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 إذن ماذا؟!! وننكر الكراهية..!!حنن خناف من احلب،

ال أظن أن أحدًا من األصدقاء الذين شارآونا، والذين
تابعونا وحنن نفتح هذا امللف ميكنه أن حيتمل بعد اآلن مزيدا

االستجابات املتنوعة دون تعليق أو مناقشة، آما أنىنمن نشر 
أعتقد أن املادة الىت جتمعت حىت اآلن بالنسبة للعبة الكراهية

، قد أصبحت-برغم أا غري مَمِثلة بدرجة تسمح بالتعميم-
 آافية ملناقشة التجربة ىف حدودها املتواضعة

، سوف نقوم بَنْشر ما"النصوص"وحىت نقفل مرحلة نشر 
بقى لدينا مرة واحدة بعد اإلشارة إىل ما سبق نشره علىت

 :الوجه التاىل

العدد التاريخ اسم املقالة

:النص األصلى( لعبة الكراهية
عشر لعبات من برنامج سر 

 )اللعبة
21- 05- 2008 264 

االستجابات على لعبة الكراهية
 "آل مشارٍك على حدة"

2008 -05 -27 بدون تعليق  270 

قراءة ىف قيمة الكراهية من
 :خالل االستجابات

 لعبة بلعبة 
 )ليس حتليًال أو تفسريًا(

28- 05- 2008 271 

جتارب حتريك الوجدان إلعادة 
  النظر

مقدمة للرد على حوارات لعبة
 الكراهية

03- 06- 2008 277 
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 )1( تكره  آيف:وتعّلم
البحث عن تفعيل الكراهية ىف 

 العالج اجلمعى
10- 06- 2008 284 

 )2(تكره   آيف:وتعلم
.."ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر"

11- 06- 2008 285 

 الفروض األساسية
جوهر: "حول االفرتاضات األساسية
 "الكراهية

17- 06- 2008 291 

استجابات : نصوص أخرى جديدة
 أصدقاء املوقع

18- 06- 2008 292 

عن احلب !!).. تابع امللف(
 )5(والكره 

تتنامى، مث " آرة الثلج".. 
 !عيّنة ذاتية

24- 06- 2008 298 

 

لكن تبقى لدينا جمموعتان من حق األصدقاء الذين تفضلوا
 . آة أن ننشر استجاباهتممشكورين باملشار

 . ما تبقى من استجابات على اللعبات العشر: األوىل

استجابات األصدقاء من األسوياء على تلك: الثانية
 .اللعبة الواحدة الىت جرت ىف جلسة العالج اجلمعى

ومها موضوعنا اليوم، وال يتبقى إال االستجابات األصلية
)لنيل الثقافيةقناة ا" (سر اللعبة"آما جرت ىف برنامج 

آما تشاؤون، فهى ىف املوقع مع ما) ننشرها أو ال ننشرها(
 .دار بعدها

 . مث نبدأ النقاش 

آسف فعال، ولكن يبدو أا قضية شديدة األمهية، ذلك أن فتح
هذا امللف جعلىن أرجع إىل مكتبىت غري املنظمة فأآتشف جهلى

 ل وبالعرض،آالعادة، وأن ما نطرقه اآلن قد سبق تناوله بالطو

حماولتنا حنن أا مرتبطة هبذه اخلربات العملية ىف اجلديد ىف
 . ثقافة خمتلفة

 على سبيل املثال ال احلصر  -بعض ما عثرت عليه –خذ 

 احلب والكره: آتاب

Love and Hate  

Irenaus Eibl Eibesfeldt, Translated from the 
German by Geoffrey Strachan, 1971.  
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 .منظور تطورى مقارن وهو آتاب تناول القضية من

،1980إريك فروم ، ترمجة جماهد عبد املنعم جماهد،: فن احلب: آتاب
 . 1956مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة األوىل للكتاب عام 

وهو آتاب قدم نقدا متواضعًا و أفكارًا جديدة تتفق مع
 .موقف آاتبه، وأيضا تاريخ النشر ومالبساته

 العدوان :  آتاب

Aggression 

 Anthony Storr, Atheneum Publishers, New York, 1970. 

عن يونج مثال وعمق( Stoorوهو آتاب مثل أغلب آتب 
، فيه جرأة وإبداع، أعاد إلجيابية)العملية اإلبداعية

 العدوان بعض ما تستحق؟؟

 : العواطف آتاب

Emotion A Psychoevolutionary Synthesis, 

Robert Plutchlk, Albert Einstein College of 
Medicince, 1980. 

وهو الكتاب األصل الذى عرضنا من خالله عددا من
- 11-17 ، 2007-11-14التعريفات ملاهية الوجدان يومية 

2007 ،18-11-2007  

 إرادة أن تكون إنسانا: آتاب

The Will to be Human 

Silvano Arieti, 1972. 

 احلب واإلرادة : آتاب

Love And Will, Rollo May, 

w. w. Norton & company. Inc, New Yor, 1969. 

وهو آتاب شديد األمهية مل يقتصر على منظور التحليل
الوجودى الذى يعترب املؤلف من رواده، ومل يتناول الكره

 .بشكل مباشر لكنه ىف صلب القضية

هذا فضال عن آتب التطور األخرى الىت تناولت منو االنفعاالت
 آتب عنها داروين، والعواطف منذ أن

الكراهية(أن هذه القضية  -إال قليال –وقد فوجئت  
مطروحة للنقاش واملراجعة بشكل جاد متكرر عرب) بالذات

فقد -آعينة–التاريخ، وبرغم عدم حداثة ما عثرت عليه 
وجدته أقرب آثريا مما يشغلىن اآلن، آما وجدتىن قد خططت ومهشت

مهلت أو نسيت ذلك آله وأناآثريا من الفقرات، وتعجبت آيف أ
 .أبدأ هذه التجربة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2372
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يبدو أن صعوبة التواصل بني البشر قد جسدت القضية
آما أشرنا ىف(بشقيها بشكل استدعى آل هذه املراجعات 

)2(اخلوف من احلب ، 2007-10-7 ])1(اخلوف من احلب [) يوميات
 ،2007-10-8 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

 .وخنفى الكره.. حنن خناف من احلب 

 . العدوان ونبتذل اجلنسحنن خناف من 

 . حنن خناف من اإلميان ونشوه الدين 

 .حنن خناف من القدر وال نؤمن بالغيب

 .قضايا آلها جديرة باالقتحام من جديد

 !! ماذا وإال 

 :نصوص نشرة اليوم

  :اجلزء األول 

 األلعاب العشر

 : بقية املشارآني 

 : لبىن الغالييىن. أ

 حبب بشويش آده  أنا خباف أضبط نفسي بكره حد حببه عشان    )1

انايه حكاية اللي حيب مايكرهش دي دانا بيتهيأيل    )2
 اللي بيكره قوي اللي حيب قوي هو

بابقىبصراحة مش آل آره آره أنا شخصيا ملا أآره     )3
 ومتشائمة حزينة وعصبية

ميكن اللي بيعرف يكره هو اللي بيعرف حيب دا لو   )4
 ماحبيتش ناس آثريآده أنا 

أنا ميكن باآره ناس آثري بس صعب أعرتف لنفسي بده،   )5
 حاجة تانية  مااعرفش ان آان ده آره والأصل أنا 

س ان حد بيكرهين من غري مايعرفين بابقى نفسيملا باح  )6
عشان ماوريهوش اني ردة ماباقدرش أعمل آده أجتاهله بس

بنفسي أآثر فعل وآمان عشان مايفرحش بانه صح فبعرفه
بس بافضل حذرة وميكن ماقربش منه أآثر وأقرر أفضل

 . بعيدة على طول

أنا بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه دا حىت اللي    )7
 بيعمل آده ليه؟ باعتقد انه ماواجهش نفسه بصدق، هو

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته أحسن أنا لو   )8
 ماظلمش باآره الظلم بصحيح

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2373
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أنا بيتهيأيل ساعات إني مااقدرش أآره حد أعرفه  )9
ان الكره لألعداء بس، وان تعلمتآويس وده ميكن عشان 

تكسف وباخاف أضبط نفسيالكره عيب وحرام عشان آده با
 متلبسة

اللي عايز يكره يتحمل مسئولية الكره عشان آدا  )10
 نا خباف أآره جبدأ

 جمدى السيد. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1
 ما بافكرش ىف الغلط اللى بيعمله أى حد باحبه...آده

ا بيتهيأ ىلاللى حيب ما يكرِهشى دى، دان إيه حكاية) 2
 ان اللى بيحب سهل يكره عشان هو سهل يسامح...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره) 3
مبقدار وباحتفظ بالباقى ىف خزان آله مليانباآره ...
 باحلب

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو ميكن) 4
 مش فارقه بقى طول ما فيه مساح!.. أحب! اآره: آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا) 5
 عايش بامليكانزمات...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6
 أواجهه...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه،) 7
 حىت لو باآره عمال على بطال أآيد حاآره نفسى...أنا

أنا لو وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، آره الظلم) 8
 أروح بقى أحارب ىف فلسطني...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9
أنا باقنع نفسى ان أنا أعرفه...آويس، وده ميكن عشان

 آويس لدرجة إىن مش صح إىن أآرهه

مستعد، ..هيتحمل مسئولية الكر اللى عايز يكرْه )10
 أآره ىف أى وقت

 حممد غنيمى. أ

أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان) 1 
 .مش بافكر ىف احلكاية دى خالص آده

بيتهيأ ىل إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا) 2
ندوق حالوة احلب الزم حنس اد ايه الكره دااننا علشان 

 .وقت من االوقاتاضطرينا له ىف  شىء قبيح حىت لو

باحس اىناآره  بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا )3
  .معايا حق ىف دا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   2374
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حيب، دا لو ميكن إللى بيعرف يكره هوه إللى بيعرف) 4
 .أنا ابقى فالنتينوآدا 

اعرتف لنفسى بده، أنا ميكن باآره ناس آتري، بس صعب) 5
 باحاول اهرب ساعاتأصل انا 

 .اقتلهمن غري ما يعرفىن بابقى ِنفسى  يكرهىنملا باحس إن حد ب) 6

بيكره نفسه، دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا ) 7
 .أنا عمرى ما اعمل آدا ابدا

غضب وفْعل ، قلته أحسن، أنا آره الظلم وبس من غري ) 8
 اللى ما يبقى الزم اختار املسؤوللو باآره الظلم بصحيح 

 لو مش هاخد آيلو حلمةيظلمش وبيكره الظلم هو آمان، حىت
 .جنيه 100او علبة حالوة او 

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه ) 9
 .باخدع نفسى آتريعلشان  آويس، وده ميكن

آده اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره، عشان) 10
 هاشيل ايدى من املوضوع دا هنائىأنا 

 إيناس. أ

حد باحبه، عشان ضبط نفسى باآرهأنا باخاف ملا ا   )1
 .عمرى ما آرهت حد...آده

ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ إيه حكاية اللى حيب   )2
 ).اللى حيب جبد عمره ما يعرف يكره(إن الكره موجود ...ىل

مش...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره   )3
 .ممكن أسامح

  بيعرف حيب، دا يكره، هوه إللى ميكن إللى بيعرف   )4
 .أحاول أآره حد...لو آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،   )5
 .لو آرهت حد مش ممكن أتواجد معاه أصًال...أصل انا

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى   )6
 .أقوله حسىب اهللا ونعم الوآيل فيك، هو أنت تعرفىن أصًال...ِنفسى

  اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا   )7
 .هشايفه آد...أنا حىت

 آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا  )8
 .أحاول أغريه... لو باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما  )9
 .عارفاه آويس...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره اللى  )10
شايفه أن الكره.. مش قد الكره اللي جبد...آده أنا

 .مسئولية زى احلب وصعب اإلعالن عنه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2375
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 :اجلزء الثاىن

 )يلعبها أسوياء متطوعون(اللعبة املنفردة من العالج اجلمعى 

 ..."ميكن ّملا اعرف أآرهك أقدر".. 

 :اجملموعة األوىل 

وعة أصدقاء لعبناها معًا ىف مواجهة سريعة، متاما آما جمم 
 .وآنت أحدهم، 2008-6-10العالج اجلمعى متت ىف 

الحظ أن الالعب يالعب نفسه آخر واحد آما حدث ىف العالج (
 ).اجلمعى

 2008-6-24ىف يومية ت استجابىت شخصيا وقد سبق أن نشر

 : حافظ. أ

أتلخبط واغري رأىي ىفميكن ملا أعرف أآرهك ؟   حييى. يا د
 قيم آتري

 أدحبك بسكينه تْلمهيا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 اآّسر دماغككن ملا أعرف أآرهك أقدر يا يوسف مي

 اعتربك أخىتميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا هالة

 اعرف حدودك أآرتيا أمل ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

اتوِحْد أآرت وأنا مشيا مدام فوزية ميكن ملا أعرف أآرهك  
 ناقص 

اآتشف نفسى علىميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  حافظيا 
 حقيقىت

 : أمل. أ

يبقى مش حاعرف أحبميكن ملا أعرف أآرهك   يا مدام فوزية
 حد

اتناقش معاك ىف حاجاتيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 آتري قوى

آجى الندواتحييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر أبطل . يا د
 أو أقرا اليوميات 

 مانبقاش أصحابيا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أمنعك انك هتزر معاياعرف أآرهك أقدر يا يوسف ميكن ملا أ

يبقى مافيش حد يتحب ىفيا هالة ميكن ملا أعرف أآرهك 
 الدنيا

 آنت انتحرت وخلصتميكن ملا أعرف أآرهك  أمليا 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2376
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 :قدرى

اعرف أقولك عن رأىيميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا يوسف
 فيك بصراحة

 ----يا مدام هالة ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 اعرف اوصلِّك حىبأمل ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر يا 

اقولك عن رأىييا مدام فوزية ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 ىف الدآتور حييى

اقولك رأىي فيكيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 بصراحة

أقولك اللى بيوصلىنحييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر .يا د
 من آتاباتك

   اعرفك أآرتأآرهك أقدر  ميكن ملا أعرف قدرىيا 

 : فوزية

 أضربكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر ) زوجها(حييى . يا د

 احتويكيا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 اّطمن ليكى أآرت يا هالة ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أقرب ليكى اآرتميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا أمل

 أحبك أآرتيا يوسف ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أتوّنس بيكيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أقتلكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  فوزيةيا 

  

 : هالة. أ

 أحب أبويا أآرت  ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  حييى. يا د

 أآون عملية أآرت  يا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر

من أخَلْص ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر) زوجها(يا يوسف 
 القهر اللى باعيشه معاك

 اآون صادقة اآثر ىف مشاعرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا أمَْل

ما احسشيا طنط فوزية ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 اللى باحس بيه دلوقىت باالفتقاد

ارد على الشقاء اللى يا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
 باعيشه دلوقت

 أترىب أآرت شوية  رهك اقدرميكن ملا أعرف أآ هالةيا  
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 :يوسف عزب. أ

   أبقى حنني علِيكميكن ملا أعرف أآرهك   )زوجته(يا هالة 

 أبطل أآرهك يا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أعرف أصاحبكحييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر . يا د

 أعرف اشوفك آويسميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا أمل

 أتعرف عليكن ملا أعرف أآرهك أقدر يا مدام فوزية ميك

 أعرف اصاحبكيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  

 أعرف أحبكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  يوسفيا 

 : حييى. د 

 ماْرِهَقْكِش قوى آده ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر   يا حافظ

أخفى أملىميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر ) زوجته(يا فوزية 
 ليكى شوية

 ما احسسش عليكى قوىأمل ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يا

أبطل أمل فيك للدرجةيا يوسف ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 
 اللى برتهقك دى

 أآمل ضغط عليك قوىيا قدرى ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 

 أحب ناس آتري أآرت يا هالة ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 

نعرف ربنا احنا االثننير ميكن ّملا أعرف أآرهك أقد حييىيا 
 أحسن 

 استجابات وصلت إىل املوقع: ثانيا

 : وصلنا ىف املوقع  -2

 ):بعد احرتام التحفظات(أنيسة / األستاذة

اقْوهلا وأواجهك برأىييا جمدى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 احلقيقى بدون خوف ومن غري تأنيب ىف نفسي

افش اقرب منكما اخميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   ياأمحد
 جبد وأحبك

اقبلك بعيوبك و من غري يا حممد ميكن ملا أعرف أآرهك اقدر
 صورة مش حقيقية ما ارمسلك

 اقرب منكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   ياشيماء

 احبك اآرت من نفسيعمر ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  يا

 : مدحت منصور. د

 .كأحتمل قذارت يا حممد ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
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 .كأحتمل قذارتيا حممد ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر

 .أعرفك على حقيقتكيا مىن ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

أفشل جدا يف أني يا دآتورأمحد ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
 .أآرهك و آمان أقدرك

أبطل أآرهك رغمميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  يا زينب
النار اللي الشعور يف اللحظة دي بأني باآرهك زائد

 .هةحسيتها ألني حاشوف قد إيه إنِت تاف

أبطل اترعب منك يا دآتور حييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
 .آل ما شوفك وحاتكون النتيجة إني حاحبك أآرت

حعرف سر قوتك ميكن ملا أعرف أآرهك ميكن أقدر مدحتيا 
 .وعظمتك

 : هالة. أ

أتونس بيك ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر ) زوجها(يا حممد 
  أآرت

 أفك من آلبشىت فيك ك أقدر يا عم حييى ميكن ملا أعرف أآره

 أشيل عنك شويةيا ميسون ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أقولك اللى ىف نفسىيا آارولني ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

أصاحبك ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر ) صديقى(يا حافظ 
 بصحيح

  أبقى أطيبميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  هالةيا 

 :وبعد

، أحسستآل النصوصة، ومبراجعة أثناء إعدادى هذه اليومي
 أنىن اآتشفت آنزا،

 لكنىن ىف نفس الوقت أحسست حبجم الورطة،  

فإذا آان تعميم نتائج هذه التجربة غري جائز ففيم
 املناقشة؟

 وإذا آانت العيّنة غري ممثِّلة، فلماذا آانت احملاولة؟

 .ومع ذلك هو آنز معرّىف بشكل ما

 .ننتظر لنرى

 !من يدرى؟
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