
 17I12<I2008א – אא
 

I12<I2008>17א

אא−474 א، א، )234(אמ،

 أما قبل

عزيزى الزائر الصديق، نأمل أن تكون قد قرأت نشرة أمس
قبل قراءة هذه النشرة ، وإال فسوف تكون املتابعة، أو حىت

 .الرسالة املستقلة عسرية التقبل

 املقابلة مع سامح 

الظهر  دخل سامح حنيفا باهتا مهمال مالبسه قليال، حاىن(  
 )واضح وينظر لألرض بشكل ثابت 

 سامح  :حييى.د

 نعم :سامح

 صباح اخلري أقعد ياحبيىب على الكرسى،  :حييى.د

 صباح النور  :سامح

يصافح الدآتور حييى بعد أن يهم األخري من على الكرسى ( 
 )سامح ظل مطأطئا رأسه    لتسهيل املصافحة عرب املكتب، خاصة وأن

 حسام إزيك يا  :حييى.د

 أنا آويس احلمد هللا :سامح

عارف إمسى؟ أنا عرفت إمسك من  وِنعم باهللا، إنت  :حييى.د
 الدآتورة، ا الدآتورة إمسها أيه

 الدآتورة داليا :سامح

 سوف تتكرر هذه املقدمة تقريبا ىف معظم احلاالت: ملحوظة(

 وآذلك أخذ املوافقة على التصوير والتسجيل

 )للتكراراوذلك لألمهية والتعليم، فعذرا 

هى  أنا بقى عرفت امسك منها إنت عارف إمسى؟  :حييى.د
 قالت لك حاتقعد مع مني وحانشوفك ليه؟

 داليا قالت ىل إىن حاقعد جبانب الدآتور الدآتورة  :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ــــىــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3633
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 قالت لك إمسى؟ قالت لك حاتقابل مني، أنا مني،  :حييى.د

 أله :سامح

 طيب أنا حاعرفك بإمسى زى ما أنا عرفت إمسك :حييى.د

 ماشى :سامح

مادام أنا عرفت إمسك، يبقى من حقك تعرف إمسى، :حييى.د
 مش آده ؟

 صح :سامح

 الدآتور حييى أنا إمسى حييى،  :حييى.د

 الد الد الد الدآتور حييى :سامح

حتب تعرف إمسى التاىن زى ما انا عرفت امسك شكرًا،  :حييى.د
إبراهيم سامح  إنت إمسك  أنا امسى حييى الرخاوى،   آامل؟

 ماشى،

ابراهيم وانت إمسك الدآتور حييى سامح  انا أمسى  :سامح
  الرخاوى 

ألىن حاسألك بعد شوية إوعى تنساه بقى، هه،   :حييى.د
 على إمسى

 أل مش حانساه :سامح

 اهللا خيليك، آرت خريك إزيك :حييى.د

 أنا آويس احلمد هللا أنا آويس احلمد هللا،  :سامح

 صباح اخلري احلمد هللا،  :حييى.د

 صباح النور، صباح النور :سامح

داليا قالت لنا احلكاية بتاعتك، الدآتورة  :حييى.د
 مثال زى دلوقىت حكاية مرضك يعىن، وإنك بتكرر حاجات وآالم،  

 آه :سامح

فانت شايف دلوقىت إن هنا دآاترة آتري، مش :حييى.د
  دآتورة داليا لوحدها، أو معايا أنا بس، مش آده؟ 

 أيوه :سامح

 بص هلم آده :حييى.د

 أيوه ما انا باصص أهه  :سامح

 ) ال يرفع رأسه من على األرض، وال يلتفت(

 هه ؟؟ :حييى.د

 ما أنا شفتهم :سامح
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طب شوفهم تاىن عشان تتأآد، عشان بعد آده حاقول :حييى.د
سامح، لك إحنا بنعمل إيه وأستأذنك فيه، بص للدآاترة يا 

لناحية دى،مش ضرورى تبص وراك، آفاية تبص للناحية دى، وا
 بص هلم يا سامح شوف الدآاترة، الزم،  

 نعم :سامح

إرفع راسك وبص ىل بقى وخلى أل والنىب اهللا خيليك،  :حييى.د
إحنا بنعمل حاقولك  بالك ما اللى حاقوله ده، عشان أنا 

 إيه دلوقىت 

 حاضر :سامح

أل والنىب، لو مسحت، زعق شوية عشان أنا مابامسعش :حييى.د
 أوى يعىن

 مها آلهم آويسني آلهم حلوين :امحس

وخالص، أهم دآاترة  مش ضرورى حكاية آلهم دى،  :حييى.د
بيتعلموا وقاعدين، اللى حلو حلو، واللى وحش وحش، اللى 

 حلو حلو لنفسه

 صح، والوحش وحش لنفسه :سامح

بتفرَّق بونبوىن؟  طيب يبقى إيه آلهم حلوين دى، :حييى.د
 خليك واعى مش أى آالم، 

 حاضر :امحس

 فيهم احللو وفيهم الوحش، واحلساب على اهللا، ماشى؟ :حييى.د

 ماشى :سامح

يالاله، ه إحنا بنتقابل الصبح بدرى هنا عشان :حييى.د
اللى زى احلاالت   نشوف احلاالت الصعبة شوية، يعىن معلشى،

ناخد وندى مع بعض، عشان إحنا مسئولني عنهم، حالتك، نقوم 
 يعىن عن عالجهم 

 ربنا جيعلكم سبب لشفائى :امحس

يعىن بنتكلم قدام بعض   آرت خريك آرت خريك، فاحنا :حييى.د
 عندك مانع؟ عن حالتك، 

 ماشى :سامح

 بس شايف الكامريات دى :حييى.د

 )يشري إىل الكامريات(

 آه :سامح

فاحنا بنصور بيها عشان نرجع هلا، عشان العلم، :حييى.د
لوقت اللى بنتعلمه نتعشموىف نفس ا عشان بنتعلم أحسن، 

 انه يرجع بفايدة ليك وللى زيك، واخد بالك؟
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 آه :سامح

 مصّدقىن :حييى.د

 أيوه أيوه :سامح

نتكلم قدام إننا : ألزم نستأذنك على حاجتني :حييى.د
الناس دول، وإننا نصور علشان العلم والتعليم وعالجك إنت
واللى زيك ، مش عشان التلفزيون بتاع البيوت، فهمت؟ تأذن

 وال ماتأذنش؟بقى 

 ...بس  ، ..أأذ :سامح

 ، بس إيه، دا من حقك ، ...هه :حييى.د

 ..بس: سامح

من حقك ما تردش قول اللى انت عايزه، إنت  : حييى. د
وبرضه، على أى سؤال حمرج، أو شايف إنه حمرج، واخد بالك

يعىن تسمح وال ماتسمحش،  ،...األهم حكاية التصوير ، هه
 حلاجتني دولتسمح إن إحنا نعمل ا

 آه ماشى :سامح

طيب بس خلى بالك ، إنت لك خربة سيئة مع :حييى.د
إحنا مش حا التصوير، الدآتورة داليا ّملحت لنا عليها، 

نتكلم فيها قوى إال باللى انت عايزه، وانا بصراحة خايف
حلسن التصوير ده يفكـّرك بيها والحاجة، داليا قالت لينا

ا ، قالته بأدب شديد وذوق، فاناشوية من اللى انت قلته هل
خايف إن يكون التصوير ده يكون فيه أى أمل يعىن، إذا 

 ربطُّـُّـه بالتصوير دآهه

 ..آه صح صح،  آه، آه،  :سامح

 فبالنسبة لك بالذات دى حاجة فيها حرج شوية :حييى.د

 أيوه :سامح

نصور طب أآرر تاىن عليك تسمح وال ماتسمحشى،  :حييى.د
م والتعليم وبعدين يصب ىف عالجك إنت واللى زيك؟عشان العل

 وال ما نصّورشى؟

حضرتك بس ، ..أنا أمسح بس أنا بس أنا أيوه ، :سامح
 أنا حضرتك حمروج دلوقىت

 طبعا ده حقك ،  :حييى.د

 آه :سامح

أنا عارف ، عشان آده آررت عليك طلب السماح ده :حييى.د
ح بالكالم قدام، تسمح وال ماتسمحش بالتصوير، وبرضه تسم

 الدآاترة 
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 أمسح :سامح

 داليا بنت طيبة الدآتورة  آرت خريك،  :حييى.د

 آه ، قوى قوى، بنت حالل :سامح

احلمد هللا رب العاملني، ربنا يبارك هلا، إنت عارف :حييى.د
عارف إهنا متجوزة وال ما إهنا متجوزة وهى صغنطوطة آده؟ 

 قالتش لك؟

 أل :سامح

خمبية عليه ليه؟ وّرى له إنت) للدآتورة داليا،( :حييى.د
طلعى إيدك على املكتب إنِت مكسوفة؟ هّوا  الدبلة ياشيخة،

 اجلواز عيب؟ 

وإيه املشكلة ؟ ما انا قاعده معاه بقاىل آام :داليا.د
 يوم

 أنا شفت الدبلة حضرتـَ ك :سامح

  طيب إمال بتقول لسه ما اجتوزتشى ليه ؟  :حييى.د

 ما خدتش باىل وانا باُرّد :سامح

دبلة!! يبقى متجوزة وال مش متجوزة ؟ أل وإيه  :حييى.د
 فيها أملاظ  دبلة !! إيه 

 احلمد هللا  :سامح

 إمسى إيه بقى :حييى.د

 اهللا يسلمك يا أستاذ :سامح

إمسى: أنا مش باقول لك ازيك، أنا باقول لك :حييى.د
 إيه  

  أمسك الدآتور حييى  :سامح

 تعرف تكتب بقى ؟ ، برافوا عليك، ميه ميه ال،  :حييى.د

 آه باعرف أآتب احلمد هللا :سامح

 ورينا آده إآتب أى حاجة  يالال :حييى.د

 ) يعطيه ورقة وقلما(

 بس خطى :سامح

خطك إيه وبتاع إيه، هوا احنا بنحّسن  إستىن بس، :حييى.د
 ياراجل اآتب هنا   اخلط؟

 ماشى أآتب إيه يادآتور :سامح

 أى حاجة :حييى.د

 ن؟ أآتب قرآ :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3637
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يكتب سامح فينظر الدآتور(زى ما انت عايز،  :حييى.د
باسم اهللا ، ما شاء اهللا، واهللا خطك أحسن من....) فيما آتب 

 خط الدآتورة داليا، طب اآتب امسها بالكامل

 ما اعرفوش: سامح

 إسأهلا يا أخى: حييى.د

 طيب يادآتورة داليا حضرتك إمسك الدآتورة داليا إيه :سامح

 الشافعى  داليا :الشافعى داليا .د

 داليا إيه؟ :حييى.د

 داليا الشافعى :سامح

 )املريض يكتب(

الشافعى من غري ألف ليه بعد الشني، إنت آاتب  :حييى.د
إآتب بقى الشفعى، أنا شاآر عموما، إنت عفريت، طيب   

 ليها معىن يعىن إيه مجله مفيده يعىن مجلة  مجله مفيده هنا، 

 ماشى :سامح

دى مجله ليها معىن فعال ، بس): قةينظر ىف الور( :حييى.د
 إقراها آده 

 سامح يشرب اللنب  :سامح

على الصبح يافتاح ياعليم، لنب إيه يا جدع انت  :حييى.د
هو مني اللى بيشرب اللنب ىف هو إنت لسه عندك اربع سنني،  

علشان نسأل العيال إستىن يا شيخ  سنة ثانيه إبتدائى، 
 للى بيشرب اللنب دول حلسن يكونوا نسيوا مني ا

 على أيامنا " أشرف"آان :عدىل.د

 "عمر"و" أمل" فيه آمان آان : الشافعى داليا .د

، انا فاآر أسامى تانية، ما"عمر"و" أمل" مني؟  :حييى.د
،: آانوش علينا، إحنا آنا بنخش على طول على ألف ب، ت، ث

ألف ال شّى عليها، والبيه واحده من حتتيها، والتيه إتنني من
، آنا بنغنيها صم،)يقوهلا منّغمة(فوقها واحلا ال شّى عليها 

بس أظن بعد آده آان زمان اتنني غري أمل وعمر، باين اهنم
 مش آده؟ " سعاد"و " عادل" 

 ماشى، آله ماشى :سامح

اللى انت آتبتها يا إقرا اجلمله التانيه  :حييى.د
 سامح، آتبت إيه

 األسواقسامح يأآل الطعام وميشى ىف   :سامح

ياولد ده النىب عليه الصالة  وميشى ىف األسواق؟  :حييى.د
 والسالم هو اللى آان بيمشى ىف األسواق، أآتب مجله فيها داليا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3638
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 حاضر :سامح

 سيب سطرين علشان مايلزقوش ىف بعض :حييى.د

 داليا :سامح

 هه؟ هه؟  :حييى.د

 تشرب :سامح

 أله خليها تشرب حاجة تانية، دى متجوزة :حييى.د

 تشرب البيبسى داليا :سامح

 تتنطق ببسى؟  ) ينظر ىف الورقة(بالذمة دى  :حييى.د

 هى ديه البيبسى، أيوه  :سامح

 ) يطأطئ سامح رأسه أآثر، ويبدو سامها ويتوقف( 

بناخذ وندى مع  ما احنا رحت فني يا سامح،  :حييى.د
 بعضينا أهه ، جرى إيه؟

 حاضر :سامح

 ؟  إنت عارف حاجة تتشرب غري الببسى :حييى.د

........... 

 أنا دقت الفريوز :سامح

أناناس؟ فريوز ؟ طيب ، آويس الفريوز؟ أى نوع؟  :حييى.د
 وال تفاح؟ وال توت؟ وال إيه؟

 بأى حاجه، باألناناس :سامح

باألناناس بتحب مني فيهم، دقت الفريوز بطعم :حييى.د
 التوت 

 آه مامها اإلثنني آويسني مها اإلثنني حلوين :سامح

اللى  الظاهر تالقيكم ماأآلتوش توت، ) لألطباء( :حييى.د
 ماآلش اخلبيزه ما يعرفشى حاجة امسها توت 

 أنا عارف التوت...  :سامح

 فيه توت اسود وفيه توت ابيض، بتحب أهنوه أآرت :حييى.د

 أنا باحب األبيض :سامح

اإلسود، بيبقى مزز، وأنا باحب اإلسود، أصل  :حييى.د
يبقى السود مش طعم األبيض واإلشى ملا الفريوز طعمها طعم ا

 معمول بيه األيس آرمي  التوت االسود 

 آه ، أنا باحب اجليالتى، أنا باحب آل الطعام :سامح

 يا شيخ روح وانت بطلت تاآل من أصله  آل الطعام ؟؟  :حييى.د
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 آه ماهو انا ماباآلش :سامح

بتحب آل الطعام من بعيد لبعيد، حب مع إمال  :حييى.د
 وقف التنفيذ

 هو أنا عاوز أروح أفطر ، .…بس :محسا

 إنت عارف إنك جدع :حييى.د

 ...آه :سامح

الكالم اللى انت آاتبه ده يكتبه  ،...سامح  :حييى.د
17سبع سنني، إآتب آالم آبري بقى بتاع واحد عنده  طفل عنده 

 سنة، مثال آالم فيه حب وحاجات آده

 حب وحاجات آده ؟ ؟ :سامح

 يعىن :حييى.د

 مثال ؟ قصه :سامح

 " )قصة"سامح يكتب آلمة (

جرى إيه يا جدع انت، الدآاترة حايقولوا عليك :حييى.د
 وآالم من بتاعهم ده، يا واد  (concrete)" عياىن"تفكري 
مث قبـّلها ىف يعىن راَح، ذَهَب، خرج مث وجدها  حدوته،  اآتب 

دى البوسة ىف بالش تبوسىن ىف عينيـّا : فقالت له عينيها، 
 ني تفّرق ، آالم من ده،الع

 )سامح آتَب مث رفع رأسه( 

 إقرا اللى آتبته: حييى. د

 " خرج مث عاد إىل البيت" : سامح

 هوه مني اللى خرج وعاد قوام آده؟ :حييى.د

 سامح  : سامح

 أنا آنت متوقع آده :حييى.د

 خالص : سامح

 خلصت القصة بقى آده خالص ؟  :حييى.د

 ايوه خلصت :سامح

خرج مث عاد إىل سن حاجه واهللا، بال وجع دماغ، أح :حييى.د
البيت، باقول لك انا آنت متوقع آده بصراحة، يالال سوا

سامح خيرج ومايعودش إىل البيت، ونشوف نكمل القصه بس خنلى 
 حايروح فني

 مني :سامح

 سامح  :حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   3640
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خرج مث عاد إىل البيت :سامح

هو حايفضل يعود يعود ما خالص ماهو عاد مرتني،  :حييى.د
شوف خرج وما ترجعهوش البيت، وآمل ؟ مش آفاية مرتني؟ 

 "عاد إىل البيت"احلكاية من غري 

 بعد آده حايروح فني؟ :سامح

أنا ماىل، هو خرج وبس، وانا مانعـُه إنه يرجع :حييى.د
البيت، إنت تكمل بقى وشوف حايروح ىف أهنى حتة، يالال امال

  ورينا 

 مث خرج تاىن بس،  :سامح

اهو خرج وماعدش إىل البيت، حاخيرج تاىن منم :حييى.د
إنت بتكتب بطريقة : ،...مث عارف يا سامح!!! اخلروج، اهللا

وتروح" الثيه" ظريفة بشكل، بتنقط اول بأول، يعىن بتكتب 
فورا قبل ما تكمل الكلمة، وبعدين تكمل، حاطط التالت نقط 

.ينظر د(حاجة ما شفتهاش قبل آده، أو ميكن انا نسيت، 
إنت بتهبب إيه!!! ياخرب  ) ىف الورقة، ويقرأ صامتا  حييى

إنت عارف إنت رجـّعته البيت تاىن؟   تاىن؟ إنت بتكتب إيه؟
سامح خرج مث عاد إىل البيت مث عاد إىل إنت آتبت إيه؟ آتبت 
اهللا خييبك، مش احنا إتفقنا إنه عاد  البيت من غري ماخيرج،

رحت انت  ه مش قادرين، إىل البيت، ومن ساعتها بنخّرج في
آاتبها مث عاد إىل البيت، مث عاد إىل البيت، مش ده اللى 

 انت بتعمله بالضبط بعياك ؟

 آه :سامح

 آه إيه :حييى.د

 أنا عاوز اروح أفطر  :سامح

 روح باهلنا وبالشفا يالال  :حييى.د

 طيب بس حضرتك عاوزىن؟؟ :سامح

 آه طبعًا، آنت عايز أآمل معاك،  :حييى.د

 بس أنا حمروج بس أنا آنت عاوز اروح أفطر،  :محسا

إنت عاوز تروح تفطر، بتقول  طيب اختار بقى، :حييى.د
نعمل إيه؟ نصدقك وتصدق نفسك، وال نشوف إيه يعىن آده، 

إنت  يعىن من آرت أآلك ياخْى،  اللى خالك تقول آده؟ 
سامح إىل  ينظر (سامح خالص، إنت خاسس جدا  مابتاآلش يا 

 إنت مابتبصليش ليه يا سامح  ،)أآثر فأآثراألرض 

 )دون أن يرفع رأسه(حلضرتك أهه  ماهو أنا باصص  :سامح

آنت بتبص وزى الفل، إنت ليه  إنت ىف أول الكالم :حييى.د
 مابتبصليش دلوقىت؟ إيه اللى حصل ؟

 ما أنا بابص حلضرتك :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   3641
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وبعدين أول ما جينا حلكاية أله ، األول بصيت،  :حييى.د
فطر، وسامح رّجعته البيت ييجى ميت مرة، رحتعاوز اروح أ 

مث"بس من غري ....سامح،  باصص ىف األرض، آّمل احلكاية آده يا 
 ، ماينفعش"عاد إىل البيت

 مث راح إىل املستشفى :سامح

 ماشى، إنت بتكتب بسرعة اهه ، وزى الفل اهه :حييى.د

مث راح إىل املستشفى هو ووالده الساعة حواىل ستة :سامح
 إال ربع أو سبعة  ص، ون

 ) يكمل بعد ذلك بالكالم دون الكتابة(وبعدين ؟  :حييى.د

سامح مث بعد ذلك راحوا إىل القصر العيىن ملعاجلة  :سامح
 من املرض املصاب بيه

 اللى هو إيه بقى ؟ :حييى.د

وماباتعشاش اللى هو إىن أنا بقعد لوحدى آتري،  :سامح
وإن أهلى بيندهوا عليا ماآنتش باآل مع أهلى،   مع أهلى،

 آتري وماباردش عليهم

 يا سامح يابىن أنا متشكر جدًا :حييى.د

 على إيه يادآتور :سامح

إنك آنت جعان وعاوز تفطر ومع ذلك آمـّلت معايا :حييى.د
 أهه

حاضر يادآتور، أنا باعرف أآتب وأقرا يادآتور :سامح
عوباعرف أقرا قرآن أآرت حاجه، وباحب أمس وآل حاجه، 

 الراديو

ماميكن حنب آلمىن وإنت باصصلى علشان حنرتم بعض،  :حييى.د
 .بعض يا أخى 

علشان أنا آنت بامسع الراديو وآنت باقرا قرآن، :سامح
 وباعرف اآتب وآل حاجه واحلمد هللا 

 ؟؟" احرتام"يعىن إيه  عارف يا سامح  :حييى.د

 آه :سامح

وميكن حنب بعض أنا قلت لك آلمىن علشان حنرتم بعض،  :حييى.د
ومها االثنني عندى زى بعض، احلب واالحرتام، ما فيش واحد من غري

 التاىن، إيه رأيك ؟

 حاضر يادآتور :سامح

يعىن إيه بقى اللى انا باقوله اهللا حيضرلك اخلري،  :حييى.د
 ده، يعىن إيه حنرتم بعض

 يعىن أنا أحرتم حضرتك علشان حضرتك أآرب مىن :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــوميــــــــا يــ"   3642
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ك ازاى مع إنك أصغر مىن؟طيب وهو أنا حاحرتم :حييى.د
 ينفع؟  

 أله :سامح

أنا آنت متوقع إنك حاتربط اإلحرتام بالسن وميكن :حييى.د
 باملرآز

 آه باملرآز :سامح

ما احرتمكشى  وانت صغري وماعندآش مرآز ، يبقى :حييى.د
 بقى وال إيه ؟

 آه :سامح

 آه ازاى؟ ازاى مااحرتمكشى، وليه ؟ :حييى.د

 حترتمنيش أله ، طبعا ما :سامح

ملا تبقى تكرب أستنَّـى آام عشر سنني آده  يعىن  :حييى.د
 ويبقى عندك مرآز عشان احرتمك

 ماهو أنا حاخد الدبلومة :سامح

 ماتبقاش حمرتم من غري ما تاخذ الدبلومه،  :حييى.د

 آه من غري ما آخذ الدبلومه مابقاش حمرتم :سامح

 تبقى حمرتم ؟ جمرد إن ربنا خلقك  ما ينفعشى، دا  :حييى.د

بس... واشتغل،   ما هو أنا لو اسيب الدبلوم :سامح
 اجليش حايطّب عليا 

يضع يده على رأسه قرب عينيه وهو مطأطئ، وآأنه خيفى(
 )هبا عينيه

هوه انت حاتط ىل إيدك على راسك ليه؟ هو فيه.. :حييى.د
 ماينفعش أحرتمك من غري دبلومة: مشس؟ آنا بنقول

 ...بتشتغل و بتبقى ىف الشارعناس  مافيه  :سامح

رد علّى األول، هوه ما ينفعش أحرتمك علشان ربنا :حييى.د
 خلقك زى ما خلقىن؟

 أله ينفع :سامح

ربنا خلقك طيب نبتدى آده وبعدين تـُفرج،  :حييى.د
حق زيك، وانت ليك حق ما دام اختلقنا، وانا ىل  وخلقىن، 

 نبتدى آده، وبعدين نشوف

ليك حق تاخذه مىن، إمنا أنا مالياش حقإنت حضرتك  :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغيـّر هو اللى ليه حق  دا ! بقى ؟  إزاى ده  :حييى.د
 إزاى مالكش حق يابىن؟  عند الكبري إن الكبري ياخد باله منه، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3643
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 ما هو آده بقى وخالص :سامح

 الناس تكرب إزاى وترتىب إزاى؟ آده وخالص إزاى؟  :حييى.د

 ر علشان حاروح أآمل فطارطيب بعد إذنك يادآتو :سامح

 ماجتيبه هنا :حييى.د

 أله :سامح

 أله ليه؟ :حييى.د

 علشان أنا قاعد حمروج :سامح

أول ما آه ، قول آده بقى، !! قاعد حمروج  :حييى.د
أنا فاقسك، يا واد   تقول عاوز أفطر،: بيزيد احلرج، ُهـْب

 مش آده؟   بس حمروج، إنت عاوز تقعد معايا، 

 نا عاوز أقعد مع حضرتكأيوه أ :سامح

ما أنا عارف، فا بتقول عاوز افطر وتتحجج بأى :حييى.د
 حجه آده

 صح :سامح

 مجيل واهللا لو قاصدها تبقى   صح ؟ :حييى.د

 ده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم :سامح

 عليه الصالة والسالم ، سيدنا حممد ماله؟ :حييى.د

 أله ده هو اللى فيه الصفات دية :سامح

صفات إيه اللى قلناها ديه ىف سيدنا حممد، عليه :يىحي.د
 الصالة والسالم

 هو اللى مجيل شوية :سامح

مجيل دا مجيل آتري، بس انت  إن هو مجيل شوية،  :حييى.د
 برضة

 مش حابقى أحسن من حضرتك أله أله،  :سامح

 وهو أنا مجيل :حييى.د

 آه :سامح

امح ىف األرض،ينظر س( طيب متشكرين يارب خيليك،  :حييى.د
إحنا ماصدقنا  أله ماتغطسشى تاىن اهللا خيليك،  )وينحىن أآثر

  أعزم عليك عزومة بس صعبة يا سامح؟  بصينا لبعضينا، 

 !!علّى انا ؟ :سامح

 حاعزم عليك إنك ختف :حييى.د

 ماش :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3644
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 باقول لك صعبة :حييى.د

 صعبة إىن أنا أخف ؟؟ :سامح

برتوح يا آه طبعًا ، ختف يعىن حاتالقى نفسك  :حييى.د
وانت املدرسة علشان اجليش يبقى سنتني بس، يابرتوح تشتغل، 

إنت عاوز ترضع وتقعد ىف البيت، ومع العاوز ده وال ده، 
عاوز أعزم عليك بتتنيل، أنا  ال برتضع وال بتاآل، وال   ذلك

تشوف حاجة تنفع مع  إن املرض ده مانـْـفـِْعـِشى، فيالال
 .حلوة وال مش حلوة الدآتورة احللوة دى، هى 

 اهللا أعلم :سامح

،اللهم ماصلى على النىب ماهى قدامك اهه،  :حييى.د
 :الدآتورة أمورة، قول ورايا

 آه الدآتورة أمورة :سامح

وهو انا الدآتورة، بتبص ىل ليه وانت بتقوهلا، :حييى.د
قاعده معاك ساعتني ثالثة، وأول ما تبص هلا يا أخى، البنية 

النهاردة قالت إهنا بتحبك، وعايزاك ختف، ما قدمت احلالة
 .واهى قاعدة معانا أهه

 ما هى الدآتورة أمورة :سامح

 الدآتورة مني :حييى.د

 الدآتورة داليا :سامح

 ماهلا :حييى.د

 الدآتورة داليا أمورة :سامح

إنت شفتها أمورة وانت باصص ىف األرض، هى صورهتا :حييى.د
 مرسومة على األرض؟ 

 أنا مش حابصـّلها ما هو :سامح

 ليه :حييى.د

 حد   ما انا مش حابص ألى :سامح

 ليه ما انت باصص ىل أهه زى الفل :حييى.د

 ما انا باصص حلضرتك علشان :سامح

 علشان إيه آه،  :حييى.د

 علشان أنا عاوز أخلـّص على طول :سامح

 ده إنت عاوز تقعد معايا !! أل يا شيخ، مش باين :حييى.د

 وح أآمل فطارعلشان أر :سامح

 الفطار، ؟  !!   تاىن :حييى.د

 طيب أنا حمرو :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3645
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خلى بالك تالت مرة حكاية الفطار يطلع معاها :حييى.د
واهللا واهللا ، أنا عارف، واهللا عندك حق، "أنا حمروج" على طول 

بس من حقك جتاوب أو ده اىل جاى حاحيرجك أآرت،  عندك حق، 
ش عايز جتاوبماجتاوبش، أنا بقوهلا لك بصراحة اهه، إللى م

 .عليه ماجتاوبشى

 حاضر  ماشى،  :سامح

يابىن الدآتورة داليا قالت لنا بصراحة ... :حييى.د
اللى والد منهم، صعبان علّى  شوية حاجات آده صعبان علّيا 

 صعبان علّى جبد بقلة األدب ديه،   الكلب دول عملوه فيك،

 ...، آه..آه :سامح

ن دلوقىت، إنت ماعاوز اقف معاك يا أخى، م :حييى.د
 تقدرشى متسح آل د ه لوحدك

أيوه صح بس مها فيه ناس شغاله ىف املدرسه دلوقىت :سامح
اللى مها مش عاوزين حد ينفع، مش عاوزين أى حد ينفع إال

والتاىن آه ىف مها، فتقريبًا واحد ىف املدرسة ديه دلوقىت، 
 بس ىف اإلجازة مها بيقعدوا يلفوا وآده املدرسة برضه، 

 مني مها :حييى.د

 ) ذآر امسني(ده فالن الفالىن، وفالن  :سامح

أله ماتقوليش أسامى مها دول اللى قـلوا أدهبم :حييى.د
 عليك

 آه :سامح

 اللى صّوروك :حييى.د

 آه :سامح

 طيب حانعمل إية فيهم دلوقىت :حييى.د

دى حكايه من زمان، دى حكايه حضرتك بقاهلا آام :سامح
 ة إعدادىسنة، وأنا ىف ثالث

 حلد إمىت  استمرت  :حييى.د

 ده ىف أيام االمتحانات :سامح

 إستمرت حلد إمىت، يعىن قعدت قد إية ؟  حلد إمىت، يعىن  :حييى.د

 مرة 36إستمرت  :سامح

الصور إنت بتعد الصور وال السنني،  يابىن هّوا  :حييى.د
 استمرت أد إيه  إمنا هى احلكاية آلها 36صحيح  

 36ما هى  :سامح

 مرة 36مش  صورة،  36 مها  :حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3646
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هو قاىل آدى  ما هو قال ىل أنا حاقطع صورك، :سامح
النهارده، هو قاىل آده، تيجى  صورة،  36ألبوم اهه 

وتاىن يوم يقول النهارده وحيرقها،  وحاحرق الصورة ديه،  
 حلد ماخلصنا الـ وحيرق الصورة،  وحاحرق الصورة،  وبس،  
 حرق صورتني مع بعض " ىنفالن الفال"ونوبه حضرتك  ، 36

 يا سامح :حييى.د

 نعم :سامح

 أوى أنا موجوع من احلكايه دى  :حييى.د

 موجوع :سامح

 آه :حييى.د

 أله ألف سالمة :سامح

عارف ليه موجوع، أنا خايف أضايقك أآرت من آده، :حييى.د
عندهم نسخه إمنا حاقول لك واللى حيصل حيصل، ماميكن يا سامح 

 والد آلب  ده، دول تانية من الفيلم

 آه صح :سامح

 مافكرتش ىف احلكاية دى؟ :حييى.د

قبل آده وأنا ىف أله أنا فكرت ىف احلكايه دى  :سامح
 حسيت إن فيه حاجة آده ىف بطىن احلمام باعمل محام، 

 حاجة إيه ؟ :حييى.د

 حسيت إن فيه حاجة آده حاتيجى بس مفيش حاجة جت :سامح

 جىحاجة إيه اللى حاتي :حييى.د

 حاجه زى ولد مثال أو أى حاجة :سامح

 ولد إيه منني :حييى.د

 ولد منهم مها اإلثنني :سامح

 حاجييلك ىف احلمام :حييى.د

 مها واحد من اإلثنني :سامح

 ماهلم :حييى.د

 أله اللى حاجييلى ىف احلمام ده وأنا باعمل محام :سامح

 من بطنك؟ حسيت إن حاجة حاتيجى منني؟  :حييى.د

 وهأي :سامح

 حاتولد يعىن؟ :حييى.د

 آه :سامح

  هو آان بيحصل احلاجات دى آاملة يابىن ؟  :حييى.د

 آه :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3647



 17I12<I2008א – אא

 آل مرة ؟ آل مرة؟  :حييى.د

 آه :سامح

 ماآانشى بيوجع :حييى.د

 آان بيوجع ساعات :سامح

 ساعات ساعات آنت عاوزها  :حييى.د

 أله  :سامح

 ساعات ساعات يعىن :حييى.د

 ده غصب عىن :سامح

 ساعاتساعات  :حييى.د

 ساعات ساعات إيه حضرتك :سامح

 آنت عاوز: حييى.د

آان برضايا األول قبل ساعات حضرتك آه،  :سامح
 36مايقولوا الصور ىف الكامريا والكامريا فيها 

 باقولك إيه :حييى.د

 نعم :سامح

عاوزين نربط الكالم اللى احنا بنقوله ده :حييى.د
آنت ساعات آنت أقدر أحرتمك، حىت لو باإلحرتام، هوا انا  

 عاوز غصنب عنك يعىن ؟

 آه :سامح

ما هو ما إذا يا ريت يابىن ده يوصل لك بصحيح،  :حييى.د
آنت باحاول اقبلك أو أصاحبك، الزم اعمل آده وانا عارف آل

اهه يا بىن قدامك إننا نتصاحب، ده، ومع ذلك أديىن باحاول 
شخصيا أنا باحرتمك وموجوع معاك، مش مسألة صعبانية، أنا 

مش فاهم إزاى باتكلم بالشكل ده، حىت بصراحة وانا باتكلم
 باحاول اصدق نفسى، وعايزك تصدقىن، إنت مصدقىن؟ 

 أله :سامح

طيب ماشى، أنا مصدق إنك مش مصدقىن، إمنا اللى :حييى.د
 إيه ؟ حمرتم أعمل ىف ده  حصل إن وصلىن إنك 

 أله أنا مصدق حضرتك :سامح

 همصدقىن إن إي :حييى.د

 إن حضرتك حمرتمىن :سامح

حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك، :حييى.د
دقيقة واحده  )يغطس بوجهه إىل األرض أآثر(واللى عاجبه، 

دقيقة  سامح اهللا خيليك ما تبعدش،  اهللا خيليك، والنىب يا 
 واحدة علشان تصدق ميكن إذا ما صدقتشى آالمى، تصدق وشى
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 ..حىت حصل آه صح،  :سامح

إنت حمرتم وخالص، حمرتم غصنب  خالص اللى حصل حصل، :ىحيي.د
 عنك، إيه رأيك؟ 

 آه: سامح

 خلى بالك ، احلكاية مش صعبانية :حييى.د

 يعىن احلكاية انتهت من زمان ؟ :سامح

أل ما انتهتش وال حاجه، احلكاية لسه جواك، منيله :حييى.د
 بستني نيله زى اخلراج املدود

 وانا ؟ :سامح

 موجوع ؟ إنت :حييى.د

 جوايه ىف بطىن؟ :سامح

أل أنا مش باتكلم على اللى بطنك، ده حا نرجع له :حييى.د
. ولد اللى خفت لينزل وانت بتحزقال  بعدين، أنا ما بتكلمشى عن 

 ليه ؟ هو أنا فيـّا ولد؟ :سامح

ما دام قلت يبقى نصدق، أنت اللى بتقول؟  مش : حييى.د
  . لها وفصلهاونرآنها على جنب حلد ما نعرف أص

 حاضر يا دآتور :سامح

اخلربة اللى بتوصفها يا رب حضَّرك اخلري يا ابىن،  :حييى.د
الزم نصدقها ونشوف هلا دى مش هزار، إنت حاتألف ليه؟ يبقى 

مش من أهنم ملا جت منني، اإلحساس ده يعىن وانت تبحزق،  حل، 
  . ناموا معاك بقى جواك ولد ، ميكن جت من املخ وال حاجة

 صح :سامح

حانشوف هلا حل سوا، بس انت عمال تقول صح صح، :حييى.د
 هوا إيه اللى صح ؟

  حانشوف هلا حل ؟، ياه  :سامح

أنا وانت وداليا، قصدى إنت  سوا، باقول سوا، :حييى.د
 وداليا وانا

 آه حانشوف هلا حل سوا :سامح

حمروج وعاوز افطر مش عايزين بقى حكاية  :حييى.د
 . ما نقرب تبعد، وتقول عايز افطرش آل وبتاع، م 

 بامسع ناس بتقعد تكح آتري :سامح

أل سيبك من الناس وصوت العربيات دلوقىت، ده آالم :حييى.د
املهم املوضوع اللى ىف بطنك، قصدى آله تكملة للموضوع، 

اإلحساس ده، ولو احنا حليناه يبقى حاتسمع خبط ليه، وآحة
خمك مش من اللى من وآالم من ده ؟ لو صحيح لقينا إنه جى 

 حصل، تبقى احلكاية ىف إيدنا، بس مع بعض، أنا ما اعرفش
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وأى حد إنت وداليا وانا،  : أشتغل لوحدى، عاوزين شلة
 بيعرف وعايز يشوف معانا حل 

 حاضر يا دآتور :سامح

سامح ينحىن أآثر حىت تكاد( يا رب حّضرلك اخلري،  :حييى.د
سامح مش حينفع آل شوية يا أله   ) رأسه ختتفى حتت سطح املكتب

 توطى آده، ُبْص لداليا يا أخى

 آه ما أنا عارف الدآتوره داليا :سامح

احنا اتفقنا عليه قول هلا أى حاجة من اللى  :حييى.د
قاعدة هنا يا بنىت إنت  ) حييى للدآتورة داليا, يلتف د(

أهه تعاىل أقعدى هنا، هاتى آرسيكى جنىب،  وراء الكامريا، 
آلم آلم داليا وبعدين آلمىن،  شوف داليا األول،  يا سامح،

 داليا وبعدين آلمىن، الزم تصدق إن احنا مع بعض

 يعىن أقول لداليا أى حاجة :سامح

  أى حاجة زى ما احنا بنتكلم سوا آده  :حييى.د

 طب أنا حمروج شوية :سامح

طب ما انا عارف إنك حمروج، ما هى حاجة حترج، هوا احنا :حييى.د
اهللا يساحمك هو فيه حد يقول الكالم ده  واهللا حاجة حترج،   أله،  قلنا

 . إنت عايز حترم نفسك حىت من احلرج   ومايبقاش حمروج، يابىن

 لوحدنا آده يعىن حانقعد قعدة  ، ....يعىن أنا :سامح

 ليه؟ :حييى.د

 علشان أعرف أتكلم :سامح

 إنت وداليا وال إيه؟ :حييى.د

 داليا علشان أعرف أتكلم بسآه أنا والدآتوره  :سامح

قلت هلا الكلمتني اللى  إنت أتكلمت معاها آتري، :حييى.د
عندك، املسألة مش حانقعد نعيد ونزيد فيها وخالص، فاضل بقى

واالحرتام والكالم ده، وعشان مااآذبش عليك ، الصحوبية 
 احلكاية صعبة قوى

 أنا ؟ :سامح

ده هوه اللى  اللى احنا بنعمله ال إنت مش صعب،:حييى.د
 صعب صعب

 صعب أوى، صعب أوى أوى ؟ :سامح

 أوى :حييى.د

طب ياخد ياخد وقت؟  يعىن ممكن ماخيلْصشى على طول؟ : سامح
 آتري؟ وقت يعىن أنا أقعد ىف املستشفى 

الصحوبية واالحرتام مها  ال أل مش املسألة املستشفى؟: حييى.د
 اللى صعب، اللى بنقوله ده بياخد وقت على ما نصدقه،
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بياخد وقت يا وعلى ما نستعملة، وعلى ما نستفيد منه، 
إرفع رأسك يا ابىن، بص) خيفض سامح رأسه أآثر(سامح،  

 لداليا يا ابىن

 ة دالياأنا حاقول للدآتور :سامح

وملا تيجى  بس تبص هلا زى ما بتبص ىل،   قول هلا، : حييى.د
يبقى بتحرك راسك  وملا تيجى تكلمها تبص هلا،   تكلمىن تبصلى، 

 ما بيىن وما بينها، ناحية اللى بتكلمه، يبقى ابتدينـا، 

 ما انا مش عارف أقول إيه للدآتوره داليا :سامح

ما انا بانكشه، هو زى  أُنكشيه يا دآتوره داليا،  :حييى.د
انا صعب إن أنا أحّرك فيكى االحرتام اللى باحكى عنه ده، مع
إنه خلقة ربنا، أصل أخاف أطلبه منك يطلع ىل حب ما للى

سامح  بدأتى بيه، وصعبانية وشفقة وآالم من ده، مش ده اللى 
حمتاجة بصراحة، أنا مش رافض املشاعر دى، بس مش هى اىل هيه

آل شويه أشك ىف نفسى، واخاف الآون باآذب  ا ان   هنا ودلوقىت،
:سامح أنا باحرتمك ليه، عشان  وإىن مش قد الكالم ده، عارف يا 

 .أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن حاجة عشان إنت مكافح

 !!!أنا مكافح ؟؟ :سامح

 وخايب ىف الشغل خايب ىف املدرسة،  إنت صحيح  :حييى.د

 إمال مكافح يف إيه بقى؟  :سامح

اإلهانات دى بصراحة ىف إنك عييت، يعىن بعد  :ىحيي.د
والرعب ، والتهديد، قمت رافضها  واللى حصل، والرغبة،

 . آلها حىت بالعيا 

 آه :سامح

آه إيه يا شيخ، هوا احلكاية إيه، دانا باقول الكالم :حييى.د
 زى ما اآون أنا نفسى مش فامهة قوى، تقوم تقول آه  ده، 

 ؟ كايه اللى أنا فيها دىيعىن أستمر ىف احل :سامح

أل طبعا، ما انت ما أله احلكايه الوسخه، أل، : حييى.د
 اقدرتش تستمر، فيه ناس بيستمروا، وما بيعيوش

 آه :سامح

فبيتهيأ ىل العيا ده هو اللى إنت رحت عيان،  :حييى.د
بس احلكاية تبقى صحيح آفاح لو أنقذك، تبقى مكافح وال أله؟ 

  مكافح عملت حاجة جوة وبرة، وا، إنت آملنا وعّدينا سوا س
جوة وبرة، قعدت حتارب جامد، وبعدين تعبت اتكسرت، إمنا

 . مااستسلمتش، ال للى جوة، وال للى برة

 جوه وبره ىف الشارع ؟؟؟ :سامح

قمت موقف آل حاجة بالعيا ،  أل جواك وبراك، :حييى.د
 ةوبالقعاد ىف البيت وبكل حاج بالنظرات اللى ىف األرض، 

وأنا أيوه أيوه الكالم ده من حضرتك ، يعىن،  :سامح
 أنشاء اهللا حاختلص منه
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 يا أخى ما تستعجلشى ، إنت تعبت: حييى.د

 أنا حاخلـّص بقى علشان عاوز انام :سامح

وآله بيظهر مره عاوز أفطر، ومره عاوز أنام، : حييى.د
أول ملا تتحرج جييلك يا بالنوم يا مع احلرج أو املقاومة، 

أنا فاقسك، أى حاجه ، بصراحة  باجلوع، يا مبرواح البيت، 
 بس عندك حق واهللا ياهللا،  

 عندى حق يف إيه؟؟ :سامح

 ىف احلرج :حييى.د

 آه أنا عندى حق ؟؟ :سامح

 )يقوم سامح فجأة ، ويهم باخلروج(

 هوه لعب عيال وال إيه؟!!   اهللا   إيه فيه إيه، رايح فني؟  :حييى.د

طب تسمح ىل حضرتك؟ عندى حرج،  ما هو أنا  :سامح
 إتفضل حضرتك على السرير هناك علشان آخد راحىت يف الكالم 

وقلت لك مش أنا قلت لك ىف األول بص للدآاترة،  :حييى.د
وربنا يكرمنا أنا باجى هنا علشان أشوف احلاالت الصعبة، 

 ونساعدها آلنا معاها 

 ادى حاجة جديدة ماحدش يعرفه آه، آه، بس  :سامح

 صح :حييى.د

ده أنا على آده ياه بس أنا أطلع منها ازاى؟  :سامح
 ممكن ماطلعش؟

أله، عندك، ما دام ربنا موجود، وعايزنا زى ما: حييى.د
مية،  يبقى الزم حاتطلع مية خلقنا، يبقى حاتطلع ونص، 

 أصل ربنا ده بيحب اخلري، وإننا نرجع زى ما خلقنا 

 ربنا يقول للشئ آن فيكون :سامح

 بس بيهيأ األسباب، واحنا أسباب، مش آده وال إيه؟ :حييى.د

يعىن واحد زى حضرتك يكون سبب آه بيهيأ األسباب،  :سامح
لشفايا والدآتورة داليا والدآتور عمرو ودآتور أسامه

 تقريبًا وآل الدآاترة املوجودين

 تكون سبب ىف شفاك وانت وانت، إنت  :حييى.د

 اياوانا أآون سبب ىف شف :سامح

بس آده بقينا فرقة، مخسة اهم باسم اهللا ماشاء اهللا، :حييى.د
رايح فني بقى ما دام ربنا بيحب اخلري وبيهيأ األسباب بقينا  

 . قى ما تقدرشى ترقد ىف اخلط بقىيب  مخسة ، مش واحد وال اتنني، 

 ما اقدرشى ؟ : سامح

 سامح واد يا  محد اهللا عاالسالمة مسعتىن يا  :حييى.د

 نعم: سامح
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 مسعتىن :حييى.د

 آه :سامح

 بقول لك أيه :حييى.د

 نعم ؟؟ :سامح

   بقول لك إيه؟  :حييى.د

 نعم ؟ :سامح

 قلت لك محد اهللا على السالمة  بقول لك إيه، اجلملة األخرانية؟ أنا  :حييى.د

 اهللا يسلمك! محد اهللا على السالمة ؟؟؟  :سامح

 على إيه؟  بس آده ، محد اهللا على السالمه بقى: حييى.د

 على إىن انا جيت القصر ده :سامح

محد اهللا على السالمة جيت دى خطوه أوىل،  أل ، أل، : حييى.د
 على إيه ؟ إمىت يتقال محد اهللا على السالمه

ملا واحد يكون لسه جاى من الشغل تعبان أو أى :سامح
 حاجه نقول له محد اهللا على السالمه

الشغل دلوقىت؟ إمىتده ىف الشغل هو احنا ىف  :حييى.د
 يقولوا محد اهللا على السالمه تاىن 

 آه ملا الواحد يصحى من املرض :سامح

إيه اللى خالىن أقول لك محد اهللا على  بالظبط، :حييى.د
 السالمه دلوقىت

 علشان أنا صحيت من املرض؟: سامح

 آه :حييى.د

 يعىن أقوم أرّوح دلوقىت :سامح

 آه :حييى.د

 مع أبويا بس أبقى أرّوح :سامح

 أل :حييى.د

 علشان معاه جنيه بس :سامح

عندى حاجة تانية، أرّوح يعىن  أل آلمة أرّوح :حييى.د
 تشتغل وتكسب وتكمل وانت مش لوحدك

 أنا ؟ ، ..آه :سامح

  إستىن بس، ما احنا معاك زى ما اتفقنا،  :حييى.د

 يعىن حاآمل الدراسة وآل حاجة :سامح

يا الشغل، إحنا وشطارتنا مش عارف، يا الدراسة :حييى.د
آلنا مع بعضينا، محد اهللا على السالمة، وبعدين نرجع للحاجات  

 .آان الزم، محد اهللا على السالمةالتانية واحدة واحدة، إذا 
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 اهللا يسلمك :سامح

 بس خالص شفت رديت املرة دى على طول ازاى :حييى.د

 علشان بعد آده أبقى عارفها :سامح

 يهتبقى عارف إ :حييى.د

 أبقى عرفت احلكاية وأنا عارفها من زمان :سامح

 على اهللا ، احلمد هللا  :حييى. د

* * * * 
 وبعد 

 :آان العنوان هلذه احللقة الثانية واألخرية

 املقابلة مع سامح والتعقيب اخلتامى 

صفحة آبرية، آما 21لكنىن فوجئت أن املقابلة استغرقت 
.أثناء النقاش مع دسواء ىف احللقة األوىل،  أنىن الحظت، 

أن داليا، أو ىف هذه احللقة ، أثناء احلوار مع سامح، 
املسألة قد حتتاج وقفات متعددة، وليس فقط تعقيب ختامى،

أن أؤجل التعقيب النهائى إىل –آارها، لكن مضطرا  –ففضلت 
نشرة مكمـّلة، أو أن أسبقه حىت بشرح على بعض مقتطفات من

 .احللقتني ، هذه والسابقة

أعرف أن املسألة أصبحت مملة، وأن التتبع أصبح صعبا،
وأنىن أغري رأىي آثرياحىت أزعج آل من ينتظر مىن آالما حامسا

، لكن ماذا أفعل، وهذا هواملنهج الذى اخرتته، أوائيا 
الذى فرضته على هذه النشرات، وتلك التسجيالت املوضحة

ة، ولكن يبدولفروضى السابقة الىت آنت أحسبها فروضا حامل
أهنا تثبت أوال بأول أهنا فروضا عاملة، ولعلها تكون

تدعم التنظري الذى يلح ىف  الشواهد اإلآلينيكية الىت ميكن أن
 . إصداره، اإلبن الصديق األستاذ الدآتور مجال الرتآى وآخرون

 رمبا

 عذرا

 وإىل األسبوع القادم

 Psychopathologicalتعقيبات وتفسريات إمراضية 

 )شرة أو اثننين(
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