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 بدون تعليق
 : مقدمة

جاءت االستجابات على لعبة الكراهية سريعة دقيقة وختطى
 .عددها احلد األدىن الذى اشرتطناه فوجبت املناقشة

مازلنا ىف مرحلة التجريب هذه نأمل أن تتاح الفرصة لنا
من خالل أراء من شارك باإلجابة أو بالقراءة أو بالنقد أن

من–نفحص بعض القيم واملفاهيم الشائعة فيما بيننا، والىت 
أصبح لدينا إزاءها أربعة مصادر متكاملة - خالل هذا التجريب

 : ه التاىلنعددها على الوج) بشكل أو بآخر(متجادلة 

إْذ نتذآر ما شاع ىف أذهاننا َقبال عن القيمة: أوال
إن الكراهية شىء: املتداولة، مثال بالنسبة للعبة اليوم

سىء على طول اخلط، أو أنه البد أن نكره األعداء البشعني
فقط، أو إنه إذا آره طبيب مريضا فإنه يعجز أن يساعده أو

يمةأم. هذا التحدى هو ما بدأت طرحه بأمانة د(يعاجله، 
فتح باب االستشارات املهنية مث جعلنا نتطرق رفعت وهو الذى 

، أو أن املفروض أالنكره األقربني، أو)إىل فحص الكراهية هكذا
 . إخل)...وبالذات الوالدين(األقارب 

من خالل ما جاء ىف الربنامج املسجل واملوجود:  ثانيًا
هوم الذىباملوقع صوتًا وصورة، إْذ قد نعود ملناقشة نفس املف

نطرحه حاليا آما مت تناوله ىف الربنامج آتابة إذا لزم
  صوتا وصورة ىف املوقعاألمر، وقد نكتفى بوجوده 

من خالل نشر االستجابات التلقائية الىت تصلنا: ثالثًا
والعربية الفصحى قبلبعد نشر نص اللعبة بالعامية املصرية 

أسبوع على األقل، وهى الىت ننشرها اليوم دون تعليق آملني
أن حنقق بذلك هدف أن تظهر صورة، أو رأى، أو موقف املشارك

دون تقطيع، لعل القارئ يتعرف على) على بعضه(آامال 
القيمة املطروحة من خالل تفرد شخص واحد تربع أمينا مشكورًا

 ىن تعليق من جانىب، أن يستجيب هلا دون أد

ىف هذه املرحلة قد حيقق امتناعى عن التعليقوقد رأيت أن 
 :فائدتني على األقل
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أن أستبعد احتمال تصور أنىن أقوم: الفائدة األوىل
بالتعقيب على شخصية معينة من خالل هذه العينة احملدودة الىت

ناهيك عن تصور التفسري(تفضل صاحبها بالكشف عنها 
أجتنبه، وطبعا أعجز عنه، بل وأرفضهاألمر الذى ) والتحليل

 مىن أو من غريى،

فهى أال أفرض رؤيىت ابتداًء على:  الفائدة الثانيةأما 
ما ميكن أن يتكون عند القارئ من انطباعات تلقائية
باعتباره قادرا على التعامل مع النص األصلى حيث أعتقد

 " . القارئ العادى هو ناقد بالضرورة"دائما أن 

بالنظر فيما سوف نطرحه وحنن نناقش نفس القيمة: رابعًا
بعد ذلك ىف يومية مستقلة من خالل مجع استجابات املشارآني على
آل لعبة معا فيصبح النقاش جمرد رأى على آل لعبة واحدة
تلو األخرى من خالل املشارآني فيها، وليس رأيا ىف شخصية

 املشارآني من خالل اللعبة، 

:دًا بالنسبة هلذا املوضوعوهذا ما سوف حناوله غ
 . الكراهية

وإال، فنحن ىف. فإذا جنحت التجربة دعونا نتبعها ونطورها
 . انتظار أى اقرتاح معدل أو معرتض

 : أسامة عرفة. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 الزم أتعود على استحمال الشعور بالكره للمحبوب...آده

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

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

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

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا) 5(
 وميكن خايف أتكره بأخاف أشوف آراهيىت للناس...انا أصل 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 أنه يشوفىن جايز حيبين...ِنفسى

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

أنا آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن،) 8(
 أبطل أظلم نفسي...ره الظلم بصحيحلو باآ

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9(
 أنانيىت...آويس، وده ميكن عشان
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عشان، ..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه )10(
 مسئولية آده أنا شايف إن احلب مسئولية والكره

 * * * * 

 أمحد عثمان. د

عشان باحبه،أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد ) 1(
 حباول افلفص واالقى ليها حل...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2(
 ان اللى قال آده عمره ماحب...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره) 3(
 باخاف وابقى عايز اطمن على الشخص ده ...

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

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

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 أنه اختانق معاه...ِنفسى

دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه،) 7(
 ما اقدرش اعمل آده...أنا

أنا آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، )8(
اصرب واآمل ىف الصح والفت النظر ...لو باآره الظلم بصحيح

 للجارى

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9( 
 ان ده حته من الشخص بس مش الشخص...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه )10(
 بكره برده ..  آده أنا

 * * * * 

 مدحت منصور. د

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

 إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل) 2(
  .اللى حيب قوى هو اللى يكره قوي...

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

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 .أبقى أآرت واحد بيحب...أنا آدا
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بده، أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى) 5(
 .حباول أخيب...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 .أخنقه...ِنفسى

بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىتاللى ) 7(
 .حباول أشوف قبل مااآره ...أنا

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا) 8(
 .آنت عملت حاجه...باآره الظلم بصحيح لو

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

، عشان..الكره يكرْه يتحمل مسئوليةاللى عايز ) 10(
 .هبرب من الكره...آده أنا

 * * * * 

   مشرية أنيس. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1(
 هأتلخبط أآرت ما انا متلخبطة...آده

دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى) 2(
 ان الكره ده حاجة عادية وانسانية قوى...

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

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

آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا ميكن باآره ناس )5(
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...أصل انا 

من غري ما يعرفىن بابقىباحس إن حد بيكرهىن  ملا) 6(
 أخنقه...ِنفسى

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

وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا آره الظلم) 8(
 هأقوم وأقول وأغري...لو باآره الظلم بصحيح

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه) 9(
 بقرب منه وبشوفه جبد...عشان ويس، وده ميكنآ

، عشان..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 عايزة أبطل أآره واتلهى ىف نفسى شوية...آده أنا

 * * * * 
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 مروان اجلندى.د

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان) 1( 
 .ده بيخضىن قوى وبيلخبطىن...آده

 دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى) 2(
 عشان أحب الزم أآره...

ممكن...اآره  بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا) 3(
 .أبعد وأنا متضايق

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 الزم أراجع الكراهية جوايا...أنا آدا

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

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6(
 .اعرفه بيا وهو حر ىف رأيه بعد آده...ِنفسى

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا حىت) 7(
 .لو عملت آده باحس إىن لوحدى ...أنا

أناآره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، ) 8(
الزم أحاول أعمل حاجة لنفسى عشان...باآره الظلم بصحيح لو

 أقدر اتصرف

حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره) 9(
 .أنا مش فاهم معىن الكره بصحيح...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..الكره اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية) 10(
 .بأراجع نفسى األول...آده أنا

 * * * * 

 إسالم أبو بكر. أ

اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان أنا باخاف )1( 
 اخاف احس باالنانيه...آده

حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه) 2(
 انه شئ سخيف جدا... 

...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره ) 3(
 نوع من احلب شكل ضمىن يعىن

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لو) 4(
 حاجة غلط عندي فيه... آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،) 5(
 مش بشوف ان ده بيحصل معايا... انا  أصل

يعرفىن بابقى ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما) 6(
  اسئله ليه؟... ِنفسى
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بيكره نفسه، دا حىت بطال دااللى بيكره عمال على ) 7(
 حمبش اعرفه... أنا

وفْعل، قلته أحسن، أنا آره الظلم وبس من غري غضب) 8(
 مكنتش ظلمت نفسي... لو باآره الظلم بصحيح

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

، عشان..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره) 10(
 اآره ابدا ابدا مبعرفش... آده أنا

هكذا اآون انتهيت ولكن ىل سؤال لو قلت لك ان نفس
اجاباتى ىف الفصحى ستكون مرادف اجاباتى للعاميه ماذا

 سيكون الفرق اذن؟

وجدتك تعرض اليوميه بالفصحى تعجبت جدا ايضا عندما
هى اقرب اعتبار ان هذا تصورى ان العاميه حيث اىن على

الطرق الستخالص ما بالعقل الباطن وهل انا على حق ولو آنت
الفصحى ولو مل اآون على حق فأريد ان افهم ىف اذن ملاذا

 ... احلالتني

 * * * * 

 :مجال الرتآى. د

نشعر باخلوف لو حسيت أني نكره شخص أنا نعرف أني) 1(
حناول باش نسرتجع صفاته الباهية باش نتغلب حنبه وعلى هذا

 .على هذا اإلحساس

وهلذا أسعى أن أستذآر صفاته احلسنة(  : الرد بالفصحى
 )ألسيطر على هذا اإلحساس 

أنا يظهريل هذه؟؟؟"اللي حيب ما يكرهش"شنية حكاية   )2(
 .اللي ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده

إيل أن الذي ال يدرك الكرهأنا خييل (    :الرد بالفصحى
 )ال يدرك احلب

آيف نكره مابصراحة موش آل آره، آره، أنا شخصيا   )3(
 . وما نكونش قاسي  نكرهش بشدة و حناول باش ما حنقدش

أنا شخصيا حني أآره ال أآره بشدة،(  : الرد بالفصح 
 )حماوال قدر جهدي جتنب احلقد والقسوة

اللي يعرف حيب، لو آان ميكن إللي يعرف يكره، هو  )4(
  أنا من الطبيعي باش مرة نكره و مرة حنب  احلال هكا

فأنا من الطبيعي ... إذا األمر آذلك(  : الرد بالفصحى
 )ان أحب مرة و أآره أخرى

أنا ممكن نكره برشة ناس، لكن صعيب علي باش نعرتف) 5(
 . أنا ماحنبش هذه الصفة تكون فيه هبذا لروحي على خاطر
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ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر(:الرد بالفصحى
 )الكره من صفاتي 

وقت اللي نشعر اللي مث شكون يكرهين من غري ما  )6(
 . راك غلطت يف حقي :يعرفين، نشعر آأني حنب نقول له

أنك: أشعر أني أريد أن أقول له(    :الرد بالفصحى
 )أخطأت يف حقي

اللي يكره طول الوقت من غري ما يفرق، الزم هو  )7(
أنا دميا حناول نتحكم يف مشاعر الكره يكره روحوا، على هكا

 باش ما نظلمش غريي و ما نظلمش روحي 

فأنا إذن أعمل غالبا على التحكم يف(  : الرد بالفصحى
 )مشاعر الكره حىت ال أظلم غريي وال أظلم نفسي

مامثاش فايدة باش تكره الظلم من غري ما نغضب و إال  )8(
لو أنا يف احلقيقة و الواقع نكره الظلم، نتخذ موقف منوا،

 آنت عبرت عما يدل عن رفضي لبلو 

 )آنت عربت مبا يدل عن رفضي له (  : الرد بالفصحى

أنا يستخايلي ساعات أني ما جنبش نكره حد نعرفه  )9(
 . رمبا يعود هذا لتقديري واحرتامي ليلو بالباهي على خاطر

 .)إىل تقديري و احرتامي لهرمبا يرجع هذا (   : الرد بالفصحى

اللي يسمح لنفسه باش يكره حد، و اللي حيب يكره،  )10(
أنا حناول باش ما يلزموا يتحمل مسؤولية الكره، و هكا عالش

 . نكرهش قد ما نستطيع و إذا آرهت حناول باش ما يظهرش علي

قدر  و هلذا أجتنب مشاعر الكره(   : الرد بالفصحى
 أحاول أال يظهر علي املستطاع و إذا آرهت
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