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אא−50  )4(מ،

 اللعبة اخلامسة
 ..."حلسن.. حتها حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب نفسى على را" 

 اللعبة السادسة
 ...."سيب أنت األول، وأنا ساعتها " 

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

 ة مىن، آلية الفنون اجلميل:السيدة 
  فوزى، مدرس تربيه فنية :األستاذ
  سوزان، صحفية :األستاذة
  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(هاىن مدرس مساعد : والدآتور

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

اجلزء" 10/10/2007( ويومية ")دانا لو سبت نفسى، ميكن.. 
 ")الثاىن من لعبة التحكم اللعبة الثالثة والرابعة

 اللعبة اخلامسة  

 .. حلسن ... أنا مابقدرش أسيب نفسى على راحتها حىت ىف احللـم، 

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

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

 .آرت، ميكن ماستحملشوأشوف أ

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

حمتاج احللم زى مايكون احللم حايبقى إدمان، يبقى موجود
 .آده ماسيبش نفسى.

يا استاذ فوزى حىت ىف احللـم، أنا ما باقدرش: سوزان/ أ
 .حلسن أصّدقه... ب نفسى على راحتها أسي
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عزيزى املشاهد حىت ىف احللـم، أنا ما باقدرش: فوزى/ أ
 .حلسن أصحى من النوم... أسيب نفسى على راحتها 

 آراء بعد اللعب

 حد وصل ّله حاجة جديدة؟: حييى/ د

أنا فعال اآتشفت إىن ماباسيبش نفسى على: فوزى/ أ
 .بعكس اللعبةراحتها إال ىف احللم 

 .نا ماقدرش أحتكم ىف نفسي، أسيب نفسى بالعافيةىف احللم أ :مىن/ أ

  إيش عّرِفك؟:حييى/ د

اللعبة دى فقست حاجة علمية صغرية ، إن احللم بيتهيألك
إنك إنىت مش بتعمليه، إمنا اللعبة سرقتنا إحنا اخلمسه علشان

 .، وحدود ما، ومساحة"إرادة ما"تورينا إن فيه جوه احللم 

.........................""....................... 

 وبعدما اتسرقنا، رجعنا ىفلعبناها، إتسرقنا،إحنا 
 .آالمنا، علشان آده مسيناها سر اللعبة

مش .. "إننا ىف احللم منلك إرادة: يعىن لو قلنا حماضرة عنواهنا
، أنا!!!، وإمنا ملا نلعبها ونتسرق إحنا اخلمسة"حاتوصل للناس

 ....ى للحكاية دى، يعىن ماتسرقتش أوى ألىن آنت منتم

  بس إحنا ملتزمني بنجاوب على االسئلة:سوزان/ أ

إفرض:  على فكرة دى احلقيقة، ما دام سوزان نبهتنا:حييى/ د
 واحد مش مقتنع باجلملة، بيمثلها، وإحنا بنمثل برضه بنسرقه،

،"حىت ىف احللم"حد له تعليق على اللعبة دى بوجه خاص 
 .بالذات املساحة دى

 "................."اللى وصلىن يا دآتور حييى : اىنه/ د

إن احللم فرصة إن أنا أشيل اجلبس اللى أنا البسه، وميكن
 .شوفنا ده مع الوعى ومع العيانني وآده ، إن النقالت بتفرق

 املناقشة
هى من" ظاهرة احللم"ال مفر من تكرار أن التذآرة بأن 

 خاصة، الىت أسئأآثر الظواهر احلياتية عامة، والنفسية
 حيث يتم الرتآيز على حمتوى احللمعلميا وشعبيا،تناوهلا 

، آما أننا نتصور"عملية احللم وحرآيته"أآثر من النظر ىف 
 حسب نظريىت–خطأ أن ما حنكيه هو ما حنلم به، مع أنه 

ليس إال ما نلتقطته ىف  )اإليقاع احليوى ونبض اإلبداع(
الثواىن قبيل اليقظة من بقايا املعلومات الىت حترآت أثناء

 لنستنج منها ما حتكيه، مث يأتى اخلطأ األخري واألخطر، احللم
وهو اجتهادات تفسري احللم بالرموز الثابتة أو حىت املتغرية،

أو) ابن سريين مثال( تراثيا طول الوقت سواء آان تفسريًا
 ).فرويد(تفسري التحليل النفسى 
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 أثبتت فرضًا فرعيا- بتلقائية مل أتوقعها –اللعبة هنا 
،"أن ىف احللم قْدُر من اإلرادة"، وهو نظريىت ىف األحالممن فروض 

سواء آانت تقوم باإلسهام ىف تشكيل احللم، أو آانت عملية
حتد من حتد من شطحات احللم وآأهنا – ال نعرفها –تنظيمية 

اجلنون":  هنا جيدر بنا أن ُنَسمِّى احللم باسم .شطحات اجلنون
"صمام األمن"هذا ألنه هكذا يقوم بدور " الفسيولوجى اإلجياىب

 .الذى مينع ظهور التناثر العشوائى ىف اليقظة

 عموما
نالحظ آيف أن الرأى بعد اللعبة قد أظهر نوعًا من

 أو أعلن عكس)ُمَنى: أسيب نفسى بالعافية(الرتاجع النسىب، 
 بعكس– ما باسبيش نفسى على راحتها(ما جاء ىف اللعبة 

 ،) فوزى:اللعبة

فهو" اللعبة سرقتنا"أما انتباه سوزان للسرقة أن 
وهو يَنبِّه إىل) إىل االعرتاف هبذه اإلرادة اجلزئية ىف احللم(أقرب 

أن االلتزام بألفاظ اللعبة هو الذى استدرج الالعبني إىل ما
تؤآد أن اللعبة قد صمِّمتصّرحوا به، فهى مالحظة جيدة، 

 . لتقوم هبذا الدور حتديدا

 االستنتاج
آشف : "إن هذه األلعاب، ومنها هذه اللعبة تقوم بأدوار

 )ولو جزئيا، ولو مؤقتا" (املستور، وسرقة املكنون إىل نور البصرية

الستجابة" الفردية"الدالالت  بالنسبة لقراءة بعض
 :رآني نالحظ ما يلىاملشا

 :ُمَنى

، ميكن لو أخذ فرصة مساحآواقع بديلاحرتمْت احللم " ُمَنى"
، وهنا أحب أن اشري إىل فرضواقع اليقظةأآرب، فرمبا حّل حمل 

إن: وحنن نذآر الفرض القائل(آخر افرتضته يؤآد أن اإلبداع 
هو واقع، أآثر واقعية من الواقع) احللم هو نوع من اإلبداع

"الواقع اإلبداعى"ادى الذى نعيشه، وهذا هو ما امسيته الع
وباعتبار حالة احللم هى نوع من اإلبداع آما ذآرنا، ميكن أن

 .ىف استجابتها" ُمَنى"نرجح أن هذا هو ما أشارت إليه 

 سوزان
من منطلق آخر، فهى مل َتَخْف من" ُمَنى"سوزان اَّيدت توجَُه  

، لكنها خشيْت أن تصّدقه،احتمال أن حيضر احللم ىف الواقع
 .بواقعيته اخلاصة بهوهذا دليل غري مباشر على اعرتافها 

  فوزى
آانت إجابة فوزى ىف اجتاه استعمال احللم حارسا للنوم،
وهى الفكرة الىت قال هبا سيجموند فرويد بشكل مباشر،

والذى) أو حىت من داخلنا(وموجزها أن املثري الذى حولنا 
حيتوى هذا(ئم، جيعلنا ننسج حلما حيتويه يهدد بإيقاظ النا

، ومن َثم فإن احللم يساعد على استمرار النوم آما)املثري
 . نّبهنا فوزى، مؤيدا فكرة فرويد
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 هاىن. د
هاىن أيضا أقر قوة احللم، رمبا آواقع بديل مثل. د 

، وأيضا أقّر قوته ىف ذاته، حيث تصور أنه".سوزان"، "ُمَنى"
كرار، فإنه ميكن أنبالتمادى، فالت) للحلم(لو ُسِمَح له 

لكن(هاىن، ميثل احتياجا ما، . يصبح إدمانا ألنه، آما قال د
 ).هاىن طبيب نفسى ىف نفس الوقت. ال ميكن استبعاد أن د

  حييى. د
 مساحة- حذرًا –حييى ىف موقفه الذى حيدد له . مازال د

 بالتاىل يعلن ختّوفه ِمْن أن ما يرتتَّب– حىت ىف احللم -  السماح
 التعرية من رؤية، فبصرية ورمبا مسئولية، قد تكون أآربعلى

أنه حياول ضبط جرعة الرؤية: من احتماله، فهو خيشى و يكرر
 .حىت يتحملها

  خالصة اخلالصة
 أن احللم ليس ظاهرة عشوائية،

وأن مثة إرادة غري اإلرادة الىت نعرفها تساهم ىف تشكيله
بغض النظر.(لعاديةوضبط مداه وتوظيفه إجيابيا ىف األحوال ا

 )عن حمتواه، أو تفسري ظاِهره

*** 
 اللعبة السادسة

 ...... سيب انت األول، وانا ساعتها 

 وانا ساعتها ، حاوريكىسيىب انت االول ،  يا مدام مىن :فوزى/أ

 وانا ساعتها اسيبسيب انت االول، يا دآتور هاىن : مىن/أ

تهاوانا ساعسيب انت االول يا دآتور حييى : هاىن/د
 حاوريك سيبان ماشوفتوش قبل آدة 

وانا ساعتها ،سيىب انت االول ، يا مدام سوزان : حييى/ د
 ربنا يسرت 

واناسيبوا انتم االول أعزائى املشاهدين : سوزان/أ
 ساعتها ، ربنا يقدرىن عليكم 

 آراء بعد اللعبة

من الواضح إن مافيش حد مستحمل حد، وإن آل: فوزى/ أ
 بس َسَيَبَاَنْه ُصَغّيرة وحا حيصل انفجار . ىنواحد مستىن للتا

معىن آده ان آل واحد ماسك نفسه على االخر ومستىن: مىن/ أ
 اللى قدامه يدى املبادرة إن هو يبتدى 

مبعىن إن املهم مش: انا رأىي دا اآتشاف جيد جدًا: حييى/د
أل دا) برضه(إىن ماسك نفسى علشان أنا عاوز أمسك نفسى، 

سيب وانا" قصادى ماسك نفسه، و ده معىن يقولك علشان اللى
سيب". سيب وانا اسيب"، وحىت ىف املفاوضات ىف السياسة "اسيب

دى قصاد دى، وساعات املفاوضات اوالعالقات تتعثر رد ان آل
واحد معاند وسيب انت االول، علشان آده حكاية احلرية تنتهى 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(ـــــــان  و التـــــــــــــطور    اإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   292



א  20I10I2007א – א

عند حريه اآلخر على العني والرأس لكن ده ىف املعامالت الرمسية
عند اخلواجات الذوق، إمنا عند العالقات ملا تّقرب) وميكن(

عاوزة درجة من املغامرة) املسألة(وتبقى محيمة أعتقد أن 
حبث علمى شعىب: من ملف القيم واألخالق 16/10يومية (شوية 

 ".خريآم من يسيب االول"و )2!!(

انا وصلتىن دلوقىت ان العالقات االنسانية: سوزان/ أ
أنا حسيت إن آل انسان علشان العالقة تكون سوية...... 

 حىت بنقول ىف السياسة- ده ىف العالقات آلها -الزم يتنازل
 . الزم تبدأ بتنازالت ولو بسيطة علشان احلياة تستمر

بان؟ بس آلمة سيب بيتهيأىلهو التنازل فيه سي: حييى/د
 )واسعة شوية(

اوَسع، بس إزاى؟ هى بتبدأ بالتنازل، مش سهلة: سوزان/أ
 .علشان آده باقول حتتاج قوة

 حاجة من السيبان عدآم  يادآتور انا وصلىن:هاىن/د
أنتوا االربعة، انا حسيت مدام مىن بتقول سيبان وانا اسيب

أنا. ى برضه ملا دخل ومدام سوزان بتقول ربنا يقدرىن، وفوز
اشوفك"السيبان ملا قلتها حلضرتك زى ما يكون معناها اآرت 

بتسيب مبعىن بتكسر احلدود اللى انا متوقعها، فانا حاسيب
 برضه 

 أنا مش شايف االختالف اوى : حييى/د

سيب) مش( انا حسيت اهنا سيب مبعىن سيب الضغط لكن :هاىن/د
 ... مبعىن سيبان 

ا قلت ربنا يسرت آانت بأهنو معىن فيهم انا مل:حييى/د
 ياترى؟ 

ربنا) يعىن) .... (الشامل(هى وصلتىن باملعىن : فوزى/ أ
 يسرت على االتنني 

 آراء بعد اللعبة

 بصفة عامة
 أن مسألة السماح- حىت اآلن – أظهرت هذه اللعبة :أوال

 الذى بدرجة أقل من التحكم، تتطلب جوا عاما من السماح
ىف استعداد أى واحد أن يسمح لنفسه بدرجة منلعبة ظهر ىف ال

 أو على األقلالسيبان لو أطمأن أن اآلخر بدأ هذا السماح،
 .أنه مستعد للمعاملة باملثل

 بدا إن الذى يطمئن إىل سيبان اآلخر أوال، تنطلق:ثانيا
منه طاقة سيبان تصل به إىل التقدم اجلسور، وليس فقط إىل

حاوريك سيبان: هاىن.  حاَورِّيكى، د:زىفو(إطالق ما بالداخل 
 )ربنا يقدرىن عليكم:  سوزان–ماشوفتوش قبل آده 

 وبالنسبة للقراءة فردا فردا
  :ميكن أن نالحظ ما يلى
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 فوزى
الحظنا ىف اللعبات السابقة أن فوزى هو األآثر......... 

دفاعا، لكنه يبدو هنا أنه حني أطمأن إىل سيبان اآلخر أوال،
رنا إليها ىف املالحظات العامةمسح هلذه االنطالقة الىت اش

 .حاَورِّيكى

  مىن
هادئة ىف حدود الطمائنية" ُمَنى"آانت استجابة ..... 

 .للمعاملة باملثل واالحرتام املتبادل غالبا

 هاىن. د
هاىن طبيب نفسى صغري، إال أن ترآيبته. برغم أن د

)رمبا من أسبقية وغلبة املعلومات النظرية(الدفاعية 
أيضا مثل فوزى، وهو حني اطمأن، ترك اندفاعتهتغلغلت فيه 

 .املعقولة إىل مداها

 سوزان
آانت استجابة سوزان حمكومة بأهنا ختاطب املشاهدين،

 الُتَطْمِئْن،– وهم آيانات غري حاضرة -فسيبان املشاهدين 
 ال"ربنا يقّدرىن عليكم"وبالتاىل فإننا وحنن نقرأ استجابتها 

 معىن ذلك أهنا ىف مقدورها أن تتحملميكن اجلزم مبا تقصد، هل
آم هذا السيبان من جمموع املشاهدين حىت تسمح لنفسها مبثله،

 هاىن؟. أم أهنا استشعرت نفس االنطالقة الىت استشعرها فوزى ود

 حييى. د
،"ربنا يسرت"حييى أآثر حتفظا وعمومية . آانت استجابة د

يبان، بعدُتَرى هل هو يدعو بالسرت على ما سيسمح به من س
الطمأنئية لسيبان اآلخر، أم أنه يشري إىل ما ميكن أن يسمح

 ؟"اندفاعة"أو " تعرية"به أن ينطلق منه من 

 خالصة اخلالصة

مازلنا نقدم ألعاب حلقة واحدة، ونشري إىل أن ما جاء من
مشارآات نقدية من القراء حىت اآلن، إزاء ما نشر من ألعاب

دا، فنتقدم بدعوة صرحيةهو حمدود ج) بقيت أربعة(ستة 
للقراء والزوار والنقاد للمشارآة والتصحيح، حىت نأمل أن
جنمع املادة ىف النهاية بعد هذا الصدور املسلسل، فيما يفيد

 .أآثر، رمبا، إن شاء اهللا

 تنويه

النقط الواردة ىف املنت، حىت ىف االستجابات تشري إىل ما حذف
 من النص ألسباب توضيحية،

أن األقواس الكبرية هى عادة إضافة من التحرير حىتىف حني  
 يتضح السياق

مع احلرص على أال يرتتب على هذا أو ذاك أى حتوير 
 )وميكن الرجوع إىل التسجيل للتأآد(. للمحتوى

 شكرًا
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