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األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

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

أنك  فيها  تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
تعانني من مرض الصرع وأن حالتك مستقرة والحمد لله 
والعالقات  الزواج  استطاعتك  عن  وتسألني  العالج  مع 
بنفس  القادمة  الذرية  إصابة  ومدى  والحمل  الزوجية 

املرض
من  تحدث  عصبية  حالة  هو  الصرع  السائلة..  األخت 
وقت آلخر اختالال وقتيا في النشاط الكهربائي الطبيعي 
للمخ . وينشأ النشاط الكهربائي الطبيعي للمخ من مرور 
ماليني الشحنات الكهربائية البسيطة من بني الخاليا 
أجزاء  جميع  إلى  انتشارها  وأثناء  املخ  في  العصبية 
الجسم ، وهذا النمط الطبيعي من النشاط الكهربائي 
كهربائية  شحنات  انطالق  بسبب  يختل  أن  املمكن  من 
تأثير  من  ــوى  أق كهربائي  تأثير  لها  متقطعة  ــاذة  ش
على  تأثير  الشحنات  لهذه  ويكون   . العادية  الشحنات 
قصيرة  ملدة  وأحاسيسه  جسمه  وحركة  اإلنسان  وعى 
تشنجات  سمى 

ُ
ت الفيزيائية  رات  التغيُّ وهذه  الزمن  من 

»باالضطراب  أحيانا  الصرع  يسمى  ولذلك  صرعية، 
الكهربائي  النشاط  من  نوبات  تحدث  وقد   . التشنجي« 
غير الطبيعي في منطقة محددة من املخ وتسمى النوبة 
الصرعية  النوبة  أو  الجزئية  الصرعية  بالنوبة  حينئذ 
النوعية . وأحيانا يحدث اختالل كهربائي بجميع خاليا 
العامة  الصرعية  بالنوبة  يسمى  ما  يحدث  وهنا  املخ 
بعد  إال  للمخ  الطبيعي  النشاط  يرجع  وال   . الكبرى  أو 
أن  املمكن  ومن   . الطبيعي  الكهربائي  النشاط  استقرار 
تكون العوامل التي تؤدى إلى مرض الصرع موجودة منذ 
حدوث  بسبب  متأخرة  سن  في  تحدث  قد  أو   ، الــوالدة 
في  طبيعية  غير  تركيبات  حدوث  أو  عدوى  أو  إصابات 
أخرى  ألسباب  أو  السامة  املواد  لبعض  التعرض  أو  املخ 

غير معروفة حاليًا . 
الشديدة  اإلصابات  أو  األمراض  من  العديد  وهناك 
التي تؤثر على املخ لدرجة إحداث نوبة تشنجيه واحدة . 
وعندما تستمر نوبات التشنج بدون وجود سبب عضوي 
ظاهر أو عندما يكون تأثير املرض الذي أدى إلى التشنج 

ال يمكن إصالحه فهنا نطلق على املرض اسم الصرع .
أما عن السؤال عن إمكانية زواج مرضى الصرع، فإذا 

صحية  حالة  وفي  كامل  استقرار  حالة  في  املريض  كان 
الحقوق  جميع  وله  العطاء  على  قادرًا  يكون  فإنه  جيدة 
والــزواج   العمل  حق  من  العاديون  األفــراد  ينالها  التي 
وأن  طويلة  مدة  مستقرة  حالته  تكون  أن  بشرط  لكن 
يكون مستمرًا في العالج الوقائي إذا تطلب األمر ذلك، 

ولذلك فإن شروط الزواج تكون كاآلتي :
ذلك  معرفة  ويمكن  الصحية  الحالة  استقرار   :  

ً
أوال

بعدم حدوث نوبات مدة أكثر من 6 أشهر.
ثانيًا : املقدرة على الخدمة األسرية بحيث يكون إنسانًا 
املعيشة  وتكاليف  أعباء  ل  وتحمُّ أسرة  تكوين  على  قادرًا 

فيما بعد .
ثالثًا : املصارحة باملرض مع الزوج وأهله بحيث يكون 
مساعدة  يستطيعوا  وحتى  املرض  بمشكلة  علم  لديهم 

املريضة فـي املستقبـل إذا حدثت أي نوبات.
أما عن تأثير املرض على الذرية فنذكر املالحظات 

الطبية التالية:
 . وراثية  أسباب  عن  الصرع  مرض  ينشأ  ما  نــادًرا   •
أنماط  فيها  ترتبط  التي  القليلة  الحاالت  بعض  وهناك 
معينة من املوجات الكهربائية للمخ بنوع معني من نوبات 

الصرع التي تعتبر وراثية .
• وإذا كان أحد الوالدين مصاًبا بهذا الصرع الوراثي، 
تقريًبا  هي  الصرع  ملرض  الطفل  ض  تعرُّ إمكانية  فإن 
ال  وأمهات  آلباء  يولدون  الذين  األطفال  )نسبة   ،  %10
يعانون من مرض الصرع ويصابون بهذا املرض هي من 

.)%2 -1
• ولذلك فإذا كنِت تعانني من الصرع، فإننا نقترح أن 
يتم إجراء فحص وراثي بواسطة طبيبك املعالج ملعرفة 

مدى احتمال إصابة طفلك بهذا املرض فى املستقبل.
الصرع  مــن  يعاني  الــوالــديــن  كــال  ــان  ك إذا  ــا  أم  •
حيث  لألطفال  بالنسبة  تــزداد  النسبة  فإن  الوراثي، 
املفيد  ومن   .4  :  1 هى  باملرض  اإلصابة  إمكانية  تصبح 
النوع  هذا  ورث  قد  الطفل  كان  إذا  حتى  أنه  نالحظ  أن 
من الصرع، فإن إمكانية التحكم فيه بنجاح باستخدام 
األدوية كبيرة. ويجب أن نعلم أن الصرع ال يعوق التطور 

الطبيعي للشخصية والذكاء.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه..

أنا فتاة عزباء، أبلغ من العمر28 سنة، 
ملتزمة بواجباتي الدينية والحمد لله 
وحاصلة على شهادة جامعية من حوالي 

5 سنوات .
أما بعد؛ سيدي الكريم أريد أن أشرح 
بالجواب  ي 

ّ
ملــد واضــح  بشكل  مشكلتي 

مصابة  أنــي  اكتشفت  حيث  الشافي، 
سنوات  عــدة  حــوالــي  منذ  بــالــصــرع 
ففي  صرعية،  نوبة  لي  حصلت  عندما 
البداية لم أعرها اهتماما حيث ظننت 
نفس  تكررت  أنها   

ّ
إال إرهاق  مجرد  أنها 

بنفس  مرفوقة  أشهر  عدة  بعد  الحالة 
األعراض مثل اإلغماء التام، تصلب في 
هذا  كاملة،  صرعية  نوبة   ... األعضاء 
الطبيب،  إلى  أذهــب  أن  إلى  دعاني  ما 
وبــعــد الــفــحــص الــدقــيــق تــبــّن أنــي 
شديدة  حّمة  وسببه  بالصرع  مصابة 
تعرضت لها عندما كنت أبلغ من العمر 
دواء  الطبيب  لي  فوصف  عدة  أشهر 
واآلن  بانتظام،  أتناوله  وأنــا  ديباكن 
لم  حيث  لله  والحمد  جيدة  حالتي 
الدواء  تناولي  منذ  كاملة  بنوبة  صب 

ُ
أ

من  الخفيفة  الرعشات  بعض  ســوى 
حن آلخر كما أني أحّس بأني أتماثل 

للعالج تدريجيا والحمد لله .
يمكنني  هل  الكريم؛  سيدي  سؤالي 
الزوجية  حياتي  ومــمــارســة  ــزواج  الـ
كل  ــض  أرفـ ألنـــي  طبيعية؟  بصفة 
أي  على  معتمدة  لخطبتي  تقدم  من 
رّدة  مــن  خائفة  أنــي  حــن  فــي  حجة 
املقابل ونظرة مجتمعاتنا  الطرف  فعل 
خائفة  أنــي  كما  بــالــذات،  املــرض  لهذا 
حالة  في  نفسية  أزمة  في  وقوعي  من 
الجواب بالرفض، ومن هذا املنطلق أرجو 
شاٍف  بجواب  ي 

ّ
ومــد النصيحة  تقديم 

اآلخر،  للطرف  اعتماده  يمكنني  وواٍف 
فأنا أريد الصراحة منذ البداية .

كما أريد أن أسأل هل يمكنني الزواج 
بصفة  الــزوجــيــة  حياتي  ومــمــارســة 
طبيعية؟ هل يمكنني الحمل مع العلم 
وهل  منتظمة؟  الشهرية  دورتــي  أن 
بهذا  أطفالي  أحد  يصاب  أن  املمكن  من 
بسبب  ليس  بأنه  التذكير  مع  املــرض 

وراثي إنما من مخلفات مرض سابق .
وفي الختام أرجو الّرد ألني في حيرة 

من أمري مع جزيل الشكر والسالم..

السالم عليكم 

 هل من املمكن أن يصاب 
أطفالى بهذا املرض؟

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى
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األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

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

من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها أنك 
تعانني من الشعور بالغيرة الشديدة التى تؤثر على 
لدرجة  خطيبك  خصوصا  اآلخرين  مع  عالقاتك 

أنك تشعرين بالحزن والضيق والخوف والضياع.
طبيعية  عاطفة  هي  الغيرة  الحائرة..  االبنة 
الذي  والــفــرد  املجتمعات،  معظم  في  ومقبولة 
والغيرة  وغريبا،  شاذا  يعتبر  للغيرة  فقدانا  يبدي 
على  دليل  أنها  على  لها  ُينظر  ما  عادة  املتبادلة 

العالقة الصحية .
مرضية  تصبح  الغيرة  أن  األبحاث  بّينت  وقد 
وتمنع  الصحية  الــعــالقــة  مــع  تــتــداخــل  عندما 
الشخص من األداء الناجح والجيد وتدمر الزواج 
شكل  على  عنف  إلى  تؤدي  وقد  والحياة  والبيوت 
ألفاظ قاسية ونابية وعنف جسدي وحصار طويل 

من االرتياب والشك .
انتشار  مدى  عن  وإحصائيات  بيانات  يوجد  وال 
هذه الظاهرة بني عامة الناس ، وهي أكثر شيوعًا 

عند الرجال من النساء ، وتبني الدراسات أن نسبة 
 )1:2( هي  بالنساء  مقارنة  الرجال  في  حدوثها 
وغالبًا ما ينكر الرجال أي إحساس بالغيرة ولكن 
املرضية  الغيرة  تحدث  وقد   . بذلك  تقر  ــرأة  امل
كعرض منفصل أو تحدث ثانوية لبعض األمراض 

النفسية والعضوية .
في  تساعد  التي  للعوامل  عــرض  يلي  وفيما 

حدوثها:
من  مع  عالقتك  حول  باألمان  الشعور  عدم   •
الغيرة  إلى  يؤدي  ما  غالبا  عليه  واعتمادك  تحب 

املرضية.
• الخبرات السابقة والعالقات غير الشرعية مع 

الجنس اآلخر تولد الشك وعدم الثقة .
• تساعد الظروف االجتماعية املحيطة بحدوث 
أفراد  بعض  يتدخل  بأن  وذلــك  املرضية  الغيرة 
حياة  في  األصــدقــاء  أو  األقـــارب  ــواء  س املجتمع 
الزوجني  أحد  حول  الشكوك  ويثيرون  الزوجني 

فيشك الطرف اآلخر .
• أما األمراض النفسية التي تساعد في حدوث 

الغيرة املرضية فهي :
والذهان   ، املزاج  اضطرابات   ، العقلي  الفصام 
الشخصية  وخصوصًا  الشخصية  واضطرابات 

االرتيابية .
ويكون العالج دائما عن طريق العالج النفسى 

الذى  يهتم بالنقاط التالية:
غيرتك  ــل  وأص ــذور  ج استكشف   -
وذلك بتفحص السلوكيات السابقة 
التي  وخــبــراتــك  ــات  ــاه ــج واالت
إلى شعورك بعدم األمان  أدت 

وعدم الثقة بنفسك.
ما  تــعــرفــى  أن  عليك   -
الغيرة  ــذه  ه يثير  الـــذي 
تعملي  أن  تستطيعني  لكي 
بتشجيع  ذلك  خالل  من 
يتصرف  ــأن  ب الــشــريــك 
تقليل  في  تساعد  بطريقة 

الغيرة .
وذلك  املعرفي  العالج   -
على  املـــريـــض  بتشجيع 
االفتراضات  على  التعرف 
م 

ُّ
وتعل التفكير  في   الخاطئة 

عليها  للسيطرة  استراتيجية 
وكذلك السيطرة على عواطفه .

السالم عليكم 

أروع  على  خيرا  الله  جزاكم 
إذا  املساعدة  وتقديم  لالستفادة 
عاما   25 عمري  أنا  ذلــك...  أمكن 
العمر  بنفس  شاب  من  مخطوبة 
يحبني كثيرا ويخلص لي بصدق 
حتى  يستطيع  مــا  لــي  ويــقــدم 
هي  مشكلتي  ولكن  سعيدة،  أبقى 
أعتبرها  التي  الكبيرة  الغيرة 
نفسي  ر  أغيِّ أن  أحــاول  مرضية. 
ال أستطيع، وهو يقف إلى جانبي 
غيرتي  بدأت  ولكن  ويستوعبني 
وأنا  باالنفصال،  عالقتنا  تهدد 
أنا  لم  أفهم  وال  ليلة  كل  أبكي 
هكذا، أريد جوابا يريحني... أريد 
ملشكلتي  وحــال  حالتي  أفهم  أن 
وتفقدني  ترهقني  بــدأت  التي 
من  أغــار  بحياتي.  شخص  أغلى 
كل شيء، فنانة على التلفاز، امرأة 
أصدقائه  بالطريق،  صادفناها 

خاالته  بنات  حتى  بالجامعة 
مثل  يــعــتــبــرهــن  الـــالئـــي 

منهن  أغار  البنات  أخواته 
وأبــكــي فــي حــال ذهب 

ــاذا  إلــيــهــن. ال أفــهــم م
خطيبي  معي،  يحدث 
وأحاول  الطب  يدرس 
غير  بطريقة  معه 
يكمل  أال  ــرة  ــاش ــب م
الطب  فــي  مـــشـــواره 

أجــمــل  ــه  ــل أه أن  مـــع 
نجاحه  لديهم  نجاح 

يتخصص  وأن  وتخرجه 
ــه  ــم أدع أن  بــــدل  وأنـــــا 

أبكي  يجعلني  داخلي  شعور 
وخائفة.  وضــائــعــة  وحــزيــنــة 

الله  وجزاكم  السريع  الرد  أرجو 
خيرا.. 

أغار من كل شىء
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األخت الفاضلة 
السالم عليكم ورحمة الله..

أنك  فيها  تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
واإلحساس  والضيق  بالحزن  الشعور  من  تعانني 

باملوت وكثرة البكاء خصوصا بعد الحمل .
بعد  ما  اكتئاب  هو  منه  تعانني  ما  سيدتى  حقا 
الثالث  اليوم  في  أحيانا  الحالة  هذه  وتبدأ  الوالدة، 
يوما.   14 إلى   10 من  تستمر  أن  ويمكن  الوالدة،  بعد 
الشعور  سبب،  دون  بالبكاء  الفترة  هــذه  وتمتاز 
كآبة  وتصيب  واإلحباط.  بالحزن  والشعور  بالضيق، 
ما بعد الوالدة النساء عشوائيًا، وال ترتبط بشخصية 
الحالة  بهذه  ُيصنب  أن  يمكن  النساء  أنواع  فكل  األم. 
متوفرة  املساعدة  أن  الكثيرات  تعرف  وال  الشائعة، 

لهن.
فهو  الرضيع  الطفل  لكآبة  املحتمل  السبب  أمــا 
التي  البروجستروِن  مستويات  في  السريع  الهبوط 
وينخفض  ــِوالدة.  ال بعد  امــرأِة  كل  جسِم  في  حدث 

َ
ت

مستوى البروجسترون من 40 مرة كحده األعلى أثناء 
ال  منخفض  مستوى  إلى  املنتظمة  الحيضية  الدورة 
يكاد يظهر في فحص الدم. وهذا التغييِر املثير يمكن 

أن يسبب تأثيرا كبيرا على عواطف األم الجديدة.
األمهات  كل  من  باملائة   80 إلى   50 حوالي  وتعاني 
و 

َ
أ األول  طفلهن  أنجنب  اللواتي  )ســواء  الجديدات 

من  وبالرغم  للوالدة.  املصاحبة  الكآبة  من  العاشر( 
األم  عن   

َ
املثالية  

َ
الصورة تكوني  أال  املزعج  من  أنه 

وحدها.  تختفي  الــوالدة  بعد  ما  كآبة  أن  إال  سعيدة، 
مع  جدًا  جّيد  بشكل  التجربة  عبر  النساء  أكثر  وتمر 

دعم العائلة واألصدقاء.
الجديدات  األمــهــات  من   %15 إلــى   10 وتــواجــه 
أعراضا مختلفة من الكآبة التي تتطور لتصبح كآبة 

شديدة:
o صعوبة اتخاذ القرارات.

o الشعور بالنقص.
o الخوف من الوحدة.

الت عن الكوارث والحوادث. o تخيُّ
o الشعور بعدم الرغبة في الطفل.

o الرغبة بهجر العائلة.
o نوبات من الرعب.

o الخوف والقلق.
o اإلحساس بعدم السيطرة.

o عدم االهتمام بالنشاطات التي كانت ممتعة في 
السابق.

o مشاكل النوم.

o الكوابيس.
تعتبر  املعتدلة،  بأشكالها  األعــراض،  هذه  بعض 
تكّيفا طبيعيا لألمومة. وعلى أية حال إذا كانت هذه 

األعراض ثابتة، ومتطرفة فأنِت بحاجة للمعالجة.
عادة  الوالدة  بعد  ما  لكآبة  األعمِق  املستوى  ويبدأ 
تلي  التي  الثمانية  إلى  األولى  الستة  األسابيع  ضمن 
ظهر في أي وقت من السنة األولى. 

َ
د ت

َ
الوالدة لكنها ق

إذا ظهرت األعراض التالية بعد شهريِن من الوالدة، 
تعرفني  ال  وقــد  الكآبة،  مشاعر  إليِك  تتسلل  فقد 
املشكلة حتى تمري باألعراِض الحادة. في الحقيقة، 

قد يالحظ اآلخرون حولك املشكلة قبلك.
وتعانى أعداد قليلة من األمهات الجديدات، حوالي 
في  عادة  جدًا،   

َ
حاّدة أعراضا  بألف،  اثنني  أو  واحد 

إلى  تتحول  التي  الــوالدة،  بعد  األولى  القليلة  األيام 
النادرة تفقد األم  الحاالت  اختالل عصبي. في هذه 
الهلوسة  أو  باألوهام  وتصاب  بالحقيقة  إحساسها 
الطفل  أو  نفسها  على  خطرًا  تصبح  وقد  الحادة. 
الرضيع. ومن املهم جدًا أن تتلقى أي أم جديدة تعاني 

من هذه األعراض مساعدة طبية فورًا.
في  الــحــادة  رات  التغيُّ فــإن  سابقًا،  ذكرنا  كما 
عن  املسئولة  تعتبر  الوالدة  بعد  ما  هرمون  مستويات 
كآبة ما بعد الوالدة. وفي حني أن هذه هي الحقيقة، إال 
مختلفة،  نتائج  على  تشتمل  بالهرمونات  املعالجة  أن 
وتبني أن اآلباء واألمهات حتى الذين يتبنون األطفال 

يعانون من أعراض مشابهة لكآبة ما بعد الوالدة.
صت حالتك بأنك مصابة بكآبة 

ِّ
خ

ُ
وأهم شيء إذا ش

ما بعد الوالدة، هو أنه ليس خطأك. وبأنك لم تقومي 

وبأن  بالجنون،  مصابة  لست  وبأنك  خطأ،  أي  بعمل 
القيام  املساعدة متوفرة. وهناك عدة أشياء يمكنك 

بها ملساعدتك: 
وبالطفل.  بنفسك،  اهتمي  الراحة،  على  احصلي   -
وباملنزل،  بِك،  لالهتمام  اآلخرين  مساعدة  اطلبي 
باألطفال  واالهتمام  والغسيل،  الطعام،  ــداد  وإع

اآلخرين في املنزل .
طريقة  فهذه  الثدي،  من  الطفل  بإرضاع  قومي   -
ئ( 

ِّ
مهد )هرمون  البروالكتني  مستويات  لرفع  رائعة 

من  الطبيعي  اإلرضــاع  يؤخر  وبينما  الجسم.  في 
إنتاج هرمون البروجسترون واإلستروجني، مع عودة 
الكآبة،  مشاعر  البروالكتني  يزيل  الشهرية.  الدورة 
ل عملية االرتباط العاطفي مع الطفل. إذا كنِت  ويسهِّ
حلول  تتوفر  الطفل،  إرضــاع  في  مشاكل  تواجهني 
الطبيب  استشارة  يمكنِك  الصيدليات،  في  عملية 

ملعرفتها.
بالطفل،  للعناية  إلزامي  بجدول  د  التقيُّ تجنبي   -
ــاق  اإلره وتجنبي  هــي،  كما  تجري  ــور  األم اتركي 

والتعب.
النهار،  خالل  متوازنة  غذائية  وجبات  تناولي   -

وابتعدي عن التدخني، والكافيني. 
- تناولي كميات صغيرة من الكربوهيدرات املعقدة 
والبطاطا.  واملكرونة،  الخبز،  مثل  )النشويات(، 
نصف  بعد  الصغيرة  الكميات  هذه  بتناول  وابدئي 

ساعة من املشي أو بعد ساعتني من االستيقاظ.
اآلخــريــن،  عــن  ومشاعرك  نفسك،  تعزلي  ال   -
غير  بأنك  تشعرين  كنت  إذا  الطبيب،  وخصوصا 
هذه  عــن  الطبيب  مــع  بالتحدث  قومي  طبيعية، 
الخبرات  وتبادلوا  ــارب،  األق مع  تحدثى  املشاعر. 
واألحاديث عن املشاعر املتضاربة عن تجربة الوالدة.
- استفيدي ألقصى الحدود من الوقت الذي تقضيه 
والراحة.  واالستجمام،  االسترخاء،  في  ــدك،  وح

تأملي وارتاحي كلما خلد الطفل إلى النوم.
األخت الفاضلة.. لقد تقدم الطب كثيرا، خصوصا 
وبالعالج  ــوالدة.  الـ بعد  مــا  كآبة  عــالج  مجال  فــي 
املناسب النفسي والدوائي يمكن لألمهات الجديدات 
كنت  سواء  تذكري  وأخيرا  أفضل.  بشكل  يشعرن  أن 
هناك  الــوالدة،  بعد  ما  كآبة  أو  اإلجهاد  من  تعانني 
مساعدة متوفرة، ساعدينا على توفيرها بالصراحة، 

وإخبار الزوج أو الطبيب عن مشاعرك الحقيقية.
وفقِك الله وهداِك وحفظِك الله من كل مكروه..

السالم عليكم 

أنا مصابة باكتئاب ما بعد الوالدة وأشعر بالضيق والبكاء وأحس أني راح أموت .. كل 
يوم أقول بكره راح أموت وحزينة وما أنام زين ، خوفي أني ما أصحي وودي زوجي 
يكون جنبي على طول بس إذا جلست مع ناس وفرفشت يروح مني وإذا قعدت ساكتة 
ووحيدة ترجع نفس الحالة وأحس ودي أطلع وأشم هواء . هل هذا اكتئاب ما بعد 

الوالدة أم وسواس؟ 

مصابة باكتئاب ما بعد الوالدة
د. داليا مختار السوسى

استشارى الطب النفسى

إعداد:
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األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها 
الشخصية  بضعف  الشعور  من  تعانني  أنــك 
الحياة  وكراهية  الحياة  من  واليأس  والحزن 
األعــراض  تلك  كل  ومــن  املــوت  تمنى  لدرجة 
ــات  درج مــن  درجــة  مــن  تعانني  ــك  أن يتضح 
االكتئاب النفسى .. ويمكن حصر أهم أعراض 
صراحة  املريض  يشكو  قد  اآلتي:  في  االكتئاب 
بفقد  املرض  يبدأ   .. يائس  حزين  مكتئب  بأنه 
الحماس .. فقدان االهتمام والفتور والالمباالة 
ومعايشة  املجتمع  مسايرة  على  القدرة  عدم   ..
الحياة .. عدم اإلحساس بالسعادة والطمأنينة 
املريض  ينغمس  أن  إلــى  األعـــراض  وتتطور 
حياته  يلغي  أنه  لدرجة  والتهويل  التفكير  في 
دوامته  في  نفسه  ويحبس   .. باليأس  ويشعر 
فيصبح بعيدا عن الواقع االجتماعي يعيش في 
الدنيا  وتضيق  املوت  شبح  اسمه  خطير  وهم 
ينتاب  قد  كذلك   . الحياة  وتستحيل  نظره  في 
املكتئب إحساس بالتعاسة واألفكار غير السارة 
ال  ويصبح  تركيزه  ويصعب  طاقته  وتضعف 
املعتادة  واألعمال  بالواجبات  القيام  يستطيع 
معظم  في  اضطرابات  ذلك  يصاحب  وقد   .
 ، الهضمي   الجهاز  خاصة  الجسم  أجهزة 

وأيضا قد يضطرب النوم. 
 لذلك يجب عليك استشارة الطبيب النفسي 
االكتئاب  عــالج  ووســائــل  طــرق  تتعدد  حيث 
بعض  جانب  إلــى  بالعقاقير  العالج  فهناك 
تساعد  التي  واالجتماعية  النفسية  الوسائل 
يحدد  مــن  هــو  والطبيب  االكــتــئــاب  مــريــض 

األسلوب األمثل لعالج كل حالة.
إلى  كذلك  الدراسات  تشير  الفاضلة  األخت 
الطفولة  ومرحلة  العاطفي  واملناخ  التربية  أن 
هي من العوامل املؤثرة في مزاج اإلنسان حني 
إلى  بطبيعتك  تميلني  كنت  لو  حتى  لكن  يكبر. 
بعض  اتخاذ  يمكنك  والسلبية،  والكآبة  الحزن 
هذه  مواجهة  في  تساعدك  التي  الخطوات 
ب عليها فالتفاؤل هو في النهاية 

ّ
املشكلة والتغل

مسألة إرادة ال أكثر.
واليك بعض النصائح للحفاظ على التفاؤل:

النفسية  حالتك  تشهد  هل  نفسك.  اعرفي   -
السلبية  الحاالت  تــدوم  هل  سريعة؟  بات 

ّ
تقل

واملتشائمة أكثر من حاالت التفاؤل؟ هل يسهل 
هل  الطبيعي؟  العادي  املزاج  إلى  العودة  عليك 

أنت منزعجة من حالتك النفسية؟
- ال تلومي األحداث الخارجية أو ماضيك على 
مسؤولة  أيضًا  هي  فطباعك  املعنوية.  مشاكلك 

عن ذلك. وال يجدر بك تجاهلها وال لومها.

كنت  ــإذا  ف بجدية.  مــزاجــك  مــع  تعاملي   -
توقفي  سيئًا،  مزاجك  كان  أو  بالكآبة  تشعرين 
هذه  تجاهلت  إذا  والتصرف.  للتفكير   

ً
قليال

الحالة النفسية، يحتمل أن تؤثر في نشاطاتك 
مزاجي  “حسنًا،  لنفسك:  قولي  وتصرفاتك. 

سيئ. ما هي املشكلة؟ أين الخلل؟”.
مفرطة.  بجدية  مزاجك  مع  تتعاملي  ال   -
هل  لكن  معينة،  مشكلة  هناك  أن  صحيح 

تستحق كل هذا التذمر والكآبة والحزن؟
في   

ً
فعال ترغبني  كنت  إذا  نفسك  اسألي   -

نرغب  فقد  الحال.  هذا  على  الوضع  استمرار 
أحيانًا في عيش حالة كآبة وعدم بذل أي جهد 
تحميل  لعدم  ملاذا؟  الوضع.  هذا  من  للخروج 

اآلخرين مسؤولية أو إشراكهم في املشكلة
هي  املــزاج  على  السيطرة  أن  تجدين  سوف 
أمر تتعلمينه بطريقة تدريجية، تمامًا مثل بقية 
إلى  حاجة  ال  البداية،  في  الحياة.  في  األمــور 
اإلصرار على تحسني مزاجك عند مواجهة أية 
 في السيطرة على املشاكل 

ً
مشكلة. باشري أوال

الصغيرة وراقبي تمامًا رد فعلك وتصرفاتك.
كل  من  الله  وحفظك  وهــداك  الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم 

أنا عمري 18 سنة شخصيتي ضعيفة كثيرا ودائما أحتقر نفسي ... 
وبتصرف تصرفات غير عقالنية ...أتعصب كثيرا . والبنات يتكلمن 
عني كثيرا بأني غبية وأني ما عندي شخصية وبنحرج من مواقف 
وهذا سّبب لي عقدة نفسية وما أقدر أدافع عن نفسي ودائما أفكر في 
الهرب أو االنتحار ألن هذا الواقع غير مناسب لي والناس صعبة كثيرا 
وأنا إنسانة طيبة وأعامل الناس بنية صادقة وهذا جعلهم يستغلون 
كل  بحكي  وأنا  ضعفي  نقطة  ويستغلون  للحنان  وحاجتي  طيبتي 

شيء عن حياتي للناس الذين أعرفهم وال أعرفهم على أمل أن أجد 
من يقف بجانبي ويخرجني من حالتي ولكن كل ما أحكي الهم يزيد 
يؤنسني في  الحزن ألنه  ، أحب  بالحياة  لي  أمل  يائسة ال  وأصبحت 
، أضحك كثيرا بسبب حزني وال أحد يشعر بي ويلومونني  وحدتي 
على أفعال لم أقصدها. بالنسبة لي املستقبل مجهول وخاصة أنني 
دائما أفكر في مشاكل وأزمات وعنف في املاضي . كرهت هذه الحياة 

ولوال خوفي من الله النتحرت .....نصيحتكم..

ضعيفة كثيرًا
ودائمًا أحتقر نفسى
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله..

أنك  فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
تعاني من االنطواء وحب العزلة والشعور بالخوف 
والفشل وعدم القدرة على العمل مع وجود ظروف 

اقتصادية صعبة خصوصا بعد وفاة الوالد. 
هو  مــا  نــعــرف  أن  ــا  أردنـ إذا  الــفــاضــل..  ــى  أخ
ألنهما  النجاح  هو  ما  نعرف  أن  أوال  فعلينا  الفشل 
واحد  لكل  عكسية  صور  وتعريفاهما  متناقضان 
عكسيا  تناسبا  يتناسب  فالفشل  اآلخر.  مع  منهما 
اليومية  حياتنا  في  موجود  فالنجاح  النجاح.  مع 
وكذلك  اليوم  في  مرات  عدة  بل  يوم  كل  ونعيشه 
بعدم  والفشل  بالتوفيق  أشبه  والنجاح  الفشل، 

التوفيق. 
والنجاح هو ناتج معادلة تقول: التوفيق مع الجد 
من  ناتج  فهو  الفشل  أما  النجاح،   = واالجتهاد 
لتحقيقه  حقه  النجاح  إعطاء  وعــدم  تقصيرنا 
الحظ  منصة  على  الفشل  جبة  نرمى  طاملا  ولكننا 
أنفسنا  به  ى 

ِّ
نسل هذا  كل  والحقيقة  والظروف، 

اإلخالص  وعدم  التقصير  في  عيوبنا  به  ونغطى 
للنجاح وتحقيقه.

في  حياته  في  إنسان  كل  يقابل  أن  البد  والفشل 
من  له  تسعى  شيء  كل  تحقق  أنت  فهل  مجال  أي 
قد  الله  شاء  إن  الشيء  هذا  يكون  مهما  مرة  أول 
يتحقق وقد ال يتحقق بمشيئة الله أيضا بال شك، 
فهناك  النجاح،  طريق  هو  الفشل  أن  ننسى  ولن 
من يفشل ويفشل ويضع في ذهنه أن الشيء الذي 
لم  ألنه  خطأ  ولكنه  منه،  تعقد  وقد  معقد  أمامه 
أنه  كما  ليحققه.  حقه  النجاح  يعطى  أن  يحاول 
سيجد دوافع النجاح لديه في شيء آخر مما يؤدى 

به لإلبداع وتحقيق أعظم نجاح.
أول  في  الشخص  يفشل  أن  العيب  من  وليس 

أنه  مــادام  محاوالت  عدة  في  ولربما  له  محاولة 
يحاول، ولكن العيب أن يستمر الشخص في الفشل 
يعطى  أن  يحاول  أن  البــد  بل  بالفشل.  م 

ِّ
يسل أو 

والظن  بالفشل  التسليم  ألن  ليحققه  حقه  النجاح 
بأنه شيء معقد ال تستطيع تحقيقه، ليس له صحة، 
أروع  وما  والبحث يسهل.  والعمل  بالجد  فكل شيء 
حساب النفس في كال الحالني، ففي النجاح يكون 
لتحقيق  ودافعا  تحقق،  ما  على  والحمد  الرضا 
الكثير. أما في حالة الفشل إن حصل حسابا للنفس 
بحساب  املجال  هذا  في  الفشل  باب  أقفل  فقد 
النفس ألن النتيجة هي الندم على ما فات واألسف 
على التقصير نحو النجاح واكتشاف أسباب الفشل 
ومعرفة أسباب النجاح، ومن املؤكد أنه سوف يقوم 
الشخص بمعالجتها والتخلص من رواسب الفشل 
وهذا دافع للحماس لدفع عجلة الحياة نحو النجاح 

وإعطائه حقه لتحقيقه.
رسالتك  من  أيضا  الواضح  من  الفاضل:  أخى 
من  شيء  ولديك  ومتوترة،  قلقة  شخصيتك  أن 
وأرجو  أيضًا،  املزاج  في  تقلب  وربما  املزاج،  عسر 
صفات  من  صفة  فهي  املسميات،  لهذه  تنزعج  أال 
وهي  الناس،  بعض  بها  يتميز  التي  الشخصية 
حقيقة قد تزعج اإلنسان، ولكن ال نقول إنها كلها 
أجل  من  نوجهها  أن  يمكن  طاقة  فالقلق  سيئة، 
حدة  أقل  نوع  هو  املزاج  وعسر  والدافعية.  اإلنتاج 
من االكتئاب، وهو عبارة عن أعراض حزن مزمنة 
اإلنسان  حياة  تعيق  ال  ولكنها  طويلة  ملدد  مستمرة 
يستطيع  وال  بكفاءة  العمل  يستطيع  ال  تجعله  بل 
يعانى  وقد  الحياة  فى  والسعادة  بالبهجة  الشعور 

املريض بعسر املزاج من نوبات اكتئاب. 

السالم عليكم 

أبلغ  أنا شاب  الفاضل  دكتورنا 
من العمر 34 عاما غير متزوج، 
ــرة وجــيــزة  ــت أعــانــي مــنــذ ف
قبلها  ومــن  عملي  تركت  منذ 
بالوحدة  شعورا  ــدي  وال وفــاة 
أثرت  أنها  لدرجة  الشديدة 
فاشل  بأني  وأشعر  عملى  على 
ينتهي..  أن  يجب  مشواري  وأن 
التقرب  وأحــب  الــنــاس  ــب  أح
معروفا  قبل  من  وكنت  منهم 
أني اجتماعي لكن منذ 2 عامن 
يعد  ولــم  حياتي  كل  تغّيرت 
لدّي اندفاع إلى األمام كما في 
انطوائيا  أصبحت  بل  السابق، 
وأحاول  البشر  مجابهة  وأخاف 
أن أبحث عن عمل لكني فشلت 
امرأة  وأمي  وأمي،  أنا  ...أعيش 
تفيق  الحال  بطبيعة  عجوز، 
باكرا وهي  وتنام  للصالة  باكرا 
ال  السبعنييات  منتصف  في 
حاولت  وأنا  السهر  على  تقوى 
املادية  ظروفي  لكن  االرتباط 
ال أقدر على إعالة أمي وزوجة.
العمل  عن  عاطال  بت   واآلن 
وأشتاق  العزلة  حب  من  أعاني 
أحــاول  املاضي  في  أعيش  بل 
وأقسم   - لكني  لألمام  التقدم 
وبت  أقـــوى  ــد  أع لــم   - بالله 
أشعر أني عالة حتى على أمي 
كل  أن  أشعر  ما  وكثيرا  والدنيا 
مني  يطلبون  والدنيا  الناس 
الرحيل وترك هذا العالم لهم 
.أرشدوني أقسم لكم أشعر أني 

هالك ال محالة. 

أشعر بأنى فاشل
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األخت العزيزة 
أقدر  وأنا  معاناتك  مدى  عن  تنم  رسالتِك 
تماما ذلك، فإن البالء الذي ابتليت به شديد 
بالظلم  واإلحساس  باملرارة  الصدر  يمأل  وإنه 

والقهر.
ولكن تذكرى دائما أن ما حدث لك بسبب ال 
الحسنى  الله  أسماء  فمن  سيدتى  منك  إرادي 
العدل، أي أن الله ال يظلم عباده، فكما يبتليهم 
مشاكل  من  املختلفة  واالمتحانات  باملرض 
أعطاهم  فإنه  وأسرية  واجتماعية  صحية 
مصاعب  على  والتغلب  الصبر  على  القدرة 
وامتحانات الحياة خصوصا من تاب وأخلص 
البرود  أن ذلك  واعلمى  التوبة وعمل صالحا، 
حيث  املرير،  الحادث  لذلك  فعل  رد  الجنسى 
الضحية  مــن  غضب  مشاعر  هناك  تكون 
يحدث  وهذا  )والدك(،  الجانى  تجاه  )أنت( 
على  تماما  جبرت 

ُ
أ قد  الضحية  تكون  حني 

على  قدرة  أى  لديها  يكون  أن  دون  الفعل  هذا 
هنا  ومن   ، الرفض  أو  املقاومة  أو  االختيار 
فى  والرغبة  الغضب  مشاعر  الضحية  تحمل 
االنتقام من الجانى . وربما يعمم الغضب تجاه 
فى  تفشل  ولذلك   ، الجانى  جنس  أفــراد  كل 
الجنسية  العالقة  من  وتنفر  بزوجها  عالقتها 
من  بحالة  وتصاب   ، بها  يحيط  ما  كل  ومن 
البرود الجنسى ربما تحاول تجاوزها بالعالج 

النفسى والعالج األسرى والعالج الدوائى.
فتدل  ذكرِتها  التى  األعــراض  تلك  عن  أما 
بحدوث  ويرتبط  املرضي  الخوف  عَرض  على 

نوبات متكررة وغير متوقعة من الخوف .
مختلف  الخوف  نوبات  تصحب  أن   ويمكن 
عرض  مثل  املرضية  القلق  أعــراض  أنــواع 
العرض  هــذا  ــدث  ــح وي العصبى  الضغط 
تجربة  عاشوا  الذين  لألشخاص  املرضي 
ويشعر  حــادة.  أو  مريعة  عاطفية  أو  جسدية 

الضغط  عرض  من  يعانون  الذين  األشخاص 
املؤملة  والتجارب  اإلصــابــات  بعد  العصبي- 
أو  متكررة  لكوابيس  تعرضهم  محنة  من   -
بعودة  اإلحساس  أو  الحادثة،  حول  ذكريات 
الشديد  واأللــم   ، العصبي  الضغط  عــرض 
يتعرضون  عندما  والبدني  والعقلي  العاطفي 
وباإلضافة  املؤملة.  بالحوادث  تذكرهم  ملواقف 
التي  والصور  والكوابيس  املؤملة  الذكريات  إلى 
األعــراض  فإن   ، فجأة  رؤوسهم  في  تومض 
املرء  بانفصال  أو  بالتنميل  اإلحساس  تشمل 
عن اآلخرين وصعوبة النوم واإلحساس بالقلق 

والحذر واالكتئاب والخوف املرضى.
مرض  وكــل  العالج،  يتطلب  هــذا  وبالطبع 
نفسى له خطة عالجيه بالسير وفقا لتعليماتها 
قد تصلني الى الشفاء التام إن شاء الله ، وهنا 
يتم العالج بواسطة العقاقير النفسية املضادة 
النفسي  الطبيب  إشــراف  تحت  وذلك  للقلق 
العالج  استعمال  يتم  كذلك  املتخصص، 
النفسي بنجاح ملعالجة أعراض القلق املرضي 
الفعل  ردود  لتغيير  السلوكي  الــعــالج  مثل 
املرضية، وذلك باستخدام وسائل االسترخاء 
والتعرض  الحاجز  الحجاب  من  التنفس  مثل 
يتم استخدام  ، كذلك  املرء  ملا يخيف  املتدرج 
العالج التدعيمي اإلدراكي ويساعد هذا النوع 
من العالج املرضي على فهم أنماط تفكيرهم 
حتى يتصرفوا بشكل مختلف في املواقف التي 

تسبب أعراض القلق النفسي. 
الطبيب  على  حالتك  بعرض  ننصح  ولذلك 
عالج  خطة  ــع  وض يستطيع  حتى  النفسي 
مناسبة لحالتك السترداد الطمأنينة املفتقدة 
والله   ، األعــراض  تلك  من  والتخلص  عندك 

املعافى .

السالم عليكم 

تعرضت  طفالن،  لدّي  عاما   30 العمر  من  أبلغ  سيدة  أنا 
في فترة مراهقتي إلى التحرش الجنسي من قبل والدي 
ولم أخبر أحدا إال أختي الصغيرة التي حاول معها ولكنها 
كانت أشجع مني وصدته، ولكني كنت دائمة الخوف منه 
جنسي  برود  من  أعاني   ، شيء  قول  أو  فعل  أستطع  ولم 
اجتماعي  رهاب  حاالت  تنتابني  كما   ، زوجي  مع  شديد 
لدرجة  وتنميل  األطــراف  في  رعشة   ، عنها  قرات  كما 

مع  آخــر  عالم  في  أنني  أشعر  بأطرافي  شعوري  عــدم 
ضيق تنفس وأشعر أن قلبي سيتوقف من كثرة الخفقان 
، وهذه  واختناق  الفم  بالشلل وجفاف في  وأنني سأصاب 
الحالة تحدث عندما أتعرض ألي موقف حزن أو عندما 
أعجز عن الدفاع عن نفسي مع دموع غزيرة ال أستطيع 
السيطرة عليها ، فهل أنا أحتاج إلى عالج ، أفيدوني بالله 

عليكم .

اآلثار النفسية للتجارب املؤملة
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أ. ندى عادل جمال 
أخصائية نفسية

إعداد:

السالم عليكم 

ابني  عــلــى  ــت  ــظ الح
ــدم الــــذهــــاب إلـــى  ــ عـ
18سنة  وعمره  املدرسة، 
املرحلة  ــي  ف ويــــدرس 
ثانوي،  ثالث  الثانوية 
وفي حالة إجباره يظهر 
وقلت  االرتــبــاك،  عليه 
ــن من  ــ قــد يــعــانــي االب
وبعد  اجتماعي  ــاب  ره
النفسي  الطبيب  زيــارة 
أكد أن عنده هذا املرض 
ولــكــنــه بــســيــط وبــعــد 
الطبيب  ــام  ق الجلسة 
العقاقير  بعض  بصرف 
الحالة  فهل  النفسية، 
تحتاج إلى هذه األدوية 
أو ما  وهل لها آثار إدمان 
حالة  وفــي  ــك،  ذل شابه 
ــة  ــ ــذه األدويـ ــ ــرك ه ــ ت
لها  هل  املدة  نهاية  قبل 
والــســؤال  سلبية.  آثــار 
االبن  أعطي  هل  اآلخر، 
وأقول  إيجابية  إيحاءات 
إن املرض قد زال خاصة 
ن حالته حتى  بعد تحسُّ
مع  ينسجم  أن  يستطيع 

زمالئه، ودمتم بخير.

إلى صاحب الرسالة:
طالبنا  مــن  والكثير  الكثير  هــنــاك 
العمرية يمرون  وخاصة في تلك املرحلة 
بارتباك وعدم توافق مع املحيطني خاصة 
في املدرسة حيث يقابل الطالب أي تغيير 
املحيطني  مع  انسجام  عدم  أو  حوله  من 
بانسحاب  أو  شديد  باندفاع  إما  يقابله 
مرضية  حالة  ليست  أنها  وأعتقد  كامل 
بل حالة نفسية أكثر ، حالة تستلزم وجود 
ومستشار  حقيقي  وصاحب  معني  سند 
في  ــن  االب أو  الطالب  إليه  يلجأ  أمــني 
األفضل  ومن  له  مشكلة  أي  حدوث  حالة 
أعضاء  أحــد  هو  السند  هــذا  يكون  أن 
باملدرسة،  املــدرســني  ــد  أح أو  األســـرة 
لذلك من األفضل في حالة االبن محاولة 
وما  بداخله  ما  إخــراج  في  مساعدته 
التوتر واالرتباك والخوف  يسبب له هذا 
حاول  السبب  عرفت  وإذا  مدرسته،  من 
ملشكلته  حل  إلى  الوصول  في  مساعدته 
وأخبره أن املواجهة خير سالح لألزمات 
بأن  وأنصحك  والعزلة  الهروب  وليس 
تؤكد له أنه ليس مريضا وأن هذه األدوية 
أى  فى  للتحكم  له  مساعدة  مجرد  هى 
ومستقبله  حياته  وتعرقل  تؤمله  أعراض 

بشكل  حياته  استكمال  من  يتمكن  حتى 
كما  أصدقائه،  معظم  مثل  ومنتج  مريح 
حوار  وفــى  بهدوء  ذلــك  تذكر  أن  يجب 
تلقائى بسيط وبلهجة مرنة ووجه مبتسم 
 ، به  تحدثه  ما  ليصدق  الشيء  بعض 
وأيضا وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
ويعانون  سنا  منه  أصغر  هم  بمن  ره 

ِّ
ذك

إلى  تحتاج  خطورة  أكثر  ــراض  أم من 
االلتزام بالعالج طيلة حياتهم وأن وضعه 
بالنسبة لهم أيسر بكثير، وأن ما يتناوله 
بحمى  يصاب  من  كل  يتناوله  عالج  من 
أو حساسية من أى نوع أو أى ألم عضوى 

وهذا هو نفس الحال. 
النفسية  العقاقير  استخدام  عن  أما 
ذلك  على  فالرد  اإلدمان  إلى  تؤدى  وهل 
ــراف  إش تحت  يستخدم  عقار  أي  أن 
ن املرض، والطبيب  طبى يؤدى إلى تحسُّ
كل  خطورة  مدى  جيدا  يــدرك  النفسى 
للعالج  مريض  كل  حاجة  ومــدى  عقار 
حتى  العالج  استخدام  ومدة  بالعقاقير 

نصل إلى الشفاء التام بإذن الله.

االنسحاب من املجتمع
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األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله

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

من الرسالة التي أرسلتها التى تذكر فيها أنك 
املرضية  الظنون  من  تعانى  أمك  أن  من  تعاني 
منذ حوالى 20 عاما وترفض العالج وتسأل عن 

الحل.
ذهانيه  أعراض  من  تعانى  األم  السائل..  األخ 
ــواع  أن ــوع مــن  ن ــو  ــى، وه ــرض الــشــك امل تسمى 
فان  املرضي  الشك  وفى  املرضية،  الضالالت 
يعتقد  اضطهادية  أوهــام  من  فيه  يعاني  الفرد 
وأن  إيـــذاءه.  يريدون  اآلخرين  أن  خاللها  من 
هناك مكائد ومؤامرات تحاك ضده. وفى الشك 
تصل  معينة  فكرة  على  املريض  يركز  املرضى  
أو  االعتقاد  وهذا  الجازم،  االعتقاد  درجة  إلى 
أنها  درجــة  إلــى  املريض  على  تسيطر  الفكرة 
تصبح شغله الشاغل ويصبح هّمه دعمها باألدلة 
كاٍف  دليل  وجود  عدم  ورغم  البراهني،  وجمع 
على هذا االعتقاد فإنه ال يمكن ألي شخص إقناع 
وعادة  صائب،  غير  االعتقاد  هذا  بأن  املريض 
اعتقاده  على  بناء  بالتصرف  املريض  يقوم  ما 
املرضي  الشك  يتمحور  عندما   

ً
فمثال الخاطئ. 

حول خيانة شريك الزوجية فإنه يقوم بالتجسس 
من  والــعــودة  التليفون،  ومراقبة  زوجته  على 
الدليل على  املعتاد إليجاد  الوقت  العمل في غير 
االعتقاد  يتمحور  وعندما  الخاطئ،  اعتقاده 
هناك  بــأن  له  اآلخــريــن  إيــذاء  حــول  الخاطئ 
املأكوالت  في  فسيشك  بالسم،  قتله  يحاول  من 
تناولها  عن  ويمتنع  له،  تقدم  التي  واملشروبات 

هؤالء  إليه.  املقربني  أقرب  من  دمت 
ُ

ق وإن  حتى 
تمامًا  أسوياء  يبدون  املرضي  بالشك  املرضى 
فيما عدا هذا املوضوع مدار الشك، ويمكن عالج 
حيث  للذهان  املضادة  بالعقاقير  املرضي  الشك 
لها  ليس  األدويــة  هذه  من  الجديدة  األجيال  إن 

أضرار جانبية تذكر.
الطبى  للتدخل  تحتاج  الوالدة  الفاضل..  أخى 
فيمكن  اإلرادي  بالعالج  تقتنع  لم  وإذا  النفسى 
اللجوء إلى العالج اإللزامي داخل مصحة نفسية 
الفّعال  ــر  واألث  ... النفسية  العقاقير  بواسطة 
الوقت  بعض  يستغرق  النفسية  األدويــة  لبعض 
تعديل  األحيان  بعض  في  يلزم  كما  الظهور،  في 
بواسطة  املناسب  العالج  اختيار  أو  الجرعة 
ن  تحسُّ أن  إال  املتخصص.  النفسي  الطبيب 
التام  الشفاء  يعني  ال  األعراض  وزوال  املريض 
االستمرار  يجب  بل  الــدواء  إيقاف  معناه  وليس 
النفسى  واملــرض  الطبية.  التوصية  حسب  فيه 
مثله كغيره من األمراض األخرى... فمن املرضي 
من  ومنهم  كاملة  استجابة  للعالج  يستجيب  من 
يستجيب جزئيا ومنهم من ال يستجيب إال بدرجة 
ضئيلة، ولكنه مثل أمراض السكر والضغط يلزم 
مناسب...  حياة  نظام  اتباع  مع  العالج  استمرار 
يشفي  فقط  بــالــدواء  ليس  أنــه  نعلم  أن  ويجب 
ضرورية  النفسية  فــاألدويــة  النفسى  املريض 
... كل  وهامة للعالج وليست عالجا مسكنًا وقتيًا 

ذلك باإلضافة للعالج التأهيلى واملعرفى. 

السالم عليكم 

أم  ــع  م الــتــعــامــل  كيفية 
بحيث  بالظنون  مريضة 
أبناءها  ــأن  ب دائــمــا  تفكر 
وأزواج بناتها كلهم يمارسون 
وأبناؤها  الزوجية  الخيانة 
بالكذب  ويتهمونها  يكذبون 
نفسية  مــريــضــة  ــا  ــه ــأن وب
املــرض  فــكــرة  تتقبل  فــال 
مريضة  بأنها  تعترف  وال 
بزيارة  إقناعها  يمكن  وال 
عليها  ــخــاف  ن  ، الــطــبــيــب 
غير  بفعل  تقوم  بأن  كثيرا 
إثبات  تحاول  مدروس وهي 
تتهم  بحيث  بــه  تفكر  مــا 
بالتآمر  والجيران  العائلة 
أبناءها  نحن  وحتى  عليها 
وكيف  حال  نريد   ، وبناتها 
وشكرا  معالجتها  يمكننا 
على تفهمكم، الحالة صعبة 
ــدة تــقــارب 20  امل جــدا ألن 
سنة وهي تنتقل من شخص 
الكل  جمعت  وأخيرا  آلخر 
في نفس االتهام. نرجو حال 

سريعا.. 

كيفية التعامل مع مريضة بالظنون
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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السالم عليكم 

األخ الفاضل:

يشفيك  أن  القدير  العلي  الله  أدعــو 
من  ــدي..  ــي س سقما.  ــغــادر  ي ال  شــفــاء 
املرضي  بعض  فيها  يقع  التي  األخطاء 
هو عدم االقتناع بأن طبيبا واحد يكفي 
إال  الحالة  في  ن  تحسُّ وجود  مع  خاصة 
خاصة  ويبحثون  يسألون  ما  دائما  أنهم 
يشعرون  ألنهم  اإلنترنت  شبكة  علي 
دائــمــا أن هــنــاك مــن هــو أفــضــل من 
فاعلية  أكثر  أدوية  هناك  وأن  طبيبهم 
الكثير  يــهــدرون  وهكذا  عالجهم  في 
أنه  يظنون  عما  البحث  في  الوقت  من 
األفضل دون أن ينتبهوا إلي أن طبيبهم 
يعطيهم  من  وأصدق  أفضل  هو  املعالج 
النصيحة ألنه رأى الحالة وتعامل معها 
بأدوية فّعالة، فمن غير املعقول أن نطلب 
من غيره أن يحدد لنا مدة تناول العالج 
أو وقت التوقف عنه أو التدخل في كمية 
مثلما  نقصانها  أو  بزيادتها  الجرعة 
تطلب مني اآلن، فكل مريض يعتبر حالة 
منفردة يحتاج إلى نوع معني من األدوية 

شدة  تناسب  جــرعــات  ــي  إل ويــحــتــاج 
يحدده  أن  يستطيع  ال  هذا  وكل  حالته، 
إال الطبيب املعالج، لذلك ال أوافقك في 
من  بغيرنا  أو  بنا  االستعانة  في  رغبتك 
في  التدخل  في  النفسيني  املتخصصني 
أن  سبق  التي  العالجية  الخطة  مسار 
وضعها لك طبيبك حتى ال تجعلنا عقبة 
في طريق شفائك، بل نصيحتي الوحيدة 
طبيبك  بنصائح  االلــتــزام  ــي  ه ــك  ل
املعالج وعدم التدخل في مسار الجرعة 
العالجية املوصوفة لك حتى يتم الشفاء 
العموم  وجــه  وعلى   . تعالي  الله  بــإذن 
املــضــادة  األدويـــة  ــإن  ف الخصوص  ال 
للوساوس واالكتئاب تحتاج لالستخدام 
بعد  وذلك  أشهر  بضعة  عن  تقل  ال  ملدة 
الوصول إلى الجرعة الكاملة من العقار 
وبعدها  النفسية،  الحالة  استقرار  وبعد 
بطريقة  العقار  سحب  فى  الطبيب  يبدأ 
إلى  متدرجة وعلى مدة زمنية قد تصل 

بضعة أشهر أخرى.

أعاني  كنت   ، عاما   24 العمر  من  أبلغ  شاب  أنا 
حدوث  عند  األطراف  في  رعشة  من  السابق  في 
مع  الخالف  مثل  اآلخرين  مع  التصادمية  املواقف 
طريقة  من  أيضا  أعاني  وكنت   ، األصدقاء  أحد 
الخجل  يشوبها  طريقة  الطبيعية،  غير  املشي 
وعند  الناس  وجوه  في  النظر  وعدم  الشديد 
مثل  منها  املزدحمة  خاصة  ما  مكان  في  الجلوس 
وعدم  بالتوتر  العارم  الشعور  يتملكني  املقاهي 
الطمأنينة ، وعندما يهم أحد ما ملمازحتي خاصة 
الغرباء أصبح في قمة الخجل وال أكون قادرا على 
النظر إليه في وجهه ، جميع هذه األعراض كانت 
تقل تارة وتزيد تارة أخرى، وكنت أعاني أيضا من 
وسواس يتعلق باملثلية الجنسية ، كنت أتجنب قدر 
تعتريني  ال  كي  الذكور  وجوه  إلى  النظر  املكان 
األطفال،  فهم غلط!! وكذلك 

ُ
ت أي مظاهر غريبة 

وأكثر ما كان يؤرقني هو شعوري في بعض األحيان 
خاصة قرب ميعاد النوم بعدم االتزان وكنت أشعر 

أني قد أصاب بمرض الفصام 
شهور   7 ملده  يوميا  قرص   Lustral دواء  أخذت 
تقريبا ، ثم أوقفته بعد استشارة الطبيب وأخذت 
بداية  من  أيضا،  يوميا  قرص   cipralex منه  بدال 
ولله  أفضل  حال  في  أصبحت  بالوسترال  العالج 
العالج  مع  وأفضل  أفضل  أصبحت  ولكني  الحمد، 
بالسيبراليكس والحمد لله تعالى ، أنا مستمر عليه 
املشاكل  هذه  جميع  اآلن  إلى  الشهرين  يقارب  ما 

قلت بدرجة كبيرة جدا والحمد لله تعالى.
سؤالي اآلن: إلى متى قد أستمر في العالج بهذا 
د الجرعة بعد  الدواء ، وقد قال لي الطبيب أني أزوِّ
مرور أسبوعن ولكني مازالت مستمرا على قرص 
كبيرة  بدرجة  النعاس  يسبب  ألنه   ، فقط  واحد 
الطبيب  إلى  اذهب  لي  تقولوا  ال  وأرجوكم  جدا. 
أطباء  كذلك  فأنتم   ، الخصوص  بهذا  واستشره 
كاملة  مشكلتي  إيديكم  بن  وضعت  وقد  نفسيون 
فترة  متوسط  فقط  أعلم  أن  أريد  وأني  مفصلة 
أم  الجرعة  بزيادة  أقوم  وهل  الدواء،  بهذا  العالج 
استعماله  أعيد  الدواء،  هذا  إيقاف  عند  وهل  ال؟ 
مره أخرى ؟ وبعد كم من الوقت.. إذا كانت اإلجابة 

نعم. 

د. محمد القاضى 
أخصائى نفسى

إعداد:

طبيبك املعالج هو 
األكثر دراية بحالتك
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األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله..

تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  مــن 
كبيرة  مخاوف  من  وجــود  تعاني  أنك  فيها 
ووســاوس مــن  شــديــد  وتفكير  املـــرض  مــن 
اآلالم  هــذه  ــم  ــوه وت الجسم  ــي  ف أالم  أي 
تلك  كل  ومن  الطائرة..  ركوب  من  والخوف 
يتضح  به  تشعر  عما  ذكرتها  التي  األعراض 
ويتصف  العام  القلق  مرض  من  تعاني  أنك 
واملبالغ  املستمر  بالقلق  العام  القلق  مرض 
األشخاص  ويقلق  العصبي.  والضغط  فيه 
حتى  مستمر  بشكل  العام  بالقلق  املصابون 
لذلك.  واضــح  سبب  هناك  يكون  ال  عندما 
األسرة  أو  الصحة  حول  العام  القلق  ويتركز 
اإلحساس  إلى  وباإلضافة  املال.  أو  العمل  أو 
قــدرة  على  يؤثر  مما  كبير  بشكل  بالقلق 
الحياتية  باألنشطة  القيام  على  اإلنــســان 
املصابون  ــاص  ــخ األش ويصبح  الــعــاديــة، 
االسترخاء  على  قادرين  غير  العام  بالقلق 
إثارة  السهل  من  ويصبح  بسهولة  ويتعبون 
وقد  التركيز  في  صعوبة  ويجدون  أعصابهم 

واالرتعاش  العضلي  والشد  باألرق  يشعرون 
املصابني  الناس  وبعض  والصداع.  واإلنهاك 
بعرض القلق العام يواجهون مشكلة القولون 
القلق  ــرض  م أعـــراض  وتشمل  العصبي، 
يمكن  ال  التي  املسيطرة  النفسية  األحاسيس 
والخوف  الرعب  نوبات  مثل  منها  التخلص 
يمكن  ال  التي  الوسواسية  واألفكار  والتوجس 
تفرض  التي  املؤملة  والذكريات  فيها  التحكم 
نفسها على اإلنسان والكوابيس، كذلك تشمل 
زيــادة  مثل  الجسمانية  الطبية  األعــراض 
والشد  بالتنميل  واإلحساس  القلب  ضربات 
معظم  فــإن  للعالج  بالنسبة  أمــا  العضلي. 
لنوعني  جيد  بشكل  تستجيب  القلق  أمراض 
من العالج: العالج باألدوية والعالج النفسي. 
منفصل  بشكل  العالجات  هذه  وصف  ويتم 
أو على شكل تركيبة مجتمعة وتستعمل ثالثة 
ملعالجة  بنجاح  النفسي  العالج  من  ــواع  أن

أعراض القلق العام:
 1- العالج السلوكي: الذي يسعى لتغيير ردود 
الفعل عبر وسائل االسترخاء مثل التنفس من 
الحجاب الحاجز والتعرض املتدرج ملا يخيف 

املرء بعمل بعض تمارين االسترخاء، وهنالك 
باملكتبات،  موجودة  وأشرطة  كتيبات  عدة 
نفسي،  إخصائي  بأي  االستعانة  يمكنك  أو 
على  تدريبك  ــل  أج مــن  نفسي،  طبيب  أو 
وهذه  الصحيحة،  بالصورة  التمارين  هذه 
تجلس  أن  هي  صورها،  أبسط  في  التمارين 
وأن  تستلقي  أن  ل 

ّ
ويفض ــادئ،  ه مكان  في 

تأخذ  ثم   ،
ً
قليال فمك  وتفتح  عينيك  تغمض 

بد  وال  الشهيق،  هو  وهذا  جدًا،  عميقا  نفسا 
أن يكون ببطء، وأن تستغرق مدته من 60-45 
ثانية، ثم بعد ذلك تمسك الهواء، وبعد ذلك 
القوة  بنفس  الزفير  أو  الهواء  إخــراج  يأتي 
هذا  ر  كرِّ الشهيق.  في  به  قمت  الذي  والبطء 
التمرين من ثالثة إلى أربع مرات في الجلسة 
الواحدة، ويجب أن ُيكرر التمرين مرتني على 
تمارين  توجد  ذلك  بجانب  اليوم.  في  األقل 
أخرى تعتمد على التأمل واسترخاء مجموعة 
شاء  إن  هذه  بالجسم.  املختلفة  العضالت 
التذكر  عملية  في  كثيرًا  تساعدك  أيضًا  الله 
من  الله  شاء  ِإن  ل 

ِّ
تقل وسوف  واالسترخاء، 

القلق.
ويساعد  اإلدراكـــي:  التعليمي  العالج   -2
العالج  مثل   - ــي  اإلدراكـ التعليمي  العالج 
على  الــتــعــرف  على  ــى  ــرض امل  - السلوكي 
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  العالج 
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 تتخلص من معاناتك. 
كل  من  الله  وحفظك  وهــداك  الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم 

أنا شاب أبلغ من العمر 16 سنة، أعاني من مخاوف كبيرة من املرض وتفكيري شديد ولدّي وساوس رهيبة من أي 
آالم في جسمي فال أرتاح حتى تزول اآلالم بعضهم قالوا لي إنني أتوهم هده اآلالم وكلما انتابني قلق من شيء 
ما تزيد أعراضه ... كما أنني أصبحت أخاف ركوب الطائرة وأشياء أخرى، كما أنني لم أعد ذلك الشخص املرح ولم 
أعد أهتم ألمري وألمر عائلتي، أخاف من املوت كثيرا وحياتي تغيرت كثيرا مند 6 أشهر تقريبا مند أن قال لي 
الطبيب إنك تعاني من القولون العصبي.... أحيانا أتحسن لكن سرعان ما يعود الوسواس والقلق والتفكير الشديد 

.... أنا شخص كتوم جدا. 

أصبحت أخاف  على صحتى


