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 )من العالج اجلمعى()55(:التدريب عن بعد

 )!!بعون اهللا(صعوبة اخلربة، وقبول التحدى، 

 آخر جلسة بعد عام آامل: تكملة اللعبة واستجابة الغائبني

.....دى طلعت صعبة بشاااااآل، ولكن !!!! ياه : لعبة
 )3احللقة ) (أآمل(

 )دينا طاهر، أآمل، أسعد، منتصر، خليل. د: (املشارآون

آنا قد نشرنا منذ أسبوعني االستجابات الىت جرت من
من العالج قبل األخريةاحلاضرين من املرضى واألطباء ىف اجللسة 

اجلمعى ىف قصر العيىن، مث اعتذرنا ىف األسبوع املاضى عن مواصلة
، وذلك بالنسبة للذين ملاجللسة األخريةات ىف نشر االستجاب

 ).قبل األخرية(حيضروا اجلسة السابقة 

التحدى ىف اجللسة األخرية يتمثل ىف هذا القطع احلاسم بعد
 عام آامل نلتقى فيه أسبوعيا

هذا القطع ليس فجائيا من حيث أن االتفاق من البداية
 آان واضحا وحمددا،

اللفظى، أو حىت املكتوب، لكن مهما بلغ وضوح االتفاق 
 فإن ما جيرى خالل اثىن عشر شهرا هو شىء آخر على مستوى آخر،

الىت نكررها ىف آل العالقات، إعادة التعاقدإن فكرة  
وبالذات ىف العالج النفسى والزواج، هى فكرة جتديدية

 إبداعية لو أخذت مأخذ اجلد دون استسهال،

ا من العنايةحرآية العالقات البشرية حتتاج مزيد 
آررنا  للتأآيد على طبيعتها واحلفاظ على حيويتها، وقد

اإلشارة إىل ُبـعدين هامني خالل السنتني التني استمرت فيهما
النشرة ىف الصدور يوميا، وذلك ىف أآثر من باب، وبالذات

 ".اإلشراف عن بعد"باب 

 in-and-out الدخول واخلروجبرنامج  :هذان البعدان مها
programme  إعادة التعاقد"، مث" re-contracting    
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  لو استطعنا أن نضمن سالمة حتقيقهما، وحسن تفعيلهما،
مبا ىف ذلك احلب(إذن ألمكن التعامل مع العالقات البشرية 

آافية للحفاظ على العالقة البشرية مبرونة) والزواج والعالج
 ، بلوإبداعها: ، وأآاد أقولوجتديدها املنتظمالصعبة، بل 

 .واإلبداع من خالهلا

املهم أننا الحظنا طوال أآثر من ثلث قرن ىف ممارسة العالج
اجلمعى التدريىب خاصة، أن اية العام املتفق عليه، وبالتاىل

ال ميثل صدمة فـَِراق أو وداع آما آنا نتصور  إاء اجملموعة،
 . عادة

الية،ختّلقت هذه اللعبة احل -آالعادة –من خالل مصادفة 
"ما ذا جرى ، فأآملت لعبة سابقة تقول  –ضمنا  –لتحدد 

 ...."لو آنت اعرف إن احلكاية آده، آنت

جاءت النهاية هذه املرة مقسمة على جلستني مبحض الصدفة
 أيضا، نشرنا من قبل االستجابات الىت متت ىف اجللسة قبل األخرية

ينفوجئنا ىف اجللسة األخرية بأن عددا آبريا من الذ  
ختلفوا ىف اجللسة قبل األخرية قد حضروا، علما بأنه ال توجد
عند اإلاء أية مراسم للتوديع، وهذا غري مقصود بوجه خاص،
لكننا الحظنا طوال ثلث قرن أنه ال داعى لكلمة الوداع أصال،

خالل هذا النوع من ما جرى وجيرىورمبا رجحنا من خالل ذلك أن 
 ؟ جللسات، فلماذا الوداعال ينتهى بانتهاء االعالج 

خطر بباىل فور بدء اجللسة أن نكمل اللعبة الىت لعبناها
أن  ىف اجللسة السابقة، بأن ندعو احلاضرين بعد غيبة

يلعبوها، فشرحتها بسرعة، ، فاستجابوا برتحيب، وجاءت
االستجابات الىت ننشرها اليوم مع التعليق املوجز، مع آل

فهو جمرد اجتهاد حمدود من املادةاحلذر من أخذه على عالته، 
 املتاحة ىف التسجيل 

هذا، ومل نسمح ألى ممن لعبوها ىف األسبوع السابق أن يعيد
مع أن هذا وارد، ألن اختالف االستجابات عند(لعبها من جديد 

 )لكن ىف سياق آخر، لتحقيق فرض آخر  له داللته،  اإلعادة

 : هم) أمساء بديلة(املشارآون 

 ، )مقيم متدرب(طبيب : دينا طاهر. د

فصامى مزمن حاد البصرية، يتجمع رعد تفسخ(  :أآمل
 ،)شديد، بعناد رائع

اضطراب شخصية، دفاعى، يعاىن من نوبات: (أسعد 
 ، ) انشقاقية موقفية

شاب يعاىن من أعراض عصابية هلا عالقة تعويضية: (منتصر
 ) بقصور ىف قدراته املعرفية

جائل، مطلق ىف منتصف العمر، يعاىن منتاجر : (خليل 
 )اضطراب وجداىن خمتلط، مصاحب بأعراض توجسية
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يونيو 21نكرر هنا ما سبق أن ذآرناه ىف نشرة يوم 
 :بالنسبة للتعريف والتشخيص

نأسف هلذا التعريف الذى ال ُيغىن، والذى تعمدنا أن يكون
ىف أضيق نطاق، ألنه ليس هو ما يهم بالنسبة للوفاء بغرض
هذه النشرة فيما خيص داللة اللعبة ومناقشتها، وأيضا وضعنا
ىف االعتبار حرصنا الشديد على سرية وخصوصية املرضى حبيث ال

نتعامل مع املرضى،ميكن أن يتعرف عليهم أحد، مث إننا ال 
خاصة ىف هذا العالج من مدخل تشخيص بذاته، مع أن التشخيص
يفيدنا آثريا ىف ضبط جرعة التفاعل، ولتفهم التوقفات
واملآزق أثناء العالج، وىف ضبط جرعات الدواء تناسبا مع

إىل غايتها،  مسار العالج، وحماوالت ختريج طاقات احلياة
آل ذلك حيتاج لتفاصيل عن). ملوضوعالعالقة با-اإلجناز -املعىن(

آل حالة على حدة، لكن دعونا نتذآر صعوبات املنهج،
واستحالة نقل اخلربة آتابة، فنرآز على ما تفيده جزئية

 . التفاعل عن طريق هذه اللعبة، حسب ما تصل إىل آل

هذا وقد طلب من املشارآني أن يلعبوا مع آل احلاضرين،
 وليس فقط مع الذين آانوا متغيبني ىف اجللسة السابقة، 

آما نذآر القارئ أن الالعب ينتهى بأن يلعب اللعبة مع نفسه ،
 . خماطبا رمزا نضعه أمامه ليتصور أنه خارجه وهو خياطبه

**** 

 : اللعبة

.....ولكن   ااآل،دى طلعت صعبة بشا!!! ياااااه 
 )أآمل من فضلك(

 دينا طاهر. د

...ياااه دى طلعت صعبة بشكل: يا أآمل :دينا طاهر.د
  ربنا موجود.... ولكن

...ياسنية ياااه دى طلعت صعبة بشكل :دينا طاهر.د
  حانعدى إن شاء اهللا.... ولكن

...ياااه دى طلعت صعبة بشكل: يا يامسني :دينا طاهر.د
 أمل عندى.... ولكن

...ياااه دى طلعت صعبة بشكل: يا أمنيه :دينا طاهر.د
 إنِت موجوده .... ولكن

ياااه دى طلعت صعبة):التابعى(يا دينا  :دينا طاهر.د
 أهى عّدت .... ولكن... بشكل

...يا منتصر ياااه دى طلعت صعبة بشكل :دينا طاهر.د
 ربنا خيليك .... ولكن

...لعت صعبة بشكلياااه دى ط: يا أسعد :دينا طاهر.د
 عندى أمل فيك.... ولكن
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...ياااه دى طلعت صعبة بشكل: يا حممود :دينا طاهر.د
  إنت جدع.... ولكن

ياااه دى طلعت صعبة: يادآتور حييى :دينا طاهر.د
  إنت برضه شايل مهى.. ولكن.. بشكل

ياااه دى طلعت صعبة): طاهر(يا دينا :دينا طاهر.د
  على ربنا سيبيها.... ولكن... بشكل

 تعقيب حمدود

ان أآثر) قبل األخرية(آما الحظنا ىف اجللسة السابقة 
آانت االستجابات الىت تستنقذ" لكن"االستجابات تواترا بعد 

 إخل،..باهللا سبحانه، وبالذات أنه موجود، أو أن نرتآها له 

ىف الفرتة األخرية على حد ما وصل –دينا آانت . د
، متر بفرتة حرجة ىف تارخيها املهىن،للمجموعة دون تصريح منها

فهى قد أت مدهتا آطبيب مقيم، وىف انتظار تعيينها ىف وظيفة
معيد، وهى فرتة حرجة مهما آان التعيني مضمونا، باإلضافة إىل

أعتقد أن استجاباهتا آانت مصبوغة هبذا املوقف. ما نعرف
 .أآثر من عالقتها بانتهاء اجملموعة

وانتقاال ،"سيبيها على ربنا"لنفسها، ابتداء مبخاطبتها 
، مث زميلتها"إنت برضه حامل مهى) "شخصى(إىل خماطبتها املدرب 

دينا التابعى،. ، مث زميلتها األخرى دعندى أمل: يامسني. د
، فقد رجح عندى االحتمال السابق، من أا متر هبذا"عّدتأهى "

 التوجهالظرف احلرج، وأن استجاباهتا غلب عليها هذا 

اختذت  مث ننتقل إىل استجاباهتا مع أفراد اجملموعة، فنجدها
موقف املعاجلة الطيبة املهتمة هبم واحدا تلو اآلخر، مقدرة

، فيبدو أاأآمل، أما عندى أمل فيك: أسعدصعوباهتم، 
فصامى يقظ: أآمل(استصعبت حالتهن فاستنقذت باهللا حبرارة 

ا برؤيته الثاقبة، مععنيد مفكك، وقد آان دائما يفاجئن
وليس دائما، فكنا دائما نتذآر من خالل) وقف التنفيذ عادة

بصريته وصعوبته معا حاجتنا إىل القوة الضامة املرآزية آما
 نسميها مستمدة من اهللا

بصعوبته املعرفية، اآتفت بالدعاء منتصر  حني وصلت إىل
:لقالتله رمبا احرتاما هلذه الصعوبة الغري قابلة للتغري، ف

 أال يتدهور،   ، وآان هذا هو غاية ما ميكن، أى"ربنا خيليك"

حلضوره  أما استجابتها حملمود فكانت متفقة مع استقباهلا
القوى املبادر الذى يفسره تشخيصه الذى يتيح له هذا احلضور

 ، "إنت جدع": النشط الوافر احلرآة واالنتباه، قالت له

مل أجد له" إنت موجودة"ما قالته أمال بضالهلا العشقى  
 . تفسريا مقنعا ىل حاال

 أآمل

....ولكن... يا سنية ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
  لسه أنا باحب
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...يا دآتورة يامسني ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
 أهًال بيكى .... ولكن

....ولكن... يا أمنيه ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
 إفتكريىن 

يا دآتورة دينا التابعى ياااه دى طلعت صعبة :أآمل
 إنىت زى القمر.... ولكن... بشكل

....ولكن... يا منتصر ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
 إنت أخويا 

....ولكن... يا أسعد ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
  يا مرحب بيك

...يادآتور حييى ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
  ول تفتكرىنحا.... ولكن

....ولكن... يا حممود ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
 باحبك هللا 

ياااه دى طلعت صعبة: يا دآتورة دينا طاهر :أآمل
 إنِت عزيزة عليا .... ولكن... بشكل

....ولكن... يا أآمل ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أآمل
 مش عارف أقول لك إيه 

 تعقيب حمدود

الفصامى اليقظ، ال ميكن أن تقرأاستجابات أآمل، وهو 
بظاهر حمتواها، فنبدأ بعالقته بالطبيبات املتدربات الثالثة،

إنت زى"على " إنت عزيزة على، "أهال بيكى"فنجده يقول 
على دينا طاهر، مث دينا التابعى، مث يامسنيللدآتورة " القمر

 التواىل، 

قاطهقد يشري إىل الت" يا مرحب بيك" خطابه ألسعد مرحبا 
، وقد غادر"على مسافة"أن أسعد ظل طول العام حيضر العالج 

أسعد اجملموعة حمتجا أثناء اجللسة عدة مرات، وآأن أآمل حبدسه
 يرحب به وآأنه قادم جديد،

أما حممود احلاضر املهتم املبادر، فقد أعلن أآمل بسهوله 
على(،، رمبا ألنه فصامى أقرب إىل الفطرة والنقاء، "هللا"حبه 

التقط ما نشري إليه  قد) الرغم مما يشاع عن الفصاميني
باستمرار من عالقة ما يربط اجملموعة ببعضها مما أمسيناه

املتصاعدة حنو املطلق الذى جيمع" القوة الضامة املرآزية"
 اخللق إىل بعضهم البعض حنو وجهه تعاىل، 

عن احلب أيضا برغم الصعوبة، لكنه مل لسنيةعرب أآمل 
احلب إليها، فقط بدا أنه يتعجب أا برغم أا طلعتيوجه 

 ، "لسه انا باحب"صعبة بشكل فهو ما زال قادر على احلب 

 ، ال أستطيع أن إفتكريىنىف طلبه من أمال أن تتذآره، 
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أتعسف التفسري وأقول إنه التقط ما نفعله مع أمال من
حماولة تبليغها أن ما خيلصها من ضالل العشق الذى يكبلها هو

أفراد اجملموعة ىف وعيها، وبالتاىل تتحرك عواطفها إىلأن حيضر 
الناس وال تقصرها على فرد بذاته، وفعال آانت أمال تتذآر
أآمل آلما غاب، وتسأل عنه أآثر من أى فرد، وآانت آذلك
تفرح بتقدمه حنو الشفاء وهو جيمع نفسه اجللسة تلو األخرى،

 ه يتضمن ذلكأن تظل تذآر  فكأنه حني يطلب منها ىف اللعبة
أمنيته هلا أن تتحرك بعيدا عن ضالهلا املتفرد هذا، وهذا

، والذى فيه صاحل أمال، وصلىن"إفتكريىن"تتذآره    الطلب أن
".حاول تفتكرىن" حييى. دخمتلفا عن طلبه من املعاجل الرئيسى 

مرضه،  أنا أعتقد انه قد وصله قبوىل لكل تفسخه ومعىن
–دون عجلة، وآأنه يرجو مبا طلب وحماوالتى ضمه إىل بعضه 

أن أآون ىف متناوله بعد انتهاء اجملموعة –برغم الصعوبة 
 إلمكان أن يستعني مبا وصله هكذا

الذى يبدو أن أآمل قد التقط مثلنا منتصرمل يبق إال  
 ، "إنت أخويا"صعوبته، فاآتفى أن يطمئنه أنه أخوه، 

خياطبه آانوأخريا نالحظ أن الوحيد الذى مل يستطع أن 
 ، "مش عارف أقول إيه"، أآمل نفسه، " نفسه "

هل معىن ذلك أن تعدده، جعل أآمل أآثر من أآمل فاحتار
 أيهم خياطب؟

أم أنه شعر بأن الكالم ليس آافيا أن يصل إىل عمق ما 
 آل إليه أآمل من تغري وانسحاب؟

أم أنه ىف حالة تكون جديد مل يكتمل حبيث يصلح أن يكون 
 يوجه إليه اخلطاب؟آيانا 

 .آل هذا، وغريه ، جائز 

 أسعد

....ولكن... يا منتصر ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
 إنت رحيم 

يا دآتورة دينا التابعى ياااه دى طلعت صعبة :أسعد
 إنىت قلبك آبري .... ولكن... بشكل

....ولكن... يا أمنيه ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
 إنىت طيبه جدًا 

...يا دآتورة يامسني ياااه دى طلعت صعبة بشكل :سعدأ
  إنىت مالك من مالئكة الرمحه.. ولكن

....ولكن... ياسنية ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
  إنىت جواآى إنسانه جبد

....ولكن... يا أآمل ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
 إنت فامهىن 
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يا دآتورة دينا طاهر ياااه دى طلعت صعبة :أسعد
 إنت قريبة .... ولكن... بشكل

....ولكن... يا حممود ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
 إنت جدع 

...يادآتور حييى ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
 إنت مش فامهىن .... ولكن

....ولكن... يا أسعد ياااه دى طلعت صعبة بشكل :أسعد
  م بني الناسإنت مظلو

  :تعقيب حمدود

أسعد بكل دفاعاته العصابية اجلاهزة الىت جعلته على
مسافة من آل أفراد اجملموعة معظم الوقت، آان عكس أآمل
متاما بتفسخه الفصامى وحضوره السلس، وعالقة أسعد باأللفاظ
أيضا تكاد تكون عكس أآمل من حيث أا عادة تستعمل

عظم الوقت، أضف إىل ذلك غلبةمبحتواها الظاهر العابر م
فالطبيبات آان خطابه: بال عمق غالبا) العصابية(اجملاملة 

لكلقلبك آبري    ، إنىتمالك من السما، إنىت قريبة  إنىت" هلن 
، علىدينا التابعى. ، د يامسني. ، وددينا طاهر. من د

 قارن عالقته بالطبيب األآرب فيما بعد(التواىل، 

اجملامالتى الذى وصلىن أنه خال من أى امتد هذا التوصيف
مالمح لعالقة أخذ وعطاء، أو موقف ونقد، أمتدت هذه اجملامالت

مع بقية األفراد باستثناء  تقريبا  وواملدائح بنفس النغمة
 :حييى، خذ عندك. ، ودأآمل

)سنية(إنىت جواآى إنسانه جبد   )أمال(  إنىت طيبه جدًا
مل أستطع أن آخذ  ،)منتصر(إنت رحيم ) حممود(  إنت جدع 

هذه األوصاف مبعناها احلرىف مبا يتفق مع االختالفات الفردية
 آما وصلتىن، أو آما وصلتنا،

  مع فرط دفاعات العصابية  آان موقف أسعد هكذا متفقا
 .عموما

أن آل هذه الصفات الىت أطلقها  مث إنه قد بدا ىل اآلن 
ط اللعبة، والليس هلا عالقة بألفابكرم على زمالئه 

، وآانه قال ألفاظ اللعبة منفصلة متاما عن مابالصعوبة
 ...  ولكنقاله بعد ، 

 :حييىوالدآتور  أآمللكل من   مث نقرأ ما قاله

، ىف حني قال"إنت فامهىن"يفهمه  أآملاعترب أسعد أن 
 ، فكيف ميكن أن نفسر ذلك؟" إنت مش فامهىن: "للدآتور حييى

الىتعمق ظاهرة النفى ال أميل إىل أن أرجح أنه استعمل  
مش  "باعتبارها : فامهىنلو طبقناها آما أفهمها فسوف نقرأ 

 ، فامهىنباعتبارها  مش فامهىن، ونقرأ فامهىن

 ):ىب(نرجع إىل بعض تفاصيل عالقته بالدآتور حييى 
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آانت التفاعالت معى طول الوقت ىف اجتاه أن يرى دوره ىف
ميىن"طلبت منه ذات جلسة أن ميثل النوبة آـ مرضه، حىت أنىن 

لثوان، ومبجرد أن استجاب هلذا الطب بعد مقاومة  ،"دراما
شديدة، مل يكمل التمثيل، وثار حىت قرب التهيج، مث احتج

تتهمىن أنىن أتصنع النوبات، مث) أنا(وقال إن معىن ذلك أنك 
 ترك تلك اجللسة،

آثرية من هذا القبيل ،   وقد حدثت قبل ذلك وبعد ذلك مواجهات  

مش"فهو إذ يعلن ىف هذه اللعبة أن هذا الدآتور بالذات 
، فهو رمبا يفعل ذلك ليؤآد لنفسه أن فروض الطبيب"فامهه

الكبري هى خطأ ىف خطأ، وىف نفس الوقت، هو يقر أن أآمل ،
فهمه ، ومع أنالفصامى، برغم يقظته وبصريته، هو الذى ي

هذا وارد، إال أنه يقلل من احتماله أن أسعد بالذات ليس
عالقة مع أآمل ، وال العكس، مبا يسمح بتصور مثل هذا

 . التواصل حتت أى مربر علمى أو عملى 

خنتم تعقيبنا على استجابة أسعد ىف لعبه مع نفسه بأنه
فنالحظ أا من ناحية هى هى ما آرره" مظلوم بني الناس"

طوال العام، دفاعا، وتربيرا، وهجوما على الطبيب األآرب
بالذات حني يعريه ىف منطقة حتوصله على ذاته، ونفخه فيها،
وعجزه عن العطاء، وآان غالبا ما يقابل ذلك بأن الطبيب

"بني الناس"إضافته هنا . يظلمه، وال يفهمه، وال يدرك ما به
لكن األرجح أنه قد مل تصلىن أنه يعىن الناس خارج اجملموعة،

مما" هؤالء الناس"يشري إىل أن تعرية الطبيب له آانت أمام 
:جعل احتمال الظلم أآرب، أو لعله يعىن، بقوله بني الناس
مقارنة نفسه بالناس، أى أنه مظلوم أآثر من سائر الناس،

 . وهذا أيضا يساير نوع دفاعاته عامة

بعيدة -سهلنف   حىت ىف خطابه –وتظل استجابات أسعد 
 ...."دى طلعت صعبة بشكل ، ولكن"متاما عن ألفاظ اللعبة 

 منتصر

....ولكن... يا أسعد ياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
  إنت جنم من جنوم مصر

يا دآتورة دينا التابعى ياااه دى طلعت صعبة :منتصر
  عقلك آبري.... ولكن... بشكل

...ليا أمنيه ياااه دى طلعت صعبة بشك :منتصر
  قلبك طيب.... ولكن

...يا دآتورة يامسني ياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
  قلبك حزين.... ولكن

....ولكن... ياسنية ياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
  عقلك على قدك

....ولكن... يا أآملياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
  إنت خايف

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   103



 12I07<I2009א – אא

يا دآتورة دينا طاهر ياااه دى طلعت صعبة :منتصر
  أنا باعزك.... ولكن... بشكل

....ولكن... يا حممود ياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
  إنت آويس

...يادآتور حييى ياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
 قلبك آبري .... ولكن

...يا منتصر ياااه دى طلعت صعبة بشكل :منتصر
  إنت طيب.... ولكن

 تعقيب شديد اإلجياز

أجد ىف نفسى اآلن عزوفا شديدا عن التعقيب على استجابات
وأخذ ألفاظه مأخذ أنه يعنيها حتديدا، فقد اعتدت أثناء

حىت) تقريبا(العالج أن أدقق معه هبوء وأراجع آل لفظ يقوله 
أصل إىل ما يريد نتيجة لصعوبته املعرفية، وهذه الفرصة غري

 اللعبة،  متاحة أثناء أدائه

وقد آنت أنا وزميالتى ال نتوقع منه أن يلعب أصال،
 .تقديرا هلذه الصعوبة

عن –مثل أسعد  –ولعلنا نالحظ أن وصفه لزمائه آان بعيدا   
ألفاظ اللعبة وما ميكن أن تستثريه من إدراك الصعوبة، مع

"ال يريد أن يرى الصعوبة"اختالف أسباب ذلك، فبينما أسعد 
ألنه مل حياول اخرتاق دفاعاته أصال، فإن   )أا طلعت صعبة بشكل(

يعرف أبعاد ما تعنيه آلمة منتصر قد ال متكنه قدراته من أن
 آما وضعت ىف صياغة اللعبة، " صعبة بشاااآل"

وأخريا فإن فرط التوصيف بصفات اقرب إىل املديح يدل من
ناحية على أنه جنح بشكل ما أن يلتقط من أفراد اجملموعة
أفضل ما وصله، وهو األمر الذى عرب عنه مرة ىف منتصف عمر

عد مقاومة مل تطل معلنا عدماجملموعة بعد حوال ستة أشهر، ب
الفهم، مث عرب عنه مؤخرا قرب انتهاء اجملموعة، وأنه حزين

 النتهائها، نراجع معا بعض ذلك 

 خليل

يا دآتورة دينا التابعى ياااه دى طلعت صعبة :خليل
  احلمد هللا ربنا عداها.... ولكن... بشكل

....ولكن... يا منتصر ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
  سه ىف مشاآل آتريل

....ولكن... يا أسعد ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
  ربنا العامل باللى جاى

...يادآتور حييى ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
  ربنا يبعدنا عن احلاجات الوحشه.. ولكن

....ولكن... يا حممود ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
  ربنا يبعدنا عن الكوجنتول
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يا دآتورة دينا طاهر ياااه دى طلعت صعبة :خليل
  ربنا يوعدنا ببنت احلالل.. ولكن..بشكل

....ولكن... يا أآمل ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
  ربنا يبعدنا عن التخلف العقلى

....ولكن... ياااه دى طلعت صعبة بشكل  يا أمال :خليل
  ربنا يسهـل ىل طريقى اللى جاى

...امسني ياااه دى طلعت صعبة بشكليا دآتورة ي :خليل
  هوا فيه حب والمفيش.... ولكن

....ولكن... يا أمال ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
 عندى ظروف حلوة

....ولكن... يا خليل ياااه دى طلعت صعبة بشكل :خليل
  املوضوع آبري أوى أوى أوى

 تعقيب حمدود

آانت تشري إىلبصفة عامة، نالحظ أن معظم استجابات خليل 
موقفه بعد سنة من العالج من مشاآله الشخصية، وأماله ما
حتقق منها، وما ينتظر أن تتحق، وآانت إىل درجة أقل تشري إىل

 .عالقاته مع اجملموعة آكل، أو مع بعض أفرادها

آانت لعبته مع األطباء فيها إشارة إىل ما متييز جيد بني
احلمد هللا ربنا"  بعىالتا ديناالدآتورة   أدوار آل منهم

،"ربنا يوعدنا ببنت احالل"  دينا طاهرالدآتورة   ،"عداها
أما ربنا يبعدنا عن احلاجات الوحشه.. الدآتور حييى 

حتتاج إىل"هل فيه حب والمفيش"فإن استجابته   يامسنيالدآتورة 
تأمل أآرب فقد تدل على منو بصريته بشكل ما عن طبيعة صعوبة

ة آما أسلفنا، وآما نتناوهلا ىف هذا العالجالعالقات البشري
 .... بشكل متواتر

ولعلنا نالحظ نفس املالحظة املتواترة ىف آل االستجابات،
وهو اللجوء النهاء إىل ربنا، ربنا ، ربنا، هنا أآثر

ربنا"  أسعد: إحلاحا على يبدو، أيضا ىف لعبه مع زمالئه
 عن الكوجانتوليبعدنا  ربنا  حممود ، "العامل باللى جارى

يبعدنا ربنا.... ولكن... ياااه دى طلعت صعبة بشكل أآمل
  عن التخلف العقلى

حطابه ألمال مل يكن فيه ما يدل على أنه يراها أو يقيم
، آذلك هو ال يقدر"لو عندى ظروف حلوة"حجم ضالهلا العشقى، 

 ، "لسه فيه مشاآل آتري "املعرفية  منتصرصعوبة 

لنفسه، فقد أظهر ما ألفناه طوال أما حني وجه خطابه
عام من درجة عقلنته من ناحية، ومترآزه حول مشاآله اخلاصة

  املوضوع آبري أوى أوى أوى.... ولكن.. بشكل مفرط،

 وبعد

 دعوىن أعرتف، وأعتذر 
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أعرتف أنىن تقمصت املتلقى، فتصورت استحالة تتبع تفسري ما
جرى هكذا آتابة من لعبة منفصلة عما دار ىف العالج اجلمعى

احللقات الىت تنشر  خالل عام آامل، وال حىت أن لو رجعت إىل
مرة واحدة آل أسبوع، لو رجعت إليها جمتمعة، حىت بعد

 .طبعها، فإن األمر سوف يظل صعبا

ومن مث أعتذر عن الغموض الذى ميكن أن يفسد ما قصدت
 إليه

 ولكن هل عندى سبيل آخر؟

 هل أتوقف عن هذا أيضا؟

 ال أدرى

 ألنه ما زال عندنا استجابات أخرىربنا يسهل، 

 وتقيب شامل

 من يدرى مىت، أو آيف؟ 
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