الكآبة التي هي مرض
كل منا ممكن أن ٌقع فً الكآبة لفترة محدده ثم تزول .أما الكآبة المرضٌة فهى التً تستمر
وتطول ،وٌبدو أنه لٌس حدّ لنهاٌتها!..
فٌها تضغط األفكار على اإلنسان حتى تحطم كل معنوٌاته ،وت ُزٌل منه كل بشاشة .فكر الكآبة
ٌلصق بالمرٌض وال ٌفارقه! ٌكون معه فً جلوسه وفً مشٌه ،فً نومه وفً صحوه ..بؤفكار
سوداء كلها حزن وخوف وقلق ،وصور كبٌبة أمامه بال حل وال رجاء! كآبة تض ٌّع حٌاته
وروحٌاته ،ونفسٌته وعقله ،بؤقتناع داخلى أنه قد ضاع!

أسباب الكآبة:
* كإنسان ا
مثال ٌظن أن خطاٌاه لن ُت ْغ َفر.
ربما ٌكون الشٌطان هو الذي القى فً نفسه هذا الفكر ،حتى ٌوقعه فً الكآبة ثم الٌؤس ،على
أعتبار أنه قد فقد أبدٌتة وال خالص له!
* أو قد ٌكون سبب كآبته هو عقدة الذنب.
كؤن ٌموت له أب أو ابن ،فٌشعر انه السبب فً موته .وٌظل هذا الفكر ٌتعبه ،وٌجلب له حز انا
ال ٌنقطع .وٌظل ٌقول :ربما أكون قد قصرت فً حقه ،ولوال تقصٌرى ما مات! ربما لو
أحضرت له طبٌ ابا اكثر شهرة وخبرة ،ما مات .ربما لو كان قد سافر إلى الخارج للعالج...
وهكذا تطوف به األفكار!..
* وربما ٌكون سبب الكآبة هو مرض الشخص بمرض ٌظن أنه بال شفاء!
أو ٌتوقع له نتابج خطٌرة ٌصورها له الوهم أو الفكر األسود..
* وما أكثر األسباب التً تإدى إلى الكآبة المرضٌة ،والتً تصٌب المرٌض بحزن ال ٌتخلص
منه ،وال ٌعطى لنفسه فرصة للشفاء منه!

أما عه أعراض الكآبة المرضية:
فالمرٌض بالكآبة ٌكون ساه اما باستمرار ،كبٌب الوجه والمالمح ،كثٌر البكاء ،كثٌر الشكوى،
ٌابسا تطمنه األفكار السوداء ،بال رجاء!
ا
ٌظن أنه قد ض ٌّع أبدٌته ،أو ضٌع نفسه ومستقبله أو ضاعت صحته ،أو أنه تسبب فً ضٌاع
غٌره ،وأن ما ٌنتظره هو أسوأ مما هو كابن!
تصحح له أفكاره ،فال ٌقبل .فٌنظر الٌك فً ٌؤس وٌبكى فهذا الذي تقوله قد سبق
وقد تحاول
ّ
أن سمعه أو ف ّكر فٌه .وظهر له انه حل بال جدوى!
ّ
جملة ،إذ ال فابدة منه ،وٌشعر أن من ٌكلمونه ال ٌحسون به!
أو قد ٌرفض الحدٌث
* وهناك نوع عكسًٌ ،رٌد أن ٌحكى عن متاعبه ،لكً ٌجد ا
حال .
ومشكلة هذا الشخص انه إما ال ٌجد ا
حال ،فتزداد كآبته .أو ٌجد الشخص الذي ٌسترٌح إلٌه،
كثٌرا .وفً كل مرة ٌقضى ساعات فً الكالم ،حتى ٌهرب منه هذا الشخص
فٌظل ٌتردد علٌه ا
المرٌح! ف ٌُتِعبه هذا الهروب وٌرى أنه ٌفقد القلب الذي أراحه .وفقدانه ٌزٌد كآبته.

ومه جهة العالج ،هىاك وىعان مه المصابيه بالكآبة:
* نوع ٌرفض العزاء وٌرفض التفاهم
* ونوع ٌتشبث بالفكر .وكلما ٌخرجونهٌ ،عود الٌه .وكلما ٌشفىٌ ،عود مرة أخرى إلى مرضه
كما كان ،وربما أزٌد!
* وربما تخطر علٌه فكرة األنتحار لكً ٌتخلص به من آالمه ومن حزنه .فاما أن ٌنفذ الفكرة،
أٌضا بال فابدة ،إن كان ٌإمن باألبدٌة .أو ألنه ٌفضل الكآبة على الموت .أو ألنه
أو ٌجدها هً ا
ٌحاول أن ٌحل مشاكله عن طرٌق الخٌال والفكر وأحالم الٌقظة...
وعمو اما ٌكون للكآبة تؤثٌرها السا على صحته .من جهة انهاك الفكر له ،فالكآبة تنهك
وأٌضا فكرة واحدة محٌطة به،
وأٌضا من جهة التعب النفسى وتؤثٌره على الجسد.
األعصاب.
ا
ا
ال ٌعرف كٌف ٌخرج من حصارها له..

وأٌضا ٌتعب مرشدة الروحى،
انه مرض ٌتعبه ،وٌتعب كل الذٌن حوله ،وٌتعب طبٌبه معه.
ا
وٌحتار كٌف ٌتصرف معه..
اذن ما هو العالج؟
أوال ان الكآبة لٌست ا
ٌنبغى أن ٌعرف ا
حال لمشاكله.
لقد حدثت له مشكلة حزن بسببها .وكل الناس تحدث لهم مشاكل .فإما أن ٌجدون ا
حال ،أو
ٌتركونها إلى هللا حالل المشاكل كلها..
ضا،
أما هذا الشخص فقد اكتؤب بسبب كلها ،وطال الزمن فً إكتبابه حتى تحولت الكآبة بمر ا
وأصبحت كآبته مشكلة أضخم من المشكلة األولى التً كانت سب ابا فً كآبته .ثم ما الذي
نقصا فٌه
استفاده من الكآبة على طول مدتها؟! لٌس هو سوى الكآبة ،بل عرضت على الناس
ا
ما كانوا ٌعرفونه من قبل..
وٌجب أن ٌكون أقوى من المشكلة وأقوى من الكآبة .وٌحاول أن ٌتخلص من هذا الجو الذي
ٌعٌش فٌه.
مصدر المقال :موقع األ نبا ت كالهٌمان وت.

عالجا آخر للكآبة هو المشغولٌة:
ثم أن هناك
ا
فلٌشغل نفسه باستمرار ،لٌهرب من هذا الفكر الكبٌب الذي ٌحاربه .ألن مداومة الفكر فً
المشكلة ترهق أعصابه ونفسٌته
فكرا جدٌ ادا ٌنشغل به.
فلٌشغل نفسه باستمرار بؤى شٌ ابا ٌبعد عنه الفكر .والعمل ٌقدم له ا
وٌشعره أنه قادر على أنتاج شًء ،وقادر على تحمل المسبولٌة.
ولتعرض علٌه مشغولٌات أو أنشطة معٌنة ٌختار منها ما ٌشاء..
غٌر أن البعض قد ٌرفضون العمل أو ٌهربون منه ،لكً ٌخلو ذهنه مع األفكار التً هً من
أعراض أمراضهم
أما إن قبل المرٌض العمل والمشغولٌة ،تكون هذه عالمة صحٌة تبشر بقرب الشفاء من
مرضه

المىسيقً كعالج:
ال شك أن هناك أنوا اعا من الموسٌقى لها تؤثٌر قوى على النفس وٌمكنها أن ترٌح وتهدئ،
وتبعد اإلنسان عن جو الحزن والكآبة ،وتنقله إلى أجواء اخرى .وٌمكن أختٌار قطع الموسٌقى
التً ال تضر روح اٌا ،وفً نفس الوقت ٌكون لها العمق والتؤثٌر ،والقدرة على نقل المشاعر
المتؤلمة وفتح أبواب الرجاء له
وال أظن أن اإلنسان المكتبب ٌرفض الموسٌقى .ولٌس المقصود بالموسٌقى أن تكون
مصحوبة بالغناء .فهناك موسٌقى عمٌقة ال ٌصاحبها غناء.
تؤثٌرا
إن الموسٌقى هً عالج للنفس من الداخل .عالج للمشاعِ ر واالحاسٌس وقد تكون اكثر
ا
من العظات فً بعض األحٌان

العالج الكيماوي عه طريق العقاقير:
ا
مقبوال إذا كان المرٌض فً حالة معٌنة ،أو فً حالة نفسٌه ال تقبل
العالج بالعقاقٌر قد ٌكون
التفاهم والحوار .فٌعطونه العقاقٌر للتهدبة .وربما تهدئ أعصابه ،وتصبح فً حالة تسمح
بالعالج النفسى
والعقاقٌر ُتعطى حٌنما ٌكون المرٌض غٌر محتمل لأللم ،واالفكار تضغط علٌه بطرٌقة تمنع
عنه النوم .ف ُتعطى العقاقٌر كمسكنات ،ولكً ٌقدر على النوم.
نقول هذا مع معرفتنا بؤضرار كثٌرة من العقاقٌر .ولكن فً الحاالت الصعبة ،ربما ال ٌجد
عالجا غٌرها فً ذلك الوقت
الطبٌب
ا
والمرٌض قد ٌؤخذ العقاقٌر من مهدبات ومسكنات ومنومات ،فٌسترٌح من الفكر الذي ٌتعبه،
وٌنام وٌصحو ،واذا الفكر الذي ٌتعبه ما زال موجوداا .فٌحتاج إلى دفعة اخرى من العقاقٌر،
وتتكرر العملٌة!
تؤثٌرا ،أو
عقارا آخر أشد
وقد ال ٌؤتى العقار بنتٌجة فتزاد الكمٌة المعطاة منه ،أو ٌعطونه
ا
ا
ٌُستبدل العقار بمنوم...

إن العقاقٌر ربما تكون لعالج نتابج المرض ،ولٌس لعالقة األسباب .وإن أعطوه آخر ٌجعله
ٌنسى ،سٌإثر هذا على قوة الذاكرة والمخ...
إن أسباب الكآبة قد ٌصلح لها العالج النفسى بؤسلوب أعمق .والمشكلة أن العالج النفسى
ٌحتاج إلى وقت ..وسؤم الطبٌب من اإلطالة وكثرة الكالم من المرٌض وتكرار كالمة ،قد ٌجعل
النفسى ٌتوقف
وبعد ذلك قد ٌحتاج المرٌض إلى نوع من العالج الروحى ،ولٌس هذا هو مجاله اآلن ألن
المقال قد أوشك على اإلنتهاء...

