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אא−57 )א(מ،

 اللعبة التاسعة 

 ...ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية بس دا ما مينعش اىن 

 اللعبة العاشرة 

 ...ني وأنت مني قبل ما أسيب ماهو برضهالزم أعرف أنا ف

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

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

لعبتان الـ( والرابعة )10-14يومية ) 4(اللعبة الـ (
يومية) 8،7(لعبتان الـ ( واخلامسة )10 – 20يومية ) 6،5(

22 – 10( 

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

 مالحظات مبدئية 

هذا هو اجلزء األخري من هذه احللقة، وال أعرف إن آان
املتابع هلا قد استطاع أن يصرب علينا هكذا أآثر من شهر وهو
يربط بني احللقات املتتالية أم أن اخليط قد فقد منه، وحنن

القارئ فنحن/السبب، سواء آان هذا أو ذاك فليعذرنا الزائر
ما زلنا جنّرب وننتظر اقرتاحاته، وإىل أن نصل إىل ما هو مناسب

ن زائرا جديدا، أن يرجع إىلله ولنا، ننصحه، وخاصة إذا آا
 ).أنظر عاليه (احللقات السابقة ىف أرشيف هذه اليومية

آما ننصحه بأن يطبع هذه احللقات، أو يقوم بنقلها إىل
 .حاسوبه ليقرأها جمتمعة، مث يرسل لنا تعليقه إذا تفضل

 واآلن إىل نص اللعبة التاسعة

 ...ش اىن ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية بس دا ما مينع
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 دآتور هاىن ال ياعم دا أنا الّمة نفسىيا :سوزان/أ
  دا ما مينعش اىن اسيبها احيانابالعافية بس 

يا مدام مىن ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية :هاىن/د
 .... زى احلزمة املربوطة اللى بتتفرفط  دا ما مينعش اىنبس 

ال ياعم دا أنا المم نفسى: يا دآتور حييى :مىن/أ
 ساعات حتصل حاجات انا مش مينعش اىنبس دا مابالعافية 

 مسئولة عنها، يعىن بتطلع آده غصب عىن

أستاذ فوزى ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية :حييى/د
 احتمل بس دا ما مينعش اىن انا اللى عامل آده والزم

 املسئولية، وذنىب على جنىب

عزيزى املشاهد ال ياعم دا أنا المم نفسى :فوزى/ا
بس دا ما مينعش اىن ادور على حقوقى شوية واسيببالعافية 
 نفسى شوية

 املناقشة

فيه حاجة ىف اللعبة دى حمّيراىن شوية، حد حيب يغري ىف :حييى
 الفاظها 

 " إىن"انا نفسى اشيل : فوزى/أ

ما علينا، هو انا اختضيت أوال من حكاية) معقول: (حييى/د
 تناقض شوية ىفإن فيه) خيل إىل(المم نفسى، بس دا ما مينعش 

 .اللعبة

 ) باين(التناقض اللى فيها مش : هاىن/د

حكاية) يا دآتور هاىن( بس انت قلت آالم مهم جدا :حييى/د
نفس الكالم اللى) قريب من(، أظن "زى احلزمة اللى بتتفرفط"

إمنا حكاية". بيطلع غصب عىن"، مش آده قولىت "مىن"قالته 
 الظاهر إحنا مسئولنيمسئولة ومش مسئول دى عايزة توضيح،

عن اللى بيطلع، وعن السيبان، وعن اللم، مادام أنا المم
مش من حقى: نفسى، يبقى انا مسؤل عن آده، آنت هاآمل

 ). بس بالش(اشتكى 

هو ممكن فيه حد يستفز اللى قدامه حبيث خيليه غصب: مىن/ أ
 عنه يطّلع حاجات ىف مواقف معينة 

صب عنه، بيبقى مسئول عنبرضه حىت وهو بيطلع غ: حييى/د
 اللى طلع منه 

  بيبقى خالص خرج عن شعوره؟ وال: ... مىن/ أ

السيبان مسئولية، واللمه:  أل آلها مسئولية:حييى/ د
مسئولية، أنا بيتهيأ ىل هو ده اللي عاوزين نوصله للناس

على فكرة أنا ماباوصلش حاجة للناس، الربنامج ده. ونفسنا
ا مش بنوصل حاجة للناس بنوصل حاجةبيختلف يف آده، إحن

لينا، ومن خالل ما بنكون صادقني، واحلمد هللا األمور مشيت برتوح 
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الناس على طول القطني، أنا أظن حكاية المم نفس بالعافية
واختالف االستجابات بتقول إن اللمة املطلقة مستحيلة، وإن
فيه حاجة هاتفرفط مين هاتفرفط مىن، وإذا انفرطت برضه أنا

 ىف نفسى إن اللمة زيادة عن اللزوممسئول، وآمان أآتشف
 .مسئوليىت

  ...........أنا رأيي إن هو مش حق من احلقوق: فوزى/ أ

 املناقشة العامة

بشكل عام أشعر اآلن أن هذه اللعبة مل تضف جديدا إىل ما
ذآرناه ىف األلعاب السابقة، اللهم إال شرحا ثانويا للمأمول

"غصبا عىن"، مسألة من توظيف الربنامج لتعميق املسئولية
شاعت ىف جمتمعنا بشكل آاد يصبح وبائيا، حىت ان من يتهمنا
باللجوء طول الوقت لتفسري األزمات، والسلبيات وبأهنا من

ميكن أن يربط ذلك) ما يسمى بالتفكري التآمرى(فعل فاعل 
 ".غصبا عنا"بشيوع االعتذار حبكاية 

 فردا فردا: التعقيب

 سوزان
و حكيمة، وخمتارة ىف توقيت وجرعةمازالت سوزان تبد

 السماح بالسيبان

 مىن
تبدو هنا أآثر تربيرا الحتمال السيبان االضطرارى، األمر

 .الذى ال ميكن اجلزم به على أنه أضطرارى

 هاىن. د
هاىن هنا من مهنته نسبيا حيث تشري إجابته إىل. ختلص د

دوحجم احلزمة الىت يربطها برباط بقدر ما يستطيع، لكن يب
أن الرباط ليس آافيا، ترى هل الذى خيلخل إحكام الرباط هو

 ممارسته املتزايدة للطب النفسى، وما يفعله املرضى بنا؟

 فوزى
مازال فوزى حيسبها حبرصه الواضح، وهو هنا يربط حبثه عن
حقوقه بالتحكم، ىف حني يربط السماح بالسيبان بعكس ذلك،

:فهو مازال آما هووآأنه مازال يقاوم حّقه ىف السيبان 
 .مدافعًا مِحقًّا طيبا طول األلعاب العشرة

 حييى. د
رمبا يشري إىل فعل" اللى عامل آده"حييى بأنه . اعرتاف د

اإلرادة الواعية أآثر فأآثر رمبا من موقع مهنته، أو عمره،
 .أو إدراته للحلقة، أو آل ذلك

*** 
 :اللعبة الثامنة

 ......قبل ما أسيب ماهو برضهالزم أعرف أنا فني، وأنت مني، 
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يا استاذ فوزى الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل :هاىن/ د
 برضه إنت شايفين وأنا باسيبما أسيب ماهو 

يا مدام سوزان الزم أعرف أنا فني وأنِت مني قبل :فوزى/ أ
برضه السيبان ده عاوز حسابات، الزم يبقىما أسيب ماهو 

 فيه حسابات

 وانت مني قبل مايا مىن الزم أعرف أنا فني :سوزان/ أ
 .برضه احلرص واجبأسيب ماهو 

يا دآتور حييى الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل ما :مىن/ أ
 .برضه تتحملين يف السيبانأسيب ماهو 

 عزيزى املشاهد الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل:حييى/ د
 .ما أسيب ماهو برضه إيش ّضمّنى بصحيح

 املناقشة

ة طالقة أو تفصيل على هذه بأي مل يعلق املشارآون
اللعبة، مثلما حدث ىف اللعبات التسع السابقة فكان علينا

 :أن نناقش هذه اللعبة مباشرة على الوجه التاىل

 املناقشة العامة

بدا ىل أن هذه اللعبة األخرية هى مبثابة التكملة للعبة
وأيضًا" لو عارف إن حد حايستحملىن ميكن اسيب نفسى"الثانية 

اإلضافة الىت". سيب أنت األول وانا ساعتها" السادسة اللعبة
أن مساحى بالسيبان: تضيفها هذه اللعبة هنا رمبا تشري إىل

أمام آخر ال يكفى فيه أن أطمئن إىل أن هذا اآلخر قادر على
 أن أعرف مْن هذا-أيضًا–حتمل نتيجة سيباىن، وإمنا قد يلزم 

إن آان ميكن أن يتحملىناآلخر، حىت أستطيع أن أشارك ىف تقدير 
 فهذه جديدة فعًال، ألهنا تربط"أنا فني"أم ال، أما حكاية 

 وقد تذآرت اآلن، ورمبا وأنا أعّدباملكان، واالالسماح 
اللعبة تلك العادة اللطيفة الىت يعملها بعضنا وهو ىف
احلمام حني يسمح لنفسه أحيانًا بالغناء لنفسه بصوت مرتفع،

 أن ميارسه خارج احلمام، وآأن-عادة- يقدراألمر الذى ال
التعرى ولو من املالبس بعض الوقت ىف مكان مغلق، قد يسمح

"أنا فني"وآذلك . لنا مبا ال نستطيع أن منارسه ىف مكان آخر
ورمبا الوقت الذى يسمح" احمليط"و " اال"هنا قد تشمل أيضًا 

 .بذلك

 التعليق فردا فردا

 هاىن
هذا اآلخر" من هو"هاىن وحرصه أن يعرف . بدا أن حتفظ د 

الذى سيسيب نفسه أمامه، هو بسبب أن هذا اآلخر سوف يكون
 "شايفىن.... ماهو برضه "موضع سره، 

 فوزى
 .مازال فوزى أآثر أفراد اموعة حسابات وحتسبات 
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 سوزان
مل تضف سوزان إال ما آررْته سابقًا، وهو ما أّآد حتفظها 

 ".ماهو برضه احلرص واجب"اهلادئ 

 مىن
أهنا توجه آالمها إىل الطبيب املسئول، وأيضًا" مىن" تنس مل 

يتحملهاهو املسئول عن إدارة احللقة، فهى تذآره بواجبه أن 
 .إذا ما سابت نفسها

 حييى/ د
مل خيتلف موقعه وحرصه عن اللعبات السابقة، فهو مازال 

 . يطلب ضمانات أآثر فأآثر- برغم موقفه هذا، أو بسببه–

 )من التسجيل(لى العشر لعبات تعقيب ختامى ع

 إحنا آده لعبنا عشر لعبات وأنا فعًال مش عاوز:حييى/ د
بس فعال أنا مطمئن ومبسوط، آّتر خريآم ان. أقول شاآر تاني

إحنا دخلنا يف منطقه فيها آالم آتري. انتم سيبتوا نفسكم
وشعارات آترية وادعاءات آترية، ودائمًا نتصور إن القهر من

زى ما( من الداخل، أتارى الرقيب جوانا حمرتم اخلارج مش
، فاللي عاوز يشتغل ىف احلرية بصحيح أظن مافيش داعي)شفنا

حيط آل حاجة بره، القضية حقيقية وداخلية قبل ما تبقى
خارجية، ياريت آل واحد يكون طلع حباجة جديدة وصلته من
العشر لعبات على بعضها، نبلغها لنفسنا وبعدين ميكن تصل

 من آل اللى عملناه .... ىل املشاهد ا

يعين أنا من العشر لعبات وصلين إني إحتملت: هاني/ د
اللعبه فيها حاجتني داميا آنت باحس. االختالف يف آل لعبة 

وأنا باقول إىن بامحل حاجتني، زى ما يكون دماغي إخترقت،
وانا بعمل احلاجتني دول، يعين باقول حاجة، وباستحمل نقيضها

 .يا يعينجوا

حيب يعلق على العشر لعبات على) تاىن( حد :حييى/ د
 بعضها؟

 واحدة أحبها، الزم أبتدي  يعين انا الزم:مىن/ أ
باملبادرة إن أسيب هلا يف العالقة مابيين وما بينها، علشان
أمسح بالعالقه تكون ما بينا آويسة جدًا، حتقق الغرض إن

 .الواحد يعرف يسيب نفسه مع بعضنا

امللخص اللي أنا حسيته من العشر لعبات إن: سوزان/ أ
أنا أو اإلنسان الزم نبتدي من جوه أن انا أنساب. اإلنسان 

اعطى لألخروبعدين لنفسى من جوه لربه، أو أعطي احلريه 
 وبكده ممكن العالقة تصري ىفالفرصة إن هو آمان ينساب وينفتح

 .جو صحيح

 خامتة

رًا لتحملك مشارآتنا هذهشك..  عزيزى املشاهد :حييى/ د
 املخاطرة احملسوبة، أرجو أن نكون قد جنحنا ىف أن نعرى نفسنا 
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آما أرجو أن يكون قد بلغتك اخلطورة املناسبة، آلما أمكن، 
واحد حيدد املساحة والتلقائية ويعرف إن من حقه يسيب، وإن
مسئوليته إنه يتحمل نتائج اللى طلع، وإنه عليه برضه

 .مسؤلية عدم السيبان

 عزيزى–أنا هاقول العشر العاب تاىن وباعزم عليك  
 أنك تلعبها مع أصحابك ،مع أسرتك، -) والزائر(املشاهد 

 )حسب ما تقدر(مع نفسك ىف املراية، 

 ..... ميكن ..نفسي دانا لو سبت .. ياخرب : اللعبة األوىل

لو عارف إن حد هيستحملين، ميكن أقدر: اللعبة الثانية
 . .......وساعتها .. نفسيأسيب 

  ...ده أنا حىت.. أسيب نفسي بتاع أيه: اللعبة الثالثة

 .....أنا ممكن إني .. سيبان بسيبان : اللعبة الرابعة

حىت يف احللـم، أنا مبقدرش أسيب نفسي: اللعبة اخلامسة
 .......حلسن ... لى راحتها ع

 .......وانا ساعتها سيب انت االول ، : اللعبة السادسة

 ...ملا اعرف اىن انا مش ممكن اسيب نفسى إال : اللعبة السابعة

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

ال ياعم دا أنا المم نفسى بالعافية بس: اللعبة التاسعة
 .......دا ما مينعش اىن 

الزم أعرف أنا فني وأنت مني قبل ما: اللعبة العاشرة 
 ......أسيب ماهو برضه

**** 
وإىل لعبة تالية نرجو أن نصقل املنهج أآثر فأآثر،

 باحملاولة واملراجعة،

 .نقدًا وتوجيهًا واقرتاحاِت: وىف انتظار مشارآتكم دائما 

حييى، ليس.  هذا التعقيب اخلتامى، آما ىف غريه من آالم د-
بالضرورة هو التسجيل احلرىف، نظرًا الختالف وسيلة توصيل
الرسالة املراد توصيلها، فاألمر خيتلف من الشفاهية

دف واملعىنللكتابة، لكننا حرصنا دائما على االلتزام باهل
 .طول الوقت
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