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مشارآة األصدقاء الذين تفضلوا 2008-8-6يوميةنشرنا ىف
باالستجابة للعبة واحدة من ألعاب احلب، وطلبنا مزيدا من

 .مسامهة أصدقاء املوقع، وجاءت املسامهات حمدودة ومفيدة

 :مقدمة

أن تعيش، احلق  احلق: أن يصلك تلقائيا أحقيتك ىف حق ما
، احلق أن َحتب، احلق أن ِحتب، احلق أن تكره،)يراك آخر(أن ُتَرى 

إخل، هذا أمر... احلق أن تغضب، احلق أن تبدع، احلق أن تؤمن 
، آل هذه"بشرا"إال أن تكون   ال حيتاج إىل شروط مسبقة

التقسيمات والتفصيال هى عمليات الحقة، الزمة للحوار
آليات قد تفيد وقد ال تفيد، قد  ، وهىوالنقاش والتنظري

 .تدعم هذه احلقوق وقد ختتزهلا ، وقد تشوهها

ألنفسنا من  املصيبة أننا منذ طفولتنا حني نتجرأ ونسمح
أن يصل إىل وعينا أى حق -بدًءا باألم  -خالل خرباتنا األوىل 

ال أعلن  من هذه احلقوق، نربطه بتحقيقه، مبعىن أنه يبدو أنىن
ىف أى طبقة من طبقات وعيى، أن ىل احلق ىف آذا أو آيتلنفسى 

 .إال إذا ضمنت حتقيقه ولو جزئيا ولو أحيانا

 آيف آان ذلك؟

 احلق موجود قبل الوعى به ·

 .اآتسبناه بعد تاريخ طويل من التطور   احلق موجود ألننا ·

 .احلق موجود رد أننا بشر ·

 .احلق موجود ألن ربنا احلق تعاىل موجود ·

إذا تنازلنا عن حقنا ، أو حرمنا منه ابتداًء، 
مث عن املطالبة به، مث  فتنازلنا بالتاىل عن الوعى به، ومن

بالتاىل عن ممارسته مهما آان قدر املمارسة ضئيال، فقد
 .تنازلنا عن إنسانيتنا

 الكشف عن احلقوق بالتحايل باللعب

ا سلبية، حىت احلقوق الىت نشيع عنها أمجاال بغري وجه حق أ 
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يغلب عليها السلبية هى حقوق ال يصح االستغناء عنأو أنه 
مثلما(الوعى هبا، وإمنا يتطلب األمر استيعاهبا وتنظيمها، 

 ).الحظنا وأشرنا ىف االستجابات ىف لعبة الكراهية

خيل إّىل وأنا أضع نص األلعاب أن األمر سيكون أسهل مع
لعبة احلق ىف احلب، وإذا ىب اآتشف آما نشرت منذ أسبوع أن
األقبال على املشارآة ىف لعبة الكراهية آان أآثر عددا

 .وأعمق آشفا

مبجرد أنه بشر –ماذا لو شعر الوحد منا بأن من حقه 
خلقه ربه عرب سلسلة من النقالت أن ُيَحـب منذ البداية؟ هذا

 :حق بدئى غري مشروط إال بشرط أم أجنبونا بشرا

ع أن يصلأعتقد أن هذه البداية تسمح لنا أن نتوق  
بكل الوسائل الطبيعية  -اعرتافا وإعالنا  –إلينا هذا احلق 

 الىت أقلها األلفاظ، مث تتطور األمور ، 

، وهو)احلب املشروط مثال(ويظهر أن ما يسمى احلق املشروط 
 .حق تربوى طبيعى ىف نفس الوقت

 الفرض

دون قصد –الفرض الذى وضعت على أساسه لعبة احلب هنا 
وهى اللعبة الىت الىت سوف نناقش اليوم واحدة – تنظريى حمدد

 : منها، ميكن تقدميه آما يلى

 إن اإلنسان، مبجرد أنه إنسان، من حقه أن حيبه آخر،  )1(

 .إن هذا احلق ال ميوت أبدا حىت لو مل حيبه آخر) 2(

–نتنازل عن هذا احلق   إننا قد وجدنا أنفسنا نكاد) 3(
قد أحبنا) آى آخر(ن هذا اآلخر حني ال يصلنا أ –حتت أى زعم 

 .أحبنا زيفا  أو  فعال،

إن هذا التنازل هو خدعة آربى، ألنه ال أحد يتنازل) 4(
عن حقه الطبيعى بشرا سويا، وإن آان يستطيع أن ينكره، أو

 .أم تقصر  يتنكر له لفرتة أو فرتات تطول

إن هذا التنازل قد يزيد من حده اجلوع الداخلى) 5(
حتياج إلحقاق هذا احلق سلوآا ومعايشة، ورمبالتحقيق اال

 حماولة حتقيقه عادة مبيكانزمات وآليات ملتوية وغري مباشرة

إنه مبجرد التلويح مبشروعية الفرصة إلعالن وجود هذا) 6(
ااحلق غائرا ىف ترآيبنا، برغم عدم حتققه، أو حتققه جزئيا،

ا أطلقتهيطلق الوعى الكامن هبذا احلق آم  أو حتققه زيفا،
 .هذه اللعبة هكذا

 : نصوص االستجابات

 ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 وليد طلعت . أ
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 واحتب احب.... انا من حقى: 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
 .الناس أهنم حيبوىن وأفرض على

 أميمة رفعت . د

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

 : مجال الرتآى. د

أنا من حقى باش نتحب ...حىت لو آان مامثاش حىت حد حيبىن  
 ")أحب اآلخر"وأن أحب " حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (وحنب 

 مروان اجلندى . د

 أحتب ...نا من حقىا: 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: حىت لو ماحدش بيحبىن

 يامسني فؤاد . د

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

 حممود خمتار حممود . م

  ما أفقدشي األمل...... ا من حقى ان: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مى حلمى . أ

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

 عبري رجب . أ

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

 مدحت منصور . أ

 أتشاف وأحتب ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 2004-5-15: استجابة اللعبة ىف القناة الثقافية

 :سمه عباسب.أ

 "أحب آل الناس"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن حييىيا دآتور 
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 :حييى الرخاوى.د

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

 :أمحد حممد سيف.د

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

 :أجمد حممد توفيق.أ

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

 :عبد السالم. أ

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

 :أمحد حممد سيف.د

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

 التعقيب

 :دعونا نالحظ ما يلى

ن املتكرر الذى نسمعه من آثري مناإلعال  يبدو أن  -1
  ، أو)مافيش حد بيحبىن" (ال أحد حيبىن) "مرضى وأصحاء(الناس 

، هذا الزعم"آل الناس بتحبىن"أن يسمع عكسه بنفس الداللة 
عادة ما يرتتب عليه انسحاب، "مافيش حد بيحبىن"انه 

أوشحاذة، أو صفقات غري متكافئة، أو أمل ووحدة، يبدو هذه
 ة آشفت ضرورة مراجعتهأن اللعب

مافيش(أظهرت اللعبة أنه بالرغم من أنه احتمال وارد، 
إال أن السماح بوعينا به حيفز فينا موقفا) حد بيحبىن

إجيابيا لتحجيم آثاره، ابتداء بأنه لو ثبت أنه حقيقة فإن
 .الدنيا مل تنهد، وأننا قادرون على التعامل معه 

ىن، قد أعلن انسحابه أونالحظ أنه وال واحد، حسب ما وصل 
، إذن ملاذا آل!!)يا خرب(يأسه التام، حني طرح هذا االحتمال 

ما حدش"، "ماحدش بيحبىن": النغمة الىت نسمعها ليل ار
 ؟ "بيحبىن

إن اللعبة حني حرآت هذا االحتمال مل يرتتب عليه  -2
بل أعلن آثري من املشارآني  استدرار شفقة أو شحاذة حب،

أن أحب، وأن"االحتفاظ باحلق املزدوج  احلرص على موقفه من
 ".أحتب

أنا من " مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (حقى باش نتحب وحنب 

عبد السالم.أ، "أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"أحب 
 "أحتب وأحب"
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نه ليساالحتمال التاىل الذى ظهر ممن واجه احتمال أ -3
حمبوبا، أنه ارتد إىل نفسه، ليمارس حب النفس، واألرجح عندى

الذى هو   self loveهنا أن املقصود هو حب النفس احلقيقى
حب"مع أن  selfishnessواألنانية  narcissimعكس النرجسية 

مرحلة متقدمة من"هبذا املعىن صعب متاما، ويأتى ىف " النفس
 ".النضج

أحب"أسامة فيكتور . د ،"فسيأحب ن"أسامة عرفة . د
احب"مشرية أنيس . د  ،"أحب نفسى"أميمة رفعت . د  ،"نفسى 

 ".نفسى لو قدرت

حيبىن"بأن " أن أحب"أظهرت بعض االستجابات ارتباط  -5
إن حبيتىن أحبك(، بشكل ال يشري بالضرورة إىل صفة مسطحة "آخر

ىف –ات ، وإمنا جاءت اإلجاب)أآرت، وان مليتىن راح انسى هواك
 :حرآية طبيعية طيبة –تصورى 

أنا من حقى" مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن أحب" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (باش نتحب وحنب 

أسامة فيكتور. د ،"أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"
نعمات على. ، د"أحب نفسى وأفرض على الناس أم حيبوىن"
   ،"شخص معني أحب"

توجه حرآية احلب إىل اآلخر، رمبا آنوع من التعويض أو -6
املبادرة، مبعىن أىن إذا مل يصلىن حقى أن حيبىن آخر، فإن هذا ال

،"أحب واحتب"مينعىن أن أحب أنا آخرا، وإن آان األغلب هو 
 .لكن أحب جاءت متقدمة

أنا من " مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (حقى باش نتحب وحنب 

عبد السالم.أ، "أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"أحب 
 "أحتب وأحب"

استدعى اندفاعا إلقراره "أحتب"أن التمسك باحلق ىف أن  -7
أحتب غصب عن"حييى الرخاوى . د: حىت بدا اغتصابا أو فرضا

أحب نفسى وأفرض على الناس"تور أسامة فيك. ، د"حبة عينك
   ،"أم حيبوىن

أآدت  "لما أفقدشى األم" حممود خمتار. مأما استجابة  -8
 رفض اليأس

جاءت تؤآد "أبقى موجودة" يامسني فؤاد استجابة -9
)أى لن متوت يعىن لو مل حيبها أحد(وجودها برغم هذا االحتمال 

 ناءفبدت تقريرًا إجيايبا للذات ليس ملمح استغ

تذآرنا باحلب املشروط ، إن آنت تريد أن استجابة أمحد سيف - 10
إللى حتالقيه ّىف": أن حيبك آخر ، فعليك أن تقدم له ما حيبه فيك

 لبذل اجلهد للحصول على احلق   ، فكأا حماولة "خيليك حتبىن

)باحللم(احتفاظها  "أحلم" وأخريا فإن إعالن مى حلمى -11
 .يرفض اليأس هو أيضا واقع آٍت آخر
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فتحت الباب على مصراعيه حني عممت أن بسمة عباس -12
حتب آل"نتيجة أن أحدا ال حيبها هى أن متارس حقها أن 

فوصلىن هذا التعميم، آنوع من اهلرب ىف الكل ما قد ،"الناس
أحب آل"يتضمن نوعا من االنسحاب من العالقة احملددة مع آخر 

 "الناس

 :خالصة مرحلية

أن أتوقف مكتفيا –جلميع مضطر ألسباب أصبحت ىف علم ا
 :خبالصة تقول

إن اإلنسان أقوى من أن يهزم أو يتوقف لو أن أحدا مل) 1
 )حىت اآلن(حيبه 

إن التمسك باحلق من حيث املبدأ موجود بداخلنا مهما) 2
 بدا غري ذلك

  إن التمسك باحلق يولد إصرار عليه، وميكن أن يكون) 3
 بداية حتقيقه

ميكن أن يكشف) ايل باللعبالتح(إن هذا املنهج ) 4
 أبعادا إجيابية أآثر بكثري مما نشيعه عن أنفسنا 

 .ولنا عودة
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