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 :هل مثَّ وجدان جديد يتخلق

 ألعاب احلب  

 حاول أال ُتدهش من العنوان مثلى،

دهشت أنا شخصيا وأنا أتابع االستجابات للعبةلقد  
 الكراهية،

عن صعوبة) وعايشته(آتبته   مث وأنا أراجع ما سبق أن 
 هنا ىف النشرات أوغريها،  التواصل بني البشر، سواء

واملناقشات والتعقيبات الىت  مث وأنا اتابع االستجابات 
 .ة الكره والكراهي  وردتىن منذ بدأنا الكتابة عن موضوع

إىل فتح هذا امللف، –مضطرا بصراحة  –حني عدت اليوم 
حقيقة وعمق وضرورةوجدت ىف نفسى عزوفا عن مواصلة مناقشة 

 ، دون أن نناقش احلب قبلها وبعدها،الكراهية

إىل ما آتبته ىف هذه ، ورجعت"احلب"وحني مهمت مبناقشة 
2007أآتوبر  8 و 7& 2007سبتمرب  26يوميات  النشرات خاصة

يوليو 1حنن خناف من احلب وننكر الكراهية عموما مث  مث ؟ 
وجدت أن تناول احلب أصعب وأآثر إشكالية من تناول 2008

قبل بداية التجربة  الكراهية، مع أنىن آنت متصورا العكس،
!! 

 يا ترى ملاذا؟

ملاذا صرح معظم املشارآني ىف لعبة الكراهية بأن الكره
 أقرب إليهم مما آانوا يتصورون؟  هو

ال يوجد تعارض -من عمق معني –وملاذا قبـِل أغلبهم أنه 
 جذرى بني احلب والكراهية؟

وملاذا جتلت الكراهية ىف خلفية احلب حىت آادت تبدو وآأا
 التواصل احلقيقى، مهما آان صعبا؟  جزء ال يتجزأ من حرآية
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وملاذا حني عدنا للتحدث عن الكره، بعيدا عن منهج
، ابتعدنا عن إجيابية ظاهرة"الكشف باللعب"  :التجربة

ن خاللالكره، حىت آدنا ننسى اعرتافنا هبا طبيعة بشرية م
 األلعاب؟ 

ميكنك أن تسأل نفسك اآلن ، سواء شارآت فيما سبق من
نفسك عن موقفك منأو مل تشارك، تسأل   ألعاب أو مناقشات،

أقرب إىل رفض  وهى -مثلنا–، وستجد إجابتك جاهزة الكراهية
الكراهية، أو إنكارها، أو على أحسن الفروض سوف جتد نفسك

وأشياء من هذا القبيل،, خلريتعرتف أنك تكره الشر، وحتب ا
 إخل...أنك حتب الناس وتكره طبعهم، : أيضا مثل

 وإىل أين يسري بنا هذا املنهج؟, ما احلكاية بالضبط،

آل هذه األسئلة هامجتىن وأنا أحاول أن أضغط على نفسى
 آن  للعودة إىل امللف من جديد، خاصة أنىن شعرت أنه قد

عقيبات على ألعاب الكراهية،األوان ملناقشة االستجابات والت
أن أعاود احلديث عن الكراهية دون  لكنىن، آما ذآرت، ترددت

احلديث عن احلب، أو قبل احلديث عن احلب، أو أآثر من احلديث
 .عن احلب

ملف احلب"ليصبح   إىل عنوان امللف،" احلب"حني أضفت آلمة 
، اآتشفت أن"ملف الكره والكراهية"بدال من " والكراهية

آلمة احلب رمبا أضيفت للتمويه، أو حىت آنوع من الديكور
عجز عن القيام بأى  امللطـِّف لكن يبدو أن هذا التالعب قد

 .دور ولو لتحسني املنظر

مجعية(يوليو  4أثناء تقدميى للندوة الشهرية يوم اجلمعة 
عن نفس) دار املقطم للصحة النفسية –الطب النفسى التطورى 

شفت أن اللعبة املنفردة الىت لعبناها ىفاآت2008املوضوع 
جلسة العالج اجلمعى ىف قصر العيىن، آانت هى األقدر تعرية
لطبيعة العالقة بني احلب والكراهية من العشرة ألعاب الىت
وردت ىف برنامج القناة الثقافية، والىت اقتصرت معظم

 ).على العشر لعبات(استجابات أصدقاء املوقع عليها 

  :ة هى الىت آان نصهاهذه اللعب

 )"آذا..آذا .......(ميكن ملا اعرف أآرهك" 

وقد آانت أهم التعليقات املباشرة ، سواء ىف برنامج
القناة الثقافية، أم ىف املوقع تتلخص ىف أننا استنتجنا

 : أنه   عموما، ومن هذه اللعبة بوجه خاص

 ،"يمكن ّملا نعرف نكره بعض ما نقتلشى بعض"

 :وأيضا

 ،"ن ملا نعرف نكره بعض نقدر حنب بعض حبق وحقيق ميك"

باإلضافة إىل التعقيبات األخرى الشديدة الداللة الىت 
 .سنرجع إليها عند املناقشة
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راجعت هذه اللعبة املنفردة الكاشفة، وقارنتها باأللعاب
أنىن أحتاج لتقدمي ألعاب جديدة آاشفة،–العشرة، ووجدت 

أآثر ارتباطا هبذه اللعبةتكمل األلعاب العشرة، وتكون 
الفريدة الرائعة، وفعال وضعت عشرة ألعاب جديدة تكشف
أبعادا أخرى للكراهية، لكنىن عزفت ىف آخر حلظة عن تقدميها
أثناء الندوة، وأيضا عن تقدميها اآلن قبل أن نتناول مسألة

 احلب مبا قد يوضح األمر

قافيةمل أتذآر بوضوح أننا لعبنا ىف برنامج القناة الث
على سفر، فوضعت عشرة  لعبة احلب، وأنا اليوم 2004سنة 

 :لتناول موضوع مايسمى احلب هكذا  لعبات جديدة

األلعاب الىت وضعتها اليوم ومل نلعبها ىف برنامج: أوال 
 :القناة الثقافية

 ....وافرض يعىن ما حّدش شاْفِنى وال حبّّىن، هوا دا مينع إىن  )1

طبعا أنا حمتاج أشعر إىن متعاز وباْتَحب، ومستعد قصاد )2
 .....آده إىن 

 ...ما هو أنا من حقى أحتب برضه حىت لو  )3

 ....أنا أقدر أحب أى حد على شرط  )4

،..أنا باغري من احلبـّيبة اللى مش شايفني غري بعضهم)5
 ...باالقى نفسىساعتها 

الظاهر أنا حمتاج أحتب أآرت من إىن أحب، يا ترى دا حب )6
 ...وال عوزان؟ عشان آده أنا

حاجيرى إيه؟ أهو حب برضه، بس يا ريت!! صفقة صفقة )7
 .....تكون صفقة 

 ..... أنا ّملا باسيب نفسى أحب، حىت لو ماحتبتـْشى، باحس إىن )8

بصراحة مسألة احلب دى ما يصحش نفتـش فيها قوى، ما )9
 ...هو أصله يعىن 

اقدر أحب، حىت اللى ما يتحبش، وانا حاخسر  ياريت )10
 .. ..إيه؟ بس بقى

***  

مث إىن بعد االنتهاء من وضع هذه األلعاب العشرة، 
لربنامج، فاتصلتاستبعدت أن أآون قد أغفلت موضوع احلب من ا

من سفرى بالسكرتارية لبحث ذلك، وإذا هبم خيطروىن أن لعبة
ىف الربنامج، وأا آانت على 2004/ 15/5احلب قد لعبت ىف يوم 

 :الوجه التاىل

 ....هوحد يقدر يعيش من غري حب، طيب دا أنا : اللعبة األوىل

 ........شعلله وِتْنطفى، احلب هواحلب مش : اللعبة الثانية
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 ......لكن بقى ... أحتب او ماحتبش ماتفرقش:اللعبة الثالثة

..وفيها إيه لو آانت صفقه بني اتنني: اللعبة الرابعة 
 .....بس أنا أفضل اّمسيها

 .....أنا من حقى أحتب حىت لو أنا: اللعبة اخلامسة

بصراحه انا مش حاسس ان فيه حد بيحبىن: اللعبه السادسة
 .........حبق وحقيق، زى ما أنا حمتاج، وده خمليىن 

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

ماهو الزم حد يشوفىن آلى على بعض عشان: اللعبه الثامنة
 .........اصدق إنه بيحبىن بصحيح وإال 

 .........حلب بتبّوظ آل حاجهشحاتة ا: اللعبه التاسعة

 .........إمنا. صحيح أنا جعان حب: اللعبه العاشرة

توجد اللعبة مسجلة صوتا وصورة باملوقع ملن شاء :تذآرة(
أن يشاهدها، ولعل االصدقاء يذآرون أننا مل نعرض بعد
الستجابات املتطوعني ىف الربنامج للعبة الكراهية، وسوف نعود

 )لكل ذلك

جتربة( العشرين لعبة معاعامة للمشارآة ىف والدعوة 
 قبل عرض الفرض غدا  )جديدة
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