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 :جتربة جديدة

 : مقدمة

من الصفات حسنة السمعة، لكنها صفة ملتبسة" طيب"آلمة 
إال ىف سياقها، بل إا أحيانا، ىف نفس -هاحبق –الُتفهم 

السياق، قد تفهم بأآثر من معىن عند أآثر من مستمع أو
 . متلق ىف نفس الوقت

نبدأ بأمثلة لورودها ىف سياقات خمتلفة بالعامية
 .والعربية

 ". طيب"سيبه ما تدقش عليه أصله ) 1

دا طيبدا ما يعملش آده، أنا عارفه، .. ال .. ال ) 2
 . اجد
 ) ىف األعياد( طيبآل سنة وانت ) 3

 )أغنية صباح( طيب، يا راجل يا طيبآل سنة وأنت ) 4

 صدق اهللا العظيم "الطيبون للطيبات) "5

 شعب طيب الشعب املصرى ) 6

 تاىن  طيبأنا عمرى ما حابقى ) 7

آِلمًة طيبًة آَشجرٍة طيبٍة َأصلها َثابت وفْرعها ِفي") 8
 صدق اهللا العظيم" لسماءا

  أصل طيبمن : البنت دى) 9

 : رحالت الشقاوة، زمان) وخنتم بأغنية من أغاىن) (10

والطالبات يصفقون مع  أتوبيس الرحالت يتمايل والطلبة
أغنية مرحة، مث يفسد املذياع ويتوقف، فيبدأون املداعبة،

 : الطيبة " ملقف"وتقع الفريسة تلو األخرى ىف 

 فالن ده طيب : حلادى يقول ا

دا ال هو طيب وال حاجة دا اهبل): تقريبا(يرد اجلميع 
  وعبيط

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1977
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 واهللا دا طيب : فيؤآد احلادى

  دا ال هو طيب وال حاجة دا اهبل وعبيط: فريد الكورس

 وريالته نازله على صدره أربع قراريط 

 واهللا العظيم باقولكم طيب : فيعود احلادى

 اخل : .... فريد الكورس

اء الوعى الشعىب وهو ينقد قيمةهل رأيتم مدى ذآ
ملتبسة، برغم حدة السخرية الىت ال خيففها إال أن تستعمل نفس
األغنية لزعيم الرحلة أو حىت املشرف، وليس فقط لصديق يبدو

 .عليه اهلدوء فيسلخه األشقياء بقدر ما حيبونه

 :جتربة جديدة

حني طرحنا هذه اللعبة على أصدقاء املوقع دون أن نطرح
ىف "لعبة الطيبة"ما دار عنها  -حىت اآلن –ناقش أو ن

مل أآن أتوقع ،)وصورة أيضا ىف املوقع  املسجل صوت(الربنامج 
أن تصلىن هذه املبادرات الصادقة والطيبة هبذا العدد، وقد

دون تعليق تقريبا، 2008-4-25بريد اجلمعة نشرت نصها ىف 
ووعدت آنذاك أن أرجع ملناقشة االستجابات ىف برنامج قناة

 . النيل الثقافية

لكنىن عدت الستجابات األصدقاء زوار املوقع وأعدت ترتيبها
يستأهل وقفة مستقلة، ذلكآنظام الربنامج، فوجدت فيها ما 

أنىن آنت قد خشيت أن أعقب على استجابة آل صديق أو صديقة
!!)أحلله(على حدة فأبدو وآأنىن أقرأه شخصيا، وأفسره، 

لكنىن وجدت) حىت ىف النقد األدىب(وهذا مرفوض من جانىب متاما 
أنىن لو تناولت املسألة لعبة لعبة وقد بلغ العدد سبعة

، فإنىن سأتعامل مع القيمة الىت نودأصدقاء، وصديقات
هدف هذه النشرة، وهذا املوقع، و مثل: تناوهلا وسرب أغوارها

 . هذه اللعبة 

وىف انتظار رأيكم ىف هذه احملاولة أرجو أن يكون ىف
 اجتهادى هكذا بعض ما يفيد ،

 حىت نستوعبها ببطء : وسوف ننشر االستجابات على حلقتني 

 . هذا أفضل 

 وىلاللعبه اال

دا انا شايفة انا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، 
 .......اني 

دا انا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر نفسه طيب،: أميمة. د
 . اني طيبة جداانا شايفة 

واحد بيفتكر نفسه طيب، دا انا انا يتهيأ يل آل :رمي. أ
 .اني مش طيبه خالصشايفه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   1978
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انفسه طيب، د انا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر :مشرية.د
 ان الطيبة دي وش أنا البساه على طولانا شايف 

واحد بيفتكر نفسه طيب، انا يتهيأ يل آل :ماجدة صاحل. د
 .ال طيبة وال حاجةدا انا شايفه اني 

دا, أنا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب: مدحت. د
 طيب قوى قوى قويانا شايف إىن 

فسه طيب،انا يتهيأىل آل واحد بيفتكر ن :أسامة عرفة. د
 .طيب برضه آده ممكن أآوندا انا شايف اىن 

 شايف نفسه  واحد  آل  بيتهياىل   انا: رامى عادل. أ
 جمرم  إىن  بيتهيأىل  دنا  طيب

 : املناقشة

ىف قبول ما يظنه آل واحد ىف مدحت .ود أميمة.مل ترتدد د
نفسه على أنه طيب، أآدا هذا بشكل مبالغ فيه االحتمال

أنا شايف إىن طيب قوى قوى" &"ىن طيبة جداأنا شايفه إ"
 "قوى

إىل الناحية األخرى ماجدة . د، مشرية . ود رمي ذهبت 
أنا شايفه إن" &"أنا شايفه إىن مش طيبة خالص"متاما 

أنا شايفه إىن ال" &" الطيبة دى وش أنا البساه على طول
 .على التواىل" طيبة وال حاجة

أنا"لناحية أيضا فأعلنها صرحية هذه ا رامىأما  
 ".بيتهيأىل اىن جمرم

ىف هذا - رمبا آعادته الرزينة –هو الذى مل يندفع  أسامة.د 
 ".برضه آده ممكن أآون طيب: "االجتاه أو ذاك فرتك األمر حمتمال

 بصفة عامة نالحظ أن هذه االستجابات

تعلن بكل وضوح أن صفة طيب حتمل معان خمتلفة حىت عكس ·
 .بعضها أحيانا

أن بصرية آل منا ختتلف عن اآلخر حسب رنني الكلمة حلظةو ·
 .نطقها، أو ىف سياق استعماهلا

آما أن هذه اإلستجابات املبدئية وحنن مازلنا ىف اللعبة ·
 .األوىل، ليست هى اية املطاف آما سيبدو ىف اللعبات التالية

إىل اثبات أو نفى )أو نبه نفسه(فيحتمل أن من ماّل  ·
يتضح له، أو لنا، أنه ليس بالضرورة آذلك، فقدالصفة قد 

يثبت آيف أنه طيب أآثر، ورمبا آان ىف البداية يرفض ما شاع
عن الكلمة، وأنه مل يرفض الطيبة، وإمنا تنبه من بداية

، بالتاىل بدا أن"آل واحد فاآر نفسه طيب "اللعبة أن ذلك 
حىترمبا (هذا هو ماال يوافق عليه، وبالتاىل جاء النفى 

 ).يزداد طيبة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1979
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–" قوى"و" جدا" طيبآما أن الذى أقر أنه رأى نفسه   ·
فباعتبار إجاباته التالية رمبا يثبت أنه قد رجح أمله

، أن يكون طيبا آما يرى الطيبة احلقيقية وليس)تفكريا آمال(
 ".بيفتكر نفسه طيب"جمرد 

 .فحالل عليه حساباته اهلادئة الرزينة أسامة. دأما  ·

 أنه حيمى نفسه من اإلجرام بإعالنهفقد بدا ىل رامىأما  ·
هكذا صراحة ليظهر لنفسه مشروع اجرامه ىف الضوء، فيتحمل

 .مسئوليتة، فيكون أطيب

 اللعبة الثانية

من آده حالقي انا حاسة إني لو بقيت طيبة اآرت 
 .....نفسى

من آده انا حاسة إني لو بقيت طيبة اآرت: أميمة. د
. عبيطة  حالقي نفسي

انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي نفسي :رمي. أ
اآرت من آده بانداس باجلزم

انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي :مشرية. د
 ضعت نفسي

انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده :ماجدة صاحل. د
 .حقى متاآلحالقي نفسي 

ه حالقىأنا حاسس إىن لو أبقى طيب أآرت من آد: مدحت. د
 وبْتِشرى وأجيب ىل بردعة باتباعنفسى 

آده انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من :أسامة عرفة. د
 .....إما مالك أو مستباححالقى نفسى 

  اآرت  طيب  بقيت  لو  اىن  متهياىل  انا: رامى عادل. أ
 باجلزمه  هاخد  آده  مكن

 : املناقشة

سرقت هذه) اباهتمأتفق اجلميع دون استثناء ىف اجتاه إج(
 :اللعبة آل األصدقاء والصديقات

ْبل بأقصى ما!) بدرجة آافية(أقر اجلميع أنه طيب  ·
 عنده، رمبا أآثر مما ينبغى

رفض اجلميع أن تزداد جرعة طيبته عن ما هى عليه  ·
 )أآثر من آده(

لكنها) أآثر من آده(تفاوتت خماوف زيادة اجلرعة   ·
&حالقى نفسى عبيطه"ل بعضها بعضا آلها جاءت ذات داللة تكم

&نفسى ِضعتحالقى  &حالقى نفسى بانداس باجلزم أآثر من آده
حالقى نفسى باتباع وبْتِشرى واجيب ىل &حالقى نفسى حقى متاآل

 ".حاخد باجلزمة &إما مالك مستباح  حالقى نفسى &بردعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   1980
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أن الرفض ىف اللعبة األوىل: االحتمال األول: هناك احتماالن
لطيبة أو إعالنه آالمًا، أو اإلصرار علىآان رفضا الدعاء ا

 متيزنا هبا دون حتمل مسئوليتها،

أنا يتهيأىل آل واحد بيفتكر نفسه"فاللعبة تبدأ  
 .. ...".أنا أعتقد إىن" :وليس مثال، "طيب

هو أن صفة الطيبة ىف اللعبة األوىل قد: االحتمال الثاىن
وقعها ىفىف موقف خمتلف متاما عن م) ىف هذا السياق(وقعت 

اللعبة الثانية، الىت بدأت بتحريك اجلانب الطيب إثباتا
 .وتدعيما، وبدرجة آافية، فأقرها اجلميع دون إدعاء

أال ميكن أن نفرتض من ذلك أن الطيبة هى األصل، وأن اخلوف
منها أو من إدعائها، هو خوف من تزايد جرعتها حىت يساء

 سلىب دون حتفظ؟فهمها من اآلخرين، أو حىت يظهر جانبها ال

***** 

 اللعبه الثالثة

 ....وهو مش عارفين،  انا ما باحبش حد يقول علّى طيبة

وهو مش انا ما باحبش حد يقول على طيبة :أميمة. د
 . مش ميكن يقصد إىن عبيطة... عارفين، 

عارفين، انا ما باحبش حد يقول على طيب وهو مش :رمي. أ
 اصله مش ممكن يقويل آده هللا يف هللا

انا ما باحبش حد يقول على طيب وهو مش :مشرية. د
 مش ميكن بامثل ... عارفين،

 انا ما باحبش حد يقول على طيب وهو مش :ماجدة صاحل. د
 .مش ميكن يكون بيشتمىنعارفين، 

عارفىن ، أنا حمبش حد يقول على طيب و هو مش: مدحت. أ
 مش ميكن مش شايفين

د يقول على طيب وهو مشباحبش ح انا ما :أسامة عرفة. د
 ........االثنني مش ميكن ننخدع احنا... عارفىن، 

  طيب  على  يقول  حد   ماباحبش انا  :رامى عادل. أ
 خلفوه  اللى  من  أخبث  انا  ميكن  مش  عارفىن  مش  وهو

 : املناقشة

بدأ هنا أن شرط العالقة الصادقة أو احلكم املوضوعى هو
تنا لبعضنا البعض، رمبا هلذا آنت ومازلتدرجة آافية من رؤي

، هو"أنا"مبا هو " آخر"، أن يراىن "حق الشوفان"أؤآد أن 
بداية االعرتاف بوجودى، وبالتاىل بداية السماح بقبول أن
حيكم أحدنا على اآلخر مبا هو، وليس مبا يتمناه أو يتخيله أو

 .يتوقعه أو حيتاجه 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   1981
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لقدرةهذا الشوفان هو من أصعب ما ميكن، وال يقدر على ا
 إال اهللا،

مهما آان" اآلخر"ألنك آلما رأيت طبقة واقرتبت أآثر من 
 قربه تعود ترى طبقة أخرى فتبتعد لتقرتب،

 أو تقرتب لتتأآد مث تبتعد لتقرتب،

 وهكذا 

فقط هو الذى يعطى معىن حرآيا حيويا للعالقةهذا 
 البشرية املتجددة،

ه وباطنهبطبقاته وظاهر "آله"ال أحد ميكن أن يرى اآلخر 
 طول الوقت،

والبديل ليس هو أن ترى ما تريد أو ما ترفض دون
تستعمل(الباقى، وإال سنستعمل بعضنا البعض آأدوية اجللد 

ال يتعاطى إال عند(االحتياج   ، أو آتصبرية)من الظاهر
 ).اللزوم

أساسا لقبول حكم آخر "الشوفان"هذه اللعبة وضعت شرط 
، وإال)من شر وعيوب ونقائصبكل ما فيك (عليك بأنك طيب 

فقد يكون وصفه لك هبذه الصفة هو بغرض أن يستعملك آما ظهر
، أو لعله يقوهلا ليهملك أو رمبا)فيما بعد(هنا أحيانا 

 اخل..ينفخ فيك

وبرغم صعوبة شرط الشوفان هذا الذى ال يظهر على السطح
ىف تعامالتنا العادية، فقد قبله مجيع األصدقاء برتحيب على

نه شرط ضرورى وأساسى لقبول رأى اآلخر فيه، بالنسبةأ
دون أن يرى" بالطيبة"إلمكان احرتام وصفه لنا عشوائيا 

 . اآلخر حقيقة وفعال أو دون أن يرى بقيته أو أن يراه آله 

على من: ومع ذلك فلم يتفق اجلميع على مْن يقع اللوم
غرضبدرجة آافية، سواء ب" دون أن يرى"أطلق صفة الطيبة 

أو جبهل سطحى أو )رمي. أ" (مش ممكن يقوىل آده هللا ىف اهللا"أخبث 
مش ميكن) "أميمة.د( "مش ميكن يقصد إىن عبيطه": خبث عكسى

 ،)ماجدة. د" (يكون بيشتمىن

على الناحية األخرى الم بعضهم نفسه باعتبار أنه 
".مش ميكن بامثل"عن أن اآلخر مل يره  -ولو جزئيا –املسئول 

 )".رامى(مش ميكن أنا أخبث من اللى خلفوه ) "ةمشري.د(

، "مش شايفىن" &" مش عارفىن"جاء رده ليساوى بني مدحت . د

فقد وضع احتمال اللوم على االثنني توازنا اسامة. أما د
 . "ممكن نتخدع احنا االثنني" حكيما آالعادة

 اللعبه الرابعة

 ..…ي آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ود !!! أل بقي

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1982
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آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود !!! أل بقي: ةأميم.د
  أفّهمهم معىن الطيبة إيهودي 

آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ودي !!! أل بقي :رمي. أ
 انزل ضرب يف آل الناس اللي يف الشارع

انا الود آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقي  :مشرية.د
 أطيح فيكوا آلكمودي 

آفايه طيبه وهبـَل، ده انا !!! أل بقي :ماجدة صاحل. د
 .أطيح ىف اللى قدامىالود ودي 

الود دا انا, آفايه طيبه وهبل!!! أل بقى : مدحت. د
 أطّلع أْميان آل واحد أذانيودى 

انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :أسامة عرفة. د
 ......أدى ناس آتريعلى دماغهاالود ودى 

 دنا  وهبل  طيبه  يهآفا  بقى  ال  :رامى عادل.أ
 نفسى  اقطع  ودى  الود

 : املناقشة

يبدو أن هذه اللعبة قد استدرجت املشارآني واملشارآات إىل
- تقريبا–االنتباه إىل ايقاف تدفق جرعة الطيبة الىت اتفق 

على احتمال وجودها تلقائيا عند اجلميع ىف اللعبة الثانية،
فى الطيبة املرادفةأو حىت إىل حماولة إنقاصها، أو رمبا ن

 . بالذات وليس آل الطيبة "للهبْل"

ما إن سِمح لالرادة أن تتخذ موقفا لضبط اجلرعة، أو حتدد
نوع الطيبة، حىت انطلق األغلب ألخذ حقهم رفضا للسلبية، أو

 .اسرتدادا حلق، أو أخذا بثأر

انزل ضرب"بعضهم ترك العنان لنفسه ليهجم على اجلميع،  
)مشرية( أطيح فيكو آلكم) رمي" (اللى ىف الشارعىف آل الناس 

 ).ماجدة( أطيح ىف اللى قدامى

"أطّلع أيمان".. البعض حدد انطالقة تلقائية ليأخذ حقه 
 )مدحت( من أذاه فحسب

فيبدو أا أخذت على عاقتها مهمهة فصلأميمة .دأما 
 ،"أفّهمهم معىن الطيبة إيه"عن الطيبة  "الهبل"

انتقائيا مشفقا وآأنه اآتفى بقرصأسامة .ىف حني بدا د
ولكنادى ناس آتري على دماغها "آذان البعض مع أنه استعمل 

 .هذا ما وصلىن اآلن

، إذايقطع، رامى نفسهوأخريا فأنا ال أعرف ملاذا سوف  
 .آف عن الطيبة اهلبل

  اللعبه اخلامسة

 ...انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشان آده أنا 
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ا مش متصورة حد ضعيف ممكن يتوصف بأنهان: أميمة.د
 . طيبة أنا ما حببش حد يقول علّىطيب، عشان آده 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، :رمي. أ
 يقول عليا طيبه أنا مبحبش حدعشان آده 

ممكن يتوصف بأنه طيب، انا مش متصور حد ضعيف :مشرية. د
 طيبة ديأنا حاسه اني خبيب ضعفي بالعشان آده 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه :ماجدة صاحل. د
 .أنا طيبىت هى مصدر قوتى أحياناطيب، عشان آده 

يتوصف بأنه طيب، أنا مش متصور حد ضعيف ممكن: مدحت. د
 أنا اتوصف بأىن قليل احليلةأنا عشان آده 

متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه انا مش :أسامة عرفة. د
ميكن أنا الزم أراجع نفسى ىف التصور ده مشن آده طيب، عشا

 .......يكون برضه طيب

  يقولوا  ضعيف  حد  متصور  مش  انا: رامى عادل. أ
 ضعيف  آده  انا  طيب  عليه

 : املناقشة

يبدو أن هذه اللعبة حاولت أن تفصل الطيبة اإلجيابية عن
)ستعباطالذى قد يشري إليه اهلبل مبعىن سهولة اال(صفة الضعف، 

الذى ورد ىف اللعبة السابقة، لعلها تتيح لنا الفرصة
، بعيدا عن السلبية أو الضعف،السرتداد حق الطيبة مبعىن آخر

. بل سرعان ما سنرى آيف أن الضعف هو نقيض الطيبة احلقيقية 

 وبعد

،"حقيقى"هبا استدراج  -رمبا مثل أغلب األلعاب –اللعبة 
عد مما بدا أن اللعبة تستدرجولكن االستجابات أظهرت أب 

 : املشارآني إليه، مثال

أن توصف أى منهما بأا طيبةأميمة ورمي . حني رفضت د  ·
أن ختتلط الطيبة بالضعف، ورمبا استغنت آل  أصال، خشية

منهما عن أن توصف بالطيبة، مفضلة أن تتصف هى بنفسها
 . طيبة دون ضعف، فعال، ال إعالنالنفسها مبا تراه 

،مدحت ورامى بقلة احليلة وبالضعف. د حني اعرتف آل من ·
رمبا آمتالزمة أساسية مع الطيبة فرمبا أخذ آل منهما

 . باملخاطرة ورضيا هباتني الصفتني حىت ال يتنازال عما وراءمها

الطيبةعن تداخل من نوع آخر بني  مشرية. حني آشفت د ·
بح الضعف غطاء، وآأا إذ تبدو ضعيفة بإرادهتا، يصوالضعف

للطيبة وليس مرادفا هلا، ومن َثم تكون الطيبة شيئا آخر،
 رمبا أقوى ورمبا أعمق،

من هذا املنطلق رمبا نفهم أآثر استجابتها ىف اللعبة  ·
فلعلها متثل الضعف الذى قد يطلقون" مش ميكن بامثل"الثالثة 

 . عليه طيبة، ىف حني حتتفظ لنفسها حبق ممارسة الطيبة القوية
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دا متساحما آعادته، أآثر من الالزم ىف رأىيب أسامة. د ·
 ). رمبا(

فقد ألقت آره مضيئة، آٍه لو أمكنماجدة صاحل . أما د ·
"أنا طيبىت هى مصدر قوتى"االستثارة هبا ىف احلياة الواقعية 

 ". أحيانا"ياليت يا شيخه، مث أشكرك على انتباهك وإضافة 

 .وإىل الغد، نكمل اللعبات اخلمس األخرى
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