   مu  أنا   لM%�هP،  ق�C<1F   Oرج�ى  ما  غ	�   م9  بلغاتهP،  وتS14	ها   م�ها،  هى   اللى   ال@اصة  ال�قافة
S	�ة  �%�ة  له  ال>ف�ق   ت�O   وJا  ال�Kاح،  غ	�  إFه  مع�اه  دO  الL�S  ع	لة  ع�C  االم>4ان  م�ال   Oز   Cال{!قة   ع� 

ل  حاFع�ضهP  ال>ف�ق   إن   ب>>�dر  اللى   ل�&اف4ةا   ال�س{ى  Pا  ؟  ح�مانهF   Oأهل   ت�  L�Sال   Oان�ا   د
 ت�F…   Oا  ت�F   Oا   وتعالK	ها؟  تع�ف	ها  ما   قSل  اللى   ال�1	9  فى  االم>4ان  دخ�ل  م1ألة   فى  ازاO  ب%عامل�ها

شا�F   وانا  وحP1،  ق�ار  الزم  ی!قى  ده،  األس�Sع   االم>4ان  إن  ب>ق�لى  انL  "?  شغل،  م4>اج  ده  ل  …،
 ."عCی9 مهل\ على وتS14	ها دO، ال��ة الق�ار م�ى ت1>لفى إن\

 ح[�ت\؟  اسP أس>ع�ل م�&F 9ع�ى: د.م�وة

 األم�  أبلغها  اللى  وأنا  معاكى،  أقابلها  ت@ل	�ى  ب�ضه   وم�&9  ل\،  م�4لها  اللى  انا  مu   !عا،: د.A$@ى
 ماش%ه  إنL  الزم ی!قى أشه�  الثوث س�ه   معاها "قال\ إن\ ت�u%1  ما قCامها، سل{>\ أه� ما غ	� م9 ده،

 فى  ال�Cه  إن  تع�فى  الزم  فإنLِ   ده،  وال)الم  وال>V4ی�ات  ف	ها،  ات)ل��ا  اح�ا  اللى   الdع��ات  ل  و��غP  صح،
Cل  ذاتها  ح	ل،   صح  حاجة  ه�اك  إن   على   دلd4<إف�ضى   ب  Lغل�،  ش!ع>ى  ل�ا   غل{>ى  إن  L�Sل1ه   ال

فى   ال�%ان  ان>�ام  ال�ف1ى  العالج  مقای%?  أهP  م9   إن   ب�أكC  إح�ا  Cه    ع�ان  غال<،   الdح  ی!قى   ب>%Kى،
 ت%Kى   إنها  ح�dJة   ال�%انة  دام   ما  ق�O،   مSه�  ب>قCم  ح1	�اش  ما  ل�  ح>ى  م[اعفات  غ	�  م9  ال4[�ر 
9   ف�قعات  ض�ورO   مu  ی!قى  وال�Cرسة،  ال��م  زO   ماش%ة  العادFة   األم�ر  دام  وما  ب�ف1ها، ع�ان   ت14ُّ
 عالق>ها  ومOC  ن�ع  ع�OC  واضح  مF  uع�ى  م>أكC،  مu  ل1ه  أنا  ب�ضه  انا  "?  غل�،  وال  صح  إح�ا  نع�ف

 .دل�ق>ى "dاحS>ها

  ش�Jة ش�Jة ب>قل "? م1>��ة، ل1ه ال>ل%ف�ن%ة ال�&ال�ات !!، Fع�ى: د.م�وة

 بCیلة   م&ال�ات  ل�  أ|9  ق�O،  حل�  مu  ال>ل%ف�ن%ه  ال�&ال�ات  اس>��ار    "?  م1>عKل،  مu  ناأ: د.A$@ى
 أع>قC   أك>�،  م{��vة  األم�ر  ت!قى  ،  دO  مع   م1>��ة  ت!قى  دO  ال�قL  نف?  وفى  جCیCة،  صاح!ة  واحCة  مع
 ش�J>	9 أك>� وزمالءها زم	التها مع عالق>ها  فى ت�>غلى األون  آن إن

 لف>�ات ساعات دO صاحS>ها مع �اتال�&ال ب>ق{ع هى: د.م�وة

 ما   دام   ما  ده،  الق{ع  أث�اء  أك>�  �F>غل  ال@%ال  �F&9  ف>�ات  ال�&ال�ات  تق{ع   ل�ا  "ال\  خلى: د.A$@ى
u%+  ع�ى  تان%ة،  صاح!ات  مع  م&ال�اتF  هاش  ماS14د  نCال��ات،  "ع  Lه،  ال�&ال�ة  ووقC نCخل  الزم  و

عالقة   تS14ى  الزم  إنLِ   عالقاتها.  وت�4ل  ان��ه  تفاص	ل  فى  ن@u  الزم  قل	لة،   مu  تان%ة  ع�امل 

بصراحة أنا رأيى إنها تخش  
االمتحان، وده اللى باصمم  

ليه مع معظم الطلبة، وساعات  ع
أعتبره جزء من العالقة، واصر  
على دخول االمتحان حتى لو  
الواحد منهم سقط، ما هو  
السقوط برضه جزء من الواقع 

الزم تعملى حساب الثقـافة  
الخاصة اللى هى منها،  
وتحسبيها بلغاتهم، من غير ما  
يستدرجوكى قوى لقيمهم 

ن  أنا مش عارف مثال االمتحا
عند عيلة البنت دى معناه إيه  
غير النجاح، ويا ترى التفوق له  
قيمة كبيرة زى عند الطبقة  
الوسطى المكافحة اللى  
بتتصور إن التفوق حايعوضهم  
كل حرمانهم ؟  

خلى بالك لما  تقطع المكالمات  



 صاحS>ها  مع   دO  ال�&ال�ات  ت�F   Oا  "أص4ابها،  "عالقاتها   "أمها،  "عالق>ها  ب	ها،  "عالق>\  دO  ال�&ال�ات
 عالق>ها   م�S|ة  "أمها،  عالق>ها  م�S|ة  ب	ها،  عالق>\  م�S|ة  الCن%ا،  م�S|ة   لCرجة  ح%اتها  فى  أساس%ة  ل1ه

 ألنها  ل�جه،  وجها  ال�قابالت م9  أخ{�   ب>)�ن   ساعات  ال{�Jلة  ال>ل%ف�ن%ة  �اتال�&ال  إن  "ال\  خلى  ب�ف1ها،
 F{لع   �F&9  ودم،  لP4  م	9  "اح<  أنا  أع�ف  ت@ل	�ى  ال�قابلة  ساعات  أك�S،  م1احة  FاخC  لل@%ال  ب>�1ح

uة  ما�%اش   ب�|%فة  ب%ق�م  و�ال>الى   م@ى،  فى  اللى  أح<  لى  ب%�1ح  ال>ل%ف�ن   ل)9  ه�ه،  مJوما�%اش  ثان�
 "ان>�ام  ب>%Kى هى  دام ما أدرO  إنL  حال، ل على  قاعCة مu دO ال@�،   �ل على %ةإKFاب

 . تق�J!ا رف[L والCتها ل)9 عالج، ت)�ل عای�ة مu إنها ألمها ق�J< أعل�L هى "�dاحة،: د.م�وة

 واح�ا   خ�dصا   م>�قعة،  مقاومة  ف>�ات  دO   حاجة،  وال  ف�ل  دل	ل  ومu   !عا،  وارد   ده: د.A$@ى
ن1>�ى   اح�ا   إن   غ	�  حاجة  قCام�اش  ما  واح�ا  ده،  وال)الم  ال�ِّـLْ   وت��%P  االم>4ان  انع�  عل	ها  ب�[غ�
 ع�لL  و�نL  ج	Cة،  عالقة  معاكى  ع�لL  إنها  واثx  أنا  "?  ون��ف،  االم>4ان،  وح&اFة  جى،  اللى  ال�عاد
 1Fهل  ور��ا عل%&ى، اللى و�>ع�لى عل%&ى،  اللى

 .م>�&�ة ن��ف، ل�ا: د.م�وة

**** 

B@اروال$ ال6عقD: 

 م�DGر م4حE د.

 مع  وصلها  الOV  ال4<  أن  وأ|9  ال�{�اة   ت1ل%P  على  و�رغامها  الL�S  على  وقع  والOV   القه�  P  وصل�ى
اش!ع�ا   خCت�ها  و(مu  "&اء  "عCها  الفعل  رد  وان  فاس>1ل�L  إرادتها  هC  االرت!اك  م9  ب��ع  أصابها  القه�
أن   KF<  وأنها  ج	C  "�&ل  �S@Fها  لP   ال>ى  ال��ا x  فى  ال{S	<  ج�أة   ع9   سأق�له   ع�ا  مقCما  أع>Vر  ب	ها)
 .تCم	�Jة ت)�ن  أح%انا ال�سالة  أن أ|9 ألن�ى ال!4لقة  وVل\  الFC1Kة اللغة شCیV4" Cر م��14ة ت)�ن 

 ال�@p  م�اجهة  انL  ل�   ح>ى  "آخ�  أو  "�&ل  مف	C  أنه   وأشع�   فdال   +%ه  ل%?  االم>4ان  دخ�ل
ال��&9   م9   ان   أنه   األسvلة   ی�اجه   ع�Cما ال{ال<   ی�O   أن  C4Fث  قC   آخ�   أم� ه�اك  بها،  واالع>�اف  ل@	S>ه

 .أداه  م�ا قل	ال أك�� 1F	� K�"ه�د ی�Kح أن

 "عt   م9  االس>@Cام  س�ء  االع>!ار  فى  ن[ع  أن  KF<  ال�@p  ع9  "ع	Cا  األهل  م�اجهة  م�&لة
>�ر  م�ال  األهالىCنا  (ال�Sلغ  أن  أخS9  فى  س>�>هى  أ ع�اه  ول�  ال�� ة  ع�\  نK1نغ  أن  ورأی�ا  ال�	ر  �<Cال 

>�ر  رأF\؟)  ف�اCا)،  ع�\  قال  (الV ال�&��ف  على   العالقة   ت)�ن   أن  وKJ<  ال>V4ی�  على  أؤC   فلVل\  
 .ح[�ت\ تق�ل �ا ب%[ه م%ه على

 :A$@ى د.

 .ماشى

 ع�فة  أسامة د.

هVا   فى  ال>عل%�%ة  ال�هارة  درس  ح�ل  ه�  إن�ا  ذاتها  فى   "ال4الة  عالقة  له  ل%?  إل%ه  أل�ح  أن  أود  ما
 األكالش%ة  ال>�@%p  ه�ا  أقCd  وال  ال>�@%p  لق[%ة  ال>ع�ض  دون   وال{S	!ة  األس>اذ  ب	9  ال{�Jل  ال�4ار 

 الCی�امي ال>�@%p ح>ى بل

 :A$@ى د.

�L  لها  ال$الة  IJعاMNت   O� أA.ا  العالج  وفى  االش�اف،  فى  ل��Rا  إل�ه،  الDصDل  الGعB  م�  ل
�اغة  فى  مDقعه   فى  ن.عهGة،  ال�7ا  األدو\ة  أنDاع  
ع�  ىف   تأث@�ه  أه7�ة   ح@W  م�  ال�هائ  الR6ه�  و̂ر
 .ال�7ض 
�7ار

فترات يمكن الخيال يشتغل  
أكتر أثناء القطع ده، ما دام  
ما فيش مكالمات مع صاحبات  
تانية، يعنى ما نحسبهاش  
بعدد المرات، ووقت المكالمة  
وكده، الزم ندخل عوامل تانية  
مش قـليلة، الزم نخش فى  
تفـاصيل نموها وتحول عالقـاتها

الزم تحسبى عالقة المكالمات  
دى بعالقتك بيها، بعالقتها  
بأمها، بعالقـاتها بأصحابها، يا  
ترى المكالمات دى مع  

حياتها    صاحبتها لسه أساسية فى
لدرجة  مبوظة الدنيا، مبوظة  
عالقتك بيها، مبوظة عالقتها  
بأمها، مبوظة عالقتها بنفسها 

إن المكالمات التليفونية  
الطويلة ساعات بتكون  أخطر  
من المقـابالت وجها لوجه، ألنها  
بتسمح للخيال ياخد مساحة أكبر 

ساعات المقـابلة تخلينى أعرف  
يمكن  أنا باحب مين لحم ودم، 

يطلع مش هوه، لكن التليفون  
بيسمح لى أحب اللى فى مخى، 



�L  أن  أع6ق4MN6ال  a4@ه  مه�  ال6قل�Rا   ل�@b�   ل  ما$A  ما  �ل   م$ل  Dأه�،  ه  cم  ول�لeام   لe6األه�  االل

 .فال7ه�

�L  أماMN6ال4ی�امى  ال  Dمع  ی46اخل  فه  L�MN6ى  الh@��6ال Analysis Structural ل)N
 
�.$A  الىIلهن�6او   ون$�  واآلن”  “ه�ا  ب  w\�x
ن�7�ه   أن  دون   عادة  اإلش�اف  فى  مIاش�  غ@�  

�GاMN(3).ت  

 س7�ح  أ. 

Cان   اع>ق  Pت1اؤل   اه  >KF   ه   ت1أله  انKما  ل�ف1هاه�:  ال�عال  OVجعل  ال  L�Sالى   “ال�{�ه”  ت4[�  ال
أنها   “..أم  ازا£؟!  +%&ى  واثقه  انا  ش�فى  لها  تق�ل  ان   وت�CJ  ال�عالKه  م9   واثقه  انها  ل>S	9  الKل1ه؟؟!! 

 ال؟؟  أم  س>@اف ال�عالKه انL ان فp4 أو ال�عالKه  إلخافة تهاأح[� 

 :A$@ى د.

�ا  ��E  و{ن   واردة،  االح76االت  كلGMما  أرجح  ال  ش   َEح�J  واألرجح  اح76االت  م�  a4أنها  ع� 
 .العالج جل�ة أث�اء ذلc فى 
7ا م��76 
N(ل ح7لها اع6ادت

 س7�ح  أ.

 م9  ال�{�ه  ت{لع  ع�Cما  ،م�ال  "�ع�ى  الL�S  مع  دالC4و   على  الع�ل  ال�هP   م9  انه  اع>قC  أن�ى  ك�ا…
الل��{ه   ارج�%ه  س�4>ى  ل�   االدوات  هVه  "ه  م���ع  م&ان  هVا   ان   تعل�ى  انL  ال�عالKه  لها  تق�ل  ال��{ه
 ه�ا  "?  م�\  اصادرها  ع�ان  ام\  مu  انا  عای�ا  ان>ى  ما  زO   م{�ه  اح�لى  انه   هى  ه�ا  ال[��%ه  (الف)�ه
خ{�ه   Fع�ل  واF[ا  "ال�عالKه  الL�S  ثقة  على   س%4اف�  فعل  رد   هVا  ان  اع>قC  ال��{ه)..  م9  ت{لع  م���ع
xJ�}"  العالج  OVج�ء  وال  Pه  م�ه  مهVا  ال4اله  به� ح	=  م9  عامة،  "dفة  الC4ود  وضع  ض�ورة  أ|9  
 تفp4  هVا   الفعل  رد   و�عC  الفعل،  ورد  "أول،  أوالً   ال�@الفات  إلى  االن>!اه  ثP  واوقاتها  وق�ان	�ها  الKل1ة   م&ان
انL  "4الة  ف)�ت�ى  هVه  ال4اله  للL�S..،  ه&Vا  مه�ه  هى  ول�اذا  ال�{�ه  رم�Jه  Kهال�عال  OCهللا   ف�ج  ع� 

 .األن االس�ائ	ل		9 ع�C م�K1نه هى اس�ها،

 :A$@ى د.

 ت���   م�   الب4  ل�R  وال�7افة،  ال��عة  وضI,  العالج،   فى   ال�Nو�  ت$4ی4  على  أوافقc  عامة   
Gفة
 .ش�Jة ق�� فى أو إع4ادa  م4رسة فى فGل فى ل��ا وأن�ا ص�Iة، م�ألة أنها


اعI6ارها   تDضع   أن  ی�Iغى  تأو\ل،  أو  ف�Rة  أAة   وأن  مD6اصلة،  ع7ل�ة  العالج   أن   أذ��ك  أن  أود  ث�

اس�76ار واإلب4ال ال6ع4یل أو لل6$ق@w قابال م�ق6ا” “ف�ضا. 

@�  ه�ه  حال�6ا  ب@�  االخ6الف  وال  الINه  وجه  أع�ف  ل�  فأنا  وأخ@�اً  ه�الء  ع�4   ال��@�ة  االب�ة  ̂و
�ا الRالب،  .معها ̂ر

 .ش(�ا

 عادل رامى أ.

إنL ون>علP؟  "عt  ب�قابل  دام  ما  عای�  ه�  ما  زF   Oغل�  ال�احC  م��1ح  إن  اتفق�ا  اح�ا  مu: “ال7قx6ف
 أله”؟ وال دل�ق>ى لC4  "اغل� ل1ه  أنا إنى عارف

w@9  ما   �ل   تغل�،  حق\  م9  و��و+%�1ر  اك1الن?  ح[�ت\: ال6عل	ان%� بCه،   ب%�4�1ا  ااح�  ه�ا   اللى  ال
uالغل�  ل�ا  ب%&�ه�ك  وم  ،Pه�S&%ل  الغل�  وساعات  ب�}F  اللى  u9  م	ان%n  فق�1اJه،  و!� تف>)�  وCJاروا،  الل

 ب%ه؟  م��1ح وإلم>ى اFه؟، اد ال�%ان  ب%@�1 الغل� 4F	ى عF Pا

 :A$@ى د.

وبالتالى بيقوم بوظيفة ماهياش  
ثانوية وماهياش إيجابية على  
طول الخط

الحالة لها تشخيص ليس من  
الصعب الوصول إليه، لكننا فى  
االشراف، وفى العالج أيضا  
نضعه فى موقعه فى الصياغة  
النهائية، من حيث أهمية  

فى بعض أنواع األدوية    تأثيره
وربما التكهن بمسار المرض

أعتقد أن التشخيص التقـليدى  
مهم لكنه كثيرا ما يحل محل  
كل ما هو أهم، ولذلك لزم  
االلتزام باألهم فـالمهم

أما التشخيص الدينامى فهو  
يتداخل مع التشخيص التركيبى  
Structural Analysis

بشكل يحضر ببالى “هنا واآلن”  
ن نتناوله بطريق غير  ونح

مباشر فى اإلشراف عادة دون  
أن نسميه تشخيصا  



 ؤنا؟ أخxا ف6قل ون�D7 ن6عل� ��� و{ال 
�Nا، مادم�ا الxMأ ت��7A B(��ا ال ن$� رامى!  ع� Aا

 عل@ه�،  ن6ف�ج وال Aع�ى) (ال7ف�وض ال�7ضى  فى ن��ب ال ن$� 

�ا   ح6ى  عل@�ا  ال�N7ف  ح6ى  ال�7\�  أول  م�  م�D6\اته  
(ل  جارٍ   االش�اف  ومادام  ̂ر
�ا  سل��،  فالw\�x)[4]( ال67ع4دة  اإلش�اف   م�D6\ات: أن��”ن�Nة أب4اً   ل�Rه  الxMأ،  و\قل  ون6عل�  �6�A  و̂ر

 .واس�xI�6ا ع7@�ا إذا إال ی�ع4م ل�

 ال�ع4نى فىمxG د.

 ومع�فة عل�ا ت�CJنا دائ�ا، كالعادة

 ال��Jة تP(<��K واقع م9

�Sأع�ام ع P(ات�Sة خ�%Mة وال�افعة  ال�	�� ال

 PV	تل� 

 ال1عCنى مd{فى

 :A$@ى د.

 ول�ا  لc وأدعD أخ�a،  م�ة أش(�ك

 أسامة   م$47 أ.

إل	ها  ی�جع  ائهاأصCق  اخ>%ار  ول)9  ذوات،  ب�L  وأنها  م>ل@!{ة  ح%اتها  أن  ال4الة  هVه  م9  ال�اضح
لها   إن  قالL  هى  بها  االح>فا¤  سS<  و�Fه  معاها  اللى   ال�{�اة   ح&اFة  ما  ثP  األس�ة،  ل�K  أساسا  و�Jجع

 !اآلله؟ بهVه ت�1&ها س� إFه تع�ف أنها م�وة  د. ت4اول لP ثP ذ�Jات،

Pوعالقة  األب  دور  ¥%اب  ع9   ماذا  ث  L�Sم  "أمها  الCال��ض�ع  فى  األب  إش�اك  وع   Pق>هاعال  م9  "ال�غ
 !!دوره ع9 ی>@لى وه� ف�%عا،  رف[ا ورف[ه "أب	ها ال1	vة

 :A$@ى د.

 ال7أزق!،  لل�7اقNة،  ال7ع�وضة  ال�قxة  إال  ی�6اول  ال  ،  وال46ر\B  اإلش�اف،  Aاس@a4،  س@A  ،a4ا
 فق,،  ال7$4د، ال�6اؤل

�, فهD وأحDال حاالت 
اب أما $A ال$الة
 أش7ل، إحاJة 

Dل E$7س Dع أن أرج
�ه ه�ا ��رنا فق4 الف�ق، 6ع�فل الIاب@� ت6اh�6ع4ی4ة، م�ات  ال 

 أسامة   م$47 أ.

 !ح[�ت\؟ اسP اس>ع�ل م�&F 9ع�ى– 
 ل\  م�4لها اللى أنا مu  !عاً = 
 )اإلش�اف ح�ار  فى  ورد ما "عt هVا(
 خ{أ  ذل\ أن  أرO  ال�>�اضع  ن��O  وجهة م9 

 ح>ى العالج أن�اع م9 ن�ع أO  فى اس�ه "اس>ع�ال ال�1اح �KFز ال مه�ُ>هP، ن�4 األ !اء واج!ات ف�9
 .قCامها سل{>ها ته� أال اس>{عL ح[�ت\ ل�

 :A$@ى د.
 :وعD7ما األخ@�، ال�eء أفه� ل�

  اسN6ارنى أنه  ال�7\.ة ال7عالج �hMA أن هD الق�اءة، أج4ْتَ  لD ه�ا، ال7قDGد االس�  اس6ع7ال
�ا،GMع7ل أنه ی���ها وأن شA E$ال6الى إش�افى، ت   مع عل�ه اتقف�ا 
7ا ىالعالج مDقفه ی4ع� ̂و

أوافقك على تحديد الشروط  
فى العالج، وضبط الجرعة  
والمسافة، لكن البد من تذكر  
أنها مسألة صعبة، وأننا لسنا  
فى فصل فى مدرسة إعدادى  
أو فى قسم شرطة

أن العالج عملية متواصلة، وأن  
يل، ينبغى أن  أية فكرة أو تأو 

توضع باعتبارها “فرضا مؤقتا” 
قـابال للتحقيق أو التعديل  
واإلبدال باستمرار 

ال يمكننا تجنب الخطأ مادمنا  
بشرا، وإال كيف نتعلم وننمو  
فتقـل أخطاؤنا؟

نحن ال نجرب فى المرضى   
(المفروض يعنى) وال نتفرج  
عليهم 

ثم ماذا عن غياب دور األب  
ا وعدم  وعالقة البنت بأمه

إشراك األب فى الموضوع  
بالرغم من عالقتها السيئة بأبيها  
ورفضه رفضا فظيعا، وهو  
يتخلى عن دوره!! 



 األصغ� ال7عالج وحw حقها وه�ا ال4hاAة، م��  ال�7\.ة
�ة آراء ت�ف@� هD وال هDاAة ل�O ال�ف�ى العالجh6)م Eوأن Oع4 ع� جال
 

 ال7هa4  م$47 أ.
  ول� م�v1ل%ة، وأنه ال1هل "األم� ل%?  وم�J[ه ال�عالج ب	9 الOC1K ال>الم? أن ح[�ت\ ذ�ت

 .>%K>ه ن فى ن�>غل أن KF< حCث
 أص�ل  له  ال>الم? هVا أن ح[�ت\ ذ�ت  ه�: س�الى
 ال��tJ مع "��قف وم� تdادف إذا ال�عالج ی>@Vها أن KF< ال>ى وال@{�ات  ال�عای	� ت�ض%ح أرج�

 .ال>الم? هVا  عل%ه Fف�ض
  ال>ى ال��اقف  هى ف�ا القO�d.  ال[�ورة ع�C إال إل%ه  نلKأ  أن ی�!غى ال  أن�ا ح[�ت\ ذ�ت ثان%ا:

 االسل�ب؟  لهVا  نلKأ أن ت1>ل�م
 :A$@ى د.

 .لeم إذا 
األیa4، الG6افح ع�4  إال �ل�ة ج�a4 تالمO أa ع�  ن6hع4 أن م�حل�ا ولD أف.ل،

 .الDقE س7ح أو ال$االت، واقع م� ف�صة س�$E إذا 
ال6فG@ل إل�ه  أرجع أن مA 47$ا وأع4ك
 .ال7ه7ة ل�6اؤالتc ش(�ا

  
 من النفسى العالج ممعال بعض “كتاب: الرخاوى: يحيى [1] –  

 التطورى النفسى الطب جمعية منشورات ” عليه، اإلشراف خالل

 منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى موجود والكتاب )،2018(

 الرخاوى مؤسسة وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى

 للتدريب

 يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 واألبحاث:

   www.rakhawy.net الرابط هو وهذا المؤلف، بموقع حاليا أيضا

   2009www.rakhawy.net-10-13 والتطور: اإلنسان نشرة[2] – 

 الفنسمراضية -فحسب سنوات بضع منذ – مؤخراI  عليه أطلقت[3] – 

  Psychopathology Structualالتركيبية

  2003www.rakhawy.net-3-19 نشرة[4] – 

ذكرت حضرتك أن التالمس  
الجسدى بين المعالج ومريضه  
ليس باألمر السهل وأنه  
مسئولية، ولو حدث يجب أن  
نشتغل فى نتيجته 

أفضل، ولو مرحليا أن نبتعد  
دى كلية إال  عن أى تالمس جس

عند التصافح باأليدى، إذا لزم. 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160222.pdf 

 : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160222.pdf 
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81-%d9%85%d9%86-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-9/ 
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