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 مقدمة
قدمنا أمس اخلمس لعبات األوىل من لعبة التغّير، وأوضحنا

در ما هو حتمى، هو مرعب وحمفوف باملخاطر،آيف أن التغّير بق
وأن اإلنسان العادى يدرك ذلك من ُبعٍد معني، وأنه اليوجد

فرطإال ظاهريا، وأن ) بني هذا اخلوف وذاك احلتم(تناقض 
 ،هتلكة وهتور وقلة احلسابات، معطل حىت التوقف احلسابات

وننبه اآلن إىل أن هذه القضية ال ينبغى أن نتناوهلا من 
، ذلك ألن التناقض"حل وسط"نطلق نسىب مسّطح، يسعى إىل أى م

، وهو منجدل الكمون والتغريهنا يضعنا مباشرة ىف مواجهة 
تناوب السكونأصعب وأهم قواعد النمو، باإلضافة إىل 

 ".اإليقاع احليوى"طول الوقت، من منطلق  والتفعيل

 : ونكمل اليوم األلعاب اخلمس الباقية وهى 

 ....أقبل اىن اتغري، إال لول أنا مستحي: ادسةاللعبة الس

 ....ري الزم أعمل حساىب، اىنأنا لو حاتغ: اللعبة السابعة

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

 ....ا لو عرفت اتغري أبقى إيه، فأنأنا لو حىت: اللعبة التاسعة

  .....مش األول! أنا اتغري بتاع إيه؟: اللعبة العاشرة

* * * * 
 ....تحيل أقبل اىن اتغري، إال لوأنا مس: اللعبة السادسة

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري ياعمرو: خالد.أ
  لقيت عربيات التغري وقفة مستنياىن حتت البيت

...أنا مستحيل أقبل اىن اتغري عمارةيا أستاذ : عمرو.أ
 قبلت نفسى األول إال لو 

...أنا مستحيل أقبل اىن اتغري إيهابيا أستاذ : عمارة.أ
 آنت خمطط لتغريى بشكل دقيقإال لو 

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري شريفيا : إيهاب.أ
 لقيت ناس أثق فيهم جدا يساعدوىن 
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إال... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري حييىيا دآتور : شريف.أ
 حسيت واتأآدت واقتنعت بإن مهم إىن اتغريلو 

إال... أنا مستحيل أقبل إىن اتغري املشاهدعزيزى : حييى.د
 اضطريت اضطرار مطلق لو 

 )اآلن(املناقشة 

أرجعتنا هذه اللعبة إىل جتسيد صعوبة التغيري لدرجة
املسألة ليست جمرد خوف من التغري،: االستحالة، هذه املرة

الته إال بشروط معينة، هذه الشروط بدتوإمنا افرتاض استح
جاهزًا) أمس(، الذى بدا ىف اللعبة اخلامسة خالدعبثية عند 

لو ضمن نتيجة التغيري، أما ىف اللعبتني للدوس على الزرار
األوىل والرابعة فقد آان حريصا على الناس، وخائف من أن
يلحقهم األذى لو مسح لنفسه بالتغيري، وىف نفس الوقت أقر ىف
اللعبة الثانية والثالثة أن عدم التغيري يكاد يساوى املوت

،"مل يعد ينفع) "الثبات ىف موقعه(وأن آده ) "الثانية(
حىت تؤآد أن التناقض الظاهر ىف نفس  –آمثال –نكرر ذلك 

خالدالشخص هو أمر طبيعى ومقبول، هنا ىف هذه اللعبة بدا 
إمناأنه  –باشر بطريق غري م –ساخرا بشكل واضح، وقد أفاد 

 .يؤآد بسخريته أن املسألة ليست بالساهل 

:ارجع إىل فرط احلسابات(يشرتط أن خيطط بدقة  عمارة. أ
وشريف يشرتط االقتناع أوال، املناقشة بعد) اللعبة الرابعة

"االقتناع"حول فكرة  حييى.شريف، وداللعبة دارت أساسا بني 
على مستوى عقلى يتم  أن االقتناع حييى.هذه، حيث نبهه د

شريفوأنه الميكن االعتماد عليه ، ومع أن ) أو حىت معقلن(
قبل "لو حسيت"أنه قال  حييى.دافع عن ذلك وهو ينبه د

أنا"نبهه أنه بدأ التعقيب بقوله  حييى.، إال أن د"اقتنعت"
تقتنع انك انتشايف يا دآتور إن املسألة مسألة برضه إنك 

 . التغيري ده حايضيف لكتتغري، يبقى انت مقتنع إن 

جيرنا آل هذا إىل إعادة التأآيد على أن فكرة التغيري املطروحة
،خماطرة منائيةبقدر ما هى ) option( إضافة اختياريةهنا ليست 

وبالتاىل يكون االقتناع املسبق غري آاٍف حلفز مغامرة التغري، اللهم
 . بآخر بشكل أو  فشل البقاء سكوناإال إن آان نتاجا لرتاآم 

وضع شرطا شديد األمهية جيعل التغري مهما بلغت إيهاب
املخاوف حوله، ال خيفف منه إال أن يتم حتت مظلة اآلخر

مبا جيمع الثقة والسماح ورمبا االعتمادية املشروعة) اآلخرين(
 " يساعدوىن إال لو لقيت ناس أثق فيهم"

اّىلأن يقبل نفسه أوال، هو شرط جيد لكنه إشك عمرواشرتاط 
، فلو أنه قبل نفسه أوال، فما الداعى للتغري، لكن رمبا يعىن

فينتقل إىل مرحلة" تأآيد الذات"من مرحلة  يشبعأن : بذلك
فقد أضاف حييى.، أما د"حرآية الذات النامية أبدا"
اضطراراتأآيدا جديدا عن صعوبة عملية التغيري، وهو يشرتط  

هو ما يتفق مع ما جاءحىت يضطر أن يفعلها، رمبا هذا  مطلقا
    إنسان   يتطور   لن" ]) 750[رقم ( آتابه حكمة ااننيىف 
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 إال   الطريق   يكملولنخطوة،أصعبهافماباختياره
 .  "رحلة   أشرفها   فما ، باختياره 

* * * * 

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

إىن....يا إيهاب أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: عمرو.أ
 أتكيف مع الوضع اجلديد طول عمرى 

إىن.... يا خالد أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: إيهاب.أ
 أآيد حاتعب أوى 

إىن.... يا شريف أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: خالد.أ
 حوالّيا ناس آتري بيحبوىن 

يا دآتور حييى أنا لو حاتغري الزم أعمل: شريف.أ
 إىن أسرتّيح.... حساىب

..يا أستاذ عمارة أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: حييى.د
 إىن أحتمل مسئولية اللى حيصل ىل 

د أنا لو حاتغري الزم أعملعزيزى املشاه: عمارة.أ
 إىن أفيد أسرتى وجمتمعى ووطىن .... حساىب

  )اآلن(املناقشة 

مزيد من الشروط واحلسابات ، لكنها هذه املرة ارتبطت
باحتمال حتقق التغيري، وقد اختلفت االستجابات هذه املرة

على مكسب التغيري شريفأيضا حىت آادت تتعارض، ففى حني رآز 
"عمارة"وآأنه وصل اية املطاف، صبغت استجابة  "اىن اسرتيح"

حىت بدت ىل آال من "أفيد أسرتى وجمتمعى ووطىن"خطابية   نربة
االستجابتني وهى تتناول التغيري من الظاهر، وآأن التغيري هو
مبثابة احلصول على جائزة أو ترقية تريح أحدهم وتلزم اآلخر

هو مرة واحدة اعترب التغيري عمروبرد اجلميل، يبدو أن 
وأنه سوف يسرتيح بعدها بقية عمره،) وليست عملية مستمرة(

ناس أثق"ىف اللعبة السادسة  إيهابشارك استجابة  خالد
هنا أيضا مظلة الناس   خالدحيث طلب ، "فيهم يساعدوىن

فقد ظال على حييى.، ود إيهاب، أما "حواىل ناس آتري بيحبوىن"
ة ىف حرآية أى تغيري جاد،خط املخاطرة والتعب واملسئولي

أحتمل مسئولية اللى: "حييى. د ،"أآيد حاتعب قوى" إيهاب
 ".حيصل ىل

* * * * 

 .....الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا: اللعبة الثامنة

 يا شريف الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا مبزاجى: إيهاب.أ

ى دىيا عمرو الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا ه: شريف.أ
 سنة احلياة 
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يا خالد الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا أنا مش:عمرو.أ
 واخد باىل 

يا دآتور حييى الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا: خالد.أ
 َقْطر ماشى بسرعتة 

يا عمارة الظاهر أنا بتغري غصب عىن إمنا خري: حييى.د
 وبرآة

إمنا عزيزى املشاهد الظاهر أنا بتغري غصب عىن: عمارة.أ
 مش حاقبل هذا التغري

  )اآلن(املناقشة 

التغري ليست عملية واعية طول الوقت، هى آذلك بعض
الوقت وبدرجات متفاوتة، التغري إىل أعلى أو إىل أدىن هو سنة
احلياة، املوت هو اية املطاف، حىت املوت يبدو أنه أيضا تغري

 .إىل أعلى أو إىل أدىن

الوعى بالتغيري، واإلسهام فيه إراديا، هو استثناء جيد،
فمن ناحية هو يطلعنا على طبيعة املسار، ومن ناحية أخرى

بشكل جيعله –ىف حدود ما نعلم  –هو ما يتميز به اإلنسان 
مسامها اجيابيا أو سلبيا ىف منوه أو اضمحالله، هذا التغيري

بأشكال خمتلفة ، قديصل إىل الوعى بدرجات خمتلفة، و" الغصب"
تصلنا من خالل نتائجه الىت تظهر ىف السلوك أو الطبع بعد آل

إمنا تعلن التغيري بأثر) النتائج(مرحلة من العمر، وهى 
رجعى، وقد تصل إرهاصات وعالمات التغيري إىل الوعى الظاهر
بشكل حمدد ىف أزمات النمو، سواء احتدت حىت بدت مرضا، أو

 .أو إبداعًا للذات بإسهام إرادّى نسبياحتدت حىت بدت ثورة 

الذى حيدث بعيدا عن الوعى الظاهر هو فعل إرادى على
هذا ما يساير، ويدعم فرض فكرة اختيار اجلنون(مستوى آخر 

، بدا ذلك)خصوصا واملرض النفسى عموما على مستوى وعى آامن
ىف استجابة) رغم احتمال وصفه بالتناقض(بشكل شديد الوضوح 

،"حتمية التغري"إن قبول  ،"غصب عىن إمنا مبزاجى" بإيها
، وبرغم أن هذا يبدو عكس استجابة"التغري إرادة"يقلبها 

، فمن"إال أنه اليوجد تعارض مباشر" إمنا مش واخد باىل" عمرو
أو حىت يعيش(ال يأخذ باله من التغري ويقبله ىف نفس الوقت 

م بأن التغيريفهو قد اختاره بأثر رجعى، التسلي) نتائجه
هو األصل ىف حرآية الوجود ظهر بشكل مباشر ىف استجابة آل من

، أما"بسرعته قطر ماشى" وخالد، " هى دى سنة احلياة" شريف
إمنا"خبالف آل املشارآني رفض حكاية الغصب هذه  ة، فهو عمار

، وهذا تأآيد من الناحية األخرى لدور"مش حاقبل التغيري
لعلم بأن عدم قبول التغري، أو رفضاإلرادة أيضا، مع ا

فقد اعترب حييى.االعرتاف به، الحيول دون متاديه وتواصله، أما د
وآأنه بذلك قد شارك ىف" خري وبرآة"هذا الذى حيدث غصبا عنه 

فعل إرادى بالتسليم لفعل مفروض عليه ، فَدّل ذلك آيف أنه
 .من اجلائز أن يكون ىف عمق وجوده يقره وحيفزه
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* * ** 

.....أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى إيه: اللعبة التاسعة
 ..........فأنا

يا خالد أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: عمرو.أ
 فأنا على االقل مبسوط دلوقىت ..... إيه

يا إيهاب أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: خالد.أ
 فأنا عاوز أغري ..... إيه

لو عرفت اتغري أبقى يا عمارة أنا لو حىت: إيهاب.أ
 فأنا حمتاج مساعده ..... إيه

يا دآتور حييى أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: عمارة.أ
 فأنا مصر على تغريى ..... إيه

يا شريف أنا لو حىت لو عرفت اتغري أبقى: حييى.د
 فأنا مش موافق على إن هو ده التغري احلقيقى ..... إيه

حىت لو عرفت اتغري أبقى عزيزى املشاهد أنا لو: شريف.أ
 فأنا برضه احلمد هللا راضى عن نفسى..... إيه

  )اآلن(املناقشة 

معرفة نتيجة التغيري مسبقا ليست دائما مصدر طمأنينة،
إيش أدرانا أا هى حقيقة ما حيدث أو ما سوف: فمن ناحية

حيدث، ومن ناحية ثانية هى أمر يكاد يكون مستحيال، ومع ذلك
 .ا حيرك مواجهًة من نوع آخرفإن افرتاضه

مبسوط"ألغى جدوى هذه املعرفة مكتفيا بأنه " عمرو"
وآأن هذه املعرفة ال حتفزه إىل، وال تثنيه عن، التغري،" دلوقىت
الراضى الساآن"، ىف نفس االجتاه يؤآد من جديد موقفه شريف

إىن"وهو هو الذى ظهر ىف من قبل " هنا قبل وبعد التغيري
، وأيضا)الثامنة" (هى دى سنة احلياة) "ابعةالس" (اسرتيح
، هذا آله يعلن أن"فأنا برضه احلمد هللا راضى عن نفسى"هنا 

موقفه السكوىن مقبول له، لكنه ليس بالضرورة هو املوقف
 .األفضل بشكل عام

واضح ومباشر، رمبا بغض النظر عما ينتظره عمارةاصرار 
غري فهو ليس بنفسعلى الت خالدمن نوع التغيري، أما إصرار 

القدر من الوضوح، اللهم إال إذا آان يقصد أنه يريد أن
يفرض نوعا من التغري هو حيدده مبنطقه أو يفعله، وال يكتفى

للقاعدة املضطردة، يتفق  بالوعى بالتغري احلتمى أو التسليم
مع ما ذهبنا إليه من أن هذه املعرفة غري ُملزمة بأن هذا هو

 . التغيريالذى سيحدث فعال ىف

ىف أن أية معرفة مسبقة لتغري قادم،) ويشكِّْك(يشك  حييى.د
هى جمرد فرض ال ميكن التأآد من حتققه، بل إن األرجح أنه ال
يتحقق متاما باعتبار أن التغري هو عملية مستمرة، جتعل آل

 ) .أو حمطة قيام( حمطة بدايةهى ىف نفس الوقت  حمطة وصول
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ساعدة وآأنه واع بالصعوبة، فهو يطلب امل إيهابأما 
 . وغري قادر أن يفعلها وحده 

* * * * 

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

مش األول!! يا دآتور حييى أنا اتغري بتاع إيه: خالد.أ
 أبطل آذب 

مش األول أطمن!! يا شريف أنا اتغري بتاع إيه : حييى.د
 ريك ىف نفس االجتاهعلى إنك حاتتغري أنت وغ

مش األول!! يا أستاذ عمارة أنا اتغري بتاع إيه: شريف.أ
 أبص لنفسى

مش األول أشوف!! يا عمرو أنا اتغري بتاع إيه: عمارة.أ
 منهجية التغري دا إيه 

مش األول اعرف!! يا إيهاب أنا اتغري بتاع إيه: عمرو.أ
 إيه اللى حمتاج يتغري 

مش األول!! اتغري بتاع إيه عزيزى املشاهد أنا: إيهاب.أ
 أعرف نفسى 

  )اآلن(املناقشة 

تعود هذه اللعبة األخرية لتضع شرطا مسبقا للقبول
بشكل باحتمال التغيري من حيث املبدأ، وقد وضع هذا األمر 

حييل االشرتاط إىل صاحب الشأن أساسا، أآثر منه إىل الظروف من
 .حوله أو األسباب السالفة

وآأن" منهجيه التغيري"فة قواعد اللعبة يطلب معر عمارة
يتصور أن التغيري هو جزئى أيضا، ورمبا ىف بعض عمروهلا قواعد، 

نواحى السلوك فحسب، وآأنه بذلك يتجاوز أو يتغافل عن
حييالن األمر إىل شريف وإيهابالتغيري النمائى اجلذرى املهدد، 

عرفأ" ايهاب، "أبص لنفسى" شريف: النظر ىف النفس أوال 
، وىف هذا ما فيه من مظنة العقلنة من ناحية، واحتمال"نفسى

وهو ما أشرنا إليه(من جهة أخرى " حتقيق الذات"غلبة فكرة 
آان أمينا، حني نظر ىف نفسه، وعرى ما" خالد"، )نقدا وحتذيرا

سابق  ، ورأى أن التخلص من هذا الكذب هو شرط "آذبا"أمساه 
يبا ىف اشرتاطه تغري اآلخرين أوال،آان غر حييى.لتغيري حقيقى، د

والميكن اجلزم إن آان هذا يتعلق بفكرته عن دوره الذى يتصور
أنه ميارسه وهو حيفز اآلخرين إىل التطور حىت ال تزداد وحدته
مبزيد من التغّير دوم، أو أن ذلك يرجع إىل شكِّه ىف قدرة

نفس الشكلاآلخرين على التغري ىف نفس االجتاه، وليس بالضرورة ب
أثناء املناقشة بعد   خالدأو احملتوى، االحتمال األول رجحه 

،"اإلجابة بتاعة حضرتك مقصود منها التحريض: "اللعبة حني قال
هل حضرتك بالفعل رابط تغيريك بتغّير" حييى.خالد دوأيضا سأل 

 " .زى ما وصِلَتلْك" حييى.اآلخرين؟ فيجيب د
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دورات حياة، وتبلغ حدة النقالت ىف بعضآل الكائنات هلا 
الشرنقة إىلمن طور  –مثال –أطوار دورات احلياة إىل االنتقال 

، فلماذا مل يستوعب أغلبنا احتمال أن نكونطور الفراشة
وملاذا استعمل الكائن البشرى! مثلنا مثل أغلب األحياء

العقل بل والوعى الظاهر، ليصبح وصيا على هذه العملية
ائية، إْذ حبس أغلب البشر وجودهم فيما ُفرَض عليهمالتلق

قبل أن يتمكنوا من اختياره، أو قل يعطوا فرصة حىت إلعادة
 اختياره؟

الوعى هبذه احلقيقة املنغرسة ىف الطبيعة احليوية جنبا إىل
جنب مع ثقل السجن الذى جيد آل منا نفسه حماطا به من

وبسببه إشكالة الداخل ومن اخلارج، هو الذى تتخلق منه
التحدى امللقى ىف وجه اإلنسان املعاصر، والذى بعض مظاهره
هذا الرتدد واخلوف وما يشبه التناقض، وآل ما أظهرته هذه

 .اللعبة املتواضعة 
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