
  السي ِّئة؟ الذكريات من دماغك يتخلص كيف

 .والقلق الخوف مشاعر نسيان على تساعد دماغية دائرة على العثور

 سِتتكا بريت بقلم

 

 أن لك  تتكي  التك  االسكتناايي،  القكمر  تلك  الكمما  يمتلك  
 والرواي  العالي،  فاألصوات. ما متهمي وجوم حال ف  يحذراا

 إرسكال تسكتح  المفترسك،  الحيوااكات واقتكرا  المؤذيك، 
كي،  العصكبي، لخاليااكا مابِ هك، كهربايي، ابضات كة  الحسِ   ومحفِ 
 بعك  فك  تمفعاا والت  مماغاا  ف  بالخوف الشعور لمواير

 . الفرار أو القتال إلى الحاالت

 للحظك، إمراكك  فك  بارًعكا الكمما  ُيَعكم   األخكر،  الااحيك، علكى
ًما بمايات  ف  يبمو كان حم  أي خطر فيها ياته  الت   مهمِ 
 وتظك  أحياًاكا  يفشك  المحككم الاظكام هكذا ولككن .مروِ ًعكا أو

 اضكطرا »بكك اإلصاب، ف  الجذري  السب  أا  ُيعتقم ما مسبب،ً  أذهاااا  ف  عالق، المحبب، غير االرتباطات بع 
 علكى الكمما  قكمر  عكن مسكؤول، عصكبي، مايكر  تحميكم مكن جميكم بحك  تمككن وقكم(PTSD).  «الصكمم، بعكم مكا

 الصكمم،  بعكم مكا اضكطرا  عكال  مجكال فك  مكؤنر  تككون  أن لاتايجك  ويمككن السكيي،  الكذكريات مكن الكتخل 
 .األخر،  القلق واضطرابات

 إلكى أشكارت لسكابق،ا األبحكا  لككن .العصكبي، الااحيك، مكن معقكًما بكالخوف الشكعور يعتبكر المشكاعر  معظكم منك 
 وهك  المماغيك،  اللكوة  هك  األولكى .بكالخوف للشعور االستجاب، تاظيم ف  المما   من محممتين ماطقتين ضلوع
 رموم عكن ول،مسكؤ  وُتَعكم الصكمغ   الفك  ماخك  توجكم العميقك،  الكمما  أاسكج، مكن صكييرين قوسكين عكن عبكار 
 الموجكوم  الكمما  ماطقك، فهك  الناايك،  أمكا .بكالخوف الشكعور حكال فك  بشكم  اشكاطها يةمام كما االافعالي،  الفع 
 تهميكم خطكور  عكمم ينيتب أن بعم بالخوف  الشعور ااحسار ف  تسهم الجبهي،  قب  القشر  وُتمعى الجبه،  خلف
ق الجهم من اوع على تاطوي  المؤلم،  الذكريات إخمام على قمرتاا أن علي  المتعارف من كان وقم .معين  الماس 
 الوطاي، الصحي، المعاهم ف  هولمة وأامر  أجراه الذي الجميم  البح  اتايج لكن .الجبهي، قب  والقشر  اللوة  بين

 الشكعور مكن للكتخل   الكمما   مكن الماطقتكين هكاتين اشكا  بكين وتاسكيق اتصكال وجكوم ضكرور  تؤككم األمريكيك، 
 .بالخوف



 أن بقكمميها  خفيفك، لصكمم، بتعر ضكها سكابًقا رتكب ا صكوت إلكى وتككراًرا مكراًرا تسكتم  التك  التجكار   فيكران تكتعلم
 اسكتخمام خكالل مكن البكاحنون  وجكم وقكم .بكالخوف شكعورها عكن الاهايك، فك  وتتوقكف مؤٍذ  غير ذات  بحم   الصوت
 أن  -الضوء بواسط، الحيوان وبسلو  محمم   عصبي، بخاليا التحكم وه -  التحفيةي، الوراني، البصريات تقاي،

 بكالخوف الشكعور بكين السكلب  االرتبكا  تجكاوة مكن الفيكران يما  الجبهي،  قب  والقشر  اللوة  بين االتصال تعطي 
 كمكا .الكذاكر  «إخمكام» فشك  :العصكبي، البيولوجيكا علكم ربتعبيك عليك  ُيطَلكق مكا وهكو المكؤذي  غيكر الصوت وذل 
 علكى الباعنك، الكذكريات تخمكم العصكب   االتصكال هكذا تحفيكة خكالل فمكن صكحي   العكك  أن البكاحنون  وجكم

 .متةايم بشك  بالخوف الشعور

 يمكاك  الجبهيك، قب  والقشر  اللوة  بين التواص  مسار كان إذا ما متأكمين  غير الباحنون  كان قري   وقت حتى
 عكةل فكإن وهككذا األخكر،  الكمما  ماكاطق مكن العميكم مك  تتفاعك  البايتكين فككال بمفكرمه  الخكوف بإخمكام الكتحكم

  اذكه فاكشتكلاا  اكاًكمم تكحاتأوجعلكت الورانيك، البصكريات تقايك، لككن .كبيكًرا تحكمًيا يشك  السلو  على تأنيراتهما
  مهاعملا ،يحصلا ،ياطولا ،يكيرملأا ءارجإ مييقت  قيقم راسمل  صاوتلا نيب  تقطام  امملا  ف  فا تقولفريق

   ً،ممقم  لذب  روص رنكأ ،قم ،عيبطل  ابترلاا نيب  اشا ايلاخلا ،يبصعلا  ولسلاو. تفاعلهم

  ةملوه  ةوللا  رشقلاو  بق ،يهبجلا امهرابتعاب نيةكرم نييسيير  ف ،كبش تلااصتا  م قعم.  كفو ،كلاح  كطعتير، 
  روعشلا ابفوخل امك  ف  ارطضا ام معب  ،ممصلا نإف راسم لاصتلاا نيب نيتقطاملا وه يذلا  اكصيُإخمام
  لا ةكارملا مكحب اكهتاذ.  كضويو ةملوكه: «ميكظاتل ماكمخإ فوكخلا.. مكقتعأ  كاأ  نوكيكس نكم  كضفلأا لةكعبالخل  
  صاوتلا  و  حلاصمسار    لًامب نم ،لواحم  ماعإ ،سماه ةكارملا  اهسفا  يح نإ ،فيظو نيذه نيةكرملا نمضتتا 
  ميمعلا نم  وطخ لاصتلاا ،صاخلا  يمجب فياظو   امملا  تلاو امبر  معي اهمظعم  كشب ميج».إمار 

   باكشتلل  كف رياومكلا ،يبكصعلا ،بيجتكسملا روعكشلل فوخلاكب نيكب  راوكقلا  ركشبلاو نككمي نأ مهِكستُ جياكتالااظكًرا
   كف  كحبلا نكع ،كيومأ فمهتكست  كلت  رياومكلا ،فاكضلإاب ىكلإ  يلاكسأ ،كيجلاع  مكيمج تابارطكضلا قكلقلا.الجميكم 
  ةملوه نأ مامخإ فوخلا  حصلا ممتعي ىلع «،اورملا ،يبصعلا»  يأ  رمق  امملا ىلع  يكشت تلااصتاويعتقم
  نيب ايلاخلا  ،يبصعلا  تلاو رنأتت  كشب  يةج هابشأب  اقلا ،صاخلا   امملاب  هو تابكرملا  تلا مظاكتجميم 

  لا،يبصع. مقو نكمتت  ،يوملأا  تلا رييت ماظا هابشأ   اقلا نم ريفوت ،ليسو  يمعتل رياوملا  ،يبكصعلاالااقالت
  فيفختلا نم  مح قلقلا.وربما

   كمتحملا نأ ممختكستُ تاكياقت ةكيفحتلا   بكصعلا نكمو اهامكض ةكيفحتلا  كسيطاايملا ركبع  ،كمجمجلا ىكتحوومكن
   ،ينارولا  ف ريوطت تاجلاع قلقلا ،يميلقتلا. محأ ،لنمأ هذه  تاكجلاعلا وكه  لاكعلا    رعتلاكب  كيحالبصريات

   كيف  يركعت ىكضرملا ةفاكحل  كاومجي ابًبكسم  قيكضلل  ككشب ررككتم ركيغو  يماكيتعا كتحى فكقوتي نكع  كاوكيتم
  ىكلع قكلقلا. مكقو  جاكي ةكيفحتلا  جراكخلا  ريامكلل ،يبكصعلا ،بيجتكسملا روعكشلل  فوخلاكب  ارتكشلااب  كمباعنًكا

 راسكترجاع   ،ركذكل ،كملؤم  -وأ  ركعتلا رمتككرِ    ركملأ فكيخم-   كف  كمعلا اكعًم ىكلع فختفكي  اركعأالمتككرِ 



  ام معب ،ممصلا تابارطضاو قلقلا  ،رخلأا.اضطرا 

  ريشي  ةملوه لا فلتخي رملأا امع  محي امماع أطابتي لاصتلاا تارتالإاب  ف  لةام: « لًامبف نم ،لواحموكما
   لكسلا  كَّطعملا  كف  كطق فتاكهلا ل معاكسمل ىكلع ةكيةعت   راكشلإا  كيطعتو مكيمعلا نكم  وكطخ لاكصتلااإصالح
   نوكي نم  ضفلأا ءافتكلاا حلاصإب  خ لاصتلاا  َّطعملا».األخر، 


