
العب مع...
عدد املشاركني من ٢ -  ١٠ العبني جيل ١٤ وما فوق.

فرحة اإلبداع:
سحر اإلبداع هي في حرية الفكر والرغبة في االستسالم  للخيال - 

«التفكير خارج العلبة“.
الشرارة تبدأ من خالل العالقة بني املفهومني من التفكير حيث لم 

يتطابق بشكل طبيعي لذلك فإن أي عمل ابداعي ساحر ومثير, 
ويفتح اجتاهات جديدة للفكر.

كيف تلعب؟   
نخلط البطاقات جيدا ونضعها بجوار الصندوق. نفتح تسع 

بطاقات ونضعهم بشكل مكشوف في الوسط, ومبجرد أن يتم 
وضع البطاقات, يبدأ جميع الالعبني في البحث (بشكل مؤقت) عن 
زوجني من البطاقات الذي يربطهما ببعض فكرة أو عبارة أو اسم أي 

كان. وأول  من ينجح يقرأ بصوت عال ويقدم اقتراحه فإذا حصل 
على موافقة من قبل زمالئه ويفوز الالعب ببطاقتني اللتني متثالن 

التعبير ويحتفظ بهما وهما معكوستان على شكل كومة بجانبه. 
ونستكمل مرة أخرى لتسع بطاقات ونبدأ جولة مرة أخرى, ونستمر 
في اللعب الى أن ينتهي الصندوق. في نهاية اللعبة الذين تراكمت 

لديهم أعلى كومة من البطاقات يكون هو الفائز؟

لعبة انتهت لعبة تبدأ...
في نهاية اللعبة نخلط البطاقات مرة أخرى جيدا وتكون العلبة 

جاهزة للعب مرة أخرميع مفاجئات وإثارة مرة أخرى.

بعض النصائح التي تساعدك في فتح ذهنك:
أدمغتنا متيل الى ضرورة اإلسراع في اعطاء معنى واحد لكل لوحة – 

وهي تتبادر الى أذهاننا تلقائيا ونحن ننظر اليها على أنها طبيعية 
ومنطقية جدا. فإذا تركنا اللوحة تتحدث الينا, فسوف جند املفهوم 
األول هو واحد من مجموعة متنوعة من الصور واملفاهيم التي ميكن 

سحبها من البطاقة. وهنا بعض األمثلة:

كيف ميكنني انشاء عبارات؟ 
ميكن انشاء تعبيرات مقبولة في أي لغة تكون معروفة لبقية 

املشاركني.  عدد الكلمات غير محدودة. الشرط الوحيد هو  أنه يجب 
مشاركة كل من البطاقتني االثنتني التي متثل ذلك .

ميكنك استخدام صفات هامة وواضحة للكائن. على سبيل املثال:

الكلمة غير ملزمة بأن تكون موازية للنص اإلمالئي الصحيح أو 
للمعنى األصلي,  بل يجب أن يتطابق مع النغمة الصحيحة. على 

سبيل املثال:

ميكنك الربط بني كائنني اثنني للربط بني العالقة الترابطية. على 
سبيل املثال: ميكنك إنشاء أسماء للمدن, رسومات, أفالم, أغاني , 

كتب , وحتى أبيات من قصائد. مثال:

وهذه هي ليست إال عدد قليل من اخليارات.  باختصار:  أعطوا احلرية 
للخيال! وحدوده هي فقط تأكيد من قبل أصدقاؤكم.
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