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 ىف ثقافة تسمح:ئوليةاحلضور الوضوح احلسم املس

سنة هو الكبري من أخني حاليا ىف 20هو ولد عنده  :مراد.د
   سنة تالتة آلية جتاره بيعيدها لتاىن مرة

وتالتة، وتاىن مرة يبقى آان شاطر ما 20 :حييى. د
 اتأخرشى

 حلد ما تعب   نوعا ما، :مراد.د

 ما اتأخرش غري السنة دى بس  :حييى. د

، عموما آان بينجح بالزق، هوآه بس بالزق :مراد.د
هو آان دخل.. شهور بيجى بانتظام 5بيجيلى تقريبا بقاله 

 املستشفى هنا مره قبل آده 

 إمىت؟ وملدة قد ايه؟  :حييى. د

 هو دخل املستشفى من سنتني  :مراد.د

 ملدة قد إيه؟  :حييى. د

 قعد فرته صغريه   قعد تقريبا اسبوعني، :مراد.د

 وبعدين :حييى. د

بعد ما خرج األعراض اللى آانت موجودة ىف األول :مراد.د
اللى دخل عشاا املستشفى راحت بسرعة، آان فيه عنف على

بس مع دخول املستشفى راحت يعىن، بس  أهله وعدوان وآده،
اتبقى بقى حاجات زى أعراض سلبيه أآرت، آان بيتابع مع

قال واحد زميلنا وبعدين ملا زميلنا سافر حوهلوىل، آان
لوالدته أن هو جيى فا جاىل، هو ىف خالل اخلمس شهور دول آانت
يعىن أموره ماشية بس ىف حاله، يعىن مثال ماينزلش يلعب مع

 زمايله، على طول عايز ينام، ما فيش مذاآرة

 فني اللى ماشية بقى؟  :حييى. د

 على آالم والدته  :مراد.د
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 أبوه بيشتغل إيه، ووالدته بتشتغل وال أله ؟ :حييى.د

 بوه حماسب وأمه حماسبةأ :مراد.د

 آام أخ وآام أخت  :حييى. د

 عنده أخ واحد أصغر منه  :مراد.د

 ىف سنه إيه، وبيدرس إيه  :حييى. د

هو  ىف آلية جتارة برضه هو حاليا ىف سنة أوىل، :مراد.د
أصغر منه بسنتني، بس أخوه هنا ىف القاهرة واملريض ىف جامعة

 إقليمية قريبة 

 فني؟ هم ساآنني  :حييى. د

 هم ساآنني هنا ىف القاهرة :مراد.د

 العيان بيسافر لكليته آل يوم وال بيعمل إيه  :حييى. د

 ما هو ده إشكال برضه :مراد.د

 املهم :حييى. د

ىف األول هو ملا جه يعىن مثال آنت زقيت معاه مثال :مراد.د
مبظهره، ما يكسلش يغري ويستحمى،  ىف أنه يهتم هبدومه شوية،

أطقم هو ما بيلبسش إال طقم واحد بس منهم، 4نده هو مثال ع
خليته ينزل يلعب مثال آورة مع أخوه، مع زمايله، ىف االول
بدأ يشتغل ىف احلاجات دى شوية، بس ىف خالل الشهرين اللى

خالل الشهرين اللى فاتوا حسيت آده زى ما يكون بدأ  فاتوا
 يريح 

 بدأ يريح يعىن إيه،  :حييى. د

يريح مبعىن أنه إيه زى ما يكون ىف األول بدأ :مراد.د
آان مش عارفىن فكان فيه رهبة شوية، يسمع الكالم، شوية
شوية لقيته مافيش، ما بيعملشى أى حاجة ماللى باقول له

 .عليها

 السؤال بقى؟  :حييى. د

أنا فكرت أن أنا يعىن اديه مثال حلد من زمايلى :مراد.د
 تاىن يكون شديد شوية 

يعىن أنت طيب وال طبيب، يعىن إيه تديه لواحد :حييى. د
 يعىن انت شديد نص نص، وال مش شديد خالص   شديد شوية،

 انا ما باضرهبوش مثال  :مراد.د

هوا احنا بنضرب عيانني يا جدع!! يا ار أسود :حييى. د
 أنت؟

ده اللى فهمته إن زميلى اللى سافر آان :مراد.د
 بيعمله 
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ىل إن زميلك بصراحة أنا عمر ما فيه عيان قال :حييى.د
ده ضربه، ميكن شخط فيه، تالقيه زقه بكرشه، إمنا ضربه أله،

 مستحيل

 أنا مش عارف  :مراد.د

 أل الزم تعرف، هى مش لعبة :حييى. د

يعىن على آالم والدته ده اللى وصل ىل، إنه آان :مراد.د
 بيزعق له، ويبهدله

   بيبهدله معلش امنا يعىن يضربه أل :حييى. د

ضرب مبعىن ضرب، بس يعىن آان فيه عنف منه،مش  :مراد.د
 أنا شايف ان انا مش عارف أعمل ده معاه 

مش أنا قولتلكوا بعد سفر زميلنا ده إن أنا :حييى. د
اآتشفت ان هو آان معاجل جيد، وإن العيانني بيحبوه، مش
حصل، اآتشفت إنه آان غري ما آنت واخد فكرة عنه، إن معاجل

   حضور حاسم بيوصل للعيانهو ميكن آان له   جدع،

يعىن فيه حاجات والدته واصفتها ىل آان الدآتور :مراد.د
 أمحد آان بيعملها مع الولد

 إيه يعىن؟ آان بيخوفه؟ :حييى. د

 يعىن  :مراد.د

 طب السؤال بقى؟  :حييى. د

أنا مش قد الكالم ده، السؤال إىن خايف على :مراد.د
 يه لواحد زميلى وال أله؟الولد من موقفى الضعيف ده، يعىن أد

إيه اللى بتقوله ده يابىن؟ هى معرآة قوى؟ إنت :حييى. د
فاهم إن الشدية دى إيه؟ هى بالوزن وال باحلس العاىل، وال

 باحلضور واحلسم ؟

 أنا فاهم ده آه  :مراد.د

يعىن تكون أنت حاسم وواصل وواضح ومشرتط، تبقى :حييى. د
لعيان، يتلم، آدى الشدية،شديد، يعىن مسئول، آل ده يوصل ل

 . مش الضرب، وانت واضح إنك مهتم، ومسئول

هو ده بيحصل حلد ما بافهمه هوه ووالدته إن :مراد.د
األعراض السلبية دى، أخطر من األعراض اللى دخلته املستشفى،

 وإنه لو متادى ميكن خيش املستشفى 

 وبعدين، هوه يعمل إيه بقى؟  :حييى. د

له تانية، والدته بتقول إن هو عنده هى دى مشك :مراد.د
 امتحانات حاليا 

   امتحانات إيه وهو ما فتحشى آتاب :حييى. د
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 أنا قولت هلا ده فعال  :مراد.د

ما هو دى هى الشدية اللى هى املسئولية، إن :حييى. د
   مستقبله ما يضيعشى

أنا عرضت عليها ده اآرت من عشر مرات، وهى :مراد.د
امهه إن العالج آالمبرغم دخوله املستشفى قبل آده، لسه ف

 .وترييح وفك عقد برضه

  يبقى قصاد آده تتخلى، وتقول أنا مش شديد، :حييى. د
 وال تكمل وتشوف هى ما بتتعلمشى ليه؟ 

 ما أنا عشان آده باعرضها ىف اإلشراف أهه :مراد.د

يا إبىن إنت ملا تالقى صعوبة ىف طبعك بتتعارض مع :حييى. د
سحبشى، هنا مثال، شايف إناللى انت نفسك تعمله، ما تن

الشدة تنفع، وانت مش شديد، الشدية هى جرعة التنظيم
واإلصرار على التنفيذ، مش الضرب، املوقف احلاسم بيوصل
للعيان وأهله، ملا تالقى نفسك طيب، ما تقولشى أنا ضعيف،

إيه يا شيخ، ما  وأحوله لواحد قوى، إمال إحنا بنعمل هنا
ورؤيتك دى نفسها ميزة، وانت هو الضعف ميزة يا راجل،

بتستمر حلد ما تقدر على انت آنت متصور إنك ما تقدرشى
عليه، تقعد تصرب وتعاند وتزود ىف جرعة التنظيم والتنفيذ
حلد ما تقدر توصل موقفك احلازم بوضوح، هو ده اللى العيان
وأهله عايزينه ىف جمتمعنا بالذات، إحنا جمتمع مش بتاع

 بالك، وانت حر وانا حر حلد ما العياناحلرية اللى باىل
  يروح ىف داهية، وال احلكومة نافعاه، وال أهله باقيني له،
أنا حمرتم اعرتافك بضعفك، ولو انه مش ضعف وال حاجة، إنت
تستشري آه، إمنا حتوله لواحد زميلك أشد أل، ميكن األشد ده
أضعف وهو مش عارف، الشدية ساعات حىت ىف العالج، بتبقى
تغطية لضعف، باقول ساعات، أنا مش عايز اعمم، فإنت الزم
 تكمل واذا آان فيه صعوبه فعال ىف املذاآره مهدده مستقبله،

 يبقى خيش املستشفى 

 ما هو انا باسأل برضه عشان آده، بس أمه :مراد.د

أمه إيش عرفها، وبعدين هى إما بتثق فينا، :حييى. د
ها، إمنا إحنا ما نسامهشىوإما هى حرة تروح حلد غرينا يساعد

ىف ضياع ابنها عشان عاملني حساهبا، وبعدين أنا قلت قبل آده
حكاية إن ساعات يوم واحد ىف املستشفى يبقى صدمة آافية إن
العيان يتلم، ويتعاون، ويكمل بره، ودا زى ما قلنا قبل
آده بامسيها الدخول الصدمى، يعىن املستشفى متثل صدمة إفاقة،

ض العيانني يقعدوا مدة عارفني إن املرض مش لعبةبعديها بع
ترييح، وال العالج لعبة تفويت، طبعا ىف البالد احلرة يعىن ما
بيعملوش آده بالسهولة دى، إحنا هنا العالقات الطيبة مع

 .العيانني وأهلهم بتساعدنا جبد إننا خندم أسرع، وأوضح

 يعىن أخليهم ييجوا يقابلوا حضرتك :مراد.د
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أنا اللى آنت حموله لزميلك اللىطبعا ممكن، مش  :حييى.د
 سافر ىف األول 

 أيوه :مراد.د

طيب يا أخى يبقوا هم عارفني أنا باعمل إيه، :حييى. د
 . وموقفى إزاى، وده حقهم إىن أتابع باستمرار

 أيوه بس معىن آده إىن أنا اللى حاستمر معاهم :مراد.د

 طبعا، ده لصاحلك وصاحل العيان  :حييى. د

 شكرا :مراد.د
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