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؟"نفسى"هل ميكن أن أقبل الذل على نفسى أو أن أذل 
 ملاذا، وآيف؟

   التنظريية   األرضية

 آان   إذا   وأنه ،  الذل   نفسه على    يقبل   أحد   ال   أنه   الشائع
 آانت   سواء ،  بالذات   السلطة   من ،  اآلخرين   من   قادم   فهو   ذل   مثَّ 
 ولكن ،  اجتماعية   أو   اقتصادية   أو   سياسية   أو   ةأبوي   سلطة 
 أن   حيث ،  القضية ىف    الوحيدة   احلقيقة   هو   ليس   الشائع   هذا 
 أو ،  يقبله   من على    إال يستشرى    أو يسرى    ال   اخلارج   من   اإلذالل 
 ملن   إال   اإلذالل ىف  ى يتماد   ال  -  اخلارج ىف   -  واملذل ،  له ينحىن  
 العكس يدعى    وهو   ذلــه   املذلول   يستطيب   وأحيانا ،  له   يرضخ 
  ). عادة يدرى    أن   دون   ذلك   آل (

 الواحد   يبادر   األحيان   من   آثري ىف    أنه   هو ،  ذلك   من   األخطر
 ظاهر   داع   بدون أى  ،  اطيااحتي   أو ،  جمانا   نفسه   إذالل إىل    منا 
 يسقط   يروح   هو   مث ،  ذلك   يفعل   أنه يدرى    ال   هو   وغالبا ،  لذلك 
 وآأن اخلارجى،    العامل على  )  اإلذالل   عملية  ( العمـلية   هذه 
 القوة   تكون   وحني ،  بإذالله   يقوم الذى    هو اخلارجى    العامل 
- عالجي   سياق ىف  -  عنها   الكشف   فإن   النفس   داخل ىف    الـمـذلة 
 من   درجة إىل    هبا   واالنتقال   الذات   حترير ىف  األوىل    اخلطوة   يصبح 
  . ونفسه   الواحد   بني   التصاحل   من   نصيب ىف    أمل   مع ،  الرؤية 

 . اللعبة

 حني   ج اجلمعى، قصر العيىنىف إحدى جلسات العال   اللعبة   بدأت
 اجللسة ىف    قالت   بأا   زبيدة )  حييى .  د (األساسى    املعاجل   ذآر 
، املساعدة   وتطلب   األقدام   حتت   ترآع   أن   مستعدة   أا   السابقة 
 هذا   رفضوا ،  واموعة ،  أنه   آيف   املعاجل   الطبيب   وذآرها 
 بنفسها   تفعله   مما جدوى    ال   أنه ىف    حتدثوا   أم   وآيف ،  الوضع 
" البطال على    العمال "على    الطريقة   هذه   متارس   وأا ،  هكذا 
على   إال   منها   حتصل   مل   أا   من   الرغم وعلى  ،  الناس   آل   مع 
  . فيها تتمادى    فإا   سلبية   نتائج 

 ماذا   تتساءل   راحت   لكنها  - تقريبا  -  ذلك   زبيدة   تنكر   ومل
    التصرف؟   هذا   عن   بديال   تفعل 
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 والتوجيه   بالنصح   التتم   املسألة   هذه   أن   هلا   قيل ،  وحني
 املعاجل   فأضاف ،  ترفض   مل ،  واملمارسة   بالرؤية   وإمنا   املباشرين 
 فيهم   مبا ،  الناس   وسائر ،  اموعة   أفراد   بقية -  إننا :  شارحا 
، خمتلفة   بدرجات   مثلها   يفعلون   رمبا  - شخصيا هى    تستجديهم   من 
 اقرتح :  ذلك   وإليضاح ،  وعنها  ، عنا   خفاء   أآثر   بأشكال   أو 
  : اللعبة   هذه   املعاجل 

 املقرتحة   العبارة   يقول   أن )  واحدة   أو  ( واحد   آل على    آان
 مستعارة   األمساء   آل   بأن   علما  ( معاجل   أو   لزميل   آالمه   موجها 
، آالم أى  ،  املقرتحة   رةالعبا   بعد   الكالم   يكمل   مث )  ذآرنا   آما 
  : هي   املقرتحة   العبارة   وآانت ،  باله على  !!)  خيطر   أوال  ( خيطر 

  " " " " " " " "): ( علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا ،  فالن   يا

  )  باله على   - خيطر   ال   أو -  خيطر   آالم أى    يكمل   مث ( 

  : مباشرة   ذلك   بعد   يقول   مث

  " " " " " " ") (" " لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا ،  فالن   يا   

  ) باله على   - خيطر   ال   أو  -  خيطر   آالم أى    يكمل   مث ( 

  :التاىل   الوجه على    اللعبة   جرت   وقد

  بثينة  -1 
  " قوية   مــش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا "  
  "  ضعيفة   لو حىت  نفسى    أذل   مضطرة   مش   أنا  (...)  يا :  مث

   نادية  -2 
  " عايزاه   أنا اللى    أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا " 
  ". هاموت  لو حىت   نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا  " : مث

   ى  -3
  ". ذاتي   أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
  . أضعف   ها   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر  (...)  يا
للى هايوصلىن    لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  ). الذل  ( عاوزه   أنا 

  حسن .  د  - 5
  . أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا  (...)  يا
  . لوحدى   بقيت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

   سامية  - 6
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
أحلى   أخذوا   لو حىت  نفسى    اذله   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  . عندى   حاجة 

  زبيدة  - 7
  . حتبين   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
  . لوحدي   صحراء ىف    عشت   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث
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  حييى . د  - 8
 آالمه   موجها  (  علشانك نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

 مدحية  -9 
  "  أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...) " يا
  " هأموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...) " يا   : مث

 أمحد  -10 
أدارى ضعفى،  أدارى    عشان نفسى    أذل   مضطر   أنا   (...) يا

  " جوايا إللى  
 وهم   ده   آان  " لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

  " يل   بالنسبة 

 أآثم .  د  -11 
  " أتعيـن   عشان نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا
  " الشارع ىف  رموىن  " لو حىت  نفسى    ذلحا   مش   أنا  (...)  يا   : مث

   مبدئية   مالحظات عامة
 من   أحد   يكن   فلم ،  عاما   البداية ىف    االستغراب   آان ) 1( 

 وآانت ،  حقيقة   يكون   أن   ميكن   الكالم   هذا   أن   يتصور   اموعة 
 زالت حىت    البداية   بعد   خفت   ما   سرعان   لكنها   واضحة   املقاومة 
  . تقريبا   متاما 

بأى   تشرتك   أن   بثينة   من )  أساسا   املعاجلان  ( يتوقع   مل ) 2( 
الفصامى   التفسخ   من   حالة ىف    آانت   أا   حيث معىن    له   آالم 
 بادرت   ذلك   ومع   االنسحاب بادى  اإلجياىب    انتباهها   وآان ،  شديدة 
  . توقعاتنا   عكس على  ،  فجأة   اللعبة   تبدأ   أن   وطلبت هى  

هى   بأا   علما )  بالصدفة  ( متأخرا   زبيدة   دور   جاء ) 3( 
 أعطاها   قد   هذا   أن   وبدا ،  اللعبة   ابتداع ىف    سببا   آانت الىت  
 دون   هبا   خاص   أنه   صورتت   آانت   ما   عمومية لرتى    أحسن   فرصة 
  . سواها 

 ): حدة على    استجابة   لكل  ( فردية   تأويالت

  بثينة -1 
  " قوية   مش   علشان  نفسى   أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
 "  ضعيفة   لو حىت   نفسى   أذل   مضطرة   مش   أنا  (...)  يا :  مث

 رغم ،  اللعبة   من الثاىن    اجلزء ىف    مضطرة   آلمة   بثينة   آررت
 يفسر   ما   هذا ىف    يكون   وقد ،  النص ىف    موجودة   تكن   مل   الكلمة   أن 
 متناقضا   الكالم   يبدو   وهلة   فألول ،  جزئيا   الظاهر   التناقض 
 ويبد   ولكن ،  والضعف )  قوية   مش  ( القوة   عدم   بني   ساوينا   إذا 
وبالتاىل ،  للقوة نفى    هو   القوة   فعدم ،  مرتادفني   ليسا   أما 
 قوهتا   عن   تتنازل   حني   بثينة   وآأن ،  اإلذالل   مشروعية   عليه   يرتتب 
 أنه   فيبدو ،  الضعف   أمـا ،  نفسها   تذل   أن   إال   أمامها اليبقى  
 فهو وبالتاىل  ، ) القوة   آف   وليس (الطبيعى    الضعف إىل    يشري 
  . الذل   اإلنسان   يرفض   أن   دون   حائال   ليس )  الطبيعي   الضعف (
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- اآلن   تأويلنا هى  الىت  -  احملتملة   التفرقة   هذه   أن   املهم
 ذلك   ومع ،  التفسخ   من   شديدة   حالة ىف    فصامية   مريضة   من   جاءت 
  . الصورة   هبذه   اللعبة   لعبت 

 وال ،  مرضه   أساسيات   أهم   من   هو الفصامى    املريض   وتناقض
 اعتباره   مبجرد   واالآتفاء   املريض   تناقض   برفض   املبادرة   تصح 
 احتماالت ىف    نغوص   أن ينبغى    بل ،  مرضه   أعراض   من   عرضا 
 إن   بل العاد ى،    منطقنا على    رختط   ال الىت    الدقيقة   التفرقة 
 اجلدل   أساس   هو الفصام ى،    إليه   يتدهور الذى  السلىب    اجلدل 
 بطمسه   نسارع   مل   لو أى  ،  توجيهه   إعادة   أحسن   لو   اخلالق اإلجياىب  
  . إنكاره   أو 

   نادية -2 
 أنا اللى    أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا

  " عايزاه 

  ". هاموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

 صورة ىف    املباشرة   الوصولية   بني   املوقف   يرجح   آيف   هنا   نالحظ
 املوقف   خنتزل   أن ينبغى    وال األىب،    الرفض   وبني ،  املعلنة   الصفقة 
 الناس   حيب   آما   شقيه   أحد   برتجيح   حيل   أن   بد   ال   صراع   ادعاء إىل  
 لسوء السطحى  الدينامى    املفهوم   أشاع   وآما ،  يتصوروا   أن 
احليوى   التناقض   هذا   وجود   ألن   ذلك النفسى،    التحليل   استخدام 
  . البشرية   الطبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو 

 إرادهتا   مبحض   نفسها   إذالل   أن   تعرف   نادية   أن   يبدو   وهنا
 إذالل   وأن ،  تكتيك   أنه أى  ،  بذاته   مأرب   لتحقيق   وارد   أمر   هو 
 ميكن   اإلنسان   وآأن ،  حتما   مرفوضة   قضية   املبدأ   حيث   من   النفس 
، وفعال   حقيقة   نفسه   يذل   أن   دون ،  ارجاخل   من   الذل   يستعمل   أن 
 بأمل   يعلن الذى  العامى    املثل   يعنيه   ما   بعض   هو   هذا   ولعل 
  ". عم   يا   األسد   قاله ،  حكم   ملا   والكلب  " أنه 

 املثالية   أدعياء   عادة   يأباه التكتيكى    املوقف   وهذا
 ال   النفس   إذالل يتمادى    أن   والنتيجة ،  قةاملطل   األخالقية 
 التناقض   حتمل   وعدم ،  الذات   تشويه   عليه   يرتتب   مبا   شعوريا 
  . أصال 

 الذل   رفض على    اإلصرار   قوة إىل    الطمأنينة   أن   تصور   وميكن
 بقبوله   يسمح ذى ال   هو )  االستجابة   من الثاىن    اجلزء  ( املوت حىت  
 لتصورنا ،  وحدها   الثانية   اجلملة   مسعنا   أننا   ولو ،  تكتيكيا 
 عند   اجلملتني   وجود   لكن ،  أصال   توجد   أن   يستحيل األوىل    اجلملة   أن 
 اجلملة   قوة   أن إىل    يشري   قد   القوة   هبذه   وإعالما   الشخص   نفس 
 يقدر الذى    أن أى  ،  الثانية   اجلملة   يقني   من   مستمدة هى  األوىل  
 أن الضرورى    من   ليس  ( يريد   ما   ليحقق   نفسه   يذل   أن   يقرر   أن 
حىت   الذل   من   نفسه حيمى    أن   يقدر الذى    هو   هو ، ) وصوليا   يكون 
 إراديا   الفعل   مادام   املوضوع ىف    تناقض   فال   إذن ،  مات   لو 
  . حمسوبا 

  ى   -3 
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  ". ذاتي   أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...) " يا
  . هاضعف   لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا  (...)  يا   : مث

ىف   الوضوح   شديدة   أا   آيف   يظهر   اللعبة ىف  وتفاعل ى 
 الزوجية   والصفقات ،  االعتمادية   من   هانفس   حترير إىل  السعى  
 مع   الذات   حتقيق يتأتى    آيف   لكن ، ) ذاتي   أحقق (،  القاهرة 
 الذل؟ 

 أا   ذلك ،  دوما   فهمها أسئ    قضية   هذه   الذات   حتقيق   مسألة
اإلراد ى،   الفعل   ولتنمية ،  بالواقع   للعالقة طبيعى    نتاج 
 الذات   بتحقيق  - اضطرارا -  الذل   قبول   وربط ،  احملسوبة   حلريةوا 
 عكس   تبدو الىت  الوسطى    اخلطوات   أن   رمبا يشري إىل   ألنه ،  دال   ربط 
  . النمو   مسرية   من   يتجزآ   ال   جزء هى  النهائى،    اهلدف 

 أن   من   الذات   لتحذير   إعالن فهى  ،  الثانية   اجلملة   أما
 الالزمة   املواجهة   عن   اإلنسان   يرتاجع   أن خفى    دافع   هو   الضعف 
 هذا   من   وهربا   استسالما   نفسه   يذل   بأن ،  واالستمرار   لالختيار 
، بالضعف   الشعور   حتمل   مقابل   هنا   النفس   ذل   رفض   أن   إال ،  وذاك 
 بسبب   ليسا   وتراجعه   اإلنسان   تدهور   ألن ،  ذاته ىف    قوة   رمصد   هو 
 غري   قوة   بادعاء   وغروره ،  لضعفه   رفضه   بسبب   وإمنا ،  ضعفه 
 آثاره   وحتمل البشر ى،    الضعف   وقبول ،  موضعها   غري ىف    مناسبة 
 حاسبا   مضطرا   خيتاره   ما   إال   اللهم ،  الذل   برفض   تسمح   قوة   هو 
  ) اجلملةاألويل  ( واعيا 

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر  (...)  يا
للى هايوصلىن    لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا  (...)  يا   : مث

  ). الذل  ( عاوزه   أنا 

 يسهل   وال ،  متاما   متكافئا   يكون   دويكا ،  أصرح   هنا   التناقض
 بني   فرقا   مثة   إن   مث ،  السابقة   احلالة ىف    احلال   مثل   بعضا   بعضه 
ففى ، " عايزه   أنا للى  هايوصلىن  " و ، " عايزه   أنا اللى    أعمل "
 قال   الثانية   اجلملة وىف  ، " أعمل  " باسم   قال األوىل    اجلملة 
 أن   غري ،  بعمل   املصحوب  - اضطرارا -  الذل   وقبول ، "يوصلىن  "
 يتخطيط يوحى    األول   املوقف ، " الوصول " بغية   اإلنسان   يتنازل 
، ممتد   هادف   عمل   مسار على    متوسطة   مرحلة ىف    تنازل   به   مدروس 
 وسيلة   هو   الذل   يكون   نأ   رفض   فهو الثاهى    املوقف   أما 
  . الفعل   مسار على    تكتيكية   خطوة   وليس ، " الوصول "

، الفعل   حمل   الوصول   حيل   قد مرضى    موقف ىف    وألننا ،  ذلك   ومع
، معطال   التناقض   يصبح   وهنا ،  الوصول   بأوهام   الفعل   وخيتلط 
 الذراع   حرآة   ذراع   آل   يسهل   فيها  ، متناوبة   مطاوعة   وليس 
 رغم -  وتضادمها ،  الذراعني   تكافؤ   أن ىل    بدا   وقد ،  التالية 
  . ومرضه   باسم   توقف   أسباب   أحد   هو  - األلفاظ   اختالف 

   حسن .  د  - 5
  ." أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  . لوحدى   بقيت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث
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املرضى،   خطاب   تأويل   من   أصعب   األسوياء   لعب ىف    القراءة
 للسياق   أآرب   معرفة إىل    حيتاج   هنا   املتدرب   الطبيب   لعب   وقراءة 
 عضب   وإليكم ،  والتدريب   العالج   من   النوع   هذا   فيه جيرى  الذى  
  :  ذلك 

 هذا   خيتار   أن   اخلاص   التدريب   هذا   سبيل ىف    يتحمل "  حسن ."د
ىف   وهو النفسى،    للطب التقليدى    النهج   ضد   املمارسة   من   النوع 
، خفية   أو   معلنة ،  عقابية   مضاعفات   دون ،  استمراره   سبيل 
يرى   وهو ،  قليال   أو   آثريا   لتقليديةا   للسلطة   يتنازل   أن   يضطر 
 واستشكافه   ومنوه   تدريبه   يواصل   أن   له   آان   إن   الزم   ذلك   أن 
 هو األوىل    اجلملة ىف    الذل   أن   نفرتض   أن  - إذن  -  وميكن ،  ذاته 
 مبقاومة   وطحم   جمال ىف    مرانه   مسار   ليكمل   الضغوط   أمام   تنازل 
  . خفية   أو   معلنة   سلطوية 

ىف   اإلصرار   مبثابة   فهو   الثانية   اجلملة ىف    الذل   رفض   أما
ىف   التقليدية   السلطة   واستمرار ،  تنازله   فشل   احتمال   مواجهة 
ىف   متادوا   فإذا ،  املساومة   أو   التهديد   أو   بالرفض   التلويح 
 وحيدا بقى    لو حىت    أآرب   تنازال   يقبل   لن   فهو  - آثر   وهم - ذلك 
  . مراحله أوىل    باجتياز   وغامر   اختاره الذى    طريقه   ليكمل 

  سامية  - 6 
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
أحلى   أخذوا   لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا  (...)  يا   : مث

  . عندى   حاجة 

 من   أآثر   جاهزة   آانت األوىل    عبارهتا   سامية   قالت   حني
 اضطرار على  اخلفى    اللوم   من   نوع   هو   غباءها   وإعالا ،  املتوقع 
، أصال   ذلك   قبلت   ملا أذآى    آانت   لو   إا :  تقول   وآأا ،  حمتمل 
 احملسوبة   املناورة   طريق   يعرف الذى    هو العملى    الذآاء   أن   مع 
 فإن وبالتاىل  ،  حسن . د   أو ى    استجابة ىف    خاصة   رأينا   آما 
 فيه   مشكوك   التالية   اجلملة ىف    الواضحة   بالصورة   الذل   رفضها 
  . آخر ئ ش أى    من   أآثر آالمى    إعالن   وآأنه 

 اللعبة   أت   حني  - غريها   دون -  ألا   االفرتاض   هذا   تأآد   وقد
 آخذ   قادرة   مش   آه : " شاآية ،  قلبها   ناحية   بإمساك   سارعت 
على ،  بلغته ،  اجلسد   احتجاج إىل    يشري   ما   آثريا   وهذا ، " نفسي 
 هو   اللحظة   هذه ىف  اجلسدى    الضعف   نإعال   أن   آما .  خفية   آذبة 
  ". حبتني  " آبرية   االدعاء   جرعة   أن على    دليل 

الذى   هو ،  اجلانب أحادى  املثاىل    املوقف   هذا   أن   فنالحظ
  . حمتجة   مرضية   لغة   يصاحبه 

  زبيدة - 7 
  . حتبىن   والناس   شأعي   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...)  يا
  . لوحدى   صحراء ىف    عشت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

 يكون   ما   فكثريا ،  تصور أى    من   وأوضح ،  أصرح   هنا   الصفقة
 فاإلنسان حيتاج ،  والقبول ، " الرضا  " يتم   أن   مقابل   التنازل 
    آل   يدفع   ذلك   سبيل وىف  ،  ومرغوبا ،  ومطلوبا ،  حمبوبا   يكون   أن 
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تسمى الىت    العالقات ىف   مألوف   املوقف   وهذا ،  آرامته حىت  ،  شيء
 وأعوز يعوزىن،    حد   عايزه   أنا (،  األحيان   أغلب ىف    السائد   احلب 
 هذا   يتم   أن   مبجرد   ألنه ،  خاسرة   صفقة   لكنها ، ) عوزانه 
 فال ،  التنازالت   وتضطرد   اللعبة تتمادى  املبدئى    التنازل 
أى  ( التنازالت   تصورها الىت  "  العيشة  " وال ،  القبول   يتحقق 
 رضينا  (  اللعبة   تفشل   وحني ، ) الذل   هبذا والرضى    التنازل 
األب،  ( يلالبد   االختيار   يقفز )  بينا   مارضيش   والذل ،  بالذل 
  ). انسحابي انعزاىل  أى  شيزيدى،    لكنه 

 ليس   وهو ،  الثانية   اجلملة ىف    ورد   ما   هو   البديل   االختيار
 إذا   ألنه ،  األول   التنازل   مربر   يوضح   هو   وإمنا ،  مناقضا   اختيارا 
) لوحدى   صحرا  ( ملطلقةا   الوحدة   هذه إىل  يؤدى    قد   الذل   عدم   آان 
  . يربره   ما   له   والقبول ،  واحلب ،  الرضا على    للحصول   الذل   فإن 

 استعداداها   سابقة   جلسة ىف    أعلنت آانت هى الىت    زبيدة و
 اموعة   رفض على    وبناء ،،  للمساعدة   طلبا   األقدام   حتت   للرآوع 
 ، تطلب   ما جدوى    وال   فساد مدى    لرتيها   للعبةا   اقرتحت ،  ذلك 
ىف   شكا   أسفها   يقبل   ومل   آسفة   ذلك   عن   تراجعت الىت  هى    وزبيدة 
 اللعبة ىف    استجابتها   فجاءت ،  الجدواه ىف    وثقة   ذلك   عمق   عدم 
 الناس   قبول  على   اعتماديتها ومدى  ،  للرضا   جوعها مدى    تؤآد 
 اجلدباء   للوحدة   تصورها ومدى  ، ) حتبين   والناس   أعيش   عشان ( هلا  

ىف شئ    آل   عن   تتنازل   مل هى    إذا ) وحدى   صحرا ىف    عشت   لو (..
  . والقبول   الرضا   هذا   سبيل 

، الذل   رفض   آثار   تصوير ىف    املبالغة   أن   آيف   هنا فنرى 
 اإلنسان   يدفع الذى    هو   هو ، ) وحدي   صحرا  (.. منها   والرعب 
  . الذل   هذا   بكل   للقبول 

إىل يؤدى    سوف   الذل   عدم   آان   إذا   إنه  : أخرى   وبألفاظ
 اضطرارا   يصبح   الذل   فإن ،  صحراء ىف    هكذا   املطلقة   الوحدة 
 وحيبها ،  زبيدة   تعيش حىت  )  إذن   الوحيدة  ( الوسيلة   ألنه   مشروعا 
  .  الناس 

   حييى . د  - 8 
 آالمه   موجها  ( عشانكنفسى    أذل   مضطر   أنا  (...)  يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...)  يا   : مث

ىف   ذآره   سبق   ملا   مكمل )  املدرب  ( األآرب   اجلاملع   من   املوقف   هذا
 الغالب   التوجه   ضد ،  العالج   من   النوع   هلذا   التدريب   هذا   ظروف 
قسم الطب النفسى، قصر(ىف هذه املؤسسة    التقليدية   للسلطة 

 مثل  ( األصغر   لتدريب   الفرصة   إتاحة   استمرار   أن   ذلك ) العيىن
يسمى   ما   حتت   تدرح   أن   ميكن   آثرية   تنازالت إىل    حيتاج )  الدآتورحسن 
، آذلك   بوصفها   األآرب   املعاجل   هذا   يستقبلها   األقل على    أو ، " ذال "
 للمتدرب   هبا   ليعلن   فرصة   اللعبة   هذه ىف    وجد   قد   أنه   ويبدو 
 التقليدية   السلطة   مواجهة ىف    ومأزقه   تنازالته   أن )  حسن . د (
 من   النوع   هلذا   موجه   السلطة   قهر   إن   بل ،  عليه   قاصرة   ليست 
، مشرتآة   املعرآة   وأن ، ) حسن . د  ( لشخصه   وليس ،  أساسا   العالج 
  . االستمرار   أراد   من   آل على    حتمية   الضرورية   والتنازالت 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1302



 17I02I2008א – אא

 إذا   ألنه ،  حدودا   التنازالت   هلذه   أن   تنبه   الثانية   واجلملة
 أو ،  وحتما   متاما   األصغر   إيذاء إىل    يصل   سوف   التهديد   آان 
  . حمالة   ال   وارد االختيارى    فالتوقف اجلار ى،    تشويه 

 مدحية  -9 
  " أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا  (...) "  يا
  " هاموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...) " يا   : مث

البشرى   الوجود ىف    األصل   أن   يؤآد ،  ودال   جيد ،  آخر   تناقض
 آل ىف    تظهره   أن ىف    اللعبة   جنحت   فقد ،  التناقض   هذا   مثل   هو 
 حتريك   هو   إذ ،  الصراع   غري   ضوالتناق ،  استثناء   بال   واحد 
 هكذا   فاللعبة ،  والظروق   السياق   حسب   وتناوهبا ،  معا   للبدائل 
 تسطيح   وفساد   االستقطاب   غباء إىل    النظرة أحادىي    تنبه 
 تتنازل   أن   عليها ; " تعيش "لكى    أا   تدرك   فمدحية ،  اإلنسان 
 آما ،  ولكنها ،  ذال   التنازل   هذا   بدا   لو حىت    آثريا   أو   قليال 
 من   مينعها   آخر   احتماال   تضع ،  االستجابات   أغلب ىف    الحظنا 
ىف   ذاهتا   احلياة   ترفض   أن   استعدادها   تعلن فهى  التماد ى،  
 فالصراع ،  قلنا   آما   صراعا   ليس   وهذا ،  الذل   رفض   مقابل 
 حضور   أما ،  التوقف   رمبا   مث   والتصادم ،  والتذبذب   يستلزم 
، إدراآه   ينقصنا   ما   فهو   الرائع   التبادل   هبذا   معا   النقائض 
  . خالله   من   والنمو ،  به   واالعرتاف 

 التناقض إىل    أقرب املرضى    هؤالء   أن يعىن    ال   هذا أخرى،    مرة
 االستمرار ىف    التناقض   هذا   فشل   يعلن مرضى    آوم   ألن ،  اخلالق اجلدىل  
 أو   التذبذب   أو   الرتاجع   أو   التوقف هى    والنتيجة ، " معا "
 احلقيقة   يرينا النفسى    املريض   إن :  نعم ،  املرض   هو   وهذا ،  الصراع 
 .  األروع   مسارها   يكمل   ال   لكنه ،  ةالرائع ،  العارية 

 أمحد  -10 
ضعفى، أدارى  "  علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...) "  يا

  " جوايا اللى  أدارى  
 وهم   ده   آان   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا  (...) " يا   : مث

  " ىل   بالنسبة 

 إال ،  الضعف   مظاهر   وأفضح   أشهر   من   الذل   أن   من   الرغم على 
حىت -  التنازل   أن   يرينا ،  آخر   بعدا   فيه   يرينا ،  هنا ،  أمحد   أن 
 املواجهة   من يعفى  وبالتاىل    االنسحاب   يسهل   قد  - النفس   ذل 
، ةاهلزمي   بإعالن   املرتبط   الصريح   الضعف خبفى  وبالتاىل  ،  فاملعرآة 
 يقال   أن   يصلح   قد ،  فقر ىف    الفقر   خوف   من   الناس :  يقال   وآما 
  . ذل ىف  ،  الضعف   خوف   من   اإلنسان :  هنا 

 اإلباء   أن وهى  ،  أصعب   صراحة   متارس فهى    الثانية   اجلملة   أما
، آذلك   آان   لو وحىت  ،  مطلقا   ومها   يكون   قد   أصال   الذل   يرفض الذى  
  . الوهم ىف  التمادى  على    قدرته   إعالن ىف  يتمادى    أمحد   فإن 

 أآثم .  د  -11
  " أتعيـن   علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا  (...) "  يا " 
ىف رموىن    لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا  (...) " يا    : مث

  " الشارع 
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ىف   املشارآة ىف    وال ،  التدريب ىف    منتظم   غري   اآلخر   الزميل   هذا
 طريق   يعرفون   الذين "  الشطار  " من   وهو ،  اجلسات   هذه   حضور 
 مع   صريح   وهو ،  شيء   آل   وقبل   أوال   السلطة   بإرضاء "  الوصول "
 باآتا   وآأنه   بدا   جلسة أى    حضر   إذا ،  الصراحة   آل   نفسه 
 لكن .  حضرها الىت    اجللسات ىف    ومفيدا   طيبا   هذا   وآان ،  مفتوحا 
 التفتنا   ما   إذا   تقل   ما   سرعان   آانت   الكتاب   انفتاح   ميزة 
 .الكتاب حملتوى  

ىف العملى    موقفه   تعلن   إمنا ،  هنا   أآثم . د   واستجابة
ىف   وتعينه   عنه ترضى    سوف   السلطة   أن   أدرك   أنه   وهو ،  احلياة 
 نفس وىف  ،  الذل حىت    ماألها   هو   إذا   والثابتة   الدائمة   الدرجة 
 فهو ،  لشيء   ضمان   فال ،  الذل   قبل   مهما   أنه   يعرف   هو   الوقت 
يعىن   ال   هذا   إعالنه   ألن ،  الذل   لدرجة )  ومهيا  ( حدا   يضع 
 هو   وإمنا ،  الوظيفة   مقابل   نفسه   ذل   عن   للتنازل   استعداده 
 بنفس (األوىل    اجلملة ىف    ورد   آما   والذل   التنازل   تربير إىل    أقرب 
 قالت   حني   زبيدة   استجابة   تفسري ىف    فيه   حتدثنا الذى    القياس 
 أن مبعىن  ، " لوحدي   صحراء ىف    عشت   لو حىت   " نفسها   تذل   لن   إا 
ىف   الوحدة   آان   سواء " ( الذل   عدم  " مثن   تصوير ىف    املبالغة 
 املربر   هو )  أآثم . د  ( الشارع ىف    اإللقاء   أم ، - زبيدة  -  الصحراء 
  .  الذل   قبول ىف  للتمادى    األول 

 وبعد

احملدودة جرت بني مرضى ومعاجلني، ومل تكن هبا إالهذه احملاولة 
 .لعبتان أحدمها عكس األخرى آشفت ما آشفت آما رأينا

 دعونا اآلن نتساءل

هل هذه اإلجابات خاصة باملرضى دون األسوياء، وهل شجاعة 
التعرى هكذا، وهى جزء من أزمة املرضى هى الىت سهلت اإلقدام

 على املصارحة إىل هذا احلد؟

ى ماذا تكون االستجابات لعينة من األسوياء، هذا ماُتر
)قناة النيل الثقافية" (سر اللعبة"جرى متاما ىف برنامج 

وهو ما سوف نعرضه ىف يومية قادمة حىت رمبا أمكن مقارنة
 .استجابة املرضى باألسوياء بأنفسنا

وفيما يلى اللعبات العشرة الىت عرضت باحللقة اخلاصة بـ
دعوك لإلجابة عليها بنفس الطريقة الىتن" لعبة الذل"

-2يومية (، )1" لعبة اخلوف "2007-9-14يومية (ذآرناها ىف 
انظر (......) ميكن   يا خرب اسود، دانا لو اجتننت،10-2007

 ) .األرشيف

  لعبة الذل

 مثال توضيحى

 ، بس ساعات...أهم حاجة عندى إىن أحافظ على آرامىت

 مثال لإلجابة 
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ما....أهم حاجة عندى إىن أحافظ على آرامىت بس ساعات
 !!!باقدرشى

 : األلعاب العشرة

ة آما متت ىف الربنامجوميكن مشاهدهتا ىف املوقع صوتًا وصور
 حلني عرضها ومناقشتها

 قناة النيل–عرضت بربنامج سر العبة " لعبة الذل("
 )2004-4-16الثقافية بتاريخ 

 ... حىت لو  ...أنا مستحيل أذّل نفسى )1

، بعد آده ميكن أذل نفسى أنا خايف الظروف ختليىن )2
.... 

 ..، آنت.. أذل نفسى أنــا لو آنت رضيت من زمان اىن )3

هّوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ )4
 .......لكن بقى  

 ......طيب وليه نسميه ذل، ماهو ممكن يكون   )5

 نفسى وانا باتنازل لدرجة لو ضمنت اىن ما افقسشى )6
 .....الذل ، ميكن 

 .....، أنا بقى ..ّل بــْـُذّلذ )1

دانا لو ضبت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد، ميكن )2
...... 

أنا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هى إن  )3
...... 

  .......عشان آده !! يا ساتر ...! آّله إال الذل  )4
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