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אא−40 )2(מ،

 الثانية، والثالثة: اللعبتان

لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر أسيب: "الثانية
 ..."نفسى، وساعتها

 ...."ده أنا حىت .. أسيب نفسى بتاع إيه : "الثالثة

التحكم واخلوف من "حلقةلكرام هم نفس ضيوف ضيوفنا ا
 ) 2005-3-30بتاريخ " سر اللعبة"من برنامج  ("فقده

  مىن، آلية الفنون اجلميلة:السيدة

 فوزى، مدرس تربيه فنية : األستاذ

 سوزان، صحفية : األستاذة

  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(س مساعد هاىن مدر: والدآتور

للمتابعة، خاصة ملن مل يشاهد اللعبة األوىل ميكن: ملحوظة(
دانا لو!! .. يا خرب" 3/10/2007الرجوع لألرشيف ليومية 

   ")سبت نفسى، ميكن

*** 
 : الثانيةاللعبة 

لوعارف إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر أسيب نفسى، 
 ...وساعتها

يا مىن لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر: سوزان/ أ
 .وساعتها آنت حاآون على راحىت وعلى مسئولييت.. أسيب نفسى 

يا أستاذ فوزى لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن: مىن/ أ
 .حمل اللى جيراله بقىوساعتها يت.. أقدر أسيب نفسى 

يا دآتور حييى لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: فوزى/ أ
وساعتها ذنبه على جنبه بقى ، يعىن.. أقدر أسيب نفسى 
 .هايشوفىن على حقيقيت

 يا دآتور هاىن لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن:حييى/ د
 .وساعتها أفرح جبد، حابقى مش مصدق. .أقدر أسيب نفسى 
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 عارف إن حد حيستحملىن، ميكنعزيزى املشاهد لو: هاىن/ د
 .وساعتها هاطّلع الطفل اللى جوايا.. أقدر أسيب نفسى 

 آراء بعد اللعب

 حد وصّله حاجة جديدة؟ :حييى/ د
حاجة مستعجلة جداًَ، حسيت إن ِنْفسى حد: أنا وصلىن :فوزى/ أ

يستحملىن فعًال، أنا فعًال حاسس إن مافيش حد بيستحملىن فعًال مش
 سبت نفسى ليه مش عارف هايستحملىن وال أل،عارف ليه، لو

 .شاآك ىف ده
ِحْلو أوى إن حد يكون ِلِيْه واحد يقدر: أنا وصلىن: مىن/ أ

 .باللى جواه بالقدر اللى يستحمله حيبه وحيتويه

 اللى وصله وصله واللى ما وصلوش ما:حييى/ تنبيه د[
 اللىوصلوش، ممكن إللى وصّله يقول وصلىن من غري ما يقول إيه

 ] وصلىن، هو حر

 ملحوظة قبل املالحظات والتعقيبات

هذه احملاولة، مثل آل حماولة، ليست إال: تأآيد مبدئى(
وميكن. اجتهاد فرضى، ال هو حْكم دامغ، وال هو علم مسّلم به

إىل ما يرى، آما) أو لغريه(لكل قارئ ان يصل بنفسه لنفسه 
 آان يود أن-سهلنف–قد يتورط فيجد نفسه قد غرق ىف رؤية 

 ).يتجنبها اآلن على األقل

 املالحظات والتعقيبات

 املالحظات العامة: أوال

لو عارف إن حد" يالحظ أن وضع الشرط األول -1
، قد مسح للجميع أن يرآزوا على أصعب ما"حايستحملىن

فيهم، أو أبعد ما فيهم، ذلك ألن االستحمال ال يكون إال
 .لشىء صعب أو ثقيل عادة

، ىف محاية أو حضور من"سيبان النفس " ن السماح بـ إ-2
 يتحمل ما يرتتب عليه، بدا احتياجا بقدر ما بدا سهال،

 إن اإلشفاق على هذا الذى تصدى لالستحمال آان دليال-3
 ِمْن َمْن تصدى هلذه املهمةالعشم املسئولعلى نوع من 

 ) ذنبه على جنبه–يستحمل اللى جيرا له (

الذى يتحّملنا مسح بإظهار حقيقتنا من إن وجود هذا -4
آما مسح للطفل داخلنا أن) يشوفىن على حقيقىت(ناحية 

 يظهر وهو أيضا جانب آخر من احلقيقة، وليس نكوصا

 .مث نبدأ ىف مناقشة آل ضيف على حدة

 واحدة /واحد: املناقشة: ثانيا

يا مىن لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر: سوزان
 .وساعتها آنت حاآون على راحىت وعلى مسئولييت. .أسيب نفسى 
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 سوزان بني املسئولية وبني أن تكون على راحتهاَأْن جتمع
 أو غري متوقع، إذ حنن نتصور عادة أن بدا أمرا غري مألوف،

الواحد إذا أخذ راحته ىف حضور من يتحمله فإنه يرتك
املسئولية على هذاالذى يتحمله، لكن أن جتمع سوزان بني محلها

 أن ترتك نفسها على راحتها ىف حضور من اطمأنْتاملسئولية وبني
لتحمله إياها، جدير بأن نتعلم منه أن الطمأنينة الىت
تّولد الثقة غري الطمأنينة الىت تغرى باالعتمادية، وىف نفس
الوقت نالحظ أهنا مل تعقب بعد اللعبة، وآأهنا رمبا اآتفت، ىف

 .مساحة ما من وعيها، مبا اآتشفناه حاال

يا أستاذ فوزى لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن: مىن
 .أقدر أسيب نفسى وساعتها ِيْتحمل اللى جيراله بقى

 ىف اللعبة مل تزد عن اإلشارة بلطف غامض إىل أن َمْنمىن
يتصدى للقبول والتحمل عليه أن يكون على مستوى ما تصدى

 ." يتحمل اللى جيراله بقى"له 

دليال على فرحتها باحتمالمث جاء تعقيبها بعد اللعبة،  
وجود مثل هذه الفرصة الىت تسمح هلا بأن ترتك نفسها مبا هبا

ُ احلب مع االحتواءوْمجع: حيبها وحيتويها"ملن ) باللى جواها(
 .يبدو ىل هنا إجيابيا خصوصا إذا انتبهنا للجملة على بعضها

يا دآتور حييى لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: فوزى
وساعتها ذنبه على جنبه بقى ، يعىن..  نفسى أقدر أسيب

 .هايشوفىن على حقيقيت

 أن حقيقته قد جتعل َمْن يستحمله مسئوال عنإعالن فوزى
يتحمل "، يذآرنا بقول مىن"ذنبه على جنبه"تصديه لذلك 

لكن تعقيبه جاء أطول وأهم، فمن ناحية أعلن، "اللى جيراله
له، ومن ناحية أخرى شّكعن اآتشافه حاجته الشديدة ِملْن يتحم

ىف أن أحدا ميكن أن يتصدى هلذه املهمة، وبالتاىل عاد يتشكك ىف
حسيت إن ِنفسى حد يستحملىن فعًال، أنا.. وجود من يتحمله 

لو سبتفعًال حاسس إن مافيش حد بيستحملىن فعًال مش عارف ليه، 
 .شاآك ىف دهنفسى مش عارف حايستحملىن وال أل، 

ناسب ما بني شدة احلاجة إىل آخر يتحمل،يبدو أنه يوجد ت
.وبني الشك ىف السماح بذلك، حىت إن وجد مْن يتصدى للتحمل
رمبا حترآت االعتمادية داخل فوزى بشكل مهْدد حىت أنكر وجود
من يستطيع أن يقوم هبذه املهمة أصال، وبالتاىل، وبرغم شدة

نفسهفقد فّضل أن يسرت ) أو بسبب شدة احلاجة(حاجته، 
 باستبعاد من يتحمل حىت ال تنطلق اعتماديته بال حتجيم

عزيزى املشاهد لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: هاىن/ د
 .وساعتها حاطّلع الطفل اللى جوايا.. أقدر أسيب نفسى 

 اآتفى بأن يطلق طفله الداخلى حتت رعاية هذا الذىهاىن. د
 به بنفسه، ورمباسيتحمل، ورمبا هو يتصور أنه ميكنه أن يعتىن

دّل ذلك أيضا على أنه شخصيا ال حيتاج من يتحمله حىت يسيب
 نفسه، لكنه سيتخفف من مسئوليته عن الطفل بداخله 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   225



 10I10I2007א – אא

 طبيب نفسى–وجيوز أن آل ذلك ناتج نسبيا من وصاية مهنته (
 ) على تلقائيته–صغري 

يا دآتور هاىن لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: حييى/ د
 .فرح جبد، حابقى مش مصدقوساعتها أ .. أقدر أسيب نفسى

 بدت فرحته حقيقية، مع أنه يكاد ال يصدق أن هناكحييى. د
من يستطيع أن يقوم هبذه املهمة وهو يعرف مدى ما ميكن أن

 .يكبده من عبء، لكنه مل مينع فرحته حىت لو مل يَكْد يصّدق

*** 
 اللعبة الثالثة

 ....ده أنا حىت .. ؟ !أسيب نفسى بتاع أيه

ده أنا.. يا دآتور هاىن أسيب نفسى بتاع إيه : فوزى/ أ
 .حىت مش عارف أسيب نفسى أصًال

ده.. يا أستاذة سوزان أسيب نفسى بتاع إيه : هاىن/ د
 .أنا حىت بقاىل آتري ماسبتهاش

ده.. يا دآتور حييى أسيب نفسى بتاع إيه : سوزان/ أ
 .أنا حىت لو فكرت ماحدش هايغفرها ليا

 أنا حىتده..  أسيب نفسى بتاع إيه  يا مدام مىن:حييى/ د
 .متغطى بالعافية ويا دوب

ده أنا..  عزيزى املشاهد أسيب نفسى بتاع إيه :مىن/ أ
 .حىت يدوبك الواحد بيعرف ميشى نفسه بالعافية

 آراء بعد اللعبة

 حد وصل له حاجة من اللى قاله او اللى مسعه أو:حييى/ د
 .الفكرة نفسها

اللى وصلتىن ان الناس دلوقىت مش أنا الفكرة :سوزان/ أ
 . بتغفر لبعضها

زى مايكون قلة السيبان دى زى ما) تعقيب (:حييى/ د[
 بتحمى، بتحمينا من )اللعبة األوىل(قال األستاذ فوزى 

 ].بعضنا، بس الظاهر بتحمينا حلد ما نبعد عن بعض

دا اللى آان حيبقى تعليقى فعًال، هو ده اللى: فوزى/ أ
، إن اإلنسان اللى مش سايب نفسه بيبعد عن اللىحسيته فعًال

حواليه آلهم، وبالتاىل آلنا مش سايبني نفسينا، فبالتاىل
بنبعد، يعىن أنا لو سيبت شغلى مش عارف أعمل إيه ىف اللى
مسئول عىن وعن اللى حتت إيدى واللى مشغلىن واللى واللى،

 . وأنا باتكلمثانيةمواويل آتريه حسبتها ىف 

 اللعبة الثالثة دى، أنا حسيت إن )بعد ....(:حييى/ د
 .ده جيد، دا موجود ودا موجود

  هى حمتاجة حكمة ىف إن االنسان يبتدى يوازن :سوزان/ أ
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 .أموره إمىت يسيب ومع مني

إمىت يسيب) "اللى بتتكلمى عنها دى( نفس احلكمة :حييى/ د
....قلة سيبان) نفسها(أنا أظن دى " وإمىت مايسيبش
 !السيبان سيبان

  والتعقيباتاملالحظات

 :املالحظات العامة: أوال
 إن مقارنة السماح الذى عّم اجلميع أثناء اللعبة-1

لوعارف إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر أسيب"الثانية 
مقارنته بالرتاجع الذى آاد يعم اجلميع من  ..."نفسى،

ميكن أن" أسيب نفسى بتاع إيه"هذه اللعبة الثالثة، 
د لعبة واحدة أو التعجلنستنتج منه أن الوقوف عن

بالتفسري بعد لعبة أو اثنينت قبل أن نتناول القضية من
وهذا ما رددنا به(أآثر من جانب، هو اختزال غري مفيد 

5 على الصديق حممد آامل ىف بريد اجلمعة املاضية يوم
   )2007أآتوبر 

ليس جمرد" التحكم" أظهرت هذه اللعبة عند البعض أن -2
 يصبح أسلوبا- مع طول استعماله–محاية آنية، لكنه 

بقاىل(،فوزى. هاىن ، أ. راسخا ىف التعامل مع الذات د
 فحىت لو صدر) مش عارف أسيب نفسى أصال- ما سبتهاشآتري

ىف ظروف أفضل من الىت أجلأت الواحد منا" السيبان"قرار 
، فإن التعود)دون أن يدرى ىف األغلب(إىل فرط التحكم 

يصبح عائقا ممتدا) بالمربرات آافية(على التحكم ىف ذاته 
 .ضد النمو

حييى ،. د ( بدا عند آخرين أن التحكم مستمر بالكاد-3
–ده أنا حىت متغطى بالعافية ويادوب : هاىن بالتتاىل. أ

وهذا يشري إىل أنه) يدوبك الواحد بيعرف ميشى بالعافية
إذا أضيف إىل أى منهما مساح جديد، لكان أآثر خماطرة،

 وأنه ال داعى،"أن السالمة أوال"وبالتاىل تقفز املقاومة 
ه املشارآني، هذاللسيبان الذى بدا أن اللعبة تغرى ب

أسيب نفسى(علما بأن آشف ذلك ىف ذاته يقلل املقاومة 
 )إخل... بتاع إيه 

 مناقشة ما وصل من اللعبة بعد اللعبة آانت أآثر-4
ثراء مما حدث ىف اللعبة املاضية ، صحيح أن اثنني فقط مها
اللذان شارآا ىف املناقشة، لكن األمور اتضحت أآثر باألخذ

 والرد

 املناقشة واحدا واحدة: ثانيا

ده .. يا دآتور حييى أسيب نفسى بتاع إيه: سوزان/ أ* 
 .أنا حىت لو فكرت ماحدش هايغفرها ليا

 بعده  أثناء اللعب، مع تعقيبهاسوزاناتفق ما قالته 
الناس": مث تعميما بعد اللعبة" ما حدش حايغفرها ليا("

  أشار إىل :حييى.  إال أن تعقيب د")دلوقىت مش بتغفر لبعضها
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إنه"حني قال عن التحكم    اللعبة األوىلفوزى ىفاستجابة 
)حييى.د: (، حيث أضاف"بيحميىن من عالقىت او بيحمى غريى مىن

.، لكن د"زى ما قال األستاذ فوزى، بتحمينا من بعضنا"... 
بس الظاهر بتحمينا حلد ما"..مل ُيقل حني نّبه حييى أآمل مبا 
 ".نبعد عن بعض

يالحظ هنا أن هذا الربنامج مل يقصد به جمرد التسلية أو
الرتويح واملفاجأة، وال حىت قصد به شرح ماهية النفس فقط، بل
لعله بطريق مباشر أو غري مباشر آانت به جرعة غري نصائحية

على) حييى. د(يبات املسئول للوقاية، هلذا علينا أن نأخذ تعق
أنه ال مانع من: أهنا قد تقوم هبذا الدور أحيانا، وآأنه ينبه

أن حنمى أنفسنا من بعضنا البعض بدرجة من التحكم، لكن ليس
  .لدرجة الزيف والسطحية" نبعد عن بعضنا البعض"إىل درجة أن 

الناس"حييى آان على آالم سوزان من أن . ومع أن تعقيب د
غفر لبعضها، الذى مل تكن فيه إشارة إىل ُبْعد الناس عنمش بت
حييى آان إشارة. ، إال أنه يبدو أن ما أضافه د"بعضها

آيف: ضمنية إىل أن عدم الغفران هو نتيجة هذا البعد، مبعىن
أغفر لك أو تغفر ىل وأنت ال تعرفىن وأنا ال أعرفك وحنن حنرص

 !!با وحتكما؟آل احلرص على آل هذه املسافة بيننا حتس

ده.. يا دآتور هاىن أسيب نفسى بتاع إيه : فوزى/ أ* 
 .أنا حىت مش عارف أسيب نفسى أصًال

.جاء تعليق فوزى مباشرة باملوافقة على ماقاله د: فوزى
ده إللى آان حايبقى تعليقى فعال، هوا ده إللى: "حييى

اإلنسان إللى مش سايب نفسه ، بيبعد عن) إن(حسيته فعال 
  -"للى حواليها

حييى، لكن ما أْآَمَل. إىل هنا وجاء آالمه متفقا مع رأى د
به آان بعيدا عن هذه الرؤية بدرجة مل أفهمها، حني تكلم عن

إخل، هل يا ترى آان ميحو هذه الرؤية..أنه يسيب الشغل 
األوىل الىت أقلقته فاحنرف مسار الكالم بعيدا عن هذه الرؤية

خصوصا وأن استجابته!.  والسالم؟ جيوز"أى سيبان"لنفسه إىل 
دا انا حىت مش عارف"ىف اللعبة نفسها آانت على هذا املستوى 

 لكن ليس هذا هو آل ما هنالك، تعالوا،"أسيب نفسى أصال
 :نرى آيف أهنى تعليقه قائال

 "مواويل آترية حسبتها ىف ثانية وانا باتكلم.."...

 منهجية، ليسأنتهزها فرصة هنا ألنبه على عدة مبادئ
رمبا) األطباء أو املعاجلني(فقط للقارئ العادى، ولكن للزمالء 

 وخصوصا الذين مل تتح هلم فرصة مشاهدة العالج–األصغر أهم 
 :اجلمعى مباشرة

 :ُأجِمل بعض هذه املبادئ فيما يلى 

ال ميثِّل مما "ما ال نعرف"حتِّرك  إن مثل هذه األلعاب -أ
 ، وأحيانا تكون  باأللفاظ إال أقلهبالضرورة ما ُأعلِن
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 ىف الوعى فعًال، وأحيانا تكون األلفاظ ىف عكس ما حترك
 .هامشية بالنسبة ملا حتّرك

"جمتمعا معا"قد يصل إىل صاحبه " الداخل" إن حتريك -ب
 )مواويل آترية(دون متييز التفاصيل 

الذى حيدث فيه هذا التحريك قد ال يستغرق" الزمن" إن -ت
ا أقل، وحنن ىف احلياة العاديةورمب" ثانية"فعال أآثر من 

 .ال نستطيع أن نضع ذلك ىف االعتبار أصًال

ما حيدث ال تتم شعوريا، وال بالتفصيل،" حسابات" إن -د
حسبة أو حساب مواويل آترية ىف"وال جيوز أن نسأل عن 

، ذلك أن تلك االسئلة املعقلـَنة املعطِّلة ليس هلا"ثانية
ن حيصر ما حترك ىف ثانية، مثإجابة، فمن ذا الذى يستطيع أ

هى املهمة، مبا) أن َثمَّ حتريكا(آيف حيسبها، والنتيجة 
 .يرتتب عليها

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

حييى رضاه عن مستوى النقاش ىف هذه اللعبة. حني أضاف د
الثالثة، رمبا آان قد وصله بعض ما سبق مما يرصده اآلن بعد

 أآثر من عام من عرض الربنامج،

لكن نالحظ آيف عّقبت سوزان على آل ما دار حبكمة 
، ميكن أن تقال من أى أحد بدون آل هذا الذى حدث،"عادية"

هى حمتاجة حكمة ىف إن االنسان يبتدى يوازن"وذلك حني قالت 
حني ختتم مثل هذه األلعاب، سواء ىف". أموره إمىت يسيب ومع مني

ع األسوياء، باألمثالالعالج اجلمعى، أم ىف مثل هذا التجريب م
فإنه جيب االنتباه إىلأو احلكم املعادة أو النصائح الراتبة، 

 ولقد الحظت ىف آثري من الربامجأن هذا ليس هو املراد،
التليفزيونية الىت ُأْدعى للمشارآة فيها أن آثريا من املذيعني

السخيف(واملقدمات حيبون أن ينهوا الربامج مبثل هذا السؤال 
إيه النصيحة اللى: "الذى دائما ما أستغربه) خذةوال مؤا

للشباب أو للمرأة أو ألى (؟"حتب ختتم بيها الربنامج
، فأنزعج، وأرفض أن منحو آل ما آنا نتناقش فيه..!!)أحد

 .هبذا التسطيح بالنصح واإلرشاد

املهم سوزان هنا حني قالت قوال عاديا معادا، مل يفّوهتا 
ه أن هذه احلكمة نفسها هى نوع منحييى، فراح ينب. هلا، د

التحكم، وأنه يوجد شىء قبل ذلك وبعد ذلك وهو ما ُيبحث ىف
 "!!السيبان سيبان "احللقة لعبة بعد لعبة ألن

مىن مبا ورد. حييى، ، أ.هاىن ، د. أآتفى بالتعقيب على د
 .ىف املالحظات العامة

 وإىل اليومية القادمة، لبقية اللعبات 

 )بع لعبات ىف نفس احللقةمازال هناك س( 

 !!إنتظرونا بعد التقاط االنفاس
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