
  

 

 إلى النفساني المحترم

َأنا شخص بالغ كانت ِعْندي خصوصًا .  لست غیر قادر للَتركیز أكثر على دارسة اللغة فنلنداأتساءل أّنني في
في الیوم التالي . ألمور التي درست في الیوم نفسھاآلن َأْشعر ِبَأنِّي غیر قادر على َتْذكیر ا. ودائمًا ذاكرة جّیدة

لقد . َأْعرف بأّن ضغوط الحیاة ُتؤّثر على الشخص في التركیز، الذاكرة والّتَعّلم. أْشعر تمامًا كما َیِجب البدایة ثانیة
ھذه األمور ُأحاوُل . لُكّل أنواع المؤلمةوتعرضت واجھت أزمات شدیدة، ُكْنت مسجون في وطني السابق 

أتساءل لماذا اآلن رغم أن األمور أخیرًا جّیدة . ْخراجھا من ذاكرتي، لكي یمكن َأْن َأْبدَأ َعْیش حیاة جدیدة ھناإ
َبدأ عندي َقْلق ھل ُیمكن َأْن تكون عندي َبْعض أمراض الذاكرة؟ . وسلمیة، عندي صعوبة َأْن ُأرّكَز في الِدراَسة

ھل .  في العائلة على أیة حال َلیسْت عندنا ھذه األمراض.َقرأُت عن مرض خرف الشیخوخة ومرض الزھامیر
  باإلمكان َأّن ذاكرة اإلنسان َتتضّرر على سبیل المثال بسبب التعذیب؟ 
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  أیھا السائل

ثیرات في الحقیقة أحداث الصدمات النفسیة مثل التعذیب وتجارب العنف األخرى یمكن َأْن ُتسّبب العدید ِمْن التأ
ھذا النوع من التجارب الّضاّرة ُتسّبب العدید . یمكن ُمالحظاتھا في نشاطات الذاكرة، التركیز وفي الَتَعّلم. النفسیة

الحدث المریع یمكن َأْن َیُعود لذاكرة اإلنسان في أغلب األحیان وُیسّبب مشاعر . ِمْن األعراض األخرى أیضًا
اإلنسان الذي ُیعاني . أحیانًا إلى حّد ما ترجع األحداث ثانیًة للذاكرة. یضًاالكوابیس المستمرة ھي طبیعیة أ. الِضیق

ِمْن تأثیرات الصدمات ُیواجھ الصدمة في أغلب األحیان جید ُمَضایَقة، وُیحاوُل َتفادي التفكیر و الكالم عنھا، 
رتبطة بتجارب الصدمات أحیانًا من الصعب أیضًا لشخص أن یتذكر األحداث الم. تمامًا مثل ما ذكرت أنت أیضا

ُمرافقة األشخاص اآلخرون یمكن َأْن َتْبدو صعبة وَتْشعر . وتلك یمكن َأْن تكون إلى حّد ما َمْمسوحة ِمْن الذاكرة
باإلضافة إلى . الحیاة یمكن َأْن َتْبدو كئیبة، یائسة وصعبة. بأّن و كما ُمِسحْت المشاعر الدافئة بالكامل ِمْن الذاكرة

. صعوبات الّتركیز التي أشرت إلیھا ھي طبیعیة. كون صعوبات في النوم َأو اإلیقاظ بسھولةھذا یمكن أن ت
یمكن َأْن تكون بعض المرافقة  ورغم . اإلنسان أیضًا وفي أغلب األحیان یبدو متأثر وغاضب بدون سبب معقول

عراض الجسمانیة األخرى األ. وعيُّ الشخص َأْن َیْخجل أكثر من أحاسیس طبیعیة على سبیل المثال ضجیج قوي
إذا كانت ھذه األنواع ِمْن األعراض و . المتنوعُة أیضًا في أغلب األحیان مثل مرض المعدة، ألم، صداع الرأس

اضطرابات الذاكرة التي أشرت إلیھا دامت أكثر من شھر بعد تجربة صعبة یمكن َأْن نتكّلم ھنا حول َبدأ صدمة 
 . اض وتبدأ مرة أخرى في مرحلة ما من الحیاةأحیانًا تنعدم األعر. اضطراب الضغط

ِمْن جھة أخرى تذّكر أن ُتخبر أیضًا إذا بدت األعراض الَمْذكورة . یمكن َأْن تعرض مشكلَتَك للُمناقشة مع الطبیب
إذا كان السؤال على أیة حال ُمجرد مشكلة الذاكرة، یمكن حقًا  َأْن ُتجرى فحوصات   .أعاله مألوفة ما عدا ذلك

المشكلة في ھذه االختبارات النفسانیة، أنھا صعب . سبیل المثال اختبارات نفسیة التي ُیرسلك الطبیب إلیھاعلى 
فْھم . نتائج ومفردات االختبار ُمَحّضرة بالماّدة الفنلندیة. أجرأھا بالكامل بشكل موثوق نظرًا الختالف الثقافات

  . لحصول علیھا بالفحصبعض األشیاء والمعلومات اإلضافیة یمكن على أیة حال ا



انتباه بمجّرد وجود ثقافة جدیدة وتغّیر البیئة یمكن َأْن یكون في بعض الحاالت حدث ضغط لعقل اإلنسان، ھذه 
. العقل یستمر بحمل ُشحنات زائدة ِمْن أشیاء جدیدة. األنواع من الضغوط واضطراب الذاكرة یمكن َأْن تْظھرا

زیادة على ھذا َیأتي الجدید وھو ُمتطلبات دراسة . ة خصوصًا َمع الالجئیناألمور الُمْھّمة في المرحلة األولی
ھذه . عندما یكون فیضان المعلومات كثیر تبدأ الذاكرة والّتركیز في اإلزعاج لكل إنسان. اإلنسان َلیس آلة. اللغة

 . الحاالت ِمْن االضطرار مشحونة بالعمل لألشخاص الذین یعملونھا

في العالج ُیسَتعمل  .ا صدمة اضطراب الضغط، سنحتاج للعالج الوقت والصبر منك أیضًاإذا تأكدت حالتك بأنھ
تحسُّن الحالة  .الھدف من العنایة َأْن ُتخّفض ُكّل األعراض المشار إلیھا. غالبًا و في نفس الوقت دواء ومحادثات

  .اْبتِدأ مع طبیُبك الخاص. عموما یمكن َأْن ُتالحظ ِبدرجات في تھدئ المزاج وتحسین التركیز والذاكرة
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