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  א/א−63

 :صباح اخلري

يرتاجع عدد املشارآني ىف حوارنا أسبوعا بعد أسبوع، آما
يتواضع حمتوى احلوار آذلك، وهذا طيب ودال، أما أنه طيب
فألنه واقع، أما أنه دال، فلست أعرف على ماذا يدل؟ لكنه

 !!دال

داعى لاللتزام،أنه ال جاءىن شفاهة من أآثر من مصدر 
 .جبدول تقسيم أيام األسبوع على مواضيع بذاهتا

 ،)هل رأيتم سهولة الرتاجع الذى وعدتكم هبا (وأنا موافق

آما جاءتىن آراء أخرى، أغلبها شفاهيا أيضا، أن باب 
هو من أضعف أبواب هذه النشرة اليومية، مع" سر اللعبة"

 أسلوب آخر  عنأنه من أقرهبا إىل نفسى، وسوف أحاول أن أحبث
 لتقدميه، لكنىن ىف الوقت احلاىل لن أرجع عن التمسك به، 

أى" أن باب احلوار هذا هو – شفاهة ثالثة –وأخريا جاءىن 
 . أيضا"آالم

 .وأنا غري موافق

)الورقية(واآلن هيا إىل صديق لة اإلنسان والتطور 
هو االبن األستاذ: األصلية، وهو صديق قدمي جديد باستمرار

يوسف عزب، وقد َآَتب تعليقات قصرية على أآثر من أربعني
يومية بعد أن أحلحت عليه أن يساهم بأن أعطيته نسخة
مكتوبة من آل ما نشر حلرصى على معرفة رأيه، ورأى صحبته،
وقد اعتربت أن هذه التعليقات مغتصبة برغم صدقها، ألا

تقدت، فاف)مّنى(جاءت بناء على طلب صريح وإحلاح سخيف 
 :التلقائية، ومع ذلك

 :حييى. د
أهال يوسف، ال أريد أن أشكرك على ما اضطَّررتك إليه،

 .ولكن شكرًا

 :يوسف عزب. أ
 .، أمجل ما أتصوره ىف هذه اليوميات أا للقارئ العادى...
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     حييى. د
 هى ملن؟ خاصة بعد أن بدأت أآتب ىف باىبمتأآدات لس

 .الفصام واإلدمان

 يوسف. أ
أن تكون للقارئ(قييم اليوميات أتصور أن هذا معيار لت

 ).العادى

  حييى. د
أنا مل أضع. ليس هذا هو املعيار األول، وال األهم.. ال

 معايري بعد 

 يوسف. أ
أنىن قرأت ما) .... أا للقارئ العادى(دليل على ذلك  

يقرب من مائىت صفحة ىف يوم ونصف ومل يتطرق إىل امللل
 .باللحاق بالباقىمطلقا، بل على العكس آنت شغوفًا 

  حييى. د
 قد يشجعىن أن أمجع مادة آل شهر ىف آتيب– يا يوسف –هذا 

 .أو جملة ورقية

 يوسف عزب. أ
 موضوع احلوار ذَآرىن بروح اإلنسان والتطور فيما آنتم-

، ولكن هذه الروح وصلىن منها شئ)ىف باب احلوار(تفعلونه 
 .سلىب وليس إجيابيا

  حييى. د
حوار اليوم إىل رأيك هذا الذى وصلىن شفاهة،أشرت ىف مقدمة 

وأنا ال أرفض أن يكون هناك شئ سلىب، رمبا يرجع ذلك جزئيًا
إىل أنىن أفتعل حوارا من خطاب، لكن هذا اضطرار آما تعلم

 .اعتذرت عنه مرار، فماذا وجدت من سلبيات

 يوسف عزب. أ
فيما يتعلق باحلماس عند الرد، فقد اندهشت) ....مثال(
، ولكن هل"واحتمال أن يكون حسدًا مىن"ن احلماسة، م

،2007 هو هو اآلن 1990 و1985 و 1980احلماس ىف الرد سنة 
 .أعتقد أنه من أضعف ما ىف اليوميات

 حييى . د
هل تعىن أن احلماس هو الذى من أضعف ما ىف.... 

 .هأنذا أرد عليك بفتور يا سيدى! اليوميات؟

    يوسف عزب. أ
 هى أساس ما تتميز به"أعلى جبال اخلوف") 9-2(يومية 

اليومية، وهى أروع ما أتوقع أن تكون هذه اليوميات
اليوم"له، وهو حتضري العلم والدين والدنيا والفلسفة ىف 

 .قى متام قدرنا نكمل على آده يبلو .... "اآلن

 : حييى. د
 رمبا فهمت أآثر ما آنت تعنيه ىف البداية من أا 
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للشخص العادى، لكن عندى أن مث فرق بني) اليوميات هى(
، وبني أن يكونحتضري العلم والدين والدنيا ىف اليوم اآلن"

، صحيح أن آل اهتمامى"الشخص العادى"املخاَطب هو أساسا 
هو هذا الشخص العادى، لكن هذا التحديد هبذه الصورة
جيعلىن أحيانا أبسط ما ال ينبغى أن يتبسط، وأنا ال أريد

 .ذلك، وال أقدر أن أفعله ىف آثري من األحيان

 يوسف عزب. أ
 إن عبارة"نستعمل الواقع ال نستسلم له) "9-3(يومية 

احلق املؤقت متاما دائما، يصبح باطال هومبجرد أن يثبت "
أتصور أن هذه" هو، ألنه ثبت فأوقف مسرية احلق القادم

 .العبارة هى جوهر ما وصلىن من القرآن، والقرآن فقط

 حييى . د
هل أنا آتبت هذه العبارة هكذا، آسف؟ لكن ما!! ياه

أن جوهر هذه العبارة هو ما"علينا، أنا مل أفهم عبارتك 
، أنا مع فكرة أن القرآن"ن القرآن، والقرآن فقطوصلىن م

 .الكرمي هو مصدر إهلاٍم متجدد، لقد فرحت هبذا الرأى جدا

 يوسف . أ
، إال أا أعطتىن انطباعًا)لكن رغم صحة عبارتك هذه(

حزينًا، ذلك ألن احلرآة واحلياة هبذا املعىن ال هتتم بأحد، وال
 .تلق باال أحد، وال تتوقف عند أحد

  حييى .د
احلرآة هى قانون احلياة يا يوسف، إما أن نواآبها، أو
أا سوف تدوسنا، فماذا يحزن ىف ذلك، هيا نواآبها يا

"التتوقف عند أحد"أخى، ألا لن تنتظرنا، أنت الذى قلت 
 ).وال ألحد يا أخى(

 يوسف عزب. أ
 االختبار"اختبار ذاتى ألستاذ بكلية الطب) "9-5(يومية 

خميف، وأعتقد ىف ضرورته احليوية اآلن للكل، وليس للجامعة
 .فقط، وهو يكفى آده من غري تطوير

 حييى . د
تصور يا يوسف أنىن فعال قمت بنشره ألنىن شعرت أنه يصلح

ب، ومع ذلك فإنألى واحد، وليس خاصا بأستاذ آلية الط
تصورت أنه خاص بأستاذ الطب، وهلا…… "ابنىت أمساء نبيل

 ،.. ظاهرهحق هكذا يبدو

 يوسف عزب. أ
 القصيدة رائعة"بدال ما نثور نفن) "9-7(يومية 

ا أالقى الفكرةمل"ولكنها بدأت تتدهور ابتداء من 
أى.. "إىل أن قالت " .. بايتة، ملا أالقى الفرصة فايتة

 ورجعت ثاىن رائعة" فكرة حلوة يعتربوها بدعة

 حييى . د
 لك رأيك، أنا مل أفهم آيف تدهورت القصيدة
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، وهى أغنية وليست قصيدة على فكرة، أعدت قراءهتا وسوف
أنشرها ىف الدستور قريبا باعتبارها أغنية للكبار

، حىت لو)نت أنشر أغاىن لألطفال داخلنابعد أن آ(خارجنا 
 !آانت تدهورت ىف وسطها آما تقول

 يوسف عزب. أ
  "حكاية بدل ما يثور يفن"

إما أا حدس عظيم ألمر غري مكشوف أو أا حتتاج إعادة نظر،
 "؟ان أم ثائر، تعترب ما تفعله فن أم ثورةمث هل أنت فن

 حييى . د
هو، إن آنت توافقىن، )أعىن اإلبداع(لست متأآدا، الفن 

 على أنثورة مؤجلة، أو هو متهيد لثورة قادمة قادرة
والثورة هى فن تغيري الواقع،حتتوى محاسها ىف فعل معني، 

ةأعىن إعادة تشكيل الناس واحلياة على أرض الواقع، جبرع
 .مكثفة من التغيري اجلماعى

 يوسف عزب. أ
 هذا الكالم الذى آتب"مع الناس ىف رحابه) "9-18(يومية 

 .عن احلج آتب ىف أى وقت؟

 حييى. د
 . منذ واحد وثالثني سنةتارخيهلقد أثبت 

 يوسف عزب. أ
ما"وهل آانت الرؤية هبذا الوضوح ىف هذا الوقت؟ وهو 

 "تتميز به هذه اليوميات

 حييى . د
 .أظنها آذلك، آما أظن أا مازالت آذلك

 يوسف عزب. أ
  عاوزه تكمل"بعض وصف بعض مصر) "9-23(يومية 

  حييى .د
 .ربنا يسهل. حاضر

 يوسف عزب. أ
 "إبداع الشخص العادى وإبداع املرأة) "9-29(يومية 

املوضوع آبري قوى وما بينفعش يتم تناوله ىف هذه املساحة 
 .الصغرية جدا دى

 حييى . د
 من أآرب عيوب هذه اليومية، أحيانا أشعر أنأعتقد أن هذا

أى يومية قد تصلح أن تكون عنوانا لكتاب، أو دعوة
للمشارآة ىف موسوعة، أشعر أحيانا أخرى أن آل هذه اليوميات

 "!!.فْتح آالم": هى جمرد عناصر أو بالتعبري العامى اجلميل

 يوسف عزب. أ
  على قولكم تعليقا"الصوفية والفطرة) "9-30(يومية 
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أن اهلدم هو مستمد من اجلانب اإلجياىب ىف العدوان وهو معىن
الكسر عند اجلنيد وليس العدم الذى يفاجئنا به ماسنيون

اقول لسيادتك أن الذى قال هذا عن العدم هو" صادما
 .ن؟الشيخ اجلنيد بلفظه وليس ماسينيو

 حييى. د
إن رأى اجلنيد إثبات ذات: "رجعت إىل األصل والنص يقول

، جيعلاهللا من خالل العدم أفضل من إثباهتا من خالل الوجود
 العقيدة اإلسالمية متيل بشكل عامأن يستنتج  ماسينيون

:إىل إثبات ذات اهللا من خالل اهلدم، وقد أيت الفقرة قائال
الكسر الذى يقوم به اجلنيد أووبالتاىل نفهم معىن ".... 

،"مبعىن غري العدم الذى يفاجئنا به ماسينيونالعطار 
فأنا اعرتضت على فهم ماسينيون للجنيد، وليس آما قلت

 .أرجو مراجعة الفقرة آلها لو مسحت. أنت

 يوسف عزب. أ
هناك اعرتاض آخر لتفسري سيادتك بأن العدم عند اجلنيد

إعدام للثابت املعيق عنليس هو العدم السلىب، وأنه 
احلرآة، وأنه هو العدم الذى يتخلق منه ضده، ليصبح

 .وحدة أآرب َفعدمًا أنشط

واالعرتاض أنه ىف تصورى أن إعدامنا للثابت املعيق ال
يساوى أبدا العدم ألن األول عمل إجياىب ثورى والثاىن عدم،

آيف ننتظر أن يتولد من العدم ضده، مث: واألمر اآلخر هو
 نفاجأ بعدم آخر؟

 حييى . د
إعدام الثابت املعيق أو تفتيته حىت يتفجر من عدمه وجود
جديد هو عملية رائعة متداخلة، فالعدم ال يوجد أبدا

 .باملعىن السلىب الذى نتصوره دائما

 يوسف عزب. أ
عمل  "مستويات الوعى وأساطري املتصوفة) "10-1(يومية 

رائع ومجيل ولكنه يؤآد هنا خطورة فتح املوضوعات الضخمة
 .اخلطرة دون قفلها

 حييى . د
، علينا أن نفتح آل املوضوعات مهما بلغت..ال.. ال.. ال

ضخامتها، ومن يريد أن يقفلها يقفلها على مسئوليته،
 . تقفل أبدًاهذه املواضيع ال

 يوسف عزب. أ
هو املقصود دآتور أسامة  "حوار اجلمعة) "10-5(يومية 

زآى سامل. عرفة أم أسامة رفعت، وعندى اعتقاد أن آالم د
 .حدث له تشويه عند التقطيع

 حييى . د
أسامة عرفه، وهو أحد أبنائى األآرب، ىف. دال طبعا، هو 

 السعودية اآلن، أما إبىن األصغر أسامة رفعت فهو صاحب 
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الفضل ىف بداية تسجيل ما أقوم به من عالج مجعى ىف قصر
بإذن املرضى"لعيىن بالصوت والصورة منذ حواىل عشر سنواتا

زآى. ولالثنني فضل على متجدد أبدا، أما االبن د،"طبعًا
عليق، برغم أنىن استشهدت بهسامل، فقد احتجب عن الت

مرارًا، وأمتىن أال يكون رأيك ىف تشويه تعقيبه صوابا، وله
 .الكلمة األخرية

 يوسف عزب. أ
 من أروع ما قرأت، وأروع"الطفل اخلاص) "10-9(يومية 

 .األبدع من الكل هو عدم تعليقك عليهمنه رد طاغور، و

 حييى . د
معك حق ىف اجلملة األخرية بالذات، آثريا ما أشعر أن عدم
 التعليق، هو أعظم ما خندم به املقتطف، وأحيانًا العكس، 

هال تفضلت معى اآلن يا يوسف نستمع إىل زميل آرمي يسأل
 .حتديدًا عن حلقة اإلدمان، وهذا بعض ما يشجعىن أن استمر

 خليل حممد عبد الفتاح. د
  )أدمغة املدمن ومستويات الوعى() 10-23( يومية  

اليوميات استيعاب رمبا يكون من الصعب على من يقرأ هذه
الوعىاملراد هبا دون شرح واٍف الفرتاضات الكاتب مثل تغري 

 التعتعة؟ و

 حييى . د
عندك حق، لكن اليوميات تكمل بعضها بعضا، ويستحيل أن

 .عذرا. أعيد تعريف أجبديىت مع آل يومية

 خليل حممد عبد الفتاح. د
األطباء: مل أعرف من هى الفئة املقصودة هبذه الكتابة 

 املدمنني أم العامة؟ املتخصصني أم

 : حييى. د
 على الصديق يوسف عزب ىف أول، راجع ردى....وال أنا 

 .حوار اليوم

 خليل حممد عبد الفتاح. د
املريض آطبيب متخصص احتجت أن أعرف املزيد من املعلومات عن

 وحتديدا معلومات عن عالقاته املختلفة وعن مسات شخصيته؟

 حييى . د
لك حق من حيث املبدأ، لكنىن نبهت من البداية أنىن أقدم

،مشاهدة مطولة لتاريخ حالةست ، ولي"أحوال حالة"بعض 
حاالت(ولقد أآدت ذلك الحقا وأنا أآتب عن الفصام 

، إن تقدمي تاريخ أربعة حاالت ىف اإلنسان)وأحوال أيضا
، استغرق مىن أآثر من ثالمثائة)آانوا إخوة(والتطور، 

صفحة ستنشر ىف آتاب قريبًا، أرجو أن نتعود معا أن نقرأ
 ذاهتا، وإال ستضيع منا مقتطفات دالة ىف"األحوال"

 .الفائدة احملددة من هذا املنهج االنتقائى بالذات
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 :خليل حممد عبد الفتاح. د
فرضيه أن التوقف عن اإلدمان مث العودة متثل اعجبتىن آثريا

املدمن، لقد فسرت نوعًا من التغيري الذى يحدث متعه عند
 .عندى بعض السلوآيات الىت رأيتها عند املدمنني

 حييى . د
البن الدآتور آرمي آذلك، والفضل هو لذآاءوأنا آذلك، وا

وحدة وعى وسالمة تعبري هذا االبن املدمن ذى السبعة عشرة
عاما، فهو الذى علمنا آل هذا، لننتبه أن الدماغ هو

حالة التّغير إىل وعى"، بقدر ما هو "ليس وعيا آخر"
 ".آخر

      خليل حممد عبد الفتاح. د
ر املدمن فرتة طويلة على نفستفسري استمرا مل افهم فرضيه 

 املادة

 حييى . د
علمَنا أيضا نفس االبن، أن االستمرار على نفس مادة
التعاطى قد يثبت الوعى الذى تغير فسكن حىت يْفُتر،

، فال"حالة آونه يتغري"، "الوعى هبذا الوعى"فيضيع منا 
، وبالتاىل..الذى هو هدف املدمن" دماغ"يعود يعمل 

ن إذا وصل إىل هذه احلالة، فهو إما أن يغري املادة،فاملدم
 . آما الحظت أنت تعليقك السابق–أو يتوقف ليعود 

 خليل حممد عبد الفتاح. د
املستعملة مثل التعليق على برجاء ختفيف بعض األلفاظ 

 الصورة اخلامسة ألنه ليس من السهل على البعض تقبل
 .استعمال هذه االلفاظ على املأل

 ى حيي. د
 ..، ال أوافقك...ال طبعا

آالم املرضى هو آالم املرضى، وآالم الناس هو آالم الناس،
وقد تشوه الرتاث واخُتِزَل من آثرة التحذير ِمْن مثل هذا

 احلياء العام،"خدش احلياء العام"اخلطر، ودعك من حكاية 
واحلياء اخلاص ال ختدشه هذه األلفاظ إال إذا آان زائفا أو

 .اء ختدشه أشياء أخرى أرق وأخبث وأآذبهشا، احلي

 خليل حممد عبد الفتاح. د
الحظت عدم التعليق على اختالف الزمن الذى استغرقه

 املريض ىف التعليق على آل صورة

 حييى. د
عندك حق، وإن آنت قد ذآرت أن الزمن الذى استغرقته

)االستجابة بعيدا عن االنشغال باإلدمان(احملاولة الثانية 
 . أقصر–بصفة عامة  -آان

 خليل حممد عبد الفتاح. د
أحسست ببعض املبالغة والشطط ىف افرتاض مغزى تعليق املريض 
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على الصور، ومع ذلك أرى أن هذه الطريقة مفيدة من
 .املبدأ ىف فهم املريض ووضع خطة عالجية له ناحيه

 : حييى. د
 ..جيوز

:ولكن هذه هى طبيعة تفسري االختبارات اإلسقاطية عامة
، ومن حقك أن تسقط بدورك فيكون إسقاطإسقاط على إسقاط

على إسقاط على إسقاط، ال يوجد رأى واحد ائى ىف قراءة
 .استجابة الناس واملرضى

 خليل حممد عبد الفتاح. د
فائدة من االستمرار من تقدمي مثل) أنه توجد(ايًة أرى  

ومعذرة على اإلطالة واجلرأة هذه احلاالت مع بعض التنقيح؟
 .ىف النقد

 حييى . د
يا رجل جرأة ماذا؟ أشكرك جبد، إن فضل هذا املوقع... 

هو أنه عرفىن بك وبأصدقائنا هكذا، وهذا هو اإلبن الذى
صمم املوقع ويتابعه وامسه إسالم أبو بكر، يريد أن يشارك

 . ىف احلوار

 أهال ٍإسالم

 إسالم أبو بكر . أ
 "س و ج عن اإلدمان") 10-21(يومية  

 أتابع النشرة يوميا ولكىن أجد ىف الرد شيئا مقدسا.... 
 .جيب له حتضري الطقوس، والطقوس هنا ورقه وقلم وذهن يقظ

  حييى .د
عندكهات ما ! مقدس ماذا؟، وطقوس ماذا؟.. يا عم إسالم 

على الربآة، على فكرة هذه فرصة ألشكرك على فضلك ىف
إعداد املوقع هكذا، وأنتهز فرصة ألقدمك للناس بصفتك
هذه، فلوال مهارتك وانتماؤك وجهدك، ما وصل آل هذا

 .للناس

 إسالم أبو بكر . أ
  )أدمغة املدمن ومستويات الوعى(

عىن، مل حيدث ىل أن وصلت هلذه األدمغة من قبل عن طريق
ولكين أصل هلا يف بعض مرة وسائل اإلدمان املختلفة وال

 .مشولية األوقات اليت اعتربها جتارب شخصية عمومية

 حييى . د
هى الدماغ" إن قمة اإلبداع" أنىن مل أقل أتذآر.. 

 : العالية، وأوضح نفسى من جديد هنا آالتاىل

ماحيققه، وهو رمبا الدماغ العاليةإن ما يسميه املدمن 
، هو ما"ًمعا"حتريك أآثر من مستوى من مستويات الوعى 

  الىت يعيشها املبدع ليؤلف الوعى الفائقيقابل حالة 
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وحني أقولق، تشكيال جديدًا من هذه املستويات ىف جدل خال
 ال أعىن يرادف، ففى حني يعملها املبدع، فيحرك"يقابل"

فينا مستوياتنا معًا إذا أحسنا التلقى، لنبدع إبداعه،
يتوقف املدمن عند دماغه العالية، ويروح يدور حوهلا

 .وحول نفسه نازال إىل اهلاوية دون أى إبداع يا إسالم

 إسالم أبو بكر. أ
الدماغ إلبداع هو بالوصول اىلال أعتقد أن قمة ا أنا

 .العالية

 حييى . د
ما هذا يا إسالم؟ هل أنا قلت ذلك؟ أرجو أن تقرأ احلالة
من جديد، مث إنىن سأواصل النشر ىف ذلك حىت نتعرف على

إيش".. أبعاد هذا الفرض الذى أعود فأوجزه آالتاىل 
الذى حتققه لك املخدرات واملنشطات،" الدماغ"رماك على 

 . طبيعى نظيف مجيل" عمل دماغ"قلة فرص قال 

 إسالم أبو بكر. أ
آيف أن اإلنسان يظل هو، وهل يبقى: يوما ما سألت نفسى

هو نفسه، هو نفس اجلسد ونفس الوجه آل يوم، هو ولألبد
على أنه ىف داخله واحد أو أآثر، ومع ذلك ىف جسد واحد،

 .مالحظة وجود حرآية الوعى هنا مع

 حييى . د
 أآثر من- بل آثريا–ح بذآاء السؤال أحيانا أنا أفر

فرحىت بسداد اإلجابة، لعل مهمة هذه اليومية، بل مهمة
على هذا) الناقصة حتما(وجودنا آله هو حماولة اإلجابة 

السؤال، سؤالك ذآى فعال يا إسالم، ولذلك سوف أترآه
 .دون إجابة، هل له إجابة؟ أال يكفى السؤال" هكذا"

 بكرإسالم أبو . أ
 وأنه من مكان،"هنا"أحس الشخص انه ليس من  ماذا لو

شيء جيب أخر، سوف يرجع له قريبا قريبا ولكن هناك
 .حتصيله والرجوع ملكان األصل

  حييى. د
آل من انفصل عن أصله) "ال أذآر مْن(يقول أحد املتصوفة 

، لقد نسينا أن هذه احلرآة هى األصل،"يطلب أيام وصله
وليس البحث عنها، أو الزعم(ت املستمر وأن تشكيل الذا

هو قانون الفطرة الىت علينا أن حنسن دراسة) بتحقيقها
قواعده ليتحقق، وأن الرجوع ملكان األصل البد سيوجهنا إىل

دون أن نصل أبدًا باملعىن.. وجه احلق سبحانه وتعاىل 
 .الساذج، فالتوجه نفسه هو غاية السعى وليس الوصول

 بكرإسالم أبو . أ
 )  على تساؤلك ىف اية احلالةرّدا(

."أم بعدة أدمغة) ِمَبّطْل(وهل خلقنا اهللا بدماغ واحد "
 :سوف أحاول اإلجابة عن نفسى قائال
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وإال ما حرآنا وعينا على مدى بعدة أدمغة بالطبع".... 
التاريخ البشرى بداية من الدين اىل علوم

  ".التكنولوجيا

 حييى . د
 شكرًا ، 

وعذرًا حلذف(ى به حوارى معك اليوم وشكرًا القتطافك ما ُأ
 :، أنت الذى اقتطفت قوىل)الباقى

ومادام احلصول على دماغ عن طريق هذه السموم له.... 
بقية"\ميكن أن حتصل  آل هذا الثمن الغاىل، فكيف

على حقها ىف التواجد، والتبادل، والتنشيط،" \أدمغتنا
نرتك السؤالواخلطأ؟، مث  والرتاجع، واحملاولة، واإلبداع،

 .مفتوحا، فما جعلت هذه اليومية إال هلذا

واآلن هيا معى يا إسالم لتحية أآثر األصدقاء انتظاما ىف
 التعليق، 

آنت قد خشيت عليك أال تكون ملتزما بعمٍلأهال رامى ، 
 .يومى

 رامى عادل
أنا باعشق الشغل اليومى، وهو رآيزة أساسية.... 

 .ريه ماقدرش أّمل الدورحلياتى وحياتنا مجيعا، ومن غ

 حييى . د
شكرًا يا رامى، مث دعىن أذآرك بفضل هذا التقديس للفعل
اليومى على مسرية شيخنا جنيب حمفوظ، مث أحيلك إىل رائعته

الىت أسهمت ىف توضيح ما هو الفعل اليومى" حضرة احملرتم"
حىت يصل األمر إىل تقديسه مع حتذيرنا من أن نصل إىل شطح

، مث أحيلك أخريًا لفصل آامل ىف!!حىت التأليه" رتمحضرة احمل"
"َقصائد مديح فيما ال ْيمّدح"بعنوان " حكمة اانني"آتاىب 
 مثل العقل البسيط والروتني .... 

  دل رامى عا
  )سد هارتا() 10-28(يومية  

جحود ونكران... آالمك ضحكىن وبّكاىن بّكاىن، : أىب العزيز
أنت حواليك ناس آتري وبتشتكى من... جيل بل قل أجيال، 

 ؟..الوحدة ومرارهتا

 حييى . د
؟ ما هذا يا رامى؟ أشكرك من حيث املبدأ، لكنىن آسفما هذا

إن آان قد وصلك مثل هذا املعىن، لعلىن أسأت التعبري، ال
يوجد جحود يا رجل وال نكران مجيل، أنا حوىل آل الناس، حىت
من ينكروىن أو يتنكرون ىل، وأنا ال أشكو من الوحدة، أنا

رهتا،أفرح بالوحدة إذا فرضت على، وأفرح بك إذا آس
"رحلة الذهاب، والعودة"هى الذراع النشط ىف " الوحدة"

 للموجود البشرى، وهى رحلة ال تتوقف أبدا، حىت ظننت أا ال
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 .تتوقف حىت باملوت، مث إن الوحدة ليست مّرة على طول اخلط

 .أسامة عرفة. هيا معى اآلن يا رامى إىل االبن د

 أسامة عرفة . د
 )3حلم رقم ( ) 10-25(يومية 

أتوقع أن يصدر عمل يقرأ الدآتور حييى الرخاوى من" 
لكن يا ترى هذا الذى.. خالل قراءته هو ألحالم األستاذ 

سيقرؤك سيقرؤك أنت، أم أنه سيقرؤك من خالل قراءته لك؟
 .كذامن خالل قرائتنا له وه) حنن(مث نقرأه 

حاجة آده زى ْطبقنا طبق ىف طبقكو، يقدر طبقكو يطبق... 
 وهلم جرا؟... ىف طبقنا 

 : حييى. د
 .حلوة هذه يا أسامة 

 .أنا موافق

  : أسامة عرفة. د
  )سد هارتا() 10-28(يومية  

بالربيد" الندوة الشهرية"ىن دعوة حضور جاءت"... 
اإللكرتوىن، وجلهلى الشديد بتكنولوجيا االتصاالت افرتضت أنه
البد أن تكون هناك وسيلة تقنية بسيطة تسمح ىل باملشارآة

 .ىف حضورها عرب اإلنرتنت

 .اللهم أجعله خري

 : حييى. د
إن شاء اهللا خري، آمل يا أسامة أن يتحقق أملنا هذا، وقد

لمت أن ذلك ممكن بدال من املؤمترات املشبوهة الىت ترعاهاع
جهات مشبوهة، وقد سبق أن قلت لك أنىن أتعجب ِمْن مْن
يدعوىن حلضور مؤمتر ىف آخر الدنيا أتكلم فيه نصف ساعة
حماضرة افتتاحية تكلف الذى يصرف خببث على هذا املؤمتر

 احملاضرةعشرات أو مئات اآلالف من اجلنيهات، وال تتم بعد
مناقشة جادة، من أين الوقت يا أسامة؟ أقارن هذا آله
بعدد الزمالء األفاضل الذين يشارآون أو قد يشارآون ىف
االطالع على هذه اليومية، ولو عينة من هنا وفقرة من
هناك، وعندهم الفرصة للسؤال واإلجابة، آأنه مؤمتر يعقد

 . آما ترىيوميًا، والدعوة عامة، ولكن ال حس وال خرب 

دعنا نأمل يا أسامة ىف تكنولوجيا االتصاالت أن تتجاوز
وصاية تلك السلطات املشبوهة الىت تنظم املؤمترات ألغراضها
اخلاصة مث هيا معى خنتم بابن أخى الذى أنتظر منه أى

 .جديد مهما متادى ىف التكرار

 حممد أمحد الرخاوى . د
  )وعد بلفور() 10-31(يومية  

 ال نستطيع أن نسامح الغرب حكاما وشعوبا، وقد عشت ....
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 وسطهم على آل هذا الظلم واجلربوت؟

  حييى. د
أظن يا حممد، مع حىب الشديد لك، واحرتامى حملاولتك، أنىن
سوف أآف عن حوارك إذا أصررت على موقفك اخلطاىب

ذا، هكذا، ُتساِمح من يا عم، دعنا نعملالتعميمى ه
ونبدع، رمبا نضيف إىل من يعملون ويبدعون عندهم، أما
.السلطات املشبوهة هنا وهناك، فهى حتمل مقومات هدمها
وحينئذ سيحتاج الناس إىل آل ما حياوله آل الناس اآلن

 . شرقا وغربا

   حممد أمحد الرخاوى. د
ت اإلنسان والتطور الورقيةباملناسبة أيام افتتاحيا....

آنت تعرج على األحداث احمللية والعاملية فلم ال ختصص على
 األقل جزءا من اليوم احلر لذلك؟

 حييى. د
عندك حق، لكن رمبا أجد هلذا مكانا آخر، وقد نبهىن االبن
مصطفى حسن ملثل ذلك ىف أول حوار نشر هنا يوم

حني قال آالمًا مطابقًا ملا قلت تقريبا، ورددت، 17/9/2007
عليه بأنىن ال أرفض، وال أعد، ولكل مقام مقال، وأنا حىت

الىت أشرت إليها(اآلن مل أحدد أين تقع اهلموم اليومية 
أو األحداث احمللية والعاملية من) أو أشار إليها مصطفى

هذه اليومية حتديدا، دعنا ننتظر ونرى، دع ذلك ولنعد
 .ملا ورد ىف اليومية عن أمر آخر

 حممد أمحد الرخاوى . د
 )الفصام() 10-30(يومية  

مسيتهفقدان التوجه الضام آما : املسألة أعقد من آل ذلك
أنت أخرج آل ذرة من مدارها حبيث تداخلت الذرات

التوجه(وتناثرت خبروجها من الدوران حول النواة 
 ).الضام

  حييى. د
 إذن ماذا؟

   حممد أمحد الرخاوى. د
أرى أن من أهم أسباب ختلفنا وغبائنا ومرضنا هو هذا
القهر والغباء والكذب، وآأننا ال نفرز إال مزيدًا من

ضى النفسيني فعال أو املرضى املدمرين ألى وجودجيوش املر
 صحيح سوى؟

  حييى. د
طيب، وبعدين يا حممد، إمسع ّملا أقول لك، أآرب بناتى

أىن آخُذ على" سد هارتا"ماجدة صاحل، تصورت من يومية .د
خاطرى، فقالت آالما طريفا خيفف من مسومك هذه، هل تسمعها

 معى؟

   ماجدة صاحل.د
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 )الندوة (

صحيح مقموص وال وجدت البديلأنت ! ياه يا دآتور حييى
 .؟ ربنا يطولنا ىف عمرك)عن الندوة(اليومى 

  حييى. د
، سوف)هوا أنا أقدر! (وهل أنا أستطيع يا ماجدة ؟

 آحق أساسى من حقوق اإلنسان"حق القمص"أآتب يوما عن 
حق"و" حق الضعف"، و"حق العوزان": املنسية مثل

 ".الشوفان
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