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النف�س املطمئنة

االبن العزيز

من األعراض التى تشتكى منها يتضح أنك تعانى 
من الخوف املرضى ورغم أنه ال يوجد شخص على 
وجه األرض ال يخاف من أى شيء، إال أن لكٍل منا ما 
يخيفه وربما تكون عدة أشياء، كل ذلك يعد طبيعًيا. 
بينما ما ال يعد أمرًا طبيعيًا ويحتاج إلى تدخل طبى 
يتحول  الذى  املرضى  الخوف  أو  الخوف  مرض  هو 
أو رعب مبالغ فيه تجاه  إلى فوبيا  من مجرد خوف 

شيء ال يستحق كل هذا القدر من الرعب.
أو  بـ”الفوبيا”  ُيسمى  ما  أو  املرضى  الخوف   

ُّ
ويعد

فرِط واملبالغ 
ُ
 تشيُر إلى الخوِف امل

ٌ
“الرهاب” هو حالة

فيه تجاه موضوع أو شيء أو موقٍف معّي، حيث َيشعُر 
املوقف  هذا  أو  الشيء  هذا  مواجهة  عند  خص 

ّ
الش

بالخوف  اإلحساِس  هذا  على  للسيطرة  فاقد  ه 
ّ
بأن

عره، 
ُ
ذ تقليل  أو  به  التحكم  أو  التوقف  يستطيع  وال 

 ُمرتبط بمثيرات متنّوعة تؤدى 
ُ

علمًا بأن هذا الخوف
أسباب  إلى  الشعور  سباب 

َ
أ ترجع  وقد  إلى حدوثه. 

وراثية، أو مواقف حدثت فى الطفولة من قبل أدت 
إلى ما يشبه العقدة النفسية، مثلما حدث معك من 

رعبك من صرامة والدك فى التعامل معك .
إنسانى  شعور  الخوف  فإن  واتفقنا  سبق  وكما 
يخافون  األشخاص  فأغلب  جميعًا،  يصيبنا  عادى 
من األلم ومن املجهول ومن املرض والعجز، األغلبية 
كذلك يخافون من املواقف الصعبة مثل االختبارات 
بي  الرئيسى  الفرق  ولكن  املسئولي،  مواجهة  أو 
شدة  فى  يكمن  املرضى  والخوف  العادى  الخوف 

اإلحساس بذلك.

بأنه  كاملة  دراية  على  يكون  الخوف  ومريض 
الفاصل  ويعتبر  عالج،  إلى  بحاجة  وأنه  مريض 
هو  املرضى  والخوف  العادى  بالخوف  الشعور  بي 
املثير،  وحجم  بالخوف  للشعور  املنطقية  األسباب 
من  بالخوف  الشخص  يشعر  أن  العادى  من   

ً
فمثال

الشخص  يخاف  أن  ولكن  نحوه،  بالنباح  يقوم  كلب 
السير  ويتعمد  محبوس  أو  مربوط  وهو  الكلب  هذا 
بعيدًا عنه تمامًا بعدما تخيله وهو يهاجمه أو يفتك 
ألنه  املرضى  الخوف  هو  هذا  مستحيل  أمر  وهو  به 
املرض  بهذا  املرضى  أغلب  أن  علمًا  مبرر،  له  ليس 
بأنهم  ومعترفي  بمشاكلهم  دراية  على  يكونون 

مرضى.
بأكثر من طريقة  ويتم عالج الخوف املرضى   <
يعتقد  كما  فقط  النفسى  بالشق  نكتفى  وال  ومنهج 
املرضى  الخوف  عالج  رحلة  تنقسم  حيث  البعض، 

إلى:
ذلك  ويكون  للمخ:  الكيميائى  التوازن  تحقيق   -1
فى  تساعد  التى  النفسية  األدوية  بعض  باستخدام 

التغلب على أعراض القلق.
ردود  لتغيير  يسعى  الذى   : السلوكى  العالج   -2 
من  التنفس  مثل  االسترخاء  وسائل  عبر  الفعل 
الحجاب الحاجز والتعرض املتدرج ملا يخيف املرء 
بعمل بعض تمارين االسترخاء، وهنالك عدة كتيبات 
االستعانة  يمكنك  أو  باملكتبات،  موجودة  وأشرطة 
أن  أجل  من  نفسي،  طبيب  أو  نفسي،  أخصائى  بأى 
الصحيحة،  بالصورة  التمارين  هذه  على  يدربك 
تجلس  أن  هى  صورها،  أبسط  فى  التمارين  وهذه 
تغمض  وأن  تستلقى  أن  ويفضل  هادئ،  مكان  فى 

عميقا  نفسا  تأخذ  ثم   ،
ً
قليال فمك  وتفتح  عينيك 

جدًا، وهذا هو الشهيق، وال بد أن يكون ببطء، وأن 
تستغرق مدته من 45-60 ثانية، ثم بعد ذلك تمسك 
الزفير  أو  الهواء  إخراج  يأتى  ذلك  وبعد  الهواء، 
بنفس القوة والبطء الذى قمت به فى الشهيق. كرر 
إلى أربع مرات فى الجلسة  التمرين من ثالث  هذا 
الواحدة، ويجب أن يكرر التمرين مرتي على األقل 
تعتمد  أخرى  تمارين  توجد  ذلك  بجانب  اليوم.  فى 
على التأمل واسترخاء مجموعة العضالت املختلفة 
بالجسم. هذه إن شاء الله أيضًا تساعدك كثيرًا فى 
عملية التذكر واالسترخاء، وسوف تقلل إن شاء الله 

من القلق.
العالج  ويساعد  اإلدراكى:  التعلمى  العالج   -3
التعلمى اإلدراكى - مثل العالج السلوكي  املرضى - 
على التعرف على األعراض التى يعانون منها ولكنه 
حتى  تفكيرهم  أنماط  فهم  على  كذلك  يساعدهم 
يتصرفوا بشكل مختلف فى املواقف التى تسبب لهم 

القلق.
العالج  ويتركز  الديناميكى:  النفسى  العالج   -4 
ينتج  األعراض  أن  مفهوم  على  الديناميكى  النفسى 
ويكشف  الباطن،  العقل  فى  واٍع  غير  نفسى  صراع  عن 
فى  هام  أمر  وهذا  نشأت،  وكيف  األعراض  معانى  عن 

تخفيفها. 
   ونصيحتى لك استشارة الطبيب النفسى فى أقرب 
فرصة حتى تتخلص من معاناتك .. وفقك الله وهداك..

حالة  تنتابنى  كانت  فلقد  ما،  نوعا  معقدة  فحالتى  بعد  أما 
األولى  السنة  فى  أدرس  كنت  ملا  الشديدين  والخوف  الرعب  من 
االحتمال،  على  قادر  غير  فيها  أصبحت  درجة  إلى  ابتدائى 
فأخرج من القسم جريا وأصرخ ، فأخذنى والدى إلى طبيب عام 
فقال له إنى سليم. أضف إلى ذلك االنضباط والصرامة التى كان 
يمارسها علّى والدى إلى درجة عدم قدرتى نهائيا على الحديث 

إلى سن15سنة  معى  الخوف  واستمر هذا  واحدة،  كلمة  ولو  معه 
بدون عالج وفى هذا العمر اشتد علّى ذلك الرعب لدرجة أنى 
أصبحت غير قادر على املشاركة فى القسم بسبب الخوف الذى 
أعانى منه. أكتفى بهذا القدر ألن ما حدث لى يحتاج إلى كتاب 
فائق  منى  وتقبلوا  تعليقى،  على  االطالع  منكم  أرجو  بأكمله.. 

التقدير واالحترام.

السالم عليكم 

حالة من الرعب والخوف

د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى
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األخت الفاضلة 

أسباب االنفصال كثيرة ومتعددة، يستطيع 
لدراستها،  الحاجة  دون  إدراكها  الراشدون 
األمور  إلى  ينظرون  ما  غالبًا  األطفال  لكن 
أن  الطفل  يستطيع  ال  حيث  مختلفة،  بطريقة 
يحلل األسباب الحقيقية النفصال والديه عن 
أمام  كبيرة  بصدمة  يشعر  أنه  كما  بعضهما، 
عليها،  اعتاد  التى  االجتماعية  البيئة  تفكك 
اآلمن  مالذه  باعتبارها  عائلته  إلى  ينظر  فهو 

الذى فقده.
ينفصل  التى  فالطريقة  أخرى،  جهة  ومن 
األكبر  الدور  تلعب  بعضهما  عن  األبوان  فيها 
لذلك  الجديدة،  حياته  الطفل  استيعاب  فى 
يجب على األهل أن يتجنبوا االنفصال العنيف، 
حتى إن اضطروا للتمثيل أمام أطفالهم، حيث 
حافظا  قد  والديه  أن  الطفل  يشعر  أن  يجب 

على املحبة واالحترام بينهما.
وقد يعتقد بعض األطفال أن محبة الوالدين 
لذلك  لبعضهم،  بمحبتهم  مرتبطة  لهم 
محبتهم  على  واألمهات  اآلباء  يؤكد  أن  يجب 
التأكيد  هذا  ويأخذ  دائم،  بشكل  ألطفالهم 
شرح  يجب  حيث  الفعلي،  أو  اللفظى  الشكل 
جمل  باستخدام  واضحة،  بطريقة  املوضوع 
مثل، نحن نحبك، أمك تحبك، والدك يحبك..
أنه محبوب من األب  إلخ، كما يجب أن يشعر 
على  منهما  كٍل  تأكيد  خالل  من  معًا،  واألم 
صيغة الجماعة، »أنا وأبوك نحبك، أنا وأمك 

نحبك«.
االتفاق  يجب  التى  األشياء  أهم  ومن 
الطفل  حياة  روتني  على  الحفاظ  هى  عليها، 
ذلك  ويتم  املمكن،  بالقدر  االنفصال  قبل 
قواعد  على  الوالدين  بني  االتفاق  خالل  من 
الطفل  وجود  حال  فى  تطبيقها  سيتم  معينة، 
كانت  كلما  القواعد  تلك  منهما،  أٍى  عند 
اعتاد  التى  األساسية  القواعد  من  قريبة 
عليها الطفل قبل االنفصال، كانت أكثر نفعًا، 
ومبلغ  النوم،  بأوقات  تتعلق  القواعد  فهذه 
إلى  إضافة  للطفل،  الشخصى  املصروف 
يصطدم  حيث  واملمنوعة،  املسموحة  األمور 
أحد  يكون  بأن  األحيان  أغلب  فى  األطفال 
االنفصال،  بعد  وصرامة  حزمًا  أكثر  األبوين 
هذا   ،

ً
وتساهال مرونة  أكثر  اآلخر  يكون  فيما 

الطفل اعتالالت سلوكية، مثل  ما سيولد لدى 
فمن  األطفال،  عند  والعصيان  الغضب  نوبات 
القواعد  يتفقا على هذه  أن  بالوالدين  األجدر 

آثار سلبية قد تنعكس على طفلهم  لتجنب أى 
نتيجة عدم توافقهم.

على  الحفاظ  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
االنفصال،  بعد  الشريكني  بني  طيبة  عالقة 
إال أنه من املمكن تجنب أسباب الشجار، كما 
يجب أن يكون هناك نقاش هادئ لوضع قواعد 
مشتركة لتربية األطفال فى املرحلة القادمة، 
أن  هو  أطفالكم،  فى  يؤثر  قد  ما  أكثر  إن 
يشاهدوا شجارًا بينكما بعد االنفصال، لذلك 
والبحث  األطفال،  أمام  توتر  أى  تجنب  يجب 

عن النقاط املشتركة فقط للحديث حولها.
أكثر  يكونوا  أن  واألمهات  اآلباء  على  ويجب 
التعامل مع أطفالهم بعد االنفصال  حذرًا فى 
كبير  بحزن  يشعر  الطفل  فهذا  عام،  بشكل 
يشعر  أنه  إلى  إضافة  والديه،  انفصال  نتيجة 
البيت،  أحدهما  يغادر  أن  بعد  الفقدان  بألم 
كما أن هذه املرحلة الحساسة من تاريخ الطفل 
مراهقته،  على  مباشر  بشكل  ستؤثر  العائلي، 
ثم على حياته كلها، لذلك هناك بعض األمور 
على  حفاظًا  مطلق،  بشكل  تجنبها  يجب  التى 

الصحة النفسية ألطفالكم، وعلى مستقبلهم.
بني  رسالة  أى  الطفل  ينقل  أن  يجب  وال 
مهمة؛  أو  بسيطة  كانت  مهما  وأمه،  أبيه 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  اتصال  طرق  فهناك 
يجدر  ال  لكن  موضوع،  أى  لنقاش  متعددة، 
رسائلهم  إلرسال  طفلهم  استخدام  باألهل 
شعوره  من  يعمق  فذلك  اآلخر،  الطرف  إلى 
هذه  حملت  إذا  خاصة  أبويه،  بني  بالخالف 

الرسائل دالالت على هذا الخالف.
ويشعر معظم الذين ينفصلون عن بعضهم 
شريكهم  حياة  تفاصيل  ملعرفة  شديد  بفضول 

فى  يفكر  سعيدًا،  أم  حزينا  كان  إن  السابق، 
األمور  من  الكثير  إلى  إضافة  ال،  أم  الزواج 
التى يرغبون بمعرفتها عن بعضهم، لكن من 
كجواسيس  األطفال  تجنيد  أبدًا  املشروع  غير 
أن  شأنه  من  ذلك  ألن  املعلومات،  تلك  لنقل 
يزيد من الضغوطات التى يشعر بها أطفالكم 

بعد االنفصال. 
الشكوى  إلى  واألمهات  اآلباء  يميل  كما 
أطفالهم  إلى  يتوجهون  حيث  الطالق،  بعد 
آثار  وعن  أملهم،  خيبة  عن  بالحديث 
السابق،  الشريك  أخطاء  وسرد  االنفصال، 
معالجًا  ليس  طفلك  أن  تتذكر  أن  يجب  لكن 
املشاكل  كل  عن  تحييده  األجدر  ومن  نفسيًا، 
شريكك  عن  إليه  تتحدث  فال  فيها،  تقع  التى 
السابق وسلبياته، ألن ذلك سيضعف من ثقته 

بكال األبوين، وسيشعر أنهما مذنبان بحقه.
استمالة  االنفصال  بعد  األبوان  ويحاول 
البنها  األم  فتسمح  صفه،  إلى   

ٌ
كل األطفال 

صحيح،  والعكس  األب،  عنها  نهاه  أمور  بفعل 
شيء،  كل  فى  اآلخر  أحدهما  يعارض  كما 
النزاع سيكون هدامًا لصحة الطفل  لكن هذا 
النفسية، حيث سيفقد اتزانه، كما لن يستطيع 
تكوين اتجاهات مستقرة وسط هذا التجاذب، 
لذلك يجب تجنب هذا النوع من االسترضاء، 
الثانى  الطرف  أحقية  على  دائمًا  والتأكيد 
والديه  أن  طفلكم  ليشعر  والرفض،  بالسماح 
مسموح،  هو  وما  ممنوع  هو  ما  على  متفقان 

ويمكن نقاش املوضوع بينكما فيما بعد.

شر 
ُ
ن الذى  املطلقني  أبناء  رعاية  موضوع  على  خيرا  الله  جزاك 

األسرية  املشاكل  تأثير  هو  ما  سؤاال:  حضرتك  أسأل  ممكن  باملجلة. 
على طفلة سنها 7 سنوات، ماذا  سوف يكون تأثير الطالق عليها وماذا 
ابنتى تبكى  أفعل معها حتى ال تتأثر نفسيا عندما تكبر علما بأن 

باستمرار وسريعة الغضب وأصبحت تصحو من النوم مفزوعة، وبدأت 
أتعامل  كيف  النصيحة  حضرتك  من  أرجو  حاليا  تقل  الحالة  هذه 
معها عندما تكبر وترى كل األوالد عندهم ماما وبابا وهي ال؟ وأيضا 

كيف أفهمها ماذا حصل؟

تأثير الطالق على األبناء
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األخت الفاضلة:

أرسلِتها  التى  الرسالة  من   
تعانني  أنك  فيها  تذكرين  التى 
من وجود درجة عالية من القلق 
وسواسية  أفكار  وجود  بسبب 
وجود  من  الخوف  عن  عبارة 
عن  ذهنك  فى  مؤملة  أفكار 
بطريقة  اإلسالمى  الدين 
تلك  كل  ومن  ومؤملة..  متكررة 
تشخيص  نستطيع  األعراض 
من  تعانني  بأنك  حالتك 
من  نوع  وهو  القهرى  الوسواس 

أنواع القلق النفسى.
وجود  املرض  هذا  ويتضمن 
وساوس فكرية وأعراض قهرية 
بعض  فى  املريض  يعانى  وقد 
العرضني  أحد  من  األحيان 
لك  حدث  ما  وهذا  اآلخر،  دون 
بالفعل ألنك تعانني من وساوس 
والوسواس  قهرية،  أفعال  دون 
 - التفكير  من  نوع  هو  القهرى 
غير املعقول وغير املفيد - الذى 
ويحتل  دائما  املريض  يالزم 
مع  والشعور  الوعى  من  جزءا 
هذا  بسخافة  املريض  اقتناع 
التفكير مثل تكرار ترديد جمل 
نابية أو التفكير فى كيف بدأت 
كفر  كلمات  تكرار  أو  الحياة 
تكرار  أو  املريض  ذهن  فى 
تظل  أغنية  أو  موسيقية  نغمة 
أو  تفكيره  عليه  وتقطع  تالحقه 

الصراخ  أو  التعرى  من  الخوف 
مقبولة  غير  بأفعال  القيام  أو 
اجتماعيا أمام الناس بما يتعب 
درجة  تحدث  وقد   .. املصاب 
خفيفة من هذه األفكار عند كل 
حياته  فترات  من  فترة  إنسان 
ولكن الوسواس القهرى يتدخل 
وأعماله  الفرد  حياة  فى  ويؤثر 
تماما  يعيقه  وقد  االعتيادية 
األشخاص  ويحاول  العمل.  عن 
الوسواس  بمرض  املصابون 
يخففوا  أن  العادة  فى  القهرى 
لهم  تسبب  التى  الوساوس  من 
القلق عن طريق القيام بأعمال 
عليهم  بأن  يحسون  قهرية 
أعراض  وتسبب  بها.  القيام 
الوسواس القهرى القلق والتوتر 
وتحول  طويال  وقتا  وتستغرق 
بشكل كبير بني قيام املرء بعمله 
أو  االجتماعية  حياته  فى  وتؤثر 

فى عالقاته باآلخرين
بضرورة  أنصحك  لذلك 
نفسى  طبيب  ألقرب  الذهاب 
األكثر  الوسيلتان  تعتبر  حيث 
حاالت  عالج  فى  فعالية 
العالج  هى  القهرى  الوسواس 
السلوكي.  والعالج  باألدوية 
وعادة ما يكون العالج فى أعلى 
الجمع  تم  إذا  فاعليته  درجات 

بني العالجني.

السالم عليكم 

يادكتور أنا مقتنعه أوى باإلسالم بس أنا بتعب من كتر التفكير فى اإلسالم 
ولكن فى حاجه جوايا تعبانى على طول تتكلم عن اإلسالم وعن أى حاجة فى 
دين اإلسالم، أفكر بيها القيه رد يزعلني. بالله عليك يادكتور أنا مش عارفه 
أعمل إيه؟ أنا خايفه ربنا يزعل منى . عايزه أشوف حل، أنا من رمضان وأنا على 

ى أعمل إيه..
ِّ
كده بالله عليك قول

وساوس
دينية

د. مصطفى أبو العزايم
استشارى الطب النفسى

إعداد:
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ه مرض مزمن 
ّ
ُيعّرف مرض الصرع على أن

أو  ني 
َ

نوبت بحدوث  ويتمثل  الدماغ،  فى  يؤثر 
يتسّبب  مّما  بّررة 

ُ
امل غير  جات 

ّ
التشن من  أكثر 

الدماغ،  فى  للكهرباء  مباشٍر  اندفاٍع  بحدوث 
ها 

ّ
أن على  التشنجات  نوبات  تعريف  ويمكن 

اإلشارات  تزامنية  فى  فرط  اضطرابات 
الدماغ،  أعصاب  من  تنبعث  التى  العصبية 
املنطقة  فى  اضطرابات  بحدوث  يتسبب  مّما 
جميع  فى   

ً
خلال ُيسّبب  بدوره  وهذا  املتأثرة، 

املتأثرة،  املنطقة  بها  تتحكم  التى  الوظائف 
والحركة،  واإلحساس،  التصرفات،  مثل 
واإلدراك،  والوعى  الوقوف،  ووضعية  واللغة، 
عدد  ر 

ّ
ُيقد الحقيقة  وفى  الكثير،  ذلك  وغير 

 ،%1 ُيقارب  بما  الصرع   بداء  املصابني 
من  مختلفة  أنواع  وجود  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ها تشترك فى كونها قصيرة 

ّ
التشنجات، ولكن

معدودة  ثواٍن  من  تستمر  ما  فغالبًا  األمد، 
إلى  الدماغ  يعود  ما   

ً
وعادة دقائق،  بضع  إلى 

انتهاء  بعد  املعهودة  ووظائفه  الطبيعى  وضعه 
مشاكل  من  البعض  ُيعانى  أن  ويمكن  وبة، 

ّ
الن

كاالرتباك أو التعب واإلعياء العام بعد انتهاء 
لفترة محدودة، ولكن غالبًا ما تختفى  النوبة 
إلى  الجسم  ليعود  فترة  بعد  األعراض  هذه 

وضعه الطبيعّي.
نوبات  حدوث   

ّ
أن بالذكر  الجدير  ومن   

اإلصابة  بالضرورة  يعنى  ال  التشنجات  من 
تعنى  الصرع  من  املعاناة   

ّ
ولكن بالصرع، 

جات 
ّ
للتشن التعّرض  فرصة  زيادة  بالضرورة 

.
ً
مستقبال

التشنجات  نوبات   
ّ

عد
ُ

ت الحقيقة  وفى 

ولكن  بالصرع،  الرئيسية لإلصابة  األعراض 
املرافقة  واألعراض  التشنجات  هذه  تختلف 
التى  األعراض  ومن  نوعها،  باختالف  لها 
 

ّ
وعض الوعي،  فقدان  املصابني  على  تظهر 

السيطرة  وفقدان  الجسم،  وتيّبس  اللسان، 
على املثانة واإلخراج. 

بمرض  لإلصابة  محدد  سبب  يوجد  وال   <
طبيعة   

ّ
أن إلى  التنبيه  يجدر  ولكن  الصرع، 

على  تظهر  التى  والعالمات  األعراض 
على  تعتمد  التشنج  نوبة  خالل  املصابني 
الجزء املتأثر فى الدماغ وسرعة ومدى انتقال 
هناك  الحقيقة  وفى  الدماغ،  فى  التشنجات 
الوراثية  العوامل  تلعب  الذين  املصابني  بعض 
العوامل  ومن  لديهم،  املرض  ظهور  فى  دورًا 
بالصرع  اإلصابة  فرصة  تزيد  التى  األخرى 
ومثال  بالرأس،  إصابة  أو  لضربة  التعّرض 
ذلك أثناء الحوادث. كذلك املعاناة من بعض 
مثل  الدماغ،  تصيب  التى  الصحية  املشاكل 
تغذية  ونقص  الدماغية  والسكتة  األورام 

الدماغ باألكسجني. 
ز 

ّ
حف

ُ
ت التى  العوامل  من  العديد  وهناك   <

االفتقار  منها  نذكر  الصرع،  نوبات  ظهور 
أو املرض.  التعّرض للحمى  لوقٍت كاٍف.  للنوم 
تناول  الساطعة.  األضواء  أو  للتوتر،  التعّرض 
األدوية.  أنواع  وبعض  والكافيني،  الكحول، 
اإلفراط  أو  الوجبات،  بعض  تناول  تجاوز 
من  معينة  أنواع  تناول  أو  الطعام،  تناول  فى 

األطعمة.
التاريخ  هى  التشخيص  فى  أداة  وأهم   <
ذلك  ويتم  للمريض،  الدقيق  املرضى 
التى  واملالحظات  األسرة  من  بمساعدة 
الدقيق  والوصف  املريض  حالة  عن  تدونها 

املخ  رسم  فهى  الثانية  األداة  أما  للنوبة. 
النشاط  بدقة  يسجل  جهاز  وهو  الكهربائى 
تثبت  بواسطة أسالك  للمخ وذلك  الكهربائى 
اإلشارات  تسجل  وفيه  املريض  رأس  على 
الكهربية للخاليا العصبية على هيئة موجات 
نوبات  خالل  الكهربائية  واملوجات  كهربائية. 
الصرع أو ما بني النوبات يكون لها نمط خاص 
يساعد الطبيب على معرفة هل املريض يعانى 
باألشعة  االستعانة  يتم  كما  ال.  أم  الصرع  من 
عن  للبحث  املغناطيسى  والرنني  املقطعية 
من  التى  باملخ  أورام  أو  إصابات  أى  وجود 

املمكن أن تؤدى إلى الصرع.
األول  الخيار  هو  بالعقاقير  والعالج   <
العقاقير  من  العديد  وهناك  واألساسي. 
تستطيع  العقاقير  وهذه   . للصرع  املضادة 
التحكم فى أشكال الصرع املختلفة. واملرضى 
الذين يعانون من أكثر من نوع من أنواع الصرع 
قد يحتاجون الستخدام أكثر من نوع من أنواع 
األطباء  محاولة  من  بالرغم  ذلك  العقاقير 
للتحكم  العقاقير  االعتماد على نوع واحد من 
فى املرض. ولكى تعمل هذه العقاقير املضادة 
ملستوى  العالج  بجرعة  نصل  أن  يجب  للصرع 
معني فى الدم حتى تقوم هذه العقاقير بعملها فى 
التحكم فى املرض، كما يجب أن نحافظ على هذا 
املستوى فى الدم باستمرار، ولذلك يجب الحرص 
الكامل  وااللتزام  بانتظام  الدواء  تناول  على 
العالج  من  الهدف  ألن  املعالج  الطبيب  بتعليمات 
الله،  بإذن  املرض  فى  التحكم  إلى  الوصول  هو 
مع عدم حدوث أى أعراض سلبية من تناول تلك 

العقاقير مثل النوم الزائد والخمول.

السالم عليكم 
أنا   .. الخير  الله  جزاكم  أفيدونا  بعد  أما 
مصابة  تجارة  عامة  ثانوية  بنت  عندى 
رحت  صغيرة  كانت  عندما  الصرع،  بمرض 
اإلجراءات  كافة  وعملنا  دمشق  فى  لطبيب 
لنا  ووصف  وتحليل  تصوير  من  الالزمة 
حتى  بالتدريج  زيادته  وتم  دواًء  الدكتور 
البنت تأخذ كل يوم 4 حبات، وبعد  أصبحت 
فيت البنت، وبعد سنتني 

ُ
سنتني من العالج ش

رجعت حالة الصرع مرة ثانية.. أرجوكم هل 
يوجد شفاء أو حتى عمل جراحى.. أرشدونى 
الخير  الله  جزاكم  مكان..  أى  فى  طبيب  إلى 
لو  السريع  الرد  أرجو  التكاليف  يهم  وال 

سمحتم.. 

كيف أقيها هذا املرض اللعني؟
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األخ الفاضل:

من الرسالة التى أرسلتها التى تقول فيها إنك 
ثنائى  الوجدانى  االضطراب  حالة  من  تعانى 
القطب وتطلب منا الرأى فى الحالة وهنا نناقش 

الحالة.
القطب  ثنائى  االضطراب  مرضى    : أوال 
يختلفون عن أولئك املصابني بأشكال أخرى من 
االضطرابات االكتئابية فى أن مزاجهم يتأرجح 
من  فترات  مع  وغالبا  الهوس،  إلى  االكتئاب  بني 

املزاج الطبيعى بني هذين القطبني املتضادين.
 ويبدأ االضطراب عادة بنوبة اكتئاب فى سن 
املراهقة أو أوائل سن الرشد. وأول أطوار الهوس 
قد ال تظهر إال بعدها بعدة سنوات. ويتباين طول 
االكتئاب  إلى  الهوس  ذروة  من  الدورة،  مدة 
خطر  ويرتفع  آخر.  إلى  شخص  من  العميق، 
بهذا  املصابني  الناس  بني  االنتحار  فى  التفكير 

االضطراب. 
 وتلعب الوراثة دورا هاما فى االضطراب ثنائى 
القطب. فاألقارب  املقربون ألشخاص يعانون من 
عرضة  األكثر  هم  القطب  ثنائى  االضطراب 
لإلصابة به أو بشكل ما من أشكال االكتئاب من 
إلى  تشير  أخرى  ودراسات  الناس.  من  غيرهم 
عوامل بيئية، مثل اضطراب العالقات األسرية، 

 يزيد من تفاقم الحالة.
ً
باعتبارها عامال

مرض  القطب  ثنائى  :  االضطراب  ثانيا 
انتكاسى يسير على هيئة دورات. ففى أحد أجزاء 
وفى  االكتئاب.  بأعراض  يتسم  نجده  الدورة 
مبتهجني،  نجدهم  الهوس،  طور  أخرى،  أجزاء 
وممتلئني  ومتحدثني  والتنزه،  للخروج  يميلون 

نطاق  عن  الهوس  يخرج  لم  وما  بالطاقة. 
السيطرة، فإن املريض قد يكون عالى اإلنتاجية 

وتصبح صحبته ممتعة .
يصبحون  فإنهم  الهوس  حدة  تفاقم  مع   أما 
وبسرعة  عاٍل،  بصوت  ويتحدثون  منتجني  غير 
إلى أخرى. وهم  ودون توقف ويقفزون من فكرة 
يتصلون  وقد  النوم  من  قليل  قدر  إلى  يحتاجون 
تظهر  وقد  وقت.  أى  فى  بأصدقائهم  هاتفيا 
لديهم أعراض ثقة زائدة بالنفس أو أوهام مبالغ 

فيها يتخيلون فيها امتالك السلطة والثروة.
يستثمرون  قد  الهوس  طور  أثناء  املرضى   إن 
أموالهم بحماقة أو ينفقون ببذخ، ويبدأون فجأة 
عنها.  يتخلون  ما  سرعان  ثم  كبيرة  مشاريع  فى 
تنقلب  قد  املفرطة  البشاشة  املستهترة  وهذه 
)عقدة  وبارانويا  وغضب  عصبية،  إلى  سريعا 
تعاطى  إلى  الهوس  يؤدى  ما  وغالبا  اضطهاد(. 
الوظيفة،  فقدان  وإلى  مفرط  بشكل  املخدرات 
عن  واالبتعاد  الطائشة،  والتصرفات  واإلفالس، 

الفضيلة والطالق.
 إن طور الهوس، إذا لم يعالج، قد يستمر ملدة 
تصل إلى ثالثة شهور. ومع  خموده يدخل املريض 
الحسن  والسلوك  الطبيعى  املزاج  من  فترة  فى 
األمر  نهاية  وفى  لسنوات.  أو  ألسابيع  تستمر 

يدخل املريض فى الطور االكتئابى من املرض.
بهذا  املصابني  من   % 20 إلى   % 10 و حوالى 
املرض يدخلون فى دورات سريعة، حيث تصيبهم 
فى  االكتئابى  الهوس  من  نوبات  أربع  من  أكثر 
السنة الواحدة. وترتفع فرصة إصابتهم بنوبات 

مستقبلية مع كل نوبة جديدة.
 و إذا كنت أو كان أحد املقربني إليك يعانى من 

األمر  فإن  القطب،  ثنائى  االضطراب  أعراض 
خالل  فالشخص  طبية.  لعناية  عاجلة  حاجة  فى 
لغرابة  مدركًا  يكون  ال  ما  غالبا  الهوس  فترة 
تصرفاته وأنه فى حاجة لرعاية طبية. والتقييم 
للتوصل  حاسم  أمر  نفسى  طبيب  يد  على  التام 
إلى التشخيص الدقيق، وهو أول خطوات التوصل 
يبلغ  األحيان  بعض  وفى  للعالج.  مناسبة  لخطة 
الصعوبة  من  يجعل  حدا  الهوس  بطور  املصابون 
يشكلون  يجعلهم  مما  عليهم  السيطرة  بمكان 
يستدعى  مما  واآلخرين  أنفسهم  على  خطرا 

إدخالهم  املستشفى رغما عنهم.
 واالضطراب ثنائى القطب قابل للعالج تماما 
مع العقاقير والعالج  النفسي. والليثيوم هو أكثر 
يمنع  فهو  األطباء،  يصفها  التى  العقاقير  أنواع 
بدرجة  االكتئاب  ويمنع  الهوس  طور  فى  الدخول 
أقل،   وفى املراحل املبكرة من الهوس، قد يوصى 
حيث  للذهان،  مضادة  عقاقير  بتناول  الطبيب 
يحقق  أن  قبل  أسابيع  عدة  يستغرق  الليثيوم  إن 
يحتاجون  أيضا  الناس  بعض  التامة.  الفاعلية 
مع  االكتئاب،  ملقاومة  لالكتئاب  مضاد  لعقار 

تناول الليثيوم لعالج الهوس.
للتشنج  املضادة  العقاقير  تستعمل  و قد 
دورة  تكون  عندما  وبخاصة  الليثيوم،  من  بدال 
الشديدة،  الحاالت  وفى  السرعة.  شديدة  املزاج 
بالصدمات  عالج  جلسات  بأخذ  يوصى  قد 
يحقق  قد  النفسى  العالج  أن  كما  الكهربائية. 

مة للشخص املصاب وعائلته. مؤازرة عاطفية قيِّ

د. عماد أبو العزايم 
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

وعولجت  القطبني  ثنائى  وجدانى  اضطراب  من  أعانى  انا 
الحالة  وتقدمت  املرض  بداية  فى  الكهربائية  بالجلسات 
كانت  شخصيتى  ألن  اكتئاب  من  أعانى  أنا  واآلن  الحمدلله، 
مرحة وبضحك وبهزر دائما طول الوقت واآلن أعانى من فقدان 
األحاسيس واملشاعر فقط ومع احترامى بعرف أفكر فى نفسى 

السابق  املستوى  بنفس  الناس  على  أرد  مبعرفش  لكن  كويس 
.عالجى من حوالى 5 شهور حتى اآلن هو تجرتول 400 مل 2 
قرص كل ليلة، أوالبكس 10مل 2 قرص كل ليلة، أكنيتون 2 مل 
قرص كل مساء، فافرين 100 مل قرص كل ليلة، ها هو عالجى 
وحالتى املرضية بالتفصيل ومما أعانى منه إيه رأى سيادتكم.. 

عولجت بالجلسات الكهريية
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بمساعدة  الهتمامك  شكرا 
على  الحصول  فى  وأسرهم  املرضى 
تساعدهم  التى  النفسية  الخدمات 
النفسية  حياتهم  استقرار  على 
مرض  هل  السؤال:  عن  أما  واملهنية. 
الطفل  قدرات  على  يؤثر  الصرع 
الحقيقة  ففى  واإلدراكية،  الذهنية 
على  احتماالت  أربعة  هناك  فإن 
املعالج أن يضعها فى اعتباره عندما 
من  أقل  الدراسى  اإلنجاز  يكون 

املتوقع:
الصرع  بؤرة  موقع  عالقة   .1

بمتاعب التعليم:
   صعوبة التعليم قد تكون متعلقة 
فى  الصرعية  النوبة  نشاط  بموقع 
الدماغ. ألن الصرع يؤدى إلى خلل فى 
إن  وحيث  املخ.  خاليا  اتصال  طريقة 
والذاكرة  املعلومات  ومعالجة  التعلم 
الخاليا،  اتصال  عن  ناتجة  كلها 
قد  الصرع  أن  املستغرب  من  فليس 
فى  الحاصل  بالتشويش  يرتبط 

العملية التعليمية.
الصرع  منطقة  تكون  وعندما     
من  األيسر  الصدغى  الفص  فى 
الدماغ فإن اللغة واملهارات الكالمية 
والحسابية قد تتأثر، وكذلك مهارات 
األصوات.  وتذكر   تمييز  مثل  أخرى 
متقطعة  املشكلة  هذه  تكون  وقد 
الظهور وفقًا للفترة التى يتزامن فيها 
والحاجة  الصرعية،  النوبة  حدوث 
خصوصا  املذكورة  املهارات  إلى 
أو  الدراسية  الواجبات  أداء  خالل 

االمتحان.
الطالب  أداء  أن  نجد  لذلك     
فى  والضعيف  الجيد  بني  يتفاوت 
بعض األحيان، وعندما تكون منطقة 
الصرع فى الجزء األيمن فإن التأثير 
سوف يقع على ناحية إدراك األشكال 
والنماذج. وقد يسيء الطالب املصاب 

يجد  وقد  الحسابية  الرموز  فهم 
التلميحات  التقاط  فى  عصيبًا  وقتًا 
االجتماعية،  املواقف  فى  البصرية 
وقد يجد صعوبة فى القيام باألنشطة 

الرياضية.
    وربما يحاول الطالب التغلب على 
بأن  الخلل فى حياتهم  النوع من  هذا 
يتمسكوا بطريقة واحدة لعمل األشياء 
وقد  حياتهم.  لتنظيم  محاولة  فى 
التأقلم  عليهم  الصعوبة  من  يجدون 
يتمكن  أن  املحتمل  ومن  التغيير.  مع 
األخصائى النفسى  من التعرف على 
هذا  وبمعرفة  الخلل،  مناطق  بعض 
الخلل فإن ذلك يساعد املدرسني على 
الحد من هذه  أو  للتقليل  إيجاد طرق 

املشكلة
2. اآلثار الجانبية للدواء:

مسكن  تأثير  لها  األدوية  بعض     
الصعوبة  من  يجعل  مما  )منوم( 
فى  االمتحان  إكمال  الطالب  على 
فهو  زمالئه.  بقية  مثل  املحدد  الوقت 
منه  تحتاج  ولكنها  األجوبة  يعرف  قد 
إلى وقت أطول السترجاعها وكتابتها. 
التغلب على هذه املشكلة  ومن املمكن 
وتحسني األداء األكاديمى للطالب عن 
تغيير  أو  العالج  تقييم  إعادة  طريق 

أوقات أخذه )إذا سمح الطبيب(.
ب عن الدراسة:  3. التغيُّ

ب عن الدراسة هو االحتمال      التغيُّ

بعني  يؤخذ  أن  يجب  الذى  الثالث 
األداء  ضعف  يتبني  عندما  االعتبار 

األكاديمي.
    إن الحاجة إلجراء الفحوصات 
تؤدى  قد  املستشفى  فى  والتنويم 
للمدرسة.  الحضور  عن  ب  التغيُّ إلى 
الصرعية  النوبة  إهمال  كذلك 
الثانوية )الغياب الجزئى أو الكلي( 
التى قد تستمر لسنوات قبل تطورها 
إلى  تؤدى  كبيرة  صرعية  نوبة  إلى 

اكتشاف مرض الصرع.
املتكررة  الغياب  نوبات  أن      كما 
تتصف  الصغرى(  الصرع  )نوبات 
متكرر  رف  مع  كلى  أو  جزئى  بغياب 
يتداخل  املتقطع  االنتباه  أو  للعني 
العملية  صعوبة  مع  ملموس  بشكل 
يعانون  الذين  والطالب  التعليمية. 
تنقصهم  قد  الحالة  هذه  من 
الخبرات التعليمية األساسية والفهم 
فى  الباقون  عليه  يحصل  الذى 
الدروس  ولكن  االبتدائية،  املدرسة 
قد  الصيفية  والدراسة  الخصوصية 

تساعدهم فى اللحاق بزمالئهم.
4. التشخيص الحديث للصرع :

   فى بعض األحيان يتأثر مستوى 
بعد  دراسيا  الضعيف  الطالب 
وبدء  صرع  بأنها  حالته  تشخيص 
يتطلب  حيث   . العالج  استخدام 
عالج الصرع حرصًا فى اختيار نوع 

الدواء ومقياس الجرعة. ففى بعض 
على  طفيف  تعديل  يؤدى  األحيان 
كبيره  تأثيرات  حدوث  إلى  الدواء 
املزاج  وتقلب  والكسل  النعاس  مثل: 
ولكن  الراحة،  بعدم  عام  وشعور 
ف الطالب  بعد استقرار الحالة وتكيُّ
فى  ذلك  فإن  الجديد  العالج  مع 
األداء  فى  ن  تحسُّ إلى  يؤدى  الغالب 

األكاديمي.
التأثير  ذلك  من  الوقاية  ويمكن 
من خالل االكتشاف املبكر لإلصابة 
الخضوع  طريق  عن  بالصرع 
الذى  وهو  املناسب  للتشخيص 
املحيطني  مالحظة  خالل  من  يتم 
ووصفها،  وطبيعتها  للنوبة  بالطفل 
طويل  أو  العادي،  سواء  مخ  رسم  مع 
ساعتني،  من  ألكثر  يمتد  املدى 
من  يتم  ساعة،   24 إلى  يصل  وقد 
أو تصوير فيديو  التشخيص،  خالله 
املخ  رسم  يشخص  املخ،  رسم  مع 
فإذا  املخ  شكل  ويالحظ  أدق  بشكل 
يلتقطه  تشنج  لنوبة  الطفل  تعرض 
نوصى  تشخيصه  وبعد  ويشخصه. 
الدوائى  بالعالج  االلتزام  بأهمية 
األدوية  على  االعتماد  يتم  أن  على 
التى  الصرع  عالج  فى  الحديثة 
جانبية،  أضرارا  لها  أن  يثبت  لم 
تؤثر  التى  القديمة  األدوية  عكس 
واإلدراك  العقلية  القدرات  على 
أهمية  مع  الدراسي.  والتحصيل 
لحدوث  املؤدى  السبب  على  التعرف 
مع  وعالجه،   - وجد  إن   - الصرع 
كهرباء  تقلل  التى  باألدوية  االلتزام 
لتقليل  ضبطها،  على  وتساعد  املخ 
االلتزام  ومع  والتشنجات  النوبات 
بالعالج واالكتشاف املبكر والسيطرة 
للطفل  النوبات الصرعية يمكن  على 
ويتميز  طبيعي،  بشكل  يعيش  أن 

بقدرات عقلية متميزة إن شاء الله.

هل الصرع يؤثر على التعلم؟
املتكامل  الطرح  هذا  على  دكتور  لك  الشكر  بجزيل  أتقدم 
حول مرض الصرع فى موقع واحة النفس املطمئنة على النت، 
التعلم فى دولة  أنا أخصائى نفسى أعمل فى مركز لصعوبات 
وقد  بالصرع،  مصاب  سنوات  عشر  عمره  طفل  ولدّى  اإلمارات 
تراجع مستواه األكاديمى بشكل ملحوظ بعد إصابته بالصرع 
هو  بينما  الدراسة  فى  متفوقا  كان  حيث  أهله،  وصف  بحسب 
قادرا  يعد  ولم  كبير  بشكل  واالستيعاب  الفهم  بطيء  حاليا 

مقالك  فى  ذكرت  وقد  سنه،  يناسب  بما  والكتابة  القراءة  على 
أن الصرع ال يسبب تراجعا فى القدرات العقلية إال فى بعض 
الحاالت، فهل باإلمكان أن أحصل على تفصيل أكثر وعلى كيفية 
واألكاديمية  السلوكية  الناحية  من  الحالة  هذه  مع  التعامل 
حيث يمضى الطفل أغلب وقته فى حالة شرود وال يرغب فى 

االستجابة ألى طلب موجه من قبلنا إال نادرا.
وجزاك الله خيرا..



إشراف : د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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النف�س املطمئنة

د. محمد القاضى 
أخصائى نفسى

إعداد:

األخت الفاضلة
أحيانًا  ينتقل  واالكتئاب  الهوس  ذهان 
تعرف  وقد  األسر،  بعض  فى  بالوراثة 
الجينات  من  عدد  على  أخيرًا  الباحثون 
أو  مسئولة  تكون  أن  املحتمل  من  التى 
ظهور  إلى  وتؤدى  باملرض،  مرتبطة 
اضطرابات كيميائية فى الجهاز العصبى 

فى املرضى. 
وتزوجت  سليمة  كنت  فإذا  ذلك  ومع 
نسبة  فإن  املرض  من  يعانى  زوج  من 
ظهور املرض فى األوالد هى 1 : 7، وتزداد 
فرصة اإلصابة إذا كان هناك عدة أفراد 
أو  املرض  نفس  من  يعانون  األسرة  من 

سبق لهم اإلصابة بمرض االكتئاب .

ويؤكد الباحثون على أن املرض يحدث 
إلى  تؤدى  وراثية  عوامل  وجود  بسبب 
العصبية  التيارات  انتقال  استقرار  عدم 
الكيميائية  التغيرات  وهذه   . املخ  فى 
العاطفية  بالضغوط  للتأثر  عرضة  أكثر 

والجسمانية. 
حياة  فى  مشاكل  هناك  كان  وإذا 
عدم  بسبب  إما  للمرض  املهّيأ  الشخص 
بعض  تعاطى  بسبب  أو  املنتظم  النوم 
الجهاز  فإن  اإلجهاد  زيادة  أو  املخدرات 
العصبى حينئذ ال يستطيع أن يقوم بدوره 
املشاكل  تلك  على  التغلب  فى  الطبيعى 
واستعادة االستقرار والهدوء مرة أخرى.

القابلية  تفاعل  عن  النظرية  وهذه 

لإلصابة باملرض )بسبب عوامل وراثية( 
واملظهرة  املحيطة  البيئية  الظروف  مع 
الطبية  النظريات  مع  تتشابه  للمرض 
األخرى.  الطبية  األمراض  أسباب  عن 
القلب على سبيل املثال يرث  ففى مرض 
الفرد القابلية لزيادة نسبة الكوليسترول 
وزيادة ضغط الدم التى تؤدى إلى نقص 
للقلب  املغذى  األكسجني  بنسبة  تدريجى 
املجهودات  بسبب  )إما  اإلجهاد  وأثناء 
قد  العاطفية(  التوترات  أو  البدائية 
يصاب الشخص فجأة باأللم فى الصدر 
نقص  إذا  قلبية  أزمة  له  تحدث  أو 
كبيرة.  بدرجة  للقلب  املغذى  األكسجني 
واألمراض  القلب،  مرض  فى  وكما 
االضطراب  عالج  فإن  األخرى  الطبية 
العالج  تعاطى  على  يركز  الوجدانى 
سهلة  الحياة  وجعل  املناسب  الدوائى 
لتحاشى  وذلك  واالنفعال  التوتر  وتجنب 

حدوث نوبات أخرى.
األبناء  تربية  بأهمية  ننصحك  ولذلك 
بعيدا عن التوترات النفسية وعدم القلق 
على  الوراثة  تأثير  ناحية  من  فيه  املبالغ 

االبنة فى املستقبل. وفقك الله لكل خير..

إلى  وتطور  القطب  ثنائى  وجدانى  اضطراب  لديه  طليقى 
فصام ولم يكن لدّى علم بذلك قبل الزواج وأنجبت منه ابنتى 
وخوفا  السيئة  لحالته  نظرا  شهور   8 لديها  وهى  الطالق  وتم 
أن  من  وخوفى  بالعالج  منتظم  غير  وألنه  ابنتى  وعلى  علّي 
ينتقل املرض البنتى علما بأن أخته مريضة نفسيا وأنا سليمة 

الحمد لله ..
هذا  اكتساب  من  يحميها  األب  عن  بعيدا  ابنتى  تربيه  هل   

املرض وكيف أقيها هذا املرض الذى دمر حياتى واستقرارى؟

السالم عليكم
تأثير المرض على االبناء
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األخت الفاضلة

ويمكن  كثيرة  بطرق  عاش 
ُ

ت أن  يمكن  الحياة 
أن تأخذ معانى متعددة.. وإن كان الزواج يحقق 
األساسية  الفطرية  االحتياجات  من  الكثير 
فى  أو  تعذره  حالة  فى  أنه  إال  )وللرجل(  للمرأة 
حالة الزهد فيه أو رفضه يمكن إجراء تعديالت 
يتم  بحيث  االحتياجات  خريطة  على  وتحويالت 
إعادة التوزيع حتى تصل الفتاة إلى أقرب حالة 

ممكنة من التوازن واإلشباع .
النفسى  الطب  أستاذ  املهدى  محمد  د.  يقول 
الخاصة  خريطتها  فتاة  لكل  األزهر:  جامعة 
فى  طريقتها  أيضًا  ولها  االحتياجات،  من 
اإلشباعات.  وتحقيق  االحتياجات  توزيع  إعادة 
العالقات  شبكة  يوسعن  ربما  الفتيات  فبعض 
عالقاتهن  يعمقن  ربما  وبعضهن  االجتماعية 
العائلية فيندمجن أكثر فى العائلة ويعتمدن على 
وكبار  املرضى  ورعاية  األخوات  أطفال  رعاية 
ويحاولن  العمل  فى  يندمجن  وبعضهن  السن، 
تحقيق إنجازات مهنية عالية ومشرفة، وبعضهن 
يتجهن نحو العلم )الدنيوى أو الشرعى( فيجدن 
فيه معنى عاليًا وراقيًا للحياة، وبعضهن يتجهن 
الفن  أو  األدب  فى  صنعه  أو  الجمال  لتذوق 
الروحانيات  من  عالم  إلى  يتسامني  وبعضهن 
يعشن فيها لذات روحية ال حدود لها، وبعضهن 
كبيرة  سعادة  الخيرى  العمل  فى  يجدن  ربما 
ممارسة  فى  سعادة  اآلخر  البعض  يجد  بينما 

الرياضة.
طرائق  للحياة  أن  العانس  الفتاة  تعرف  أن  املهم 
الذات  عن  للتعبير  مفتوحة  األبواب  آالف  وأن  كثيرة 
وإشباعها، وهذا ينقذها من السقوط فى بئر اليأس 

والقنوط واالكتئاب.
معنى  ذات  مسارات  العانس  الفتاة  تجد  وحني 
لحياتها تصبح أكثر مناعة ضد تلميحات وتصريحات 
املحيطني بها وتعليقاتهم على عدم زواجها ونظرات 
إذ  هناك،  أو  هنا  من  الصادرة  الشماتة  أو  الشفقة 
طريقها  من  تأكدًا  أكثر  تصبح  املعنى  تجد  حني  هى 
وخياراتها وتصبح أكثر قوة فى مواجهة الحياة بدون 
رجل سواء كانت هذه الحياة باختيارها أو رغمًا عنها .
وفى التعامل النوعى مع مشكلة العنوسة علينا أن 
الفتاة  هو  األول  النوع  العوانس:  من  نوعني  بني  نفرق 
الفتاة  هو  الثانى  والنوع  العنوسة،  فى  الراغبة  غير 
التى اختارت طريق العنوسة بإرادتها )بوعى أو بغير 

وعي(. 

استراتيجيات التعامل مع التعليقات الجارحة 
)املشفقة منها والشامتة(:

بهذه  يقومون  الذين  لألشخاص  التفادى   <
التعليقات، والتفادى قدر اإلمكان للمواقف التى 

ض الفتاة لإليذاء النفسي. تعرِّ
> تقليل الحساسية، ويعنى التعود على سماع 
الفتاة  داخل  إلى  تصل  أن  دون  التعليقات  تلك 
املستمر  بالتدريب  يتم  األمر  وهذا  فتجرحها، 
على تجاهل التعليقات وعدم السماح لها بالنفاذ 
إلى الطبقات الداخلية للنفس. وهذا يتحقق إذا 
كانت التركيبة النفسية للعانس قوية ومتماسكة، 

وإذا كانت متحققة فى حياتها وتجد لها معنى.
الظن  يغلب  الذين  لألشخاص  املواجهة   <
وهذه  الشماتة،  أو  اإلهانة  يقصدون  أنهم 
توقف  بحيث  وذكاء  للباقة  تحتاج  املواجهة 
تكرار  عن  وتردعها  حدها  عند  التعليق  صاحبة 

هذا األمر .
> التعامل مع الندم على الفرص الضائعة من 

األشياء التى تصيب العانس باأللم. 
> وتذكرها لفرص زواج كثيرة أهدرتها فى بداية 
تنتهى،  ال  الفرص  أن  تظن  كانت  حيث  حياتها، 
وأن من ترفضه سيجيء من هو أفضل منه بعد 
مع  يقل  الفرص  منحنى  أن  تكتشف  ثم  ذلك، 
تكتشف  ولكنها  السن،  فى  التقدم  ومع  الوقت 
أى  على  تتحسر  وربما  األوان،  فوات  بعد  ذلك 
الندم  هذا  أهدرتها.  التى  الفرص  من  فرصة 
اكتئاب  لحالة  بذرة  يكونان  قد  الحسرة  وتلك 
لهما  تجد  لم  لو  العانس  الفتاة  على  تستحوذ 

هو  للندم  الصحى  واملنصرف  صحيا.  منصرفا 
طى  نتعلم  وأن  الوراء،  إلى  ننظر  أال  نتعلم  أن 
صفحات املاضى، وبدء صفحات جديدة فى 
كل يوم تشرق فيه الشمس وكل ليل يسطع فيه 
القمر، وأن نحترم الظروف واملالبسات التى 
أو  نقيسها  وال  املاضية  قراراتنا  فيها  اتخذنا 

مها بظروفنا الحالية. نقيِّ
الله   ويحسن بنا أن نتذكر هنا قول رسول 
يكن  لم  أصابك  »ما  وسلم:  عليه  الله  صلى 
ليصيبك«،  يكن  لم  أخطأك  وما  ليخطئك، 
أنى  لو  تقل  »ال  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقوله 
الله  لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر  فعلت كذا 

وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان« .
يرفق  أن  للعانس  النفسية  الرعاية  ومن   
يوجه  وال  خياراتها،  ويحترم  بها  املجتمع 
جارحة،  كلمة  بأى  يؤذيها  وال  اللوم،  لها 
ذات  حياتها  تكون  أن  على  يساعدها  وأن 
معنى، ويساعدها على تعويض الحرمان من 
للنجاح واملشاركة  الشريك بفتح آفاق واسعة 

والتفاعل الصحى.
ثقافة  للعانس نشر  النفسية  الرعاية  ومن   
الزواج وترغيب الناس فيه وتسهيل إجراءاته 
وتيسير كلفته وتبسيط خطواته، حتى ال تبقى 
من  عانس  كلمة  وتختفى  شريك،  بال  فتاة 

قاموس حياتنا اليومية.

األسباب  هذه  أغلب  باملجلة..  شر 
ُ
ن الذى  للعانس  النفسية  الرعاية  موضوع  على   شكًرا 

اجتمعت فّى كعانس أبلغ من العمر 34 سنة ولله الحمد .. فحبى ألسرتى .. وشدة خوفى وربما 
 .. الحرية  ورووعة  بجمال  أشعر  أصبحت  الخارج  فى  عيشى  بسبب  واآلن   .. للرجل  كرهى 
وتعلمت معنى االعتماد على النفس .. هذا ما يجعلنى أصر على حب ذاتى .. واحترام قراراتى 
التى لم أندم عليها .. ولكن ما يؤرقنى هو تعامل املجتمع معى .. من استغالل املشاعر .. وشماتة 
النساء حولى .. أصبحت حساسة من كالم أهلى لى .. أو حتى األجانب الذين أتعامل معهم .. 
من إشاراتهم .. أبحث عن تفسيرات ربما تكون خاطئة. أشعر اآلن بحزن شديد وقلق .. أريد 

تفسيرا ملاذا .. ما هو الهدف من هذا كله .. وشكرا لكم.. 

الرعاية النفسية للعانس

السالم عليكم 
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لدّى أخ مريض نفسيا حالته تتقدم أحيانا ثم تتراجع بشكل مستمر، ترك كلية 
الهندسة وال يريد أن يتقدم فى شىء، لم يقم بعمل أى شىء ملدة أكثر من 6 أعوام 
طبيب،  استشارة  بدون  يوقفه  وأحيانا  بها  املوصى  من  أكثر  بجرعات  العالج  يأخذ 
حالته اآلن أنه يخّيل له أن هناك شخصا يحادثه ويسرق أفكاره وأنا ،أخوه، أعمل 
بالخارج ووالدتى كبيرة فى السن وتعبت من ذلك. كلنا تعساء بسببه وبسبب تأخر 

حالته.. 

األخ الفاضل

تنتاب  التى  لألعراض  وصفك  من 
مرض  من  يعانى  أنه   يتضح  أخاك  
عقلى  مرض  هو  والفصام  الفصام، 
يتميز باالضطراب فى التفكير والوجدان 
إن  ويؤدى  اإلدراك،  وأحيانا  والسلوك 
فى  تدهور  إلى  األمر  بادئ  فى  يعالج  لم 
يفقد  كما  واالجتماعى  السلوكى  املستوى 
الفرد شخصيته وبالتالى يصبح فى معزل 

عن العالم الحقيقى. 
فترة  خالل  املرض  يبدأ  ما  وغالبا 
البلوغ  مرحلة  بداية  فى  أو  املراهقة 
شدتها  فى  تتصاعد  خفيفة  بأعراض 
يالحظون  ال  قد  املريض  عائلة  إن  بحيث 
الغالب تبدأ األعراض  بداية املرض وفى 
والنوم  التركيز  وقلة  عصبى  بتوتر 
عن  للعزلة  وميل  بانطواء  مصاحبة 
األعراض  تبدأ  املرض  وبتقدم   . املجتمع 
فى الظهور بصورة أشد فنجد أن املريض 
يسلك سلوكا خاصا فهو يبدأ فى التحدث 

ويتلقى  معنى  وبال  وهمية  أشياء  عن 
بداية  هى  وهذه  موجودة،  غير  أحاسيس 
الطبيب  ويستطيع  العقلى،  االضطراب 
استمرار  عند  املرض  تشخيص  النفسى 
أن  األعراض ملدة تزيد عن 6 أشهر على 
تستمر هذه األعراض طوال فترة مرحلة 

االضطراب العقلي.
التحسن  إلى  املريض  حالة  وتتعرض 
حالة  فى  إنه  بحيث  بالتبادل  والتدهور 
تماما،  طبيعيا  املريض  يبدو  قد  التحسن 
أما فى حاالت التدهور الحادة فإن مريض 
الفصام ال يستطيع التفكير بصورة سوية، 
وتشوش  وهالوس  ضالالت  من  ويعانى 
اعتقادات  فهى  الضالالت  أما  فكري. 
خاطئة غير مبنية على الواقع، حيث نجد 
هناك  أن  يعتقدون  الفصام  مرضى  أن 
من يتجسس عليهم أو يخطط للنيل منهم 
أفكارهم  قراءة  يستطيع  من  هناك  وأن 
إلى  أفكار  إضافة  أو  أفكارهم   سرقة  أو 
مشاعرهم،  فى  التحكم  أو  أفكارهم 
املهدى  أو  املسيح  أنه  البعض  يعتقد  وقد 

لدى  تظهر  التى  الهالوس  أما  املنتظر. 
مريض الفصام فأهم مظاهرها هو سماع 
املريض أصواتا تنتقد تصرفاته وتسيطر 
أشياء  يرى  أنه  كما  أوامر  وتعطيه  عليه 
جلدية  بأحاسيس  يحس  أو  موجودة  غير 
غير موجودة. كما يعانى مريض الفصام 
من تشوش فكرى يظهر بوضوح فى عدم 
ينتقل  الحديث  أن  فنجد  أفكاره،  ترابط 
إلى آخر بدون ترابط وهو ال  من موضوع 
محدد،  معنى  له  ليس  يقوله  ما  أن  يعلم 
لغة  أو  كلمات  صياغة  يبدأ  قد  إنه  حيث 
خاصة به ال تعنى شيئا بالنسبة لآلخرين. 
وتراجع  املريض  حالة  تحسنت  إذا  وحتى 
االنطواء  مثل  األعراض  أن  نجد  املرض 
تبقى  قد  التركيز  وقلة  اإلحساس  وبالدة 
رغم  املريض  يستطيع  ال  وقد  لسنوات 
تحسن حالته أن يقوم بالواجبات اليومية 
العادية مثل االستحمام وارتداء املالبس، 
غريب  كشخص  لآلخرين  يبدو  قد  كما 
هامش  على  يعيش  وأنه  والعادات  الطباع 

الحياة.
بضرورة  سيدى  أنصحك  لذلك   
الذهاب ألقرب طبيب نفسى حيث هناك 
بنجاح  تستعمل  للعالج  طرق  عدة  اآلن 
والعالج  الذهان  مثل استخدام مضادات 
النفسى  والعالج  الكهرباء  بجلسات 

والعالج الفردى والعالج األسري.

شخص يحادثه ويسرق أفكاره

د.مختار عبد الغني 
أخصائى نفسى
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