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به  يقصد  اضطراب  هو  امليزوفونيا: 
تناول  مثل  معينة  أصوات  سماع  من  االستياء 
مسموع  بصوت  التنفس  أو  املضغ  أو  الطعام 
أو حتى تكرار النقر على  القلم، تم تشخيص 
عام  في  مرة  ألول  كمرض  االضطراب  هذا 

.2001
متشككني  العلماء  كان  األعوام،  مدار  على 
بشأن اعتبار هذه الظاهرة على أنها علة طبية 
حقيقية، لكن اآلن ثبت من األبحاث الحديثة 
البريطانية  نيوكاسل  جامعة  في  فريق  بقيادة 
تكوين  لديه  امليزوفونيا  من  يعاني  من  أن 
مختلف من الفص األمامي في الدماغ مقارنة 

بمن ال يعاني من امليزوفونيا.
»كارنت  صحيفة  في  شر 

ُ
ن تقرير  في   >

مسح  إجراء  تم  أنه  العلماء  ذكر  بيولوجي«، 
للمخ لألشخاص الذين يعانون من امليزوفونيا 
ونتج عن ذلك اكتشاف تغييرات في نشاط املخ 
ز«. 

ِّ
حني يسمع هؤالء األشخاص الصوت »املحف

الذين  األشخاص  أن  للدماغ  تصوير  وكشف 
يعانون من هذا املرض لديهم شذوذ في آلية 

مضاعفة  في  تسبب  مما  العاطفي  التحكم 
زة. 

ِّ
املحف األصوات  سماع  عند  املخ  نشاط 

أيضا اكتشف الباحثون أن األصوات املحفزة 
يمكنها أن تستدعي رد فعل فسيولوجيا زائدا، 

ق. مع زيادة ضربات القلب والتعرُّ
الفريق  الدراسة، استخدم  من أجل إجراء 
نشاط  لقياس  املغناطيسي  بالرنني  التصوير 
املخ لألشخاص الذين يعانون من امليزوفونيا 
أثناء  منها  يعانون  ال  الذين  بهؤالء  مقارنة 
تصنيف  تم  األصوات.  من  لنطاق  االستماع 
األصوات إلى أصوات محايدة )صوت تساقط 
األمطار، مقهى مزدحم، غلى املاء(، وأصوات 
غير سارة )بكاء طفل رضيع، صراخ شخص( 
تناول  أو  التنفس  )أصوات  زة 

ِّ
محف وأصوات 

زة، كانت 
ِّ
الطعام(. عند سماع األصوات املحف

مختلفة  امليزوفونيا  يعاني  من  لدى  النتيجة 
من  يعانون  ال  الذين  باألشخاص  مقارنة 

امليزوفونيا.
األعصاب  علم  أستاذ  جريفيث  تيم  قال   >
املعرفي  األعصاب  وعلم  نيوكاسل  جامعة  في 

في تصريح صحفي: »آمل أن يطمئن من يعاني 
ا من املتشككني 

ً
من امليزوفونيا. لقد كنت واحد

وفهمت  العيادة  في  بمرضى  التقيت  لحني 
مدى تشابه األعراض بشكٍل مذهل«.

من  كومار  سوخبندر  الدكتور  ويقول 
نيوكاسل  جامعة  في  األعصاب  علم  معهد 
لندن  كلية  في  الدماغ  لتصوير  ويلكام  ومركز 
األشخاص  من  للكثير  »بالنسبة  الجامعية: 
هذه  كانت  امليزوفونيا،  من  يعانون  الذين 
الحظنا  األولى  للمرة  أننا  بما  سارة  أخبارا 
املصابني  لدى  ووظائفه  املخ  تكوين  في  فرقا 
الدراسة  »هذه  قائال:  وأضاف  بامليزوفونيا« 
كدليل  املخ  في  امللحوظة  التغييرات  تعكس 
إضافي يقنع املجتمع الطبي املتشكك أن هذا 

اضطراب بحق«.
https://time.com/misophonia- املصدر 
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ترجمة:
نهى حامد محمود

اتصل بي أكثر من صديق  ليسألوا عن صحة ما يتداول في اإلعالم املصري ووسائل 
داعي  وال  والشرايني  القلب  بجلطات  اإلصابة  من  بريء  الكوليسترول  بأن  االتصال 
واستدل  املحظورات.  األمريكية رفعته من قائمة  الزراعة  وأن منظمة  منه،  للعالج 
البلدي غير ضار.  وقالوا  والسمن  القشطة  بأن  البعض ببعض كلماتي ومحاضراتي 

 بأكل كل ما يرفع الكوليسترول فال خطورة منه!!
ً

أهال

هل يغضبك تناول أحد األشخاص 
الطعام بصوٍت مزعج؟ 

إذا كنت تشعر بالحاجة للتحدث مع أحد األشخاص بشأن التهامه الحساء بصوٍت مرتفع في أحد 
املطاعم، أو إذا كان شخص يجلس بجوارك في السينما ويتنفس بصوٍت مرتفع كان سبًبا كافًيا ليجعل 

دمك يغلي، إذن أنت لست بمفردك: أنت أحد األشخاص الذين يعانون من مرض يدعى بامليزوفونيا.


