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  مقدمة
برغم تراجع عدد املشارآني القدامى، دون ضيوف جدد، فإنىن

ولست متأآدا إىل. فضلت أن نستمر ىف التجريب واحملاولة
 .أين يقودنا اإلصرار، أو إىل مىت حيفزنا األمل

 أسامة عرفة. ما علينا، نبدأ باالبن املثابر د
 12-1يومية ) 2الوحدة والتعدد (: أسامة عرفة. د

يف مسالة تعدد الذوات وقد تعلمناها معكم ال جمال للشك
 ...... حىت آنا نراها رأى العني ومع مرضانا

 حييى. د
ىف مرور ومع ذلك يا أسامة، فقد تعجبت أول أمس... 

–من حممد إبىن وهو يعلن ) وىف ندوة سابقة(الثالثاء 
الىت( أنه مل يهضم بعد هذه الفكرة –بأمانة مغاِمرة 

، احرتمت رأيه وفضلته عن تزييف)قاربت احلقيقة عندى
دا على ماموافقته، مع أنه مارس العالج اجلمعى سنني عد

أذآر، أعرف أن فكرة التعدد هذه مسألة مرعبة، وآلما
عدد أآتوبر) الوحدة والتعدد البشرى(قرأت مقاىل القدمي 

أشفقت على آل القيم السائدة 1981 اإلنسان والتطور عام
أنا"هل راجعت حلقة (من قبول هذه الفكرة دون مسئولية 

 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب11-28 يومية(") واحد وال آتري
 الوحدة12-1 يومية(و ) "انا واحد وال آتري) "1(البشرى 

")القرين واجلان داخلنا) "2(والتعدد ىف الرتآيب البشرى 
وإجابات املشارآني ىف برنامج سر اللعبة عن السؤال

 السادس عن املسئولية؟

 أآاد أعجز عن عالج- الكثرة ىف واحد–بغري هذا املفهوم 
آتاب(لإليقاع احليوى مرضاى، وعن فهم نفسى، وعن استيعاىب 

 وعن ممارسة النقد األدىب )حرآية الوجود وجتليات اإلبداع
 وعن اإلحاطة")دراسة ىف سيكولوجية النقد "تبادل األقنعة(

فاظعن الفطرة واجلسد وتصنيم األل(بـ مفهوم الفطرة اجلديد 
 آما حضرىن مؤخرا، ويبدو أنىن سأخصص ما)2007-11-6يومية "

  .تبقى ىل من عمر لإلحاطة هبذه الفكرة وتوصيلها

 أسامة . د
 السؤال هنا هل هذه الذوات متوازية؟  
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 : حييى. د
مع أىن آنت استعملها من(أنا ال أحب حكاية التوازى هذه 

سنوات، لكنىن بعد أن تذآرت أن اخلطان املتوازيان ال
دا، وصلىن خطأ التعبري، ألن هذه الذوات اليلتقيان أب

تفعل شيئا إال أا تلتقى، وتتصادم، وتتبادل وتتنافس،
وتتجادل طول الوقت، طول العمر، تفعل آل ذلك ساعية حنو

 .التناغم الكوىن إىل وجه احلق سبحانه

 : أسامة. د
يف مسرية منو الفرد تصورى ان هذه الذوات حمطات تطورية

ل ذات مرحلة من سلم النمو، وتأخذ ترآيبهاحيث متثل آ
ارتباطات املخ، مث تأتى مرحلة تالية يف الكامل يف

باألوىل الذات التالية حتيط. هريارآية النمو تتشكل معا
وتستوعبها بنائيا وديناميا، وهكذا حىت متام النضج أى

يف آل واحد، مع بقاء نبض آل ذات هارمونية هذه الذوات
  املتكاملة ووفقا للموقع التطوري هلاداخل املنظومة
 يثري تكامل املنظومة و فاعليتها بالقدر الذي

 .وتفاعلها

  : حييى. د
أوافقك تقريبا ىف معظم ما اقرتحت وشرحت دون الدخول ىف
التفاصيل، أرجو أن تكون قد تابعت اللعبة على حلقتني

)1( الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى 11-28 يومية(األوىل
 الوحدة12-1 يومية( والثانية  ")انا واحد وال آتري"

")القرين واجلان داخلنا) "2(والتعدد ىف الرتآيب البشرى 
بل إنىن واثق من أنك فعلت، آما أىن أعرف أنك تابعت احللقة

ىف مرور. اهللوسة الشمية، وهى ضمن حوار اليوماألخرية عن 
قلت للزمالء أنه بدون هذا) أول أمس(الثالثاء املاضى 

املفهوم مضافا إىل آلية اإليقاع احليوى، واإلدراك الداخلى
إخل وليس..... واألنف الداخلية –العني الداخلية (

أقول بدون هذا الثالوث أعتقد أنه ال ميكنىن أن) االستبطان
 .أجنح ىف فهم مرضاى ونفسى وحمياى ومماتى هللا رب العاملني

مث إا حمطات تطورية، وطبعا هى مرتبة هريارآيا مثلما ما
 النضج يا أسامةمتام النضج،قلَت، لكنىن أحتفظ على حكاية 

ال يتم أبدا طاملا حنن بشر ننام ونصحو، حنن لسنا آهلة ولن
ة ونوم، صحيح أننكون، اهللا وحده هو الذى ال تأخذه سن

املفروض أننا وحنن ىف طريقنا إليه  قد نعمى إرهاقا
فنتصور أننا أمتمنا نضجنا، وأنه قد حتقق ما تسميه

هارمونية الذوات ىف آل واحد مع بقاء نبض آل ذات داخل"
.إنه برغم صحة عموم آالمك". اخل...املنظومة املتكاملة 

رآة أآثر منفإىن أصبحت يا أسامة أرآز على قوانني احل
حماولة تفسري أجبدية الرتآيب، وصفات احملتوى، آل ما منلك،
بعد قبول احتمال صحة هذا التعدد هو أن ننظم احلرآة
فيما بني هذه الذوات ليقوم اإليقاع احليوى بدوره،

in – and – out programوبرنامج الدخول واخلروج 
 اعنا مع بدوره، وبعد الزمن احلرآى بدوره، وتناغم إيق
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بدوره، مث علينا) بالعبادة واإلبداع معا(ن إيقاع الكو
أن حنافظ على استمرار احلرآة حول الفكرة املرآزية إليه،

"ال إله إال اهللا"عندنا ىف اإلسالم الفكرة املرآزية هى أنه 
إن ما). وآل دين على ما أعتقد فيه ما يقابل ذلك (–

يسمح لنا بتقبل حقيقة التعدد هو استيعاب آليات
، والبسط، والتمثل، واجلدل والوالف،التبادل

واالستمرارية واإليقاع، وليس جمرد االعرتاف بالطفل،
والناضج، والكهل، واآلنا األعلى، واألنا األوطى، داخلنا

 هلا تروس- مثل أى  حرآية–هى حرآية يا أسامة، لكنها 
وحدات رمبا ال نراها إال إذا توقفت احلرآة، قسرًا، أو

 . مسئوالاختيارًا نادرًا

مىن الكالم فلنتنقل إىل موضوع آخر" جتعَلص"آسف 

رائحة (12-3يومية  عن )حاسة الشم(: أسامة عرفة. د
  )للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء

  املوضوع ده شيق.. املوضوع دهأنا شامم رحية حاجة ىف
 ..ورائع و مثري

 دى ناس ال: "التعليق الشعىب الدارج ىف وصف املتبلدين
الغريب ىف التعبري أن الكالم" عندها رحية الدم و ال بتشم
والناس إياهم اللى أيضا عن الدم ارتبط بالرائحة

  مابيشموش رائحتهم فاحت وتزآم األنوف،

 اإلحساس مبرتادفات الشمتربط) العامية(لغة األم 
هى األصل ىف بتلقائية عرب األجيال، وآأن حاسة الشم

اللغة هذا املضمون) هذه(االحساس، والعجيب أن حتمل 
 . البيولوجى عرب الكائنات رغم رحلة التطور) هكذا(

  : حييى. د
بصراحة، وبرغم علمك بعالقىت باألمثال العامية، والوعى

ع فيها هذا التعبري الذىالشعىب، فهذه أول مرة أمس
ذآرَته، أرجو يا أسامة أن تتابع معى ما سوف أقدمه

-3يومية نقدًا لرواية العطر الىت اقتطفت منها ىف 
 ما تيسر،،)رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء(12

خاصة وأنىن أريد أن استغل هذه اليومية ىف أن تضطرىن
إلجناز ما تقاعست عنه ىف جمال النقد األدىب بالذات، ومن

هلذه الرواية املتحدية،) اجلاهز تقريبا(ضمن ذلك نقدى 
الىت حولوها مؤخرا إىل فيلم خائب، آاد يشوهها من فرط

تقط عبقريةما تسّطح من املخرج الذى يبدو أنه مل يل
 .الرواية

على فكرة يا أسامة قبل أن أترآك دعىن أبوح لك مبوضوع
هل تذآر. خاص آنت قد أشرت إليه وأنا أحاورك ذات مجعة

حني طلبت منك أن تبلغ زمالئى وأبنائى وبناتى عندك ىف
التزامى هذا هبذه اليومية، وأن احلوار) وغري جدة(جدة 

فعا ىل وهلم من مؤمتراملتصل من خالهلا قد يكون أآثر ن
اسافر إليه مئات األميال وتتكلف الشرآة الراشية فيه
 ألوف الدوالرات، مث ال خترج منه إال حبرارة اللقاء، ولسع 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   686



 07I12I2007א – אא

القبالت، وأشهى الطعام، وآرم الضيافة مث شكوك ال حتصى ىف
املقابل الذى عليك أن تدفعه مقابل ذلك؟ اآلن، وهذه

 أوصل بعضمل أجنح أن) 98(اليومية هى املائة إال اثنتني 
بعض ما عندى إىل أى ممن حيضرون هذه املؤمترات آبارًا

-19يومية ( وصغارًا، وأنت تذآر ترحيىب بالدآتور رفيق 
 أمس اتصل ىب االبن،")رفيق حامت وبريد حوار اجلمعة.  د10
حممد. د.وتقدم مشكورا نيابة عن االبن أ" هاىن حييى. د"

 للمشارآة ىف مؤمترهم هذا-مثل آل عام-عرفان بدعوتى 
العام، فتذآرت ما دار بيىن وبينك ذات مجعة وآدت اعتذر
لنفس األسباب الىت اعتذرت هبا لألخ العزيز الدآتور حممد

رأيكاحلداد عن عدم حضورى مؤمتر البحرين منذ أسبوع، ما 
دع جانبا وَحْشِتنا، ونريد أن نراك، وهذا(باهللا عليك 

ملاذا جنتمع ىف هذه املؤمترات بالضبط؟ ملاذا) الكالم
وملاذا االت املتعلقة هبا: املؤمترات؟ ال، تدعىن أمتادى ألقول

؟ أنا..وملاذا اجلامعات"ملاذا املدارس"حىت ال يصل األمر إىل 
ساحمىن وال ختَش....!! مع ذلك أرفض هذا املوقف العدمى، و

ورفضى لكل هذه... أن أمتادى، فأنت تعرف تقليديىت
 .؟"اللماذات"

ال أنتظر ردًا حمددًا منك فال تشغل بالك، ودعنا ننتقل إىل
ابنىت مى حلمى وهى الوحيدة، باإلضافة إىل االبن رامى،

 الىت استجابت للعبة أنا واحد وال آتري آتابة
يومية/ الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى(: مى حلمى. د

28-11(  
إىنوال آتري، دانا بيتهيأىل  هو أنا واحد: اللعبة األوىل

 آتري جداً 
  يبقى خمنوق ساعات الشخص اللى جوايا: اللعبة الثانية

ممكن الطفل اللى جوايا مش جمرد ذآريات: لثالثةاللعبة ا
 إنه اللى نفسى أبقاه آمانالظاهر  طفولة،

بارفض ليه، طب لو أنا آتري آده، إمال: اللعبة الرابعة
 الناس اللى حواليا زىيميكن أخلى 

 أقاوم وبيقوىل الزم الراجل اللى جوايا: اللعبة اخلامسة
  . وأناضل)do (أعِمل

واحد؟ يبقى مني طيب لو أنا أآثر من: اللعبة السادسة
ن املسؤولية  بتتقسم مافينا املسئول أنا شايفة ا

  .بيننا
املسألة مش مسألة صراع وال خناقه،: السابعة اللعبة

 أتفرآش لو آثري ميكناملسألة إىن 
يكونش الكثري اللى جوانا هو اجلن اللى: اللعبة الثامنة
ىف حاجات آتري مشقى ان الناس معىن آده ب بيقولوا بيلبس

  .هتتفسر
اتلخبطت، لكن يتهيأ ىل ممكن أنا آده: اللعبة التاسعة

  .بإىن أحاول أمجعهم على بعضأستفيد 
أنا نفسى الكثري اللى جوايا يتصاحلوا: اللعبة العاشرة

  مش على حساىبمع بعض، بس 
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 ) مى بعد أن لعبت اللعبة مباشرة. تعقيب عام آتبته د(
توعبت حاجات، وىف نفس الوقتاس.. حسيت بزمحة وأنا بالعب

غالباًُُ من آرت االستيعاب واحلرآة و الدنيا ..اتوجعت برضه
علشان أروح يعىن هأفضل أحترك آده.. واقفة من حواليا

 فني؟؟ 
   حييى . د

آنت أتكلم يا مى حاال مع أسامة عن عالقىت باحلرآة، أآثر
–ذآر  دون أن أ–من عالقىت باألشياء الىت تتحرك، وتذآرت 

نقد الآان لقصة الرسالة املسروقة إلدجار آالن بو، آما
تذآرت قصيدتى ىف حادث انقالب سيارتى قرب نويبع حني فهمت
وأنا جبوار السيارة املقلوبة، فهمت الآان ألول مرة بوضوح
وعرفت معىن اهتمامه بالدال قبل املدلول، الخيار لنا يا

ذهب بنا حرآتنا الىتمى ىف أن نتحرك حىت نتوجه إىل حيث ت
جدل مفتوح النهاية،أصبحت بالنسبة ىل هى الفطرة ىف 

 لعلك تابعِت بعض تطور فكرى ىف هذاودهشة دائمة التفتح،
-11-6يومية "عن الفطرة واجلسد وتصنيم األلفاظ (االجتاه، 

 وأنا أعيد التعرف على معىن أعمق ملا هى الفطرة،)2007
 وهو ما أشرت إليه ىف حوارى مع أسامة اآلن

 مى حلمى. د
 ) بعد ما استجابت للعبة(

آنت حاسة بزمحة قعِدت معايا شوية حلد ما قمت أعمل..... 
 :)على ما حدث ىل( وهنا ىل تعليق (hands craft)هدية بايدى 

آان جيد وخمتلف عما بداعى ىف صنع اهلدية شعرت أن أ-1
 ..تعودت

 شعرت بعد انتهائى من صنعها أن الزمحة َقلَّت، األمل خف-2
 ..آبري اىل حد

انتابتىن حالة من السكينة بعدها آأن الدنيا أحسن، -3
 ..اتغريت ظاهريا مع إن مافيش حاجة

 وآأن الكتري اللى جوايا بعد ما اتلخبطوا الصبح رجعوا
 ..  على آخر اليوم(in harmony)مع بعض  شتغلوا تاىنا

  حييى . د
أن نواآب مسرية توجهيبدو أن آل املطلوب منا هو .... 

 ال أن نضغط على بدال تسريع حرآتنااحلرآة الىت خِلقنا هبا
 من- البد من إجنازه -وحنن حنسب أن وراءنا شيئا بذاته 

 خالهلا 

  مى حلمى . د
 .. ده حيصل آان الزم أمسح شويةبس علشان.... 

  حييى 
أنا اصدقك، وأتصور أن استجابتك هذه هى دليل على.....

صدق حماولتنا، برغم ضآلة العدد املشارك، األمر الذى أصبح
)جمموعة بريد اجلمعة(يشكّل ىل ميزة ال عيبا، حىت تصورت أننا 

– ولكن encounter groupsمنارس نوعا من جمموعات املواجهة 
 .   وإن آنت قد افتقدت آرمي هذا األسبوع-آتابًة
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 مى حلمى . د
يا ترى العيانني اللى بيشوفوا ده بيعملوا إيه؟ و هل

 آفاية؟ النوم فعال

  حييى . د
النوم، مبا فيه من حرآية األحالم اإليقاعية، هو صمام... 

األمن فعال، وفرصة اإلبداع الفسيولوجى، على شرط أال نلغى
ظنا، أما عن املرضىنتائجه أوال بأول فور استيقا

فبصراحة، يبدو ىل أحيانا أن الفرصة عندهم أآرب منا،
، يا ترى هل الحظت ما اقتطفناه من تفاعلهم يوم)رمبا(

،!!) األنف تدرك مثل العني أحيانا12-5يومية (األربعاء 
دعيىن أعرتف لك آم واجهت مشكلة منهجية حقيقية حني تبينت
ثراء ما جيرى ىف العالج اجلمعى ىف مقابل صعوبة توصيله

إذا آان مقتطف هبذا احلجم املتواضع قد استغرق مىن: آتابةًً
لتقدميه للناس الذين حرموا من فرصة مشاهدة العالج

اذا سوف أفعلاجلمعى استغرق مىن آل هذا الوقت واجلهد، فم
ىف مئات األشرطة والتسجيالت الىت عندى، حىت لو تفرغت هلا

، دعينا!)مبا ىف ذلك ما بعد موتى بالسالمة(مائة عام 
 .نأمل، ونواصل طاملا حنن نعيش وحناول

ومل ال؟ أظن آن اآلوان أن نلتقى برامى الذى ال يبخل
 .علينا أبدا بفيض طالقته

اىف لتعليقك على موضوعيا عم رامى، لعلك قرأت اقتط
الشم يوم الثالثاء، وأنا ال أشعر حباجة إىل تكراره

الوحدة والتعدد ىف"اليوم، فلنسمع تعليقك على موضوع 
 11-28 يومية" الرتآيب البشرى

  رامى عادل. أ
وآمان بيتجسس, يا واحد بيفنت علي الناساللى جوا

هو, وبيخرتقهم، ومتهيأىل بيكرههم، وبيحقد عليهم, عليهم
ومش, وداميا يسلطىن على ناس. شخص وحش جدا وشرير جدا

وأنا طبعا مش عارف أفاوضه وال اخش معاه ىف, عاجبه حد
وحاسس إن واحد فينا هيخلص على, حوار وال عارف أروضه

ده بيشتمك: امسعه يا عم حييي وهو بيقوىل انا ب.التاىن
،......وده عايز يــ وده بيكرهك وده عايز يعمل فيك

,ودي عايزه ختنقك, )هو اللى بيقول ىل(ودى بتستتقل دمك 
 . ودى بتضحك عليك, ودي عايزه تقتلك

الناس بتفكرفيك, الناس مبهوره بيك: وبعدين يقول ىل
فالن, وقع حتت تأثريكويقوىل فالن , )مش آل الناس طبعا(

 .قرب أهو منك

ويقول يل عليك ياعم حييى انك آنت هتجيبلى شغل بس ملا
 .انا قلتلك عامل صحون بدال عامل نضافه مقدرتنيش

احلكومه يف ويقول يل عليك يا عم حييي انك بتشتغل ويا
 .تضليل املواطن بالربوباجندا
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  حييى . د
نت ملمث خّل بالك يا رامى أ..!! اهللا يساحمك يا رامى، ميكن

تتكلم إال عن شخص واحد داخلك، وأنا مهى اآلن هو أن أوصل
 للناس توصيل فكرة أننا، أنىن، أنك

  رامى . أ
يسكت هو عشان اتنفس) اجلدع ده(يا عم حييي انا ما بصدق 

هو(أنا، يا عم حييى، انا متهيأىل هو شبهي بس علي وحش 
 ).يا دي اخليبة.. انا اصال حلو

يا فأنا قابلتها وفضلت تكلمىن وأناأما البنت اللي جوا
وهى امسها أمل، وهى حقيقية. امسعها ألسابيع طويلة

 ,وجارتى، هى إللى أنا عملتها قرينة

  حييى . د
"الكتري"يا ترى عملتها قرينه أم أمسيتها قرينة؟ فكرة 

بداخلنا يبدو أا مسألة حمسومة، بالنسبة ىل، لكن يبدو
لغة الىت نتتكلم هبا عنها،أن االختالف يرتآز حول ال

واألمساء الىت نسميها إياها، واال الذى نسمح هلا
ىف التاريخ والوعى الشعىب يتجلى التعدد. بالتجلى فيه

وعند العامة يفضلون. بشكل أو بآخر ىف األسطورة واحلدوتة
أن يتعاملوا معها باعتبارها اجلان، واَملس، وما إىل ذلك،

 هلا جتليات بال حصر، أغلب هؤالء الذينوىف اإلبداع خذ عندك
بداخلنا ميكن أن يكونوا انطباعات بيولوجية حقيقية
احتفظنا هبا دون متّثل آامل، أو لعلنا خنتزهلا حىت

 على- من حيث املبدأ-نتمثلها، ولكننا قادورن
اسرتجاعها، ىف احللم أساسا، أو آما تفعل أنت اآلن، مث

لنا بوعى، أو بنصف وعى،إننا قد نستعملها وقد تستعم
لست أدرى، يا خرب يا رامى، اندفعت من فرط محاسى... أو 

أشرح لك ما قد ال يهمك، أنت مالك أنت إن آانت
بيولوجية أم جتريدية أم مفهومية، آسف يارامى يا إبىن،

 ...أآِمْل أآِمْل ... آسف 

   رامى. أ 
اوأمسعه, بقت تصحيين من النوم آل يوم) أمل دى... (

بتهمس يل فأمهس هلا من جوايا، وهي بتتنطط من على األسطح
ورافقتين بتاع مخس ست شهور يف الوهم, يف دجله املعادي

ما هى أصال هى يف(وآنت بقراهلا هى وابنها . واحلقيقة
وآان معاها سيف نينجا،, القرآن وقصصه) احلقيقه متجوزه

 مشإزاى انا(وشرحتلى بيه البنطلون البيري آاردان 
وآنت بانيمها مغناطيسيا من على. وبرتآب الريح) عارف
الحظ يا عم حييي إن أمل دى ست حقيقية بس أنا( بعد

 سنني، وبقيت أختيلها معايا مهما آان3حبيتها من 
)آه من اآلخر يا عم حييى(ويف اآلخر ) الزمان أو املكان

آانتوالغريبه إا . ,...علي أبويا) بيتهيأ يل(سَلِطْتىن 
 .بتثري غريتى بأبويا

   حييى. د
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 إنت رحت فني؟.. يا خرب اسود، حاسب يا جدع انت،

  رامى. أ
صباح"عالقيت بأمل احلقيقية مش أآرت من : ملحوظة أخرية

ماما عامله" "آويس"؟ "عامل إيه" "صباح النور" "اخلري
 . ؟"ايه آويسه

 .وهالوسى آه واهللا يا عم حييي الباقى آله من وحي خيايل
إنك أحتت يل الفرص دى للتعبري ليك انتشكرا يا عم حييي 

 .تصبح على خري آل سنه وأنت طيب. شكرا يا عم حييى. بالذات

  حييى . د
وأنت بالصحة والسالمة، مبناسبة ماذا؟ لكن برضه آل سنة

 .وانت طيب، وآل واحد ونيته

مث إن ىل رأى ىف حكاية اخليال هذه، فهذه الشخوص الكثرية
نسبة ىل، حقائق بيولوحية، حننالىت نتكلم عنها هى بال

نبدأ منها مبا هى، وال منلك حني حنكى عنها إال اللغة
املتاحة، فهى ليست من نسج خيالنا متاما، وإن آان اخليال
يتعامل معها، خاصة ىف اإلبداع، وأحيانا ىف اجلنون،

 باللغة املتاحة، وهل مثَّ سبيل آخر؟

 الصعوبة ناسيامث ال تؤاخذىن يا رامى ملخاطبتك بكل هذه
، أشعر أنه!أننا ىف حوار عام بسيط، إْذ يبدو أنىن ىف حال

حييط ىب شئ أقرب إىل احلزن، ليس ذلك احلزن الذى حيفزىن
فأرحب به، لكنه حزن شائك صعب وثقيل ورمبا غريب، لكنه

 .ليس لزجًا واهللا العظيم

 رامى. أ
وما من دابة يف. توآل على اهللا , ماتزعلش يا عم حييى

 .األرض إال على اهللا رزقها

 باى شكرا، 
 , أنا متفائل عايز تزعل إزعل
 . بس إياك هترب يوم من مواجهة

 ,وإياك ختسر حرب

واحلياة قدامك واسعة، ودمك.  يا بىن أنت لسه صغري 
 ...َشهل بيجري يف عروقك زى النار واَمحى،

  حييى . د
 .شئ آخرربنا يسهل، شكرا يا رامى، هل بقى عندك . شكرا

)واألنف الداخلية آذلك(العني الداخلية  : رامى عادل. أ
 12-4يومية 

البارانويا يا عم. إيه ده اجلحيم اللى جواك ده... 
مل الرؤيةحييى؟ طب أنت تقدر تتح حييى؟ الفلسفة يا عم

والرؤى الفلسفية دى آلها لوحدك من غري ما
 إزاى؟...أشارآك؟
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  حييى. د
مش فلسفية قوى يا رامى، دى بايّنها حقائق، بصراحة أل،
أقصد لست متأآدا، يعىن يا رامى أمل يصلك أخريا ملاذا

ىف األغلب أنا آتبتها من!! آتبت هذه اليومية؟ يا شيخ
 .ا وحدىأجل أن تشارآىن، فطبعًا أنا ال أستطيع أن أحتمله

  رامى. أ
ما.. يا عم حييى انت تعبت وال ايه؟ انا مره شفت سيجارة

,فطلع منها خيط دخان. ما أبصرهتا آانتش بتطلع دخان حلد
ومرة بابص على عيون ست ىف عربية جاية من الوش قامت

إنت(ومرة باتكلم مع قريبة جارتى , آده لوحدها ,ماتت
ونه وهى حتىت من اجلنبمن البلك) مصدقىن إزاى أصال؟ وليه؟

جار ليها جديد وقاطعىن، فلما طلع. ىف الدور التالت
 ).اتشد لورا(بصيت له فصعق وارتد للخلف 

  حييى. د
 آفاية بقى اهللا خيليك، أنت زودهتا

  رامى. أ 
 .إحترك يا عم حييى، بسم اهللا، عيناك لياٍل صيفيه ورؤى

عرفت سببسفاح وبس انت آمان حزين، وانا  وأخريا إنت مش
، أنا عايزك..بتحب إنت خايف على وآمان. إنت خايف.حزنك

 break) بريك(عايزك ترتاح مىن خد .ترتاح أرجوك ترتاح 

  حييى. د
حاضر يا رامى حاضر، باهللا عليك آيف عرفت آل هذا يا رامى؟
آرت خريك، ها هو يا رامى واحد من أوالدى األآرب حضر يشارآنا،

 . رامى، فأنا مل أفهمه جيداحاول أن تفهمه معى يا

/الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى(  :حييى جعفر. د
 )11-28 يومية

أنا اتعجب واحرتم صربك ومثابرتك لكن رؤية التعدد مرعبة
 .مدرك هللافمن يتحمل العدم إال ىف حضور 

  : حييى. د
لكن يبدو أن! أخريا حتاول أن تسهم؟!!! أهال حييى، أخريًا،

ماذا! ، واهللا العظيم ما أنا فاهم آالمك...أول القصيدة
تعىن؟ أى عدم؟ وهل يوجد عدم أصال؟ مث ما هذا الذى تقول

؟ حني عجزت عن الفهم تصورت أن ّثم خطأ"حضور مدرك هللا"
 .مطبعى ىف الرسالة

 حييى جعفر . د
خاطب الكتاب التعدد بلغة , بلغة حمكمة آيف خياطب التعدد.... 

  .ترمجته إىل حمكم أميل للتفكك، وأغلب الكتاب غري حمكم فتمت

 أعانك اهللا 

  حييى. د
يا عم حييى ربنا يعيننا مجيعا، ولكن، من تقصد بالكتاب؟

 تقصد املبدعني؟ أم من؟
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ثالثة أسطر هى الىت هانت عليك يا حييى، وبكل هذا
 .غموضال

 .يا شيخ اهللا يساحمك

 بعد احلوار
بعد االنتهاء من آتابة احلوار، وأنا أهم بالذهاب إىل

األوىل من اإلبن: العيادة، أحضرت ىل السكرتارية رسالتني
آرمي شوقى بعد أن أعلنت ىف ردى على مى ىف أول هذا احلوار

أما الرسالة األخرى فهى من. أننا افتقدناه هذا األسبوع
"أسامة عرفة. "د إبىن بعد ما أعلنت ىف ردى على دحمم

الوحدة"من مفهوم ) موقف حممد(تعجىب من موقفه 
، فوجدت أن رسالته هذه هى ىف صلب هذا املوضوع"والتعدد

وهى طويلة وجادة ومثرية للجدل ومن ْثم أجلت) التعدد(
وباملرة هى) السبت(مناقشاهتا، فامتد احلوار إىل الغد 

آرمي، و أيضا ما تبقى من. ور فيها االبن دفرصة أحا
 .العزيز رامى
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