النفس المطمئنة

العيادة
النفسية

إشراف  :د .محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى

إعداد:

د .داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

السالم عليكم
أرجو إفادتي في توصيف حالة
ابني  10سنوات  ..حيث يمر
منذ شهرين بحالة ضيق بسبب
أفكار سيئة تراوده بشكل مستمر
طوال اليوم حول النظافة ..
حيث يتخيل دائما أشياء يخاف
أن تتسبب في تلوث يده فيقوم
بغسلها كل ساعة  ..ثم تطور إلى
األسوأ إلى كل  10دقائق تقريبا
 ..مما ّ
سبب له هياجا عصبيا
ً
ً
وضيقا وبكاء شديدا بسبب عدم
استطاعته وقف هذه العادات
واألفكار التي تراوده بشكل
مستمر.
مع العلم أن هذه املشكلة في يده
فقط ،فهو يخاف بشكل مستمر من
الجراثيم واألمراض التي يمكن
أن تصيبه لو لم يغسل يده ،ولكن
األمر استحال إلى غسل يده بشكل
مرضي ال يستطيع التوقف عنه،
وكذلك هذه األفكار التي تراوده ال
يستطيع الكف عنها مهما حاول.
قمنا باستشارة أخصائي نفسي
تربوي يعالج األطفال من أمراض
التوحد واإلعاقة الذهنية ومشاكل
التخاطب  ..أفاد بعد رؤيته بأنها
ليست وسواسا قهريا وإنما أفكار
مكبوتة في العقل الباطن ناتجة
عن معتقدات خاطئة وهي حالة
ذهنية أقرب ما تكون إلى (الذهان)
في حالة مبكرة..
برجاء إفادتي في توصيف هذه
الحالة  ..هل هي وسواس قهري أم
ذهان أم ماذا؟ وما العالج املناسب
له؟ برجاء مد يد العون وتقديم
النصيحة ،وجزاكم الله خيرا..
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ابنى مفرط فى النظافة
األخ الفاضل
من وصفك ملا يعاني منه ابنك يتضح أنه يعاني
من مرض الوسواس القهري  ...والوساوس هي
أفكار غير منطقية تحدث بشكل متكرر وتسبب
الكثير من القلق ،ولكن ال يمكن التحكم بها عبر
التفكير بأفكار منطقية .ففي مرض الوسواس
القهري يبدو وكأن العقل قد التصق بفكرة معينة
أو دافع ما ،وأن العقل ال يريد أن يترك هذه
الفكرة أو هذا الدافع ويتمنى معظم املصابني
بمرض الوسواس القهري بشدة أن يكونوا قادرين
على التوقف عن األفعال القهرية .ولكن املشكلة
األساسية في عدم التوقف هو القلق النفسي .حيث
يعاني الشخص املصاب بمرض الوسواس القهري
من القلق الحاد من األعراض التي يركز عليها
التي تعلق بذهنه .ويعتبر مرض الوسواس القهري
هو مرض الشك ،فيحس الشخص املصاب بهذا
املرض بأنه ال يمكنه أن يتأكد من أن الشيء الذي
يقلقه قد تم إنجازه بشكل كامل .وعادة ما تعبر
هذه الرغبة عن نفسها في شكل أعمال قهرية
مثل غسيل اليدين فال يستطيع الشخص  -مهما
حاول بجدية  -أن يشعر بأن يديه نظيفة حقيقة.
ولهذا يستمر هؤالء األشخاص في غسيل أيديهم.
ومع القيام باألعمال القهرية ،يتزايد القلق إلى
مستويات مرعبة إذا لم يستمر املريض في القيام
بهذا العمل القهر ..وأنت تتساءل عن الخطوات

األساسية للتخلص من هذا املرض والجواب هو
أن الوسيلة األكثر فعالية في وقف الوساوس هي
وقف األعمال القهرية .فعندما يتوقف املرء عن
القيام باألعمال القهرية ،فإن الوساوس تقوى
في البداية  -مع زيادة اإلحساس بالقلق  -ولكن
مع مرور الوقت تقل قوتها وتصبح أقل إحداثا
للقلق .وهذه الوسيلة أيضا لن تفلح إال بمساعدة
الطبيب النفسي ،وإحدى املشاكل التي تصادف
أهل املريض هي كيفية مقابلة املرض ،فهناك
من يحاول مقابلة املرض بالعقالنية ،وآخر
بالغضب ،وآخر باليأس وهكذا ،ولكن املشكلة أن
محاولة العالج بهذه الطرق قد يفاقم املشكلة،
ليس هناك أسوأ من محاولة التصدي للفكرة في
رأس املريض والجدال معها ،فاملجادلة ال تجدي،
فليس هناك مجادل محنك قدر ما هو موجود في
رأس املريض ،فما إن يحاول أهل املريض بطريقة
ما فهم الوسواس إال واستجاب الوسواس بطريقة
خبيثة وازداد قوة.
لذلك أنصحك بضرورة الذهاب بابنك ألقرب
طبيب نفسي ،حيث تعتبر الوسيلتان األكثر فاعلية
في عالج حاالت الوسواس القهري هي العالج
باألدوية والعالج السلوكي .وعادة ما يكون العالج
في أعلى درجات فاعليته إذا تم الجمع بني
العالجني.
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أبى يشك فى سلوك أمى
السالم عليكم
والدي يعاني من مشكالت نفسية وهو متقدم بالسن بعمر  ٧٥عاما ،ولديه فكر متحجر
وقديم ويؤذينا جدًا ويؤذي والدتي ،فهو يتحكم بها كأنه ابن العشرين ويريدها أن تطيعه
ويشك بها في كل شيء حتى مع أبناء إخوتها فهو ال يريدها أن تكلمهم أو تصلهم ،ألنه يتخيل
أنها تفعل أشياء محرمة معهم ،وووصل األمر إلى أن يطرد أبناء إخوتها من بيتنا ويتلفظ عليهم
بكلمات غير الئقة ..أرجو املساعدة وإيجاد حل له ألني أرى أمي تتعب جدا منه ،وهي امرأة
مصليه تخاف الله فينا وفي نفسها ،وأنا حاولت بكل الطرق ولم أتوصل إلى شيء ..أنا في أمس
الحاجة إلى حل ..أرجو الرد..
األخت الفاضلة
من رسالتك التي تشتكني فيها من
أن األب يشك في سلوك زوجته ويتلفظ
بألفاظ غير الئقة بالرغم من أن الوالدة
على خلق ومصليه وأنه يبلغ من العمر 75
عاما ،ومن كل تلك األعراض يتضح أن
الوالد يعانى من نوع من أنواع الضالالت
املرضية املصاحبة للشيخوخة ،وهناك
بعض األعراض النفسية التى إذا
ظهرت مع كبر السن تدل على تدهور فى
القدرات الذهنية ،وهنا نشخص الحالة
على أنها عته الشيخوخة.

ويتميز العته بكافة أنواعه باألعراض
اإلكلينيكية والسلوكية اآلتية:
ُّ -1
تغير عقلي :حيث يضطرب الفهم
ويتشتت االنتباه ويصعب التركيز
ً
وتضمحل الذاكرة أوال لألحداث
القريبة ثم تمتد لتشمل كل حياة الفرد
مع اضطراب في التعرف على الزمان
واملكان ،وتدهور القدرة علي الحكم
والتقدير السليم مع التأرجح الواضح
في درجة االنتباه .
 -2تغير وجداني :حيث يظهر
االضطراب االنفعالي بكافة أنواعه

وخاصة عدم التناسب الوجداني
والضحك والبكاء بدون سبب وبطريقة
اندفاعية فجائية ،ويتغير املزاج
من االكتئاب للمرح بصورة سريعة،
ويصاحب االكتئاب بداية املرض في
حوالي  % .3من الحاالت.
ُّ -3
تغير سلوكي :حيث يسلك املريض
سلوكًا غريبًا عن طبيعته ،مختلفًا عن
سابق عهده ،كاالستغراق في الجنس
واالنحراف واالستعراء أمام األسرة
واألصدقاء.
ُّ -4
تغير في الشخصية :ويأخذ ذلك
طابع األنانية والسلبية وكثرة الطلبات
وضيق اهتماماته والبدء في العزلة
عن الناس مع حب التملك والسيطرة،
وتوهم العلل البدنية والشك فيمن
حوله ،واتهامهم بالكالم عنه ورغبتهم
في التخلص منه ،ويساعد على ذلك
اضطراب الذاكرة  ..وتتدهور حالة
مرض عته الشيخوخة تدريجيًا حتى
يفقد املريض ذاكرته وشخصيته تمامًا
ويصاب أحيانًا بسلس البول والبراز.
ولذلك ننصح بسرعة عرض الوالد
على طبيب نفسى متخصص لتنظم
عالج دوائى لحالته.
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النفس المطمئنة

العيادة
النفسية

إشراف  :د .محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
إعداد:

د .مصطفى أبو العزايم
استشارى الطب النفسى

السالم عليكم
أنا فتاة أبلغ الــ 22من العمر،
لقد قرأت موضوعًا عن الفصام
الذهني باملجلة ،وبالواقع أنا
ّ
لدي بعض املشاكل املشتركة،
فأنا أضحك وأحاول بشدة
كتم الضحكة عندما أسمع
خبرا محزنا من شكوى إحدى
صديقاتي أو حتى أختي
بالرغم من أنني حقًا أود أن
أحزن ألجلهما ،أيضًا أنا أكره أن
أجتمع بالناس خصوصًا الذين
ال أقابلهم عادة فقط عائلتي
وأغلب الوقت أحب أن أعيش
بعاملي الخاص سواء االستلقاء
ُّ
والتخيل أو عمل التمارين أو
الجلوس على الالب ،هل لهذا
عالقه بالفصام أم أنا أبالغ
باألمر؟ وهل يجب أن أتعالج؟
أيضًا أود ذكر حقيقة أنني
تعرضت لالعتداء عندما كنت
ِّ
صغيرة لكنني دائمًا أذكر
نفسي بأن الله يعلم أنني لم
أذنب حتى أنني لم أكن أعلم
أبدًا ما معنى ما كان يفعل بي،
فالله أرحم بي من أمي..
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هل أعانى من الفصام
األخت الفاضلة
يتسرع الكثير من الناس في تشخيص املرض
عندما يقرؤون أو يسمعون عن بعض أعراضه
على النت أو عند مشاهدة بعض البرامج
الطبية التي تناقش مرضا ما خصوصا إذا كان
هذا املرض مرضا نفسيا.
وقد انتابك بعض القلق بسبب أنك أحيانا
تضحكني -أو هكذا تتوهمني  -عند سماع نبأ
غير سار مما أدى بك إلى أن تقلقي من مرض
الفصام ،ولذلك سوف أشرح لك مرض
الفصام بتبسيط شديد حتى تدركى معنى
املرض.
فالفصام هو أحد االضطرابات العقلية
التي تصيب اإلنسان ويتضح في اضطراب
األفكار والعواطف والتصرفات وال تتجاوز نسبة
انتشاره  ،%1من أفراد املجتمع ،وعادة ما تبدأ
أعراضه في الظهور من سن  15إلى  25عامًا.
أما عن أعراض الفصام فيشعر املريض
بالفصام باضطرابات في:
 -1التفكير:
اضطراب التفكير قد يكون في املحتوى أو
الشكل وبما أن الحديث هو مرآة للتفكير فيمكن
قياس مدى االضطراب حسب وجود الضالالت
وشدتها وتمسك املريض بها وفشل محاوالت
إقناعه بضاللتها ،ومن أشهر الضالالت:
ضالالت االضطهاد  -العظمة  -اإلشارة -
التحكم – التوهم.
 -2العواطف :
قد يفقد املريض بالفصام  -وبخاصة مع
طول مدة املرض  -القدرة على التعبير عن
عواطفه وقد تتميز بالسطحية وعدم العمق أو
تناقض املشاعر ،وفي الحاالت الشديدة تبلد
للمشاعر.

 -3اضطراب الحواس:
وهو ما يطلق عليه الهالوس  -ومن أشهرها
الهالوس السمعية التي تكون موجودة في
حاالت الفصام وتوجد بعض أنواع الهالوس
األخرى مثل الهالوس البصرية  -وهالوس
الشم التي قد تكون أكثرها في األمراض
العضوية .وقد نجد املريض في بعض األحيان
يتحدث أو يضحك مع نفسه.
 -4اضطراب السلوك:
قد ُيظهر مريض الفصام سلوكًا شاذًا أو
غريبًا نتيجة استجابته للضالالت والهالوس
التي لديه ،وقد يأتي بحركات غريبة أو شاذة،
وقد تظهر عليه االنطوائية في بعض الحاالت،
والتخشب في الجسم ،وقد يظهر عليه سلوك
عدواني ُّ
وتهيج في حاالت أخرى.
 -5اضطراب في اإلدارة والدوافع:
ويعني عدم الرغبة في عمل أي شيء وعدم
وجود الدافع إلنجاز األشياء وهذا ما يجعله
ً
منتج وقد يترك عمله ويجلس خامال طوال
غير
ٍ
ساعات اليوم.
االبنة القلقة ..من الشرح السابق يتضح أنك
ال تعانني من مرض الفصام وكل ما تعانني
منه هو قلق نفسى مع االنطواء وفقدان الثقة
بالنفس ،وما حدث لك من ُّ
تعرض لالعتداء
أثناء الطفولة قد يكون أدى إلى بعض التوتر في
الشخصية ،ولكنه يجب أال يكون عائقا لك في
النجاح والتفوق والثقة بالنفس ،ولذلك ننصح
في حالتك بزيادة االختالط مع الناس ومحاولة
اكتساب الثقة بالنفس من خالل زيادة القدرات
الثقافية باالطالع على كل ما هو جديد وحضور
مجالس العلم ودورات التنمية البشرية.
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لعلى لم أفهم طريقة العالج
السالم عليكم
أعاني من الوسواس القهري في
الذات اإللهية وشكوك في العقيدة،
وظللت أقاوم هذه األفكار السيئة
التي ترد إلى ذهني دون جدوى
مما أرهقني جدا وأتعبني ّ
وسبب
لي اإلحباط حتى فقدت األمل في
الحياة معافاة سليمة ،وقام أهلي
بأخذي إلى الطبيب لتشخيص
ّ
حالتي ،فشخصها بأنها وسواس قهري
ولكنهم رفضوا إعطائي العالج
ّ
علي من العالج،
بسبب خوفهم
حيث يعتقدون أن عالج األمراض
النفسية يسبب اإلدمان على العالج
وال يفعل شيئا ،ولجأت إلى النت
ألبحث عن عالج لي فوجدت
موقعا لخبير نفسي يعرض طريقة
للعالج ،ما فهمته من هذه الطريقة
أن أدع الفكرة تتردد في ذهني وال
أقاومها وال أستغفر الله كما أفعل
دائما وال أناقش صحتها وال أصححها،
وفعلت ذلك من يأسي وقلة حيلتي
وشدة معاناتي لعلي أرتاح قليال،
ّ
وياللعجب قلت الوساوس بل والشك
أيضا ولكنها لم تذهب مطلقا ،ولكن
ضميري يؤنبني جدا ،كيف لفكرة
سيئة أن ترد على ذهني عن ربي
وال ّ
أردها وبعد ارتياحي بنسبة ما
بسبب هذه الوصفة ظلت األفكار
ترد إلى ذهني هي هي ولكن ليست
بالحدة السابقة ،حتى أني أستطيع
إيقاف الفكرة السيئة في منتصفها
وال أكملها ولكن قلت لنفسى بل
أتركها تتردد وأتجاهلها لعل املرض
يقل بنسبة أكبر وفعلت ذلك ولكن
زاد تأنيب ضميري  ..كيف لي وأنا
أستطيع أن أوقفها وال أفعل حتى لو
كان بغرض العالج  ..لعلي لم أفهم
طريقة العالج ،ولعل ربي غضبان
ّ
علي اآلن وسأالقي عذابه ..أرجوكم
هل أنا مخطئة ،هل سيحاسبني الله؟
ال أعلم كيف أتصرف وماذا أفعل؟

األخت الفاضلة
املصاب بمرض لوسواس القهري يتمنى لو
أنه يتخلص من األفكار الشنيعة التى ترد في
ذهنه خصوصا إذا كان محتوى الوساوس في
النواحى الدينية ،ولكنه ال يقدر لشدة قلقه
بسبب تلك األفكار ،والسبب يرجع في ذلك إلى
أن الوسواس القهري هو مرض حقيقي نفسي
ويرتبط ارتباطا مباشرا باختالل كيميائي في
املخ ،وتقول الدراسات إن املرض قد ينشأ في
الشخص وراثيا.
وإحدى مشاكل هذا املرض هو عدم املعرفة
الصحيحة بماهيته ،فالتشخيص الصحيح
للمرض هو أول العالج ،فالكثير
من املرضى بالوسواس
القهري ال يعرفون
مصابون
أنهم
بمرض اختالل
في الكيمياء في
املخ فيتصور
بعضهم أنهم
إما أن الجن
أو الشياطني
يقو مو ن
با لتشو يش
على أفكارهم
أو أنهم ضعيفو
أو
الشخصية
أن الله غاضب
عليهم ،واملشكلة أن
هذا التصور للمرض ال
يؤدي إلى العالج بل ربما إلى زيادة
حدة املشكلة .أضف إلى ذلك أنه وفي بعض
األحيان (وخصوصا في عاملنا العربي) ال يقوم
الكثير من األطباء بتشخيص املرض بالطريقة
الصحيحة إما لقلة اطالعهم على املستجدات أو
لعدم اكتراثهم.
واملشكلة األخرى هي أن املريض قد يحرج
من أن يخبر أحدا بمرضه خوفا من أن يعتقد
الناس أنه مجنون أو غريب أو ما شابه ،وقد
يكون السبب في ذلك أنه يعتقد أنه من العيب
أن يفكر بهذه الطريقة ،فكيف إذن يخبر الغير
بذلك؟ أضف إلى ذلك أن البعض قد يتصور
أن هذا املرض ليس مرضا ،بل قد يعتقد أن ما
يقوم به إنما هو صحيح ،خصوصا في بعض
الوساوس التي تختص بالعادات القهرية ،فمثال
الذي يقوم بتكرار الوضوء العتقاده بأنه أخطأ
أو ألنه يريد أن يتقنه فيكرر ويكرر ويكرر ليس
اعتقادا منه بأنه مريض ،بل العتقاده أن ما
يقوم به صحيح ،لذلك فهو ال يقوم بالعالج ألنه

يعتقد أنه ال يحتاج إليه.
وإحدى املشاكل التي تصادف أهل املريض
هي كيفية مقابلة املرض ،فهناك من يحاول
مقابلة املرض بالعقالنية ،وآخر بالغضب ،وآخر
باليأس وهكذا ،ولكن املشكلة أن محاولة العالج
بهذه الطرق قد تفاقم املشكلة لذلك أنصحك
بضرورة الذهاب ألقرب طبيب نفسي حيث
تعتبر الوسيلتان األكثر فعالية في عالج حاالت
الوسواس القهري هما العالج باألدوية والعالج
السلوكي .وعادة ما يكون العالج في أعلى
درجات فاعليته إذا تم الجمع بني العالجني.
ومن الصعب جدا على املريض عالج نفسه،
وخصوصا أن العالج السلوكي يحتاج إلى
مواجهة املرض ،وقد ال يعرف
مدى شدة األلم الذي يصيب
املريض بمرض الوسواس
القهري سوى الشخص
املصاب به ،ولكن
هذا األلم ال يمكن
الهروب منه ،لذلك
للمريض
أقول
بالوسواس القهري
أن املرض ُ لن
يختفي إن ترك
فالعالج
للوقت،
وإن كان مؤملا في
البداية ولكنه بعد مدة
من الزمن سيذهب،
وهذه األفكار التي تزعج
وتقلق املريض ستزول وتضعف
تدريجيا ،حتى تصبح بال قيمة.
ومن املهم جدا أن يقوم املريض بأخذ الدواء
إذا ما وصفه الطبيب املختص له ،خصوصا أن
األدوية في الوقت الحالي وصلت إلى مرحلة
متقدمة ،ويقوم الدواء بزيادة نسبة مادة
السيروتونني في املخ بحيث يستعيد املخ نشاطه
الطبيعي وتزول األفكار السلبية.
ولكن املشكلة في تعاطي الدواء أنه يحتاج إلى
عدد من األسابيع حتى يبدأ بالتأثير اإليجابي
على املريض ،وهذه هي املشكلة ،وخصوصا أن
املريض على عجلة من أمره ،لذلك قد يترك
املريض الدواء مبكرا ،واملشكلة األخرى أن
بعض األطباء الذين يصفون الدواء للمريض ال
يؤدون دورهم في تبيان كيفية عمل الدواء واملدة
التي يستغرقها الدواء قبل أن يحصل التأثير
املطلوب .فالذين يصف لهم الطبيب الدواء
عليهم أن يستمروا في أخذه حتى الشفاء.
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النفس المطمئنة

العيادة
النفسية

إشراف  :د .محمود أبو العزائم

أصبحت أتمنى املوت

مستشار الطب النفسى
إعداد:

د .عماد أبو العزايم
أخصائى الطب نفسى

السالم عليكم
سامحني على اإلطالة يا دكتور .وأتمنى أن
تقرأ رسالتي وأن ترد ّ
علي وتنصحني ،جزاك
الله عني خيرا..
أنا مدرسة لغة عربية ،سأصبح في األربعني
بعد شهرين  ..غير متزوجة  ..أما بعد ،لقد
أصبحت أشعر بألم نفسي عميق يشبه جرحا
نازفا من الداخل ولم أعد أحتمل حتى توافه
األمور وال أشعر بأدنى رغبة لالستمرار في
الحياة بل بوجع غريب يهترئ به كل شيء في
داخلي وأدعو الله كل يوم تقريبا أن يميتني..
وليست قصتي مجرد مشاكل عائلية أو ما شابه
 ..أو هكذا أظن؟! ولست أدري ملاذا أرسل هذه
الرسالة مع علمي أن أحدًا لن يشعر بما أنا
عليه أو يصدق ،وأن أحدا في الكون ال يقدر أن
يساعدني.
لقد كنت طفلة ذكية وقوية النفس أو هكذا
ّ ُ
قدرت األمر ..وصحيح أنني مررت بصعوبات
في نشأتي لكني كنت أجتازها بإصرار في بيت
تنقصه املحبة والعالقات العاطفية السوية بني
الزوجني ،ال أدري كيف أصف لك االهتمام من
أم أحبتنا وأرادت أن ِّ
تنمي زرعها لكنها أعاقتنا
كثيرا بنفس الوقت سواء بنوعية العقاب
الذي كانت تمارسه أو السيطرة بالكلمات التي
تشعرك بالضعف والنقص ،ودمرت أشياء كثيرة
دون قصد ،لكنها اهتمت بدراستنا جيدا  ..وأب
(رحمه الله) لم يكن يهتم  ..كنا مستورين،
وأبي تاجر ،مقارنة بمن حولنا ..
وعندما كنت طفلة كان ثمة الكثير من
الناس يرمونني كلمات مؤملة وضحكات ساخرة
 ..كانوا أطفاال وشبابا في الشارع والسوق ..ألن
وجهي كان فيه شعر في منطقة الشارب ،ومع
أنه كان يمكن إزالته لكن أمي لم تكن تهتم
باألمر فاملهم هو التعليم ،فظننت أنه ال يهم
أيضا وبقيت شامخة ال أبالي أتفوق في دراستي
وألعب مع أقراني في حارتي وأتفوق حتى في
اللعب وفي كرة القدم ،فقت األوالد براعة
وعندما كنت أجري كنت أشعر أنني أطير
وأن قدمي قليال ما تلمس األرض  ..وقد كنت
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ومازلت ال أفكر بالزواج وال بإنجاب أطفال وال
أحب أن أنجب أحدا ِّ
أشوه نفسيته ،وكم أحمد
الله أنني لم أنجب أطفاال ،وكم اعتقدت إلى
اليوم أن الزواج هو أمر سخيف وفاشل مع أنني
تمنيت مؤخرا لو كنت قد عشت مع شخص بحد
ذاته ولو خادمة في بيته وهو نفسه الشخص
الذي يستحيل أن أتزوجه ،فهو متزوج ومكانته
مرموقة ولن أشكل أكثر من حبة تراب في
طريقه ،وأنا أعي ذلك وأكثر لكن ال أدري كيف
بقيت أفكر فيه واعتدت على ذلك ..
كل هذا كان يمكنه أن يكون عاديا  ..بل
ويمكن ترميمه إال أنني عندما كنت في
العشرين من عمري كنت أحلم بمستقبل زاهر
في مجال الصحافة والترجمة والسفر وأمور
كثيرة ،تعلقت بهذه املجاالت وكان عندي من
الحفظ والذكاء والطموح والفصاحة والعناد
بفضل الله ما يكفي ويزيد ألمسك بالنجوم
مثلما كنت أحس  ..ثم حدث أمر غريب ..
هو ال يتعلق بعلم النفس ،وإنك لن تصدقني
وستحاول تفسير األمر علميا فتخلع ّ
علي مرضا
ما يناسب وصف حالتي ،لكني سأخبرك :في
سن الثانية والعشرين تقريبا عندما كنت في
السنة الثانية من الكلية شعرت بأن ثمة مخلوقا
غامضا بداخلي فجأة  ..هذا املخلوق كان يضغط
ّ
علي بشكل غريب وأصبحت أقرأ القرآن وأتقيأ
كلما أردت أن أخشع وأتدبر ،وقد كان الخشوع
واإليمان هو ما اعتدت عليه دون جهد ،لكن

فجأة أمسى يشتد ّ
علي الضغط حيث الرقبة
والرأس من الخلف وانهالت ّ
علي الوساوس في
التوحيد وذات الله فأخذت أصبح مخلوقا آليا
يبرمج كل شيء ليعيش ،كتبت دالئل وجود
الله فكرت وحسبت املسألة تلو أخرى ،لم أعد
أشعر بشيء لكني أصلي مثل اآللة أضحك
وأتكلم بني الناس وأنا أذوب من الداخل  ..وكم
كان كل هذا رهيبا بالنسبة ملخلوقة اعتادت
النور والخشوع  ..كنت أول من صلى في املنزل
في الثانية عشرة من عمري ،لم تكن أمي
تصلي وال إخوتي ،ومن شدة االستغراب سحب
أخي سجادة الصالة من تحتي وهو يضحك لهذا
األمر الجديد الذي يحدث في البيت فأخذت
أبكي  ..كنت أول من صلى وكنت أطير خشوعا
ونورا واليوم أنا أكثرهم ظالما وإهماال للدين
والدنيا  ..لقد كان الصراع رهيبا وكنت أبكي
كل ليلة بكاء ً
بأمري أحد وبقيت
مرا ،وال يعلم
ُ
أقاتل في داخل نفسي وكم كنت أهزم ثم أقوم
وأناضل من جديد وأنتصر مرات كثيرة لكن
مضن يهدم نفسي ويزيدها عجزا،
جهد
بعد
ٍ
ٍ
وكم كان األلم في روحي والضغط في رأسي
وإصبعي األصغر يجعلني أبدو غريبة عن
كل الكون  ..واستمر األمر سنني وابيض شعري
وأنا في الخامسة والعشرين من العمر وتعبت
وكان ّ
علي أال أستسلم وأن أبقى قوية سليمة
بني الناس  ..أصارع شيئا ال يراه أحد سواي
وازدادت حالتي النفسية ً
سوءا وذهب الفرح
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واألمل الذي كان يميزني  ..لن تصدق يا دكتور
أنني كنت قبل ما أصابني أنام مبتسمة وأصحو
مبتسمة ،فكأنني قد استنزفت في طفولتي
وبداية شبابي كل حظي في الفرح والسعادة
 ..حتى فتات الفرح لم يعد موجودا ،غاب كل
شيء وتدهور ديني لكني لم أترك الصالة
وبقيت على التوحيد متمسكة به أصارع حتى
اليوم ،وفي مرحلة ما هجمت ّ
علي األوهام،
وربما يكون هذا األمر نفسيا فأصبحت ال أريد
الخروج من املنزل وأشعر أن ثمة من يراقبني
في كل مكان ،وحاولت التخلص من هذا الشعور
وتجاهله وأن يبدو كل شيء طبيعيا ونجحت
تقريبا في ذلك مع أن ثمة أكواما من األلم ..
وقد تعبت من القتال وأشعر برغبة شديدة في
الراحة من كل الدنيا ،لقد عشت سبع عشرة
سنة تقريبا إلى اليوم أسيرة أتوق إلى الحرية
أختنق بهذا العمر الذي يسير ببطء ومدته
ال تنتهي وكم أخشى لو كنت من ذوي األعمار
الطويلة  ..عندما ينتهي اليوم أقول سقطت
ورقة مشئومة من هذا العمر وانتهى يوما وغار
َّ ْ
إلى األبد وقلت مدتي  ..أخبرت أهلي من أجل
النجدة في مرحلة ما ،لكن اإلنقاذ ليس فينا
نحن األسر العربية ..طلبت من أبي أن يأخذني
إلى ُع ْمرة فربما أشفى ،لكنه لم يفعل فحاولت
أن أذهب وحدي قبل سنني ولم أفلح ،وقد
ذهبت حتى إلى معالجني بالقرآن ،ذهبت على
مضض  ..كنت كمن يستجدي أي شيء وأي أحد
ليشفى ويتحرر من أثقاله ..ذلك بعد يأسي
من قدرتي ولكني أيضا لم أفلح  ..أصبحت
خرابا مثل طفلة تكثر البكاء ،أقل شيء يمكن
أن يؤذيني ،ويؤذيني بعمق ً،وعندما كنت أنهار
ً
تارة وأنفجر بالبكاء واصفة حالي رأيت أهلي
ّ
علي بالنصائح
يستنكرون ذلك وينهالون
ألرضى بما أصابني وأهدأ ويحثونني الستجداء
قارئي القرآن مرة أخرى  ..لكنني اكتفيت،
واكتفيت أيضا من أهلي وأحاول أن أجنبهم أي
انهيارات لي وأن أبدو قوية وطبيعية وإذا بكيت
َ
عيني
ليال أو في الحمام أكتم صوتي وأغسل
جيدا كي ال تتورما ِّ
وأدرب شفتي على االبتسام
ثم أختلط بهما ..قبل عامني تعلقت كثيرا
برجل يشبه الحلم  ..ورغم أنني أكره الرجال
ورغم أنني لم أتحدث مع رجل في حياتي
بأمور كهذه ولم أشأ هذا ،حتى أن والدي إذا ملس
يدي كنت أشعر باالشمئزاز  ..لكنني ومن قلة
حرصي أحببته وهو حلم مستحيل وتعلقت
به كثيرا مع أني أعرف الفرق وأعرف حالي،
سوءا ً
لكني شقية فازدادت حالتي ً
ويأسا ،رحت
أراسل هذا الشخص بجرأة غريبة وكنت أود
مراسلته طوال العمر وأن أشعر بأنه صديقي
في هذه الدنيا دون أن أنتظر منه ردا أبدا ،أنا
لست بحاجة إلى التواصل فقد ابتعدت عمدا
عن صديقات وال أحب التعامل مع الرجال وال
التواصل عبر النت ،يشعرني كل ذلك بالضيق،

وعندما لم أعد أرسل إليه ألسباب ولم يعد
ذلك الشعور موجودا أصبحت أكثر حزنا ً
وهما
 ..ال أستطيع حتى بلع الطعام  ..أتعلم أنني
مدرسة ممتازة في اللغة العربية وراتبي جيد
لكن من كثرة اإلحباط والذهن املشوش لم
أصنع مستقبال ولم أحتفظ بمال ولم أستطع
تحقيق أي حلم أردته يوما فقد كنت أشعر
أني مهدمة من الداخل وال أقوى على شيء،
ورغم أن ّ
لدي بيت األسرة وإخوة وأم قوية
ومثالية ،لكننا أسرة مليئة باملشاكل ال تعاطف
وال ُتكاتف حقيقي بيننا نشبه املحجوزين
في نزل رغم أن بابه مفتوحا ،وأمي ال تريد
لواحدة منا أن تنطلق في الحياة إال إذا كانت
قوية قادرة على مقارعة أمي ،وأنا لست أمتلك
ّ
وعلي
أدنى قوة بل إنها أخبرتني أنني انتهيت
أال أفكر بتغيير حياتي أو وظيفتي التي ال
أحبها رغم إجادتها ،وأنه ّ
علي أن أتذكر أنني
ضعيفة جدا من الداخل وال أقوى على شيء
ّ
وعلي أن أرضى وأكمل األيام بهدوء ودون تعب
 ..كما أني أهتم كثيرا لقضايا وطننا العربي
والفلسطيني وأتألم بصورة تفوق املعقول
فأهرب إلى مسلسالت األطفال واألفالم ألصبح
شيئا متبلدا حزينا متكوما أمام شاشة التلفاز ال
أدري ُّأينا أكثر جمودا أنا أم ما أنظر إليه  ..أترى
كم هي القضبان من الداخل والخارج متوفرة
وتبدو سمينة ووقحة بحيث ال يمكن إزاحتها ..
تمر أيام يتملكني فيها الضيق والهم
وينسف أعمدة نفسي نسفا حنى أشعر أني
سأجن  ..رأيت يوما في حلمي أن قردا يسكن
جسدي لكن وجهه وجسده متجها عكس
وجهي  ..لقد أصبحت مع مرور السنني بال
ثقة بالنفس ،وذاكرتي تهدمت ،أصبحت
أنسى حتى أسماء أناس كنت من وقت قريب
على اتصال بهم  ..إنني اليوم ضعيفة
ُ
الشخصية أكره هذه اإلنسانة التي خلقت
قبل  39سنة وأمقتها وأتمنى لو لم تولد،
لم أعد شيئا مما كنت عليه  ..أتذكر فقط
بعض األشياء القديمة عني  ..وأنا مخلوق
جبان حاولت االنتحار لكني لم أستطع ثم
فكرت ماذا سيكون مصير سمعة إخوتي إن
فعلت فشربت مضادات حيوية ومسكنات
بكميات كبيرة على أمل إصابتي بالتدريج
بمرض ما يفتك بي  ..انظر إلى سذاجة
تفكيري وكأني سأحدد موعد موتي  ..ولم
يصبني شيء سوى معدة خربانة  ..إنني
أعيش عقوبة ومصيدة ال أعرف متى تنتهي
 ..أشعر بهذا املخلوق بداخلي ،أشعر به شعورا
قويا يضايقني يكتم عقلي وقلبي  ..أصبحت
أؤمن أن ال نهاية لكل هذا إال بموتي ،ومع
هذا ال يستجيب الله دعائي باملوت ،فهل
سمعت من قبل بمن هو مدفون ولكنه ال
يموت يتنفس رغما عنه ...فهل لديك حل
يا دكتور ملا ورد في رسالتي ؟!!

األخت الحزينة
أرسلتها ومن األعراض
التي
من الرسالة
ِ
التي تشتكني منها التي تتلخص في الحزن
والضيق والتفكير في االنتحار بل وبعض
ِّ
املحاوالت إليذاء النفس وكذلك تمنى
املوت يتضح أنك تعانني من أعراض مرض
االكتئاب النفسى.
ويمكن حصر أهم أعراض االكتئاب
في اآلتي :قد يشكو املريض صراحة
بأنه مكتئب حزين يائس  ..يبدأ املرض
بفقد الحماس  ..فقدان االهتمام الفتور
والالمباالة  ..عدم القدرة على مسايرة
املجتمع ومعايشة الحياة  ..عدم اإلحساس
بالسعادة والطمأنينة وتتطور األعراض
إلى أن ينغمس املريض في التفكير والتهويل
لدرجة أنه يلغي حياته ويشعر باليأس ..
يحبس نفسه في دوامته فيصبح بعيدا عن
الواقع االجتماعي يعيش في وهم خطير
اسمه شبح املوت وتضيق الدنيا في نظره
وتستحيل الحياة .كذلك قد ينتاب املكتئب
إحساس بالتعاسة واألفكار غير السارة
وتضعف طاقته ويصعب تركيزه ويصبح
ال يستطيع القيام بالواجبات واألعمال
املعتادة .وقد يصاحب ذلك اضطرابات
في معظم أجهزة الجسم خاصة الجهاز
الهضمي والدوري والغدد واألعصاب،
وأيضا قد يضطرب النوم.
ً
إذا األمر كله أعراض مرضية تحتاج
إلى التدخل العالجى كما أمر الرسول
صلى الله عليه وسلم ،وليس من األمور
الغيبية كمس الجن أو الحسد وال داعي
لتضييع الوقت في الذهاب إلى املشايخ
عليك
واملعالجني الروحانيني ،لذلك يجب
ِ
استشارة الطبيب النفسي حيث تتعدد
طرق ووسائل عالج االكتئاب ،فهناك
العالج بالعقاقير إلى جانب بعض الوسائل
النفسية واالجتماعية التي تساعد مريض
االكتئاب ،والطبيب هو من يحدد األسلوب
األمثل لعالج كل حالة .لذلك يجب عليك
استشارة الطبيب النفسي ،حيث تتعدد
طرق ووسائل عالج االكتئاب ،فهناك
العالج بالعقاقير إلى جانب بعض الوسائل
النفسية واالجتماعية التي تساعد مريض
االكتئاب والطبيب هو من يحدد األسلوب
األمثل لعالج كل حالة.

25

النفس المطمئنة

العيادة
النفسية

إشراف  :د .محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
إعداد:

د .محمد القاضى
أخصائى نفسى

السالم عليكم
ابني عمره ست سنوات دائما
أرى عيوبه ودائما أقسو عليه
وأشعر أنى لو ابتعدت عنه سيكون
حاله أفضل ..أنتقده بكثرة ودائما
يقول إنه يحب أباه وأحيانا يقول
إنه ال يحبني،
أخوه أصغر منه بعام ،عالقتي
به مختلفة تماما ،يحبني جدا
ودائما ِّ
يعبر عن حبه لى،
بالنسبة لي عانيت من القسوة
في طفولتي من أخي الكبير وأمي
كما أن أمي كانت تعاني من اكتئاب
حاد أثر ّ
على كثيرا.
أعاني ألني نقلت هذه القسوة
البني وأشعر أن طبعه أصبح
صعبا يغير ويكذب أحيانا بسبب
خوفه من العقوبة .أالحظ أنه
دائما يقلد من حوله ويخبرني
أنه يشعر أن صديقه ال يحبه وأن
األوالد في باص املدرسة يحبون
أخاه أكثر.
مميزاته أنه ذكي وأحيانا الجأ
إليه إلقناع أخيه األصغر بأمر ما.
مستواه الدراسي ممتاز ،اجتماعي
يحب السباحة.
أشعر أنى أفقدته ثقته في
نفسه .أكتب وأنا أبكي وأتألم ،ملاذا
أتصرف معه بهذه الطريقة ،كلما
حاولت التغيير أرجع تاني.
وهل في أمل أتغير ويتغير ،أم
تسببت له في عقدة  ..أشعر أني
ال أصلح لألمومة وال ألي شيء.
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أشعر أنى
ال أصلح
لألمومة
األم الحزينة
األمومة هى عالقة بيولوجية ونفسية بني
امرأة ومن تنجبهم وترعاهم من األبناء
والبنات .وهذا هو التعريف لألمومة الكاملة
التى تحمل وتلد وترضع (عالقة بيولوجية)،
وتحب وتتعلق وترعى (عالقة نفسية) .وهذا
ً
ال ينفى أنواعًا أخرى من األمومة األقل اكتماال
ً
كأن تلد املرأة طفال وال تربيه فتصبح فى هذه
الحالة أمومة بيولوجية فقط ،أو تربى املرأة
ً
طفال لم تلده فتصبح أمومة نفسية فقط.
وهناك أنواع ثالثة من األمومة:
• األمومة الكاملة (بيولوجية ونفسية):
وهي األم التى حملت وولدت وأرضعت ورعت
الطفل حتى كبر ،وهي أقوى أنواع األمومة ،فهى
املعاناة واملعايشة للحمل أو الجنني تسعة أشهر
كاملة يتغير فيها كيان املرأة البدنى كله تغيرًا
يقلب نظام حياتها رأسًا على عقب ،ويحرمها
لذة الطعام والشراب والراحة والهدوء .إن
هذه الصحبة الطويلة – املؤملة املحببة – للجنني
بالجسم والنفس واألعصاب واملشاعر هي التي
ِّ
ِّ
وتفجر نبعها السخي الفياض
تولد األمومة
بالحنو والعطف والحب .هذا هو جوهر األمومة:
بذل وعطاء وصبر واحتمال ومكابدة ومعاناة.
• األمومة البيولوجية :وهي األم التي
حملت وولدت فقط ثم تركت ابنها ألي سبب

من األسباب وهي أمومة قوية وعميقة لدى
األم فقط .ولكنها ليست كذلك لدى االبن
(أو البنت) ،ألن األبناء ال يشهدون األمومة
البيولوجية وإنما يشهدون األمومة النفسية،
ولذلك اهتم القرآن بالتوصية باألم والتذكير
باألمومة البيولوجية التي لم يدركها األبناء.
قال تعالى« :ووصينا اإلنسان بوالديه ،حملته
أمه وهنا على وهن وفصاله في عامني» (لقمان
.)31
• األمومة النفسية :وهي األم التي لم
تحمل ولم تلد ولكنها تبنت الطفل بعد فراقه
من أمه البيولوجية فرعته وأحاطته بالحب
والحنان حتى كبر .وهذه األمومة يعيها الطفل
أكثر مما يعى األمومة البيولوجية ألنه أدركها
ووعاها واستمتع بها .واألمومة النفسية –
سواء كانت جزءًا من األمومة الكاملة أو
مستقلة بذاتها – تقسم إلى قسمني ،منها
األمومة الراعية وتشمل الحب والحنان
والعطف والود والرعاية والحماية واملالحظة
واملداعبة والتدليل ،واألمومة الناقدة وتشمل
النقد والتوجيه والتعديل واألمر والنهى
والسيطرة والقسوة أحيانًا.
وفى األحوال الطبيعية يكون هناك توازن
بني قسمى األمومة فنرى األم تعطى الرعاية
والحب والحنان وفى نفس الوقت تنتقد وتوجه
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وتعاقب أحيانًا .أما فى األحوال املرضية
فنجد أن هذا التوازن مفقود فيميل ناحية
الرعاية الزائدة والتدليل أو يميل ناحية
النقد املستمر والقسوة والسيطرة.
األخت الفاضلة ..من هذه التقسيمات
عن األمومة يتضح أنك من النوع الثانى
من األمومة (األمومة الناقدة) التي تتميز
بالنقد والتوجيه والتعديل واألمر والنهى
والسيطرة والقسوة أحيانًا .وهذا النوع
من األمومة هو من نتاج التربية في الصغر
خصوصا إذا كانت األم تتعرض للقسوة
في فترات الطفولة مما يجعلها تلجأ
للقسوة في تربية أبنائها في املستقبل.
لذا من الضروري أن تكون األسرة على
دراية باألساليب التربوية الصحيحة،
لتتمكن من تربية أبنائها بطريقة
القسوة في التربية
صحيحة.
حيث تعد ِّ
ً
ً
كبيرا قد يخلف الكثير من
خطرا
املشكالت النفسية للطفل ،وهي تؤدى إلى
فقدان الطفل لثقته بنفسه ،كذلك فإن
ضرب الطفل له عواقب وخيمة ،ألنه ال
يستطيع منع األذى عن نفسه ،مما يشعره
بالضعف ،وأنه إنسان سيئ ال يمكنه
وأنه أقل
التصرف على النحو الصحيحِّ ،
قيمة من اآلخرين ،فكل ذلك يقلل ثقة
ً
نهائيا.
الطفل في نفسه أو يجعله يفقدها
واالحتياج هو أحد
والشعور بالنقص
ِّ
اآلثار النفسية التي تخلفها القسوة في
التعامل بسبب االحتياج غير املشبع من

الوالدين ،نتيجة لقسوتهم على الطفل،
فينتج عن ذلك شخص بليد املشاعر ال
ِّ
وقاس وغليظ القلب عند
يقدر اآلخرين
ٍ
التعامل مع اآلخرين .وكذلك قد يتصف
الطفل باألنانية وال يهتم بأحد بل يهتم
بنفسه فقط ،وبالطبع سينعكس ذلك
على والديه وسيعاملهما بجحود بمعنى
القسوة التي حصل عليها عندما
أن
ً
كان طفل سيردها لهما عند الكبر.
كذلك تؤدى القسوة في التربية إلى امليل
للخضوع واتباع لآلخرين ،فكل ما تلقاه
الطفل من قسوة يجعله ال يرى في نفسه
غير ما أخطأ فيه فقط وأنه شخص سيئ
ال ًيتلقى أي مدح على شيء فعله ،فيجعله
طفل بال شخصية أو حتى احترام للذات
ويصبح غير مستقل بذاته ليس له رأي
وشخصية ،فيكبر وهو خاضع ً
دائما ويتبع
اآلخرين في تصرفاتهم دون تفكير .كما
أن أساليب التربية التي يتبعها اآلباء مع
أبنائهم هي األساليب نفسها التي يتبعها
الطفل مع األشخاص اآلخرين ،فتشير
الدراسات إلى أن األطفال الذين تعرضوا
للضرب والقسوة من عائالتهم هم أكثر
عرضة الستخدام العدوان في التعامل مع
الصراعات عندما يصبحون ً
كبارا بالغني.
لذلك ال بد أن يحرص األبوان على إشباع
حاجة القبول لدى الطفل أي أن يشعراه
بأنه مقبول ليستعيد ثقته في نفسه ،وهو
ما يتطلب اتباع بعض النصائح التربوية،

التالية:
• ِّ
عبري لطفلك عن حبك له ،حتى
يشعر بأنه محبوب مما يشبع لديه حاجة
القبول.
• ابني في طفلك شخصية مستقلة،
فكلما شعر باستقاللية ورأى تشجيع
املحيطني به ،شعر بالقبول بينهم.
• حاولي فهم كيانه وشخصيته ،فليس
من الصحيح معاملة جميع األطفال
باألسلوب نفسه ومخاطبتهم بالكالم
نفسه ،فلكل طفل طبيعة معينة حاولي
التعامل معها.
• امدحي إنجازات طفلك ،فكلما تلقى
ً
مدحا على أشياء جميلة فعلها ،شعر
بالرضا ًعن نفسه ،ما يعيد له ثقته في
نفسه مرة أخرى.
• اسمعي له ّ
وتقبلي اقتراحاته وناقشيه
فيها ليشعر بأهمية رأيه ،فمناقشتك له
ً
إيجابيا في تكوين
توسع مداركه وتؤثر
شخصيته.
• ِّ
شجعيه وال تحبطيه ،فتشجيع طفلك
يجعله يبذل ما في وسعه ،حتى يحصل
على املزيد من التشجيع والتحفيز ،ليشبع
حاجة القبول في داخله.
• توقفي عن استخدام القسوة في
التعامل ،واستبدليها بالنقد البناء.
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النفس المطمئنة

العيادة
النفسية

إشراف  :د .محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
إعداد:

د .مختار عبد الغنى
أخصائى اجتماعى

فرط فى الحساسية نحو الكرامة
السالم عليكم
بداية أود أن أسال الله لكم كل
التوفيق والنجاح وهناء البال .أنا
مواطن عراقي أسكن في بغداد،
متقاعد حاليا وعمري ناهز 60
عاما وكنت أعمل بمهنة الهندسة
املدنية في حقل التصاميم اإلنشائية
لألبنية واملنشآت األخرى في إحدى
الدوائر الحكومية وتدرجت في املهنة
إلى أن أصبحت في الدرجة األولى
بصفة خبير.
شخصيتي بشكل عام انطوائي ،لكن
داخليا ال أتمنى أال الخير لجميع من
حولي ،أحب أن أنجز أعمالي بشكل
منفرد توخيا للدقة وتحقيق زمن
اإلنجاز احتراما للمهنة والسمعة ،وال
أكون مرتاحا عند تكليفي بقيادة
مجاميع العمل لطبيعتي املهنية
والختالف ذلك في أولوياتهم
(خصوصا العناصر النسوية فيهم).
حبي للمهنة كان الدافع األول
في مساعدة زمالئي لتفسير وشرح
األمور الصعبة فيها وصوال إلى إقامة
عدة دورات تدريبية لرفع املستوى
املهني لهم ،وأعتقد وبشهادتهم
الشخصية لي أنى قد تركت أثرا
جيدا لديهم.
في اآلونة األخيرة وقبل التقاعد
تعرضت إلى مضايقات كثيرة من
مسئولي األعلى تصل في بعض
األحيان إلى اإلهانة الشخصية
والتقليل أمام الغير ولم أفهم هذا
التصرف واإلذالل إال كونه من
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إفرازات املرحلة التي يمر بها العراق
حاليا من ضياع في القيم واألخالق ..
عليه كان قرار التقاعد واجب إلنهاء
الوضع.
أنا أب ألسرة مكونة من زوجة و3
ّ
والدي رحمهما الله
أبناء وبنتني،
متوفيان ولي أختان لهما أسرتيهما
وحياتهما الخاصة ونتواصل بني
الحني واآلخر.
في املنزل وفي أسرتي يتكرر
ُّ
التنمر
الوضع مع زوجتي في
واالنتقاص واإلذالل واملهانة واختالق
املشاكل واألزمات املالية الزمني طول
حياتي الزوجية الـ 36سنة وامتد
إلى أهلي ومعارفي وأصدقائي مع
التكريس املستمر لكره األب في ذهن
أبنائي وبناتي واعتباره لعنة ال يجب
إخباره بأي شيء ،كنت معها صبورا
محتسبا متسامحا متناسيا لإلساءة.
ال تطاوعني نفسي بتفكيك أسرتي
هذه حتى بات األمر حاليا بانعزالي
في إحدى غرف منزلي تجنبا
للمشاكل التي ليس لها نهاية ومن
أتفه األسباب .مؤخرا حدثت مشادة
كالمية مع زوجتي وتم االعتداء ّ
علي
بالضرب واإلهانة من زوجتي وبنتي
ينته
الصغيرة وابني الصيدالني ولم ِ
لوال تدخل ابني الطبيب وردعهم
عني .ال أعلم أفكر بجديه أن أنهي
املوضوع كما التقاعد وأتحمل النتائج
من عزلتي التامة عنهم .آسف جدا
لإلطالة فهذا ليس من طبعي ولكني
أبث همي للورق ودمعي يتساقط
عليه فلمن أشكو ومن سيتفهم حالي..
انصحني ً
رجاء..

االخ الفاضل
أرجو من الله أن يشرح لك صدرك وأن يديم الود واملحبة بينك
وبني أسرتك حتى تنعم براحة البال واالستقرار النفسى.
أخى الكريم من باب النصيحة التي طلبتها منا نناقش األمر
بهدوء بعيدا عن الحساسية ،فكثيرًا ما نلوم بعض أصدقائنا ،أو بعض
املسئولني ،عندما يجابهوننا بمواقف قد ال تعجبنا وربما تصدمنا.
والحقيقة أن لإلنسان العذر عندما يأنف ويتألم وتتحرك لديه الكرامة
والعزة حينما يحس بالتجاهل أو االنصراف أو اإلهانة.
ولكن املشكلة أحيانًا أننا نفرط في الحساسية نحو الكرامة إلى
درجة أننا ربما ال نميز بني إهانة الكرامة املقصودة وغير املقصودة أو
ربما بسبب ما نفسره نحن على ًعجل بأنه إهانة لكرامتنا بمجرد أننا
فسرنا موقفًا معينًا تفسيرًا عاجال مبنيًا على رؤيتنا أو تقديرنا للحدث
قبل التأكد من صحة توجهه وأسبابه.
قد نغضب على الصديق ونقاطعه بسبب موقف ولكننا نجهل
األسباب املحيطة بهذا املوقف .قد نغضب من القريب ونقاطعه بسبب
تصرف قد ال يكون مقصودًا ،وربما أن هذا التصرف قد يكون اجتهادًا
خاطئًا من قبل اآلخر.
قد نغضب من املسئول أو الرئيس بسبب تصرفه في فورة حماسته
للعمل وما كان قاصدًا إلهانتنا ولكن حماسته للعمل ّ
جرته إلى ما ظننا
أنه إهانة.
صحيح أن الفارق بني التصرف الغاضب وبني اإلهانة قد يكون
دقيقًا أو يصعب تمييزه ،ولكن هذا يجب أال يفقدنا املقدرة على
الهدوء واالتزان والنظر إلى املوضوع بالحكمة .وأن ننظر إلى الجانب
اإليجابي في بعض املواقف أكثر من النظرة السلبية.
وصحيح أن مساحة الزمن قد تكون ضيقة ومن ثم ال يجد املرء وقتًا
كافيًا للتأمل وتحليل املوقف ،ولكن الصحيح أيضًا أننا لو استطعنا
ضبط النفس الستيعاب املوقف ومن ثم تحليله ومعرفة نتائجه لكان
األمر أفضل ولكانت ردة الفعل مبنية على واقع حقيقي وليس على
انفعال وهمي ,.علينا أن نعطي للصديق ،وللقريب ،وللمسئول فرصة
للعذر ما وسعنا ذلك وأال نبني أحكامًا عاجلة من شأنها أن تؤثر أو
تبتر العالقة بأولئك ملجرد أننا أسأنا الظن أو سمعنا خطأ ..أو فسرنا
تفسيرًا غير سوي بحجة أننا ندافع عن كرامتنا ..والحقيقة أننا قد
نخسر أولئك وقد نخسر معهم الكرامة أيضًا.
أخى العزيز أرجو أن تعطى لنفسك املزيد من الوقت لتحليل تلك
املواقف التي أفسدت حياتك وأدت إلى العزلة االجتماعية ،وياحبذا لو
استشرت طبيبا نفسيا ليساعدك على حل تلك املشاكل النفسية.

