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 املشاهدة، واحلوار املبدئى مع مقدمة احلالة:أوال

 :اعتذار قبل احلالة

آنا قد وعدنا ىف األسبوع املاضى أن نقدم احللقة النهائية
سنة بني الشارع84العرجبى املتقاعد (ىف حالة عم عبد الغفار 

فحص املنطقة الواقعةالغابة والبيت الرحم، وذلك فيما خيص 
بني احللم واجلنون، إال أنىن وجدت أن هذه املنطقة حتتاج إىل

اإليقاع"تنظري طويل آمقدمة ميكن الرجوع إليه أوال ىف عملى 
آما ميكن أن جند حاالت أآثر إيضاحا " احليوى وحرآية اإلبداع

نعرضها جنبا إىل جنب مع هذه املنطقة ىف حالة عم عبد
الغفار، آنت أنوى أن أميز طبيعة اهلالوس املضغمة الىت آان
يسمعها عم عبد الغفار دون متييز، واهلالوس الىت تتحدث
بألفاظ واضحة وهتديدات مرعبة، بني اهلالوس السمعية والبصرية

أبني حالة الوعى  لم واجلنون، وأن أحاول أنىف احل
 إخل...فيهما

 االعتذار هو تأجيل ووعد وليس تراجعا

مث إنىن وجدت ىف احلالة البديلة الىت سنقدمها اليوم وغدا
ما يستأهل النظر واملناقشة لصعوبة الفرض،) سنة17سنه (

ورقـَّة املريض وهشاشته معا، رمبا مقارنة حبالة عم عبد
املصارع العنيد القاسى املنتبه املتحفز) سنة84سنه (الغفار 

سنة، والذى مل يهتز توازنه إال بعد75حىت سن " النمر"
توازنه بعد أن حافظ عليه  تقاعده بثمان سنوات، اهتز

الكر" بعالقته املستمرة باملوضع برغم اقتصاره على أسلوب 
سهطول الوقت، وحني حرم من هذا األسلوب وجد نف" والفر 

  وحيدا فارغا من أى آخر ميلؤه، قد تسمح لنا نشرة الحقة ىف
الىت) ليس امسه احلقيقى طبعا(سامح : مقارنةذلك حبالة اليوم 

موضوع يستأهل" مث"سنعرضها والذى تشوَّه قبل أن يكون 
 ويساعد على، ويساهم ىف، النضج، 

 !!!)وآالمها آخر العنقود 

* * * 
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 واآلن نبدأ نشرة اليوم

 آما قدمتها الزميلة) حالة سامح(املشاهدة   رقةمن و

 :مقدمة

سوف نعرض اليوم أغلب ما سجلته الزميلة ىف ورقة
ىف االجتماع العلمى  الىت قدمتها  (sheet)املشاهدة 

أن  التعليمى ىف قصر العيىن، وننوه مرة أخرى، آالعادة،
غري حقيقية، وآذلك املوقع -فيما عدا اسم األستاذ –األمساء 

اجلغراىف، وبعض التفاصيل الىت قد تدل على شخصية املريض أو
 .ذويه

سوف نعرض تعقيب األستاذ -اليوم أيضا –وبعد ذلك 
وهى تشمل الفرضواملناقشة املبدئية مع الزميلة، 

 .االذى سوف نناقشه مع املريض غد العالجى/الرتآيىب

وغدا نعرض املقابلة مع املريض، والتعقيب النهائى
 والتوصيات

 وأمسح لنفسى بأن أنصح الصديق القارئ أن يقرأ النشرتني
 أو على األقل أن من يقرأ نشرة  ،) اليوم وغدا(معا، 

تصله   اليوم يلزم نفسه بقراءة احللقة الثانية غدا، حىت ال
 ) حىت ضارة املعلومات ناقصة، ورمبا غري مفيدة، أو

سنة ، طالب متوقف ىف 17   إبراهيم  سامح  :اسم املريض 
 سنة تانية دبلوم متوسط، 

 :جاء يشكو من 

أنا يا دآتورة عندى حالة غريبة، آنت عايز آخذ"
الدبلوم عشان ادخل اجليش سنتني بس وماتبهدلش، فيه ناس

عوخيسسوىن، فيه واحدة بتشتمىن وتؤمرىن، بامس  عايزين يئذوىن
صوت هبد على العربيات ، والناس بتلقح عليا بالكالم، فيه

ده منهم، من اللى  واحد يقعد حتت الشباك ويقعد يكح، 
عايزين يئذوىن، هو قرفان مىن، أصلهم بيكرهوا املسلمني، مش
بيجيلى نوم خالص، أفضل راقد ىف السرير بس من غري نوم،

ية أشوفه خارجباشوف أخويا أمحد خارج من األوضة، وبعد شو
 ثاىن 

  إبراهيم، ساعى ىف شرآة  :وآانت شكوى الوالد

السنة اللى فاتت مارحش االمتحانات مايرضاش يصحى عشان
االمتحان، يقول أنا مش حاآمل تعليم، وهاشتغل، بقى  يروح

داميا عايز يقعد لوحده ماخيرجش خالص من البيت، حاولنا
الشغل صعب وماآملشنوديه يشتغل بس ماسدش ىف الشغل، يقول 

ىف أى شغالنه، ىف األول آنت اضربه عشان ينزل يشتغل، أو حىت
 ينزل من البيت بس مافيش فايدة 

أو  بطل ياآل معانا خالص ولو قعد ياآل يقعد لوحده،
 . يدينا ظهره  معانا  لو قعد
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من شهرين التعب زاد قوى، ماينزلش خالص من البيت، داميا
راقد ىف السرير ومغطى وشه  قاعد لوحده ىف األوضة،

قل خالص، يقول  بس صاحى، نومه قليل، واآله  بالبطانية،
سامعني الرزع اللى على العربيات، ويقول الناس بتلقــّح

 عليا سامعني الكالم؟ 

يرد على قد السؤال بس ويعيد، يعيدآالمه قل خالص، 
وممكن ياخد وضع انه حاطط يغطى وشه بقى  ،الكالم ، ويتهته

 . بس انا ماآنتش باسيبه يعمل آده وشه ىف األرض

وقمت!!!!! آان باإلجنليزية (وصف الطبيبة ملسار املرض 
 ) برتمجته

منذ سنة واحدة، بداية تدرجيية، بزيادةبدأ املرض احلاىل 
مضطردة، ظهرت أآثر ىف جمال التدهور الدراسى ىف شكل عدم

ات، مث بدأتانتظام ىف الدراسة، ورفض حىت حضور االمتحان
العزلة واالنسحاب املتزايد عن اتمع احمليط ىف املنزل، آما مل
يستمر أو يستـقر ىف أى عمل، حاول والده أن يلحقه به بعد

مث منذ شهرين بدأ يشكو من أصوات. أن توقفت دراسته
متعددة، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى فيما

ى تصرفاته ويسبــُّـه أحيانا،بينهم ميكن متييزه وهو يعقب عل
مث أخذ حيكى عن أن الناس ىف آل مكان تتكلم عنه، وتشري إليه
وتريد أن تؤذيه، وحتديدا حكى عن صوت يسعل مث يبصق وهذا

آل ذلك أن فارقه  الشخص قابع خارج حجرته، وقد صاحب
النوم، مث أخذ يعاىن من أرق، وتردد شديد، حىت الشلل عن

لشهية حىت توقف عن األآل تقريبا بصورة شبهوفقد ا  الفعل،
حماوالت من جانب األسرة جلذبه  ائية، ومل يعد يستجيب ألية

للمشارآة، وأخذ ميضى طول يومه قابعا ىف السرير، وآلما دخل
جتنب التقاء نظره) من أفراد أسرته أو غريهم(عليه أحد 

بدأ بنظراهتم متاما طول الوقت، مث يغطى عينيه بيديه، مث
جسمه يتخذ موضع مجود تام وآأنه قطعة من األثاث، ومل يعد
يستجيب ألى مؤثر مثري حىت لألحاسيس اجلسدية، مث أصبح يتمتم

 .بكلمات غري مفهومة بينه وبني نفسه

وقد أحضره أبوه لالستشارة على مستوى العيادة اخلارجية،
ئاتوأعطى بعد املهدئات املرحية واملنيمة، باإلضافة إىل مهد

)آهربيا(  جلسات تنظيم إيقاع الدماغ  جسيمة، وجلستني من
، وحتسن ختشبه ونومه بدرجة متوسطة، حىت أصبح أآثر تعاونا

 .ويرد جزئيا على من خياطبه

يعيش مع والديه وأخويه اللذين مل يتزوجا بعد،:  سامح 
ىف حني تزوجت أختيه إحدامها تعمل ممرضة، وهو أصغر إخوته

، يعيش ىف قرية من القرى احمليطة بالقاهرة،)دآخر العنقو(
 بالكاد،   ودخل الوالد يكفي األسرة

أى تاريخ –ىف حدود املعلومات املتاحة  – ومل نستطع أن جند
،ملرض نفسى أوعقلى أو عصىب ىف األسرة من ناحية األم أو األب

 ، ومها أقارب من الدرجة الثانية
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 أوالده أو بناته،طيب عطوف ال مييز بني  رجل  :الوالد
بسامح طيبة عموما،  وهو متدين غري مغال ىف تدينه، وعالقته
ويعاقبه) آخر العنقود(أقرب إىل التسامح، ال يؤخر له طلبا 

 ىف حدود،

 سامح   يقول 

أبويا طيب، وحنني ، بيجب ىل آل اللى انا عايزه، بس
ساعات آان يضربىن جامد ملا أعمل حاجة غلط، بس أنا باحبه

 قوى

سنة ، اجتماعية سهلة ، عالقتها بسامح أقرب إىل 52: األم
  :التدليل ، يقول األب 

 أمه بتدلعه وتدارى عليه ملا يغلط

عالقته بإخوته طيبة، عموما، وخيتص أخاه الثاىن بتقارب
 أآثر

 أقرب واحد ليه أسعدباحب أخواتى آلهم بس 

سامح أية عالمات تأخر ىف النمو، أو مسات  مل تـُالحظ على
عصابية ىف الطفولة، وحني دخل املدرسة آان ناهبا جمتهدا
متفوقا نسبيا ىف املرحلة االبتدائية، إال أن مستواه بدأ
يرتاجع ىف املرحلة اإلعدادية، وآان له عدد حمدود من األصدقاء،

العمل،وآان يعمل أحيانا ىف إجازة الصيف، لكنه ال يستمر ىف 
 . ويغريه، بعد أسبوع إىل شهر

سامح اشتغل ىف اجازة الصيف مث بعد أن ترك  ىف اعدادى
 :الدراسة 

   )يقول(الوالد 

صباحا 8شغلته مع واحد بتاع شكمانات، آان بيشتغل من 
بس ماآملشى شهر  جنيه ىف اليوم 8آان بياخد   مساءا 8إىل 

عامل(مصنع نسيج  ىف الشغالنة دى، من سنة ونص راح اشتغل ىف
جنيه ىف اليوم، بس سابه 10م، آان بياخد 4 –ص8من ) نظافة
 .يوم، يقول أصل الشغل متعب 15بعد 

ليست له خربات عاطفية، لكنه قال أن قلبه مال إىل سامح 
 قريبة له، ومل يكلمها، ونسى األمر بعد قليل 

حصل على أول  أما عن تارخيه اجلنسى فهو يقول أنه
سنة من أقرانه، مث مارس العادة 11معلومة جنسية ىف سن 

سنة، مع خياالت حمدودة بإناث، 14السرية بدءا من سن 
ويعقبها شعور بالذنب، مث مارس لعبا جنسيا مع قريبة له

 )هذا آل ما أدىل به(آانت ىف عمر الست سنوات، مرتني ثالثة، 

وأآثر داللة ، فهو لكنه حكى عن خربة جنسية مثلية أطول
يقول أن اثنني من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف

 ظروف يستحسن أن نسجلها بألفاظه
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فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على آده....
، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول ألهلى

دى شد علىَّ ماآنتشميكن لْو والاىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قال ىل إنه مصورىنرحت
صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل مرة 36

لو ماجتش حا  باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل
، آانتآنت باحس اهنم عاملني ّىف حاجة غلط  جرسك بالفضيحة،

ولد وخايف ينزل،  ت حاسس إن انا ىف بطىنخايف اخلـّـف ، آن
 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

 يصفها أبوه  وبالنسبة لشخصيته قبل املرض

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف 
البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره، رمضان اللى

مايصوموش عشان التعب، آان داميا حيب يسمعفات أول رمضان 
قرآن، آان بيحب يلعب على الكمبيوتر، هو طيب، وحنني مع

 الناس والناس آلهم بيحبوه 

 التعقيب مع الزميلة مقدمة احلالة قبل مقابلة املريض

4-12-2008 

 الشافعى  داليا. د: املقدمه

  طيب يابنىت مقدماه لينا ليه بقى؟...أشكرك، :حييى .د
 إيه اللى شغلك ىف املوضوع؟

أنا اللى شغلىن إن هو العيان ده أنا حبيته :داليا .د
ً  وبعدين هو قد ما هو باين من الشيت  ورقة(جدا،

حاّسه إن أنا  العيان قريب جدًا،  إن هو مفرآش،  )املشاهدة
عايزه أساعده جبد، آمان مستغربة إن هو اتكسر الكسرة دى

افيش سبب قريب، بس احلكاية بتاعوما فيش تاريخ عائلى، وم
العيال دول ما قاهلاش حلد، هوه أصله مش قايل حلد خالص إال

قريب منه، وانا حاولت اقابل  اللى بيقول إنه أسعدألخوه 
 اخوه ده ، ما آانش فيه فرصة إن أنا أشوفه

ما  يعىن مقدماه عشان حبيتيه، وعشان مستغربة، :حييى .د
بنىت وبتحىب العيانني بالذات، مشانىت بتحىب آل الناس يا

أما االستغراب ده فهو شىء عظيم، ألنه باب  دآتورة،
املعرفة، مش آده ؟ طيب إيه الفرق بقى اللى ىف العيان ده

 .اللى خالآى تقوىل آده بالذات

العيان ده انا استغربت من الفرآشة اجلامده :داليا .د
 ليه آده؟   !!...بتاعته دى،

اللى انت  ني الفرآشة اللى ىف املشاهدةف  هى :حييى .د
جيوز فيه فرآشة ىف تصرفاته ىف القسم إمنا الكالم  قلتيها،

اللى انىت آاتباه وقلتيه ما فيهوش الفرآشة اللى بتحكى
 عنها دى

 هو ما فيش حاجة تتكتب قوى، لكن هو مفرآش :داليا .د
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مش آده؟ آل حتة  disorganizationفرآشة يعىن  :حييى.د
 ناحية، يعىن وظيفة نفسية عقلية مش ماشية مظبوط معىف

وظيفة تانية، آلمة مش ماسكة مع الكلمة اللى بعدها، مجلة
ناقصة غري مفيدة، آل فكرة ماهلاش دعوة بغريها، مش آده وال
إيه؟ مش هى دى الفرآشة؟ فني هنا؟ فني ىف اللى انت آاتباه؟،

الفصحى اجلميلةالفرآشة دى اللى بيقولوا عليها بالعربية 
هـِذرياٌن هذٌر هّذاَءة،"يعىن متـَْنـْتـَور،  ،"ذو لبٍّ نـَِثـْر"  :

حاجة امسها اخلبيزة  إنت عارفة  ،"موشُك السقطِة ذولب نِثْر
وال بطـّللوها، أنتو بتطبخو خبيزة وال اآتفيتوا بالسبانخ

حاجة امسها اخلبيزة ورقها أخضر وامللوخية، آان زمان فيه 
تقعد متسك مفراك  وبيقطفوها قوى، وآانت خالىت فاطمة آده

خشب، حاجة زى الرتس اللى له إيد آده، وتدوره ىف وسط الربام
تقوم ورق اخلبيزة يتنتور آل ورقة ىف ناحية على جدار
الربام، أهى دى الفرآشة، أنا ما شفتش أى حاجة من دى ىف

   املشاهدة اللى انت آاتباها،

قعد أتكلم مع العيان بيقعد يدخـّلملا با :داليا .د
 حاجات ىف بعضها

إنت ىف املشاهدة مش بس  !!!ماآتبتيهاش ليه؟ :حييى .د
تكتىب خالصة أقواله، إنت تكتىب مالحظاتك ونقالتك يا شيخة، مش
انا قلت ميت مرة إن الكشف على مريض غري متعاون أو مش ىف

  حاولنا هو وصف للصعوبات وازاى  inaccessibleاملتناول 
نتغلب عليها، ومش ضرورى تتغلىب يعىن تنجحى ىف إنه يبقى

 متعاون، املهم احملاولة ووصفها مش آده وال إيه؟

أيوه، حاضر، بس هو فيه حاجة أنا عايز :داليا .د
 ...أقوهلا إن هو

شوىف اما اقول لك، إنت الزم وانىت) مقاطعا( :حييى .د
بتخاطبيه، وعايزة توصّلى له إللىبتكتىب يبقى ىف ذهنك واحد 

وصل لك، يعىن يبقى فيه مـُخاَطب ىف ذهنك وأنِت عايزة تبلغيه
اللى وصلتك، زميل، ممرضة، نفسك، ربنا، وتبقى  الرسالة

متصورة إنك حا تتفهامى مع اللى بتوجهى له الكالم ىف اللى
باملهمة اللى انت انىت قلتيه، عشان توصلوا هلدف متعلق 

 فامهة قصدى؟...الكالم ده عشاا، بتكتىب

هو أول يوم قعدت مع العيان آنت تقريبًا مش :داليا .د
 فامهه منه حاجة من اللى هو بيقوهلا

أول"طب تكتىب آده يابنىت، يعىن تكتىب اجلملة دى  :حييى .د
 "حلد آخرها.... يوم قعدت

 بس بعدين هوه دلوقىت احتسـّن  آه، :داليا .د

فيكى، وفيكم، ما قلناش حاجة، بس ده الربآة :حييى .د
تقوىل إنىت عملىت إيه، وحاولىت إزاى، وآانت  علم، إنىت الزم

وجنحىت أو فشلىت  فني الصعوبة الفالنية، وحاولىت حتليها إزاى،
 غري ما العيان ما ينطق وال   ، إنت ممكن تكتىب ميت ورقة من
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االمتحانات بقاىل ييجى عشر سنني، بس لو فيه ممتحن جدع يديك
حرف،النمرة النهائية لوعملىت آده، وأثبتيه، حىت لو ما 

وصلتيشولو فيه ممتحن جدع، إنت عارفة أنا معتذر عن 
لتشخيص والكالم ده، ده بالنسبة لالمتحان، بالنسبة للعيان
أنا شايف عالقتك بيه طيبة، بس انشغالك بنقط حمددة تنفعه

غلىن أنا ىف العيانماوصلنيش قوى، إنت عارفة إيه اللى شا
 ده بعد اللى مسعته منك؟ 

 أل :داليا .د

اللى شاغلىن ىف العيان ده إن أبوه راجل طيب، :حييى .د
وبيحبه، وهو آخر العنقود وبتاع، وامه ست اجتماعية وما
قّصرتشى ىف أى حاجة، وما فيش تاريخ إجياىب لألمراض بتاعتنا ىف

احلكاية؟ وازاىالعيلة دى على قد ما قالوا، يبقى إيه 
مش لدرجة الفرآشة اللى انا مش  حالته توصل للدرجة دى؟
اجلمود والتصلب واالنسحاب الكامل  شايفها، أل ، أنا باقصد

 ألعن، والال إيه رأيك؟   ده، ودى حاجات

أنا مفسراها باحلكاية بتاعة العيال دول، :داليا .د
 والتهديد، والتخبية ، واحلاجات دى

يفتح عليكى ، أنا بقى ملا حّصلت احلتة دى اهللا :حييى .د
وانا بامسعك، قلت انا عايز فيها على األقل ييجى صفحتني
تالتة، ألن خطر ىل اللى خطر لك تقريبا، لكن إنت بدال ما

مش آده وال  سطور،  تكتىب تالت اربع صفحات، آتبت تالت اربع
 إيه؟

ة أناآه، بس حضرتك عارف املنطقة دى، وبصراح :داليا .د
انزعجت من نوع التهديد اللى آانوا العيال دول بيمارسوه

36  إن هم يصوروه بشريط فيلم فيه.. عليه، من الطريقة،
يقصوا حته من الفيلم وحيرقوها، آل مرة آل  آل مرة  صورة،
 .حاجة صعبة قوى  مرة،

 ما فكرتيش إن عندهم نسخه تانية؟ :حييى .د

 جيوز  آه، :داليا .د

ما اتكلمتيش معاه ىف املوضوع ده، ىف االحتمال :حييى .د
 ده؟ 

أنا أصًال دى حاجة خلتىن أشك ىف موضوع الـصور :داليا .د
إن الولد التاىن قال له أنا آنت حتت  أصال، أصله قال ىل
وبعدين يقول له أنا مصور لك مش عارفه  السرير وصورتك،

ب ىف نصب،إيه، حسيت إن حىت الطريقة اللى بيهددوه بيها نص
 وهو يعىن بيصدق حاجات مش ممكن تكون حاصلة، الظاهر مها

 .........آانوا بيستغلوه بطرق ملتوية،

 إنت ساآنه فني  :حييى .د

 ىف اهلرم :داليا .د
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 أو هرم :حييى.د

 حتة جديدة آده، أول طريق الفيوم :داليا .د

 وأبوآى بيشتغل إيه :حييى .د

 دآتور :داليا .د

دآتور دآتور، ربنا  طب خالص خالص،!! خرب  يا :حييى .د
يسرت، وال بالش، أنا باسألك آده عشان أشوف إنت قدرتى
تتقمصى البيئة اللى عايش فيها الولد ده وال أله، املسألة

فني نشأ، وازاى، عشان  عايزة خيال وصرب وفهم، الزم تعرىف
نىف االماآ  تتصورى إيه اللى بيحصل ىف الناس دول وعياهلم،

 . دى، ده جمتمعنا احلقيقى، مش مطرح مانىت ساآنة

 على قد ما اقدرت :داليا .د

اخلربة دى والعيال ىف  ، شوىف يا بنىت..آرت خريك، :حييى .د
واردة، لكن بشكل لعب،  السن ده ىف اتمع ده، احلاجات دى

وملدة حمدودة، وهات وخد، وآالم من ده، إمنا اللى خالىن أنزعج
دة، ورضاه ىف البداية، ودوره السلىب على طولهوا طول امل

حكاية التهديد والصور والكالم ده، حسيت  اخلط، أنا عديت
 إا مش هى آل حاجة، آل ده خّلى الفار يلعب ىف عىب

هو زى أى حد ىف األول عملها آحب استطالع وإن :داليا .د
 هو عايز يعملها وبس

وال  ...لظبط، والإنت حتاخدى آالمه زى ما هو با :حييى .د
فروضك، وتصوراتك، وتبحثى فيها وتدورى، ده  حاتعملى منه

مش حتقيق، يعىن هوا قال إنه عملها حب استطالع، وإن دوره
سلىب على طول، ما هو حب االستطالع مفروض بيبقى من

   الناحيتني، وال إيه؟

 آه، بس أنا وصلىن حتة إنه هو آان مقهور، :داليا .د
حىت حيب يرفض آانوا يدوه معاد مثًال تعاىل ىل يوم  يعىن آان ملا

وإذا ما جيتشى الصور حتوصل لوالدتك،  األحد الساعة آذا،
يعىن أنا حسيت فعًال إنه   بيقول ىل أنا آنت عايش ىف رعب،

 قهر جامد  فيه  آان

 قد إيه؟  هوا قعد يعمل احلاجات دى :حييى .د

هى فضلت طول مرحلة إعدادى هو بيوصف ىل إن :داليا .د
سنه، وإا 17ألن هو عنده   بس أنا شاّآه ىف احلكاية دى،

قعدت شغالة حلد من مدة سنة واحدة، بس دى أنا شاآه فيها
هى دى من احلاجات اللى انا آنت عايزة أعرف تفاصيل عنها،

 بس مااعرفتش

 قد أيه ، تصورتى إن هى ممكن تكون مدة..طب ملا شكيىت فيها :حييى .د

 أل ممكن تكون أآرت من آده، أآرت من مرحلة إعدادى :داليا .د

 قد إيه تقريبا؟ :حييى .د
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سنني مثًال  يعىن ممكن يكون قعدت أربع  ،...يعىن :داليا.د
 أو أآرت آمان 

 آخر مرة آانت إمىت؟ :حييى .د

هو بيقول إن آخر مرة آانت من ملا آان ىف :داليا .د
 ...يعىن تقريبًا من سنة ونص،  إعدادى،  تالتة

 قدر يبطلها إزاى؟ :حييى .د

هو قال ىل إنه ملا ساب املدرسة واشتغل خالص :داليا .د
 بـِعـد عنهم

هو اللى بعد؟ ماهم حايبعتوا رسائل ويهددوه، :حييى .د
 يبعد يروح فني   إنشا اهللا

سألته ىف النقطة دى آذا مرة بس ماقدرتش :داليا .د
قلت له طب  آذا مرة،  سألته فعال  تش إجابة،أوصل، ما القي

ما هم بيهددوك بيهددوك ، حاتفرق إيه، شغل وال مدرسة، يعىن
 فرقت إيه

بايخ قوى   آخر سؤال بايخ ىف املنطقة دى،   طب عندى :حييى .د
 لكن عـِلـْـم بقى، حاعمل إيه، عرفىت هو آان عايز ده وال أله

 ...ىف األول آالمه ىف األول :داليا .د

ىف األول واألخر هو سؤال مزعج شوية) مقاطعا( :حييى .د
 أنا عارف ، بس احنا عايزين نساعده

أنا وصلىن ىف األول إنه آان رافض  مش عارفة،  :داليا .د
 يعىن، وبعدين زى ما يكون اتعود أو حاجة آده، 

 وال أل  آان فيه فعل آامل، :حييى .د

 آه :داليا .د

حنا ملا نشوفه دلوقىت مش حانقدراملشكلة إن إ :حييى .د
نسأله ىف املنطقة دى قدام الناس دول آده، مش عارف أعمل

 . إيه ، فيه حرج شديد

 بس هو بيتكلم :داليا .د

إيه  هى مصيبة حىت لو وافق، إحنا مش عارفني :حييى .د
اللى حايفضل عنده بعد ما يتكلم، بس الزم نسأل عشان العلم

اخلربة الصعبة دى حرآت حاجة ىف  ر إنأصل انا متصو  والعالج،
ىف البنية األساسية، إللى بيخليىن أقول  ترآيبته األساسية،

فرض نّط ىل وانىت بتقوىل آالمه عن حكاية  آده، أنا عندى
 ؟..الولد اللى ىف بطنه، وإن هو حاسس إنه حا خيـلـّف مش آده

 آه :داليا .د

بايخ اللى قبلعالقة بالسؤال ال  الشعور ده له :حييى .د
 آده، إن هو آان عايز آده وال أله، هى الست بتبقى عايزة 
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إيه من العالقة الطبيعية، الست ىف الغالب بتبقى عايزة
حاجتني، عايزة العالقة، وعايزة األمومة، وميكن الراجل آمان،
ما هو ىف احلواديت القدمية بتاعتنا، إللى هى هلا عالقة

ها آأا مش علم وال تاريخ، الناسباألساطري اللى احنا أمهلنا
رجله،" بز"بيحكو ىف احلواديت إن الراجل ممكن حيبل ويولد من 

طبعا إنت ما مسعتيش حاجة زى آده، أبوآى ال ميكن يسمح لك
عارفة ليه آانت  تسمعى حواديت قلة أدب،معلشى، إنت

بتقول إن الراجل بيولد   احلدوتة، األسطورة يعىن إذا حبيىت،
 رجله، األول عارفة يعىن إيه بز رجله؟" بز"من 

 أله :داليا .د

،maleolusطيب طيب يعىن املاليوالس !! يا خرب :حييى .د
وإا آلمة أنثوية  ،"بز"واحلواديت الظاهر انتبهت لكلمة 

رجل الراجل عالمة" بز"فالظاهر إم اعتربوا إن   أآرت،
زعشان آلمةيعىن، جمرد رم" رمز"األنوثة إللى ىف الراجل، 

الغلبان ده مش  ، فالشعور باحلمل اللى قاله الولد"بز"
ختريف آله، ده شعور إنساىن، أنثوى ىف املقام األول، ممكن اخلربة
–السخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تكون حرآت فيه 

ممكن تكون  ، تصورت إن -ىل   طبعا ده جمرد الفرض اللى نّط
اخلى جدًا ىف ترآيبه األساسى، وملا قالاخلربة دى حرآت جانب د

ماآانش جمرد بيتخيل، ال دالك أنا آنت حاسس إن ىف بطىن عيل 
للجانب اللى  ميكن آان ميكن بيعبر عن استقباله الداخلى

تانية ده جمرد فرض ميكن، مرة احترك ده، وميكن حىت ترحيبه به
رجاتبد استمرت، ويعىن اخلربة ابتدت حب استطالع، يساعدنا

، فحرآت اللى حرآته ىف الوادمتفاوته من القهر والرضا
فبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلى من نوع آخرالغلبان ده، 

يعىن عشان يسّكت اللى احترك جواه ده،  )دون أن يدرى طبعا(
يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بس استثريت

فيها، ال، دا ميكن أثارت معاهاعشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك 
 ،اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىن الولد دهطبعا آل ده حماولة فهم ال أآثر، ييجى يا   
القهر الداخلى   يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضه

، وهو ناشئإللى بيظبط بيه احلتة دى اللى احترآت فيه غصنب عنه
دلوعة، وآخر العنقود، وال خد الدراسة جد، وال استمر ىف شغلة
أآرت من شهر، جربىت تقوىل له يكتب أى حاجة وهو تقريبا ىف

 ثانوى وعايز ياخد دبلوم عشان ما يطولشى ىف اجليش؟

 أل :داليا .د

إوعى تصدقى   إمال حاتعرىف عمل إيه ىف املدرسة ازاى؟ :حييى .د
 الشهادات العامة، إنت عارفة إن آتري قوى دلوقىتالشهادات، حىت

واخدين اإلعدادية وما بيعرفوش يفكوا اخلط، وإذا فكوه ما بيعرفوش
 يكتبوا مجلة واحدة مفيدة، عارفة ده راخر وال أله، 

 أل عارفاه :  د داليا

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

فيه حد منكم شاف العيان، حيب يضيف) للباقني: (حييى. د
 ة، أو يسأل عن حاجة ، قبل ما نشوفه؟ حاج

 ) مل يعلق أحد(

 إندهيله يا بنىت، إندهى للعيان لو مسحِت

 ) األربعاء(غدا 

 .املقابلة مع املريض والتعقيب اخلتامى
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