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אא−501 א، א، )5(אמ،

 )قبل األخرية!!!آخر حلظة(احللقة اخلامسة

عزيزى الزائر الصديق، نأمل أن تكون قد قرأت النشرات
الىت قدمنا فيها هذه احلالة، قبل قراءة هذه النشرة، وإال

النشرات. فسوف تكون املتابعة، صعبة، إن مل تكن مستحيلة
   2008-12-31، 2008 -12-30، 2008-12-17، 2008-12-16: هى

 :ومع ذلك فها حنن نعيد نشر موجز احلالة مضطرين

 موجز احلالة

سنة، طالب 17) ليس امسه احلقيقى آالعادة(سامح إبراهيم 
جاء يشكو منمتوقف عن الدراسة ىف سنة تانية دبلوم متوسط، 

، وهالوس مسعية)فيه ناس عايزين يئذوىن وخيسسوىن،(ضالالت اضطهاد 
مث منذ شهرين بدأ يشكو من - بامسع صوت هبد على العربيات (

أصوات متعددة، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى فيما
،)وهو يعقب على تصرفاته ويسبــُّـه أحيانا بينهم ميكن متييزه

وتوقف عن الدراسة، ورفض العمل آبديل، مث غرق حتت انسحاب
داميا قاعد لوحده ىف األوضة، راقد ىف السرير ومغطى(وعزلة، 

آما رفض األآل تقريبا متاما، حىت) وشه بالبطانية، بس صاحى
ا ثابتافقد عدة آيلوجرامات آما آان معظم الوقت يتخذ وضع

ياخد وضع ويقعد حاطط وشه ىفوممكن يغطى وشه متصلبا داال بقى 
 ) آاتاتونيا= أعراض تصلبية ( األرض مدة طويلة قوى

يعيش مع والديه وأخويه اللذين مل يتزوجا بعد، ىف سامح
حني تزوجت أختيه، وهو آخر العنقود، وقد أحضره أبوه

ن قد أخذ عالجاتلالستشارة على مستوى العيادة اخلارجية، وآا
فيزيقية فارماآولوجية مناسبة حتسن بعدها قليال مث انتكس

العقلى،/بسرعة، ليس ىف عائلته تاريخ إجياىب للمرض النفسى
52 األمرجل طيب عطوف ال مييز بني أوالده أو بناته، و والده

إىل التدليل،سنة، اجتماعية سهلة، عالقتها بسامح أقرب 
 عالقته بإخوته طيبة، عموما، 

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف
 البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره
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حكى عن خربات جنسية صعبة، فهو يقول أن اثنني....... 
من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف ظروف يستحسن

 :بألفاظهأن نعيد حكيها 

فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على.... 
آده، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول

ميكن لْو والدى شد علىَّألهلى اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قال ىلماآنتش رحت
حايوريهم ألمى، آان صورة، وآان بيهددىن انه 36إنه مصورىن 

آل مرة باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل لو
،ماجتش حاجنرسك بالفضيحة، آنت باحس ام عاملني ّىف حاجة غلط
آنت خايف اخلـّـف، آنت حاسس إن انا ىف بطىن ولد وخايف

 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم  ينزل،

 املناقشة بعد مقابلة احلالة مع الزمالء املتدربني

مثل(نرجع بقى لسامح، نفتكر إنه آخر العنقود، .... 
، وهو عكسه متاما، إنتظر2008-12-2عم عبد الغفار 

يكون ما فيش حد خد باله منهنالقى زى ما ) املقارنة، جيوز
من أصله، زى ما يكون أبوه وامه اطمأنوا إنه آله متام، زى

، رآنوه على"هادى ونادى"، لقوه "آمالة عدد"ما يكون آان 
جنب، نسيوه، لكن من غري إمهال مقصود يعىن، لبوا آل طلباته،

بأنه آائن له آيانه، له معامله املختلفة" اعرتاف"من غري 
باين إن أول اعرتاف وصل له آان من اخلربة الفظيعةاخلاصة، 

اللى مر بيها دى، هى خربة مهما حكى تفاصيلها حا تفضل
غامضة وغري معروفة البداية، وال حمددة املدة، هى خربة خليط

أصعب حاجه ىف الدنيا إىن أنا أحصل علىمن اللذه والقهر، 
، هىأناتشعرىن إىن لذة ملوثة، واألصعب إا هى دى اللى 

 اللى تأآد ىل إىن موجود، وىف نفس الوقت يتم ده بقهر فظيع،

الواد يا عيىن ىف سن حرجة، جرى له اللى جرى له، واهللا 
وأعلم إمىت ابتدا، املسألة مش واضحة، ميكن ىف سن تسعة أو
عشرة، أو قبل آده، وهو منسى ومرآون جنب احليطة مع إن

فسه داخل ىف حدوتةأبوه وامه بيلبوا طلباته، بص لقى ن
وسخة بتتكرر بانتظام ملدة اهللا أعلم آام سنة، ميكن مخس ست
سنني، لقى نفسه بيلتذ، وىف نفس الوقت بتوصله إهانة ساحقة،

، وال هو قادر يعرتفاللذة واإلهانة: يقعدوا يكربوا االتنني
إنه عايز، وال قادر يبطل، وميكن بيتلكك لنفسه علشان يربر

بيقهروه، ومها بيقهروه فعال، لكن لقى نفسهالعوزان بإم 
ما عندوش رادع داخلى آفاية عشان يساعده إنه يقول لنفسه
أله تقوم توصل هلم أله، ومن بره برضه ماالقاش رادع، ال أبوه
شايف حاجة وال أمه شايفه زى ما هى شايفا أخوه، إمنا برتضيه

لوش إنتبرضه وتلىب طلباته بس، وترآنه، أبوه حىت ما بيقو
"جوه"وال ، يراقبه ويساعده" بره"ال عنده رايح فني، أصبح 

، ومع ذلك هو مش مستسلم ألنه ما قررشى خيتار الطريقمينعه
ده وخالص، آنا مسيناه جنسى مثلى وبس، وميكن ما آناش شفنا
شكله من اصله، بالشكل ده ما فضلشى قدامه عشان يقاوم

 ري إنه هو يتفرتك، حىت اللى هوا فيه، ما دام مارضيش بيه غ
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اليا ما حصلتشى،.الفرتكة أو الفرآشة مش زى ما قالت د
راح المم نفسه قبل ما يتفرآش وقلبها تصلب، ختشب، احنىن على
األرض خيىب وشه، وعّلق على آده، دا اللى خالىن أحس إنه متجمد

، أنا ما أعرفش الكلمة دى إذا آان قصادها"اخلزى"ىف وضع 
Shame ،باالجنليزى وال إيه 

لو تصورنا إننا مش حانتكلم بلغة املرض واألعراض، إزاى
واحد ممكن يعرب عن نفسه إذا لقى نفسه ىف موقف فيه آل
اإلهانة دى، والقهر ده، اللى جواه مشارك فيه برضه، ألن
جوا جواه عايز اللى جارى، أظن وضع اجلسم املتخشب اللى هوا

آل ده، بيقول إنه مش قادر يبص ىفواخده ده أصدق تعبري عن 
عني حد من أصله، وآاىف وشه ناحية األرض، ناقص يوصل رجليه،

اللى هو عايشه، تصوروا بقى إن إحنا اخلزىهو بيعرب عن 
ماعندناش مرض وال حيزنون، واحلدوتة دى وصلت إىل مستوى ما من
الوعى، ملا تتلم الرغبة على القهر ويستجيب هلم، وبعدين

يفكر يرفضهم، يالقى نفسه زى ما يكون اتعرى حىتفجأة 
لنفسه، يعىن نفسه بالشكل ده تبقى هى العامل اخلارجى إللى

اللى) مستوى الوعى(حاحيكم على تصرفاته دى، تيجى نفسه 
استقبل احلكاية آده يستعّر من نفسه، يتجنب النظرات، ويوطى

ص منىف األرض من الشعورى بالعار، وبعدين يطلع شوية شخو
ونسميها هالوس(جواه تشتمه، وتوخبه وترصد حرآاتة وتعرية 

، أهو ده اخلزى اللى خّشبه بالشكل ده، وضع جسده ده)وضالالت
 بالشكل ده من وجهة نظرى بيقول آده، 

نيجى بقى لبقية األعراض السلوآية نقراها من الزاوية
دى، نالقى إنه انسحب من أى تعرض للناس حىت أهله، وده ممكن
يكون ببساطة منطق إللى عامل عاملة، تبص تالقيه قدام أى
مواجهة أو هتديد مبواجهة ياخد بعضه وخيش أوضته، ده إذا خرج

، بص17-12-2008..) فاآرين هو آتب إيه، (منها من أصله، 
اخلوف ومعاه التهديد،ه عنده حاجتني آبار أوى، لقى نفس

وزى ما يكون مالقاش حل إنه يقاوم والرغبة ومعاها اللذة،
ده وده ىف نفس الوقت إال باالنسحاب واخلزى اللى ظهروا ىف شكل
أعراض االنسحاب، واملعايرة والتوبيخ واخلبط والرزع اللى

تلخبط،خرجوا منه ورجعوا له ىف شكل أعراض، لقى نفسه م
إزاى يكون عايز، وىف نفس الوقت مقهور وهو بيحقق اللى

، ملا جتيب طفل......عايزه، شغالنة تلخبط من جوه ومن بره، 
حيصل على لذة من آوب فيه سكر مسموم، ويالقى إن ده مصدر
لذته، وىف نفس الوقت يالقى إن الناس بتقول له من بعيد

سم، وبرضه يالقيهم لبعيد، من غري منع حقيقى، حاسب ده فيه
بيغصبوا عليه إنه يشرب منه، قال إيه عشان يسمحوا له
يفضل معاهم مثال، تالقى احلكاية بقت مش مفهومة، يكرب شوية
يالقيها عيبة آبرية اللى بيعمله ده، سامح اتزنق، ييجى

يالقى جواه بيقول آه، "أله"حياول يقول للعيال السفلة دول 
 هو غصنب عىن،  يتلكك ويقول ده هتديد ما

"الأله"طب إيه بقى اللى خاله يبطل ىف اآلخر؟ ىف الغالب  
آربت، آربت، أآربت بس ما وصلتشى للوعى العادى اللى بنستعمل 
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فيه اإلرادة الظاهرة ومنتنع عن اللى احنا اآتشفنا إننا مش
آده، أو متنه غاىل جدا، إمنا فيه وعى تاىن برضه عايزينه قوى
حبجمها املتزايد ده، فراح الوعى اخلفى" هالأل"وصلته نفس 

ده، وباين عليه إنه وعى قوى جدا ومستبيع، راح قايلها
، لكل"أله"للى جارى ده، وبعدين بقت " أله"ومعممها، فطلعت 

ألى "أله"حاجة، زى ما يكون شاف إن االحتياط واجب، بقت 
أآل،ألى " أله"ألى بىن آدم يبص له  "أله"ألى لذة،  "أله"رغبة، 

 ألى حرآة،  "أله"

عادية بس هلا "أله"قبل آده، قبل ما يعيا، آانت عنده 
داللة، يعىن هو تقريبا ما اتعلمشى وما اشتغلشى، ممكن دى

للصنعة، إمنا دول آانوا "أله"للمدرسة،  "أله"تتقرا إا 
خايبة مااتعلمشى منها الرفض احلقيقى، ملا جه فاق" ألات"

يعىن يرفض القهر واللذة مع بعض ىفوحب يرفض اللى جارى، 
نفس الوقت، طلعت احلكاية صعب قوى، أظن إنتوا الحظتوا وانا
باآلمه، إىن أعلنت صعوبة حالته مرة واتنني لدرجة إنه اختض

هى حالىت صعبة قوى آده؟، يعىن انا مش حاخف؟، على: وقال ىل
ما أذآر، بصراحة زى ما شفتم أنا حاولت، حاولت على قد ما

قدر، وأنا عارف نفسى، عارف إىن باقدر أحرتم النوع ده منا
الوجود من غري منظرة وال فوقية، حاجة آده هلا عالقة خبلقة
ربنا اللى انا شاورت له عليها، ما هو مش معقول ربنا خيلق
واحد مش حمرتم، تبقى مش صعبانية، إنت بتعدى التشويه وتبص

مستنياك تشوفها،وراه تالقى خلقة ربنا موجودة مستخبية 
 .آدى آل احلكاية

مث إنه وصلىن إنه فعال مكافح زى ما قلت له، وهوا
أنا مكافح؟ أنا آان قصدى: استغرب، فني الكفاح ده؟ قال ىل

إن اللى ما قدرش يعمله بوعى الصحة، ألن أهله ما مرنوش
الوعى الظاهرى بتاعه إنه يقول آه وأله، دا إذا آانو مسحوا

خصوصى، يعىن" ذات"قى له وعى ظاهرى، قصدى من أصله إنه يب
، أعتقد إن سامح اللى اتكون قرب املراهقة بعد ما"سامح"

اتنسى قبل آده اتكون بالزفت ده اللى أذاه بالشكل ده، جه
وعى املرض جنح ىف اللى فشل فيه وعى الصحة، بس التمن آان

أظن أنا قلت له إنت آافحت باألعراض. املرض الشديد قوى ده
إللى ما قدرتش تعمله باإلرادة، وان ما آنتش قلت له آده
يبقى أديىن باقول لكم أهه، لو آنتم الحظتم تعبريات وشه
وانا باقول له الكالم ده وهو بيستغرب وبعدين يفكر وبعدين
يصدق، وانا ماصدقشى إنه صدق ميكن آان ينفع الكالم ده،

، بس أول)ولو فيه فرصة نعيدها ونشوف ما هو آله متسجل(
ما آنا نقرب على اللى حصل، والصور والكالم ده تروح ناطه

.دى، ويروح موطى حلد ما يقرب يوصل األرض" اخلزى"تعبريات 
إنتم شفتم توطية راسه ـ زى ما يكون حاجة مكسورة، عارفني
ملا واحد يقول للتاىن أنا آاسر عينك، أو حاآسر عينك، مش

لبان عايش ده على طول زى ماحاخليك تفتح ّىف، أهو اجلدع الغ
انتو شايفني، يبقى املرض اللى احرتمناه إنه قال أله، آان
متنه غاىل قوى لدرجة إنه حمتمل يهدد وجوده شخصيا بينا، لو

 . للحياة نفسها" الأله"امتدت 
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نرجع بقى حلكاية االحرتام اللى انا أحليت عليها آتري
لقيتشى آلمة غريبصراحة، وبطريقة مباشرة، بصراحة أنا ما 

االحرتام أوصف بيها موقفى ناحيته، هو حاجة آده أنا معرفش
أوصلها لكم إزاى، أظن هى هلا عالقة مبوقف مسيحى قوى ما خدش

من آان منكم بال"حقه ىف الفهم والتوظيف، حاجة آده من باب 
أنا ما" حبوا أعداءآم" ، ميكن قريبة برضه من "خطيئة

ليومني دول، وال عن مسلمني اليومني دول،بتكلمشى عن املسيحيني ا
انا باتكلم على املسيحيني واملسلمني بتوع ربنا، االحرتام اللى
من النوع ده هو أبعد ما يكون عن الشفقة والطبطبة واملصمصة،
هو عندى ىف ممارسىت خصوصا مع العيانني، موجود ىف أعماق اللى

ه عشان يساعدىنبنسميه حب، أنا ملا أمحل العيان مسئولية مرض
واحنا خارجني منه، يبقى باحرتمه، وآالم آتري من ده، الشىء ده
اللى مسيناه احرتام بيتطلب إن اللى يعيشه يبقى عارف حاجات
آتري، أو يعىن عارف آفاية، هو بيحرتم مني آله، بيحرتم واحد
صفاته آذا وآذا وعامل آيت وآيت، ومع ذلك هوا ىف األول واآلخر

يبقى حمرتم، هوا املسألة مش مثالية وال حاجة، هوا خلقة ربنا،
البديل إيه، حانعمل أيه لواحد زى ده، حانقعد نطبطب عليه،
وهوه صعبان علينا جدا جدا، طب وبعدين، يبقى ما قدامناش غري
إننا ناخد بإيده واحده واحده، وهو مش حايصدق وميد لنا إيده

ق إن املسألة مش سطحيةعشان ناخد بيها إال ملا حنرتمه، يقوم يث
، أنا باتكلم آالم نظرى، بس انا بيتهيأ ىل.....أو مؤقته،

إنه علم بقى، وإنه صنعة، ما انتوا شايفني قدامكو اهه، إنت
ماتقدرشى تعمل احلكاية دى إال ملا تكون هى جزء من وجودك انت،
تديك معىن حلياتك شخصيا قبل ما توصل لغريك، مريض أو غري مريض،

إن دى مش فضل أو فضيلة، أنا أعتقد إا طبيعة بشرية وأظن
بس احنا دفناها ما اعرفشى ازاى، ملا بتوصل الرسالة دى زى
ما شفتم واحنا بنشاور إن االحرتام هو حق ألى واحد مبجرد إنه

، لو وصلت جبد للعيان األمور بتختلف حىت بالنسبة"خلقة ربنا"
ة مش إقناع، دى حرآة راحيةجلرعة الدوا والكالم ده، أصل املسأل

جاية، يا توصل يا ما توصلشى، وهى بتوصل لك إنت األول قبل
ما توصل للى قصادك، بس العيانني بتوصل هلم أسرع، ميكن عشان

 .اتعروا، أو ميكن عشان حمتاجينها، حاجة آده

بصراحة أنا ساعات أحس إا حاجة بسيطة جدا، زى ما
، لكن ملا باحاول أوصلها لكمتكون هى دى أصل احلياة مع بعض

مثال دلوقىت باحس إىن بعيد، مع سامح ما آانشى آده قوى، بس
انا ما آنتش مصدق زى ما شفتم وقلت له، مش عارف بس هى
بايّنها صح، ملا بتوصل رسالة ىف احلته اللى أمسها احلياة،
اللى أمسها ربنا، إنشا اهللا واحد ىف األلف بتبقى البداية هى

، الظاهر أنا صعبتها أآرت، املهم أول ما الرسالةالنهاية
دى بتوصل، بأى درجة، تعرف ازاى إا وصلت؟ تروح مصحّية
احلته األصلية اللى ىف وجودنا، تقوم انت حتافظ على احلته
اللى أحترآت دى، وهتدى اللعب وانت ماسك أمل فظيع إن فيه

نيةربنا، وإن فيه إحرتام حقيقى، أنا مش قصدى حاجة دي
، بصراحة أنا باعملها مع"خلقة ربنا"عبيطة، هى الطبيعة 

احلاالت الصعبة اللى زى دى، ميكن عشان ماعنديش حاجة تانية،
نظرى نظرى، هوا اللى انتو شوفتوه بعنيكوا ده نظرى برضه، 
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ما يبقى غلط، أنا حاعمل!! ييجى واحد يثبت ىل إنه غلط، 
اس وعيانيىن حلد ماإيه، حاعمل إيه يعىن؟ أبطل احرتم الن

أنا أشوف نتيجته،% 100اثبت إنه صح، حىت لو هو غلط 
العيان ده وهو راجع للضلمة دى آلها، وإلغاء آل حاجة لو
اديته مهما اديته أدوية ميكن ينام أو يهدى شوية، بس هو
هادى جاهز، ميكن يتحسن بشوية جلسات بس تبص تالقيه رجع

وناحية مشارآته ىف" كنمي"تاىن، بس لو هو احترك ناحية 
تانية مع ناس شافوا وقبلوا" أله"الرجوع، وناحية إن فيه 

واحرتموا يقدروا يبتدو من أول وجديد مع بعض، تديله نفس
الدوا تالقيه جاوب بشكل خمتلف، دى خربتى وما اقدرشى انكرها
مستىن إذن من شرآات الدوا اللى خلبطوا خماخكم، احلالة دى ملا

ه للحياة بالشكل ده، ىف الغالب حرك مستوياتاملرض قال أل
دى، ىف الرجوع إىل مرحلة" الأله"مخ قدمي يساعده ىف /قدمية

ماآانشى فيها الكائن احلى حمتاج للحواديت تدى زى االعرتاف،
والشوفان، واللذة املعقدة بالشكل ده، نشاط املخ القدمي

من الناس،بيلغى اآلخر، زى ما سامح بيبص ىف األرض، ويستخىب 
ويرجع أودته، وما ياآلشى مع أهله، فده بيحتاج دوا يهدى
نشاط املخ القدمي ده، وانتو عارفني إن عندنا أدوية شاطرة
بتنشن على املخ ده بالذاتن وهتمده، يقوم متنعه إنه يرجع

 .يستخبا ىف بطن أمه

وبعدين ىف املقابالت اجلاية، ومع األهل برضه الزم جنمع
اقصة، يعىن ندرس آويس قوى السنني األوىل قبلاملعلومات الن

العيال السفلة دول ما يدوه االعرتاف امللوث ده بالشكل ده، ده
مهم ليه؟ إلننا واحنا بنهمد املخ القدمي، بنحاول نستعيد نشاط
املخ احلديث اللى آان شغال قبل العيا، وعلى قد ما آان

س واضح طبعابيشتغل صح، على قد فرصتنا إن احنا نبدأ صح، ب
إن آان فيه حاجات ناقصة، إمهال ودلع وقلة شوفان وتطنيش
وقلة شغل وقة مدرسة وقلة ناس، يبقى حايرجع يشتغل إليه وملني،
فإحنا بنعمل عالقة، ونبذل جهد عشان نأهل املخ احلديث يستلم
مسئوليته ىف ظروف جديدة، فيه عالمات مهما آانت اهلشاشة

عالمات إنه بدأ يشتغل، العالقة والضياع قبل املرض، فيه
معانا، االنتظام ىف الدوا، الشغل ولو آبداية، وهو عايز خيلص
الدبلوم مش عشان يتعلم أو ياخد دبلوم، أل عشان خيتصر سنني
اجليش، بس الدراسة مش حاتنفعنا قوى واحنا بنرجع املسائل
جةألصوهلا، ألا عمرها ما آان هلا قيمة عنده، إحنا عايزين حا

فيها ناس وعمل وناتج واضح، وساعتها الدوا، وميكن اجللسات
تزقة زقة ىف زقة، زى ما بنقول إا إعادة تشغيل لألخماخ آلها،
واللى يقودها هوه اللى احنا حضرناه بالشكل ده عشان ميسك
عجلة القيادة، بس مش آل الوقت زى ما انتو عارفني، يعىن يفوت

 . آده أثناء احللم والكالم ده

حلد دلوقىت إحنا ما اتكلمناش ىف اخلربة املهببة دى، 
وآثارها، وازاى حايعديها، املسألة مش مسألة إنه حيكيها من
أول وجديد، وآل ما حيكى قال إيه يفرغ وآالم من ده، إحنا
عرفنا عنها آالم مهم، وحانكمل الباقى على قد ما احنا

 لو اتصلحت حاختد الكبوة عايزين، فيه هنا غلطة ىف النمو، 
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دى جواها وحتطها ىف املكان املناسب هلا، ما فيش حاجة بتتنسى،
واملخ ما هو وعاء إذا امتلى حاجة غلط ندلقها ومناله باللى
احنا عايزينه، آل حاجة حصلت حىت لو زفت الزفت، هلا مكاا
مع إعادة التنظيم ميكن هى نفسها تبقى جزء من التنظيم

 .بشكل تاىناجلديد لكن 

 فيه أى حاجة حد عايز يسأل فيها؟ 

ماقولناش على موضوع الـولد اللى ىف بطنه :حممد عبد الفتاح. د

حامل، وإنه ىف احلمام لو حاحيزق ميكن شعوره بإنه :حييى.د
يولد أظن إحنا فسرناه ىف األول، وانا بناقش الدآتورة

ديت زمانداليا وبشرحلها عالقة احلكاية دى باألساطري، وحوا
 إخل.... .........عن الراجل اللى حبل وولد من بز رجله 

 تناونا هذا املوضوع ىف احللقات السابقة(

وسوف نعود له ىف احللقة األخرية غدا حني خنتم احلالة 
 ) باحلديث عن النمو واجلنس والثنائية

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

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

 مش اجليش ممكن يبقى خطر على العيان ده يادآتور :عدىل.د

قصدك احتمال إنه ينام مع حد تاىن، عندك حق، :حييى.د
لكن أن ما أظنش إن ده وارد دلوقىت بعد ما قال

بالعيا ده قوى آده، مث احنا حانعمل إيه،" ،"أله""أله"،"أله"
 .ساعتها نشوف

 ه على بعضهأل مش بس احلكاية دى، أنا قصدى اجليش آل :عدىل.د

، إنت عارف إن"قدوة حسنة"أل أل ما هو آل البلد  :حييى.د
آل اللى بيطلع من اجليش من غري ما يتسجن بيطلع بتقدير
قدوة حسنة،، ما ختافشى قوى آده، الظاهر اجليش بقى حنني
قوى، اللى انا خايف منه هو استعباط بعض زمالؤه ومها ساعات

لذة اياها، بس احنا فنيبيناموا جنب بعض، ترجع تتحرك ال
وهوه حبالته دى مش اليق، وسنه لسه فني،...واجليش فني دلوقىت، 

مث إىن حمرتم. حد عارف ساعتها حانبقى وصلنا حلد فني ىف عالجه
بتاعته، دى ياراجل غطت على آل حاجة، أظن إنه" الأله"

حايرتعب لو يالقى نفسه معرض للسجن ده من جديد، سجن القهر
 . ع بعض على حساب آربانهواللذة م

 يعىن هوا عايز يكرب يعىن بعد اللى جرى ده؟ :عدىل.د

أنا مش قصدى إنه بيحسبها آده زى ما احنا :حييى.د
 بنحسبها، بس دى قوانني الطبيعة

يعىن حضرتك أنا خايف إن الـخربة دى اللى حرآت :عدىل.د
معاه األنثى اللى جواه لدرجة األمومة، مش برضه هى لسه

 . ية قوى؟ ميكن حاجة حترآها أثناء خدمته ىف اجليشقو
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عندك حق، إحنا استنتجنا إا الزم تكون قوية، :حييى.د
خصوصا ان انا باشوفها ترآيب بيولوجى، مش بس ميل نفسى وخيال
وآالم من ده، وبرضه طريقة الرفض اللى هوا جلأ إليها باملرض

اتونيا صرحية، يعىنتدل على إا قوية فعال، إنت قدامك حالة آات
مجود ىف احملل قريب من املوت، يبقى الزم القوة اللى اضطرته لكده
تبقى قوية جدا زى ما انت عايز، صفر التجمد ده عشان حترآه

 بيبقى عامل زى ما تكون بتفجر الذرة، شوف بقى املخاطر،

ومع ذلك املقابلة آانت غريبة ىف سالستها بالشكل اللى
 اللى جى أصعب، إيه رأيك يا داليا؟  احنا شفناه ده، بس

 طبعا أصعب، وحضرتك صّعبتها أآرت :داليا. د

 يعىن إيه؟ :حييى. د

حضرتك ابتديت معاه بالنسبة للـعالقة بإىن :داليا. د
 . باحرتمك، ودى صعبة جدا

أنا بصراحة آنت شاآك ىف نفسى، وقلت له آده :حييى.د
بصراحة، إىن شاآك ىف نفسى، اصل أنا الظاهر باحرتم احلياة قوى،
وبامحد ربنا إن هو خلقها، وادانا الفرصة دى، دى البداية،
هى بداية بعيدة شوية، مث إىن باحرتم الكفاح، إن شاهللا باملرض،
أو حىت إذا آان خملوط بالقرف املزفت زى احلكاية القطران اللى

ده ما بسميهوش موقف مثاىل، مثاىل ىف احنا شفناها دى، وبعدين
إيه؟ أنا باآره املثالية آره العمى، ما فيش أآذب منها، أنا
ماليش دعوه، إذا ماآانتشى القيمة تتجسد ىف شخص قدامى آخد

له معامل، يبقى آالم فارغ، فا" هنا واآلن"وادى معاه، شخص 
عشانأنا باحاول من هذا املنطلق إن اللى عندى أجتهد أطلّعه 

يتجسد هلذا الولد، ومابابصش لنتيجة احملاولة ىف اللحظة نفسها،
أى شىء حقيقى هو خري وبرآة، حىت لو واحد ىف األلف زى ما قلنا،
آلمة إحرتام هى اللى خطرت ىل، ميكن يكون فيه آلمة تانية، إمنا
باحس إا حب شكل تاىن، حب مش مضروب يعىن، إحنا بنمارسها

عالقة الصغري بالكبري من منطلق أخالقى، ودهواحنا بنتكلم عن 
اللى خده سامح ىف األول، واستمر احلوار فيه مدة زى ما انىت
فاآره، إمنا هنا هى حاجة تانية، إحرتام الصغري للكبري ده ممكن
ما يبقاش إحرتام، ساعات يبقى خوف، نفاق، اما اإلحرتام اللى

تشوىف واحد حبجمهاحنا بنتكلم هنا عنه، فهو، أظن يعىن، إنك 
احلقيقى آله على بعضه، وتشعر حبقه فيما حرم منه، اللى هو هو
حقك برضه، وتقدر تساعده ىف احلصول على حقه ألنه بىن آدم، رد

هو ده األحرتام، لو أحرتمته من غري ما تشوفه. إنه بىن آدم
ماينفعش، لو إحرتمته من فوق ماينفعشى، لو إحرتمته ألسباب آيت

ماينفعشى، لو أحرتمته وهو جواك بس، يعىن مش ماثل وآيت،
براك، وتقعد تسقط عليه قيمك األخالقية وانت بتمصمص شفايفك،
ماينفعشى، أظن أنا باتكلم ىف منطقة اهتمت بيها األديان

 احلقيقية قبل ما تتشوه، وملا باظت، باظت آل حاجة 

 طيب ىف حاجة تانية؟ 

......... 
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يب بعد آده ملا يبتدى يعمل عالقةط:حممد عبد التفاح.د
 طبيعية إن هو حيتجوز ىف يوم من األيام، األمور حامتشى ازاى؟

إيش عرفىن، ساعتها نشوف هى ماشية ازاى، أو :حييى.د
 البنية حاتتصرف ازاى

حاتتصرف إزاى؟ أل صحيح، يعىن إزاى :حممد عبد التفاح.د
 وقىت؟الشغل حايبقى ىف احلته دى مع الدآتورة داليا دل

هى داليا بدأت النهارده وهى بتقول أنا باحبه :حييى.د
 حد طايل أمورة زى دى حتبه

 وحضرتك مش حبيته برضه :داليا.د

أل ه، أنا اتوجعت أوى األول، ماقدرتش أحبه احلب :حييى.د
بتاعك ده، أصل احلب بتاعى بيوجع، ملا أنا باحب باتوجع،

نشوة احلب، وبالقىأصل احلكاية بتبقى جد، الوجع ده مش ضد 
نفسى باخاف بعد آده من العجز من إىن أساعد اللى باحبه،
إنِت ملا تالقى نفسك مشلولة قدام حد بتحبيه، تتوجعى أآرت،
تتوجعى جبد مش هزار، تقعدى تدورى على احلته الصح اللى
تبتدى منها مشاعرك حنو واحد بالشكل ده، تالقيها بعيدة

ال االحرتام، حتسى بإنك بتبعدى،خالص، تنط لك الصعبانية بد
تنتبهى ترجعى حتبيه تاىن تالقيكى ينسحب منك اإلحرتام وتالقى
نفسك عايزة حتكمى أو توصفيه وخالص، تروحى مصربة نفسك
ومفتكرة خلقة ربنا، خلقة ربنا حمرتمة مش ضعيفة حتتاج
مصمصة، طيب وسامح مثال عمل إيه يعىن عشان ماحنرتموش؟، هوا

ربنا مع سبق اإلصرار مثال؟، ما هو آافح أهه حلدشوه خلقة 
ما عيى، ترجعى تالقى نفسك ىف منطقة االحرتام، اللى هوه احلب
اللى بصحيح، ومع آل ده تفضلى مش مصدقة نفسك، عشان آده

 آنت عمال أقول له أنا مش مصدق مش مصدق مش مصدق،

ما هو الصعب صعب ما فيش فايدة، يعىن احلالة صعبة قوى 
ى، بس العلم علم، نفع يبقى عالج، ما نفعشى أهو فتحقو

أبواب، العلم احلقيقى بييجى من الصعوبات دى، من الغلط
 .وحتمل املراجعة، وده ضد االختزال إىل اللى احنا بنعرفه وبس

 فيه حاجة تانية؟

 طيب،
 شكرا جزيال

 وبعد

باآر، نرجو أنانتهت املقابلة دون أن تنتهى احلالة فإىل 
خنتمها بكلمة موجزة عن النمو واجلنس، أو رمبا عن منو اجلنس،
وخاصة إذا جنحنا ىف مقارنة بعض هذه احلالة ببعض حالة التدريب

 أميمة رفعت . عن بعد، ورمبا بإشارة حلالة أرسلتها لنا د

 لست متأآدا

 وغدا نرى ما آان

 ).برغم اجلارى ىف آل مكان(
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