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 :مقدمة

-ىل األبواب املتخصصةإ –استبعدنا من بريد هذا األسبوع 
 :، وهى)إال قليال(ما جاء تعقيبا على ثالثة مواضيع 

:النقاش والتعقيبات حول حالة اإلدمان والرفاهية: أوًال
وهى احلالة املؤجلة لنكمل النقاش حوهلا ،"احلق ىف األمل"

 .الثالثاء واألربعاء القادمني

أميمة. التعقيبات والتداعيات حول حالة د: ثانيا 
، والىت سنواصل نقاشها يوم األحد"اذبية غري مفهومةج"

 .2008-11-23) بعد غدا(القادم 

االنطباعات الىت وصلت إىل حّد النقد اجليد للقصة: ثالثا
إىل يوم السبت بعد القادم، ماذا "لزوم ما الحيكى"القصرية 

 تبقى باهللا عليكم؟

، ملهبذا تقلص الربيد إىل هذا احلجم املناسب، وبالنسبة ىل
 .يرتتب على صغر حجمه أى تأثري على زخم ثرائه

 .شكرًا

**** 

 أمحد سعيد . أ

 :مقتطف من ردآم على بريد اجلمعة املاضى

  آنسَتِنى، طمأْنَتِنى :شطحًا نطحًا"

 أحرجتىن ودفعتىن: شطحًا نطحا

 أهال سهال: نطحًا شطحا

..... 

  "من أنت؟

 ...سالم
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 ...ونطح مرارا انا من شطح

....صل ومغزى االشياءهى ا..حىت يثبت ان الفطرة
ومؤسسة آربى..يتبعه وعى من عندك..اهللا وبوعى من عند

 ....ترعى
..حمدود  من وعى مطلق..غير وعيي

 ...فتغري آل املوجود..اىل معرفة اخرى متضي

 .]شهور رمبا ارهاصات وعى بعد مرور عشر[

 :حييى. د

 ال أريد أن أعرف أآثر، بارك اهللا فيك،

 .وفينا

 توليد طلع. د

  :  الصرب   القهر   األمل علمىن 

 الناس   عدو   اخلوف   أن

  :  الفعل   احلب علمىن    لكن

 اخلوف   دواء   الناس   أن

  ]النصوص حاجة تانية بتتكشف مع آل قراية[

 :حييى. د

 .ربنا خيليك

 أمحد سعيد. أ

هذا "بالتعارج"ال اوافق على وصف ما حتمله التعتعة 
.الوصف آملىن

التهكم الفلسفى العقلى"ىن ارى انه نوع من انواع أن *
 ".توليد"بعده   اللى اآيد هاجيى ،"احلكيم

 التعتعة: "عبده. أ.. حضرتك اآدت ده ملا قلت للـ * 
 ".بداية حرآة، أنت تكملها

.إللى بيتَّعتع أآيد حاجيب له يوم يتكلم فيه * 
.نّتعتع ونكون خطوة عل الطريق يارب آلنا* 
 ، الن"تعرية"سيادتكم ىف تعليقك على استعمال لفظ  أوافق* 

 العريان حىت لو حاول يتغطى بيتغطى باى حاجة حىت لو آانت
 ...ماتناسبوش

 :حييى. د

املتعارج ليس أعرجا، هذا بعض لؤم احلريرى، وحتايل: أوًال
.فرويد، وتسحب العبد هللا متعارجا ألتعتع الوعى الساآن

 )سياقهبرجاء مراجعة االستشهاد و(
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، أنا ال أحب هذه الكلمة"هتكم"وجد ىف املسألةال ي:ثانيا
 .حىت لو وصف بأنه هتكم فلسفى عميق

أن يأتى توليد بعد احلرآة، فهذا غاية ما أرجو،: ثالثا
 . لكن يا أبو محيد التوليد ليس آالما عادة

أن تكون خطوة على الطريق، فأهًال، وهو طريق إىل: رابعا
 ....طريق إىل طريق 

 ".حىت لو حاول يتغطى بأى حاجة"هم حكاية مل أف: خامسا

**** 

انتهاء العمر االفرتاضى لكلمىت االشرتاآية: نشرة
  والرأمسالية 

 حممد شحاته فرغلى. د

وخاصة بعد أن نشر ىف –بعد قراءة أولية هلذا احلوار 
عن مستوى القارىء" مرتفعة"وجدت أن اللغة فيه  -الوفد 

حىت –رمبا  –العادى الذى يتناول الصحف، وعن بعض املثقفني 
رغم –أن تعبريات وجه احملاور ىف الصورة امللحقة باملوضوع 

توحى بأنه وقع –هتكمه على الصور ووصفه هلا بأا سينمائية 
 .ىف ورطة آبرية من عدم الفهم وخشى أن يستوضح

قراءةهذا عن الشكل أما عن املوضوع فذلك حيتاج إىل  
 .ثانية رمبا ثالثة

 :حييى. د

 ).عشر(ىف انتظار رأيك ىف املوضوع ولو بعد القراءة الرابعة 

**** 

 108حلم &  107أحالم فرتة النقاهة حلم 

 )107حلم (رامى عادل . أ

 ومفيش, والرتاب خشن, الدنيا حر، قصدى اآلخره: حييى.د
 بس مش يائس, لوحدى يا رامي, ووشى خشب, راحة

بس يا, مرحبا بك ىف عامل سم سم، والفول املدمس: رامى 
 ابنك, وآتبك تارخيك, ترى انت مش راجع؟ الناس قربت تنساك

 .اياك ترجع, مافيهمش سحر, احلقيقى مؤسستك

وجاآلني ماجدة.ه؟ ودأميمة عامله آي.د: حييى. د
 . بسمه.. والبنت

انت اللى مقرر, وال حس وال خرب. ىف احلفظ والصون: رامى
ياهللا نبص عليك ىف احملطه االخريه, بس مش مبزاجك, تروح ىف داهية

 امسح ىل 

 وال حس وال خرب ): متأوها: (حييى. د
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 بكره, حضرتك أصرب على نفسك, النينجا القادم:رامى
 .وتتعمر, والضلمة تتفرحط. تكرب

 :حييى. د

ألنه حوار تبتدعه أنت يا رامى على لساىن ولسانك، فسوف
 ).107(أفوته لك حىت لو آان حتت عنوان التعقيب على حلم 

 )108حلم (رامى عادل . أ

  .تساهلا؟ تقحمها؟ تزنقنا؟ آعادتك: رامى

لشمابتبط, واملفاجأه, شبهى ىف آل حاجة أصلها: حييى .د
  .ضحك

 .رقص وال زن، وال رفس، وال قرص ودان، وال: رامى

 . ايه قولك, جيوزهالك: حييى.د 

سكس هو انا طايل؟. على الرحب والسعة! وال رفس: رامى
   .بلف

خراره بس واهللا انا فرحان مش..وانا اشوف الدنيا: حييى.د
   قصدى وال أآىن أعرفها

   بس بتنطح وبتشلت. أصلها مسلمه: رامى

   آلها إحساس إيش عرفك دى مالك مالك مالك،: حييى. د

بس هارياك, اصلى باغري مع اا مديانا ضهرها: رامى
   بوس

 . هناك..بتقول ايه؟ هى معاها حد انت: حييى..د

 املعزة آه بتحلب: رامى

 :حييى. د

 .وهذا أيضا، مثل سابقه

**** 

 110حلم &  109أحالم فرتة النقاهة حلم 

 )110حلم (طلعت مطر . د

والتقسيمات؟ أعىن ىف النص األصلى. وما العشق ىف احلالتني؟
فهناك عشق هو الطريق اىل اخللود وعشق آخر هو نقيض اخللود أو

ميضى بنا العمر دونوقد , وعلينا أن خنتار. شئت هو املوت إن
 بعينه فماذا نفعل ؟ وقد يكون االختيار هو املوت. أن خنتار

 :حييى. د

 أين أنت يا طلعت؟

 وأى موت تعىن؟
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أن املوت موتان، موت العدم، وموت–مؤخرا–أنا أرى اآلن
البدء، املوت البدء هو أزمة النمو األخرية، أو لعلها قبل

 )لعت دون اغرتاب ما أمكنأآِمل أنت يا ط(األخرية، أو رمبا 

 أين أنت يا رجل؟

 )109حلم (مدحت منصور . د

وصلين أن اإلبداع ال يقتصر على جمال معني ىف احلياة ، وهو
فينتج شيئا ما أو يكون حملك سر فينتج إما يتحرك لألمام

ذلك تراجعا عنه إما اإلدمان أو املرض ولكن رصدت هنا قبل
التلقي ومن أستاذه والذي تركمن املتلقي والذي توقف عن 

وصلين أيضا أن املتعاطي هو, لآلثار نتيجة اإلحباط املوسيقى
 .أصال شخص ينشد التزييف و لو مل يتعاط

 :حييى. د

 جيوز

 )110حلم (مدحت منصور . د

يبدو يل يا أستاذي أن العشق هو اخللود و ال أعين عشقا
 .ما أصحطريق اخللود، ال أدري أيه دون عشق أو أن العشق

 :حييى. د

ىف لفظ اخللود على" ملحمة احلرافيش"آرهىن جنيب حمفوظ ىف 
دورات احلياة وضالل  (هذه األرض، حىت رأيته اخللود ناقدا 
أنه املوت العدم، )اخللود ملحمة املوت والتخلق ىف احلرافيش

ورأيت الوعى باملوت هو احلث إىل احلياة، مث إذا ىب أرى أن
 . املوت هو احلياة، وآالم آثري من هذا

 .احلمد هللا

**** 

 ! وان ما آسرتوش دا ذنىب.. يا ليل وانا ِسجىن بامبو :تعتعة

 آرمي شوقى. د

مسئولية التفاؤل دى ولو اىن مش متفائل حلوة
حيحكم غري اليهود ماحدش...ابيض وال اسود وال برتقايل...خالص

دا..والفلوس والباقى هبلونات بيمثلوا ادوار مرسومة هلم
ماينفعش حد خيرج عنه، واللى حاخيرج عنه غالبا حاحيصل نظام
 حد يكره؟..فياريت يتكسر أما عن سجن البامبو...آنيدي

 :حييى. د

رفاهية"هل الحظت يا آرمي أنىن أآرر آثريا رفضى ملا أمسيه 
، وأنا أعترب التشاؤم درجة خمففة من اليأس بشكل أو"اليأس

فاؤل على أابآخر، أنا معك أن من يأخذ مسألة الت
،"تفكريا آمًال، من الوضع جالسا مبتسما"مسئولية وليست 

 عليه أن يتحمل فعًال ما يرتتب على تفاؤله، عليه أن يبدأ 
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 .ىف حتقيقه، حىت لو آان وحده متاما، متاما)حاًال(حاال

 ما رأيك؟ 

مازالت حلوة مسئولية التفاؤل؟ أم األفضل واألسهل أن 
 تاح؟حتافظ على تشاؤمك وتر

، ليست احلرية بالتمىن، متاما"ياريت يتكسر"مث دعىن أرفض 
 .اخل...ليس اإلميان بالتمىن: مثل اإلميان

 رامى عادل. أ

  .مالك مسهم يا عيل يابو رياله: حييى .د

باينك بتحطم جدارك وناوى تبىن, نفسي مش مصدق: رامى 
 . غرزة مكانه

 .مش فاهم: حييى. د

اصله مش انت. انت بتهدمه. جدار آدمى متهدم: رامى
  .لوحدك

 انا مدغدغ يا رامى يا بين؟تقصد؟: حييى.د

انا مش, اميمه جلدية. ود, انا آمان قش وهش: رامى
 .عارف

 بأوباما؟ العامل رايح على فني:حييي.د

 :حييى. د

.أفوت لك اليوم أآثر من مرة، رمبا ملا وصلىن من تعقيب د
ك اخلاصة باألطباءأميمة وشكرها لك على بعض تعليقات

 ).2008-11-23انتظر يومية يوم األحد (النفسيني 

 حممد أمحد الرخاوى. د

آنت ىف حوار مع صديق بعد فوز أوباما وآان له رأى
انه ميكن يكون أوباما هو املسيخ: خزعبالتى غريب، رأى

بانتصاره ستظل الدجال النه جاء وزغلل عني الناس وآأن
هى سيدة املوقف خصوصا" احلضارة الغربية": "يسمىما .. "الـ

ان خيرج من براثن ما افسده بوش ويظهر إذا استطاع أوباما
 .للعامل ان اوباما فالغرب مها احلل

طبعا أوباما، ملن يتابع، آانت أول شخصية عيّنها ىف
االبيض هى من عتاة اليهود، عينه آبري موظفى البيت البيت

مريكا يعلم أن هذه الوظيفة متكن مناألبيض، واخلبري بأ
 على أدق االسرار  يشغلها من االطالع

هى وهذه احلرآة، يعىن أوباما بيقول لليهود أنا بتاعكم
رسالة أساسية إنه سيبقى احلال على ما هو عليه، وعلى

 قدر، وابقوا قابلوىن املتضرر ان حياول العكس إذا
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 سلما بأمارة انهمث إن اول ما أآد عليه مرارًا أن ليس م
 !!!!!ابوه امسه حسني

 !!يا خيبتنا يا خيبتنا 

جاهني إذا انتظرنا آثريا أن ينقذنا واهللا يرمحك يا صالح يا
فعلى العصر اللعنة الغرب قبل أن ينقذ نفسه من غبائه،

 والطوفان قريب

 :حييى. د

 )!القبيحة(رجعت يا حممد إىل نربتك القدمية 

وهل آان العامل سيتغري لو أعلن أوباما أنه مسلم إبن 
 مسلم؟

 ، مسلم مثل مـَن؟ بأمارة ماذا؟"فوق بقى"يا شيخ  

لو آنا أهال لإلسالم املمثل ألى دين مل يتشوه آثريا، آان من
املمكن أن يضيف جارودى بإسالمه رؤية نسرتجع هبا إبداع إبن عرىب

نستطيع أن نستلهم من عطائهم والنفرى والسهر وردى واحلالج، حىت
 ما قد يفلح به الناس مجيعا معا، وليس فقط اإلسالم واملسلمني،

أرجو أن تقرأ تعتعة الغد، لتعرف بقية رأىي ىف معىن 
 .، وليس ىف أوباما آشخص"ظاهرة أوباما"

 حممود حجازى. د

أوافق على رأى حضرتك ىف أال ننتظر أن نأخذ حقنا جاهزا،
 .دفع نصيبنا ىف النجاحوأن علينا أن ن

الحظت أن البعض آان يهلل لقدوم أمريكا لتخليص وطننا ·
 .العرىب من حكامه

 .حتفظت قليال على وضع آل من آولن باول ومارتن لوثرآنج معًا  ·

أنا معك ىف شكرك للشعب األمريكى، وهلذا اجلانب من ·
ولكن ألا دولة مؤسسات وليست دولة حكم. الدميقراطية

الفرد، فال أعتقد أن سياسة أمريكا جتاه العامل سوف ختتلف
 .آثريًا، وال ننسى أن أوباما أول ما عني، عين يهوديا متشددا

 :حييى. د

النجاح مل يتحقق بعد، ولن يتحقق أبدا حتت هذا االسم ·
 .استمرار التطور، هى احلرآة والتصحيح و)جناح(

معك حق، مارتن لوثرآنج له وضع آخر، لكن آولن باول ·
آان شريفا ىف حرآته األخرية، ومع ذلك أوافق أنه ال يصل إىل

 .مرتبة مارتن لوثرآنج

أرجو أن تتذآر أيضا أن عدد األصوات الىت حصل عليها ·
ملاآني، يعىن اجلولة% 48تقريبا، ىف مقابل % 52أوباما آان 

 لقادمة ليست بعيدة،ا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   3424



 21I11<I2008א – אא

 .لكن الشكر واجب بقدر ما احلذر واجب ·

 حممود حممد سعد. أ

اختلف ىف أن تنبوء صالح جاهني بفوز السود ىف االنتخابات
األمريكية ميكن أن يقال عليه إبداع، فاملعروف أن دوام احلال

 .من احملال

الدميقراطية تصحح أخطائها بنفس اآلليه، لذلك ال جند
خطاء ىف الدول الدميقراطية، طويلة األمد على عكس الدولا

 .فاألخطاء تستقر راسخة سنني عددا) مثل مصر(النامية 

 :حييى. د

يا أخى صالح جاهني مبدع متعدد التجليات ىف آل ما حاول
 ،!!)إال التمثيل(

مث من قال أن التنبؤ إبداع، أنا مل أقل هذا، آل ما 
اإلبداع هو تنبؤ تلقائى وليسقاله ىل يوسف إدريس هو أن 

يرى"العكس، مث إن اإلبداع اليقصد التنبؤ ىف ذاته، اإلبداع 
فيبلغنا عنه، وعلينا حنن أن حنسن قراءته" اآلن"القادم 
 .لنكمله

أما أن الدميقراطية تصحح أخطاءها فهذا وارد، لكن ذلك
 ليس بالضرورة هو القاعدة، إال على مدى زمن طويل جدا،

مث إىن أرفض قولك أننا ال جند أخطاء ىف الدول 
الدميقراطية، ألنه إذا مل يكن هناك أخطاء، فماذا نصحح؟ أعىن

 ماذا يصححون؟

 مروان اجلندى. د

أتفق مع حضرتك على أننا جيب أن نتحمل مسئولية
التفاؤل، ولكن الصمت الرهيب الذى حنن فيه ذآرىن مبثل شعىب

 .. أو رمبا حكمة ال أدرى، وهى

 ،"حاجة جتن اجلن، وتشيب األقرع، وتضرس األهتم"

 "الصمت: "هو ده رد فعل اللى احنا بنعمله ده

 :حييى. د

 ال أوافق متاما

 .أرجو أن تقرأ ردى حاال على آرمي قبل ذلك بقليل

 هالة محدى البسيوىن. أ

أنا مع حضرتك ىف أن املبدع ممكن يشوف حاجات قبل أن حتدث
 .الثابتةبقرون نظرًا لنظرته 

هو أنا ما ليش ىف السياسة بس عندى حتة تفاؤل من توىل
أو أنه يأخذ باله من" تغيري"أوباما احلكم، ممكن يكون فيه حتة 

 .الدمار اللى عمله بوش قبله، بس برضه خايفة من التفاؤل ده

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــ"  يــــوميــــــــا "   3425
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 :حييى.د

 من قال أن املبدع نظرته ثابتة؟

 .برجاء قراءة ردى السابق على حممود حممد سعد

 حممد امساعيل. أ

حنا حانعمل إيه واحنا مفيش عندنا ال أبيض وال أسودإ
 ومني هيعمل الرّجة؟

 :حييى. د

 حانعمل اللى ربنا حاحياسبنا عليه؟

 وال إيه رأيك؟

 )وانا(هو انت " الرجة"واللى حايعمل 

 .واللى ما يعملش هو اخلسران

 حممد إمساعيل. أ

 : وصلىن

 احللو ىف الشباب ىف إنه بينفذ نصيبنا ىف النجاح، ·

 الشكر هلذا اجلانب من الدميقراطية ·

 الشكر للشعب األمريكى ·

 . دور املبدع ىف الرؤية ·

 :حييى. د

 .يارب يفضل لك، ولنا، ما وصلك

 عماد فتحى املغرىب. أ

 ال أعرف هل ما وصلىن هو صحيح أم ال

)األمريكى(هى قدرة شباب هذا الشعب : ولكن اللى وصلىن 
ىف التغيري، وممارسة هذا احلق بغض النظر عما إذا آان سيكون

 :ىف هذا تغيري حقيقى أم ال؟ وطرح ذلك تساؤال

مىت أستطيع ممارسة هذا احلق حىت لو مش حايبقى فيه تغيري
 .حقيقى والزم أبقى متغاظ قوى

 :حييى. د

،"من طلب شيئا وجده): "اللى حبق وحقيق(تقول العرب 
سوف منارس هذا احلق حني نطلبه، مبعىن أن ندفع مثنه) وأنا(أنت 

 .أوال بأول، حىت جنده

 نرمني عبد العزيز. د

 عندى رؤية أخرى ألوباما فهو عند الكثريين ومنهم أنا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   3426
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مبعىن أىن مل أر فيه".. أمل ىف التغيري ىف االجتاه اإلجياىب"جمرد 
 .الزجنى ومل أرى فيه تاريخ العنصرية، هو فقط أمل

 :حييى. د

أملنا -آشخص–فلنحافظ على األمل حىت لو خيب أوباما 
 ).السبت(أوصيك بقراءة يومية الغد (فيه، 

 إسالم إبراهيم. د

حييى االعتمادية على جناح شاب أسود البشرة،. يا د
، فهىوالتفاؤل املفرط دون عمل، يدل على الكسل والغباء
 . جمرد بداية وفرصة لو مل نغتنمها لن يكون لنا أى فرصة

 :حييى. د

 !!وهل أنا قلت غري ذلك؟

 إسالم إبراهيم. د

العباقرة هم فقط من يكون هلم مثل هذه البصرية ولكن ميكن
 .أن تكون الدالئل وتكرار التاريخ له دخل ىف ذلك

 :حييى. د

هذه الكلمة أنا ال أتكلم عن العباقرة، مل أعد استعمل
 .آثريا، أنا أتكلم عن اإلبداع واملبدعني

إبداع الشخص"واهتمامى يزداد أآثر فأآثر مبا أمسيه 
 .، ىف احللم وغري احللم"العادى

 هاىن عبد املنعم. د

أرى أننا شعب خامل خامد، معتادين على مستوى منخفض من
املعيشة، فاقدى الرغبة ىف النهوض نتعامل مع اآلخر على أساس

 .عالقة االعتمادية، فربنا يسرتها

 :حييى. د

 !!!أهو إنت

 ما هذا يا أخى؟

 ...عيب آدا

 !!!.وقاعد ليه؟

**** 

 "احلرية اخلالقة واملعلومات الناقصة" )11(استشارات مهنية 

 طه رمحاىن. أ

العالج اجلمعى هو اللى آنت باحبث عنه بعد اربع سنوات من
  العالجات واملستشفيات وآذا البحث عن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيار إصد(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3427
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هاله فخرى ىف احلمد هللا اىن حصلت عليه عند الدآتوره
  اإلمارات عندنا

آنت العب معاها اللعبه دى، خليىن اقول لكم جتربىت
 :معاها

  املكونه مع بعض آنا جالسني مع اموعه

آان املوضوع ان واحد من املوجودين تعّرض للدآتورةاملهم 
  هلا دآتورة انىت حلوة آثري وقال

هبا فالدآتورة سألتنا يا مجاعة لو حد تعرض الهلكم
 الطريقة شو تسوى؟

 "أضربه"جبد جبد انا آانت اول مره استخدم الكلمه 

  "هأضرب: "مصاب بالفصام يقول  اتفاجت إن واحد

  ةانا ِطلعت مىن بصعوب

  ةبعدها حسيت براحة شديدة صراح

 وآان فيه موقف ثاىن 

 انت حتب اهلك) زميل ىف اموعة: (طه: يا: املوضوع إن آان

 " ....أنا راح احب اهلى حىت لو: "قول

يا دآتوره انا احب: "قلت) ملا جه على الدور(فانا 
 "اهلى حىت لو عاملوىن آإىن طفل

  "ما عملوىن آاىن آبريانا احب اهلى حىت لو : " يا حممد

 "لاهلى حىت لو مزحو مزح ثقي انا احب: "يا دآتوره ساره

 .فكثري ارحتت من اللعبة

 :حييى. د

 يا خرب

 !!!احلمد هللا

هالة فخرى بالذات. تصور يا طه أنىن آنت أتصور أن د
تتبىن ما تعلمته معى من خالل عام آاملآانت آخر من ميكن أن 

من التدريب ىف قصر العيىن، مث ها هى تروح متارسه بعد سنوات
 .احلمد هللا!!! ىف بلد غريب هكذا

أرجو أن تبلغها حتياتى وشكرى، مع دعواتى لكما وللجميع
 .بالتوفيق

**** 

 !مادام األمر آذلك".. ما ال حيكى لزوم"

 رامى عادل. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3428
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  احد؟ وما لزوم اإلنصات؟ ان حيضرك:رامى

  .مراوغه حمسوبه للتطلع:حييي.د

   .ان يراقبك احد شيء ممل ايضا:رامي

  لوخبأنا آل شيء؟ ما لزومه؟ وماذا:حييي.د

 فال تكون حقيقتنا, البديل ان يكون سرا: رامى

فال نسهى, َغمض اخلبث وجب ان حنميه جبفوننا إن: حييى.د 
 اليس آذلك؟ . عنه ابدا

 .آما حلى فريوق اجلو: رامى

 . فللحيطان آذان, ال لزوم ان حنكى آل شىء: حييى.د 

   احلكي؟ اتقوى ان تقاوم:رامي

 الشىء لزوم الشىء: حييى.د

 :حييى. د

 ! أقسم باهللا أنك يا رامى تقولىن ما ال أقول

ماذا أفعل لو تصور املتعجل من األصدقاء أنه حوار حقيقى
 بيىن وبينك؟

 !رمبا يكون أفضل

 !!اهللا يساحمك

 عبده السيد على. أ

ألىن حاسس إىنامسح ىل أن أخرج عن االلتزام بقواعد التعليق 
عاوز اآتب وآمان أعلق على يوميتني ىف ورقة واحدة، الورقة

ويومية تعتعة، حاسس) لزوم ما ال حيكى(السابق ذآرها أعاله 
 إن جرعة الكشف زيادة، ومش عارف أمسك حاجة،

، فهمت حاجة، أرجع أالقى حاجة"هو ده"آل ما أقول  
تري سواء ىف، أرجع تاىن، وده بيحصل آ"أل مش هو ده"تقول 
 "اإلبداع الشخصى"أو " التعتعة"أو" اإلشراف عن بعد"فهمى 

 الدنيا جوايا مش مرحية،  

 بصراحة اجلرعات زيادة قوى، 

 :والغريب إن املقاومة ىف قراءة اليومية قّلت

...... 

باهللا عليك قوللى إيه ذنىب إنك تبوظ ىل أملى ىف فوز 
ن الفرح، وأن الكرهأوباما، وإىن أبقى مصدق إن احلزن أهم م

احلقيقى تعبري عن احلب وإىن مثاىل زيادة، وإىن مسئول عن حاجات
 آتري سواء عندى أو عند الناس، 

  
 اويـــــــــالرخـ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3429
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 واهللا واهللا اجلهل فعال نعمة 

 .ربنا يساحمك

 :حييى. د

آم الصدق الذى وصلىن من تعقيبك! يا عبده، يا عبده
ك،واحتجاجك ورفضك، وقبولك، وحرآتك، وترددك، واهتزاز
 . ورجعتك، وإصرارك ومثابرتك، فوق ما آنت آمله طول عمرى

. لست آسفا، وسيساحمىن اهللا على زيادة اجلرعة، وأحيانا على ختفيفها

 ما رأيك؟ 

دعوة بسيطة: مثل ما جاء ىف تعقيبك(أردد ساخرا 
يا ربنا، أِدم علينا.. يا ربنا : "تقول) ابتدعتها شخصيا

 "نعمة العمى

لفرط حبه -سبحانه –اهللا أال يستجيب وهو  وطبعا أدعو
 .لنا، وثقته فينا، ال يستجيب

 ناجى مجيل. د

بالرغم من أىن عارف أن حضرتك غري حريص على أىن أفهم، إال
أىن أحب أن يوصلىن شىء، وقد جاهدت حىت رأيت حتمل الغموض

 .والتظاهر جنبا إىل جنب مع عدم الفهم

 :حييى. د

 آله متام

**** 
 )1(!!! أن متأل الوقت مبا هو أحق به.... 

 مدحت منصور. د

أن متأل الوقت مباهو أحق ولقد فعلت حضرتك بتأجيل موضوع
فأنا أعلم عندما ترى اهللا يف, وسفرك لألسكندريةاألمل  احلق يف

ستأتي لنا بفكرة جديدة أو البحر بالعني اليت حباك هبا
أنت, موضوع جديد موغل يف القدم حنن يف أمس احلاجة إليه

 .الترتاح ولن ترتاح

عندما أقول هذا الكالم بتلك الثقة أشعر وأنين قد جننت
-مفيدة يل ولآلخرين ) احلالة(أرى هذا اجلنون أو تلك  ولكن
 )يعلمون ياليت قومي. (-رمبا

 :حييى. د

 يارب سرتك 

 .احلمد هللا

 مدحت منصور. د

 عن قولك أو تساؤلك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3430
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وقد بدأت الربع األخري من أى األمور أحق أن أمأل هبا وقىت"
 "قرن من الزمان؟

... 

سؤال صعب  إيه ألنهاقولك  واهللا يا دآتور حييي ما ىن عارف
 , وغالبا مش حتالقي له إجابة

انسي السؤال ده، واعمل ايل بتعمله آل...أقول حلضرتك
 ...يوم، ويبقي هو دا األحق انك متال بيه وقتك

سكتها اوتوماتيكى، ولو بصيت لرجليك عارفة" ذاتك"
 .آمني...الناس ربنا ينفع بك...تقع

 :حييى. د

مجال.رىب وعند االبن الصديق د دعىن أستشهد بك يا مدحت عند
الرتآى، وعند آل من حيبىن فينصحىن أن أتوقف وأنا واثق أن رأيك

 . هذا سيشفع ىل عند رىب لو ثبت أنىن أسأت ترتيب األولويات

 رامى عادل. أ         

,بإطالق سراح الفكرة, وآالم بالتجوال مرورا بآمال
 فال. ودمج املصارحات, بطرح املسبقات, باجلمع بني االضداد

مصافحة, ناعته املوىل بالسروج, تتوقف احلكمة عن النضوخ
مغلفا, وغروبا شاهقا منحدرا استلهاما مفاجئا،,ونقال عربا
,املمتده يا سفوح الصخر, وسرابا عالقا يدمي, باألحايني

ار ضياؤكص, ابالغة انت, اقدميه, بادىل شرخى اللجوء
معادية التواىن املفاخر, منحناه أماسى الفجور اآلتيه

  وأمسح بالتفرج املتهدل, أدانيه

 :حييى. د

 املساحة زادت بالنسبة لك يا رامى

 لكن أنا موافق 

 من يدرى

 فهل من معرتض؟

**** 

 والقانون اجلوهر, احلارس القشرة

 هالة منر. أ

 :بعض ما حترك مما حترك

استحضرت جامد قوى حجم األمل واحلسرة واألذى الّلى آنت
باعيشهم ّملا تسمح القشرة لآلخرين مش بس إم يشوفوا اللى

لكن أآرت إم ما, ماقدرتش أستحمل شوفانه وقبوله ومواجهته
 من أصله أو يشوفوا اللى تبعهم أآرت وأنا اللى يشوفوش 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3431
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ساعتها باشعر خبنقة ووحدة وقهر ورعب, مسئولة رغم أعذارى
وضعف وعدم أمان بيضطّروىن النهاردة إّنى أحاول السعى

 .وأغامر ببعض التنازل والكشف لعل وعسى

 :حييى. د

 !!!ما هذا يا هالة

 آفى يا ابنىت أمل وحسرة وأذى 

 وقهر  مث خنقة ووحدة

 "طز فيكى"

 هالة منر. أ

هو مش ساعات برضه الواحد بيضّطر إّنه يتنازل ىف جو غري
 وينفع يلمها أو يرجع ميكن أمجل؟ , مالئم وخبيث وخمادع

مش عارفة ليه افتكرت فجأة مقولتك إن الواحد ما
 .بيتغريش باختياره لكن بيكمل الطريق باختياره

 :حييى. د

 هكذا أحسن 

وال يكمل الطريق إال: "أذآر أن نص قوىل ىف حكمة اانني هو
 ..."باختياره،

وهو قريب مما تبقى معك، لكنىن بصراحة أحب هذا التحديد
 .بألفاظى أآثر

 هالة منر. أ

رغم اجلو غري املالئم(هو أنا ّملا باْتوّرط أو بوّرط نفسى 
ى وعنهم؟بابقى مراهنة على إيه؟ إّنى أتوجد غصنب عّن) آثريًا

إّنى أحاول صحصة احللو الّلى ّىف؟ إّنى وإّنهم حمتاجني نتونس رغم
املكابرة واخلوف؟ إّنى ُأرهقت من آرت التحجيز واملعافرة وجت ىف

مش.مش متطمنة؟..اآلخر على دماغى؟ إّنى مش راضية؟ 
؟ إّن أزايد.؟ إّنى أتعاجب بروحى.؟ إّنى أبقى أجدع..فرحانة

إّنى مارآنش على أمهية القشرة..ى أآمل؟إّن..عليها وعليهم؟
إّنى أتعشم ىف دورى ىف خلق جو مالئم وصحبة أقل..واسوق فيها؟

 ؟ إنه ينفع ده آله وغريه؟..خداعًا

 :حييى. د

 أيوه، ينفع ده آله

 .وغريه
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