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   Sirkku المحترمة السيدة

 دقيق جد آوُنه عادة ِعْنَدُه .صحيح بشكل لمشكلته حل يوجد لم. السابق اطنن في شباِبه مند مريض آان الذي أخي عن نيابًة لكي أآتب
 يغسل َأْن يجب ذالك، ما شخص فعل إذا. المطبخ أواني يلمس أن البيت في شخص أي يترك ال. األمور ُآّل و البيت في ومضبوط
 نفسها بالّطريقة. الساعات ِمْن العديد في إّال جاهز يكون ولم هذا، َعَمل في حذر جد هو. طويل ولوقت المطبخ وأواني الصحون
 عمَله ُمقاطعة َأو الَتعجيل منه ُطِلب إذا .ساعات ثالث يقضي فهو ساعة، ِنْصف الحّمام في عادي شخص يستعمل عندما. نفسه ُينظف
 أي أبدًا أَرى لم قوس،الط ِمْن نوع له األيدي غسل. وبانتظام بدّقة أيضًا ُيصلي هو .اليوم طول غاضب يصبح ما، بطريقة وُيْمنع
 هو. بالحياة يتَمّتع ال بأّنه َأرى َلكنِّي ُمتدين، آشخص خصوصًا و بنظافته نحترمه أحيانًا .وبعناية طويل لوقت األيدي يغسل شخص

 .معه يتزّوج نأ ًاأحد ُيريد لم لهذا واستثنائي، مزاجي شخصآ هنعتبر أننا المسألَة، بأّن أخرى ناحية من َأتوّقع .أيضًا يتَزوج  َلْم
 ما. شيء أّي عمل َيستطيع ال لكن له، آبيرة مشكلة تكون والهوس الطرق هذه أّن يْعرُف التي المسألة في بنفسه ويتأمل ُيفكر أحيانًا
   ه؟ساعدُت َأْن يمكن التي الطريقة هي

  المحترمة األخت

 األمور و الغسيل طقوسي من وسجين سيئ جد أنه ذالك من نفهم .َأخِّيك إلى بالتأآيد آثيرة ُمعانات نتجت التي الحالة وصْفت لقد
 تخبرين لم .حياته في المهمة األخرى األمور عن وتؤثر مقبول غير بشكل الوقت منه تأخذ الطقوس هذه .النظافةب المرتبطة األخرى

 آان إذا .جدًا سيئ بشكل ةسوي يتناسبان اليومي واالضطرار األعراض ِمْن النوع هذا لكن نفسه، ُيعّيش آيف َأو عمل عنده هل
 َأْن يمكن االضطرابات هذه صورة .اإللزامي االضطراب أعراض ِمْن يكون َأْن يمكن هنا السؤال األعراض، لهذه دائمًا ُمعّرضًا
 إلْبقاء حاجة في يكون َأْن يمكن أيضًا الشخص .شامل للغس الحاجة إلى خصوصًا ُيؤّدي الذي بالخوف، المرتبط الوسخ إلى تعود

 حتى جدًا ُيدّقق لهذا همَل َأو شيئا َنسى بأّنه مستمر، بشكل َيُشكَّ َأْن يمكن َأو دائمًا بالترتيب المعروفة المتماثلة واألشياء األمور
 األمور َتبقي عندما طويل وقت المشاآل هذه من يعانون الذين األشخاص عند َتُدوم َأْن يمكن البيت مغادرة المثال سبيل على .النهاية

 بجدية يخافون لهذا ما، بمرض مرتبطة اإللزامية األفكار تُكونوا َأْن يمكن األشخاص َبْعض عند أيضًا .وتكرارًا مرارًا المراقبَة ىعل
 التناسلية األمراض ِمْن الخوف المثال سبيل على الطبيعي الخوف .مريضًا يصبح أن التفكير فقط َألن َأو بشيء مرضى ُيصبحون أن

 االضطرابات أعراض ِمْن النوع هذا .معقول غير بشكل وآثيرًا أحيانًا الطبيب يزور َأْن يمكن األشخاص من نوعال هذا .والسرطان
 إلى الحاجة َتنضمُّ األفكار هذه وإلى ما مكان في الضرر بفعل بذنب اإلحساس أفكار منها للمعانين أيضًا تكون َأْن ُيمكن اإللزامية
 .مستمر بشكل األمور مراقبة

 أعراضهم  َتُعوُد التي المعاناة .الظروف إلى تنتمي التي اضطرابات هي المختلف النوع ِمْن التي ،اإلجبارية األعراض باتاضطرا 
 الذهن، إلى وتتسّلل تتكّرر أفكار هي ميةاإللزا األفكار .إجبارية إجراءات و إلزامية أفكار منها السابقة األنواع هي مرآزية األآثر

 سلسلة هي اإلجبارية اإلجراءات. مضايقة َتْبدو أّنها من بالرغم الذهن، ِمْن إزالتها على قادر َليس الّسؤال موضع في الذي والشخص
 يعانون الذين األشخاص األحيان أغلب في .بالمعانات المرتبطة اإللزامية األفكار ُتخّفَض َأْن مهّمتها التي الُمتكّررة، النشاطات من
  .ْكَتئبونُم أيضًا هم االضطرابات هذه من

 الفهم قدرة أخرى بكلمة االضطرابات، هذه من المرض بشعور يعانون الذين األشخاص .خطير مشكل من يعاني َأخيك بأّن وصفت
 األعراض هذه وصفت، التي الحالة مثل طويل لوقت معانات السؤال يكون عندما .أيضًا آثيرًا تتغّير الخاصة حالتهم لعالقة العميق
 يمكن الحاالت هذه في األعراض .االجتماعي االفتراق إلى حّساس بشكل وُتؤدي اإلنسانية العالقات في ضاّر كلبش ُتؤّثر و تسبب
 الحالة تبدأ الواضح ومن الوقت بمرور لكن ومستقيم، حذر آشخص أخوك ماحترا السابق الوقت في وصفت ما مثل .ببطء َتُسوء َأْن
 .ُيساعُدهم أن شيء ألّي يمكن هل العالقة هذه من ُمتأآدون ليسوا وهم األعراض من يخجلون المرضى ِمْن الكثير .بةوصعال في

 وآفوءة فّعالة آعناية إليهم ُيشار النفسي بالتحليل العالج وأشكال بالدواء العالج ِآال. الحالة هذه في حال أية على متوفرة المساعدة
  صعوبة األآثر لكن ،األعراض هذه من النهائي الفصل يكون أن األسلوب ابهذ بالَتَصرُّف الميل ِمْن ذلك يكون َأْن يمكن ال .األشكال
 هناك وُيخبرون الطبيب زيارة إلى َأخِّيك ُمرافقة أقاربك على يجب  .المساعدة يجلب الحياة على ُتؤّثر التي اإللزامية األعراض دواء
  .آثيرًا حياته ُتغّير َأْن يمكن المساعدة. األعراض هذه ُآّل عن
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