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> الحياة يف املانيا

إدراك الصدمة الصدمة وطلب املساعدة
كل من اضطر إىل الفرار من بلده األم خوفاً عىل حياته قد تعرض ألشياء مروعة.
يف كثري من األحيان رأوا أشياء من القسوة ال تصدق .انها من الصعب أو حتى من
املستحيل الحديث عن مثل هذه األشياء – خاصة عندما تفقد األصدقاء أو األقارب
وفروا إىل بلد أجنبي ذي ثقافة أجنبية .لكن من املهم أن تتصالح مع تجربة الفرار
والتعرف عىل ما إذا كنت مصابًا بالصدمة وكيفية التعامل معها هذه الصدمات.
الصدمة هي إصابة حقيقية ،مثل كرس يف الساق أو جرح خطري .أنت فقط ال
تستطيع رؤية هذه اإلصابة ،حتى لو كان بسببه العنف .جسمنا يحاول التعامل مع
االصابة ولديه طرق ووسائل مختلفة للقيام بذالك .وهكذا تؤثر الصدمة يف كل جزء منا :جسمنا ،تفكرينا ،مشاعرنا
وحتى السلوك االجتامعي.

ميكن أن أكون يف الصدمة أو أعرف أحدهم مصاباً بها؟

بعد تجربة مؤملة ،ميكن أن تختلف الخصائص واألعراض وتكون متنوعة جدا ً .عدم
سيئ لدرجة
القدرة عىل الرتكيز هي إحدى الدالالت عىل ذالك .هذا ميكن أن يصبح ً
أنه ال يستطيع الفرد أن يكون قادرا ً عىل التعامل مع حياته اليومية .بعض الذين
يعانون من الصدمات ال يستطيع بإمكانهم إدراك األشياء بشكل صحيح أو الشعور
بالشلل أو حتى القلق الشديد .غالباً ما يتغري التصور الخاص لألمور ،وتشعر باألشياء
بشكل مختلف عام كان يف السابق .وتشمل األعراض األخرى التعب واضطرابات
النوم والكوابيس ونوبات الذعر أو فرط النشاط.
وغالباً ما يكون مصحوبًا بعدم الراحة الجسدية :ويعاين املصابون بالصدمة من التوت ّر الشديد ،والصداع ،وآالم يف
البطن أو الغثيان .ولكن يف حاالت كثرية ال يستطيع أي طبيب اكتشاف املرض .قد يكون هناك أيضا تغيريات يف
السلوك .الكبار ،عىل سبيل املثال ،قد يبدأ يف رشب الكحول أو أخذ املخدرات بكميات كبرية .قد يعاين األطفال من
متالزمة نقص االنتباه أو يرفضون التحدث .إشارة أخرى مهمة تشري إىل رغبة يف االنتحار .يف هذه الحالة ،ميكن أن
تأيت املساعدة فقط من العالج يف املستشفى.
ما تالحظه عن نفسك هو أنك ال تستمتع بالحياة بعد اآلن ،وتصبح تشك يف نفسك،
ورمبا تعتقد بأنك مجنون .إذا كانت يف هذه الحالة ،يجب عليك أن تدرك أنه كذالك
فليس أنت هو املجنون بل األمور التي حدثت معك .ونتيجة لهذه األعراض ،بعض
الناس ينسحبون ويصبحون أقل إتصاالً باألخرين حتى من األصدقاء أو العائلة.
إذا الحظت أنك أو أي شخص آخر يعاين من بعض هذه األعراض ،فيجب عليك
بالذهاب إىل شخصاً ما والتحدث معه حوال ما تشعر به للتأكد من ذالك .قد تظهر
أعراض الصدمة ألول مرة بعد عدة أسابيع أو أشهر .يحدث ذلك غالبًا عندما تهدأ.
عادة ما يخترب األشخاص الذين تعرضوا للصدمة إىل حدث معيش „مر به من قبل“ فجأة ودون سابق إنذار .وهذا
ال ميكن السيطرة عليها.
قد يحدث التكرار املفاجئ للتجربة الصادمة من خالل الروائح واأللوان والصور أو املشاعر املرتبطة بالحدث األليم
„الصادم“ – ما يطلق عيله باملشغالت ،يعيد الحياة من جديد من خالل ذكريات املايض .تشعر بأنك حقاً قد عدت
إىل الوضع الصادم وتكون استجابتك مرة أخرى هي الخوف والهلع „الذعر“.

©2017-2018 Deutschland-Begleiter.de
Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@deutschland-begleiter.de

Deutschland-Begleiter

هل ميكن أن يلتئم الشخص املصاب بالصدمة؟

إذا الحظت أي من أعراض الصدمة النفسية يف نفسك أو يف أشخاص آخرين ،فيجب
عليك أن تسعى دامئاً لطلب املساعدة من املختصني بهذا الشأن .وهذا ينطبق
بشكل خاص إذا كانت األعراض ال تزول ،حتى بعد مرور بعض الوقت .يتمتع
الجسم بقدرات كبرية عىل الشفاء الذايت ،وأصبح الكثري من الناس الذين تعرضوا
لصدمات النفسية يتمتعون بصحة جديدة مع مرور الوقت .يف كثري من الحاالت
تهدأ ردود الفعل أو شدتها واملشاكل نفسها يف األيام األوىل وأسابيع.
ومع ذالك إذا مل يكون هذا هو الحال أو أصبحت األعراض أكرث حدة ،فيجب استشارة الطبيب .ومن املهم أال
يحتاج أي شخص إىل الشعر بالخجل من أن الجسم قد تفاعل بشكل عنيف بهذا السوء .هذا ليس عالمة عىل
الضعف! ولكن ينبغي التأكيد بأنك تتحدث إىل شخص ما ميكنك أن تثق به.
بغض النظر عام حدث لشخص املصاب ،هي أو هو ال يُالم.
الصدمة رمبا لن تنيس التجربة أبدا ً وسيظل هناك ندوب ،ولكن ميكن اليوم عالج الصدمة أو اضطراب ما بعد
الصدمة بشكل صحيح .هناك كل سبب لتكون متفائال من الشفاء.

ما الذي يساعد؟

كام ذكر أعاله فإنه يساعد كخطوة أولية ،عىل أن تثق يف شخص ما .لكن الناس
الذين تعرضوا للصدمة ميكن أيضاً فعل يشء بأنفسهم .عىل سبيل املثال ،يساعد
عىل إبقاء مستويات التوتر منخفضة و مامرسة تقنيات مهدئة النفس .وحتى إذا
كان األمر صع ًبا ،فمن املنطقي تجنب الروائح و األلوان والصور أو املشاعر التي تثري
ذكريات الصدمة.
بدالً من ذلك ،ينبغي عىل الشخص الذي تعرض للصدمة القيام باألمور التي يستمتع
بها ويؤديها بشكل جيد .فهو بذالك يساعد عىل تطوير املهارات التي يستمتع بها،
مثالً يف املدرسة أو أثناء دورة التدريب املهني الخاص بك .ميكن أيضا أن يكون هناك عوامل أخرى يف التصدي
للصدمات ،مبا يف ذلك الزماالت والوقت الذي يقضيه يف الرشكة من األصدقاء واألقارب و اآلباء واألمهات والتوقعات
املستقبلية املتفائلة والروتينية – كل األشياء التي ميكنك التخطيط والتطلع إىل حياتك اليومية.
من الجيد أيضاً أن يكون هناك شخص يستمع إىل الشخص املصاب بالصدمة ويتحمله .هناك دليل عىل أن اإلميان
بالله ميكن أن يساعد يف التغلب عىل الصدمة النفسية .إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات ،الرجاء
االتصال بإحدى الكنائس يف منطقتك أو الشخص الذي نصحك مبتابعة „ “Deutschland-Begleiter.deرفيق-أملانيا.

الصدمة الثقافية والتفاعل مع اآلخرين

من املهم أن نأخذ عالمات الصدمة عىل محمل الجد  ،وأن نتحدث عنها ونطلب
املساعدة .لكن وجود واحد أو اثنني من األعراض املذكورة هنا ليست دامئاً عالمة
للصدمات .يف بعض األحيان ميكن أيضا أن يكون ما يسمى بالصدمة الثقافية  ،أي
ضغوط التعايش مع األجانب يف بلد أجنبي .ميكنك أيضا معرفة عىل Deutschland-
 Begleiter.deكيفية معرفة ما إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاين من الصدمة
الثقافية.
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