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אא−44  )3(מ،

 اللعبة الرابعة
 )"أآمل...... (، أنا ممكن إىن ..سيبان بسيبان "

 اللعبة اخلامسة
...حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب نفسى على راحتها 

 )أآمل.. (َلْحَسن

عرضنا) 10-10 / 10-3بتاريخ (ىف احللقة األوىل والثانية 
  )وف من فقدهلعبة التحكم واخل(اللعبات الثالث األوىل حللقة 

 )10- 3: يومية( وآانت اللعبة األوىل 
 ........  ميكن  يا خرب دانا لو سبت نفسى) 1(

 )10- 10: يومية(مث الثانية والثالثة 
لو عارف إن حد حايستحملىن ميكن اسيب نفسى وساعتها) 2(

....... 
 ....ده انا حىت .. أسيب نفسى بتاع إيه ) 3(

*** 

 :ولعل املتابع معنا يذآر آيف الحظنا ما ميكن تلخيصه فيما يلى

 مماإن املشارآني اآتشفوا ىف أنفسهم، وعنها، أآثر) أ(
 آانوا يتوقعون، ومما آنا نتصور

إن األقنعة الىت نغطى هبا أنفسنا ليست شديدة اإلحكام) ب(
 .آما نتصور

)حيدث من وراء ظهورنا" (ال إرادى"إن ما نتصور أنه ) ج(
 .هو إرادى نسبيا

إن التحكم بدا ضروريا حىت على حساب أشياء آثرية) د(
 نعرف بعضها فقط

حنتاج أن نطمئن أن" ن التحكمم"إننا لكى خنفف ) هـ(
 .هناك من يسمح لنا، ومن يتحمل معنا، أو يتحملنا

 "حق طبيعى"خميفة بقدر ما هى " االعتمادية"إن ) ز(

، ميشى جنبا إىل"السيبان"إن اخلوف على اآلخرين من ) ح(
 ، منه أيضا "اخلوف على الذات"جنب مع 
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 هو استعادة ملساحة- جزئيا -إن السيبان اإلرادى ) ظ(
 ريةأآرب من احل

هو مشجع للسيبان" السيبان" الرتاجع عن ضمانإن  )  ط(
 آمرحلة مؤقتة، أو طور متناِوْب

إن التحكم ىف الذات هو دفاع طبيعى جيد، لزوم )  ك(
 التعامل مع اآلخر ومحاية الذات أيضا

هذه، قد" حماوالت الكشف"إن التغري الذى حيدث فينا ىف )  ل(
هو غري واضح املعامل، لكنهيكون مكثفا ىف زمن قصري جدا، و

 .حمتمل دائما

*** 
 " التحكم واخلوف من فقده"مازلنا مع نفس الضيوف ىف نفس احللقة 

 مىن، آلية الفنون اجلميلة: السيدة
  فوزى، مدرس تربيه فنية: األستاذ
  سوزان، صحفية: األستاذة

  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(هاىن مدرس مساعد : آتوروالد

للمتابعة، خاصة ملن مل يشاهد اللعبة األوىل ميكن: ملحوظة(
.. يا خرب دانا لو سبت نفسى ") 10-3(الرجوع لألرشيف ليومية 

، "من لعبة التحكم واخلوف من فقده") 10-10(مية ، يو.."ميكن 
 )وآذلك احللقة بالفيديو ىف املوقع

*** 
 .....أنا ممكن إىن  ..سيبان بسيبان : اللعبة الرابعة

أنا ممكن إىن .. يا دآتور حييى سيبان بسيبان : سوزان/ أ
 .أسيبها على األخر

أنا ممكن إىن أعمل .. أستاذه مىن سيبان بسيبان : حييى/ د
 اللى عمرى ما اتصور اىن آنت أعمله 

أنا ممكن إىن أخذ .. يا دآتور هاىن سيبان بسيبان : مىن/ أ
أتكلم براحىت ، أغلط براحىت، أعمل اللى . راحىت من آل حاجة بقى

 .أنا عاوزاه

أنا ممكن إىن .. يا أستاذ فوزى سيبان بسيبان : هاىن/ د
 .يفلت مين

أنا ممكن إىن .. عزيزى املشاهد سيبان بسيبان : فوزى/ أ
 .أطربق الدنيا على دماغى أنا

 حوار بعد اللعب

 آنت انا شايف ان مساحة احلرآة فعال أوسع مما:حييى/ د
 .حد وصل له حاجة جديدة؟.. احلمد هللا .. اتصور 

  أنا وصلىن شك:فوزى/ أ

  شك ْف ايه :حييى/ د
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 شك ىف نوعية السيبان اللى أنا حمتاجها فعًال:فوزى/ أ
طب إيه السيبان اللى أنا عاوزه: يعىن ىف حلظة آدة شكيت

مثال؟ أعيش آآل واشرب وما اشتغلش مثال؟ ومش عاوز يبقى ىف
لدنيا تبقى سهلة آلها ومفيش مذاآرةضغط آده ىف احلياة وا

ومفيش إمتحانات ومافيش شغل؟ طب إيه نوع السيبان اللى
انا عاوزه؟ أقول رأىي ىف نوع السيبان وال مش هو ده السيبان
 .اللى هو مطلوب يعىن؟ شكيت ىف نوع السيبان اللى أنا عاوزة

  انت بقى وشطارتك:حييى/ د

، وصلىن....و معاآس أنا وصلىن إحساس خمالف أ: سوزان/ أ
أنا حسيت إن السيبان ده حاجة خطرية) إىن(فعًال ىف اللحظة دى 

ممكن تبـوَّظ آل نظام، ملا الواحد يعرب عن إحساسه حبرية تامة
 .وسيبان تاِم، أنا حاسة إن آل احلاجات حاختش ىف بعضها

 بيىن وبينك هو حاجة خطرية فعال، برغم احلرآة :حييى/د
حة، هو باين ىف عمقه حاجة خطرية، بس حلووالفرحة واملسا

 ).عليه(باين 

 أنا أآون على حريىت،)إىن(هّوا حلو، هو لذيذ : سوزان/ أ
بس أنا أعتقد إن أنا حاخش ىف نطاق األخرين، يعىن أبتدى

 .أجرح حرية األخر ممكن

حريىت تنتهى عند بداية حرية" إنِت عارفة حكاية :حييى/ د
ش أوى، هى طبعًا مجيلة جدًا إمنا فيه، أنا ما باحبها"األخر

 .عالقة أعمق من آده شوية

 . دى بتبقى احلب:سوزان/ أ

أقتحم حرية األخر على) أقدر(يعىن أنا ) قصدى (:حييى/ د
شرط أمسح له إنه يقتحم حريىت، حاحيصل دوائر تتداخل بطريقة

،"سيب وانا اسيب"فيها نور، وفيها حتّمل وفيها أمل، امنا 
عارفه حكاية حريتك تنتهى عند... يبقى حنبقى ايه؟،وخالص؟ 

بتبقى عامله زى ِبلْى الطساسات، أو بلياردو: حرية اآلخر دى
ُآوْر البلياردو، يروح خيبطوا ىف بعض ويروح باعدين، خيبطوا ىف

 ).ىف ده(بعض ويروحوا باعدين أنا موافق على اجلانب اإلجياىب 

رامى مثًال يدخل ىف حرية واجلانب السلىب؟ يعىن ح:سوزان/ أ
 األخرين يسرق وقتهم، يسرق ممتلكاهتم هاتبقى آارثه

 أل أنا مابتكلمش على السرقة دى، أنا بتكلم إن:حييى/ د
فيه عالقة محيمة تسمح أن يقتحم الواحد حرية اآلخر، حىت يصبح

 .من خالل ده) لالثنني(أآثر حرية 

 ! بسماح مّنك؟)يعىن: (سوزان/ أ

. إفرضى إىن جبان وهو بيحبىن أوى،)ظاهر( ضرورى مش :حييى/ د

 . دا آده بيقتحمك:سوزان/ أ

 بيقتحمىن ليَّا، النتيجة إنه يقتحمىن ليا،:حييى/ د
فأقتحمه له، فنكرب إحنا اإلتنني، تبقى مساحة حريتنا أآرب زى 
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ما لعبنا سيبان بسيبان، لقينا الدنيا رحرحت، لكن
 مافقدناش حريتنا

أنا.ة ساعة السيبانإحنا حسينا بالسعاد: سوزان/ أ
باقول القانون هوا اللى بيحكمنا، إحنا ساعات بنرفض

 .القانون

 يا دآتور إنت أّثرت ىفَّ، فيه سؤال برضه من آالم:فوزى/ أ
 هل التحكم ىف النفس جنب؟: حضرتك دلوقىت

 أل ممكن يكون منتهى احلكمة، مث يا أخى أوال إحنا:حييى/ د
 وال بنستشهد بأشياء تكتم علىهنا مابنصدرش أحكام وال ِحَكْم

"لتحريك الوعى"الربنامج ده فكرته األساسية /حرآة الوعى
وليس إللقاء املعلومات أو التغطية أو الوصايا، هو لتحريك
الوعى، فأنا ماقدرش أقولك ده غلط ودا صح، عمالني نشتغل
 .حبيث آل واحد ىف النهاية يبقى مسئول عن السيبان وعن قلته

 أهنا ممكن"دى سيبان بسيبان"ا وصلىن من حكاية  أن:مىن/ أ
 .تعمل نوع من اهلرجلة وعدم اإلنضباط

 بس آان واضح إن الوعى مبساحة احلرآة والقدرة:حييى/ د
عليها ده بيخلى التحكم أمجل وأسهل، غري ملا ييجى من برة

ملا باحس آده أنا رايح فني أقدر/ طول الوقت، طول الوقت
 ".مش دلوقىت" آده، ، آفاية"أله"أقول 

*** 
 املالحظات والتعقيب

 نالحظ أنه أثناء اللعب بدا أن مساحة احلرآة قد ختطت-1
.د( – )أسيبها على اآلخر: سوزان) (عموما(حدود املتوقَّع 

آخذ: مىن (–) اللى عمرى ما اتصور أىن آنت حاعمله: حييى
 )راحىت، من آل حاجة بقى

طالق ظهرت بوادر احلذر آما لوحظ أنه مع متاِدى االن-2
 )أنا ممكن أىن يفلت مىن: هاىن(

مبا ىف.  وحني ينطلق الداخل أآثر نتيجة هلذا السماح-3
ذلك من احتمال عدوان أو حتطيم، يظهر ميكانزم االرتداد

 )أطربق الدنيا على دماِغى أنا: فوزى(إىل النفس 

 مل تكن آرًاء تلك الىت عرضها الالعبون بعد هناية-4
بل آانت أقرب إىل مناقشات ساخنة/ بة مباشرةاللع

 .نسبيا، وصرحية، وشارحة أحيانا

ىف املناقشة ما يدعُم ما أشرنا إليه ىف" فوزى" ذآر -5
أن ما يتحرك ىف وحدة الزمن الصغرية: احللقة السابقة، من

هو أآثر مما نتصور، فقد مر) أثناء اللعبة أو بعدها(
"ه السيبان اللى أنا عايزهإي"أمامه شريط التساؤل عن 

حىت حرية) األآل والشرب(من أول حتقيق احلاجات األولية 
إبداء الرأى، مرورا باملذاآرة واالمتحانات، وأيضا فوزى

 ".نوع السيبان"تساءل عن 
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حييى لدرجة غري مألوفة،.  طالت املناقشة بني سوزان، ود-6
إال باعتبار ما) وغري مفيدة غالبا لشدة املباشرة فيها(

 !! يصل للمشاهد من تلك املناقشة النظرية، جيوزميكن ان 
حاجة خطرية" بالشعور باخلوف من السيبان، سوزان بدأت -7

يعرب عن" فقد امسته  ، ومع ذلك"ممكن تّبوظ آل نظام
أنا حاسه آل احلاجات: "، لكنها أحلقت بذلك"إحساسه حبرية
 ".حاختش ىف بعضها

عادة ليسمث ىف هناية النقاش عقبت عن الشعور بالس
إحنا حاسينا بالسعادة"بالنسبة هلا فقط، وإمنا للجميع 

القانون اللى"أنا بأقول ) مث أعقبت" (ساعة السيبان
آانت وآأهنا تلحق" بيحكمنا، إحنا ساعات بنرفض القانون

 .نفسها بتذآر القواعد احملكمة

 ما بني بداية مناقشة سوزان وتعقيبها النهائى، دار-8
حييى آيف أن ما هو خماطرة. رية، فنبه داحلوار حول احل

مافيش حالوة من: شئ اشبه بـ(ميكن أن يكون هو هو حلوًا، 
 فُتواِفُق سوزان بسهولة تبدو إشارة أقرب إىل ما،)غري نار

مث تتحفظ" هو لذيذ أن أآون على حريىت"هو حرية الطفل 
 .خشية جرح حرية اآلخرين

 يعلن موقفه الشخصى،–  حمقا أو خمطئا– حييى. دوهنا ينربى 
ويشبهها بعالقات"  : "فهو يرفض تلك املقولة الشائعة أن

 .آرات البلياردو

"التحكم"اإلشكال األخطر مل حتّله املناقشة بوضوح وهو عالقة 
وما هى احلدود الىت ميكن أن توضع لضبط تناسب". باحلرية... "

 .راجلرعة بينهما، مع الوضع ىف االعتبار آف إيذاء اآلخ

الذى مل يتضح ىف املناقشة هو مسألة اقتحام حرية اآلخر -9
بإذن خفّى منه، ىف مقابل السماح هلذا اآلخر ان يقتحم حريىت

إن. هذه مسألة ليس هلا حل سهلىل، سعيا إىل عالقة أعمق، 
الىت تضع احلدود املعلنة ليست هى آل" احلرية الظاهرة"

 ليست مضمونة حبال،احلرية، آما أن حرية الداخل الغامضة،
،"مبعىن التنازل عن التحكم"نستعمل آلمة احلرية هنا ليس 

، الىت تنشط ىف مستوى"حريىت األخرى"وإمنا أيضا مبعىن احرتام 
آخر، غري الوعى الظاهر، ىف هذه احلالة عادة ما ال تنتهى
احلرية عند حدود حرية اآلخر، بل تتجاوز هذه احلدود، إىل

، حرية تنادى هذا اآلخر بتجاوز حدودحرية حمتملة أعمق
أنا اقتحم حرية اآلخر على شرط"حييى . الظاهر، وىف تعبري د

 لكن مل يظهر بوضوح أن هذا،"امسح له أن يقتحم حريىت
االقتحام هو اقتحام للحرية الظاهرة فحسب، وليس للحرية

 الذى–املطلقة بكل مستوياهتا، والذى قد حيل هذا اإلشكال 
 هو السماح املتبادل باقتحام حريىت الظاهرة–ل ليس له ح

حاحيصل"حييى هى أنه . أيضا، نتيجة املغامرة آما يصورها د
" أملدوائر تتداخل بطريقة فيها نور، وفيها حتد، وفيها

بتبقى"...ورمبا هذا هو ما التقطته سوزان دون تفسري 
حييى وجهة نظره هذه، لكن سوزان. قبل أن يشرح د" احلب
ما" سرقة"اجع خوفا من حكاية االقتحام هذه، بأهنا ترت

 .دامت دون إذن صاحبها

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   256



א  14I10I2007א – א

يرفض الدآتور حييى أن يعتربها ببساطة سرقة، ألن هناك
مساح ضمىن متبادل، بل إن د حييى يضع احتمال أن تكون

،"ترددى اخلارجى وأنا امسح لآلخر باقتحامى"مغامرة تكسر 
تحمىن ىلبيق) هو"(آما مسح ىل باقتحامه، يبدو هذا ىف شرحه 

احنا...... النتيجة إنه يقتحمىن ىل فأقتحمه له، ) لّيا(
)ساعة(، زى )أوسع(تبقى مساحة حريتنا ) نتحرك(االثنني 

 ..."سيبان بسيبان لقينا الدنيا "ما قلنا 

للذين يتعاملون مع" عادة" ال يصل هذا املوقف -10
،"تواصل على مستوى واحد"الرتآيب البشرى على أنه 

"احلرية" الظاهر فحسب، إن تنظيم قواعد ما يسمى املستوى
"ألفاظ القانون"بالنسبة للمجموع إمنا يتم على مستوى 

، وبديهى أنه ال القانون"آلمات املواثيق املكتوبة"أو 
وال املواثيق تسمح هبذه املخاطرات احلميمة الىت تسمح بأن

من مستوى حرية، إىل مستوى" اختاذ القرار"تنتقل عملية 
تواىلآخردون صراع مباشر، حىت تتحقق حرية أمشل من خالل 

،وجدل قرارات املبادأة من مستوى إىل مستوى بنشاط متصل
إن هذا املستوى االقتحامى ظاهرا، يبدو نوعًا من مساعدة
اآلخر ىف آسر فرط حتكمه ىف ذاته، خوفا من خطر السيبان،

 .الذى قد يظهر اإلرادات األخرى
 هنا ليعلن هذا االحتمال ىف سؤالوزىف يأتى تدخل -11

حييى.  د فيأتى حتفظ" ؟هل التحكم ىف النفس ُجْبن"يقول 
باإلمتناع عن إصدار األحكام ليؤآد أن اهلدف من اللعب

 .أساسا هو حتريك الوعى

حتذيرا من هذه املخاطرة من حيث" مىن" مث يأتى تعليق -12
من" نوعا هو ليس إال" سيبان بسيبان"أن ختطى احلواجز 

 ".اهلرجلة وعدم االنضباط

العالقاتحييى ما يشري إىل أن إشكالة حرآية .  يضيف د-13
َحدى و" هذه، ليست ىف االلتزام مبا هو املتعددة املستويات

مبساحة احلرآة، وإمنا هى أعم وأعمق، فهى ترتبط ،"َحدك
غري"، "أمجل وأسهل" وأن هذا جيعل التحكم والقدرة عليها

، مبعىن أن يصبح"يجى من بره طول الوقت، طول الوقتملا ي
التحكم هو نتيجة للسماح وليس استجابة للقهر، رمبا

ملا باحس"حييى املناقشة . يكون هذا تفسري ما اختتم به د
أقول) "مبساحة السماح والقدرة على احلرآة معا" (بكده

 ".أنا حاروح فني بقى، أل آفاية آده دلوقىت
 تعقيب ختامى

بعا هذه املنطقة آلها من أصعب ما ميكن، فاالستسهالط
جاهز، والتربيرات بال حصر، لكن إذا آنا نريد أن حنرتم
الطبيعة البشرية آلها بكل مستوياهتا، فعلينا أن نواصل
السعى إىل احرتام تعدد املستويات، وذلك بالسماح باإلنصات
إليها معا، بديال عن اختزال الوجود البشرى، إما إىل

أو استقطاب" الظاهر/االجتماعى/القانوىن/اللفظى"املستوى 
الرتآيب البشرى إىل صراع تقابلى، البد أن ينتصر فيه أحد

 .طرفيه، فينفض االشتباك على حساب النمو اخلالق
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إن تفاعل حريات أربع أو ست أو أآثر مع بعضها ىف مساحة
آافية من السماح واملسئولية، ميكن أن يكون هو الذى يسمح

ة الكيان البشرى ىف حماوالته للتواصل الواعىحبرآية فطر
املتداخل، الذى تنمو معه احلرية احلقيقية بقدر ما تتسع

 .مساحة السماح املسئولة

 اللعبة اخلامسة
...حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب نفسى على راحتها 

 )أآمل.. (َلْحَسن

يا دآتور حييى حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب: مىن/ أ
 .حلسن أنفّذه ىف احلقيقة... نفسى على راحتها 

يا دآتور هاىن حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب: حييى/ د
حلسن أحلم باللى مش عاوز أحلم بيه... نفسى على راحتها 

 .وأشوف أآرت ، ميكن ماستحملش

يا مدام سوزان حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب: هاىن/ د
حلسن أبقى حمتاج آل شوية، أبقى حمتاج... نفسى على راحتها 

آده ماسيبش.احللم زى مايكون احللم بقى إدمان يبقى موجود 
 .نفسي

يا أستاذ فوزى حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش: سوزان/ أ
 .حلسن أصدقه... أسيب نفسى على راحتها 

عزيزى املشاهد حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب:فوزى/ أ
 .حلسن أصحى من النوم.. .نفسى على راحتها 

 حوار بعد اللعب

 .حد وصل له حاجة جديدة: حييى/ د

انا فعال أآتشفت إىن ماباسيبش نفسى على: فوزى/ أ
 .راحتها إال ىف احللم بعكس اللعبة

ىف احللم أنا مقدرش أحتكم ىف نفسى، أسيب نفسى: مىن/ أ
 .بالعافية

 إيش عرفك؟: حييى/ د

إن احللم... علمية صغرية، اللعبة فقست حاجة ) عموما(
 إمنا اللعبة سرقْتنا احنا،)بتشكله(إهتيأ لك إنك انَت مش 
، وحدودإن ُجّوه احللم فيه إرادة مااخلمسه علشان تورينا 

 .ما، ومساحة

حييى ىف مسألة. امتألت املناقشة بعد ذلك بشرح وجهة نظر د
بت هذااألحالم، وآيف أن ىف احللم إرادة ما، وقد فضلنا أال نث

التنظري املطّول، إْذ ليس من املألوف ىف اللعبة، وال هو مفيد،
أن جيرى التنظري هبذه اإلطالة، مقارنًة مبا ميكن أن يصل إليه
املشارآون من إضافة للوعى من خالل تفاعلهم، هذه اإلطالة ىف

 .التنظري بدت ىل اآلن أشبه باحملاضرة فحذفتها
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ف عندنكتفى هنا بالتعليق على اللعبة نفسها دون التوق
 :املناقشة فنالحظ

له حق املثول مثل" واقع آخر" اعتربت أن احللم ُمَنى أن -1
واقع اليقظة، وعلى ذلك فقد خشيْت منه أنه إذا جتاوز

وهذا!! حدوده، أن خيرج إىل حيز التنفيذ ىف حالة الصحو
 "!آواقع آخر"احرتام ضمىن للحلم 

ية آشُف اعترب ىف استجابته أن احللم هو عملحييى. د -2
 ىف-ملساحة البد أن خنطو فيها بَقَدْر، حىت ال تصل الرؤية 

 . إىل أآرب من قدرة بصريتنا أن تتحملها- ومن احللم  احللم
 احرتم دور احللم ىف حتقيق اجلانب اآلخر من وجودههاىن. د -3

أو آيانه أو غائيَته، فوضع حدًا لذلك، حىت ال حيل وعى
قعى ويأخذ مساحة ويتكرراحللم حمل وعى اليقظة الوا

 .بدرجة أآرب من القدرة على استيعابه أو اجلدل معه
 اعطت احللم قوة احلضور الواقعى أيضا، تلكسوزان -4

"القوة الىت قد تصل إىل درجة قبوله واقعًا صادقا آخر 
 ".حلسن أصدقه.. 
 أراد أن يسمح للحلم أن يتمادى براحته، حتتفوزى -5

السبب ىف إجهاض احللم) فوزى(يكون هو مظلة النوم، حىت ال 
 .ولو بقطع النوم

 التعقيب
طبيعة"لو أننا أمهلنا آل هذه اإلستجابات الىت تشري إىل 

قبل أن يكون حمتوى، فلرمبا ترآز اهتمامنا ىف" احللم آعملية
أن نسأل عن حلم بذاته، وماذا فيه، وآيف، مث رحنا نبحث عن

كن أن خنرج من آل ذلكتفسريات تقليدية له، إذن ملا أم
، آماظاهرة احللم ىف ذاهتابإضافة معرفية هلا قيمتها ىف فهم 

مت الكشف عنها من خالل هذه اللعبة البسيطة باعتبار أهنا
حياتنا األخرى الىت هلا حضورها وقوانيها ودورها ىف اإليقاع

 .احليوى والوجود

 تشري"حييى عن األحالم. فرض د"إن االجتاهات الىت يتبناها  
أن احللم ليس هو أساسا الذى حنكيه عندما نستقيظ، وإمناإىل 

هو النشاط التشكيلى الدورى الذى جيرى فعال أثناء طور
يتم بنوع من اإلرادة ال جمال لتفصيله به، أنه النوم اخلاص

، وقد جاءت هذه االستجابات آلها تتكلم عن احللم آممثلهنا
هلذا النشاط دون أية إشارة إىل حمتوى حلم بذاته له أحداث،

 .ومسرح، وصور، وتسلسل

ميكن أن نستلهم من هذه اللعبة ما نكرر الرتآيز عليه من
ضرورة إعادة النظر ىف الوقوف عند احللم احملكى، وبالتاىل

ريه سواء التفسري الشعىب، أو التفسري الديىن،االستغراق ىف تفس
 ).الفرويدى خاصة(أو التفسري التحليلى النفسى 

حرآية الوجود(وميكن الرجوع إىل شرح بعض ذلك ىف املوقع ىف 
") اإليقاع احليوى ونبض اإلبداعفصل –احليوى وجتليات اإلبداع 

احللم"وقد عرض أيضا بالشرائح فقط لألسف، شرائح ليست حمكيه 
 ".واجلنون) الشعر: مثال(واإلبداع 
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 وبعـد
ِدرج إىل اإلجابةإننا لو سألنا أى من املشارآني آيف اُسْت

 على مستوى ما من- باعتبار أن له دورًا إرادياهكذا 
 ىف توجيه مسار احللم، أو تشكيله، أو وضع حدود له،-الوعى 

ألنكر اجلميع أنه لهأو ضبط جرعة السماح الىت تنطلق منه، 
أى دور ىف أى من ذلك، لكن اللعبة أظهرت بطريق غري مباشر

، وليس فقط احللمشكيل احللم احلقيقىطبيعة دورنا ىف صناعة وت
الذى نؤلفه حنن أيضا ولكن مما تبقى من حرآية(احملكى 

 )التشكيل على سطح وعى احللم حلظة االستقياظ وقبلها وبعدها

            والتحدى واالعتذار املأزق
طبعا، وجدت صعوبة شديدة أثناء إعداد هذه اليومية،

ى أوجه له اخلطاب عن ماوأنا أحاول أن أحدد املتلقى الذ
وصلىن من مغزى هذه االستجابات التلقائية البالغة الداللة،
هل أنا أقدمها أساسا للزائر العادى غري املتخصص، وهل هذه

ومن قال إن حمتوى: "اللغة مناسبة؟ حينئذ قفز ىل تربير يقول
 أو حىت هذه النشرة–أو جملة اإلنسان والتطور (املوقع 
ساسا للزائر غري املتخصص، فسألت نفسى، فهلهى أ) اليومية

ىف الطب النفسى أو علم النفس أو(أنت تقدمها لزائر متخصص 
؟ وإذا ىب أنفى ذلك أآثر وأنا أتصور أن الصعوبة)ما شابه

تزداد، أضعافا مضاعفة، فقد تعلمت من واقع حماوالتى
أىاملتعددة األشكال أن الشخص العادى هو أقرب إّىل آمتلقٍّ من 

 .متخصص إال ما ندر

وحىت اآلن، أنا مل أجد حال إلشكاىل هذا إال أن أعتذر هلؤالء
 وأولئك

 مث أروح أآرر واشرح أآثر آلما أتيحت ىل الفرصة،
 .وأستمر 

 هل عندآم حل آخر؟
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