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لى اجلزء األول من هذه اللعبةع نأمل أن تكون قد أطلعت
 )الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى (11-28  يوم األربعاء

ن قد تكون قد حاولت لعب اخلمس ألعابآما نأمل أ
الىت قدمنا نّصفها ىف آخر هذه احللقة األوىل) 10-6(املتبقية 

 .وهى الىت سوف نعرضها اليوم

 ".سر اللعبة"وأيضا على اخلمس ألعاب األوىل الىت عرضناها ىف تلك احللقة 

أوال،" يومية أمس"ملن مل يفعل هذا أو ذاك، ننصح بقراءة 
فكرة تعدد(نا فيها آيف أن هذا املدخل وهى الىت أشر

ميكن أن يكون التمهيد املناسب للدخول إىل التعرف) الذوات
 .على الفصام

وأن حتاول أن جتيب شفاهة أوال مث آتابة على العشر لعبات،
 ).أو رتِّب مداخلك آما تشاء(مث تقرأ هذه احللقة 

طب لو أنا أآرت من واحد؟ يبقى مني : اللعبة السادسة
 ..........ينا املسئول أنا شايفف

املسألة مش مسألة صراع وال خناقة، : اللعبة السابعة
 ......املسألة إىن لو آتري ميكن

يكونش الكتري اللى جوانا هو اِجلّن : اللعبة الثامنة
) مش اجلن اللى ىف القرآن(اللى بيقولوا بيلبس الناس، 

 ........معىن آده بقى
 اتلخبطت، لكن يتهيأىل ممكن أنا آده: اللعبة التاسعة

 ..............أستفيد بإىن
أنا نفسى الكتري اللى جوايا : اللعبة العاشرة

 ..يتصاحلوا مع بعض، بس مش على حساب

 : املشارآون
 "أخصائية نفسية"فوزية . أ: األستاذة
 "طبيب"مروان . د: الدآتور
 "وآيل وزارة سابقًا"رجاء . أ: األستاذة
 "حمام"ف يوس. أ: واألستاذ

وميكن مشاهدهتا مباشرة(   اآلن نعرض االستجابات واملناقشة
 ")برنامج سر اللعبة"
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*** 
طب لو أنا أآرت من واحد؟ يبقى مني: اللعبة السادسة

 ........فينا املسئول أنا شايف

 :اللعب
ن واحده؟يا أستاذ يوسف طب لو أنا أآرت م: فوزية. م

 "إن آلنا مسئولني "يبقى مني فينا املسئول أنا شايفه

 يا دآتور حييى طب لو أنا أآرت من واحد ؟ يبقى:يوسف.أ
إن أحنا االثنني مسئولني وآلنا "مني فينا املسئول أنا شايف

  "مسئولني

يا مدام رجاء طب لو أنا أآرت من واحد ؟ يبقى: حييى.د
  "إىن أنا مسئول عنُّه وَعّنًى "مني فينا املسئول أنا شايف

يا دآتور مروان طب لو أنا أآرت من واحده ؟: رجاء. م
 "إن املسئولية مابتتجزأش "يبقى مني فينا املسئول أنا شايفه

عزيزى املشاهد طب لو أنا أآرت من واحد ؟ يبقى: مروان.د
 "إىن مسئول عنكم آلكم" مني فينا املسئول أنا شايف

 املناقشه باختصار

 أعتقد إىن أنا واملدام فوزية شفنا إن املسئولية:يوسف.أ
من جوه، وفعال أنا ملا باتكلم عن أى حاجه مش واحد بس
بيتكلم، أنا واللى جوايه مسئولني قدام اللى بيحصلنا عن

شايف إن حضرتك ومدام رجاء ومروان إتكلمتوْا عن. نفسنا
 مسئولية قدام حاجة خارجية 

 عندك حق : حييى.د

من اخلارج ما...  أنا حبيت أفرق إيه اللى :زيةفو.م
 عرفتش، لقيت اللى طالع من جوايه 

 التعقيب احلاىل

، وأن هذا"آتري"اخلوف إننا إذا اعرتفنا أن الواحد منا  
فيه الشرير وفيه الطيب، وفيه ارم، وفيه" آتري"الـ 

الطفل العابث، وفيه الشيخ احلكيم، اخلوف أن يكون هذا
اف مدعاة إللقاء اللوم على واحد من هؤالء، فتصبحاالعرت

عفوا: فيغلط أحدهم مث يقول. املسألة سائبة، فال مسئولية
جرى: "، وعندنا يقول الشباب أو أهل البلد"طفلى"سامح 

املنطق يقول إن هذا التخلى عن". (عيل وغلط!!! إيه
 من املعامالت إىل- ولو ال شعوريا –املسئولية قد ميتد 

فكيف ظهر هذا, إخل..سئولية القانونية أو املهنية امل
 االحتمال من هذه اللعبة؟

عن) هم ومْن بداخلهم(أمجع اجلميع على أم مسؤولون معا 
آل شئ، مسئولون عن الواحد وعن الكتري، بل وعن اآلخرين

آنت أحسب أن سهولة االعرتاف بأن ىف آل واحد منا. أيضا
 ال لتجنب اللوم أو التخلى عن آثريين، هو نوع من االستسه
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آلنا"فوزية أن . قالت م: املسئولية تبني لنا العكس
، ىف حني قالت"إن احنا االثنني مسئولني" يوسف  ، وقال:مسؤولني

.أنا شايفة إن املسؤولية ما بتتجزأشى، وقال د"رجاء . م
قال أنا مسؤول:  مروان .، مث د"حييى أنا مسؤول عنه وعىن

 .عنهم آلهم

      !!!حتمل اجلميع مسئولية اجلميعهكذا بعدت خماوىف، و
أما التطبيق العملى فال أستطيع أن أجزم به، املهم أن
النفس البشرية تبدو قادرة على التعدد دون التخلى عن

 .املسئولية الشاملة، أما القانون فهو ينظم الظاهر فقط

*** 

املسألة مش مسأله صراع وال خناقه،: اللعبة السابعة
 ........ آتري ميكناملسألة إىن لو

  اللعب

يا مدام رجاء املسألة مش مسألة صراع وال: فوزية.م
أنا أبقى أقوى مما أنا"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

 .."دلوقىت 

يا دآتور مروان املسألة مش مسأله صراع وال: رجاء. م
املشكلة مش حانقدر حندد مني"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

 " املشكلةاللى ىف

يا دآتور حييى املسألة مش مسألة صراع وال: مروان.د
 " هاِحبكوا"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

يا أستاذ يوسف املسألة مش مسألة صراع وال: حييى.د
  "يعطلوا بعض"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

عزيزى املشاهد املسألة مش مسألة صراع وال خناقة: يوسف.أ
 "مش حاعرف أسيطر عليهم" آتري ميكن  املسألة إىن لو،

 املناقشه باختصار

 عاوز بس ألعب تاىن :يوسف.أ

 إتفضل على فكرة، مسموح: حييى.د

مروان املسألة مش مسألة صراع وال خناقة،.يا د: يوسف.أ
 املسألة إىن لو آتري أنا أحب أشوفهم علشان أدى لكل واحد حقه 

 هاتقدر؟: فوزية.م

املسألة مش مسأله صراع وال خناقه ، املسألة إىن: فيوس. أ
لو آتري عاوز أصاحبهم بس شوية أشوفهم علشان اصاحبهم حىت

 لومش هاديهم حقهم 

، إن هو لعب ثالث.. أستاذ يوسف عمل حاجة جيدة :حييى.د
 .مرات وىف آل مرة آان بيمد إيده على منطقه غري اللى قبلها
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 التعقيب احلاىل

التحليل النفسىشاعت مسألة الصراع هذه من منطلق 
التقليدى، وآأن األصل هو أن نتصارع مع داخلنا، وأال ينتهى
هذا الصراع إال بانتصار أحد األطراف على اآلخر، اخلري على

 على الغرائز،- حىت لو آان مسطحا -الشر،االلتزام األخالقى 
 .إال أن اللعبة أظهرت غري ذلك. وهكذا

 هو صراع حتما،إن آثرة الشخوص بداخلنا ال يتبعها ما 
  ؟ فماذا هى من واقع االستجابات

 !!ميكن أحبهم آلهم"مروان . قال د

 ميكن ما اعرفشى أسيطر عليهم،: يوسف. وقال أ

 ميكن أصاحبهم حىت لو ما اديتهومشى حقهم،: وقالت م رجاء

 ميكن أبقى انا أقوى من آده،: "ىف حني قالت مدام فوزية

 .بعض ميكن يعطلوا  :حييى فقال. أما د

لقد آررنا االستجابات حىت يظهر جليا أن ما شاع عن أن
جمرد وجود أآثر من آيان خمتلف عن الكيان اآلخر داخلنا
معناه أن ْثم صراعًا حمتمل أو قائما وال بد من حّله حىت نصبح

إن هذه الفكرة الشائعة الىت روجها فكر التحليل!! أصحاء
إم. بغى أن تـُراجع ين- أو سوء فهمه –النفسى التقليدى 

يربـُّـوننا وآأن بـداخلنا وحشا ينبغى أن نرّوضه، أو
 شيطانا ينبغى أن نتخلص منه طول الوقت 

  أن ذلك ليس األصل،- أو تقرتح –تثبت هذه اللعبة  

لتلقائية الىت استجاب هبا املتطوعون أظهرت آيف أنا 
الرتآيب البشرى أمجل وأسهل من هذه اإلشاعات الىت روجتها
أساليب الرتهيب والرتغيب والتفكري االستقطاىب وبعض التحليل

 :نالحظ آيف أن هذه الكثرة داخلنا جدا. النفسى

 فوزية قوة،. أعطت أ

 ا،ومسحت للدآتور مروان أن حيبهم مجيع 

 رجاء حتاول أن حتدد،. وجعلت أ 

–وأعلن ضمنا ) ال للقهر(يوسف فتجهز للسيطرة . أما أ 
  أنه لن يستطيع، وآأنه يفوت هلم سرا، –آما أتصور 

حييى ليعلن حذره من التنافس العشوائى. مث جاء دور، د
 .بني ذواته حىت اإلعاقة

جات بدر–آل ذلك يشري إىل أن حماولة التصاحل بني الذوات 
  هو االحتمال األرجح،-خمتلفة 

وأن االعرتاف هبذه الكثرة قد يدل على القوة والرحابة 
 . واالستيعاب واحتمال العدل
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يكونش الكتري اللى جوانا هو اجلن اللى : اللعبة الثامنة
معىن آده ) مش اجلن اللى ىف القرآن(بيقولوا بيلبس الناس، 

 ........بقى 

 اللعب
يا دآتور مروان يكونش الكتري اللى جوانا هو: رجاء. م

)مش اجلن اللى ىف القرآن(اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 
  "إن شخصيتنا مزدوجة"معىن آده بقى 

يا دآتور حييى يكونش الكتري اللى جوانا هّوا: مروان.د
)مش اجلن اللى ىف القرآن(جلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، ا

  "إىن أنا الزم أبعد عنه"معىن آده بقى 

يا مدام فوزية يكونش الكتري اللى جوانا هو: حييى.د 
)مش اجلن اللى ىف القرآن(اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 

أن حل املسألة دى أن أحنا نقبل اجلن اىل"معىن آده بقى 
انا بدل مانستسلم للتفسري اخلارجى اللى خيلينا سلبينيجو

"...  

يا أستاذ يوسف يكونش الكتري اللى جوانا هو: فوزية.م
)مش اجلن اللى ىف القرآن(اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 

  "إىن أنا جمموعه من اجلنيات"معىن آده بقى 

اجلنعزيزى املشاهد يكونش الكتري اللى جوانا هو : يوسف.أ
معىن) مش اجلن اللى ىف القرآن(اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 

 "هايتنيه جن طول ما أنا مابطلعوش بره"آده بقى 

 املناقشة باختصار

 أنا شاآر جدًا هو الفكره هنا بقى مهمه خالص ىف:حييى.د
 حتفظ بسيط على الدآتور مروان، مادام جوانا طلع ماعدا

صاحبناهم ونظمناها وبقيناآتري وطلع ست وراجل وعيال، و
احنا مسئولني، فني اجلن بقى هذه اللعبة وهذه الفصلة دى متثل
ليا رساله للناس والوعى وللدآاتره على فكره إن قبول هذا

 التعدد حايلغى التسليم للجن والضرب وقلة األدب 

أنا بتكلم على إن الدآاتره ملا مبيعرتفوش بالكرته ديه 
مها بيقروا.وجيى شوية الدجالني واملشايخ يقولوا إن فيه جن 

حقيقه إحنا بننكرها على نفسنا، لكنها ليست جن، دى هى
التعدد اللى أحنا عشناه بكل هذه السالسه والوضوح، أدى

ى مش معىن آده إن احنا بنعرتف باجلن اللىوظيفة اإلجيابية يبق
بيلبس، يبقى أنا ملبوس بالطفل اللى جوايا يبقى أنا
ملبوس بالست اللى جوايا من غري ما تبقى جن وال حاجة خالص،
وملبوس ليه ألىن ما إدهتاش مشروعية علشان آده ملا نتصاحل، ملا

 .نعرتف، ال هاتبقى جن وال هاتبقى أخر منفصل

وأنا بقول هوده اللى آان ىف دماغى عايز أبعد :مروان.د
   عن الكالم ده مش عن اجلن مش عن اللى جوايا

  هاحيل اللى جوانا حمل اجلن:حييى.د
  مش اجلن نفسه:مروان.د
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  أيوه؟:حييى.د
  عن الكالم ده:مروان.د
  حتب تلعبها تاىن:حييى.د
  اه:مروان.د
  إتفضل:حييى.د
  اجلمله تاىن بس:مروان.د
لى جوانا هو اجلن اللى بيقولوْا يكونش الكتري ال:حييى.د

 بيلبس الناس 
  إيه اللى حاآمل بعدها:مروان.د
  معىن آده بقى :حييى.د
 الكتري اللى جوانا  يكونش اجلن-:يوسف. إىل أ:مروان.د

 إن هو اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، معىن آده بقى
 الكالم ده غلط 

  أيوه آده ، آده إتفقنا:حييى.د

 اىلالتعقيب احل
، رمبا صاغها)يكونشى(آاحتمال صيغت بداية هذه اللعبة 

املسؤول ليستدرج املتطوعني إىل موافقته على فرضه، مث إن صيغة
الحتمال علىاللعبة مل تقرر أا تقصد اجلن عامة، بل قصرت ا

أنه اجلن إللى بيقولوا عليه بيلبس الناس، حىت ال يشمل اجلن
الذى نزل ىف القرآن الكرمي، جتنبا ملناقشات فرعية، حىت أن

إللى"إللى بيلبس الناس، وإمنا "اللعبة مل تقرر أنه 
حنن نتعامل مع ما) أخذت بالك؟" (بيقولوا إنه بيلبس الناس

 ).برجاء عدم اخلروج عن املوضوع(اتفقنا؟ . جاء ىف نص اللعبة

 :نستمع إىل االستجابات 

يبدو أن املشارآني آانوا أقل محاسا لقبول الفكرة فيما 
معىن آده إن".حييى الذى قلبها درسا دون أن يدرى . عدا د

حل املسألة ديه إن احنا نقبل اجلن اللى جوانا بدل ما
 "نستسلم له غصنب عنا

معىن آده بقى إىن"ألمر من بابه مروان، فقد جتنب ا.أما د 
 الزم أبعد عنه 

معىن آده إىن": جاءت استجابة يوسف جتنبه املواجهة أيضا
فوزية فهى الوحيدة الىت.م  أما،"أخليه جوه ما اطلعوش برة

معىن آده بقى إىن": اعرتفت بسهولة بإجيابية االحتمال، فقالت
 آده بقى إنمعىن" :، أما مدام رجاء"أنا جمموعة من اجلنيات

 ".شخصيتنا مزدوجة

اخلالصة أن الفكرة مل ُتْقبل بالسهولة الىت رمبا أرادها
واضع اللعبة، والىت شرحها مبا يشبه الدرس ىف استجابته،
والىت تلكأ معظم املشارآني ىف قبوهلا، ففى ماعدا مدام فوزية،

رجاء عن العدد الكثري الذين ىف الداخل إىل.تراجعت م
، آما بدا أن األغلبية يزوغون من قبول"خصيةازدواج الش"

االحتمال، هل ياترى لغرابة الفرض؟ أم ألن ثقافة الدين
 .  بالتحفظ على الفكرة– دون أن يدروا –الشعىب تلزمهم 
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 .نؤجل شرح الفرض ودعمه للتعقيب اخلتامى

*** 
أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل ممكن: اللعبة التاسعة

 ............أستفيد بإىن 

 اللعب 
 يا دآتور حييى أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل:انمرو.د

 "شوفت حاجات آتريه ماآنتش شايفها جوايا"ممكن أستفيد بإىن 

يا مدام رجاء أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل: حييى.د 
احلاجات اللى آانت بتخوفىن إىن أوصلها"ممكن أستفيد بأىن 

لغهللناس علم أو تفسري للخرافه واجب عليا أحبث عن ال
القادره على توصيلها بدل ماتكون خناقه وشتيمه متبادله

 "بني الطرفني

يا مدام فوزية أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل: رجاء.م
 "اللخبطة وضحت ىل امور ممكن أتعايش معاها"ممكن أستفيد بأىن 

يا أستاذ يوسف أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل: فوزية.م
  "مش خايفة"ممكن أستفيد بأىن 

عزيزى املشاهد أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل: يوسف.أ
ماخجلش منهم وأشوفهم شويه وأتصاحل معاهم"ممكن أستفيد بأىن 

 " شوية وميكن أعمل حاجه آويسة

 املناقشة باختصار

 عاوز أعرف منكم إذا آان أحنا اخلمسة بعد ما:حييى.د 
بالستاعرتفنا باللخبطه واعرتفنا بالتعدد والراجل أعرتف 
)برضه(جواه والست أعرتفت بالراجل اللى جواها، والطفل 

على فكره مارضيتش أقول العواجيز اللى جوانا أنا عجوز بس
:أنا آنت باطرح السؤال. اللى جوايا ميكن يكون أعجز مىن 

 ليه الناس ىف اتمع العام ما بيقربوش من املنطقه دى 

ى أنا فيها أنا ماىل بالناس ، الزنقه الل:فوزية.م
دلوقىت واخلوف اللى أنا آنت جايا بيه أتونس بيكم، فاضطريت
إن اللى جوايا أبقى معاه ويبقى معايا أنا شايفه إن
الناس صعبه جدًا يتخيلوا بنفسهم، يشوفوْا ده اويتعرفوْا

 . عليه ويصاحبوه

 أنا متصور إذا آان جمتمعنا عفوا أذا آنت:يوسف.أ
يتهيأىل إن ديه ىف أى جمتمعات مشهاقول آلمه نظريه يعىن ب

هايبقى فيه فرصه أن الواحد يعرف يشوف البىن أدم حبق
إمنا أنا.... وحقيقى، باإلضافة إىل أن هنا أآرت حبق وحقيقى 

شايف ده بيدعوىن ألحرتام البىن آدم قوى، الواحد يعرف يبص
 فيه ويقعد يشوفه آويس أوى قبل ما يقول أى آلمه عليه 

 ا أستاذ يوسف هو خطر ىف باىل حاجة وأنت بتكلم ي:حييى.د 
 إذا آان فيه صعوبة ىف عمل عالقة حقيقية بني أثنني 
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 حاتبقى17 أو12 ، وأنا 5أنا وأنت آّمال ّملا انت تبقى 
 الصعوبة أآرت وال أسهل؟ هاتسهل عالقتنا وال حاتصعبها؟

أنا رأىي احلقيقة إا تدعوْا اىل االحرتام أّوال: يوسف.أ
 د إا هاتصعب العالقات للبىن آدم، إمنا أعتق

معلش أنت مابتتعاملش باجلزء ولكن بالكل،: فوزية.م
 مابتتعاملش معاه حبته منك ده إحساسى وبيتهيأىل آده 

 وانت بتتكلم خطر ىف باىل إنك هاتصعبها، ملا:حييى.د 
مسعنا دلوقىت مدام فوزية هى بتسهل قبول هذا الكل إمنا ىف

يك أآثر سالسة، بيسهل، إنتاية النهاية القبول ده بيخل
برضه بتتعامل مع واحد قبْل الكتري، دى حاجة مجيلة جدا أنك
تروح مريح وموسع الوعى إمنا ىف النهاية تبقى احملصله زى ما

 .قالت األستاذة فوزية واحد

 التعقيب احلاىل

بعد هذه املفاجأة الىت قلبت التسليم بأن آل واحد منا
 واضع  اجلن، يبدو أن يشاع عن لبسآتري إىل احتمال تفسري ما 

اللعبة افرتض أن األمور هكذا حتتاج توضيح ما حدث من
، رمبا ألن حشر لعبة اجلن ىف الوسط هكذا آاد يفتح باب"خلبطة"

 :، لكن أبدا ، مل يرتاجع أحد"آتري"الرتاجع أن الواحد منا 

ممكن أستفيد بإىن شفت حاجات آثري ما :....مروان. قال د
رجاء فكانت أآثر استيعابا ملدى.  أما مشايفها،آنتش 

ممكن أستفيد بإن اللى حصل ده:" ... الفائدة بصفة عامة
، واستمرت م فوزية ىف مزيد"وضحت ىل أمور ممكن أتعايش معاها

نفس.  مش خايفة ممكن أستفيد بإىن بقيت: "من االطمئنان
شىممكن أستفيد بإن ما اخجل"...التصاحل بدا ىف رد يوسف 

 ".منهم، أشوفهم شوية، أتصاحل شوية، ميكن أعمل حاجة آويسة
 ممكن:قائال!!" الدرس والتدريس"حييى فقد متادى ىف . أما د

واجب علّى.. أستفيد بإن احلاجات إللى بتوصلىن من العلم 
أحبث عن اللغة القادرة على توصيلها للناس بدل ماتبقى

 . خناقه

*** 
 الكتري اىل جوايا يتصاحلوا مع أنا نفسى: اللعبة العاشرة

 ..بعض، بس مش على حساب 

 اللعب
 يا مدام رجاء أنا نفسى الكتري اىل جوايا:مروان.د

 "أن حد فيهم يظلم الثاىن"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 يا مدام فوزية أنا نفسى الكتري اىل جوايا:رجاء.م
 "آرامىت"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 يا دآتور حييى أنا نفسى الكتري اىل جوايا:فوزية.م
الناس اللى باتعامل"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 معاهم بره
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 يا أستاذ يوسف أنا نفسى الكتري اىل جوايا:حييى.د 
 "اآلخرين"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 عزيزى املشاهد أنا نفسى الكتري اىل جوايا:يوسف.أ
  "عقلى" على حساب يتصاحلوْا مع بعض، بس مش

 املناقشه باختصار
 أنا حاسة من اللعبة األخرية إن لو الكثري اللى:فوزية.م

مش على حساب الناس اللى.... جوايا اتصاحبْت معاهم فعًال 
بره بيتهيأىل إن ىف يوم ما، مش حايبقى ىف مشكلة ىف اتمع وال

 ىف الناس وال ىف البيت مش هايبقى فيه مشكلة

 نا احلقيقية فرحان شوية أ:يوسف.أ

 اللى وصلىن إن ممكن اإلنسان برضه الزم يقعد مع:رجاء.أ
نفسه شوية، وحياول يتحاور مع الناس الكتري اللى جواه،

 برضه علشان األمور تتضح قصاده

 أنا اللى وصلىن يا مدام رجاء إن حضرتك حمتفظه:حييى.د 
 بطفولتك وشبابك بشكل مجيل جدًا من آل األلعاب

 ألعاب دول آشفوا للواحد ِسّنه بِسّنه10 إن ال:مروان.د
 شاف آل اللى جواه 

 أنا وصلىن زى ما أنا قلت ىف األول خالص إن هذه:حييى.د 
احلقائق البسيطة حني َتَشجْعَنا ىف ظروف طيبة إن إحنا نتعرى
آده، طلع أا أآثر واقعية من آرآبة الالشعور واخلوف

لرمز وحاجات آده فيها شكل مباشر،ووصاية املنطق ووصاية ا
 .يوسف قال أنا فرحان. وأنا برضه زى ما أ

 التعقيب احلاىل

قلنا إن بداخل آل رجل منا آيان: بدًءًا من الوعى الشعىب
حني يقع أحدهم على(امرأة، وداخل آل امرأة آيان رجل، 

اسم النىب حارسك وضامنك وقعت على أختك،: ..األرض هتتف أمه
نقيضنا ميتد هذا احلدس الشعىب لقبول )، أحسن منكحتت األرض
حني نالحظ أن تداوى بعض املسلمني بالذهاب للكنائس،داخلنا 

وليس للمساجد(وتداوى بعض املسيحيني بالذهاب إىل الشيوخ 
آامن فينا، وأنه" الضد"، هذا إقرار شعىب آخر بأن )عادة

 .حيتاج لإللقرار والقبول

أو لبس اجلان، مث, ى املس باجلانفإذا انتقلنا إىل مستو 
دع جانبا اآلن التداوى بالقرآن، ألنه(التداوى باستخراجه 

، فنرصد بعض)ليس مرادفا للتداوى بإخراج اجلان أو مصاحلته
 :ما يلى من مشاهدات

  اجلان ىف الظالم عادًة يتم تلبس -1
 وآان بال ضوء( آان قدميا يعتقد أهل الريف أن املرحاض -2

هو مسكن الشياطني، وهو مكان اجلان) اء أحياناوبال م
 .املفضل

  آذلك آانت البيوت املهجورة-3
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 آثرية من أمهها اإلصابة  ُيعلن اللبس باجلان ىف حاالت-4
اجلسدية، وبالذات إصابات الرأس، أو أية صدمات فيها
رعب مفاجئ شديد، حبذا لو صاحبها غياب عن الوعى مهما

أو بعدقصرت مدته، ولو ثوان أو بعد صدمة عاطفية، 
ارتكاب ذنب آبري، أو بعد اشرتاك ىف حديث هرطقة هزال أو
جدا، أو بعد قهر ترهيىب وعظى تأثيمى شديد، أو ىف
مواجهة موقف مثري مل يكتمل، آل هذه األحداث هى ما
نسميها ىف الطب النفسى صدمات ميكن أن ترّسب، هتيِّر، فيظهر

 ملما يسمى انشقاق الوعى، وهذا تعبري تقليدى يستع
 باعتبار أن الوعى واحد ميكن أن ينشق إىل شقني أو أآثر،

 نقدمه هنا، فهو نوع من تعدد أما من املنظور الذى 
مستويات الوعى معا، أى أن الذى ظهر بديال أو مواآبا هو
وعى آخر، واحد من هذا الكثري فينا، يقفز إىل الظاهر إما

 ". يلبسه"آبديل، وإما ليحل معه، وهو ما يسميه العامة 

يعرتف الوعى الشعىب بكل ذلك لكنه يسميه باسم آخر هو
مرة أخرى وهو ليس بالضرورة الذى ذآر ىف القرآن" (اجلان"

 ،)الكرمي

الوعى الشعىب ال خيطئ فيما يراه على طول اخلط، لكنه خيطئ 
 ىف التفاصيل، وآل املصائب ال تأتى إال من التفاصيل،

يلبسنا هو من خارجنا متاما،احلس الشعىب يعترب هذا الذى  
وهو يسميه جانا، هو يفعل ذلك ببساطة ألنه يستشعر حقيقة
التعدد الىت ال يعايشها األطباء وال اتمع املربمج أحاديا

 .واستقطابا باإلقرار واالحرتام الكافيني

موقف الوعى الشعىب أقرب إىل احلقيقة املاثلة فينا الىت 
 لتعدد،تقرها النظريات القائلة با

يستتبع ذلك أن العالج الشعىب الذى يقر هذه احلقيقة،
، يكون أقرب إىل املتعاجلني، مث هات يا مصائب من خالل"التعدد"

، مث وضعها ىف اخلارج"باجلان"الداخل " ذوات"تسمية 
، وبالتاىل نعود فنستقبلها وهى تأتى من اخلارج)إسقاطا(

 .ُمَتعْتعْةمنقضة، ال تنبسط من الداخل منسلخة أو 

يواجه احلدس الشعىب مث احلس الشعىب مث العالج الشعىب هذا
باالعرتاف أوال،) عكس ما حدث ىف اللعبة(التعدد الذى انفلت 

 :مث يتعامل معه بطرق خمتلفة منها

االستجابة لطلبات هذ الكيان املنسى الذى انتهزها) 1(
فرصة وقفز خارجنا أو علينا، فيحضر له ديكا أبيض بال

 يتقاسم عالمة، أو حلية آان ِنْفس البنت فيها، وعادة
 .الشيخ الغنائم

الذى قد تفلت(وقد يواجهه بالنهر أو بالضرب ) 2(
بقصد الطرد، وهو ما يساهم ىف) جرعته حىت تصل إىل القتل

اإلسهام ىف إعادة آبته حتت مستوى الوعى السائد الظاهر
 القائم، 
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عةوقد ُيعَامل ىف بعض األحيان بالنصب أو باملضاج) 3(
 . الفعلية لفتاة أو امرأة حمرومة

آما"قد تنجح بعض هذه األساليب ىف إرجاع احلال 
 .، أى إدخال الذى خرج من الداخل إىل حيث آان"ُآنت

– بأن ُيعرتف – غري معلنة –أو قد يتم التصاحل بعقد صفقة 
 .  هلذا الداخل بالوجود ىف احللم -بال قصد معلن
 )التطبيىب(البديل العالجى 

كاد تتم آل ما يقابل هذه اخلطوات ىف العالج اجلمعى الذىت
يعرتف بتعدد الذوات باستثناء الضرب واملضاجعة طبعا، آل
احلكاية أن ما يسمى جانا يسمى باسم املريض نفسه أو باسم

 تسمى ذات الداخل- ىف السيكودراما–خيتاره املريض، وأحيانا 
، إذا آانتباسم أنثى للذآر، زآية للمريض حممود مثال

 السيكودراما تسمح بذلك،

 الذات هذه) لتمثل(ىف هذا العالج اجلمعى يتم حتضري  
 ، وتسمى حسب)من داخلنا حنن (– متثيال –" هنا واآلن"األخرى 

 السياق آما ذآرنا،

–مث إن األدوار ُتَتبادل ىف وعى آامل، فيتكلم املريض  
ذات األخرى، مرة بامسه، ومرة باسم ال-واعيا ىف الدراما

ويلعب دور آل منهما مع نفسه أو مع أحد أفراد اموعة أو
)واملعاجلني(مع اموعة آكل، ليس هذا فحسب، بل إن املرضى 

 يدعون الذين ليس عندهم أية شبهة النطالق هذا التعدد،
للمشارآة بتصور التعدد من خالل لعبة عالجية مثل تلك الىت

 . من األساليبقدمناها حاال، أو بغري ذلك

 ةــاخلالص

إذن فثمة رؤية بديلة ميكن أن نواجه هبا التحليل النفسى
التقليدى على ناحية، حىت ال خيتزلنا إىل شعور والشعور،
وميكانزمات وعقد، آما نواجه هبا االختزال الكيميائى الطىب
الذى حيّول اإلنسان إىل جمموعة من املرآبات الكيميائية الىت

 فيظهر هذااملرض وخيتفى بتعويض الناقص أوتنقص أو تزيد
 معادلة الزائد،

هى حماولة احرتام مدخل آخر رمبا يكون أبسط، وىف نفس
أقدرعلى تقدمي ترآيب حيوى ملفهوم اإلنسان، ىف طبيعته

)احللم(النابضة احليوية املتعددة، أمال ىف احرتام التبادل 
وإطالقه إىل قبول هذا التعدد،  من خالل) اإلبداع(والنمو 
 ).الفطرة(وعوده 

  
إحذر وأنت تتخلص من:  يذآرنا هذا بقول نيتشه-

 .الشيطان بداخلك أن تتخلص من أفضل ما هو فيك
 يالحظ أن هذه اجلملة االعرتاضية التوضيحية قد أضيفت-

توقيا من أن تقفز الدفاعات للخلط والتداخل مبجرد ذآر
 مع إمهال السياق، فقد اعتدنا أن يكون الرد " جن"آلمة 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   619



 01I12I2007א – אא

، أتذآر ىف "اجلن"، لكن "اجلن"االنعكاسى لذآر آلمة 
 .دًا عن السياق الذى ذآرت فيهالقرآن بعي

 تذآرة بأن الربنامج يذاع للناس من القناة الثقافية، -
 .فله وظيفة تنويرية أو وقائية

 وآان هذا ما يشغلىن وأنا أعدها ليكون املوضوع-
 الرئيسى اليوم
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