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األخ الفاضل :
تنتابك  الــتــي  ــراض  ــأع ل وصــفــك  مــن 
يتضح أنك تعاني من مرض القلق النفسي 
األمــراض  أكثر  من  القلق  مرض  ويعتبر 
فإن  الــحــظ،  ولحسن  شيوعًا،  النفسية 
للعالج،  جيد  بشكل  يستجيب  املرض  هذا 
غامض  عــام  شعور  هو  النفسي  والقلق 
والتحفز  والــخــوف  بالتوجس  ســار  غير 
األحاسيس  ببعض  عادة  مصحوب  والتوتر 
الجهاز  نشاط  زيــادة  خاصة  الجسمية 
تتكرر  نوبات  في  يأتي  الالإرادي  العصبي 
في نفس الشخص، وأعراض القلق املرضي 
تختلف اختالفًا كبيرًا عن أحاسيس القلق 
وتشمل  معني.  بموقف  املرتبطة  الطبيعية 
النفسية  األحاسيس  القلق  مرض  أعراض 
منها  التخلص  يمكن  ال  التي  املسيطرة 
والتوجس  والــخــوف  الرعب  نوبات  مثل 
التحكم  يمكن  ال  التي  الوسواسية  واألفكار 
فيها والذكريات املؤملة التي تفرض نفسها 
تشمل  كذلك  والكوابيس،  اإلنسان  على 
زيادة  مثل  الجسمانية  الطبية  األعــراض 
ضربات القلب واإلحساس بالتنميل والشد 
تأثيرات  لها  يكون  املشاعر  وهذه  العضلي. 
االجتماعية  العالقات  تدمر  حيث  مدمرة 

والزمالء  العائلة  وأفــراد  األصــدقــاء  مع 
في  العامل  إنتاجية  من  فتقلل  العمل  في 
عمله وتجعل تجربة الحياة اليومية مرعبة 
بالنسبة للمريض منذ البداية. ولذلك فإن 
من  الكثير  على  يترددون  القلق  مرضي 
إلي  يذهبوا  أن  قبل  والصدر  القلب  أطباء 

الطبيب النفسي .
النفسية  العقاقير  بواسطة  العالج  ويتم 
املضادة للقلق وذلك تحت إشراف الطبيب 
استعمال  يتم  كذلك  املتخصص  النفسي 
أعراض  ملعالجة  بنجاح  النفسي  العالج 
القلق املرضي مثل العالج السلوكي لتغيير 
باستخدام  وذلــك  املرضية  الفعل  ردود 
من  التنفس  مــثــل  ــاء  ــرخ ــت االس ــل  ــائ وس
ملا  املتدرج  والتعرض  الحاجز  الحجاب 
العالج  استخدام  يتم  كذلك  املرء،  يخيف 
التدعيمي اإلدراكي ويساعد هذا النوع من 
العالج املرضي على فهم أنماط تفكيرهم 
املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا  حتى 
التي تسبب أعراض القلق النفسي. ولذلك 
حتى  النفسي  الطبيب  باستشارة  ننصح 
يستطيع وضع خطة عالج مناسبة لحالتك 
ألن  العالج  على  بالصبر  ننصحك  كما 

العالج النفسى يحتاج فترة من الوقت.  

السالم عليكم
 أنـا مصـري مقيـم بسـلطنة 
عمـان وعنـدي مشـكلة أرجو 
لحـن  مسـاعدتي  منكـم 
لزيارتكـم  للقاهـرة  نزولـي 
منـذ  العـالج..  أجـل  مـن 
حوالـي ثالث سـنوات ونصف 
تقريبا مرضت نفسـيا بسبب 
معـن  شـيء  مـن  الخـوف 
فأصابني اختنـاق في الصدر 
والظهـر  اليديـن  فـي  وآالم 
بـآالم  وبعدها أحسسـت 
تحـدث  كلمـا  تـزداد  رهيبـة 
عمليـة اإلخـراج وهـذا األلم 
صاحبنـي منـذ حوالـي ثالث 
تقريبـا  وشـهرين  سـنوات 
وقمـت بعمـل األشـعة وزيارة 
واملسـالك  الجراحـة  أطبـاء 
النتائـج  وكانـت  البوليـة 
للـه  والحمـد  سـليمة  كلهـا 
والتحاليـل  نفسـي  وعرضـت 
علـي أكثر مـن طبيب نفسـي 
أي  دون  كان  العـالج  أن  إال 
جـدوى.. لذلـك أرجـو منكـم 
مسـاعدتي فـي هـذه املشـكلة 
فـي  وأنـا  منهـا  يئسـت  التـي 
انتظـار ردكـم، ولكـم جزيـل 
االمتنـان  وفائـق  الشـكر 
ومنتظـر الردعلـى أحـر مـن 

. الجمـر 

د. داليا مختار السوسى 
استشارى الطب النفسى

إعداد:

األعراض الجسدية 
للمرض النفسى



21 النفس املطمئنة

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

كشرب  األخـــرى  القهرية  ــال  ــم األع
الخمور القهري واملقامرة القهرية فان 
صاحبها  تمنح  ال  القهرية  الوساوس 
بهذه  القيام  يتم  بل  اللذة  أو  الرضا 
للتخلص  »الطقوس«  املتكررة  األعمال 
يصاحب  ــذي  الـ االرتــيــاح  عــدم  ــن  م
الوسواس  أعراض  وتسبب  الوساوس، 
وقتا  وتستغرق  والتوتر  القلق  القهري 
اليوم(  في  ساعة  من  )أكثر  طويال 
املــرء  قيام  بــني  كبير  بشكل  وتــحــول 
أو  االجتماعية  حياته  في  وتؤثر  بعمله 
معظم  ويدرك  باآلخرين،  عالقاته  في 
ــون بــالــوســواس  ــاب ــص األشــخــاص امل
القهري أن وساوسهم تأتي من عقولهم 
ووليدة أفكارهم وأنها ليست حالة قلق 
الحياة  في  حقيقية  مشاكل  بشأن  زائد 
يقومون  التي  القهرية  األعــمــال  وأن 
وغير  الحد  عن  زائــدة  أعمال  هي  بها 
بضرورة  ننصحك  ولذلك  معقولة.. 
استشارة أقرب طبيب النفسي والصبر 
الوسيلتني  إذ إن  واملواظبة على العالج 
ــالج حـــاالت  األكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي عـ
باألدوية  العالج  هي  القهري  الوسواس 
كما ذكرنا والعالج السلوكي. وعادة ما 
فعاليته  درجات  أعلى  في  العالج  يكون 

إذا تم الجمع بني العالجني.

السالم عليكم

من  عاما  وعشرين  سبعة  حوالي  سني  شاب  أنا 
لقد  الوسطى  الطبقة  من  أسرة  في  أعيش  اليمن 
البداية كان  اليوم. في  إلى  عانيت وما زلت أعاني 
 ملا أدخل 

ً
عندي حالة وهي حركات ال إرادية مثال

البيت وأخلع الحذاء الزم أعدل الحذاء يعني أخلي 
الحذاءين متساوين أعدلهما ما أحب تكون جزمة 
في مكان وجزمة في مكان وبعدين ضروري يكون 
الحذاءان على حافة الجدار سواء للغرفة أو غيرها 
أنه  وأعتقد  الحذاء  وأشــوف  بالغرفة  أقعد  كنت 
أقاربي خالص  ملا يقولون لي  أعدله  مائل وأرجع 
فترة  الحالة  استمرت  مني  يسخروا  يعني  كفاية 
مثل  إراديــة  ال  أعماال  أسوي  كنت  وأحيانا  زمنية 
إني أدق بآخر مرفقي على خصري دقات عديد.. 
قعدت فترة طويلة فجأة اختفت هذه األشياء إلي 
خصري  على  بمرفقي  والدق  الجزمة  تعديل  هيا 
أكبر صرت شديد  إلى مشكلة أخرى  اآلن تحولت 
تارك  ولكني  مسلم  طبعًا  أنا  )النظافة(  التعقيم 
الصالة والسبب النظافة يعني كيف تارك الصالة 
في  اللي  الناس  أن  أشك  يعني  النظافة  السبب 
الجامع يوسخوا السجاد ملا يطلعوا من الحمام وأني 
السجاد  على  جراثيم  أتصور  فيه  أصلي  أدخل  لو 
وأني سوف ألوث أقدامي وكذلك جبهتي ملا أسجد 
ولفترة  بقوة  يداي  أغسل  ألني  أستحيي  وكذلك 
مجنون  أني  إلّي  ينظرون  املصلن  إن  حيث  كبيرة 
حتى في املطاعم سويت مشاكل يقولون إني مبذر 
واملشكلة  األكل  قبل  يدّي  غسل  كثر  من  املاء  في 
األكبر مع العائلة الذين صرت في نظرهم شخصا 
وعندي  الجامعة  في  تخرجت  أني  برغم  فاشال 
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وكذلك التحقت 
ونظرات  كمان  مضايقات  وحصلت  الجيش  في 
وإخواني  صعوبة..  األمر  وزاد  شاذ  أني شخص  إلّي 
يشتموني كل يوم ويقولون عني مجنون ولكن لم 
أستطع التخلص من الوساوس. أصبحت في عذاب 
إذا دخلت البيت ال أستطيع أن آكل إال بعد عملية 
النوم ضروري  غسل يدّي مدة كبيرة وحتى قبل 
إال  فرشي  وال  البطانية  أملس  ما  ألني  يدّي  غسل 
يدخلها  أحد  ما  غرفتي  كذلك  مغسولتان،  ويداي 
عالجا  أريــد  أكنسها  ــروري  ض واحــد  دخلها  وإذا 
وإخوتي مصرون على أني أعمل هذه األشياء دلع 
يئست  اآلن  طويلة  حربا  وأصبحت  مني  وبقصد 
رحت أصير إلى املاء أغسل وهم يسبونني وأنا ألزم 
الصمت أصال.. تعبت أرد حاولت أحيانا أقاوم وأغّير 
وأخفف كنت أتعب نفسيًا أشد من تعب النظافة إذا 
أطلع  ملا  أمسحها  أردت أشرب زجاجة عصير الزم 
روحها إذا دخلت البيت ودخلت الغرفة بعد الغسل 

ال أملس شيئا إال بمنديل إال إذا كان شيئا نظيفا.

األخ الفاضل :

يخفف  أن  القدير  العلي  الله  أدعو 
ذلك  على  إنه  شفاءك  ويتم  آالمك  من 
تعاني  أنك  يتضح  رسالتك  من  قدير.. 
الذي  القهري  الــوســواس  مــرض  من 
يعاني فيه املريض من األفكار واألعمال 
ــاول األشــخــاص  ــح الــقــهــريــة حــيــث ي
القهري  الوسواس  بمرض  املصابون 
الوساوس  من  يخففوا  أن  العادة  في 
طريق  عــن  القلق  لهم  تسبب  الــتــي 
بان  يحسون  قهرية  بأعمال  القيام 
القهرية  واألعمال  بها.  القيام  عليهم 
هي أعمال يقوم اإلنسان بعملها بشكل 
بهذه  القيام  يتم  ما  ــادة  وع تــكــراري 
فقد  محددة  لقواعد  طبقا  األعــمــال 
بوسواس  املصابون  األشخاص  يقوم 
ــرات  وم مـــرات  باالغتسال  ــدوى  ــع ال
تصبح  أيديهم  أن  حتى  مستمر  وبشكل 
االغتسال  كثرة  من  وملتهبة  متسلخة 
للتأكد  مــرات  عدة  الفم  غسل  من  أو 
يقوم  وقــد  مقبولة  رائــحــتــه  أن  مــن 
الشخص بالتأكد مرات ومرات من أنه 
مرضي  في  املكواة  أو  املوقد  أغلق  قد 
بالخوف  املتعلق  القهري  الــوســواس 
من  العكس  وعلى  املنزل  احتراق  من 

وسواس النظافة
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السالم عليكم 

 3 منذ  برجل  تعرفت  عاما   25 العمر  من  أبلغ  فتاة  أنا 
سنوات وهو يكبرني بـ 22سنة وهو اآلن يبلغ من العمر47 
بعقد  قام  قد  وكان  أبناء  لديه  وليس  متزوج  غير  عاما 
فترة  خالل  الثانية  املــرة  وكانت  قبل  من  مرتن  قرانه 
وغافلني  بي  بالزواج  وعدني  قد  كان  بأنه  علما  تعارفنا 
وخطب أخرى بحجة أن أهلي قد رفضوه ألنه ليس غنيا 
يستأجر  أن  على  قادر  لكنه  سيارة  وال  بيت  لديه  وليس 

ويفتح بيتا بدخل طبيعي.
الزواج وأنه  وبت اآلن أجزم أن لديه مشكلة من حيث 
ليس لديه رغبة بالزواج على الرغم من أنه دائما يقول 

إنه يبحث عن االستقرار ويرغب بإنجاب األطفال.
ال أعلم ما السر وراء عدم ارتباطه بي رغم ما قد جرى 
من  لخطبتي  التقدم  منه  أطلب  عندما  دائما  وأنه  بيننا 
أهلي أو حتى عقد قراننا دون موافقتهم أو أن يبقى زواجا 
بالسر إال أنه يختلق الحجج واألكاذيب لكي ال يقوم بذلك 
وعند علمه بأني لست جادة بهذه الحلول يريد أن يطبقها.
عندها  مني  التامة  الرغبة  ووجد  عليها  أصررت  وإذا 
يتهرب بحجج وأكاذيب باتت مكشوفة عندي وإذا أصررت 
على الزواج العلني وترتيب موعد مع أهلي يفتعل الكثير 

من األعذار.
بي  ارتباطه  عدم  وراء  الحقيقية  املشكلة  أصبحت  هل 
هي عالقتنا التي دامت 3 سنوات وأن ما جرى بيننا مدته 
سنة ونصف وإنني انضممت إلى قائمة عالقاته السوداء أم 

أن عنده املشكلة ال أعلم ماذا أفعل؟
ال أستطيع أن أتركه ليس فقط ملا جرى بيني وبينه بل 
أيضا ألنني ال أقوى على تركه ألنني أحبه بجنون وإنني 
وال  إياي  لتركه  مرة  من  أكثر  في  االنتحار  على  أقدمت 
أتخيل أنني أستطيع أن أكمل حياتي بدونه وال أجرؤ على 
البوح ألهلي ليتقدم لي من جديد ألنهم أجبروني على 
الجامعة  عن  بتعطيلي  وقاموا  بذلك  أرغب  ال  وأنا  تركه 
ألجل إنهاء عالقتي به إال أنني أعود إليه بعد كل مرة من 

جديد وال أستطيع أن أتركه وال الهرب معه.. فما الحل؟
أرجوكم بل أتوسل إليكم أن تجدوا لي الحل الذي يؤدي 
بي إلى الزواج منه ألن حبه يسري بدمي رغم كل ما قام 
به وأنه لم يقل لي في مرة إنه ال يريدني كزوجة أو حتى 
على  ويقسم  بي  يرغب  أنه  على  يصر  دائما  بل  حبيبة 
ذلك وال أشك في حبه لي بل أنا متأكدة من ذلك ولكن ما 
جادة  بخطوة  القيام  على  جرأته  وعدم  جبنه  وراء  السر 

لكلينا إلنشاء أسرة تجمعنا وتحصنه وتحصنني.

األخت العزيزة:
أنِت اآلن بحاجة إلى أن تسألى 
نفسك سؤاال: إلى أين أنِت ذاهبة 
وإلى متى ستستمر عالقتك بهذا 
أن  مطلوب  بالتأكيد  ؟!  الرجل 
تحب  ونتركها  بمشاعرنا  نعيش 
دون  العنان  لها  نترك  أن  ولكن 
فبالتأكيد  تفكير  يحكمها  أن 
أنك  لو  باهظا..  الثمن  سيكون 
العالقة  تلك  فــى  قليال  فكرت 
بأعوام  يكبرك  الرجل  فهذا   ..
له  حبك  استغل  أنــه  كما  كثيرة 
تحمل  دون  رغباته  بإشباع  وقام 
من  اآلن  يتهرب  فهو  مسئولية 
الشرعى  ــزواج  ــ والـ االرتـــبـــاط 
يتهرب  ــازال  وم لكما  والرسمى 
 .. واهــيــة  بأسباب  ذلــك  مــبــررا 
لم تذكرى  أنك  الرغم من  وعلى 
إال  األسرية  لحياتك  مالمح  أي 
تفتقدين  أنك  الواضح  من  أنه 
ثم  ومــن  حياتك  فــى  األب  دور 
الرجل  هذا  خالل  من  تعوضيه 
والحب  األمان  لك  يمثل  فهو  لذا 
أسرتك  داخــل  تفتقدينه  الــذى 
عينيك  تغمضني  يجعلك  مما 

منك  وتهربه  لك  استغالله  عن 
فكيف  الحقيقة  هى  تلك  ولكن 
 .. بغيرك  ويرتبط  يحبك  يكون 
ليس  أنه  على  واضــح  دليل  هذا 
بل  تعتقدين  كما  وليس  صادقا 
استمررِت  وإذا  بكثير  أســوأ  هو 
تجنى  لن  معه  العالقة  تلك  فى 
واأللم،  الخسائر  من  مزيدا  إال 
بل  فستخسرين نفسك وسمعتك 
إذا  إليك  األقربني  وستخسرين 
اآلن  كونى   .. األمر  بذلك  علموا 
ريه  وخيِّ ذلــك  من  أكثر  حازمة 
إما أن يرتبط بك رسميا وإما أن 
تتركيه إلى األبد وإذا كان يحبك 
فسيسعى  تقولني  كما  بالفعل 
عزيزتى  نفسك  راجعى   .. إليك 
مى من أخطائك وال تكرريها 

ّ
وتعل

تنزع  التجربة  تلك  تجعلى  وال 
إرادتـــك فـــإرادة اإلنــســان قوية 
فى  تستمرى  أن  وتستطيعني 
حياتك وتحققى إنجازات عديدة 
بدونه بل على العكس ستصبحني 
إذا  نفسك  عن  ورضــا  ثقة  أكثر 
 .. السيئة  العالقة  تلك  أنهيت  ما 

ونتمنى لك التوفيق.

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

الحل
الذى يؤدى 
للزواج منه
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السالم عليكم 

أنــا  عليكم  ــالم  ــس ال
سنة   18 عــمــرى  فــتــاة 
خجولة  أننى  مشكلتى 
شجاعة  أملك  ال  كثيرا 
أو  الــنــاس  مــع  للجلوس 
أخجل  معهم  التكلم 
من  أعاني  حيث  كثيرا 
دقات  وتسارع  الخوف 
حركات  وأعمل  القلب 
كثيرا  وأقلق  ــة  إرادي ال 
إلينا  ــي  ــأت ي ــا  ــدم وعــن
ــيـــف أهــــــرب إلـــى  ضـ
علّي  ــل  ــف وأق غــرفــتــي 
ــم تــعــد لــدي  الــبــاب. ل
رغــبــة لــرؤيــة الــنــاس. 
ــم ســاعــدونــي  ــوكـ أرجـ
صوا حالتي جزاكم 

ِّ
وشخ

الله خيرا.

األخت العزيزة :
الرهاب االجتماعى والرهاب )الخوف(  ما تعانى منه هو 
فيما  تحدث  جدا  مزعجة  مرضية  طبية  حالة  االجتماعي 
بهذا  وحــدك  فلست  أشخاص  عشرة  كل  من  واحــد  يقارب 
الحال، وتؤدي إلى خوف شديد قد يشل الفرد أحيانا ويتركز 

الخوف في الشعور بمراقبة الناس.
أو  بالخجل  العادي  أكبر بكثير من الشعور  إن هذا الخوف 
يعانون  الذين  إن  التجمعات بل  الذي يحدث عادة في  التوتر 
لتكييف  يضطرون  قد  االجتماعي  )الخوف(  الرهاب  من 
تضعهم  اجتماعية  مناسبة  أي  ليتجنبوا  حياتهم  جميع 
التعليمية  ومسيرتهم  الشخصية  عالقاتهم  إن  املجهر.  تحت 

وحياتهم العملية معرضة جميعها للتأثر والتدهور الشديد. 
وتبدأ عادة حالة الرهاب )الخوف( االجتماعي أثناء فترة 
تجر  وقد  الحياة  طوال  تستمر  فقد  تعالج  لم  وإذا  املراهقة 
العامة  األماكن  من  والخوف  كاالكتئاب  أخرى  حاالت  إلى 

والواسعة.
الرهاب )الخوف( االجتماعي أعراضا مثل  وتسبب حالة 
احمرار الوجه، رعشة في اليدين، الغثيان، التعرق الشديد، 
الحاالت  بغض  .وفــي  للحمام  للذهاب  املفاجئة  والحاجة 
إن  القلق والخوف.  املناسبات يحدث  تلك  التفكير في  مجرد 
املحاولة الجاهدة ملنع حدوث األعراض قد تدفع املريض إلى 
تجنب هذه املناسبات بصورة نهائية مما يكون مدمرا للحياة 

االجتماعية.
وحتى تتخلصى من تلك الحالة :

عليِك أوال االعتراف بها ومواجهتها وقد يساعدك فى ذلك 
واذهبى  نفسك  عى  فشجِّ  .. النفسى  األخصائى  أو  الطبيب 
التعبير  على  قدرتك  عدم  من  تخافى  وال  املساعدة  لطلب 
فسيساعدك فى ذلك وقد يكتب لك فى البداية بعض األدوية 
التى ستقلل كثيرا من شعور القلق والتخوف مما سيساعدك 
عالج  ويتم  باملواجهة  العالج  خطوات  استكمال  على  كثيرا 

الرهاب بنفس عالجات القلق التى تتضمن:
- العالج املعرفى الذى يسعى التعرف على طريقة التفكير 

وتبنى أفكار إيجابية تجاه مصدر القلق .
السلوكيات  استبدال  إلى  يسعى  الذى  السلوكى  العالج   -

السلبية بأخرى إيجابية
على  التعرف  إلــى  يهدف  ــذى  ال الديناميكى  الــعــالج   -

الصراعات الداخلية للتحرر منها.
املضادة  النفسية  العقاقير  باستخدام  الدوائى  العالج   -
التوتر  من  للتقليل  األمــر  بــادئ  فى  يستخدم  الــذى  للقلق 

الشديد والخوف .
وقد تساعدك تلك اإلرشادات من على موقع واحة النفس 

املطمئنة على التخلص من الخوف: 
www.elazayem.com

ض 
ِّ
تخف األسباب  أتفه  تجعلى  وال  مزاجك  برفع  ابدئي   •

بحكمة  التصرف  ألن  اإلرادة  وقوة  بالصبر  ى 
ّ
تحل مزاجك، 

عند املواقف الحرجة هو الذي يعبر عن قوة الشخص. 
ز 

ِّ
يعز شيء  أي  عن  وابحثي  بنفسك  حقيقية  ثقة  ابني   •

ثقتك بنفسك. 
مى من هذه التجربة دروسا وال تلومى 

ّ
• في حال الفشل تعل

نفسك )فال يوجد فشل وإنما نتائج(.
أحدًا  بأن  تشعرين  وعندما  الناس  عنك  يتكلم  عندما   •
يكرهك، حاولى أن تصغرى هذه الفكرة بعقلك وأن تعطيها 
الناس  من  الكثير  لديك  بأن  تتذكرى  وأن  صغيرًا  حجمًا 

الذين يحبونك وما عليك إال البحث عنهم. 
• ال تأخذى فكرة بأن الطبيب سيشفيك، بل سيساعدك 

فقط وتأكدى بأن أفضل طبيب مناسب لك هو نفسك.
ابتسامة  ارسمى  ثم  مفرح  بشيء  رى 

ِّ
فك مساء  كل  عند   •

وبأنك  بنفسك  تثقني  بأنك  نفسك  في  وقولى  وجهك  على 
إنسانة قوية وتستطيعني التصرف بحكمة في أشد الظروف. 
• عندما تكونني في وضع متوتر خذى نفسًا عميقًا وحاولى 
أن تقومى بعمل استرخاء لجسمك بشكل متدرج أي ابدئى 

منذ القدم حتى الرأس. 
أو  طرحك  في   

ً
سلبية تكونى  وال  إيجابي  بشكل  رى 

ِّ
فك  •

تفكيرك. 
تستطيعني  بأنك  وتأكدى  النشاطات  مختلف  مارسى   •
وال  وصممِت.  عليه  ــزِت  رك إذا  تريدينه  ما  إلى  الوصول 
هو  ذلــك  بــأن  نفسك  ــرى 

ِّ
ذك بذلك  شعرت  فــإن  تيأسى، 

استسالم فالحياة إما مغامرة جريئة أو ال شيء . 
الذي  الخطأ  تبررى  وال  هــي،  ما  على  نفسِك  تقّبلى   •
ليه بطريقة عملية وتعلمى منه وابنى درعًا 

ِّ
تقومني به، بل حل

ي ثقتك بنفسك .  من هذا الخطأ وقوِّ
املواقف،  كل  في  تبتسمى  أن  وحــاول  بالدعابة  تمتعى   •
منه  بالخجل  تقومى  ال  محرج  ملوقف  تتعرضني  فعندما 
أبرزيه واضحكى منه وخديه من  العكس  بل على  ومداراته 
باب الدعابة وأعطي الناس الفرصة أن تبتسم لهذا املوقف.. 
رى باملستقبل بشكل إيجابي على أنه مستقبل جميل 

ِّ
• فك

وابدئي بتخيل أمور تريدين أن تحققيها باملستقبل، وابدئي 
بالعمل على ذلك. 

طى لحياتك قبل أن يخططها لك اآلخرون، تخّيلى  • خطِّ
وابدئى  سنوات   10 بعد  به  تكون  أن  تريدين  الذي  املنصب 
برسم الخطوات التي يجب أن تقومى بها للوصول إلى ذلك 

املنصب واصرفى وقتك في هذا الطريق فقط.

عندما يأتى 
ضيف أهرب 
إىل غرفتى
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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السالم عليكم  

متزوجة  أنا  دكتور 
ولـــدّي  ســنــة   20 مـــن 
ــي  زوجـ ــال..  ــ ــف ــ أط  5
أفتح  ما  وكل  يخونني 
يقول  املــوضــوع  مــعــه 
الكل،  في  الكل  أنت  لي 
أجله  من  ليس  صبرت 
أطفالي  أجل  من  ولكن 
ــم مــا في  الــذي هــم أه
ولكن  عــنــدي  ــون  ــك ال
بدأت  الضغوطات  كل 
سنوات   5 قبل  آثارها 
ــاب  ــئ ــت ــاالك أصـــبـــت ب
 6 مــدة  منه  وتعالجت 
من  قطعته  ثم  أشهر 
من  بطلب  الحمل  أجل 
ولــي  نفسه  الــدكــتــور 
ــر بــأشــيــاء  ــع ــرة أش ــت ف
جدا  تتعبني  غريبة 
طول  على  متوترة   ..
قـــلـــق وأوجــــــــاع فــي 
وضيق  جسمي  أنــحــاء 
التنفس  في  وصعوبة 
وأســــــرح بــكــثــرة ال 
املنزل  بمغادرة  أرغــب 
أني  أشعر  أحيانا  ولكن 
تعبت  ــدا.  ج طبيعية 
أضغط  أن  ــاول  أح وأنــا 
ــي ال  ــى نــفــســي كـ ــل ع
أريد  وال  أبنائي  أشعر 
العالج  ــى  إل أعـــود  أن 
بكثرة  أنــام  كنت  ألني 
وأهملت أطفالي وبيتي 

بكثرة النوم...

األم الفاضلة :

أعانك الله على ما أنت فيه، فخيانة الزوج 
إلى  ذلــك  ــؤدى  وي الزوجة  على  صعب  أمــر 
سوء العالقة بني الطرفني.. وقد علمِت ذلك 
وتأكدِت منه وكان أمامك وقتها خياران إما 
أجل  من  وتصبرى  الوضع  بذلك  تقبلى  أن 
أبنائك وإما أال تقبلى ذلك الوضع وتعلنى عن 
اعتراضك ورفضك .. ولكنك اخترت الخيار 
داخلك  من  ولكنك  االستمرار،  وهو  األول 
االكتئاب  أعــراض  لديك  فظهرت  رافضة 
للصراع  طبيعى  فعل  رد  وهذا  ذكرِتها  التى 
اآلن  األعراض  تلك  ولكن   .. بداخلك  القائم 
بأوالدك  وعالقتك  حياتك  استقرار  تهدد 
وإن ذهبِت للطبيب النفسى للعالج فلن يأتى 
لالكتئاب  الرئيسى  السبب  أن  طاملا  بنتائج 
تواجهى  أن  عليِك  يجب  لذا  قائما  مــازال 
وتقبلينه  حازما  قرارا  وتتخذى   .. مشكلتك 
بصراحة  زوجك  إلى  تحدثى  عواقبه،  بكل 
وضعك  عــن  راضــيــة  غير  ــك  أن وأخــبــريــه 

وحاوال  بداخلك  يدور  ما  بكل  وأخبريه  معه 
.. فإذا ما قررت  التوصل إلى حل يرضيكما 
ومجهودك  وقتك  فاستثمرى  االستمرار 
تحققني  أخرى  بأشياء  وانشغلى  أبنائك  مع 
بقيمتك  وتشعرين  إنــجــازات  خاللها  من 
أبناءك حياتهم واسعدى بهم  فيها وشاركى 
سيدرك  زوجك  بأن  ثقة  على  وكونى  ومعهم 
يوما أنه كان مخطئا .. أما إذا ما كان قرارك 
حالتك  تتحسن  أن  ــل  أج مــن  االنــفــصــال 
فاتخذى  أبنائك  مع  وعالقتك  النفسية 
حياتك  أن  طاملا  تندمى  وال  الــقــرار  ذلــك 
ستكون أفضل وطاملا أنك حاولِت مع زوجك 
الخيانة  تلك  سبب  عن  تبحثى  أن  وحاولى   ..
بانشغالك  ذلك  فى  سببا  أنِت  كنِت  فلربما 
وعدم  بزوجك  االهتمام  ــدم  وع بأبنائك 
عــاودِت  لو  وبالتأكيد   .. بنفسك  االهتمام 
بك  اهتمامه  سيعود  وبه  بنفسك  اهتمامك 
ال  الحقيقية  للسعادة  فالوصول   .. أيضا  هو 
يأتى هكذا ولكنه يحتاج ملجهود وصبر وحب 

وأمل .

د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

يجب عليكِ ان تواجهى مشكلتك
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السالم عليكم

الرائع  املجهود  على   أشكركم 
وأدعو الله أن يوفقكم وأن يجزيكم 

عنا خيرا بارك الله فيكم..
أنا شاب عمرى 32 سنة منذ فترة 
غير  الحزن  من  بحالة  أشعر  ــا  وأن
بالسعادة  اإلحساس  وعدم  املسبب 
بالتعب  الدائم  والشعور  املتعة  أو 
العمل  على  القدرة  وعدم  واإلجهاد 
أو  وعدم الرغبة فى عمل أى شيء 
التركيز  وقلة  شيء  بأى  االهتمام 
ذكائى  مستوى  فى  عاٍل  وانخفاض 
حتى  التفكير  على  القدرة  وعــدم 
أفقد  البسيطة  ــور  األم بعض  فى 
أريد  طويلة  لفترات  لألكل  الشهية 
أريد  وال  بنفسي  أنفرد  أن  فقط 
جدا  ومتشائم  أحــد  مع  أتكلم  أن 
فى  أمل  ال  أنه  وأشعر  املستقبل  من 
وأصــاب  أفضل  حالة  ــى  إل التغير 
بالصداع بصفه مستمرة وأميل إلى 
النوم فترات طويلة جدا بالرغم من 
كونى ال أستطيع النوم مبكرا لكني 
أستيقظ متأخرا وأعاود النوم أحيانا 
أثناء النهار وأحيانا يزيد اإلحساس 
يوجد  كأنه  وأشعر  والضيق  باأللم 
فى  صــدرى  على  جــدا  ثقيل  شــيء 
عصبيا  أصبحت  أنــى  كما  الصباح 
أتفه  على  أتعصب  وممكن  ــدا  ج
األسباب وأحيانا أتمنى املوت فأنا لم 
الذى  أعد أستطيع أن أتحمل األلم 
أشعر به ولذلك أريد حال سريعا ملا 
أشعر به فأنا ال أمتلك الوقت الكافى 
قرأت  وقد  طويلة  لفترات  للعالج 
الكهربائية  بالجلسات  العالج  عن 
املطمئنة  النفس  واحــة  موقع  فى 
فهل ينفع معى أم ال. أريد املساعدة 

وجزاكم الله خيرا..

أشعر بحالة من الحزن غري املسبب
األخ العزيز:

بإذن  العاجل  الشفاء  لك  الله  نسأل 
تعانى  أنك  إلى  تشير  أعراضك   .. الله 
من االكتئاب واالكتئاب النفسي هو أحد 
شيوعًا.  النفسية  االضطرابات  أكثر 
ــات  ــراب ــط االض ضــمــن  يصنف  ــو  وهـ
املــزاج.  في  بخلل  تتسم  التي  النفسية 
االنخفاض  هو  االكتئاب  يميز  ما  وأهم 
أحيانًا  واملتسارع  الحاد  أو   - التدريجي 
شكل  على  يظهر  ــذي  ال ــزاج،  املـ فــي   -
التي قد  شعوٍر بالحزن والضيق والكآبة 
الحظ  ولحسن  يبررها..  ما  لها  يوجد  ال 
أن االكتئاب النفسى من األمراض التى 
يمكن عالجها فنسبة من 80 :90 % من 
املرضى من الذين يواظبون على العالج 
بنسب  شفاؤهم  يتم  لهم  املــوصــوف 

عالية.
ويتضمن العالج :

يتضمن  ــذى  ــ ال ــى  ــدوائـ الـ الــعــالج 
مضادات القلق .. والعالج النفسى الذى 
يسعى  الــذى  املعرفى  العالج  يتضمن 
إلى التعرف على طريقة التفكير وتبنى 
واآلخرين  الــذات  تجاه  إيجابية  أفكار 
الذى  الديناميكى  والــعــالج  والحياة 
األســبــاب  على  الــتــعــرف  إلــى  يــهــدف 
العميقة للمرض والتخلص منها وأخيرا 

العالج بالجلسات الكهربائية. 
ــدام الــجــلــســات  ــخ ــت ــاس ــعـــالج ب والـ
فى  ومفيد  ــام  ه ــوع  ن هــو  الكهربائية 
ويبدأ  الوجدانية  االضطرابات  عالج 
عندما  الكهربائية  الجلسات  استخدام 

الشديدة  االكتئاب  حاالت  تستجيب  ال 
يكون  أن  أو  لالكتئاب  املضادة  للعقاقير 
املريض غير قادر على تحمل التأثيرات 
تتحسن  أن  يجب  أو  للعقاقير  الجانبية 
ــى ال  ــرض حــالــتــه ســريــعــًا، وبــعــض امل
املضادة  بالعقاقير  للعالج  يستجيبون 
للمزاج  املثبتة  العقاقير  أو  لالكتئاب 
ويكون العالج بالجلسات الكهربائية هى 
الطريقة األساسية لعالج هؤالء املرضى. 
فى  الكهربائية  الجلسات  وتستخدم 
وحاالت  االكتئاب  حاالت  من  كاٍل  عالج 
فى  الجلسات  تستخدم  كما  الــهــوس. 
بعض  من  يعانون  الذين  املرضى  عالج 
األمراض العضوية الذين ال يستطيعون 
تحمل العالج باألدوية املضادة لالكتئاب 
الذين  املــرضــى  بعض  لــذلــك  ومــثــال 
يكون  حيث  الكبد  أمــراض  من  يعانون 
الجلسات  باستخدام  االكتئاب  عالج 
استخدام  من  لهم  أفضل  الكهربائية 
وكذلك  الكبد،  على  تؤثر  التى  العقاقير 
بالجلسات  ــالج  ــع ال اســتــخــدام  يــتــم 
الكهربائية للسيدات الحوامل أو لبعض 
أمــراض  مــن  يعانون  الــذيــن  املــرضــى 
ويتم  لالكتئاب.  تعرضهم  عند  بالقلب 
اللجوء للعالج بالجلسات الكهربائية فى 
التى ال يستطيع املريض  بعض الحاالت 
فيها االنتظار ملدة شهرين حتى تتحسن 
العقاقير  استخدام  مــع  حالته  فيها 
بعض  فى  خصوصًا  لالكتئاب  املضادة 
الحاالت التى يكون فيها املريض عرضة 
لالنتحار أو بسب وجود وظيفة حساسة 
تتطلب سرعة التحسن ألن التحسن مع 
فى  يتم  الكهربائية  الجلسات  استخدام 

غضون أسبوعني إلى 3 أسابيع.
الكهربائية  الجلسات  وتستخدم 
)جلسات تنظيم إيقاع املخ (في الحاالت 
الشديدة التى ال تستجيب للدواء وتكون 
على شكل جلسات كل يومني، حيث يتم 
خاص  جهاز  خــالل  من  الدماغ  تنبيه 
يحدث  مثلما  عام  مخدر  تحت  لذلك، 
في العمليات الجراحية. وعلى عكس ما 
يتوقعه الكثير من الناس فهذا األسلوب 
العالجي ليس صعقًا كهربائيًا وليس فيه 
ماسة  بحاجة  فأنت  لذا  باأللم..  شعور 
وعاجلة للعالج قبل أن تتطور األعراض 
وطبيبك وحده هو من يستطيع أن يقرر 
ما تحتاجه حالتك فى الخطة العالجية 

التى سيضعها لك.



العدد 111 إبريل 262015 العدد ١٣٠ سبتمبر 26٢٠١٨

د. محمود أبو العزائم
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أختي الفاضلة 

ال شك في أن الحاجبني املرتبني يبرزان جمال 
لذا  عــام.  بشكل  والوجه  خــاص  بشكل  العينني 
أمران  األنيق  الشكل  ومنحهما  بهما  فالعناية 
بشكل  منها  جزء  أي  وإزالــه  ضروريان،  مهمان 
تؤثر  مؤملة  صورة  لإلنسان  يترك  قهرى  مرضى 
األحيان  بعض  فى  وتؤدى  واضحة  بطريقة  عليه 

إلى االنطواء والعزلة والبعد عن الناس.
سببني  عن  ناتج  إنما  الحالة  لتلك  وتكرارك 

يحتمل أن يكون أحدهما أو كالهما:
ويتمثل  الشعر(  نتف  )هــوس  عصبي  توتر   -1
ذلك في رغبة ال يمكن مقاومتها لشد الشعر من 
مناطق  من  غيرها  أو  الحاجبني  أو  الرأس  فروة 
الجسم، مما يترك بقعًا فارغة من الشعر في فروة 
الحاجبني،  في  الشعر  من  خاليًا  جزءًا  أو  الرأس 
أو  املنتوف  الشعر  مضغ  في  الرغبة  وأحيانًا  بل 
اللعب به. ويعتقد العلماء  أنها حالة جينية تساهم 

العوامل املحيطة في ظهورها واالستمرار بها.
االضطراب  هذا  العلماء  بعض  يرجع  كما    -  ٢
إلى اختالل في بعض املواد الكيميائية في الدماغ 
يقوم  والبعض  والسيروتونني.  الدوبامني  كمادة 
بنتف الشعر وهو واٍع ملا يفعل تمامًا، إال أن البعض 
اآلخر ال يكون واعيًا أثناء ما يقوم به، وقد يختار 
واعيًا  الشعر  بنتف  فيقوم  معًا  الحالتني  املصاب 
ويقوم  باكتئاب،  مصابًا  أو  محبطًا  يكون  حني 
مصابًا  يكون  حني  واٍع  غير  ذلك  بفعل  املريض 
أصحاب  أن  نجد  كما  لفعله.  شيئا  يجد  وال  بامللل 
التاريخ العائلي املرضي، واملراهقني بني 11 و 13 
لإلحباط  املعرضني  واألشخاص  والنساء،  عامًا، 
غيرهم  من  أكثر  معرضون  والقلق  والــوحــدة 

الضطراب نتف الشعر. بيد أن املطمئن في األمر 
عاما،   30 الـ  بلوغ  عند  عنها  تقلع  الغالبية  أن 
 30 الـ  تجاوزوا  ممن  فقط  املائة  في   10 فحوالي 

عاما يمارسونها .
يجب  تنتابك  التي  الحالة  تلك  على  وللتغلب 

عليِك مراعاة اآلتي :
بإزالة  فيها  تقومني  التي  املواقف  تسجيل   *

حواجبك أو رموشك.
يسجل  ببطاقة  الغاية  لهذه  االستعانة  يمكن 
تقنية  بواسطة  يوميا  »اإلزالة«  مرات  عدد  عليها 

مالحظة الذات.
* محاولة ملء أوقات فراغك بممارسة هوايات 
أو  الرسم  اليد مثل  ونشاطات تستدعي استعمال 

الكتابة أو استخدام كرة الضغط.
أخرى  تقنيات  إلى  اللجوء  أيضا  املمكن  من   *
العضلي  االسترخاء  على  التدريب  مثل  مساعدة 
ــقــدرة على ضبط  ال ــادة  زيـ ــى  إل يــهــدف  الـــذي 
وكذلك  الحواجب«،  »إزالة  في  والرغبة  العصبية 
بالتدريب  التنفس وذلك  إلى إبطاء حركة  تهدف 

على الشهيق والزفير العميقني.
الحواجب  بنتف  تتعلق  مقاالت  بقراءة  عليِك   *

وضررها على العينني.
تخفيض  في  نجاحك  حال  في  يمكنِك  وأخيرًا 
أن  رمــوشــك«  أو  حواجبك  ــة  »إزالـ ــرات  م عــدد 
كالخروج   ، فيه  ترغبني  بشيء  نفسك  تكافئي 

.
ً
والتنزه قليال

ولتكن تلك املعلومات املهمة في حسبانك:
حيث  ضار  تأثير  له  الحواجب  شعر  إزالة  أن   *
خاليا  فتتكاثر  الجلدية  الحلمات  ينشط  إنــه 
الجلد وفي حالة توقف اإلزالة ينمو الشعر بكثافة 

ملحوظة. وقد ثبت طبّيًا ضرر النمص .

السالم عليكم

 18 عمري  فتاة  أنــا 
هوس  وعــنــدى  سنة 
أنتف  طبيعي  غير 
ــي  ــوشـ ــري ورمـ ــعـ شـ
والحالة  وحواجبي 
هذه معي من 7 سنوات 
لدرجة أني أنتف في 
ومع  والبيت  الحصة 
صــحــبــاتــي بـــس مو 
قدامهم  أمامهم  ليس 
ــاريـــت تــفــيــدونــي  يـ
أروح  أني  غير  بشي 

لطبيب نفسي.

نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

هوسإعداد:
غري

طبيعى
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أحمد عبد ربه
أخصائى نفسى

إعداد:

أختي الفاضلة 
تقدمِت  قد  هذا  بطلبك  فأنِت  خيرا  الله  جــزاِك 
سبب  باملشكلة  فاالعتراف  الحل،  ايجاد  في  خطوة 

رئيسي في حلها. 
أمور  هناك  املشكلة  تلك  حل  في  نشرع  أن  وقبل 
يجب عليِك وعلى والدها معرفتها واتخاذ اإلجراءات 

الصحيحة حيالها وهي:
أوال: وجب علّي أن أوضح ما هو السائد من أفكار في 

املجتمع عن التربية، وملخصها في ثالث طرق:
طريقة  أفضل  أن  يعتقد  من  الناس  من  هناك   -1
إلى  اإلنسان  يعود  أن  هي  املتغيرات  هذه  مع  ف  للتكيُّ
قول  وهذا  التربية  في  ا 

ً
جد الصارم  القديم  األسلوب 

غير سليم وغير ممكن تماًما ألن اإلنسان ال يستطيع 
أن ُيرجع عقارب الساعة والزمان للوراء، فالوقت قد 
)ربوا  األثر  في  جاء  وقد  استجدت  والظروف  تغير 

أوالدكم لزمان غير زمانكم(.
قد  العصر  هــذا  أوالد  بــأن  يقول  من  وهناك   -٢
آبائهم،  ِقَبل  من  عليهم  التأثير  إمكانية  تجاوزوا 
ال  فالطفل  واقــعــي  وغير  صحيح  غير  رأي  وهــذا 
وكلما  منزله،  وبجوِّ  بأسرته  يتأثر  كبير  ولحد  يزال 
للتوجيه  احتياج  في  كان  الخارجية  التحديات  زادت 

والرعاية.
النفس  علوم  إن  يقولون  حيث  أســوؤهــا  وهــو   -3
جدي في تربية الولد فافعل ما يحلو لك 

ُ
والتربية لن ت

مع أوالدك طاملا أنك لن تستطيع التأثير عليهم على 
كل األحوال، مع أنهم لم يجربوا حقيقة هذه الوسائل 

النفسية.
وهنا أقول أفضل الطرق للتربية :

وكأنِك  ولدك  إلى  وتنظرى  بى  وتجرِّ تحاولى  أن   -1
مكتشفة تسعني الختيار بلد جديد. 

هي  نظرها  وجهة  من  ابنتك  تشوفي  حاولي   -٢
)عيشي كأنك طفلة وجاريها في مشاكلها الصغيرة، 

كمثال .. عروستها انكسرت احزني معاها(.

الــدروب  اكتشاف  على  بالتدريج  مساعدتها   -3
واملمرات التي ستواجهها في حياتها.

وليلة )واحدة واحدة  يوم  التغيير بني  تتوقعي  4- ال 
زي ما اتعلمت املشي(. 

5- كيف تتعامل مع إخوتها وأصدقائها.
6- معاونتها على فهم جوانب قوتها وضعفها.

القيمة  7- ومما يساعد على ما سبق وتقوية جانب 
واملبدأ لدى الطفل كثافة قراءة القصص والحكايات 

ز ذلك في نفسه .
ِّ

التي تعز
كما يجب علينا كآباء وأمهات أن نعلم أن كثيًرا من 
األعمال التي نتصرفها مع ولدنا في صغره تزرع في 
نفسه نماذج للتعلم والسلوك التي قد ال تظهر بشكل 

كامل إال في مرحلة املراهقة أو ما بعدها.
االعتراف  عليك  يجب  حضرتك  ملشكلة  بالنسبة 

بتلك القاعدة :-
االنتباه  جذب  محاولة  هو  الطفل  يريده  ما  ))كل 

إليه بأي شكل((.
بوجود  ولكن  وحده  إليه  متوجها  االنتباه  كان  وقد 

شريك آخر اختلفت املشكلة، لكن عليِك اتباع اآلتي:
الصغير  طفلك  إلى  مثال  لعبة  تقديم  أردِت  اذا   -
تلك  هي  تعطيه  أن  املشكلة  صاحبة  ابنتك  فاجعلي 
اللعبة وعندما تذهبني لشرائها خذيها معك واجعليها 
يصبح  )وبذلك  معك  مباشر  غير  بشكل  تشارك 

االهتمام متكافئا بني الطفلني(. 
ال  لذا  صغيرة((  زالت  ))ما  ابنتك  أن  تنسي  ال   -
تكرري عليها جملة ))معلشي أخوكي الصغير وخليه 

يعمل كذا...((.
نفس  في  وتواجدهم  الــزوج  أهل  ملشكلة  بالنسبة 

املنزل:
أختي هؤالء أوالدك وتربيتهم من أهم وظائفك في 
الحياة، لذا وجب عليِك تصفية أي خالفات أو تعارض 
في وجهات النظر بينك وبني أهل الزوج وبينك وبني 
وشرح  البناء((  ))الحوار  طريق  عن  أساسا  الزوج 
خطة تربية األوالد أمامهم، وخذي في اعتبارك وجهة 
نظر اآلخر ))أنِت لست على صواب دائمًا(( ، ويجب 
أن يكون ذلك الحوار واملناقشات في مكان بعيد عن 

األطفال.
ثم  اإلصغاء  طريق  عن  يأتي  البناء  والحوار 
الصحيحة،  النظر  وجهة  توضيح  ثم  اإلصغاء 
فأهم ما يجب معرفته هو أن أي تصرف يقوم 
به االبن هو نتيجه ملا يواجه ويشعر به فهال 
إليه نظرة رحمة وشفقة وساعدناه  نظرنا 
فّعاال  ويصبح  بإيجابية  حياته  ليعيش 

ومنتجا لدينه وأمته..
في  الثقة  لحضرتك  أشــكــر  ــرًا  ــي وأخ
موقعنا، وأتمنى من الله أن يكون ردنا سببا 
الثقة  تكون  وأن  املشكلة،  حل  أسباب  من 
بموافاتنا  تقومي  أن  في  سببا  هذه  املتبادلة 
للمشكلة  حلك  طريقة  عن  يسفر  ســوف  بما 
نستطيع  أخــرى  عقبات  هناك  كانت  إذا  وفيما 

مساعدتك في ايجاد حلول لها.

السالم عليكم
   ابنتي عمرها سنتان وثمانية أشهر 
هي الكبيرة ويأتي بعدها ابني الذي كاد 
أن يقارب السنة. مشكلتي في ابنتي أنها 
لسان  وذات  الحدود  ألبعد  جدا  ذكية 
أخوها  ــد  ُول أن  وقــت  من  لكنها  عــذب 
تهدأ  وال  عدوانية  أصبحت  تغيرت.. 
أبدأ وتحاول إيذاءه بأي طريقة مع أنها 
في الوقت نفسه تحبه كثيرا، ال تريدنا 
طبعا  وأنتم  نالعبه  أن  وال  نحمله  أن 
وهذا  الغيرة  موضوع  عن  اطالع  على 
حركتها..  كثرة  في  املشكلة  طبيعي. 
تصل  الذي  الحد  إلى  وبكائها  صراخها 
جدا  عنيدة  بإرادتها،  التقيؤ  إلى  فيه 
األحيان  بعض  في  وشرسة  وعصبية 
تصل  أن  عليها  خائفة  كنت  بصراحة 
العقاب  أنواع  كل  جربت  الحد  هذا  إلى 
معها بدون فائدة، تعرف تماما ما تفعله. 
أسكن في نفس مبنى أهل زوجي وطبعا 
أنتم على علم ما تأثير هذا سلبيا على 
الطفل عندما يجد أكثر من طريقة في 
شدة  جهة  ومن  دالل  جهة  من  التعامل 
ومن  عليها  تضغطن  ملــاذا  جهة  ومن   ،
أنني  مع  ملاذا تجعلينها تفعل هذا  جهة 
أرى  كما  تربيتها  أريد  أني  في  صارمة 
ترجى.  فائدة  ال  بصراحة  لكن  مناسبا 
فقدت  فعال  أنني  كله  هــذا  من  األهــم 
أعصابي اليوم وكدت أصاب بانهيار مما 
تفعله تريد كل شيء وأي شيء وبدون 
أن  سبق  وكما  وتبكي  تصرخ  وإال  قيود 
وغضبت  يديها  على  ضربتها  شرحت، 
عليها  غضبي  أصــب  ــم  ل نفسي  مــن 
وعندها فقدت أعصابي وصرت أصرخ 
غضبي  الله«  »ليسامحني  عاٍل  بصوت 
بهذه  معها  التعامل  أريـــد  ال  ألنــنــي 
الطريقة وال هي النشأة الصحيحة التي 
أردتها ألطفالي كما حلمت يوما وكيف 
وأمام  التعامل  في  املستوى  لهذا  أصل 
خطورة  تماما  أدرك  أنني  مع  أطفالي 
معها  التعامل  أستطيع  وكيف  الوضع 
بطريقة بناءة كل شيء كاد يوصلني 

أريد  بالله  استحلفكم  الجنون.  إلــى 
الحل البنتي ولنفسي أيضا ألنني غير 
راضية عن نفسي أبدا وأخاف أن أتمادى 
في  طريقتي  ويصبح  الوضع  هذا  في 

الحياة.  

الغرية من املولود الجديد
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أخى الفاضل

لقد شرحت تفاصيل املشكلة ولكنك 
رغم ذلك لم تنتبه لسبب هذه املشكلة 
فبجانب بحثك عن عالج لدى األطباء 
أب  بقلب  الحل  عــن  أيضا  فابحث 
حل  عن  يبحث  شخص  مجرد  وليس 
مشكلة فليس العقاب لالبن هو الحل 
البنك  التقرب  ومحاولة  االحتواء  بل 
والتأنيب  واللوم  العقاب  ألن  وفهمه 
للثقة  فاقدا  ابنك  يجعل  بــأن  كفيل 
الالمباالة  الوقت  مع  ويورثه  بالنفس 
ــح أن  ــواض ــا حــولــه ومـــن ال تــجــاه م
هناك مشكلة لدى االبن قد تكون فى 
أصحابه  مع  أو  البيت  فى  أو  املدرسة 
تحصيله  وعلى  عليه  بالسلب  جاءت 
الدراسى فالتعامل الخاطئ من بعض 
املدارس  بعض  فى  للطلبة  املدرسني 
قد يجعلهم يكرهون القراءة والكتابة 
واألم  األب  بني  األسرية  واملشكالت 
دائما واختالف طباعهما أو بعد أحدا 
منهما عن الطفل له تأثير شديد على 
الطفل وخصوصا فى مراحل الطفولة 
وتأثيرا  التى هى األكثر أهمية  األولى 
ابنك  إلــى  تــقــّرب  الــفــرد.  حياة  فــى 
الضرب  استخدام  عن  نهائيا  وتوقف 
والعقاب له وابحث عن السبب العميق 
للمشكلة فطاملا أن الطبيب قد أخبرك 
بمشكالت فى السمع فاذهب للطبيب 
تلك  ــالج  ع معه  وتــابــع  أخـــرى  ــرة  م

بالفحص  أيضا  وأنصحك  املشكلة 
الطبى ملستوى النظر لديه فربما كان 
ذكرت  وقد   .. النظر  فى  ضعف  لديه 
أيضا أنه يتحرك كثيرا ويسرح كثيرا 
اضــطــراب  مــن  يعانى  ــان  ك فربما 
يجعله  الذى  والحركة  االنتباه  فرط 
تلك  كل  وفى  والتشتت  الحركة  كثير 
لعالج  يحتاج  فهو  السابقة  الحاالت 
تعلم  أن  ويجب   . مستمرة  ومتابعة 
أيضا أن الطفل يحتاج حتى يستطيع 
وظائف  عدة  استخدام  إلى  الكتابة 
أال  يجب  ولذلك   .. املخ  وظائف  من 
يكون هناك خلل عصبي أو وظيفي 
املخ  ــل  داخ االتــصــاالت  شبكة  فــى 
تتعامل  التي  املناطق  عن  املسئولة 
مع املعلومات املستخدمة في الكتابة 
اليد  وحــركــة  والنحو  اللغة  مثل 
اضطراب  فــإن  ولذلك  ــرة..  ــذاك وال
بسبب  يحدث  أن  يمكن  الكتابة 
مشاكل في أٍي من تلك األماكن. كما 
يتفهم  مدرس  إلى  بحاجة  االبن   ان 
التعلم  على  ويساعده  جيدا  حالته 
اآلن  ويوجد   .. حالته  تناسب  بطرق 
إخصائيو تنمية مهارات متخصصون 
فى التعامل مع تلك الحاالت وتدريس 
تتناسب مع  الدراسى بطريقة  املنهج 
الحالة .. فقط كن صبورا على ولدك 
وال تنظر له على أنه هم فقط بل هو 
أن  للنعمة  شكر  ــل  وأق كبيرة  نعمة 

تحافظ عليها وترعاها.

السالم عليكم 

الله..  بــإذن  خيرا  الله  جزاكم 
ومنقول  عــامــا   11 عــمــرة  ابــنــى 
أعانى  الذى  أنا  السادس.  للصف 
مشكلة  فــى  ســنــوات   5 منذ  معه 
ليس  ــادى  ع طفل  فهو  الكتابة 
تحس  يكتب  عندما  ولكن  غبيا 
القيامة قامت بالنسبة له فهو  أن 
يكتب  ــه  ألن أوال  الكتابة  يكره 
الحرف بتحريف وتشتيت االنتباه 
عندما  غلط  ويكتب  الكتابة  عند 
ينقل من الكتاب مثال ينقل كلمة 
أكبر..  درائب  الكتاب  من  ضرائب 
من ذلك يكتب السطر الواحد فى 
ربع ساعة ألنه يسرح كثيرا جدا 
يلتفت يمينه ويساره وفوق وتحت 
عسير  عقاب  هناك  كان  لو  حتى 
يبالى  فال  التأخير  على  األب  من 
ألنه  بالضرب  كثيرا  أعاقبه  فأنا 
التأخير  على  أعصابي  يفقدنى 
نكملها  ال  فنحن  الــواجــبــات  فــى 
عرضته  أنى  مع  يده  بطء  بسبب 
وأنف  أكثر من طبيب عيون  على 
كويس  يقول  كله  وتخاطب  وأذن 
قال  سمعيات  دكتور  مؤخرا  ولكن 
لى إنه فى مشكلة السمع املركزى 
تسبب له عدم التركيز وأعطونى 
يتدرب  كى  أسطوانة  فى  برنامجا 
املشكلة..  تبقى  فائدة  وال  عليها 
فأتمنى  الله  أفــادكــم  أفــيــدونــى 
هذه  تنحل  أن  وجل  عز  الله  من 
املشكلة آسف على اإلطالة جعله 

الله فى ميزان حسناتكم..

مختار عبد الغنى
أخصائى اجتماعى

إعداد:

ابنى يكره الكتابة
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مستشفى جمال ماضى أبو العزائم
> مركز التأهيل النفسى وعالج اإلعاقة العقلية

> مدرسة تأهيلية لعالج التخلف العقلى
> أقسام لعالج األمراض النفسية والعصبية

> قسم لعالج مرضى اإلدمان

> تليفون : 015/364453 - 015/367965 > العاشر من رمضان ـ طريق بلبيس ـ أمام مبنى النساجون الشرقيون 

قسم املسنني : 

تحت إشراف فريق طبى متخصص

 ويوجد به وحدة عالج طبيعى

وبرامج تأهيلية ملرضى الزهايمر وبرامج 

رياضية ترفيهية ورحالت

األخت العزيزة :

موافقة  يستوجب  أن  البد  ــزواج  ال
صعبة  الحياة  ستكون  وإال  ــل  األه
لقطيعة األهل للعروسني وأنِت تعلمني 
جديدة  حياة  يمثل  الــزواج  أن  جيدا 
هذه  فى  يستطيعون  فال  للطرفني 
املرحلة البعد عن أهلهم واالستفادة 
وهاهو   .. وخبراتهم  نصائحهم  من 
كان  وربما  أهلك  رفضه  وقد  فتاِك 
أنت  تتفهميها  لــم  ألســبــاب  ــك  ذل
ذى  شيء  أى   .. حال  أيه  على  ولكن 
ندافع  أن  يستحق  الحياة  فى  قيمة 

كان  فــإذا  أجله  من  ونصبر  ونثابر 
تريدين  مازلت  وكنِت  يريدك  مازال 
مرة  يــحــاول  فدعيه  بــه  ــاط  ــب االرت
أخرى وحاولى شرح املوضوع ألهلك 
ولكن  مثابرة  وكونى  الثالثة  للمرة 
الله  أن  فاعلمى  فائدة  توجد  لم  اذا 
لفتاِك  واشرحى   .. زواجكما  يقدر  ال 
البد  وأنه  باستطاعتك  ما  فعلت  أنك 
أن يتحلى باإلرادة والصبر فكثير من 
تتحقق  أن  نتمنى  حياتنا  فى  األشياء 
ا 

ً
اذ  .. أخرى  أشياء  الله  يقدر  ولكن 

افعلى ما فى استطاعتك وهو كذلك 
فلربما باءت محاولتكما بالنجاح.

أحب شابا رفض أهلى الزواج منه
السالم عليكم

وعشرين  أربــعــه  العمر  مــن  أبلغ  فتاة  ــا  أن
بيننا  العالقه  ودامــت  شاب  على  تعرفت  سنة 
حيث  شريفة  عالقة  بينا  وكــان  سنوات  ست 
وتقم  أهله  على  ثم  أخته  على  عّرفني  إنه 
املشكله  ولكن  والــدتــي  من  رسميا  لخطبتي 
من  أنه  بسبب  منه  الزواج  أهلي  رفض  األكبر 
نبكي  وجلسنا  إليها  أنتمي  التي  القبيلة  نفس 
وتدهورت نفسيتي ونفسية الشاب لدرجة أنه 
قال  ذلك  وبعد  السبب  لذلك  املستشفى  دخل 
لي عندي أمل كبير جدا أن املرة الثانية سوف 

يوافقون وتقدم للمره الثانية ولكن رفضوا.
اآلن أنا لدّي القدرة والتحمل والصبر لو تركت 
يتركني  أن  يستطيع  ال  هو  ولكن  الشاب  هذا 
كرهت  أنــي  لدرجة  فيها  يبكي  مكاملة  وكــل 
نفسي كثيرا.. كيف أقنعه وكيف أغير تفكيره 

أرجوكم أنا تعبانة.. 


