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من الرسالة التي أرسلتها التى 
تذكر فيها أنك تعاني من تكرار 
شاهدت  خطيبتك  بأن  التفكير 
وعدم  الئقة  وغير  خليعة  صورا 
القدرة على نسيان تلك الفكرة 
ذهنك  فــى  تأتى  الفكرة  وأن 
بطريقة متكررة مما يسبب لك 
صراعا نفسيا مؤملا وتسأل عن 

تشخيص هذه الحالة..
منه  تعانى  ــا  م ســيــدى  نعم 
الوسواس  مــرض  ــراض  أع هو 
املرض  هذا  ويتضمن  القهرى 
وأعراض  فكرية  وساوس  وجود 
قــهــريــة وقـــد يــعــانــي املــريــض 
أحد  مــن  ــان  ــي األح بعض  فــي 
ما  وهذا  اآلخر  دون  العرضني 
تعانى  ألنك  بالفعل  لك  حدث 
قهرية  أفعال  دون  وساوس  من 
من  نوع  هو  القهري  والوسواس 
وغير  املعقول  غير   - التفكير 
املريض  يــازم  الــذي   - املفيد 
الوعي  من  جزءا  ويحتل  دائما 
املريض  اقتناع  مــع  والشعور 
بسخافة هذا التفكير مثل تكرار 
التفكير  أو  نابية  جمل  ترديد 
أو تكرار  فى كيف بدأت الحياة 
املريض  ذهن  فى  كفر  كلمات 
أو  موسيقية  نغمة  تــكــرار  أو 
أغنية تظل تاحقه وتقطع عليه 
التعرى  من  الخوف  أو  تفكيره 
بأفعال  القيام  أو  الصراخ  أو 

أمام  اجتماعيا  مقبولة  غير 
موضوع  فى  التفكير  أو  الناس 
طويلة  ــددا  م ــدوى  ج ذي  غير 
)مثلما يحدث معك( بما يتعب 
درجة  تحدث  وقــد   .. املصاب 
خفيفة من هذه األفكار عند كل 
حياته  فترات  من  فترة  إنسان 
ولكن الوسواس القهري يتدخل 
وأعماله  الفرد  حياة  فى  ويؤثر 
تماما  يعيقه  وقــد  االعتيادية 
األشخاص  ويحاول  العمل.  عن 
الــوســواس  بمرض  املصابون 
فوا 

ِّ
يخف أن  العادة  في  القهري 

لهم  تسبب  التي  الوساوس  من 
القلق عن طريق القيام بأعمال 
عليهم  بـــأن  يــحــســون  قــهــريــة 
أعــراض  وتسبب  بها،  القيام 
الوسواس القهري القلق والتوتر 
وتحول  طويا  وقتا  وتستغرق 
بشكل كبير بني قيام املرء بعمله 
أو  االجتماعية  حياته  في  وتؤثر 

في عاقاته باآلخرين
ــرورة  ــض ــك أنــصــحــك ب ــذل ل
نفسي  طبيب  ألقــرب  الذهاب 
األكثر  الوسيلتان  تعتبر  حيث 
ــاالت  ــاج حـ ــ ــي ع ــة فـ ــي ــال ــع ف
العاج  هما  القهري  الوسواس 
السلوكي.  والــعــاج  ــة  ــاألدوي ب
وعادة ما يكون العاج في أعلى 
الجمع  تم  إذا  فاعليته  درجات 

بني العاجني.

أرجو إن وصلت رسالتي لفضيلتكم مساعدتي بالجواب بأقرب 
فرصة ، فأملي بعد الله فيكم .

خطبت فتاة من أسرة متدينة ولله الحمد عامال بوصية النبي 
صلى الله عليه وسلم ، وهي أحسبها كذلك ، علما بأنها صغيرة 

السن حيث تبلغ 19 ربيعا .
وفي   .. املستقبل  قضايا  بعض  مناقشا  معها  أتواصل  كنت 
إحدى املحادثات قالت لي إنها مشتركة في مجموعة ذات طابع 
تجول  صغيرة  أسلفت  كما  وهي  الرسول(  )محبات  باسم  ديني 
والحياة  عموما،  الزوجية  بالحياة  تتعلق  أسئلة  خواطرها  في 
وكانت   - املشتركات  إحدى  سألت  إنها  فقالت  خصوصا،  الخاصة 
كانت  فلألسف  بــالــزواج،  متعلقة  أسئلة   - متزوجة  األخيرة 
أو فاضحة،  املتزوجة على خلق سيئ فأرسلت لها صورا خليعة، 
وأظنها  الفعل  هذا  عليها  وأنكرت  زجرتها  إنها  خطيبتي  قالت 

خرجت من املجموعة.
بأال  نصحتها  أن  بعد  عاديا،  عندي  البداية  في  األمــر  مر 
تستشير إال من تثق في خلقه، ولكن بعد شهر تقريبا من القصة 
صاب باكتئاب، وصورتها 

ُ
بدأت كلما أتذكر أنها رأت تلك الصور .. أ

ذنب  ال  أنه  اليقني  علم  علمي  مع  نظري،  في  مشوهة  تصبح 
الزواج،  أتضايق كلما تذكرت حتى موضوع  األمر، ولكن  لها في 
كنت  حيث  خليعة،  صورا  رأت  قد  زوجتي  أن  فكرة  فتراودني 
السافل،  العالم  البعد عن هذا  بعيدة كل  فتاة  أتزوج  أن  أتمنى 
أحيانا أفكر أن أتركها، ثم أتراجع وأقول في نفسي: ال ذنب لها، 
وهكذا أنا أعيش في هذه املتاهة من حني آلخر، تعذبت جدا من 
هذه الخواطر، وكلما طردتها، تأتيني بطريقة أخرى، وهكذا أنا 

في صراع معها استمر حوالي شهر. 
السؤال: ماذا تسمى حالتي هذه؟ هل هي صدمة ؟ أم وسواس؟ أم 
وساوس شيطانية حتى أدعها؟ خصوصا أنها محترمة ومن أسرة 

محترمة وال عيب فيهم. وهل سأنسى مع الوقت ؟
كذلك أخشى أن تستمر معي هذه النظرة إلى ما بعد الزواج .. 
وأسأل الله أال يحدث ذلك. أرجوك يا بروفيسور .. ساعدني فأنا 

أحبها، وهي تحبني بشدة وال أريد أن أخسرها. 

صدمة ؟ أم وسواس ؟
السالم عليكم 

هل هى
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وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يحبه  ملــا  يوفقك  وأن  كــربــك،  يكشف 

ويرضاه. 
تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
النوم وعدم  عدم  من  تعاني  أنك  فيها 
بالضيق  والشعور  باملظهر  االهتمام 
على  باإلقدام  الشعور  لدرجة  واإلحباط 
يتضح  األعراض  تلك  كل  ومن  االنتحار 

أنك تعانى من مرض االكتئاب.
مرض  ــراض  أعـ ــم  أه حصر  ويمكن 
املريض  يشكو  قد  ــي:  اآلت في  االكتئاب 
صراحة بأنه مكتئب حزين يائس .. يبدأ 
املرض بفقد الحماس .. فقدان االهتمام 
على  القدرة  عدم   .. والامباالة  والفتور 
مسايرة املجتمع ومعايشة الحياة .. عدم 
والطمأنينة وتتطور  بالسعادة  اإلحساس 
في  املريض  ينغمس  أن  إلى  ــراض  األع
أنه يلغي حياته  التفكير والتهويل لدرجة 
ويشعر باليأس .. يحبس نفسه في دوامته 
االجتماعي  الواقع  عن  بعيدا  فيصبح 
شبح  اســمــه  خطير  ــم  وه فــي  ويعيش 
وتستحيل  نظره  في  الدنيا  وتضيق  املوت 
املكتئب  ينتاب  ــد  ق كــذلــك   . الــحــيــاة 
السارة  غير  واألفكار  بالتعاسة  إحساس 
وتضعف طاقته ويصعب تركيزه ويصبح 
واألعمال  بالواجبات  القيام  يستطيع  ال 
املعتادة. وقد يصاحب ذلك اضطرابات 

في معظم أجهزة الجسم خاصة الجهاز 
واألعصاب،  والغدد  والــدوري  الهضمي 

وأيضا قد يضطرب النوم. 
الطبيب  استشارة  عليك  يجب   لذلك 
ووســائــل  ــرق  ط تتعدد  حيث  النفسي 
عاج االكتئاب فهناك العاج بالعقاقير 
النفسية  الــوســائــل  بعض  جــانــب  ــى  إل
مريض  تــســاعــد  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة 
االكتئاب والطبيب هو من يحدد األسلوب 

األمثل لعاج كل حالة.
ــا بعض  ــض ــك أي ــي ــز إل ــزي ــع ال ــى  أخـ
املريض  التى تساعد  اإليمانية  النصائح 
في تخفيف حدة املرض واالبتاء .. حاول 

أن تعمل بها باإلضافة للعاج الطبى.
ب من الله عز وجل عن طريق: - التقرُّ

الخمس  الصلوات  على  املحافظة  أ- 
والنوافل.

ب - اإلكثار من قراءة القرآن.
وأذكر  األدعية  قراءة  من  اإلكثار   - ت 

لكم هذه األدعية:
ابن  عبدك  ابــن  عبدك  إنــي  )اللهم 
أمتك ناصيتي بيدك، ماٍض فّي حكمك، 
هو  اسم  بكل  أسألك  قضائك،  فّي  عدل 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، 
ا من خلقك أو استأثرت به 

ً
مته أحد

ّ
أو عل

القرآن  تجعل  أن  عندك  الغيب  علم  في 
وجاء  صدري  ونور  قلبي،  ربيع  العظيم 

حزني وذهاب همي(
)اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

وضلع  والجنب  والبخل  والكسل  والعجز 
الدين وغلبة الرجال(

إله  ال  الحليم،  العظيم  الله  إال  إله  )ال 
إال الله رب العرش العظيم، ال إله إال الله 
رب السماوات ورب األرض ورب العرش 

الكريم(
ج- القيام باألعمال الصالحة.

والــغــل  الــحــســد  قلبك  ــن  م أخـــرج   -
والبغضاء والعداوة.

وقــراءة  مفيد  بعمل  نفسك  اشغل   -
الكتب.

واملستقبل  وأحــزانــه  املــاضــي  إنــس   -
وأوهامه واهتم بالحاضر فقط.

الله  واحمد  دونك  هو  من  إلى  انظر   -
على كل شيء.

- ازرع في عقلك فكرة أن الحياة الدنيا 
قصيرة فا تعكرها بالهم والحزن.

عالق  عمل  أو  شــيء  لديك  كــان  إذا   -
حتى  األمر  واحسم  وقت  بأسرع  فانهه 
املستقبلية  لــأمــور  اهتمامك  يصبح 

األخرى أكثر تركيزا.
عن  وابحث  قليا  نفسك  مع  اجلس   -
والتوتر  القلق  لهذا  املباشرة  األسباب 
والهم والحزن وحاول حلها وحدك وإذا 
األكبر  أصــدقــاءك  استشر  تستطع  لم 
في  األكبر  الخبرة  ذوب  أهلك  أو  منك 

الحياة.

السالم عليكم 

أخي العزيز أكتب لك وأنا أسير لليأس 
وهي  جــدا  صعبة  ملرحلة  وصلت  ألنــي 
مرحلة االنتحار حيث أراد الله أن أسافر 
إلى الخارج وهناك ال أستطيع أن آكل أو 
أشرب تقريبا وأعيش على السجائر، حتي 
كلية  أني خريج  العلم  مع  تغّير  منظري 
الشيطان  أن  أحس  ولكني  ودارس  عليا 
يمتلكني في كل شيء وال أستطيع النوم 
ق 

ِّ
يعل الكل   . بمنظري  أهتم  وال  نهائيا 

على تصرفاتي، بيني وبني نفسي عصبي 
تزايدت   ، أتحرك  علي اآلخر، تقريبا ال 
أنا   . يتهم في  ديوني بال سبب، كل شيء 
أصبحت إنسانا مثل املجنون وال أستطيع 
أن أتكلم مع أي شخص، عايش في معزل 

وحاسس أني بال مخ . أرجو اإلفادة..

حاسس إنى 
بال روح
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تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
فيها أنك تعانني من الخوف الشديد بالنسبة 
تشعرين  أنك  وتذكرين  املزمنة  لأمراض 
واليد  بالرجلني  وثقل  شديد  ــن  ووه بتعب 
وبضربات  سريعة  قلب  وضربات  اليسرى 
من  بالرغم  والــرأس   كله  الجسم  في  القلب 
طبيعية  كلها  والفحوصات  التحاليل  كــون 
ــن ذلـــك مــازلــِت خــائــفــة من  ــم م ــرغ ــال وب
األمراض.. ومن كل تلك األعراض يتضح أنك 

تعانني من مرض القلق النفسى. 
بالقلق املستمر  العام  القلق  ويتصف مرض 
ويقلق  العصبي.  والــضــغــط  فيه  واملــبــالــغ 
بشكل  العام  بالقلق  املصابون  األشخاص 
سبب  هناك  يكون  ال  عندما  حتى  مستمر 
واضح لذلك. ويتركز القلق العام حول الصحة 
إلى  وباإلضافة  املال.  أو  العمل  أو  األسرة  أو 
على  يؤثر  مما  كبير  بشكل  بالقلق  اإلحساس 
قدرة اإلنسان على القيام باألنشطة الحياتية 
العادية، ويصبح األشخاص املصابون بالقلق 
ويتعبون  االسترخاء  على  قادرين  غير  العام 
أعصابهم  إثارة  السهل  من  ويصبح  بسهولة 
يشعرون  وقد  التركيز  في  صعوبة  ويجدون 
واإلنهاك  واالرتعاش  العضلي  والشد  باألرق 
بعرض  املصابني  الناس  وبعض  والــصــداع. 
القلق العام يواجهون مشكلة القولون العصبي 
األحاسيس  القلق  مــرض  ــراض  أع وتشمل 
التخلص  يمكن  ال  التي  املسيطرة  النفسية 
والتوجس  والخوف  الرعب  نوبات  مثل  منها 
واألفكار الوسواسية التي ال يمكن التحكم فيها 
على  نفسها  تفرض  التي  املؤملة  والذكريات 

األعراض  تشمل  كذلك  والكوابيس،  اإلنسان 
الطبية الجسمانية مثل زيادة ضربات القلب 

واإلحساس بالتنميل والشد العضلي.
أمراض  معظم  فإن  للعالج  بالنسبة  أما 
القلق تستجيب بشكل جيد لنوعني من العاج: 
العاج باألدوية والعاج النفسي. ويتم وصف 
شكل  على  أو  منفصل  بشكل  العاجات  هذه 
من  أنــواع  ثاثة  وتستعمل  مجتمعة  تركيبة 
العاج النفسي بنجاح ملعالجة أعراض القلق 

العام:
لتغيير  يسعى  الذي   : السلوكي  العالج   -1 
مثل  االســتــرخــاء  وســائــل  عبر  الفعل  ردود 
ض  والتعرُّ الحاجز  الحجاب  من  التنفس 
تمارين  بعض  بعمل  املرء  يخيف  ملا  املتدرج 
وأشرطة  كتيبات  عدة  وهنالك  االسترخاء، 
االستعانة  يمكنِك  أو  باملكتبات،  مــوجــودة 
من  نفسي،  طبيب  أو  نفسي،  أخصائي  بأي 
بالصورة  التمارين  هذه  على  يدربك  أن  أجل 
أبسط  فــي  الــتــمــاريــن  وهـــذه  الصحيحة، 

هــادئ،  مكان  في  تجلس  أن  هي  صــورهــا، 
ويفضل أن تستلقي وأن تغمض عينيك وتفتح 
جدًا،  عميقا  نفسا  تأخذ  ثم   ،

ً
قليا فمك 

أن يكون ببطء، وأن  الشهيق، والبد  وهذا هو 
تستغرق مدته من 45 - 60 ثانية، ثم بعد ذلك 
تمسك الهواء، وبعد ذلك يأتي إخراج الهواء أو 
الزفير بنفس القوة والبطء الذي قمت به في 
أربع  إلى  ثاثة  التمرين  هذا  كرري  الشهيق. 
يكرر  أن  ويجب  الواحدة،  الجلسة  في  مرات 
بجانب  اليوم.  في  األقل  على  مرتني  التمرين 
التأمل  على  تعتمد  أخرى  تمارين  توجد  ذلك 
املختلفة  العضات  مجموعة  واســتــرخــاء 
يساعدِك  أيضًا  الله  شاء  إن  هذه  بالجسم. 
وسوف  واالسترخاء،  التذكر  عملية  في  كثيرًا 

ل إن شاء الله من القلق.
ِّ
تقل

ويساعد  اإلدراكـــى:   التعلمي  العالج   -2
العاج  مثل   - ــى  ــ اإلدراك التعلمي  الــعــاج 
الــتــعــرف على  ــى عــلــى  ــرض امل  - الــســلــوكــي 
األعراض التي يعانون منها ولكنه يساعدهم 
حتى  تفكيرهم  أنــمــاط  فهم  على  كــذلــك 
التي  املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا 

تسبب لهم القلق.
ويتركز  الديناميكي:  النفسي  العالج   -3 
أن  مفهوم  على  الديناميكي  النفسي  العاج 
األعراض تنتج عن صراع نفسي غير واٍع في 
العقل الباطن، ويكشف عن معاني األعراض 

وكيف نشأت، وهذا أمر هام في تخفيفها. 
  ونصيحتي لك باستشارة الطبيب النفسي 
في أقرب فرصة حتى تتخلصي من معاناتك.. 

وفقك الله وهداك..

السالم عليكم 

. من 4  املزمنة  الشديد بالنسبة لألمراض  الخوف  أنا أعاني من  دكتور.. 
أشهر حصل لي ألم في الجهة اليسرى من الرأس واستمر معي الصداع ملدة 
ورما  أن يكون  املمكن  أن من  شهرين فدخلت وبحثت في جوجل ووجدت 
خبيثا أو شيئا من هذا القبيل، فخفت كثيرا مما أصابني بتعب ووهن شديد 
بضربات  وأشعر  سريعة  قلب  وضربات  اليسرى  واليد  بالرجلني  وثقل 
القلب في جسمي كله ورأسي وبقيت على هذا الحال وبعدها قررت الذهاب 

إلى طبيب األسرة فقال لي هذه أعراض توتر وقلق ولكن استمررت على 
هذا الحال فعاودت زيارة الطبيب وقمت بإجراء تحليل دم وطلعت سليمة 
تنميل في رجلي وحرقان  من  أشتكي  إنني  دال بحيث  فيتامني  باستثناء 
وحرارة في الساق وبعدها بعد شرب حبوب الفيتامني دال شعرت ببرودة 
شديدة في عظم الساقني من األمام وأشعر بأن العصب الذي يوجد وراء 
واألكتاف  العنق  في  شديد  بألم  شعرت  األسبوع  وهذا  مشدود،  الركبة 
وتنميل في أصابع اليد وكذلك الوجه. أنا خائفة ساعدوني الله يكرمكم 

أنا منهارة ومتوترة خصوصا أنني قرأت عن مرض التصلب املتناثر.
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األخ الفاضل
خالتك تعاني من اضطراب نفسي يسمى 
التوهم املرضي وهو أحد األمراض النفسية 
العصابية ويتميز باالنشغال الزائد واملفرط 
من  نوع  وهو  والجسمية  البدنية  بالصحة 
الجسدية  الصحة  على  املركز  الوسواس 
مظهرين،  إلى  االلتفات  شديد  نراه  لذلك 
ينشغل  فهو  الفيسيولوجية،  املــظــاهــر 
بمراقبة حركاته الداخلية ويتأمل كل شهيق 
وزفير وكل نبضة قلب وكل إحساس بوخزة 
أو عضلة بشكل مبالغ وقد يحمل معه مرآة 
ليرى لون جلده أو وجهه ليسارع الى أقرب 
وعندما  يــراه  ما  لتشخيص  طبية  عيادة 
يترك  صحته  حسن  على  الطبيب  يطمئنه 
هذا الطبيب وربما يتهمه بالجهل إلى طبيب 
باالستماع  املرضى  ــؤالء  ه ويتميز  ــر،  آخ
الطبية  لــأحــاديــث  الدقيقة  واملــتــابــعــة 
املؤتمرات  يتابعون  وحتى  بل  والنشرات 
الطبية حتى يصبح الواحد منهم على دراية 
الطبية  املؤتمرات  وآخر  األمراض  بأخطر 

وأحدث األدوية.
أعراض التوهم املرضي :

أي  في  جسمية  اضطرابات  من  الشكوى 
 - املعدة   - كالرأس  الجسم  أجزاء  من  جزء 

األمعاء - القلب.
وساوس  بشكل  املرضية  الفكرة  ط 

ُّ
تسل

غير  الحقيقي  والشعور  باملرض  باإلصابة 
جسمه  يجعل  بما  واألوجاع  باآلالم  الكاذب 

ضعيفًا والنظرة التشاؤمية تجاه الحياة.
يبدأ  املــرض  فكرة  عليه  تسيطر  عندما 
العاقات  فــي  الــخــوف  شــديــد  املــريــض 
والهم  بالخوف  الشعور  نتيجة  االجتماعية 
في  نتاجه  وتــردي  النفس  في  الثقة  وعدم 
العمل والعاقات األسرية واالنشغال بنفسه 
العاقات  من  االنسحاب  إلى  به  يؤدي  مما 
أنه  إال  الذات،  حول  والتمركز  االجتماعية 
اآلخرين  من  يقترب  حني  بالسرور  يشعر 

بأعراضه  واهــتــمــامــا  تعاطفًا  ــدون  ــب وي
للحاجات  إشباعه  إلى  يؤدي  مما  الجسمية 
االتكالية والتخلص من املسؤوليات وبالتالي 

تعزيز تلك األعراض واستمرارها.
ــاع  واألوجـ واآلالم  بالتعب  الشعور   -4
على  الــتــردد  وكثرة  بالصحة  واالنشغال 

عيادات األطباء.
والقلق  االكتئابية  األعـــراض  ظهور   -5
االكتئابية  األعــراض  تكون  أن  هنا  ويجب 
للتوهم  إلى عرض وليست سببًا  نتيجة  هي 

املرضي وليست سابقة له.
على  املرضي  التوهم  مريض  إصــرار   -6
أن سبب علته طبية عضوية وليست نفسية 
أن  عليه  أن  فكرة  بسهولة  يتقبل  ال  وبذلك 
يرجع للمعالجة النفسية لدى املختصني في 

ذلك.
7- الشعور بعدم التركيز الذهني وضعف 
التي  والهواجس  للوساوس  نتيجة  الذاكرة 

تنتابه حول صحته.
8- األرق وقلة النوم نتيجة لانشغال بتلك 

الهواجس املتعلقة بصحته.
عالج التوهم املرضي :

ال  املــرضــي  بالتوهم  املصابني  أن  بما 
أســاس  لــه  ليس  مرضهم  ــأن  ب يعترفون 
إقناعهم  السهولة  ــن  م فليس  عــضــوي 
العاجات  ومن  النفسي  للعاج  بالتوجه 

التي استخدمت في التوهم املرضي:
1- العاج الوهمي ما يسمى بالباسيبو:

وهو عادة عبارة عن دواء محضر من مواد 
مثل النشاء سكر الحليب وال يحوي عقاقير 
للدواء  املــرضــى  ــؤالء  ه ويستجيب  طبية 
الوهمي عندما يكون على ثقة كبيرة بطبيبه 

البشري الذي يعالجه.
دواء  أنه  ــدواء  ال هذا  سلبيات  من  ولكن 
األعــراض  ض 

ِّ
يخف أنه  أي  مؤقت  مفعوله 

لفترة.

2- التحويل :
إخراج  وهو  النفسي  العاج  في  مهم  وهو 
بالتمركز  يتميز  ــذي  ال بالوهم  املريض 
االهتمام  إلى  جسمه  ومراقبة  ذاتــه  حول 
وترفيهية  رياضية  أخرى  وأنشطة  بأعمال 
التركيز على  وبرامج ورحات تصرفه عن 
أعضاء جسمه، كما ينبغي عدم املبالغة في 
من  يشتكى  عندما  والحنان  الشفقة  إظهار 
إلى  واإلنكار  القسوة  عدم  وكذلك  أعراض 
نظرة عادية مثل غيره حتى ال يحصل على 

تدعيم تلك األعراض.
3- عمليات تخفيض القلق 

يبدأ  الذي  الصحيح  التنفس  طريق  عن 
ثم  البطن  إلى  الخارج  من  الهواء  أخذ  في 
النفس  إخــراج  ثم  النفس  كتم  ثم  الصدر 
وخفض  االسترخاء  إلى  يــؤدي  مما  ببطء 

القلق.
4- العاجات السلوكية املعرفية 

الداخلية  الصراعات  كشف  طريق  عن 
االعتقادات  ومناقشة  املريض  وتبصير 
تلك  تسبب  التي  وهــي  السلبية  واألفــكــار 
ثم  السلبية  األفكار  تلك  ودحض  األعراض 
عن  إيجابية  ومعتقدات  بأفكار  استبدالها 

طريق الجلسات والواجبات املنزلية.
اللغوية  البرمجة  طريق  عن  العاج   -5

العصبية N L B وهو من الطرق الحديثة .
6- العاج الديني وهو أهم العاجات :

املنهج اإلسامي لتقوية الجانب الروحي، 
تغيير  على  تؤثر  التي  الجوانب  أعلى  وهو 

املعتقدات واألفكار السلبية.
1- اإليمان بالله.

وجميع  الصبر   - الصاة  العبادات:   -2
العبادات.

3- الذكر
تعالى  قال  الشافي  هو  فالله  الدعاء:   -4

ستجب لكم{
ّ
}ادعوني أ

السالم عليكم 

التوهم املرضى
املرض  بسبب  الجيران  أحد  موت  والسبب  تعبانة،  دائمًا  نفسيتها  خالة  لدّي  توجد 
لها  وتجيء  الصدر  أسفل  وخصوصًا  الصدر  في  اآلالم  لديها  أن  تفكر  دائمًا  الخبيث، 
الحالة دائمًا وقت النوم خصوصا ويكون التفكير سيئا جدًا، وتحدث لها أحالم مزعجة 
بسبب هذا الشي . ذهبت إلى الطبيب وعملت فحوصات ولم يظهر عندها أى مرض أبدا 

والحمد لله. رجاء  منكم تنصحوننا بالنصائح والعالج املناسب ولكم ألف شكر.. 



2424

د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى

النفسـية إشراف :

>> العيادة النفسية >> العيادة النفسية   >> العيادة النفسية   >> العيادة النفسية  

العدد ١34 مايو ٢٠١٩

د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

 االبنة الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

من الرسالة التي أرسلتها التى تذكرين 
ــود اآلالم  ــ تــعــانــني مــن وج ــك  أنـ فــيــهــا 
بالرغم  واملستمرة  املتعددة  الجسمانية 
سليمة  كانت  الفحوصات  جميع  أن  من 
والخوف والقلق املستمر والخوف من ملس 

األشياء والعصبية الشديدة..
نوع  هو  منه  تعانني  ما  العزيزة  ابنتى 
درجة  إلى  يصل  النفسى  القلق  أنواع  من 
بالوسواس  واملصاب  القهرية   الوساوس 
القهري يتمنى لو أنه يتخلص من األفكار 
الشنيعة أو األفعال املتكررة، ولكنه ال يقدر 
والسبب  األفكار،  تلك  بسبب  قلقه  لشدة 
القهري  الوسواس  أن  إلى  ذلك  في  يرجع 
هو مرض حقيقي نفسي ويرتبط ارتباطا 
املــخ،  فــي  كيميائي  بــاخــتــال  مــبــاشــرا 
في  ينشأ  قد  املرض  إن  الدراسات  وتقول 

الشخص وراثيا.
 من اضطرابات 

ٌ
نوع هري 

َ
الق والوسواس 

صابني 
ُ
امل األشخاص  لدى  ويكون  ق. 

َ
ل

َ
الق

بالَوسواس القهري أفكار متكررة مزعجة 
»َوســاِوس«.  األفكاُر  هذه  دعى 

ُ
ت تأتيهم. 

بالَوسواس  ــصــاُب 
ُ
امل الشخُص  يــحــاول 

لطرد  نة  معيَّ أشياء  فعل  تكراَر  القهري 
 

ُ
األفــعــال هــذه  ــدعــى 

ُ
وت عنه.  ــاِوس  ــَوس ال

من  ة«.  هريَّ
َ

الق »األفعال  باسم  رة  تكرِّ
ُ
امل

 
َ

الخوف نذكر  ــاِوس  ــَوس ال على  األمثلة 
الباب  ترك  من  والخوف  الجراثيم،  من 
 

ُ
األفعال  

َ
تكون أن  الطبيعي  ومن  مفتوحًا. 

هي  الَوسواسني  بهذين  صلة 
َّ

املت ة  هريَّ
َ

الق
إلى  دائمًا  والعودة  األيــدي  غسل  تكرار 
إغاق  من  د 

ُّ
للتأك املــغــادرة   

َ
بعد البيت 

ــواب. وتــكــون الـــَوســـاِوُس واألفــعــال  ــ األب
التواتر  كثيرة  بها  املرتبطة  ة  هريَّ

َ
الق

حياة  على  ــرًا  أث تترك  بحيث  ة 
َّ

ــد ــش وال
مع  وعاقاته  وبيته  عمله  في  الشخص 
اضــِطــراُب  ُيعالج  لــم  وإذا  أصــدقــائــه. 

أن  املمكن  فمن  ــهــري، 
َ

الــق الــَوســواس 
السبَب   

َّ
إن الشخص.  حياة  على  يسيطر 

هري 
َ

الق الــَوســواس  الضــِطــراب  قيق 
َّ

الد
ُيمكن  ه 

َّ
أن الباحثون  ويعتقد  معروف.  غيُر 

كيميائي  توازن  عدم  عن  ناجمًا   
َ

يكون أن 
وصيات« 

َ
»ت في  خلٍل  عن  أو  ماغ 

ِّ
الد في 

ر  ماغ. يميل هذا االضطراُب إلى التكرُّ
ِّ

الد
في   

ُ
األعراض وتبدأ  الواحدة.  العائلة  في 

. وغالبًا 
ً

راَهقة عادة
ُ
امل أو  الطفولة  مرحلة 

عالجة 
ُ
امل  من مزيج من 

ُ
عالجة

ُ
امل ن  تتكوَّ ما 

ة.  عالجة النفسيَّ
ُ
الدوائية وامل

االبنة الغالية من الضرورى لك عرض 
النفسى  الطبيب  على  أخرى  مرة  نفسك 
فى  يساعدك  عاجى  برنامج  لتنظيم 
املهم جدا  املعاناة، ومن  تلك  التغلب على 
أن يقوم املريض بأخذ الدواء إذا ما وصفه 
الطبيب املختص له، خصوصا أن األدوية 
مرحلة  إلــى  وصلت  الحالي  الوقت  في 
متقدمة، ويقوم الدواء بزيادة نسبة مادة 
املخ  يستعيد  بحيث  املخ  في  السيروتونني 

نشاطه الطبيعي وتزول األفكار السلبية.
األسابيع  من  عدد  إلى  يحتاج  والــدواء  
حتى يبدأ بالتأثير اإليجابي على املريض، 
وهذه هي املشكلة، وخصوصا أن املريض 
واإلحباط  واليأس  أمره،  من  عجلة  على 
يترك  قــد  لــذلــك  تفكيره،  فــي  ــران  ــؤث ي
األخرى  واملشكلة  مبكرا،  الدواء  املريض 
الدواء  يصفون  الذين  األطباء  بعض  أن 
للمريض ال  يؤدون دورهم في تبيان كيفية 
الدواء  يستغرقها  التي  واملدة  الدواء  عمل 
فالذين  املطلوب.  التأثير  يحصل  أن  قبل 
أن  عليهم  ــدواء  الـ الطبيب  لهم  يصف 
حتى  أو  الشفاء  حتى  أخذه  في  يستمروا 

يقول الطبيب بقطعه.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل 

مكروه..

السالم عليكم 

السالم عليكم يا إخوان أنا عمري19 
عاما من القدس أود أن أشرح قصتي.. 
قبل أربعة شهور أتتني حالة غريبة 
جدا مثل الدوخة ووجع أسفل الرأس 
التركيز  وعدم  وتقيؤ  شديد  وخوف 
الطيب  إلـــى  ذهــبــت  شـــيء  أي  ــي  ف
واستمررت  للدوخة  دواء   وأعطاني 
عليه حتى ذهبت ولكن بعد أسبوعني 
املوت  ومن  شيء  كل  من  أخاف  صرت 
من  أعــانــي  دائــمــا  وكنت  شــيء  أكثر 
على  القدرة  وعدم  الرأس  في  صداع 
ودوخــة  وزغلله  شــيء  أي  استيعاب 
إلى  عديدة  مرات  وذهبت  باستمرار 
الفحوصات  جميع  وعملت  الدكتور 
ولكن حتى  الله  والحمد  وكلها سليمة 
شيء  كل  من  الخوف  من  أعاني  اآلن 
أخي  املــخــدرات.  من  ــاف  أخ وخاصة 
املمنوعات  ويــدخــن  الخمر  يشرب 
وبعدها  الشيء  هدا  جّربت  أنا  ومرة 
كرهت  ولكن  لي  حصل  ماذا  أعلم  ال 
وكرهت  الشديد  الخوف  من  شيء  كل 
في  شيء  أى  أملس  أن  وكرهت  البيت 
نفساني  دكتور  إلــى  وذهبت  البيت 
ولكن ما استفدت أي شيء وحتى اآلن 
قام  إذا  حتى  شيء  كل  من  خائفة  أنا 
ومن  البيت  من  شيء  أي  بأخذ  أخي 
دائما  ألني  أملسه  ال  أنا  إرجاعه  ثم 
من  عقلي  أفقد  سوف  أني  في  أفكر 
هذه األشياء ألني مرة واحدة جّربتها 
تعبت  أنا  ؟؟؟  أفعل  مــاذا  سنة.  وقبل 
كلها  الصلوات  أصلي  أنــي  العلم  مع 
العصبية  من  أعاني  ولكن  الله  وأذكر 
أتصرف   .. الله  في  وأفكر  الشديدة 
بدون عقل ودائما متعبة ومرهقة ماذا 

أفعل؟؟  ساعدوني  رجاء..

الخوف من لمس األشياء
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األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

يكشف  وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 

من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها 
أنك تعانني من القلق والحزن والضيق وكل هذا 

حدث بعد الوالدة وأنك تفكرين فى االنفصال.
من  نوع  هو  منه  تشكني  ما  الفاضلة  األخت 
أنواع اكتئاب ما بعد الوالدة وتصيب كآبة ما بعد 
بشخصية  ترتبط  وال  عشوائيًا،  النساء  الوالدة 
بهذه  يصنب  أن  يمكن  النساء  أنواع  فكل  األم. 
الهبوط  هو  املحتمل  والسبب  الشائعة،  الحالة 
التي  البروجسترون  مستويات  في  السريع 

حدث في جسِم كل امرأة بعد الِوالدة. 
َ

ت
كل  من  باملائة   80 إلــى   50 حوالي  وتعاني 
أنجنب  اللواتي  ــواء  )س الجديدات  األمــهــات 
طفلهن األول أو العاشر( من الكآبة املصاحبة 
تكون  أال  املزعج  من  أنه  من  وبالرغم  للوالدة. 
كآبة  أن  إال  سعيدة،  األم  عن  املثالية   

َ
الصورة

النساء  أكثر  وتمر  وحدها.  تختفي  الوالدة  بعد 
العائلة  دعم  مع  جدًا  جّيد  بشكل  التجربة  عبر 

واألصدقاء.
الوالدة  بعد  ما  لكآبة  األعمِق  املستوى  ويبدأ 
عادة ضمن األسابيع الستة األولى إلى الثمانية 
وقت  أي  في  ظهر 

َ
ت د 

َ
ق لكنها  الوالدة،  تلي  التي 

من السنة األولى. إذا ظهرت األعراض التالية 
إليك  تتسلل  فقد  الـــوالدة،  من  شهريِن  بعد 
حتى  املشكلة  تعرفني  ال  وقد  الكآبة،  مشاعر 
قد  الحقيقة،  في  الحادة.  بــاألعــراِض  تمري 

ياحظ اآلخرون حولك املشكلة قبلك.
خطرا  تشكل  التي  العوامل  بعض  وهناك 

على كآبة ما بعد الوالدة:
- تاريخ عائلي لإلصابة باملرض.

- حوادث كآبة رئيسية أخرى.
أعراض  مثل  الهرمونية  املشاكل  من  تاريخ   -

الدورة الشهرية
التوتر الزوجي، عدم الحصول على الدعم   -

من الشريك.
- استهاك معظم الوقت خارج املنزل.

- ابتعاد الزوج عن البيت لفترات طويلة.
أو  املراهقة  سنوات  في  الوالدين  أحد  موت   -

الطفولة.
- تناول األدوية.

علمِت  إذا  تتذكريه  أن  يجب  شــيء  ــم  وأه
أنه  هو  الـــوالدة،  بعد  ما  بكآبة  مصابة  بأنك 
خطأ،  أي  بعمل  تقومي  لم  وأنك  خطأك.  ليس 
املساعدة  وبأن  بالجنون،  مصابة  لسِت  وأنك 
متوفرة. وهناك عدة أشياء يمكنك القيام بها 

ملساعدتك: 
بنفسك،  اهتمي  الــراحــة،  على  احصلي   -
لاهتمام  اآلخرين  مساعدة  اطلبي  وبالطفل، 
والغسيل،  الطعام،  وإعـــداد  وباملنزل،  بــك، 
أو  املنزل  في  اآلخرين  باألطفال  واالهتمام 

الحيوانات األليفة.
فهذه  الثدي،  من  الطفل  بإرضاع  قومي   -
البروالكتني  مستويات  لرفع  رائعة  طريقة 
يؤخر  وبينما  الجسم.  في  ئ( 

ِّ
مهد )هرمون 

هــرمــونــاي  ــاج  ــت إن ــن  م الطبيعي  اإلرضــــاع 

الدورة  عودة  مع  واالستروجني،  البروجسترون 
الكآبة،  مشاعر  البروالكتني  يزيل  الشهرية. 
ل عملية االرتباط العاطفي مع الطفل. إذا  ويسهِّ
كنت تواجهني مشاكل في إرضاع الطفل، تتوفر 
حلول عملية في الصيدليات، يمكنك استشارة 

الطبيب ملعرفتها.
للعناية  إلــزامــي  بــجــدول  التقيد  تجنبي   -
بي 

ّ
بالطفل، اتركي األمور تجري كما هي، وتجن

اإلرهاق والتعب.
- تناولي وجبات غذائية متوازنة خال النهار، 
والكافيني.  والكحول،  التدخني،  عن  وابتعدي 
الكربوهيدرات  من  صغيرة  كميات  تناولي 
واملكرونة،  الخبز،  مثل  )النشويات(،  املعقدة 
بتناول  وابدئي  والبطاطا.  املقرمشة،  والــذرة 
من  ساعة  نصف  بعد  الصغيرة  الكميات  هذه 

املشي أو بعد ساعتني من االستيقاظ.
- ال تعزلي نفسك، ومشاعرك عن اآلخرين، 
بأنك  تشعرين  كنت  إذا  الطبيب،  وخصوصا 
الطبيب  مع  بالتحدث  قومي  طبيعية،  غير 
مجموعات  إلــى  انضمي  املشاعر.  هــذه  عن 
األقارب،  أو  املنطقة،  في  الجدد  األمهات  من 
املشاعر  عن  ــث  ــادي واألح الخبرات  وتــبــادال 

املتضاربة عن تجربة الوالدة.
الذي  الوقت  من  الحدود  ألقصى  استفيدي   -
تقضينه وحدك، في االسترخاء، واالستجمام، 
إلى  الطفل  خلد  كلما  وارتاحي  تأملي  والراحة. 

النوم.

السالم عليكم 

النوم  أستطيع  وال  وحزينة  وقلقة  خائفة  دائما  أني  مشكلتي 
وغير راغبة فى الحياة . للعلم أنا متزوجة وعندي طفلة عمرها 
تسعة أشهر ومنذ والدتي البنتي وأنا على هذه الحالة وأصبحت 
أحيانا  كثيرا..  وأهملته  زوجي  وبني  بينى  تحدث  كثيرة  مشاكل 

أفكر بأنه غير مناسب لي وهو أيضا بدأ يقول الشيء نفسه بأنني 
غير الئقة به .أحيانا أفكر باالنفصال لكنني خائفة من ردة فعل 
أهلينا وأحيانا أفكر بابنتي يعني أنا تائهة وال أعرف التعبير عما 

أشعر به . حقا أنا مشوشة.. أرجو املساعدة.. تحياتي.. 

قلقة وحزينة 
منذ الوالدة
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العدد ١34 مايو ٢٠١٩

مختار عبد الغنى
أخصائى اجتماعى

إعداد:
السالم عليكم  

الزوجة الفاضلة :
الدنيا  فــي  ــدك  ــع وأس فيك  الــلــه  بـــارك 

واآلخرة وبارك لك في زوجك..
 اعلمي أختاه أن الزوجة هي رفيقة الدرب، 
وقد  الوحدة،  واملؤنس في  الحياة،  وشريكة 
بحكم   - واملرأة  إليها  الرجل  ليسكن  لقت 

ُ
خ

ما أودع الله فيها من أسرار - مخلوق وديع، 
به،  وتتعلق  النفس  تحبه  لطيف  وجنس 
كما  يحمل  راقيًا  مخلوقًا  لكونه  إليه  وتأنس 
والعواطف  الحانية،  املشاعر  من  هائا 
عندما  لكن  الدافئة  واألحاسيس  الكامنة، 
ال يجد هذا املخلوق معاملة تسعده أو كلمة 
حب ترضي رغباته فإنه يصاب بخيبة أمل 
ليست  حزين  ضعيف  كيان  إلــى  ويتحول 
وبالطبع  العطاء  أو  الحب  على  قدرة  لديه 
أمك  حتى  بك  أحد  اهتمام  عدم  سيدتي 
بينكم  حــوار  وجــود  وعــدم  زوجــك  وأيضا 
لزوجك  حبك  لكن  لِك،  شديد  ابتاء  هو 
واهتمامه  وده  كسب  علي  يساعدك  سوف 
ر اإلنسان تغيرا  ألن الحب قادر على أن يغيِّ
بمكنون  تصارحيه  أن  عليك  فيجب  قويا، 

قلبك ألنه ال توجد حواجز بني الزوجني.
 وهناك عدة وسائل لتنمية الحب واملودة 

بني الزوجني هى :
رمزية،  كانت  وإن  حتى  الهدايا  تبادل   -1
قبل  الــفــراش  وســادة  على  توضع  فــوردة 
وبطاقة  العجيب،  سحرها  لها  الــنــوم، 
لها  جميلة  كلمة  عليها  كتب  ملونة  صغيرة 

أثرها الفّعال .

وإنصات  مًعا  للجلوس  وقت  تخصيص   -2
وقد  واهتمام.  بتلهف  لآلخر  طــرف  كل 
الحبيب  إنصات  من  العلماء  بعض  تعجب 
ـ لحديث  الله عليه وسلم  ـ صلى  املصطفى 
أم  الله عنها حني روت قصة  عائشة رضي 

زرع وصبره عليها.
الحب  عــن  تــنــم  ــي  ــت ال ــرات  ــظ ــن ال  -3
يتم  ال  الزوجني  بني  فاملشاعر  واإلعجاب، 
تبادلها عن طريق أداء الواجبات الرسمية 
املــودة  كلمات  تبادل  طريق  عن  حتى  أو 
غير  إشارات  عبر  يتم  منها  كثير  بل  فقط، 
ونبرة  الوجه،  تعبيرات  خال  من  لفظية 
من  هذه  فكل  العيون،  ونظرات  الصوت، 
فهل  والنفسي،  العاطفي  اإلشباع  وسائل 
يتعلم الزوجان لغة العيون؟ وفهم تعبيرات 
 من سحر على 

ً
الوجه، فكم للغة العيون مثا

القلوب!
الدخول  عند  والــوداع  الحارة  التحية   -4
وعبر  والــقــدوم،  السفر  وعند  والــخــروج، 

الهاتف. 
مقارنته  وعــدم  الــزوج،  على  5-  الثناء 

بغيره .
األشياء  بعض  عمل  في  مًعا  االشتراك   -6
غيرها  أو  املكتبة،  كترتيب  الخفيفة 
سببًا  تكون  التي  الخفيفة،  األعمال  من 

للماطفة واملضاحكة وبناء جسور املودة.
العاطفي  والتعبير  الطيبة،  الكلمة   -7
الحب  كإعان  والرقيقة  الدافئة  بالكلمات 
، وإشعاره بأنه نعمة من نعم الله عليك. 

ً
مثا

للحوار  وقت  وجعل  الهادئة،  الجلسات   -8
والضحك  املرح  بعض  يتخلله  والحديث، 
وعن  األوالد  ــن  وع املــشــاكــل،  عــن  ا 

ً
بعيد

صراخهم وشجارهم، وهذا له أثر كبير في 
األلفة واملحبة بني الزوجني.

9- املشاركة والدعم النفسي بني الطرفني 
له  اآلخر  أللم  فالتألم  األزمــات،  وقت  في 
الزوجني  بني  ــودة  امل بناء  في  ــر  األث أكبر 

وجعلهما أكثر قربًا ومحبة.
أتمنى أن أكون قد ساهمت في مساعدتك 
لكما  يبارك  بأن  الله  وأدعو  الشيء..  بعض 

ويبارك عليكما ويجمع بينكما في خير.

السالم عليكم 

أنا  ــا زوجـــه عــنــدي 24 ســنــة،  أن
عدم  وعندي  دائما  اكتئاب  عندي 
الناس  إن  بحس  نفسي،  في  الثقة 
يعاملوننى بطريقة وحشة، بحس 
قيمة،  لي  وال  شخصية  لي  ما  إنى 
حتى بالنسبة لزوجي وأهله أوقات 
يعاملونني بطريقة وحشة، بحس 
تأخرت  إذا  أمى  قيمة،  لي  ما  إنى 
بطريقة  تقابلنى  حاجه  في  عنها 
أى  في  أساعدها  لم  كأنى  وحشة 
تعاملنى  كانت  أصال  وهى  حاجة 
ــواز،  ــج ال قــبــل  وحــشــه  بطريقة 
منى  تخلص  عايزه  إنها  أشعر  كنت 
كانت  مهما  عشان  أتحملها  وكنت 
أتزوج  ربنا  من  أتمنى  وكنت  أمى 
بسرعة وأرتاح، وملا تزوجت اتضح 
نفسه  زوجي يحب   . أرتاح  لن  إنى 
وملا  إنه ال يخاف علّي  وبس، أحس 
أكون عيانة ال يسأل عني، وملا أكون 
زعالنة ال يهمه. أنا مش عارفة أنا 
 أنا نفسيتي تعبانة من 

ّ
غلطانة وال

كل حاجة في حياتي .. مش عارفة 
زوجي  مع  وال  الناس  مع  أتعامل 
بحب  إنــى  مع  خالص  حد  مع  وال 
زوجي أوى وبخاف عليه أوى أغير 
عليه وهو ال يهتم بى، عشان عارف 
أمى يعمل  اللي بيني وبني  املشاكل 

معايا كده ويهملنى، شكرا.

عدم الثقة بالنفس
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نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

إعداد:

االخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

يكشف  وأن  همِك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
كربِك، وأن يوفقِك ملا يحبه ويرضاه. 

من الرسالة التي أرسلتها التى تذكرين فيها 
والنسيان  والعزلة  االنطواء  من  تعانى  أمك  أن 
األعــراض  تلك  كل  ومــن  املرضية  والشكوك 

يتضح أن األم تعانى من ذهان الشيخوخة
أمراض  أهم  من  االضطراب  هذا  ويعتبر 
الشيخوخة التي تواجه املجتمع املعاصر خاصة 
ونحن نشهد هذا االهتمام الكبير على مستوى 
التقدم  وكذلك  العمر  من  املرحلة  بهذه  عاملي 
العلمي في مجال الرعاية الصحية مما رفع من 
ر إمكانية 

ّ
معدالت العمر على مستوى عاملي ووف

كان  وإذا  للمسنني،  الذهانية  األمراض  عاج 
للفرد  العقلية  القوى  تتناقص  ان  الطبيعي  من 
تقيسها  كما  العقلية  والقدرة  العمر،  بتقدم 
الذين  القليلني  هناك  فإن  الذكاء  اختبارات 

يصلون إلى سن الشيخوخة بغير متاعب. 
من  االضطراب  هذا  انتشار  نسبة   وتتراوح 
أن  الحديثة  األبحاث  بعض  وتدل  آلخر  مجتمع 
من  يعانون  املسنني  من  املائة  في  واحد  حوالي 

هذا املرض. 
أعراض املرض:

يبدأ  حيث  العقلية   ــدرات  ــق ال تــدهــور   -  1
املريض نسيان الحوادث القريبة ثم نسيان كل 
وأقاربه  أصدقاءه  فينسى  قبل،  من  عرفه  ما 
الثرثرة  فــي  وينهمك  حاجياته  يضع  ــن  وأي
ثم  املاضية  ذكرياته  عن  ويتحدث  هدف  با 
أبسط  حل  يستطيع  وال  تقع  لم  أحداثا  يروي 
السمعية  الهاوس  بعض  لديه  وتظهر  املسائل 

والبصرية والهذاءات. 

بعض  إن  حيث  وجدانية   اضــطــرابــات   -2
هذه  وفي  منخفضة   معنوياتهم  تكون  املرضى 
أفكار سوداوية وعدم استقرار  تنتابهم  الحالة 
انفعالي وتوهم العوز والحاجة أو أنه عبء ثقيل 
على أوالده وقد ينتابهم املرح فيغنون ويرقصون 

دون حرج. 
يبدي  بحيث  سلوكية،  اضــطــرابــات    -3 
الجنسي  السلوك  في  شــذوذا  املرضى  بعض 
ــراض  ــع ــت كـــاالنـــحـــراف واالغـــتـــصـــاب واس
التناسلية أمام زوجته وأحيانا أوالده  األعضاء 

وأصدقائه. 
وتعدد طرق العالج لهذه االضطرابات نذكر 

منها : 
العقاقير  تقديم  ويشمل  العضوي   العاج   -
واملــضــادات  الفيتامينات  وإعــطــاء  املهدئة 
لاكتئاب  املضادة  العقاقير  وأيضا  الحيوية  

وغيرها. 
النفسي  العاج  كان  وإذا  النفسي..  العاج   -
العاج  أن  إال  املسنني  مع  يفيد  ال  التحليلي 
املريض  فيه  يجد  ــذي  ال التدعيمى  الــفــردي 
نتائج  ــى  إل يـــؤدي  أن  يمكن  والسند  املــعــني 
إيجابية، والعاج الديني له مجاله هنا ذلك أن 
الدين يمنح املسن األمل والرجاء في نعيم الله 

والرضاء بما قسم له. 
- العاج االجتماعي..  يتوجه هذا العاج نحو 
خلق بيئة يستطيع فيها املريض املسن أن يعمل 
وظروف  جو  في  قدراته  من  ويستفيد  وينشط 
األسرة  هي  مجتمعنا  في  بيئة  وأفضل  مائمة 
وانتماء  وحنان  عطف  كله  جو  من  تمنحه  بما 

ورضا. 

السالم عليكم 

ويرزقكم  همكم  يفرج  أن  الله  أسأل 
من حيث ال تحتسبون..

أمي في الفترة األخيرة بدأت تعتزل 
تحب  كانت  أنها  مع  الخارجي  املجتمع 
الفترة  فى  وهكذا..  للجيران  الزيارات 
التي انتقلت فيها جارتنا الي مكان آخر 
زادت فى العزلة وأصبحت تقضي طوال 

الوقت فى البيت.
لم  أشياء  تتخيل  أنها  األكبر  املشكلة 
تحسدني  فالنة  أن  مثل  منها  تحدث 

على كثرة مالبسي 
وتبحث  مالبسها  أرمــي  أني  وتتخيل 
أني  مع  علّي  وتدعي  اليوم  طول  عنها 
ابنتها الوحيدة ألنها مقتنعة أني رميت 
مالبسها.. وتبحث عن ثياب مخصوصة 
األسئلة  نفس  وتعيد  باللون  وتذكرها 
نفسها  تكلم  الـــدوالب  تفتح  وكلما 
تركيزها  وأكثر  الوقت،  بنفس  وتدعو 
وتبكي  ــد  واح نــوع  على  الطعام  فــى 
الــذهــاب  وتــرفــض  بــال سبب  أحــيــانــا 
أغلي  أمي  تام..  بعجز  أشعر   .. للطبيب 
الحال..  بهذا  رؤيتها  أريد  وال  أملك  ما 

عمرها فى بداية السبعينيات.
بقية  مــع  طبيعية  أنــهــا  العلم  مــع 
األسرة، وحالتها واتهاماتها تجاهي معي 

وأنا ابنتها الوحيدة .. ساعدوني.. 

أمى تتخيل 
أشياء مرضية


