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אא−52 )5(מ،

 التحكم، واخلوف من فقده: عن  8، 7: لعبتان
 اللعبة السابعة 

 ............... ممكن أسيب نفسى إال ملا أعرف إنأنا مش

 اللعبة الثامنة 
 ........هو .......... اللى مانعىن أسيب نفسى 

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

)10-3 يومية 1اللعبة (نشرت احللقات األربعة األوىل بتاريخ 
 والرابعة)10-10يومية ) 3،2(لعبتان الـ (والثانية 

لعبتان الـ( والثالثة )10-14يومية ) 4(اللعبة الـ (
 )10 – 20يومية ) 6،5(

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

 اعتذار واآتشاف
أثناء مراجعىت لليوميات، الىت نزلت فيها هذه احللقات

مىمتتابعة، اآتشفت أن اللعبة اخلامسة نشرت مرتني ىف يو
، بتعقيبني خمتلفني ومناقشتني أيضًا، وذلك20/10/2007، 14/10

فهما تفريغ" (آراء بعد اللعبة"و" نص اللعبة"فيما عدا 
، ورغم خجلى من ذلك، ومراجعىت هلذا)مباشر من شريط التسجيل

اخلطأ واعرتاىف به حاال، إال أن ذلك أدى ىب إىل اآتشاف أفرحىن،
 . جببقدر ما ألزمىن باعتذار وا

  مالحظات مبدئية عامة
 :قبل أن نعرض نص اللعبة نود إبداء املالحظات التالية

 يوجد وجه شبه بني بعض األلعاب العشرة وبعضها البعض،-1
 .لكن املؤآد أنه ال يوجد تطابق

 إن التوجه ىف األلعاب العشرة آان واحدا، مبعىن الدعوة-2
، ىف مقابل التحفظ أو"السيبان) "أو اإلغراء بــ(إىل 

 .تنياخلوف من السيبان، مع وضع الشروط املناسبة، ىف احلال
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ن التشابه الظاهر، إال أن ألفاظ آل إنه بالرغم م-3
ىف، وأيضا تدفع مساحات خمتلفة من احلرآةلعبة آانت تعطى 

 .اجتاهات متنوعة
 واآلن إىل نص اللعبة السابعة

 ..)إىن: أو(أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا أعرف إّن 

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملايا مدام سوزان : فوزى/ا
 اعرف إيه العواقب، ابقى اعمل حساهبا

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا اعرف إىنيا مىن : سوزان/أ
 ىف موقف ما أخفش منه

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملا اعرفيا دآتور هاىن : مىن/أ
  ممكن حيتويىن او يتقبلىن باللى جواياان اللى قدامى

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملايا دآتور حييى : هاىن/د
 (!)اعرف ان انتوا سايبىن سيبان سايب

أنا مش ممكن أسيب نفسى إال ملاعزيزى املشاهد : حييى/د
اعرف اىن ىف وسط ناس، بيعملوا زىي ومساحمّنى، وحاحيرتموا اللى

 .حيصل أيا آان

 عد اللعبةآراء ب
 حد وصل له حاجة جديدة : حييى/د

وصلىن ان السيبان ممكن ِيْوصْل منه احرتام، رغم ان: هاىن/ د
أنا سايب حاجة، طالع مىن حاجة سايبة، ومش حاسيبها يعىن،

 تساوي عند اآلخر وآاسر بيها حاجات غري متوقعة، ممكن
 "احرتام"

اج آلخر حيتوية آده إن آل إنسان حمت.... انا وصلتىن: سوزان/أ

 ملا يسيب نفسه جيد االخر حيتوية فعال ) الواحد(هو : سوزان/أ

 هو االحتواء وصل، واالحرتام وصل، ومعاملة اِملْثل:حييى/د
وصلت، وإا حاجة مؤقته مش على طول، الظاهر هانطلع من

: قد ما هى،"أسيب أو ماسبشى"املسألة ) إن(اللعبة دى مش 
اسيب إمىت) أيوه(، "مع مني"و" د ايةملدة ق"، "أسيب امىت"

وال" معاملة املثل"؟ "متبادل وال أل"، ومدة قد أيه ومع مني
 إحنا عملنا اللعبه آويس اوى،واحد هايبص للتاىن من فوق؟

لو لعب معانا) املشاهد(على اهللا يكون وصل للمشاهد، يعىن هو 
 ). دىبالشروط(أو حىت بعد ما خنّلص بنقول األلعاب ميكن يسيب 

 شوية، فوزى أنا وصلىن منك حاجة خّضتىن) يا (:حييى/د
 باينة ىف اللعبة دى زيادة شوية، عاوز حتسبها حسباتك آانت

 بالضبط وبعدين تسيب؟ يبقى سيبان إيه ونيلة ايه؟

 انا آنت عاوز أعلق عليها برضه، هى وصلتىن أآرت:فوزى/ا
  .ل صدق يعىنمش من حقى إىن أسيب مهما حصل، بكمن آده، يعىن 

 !! بعد آل ده؟َََ:حييى/د
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 مش من حقى إىن أسيب  وصلتىن اىن :فوزى/أ

 املناقشة
يبدو أن املشارآني بعد وصولنا إىل اللعبة السابعة، قد 

تعودوا فكرة اللعبة، فأصبحت االستجابات أآثر تلقائية،
 .ورمبا أعمق داللة

استدعى احلسابات املنطقية" أعرف إن"إن استعمال تعبري  
كل يعطى للعقل الواعى دورًا أآرب ىف التحكمواُملَعْقَلنة بش

أعرف إىن ىف: ، سوزانأعرف العواقب أعمل حساهبا: فوزى(
 ).موقف ما أخافش منه

آان واردا) اآلخرين(إن استدعاء اآلخر آشرط للسيبان  
اللىأعرف إن : مَنى(حىت باحلسابات العقلية املنظمة 

، سايبّنى أسيبن انتوأعرف إ: هاىن.  دقدامى ممكن حيتويىن،
 ).رف إىن ىف وسط ناس زىيأع: حييى. د

إن مسألة العالقة بني القدرة على التحكم واالحرتام، 
متداخلةوبني السماح بالسيبان دون فقد االحرتام، آانت 

 سواء ىف اللعبة أو ىف اآلراء بعد اللعبة، فنالحظومفيدة،
ته،هاىن الذى مل يذآر االحرتام باللفظ ىف استجاب. أن د

السيبان"وقد آان هو أول املعلقني، راح ينبه إىل أن 
، فنرجع لألصل وهو يلعب وجنده آاد"يوصل منه احرتام

"أعرف أن انتو سايبىن إال ملا" يستأذن اآلخر قبل أن يسيب
آاسر بيها حاجات غري.... حاجة سايبة"وىف بقية تعليقه 

يريد أن، وصلىن أنه "متوقعة، ممكن توصل لآلخر االحرتام
السيبان الذى مسحوا له به، قد أّدى إىل جرعة منيؤآد أن 

 .اجلسارة فرضت عليهم احرتامه

 مث ننتقل إىل التعقيب فردا فرد

 فوزى 
بدا أآثر وضوحا من حيث قوة دفاعاته اجلاهزة، وحساباته

أعرف إيه العواقب، إمىت أعمل" التحفظية سواء أثناء اللعب
أسيب مهما يعىن مش من حقى إىن.. .."أو بعد اللعب" حساهبا

 .حصل بكل صدق يعىن

 سوزان 
إذا مجعنا استجابة سوزان أثناء اللعب على تعقيبها
بعده، وجدنا أا ىف اللعبة استشعرت أن هناك ما خييف، فلما

آخر"جاء التعقيب حددت حاجتها آمصدر أمان من خالل 
مان الذى، وآأن هذا االحتواء هو الذى يعطيها األ"حيتويها

 ".أن تسيب نفسها"يسمح هلا 

  مىن
وجود) "أ(هى الىت حددت البعدين معًا، " مىن"نرى أن ... 
مث إا) مقارنة بسوزان(، "وقدرته على احتوائها) ب(آخر، 

اعتمادية"أضافت بعدًا خيفف من احتمال أن يكون االحتواء 
 معىنيقبلىن باللى جوايا، هنا يرتقى"...  بأن أضافت ،"رضيعية

 ".االحرتام مبا يَطْمِئُن أآثر إىل أنه ليس هربًا أو عودة لرحٍم مغلق

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   303



א  22I10I2007א – א

 هاىن . د
قبل أن يسمح" اآلخر"هاىن . استسمح د" اللعب"أثناء 

لنفسه بالسيبان، بدا أن عليه من مساح هذا اآلخر وإن آان
آما ذآرنا ىف التعقيب العام–تعبريه متداخل غري واضح، لكنه 

، وهذا عكسلبة لالحرتام ربط ذلك بتوصيف هذا الفعل بأنه جم–
 فالتسيبتسُّيب أآثر منه حرية،"الشائع من أن السيبان هو 

 اليدعو لالحرتام

 حييى . د
وجود آخرين) أ(حييى ليسيب نفسه شروطًا أآثر . اشرتط د

وحيرتمون نتيجتها،) ج(ميارسون نفس املخاطرة والسماح ) ب(
اداموام(سواء آانت نتيجة سيبانه هو، أو سيبام ُهْم 

 )معاملة املثل–يفعلون نفس احلكاية 

عن احللقة" مسئوال"أما تعقيباته التالية فبدت بصفته 
وعن اللعبة أآثر منها بصفته الشخصية، وقد جعلته صفته
آمسئول يلخص املوقف وحنن نقرتب من اية احللقة وهو يتكلم

بأننا حىت هذه اللعبة قد انتبهنا إىل ظروف: بصفة اجلمع
 :ط السيبان من حيثوشرو

وإن آانت جزئيا" ِسيْب وأنا أسِيْب"أا ليست فقط ) أ(
 آذلك

أسيب إمىت وملدة، "مدة"و" توقيت"وأا أيضا مسألة ) ب( 
 "قد ايه

 حتضري لآلخر، وليس جمرد حضورهوآذلك هى فيها احتمال ) ج(

، ليؤآد"سيب وأنا أسيب" إىل  حييى. وأخريا رجع د) د( 
السيبان بالدور،، مثل عاملة املثلم ضمان  فكرة

حىت نتجنب إصدار األحكام على بعضنا البعض) التبادل(
 !؟"وال واحد حايبص على التاىن من فوق"...

 اللعبة الثامنة
 ......هو ...... اللى مانعىن اسيب نفسى 

 اللى مانعىن أسيب نفسى هو احرتامى لنفسىيا سوزان : مىن/ا

اللى مانعىن أسيب نفسى هو اىنيا أستاذ فوزى : سوزان/أ
 مش عارفة اآلخر

اللى مانعىن أسيب نفسى هويا دآتورهاىن : فوزى/أ
 احتياجاتى اآرت من خوىف

  "انا"اللى مانعىن أسيب نفسى هو يا دآتور حييى : هاىن/د

اللى مانعىن أسيب نفسى هو اىنعزيزى املشاهد : حييى/د
 خايف من نفسى أوى، إىن عارف شوية آتري 

 آراء بعد اللعبة

من نفسه ومن تصرفاته،) خوفه(حتة اخلوف دى، الواحد  :مىن/أ
 .هى تبقى مع نفسه صادقة اآرت من لو حاتطلع مع حد قدامه
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  حد وصله حاجه تانية جديده:حييى/د

 هو آلمة اخلوف حضرتك ملا قلتها حسيت خبوف، الواحد:مىن/أ
   . . .ملا ساعات يقعد قدام نفسه) حيسها(

أنا) عندى. . . ( الوعى يارب يكون أحترك: حييى/د
)آجى(باستغرب على نفسى ملا أنا اللى حمّضرالكالم ده وملا 

ألَعْبهَا معاآم آاىن بالعبها ألول مرة، أنا مش بس حمّضره دا
 سنة، ما أنا باعمل ده مع العيانني50أنا عايشه بقاىل 

بتوعى، صحيح ماباسبشى نفسى علشان اقدر أشيلهم، إمنا مها
يبوا، وانا باسيب وإال مايطمنوش ليا، بس هويا عيىن بيس

 اآتشاف إىن طلعت خايف بصحيح 

 املناقشة العامة 
نالحظ أن اآلراء والتعقيبات على اللعبة آانت أقل من
املعتاد، ورمبا حدث ذلك ألن الفكرة العامة مع التقدم
املضطرد حىت اللعبة الثامنة أصبحت تصل إىل املشارآني أسهل

حيتاج إىل تعقيب مطول، مبعىن أن هذه اللعبة آانتوأوضح مبا ال
 . تأآيدًا ملا مت إجنازه من اللعبات السابقة بشكل أو بآخر 

مث إن مسألة االحرتام الىت ناقشناها ىف اللعبة السابقة،
اللى مانعىن هوا احرتامى"حضرت هنا من جديد ملىن وهى تلعب 

هنا، فيمكن أن أما تعقيبها وهى الوحيدة الىت عقبت "لنفسى
نربطه برؤيتها وتفضيلها لصدقها مع نفسها عن صدقها أمام
اآلخرين، مما يشري إىل حرصها على احرتام نفسها الذى ورد

 . أثناء لعبها

 التعقيب فردا فردا 

 مىن
 أحسب أن ما جاء عنها ىف املناقشة العامة آافيا 

 سوزان 
 قة وما قبلها آانت استجابتها ىف اللعب أقرب إىل اللعبة الساب

 فوزى 
انتقل خطوة إىل مستوى أعمق وهو يربر دفاعاته، فبدال من
أن نشاهد الدفاعات تغطى أغلب حماوالته آما ىف األلعاب
السابقة، ها هو يتعرف عليها، فيعلن سببها، وهو حق مشروع

مماعنف احتياجاته ومساحة خوفه،  وهو يقارن هنا بني –
 ىف آيف تساعد هذه األلعابر جيعلنا نستنتج إمكانيه النظ

 .على التقدم هبدوء إىل بصرية أآثر نفاذا آما حدث مع فوزى

 هاىن . د
)الشاب املتزن املعقلن الطبيب النفسى" (األنا"حضرت 

 فتماهت األنا، مع تعقله السابق لتعلن بأا هى املانع
 ) جزئيا وأيضا مع عقلنته(

 حييى.د
 حييى فرصة إال وهو يعلن عن خوفه من رؤيته . ال يرتك د
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املتزايدة، والىت يبدو وأنه يعرف آيف تقتحمه من خالل متاهيه
 مع مرضاه، وهنا هو يعرض ملشكلتني منهجينت 

 يعيد اآتشافها: أن معد األلعاب) مكررة نسبيا: (األوىل
  وهو يلعبها-اآتشاف نفسه و-

أن الطبيب النفسى أثناء ممارسته ملهنته: والثانية
وإال فكيف(نفسه على راحتها " يسيب"جبّدية، ال يستطيع أن 

هذا: ، وىف نفس الوقت)يستطيع محل مسؤلية مرضاه مبا هم
الطبيب ال يستطيع إال أن يسيب نفسه، وإال ستتسع املسافة

 .مئنون إليهبينه وبني مرضاه، فاليط

إن ضبط اجلرعة بني درجة السيبان، ودرجة التماسك، وأيضًا
بني االنتقال من السيبان إىل التماسك حسب مسار العالج إمنا

 .تتوقف على خربته، املفروض أا تتزايد بإزدياد ممارسته

 وجب االعتذار للتكرار، لكن االآتشاف الذى أفادىن هو-
أن التعقيب الذى قمت به سواء عن االستجابة آكل، أو من
قراءة استجابة آل مشارك على حدة آان هو هو تقريبا، وإن
اختلفت األلفاظ وتنوع الرتتيب، أنا شخصيا الذى آتبت

 بأن هذه– خطأ -  رتاريىتالتعقيبني بعد أن أبلغتىن سك
اللعبة اخلامسة مل تكتب من قبل ومل تنشر، فاستسلمت هلم بسبب
العجلة وااللتزام اليومى، وقد أعدت آتابة التعقيب وأنا
أشك فيما أبلغوىن إياه، االآتشاف الذى اآتشفته اآلن، وأنا
 أعتذر، هو أنىن وجدت ىف هذا اخلطأ فرصة الختبار مدى

املنهج، وخرجت من ذلك بأىن رضيت عن موقفى، وعناملصداقية ىف 
سالمة منهجى، إذ وصلت لنفس االستنتاجات ىف ظروف خمتلفة،

 .وأوقات متباعدة، احلمد هللا

ال أعرف آيف مل ينبهىن أحد األصدقاء الزوار هلذا : ملحوظة
التكرار ىف مراسالهتم، لكن لعل معهم عذرهم، رمبا تصوروا أن

حبثهم، وليس بسبب التكرار الناتج عن خطئىاخلطأ جاء أثناء 
 .أنا

 حني وجدت السيبان آلمة عربية -!ال أعرف ملاذا– فرحت -
 جاء ىف الوسيط " فصحى

  حيث شاء، ذهب وسِيِباناسْيبًا : ساب

 غري رويةساب فالن ىف آالمه أفاض فيه من 

  يسيب حيث يشاء ترآه وخاله: سيبه

إال ّملا" (إن" بعض املشارآني التقطوا آخر آلمة على أا -
إال ملا" (إىن"ها آخرون على أا ىف حني التقط"...) إن"أعرف 
 .وقد ترآنا االستجابات آما هى") إىن"أعرف 

 أماreasoning نعىن بالتعقل، ترجيح حكم العقل احلكيم -
ل املنطق العقلى على حسابالعقلنة فنعىن هبا فرط استعما
  intellectualizationاحلدس والوجدان واملعايشة الكلية
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