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 אאאא−89

 "أنا واحد وال آتري"
ف علـى الفـصام بـدأنا باعرتافنـاوحنن نتقدم حنو التعـر    

بالتعدد الطبيعى ىف ترآيب النفس البشرية، وقد  وجـدت مـن
املناسب أن نقدم ذلك أيضا من خالل لعبة لعبناها ىف برنـامج

 لتكمل الرؤية الىت عايشناها من خـالل العـالج،"سر اللعبة "
يا خرب، دانا لـو اجتننـت، (2/10/2007يومية  النفسى اجلمعى   

 ..)ميكن 

عكس ما فعلنا ىف(سوف نقدم اخلمس لعبات األوىل ىف البداية        
 أن ميارسها مـع–الزائر  /، راجني من القارئ   )املرات السابقة 

 .نفسه بسرعة قبل أن يقرأ االستجابات واملناقشة والتعليق

-14يومية  لتطبيق تفصيال ميكن الرجوع إليها ىف       الفكرة وا 
  ).لعبة اخلوف (9

وأن تكملـها.... املطلوب هو أن تكرر اجلملة بصوٍت عاٍل،        
شفاهة، ويا حبذا لو آان معك صديق أو أخ تتبادالن األدوار،

 : تقرأ االستجابات معًامث

هو أنا واحد وال آتري، دانا بيتهيأىل : اللعبة األوىل
 .............................إىن

ساعات الشخص اللى جوايا يبقى : اللعبة الثانية
................................... 

ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد : اللعبة الثالثة
 .......نه ذآريات طفولة، الظاهر إ

طب لو أنا آتري آده، أمال بارفض : اللعبة الرابعة
 ........................ليه ميكن 

اللى جوايا بتقوىل ) الراجل(الست : اللعبة اخلامسة
 ...........................الزم 

 : املشارآون
 "أخصائية نفسية"فوزية : األستاذة
 "طبيب"مروان : الدآتور
 "آيل وزارة التأمينات سابقاو"رجاء : األستاذة
 "حمامى"يوسف : واألستاذ

 )وميكن مشاهدهتا مباشرة هنا(   اآلن نعرض االستجابات واملناقشة
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هو أنا واحد وال آتري، دانا بيتهيأىل: اللعبة األوىل
 ..........إىن

 اللعب 
احد وال آتري، دانا يا دآتور مروان هو أنا و:يوسف.أ

 "مخسة ستة مع بعض" بيتهيأىل إىن
 يا دآتور حييى هو أنا واحد وال آتري، دانا:مروان.د

 "قوم حباله جوايا"بيتهيأىل إىن  
 يا أستاذة فوزية هو أنا واحد وال آتري، دانا:حييى.د

 "زمحة قوى"بيتهيأىل إىن 
 يا مدام رجاء هو أنا واحد وال آتري، دانا:فوزية. م

 "عامل بأآمله"بيتهيأىل إىن 
 عزيزى املشاهد هو أنا واحد وال آتري، دانا:رجاء. أ

 "عدة اشخاص مع بعض"بيتهيأىل إىن 
  عاوز اقول تاىن واحدة آمان :يوسف.أ

 هو أنا واحد وال آتري، دانا بيتهيأىل إىن:يا مدام فوزية
 "زمحة لدرجة مافيش حاجه طلعت، آله بيتخانق مع بعض جوه"

 :ناقشه باختصارامل
  النهارده الظاهر إن احنا ىف منطقة مستحمله:حييى.د

 .احلرآة، حد وصله حاجة؟
 أنا تقريبًا آنت خايفه أوى وأنا باتكلم:فوزية. م

 تقريبًا آنت شايفه الزمحه اللى جوايا
 أنا إطمئنيت شويه ملا القيت املسألة مش بعيدة،:يوسف.أ

ت خايف أطلع شاذ لوحدىآنت خايف حلسن تكون بعيدة أنا آن
 .طلع فيه ونص

إىن أستاذ ىف اجلامعة، واملفروض يوسف.أملفروض يا ا: حييى.د
مع هنار مع العيانني، ما آنتش أن القضية دى قضيىت ليل

 متصور إهنا هبذا الوضوح عند األشخاص والناس العاديني
  أنا حاسيت بالزمحه جوايا وأنا باتكلم:مروان.د

  فعًال؟:حييى.د

  فعًال وأنا بتكلم:مروان.د

 التعقيب احلاىل 
نالحظ أن اللعبة آانت تبدأ بسؤال احتماىل، أو )1(

باألحرى بتساؤل حمرك، مث ينساب النص مسبوقا بـ
رمبا آانت هذه الطريقة هى الىت سهلت قبول". بيتهيأىل"

 التعدد هبذه السهولة، 

، وهل هم"آتري"رمبا  أيضا ساهم عدم حتديد هؤالء الـ )2(
،"آتري"خصوص أم ذوات أم مستويات وعى أم أفكار، جمرد ش

رمبا آان لذلك فضل هذا االنسياب اخلاىل من الوصاية
  .العقالنية والتنظري املسبق
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 ساعات الشخص اللى جوايا يبقى : اللعبة الثانية
 اللعب 

يا مدام فوزية ساعات الشخص اللى جوايا يبقـى: رجاء.أ
 "نفسه يتكلم آالم مش صحيح الميثل الواقع"

يا أستاذ يوسف ساعات الشخص اللى جوايا يبقى: وزيةف.م
 "نفسه إىن أنا ما أنساهوش"

يا دآتور حييى ساعات الشخص اللى جوايـا يبقـى: يوسف.أ
 "نفسه يزحزحىن ويقوىل إوعى إنت وأنا أعيش بدالك"

يا دآتور مروان ساعات الشخص اللى جوايا يبقـى: حييى.د
 "ىل بداىلنفسه يقوىل إتلهى على عينك وهو يتو"

نفـسه يقعـدىن"ساعات الشخص اللى جوايا يبقى      : مروان.د
 "على جنب ويطلع هو مكاىن

 املناقشه باختصار
  آه وصلىن حاجة وخالص:فوزية.م

 )قاعدة من حق املشارك أن يعلن ذلك، دون ذآر ما وصله(
  أنا وصلىن صدق مروان قوى، وإهنا مشكله حقيقية:يوسف.أ

 دى مشكلة أنا وصلىن إن عن:رجاء.أ

يكمل هـو" هو" أنا وصلىن حاجه غريبة ملا قلت إن         :حييى.د
يعرف حاجه علشان يكمل هايكمل هاينيل إيه، يعىن أتلهى على

 عيىن أنا وأآمل
 بس فيه اتفاق، إجابىت قريبة من إجابة مروان،:يوسف. أ

 وقريبة من إجابة حضرتك شوية 
 منطقـهما هو دا دليل على ان احنا بنتحـرك ىف         : حييى. د

مش بنمارسها ىف احلياة العادية، )من بعضنا مع إننا   ( قريبة
 .حانشوف! يا ترى ليه

 التعقيب احلاىل 
نالحظ أن ثالثة من احلضور اآتشفوا أن من بداخلهم )1(

يريد أن حيل حملهم، ومل يبد ىف التعقيب البـعدى أم
 .معرتضون، أو أم يقاومون ذلك، أو حىت خيافون منه

ء آشفت عن أن ذاك الذى بداخلها هو  أقرب إىل أن رجا. م )2(
، لكن من الذى حيكم "مش صحيح"يتكلم آالم "يكون طفال مشاآسا 
) رجاء. م(، أظن أن الشخص الظاهر "مش صحيح"على آالمه  بأنه 

 ".مش صحيح"هو الذى قرر أن آالم من بالداخل ميكن أن يكون 

ازاتنالحظ أن قوة الكيان الداخلى ال تعوقها إجن )3(
إتلهى على"حييى آان .الكيان اخلارجى، فما جاء ىف تعبري د

، وهو أآثر صراحة من تعبري آل من يوسف ومروان،"عينك
")يطلع مكاىن"، " يعيش بداىل("اللذان أعلنا نفس امليل 

حييى أدخل الكيان الظاهرى. مث إن الكيان الداخلى عند د
هو أمر ميكن، وآأن ظهور الداخل آبديل  قادر "جوه"إىل 

 "أن حيدث بعد ذلك تلقائيا
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ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد ذآريات: اللعبة الثالثة
 .....طفولة، الظاهر إنه

 اللعب 
يا دآتور حييى ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: مروان.د

 "عايز يطلع لربه"ذآريات طفولة، الظاهر إنه 
يا أستاذة رجاء ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: حييى.د

حقيقه واقعه زى ما أنا قاعد"ت طفوله، الظاهر إنه ذآريا
 "قدامك دلوقىت 

يا أستاذ يوسف ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: رجاء.أ
 .فعًال" حقيقه واقعه"ذآريات طفوله، الظاهر إنه 

يا مدام فوزية  ميكن الطفل اللى جوايا مش: يوسف.أ
 "هو أنا"جمرد، ذآريات طفوله، الظاهر إنه 

عزيزى املشاهد ميكن الطفل اللى جوايا مش جمرد،: ةفوزي.م
عايش معايا وبيتهيأ ىل باحبه"ذآريات طفوله، الظاهر إنه 

 "آمان

 املناقشه باختصار
متهيأ ىل بعد ما قلت اللعبه دية، متونسة: فوزية. م

حباجة جواية طفل إيه هو ماعرفش، حاجة آده مصاحباىن وأنا
 مصاحباها

حاسة إن الطفولة ما بعدتش عنهابالنسبة ىل : رجاء.أ
 مازلت طفلة لزماىن

 إحنا داميًا نقول ملا آنت طفل، طلب آما أنت لسه:حييى. د
طفل، وبعدين جمتمعنا وحياتنا مش مديه فرصه هلذا الطفل

 ).مش ّملا آنت(املوجود االن 

 التعقيب احلاىل 

أهنا ذآريات) أو نتصور(نالحظ إقرار جتسيد ما ندعى ) 1 (
 "هنا واآلن"شخوص حية ىف 

أقرا أهنا)  حييى(السيدة رجاء والطبيب املسؤول ) 2(
، مع استبعاد اإلحياء مبالحظة أن السيدة"حقيقة واقعة"

"شافت"، مث عقبت بعد اللعبة بـأهنا "فعال"رجاء أضافت 
 .أهنا مل تبعد عن الطفولة

السيدة فوزية جتاوزت اإلقرار بأهنا حقيقة، إىل) 3(
ف ليس فقط بأنه آائن حى، ولكن أيضا بأهنا حتبهاالعرتا

"بيتهيأ ىل"وتقبله، يزيد من قبول رؤيتها أهنا تقول 
 .والجتزم

يوسف أن طفله الداخلى ليس. ىف نفس االجتاه يقر أ) 4(
 ".أنا: "فقط موجودا، بل هو ذاته نفسه

مروان، فإن اإلقرار بوجود هذا الطفل. أما د) 5(
رتاف إىل التقاط رغبة التحريك واإلعالنالداخلى جتاوز االع

 .واخلروج إىل ظاهرالشعور والفاعلية اآلن وليس بعد
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طب لو أنا آتري آده، أمال بارفض ليه : اللعبة الرابعة
 ........ميكن

 :اللعب
يا أستاذ يوسف طب لو أنـا آـتري آـده، أمـال: مروان.د

 "لو سيبت اللى جوايا يشارآىن هاسرتيح"بارفض ليه ميكن 
رجاء طب لو أنـا آـتري آـده، أمـاليا أستاذة   : يوسف.أ

 "خايف لو طلع تبقى مشكلة"بارفض ليه ميكن 
يا مدام فوزية  طب لو أنـا آـتري آـده، أمـال: رجاء.أ

 "لو طلع أخجل منه مثًال"بارفض ليه ميكن 
يا دآتور حييى طب لـو أنـا آـتري آـده، أمـال: فوزية.أ

 "أخاف من اللى قدامى مايشوفنيش آويس"بارفض ليه ميكن 
عزيزى املشاهد طب لو أنا آتري آده، أمال بـارفض: حييى.د

 "جبان"ليه ميكن 
 املناقشة باختصار

 أنا اسرتحيت: مروان.د
 أنا عْكُسْه، أنا حاسيت إىن متأمله: فوزية.م

الراحه واالمل، بس األمل: أنا احلقيقه عندى االثنني   : يوسف.أ
 أغلب

 : التعقيب احلاىل

هو ممكن وال) بكثرته(داخل نالحظ أن االعرتاف بال) 1 (
بدون حتليل نفسى وال(حيتاج لتحديد هذا الداخل تفصيال 

 )حيزنون

ترتب على احتمال هذا االعرتاف مشاعر خمتلفة تراوحت) 2(
واخلوف من املشاآل) حييى. د(واجلنب )  رجاء. م(اخلجل " بني 

 ).يوسف.أ(

مروان بدا وآأنه يريد أن يريح هذا الذى. لكن د) 3(
بالداخل، وأن االعرتاف حبقه هو السبيل إىل ذلك، مل يقتصر
ىف(ذلك على إراحة من بالداخل باالعرتاف به، بل إنه أقر 

 . أنه شخصيا قد شعر بالراحة بعد اللعبة) التعقيب

فوزية فقد تبينْت أهنا متأملة، وىف اللعبة. أما م) 4(
أنبدأت خوفها ليس من جانبها أساسا، فقد حددت احتمال 

خوفها يأتى من رؤية اآلخرين هلذا الداخل، سواء آانت
 .رؤية خاطئة، أو رافضة، أو جزئية

 ....اللى جوايا بتقوىل الزم) الرجل(الست : اللعبة اخلامسة
 اللعب
 "تفتكرىن"يا مدام فوزية الست اللى جوايا بتقوىل الزم : مروان.د 
ىلاللى جوايا بيقو) الراجل(يا مدام رجاء : فوزية. م
 "تعيشى"الزم 
اللى جوايا بيقوىل) الراجل(يا أستاذ يوسف : رجاء.أ
 "تفتكرىن داميا"الزم 
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يا دآتور حييى الست اللى جوايا بتقوىل الزم: يوسف.أ
 "تديىن حقى"

هتمد"عزيزى املشاهد الست اللى جوايا بتقوىل الزم : حييى.د
 " مرة100شويه الىن أحلى منك 

 املناقشه باختصار
 سنا إيه؟ احنا بنعمل ىف نف:حييى. د

  مش عارف ليه طلعت ىف دماغ حضرتك ليه:يوسف.أ

 أعتقد إنه آتاب مفتوح عمالني نتشقلب آده مـن:فوزية.م
 فوق لتحت  

 داحنا آده بنثبت نظريه بأآملها، إن آل راجـل:حييى. د
جواه ست وآل ست جواها راجل، دا مـش بـس آـده، دا الـوعى

أسـم الـنىبقولك  الشعىب بيقر هذه احلقيقه ملا الواحد بيقع ي       
، دىحارسك وضامنك، وقعت على أختك اللى حتت االرض أحسن منك         

هلا أساس علمى ألن بيحصل عند الوقعة حـىت لـو أرجتـاج بـسيط
ساعات ربع ثانية فاالرجتاج البسيط ده ساعات يـسمح اىل جـوه
يطلع غصنب عنك، فيحصل خلبطه، فـالوعى الـشعىب بيطبطـب علـى

وقعت على اختك حتت: بقوله) املوافقةيوقع ب (اللى جوه وميضى    
 االرض يعىن حتت الوعى الظاهر 

"قـرين "لكـن قلبـها     (يونج قاهلا والوعى الـشعىب قاهلـا        
 )  ، وآالم من ده"جان"و

  وصلىن أىن فيه حاجات  ماآنتش بافكر فيها قبل آده :رجاء.أ

  أنا أظن إىن صاحبت الست اللى جوايا شويه :يوسف.أ

 التعقيب احلاىل 

ما زالت إشكالة الصراع احلقيقى بشأن التمييز الذآورى
متثل حتديا علميا وسياسيا وتطوريا يستحق مواصلة العمل فيه
من أآثر من جانب، لذلك أفضل أن أتناول استجابات املتطوعني

 : ىف هذه اللعبة اخلامسة بتفصيل واحدا واحدا

أحسن االستماع إىل الست اللى جواه وهى: مروان.  د-1
فنشعر معه أن البداية هى تذّآـر". الزم تفتكرىن"تقول 

هى مل تطلب الظهور، مل تطلب حقوقا، مل تطلب. أهنا موجودة
إن الرجل حني يتذآر هذه احلقيقة البسيطة. أن حتل حمله

البد أن يشعر أنه أمجل وأآمل، ورمبا ساعده) الواقعية(
د أنذلك على الرتاجع عن غبائه الذآورى املغرتب، جمر

يتذآر أنه ليس هو إال هبا، يقربه من نفسه، ومن مث من
 . عدل حمتمل، واحرتام واجب

فوزية ىف اللعبات السابقة.  التصاحل الذى بدا من م-2
"أال تنساه"اهلادئة " إللى جواها"من حيث مطالبة الشخص 

أو حني تقر) نفسه ما انساهوش، اللعبة الثانية("
يش معايا وبيتهيأىل إىنعا" عالقتها بطفلها وأنه 

، هذا التصاحل  يتأآد هنا أيضا بشأن عالقتها مع"باحبه
ىف هذه اللعبة األخرية يأتى". الراجل اللى جواها"

 الرجل الذى بداخل هذه . التصاحل من الداخل للخارج
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،)ييقول الزم تعيشى" (أن تعيش"السيدة هو الذى يدفعها 
)ىآما الح آلخرين ىف لعبات أخر(ال أن يعيش هو بدال منها 

، وإمناآأننا نتعلم من ذلك أن التصاحل ليس استبداال. 
تعيش األنثى أعمق أنوثة وأقوى حضورا بالرجل الذى ىف

إن االعرتاف. داخلها لتكون هى هى به، ال ليحل حملها
بالضد ال حيقق الضد، ولكنه ميأل الفراغ الذى لو مل ميأل

 .لعاش أى منهما فارغا من بقيته الىت تكمله

جابة السيدة رجاء تبدو ىف نفس االجتاه، وإن مشلت است-3
،)الزم تفتكرىن(مروان، . أيضا االتفاق مع استجابة د

الكيان. مل تبد ىل ثانوية" داميًا"إضافة . والسيدة فوزية
يستعمل) إآسسوار(ليس تزيـّـنا ) الذآورى هنا(الداخلى 

بعض الوقت، أو ىف املناسبات الىت تستدعى صفات ذآورية،
)وبالعكس(وإمنا هو يشري إىل أن حضور الذآورة ىف األنوثة 

، والتذآر"باالعرتاف"هو تكامل سلس، حىت لو بدأ احلضور 
 . آخطوة مبدئية

يوسف أعلنْت معامل بداية موقف ثورى، إال.  استجابة أ-4
أن الثورة احلقيقية هى الىت تنتزع احلق، ال تستأذن ىف

إذا. ى حال هى بداية طيبة على أ".الزم تديىن حقى"طلبه 
،"يفتكرها"مروان رضيت مبجرد أن . آانت الست داخل د
يوسف تطالب حبقها، وال ترضى مبجرد. فالِست الىت بداخل أ

 . التذآر

حييى حبضور واثق، تأمره أو.   ظهرت الست من داخل د-5
،  البداية تشري آيف أن ظاهر هذا"أن يهمد شوية"تنصحه 
لن"ملاذا؟ رمبا ألنه يتصور أنه لو مهد ، "اليهمد"الرجل 
فمن هو؟ لن يكون من؟ لن يكون هذا الرجل". هو"يكون 

آأنه خياف. املبادر املالِحق الذى ال يكف عن اإلجناز واحلرآة
آما يتصورها،" الست إللى جواه"أن يهمد فتقفز منه 

رمبا يتصور أهنا نقيض املبادأة واإلجناز واللهاث وقلة
ليس) إللى جواه(للعبة هنا مسحت  هلذه الست ا. اهلمدان

فقط أن تنصحه، أو تأمره، ولكن أن تبيـّن له أهنا ليست
آما يتصور، وأهنا أوىل به، وأنه حني يهمد سوف يصبح أحلى

 " مرة100أحلى منه "هبا ألهنا 

 تعقيب جامع
،"ثنائية الوجود البشرى بني الذآر واألنثى"إن هذه القضية 

 لعبة عابرة، وبشكل تلقائى، مع جمموعة من خمتلفقد تعرت ىف" 
األعمار، ومن اجلنسني، ومن خمتلف التخصصات، تعرت  دون تنظري مسبق
أو حماضرة تلقينية، أو حتليل نفسى معقد، هذه القضية تبدو من

صحيح أن التكامل من خالهلا هو أمر. بديهيات الوجود البشرى
 والنساء حسب الربجمةبعيد حاليا عن متناول آل من الرجال

االجتماعية املمتدة من تاريخ قهر قدمي، والىت تتعرض هلا املرأة ا
لتعميق الفروق الظاهرة، لتصبح هى غاية املراد ومربر التمييز،

إن هذه اللعبة على اختصارها. وليست بداية االنطالق إىل التكامل
ةوتواضعها تضعنا أمام قضية أساسية حياول العلم واملمارس

 .والنقد واإلبداع عرب العامل أن يتجاوزوها
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 البشرى   النمو   مسار على    املرأة   وتطور   اإلبداع

ىف   نشر  "االنسان   وتطور   املرأة   حترير"  بعنوان ىف فرض قدمي 
 اجمللة   عدد   واجلنائية   االجتماعية   لعلومل القومى    املرآز   جملة 
، قدم الكاتب مداخلة شرح1975  سبتمرب   عدد   عشر ىف  الثاىن  

 اخلاصة   املفاهيم   تعريف   إعادة   من   البد فيها آيف أنه  
 للمرأة والرجل، وأن مسألة األنوثة والذآورة هى والعامة 

ية تطور آل منهما، ولكنهاذات أمهية من حيث حتديد نقطة بدا
ليست تفرقة متيزية هنائية، وال هى تصنيف ساآن، آما أهنا

إن  تعميق الفروق. ليست مربر ألى  متييز نوعى ألى من الطرفني
ىف بداية مسرية النمو،  مع اختالف املسار، جدير بأن يسمح

بدأ. للرجل أن يصاحل أنوثته ويتكامل هبا، وللمرأة آذلك
Winnicot  قدمه الكاتب أنذاك من مقولة وينيك الفرض الذى

 لتنطلق إىل To be املرآة تبدأ من فعل الكينونة بأن
التكامل وهى تتحقق بتعميق آينونتها الىت ينطلق منها

  أما الرجل فيبدأ باحلرآة القلقة من الفعلTo Doالفعل 
To do ليتحقق من خالل استيعابه إجنازه حىت ال يظل خارجا 

، الرجل يتكاملTo Beفيزيده ذآورة منفصلة غبية ، عنه 
، ال ليزداد به إجنازاTo be" ليكون"إذا امتأل بإجنازه 

 . خارجا عنه

،)1976(انطالقا من فرض وينيكوت بينت أطروحة الكاتب 
يتكامل منوا بإبداع   آائن   أنه   هو   اإلنسان   مييز   ما   أن أهم
)الذى يبدو نقيض ظاهره  ( االنسان   داخل   آان   وآلما ذاته، 

 . مبدعا   اإلنسان   آان   الظاهر،   ىف وعيه   التناول إىل    أقرب 
نافذة للتحرك بني الداخل   اإلدراك   مسامية   آانت   وآلما

 لديه   الفعل   مرونة   آانت   ، وآلما مبدعا   االنسان   آان   واخلارج 
 باملعىن التطورى للنمو البشرى آما مبدعا    آان   طواعية   أآثر 

   .ذآرنا

يبدو أن هذه اللعبة اخلامسة آما قدمناها قد تسهم ىف
إثبات هذا الفرض، مع اتساع مفهوم اإلبداع ليشمل النمو

أقرب وأآثر  ىف اللعبة بدت  الذاتى للشخص العادى، فاملرأة 
   آذلك .  معه   تصاحلها و داخلها ىف    الرجل   من   باقرتاهبا   تكامال
 املرأة   من   اعرتف واقرتب    حني   أآثر امتالء بنفسه    الرجل بدا 

  . اهلدف   لنفس   رمبا  ..  داخله ىف  

 :وقفة ودعوة

نتوقف هنا ونؤجل قراءة اخلمس ألعاب الباقية من احللقة
، مع نفس األشخاص، لكنىن"أنا واحد وال آتري"ىف نفس املوضوع 

أطمع ىف حتقيق ما فشلت فيه أثناء النشر السرى ىف الصحيفة
 .هنا) القراء(اليومية القومية، أطمع أن يستجيب الزوار 

حملاولة اإلجابة على اخلمس األلعاب األوىل الىت وردت ىف: أوًال
وأن يتفضلوا بإرساهلا مع ما شاؤوا) آتابة(هذه اليومية 

 )سطرين أو ثالثة(من تعريف بأنفسهم 

 أن حياولوا اإلجابة على اخلمس لعبات الىت مل : ثانيا
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ننشرها بعد تكملة هلذه احللقة، لعلنا نستطيع أن نستفيد
أى(من إجاباهتم حتديثًا ملا سبق نشره بالنسبة للجزء الثاىن 

 )... 10 إىل 6اخلمس ألعاب من 

 وإليكم لعبات

  والدعوة عامة

 : وياحبذا االستجابة للخمس ألعاب األوىل أيضا

 : ة الباقيةاأللعاب الست
طيب لو أنا أآثر من واحد؟ يبقى مني        : اللعبة السادسة 

 ..........فينا املسئول أنا شايف 
املسألة مش مسألة صـراع وَال خناقـه،        : اللعبة السابعة 

 .......املسألة إىن لو آثري ميكن 
يكونش الكثري اللى جوانـا هـو اجلـن         : اللعبة الثامنة 

 ....آده بقى اللى بيقولوا بيلبس الناس معىن 
أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأ ىل ممكن       : اللعبة التاسعة 

 ...........................أستفيد بإىن 
أنا نفسى الكثري اللى جوايا : اللعبة العاشرة

 ......يتصاحلوا مع بعض، بس مش على حساب 
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