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 :مقدمة

)التدريب عن بعد(ترجح آفة مناقشة احلاالت واإلشراف 
فسيةأآثر فأآثر مع رجحان جرعة املادة االآلينيكية الطبن

املرتبطة بثقافتنا اخلاصة، مع غلبة مدرسة العالج التكاملى
 .ىف أغلب األحيان

–ومع األحداث األخرية املفجعة ىف غزة، يصبح األلزم فاأللزم 
–بعد األمل والتعليق والبكاء والصياح واالستغاثة والشجب 
يصبح األلزم فاأللزم مواصلة معارك احلياة واملوت ىف آل موقع

 .جتاهىف آل ا

 .ونرجو أن تكون مثابرتنا هذه بعض ذلك

**** 

 )28(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 هل حيدث حتسن هبذه السرعة؟

 مدحت منصور. د

فرض هل تكون فرصة االنتكاسة أآرب مع التحسن السريع على
 أنه حتسن حقيقى؟

 :حييى. د

 :يتوقف هذا على نوع التحسن

باستعمال مزيد من" هربا فيما يشبه الصحة"إذا آان 
امليكانزمات، فإن االنتكاسه حمتملة ليس فقط مبثل املرض األول

 .إمنا ىف صورة أى اضطراب آخر حسب الظروف التاليةو

أما إذا آان التحسن السريع هو نقلة منائية آان املريض
مستعدا هلا، فجاء العالج القصري يتممها أو يسمح هبا،

 فاالنتكاسه أقل احتماال،

وآل هذا آان واردا ىف الرد ىف سياق اإلشراف آما جاء ىف 
 .النشرة
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 نرمني عبد العزيز.د

ألىن شاهدت مثل هذه احلاالت الىت عندما أعجبتىن احلالة آثريًا
تشعر باألمان والتسامح مع املعاجل فورًا يهدأ آل شىء
وتستطيع أن تكمل اخلطوة األخرية ىف العالج أو زى ما بنقول

 ".بْتَتلم بسرعة"

 :حييى. د

، وجائز استعماله ليس"بتتلم بسرعة"مجيل تعبري 
–جبمال –تلم يستعمل بالضرورة مع وجود الفرآشه، ألن تعبري ي

ىف احلياة العادية، وأنا أحب أغنية من بلدنا ال يعرفها
 " يا غصن البان.. اتشعطر وانا املك،"الكثريون تقول 

 حممد املهدى. أ

هل هناك معايري تستطيع هبا أن تعرف على وجه التحديد ما
إذا آان حتسن املريض هو حتسن ِفعلى ومنائى أم أنه حتسن زائف؟

 .و اإلفادةأرج

 :حييى. د

نعم، لكنها معايري إآلينيكية غامضة عادة، إن املعايري
مثل اختفاء األعراض أو العودة للعمل، أو(السلوآية 

وحدها ال تكفى للتمييز ىف هذه النقطة) التفاهم مع احمليطني
بالذات، املعايري الىت تسأل عنها تظهر أحيانا ىف أوصاف

أصبح أقرب، أصبح أآثر نضرة،"يض املر: عادية حني نقول مثال
أصبح أحسن استماعا، أصبح مشارآا إجيابيا ىف آذا أو آيت،

آل هذه املعايري هى الىت. زادت مبادراته أو طالت مثابرته
 .تصف التحسن احلقيقى أآثر وهى ال توجد ىف التحسن الدفاعى

 حممد املهدى. أ

ريع ىففإننا جيب أال نقلق من التحسن الس: وعلى ذلك... 
بعض األحيان وأال نشكك فيه على طول اخلط، بل علينا أن

 .نفحصه بعناية ودقة

 :حييى. د

 نعم

 نعم

 عماد شكرى. د

رمبا(هل توجد عالقة بني حضور اجلنس والدين مبعناه احليوى 
 .والتحسن السريع ىف هذه احلالة) الفطرى

 :حييى. د

اج آتاباآسف ألن صياغة سؤالك وصلتىن صعبة جدا، فنحن حنت
وليس فقط" (حضور اجلنس مبعناه احليوى"بأآمله لنفسر تعبري 

 حضور الدين "ورمبا ليس أصال ممارسة اجلنس، أما ) ممارسة اجلنس
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مشتمل أصعب وأصعب،/معرىف/فهو توجه وجداىن"مبعناه احليوى
هنا ال تزيد األمر وضوحا، وميكنك الرجوع إىل" الفطرى"وصفة 

الفطرة،( 2007-11-4حماوالت تعريف الفطرة ىف يوميات نشرة 
عن الفطرة واجلسد(2007-11-6، نشرة )والقشرة واالنشقاق

ال ميكن احلكم) وغريها(مثال، وىف هذه احلالة  )وتصنيم األلفاظ
على أى من ذلك إال بعد فرتة طويله وحمكات دقيقة، ونقد

 .تمرمس

 نعمات على. د

هل عمل املريض آمؤذن هو الذى آان حيميه طوال الوقت من
 !!اإلحساس بالذنب

 :حييى. د

 .ال أظن، بل لعله آان أوىل أن يشعره بالذنب

 حممد إمساعيل.أ

معرتض إن ليه حضرتك اعتربت السلوك اجلنسى مع احليوانات
دلوقىت مشعادى عند الفالحني، أنا معرتض على ده؟ ده أنا حلد 

 عارف أقبل املمارسة املثلية، حاقبل ده؟

 :حييى. د

أنا مل أعترب ذلك أمرا عاديا مبعىن أنه شىء سليم أو
مسموح به، ولكن مبعىن أنه أمر متواتر وليس نادرا آما نزعم

 ىف ظاهر أحاديثنا،

ولك آل احلق أن تعرتض آما تشاء، لكن عليك أن تتذآر أنه
لتباشر بنفسك هذه الظاهرة لتعرف ما رمبا مل تتح لك الفرصة

جيرى فعال، أما عدم قبولك املمارسة املثلية فأنا مثلك ىف
ذلك، ومازلت أتابع زيادة انتشار هذه الظاهرة ىف الغرب

وال أفهمها بدرجة آافية، وقد أفهمها يوما) وىف التاريخ(
 .ما، من يدرى؟

 حممد إمساعيل.أ

، هى جامدة جدا12-27أنا قرأت التعتعة بتاريخ  -
وعجبتىن آخر حاجة، بالذات املقارنة بني مظاهرات الهور

 .ومظاهرات نقابة الصحفيني

 .آما وصلىن التخوف من الفرحة ومتفق جدًا مع حضرتك -

 :حييى. د

أشكرك، ألن الكثريين مل يستطيعوا أن يتحملوا القبول
 .والرفض معا، مع أن آال منهما تكمل األخرى

 ى هالة محد. أ

حاسه بالتناقض الفظيع بني تاريخ هذا املريض اجلنسى
 وظيفته آمؤذن، أشعر بلخبطة جواياامللىء وبني متسكه ب
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 :حييى.د

أظن أنه آان هناك تصاحل بينه وبني تارخيه وبني وظيفته
هذه، وىف حدود املادة املتاحة مل يلحظ املعاجل، وال َذآر املريض،

ه اجلنسىما يشري إىل أى شعور بالتناقض داخله، آما أن تارخي
امللئ، هو ملئ ال أآثر، سواء آان هذا امللء خياال أو واقعا

 .نسبيا أو آليا

أن التناقض آان –مثل املريض  –أنا شخصيا مل أشعر  
 .موجودا وفظيعا آما وصلك

 هالة محدى. أ

أنا برضه لو مكان الزميل املعاجل آنت حاختض من التحسن
س فيه حاجة آدهالسريع ده، آنت حاسة، إن فيه غلط، ب

وصلتىن من آالم حضرتك إنه فعال ماصدق لقى العالج وشبط فيه،
 .وعشان آده منتظم على العالج

 :حييى. د

هذا ما تصورت أنه التفسري األقرب، برغم غرابة سرعة
 .التحسن

 رامى عادل. أ

إذا تسامح اآلخر، وتلطف، يهون آل صعب، ويرتاآم رصيدا
النوايا ا اشتياقا جارفا فال ختتيبءحى من املشاعر، مث يأسرآم

سالكني طريق املشاق معا بيسر، وقلبكم معلق، نابض، مشمس،
الورد متأل جوارحكما، برغم الندوب فتذوبان مثالة، ونكهة

 !وبرغم النزف

 :حييى. د

 ما أحلى التمىن

 والشعر

****** 

 الذراع واحلزام: يوم إبداعى الشخصى

 طلعت مطر. د

مل أجد أحدا يشارآىن األمل هذا اليوم إال هذه اليومية حىت
 اتصلوا ىب هذا أنىن حسبت الناس قد ماتوا، فكل الذين

الصباح مل يذآروا شيئا عن املوضوع وآأن ال موضوع أصال وإمنا
ختصهم أو آيفية قضاء ليلة رأس أمور آانوا يتحدثون إما عن

االآرب وأصابىن صداع شديد وحزن فادح وشعرت باحلنق. السنة
حينما قرأت أن الواليات املتحدة تناشد محاس التوقف عن إطالق

وللمرة األوىل أشجع املظاهرات مع أىن ال أومن هبا ..!الصواريخ
ولكن ما الفعل؟ ألديك وأحسبها تفريغا وبديال عن الفعل،

 إجابة يا أستاذى العزيز؟
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 :حييى.د

 !؟!أين أنت يا طلعت

 مل أعد أرحب باألمل لألمل

 وال أرى جدوى للمظاهرات، لكنها ضرورية للتعبري وليس للتفريغ

الفعل جار على مستوى التحضري إلنقاذ البشرية عرب
التواصل اجلمعى التحىت، ولعله جيرى أآثر ثورية على مستوى

ر خشية من أى تغيريالتغيري األقرب واألجنع، مع أنىن صرت أآث
 .سريع مل نستعد حلمل مسئوليته بالقدر الكاىف

 حممد سيد. أ

سوف أجد آنت اعتقد أنىن   يااااه آل هذااحلزن آل هذاالعجز؟
عندآم ما يطيب خاطرى ويدفعىن للتصاحل مع نفسى أو على االقل
التماس العذر هلا على سلبيتها وعجزها لكنىن وجدت قلبا مكلوما

 . بالربود آما أصابت غريه تسطع السنون ان تصيبهجمروحا مل 

 سيدى هل هؤالء ارمون بشر؟

 قادتنا دم أم ماذا؟ هل ما جيرى ىف عروق

 اخريا هل لنا عذر؟

 هل سنظل نتفرج؟

 ماذا نفعل؟

 :حييى. د

 طلعت مطر. عندك حق، برجاء قراءة آخر ردى على اإلبن د

،ومعاوقعه على آل واحد أن يفعل آل ما يقدر عليه ىف م
 ، ودائما وغدا اآلن

 .أما ما ينفع الناس فيمكث ىف األرض

 مدحت منصور. د

من سبعة وستني إحساس بالقهر باخلوف بالسحق يرتاآم وتأتى
مصائب فلسطني والعراق ليرتاآم إحساس آخر بالعجز، وآهة خترج
ذليلة يرهقها العار وأشعر بالنار نار العجز، خترج أنات

 ة إىل أينصيحات استغاث

أشعر أىن ىف عامل من األموات خونة مزايدون مضللون وأنا منهم
الشحاذون العولة وأنا أنا معهم بل أنا هم، طابور من العجزة

 منهم و جترى دموعى طز و لكن انتظر ها أنا أملح ابتسامة
بداخلى آأىن جنم بأحد األفالم آأىن أحبث عن تصفيقة داعرة، أمل أقل

نا آلهم ماذا فعلت وماذا أفعل خشيت العصاأ لك انا هم بل
جريدة ورأيت مانشيتات والتعليق والنفخ فلم أستطع أن أقرأ

املذحبة فتجاهلتها ومل أفتح إذاعة أو تلفاز خشيت على أعصاىب
الرقيقة أن هتتز بل خفت من مزيد من العجز هربت من العجز

 .النذالة بالنذالة والتواطؤ مع
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 :حييى.د

أرفض جلد الذات هكذا، برغم صدق صراخك يا مدحت إال أنىن
 .هذا أدعى ملزيد من العجز

 .ال

 أسامة فيكتور. د

لألمل فائدة وللكتابة فائدة ولكىن أخاف عليك آثريًا من
نعم أنت مسئول وأنا.. حتميلك لنفسك مسئوليات صعبة جدًا

مسئول وغرينا مسئول، ولكن أشعر وآأنك حتمل نفسك وحدها
لىت آتبتها أنت ال تعىناملسئولية آلها رغم أن العبارة ا

آان ساعتها جيرى حوىل ما ينبهىن إىل احتمال مشارآىت: "ذلك
 ".جمرما مسامها

فلو مسحت هون على نفسك قليال لصاحلك ولصاحل مرضاك
 .ولصاحلنا، حفظك اهللا ونفع بك

وعندما استكملت قراءة باقى املقال النصف األعلى من
 .اطمأننت عليك ومحدت اهللا) 2(صفحة 

كرًا لعبارتك الىت آنت أحبث عنها طيلة حياتى السابقة، وعندماش
آانت تدور خبلدى دون رؤياها ىف صدور الناس آنت أظن أىن وحيد وجمنون

 ): تعريف اجلنون هو الشذوذ عن القاعدة أو عن مجوع الناس(أيضًا 

 :حييى. د

 لست وحيدا وال عاجزا، احلياة فعال تتجدد –هكذا  –أشعر أنىن 

–القتل البشع ال يستطيع أن يوقف استمرارها، فهى هذا 
 .قادرة هتدر دائما باخلري املتولد إىل األحسن واألرقى –احلياة 

 .أما تعريفك للجنون فأنا أتفق مع بعضه، لكنه ليس آل شىء

 عماد شكرى. د

مثة أنواع من املوت، ذاك الذى تتولد منه احلياة وهو"
وموت آخر يبقى ىف القاع." ...الذى يؤلف بني الفرد وناسه و

 .مزيج من العزلة، والكراهية واحتقار اآلخر

 :حييى. د

 .هذا صحيح

 عمرو حممد دنيا. د

مل أعد أحتمل أن أرى أو أمسع أو أقرأ، فعال آفاىن، مل أعد
أحتمل، رمبا آان هذا هربا أو يأسا، ورمبا آان قرفا وغما

ق اجلمال ووأدما هذا الذى جيرى من قتل وتدمري وإفساد وسح
الرباءة ومسح اإلبتسامة، أنا مذهول لعدم استطاعىت فهم ما
حيدث فعال مش قادر أتصور أن فيه دافع لكل ده مش فاهم فعال،

ياريت تفهمىن يا دآتور حييى إيه اللى.. فيه حاجة غلط
 ..!!بيحصل ده؟ وليه؟ وإيه إللى وراه
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 :حييى.د

ليس املهم أن نفهم، املهم أن نفعل، وأنت قادر على ذلك،
 .أنا آذلكو

**** 

 2008-12-26: بريد اجلمعة/حوار

 زآريا عبد احلميد. أ

 الىت خلخلت حالة) االنسان والتطور(شكرا هلذه النشرات 
الىت أجرب -خارج الزمن والتاريخ تقريبا -والعيش   العزلة

وشكرا. يها العبد هللا من جراء الظروف العامة املذآورةعل
على هذا الزخم، والعوامل -جمددا وآسف لندرة تعليقاتى 

لكون -املبهرة الىت تدخلنا اليها هذه النشرات التطورية
 .من آمبيوتر شخصى مداخالتى تتم من حمالت النت أى ليست

 :حييى. د

 العفو

احلاسوب الشخصى فقدأدعو اهللا أن تتاح لك قريبا فرصة 
 .آاد يصبح مثل القلم اجلاف

 زآريا عبد احلميد. أ

ما ذآرته يا دآتور حييى من استشراف لغد مأمول وآمال
على ختليق املخ-تطوريا -جليلة ىف أن تغدو شبكة النت قادرة 

استيعاب االجنازات السابقة من العاملى اجلديد الذى ميكن له
جديد وجليل لكنه خميف آذلكحضارات وثقافات، وبقدر ماهو 

حىت -أن أمريكا هلا اليد الطوىل  -آما هو معلوم لكم –لكون 
خاصة مع توىل قيادهتا من هم على على هذه الشبكة -االن

 .بوش  شاآلة السيد

الشيطان األآرب آما ذآر وأظن أا ىف هذه األحوال تغدو
وم، وخبصوص ماالي رمحه اهللا ولريمحنا اهللا آذلك من هذا) اخلوميىن(

)واالجتماعية االقتصادية(ذآر عن تأثري ظروف العوملة العامة 
 على املرضى النفسيني، تذآرت مجلة وردت على لسان الراوى ىف

املرآيا ىف واحدة من تعليقاتة اخلامتة) احملفوظية(الرائعة 
املوجزة لوجهة نظره ىف الشخصية املعروضة مفادها أن اخلارج

يساعد آثريا على  إذا صلح) املشار إليهاالظروف العامة (
وهو ما بات عسريا على ما أظن ىف مصرنا) النفس(صالح الداخل 

 ).حمروسة(يبدو مل تعد  اآلن الىت على ما

 :حييى. د

أو حىت علمى،) تكنولوجيا(أوافقك على أن أى إجناز تقىن 
ميكن أن يستعمل ألغراض إجيابية آما ميكن أن خيدم أغراضا

وسلبية من أول تفتيت الذرة حىت اهلاتف اجلوال، الذى خبيثة
يهمىن هنا هو فكرة تنامى الالمرآزية، مبعىن أننا، أنت وأنا

 شرآات ) ورمبا بالرغم من(نتواصل اآلن دون إذن  –مثال  –
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الدواء ووزارة اإلعالم ومنتجى أفالم هوليود ىف وقت واحد،
أما من الذى سرتجح آفته ىف النهاية، فنحن وشطارتنا، أرجو

 .قرأ يومية الغد السبت، ففيها تطوير لنفس الفكرةأن ت

 مدحت منصور. د

ألمر ما باعت املرأة(تعليقا على ما جاء ىف التعتعة 
يبدو أن املسألة بسيطة، ميكن، آل مكتتب...) مقشورا  مسسما

يصبح مالكا، عشان يتصرف ، جنيه 400ياخد أسهما حبد أقصى 
له، يا إما يكمل،فيهم حايعمل آود ىف البورصة، تيجى رج

يشرتى ويبيع وده مهم علشان رؤوس األموال األجنبية يعىن
يا إما تتلعب لعبة ينخفض بتتحكم ىف البورصة بشكل آبري، 

 سعر األسهم والناس دى غشيمة يبيعوها بأى سعر ويلمها منهم
 . صناع البورصة املليارديرات و بعدين سعرها يزيد تاني

 :حييى. د

 .م حاجه ىف آل هذا الذى جيرىواهللا ما أنا فاه

إيش حال خالىت هندية، وأنور ، وأم حممد، وأبو امساعيل،
 .مثلى" سهم اهللا"وآل من له أسهم، أو حط على فهمه 

 حممود حجازى. د

احلمد هللا له ما أخذ وله ما أبقى، نسأله الصرب، مل أجد إال
 .آالمك أستاذى ألرد عليك به

آخر، آنت دائما أراكاليوم رأيتك إنسانا : أستاذى
العامل احلكيم املسيطر واملتحكم ىف آل شىء وآل شىء لديه
مربمج، حىت املوت نّظرته وحاولت التصاحل معه، ولكن أمام ما
حدث رأيتك أستاذى إنسانا آخر، آنت أمجل وأرق ما رأيت ألىن

 .ألول مرة آراك إنسانا

 .لك أستاذى آل الدعاء، ولكل أهلنا ىف غزة

 :ىحيي. د

 وصلتىن رقتك أنت،

لكنىن فزعت للصورة األوىل الىت وصلتك مىن، أو عىن، قبل أن 
 )غالبا(ينكشف عىن غطائى هكذا، مع أنىن لست إال هكذا، 

 ماذا أفعل؟

 .احلمد هللا والشكر لك
**** 

 )120حلم (و) 119(حلم    ":نص على نص"ة النقاهة أحالم فرت

 )119حلم : (أسامة فيكتور. د

وصلت إىل احلياة ىف وقت ما ووقفت ىف الطابور غصبًا عىن،
وفجأة وجدت نفسى. ال أدرى! إىل أين؟... وسار القطار 

 .ومل أندم.. أختار شيئا ما بعد أن فاتىن قطار واثنني
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 :حييى.د

 !.ال تعقيب

 119حلم : رامى عادل. أ 

حم رجل ما الصف، فخلعت املرأة نقاهبا، مثواقت
وارتفعا ىف مشهد ال ينسى وبدون سابق إنذار سقط التقيا

الرجل وارتطم، ومل تأُل املرأة جهدا، فنزلت إىل األرض آى
 .بدونه تتابع رحلتها

 :حييى. د

يبدو أنىن فوت للدآتور أسامة معك يا رامى هذه املرة حىت
 .أبرر رجوعى إىل استثنائك

**** 

 !!احلذاء الطائر، والبصقة العاملية، ومسئولية الفرحة: تعتعة

 أسامة عرفة. د

 وما قولك ىف أمة سلبية تتوحد خلف فردتى حذاء ترقص
 حراك؟ وهتلل و تنزف الدم والكرامة ىف غزة بال

 :حييى. د

أرجو يا أسامة أن تقرأ النشرة ثانية، فأنا ال أتوقع
 .منك أنت بالذات هذا التقييم

 :بل من فرط غيظى

 .أرجو أن تقرأ النشرة مرة ثالثة

 "بال حراك"وأن تراجع تعبريك 

 .عذرا

 ناجى مجيل. د

بالرغم من استحقاق الرئيس بوش الضرب باحلذاء، إال: معرتض
ا، ذلك ألنه رد فعل متكرر من العرب حيثأنىن مل أفرح برشقه هكذ

يقتصر دوما على االستهجان والنقد وإلقاء اللوم على الغرب
دون التقدم لفعل يغري هذا الواقع املتخلف حضاريا، لقد

 .استكفيت ومللت من هذا النمط املتكرر اىل ما ال اية

 :حييى. د

قلتوهل رأيتىن يا ناجى حتزمت ورقصت فرحا باحلذاء؟ ماذا 
أنا حىت تعرتض، لعل اعرتاضك هو على القذف باحلذاء، وليس على
ما جاء ىف النشرة، مث أمل تنتبه أنىن مل أشاهد املنظر أصال
برغم مضى بضعة أيام على تكراره آل مخس دقائق ىف آل
الفضائيات؟ أمل يصلك موقفى من ذلك؟ مث إىن اجتهدت ىف حماولة

ال يقتصر على العرب ترمجة قذف احلذاء إىل موقف عام
 اخل، آيف مل يبلغك آل هذا،.. واملسلمني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3772



 I01I2009>02א – אא

 .أو دعىن ألوم نفسى رمبا مل أوضح موقفى بدرجة آافية

 مدحت منصور. د

حاولت أن أتظاهر مل أشعر بالفرحة، حاولت فلم أستطع،
هبا فلم تظهر، حدث غزو العراق أهانىن وآسر آرامىت وأشعرىن

وجه سيظل يرافقىن ما حييت أظن و أشعر أن احلذاء ىف بعجز
أن ميحو ما آان من الغزو بوش وإدارته بالكامل لن يستطيع

 وخلع رئيس دولة مل حيصل على حماآمة عادلة ناهيك عن توقيت
إعدامه والذى رفضه جالدوه أنفسهم حرآهم ما بقى هبم من خنوة
العرىب ىف معاملة أسريه متعللني بأن القانون العراقى مينع

يضغط الوغد ليجللهم بالعاراإلعدام ىف اإلجازات الرمسية ف
 .جمردا إياهم مما بقى هلم من الكرامة

 :حييى. د

، مث تشعر هبما ىف غزو67تشعر بالعجز واإلهانة يا مدحت ىف 
العراق، مث تتكلم عن حق صدام ىف حماآمة عادلة، مث حتتج

 .إلعدامه ىف يوم غري مناسب

 مث ماذا؟

 .يا شيخ 
 .مث ماذا؟

 مروان اجلندى. د

أشاهد حادثة احلذاء الطائر، ومل أسع لكى أنا مل
 أشاهدها، وذلك خوفًا من أن أحزن 

ولكن ألن يقف رد الفعل عند هذه –ليس على بوش طبعًا 
النقطة فقط وتتحول هى إىل آل املوضوع وننسى القضية

 .األساسية ومسئوليتنا احلقيقية

أعلم أىن مبسوط مما حدث ولكن خفت من عدم قدرتى على حتمل
 .سئولية فرحى وانبساطىم

 :حييى. د

وال أنا شاهدته إال مرة واحدة مؤخرا بعد آتابة تلك
النشرة، وقد فرحت أنك شارآتىن اإلحجام عن الفرحة، وأعجبت

 بقدرتك على االحتفاظ بشرف مشاعرك هكذا،

 أظن أن أحدا ال يصدقنا،

 .لكن هذا هو ما حصل 

 حممد الشاذىل. د

ارتكبه من جمازر وانتهاك ال حمدود مبا –أظن أن بوش : وصلىن
ال ميكن أن يرى االهانه من ضربه باحلذاء –لقيمه ما هو إنسان 

أآثر من جمرد نباح آلب، املشكله ليست ىف شخص بوش حتديدًا، فهو
لكن ماذا قد يكون الفرق مع من –غري مأسوف عليه–قد ذهب 

 .يليه؟ حنن السبب ىف أننا ال نستحق أن نعامل غري هكذا
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 :حييى.د

 ببوش مل يذه

 بوش باق ىف داخلنا

لوال أنه بداخلنا ملا حكم العامل هكذا بكل هذا القبح 
 .لكل هذا الوقت

 "هكذا"ال أوافقك أننا نستحق أن نعامل 

 " هكذا"ال أحد يستحق أن يعامل  

فنحن: نتحمل املسئولية، الجدال ىف ذلك، وعليه" هكذا"حنن 
ا والمشارآون فيما حدث، لكننا ال نستحق أن نعامل هكذ

 ".هو"

 ".باحلذاء"ال يكفى أن يعامل بوش هكذا 

هى جمرد صيحة هلا داللتها ال تستأهل الفرحة، وال تربر أية
 وقفة

 .وخالص 

 أمحد عثمان. د

متشابكة –تعلمت وتدربت ىف مدرستكم أن أرى األشياء معا 
رجم"بقدر ما يفتح اهللا على به، فأجدىن اربط بني ما حيدث  –

، وما أمارسه"املوقف العرىب اإلسالمى العام/نكبة غزة/بوش
يوميا ىف حياة أسرة، مريض ما، فأجدىن أآثر إصرارا على
مزيد من اإلجيابية هلذه املمارسة، وأنا مؤمن أن موقفى هذا
البد وأن حيدث فارقا إجيابيا ولو بعد حني، هذا ما وصلىن، وهو

 .ما أشارك به هذا األسبوع

 :حييى. د

 .اسا بك يا أمحد اآلنأنا أآثر ائتن

 رباب محودة. أ

 أشارآك الرأى ىف الفرحة باحلذاء الطائر مع أنه اغضبىن 

 ولكن سؤاىل هل هذه الفرحه مشاتة؟

 اعتقد ذلك وأرى أا ليست عيبا أو حراما 

ولكن اذآر أىن دائما ما أفرح الشياء ىف) مشاتة املظلومني(
دمري الربجني وماالنهاية تؤدى إىل عواقب وخيمة مثل فرحة ت

 .حدث بعدها من دمار

 :حييى. د

أنا ال أذآر أنىن ذآرت أنىن فرحت باحلذاء هكذا بشكل
 مباشر
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أظن أنىن ضبطت نفسى متلبسا باحتمال أنىن قد أفرح فرحة
 "تربير آخر"حبثت هلا عن 

 ال أظن أن فرحىت أو فرحتك، مشاته

 .احلذر من الفرحة السريعة املجهضة واجب

ا احلق ىف الفرح، على أنلكن ال ينبغى أن حيرمنا آل هذ
 يكون بداية الاية 

 حممد شحاتة. د

آثريًا ما أغاظتىن تلك الفرحة الزائفة الىت منارسها ليل
ار على مستوى األفراد واتمعات، وتساءلت عن سر سعادتنا
الطاغية بفوزنا ىف آأس األمم األفريقية رغم أنه ىف البداية

 ".ماتش آورة"والنهاية 

 :حييى. د

 ال ال ال

 أنا لست آرويا 

 لكن الفرحة بفوزنا بكأس األمم مل تكن رد أنه ماتش آورة

 ال ال ال 

 حممد شحاتة . د

 !هل حنن ىف أزمة حقيقية بسبب عجزنا عن الفرحة مبا هو أهل لذلك؟

 :حييى. د

 !رمبا

 حممد شحاتة. د

ال أريد أن أآون متشائمًا لكنىن تنبهت اآلن إىل: إضافة
 .نستطيع أن حنزن آذلك مبا هو أهل لذلك أيضًا أننا ال

 .أشكرك وأعتذر عن التعميم

 :حييى. د

 .عندك حق ىف االعتذار عن التعميم

 حممد املهدى. أ

املعتذر) اجلرسون(أعجبىن تشبيه موقف بوش بالنادل 
للزبون عن لسع لسانه باحلساء الساخن وآأنه ال يشعر بأية

طوال الثماىن سنوات، آماغضاضه عما فعله مباليني البشر 
تعجبت لضحكته الباردة الىت فسرها البعض أنه ال يعرف أو ال
يشعر باملعىن الضمىن وراء قذفه باحلذاء بل وآأنه يقول للعامل
أمجع أروىن ماذا بيدآم، أنتم ضعفاء عجزه حىت لو أردمت
إشعارى بفداحه ما فعلته بالعامل، فأنا لن أشعر،

 .دىوسأزيدتكم غيظا بتبل
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 :حييى.د

  الغضب غري فعل التغري،الغيظ غري

 .آمل أن تتسلسل مشاعرنا ىف االجتاه الصحيح 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا حاسه إن احنا بس اللى حاملني اهلم مما حيدث: وصلىن
 .ال أحد يباىل: وأنه

 :حييى. د

ال أوافق، فالكل يباىل، أو األغلبية، لكىن قد أوافقك أن
 .قد تضرال تكفى، و" الوضع جالسا"املباالة من 

 مىن أمحد فؤاد. أ

عندى قلق من اللى جاى وخصوصا اللى بيحصل ىف فلسطني، مش
 .عارفه حايوصل أليه

 :حييى. د

 وال أنا

 سوف ننتصر ىف النهاية  –حنن الناس  –لكننا 

 هذا الكائن البشرى –غباًء –إال إذا انقرض 

 عمرو حممد دنيا. د

فه فلم أفرحأنا تابعت احلدث على اهلواء مباشرة باملصاد
ولو لوهله بسيطه بل شعرت بأن هذا ال يكفى أن يشفى غليلى
وأنه ال يرضيىن وال يكفيىن وال أجد أى سبب للفرحة هبذا احلدث
فهذا البوش قتل منا املاليني ودمر العامل وال يكفيىن جمرد
الرمز آما أن فرح املاليني من احمليط إىل اخلليج ما هو إال حيلة

 .ل هذه الفرحة سوى عن عجزنا وفقرناالعاجز وال تد

 :حييى. د

 !عندك حق

مث دعىن أذآرك أن الفرحة ليست فقط من اخلليج إىل احمليط،
 وإمنا هى عرب العامل

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك ىف أنه جيب أال نفرح بفرحتنا إذا مل
 .تدفعنا الفرحة فورًا لنعمل فعال عرب العامل آله

 :حييى. د

 ياليت 

 دث سيح
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 حممود حجازى.د

أستطع أن أرفض هذه الفرحة حىت ولو آانت جمرد تفريغ، مل
توقفت عند مشهد الفتاتني اجلميلتني ومها حتمالن الشموع وهل
 تستطيع هذه الشموع محاية غزة ومنع ازرة، ومنع التواطئ؟

 :حييى. د

 .عندك حق 

**** 

 )4من  3(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 "سامح"عودة إىل حالة 

 رامى عادل. أ

! مليح، خصب، مآلن ليس مثة اعجاز أن يصطبح سامح بوجه
جيعل منه عنوان لوجوده،  يشرفه بصحيح، يستجيب اىل هلفته

 !باله، وجها آنسا صافيا سعيدا ويصربه على ما

 :حييى. د

 ياليت 

حىت ينتهى التعليق على احلالة،  –أيضا  –أرجو أن تنتظر 
 .يوم الثالثاء القادم غالبا فهى صعبة
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