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فيما  زوجها  أصبح  الذي  بالشاب  التقت   
صديقاتها،  إحدى  ميالد  عيد  حفل  في  بعد 
مع  جلسا  الصديقة،  تلك  عليها  عّرفته 
مجموعة من األصدقاء، ودار بينهما حديث 
هو  واكتفى   ، كثيرا  فيه  تحدثت  منفرد، 
وامتد   ، محدودة  وردود  هادئة  بابتسامة 
في  واسترسال  سالسة  في  بينهما  الحوار 
إعجاب  بينهما  وثار  مختلفة،  مواضيع 
ومرحها  انطالقها  فيها  أعجبه  متبادل، 
وأناقته  وسامته  فيه  أعجبها  كما  وحيويتها، 
منزلها  إلى  وعادت  بنفسه،  وثقته  وهدوءه 
في هذا اليوم وهي تشعر بانجذاب شديد له 
حتى أنها اتصلت بصديقتها تليفونيا لتسألها 

وأنها  تحبه،  بأنها  تشعر  أنها  وأخبرتها  عنه 
ألول مرة تشعر بالحب الحقيقي، واندهشت 
اليوم،  إال  عليه  تتعرف  لم  فهي  صديقتها 
عندما  الكالم  نفس  قالت  أنها  وذكرتها 
العام  بداية  في  لها  جديد  بزميل  التقت 
الدراسي، فأخبرتها أنها كانت مخطئة، فقد 
بآخر  فذكرتها  وممل،  تافه  أنه  لها  اتضح 
الصيفية،  اإلجازة  في  عليه  تعرفت  الذي 
فأخبرتها أنه تبني لها أيضا أنه متهور وغير 
متزن، فذكرتها بغيرهم وغيرهم، وهي تعدد 
لها عيوب كل واحد فيهم مؤكدة لها أنها لم 
ما  والجاذبية  الرجولة  من  فيه  أحدا  تقابل 
تلك  وباتت   .… الشاب  ذاك  تجاه  به  شعرت 

ولكن  به،  عالقتها  توطد  كيف  تفكر  الليلة 
فيها،  يفكر  أيضا  هو  كان  الوقت  ذاك  في 
وأن  بها  االرتباط  فكرة  ذهنه  في  وتتبلور 
دراسته  أنهى  فقد  املستقبلية،  زوجته  تكون 
الجامعية ويعمل في وظيفة جيدة منذ فترة، 
إنه  حيث  مناسبة  عروس  عن  يبحث  وكان 
هذا  في  للزواج  ونفسيا  ماديا  مهيأ  أصبح 
الوقت، فتحدث مع الصديقة في اليوم التالي 
وتفكيره  إعجابه  عن  معبرا  عنها،  متسائال 
تكن  أيضا  أنها  فأخبرته  بها،  االرتباط  في 
يتقدم  أن  على  وشجعته  طيبا،  شعورا  له 
لخطبتها، وبالفعل ذهب ملنزل أسرتها وطلب 

يدها.
بداية  وكانت  الخطوبة،  فترة  وبدأت 
حميمة مفعمة باملشاعر الجياشة والنظرات 
ما  ولكنها  الرقيقة،  الحب  وعبارات  الحاملة 
لبثت أن تبددت سريعا بسبب االختالف في 
الخاصة  األمور  بعض  تجاه  النظر  وجهات 
يرى  كان  فقد  للزواج،  واإلعداد  بالتجهيز 
أنه ال داعي للمغاالة في حفل الزفاف، وبدال 
في  فلينفقوه  يفيد،  ال  فيما  املال  إنفاق  من 
شراء بعض األساسيات للمنزل أو في تجديد 
الزفاف  ليلة  أن  ترى  بينما كانت  سيارتهما، 
تظل  العمر  في  ليلة  وهي  فتاة،  كل  حلم  هي 
ذكرى خالدة، وهذا أهم من كل تلك األمور 
بينهما،  خالف  أول  هو  هذا  وكان  األخرى، 
في اليوم التالي كان على موعد معها للخروج 
بمالبس  العادة  غير  على  فوجدها  للنزهة، 
تربط  املساحيق،  من  خاٍل  وجهها  املنزل، 
عليها  وتبدو  منمق   غير  بأسلوب  رأسها 
عالمات الوجوم، وعندما سألها اعتذرت له 
الصباح  منذ  ألنها  الخروج  تستطيع  لن  أنها 

في بعض النماذج التى ناقشناها في املقاالت السابقة الحظنا أن سمات الزوج 
كانت هي السبب في تشويه العالقة بني الزوجني، هناك نموذج آخر من أشكال 
الحب تؤدي فيها سمات الزوجة إلى نوع آخر من أنواع املعاناة في الحياة الزوجية، 
مثال على ذلك تلك الفتاة الجامعية، ذات الجمال والحيوية والخفة واالنطالق، 
تعي جيدا أين مواطن جمالها وتستنفد قدرا كبيرا من ذكائها في محاولة إبراز 
هذا الجمال، تستخدم أنواعا كثيرة من املساحيق للبشرة، وأنواعا أخرى من أدوات 
التجميل، ومالبس بأشكال وألوان متعددة، فهي تسعى بشتى الوسائل ألن تكون 
محل اهتمام الجميع  وجذب انتباههم بكل ما لديها من إمكانيات، مشيتها، ضحكتها، 
ولكنه  جذابا  يبدو  ما  كثيرا  الذي  وحديثها  فيها،  املبالغ  أفعالها  ردود  حركاتها، 
والشكل  باملظهر  تهتم  ما  دائما  فهي  واملضمون،  العمق  من  خاليا  يكون  ما  غالبا 
على حساب الجوهر، كل األشياء تعلو قيمتها إذا بدت بعيدة املنال، ولكنها تفقد 
قيمتها بمجرد امتالكها، بما في ذلك العالقات اإلنسانية، وكثيرا ما تبدو دافئة 
املشاعر، ولكن مشاعرها دائما ما تتميز بالسطحية وعدم الثبات، فهي تنجذب 
باندفاع تجاه إحدى الصديقات بصدق وحب، ولكن ال تمضي فترة وجيزة حتى 
تثور عليها وتقطع عالقتها بها نتيجة لسبب بسيط، وإن كان بقليل من البحث 

دائما ما يتضح أن السبب يكمن في الغيرة أو عدم الحكمة أو سوء التقدير .
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وهي تشعر بصداع شديد، وبقي معها في هذا 
اليوم حيث تبادال حديث مقتضب أقرب إلى 
معها  واستمر  املنزل،  ترك  أن  إلى  الصمت 
بها  اتصل  أن  إلى  يومني،  ملدة  الصداع  هذا 
الزفاف  حفل  عمل  على  موافق  أنه  وأخبرها 
بالصورة التي تريدها ما دامت هذه رغبتها، 
وإذا  إسعادها،  هو  وأخيرا  أوال  هدفه  وألن 
بها في اليوم التالي تتصل به وهي منشرحة 
الصدر، تدعوه للعشاء خارج املنزل، فقد زال 
الصداع وعادت إليها بسمتها وحيويتها، فهي 
تشعر اليوم أنها سعيدة وتريد أن تفعل أشياء 

كثيرة .
فإذا  طويال،  تدم  لم  السعادة  تلك  لكن 
كلما  آلخر،  حني  من  يعاودها  بالصداع 
من  أمر  في  معها  اختلف  أو  طلبا  لها  رفض 
األمور، حتى بدأ يسخر من هذا الصداع ولم 
من  نوبات  تأتيها  فبدأت  باال،  له  يلقي  يعد 
وكان  بصدرها،  آالم  وأحيانا  باملعدة  األلم 
تشكو  التي  األعراض  بكثرة  ذرعا  يضيق 
الوجوم  وحالة  تتعاطاها  التي  واألدوية  منها 
ولكن  األعراض،  لتلك  املصاحبة  والشحوب 
ما دفعه لالستمرار أنها في حالة الرضا عنه 
والجاذبية،  والرقة  الحيوية  غاية  في  تكون 
مما يؤكد تعلقه بها، فهذا التناقض والفارق 
الشعور  عنده  زاد  الحالتني،  بني  الكبير 
باالرتباط بها، فكلما تعاظم بداخله الغضب 
الجانب  بهذا  تواجهه  تجاهها،  واإلحباط 
املضيء من شخصيتها مما ينسيه كل ما هو 

سلبي ويبدأ معها من جديد .
وهكذا مرت فترة الخطوبة بني شد وجذب 
مشاكل  بدأت  عندها  الزواج،  تم  أن  إلى 

محدود،  ببيتها  فاهتمامها  آخر،  نوع  من 
حسبانها،  في  ليست  املنزلية  وواجباتها 
لبيتها  بإهمالها  ذرعا  يضيق  الزوج  فبدأ 
تافهة  بأمور  املتزايد  واهتمامها  ولزوجها 
كالتردد على بيوت التجميل والخروج الدائم 
واجهها  األيام  أحد  وفي  الصديقات،  مع 
بشدة،  عليها  وثار  ألسلوبها  ورفضه  بغضبه 
نبراته  واختلجت  مدافعة  صوتها  فعال 
إغماء  بحالة  وأصيبت  باختناق  وشعرت 
بحيرة  شعر  عندئذ  الوقت،  لبعض  استمرت 
طمأنه  الذي  األطباء  أحد  واستدعى  شديدة 
إن  حيث  إثارتها  بعدم  وطالبه  حالتها  على 
فبدأ  حاد،  انفعال  عن  ناتجا  كان  حدث  ما 
يتجنب إثارتها ويتقبل الوضع مرغما على أنه 
الخارج،  بالطعام من  يأتي  واقع، فصار  أمر 
كما بدأ يقوم بنفسه ببعض األعمال املنزلية 
املنزل  لترتيب  العاملني  بأحد  أتي  أن  إلى 
بدأت  حدث  ما  بعد  أنها  كما  دائمة،  بصفة 
األعمال  ببعض  القيام  آلخر  آن  من  تحاول 
البسيطة في املنزل ولو بشكل سطحي ملجرد 
حتى  طويل  وقت  يمِض  لم  ولكن  إرضائه، 
العيش،  في  وعسر  مادية  بضائقة  يشعر  بدأ 
املادية  وحالته  جيدا  راتبا  يتقاضى  أنه  مع 
هو  ومتطلباته  كثيرة  أعباءه  ولكن  ميسورة، 

وزوجته أصبحت تتعدى دخله بفرق واضح .
بعض  منه  طلبها  إثر  األيام  أحد  في  و   
بالتبذير وعدم  إياها  عليها متهما  ثار  املال، 
تقدير األمور، فعال صوتهما، ودارت بينهما 
مشاحنة حادة، في هذه األثناء جاءت والدتها 
ركضت  ألمها  رؤيتها  وبمجرد  لزيارتهما، 
إليها وبكت على صدرها بحرارة ثم عاودتها 

جنون  ُجن  عندها  ثانية،  مرة  اإلغماء  حالة 
األم، فهي ال تختلف عن ابنتها كثيرا، وثارت 
على الزوج املسكني، متهمة إياه بالتقصير في 
حق ابنتها والضغط عليها حتى تصل إلى تلك 
الحالة، وجاء الطبيب مرة أخرى، ولكن هذه 
فلم  النطق،  فقدان  من  بحالة  أصيبت  املرة 
باإلشارة  تتواصل  وأصبحت  الكالم  تستطع 
وبدأت  إليها،  النطق  عاد  حتى  أيام  لعدة 
إثارتها،  عدم  الزوج  محاوالت  أخرى  مرة 
ولكن مع تكرار تلك النوبات أمام أي مشكلة 
بدأ  ما،  موقف  على  الزوج  من  اعتراض  أو 
الزوج يضيق ذرعا بهذه األعراض، ونصحه 
أنها  فبما  تماما،  بتجاهلها  األصدقاء  بعض 
تتحسن تلقائيا في كل مرة، فما الداعي لكل 
باستجابته  أنه  كما  واالنفعال،  القلق  هذا 
فيها  ويؤكد  االستمرار  على  يشجعها  لها 
في  وبدأ  الفكرة  فأعجبته  األعراض،  تلك 
تلك  حدوث  عند  يتجاهلها  وصار  تنفيذها، 
كأن  طبيعي  بشكل  معها  ويتعامل  األعراض 
تتفاقم،  بدأت  باألمور  فإذا  شيء،  بها  ليس 
أطول،  لفترات  تستمر  األعراض  هي  وها 
النطق  فقد  من  وبدال  أشكالها  في  وتتطور 
وكأنها  فيها  تبدو  فترات  عليها  تمر  صارت 
فاقدة الذاكرة، وأحيانا أخرى تتوقف يداها 
الشلل،  أصابه  كمن  الحركة  عن  ساقاها  أو 
تحت  لرغباتها  لالستجابة  مرغما  فعاد 
أمها  وضغط  أعراضها  استمرارية  إلحاح 
تدهور  سبب  هو  أنه  تؤنبه  باتت  التي  عليه 
حالة ابنتها، ومع تزايد حدة املشاكل بينهما، 
وكانت  منه،  الطالق  طلب  في  تلح  بدأت 
الفكرة تراوده هو أيضا، ولكنه لم يكن  هذه 
يملك الشجاعة الكافية التخاذ القرار، ولكن 
تحت وطأة الضغوط بدأ في التفكير الجدي 
التنفيذ،  حيز  ووضعه  القرار  ذلك  باتخاذ 
تلقائيا  بدأت  بذلك،  هي  شعرت  وعندما 
بل  التصعيد،  عن  وتوقفت  الوضع  تهدئة  في 
عادت وديعة، مطيعة، محبة، ومرحة أيضا، 
وهكذا كلما ضاق بهما الحال ويصبحان على 
عتبة االنفصال، تعود هي لحيويتها وطبيعتها 

د.طارق درويش
استشارى الطب النفسى
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املاضي  من  ملحات  لذاكرته  وتعيد  املرحة، 
تضمن لها صمته وترويضه لفترة أخرى من 

الزمن . 
أحيانا،  هادئة  بينهما  األيام  مرت  وهكذا 
ثم  وتعلق  حب  بني  األحيان،  أغلب  متوترة 
إحباط ويأس، بني ارتباط وثيق ثم انفصال 
مؤقت ثم عودة ثم انفصال مرة أخرى، ولكن 

دائما هناك العودة والحب أيضا.
< < <

تلك  هي  تفتعل  هل  التساؤل،  يثار  وهنا   >
األعراض؟ وهل تعي خطورة ما تفعله ومدى 
زوجها  دفع  تقصد  وهل  حياتها،  على  تأثيره 
تحبه،  بالفعل  إنها  املعاناة؟  هذه  كل  إلى 
ما  وكثيرا  انفعاالتها،  في  سطحية  ولكنها 
األسباب،  ألبسط  تجاهه  مشاعرها  تتقلب 
إلى  الرفض  إلى  الكراهية،  إلى  الحب  من 
ال  النهاية  في  ولكنها  أخرى،  مرة  الحب 
تشعر  ما  وغالبا  بدونه،  الحياة  تستطيع 
أنها  فعلي  بتهديد  تشعر  حني  يغمرها  بحبه 
ستفقده، وهذا التقلب في مشاعرها ينعكس 
املتذبذب  وأسلوبها  انفعاالتها  على  بالطبع 
تجاهه، كما أن من طبيعتها أن عتبة اإلحباط 
لديها منخفضة، بمعنى أنها ليس لها القدرة 
وتصاب  واملشاكل  الصعاب  تحمل  على 
باإلحباط تحت أقل الضغوط، ومن طبيعتها 
أيضا أنها تلجأ دائما إلى تجسيد انفعاالتها، 
فتعبر بجسدها عن معاناتها النفسية، فبدال 
من  تشكو  التوتر،  أو  القلق  من  تشكو  أن  من 
وتكون  البطن،  أو  بالصدر  آالم  أو  الصداع 
صادقة في شكواها، فهذا ما تشعر به بالفعل 
الخاص  أسلوبها  لها  أن  كما  ادعاًء،  وليس 
أسلوبه  شخص  فلكل  املشاكل،  مواجهة  في 
وفي  املواقف  مواجهة  في  غيره  عن  املختلف 
ردود األفعال، ويحدث هذا بتلقائية مطلقة، 
فبعضنا يواجه املشاكل بهدوء ويحللها بدقة 
محاوال أن يصل إلى حل ما، هناك آخر يثور 
وينفعل بشدة، بينما آخر يكتئب وينعزل ، أما 
هي فتملك القدرة على االنفصال عن الواقع، 
حدود  يتعدى  ما  موقفا  تواجه  حني  فهي 
الهروب  إال  مفرا  تجد  ال  تحمله  على  قدرتها 
أو  إغماء  بحالة  فتصاب  واقعها،  ومن  منه، 
تحيل  أن  أو  محدودة،  لفترة  الذاكرة  تفقد 
كاإلصابة  جسمانية  أعراض  إلى  أعراضها 
هذه  وفي  الهستيري،  النطق  فقد  أو  بالشلل 
في  تفوق  مشكلة  أوجدت  قد  تكون  الحالة 
أهميتها املشكلة األساسية، فينحسر اهتمام 
األولى  وتزول  الجديدة،  املشكلة  إلى  الجميع 
من  للمشكلة  حل  هذا  في  ويكون  تلقائيا، 
وغير  مؤقتا  حال  كان  وإن  نظرها،  وجهة 

عملي ولكنها تراه حال من الحلول .
يجنبها  تلعبه  الذي  املريض  دور  أن  كما   
املشكلة  خلق  في  تسببها  مسئولية  تحمل 

محاولة  أيضا  يجنبها  كما  عنها،  واملساءلة 
من  فترة  لها  ويوفر  لها،  مخرج  إيجاد 
في  هي  وقت  في  اآلخرين  على  االعتمادية 
ألنه  باإلضافة  هذا  إليها،  فيه  الحاجة  أشد 
حولها،  من  لكل  االهتمام  مركز  في  يضعها 
دائما.  إليه  هي  تسعى  الذي  االهتمام  هذا 
بتلك  تتمسك  أن  الطبيعي  من  كان  لذلك 
ينبغي  لكن  األمور،  تهدأ  حتى  األعراض 
هنا التنويه أن هذه األعراض تأتي كرد فعل 
تلقائي، كالذي يثور أو يغضب، وليس مفتعال 
أو موجها من عقلها الواعي، بل يأتي مدفوعا 
بقوة من عقلها الباطن حامال صفة الرغبة 
القهرية وحتمية التنفيذ، فهي ليست مدركة 
لكل تلك املالبسات، إنما هي معادلة داخلية 
النهائية  محصلتها  وعيها  حدود  خارج 
وخسارة  حينه  في  مطلوب  واضح  مكسب 
مستوى  على  ولكن  محدودة،  لها  تبدو 
تملك  ال  لألسف  فهي  والواقع  الحقيقة 
الكافي لتدرك  العمق  التعقل وال  الحكمة وال 

حجم خسارتها الفادحة على املدى البعيد .
                           < < <

الحاالت  من  السابق  النموذج  يعتبر 
املرضية الحادة والشديدة، وعادة ما تتطلب 
قد  متخصصا  نفسيا  عالجا  الحاالت  تلك 
الكثير  لكن هناك  لفترة غير قصيرة،  يمتد 

والبسيطة  املتوسطة  املشابهة  الحاالت  من 
لكن  الطبيب،  مراجعة  إلى  تحتاج  ال  التي 
من األهمية القصوى أن يفهم املحيطون بها 
طبيعة تلك الشخصية، من حيث السطحية، 
وسرعة  الحكمة،  ونقص  لإليحاء،  والقابلية 
جذب  في  الجامحة  والرغبة  اإلحباط، 
املشاكل  من  الهروب  ومحاولة  االنتباه، 
على  يكونوا  وأن  الواقع،  عن  باالنفصال 
في  الراسخة  املعادلة  بتلك  كامل  وعي 
النهاية  في  تؤدي  التي  الواعي  غير  عقلها 
حيث  األعراض،  وظهور  السلوك  هذا  إلى 
الواضح  األسرة  فهم  في  يكمن  العالج  إن 
تعاملهم  أسلوب  ثم  ومن  األمور،  لتلك 
معها، وأهم ما يجب عليهم فعله هو محاولة 
التحكم في مشاعرهم تجاهها، وأال ُيظهروا 
تعاطفا زائدا معها عند ظهور ذاك السلوك 
األعراض  تلك  عليها  تعود  ال  حتى  املرضي، 
في  املعادلة  فتختل  فائدة،  بأي  تفتعلها  التي 
أخرى،  مرة  األسلوب  لهذا  تلجأ  وال  ذهنها، 
عليها،  واللهفة  بها،  الزائد  االهتمام  ولكن 
والسعي إلرضائها بشتى الوسائل، حتى وإن 
كان من فرد واحد ممن حولها، كل هذا يؤكد 
تعقيدا،  املشكلة  ويزيد  بداخلها،  األعراض 
هذا  اتباع  في  االستمرار  على  ويشجعها 

السلوك املرضي . 


