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   األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

 من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها أنك تعانني من 
ل أحيانا  يتقبلها أحد  وتخيُّ أنك شخصية منبوذة ال  الشعور من 
ل شخصيات غير موجودة  أنك  شخصية مرموقة باملجتمع  وتخيُّ
ل  أحيانا  وتخيُّ موجودة  أحيانا  أنها  تشعرين  ولكن  تبصرينها  ال 
كل  ومن  أفكارك..  على  وتسيطر  عليك  وجودها  تفرض  أنها 
تلك األعراض يتضح أنك تعانني من وجود أعراض اضطراب 

ذهانى لم يصل بعد إلى درجة الفصام.
في  اضطراب  بوجود  الذهانى  االضطراب  مرض  ويتميز      
التفكير والوجدان والسلوك وأحيانا اإلدراك، ويؤدي إن لم يعالج 
في بادئ األمر إلي تدهور في املستوى السلوكي واالجتماعي كما 
العالم  عن  معزل  في  يصبح  وبالتالي  شخصيته،  الفرد  يفقد 

الحقيقي إذا وصلت األعراض لدرجة الفصام .
    والعالمات املبكرة للمرض غالبا ما يبدأ املرض خالل فترة 
املراهقة أو في بداية مرحلة البلوغ بأعراض خفيفة تتصاعد في 
املرض  بداية  يالحظون  ال  قد  املريض  عائلة  إن  بحيث  شدتها 
والنوم  التركيز  وقلة  عصبي  بتوتر  األعراض  تبدأ  الغالب  وفي 
مصاحبة بانطواء وميل للعزلة عن املجتمع. وبتقدم املرض تبدأ 
األعراض في الظهور بصورة أشد فنجد أن املريض يسلك سلوكا 
خاصا فهو يبدأ في التحدث عن أشياء وهمية وبال معني ويتلقى 
العقلي،  االضطراب  بداية  هي  وهذه  موجودة  غير  أحاسيس 
ويستطيع الطبيب النفسي تشخيص املرض على أنه فصام عند 
هذه  تستمر  أن  على  أشهر   6 عن  تزيد  ملدة  األعراض  استمرار 

األعراض طوال فترة مرحلة االضطراب العقلي.
بالتبادل  والتدهور  ن  التحسُّ إلى  املريض  حالة  وتتعرض      
تماما،  طبيعيا  املريض  يبدو  قد  ن  التحسُّ حالة  في  إنه  بحيث 
التدهور الحادة فإن مريض الفصام ال يستطيع  أما في حاالت 
وتشوش  وهالوس  ضالالت  من  ويعاني  سوية،  بصورة  التفكير 
على  مبنية  غير  خاطئة  اعتقادات  فهي  الضالالت  أما  فكري. 
من  هناك  أن  يعتقدون  الفصام  مرضي  أن  نجد  حيث  الواقع، 
يستطيع  من  هناك  وأن  منهم  للنيل  يخطط  أو  عليهم  يتجسس 
في  التحكم  أو  أفكارهم  إلى  أفكار  إضافة  أو  أفكارهم  قراءه 
مشاعرهم. أما الهالوس التي تظهر لدى مريض الفصام فأهم 
وتسيطر  تصرفاته  تنتقد  أصواتا  املريض  سماع  هي  مظاهرها 
يحس  أو  موجودة  غير  أشياء  يرى  أنه  كما  أوامر  وتعطيه  عليه 
الفصام  مريض  يعاني  كما  موجودة.  غير  جلدية  بأحاسيس 
ش فكري يظهر بوضوح في عدم ترابط  من تشوُّ
أفكاره، فنجد أن الحديث ينتقل من موضوع 
أنصحك  لذلك  ترابط،  بــدون  آخــر  إلــى 
طبيب  ألقرب  الذهاب  بضرورة  سيدتى 
نفسي حيث هناك اآلن عدة طرق للعالج 
ستعمل بنجاح مثل استخدام مضادات 

ُ
ت

والعالج  النفسي  والعالج  الذهان  
الفردي والعالج األسري..

الله  وحفظك  وهــداك  الله  وفقك 
من كل مكروه..

من  أعــانــي  ــا  أن هــل  استشارتكم  أود     
وصلت  مرحلة  وبأي  بالشخصية،  االنفصام 

إليها من الفصام؟؟
      منذ أن كان عمري ١٢ سنة  وأنا أشعر 
أحد  يتقبلها  ال  منبوذة  شخصية  أنني 
مرموقة  شخصية  أنــنــي  دائــمــا   وأتخيل 
موجودة  غير  شخصيات  باملجتمع،  وأتخيل 
أنها  أشعر  ولكن  أبصرها،  ال  أنني   يعني 
موجودة،  أحيأنا أشعر أنني أرغب بوجودها 
تفرض  أنها   أشعر  بالتخيل،  وأحيانا  وأبدأ 
من  أفكاري  على  وتسيطر  علّى  وجودها 
استشعار،  وصلت  فقط  بها،  اإلبصار  غير 
وقتها إلى درجة عندما تفرض نفسها علّي 
أشعر بالخجل منها رغما عني وكأن شخصا 
أنظر  وأحيانا  معه  أتكلم  أمامي  حقيقيا 
أراهم،  ال  أني  رغم  واستحقار  بغرور  إليهم 
فقط استشعار، واالستشعار هذا رغمًا عني 
أنفسهم  يفرضون  بــدأوا  درجــة  إلى   حتى 
ال  أيضًا  وهــذا  خيالي  عن  رغما  باألماكن 
تلك  ــدأت  ب حتى  شــعــور،  ولكن  أبصرهم 
الشخصيات أشعر أنها تنبذني  وأشعر أنها ال 
تتقبلني وأشعر أني منبوذة خياليًا وواقعيًا 
وعشت خياليًا أكثر .. كرهت تلك الشخصية 
الذي ال تتوقعون!  ر  بالتصوُّ جدًا جدًا جدًا 
وقررت حينها أن أتغير إلى شخصية أخرى، 
بدأت بالتفكر بتغيير شكل شعري ألن تلك 
الشخصية كان لها املظهر الخاص، حيث كنت 
أتخيلها بداخلي وتسكنني وتفرض وجودها 
املرفوع  األسود  الشعر  ذا  شكلها  فكان  علّي، 
وعينني مكحلتني، وفما صغيرا جدًا، ووجهًا 
وال  جدًا  بتعاٍل  الناس  إلى  وتنظر  شاحبا، 
أبدًا  أبدًا  أن تضحك  يمكن للشخصية هذه 
حتى أنها بدأت تؤثر علّي واقعيًا، فأصبحت 
على  وترغمني  تسكنني  الشخصية  هذه 
ر  ذلك .. ومن بعد ما بدأت بالتفكير بالتغيُّ
جدًا  بصعوبة   ، جدًا  علّي  صعبا  األمر  بدأ 
وحثالتها،  حماقتها  ومن  منها  تخلصت  جدًا 
بعد  من  وشخصيتي  مظهري  من  فغّيرت 
عندما  بذلك  األمر  يكتِف  لم  ولكن  عناء! 
أنني  أشعر  ــدأت  ب نفسي،  بتغيير  ــدأت  ب
الحق،  تتبع  شخصية  ــرى،  أخـ شخصية 
للخير،  محبة  شخصية  صريحة،  شخصية 
أكف  ولم  متناقضة عن ذي قبل،  شخصية 
بالشخصيات  ل  بالتخيُّ فبدأت  الخيال  عن 
وبدأت  وبدأت تصاحبني  بالتقبل  السابقة 
كنت  وريثما  معها،  وأضحك  معي  تضحك 

أتخيل فبدأت بالتفكير ملاذا ال أتخيل تلك 
أكرهها  ــدأت  ب التي  القديمة  الشخصية 
في  أهينها  ال  ملاذا  جدًا،  جدًا  عميقا  كرها 
فبدأت  الجديد؟  وعاملي  الجديد  خيالي 
جدًا  شديده  بعداوة  إليها  وأنظر  أتخيلها 
جدًا لدرجة الكره والرغبة بالقتل وبدأت 
 ال أتخيلها 

َ
 أتخيلها ومرة

ً
أحاربها فبدأت مرة

وبــدأت  برؤيتها،  ــب  أرغ ال  ــدأت  ب وحتى 
يحبني  الذي  الجميل  عاملي  إلى  ل  بالتخيُّ
حتى أنني بدأت أشعر أنهم معي في كل مكان 
أحيأنا  الرغبة   حسب  على  زمان  كل  وفي 
على حسب فرض نفسها علي، وبينما كنت 
القديمة  شخصيتي  أن  أشعر  بدأت  أتخيل 
تفرض نفسها علّي وتفرض وجودها وأشعر 
أنها تالحقني حتى عندما أشعر أنها تجلس 
أسبها  أو  أتفل  أو  عليها  رجلي  أركل  بمكان 
هكذا بيني وبني نفسي وكأنني حدثتها وأنا 
... حتى بدأت إلى مرحلة  لم أحدث صوتًا 
تشابهها  واقعية  شخصيات  ــت  رأي ما  كل 
منها  االنتقام  وأود  تجاهها  بالكره  أشعر 
حتى  أو  وجوههم  إلى  النظر  أستطيع  وال 
الكالم معهم أكتفي بالتجاهل لهم والعداوة 
بدأت   .. تاما  اجتنابا  وأتجنبهم  الداخلية 
هذه الشخصية بالتأثير علّي كثيرًا وليس 
فقط خياليًا بل واقعيًا فعندما أتخلص منها 
وأشعر  بالواقع  يشبهها  من  أجد  ل  بالتخيُّ
ز من النظر إليهم أو االنجذاب لهم أو 

ُّ
بالتقز

التحدث لهم أو التعامل معهم .. أنا اآلن أبلغ 
من العمر ٢٢ سنة، وكأن هذه املشكلة بدأت 
الوقت  ذاك  وأنا عمري ١٣ سنة، فمن  معي 
إلى أن وصلت إلى عمر ٢٠ سنة توقفت عن 
الخيال ولم أعد أشعر بالسيطرة بوجودهم 
أو الرغبة بتخيلهم .. لكن هذه الشخصية 

القديمة بدأت تؤثر علّي كثيرًا حتى 
أنني بدأت بالتفكير بقتل 

شخصيات تشبهها ولكن 
أتراجع عن ذلك ولكن 
القتل  بنشوة  أشــعــر 
هذه  أن  وأشــعــر  بهم 

حقيقية  الشخصية 
ــت تــســكــنــنــي  ــ ــان ــ ك
أعد  ولــم  وخــرجــت 
أشعر أنها كانت مجرد 
عدو خفي ال أعرفه! 

حالتي  تفسير  أتمنى 
دمتم بود ..

السالم عليكم 

هل أعانى من االنفصام بالشخصية؟  
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 االخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

    نسأل الله تعالى أن ُيزيل همك، وأن يكشف كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 
من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها أنك تعانني من وجود مشاكل بينك 
أسرى  جفاء  وجود  إلى  أدى  مما  أهله  أمام  لك  زوجك  إهانة  وكذلك  زوجك  وبني 

وشعورك بالحزن واالكتئاب ورغبتك فى الطالق ورفض أهلك ذلك األمر.
   االبنة العزيزة.. الطالق من األمور التى يبغضها الله عز وجل ويهتز لها عرش 
الرحمن ما لم يكن له مبرر قوى يستند اليه اإلنسان فى طلبه هذا االنفصال ويجوز 
للمرأة طلب الطالق إذا وقع عليها ضرر من زوجها، وهذا الضرر له صور متعددة 

منها:
املستقل  والسكن  واملعاشرة  كالنفقة  الزوجة  بحقوق  القيام  عن  الزوج  عجز   

ونحوها، ويلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.
 إهانة الزوج لزوجته بالضرب - لغير سبب شرعي - واللعن والسب ونحو ذلك، 
ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطالق لو حدث هذا من الزوج مرة 
واحدة، ولها - أي للزوجة - التطليق للضرر، وهو ما ال يجوز شرعًا، 
كهجرها بال موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها ، 

ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر. 
من  أكثر  الزوج  سافر  كأن  زوجها،  بسفر  تضررت  إذا   -

ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة.
بفراقه،   وتضررت  طويلة  مدة  زوجها  ُحبس  إذا   -

وذلك بعد سنة من حبسه، ألن الحبس غياب.
أو  - إذا رأت املرأة بزوجها عيبًا مستحكمًا كالعقم، 

عدم القدرة على الوطء، أو مرضًا خطيرًا منفرًا .
أو  الكبائر واملوبقات،  أو فجوره بفعل  الزوج  - فسوق 
عدم أدائه العبادات املفروضة - ما لم يأِت بما يوجب 
كفره وإال انفسخ عقد النكاح - وقد صبرت عليه زوجته 
فللزوجة  باإلثم،  العزة  وأخذته  يستجب،  فلم  ونصحته 
أمرها  ترفع  أن  فلها  أبى  فإن  الطالق،  تسأله  أن  حينئذ 

ق بينهما.   للقضاء ليفرِّ
- إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضًا شديدًا في قلبها ولو 
هذه  وفي  الطالق،   طلب  في  معذورة  فإنها  ذلك  سبب  تعرف  لم 
الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر 
بحيث يعوزها ذلك إلى االفتداء والخلع، فإن في طلبها الطالق تفريجا ملا هي 

فيه من الكربات وال إثم عليها في ذلك.
- منع الزوجة مطلقًا من رؤية أهلها خصوصًا والداها.

االبنة الحائرة : عليك أن تراجعى تلك األسباب بدقة قبل أن تقدمى على طلب 
دوافع  لوجود  الــزواج  طلب  على  أقدمت  رسالتك  فى  تقولني  كما  ألنك  الطالق 
ن اإلنسان  غريزية شديدة كانت تدفعك إلى ممارسة العادة السرية والزواج يحصِّ
من ممارسة تلك العادة والطالق سوف يؤدى بك الى الرجوع إلى تلك العادة وقد 

يؤدى بك إلى ما ال يحمد عقباه هذا أوال.
النيات  وإخالص  والتعاون  املستمرة  املشاركة  إلى  تحتاج  السعيدة  األسرة  ثانيا 
وهنا  األســرة،  استقرار  يستمر  حتى  املشتركة  والتضحية  والزوجة  الــزوج  بني 
ننصح الزوج بحسن معامله الزوجة خصوصا أمام األهل ملا فيه من حفظ لكرامة 

الزوجة تنفيذا ألمر الرسول صلى الله عليه وسلم )خيركم خيركم ألهله(.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه..

السالم عليكم 

 أنا إنسانة تعيسة وحزينة دائما، مررت بلحظات حب كثيرة 
ومع ذلك عمرى  واحد  أبدا ألنه حب من طرف  تكتمل  ولم 
ما اشتركت فى أي عالقة مع أي شاب ألنى قررت أن أعطى 
ألنه  قريبى  بشخص  ارتبطت  لألسف  ولكن  لزوجى،  قلبى 
قال إنه يحبني وأنا محتاجة لهذا الحب ووافقت لسبب آخر 
العادة  هذه  أنهي  فلكى  السرية،  العادة  من  أعانى  أننى  وهو 
الخطوبة  استمرت  لألسف  ولكن  وبسرعة،  أتزوج  ان  يجب 
أنانيا  إنسانا  كان  ألنه  لي  حزينة  أياما  وكانت  ونصفا  سنتني 
له  أتح  لم  أنا  ولكن  يحكمني،  أن  يريد  كان  ألنه  ومسيطرا 
هذه الفرصة وطول مدة هذه الخطوبة عمره ما قال لى أى 

كلمه حلوة أو فّرحنى وجبلى أى هدية، وصبرت على 
الفرح  األهل فى فرض متطلبات  بدأ  وفجأة  هذا 

الخصام  فى  وبدأنا  كتر  الكالم  ألن  والسرعة 
وبدأت الكراهية، وطلبت من أهلى االنفصال 

ألنى تعذبت كثيرا وأنا أرى البنات يعيشن 
أسوأ  أعيش  وأنا  ورومانسية  حب  لحظات 
من  خافوا  أهلى  ولكن  حياتى،  لحظات 
كالم الناس وقالوا غدا سيتغير ملا يتزوج 
كما  وأنا  والليالى  األيام  ومرت  وأقنعونى 
تغّير  وفجأة  الـــزواج  سجن  ودخلت  أنــا 
ملده  الشخص وعشت لحظات جميلة  هذا 
شهرين فقط وسافر وبدأ الخصام واملشاكل 

االتصال  وعــدم  وبخل  علّي  أهله  وتمييز 
وجاء  9  شهور  ملــدة  وظــل  ــروط  وش وإهــمــال 

ولألسف حملت ويوم علمت بهذا كانت ردة فعل 
زوجى كآبة واختلقنا كالعادة وكان يخاف من أهله 

أمام أي  أو يكلمنى  أننا نخرج مع بعض  لدرجة ممنوع 
وإخوته. كنت  أهله  أمام  ويهيننى  ويعيب علّي  أهله  من  أحد 
أذهب بالعافية للدكتور وأنا حامل ألنه بخيل وصامت وعمره 
ما حكى لى أى شيء يخص حياتنا وربنا نجانى وأعطاني ولد 
زى العسل، ولكن حصل إنه بدل ما يتغير، أكثر املعاملة السيئة 
أو لي وبدأ فى ضربى وشتمى  للطفل  أي شيء يجيبه  ومنع 
أهلى  إلى  وذهبت  وتركته  عنى  يبعده  أحد  وال  إخوته  أمام 
تأتى  الناس منذ فترة  ابنى وبدأت  ولم يسأل عني وال على 
يقولون  وأهلى  الطالق بشدة  أريد  أنا  لكن  بالصلح  لتقنعنى 
لي استحملى علشان خاطر ابنك .. أنا محتارة ومرعوبة ألنى 
وحيدة  إنى  وحاسة  تعبت  أنا  حل.  وأريد  فيه  الثقة  فقدت 
كتر  من  تنقبت  أنا  واكتأبت.  األكل  ومنعت  بتكرهنى  والناس 
ومتدينة.  وملتزمة  سنة   ٢١ عمرى  وأنا  علّي  باين  اللى  الهم 
ا 

ّ
آسفة على كل هذا الكالم ألنى أول مرة أفضفض ألحد، أنا مل

اكتئب أكتب فى دفتر. 

فقدت الثقة وأريد حال
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الخــــوف
من ركوب السيارة
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وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يحبه  ــا  مل يوفقك  وأن  ــك،  ــرب ك يكشف 

ويرضاه. 
تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
ركوب  أثناء  خــوف  من  تعاني  أنــك  فيها 
زيادة  مع  السفر  وفي  الليل  السيارة في 
السفر  في  الحالة  وتــزداد  القلب  نبضات 
ــي صــالة  ــد مــقــابــلــة الــجــمــهــور وفـ ــن وع
يتضح  األعراض  تلك  كل  ومن  الجماعة، 
أنك تعانى من مرض القلق النفسى يدعى 

الرهاب..
 - والرهاب هو حالة من الخوف املستمر 
عليه  للسيطرة  القابل  وغير  املنطقي  غير 
ما.  نشاط  أو  ما  موقف  أو  ما  شيء  من   -
الحاالت  الرهاب ما بني  وتختلف أعراض 
الخفيفة إلى الحاالت الحادة. وتعبر حاالت 
الرهاب عن نفسها ألول مرة في الفترة ما 
بني سن 15 - 20 عاًما، على الرغم من أنها 
الطفولة.  سن  بداية  في  تحدث  أن  يمكن 
الرهاب على األشخاص من  وتؤثر حاالت 
واألعراق  األعمار  مختلف  ومن  الجنسني 
يكون  أن  ويمكن  االجتماعية.  واملستويات 
الذين  األشخاص  به  يحس  الذي  الخوف 
أن  درجــة  إلى  كبيًرا  الخوف  من  يعانون 

لتجنب  كثيرة  أشياء  يفعلون  قد  الناس 
مصدر خوفهم. وأحد ردود الفعل املتطرفة 

للرهاب هو نوبات الذعر املرضي.
الرهاب  من  يعانون  الذين  واألشخاص 
مبالغ  خــوفــهــم  أن  ــعــرفــون  ي ــاص  ــخ ال
على  التغلب  يستطيعون  ال  ولكنهم  فيه، 
عادة  األطفال  يخاف  وبينما  مشاعرهم، 
من مواقف أو أشياء معينة، فإن تشخيص 
هذا  يصبح  عندما  فقط  يتم  الــرهــاب 
بالنشاطات  القيام  دون   

ً
حائال الخوف 

اليومية مثل الذهاب للمدرسة أو العمل أو 
الحياة املنزلية.

من  نــوع  من  تعانى  فإنك  حالتك  وفــى 
من  الخوف  رهــاب  يسمى  الرهاب  أنــواع 
الخوف  وهو  الواسعة،  أو  الضيقة  األماكن 
من التعرض لنوبة ذعر في مكان أو موقف 
)مثل  محرًجا  أو  صعًبا  منه  الهروب  يكون 
الطائرة(.  أو  السيارة  أو  املصعد  ركــوب 
األماكن  لهذه  التعرض  من  القلق  ويصبح 
ذعر  نوبة  د 

ِّ
يول أنه  درجــة  إلى  ا 

ً
جــد قوًيا 

األشــخــاص  يتجنب  ــا  م وعـــادة  حـــادة، 
املصابون بهذا النوع من الرهاب التعرض 
ب رعبهم. ويختلف هذا  للمواقف التي تسبِّ
الرهاب االجتماعى  الخوف عن  النوع من 
 - االجتماعية  املواقف  فى  ينحصر  الذى   -
مثل  معينة  مواقف  فى  يحدث  الخوف  بأن 

أن  أو  منزله  خارج  ا 
ً

وحيد املرء  يكون  أن 
يكون املرء داخل زحام، أو أثناء السفر في 
مصعد  داخل  املرء  يكون  حينما  أو  سيارة 
هذا  معالجة  تتم  لم  وإذا  كوبري.  فوق  أو 
يصبح  أن  يمكن  فإنه  الرهاب،  من  النوع 
املصابني  األشخاص  أن  درجة  إلى  ا 

ً
مقعد

بواسطة  العالج  ويتم   .. بيوتهم  يلزمون  به 
وذلك  للقلق  املضادة  النفسية  العقاقير 
تحت إشراف الطبيب النفسي املتخصص، 
كذلك يتم استعمال العالج النفسي بنجاح 
ملعالجة أعراض القلق املرضي مثل العالج 
السلوكي لتغيير ردود الفعل املرضية وذلك 
باستخدام وسائل االسترخاء مثل التنفس 
من الحجاب الحاجز والتعرض املتدرج ملا 
العالج  استخدام  يتم  كذلك  املرء.  يخيف 
التدعيمي اإلدراكي ويساعد هذا النوع من 
العالج املرضي على فهم أنماط تفكيرهم 
املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا  حتى 

التي تسبب أعراض القلق النفسي. 
على  حالتك  بعرض  ننصح  ولذلك      
الطبيب النفسي حتى يستطيع وضع خطة 

عالج مناسبة لحالتك.. 
كل  من  الله  وحفظك  وهداك  الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم 

املوقع  هذا  على  دكتور  يا  نشكرك      
الجميل وجعلها الله في موازين حسناتك.. 
سنة   ٣4 العمر  من  أبلغ  أنــا  دكتور  يا 
السيارة  ركــوب  أثناء  خــوف  من  وأعاني 
خاصة في الليل وفي السفر وأحس بخوف 
نبضات  الطويلة،  املسافات  في  ورجفة 
املشوار  من  بملل  وأحــس  تتسارع  القلب 
وعند  السفر  فــي  تـــزداد  الحالة  ــذه  وه
مقابلة الجمهور وفي صالة الجماعة رغم 
أنني استخدمت عددا من األدوية النفسية 

ولكن لم تفدني وجزاكم الله خيرا.
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االبنة الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل      
يكشف كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 
تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
قهرية  وساوس  وجود  من  تعانني  أنك  فيها 
غير  صور  تذكر  تكرار  عن  عبارة  متكررة 
عز  الله  تجاه  الدين  فى  ووســاوس  مريحة 

وجل.. 
:  من الواضح أنك تعانني  االبنة الفاضلة 
من  نــوع  وهــى  قهرية،  ــاوس  وس وجــود  من 
الوسواس  يسمى  النفسى  ــرض  امل أنــواع 
 من 

ٌ
القهرى. ومرض الوسواس القهرى نوع

املريض  ق. وهو يخلق لدى 
َ
ل

َ
الق اضطرابات 

هذه  دعى 
ُ

ت فيها.  مبالغًا   
َ

ومخاوف أفكارًا 
ويعجز  »َوساِوس«.  باسم  واملخاوف  األفكاُر 
 

َّ
إن بها.  م 

ُّ
التحك أو  ضبطها  عن   

ُ
املريض

يجعل  ــهــري 
َ

الــق ــي  ــواس ــَوس ال ــراب  ــِط اض
دعى »األفعال 

ُ
رة ت  يقوم بأفعال متكرِّ

َ
املريض

األفعال  هذه  من   
ُ

الغاية وتكون  ة«.  هريَّ
َ

الق
املرتبط  القلق  من  ص 

ُّ
التخل هي  ة  هريَّ

َ
الق

ويشعر  املريض.  تنتاب  التي  بالَوساِوس 
ها 

َّ
 بضرورة القيام بهذه األفعال، ألن

ُ
املريض

زِعجة. 
ُ
تة من الوسِاوس امل

َّ
 مؤق

ً
تمنُحه راحة

على  الــقــدرة  بانعدام  أيضًا  يشعر  ــو  وه
ة أو ضبطها. وكثيرًا  هريَّ

َ
م بأفعاله الق

ُّ
التحك

على  ة  هريَّ
َ

الق واألفعال  الَوساِوُس   
ُ

ز
َّ
تتَرك ما 

ومن  ة؛  ُمحددَّ ِفكرة  على  أو  د 
َّ

محد موضوع 
 الَوسواس القهري 

ُ
 مريض

َ
املمكن أن ُيدِرك

 
َ

ة. وقد يحاول تجاُهل ه غير منطقيَّ
َ
 مخاوف

َّ
أن

باألفعال  القيام  عن   
َّ

ــف
َ
الــك أو  ــه  ــاِوَس َوس

اِفع 
َّ

الد  
َ

تجاهل  
َّ

ولكن بها.  املرتبطة  ة  هريَّ
َ

الق
إلى  ي  ــؤدِّ ي القهري  بالفعل  للقيام  ــِلــحِّ 

ُ
امل

صابون 
ُ
امل يستطيع  وال  املريض.  قلق  زيادة 

 
َ

السيطرة هري 
َ

الق الَوسواس  باضِطراب 
أو على األفعال  املزعجة،  على هذه األفكار 
يشعرون  ال  وهم  عنها.  الناجمة  ة  هريَّ

َ
الق

األفعال.  بتلك  يقومون  عندما  ســروٍر  بأيِّ 
من  ة 

َّ
مؤقت قصيرة  براحة  يحظون  هم 

َّ
ولكن

املمكن  ومن  الَوساِوس.  به  سبِّ
ُ

ت الذي  القلق 
الــَوســواس  اضــِطــراب   

ُ
أعـــراض  

َ
تكون أن 

 ،
ً
طويال وقتًا  تستهلك  وأن   ،

ً
شديدة هري 

َ
الق

 واحدة على األقل 
ً

 ُيمضي ساعة
َ

 املريض
َّ

ألن
ة. هريَّ

َ
 يوم مع َوساِوسه وأفعاله الق

َّ
كل

الــَوســواس  اضــِطــراب   
ُ

ُمعالجة ويتم      

والعالج  الدوائى  بالعالج   
ً

عــادة هري 
َ

الق
معًا.  االثــنــني  مــن  أو  السلوكى،  النفسى 
اضــِطــراب  مــرضــى  مــن  كثيٌر  ــل  ويــتــوصَّ
من  التخفيف  ــى  إل ــهــري 

َ
الــق الــَوســواس 

 
ُ

عالجة
ُ
عَرف امل

ُ
األعراض عبر هذا املزيج. وت

الكالمية«  ــعــالــجــة 
ُ
»امل بــاســم  النفسية 

كاملناقشة  طرقًا  ستخِدم 
َ

ت وهــي  أيــضــًا. 
ورة من أجل ُمعالجة 

ُ
ش

َ
واإلصغاء وتقديم امل

لوكية  االضطرابات العقلية والعاطفية والسُّ
من   

ٌ
نوع وهناك  ة.  الشخصيَّ واضطرابات 

وَمنع  ض  عرُّ
َّ

»الت ى  ُيسمَّ لوكية  السُّ عالجة 
ُ
امل

ُمعالجة  في  جدًا  مفيد  وهو  االستجابة«. 
وبموجب  القهري.  الــَوســواس  اضطراب 
املريض   

ُ
تعريض يجري  الطريقة،  هــذه 

ة أو  هريَّ
َ

للشيء الذي ُيطِلق لديه األفكاَر الق
ُطُرقًا  تعليمه  أيضًا  يجري  كما  الَوساِوس. 
ة والتعامل السليم مع  هريَّ

َ
ب األفعال الق

ُّ
َجن

َ
لت

وائية 
َّ

الد  
ُ

عالجة
ُ
امل م 

َ
خد

َ
ست

ُ
ت قلقه. وغالبًا ما 

واألفعال  الَوساِوس  ضبط  على  للمساعدة 
ة والسيطرة عليها. وغالبًا ما يجري  هريَّ

َ
الق

ة  ــضــادَّ
ُ
امل األدويـــة  استخدام  البداية  في 

مستويات   
ُ

ــة األدوي هذه  وتزيد  لالكتئاب. 
ــخ. وعــنــدمــا يكون  املـ ــي  الــســيــروتــونــني ف
الَوسواس  باضِطراب  مصابًا  الشخُص 
 

ُ
مستويات  

َ
تكون أن  َمل 

َ
املحت فمن  هري، 

َ
الق

وقد  ُمنخفضة.  دماغه  في  السيروتونني 
استخدام  املــريــض  مــن  الطبيُب  يطلب 
الى  الوصول   

َ
قبل مختلفة  دوائية  عالجات 

الدواء الذي ينَجح في تخفيف األعراض.

السالم عليكم 

وساوس أخجل من قوهلا
الدين  أنا أعاني شكوكا من شهرين ووساوس في        
وأمور أخرى والله إني ألخجل من قولها وأستحي .إنني 
في ١6 من عمري والله إني أخاف غضب الله وأن أدخل 
شهواتي  في  التحكم  حتى  أستطيع  ال  وأنا  لهذا،  النار 
بالرغم من أنني أصلي وأصوم تطوعا والله، وأحب الله 

ورسوله عليه الصالة والسالم وأضع الحجاب الشرعي 
وأغض بصري وقاطعت كل األفالم إال أنني أتذكر تلك 
الصور وأحاول والله التخلص منها ألنها تجعلني أقول 
الله  ...ساعدوني جزاكم  الله بهتانا والعياذ بالله  على 

خيرا..
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األخ الفاضل
السالم عليكم ورحمة الله

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

ويرضاه. 
تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
فيها أنك تعاني من الحيرة وفقدان األمل 
األهل  تجاه  مشاعر  بأى  الشعور  وعــدم 
لدرجة تمنى املوت أو االنتحار لوال تعلقك 

بابنتك وأنك ال ترى أي غاية من حياتك.
األخ الحائر : إن حياة اإلنسان .. حياتك 
وحياتي وحياة كل الناس مليئة بالتحديات 
.. وفيها متناقضات  والنجاحات واملعاناة 
حد  إلــى  والفقر  الرفاهية  منها  كثيرة 
وفيها  السالم  فيها   .. جوعًا  واملوت  العوز 
الحرب .. حتى في داخل اإلنسان الواحد 
صراع بني املتناقضات، صراع بني الخير 
في  والرغبة  النجاح  بني  صراع  والشر، 
الحياة  عظمة   .. الكسل  لدرجة  الراحة 
رغم  تقاس  ال  وقيمتها  ذاتها  الحياة  هي 
فالحياة  صعوبات،  من  فيها  يقابلك  ما 
 .. تكشف لنا روعة الخلق وعظمة الخالق 
الحياة سر كبير ولها هدف عظيم وكبير، 
اآلخرة  للحياة  اإلنسان  ــداد  إع هدفها 
الله  خلقك  لقد   .. الدنيا  الحياة  هذه  بعد 
في هذه الحياة لتتمتع بها ال لتهرب منها 

وتتمني املوت ..
 لقد خلقك لهدف ولكنك لم تبحث عنه 
نظرتك  بسبب  اآلن  حتى  تكتشفه  ولــم 
وليست  حولك،  من  الدنيا  لكل  اليائسة 
لك  الله  إرادة  هي  اليائسة  الحياة  هذه 
لخيرك  صالحة  دائمًا  لك  إرادتـــه  بل 

ولسعادتك. 
نستشعر  رسالتك  من  الفاضل  األخ 
نفسى،  ــاب  ــئ ــت اك أعــــراض  ــود  ــ وج
إلى  يؤدي  قد  مزمن  مرض  واالكتئاب 

مجموعة منوعة من املشاكل العاطفية 
يستلزم  إنــه  الخطيرة.  والجسدية 
ينطوي  األمــد،  طويل  عالجا  مبدئيًا 

على أدوية ومشورة نفسية.
متعة  تجد  فقد  مكتئبا،  كنت  إذا   
بسيطة في الحياة، أو ال شيء منها على 
اإلطالق. قد ال تملك أي طاقة، وتشعر 
بأنك ال تساوي شيئا، أو تشعر بالذنب 
في  صعوبة  وتــجــد  ســبــب،  دون  مــن 
التركيز، وتصبح عصبيا. قد تستيقظ 
تشهد  أو  النوم،  من  قليلة  ساعات  بعد 
رات في شهيتك، تتناول القليل جدًا  تغيُّ
تشعر  قد  جدا.  الكثير  أو  الطعام  من 
بالعجز والقلق العميق، وقد تشعر حتى 

أن الحياة ال تستحق أن تعيشها.
فى  االكتئاب  عالمات  إيجاز  ويمكن 

األعراض التالية :
• فقدان مستمر للطاقة.

• حزن دائم.
• عصبية وتقلبات في املزاج.

• إحساس متكرر بالعجز.
العالم  إلى  مستمرة  سلبية  نظرة   •

وإلى  اآلخرين.
• إفراط في األكل أو فقدان للشهية.

• إحساس بعدم القيمة أو بالذنب.
• عدم القدرة على التركيز.

الباكر،  • استيقاظ متكرر في الصباح 
رات أخرى في أنماط النوم. أو تغيُّ

ــى االســتــمــتــاع  ــدرة عــل ــقـ الـ • عـــدم 
بالنشاطات املمتعة.

لو  األفضل  من  أنه  لو  كما  اإلحساس   •
كنت ميتا.

الطبيب  استشارة  عليك  يجب  لذلك 
عالج  ووسائل  طرق  تتعدد  حيث  النفسي 
بالعقاقير  الــعــالج  فهناك  االكــتــئــاب، 
النفسية  الــوســائــل  بعض  جــانــب  ــى  إل
مريض  تــســاعــد  ــتــي  ال واالجــتــمــاعــيــة 
االكتئاب والطبيب هو من يحدد األسلوب 

األمثل لعالج كل حالة.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل 

مكروه..

السالم عليكم 

     أنا فى ٣١ من العمر ولكن بخالف أغلب الناس أنا ال أخاف من املوت ولكن فى كثير 
أسأل  املرآة  أنظر فى  إرادتي وعندما  بأكثر من شخصية بدون  أتصرف  من األحيان 
نفسى من أنا .. من أرى فيها.. هل أنا أعيش حلما أم كابوسا وال أستطيع الرد، وهناك 
أشياء أكثر حتى أظن أننى وصلت إلى مرحلة اإللحاد وال أكن مشاعر ألى إنسان بمن 
فيهم زوجتى وأهلي ما عدا ابنتي، هى الشيء الوحيد الذى أخشى عليه من أى شيء، 
ولوالها لكنت اقدمت على االنتحار، مع العلم أنى إنسان متعدد املواهب وال يوجد شيء 

صعب علّي إال شيء واحد وهو من أنا ومن أكون وما الغاية      من حياتى! .

ما الغاية من حياتى؟
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رد املستشار 
التي  مشكلتك  إن  بــدايــة   .. السائل  األخ 
تدور  فاملشكلة  حلها،  تستطيع  عنها  تحدثت 
خالتك  ــن  اب تجاه  العاطفي  تعلقك  ــول  ح
عبارة  هي  اليقظة  فأحالم  اليقظة،  وأحالم 
أن  تستطيع  ال  التي  للرغبات  تنفيس  عن 
تحققها في الواقع فتحققها في الخيال، وهذه 
وظيفة قد تكون توافقية في حال عدم إفراط 
الفرد فيها، أما إذا تمادى اإلنسان في العيش 
فإنه  الواقع  مع  التعامل  من   

ً
بدال الخيال  في 

أما  النفسي،  للمرض  عرضه  يكون  ســوف 
عالقة  فهي  خالتك  بابن  العاطفية  عالقتك 
واألفكار  املشاعر  جميع  إن  حيث  سوية  غير 
أفكار  هي  مشكلتك  في  عنها  تحدثت  التي 
أن  يجب  أنك  وأفكارك  سوية،  غير  ومشاعر 
تضحي دائمًا من أجل غيرك فإن هذه فكرة 
حب  على  الله  فطره  فاإلنسان  عقالنية،  غير 
تفضيل  ولكن  األنانية  ذلــك  يعني  وال  ذاتــه 

أن   
ً
أوال عليك  يجب  لــذا  الـــذات،  واحــتــرام 

دائمًا  نفسك،  مع  الصامت  حديثك  تراعي 
حاول أن تشعر ذاتك بأنها مهمة وغالية وذات 
من  توسع  أن  تحاول  بأن  أرشدك  كما  قيمة، 
دائرة أصدقائك وال تكتفي بابن خالك فقط 
األحــالم  هــذه  في  الدخول  في  بــدأت  وإذا   .
اخرج فورا من غرفتك واشغل نفسك بأشياء 
التخلص  فــي  ستنجح  الــوقــت  ومــع  أخـــرى، 
أيضًا  تستطيع  كما  األحالم،  هذه  براثن  من 
تحويل أحالم يقظتك إلى طاقة رياضية وهذا 
الرياضات  أنواع  إحدى  فلتمارس  هام،  شيء 
تلك  أحالمك  تجد  سوف  ساعة  وملدة  يوميًا 
واظب  الرياضة.  تلك  في  متنفسًا  أيضًا  هي 
الصالة  مواعيد  في  وصالتك  وضوئك  على 
وبالتدريج سوف تقل حدة تلك األحالم وإلى 

حد بعيد.

السالم عليكم 

فى فرق طبعا بني حلم وأنت 
نايم..  وأنــت  وحلم  مستيقظ 
مشكلتى هيه أنى ثالثة أرباع 
حاجات  فى  بفكر  كله  وقتى 
 ... فيها  يفكر  ممكن  محدش 
من  أضــحــى  دايــمــا  ــى  إن بفكر 
والصراحة  خالتى  ابــن  أجــل 
أكتر  بحبها  حاجه  أكتر  ــا  أن
خالتى  ابن  هيه  وأمى  أبى  من 
منى  أكبر  خالتى  ابــن  إن  مع 
جدا  بيحبنى  هو  بس  بكثير 
وأنا بحبه جدا، فرح أخى قّرب 
صاحى،  وأنــا  بحلم  دايما  وأنــا 
الفرح وهيكون  فى  إنى هاجى 
ابن  وهيضرب  قناص  هناك 
وأنا آتى فى  خالتى بالرصاص 
أنقذه  وأنــا  األخيرة  اللحظة 
الطلقة  وتــأتــى  الطلقة  مــن 
من  بالك  خلى  له  وأقــول  فيه 
أنا  عارفني  ــى،  وأخ وأمــى  أبــى 
حلمت  نايم  وأنا  بحلم  برضو 
فى  كنا  خالتى  وابـــن  ــا  أن إن 
جماعة  وجاءت  الجمعة  صالة 
فينا  تقتل  وقعدت  إرهابية 
جريت  وأنا  جرى  خالتى  وابن 
أنا  انت،  اجرى  له  وقلت  وراءه 
بحياتى  وضحيت  هحميك 
إنى  أتمنى  كمان  وأنــا  عشانه 
بحلم  وكنت  أجله  من  أضحى 
إنى لو مت أموت  وأنا مستيقظ 
رقبتى  تحت  خالتى  ابن  ويد 
ــراحــة وكــل  ــال حــتــى أشــعــر ب
حياتى أحالم زى كده، وساعات 
مش  حتى  هضحى  إنى  بحلم 
مهم ابن خالتى أى واحد تانى  
أغاني حزينة  ملا بسمع  وكمان 
مش عارف أنا بقول كل حاجة 
الحاجة  هذه  إال  خالتى  البن 
خايف يضحك عليه  بس هذه 
أن  حلمى  وكان  الحقيقة،  هى 
ومش  كمبيوتر  مبرمج  أصبح 
تفكيرى  كتر  من  أذاكر  عارف 

فى هذه األحالم.

أحالم اليقظة
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العدد ١35 يوليو ٢٠١٩

الزوجة الفاضلة :
    أعانك الله على ما ابتالك فيه ورزقك الستر 
ال  فاملشكلة  نفسك،  علي  تتحاملي  ال  والعفاف، 
تكمن فيك ولكن في زوجك، وقد ذكرت في آخر 
العالقة  جعلت  التي  الرئيسية  املشكلة  رسالتك 
وهي  الحد  هذا  إلى  تصل  زوجــك  وبني  بينك 
للطاقة  تسريب  إلى  تؤدي  التي  السرية  العادة 
الجنسية ألن الطاقة الجنسية عبارة عن شحنة 
جانبية  مسارات  في  الشحنة  هذه  صرفنا  فلو 
الرئيسي،  املسار  بالضرورة  يضعف  ســوف 
الطاقة  لهذه  بالكامل  تحول  يحدث  وأحيانا 
إلى مسار بديل فتفشل تمامًا العالقة الجنسية 
اللوم  إلقاء  الزوج في  ويبدأ  الزواج  داخل إطار 
على زوجته على أنها ال تستطيع مساعدته وأنه 
املشكلة  أن  حني  في  أخــرى،  زوجة  إلى  يحتاج 
قبل  عليها  اعتاد  التي  العادة  وفي  فيه،  تكمن 
يفضلها  صار  حتى  الزواج،  بعد  وحتى  الزواج 
ده عليها  على العالقة الجنسية وذلك بسبب تعوُّ
تخيالت  من  تتيحه  ما  بسبب  أو  ــزواج  ال قبل 
أو ربما لفقد اإلثارة مع الطرف اآلخر.  مثيرة، 
العادة السرية  املهم أن االستمرار في ممارسة 
على  يعمل  األسباب  من  سبب  ألي  الــزواج  بعد 
تفريغ الطاقة الجنسية ويؤدى بالتالي إلى قصور 
واعلمي  تجاهها،  فتور  أو  الجنسية  العالقة  في 
أنه مهما تزوج زوجك من أخريات فإن املشكلة 
سوف تظل قائمة لذلك يجب أن تواجهي زوجك 
بمشكلته ولكن بأسلوب رقيق مهذب وتنصحيه 
بأن يستشير طبيبا نفسيا ليساعده في التخلص 
سويا  تطلبا  أن  من  حرج  وال  العادة،  تلك  من 
 

ٌ
كل يتقبل  حتى  النفسى  الطبيب  من  املساعدة 
منكما وضع اآلخر وتحاوال معا إنجاح زواجكما .

السالم عليكم 

أنا متزوجة منذ 7 سنوات وكان زوجي 
الطب وكنا في حالة  زميال لي بكلية 
وفاق والحمد لله منذ فترة الخطوبة 
وتزوجنا  الــزواج  على  متلهفا  وكــان 
إلى  معه  الدراسة وسافرت  انتهاء  بعد 
ولكن  وطيب  ملتزم  ــي  وزوج أمريكا 
متلهف  غير  وهو  زواج  يوم  أول  منذ 
على املعاشرة الزوجية، وكنت أستحي 
ضعف  أي  لديه  ليس  وهو  أسأله  أن 
لديه  ليس  ولكنه  انتصاب  ويحدث 
أجد  ولم  لي  منجذب  وغير  لهفة  أي 
العسل  شهر  في  عروسة  كأي  نفسي 
املعاشرة  الزواج أصبحت  بعد  بسرعة 
كل أسبوع أو ١٠ أيام، وأنجبنا ٣ أطفال، 
وتأقلمت وكنت أتألم ألني كنت أشعر 
منه بعدم الرغبة أو االنجذاب برغم 
تزيني وتجملي واهتمامي باملنزل، ثم 
انجذابه  والحظت  جديد  عمل  بدأ 
مطلقة  وهي  معه  السيدات  إلحــدي 
وتغير وأصبح يريد املعاشرة الزوجية 
متزينة  ــن  أك لــم  لــو  حتى  ــوم  ي كــل 
ورأيته يكلم هذه املرأة ويقضيان وقتا 
أنه تقدم لخطبتها..  بالعمل، وعرفت 
لرفض  توقف  املوضوع  هذا  أن  املهم 
وهو  إيذائي  يريدوا  لم  ألنهم  أهلها 
حــرام،  ومــش  حقه  إنــه  يقول  أصبح 
وأن التعدد هو األصل في الزواج بدال 
نفسي  أمنع  ال  أنا  وقلت  يزني،  أن  من 
عنك وأنت الذي ال تقترب مني، فكان 
ال يرد وأصبح يبحث عن زوجة على 
في  وهو  إال  يعاشرني  وال  اإلنترنت 
بــالــزواج،  ــد  واتــفــاق ووع حاله حــب 
واآلن  لــظــروف،  وطلق  مــرة  وتـــزوج 
يعاشرني  ال  اآلن  أخرى.  امرأة  هناك 
ولم  التليفون  في  معها  تكلم  إذا  إال 

يتم الزواج حتى يجد لها سكنا قريبا، 
سافرت  وإذا  كتابه،  كتب  إنــه  ــال  وق
ال  عاد  بينهما  األحاديث  وانقطعت 
كلمته  وإذا  باألسبوعني،  مني  يقترب 
ليست  رومانسية  مشاهد  شاهد  أو 
فإنه  التليفزيون  في  أو حرام  إباحية 
غير  أما  تلقائيا،  االنتصاب  له  يحدث 
ذلك فاالنتصاب صعب ويستمر دقائق 
وبدون رغبة، وعندما أسأله يقول إنه 
هكذا معي فقط وأن املرأة التي تزوجها 
بينهما  املــوضــوع  كــان  آخــر  بلد  فــي 
دائما  وأنه  معي  هو  كما  ليس  تلقائيا 
معي ليس لديه رغبة برغم اهتمامي 
بنفسي وتوقفي عن اإلنجاب، هو غير 
امرأة  ووجــود  زواجــه  ومسألة  مرتاح 
أخرى في حياته كانت صدمه لي. وإذا 
حاولت الكالم معه كثيرا بشكل هادئ 
ما عيبي  أو ليقول لي  لنحل أي شيء 
أو ماذا ينقصه معي يتضايق وال يجيب 
يتركني  عندما  أوحشه  إنني  ويقول 
وإذا تزوج سأوحشه ويجد من تريحه 
قبل  أعلم  كنت  ليسعدني،  لي  ويعود 
السرية  الــعــادة  يمارس  أنــه  الـــزواج 
منذ سن مبكرة وقد الحظت أنه بعد 
الحمام  يدخل  قصيرة  بفترة  الزواج 
وكنت ال أفهم، لكني عرفت بعد ذلك 

من تصرفاته.

وجية مشاكل العالقة الز



27 النفس املطمئنة

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

األخت الفاضلة :
اللحظة  تلك  وليدة  ليست  تنتابك  التي  األعراض 
التي حدثت معك منذ سبع سنوات ولكن شدتها في 
فعال  بوجودها  تشعرين  جعلك  ما  هو  املوقف  هذا 
ألنك تعانني من الخجل االجتماعي وهو صفة تالزم 
لكن  املحمودة  الصفات  من  وهــي  الفتيات  أغلب 
عندما يصبح هذا الخجل سدا منيعا لتفاعل الفرد 
ضغط  أي  شأن  شأنه  يصبح  املحيط  املجتمع  مع 
نفسي آخر يؤدي إلى ظهور مجموعة أعراض تندرج 

تحت ثالثة تقسيمات هي:
1- أعراض سلوكية وتشمل :

النظر   - الغرباء  بحضور  والكالم  التحدث  قلة 
لقاء  ب 

ُ
تجن  - معه  يتحدث  من  عدا  شيء  ألي  دائما 

الغرباء أو األفراد غير املعروفني له - مشاعر ضيق 
القدرة  عدم   - أوال  بالحديث  للبدء  االضطرار  عند 
االجتماعية  املناسبات  في  م 

ُّ
والتكل الحديث  على 

بذلك  تكليفه  تم  إذا  الشديد  باإلحراج  والشعور 
أو  فردية  مهام  ألداء  التطوع  في  الشديد  التردد   -

اجتماعية )أي مع اآلخرين(. 
2- أعراض جسدية تشمل :

احمرار وتورد الوجه - زيادة النبض - مشاكل وآالم 
في املعدة - رطوبة وعرق زائد في اليدين والكفني - 
دقات قلب قوية - جفاف في الفم والحلق - االرتجاف 

واالرتعاش الالإرادي.
نفسية  )مشاعر  داخلية  انفعالية  ــراض  أع  -3

داخلية( وتشمل :
باإلحراج  الشعور   - النفس  على  والتركيز  الشعور 
عن  بعيدا  البقاء  محاولة  األمــان-  بعدم  الشعور   -

األضواء.
وحسب رأي خبراء الصحة النفسية فإن املصابني 
باتجاه  بها  مبالغ  حساسية  لديهم  الشديد  بالخجل 

االهتمام  محور  يكون  بحيث  لها  يحدث  وما  النفس 
اآلخرين  على  تأثيرهم  مدى  هو  لديهم  والتركيز 
وكذلك نظرة اآلخرين لهم، وبالتالي وبهذا التركيز 
واالرتباك  النقص  ومشاعر  الداخلية  النفس  على 
التعامل  عند  أو  اآلخرين  بحضور  لهم  يحدث  الذي 
مع اآلخرين، فإن املصابني بالخجل الشديد يفقدون 
اآلخرين  على  والتركيز  االهتمام  على  الــقــدرة 
العزل  يزداد  وبالتالي  اآلخرين،  بمشاعر  والشعور 
بمرض  املصاب  الفرد  منه  يعاني  الذي  االجتماعي 

الخجل الشديد.
وسائل عالج الخجل : 

- اكتبي على الورقة ماذا تنوين القيام به وأسباب 
خالل  من  نفسك  مي  قوِّ ثم  به  القيام  في  تــرددك 
بتنفيذ  بالفعل  فيها  قمِت  التي  املرات  عدد  تسجيل 
ما نويِت وعزمِت على أدائه، وماذا حدث لك بعد أن 

نفذت ما نويت.
- اعملي فورا على تنمية مهاراتك االجتماعية.

ومن  اآلخرين،  مع  الحديث  في  البادئة  كوني   -
إبداء  أو  الثناء  هو  الحديث  افتتاح  وسائل  أفضل 

اإلعجاب بصفة أو شيء معني في اآلخرين.
غرباء  أشخاص  خمسة  على  يوميا  التحية  ألِقي   -  
على األقل وال تصرفيهم وال تنسي أن تكوني مبتسمة 

عندما تلقي التحية.
محالت  أو  أماكن  عن  واسألي  للسوق  اخرجي   -
معينة حتى ولو كنت تعرفني مكانها وكيفية الوصول 
إليها، املهم أن تبادرى اآلخرين بالحديث وال تنسي 
وأدبهم عندما  أن تشكري من سألتهم على لطفهم 
تشعرين  سوف  وهكذا  املطلوب،  للعنوان  أرشدوك 

بأنك تتخلصني من خجلك الزائد تدريجيا .

السالم عليكم 

ــغ  من  ــل أب أنـــا فــتــاه       
أتزوج  عاما ولم   ٢4 العمر 
موقف  لــي  بــعــد، حــصــل 
قلب  وأنـــا بـــالـــثـــانـــويـــة 
فتاه  كنت  وكياني،  حياتي 
جريئة واجتماعية وانقلب 
املوقف.  هــذا  بعد  كياني 
حصل  الــــذي  واملـــوقـــف 
وأختي  أنــا  كنت  أنني  لي 
خالتي نضحك، كنت  وبنت 
أضحك على أختي فانقلب 
الحال علّى فأصبحت أختي 
وبنت خالتي تضحكان علّي 
وانحرجت وبعدها أصبحت 
األسباب،  أتفه  على  حرج 

ُ
أ

يتغير  وجهي  لــون  أصبح 
على  األســبــاب،  أتفه  على 
موقف  أي  وعلى  شيء  أي 
إنسانة  زلت  ما  حرج لكن 

ُ
أ

أن  املستطاع  قــدر  ــاول  أح
أعود مثلما كنت سابقا بس 
يتغير لون  األحيان  بعض 
األسباب  أتفه  على  وجهي 
ــو كـــان شــخــص ما  حــتــى ل
عند  ــرج  وأح معي  يمزح 
ويبدأ  اآلخرين  مصافحة 
يتقلب.  وجهي  لون  ر  تغيُّ
لهذا  حياتي  كرهت  والله 
أتــزوج  أن  ــاف  وأخ السبب 
لهذه  حال  أرجو  هكذا،  وأنا 
املشكلة التى أعاني منها من 

سبع سنوات.

الخجل االجتماعى
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العدد ١35 يوليو ٢٠١٩

األخ الفاضل
السالم عليكم ورحمة الله

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

فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
أنك تعاني من وجود وساوس قهرية عبارة عن 
مما  إيقافها  تستطيع  ال  ذهنك  فى  تدور  نغمة 
يؤدى بك إلى الغضب والضيق الشديد وكذلك 
ومن  للغرباء  التحدث  عند  االجتماعي  القلق 
كل تلك األعراض يتضح أنك تعانى من مرض 

الوسواس القهرى املصاحب بسمات القلق. 
األمــراض  أحد  القهرّي  الوسواس  ويعتبر 
العصبية التي تواجه األفراد، ويتمثل بانحسار 
املصاب بفكرة وسلوك معني ال يمكن الخروج 
بالقلق  بالشعور  مصحوبا  مقاومته  وال  عنه 
والتوتر، للحد الذي قد يتسبب بالتوتر الشديد 
أو  الفكرة  عن  التخلي  تم  ما  إذا  واالكتئاب 
العلم أن املصاب على علم  عدم تنفيذها، مع 
عن  وخــارج  خاطئ  به  يقوم  ما  بأن  وإدراك 
املألوف، معتقدين أن سبب إصابتهم باملرض 
إصابتهم  أو  شخصيتهم،  لضعف  نتيجة 

بمرض نفسي. 
ــراض  ــن األمـ ــو م والـــوســـواس الــقــهــري ه
النفسية التى تعيق املصاب وهو يبدأ في عمر 
أو األنثى، ومن يصاب  الذكر  مبكر سواء عند 
به يكون محاطا ومحاصرا باألفكار السوداوية 
والتوتر  بالقلق  ومصاب  واملقيتة،  والغريبة 
ويعتبر  ومتجبرة،  متسلطة  فكرة  من  واأللــم 
املصاب أن األمر مسألة حياة أو موت بالرغم 
يتبعه  الذي  السلوك  أن  داخليًا  اقتناعه  من 
على  فاملصابون  منطقي،  وغير  خاطئ  سلوك 

الغالب يعتبرون أنهم ضعفاء شخصية أو أنهم 
يزيد  مما  والشياطني  الجن  من  ممسوسون 
املرض  حدة  ــادة  وزي النفسي  الضعف  حالة 

بشكل واضح جدًا وبشكل متصاعد وخطير .
أن  إلى  املرض  عن  التقارير  أحدث  ويشير 
تحدث  املصابني  من   %66 من  أكثر  نسبته  ما 
اإلصابة لهم في سن الطفولة وقبل بلوغ العام 
العشرين مما يسبب غالبًا التأخير بتشخيص 
لحدوث  يــؤدي  وهــذا  منه  والــعــالج  املــرض 
مثل  املــرض  من  املعاناة  ــادة  وزي مضاعفات 
ألن  والزوجية  العائلية  واملشكالت  االكتئاب 
أعراض املرض تكون وساوس وأفكارا وشكوكا 
كاستحواذ  غريبة  وسلوكيات  وعادات  خطيرة 
والشكوك  العنف  وأفــكــار  النجاسة  فكرة 
بالطبيعة وأفكار دينية مؤملة واستحواذ األفكار 
واقعية  غير  خيالية  وأفكار  العنيفة  الجنسية 
مع  ويتعايش  حدثت  أنها  املــريــض  يتصور 

حدوثها. 
واملريض بالوسواس القهري يحاول التخلص 
من أفكاره غير املنقطعة عن طريق التصرف 
ويكون  اضطرارية  أنها  يعتقد  وعادات  بطرق 
غير سعيد بالقيام بها لكن يغلبه نفسيًا الحاجة 
الراحة  على  للحصول  والضرورة   بها  للقيام 
املؤقتة من الوسواس، فتجد املريض يقوم إما 
بالتنظيف الكثير والغسيل الكثير أو بالتوسيخ 
األشياء،  تجميع  إلى  يضطر  وتجده  الكثير 
لكنه  الوسواسية  األفكار  من  التخلص  ويتمنى 
هنالك  أن  يتصور  وال  مخيلته  وفق  يستطيع  ال 
بالرغم  مشاكله  وحل  معالجته  يستطيع  من 
وخطوات  بطرق  ويكون  متوافر  العالج  أن  من 

مدروسة وعلمية وفق حالة املريض 

اتصال  في  خلل  لحدوث  الدراسات  وتشير 
في  وظيفته  تتمثل  الذي  للمخ  األمامي  الجزء 
العصبية  العقد  مع  والخطر  بالخوف  الشعور 
بدء  في  السيطرة  عن  واملسئولة  القاعدية 
الناقل  على  تعتمد  التي  ــار،  ــك األف وتــوقــف 
العصبي سيروتونني، الذي يقل عند األشخاص 

املصابني بمرض الوسواس القهري.
عالج  في  فعالية  األكثر  الوسيلتان  وتعتبر 
حاالت الوسواس القهري هما العالج باألدوية 
أعلى  في  العالج  ويكون  السلوكي.  والعالج 
العالجني.  بني  الجمع  تم  إذا  فعاليته  درجات 
بمرض  املصابني  من   %80 حالة  وتتحسن 
تناولهم  مع  كبير  بشكل  القهري  الوسواس 
والعالج  الطبي  العالج  من  املناسب  العالج 
أو  انتكاس  حـــاالت  تــحــدث  ــد  وق السلوكي. 
املرغوبة..  غير  واألفكار  السلوكيات  إلى  عودة 
التغلب  على  عازًما  الشخص  كان  إذا  ولكن 
التحكم  يتم  أن  حينئذ  فيمكن  املــرض،  على 
فتصبح  تــزداد  أن  قبل  االنتكاس  حــاالت  في 
املعالم  متكاملة  قهري  وســواس  مرض  حالة 
حاالت  عالج  في  فعالية  األكثر  األدوية  وتعتبر 
إعادة  مثبطات  هي  القهري  الوسواس  مرض 
توقع  ويمكن  االختيارية  سحب  السيروتونني 
انخفاض قوة األعراض بحوالي من 40% إلى 
95%مع العالج. وقد تستغرق األدوية من 6 إلى 

12 أسبوعا إلظهار التأثير العالجي الفّعال. 
كل  من  الله  وحفظك  ــداك  وه الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم 

أنا علي من فلسطني عمري ٢١ سنة أعاني من وسواس قهري 
ورهاب جماعي. أنا طوال الوقت أحس أن تفكيري فارغ وال أفكر 
وال  بنغمة  بالغناء  نفسي  تبدأ  التفكير  أحاول  وعندما  بشيء، 
إيقافه،  أستطيع  وال  عقلي  في  راديو  لدّي  كأن  إيقافها  أستطيع 
وهذا الشيء يزعجني كثيرا وال أستطيع تحمله. أنا طوال الوقت 
غاضب وال أطيق الكالم مع أحد دائما تأتيني أفكار تقتلني وهي 

وأتخيل  وأغضب  منه  وأتألم  معي  صار  حدث  مثل  املاضي  من 
الرجاء  أفعل  مــاذا  أعــرف  ال  معها  وأتــجــاوب  وأعيشها  مواقف 
املساعدة بأسرع وقت. ولدّي مشكلة أخرى وهي أني عندما أتكلم 
مع أحد غريب أو قريب أحيانا أقلق وأتلعثم أحس أنه ليس لدّي 
شخصية ودائما أتخيل مواقف غيري ألفعل مثلها، ال أعرف ماذا 

يحصل لي . أنا بهذا الحال منذ 6 سنوات ساعدوني وشكرا..

نغمه ال أستطيع إيقافها
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األخ الفاضل :
بل على العكس من كالمك يجب أن تتأكد من 
البد  الحس  ومرهف  ذكي  سوي  إنسان  كل  أن 
أنه يتعايش مع مجتمعه ال يحتقره حتى وإن كان 
يتعايش  فمن  واألخطاء  والنفاق  بالغش  مليئا 
بالسواء  نصفه  من  فقط  هو  األشياء  تلك  كل  مع 
والذكاء، أما من ينزوي وينقطع عن ذلك املجتمع 
وينسحب تماما منه ويتمحور حول نفسه فيخلق 
يكون  ما  هــذا  اآلخــريــن،  دون  به  خاصا  عاملا 
هو  يكون  وبالفعل  للسواء،  عنه  للمرض  أقــرب 

هذه  في  خلق  تعالى  الله  أن  يعلم  ألنه  املخطئ 
واملؤمن  والحسن،  السيئ  والشر،  الخير  الحياة 
بشكل  النقائض  تلك  مع  يتعامل  من  هو  الفطن 
سوي، أما أن يأخذ الناس بمبدأ السيئة تعم فهذا 
كان  وقد  حوله  من  لألمور  نظرته  في  ضيقا  يعد 
الكفار  بني  يحيا  وسلم  عليه  الله  صلي  قدوتنا 
واليهود ويتعامل معهم ويدعوهم إلى سبيل ربهم 
بالحكمة واملوعظة الحسنة، ولوال ذلك ما اتسعت 
يعلم  ال  بدينه  وحده  النبي  وظل  اإلسالم  دائرة 
نتفاعل  أن  جميعا  علينا  يجب  لذلك  أحد،  عنه 

كانت  مهما  واملجتمع  الناس  مع  إيجابي  بشكل 
نبرز  أن  املهم  املــوجــودة،  واألخطاء  السلبيات 
شخصياتنا اإليجابية لعلها تصبح قدوة فينصلح 
أن  أما  اآلن،  عليه  هو  مما  أفضل  ويصبح  الحال 
يبغضها  املشاعر  تلك  كل  ونكره..  وننزوي  نبتعد 

الله تعالى ويحثنا علي االبتعاد عنها.

السالم عليكم 

التى  االنطوائية  الشخصية  على  جدا  هام  تعليق  لدّى 
تفضل العيش بعيدا عن الناس بمشاكلهم ونفاقهم.. أنا لي 
افتراض  إن  أقول:  أن  وأستطيع  شديدة  نفسية  اهتمامات 
قد  مريض  شخص  هو  املنطوى  ــزوائــي  االن الشخص  أن 
اآلخرين؟  في  العيب  يكون  ال  ..ملاذا  خاطئا  افتراضا  يكون 
التواصل  على  القادر  غير  الشخص  أن  دائما  نفترض  ملاذا 
بسبب  هذا  هل  مجتمعه؟  وليس  املخطئ  هو  مجتمعه  مع 
كثرتهم؟ إن كثرة الخطأ ال يجعله صوابا .. كلمة مائة يكتبها 
الكل هكذا مع أنها املفروض بهمزة على نبرة مئة .. أنا أعتقد 
أن كل إنسان سوى وذكى ومرهف الحس إلى درجة بسيطة 
والغباء  املهني  بالنفاق  املليء  مجتمعه  يحتقر  أن  البد 
والالمباالة باملشاعر واألخطاء الشنيعة وعدم القدرة أبدًا 
االنزوائية  الشخصيات  كل  أحيى  فأنا  ولهذا  فهمك  على 

الكارهة ملجتمعها .. 
إمضاء: أكبر منزٍو في هذا العالم .

ملاذا ال يكون 
العيب فى 
اآلخرين؟


