
 21I05I2008א – אא
 

I05<I2008>21א

א−264  א

 :مقدمة

ننشر نص اللعبة مبناسبة ما جاء بشان حق الطبيب أو
الوقت جتاه مريض ما ىف املعاجل أن تعرتيه مشاعر الكراهية بعض

مرحلة من مراحل العالج، وآيف ميكن أن يستثمر هذا الشعور
الطبيعى لصاحل املريض وصاحله معا، األمر الذى تناولنا بعضه

،2008-5-18"عالجّى رأى على موقف"ىف آل من نشرة األحد املاضى 
تعليقا، 2008-5-11"استشارات متبادلْة"وقبل املاضى 

ومناقشة، مث وعدنا يوم األحد املاضى أن نعرض هلذا املوضوع من
 .خالل لعبة من األلعاب النفسية

رب أن نقدم اللعبة منفصلة قبل مناقشتهاوافق عدد أآ
مث نناقش ردود األصدقاء الذين) أسبوع أو أآثر(بأيام 

يستجيبون هلا مع أو بدون مناقشة ما جاء ىف برنامج القناة
 .الثقافية على نفس اللعبة، فيما بعد

ها حنن نعرض اللعبة بالعامية املصرية، والعربية الفصحى
 .مع دعوة عامة للمشارآة

، 2007-9-14واعد اللعبة موجودة ىف األلعاب السابقة ق
جلمل الناقصةوعلى من مل يطلع عليها أن يكمل ا، 2-10-2008

على باله، أو) أو ال خيطر(يا حبذا بصوت عال بأى آالم خيطر 
 .يكتبها فورا، ويرسلها إلينا

 :ملحوظة

لن نناقش الردود الىت تصلنا على اللعبة إال إذا جتمعت 
لدينا ستة استجابات على األقل، وإال فقد نكتفى بنشر

 .االستجابات ىف بريد اجلمعة دون مناقشة

 نص اللعبة

 بالعامية املصرية: أوال

 مثال توضيحى

 ......الكره دا شىء قبيح جدا، أنا شخصيا 
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 :مثال لإلجابة

الكره دا شىء قبيح جدا، أنا شخصيا، ما باآرهشى حد
 .......خالص 

 ):وسّجله حاال(أآمل بعد أن تقرأ آل لعبة بصوت عال لو مسحت 

 ...أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده) 1(

 ...حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه ) 2(

 ...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره ) 3(

لو  ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا) 4(
 ...آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،) 5(
 ...أصل انا 

 ...غري ما يعرفىن بابقى ِنفسىملا باحس إن حد بيكرهىن من ) 6(

 ...حىت أنا   اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا) 7(

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل، قلته أحسن، أنا) 8(
 ...لو باآره الظلم بصحيح

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه) 9(
 ...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..ه يتحمل مسئولية الكرهاللى عايز يكر) 10(
 ...آده أنا

***** 

 بالعربية الفصحى: ثانيًا

يعرتيىن اخلوف لو وعيت أنىن أآره شخصا أنا أعرف أنىن) 1(
 ...أحبه، وهلذا 

 ...أنا خييل إّىل !! هذه؟" الذى حيب ال يكره"ما حكاية أن ) 2(

بصراحة الكره ليس دائما آرها ُهَو ُهَو، أنا شخصيا) 3(
 ...حني أآره 

األرجح أن من يستطيع أن يكره هو الذى يستطيع أن) 4(
 ...  فأنا.. حيب، إذا آان األمر آذلك 

من اجلائز أنىن أآره ناسا آثريين، لكن من الصعب علّى) 5(
 ...  أن أعرتف بذلك لنفسى، ذلك ألىن

حني أشعر أن أحدًا يكرهىن، دون أن يعرفىن أصال، أشعر) 6(
 ...  نأنىن أريد أ

الذى يكره طول الوقت دون متييز البد أنه يكره  )7(
 ..  نفسه، فأنا إذن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2085



 21I05I2008א – אא

ال جدوى من آره الظلم دون أن نغضب ونتخذ موقفا)8(
 ...منه، لو أنىن حقيقية وفعال أآره الظلم، آنت

أحيانا خييل إىل أنىن ال أستطيع أن أآره أحدًا أعرفه) 9(
 ...  جيدا، رمبا يرجع هذا إىل

ن يكره، أو يريد أن يكره، عليهمن يسمح لنفسه أ) 10(
 ...  ، وهلذا فإىن..أن يتحمل مسئولية الكره

 .والدعوة عامة

/ 8/  1قناة النيل الثقافية " برنامج سر اللعبة" -
2004   
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