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 دعوة حمددة للرأى واملشارآة
 مقدمة

من أهم ما أسف عليه األصدقاء الذين طالبوا
باستمرارهذه النشرة اليومية، حىت لو آان هذا االستمرار

النفسية، "األلعاب"على حساب أعمال أخرى مهمة، آان باب 
بدأنا عرضها على حماولتنا مع األسوياء، وقد رآزنا حني 
 ).العالج اجلمعى(أآثر من املرضى 

نا، أن هذا اإلصرار علىوقد تصورت، آما بلغىن ضم 
   :األلعاب بالذات يرجع إىل عديد من األسباب من أمهها

   إا تسمح بقدر أآرب من املشارآة: أوال

إا تسهم ىف آشف أبعاد قيم شائعة بطريقة جديدة: ثانيا
 غري مألوفة

 إا تنشط التفكري النقدى بشكل أو بآخر: ثالثا

ربة أسوياء،إن أغلب ما نشر منها آان جت: رابعا
وبالتاىل ينتفى، أو على األقل يستبعد، النقد من خالل الزعم

 بأن ما يسرى على املرضى ال يسرى على األسوياء

 وغري ذلك

ىف هذه املرحلة االنتقالية من النشرة، أو –فكرت 
أن أقدم هذه األلعاب بطريقة -بالنشرة، إىل ما ال أعرف

دون استجابات أخرى، وذلك بأن نبدأ بعرض نص اللعبة
املشارآني، وأن ننتظر بعد ذلك وقتا آافيا يسمح بتلقى

، مث نعرض بعد ذلك)أسبوع مثال(استجابات أصدقاء املوقع، 
استجابة املشارآني ىف احللقة املسجلة، ورمبا يسمح ذلك مبقارنة

 .ما، أو تعميم حمدود ملا اآتشفناه من خالل اللعبة

للمشارآة بأآثر من لغة آما فكرت ىف نفس الوقت أن أدعو
آما تعلمنا من) العامية الفصحى، واللهجات احمللية(وهلجة 

 .الصديق مجال الرتآى
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 :هذا وذاك آان الباعث إليه عدة اعتبارات مثل

 زيادة مساحة املشارآة .1

 املقارنة بني االستجابة بالفصحى والعامية .2

وثقافتناالتعرف على بعض جوانب ثقافتنا عامة، .3
النفسية خاصة، من خالل التلقائية واملشارآة أساسا، بديال

 عن اخلطابة والتنظري املسبق

من خالل –للمختصني واملهتمني  –احتمال التعرف على مرضانا . 4
مشارآتنا خربات تقرتب من اخلربات الىت يعايشوا اختيارا أو اضطرارا

 الطريقة واخلطوات

أو غريها فكرت أن أعرض اللعبة لتحقيق بعض هذه األهداف 
 :من اآلن فصاعدا آالتاىل

مع تكرار التعليمات ىف آل(أعرض نص اللعبة مستقلة  �
 )مرة ملن يلعبها ألول مرة

  أعرض اللعبة بالعامية املصرية أوال �

 الفصحى ) اجلميلة(أعرض نفس اللعبة بالعربية  �

لعبةأطلب من الزمالء العرب، أن يعيدو صياغة آل  �
باللهجة احمللية آما فعل الصديق مجال الرتآى بالنسبة للهجة

:بأربع هلجات –ما أمكن ذلك  –التونسية، وأقرتح أن نبدا 
لبنان فلسطني(اللهجة الشامية  –اخلليج  –املغرب العرىب 

، أتصور أن ذلك قد)أخرى تذآر(العامية املصرية  –) سوريا
 من بعضنا البعض –ضمنا –يقربنا 

وإن آنت ال أحبذه بعد جتربىت الشخصية –أن يواآب ذلك  �
 !!استجابة إضافية ملن شاء باللغة العربية الفصحى، لعل وعسى  –

أال أعرض اللعبة آما جرت ىف حلقات الربنامج إال بعد �
 .أسبوع على األقل من عرض نصها مع الدعوة لالستجابة

ع قبل أووعلى من يشاء أن يشاهدها صوتا وصورة ىف املوق(
بعد أن يلعبها، أن يفعل ما يشاء، مث يعود إلينا، أو إىل

 )نفسه مبا شاء

 ما رأيكم؟

 هيا نبدأ اليوم بـ

 لعبة الطيبة

 قبل اللعب

برغم سخف التكرار ، فسوف أعيد ذآر هذه :ملحوظة
التعليمات، احرتاما ملن يلعب معنا ألول مرة، أما من وصلته
الفكرة، وجرهبا من قبل فما عليه إال أن يتجاوزها ويدخل إىل

 :اللعبة مباشرة
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 طريقة اللعب ملن مل يلعب معنا سابقا

تقدمي آلية  هنا يقصد به" لعبة"إن استعمال آلمة 
وهى تقوم بتنشيط اخليال: لفظية حىت ميكن أن ينطلق من خالهلا

 و التلقائية فالكشف، 

 :املطلوب إن آنت ترغب ىف املشارآة هو

 ):بعد تالوهتا مباشرة بصوت عاٍل(أن ُتْكمل العبارة املقرتحة  �

 )الوصّى(بأقل قدر من التفكري  �

مشتمال الوجه والعيون(وبأآرب قدر من التمثيل  �
 ).واجلسد

 وأال حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت �

 )ما أمكن ذلك(وأن تلعب آل لعبة بال استثناء   �

مجلة ناقصة، مث تكملها بأى  نفس ألفاظ  بأن تكرر  �
 آالم خيطر على بالك،

ال بعد أنأال حتاول أن جتيب بالقلم والورقة إ        �
 .حتاول شفاهة بالكالم املنطوق

مع نفسك أو   - ما أمكن ذلك  - أن تلعبها بصوت عال،   �
أو صديقة أو أفراد(مع صديق واحد أو اثنني يشارآانك 

 )األسرة

ال بد من تكرار العبارة نفسها بألفاظها، وليس  �
 االآتفاء بتكميلها

 أجهز آلما آانت االستجابة أسرع، آانت التلقائية  �

 حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت  ال �

أن تسجلها لنفسك صوتيا، حىت ال -بل من األفضل  –ميكن  �
 تعتمد على الذاآرة

من حقك أن متزق اإلجابات، ومتسح الشريط، أو ترسلها �
أن  –إذا تفضلت بإرساهلا  –باسم جمهول، لكن يستحسن 

)ذآر أنثى، وال مؤاخذة(تذآر السن، العمل، والنوع 
 . باإلضافة إىل ما تشاء من معلومات

 لعبة الطيبة

 :اللعبه االوىل

فانا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، دا انا شاي
 ...........اني 

 :اللعبه الثانية

 .....انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي نفسي 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1878



 I04I2008>21א – אא

 :اللعبه الثالثة

مش... انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو مش عارفين،  
 ........ميكن

 : اللعبه الرابعة

 ......آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ودي !!! أل بقي 

 : اللعبه اخلامسة

...متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشن آده أنا انا مش 

 :اللعبة السادسة

دا أنا .... أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيب،
 ....أستاهل 

 :اللعبة السابعة

 ........أنا شايف  ؟؟ !!هى الطيبه ضد القوه وال إيه

 :اللعبة الثامنة

 .......حلسن  أحسن ىل أبقى طيب من غري مااعرف إىن طيب، 

 :اللعبة التاسعة

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب ده أنا
 ..من الشعب ده لكن

 اللعبة العاشرة

 ..............الطيبة احلقيقية هى إىن

 وبالفصحى

 :اللعبة االوىل

، أنا"طيبا"منا يتصور نفسه شخصا   خييل إىل أن آل احد
 ....أنىن   شخصيا أرى

 :اللعبة الثانية

طيبا أآثر مما هو أنا طيب هكذا،  أشعر أنىن لو أآون
 .... فسوف أجد نفسى

 :اللعبة الثالثة

طيب وهو ال يعرفىن،"أنا ال أرحب أن يصفىن أحدهم بأنىن 
 ....أليس من املمكن أن 

 : اللعبة الرابعة

آفاىن طيبة وبالهة، لو أن األمر بيدى.. ال..ال..ال
.......... 
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 :اللعبة اخلامسة

أتصور أن هناك شخصا ضعيفا ميكن أن يوصف بأنهأنا ال 
 .......طيل، من أجل هذا أنا 

 :اللعبة السادسة

لو أنىن سكّت على الظلم حتت زعم أنىن طيب، إذن فأنا
 ......أستحق 

 :اللعبة السابعة

 ..أنا شخصيا أرى ... هل الطيبة هى عكس القوة، أم ماذا؟ 

 :اللعبة الثامنة

خشية.... ون أن أعرف أنىن طيب،أفضل أن أآون طيبا، د
 ....أْن 

 :اللعبة التاسعة

شعب"هل من اجلائز أن نصف شعبا مظلوما ومطحونا بأنه 
 ......، أنا واحد من هذا الشعب، لكن "طيب

 :اللعبة العاشرة

 ..............الطيبة احلقيقية هى أىن 

 :واآلن

ذاهل أطمع أن تسمحوا ىل أن يتناسب قرار االستمرار ىف ه
الباب أو ذاك من أبواب النشرة، مع قدر املشارآة بدءا من

 اآلن ؟ 

 .شكرا
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