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الذى يقرر أن هذا األمر مستحيل، وأن ذاك هو) ما(من 
 املمكن؟

بقة؟ القياس بالغري؟ قراءةالواقع؟ اخلربة السا 
التاريخ؟ حسابات املكسب واخلسارة؟ العلم الثابت؟ الفتاوى

 اجلاهزة؟

 . األجوبة حاضرة حمكمة، لكنها ليست آافية

 بالسقف الذى الميكن ختطيه باحلسابات-عادة–يقاس املستحيل 
 املسبقة،

 وبالبعد عن اُملجْمع عليه من اجلميع،  

، ..و... و.... ، .. طول الوقت وبالقياس بالسائد اجلامث

 ىف واقع احلال اليومى، وعلى مسار التطور–مع أننا 
 منارس املستحيل طول الوقت وحني ننجح نتجاوز -املمتد معا 

 وغري ذلك!! السقف، واحلسابات والسائد : آال من

 قيل وآيف آان ذلك؟ 

ال أستطيع أن أطرح ىف يومية واحدة، آل ما خطر بباىل إال
صفة عناوين قد انتقى منها واحدًا أو اثنني، مث أعرض ملاب

 يتيسر عرضه تلقائيا

 . أو حسب الطلب فيما بعد 

  فأرجوآم ال حتاسبوىن عليها اآلنعناوينومبا أا 

 . ألول وهلة– من ألفاظها -فقد يأتى حتتها غري ما يصلكم 

لكن الدعوة مطروحه لكل من أراد بنفسه أن يتصور 
 ،على مسئوليتهوحى به العنوان لنفسه ما ي

آما أن العناصر حتت العنوان الىت أمامها نقط سوداء؛ 
مث إا هى عناصر حتت. ليست إال أمثلة ليست جامعة وال مانعة

العنوان، مبثابة فهرس لكتاب، فهى ليست بالضرورة مرادفة
 .للعنوان، وإمنا تقع ضمن ما سيتناول
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 املستحيل الواقع : أوًال
 الشعر        ·
 الثورة         ·
 اإلبداع العلمى         ·

 املستحيل املراِوغ : ثانيًا
 التاريخ        ·
 احللم         ·
 احلب        ·
 الكدح إليه        ·

 املمكن املستحيل : ثالثًا
 الفناء/ املوت         ·
 اإلميان الكامل         ·
 مكرر/ احلب         ·

 )جوداملو(املستحيل اجملهول : رابعًا
 القدرات اخلارقة         ·
 "اهلنا واآلن: "عمق اللحظة        ·
 الثروات اجملانية        ·

 املستحيل احلقيقة: خامسًا
 اهللا سبحانه وتعاىل         ·
 املمتد املتجدد" اآلن"        ·
 "العالقة بينهما"        ·

أآتفى هبذه العناوين وأآرر التوصية الىت أوردهتا ىف
 قدمة قبل رصد العناوين والعناصر مباشرةامل

 آخر حلظة

عدلت عن طرح أية تفاصيل ألى من هذه العناصر السالفة
الذآر، وفضلت أن أعرض منوذجا حيا متواضعا جللسة من جلسات
العالج اجلمعى ميارسها مصريون ومصريات، متوسطو احلال دون

– أية خلفية معقلنة، أو حىت ملفظنة، لكنهم بالنسبة ىل
 ميثلون مصدرا هائال للتعرف على بعض أبعاد– سنة 37وخالل 

 "فروض"ما يأتيىن منهم ومىن من 

الفرض املبدئى هنا الذى وصلىن أريد توصيله من هذا
 املقطتف املتواضع هو

 " إن املستحيل ليس بالضرورة مستحيًال" 

 خاطر آخر
خطر بباىل خاطر آخر أورده فورا قبل أن يهرب مىن، 

 :اطر يقولهذا اخل

 إن احلياة احلقيقة هى حرآة دائبة بني املستحيل واملمكن

 بني املمكن واملستحيل: وبالعكس
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وهى ليست جمرد حرآة ىف احملل بل إا ىف صورهتا 
 احليوية، مصممة طول الوقت أن جتعل املستحيل ممكنا،

 .وىف نفس الوقت أن حتول دون أن يتحول املمكن إىل مستحيل

 قيل وآيف يكون ذلك؟
 ش عرفىن؟فأقول إي
 سوف نرى

 :ولندخل إىل املقتطف

 ): قبل املقتطف(حملات من العالج اجلمعى 
 نطرح عادة أمام وعى- آما ذآرنا–ىف العالج اجلمعى 

، أن مث احتماال آخر، وىف)مدرِّبًا ومتدرِّبًا(املشارك أو املعاجل 
معظم األحيان يكون الرد اجلاهز هو رفض أى احتمال آخر، غري

البدء، مث يتمادى الرفض لدرجة وصف االقرتاحما قيل ىف 
 .البديل بأنه مستحيل

 أنا ال أعرف احلقد أبدا، : مثال يقول أحدهم
 هل جيوز أنك حتقد أحيانا،: البديل
 أبدا؟ : املقاومة

 هل جترب، ولو متثل، أنك حتقد، : طيب
 هذا مستحيل، : ال

 ....وهكذا

 :املقتطف
 .ب زميل وليس مع مريضبدأ هذا اجلزء من التفاعل مع طبي

ىف نظام التدريب الذى جيرى ىف قصر العيىن آل أسبوع منذ
أآثر من مخسني عاما، يشارك الطبيب املتدرب، مع الطبيب األآرب

 آما–، ىف إدارة اجملموعة العالجية ومينح استثناًء "املدرِّب"
يا خرب اسود، دانا لو اجتننت، " 2007-10-2يومية ذآرنا ىف 

مبا ىف ذلك الدراما( هو أال يشارك ىف التفاعل – ... "ميكن 
)أو أبدا(إال حني يطمئن بعد أسابيع أو شهورًا ) واأللعاب

أنه أصبح مستعدًا أن يسرى عليه ما يسرى على سائر املرضى،
 يسرى على املعاجل الرئيسى، وعندما يطمئنوهو هو الذى

الزميل املتدرب إىل ما جيرى، يعلن أنه تنازل عن حقه ىف هذا
االستثناء، وبالتاىل فقد صار مثله مثل املرضى ومثل املعاجل

 قرر أن يعبر– ىف الوقت الذى اختاره –الرئيسى، وهو اآلن 
ى جيعله ليس، األمر الذ"أضاء النور األخضر"عن ذلك بأنه قد 

طاملا هو يكمل(من حقه بعد ذلك أن يعتذر عن املشارآة 
 )التدريب

مصطفى ىف هذه اجملموعة آان استثناًء، ألنه، وحىت اية. د
 السنة مل يضئ النور األخضر، 

 سنة إال نادرا مع متدرب أو اثنني36هذا مل حيدث طوال 
 .آخرين

 املهم
 عى تطرق التفاعل مع ىف هذه اجللسة من جلسات العالج اجلم 
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استحالة أن يضئ النور األخضر ىف هذه املرحلة،مصطفى إىل . د
 قد تستمر إىل اية العاماالستحالةمع تلميح بأن هذه 

 )وهذا حقه(

ن هذه النقطة ، حني اعرتضالذى ُطِرَح ىف هذه اجللسة بدًا م
مصطفى وأعلن استحالة التعجيل بإضاءة النور. املتدرب د

"لعبة"األخضر، ومتسك حبقه ىف تفعيل هذه االستحالة، فتخلقت 
 : للتعامل مع هذا املوقف على الوجه التاىل

 :اللعبة

 يقول من عليه الدور، موجها آالمه لشخٍص بذاته
ل أى آالم خيطر على باله،يقو (أنا مستحيل إىنيا فالن ، 

مث يكمل بأآرب قدر من (...ولكن ، )مث يستدرك بعد ذلك قائال
 .....) التلقائية بأى آالم أيضا 

أو" اختيار"مث إن اللعبة تطورت عند بعض املشارآني بطرح 
مبعىن مستحيل إنك) املخاطب(إضافة توجيه االستحالة إىل اآلخر 

 .اخل.....

 عينات مما جرى 

 مصطفى. د :أوًال
.، َقِبَل د"حممد طه"بعد مقاومة متوسطة، وتدخل من املريض 

 . مصطفى أن يلعب مع ثالثة، منهم األستاذ املدرِّب قال

حييى أنا مستحيل أقدر أختانق معاك. يا د: مصطفى. د -أ
 . اختانق معاكعايز بابقى أحيانا أنا لكن

لكنك يا عاصم أنا مستحيل اقدر ابقى زي: مصطفى. د –ب 
 أحيانا بابقى عايز ابقى زيك

 مشلكنيا امساعيل انا مستحيل حاسيبك : مصطفى. د –ج 
 عارف حاقدر اعملك ايه 

 التعليق 

مصطفى إال. نالحظ هنا أنه بالرغم من مقاومة د) أ (  
خفَّْت حدة" عايز"، ولفظ "أحيانا"أنه مبجرد أن أدخل لفظ 

 املدرب املستحيل، وهو خياطب األستاذ الدآتور 

مث أنه حني خاطب عاصم، وهو مريض هادئ، مبتسم معظم) ب ( 
وبه هلوسة) فصام(الوقت، متفرج، منتظم برغم أن مرضه جسيم 

.مشية تظهر ىف أوقات معينة لكنها ال تعيقه عن العمل والتكيف
مصطفى يعرف آل ذلك عن عاصم وبالتاىل رأى أنه اليستطيع. د

زيك، وهذا حيمل معىن أن" أبقىأقدر "أن يكون مثله أصًال، 
 التقمص العالجى اقرتب من الطبيب بالرغم من مقاومته ذلك، 

 مثل أى–، فقد أظهر اإلرادة اخلفية لكنأما االستدراك 
 ىف التفكري ىف احلل املرضى من جهة، آما أظهر إرادة رفض-منا 

 .املرض ىف نفس الوقت
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 ىف االستجابة الثالثة غلب موقف مسئولية التطبيب )ج  ( 
 أى مصطفى، فالتزامه بدوره الطىب جيعل التخلى عن. على د
"لكن"ىف مرتبة املستحيل، أما االستدراك بـ ) امساعيل ( مريض

 .فقد أظهر أن جمرد عدم التخلى مل حيل االشكال لصعوبة احلالة فعًال

 حممد طه: ثانيًا
 انالكنيا دآتور حييى انا مستحيل إىن اخف، : حممد طه -أ

 س ان انا حاخف، عندى إحسا

 انالكنيا دآتور حممد انا مستحيل حأسيبك : حممد طه -ب
 حافضل معاك مش حاسيبك

 التعليق 
 نالحظ أن حممد طه لعب مع األطباء دون املرضى، ) أ ( 

وىف حني أنه خاطب االستاذ أوال معلنا يأسه من الشفاء
ظهر االحساس الذى يناقض) لكن(متاما، جند أنه حني استدرك 

لك، آأا دعوة لالستاذ أن يساعده بفضل هذا االحساس اإلجياىبذ
 .وبرغم يأسه املبدئى

 أما ىف خطابه للزميل األصغر، فكان مبثابة طلب )ب( 
االستمرار ىف التعاون للعالج ، مما سهل بعد ذلك اختاذ القرار
باستمرار العالج، وآأنه بعد أن حترك التفاؤل احلذر مع

ية، فضل الصحبة مع الزميل األصغر، حىت أناالستاذ ىف النها
 . مل يكن استدراآا بل تأآيدا" لكن"االستدراك بـ 

 عاصم: ثالثًا

لكنيا دآتور حييى انت من املستحيل انك تفهمىن : عاصم
 الزم تفهمىن 

 :التعليق
مل يلعب عصام إال مع االستاذ، رمبا إلدراآه أن حالته

ا حاال، آما أنه مل يقلصعبة، وهى الىت أوضحنا بعض أبعاده
:، ميكن أن نرى ىف هذا املوقف"أنك"بل مستحيل " أىن"مستحيل 

احلاجة امللّحة بداخل أغلب املرضى النفسيني خصوصا ىف خربة
أن يفهمهم، يسمعهم، يقرأهم أحد، فهم) الفصام(الذهان 

، والذى يكونسرا مبعرفتهميعيشون ىف عاملهم الذى ابتدعوه 
 مبا هلا من قوانني خاصة، فيصبح منالغامضة ةله لغته النابض

البديهى أن يفرتض املريض أن أحدًا لن يفهمه أصال ، وال
هذا باالضافة إىل عدم رغبتهم أن ينكشفوا أمام مناالستاذ ، 

، وىف نفس الوقت يكون املريض مثل عاصماليقدر معىن جتربتهم
كم عليه،ال من حي(هنا حريص آل احلرص على أن جيد من يفهمه 
ومع رؤية صعوبة) أو يصنف أعراضه، أو يعلق الفتة تشخيصه

ليظهر" لكن"أن جيد عاصم من يفهمه يأتى االستدراك هنا بعد 
اإلصرار على حقه أن جيد من يفهمه، وحتديدا أن جيد الفهم من

 .نفس هذا الشخص الذى افرتض أنه لن يفهمه

ل مبجردهتتز قيمة املستحي) آما ىف أغلب الباقى(هنا 
 ".لكن"إضافة 
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النداء اليائس طلبا للفهم صوْرُته حتديدا ىف ديواىن سر
 :اللعبة على الوجه التاىل

  أسيادى    يا
    األعظم   السقر   حفاظ   يا

    املنجم   سر   َمحَلَة   يا
    فرعون   حمراب   آهنة   يا

    مظلْم   آهف ىف  جوعى    آقطط   متوء   األلفاظ    الك   من   أفخم   يا
    وأعلْم   اهللا   خلق   من أذآى    يا
  والرأى    الكلمة   أصحاب   يا
    ىل؟   ُيسمع   أن   يوما   أطمع   هل

    ىل؟   ُيسمح   هل
    أتقدم   أن   حاَجبكم   يأذُن   هل

    العفو   التمس   لبالطكمو
    البيضاء صفحىت    أنشر

  نفسى    عن   أدفع
     أتكلم

  حيكى    ال شئ    عن   صمت ىف  ى أحك
    اسم   له   ليس   إحساس   عن

    مليت  ا للفظ  ا سكن   إن معناه،    يفقد   إحساس
........ 
.......  

  صمىت  بأعلى    وصرخت
    السادة يسمعىن    مل

    مهزومة   املمدودة   األلف   تلك   وارتدت
  قلىب  ىف  تطعنىن 

  ، ..  الصلب آكرة   العمياء   اءاهل   وتدحرجت
 . أعماقى   داخل

يبدو أن عالقة عصام باجملموعة وباملعاجل الرئيسى مسحت له
لكن الزم"أن يكسر اليأس قليال هبذا االلزام بعد االستدراك 

 "تفهمىن

  حممد لطفى: رابعًا

 يا دآتور مصطفى من املستحيل أنك حتولع النور)أ ( 
 حيل انك ماتولعهوش من املستلكناألخضر 

 مشلكنيا دآتور حييى من املستحيل اىن انا اآرهك  ) ب ( 
 من املستحيل إىن اسيبك

 : التعليق

تساوت االستحالة مع عدم االستحالة ىف خطاب حممد) أ ( 
مصطفى بالذات، وآان لذلك داللته ىف هذه.لطفى متوجها إىل د
بة مقاومًامصطفى بدا قبيل بداية اللع. اجللسة، ذلك ألن د

متاما فكرة إضاءة النور األخضر ىف هذه املرحلة، وهذا هو سبب
إنشاء اللعبة، وقد استلمه حممد لطفى بسخرية خفيفة

 باالشارة إلحجامه وتردده

 أما حني خاطب حممد لطفى األستاذ املدرب، وآانت ) ب (  
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االعتمادية"عالقته به منذ بدء اجلروب عالقة نسميها 
 وآانت تتزايد باستمرار، حني خاطب حممد األستاذ"الرضيعية

انتقل من موقف الناقد الساخر من الزميل األصغر، إىل إعالن
اعتماده الصريح املتمادى على األستاذ ، لدرجة إعالن

ليحدد مثن" لكن"ى االستدراك بـ استحالة آراهيته، مث يأت
هذه االعتمادية، وأا سلبية الطفيلية الدائمة، والىت متادت

 .أيضا حىت اية عمر اجملموعة الذى طال استثناًء إىل سنتني

 : خامسًا
لكنيا حممد طه أنا من املستحيل ان انا اتغري : وفاء. د

 بدأت أشك ىف املستحيل ده 

 :التعليق
مصطفى، معاجل مساعد مثله، ىف. ة مع دهى زميلة متدرب

 . نفس الوقت

 هو أن ينجح املتدرب ىف أن–عموما -  ومن عالمات التدريب
يسمح بتغٍري مَا، ىف نفسه شخصيا مع زيادة اخلربة واضطراد

 .النمو، متاما مثلما يتغري املريض

 يستشعر ذلك آل متدرب بال استثناء،

 البداية، حىت لو هو مرفوض ومن– أى تغيري –التغيري 
أعلن املتدرب غري ذلك من خالل محاسه، ورمبا من خالل ما شاهده
ىف السنة السابقة الىت أمضاها مشاهدا من خارج اجملموعة ملا

 .جيرى ىف اجملموعة السابقة السنة املاضية

وفاء هنا تقوهلا صرحية إذ تعلن عن حقها ىف أن تتمسك. د
 حالة دون تغيري لدرجة االست" مبا هى"

هى تعرتف أن" لكن" وىف نفس الوقت بعد االستدراك بـ
 حىت راحت تشك ىف هذهيتسحب إليها رغما عنها  التغيري

 .االستحالة

 : سادسًا
 خنتتم هذه اللقطة مبا قاله املعاجل األستاذ املدرب 

لكنمن املستحيل ان اللى ىف خمى يتحقق : حييى. د) أ ( 
 مستحيل اىن أبطل 

ف يعلن درجة من البصرية، آما يعرِّى مدى االصرارهذا املوق
على اختيار هذا النوع من العالج الذى يتضمن مغامرة

 ،)ممارسًة ال تأويال(التغري، والتعرية، والغوص إىل القاع 

هذا املوقف الصلب قد يكون الدافع األساسى الستمرار
األستاذ ىف هذه الطريقة الىت اختارها، والىت تبدو أحيانا

 أبعد مما يتحمله الواقع، 
ومع هذه البصرية تأتى حماولة هز املستحيل الذى أعلنت

األستاذ أآثر منه ىف الواقع، وحني يهتز" ُمخ"اللعبة أنه ىف 
بإعالن مستحيل آخر" لكن"املوقف هكذا ، يلحقه االستدراك و

 . إذ هو يعلن استحالة التوقف ينفى أى تراجع،
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 : التعقيب النهائى
اية من إعالن االستحالة هو أمر جاهزنالحظ عموما أن البد

 .وسهل

 هو قابل- تقريبا-مث نالحظ بعد ذلك أن آل مستحيل 
 للمراجعة واالهتزاز 

 :أما بالنسبة للعبة

 آيف أن هذه اللعبة بكل ما بدا- بصفة عامة-  فنالحظ
 :فيها من بساطة أدت عدة وظائف معا

لوراجع موقف املرضى مع التعليق ت(وظيفة عالجية  ·
 ) اآلخر

وظيفة تدريبية حيث أظهرت موقف آل من املدّرب ·
 واملتدرَبْين بشكل مفيد هلم ولغريهم

وظيفة معرفية رمبا تسمح مبراجعة ما ألفناه عن فكرة  ·
 " املمكن واملستحيل"

 وبعـد

هل سأمتكن من تنظري ما جاء باملقدمة، والذى هربت منه
 هبذا املقتطف؟

ليست مزية وال من صاحل أى متدرب أن يبادر: ملحوظة -
مبكرًا) السماح باملشارآة الكاملة(بإضاءة الضوء األخضر 

فقد ثبت أن هذا يكون عادة من باب) خالل أول أسابيع مثال(
جارى، أآثر منه دليال على ما وصله مناحلماس والتصفيق لل

 .طمأنينه للمشارآة اآلمنة 

- Infantile Dependency 
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