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انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق اهللا،:اللعبة السادسة
 ..........بيضحك مع اىن ساعات   قال إيه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل انا :اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن :اللعبة الثامنة
 .........قادر اضحك، أصل أنا 

أنا ينفع أضحك من قلىب حىت :اللعبة املضافة
 ..............لو

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت! أله بقى :اللعبة العاشرة
 ..............لو 

***** 

 : الضيوف املتطوعون

 ؟؟ :والء

 ؟؟ :شريف

 ليسانس آداب عرىب :حممود

 طبيبة  :رانيا. د

 للدآتور حييى باإلضافة

***** 

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، قال:اللعبة السادسة
 ....بيضحك مع اىن ساعات   إيه

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق حييى،يا دآتور  :شريف
 إىن ساعات بشوفة هو االضحوآةبيضحك، مع   اهللا، قال إيه

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، حمموديا : حييى/د
 إىن ساعات ببقى قاسى ىف السخريةبيضحك مع   قال إيه
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انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، رانيايا دآتوره  :حممود
 إىن ساعات ببقى حزين من اللى بيعملة ده بيضحك مع    قال إيه

مسخر على خلقانا باآره اللى بيت والءيا  :رانيا. د
 إىن ساعات بتمسخر على نفسى بيضحك مع   اهللا، قال إيه

عزيزى املشاهد انا باآره اللى بيتمسخر على خلق :والء
إىن ساعات ممكن أضحك من قلىب ساعتهابيضحك مع   اهللا قال إيه

 ممكن آلنا نضحك من قلبنا . 

  )اآلن(املناقشة 

ل فيهاالسخرية هى أقسى أنواع الضحك، أحيانا تص
يقذف األطفال الضفادع"القسوة حد القتل، أقرأ املثل الصيىن 

، أحيانا"باحلجارة وهم يلعبون لكن الضفادع متوت جدا ال هزًال
وليس فقط وهم يلعبون،، "وهم يضحكون"أقرأ هذا املثل 

مصائب نفسية تصل إىل درجة املرض العضال حتدث نتيجة لسخرية
العمر، خاصة الطفولة واملراهقةالذعة ىف مرحلة ما من مراحل 

"مجاعية"يكون ذلك أقسى مايكون حني تكون السخرية 
 ، أثارىن هذا املثل الصيىن حىت آتبت فيه شعرا "علنية"و

هذه اللعبة السادسة رمبا عرت هذه املسألة، آيف أن
الساخر قد الينتبه إىل مايفعل بالقدر الكاىف، يفعلها وهو

فّكه أو يعبث، أو ميازح، دون أنيضحك، وهو يتصور أنه يت
 !يدرك مدى قسوته وإيذائه لآلخر

صياغة هذه اللعبة آانت خبيثة ألا عرت السخرية إسقاطا
"لو أّىن أنا امتسخر أو أسخر"ومل حتدد  ،"اللى بيتمسخر"

رافضا، أو" موقفا"اختذت من الساخر  شريف وحمموداستجابة 
مع إنه هو": أرجع السخرية إىل الساخر شريفناقدا، 
نقد(، "ببقى حزين من اللى بيعمله: "قال حممود ،"األضحوآة

فقد أظهرت آيف أا ميكن أن تشارك والءأما استجابة ) فاتر
ىف السخرية، رمبا رغما عنها، هكذا قد ننسى أنفسنا ونطلق

ت ىفمل ترفض السخرية، بل متاد والءقسوتنا مجاعًة دون حساب، 
  ".على الضحية"الضحك من قلبها 

انتبهْت إىل أن هذه السخرية قد تكون سخرية من رانيا. د
نفسها، لكن ذلك مل يكشف عن موقفها من قسوة السخرية من

 آخر، سواء قامت هى هبا أم حكمت على من يقوم هبا 

انتبه إىل موقفه الساخر عموما حىت القسوة، ورمبا حييى.د
هى إحدى مساته الظاهرة، آما يبدو أن اإلسقاط مل يستدرجه إىل

تنبيه دون(اآلَخْر الساخْر بقدر ما نّبهه إىل ما يفعل هو 
 !!) فائدة، غالبًا 

أضافت بعض التفاصيل ىف نفس االجتاه، املناقشة بعد اللعبة
ه يكره النكت على الصعايدة، ىف حني نبهأن حييى. دمثل إعالن 

.دإىل توظيف السخرية ىف نقد املوقف السياسى، فنبهتنا  شريف
إىل أن اللعبة تشري أساسًا إىل السخرية على األفراد رانيا

 .وليس على األحوال العامة
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***** 
الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا :اللعبة السابعة

 ............بصراحة

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق رانيايا دآتورة : حممود
  تعبان جدًاأصل أنا بصراحة 

يا والء الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا: رانيا.د
 نفسى أفرح بقىبصراحة 

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا يا شريف :والء
  نفسى أحس بالفرحة بكل معانيهابصراحة 

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل يىيا دآتور حي: شريف
  بقاىل آتري أوى ماضحكتشأنا بصراحة 

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل املشاهدعزيزى : حييى.د
  تعبت أوى أوى أوىأنا بصراحة 

  املناقشة اآلن
  ".ضحكت من قلىب"ُتذآرنا هذه اللعبة باللعبة الثانية 

آشف عمقا أبعد من جمرد الضحك من" حبق وحقيق"متنِّى الضحك 
القلب، حىت بدا أن هذه اللعبة تكّمل فعًال اللعبة الثانية

، وهى تؤآد أن معظم الضحك الذى نضحكه هو ليس)من قلىب(
أنا بصراحة بقاىل آتري قوى أصل"حيدد ذلك بقوله  شريفضحكا، 

، تكاد تقر"بقى"تعليقها بـ  رانيا. دتنُتهى  ماضحكتش وحني
،"أصل أنا بصراحة نفسى أفرح بقى"... س القول بالضبط نف

حبق"، فهما يتفقان على أن هذه الضحكة حييى. ود. حممودأما 
أصل أنا بصراحة تعبان" :حممود قالهى حق هلما ألن " وحقيق
أنا بصراحة تعبت جدا جدا" فقد قالحييى .د، أما "جدا
، قالت"وحقيقحبق "أضافت بعدا نوعيا يتناسب مع  والء، "جدا

 " بصراحة نفسى أحس بالفرحة بكل معانيها"

هذه اللعبة أظهرت أآثر فأآثر الفرق بني الضحك والفرحة
، ىف نفس اجتاه اللعبة الثانية، وأن حقَّنا هبذا)الفرح(

،"احلق ىف الضحك"أآثر منه " احلق ىف الفرح"الصدد هو أساسًا 
أنه اجلزاء وأن احلصول على هذا احلق رمبا يبدو أحيانا

 " حبق وحقيق"الوفاق ملن يتعب 

بعد اللعبة آانت دالة ىف نفس هذا  املشارآنيتعليقات 
)فهمتىن( هّوا ميكن اللحظة دى فعال"...  شريفاالجتاه، قال 

)اللعبة ده(إن  حضرتك بتتكلم عن حتريك الوعى، أنا شايف
  حرآت شجون فيا

املدفونةبتطلع احلاجات ) اللعبة(هيه "أضاف  حممود
 "، باحّس إىن بارتاح ِسّنة ِسّنه"جوايا

آنت عاوزه أقول حاجة وصلتىن بعد اللعبة: رانيا. د
يا :إحنا مصّعبنها على نفسنا علشان عاوزين خنتار.االخرية 

  نبقى حزانا يا نبقى بنضحك، يعىن وصلىن حاجة بعد
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ما هو! هوا أنا ليه الزم اختار يعىن؟:اللعبة االخرية
موجودين، والزم أخلق الفرحة وفيه حزن، أنا مش الزم االتنني

 . استىن احلزن يروح علشان أبتدى أفرح، احلزن عمره ما يروح

حبق" إىل العالقة بني هذه الفرحة الىت هى حييى. دنبه "
الذى ليس هو االآتئاب آما" (احلق ىف احلزن"، وبني "وحقيق

ا، وآذلكوربط بني ذلك وبني تعقيب راني) يصفه األطباء
، ليس"حبق وحقيق"استعمال شريف لكلمة شجن، وأن احلزن 

بالضرورة ضد الفرح حبق وحقيق، وقد عقب حرفيا على آالم
 :رانيا أن الشجن ال مينع الفرح، قال

بصراحة يعىن آون الفرحة تطلع إن هى البعد األعمق
للضحك، وإن احلزن ماهواش ضد الضحك على طول اخلط وإن هو

اخللفية أو ىف العمق، أنا شايف إن ده جديد علىموجود ىف 
املشاهد، وعلينا، وشايف إن الدآاترة اللى زى حاالتى وزى
حاالت الدآتورة رانيا، الدآاترة النفسيني بيعملوا عمايل
غريبة جدًا، طبعًا حبسن نية، وآل حاجة، إمنا قسمة املشاعر إىل

احلزن، أو احلزن دى قصاد دى، يعىن الضحك قصاد احلزن، يعىن ضد
ضد الفرحة بالذات، دا مش متام، الظاهر إن الفرحة هى اللى

 فيها حزن أآرت من الضحك، 

.حييى أو د. فيه دمث سارت املناقشة بعد ذلك بشكل مل ينجح 
ان يوصال فكرهتما إىل الباقني من حيث أن احلزن ليس ضد رانيا

له عالقة مبا الفرحة، وال عكسها، وأن هذا االحتمال القوى ليس
، أو أنهشر البلية ما يضحكأن : وصل لبقية املشارآني مثل

، مثل هذهبعد العسر يسرا، وال إن بضدها تتميز األشياء
:التعقيبات دلت على أن الفكرة مل تصل، صعب فعال أن نتصور أن

- على أية حال–احلزن والفرحة، ميكن أن يتالزما، مل ينجح احلوار 
 جد تناقض بينهما ىف عمق معني، أن يبني أنه ال يو

    .وانتقلنا إىل اللعبة الثامنة دون حسم

**** 
أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن :اللعبة الثامنة

 ....قادر أضحك أصل أنا 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن يا حممود :شريف
 أصل انا نسيت الضحكة بقاىل فرتة قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن يا والء: حممود
 أصل انا شايف إن الضحك بعيد عىن قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما يا دآتورة رانيا: والء
أصل أنا صعب إن أنا أعتقد إن الضحكةأصدق أىن قادر أضحك، 

 هاتقدر حتتويىن 

ل ماأنا ضرورى أنسى االول قب يا دآتور حييى: رانيا. د
  أصل أنا الزم أتغريأصدق أىن قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما عزيزى املشاهد: حييى.د
أصل أنا بصراحة شايل مهوم العامل آله،أصدق أىن قادر أضحك، 

 وساعات أحس إن هو هرب، إمنا ده بصحيح
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 )اآلن(املناقشة

مل(أثارت هذه اللعبة قضية ضرورة أو استحسان النسيان 
حىت) دَّد ْنسيان اهلم بالذات، وإن بدا ذلك مفهوما ضمناحي

نتمكن من الضحك أو الفرح، ومل يقر أى من املشارآني أن هذا
النسيان هو شرط أن حنصل على حقنا ىف الضحك، وال أنه حىت

 . ممكن، ومن َثمَّ نسمح ألنفسنا بالضحك 

بدا أنه مل يكن متعلقا" أصل أنا"الغريب أن ما تال 
نسيان، بقدر ما آان متعلقا بالتأآيد على القدرة علىبال

من(الضحك، آشفت هذه اللعبة أننا حني منارس الضحك بغري فرحة 
ال نضحك، يبدو أن القدرة على الضحك ال) حبق وحقيق –قلىب 

، تعبري"احلق ىف الضحك"تنمو إال من خالل التمتع بـ استعمال، 
حتمال التفكري أن عدمأوصلنا إىل ا "أصّدق إىن قادر أضحك"

ميكن أن يرتتب عليه" حبق وحقيق"أو " ممارسة الضحك من القلب
نسيت" شريف، هذا ما بدا ىف قول ضمور عدم استعمال حلق الضحك

أما والء "شايف الضحكة بعيد عىن: "مث حممود" الضحكة بقاىل مدة
مل أفهم ما(أن مثة ضحكة ميكن أن حتتويها ) صعب(استبعدت "فقد 

، رمبا آان ذلك ىف)تعىن متاما، لكنىن رجحت أا تقصد معىن عميقا
رانيا. دأما  ".اخل..قادر أضحك، حبق وحقيق"نفس اجتاه 

فاشرتطت أن تتغري وآأن ترآيبها املوجود حاال اليسمح بأن تصدق
، وبالتاىل فالبد أن تتغري أوال، مث"يقتقدر تضحك حبق وحق"أا 

فقد زعم أنه ال ميكن أن ينسى، ألنه حيمل مهوم حييى. دترى، أما 
العامل، فجسد استحالة ُمربَّرة، إذ آيف ينسى العامل، وهو أمر

 مستحيل، وبالتاىل آيف يصدق أنه قادر على الضحك 

 :رانيا مولدا للعبة إضافية اقرتحتها هى. جاء تعقيب د

أن يقرتح أحدهم لعبة زيادة تتخلق أثناء –هذا االحتمال 
آان واردا ىف هذا الربنامج، طول الوقت، مبعىن أن -التفاعل

من حق املشارك أن يقرتح لعبة جديدة، أو حتويرا ىف لعبة، إذا
مسح الوقت، وقد نوقش األمر، وحنن نعرض هنا هذه الفقرة الىت

 أدت إىل اخرتاع لعبة إضافية 

أنا من. أنا مش حاسة إن أنا الزم انسى  :انيار. د
اللعبة اللى قبلها قررت إىن أل مش الزم اتغري، والزم أعرف
أفرح زى ما بعرف أحزن، دا موجود ودا موجود ملا جيت ألعب
اللعبة دى أنا الزم أنسى علشان أعرف أضحك من قلىب، أنا

نفعطب ليه أنسى، دا ي.لعبتها على أساس الضحك من القلب 
أبقى فاآره آل حاجة أنا عاوزة ألعبها آده إن أنا ينفع

 أصل مافيش حل تاىن .أبقى فاآرة وأضحك 

أنا متأسف مسموح أى حد خيرتع لعبة واحنا قاعدين غري :حييى.د
 ....أنا ينفع أضحك وأنا حزين مادام : مثال. العشرة بتوعنا 

أنا موافق على أى حاجة، إخرتعى زى ما أنىت :حييى.د
 بس هانلعبها آلنا، وحاتبقى اخرتاعك . عاوزة 

 )ونكمل.....(أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :رانيا.د
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 ماشى:حييى.د

***** 
 .....أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :اللعبة اإلضافية

لو مافيشأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  حمموديا  :رانيا.د
 حاجة احتلت

لو اللىأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  حييىيا دآتور : حممود
 قدامى ماتغريش

 لو الدنيا اتطربقتأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  والءيا : حييى.د

لو آانت أخرأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  يا شريف: والء
  حلظة ىف حياتى

لوأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  عزيزى املشاهد: شريف
زلت قائمة، ميكن بالضحكة دىمشاآل الناس ومهومها واآلمها ما

 .أقدر أساهم ىف حل مشاآلهم 

 )اآلن(مناقشة اللعبة اإلضافية 

أضافت هذه اللعبة بعدًا تدعيميا إىل أن حق الضحك
بالنسيان، أو بأى من: ال يتعارض مع، وليس مرتبطا)الفرح(

التربيرات املزعومة مثل مرارة الواقع، أو محل هم الناس، أو
 .مشارآتهماشرتاط 

أن: أشارت إىل جواز هذا االحتمال - تقريبا–مجيع االستجابات 
وأنه ليس علينا أن ،استعمال حق الضحك ممكن حتت آل الظروف

:حييى.د" حىت لو آانت آخر حلظة ىف حياتى: "والء قالتننتظر 
حىت لو مشاآل: "قال شريف، "حىت لو الدنيا اتطربقت: "قال

حىت لو: فقد قال حممود، أما "ائمةالناس ومهومها مازالت ق
 ؟ "، ومل نعرف ماذا يعىن، إتغري إىل ماذااللى قدامى ما اتغريش

خاصة وأن هذه اللعبة اإلضافية مل جتر مناقشتها بعد
 .لعبها لضيق الوقت

**** 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 ...وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب مىن شريفيا  :والء
  الزم حنس ببعضناوشايفىن، ماهو أصل يعىن 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب يا دآتور حييى :شريف
الضحك دا ضرورة، ومهم واحنا ىفمىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 حاجة ليه

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب يا دآتور حييى :شريف
الضحك دا ضرورة، ومهم واحنا ىفمىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 حاجة ليه
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أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب مىن يا حممود:حييى.د
الضحك من غري ناس مالوش أى طعم، منهو أصل يعىن وشايفىن، ما

 غري شوفان مالوش الزمة 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون يا دآتورة رانيا :حممود
اللى قدامى دا بيحرك اللىقرّيب مىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 جوايا 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون عزيزى املشاهد :رانيا.د
 هى دى الفرحة احلقيقة ل يعىن قرّيب مىن وشايفىن، ماهو أص

 املناقشة اآلن

إىل النظر ىف ظاهرة بعدا عالقاتياأضافت هذه اللعبة 
السخرية). أو العكس(الضحك والفرح، وهو التواصل من خالله 

القاتلة مستبعدة من األصل، فهى أقرب إىل طعن اآلخر حىت
الضحك دون) جعله شيئا(إلغائه فاختفائه بعد تشييئه 

حة قد يوسع املسافة ال يقرهبا، أو لعله يُُْعِدى أحيانا بالالفر
شرط التواصل احلقيقى، أما ألفاظ هذه اللعبة فهى تشرتط

أنا: "، حىت تتحقق املشارآة حقيقيةمعا القرب والشوفان
 .."!! مع حد شايفىن"" ...ِنفٍسى

الزم حنس" :والء: االستجابات جاءت تدعم هذا الفرض
.د ،"اللى قدامى ده بيحرك اللى جوايا": حممود  ،"ببعضنا
مل تقل( "ما هو أصل يعىن دى الفرحة احلقيقية": رانيا
ما هو أصل يعىن الضحك من غري ناس مالوش": حييى. ، د)الضحك

 "أى طعم، من غري شوفان مالوش الزمة

حني شريفالوحيد الذى مل يعش معنا هبذا البعد املضاف هو 
أن الضحك ضرورى دون االلتفات إىلجاءت استجابته مطلقة ب

 ).غالبا(أصل العبارة 

***** 
أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! أله بقى  :اللعبة العاشرة
.............. 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! أله بقى يا شريف :حممود
 اللى قدامى حزين 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! أله بقى يا والء :شريف
 فضلت املشاآل آلها زى ماهى، إمنا أنا الزم أضحك 

أنا من حقى أضحك!! أله بقى يا دآتورة رانيا :والء
  آنت ناسية نفسى خالصبصحيح حىت لو 

أنا من حقى أضحك!! أله بقى يا دآتور حييى :رانيا.د
 حكةماحدش حايشارآىن الضبصحيح حىت لو 

أنا من حقى أضحك بصحيح!! أله بقى عزيزى املشاهد :حييى.د
 مش عاوز أضحكحىت لو 

  )اآلن(املناقشة 
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احلق ىف": يبدو أن هذه اللعبة آانت الختبار الفرض األساسى وهو
.د، وقد جاءت رمبا تكملة للعبة اإلضافية الىت ابتدعتها "الفرح
بة العاشرة بألفاظهاولو آنت تذآرت هذه اللع(تلقائيا  رانيا

آما أقرؤها اآلن، رمبا آنت استغنيُت عن اللعبة اإلضافية لكن يبدو
 ).أا آانت ذات فائدة إْذ دعمت إحدامها األخرى

"ِمن حقى أن اضحك"الفرق هنا هو أن هذه اللعبة تتحدث عن 
"ينفع أضحك"أما اللعبة اإلضافية فكانت تشري إىل إمكانية الضحك 

، وآأا!!!"ألَّه بقى" للعبة بدأت بالتعجب املفيق بـوأيضًا هذه ا
من"تقلب الصفحة، وقد بدا أا تكمل آًال من اللعبة الثانية 

 ".أضحك بصحيح"وهنا جند " حبق وحقيق"والسابعة " قلىب

رمبا سهلت هذه الصياغة للمشارآني أن يتجاوزوا حتفظاهتم أو
 ). ىف الفرحة(تربيراهتم الىت حتول بينهم وبني استعمال هذا احلق 

من استعمال هذا" اآلخر"يرفض أن مينعه حزن  حممودفها هو 
هو مل ُيلغ اآلخر، لكنه مل" حىت لو اللى قدامى حزين"احلق 

 يدعه يعوقه، 

)ال يصر على نسياا أوًال(شاآل على جنب يرآن امل وشريف
 " حىت لو فضلت املشاآل زى ما هى"

حىت لو"جتاسرت ومل تعد تنتظر املشارآة شرطًا  رانيا.ود
 ، "ماحدش حيشارآىن الضحكة

فقد بدا وآأنه يتخطى احلواجز الىت بداخله هو حييى.دأما 
 " حىت لو مش عاوز أضحك"

ا إىل أا حىت لو آانت، وأنا مل أفهم إشارهتوالءبقيت 
ناسية نفسها، ألن ما أتصوره هو أن نسيان نفسها هو الذى

 مل أفهم" حىت لو"يسمح هلا أن تضحك بصحيح فلماذا 

ميكن!! (التعليق األخري جاء مؤيدًا بشكل أو بآخر للفرض
 ) أن تنظر التسجيل

 وبعد 

-بشكل ما –أرجو أن يكون تقدمي هذه اللعبة الىت أثبتت 
 انية الفرح برغم آل الظروف، إمك

 وأنه حق لنا، 

 وأنه ليس مرادفا للضحك،

 وأنه ميكن أن يكون ىف أعماقه حزن رائع،  

أرجو أن يكون ىف آل ذلك اعتذار عن ما أحلقُت بالقارئ
 . والزائر واملعقب من آالم عند تقدمي لعبة الذل

 مع أننا حنتاج هذا وذاك معا، جدا جدا 

 أى واهللا 

 !روعة النفس البشريةهذه هى 
  ؟!!أليس آذلك
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