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 لعبة بلعبة

 )ليس حتليال أو تفسريا(

 : مقدمة

من" مفهوم الكراهية وطبيعتها"وعدنا أمس أن نناقش 
هو جمرد -آما ذآرنا-خالل استجابات املشارآني األفاضل، واألمر 

اجتهاد حمدد بشأن القيمة املْطروحة وليس بشأن شخصية املتطوع
املشارك، وإن آان البد من االعرتاف بصعوبة الفصل بني هذا

اسى هو تقليب املفهوموذاك، لذلك نعود ونؤآد أن اهلدف األس
 املطروح على وجوهه املختلفة، حتريكا للنقد وإعادة النظر، 

"جمرد رأى"إن الرأى الذى سوف جنتهد ىف تقدميه هو دائما 
حيتمل اخلطأ والصواب، آما البد أن يتصف بالقصور واالختزال، وهو

 .شكرًا. ليس تفسريا وال تأويال وال حتليال : أبدا - مرة أخرى –

**** 

 اللعبة األوىل

 ...أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان آده 

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: أسامة عرفة. د
الزم أتعود على استحمال الشعور بالكره...عشان آده

 للمحبوب

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه، :أمحد عثمان. د
 ليها حلحباول افلفص واالقى ...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: مدحت منصور. د
 .حباول مااآرهش حد...آده عشان

 أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،: مشرية أنيس. د
 هأتلخبط أآرت ما انا متلخبطة...عشان آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد :مروان اجلندى. د
 .وبيلخبطىنده بيخضىن قوى ...آده باحبه، عشان
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اضبط نفسى باآره حد أنا باخاف:إسالم أبو بكر.أ
 اخاف احس باألنانية...باحبه، عشان آده

نشعر باخلوف لو حسيت أني نكره شخص أنا :مجال الرتآى. د
حناول باش نسرتجع صفاته الباهية نعرف أني حنبه وعلى هذا

وهلذا أسعى : الرد بالفصحى( .باش نتغلب على هذا اإلحساس
 )صفاته احلسنة ألسيطر على هذا اإلحساسأن أستذآر 

 : املناقشة

اطمأننت من هذه االستجابات بصفة عامة أن هذا االحتمال
الذى أقدمه لالختبار والذى يبدو غريبا ىف احلياة العادية

، قد ظهر هبذه السهولة أنه"أن أآره من أحب دون تناقض"
ألنفسهم بالوعىاحتمال وارد فعال، ذلك أن األغلبية قد مسحوا 

به، هبدوء واستغراب مع قدر من احلذر والرتدد، وىف نفس الوقت
 سارعوا باختاذ موقف مسئول من ذلك

–آما أنىن مل أالحظ أى رفض أخالقى هلذا الشعور املناقض 
 .للمألوف -عادة 

:املواقف الىت اختذت جتاه هذه البصرية األمينة اختلفت من
حباول ما" -)رمبا مستقبال(لشعور حماولة االلتزام برفض هذا ا

 مدحت منصور.د "اآرهش حد

الزم اتعود على استحمال"إىل قرار قبول حتمل التناقض،  
 أسامة عرفة. د "الشعور بالكره للمحبوب

باحاول أفلفص وأالقيلها"إىل احلرية واحملاولة والدهشة، 
"ده بيخضىن خالص وبيلخبطىن"مروان . د& أمحد عثمان . د "حل
 ،"حاتلخبط أآثر ما أنا متلخبطة" مشرية. د &

الىت) احملبوبة(إىل بذل اجلهد للرتآيز على اجلوانب الطيبة 
اسعى أن"مجال الرتآى .دختفف من هذا الشعور أو مايعادله، 

إىل لوم الذات واهتامها باألنانية& " أستذآر صفاته احلسنة
 ". باخاف أحس باألنانية" إسالم أبو بكر. أ

.................. 

هل ميكن أن نتعلم من ذلك أن مزاعم احلب اخلالص حىت
التنزيه والتقديس هو ضد الطبيعة البشرية، وأن الرؤية
املوضوعية للمحبوب هى الىت ميكن أن تُبقى على احلب، وأن
االعرتاف بكل املشاعر هو الذى ميكن أن يسمح هلا بالتفاعل معا

 ليتواصل النضج وتنمو العالقة؟

أود أن أنبه إىل أن تقسيم الشخص إىل صفات بعضها جدير
آما ظهر عند) (ولو أحيانا(باحلب والبعض األخر يربر الكره 

ليس هو املطلوب أو ليس هو األفضل، ألن هذا فضال عما) مجال.د
، فإنىن أتصور أن العالقة)موضوع احلب" (املوضوع"به من جتزىء 

أستطيع أن أحافظ"دق هو أن األآثر صعوبة لكنها األعمق واألص
دون جتزئة، ،"على قدرتى على حب من اآرهه آله على بعضه

 ودون خوف، علما بأن هذا هو عكس ما يسمى عرض ثنائية 
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الوجدان مع أنه يشبهه ظاهريا، ألن هذا التناقض اإلجياىب هو
 .الذى يستدعى جهدا خاص يرتقى مبستوى العالقة باستمرار

حباول ما" مدحت. دأما التعهد بالتخلص من الكراهية 
أخاف أحس"إسالم أو اهتام النفس باألنانية،  "اآرهشى حد
فأحسب أنه توجٌُّه إىل تدعيم الشائع استقطابا  "باألنانية

 .بأن الكره ينفى احلب وبالعكس، ال أآثر وال أقل

**** 

 اللعبة الثانية

 ...، دانا بيتهيأ ىل "اللى حيب ما يكرِهشى دى"إيه حكاية 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، إيه حكاية: أسامة عرفة. د
 إن اللى حيب الزم يكره...دانا بيتهيأ ىل 

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا إيه حكاية :أمحد عثمان. د
 إن اللى قال آده عمره ماحب...بيتهيأ ىل 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى،: مدحت منصور. د
 .ىقوى هو اللى يكره قو اللى حيب.. دانا بيتهيأ ىل

دى، دانا  إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى: مشرية أنيس. د
 إن الكره ده حاجة عادية وانسانية قوى...بيتهيأ ىل 

إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، :مروان اجلندى. د
 عشان أحب الزم أآره... دانا بيتهيأ ىل

رِهشى دى،حكاية اللى حيب ما يك إيه: إسالم أبو بكر. أ
 انه شئ سخيف جدا... دانا بيتهيأ ىل 

هذه؟؟؟"اللي حيب ما يكرهش"شنية حكاية : مجال الرتآى. د
الرد. (اللى ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده أنا يظهرىل

 )أنا خيّيل إّيل أن الذي ال يدرك الكره ال يدرك احلب :بالفصحى

 : املناقشة

بدت ألفاظ هذه اللعبة تدعيما للفكرة املطروحة ىف
مناقشة اللعبة األوىل، فألفاظ هذه اللعبة تبدأ بالتعجب
والتشكيك ىف مصداقية املقولة املطروحة ابتداًء والىت رمبا

، أو أال يسمح"على من حيب أال يكره"تدعو ضمنا إىل أنه 
ُيكرهأن يسامح حىت ال يرى ما : "لنفسه بكره حمبوبه، أو

 . بشكل أو بآخر للعبة األوىل –، فهى مكملة "فيه

وأنا ال أعرف إن آانت اللعبة األوىل قد سهلت نقد هذه
املقولة هبذه الصورة الصرحية أم أن املشارآني هم مجيعا من

اللى"أسامة عرفة . د  النضج حبيث جاءت إجاباهتم هبذا احلسم
،"آده عمره ماحباللى قال "أمحد عثمان .د، "حيب الزم يكره

الكره"مشرية .د ،"اللى حيب قوى هو اللى يكره قوى"مدحت . د
عشان أحب الزم"مروان . ، د"ده حاجة عادية وانسانية قوى

أنا يظهرىل"مجال .د، "انه شئ سخيف جدا"إسالم . ، أ"أآره
 "اللي ما يعرفش الكره ما يعرفش احلب زاده
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أن األمرلكن باإلضافة ملا حّرآته اللعبة األوىل نالحظ هنا 
مل يكن متعلقا باحملبوب نفسه، وإمنا بفكرة احلب أو بالقدرة

اللى حيب شخص"ومل يكن املطروح هو )... اللى حيب(على احلب 
 ".بذاته ال يكرهه

رمبا هذا هو الذى سّهل اإلقرار املوضوعى بقبول التناقض
الذى ظهر ىف اللعبة األوىل موجها جتاه شخص بذاته، ىف حني سهلت

 .اللعبة هذه املسألة هنا بقٍدر من التعميمهذه 

**** 

 اللعبة الثالثة

 ...بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا: أسامة عرفة. د
 اللى حببه أبقى حببه...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :أمحد عثمان. د
 باخاف وابقى عايز اطمن على الشخص ده ...اآره 

 بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا: مدحت منصور. د
 .حباول أشوف...اآره 

آل آره آره، أنا شخصيا ملا  بصراحة مش: مشرية أنيس. د
 اآره جبد قوى...اآره 

 بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا :مروان اجلندى. د
 .متضايقممكن أبعد وأنا ...اآره 

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا: إسالم أبو بكر. أ
 نوع من احلب بشكل ضمىن يعىن... ملا اآره 

بصراحة موش آل آره، آره، أنا شخصيا: مجال الرتآى. د
وما نكونش ما نكرهش بشدة وحناول باش ما حنقدش آيف نكره

أنا شخصيا حني أآره ال أآره بشدة،: الرد بالفصحى. (قاسي
 .)حماوال قدر جهدي جتنب احلقد و القسوة

 : املناقشة

إذا آان هناك احتمال لقبول التناقض بديال عن االستقطاب
آما ظهر ىف اللعبة األوىل والثانية، فقد بدا ىل أن أضع

ملا أبعاد خمتلفةفروضا أخرى أآثر تفصيال تسمح لنا برؤية 
هو آره، إْذ يبدو أن نفس اللفظ قد يستعمل بشحنة معينة ىف

مع أنه نفس –موقف ما، أو ىف سياق ما، مث خيتلف معناه 
ىف سياق آخر، هل ميكن حتديد أنواع الكره من خالل –اللفظ 

النظر ىف السياق؟ طبعا، ميكن التفرقة بني نوع الكره الذى
ه الذى أشعر به ضدأمارسه ضد بوش أو شارون عن نوع الكر

 .رائحة آريهة أو موقف نذل

أغلب اإلجابات جتاوزت أيضا ذلك إىل ما هو أعمق، فطاملا
أن الكره ليس بالضرورة آرها واحدا، بل قد ال يكون آرها

 مدحت منصور. د" حباول أشوف" أصال، فإن ذلك قد يشحذ الرؤية
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واألرجح عندى أن الشوفان هنا يشمل احلب والكره معا ورمبا
ورمبا أيضا آان هذا الدفع إىل الشوفان هو الذى، غري ذلك

يشعر بشىء من اخلوف، بل باحلرص على أنأمحد عثمان . دجعل 
يطمئن على هذا املوضوع الذى أثار فيه هذا الشعور بالكره

وال نعرف هل هو يريد أن" ابقى عايز اطمن على الشخص ده"
آليطمئن على أنه مازال حيبه برغم الكره الذى ليس مثل 

 .ال تُبعده عنه) الطبيعية(آره، أم على أن هذه الكراهية 

حىت لو آان"اخلوف من أن يرتتب على إطالق مشاعر الكره 
عن "املوضوع"هو أن ُيبعد هذا الشعور " ليس مثل آل آره

ممكن"مروان . دُمتناَوىل أو معّيىت، وهو خوف مشروع آما أعلنه 
وهذا أيضا هو "متضايقوانا " أحلق مروان.دولكن  ،"أبعد

جزء من التناقض الضرورى حليوية العواطف املوضوعية مهما
 أغرانا االستقطاب،

مازال يقتحم التناقض مبسئولية بدت صادقة حىتأسامة . د 
ملا"أنىن وددت لو أعرتض عليها خوفا من أن يكون قد بالغ 

!؟ خالصأسامةما هذا يا !! بابقى باحبه" اآره اللى باحبه
مت قلَتها حالل عليك، ربنا يقّدرك والعقىب لنا، نفسماد

نوع من احلب") ده( ملا اآره :إسالماملوقف الح ىل من استجابة 
 "بشكل ضمىن يعىن

 ! ما هى احلكاية؟ 

آانت أقرب إىل الواقع وهى تعلن االجتاه الذىمشرية .د
انطلق منها، فيبدو أهنا مسحت للكره الباغض أن يأخذ حجمه

 !)بال هّده( "اآره جبد قوى"ويتمادى 

مث ،"مانكرهشى بشده"فعل عكس ذلك فقد ْأَجلَم آرهه مجال .د
نّقاه من احلقد والقسوة، هل يا ترى ألنه التقط حجمه وخطره،

 ).واحدة واحدة(أشفق على املوضوع فهدَّأ اللعب أم ألنه 
**** 

 اللعبة الرابعة

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

إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف ميكن: أسامة عرفة. د
 أبقى متام...حيب، دا لو آدا أنا

بيعرف إللى بيعرف يكره، هوه إللى  ميكن :أمحد عثمان. د
 يبقى ماشى احلال...حيب، دا لو آدا أنا

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى بيعرف: مدحت منصور. د
 .أبقى أآرت واحد بيحب...أنا حيب، دا لو آدا

إللى بيعرف  ميكن إللى بيعرف يكره، هوه: مشرية أنيس. د
 باحب قوى قوى وجبد...حيب، دا لو آدا أنا
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بيعرف يكره، هوه إللىميكن إللى  :مروان اجلندى.د
 الزم أراجع الكراهية جوايا...أنا بيعرف حيب، دا لو آدا

ميكن إللى بيعرف يكره، هوه إللى: إسالم أبو بكر. أ
 حاجة غلط عندى فيه... بيعرف حيب، دا لو آدا أنا

ميكن إللي يعرف يكره، هو اللي يعرف  :مجال الرتآى. د
باش مرة نكره و مرة حيب، لو آان احلال هكا أنا من الطبيعي

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

                  : املناقشة

 !!ياه

أعتقد أنىن زودهتا وأنا ُأعد اللعبة، إذ يبدو أن هذا
آان يشغلىن بشدة، َفُرحت) الفرض السابق ذآره(اإلحتمال 

بشكل مباشر وغري مباشر، وقد جاءتأحاول أن أختربه 
ىف اجتاه نفس ألفاظ) الثالثة(االستجابات ىف اللعبة السابقة 

 ).الىت أعدت طبعا من قبل(هذه اللعبة 

الفرق بني الرد على اللعبة آتابة وبني ما آنا :ملحوظة
برنامج سر" وهو موجود باملوقع –منارسه ىف القناة الثقافية 

هو أن املشارآني ىف الربنامج مل يكونوا - "2004-8-11اللعبة 
يعرفون مسبقا اللعبة التالية، فهم ال يطلعون على العشر
لعبات جمتمعة، أما بالنسبة لالستجابة آتابة هنا، فال أحد

حيطمينع اى مشرتك أن مير بالعشر لعبات قبل أن يبدأ، لي
 .باألمر آله قبل أن يستجيب إن آان سيشارك

 :معظم اإلستجابات أآدت تلقائية املشارآني آما أشرنا سابقا

أبقى"مازال يبدو أنه القادر على ذلك،  أسامة. د 
 ربنا يسهل له ويفتح عليه،" متام

 ،"أبقى ماشى احلال"بدا أآثر تواضعا أمحد عثمان . د 

 ،"أآرت واحد بيحبأبقى "أضاف تأآيدا  مدحت. د 

اللعبة(اآتشفت، فاآتشفنا معها، أن خلبطتها  مشرية. د 
رمبا آانت لعدم) اللعبة الثالثة(ومتاديها ىف الكره ) األوىل

، مث إهنا"الكره ال يلغى احلب"طمأنينتها لقبول احتمال أن 
أطلقت) الكره ال يلغى احلب(مبجرد أن اطمأنت أن هذا وارد 

 ".وجبد باحب قوى قوى"حبها 
هى دليل على مشرية. مدحت، ود.داخلوف أن تكون مبالغة 

أن آلمات اللعبة قد أغرهتما باعتبار أن الكره ليس آرها،
ذلك أن األرجح أنه إذا ظل الكره هو الكره الشائع باملعىن
السلىب املتواتر فإن من حق أى واحد أن يشك ىف نفسه إذا ما

ان مبقدورها أن تكره، هذاضبطها ال تستطيع أن حتب إال إذا آ
ورمبا هو ما رفضه" فيه حاجة غلط عندى: "ما قاله إسالم

 الذى جعل التناوب حال، لكن مل يظهر من استجابته إن  مجال.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2137



 28I05I2008א – אא

آان هذا التناوب هو جتاه نفس الشخص، أو نفس املوقف، أو
 .أنه تناوب مع تغري املوضوع

الزم أراجع"انتبه إىل ضرورة املراجعة  مروان. د
ومل يتوقف عند مراجعة املفهوم نظريا لكنه أضاف ،"الكراهية

وقد وصلىن ذلك بشكل إجياىب، ذلك أن املسألة ليست، "جّوايا"
شكرا. مناقشة عقلية نظرية وإمنا هى دعوة للنظر فينا أعمق

 .يا مروان

**** 

 اللعبة اخلامسة

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

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا: أسامة عرفة. د
وميكن بأخاف أشوف آراهيىت للناس...لنفسى بده، أصل انا 

 خايف أتكره

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف أنا :أمحد عثمان. د
 مش ضامن...لنفسى بده، أصل انا 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف: مدحت منصور. د
 .حباول أخيب...بده، أصل انا  لنفسى

آتري بس صعب اعرتف  أنا ميكن باآره ناس: مشرية أنيس. د
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...لنفسى بده، أصل انا 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف :مروان اجلندى. د
 ميكن ما أستحملش الكره ...بده، أصل انا  لنفسى

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتفأنا : إسالم أبو بكر. أ
 مش باشوف ان ده بيحصل معايا... انا  لنفسى بده، أصل

أنا ممكن نكره برشة ناس، لكن صعيب علي: مجال الرتآى. د
ماحنبش هذه الصفة تكون باش نعرتف هبذا لروحي على خاطر أنا

ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر : الرد بالفصحى. (فّيه
 )صفاتيالكره من 

 : املناقشة

حق الكره أو القدرة على(رمبا آان طرح هذا االحتمال، 
مث السماح بتوجهه إىل آثرة من الناس، قد جنح ىف حتريك) الكره

أو(الكراهية حبجمها األقرب إىل الواقع، إذ أن املفروض 
عدد هائل من - والعامل آما نعلم  –أنه يوجد حولنا ) املتوقع

كرههم فعال، ومىت حترآت الكراهية حنو عددالناس يستحقون أن ن
 .أآثر فأآثر من األحياء، فإن ىف ذلك ما فيه من هتديد بالعزلة

جاءت االستجابات شارحة أآثر، فاخلوف من االعرتاف هبذا 
)احتمال اآتشاف أىن أآره عددا آثريا من البشر(االحتمال 

  "أتكرهميكن خايف "أسامة .دبدا مشروعا حىت ال نعامل باملثل 
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،"ميكن ما أستحملش الكره" مروان.دأو ال حنتمل هذا االعرتاف 
وأيضا آان االعرتاف ،"ماحنبش هذه الصفة تكون ّىف"مجال .أو د

مدحت.د "باحاول أخىب"دافعا لشحذ البصرية الكاشفة الناقدة 
 .مشرية.، د"عايزة أشوف نفسى ماباغلطش"منصور 

مش باشوف ان"إسالم اما اإلنكار األآرب فبدا ىف استجابة 
االحتماالت مفتوحةأمحد عثمان .ىف حني ترك د ،"ده بيحصل معايا

  ".مش ضامن"

**** 

 اللعبة السادسة

 ...ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى ِنفسى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن: أسامة عرفة. د
 أنه يشوفىن جايز حيبين...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن :أمحد عثمان. د
 أىن اختانق معاه...ِنفسى بابقى

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن: مدحت منصور. د
 .أخنقه...ِنفسى بابقى

باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن ملا: مشرية أنيس. د
 أخنقه...بابقى ِنفسى

باحس إن حد بيكرهىن من غري ماملا  :مروان اجلندى. د
 .اعرفه بيا وهو حر ىف رأيه بعد آده...ِنفسى يعرفىن بابقى

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما: إسالم أبو بكر. أ
  أسئله ليه؟... يعرفىن بابقى ِنفسى

وقت اللي نشعر اللي مث شكون يكرهين من غري: مجال الرتآى. د
الرد(. راك غلطت ىف حقى: نقول له ما يعرفين، نشعر آأني حنب

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

 : املناقشة

ألول مرة َختِترب اللعبة موضوع الكراهية إذا آنُت أنا
املكروه وليس الكاره، الشرط الذى أضيف هنا إىل احتمال

من" أن من يكره يكون قد رأى: تقبل ما يصلنا من آره هو
  ".من يكره"، "أنا

يبدو أن األسهل، ورمبا األآثر وعدا وموضوعية، هو أن
على" "آلى"أتقبل مشاعر الكره ممن بذل جهدا ىف حماولة رؤية 

، فال حيكم علّى ويرفضىن مما وصله من جزء حمدود مىن، قد"بعضى
يكون منفرا له بوجه خاص، أو مما افتقده ّىف من جزء آخر،

الرؤية الصحيحة هى منطلق العالقة. لبه ّىف ومل جيدهيكون قد ط
 . املمكنة سواء آانت آرها أو حبا

 :جاءت االستجابات طيبة قوية ىف آن
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أعلنا رفض هذا املوقف الظامل األعمى مشرية.د&مدحت.د 
مل يرىن، فليس من  مادام –آما وصلىن  –مبعىن  "نفسى أخنقه"

 حقه أن يكرهىن،

اختانق"آان ىف نفس االجتاه لكن أخف  أمحد عثمان.دموقف  
 ،"معاه

أراك غلطت ىف"جاء رقيقا بقوله مجال . دىف حني أن موقف  
 ،"حقى

حبكمته الواثقة فكل ما وصلىن منه هوأسامة . دأما  
 !!ثقته أن هذا الكاره سوف يغري رأيه وحيبه إذا ماعرفه

عتاب  أسامة،.دقد جاء ىف نفس اجتاه مروان .دموقف 
ة، ولكن دون افرتاض أن النتيجة هى أن يغري رأيه وحيبهودعو

 ،"وهو حر ىف رأيه بعد آده"

 .لعل وعسى "ليه: أسأله"اآتفى باستطالع السبب إسالم،  

**** 

 اللعبة السابعة

حىت   اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا
 ...أنا

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: أسامة عرفة. د
 ما أقدرش أحبه...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :أمحد عثمان. د
 ما اقدرش اعمل آده...دا حىت أنا نفسه،

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره: مدحت منصور. د
 .حباول أشوف قبل ما اآره ...نفسه، دا حىت أنا

بيكرهعمال على بطال دا  اللى بيكره: مشرية أنيس. د
 بيتهيأىل ميكن صح...نفسه، دا حىت أنا

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره :مروان اجلندى. د
 .لو عملت آده باحس إىن لوحدى ...نفسه، دا حىت أنا

بيكره اللى بيكره عمال على بطال دا: إسالم أبو بكر. أ
 ماحبش أعرفه... نفسه، دا حىت أنا

لوقت من غري ما يفرق،اللي يكره طول ا: مجال الرتآى. د
دميا حناول نتحكم يف مشاعر الزم هو يكره روحوا، على هكا أنا

الرد(. الكره باش ما نظلمش غريي و ما نظلمش روحي
فأنا إذن أعمل غالبا على التحكم يف مشاعر : بالفصحى

 )الكره حىت ال أظلم غريي و ال أظلم نفسي

 : املناقشة 
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إذا آنا حىت اآلن حاولنا أن نعرتف مبوضوعية وجود الكره
جنبا إىل جنب مع احلب، وحىت جتاه نفس الشخص، وأيضا إذا آنا
انتبهنا إىل أنه من حق اآلخر أن يكرهنا شريطة أن يعرفنا،
آما اآتشفنا أن من حقنا أن نكرهه رمبا بنفس الشروط، مث

دى إىل مزيد منوضعنا احتمال أن مزيدًا من الرؤية قد يؤ
ومن مث مزيد من حتمل الغموض ومن مث دفع حرآية. الوضوح

العالقة ىف اجتاه أآثر موضوعية وأطول عمرا، إذا آان آل ذلك
قد حدث هبدوء استدرجتنا األلعاب السابقة إليه، فقد آن
األوان أن ننبه إىل التحذير من أنه ليس معىن التصفيق

ن تطغى لتصبح ممارسة، أوملمارسة الكراهية أآثر فأآثر أ
، وإال فستمتد إىل أن"عمال على بطال"آما تقول رأس اللعبة 

 . يكره الواحد نفسه باملّرة

االستجابات تقول إنه حدث تقمص سريع من الغالبية هبذا
 .املوقف آما حدث رفض شامل له تقريبا

الذى أخذ الكالم على نفسه رفض أن يكون هو هذا الشخص 
لو عملت" مروان.، د"ما أقدرش أعمل آده" نأمحد عثما. د

 ،"آده باحس اىن لوحدى

الذى اآتفى أن يرى مثل هذا الشخص خارجه رفضه متاما، 
.د ،"ما احبش اعرفه" إسالم ،"ما أقدرش احبه" اسامة.د

تردد ىف قبول التقمص واشرتط أن يرى أبعاد املوقف قبل مدحت
حباول أشوف قبل"أن يتصور أنه ميكن أن يكون هذا الشخص 

 ."مااآره

، فقد انتبهت إىل أن جزاء من يسمح لنفسهمشرية.دأما 
 . "بيتهيأىل ميكن صح"بذلك هو ان يكره نفسه 

قد عجز أن يسمح لنفسه بذلك، مجال.دمث إنه يبدو أن 
فأعلن نيته على استعمال قدرته وحماوالته أال تكون املسألة

حىت اليظلم اآلخرينليس فقط " عمال على بطال"هبذا الشكل 
ألن رأس اللعبة حتذر أن من يفعل حىت ال يظلم نفسهولكن أيضا 

 ".اللهم إىن أعوذ بك أن َأظِلم أو ُأظلم"ذلك سيكره نفسه 

**** 

 اللعبة الثامنة

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا لو 
 ....باآره الظلم بصحيح

غري غضب وفْعل، قلتهآره الظلم وبس من : أسامة عرفة. د
 أبطل أظلم نفسي...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته :أمحد عثمان. د
اصرب واآمل ىف الصح...أنا لو باآره الظلم بصحيح أحسن،

 والفت النظر للجارى

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته: مدحت منصور. د
 .ةآنت عملت حاج...باآره الظلم بصحيح أحسن، أنا لو
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وبس من غري غضب وفْعل، قلته آره الظلم:مشرية أنيس.د
 هأقوم وأقول وأغّير...أحسن، أنا لو باآره الظلم بصحيح

آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته :مروان اجلندى. د
الزم أحاول أعمل حاجة...باآره الظلم بصحيح أحسن، أنا لو

 عشان أقدر اتصرفلنفسى 

وفْعل، قلته آره الظلم وبس من غري غضب: إسالم أبو بكر. أ
 ماآنتش ظلمت نفسي... أحسن، أنا لو باآره الظلم بصحيح

مامثاش فايدة باش تكره الظلم من غري ما: مجال الرتآى. د
نغضب وإال نتخذ موقف منوا، لو أنا يف احلقيقة والواقع نكره

:الرد بالفصحى(  يدل عن رفضي لبلوعّبرت عما  آنتالظلم، 
 )آنت عربت مبا يدل عن رفضي له

 : املناقشة

انتقلت املسألة إىل اختبار حمدد لتوظيف الكره ىف اجتاه
اجياىب، فمن ناحية وجهت هذه اللعبة مشاعر الكراهية إىل

، وليس إىل شخص بذاته،)قيمة الظلم(قيمة تستحق الكره 
الكره، مث إن هذه اللعبة راحت ختتربحمبوبا آان أم يستأهل 

 وإال فما فائدة إطالقه؟.. وظيفة الكره الختاذ موقف جتاهه

جاءت االستجابات أقل من توقعى، رمبا آانت صياغة اللعبة
مل أمتكن حاال من مراجعة االستجابة ىف الربنامج(فاترة 
دهشت ألن االستجابات اختذت اجتاه الرتآيز على الذات) للمقارنة

 وليس على الظامل، رمبا هذا هو أضعف اإلميان ىف مرحلتنا احلالية

أحاول أعمل"، مروان.د ،"أبّطل اظلم نفسى"اسامة، .د 
، ترآهامدحت. د، "ماآنتش ظلمت نفسى"، اسالم ،"حاجة لنفسى

وقف عند مرحلة التعبريمجال . د ،"آنت عملت حاجة"مفتوحة 
أمحد عثمان. د  ،"هآنت عربت مبا يدل عن رفضي ل"عن الرفض 

 ".أصرب واآمل ىف الصح والفت النظر للجارى"

الوحيدة الىت اختذت املوقف الذى رمبا ُوِضعْت من أجله هذه
فقد رفضت اجللوس، ومل نكتف مشرية.د  اللعبة آانت هى

 "هأقوم وأقول وأغّير "بالقول، وتعهدت بالتنظري 

****  

 اللعبة التاسعة

إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفهأنا بيتهيأ ىل ساعات 
 ...آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما: أسامة عرفة. د
 أنانيىت...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

اقدرشى أآره أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما :أمحد عثمان. د
أن ده حته من الشخص بس...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

 الشخصمش 
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أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى:مدحت منصور.د
 .شفته...حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان أآره

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره: مشرية أنيس. د
 بقرب منه وبشوفه جبد...عشان حد اعرفه آويس، وده ميكن

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى :مروان اجلندى. د
أنا مش فاهم معىن...اعرفه آويس، وده ميكن عشانأآره حد 

 الكره بصحيح

بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أنا: إسالم أبو بكر. أ
 مظلموش...أآره حد اعرفه آويس، وده ميكن عشان

أنا يستخايلي ساعات أني ما جنبش نكره: مجال الرتآى. د
هذا لتقديريحد نعرفه بالباهي على خاطر رمبا يعود 

رمبا يرجع هذا إىل تقديري و: الرد بالفصحى. (امي ليلوواحرت
 )احرتامي له

 : املناقشة

اإلجياىب إن(رجعنا إىل شرط ربط املعرفة بالسماح بالكره 
مثل اللعبة الثالثة، نالحظ أوال آيف وضح ىف) صح التعبري

معظم األلعاب السابقة أن الشوفان هو الذى يسمح لنا أن
أو أن نتعامل معها باعتبارها طبيعةنطلق مشاعر الكراهية 

، ومن َثّم حماولة الرؤية املتكاملة"خلقة ربنا"بشرية 
 .فإطالق مايناسبها من مشاعر) املوضوعية(

يبدو من رأس هذه اللعبة أنه إذا وصلت الرؤية إىل 
درجة موضوعية مناسبة، فإن ذلك رمبا يسمح للكراهية أن

آتشاف اهنا ليستتقوم بعملها، وقد يشمل ذلك ضمنا ا
الكراهية البغيضة الىت تؤذى وُتبعد وتنفى وحتكم على اآلخر

 .من فوق

انتبه إىل أن الرؤية الكاملة قد تبني له أمحد عثمان.د
وقد ناقشنا حدوُد(أنه ال يكره الشخص آله، وإمنا جزًءا منه،

 ).ذلك ىف اللعبة األوىل

الةانتبه إىل الدعوة للمراجعة ىف هذه احل مروان.د
أنا مش فاهم معىن الكره"بأن أعلنها صراحًة " أعرفه آويس"

 "بصحيح

انتبه إىل أن معرفة آل الشخص أيًا آان ما فيه مجال.د
"أعرفه آويس"يدعو للكره، فإن االحرتام والتقدير من خالل 

رمبا يعود هذا لتقديرى".. جدير أن ُيقلل حدة الكره اآلخر
 ،"واحرتامى

ا ىل أهنما استجابا ىف نفس االجتاه،بد مشرية.مدحت، د.د
وبالتاىل أفرغا الرؤية الصحيحة للكره من مضمونه الشائع

 ،"باقرب منه وبشوفه جبد" مشرية.د "عشان شفته" مدحت.د

 وآذلك " عشان أنانيىت"مل أفهمها  أسامة.داستجابة 
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،"تعليق احلكم"إىل درجة أقل ألنه وصلىن منها  إسالماستجابة 
فهو ال يريد أن يكرهه "اعرفه آويس: "رمبا شكًّا ىف إمكانية
 .حىت يعرفه أآثر، رمبا

**** 

  اللعبة العاشرة

 ...، عشان آده أنا..اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه: أسامة عرفة. د
 عشان آده أنا شايف إن احلب مسئولية والكره، ..الكره

 مسئولية

يتحمل مسئولية اللى عايز يكرْه :أمحد عثمان. د
 باآره برُضه ..  ، عشان آده أنا..الكره

 اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية: مدحت منصور. د
 .هبرب من الكره...، عشان آده أنا..الكره

ولية اللى عايز يكرْه يتحمل مسئ: مشرية أنيس. د
عايزة أبطل أآره واتلهى ىف نفسى ...، عشان آده أنا..الكره
 شوية

 اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية :مروان اجلندى. د
 .باراجع نفسى األول...، عشان آده أنا..الكره

اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية: إسالم أبو بكر. أ
 اآره أبدا أبدا ما بعرفش... ، عشان آده أنا..الكره

اللي يسمح لنفسه باش يكره حد، و اللي: مجال الرتآى. د
حيب يكره، يلزموا يتحمل مسؤولية الكره، وهكاعالش أنا حناول

حناول باش ماباش ما نكرهش قد ما نستطيع و إذا آرهت 
قدر   وهلذا أجتنب مشاعر الكره: الرد بالفصحى. (يظهرش علّي

 )املستطاع و إذا آرهت أحاول أال يظهر علّي

    :املناقشة

احلب مسئولية مثلما الكره مسئولية، ال يوجد شئ جمانا،
 .رمبا آان هذا ما سعينا إليه من البداية

السماح بالكراهية آما قدمناها ىف هذه اللعبة آطبيعة 
بشرية ال يكون جديرا باالحرتام والفهم إال لو أطلقت املشاعر

ف أنه إذا آانتآما خلقها اهللا، وىف حالة الرتآيب البشرى نضي
على فكرة مسئولية احلب آذلك،(املسئولية مصاحبة له أساسا 

 )ورمبا أصعب

فكيف ميكن أن نتحمل مسئولية الكره؟ تعالوا نتعلم من 
 .االستجابات

مبا جاء ىف املقدمة واهللا ما آنت قرأتاسامة . دبدأ 
استجابته بعد، ومع أنه أقر ما تصورت أنىن صغت اللعبة من

  أنىن ِخْفُت أن نكتفى أنا وهو باالعالن، أو وضع أجله إال
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مل تضف" مسئولية إن احلب مسئولية والكره: "العناوين
أسامة. دإّىل آثريا برغم أنىن صدقته، صدقت  أسامة. دعبارة 

 .وصدقت العنوان

استشعر الطمأنينة ومسح لنفسه بوضوح أآثر أمحد عثمان.د
 أن يكره

من الكره آأنه الذى بدا ىل ىف هروبهمدحت .دوهذا عكس 
هروب من حتمل مسئولية أن يكره، وهذا على أية حال أفضل من

 أن يطلق لكراهيته العنان دون مسئولية

ىف قرار التوقفمدحت . دفربغم أهنا شارآت مشرية . دأما 
إسالمفقد بدا ىل أن هذا أهون من  "أبطل اآره"عن الكره 

باعرفش أآرهما "الذى أعلن عجزه عن الكراهية من أصله 
مع أن ذلك يناقض بعض ما جاء ىف استجاباته "أبدا أبدا

 السائده، ىف معظم األلعاب،

قررت ىف نفس الوقت أن ترآز على نفسها شوية مشرية. د
 .أن تتحمل مسئولية الكره -الحقا –رمبا حىت تستطيع 

شعر حبجم املسئولية فعال، فأخذ وقتهمروان .ديبدو أن 
هل هو قدر املسئولية، أم": جع نفسىبارا"لرياجع نفسه 

 األفضل أن يكبت الكره من أصله ويرتاح

فقد وصلىن أنه رأى حجم املسئولية، وأنه ليسمجال .دأما 
قليال، فقرر من ناحية أن يتحمل ما يطيقه ليس أآثر، ومن
ناحية أخرى أن خيفى الباقى، رمبا حىت يستطيع أن يطمئن إىل

سئولية بنفس نسبة ما يسمح به منأنه سوف حيمل قدرا من امل
 . إظهار هذه املشاعر الطبيعية أوال وأخريا

**** 

 وبعد

بعد انتهائى من هذه املناقشة الصعبة اآلن الثالثاء
ظهرًا وصلتىن مثان استجابات أخرى 12.30الساعة  27/5/2008

 لنفس اللعبة،

لست متأآدا إن آان صرب املتابعني سيسمح بالعودة إىل 
مناقشتها األسبوع القادم رمبا اآتملت هبا الرؤية، أم أن

 هذا يكفى؟

أن هتز ما حاولت –دون أن أقراها  –بصراحة خشيت 
 .ُتوصيله، لكنىن رمبا أقبل التحدى
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