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سنة آنسة الرابعة من 39هى عيانة  :منصور محدى.د
 تشتغل مدرسة ىف حضانة أربعة، ب

 وبعدين؟  :حييى.د

هى آانت هنا السنة اللى فاتت، قعدت ىف :منصور محدى.د
املستشفى شهرين، هى معايا دلوقىت بقاهلا سنة وشهرين بالظبط 

 هنا وال ىف العيادة  :حييى.د

هى آانت هنا ىف املستشفى حتويل حضرتك، بعد :منصور محدى.د
 بعدين ىف العيادةما خرجت شفتها هنا شوية، 

 فاآر أعراضها  :حييى.د

طبعا، آان فيه شكوك ومراقبات، وأصوات :منصور محدى.د
وآله، هى بتيجى آل أسبوع ومنتظمة وبدأت شغل بعد ما خرجت

هو السؤال هى دلوقىت أخوها. من املستشفى والدنيا ماشية آويس
 .سنة متجوز من أملانية وعايش هناك 20ىف اخلليج بقاله 

 وهى عايشة مع مني هنا  :يىحي.د

 هى عايشة مع والدهتا هنا ىف مصر  :منصور محدى.د

 ووالدها؟  :حييى.د

 والدها متوىف  :منصور محدى.د

 عايشة مع والدهتا لوحدهم: حييى.د

 أيوه  :منصور محدى.د

 السؤال؟ فني السؤال: حييى.د

هى دلوقىت بتسألىن أخوها عارض عليها إا: منصور محدى.د
ر معاه اإلمارات وتعيش معاه فرتة، وأنا مزنوق بصراحة،تساف

 أنا خايف 

 هى بتيجى بإنتظام؟  :حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2117



 25I05<I2008א – אא

 جدا، آل إسبوع  :منصور محدى.د

 لوحدها  :حييى.د

 لوحدها  :منصور محدى.د

 ما عرضتش عليها أى نشاط تأهيلى مع ده؟ : حييى.د

)العالج اجلمعى(هى آانت رافضة اجلروب،  :منصور محدى.د
 نشطة تانية خبالف العالج النفسى ورافضة أى أ

 طيب، السؤال بقى؟ : حييى.د

هى دلوقىت أخوها عارض عليها إا تسافر :منصور محدى.د
 اإلمارات معاه وجييب هلا شغل 

 وتقعد فني؟ :حييى.د

 تقعد معاه  :منصور محدى.د

 مراته بتشتغل؟  :حييى.د

 أيوه مراته بتشتغل  :منصور محدى.د

 ؟ عنده عيال :حييى.د

أل هى دى مراته التانية، وهى أملانية، :منصور محدى.د
 وحامل، واألوالنية هنا ىف مصر

 معندوش عيال هناك؟ :حييى.د

 له أوالد بس عايشني هنا ىف مصر مع أمهم  :منصور محدى.د

 هو طلق األوالنية؟  :حييى.د

 أيوه  :منصور محدى.د

 عمره آام : حييى.د

 سنة 45حواىل  :منصور محدى.د

العيانة بتاعتنا هلا إخوات تانيني غريه؟ أنت قلت: حييى.د
 هى واحده من أربعة وهى األخرانية، واألخوات فني 

التانني عايشني هنا ىف مصر ومتجوزين :منصور محدى.د
 وعايشني لوحدهم 

 .طيب، أنا آسف، حندد السؤال تاىن :حييى.د

السؤال أخوها عارض عليها إا تسافر: منصور محدى.د
 اه اإلمارات مع

 تشتغل؟  :حييى.د

آه، يعىن، هو ماحددش أوى الشغل بس قال :منصور محدى.د
هلا تعيشى هنا وندور لك على شغل، عشان بس هو عالقاته آتري

 سنة ىف اإلمارات يعىن  20هناك، هو بقاله 
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 يعىن عرض عليها تسافر تشتغل  :حييى.د

 آه : منصور محدى.د

  وتقعد معاهم ىف نفس البيت!! آه: حييى.د

 أيوه تقعد معاهم ىف نفس البيت  :منصور محدى.د

 البيت مكون من آام أوضه  :حييى.د

 هى فيال آبرية  :منصور محدى.د

تسافر وال متسافرش، مش آده؟: سؤالك بقى حتديدا :حييى.د
 إنت رأيك أيه؟

 هى عايزة رأىي ورأى حضرتك : منصور محدى.د

 أنا شفتها أخر مرة إمىت؟  :حييى.د

 ال، من فرتة طويلة  :دىمنصور مح.د

طيب وهى عايزة رأى حضرتى ليه؟ إيش عرفىن أنا :حييى.د
 ما قول لنا رأيك أنت األول؟ ! أيه اللى حصل ىف السنتني دول

 هو أنا خايف من النكسة ىف أى حلظة  :منصور محدى.د

 وبعدين؟  :حييى.د

 هى يعىن عندها بصرية آويسه باملرض  :منصور محدى.د

 ه يعىن، إنت قلت هلا حاجة؟ قلت هلا رأيك؟وإي :حييى.د

أنا قلت هلا أنا موافق على سفرية قصرية :منصور محدى.د
 لكن إا تعيش هناك وتشتغل هناك أل 

 طيب خالص، عايز مىن إيه؟ :حييى.د

بالنسبة ىل أنا، هوا انا ّىل حق أقول آده: منصور محدى.د
 على طول؟ 

 !هو أنا حاعرف أآرت منك :حييى.د

 ماهى زنقتىن ىف ده، عايزة رأينا احنا االتنني :منصور محدى.د

 زى ما تكون ما أقتنعتش برأيك :حييى.د

 ميكن أنا َنفسى ما أقتنعتش برأىي  :منصور محدى.د

 آرت خريك دا مهم جدا، انت رأيك متسافرش ليه بقى؟  :حييى.د

 ألن هى تقريبًا مش ملتزمة بالدواء  :منصور محدى.د

ده؟ ما فكرتش ىف الست اللى هناك األملانيةبس آ :حييى.د
 حايكون موقفها إيه 

 فكرت : منصور محدى.د
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طيب هى حاتقعد معاهم ىف نفس البيت، وال مستقلة؟ :حييى.د
 واألملانية دى أسلمت وال أل 

 أل : منصور محدى.د

 إحتجبت وال أل : حييى.د

أل، مش ضرورى ىف املكان اللى هّم فيه إا :منصور محدى.د
 تتحجب 

طيب البنية دى حاتسافر تقعد مع واحده أملانية :حييى.د
سنة، وماجتوزتش، وآانت داخل 39ىف نفس البيت وهى عندها 

مستشفى نفسى، بعدها عالج نفسى سنتني بانتظام يبقى إجابتك
مرحليا صحيحة يا أخى، حسبتها على قد املعلومات اللى عندك

 صح، إيه اىل شاغلك؟

 ت إن أخوها جدع أنا افرتض :منصور محدى. د

مهما آان أخوها حسن النية احنا الزم نتقمص آل :حييى.د
األطراف، صحيح احنا ما بنديش أوامر، وال بنتخذ قرارات
بدال العيان، لكن احنا ىف جمتمع فيه الطبيب والد،
ماعندناش أوهام احلرية السايبة واحلياد املستحيل، إحنا

ة املطاف حىت لو ما مسعتشنقول اإلقرتاح املوضوعى، وده مش اي
 الكالم

يعىن صدقت وسافرت وفشلت، ترجع يا أخى، ونّكمل، أو
 .نبتدى من أول وجديد، إيه يعىن

الزم نتأىن شوية على ما" أملانية"مث ان إحنا ملا نقول  
60، مش ميكن األملانية أحسن من "إملانية"نعرف يعىن أيه 

بالنسبة ىل اللى هومصرية، مث أنا سألتك سؤال شديد األمهية 
حكاية حتسافر حتشتغل وال أل، إذا آانت حتسافر حتشتغل، ودا
أخوها و وميكن هّوا أبقى هلا من أمها، يبقى خري وبرآة أنا
أظن إنك ألزم حتط دا ىف اإلعتبار، تشكر أخوها بينك وبني نفسك
وبعدين ماحنكمش على خوجاية رد إا خوجاية باللى ىف خمك،

 .كمل حساباتنا واحدة واحدةوبعدين ن

أنا آنت متخيل إن هى اللى حتشك إن هو :منصور محدى.د
 حاخيدها علشان ترىب البنت 

 بنت؟ هو فيه بنت؟ :حييى.د

 اللى ىف بطن مراته، هى حامل ىف بنت  :منصور محدى.د

لك حق ختاف من أى استعمال صريح أو غري صريح، :حييى.د
ى آده، لكن مانضمانشى إيهميكن الست األملانية ما بتفكرش

اللى جوه أخوها، وال حىت هو، جيوز مايقدرش يعرف إيه اللى
أنا مش متأآد، مث الزم تفكر  جواه، هل حيصارح نفسه وال أله،

ّمها اخلواجات حيستحملوا وضع زى ده أزاى وحلد أمىت؟ أنا ما
اقصدش تعميم يعىن، ولكن الست دى ميكن تكون طيبة تروح القطة

 فقة بتاعة جوزها حىت لو آانت ال شعورية، وترفضها، الص
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وتبقى قلقانه على بنتها وعلى أخت جوزها، خّلى بالك
اجلماعة دول مش زينا، وهى يا ترى عارفة تاريخ أخت جوزها
املرضى، ويا ترى بتعرف حتب اللى خارج دايرهتا، ما نقدرش

 .حنكم

 .يعىن نعمل إيه؟ :منصور محدى. د

سنة، ودول ناس 39املريضة  مث خّلى بالك سن :حييى. د
متجوزين جديد وآالم من ده، والست خواجاية إديىن عقلك إيه
اىل حايتحرك ىف البنية بتاعتنا بقى، آل ده بيوضح لنا إيه

 اىل خالك تقول ماتسافرش 

 يعىن أنبهها على احلاجات دى :منصور محدى. د

يعىن، بشكل أو بآخر تشاور من بعيد، وإذا أصّرت :حييى. د
 إا عايزة تقابلىن، تقابلىن، أنا موجود

 بس آده انا اختذت هلا القرار :منصور محدى. د

خيرتقوه  اختذ هلم القرار ومها مش قوى يا أخى: حييى. د 
أنت تقول، اللى يرضى ضمريك من واقع علمك، آأا بنتك أو
أختك، إنت أب، مش قلنا الطبيب والد مسئول وهى من حقها

ك وأدى أحنا حانشوف، لكن قل ىل هّوا مافيشما تسمعشى آالم
 .فرصة تقابل أخوها قبل ما نقرر ائى

 مش عارف :منصور محدى. د

 .يعىن، شوف لنا احلكاية دى :حييى. د

 شكرًا. حاضر :منصور محدى. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2121


