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 لعبة الذنب: سر اللعبة

 مقدمة

 دون املناقشة التالية بعد آل لعبةف نعرض االستجاباتسو
بني املشارآني، مكتفني بالتعقيب احلاىل الذى سوف يكون موجزا

 والكالمبالقدر الذى يفى بعرض التفرقة بني الشعور بالذنب
 .عنه، والفعل النابع من خربته

وأيضا غري ذلك مما ظهر ىف اإلستجابات مبا يتعلق بالتوبة
 .واالستغفار واالعتذار

على أن آان هلذه اللعبة دور معرّىف تنويرى أآثر من
توظيفها الثبات الغرض وسري أغوار الظاهرة مما سيأتى الحقا ىف

 .األيام التالية

 : املشارآون

  آليه الرتبية     أمين جمدى عبد الدامي/ر الدآتو

  طالبة       احلميدوالء أمحد عبد/ النسه ا

  جامعة حلوان–آلية اهلندسة         رفعت أمحد/الدآتور

  طالب بكلية التجارة              حسني حسن/ أ

 حييى الرخاوى. د.أ

 اللعبة االوىل

انا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 
مإ............. 

يا دآتورأمين انا نفسى أروح اعتذر لكل: أمحد رفعت. د
 ماشتكوش وال مره اللى أذيتهم مع ام 

 انا نفسى أروح اعتذر لكل  يا أستاذ حسني:أمين جمدى. د
 أخطئوا فيه برضه أنا أذيتهم ولو ام  اللى
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 انا نفسى أروح اعتذر لكل اللى  يا والء:حسني حسن. أ
  أذوىن آتريذيتهم مع ام أ

 يا دآتور حييى انا نفسى أروح اعتذر لكل اللى:والء. أ
 فعَال أذوىن أذيتهم مع ام 

 عزيزى املشاهد انا نفسى أروح اعتذر:حييى الرخاوى. د
مشارآني ىف اللى انا عملته بشكل مع ام  لكل اللى أذيتهم

 .او بأخر

ن األذى املزعوم بدانالحظ أن ثالثة استجابات قد أظهرت أ
آأنه رد فعل، ومن مث فإن الشعور بالذنب ليس له ما يربره ىف
مستوى أعمق، أما اإلجابة األوىل فقد بدت وآأا تنطلق من
حماسبة شخصية، بغض النظر عن موقف الذين أوذوا فهم مل

آما جاءت اإلستجابة األخرية، مبثابة إشارة إىل أن من! يشتكوا
 . مشارك ضمنا فيما ناله بشكل مايلحقه األذى هو

 اللعبة الثانية

 ...................االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا الزم

يا دآتور حييى االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا: حسني. أ
 أتوب توبة نصوحه الزم 

 يا والء االعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم:حييى. د
 أتعلم قوى من غلطىت 

 يا دآتور أمحد االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا:ءوال. أ
  اعتذر للى انا أذنبت اليهالزم 

 يا دآتور أمين االعرتاف بالذنب مش آفاية، انا:امحد. د
 مّرة قبل ما افعل أى شئ علشان ما100أفكر ىف ربنا الزم 

 ارتكبش الذنب مره تانية 

 ، انا عزيزى املشاهد االعرتاف بالذنب مش آفاية:امين. د
 اتعلم من خربة احلياةالزم 

الثانية، والرابعة واخلامسة، أشارت إىل: ثالثة إجابات
 الواجب، آما ظهرت التوبة ىف األوىل، بينما االعتذارالتعلم

 .ىف الثالثة

، بدت إجيابية لتجاوز الشعورالتعلم من اخلطأغلبة فكرة 
 ) أنظر بعدوإن آان إعالن حتم التعلم غري فعل التعلم،(بالذنب، 

 اللعبة الثالثة

 .............أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية إىن 

 يا دآتور أمين أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية:حسني.أ
 أخطأت شوية إىن 

 يا دآتور أمحد أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية:أمين.د
 تفهمت خطأإىن ا
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ماكاية إىن يا والء أنا مش مذنب للدرجة دى، احل: أمحد.د
  آنتش فاهم احلكاية بدرجة صحيحة

يا دآتور حييى أنا مش مذنب للدرجة دى، احلكاية :والء. أ
 غلط غصب عىن إىن 

 عزيزى املشاهد أنا مش مذنب للدرجة دى ، احلكاية:حييى.د
 مزودها من غري الزمةإىن 

قد َتمَّ) للدرجة دى(نالحظ أن املبالغة ىف الشعور بالذنب 
، وبالرتاجع عن)االستجابة األوىل والرابعة(باالعرتاف ختفيفها 

أما االستجابة الثانية فقد) االستجابة اخلامسة(املبالغة 
حىت لو آان هو نفسه الذى(، "اتفهمت خطأ"آان فيها إنكار 

، أما اإلجابة الثالثة ففيها قدر)بالَغ ىف فهم فعلته خطأ
 .من التربير، أو لعلها البصرية

 لرابعةاللعبة ا

يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن 
 .........خيليىن 

 يا دآتور أمحد يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من:أمين.د
 أذنب مرة تانية غري ما اتغري ميكن خيليىن 

 يا حسني يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من غري ما:أمحد.د
 وم من االيام أذنب مرة أخرى إن ىف ياتغري ميكن خيليىن 

 يا دآتور حييى يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب:حسني. أ
 أخطأ تاىن وأعيد ىف ذنوىب من غري ما اتغري ميكن خيليىن 

 يا والء يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب من غري ما:حييى.د
 أستحالها وأنا متبلد وعمال أقول آالم وخالص اتغري ميكن خيليىن 

 عزيزى املشاهد يتهيأىل إن آرت الكالم عن الذنب: والء.أ
 أغلط تاىن آتريمن غري ما اتغري ميكن خيليىن 

الكالم، بل" جمرد"إن هذه اللعبة حني عّرت عدم جدوى 
وخطورته، وتبدو أا أقرب اللعبات العشرة لبعض خطوط

"التغّير"، واشرتطت آلمات اللعبة )أنظر بعد(الفرض األساسى 
، ويبدو أن هذا هو ما وصل)يس فقط التوبة أو االعتذارول(

أن التغري هو الضمان لعدم التكرار، وليس: إىل آل املشارآني
 .جمرد الشعور بالذنب، أو الكالم عنه

، أذنب مرةثانية أذنب مرة  :فنالحظ استجابة اجلميع
 ذنوىب، استحالها وأنا متبلد وعمالتاىن وأعيد، أخطأ أخرى

 .خيليىن أغلط تاىن وخالص، أقول آالم

برغم ذلك، فعلينا أن نتذآر أن الكالم عن التغري غري
التغري نفسه، وحىت بداية التغيري لو حدث فإنه ال ضمان

دون(الستمراره، وبالتاىل نضع هذه االستجابات بني قوسني، 
 !!)تصفيق حاد
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 اللعبة اخلامسة

 ........الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، واألصول إىن

 يا دآتورأمحد الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن،:أمين.د
 أنساه وأرميه من ورا ظهرى واألصول إىن 

 يا دآتور حييى الظاهر إن الشعور بالذنب ده:أمحد.د
  عن الذنب جبدية وال أعود أليه  إقلعبيعطلىن، األصول إىن 

لىن، يا حسني باشا الظاهر الشعور بالذنب ده بيعط:حييى.د
يا إّما ماعملش بقى، يا بطل هذا الشعور اللىواألصول إىن 

 بيخليىن ألف حوالني نفسى وخألص

 يا والء الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، لكن:حسني.أ
  أسرع وأخلص منه بسرعةاألصول إىن 

 عزيزى املشاهد الظاهر الشعور بالذنب ده:والء.أ
  دهأتوب عن الذنببيعطلىن، واألصول إىن 

يبدو أن هذه اللعبة قد أضافت مزيدا من آشف اجلانب
السلىب للشعور بالذنب عند املشارآني الثالثة األول، مع مالحظة
أن االستجابة األوىل مل حتدد هل املشارك يقصد أن يرمى الشعور

، األمر الذى ظهر"فعل الذنب مرة أخرى"بالذنب أم يرمى 
 حني وجد املشارك أن األفضلأآثر حتديدا، ىف االستجابة الرابعة

أن يسرع ويتخلص من هذا الشعور املعطل، أما اإلستجابة
اخلامسة، فبدأ أا توبة قد ال تؤآد التغري، أو التوقف عن

 .الشعور بالذنب، أو حىت التوقف عن تكراره

 اللعبة السادسة

 ............حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش ميكن

ر حييى حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، يا دآتو:أمحد.د
  ربنا يغفر ىلمش ميكن 

 يا والء حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر،:حييى.د
 ىف الفرحة ىف نفسى آده وأحرم نفسى من احلقمايصحش أعمل 
 واألمل ىف ربنا 

 يا حسني حىت لو أنا مذنبة زى ما أنا فاآرة، مش:والء. أ
  اغلطش الغلطة دى تاىن أتعلم من غلطىت وماميكن 

 يا دآتور أمين حىت لو انا مذنب زى ما أنا فاآر،:حسني.أ
 ربنا يغفر ىل مش ميكن 

 عزيزى املشاهد حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر،:أمين.د
 .أآون مقهور من اتمع مقهور من السلطة اللى عليامش ميكن 

األوىل(االستجابة هنا تراوحت بني األمل ىف املغفرة 
، مضافا إليه احلق ىف الفرحة، ثقة هبذه املغفرة)والرابعة

االستجابة  (-رمبا املشروع-، وبني التربير )االستجابة الثانية(
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 .، والتعلم آما جاء ىف االستجابة الثالثة)اخلامسة

 اللعبة السابعة

ش عارف على إيه بالظبط،أنا باستغفر ربنا آتري بس م
 ..........أصل أنا 

 يا دآتور أمحد أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:حسني.أ
 متقى اهللا عارف على إيه بالظبط، أصل أنا 

 يا دآتور أمين أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:أمحد.د
أنا حساس وداميا باشعر بالذنبعارف على إيه بالظبط، أصل 

 حىت ولو ما فعلتوش 

 يا والء أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على:أمين.د
 أنا باحب ربنا جامد باحب ربنا آتري إيه بالظبط، أصل 

 يا دآتور حييى أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:والء.أ
 أنا حسيت أن أنا أذنبت آتري عارفه على إيه بالظبط، أصل 

 عزيزى املشاهد أنا باستغفر ربنا آتري بس مش:حييى.د
أنا بعمل آده من باب االحتياطعارف على إيه بالظبط، أصل 

 .أصل اإلحتياط واجب

لالستغفار وظيفة إجيابية، حىت لو مل يرتبط بذنب بذاته،
لكن املبالغة فيه على حساب محد هللا مثال، قد تستجلب إىل الوعى
ذنوبا مل حتدث، وبالتاىل فكثريا ما أنصح بعض املرضى بأن

ر محدًا، وأن يكثروا من احلمد، حىت على جمهول،يقلبوا االستغفا
املرتبط" العالج املعرىف"وباملالحظة آان هذا النوع من 

 .بثقافتنا شديد الداللة والفائدة

يالحظ هنا أن تربير أو تفسري هذا االستغفار استجلب نفى
الذنب ىف االستجابة األوىل، ومث الربط بينه وبني املبالغة ىف حب

الثة، لكنه استجلب الذنب ىف الثانية والرابعة، ىفاهللا ىف الث
 .حني محلت االستجابة اخلامسة ما يشبه احليطة املطمئنة نوعًا

 اللعبة الثامنة

 ................قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى

 يادآتور أمين قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى:أمحد. د
 املفروض يتبعه عمل وعدم العودةالذنب اتغفر، احلقيقةبقى 

 مرة أخرى 

حسني قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى. يا أ:أمين. د
 الذنب راح وانتهى ولكنه ليه بواقى بواقى بواقى 

 ياوالء قال يعىن ملا اقول أنا مذنب يبقى بقى:حسني.أ
  الذنب آده إنتهى بالنسبة ىل

قول أنا مذنبه يبقى يادآتور حييى قال يعىن ملا أ:والء.أ
  ربنا غفر ىلبقى 
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 عزيزى املشاهد قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى:حييى. د
احلكاية خلصت، أبدًا، ده ال يكفى، دى مسئولية، لو مابقى 

 اتغريتش مافيش فايده، لو اتغريت مش حمتاج أقول أنا مذنب

 ناقدا للتوقف عند الشعور صيغة اللعبة استجلبت موقفا
ب عند اجلميع، وآأا صيغة تعليمية، أو عالجية تنبهبالذن

إىل أن جمرد إعالن هذا الشعور ليس آافيا، بل إنه قد يكون ىف
 ذاته تفريغا مثبتا،

اإلستجابة"اجلميع استجاب هلذا التوجيه الضمىن وأضافت  
 .إىل التغيري حفزًا إىل العمل" األوىل

 اللعبة التاسعة

ن نفعىن آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آا
.................... 

 ياحسني ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان :والء.أ
  ماآنتش رجعت للغلط ده تاىنزماىن 

 ياأمين ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان:حسني.أ
 إتغريت آتري زماىن 

 يادآتور حييى ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن:أمين. د
  بقيت حاجة تانية آان زماىن

 يادآتور أمحد ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن:حييى. د
  أقدر أفرح بصحيحآان زماىن 

 عزيزى املشاهد ماهو لو الشعور بالذنب آان:أمحد. د
 حاىل إتغرينفعىن آان زمان 

مرة أخرى، مثل اللعبة السابعة آان االستدراج توجيها
ع أيضا أقّر، ورمبا توّجه إىل،وشحذًا للبصرية اإلجيابية، اجلمي

 هو العالمة األوىل للطمأنينة إىل فاعلية إجيابيةالتغيريأن 
 .هذا الشعور، وإال فِقلِّته أحسن

اإلجابة الرابعة هى الىت ربطت إجيابية هذا الشعور
بالفرحة احلقيقية وصاحبها هو نفسه الذى أشار للفرحة

 احلقيقية ىف اللعبة السادسة

 لعاشرةاللعبة ا

اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل
 ً........حاجة تانية، أنا مثال

 يادآتور أمين اللى عايز يصلح الذنب اللى :والء.أ
الزم أستغفرارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

 ربنا

 يادآتور أمحد اللى عايز يصلح الذنب اللى:أمين. د
 .بابص لسطلىت الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال ارتكبه بصحيح
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 يادآتور حييى اللى عايز يصلح الذنب اللى:أمحد. د
حابدأ أعيدارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

  ىف حساباتى من جديد

 يادآتور أمحد اللى عايز يصلح الذنب اللى:حييى. د
باحاولا مثًال ارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أن

أراجع حياتى بصحيح ميكن لسه قدامى فرصة رغم سىن علشان
 أعمل حاجة تانية

 عزيزى املشاهد اللى عايز يصلح الذنب اللى:أمحد.د
بدأت إىنارتكبه بصحيح الزم يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

اراجع حساباتى وابتدى صفحة جديدة من حياتى مافيهاش أى
  طاء ومافيهاش اى ظلم ألى إنسانذنوب ومافيهاش أى أخ

الرتآيز هنا آان مبثابة اختبار حمدد ملا ميكن عمله
لالستفادة من هذا الشعور ما أمكن، عاد االستغفار يطل من

، وهذا ال"عمل حاجة تانية"االستجابة األوىل وآأنه هو نفسه 
 .يدل على التقاط الرسالة

ما تسريان إىللكن االستجابة الثالثة والرابعة بدتا وآأ
، وبالنسبة"أراجع حياتى" "حاعيد حساباتى"مراجعة واعية 

لالستجابة الثانية فكانت مبثابة حماولة إفاقة لتجنب الذنب
أما اإلجابة اخلامسة) بابص لسطلىت(الناتج عن الغفلة 

فبالرغم من أا آانت أيضا مراجعة حسابات إال أن الالعب قد
 الحتمال ارتكاب أى ذنوب أو أخطاءامل شاملأحلق ذلك بنفٍى آ

 حياة ! أو ظلم ىف املستقبل

، مما قد"!!مافيهاش أى ذنوب أو أخطاء أو ظلم إلنسان"
يؤآد لنا أن آل هذه النوايا هبذه املبالغة البد أن توضع بني

 .قوسني حىت تخَتبر

 وبعد

-آما أشرنا ىف املقدمة–نالحظ ِمن االستجابات والتعقيب   -
أن هذه اللعبة مل ختترب الفروض األساسية املطروحة بطريقة
مباشرة، وخاصة فيما يتعلق بالتنظري املبدئى ألصل بزوغ هذه

 .الظاهرة مع ظهور الوعى البشرى

آما نالحظ أن جرعة التوجيه فيها آانت واضحة، -
ومرتبطة بفكر مسبق يبدو وآأنه ذو توجه إرشادى، أآثر من

 .كرة االستكشاف ملعرفة جذور هذا الشعورارتباطها بف

 فإن احلديث عن التغيري-آما أشرنا أيضا –وأخريا   -
آشرط للطمأنينة لتحويل الشعور بالذنب إىل مساره اإلجياىب،
يبدو مفيدا، لكن فائدته هذه تظل معلقة حىت تثبتها األيام

 .فعال بأن مث تغيريا حقيقيا قد حدث

مستوى االستجابات، املرتبط بألفاظ اللعبةإن مقارنة   -
آيف تناول اإلبداع مسألة"املوحية، مبا سريد االستشهاد به من 

 ميكن أن تساعدنا ىف فهم الظاهرة على " الشعور بالذنب
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 يغوص ىف-آما سريد بعد–مستوياهتا املختلفة، فاإلبداع 
أعماق طبقات الوعى، وبالتاىل يالمس الفرض األساسى أقوى

 .وثقوأ

 .وهذا ما سنتناوله ىف احللقات التالية

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html 

http://www.rakhawy.org/a_site/video/ser/22.html 

 قناة النيل الثقافية،– من برنامج سر اللعبة -
ميكن الرجوع إىل قواعد اللعبة يومية) 29/5/2004(
ىف برنامج(. ن مشاهدهتا بالصوت والصورةآما ميك) 27/1/2008(

وهى فرصة أن يراجع بنفسه نص ما. )سر اللعبة على املوقع
دار ليخرج منه مبا يوافق ما ذهبنا إليه، أو ما خيالفه

 .ويكتب لنا ما شاء
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