كيف يتخلص دماغك من الذكريات السيِّئة؟
العثور على دائرة دماغية تساعد على نسيان مشاعر الخوف والقلق.
بقلم بريت ِ
ستتكا

يمتلك

الكمما تلك

القكمر االسكتناايي ،التك

تتكي لك أن

يحذراا ف حال وجوم تهميم ما .فاألصوات العالي ،والرواي

المؤذيك ،واقتك ار الحيوااكات المفترسك ،تسكتح إرسكال
مابهك ،لخاليااكا العصكبيِ ،
ِ
ابضات كهرباييِ ،
ومحفكة
الحسكي،
لمواير الشعور بالخوف ف مماغاا والت تمفعاا فك بعك
الحاالت إلى القتال أو الفرار.
علكى الااحيك ،األخكرُ ،ي َعكم الكمما بارًعكا فك إم اركك
الت ياته فيها خطر أي حم كان يبمو ف بمايات

للحظك،
ِ
مهمًما
وتظك

أو ِ
أحيااكا
مرو ًعكا .ولككن هكذا الاظكام المحككم يفشك
ً
بع االرتباطات غير المحبب ،عالق ،ف أذهاااا مسبب ً ،ما ُيعتقم أا السب الجذري ف اإلصاب ،ب ك«اضكط ار
مكا بعكم الصكمم .(PTSD) »،وقكم تمككن بحك جميكم مكن تحميكم مايكر عصكبي ،مسكؤول ،عكن قكمر الكمما علكى

الكتخل

مكن الكذكريات السكيي ،ويمككن لاتايجك أن تككون مكؤنر فك مجكال عكال اضكط ار

واضطرابات القلق األخر.،

مكا بعكم الصكمم،

السكابق ،أشكارت إلكى

منك معظكم المشكاعر يعتبكر الشكعور بكالخوف معق ًكما مكن الااحيك ،العصكبي .،لككن األبحكا
ضلوع ماطقتين محممتين من المما ف تاظيم االستجاب ،للشعور بكالخوف .األولكى هك اللكوة المماغيك ،وهك

عبكار عكن قوسكين صكييرين مكن أاسكج ،الكمما العميقك ،توجكم ماخك الفك الصكمغ وتُ َعكم مسكؤول ،عكن رموم
الفع االافعالي ،كما يةمام اشكاطها بشكم فك حكال الشكعور بكالخوف .أمكا الناايك ،فهك ماطقك ،الكمما الموجكوم
خلف الجبه ،وتُمعى القشر قب الجبهي ،تسهم ف ااحسار الشعور بالخوف بعم أن يتبين عكمم خطكور تهميكم
معين .وقم كان من المتعارف علي أن قمرتاا على إخمام الذكريات المؤلم ،تاطوي على اوع من الجهم الماسق
بين اللوة والقشر قب الجبهي .،لكن اتايج البح

الجميم الذي أجراه أامرو هولمة ف المعاهم الصحي ،الوطاي،

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

للكتخل

مكن الشكعور

ار إلكى صكوت ارتكب سكابًقا بتعرضكها لصكمم ،خفيفك ،بقكمميها أن
ار وتككرًا
تكتعلم فيكران التجكار التك تسكتم مكرًا
الصوت بحم ذات غير ٍ
مؤذ وتتوقكف فك الاهايك ،عكن شكعورها بكالخوف .وقكم وجكم البكاحنون مكن خكالل اسكتخمام
تقاي ،البصريات الوراني ،التحفيةي - ،وه التحكم بخاليا عصبي ،محمم وبسلو الحيوان بواسط ،الضوء  -أن

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

الشعور بالخوف بشك متةايم.
حتى وقت قري

كان الباحنون غير متأكمين ما إذا كان مسار التواص بين اللوة والقشر قب الجبهيك ،يمكاك

الكتحكم بإخمكام الخكوف بمفكرمه فككال البايتكين تتفاعك مك العميكم مكن ماكاطق الكمما األخكر ،وهككذا فكإن عكةل
ممكاكا  وأتاحكت
كر .لككن تقايك ،البصكريات الورانيك ،جعلكت هكذا االكتشكاف
كميا كبي ًا
ً
تأنيراتهما على السلو يشك تح ً
بين ماطقت  المما  ف  اف  
وقت
لمسار التواص  

تقييم مقيق 
الوطاي ،األمريكي ،إجراء 


الصحي،

المعاهم
لفريق
العصبي ،والسلو .


الخاليا
بين اشا 
لطبيع ،االرتبا  

أكنر 
مق،
تفاعلهم  مقمم ً ،بذل  صور 

اتصاالت معقم  .وفك  حالك ،تعطك 


شبك،
الجبهي ،باعتبارهما مركةين رييسيين ف 

هولمة اللوة والقشر قب 

ير،

الذي ُيصكا 
هو 
الماطقتين 

االتصال 
بين


مسار
بعم الصمم  ،
فإن
ما 
كما ف  اضط ار  
لخوف 

الشعور با


إخمام
ال المراكة بحكم ذاتهكا .ويوضك  هكولمة« :لتاظكيم إخمكام الخكوف.. أعتقكم أاك  سكيكون مكن األفضك  عكةل
بالخل  


تتضمن
هذين المركةين


وظيف،
هامس ،المراكة افسها  حي  
إن

محاول ،إعام 

بمال 
من
مسار التواص  واصالح ً 

جيم .»
معظمها بشك  

وظايف المما  والت  ربما يعم 

الخاص ،بجمي 


االتصال
من خطو 
العميم 

إمار

أن تُسك ِهم الاتكايج
كر للتشكاب  فك  الكمواير العصكبي ،المسكتجيب ،للشكعور بكالخوف بكين القكوار  والبشكر  يمككن 
اظ ًا
الجميكم  فك  البحك  عكن أمويك ،تسكتهمف تلك  الكمواير  باإلضكاف ،إلكى أسكالي  عالجيك ،جميكم  الضكطرابات القلكق.

اتصاالت
على تشكي 
أي قمر المما  
العصبي  » ،


المروا،
على «
يعتمم 

الخوف الصح 


إخمام
هولمة 
أن


ويعتقم

المركبات الت  تكاظم

الخاص ،بالمما  وه 

بأشباه القا 

تتأنر بشك  جةي 

الخاليا العصبي  ،والت 

جميم  
بين

وسيل ،لتعمي  المواير العصكبي ،


توفير
أشباه القا  
من

تيير 
اظام
تتمكن األموي  ،الت  

عصبي .،
وقم

الااقالت ال

القلق.

من حم 
التخفيف 

وربما
أن تُسكتخمم تقايكات التحفيكة العصكب  ومكن ضكماها التحفيكة الميااطيسك  عبكر الجمجمك  ،وحتكى
ومكن المحتمك  

هذه العالجكات  هكو العكال  بكالتعر  حيك 
أمنل ،
أحم 
التقليمي .،


القلق

عالجات

تطوير
البصريات الوراني  ،ف 
ى يتوقكف عكن كواك 
كببا للضكيق  بشكك  متككرر وغيكر اعتيكامي  حتك 

يتم فيك  تعكري  المرضكى لحكافة يجمواك  مس ً
باعنًكا علكى القلكق .وقكم يكاج  التحفيكة الخكارج  للكماير العصكبي ،المسكتجيب ،للشكعور بكالخوف  باالشكت ار  مك 

مع كا علكى تخفيكف أعك ار 
اسكترجاع متك ِكرر لكذكر ،مؤلمك - ،
أو التعكر  المتك ِكرر ألمكر مخيكف - فك  العمك ً 

.،
القلق األخر 

الصمم ،واضطرابات

ما 
بعم
اضط ار  

محاول،
فبمال من
االتصال باإلاترات ف  ماةل ً « :


يتباطأ

عامما
عما يحم 
األمر 


يختلف
يشير هولمة  ال


وكما
َّ
المعطك  فك  قطك  الهكاتف للمسكاعم  علكى تعةيكة اإلشكار  وتعطيك  العميكم مكن خطكو  االتصكال
إصالح السكل 

َّ
المعط .» 

االتصال
بإصالح خ 


االكتفاء
من األفض 
األخر  ،يكون 

