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 فحصا للفروض:قبل قراءة االستجابات

 )اجلزء الثاىن(

 :مقدمة

إحلاقا مبا ورد ىف نشرة أمس، نوصى بإعادة قراءة احملاذير
 الىت قدمناها فيها، وهى ليست طويلة،

مث ننشر اليوم ما تيسر من االستجابات على لعبة واحدة 
ثلما نشرنا لعبة واحدة عن الكرهمن لعبات احلب العشرين، م

 أمس، وذلك دون تعليق أيضا،

 .أيضا نكرر مربرات ذلك آما وردت باحلرف الواحد ىف نشرة أمس

 )منعا للمصادرة على املطلوب(للتقليل من الوصاية املْسبقة 

فضلت أن أنشر آل االستجابات الىت لدينا حىت اآلن دون
د بعد أسبوع آامل، أمالتعليق لنعود إليها للمناقشة والنق

مع التوصية: (ىف أن حنصل على نقد األصدقاء الضيوف أوال
 ).باإلجياز حىت نتجنب احلذف ما أمكن ذلك

**** 

 :نصوص استجابات اللعبة السابعة من ألعاب احلب

 ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن: اللعبه السابعة

 وليد طلعت . أ

 واحتب احب ....ن حقىانا م: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة عرفة . د

 أحب نفسي ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة فيكتور . د

أحب نفسى........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن
 .وأفرض على الناس أم حيبوىن
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 أميمة رفعت.د

 .أحب نفسى........ انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 : مجال الرتآى . د

أنا من حقى باش نتحب وحنبحىت لوآان مامثاش حىت حد حيبىن،  
 ")أحب اآلخر"وأن أحب " حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (

 مروان اجلندى . د

 أحتب ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مشرية أنيس . د

 احب نفسى لو قدرت ...انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 نعمات على . د

 أحب شخص معني ...انا من حقى: و ماحدش بيحبىنحىت ل

 يامسني فؤاد . د

 أبقى موجودة ..انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 حممود خمتار حممود . م

ما أفقدشي .........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن
  األمل

 مى حلمى . أ

 أحلم .....انا من حقى : لو ماحدش بيحبىن حىت

 عبري رجب . أ

 أحب وأحتب ...انا من حقى: ىت لو ماحدش بيحبىنح

* * * 

- 5-15: برنامج القناة الثقافيةاستجابة نفس اللعبة ىف 
2004 

 :بسمه عباس.أ

أحب" انا من حقى: يا دآتور حييى حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "آل الناس

 :حييى الرخاوى.د

أحتب" انا من حقى: يا دآتور أمحد حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "حبة عينك غصب عن

 :أمحد حممد سيف.د

 "الزم حتبىن" انا من حقى: يا أستاذ أجمد حىت لو ماحدش بيحبىن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2602
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 :أجمد حممد توفيق.أ

انا من حقى: يا أستاذ عبد السالم حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "أحتب"

 :عبد السالم. أ

أحتب" انا من حقى: يا دآتور أمحد حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "وأحب

 :أمحد حممد سيف.د

اللى" انا من حقى: عزيزى املشاهد حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "حتالقيه فيا خيليك حتبىن

**** 

 :ملحوظة

الحظنا أن االستجابات أللعاب احلب العشرين مل تتعد أثنىت
بعد استبعاد املشارآني) مقارنة بلعبة الكره(عشر من ثالثني 

 .ىف برنامج القناة الثقافية، وذلك حىت تارخيه

 تفسري خاص؟ سوف نرى، هل هلذا

واألربعاء الثالثاءهذا، ونكرر عزمنا على ختصيص نشرَتْى 
من آل أسبوع ملناقشة هذه االستجابات واستجابات أمس، مبا ىف
ذلك تعليقات األصدقاء عليها، آملني أن يسهم ذلك ىف الوفاء

 .بتغطية موضوع هذا امللف من خالل هذا املنهج، وغريه

 :ملحوظة هامة

 :جديدةدعوة 

بعد فحص املشارآني ىف ألعاب الكره والكراهية تبني أن مخسة
برغم) 2(فقط هم الذين شارآوا ىف لعبة الكراهية الثانية 

أا وضعت الستكمال أبعاد هذا الوجدان املغطى، فهى أآثر
داللة، هلذا نكرر نشرها مع تكرار الدعوة لإلسهام من اجلميع،

وذلك إلمكان) 1(كراهية وخاصة ممن شارآوا ىف لعبة ال
 .الدراسة واملقارنة

 )2(إعادة نشر نص لعبة الكراهية 

 ........ أنا لو سبت نفسى تكره على راحتها ميكن -1

 .....الكره طبيعة بشرية إمنا أنا بقى  -2

 .....خايف أفتش ىف منطقة الكره دى أحسن أالقى نفسى  أنا - 3

...دانا .. ه وبتاع إيه،الطيب أحسن، آره إي! ... ال.. ال  - 4

  ...على شرط أنا لو أحب حد بصحيح ميكن أمسح لنفسى أآره - 5 

بصراحة أقدر باحب آه، لكن  !هّيه تلصيمة وّال إيه؟ -6
 ......برضه أآره لدرجة اىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) نيإلكرتوإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2603
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ما هو أصلى.. إىن ما باآرهشى حد أنا أحسن ىل أصّدق-7
 ......يعىن 

 .....أنا برضهأآره، ما  وإيه يعىن ّملا -8

 ......آده  أنا مش قد الكره إللى جّوايا، وعشان -9

 ياترى أنا مش عارف أآره، وال خايف أآره؟ الظاهر -10
 ......إىن

* * * 

 امللحق

قائمة بأمساء األصدقاء املشارآون للتذآرة، مع إعادة
، وألعاب احلب العشرين2الدعوة للمشارآة ىف لعبة الكراهية 

 .اتإلثراء املقارن

لعبة االسم م
 الكراهية

لعبة احلب 
 برنامج

 لعبة احلب

اسالم أبو . أ )1
 بكر

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

شارآت ىف  أمل حممود. أ )2
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

 شارآت شارآت مل تشارك عبري رجب. أ )3
مىن أمحد . أ )4

 فؤاد
 شارآت ىف
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

شارآت  هالة محدى. أ )5
 5، 1   ماعدا
 ،7  ،8 

 مل تشارك مل تشارك

شارآت ىف  هالة منر. أ )6
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

هيثم عبد . أ )7
 الفتاح

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

وليد . أ )8
 طلعت

شارك ىف 
 2لكراهية ا

 شارك شارك

اسامة . د )9
 عرفة

شارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

شارآت ىف  ايناس. أ )10
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

أمحد . د )11
 عثمان

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

اسامة . د )12
 فيكتور

مل يشارك ىف 
 1لكراهية ا

 شارك شارك

أميمة . د )13
 رفعت

شارآت ىف 
 2الكراهية 

 شارآت شارآت

أوسم . د )14
 وصفى 

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

 

  
 اويـــالرخـــــــ ــــىــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2604
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شارك ىف  مجال ترآى. د )15
 1الكراهية 

 شارك شارك

عمرو . د )16
 دنيا

 شارك ىف
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

ماجدة . د )17
 صاحل

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

جمدى . د )18
 السيد

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

مدحت . د )19
 منصور

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

مروان . د )20
 اجلندى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

مشرية . د )21
 أنيس

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

نرمني عبد . د )22
 العزيز

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

نعمات . د )23
 على

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

يامسني . د )24
 فؤاد

مل تشارك ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

حييى . د )25
 الرخاوى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

لبىن . أ )26
 الغالييىن

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

حممد . أ )27
 غنيمى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

حممود . م )28
 خمتار حممود

شارك ىف 
 2الكراهية 

 شارك شارك

منري شكر . د )29
 اهللا

شارك ىف 
 2الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

شارآت ىف  مى حلمى. أ )30
 2الكراهية 

 شارآت شارآت

 جابة للكراهيةاست22 ملحوظة
)1( 
 )2(   استجابة للكراهية  5
 مل يشارآوا    3

  لعبة(مل يشارآوا ىف  18
 )احلب الربنامج، ولعبة احلب

احلب    لعبة(استجابة  12
 )الربنامج ، ولعبة احلب
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