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األخ الفاضل
السالم عليكم ورحمة الله

     من الرسالة التي أرسلتها التى تذكر فيها 
أنك تعاني من وجود أفكار وسواسية مرعبة من 
أن  علمك  من  بالرغم  بالسرقة  اتهامك  يتم  أن 
تلك األفكار غير واقعية مما أدى بك إلى الشعور 

بالرعب واإلحباط لدرجة االكتئاب. 
مرض  أعراض  هو  به  تشعر  ما  العزيز:  األخ 
االضطرابات  من  نوع  وهو  القهرى  الوسواس 
بوجود  تتميز   ،)Anxiety( بالقلق  املرتبطة 
أفكار ومخاوف غير منطقية )وسواسية( تؤدي 
املصابون  واألشخاص  قهرّية.  تصرفات  إلى 
أحيأنا  يكونون  القهري  الوسواس  باضطراب 
هي  الوسواسية  تصرفاتهم  أن  لحقيقة  واعني 
تغييرها.  أو  تجاهلها  ويحاولون  منطقية،  غير 
الضائقة  احتدام  من  تزيد  املحاوالت  هذه  لكن 
التصرفات  فإن  املحصلة،  وفي  أكثر.  والقلق 
القهرية هي، بالنسبة إليهم، إلزامية للتخفيف 
من الضائقة. وقد يتمحور اضطراب الوسواس 
القهري، في أحيان متقاربة، في موضوع معنّي، 
فبعض  مثال.  الجراثيم،  عــدوى  من  كالخوف 
ولكي  القهري،  الوسواس  باضطراب  املصابني 
بغسل  مثال،  يقومون،  آمنون،  بأنهم  يشعروا 
يسببون  أنهم  درجة  إلى  قهري،  بشكل  أىديهم 
وعلى  ألنفسهم.  الجلدية  والــنــدوب  الــجــروح 
إن  إال  املبذولة،  والجهود  املحاوالت  من  الرغم 
تتكرر  القهرّية،   - الوسواسّية  املزعجة،  األفكار 
وقد  ــاج.  ــزع واالن بالضيق  التسبب  وتــواصــل 
املراسم  طابع  تأخذ  تصّرفات  إلى  األمر  يؤدي 
تميز  ومــؤملــة  قاسية  حلقة  تمثل  والــطــقــوس، 

اضطراب الوسواس القهري.
     وتتفاوت  أعراض الوسواس القهري - وهي 
من   - القهرية  والتصرفات  املزعجة  األفكار 
املزعجة  األفكار  أكثر  بني  ومن  آلخر.  شخص 

انتشارا نجد :
- الخوف من االتساخ أو التلوث.

- الخوف من التسبب بالضرر لآلخرين. 
- الخوف من األخطاء. 

والتورط  الفشل  من  أو  اإلحراج  من  الخوف   -
من  الخوف  مثل  املــأ  على  الئــق  غير  بسلوك 

االتهام بعمل لم يقم الشخص به. 
الشعور  أو  السيئة  األفــكــار  مــن  الــخــوف   -

بالخطيئة. 
- الحاجة املبالغ بها للتنظيم، التكامل والدقة. 
به،  مبالغ  بشكل  بالنفس  الثقة  انــعــدام   -
موافقة  على  للحصول  الــدائــمــة  والــحــاجــة 

اآلخرين.
واسعة  القهرية  السلوكيات  بــني  مــن  ــا  أم

االنتشار، فسنالحظ األمور التالية :
اليدين  غسل  أو  مرة،  من  أكثر  االستحمام   -

بشكل متكرر.
مالمسة  أو  اآلخرين  مصافحة  عن  االمتناع   -

مقبض الباب. 
مثل  عالية،  بوتيرة  ــور  األم فحص  تكرار   -

األقفال أو مواقد الغاز.
- العد بشكل متواصل - سواء بصمت أو بصوت 

عاٍل - خالل القيام باألعمال اليومية العادية.
األغــراض  وتنظيم  ترتيب  على  التشديد   -

الشخصية بشكل دائم، وبصورة ثابتة.
األغذية،  من  وثابتة  معينة  مجموعة  تناول   -

ووفق ترتيب ثابت.
لتخيالت  إضافة  الحديث،  خالل  التلعثم   -
وأفكار مزعجة ال تختفي من تلقاء نفسها، ومن 

شأنها أن تسبب اضطرابات النوم.
- تكرار كلمات، مصطلحات، أو صلوات معينة 

بشكل دائم.
عدة  املهام  بنفس  للقيام  بالحاجة  الشعور   -

مرات.
هذا  عالج  باإلمكان  الحاالت،  معظم  وفي      
املرض بنجاح بواسطة األدوية النفسية املضادة 
معا.  كليها  أو  السلوكي،  والعالج  لالكتئاب، 
بتحسن  يشعروا  أن  املرضى  غالبية  وبإمكان 
العالج  كبير وتراجع األعراض املرضية بفضل 
املتواصل، بحيث يصبح بإمكانهم العودة ملزاولة 
وأخيرا  طبيعي.  شبه  أو  طبيعي  بشكل  حياتهم 
نفسى  طبيب  على  حالتك  بعرض  ننصحك 
يساعدك  عالجى  برنامج  لتنظيم  متخصص 

على اجتياز تلك املحنة.
كل  مــن  الله  وحفظك  وهـــداك  الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم
     عمـرى 30  سـنة ومـن صغـرى 
أبـدا  أشـعر  وال  النزاهـة  أحـب 
جيـدا  بعملـى  وأقـوم  بالخـوف 
الخطوبـة  فتـرت  وأثنـاء  وأحبـه 
تفكيـر  وفـي  جـدا  مضغوطـا  كنـت 
كتابـي  كتبـت  وعندمـا  شـديد 
السـفر  وبعـد  إلـى عملـى،  سـافرت 
خائـف  أنـى  أحسسـت  بأسـبوع 
النـاس ومـن كل  جـدا ومتوتـر مـن 
عنـى  غصبـا  شـغال  وبقيـت  شـيء 
وتحملـت، قلـت كل ده هيـروح بعـد 
فيهـا  أرّيـح  إجـازة  فنزلـت  الفـرح 
أعصابـي فلمـا نزلت حصلـت حالة 
سـرقة عنـد جارنـا تانـى يـوم مـن 
إجازتـى بعد ما نزلـت .. أنا ما فيش 
أى حاجـة مـن ناحيتـى الحمـد لله 
جـدا  جامـد  معايـا  الوسـواس  بـس 
بقيـت أحـس أنـى ممكـن أقـع فـى 
فـّي  يشـك  حـد  أو  اتهـام  موقـف 
مـع أن همـا عرفـوا اللـى عمـل كـده 
بـس أنـا بينـى وبني نفسـى ارتعبت 
مـش  أنـى  لدرجـة  بخـاف  وبقيـت 
عـارف أمشـي، سـافرت غصبـا عنى 
علشـان فرحى كان قّرب استحملت 
غصبـا عنـى ونزلـت علـى فرحـى 
بـس حسـيت أنـى جسـم فقـط أمـا 
تانـى  عالـم  فـى  فمافيـش  فرحـة 
خالص وتجوزت بقالى شـهر ولسـه 
جامـد  مسـيطرعلّي  ده  املوضـوع 
بحـس أنى لو مشـيت ممكن يحصل 
حاجـة حتـى ملـا اشـترى أى حاجـة 
مـن سـوبر ماركـت أو أى تعامـل مـع 
سـوء  بـأى  يتهمنـى  أخـاف  حـد 
برجـاء  رعـب  فـى  عايـش  بقيـت 
الشـكر  جزيـل  ولكـم  املسـاعدة 
مـن  البـد  دى  حالتـى  لـو  وياريـت 
وجزاكـم  أفيدونـى  نفسـى  طبيـب 

خيـرا.. اللـه 

د. داليا مختار السوسى 
استشارى الطب النفسى

إعداد:
عايش

فى رعب
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السالم عليكم
أنا عمري 17 سنة،       
وكنت  عاديا،  إنسانا  كنت 
لدّي  كانت  جيدة،  بصحة 
أمشي  كنت  البال،  راحــة 
مــع أصــدقــاء مــع األســف 
السرية  العادة  يعلمونني 
يوميا  كنت  )االستمناء( 
أفعلها 4 أو 5 مرات في اليوم 
نفسي  ــدت  وج ــا  أن واآلن 
أصبح  كبيرة...  ورطة  في 
وجهي مشوها وذاكرتي ال 
الدراسة..  في  جيدا  تركز 
الــتــركــيــز  أســتــطــيــع  ال 
أصبحت  الـــــدرس..  ــي  ف
الفشل  من  أعاني  ضعيفا 
مائلني  الكتفان  أصــبــح 
وجهي  أصــبــح  ــوراء..  ــلـ لـ
شباب  حــب  مــن  يــعــانــي 
من  لت 

ّ
قل عندما  اآلن  وأنا 

شيء،  يتغير  ال  االستمناء 
مع  أتشاجر  كنت  كذلك 
أنام في  عائلتي وأصبحت 
األقارب..  عند  أو  الخارج 
ــاس  أن ــيء،  شـ نفسي  فــي 
ــي هـــذا سحر  يــقــولــون ل
مرض  لي  يقولون  وأنــاس 
أنجح  لم  ألنني  األعصاب 
هذا العام في دراستي وأنا 
حتى اآلن ال أفهم ما الذي 
يغيرني، كذلك تبدو اآلن 
 ، الحياة ليست جميلة  لي 
كل شيء ليس جميال كما 
السحر  قبل  من  لكم  قلت 
وأذهــب  مطلقة  أمــي  ألن 
ــدي لــهــذا  ــ ــت ج ــي ــى ب ــ إل
وأنا  السحر،  لي  يقولون 
فضلكم  من  متوتر.  اآلن 
الحلول  بعض  لي  قدموا 

بسرعة 

األخ الفاضل :
ما تعاني منه أبعد ما يكون عن السحر ولكنها 
اضطرابات قد يتعرض لها املراهق إذا لم يكن 
ومساندته  لرعايته  مناسب  أسري  مناخ  هناك 
حتى يتخطي تلك املرحلة بسالم، ومما ال شك 
في  األساسي  ــدور  ال السوء  ألصدقاء  أن  فيه 
إلي  باإلضافة  االضطرابات  تلك  لكل  تعرضك 
لكن  بك.  يحيط  الذي  األسري  االستقرار  عدم 
والكثير  الكثير  هناك  أن  عزيزي  تعلم  أن  يجب 
املشاكل  نفس  وفــي  عمرك  مثل  في  هم  ممن 
تقريبا لكن األغلبية ال يستسلمون لتلك املشاكل 
العكس  على  بل  حياتهم  تشكل  يتركونها  وال 
سالمة  عــن  ليدافعوا  ــوة  وق بصالبة  يقفون 
حياتهم لذلك يجب أن تكون أحد هؤالء األغلبية. 
تخطي  علي  تساعدك  التي  األشياء  وأول 

تلك األزمة هو :
- االقتراب من الله عز وجل وااللتزام بما أمر 
رسولنا  سنة  واتباع   ، عنه  نهي  عما  والبعد  به 

الحبيب صلى الله عليه وسلم. 
- ثانيا : اختار مستشار أمني من أحد األقارب 
ليرشدك  مشاكلك  في  إليه  تلجأ  املدرسني  أو 

ويعطيك النصيحة الصائبة. 
وعــدم  الــســوء  أصــدقــاء  عــن  البعد   : ثالثا   -
التواجد معهم على اإلطالق والبحث عن صحبة 
صالحة تعينك على طاعة الله وال يوجد أفضل 
طاعته  علي  الله  أعانك  املسجد  صحبة  من 

ورزقك السعادة والرضا .
عن  يرسلون  الذين  الشباب  ننصح  ما  وعادة 

هذه املشكلة بالنصائح التالية :
العون  وسؤاله  والــدعــاء  بالله  االستعانة   .1
ممارسة  عن  التوقف  أن  تعلم  وأن  والتوفيق 

التوتر والعادة السرية
العادة السرية سيأخذ وقتا وجهدا فال تيأس وال 

تستسلم .
وجلد  بالذنب  الشديد  الشعور  عن  التوقف   .2
ر القدرة  الذات ، وكذلك اللوم املستمر فإنه يدمِّ
بالنفس،  الثقة  م  ويحطِّ جديد،  من  البدء  على 
مع  والقنوط  اليأس  مهاوي  في  الــروح  ويبقي 
أنه: »ال ييأس من روح الله إال القوم الكافرون«، 
فيه  االستمرار  لكن  توبة،  الندم  أن  صحيح 
يعني  األمل  وفقدان  األمل،  فقدان  أحيانا  يعني 

التوقف عن محاولة ترك العادة. 
مشاهد  و  أفــالم  من  املثيرات:  عن  البعد   .3
جنسية أو مواقع إباحية أو أماكن التى قد تسبب 

اإلثارة والبعد عن الصحبة الفاسدة.
عليه  الله  صلى  الله  رســول  بنصيحة  خذ   .4
فإنه  فليتزوج  الباءة  منكم  استطاع  »من  وسلم: 
أغض للبصر.. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع 
لغة  والصوم  وجــاء«،  له  فإنه  بالصوم  فعليه 
الطعام  عن  االمتناع  ليس  هنا  وهو  االمتناع، 
ثم  ومن  مثير،  كل  عن  بل  فحسب،  والشراب 
فالطاقة  ــرى.  أخ ــور  أم إلــى  االهتمام  صــرف 
البدنية في حاجة إلى استثمار في أنشطة تبنى 
الجسم الصحيح وتصونه، والطاقة الذهنية في 
حاجات  تشبع  أنشطة  في  استثمار  إلى  حاجة 
العقل، والطاقة الروحية في حاجة إلى استثمار 
بالوضوء  االحتفاظ  ومنها  بأنواعها  بالعبادة 
والذكر  الــقــرآن  تــالوة  وكــثــرة  الــوقــت  أغلب 

والدعاء إلى الله بالعفاف والزواج .
مفيدة  بأنشطة  بعمل  الفراغ  وقت  استثمار   .5
بأعمال  والقيام  العمل  مجالس  حضور  ومنها 
وتفيد  وتفيدك  وقتك  تشغل  خيرية  تطوعية 
اآلخرين أو بتعلم لغة جديدة أو دراسة إضافية.

العادة  من  تتخلص  أن  على  نفسك  عاهد   .6
لنقل  وتدريجي  محدد  زمني  مدي  في  السرية 
شهر مثال، فإذا مر الشهر بدون ممارسة العادة 
املال  من  مبلغ  بادخار  أو  بهدية  نفسك  كافئ 
طوال الشهر لشراء شيء تحبه أو القيام برحلة 
وإن  نفسك  فكافئ  نجحت  ،فان  أصدقائك  مع 
الذي  باملبلغ  تتصدق  بأن  نفسك  عاقب  فشلت 
وهكذا،  به..  نفسك  تكافئ  أن  من  بدال  ادخرته 
إلى  االنقطاع  فترة  أطل  بنجاح  الشهر  مر  فإن 
بإذن  تمامًا  منها  تتخلص  حتى  وهكذا  شهرين 
مرة  فشلت  فــإن  املحاولة  في  واستمر  الله، 

ستنجح األخرى واستعن بالله وال تعجز
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العدد ١٣٣ مارس ٢٠١٩

السالم عليكم 
األصحاب  كل  اإلجــازة  فى  الكلمة  بمعنى  خالص  أصحاب  معنديش  جدا  وحيد  سنة،   17 عندي        
بيروحوا لبعضهم ويخرجوا ويتفسحوا أنا حاسس إن عمري ما هيكون ليا صحاب يحبونني مع أني والله ما 
بكره حد بس عمر ما حد فى الدنيا دي حبني أصال، أنا عامل  زى الظل فى حياة الناس ال وجودي فارق 

وال غيابي فارق وكمان محدش بيحبني وال بيتقبلني حتى األطفال الصغار..

االبن  العزيز 
السالم عليكم ورحمة الله

    من الرسالة التي أرسلتها التى تذكر فيها 
وجود  وعدم  بالوحدة  الشعور  من  تعانى  أنك 
وال  يحبونك  ال  الجميع  بأن  والشعور  أصدقاء 
يتقبلونك، ومن كل تلك األحاسيس يتضح أنك 

تعانى من االنطواء وفقدان الثقة بالنفس. 
الشباب  من  البعض  يشكو  العزيز  االبن        
وخاصة في مطلع حياتهم ومقتبل أعمارهم من 
صعوبة في تكوين الصداقات، ومن ثم يشعرون 
أن  إلى  فيهم  الشعور  يتعاظم  وربما  بالوحدة 
يظنوا أنهم منبوذون ال يرغب فيهم أحد! وتلك 
.. ونحاول هنا أن  الشكوى مردها لعدة أسباب 
نعرض بعض التوصيات و التوجيهات التي تفيد 

إن شاء الله في التغلب على املشكلة:
طبيعة  من  تغير  أن  تحاول  ال   . أنت  كما  كن   -
نفسك أو شخصيتك فتقع في التكلف املمقوت . 
الناس يدركون بسهولة مثل هذه األمور وال يعني 
من  املزيد  إلى  تسعى  أو  نفسك  تطور  أال  هذا 
ر عن نفسك وطبيعتك  املهارات والقدرات . . عبِّ

وآرائك دون خوف وال تردد .
- كن متفائال دائما . تذكر أن في هذه الحياة 
هناك  وأن  واالهتمام  الفرح  يستحق  ما  دوما 
وبركة.  خير  كل  يحمل  جديدا  قادما  دائما 
يقبل  التفاؤل  رائحة  منه  تفوح  الذي  الشخص 

الناس عليه ويلتفون من حوله . 
. احرص على أن يختلط كالمك  - كن مرحا 
املتكلفة  غير  البريئة  والطرائف  النكت  ببعض 

التي تنشر البهجة فيمن يستمع إليك . 
- ابتسم قدر ما تستطيع . االبتسامة، على قدر 
وتتحدث  تقابله  فيمن  السحر  تفعل  بساطتها، 

إليه وتجعلك قريبا منه محبوبا إلى قلبه . 
 . ومثيرا  مهما  تراه  فيما  اآلخرين  أشرك   -
من  أبوابا  لك  يفتح  قد  ما  موضوع  في  حديثك 

العالقات األخوية التي لم تكن تتوقعها .
- استمع أكثر مما تتكلم . اآلخرون يحبون من 
يستمع إليهم وينصت لحديثهم ويظهر االهتمام 
بما يقولونه . حتى لو رأيت أن ما يقوله اآلخرون 
سخيفا أو مكررا أو غير مهم لك، فاحرص على 

أن تظهر االهتمام به واإلنصات له .

حياتك  عن  الحديث  عند  غامضا  تكن  ال   -
الصغيرة  مشاريعك  على  اآلخــريــن  أطلع   .
واهتماماتك الخاصة وبعضا من تاريخك - في 
كل مرة أظهر االهتمام بواحد ممن تلقاهم في 
عملك أو دراستك بالسالم عليه والجلوس إليه 
والحديث معه منفردًا . دعه يشعر أنك تهتم به 

بشكل خاص .
السلوكيات   . تلقاهم  فيمن  املثالية  تتوقع  ال   -
تراها  التي  واملواقف  والتصرفات  واألحاديث 
الــزمــالء  مــن  تلقاهم  ممن  أمــامــك  تــحــدث 
الخطأ  من  الكثير  يشوبها  سوف  واألصدقاء 
والتقصير وربما التحدي . كن صبورا وال تشعر 
العزم على  . اعقد  التذمر  أو  التبرم  أو  باألسى 
معالجة ما تراه من خطأ ولكن بطريقة متدرجة 

وبطيئة ولبقة . 
الخطأ  من  منك  يصدر  فيما  نفسك  سامح   -
املوقف  فعالج  مثال  محدثك  اسم  نسيت  إذا   .
بطريقة طريفة مثل أن تقول :)يبدو أني أصبت 

بالخرف مبكرا !( .
واحرص  للكبار  واالحترام  التقدير  أظهر   -
ما  ــادة  ع سنا  األكــبــر   . معهم  الحديث  على 
يكونون هم األكثر تحمال ألخطائك وهفواتك، 
ر عن نفسك وتدير  وسوف تتعلم منهم كيف تعبِّ

الحديث بطريقة ذكية و ناجحة .
بقدراتك  مقتنعا  نفسك  مــن  واثــقــًا  كــن   -
من  ل 

ِّ
تقل أو  حقها  نفسك  تبخس  وال  ومهاراتك 

شأنها .
باملواعيد  االلتزام   . حولك  ملن  مخلصًا  كن   -
والتواضع  ــار  ــث واإلي التعامل  فــي  ــدق  ــص وال
ورحمتهم  عليهم  والعطف  اآلخرين  واحترام 
أو  الغيبة  ــدم  وع الحاجة  عند  ومساعدتهم 
النميمة هي مفاتيح لصداقات خالصة وعميقة.
- أظهر االهتمام باآلخرين وامدحهم و أظهر 
اإلعجاب بما يفعلونه إن كان فعلهم حسنا، وكن 

صادقا في ذلك. 
عن  التعبير  عــنــد  وثــابــتــا  شــجــاعــا  ــن  ك  -
في  يتسرع  من  رأيت  إذا   . وآرائــك  شخصيتك 
الحكم عليك أو يتهجم عليك فأظهر الحزم وال 
تكن ضعيفا أمامه، ودافع عن نفسك لكن دون 

تجريح أو إساءة . 

- كن صبورا وال تعجل، واعلم أنك في النهاية 
سوف تنجح بحول الله وقوته. 

العناية   . به  تتلفظ  أن  قبل  ستقوله  بما  ر 
ِّ
فك  -

بالكلمات وطريقة التعبير عن األفكار ستحفظ 
وسيقدر  دافــئــة  حميمية  عــالقــاتــك  عليك 
تكون  أن  هــذا  يعني  وال   . ذلــك  لك  اآلخـــرون 
مع  وخاصة  ستقوله  مما  خائفا  أو  مــتــرددا 

األشخاص الجدد. 
يشاركونك  الدين  األشخاص  عن  ابحث   -
عن  ابــحــث   . التخصص  أو  االهــتــمــام  نفس 
لعقد  وسيلة  تكون  التي  املشتركة  القواسم 

صداقات لك مع من هم حولك .
كن  جــديــدة  عالقة  ــدء  ب محاولتك  عند   -
العالقة  في  تقدم  تتسرع.  وال  وبطيئا  متدرجا 

بقدر ما تلقى استجابة من الطرف اآلخر .
في  تتنقل  وال  القدامى  أصدقاءك  تنس  ال   -  
الصداقات بني شخص وآخر فتقبل على اآلخر 
وتهجر األول . يمكنك أن تسع بصداقاتك أناسا 
هم  األصدقاء  من  بعض  لك  سيكون  كثيرين. 
أن  هذا  يعني  ال  ولكن  غيرهم  من  إليك  أقرب 
أو  لصديق  هجرك  ليكن   . سواهم  من  تهجر 

زميل بسبب شرعي مقبول . 
وعدم  معهم  الحديث  عند  اآلخرين  ظ 

ُّ
تحف  -

إظهارهم االهتمام الكافي بالحديث معك ربما 
يكون مرده إلى التخوف والحذر الطبيعي الذي 
ذلك  تفّهم   . جديدة  عالقة  بدء  عند  يصدر 
واملشاعر  باألمان  تشعرهم  أن  وحــاول  منهم 

األخوية الصادقة . 
خاصية  أو  ــدرة  ق أو  بمهارة  متميزا  كن   -
ما  لديك  ليكن   . اآلخرين  عن  تميزك  إيجابية 
تقدمه - من األمور النافعة - مما يبدو مثيرا كل 

مرة تلقى فيها أصدقاءك . 
إشارات  بمثابة  هي  حمراء  عالمات  هناك   -
إنذار و تحذير حني تراها في بعض من تلقاهم، 
فعليك بإنهاء العالقة معهم والكف عن االلتقاء 
بهم . التفريط في األمور الشرعية أو الوقوع في 
أمثلة  هي  االجتماعية  أو  األخالقية  املخالفات 

على ذلك. 
كل  من  الله  وحفظك  وهــداك  الله  وفقك 

مكروه..

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

ليس 
لدى أى 
أصدقاء 
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السالم عليكم
حيث  الصغر  منذ  تبدأ  مشكلتي   ، سنة   21 عندي       
إخوتى  من  ذكــاًء  أقل  إنى  دائما  لي  يقوالن  وأمى  أبى  كان 
أبى  ألن  العلمية،  وليس  األدبية  للمواد  يميل  عقلي  وأن 
كنت  االبتدائية،  املرحلة  في  الحساب  مادة  لي  يذاكر  كان 
في طريقة شرحه  العيب  أن  أعرف  وأنا  منه شيئا  أفهم  ال 
وليس في عقلي، ومنذ ذلك الحني بدأ يتردد في البيت أنى 
أمام  بإخوتي  تفتخر  أمى  كانت  إخوتى، حيث  من  ذكاًء  أقل 
الناس بأنهم عباقرة رياضيات، ولكن محمد مخه أدبى، وكان 
أيضا ولكن بطريقة غير مباشرة،  إخوتي يقولون لي ذلك 
مع أنى والله كنت من املتفوقني، وكنت من أذكى الطلبة وكان 
لي ترتيب دائما على املدرسة، وفى نفس الوقت أنا ال أنكر 
أنهم أذكي منى ولكن هذا ال يعنى أنى غبي، حيث كان لهذا 
السنني تأثير نفسي  اتبعوه معي طوال هذه  الذي  األسلوب 
تماما  عقلي  وفي  نفسي  في  الثقة  فقدت  حيث  جدا،  سيئ 
وتفاقمت  ربنا،  إرادة  هي  هذه  وأن  غبي  فعال  أنى  واقتنعت 
أشعر  مادة علمية  أى  أذاكر  كنت  املشكلة حيث عندما  هذه 
كنت  صعبة  مسألة  أمامي  تقف  وعندما  أمامها  بالضعف 
املطاف  بي  وانتهى  حلها،  أستطيع  ال  أنى  إلدراكــي  أتركها 
كانت  التي  الهندسة  كلية  التجارة ودخولهم  كلية  بدخولي 

حلم حياتي .
    أنا الحمد لله ال أشعر تجاههم أو تجاه أى أحد بالغيرة 
ولكنى أشعر دائما بالنقص الشديد وأنى ال أساوى شيئا خاصة 
أن معظم املحيطني بي من األقارب أطباء ومهندسون وأشعر 
بالفشل واإلحباط وعدم الرضا واإلخفاق في الوصول ألى 
ز،  التميُّ فأنا كنت من هواة  أنى كرهت نفسي،  هدف لدرجة 
ولكنى اآلن ال أستطيع أن أتخيل نفسي في ذلك الوضع، وفى 
نفس الوقت أنا ال أستطيع أن أنسى أنهم السبب في كثير من 
بل  التجارة  كلية  بدخولي  تنتِه  لم  املشكلة  وهذه  مشاكلي، 
مستمرة معي، حيث عندما آتى للمذاكرة تسيطر علّي فكرة 
هي  هذه  وأن  شيئا  أفهم  لن  وأني  املذاكرة  أستطيع  ال  أنى 
قدراتي التي خلقني بها الله وال أستطيع طرد هذه الفكرة 
من ذهني مما جعلني أرسب العام السابق في الكلية، وأنا ال 
أريد أن أرسب هذا العام فهذه املشكلة تعوقني عن الكثير من 
األعمال الدراسية أو غيرها التي تعتمد على التفكير، وفى 
التي فقدتها  الوقت لم أستطع استعادة ثقتي بعقلي  نفس 
اقتنعت فعال  أنى  إلى  منذ سنوات طويلة وذلك كله يرجع 
أن قدراتي محدودة وأنا آسف على إطالة الحديث ولكن لو 
سمحتم أرجو أن يتم الرد علّي بسرعة وال أريد أن تتكرر 
مأساة العام السابق وشكرا  كثيرا وجزاكم الله عنا كل خير.

فشلت بناء على توقعات اآلخرين

األخ الفاضل : 
     لقد عشت قلبا وقالبا مع توقعات أسرتك فيك 
تلك  صــدق  بعدم  الداخلي  شعورك  من  بالرغم 
لت أال تخيب سوء 

ّ
التوقعات على اإلطالق، لكنك فض

ظنهم فيك وأال تجهد نفسك لتظهر إمكانياتك التي 
ال يعترف اآلخرون بوجودها من األساس.

    سيدي ال تجعل من كلية التجارة مقبرة تدفن بها 
كل أحالمك وآالمك بل على العكس انظر إليها على 
أنك  ولآلخرين  لنفسك  لتثبت  أخيرة  فرصة  أنها 
تمتلك من القدرات ما يميزك ويجعلك أكثر نجاحا 

وتفوقا.
السلبية  األفكار  لتلك  تستسلم  ال  سيدي  نعم      
زك 

ِّ
وتحف تدفعك  إيجابية  بأفكار  فورا  واستبدلها 

جوانب  عن  بداخلك  البحث  وعلي  النجاح  على 
ضعفك والعمل على تقويتها، ونصيحتي لك أال تجعل 
قدراتك  مون  ويقيِّ مونك  يقيِّ من  هم  بك  املحيطني 
إذا  خاصة  لتوقعاتهم  رهينة  مستقبلك  تجعل  وال 
كانت تلك التوقعات سلبية ومحبطة، لكن أن نكتئب 
املتوقعة  املعاملة  نجد  ال  عندما  باإلحباط  ونصاب 
منهم فهذا ما يهدم ويؤدي بنا إلى الفشل وما دمت 

واثقا من قدراتك ال تهتم إال بنفسك وبمستقبلك.

ًُ
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العدد ١٣٣ مارس ٢٠١٩

السالم عليكم 

ــدّي  ــ ل تـــوجـــد   
نفسيتها  خـــالـــة 
ــة،  ــان ــب ــع ــا ت ــ ــم ــ دائ
أحد  مــوت  والسبب 
بسبب  الـــجـــيـــران 
ــرض الــخــبــيــث،  ــ املـ
ولديها  تفكر  دائما 
الصدر  فــي  اآلالم 
ــا أســفــل  ــوص ــص وخ
لها  وتجيء  الصدر 
وقت  دائما  الحالة 
الـــنـــوم خــصــوصــا 
التفكير  ويـــكـــون 
وتحدث  جدًا،  سيئا 
مزعجة  أحــالم  لها 
 . الشيء  هذا  بسبب 
الطبيب  إلى  ذهبت 
فحوصات  وأخـــذت 
عندها  يظهر  ولــم 
ــدا  ــ أب مـــــرض  أى 
رجاء   لله.  والحمد 
تنصحوننا  منكم 
والعالج  بالنصائح 
ألف  ولكم  املناسب 

شكر .

األخ الفاضل :

التوهم  يسمى  نفسي  اضــطــراب  من  تعاني  خالتك 
ويتميز  العصابية  النفسية  األمراض  أحد  وهو  املرضي، 
والجسمية  البدنية  بالصحة  واملفرط  الزائد  باالنشغال 
وهو نوع من الوسواس املركز على الصحة الجسدية لذلك 
نراه شديد االلتفات إلى مظهرين، املظاهر الفيسيولوجية 
شهيق  كل  ويتأمل  الداخلية  حركاته  بمراقبة  ينشغل  فهو 
عضلة  أو  بوخزة  إحساس  وكل  قلب  نبضة  وكل  وزفير 
بشكل مبالغ وقد يحمل معه مرآة ليرى لون جلده أو وجهه 
ليسارع الى أقرب عيادة طبية لتشخيص ما يراه، وعندما 
الطبيب  هذا  يترك  صحته  حسن  على  الطبيب  يطمئنه 
هؤالء  ويتميز  آخــر،  طبيب  إلــى  بالجهل  يتهمه  وربما 
الطبية  لأحاديث  الدقيقة  واملتابعة  باالستماع  املرضى 
حتى  الطبية  املؤتمرات  يتابعون  وحتى  بل  والنشرات 
وآخر  األمراض  بأخطر  دراية  على  منهم  الواحد  يصبح 

املؤتمرات الطبية وأحدث األدوية.
أعراض التوهم املرضي :

من  جزء  أى  في  جسمية  اضطرابات  من  الشكوى   -1
أجزاء الجسم كالرأس - املعدة - األمعاء - القلب.

باإلصابة  وســاوس  بشكل  املرضية  الفكرة  تسلط   -2
باملرض والشعور الحقيقي غير الكاذب باآلالم واألوجاع 
بما يجعل جسمه ضعيفًا والنظرة التشاؤمية تجاه الحياة.
املريض  يبدأ  املــرض  فكرة  عليه  تسيطر  عندما   -3
الشعور  نتيجة  االجتماعية  العالقات  في  الخوف  شديد 
في  نتاجه  وتردي  النفس  في  الثقة  وعدم  والهم  بالخوف 
العمل والعالقات األسرية واالنشغال بنفسه مما يؤدي به 
والتمركز حول  العالقات االجتماعية  إلى االنسحاب من 
اآلخرين  من  يقترب  حني  بالسرور  يشعر  أنه  إال  الذات، 
يؤدي  مما  الجسمية  بأعراضه  واهتماما  تعاطفًا  ويبدون 
إلى إشباعه للحاجات االتكالية والتخلص من املسؤوليات 

وبالتالي تعزيز تلك األعراض واستمرارها.
4- الشعور بالتعب واآلالم واألوجاع واالنشغال بالصحة 

وكثرة التردد على عيادات األطباء.
5- ظهور األعراض االكتئابية والقلق ويجب هنا أن تكون 
سببًا  وليست  عرض  إلى  نتيجة  هي  االكتئابية  األعراض 

للتوهم املرضي وليست سابقة له.
6- إصرار مريض التوهم املرضي على أن سبب علته طبية 
عضوية وليست نفسية وبذلك ال يتقبل بسهولة فكرة أن عليه 

أن يرجع للمعالجة النفسية لدى املختصني في ذلك.
7- الشعور بعدم التركيز الذهني وضعف الذاكرة نتيجة 

للوساوس والهواجس التي تنتابه حول صحته.
الهواجس  بتلك  لالنشغال  نتيجة  النوم  وقلة  8-األرق 

املتعلقة بصحته.
عالج التوهم املرضي :

بأن  يعترفون  ال  املرضي  بالتوهم  املصابني  أن  بما 
السهولة  من  فليس  عضوي  ــاس  أس له  ليس  مرضهم 
التي  العالجات  ومن  النفسي  للعالج  بالتوجه  إقناعهم 

استخدمت في التوهم املرضي:
1- العالج الوهمي ما يسمى بالبالسيبو:

وهو عادة عبارة عن دواء محضر من مواد مثل النشاء 
هؤالء  ويستجيب  طبية  عقاقير  يحوي  وال  الحليب  سكر 
كبيرة  ثقة  على  يكون  عندما  الوهمي  للدواء  املرضى 

بطبيبه البشري الذي يعالجه.
ولكن من سلبيات هذا الدواء أنه دواء مفعوله مؤقت أى 

أنه يخفض األعراض لفترة.
2- التحويل

املريض  النفسي وهو إخراج  العالج        وهم مهم في 
بالتمركز حول ذاته ومراقبة جسمه  يتميز  الذي  بالوهم 
وترفيهية  رياضية  أخرى  وأنشطة  بأعمال  االهتمام  إلى 
أعضاء  على  التركيز  عن  تصرفه  ورحــالت  وبــرامــج 
الشفقة  إظهار  في  املبالغة  عــدم  ينبغي  كما  جسمه، 
والحنان عندما يتشكى من أعراض وكذلك عدم القسوة 
على  يحصل  ال  حتى  غيره  مثل  عادية  نظرة  إلى  واإلنكار 

تدعيم تلك األعراض.
3- عمليات تخفيض القلق 

الهواء  أخذ  في  يبدأ  الذي  الصحيح  التنفس  طريق  عن 
من الخارج إلى البطن ثم الصدر ثم كتم النفس ثم إخراج 

النفس ببطء مما يؤدي إلى االسترخاء وخفض القلق.
4- العالجات السلوكية املعرفية 

وتبصير  الداخلية  الــصــراعــات  كشف  طــريــق  عــن 
املريض ومناقشة االعتقادات واألفكار السلبية وهي التي 
ثم  السلبية  األفكار  تلك  ودحض  األعــراض  تلك  تسبب 
استبدالها بأفكار ومعتقدات إيجابية عن طريق الجلسات 

والواجبات املنزلية.
 N L 5- العالج عن طريق البرمجة اللغوية العصبية

B وهو من الطرق الحديثة .
6- العالج الديني وهو أهم العالجات:

أعلى  وهي  الروحي  الجانب  لتقوية  اإلسالمي  املنهج 
الجوانب التي تؤثر على تغيير املعتقدات واألفكار السلبية.

1- اإليمان بالله.
2- العبادات: الصالة - الصبر وجميع العبادات.

3- الذكر
ٌجًب 

ّ
ًست

ّ
ي أ

ٌ
4- الدعاء: فالله هو الشافي قال تعالى }اًدٍعون

ٍكًم{..
ّ
ل

د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

التوهم 
املرضى
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السالم عليكم 

   تأتيني نوبات هلع وأشعر 
هذه  تأتي  أن  مستمر  بخوف 
أخافها  لحظة  ــأى  ب الــنــوبــة 
أن  ــدّي خــوف مستمر  ول جــدا 
أتحسس  وأظل  نفسي  ينقطع 
متعبة  حقا  أنا   .. قلبي  نبض 
طيلة  يرافقني  التفكير  وهذا 
النوم  أحــب  وأصبحت  يومي 
التفكير  مــن  أســتــريــح  كــي 
ــدا من  ــاف ج ــراض وأخـ ــاألم ب
جسمي  على  يظهر  عرض  أى 
خطير  ــرض  م بأنه  وأفــســره 
بكبت  وأشعر  جــدا  وعصبية 
وضيق وأحيانا أبكي دون سبب 
صعبة  السعادة  أجد  وأصبحت 

وبعيدة.
طفلتان  ولدّي  متزوجة   أنا 
جدا  جيدة  األسرية  وحالتي 
حزينة  أنا  ملاذا  أعلم  ال  ولكن 
الــخــوف  هـــذا  يأتيني  ــاذا  ــ ومل
أحد  ال  منه.  أتخلص  وكيف 
أنــا  ــا  م يتفهم  ــي  ــول ح مــمــن 
أشعر  بما  ويستهزئون  فيه 
فأصبحت ال أتحدت بما أشعر. 
الشكوى  كثيرة  أني  أعترف  أنا 
ولكن  لي  يحدث  وجع  أى  من 
والله ما بيدي أى شيء كل هذا 
كثيرا  أخاف  فأنا  عني  غصبا 

وأحيانا أفقد السيطرة 

 األخت الفاضلة :
السالم عليكم ورحمة الله

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

ويرضاه. 
التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  مــن 
هلع  من  تعانني  أنــك  فيها  تذكرين 
تأتي  أن  من  مستمر  بخوف  والشعور 
أوالكبت  لحظة  ــأى  ب الــنــوبــة  ــذه  ه
والضيق وكثرة الشكوى من األمراض 
ومن تلك األعراض يتضح أنك تعانني 
األعــراض  بعض  مع  هلع  نوبات  من 

الجسمية. 
ويجب أن تعلمي سيدتي أوال أنه لكي 
أنها  على  النوبة  هذه  تشخيص  يتم 
املريض   تـنتاب  أن  يجب  هلع  نوبة 
نوبات هلع بصفة متكررة بمعدل أربع 
ويجب   ، أسابيع  أربعة  خالل  نوبات 
من  ــراض  أع أربعة  على  تحتوى  أن 

األعراض التالية : 
. عرق غزير 

. ضيق في التنفس
. رفرفة بالقلب 
. ضيق بالصدر 

. أحاسيس غير سوية 
. إحساس باالختناق
. إحساس بالتنميل 

. إحساس بالبرودة أو السخونة 
. إغماء 

. ارتجاف 
. ميل للقيء وإحساس باإلضراب في 

البطن
. إحساس بالال واقعية 

. شعور بفقدان السيطرة أو املوت . 
عالج  أن  أيضا  تعلمي  أن  ويجب 
مرض الهلع كأى مرض نفسي يحتاج 
إمكانية  هناك  دائما  ولكن  وقت  إلى 
الطبيب  إلى  املريض  لجأ  إذا  للعالج 

مبكرا. 
أما عن عالج الهلع فينقسم إلى: 

- العالج بالعقاقير فهي نفس األدوية 

املستخدمة في عالج مرض االكتئاب 
وهى تعمل في نفس الوقت ضد مرض 
 75 من  حوالي  تساعد  وهى  الرعب 
إلى 90 % من مرضى الرعب ، أما عن 
تتمثل  التي  األخــرى  العالج  عناصر 
فإنها  واملعرفي،  السلوكي  العالج  في: 
بمعرفة  النفسية  العيادات  في  تكون 
ومع   . النفسي  املعالج  أو  الطبيب 
العالج السليم املناسب فإن 9 من كل 
على  يحصلون  سوف  مرضى  عشرة 

الشفاء من املرض بإذن الله. 
العالجية  املتابعة  لذلك يجب عليِك 
مع الطبيب وذلك للتعامل مع تطورات 
معك  أمضت  تكون  قد  التي  املــرض 
وأعلم  عالج  دون  شهورا  أو  سنوات 
األدويــة  من  كثيرة  أنواعا  هناك  أن 
لكل مرض وأن الطبيب هو من يحدد 
قياسا  للمريض  املــنــاســب  ــدواء  ــ ال
مرضه،  إليها  وصــل  التي  بالدرجة 
يتبع  أن  املــريــض  على  يجب  وهــنــا 
أى  ر  يغيِّ وال  جيدا  الطبيب  تعليمات 
شيء في العالج من تلقاء نفسه حتى 

يتماثل للشفاء تماما.
وفقك الله وهداك وحفظك الله من 

كل مكروه..

أجد السعادة صعبة املنال  
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العدد ١٣٣ مارس ٢٠١٩

األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

وأن  همِك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
يكشف كربِك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 
تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
مشكلة  من  تعانى  أخيك  ــة  زوج أن  فيها 
نفسية عبارة عن عدم الشعور باألمان وأن 
أدت  ــة  أدوي مجموعة  لها  وصــف  الطبيب 
تلك  تأثير  عن  وتسألني  الشهية  زيادة  إلى 

األدوية على حدوث الحمل. 
     األخت السائلة من األدوية التى وصفها 
املريضة  ان  يتضح  أخيك  لزوجة  الطبيب 
الذهانى  االضــطــراب  مــرض  من  تعانى 
فيه  يعانى  الذهانى  االضطراب  ومــرض 
محتوى  فى  اضطراب  وجــود  من  املريض 
التفكير قد يصل الى مستوى الشك املرضى 
لأوهام  املرضي  والشك  )الــضــالالت(  
)الضالالت( هى معتقدات خاطئة ال تتفق 
تصحيحها  أو  تبريرها  يمكن  وال  الواقع  مع 
ويمكن  املريض  عنها  يتخلى  وال  باملنطق 

تقسيمها إلى نوعني :
األفكار  تبدو  ومرتبة:  منظمة  ــام  أوه  -
ومثال  تصديقها  ويمكن  وواقعية  منطقية 
لها حاالت االضطراب الضاللي كاالعتقاد 
أن  أو  معٍد  بمرض  مصاب  أو  مراقب  بأنه 
أنه  أى  عظمة  ضــالالت  أو  تخونه  زوجته 

)شخصية عظيمة ومهمة ومتميزة(.
غير  األفكار  تكون  منظمة:  غير  أوهــام   -
وينقصها  مقنعة  وغير  مرتبة  وغير  منظمة 
املنطق والترابط كأوهام وضالالت الفصام 
وجود  يتوهم  مزارع  أو  راعي   

ً
مثال العقلي 

جهاز في جسمه متصل باألقمار الصناعية 
ملتابعة حركته والتجسس عليه.

بالعقاقير  عالجه  يمكن  املرضي  والشك 
تسبب  ال  العقاقير  وهذه  للذهان  املضادة 
اإلدمان أو التعدد، واملستحضرات الحديثة 
لها أى أضرار  العواقب وليس  منها مأمونة 
املهم  ولكن  الطويل،  املــدى  على  جانبية 
الطبيب  إلى  يذهب  بأن  املريض  يقتنع  أن 

النفسي.
جانبية  آثار  له  دواء  كل  السائلة  األخت     
حدوث  بمدى  الناس  ويختلف  محببة.  غير 

هذه اآلثار الجانبية. وكذلك الحال بالنسبة 
الذهان(.  )مضادات  الفصام  ملضادات 
العشر  خالل  هائل  بشكل  تطور  العلم  لكن 
من  أنواع  إلى  وصل  حيث  املاضية،  سنوات 
األدوية أكثر فعالية وأقل آثارا جانبية، كما 
مريض  وألن  اآلثار.  لهذه  عالج  إلى  توصل 
الذهان  مضاد  يأخذ  أن  يلزمه  الفصام 
ح له جميع اآلثار 

ّ
ملدد طويلة فيجب أن يوض

الجانبية له. وتزويده بالنصائح ملا يجب أن 
يفعله عند حدوث هذه اآلثار. 

للعقاقير  الجانبية  األعراض  ضمن  ومن 
املضادة للذهان : 

• كثرة النوم والخمول.
• شد العضالت وتشنجها ورجفة في اليد.
بشكل  الــوقــوف  عند  خاصة  الــدوخــة   •

مفاجئ.
• زيادة الشهية والوزن.

• نقص الرغبة الجنسية.
يؤدي  الذي  البروالكتني  هرمون  زيادة   •
إلى خروج الحليب من الثدي وعدم انتظام 
تأخر  الى  يؤدى  قد  مما  غيابها  أو  الــدورة 

حدوث الحمل
الطبيب  يستطيع  ــراض  األعـ تلك  وكــل 
بواسطة  الله  بإذن  عليها  التغلب  النفسى 
واستخدام  الــدوائــيــة  الجرعات  تعديل 

البدائل الدوائية املناسبة..

ال تشعر باألمان معنا

السالم عليكم 
     لو سمحتم عندى 
أن زوجة  مشكلة وهي 
أخى تعانى من مشكلة 
وذهبت  كبيرة  نفسية 
وأعــطــاهــا  للطبيب 
األدوية  من  مجموعة 
الثمن  غالية  معينة 
ــم أنـــى ال  ولــكــن األهـ
هذه  كانت  إذا  أعــرف 
عليها  توثر  األدويـــة 
تنجب  لــم  إنها  حيث 
ــا  ــض وأي اآلن  ــى  ــت ح
ال  أنها  املالحظة  من 
وتقول  بيتنا  تطيق 
باألمان  تشعر  ال  إنها 
بيت  إلى  وتذهب  معنا 
الحظنا  وأيضا  والدها 
مفتوحة  شهيتها  أن 
وأنا  العادة  غير  على 
هذا  حتى  جــدا  قلقة 
على  ــر  ــوث ي ــدواء  ــ ــ ال
حيث  الحمل  ــاالت  ح
إنــهــا لــيــســت حــامــال 
ــدواء  ــ والـ اآلن  لــحــد 
ــذى تــتــعــاطــاه هو   ــ ال
ــة  وأدويـ كوجينتول 
مضارة  أخرى  نفسية 

للذهان.

نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

إعداد:




