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  غابة الكر والفر:والشارع"النمر"العرجبى

  الفروض واخللفية النظرية واملقابلة مع املريض 

  : متهيد نظرى: أوال

والعلوم(آثر احلديث بشكل عام، وىف الطب النفسى 
أصل". العالقة باملوضوع"بشكل خاص، عن ما يسمى ) النفسية

، ولألسف، Object Relation""املصطلح باللغة اإلجنليزية هو 
ىف" املوضوع"، ألن آلمة فإن الرتمجة إىل العربية ليست آافية

ما يعنيه التعبري -تلقائيا –اللغة العربية ال تشمل 
بالعربية ال نعىن ىف املقام" املوضوع"باإلجنليزية، حني نقول 

هو" (موضوعًا"، تصور أن رجال حيب "اآلخر اإلنساىن"األول 
  ".ضناها"وليس " موضوعها"أو أن أما تعترب ابنها ) حبيبته

ة أنىن مل أجد باللغة العربية ما حيدد ماهيةأعرتف بصراح 
املوضوع َبَشرَا أو غري ذلك، تصورت أن أْقرب ما ميكن أن يقرتب

العالقة"بنا من املفهوم الذى حيمله التعبري باالجنليزية هو 
  !! البشرى" اآلخر"، لكن املوضوع ليس هو فقط "باآلخر

سباملسألة ليست جمرد صعوبة ىف اختيار اللفظ املنا
، مبجرد بداية"ما ليس الذات"بالعربية، ذلك أن املوضوع هو 

Not me" ليس أنا"، وما هو  Meأنا "التمييز بني ما هو 
تبدأ العالقة باملوضوع، وقد يتدرج التمييز بشكل مضطرد مع
تقدم عملية النمو، وقد تنطمس احلدود بني الذات واملوضوع مع

سقاط، حىت ينقلب العاملزيادة التحوصل على الذات وتنامى اإل
  " .آما هو"، وليس "آما نراه"ليصبح 

ليست فقط ىف -بالنسبة لتنظريى –أمهية العالقة باملوضوع 
،"نتيجة إلسقاطاتنا"أم " خارجنا"التمييز بني حضور املوضوع 

ىف" حقيقى"إذا وجد موضوع : وإمنا هى أساسا ترتبط بأنه
اسب الحتواء الطاقةمواجهة الوعى، فإنه يصبح اال املن

احليوية الىت تنطلق منا لنشحن هبا العامل اخلارجى، هذا الشحن
آخر، هو الذى" بشرًا"املتجدد املتبادل حالة آون املوضوع 

هبذا الدور النمائى احلوارى الضرورى،"جيعل املوضوع يقوم 
يقوم هبذا الدور، اللهم إال إذا سار" موضوع"ما آل لكن 

 .جدليا صحيحا النمو مسارا
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ميكن أن حندد بعض معامل) مسار النمو اجلدىل(ىف هذه األحوال 
  :على الوجه التاىل" موضوع"ما هو 

 Notليس أنت : ، هو"خارجك"قائم " آيان"املوضوع هو 
you ،  

  املوضوع هو وجود له معىن وداللة تفيدان شيئا ما، 

  هو آيان تستطيع أن تعمل معه عالقة،

  بطاقة حيوية،وأن تشحنه  

  وأن تتحقق من خالله، باستمرار، 

  آما يفعل هو نفس الشىء، إن آان بشرا مثلك، 

  :وتأآيدا هلذه املعامل نضيف

  ). متاما(، "ليس أنت"أن يكون -1

مساحتك"أن يكون خارجك، خارجا عنك، خارج حدود -2
  . Subjective Space "الذاتية

  ).ددة بالضرورةليست حم(أن تكون له معامل ما -3

ذهاب وإياب، اقرتابأن تتواصل بينه وبينك حرآة  -4
  . ، معظم الوقتوابتعاد، حضور وغياب

  أن يتكون له ما ميثله داخل وعيك -5

  )وبالعكس(أن يتغري استقبالك له بتغريك -6

لكن املوضوع يظل موضوعا أيضا إذا مل يتحقق آل ذلك، أو
  ،أغلب ذلك

نمو، أو ارتد إىل مرحلة سابقة تستلزمفإذا توقف ال 
فإن )املوقف البارنوى(مثال " الكر والفر"تنشيط موقف 

املوضوع حيتد، ويقوم بوظيفته بكفاءة دفاعية ليست بالضرورة
  .منائية آما هو احلال ىف هذه احلالة

   : املدخل إىل الفرض: ثانيا

ذعم عبد الغفار، اشتغل عرجبيا ىف القاهرة وضواحيها من
أن سِمح له بذلك، سن العاشرة، مث عمل عرجبيا مستقال مبجرد 

  .  73رمبا ىف اخلامسة عشر، وظل يعمل حىت سن 

الشارع بناسه وحرآته وآره وفره وهو آانمن البداية، 
هو املوضوع األول، ورمبا األخري، أماعلى حصانه حيمل بضاعته، 

لىت دللته،املواضيع البشرية مثل أمه القوية املتحيزة ا
الىت استعملها، مث أوالده) 13تزوجها ىف سن (وزوجتة الطيبة 

الذين استقلوا الواحد تلو اآلخر، فقد آانت مواضيع تأتى ىف
  .املقام التاىل، إن حضرت أصًال ىف وعيه مبا هى
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باحلشيش،مل يرتدد عم عبد الغفار ىف مواصلة حتريك وعيه 
والبرية، لكنه مل يستسلم ألى من ذلك تعودا خطريا أو إدمانا،

الذى تدعمه يعود بعد التحريك إىل نفس موقف الكر والفروآان 
، آانتحرآته الدائبة فوق عربته وراء حصانه ىف الشارع الغابة

فكانت عالقةعالقته باميانه اخلاص راسخة، أما عالقته بتدينه 
  . انتقائية، بال شعور بالذنب أو مالحقة التحرمي والرتهيب

  : الفرض

مل يكن ىف مقدور عم عبد الغفار أن يأخذ املوضوع األساسى"
بأى هامشية أو تقريبية أو متاس، "الكر والفر: الشارع"

وإال فهو اهلالك ىف شوارع القاهرة، الغابة، وظل يقظا سليما
حىت ضد اتمع آما رأت الزميلة ووصفت(ا منطلقا شجاعا حمتج

أى(وحني حيل بينه وبني هذا املوضوع األساسى بالذات ) شخصيته
، ومل تكن هناك مواضيع)حني اضطر للتقاعد من آثرة املخالفات

  .حقيقية أخرى من الناس الناس

هذه املوضوعات احلادة املزامحة املهددة املراوغة املتحدية
ى يقظة مشاعره، وحضور ذاآراته، وقدرتهحافظت عل) الشارع(

، فلما انقطعت هذه احلرآة"على التواصل مع مواضيعه احملددة
ىف غابة الشارع، مل تسعفه عالقته باملوضوع البشرى اخلاص

  .، فتحرك داخله ميأل الفراغ، ومن َثّم املرض)أسرته أساسا(

  : ثالثا املقابلة

نا متأسف جدًا،إتفضل يا عم عبد الغفار اتفضل هنا، أ
ساحمىن، ألن حصل غلطة، الدآتورة ساندرا جابتك وأنا قلت لك
إستىن ورّجعتك، ماآنتش شوفتها، آانت وراك أنا قلت لك إستىن
ملا الدآاترة ييجوا، آانوا بيمضوا علشان حضور وبتاع زى

  .األفنديه املوظفني آده، فكنا مستنينهم، بس ساحمىن معلش

  ، وانا عرفت إمسك من الدآتورة ساندراأنا إمسى حييي: حييى.د

  أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

  الدآتور حييي  إمسى: حييى.د

  أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

دآتور آبري شوية، زى ما انت شايف آده، وأنا: حييى.د
قاعد مع الدآاترة الصغريين زمالتى ووالدى وبناتى زى ما انت

العيانني أآرت، وعلشان شايف، وبناخد وندى علشان نعرف
  نتعلم، واخد بال حضرتك

  أيوه: عم عبد الغفار

واللى نتعلمه نتمىن يبقى لصاحلك ولصاحل اللى: حييى.د
  زيك، وصلك الكالم بتاعى 

  أيوه: عم عبد الغفار

يا رب خيليك علشان آده شايف الكامريات دى بنصور: حييى.د
عشاناحلكايه دى علشان نتعلم ونراجع التعليم، مش 

 والزم نستأذنك . التليفزيونات اللى ىف البيوت
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  اهللا يكرمك :عم عبد الغفار

األول إنك انت: موافق وال مش موافق على حاجتني: حييى.د
تتكلم قدام الناس دول مش بس قدام ساندرا، وبعد آده إن
احنا نصور علشان حكايه التعليم والعلم والكالم ده موافق؟ 

  قمواف: عم عبد الغفار

  شكرًا جزيًال، طيب عارف الدآتوره دى : حييى.د

  أيوه: عم عبد الغفار

  إمسها أيه أنا ما بامسعش أوى علِّى صوتك سّنه : حييى.د

  مسر: عم عبد الغفار

....يا راجل تقعد معاك ساعات ماتعرفش امسها صح: حييى.د
طب ما تعرفش إمسى ماشى، إمنا البنت احللوه دى أله، لكن قول

  ىل هى حلوة صحيح

  أمرية وبنت حالل : عم عبد الغفار

  هو أنا باسألك على أخالقها، بقولك حلوة؟ :حييى.د

  أمريه وبنت حالل : عم عبد الغفار

يا عم عبد الغفار يا مرتىب يا مؤدب، الدآتورة: حييى.د
    دى حلوة وال مش حلوة

  حلوه وأمرية : عم عبد الغفار

حلوه وأمرية احنا نأجل أمرية دلوقىت، هى حلوة وال: حييى.د
  مش حلوة 

  حلوة: عم عبد الغفار

يا رب خيليك يا عم عبد الغفار، أنا لسه آنت: حييى.د
بقوهلم إن أول ملا حد جيي ىف العيادة عندى ما أنا عندى

  عيادة بفلوس وبتاع 

   طبعًا: عم عبد الغفار

؟ باين علّى؟ املهم أنا أول ملا حد"طبعًا"ليه : حييى.د
ييجي ىل من اجلماعة الكبار اللى زى حضرتك يا عم عبد
الغفار أبوس إيده، حتصلى الربآة، إذا آانت ست آبرية أقوهلا

ودلوقىت أحلى، يروح وشها: إنت آنىت زمان قمر، واروح مكّمل
تك تيجي هنا، والطيب قبل ما حضر.. ينّور مهما آان سنها،

  بالش، أقولك حضرتك مش الزم ما احنا من دور بعض تقريبًا 

   25سنة مواليد  84أنا عندى : عم عبد الغفار

يبقى عندى آام سنة إذا آنت 33وأنا من مواليد : حييى.د
  يبقى عندى آام سنة 1933ناصح أنا من مواليد 

 سنني 8يبقى : عم عبد الغفار
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يبقى آام يا 83من  8سنني صحيح،  8طلعوا ! آه 8 :حييى.د
  عم عبد الغفار؟

  إحسب أنت بقى : عم عبد الغفار

سنه، يعىن احنا من 75احسبها حاضر، أنا عندى : حييى.د
  دور بعض، لكن بس أنت برضه الكبري

  أيوه: عم عبد الغفار

طيب بعد ما الدآتوره مسر، أقولك امسها حبق: حييى.د
ا نسيت امسى دلوقىت يا عموحقيقى على شرط ما تنساش زى م

  عبد الغفار، بالذمة ده ينفع، طب امسى إيه؟

  أنا مش فاآر: عم عبد الغفار

ماعلش، هّوا أنا ما استهلشى إنك تفتكرىن، وال: حييى.د
  استاهل 

  تستاهل : عم عبد الغفار

إمال نسيته ليه، حاقولك امسى تاىن، ولو نسيته: حييى.د
مش حاقدر أآمل معاك  يبقى أنا ما استهلش إنك تفتكرىن،

اللى بدينا بيه ده، وانت آده يا عم عبد الغفار بالود 
ميت ُفل آده، إنت عارف إنك زمان آنت حليوة وحلد دلوقىت،

  وآان احلرمي مبسوطني منك، وآالم من ده، مش آده وال إيه؟

  اهللا يكرمك : عم عبد الغفار

ده أنا باسألك يا عم عبد!! مدحكهو أنا با: حييى.د
  الغفار، مش فاآر وال مكسوف؟

  فاآر: عم عبد الغفار

آانت مشيتك ىف احلاره اللى هّى، وآانوا... : حييى.د
بيبصولك من ورا الشبابيك، أهو انت بتضحك اهه، يبقى حصل،

  طب وأنا إيه اللى عرفىن إم آانوا ورا الشبابيك 

ا ىل صحيح، آانت عنيه دىآانوا بيبصو: عم عبد الغفار
  خضرة، آانوا بيشاوروا علّى، أى واهللا

  ما انا عارف، والدآتورة ساندرا عارفة : حييى.د

  آانوا بيندهو ىل علشان يبصوىل : عم عبد الغفار

  اللى مها مني : حييى.د

  الناس: عم عبد الغفار

  الناس وال احلرمي : حييى.د

  الناس احلرمي : عم عبد الغفار

ما عِلشِّ، ما عِلشِّ، أهي جتلك ساندرا، مش مسر،: حييى.د
 عماله حتب فيك من غري أى حاجة 
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  أمرية:عم عبد الغفار

أمرية برضه يا أخى؟ إديها آلمة من اللى هي: حييى.د
بتبشبش الستات دى، إيه رأيك؟ ميوت الزمار وصباعة بيلعب،

  مش آده؟ وبعدين دى بنتك، أو بنت بنتك

  عًاطب: عم عبد الغفار

صح، طيب نتنقل ملوضوع تاىن، لكن قبل آده نعيد: حييى.د
  أنا امسى أيه؟: تاىن

  نسيته برضه : عم عبد الغفار

  آده برضه؟ ده يصح؟: حييى.د

  نسيته : عم عبد الغفار

  الدآتور إيه : حييى.د

  " مش علّيه"نسيته علشان خمى : عم عبد الغفار

معلهش، عندك خمضوض من اللّمة دى والتصوير، ميكن: حييى.د
حق، حاقلهولك تالت مرة امشعىن أنا ما نسيتش إمسك يا عم عبد

سنني يعملوا آده برضك؟ إنت خمك زى األملاظ 8الغفار مها الـ 
  حسب الكالم اللى آتبته الدآتورة

  اهللا خيليها : عم عبد الغفار

  عم عبد الغفار : حييى.د

  أيوه : عم عبد الغفار

  حاقول لك إمسى على شرط ما تنساهوش املرة دى : حييى.د

  طيب : عم عبد الغفار

أنا امسى حييي، امشعىن يا خويا!!! ولو نسيته؟: حييى.د
، وتيجى حلد"أمحد بيه حاجة"فاآر إسم رئيس الوزراء قلت 

  امسى ومش عارف، أنا امسى إيه بقى؟

  حييي : عم عبد الغفار

  قول تاىن  :حييى.د

  يي حي: عم عبد الغفار

  أيوه آده وإذا نسيته بعد آده :حييى.د

   أل خالص بقى: عم عبد الغفار

  دلوقىت " عليك"خمك بقى : حييى.د

  أيوه، حييي :عم عبد الغفار

  بعد شويه حاسألك تاىن امسى أيه : حييى.د

 حييي: عم عبد الغفار
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  )قارن املقابلة الثانية بعد أسبوعني ىف نشرة قادمة(

شكرا نرجع مرجوعنا لألصوات بقى، مش هي دى اللى: حييى.د
طيب فيه. بتشتكى منها؟ األصوات حكيتها للدآتورة ساندرا

أصوات بتكلمك مش آده؟ انت بتسمعها وبتقولك آالم آتري،
  صح؟ ! أصوات بتسمعها انت لوحدك يعىن، غريك ما بيسمعهاش

  صح: عم عبد الغفار

   بتقولك إيه يا عم عبد الغفار: حييى.د

  بتوشوش: عم عبد الغفار

  إيه؟: حييى.د

  بتوشوش آده : عم عبد الغفار

  وشوشه يعىن إيه؟: حييى.د

  ما بافهمش آالمها أبدًا: عم عبد الغفار

ده جزء من احلكاية، لكن إنت قلت للدآتورة: حييى.د
حاجات آتري تانية بتسمعها واضحة، األصوات بتقول آذا وآذا،

ساعة ملا رجع من احلج آذا من"وبتحكى عنك وبتقول مثال 
، الوشوشه اللى بتحكى عنها دلوقىت حاجة تانية،"آذا

  .األصوات اللى مابتفهمشى ليها آالم دى

  الوشوشة بتاعه الشياطني : عم عبد الغفار

أل بالش نسميها دلوقىت، ال نسميها جان وال شياطني،: حييى.د
  نأجل التسمية، نسميها أصوات 

  آه: عم عبد الغفار

وبعدين نشوف إيه أصلها وفصلها، أنت تسميها زى: حييى.د
  ما انت عايز، وانا أمسيها زى ما أنا عايز ؟ موافق 

  أه : عم عبد الغفار

  طيب فيه أصوات بتوشوشك وودنك ما تفسرهاش صح: حييى.د

  صح : عم عبد الغفار

وفيه أصوات تانية بتفسرها ساعتها، أو بعدها: حييى.د
ا آانت بتقول آذا آذابشوية، بتفسر إ.  

  بعديها بشوية : عم عبد الغفار

  إمنا ساعتها ما تفسرهاش: حييى.د

  أل : عم عبد الغفار

أل والنىب وّضح لنا احلكايه دى شويه حلسن أنا خايف أْوحى: حييى.د
لك حباجات مش هيه، أه واهللا، أصلى أنا ىف خمى شوية ِعْلم باخاف أقوم

 ملبسها للعيانني، قول لنا لوحدك إيه اللى بيحصل بقى 
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  أنا عندى بنىت عيانة :عم عبد الغفار

  أنا عارف : حييى.د

  أصغر عياىل : عم عبد الغفار

  ساندرا قالت لنا . عارف، د: حييى.د

  وأمها راحية عندها ىف البيت : عم عبد الغفار

  أيوه: حييى.د

نديش إال غرفهوبتخدمها، وأنا ما ع: عم عبد الغفار
فيها العفش بتاعى وبنام فيها، بنام يف الغرفة لوحدى، خباف
من احلرامية يسرقوا أى حاجة، ممكن ياخذوا التليفزيون،
ياخدوا حاجة من البيت، ياخدوا أنبوبه البوتاجاز مرآونه

  يف احلوش، بابقى قاعد صاحى منبه نفسى 

  يقوم حيصل إيه بقى؟ : حييى.د

يجي اللى طلع من حتت السرير على طولي: عم عبد الغفار
وإيده عليا ويقلب فيا أنا أقول له إيه اللى جايبك هنا؟

  إنت بتعمل إيه؟ انت جاى منني ؟

طيب دى غري األصوات اللى بتوشوش، مث يا عم عبد: حييى.د
الغفار فني األصوات هنا، دى حاجة بتحصل وانت اللى بتقول

  م من ده، وآال"انِت جاية منني"هلا آالم 

جم يف يوم لقوىن متغطى ببطانية ودوروا: عم عبد الغفار
  ضرب آان جهنم، ضرب ما حصلشى ،  الضرب ّىف

ساب عالمات ساعة ملا صحيت؟ ساب عالمات ىف جسمك: حييى.د
  ساعة ملا صحيت 

  أل بيضربوا ىف ظهرى : عم عبد الغفار

  ضرب إيه ده اللى ما يسيبشى عالمات : حييى.د

  ىف رجليه وظهرى ودماغى : فارعم عبد الغ

  يكونش ساعتها آنت نامي يا جدع أنت؟ : حييى.د

  ما أنا نامي : عم عبد الغفار

  أله نامي ىف النوم : حييى.د

  قمت أجرى رميت البطانية اللى عليا: عم عبد الغفار

إستىن بس يا عم عبد الغفار، دى تفرق معانا،: حييى.د
  يكونش آنت نامي 

  ما أنا نامي على السرير بتاعى : عم عبد الغفار

آه ما أنا عارف، مش قصدى ممدد، متصلطح، أل،: حييى.د
 يكون غّفلت شوية فعال
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  أله، متنبه لنفسى:عم عبد الغفار

مش عارف، أنا مش متأآد من آالمك آده، متنبه مش: حييى.د
  ؟...متنبه، باين دي فيها آالم، فيها آالم وّال وأل

  صح أيوه : عم عبد الغفار

  صّح إيه؟ نامي صاحى وال صاحى نامي : حييى.د

الضرب إشتغل فّيا، رميت البطانية: عم عبد الغفار
  وطلعت أجرى على الباب بره 

بس آالمك شبه احللم بالظبط، ساعات بيحصل آده يف: حييى.د
احللم يا شيخ، الواحد يقوم من النوم بعد آابوس، ويطلع

  جيرى برضه 

  جريت ىف الشارع : عم عبد الغفار

هو آان فيه شارع؟ ما أنت آنت يف األودة لّسه،: حييى.د
  بعد ما الوليه سابتك وراحت لبنتها العيانه 

أيوه أنا طلعت من الغرفة على الباب: عم عبد الغفار
الرباىن، جريت يف الشارع، رايح فني، عند ابىن على ناصية

واق أصلهمرت، فيه بتاع دوآوا س 150الشارع، أمشى بتاع 
  سواق وعنده تاآسيني 

  بتاع دوآوا وّال سواق : حييى.د

  بتاع دوآوا وسواق مطلع رخصة : عم عبد الغفار

آه مطلع رخصة بس هو بتاع دوآوا، يعىن بيشتغل: حييى.د
  االثنني 

  مطلع رخصة : عم عبد الغفار

  وبتاع دوآو: حييى.د

  آه وبتاع دوآو آه صنعته دوآو : عم عبد الغفار

  طيب ماشى بيشتغل دلوقىت إيه؟ دوآوا وال سواق؟: ىحيي.د

  بتاع دوآو برضه : عم عبد الغفار

  وسواق برضه : حييى.د

وعنده رخصة سواقة درجة، أوىل، معاه: عم عبد الغفار
  سنه معاه  35رخصة أوىل بقاهلا 

ماشى ماشى رحت ماشى لغاية آخر الشارع،: حييى.د
  وبعدين؟

  رحت قلت له إحلقىن : عم عبد الغفار

  قلت البنك احلقىن : حييى.د
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قاللى إيه يابا؟ مالك؟ قلت له فيه:عم عبد الغفار
عفريت ىف الغرفة، ضربوىن ضرب مش قادر أقف، وعمال أعيط

طب خالص إحنا حانرّوح دلوقىت، هو ساآن فني،: واصرخ، قاىل ىل
  بعد مسطرد 

  بعد مسطرد ناحية إيه : حييى.د

  مسطرد بعد املرج آده : عم عبد الغفار

  ناحية املرج : حييى.د

بعد املرج آده بشوية، إمسها املرج: عم عبد الغفار
  اجلديدة 

   فني من هبتيم: حييى.د

  تعدى من هبتيم وتعدى الرتعه : عم عبد الغفار

  عرفت : حييى.د

وبعد ترعه اإلمساعيلية دى تروح الرب: عم عبد الغفار
اك فكان معاه هو موتوسيكل،التاىن بعد البرتول اللى هن

العربيات اللى معاه بيّشغل عليها سواقني هوا عنده
  موتوسيكل 

  ، مش آده؟"َبَلْقس"هناك بلد أمسها : حييى.د

  أل دى بلقس دى قبل مننا : عم عبد الغفار

   قبل منكم؟: حييى.د

آه ، وبعدين راح مرآبىن على: عم عبد الغفار
ارآب يابا، إرآب ورايا على املوتسيكل،املوتوسيكل، قاىل 

رآبت وراه املوتوسيكل مسافة ساعة، وصلنا البيت، طلعت رحت
نامي على األرض قاىل أله يابا، أنت تنام على السرير، قلت له

  أل

مني اللى قال لك آده، مني اللى قالك قوم نام: حييى.د
  على السرير 

ع نام علىقالوا ىل أطل إبىن ومراته،: عم عبد الغفار
ده أنا جسمى، السرير، لكن ده أنا مضروب علقة مكسر خالص

  مفكك من بعضيه 

يعىن مها اللى ضربوك حايضربوك على السرير، وملا: حييى.د
تنام على األرض ما يضربوآشى؟ إستىن رّد علّى، يعىن ملا تنام

  على األرض ما يضربوآش وملا تنام على السرير يضربوك؟

  أنا بقيت وسط العامل : عم عبد الغفار

إيه وسط العامل دى يعىن إيه؟ يعىن على األرض وسط: حييى.د
العامل، وعلى السرير تبقى لوحدك، إستىن بس واحدة واحدة

على األرض وسط العامل يقوموا: علشان أقولك الفكرة بتاعىت
 ما يضربوآشى، إمنا على السرير تبقى لوحدك، يستفردوا بيك 
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  طبعًا  أه:عم عبد الغفار

ما يكونوش مها بيحبوا احلاجة الطرية، السرير: حييى.د
  طري بقى وفيه مرتبة وبتاع 

  فيه مرتبتني على بعض : عم عبد الغفار

مرتبتني قطن وال بتاع!! حد قّدك!! مرتبتني يا عم :حييى.د
  من اجلديد ده؟ 

  أل قطن : عم عبد الغفار

حش بيوجعقطن، ماشى، أصل البتاع التاىن ده و: حييى.د 
الظهر، طيب واملرتبة القطن دى برتيح ضهرك زى مابان ىف

  األشعة، مش انت قلت إا قطن؟

  قطن متنجد طبعًا : عم عبد الغفار

   منرة آام :حييى.د

  2قطن منره  :عم عبد الغفار

إنت واهللا العظيم! إنت عارف آل حاجة!! يا ولد :حييى.د
!....  

  أنا مهنىت عرجبى فاهم آل حاجة  :عم عبد الغفار

يا هلوى على العرجبيه دول انت عارف يا عم عبد :حييى.د
الغفار أنا باشوفهم ومها سايقني، بابقى معجب بيهم وّمها

  . بيتحكموا ىف آل حاجة هّم واحلصان واحد

  آه واهللا! احلصان :عم عبد الغفار

مية،وباحس إن ىف صوابعهم الفرملة مية ! يا هلوى :حييى.د
وابقى مندهش وأنا باشوف الواحد منهم بيحود ويفادى،
ويهّدى، ويسبق، زى ما يكون ماسك الدريكسيون وحتت رجله

    .الفرامل، أى واهللا

  طبعًا  :عم عبد الغفار

  وًال ملا آان يرّآب النسوان اللى مباليات لف دول  :حييى.د

ىف األول أغلب السواقني بتوع مصر آانوا عرجبية  :عم عبد الغفار

دى؟ ليه بيألسوا" على عوض"إمال إيه حكايه  :حييى.د
  عليكم بيها، ويقول لك على عوض، وجيرى 

  ده آان زمان  :عم عبد الغفار

  آه آان زمان آه بتوع دلوقىت ما يعرفوش الكالم ده  :حييى.د

  أله  :عم عبد الغفار

  طيب، خّلى الطابق مستور أحسن الدآاترة تفهمنا غلط :حييى.د

 أنا مهنىت عرجبى من زمان  :عم عبد الغفار
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  عارف عارف  :حييى.د

  وعندى الرخصة بتاعه أبويا ىف جيىب أهه  :عم عبد الغفار

  ما انا عارف إن أبوك آان عرجبى  خالص بقى،: حييى.د 

  آه أبويه آان عرجبى :عم عبد الغفار

  يعىن انت عرجبى ابن عرجبى  :حييى.د

  ن عرجبى آه عرجبى اب :عم عبد الغفار

  !أجدع ناس  :حييى.د

اهللا يكرمك، وبعدين معايا اثنني  :عم عبد الغفار
اخواتى، آان االثنني دول آانوا عرجبيه زى أبويه برضك، آان

  عندنا عربيات 

يشري إىل رخصة والده(وريىن يا راجل وريىن الربآه  :حييى.د
  ) ىف يد عم عبد الغفار

  آنا بنشتغل يف إيه، آنا بنشيل آازوزة :عم عبد الغفار

  )يأخذ الرخصة(وريىن بس  :حييى.د

ودلوقىت اتغريت، بقت بيبسى، الرخصة :عم عبد الغفار
  ، حمطة مصر 23بتاعة أبويه من سنه 

  متام، ختم املرور أهه) ينظر ىف الرخصة( :حييى.د

واخدها من حمطه مصر مكتوبة ىف الورقه عندك  :عم عبد الغفار

    صح :يىحي.د

   1923سنة  :عم عبد الغفار

  صح صح  1923 :حييى.د

   1925وأنا مولود ىف  :عم عبد الغفار

  دى رخصه أبوك أحسن من رخصتك  :حييى.د

  آه :عم عبد الغفار

، بس مات وانت صغري، ِخِلى بيك، آان"حسني"عم  :حييى.د
سنني، انت شفته ياعم عبد الغفار وهو بيسوق 9عندك 

  العربية 

  آه شفته  :عم عبد الغفار

  رآبت معاه  :حييى.د

آه رآبت معاه العربية وأنا صغري، من :عم عبد الغفار
  سنني بارآب معاه العربية  5وانا عندى 

 بس انت جدع إنك أنت حمتفظ بالرخصة دى آده يا شيخ  :حييى.د
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وليها منرة زرقة وصفرة، أنا عندى :عم عبد الغفار
  لبيت، شايلها وحمتفظ بيها الرخصة بتاعىت عندى يف ا

وحاططها ىف البيت ليه؟ مع إنك جايب رخصة ابوك :حييى.د
  معاك؟ 

  أصل رخصى ما باشتغلش بيها  : عم عبد الغفار

يعىن بتشتغل برخصة ابوك؟ وقف عندك، أنا امسى  : حييى.د
  ايه بقى؟

  حييي: عم عبد الغفار

  إمشعىن يعىن دلوقىت؟ !! يا ولد : حييى.د

  ملا آررهتا مرة واثنني وثالثة : غفارعم عبد ال

أله مش مرة واثنني، دا فات مدة طويلة على: حييى.د
  .التكرار ده، ميكن ملا صحصحت، ونكشتك وخدنا واّدينا

       طبعًا  :عم عبد الغفار

أنا بصراحة مستبعد ما األول إن نسيانك ده يكون :حييى.د
و تصلب شرايني املخ، أنا حاسس من بدرى إنكنتيجة السن، أ

ملا. ماعندآش رحيته، ساعة ملا هتتم بأى حاجة تروح ناقرها
  هتتم حبد تفتكر إمسه، فاآر اسم الدآتورة ساندرا؟

  ديه بنت حالل يادآتور  :عم عبد الغفار

  حانرجع نقول بنت حالل  :حييى.د

  آه أمال أقول إيه  :عم عبد الغفار

،حلوه وبنت حالل، قول هلا ده بنفسك، مسر مسر، بس :حييى.د
  طب بالش،

أنا حاقولك بقى على احلاجات اللى: ننتقل حلاجة تانية 
أنا عاوز أوّصلها للجماعة دول، أنا آسف ألن ديه صحيح جيوز
تنفع ىف عالجك مع إىن باقوهلا عشان العلم أساسا ، ميكن تنفع

  :ده ساحمىن فيه ىف عالج غريك برضه، اللى أنا حاقوله

أصل اللى إنت بتحكيه ده شبه احللم بالظبط، بالنسبه ىلَّ 
يا عم عبد الغفار، أنا آبري واللى انت بتقوله بيأآد ىل
حاجة ىف خمى، أنا عندى فكرة، علم يعىن، بتقول إن األصوات
واحلاجات ديه، خصوصًا اللى مش مفهومه، أصلها زى احللم آده،

ليك يعىن إا ميكن تكون حلم، بس مشفإيه رأيك لو أقرتح ع
حلم يعىن زى األحالم التانية، ّأله، بس حلم لكن مش حلم، إيه
رأيك ميكن وال ماميكنش؟ إيه اللى خيليك جترى ىف الشارع بالشكل
ده، ما انا قلت لك إن ساعات الواحد بيقوم مفزوع من احللم

خ وبيسموهوجيرى حىت لو ماآنش متأآد إيه اللى ىف احللم، ياشي
آابوس وبتاع ، إيه بقى خيليك ياعم عبد الغفار تقول إن ده
علم مش حلم، وتقعد حتكى على إا أصوات، آده ويقولوا عليك

 من ده مش ميكن حلم وآالم فارغ جمنون 
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  أنا شفتها بعيىن وبنفسى  :عم عبد الغفار

ما هو احنا بنشوف ىف احللم بعيناَّ، هوا إحنا :حييى.د
فانا؟ احللم ملا تصحى وحتكيه حاتقول أنا شفت وشفتبنشوف بق

وحصل، أنا عندى فكرة بالذات عن اللى انت بتقوله ده
وبتوصفه مّية مّية، إنه يكون قريب أوى من احللم، أو شبه

قريب اوى من احللم: احللم، أو هو حلم، ثالث آلمات ورا بعض
وهوأو شبه احللم أو هو حلم، إيه رأيك؟ بس ييجى للواحد 

صاحى نص نص آده يعىن، طب ماجتلكشى األصوات ديه مرة أو
مرات وانت قاعد آده سرحان شويتني؟ أو انت بتسوق العربية
ساعات ىف حتة خال؟ واملسافة طالت؟ ماجتش مرة آده وإنت

  بتسوق العربية؟

سنني يا سعادة البيه  أنا بقاىل :عم عبد الغفار
  .ماسقتش

  !يعىن سنني، إيه 10عارف  :حييى.د
بطلت العربيات علشان البلديه بقى :عم عبد الغفار

عندنا ىف مصر بتأخذ مننا العربيات وتشيلها عندها زى
جنيه، أفضل حلد 150جنيه إدفع  100املسجون، وتقولك إدفع 

ما أمجعهم وأروح أدفعهم ليها، هى المؤاخذه العربيه آلها
  بكام

  صح  :حييى.د

  ىب، بعتهم وقعدت خاىل شغلبعدين غلب غال: عم عبد الغفار

ميكن أحسن، تصور يا عم عبد الغفار، الدآاترة :حييى.د
زمالئنا بتوع العظم مثال ىف أمريكا بيعملوا زيك آده ،
قعدوا يدفعوا تعويضات على حاجات هايفة ىف العمليات حلد ما
عدتشى حمصلة مهها، راحوا سايبني الشغل، بال وجع دماغ، زى ما

150ىف  150بالظبط، احلكومة تأخذ العربية بـ انت عملت آده 
  .هاجتيب منني، ىف ستني داهيه، بس أديك شايف الثمن غاىل

مرتني ثالثة بيعملوا العملة ديه، قلت :عم عبد الغفار
  أله مفيش فايدة، أبيعها، بيعتها وقعدت ىف البيت 

  أهى دى أآرب غلطة ، بس مش غلطتك :حييى.د

أديىن بقيت قاعد أنتظر عيل من عياىل :عم عبد الغفار
  يديىن جنية أو بريزة

!!مش إنت ياعم عبد الغفار، مش إنت ده!!! ياه :حييى.د
يا أخى وانت طول عمرك شقيان هلم، ده واجب عليهم ياأخى،
تنتظر إيه وبتاع إيه، وبعدين بريزة إيه دلوقىت ديه، دى

  ماجتيبش رغيف عيش بلدى

ربع ايام هنا مفيش غري الوليهبقاىل ا :عم عبد الغفار
  اللى برتوح وبتيجى عليا 
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  مني  :حييى.د

  الوليه بتاعىت ديه مراتى :عم عبد الغفار

سنة، وهّى 13هنا بقى الكالم، إنت واخدها سنها  :حييى.د
حتت رجليك، بذمتك إنت مقدرها؟ ده أنا ليا حساب معاك على

ك، وهى اللىعمايلك فيها دى، مش مالحظ إن هى اللى باقية ل
بتيجى تزورك ىف املستشفى، وهى اللى بتشوف طلباتك، وانت مش
حافظ مجيلها، ليه بقى هى مستحمالك آل املده ديه وعارفاك من
فوق ومن حتت ومن جوه ومن بره وانت مش حافظ مجيلها؟ مش
خايف يكون ربنا بيعاقبك باملرض ده علشان إنت ناآر مجيل

حكاية بتاعىت دى؟ الوليةالوليه الطيبه ديه، مث إيه 
  هيه إيه؟ آنبة؟!! بتاعىت

  يعىن :عم عبد الغفار

وال انت حاططها ىف حسابك، وقلت للدآتورة ساندرا :حييى.د
  .... حاجات غريبة عن عالقتكم ببعض، آانت بالعافية وآده، 

عياىل ماسألوش فيا، بقاىل أربع أيام :عم عبد الغفار
أمهم بتقول هلم أبوآم راح املستشفى، مني اللى حايسألهنا، 

سنه حممد الكبري عامل بيت بأربع 52عليا، عندى ولد عنده 
  تدوار 

  ياهلوى جاب الفلوس منني؟ :حييى.د

  آان بيشتغل، شغلته دوآو  :عم عبد الغفار

  دوآو؟ آه هّوا ده بتاع الرخصة درجة أوىل ده  :حييى.د

أمحد، ده اللى معاه رخصه درجةأله ده  :عم عبد الغفار
  أوىل، أمحد اللى أصغر منه 

  هو أمحد اللى عنده دوآو وال حممد  :حييى.د

  آلهم الثالثة دوآو  :عم عبد الغفار

  الثالثة دوآو؟ ماشى  :حييى.د

حممد وأمحد وحسني الثالثه شغلتهم دوآو ؟ :عم عبد الغفار
يوم 25ة بيجيبوهلم العربية مكسرة ومدغدغة آده وىف مساف

  يرجعها سليمة زى ماهى 

  صح، دا انت عارف آل حاجة يا عم عبد الغفار :حييى.د

زى ماتكون طالعة من الشرآة بتاعتها :عم عبد الغفار
   لنج 

  صح  :حييى.د

  دوآو وتصليح  :عم عبد الغفار

انت يا عم عبد الغفار طول عمرك منزه نفسك،: حييى. د
 ك الظاهر ده من دلع امك، وحنية أبو
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  ميكن : عم عبد الغفار

أم حممد مراتك بتقول إن أمك آانت مدلعاك قوى، :حييى.د
  صحيح ده ؟ 

  صحيح  :عم عبد الغفار

  ليه؟ علشان آخر العنقود؟  :حييى.د

4إخوات فيهم  7آه آخر العنقود، إحنا  :عم عبد الغفار
  رجاله، أنا أصغر واحد فيهم،  3: بنات

باقولك إيه، هّم آانوا بيغريوا من بعضيهم، أم :حييى.د
  حممد وأمك 

  أله  :عم عبد الغفار

  آانوا حبايب  :حييى.د

  آه  :عم عبد الغفار

  يا شيخ بّطل بقى، احلكاية مش أوى آده  :حييى.د

  مراتى واعيه  :عم عبد الغفار

حاجتيب برضه العيب على مراتك، مش آده، ماهى :حييى.د
  حكيت للدآتورة ساندرا آل حاجة

  برضه مراتى واعية  :عم عبد الغفار

هيه لو ماآانتش واعية آانت راحت ىف داهية أآرت :حييى.د
  من آده 

هى شاطرة وبعدين هى وليه آبرية ىف السن  :عم عبد الغفار

يعىن انت اللى صغري؟ قال قل ىل ياعم عبد الغفار :حييى.د
يكربوا بيفوتوا ىف الذاآرة يعىن،بيقولوا إن اجلماعة اللى ب

وخمك والفهم ساعات، إمنا إنت ياخويا ذاآرتك زى النص، 
بيلمع ياترى ليه؟ حىت امسى أّول ملا عْزت تفتكره، افتكرته

  أنا مش باحسدك 

  على أد ماقدرت  :عم عبد الغفار

ده، انت مجيل واهللا العظيم، عسل،! أله قدرت إيه :حييى.د
  ازاى مصحصح آده ىف القدمي واجلديد أنا مش فاهم انت 

  صح  :عم عبد الغفار

  جبت دا منني يا راجل يا طيب  :حييى.د

  ماعرفش  :عم عبد الغفار

  إنت بتحب الناس ؟ :حييى.د

آان أبويا حيبىن وماودانيش املدارس عشان :عم عبد الغفار
 ما اتضايقشى
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ماودآش املدرسة، أنا عارف ليه، آان زمان اللى :حييى.د
يحب ابنه ماآانش بيوديه املدرسة، يعىن ياَخْى آنت حاتعملب

يشري إىل األطباء(إيه؟ أهم اللى راحوا املدرسة اهم 
شايف املنظر، آل دول راحوا املدارس حلد ما بطلوا) احلاضرين

يفكروا من أصله، أبوك خدها من قاصرها، مش عاوز اروح
ى، إبناملدرسه يابا، قالك حالل عليك، أقعد معايا عرجب

عرجبى، حىت مش ضرورى تفك اخلط، على إيه يعىن، قالك اقعد بقى
  خليك جنىب وأمك فرحت وزغرطت، مش آده؟

القصر العيىن ده آان جزيرة يعىن آنت :عم عبد الغفار
أقف على الباب الرباىن، على باب الكوبرى بتاع السلطان حسني

  .ده، الدنيا آلها مكشوفه

  آه صحيح :حييى.د

أشوف البحر من الناحيه التانية، آانت :الغفارعم عبد 
اجلزيرة بتتزرع، آنت أقول للولد إنزل هات لنا مشامتني من
الشمام ده، الشمامة بقرشني ساغ، الواحده أد آده هوه،
ويقطعه لنا على العربية وُآْل إنت وهّوه آان زمان اول ملا

وله إنزلأعدى الكوبرى بتاع البحر الصغري ده وارآن ميني وأق
  ياولد قول للفالح ده هات مشامتني آويسني، وارّوح معايا غنيمة

أنا سالتك سؤال وبرضه ماجاوبتش، حودت على :حييى.د
أبوك، هوه سؤال دمه تقيل شوية، بس يعىن، إنت شكلك آده
إنك بتحب الناس، هو انت بتعرف حتب الناس يا عم عبد

  الغفار؟ 

  احلمد هللا  :عم عبد الغفار

  بتحب الناس صحيح ؟ :يىحي.د

  طبعًا  :عم عبد الغفار

  يعىن إيه؟ :حييى.د

  اهللا يكرمك  :عم عبد الغفار

ميكن شكلك ده اللى خّالىن وخلى الدآتورة ساندرا :حييى. د
حنبك، بس الظاهر انك بتعامل الناس زى ما تكون بتسوق

  .عربيتك ىف الشارع، هّوا دا حب ده وال صحصحة بتشد

  ميكن : عم عبد الغفار

يعىن إيه آلمة بتحب الناس ؟ يعىن إيه ؟ ما آل :حييى.د
  الناس بيدعوا إم بيحبوا الناس 

  أنا باصلى الفجر حاضر  :عم عبد الغفار

  بتصلى الفجر حاضر  :حييى.د

  آه  :عم عبد الغفار

 بس مش منتظم أوى يعىن ىف الصالة  :حييى.د
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  أله منتظم  :عم عبد الغفار

مش أوى ، ماعلينا، يا ترى إيه عالقة حكاية :حييى.د
  ، إيش جاب دى لدى"باصلى الفجر حاضر.. "بـ " بتحب الناس"

  نعمة من عند ربنا  :عم عبد الغفار

معلشى، نسيب دى دلوقىت نرجع مرجوعنا للحلم :حييى.د
ولألصوات والكالم ده علشان ختف يا أخى، بس واهللا ماىن عارف،

سنني ما بتشتغلش، ملا 10ه وإنت بقالك إنت ملا ختف حاتعمل إي
  حاختف حاتعمل إيه ىف السن دى يا عم عبد الغفار؟

  التوفيق من عند ربنا  :عم عبد الغفار

تصور معايا آده علشان الدآاترة دول غالبة، :حييى.د
عايزهم ياخدوا باهلم، تصور إنك خفيت بقى، قال إيه

ا أهى بتسليك،واألصوات راحت، حاتتسلى ىف إيه ، ما ختليه
  خلى األصوات، بس الضرب بالش، بالش احلاجات إللى بتوجع دى

  إنضربت واستويت  :عم عبد الغفار

  مش عايز أقول لك تستأهل معلشى  :حييى.د

  مش قادر أقف على رجلّى  :عم عبد الغفار

هوه ماينفعش تيجى أصوات يعىن آده هتزر معاك زى :حييى.د
؟ إستىن بس، يعىن ماينفعش تيجىما احنا بنهزر مع بعض دلوقىت

أصوات آده تسليك أحسن من التانية ديه، يعىن الزم ضرب
وشتيمة، مافيش أصوات حلوة تطبطب عليك وحتضنك شوية حلّد ما

  .نشوف لنا صرفة ىف الكل

  ياعم خالص بقى  :عم عبد الغفار

خالص إيه؟ دى أصوات، هو إحنا عملنا حاجة ال مسح :حييى.د
  زومة على اصوات حلوه تطبطب عليك وخالص اهللا، دى ع

  مافيش، إلىن أنا خالص آربت  :عم عبد الغفار

آربت إيه ما األصوات هى اللى حاتقوم بالواجب، :حييى.د
  إمال إيه فايدة العيا بقى؟ هّوا آله ضرب وخالص؟

ملا بامشى على رجلّى مش قادر أمشى، :عم عبد الغفار
  مش قادر أمشىتعبان من رآبىت حلد مشط رجلى، 

طب أنا خلصت اللى عندى ياعم عبد الغفار فاضل :حييى.د
إنت تسألىن بقى أى سؤال خيطر على بالك، إسألىن ىف حالتك، يف
حالىت، يف حالة الناس، أى حاجة والنىب تسألىن اهللا خيليك علشان

  أحس إىن باخد وباعطى 

  إسأل إيه :عم عبد الغفار

  ال أى سؤال يا شيخ أى سؤ: حييى.د

الناس دلوقىت ما بقتشى عندها رمحه وال متييز  :عم عبد الغفار
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ليه الناس ما بقاش: أسألىن مثًال!!! وبعدين بقى :حييى.د
عندها رمحة؟ أسألىن مش ختّبرىن، أنا عارف الكالم ده، أسألىن

ليه الناس ما بقاش عندها رمحة طب ما هى دآتوره: مثال
  . هّى مش ناس برضه ساندرا عندها رمحة آهه، وأل أل،

  أنا بافكر :عم عبد الغفار

ما أنا عارف، ما هو ميزتك إنك بتفكر، وّال ميكن: حييى.د
  عيبك

آنت باشيل إبىن على آتفى وملا بيعوز :عم عبد الغفار
  )صمت متأثرا... (حاجة آنت اجيبها له، وملا آرب وبقى راجل

يا سيدى ما انا عارف، طب خالص دلوقىت، ):مقاطعا(حييى .د
مافيش فايدة يف الكالم ده نقعد نعيد فيه ونزيد، فتتوجع

  . وخالص

  ...تعبت، واهللا تعبت  :عم عبد الغفار

حنقعد نزن ونقول تعبت لغايه ملا ربنا ياخدنا،: حييى.د
ما ختليك جدع يا عم عبد الغفار زى ما أنت طول عمرك جدع،

  .ك ساندرا، واحنا وآل الناس الطيبني دولما هو ربنا بعت ل

  ربنا ياخدىن  :عم عبد الغفار

يا راجل ال يتمىن أحدآم املوت، دا انت مالن حياة: حييى.د
وحيوية، علشان مابقاش ضحكت عليك، بصراحة أنا مش عارف
حاعملك إيه بالضبط، آل اللى أنا بتمناه دلوقىت إنك ما

رف إن ربنا موجود يا عمتنساناش، ال أنا وال ساندرا، وتع
عبد الغفار، وان هو حطنا ىف سكتك آده بالصدفة، ميكن
بالصدفة وان احنا حامنشى سوا واحده واحده، وحاتاخد شوية
حبوب بسيطة علشان تنام وتصحي مسرتيح، وبعدين عاوزينك
تسلى نفسك ىف حاجة حبق وحقيقى، أديك بتصلى الفجر ىف اجلامع،

ه، نشوف العيال اللى مها مشغولني دولنشوف الصبحية تعمل إي
ليل مع ار حاييجوا يزوروك أمىت بالضبط، نعمل جدول، مش
غصنب عنهم أل، نفكرهم ونتابعهم، واحلاجة أم حممد نقدّرها زى
ما هى تعبت وشقيت معاك، شوف آام سنه حلد النهارده وإنت
مش مقدرها، ينفع آده ياشيخ؟ حرام عليك، ما أنت لو

، ميكن هى حاترضى وتّدى أآرت والدنيا حاتعدل واحدةحتقدرها
  .واحدة، هات وخد

الدآتورة ساندرا ّمدياها ميعاد تيجى هلا :عم عبد الغفار
  بالظبط  9.00دلوقىت، عايزاها هى ضرورى، قالت هلا الساعة 

   9ما هى ماجتش والساعة بقت بعد : حييى.د

ى وختش موقفتطلع من َبَلْقس على أمحد حلم :عم عبد الغفار
العربيات بقى، فني وفني على ما تعرف العربية اللى

  حاترآبها وراحية القصر العيىن

بصراحة أنا مش عايز أسيبك بس بقى الوقت نعمل أيه : حييى.د
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  اهللا يكرمك ربنا يسرتها معاك  :عم عبد الغفار

  إتفقنا البنّية ساندرا دى بنت حالل : حييى.د

  قوى  :عم عبد الغفار

طيب إيه رأيك بقى لو عرفت بقى إا على غري: يىحي.د
  امللة 

  عارف  :عم عبد الغفار

  عارف منني دقه صليب هّى وال معلقة: حييى.د

    أله: ساندرا.د

  إمال عرفت منني بقى إا على غري امللة ؟: حييى.د

  .أم حممد قالت ىل دى مسيحية :عم عبد الغفار

شوف البنت دى قدشوف بقى يا عم عبد الغفار، : حييى.د
إيه جدعه وطيبة وواقفه جبانبك وبتحبك، بالذمه ترضى إا

  .تروح النار

  يعلم بيها ربنا  :عم عبد الغفار

  أمال اجلماعة املغفلني بيلخبطونا ليه: حييى.د

  أل آل واحد وله حسابه  :عم عبد الغفار

طيب يا ساندرا ، عم عبد الغفار حايروح امللكوت: حييى.د
  وال أل 

  إنشاء اهللا : ساندرا.د

ما علينا، آفاية آده، مش عايزين نغوط !! ال يا شيخة؟: حييى.د

أنا متشكر ياعم عبد الغفار وأنا حتت أمرك حبق وحقيقى
بس عن طريق ساندرا، ليه بقى، ألىن مشغول ماباجيش إال يوم
األربعاء واخلميس وبتاع، فلما تطلع بالسالمة ونعمل النظام

عليه حاجنيب أم حممد وميكن جنيب حممد أو أمحد اللى اتفقنا
وحسني هو حسن، وال حسني، املهم نعمل زى إيه جملس عيلة آده،

  عارف جملس العرب بتاع زمان 

  طبعًا  :عم عبد الغفار

وننظم املسألة آده على قد ما نقدر، ننظم: حييى.د
الصالة، ننظم الفطار، ننظم الشاى، برتوح القهوة ىف مواعيد،
زى ما يكون يعىن مدرسة وال شغل، الزم بالساعة واخد

              بالك

  طبعًا  :عم عبد الغفار

ما هو انت برضه لك أصحاب هناك ىف القهوة: حييى.د
بريوحوا ميكن عشانك؟ أنا عارف الناس بيحبوك غصنب عنك خالص،

 ك مالعصر للعصر، وال بالليلوبيستنو
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  آخر النهار  :عم عبد الغفار

آخر النهار؟ ماشى، احنا حانظم بقى احلجات دى: حييى.د
  آلها، وشوية دواء خفيف خفيف آده، 

آخر حاجة بقى عشان أبقى رضيت ضمريى بالنسبة لك، عايزك
تاخد اللى احنا قلناه جد، ولو شوية، ميكن احلاجات دى حلم،

ا بيحصل احللم، بس واحنا صاحيني، وميكن نقدر نظبتقصدى زى م
احللم ده شوية شوية بقى، بدال ما نقول حتت األرض ومش حتت
األرض، يعىن هّوا احنا حاحنفر حتت األرض ، إمنا ىف احللم نقدر

  نتفاهم مع االصوات، 

  إنشاء اهللا  :عم عبد الغفار

  يارب خيليك : حييى.د

  م السالم عليك: عم عبد الغفار

  .يال مع السالمة، شد حيلك :حييى.د

  

**** 

  

الثالثاء القادم: احللقة التالية

تعليق على مقتطفات من احلوار
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