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العدد ١٣١ نوفمبر ٢٠١٨

 األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

تعانني  أنك  فيها  تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
وأنه متقلب  بالدراسة  من وجود عالقة عاطفية مع زميل لك 
الى  أدى  عصبى  انهيار  حدوث  إلى  أدى  مما  معك  عاطفيا 

دخولك املستشفى وتسألني النصح.
بحكم  تميل  فتاة  كل  فإن  سنك  مثل  في  الحائرة..  االبنة 
فطرتها إلى الجنس اآلخر، وتبدأ في الطموح إلى أن تحب أو 
تكون محبوبة، وكثيرات يسقطن هذه الرغبة، وذلك امليل على 
ابن الجيران، أو زميل الدراسة، أو أحد األقارب،  في محاولة 
اللتماس األمان والثقة والحنان إضافة إلى مشاعر اإلعجاب 
الفتاة في الشعور بمشاعر جميلة ألول مرة،  والتقدير، وتبدأ 
شيء  الزواج  ولكن  تعيشينه  ما  وهذا  ولذيذة،  مؤملة  وعواطف 
مستقرا  ناضجا  ــا  وزوج العاطفى  االستقرار  يحتاج  آخــر 
انفعاليا يستمر معك فى رحلة الحياة بحلوها ومرها.. ولذلك 
غمرة  في  وغارقة  بالعاطفة،  مندفعة  فأنت  وتأملي  تمهلي 

املشاعر املتقلبة مثل كل فتاة في مثل ظروفك .
اندفاعك،  مــن  لي 

ِّ
وقل وتمهلي،  تأملي  الحائرة  االبــنــة 

أي  وفي  أرض،  أي  وعلى  تريدين؟!  ماذا  وحــددي  واحسبي 
صدرك  في  التي  الجميلة  املشاعر  هذه  ألن  تسيرين؟!  اتجاه 
حني  األلم  إلى  بك  تصل  أن  يمكن  عاطفيا  متقلب  إنسان  مع 
تحصدين ال شيء، أو ستصلني إلى كارثة إذا غفلت عن أسئلة 
تتقدمي  فال  ؟!  وكيف  وملاذا؟!  أين؟!  إلى  قبيل:  من  ضرورية 
خطوة في أي اتجاه إال بعد تفكير كاٍف، واستشيري من تثقني 
به، ألن ما تمرين به هى عواطف غير مستقرة على حال، فهي 
ه حب ال يمكن 

ّ
ب العاطفي، وما يراه املراهق على أن

ّ
مرحلة التقل

أن يتغّير أو يزول، ستأتي عليه األيام فإذا هو مجرد ذكرى أو 
ها لم تتحّول إلى 

ّ
أطالل تجربة عابرة، رّبما يحمد الله على أن

ها لم تكن ناضجة بما فيه الكفاية .
ّ
حقيقة ، ألن

وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه..

السالم عليكم
أنـا فتـاة أبلـغ مـن العمـر 21 سـنة أدرس بالجامعـة فـى 
السـنة الثالثـة.. فـي السـنة املاضية أحببـت طالبا معي 
فـي الجامعـة أعجبتـه شـخصيتي ألنـي محجبـة وكنت 
علـى  اتفقنـا  االحتـرام.  كل  لـي  يكـن  كان  خجولـة.. 
الدراسـة. لكـن بعـد مـرور 4 أشـهر  إنهـاء  الـزواج بعـد 
تغيـر، أصبـح شـخصا آخـر، أصبحـت أحـس أن مـا كان 
يقولـه لي نـدم عليه، بعدهـا أخبرني أننا تسـرعنا في 
االتفـاق علـى الـزواج وأشـياء أخـرى، أحسسـت آنـذاك 
أن شـخصا آخـر يكلمنـى، صدمـت مـن كالمـه لدرجـة 
أنـي أصبحـت ال أتكلـم مـع أحـد وال أبكـي وتشـاجرت 
وذهبـت  عصبـي  بانهيـار  أصبـت  حولـي.  مـن  كل  مـع 
علـى إثـره إلـى املستشـفى. ومـرت العطلـة الصيفية ال 
يكلمنـى إال نـادرا. التقينـا فـي بدايـة السـنة أحسسـت 
أنـه نـدم وأخبرنـي بذلـك لكـن فضلت أن نتـرك الحال 
علـى مـا هـو عليـه. بعـد مرور شـهر أحسسـت أنـه مازال 
يحبنـي، لكـن القـدر شـاء أن ينتقـل ويلتحق بتخصـص 
آخـر. أصبحـت أراه قليـال أحيانـا مرة أو مرتني بالشـهر 
معـه  بفتـاة  معجبـا  كان  أنـه  أصدقائـه  مـن  وسـمعت 
أنـي  خصوصـا  واسـتياء  بتذمـر  أحسسـت  باملجموعـة 
عندمـا أكلمـه ال يجيـب فـي الحـني يجيـب وال يجيـب 
إال إذا كانـت رسـالة محتواهـا مهـم. صـرت أتشـاجر معه 
كثيـرا، مـن حظـى أن الفتـاة التـي كان معجبـا بها عملت 
لـه مشـكل كبيـر لدرجة أنـه صار يكـره اسـمها. فرحت 
فتـاة  أنـت  واآلخـر  الحـني  بـني  لـي  يقـول  كان  ألنـه 
يتمناهـا كل رجـل ألنـك متخلقـة ومؤدبـة وأنـا أعـزك 
وأحترمـك فـي كل مـرة أكثـر مـن األخـرى. تشـاجرنا 
حياتـه  فـي  وجـودي  أن  وأخبرنـي  وتصالحنـا  مؤخـرا 
مهـم لكـن عرفـت أنـه أعجـب بفتـاة جديـدة التحقـت 
باملجموعـة، وعلـى الرغـم أنـه قـال لـي إنـه يحتاجنـي 
،وأحـس جوابـه  أنـا  إذا كلمتـه  بجانبـه ال يكلمنـي إال 
بـارد . ال أعلـم هـل مـا يفعلـه أمـر عـادي أم أنـه لديـه 
مشـكلة أو أزمـة عاطفيـة ومـا يفعلـه معـي ال أفهمـه. ال 
أعـرف مـاذا أفعـل، أريـد أن أقطـع حبـل التواصـل معـه 

لكـن لـم أسـتطع. أريـد نصيحتـك..

د. داليا مختار السوسى 
استشارى الطب النفسى

إعداد:

أريد أن أقطع 
حبل التواصل معه
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كانت هذه االضطرابات من مسببات التعاطي 
املرحلة  هذه  تتضمن  كما  مضاعفاته،  من  أم 
اتخاذ  كيفية  على  للمتعاطي  عملية  تدريبات 
القرارات وحل املشكالت ومواجهة الضغوط، 
والنوم  والتأمل  والتنفس  االسترخاء  وكيفية 
السبب  عــالج  أيضًا  تتضمن  كما  الصحي. 
النفسي األصلي لحاالت التعاطي فيتم - على 
سبيل املثال - عالج االكتئاب أو القلق النفسى 
كما  النفسية  املشكالت  من  غيره  أو  وجد  إذا 
يتم تدريب املتعاطي على املهارات االجتماعية 
ملن يفتقد منهم القدرة واملهارة، كما تتضمن 
املدمن  الستعادة  الرياضي  العالج  أخيرًا 
احترام  وقيمة  بنفسه  وثقته  البدنية  كفاءته 

نقاء جسده وفاعليته بعد ذلك.
3- مرحلة التأهيل والرعاية الالحقة:

مكونات  ثالثة  إلــى  املرحلة  هــذه  وتنقسم 
أساسية أولها:

أ- مرحلة التأهيل العملي:
املدمن  استعادة  العملية  هــذه  وتستهدف 
وعالج  عمله،  مجال  في  وفاعليته  لقدراته 
أما  العمل،  إلى  عودته  تمنع  التي  املشكالت 
العودة، فيجب تدريبه  يتمكن من هذه  لم  إذا 
يمارس  حتى  متاح،  آخــر  عمل  ألي  وتأهيله 

الحياة بشكل طبيعي.
ب- التأهيل االجتماعي:

املدمن  دمج  إعادة  العملية  هذه  وتستهدف 
يسمى  ملا  عالجًا  وذلك  واملجتمع،  األسرة  في 
إلى  ــان  اإلدم يــؤدي  حيث  الخلع(  )بظاهرة 
األسرية  العالقات  شبكة  من  املدمن  انخالع 
واالجتماعية، ويعتمد العالج هنا على تحسني 
ناحية  من  )املــدمــن  الطرفني  بني  العالقة 
واألسرة واملجتمع من ناحية أخرى( والتدريب 
على تقبل وتفهم كل منهما لآلخر، ومساعدة 
ومجتمعه  أسرته  ثقة  استرداد  على  املدمن 
جديته  إلثبات  جديدة  فرصة  وإعطائه  فيه 

وحرصه على الشفاء والحياة الطبيعية.
جـ - الوقاية من النكسات:

ــا املــتــابــعــة  ــه ــود ب ــص ــق وم
شفى  ــن  ملـ ــة  ــي ــالج ــع ال
بني  ــراوح  ــت ت لفترات 
ستة أشهر وعامني من 
بداية العالج، مع تدريبه 
االكتشاف  على  وأســرتــه 
املــنــذرة  للعالمات  املبكر 
لسرعة  النكسة،  الحتماالت 

التصرف الوقائي تجاهها.

السالم عليكم

سنه   23 شـــاب  أنـــا 
القلق  من  أعانى  وكنت 
 14 ــرى  ــم وع النفسى 
ــى ســـن 19  ــت ــه ح ــن س
حاولت أهرب من املرض 
حتى  مختلفة  بطرق 
ولكن  الحشيش  جربت 
أعــراض  من  يزيد  كــان 
القلق وعرض علّي أحد 
الترامادول  أصدقائى 
عنى  ابتعدت  وبالفعل 
ولكن  الــقــلــق  ــراض  ــ أع
أدمـــنـــت الـــتـــرامـــادول 
عنه  الــتــوقــف  ــد  ــ وأري
ملستشفى  ــت  ــه ــوج وت
ومعى  املخدرات  لعالج 
االنسحاب  عالج  أدويه 
أتوقف  عندما  ولــكــن 
ــراض  عــنــه تــظــهــر أعـ
االنـــســـحـــاب الــقــاتــلــه 
القلق وعدم  وأعانى من 
التنفس  على  الــقــدرة 
القلق  أعـــراض  وأغــلــب 
للترامادول  أرجع  حتى 
أتعاطى  دلوقتى  وأنــا 
وأريـــد  ســنــني   4 مــنــذ 
التوقف عنه وأنا رافض 
ومش  ــدرات  ــخ امل فكرة 
لكن  عليه  أستمر  عايز 
مش عارف.. وشكرا على 
اإلفادة وجزاكم الله كل 

خير.. 

األخ الفاضل :
السالم عليكم ورحمة الله..

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

فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
أنك تعاني من القلق النفسى منذ عدة سنوات 
الطبية  العقاقير  اســتــخــدام  أســأت  وأنــك 
باللجوء إلى استخدام عقار ترامادول للتغلب 
اإلدمان  إلى  بك  أدى  مما  القلق  أعراض  على 

وتسأل عن كيفية الخالص من تلك املشكلة.
التى  األمــراض  من  اإلدمــان  السائل..  األخ 
العالج  مراحل  وتبدأ  النفسى  العالج  تحتاج 

باملراحل اآلتية:
1- مرحلة التخلص من السموم:

أن  ذلــك  األســاس،  في  طبية  مرحلة  وهــى 
إنما  الــعــاديــة  األحـــوال  فــي  اإلنــســان  جسد 
فإن  ولذلك  السموم؛  من  تلقائيًا  يتخلص 
العالج الذي يقدم للمتعاطي في هذه املرحلة 
بدوره  القيام  على  الجسد  هذا  مساعدة  هو 
الطبيعي، وأيضًا التخفيف من آالم االنسحاب 
ثم  ــودة،  ــق ــف امل الــســوائــل  ــن  ع تعويضه  ــع  م
ملرحلة  واملضاعفة  الناتجة  األعــراض  عالج 
املرحلة  هذه  تتداخل  وقد  هذا،  االنسحاب، 
النفسي  العالج  وهى  لها  التالية  املرحلة  مع 
واالجتماعي؛ ذلك أنه من املفيد البدء مبكرا 
تحسن  ــور  وف االجتماعي  النفسي  بالعالج 

الحالة الصحية للمتعاطي.
2- مرحلة العالج النفسي واالجتماعي

ونفسية  اجتماعية  ظاهرة  اإلدمان  كان  إذا 
في األساس. فإن هذه املرحلة تصبح ضرورة، 
فإنها  للمدمن،  الحقيقي  العالج  تعتبر  فهي 

املشكلة  على  ــرض تنصب  ــغ ــا، ب ــ ــهـ ــ ذاتـ
ــاء عــلــى  ــضـ ــقـ ــاب الـ ــ ــ ــب ــ ــ أس

اإلدمـــــــــــــــان. 
هذه  وتتضمن 

ــة  ــ ــل ــ ــرح ــ امل
الــعــالجــيــة 
الــــعــــالج 
الــنــفــســي 

الــــفــــردي 
 ، طي للمتعا

ــد  ــت ــم ثـــــم ت
ــرة  ــى األسـ إلـ

ــا لــعــالج  ــهـ ذاتـ
االضـــطـــرابـــات الــتــي 

سواء  أفرادها،  عالقات  أصابت 

أدمنت الرتامادول وأريد التوقف
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السالم عليكم 
 20 عمري  شاب  أنا 
قلق  من  أعاني  سنة 
أعرف  ال  واضطراب 
ــه  ــت وق أو  ــه  ــب ــب س
على  وأنا  مدة  ومنذ 
وأعاني  الحال  هــذا 
القلب  خفقان  مــن 
متفاوتة  بــصــورة 
جــــــــدا وذهــــبــــت 
أطــبــاء  ــن  م لكثير 
والــصــدريــة  القلب 
شيئا،  ــجــدوا  ي ولـــم 
أي  من  ــاف  أخ أيضا 
أحيانا  ــا  وأن موقف 
أكـــون خــجــوال جدا 
ألبـــعـــد الـــحـــدود 
جريئا  أكون  ومرات 
حال  وفي  وطبيعيا 
يصاحبني  الخجل 
ــد  ــدي احــــمــــرار ش
ــاك  ــب ــة وارت ــف ورج
أمام  شديد  وتلعثم 
أني  لدرجة  الناس 
ــور  ــظــه ــب ال ــن ــج أت
ومــخــالــطــة الــنــاس 
األصدقاء  باستثناء 
أريد  ال  القريبني.. 
افيدوني  ــة  ــال اإلط

بارك الله فيكم 

األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله..

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

من الرسالة التي أرسلتها التى تذكر فيها 
وخفقان  واضطراب  قلق  من   تعاني  أنك 
القلب  أطباء  من  لكثير  ذهبت  وأنك  القلب 
الخجل  مع  شيئا  يجدوا  ولــم  والصدرية 
وتلعثم  وارتــبــاك  ورجفة  شديد  واحــمــرار 
شديد أمام الناس.. ومن كل تلك األعراض 
نستطيع أن نشخص حالتك بأنك تعانى من 

القلق النفسى.
األمــراض  أكثر  من  القلق  مرض  ويعتبر 
فإن   ، الحظ  ولحسن  شيوعًا،  النفسية 
للعالج.  جيد  بشكل  يستجيب  املــرض  هذا 
غامض  ــام  ع شعور  هــو  النفسي  والقلق 
والتحفز  ــخــوف  وال بالتوجس  ــار  س غير 
األحاسيس  ببعض  عادة  مصحوبا  والتوتر 
الجهاز  نشاط  زيـــادة  خاصة  الجسمية 
تتكرر  نوبات  في  يأتي  ــالإرادي  ال العصبي 
في نفس الشخص. وأعراض القلق املرضي 
القلق  أحاسيس  عن  كبيرًا  اختالفًا  تختلف 
وتشمل  معني.  بموقف  املرتبطة  الطبيعية 
النفسية  األحاسيس  القلق  مرض  أعراض 
مثل  منها  التخلص  يمكن  ال  التي  املسيطرة 
واألفكار  والتوجس  والخوف  الرعب  نوبات 
فيها  التحكم  يمكن  ال  التي  الوسواسية 
على  نفسها  تفرض  التي  املؤملة  والذكريات 
اإلنسان والكوابيس، كذلك تشمل األعراض 

ضربات  زيــادة  مثل  الجسمانية  الطبية 
العضلي  والشد  بالتنميل  واإلحساس  القلب 
على  القدرة  وعدم  باالختناق  واإلحساس 
تأثيرات  لها  يكون  املشاعر  وهذه  التنفس. 
مدمرة حيث تدمر العالقات االجتماعية مع 
األصدقاء وأفراد العائلة والزمالء في العمل 
وتجعل  عمله  في  العامل  إنتاجية  من  فتقلل 
بالنسبة  مرعبة  اليومية  الحياة  تجربة 
مرضى  فإن  ولذلك  البداية.  منذ  للمريض 
القلق يترددون على الكثير من أطباء القلب 
والصدر قبل أن يذهبوا إلي الطبيب النفسي.
النفسية  العقاقير  بواسطة  العالج  ويتم   
املضادة للقلق وذلك تحت إشراف الطبيب 
استعمال  يتم  كذلك  املتخصص،  النفسي 
أعــراض  ملعالجة  بنجاح  النفسي  العالج 
لتغيير  السلوكي  العالج  مثل  املرضي  القلق 
باستخدام  ــك  وذل املرضية  الفعل  ردود 
وسائل االسترخاء مثل التنفس من الحجاب 
املرء.  يخيف  ملا  املتدرج  والتعرض  الحاجز 
التدعيمي  العالج  استخدام  يتم  كذلك 
العالج  من  النوع  هذا  ويساعد  اإلدراكــي 
حتى  تفكيرهم  أنماط  فهم  على  املرضي 
التي  املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا 

تسبب أعراض القلق النفسي.
ولذلك ننصح بعرض الحالة على الطبيب 
عالج  خطة  وضــع  يستطيع  حتى  النفسي 

مناسبة لحالته..
كل  من  الله  وحفظك  وهــداك  الله  وفقك 

مكروه..

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

قلق واضطراب ال أعرف سببه
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السالم عليكم 

ــي مــن  ــ ــانـ ــ أنــــــا أعـ
كنت  تقتلني..  مشاكل 
فــتــى أحـــب الـــدراســـة 
بعد  والعبادة  فانقلبت 
ذلـــك بــســبــب حـــروب 
عما  داخلي  في  نفسية 
وأصبحت  عليه  كنت 
سخيفة  أفكار  تراودني 
ــاول  أح وكــنــت  وتافهة 
كانت  لكنها  أتجاهلها  أن 
حتى  باستمرار  ــزداد  ت
وجعلت  أحبطتني  أنها 
القلق  فيه  إنسانا  مني 
ــرة واالكــتــئــاب  ــي ــح وال
عقلي  على  فسيطرت 
مستهترا  أصبحت  حيث 
وكنت  بنفسي  مباليا  ال 
نفسي  قيمة  من  أقلل 
كنت  الوقت  نفس  وفي 
أتأثر من كالم اآلخرين 
أو  إيجابيا  كــان  ــواء  سـ
سلبيا وال أقبل املدح من 
أجلس  وأصبحت  أحــد 
وحدي وأفكر باآلخرين 
وكـــأنـــهـــم أصـــبـــحـــوا 
جميعهم مسؤولية علّي 
أن عقلي  أشعر  أصبحت 
سينفجر من ثقله علّي.. 
ماذا  تخبروني  أن  أرجو 

أفعل.. 

األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله..

وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يكشف كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 
من الرسالة التي أرسلتها التى تذكر فيها 
أنك تعاني من وجود أفكار سخيفة وتافهه 
مما  منها  التخلص  تستطيع  ال  تذكر  كما 
سبب لك الضيق والقلق واإلحباط والعزلة 
والشعور كأن عقلك سينفجر ومن كل تلك 
األعراض يتضح أنك تعانى من الوساوس 

املرضية القهرية.
ــاوس  وس وجــود  املــرض  ــذا  ه ويتضمن 
فكرية وأعراض قهرية وقد يعاني املريض 
دون  العرضني  أحد  من  األحيان  بعض  في 
من  ــوع  ن هــو  القهرى  ــواس  ــوس وال اآلخــر 
الذي   - املفيد  وغير  املعقول  غير   - التفكير 
من  ــزءا  ج ويحتل  دائما  املريض  ــالزم  ي
الوعي والشعور مع اقتناع املريض بسخافة 
نابية  جمل  ترديد  تكرار  مثل  التفكير  هذا 
تكرار  أو  الحياة  بدأت  التفكير فى كيف  أو 
تكرار  أو  املريض  ذهــن  فى  كفر  كلمات 
تالحقه  تظل  أغنية  أو  موسيقية  نغمة 

وتقطع عليه تفكيره أو الخوف من التعرى 
مقبولة  غير  بأفعال  القيام  أو  الصراخ  أو 
اجتماعيا أمام الناس بما يتعب املصاب .. 
األفكار  وقد تحدث درجة خفيفة من هذه 
عند كل إنسان فترة من فترات حياته ولكن 
حياة  فى  ويؤثر  يتدخل  القهري  الوسواس 
الفرد وأعماله االعتيادية وقد يعيقه تماما 
املصابون  األشخاص  ويحاول  العمل.  عن 
أن  العادة  في  القهري  الوسواس  بمرض 
لهم  تسبب  التي  الــوســاوس  من  يخففوا 
قهرية  بأعمال  القيام  طريق  عن  القلق 
وتسبب  بها  القيام  عليهم  بــأن  يحسون 
والتوتر  والقلق  القهري  الوسواس  أعراض 
كبير  بشكل  وتحول  طويال  وقتا  وتستغرق 
حياته  فــي  وتــؤثــر  بعمله  ــرء  امل قيام  بــني 

االجتماعية أو في عالقاته باآلخرين.
الذهاب ألقرب  لذلك أنصحك بضرورة 
طبيب نفسي حيث تعتبر الوسيلتان األكثر 
فعالية في عالج حاالت الوسواس القهري 
السلوكي.  والعالج  بــاألدويــة  العالج  هي 
درجات  أعلى  في  العالج  يكون  ما  وعــادة 

فعاليته إذا تم الجمع بني العالجني.

تراودنى أفكار سخيفة وتافهة
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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العدد ١٣١ نوفمبر ٢٠١٨

السالم عليكم 

أهل  معاملة  من  جــدا  تعبانة  أنــا 
كالما  أسمع  دائــمــا  ألنــه  لــى  ــوزى  ج
يضايقنى منهم بس وصل فى اآلخر 
نايمة  إنــى  متغاظ  عشان  حمايا  أن 
فتح  راح  عندى  بايتني  وهما  للظهر 
وبعد  صحانى  النوم  أوضة  باب  عليا 
األخــالق  فى  ودرس  تهزيق  ده  كل 
عشان  النوم  من  مقمتش  ازاى  إنــى 
أفطرهم مع العلم إن منمتش يوميها 
بنتى  عشان  الصبح   11 الساعة  غير 
وهما   40 حرارتها  ودرجــة  تعبانة 
عارفة  مكنتش  وبنتى  بكدا  عارفني 
أنا معنديش  األرض عشان  تنام على 
نايمني  وهما  واحــدة  نوم  أوضة  غير 
معاهم  بياخد  مــش  ــى  وزوجـ فيها 
بس  متزعليش  بيقولى  موقف  أى 
إنى  حسا  وحشة  ملرحلة  وصلت  أنــا 

حكتئب ألن دا مش أول موقف. 
حماتى  إن  منها  كتير  املــواقــف   
إنها  بسبب  إجهاضى  فى  سببا  كانت 
وخلتو  جـــوزى  وبــني  بينى  وقــعــت 
ييجى يتخانق معايا وساعتها ضغطى 
إيه  قد  كتبت  لو  نزل  والبيبى  ارتفع 
أنا دلوقتى  املهم  إهانات مش حيكفى 
فى حيرة جوزى شايف إن الزم بعد 
أنا  بس  عادية  تكون  الحياة  دا  كل 
انتهك  بباه  إن  أبدا  أنسى  قدرة  مش 
نايمة  وأنا  الباب  عليا  وفتح  حرمتى 
هو أنا إللى قللت من نفسى قوى كده 
وبعد كل ده قلت معلش عشان خاطر 
الدنيا تمشى كلمتهم انهاردة مرضوش 
بقالى  مكلمتهمش  عشان  يكلمونى 
أسبوع من يوم محصل املشكلة عشان 
حماتى سافرت تصيف وحمايا قاعد 
املفروض  إن  شايفني  وهما  ابنتة  مع 
إنو ييجي  إنى كنت الزم اكلموا وأصر 
مع  بتصيف  وحماتى  عندنا  يقعد 
فى  الوقت  معظم  ــوزى  ج إن  العلم 

الشغل حد يقولى أنا أعمل إيه؟

 األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

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

يحبه ويرضاه. 
التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
وجود  من  تعانني  أنك  فيها  تذكرين 
زوجك  أهل  وبني  بينك  تفاهم  سوء 

مما أدى إلى وجود مشاكل أسرية.
التي  االبن  زوجة  السائلة..  االبنة 
الــذكــاء  مــن  معقول  بــقــدر  تتمتع 
رضا  اكتساب  تستطيع  العاطفي 
عاٍل  بقدر  تتمتع  ومن  زوجها،  أسرة 
أن  إلى  تصل  العاطفي  الذكاء  من 
 أكثر محبة عند أهل زوجها من 

َ
تكون

زوجها نفسه. وعلى العكس من ذلك 
العاطفي  ذكائها  في  الفقيرة  فإن 
 أو 

ً
 أو مهمشة

ً
 مكروهة

ُ
غالبا ما تكون

محدودة العالقات في أسرة الزوج.
ري كيف تكسبني 

ّ
االبنة الحائرة فك

والكلمة  ــوّد  ــال ب زوجـــك  بيت  ــل  أه
زوجك  والتغاضي.  والهدية  الطيبة 
أهله  تصرفات  مع  سلبّيًا  يكون  قد 
معك .. ال تزيدي هذه السلبّية بإثارة 
أو  والــده  من  شكواك  فإن   .. عناده 
بالكالم  ومهاجمتهم  أهله  من  أحد 
والشكوى يزيد من سلبّيته ألنه ليس 
 
ّ
أحد يحب أن يسمع عن أهل بيته إال

خيرًا.
بالكالم  ــك  ــزوج ل تــــوّددي  لــكــن 
الــحــوار  ــي  ف والـــهـــدوء   .. الــطــيــب 

 .. وبينه  بينك  الدافئ  واالستقبال 
وأشعريه أنك تحبني أهله .. املهم أن 
يشعر أنك تحرصني عليهم وتهتمني 
ز عنده روح 

ِّ
لهم .. هذا الشعور سيحف

.. بل ربما  املحافظة عليك ورعايتك 
يفتح  أن  يستطيع  بابًا  ذلك  له  فتح 

فيه املوضوع مع أهله ..
إن الزوج يتهّرب دائما من أن يكون 
ألنه   !! زوجته  وبني  أهله  بني  حكمًا 

سُيتهم على كل حال!!
موقفه  ــراعــي 

ُ
ت أن  البـــد  لــذلــك 

.. صحيح ال أقول إن  وظروفه وحاله 
إذا  زوجته  يظلم  أن  له  يجوز  الزوج 
أقول  لكن   .. املوقف  هــذا  في  وقــف 
وتستشعر  تتخّيل  أن  الزوجة  على 
فتدعمه  هذه  والحال  زوجها  موقف 
أن  ال  صحيحًا  تصرفا  يتصّرف  ألن 
د عليه املوقف بكثرة الشكوى  في 

ِّ
تعق

املوضوع ومقاطعة أهل الزوج!
املسألة تحتاج إلى هدوء .. وحوار .. 
الحياة  تستمر  وهكذا   .. واسع  وقلب 
التراضي.  وروح  التغاضي  بهّمة 
نومك   أثناء  عليك  أبيه  دخول  أّمأ 
صلى  الرسول  أن  زوجــك  فأخبري 
الله عليه وسلم قال: »إّياكم والدخول 
أرأيــت  ــل:  رج فقال  النساء«،  على 
الحمو يا رسول الله؟! ) والحمو هم 
أقارب الزوج ( فقال صلى الله عليه 

وسلم »الحمو املوت«.
الله  وحفظك  وهــداك  الله  وفقك 

من كل مكروه..

د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

تعبانة
من معاملة 
أهل زوجى
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السالم عليكم

السالم عليكم 
أنا فتاة عزباء، أبلغ من 26 سنة، ملتزمة بواجباتي 
الدينية والحمد لله ولي شهادة جامعية من حوالي 

عدة سنوات.
مشكلتي  أشرح  أن  أريد  الكريم  سيدي  بعد؛  أما 
اكتشفت  الشافي، حيث  بالجواب  ي 

ّ
ملد واضح  بشكل 

عندما  سنوات   10 حوالي  منذ  بالصرع  مصابة  أني 
أعرها  لم  البداية  ففي  صرعية  نوبة  لي  حصلت 
 أنها تكررت 

ّ
اهتماما حيث ظننت أنها مجرد إرهاق إال

بنفس  مرفوقة  أشهر  بضعة  بعد  الحالة  نفس 
 .. األعضاء  في  تصلب  التام،  اإلغماء  مثل  األعراض 
إلى  أذهب  ألن  دعاني  ما  هذا  كاملة  صرعية  نوبة 
مصابة  أني  تبنّي  الدقيق  الفحص  وبعد  الطبيب 
عندما  لها  تعرضت  شديدة  حّمى  وسببه  بالصرع 
كنت أبلغ من العمر 8 أشهر فوصف لي الطبيب دواء 
جيدة  حالتي  واآلن  بانتظام  أتناوله  وأنا  ديباكني 
صب بنوبة كاملة منذ تناولي 

ُ
والحمد لله حيث لم أ

الدواء سوى بعض الرعشات الخفيفة من حني آلخر 
كما أني أحّس بأني أتماثل للعالج تدريجيا والحمد 

لله.
الــزواج  يمكنني  هــل  الــكــريــم؛  سيدي  ســؤالــي 
ألني  طبيعية؟  بصفة  الزوجية  حياتي  وممارسة 
أرفض كل من تقدم لخطبتي معتمدة أي حجة في 
حني أني خائفة من رّدة فعل الطرف املقابل ونظرة 
من  خائفة  أني  كما  بالذات،  املرض  لهذا  مجتمعاتنا 
وقوعي في أزمة نفسية في حالة الجواب بالرفض 
ي 

ّ
ومد النصيحة  تقديم  أرجــو  املنطلق  هذا  ومن 

فأنا  اآلخر  للطرف  اعتماده  يمكنني  شاف  بجواب 
أريد الصراحة منذ البداية.

وممارسة  الزواج  يمكنني  هل  أسأل:  أن  أريد  كما 
يمكنني  هل  طبيعية؟  بصفة  الزوجية  حياتي 
الحمل مع العلم أن دورتي الشهرية منتظمة؟ وهل 
مع  املرض  بهذا  أطفالي  أحد  يصاب  أن  املمكن  من 
مخلفات  من  إنما  وراثــي  بسبب  ليس  أنه  التذكير 

مرض سابق.
أمري  الّرد ألني في حيرة من  أرجو  الختام  وفي 

مع جزيل الشكر والسالم..

هل يمكننى الزواج وممارسة حياتى؟

األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله..

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

من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها أنك تعانني 
من مرض الصرع وتسألني عن إمكانية الزواج فى املستقبل 

ونظرة املجتمع.
األمراض  كل  مثل  مرض  الصرع  مرض  السائلة:  األخت 
الطبية  النواحي  على  يؤثر  ــه  ألن بدقة  للعالج  يحتاج 
مرض  وهو  للمريض.  والنفسية  واالجتماعية  والعاطفية 
التحكم فيها عن  قابل للعالج. وأغلب الحاالت من املمكن 
طريق العالج الدوائي والعالج يحتاج إلى تنظيم الجرعة 
بدقة حتى نستطيع التغلب على النوبات ويستطيع املصاب 
أن يعيش حياة طبيعية مثل باقى البشر املصابني باألمراض 

األخرى مثال مرض البول السكرى 
بعالقات  والتمتع  ــزواج  ال يمكنك  الكريمة  أختى  نعم 

عاطفية وجنسية زوجية مثل باقى البشر بشروط أهمها:
نوبات  العالج وال تحدث  الحالة مستقرة مع  تكون  أن   -1

متكررة أسبوعيا
تعانني  بأنك  ومدرك  خلق  حسن  على  الزوج  يكون  أن   -2
البيت  فى  العمل  تستطيعني  العالج  مع  وأنك  املرض  من 

ورعاية األطفال فى املستقبل 
3- يفضل أال يكون الزوج أو أحد أفراد عائلته من الدرجة 
للعامل  يكون  ال  حتى  بالصرع  مصابا  الثانية  أو  األولــى 

الوراثى دور واضح
املعالج  الطبيب  ينظم  حمل  أو  زواج  ــدوث  ح حني   -4
الجرعات الدوائية بحيث ال تؤثر على كٍل من األم والجنني 

وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه..
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وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يحبه  ملــا  يوفقك  وأن  كــربــك،  يكشف 

ويرضاه. 
التى  الــتــي أرســلــِتــهــا  الــرســالــة  ــن  م
اهتزاز  من  تعانني  أنــك  فيها  تذكرين 
ونبض الرأس ويحدث االهتزاز بمواقف 
دقــات  وســرعــة  دائــمــًا  والنبض  معينة 
االنتباه  وتشتت  التركيز  وضعف  القلب 
سليمة  الفحوصات  جميع  وأن  والنسيان 
تعانني  أنك  يتضح  األعــراض  تلك  ومن 

من القلق النفسى.
النفسي هو شعور عام غامض   والقلق 
والتحفز  والخوف  بالتوجس  سار  غير 
والتوتر مصحوبا عادة ببعض األحاسيس 
الجهاز  نشاط  زيــادة  خاصة  الجسمية 
نوبات  فــي  يأتي  ــالإرادي  ــ ال العصبي 
وأعــراض  الشخص.  نفس  فــي  تتكرر 
كبيرًا  اختالفًا  تختلف  املرضي  القلق 
املرتبطة  الطبيعية  القلق  أحاسيس  عن 
مرض  ــراض  أع وتشمل  معني.  بموقف 
القلق األحاسيس النفسية املسيطرة التي 
نوبات  مثل  منها  التخلص  يمكن  ال 
والتوجس  والخوف  الرعب 

واألفكار الوسواسية .
القلق  مرض  ولعالج 
النفسى  الطبيب  يقوم 
بــعــمــل إجـــــــراءات 
ــة نــفــســيــة  ــمــي ــي ــقــي ت
ــن  ــذي ــاص ال ــخ ــأش ل
باضطراب  يــشــعــرون 
هذه  وفى  لديهم،  القلق 
الحالة يتم سؤال املريض 
عدة أسئلة تتعلق بالشعور 
شعوره  ومـــدى  بالقلق، 
التى  واملخاوف  بالراحة 
يتم  ولكى  تواجهه. 
 ، لتشخيص ا
الفريق  يقوم 
فى  العالجى 
مجال الصحة 
ــة  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ الـ

ويتم  القلق،  ملرضى  خــاص  باستبيان 
واملعايير  معايير،  عدة  تحت  التشخيص 
والقلق  بالخوف  املــريــض  شعور  ــى:  ه
ــض على  ــري ــدرة امل املــســتــمــر، عـــدم قـ
املريض  شعور  واملقاومة.  قلقه،  مواجهة 
التركيز،  فى  وصعوبة  والتعصب  بالتوتر 
شعور  القلق  من  مفاجئة  نوبة  على  بناء 
يأثر  مما  نومه،  فى  باضطراب  املريض 
الشعور  وانقباضها  العضالت  توتر  على 
بالضيق الحاد املعيق للحياة اليومية، بعد 
بعيدا  بالقلق  االحساس  القلق،  من  نوبة 
عن الحاالت املرضية أو املرتبطة بالقلق 
املتعمم، مثل استخدام املواد املدمنة، أو 

نوبات الهلع.
أما عالج مرض القلق فالعالج نوعان 
وللتخفيف  الدوائى:  القلق  عالج  هما: 
ــار الــجــانــبــيــة املــصــاحــبــة  ــ مـــن اآلثـ
من  ــواع  أن وتتوفر  القلق،  الضطراب 
مضادة  أدوية  منها:  الدوائى،  العالج 
للقلق : استخدام دواء البنزوديازيبينات 
عبارة  وهــى   )Benzodiazepines(
تخفيف  على  تعمل  مهدئة  مــادة  عن 
ونصف،  لساعة  ســاعــة  ــن  م القلق 
مدمن  تجعلك  قــد  لــأســف  ولكنها 
عدة  عن  تناولها  فترة  زادت  حال  فى 
 : لالكتئاب  مضادة  وأدويــة  أسابيع. 
عمل  تأثير  على  ــة  األدويـ هــذه  تعمل 
دورها  من   والتى  العصبية،  الناقالت 
ومن  ونشؤوه،  القلق  اضطراب  تطوير 
 ( القل  لعالج  املعروفة  األدوية  ضمن 

.)Fluoxetine - فلوكسيتني
على  قائم  فهو  النفسى  العالج  أمام 
علم النفس والعاملني فى هذا املجال، 
املريض،  ومساعدة  ومساندة  لدعم 
واالصغاء،  التحدث  عملية  خالل  من 
قلقه.  املريض  كاهل  عن  والتخفيف 
يشعر  شخص  أى  ننصح  النهاية،  فى 
ويصاحبها  النفسية،  واآلالم  باملعاناة 
نفسه  يترك  ال  أن  جسدية،  ــراض  أع
التوجه  وعليك  ورعاية،  اهتمام  دون 
بالعالج  وتــبــدأ  فيه  تثق  طبيب  ألى 
على  املسيطرة  األوهام  من  للتخفيف 

عقلك الباطنى، وتظهر فى حالة قلق.

السالم عليكم 
السالم عليكم.. أنا فتاه عمري 18 سنة 
ولكن  الــرأس  ونبض  اهتزاز  من  أعاني 
دائمًا  والنبض  معينة  بمواقف  االهتزاز 
وأعاني من دقات القلب وضعف التركيز 
وتشتت االنتباه والنسيان كثيرا لدرجة 
أنني أذاكر جيدا وال أتذكر أي شيء مما 
إغماء  أصابني  فترة  قبل  ومــن  درســت 
سليمة  طلعت  التحاليل  عملت  وذهبت 
بشأن  وأعــصــاب  مــخ  لدكتور  وذهــبــت 
االهتزاز والنبض عمل لي فحصا سريعا 
قال فحوصاتك سليمة حتى من غير أن 
رنني  أو  أشعة  لعمل  تحتاجني  لي  يقول 
مغناطيسي أو مثل ذلك بمجرد معرفته 
متعب  واملوضوع  أنا مستغربة  لألعراض 
شخصية  املخ إنك  دكتور  لي  وقال  جدا 
أستطيع  وأنــا  القلق  من  وتعانني  قلقة 
أعطاءك دواء يخفي كل هذه األعراض 
ولكن ال أريد ألنك في سن صغيرة وله 
عالجا  أريد  أنا  اإلدمــان.  ويسبب  تأثير 
من  علّى  ابتدأت  األعراض  وهذه  نهائيا 
بالفصل ولكن هل  الـ13 سنة وكنت  سن 
واالهتزاز  النبض  وهل  القلق  مرض  هذا 
له عالج نهائي علما بأن النبض أشعر به 
دائما بكل جسمي ولكن رأسي خصوصا 

أشعر به أكثر عند النوم وال أدري هل 
بأني  علما  آخر  شيء  أم  قلق  هو 

نفسيا  مريضة  بأني  أشعر  ال 
طبيعي  بشكل  حياتي  وأمارس 

وبالحياة  ــن  ــري اآلخ مــع 
وعلما بأن االهتزاز يأتي 

عندما أخاف من شخص 
فيهتز  علّي  وينادي 
خفيفة  هزة  رأسي 
من  أعاني  وأيضا 
ــرودة األطـــراف  بـ
ــنـــد الـــخـــوف  عـ
ــرق  ــع بــــــدون ت

وشكرا جزيال.. 
الــرد بشأن  أرجــو 

الحالة..

نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

إعداد:

أعاني من دقات القلب 
وضعف الرتكيز
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األخ الفاضل

السالم عليكم ورحمة الله..
وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يحبه  ملــا  يوفقك  وأن  كــربــك،  يكشف 

ويرضاه. 
أنك  يتضح  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
الغضب..  وسرعة  العصبية  من   تعانى 
والغضب له عدة أسباب ومسببات، وقد 
أو قد يكون  سمى من سمات الشخصية 
االنفعاالت  واحتقان  الكتمان  من  ناتجا 
الداخلية أو يكون ناتجا من قلق نفسي أو 
نتاج من اكتئاب نفسي، وهنالك أمراض 
أنها  عنها  يعرف  السكري  مرض  مثل 
تؤدي إلى زيادة في االنفعاالت والغضب 
لدى بعض الناس، كما أن زيادة الغضب 
مصاحبا  متغيرا  يكون  ربما  واالنفعال 
االكتئاب  أو  والقلق  العمر،  لتغيرات 
أساسيًا،   

ً
عامال يكون  ربما  البسيط 

العالج سهلة:وطـــــــرق 
ــيـــك  أوصـ  :

ً
أوال

النبوي  بــالــعــالج 
فــهــو خــيــر أنـــواع 
للغضب،  ــالج  ــع ال

)ال تغضب، ال تغضب( و)ليس الشديد 
يملك  الــذي  الشديد  وإنما  بالصرعة 

نفسه عند الغضب(.
املقام  فــي  الــنــبــوي  ــعــالج  ال حقيقة 
حني  السلوكي  العالج  أنواع  أروع  األول 
تكون  التي  الغضب،  ببدايات  تستشعر 
مثل  فسيولوجية  متغيرات  شكل  فــي 
أو  القلب  ضربات  في  البسيط  التسارع 
أخي  يا  هنا  املختلفة،  العضلية  التوترت 
الله  استغفر  وضعك،  ر  غيِّ مكانك،  ر  غيِّ
أن  ــو  أرج أخــي  ركعتني،  ــِل  وص وتوضأ 
ب هذا العالج ولو مرة، وسوف تجد  تجرِّ
الكثير  أخبرني  وقد  جدًا،  رائعا  ناتجا 
وجدوها  التي  الفوائد  بأن  جربوه  الذين 

من هذه العالج كانت عظيمة جدًا.
ر بذاتك، وحاول أن  تعبِّ ثانيًا: أرجو أن 
تفرغ عن نفسك، ال تكتم، وكتمان األمور 

البسيطة يؤدي إلى احتقانات كثيرة.
فهي  الرياضة  بممارسة  عليك  ثالثًا: 

مفيدة وجيدة.
رابـــعـــًا: عــلــيــك بــمــمــارســة تــمــاريــن 
كبير،  نــفــع  ذات  وهـــي  ــاء،  ــرخ ــت االس
ولتطبيق هذه التمارين يمكن أن تتحصل 
هذه  كيفية  يوضح  شريط  أو  كتيب  على 
بأحد  االستعانة  يمكنك  أو  التمارين 
عليها،  ليدربك  النفسيني  األخصائيني 
واآلن يوجد نوع من الكراسي استرخائية 
موجودة في املحالت الكبيرة، وهي ذات 

فائدة وجدوى كبيرة.
 أما بالنسبة للعالج الدوائي فهنا أؤكد 
ولكن  تساعدك،  سوف  األدويــة  أن  لك 
البد أن تلحق األدوية بما ذكرناه لك من 
نصائح سابقة، ويمكن استخدام األدوية 
حاالت  فى  واالكتئاب  للقلق  املــضــادة 
بأعراض  املصاحب  النفسى  التوتر 

اكتئابية.
وأخيرا أسأل الله لك العافية والتوفيق 

والسداد..

السالم عليكم

مــرح و أحـــاول فــي كــل مرة 
أبتسم  يضايقني  ما  أتجنب  أن 
حزين  بداخلي  ولكن  للناس 
العمل  ــي  ف مــتــذبــذب  أدائــــي 
والحياة أحيانا أكون ذكيا وناجحا 
وكثيرا ما أمني بالفشل.. أكثر ما 
يضايقني أنني كثيرا ال أستطيع 
التعامل مع املواقف التي تتطلب 
يكون  ما  ودائما  فعل  رد  سرعة 
رد فعلي خاطئا وأتسبب بضياع 
حقي وسوء اختياري لرد الفعل 
ليست هي املشكلة فقط مشكلتي 
غضبي  كبح  أستطيع  ال  إنني 
بأنني  أحسست  وإذا  وعصبيتي 
تعبيري  ســوء  بسبب  ظلمت 
ومؤخرا  الظلم  على  فعلي  ورد 
انتقامية  أفكار  في  أفكر  بدأت 
تتصاعد  تظل  ظلمني  ممن 
إلى  الحدود  أبعد  إلى  بداخلي 
من  التخلص  في  التفكير  حد 
الصراع  يبدأ  وهنا  الناس  بعض 
بداخلي ما بني مالك ينصحني 
ظلمني  من  ومسامحة  بالهدوء 
بأنني  لي  يهتف  شيطان  وبني 

لست رجال وجبانا.
الصراع  هــذا  مــن  أعــانــي 

ينتصر  أن  ــن  م ــي  ــوف وخ
على  بداخلي  الشيطان 

املالك فأجد نفسي وقد 
يحاسبني  ما  ارتكبت 

عليه الله وال يرضاه 
بداخلي..  ضميري 
ــم أحـــس  ــ ــوك ــ أرج
الشديد  باحتياجي 

أحتاج  للمساعدة.. 
هــذا  ــن  م يخرجني  ــن  م

الصراع.. 

ال أستطيع كبح غضبى
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مستشار الطب النفسى

النفسـية إشراف :
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العدد ١٣١ نوفمبر ٢٠١٨

األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

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

من الرسالة التي أرسلِتها يتضح أنِك تعانني 
من  الشك وعدم الثقة والخجل.    

الشعور  لديهم  الناس  من  البعض  هناك 
بالنفس  الثقة  عدم  ومن  الشخصية،  بضعف 
والتنفيذ،  اإلدراك  وضعف  الشديد  والخجل 

وضعف العزيمة والهمة.
وهذه الصفات إذا اجتمعت في إنسان فالبد 
كل  أن  أعتقد  وال  أسبابها،  في  البحث  يتم  أن 
هذا  واحد،  شخص  لدى  تجتمع  السمات  هذه 
الناس  من  كثيرًا  لكن  بمكان،  الصعوبة  من 
وعلى  أنفسهم،  عن  سلبية  انطباعات  تأتيهم 
ضوء هذه االنطباعات السلبية تجدهم يقللون 
مما  ا، 

ًّ
جـــد مريعة  بدرجة  ذاتهم  قيمة  من 

وما هو جيد في  إيجابي  تماًما ما هو  ُينسيهم 
حياتهم.

على  أحكامك  بنيت  أنت  تكوني  أن  وأتمنى 
يكون  ربما  أنه  أي  األســاس،  هذا  على  نفسك 
بهذا  أشعرتك  بسيطة  نفسية  صعوبات  لديك 
بالذات، ومن ثم امتدت األفكار والتحاليل عن 

سمات النفس التي ذكرتها.
ا، ألن العالج في 

ًّ
وهذا الذي ذكرته مهم جد

تصحيح  على  يقوم  ذلــك،  على  يقوم  األصــل 
املفاهيم حول الذات، وهذا ال يمكن أن يتم إال 
ا مع 

ً
بعد أن يصر اإلنسان على أن يكون منصف

ذاته، ويحللها التحليل الصحيح، يضع في كفة 
سلبياته،  يضع  األخرى  الكفة  وفي  إيجابياته، 
ذلك  وبعد  الكفتني،  مــن  ألي  محاباة  دون 
يركز أكثر على اإليجابيات ويحقر السلبيات، 
وتتبدل  األحوال  تتبدل  ا 

ًّ
جد تلقائية  وبصورة 

املشاعر لتصبح إيجابية.
وعلى ضوء ذلك يصل اإلنسان إلى ما نسميه 
فهًما  نفسه  اإلنسان  يفهم  حني  الذات،  بفهم 
صحيًحا يسعى لتطويرها، والتطوير يأتي من 

حيث  من  ا 
ً

أيض اإليجابية  اآلليات  اتباع  خالل 
األفعال واألفكار واملشاعر.

واألفضل  األسلم  الطريقة  أن  أعتقد  وأنــا 
النفسية،  الفحوصات  أن تجرى لك بعض  هو 
الشخصية،  بتكوين  تتعلق  اختبارات  وهنالك 
والتفاعل  الخجل  درجة  بالنفس،  الثقة  درجة 
ــزاج  امل ــوع  ن الشخصية،  ــوة  ق االجــتــمــاعــي، 
مقاسات  لديها  ــا 

ً
أيــض املــخــاوف  ــه،  ــت ودرج

الطب  في  موجود  كله  هذا  الوساوس،  وكذلك 
النفسي.

ومن األفضل أن تقابلي اإلخصائى النفسى، 
وأن ُيجرى لك فحصا نفسيا دقيقا، وبعد ذلك 
من  الفحوصات  هــذه  نتيجة  حلل 

ُ
وت تراجع 

البرامج  لك  وتوضع  النفسى،  الطبيب  جانب 
العالجية الصحيحة.

وأخيرا أرجو أن تعيدي النظر في مفاهيمك 
واحدة  وسيلة  لديه  واإلنسان  نفسك،  حول 
قاطعة  قناعة  يقتنع  أن  وهو  بذاته،  ما  لتغيير 
الطاقات  ولديه  واملقدرة،  اإلرادة  يملك  أنه 
قام  متى  التي  املختزنة،  والنفسية  الفكرية 
تتبدل  ســوف  الصحيح  التوجيه  بتوجيهها 

أحواله.

ثقتى فى نفسى 
ضعيفة

السالم عليكم
عليكم..  ــالم  ــس ال
ــري  ــم ــا بـــنـــت ع ــ أنـ
مشكلتي  ســنــة   17
صـــغـــيـــرة وحـــابـــة 
ــم وتــعــطــونــي  ــعــل أت
وتنصحونني  ــال  ح
خير.  الــلــه  جــزاكــم 
مشكلة  من  أعانى  أنا 
ــدم  وهـــي الــشــك وع
أنا  والــخــجــل  الثقة 
ــاوس  ــ ــي وسـ ــن ــي ــج ي
إذا  أبكي  أني  لدرجة 
مثال  احتقرني.  أحد 
أتكلم ويشوف كالمي 
أنام  ما  هنا  يــرد  ومــا 
أبدا و أفكر وكل فترة 
أروح للشخص وأقول 
هل أنت زعالن تكلم  
ــو أحــيــانــا ما  ــرض وب
ما  نوعيتي  ــا  أن يــرد 
أحب أحدا يحتقرني 
أنــي بى شيء  أحــس 
غلط وأنا طبعي أحب 
أتسامح والله العظيم 
غلطت  لـــو  حــتــى 
بنفسي  أعتذر  أروح 
في  ساعدوني  رجــاء 

مشكلتي..

مختار عبد الغنى
أخصائى اجتماعى

إعداد:


