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 :توصية(

 برجاء قراءة يومية أمس، 

نشرت فكرة التجربة اجلديدة، باإلضافة إىل مناقشة األلعاب
 )اخلمس األوىل

 اللعبة السادسة

 دا أنا.... طيب، أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه
 . ...........أستاهل 

....أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة،: أميمة. د
  .ضرب اجلزمأستاهل  دا أنا

أنا أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة، دا :رمي. أ
آل اللي جيرى يلأستاهل 

دا.... أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة، :مشرية. د
 دماغي واتبهدل أآرت من آده خد علىآأنا أستاهل 

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيبة، :ماجدة صاحل. د
.الظلم اللى واقع علّىأنا أستاهل  إذن دا

ياخى ديه, أنا لو اسكت على الظلم قال إيه طيب :مدحت. د
 اجلزمة ضربدا انا استاهل , ده

قال إيه أنا لو أسكت على الظلم،: أسامة عرفة. د
 ....الذلدا أنا أستاهل .... ،طيب

انا لو اسكت عل ظلم قال ايه طيب دا :رامى عادل. أ
 اتداسانا استاهل 

 املناقشة

على الرغم من أنه يبدو أنه مل يكن هناك خيار آثري ىف
هذه اللعبة بني املشارآني ألن جييبوا بغري ما أجابوا به، إال

وجهة حنوأن التعبريات الىت استعملوها بدت آالقذائف امل
الذات، والىت تنفى أى تربير للسكوت على الظلم، وبالذات حتت
 زعم الطيبة، الىت قد تتخفى وراء ألفاظ أخرى مثل الصرب أو 
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وبرغم هذه االجابات. اخل..السماح أو قبول االعتذار
الصرحية والىت بدت ىل سريعة وحامسة إال أنىن حني أتلفت حوىل أجد

نسكت على الظلمأننا نسكت على الظلم، ونسكت على الظلم، و
 .أآثر بكثري مما نتصور أو يتصور أحد

ما علينا، ليس أمامى إال أن أقبل صدق املشارآني بكل
احرتام، وأعرتف أنىن ال أشك فيه برغم آل هذه التحفظات، وأمتىن

 .أن خيرج إىل حيز التنفيذ حني خيترب

انتبهت إىل أن ألفاظ اللعبة حدَّدت اجتاه العقاب إىل
دون ذآر أى إشارة إىل ماذا يستأهل، "نا استاهلأ"املظلوم 

مثل اللعبة الثانية(الظامل، وإن آانت بعض األلعاب األخرى 
 .قد مسحت بكشف املوقف حنو الظامل أو سبب الظلم) والرابعة

مهما آان االستدراج، فقد بدت القسوة على النفس شديدة
امةاس. د "استاهل ضرب اجلزم"مدحت . أميمة ود. دوصارخة 
مشرية. ماجدة ود. د "استاهل الذل، استاهل اتداس"ورامى 

استاهل جيرى ىل أآثر من& استاهل الظلم اللى واقع علّى "
فلم تتوقف عند ما وقع عليها بل مدت مارمي أما  "آده

 "استأهل اللى جيرى ىل": تستاهله إىل

مرة أخرى، وبرغم وضع اللوم على الذات هبذه القسوة،
تدراج ألفاظ هذه اللعبة بوجه خاص، علينا أنوذلك حتت اس

هو –ىف الظروف العادية أو املتوسطة  –نقّر أن املظلوم 
مشارك فيما يلحقه من ظلم، ولعل أدق مثل مصرى يعلن هذا

اللى يقبل"االحتمال برغم قسوته يشرح لنا هذه اآللية يقول 
 ".يقدم قفاه للسك ينسك

من أن قبول السك على واضح هنا أن اللعبة أضافت حتذيرا
القفا ليس فقط ضعفًا أو استسالما، وإمنا هو قبول الظلم

رمبا من هنا استفزت ألفاظ اللعبة. وتربير ذلك بأنه طيبه
آل هذه االستجابات اإلجيابية، مع أن عقاب الضحية مهما

فاملسائل!! شارآت فيما حلقَّها ليس هو العدل على أية حال
د تصل إىل مستويات بشعة من القهرق –خصوصا عندنا  -عادة

على األقل، لكن ال داعى حاالاملعلن واخلفى الذى يصعب صّده 
لتربيره بأنه طيبة على أية حال، وهذا ما انتبه إليه آل

 .املشارآني

 اللعبة السابعة

شايفة إن آلمة ؟؟ أنا!!هى الطيبه ضد القوه وال إيه
 " .........طيبة"

شايفة ؟؟ أنا!!د القوه وال إيههى الطيبة ض: أميمة. د
.دى آلمة مايعة وما هلاش معىنإن آلمة طيبة 

؟؟ أنا شايفه إن!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :رمي. أ
مرادف للضعفالطيبة 

؟؟ أنا شايف!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :مشرية. د
 قوةالطيبة 
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؟؟ أنا!!إيه هى الطيبة ضد القوه وال :ماجدة صاحل.د
 .دتني على اإلطالقأهنم غري متضاشايفه 

؟؟ أنا شايف!!هى الطيبة ضد القوة والال إيه: مدحت. أ
 حاجه واحده االتنني

؟؟ أنا!!ضد القوه وال إيه هى الطيبة :أسامة عرفة. د
 انك حترتم ضعفك وتعرف فني وامىت وازاىشايف أن الطيبة 

  ........تستخدم قوتك

شايفهى الطيبة ضد القوة وال ايه انا : رامى عادل. أ
     قوة سريةان الطيبة 

 املناقشة

انا مش متصور حد(هذه اللعبة تكمل اللعبة اخلامسة 
وهى........) ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشان آده أنا 

تكشف مزيدا من عالقة الطيبة بالقوة والضعف، لكنىن أتصور
اآلن أن مثل هذه املباشرة، الىت سُتعلن أآثر ىف اللعبة

آادت تعيب اللعبة الىت حنرص) طيبة احلقيقية هىال(العاشرة 
.فيها على االستدراج والتحايل أآثر من التصنيف والتعريف
ما علينا، االستجابات هنا خففت آثريا من هذه املباشرة، رمبا
بالرتآيز على صيغة التساؤل الذى بدأت به اللعبة بدال من

 .صيغة التقرير

رمي ضد. أ"العكس مثال فنرى أن االستجابات وصلت إىل حد 
أنا& أنا شايفة إن الطيبة مرادفة للضعف "" مشرية. د

"مشرية . رأى دمدحت . د، وقد أقر "شايفة إن الطيبة قوة
وبدرجة ما آانت ذلكشايف إن االثنني حاجة واحدة، "أنا 

ماجدة أنا شايفة اهنم غري متضادين. د أيضا هى استجابة
أنا" ما ىف اللعبة اخلامسة أمسوقد قالتها أآثر حس، "اطالقا

فقد أضاف بعدًا مجيالرامى أما  "طيبىت هى مصدر قوتى
وأحسب أن هذا قوة سريةأنا شايف إن الطيبة . وحقيقيا

باخبى: "أمس/ىف اللعبة اخلامسةمشرية .ديبدو عكس ما قالته 
 .، مما قد حيتاج إىل تفسري الحق"ضعفى بالطيبة دى

موقفه حبكمته املعتادة الىت سوف فقد أعلنأسامة . دأما 
 .تكمل مبا سيقوله ىف اللعبة العاشرة

آلمة"التباس هذه الكلمة فعال  - من جديد–أآدت أميمة . د
 .وبالتاىل، ضرورة إعادة النظر فيها" مايعة وماهلاش معىن

 اللعبة الثامنة

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن طيبة، حلسن أحسن ىل
............. 

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن طيبة، أحسن ىل: يمةأم. د
.أفقد تلقائيىتحلسن 

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن طيبة، حلسن أحسن ىل :رمي. أ
 .ازعل على نفسي اآرت
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غري ما اعرف إىن طيبة، أحسن ىل أبقى طيبة من :مشرية.د
 اتوجع قويحلسن 

أبقى طيبة من غري ما اعرف إىن أحسن ىل :ماجدة صاحل. د
 .أدعى الطيبة ىف غري مكاهنان طيبة، حلس

أحسن ىل أبقى طيب من غري ما اعرف إىن طيب حلسن: مدحت. د
 أتشوه

ما اعرف إىن أحسن ىل أبقى طيب من غري :أسامة عرفة. د
 ...أصدقطيب، حلسن 

احسن ىل لىن ابقى طيب من غري ما اعرف حلسن: رامى عادل.أ
 تصدقوني

 املناقشة

صور أنىن أتصف به، أو حىتالوعى مبا هو أنا، أو مبا أت
إقرارا مبا يرونىن ىف أعينهم، ليس دائما مطلوبا وال هو مفيد

مع أنه قد يكون أحيانا آذلك، أى قد يكون مطلوبا(
هل األفضل لتنمية إجيابياتك أن: ، وبألفاظ أخرى)ومفيدا

حتسن رؤيتك لنفسك وما هبا من مزايا وصفات محيده، أم أن
تفعيل نفسها تلقائيا حىت تصل إىل تواصل هذه اإلجيابيات

الناس؟ إن التحذير من وعيك مبزاياك أو إجيابياتك رمبا
ينقذك من غرور معّطْل، وهو ما يعرب عنه بالعكس أحيانا ىف

 .صورة التواضع الكاذب

هذه اللعبة تناولت هذه املسألة فيما يتعلق بالطيبة،
عرف أنه طيب،مبعىن أا افرتضت أن االنسان الطيب حقيقة ال ي

 لعله من األفضل أال يعرف أنه طيب،: أودعنا نقول

مازالت حتذر الطيبة، وآأا تريد أن متارسها ىفرمي . أ
السر، ونتذآر أا ىف اللعبة اخلامسة قد انكرت بوضوح هذا
االحتمال، وآان ذلك منذ اللعبة األوىل، أنكرت اا طيبة من

انا ماحبش حد"لطبية أصله، آما رفضت أن توصف من آخر با
، واقرت أيضا أن الطيبة مرادفة للضعف"يقول علّى طيبة

إن آل هذا الرفض يربر خوفها من إعالن) اللعبة السابعة(
 ) غالبا(الطيبة، وليس خوفا من الطيبة الفعل 

مشرية. دالوعى حبقيقه أو مدى الطيبة بدا بالنسبة لـ 
 ، "حلسن أتوجع قوى"مؤملا 

غرورا أو خوفا من" (يتشوه"فهو خيشى ان مدحت، . دأما 
 ، )الكذب على نفسه، جيوز

ختلى عن حكمته ولو مؤقتًا، لعله خاف أن يعلنأسامة . د
 نفسه " فيصدق"طيبته 

مع أنىن اصدقه" نصدقه"خاف علينا حنن أن  رامىىف حني أن 
 .دون أن يقوهلا

أعلنتا موقفا ىف غاية العمق ماجدة . أميمة ود. دآل من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1989
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ممارسة الطيبة، دونأميمة.د، حيث ربطت والداللة والفائدة
، وهذا"بالتلقائيه"أن تسميها آذلك أو حىت تعى أا آذلك 

احتدتماجدة . دمن أهم صفات الطيبة احلقيقية ىف حني أن 
مراقبتها لذاهتا حىت بدا أا تفضل املمارسة الىت تؤآد
طيبتها من خالل نتائجها،فال تعتمد فقط على البصرية مهما

قت، وحددت تناسبا بني الفعل وموقعه خشية أن تتجلىصد
 ".ىف غري مكاهنا"الطيبة 

 اللعبة التاسعة

ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب ده أنا هو
 ..من الشعب ده لكن

ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، هو :أميمة. د
 .غضبانة وثائرةطب ده أنا من الشعب ده لكن 

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب :رمي. أ
 احلقيقة إننا شعب ذليل مهانلكن  ده أنا من الشعب ده

مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، هو ينفع شعب :مشرية. د
آارهة ضعفه واستسالمه وآارهةطب ده أنا من الشعب ده لكن 

 ضعفي واستسالمي

قال عليههو ينفع شعب مظلوم ومطحون يت :ماجدة صاحل. د
 صعب علّى التعميملكن  طيب، طب ده أنا من الشعب ده

,هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب: مدحت. أ
شايف إن الشعب ده آله واخدأنا من الشعب ده لكن  طب ده

 على قفاه مش مسألة طيب

مظلوم ومطحون يتقال عليه هو ينفع شعب :أسامة عرفة. د
 مضطر أآرهه وأآرهىن حلد..ده لكنطيب، طب ده أنا من الشعب 

  ....ملا بقى

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه: رامى عادل. أ 
  هطظب دناطيب 

 املناقشة 

-برغم داللتها العامة ورمبا السياسية  -لعل هذه اللعبة
هى على غري املعتاد حتاول الكشف عن املوقف العام وارتباطه

ة آل ذلك باملوقف الفردىبالضعف والظلم والطيبة، وعالق
خاصة إذا تذآرنا ما أشرنا إليه سالفا من أن الشعب املصرى
مشهور عنه أنه شعب طيب، ورمبا هدفت اللعبه إىل اختبار ربط
اخلاص بالعام، مبعىن أنه قد ال يكفى أن تقبل أو ترفض هذه
املقولة عن عموم الناس الذين أنت واحد منهم، وإمنا األهم

 .موقفك بعد أن تقبلها أو ترفضهاهو أن حتدد 

االستجابات آانت أغلبها ىف اجتاه احلكم على الشعب أآثر
كم يسرىمن االلتفات إىل أن اللعبة أآدت حتديد أن هذا احل

 على قائله ما مل يستدرك،
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&شعب ذليل ومهان "آان حكمهما قاسيا مدحت،.رمي، د.أ
 دون استدراك، " شعب آله واخد على قفاه

ذا موقف الكراهية هلذه السمةاختاسامة . مشرية، ود. د
العامة، لكن بأمانة شديدة مل يعفوا انفسهم من هذه

.د" "واستالمىآارهه ضعفه واستسالمه : مشرية. د"الكراهية 
 .."حلد ملا بقى واآرهىنمضطرا اآرهه : أسامة

ضد ذلك رمبا" غضبانة وثائرة"اختذت موقفا حمددا اميمة .د
 بدءًا بنفسها،  -أيضا–

 القاسى، " التعميم"فقد حتفظت ضد هذا ماجده  .دأما 

وقد راجعت".. هطظب بنا"مل استطع أن أفهم ما آتب رامى 
 .الذى أرسله فوجدهتا هكذا متاما، فال تعليق" امليل"

 اللعبة العاشرة

 ............الطيبة احلقيقية هى إىن 

بفتح( افهم مث أتفهمالطيبة احلقيقية هى إىن  :أميمة. د
 )الفاء واهلاءالتاء و

 امحي حقي قبل ما امحي حق غرييإىن  الطيبة احلقيقية هى :رمي. أ

      آخد حقي ومن غري ضعف أتعلمالطيبة احلقيقية هى إىن  :مشرية.د

 .أعمل اخلري وأرميه البحرإىن  الطيبة احلقيقية هى :ماجدة صاحل. د

 .... أبقى طيب الطيبة احلقيقية هى إىن : مدحت. د

أقول آده لكن هى خالص بس أنا ماآنتش عايزأنا قلت (
 )دى رائعه األخرانيه, طلعت مجيلة جدا, على أى حال حلوه

ال أظلم والالطيبة احلقيقية هى إىن  :أسامة عرفة. د
اتظلم وال أرضى للناس الظلم ظاملني أو مظلومني وأساعد الناس

 .........مساعدهتم وأطلب

 .مفيش حل تاىن  اختابث، ى اىنه  الطيبه احلقيقية :رامى عادل. أ

 املناقشة

يبدو أن املشوار عرب اللعبات التسع قد أغرائى أن أضع
اللعبة األخرية هبذه املباشرة الىت ال أحرتمها عادة آما قلت ىف
مناقشىت لالستجابات للعبة السابعة، ومع ذلك جاءت أغلب

 .االستجابات هلذه اللعبة األخرية مسئولة ومفيدة

ىت آانت ثائرة ساخطة طول الوقت ختاف من طيبتهاالرمي . أ
احلقيقية وترفض إعالا، وتقلل من شأا، عادت تصاحل الطيبة
وهى تقدم أخريا قالت ما تعنيه عندها الكلمة، وذلك

، وقد آشفت عن صفة"محاية حقها قبل حق غريها"بتأآيدها على 
 أن من التطمئنىن إىل مدى الواقعية ىف آالمها، حني انتبهت إىل

 يستطيع أن حيمى حقه قد يكون أعجز عن محاية حق غريه، 
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أتعلم آخد حقى" مشرية.دهذا أيضا ما أآدته استجابه 
 ) ،أتعّلمالحظ " (ومن غري ضعف

، أساسا ملا"الفهم والَتَفّهم"فقد جعلت أميمة . دأما 
اعتربته طيبة حقيقية، رمبا يرتبط هذا بشرط الشوفان أو

اللعبة(الطيبة من عدمه معرفة اآلخر قبل احلكم عليه ب
 ) الثالثه

عن ممارسة "عائد الطيبة"أآدت معىن فصل ماجدة . د
الطيبه لذاهتا، وهو موقف ليس مثاليا بالضرورة، وقد ال
.يسمى طيبة، لكنه يعطى ملعىن املمارسة التلقائية معىن أعمق

 "إعمل اخلري وارميه ىف البحر"

وآأنه يعىن" ةالطيبة بالطيب"اآتفى بأن يّعرف مدحت . د
 .أن آل تشويه هلذه القيمة اإلجيابية اساسا هو ليس طيبة أصال

"التخابث"فقد أّقر بنفس شجاعته املعتادة أن رامى أما 
قد يكون طيبة، رمبا ألنه يسمح له مبمارسة الطيبة دون

 .الوقوع ىف مظنه البله أو الضعف أو السذاجة

به هى آل القيممجع خالصة حكمته بشكل جيعل الطيأسامة . د
ال أظلم وال اتظلم وال أرضى للناس"األخالقية الىت حيبها، 

ملاذا" مساعدهتم الظلم ظاملني أو مظلومني وأساعد الناس وأطلب
 .آل هذا التعميم يا أسامة ربنا خيليك

 وبعد

ألن التجربة جديدة، وبالنسبة ىل وجدت أن هبا تواصال
حتاج لرأى املشارآنيمباشرا رمبا يقربنا من بعضا، فإنىن أ

 .ىف اتباع هذا النهج اجلديد) والزوار عامة(

 : مبعىن

هل األفضل أن نناقش ما جاء ىف برنامج قناة النيل ·
مع أنه موجود بالصوت والصورة ىف املوقع مع(الثقافية 

 ؟)املناقشة الىت متت عقب آل لعبة

أم باألفضل أن نتبع السبيل الذى اتبعناه ىف لعبة ·
ة، بأن ننشر نص اللعبه قبل اسبوع أو اثنني، ىفالطيب

انتظار املشارآة اجلديدة، فإذا جتمع ما يكفى من استجابات
 نناقشها آما فعلنا اليوم؟

أم يتناوب العرض واملناقشة بالصدفة بني هذا وذاك حسب ·
 مقتضى احلال؟

 شكرا
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