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 :مقدمة

مثل أية: بدأت هذه النشرة تتكشف عن ما مل يكن ىف حسباىن
ورطة اعتدت أن أضع نفسى فيها، فأآتشف من خالهلا ما هو أهم

 !من الدافع إليها غري دور الصدفة، واملفاجآت األخرى

بالنسبة لقراءة هذه األلعاب آتابًة هكذا، آنت أحسب
()أننا سوف تؤدى املهمة األساسية الىت وجدت نفسى فيها 

اول قضايا ىفمهمة حتريك الوعى، وإذا هبا تتكشف عن تن
الثقافة والنفس والعلم والرتاث والنقد واإلبداع، آل هذا
آان واردا بشكل ما، لكن األهم ىف هذه اللحظة، هى أا

 .ىف املنهجتكشفت ىل أيضا عن إضافات واقرتاحات 

هذه األلعاب الىت راحت تتخلق لنا، وبنا، ومّنا، خالل
الىت جنحت نسبيا ىفالعالج اجلمعى طوال مثان وثالثني عاما هى 

الذى مازال حممد إبىن قلقا" (تعدد الذوات"إثبات مفهوم 
، هذه األلعاب هى مبثابة)انظر بريد اجلمعة القادمة: بشأنه

، وهلا فائدة"امليكرودراما"، أو قل الـ "امليىن دراما"
عالجية واضحة، لكن من الناحية النظرية وفيما يتعلق

من خالل هذه النشرة آيف ميكن أنبالرتآيب البشرى، تبني لنا 
هتدينا هذه األلعاب مع األسوياء إىل إعادة النظر ىف ما يسمى

هل تذآرون ما أثارته لعبة الذل منذ". (الوظائف النفسية"
 !!) اسبوعني فقط؟

بالنسبة للعبة اليوم، ها هى تالمس موضوع الوجدان
ىف ، وقد قدمُت)الذى يسمى أحيانا بالعواطف أو االنفعال(

آيف شغلىن هذا املوضوع حىت وضعت له نظرية linkنشرة سابقة 
 . 1974منذ سنة  –مل تنشر بعد  –بأآملها 

 :لعبة اليوم تقدم تساؤالت متعلقة هبذا املوضوع مثل

 هل هناك فرق بني آل من الضحك والفرحة والفرح؟ 

 وهل الضحك هو نقيض البكاء؟ 

 وهل الفرح هوعكس احلزن؟ 

 ميكن أن جيتمع الفرح مع احلزن؟  وهل
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 وما عالقة الفرح بالسخرية؟ 

 وما عالقة آل هذا بعالقاتنا ببعضنا البعض؟ 

 باآلخر؟  أعىن بالعالقة

أآتب هذه املقدمة بعد انتهائى من قراءة اللعبة الىت مل
 . ُتِجب أية إجابة حامسة عن أى من هذا

 !بات حامسة مغلقةوهل العلم يكون علما إال إذا مل يصل إىل إجا

 .هيا بنا

 األلعاب اخلمس األوىل لنشرة اليوم

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا :اللعبة األوىل
 ..........ساعات وانا باضحك

أنا آخر مرة ضحكت من قلىب :اللعبة الثانية
 .........آانت

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى :اللعبة الثالثة
 .......علشان أضحك الزم، دا انا !!ده

طبعا الزم اضحك مهما آان، ما هو أصل :اللعبة الرابعة
 ........املسألة

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم :اللعبة اخلامسة
 ...الناس هو يعىن قلة الضحك

* * * * 
 : الضيوف املتطوعون

 ؟:والء
 ؟:شريف
 ليسانس آداب عرىب: حممود

 طبيبة : رانيا. د

 باإلضافة للدآتور حييى

* * * * 
الضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أنا: اللعبة االوىل

 ..........ساعات وانا باضحك

حاجة والفرح حاجة تانية دانا  الضحك شريفيا : والء
 ممكن أعيط.... باضحك،  ساعات وانا

داناالضحك حاجة والفرح حاجة تانية  حمموديا : شريف
 بيتهيأىل إن أنا فرحان جدًا ساعات وانا باضحك

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية :رانيايادآتورة : حممود
 دا أنا ساعات وانا باضحك ببقى مبسوط جدا جدا

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية حييىيا دآتور : رانيا.د
 دا أنا ساعات وانا باضحك ببقى خمبية حزن آبري
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داح حاجة تانية الضحك حاجة والفر املشاهدعزيزى:حييى.د
 أنا ساعات وانا باضحك ببقى مستغرب 

 )اآلن(املناقشة 

 ):وتشمل تعقيبًا واقتطافات من مناقشة املشارآني عقب آل لعبة(

يبدو هنا أن اللعبة مل تنجح بدرجة مناسبة ىف التفرقة
تبدو أن مصمم اللعبة آان بني الضحك والفرح، الفكرة الىت

 . يهدف لكشفها مل تصل إىل أغلب املشارآني

مث أنىن ال أخفى أنىن أفرق أيضًا حىت بني الَفرح والفرَحْة، ال
أعرف ملاذا، أحيانًا يرتبط لفظ الفرح عندى بالُعْرس والزفة

ورمبا ىف(واهليصة، ىف حني أن الفرَحة هى اتساع ىف الصدر 
أو ،"روح يابىن اهللا يفّرحك"ن أمى دعوة ، حني مسعت م)الوعى

فرحت، وعرفت أن" ربنا يفَّرِحْك"أمنية من صديقة لصديقة أنه 
عنه وأنت" يفرحك"األمر خيتلف حىت وأنت تستعمل الفعل 

،اسم" الَفَرْح"، يبدو أن "الفرحة"، و"الفرح"تستعمل االسم 
 "!!عالقة"هو ، ىف حني أن الفعل يَفرح ف"حَدث"فهى  الَفْرحةأما 

هبا عن إحباط مبدئى عن  آل هذا مقدمة رمبا اصبر نفسى
 .حتقيق القصد من اللعبة آما تصورته

بعد هذه حييى.دبدًءا بالدهشة الىت أبداها ىف املناقشة 
..مثال على إنك بتقول شريف أنا استغربت يا": اللعبة قائال

حييى.شريف د، فينبه "دا انا ساعات وانا باضحك بابقى مبسوط
ألىن مش داميًا أو آنت متصور إن الضحك الزم يبقى"..شارحا أنه 

ىف عمقها ُتنبه أن الفرح شريف، وآأن إجابة "مرتبط بالفرح
أنا" شريف، ويضيف "دائمًا"وليس " ساعات"يصاحب الضحك 

 ".مش بالضرورة آل واحد بيضحك يبقى فرحان، إن جديد..جاىل

عقب بعد ذلك تعقيبا مهما، أرحب به حممودآما أن 
أنا وصلتىن": أحيانًا أآثر من حتديد ما وصله باأللفاظ، قال

 .واليزيد حييى.د، فيوافق "حاجات بس مش عايز أقوهلا

هو حممودنالحظ أن  اآلنبالرجوع إىل مناقشة االستجابات 
الذى قال أنه دائمًا يكون مبسوط وأآد أنه مبسوط جدًا جدًا،

، مع أنه مل يعقب بعد اللعبة إال بأنهشريفا ىف نفس اجتاه رمب
 .رفض أو عجز عن التعبري عنها" حاجات"قد وصلته 

أقرتا بعض املفارقة بني الضحك والفرح رانيا، و والء
،"ممكن أعيط" :والء) رمبا الىت آانت هتدف إىل تعريتها اللعبة(
ال أرجح أن ،"وانا باضحك بابقى خمبية حزن آبري" رانيا.ود

هو جمرد أن الدموع تطفر من عينيها من والء) عياط(بكاء 
مبعىن احلزن، أما "ممكن أعيط"فرط الضحك، بل وصلىن تعبري 

 يكون تغطية حلزن -أحيانا–فقد أآتشفْت أن الضحك  رانيا.د

ليست جاهزة الوضوح، فأنا مل أفهم حييى.دآبري، استجابة 
ال يسمح لنفسه بالضحك الطليق، ، وال حىت اآلن، رمبا هودهشتًه

فإذا ضبط نفسه متلبسًا به تعجب، فهو ال يرفضه، وال يقلبه
 .!!دهشته: و ال يسمح به، ومن هناغما، لكنه رمبا ال يتوقعه، أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�س"  يــــوميــــــــا "   1491



 11I03I2008א – אא

* * * * 

 .........أنا آخر مرة ضحكت من قلىب آانت: اللعبة الثانية

آانت من فرتة قلىبأنا آخر مرة ضحكت من  يا والء: شريف
 آبرية قوى، ومش عارف أضحك

آانتقلىب أنا أخر مرة ضحكت من  يا دآتورة رانيا: والء
  2004مارس 20يوم 

آانت منقلىب أنا آخر مرة ضحكت من  يا حممود: رانيا.د
 أمجل حلظات حياتى

آانت مشقلىب أنا آخر مرة ضحكت من  يا دآتور حييى: حممود
  متذآرها خالص

آانتقلىب انا آخر مرة ضحكت من  املشاهد عزيزى: حييى.د
 امبارح وأنا بقرا حاجة

 املناقشة

ميكن الرجوع هلا مكتملة(ما وصلىن من املناقشة بعد اللعبة 
يبدو أن   .آان أآثر داللة من االستجابات ىف ذاهتا) ىف التسجيل

هو أقرب إىل الفرحة منه إىل الضحك، حددْت "ضحكت من قلىب"تعبري 
تارخيا بذاته مل نسأهلا عن ما آان ىف هذا التاريخ،" والء"

اآتشفت اآلن أنه آان اليوم السابق للتسجيل، ومل نسأل آنذاك
 .عن سبب الضحك، مل يكن هذا مطروحا وال ينبغى أن يطرح

مث أردف) من فرتة آبرية قوى(فتح املدة على اآلخر  شريف
قادرا على، هل آان يعىن أنه مل يعد "ومش عارف أضحك"أنه 

 الضحك من قلبه أصال؟

، برغم أا مل حتدد وقتا بذاته، إال أا أقرترانيا.د
، وال نستطيع أن نؤآد أو ننفى"آانت من أمجل اللحظات"أا 

 .أن استجابتها تعىن ندرة ذلك حىت أمكنها حتديده هبذه الدقة

ىف حممود(أن ميكن أيضا أن نستنتج أن االنبساط جدا جدا، 
ليس له عالقة بالضحك) ىف نفس اللعبة وشريف األوىل مثال، اللعبة

من القلب آما يبدو ظاهرا هنا، ورمبا هذا يؤآد االفرتاض أن
 الضحك من القلب هو أقرب للفرحة آما افرتضنا ابتداء 

فبدا ىف استجابته شئ من الغرابة، فكيف يأتى حييى. دأما 
ليال، وهو عادةالضحك من القلب أثناء القراءة، أنا أعرفه ق

عن ذلك - حرفيا  –اليقرأ نكتا مثال، لكن دعونا نسمع تعقيبه 
   : قال) وميكن الرجوع إليه ىف التسجيل(عقب اللعبة مباشرة 

إمبارح أنا مش عارف هى آانت ضحكة وال فرحة، أنا"
آنت بقرا حاجة انبهرت.أنا فرحت من معرفة معينة .أتلخبّط 

ش عارف ضحكت وال أل، مش فاآربيها خالص، وفرحت فرحت، بس م
هو الواحد ملا بيضحك من قلبه بتبقى فرحة باين، مابتبقاش.

ضحكة من الوش، دى برضه أآتشفتها دلوقىت، اآتشفت إن
 .املعرفة بتفّرح وإن الضحك من القلب فرحة
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هو" الضحك من القلب"ميكن االنتباه هنا إىل أن تعبري 
مل يستعمل آلمة ضحك وال حييى. دأقرب إىل الفرحة خاصة وأن 

مرة ىف تعقيبه بعد اللعبة مباشرة، وهذا قد يفسر
، وهو يشكك..... استجابته، هو استعمل آلمة فرحت، فرحت 

مابتبقاش"، ويردف "مش عارف ضحكت وال أل"أنه ضحك حني قال 
 ..."ضحكة من الوش

أن مث نوعا من املعرفة ميكن أن: "اإلضافة األخرى هنا تقرتح
، وهذا مطروح لفحص القارئ ومراجعته، ليس"مصدر فرحةيكون 

فقط ىف مثل هذه األلعاب، هو حر، يعملها آما يرى، وخيترب
 . الفرض بنفسه

* * * * 

!!اضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده: اللعبة الثالثة
 .......دا أناعلشان اضحك الزم

دا!! دهأضحك ازاى وانا شايف اللى جارى  حمموديا : والء
 يكون جوايا اآرب بكتري من الضحكة دى أنا علشان أضحك الزم

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى دآتور حييىيا : حممود
 الزم اصلح اللى قدامىدا أناعلشان اضحك  !!ده

أضحك ازاى وانا شايف اللى رانيايا دآتورة : حييى.د
 الزم ادور على معجزةدا أناعلشان اضحك !! دهجارى 

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى شريفيا : رانيا. د
 الزم ابطل اربط ضحكىت بالفرحةدا أناعلشان اضحك !! ده

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى املشاهدصديقى : شريف
الزم اآلخرين يشارآوىن ىف الضحك ودهدا أناعلشان اضحك !! ده

 مش وارد ومش حاصل

  املناقشة

هذه اللعبة تبدو متفقة أآثر مع االجتاه االستجابات ىف
الذى بدا أن احللقة آلها ترمى إىل آشفه، ألن اللعبة تبدأ
مبا حيول دون الضحك بتحويل االنتباه إىل آالم الواقع ومرارته

 بوجه خاص، 

فنجدها مازالت منتبهة إىل أن اللعبة جنحت برانيانبدأ 
الزم أبطل": لعبةىف التفرقة بني الضحك والفرحة قالت بعد ال

فأتاحت لنا أن نستنتج أا ميكن أن" ،"ربط الضحك بالفرحة
أن تفرح، االجتاه العام تضحك برغم اجلارى، لكن يصعب عليها

، فلم تعجزه رؤية اجلارى أن يواصلبدا أنه َقِبَل التحدى
اإلحاطة به دون أن ينكسر أو يقلبها غما حىت لو مل يضحك

رمبا(ا حباجة أن تكون داخلها أرحب أعلنت أ والءاآلن، 
جوايا أآرب"حىت يستوعب احتمال الضحكة برغم اجلارى، ) أقوى

حفزته املفارقة أن حيدد دوره حممود، "بكتري من الضحكة دى
 باآلخرين: طلب االستعانة شريف، )رمبا(لتصحيح اجلارى، فيضحك 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1493



 11I03I2008א – אא

ان، مع أنه استبعد إمك"اللى جارى"على صعوبة ما يصله من 
فقد اعترب أنه حييى. د، أما "وَدْه مش وارد ، ومش حاصل"ذلك 

حيتاج معجزة ليتمكن من الضحك برغم ما يرى، فإما أنه يرى
اجلارى حبجمه احلقيقى الذى حيتاج معجزة تسمح له بالضحك،

ويبدو أنه مقرتن(وإما أنه يأمل ىف نوع خاص من الضحك 
لعله يأمل ىف فرحة ال، )بالفرح عنده مما يزيد األمور صعوبة

ُتلغى اجلارى، وإمنا تتحمله وحتيط به وتظل قادرة على أن
 تصدر خالصة دون إلغائه، فهى املعجزة، 

حممودقول  حييى. دأثناء النقاش بعد اللعب مباشرة قارن 
ومل "أدور على معجزة": بقوله هو "الزم أصلح اللى قدامى"

 . بالتفاؤل السهل، وال هو تراجع عن طلب معجزة حمموديتهم 

رجح أنه جاد، حممودبالرغم من هذا الفرق إال أن تعقيب 
فقد راح يؤآد على ترآيزه على دوره ىف تغيري اجلارى وهو

اللعبة دى حرآت ّىف إىن الزم أحس أنه الزم حيصل تغيري.. "يقول 
ا قلت أناأنا فرحت بيك مل" حييى.دفيعقب  "عشان أقدر أضحك

، الزم أغري"أنا دلوقىت الزم أغير".. حممود، فيكمل "حاغري
 .عشان أقدر أضحك

* * * * 

طبعا الزم احب اضحك مهما آان، ماهو أصل: اللعبة الرابعة
 ........املسألة

طبعا الزم احب اضحك مهما آان، ماهو أصل والءيا : شريف
 لو فضلت آده هاتبقى وحشة قوى قوىاملسألة 

أصلماهو طبعا الزم اضحك مهما آان،  حييىيا دآتور : والء
 اىن الزم يكون فيه أملاملسألة 

أصلماهو طبعا الزم اضحك مهما آان،  حمموديا : حييى. د
 آده مش نافعةاملسألة 

ماهوطبعا الزم اضحك مهما آان،  رانيايا دآتورة : حممود
 آده مش ناقصة نكداملسألة أصل 

طبعا الزم اضحك مهما آان، املشاهدعزيزى : رانيا. د
 ربنا موجوداملسألة أصل ماهو 

 املناقشة اآلن

احلق.. احلق ىف "تؤآد على مبدأ  - بصفة عامة –معظم األلعاب 
سواء آان احلق ىف شئ حتبه أو تبغضه أو حىت ترفضه، َثم حق .."ىف 

 .حقنا أن نضحك  لنا أن حنزن، وأن نغضب، وأن خناف، فما بالك ىف

 . هذه اللعبة الرابعة أآدت هذا االجتاه بشكل ما 

بصفة عامة، وبرغم ما جاء ىف األلعاب الثالثة السابقة،
، فمازال ىف مقدورنا،"مهما آان"فقد أقر اجلميع هنا أنه 
رمبا مع تدرج اللعب رجحت آفة أن(ورمبا من حقنا، أن نضحك 

  لو فضلت آده حاتبقى وحشه" شريف) أن نفرح: نضحك مبعىن
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املسألة آده مش": حييى.د ،"الزم يكون فيه أمل: "والء، "قوى
أظن يقصد لو حرمنا أنفسنا من حق الضحك بسبب( ،"نافعة

، وختتتم"املسألة آده مش ناقصة" :حممود، )"مهما آان"
، ومل أتذآر اآلية الكرمية الىت"ربنا موجود": بأن رانيا.د

، والىت تؤيد هذا احلق ىف عمق جذورهرانيا حضرتىن من استجابة
 ". َطَه َما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى"  :إال اآلن

احلق ىف آل ما هو طبيعة"يبدو أن هذه اللعبة حرآت فكرة 
 بشرية بسيطة حىت ولو بدت مكوناهتا من بعيد متناقضة بشكل ما،

الواقع، وىف نفس حني وصلنا إىل هذه املنطقة، مرورا برؤية
الوقت االعرتاف باحلق ىف الضحك برغم ذلك، بل احلق ىف الفرحة،

بشكل مباشر مبا يدل على أننا رانيا.دوبإمكانية ذلك، عربْت 
اقرتبنا بذلك من تعرية أآثر من منطقة ىف نفس الوقت، عربت

،"أنا جاىن إحساس إىن بقيت حمملة قوى، أنا حاسة بتقل": بقوهلا
املوضوع تقيل قوى، فيه حاجة، مش حاسة إن احنا الزم"مث أردفت 

أنا حاسة إن آن اآلوان إننا نضحك واحنا"، "نضحك آتري وبس
مع أنه مل(، رمبا ليحقق فرضه البدئى حييى. د، فيتدخل "فرحانني

آه، يعىن برتبطى الضحكة"فيقول ) - غالبا –يقصده حتديدا 
قادرة أنسى إن احنا بنضحك مش" رانيا.د، فتقول !"بالفرحة

بتفكريىن باللعبة األوالنية إن" حييى.د، فريد "واحنا مش فرحانني
الضحك غري الفرحة، الفرحة الظاهر اا قيمة عميقة جدا، إمنا

أنه آن األوان ليمارسوا والء، مث حممودالضحك من بره، ويعقب 
عبة دىالل.. " عّقب قائال  شريف. احلق ىف الضحك بطريقة أخرى

 ،"عمقت مفهوم بيتهيأىل إن الضحك ضرورة بشرية

،..."متنيت الضحك "حسيت إن الفرتة اللى عدت : "حممود
بنفس.. أنا حارجع لورا " والء، فتعقب "آفاية بقى نكد"

 .حممودالطريقة اللى قال عليها 

وآأن اللعبة نبهت فعال إىل الفرق بني ضحك ظاهر عابر،
 .من حق أعمق وبني فرحة ممكنة، نابعة

* * * * 
مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى أو مهوم: اللعبة اخلامسة

 ..الناس هو يعىن قلة الضحك

إىن ناسى مهومى أو مهوم مش معىن إىن باضحك  شريفيا  :حممود
 ! هو يعىن قلة الضحك هاتعمل حاجةالناس، 

مهومىإىن ناسى    مش معىن إىن باضحك رانيايا دآتورة  :شريف
،معناها إن احلياة هاتتوقف هو يعىن قلة الضحكأو مهوم الناس 

أنا رأىي إن احلياة حاتستمر وتسري، والدنيا هاتفضل لكن فيه
 .من الضحك ما يبكى، أنا أسف أو من اهلموم ما يضحك

إىن ناسى مهومى أو مهوم   مش معىن إىن باضحك والءيا  :رانيا.د
 اللى هاتقربىن منك ومن الناسهى  هو يعىن قلة الضحكالناس 

مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى أو حييىدآتور  يا :والء
 مش هاختسر هو يعىن قلة الضحكمهوم الناس 
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مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى املشاهدعزيزى  :حييى.د
  .هاختفف عىن أو عنهم هو يعىن قلة الضحكأو مهوم الناس 

 املناقشة
حاولت هذه اللعبة أن تقوم بعملية فض اشتباك بني رؤية الواقع

بعد أن حّل حمل الضحك(ومشارآة الناس مهومهم، وبني احلق ىف الفرح 
أظن هذه اللعبة اخلامسة!!) فعال بعد أن وصلنا إىل اللعبة الرابعة

جنحت أن تنبه إىل أن احلرمان من الضحك، بزعم رؤية الواقع، أو
ين ليس لديهم ما يسمح هلم بالضحك أو بالفرحة، هذابزعم أن اآلخر

 .املوقف ليس هو املوقف اإلجياىب أو املطلوب

الىت والءاالستجابات جاءت ىف هذا االجتاه، ما عدا استجابة 
 .مل أفهمها، ومل أناقشها

اآتشف بوضوح أن احلرمان من الضحك هو بغري فائدة حممود
مل يقلها شريف، "!..حاجة يعىن قلة الضحك حاتعمل"عملية 

آان: بعد اللعب قال حييى. دبشكل واضح، لكن حني استوضحه 
انتبه إىل حييى. دقصدى هوه يعىن قلة الضحك حاحتل املشاآل، 

أنه لو حرم نفسه من الضحك فإن ذلك لن خيفف عن الذين تصور
رانيا. د أنه هبذا احلرمان إمنا يشارآهم، آذلك آان موقف

ثر وضوحا وترآيزا على أن هذا احلرمان ليسالىت بدت أآ
يعىن قلة الضحك هى".. بالضرورة إثبات ملشارآة حقيقية 

 ".اللى حاتقربىن منك ومن الناس

* * * * 
 وبعـد

حىت نكمل -إذا آان الزما–أفضل أن نؤجل التعقيب العام 
 .األلعاب غدًا

أن هناك فرقا بني –درجة  حىت اآلن بأى–فقط لعلنا الحظنا 
 .الضحك والفرحة

 :األلعاب الىت سنكملها غدا هى :للتذآرة

انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق اهللا: اللعبة السادسة
 ..........بيضحك مع اىن ساعات   قال ايه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيقى أصل انا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى األول قبل ماأصدق أىن: اللعبة الثامنة
 .........قادر أضحك، أصل أنا 

 ........أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :اللعبة املضافة

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن ماهو أصل يعىن

أضحك بصحيح حىت أنا من حقى! اله بقى: اللعبة العاشرة
 .......لو

املفروض أن أقول وهبت عمرى هلا، هذا لو آنت آتبت - 
  هل رأيت الفرق؟!! هذا الكالم منذ عام
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