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عشان آده .. الكالم عن املثالية مافيش أسهل منه،
 ...أنا

 :مقدمة 

ثالية قيمة خيتلط فيها املوقف األخالقى مع املوقف قيمة امل 
الفلسفى مع املوقف الرومانسى مع املوقف النفسى، وختتلف 

عالقتها بالواقع . فيها اآلراء والتصورات ىف خمتلف املواقف
 .وباحللم وبنمط الشخصية عالقة ملتبسة

ىف هذه احللقة، حاولنا آالعادة أن خنترب هذه القيمة بكشف 
 ".عبةسر الل"

األلعاب العشرة ملن شاء أن يلعبها مع نفسه، أو مع آخر، 
 :قبل أن يقرأ االستجابات اليوم، وغدًا آانت آما يلى

 .احللقة موجودة باملوقع ملن أراد أن يشاهدها صوتا وصورة

هذا، وميكنك أن تلعب األلعاب العشرة قبل قراءة  
لنا   تكاالستجابات واملناقشة، آما ميكنك أن ترسل استجابا

لنضمنها ىف بريد اجلمعة بتعليق أو بدون تعليق، حسب 
 .التساهيل

األلعاب العشرة بالعامية املصرية وبالفصحى نقدمها أوال 
 : آما يلى

 أوال بالعامية املصرية

 لدرجة% 100انا احب امشي صح  -1
.................................................. 

 ما انا برضه اقدر.. !! .قال مثايل قال  -2
................................................. 

 دا انا لو.. هوا ينفع الواحد يبقي مثايل وهو جعان  -3
....................................  

 عشان آده انا.. الكالم عن املثالية مافيش أسهل منه  -4
..................................  
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 انا اعترب نفسي..غري آده..طبعا مثايل ونص-5
........................................ 

يا عم اللي تغلب به .. بيضحكوا علينا باملثالية،  -6
 .............. انا شخصيا.. العب به 

 بس يا ْخساره انا.. الود ِودي ابقى مثايل ما حصلش  -7
.................................. 

 انا ممكن.. لو الناس آلهم بقوا مثاليني  -8
..................................................

. 

 امنا انا برضه.. ممكن تسخر مين لو شوفتين مثايل   -9
................................ 

 وآمان  ، الشطاره اني أبقى مثاىل!!مش قوى آده  -10
................................... 

 :ثانيا بالعربية الفصحى

، لدرجة %100  "التصرف الصحيح"  أنا أحب أن أتصرف .1
............................... 

   أنا أيضا أستطيع!! ...!!! قال مثاىل قال ؟ .2
............................................... 

ئع ؟؟؟ أنا وهل ميكن أن يكون أحدنا مثاليا وهو جا .3
 ...................................لو 

، من أجل ذلك أنا ..ما أسهل أن نتكلم عن املثالية .4
......................................... 

، لو األمر ليس آذلك، أنا !! ...طبعا أنا مثاىل ونصف .5
 .....................أعترب نفسى 

عليك أن تلعب مبا !!..املثالية  هم خيدعوننا هبذه .6
 .......يْكِسبك أيا آان، انا شخصيا 

لكن يا .. لو آان األمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له .7
 .........................خسارة أنا 

، ففى هذه احلال ..لو أن الناس صاروا مثاليني فعال .8
 ...........................أنا ميكنىن 

... من اجلائز أن تسخر مىن لو رأيت آم أنا مثاىل  .9
 ........................لكنىن أيضا 

الشطارة أن أآون مثاليا   ،..!!ليس إىل هذا احلد  .10
 ......................، وأيضا ...

 :الضيوف

 حماسب .....   شريف: األستاذ
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 طبيبة مقيمة....فريوز:دآتورة

 صحفية ......     أمل: األستاذة

 حماسبة......   سلوى: األستاذة

  حييى الرخاوى. د :باإلضافة إىل

**** 

 اللعبة األوىل

 .......لدرجة % 100أنا أحب امشى صح 

لدرجة% 100أنا احب أمشى صح , يا مدام أمل  :شريف. أ
  االقرتاب للمثالية

إن أنالدرجة % 100أنا احب أمشى صح , يا فريوز :أمل. أ
 كن آجى على نفسى شوية مم

إىنلدرجة % 100يا سلوى أنا احب أمشى صح  :فريوز. د
 أحيانًا مابتحملش أخطاء اآلخرين الطبيعية

لدرجة% 100أنا احب أمشى صح , يا دآتور حييى :سلوى. أ
 إىن باتصدم آتري جدًا بتصرفات األخرين 

إىنلدرجة % 100أنا احب أمشى صح , عزيزى املشاهد :حييى.د
 شك ىف نفسى إن أنا أحب أمشى صح أ

 )اآلن(املناقشة 

اللعبة مباشرة أن حكاية مائة ىف أمل وسلوى عقبعقبت 
 ". آبرية شوية"، و"مش دقيقة"  املائة هذه

بالنظر إىل أغلب االستجابات جند أن الرغبة ىف املثالية
واردة بقوة، وأن أغلب املشارآني يتصورون أن ما حيول دون

شريفبشكل أو بآخر، " اآلخرون"قا مطلقا هم حتقيقها حتقي
اعرتف بنسبية املسألة فمن غري املعقول أن تكون بنسبة مائة

)هلم(مستعدة أن تتنازل عن حقها  أملباملائة، مث بدا أن 
تصطدم سلوىبعض الشىء لتحقق هذه املثالية، ىف حني أن 

ةتكون مثالي  بعد أن –الىت  فريوز، تقريبا مثل !بتصرفاهتم
هى  –بصفة عامة –ال تتحمل أخطاء اآلخرين، وآأن املسألة  –

ىف أخطاء اآلخرين، ومطالبهم، وليست ىف صعوبة األمر ىف ذاته،
 .وال ىف أننا خملوقات ليست مثالية أصال

حييى آانت خمتلفة بعض الشىء، من حيث بدا أنه. إجابة د
ث علىهو أمر يبع% 100رأى أن جمرد زعم أن املسألة وصلت إىل

 .التساؤل عن حقيقة إمكان ذلك أصال

**** 

 اللعبة الثانية

 .........ما انا برضه أقدر !! .... قاْل مثاىل قاْل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1815
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ما انا برضه!! .... قاْل مثاىل قاْل, يا سلوى  :فريوز.د
 أقول إن أنا مثاليةأقدر 

ما انا برضه!!..... قاْل مثاىل قاْل, يا شريف :سلوى. أ
  الويْهأقول على بأقدر 

ما انا!!...... قاْل مثاىل قاْل, يا دآتور حييى :شريف. أ
  أمسك عليه غلطات آتريبرضه أقدر 

ما انا!!.......... يا مدام أمل قاْل مثاىل قاْل :حييى.د
 أمرع زيه برضه أقدر 

ما انا!!.... قاْل مثاىل قاْل, عزيزى املشاهد :أمل. أ
  أقنعه إنه مش مثاىلبرضه أقدر 

 )اآلن(اقشة املن

لننظر مدى" أنا"  عن ما هو حني توجهت اللعبة بعيدا
قبولنا أن يكون اآلخر مثاليا أو أن يزعم ذلك، آان األمر
أسهل أن نرى من خالل ذلك آم هو بعيد أن يكون أى شخص

الغريب أن ألفاظ اللعبة مل تستبعد أن يعود  .مثاليا
س على شخص آخرعلى املتكلم، ولي) قاْل مثاىل قاْل(الكالم 

دون استثناء-، استجاب اجلميع )بضمري الغائب!! (بالضرورة 
شخصيا" شخصا آخر غريى"باعتبار أن العبارة تصف  -حييى. د

 .هو الذى يزعم تلك املثالية" مثاىل"يزعم أو يعلن أنه 

هو انا"..  سلوىقالت   بالنسبة للتعقيب بعد اللعبة
حنا نصدق إن فيه حداستشعرت بس إن احنا صعب أوى إن إ

 .وتساءلت ملاذا ال نصدقه  مثاىل،

بدا من جممل اإلجابات أنه أسهل علينا أن نزعم أننا
 .لغرينا  مثاليني، ىف حني أننا نستعبد مثل هذا االحتمال

**** 

 اللعبة الثالثة

، دا انا لو.....هوا ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو جعان
....... 

ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو  اهو, يا سلوى :شريف. أ
ما القيتشى األآل حاتنازل عن آلدا انا لو ..... جعان 

 املثالية 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, يا مدام أمل :سلوى. أ
  جعانه أنسى أبويادا انا لو ..... جعان 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, يا دآتور حييى :أمل. أ
 كن لو جربت اجلوع أغيـّر بعض أفكارى ميدا انا ..... جعان 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل, يا دآتورة فريوز :حييى.د
مسعت واحد جعان وبيقول أنادا انا لو ..... وهو جعان 

 مثاىل حاغضب عليه أآرت ما حاغضب على اجلوع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    طوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1816
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هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, عزيزى املشاهد :فريوز.د
 جعت ماضمنش إيه اللى ممكن يطلع مىن دا انا لو ..... جعان 

 )اآلن(املناقشة 

ما"بالتعقيب عقب اللعب أهنا حني قالت  فريوز. بدأت د
، أهنا اآتشفت اهنا، دون"اضمنشى إيه إللى حايطلع مىن

الباقني، وقد لعبت آخرهم، مر هبا احتمال أن اجلوع ميكن أن
السلبيةجيعلها تعمل أشياء إجيابية ، وأن مسألة التصرفات 

اآتشفت أهنا مل أمل. ليست نتيجة للجوع ليست قاعدة مطلقة
ختطر بباهلا مثل هذه الفكرة من قبل، وأهنا حني لعبت شعرت
باحتمال أن تغري أفكارها أو تتغري حتت مثل هذا الظرف، أما

فقد انتبه إىل أن اجلوع ميكن أن –أثناء التعقيب– شريف
ليس فقط عن املثالية وإمناجيعله، أو جيعل أى واحد، يتنازل 

 .عن بعض إنسانيته

بالنظر إىل االستجابات ىف جمملها، يبدو أن املثالية قد
تعرت أمام الوعى بضغط الواقع، وأنه لكى يكون الواحد
مثاليا أو حىت يستطيع أن يزعم ذلك، فال بد أن يسد حاجاته
ناألساسية أوال، ولعل هذا ما يشار إليه من معىن االنتقال م

الضرورة إىل مستوى احلرية، بدا أن املثالية املمكنة  مستوى
أو املزعومة ليست مطروحة أصال إال بعد حتقيق احلقوق الضرورية

بدت فيها قسوة غاضبة وهو يرفض حييى. استجابة د. ىف احلياة
فراح يصب) أو زعم املثالية(أن يلجأ اجلائع إىل املثالية 
 ه من اجلوع نفسه،غضبه على اجلائع أآثر من غضب

حييى حىت  ماذا ميكن أن يفعله اجلائع نفسه يا عم! طيب
حترمه من حق املثالية هكذا؟ مث نغضب عليه أآثر مما تغضب على
اجلوع هل عليه أن يعلن أنه ارتد حيوانا حىت يشبع أوال، أم

 ماذا؟ 

ال جمال للحديث –حاله آونه جائعا  –لعل املقصود هو أنه 
اجلائع لسد جوعه وأخذ  ، أو إعالهنا أصال، فليسععن املثالية

حقه أوال، ورمبا هذا هو أرقى أنواع املثالية، مث ليكن بعد
 .ما يشاء مثاليا أو نبيا حىت: ذلك

**** 

 اللعبة الرابعة

عشان آده أنا.... الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه 
...... 

ة مفيش أسهلالكالم عن املثالي, يا مدام أمل :فريوز. د
 ماعنتش حاتكلم عنها خالص عشان آده أنا .... منه 

الكالم عن املثالية مفيش أسهل, يا دآتور حييى :أمل. أ
 عمرى ما باتكلم عن املثالية عشان آده أنا .... منه 

 الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه , يا سلوى: حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1817
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عنها.....أول ما بامسع واحد بيتكلم عشان آده أنا .... 
 باشك فيه

الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه, يا شريف :سلوى. أ
 باشك ىف املثالية نفسها عشان آده أنا .... 

الكالم عن املثالية مافيش أسهل, عزيزى املشاهد :شريف. أ
 باحاول أآون واقعى عشان آده أنا .... منه 

 )اآلن(املناقشة 

أن املسألة  -بةأثناء التعقيب بعد اللع سلوىانتبهت 
خماوفه حييى. تتدرج لكشف املثالية أآثر فأآثر، حىت أعلن د

انا خايف أحسن نطلع"أن تنتهى احللقة خبصام املثالية أصال، 
انتبه إىل أن شريف، "إحنا واملشاهد خماصمني املثالية متامًا

أنه حييى.فيعقب د" آل واحد شايف نفسه مثاىل"الظاهر أن 
لكن..." ابتدينا نبقى حذرين وبنرتاجع  آلنا" يبدو أننا 

إحنا مش بنشكك ىف"..أنه  حييى. تعقب على تعقيب د فريوز
وتشرح" املثالية نفسها أد ما بنشكك ىف اإلدعاء ىف حد ذاته

أنا متخيله إن فيه جزء من املثالية ىف آل  "...ذلك هكذا 
يتكلم) الواحد(بس املشكلة إن فيه حاالت ممكن تضطر  واحد،
احنا وصلنا اىل مرحله: ... حييى معقبا . فيمضى د" عنها 

معلهش بالش آلمة أدعاء دى –  تفرق بني الكالم عن املثالية،
ملا الواحد يكون مثاىل بصحيح... وبني ممارسة املثالية   –

بريوح واخد احلكاية جد، ويتحمل مسئوليتها، من غري ما... 
 .."  يفتح بقه وال حىت حيس إنه هو مثاىل

**** 

 اللعبة اخلامسة

غري آده، انا أعترب نفسى.. طبعا انا مثاىل ونص 
........ 

غري آده.. يا دآتور حييى طبعا انا مثاىل وُنص  :سلوى. أ 
  آذابة.. انا أعترب نفسى .. 

غري آده.. يا أستاذ شريف طبعا انا مثاىل وُنص :حييى. د
حابرر.. يعىن..  أو حامسى نفسى.. انا أعترب نفسى .. 

   تصرفاتى بإيه

غري.. يا دآتوره فريوز طبعا انا مثاىل وُنص  :شريف. أ
 على االقل باحلم باملثالية .. انا أعترب نفسى ..   آده

..غري آده ..يا مدام أمل طبعا انا مثاىل وُنص  :فريوز. د
 حته من نفسى   ناقصاىن.. انا أعترب نفسى 

غري آده.. طبعا انا مثاىل وُنص عزيزى املشاهد  :أمل. أ
  جبانه.. انا أعترب نفسى .. 

 ) اآلن(املناقشة 
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استدرجتنا األلعاب األربعة السابقة إىل تعريةأنبعد
غري موجودة ،على األقل  ادعاء املثالية، فانكشف لالعبني أهنا

باحلجم الذى نتصوره أو نزعمه ىف أنفسنا أآثر من اآلخرين،
ة اخلامسة تبحث عن جذوراملثالية احملتملجاءت هذه اللعب

تواجدها ىف عمق الرتآيب البشرى عامة، بغض النظر عما تعىن
لكل منا، األمر الذى ميكن أن خيتلف من واحد" مثالية"آلمة 

ىف النقاش بعد اللعبة السابقة قد فريوز. آانت د. إىل آخر
أشارت إىل هذا االحتمال، وأن آال منا فيه قدر ما من

أنا متخيله إن فيه جزء من املثالية ىف آل" ملثالية ا
اىل حييى. بدأ النقاش بعد هذه اللعبة بأن أشار د". ،واحد
هذه، وأن هذه اللعبة اخلامسة قد أظهرت فريوز. د  مقولة

هو برضه العبارة" ...على ذلك قائلة  أملذلك، فوافقت 
..ل د، وبعد اخذ ورد قا" حقيقية، ال مش سهل هنرب منها 

ما احنا ملا مديَنا إيدنا للجزئية دى وحاولنا" حييى 
فيبدو... ، شريفنطّلعها ونكبرها ما حدش زرجن قوى غري 

ما حصل ىف االلعاب  أننا حىت لو شككنا ىف املثالية زى
اللى فاتت فالواحد ممكن يروح واخد باله إهنا) األربعة(

ة أهنا شخصيا ميكنظلت غري مصدق سلوى، ومع أن "موجوده برضه
ابتديت" .. أن تكون مثالية، إال أهنا مل تتماد ىف اعرتاضها 

 "افكر ىف اللى قالته فريوز ميكن يكون عندى حتة مثالية جبد 

" ... تؤآد مضت ىف اإلقرار احلذرحييى . د وحني استوضحها
 آه ابتديت أقبل، بس يعىن خايفه منها، بابعد عنها، هى

 ، فيـا بس قليله

أنا فرحان ان احنا بدل الرفض والشك: "حييى. فيعقب د
على طول وبدل االدعاء برضه، ابتدينا نكتشف بعد جديد ىف

اذا آنت عايز تبقى مثاىل الزم تتحمل مسئوليتك  :احلكاية
 وخالص، حاجة زى آده يعىن" ق حنكط"ختليك قدها، ما تبقاش ...

 تعقيب عام مؤقت

ال هتدف –بصفة عامة" سر اللعبة"  –نالحظ أن هذه األلعاب 
إىل تدعيم موقٍف بذاته، أو اإلحياء برتويج مفهوم مسبق، بقدر
ما هى تقلـّب الوعى على خمتلف وجوهه، فهى إْذ تكشف جانبا ىف
 .ناحية ، تعود تلقى الضوء على جانب آخر حىت تكتمل الصورة

ىف شّككت   أن اللعبات األربعة األوىل -مثال–نالحظ هنا  
واقعية مايسمى مثالية، لتعود اللعبة اخلامسة فجأة، تبحث

وتكتشف أاعن جذورها احلقيقية ىف الطبيعة البشرية، 
 .موجودة بشكل ما

وىف. آما جتلت حىت هذه املرحلة من احللقة –آأن املثالية 
هى موجودة وحمتلمة الظهور بقدر ما، –اللعبة اخلامسة 

ماثال اآلن، بقدر ما هى توجه لكنها ليست بالضرورة واقعا
حمتمل، فال يوجد مربر أن ننفيه بشكل حاسم ودائم، وهى، هبذه
الواقعية، ال تكون مثالية آما شاع عنها تنظريا وأخالقيا،

آما،  "مبا نفعله اآلنالواقع القادم "هى  -رمبا –وإمنا 
يبدو أن هذا الواقع ال يصلح عادة أن ندعى وجوده اآلن، فما 
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، وهذا يفسر التحذير من الزعم بوجودهعد فرص حتقيقهأب
وإال%) 100(اآلن حقيقة مائلة بشكل مبالغ فيه أو مطلق 

أقرب إىل العمى النفسى أو االدعاء أو حلم  فسوف يكون
 .اليقظة

 ؟) 10-6(يا ترى سوف تقول بقية األلعاب العشرة   فماذا

 .غدا نرى سويا

ال أضع هذه احلروففضلت ابتداء من هذه اللعبة أ -
املزعجة قبل األمساء، فهى ال تزيد وال تنقص من قدر الضيفة
الكرمية أو الضيف العزيز، اللهم إال تلك الدال العنيدة
قبل اسم أى طبيب، ليس متيزا، ولكن احرتاما لتقليد تارخيى

 .سخيف
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