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آل ما أبديه من آراء ىف الرد على هذه:ملحوظة
االستشارات هو حمدود حمدود ىف إطار ما يصل إّىل من معلومات،
وهو ليس رأيا ملزما، لكنها فرصة إلثراء بعض جوانب

 .شكرا.. املمارسة، مبا قد يفيد ىف هذه احلالة أو غريها 

 حييى

 :مقدمة

حسب أن الرد سوف يكون سهال خمتصرا آما أمارسه ىفآنت أ
التدريس واإلشراف، ولكن يبدو أن املسألة ستحتاج إىل مراجعة
مستمرة للتعديل، فأنا مل أستطع أن أرد اليوم إال على حالة

أميمة إىل األسبوع القادم ّملا وجدت. مشرية، وأّجلت حالة د. د
 .أن الرد قد طال مبا مل أآن أتوقعه

اترى هل نستطيع أن نكمل؟ وماذا لو أتت ىل عشر حاالتي(
 ).ىف األسبوع؟

 :ومبا أننا ّجنرب معا سوف يتم عرض االستشارات آالتاىل

ننشر احلالة آلها على بعضها آما وصلتنا من :أوال
 .املستشري حىت ال نقطع السياق والتسلسل

مبا تيسر من) انتقائيا(نرد عليها فقرة فقرة  :ثانيًا
 .اجتهادىرأى 

 .نعقب ىف النهاية تعقيبا شامال وتوصيات حمدودة :ثالثا

طبعا قد يتغري هذا النمط من العرض بعد املمارسة( 
 )واالستماع إىل اقرتاحات أخرى

**** 

 :احلالة

 :مشرية أنيس. د

جائتىن مع زوجها) 25(احلالة اللى عايزة أعرضها عمرها 
  أنه برضه ىف وأفتكر (أول آشف هى منتقبة زوجها ملتحى 
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متزوجة من سنة ونصف وحصل محل ولكن مل) العشرنيات اخرأو
بعد الزواج بأسبوعني شهور) 5(يكتمل وهى حاليا حامل ىف 

,مسعت صوت خبط جوه الدوالب وزوجها مسعه بعد ما نبهته له
جدا من البيت بتاعها لدرجة أهنما باعوا الدوالب فخافت

اروا الأهل زوجها وص وفعال اختفى الصوت، وبعدين نقلت مع
 يرتآوهنا تنام لوحدها، طبعا لفت على الشيوخ لفك األعمال

واحد منهم قال هلا أن ده جىن وحاجييلها ىف صورة, والسحر
أنه مرة دخل عليها من غري زوجها، فخافت أآرت وأآرت لدرجة

ما حتس بأنه فتح باب الشقة، فخافت جدا ووقفت تبص له حلد
 .قال هلا إنه زوجها مش العفريت ما

من هى اآلن تصف ىل حاهلا اهنا على طول خايفة ومرعوبة
شقتها ومستحيل تنام طول ماهى فيها حىت وزوجها معاها،

بالذات، بتقول عن نفسها قبل فاخلوف يزيد أآثر معاه هو
قلقة الزواج أهنا أصال بتخاف جدا من اجلن والعفاريت وأهنا

حداث اللىلكن طبعا زاد جدا بعد الزواج بسبب األ, بطبعها
حياة طبيعية ىف شقتها وحست أهنا حمتاجة حصلت، نفسها تعيش

معاها أن أحنا العالج بسبب الطفل اللى جاى آمان، أتفقت
هنقعد جلسه مع بعض آل أسبوع وأن بعد آده آمان ممكن تدخل

هى رفضت العالج الدوائى عشان عالج مجاعى لكن قدام شوية
  احلمل

إن اللى حصل إن هى تلهاوقل أنا فسرت هلا األعراض
قبل انسانة قلوقة أصال، وعندها خوف من اجلن والعفاريت من

آده، باإلضافة للخوف الطبيعى من الزواج واملسئولية
بدل ماتقول إنه من جوه خّلته والعالقة اجلنسية، وآأن اخلوف

 بيجى من بره، أأمن، واملسئولية آده مرميه على حاجة بعيد
م مع بعض ترجع تتحمل مسئولية اخلوف ده،عنها، وإن احنا الز

 .وأن دى أول خطوة ىف العالج

ـ أيه الدواء اللى آان مناسب ىف احلالة، لو آانت رضيت
 بالعالج؟

متأآدة قوى من حته التفسري اللى أنا عملته أنا مش ـ
 والالأل؟ ليها ولألعراض من أول قعدة ده صح

صورة آده إنحاسة اىن مش عارفة حاعمل معاها إيه، مت ـ
أيه, الكالم عن عالقتها وإحساسها بزوجها املرة اجلاية هافتح

 رأى حضرتك؟

اجللسات املفروض أعمل ايه؟ أفتكر لو زوجها طلب حضور ـ
 إيه رأى حضرتك؟.أىن حارفض حضوره

مع بعض عن اجلن واألعمال أنا قلتلها إىن ـ ىف آالمنا
ورة دىبالص بأحرتم الفكرة دى وأؤمن بوجودها بس مش

وحاولت ما أقولش أىن ال أؤمن باألعمال عشان ماحتسش أىن(
 0بصراحة حسيت مبأزق جبد) عشان أآسبها بأحكم عليها وبرضه
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وواضحة، مش صحيح إحساسى املبدئى أهنا حالة سهلة ـ
متأآدة قوى من احلكاية دى، وحاسه إن املوضوع مش بالسهولة

 0متخيالها اللى أنا

**** 

 :التعقيب واملالحظات، فالردود

جائتىن مع) 25(احلالة اللى عايزة أعرضها عمرها  )1(
وأفتكر إنه(زوجها أول آشف، هى منتقبة، زوجها ملتحى 

متزوجة من سنة ونصف وحصل محل) العشرنيات برضه ىف أواخر
 شهور؟) 5(ولكن مل يكتمل وهى حاليا حامل ىف 

ال أعرف إن آان قد وصلك شىء من النقاب واللحية ابتداًء
األغلب أن املريضة مل متانع من خلع النقاب أمام طبيبةأم ال، 

حيدث معى أحيانا) اإلمتناع(لكن خربتى تقول إن ذلك ) أنثى(
وليس غالبا، وحني أفهمها أنىن آطبيب نفسى أقوم بقراءة
وجهها مثلما أستمع إىل آالمها متاما توافق غالبا، مث إىن

ثقتها املبدئية،أعتذر ملن ال توافق، وأرد هلا الكشف شاآرا 
وأنصحها بالذهاب ملن يقبل هذا احلاجز أو يستطيع أن خيرتق،
أو بطبيبة زميلة، ليس هذا هو ما أريد توصيله لك، لكنىن
أريد أن أنبه يا مشرية إىل أن موقفك من ضرورة أو وجوب أو

وهو موقف شخصى متاما ليس له(جواز لبس أو خلع النقاب 
البد وأن يؤثر) ولكن مبوفقك عموماعالقة مباشرة بفتوى رمسية 

على عالقتك باملريضة بشكل ما، مث إىن ال أدرى هل أنت حمجبة أم
ال، وهذا أيضا ليس مربط الفرس، ألن احلجاب ال يعىن شيئا ىف
ذاته، وإمنا عالقتك أنت بالفكرة ومصادر اإللزام ومساحة

 .السماح هو املهم

جوه الدوالب بعد الزواج بأسبوعني مسعت صوت خبط )2(
جدا من البيت بتاعها فخافت, وزوجها مسعه بعد ما نبهته له

 لدرجة أهنما باعوا الدوالب وفعال اختفى الصوت؟

،"هلوسة مسعية: "هذا ما يسميه األطباء عادة وبسرعة
مع أا قد تكون صحيحة –وأرى أن التسرع مبثل هذه التسمية 

أن زوجها قد مسعه ال يفيد، املهم هنا –علميا إىل درجة ما 
وهذا) وليس بالضرورة املرض(معها، فهو إما شارآها العرض 

 ,Folie ā) اجلنون املزدوج" (املعدى"ما يسمى املرض الثنائى 
deux contaminée وهى تسمية فرنسية مفيدة، وحتدث ببساطة

يصدق) القريب السليم(نتيجة رابط عاطفى شديدا جيعل اآلخر
شارآه تومها أو فعال، هكذا شارك الزوجاملريض حىت يتقمصه وي
وبالتاىل يصعب" اخلبطة داخل الدوالب"الطيب زوجته مساع 

ألن آخر ليس(نفيها أآثر، قد نستبعد أن الصوت هو هلوسة 
وقد نعزو ذلك إىل فروق ثقافية، حيث جمرد ذآر) مريضا أقرها

جيعل بعض غالة) ذآره وليس اإلقرار بتأثريه(اجلن ىف القرآن 
املتدينني يتعاملون مع األحداث بيقني يسمح بتصديق ذلك حىت

 .السمع، دون أن يصل إىل درجة املرض
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أهل زوجها وصاروا ال يرتآوهنا تنام وبعدين نقلت مع )3(
واحد, والسحر لوحدها طبعا، لفت على الشيوخ لفك األعمال

منهم قال هلا إن ده جىن وحاجييلها ىف صورة زوجها، فخافت أآرت
نه مرة دخل عليها من غري ما حتس بأنه فتح بابإ وأآرت لدرجة

قال هلا إنه زوجها الشقة، فخافت جدا ووقفت تبص له حلد ما
 .مش العفريت

سبق أن أشرت ىف أآثر من موقع إىل إسلوىب ىف التعامل مع
هذه املواقف، وهو اسلوب غري ملزم لغريى، وال أنصح بإتباعه

وع إىل بعض جوانبه ىفإال من يصدقه علميا متاما، وميكن الرج
وأستطيع أن أوجزه Kasr traditional healing شرائحوثيقة 

 :فيما يلى

 .ال أرفض خربة املريض ابتداء، فأصدقه من حيث املبدأ :أوال

هل تعتقد ىف وجود اجلن أم"أجيب على سؤاله ىل  :ثانيا
بأنىن أعتقد، لكّن ىل تسميات أخرى، وتفسريات أخرى ملا" ال؟

 .فية التعامل معهحدث ولكي

ال أسارع بالتسمية العلمية الىت تفسر ىل الظاهرة :ثالثا
بطريق غري مباشر –حسب فروضى، وآل ما أطرحه ىف هذه املرحلة 

هو من داخلنا، ىف" جنا"هو أن يكون هذا الذى نسميه  –
داخلنا، وبالتاىل قد ميكننا أن نتعامل معه أقرب وأوضح، وىف

الذات"أمسيه  –فة املريض وتعليمه حسب ثقا–بعض األحيان 
 .أو ما تيسر من تسميات علمية" حالة الذات"أو " األخرى

أعرض أن نرتك آل هذا جانبا، لنتعامل معه فيما :رابعا
إال معا، مع –بعد بشكل علمى عالجى منظم، وال نعود إىل ذآره 

لدرجة أنىن أمزح أحيانا وأخطر املريضة أن حتيله –الطبيب 
استطاعت، وأنا سأتصرف، هى تسميه جنا، وأنا أتصرف علّى إن

 .مع الذات األخرى وتصدقىن غالبا

ننتبه إىل بقية األعراض، واألهم إىل حماولة :خامسا
مع جتنب هذه املسألة وعالقات ونوما عمالاستمرار احلياة 

 )ما أمكن ذلك، وهو ممكن عادة.(مؤقتا

ميكن  منو الثقةمع تطور العالج وتنوع التفاعالت و :سادسا
الرجوع إىل بعض ذلك، ابتداء من داخلنا، واحتمال تعددنا،
وانفصال بعضنا عنا مثلما حيدث أثناء النوم وذلك بتفاصيل

 .إآلينيكية هادئة متدرجة غري مباشرة

قلت ىف البداية أنا ال أنصح أحدًا أن يسلك هذا السبيل
 .إال إذا اقتنع به، ورمبا مارسه حتت إشراف أيضا

نرجع اآلن إىل هذه احلالة بوجه خاص، وإىل دور الشيوخ 
هذا الشيخ أضاف إىل) فيهم وفيهم(األفاضل أو النصابني 

أن –" قرر"آسف  –إمراضية مريضتنا إحياًء ضارا بأن اقرتح 
اجلّىن سيأتيها ىف صورة زوجها، وهو ليس من حقه هبذه الصورة

 ظر خاصة من حيثبرغم أن الفكرة هلا ما يربرها من وجهة ن(
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أن ذواتنا الداخلية قد تكون نابعة بعض الوقت من ذوات
خالىت صفية"وميكن مراجعة نقدى ىف  imprintedخارجية منطبعة 

جملة اإلنسان 1998اهر عدد أآتوبر لـ هباء ط" والدير
، لكن)واآتساب صفية شكل زوجها البيه بعد وفاته "والتطور

هذا الشيخ ألقى هبذا اإلحياء اآلمر هكذا دون النظر ىف آثاره
وحنن -من ناحية، ودون البحث ىف جذوره من ناحية أخرى، فهو 

دةال نعرف شيئا عن طبيعة عالقة هذه السي -ىف حدود ما وصلنا
بزوجها، خصوصا أن املسألة ظهرت بعد الزواج بأسبوعني، وأن
زوجها مسع الصوت مثلها، وأنه وافق على التخلص من الدوالب
ومن فيه، حنن ال نعرف شيئا عن عالقتهما قبل الزواج ىف فرتات

وال عن عالقتهما اجلنسية ىف هذين األسبوعني،) إن وجدت(اخلطوبة 
يدة األمهية والداللة، وقد بلغ منوال بعد ذلك، وهى أمور شد

تأثري ما ألقاه الشيخ ىف وعى هذه السيدة أا رأت زوجها
 .بعد ذلك عفريتا حىت اضطر أن ينبهها أنه زوجها

أو حيتويىن إىل) أو حبيىب أو أىب أو أمى(أن أحتوى زوجى 
هذه الدرجة فيصبح ذاتا بداخلى قابلة للتعتعة واإلسقاط،

وليس أيضا واردا أن يصل إىل الوعى، هبذه ليس مرضا ىف ذاته،
، لكن أن حيدث تدخل)أو اإلبداع(الصورة إال ىف حالة املرض 

خارجى من مثل هذا الشيخ، ىف ظروف مرضية، آهذه، فإن ذلك
، ولبست"جانا"يساهم ىف أن يدعم أن املصدر هو من خارجنا 

قابال" جسما غريبا"ذاتا منطبعة، وبالتاىل يصبح اإلحتواء 
أن يسقط للخارج، وهذا ما حدث ىف هذه احلالة غالبا، وهو
أمر خطري، إذ يرتتب على ذلك فصل تعسفى فيما بني الذوات
املفروض أا تتفاعل معا جدال للنمو، مما نتج عنه األعراض

 .الالحقة آما حدث ىف حالتنا

 ةهى اآلن تصف ىل حاهلا اهنا على طول خايفة ومرعوب )4( 
فيها حىت وزوجها  تحيل تنام طول ما هىمن شقتها ومس

 بالذات؟ معاها، فاخلوف يزيد أآثر معاه هو

جسما غريبا خارجيا خميفا سواء) الداخلى(إذن فقد صار زوجها 
 ).آما قرر الشيخ(مبن هو، أو حني يصل األمر إىل آونه هو اجلان 

بتقول عن نفسها قبل الزواج أهنا أصال بتخاف جدا )5( 
قلقه بطبعها، لكن طبعا زاد جدا عفاريت وأهنامن اجلن وال

 بعد الزواج بسبب األحداث اللى حصلت؟

أعتقد أن هذا هو من ضمن العوامل املهيئة للمرض، وهو
يؤآد تأثري مثل هذه الثقافة الفرعية اخلاصة املتدينة

 .تقليديا، املستلمة للتأثري اخلاجى هكذا

ست أهنا حمتاجةحياة طبيعية ىف شقتها وح نفسها تعيش )6(
العالج بسبب الطفل اللى جاى آمان أتفقت معاها أن أحنا
هنقعد جلسه مع بعض آل أسبوع وأن بعد آده آمان ممكن تدخل

 هى رفضت العالج الدوائى عشان احلمل؟ عالج مجاعى لكن قدام شوية

برغم آل التأثريات الثقافية، واستهواء الزوج ومشارآته 
 خ وما ترتب عليه، فمريضتنا تتمتعبعض املرض، وتأثري الشي
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بدرجة من البصرية والعلم جيدة، من حيث رغبتها ىف احلياة
حباجتها للعالج -برغم ما أمسته جانًا –الطبيعية، واالعرتاف 

لتأثري -وهو علمى جزئيا –النفسى، وأيضا إدراآها للشائع 
األدوية النفسية على احلمل، وآذلك حرصها على استكمال

 اتية، مسريهتا العالجية واحلي

 .آل ذلك طيب وهو الذى ميكن استثماره

أن اللى حصل أن هى وقلتلها أنا فسرت هلا األعراض )7(
قبل آده انسانة قلوقة أصال وعندها خوف من اجلن والعفاريت من

باإلضافة للخوف الطبيعى من الزواج واملسئولية والعالقة اجلنسية
ن بره، أأمن،وآأن اخلوف بدل ماتقول أنه من جوه خلته ييجى م

عنها وأن أحنا الزم مع واملسئولية آده مرمية على حاجة بعيد
 .بعض ترجع تتحمل مسئولية اخلوف ده وأن دى أول خطوة ىف العالج

أنا واثق يا مشرية أنك مل تقوىل هلا آل هذه التفسريات مرة
أن) أو أرجو(واحدة، وهى تفسريات جيدة متواضعة، وأظن 

أو أعمق آما(ة بينكما ىف هذا االجتاه تكون قد تدرجت العالق
إىل أن تكتشف املريضة بنفسها ولو جزئيا ما فسرته) ذآرنا

له طريقته،) طبيبة/وشيخة(طبيب /هلا، أما آيف؟ فكل شيخ
أنا شخصيا ال أربط اخلوف الشائع قبل املرض أو قبل الزواج
أو آسمة ىف الشخصية بظهور مثل هذا العرض، بقدر ما أربط

رمبا مل تر زوجها باعتباره آخر(ة العالقة بآخرإشكال
، آما أنىن أرآز على ضعف)موضوعيا مبا هو، إال ليلة الدخلة

يا مشرية -عندى-فرص النمو وحدود مساحة السماح، املسألة
ليست مسألة خوف من الداخل يسقط للخارج هكذا ببساطة،

ذهبني البشر، وخاصة ىف مثل ه  بقدر ما هى حتديات العالقة
 .الثقافة، وىف ظل هذه الظروف الىت ال أعلم عنها إال أقلها

ال توجد فرصة طبعا ألحدثك عن ما وصل إليه حالنا من
اجلنسية والعاطفية واملعرفية: اختزال العالقات البشرية

والفكرية، إىل قشور متطايرة تسمح بتفكيك أية واحدية
 )يما بعدفّوتى هذه قد تتاح فرصة لشرحها ف(وإسقاط بعضها 

احنا الزم مع بعض نرجع نتحمل مسئولية اخلوف"أما حكاية 
فهى العالج النفسى احلقيقى" ده وإن دى أول خطوة ىف العالج

الذى تقومني به مع الرتآيز على ثالث آلمات رائعة تدل على
وهى مسئولية" مسئولية"& "بعض -مع"موقف مهىن صحيح آلمات 

سئولية الصحة، و مسئوليةمتعددة تشمل مسئولية اخلوف، وم
وجودنا آله مبا خلقنا اهللا به وإليه، األمر الذى عادة يتدرج

 .مع منو املعاجل واملريض معا

أعلم أن هذا آالم آبري وأن هناك ألف حاجز وحاجز حيول
دون توصيله وتفعيله، خصوصا حني تصبح التعليمات الدينية

ريضة أو زوجهاصادرة من سلطات خارجية جامدة قد ترد هبا امل
عليك أوال بأول، مع أنه ال يوجد ىف الدين الصحيح ما حيول

 دون أى من ذلك،

تكفينا هذه اإلشارات اآلن وهيا أحاول أن أرد على 
 . أسئلتك حتديدا
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أيه الدواء اللى آان مناسب ىف احلالة لو آانت رضيت )8(
 بالعالج؟

 ملاذا بدأت هبذا السؤال؟ ما علينا! ياه يا مشرية

لدواء، أى دواء، مسألة فنية إآلينيكيةمسألة إعطاء ا 
شديدة الدقة، وأنا ىل طريقىت، ميكن الرجوع إىل بعضها ىف

 Drug & Groupوأيضا  mode of actionوثيقتني ىف شرائح 
therapy .ومع ذلك فهذه حالة حمددة، وعلينا أن نواجه

 :املسئولية ورأىي

 تعطىمبا أن الصوت اختفى بنقل الدوالب، فيمكن أال: أوال
 أدوية أصال، خاصة وهى حامل وتقر مشكورة ضرورة احلذر من ذلك

إذا آان اخلوف قد وصل إىل التدخل ىف النوم: ثانيا
فيمكن أن تستعيىن) ليس فقط الزوجية(واإلعاقة ىف العالقات 

التقليدية   nercolepticجبرعة قليلة من النيوروليتات 
الباهظة الثمن والىت فأنا ال أستعمل النيوروليتات احلديثة(

آادت ختتفى من السوق مع تزايد الرشاوى إلحالل األدوية األحدث
، ما علينا، أنا)األقل فاعلية والبالغ مثنها مئات األضعاف

أفضل ذلك ىف هذه احلالة عن استعمال املنومات أو حىت مضادات
 .االآتئاب

التقليدية أيضا(قد تضاف جرعة مضادة لالآتئاب : ثالثا
بعد الشهر اخلامس من احلمل إذا لزم) ت الثالث دوائرذا

 .األمر، واألفضل اإلستغناء عنها متاما

واملتابعة ميكن أن) النفسى(مع استمرار العالج : رابعا
تظهر أعراض جديدة نتعامل معها أوال بأول، لكن هذا يتوقف
على طبيعة األعراض ، فاألرجح عندى أن هذا الصوت الذى اختفى

وليس صوتا حقيقيا داال على حتريك image" صورة صوت"و هكذا ه
هو نابع من" الصورة"مستوى مستقل من املخ األقدم، الصوت 

أما الصوت احلقيقى فهو إدراك imagination" اخليال"
perception ،لصوت داخلى حقيقى، وهذا أمر يطول شرحه 

لو أن الصوت آان من النوع األخري لتكرر وأحل، ولكان
 .مر يتطلب نيوروليتات جرعة أآرب آثريااأل

متأآدة قوى من حته التفسري اللى أنا عملته أنا مش )9(
 والالأل؟ ليها ولألعراض من أول قعدة ده صح

عدم التأآد هو أمر جيد، ألن املمارسة اإلآلينيكية هى
سلسلة من الفروض الىت تتحقق أو ال تتحقق، هى تتحور

مئىن إىل شكك اإلجياىب هذا الذى يدلباستمرار لصاحل املريض، فاط
 .على مسئوليتك وليس على حرية معّجزة

حاسة اىن مش عارفة هأعمل معاها إيه متصورة آده )10(
,الكالم عن عالقتها وإحساسها بزوجها إن املرة اجلاية هأفتح

 أيه رأى حضرتك؟

 ، ولو "املرة اجلاية"طبعا سوف حيدث، ولكن ليس بالضرورة 
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، لكن حذار، آما قلت لك،"رة األوىلامل"أىن أعملها بطريقىت ىف
آل شيخ وله طريقة، خصوصا وأنا أغوص دون تردد إىل تفاصيل
التفاصيل وبشكل مباشر، فنحن ال ميكن أن نعرف حقيقة

ويكفى هذا مؤقتا حىت نرى(العالقات إال من حقيقة العالقات، 
 )إىل أين سيذهب بنا هذا الباب؟

,املفروض أعمل ايهاجللسات  لو زوجها طلب حضور )11(
 أيه رأى حضرتك؟. أفتكر أىن هأرفض حضوره

بدليل اللحية(بالعكس، ومهما بلغ تدينه التقليدى 
أمر وارد، بل أمر واجب،) حضوره(فهذا ) ونقاب الزوجة

شريطة أن حتذرى من تدخالت األحكام الدينية التقليدية
الواردة من خارج سياق نفع الناس، وأن تتذآرى دائما أنه

وقد حيتاج األمر إىل ما يسمى العالج" ال ضرر وال ضرار"
أو العالج الزواجى إذا ثبت أن Marital Therapyالثنائى 

 .وقهر اخلارج  هذه األعراض هى تعبري مباشر عن صعوبة العالقة

مع بعض عن اجلن واألعمال أنا قلتلها أىن ىف آالمنا )12(
بالصورة دى بأحرتم الفكرة دى وأؤمن بوجودها بس مش

وحاولت ما أقولش أىن ال أؤمن باألعمال عشان ماحتسش أىن(
 0بصراحة حسيت مبأزق جبد) عشان أآسبها بأحكم عليها وبرضه

آما يبدأ حديث هؤالء(إحرتام أن اجلن ورد ىف القرآن 
ال يعىن احرتام تأثري اجلن على حياة األنس، حىت) الناس عادة

، وخاصة هؤالء اجلن الذينتفسري اجلن الذى ورد ىف القرآن
استمعوا إىل القرآن وانشرحوا له أو اهتدوا به له عندى
فهم استوحيته من داخل الداخل، لست ىف حل من شرحه أو ذآره
اآلن، املهم أن احرتامك لفكرة اجلن هو جيد آما ذآرنا ىف

ىف -آعلماء وأطباء -البداية على شرط أن يلحقه حقنا 
أما) إرجعى إىل أول اإلستشارة(أخرى  تسميات أخرى وتفسريات

إخفائك عنها أنك ال تؤمنني بالعمل، فهذا وارد وقد يكون
بتفسري علمى آخرال داعى –مفيدا مرحليا، مع أنىن أؤمن 

بالتأثري السئ من بعض الناس على بعضهم، ليس -لذآره اآلن
ال -من خالل دراسات مطولة–فقط باإلحياء، ولكن إمياىن بذلك 

ف عند مرحلة اإلحياء مما ال داعى لذآره هنا اآلن، آمايتوق
أنه ال يرتتب عليه أى استسالم له، بل بالعكس فإن اهللا علمنا

يدعم  آيف مننع هذا التأثري احملتمل، والعالج النفسى احلقيقى
مقاومة الشخص املستهدف من أى تأثريات بيئية أو داخلية،

هذا املستهدف يتأثربشرية أو طبيعية، وبالتاىل ال يعود 
 .مهما بلغت قوة املؤثر، وهلذا حديث آخر

وواضحة هل صحيح إحساسى املبدئى أهنا حالة سهلة )13(
أنا مش متأآدة قوى من احلكاية دى وحاسه أن املوضوع مش

 متخيالها؟ بالسهولة اللى أنا

خصوصا(هى حالة تبدو سهلة وطيبة، وإحساسك هذا جيد وعلمى 
وبصرية املريضة مشجعة، وتعاون زوجها )أن الصوت اختفى

وارد، وآل هذا يربر إحساسك الصحيح، أما عدم تأآدك فأرجو
 أن ترجعى إىل الرد على سؤالك الثاىن وآالمى عن اخلربة 
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.اإلجيابية، والرتدد املفيد

 شكرا مشرية، وفقك اهللا

**** 

  تعقيبات على احلالة السابقة

 نادية حامد. أ

مازلت أرجو مراجعة إعطاء تعقيبات على مقاالت اإلشراف
 .على العالج النفسى

 :حييى. د

يعرف طبيعة هذا  حاضر، يبدو أن هذا أفضل خاصة ملن ال
اإلشراف الذى قد ال تستغرق مناقشة احلالة فيها سوى بضع

 .دقائق

 نعمات على. د

اجلروب أو أى شىء آخر إال العالج(بت من رفض املريضة تعج
النفسى الفردى؟ وعن ضغط املعاجل على ذلك آأن يوجد عالقة

 !متبادلة ومنفعة بينهما ال أعرف؟؟

 :حييى. د

 هى حرة آما تعلمني

 أمحد صالح عامر. أ

أنبه إىل حتمية اإلملام بكل التفاصيل إلزالة الغموض داخل
عالج النفسى للوقوف على أرضية صلبةاحلالة ىف جلسات ال

تساعدنا خالل مساعدة املريض ىف آل تفاصيل حياته، إنه جهد
 .أعاننا اهللا عليه فأنا احبه وأشفق على نفسى منه

 :حييى. د

لكونه بضع دقائق(هذا صحيح، ولكن اإلشراف يقتصر عادة 
على مناقشة نقطة حمددة، وأنه آما تعرف، مسموح) ال أآثر

إىل نفس احلالة مرة ومرارا ىف جلسات اإلشرافالرجوع 
 .التالية
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