
 I07I2008>22א – אא
 

I07I2008>22א

 אא−326

 )2من1(راجعة؟تراجع أم م

   "الكراهية"و " الكره"عن  

 !!خربة شخصية حديثة 

 : مقدمة

 يبدو أن املسألة تزداد صعوبة من واقع املمارسة 

محدت اهللا أنىن أجلت النقاش إىل مابعد إتاحة الفرصة
لالستجابة ألآرب قدر من األلعاب، خاصة العشرين لعبة اخلاصة

ة الغد اجلزء الثاىن منباحلب، الىت نعيد نشرها آملحق لنشر
آما ننشر. يصلنا حىت اآلن سوى مخسة مشارآاتاملراجعة، ألنه مل 

 .باإلضافة اليوم العشر لعبات اجلديدة عن الكره، آملحق خاص

ليس" منهج خمتلف"نأمل بعد آل ذلك أن نقر أننا بصدد 
بالضرورة أآثر مصداقية، أو أدق رصدا، وإمنا ما وصلىن حىت

للظاهرة الىت" آخر"ذا املنهج يكشف عن بعد اآلن هو أن ه
 ".الوجدان"أو " العواطف"نسميها 

خربة شخصية مررت هبا هذا األسبوع، نّبهتىن إىل أن مثة عالقة 
نوعية"و" بكلية املعرفة"بني ما أحاول توصيله فيما يتعلق 

 وبني حدود املنهج الذى حناول معا استكشاف أبعاده ، "الوجود

ة صعوبة، فعال، وهذا جيد، لكنه أمر حيتاجتزداد املسأل
 .حتمل ومراجعة حىت تتضح األمور بشكل مقبول، ولو نسبيا

أو.أو االنفعال(حني مهمت أن أآتب نظرية عن العواطف  
سنة) الحظ الرتادف املزعج –إخل ..أو تطور الوجدان.املشاعر
سيجموند فرويد حني اآتشفت  تعجبت من، مث أعجبت بـ 1974
أو(مل يكتب نظرية مستقلة عن ما يسمى الوجدان   أنه

آما أن آارل يونج آاد يعترب أن  ،..)االنفعال أو العواطف
جمرد ظهور االنفعال مستقال هو ىف ذاته أمر غري طبيعى، فلم

نظرية ىف"ىف أطروحة جان بول سارتر. يفرد له ما خيتص به
ظريته إالومل تزدىن ن -عندى –، اختلطت املسائل "االنفعاالت

 رفضا للتنظري، فلماذا أحاول أنا التنظري بعد آل ذلك؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2498
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1974رحت أقلب ىف آراساتى الىت ُآتبت بالقلم اجلاف سنة 
الواحدة تلو األخرى ووجدت اتساقا مهما، وتنظريا يبدو

انطالقا  منطقيا، بدءا بالرجوع للمعاجم العربية أساسا، مث
عد أناملعجمى بالنسبة لكل عاطفة، مث توقفت ب  من التعريف

آتبت أربعة آراريس بالتمام والكمال، ويبدو أىن آنت حمقا ىف
 .التوقف

هل ميكن أن أرجع سبب هذا التوقف إىل أنه فعال موضوع ال
 جتوز الكتابة فيه أصال؟

 .رمبا 

لكن لو أننا ختلينا عن مسئولية احملاولة، فعلينا أن
 . نرضى باملناهج القائمة، مهما بدت قاصرة أوُمَعْقلنة

اإلنسان"من أولويات هذه النشرة، ومن قبلها جملة 
، مبعىن النقد"نقد النص البشرى"، أن جنتهد ىف "والتطور

األمشل، مبا يشمل االشرتاك ىف إعادة إبداعه، ومن أهم التجليات
النص البشرى فيما يتعلق مبا  الواجب نقدها ما شاع عن

ة؟ يكفى مااملرض والصح  يسمى العواطف أو الوجدان ىف آل من
"احلزن"شاع عن الدعوة لرتك القلق، والتنكر للعدوان، ووصم 

صعوبة العالقة باآلخر  برغم حتميته الرائعة الالزمة إلعالن(
"باالآتئاب"ووصمه ) ىف وعى الطرفني، مع احلرآة املستمرة

باملعىن السلىب، مث الكالم عن ذآاء العواطف بتوجيهها
ل الدمث والتشكل، آل هذالالستعمال من الظاهر للتواص

ومثله يتجه بنا إىل مزيد من االختزال أو التجزىء أو
 .التسطيح فيما حنن بصدد حماولة سرب غوره

 ال مفر من التجريب: إذن

ىف -ىف حدود منهجها –وال مهرب من أن نضع نتائج التجريب 
إطارالتنظري املمكن مرحليا مع االستعداد للرتاجع واملراجعة

 .باستمرار

 خربة شخصية

الذى قدمُته) 2008-7-16يومية(حني أعدت قراءة الفرض 
ليغطى بعض جوانب القضية املطروحة، رحت ، بدون قصد مرتددا

،أطبق بعض ما َطَرح من افرتاضات نبعت من االستجابة لأللعاب
،)2008-6-24يومية (وخصوصا استجاباتى شخصيا على مرتني 

ووجدتىن عاجزًا عن تصديقها، رحت أتعجب من نفسى وأنا
 : أتساءل مثال

o   أنىن غري قادر على آره أى  هل آان ادعائى السابق
هذا االدعاء آذبا على نفسى  باملعىن الشائع، هل آان أحد

 طول هذا العمر؟ 

o    رمبا رغما(إذا آان األمر آذلك، فهل ما أظهرته اللعبة
هو جمرد لعب استُدرجنا) أميمة رفعت وآخرون.عىن آما اعرتفت د
 إليه دون قصد؟
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o   ،وإذا آان الكره طبيعة بشرية آما زعم الفرض
ل واضح، يتناسب مع آوهنمفلماذا ال نرصده ىف األطفال بشك

 ؟)مل يتشوهوا بعد بقدر آاف(أقرب إىل الطبيعة البشرية 

هذا التساؤل آان خيطر ىل وأنا ألعب مع أحفادى ىف البحر،
وليس فقط على شاطئه، خاصة وأن البحر، وليس شاطؤه هو
أقرب إىل الطبيعة البشرية، أليس آذلك؟ واستسمحكم أن أؤجل

 )إىل نشرة الغداحلديث ىف هذه اخلربة 

o      هل ميكن بدورنا، لو أن الكره طبيعة: وأخريا
 بشرية جدا، أن نكره األطفال؟

بكل رأى   وأسئلة أخرى آثرية جعلتىن أفتح الباب مرحِّبا
 ونقد بدءا بنفسى

مث علّى أن أعرتف بأنه قد طال التأجيل لعرض اآلراء الىت
ق واملناقشة حاليا،وصلتىن، وأن أقّر أىن أمتادى ىف رفض التعلي

مع أن آثريا من اآلراء الىت وصلتىن مفيدة وحامسة، لكن يبدو أن
ألغلب من شارك بالنقد والرأى،   املنهج مل يتضح بدرجة آافية

خصوصا ملن مل ميارسه بنفسه املرة تلو األخرى، آما يبدو أن هذا
  له مستويات خمتلفة أشرت إىل أغلبها "الكشف باللعب"املنهج، 

 :بقا لكنىن أعيد التنبيه إليها وغريها لألمهيةسا

االستجابة الشفاهية املباشرة، دون أدىن:  املستوى األول
 معرفة مسبقة بنص األلعاب واحدة واحدة

االستجابة الكتابية السريعة املباشرة:  املستوى الثاىن
باللهجة العامية آل حسب موطنه، شكرا للدآتور مجال(أيضا 
متت قراءة نص األلعاب العشرة قبل االستجابة حىت لو) الرتآى

الكتابية، لكن الشرط ىف هذا املستوى اليزال أن تكون اإلجابة
 )بأقل قدر من التفكري الوصّى(سريعة ما أمكن ذلك 

اإلجابة بتمعن ليس فقط فيما سوف جنيب: املستوى الثالث
ىبصياغة السؤال مبا يشمل االعرتاض عل  به، وإمنا فيما يتعلق

ومثل هذه(الصياغة نفسها ونقدها، ورمبا اقرتاح بديل هلا 
اإلجابات غري صاحلة للجمع على سائراإلجابات السريعة
التلقائية، مهما آان فيها من نقد صحيح ومفيد، فهى تنتمى

 )منهج آخر، لغرض آخرإىل 

وقد تناولنا ذلك من(اإلجابة بالفصحى : املستوى الرابع
امية، أما مغزى الفرق بني اإلجابةقبل من حيث تفضيل الع

 )بالفصحى واإلجابة باللهجة احمللية فله عودة الحقا

اإلجابة على نفس األلعاب بعد فرتة زمنية :املستوى اخلامس
وصلت إىل أربع سنوات ىف عرض خربتى اخلاصة ىف يومية(معينة 

24-6-2008( 

اإلجابة املطولة آاملقال، الىت تتناول :املستوى السادس
، وآأنه عنوان ملقال ميكن تصور حمتواه، مث"اللعبة  نص

 إخل..مناقشته والرد عليه، وتعرية أغراضه، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2500
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الرتاجع عن أى من االستجابات املبدئية:املستوى السابع
آخر مما ذآر، أو مما الىت متت على أى مستوى معني، لصاحل مستوى

، وآأنه آانمتاما  أو إنكار ما مت خروجه تلقائيامل يذآر، 
، أو خرج باملصادفة، مث تعديله، أو االنطالق!خطأ عن غري قصد

منه، أو قبوله وقبول االعرتاض عليه ىف نفس الوقت، فيخرج
 .جديدا، أو على األقل َيِعُد جبديٍد ما

 هذا املنهج؟باهللا عليكم هل رأيتك أصعب من 

نعم، ما أصعب آل ذلك مقارنة مبا ميكن أن ميارسه أى منا
 ) آما اعتدُت أن أفعل أنا أيضا رمبا إال قليال بفضل مرضاى(

نعلن موقفنا أو معرفتنا عن أى ظاهرة آانت –عادة –حنن 
، أو من)أو عرفنا من أى مصدر(واقع ما قرأنا ) 1(إما من 

خاصة إذا آان ذلك بوعى يقظواقع ما عايشنا وخربنا، و) 2(
مها من أهم مصادر واخلربة االطالع: إن آال املصدرين . متعلم

معرفتنا ، وقد يتعارضان، وقد يتكامالن، وال ميكن االستغناء
الذى يظهر ىف االستشهادات، واملقتطفات،(عن املصدر األول 

، وال عن املصدر الثاىن الذى تعتمد مصداقيته)واملراجع عادة
درجة نضج صاحبه وعمق خربته وموضوعية ذاته، وقدرته على

على التعبري عن معايشاته، ومع ذلك فيبدو أننا حنتاج إضافة
 . جديدة من منهج جديد

 احرتام آل املناهج واملستويات

ومع آل احرتامنا لكل املناهج واملصادر واخلربات واملعارف،
إمكانياتنا دعونا ننظر ىف هذا املنهج الصعب احلاىل ىف حدود

 وإمكانياته

ومن بني إمكانياته وصعوباته تعدد مستويات قراءته،
السبعة الىت ذآرناها(بقدر تعدد مستويات األداء ) نقده(

 ) !!!وقد تزيد

، وينبغىأن آل املستويات هتمىن دون استثناءأقر وأعرتف 
أخذها ىف االعتبار إذا أردنا أن نصل إىل ما يزيد األمر

 . وضوحا وفائدة

، ليس ذلك ألنهمبنهجنا التجريىب احلاىلولكن دعونا نبدأ 
 !ألنه املنهج التجريىب احلاىلاألفضل، لكنه 

املستوىخذ مثال يومية اليوم ، والىت ميكن إدراجها حتت 
الرتاجع عن أى من االستجابات: مستوى(إال قليال،  السابع

 .إخل ..املبدئية الىت متت

 الكراهية " و" الكره"عن : اجلزء األول

 خربة شخصية حديثة 

 آرٌه آخر 

آان الوالد جيلس أمامى ىف صمت، وابنه جيلس ىف.....
 الكرسى املقابل، ليس متهيجا مبعىن التهيج

  
 وياـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2501
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املرضى املزعج أو املنذر، ومعهما عمه جيلس على األريكة
املسنودة للحائط، وهو يتكلم هبدوء يصف حالة ابن أخيه

نسبيا ضد نيابة عن الوالد، والولد يرد بشكل مناسب
انطباعى األول حني دخوله، حيث قّدرت أنه ىف حالة اضطراب

 .شديد 

فجأة، وبدون أية إشارة أو داع أو تدخل من الوالد،
ذراعه اليمىن أعلى ما) سنة 22عمره حواىل (رفع الولد 

يستطيع وهوى به ىف ملح البصر على صدغ الوالد األيسر اجلالس
أسه وانسابت دموعه ىف صمت،ر) سنة 56(قبالته، نكس الوالد 

أخرج الوالد). انتظر لو مسحت -سوف أحكى ما جرى ىل حاال( 
، وقدمه ىل عرب املكتب، والدموع ىف)آارت شخصى(بطاقة بامسه 

عينيه، دون أن ينطق، قرأت فيه وظيفته املهمة، وعنوانه
 .وهواتفه الكثرية

ىفأنا أمارس هذه املهنة منذ نصف قرن وعام، رأيت مرضى 
أبشع حاالهتم، من أول القتلة حىت املضاجعني للمحرمات
الصغريات، واملنتهكني األطفال والبنات العذارى، مرورا بكل

أآاد أجزم أن شعور  واالحنراف،  أنواع اإلدمان والنصب
الكراهية الذى اعرتاىن لرؤيىت هذا احلدث، بعد نصف القرن

 هذا، مل أمر به من قبل

اد عالقة بفتح ملف الكراهية اآلنهل لذلك الوعى احل( 
 !!).هكذا؟ لست أدرى

 !آرهت الشاب آرهًا ال مثيل له 

زجر أو رفض، واستمر  مل أحترك، ومل أعلق بكالم حمدد فيه
الفحص حىت اطمأننت إىل أن هذا الشاب مريض حيتاج دخول

خوفا عليه وعلى ذويه، –ألسباب إضافية موضوعية –املستشفى 
أن يربر ىل ما فعله، –عندى ىف داخل داخلى–ك ومل يشفع له ذل

مع أنىن أنا(يغري من الكراهية الىت غمرتىن جتاهه   وبالتاىل مل
 ).الذى قررت مدى شدة مرضه الىت ألزمت دخوله املستشفى

ىف صباح اليوم التاىل، عـُـرض علّى هذا الشاب ىف املستشفى
رى قد تغريت،مع آل الزمالء من هيئة املعاجلني، ومل أجد مشاع

مع أن املوقف املرضى الذى انتهينا إليه ميكن أن يربر تصرفه
!!)غري مسئول ويعفى من العقاب (من حيث التقييم التقليدى 

لكن ماذا أفعل ىف مشاعرى هذه، وهى ليست املناطة بكتابة
حتدد مسئوليته، حنن نكتب تقرير) طب نفسى شرعى(  تقرير رمسى

واقع الوقائع واملستندات والتقييم الطب النفسى الشرعى من
وليس من واقع مشاعرنا وأحوالنا  املوضوعى الظاهر،

قد اضطر أن أآتب أن هذا الشاب غري مسئول قانونا  .اخلاصة
 لو وصل األمر إىل تشكيل الواقعة بشكل قانوىن يتطلب مثل

مسئول"هذه الشهادة، لكن تلك املشاعر الىت غمرتىن تعلن أنه 
رأيت!!! الصعوبات تزداد(هما آتبت ىف التقرير ، م"ونصف
 )آيف؟

 حني غمرتىن آل هذه الكراهية، تذآرت بداية فتحنا هذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2502
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أميمة رفعت عن شعورها. امللف هنا إثر ما أعلنته د
.بالكراهية حنو مريضتها، مث تذآرت أول أمس وأنا أرد على د
منري شكر اهللا تساؤله عن موقف الطب النفسى الشرعى من

ت ىف أهلها سبابا وتعديا ، مث أقرت له أهنامريضته الىت طاح
حبيت أعمل هلم) "2008-7-13يومية (عملت ذلك بقصد وترصد، 

:وملا سألتها إرهاهبم مباذا؟ أجابت مبا معناه" آارت إرهاب
 .عشان خيافوا وميشوا

تغمرىن آلما الكراهيةبعد آل ذلك، ما زالت مشاعر 
عاودىن منظر الشاب وهو يصفع والده، نعم الكراهية بال

آراهية ليس هلا أدىن عالقة مبسئوليتهزيادة وال نقصان، 
القانونية، وال مبا طرحنا من أبعاد ومناقشات أثناء إجراء

 .ألعاب الكراهية

تغلف احلب، وأهناهل هذه هى الكراهية الىت نزعم أهنا 
الوعى  اخللفية الىت جتعل احلب أآثر موضوعية، وأهنا ليست إال

برنامج بقائى –أساسا–البشرى بغريزة العدوان الىت هى 
 منغرس ىف ترآيب البشر بالضرورة؟ 

 طبعا ال 

 إذن ماذا ؟

الكراهية الىت مألتىن، والىت مازلت أشعر هبا حىت هذه
 اللحظة هى غري آل ذلك،

حبق الكره الذى ظهر ىف ألعاب الكراهية؟   هى إذن، مقارنة ماذا

وأنا أقبض نقودا مقابل ذلك؟(وآيف سأعاجل هذا الشاب، 
 آيف سأعاجله  !!)مقارنة بالدآتورة أميمة والدآتور منري 

وأنا أمحل له آل هذه املشاعر الىت آادت تصل إىل وعيى آأهنا
موضوعيا لقتل أىأنا مل أجد طول عمرى مربرا (القتل ذاته 

 ؟...)إنسان أيا آان حىت اآلن، حىت ىف احلروب اللهم إال

راجعت آل خربتى، أو عادت ىل آل خرباتى، حىت ردى على
أميمة الذى فتحت لنا هذا امللف الصعب هكذا، وحضرْتىن.د

ردود آثرية مفيدة ، علمية وخرباتية، ، طمأنتىن إىل احتمال
.آل ما اعرتاىن هكذا، وحىت اآلنجناحى ىف القيام بواجىب برغم 

 :ومع ذلك ما زلت على يقني مما يلى 

هى ليست الكراهيةإن الكراهية الىت غمرتىن هكذا،   .1
الىت جتّلت وتتجلى لنا من خالل منهج األلعاب الذى حناول أن

 .نكشف من خالله أبعادنا األخرى

هى منفصلة متاما عنإن الكراهية الىت غمرتىن هكذا،   .2
آلية وجودى املسئول معاجلا وإنسانا، مهما آانت مربراهتا من

 التعاطف مع الوالد املصفوع

هى اخلطوة األوىل، وليستإن الكراهية الىت غمرتىن هكذا،   .3
األخرية ىف سلسلة من العواطف والقرارات الىت قد تساعدىن على

 القيام بواجىب
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لو مل تلحقها تلك إن الكراهية الىت غمرتىن هكذا،  .4
هى القتل اإلبادة " 3"الىت أشرت إليها ىف بند " الكلية"

مرة أخرى، وهى غري الكراهية الىت تكشفها معظم(العدم، 
 )األلعاب

انعكاسية هى آراهيةإن الكراهية الىت غمرتىن هكذا،   .5
ردا على موقف معني، فهى منفصلة عن الوعى البشرى الكلى

 رة بعقوق ابن الاخلاص بوجودى، مهما آانت تبدو أخالقية ُمَبرَّ
 .يعفيه جنونه من مسئوليته األعمق

وأنا أآتب اآلن، جاءتىن بعض آليات ترويض هذه الكراهية
أقرب إىل الكره الذى يكشفه منهج –رمبا  –البشعة، لتصبح 

 : ، ومن ذلك ) وليس إىل الكراهية الىت وصفُتها حاال(األلعاب 

هذهإن هذا الشاب قد آره والده بنفس نوع : أوال
الكراهية، وال بد أن ُأشهر ىف وجهه نفس السالح آخطوة أوىل

بأهنا ليست إال دفاعا عن  –والقتل–مثلما نربر تربير احلروب (
 )النفس

يبدو أنىن مل أآره الشاب بقدر ما آرهت الصفعة،: ثانيا
ومع ذلك فال أنكر أنىن، وإىل أن شاهدته ىف املرور صباح اليوم

مل أميز  وإىل درجة أقل قليال، وإىل اآلن، التاىل مع الزمالء ،
وأنا أحاول أن أواصل حماولة عدم وبني الصفعة، بني الشاب

التمييز بني اجلزء والكل، حىت ال أستسلم للمقولة الىت نقدُتها
،"أحب الناس واآره طبعهم"  :فيما سبق، والىت تقول 

باعتبار أهنا ومثلها هى بداية التجزىء الذى أرفضه إال
 .مرحليا

ميكن أن تستمر باعتبار أن عن بعد، إن الكراهية: ثالثا
متناول وعىمل يعد ىف ) املكروه" آّل"أو بقية (املكروه 
فلو أن هذا الشاب مل يدخل املستشفى، ومل ُأصبحالكاره، 

مسئوال عن عالجه، فلرمبا استمر شعورى هذا آما هو مدى
، واحلمد هللا أنه الوهو نفس شعورى حنو بوش وشارون(احلياة، 

أو عالج أيهما، فهما ال يستحقان أن  فرصة لالقرتاب منهما
 )حيصال على صك املرض أصًال مهما ُوِصفوا بذلك، وهلذا تفصيل آخر

إنىن لو جنحت أن تكون هذه الكراهية هى جمرد: رابعا
وهذا ما أتبينه ىف هذه اللحظة وأنا أآتب، وليس(بداية 
بشكل أو بآخر، مهما بلغ حجم اجلهد ، فقد أقرتُب)قبل ذلك

املبذول، من الكره الذى يكشفه منهج األلعاب، ومن مث تبدأ
 إخل...مسئولية العالقة األخرى، ومن ّثم العالج

من هذه اخلربة هبذا التدرج أمكنىن أن أطور هذه اجلزئية من
بني الكره والكراهية -حىت تعسفا –فرض الكراهية، بأن أميز 

ّيزوا بني العدوان والعدوانية، مما سأرجع إليه ىفآما م(
أميز بينهما دون خشية نقد من موقف ساآن، فأنا) حينه

مضطر آما هو واضح ، فثم عاطفتني تكادان تقعان على طرىف
نقيض، وىف نفس الوقت نزعم أهنما واحد ، ونطلق عليهما نفس

 .اللفظ
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 : وعلى التظلم أن جيد لنا حال بديالهأنذا أجرؤ وأميز،  

هى شعور انعكاسى عدواىن بدائى قاتل، يدفع: اهيةالكر
املكروه بعيدا، ويهدف إىل إزالة وجوده، أى التخلص منه

منفصل عن الوعى) وعى الكر والفر(آله، بوعى انتقامى أوىل 
 .البشرى الكلى النامى

نفس الشعور  فيبدو أنه ينطلق ابتداء من:  أما الكره
حسب(قصرية   يستمر ملدة ، مث"الكراهية"الذى أمسيناه حاال 

، مدة ترتاوح بني)النضج من ناحية وشدة املثري من ناحية أخرى
ورمبا أآثر، مث ال يلبث أن) مثل حالىت اآلن(ثوان وأيام 

وليس بالضرورة من(حتتويه مستويات أخرى من املشاعر، 
األفكار والقمع والضبط والربط، وإن آان آل ذلك من

ومن Denialم إال اإلنكار التام العوامل املساعدة، الله
 ) البداية

مث حنن ال نتخلص من هذا الكره املبدئى البدائى
مهما بلغت خطورته أو بشاعته، وإمنا تتغري) الكراهية(

طبيعته حني يصبح جزءا من آل غامض، قد نعجز أن نسميه حبا،
وقد نسميه حبا استسهاال، وقد يكون غريهذا وذاك، فيظل هذا

، حىت ال يضيع) الكره(مل هذا االسم السىء السمعة الشعور حي
 .وسط التربير، واالستقطاب وادعاء عكسه

 هذا عن الكره والكراهية

 فهل هناك ما يقابله بالنسبة للحب

 :نعرض بقية اخلربة الشخصية غدا وهى عن

تسمى أيضا: آيف اآتشفت تنويعات أخرى أآثر أصالة 
 !! احلب

 دمالحظة واعرتاف بفضل النق

حني حكيت عن ماحدث ىل من جّراء صفعة الشاب ألبيه، علقت
صديقة حكيت هلا مشاعرى ورفضى هلا، علقت على موقف األب بأنه
موقف مرفوض بالنسبة هلا، األمر الذى مل خيطر على باىل
ساعتها، رمبا بسبب تعاطفى الشديد مع آسرة األب وإهانته

 أمامى هكذا،

بهت إىل موقفى األساسى منلكنىن احرتمت تعليقها، وانت 
  –بشكل ما ىف اجلرمية  –حتميل الضحية جزءا من املشارآة 

 تبقى جرمية عاملها اتنني،"

 آل جرمية عاملها اتنني،  

 ذنب املقتول ذنب القاتل،

 ،"أصله استسلم 

 "أغوار النفس"ىف ديواىن  1974ألست أنا قائل هذا الكالم منذ  
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مث إىن سبق أن أشرت مرارا إىل إسهامات علم الضحايا
victimology ىف فهم العالقة املتكاملة بني اجلاىن واجملىن عليه؟ 

أآتشف اآلن أن ىف هذا التنبيه من هذه الصديقة بعض ما
م آل تلكأعانىن على محل مسئولية هذا املريض ووالده برغ

 املشاعر السالفة الذآر

 مىت تُُعَلُن املراجعة، ومىت نراجع الرتاجع؟

 :لست متأآدا ما هو الوقت األنسب

 أوال بأول؟  أن أنشر مراجعاتى، وتراجعاتى 

أم أن أنتظر حىت ننتهى من نشر االستجابات لأللعاب، 
 وفحصها؟

 أو حىت أن ننتظر ملا بعد املناقشات؟ 

 ما رأيكم؟

آنت قد 2008-7-16 يومية مبدئيا أذّآر األصدقاء أنىن ىف  
لفحص هذه الفروض، مث هأنذا  استبعدت األسوياء آمصدر أساسى

 اآتشف اآلن أنه خطأ جسيم

 ندعى أن األسوياء ليسواخذ مثال مراجعة هذا الزعم حني
 :عينة مناسبة لفحص هذه املسألة هكذا

o      أليس آل أو أغلب الذين شارآوا ىف األلعاب هم من
 األسوياء؟

o    وسوف(أليست هذه اخلربة الشخصية الىت آتبت عنها حاال
طبيبا: (هى خربة أحد األسوياء ىف الغالب) أآملها غدا

 )اليوم، وجّدا غدا؟

 :ملوغدا نك

 :امللحق

ميكن ملا اعرف “: ألعاب جديدة عن الكراهية مستوحاة من لعبة
 ”....أآرهك

 2008-6-10يومية  أساسا ىف العالج اجلمعىالىت جرت 

 .....أنا لو سبت نفسى تكره على راحتها ميكن    )1

 .....الكره طبيعة بشرية إمنا أنا بقى   )2

 .....أنا خايف أفتش ىف منطقة الكره دى أحسن أالقى نفسى    )3

.. الطيب أحسن، آره إيه وبتاع إيه،... ! ال .. ال    )4
 .....دانا

أنا لو أحب حد بصحيح ميكن أمسح لنفسى أآره على    )5
 .....شرط
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باحب آه، لكن بصراحة أقدر!هّيه تلصيمة وّال إيه؟   )6
 ......برضه أآره لدرجة اىن

ما هو .. أنا أحسن ىل أصّدق إىن ما باآرهشى حد    )7
 ......أصلى يعىن 

 .....وإيه يعىن ّملا أآره، ما أنا برضه   )8

 .....أنا مش قد الكره إللى جّوايا، وعشان آده    )9

ياترى أنا مش عارف أآره، وال خايف أآره؟       )10
 .....الظاهر إىن

وغدا نعيد نشر العشرين لعبة اخلاصة باحلب مرة ثانية، 
، "عن احلب وتشكيالته وجتلياته"حيث نشرة الغد املكملة هى 
 .خربة شخصية أيضا آما ذآرنا
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