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 ....الشطارة إىن أبقى مثاىل، وبرضه !مش قوى آده

 :مقدمة 

-1(يومية لعبة املثالية "نكمل اليوم ما بدأناه أمس 
، فنعرض استجابات الضيوف لبقية األلعاب اخلمسة ىف حلقة)"2
 )10 – 6" (لعبة املثالية"

املثالية أظهرنا آيف تقلبت أوجه) أمس(ىف اجلزء األول 
فتعرت أوال ىف األربع لعبات األوىل، وحني وصلنا إىل اللعبة
اخلامسة اآتشفنا أن جذور هذه القيمة آامنة ىف الرتآيب

وبناء  ،"الواقع القادم مبا نفعله اآلن"البشرى باعتبارها 
 :على ما وصلنا من تساؤالت واعرتاضات وجدت أنه

الواقع"ذلك ، البد من حتديد أا لكى تكون آأوال 
فالبد أن تكون مرتبطة حبرآية إجيابيات ما "اآلن/القادم

 ).بقصد أو بتلقائية تطورية(نفعله اآلن تطوريا، 

أن هذا الوصف جيعلها ليست أُمنية مستقبلية: وثانيا 
أقرب إىل احللم، وبالتاىل فإن الواقع القادم الذى حتويه هذه

هنا واآلن،" يتكون" بقدر ما هو" حاال"  العبارة هو حاضر
وهذا غري اخليال املصنوع أو املأمول فيما يسمى حلم اليقظة،

 .األقرب إىل يوتوبيا تنظريية

 .تطورا" اْليتكون"هى الواقع  :بتعبري أغرب املثالية 

أن يألفوا هذا) وغريهم(أمتىن أن أجنح ىف إقناع املشارآني 
مح بإدخال ألفالتعبري الذى بدأت ىف استعماله، وهو الذى يس

، فنحن أحوج ما نكون إليه ىف"يتكون"الم التعريف على الفعل 
لغة مدرستنا الىت تنتمى إىل استمرارية النمو الفردى والتطور

ىف النمو" (العملية"احليوى معا، والىت حتاول أن تقول بأن فهم 
يأتى) إخل... واإلبداع والتطور وتكوين الشخصية وجتديد اهلوية 

 ،"احملتوى"تبة األوىل قبل فحص ىف املر

الواقع القادم مبا نفعله"املثالية باعتبارها إجيابية 
وبالتاىل ،"الواقع اْلَيتَكّوْن تطورًا"، ميكن أن تكون "اآلن

 وليست صفة جاهزة مقولة بالتشكيك تصبح فعال حاضرا،
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 .لقة موجودة باملوقع ملن أراد أن يشاهدها صوتا وصورةاحل

 :وفيما يلى"

بالفصحى مرة ثانية من اللعبة) 10 – 6( اخلمس ألعاب 
 السابقة

 "مث نتابع االستجابات للعبات اخلمسة املتبقية

عليك أن تلعب مبا!!..هم خيدعوننا هبذه املثالية  -6
 .......ُيْكِسُبَك 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 ...

 اللعبة السادسة

يا عّم، اللى تغلبه العب 00بيضحكوا علينا باملثالية 
 000َ أنا شخصيا 000به 

000بيضحكوا علينا باملثاليه  حييىيا دآتور  :فريوز/ د
َ  000به يا عّم، اللى تغلبه العب  اللى 000أنا شخصيا
 حاغلب بيه هى حتة املثالية

يا عّم، 000بيضحكوا علينا باملثاليه  سلوىيا  :حييى/ د
مرة 100َباقعد أحسبها أنا شخصيا  000اللى تغلبه العب به 

 إيه اللى أغلب به، علشان ألعب به، بس بداريها 

اي 000بيضحكوا علينا باملثاليه  أمليا مدام  :سلوى/ أ
لو حاغلب000َأنا شخصيا  000عّم، اللى تغلبه العب به 

  باملثاليه حالعب بيها

000بيضحكوا علينا باملثاليه  شريفيا أستاذ  :أمل/ أ
مش حالعب000َأنا شخصيا  000يا عّم، اللى تغلبه العب به 

  باللعبه دى

يا 000بيضحكوا علينا باملثاليه  املشاهدعزيزى  :شريف/ أ
  حاتغلب على طول000َأنا شخصيا  000غلبه العب به عّم، اللى ت

 )اآلن(املناقشة 

أن املثالية وسلوى فريوز. نالحظ هنا آيف اتفق آل من د
ليست ضعفا على طول اخلط، وأا هى نفسها ميكن أن تكون

 اللى حاغلب بيه هوا حتة : فريوز: وسيلة ألن حنقق ما نريد
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مل تستبعد املثالية آوسيلة، ومل حتدد حييى. أن استجابة د
احتمال أن تكون ضمن مايلعب به، وتظل االحتماالت مفتوحة حل

ىف حني" ية حالعب بيهالو حاغلب باملثال: سلوىاملثالية دى، 
فّضل وشريفرفضت املبدأ حىت لو عزفت عن اللعب،  أملساباته، 
 .أن ُيغَلْب

بقوهلا فريوزأثناء التعقيب على هذه اللعبة تأآد موقف 
"ا حسيت إن املثالية ممكن تبقى قوة يعىن مش مرتبطة بالضعفأن"

أنا زعلت من نفسى ملا قلت لو".. : فرتاجعت قائلة سلوىأما 
انا حاآسب بيها حالعب بيها ألن آده أنا بأآد إن ممكن املثالية

حييى. دوحني طمأا  "ُتستخدم، يعىن إن أنا بضحك بيها على غريى
أصرت على ،"ة الفعل مش املثالية القولاملثالي"أا رمبا تعىن 
مادام دخلنا ىف لعبة املكسب واخلسارة تبقى: "آشف نفسها أا

؟ ما!!، إيه ده"َقْول مش فعل وأا ترفض فكرة استعمال املثالية
 ".ينفعش الواحد يستعملها

ما هى دى ميكن املثالية الواقعية،: حييى. فيصر د
 .على املدى الطويل شوية هى اآيد تكّسب بس: أملفتتداخل 

اللى آاتب الكالم"أنه بالرغم من أنه هو  حييى. يضيف د
اللى تغلبه"هو وصلىن إن فكرة : ... "فقد وصله جديد" ده

هّوا انا بالعب: ليست بالضرورة فكرة سيئة، وصلىن" العب به
 .وباستعمل إيه، باغلب وباغلب بإيه؟ ما ميكن أنا باغلب الشر

 عةاللعبة الساب

 00بس يا خساره أنا  00الود ودى أبقى مثاىل ما حصْلِتْش 

بس يا 00الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش  سلوىيا : أمل/ أ
 ما اعتقدتش ان يعىن ىف حد مثلى ممكن يرفض ده  00خساره أنا 

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش حييىيا دآتور : سلوى/ أ
 لشجاعه ىف آده ما عنديش ا 00بس يا خساره أنا  00

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش فريوزيا دآتوره : حييى/ د
 مش حاصدق نفسى  00بس يا خساره أنا  00

00الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش   شريفيا   :فريوز/ د
 ما أقدرش على آده  00بس يا خساره أنا 

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش املشاهدعزيزى : شريف/ أ
 ما اقدرتش اوصل اىل الدرجه دى  00بس يا خساره أنا  00

 )اآلن(املناقشة 

تبني أن اجلميع يرغبون.. حني ُقّدمت املسألة آأمنية فريدة 
فيها، إال أا بدت بعيدة التحقيق مهما احتدت الرغبة فيها
بوضوح مباشر، فقد أظهرت هذه اللعبة آيف أا حتتاج إىل

وال ميكن) أمل(تحيل رفضها ويس) سلوى(شجاعة لتحقيقها 
 ).فريوز وشريف.د(وال ُيقدر عليها ) حييى.د(تصديقها 

 وجاء التعقيب عموما عقب هذه اللعبة يؤآد املسافة، بني 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1823



 14I04I2008א – אא

بالذات دفاعًا فريوز.األمنية والتحقيق، آما جاء تعليق د
، لتعرتف بعد هذه)آما هى(عن احتماالت إجيابية املثالية 

، جاء تعقيبها عقب هذه"ش على آدهما تقدر"اللعبة أا 
، وبني يا ترى"أنا نفسى أبقى مثاىل"اللعبة يؤآد الفرق بني 

 .برغم محاسها السابق" إن الواحد يقدر يعمل ده"

 اللعبة الثامنة

 000أنا ممكن  000لو الناس آلهم بقوا مثاليني 

أنا 000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  فريوزيا : سلوى. أ
 قهم وممكن اصدق ان انا حابقى مثالية اصد ممكن

لو الناس آلهم بقوا مثاليني حييىيا دآتور : فريوز. د
 أجتنن الن انا مش حاالقى حد أعمل مثاىل عليه   أنا ممكن 000

000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  أمليا مدام : حييى. د
  أبقى على يقني من احللم أنا ممكن

أنا 000هم بقوا مثاليني لو الناس آل شريفيا : أمل.أ
 أخلع من الدنيا خالص مش حايبقى هلا طعم  ممكن

لو الناس آلهم بقوا مثاليني املشاهدعزيزى : شريف. أ
 .لوحدى وسطهم وسط اجلنة) أالقيىن(انا   أنا ممكن 000

 )اآلن(املناقشة 

أن املثاىل رمبا ال يعد: أوالاالستجابات ىف هذه اللعبة أظهرت 
أنه على فرض أن اجلميع: وثانياىف عامل غري مثاىل،  مثاليا إال

آنسخة مكررة يفقدأصبحوا مثاليني، فإن االنتماء إليهم 
املثالية قيمتها الظاهرة حيث تصبح صفة معادة ألنك ستكون جمرد

جيد نفسه ىف اجلنة آما تصورها بال متّيز شريفها هو  مثلك مثلهم،
وفريوزيا ستصبح بغري طعم، فهى تنسحب ألن الدن أملمنفرد، أما 

تعلن بصراحة أن حرصها على املثالية هو للتفوق على من تراهم
  ليسوا آذلك، فهى تتنازل عن مثاليتها مادامت ال تعطيها

فهو حييى. ميزة التفوق واالختالف عن من تعتربهم دوا، أما د
يعلن أن هذا االفرتاض ليس إال حلما، مث يضيف ىف التعقيب بعد

أنا وصلىن حاجة غريبة جدا، إن احنا رافضني إن".. عبة الل
زى ما يكون أحسن".. مث يضيف أيضا " الناس آلها تبقى مثالية

للناس، وىل، ولنا، إن يبقى فيه وفيه، يقوم حيصل سعى
يعىن احلياة ال! ونعيش إزاى؟! واستمرار، إمال حاخنتلف ازاىَ؟

عض أو أغلب الناستصبح آما هى بروعتها إال من خالل إن ب
زى ما آل واحد فيه حته مثالية، هو.... مايبقوش مثاليني،

 ".برضه فيه حته رافضة املثالية

 اللعبة التاسعة

 ..امنا انا برضه .... ميكن تسخر مىن لو شوفتين مثايل 

انت ممكن تسخر مىن لو شوفتيين مثالية،  ياشريف: سلوي.أ
 مثالية غصب عنك  لكن انا برضه
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انت ممكن تسخري مىن لو شوفتين مثالية، أملمدام : فشري.أ
 حاستحملك  لكن انا برضه

انت ممكن تسخري مين لو شوفتين فريوزيا : مدام امل
 مش حاعمل غري اللي انا مقتنعه بيه  مثالية، لكن انا برضه

انت ممكن تسخر مين لو شوفتين حييييا دآتور : فريوز.د
 لك نفسي حاحاول اوص مثاليه لكن انا برضه

او عزيزتي املشاهده انت ممكن تسخر مين املشاهدعزيزي : حييي.د
  مش حاشك يف نفسي جملرد السخريه لو شوفتين مثايل امنا انا برضه

 )اآلن(املناقشة 

–نالحظ أن آل الالعبني قد أمكن حتريكهم لتظهر مثاليتهم 
الكامنة واقعا ماثال، وبالتاىل أمجع -أياًّ آان ما يعنون هبا

الكل على رفض احتمال التشكيك فيها من جانب اآلخرين الذين
ال يصدقون ذلك، فراح آل منهم يواجه هذه السخرية بتحدِّ

مش حاعمل" أمل، "غصب عنك" سلوى: وعناد يؤآد هبما موقفه
.د ،"أنا برضه حاستحملك" شريف ،"غري اللى أنا مقتنعة بيه

:فريوز. مث د ،"السخرية  مش حاشك ىف نفسى جملرد": حييى
 ".حاحاول أوّصل نفسى"

يا ترى ملاذا هذا االصرار آله مع أننا الحظنا من خالل
برغم احتمال أا بشكل ما –األلعاب السابقة أن هذه القيمة 

؟ فكيف ظهر آل هذا- قد تعّرت واهتزت –من الطبيعة البشرية 
اإلصرار والتحدى وآأن اجلميع يدافعون عن حقهم ىف االحتفاظ

احتمال حتقيق ما يأملون فيه، ميكن أن نستنتج أن إنكار هذاب
احلق أو تصور استحالته إذا جاء من قبل اآلخرين، إمنا يؤآد
وجوده وحيدد معامله آطبيعة بشرية تعلن حرآية السعى حنوه، حىت

 .مقول بالتشكيك" هنا واآلن"وإن آان الزعم به 

حييى. ود ،أملمناقشة طويلة دارت بعد هذه احللقة بني 
حول ما إذا آانت املثالية هى قيمة أخالقية وبالتاىل يكون
ضدها هو الالأخالق، أم أا قيمة نظرية معقلنة وليس ضدها

تصر على أا قيمة ترتبط باخلري أساسا أملإال الواقعية، 
جيادهلا باعتبار أا ضد الواقعية حييى. بشكل ما، ود

لشر على حد سواء، فاملثاليةالساآنة، وآما أن تضمن اخلري وا
 .بالتاىل تتضمن اخلري والشر أيضا

هذه املناقشة رمبا تفسر متسك الالعبني هبذه القيمة رمبا ألن
ذلك يشري ضمنا إىل حرصهم أن يظلوا حيافظون على تصورهم عن
أنفسهم أم يقفون من احلياة موقفا أخالقيا إجيابيا، ليس من

 .يسخر منهم بسببهحق أحد أن ينكره عليهم، أو 

 اللعبة العاشرة

 ...وآمان .. الشطارة إني ابقى مثاىل .. مش قوى آده 

الشطارة إني ابقي .. مش قوى آده  امليا مدام : شريف.أ
  ناجح مثايل وآمان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1825
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الشطارة إني.. مش قوى آده  حييييا دآتور : مدام امل
 احقق آل احلاجات اللي انا باسعي هلا  ابقي مثالية وآمان

الشطارة إني.. مش قوى آده  فريوزيا دآتوره : حييي.د
 رجليا مغروسه يف الواقع طول الوقت  ابقي مثايل وآمان

الشطارة إني ابقي.. مش قوى آده  سلوييا : فريوز.د
  عارفه التوقيت املظبوط مثاليه وانا

الشطارة إني.. مش قوى آده  املشاهدينالسادة : سلوي.أ
  رف ازاي اطبقهاعا اآون مثاليه وآمان

 )اآلن(املناقشة 

ما هو ،"مش قوى آده"بدأت هذه اللعبة ببداية غامضة 
انتبهُت أنه يتّم إعداد هذه ؟"مش قوى آده"هذا الذى هو 

األلعاب حبْدس غامض هادٍف ىف نفس الوقت، وآأن هذه اجلملة الىت
بدأت هبا اللعبة صيغت لتنبه إىل عدم التمادى ىف أى اجتاه

 .األلعاب التسعة السابقة، وتدعو ملراجعٍة ما أثارته 

تعلن االجتهاد ىف اجتاه عدم تعارْض شريف وأملإجابات 
.فريوز وداملثالية مع النجاح أو حتقيق املسعى، أما إجابة 

فكانت حماولة حلل التعارض الظاهر بني املثالية والواقع، حييى
أوقع آمحك أساسى، وهذا من حسن التوقيتأآدت على  فريوز

،"رجليا مغروسة ىف األرض"قاهلا مباشرة  حييى. الواقع، ود
تكون أآثر حضورًا وفائدة  اعتربت أن املثالية سلوىآذلك 

 .إذا أمكن التعامل معها آمشروع قابل للتطبيق

هبذا انتهت احللقة إىل نوع من إعادة النظر ىف قيمة
أن ماأساسية بدت أا أصيلة ىف الرتآيب البشرى العادى، و

حلقها من تشوهات، هو نتيجة االستقطاب واملبالغة النظرية،
جزءلكن هاحنن نتبني أا ىف حقيقة األمر دون تسميتها آذلك، 

 .ال يتجزأ من واقع حرآى متغري

 وبعد 

بتقليىب ىف أرواقى اآتشفت أن بعض ما أظهرْتُه هذه اللعبة
ىف) 1973(سنة  35هكذا آان قد جتلى ىل من قبل منذ حواىل 

 .قبل أن تتاح اختباره هكذا اللعبة" سر اللعبة"ديوان 

قصائد"بعض ما آان مقتطف من  -بدون تعليق  -وإليكم  
 ) ىف نفس التوقيت(آتبتها " خمتلفة

)1( 

............. 

 األمثْل   احلل     ذاك   يتضاءَل

 " األآمْل     اإلنسان  -  اليوَم  -  األمس   قهر   من   نصنع   أن" 

  األعمْق   الصوُت ويذآِّرىن 
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 ،"  الِردَّة   أوان   فات   قد"

 ،"  الناس"  والناس 

 .. اُملّرة   األيام   َغْرُس ... 

 ، النَِّمَرة   أنياب   تقضم 

 ،   الوردة   بغصن   الشوُك   َنَبَت 

 ،   الصبية   َعَبَث   عنها   يدفع

 ، ةْْْالُغْرب   غباَر       فنفضت  

 ، األرض   طَني   أداعب   وبزغُت  

 ، الكون   أرجاء ىف  ِعْطرى    أنثر  

 ساقى،   يعلو  

 جذرى،   يتعملق  

  .  الطيب   العمُالق   الطفَل   ينمو  

........... 

........... 

 )2( 

 : الصْبر   القهُر     األمل علمىن  

 ، الناس   عدو   اخلوف   أن  

 ، اخلوف   دواء   الناس   أن :  الفعل   احلب  علمىن   لكن  

 ببصرى،   ورجعت  

 ، القوْة   هو     بالضعف   فاذا  

  الناْس،     الناس   وْسط  

 ، األصْل   هم   بالناسِِ   وإذا  

 ، الفعْل   هو   باحلب   وإذا  

 ، الفكر   هو   بالفعل   وإذا  

 ، احلس   هو   بالفكر   وإذا  

 ، الذات   هو   بالكون   وإذا  

  . اهللا هى    بالذات   واذا  

........... 

........... 
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)3( 

 : األرض   طني   ، من اليوم   ، ينمو.. الغد   إنسان 

 ، طاقْة   أُملَك   يفرز   إذ  

 ، نبَضْة   تصبُح   والرعشُة  

  اإلنسان،   الكون   قلب ىف   

 : الناس   أحد متضى    

 تتالشى،   ال   فيهْم،     تدخل  

 تتناثر   ال   عنهم،   تبعد  

 ، ترتفع   ال ُتعطى   

  .. .. ..    تتخوف   ال   تأخذ  

  ،  يتوحْد   آال   يصبح   والواحد

  . يتكامل   إذ

........... 

........... 

)4( 

 .. ..روضىت  ىف  

 ، الَقلْق   بذرة   ألقيُت  

 ، البشْر   بِوجدان   نبتْت  

  ،   العدم   فاار   حنت اجلنُني الطني

 باألمل،   أذَّن   البعَث،: الرضيع   صرخ

 ، اجلديْد   الشجُر   وتطاول   

 ، القمْر   يغزو   إذ   الكون   قباب   يعلو  

 ، الثمْر َيْحمى      إذ   الكف يدمى    والشوك  

   الضجر   مغص   من   الساق   فوق   الرباق   واللؤلؤ  

........... 

........... 

)5( 

 ،... أزّل   ّملا   أنا   هذا : سادتى   يا

 ، خشْب سيفى   
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 ، تنكسْر   ال بداخلى    احلياة   لؤلؤة   لكن  

 الغىب،    واقعنا   وبرغم  

  ...  البشر   ينمو 

 . ملعىب ىف 

........... 

........... 

)6( 

 :  يقول أعماقى    عمق ىف    ثقاوا   صوتا   ومسعت ....  

  ". بنـا   اآلن   املمكن   النبيل   هو   املستحيل" 

 ،  وعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتك   ملست

  ".آنته   أنك   فعلمت

 هو اية ) 6(هذ املقتطف [ 

 ]ميالد جنيب حمفوظىف عيد   2005قصيدة أحدت 
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