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 )2من  1(فحصا للفروض:قبل قراءة االستجابات

 وحماذير   مقدمة

قبل أن نبدأ ىف مناقشة االستجابات لأللعاب الىت سوف تكون
املادة األساسية للتجربة اجلارية، فحصا للكره واحلب، ننصح

"جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر" 2008-6-3بقراءة يومية 
قراءة ىف قيمة الكراهية من خالل" 2008-5-28مث يومية 
نا إىل بعضهامث نقدم احملاذير التالية الىت أحمل "االستجابات

 :سالفا، خصوصا ىف اليوميتني السالفىت الذآر

التفسري املطروح هو نوع من النقد للظاهرة وليس:  أوال
 " نقد النص البشرى"لألفراد، وذلك ضمن ما أمسيناه 

النقد قاصر على ما وصلنا من املادة املتاحة حىت اآلن  :ثانيًا

لزم وال هو صحيح ابتداًء من البديهى أن هذا النقد غري م : ثالثًا

وبالتاىل فمن حق أى مشارك أو معقب أن يفسر : رابعًا
، وأنوأن ينقد النقد آما يشاءاملادة املتاحة آما يشاء، 

 . يرسل لنا أو اليرسل 

نكرر التنوية إىل أن العينة غري ممثَِّلْة: خامسا
Representative لذلك حنذر من اإلسراع بالتعميم، لكنها

 ) ىف تصورنا(ة إنسانية مهمة جدا عين

لدينا حرج حقيقى ىف مجع استجابات فرد واحد،: سادسًا
وقراءهتا واالستفادة منها له ولنا مجيعا، احلرج ناتج من
خشية أن يتصور أحد أننا نقوم بتشريح شخصيته، أو حتليل

مطروح  نفسيته من هذه العينة احملدودة، وهذا أسلوب غري
، وهو ليس من ضمن منهجنا ىف قراءة بعضأصال، وغري علمى

 " هنا واآلن"الظاهرة البشرية ىف احلدود املتاحة 

حنن نفرتض أن االستجابات متت بأآرب قدر من  :سابعًا
وميكن لصاحب االستجابة أن يقبل أو يرفض ما التلقائية،

يريد، وأن يكتب لنا ما يشاء، آما ميكنه أن يعدل أو يعيد
 آنا ال ننصح بذلك، آما ال نعد بإدخال االستجابة، وإن 
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اإلعادة ضمن النقد احلاىل، مع أهنا قد تكون مفيده لغرض آخر،
 .له هدف علمّى آخر

من حق أى مشارك أن خيطرنا بوضوح برفضه مجع ونشر: ثامنا
 .استجاباته والتعليق عليها قراءة أو تفسريًا اجتهاديا

رد على حده، ىفوسوف نؤجل قراءة االستجابات اخلاصة بكل ف
فإن مل يصلنا االعرتاض حتديداانتظار أى اعرتاض من أى مشارك، 

 .فسوف نعترب ذلك موافقة ضمنية من اجلميع

سبق أن قدمنا قراءة مبدئية بالنسبة للمجموعة: تاسعا
وآان املشارآون سبعة،،  28/5/2008بة الكره يوم للعاألوىل 

لكن العدد اآلن آاد أن يفوق العشرين مضافا إليها
االستجابات الشفاهية الىت وردت ىف برنامج قناة النيل

ورمبا أتاح ذلك) وسوف منيزها بلون أو بنط خاص(الثقافية 
فرصة أرحب وحنن نناقش آل لعبة على حدة من منطلق املساحة

مع التعرض الحتمال التكرار اململ، وإن آان ال مفر(وسع األ
 ).من بعضه

أن يوافينا آل من تفضل -دون إحلاح –نرجو : عاشرًا
بالتعقيب على هذه األلعاب تنظريًا حبتًا، مبحاولة املشارآة

وهى موجودة آلها باملوقعلالستجابة بنفسه ملا تيسر منها ، 
ىف أرشيف هذه النشرات اليومية، مع التذآرة بأن صاحب

قد عرض بعض استجاباته شخصيا) حييى.د(والفروض املوقع 
 وسيعرض بقيتها ىف حينه أوال بأول،  )2008-6-24(يومية 

االستجاباتوالفكرة ىف ذلك هى إتاحة الفرصة ملقارنة 
 .من نفس الشخص مما يفيدنا ىف نقد املنهج باآلراء

رة علىمنعًا للمصاد(للتقليل من الوصاية املسبقة 
 )املطلوب

فضلت ىف آخر حلظة أن أنشر آل االستجابات الىت لدينا حىت
اآلن دون تعليق لنعود إليها للمناقشة والنقد بعد أسبوع

فيما ال يزيد: (أمال ىف أن حنصل على نقد األصدقاء الضيوف أوال
 ).عن ثالمثائة آلمة لو مسحتم

ما يسمىأليس هذا أدعى الدعاء درجة ما من السماح، أو  
 !الدميقراطية؟

وقد نستمر ىف ختصيص يومى الثالثاء واألربعاء هلذا امللف حىت
 ).ما رأيكم(نوفيه حقه 

 .هيا جنرب باهللا عليكم 

* * * 

 :لعبة الكراهية) اللعبة اخلامسة(نصوص استجابات 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل
 ..انا 
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 :أسامة عرفة.د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل ناأ 
 وميكن خايف أتكره بأخاف أشوف آراهيىت للناس...انا 

 :أمحد عثمان. د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
 مش ضامن...انا 

 :مدحت منصور. د

بده، أصل أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى 
 .حباول أخيب...انا 

 : مشرية أنيس. د

آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا ميكن باآره ناس
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...انا 

 :مروان اجلندى. د

بده، أصل أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى 
 ميكن ما أستحملش الكره ...انا 

 :إسالم أبو بكر. أ

  بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصلأنا ميكن باآره ناس آتري 
 مش باشوف ان ده بيحصل معايا... انا 

 :مجال الرتآى. د

برشة ناس، لكن صعيب علي باش نعرتف هبذاباآره أنا ممكن  
الرد. (ماحنبش هذه الصفة تكون فيه لروحي على خاطر أنا

 )ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر الكره من صفاتي  : بالفصحى

  :ىأوسم وصف. د

باحبأنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
      أآون حمبوب

  :نعمات على. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا
 خايفة اآون باآره حىت نفسى

 :هالة منر. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
 كن يكون جوايا باختض جامد من السواد اللى مم

 :نرمني عبد العزيز. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا  
  بأتوتر ملا أحس إىن متواجدة ىف الدنيا مع حد باآرهه
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 :هيثم عبد الفتاح.أ

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
 عليهمبكرهم وأخاف ...انا 

 :مىن فؤاد. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
..........    

 :عمرو دنيا. د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
          ماحببش أآون باآره ح...انا 

 :هالة محدى. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
..........           

 :أمل حممود. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
قدام نفسى، مع اىن  عايزه أطلع عاقله وحلوه

                               آدابة

 :ماجدة صاحل. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
    مسئوليةأخاف أآون باآره عمال على بطال دون 

 : حييى الرخاوى. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده ):5-2008(   
 الزم احتمل مسئولية مشاعرى ودا حايبقى آتري علىأصل أنا 

 : لبىن الغالييىن . أ

أنا ميكن باآره ناس آثري بس صعب أعرتف لنفسي بده، أصل
 حاجة تانية  مااعرفش ان آان ده آره وال أنا

 جمدى السيد. د

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

 حممد غنيمى. أ

اعرتف لنفسى بده، أصل أنا ميكن باآره ناس آتري، بس صعب 
 باحاول اهرب ساعات انا

 إيناس. أ

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

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2599



 I08I2008>05א – אא

* * * 

- 8-11:استجابة نفس اللعبة ىف برنامج القناة الثقافية 
2004   

 :عمارة.أ

أستاذه رجاء أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده 
 دة بتعامل مع الكراهيه حبساسيه شديأصل أنا 

  :رجاء.أ

يا أستاذ حممود أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف
أنا أبقى ىف اللحظات ديه بيىن وبني نفسى بكتشف إىنبده أصل 

انا بكره الشخص ده ببقى جبانه جدًا ومقدرش أقوله بس
بيبان عليا يعىن ممكن مقدرش أقوله بلساىن بس ردود أفعاىل

 توصل وال أله بتقول آالم بس معرفش الرساله ب

 :حممود.أ

مادلني أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل 
 ناوى أنزل اإلنتخابات اجلايه إن شاء اهللا أنا 

 :مادلني.أ

يادآتور حييى أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده 
 ماحببش أعرتف بكل حاجه أصل أنا 

 :حييى.د

اس آتري بس صعب أعرتفعزيزى املشاهد أنا ميكن باآره ن 
 خايف من نفسى بصحيح وعليهم بده أصل أنا 

* * * 

 : نقد هذه النصوص

 يوم الثالثاء القادم 

 وغدًا 

 ننشر نصوص لعبة واحدة من ألعاب احلب

 أمال ىف استجاباتكم أوال أيضا
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