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إعداد:

األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله..

أنك  فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
عمل  على  القدرة  وعــدم  العزلة  حب  من  تعاني 

حوارات مع األصدقاء.
في  تتلخص  مشكلتك  أن  أعتقد  الحبيب   األخ 
عدم الثقة بالنفس مما يجعلك تشعر بعدم القدرة 
عالقات  وإقــامــة  اآلخــريــن  مــع  ــوار  ح فتح  على 
مستمرة معهم تتصف بالعمق، ولكن الثقة بالنفس 
حني  اإلنسان  مع  الثقة  تولد  ولم  وتتطور  مكتسبة 
الذين  األشخاص  فهؤالء  وراثــة،  ليست  فهي  ُولد 
يجدون  وال  بالثقة،  مشحونون  أنهم  أنت  تعرف 
صعوبات في التعامل والتأقلم في أي زمان أو مكان 

هم أناس اكتسبوا ثقتهم بأنفسهم.
مرتبطة  سلسلة  بالنفس  الثقة  عدم  إن   أخي 

ببعضها البعض تبدأ:
أوال: بانعدام الثقة بالنفس..

ضعفك  ــرون  ي اآلخــريــن  بــأن  االعتقاد  ثانيا: 
وسلبياتك..

ثالثا: القلق بفعل هذا اإلحساس والتفاعل معه.. 
ف سيئ أو ضعيف،  بأن يصدر عنك سلوك وتصرُّ

وفي العادة ال يمت إلى شخصيتك وأسلوبك. 
وهذا  نفسك..  من  بالخجل  اإلحساس  رابعا: 
البداية..  نقطة  إلى  أخرى  مرة  يقودك  اإلحساس 
حياتك  تدمر  وهكذا  بالنفس،  الثقة  انعدام  وهي 
بفعل هذا اإلحساس السلبي تجاه نفسك وقدراتك.
ابدأ  املشكلة..  مصدر  إلى  توصلت  أن  بعد  واآلن 
للمشكلة  تحديدك  بمجرد  حل..  عن  البحث  في 
هادئ  مكان  في  اجلس  الظهور..  في  الحلول  تبدأ 

وتحاور مع نفسك، حاول ترتيب أفكارك...
ما الذي يجعلني أستعيد ثقتي بنفسي؟

أو  طرفا  مثال  األصدقاء  أو  األقــارب  كان  إذا   -
عامال رئيسيا في فقدانك لثقتك.. حاول أن توقف 
ال  ألنه  بل  توقف  ألنه  ليس  بالضعف  إحساسك 
هدم  في  يسهم  بل  الحاضر  الوقت  في  يفيدك 
ثقتك ويوقف قدرتك للمبادرة بالتخلص من عدم 

الثقة.
الثقة: من حقي  د بكل مشاعر  اقنع نفسك وردِّ  -

أن أحصل على ثقة عالية بنفسي وبقدراتي.
السلبي  الجانب  أن أتخلص من هذا  - من حقي 

في حياتي.
- ثقتك بنفسك تكمن في اعتقاداتك: في البداية 

احرص على أال تتفوه بكلمات يمكن أن تدمر ثقتك 
بنفسك. فالثقة بالنفس فكرة تولدها في دماغك 
كانت  سلبية  الفكرة  تخلق  أنك  أي  معها  وتتجاوب 
حسب  رها  وتسيِّ لها 

ِّ
وتشك رها  وتغيِّ إيجابية  أم 

اعتقاداتك عن نفسك... لذلك تنب عبارات وأفكارا 
تشحنك بالثقة وحاول زرعها في عقلك.

- انظر إلى نفسك كشخص ناجح وواثق واستمع 
إلى حديث نفسك جيدا واحذف الكلمات املحملة 
مسئوليتك  املعنوية  روحك  ارتفاع  إن   ، باإلحباط 

وحدك، لذلك حاول دائما إسعاد نفسك.. 
ز على إبداعاتك وما تتميز به وعلى إيمانك 

ِّ
- رك

هواياتك  تطوير  وحاول  عنده  قدرك  وتميز  بالله 
ما  تكون  أن  حــاول  لذلك  وكنتيجة  الشخصية... 
تريده أنت ال ما يريده اآلخرون.. ومن املهم جدا أن 
قوة  قادتهم  وكيف  اآلخرين  األشخاص  عن  تقرأ 
اختر  أرادوا...  ما  على  يحصلوا  أن  إلى  عزائمهم 
الحياة  في  وأسلوبه  حياته  وادرس  لك  أعلى  مثال 
الله  صلى  الكريم  الرسول  من  أفضل  تجد  ولن 
عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، مثال في 
قدرة التحمل والصبر والجهاد من أجل هدف ساٍم 

ونبيل وهو إعالء كلمة الله تعالى ونشر دينه.
يعود  بالنفس  الثقة  في  الزائد  النقص  إن  أخي 

يشبه  فالعقل  منتظمة،  غير  ذاكرة  إلى  مباشرة 
في  جديدة  أفكارا  يوميا  تودع  إنك  كثيرا،  البنك 
ذاكرتك  ن  وتكوِّ الودائع  هذه  وتنمو  العقلي  بنكك 
حني تواجه مشكلة أو تحاول حل مشكلة ما، فإنك 

في الواقع األمر تسأل بنك ذاكرتك:
دك بنك  ما الذي أعرفه عن هذه القضية؟ ..ويزوِّ
تتصل  متفرقة  بمعلومات  أوتوماتيكيا  ذاكرتك 
هو  ذاكرتك  مخزون  وبالتالي  املطلوب  باملوقف 
عندما  أنك  أي  الجديدة،  ألفكارك  الخام  املادة 
تفكر  ال  بالنجاح،  ر 

ِّ
فك صعبا...  ما..  موقفا  تواجه 

التي  املواقف  اإليجابية..  األفكار  استدِع  بالفشل 
حققت فيها نجاحا من قبل... ال تقل: قد أفشل كما 
فشلت في املوقف الفالني.. نعم أنا سأفشل... بذلك 
جزءا  وتصبح  بنكك...  إلى  السلبية  األفكار  تتسلل 

من املادة الخام ألفكارك.
حني تدخل في منافسة أو مناقشة مع آخر، قل: 
مؤهال،  لست  تقل  وال  األفضل،  ألكــون  كفء  أنا 
الرئيسية  الفكرة  هي  )سأنجح(  فكرة  اجعل 
ئ التفكير بالنجاح  السائدة في عملية تفكيرك. يهيِّ
عقلك ليعد خططًا تنتج النجاح، والتفكير بالفشل 
لذلك  الفشل.  تنتج  خطط  لوضع  عقلك  ئ  يهيِّ
احرص على إيداع األفكار اإليجابية فقط في بنك 
أفكارك  من  تسحب  أن  على  واحــرص  ذاكرتك، 
تتخذ  أن  السلبية  ألفكارك  تسمح  وال  اإليجابية 

مكانا في بنك ذاكرتك.
سوف  فإنك  بالنفس  بالثقة  تتمتع  عندما  أخي 
بها  تتحدى  وروحــيــه  ذاتيه  قيمه  لنفسك  تجد 
في  وتنجح  اجتماعية  أو  كانت  نفسية  مشكلة  أي 

عالقاتك وتصبح أكثر نجاحا.
وأخيرا أخى العزيز.. اندمج مع اآلخرين ولتبدأ 
إليك  املقربني  األصدقاء  ثم  الصغيرة  بعائلتك 
بصراحة  رأيك  عن  ث 

ّ
تحد  ... الحوار  شاركهم   ..

واعمل  ضعفك  نقاط  عن  ..ابــحــث  خــوف  ودون 
شيء،  وأي  شيء  كل  اقرأ  ع... 

ِّ
تقويتها...اطل علي 

الثقافية  الكتب  في  ...اقرأ  كثيرا  تفيدك  فالقراءة 
فأنت  بنفسك  تبخس  ال   ... والدينية  واالجتماعية 
على  واعمل  عنها  ابحث  كثيرة  قوة  مواطن  لديك 
إبرازها لآلخرين ولنفسك... وكل ذلك سيمنحك 

دفعة قوية وثقة بالنفس عن التعامل مع اآلخرين.

األصدقاء  مع  التوفيق  عدم  في  تكمن  مشكلتي 
حيث أعرف أصدقاء ليسوا بالقليل ولكن ال يوجد 
صاحبت  حياتي  مسيرة  في  مني  جدا  قريب  أحد 
أناسا كثيرين ولكن في النهاية يذهبوا وكأن شيئا لم 
يكن، ال أحد يحن أو يتذكر أنه كان مع صديق وفي، 

أو  األخ  مثل  له  أكون  أحدا  صاحبت  إذا  إني  حيث 
أكثر، هذا ليس مديحا ولكن هذا أنا ليس لدّي أسلوب 
إذا لم يكلمني  القدرة على فتح موضوع  أو  املحاكاة 
أحد. أنا ال أبدأ بالحديث إال قليال، أعرف مجموعة 
أصدقاء أذهب إليهم أحيانا وكأني واحد منهم ولكن 

كأن  عليهم  شيء  يتغير  ال  شهور  أو  أليام  غبت  إذا 
املوضوع جاء أو ما جاء نفس الشيء.

هذه مشكلتي ولكن لألمانة أنا أحب العزلة وحدي 
أحدهم  إلى  اشتاق  النهاية  ففي  كثيرا،  ليس  ولكن 

وإلى األصدقاء.. ماذا افعل أفيدوني؟

السالم عليكم 

أحب العزلة وحدى
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 االخت الفاضلة
ورحمة  عليكم  السالم 

الله
مـــن الــرســالــة الــتــي 
تذكرين  التى  أرسلِتها 
من  تعانني  أنــك  فيها 

وجود توتر عصبى مزمن 
ــار  ــك وأف نفسى  وإجـــهـــاد 

ونوبات  األهل  موت  عن  سلبية 
األعراض  تلك  كل  ومن  البكاء،  من 
يتضح أنك تعانني من القلق النفسى 

املصاحب  التوقعى 
اكتئابية،  بأعراض 

املشاعر  هذه  ومثل 
ــرف  ــع ــا ي ــ أيـــــا م
التوقعي  بالقلق 
الوساوس،  قلق  أو 
نوع  فيه   

ً
حقيقة هو 

الخواطر  توارد  من 
التي تأتي لبعض الناس. 

أن  تعرفي  أن  جــدًا  املهم  الشيء 
أي  الوسواسي،  القلق  من  نوع  هذا 
تكوني  وأال  حقيقيًا،  أمرًا  ليس  أنه 
ضروري  فهذا  ومتشائمة،  رة  متطيِّ
جدًا، وكل فكرة حني تأتيك وتؤمني 
أنها  أو  منطقية  فكرة  ليست  بأنها 
يجب  وســاوس،  أو  قلق  عن  ناتجة 
عليك أن تفكري مباشرة في الفكرة 
ري  ــادة لــهــذه الــفــكــرة وتــكــرِّ ــض امل
إذا  أنــه  بمعنى  املــضــادة،  الفكرة 
جاءك شعور بأن شيئًا سوف يحدث، 
ال  فأنا  بصحيح،  ليس  هــذا  قولي: 
الله،  بيد  كله  ــر  واألم الغيب  أعلم 
ملاذا أفكر بمثل هذا؟ هذا أمر ليس 

منطقيا ويجب أال أفكر هكذا. 
من  الــنــوع  هــذا  تجري  أن  ــو  أرج
يجب  أنه  كما  نفسك،  مع  الحوارات 
أن يكون التوكل هو املبدأ العام الذي 
تنتهجينه، وعليك أن تكوني حريصة 
واملساء،  الصباح  أذكــار  على  جدًا 
وااللـــتـــزام بــعــبــاداتــك بــالــصــورة 

املطلوبة. 
وإذا كانت هذه األفكار مقلقة لك 
جدًا للدرجة التي تجعل من حياتك 
أمرًا ال يطاق، أو أمرًا صعبًا، يمكنك 
النفسى  الطبيب  إلــى  اللجوء  أن 

لتنظيم العالج املناسب لحالتك.

معظم  فإن  للعالج  بالنسبة  أما 
أمراض القلق تستجيب بشكل جيد 
لنوعني من العالج: العالج باألدوية 
هذه  وصف  ويتم  النفسي.  والعالج 
على  أو  منفصل  بشكل  العالجات 
وتستعمل  مجتمعة،  تركيبة  شكل 
النفسي  العالج  من  أنــواع  ثالثة 
بنجاح ملعالجة أعراض القلق العام:
ــذي  ال  : الــســلــوكــي  ــالج  ــع ال  -1 
عبر  الفعل  ردود  لتغيير  يسعى 
التنفس  مثل  االســتــرخــاء  وســائــل 
ض  والتعرُّ الحاجز  الحجاب  من 
بعض  بعمل  املرء  يخيف  ملا  املتدرج 
وهنالك  االســتــرخــاء،  تــمــاريــن 
موجودة  وأشــرطــة  كتيبات  ــدة  ع
االستعانة  يمكنك  أو  باملكتبات، 
طبيب  أو  نفسي،  أخصائي  ــأي  ب
هذه  على  تدريبك  أجل  من  نفسي، 
الصحيحة،  بالصورة  التمارين 
صورها،  أبسط  في  التمارين  وهذه 
ــادئ،  ه مكان  فــي  تجلس  أن  هــي 
تغمض  وأن  تستلقي  أن  ويفضل 
ثم   ،

ً
قــلــيــال فمك  وتفتح  عينيك 

هو  وهذا  جدًا،  عميقا  نفسا  تأخذ 
الشهيق، وال بد أن يكون ببطء، وأن 
ثانية،   60-45 من  مدته  تستغرق 
وبعد  الهواء،  تمسك  ذلك  بعد  ثم 
الزفير  أو  الهواء  إخراج  يأتي  ذلك 
به  قمت  الذي  والبطء  القوة  بنفس 

التمرين  هذا  رى  كــرِّ الشهيق.  في 
الجلسة  في  مرات  أربع  إلى  ثالث 
التمرين  يكرر  أن  ويجب  الواحدة، 
اليوم. بجانب  مرتني على األقل في 
تعتمد  أخــرى  تمارين  توجد  ذلك 
مجموعة  واسترخاء  التأمل  على 
هذه  بالجسم.  املختلفة  العضالت 
كثيرًا  تساعدك  أيضًا  الله  شاء  إن 
ل 

ِّ
تقل وسوف  االسترخاء،  عملية  في 

إن شاء الله من القلق.
اإلدراكـــي:  التعليمي  العالج   -2
ويساعد العالج التعليمي اإلدراكي - 
مثل العالج السلوكي - املرضى على 
التعرف على األعراض التي يعانون 
كذلك  يــســاعــدهــم  ولــكــنــه  منها 
حتى  تفكيرهم  أنماط  فهم  على 
يتصرفوا بشكل مختلف في املواقف 

التي تسبب لهم القلق.
الديناميكي:  النفسي  العالج   -3 
ويتركز العالج النفسي الديناميكي 
تنتج  األعـــراض  أن  مفهوم  على 
في  واٍع  غير  نفسي  ــراع  صـ ــن  ع
معاني  عن  وتكشف  الباطن،  العقل 
أمر  وهذا  نشأت،  وكيف  األعراض 

هام في تخفيفها. 
الله  وحفظك  وهداك  الله  وفقك 

من كل مكروه..

السالم عليكم 

سنة،   27 عمرى  ــا  أن
فــى الــفــتــرة األخــيــرة 
بدأت أعانى من مشاكل 
نــفــســيــة اضــطــرتــنــى 
وأخذ  للطبيب  للجوء 
ــى  ــالج نــفــســى ألن ــ ع
أعانى من توتر عصبى 
ــتـــالزمـــة  مـــزمـــن ومـ
بس  النفسى  اإلجهاد 
كسالنة  طول  على  أنا 
ــة  ــة وزهــقــان ــعــبــان وت
ودائما غير مهتمة بأى 
غير  ــى  أن حتى  ــيء  ش
وال  بنفسى  مهتمة 
بالعالج  نا  تحسُّ أجــد 
سلبية  أفكار  وتراودنى 
أحد  أو  أمــى  مــوت  عن 
حد  أى  أو  أقـــاربـــى 
أنى  لدرجة  بيه  أتعلق 
بتخيلهم  بشوفهم  ملا 
ويصاحبها  ميتني  وهما 
ــات بــكــاء شــديــدة  ــوب ن
ومش بعرف أنام بالليل 
وهما  أراقبهم  وأفضل 
أنهم  من  خوفا  نايمني 
أثناء  بالليل  يموتون 
بتمنى  وأوقـــات  النوم 
عشان  يــمــوتــوا  إنــهــم 
الشعور  ــن  م أتــخــلــص 
بــالــقــلــق املــســتــمــر ده 
وخــوفــى فــى كــل يوم 
وكل ليلة أو لو خرجوا 
أو  نــامــوا  أو  ســافــروا  أو 
تأخروا فى السجود فى 
لدرجة  مثال  الــصــالة 
البيت  خـــارج  ــى  إن لــو 
أكيد  بــقــول  واتــصــلــوا 

يكون خبر وفاة أحد..

  تراودنى أفكار سلبية
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د. مصطفى أبو العزايم
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إعداد:

األخت الفاضلة 
السالم عليكم ورحمة الله..

وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يحبه  ــا  مل يوفقك  وأن  ــك،  ــرب ك يكشف 

ويرضاه. 
تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
بخوف  والشعور  هلع  من  تعانني  أنك  فيها 
مستمر من أن تأتي هذه النوبة بأي لحظة 
من  الشكوى  وكــثــرة  والضيق  أوالــكــبــت 
أنك  يتضح  األعراض  تلك  ومن  األمراض 
األعراض  بعض  مع  هلع  نوبات  من  تعانني 

الجسمية. 
لكي  أنــه  أوال  سيدتي  تعلمي  أن  ويجب 

نوبة  أنها  على  النوبة  هذه  تشخيص  يتم 
هلع  نوبات  املريض   تـنتاب  أن  يجب  هلع 
خالل  نوبات  أربع  بمعدل  متكررة  بصفة 
أربعة أسابيع، ويجب أن تحتوى على أربعة 

أعراض من األعراض التالية: 
. عرق غزير 

. ضيق في التنفس
. رفرفة بالقلب 
. ضيق بالصدر 

. أحاسيس غير سوية 
. إحساس باالختناق
. إحساس بالتنميل 

. إحساس بالبرودة أو السخونة 
. إغماء 

. ارتجاف 
في  بــاإلضــراب  وإحساس  للقيء  ميل   .

البطن
. إحساس بالالواقعية 

. شعور بفقدان السيطرة أو املوت  
مرض  عالج  أن  أيضا  تعلمي  أن  ويجب 
وقت  إلى  يحتاج  نفسي  مرض  كأي  الهلع 
ولكن دائما هناك إمكانية للعالج إذا لجأ 

املريض إلى الطبيب مبكرا. 
أما عن عالج الهلع فينقسم إلى: 

األدويــة  نفس  فهي  بالعقاقير  العالج   -
املستخدمة في عالج مرض االكتئاب وهى 
الرعب  مرض  ضد  الوقت  نفس  في  تعمل 
من   %  90 إلى   75 من  حوالي  تساعد  وهى 
العالج  عناصر  عن  أما  الرعب،  مرضى 
السلوكي  العالج  في   تتمثل  التي  األخرى 
واملعرفي، فإنها تكون في العيادات النفسية 
ومع  النفسي.  املعالج  أو  الطبيب  بمعرفة 
كل  من   9 فــإن  املناسب  السليم  العالج 
عشرة مرضى سوف يحصلون على الشفاء 

من املرض بإذن الله. 
مع  العالجية  املتابعة  عليِك  يجب  لذلك 
الطبيب وذلك للتعامل مع تطورات املرض 
أو  ســنــوات  معك  أمضت  تكون  قــد  التي 
شهورا دون عالج واعلمي أن هناك أنواعا 
الطبيب  وأن  مرض  لكل  األدوية  من  كثيرة 
للمريض  املناسب  الــدواء  يحدد  من  هو 
مرضه،  إليها  وصل  التي  بالدرجة  قياسا 
تعليمات  يتبع  أن  املريض  على  يجب  وهنا 
ر أي شيء في العالج  الطبيب جيدا وال يغيِّ

من تلقاء نفسه حتى يتماثل للشفاء تماما.
كل  من  الله  وحفظك  وهداك  الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم 

بخوف  وأشعر  هلع  نوبات  تأتيني 
بأي  النوبة  هــذه  تأتي  أن  مستمر 
خوف  ولـــدّي  جــدا  أخافها  لحظة 
وأظــل  نفسي  ينقطع  أن  مستمر 
أتحسس نبض قلبي .. أنا حقا متعبة 
يومي  طيلة  يرافقني  التفكير  وهذا 
أستريح  كي  النوم  أحب  وأصبحت 
جدا  وأخاف  باألمراض  التفكير  من 
جسمي  على  يظهر  عــرض  أي  من 
وأفسره بأنه مرض خطير وعصبية 
وأحيانا  وضيق  بكبت  وأشعر  جدا 
أجد  وأصــبــحــت  سبب  دون  أبــكــي 

السعادة صعبة وبعيدة.
طفلتان  ولــــدّي  ــتــزوجــة  م ــا   أنـ
ولكن  جدا  جيدة  األسرية  وحالتي 
ال أعلم ملاذا أنا حزينة وملاذا يأتيني 
ال  منه.  أتخلص  وكيف  الخوف  هذا 
فيه  أنا  ما  يتفهم  حولي  ممن  أحد 
ال  فأصبحت  أشعر  بما  ويستهزئون 
أني  أعترف  أنا  أشعر.  بما  أتحدث 
يحدث  وجع  أي  من  الشكوى  كثيرة 
لي ولكن والله ما بيدي أي شيء كل 
كثيراااا  أخاف  فأنا  عني  غصبا  هذا 

وأحيانا أفقد السيطرة.. 

  أصبحت أجد السعادة صعبة  



23 النفس املطمئنة

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

األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله..

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

أنك  فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
الخروج  من  والخوف  والضيق  الحزن  من  تعاني 
من املنزل واآلالم الجسمانية خصوصا بعد انتحار 

صديقك.
أخى العزيز من الواضح أنك تعانى من االكتئاب 
األحاسيس  من  الحزن  مشاعر  وتعتبر  النفسى 
معينة  لدرجة  شخص  كل  منها  يعاني  التي  العادية 
 

ّ
تشتد نفسانية  حالة  فهو  االكتئاب  أما  حياته.  في 
النشاطات  في  سلبا  تؤثر  بحيث  األحاسيس  فيها 

اليومية.
الذهنية شيوعا  أكثر املشاكل   واالكتئاب هو أحد 
ويصيب االكتئاب النساء ضعف ما يصيب الرجال. 
و غالبا ما يزول االكتئاب تلقائيا بعد أيام أو أسابيع 
دعما  يتطلب  قد  ــرى  أخ ــاالت  ح في  لكنه  قليلة، 
ومساعدة متخصصة، وقد يحتاج األشخاص الذين 
يعانون من كآبة شديدة الدخول إلى املستشفى حتى 

بوا األذى ألنفسهم. ال يسبِّ
- والشعور بالحزن أمر طبيعي بني الحني واآلخر، 
لكن إن أصبح شعورا مستمرا يصبح اكتئابا، وهذا 
يدل على وجود خلل ما في توازن النواقل العصبية 

م القيام بشيء تجاهه.
ِّ

في الدماغ، األمر الذي يحت
عالمات وأعراض االكتئاب :

- عدم املباالة واالكتراث بشكل عام.
ي مستويات النشاط بشكل متواصل.

ّ
- تدن

- وجع الظهر.
- حزن دائم.

- ضعف في الذاكرة.
- الصداع.

- اضطراب املعدة.
- مزاج سيئ باستمرار.

- عدم القدرة على مواجهة الصعاب.
- األرق أو االستيقاظ باكرا في الصباح )رغم أن 

البعض يميل إلى اإلفراط في النوم(.
- فقدان الرغبة في ممارسة الجنس.

- فقدان الشهية )رغم أن البعض قد ينتابه شهية 
مفرطة للطعام(.

- فقدان التركيز.
- قلة االعتداد بالنفس.

- الشعور بالذنب.
- القلق.

غير  وأفكار  وهمية  وخياالت  سقيمة  وســاوس   -

عقالنية.
- التفكير في إيذاء النفس.

- الهياج وعدم االستقرار البدني.
استبيان وكشف االكتئاب 

إذا لم تكن متأكدا هل أنت مصاب باالكتئاب أم ال 
، أحضر ورقة وأجب عن األسئلة التالية بنعم أو ال:

1. أشعر بالحزن والهم بأغلب األوقات.
2. لم أعد أستمتع باألشياء كما كان فيما مضى.

3. فكرت باالنتحار.
4. أشعر بأنه ليست لي فائدة وال يحتاجني أحد.

5. أفقد وزني.
6. أعاني من األرق الطويل.

7. أنا كثير الحركة وال يمكنني البقاء ثابتا.
8. ذهني ليس بالصفاء الذي اعتدت عليه.

9. أشعر باإلرهاق دون سبب.
10. أشعر باليأس من املستقبل.

النتيجة :
والثاني  األول  السؤالني  على  بنعم  أجبت  إذا   -

فربما كنت تعاني من اكتئاب رئيسي. 
من  األقــل  على  سؤالني  على  بنعم  أجبت  إذا   -
األسئلة من 4 حتى 10 فربما كنت تعاني من اكتئاب 

طفيف)ويفضل زيارة الطبيب(.
فاتصل   3 رقــم  السؤال  على  بنعم  أجبت  إذا   -

بطبيبك على الفور.
أما عن أسباب االكتئاب  فأهمها :

مثل  بالحياة:  الكبرى  االنتقالية  الفترات  أثناء   -
سن  إلى  املراهقة  فترة  من  االنتقال  أو  الطالق 

الرشد.
- ضغوط عصبية شديدة.

مصابني  األســرة  من  آخرين  أفــراد  مع  العيش   -
باالكتئاب.

بالقلق  املــصــابــون  األشــخــاص  غالبا  يعاني   -
والوسواس القهري واالضطرابات النفسية األخرى 

من االكتئاب.

- فقدان أو وفاة أحد األحّباء أو املقربني منا.
- مشاكل في العالقات مع اآلخرين.

- ضعف الصحة.
- االعتناء بصحة شخص لفترات طويلة.

- متاعب ومشاكل مادية.
- مشاكل لها عالقة بالعمل.

- نزاعات مازالت عالقة.
- تراكم املشاكل لدرجة ال يستطيع معها الشخص 

أن يتحملها.
هرمون  مستويات  كتدني  فيزيولوجية  عوامل   -

الدرقية )قصور الغدة الدرقية(.
- مشاكل هرمونية يمكن أن تحدث بعد الوالدة أو 

في فترة انقطاع الطمث.
في  كــاإلســراف  الحياة  بنمط  متعلقة  عوامل   -

تناول الكحول أو تعاطي املخدرات.
تتوفر  أن  دون  فجأة  االكتئاب  يظهر  أن  يمكن   -
أية عوامل واضحة وهذا يعرف باالكتئاب الداخلي 

املنشأ.
- هناك دليل على أن لبعض األشخاص ميال جينيا 

لالكتئاب تثيره حادثة أو مجموعة من األحداث.
املعالجة بدون عقاقير 

تعاني  كنت  إذا  الطبيب  مشورة  طلب  املهم  من   -
من اكتئاب متواصل، ومن الضروري أيضا على كل 

ر في االنتحار طلب املساعدة الطبية فورا.
ّ
من فك

بعض  تبحث  أن  لك  املفيد  من  أنــه  تجد  وقــد   -
مع  ربما  أو  طبيبك،  مع  ذهنك  في  العالقة  األمور 
أحد املقربني منك، وغالبا ما يفيد العالج استماع 
أو  شخص حيادي ملشكالتك بدون أن يحكم عليها 

ينتقدها.
بأحد  االستعانة  الطبيب  عليك  يقترح  وقــد   -
حالتك  لدراسة  نفساني  بطبيب  أو  النصح  مي 

ّ
مقد

هذين  بني  التشابك  من  الكثير  هنالك  أن  رغم 
املنهاجني.

فالناصح عادة يميل إلى التركيز على أحاسيسك 
الطبيب  يسعى  حني  في  فهمها،  في  ويساعدك 
للتفكير  السلبية  األنماط  تغيير  إلــى  النفساني 

وتوجيهها في منحنى أكثر إيجابية.
مفيدا  أمرا  الفرقاء  مختلف  من  الدعم  ويعتبر   -
مصدرا  واألصدقاء  العائلة  توفر  أن  يمكن  حيث 
ومع  اليومية،  واملساعدة  والتشجيع  للدعم  حاضرا 
ذلك فليس كل شخص محظوظا لدرجة كافية حتى 

يحظى بالدعم والرعاية في مثل هذه األوقات.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه.

السالم عليكم 

أشعر كأنى غير موجود
ال  كثيرا،  أفكر  سأجن،  أني  أشعر  سنة    25 عمري  أنا 
أي  أحب  أعد  لم  بالحزن،  أشعر   .. تفكيري  في  أتحكم 
شيء ، أشعر بضيق وال أستطيع الخروج من املنزل ألني 
وأخاف  سأجن  أني  شعور  ينتابني  الخروج  أريد  كلما 

في  أني  أشعر  املرتفعة،  األصوات  ومن  الناس  كثرة  من 
حلم وال أشعر بنفسي كأني غير موجود، رأسي تؤملني  
وقبل شهر انتحر صديق لي من ذلك الوقت وأنا في هذه 

الحالة. أتمنى تشخيص حالتي، جزاكم الله خيرا..
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د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

 األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

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

من الرسالة التي أرسلتها التى تذكرين فيها أنك 
تعانني من مشاكل زوجية بسبب عدم وجود تفاهم 
انفعال  سرعة  إلى  يؤدى  مما  زوجك  وبني  بينك 

الزوج وبالتالي أدى الى حدوث ضيق نفسى..
الزواج عالقة إنسانية شرعها  األخت الحائرة 
والسكن  ــودة  واملـ للتراحم  للبشر  تعالى  الله 
ولحفظ النوع وما لم يسدها املحبة فإنها تنقلب 
واملرأة  الرجل  األسرة  لطرفي  وعذاب  شقاء  إلى 

وكذلك األهل واألبناء. 
الزوجة  طاعة  على  تعالى  الله  حث  ولذلك 
وكذلك حافظ  للجنة  طريقا  الله  وجعله  لزوجها 
اإلسالم على حقوق الزوجة وأمر باإلحسان إليها 
الله عليه  الكريم صلى  الله فيها ورسولنا  واتقاء 
»خيركم  القائل  هو  ألنه  نموذج  خير  كان  وسلم 
القائل  وهو  ألهلي«،  خيركم  وأنا  ألهله  خيركم 
»اتقوا الله في النساء«، وقال أيضًا »اتقوا الله في 

الضعيفني املرأة واليتيم«. 
أن  أوال  نعلم  أن  يجب  املشكلة  تلك  وملناقشة 
التوافق  عدم  وراء  األسباب  من  الكثير  هناك 
والرضا في العالقة الزوجية  بني الزوجني منها :

- عدم التفاهم العائلى ووجود الكثير من نقاط 
الخالف تترك بدون نقاش أو محاولة تقارب بني 

اآلراء.
- عدم إنفاق الزوج على أسرته إما بسبب ضيق 
فى  طمعه  أو  الشديد  البخل  بسبب  أو  اليد  ذات 

أموال زوجته.
الزوج  إهانة  )أي  املستمرة  الزوجية  اإلهانة   -

لزوجته( والتجريح. 
بالبساطة  ليست  الزوجية  الحياة  فإن  ولذلك 
التي يتصورها البعض، وليس من السهل الحفاظ 
من  استعدادا  يستلزم  هذا  ألن  سالم  في  عليها 
الطرفني للتجاوز عن الكثير من األمور والتفاهم 
الزوج  وعلى  البعض،  بعضهما  من  واالقتراب 
والزوجة أن يجلسا معا ملحاولة التفاهم فى أمور 
األسرة ومواجهة ما يقابلهم من مشاكل أوال بأول.
 وننصح فى حالتك بالبرنامج العالجى التالى 
استشارى  املهدى  محمد  الدكتور  وضعه  الذى 

الطب النفسى لحل الخالفات الزوجية :

1- محاوالت يقوم بها الطرفان: حني يستشعران 
يجلسان  حياتهما  على  السلبية  املشاعر  زحف 
أيهما  يلقى  أن  دون  ذلك  أسباب  ليتدبرا  سويا 
املسئولية على اآلخر. وهذا الحل ينجح فى حالة 
نضج الطرفني نضجا كافيا، وهو بمثابة مراجعة 
مسارها  إلى  وإعادتها  الزوجية  للعالقة  ذاتية 

الصحيح دون تدخل أطراف خارجية.
أو  األسرتني  أحد  من  ثالث:  طرف  دخــول   -2
أو  زواجــي  عــالج  زواجــيــه،  استشارة  كليهما، 
ضروريا  يصبح  الثالث  الطرف  ودخول  عائلي. 
فى حالة إصرار أو عناد أحد الطرفني أو كليهما، 
جهودا  يستدعى  بما  املشكلة  تفاقم  حالة  وفى 
الزوجية  الحياة  فى  التناغم  الستعادة  خارجية 
من  الطرفني  مواقف  فى  تغييرات  إحــداث  بعد 
خالل إقناع أو ضغط أو ضمانات خارجية تضمن 

عدم انتهاك طرف لحقوق اآلخر.
عموما  فالحياة  الصراع:  حل  مهارات  م 

ُّ
تعل  -3

ال تخلو من أوجه خالف، وحني نفشل فى تجاوز 
صراعات،  إلــى  الوقت  مع  تتحول  الخالفات 
ولهذا نحتاج أن نتعلم مهارات أساسية فى كيفية 
حياتنا  يهدد  ال  حتى  ينشأ  حني  الــصــراع  حل 
خالل  من  تعلم 

ُ
ت املهارات  وهــذه  واستقرارنا، 

قراءات ودورات متخصصة ومبسطة.
بهدف  جديدة  شرطية  ارتباطات  تكوين   -4
في  تغييرات  مثل:  الزوجني:  بني  العالقة  تحسني 

آلخر  مكان  من  ينتقال  كأن  بهما  املحيطة  البيئة 
 - األكبر  العائلة  تدخالت  عن  وبعيدا  راحة  أكثر 
تخفيف الضغوط املادية أو االجتماعية أو ضغوط 
العمل - رحالت زوجية تسمح لهما بقضاء أوقات 
فترة  فى  بها  وسعدا  اعتاداها  كالتى  سعيدة 

الخطوبة.
5- العالقة الثالثية ) الله - الزوج - الزوجة (، 

ئ النفس للتسامح  ف من حدة الصراع وتهيِّ
ِّ
تخف

حتميته  حالة  فــي  الــخــالف  لغة  ترشيد   -6
العبارات  استخدام  بتجنب  وذلك  واستمراره: 

الجارحة أو التهديد أو كشف األسرار الزوجية.
7- تجنب استخدام األبناء كأدوات في الصراع 

للى الذراع أو الضغط على الطرف اآلخر.
ذات  أو  املتحيزة  العائلية  للتدخالت  التنبه   -8
في  الشعورية(  غير  أو  )الشعورية  املصلحة 

االنفصال.
اآلخر  للطرف  واالكتشاف  الرؤية  إعــادة   -9
سابقة  واالتهامات  املسبقة  األحكام  عن  بعيدا 

التجهيز 
فهما  املتبادل،  اللوم  أو  االنتقاد  عن  الكف   -10

يقتالن أى عاطفة جميلة.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه..

السالم عليكم 

السالم عليكم 
أنا متزوجة منذ عشر سنوات وتزوجت عن حب وأنا أدرس وكنت أحلم بدعم زوجي 
فلما تعرفنا كان متفهما في كل شيء ولكن بعد الزواج لم أعد أعرفه. له طرق تجعلني 
أتخذ قرارات خاطئة، وله صفة أنه يريدني أن أوافقه الرأي دائما وال أعترض إما عن 
خطأ أو علي صواب وكلما يبدأ النقاش يبدأ في الصراخ  لكي ال أستطيع أن أناقشه 
وأخافه. لكن لم أستطع أن أتحمل ولوال أطفالي لكنت افترقت عنه فماذا أفعل؟ .. أنا 

اختصرت املشكلة والله قلبي يتألم وضاق صدري يا  دكتور ساعدني أرجوك..

لوال أطفالى لكنت افترقت عنه
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األخ الفاضل :
تنتمى هذه األعراض إلى قائمة أعراض 
القلق النفسى، ومن تلك األعراض يتضح 
القهري،  الوسواس  مرض  من  تعاني  أنك 
فكرية  وســـاوس  ــرض  امل ــذا  ه ويتضمن 
في  املريض  يعاني  وقد  قهرية  وأعــراض 
دون  العرضني  أحــد  من  األحيان  بعض 
اآلخر وهذا ما حدث لك بالفعل ألنك تعاني 
من وساوس دون أفعال قهرية، والوسواس 
القهري هو نوع من التفكير - غير املعقول 
دائما  املريض  يالزم  الذي   - املفيد  وغير 
ويحتل جزءا من الوعي والشعور مع اقتناع 
تكرار  مثل  التفكير  هذا  بسخافة  املريض 
كيف  فى  التفكير  أو  نابية  جمل  ترديد 
بدأت الحياة أو تكرار كلمات كفر فى ذهن 
أغنية  أو  موسيقية  نغمة  تكرار  أو  املريض 
بما  تفكيره  عليه  وتقطع  تالحقه  تظل 
خفيفة  درجة  تحدث  وقد   .. املصاب  يتعب 
من  فترة  إنسان  كل  عند  األفكار  هذه  من 
القهري  الوسواس  ولكن  حياته،  فترات 
وأعماله  الفرد  حياة  فى  ويؤثر  يتدخل 
العمل.  عن  تماما  يعيقه  وقد  االعتيادية 
الوسواس  بمرض  املصابون  واألشخاص 
يخففوا  أن  عليهم  الــعــادة  في  القهري 
عن  القلق  لهم  تسبب  التي  الوساوس  من 
يحسون  قهرية  بأعمال  القيام  طريق 

أعراض  وتسبب  بها  القيام  عليهم  بأن 
الوسواس القهري القلق والتوتر وتستغرق 
قيام  بني  كبير  بشكل  وتحول  طويال  وقتا 
االجتماعية  حياته  في  وتؤثر  بعمله  املرء 
األدوية  وتعتبر  باآلخرين،  عالقاته  في  أو 
مرض  ــاالت  ح عــالج  في  فعالية  األكثر 
إعــادة  مثبطات  هي  القهري  الــوســواس 
سحب السيروتونني االختيارية، وهذه هي 
في  فعالية  أثبتت  التي  الوحيدة  ــة  األدوي
عالج مرض الوسواس القهري حتى اآلن، 
وعادة ما يتم إضافة أدوية أخرى لتحسني 
التأثير الطبي وعالج األعراض املصاحبة 

مثل القلق النفسي. 
استشارة  بــضــرورة  ننصحك  ولذلك   
الوسيلتني  إن  إذ  النفسي،  طبيب  أقــرب 
الوسواس  حاالت  عالج  في  فعالية  األكثر 
ذكرنا  كما  باألدوية  العالج  هي  القهري 
الفعل  ردود  لتغيير  السلوكي  والــعــالج 
املــرضــيــة وذلـــك بــاســتــخــدام وســائــل 
الحجاب  من  التنفس  مثل  االسترخاء 
ج ملا يخيف املرء.  ض املتدرِّ الحاجز والتعرُّ
التدعيمي  العالج  استخدام  يتم  وكذلك 
العالج  من  النوع  هذا  ويساعد  اإلدراكــي 
حتى  تفكيرهم  أنماط  فهم  على  املرضي 
التي  املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا 

تسبب أعراض القلق النفسي.

أنه يؤخذ من  العلم  وقد ذكر بعض أهل 
على  للتغلب  وسائل  ست  األحاديث  هذه 
وساوس الشيطان يمكنك االستفادة منها: 
* أن يقول املرء إذا انتابته هذه الخواطر: 

آمنت بالله ورسوله. 
الرجيم  الشيطان  من  بالله  يستعيذ  أن   *
: ) أعوذ بالله السميع العليم من 

ً
فيقول مثال

الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه(. 
* أن يتفل عن يساره ثالثًا. 

صلى  قال  كما  فيه،  هو  عما  ينتهي  أن   *
وسيلة  وهذه  )ولينته(،  وسلم:  عليه  الله 
الشيطان  مــع  االســتــطــراد  فــإن  ؛  مهمة 
 
ً
اشتعاال نارها  يزيد  الوساوس  هذه  في 

هذه  املسلم  يقطع  أن  والواجب  وضرامًا، 
الخواطر بقدر املستطاع، وأن يشغل ذهنه 

باملفيد النافع. 
الله  يقرأ سورة اإلخالص )قل هو  أن   *
الرحمن،  صفات  ذكــر  فيها  فــإن  أحــد( 
وقراءة  القرآن،  ثلث  تعدل  كانت  ولذلك 
هذه السورة العظيمة وتدبرها كفيل بقطع 

هذه الوساوس. 
وليس  الله  خلق  في  اإلنسان  يتفكر  أن   *
يتفكر في ذات  الله، وال  نعم  كيفيته، وفي 

ًما{. 
ْ
 ِبِه ِعل

َ
الله، قال تعالى:}َوال ُيِحيُطون

السالم عليكم 

بعد التحية
فى  التفكر  بعض  الــواحــد  يعترى  قد 
النفس  وخصوصا  الله  خلقها  التى  األمور 
اإلنسان  يمشى  كيف  مثال  منها  البشرية 
داخلية  اإلرادة  كانت  وملــاذا  يفكر  وكيف 
حركاته؟  ببعض  اإلنسان  يحس  ال  وملاذا 
وغيرها  نفسه  كنه  اإلنسان  يدرك  وهل 
الكثير؟ وإن بدت هذه األسئلة سهلة إال أن 
األوقات  معظم  فى  تالزمنى  أنها  املشكلة 
الواجبات  أداء  بعض  علّى  تفسد  مما 
إجابات  لها  ليس  ألن  وساوس  هيئة  على 
أحس  ألنى  منها  اإلنسان  يتخلص  فكيف 
بل  أحيانا  عقله  يفقد  يكاد  الواحد  أن 
منفصل  بأنى  أشعر  األحيان  بعض  وفى 
عن نفسى بدنيا. فما العالج أفادكم الله؟ 

وجزاكم الله خيرا. 

ما العالج 
أفادكم 
الله ؟
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أ. ندى عادل جمال 
أخصائية نفسية

إعداد:

السالم عليكم 

بالنفس،  الثقة  عدم  من  كثيرا  أعانى  أنا 
ودائما  منى  أحسن  غيري  أرى  دائما  فأنا 
أشعر بالتوهان وعندما أتكلم مع أحد يبدأ 
عقلى يفكر فى أشياء تجعلنى غير مستمع 
ملن أتكلم معه حتى إذا حاولت التركيز معه 
أبعد  فتره  منذ  وأصبحت  بصعوبة،  يكون 
عن الجميع وأفضل الوحدة وال أجد كالما 
أكون  أحد  مع  تكلمت  فإذا  أحد  مع  أحكيه 

أقع  ودائما  متكلم   من  أكثر  مستمعا  
فى مواقف ال أستطيع أن أرد الرد 

فترة  بعد  إال  للموقف  املناسب 
من الزمن ممكن دقيقة وممكن 
بعد أن ينتهى املوقف أقول كان 
والنسيان  كذا  أقــول  أن  يجب 
أصبح شيئا أساسيا فى حياتى 

كبيرة  بطريقة  أنسى 
ن  حا لسر ا و

أى  فـــــى 
شـــــــيء 
ــدم  ــ ــ وع
الــقــدرة 
فـــــــــــى 
مل  لتعا ا

الناس  مع 
ــل  ــج ــخ وال

الــــــدائــــــم 
فى  والرغبة 
عن  التخفى 

عيون الناس.

األخ الفاضل
السالم عليكم ورحمة الله..

ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
وأن  كربك،  يكشف  وأن  همك، 

يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 
أرسلتها  التي  الرسالة  من 
التى تذكر فيها أنك تعاني  من 
وعدم  شيء  أى  فى  السرحان 
الناس  مع  التعامل  فى  القدرة 
فى  والرغبة  الدائم  والخجل 
التخفى عن عيون الناس وعدم 

الثقة بالنفس..
نعم يا سيدى ما تعاني منه هو 
يؤدى  مما  بالنفس  الثقة  عدم 
إلى الخجل االجتماعى ويشعر 
ا بالخجل في بعض 

ّ
أي واحد من

يكون  ــد  ق وهــو  األحــيــان، 
أمرًا طبيعيًا، لكن عندما 
يتجاوز الخجل حده فإنه 
من  الكثير  لــك  سيثير 

املشاكل في الحياة.
فى  يساعد  برنامج  وإليك 
التخلص من الخجل 

:
د 

ِّ
ــد حـ  : أوال 

أسباب شعورك 
ــل.  ــجـ ــخـ ــالـ بـ
سبيل  فــعــلــى 
هل  ــال،  ــثـ املـ
أن  ُيــرعــبــك 
ــقــال شــيء  ي
ــول  ــ مــــــا ح
ــرك؟  ــه ــظ م
بد  ال  تذكر، 
ــود  ــ ــن وج ــ م
وراء  ــب  ــب س
رد  طـــريـــقـــة 

فعلك.
تصّرف   : ثانيا 

في  خجول.  غير  كنت  لو  كما 
كنت  لو  كما  تصّرف  خلوتك 
ــع  ارف بــالــنــفــس،  ثــقــة  تقطر 
وأضف  صدرك،  افتح  رأسك، 
مشيتك  إلى  البخترة  من  نوعًا 
يبدو  وقد  حازم.  بشكل  وتكلم 
لكنك  سخيفا،  ــر  األمـ هـــذا 
سترى النتائج عندما تتصرف 

هكذا في العلن.
انفعاالت  ع 

ُّ
صن

َ
ت : مارس  ثالثا 

تفاعالتك  في  م  والتبسُّ العني 
في  نفسك  أوقع  اآلخرين.  مع 
حول  غرباء  مع  عفوية  دردشة 

الطقس أو قضايا الساعة.
فيك.  األفضل  انظر   : رابعا 
الثقة  لتكريس  الطرق  فأحد 
بالنفس هو التوجه إلى األشياء 
الحسنة في الذات والتقليل من 

تأنيب الذات.
مخاوف  من  ف 

ِّ
خف  : خامسا 

رد فعلك من خالل تصور أسوأ 
قصدت  إذا  يحصل.  قــد  مــا 
تركك  أو  »ال«  لك  وقــال  أحــدًا 
ــرف فـــال تــســهــب في  وانـــصـ
التفكير في هذه الرفض وتبالغ 
ُيرفض  منا   

ٌ
فكل معانيه  في 

بطريقة أو بأخرى.
مراقبة  م 

َّ
وتعل انظر   : سادسا 

األصدقاء أو حتى الغرباء غير 
م 

ُّ
الخجولني، طريقة جيدة لتعل

بعض التلميحات األولية.
تجاه  بإيجابية  اشعر   : سابعا 
نفسك، وال تجعل نفسك تشعر 
ر 

َّ
ع بوقتك. وتذك

ّ
باإلحباط وتمت

تجد  أن  الحقيقي  الهدف  أن 
أنت  مــا  على  يحبك  شخصًا 

عليه.
وحفظك  وهداك  الله  وفقك 

الله من كل مكروه..

ات الناس    أخاف من نظر
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األخت الفاضلة :
السالم عليكم ورحمة الله..

أرسلِتها  الــتــي  الــرســالــة  ــن  م
تعانني  أنــك  فيها  تذكرين  التى 
االكتئاب  من  نوبات  حــدوث  من 
وفـــقـــدان األمــــل والــتــخــطــيــط 
تلك  رجوع  من  وتخشني  لالنتحار 

النوبات.
منه  تعانني  ما  الحزينة  األخت 
هو نوبات اكتئاب مرضى .. ويمكن 
في  االكتئاب  أعراض  أهم  حصر 
صراحة  املريض  يشكو  قد  اآلتي: 
يبدأ   .. يائس  حزين  مكتئب  بأنه 
فقدان   .. الحماس  بفقد  املــرض 
 .. والالمباالة  الفتور  االهتمام.. 
عدم القدرة على مسايرة املجتمع 
ومعايشة الحياة .. عدم اإلحساس 
وتتطور  والطمأنينة،  بالسعادة 
إلى أن ينغمس املريض  األعراض 
أنه  لدرجة  والتهويل  التفكير  في 
 .. باليأس  ويشعر  حياته  يلغي 
فيصبح  دوامته  في  نفسه  يحبس 
االجتماعي  ــع  ــواق ال عــن  بعيدا 
شبح  اسمه  خطير  وهم  في  يعيش 
نظره  في  الدنيا  وتضيق  املــوت 
قد  كذلك   . الحياة  وتستحيل 
ينتاب املكتئب إحساس بالتعاسة 
وتضعف  السارة  غير  واألفكار 
ويصبح  تركيزه  ويصعب  طاقته 
بالواجبات  القيام  يستطيع  ال 
يصاحب  وقد  املعتادة.  واألعمال 
معظم  فــي  اضــطــرابــات  ــك  ذل
الجهاز  خاصة  الجسم  أجهزة 
ــدد  ــغ الــهــضــمــي والـــــدوري وال
واألعصاب، وأيضا قد يضطرب 

النوم. 
استشارة  عليِك  يجب  لذلك   
تتعدد  حيث  النفسي  الطبيب 
االكتئاب،  عالج  ووسائل  طرق 
إلى  بالعقاقير  العالج  فهناك 
النفسية  الوسائل  بعض  جانب 
واالجتماعية التي تساعد مريض 
االكتئاب والطبيب هو من يحدد 

األسلوب األمثل لعالج كل حالة.
املهمة  النصائح  بعض    وإليك 

في عالج االكتئاب:
- التقرب من الله عز وجل عن 

طريق:

الصلوات  على  املحافظة  أ- 
الخمس والنوافل.

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

وأذكر لكم هذه األدعية :
عبدك  ابن  عبدك  إني  )اللهم 
ماض   ، بيدك  ناصيتي  أمتك  ابن 
قضائك،  فــّي  عــدل  حكمك،  في 
سّميت  لك  هو  اسم  بكل  أسألك 
أو  كتابك،  في  أنزلته  أو  نفسك  به 
مته أحدا من خلقك أو استأثرت 

ّ
عل

به في علم الغيب عندك.. أن تجعل 
صدري  ونــور  قلبي،  ربيع  القرآن 

وجالء حزني وذهاب همي(
الهم  من  بك  أعوذ  إني  )اللهم 
والبخل  والكسل  والعجز  والحزن 
وغلبة  ــن  ــدي ال ــع  ــل وض ــنب  ــج وال

الرجال(
الحليم،  العظيم  الله  إال  إله  )ال 
ال إله إال الله رب العرش العظيم، 
ورب  السموات  رب  الله  إال  إله  ال 

األرض ورب العرش الكريم(.
ج- القيام باألعمال الصالحة.

والغل  الحسد  قلبك  من  أخرج   -

والبغضاء والعدواة.
- اشغل نفسك بعمل مفيد وقراءة 

الكتب.
ــه  ــزانـ وأحـ ــي  ــاضـ املـ إنــــس   -
واملــســتــقــبــل وأوهـــامـــه واهــتــم 

بالحاضر فقط.
- انظر إلى من هو دونك واحمد 

الله على كل شيء.
- ازرع في عقلك فكرة أن الحياة 
بالهم  تعكره  فال  قصيرة  الدنيا 

والحزن.
- إذ كان لديك شيء أو عمل عالق 
فانهيه بأسرع وقت واحسمي األمر 
لألمور  اهتمامك  يصبح  حتى 

املستقبلية األخرى أكثر تركيزا.
- اجلسى مع نفسك قليال وابحثى 
القلق  لهذا  املباشرة  األسباب  عن 
وحاولى  والحزن  والهم  والتوتر 
تستطيعى  لم  وإذا  وحــدك  حلها 
استشيرى صديقاتك األكبر منك 
األكبر  الخبرة  ذوات  أخواتك  أو 

في الحياة.

السالم عليكم 

أنا كنت شخصية مرحة 
لي  وكــان  وألعب  أضحك 
وفجأة  كثيرة،  عالقات 
ــا أحــب  صـــرت لــحــالــي م
أكــلــم الـــنـــاس وأهـــرب 
سيئة  حــالــتــي  مــنــهــم، 
على  ــرت  ــ أثـ ــة  ــدرجـ لـ
حياتي ودراستي، أخطط 
عندي  دائــمــا  لالنتحار 
ما  وقــت  جاهزة  خطط 
القادمة  واملـــرة  أريــدهــا 
عارفة أني سأنجح. أنا ما 
أقدر أسيطر على نفسي 
أحاول أكون سعيدة ولكن 
بالناس  اختلطت  إذا 
أقعد  النوبة.  هذه  تأتى 
ــالـــفـــراش أســبــوعــني  بـ
وال  بأكلي  ال  أهتم  ومــا 
في  األمل  أفقد  نظافتي. 
ما  وأخافها  النوبات  تلك 
وبالجامعة  بنفسي،  أثق 
في  نفسي  على  أقــفــل 
أهرب  لساعات  الحمام 
وأكره  الناس  نظرات  من 

التجمعات. 

ال أحب أكلم الناس
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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السالم عليكم 

األخ الفاضل

ــراب  ــط ــن اض خــالــتــك تــعــانــي م
وهو  املرضي  التوهم  يسّمى  نفسي 
العصابية  النفسية  ــراض  األم أحد 
واملفرط  الزائد  باالنشغال  ويتميز 
وهو  والجسمية،  البدنية  بالصحة 
ــز على  ــرك ــن الـــوســـواس امل نـــوع م
شديد  نراه  لذلك  الجسدية  الصحة 
املظاهر  مظهرين،  إلــى  االلتفات 
بمراقبة  ينشغل  فهو  الفيسيولوجية 
شهيق  كل  ويتأمل  الداخلية  حركاته 
إحساس  وكل  قلب  نبضة  وكل  وزفير 
وقد  مبالغ  بشكل  عضلة  أو  بوخزة 
أو  جلده  لون  ليرى  مرآة  معه  يحمل 
وجهه ليسارع الى أقرب عيادة طبية 
يطمئنه  وعندما  يراه  ما  لتشخيص 
يترك  صحته  حسن  على  الطبيب 
بالجهل  يتهمه  وربما  الطبيب  هذا 
ــؤالء  ه ويتميز  ــر،  آخـ طبيب  إلـــى 
الدقيقة  واملتابعة  املرضى باالستماع 
بل  والــنــشــرات  الطبية  لألحاديث 
الطبية  املؤتمرات  يتابعون  وحتى 
حتى يصبح الواحد منهم على دراية 
املؤتمرات  وآخر  األمــراض  بأخطر 

الطبية وأحدث األدوية.
أعراض التوهم املرضي :

ــات  ــراب ــط اض مــن  ــوى  ــك ــش ال  -1
أجــزاء  ــن  م جــزء  أى  ــي  ف جسمية 
 - األمعاء   - املعدة   - كالرأس  الجسم 

القلب.
بشكل  املرضية  الفكرة  ط 

ُّ
تسل  -2

والشعور  باملرض  باإلصابة  وساوس 
بـــاآلالم  الــكــاذب  غــيــر  الحقيقي 
ضعيفًا  جسمه  يجعل  بما  ــاع  واألوج

والنظرة التشاؤمية تجاه الحياة.
فكرة  عليه  تسيطر  عندما   -3
الخوف  شديد  املريض  يبدأ  املرض 
نتيجة  االجتماعية  العالقات  فــي 

الثقة  وعدم  والهم  بالخوف  الشعور 
العمل  في  نتاجه  وتــردي  النفس  في 
والعالقات األسرية واالنشغال بنفسه 
من  االنسحاب  ــى  إل بــه  ــؤدي  ي مما 
العالقات االجتماعية والتمركز حول 
حني  بالسرور  يشعر  أنه  إال  الــذات، 
تعاطفًا  ويبدون  اآلخرين  من  يقترب 
مما  الجسمية  بأعراضه  واهتماما 
يؤدي إلى إشباعه للحاجات االتكالية 
وبالتالي  املسؤوليات  من  والتخلص 

تعزيز تلك األعراض واستمرارها.
4- الشعور بالتعب واآلالم واألوجاع 
التردد  وكثرة  بالصحة  واالنشغال 

على عيادات األطباء.
االكتئابية  األعـــراض  ظــهــور   -5
تــكــون  أن  ــا  هــن ــب  ــج وي والــقــلــق، 
إلى  نتيجة  هي  االكتئابية  األعراض 
للتوهم املرضي  عرض وليست سببًا 

وليست سابقة له.
التوهم املرضي  6- إصرار مريض 
عضوية  طبية  علته  سبب  أن  على 
وليس نفسيا وبذلك ال يتقبل بسهولة 
للمعالجة  يراجع  أن  عليه  أن  فكرة 

النفسية لدى املختصني في ذلك.
الذهني  التركيز  بعدم  الشعور   -7
للوساوس  نتيجة  الــذاكــرة  وضعف 

والهواجس التي تنتابه حول صحته.
نتيجة  الـــنـــوم  ــة  ــل وق األرق   -8
املتعلقة  الهواجس  بتلك  لالنشغال 

بصحته.
عالج التوهم املرضي:

املرضي  بالتوهم  املصابني  أن  بما 
له  ليس  مرضهم  بــأن  يعترفون  ال 
السهولة  من  فليس  عضوي  أســاس 
النفسي،  للعالج  بالتوجه  إقناعهم 
في  استخدمت  التي  العالجات  ومن 

التوهم املرضي:
يسمى  ــا  م الــوهــمــي  ــالج  ــع ال  -1

بالبالسيبو:

محضر  دواء  عن  عبارة  عادة  وهو 
من مواد مثل النشاء سكر الحليب وال 
يحوي عقاقير طبية ويستجيب هؤالء 
يكون  الوهمي عندما  للدواء  املرضى 
على ثقة كبيرة بطبيبه البشري الذي 

يعالجه.
أنه  الــدواء  هذا  سلبيات  من  ولكن 
ض 

ِّ
يخف أنه  أى  مؤقت  مفعوله  دواء 

األعراض لفترة.
2- التحويل:

وهو  النفسي  العالج  في  مهم  وهم 
يتميز  الذي  بالوهم  املريض  إخراج 
جسمه  ومراقبة  ذاته  حول  بالتمركز 
إلى االهتمام بأعمال وأنشطة أخرى 
ورحالت  وبرامج  وترفيهية  رياضية 
أعضاء  على  التركيز  عن  تصرفه 
املبالغة  عــدم  ينبغي  كما  جسمه، 
عندما  والحنان  الشفقة  إظهار  في 
عدم  وكذلك  ــراض  أع من  يتشكى 
القسوة واإلنكار إلى نظرة عادية مثل 
غيره حتى ال يحصل على تدعيم تلك 

األعراض.
3- عمليات تخفيض القلق 

الذي  الصحيح  التنفس  طريق  عن 
إلى  الخارج  من  الهواء  أخذ  في  يبدأ 
البطن ثم الصدر ثم كتم النفس ثم 
إلى  يؤدي  مما  ببطء  النفس  إخراج 

االسترخاء وخفض القلق.
4- العالجات السلوكية املعرفية 

ــق كــشــف الــصــراعــات  ــري ــن ط ع
ومناقشة  املريض  وتبصير  الداخلية 
وهي  السلبية،  واألفكار  االعتقادات 
ودحض  األعــراض  تلك  تسبب  التي 
استبدالها  ثم  السلبية  األفكار  تلك 
بأفكار ومعتقدات إيجابية عن طريق 

الجلسات والواجبات املنزلية.
البرمجة  طريق  عــن  الــعــالج   -5
من  وهــو   N L B العصبية  اللغوية 

الطرق الحديثة.
أهــم  ــو  وهـ ــي  ــن ــدي ال الــعــالج   -6

العالجات:
الجانب  لتقوية  اإلسالمي  املنهج 
التي  الجوانب  أعلى  وهــو  الــروحــي 
واألفكار  املعتقدات  تغيير  على  تؤثر 

السلبية.
1- اإليمان بالله.

الصبر   - الــصــالة  الــعــبــادات:   -2
وجميع العبادات.

3- الذكر
قال  الشافي  هو  فالله  الدعاء:   -4

تعالى }ادعوني أستجب لكم{

التوهم املرضى

ــة  ــد لـــــدّي خــال ــوجـ تـ
تعبانة،  دائــمــا  نفسيتها 
والسبب موت أحد الجيران 
الخبيث،  املـــرض  بسبب 
دائما تفكر، ولديها اآلالم 
فــي الــصــدر وخــصــوصــا 
لها  وتجيء  الصدر  أسفل 
النوم  وقت  دائما  الحالة 
التفكير  ويكون  خصوصا 
لها  وتــحــدث  جــدًا،  سيئا 
أحالم مزعجة بسبب هذا 
الشي. ذهبت إلى الطبيب 
وأخــــــــذت فـــحـــوصـــات 
أى  عــنــدهــا  يظهر  ولـــم 
لله.  والحمد  أبــدا  مــرض 
تنصحوننا  منكم  ــاء   رج
بالنصائح والعالج املناسب 

ولكم ألف شكر.

د. محمد القاضى 
أخصائى نفسى

إعداد:
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األخ الفاضل
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 من الواضح أن ابنتك تعيش مرحلة الطفولة وفيها يحدث الكثير 
ويبتكرون  القصص  بعض  األطفال  بعض  يخترع  وقد  الخياالت  من 
بعض املواقف وقد يخترعون بعض الشخصيات الخيالية ويمزجونها 

بالواقع  وما نسميه األشخاص الوهميني أو الصديق الوهمي، 
والصديق الوهمي يمكن أن يكون شخصية حقيقية يعرفها طفلك 
قصص  من  عــادة  مأخوذة  شهيرة  شخصية  أو  بها،  معجب  وهو 

األطفال، أو يكون شخصية وهمية صنعها خيال طفلك.
أو  ديناصورًا،  أو  حيوانًا،  الوهمي  الصديق  يكون  أن  املمكن  فمن 
شخصية كارتونية، أو شخصًا بوظيفة معينة مثل  طبيب، أو مدرس 

أو صديق من املدرسة.
مختلف  في  الصديق  يأتي  أن  ويمكن  هنا،  كثيرة  االحتماالت 

األشكال واألحجام، فعالم الطفل مليء بالخيال.
مع  يعيش  أن  يمكن  أو  ويذهب،  يأتي  أن  للصديق  يمكن  فأحيانًا 

ر بعض األطفال لغة سرية خاصة مع هذا الصديق. طفلك. وقد يطوِّ
يختفي  وقد  مقدمات،  بال  فجأة  الوهمي  الصديق  يظهر  وعادة 
أصدقاءهم  يتركون  األطفال  ومعظم  ــذار.  إن سابق  بــدون  كذلك 
أن  إلى  تشير  الدراسات  بعض  ولكن  سنوات،   5 سن  قبل  الوهميني 
هذا الصديق يمكن أن يبقى في بعض األحيان ويبدأ معظم األطفال 
التظاهر  مهارات  بتطوير  وعامني  عام  بني  أعمارهم  تتراوح  الذين 
من  تمكنهم  الخاصية  فهذه  الودية،  التواصل  ولغة  ل(  )التخيُّ
عرض تجربتهم بطريقة ذات مغزى لهم ومعبرة، مثل تنفيذ بعض 
ل بعض املسؤوليات، وتبادل األدوار مثل أخذ دور أحد  األعمال، وتحمُّ
الوالدين، أو أن يصبح مدرسا أو أن يأخذ دور البطل أو الشرير. ومن 
التخطيط،  خالل  من  الطفل  تفكير  ينمو  والخيال  التظاهر  خالل 

والتفاوض وحل املشاكل.
أصدقاء  ن  ليكوِّ الطفل  ز 

ِّ
تحف التي  األسباب  من  العديد  وهناك 

كّونه  فهو  تمامًا،  واقعي  الصديق  هذا  طفلك،  نظر  وهميني.ففي 
بخياله وحده، وللصديق اسم وشخصية تجعله صديقًا خاصًا جدًا 

لطفلك. واألصدقاء الوهميون يساعدون بعض األطفال في التعامل 
أو في اكتساب مهارة جديدة. في حني أن  التغييرات في الحياة  مع 

بعض األطفال يعتبرون األصدقاء الوهميني مجرد متعة ولعبة.
وصديق طفلك الوهمي يمكن، خياليا، أن: 

- يستمع ويقدم الدعم لطفلك 
- يلعب مع طفلك 

- مفضل وخاص بطفلك 
- يفعل األشياء التي ال يستطيع طفلك أن يفعلها 

ومعظم الدراسات التي أجريت أخيرًا أشارت إلى أن وجود صديق 
وهمي يسمح للطفل بأن يكون أكثر ابتكارًا ويتعلم مهارات اجتماعية 

ويتفاعل مع اآلخرين.
ولكن كما هو الحال في معظم األشياء على الرغم من العديد من 
الجوانب اإليجابية ملثل هذا الصديق هنالك أيضًا بعض السلبيات 

التي قد تواجه اآلباء واألمهات في »الصديق الجديد«. 
القلق  وهمي  صديق  ــود  وج يستدعي  ال  الــحــاالت،  معظم  فــي 
من  طفلك  يتمكن  الوهمي،  الصديق  خالل  فمن  ــالق.  اإلط على 
أو لها بأن يكون أكثر ثقة  له  التي تسمح  تطوير املهارات الضرورية 
يكون  أن  منها  متعددة  الصديق  هذا  مثل  وجود  وفوائد  واجتماعيًا. 

قًا ومبدعًا.
ّ

طفلك خال
وكوالدين، نحن بحاجة للمراقبة عن كثب، وينصح معظم الخبراء 
بأال نتدخل أو نقلق إال إذا أصبح الصديق الوهمي مصدرًا لإلزعاج. 
فمن األفضل ترك الخيار لطفلك متى يتخلي عن صديقه الوهمي، 
الوهمي عالمة ألمر  الصديق  يكون  كّونه وحده. وفي األغلب ال  ألنه 

أكبر أو مرض آخر إال في حاالت قليلة جدًا.
إذا كنت قلقًا بشأن صديق طفلك الوهمي، فال تتردد في استشارة 
أو  قاسيًا  أصبح  الصديق  هذا  أن  ترى  كنت  إذا  خصوصًا  الطبيب، 

خبيثًا. وتذكر دائمًا أن ما يزيد عن حده ينقلب إلي ضده.

السالم عليكم 

واسع جدًا ممكن  ٤ سنوات وخيالها  بنتى عندها  أنا  أستشير حضرتك فى شيء،  لو تكرمت كنت عايز  دكتور.. 
تخترع قصصا كثيره ليس لها أساس زى مثال تتكلم على موقف حصل بينها وبني زميلتها أو املدرسة فى الحضانة 
على الرغم من أنها لسه مادخلتش الحضانة وده نابع من كالم أوالد عمها عن اللى بيحصل معاهم فى الحضانة 
الكرتونية، وأحيانا نتكلم مع األلعاب  ومرتبطه بالتليفزيون جدًا لدرجة أن كالمها أصبح زى كالم الشخصيات 

 إيه؟.. برجاء الرد ربنا يجزيك خير..
ّ
وكأنهم أصدقاء لها،  فأنا عايز أعرف ده خطر وال حاجة كويسة وال

ابنتى تعيش فى الخيال
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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أ. مختار عبد الغنى
أخصائى اجتماعى

إعداد:

السالم عليكم 

عـــمـــي يـــعـــانـــي مــن 
ــوم  ــن ــي ال ــة فـ ــوب ــع ص
في  يرتاح  ال  نــام  وإذا 
ينام  أنه  ما يعني  النوم 
وكأنه  ر 

ِّ
ويشخ جسديا 

عقله  أن  واملشكلة  نايم 
هذا  العمل  في  يستمر 
ــد له  ــري ــا أتــعــبــه ون م
هذه  إن  وللعلم  العالج، 
 15 من  لديه  األعراض 
بالرقية  وتعالج  سنة، 
مع الشيوخ وأيضا ذهب 
إلى الدكتور عدة مرات 
منومة  أقــراصــا  ــذ  وأخ
بفائدة  تأتي  أن  بدون 
بارك  أرشدوني  تذكر.. 

الله فيكم..

األخ الفاضل :
السالم عليكم ورحمة الله..

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

يحبه ويرضاه. 
التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
تذكر فيها أن عمك يعانى من األرق 
النوم منذ فترات طويلة وتسأل  فى 

عن العالج.
تعالى  الله  يقول  الفاضل  األخ 
منه{   

ً
أمنه النعاس  يغشيكم  }إذ 

تعالى  الله  من  أمن  فالنوم  إذًا   ..
نعمه  يفقد  من  فإن  ولذلك  للبشر 
النوم املنتظم يعانى من الكثير من 

التوترات النفسية.
من  النوم  عدم  أو  األرق  ومشكلة 
منا  الكثير  على  تمر  التي  املشاكل 
الحياة  من  املختلفة  املراحل  فى 
عدم  من  اإلنــســان  يعانى  فقد   …
اآلالم  بعض  لوجود  نتيجة  النوم 
واملغص  الصداع  مثل  الجسمانية 
وجود  بسبب  أو  واملـــراري  الكلوي 
الكحة  أو  التنفس  ــى  ف صــعــوبــة 
للتعرض  نتيجة  أو   … الــشــديــدة 
التي  واإلصابات  الحوادث  لبعض 
تؤثر على الجسم وما يصاحب ذلك 
البعض  يعانى  وقــد   … اآلالم  من 
بسبب  الــنــوم  ــدم  ع أو  األرق  مــن 
االجتماعية  املشاكل  بعض  وجــود 
وقت  فى  األرق  ويحدث  حياته.  فى 
ويميل  الــحــيــاة  ــأة  وطـ فيه  تــزيــد 
األرق إلى أن يكون أكثر شيوعًا بني 
املضطربني  واألشــخــاص  النساء 

مناسبة  غير  مواقف  فى  أو  نفسيًا 
وعندما   … واقتصاديًا  اجتماعيًا 
تؤدى  قد  فإنها  األرق  نوبات  تتكرر 
وانشغال  النوم  عدم  من  خوف  إلى 
انتشارًا  الشكاوى  وأكثر  بتبعاته 
من  الشكوى  هي  األرق  مصابي  بني 
يليها  النوم،  فى  الدخول  صعوبة 
صعوبة االستمرار فى النوم وبعدها 
ذلك  ــع  وم  … املبكر  االستيقاظ 
من  املريض  يشكو  ما  ــادة  ع فإنه 
الشكاوى.  تلك  من  واحدة  من  أكثر 
أنفسهم  األرق  مــرضــى  ويــصــف 
بأنهم  الــنــوم  ــت  وق يحني  عندما 
واالنشغال  والقلق  بالتوتر  يشعرون 
أو االكتئاب وكأن أفكارهم تتسابق، 
حول  أفكارهم  يجترون  ما  وكثيرًا 
من  كافية  كمية  على  حصولهم 
خاصة  مشاكل  وجود  وحول  النوم 
وحتى   … الصحي  وضعهم  حول  أو 
كثيرًا  الصباح  وفى   … املوت  حول 
بالتعب  إحساسهم  من  يشكون  ما 

الجسمي والعقلي..
وتعتمد الخطوات األولى فى عالج 
األرق على الفحص الطبي والنفسي 
الطبيب  باستشارة  أنصح  لذلك 
حالة  كــل  فــى  الــعــالج  يتجه  حيث 

حسب السبب األساسي لألرق:
بعض  ــع  م النفسي  ــالج  ــع ال  -1
حــاالت  فــى  خاصة   .. املطمئنات  
هذه  استعمال  ويستحسن  القلق 
العقاقير ملدة ال تزيد عن 6 أسابيع 

حتى ال يتعود املريض على العقار.
بسبب  ثانويًا  األرق  كــان  إذا   -2

ــي فــإن  ــدان ــراب وج ــط ــود اض وجـ
الـــعـــالج األمـــثـــل هـــو اســتــخــدام 
يتم  وال  االكـــتـــئـــاب  مـــضـــادات 
العقاقير  استعمال  اللجوء  إلــى 
استدعت  إذا  إال  املنومة  الطبية 
تحت  ــك  ذل ويــكــون  ذلــك.  الحالة 
ألن  متخصص  طبيب  ــراف  ــ إش
املنومات  استخدام  فى  ــراف  اإلس

يؤدى إلى اإلدمان.
نفسيا  سببا  نــجــد  ال  وعــنــدمــا 
فإننا  ــألرق  ل عقليًا  اضطرابًا  أو 
الصحى  بالنوم  يسمى  ما  نستخدم 
ويمكن  الجميع  به  ننصح  ما  وهــو 

تلخيصه باآلتي:
كي  لنومك  معينًا  موعدًا  ضع   -1
يتكيف جسمك وعقلك عليه .. وحاول 
النوم فى وقت محدد تقريبًا كل ليلة.

بالتمارين  الــقــيــام  حـــاول   -2
الرياضية التي ترهق جسمك وذلك 

قبل عدة ساعات من موعد نومك.
3- تناول وجبة خفيفة من الطعام 
الــوجــبــات  تسبب  إذ  ــاء  ــس امل ــى  ف
من  الكثير  لدى  انزعاجًا  الكبيرة 
ذلك  ويسبب  تناولها  بعد  الناس 
بعد  خصوصا  الــنــوم  فــى  صعوبة 
الكثير  تحتوى  التي  األطعمة  تناول 

من التوابل.
معينة  عــادة  هناك  كانت  إذا   -4
فاستعملها  النوم  على  تساعدك 
قراءة  أن  يجدون  الناس  فبعض   …
كتاب غير مسٍل أو مشاهدة برنامج 
كوب  شــرب  أو  ــادئ  ه تليفزيوني 
على  يساعدهم  الساخن  اللنب  من 

النوم.
5- عندما ترقد فى السرير وترى 
مــددا  الــنــوم  على  ــادر  ق غير  أنــك 
على  واجــلــس  منه  انهض  طويلة 
كرسي وحاول أن تقرأ أو أن تشاهد 
وليس  هادئًا  تليفزيونيا  برنامج 

برنامجًا مليئًا باإلثارة والحركة.
6- حاول أن تنظم جو الحجرة … 
أكثر  دافئة  غرفة  فى  تنم  ال  ولذلك 
جافًا  الجو  كان  وإذا   .. الــالزم  من 
الجو  يرطب  جهاز  أى  وضع  فحاول 
جفاف  إلى  يؤدى  الجو  جفاف  ألن 
اإلزعــاج  لك  يسبب  وذلــك  الحلق 

والصعوبة فى النوم.

يعانى من صعوبة فى النوم
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األب الفاضل :
السالم عليكم ورحمة الله

من الواضح أن ابنك يعانى من حالة من حاالت 
االضطراب الوجدانى، حيث كان يعانى فى بداية 
املرض من القلق والتوتر واالندفاع ثم أعقب ذلك 
نوبة من االنطواء والعزلة والخمول مع كثرة النوم 
املرضية  الحالة  بسبب  تحدث  األعــراض  وهذه 

وليست بسبب تناول العالج النفسى.
لها  النفسية  األدوية  أن  سيدي  تعلم  أن  ويجب 

طابع خاص حيث إنها تحتاج إلى وقت وصبر حتى 
تأتي بالشفاء بل إن الطبيب نفسه يحتاج إلى وقت 
التي  العالجية  للجرعة  نهائيا  تصورا  يضع  حتى 
تناسب حالة املريض النفسية والعضوية، ومما ال 
شك فيه أن هناك بعض األعراض الجانبية التي 
االستمرار  بشرط  تختفي  ما  سرعان  التي  تظهر 
على املتابعة مع الطبيب املعالج وإخباره فورا بأي 
تطورات تحدث مع العالج حتى يستطيع التدخل 
إذا  أو  الجانبية  األعــراض  اشتدت  إذا  مباشرة 

لم يحدث تحسن في الحالة املرضية . وليس من 
الصواب أبدا أن يتم إيقاف الدواء بأى حال ما لم 
استبدال  يستطيع  فالطبيب  ذلك،  الطبيب  يقرر 
على  تساعد  أخرى  أنواع  إضافة  أو  الدواء  نوعية 
عدم ظهور األعراض الجانبية للدواء األساسى ، 

إلى أن يصل املريض إلى أفضل حاالته.

السالم عليكم 

من  نفسي  مرض  من  يعاني  إنه  حيث  ابني،  معاناة  في  تتلخص  مشكلتي 
إلى  التجأنا  ثم  ومن  الشرعية،  الرقية  طريق  عن  أوال  عولج  سنتني،  حوالي 
الطب النفسي وبدأ بتناول العقاقير. أثناء العالج اشتدت حالته سوءا وأصبح 
عدوانيا وكثير الكالم وقليل النوم ويشكل خطورة على نفسه واملحيطني به، 
آخر.  طبيب  مع  العالج  أعدنا  أشهر   3 فترة  وبعد  العقاقير  هذه  عن  توقفنا 
ال  البيت  في  معتكفا  وأصبح  تغيرت  يد الطبيب  على  ابني  حالة  أن  الغريب 

يتكلم وال يزعج أحدا وال يوجد لديه أي طموح وحزين وترك الجامعة ومن 
جراء تناول العقاقير أصبح يقضي أغلب وقته في النوم. املشكلة التي يعاني 
األدوية ال  يتناول هذه  أنه عندما  السابقة هي  إلى مشاكله  إضافة  اآلن  منها 
يستطيع النطق والحديث بطالقة ويكون وضع اللسان ملتصقا في أعلى الفم 

ومن جراء ذلك ترك العالج. 
سؤالي ما هي مضاعفات هذه األدوية، وهل لها تأثير سلبي؟ 

  إيجابيات الدواء أهم 
وأكبر من مضاعفاته


