
 17I03I2008א – אא
 

I03<I2008>17א

 :א−199

 .... !!أنا خايف اتغّيـر، ْحلَسْن

 :مقدمة

   هل أحٌد يتغري؟ 

 وهل أحٌد ميكن إال أن يتغري؟

 يتغري إىل ماذا؟ إىل من؟ آيف؟ ملاذا؟ 

 وهل التغّير ميزة أم عيب؟ 

وهو عندى غري" (حييا الثبات على املبدأ"وإذا صح أنه 
؟ أو"أنا"حييا الثبات على ما هو : فهل يصح أنه ) صحيح

 ؟ "أنا"أعتقد أنه   على ما

الغريب أن معظم الناس يزعمون أم قادرون على التغري
مع أم ىف واقع األمر مرعوبون من التغري،وراغبون فيه، 

 .مقاومون له طول الوقت

إثبات"أو " حتقيق الذات"املفهوم الشائع عن ما يسمى  
)أو تصّور ذلك(، مثله مثل الفخر بالشخصية القوية، "الذات

، آل هذا ميكندائمة التحّول الشخصية احلقيقيةمقابل إمهال 
 .ريأن يكون وراء هذه املقاومة للتغي

اخلدعة وراء تصور التغيري مبجرد  على اجلانب اآلخر توجد
إعالن نية التغيري، التغيري حبسن النية دون أى فعل حقيقى هو

 .أسخف وأآثر تعطيال من االعرتاف بعدم التغّيـر

-آالعاده  -هذه اللعبة اليوم تتناول هذه القضية 
 .بشكل غري مباشر

 األسئلة،   دعونا نأمل أن جتيب عن بعض هذه

 و أن تثري ما تيسر من تساؤالت، 

رمبا تدى من خالل هذا أو ذاك، أو آليهما، إىل بعض
 احلقائق وبعض االحتماالت
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 :هذه هى ألعاب اليوم

 ميكن أن تبدأ هبا، أو تنتهى هبا،

 ترسلها، أو ال ترسلها،

 !وال ختف

 ........حلسن... أنا خايف اتغري: اللعبة االوىل 

أنا لو فضلت زى ما انا آده على طول: الثانيةاللعبة 
 ...........ميكن.. 

 ...........علشان... أنا البد اتغري : اللعبة الثالثة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها ميت: اللعبة الرابعة
 ...........وإال.... مرة

أنا علشان اتغري الزم أحسبها شوية: لعبة أضافية
  ....ميكن

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: اللعبة اخلامسة
 .........حاروح فني آنت 

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري : اللعبة السادسة
........... 

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: اللعبة السابعة
 .......... إىن

  الظاهر أنا باتغري غصب عىن،: اللعبة الثامنة
 .............إمنا

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه: التاسعةاللعبة 
 ..........فأنا..... 

مش!! أنا أتغري بتاع إيه : اللعبة العاشرة
 ...........األول

 :ضيوف اليوم هم

 .صحفى:  خالداالستاذ  

 صحفى : شريفاالستاذ  

   مدرب الناقهني: إيهابواالستاذ  

 مدرب الناقهني : عمروواالستاذ  

 ؟؟؟ وشاعر : عمارةاالستاذ  

 حييى . دباإلضافة إىل 

*** 

 ........حلسن..... اتغري  أنا خايف: اللعبة األوىل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1549
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حلسن يبقى..... اتغري  أنا خايف خالديا أستاذ  :عمرو.أ
  دمى تقيل

حلسن..... اتغري  أنا خايف عمارةيا أستاذ  :خالد.أ
 اخسر اآلخرين

حلسن... اتغري  أنا خايف شريفيا أستاذ  :عمارة.ا
 التغيري يكون له مردود عكسى عليا وعلى االخرين 

حلسن الناس..... اتغري أنا خايف  إيهابيا  :شريف.أ
  تفسر التغيري ده بتفسري خاطئ

حلسن أبقى..... اتغري  أنا خايف دآتور حييىيا  :إيهاب.أ
  وحش

حلسن..... اتغري  أنا خايف عزيزى املشاهد :حييى.د
  ماْتـَعـرفش على نفسى

*** 

 ) : اآلن(املناقشة 

أقر اجلميع خوفهم من التغيري، وآما  هبذه املباشرة،
  اعتدنا أن هذه األلعاب تقول شيئا آخرغري السؤال واجلواب،

)انا(أن اللى أعرفه "نالحظ أن معظم االستجابات آانت تبني 
ثالث" : الطيب احسن"، و أن " أحسن من اللى ما تاعرفوش

رأى الناس أو حكم الناس، أو عملت خافت من  استجابات
حلسن الناس:  شريف،  "أخسر اآلخرين: "خالد. حساب الناس، أ

،مردود عكسى علّيا وعلى اآلخرين:  عمارة تفسر التغيري غلط،
ال ميكن استبعاد أن هذه" يبقى وحش"وهو خياف أن  إيهابوحىت 

نىف نظره، آذلك أ  الوحاشة هى من وجهة نظر اآلخرين مثلما
على قلوب، ميكن أن يكون أساسا دمه تقيل" عمرو"يكون 
فجاء ترآيزه على خوفه من أن يفقد حييى. د، أما اآلخرين

وليس ابتداء  "حلسن ماْتعّرفشى على نفسى"صورته عن نفسه،
 . صورته عند اآلخرين

  املناقشة بعد اللعبةىف 

حسيت إن املفروض إن ده حيصل ىل، حسيت: "قائال عمروعقب  
اتغري علشان نفسى مش أتردد علشان خاطر  إن أنا الزم.. 

آان عليه أن يكتشف خوفه"قال أنه  عمارةقلقت من الناس، 
هى"أآد على خوفه من التغيري : خالد.أ" من التغري من قدمي

،املسألة إن أنا خايف من التغري، التغيري مرتبط باخلوف
 ". بيبدأ باخلوف هو ده اللى أنا الحظته 

أنا".. ىف اللعبة آما يلى   عقب على ما قاله حييى.د
الحظت ان آل حياتى مبنية على التغير والتغيري والتطور
وباطالب بيه االخرين، وملا تيجى عندى الظاهر تبقى احلكاية

  فيه صعوبة صعوبة، حىت لو الواحد ادعى غري ذلك،. صعبة
 اهللا أعلم   ،أظن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1550
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يبدو أن االعرتاف بالصعوبة، واخلوف والرتدد، هو البداية
األصلح الحتمال التغيري، بديال عن إعالن النوايا، أو زعم

 .التغيري من حيث املبدأ دون تغيري

*** 

أنا لو فضلت زى ما انا آده على: اللعبة الثانية
 ....ميكن.. طول

زى ما أنا آدهأنا لو فضلت  عمارةيا أستاذ : شريف.أ
 ميكن ماقدرش أتكيف مع اللى حوالّيا .. على طول

أنا لو فضلت زى ما أنا آده إيهابيا أستاذ : عمارة.أ
ميكن احلياة تكون مملة يعىن يكون فيها حاجة أنا.. على طول

 ما احبهاش 

أنا لو فضلت زى ما انا آده خالديا أستاذ : إيهاب.أ
  ميكن ماقدرش أعيش.. على طول

أنا لو فضلت زى ما انا آده عمرويا أستاذ : الدخ.أ
 ميكن أتأخر آتري وميكن أموت.. على طول

أنا لو فضلت زى ما انا آده على حييىيا دآتور : عمرو.أ
 .ميكن أسبب تعاسة لناس حواّىل.. طول

عزيزى املشاهد أنا لو فضلت زى ما انا آده على: حييى.د
ميكن استمر ىف عمل حاجات اللى باعملها بس مش ضامن.. طول

 تكون صح وال غلط 

 ) : اآلن(املناقشة 

بالرغم من اخلوف من التغيري الذى أمجع عليه الالعبون ىف
اللعبة األوىل، فقد أظهرت هذه اللعبة رفض عدم التغيري، رفض
أن يستمر احلال على ما هو عليه، ىف املناقشة بعد اللعبة

والتغري بالنسبة  مجودى ما باحبش ترسيخه،:."مارةع.قال أ
ليا مهم جدا حىت على مستوى احلياة اليومية العادية، مهم ىل

صعب: "أقر انه  شريف.أ  "خالص أن أنا أآون غري تقليدى
جدا على االنسان إن هو يبقى على طول على وترية واحده أآيد

ري إرادية، بسبتحصل تغريات ىف حياتة سواء آانت إرادية أو غ
مش عارف أنا أول: "قال  عمرو.أ  السؤال هى راحية على فني؟

حسيت إن أنا) أسبب تعاسة لناس حواّىل(ماقلت اجلملة دى 
رآزت شوية على اجلزء اللى مش آويس فيا أو اجلزء اللى مش

أن يعيد، أعاد قائال حييى. حلو فيا، وحني اقرتح عليه د
انا آده على طول ميكن أقدرأنا لو فضلت زى ما : عمرو.أ

إىل أنه حىت لو آان  ، وآأنه عاد يـُطمئن نفسه أساعد حد
فيه ما ال يقبله، ومن مث حيتاج إىل تغيري ما، فإن املوجود
لديه من خري أو فاعلية طيبة للناس ميكن أن يكون فيه ما

أعلن خوفه من السكون اجلمود الذى: خالديربر استمراره، 
فقد أعلن أن خوفه: إيهاب.أما أ. ورمبا املوت يعىن التدهور،

خوىف من التغري أنا مش عارف "  :من التغيري هو خوف من اهول

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1551
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حا ابقى عامل أزاى، اخلوف من جمهولية احلاجة اللى هاتتغري ىف
ىف  أقر مثل ذلك بطريقته اخلاصة حني عرب: خالد.أ" نفسى

بتفكر ىف  وانت...." املناقشة بعد اللعبة عن اهول بقوله 
، فاتبص حواليك....التغيري بتالقى نفسك وسط مساحة واسعة 
، فإذا قارنا تعقيبهتلقى مش حاتقدر جتاوب على قد الشوف

ألمكن" أتأخر آتري ميكن أموت"باستجابته أثناء اللعبة 
خاف حييى. د.." تقدير موقفه الواعى، وىف نفس الوقت احلِذْر 

وهو ليس على يقني من صحته، وآأنمن أن يكرر ما يعمله، 
 .التغيري قد يعطيه فرصة تقييم ما يفعل

*** 

 ...........علشان... اتغري  أنا البد: اللعبة الثالثة

 علشان أساعد نفسى... اتغري  أنا البد خالديا : إيهاب.أ

علشان... اتغري  أنا البد عمرويا أستاذ : خالد.أ
 ماينفعش أفضل آده  ماينفعش آده،

علشان أحس بالرضا عىن ... اتغري   أنا البد شريفيا : عمرو.أ

علشان أغذى... اتغري  أنا البد حييىيا دآتور : شريف.أ
 طموحى ىف اىن أآون أحسن

علشان آده... اتغري  أنا البد عمارةيا أستاذ : حييى.د
 ما ينفعش 

علشان احلياة تكون... اتغري   أنا البد املشاهدعزيزى : عمارة.أ
 ألن الرقود سلىب وأنا ضد ده ... تعة ويكون ليا قيمىت فيها مم

 ) : اآلن(املناقشة 

نالحظ أن التدرج ىف األلعاب حىت اآلن جعل املشارآني يكتشفون
اجلوانب الىت تعترب ألول وهلة متناقضة، وهى ليست آذلك
بالضرورة، فقد ظهر أن اخلوف من التغيري ليس بالضرورة مانعا

  الحظ هذا شريف.أرار بسالمة املوجود وحسنه، له، وال هو إق
االستدراج حني انتقلت املسألة من قبول األمر الواقع خوفا من

اللعبة(إىل تعرية هذا القبول ورفضه ) اللعبة األوىل(التغيري 
يقول   .مع اختالف األسباب) هنا(إىل حتمية التغيري ) الثانية

حسيت دلوقىت   ،..ىأنا حسيت ىف اللعبة التالتة دى بق" شريف
إن احنا انتقلنا من مفهوم التغري واخلوف منه، إىل ضرورة

حسيت من اإلجابات إن احنا وصلنا ملرحلة إن التغري   التغيري،
هو من ضمن: قائال  حييى. فيعقب د .دا ضرورى فعال ىف حياتنا

احلاجات اللى مفرحاىن ىف احملاولة دى إن هى لعبة بصحيح إمنا
 .، بس على اهللا ماتتقلبش غم بتتقلب جبد

حتقيق حلم أوومع ذلك فقد بدت أغلب اإلجابات ىف اجتاه 
عىن علشان أحس بالرضا:... عمرو.أ   أمنية أو راحة ما

:...إيهاب.ىف إىن أآون أحسن  علشان أغذى طموحى: شريف.أ
احلياة تكون ممتعةعلشان : عمارة.، أعلشان أساعد نفسى

 ، أما...  ويكون ليا قيمىت فيها
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، فقد أقرا أن التغيري ضرورة رفضاحييى. و د: خالد.أ
.مل يؤد ما آان ُينتظر منه أ  الستمرار الوضع احلاىل الذى

.د  ، و علشان ماينفعش آده ماينفعش أفضل آده...  خالد
يبدو أن مث فرقا هاما بني. علشان آده ما ينفعش: ... حييى

يري ألن املوجود استفدحلم آِمـل، والتغ  التغيري لتحقيق
 . أغراضه 

*** 

اتغري الزم أحسبها ميت  أنا علشان: اللعبة الرابعة
 .....وإال.... مرة

اتغري الزم أحسبها ميت  أنا علشان شريفيا : عمرو.أ
 وإال مش حاضمن العواقب بتاعتها .... مرة

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان خالديا أستاذ : شريف.أ
ال ممكن أرجع أسوأ من االول وأفقد حاجات آتري وإ.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان عمارةيا أستاذ : خالد.أ
 وإال ممكن أضر ناس آتري باحبهم.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان إيهابيا أستاذ : عمارة.أ
 وإال اخلسارة ممكن تكون آبرية جدا جدا.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان حييىور يا دآت: إيهاب.أ
 وإال حاتوه أآرت ما أنا تايه.... ميت مرة

اتغري الزم أحسبها ميت  أنا علشان املشاهدعزيزى : حييى.د
 وإال حاروح ىف ستني داهية.... مرة

*** 

 ) : اآلن(املناقشة 

يبدو أن هذه اللعبة فرضت على املشارآني أن يبالغوا ىف
، فإذا آان)ميت مرة(التغيري وعواقبه   النظر ىف حسابات

، وىف"اتغري  أنا ال بد: احلتم"التغيري ضرورة تصل إىل درجة 
نفس الوقت آان اخلوف منه واقع قد مينعه ائيا، فإن هذه
اللعبة الرابعة تعرض حال صعبا، وهو أن تكون احلسابات
الدقيقة قادرة على جتنب مضاعفات التغيري، أو على األقل على

لكن هذه احلسابات إذا زادت جدا آما عربت. التخفيف منها
، فإا قد ترجح جانب اخلوف حىت"ميت مرة"عنها اللعبة بـ 

ىف تعقيبه عمارة.أ  يصل إىل درجة التعطيل الكامل، يقول
نا حسيت من اللعبة دى إن تغيريى مهم إنهأ: بعد اللعب 
ة بشكل صح ممكنوإن هذا التغري لو مل يتم حسبت  يكون حمسوب،

يؤدى إىل آوارث بالفعل، ودى لعبة املشاهد نفسه حايستفيد
عمارة مل يكتف.نالحظ هنا آيف أن أ" منها أآرت من أى حد تاىن

بان خيتبئ ىف حساباته، بل إنه يكاد يوصى الناس أن يفعلوا
مثله، رمبا تربيرا لرتاجعه، هذا أيضا هو ما أقره شريف بشكل

 من احلسابات لو تأملنا ألفاظه وهو يشري  آخر مشريا إىل قدر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1553
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  حتول فعال بعيدا عن  القرتبنا من ترجيح احتمال أنه  إليها
) :بعد اللعبة(التغيري مهما أعلن ضرورته، يقول شريف 

أنا ممكن أآون من جوايا راضى عن نفسى جدا ىف املرحلة"...
 تغري،لكن برضه ىف فرتة من الفرتات أنا حمتاج اىل ال  احلالية،

ملا اتغري ح اتغري ليه وعلشان  أنا: بس الزم أعرف آويس أوى 
إن: إيه وياترى التغيري ده ىف االخر هايبقى ىف مصلحىت وال ضدى

إقراره بالرضا عن نفسه جدا، مع فرحته بالسماح باحلسابات
الدقيقة جدا جدا هكذا، هو مبثابة انتهاز فرصة باب فتح

يظل هذا الرضا جدا عن نفسه  ىتح  احلسابات للضمان املسبق
قائما من داخله، فتمر عليه رغبة التغيري آل فرتة، مث تؤجـَّل

أعلنها صرحية أنه إن مل حيسبها حييى. د. باحلسابات وهكذا
 )ميت مرة(فسوف يذهب ىف ستني داهية، وآأن احلسابات املائة 

،من الدواهى الستني!! ميكن أن حتميه بقدر أآرب أربعني نقطة
 .وإال فهى املغامرة اخلطرية مبا ال يطيق

ألفاظ اللعبة ، وبالذات  الحظ خالد ىف اية املناقشة أن
قد أوحت مبخاوف أآثر من الواقع فاقرتح "ميت مرة"حكاية 

وهذا مسموح به آما ذآرنا ىف(لعبة أخرى ختفف من وطأة ذلك 
دال منب" شوية"اقرتح أن جيعل احلسابات ) لعبة احلق ىف الفرحة

 : ، وصاغ لعبة إضافية هكذا "ميت مرة"

أنا أآتشفت حاجة واحنا بنتكلم خبصوص السؤال: خالد.أ
االفضلأنا حاسس إن من  مش الزم أقول أحسبها ميت مرةده، 

 . إن السؤال يبقى الزم أحسبها شوية

على االقرتاح على الفور، فجاءت االستجابات حييىوافق د 
 : على الوجه التاىل

أنا علشان اتغري الزم أحسبها شوية إيهابيا : الدخ.أ
 ميكن اتغري

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان عمارةيا أستاذ : إيهاب.أ
 ميكن أنا مش عامل اعتبارات حلاجات أنا مش شايفها شوية 

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان شريفيا أستاذ : عمارة.أ
 ميكن التغيري يفيدشوية 

أنا علشان اتغري الزم أحسبها عمرويا أستاذ : شريف.أ
 ميكن أآسب أحرتام الناس أآرت، وقبلهم احرتام نفسى شوية 

أنا علشان اتغري الزم أحسبها حييىيا دآتور : عمرو.أ
 ميكن أعيش مبسوطشوية 

اتغري الزم أحسبها  أنا علشان املشاهدعزيزى : حييى.د
 ميكن لو حسبتها أآرت ال حاتغري وال هاتنيل شوية 

حصل يعىن فيه آششان ،   آده: علق شريف على الفرق قائال 
لكن لو) .ختّوف(ميت مرة   بعد ما آانت مية ىف املية قصدى

جّوانا إن مش  ِسنـّة تردد  برضة تالقى فيه" شوية"حسبتها 
حييى على إضافة . عقب د. ممكن نتغري حاال، مش الزم نتغري دلوقىت
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هو أنا  :حييى. د: ئالهذه اللعبة من واقع املمارسة، قا
  دى،" شوية"أستاذ خالد اقرتح حكاية   احلقيقة استفدت ملا

انتبهت حلقيقة غريبة جدا هو إن مافيش تغيري لو احلسابات
يبدو إن آل ما زودنا عدد احلسابات آل ما قلت  آرتت قوى،

فرصة التغيري، مافيش تغيري من غري خماطر، املخاطرة تعىن إن
ملا اشرتطنا إن. احتمال خلل ىف احلساباتالزم يبقى فيه 
راحت ساّده الباب ىف وشنا ، أنا" ميت مرة"احلسابات تكون 

 شايف إن النقلة دى الفضل فيها لالستاذ خالد 

*** 

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو: اللعبة اخلامسة
 ...حاروح فني آنت

ه أوأنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إي إيهابيا : شريف.أ
 آنت برضه أستنيت شوية فني حاروح 

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو خالديا : إيهاب.أ
  آنت اتغريت فورافني حاروح 

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه أو عمرويا : خالد.أ
  آنت دست على الزرار فورافني حاروح 

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى عمارةيا أستاذ : عمرو.أ
 آنت أفّضـل أبقى زى ما انا دلوقىت فني ه أو حاروح إي

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى حييىيا دآتور : عمارة.أ
 آنت خططت لده من زمان فني إيه أو حاروح 

أنا لو عرفت ملا اتغري حابقى إيه املشاهدعزيزى : حييى.د
 آنت ما اعتربتش ده تغيري خالص فني أو حاروح 

*** 

 ) : اآلن(املناقشة 

أن التغيري  نالحظ أن هذه اللعبة آشفت بقدر مناسب
باملعىن الذى  احملسوب جدا، واملعروف مسبقا، ليس تغيريا أصال،
 حتاول اللعبة أن تكشف عن طبيعته أو حقيقته،

إيهاب يقرر أنه لو عرف إىل أين سوف يذهب به التغيري،
هذا إىل" قليال"بصراحة رمبا ميتد (ينتظر قليال   فهو يفضل أن

أنه سوف  ، إيهاب يقرر ببساطة)ما ال اية، السالمة أوال
يتغري فورا، األمر الذى عرب عنه خالد بالضغط على الزرار
فورا أيضا، لكن خالد يعّقب ىف املناقشة، أنه اآتشف من خالل

ذلك يصبحاستجابات اللعبة، واستجابته بوجه خاص أن 
    )بعد ىف املناقشة رأى خالد  أنظر( ،تغيرياوليس  انتقاال

يقرر بأمانة أنه لو عرف مسبقا فسيبقى آما هو عمرو
أنه بعكس خالد وإيهاب رأى أن التغري  وخيتار أال يتغري، رمبا

 احلقيقى هو إما إىل أسوأ، أو إىل جمهول يعرتف أنه ال يريد أن
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فهو يقرر أنه لو عرف عمارة.يغامر بارتياده، أما أ
آنت خططت"تخطيط املناسب قبل املغامرة مبدة طويلة حلسبها بال

.د. ، وهو بذلك يكاد جيعله أقرب لالنتقال فعال"لده من زمان
حييى الذى سوف يكشف أوراق ما وراء اللعبة ىف املناقشة، يقر

يلغى فكرة  -بالنسبة إليه ابتداء –ويعرتف أن هذا الشرط 
تش ده تغيريآنت ما اعترب : "حييى . التغيري من أصلها د

 "خالص

باملعىن الذى اآتشفه أغلب" (االنتقال"الفرق بني   هذا
باملعىن الذى حتاول اللعبة آشف "التغيري"وبني ) الالعبني

أن التغيري  ضرورته وخماطره ىف آن واحد، ميكن أن ُيظهر آيف
الذى يتصوره أغلبنا، وهو يتقن حساباته حىت يعرف تفاصيله

، أظن أن هذا ما عربٌت عنه ىفال ىف احمللانتقامسبقا ليس إال 
 :أغوار النفس"  من شطى لشطى." قصيدة 

  : بايــــْن   الـِْمْش التاىن    الشط

  . يّتاِخـْر ،  ُلـهْْ   مااَقّرب   آل

  ، وسفايــْن ،  وقلوع ،  ومراآْب

  . آخــــْر   مالوش   اهلــْو   والبحر

*** 

  . الِعْب   ِمْش   أل

  . جـّوه   من نفسى،    اعرف   ّملا حاستىن 

  . جــوَّْه اللـِّى  شوفِشى    ما   شرط على 

  ، هـُوٍّه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

  . ُهوَّْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم   

*** 

  نفسى،   حوالني  " سريع " ماشى    أنــا

  باَمسِّى،   ما زْى    وباصّبح

  : َأعّدى إىن    الزم   آان   وان

 لـَشطْى، َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح

  . َشْرطى   َدا   هوَّا  

ىف املناقشة بعد اللعبة الحظ بعض املشارآني أن اللعبة قد
رتاجع مثل خالد حني قال بعدسرقته بشكل أو بآخر، فحاول ال

أنا حسيت ىف االول إن السؤال ده إنتوا خمبينه  :املناقشة 
حادوس على الزر فورا... أنا آنت قاصد   مش تبع االسئلة،

)اللى حاحيصل(لو عرفت .. إن دى حاجة مش طبيعية يعىن إنت 
 انتقال مش تغيرييبقى 
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املغامر وبني حلقيقىبني التغيري ابأنه سّرب الفرق  حييى. يعرتف د
ىف حييى. حيث قال د" مش تغيري، انتقالده " خالدما أمساه 

إا لعبة،   إحنا بنسرهبا على: حييى.املناقشة بعد اللعبة د
ىف – شريفأضاف . ، بايّنـها مش لعبة وال حاجة)بنستعبط يعىن(

ما يشري إىل أن التغيري احلقيقى برغم ما فيه من - املناقشة
"لذة التغيري"أن مث شيئا يشري إىل ما ميكن أن يسمى  خماطر، إال

رمبا هذا هو ما يدفع أغلب املدمنني إىل البحث عن البديل(
:شريفيقول ) الكيميائى لتغيري الوعى السريع ولو بالسموم

إن لو السؤال ده إتسأل ىف احلياة العامة   أنا حسيت برضه"
، فيعقبغيريحاحس بعدم لذة الت   جدا يعىن لو أتسأل آده،

شفت بقى أآننا بنرجع تاىن نقول التغيري ال يكون: حييى.د
حقيقيًا اال إذا آان فيه املفاجأة واملخاطرة، بنتحفظ حبسابات
معقولة وبنتحمل مسئولية ناِتجه حتت آل الظروف، مث يضيف حتذيرا

قد تصل إىل اآلخرين الذين مل - خاصة املؤذية منها –أن نتائجه 
وعلى: حييى.د   اختيار قرار التغيري، حيث أضاف يشارآوا ىف

فكرة، علشان األمانة بقى، عليا وعلى غريى، إفرض التغيري ده
احتمل نتيجته عليا وعلى   أله، أنا الزم   ضّر اللى حواليا،

، ورمبا جيد ىف هذه املسئولية املمتدة إىلعمارة.غريى، فينتبه أ
هى"  عمارة. أ: بقوله داملشاهالغري سبيال للرتاجع ُيسقطه على 

دعوة للمشاهد إن التغيري العشوائى ممكن يؤدى اىل آوارث لكن
.، فينبهه د) :حاجة تانية(التغيري املخطط له بالشكل الصحيح 

ممكن": إىل تراجعه مشريا إىل حكاية التغيري املخطط أنه  حييى
:فيصر  عمارة، لكن ذلك ال يصل إىل أ "  الالتغيرييؤدى اىل 

شارحا حييى. اىل تغيري صحيح ميا ىف املية ، فيعقب د: عمارة.أ
وجهة نظره عن عالقة اإلميان بالغيب، بأن هذا اإلميان هو متعلق
بعجز احلسابات عن آشف أبعاد مسرية التغيري، وذلك عكس ما يفهم

الناس اللى: حييى. ، يقول د"الغيب"أغلب الناس من آلمة 
بالغيب حا   طب ازاى؟ حانؤمن:  بيهامجوا احلكاية دى بيقولوا

حباجة مانعرفهاش، يبقى آده إحنا بنسلم للخرافة ، أنا   نؤمن
  متصور إن اإلميان بالغيب هو املخاطرة حنو هذا اهول الرائع،
آأنه دعوة لإلبداع، إنه دعوة الحرتام اآلتى بغض النظر عن صالبة

ته دون حتديدغاي   حتريك الوعى حنو   هذا هو توظيف. وصحة اجلارى
مل تصله الرسالة خالدلكن يبدو أن . هذه الغاية بشكل تفصيلى

أو لعله خاف منها فعقب مستشهدا بآية آرمية، طاملا ترتدد دون
بس هو واضح إن اهللا اليغري ما بقوم حىت: خالد.متّعن ، قال أ

إىل احلذر من االستسهال حييى.يغريوا ما بأنفسهم ، فينبهه د
 . دى طلعت آبرية أوى" بأنفسهم"ماهى : "ائالباالستشهاد، ق

 ). ىف التسجيل -وغريه –ميكن متابعة هذه النقطة (

 نقطة منهجية
أشرنا ىف لعبة سابقة، آيف ميكن أن حتضر أحد املشارآني

ينوى أن يقوهلا حني يأتى عليه الدور، مث  استجابٌة ما، آان
جاء دوره وجد أنه قال شيئا آخر، وليس بالضرورةإذا ما 

أن يكون هذا الشىء اآلخر هو األقرب إىل الصحة مع أنه يكون
وميكن الرجوع إىل(  أآثر تلقائية عادة، وهنا دار حوار هام

يوّضح هذه النقطة ويفسرها) التسجيل لالستماع إىل تفاصيله
   :ويربرها، ونورد نص ما دار آالتاىل 
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أل بس أنا وصلتلى حاجة يعىن فيه حاجة وصلتىن: إيهاب.أ
آان بيكلمىن ِطلعت ىف شريفساعات ملا   من اللى أنا قلته،
ملا جيت أقول والسكتة اللى أنا سكّتها  دماغى حاجة أقوهلا،

حسستىن إن أنا زى ما طلعت حاجة تانية خالص  ىف النص دى،
ن أنا فعالأنا قلت قبل آده ىف بداية اللعبة إن وردت ليا أ

باخاف ساعات من التغيري ومش عارف التغيري ده هايبقى شكله
 إيه حاجة ذى توآيد حلاجة أآتشفتها جوايا دلوقىت 

هو أنت عملت فينا حاجة آويسة جدًا يا إيهاب: حييى.د
علشان املشاهد ودعوتة للمشارآة، عملت فينا حاجة جيده

مش  اآلخر، جدًا، أنا بتحصّلـى برضه، أنا عادة بالعب ىف
بس بيخطر على باىل  داميا فابالقيىن حمضر حاجة، مش قصدى حمضر،

تطلع) ملا ييجى على الدور(حاجة غامضة آده، أجى أقول 
 .زى ما انت عشت التجربة دى بالظبط  حاجة تانية، متام

وأنا بادعو املشاهد بصراحة إنه لو آان هو سامعنا
انا، وحىت بعد ماوشايفنا وماشى معانا أو عمال يلعب مع

خلصنا الربنامج وحانقول له االلعاب ىف اآلخر آلها علشان
إذا حب يلعبها معانا أو مع نفسه ويغامر مبغامرة  يسجلها،

يعىن  إيهاب ، يعىن إنه مايبقاش وصى على إللى حايقوله،
جتيله فكرة ييجى يقوهلا ما تطلعشى هية، تطلع مطرحها حاجة

اب دى تتلعب ىف السر حىت لو مالقاشاأللع  !!ماشى   تانية،
بس لو جرى له حاجة  يلعبها ىف املراية،  حد يلعبها معاه

 أنا ماليش دعوة، 

 الواحد ملا يبقى وصى على نفسه وهو بيلعب، حيرق اللعب، 

  احلكاية زى ما إيهاب عمل بالظبط ، تبقى عنده فكرة
دا  آده حايقول آذا، وجيى يقول تطلع حاجة تانية،  إنه

 بالظبط اللى بيحقق أمالنا ىف هذا الربنامج من حتريك الوعى

 وبعد

 .غدا نكمل األلعاب اخلمس املتبقية
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