
هذا هو ِدماغك أثناء انهياره(*) 
إّن الدارات العصبية املسؤولة عن التحكم الذاتي الواعي 

سريعة التأثر حتى بالكرب الخفيف، وعندما تتوقف عن العمل 
تنطلق الدفقات العصبية البدئية دون ضبٍط، ويظهر الشلل الذهني. 

<.A أرنستني> - <.M .C مازور> <.R سينها> 
  
  

باختصار 
    التجـمد بـتأثـير الـكرْب، تجـربـة مـعروفـة لـكل مـنا فـي أوقـات مـعينة مـن حـياتـنا، وتـقبع 
جــذورهــا فــي فــقدان ضــبط «الــوظــائــف الــتنفيذيــة» الــتي تــسمح لــنا بــضبط انــفعاالتــنا. 
الـباحـات القشـريـة أمـام الـجبهية، الـتي تـعمل كـمراكـز لـألوامـر الـتنفيذيـة الـدمـاغـية، تـقوم 
فـي األحـوال الـسويـة بـإبـقاء انـفعاالتـنا تـحت الـسيطرة وذلـك عـن طـريق إرسـال إشـارات 
(إشـــعارات) signals لـــتخفيف الـــنشــاط فـــي أجهـــزة الـــدمـــاغ الـــبدئـــية. تـــحت تـــأثـــير 
الــــضغوط الــــيومــــية، قــــد تــــتوقــــف القشــــرة أمــــام الــــجبهية عــــن الــــعمل لــــتسمح لــــلوزة 
amygdala - مـــوضـــع لـــتنظيم الـــنشاط االنـــفعالـــي - بـــتولـــي األمـــر فيحـــدث الشـــلل 
الـــذهـــني والـــفزع. يســـبر الـــباحـــثون املـــزيـــد مـــن فـــيزيـــولـــوجـــيا الـــكرْب الـــحاد آخـــذيـــن 
بـالحسـبان الـتدخّــالت السـلوكـية والـدوائـية ملـساعـدتـنا عـلى االحـتفاظ بـاتـزانـنا الـعقلي 

في مواجهة املواقف الصعبة. 
  

  
يتألف اختبار القبول بكلية الطب من سيل من مئات األسئلة ويمتد إلى خمس ساعات 

متواصلة، وغالبا ما يُدِخل املتقِدَم له في حالة من االرتباك والقلق، حتى مع أعلى درجات 
االستعداد. وسيتسبب هذا الضغط القاسي لبعض من سيصير طبيبا من هؤالء بتباطؤ قدراتهم 

على املحاكمة العقلية وربما توقفها التام. والتجربة املعروفة بأسماء مختلفة - كاإلحساس 
باالختناق أو التجمد العقلي أو التوترات العصبية أو القلق الشديد أو االنطواء أو عدم القدرة 
على التذكر أو غيرها من التعابير الوصفية التي قد تصل إلى دستة - مألوفة جدا فعليا ألي 

شخص تعثر في الكالم أو اصطدم بعدم القدرة على الكتابة أو تعرض لتجربة الدخول في 
اختبار طويل.  

  
ولعقود من الزمن، ظن العلماء أنهم فهموا ما يحدث في الدماغ خالل االختبار أو املواجهة في 
 stress ساحة املعركة. ولكن خطا مختلفا من األبحاث ظهر مؤخرا ووضع فيزيولوجيا الكرب

في منظور جديد تماما. فاالستجابة للكرب ليست مجرد تفاعل بدائي يؤثر في أجزاء من الدماغ 
مشتركة بني مجموعة كبيرة من األنواع تتدرج من السمادلsalamanders حتى البشر. 

وحقيقة األمر أن الكرْب يستطيع أن يصيب بالعجز قدراتنا العقلية األكثر تقدما، وهي املناطق 
األكثر تطورا في الرئيسيات.  

  
لقد أوضحت الكتب املدرسية األقدم أّن الوطاء hypothalamus، وهو بنية قديمة تطوريا 
تستقر في قاعدة الدماغ، يستجيب للكرب من خالل تحريض إفراز موجة من الهرمونات من 



الغدتني النخامية والكظرية تعمل على تسريع ضربات القلب ورفع ضغط الدم وإنقاص الشهية. 
أما اآلن فقد أظهرت األبحاث دورا غير متوقع للقشرة املخية أمام الجبهية(1)، وهي الباحة التي 

تقع خلف الجبهة مباشرة وتعد بمثابة مركز الضبط الذي يتواسط أعلى قدراتنا املعرفية - 
ومنها التركيز والتخطيط واتخاذ القرار والتأمل والحكم والقدرة على استعادة الذكريات. 

والقشرة أمام الجبهية هي أكثر أجزاء الدماغ حداثة تطوريا، وهي قد تكون حساسة بدقة بالغة 
حتى لحاالت القلق والتوتر املؤقتة اليومية. 

  
وعندمــــا تكـــون األحـــوال جيـــدة تعمـــل القشــرة أمـــام الجبهيـــة كمـركـــز ضبـــط يُبقـــي 

انفعـــاالتنا ونبضــاتـنـــا األســــاســـيـــة تحـــت الســـيــطـــرة. وتـثـبـــت األبحـــــاث الحديثة أّن 
التعــــرض للكـــرب الحــــاد غيــــر املضبــــوط يـــــؤدي إلى بدء سلسلة من األحداث الكيميائية 

(2) التي تضعف تأثير القشرة أمام الجبهية وتقوي غلبة أجزاء الدماغ األقدم تطوريا. يقوم 
الكرْب في الجوهر بنقل الضبط الرفيع املستوى للتفكير واالنفعال من القشرة أمام الجبهية إلى 

منطقة الوطاء وغيرها من مناطق الدماغ األقدم تطوريا. وعندما تكون السيطرة ملثل هذه املناطق 
قد نجد أنفسنا منهكني في مواجهة قلق معطِّل أو في حالة خضوع الندفاعات نتدبر أمرها 
عادة من خالل ضبطها: كاالنغماس في اإلفراط في الطعام أو الشراب أو املخدرات أو قضاء 

الوقت في أحد املخازن املتخصصة. وبكل بساطة نكون قد فقدنا ضبط اندفاعاتنا. 

  
  

لقد لفت انتباه الباحثني الفهم املتزايد ملا يسببه الكرْب الحاد acute stress من إعاقة لوظيفة 
الباحات التنفيذية العليا من الدماغ البشري، فَُهْم اآلن ال يحاولون فهم ما يحدث في رأسك 

عندما يتجمد عقلك فقط، بل أيضا تطوير تدخالت سلوكية ودوائية تساعدك على الحفاظ على 
رصانتك(3).  

  
احذر التوتر العصبي(**) 

  
ملاذا يُضيع املرء رصانته أو رباطة جأشه؟ لقد حيرت هذه العبارة العلماء لعقود. فبعد الحرب 

لم،  العاملية الثانية قام الباحثون بتحليل كيفية ارتكاب طيارين ذوي مهارة عالية وقت السِّ
أخطاء بسيطة لكنها قاتلة خالل مناورات طائراتهم وسط معركة حربية. وبقي ما يحدث فعال 
خلف عظم الجبهة من جمجمة البشر مبهما حتى ظهرت تقنيات التصوير العصبي الحديثة. 
وقد أعطى نشاط مفرط بالقشرة أمام الجبهية في إحدى تفريسات scanner الدماغ مفتاحا 

ملعرفة مدى سهولة تأثر مراكز ضبط الدماغ. 



إّن القشرة أمام الجبهية حساسة جدا للكرْب، ويعود هذا إلى وضعها الخاص ضمن التسلسل 
الهرمي لبنى الدماغ؛ وهي أكثر مناطق الدماغ تطورا، وأكبرها حجما نسبيا في اإلنسان عنه 

في الرئيسيات األخرى وتمثل نحو ثلث قشرة املخ في اإلنسان. وهي تنضج بصورة أبطأ كثيرا 
من أي من أجزاء الدماغ األخرى وتصل إلى النضج الكامل فقط بعد مضي سنوات املراهقة. 

وتسكُن في الناحيِة أمام الجبهية الدارةُ العصبيُة املسؤولُة عن التفكير التجريدي وتسمح لنا 
بالتركيز ومتابعة املهام بينما تقوم بتخزين املعلومات على اللوح الذهني املؤقت للذاكرة 

العاملة. وتشتغل باحة تخزين الذاكرة املؤقتة هذه بأن تسمح لنا بحفظ معلومات مثل مجموع 
األرقام الذي نحتاج إلى نقله إلى العمود التالي عند القيام بعملية الجمع. وكوحدة ضبط 

ذهني، فإن الناحية أمام الجبهية تثبط أيضا األفكار واألفعال غير املالئمة. 
  

يقوم املركز العصبي التنفيذي بوظيفته من خالل شبكة داخلية واسعة من االرتباطات فيما بني 
 pyramidal املثلثة الشكل والتي تدعى الخاليا الهرمية neurons (النورونات) العصبونات

cells. كما ترسل هذه العصبونات ارتباطات إلى نواح أبعد في الدماغ تضبط انفعاالتنا 
ورغباتنا وعاداتنا. وعندما تكون غير معرضة للكرب، تؤدي الدارات العصبية في هذه الشبكة 

عملها بنشاط وتناغم. فالذاكرة العاملة تذكرنا مثال أن هناك اختبارا في األسبوع املقبل، وترسل 
دارة أخرى برسالة إلى نواحي الدماغ األدنى مشيرة إلى أنه ربما من األفضل التخلي عن فكرة 
كأس ثانية من املشروبات. وفي الوقت ذاته هناك رسالة أخرى إلى اللوزة amygdala - وهي 
بنية دماغية عميقة تضبط انفعاالت الخوف وتقّدم تطمينا بأن الكتلة الضخمة التي تقترب على 

املمر ليست على وشك أن تصدم وجهك. 
  

والحفاظ على هذه الشبكة نشطة ومتوهجة كما ينبغي قد يكون عملية هشة - وعندما يداهمنا 
الكرْب فإنه حتى التغيرات البسيطة في البيئة الكيميائية العصبية يمكن أن تضعف فى الحال 

ارتباطات الشبكة. وفي مواجهة الكرْب، يفيض دماغنا باملواد الكيميائية املستثيرة، 
كالنورإيبينفرين والدوبامني، التي تطلقها عصبونات في جذع الدماغ ترسل استطاالتها إلى 

أنحاء الدماغ جميعها. وارتفاع مستوى هذه املركبات الكيميائية اإلشعارية في القشرة أمام 
الجبهية يوقف نشاط العصبونات، ويجري ذلك، ولو جزئيا، من خالل اإلضعاف املؤقت لنقاط 

ارتباط العصبونات، أو املشابك synapses، فيتناقص نشاط الشبكة وكذلك القدرة على تنظيم 
السلوك. وتسوء هذه اآلثار فقط عندما تبدأ الغدد الكظرية قرب الكليتني، وبأوامر من الوطاء، 
بضخ هرمون الكرْب املسمى بالكورتيزول(4) إلى الدم مرسلة إياه إلى الدماغ. وعندها يعتمد 

الضبط الذاتي على موازنة دقيقة. 
  

«احتفاظ اإلنسان بهدوئه» تعبير يمثّل بدقة العمليات البيولوجية املستبطنة، فاآللة العصبية 
للقشرة أمام الجبهية - وقدرتها على ضبط الذاكرة العاملة لتبقى مرّكزة على املهمة الحالية – 

قد تمنع شالل النواقل العصبية املتولد عميقا في الدماغ من استثارة موجة مسعورة من 
االنفعال. 

  
لقد بدأت أبحاثنا املوضحة ملدى سهولة إيقاف نشاط القشرة أمام الجبهية منذ نحو عشرين 

 P.> عاما. وكانت الدراسات التي أجرتها واحدة منا <أرنستني> على الحيوانات، مع الراحلة
گولدمان-راكيك> [من جامعة Yale] من بني الدراسات األولى التي أوضحت كيف تستطيع 



التغيرات الكيميائية العصبية خالل الكرب إيقاف وظيفة القشرة أمام الجبهية سريعا. وقد أظهر 
هذا العمل انقطاع االتصال بني عصبونات القشرة أمام الجبهية وتوقفها عن إطالق اإلشارات 

بعد تعرضها لفيض من النواقل العصبية أو هرمونات الكرْب. 
  

وفي املقابل، فإن الباحات العميقة داخل الدماغ تسيطر أكثر على سلوكنا. ويصل الدوبامني 
 basal إلى سلسلة من البنى العميقة في الدماغ تدعى مجتمعة باسم العقد القاعدية

ganglia، وتقوم بتنظيم الشغف واالستجابات االنفعالية والحركية املعتادة. وال تبقى العقد 
القاعدية مسيطرة عند ركوبنا دراجة دون الوقوع من فوقها فحسب بل أيضا عند انجرافنا ألي 

من العادات اإلدمانية، كتلك التي تجعلنا نتوق إلى ما ُحرمنا منه كالبوظة. 
  

 دماغك تحت الكرب 
كيف نخسره(***) 

  
املنطقة الواقعة خلف جبهتك مباشرة هي مركز الضبط التنفيذي في الدماغ، 

وتسمى القشرة أمام الجبهية، وهي املسؤولة عن قدرتنا على تثبيط النبضات 
غير املالئمة. غير أّن حاالت الكرب الحاد اليومية املعتادة قادرة على تقويض هذا 

اإلحساس األساسي بالضبط الذاتي, ما يسمح بسيطرة االنفعال واالندفاع.  
  

بــدون كــرْب: تتحــرك اإلشــارات الــصادرة عــن القشــرة أمــام الــجبهية عــميقا فــي 
الـدمـاغ لـتنظيم عـاداتـنا (الـجسم املخـطط)، وشـهواتـنا األسـاسـية كـالـجوع والـجنس 
والـعدوانـية (الـوطـاء)، واسـتجابـاتـنا االنـفعالـية كـالـخوف (الـلوزة). كـما تـنظم القشـرة 
أمـام الـجبهية االسـتجابـات لـلكرْب مـن جـذع الـدمـاغ بـما فـي ذلـك نـشاط الـعصبونـات 
الــتي تــصنع الــنورإيــبينفريــن والــدوبــامــني. ويــقوم االرتــفاع املــتوســط فــي مســتوى 
هـذيـن الـناقـلني الـعصبيني بجـذب املسـتقبالت الـتي تـقوي االرتـباطـات بـالقشـرة أمـام 

الجبهية (بدرجات). 

  



  
تــحت وطــأة الــكرب : تــصدر الــلوزة أوامــرهــا بــإنــتاج مــفرط مــن الــنورإيــبينفريــن 
والـدوبـامـني فـي حـاالت الـكرب، وهـذا بـدوره يـوقـف وظـيفة القشـرة أمـام الـجبهية لـكنه 
يــــــقوّي الــــــنشاط فــــــي الــــــجسم املخــــــطط والــــــلوزة. إن املســــــتويــــــات الــــــعالــــــية مــــــن 
الــنورإيــبينفريــن والــدوبــامــني فــي القشــرة أمــام الــجبهية تــشغل مســتقبالت تــفتح 
قـنوات تـقوم بـفصل االرتـباطـات بـني الـعصبونـات أمـام الـجبهية مـما يـضعف تـأثـير 

هذه الناحية الضابط لالنفعاالت والنبضات (بدرجات).  
  

  
  

  
وفـي عـام 2001، وجـد <.B روزنـدال> [مـن جـامـعة Groningen بـهولـندا اآلن] و<.J مـاكـوف> 
[مـن جـامـعة كـالـيفورنـيا] وزمـالؤهـما تـغيرات مـشابـهة فـي الـلوزة(5)، وهـي نـاحـية دمـاغـية أخـرى 
قـــديـــمة تـــطوريـــا. فـــبوجـــود الـــنورإيـــبينفريـــن(6) والـــكورتـــيزول تـــوقـــظ الـــلوزة ســـائـــر أجـــزاء الـــجهاز 

العصبي لالستعداد للخطر وتقوّي أيضا الذكريات املتعلقة بالخوف واالنفعاالت األخرى. 

  
امـتّد هـذا الـبحث اآلن إلـى اإلنـسان. وبـدأت هـذه الـدراسـات تظهِـر أّن بـعض األشـخاص يَـبْدون أكـثر 
تـأثـرا مـن غـيرهـم إمـا بسـبب املـكوّن الـجيني(7) أو بسـبب الـتعرض الـسابق لـلكرب. وبـعد أن يـوقـف 
الـنورإيـبينفريـن والـدوبـامـني الـدارات الـعصبية فـي الـناحـية أمـام الـجبهية املـطلوبـة مـن أجـل املـعرفـة 
الـعليا، تـقوم اإلنـزيـمات عـادة بـتكسير الـنواقـل الـعصبية مـما يـكفل عـدم اسـتمرار اإليـقاف. وبهـذه 
الــطريــقة يــمكننا الــعودة إلــى خــط األســاس عــندمــا يــبطل الــكرْب. وتســتطيع بــعض أشــكال جــني مــا 
إضـعاف عـمل هـذه اإلنـزيـمات مـما يـجعل هؤالء األشـخاص أكـثر تـأثـرا بـالـكرْب، وفـي بـعض األحـيان 
يـعانـون مـرضـا عـقليا. وبـاملـثل فـقد تـزيـد بـعض الـعوامـل الـبيئية مـن هـذا االسـتعداد لـلتأثـر؛ فـالـتسمم 

بالرصاص مثال يمكن أن يحاكي مظاهر االستجابة للكرب والتضاؤل املعرفي. 



«احتفاظ املرء برباطة جأشه» 
تعبير يعكس بدقة فيزيولوجيا الدماغ املستبطنة. 

  
  

وال يـزال بـحث آخـر يـركّــز عـلى مـا يحـدث عـندمـا يـدوم الـهجوم عـلى القشـرة أمـام الـجبهية إلـى أيـام 
أو أســــابــــيع. ويــــبدو أّن الــــتعرض املــــزمــــن لــــلكرب يــــوسّــــــع الشــــبكة املــــعقدة مــــن االرتــــباطــــات بــــني 
الــعصبونــات فــي مــراكــز الــجسم االنــفعالــية الــدنــيا، فــي حــني أن املــساحــات املنخــرطــة بــالــتفكير 
املـــنطقي املســـتدام واملـــرن - أي شـــيء بـــدءا مـــن فـــلسفة <إيـــمانـــويـــل كـــانـــت> حـــتى ريـــاضـــيات 
الـتفاضـل والـتكامـل - تـبدأ بـالـذبـول. وفـي هـذه الـحاالت، تتضخـم الـتغصنات dendrites املـتفرعـة 
املــتلقية لــإلشــارات فــي الــلوزة األولــية فــي حــني تــنكمش مــثيالتــها فــي القشــرة أمــام الــجبهية. وقــد 
أوضـــح <.J مـــوريـــسون> [مـــن كـــلية طـــب جـــبل ســـيناء بـــنيويـــورك] وزمـــالؤه أّن الـــتغصنات أمـــام 
الـجبهية تسـتطيع أن تـعاود الـنمو عـند اخـتفاء الـكرْب، ولـكن هـذه الـقدرة االرتـداديـة قـد تـتالشـى إذا 
كـان الـكرْب وخـيما عـلى وجـه الـخصوص. وقـد وجـدت واحـدة مـنا <سـينها> بـيّنة عـلى هـذا عـند 

البشر حيث ارتبط انكماش املادة الرمادية في املنطقة أمام الجبهية بقصة التعرض للكرب. 
  

إن هــذه الســلسلة مــن الــتغيرات الجــزيــئية تــجعلنا أكــثر اســتعدادا لــلتأثــر بــأي كــرب الحق، وتــسهم 
غـالـبا فـي االكـتئاب واإلدمـان واضـطرابـات القلق بـما فـي ذلـك الـكرب الـتالـي لـلصدمـة(8). ويـبدو أن 
الــــجنس أحــــد الــــعوامــــل املحــــددة لــــكيفية تــــعامــــلنا مــــع الــــكرْب. فــــفي اإلنــــاث قــــد يضخّــــم هــــرمــــون 
اإلســـتروجـــني الـــحساســـية. وعـــلى ســـبيل املـــثال، وكـــما أظهـــرت واحـــدة مـــنا <مـــازور> وزمـــالؤهـــا، 
يــشكل ضــغط الــحياة خــطرا أكــبر لــإلصــابــة بــاالكــتئاب عــند الــنساء مــقارنــة بــالــرجــال، ومــن املــرجــح 
أيـضا أنـه يحـد مـن عـملية اإلقـالع عـن بـعض السـلوكـيات اإلدمـانـية كـالـتدخـني عـند الـنساء مـقارنـة 
بـالـرجـال. أمـا عـند الـرجـال، فـالـكرْب قـد يؤدي دورا بـارزا فـي مـفاقـمة الـشهوات واسـتثارة سـلوكـيات 

اعتيادية تتواسطها الغدد القاعدية. 
  

وكـيفية تـأثـير الـكرْب فـي مـوضـع الـضبط الـذاتـي أمـام الـجبهية فـي الـدمـاغ تـبقى بـحاجـة إلـى املـزيـد 
مـن الـبحث. ويـقوم بـعض الـباحـثني بـدراسـة كـيفية تـأثـير بـعض املـواد الـكيميائـية الـعصبية األخـرى 
فــي القشــرة أمــام الــجبهية. فــقد قــاد <.W .T روبــينز> و<.A روبــرتــس> [مــن جــامــعة كــمبريــدج] 
فــريق بــحث فــي مــحاولــة ملــعرفــة مــا إذا كــان الــسيروتــونــني، الــذي يؤدي دورا رئــيسا فــي االكــتئاب، 

باستطاعته تعديل الكرْب والقلق من خالل أفعاله على القشرة أمام الجبهية. 



  
وتــظل هــذه األبــحاث صــعبة ألن املــعايــير األخــالقــية الحــديــثة لــلتجارب عــلى البشــر تســتلزم عــدم 
تـعرض األشـخاص لـلحاالت الـقصوى مـن الـكرب الـنفسي، وبـالـفعل يـتم إبـالغ املـشاركـني فـي الـبحث 
بــأنــهم يســتطيعون االنــسحاب فــي أي وقــت مــما يــعطيهم ســيطرة عــلى وضــعية الــبحث بــطريــقة ال 
تــحاكــي الــحالــة الــحقيقية الــواقــعية لــلتعرض لــلكرب. وقــد نــجحت مــختبرات مــتعددة فــي مــحاكــاة 
تــأثــيرات الــكرْب غــير املــضبوط عــن طــريق مــشاهــدة املــشاركــني فــي الــبحث ألفــالم مــزعــجة أو - كــما 

فعل فريق <سينها> - التخيّل املختصر لتجاربهم الشخصية املكربة للولوج إلى تفاعالتهم. 
والسؤال الــذي ال يــزال يــحير الــباحــثني هــو ملــاذا يــبني الــدمــاغ آلــيات داخــلية مــدمــجة إلضــعاف 
وظــائــفه املــعرفــية الــعليا. مــا زلــنا ال نــعرف بــصورة مؤكــدة، ولــكن اســتثارة هــذه الــتفاعــالت الــبدئــية 
ربــما تــكون قــد أســهمت فــي إنــقاذ حــياة أشــخاص عــندمــا كــان هــناك حــيوان مــفترس يــترصــدهــم 
مـختبئا بـني الـشجيرات. فـإذا رأيـنا فـجأة نـمرا وعـيناه تـلمعان وسـط الـغابـة فـسيكون تجـمدنـا فـي 

مكاننا كي ال يرانا أفضل كثيرا لنا من أن نتذكر كلمات قصيدة <وليام بليك>.  
  

وفـي غـياب شـبكات دمـاغـنا الـعليا الـبطيئة املـتأنـية، تسـتطيع سـبل الـدمـاغ الـبدائـية أن تـوقـفنا قـبيل 
الـهاويـة أو تـعّدنـا للهـروب. وقـد تؤدي هـذه اآللـيات وظـيفة مـشابـهة عـند مـواجـهة خـطر مـا فـي عـاملـنا 
الحــديــث - لــنقل عــندمــا يــقطعنا ســائق مــتهور بــسيارتــه فــيلزمــنا ضــرب الــفرامــل بــقوة. فــإذا بــقينا 
عــلى هــذه الــحال، ومــع ضــعف وظــيفة الــناحــية أمــام الــجبهية، فــسنواجــه عــائــقا مــدمــرا فــي حــاالت 
يـتعني عـلينا فـيها املـشاركـة فـي اتـخاذ قـرار صـعب بـخصوص حـالـة طـبية خـطيرة لـشخص نـحبه أو 

في تنظيم مشروع مهم في وقت قصير. 
  

تََماسْك(****) 
  

إن االسـتجابـة املـنطقية لـفهمنا املـتزايـد النـفعاالت الـغضب هـي فـي اسـتنباط اسـتراتـيجيات تـحفظ 
مـركـز الـضبط الـعصبي سـليما. ويـأمـل الـعلماء بـأن فـهم الـتغيرات الجـزيـئية املسـببة لـتحول الـدمـاغ 
مـــن الـــحالـــة «الـــعاكـــسة» reflective إلـــى الـــحالـــة «املـــنعكسية» reflexive، ســـوف يؤدي إلـــى 
الـتوصـل إلـى عـالجـات أفـضل لـالضـطرابـات الـكْربـية. ويؤكـد بـعض الـفهم العميق مـا نـعرفـه بـالـفعل. 
فـــعمليات الـــتدريـــب عـــلى مـــواجـــهة الـــحاالت الـــطارئـــة أو الخـــدمـــة الـــعسكريـــة تـــدور جـــميعها حـــول 
تــدريــب الــعقد الــقاعــديــة وبــنى الــدمــاغ األخــرى عــلى تــعلم ردود األفــعال األوتــومــاتــيكية املــطلوبــة 
لــلبقيا. وتــوحــي األبــحاث عــلى الــحيوانــات أن إحــساس الــضبط الــنفسي الــذي يــصبح الــطبيعة 
الــثانــية لــلجندي أو فــني الــطوارئ الــطبي، يــبقى الــعامــل الــذي يحــدد مــا إذا كــنا ســنتهاوى خــالل 
الـــكرْب. فـــمخاطـــبة جـــمهور مـــن الـــناس تـــبهج الـــذيـــن يـــشعرون بـــالـــثقة فـــي الـــنفس فـــي مـــواجـــهة 

الجمهور، ولكنها تسبب الذعر آلخرين وتصبح عقولهم «بيضاء». 
  

لـــقد جـــرى تطبيق مـــا يـــماثـــل الـــتدريـــب الـــروتـــيني لـــلرقـــيب فـــي الـــجيش فـــي أبـــحاث أجـــريـــت عـــلى 
الــحيوانــات، فــأظهــر ذلــك أن صــغار هــذه الــحيوانــات تــنمو مــع قــدرة أكــبر عــلى مــواجــهة الــكرْب إذا 
تـــعرضـــت مـــبكرا لـــعدة تـــجارب نـــاجـــحة فـــي مـــواجـــهة الـــكرب الـــخفيف. وبـــاملـــثل، تـــشير الـــدراســـات 
البشـريـة إلـى أن الـنجاح فـي تـدبـير التحـديـات قـد يـقوي املـرونـة. وعـلى الـعكس، إذا تـعثر األطـفال 
خــــالل هــــذه الــــتجارب فــــقد يــــصبحون عــــندمــــا يــــكبرون أكــــثر حــــساســــية ومــــثقلني بــــوطــــأة الــــكرْب 

واالكتئاب.  



  
قــد تــبدأ مــفاتــيح املــعالــجات الجــديــدة بــالــظهور بــبطء مــن املــختبرات، فــدواء الــبرازوســني(9)، وهــو 
مــعالــجة عــامــة لــعالج ارتــفاع ضــغط الــدم والــذي يــحصر بــعض األفــعال الــضارة لــلنورإيــبينفريــن، 
جـــرى اخـــتباره عـــلى قـــدمـــاء املـــحاربـــني واملـــدنـــيني املـــصابـــني بـــاضـــطراب الـــكرْب الـــتالـــي لـــلصدمـــة 
(لـلرض). ويـبدو أن الـبرازوسـني يـخفف الـرغـبة فـي تـناول الـكحول ومـعدل اسـتهالكـه. وقـد وجـدت 
دراسـة حـديـثة جـدا قـامـت بـها <.Sh  مـاكـي> [مـن جـامـعة Yale] وزمـالؤهـا أن هـناك دواء عـامـا 
آخـر لـعالج ارتـفاع ضـغط الـدم، واسـمه گـوانـفاسـني(10)، يـمكنه تـثبيط بـعض تـفاعـالت الـكرْب وتـقويـة 
الشــبكات الــعصبية القشــريــة أمــام الــجبهية، فــيساعــد بــعض األشــخاص عــلى مــقاومــة الــرغــبة فــي 
الــتدخــني أثــناء الــتعرض لــلكرب. (وقــد أعــطت شــركــة شــير لــألدويــة كُـــال مــن <أرنســتني> وجــامــعة 
Yale الحق فـــي اســـتخدام نـــوع مـــن الـــگوانـــفاســـني املـــمتد املـــفعول فـــي عـــالج اضـــطراب ضـــعف 
االنـتباه مـع فـرط الـنشاط عـند األطـفال واملـراهـقني، ولـكن لـم يـتم الـحصول عـلى هـذا الحق السـتخدام 
الـگوانـفاسـني السـريـع املـفعول املسـتخدم فـي عـالج الـبالـغني فـي هـذا الـبحث.) فـضال عـن ذلـك، فـقد 
أظهــرت عــدة مــختبرات أن اســتراتــيجيات ســلوكــية كــاالســترخــاء والــتنفس بعمق والــتأمــل يــمكن أن 

تخفف االستجابة االنفعالية للكرب.  
  

ومـاذا عـن حـّس الـضبط(11)؟ ربـما عـن طـريق تـعّلم كـيف يسـتجيب الـدمـاغ لـلكرْب، يـمكنك الخـروج 
بـإدراك مـحّسن لـحسِّ الـضبط. وهـكذا، ربـما فـي املـرة الـقادمـة مـع دخـولـك اخـتبار مـا أو إلـقاء كـلمة 
أمـام الجـمهور ويخـلو عـقلك «مـن األفـكار» يـمكنك أن تـقول لـنفسك: «إنـها مجـرد مـحاولـة مـن عـقلي 
لــيبقيني فــي أمــان.» وقــد ال تــأتــي هــذه الجــملة بــاإلجــابــة أو الــكلمة الــصائــبة إلــى ذهــنك ولــكنها 

سترسم ابتسامة مريحة على وجهك. 
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