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 مىت يفيد تغيري اخلارج 

سنة وهو األول من 21عنده هو ذآر : عوىن عبد اهلادى.أ 
7أو  6جتارة إجنليزى هو دخل املستشفى من حواىل  2ثالثة هو ىف 

 شهور آده وخرج وآان بيتابع معايا عالج نفسى يعىن

شهور قعد أد إيه وطلع إزاى 7دخل املستشفى من  :حييى. د
 وبيتابع معاك فني؟ 

هو قعد حواىل شهر هنا ىف املستشفى: عوىن عبد اهلادى.أ
وخرج بدأ يتابع معايا وآان بيجيى هنا يوم ىف املرآز علشان

 ومعايا عالج فردى) عالج مجاعى(حيضر جروب 

 وبعدين؟ :حييى. د

هى آانت املشكلة إنه ملا دخل... :عوىن عبد اهلادى.أ
 املستشفى، هو مادخلش اإلمتحانات السنة اللى فاتت 

 هوه ىف سنة إيه؟  :حييى. د

سنة تانية جتارة إجنليزى هو ملا ما: عوىن عبد اهلادى.أ
دخلش اإلمتحانات السنة اللى فاتت طول الوقت بيتكلم وإنه

 عايز حيول من جتارة وإنه مش عايز يكمل 

 عنده مواد من أوىل  :حييى. د

 أل ماآنش عنده مواد من أوىل : عوىن عبد اهلادى.أ

 جاب تقدير إيه  :حييى. د

 بول وآان عايد أوىل ناجح وجاب مق: عوىن عبد اهلادى.أ

 ىف الثانوية العامة جاب آام  :حييى. د

 تقريبًا %  90ىف ثانوية عامة آان جايب : عوىن عبد اهلادى.أ

 أدىب وال علمى  :حييى. د

علمى رياضة هو دلوقىت املشكلة إىن أنا : عوىن عبد اهلادى.أ
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آلمت حضرتك عليه، وطلعتهولك قبل ماخيرج املرة اللى
أهله بيقولوا ممكن حيول، بسفاتت على أساس إنه هو حيّول، و

املهم خيّلص وخالص، وهو بيلعب على احلتة دى على طول، بس
 ....حضرتك قلت 

 قولت إيه أنا بقى  :حييى. د

حضرتك رمبا يكون إستسهال أى حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ
تدل على إنه حايشتغل جد لو حّول، أنا قلت نضغط عليه إنه

السنة اللى فاتت، رفض خالص يكمل على أساس خيش اإلمتحانات
 هو آان دخل اإلمتحانات الرتم ده لكن برضه

 السؤال إيه بقى؟ :حييى. د

 أوافق حيول جتارة عرىب وال أله: السؤال هو: عوىن عبد اهلادى.أ

طب ما انت سألتىن قبل آده نفس السؤال من آام :حييى. د
 شهر، إيه حصل خيليىن أغري رأىي؟ 

صل احنا تقريبًا عمالني بندور ىف نفسأ: عوىن عبد اهلادى.أ
الدايرة، يعىن ىف نفس الدايرة، مع أهله ومعاه، مش عرف

 . إيه

يعىن أنا اللى حاعرف؟ ما دام ما اديتناش :حييى. د
معلومات جديدة عن حاجة حصلت جديد، حاناقش إيه؟ مش أنت

 فاآر أنا جاوبتك آإيه وليه 

 آه : عوىن عبد اهلادى.أ

، قول ىل بقى اإلجابة حا تتغري ليه، بأمارةطيب :حييى. د
 هوا آان تشخيصه إيه؟إيه؟ إيه اللى حصل خيلينا نعيد النظر، 

 فصام: عوىن عبد اهلادى.أ

 إنت رأيك إيه دلوقىت بقى بعد تالت شهورربنا يسرت،  :حييى. د

 !أنا؟: عوىن عبد اهلادى.أ

أيوه انت، مش انت اللى قعد معاه تالت شهور :حييى. د
زيادة عننا يا أخى، إن آان علّى أنا قلت رأىي من تالت
شهور، أنا خفت من االستسهال، بس مش عارف إيه اللى جرى من
ساعتها، أحنا بنتغري مع تغري ووفرة املعلومات، مث إننا

 .بنقول رأينا وبس، مش بنفرضه يا أخى

 أنا مش ضامن حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ

ه، مش إنت اللى ىف إيدك جتمعيعىن أنا أعمل إي :حييى. د
معلومات جديدة، إن هو إستسهال وال مش إستسهال، اإلستسهال
عند الفصاميني بيخوفىن أآرت من أى حد، ألنه استسهال خايب
ومعقد ىف نفس الوقت، حاقول لك تعبري وحش، ملعبك يعىن،
الفصاميني دول يعىن بيستسهلوا إىل األصعب، واألخيب، بيتهيأ

راحيني لألسهل، لكن النيتجة، و بعد وقت آتري أو شويةهلم إم 
 إم بيكتشوا جوا جواهم، إن اإلنسحاب طلع لألصعب فاألصعب، 
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اجملانيني ىف نعيم، الناس اخلايبة بتقول بيقولوا لك 
متصورين إن االنسحاب ده أعفى صاحبه من مسئولية إنه عايش،
االنسحاب ده جزء من اللى بيسموه احلل الفصامى، ملا تيجى

فصامى وبعدين تروح فتحلوه باب االستسهال يروح لواحد
داخله وما يطلعشى إال فني وفني، وساعات يكون أك وما
يطلعشى خالص، بس ىف نفس الوقت الضغط األعمى من غري حميط
داعم، يعترب قسوة قبيحة، وآالم فارغ، وده آله غايب غايب

 عن وعى األسرة بالذات

أمه وابوة بيتكلموا ىف سكةمها دلوقىت : عوىن عبد اهلادى.أ
ممكن إنه حيّو، بس املهم إنه هو خيّلص الدراسة بأى شكل،

 دشلوقىت أقول هلم إيه؟

يا إبن احلالل إنت بتسئلىن ىف إيه؟ منتظر مىن :حييى. د
إيه؟ ما حاردعليك بنفص اإلجابة اللى قولتها لك من ثالث
ىشهور ما دام ما قلتلناش حاجة جديدة واضحة، ده موقف

وانت مسعته مىن ميت مرة، مش بس للعيان ده، عموماا أنا
عادة ما باوافقشى على تغييري أى شىء من اخلارج إال غصب عىن،
ال تغيري العتب، تقولك أعزل، تعزىل تروحى فني، يعىن من آرت
الشقق، وال تغيري الدراسة، وال تغيري الزوجة، أى تغيري من

احلقيقى املطلوب من جوه، برة من غري ما نعمل حساب التغيري
هو تضيع وقت وتشييع فلوس غالبا، أنا مانع إنك تبدى رأيك
اخلاص ىف حدود إن مها ىف النهاية اللى حايتصرفوا، قصدى هوه
وأهله، التغيري من بره بره ما بيحش حاجة، مع إننا طول
النهار والليل بنقول إن العالج النفسى فرصة للتغيري، آه،

؟ ساعات أقول رأىي بصراحة، أل يعىن أل، وأبصلكن أو تغيري
االقيه ما مسعوش الكالم، ييجوا ىف االستشارة، حىت من غري عالج
نفسى وال حاجة، يقول لك عزلنا وما نفعتشى، احلالة زى ما
هية، أعمل انا إيه؟ يبقى املسألة إنك تقول لنا ىف الكام

 ىن؟ شهر دول حصل حاجة ختلينا ز القاعدة دى ونستث

يعىن، مافيش حاجة حمددة واضحة، بس: عوىن عبد اهلادى.أ
ازاى انا اعرف إن فيه تغيري حصل من الداخل عشان اطمن إن
املسأىل مش من بره بره، ما هو حضرتك بتقول لنا التغيري

 التغيري

التغيري هو إجياىب من حيث املبدأ، إمنا التغيري.. :حييى. د
ضغط أو أمل، ده حاجة تانية،آحل سهل من بره علشان أجتنب 

إللى وصلك إنه من تغيري يبقى مافيش عالج، مافيش آربان،
وميكن حىت مافيش حياة، بس فيه تغيري إنسحاىب وفيه تغيري

 .إخرتاقى، فأنا مقدرش أحسبها لك، وال أحسبها له

 يعىن أعرف انا ده من ده ازاى: عوىن عبد اهلادى.أ

ة تانية عشان يبقى إشرافطيب بالش، ننتقل لنقط :حييى. د
أشراف، إحنا عمالني نتكلم عن احلالة وناسيينك انت شخصيا،
ما هو انت آده آده بتتحمل مسئولية القرار، حىت لو ضد

 توصيتك، أنا شخصيًا باقول اللى عندى حسب ح ساباتى، لكن
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بصراحة ىف عدد البئس به من احلاالت أبقى شاآك ىف نفسى، واقعد
آده ليه؟ طب ماميكن يغري أقول طب هو انا حا قعد اعاند قوى

وينفع، وبعدين أقول أنا معنديش أى إثباتات إن هو
حاينجح، أسيبهم من جوايايفرضوه عّليا ييبقى واقع جديد،
وساعتها لو حاآمل، وعادة باآّمل، أشتغل، يعىن نشتغل ىف

فإنت بتكمل ألنه عالج مش مكتب تنسيق، وده. الواقع اجلديد
تحمل مسئولية الفشل مع إنك ماعايز شغل مباشر مع إنك ت

اشرتآتش ىف القرار اللى أدى للفشل ده، أهى دى بقى
مش!! مشئوليتنا، مش إن احنا نطلع صح أو غلط، هيه 

قلتلكو، وآإننا بنشمت فيهم، أل، دا احنا شايلني شايلني، ألن
ده عالج مش أخد آراء، أل، خلى بالك الوجع بتاع املعاجل وهوا

حمل الغلط إللى مش ذنبه، بيوصل للعيان،حمتار، وهو بيست
إنت مشارك طول الوقت، إنت مانتش مرشد سياحى بتقول له ده
آذا وده آيت وتروح تنام، مها بيحسبوها إنه خيلص وخالص، إنت
بتحط حتويله وختليصه دوا خطة العالج، ومعيريك إللى بتقيس

تكرب،بيها خطوات العالج، وده الطريق الآتسابك اخلربة وانت ب
إنت بتعيش معاه املصيبة اللى هوه فيها وانت مش متأآد ده
مفيد وال أل، العيان عايز األريح، وميكن أهل آمان، إنت
عايزاألصلح، ألنك معاجل، مش مرحياتى زى داميا ما باقول، أنا
شايفك دلوقىت مثال عايز تسرتيح انت آمان، وده حقك، إنت يعىن

منك اللى هو أنا يعىن حايقول،متصور ما دام فيه واحد أآرب 
حايفىت يعىن، يبقى انت عملت اللى عليك، ال ياعم، االشراف ما
بيربرشى االعتمادية، مث إن فيه احلرية التانية حسب القاعدة
األساسية اللى اتفقنا عليها، هو العيان ده لو إبنك أو

 أخوك الصغري حاتعمل له إيه؟ حاتوافق إنه حيول وال أله؟

 آنت حوافق إنه حيول : عبد اهلادىعوىن .أ

حاتوافق حبنية بقى وصعبانية، وال مبصلحة :حييى. د
 وحسابات 

 مبسئولية : عوىن عبد اهلادى.أ
خالص، إزاى توافق إلبنك وماتوافقش إلبن :حييى الرخاوى.د

الناس، شوف انت ازاى زى أهله عايز تريح دماغك، فني بقى
تناقض يابىن وال ما اخذتشاملسئولية فيهم؟ إنت مش مالحظ ال

بالك إنك وافقت على حاجة إلبنك، وجى تاخد رأىي، وانت
عارفه تقريبا، عشان ما توافقشى على نفس احلاجة إلبن
الناس، واخد بالك؟ إنت زى ما يكون انت مش عايز تعان، ال
مع العيان وال مع إبنك، مع العيان عايز ترميها علّى عشان

ور، ومع علشان يسرتيح وخالص، أنا مشمسعت رأىي قبل تالت شه
بتهمك يعىن، ده موقف عادى، إنت فاهم إن الطب النفسى آله
باظ ليه، الدآاترة مش عاوزين يعانوا، الدآتور حسيب اهللا
يصبحه باخلري، وده ولد آويس أوى آان اشتغل هنا مدة قبل ما
يسافر أمريكا ويرجع وياخد الدآتوراه، ويبقى رئيس قسم ىف

مساعيلية، قابلته ىف نيويورك، وباسأله عامل إيه،اال
ىل مية مية، باشتغل هنا باملسطرة، احلمد هللا ياحسيب؟ قال

 اختلصت من الشعور بالتقصري اللى آنت بتشيله لنا عمال على 
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بطال، قلت له إزاى ياأخى؟ قال ىل إنت آنت بتشعرنا
على جدول الضرب بالذنب طول الوقت هنا جدول ضرب، متشى

يكشى دعوة، حسب ده من أحسن أوالدى وهواتنام مسرتيح ما ل
دلوقىت ىف أمريكا استقر وعامل شغل رائع، هو ولد آويس أوى
أخالقيًا وعلميًا ومهاراتيا وآل حاجة، لكن بصراحة استغربت،
وانا عارف وهوا عارف إىن ما باحبش حكاية الشعور بالذنب

شعوردى، محل املسئولية، والوعى باحلرية، ال ده وال ده فيهم 
بالذنب، بس أنا احرتمت اللى قاله، ما هو ده حق الطبيب

 واملعاجل إنه ينام مسرتيح، مش آده وال إيه؟

 آه طبعا، : عوىن عبد اهلادى.أ

بس مش على حساب العيان، بصراحة أنا إحرتمت :حييى. د
اللى قاله حسيب جدا جدًا، لكن لو نفكر بأمانة شوية، نالقى

نفسى والنظريات والدوا والفلوس،إن اللى حصل ىف الطب ال
آلها آانت فاقسة معاناة املعاجل اجلاد، وراحت مطلعة نظريا

 .وعلم واتنني ىف اتيني باربعة، عشان ترحيهم، وخالص

 بس املسألة آده تبقى أصعب وأصعب: عوىن عبد اهلادى.أ

 حا نعمل إيه؟ مش ده اختيارنا :حييى. د

 ربنا يقدرنا: عوىن عبد اهلادى.أ
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