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 :هل مثَّ وجدان جديد يتخلق

 " الفرض"

ىف املرحلة احلالية من" الفرض"حتفظ مبدئى على عرض 
 :التجربة

املفروض أن أؤجل عرض الفرض الذى خطر ىل إىل اية نشر
وأيضا إىل ما بعد  االستجابات عن آل من احلب والكراهية،
 :مناقشتها، لكنىن رجحت عرضه اآلن ملا يلى

رف مىت ينتهى آل هذا التجريب، معأنا ال أع: أوال
 .املناقشة

دون –إن وضع الفرض رمبا يتيح الفرصة لفحصه   :ثانيا 
 أثناء التجريب  –تفصيل حمدد 

، ال أآثر، حىت يتم حتقيقه، الفرض يظل فرضاإن : ثالثا
 أو حتويره، أو الرتاجع عنه

أن هذا الفرضقد يثبت أثناء استمرار التجربة : رابعا
ول دون التمادى فيه استجابات األصدقاء ونقدهم،حي شطحة

 وهذا قد يكون مربرا آافيا للرتاجع

أخاف أن أهتم بأىن أوحى للناس بأن  أنا ال: خامسا
يعتنقوا أفكارى رد أا خطرت ىل، ألنىن أحرتم استقاللية رأى

 املشارآني مهما قلت أو زعمت، 

، هو"للعبالكشف با"أعتقد أن استعمال منهج : سادسا
 أآثر صالبة وموضوعية من أن خيضع ألى إحياء،

بغض  ،إن اختبار املنهج نفسه هو فرض ىف ذاته: ثامنا
 . النظر عن حمتوى ما خنتربه من خالل هذا املنهج

الفروض اآلن/ أتردد ىف وضع بعض معامل الفرض  لكل هذا ال
آيفما اتفق، متهيدا للعودة إليها الحقا آما هى، أو حمورا

 إليه األمور  حسب ما تتطور
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 )الفروض(الفرض

على أفضل متبادل(إن أآثر ما نسميه حبا هو احتياج  )1
 )االحتماالت

إن الكراهية هى طبيعة بشرية نفضل أن ننكرها حلساب )2
 متادى هذا االحتياح املتبادل

إن عدم االعرتاف بالكراهية ىف عالقتها باحلب يهدد )3
 )1رقم (بالتمادى ىف شكل مسطح أو زائف من احلب مثل الوارد ىف 

مادام اإلنسان آائنا –إن حتمل مسئولية الكراهية  )4
رمبا هى هذا(هو الذى يسمح بتوليد عالقة مسئولة  -واعيا

 )العنوان: الوجدان الذى يتخلق

تولد من محل مسئولية الكراهية بوعىإن احلب الذى ي )5
 أآثر منه آلمات أو حىت عاطفة جياشة هو حرآيةبشرى متميز 

 استبعاد

حىت يتضح ما نعنيه هبذا الفرض، علينا أن حنذر بني أن
احلب مع  يتداخل هذا التقارب اجلدىل مع ظواهر سلبية تتناول

ه،آل البعد عما حناول تقدمي  الكراهية بأسلوب آخر، بعيدًا
 :بل لعل بعضها هو عكس ما حناول تقدميه، ومن ذلك

I- اجتماع احلب والكراهية ىف نفس اللحظة، حىت التعارض
وقد يصل إىل حد املرض ىف صورة عرض سلىب(أو اإلعاقة املـُشلة، 

 ) ambivalence"ثنائية الوجدان"يسمى 

II -  مبا حيول دوندوام استقطاب احلب ضد الكراهية
 التضقر 

III -  حىت(دون تقارب  طول الوقتتبادل احلب والكراهية
 ) لو برروه باختالف املواقف

IV -  إىل جزء يـُحب وجزء يـُكره) اآلخر" (املوضوع"جتزئة
 .إخل..يـُكرهوتصرف يـُحب صفة تحب وصفة تكره، تصرف (

 آيف سنناقش هذا الفرض؟

 :التجربة تصور مبدئى خلطوات  فيما يلى 

 )لو مسحتم(للمناقشة " فرض"نؤآد أننا نتعامل مع : أوال

سوف ننشر استجابات املشارآني على لعبة احلب:   ثانيا
 أوال بأول

سوف نعود لننشر استجابات متطوعى برنامج: ثالثا
 القناة الثقافية عن آل من احلب والكراهية

سوف ننشر األلعاب العشرة اجلديدة عن الكراهية: رابعا
ب الىت ختلقت أثناء الندوة من اللعبة الفريدةوهى األلعا(

 .وندعو األصدقاء للمشارآة) الكاشفة ىف العالج اجلمعى
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* * *

هذا وقد تتاح الفرصة لتجربة موازية عن احلب من واقع
 العالج اجلمعى

آما نأمل أن تتاح الفرصة القتطاف ما تيسر من التعبري
 بلفظ احلب عند آل من

خمتلف التشخيصات، ورمبا: من أوراقهم واملقابالت(املرضى ·
 )أطوار املرض

تعبري األهل عن: أهل املرضى وأهل املدمنني ذهابا وجيئة·
 األوالد وبالعكس

 من العالج اجلمعى ·

 من اإلشراف على العالج النفسى ·

 مث نعود بعد ذلك للمناقشة 

 وبعـد

 ما رأيكم؟

 أنا مستعد للرتاجع متاما حىت ال متلـّوا

 نرتاجع إىل أين ؟: ولكن

 إىل تزييف احلب؟

 أم إىل إنكار الكراهية؟ 

 !!) واهى ماْشـية(أم إىل االثنني معا 

 آسف

 .شكرا
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