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 .."ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر"

 !!)أآمل من فضلك(

قدمنا أمس التمهيد الذى دار ىف جلسة العالج اجلمعى يوم
)"نفال(يا "والذى انتهت إىل اقرتاح لعبة  2008-6-4األربعاء 

 ..) مث تكمل(ميكن ملا أقدر أعرف أآرهك 

ودعونا أصدقاء املوقع إىل املشارآة أوال، قبل عرض
مرضى منهم واحد مريض 4(استجابات املشارآني ىف العالج اجلمعى 

 ).أطباء 3+ ال يتكلم فلم يشرتك إال متلقيا 

 .عبد الرمحنآما قدمنا أيضا عينة هى استجابة 

علما بأن املخاَطبني هم سبعة(ستة وفيما يلى استجابات ال
آما شرحنا، آخذين ىف االعتبار أن املشارك خياطب نفسه على

 ).ىف اية اللعبة" آخر"أنه 

 وفيما يلى نص االستجابات 

وسوف أقوم بالتعليق الحقا، سواء وردتنا ردود من
األصدقاء املشارآني أم ال، مع التذآرة بتصور اخلطوات التالية

    :لتطور التجربة -اليوم  بعد نشرة –

سوف ننشر االستجابات على العشر لعبات األوىل الىت مل: أوال
 . يسبق نشرها لكل املشارآني فردا فردا مث لعبة لعبة

مث ننشر االستجابات على هذه اللعبة األخرية الىت: ثانيا
 .قد تصل من أصدقاء املوقع املشارآني

ت واآلراء املرسلة الىتوقد خنتم مبناقشة التعقيبا: ثالثا
 ) ما أمكن ذلك(جاءتنا تعقيبا على التجربة بأآملها 

 : استجابات املرضى

 :خمتار

  متومهش بيكميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: خمتار
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 تبعد بعيد عىنميكن ملا أعرف أآرهك  حييىيا دآتور :خمتار

 آل واحد يروح حلاله ميكن ملا أعرف أآرهك  أمحديا  :خمتار

  تسيبىن ىف حاىلميكن ملا أعرف أآرهك  شوقى. ديا  :خمتار

  تساعديىنميكن ملا أعرف أآرهك  منال.ديا  :خمتار

  أضربكميكن ملا أعرف أآرهك  سوسنيا  :خمتار

  ربنا يشفيكملا أعرف أآرهك  يا خمتارميكن  :خمتار

 :سوسن

 مقدرش أبعد عنك ملا أعرف أآرهك  حييى .دميكن يا : سوسن

  أسيبك ىف حالكملا أعرف أآرهك ميكن  يا أمحد: سوسن

 تبعد عىن ميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. ديا : سوسن

  تشفيىنميكن ملا أعرف أآرهك  منال.ديا : سوسن

 تبعد عىن ميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: سوسن

 أسيبك ىف حالك ميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: سوسن

 نبقى مع بعض آويسنيميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: سوسن

 :منال.د

أقدر أفيدكميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: منال.د
 اآرت 

 هابطل أجى ميكن ملا أعرف أآرهك  حييى .ديا : منال.د

 حازهق منك ميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: منال.د

  أقوم أضربكميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. يا د: منال.د

  يوصلك حاجةملا أعرف أآرهك  ميكن يا خمتار: منال.د

 حتبيىن أآرت ميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: منال.د

 تسرتحيى شوية ميكن ملا أعرف أآرهك  منال.يا د: منال.د

 :شوقى. د

 أخاف أوى ميكن ملا أعرف أآرهك  حييى .ديا : شوقى.د

  أعاجلك أحسنميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: شوقى.د

  أفهمككن ملا أعرف أآرهك مي منال.يا د: شوقى.د

  أخاف عليكميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: شوقى.د

  تعرفيىن أحسنميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: شوقى.د

  ختفميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: شوقى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) كرتونيإلإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2241
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 أشوفك أحسنميكن ملا أعرف أآرهك   يا شوقى:شوقى.د

 :عبد الرمحن

  أخفميكن ملا أعرف أآرهك  حييى .ديا : عبد الرمحن

 تبقى غريى   ميكن ملا أعرف أآرهك يا أمحد :عبد الرمحن

حاآونميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. ديا  :عبد الرمحن
 صادق أآرت من األول 

ميكن أأخذميكن ملا أعرف أآرهك  منال.ديا  :عبد الرمحن
 فرصه أآرب 

  تبعد عىنميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار :عبد الرمحن

إىن أنا اقدرميكن ملا أعرف أآرهك  سوسنيا  :عبد الرمحن
 أحبك أآرت 

إنك تبقىميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن :عبد الرمحن
   إنسان غري آده إنك تبقى حاجه أحسن من آده

 :حييى. د

 أشوفك احسن ميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. يا د: حييى.د

 أحبك أآرت ميكن ملا أعرف أآرهك  منال.يا د: حييى.د

 أستحمل وأآمل ميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: حييى.د

مرضاش باللىميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: حييى.د
 وصلتيله حاطلع عينك 

حتحايل عليكميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: حييى.د
 إنك تكمل اجلروب الثاىن معانا 

  ماختفشميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: حييى.د

 نكمل سوا ميكن ملا أعرف أآرهك  ا حييىي: حييى.د

* * * * 

 بعد اللعبة 

....... 

....... 

 : حييى ما يلى. طرح د 

حد وصله حاجة من اللعبة ديه عن نفسه أو عن غريه حاجة
 ما آانش متصورها قبل اللعبة

 .... أنا وصلىن بس: سوسن
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مش مهم إيه اللى وصل، بس وصل حاجة والسالم،:حييى.د
 هعنك، أو عن اآلخرين، مش آد

 آه : سوسن

 بس آفاية، ده آفاية: حييى.د

 )يشري إىل زوره(أنا آان عندى حاجة واقفة  :خمتار

ما هى آانت واقفة من األول، إنت لعبتها آويس: حييى.د
أوى، اللعبة ديه وإنت بتلعبها وزمالتك بيلعبوها احلاجة دى

 جرى هلا إيه

 احلته ديه خفت عنده شوية ) للدآتور حييى: (شوقى.د

خفت عندك شوية بعد ما انت لعبت، وّال) ملختار: (يىحي.د
 من بعد مامسعتنا آلنا 

 من بعد مامسعتكوا آلكم  :خمتار

 شكرًا جزيًال آرت خريك: حييى.د

  منال.دإنىت عاوزه تقوىل حاجة يا  

 غالبًا هى خفت من عنده، جات عندى، تقيلة : منال.د

 ثقيلة؟ : حييى.د

 آه : منال.د

 عليا الكره أآرت صعبت : شوقى.د

 أنا شخصيا إستغربت أآرت،: حييى.د

وصّلك حاجة جديدة بعد اللعبة ديه عبد الرمحنوانت يا  
 غري اللى آنت تعرفه عن املوضوع ده عن نفسك 

 أله  :عبد الرمحن

مش ممكن ده أنا شايفه بعيىن اللى وصل،  !أله؟: حييى.د
فك أو عناهتيأىل وصلك حاجة جديدة عىن، عن الكره عن موق

موقف الناس، ومها بيلعبوها، يعىن انت آنت متوقع اللى انا
؟ آنت متوقعه منخمتارقلته ده مثال مىن؟ آنت متوقعه من 

؟ مع إنك إنت اللى ابتديت وقلت إن احلب بيؤدىشوقىدآتور 
إىل الكره والكره بيؤدى إىل احلب إنت اللى إبتديت احلكاية

 اللى خّلتنا نشتغل فيها آده

 حاسيت إن آلنا بنحب بعض  :د الرمحنعب

آل اللى إحنا عملناه ده، اللى وصّلك منه إن: حييى.د
 !!آلنا بنحب بعض ؟ يا خرب

 ما اعرفش  :عبد الرمحن

  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2243
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 ، بس ده حقك برضه"شويتني"يا راجل ده انت َبقيت :حييى.د

........ 

 :حييى فجأة. فقال د 8.55آانت الساعة قد بلغت (

 ........) آخر مخس دقائق لألسئلة واألدوية

وإىل الثالثاء القادم ملناقشة االستجابات وماتيسر مما سوف
 .يصلنا من مشارآات األصدقاء

  

 اعتذار

ىف يومية أمس دعوت أصدقاء املوقع للمشارآة ىف هذه
اللعبة أن حياول األصدقاء والصديقات، الذين أرسلوا لنا
مشارآتهم ىف لعبة الكراهية أن يلعبوا هذه اللعبة مع آخر

ىف الواقع) العشر لعبات(أو آخرين، حيضروهنم ىف اخليال، أو 
 .إذا قبل ذلك بعض املتطوعني

ولكن تبني ىل من التجربة الشخصية صعوبة ورمبا استحالة
 .هذا التخيل بالدرجة الىت آنت آمله فرتاجعت عن الدعوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   2244


