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إخالء مسئولية
هذا الكتيب تم اقتباســـه مع بعض التغييـــرات المالئمة للبيئة المحلية 
مـــن المعلومات التـــي طورها معهد الســـرطان الوطنـــي األمريكى. 
ولـــم يقم المعهـــد المذكور بمراجعة هذا الكتيب، وليس مســـئواًل عن 

محتوياته. وقد تمت مراجعته من جمعية مكافحة السرطان السعودية
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دليل المراهقين

عندما يصاب أخوك 
أو أختك بالسرطان





إلى أهلي وأصدقائي جميًعا 
وإلـــى جميـــع العامليـــن في 
الجمعيـــة الســـعودية الخيريـــة 

لمكافحة السرطان.

إهداء
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 هذا الكتيب من 
   اأجلك

�إذ�  كــــــان �شـــقيقــك �أو �شـــقيقتــك 
م�شـــاًبا بال�شـــرطان، فهذ� �لكتيب 

من �أجلك.

في هذ� �لكتيب �شوف:

ss ت�شـــمع مـــن مر�هقيـــن �آخرين
لديهـــم ـــــ مثلـــك ـــــ �أخ �أو �أخت 

م�شاب بال�شرطان.

ss علـــى ما�شـــاعدهم  تكت�شـــف 
�جتياز هذه �لمحنة.

ss تح�شـــل على �أفكار عن �لأ�شـــخا�ص �لذيـــن يمكنك �للجوء �إليهـــم حينما تكون
منزعًجا �أو �شاعًر� بالوحدة.

ss.تتعلم �شيًئا عن �ل�شرطان وكيفية عالجه 

ول يمكن لهذ� �لكتيب �أن يقدم �إليك كل �لإجابات،ولكن با�شتطاعته م�شاعدتك على 
�ل�شتعد�د لبع�ص �لأمور �لتي قد تو�جهها.

وهنـــا كفريق يعمل بجد لم�شاعدة �أخيك �أو �أختك على �لتح�شن. وعليك �أن تعلم �أنه 
ا �لعديد من �لأ�شخا�ص �لمتاحين لم�شاعدتك؛فال �أحد يمكنه �جتياز هذ�  يوجد �أي�شً

�لأمر بمفرده.
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كيف ت�ستخدم هذا الكتيب؟
قـــد ترغب فـــي قر�ءة �لكتيب من بد�يتـــه �إلى نهايته،�أو ربما ترغـــب فقط في قر�ءة 
�لأجـــز�ء �لتـــي تثير �هتمامـــك �أكثر من غيرهـــا. ويقوم بع�ـــص �لمر�هقين بمطالعة 
�لكتيـــب من حين �إلـــى �آخر متى �حتاجو� �إليـــه. وربما ترغب فـــي م�شاركته مع بقية 
�أفر�د عائلتك. وقد ي�شاعدك في ��شتح�شار �أمر ما كان يدور في عقلك. ويمكنك �أن 

تطلب من �أحد �أفر�د عائلتك قر�ءة ف�شول معينة،ثم مناق�شتها مًعا. 

وقـــد قمنا بتمييز �لكلمات �لتي ربما تكون جديـــدة بالن�شبة لك بخط �أ�شود عري�ص. 
�ذهب �إلى قامو�ص �لم�شطلحات �لموجود في نهاية هذ� �لكتيب لمعرفة معانيها. 

ل يمكن �شقل �لجوهرة دون �حتكاك،    
ول �شقل �لرجل دون �شد�ئد.    

- مثل �شيني    
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�أو �لتحدث عنه؟ 
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�لمقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لعلـــه كان �أ�شو�أ يوم في حياتي، ذلك �لنهار عندما ذهبت �إلى �لطبيب لفح�ص بع�ص 
�لتغيـــر�ت �لتـــي �شعـــرت بها، لأخرج مـــن عيادته في حالـــة نف�شية ل �أح�شـــد عليها. 
نحـــن ن�شمع بالأخبـــار �ل�شيئة عن �لأمر��ـــص و�لحو�دث �لتي تحـــل بالآخرين، ولكن 
نـــادًر� مـــا نفكر �أنها �شت�شيبنـــا �شخ�شيًّا. وحتى لو خطر على �لبـــال �أننا قد ن�شاب 
بمر�ص ع�شـــال في حياتنا، ونحاول �أن نتخيل ردود فعلنا �لممكنة، فاإن ذلك يختفي 
عندما ي�شدمنا �لو�قع. وهذ� ما ح�شل لي؛ حيث �أفادني �لطبيب يومئذ بعد در��شة 
�لفحو�ص �أنني م�شاب بالليمفومـــا )�أو �شرطان �لجهاز �لليمفاوي(. وبد�أت �لأفكار 
تعـــج بي وتت�شارب في ر�أ�شي، وبد�أت �أت�شاءل عـــن م�شيري وكم من �لأيام بقيت لي 
فـــي هـــذه �لدنيا. ُترى هـــل �شاأتمكن من روؤية �أهلـــي و�أ�شدقائي؟ وكـــم �شاأعي�ص بعد 
ذلـــك؟ وكيف لي �أن �أق�شي �لأيـــام �لباقية لي في هذه �لحياة؟ كل هذه �لأفكار كانت 

تدور في ر�أ�شي وت�شغل بالي ليل نهار. و�أول �شيء فعلته هو تجديد و�شيتي.

و�أجزم باأن �آثار �ل�شدمة قد �متدت �إلى جميع �لمحيطين بي؛ فمري�ص �ل�شرطان 
يعاني �لد�ء و�لدو�ء، و�لأهل يعانون �ألم �لم�شيبة وهول �لفجيعة، �إ�شافة �إلى �أن هذ� 
�لـــد�ء، وهو في �لحقيقة مئات �لأنـــو�ع �لمختلفة في �شر�وتهـــا وخطورتها و�إمكانية 

عالجها، يبقى مفهوًما في مخيلة �لكثيرين على �أنه حكم بالموت ل �أكثر.

ولكن مهاًل، فما بين طرفة عين و�نتباهتها يغير �هلل من حال �إلى حال. لقد حدث 
تحـــول في م�شار تفكيري �إلى �لنقي�ص، فبينما كنـــت �أجري �لفحو�ص و�أهم بمغادرة 
عيـــادة �لطبيب، �أعطاني �لطبيـــب بع�ص �لكتب باللغة �لإنجليزيـــة عن هذ� �لمر�ص 
لقر�ءتهـــا ومعرفـــة بع�ص �لمعلومات عنـــه. ورويًد� رويًد� بد�أ �لأمـــل يدب في نف�شي. 
وكنـــت كلما تعمقـــت في �لقر�ءة، ز�دني �لأمـــل قوة وتفاوؤًل؛ فالفكـــرة �لم�شبقة �لتي 
كانت لديَّ عن هذ� �لمر�ص، مثلي مثل �لكثيرين من �لنا�ص غير �لمخت�شين و�لذين 
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حماهـــم �هلل من روؤيته فـــي �أقاربهم، هي �أنه قاتل ول ينجو منـــه �أحد. وهذه �لفكرة 
مردهـــا في �لمقام �لأول �لجهل. ولكن من خالل �لقـــر�ءة، عرفت �أنه يمكن �ل�شفاء 
من بع�ص �أنو�ع هذ� �لمر�ص وبن�شب كبيرة، كما �أن معنويات �لمرء من �أهم �لعو�مل 
�لتـــي ت�شاعد على �لتعافي. لقد رفعت �لقر�ءة عن هـــذ� �لمر�ص فعاًل من معنوياتي 
وبـــد�أت �لإيجابية تر�ود نظرتي للحياة مرة �أخرى. وبد�أت �أتكيف مع ��شتخد�م كلمة 
�لمر�ص �لخبيـــث و�لعالج �لكيماوي ول �أجد غ�شا�شة في ت�شمية �لأ�شياء باأ�شمائها، 

وعلى يقين د�ئًما باأن لكل د�ء دو�ء باإذن �هلل.

وتابعـــت �لعـــالج لدى �لمخت�شيـــن، ومنَّ �هلل علـــيَّ بال�شفـــاء. وخرجت من هذه 
�لتجربـــة و�أنا على يقين مـــن �أن �إتاحة �لمعلومات للم�شابين بهذ� �لد�ء �لخبيث من 
�لممكـــن �أن ُتحـــدث تحـــوًل جذريًّا في تعاملهـــم معه وفي نظرتهـــم للحياة على وجه 
ا؛ فالفكرة �لمغلوطة عـــن �ل�شرطان �أنه ل يمكن  �لعمـــوم وكذلك عند محبيهـــم �أي�شً
�ل�شفـــاء منه مطلًقا، ولكن ما وجدته هـــو �أنه في حالت كثيرة يمكن �لعالج من هذ� 
�لمر�ص. وهذ� يعتمد - بعد ف�شل �هلل وكرمه - على �كت�شاف �لمر�ص مبكًر� وقدرة 
�لإن�شـــان على �لتكيف مع و�شعه �لجديد و�لحديث عنه مع �لأقارب و�لأ�شدقاء بدون 

خوف �أو تهرب.

كان مـــن �لطبيعـــي �أن �أبد�أ �لبحـــث عن �أي �شيء من�شور عـــن �لمر�ص، وبحثت في 
�لمكتبة �لعربية ولكن لالأ�شف وجدت �أنها تفتقر �إلى �لمر�جع �لب�شيطة و�ل�شل�شة �لتي 
تتحـــدث عن هذ� �لمر�ـــص ب�شتى �أنو�عه؛ فالمر�جـــع �لمتاحة �إمـــا متخ�ش�شة للغاية 
ي�شعـــب على غير �لمتخ�ش�ص �لتعامل معها و��شتيعابهـــا ب�شهولة، �أو متاحة بلغة غير 
�للغـــة �لعربية تحتاج �إلـــى �شخ�ص متبحر في �للغات ليفهم مـــا بها. ولأنني على يقين 
من �أنه ل بد لكل �إن�شان �أن يحظى بن�شيب و�فر من �لثقافة �لعامة عن هذ� �لمر�ص، 
فقـــد ر�أيـــت �أن من و�جبـــي �أن �أ�شهم في م�شاعـــدة �إخو�ني �لمتحدثيـــن بالعربية على 
مو�جهـــة هـــذ� �لمر�ص و�أخذت على عاتقـــي مهمة توفير م�شادر �شهلـــة وب�شيطة على 
�لإن�شـــان �لعادي ليتعرف علـــى موؤ�شر�ت هذ� �لمر�ص و�أعر��شه ومـــن ثم ي�شتطيع �أن 
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يقي نف�شه مغبة �لآثار �لناتجة عنه، بما في ذلك �شوء �لفهم. وحتى �إن لم تكن م�شاًبا 
بهـــذ� �لمر�ـــص �لع�شال ) وهو ما �أرجوه من �لمولى عز وجل ( فاإن �لتعرف عليه وعلى 

�أعر��شه من �لممكن �أن يجعلك �شبًبا في �إنقاذ �إن�شان حياته على �لمحك.

ومـــن هنـــا فاإنني �أهدي هـــذ� �لم�شروع �إلـــى كل م�شاب بال�شرطـــان، ول �أق�شد 
بالم�شابيـــن �لمر�شـــى فقـــط، بـــل �أق�شد كذلـــك ذويهـــم و�أحبابهـــم و�أ�شدقاءهم 

ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�شيهم؛ فالكل ي�شيبهم من هذ� �لد�ء ن�شيب.

ومـــن هـــذ� �لمنطلـــق، فقد توجهـــت للزمالء فـــي �لجمعيـــة �ل�شعوديـــة �لخيرية 
لمكافحـــة �ل�شرطان بفكرة �إيجاد مو�د تثقيفيـــة ب�شكل �حتر�في لمر�شى �ل�شرطان، 
ووجـــدت لدى رئي�ص مجل�ص �إد�رة �لجمعية �لدكتور عبـــد �هلل �لعمرو ونائبه �لدكتور 
� بالفكرة وتاأكيًد� على �أهميتها، مـــع �لحاجة �لما�شة  م�شبـــب �لع�شيري ترحيًبا حـــارًّ
�إليهـــا و�شط موج هادر مـــن �لمعلومات �لمتناق�شة �لتي يجدهـــا �لباحث. وقد تكرم 
�لإخـــوة و�لأخو�ت فـــي �لجمعية، وتكبدو� �لكثير من م�شـــاق �لبحث للو�شول لتحقيق 
�لهـــدف من هذه �ل�شل�شلة، وهـــو �إيجاد معلومات ثرية للم�شابيـــن بال�شرطان تتميز 

بالب�شاطة و�لم�شد�قية وتعك�ص �آخر ما و�شل �إليه �لطب في هذ� �لمجال.

و�أخيًر� وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وقع �لختيار على كتيبات معهد �ل�شرطان 
�لوطنـــي �لأمريكـــي كاأحد �أف�شل �لم�شـــادر �لثرية بالمعلومات �لتـــي كتبت باأ�شلوب 
منا�شب للمر�شى على مختلف م�شتوياتهم �لفكرية و�لثقافية، فقمنا بالكتابة للمعهد 
 و�أذن لنا علماوؤه ومديروه بترجمة �لكتيبات للقارئ �لعربي دون �لتز�م منهم بمر�جعة 
�لترجمـــة و�عتمادها، ثم قام فريق علمي مـــن �لجمعية �ل�شعودية �لخيرية لمكافحة 
�ل�شرطـــان بمر�جعـــة �لكتيبات و�شياغتها باأ�شلـــوب ينا�شب �لقـــارئ �لعربي وتعديل 

ا و�لعربي عموًما. محتو�ها بما يتنا�شب مع �لمجتمع �ل�شعودي خ�شو�شً

وفـــي هذ� �ل�شـــدد ل ي�شعنـــي �إل �أن �أتقدم بجزيل �ل�شكر وبالـــغ �لمتنان لجميع 
مـــن �أ�شهم معنـــا في هذ� �لم�شروع، ر�جًيـــا من �هلل �لكريم قبولـــه منا ومنهم عماًل 
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ا، و�أخ�ص بالذكر منهم �لدكتور عبد �هلل �لعمرو رئي�ص مجل�ص �إد�رة �لجمعية  خال�شً
�ل�شعودية �لخيرية لمكافحة �ل�شرطان، و�لدكتور م�شبب �لع�شيري رئي�ص هيئة تحرير 
�ل�شل�شلة، و�لدكتورة ريم �لعمر�ن، و�لأ�شتاذ عبد �لرحمن �لخر��شي �لم�شرف �لعام 
على �لجمعية، و�لأ�شتاذة �لعنود �ل�شلوي �لمثقفة �ل�شحية بمدينة �لملك فهد �لطبية 

وكل من �أ�شهم من فريق �لعمل �لممتد.

كمـــا �أتقدم بخال�ص �ل�شكر �إلـــى �لعاملين بق�شم �لت�شويـــق و�إد�رة �لن�شر بمكتبة 
جرير لإ�شهامهم في �إخر�ج هذ� �لعمل في �أف�شل �شكل ممكن.

و�إننـــي �أرجو �أن يجد قـــارئ هذ� �لكتيب وبقية كتيبـــات �ل�شل�شلة ما ي�شفي �لغليل 
ويروي �لظماأ وي�شاعده على تجاوز �لمر�ص و�لتكيف مع تبعاته و�لمعرفة �لتامة �لتي 

ت�شاعده على عبور تلك �لمحنة �ل�شديدة وتجاوزها.

و�أ�شاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يمن على �لجميع بالعافية و�ل�شالمة.

محمد العقيل
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ss يتعافون �لأطفـــال  �لعديد من 
من مر�ـــص �ل�شرطان و�لحمد 

هلل . لـــذ�، لديك �شبب جيد لأن تاأمل فـــي تح�شن حالة �أختك �أو �أخيك. و�ليوم، 
هنـــاك ثمانية من بين كل ع�شرة �أطفال �شخ�شت �إ�شابتهم بال�شرطان يتعافون 
مـــن �لمر�ص، ويحيى �لكثيـــر منهم حياة طبيعية؛ وذلـــك لأن �لعلماء يكت�شفون 

طرًقا جديدة و�أف�شل لكت�شاف �ل�شرطان وعالجه.

ss أنـــت ل�شت وحيًد�. قد يبدو لك �لآن �أنه ل �أحـــد �آخر في هذ� �لعالم ي�شعر بمثل�
�شعورك. �أنت محق �إلى حد ما؛ فال �أحد ي�شعر بما ت�شعر به بال�شبط. ولكن قد 
يكون من �لمفيد لك �أن تعلم �أن هناك �أطفاًل �آخرين لديهم �أخت �أو �أخ م�شاب 
بال�شرطـــان. وربمـــا ي�شاعـــدك �لتحدث �إلـــى �لآخرين علـــى �إدر�ك م�شاعرك. 

ولتتذكر �أنك ل�شت وحيًد�.

�

�

الف�سل الأول

� �أن �أختك �أو �أخاك  لقد علمت توًّ
م�شاب بال�شرطان وربما تعتريك 
�لكثير مــــن �لم�شاعر ـ كالذهول، 
�أو  �لوحــــدة،  �أو  �لخــــوف،  �أو 
�لغ�شــــب. لكن هناك �شيًئا و�حًد� 

موؤكًد�ـ �أنت ل ت�شعر باأنك بخير.

 بد�ية من �الآن، 
 حاول �أن تركز 

على هذه �لحقائق:

باأن  �أعتقد  �أمر ل ي�شدق. كنت  "هذ� 
كبـــار �ل�شـــن فقط هـــم مـــن ي�شابون 
باأمر��ص خطيـــرة، ل �لأطفال �ل�شغار. 
لقـــد �أ�شيـــب �أخـــي بال�شرطـــان وهو في 
�لعا�شـــرة من عمـــره. وقـــد �كت�شفنا هذ� 
�لأمـــر في �لأ�شبـــوع �لما�شي، ومـــا زلنا ل 
ن�شتوعبـــه حتى �لآن. �إننـــي �أ�شتيقظ في كل 
�شباح ولدّي �عتقـــاد باأن هذ� مجرد حلم".  

- ليز�، 15 عاًما    

 لقد علمت توًّا اأن اأختك اأو اأخاك 
م�ساب بال�سرطان
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ss أنت ل�شت ملوًما.�ل�شرطان مر�ص له �أ�شباب متعددة، و�لعديد من هذه �لأ�شباب�
ل يتفهمهـــا �لأطباء تماًمـــا. ولكن �أختك �أو �أخاك لم ي�شـــب به ب�شبب �أي �شيء 

فعلته �أو قلته له.

ss ل يمكنـــك �لحمايـــة، ولكن يمكنك تقديـــم �لر�حة.�أحيانا قـــد تتعامل ب�شدة مع
�أخيـــك �أو �أختك، وقـــد يكون �أخوك �أو �أختك قا�شًيا معـــك في �أحيان �أخرى. ول 

باأ�ص من �لتحدث مًعا عن مدى �شعوبة �لأمر، �أو حتى �لبكاء مًعا.

ss لمعرفـــة قوة. قد يكون من �لمفيد لك معرفة �لمزيد عن �ل�شرطان وعالجاته؛�
ففي بع�ص �لأحيان يكون ما تتخيله �أ�شو�أ من �لو�قع. 

 ل يمكن �شقل �لجوهرة دون �حتكاك، 
ول �شقل �لرجل دون �شد�ئد. 

- مثل �شيني      

�نظري �إلى 
هذ�...
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م�ساعرك
بينمـــا تتعامل مع �ل�شرطـــان �لذي �أ�شاب �أخـــاك، قد تعتريك �لكثيـــر من �لم�شاعر 

�لمختلفة، وبع�ص هذه �لم�شاعر مذكور بالأ�شفل. 

�صع عالمة �أمام كل �لم�صاعر �لتي �عترتك �ليوم:

�عالمي�ينهار��
�أخ�شى��أن�يتوفى��أخي��أو��أختي.��
�أخ�شى��أن�ي�شاب��أحد��آخر�من��أفر�د�عائلتي�بعدوى��ل�شرطان�)ال�يمكن���

حدوث�هذ���الأمر(.

�أ�صعر بالخوف الأن:

مـــن �لطبيعي �أن ت�شعر بالخوف. وقد تكون بع�ـــص مخاوفك هذه حقيقية، وقد يكون 
بع�شها مبنيًّا على �أمور لن تحدث. وربما تقل حدة بع�ص �لمخاوف بمرور �لوقت.

�أ�شعر�بالذنب�الأنني�معافى�و�أختي��أو��أخي�مري�ض.��
�أ�شعر�بالذنب�حينما��أ�شحك�و�أحظى�بالمتعة.��

�أ�صعر بالذنب الأن:

قـــد ت�شعر بالذنب لح�شولـــك على بع�ص �لمتعة في حيـــن �أن �شقيقك مري�ص، وهذ� 
يبيـــن مـــدى �هتمامك لأمره. ولكن ينبغي لك �أن تعلـــم �أنه ل باأ�ص من قيامك ببع�ص 

ا. �لأمور �لتي تجلب لك �ل�شعادة، بل هو مهم �أي�شً

اخلوف
الذنب
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»في بع�ص �لأحيان، �أ�شعر بالغ�شب تجاه 
�أخي لكونه م�شابا �ل�شرطان،و�أعلم �أنهذ� 

�شعور خاطئ، و�أنه ل ي�شتطيع فعل �شيء 
حيال مر�شه، ولكن مر�شه هذ� قد غير 

كل �شيء؛ �أبي و�أمي ل يتحدثان عن �شيء 
�شوى �أخي، وكذلك �لآخرون، وهذ� غير 

عادل«. 
خالد، 13 عاًما

�أنا غا�صب الأن:

�أحد  �إ�شابة  كانت  و�إذ�  �إظهارها.  ي�شعب  �أخرى  م�شاعر  �لغ�شب  يغطي  ما  غالًبا 
�أفر�د عائلتك بال�شرطان تعني �أنك لن ت�شتطيع فعل ما تحب فعله �أو �لذهاب �إلى 
�لأماكن �لتي �عتدت �لذهاب �إليها، فقد يكون هذ� �لأمر قا�شًيا بالن�شبة لك. وحتى 
�إذ� تفهمت �شبب حدوثه، فلن تكون مجبًر� على قبوله. ولكن ل تدع �لغ�شب يتر�كم 
في د�خلك، بل حاول �لتخل�ص منه. وعندما ت�شتاط غ�شًبا، تذكر �أن هذ� ل يعني 

�أنك �شخ�ص �شيئ �أو �أنك ل تحب �شقيقك، بل يعني �أنك غا�شب ب�شدة وح�شب.
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�أ�شعر�باأنني�مهملة.��

لم��أعد��أنال��أية�عناية.��

ال��أحد�يخبرني�بما�يجري.��

��. لم�تعد�عائلتي�تتحدث��إليَّ

 �أ�صعر باالإهمال الأنني:

عندمـــا ي�شاب �أخـــوك �أو �أختـــك بال�شرطان، فمـــن �ل�شائع �أن يتحـــول تركيز �نتباه 
�لعائلـــة. ول يق�شـــد و�لـــد�ك �أن ي�شعر�ك بالإهمال، بل يحدث هـــذ� �لأمر فقط لأن 
هناك �لكثير من �لأمور �لتي تحدث. وقد ترغب في �إخبار و�لديك بما ت�شعر به وبما 
تعتقـــد �أن من �شاأنه �لم�شاعدة. وحاول �أن تتذكـــر �أنك مهم ومحبوب، و�أنك ت�شتحق 
�ل�شعور بهذ� رغم كونك ل تنال �لكثير من �لعناية من قبل و�لديك في �لوقت �لحالي.

»في �لم�شاء، يذهب و�لد�ي �إلى حجرة 
ا. وهل من �أختي للتحدث �إليها و�لبقاء معها. و�أنا  �ل�شغرى، و�أحتاج �إليهما �أي�شً

�لو�جب عليهما �لبقاء معها كل ليلة؟«.
ــ �شاره، 14 عاًما

الإهمال
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لم�يعد��أ�شدقائي�يزورونني.
يبدو��أن��أ�شدقائي�لم�يعد�لديهم�ما�يقولونه�لَي.

��أتوق��إلى��لبقاء�برفقة��أخي��أو��أختي�كما�
�عتدنا�من�قبل.�

�أ�صعر بالوحدة الأنني: 

لقد ��شتعر�شنا بع�ص �لأمور �لتي ربما ت�شاعدك في �لتعامل مع �لتغير�ت �لتي تطر�أ 
علـــى �شد�قاتـــك في �لف�شـــل �لتا�شع، و�أمور �أخـــرى قام بها �لآخـــرون للبقاء بقرب 
�أقربائهـــم فـــي �لف�شل �ل�شابع. �أما �لآن، فحاول �أن تذكـــر نف�شك باأن هذه �لم�شاعر 

لن تدوم �إلى �لأبد.

�أ�شعر�بالحرج��أحياًنا�من��لخروج�برفقة��شقيقي�لما�تبدو�عليها�هيئته.

��أ�شعر�بال�شخافة�عندما�ال��أدري�كيف��أجيب�
عن��أ�شئلة��لنا�ض.

�أ�صعر بالحرج الأنني:

ا،  قـــد يكون من �لمفيد لك �أن تعلـــم �أن �لمر�هقين �لآخرين ي�شعـــرون بالحرج �أي�شً
و�أ�شقاوؤهـــم ي�شعـــرون بالحرج كذلك.وبمـــرور �لوقت �شي�شبح �لأمـــر ي�شيًر� عليك، 

و�شوف تجد نف�شك ت�شعر بمزيد من �لر�حة. 

الوحدة
احلرج
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�أ�شعر�باالنزعاج�من�كون��أخي,�أو��أختي,�ينال�كل�
�لرعاية�دوني.�

�أ�صعر بالغيرة الأنني:

حتى �إذ� تفهمت �شبب ح�شولك على قدر �أقل من �لرعاية، ف�شيظل �لأمر �شعًبا عليك. 
وقـــد �عتـــرت �لآخرين �لذين لديهم �أخـــت �أو �أخ م�شاب بال�شرطـــان �لم�شاعر ذ�تها. 
حاول م�شاركة م�شاعرك مع و�لديك، وتحدث �إليهما عما تظن �أن من �شاأنه �لم�شاعدة.

ما ت�سعر به اأمر طبيعي
لي�ـــص هنـــاك طريقة و�حدة »�شحيحـــة« لل�شعور. و�أنت ل�شت بمفـــردك؛ فالعديد من 
�لمر�هقين �لآخرين يمرون بالموقف ذ�ته وتعتريهم �لم�شاعر ذ�تها. وقد قال بع�ص 
�لنا�ـــص بـــاأن وجود �أخـــت �أو �أخ مري�ص بال�شرطـــان لدى �لمرء يغير مـــن نظرته �إلى 

�لأمور في �لحياة، بل قال بع�شهم �إن هذ� �لأمر ز�دهم قوة. 

الغرية

�إلى �أن �أقدم له �لدعم. و�أ�شعر كاأنني �أكبر فقد تغيـــر كل �شيء،فهـــي �لآن من يتطلع �لذي �أتطلع �إلى �أن �أ�شبح مثله، و�أما �لآن فالمر�ص مالزم لها. وقد كانت �ل�شخ�ص  »�أ�شعـــر بحزن �شديد تجـــاه �أختي �لكبرى 
.»� �شريًعا جدًّ

ــ ر�ئد، 12 عاًما
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التعامل مع م�ساعرك
كثيــــر من �لنا�ص ل ي�شعرون بالر�حــــة لم�شاركة م�شاعرهم مع �لآخرين، ويتجاهلونها 
ويتمنون �أن تزول عنهم. وهناك �آخرون يختارون �لتظاهر بالبتهاج عندما ل يكونون 
كذلك؛ فهم يعتقدون �أن تظاهرهم بالبهجة �شيجعلهم ل ي�شعرون بالحزن �أو �لغ�شب.
وقــــد ي�شاعدهم هذ� لبرهة، ولكنــــه لن يفيدهم على �لمدى �لطويــــل. وفي �لحقيقة، 

�لحتفاظ بم�شاعرك في د�خلك قد يحرمك من تلقي �لم�شاعدة �لتي تحتاج �إليها.

جرب هذه �لن�صائح:

ss.تحدث �إلى �أفر�د عائلتك �أو �أ�شدقائك �لذين ت�شعر بقربهم منك

ss.ْن �أفكارك في دفتر يوميات َدوِّ

ss ا من �لأمور �لتي ان�س���م اإل���ى جماعة داعمة لتلتقي باأولد �آخرين يو�جهون بع�شً
تو�جههـــا، �أو �لتِق باأحد �لم�شت�شارين. و�شوف نعلـــم �لمزيد عن هذه �لخيار�ت 

في �لف�شل �لعا�شر.

وقد ي�شعب عليك تخيل هذ� �لأمر �لآن، ولكنك �إذ� �شمحت لنف�شك بمو�جهته، فقد 
تزد�د قوة خالل هذه �لتجربة. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________

___________________

�

�

�

 مما ُي�ْشِعُر بالر�حة 
 �أن تتحدث عن 
كل تلك �لأمور.

هل باإمكاننا 
�لتحدث مًعا؟
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_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________

___________________

�

�

�

عندما ت�سل اإلى نهاية الحبل، فاعقد
لت

وزف
ي ر

ن د
كلي

ران
 �� ف

ها.
ث ب

�سب
 وت

دة
عق

"عندمـــا يعود و�لدي مـــن �لم�شت�شفى بعد بقائه 

�. وذ�ت  مـــع �أختي طو�ل �ليوم، يكـــون غا�شًبا جدًّ

، ف�شمت  � علـــيَّ يـــوم �شاألته لَم يبـــدو غا�شًبا جدًّ

ثـــم قال �إنه قلـــق ومتوتر جـــًد� لدرجـــة �أن �لأمور 

�ل�شغيرة تثير غ�شبه... وهذ� �لنفعال يعد ظلًما 

و�قًعـــا علـــيَّ وعلى �أختـــي �لأخـــرى. و�شماعي لما 

يـــدور في ر�أ�ص و�لدي جعلنـــي �أدرك مدى �شعوبة 

ا.وقـــد جعلني هذ�  �لموقـــف كله بالن�شبـــة له �أي�شً

� منه بدًل من �شعـــوري بالوحدة  �لأمر قريًبـــا جدًّ

و�لغ�شب �ل�شديد".ــ محمد ، 15 عاًما

عـــن  لالمتنـــاع  ��شطـــررت  "لقـــد 

بعـــد  ن�شاطاتـــي  �إلـــى  �لذهـــاب 

�لمدر�شـــة؛ لأنني كنت م�شطرة �إلى 

�لعودة �إلى �لمنزل للعناية باأخو�تي 

�ل�شغيـــر�ت فـــي �أثنـــاء ��شطحاب 

و�لدتي لأخي �إلى �لطبيب". 

- مها، 16 عاًما
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� عندمـــا �كت�شفت �أن  لقد كنـــت خائًفا جـــدًّ
�أخـــي م�شـــاب بال�شرطـــان. وفـــي �لأفالم، 
ـــا فظيًعا  د�ئًمـــا مـــا يبـــدو �ل�شرطـــان مر�شً
�. وبعدهـــا �أدركت �أننـــي ل �أعلم �لكثير  جـــدًّ
عـــن �ل�شرطـــان، فبـــد�أت �لقـــر�ءة وعلمـــت 
عنه �لكثيـــر، و�كت�شفـــت �أن معظم �لأطفال 

يتعافون من �ل�شرطان". 
ــ ح�شام، 14 عاًما
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الف�سل الثاني

تعرف على ال�سرطان
�إن �لإلمـــام بمعلومات عـــن �ل�شرطان �أو عالج �أخيك �أو �أختك قد ي�شاعد في تخفيف 
م�شاعـــر �لخوف لديـــك. فبع�ص ما ر�أيته �أو �شمعته عـــن �ل�شرطان قد ل ينطبق على 

حالته. ومعظم �لنا�ص ينتابهم �شعور �أف�شل عندما يعلمون بما ينتظرهم.
وها هي ب�صع حقائق يجب عليك تذكرها:

لي�ص خطئي �أو خطاأ �أي �أحد �أن ت�شاب »ندى« ليلة، وطلب منـــي �لتحدث �إليها، وقال لي �إنه ويغ�شبون منـــي. ولكن �أبي �شمعني �أبكي ذ�ت �أي �أحـــد لأنهـــم �شيعلمـــون حينها بمـــا فعلت ربمـــا يكون هـــذ� خطئي، و�أخ�شى مـــن �إخبار و�لآن، �أ�شيبـــت ب�شرطـــان �لـــدم. و�أظـــن �أنه ��شتطت غ�شًبا وقلـــت لها:«�أتمنى �أن تموتي«. يـــوم؛ فهي لم ت�شمح لي بركوب در�جتها. وقد »لقـــد غ�شبت غ�شًبـــا �شديًد� مـــن ندى ذ�ت 
بال�شرطان«. 

ــ هدى، 13 عاًما    

حقيقة
ssل �شيء مما فعلته �أو قلته يعد �شبًبا في �إ�شابة �أخيك �أو �أختك 

بال�شرطان.
ssحقائـــق ل يمكنك �لتقاط عـــدوى �ل�شرطان من �شخ�ص 

�آخر. 
�لطـــرق  مـــن  �لعديـــد  �لأطبـــاء  ssيكت�شـــف 

ة  يـــد لجد �
ف�شـــل  لأ � و
ف  كت�شـــا ل
ن  طـــا ل�شر �

وعالجه.
مـــن  ssكثيـــر 
ل  طفـــا لأ �
من  يتعافون 
�ل�شرطان.    
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ما هو ال�سرطان؟ 
لقــــد �كت�شــــف �لأطبــــاء �أكثر مــــن مائة نــــوع مختلــــف لل�شرطان. 
و�ل�شرطــــان مجموعــــة من عــــدة �أمر��ص مت�شابهة تبــــد�أ باإ�شابة 

�لخاليــــا (Cells)، وهــــي �لوحدة �لرئي�شية فــــي �لج�شم. ولتفهــــم �ل�شرطان، من 
�لمفيد معرفة ما يحدث حينما تتحول �لخاليا �ل�شليمة �إلى خاليا �شرطانية.

وعلـــى نحو طبيعـــي، تنمو �لخاليـــا وتنق�شم لتكـــون �لمزيد مـــن �لخاليا حينما 
يحتـــاج �لج�شم �إلى ذلـــك. وهذه �لعمليـــة �لمنظمة ت�شاعد فـــي �لمحافظة على 
�شحة �لج�شم. ورغم هذ�، قد يحدث �أحياًنا �أن ت�شتمر �لخاليا في �لنق�شام مع 
عدم حاجة �لج�شم �إلى هذه �لخاليا �لجديدة. وهذه �لخاليا �لز�ئدة ت�شكل كتلة 
من �لن�شيج (Tissue) ت�شمى بالتورم �أو �لورم (Tumor). وقد تكون هذه �لأور�م 

 .(Malignant) أو خبيثة� (Benign) حميدة

ss والأورام الحميدة لي�ست �سرطانية؛ فغالًبا ما يمكن ��شتئ�شالها ول تنت�شر
�إلى �أجز�ء �أخرى في �لج�شم. 

ss اأما الأورام الخبيثة فهي �سرطانية. و�لخاليا �لموجودة في هذه �لأور�م خاليا
معتلـــة، وتنق�شـــم وتنمو دون تحكم �أو نظام، ويمكنهـــا مهاجمة �لأن�شجة �لقريبة 
و�إتالفهـــا، وتنت�شر �إلـــى �أع�شاء �أخرى في �لج�شم. و�نت�شـــار �ل�شرطان من جزء 

.)Metastasis( إلى �آخر في �لج�شم ي�شمى بال�شرطان �لثانوي�

خاليا معتلة خاليا �صليمة

حقيقة

�لخبرة هي ما تكت�شبه من �أ�شياء لم تكن متو�فرة لديك عند حاجتك �إليها. ــ مجهول
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ومعظـــم �ل�شرطانـــات ت�شمى بالع�شـــو �أو نوع �لخلية �لذي بـــد�أت فيه. وعلى �شبيل 
�لمثـــال، �ل�شرطـــان �لـــذي يبـــد�أ فـــي �لعظام ي�شمـــى ب�شرطـــان �لعظـــام. وبع�ص 
ُن ورًمـــا، فمر�ص �بي�شا�ص �لـــدم )Leukemia( مثاًل، وهو  �ل�شرطانـــات ل ُتَكوِّ
�لأكثر �شيوًعا بين �لأطفال، ي�شيب نخاع �لعظم )Bone Marrow( و�لدم.    

ملاذا ي�ساب الأطفال بال�سرطان؟

�إن �أ�شبـــاب �لإ�شابـــة بالكثيـــر من �أنـــو�ع �ل�شرطان غيـــر معروفة، ول 
ي�شاب �لأطفال بها كثيًر�، وما ز�ل �لعلماء يحاولون معرفة �لمزيد عن 

�شبب �إ�شابة بع�ص �لأطفال بال�شرطان دون �لبع�ص �لآخر.  

ا بال�سرطان ؟ هل �ساأ�ساب اأنا اأي�سً

�إذ� كنـــت قلًقا ب�شـــاأن �لإ�شابة بعـــدوى �ل�شرطان، فينبغـــي عليك �لعلم 
بـــاأن معظم �أنو�ع �ل�شرطان ل تنتقل بيـــن �أفر�د �لعائلة. ويمكنكم- �أنت 

وو�لد�ك- �لتحدث �إلى �لطبيب للح�شول على مزيد من �لمعلومات.

هل با�ستطاعة الأطباء عالج ال�سرطان؟
يكت�شـــف �لعلماء في كل عام طرًقا جديدة لعالج �ل�شرطان، وهذ� يعني 
�أن عديـــًد� من �لنا�ص قد تـــم عالجهم بنجاح من �ل�شرطان و�لحمد هلل 
. ورغـــم هذ�، يحترز �لأطبـــاء من ��شتخد�م كلمة »�شفـــاء« �إلى �أن يظل 
�لمري�ـــص خالًيا من مر�ـــص �ل�شرطان لعدة �شنو�ت. وقـــد ي�شبب عالج 
�ل�شرطـــان ما ي�شمـــى بالهد�أة (Remission)، و�لتـــي تعني �أن �لطبيب ل 
يجـــد عالمات لل�شرطان. ولكن يعاود �ل�شرطان �لظهور �أحياًنا، وي�شمى 
هذ� بالرتـــد�د (Relapse) �أو �لنتكا�شة (Recurrence). وكون �أخيك �أو 
�أختـــك �شت�شفـــى �أم ل يعتمد علـــى عو�مل متعـــددة، ول يمكن لأي كتيب 
�أن يخبـــرك بما يمكنك توقعـــه بال�شبط، ومن �لأف�شـــل �أن تتحدث �إلى 
و�لديك، �أو �إلى �لطبيب �أو �لممر�شة �للذين يتوليان معالجة �شقيقك. 

حقيقة
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اأين ميكنك احل�سول على مزيد من املعلومات؟

لمعرفـــة �لمزيـــد عن نـــوع �ل�شرطان �لذي لـــدى �أخيك �أو �أختك، قـــم بزيارة �لموقع 
http://www.cancer.gov:لإلكتروني �لتالي�

ا  من لم يقهر بع�سً  
من مخاوفه يوميًّا، 

لم يتعلم �سر الحياة.   
- رالف اإيمر�سون    
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الف�سل الثالث

عالج ال�سرطان
قد ترغب في معرفة ما يمكنك 
توقعـــه في �أثناء تلقـــي �أخيك �أو 
�أختـــك عالج �ل�شرطـــان. وهذ� 
�لعالجـــات  يو�شـــح  �لف�شـــل 
�لمختلفـــة تو�شيًحـــا مخت�شًر�، 
عملهـــا  كيفيـــة  عـــن  ويتحـــدث 
(Side Ef� الجانبي���  ةواآثاره���ا 

 ،fects)

مـــن  �لمزيـــد  يـــر�ودك  وقـــد 
�لأ�شئلـــة بعـــد قر�ءتـــه. وربمـــا 
يكـــون من �لمفيد لـــك �لتحدث 
�إلـــى و�لديـــك، �أو �شل عمـــا �إذ� 
�لتحـــدث  با�شتطاعتـــك  كان 
�إلـــى �لممر�شـــة �أو �لأخ�شائـــي 
برعاية  �لمكلفيـــن  �لجتماعـــي 

�شقيقك.  

ولكن  جميل،  �شعر  �شاره   لدى  "كان 
بعد تلقيها �لعالج، ��شتيقظت لتجد 
�شعرها متناثًر� على �لو�شادة. وكان 
ا عندما تقوم  �شعرها يت�شاقط �أي�شً

بترجيله �أو غ�شله. وكنت �أ�شمع بكاءها 
وهي في �لحمام. وذ�ت يوم، �شاعدتها 
و�لدتي في حالقة ر�أ�شها، ثم ��شترينا 

مًعا حجابا  وقمنا بتزيينها، فبدت 
جميلة. �إن �أختي هي بطلتي".

- لولوه، 12 عاًما   
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كيف يعمل العالج؟

تهـــدف عالجات �ل�شرطان �إلى �لتخل�ص من �لخاليا �ل�شرطانية، ونوع �لعالج �لذي 
يتلقاه �أخوك �أو �أختك يعتمد على �لآتي:

ss.نوع �ل�شرطان
ss.درجة �نت�شار �ل�شرطان
ss.لعمر و�ل�شحة �لعامة �لخا�شة ب�شقيقك�
ss.لتاريخ �لطبي ل�شقيقك�
ss.ما �إذ� كان �ل�شرطان حديث �لت�شخي�ص �أم حدثت للمري�ص �نتكا�شة

وتذكـــر �أنـــه يوجـــد �أكثر من مائة نـــوع مختلف من �أنـــو�ع �ل�شرطـــان، وكل نوع يعالج 
معالجة مختلفة. 

ويتبع �لعـــالج بروتوكوًل (Protocol) معيًنا، �أي خطـــة عالجية. ولكن حتى �إذ� كان 
لـــدى مري�شيـــن �لنوع ذ�ته من �ل�شرطـــان، ويتبعان �لخطة �لعالجيـــة ذ�تها، فقد ل 
يجـــدي �لعالج �لنفع ذ�تـــه. و�ل�شبب في هذ� هو �أن كال �لج�شمين يتفاعل مع �لعالج 
على نحو مختلف. ويتلقى معظم �لأطفال �لم�شابين بال�شرطان عالجاتهم في مر�كز 
كبـــرى لعالج �شرطانات �لأطفال في تجارب �س���ريرية (Clinical Trials). و�لتجربة 
�ل�شريريـــة در��شـــة ت�شاعد في �إظهـــار مدى تاأثير عقـــار و�عد م�شـــاد لل�شرطان، �أو 
فح�ص جديد، �أو طريقة محتملة للوقاية من �ل�شرطان في �لمر�شى �لذين يتلقونها.

�

�
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ما الآثار اجلانبية للعالج؟

تحـــدث �لآثار �لجانبية للعالج لأن عـــالج �ل�شرطان ي�شتهدف �لخاليا �شريعة �لنمو. 
و�لخاليـــا �ل�شرطانيـــة �شريعة �لنمو، ولكـــن �لخاليا �ل�شليمة- كتلـــك �لموجودة في 
�ل�شبيل �له�شمي و�ل�شعر مثاًل- �شريعة �لنمو كذلك. ول ي�شتطيع �لعالج �لتفرقة بين 
�لخاليا �ل�شليمة و�لخاليا �ل�شرطانية، وهذ� هو �ل�شبب في �شعور �لمر�شى بالغثيان 
 (Chemotherapy) أحياًنـــا �أو ت�شاقـــط �شعرهم حينمـــا يتلقون الع���اج الكيميائ���ي�

)وهو نوع من �لعالجات �لم�شتخدمة لل�شرطان(. 

وبع�ص �لآثار �لجانبية- مثل �ل�شعور بالغثيان- تزول بعد فترة ق�شيرة من �نتهاء �لعالج، 
بينما تدوم بع�ص �لآثار �لجانبية �لأخرى- مثل �ل�شعور بالتعب- لفترة بعد �نتهائه. 

�كتب نوع �لعالج �لذي �صيتلقاه �أخوك �أو �أختك:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و��شتخدم �لجدوليـــن �لموجودين في �ل�شفحتين �لتاليتين للتعرف على �لمزيد من 
�لأنو�ع �لمختلفة لعالجات �ل�شرطان.

ي�شف �لجـــدولن �شتة �أنو�ع من عالجـــات �ل�شرطان، ويبينان كيفيـــة عملها وبع�ص 
�آثارهـــا �لجانبية. وقـــد يتلقى �أخوك �أو �أختك نوًعا �أو �أكثر من هذه �لعالجات. وبناًء 
علـــى نوع �لعالج، �شيقومان بزيـــارة �لطبيب خالل �ليوم، �أو يم�شيـــان �لليل كله في 

�لم�شت�شفى.   
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جدول العالج
ما الذي قد يحدث كيف يعمل؟ما هو؟العاج

نتيجة تلقيه؟ )الآثار 
الجانبية(

الجراحة
ا� وت�شمى��أي�شً

بالعملية��لجر�حية

��شتئ�شال��لورم�
كله��أو�جزء�منه

يقوم��لجر�ح�
بجر�حة�ال�شتئ�شال�
�ل�شرطان,�وت�شتخدم�
بع�ض��لعقاقير�الإبقاء�
�لمري�ض�نائًما�خالل�

�إجر�ئها.�

• �ألم�بعد��لجر�حة.	
• �ل�شعور�بالتعب.	
• �آثار�جانبية��أخرى�	

تعتمد�على�مو�شع�
�لجر�حة�و�شعة�

�لجرح.

العاج الإ�سعاعي
ا� وي�شمى��أي�شً

بالمعالجة��الإ�شعاعية

��شتخد�م�
�أ�شعة��أو�

ج�شيمات�عالية�
�لطاقة�للق�شاء�
على��لخاليا�
�ل�شرطانية�

وتقلي�ض�حجم�
�الأور�م.

قد�ي�شدر��الإ�شعاع�من�
جهاز�خارج��لج�شم��أو�
من�مادة�م�شعة�تو�شع�
د�خل��لج�شم�بالقرب�
من��لخاليا��ل�شرطانية.

• �ل�شعور�بالتعب.	
• �حمر�ر��لجلد��أو�	

تقرحه.
• �آثار�جانبية��أخرى�	

تعتمد�على�مو�شع�
�لعالج�وجرعته.

�لعالج��لكيميائي
ا� وي�شمى��أي�شً

Chemo

��شتخد�م�
�أدوية�للق�شاء�
على��لخاليا�
�ل�شرطانية.

يمكن�تلقي��لدو�ء�
كاأقر��ض,��أو�من�خالل�

�لحقن��لع�شلي,��أو�
(Intra� ��لوريدي
 .(venousوغالًبا�

ما�يعطى�في�دور�ت�
تتفاوت�بين�فتر�ت�
�لعالج�و�لر�حة.�

• �ل�شعور�بالغثيان�	
�أو��لتقيوؤ.

• �إ�شهال��أو��إم�شاك.	
• ت�شاقط��ل�شعر.	
• �ل�شعور�بتعب�	

�شديد.
• تقرحات�في��لفم.	
• فقد�ن��الإح�شا�ض,�	

�أو��لتخدر,��أو�
�ل�شعور�بحروق�

في��ليدين�
و�لقدمين.��
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جدول العالج 
ما الذي قد يحدث كيف يعمل؟ما هو؟ العاج

نتيجة تلقية )الآثار 
الجانبية(؟ 

زر�عة��لخاليا�
�لجذعية

يمكن��أن�تكون�
زر�عة�للخاليا�

�لجذعية��لخا�شة�
بنخاع��لعظام�

)BMT(��أو�زر�عة�
لخاليا��لدم��لجذعية�
.)PBSCT(�لثانوية�

��شتخد�م��لخاليا�
 (Stem�لجذعية�
 (Cells�شو�ًء�

�لموجودة�في�نخاع�
�لعظام��أم�في��لدم.�

ِلُح� وهذه��لطريقة�ُت�شْ
�لخاليا��لجذعية�
�لتي�دمرها�تلقي�
جرعات�عالية�من�
�لعالج��لكيميائي,�
�أو��الإ�شعاعي,��أو�

كليهما�مًعا.�

عملية�زر�عة��لخاليا�
�لجذعية�ت�شتخدم�خاليا�
جذعية�م�شتاأ�شلة�من�
�لمري�ض�نف�شه��أو�من�
�.(Donors)�متبرع
وفي�حاالت�عديدة,�

يكون�هذ���لمتبرع��أحد�
�أفر�د�عائلة��لمري�ض,�
ويتلقى��لمري�ض�هذه�
�لخاليا��لجذعية�من�

خالل��لحقن��لوريدي.��

• قد�تكون��الآثار�	
�لجانبية�لهذ��

�لعالج�م�شابهة�
كثيًر��للعالج�
�لكيميائي�

و�الإ�شعاعي.�وفي�
بع�ض��لحاالت,�
قد�تكون��آثاره�

�لجانبية��أ�شو�أ�من�
�آثارهما.�

عالج�باإ�شافة��لعالج��لهرموني
(Hor� �هرمونات
 (mones�إلى�

�لج�شم,��أو��إعاقة�
هرموناته,��أو�

�إز�لتها.�و�لعالج�
�لهرموني�يكون�
مفيًد��ب�شكل�

خا�ض�الإعاقة��أو�
منع�نمو�بع�ض�

�أنو�ع��ل�شرطان.�

يمكن�تلقي��لعالج�
�لهرموني�كاأقر��ض,�
�أو�من�خالل��لحقن,�
�أو�عن�طريق�ال�شقة�
تو�شع�على��لجلد.�
وفي�بع�ض��الأحيان�

تكون��لجر�حة�
�شرورية�ال�شتئ�شال�

�لغدد��لتي�تفرز�
هرمونات�معينة.�

• �ل�شعور�ب�شخونة.	
• �ل�شعور�بتعب.	
• تغير�ت�في��لوزن.	
• تغير�ت�في��لحالة�	

�لمز�جية.

�لعالج��لبيولوجي
ا� وي�شمى��أي�شً
بالعالج��لمناعي

ي�شتخدم��لعالج�
�لبيولوجي��لجهاز�
�لدفاعي��لخا�ض�
بالج�شم�)�لجهاز�

�Immune�لمناعي�
System(�في�
محاربة��لخاليا�

�ل�شرطانية.

قد�يعطى��لمري�ض�
�لدو�ء�كاأقر��ض,�

�أو�من�خالل��لحقن�
�لع�شلي,��أو��لحقن�

�لوريدي.�

• رع�شة��أو�حمى.	
�ألم�في��لع�شالت.

�شعف.
�ل�شعور�بالغثيان��أو�
�لرغبة�في��لتقيوؤ.

�إ�شهال.

�شـــوف تجرى لأخيـــك �أو �أختك فحو�شـــات لمر�قبة �ل�شرطان ومـــدى نجاح �لعالج. 
و�نظـــر �إلـــى الجدول اأ في نهاية هـــذ� �لكتيب لتتعرف على قائمـــة ببع�ص فحو�شات 

�لمر�قبة �ل�شائعة. 
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اأمور يجب عليك البحث عنها

بع�ـــص �لعالجات قد تجعل �أخاك �أو �أختك �أكثـــر عر�شة لالإ�شابة بالعدوى. ويحدث 
هذ� �لأمر لأن عالج �ل�شرطان قد يوؤثر على خاليا �لدم �لبي�شاء، وهذه �لخاليا هي 
�لتـــي تحـــارب �لعدوى، وهذه �لعدوى قـــد تزيد من مر�ص �أخيـــك �أو �أختك. لذ�، قد 
يحتـــاج �شقيقك �إلى تجنب �لأماكن �لمزدحمـــة �أو �لأ�شخا�ص �لذين لديهم �أمر��ص 

يمكن لعدو�ها �أن تنتقل �إليه )كالبرد، �أو �لإنفلونز�، �أو �لجدري(.
ولهذ�، قد تحتاج �إلى:

ss.غ�شل يديك بالماء و�ل�شابون كثيًر� للوقاية من �نت�شار �لجر�ثيم

ss.إخبار و�لديك �إذ� كنت بقرب �شخ�ص مري�ص �أو م�شاب بالبرد�

ss.لبتعاد عن �أخيك، �أو �أختك، �إذ� مر�ص�

النتظار

ي�شعـــب �لنتظـــار حتى روؤية مـــدى نجاح �لعالج. وقـــد يجرب �لطبيـــب عالًجا، ثم 
يجـــرب �آخر. وقد ي�شعر �أخوك �أو �أختك بتح�شن كبير في يوم ما، ثم يمر�ص مجدًد� 
فـــي �ليـــوم �لتالي �أو �لأ�شبوع �لذي يليه. ويمكن �أن ي�شتمـــر �لعالج لأ�شهر �أو ل�شنو�ت 

�أحياًنا. وهذه �لدو�مة ي�شعب على كل �شخ�ص تحملها. 

وخـــالل هذه �لفترة، تذكـــر �أن �لعالج يعمل علـــى �إيقاف �ل�شرطـــان وتح�شين حالة 
�أخيـــك �أو �أختك. ولمزيد مـــن �لمعلومات عن �لأطباء �لذين �شيتولون معالجة �أخيك 

�أو �أختك، �نظر الجدول ب في نهاية هذ� �لكتيب.
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اأترغب يف الزيارة؟ 

بالقرب من �لمنزل
�إذ� كان �أخـــوك �أو �أختـــك يعالـــج 
بم�شت�شفى قريب من منزلك، فقد 
تكـــون قـــادًر� على زيارتـــه. و�علم 
م�شبًقـــا مـــاذ� يفعـــل �شقيقك وما 
�لـــذي يتوقعـــه. ويمكنكما �لقر�ءة 
مًعا، �أو �لر�شم، �أو �لت�شلية ببع�ص 
�لألعـــاب، �أو �لجلو�ـــص و�لتحدث. 
ا  وقد يرغب بع�ص �لمر�هقين �أي�شً
في �لم�شاعدة فـــي رعاية �إخوتهم 
ولت�شـــاأل  بال�شرطـــان.  �لمر�شـــى 
�لممر�شة عما يمكنـــك �لقيام به 

�إذ� كنت ترغب في ذلك. 

كنت  �لتي  �لأوقات  �إلى  �أتطلع  كنت  ا �أن �أرى "�لهام" نزيلة بالم�شت�شفى. وفي بع�ص �لأوقات �شاأزور فيها �أختي �لكبرى عندما كانت "لقد  ثم فاإنني �شاأر�ها مرة �أخرى". - �شهى، لزيارتها. و�لآن، فاإنها عادت للمنزل، ومن �شعيفة للغاية. ولكنني �شعيدة لأنني ذهبت وهي طريحة �لفر��ص حيث كانت تبدو كان من �لموؤ�شف حقًّ
14 عاًما

بعيًد� عن �لمنزل
�إذ� كان �شقيقك يتلقى �لعالج 
بعيـــًد� عـــن �لمنـــزل، فقـــد ل 
تكون قادًر� على زيارته كثيًر�. 
�لبقاء  لكليكمـــا  �لمفيـــد  ومن 
متو��شلين، لـــذ� لتتحدث �إليه 
من خـــالل �لهاتف، ويمكنكما 
ـــا تبـــادل �لبطاقـــات، �أو  �أي�شً

�لخطابات، �أو �ل�شور. 
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حلظات ال�سعادة واحلزن خالل العالج

خالل تلقي �أخيـــك �أو �أختك �لعالج، فقد تمر بمجموعة 
كبيرة من �لم�شاعر. 

هل يبدو هذ� �صبيها بما ت�صعر به �أحياًنا؟

ss.أ�شعر بالإحباط�

ss.أ�شعر بالإهمال�

ss أ�شعـــر باأنني خفية عن �لأنظـــار؛ ف�شقيقي ينال كل�
�لعناية.

ss.أ�شعر باأن �لعالج قد ��شتمر طوياًل�

ss.� �إنني �شديد �لحزن لكون �شقيقي مري�ص جدًّ

ss.إنني �أت�شاءل لَم يحدث هذ� لعائلتنا�

ss .أرغب �أحياًنـــا في معرفة كل �لتفا�شيل عن �لعالج�
وفي �أيام �أخرى، �أرغب في ن�شيان ما حدث وح�شب.    

كل هـــذه �لم�شاعر طبيعية.وحـــاول م�شاركة �أفكارك مع 
�أ�شدقائـــك، �أو و�لديـــك، �أو �شخ�ص �آخر مـــن �لبالغين. 
وهـــذ� �لوقت قد يكـــون ع�شيًبا على كل فـــرد من �أفر�د 
عائلتك. لـــذ�، فالتحدث عن هذه �لأمور قد يكون مفيًد� 
بالن�شبـــة لـــك عندمـــا ت�شعـــر بالإهمـــال، �أو �لحـــزن، �أو 

�لحيرة. 
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اأين ميكنك احل�سول على مزيد من املعلومات؟ 

لمعرفـــة �لمزيد عـــن عالجات �ل�شرطـــان، قم بزيارة �لموقـــع �لإلكتروني 
http://www.cancer.gov).(  :لتالي�

"ذ�ت يوم، ذهبت �إلى عيادة �لطبيب ب�شحبة 
�أخي جابر �لذي كان يتلقى �لعالج هناك، 

ور�أيت �لجهاز �لذي ي�شدر �لإ�شعاع، و�لتقيت 
بطبيبه وممر�شاته، ور�أيت �لكثير من �لأطفال 
�لمر�شى بال�شرطان. ما زلت �أتمنى �أن ينتهي 

عالج جايك، ولكني �أف�شل حاًل بعد معرفة 
�لمزيد عما يحدث هناك«. – مهند، 15 عاًما 
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اأين يتلقى الأطفال عالج ال�سرطان؟
يتلقى �لكثير من �لأطفال عالجهم في مر�كز عالج �ل�شرطان �لمخ�ش�شة لالأطفال 
و�لمر�هقيـــن. وقد يكون �أحد هذه �لمر�كز قريًبا منك، �أو قد يحتاج �أخوك �أو �أختك 
�إلى تلقي �لعالج في مدينة �أو منطقة  �أخرى. وقد ينتقل و�لد�ك و�شقيقك، �أو عائلتك 

كلها، للعي�ص في مدينة �أخرى خالل فترة �لعالج. 

من الذي باإمكانه الإجابة عن اأ�سئلتي الأخرى؟
�شـــل و�لديـــك �أو �أحد �لبالغين عـــن �أية �أ�شئلة تـــر�ودك. و�شل و�لديك عمـــا �إذ� كان 
با�شتطاعتـــك مر�فقتهـــم، �أو ربما يمكنك �لتحدث �إلى �لطبيـــب �أو �لممر�شة حينما 

ياأخذ و�لد�ك �أخاك �أو �أختك �إلى �لطبيب. 

رغم  �أ�شئلة  �أية  �أطرح  لم  �لبد�ية،  "في 
�أنه كان لدّي �لكثير منها. وكنت �أظن 

�أن �لنا�ص �شيظنونني �أحمق، ولكني 
ا".  �أعلم �لآن �أن طرح �لأ�شئلة مفيد حقًّ

عاًما   15  ، – بهاء 

لتي�صير �الأمر عليك:

ss ،باأ�شئلتـــك قائمـــة  ن  دوِّ
وخذها معك.

ss �طلـــب منهـــم �أن ي�شرحو�
لك �لأمور �شرًحا مب�شًطا.

ss �طلـــب منهـــم �أن يكـــررو�
لك قـــول �لمعلومـــات �لتي 

تريدها.

ss شل �لطبيـــب �أو �لممر�شة�
�لأمـــور  لـــك  ت�شـــرح  �أن 
با�شتخد�م نموذج �أو ر�شم 

تو�شيحي.    
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اأ�سئلة رمبا ترغب يف طرحها
ما نوع �ل�شرطان �لذي �أ�شاب �أخي �أو �أختي؟

هل �شيتح�شن؟

ما فر�ص �إ�شابتي �أنا �لآخر بعدوى هذ� �ل�شرطان؟ 

اأ�سئلة عن العالج
ما �أنو�ع �لعالج �لتي �شيتلقاها �أخي �أو �أختي؟ وهل 

�شيتلقى �أكثر من نوع؟

كم مرة يتم تلقي هذ� �لعالج؟ وكم �لمدة �لتي ي�شتغرقها؟

كيف ي�شعر �لمر�شى حينما يتلقون هذ� �لعالج؟ وهل يوؤلم؟

هل يغير �لعالج من �شكل �لمري�ص،�أوحو��شه،�أوت�شرفاته؟
ماذ� يحدث �إذ� لم ينجح هذ� �لعالج؟

�أين يجرى تلقي �لعالجات؟ وهل يمكنني مر�فقة �لمري�ص؟

دون اأ�سئلتك اخلا�سة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ب�أ�س من طرح هذه �لأ�سئلة �أكثر من مرة.
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�كت�شفت  عندما  منده�شة  كنت  �شاعدني في �لإجابة عنها". ــ �إيثار، 17 �لأ�شئلة،وكانت �لممر�شة �أهم �شخ�ص مهمة. وفي �لبد�ية،كان لدي �لكثير من فر�شة منا�شبة لم�شاعدتها بطريقة طلب مني �لتبرع لها،�شعرت باأنها �أي دور في عالج �أختي. لذ�،عندما لأنني لم �أكن �أظن باأنه �شيكون لي �أمر �لتبرع بالخاليا �لجذعية ؛ "لقد 
عاًما

افعل اأق�سى ما بو�سعك،
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35 افعل اأق�سى ما بو�سعك،

الف�سل الرابع

التربع باخلاليا اجلذعية
فـــي �لف�شل �لثالـــث، تحدثنا عن زر�عـــة �لخاليا �لجذعية �لخا�شـــة بنخاع �لعظام 
وخاليـــا �لدم كعالجين محتملين. وبع�ص �لأطفال فقط هم من يتلقون هذ� �لعالج. 
و�إذ� كان �شقيقـــك �شيتلقى �أحدهما، فقد يكون مـــن �لمفيد لك قر�ءة هذ� �لف�شل، 

�أو باإمكانك تخطيه. 

ملاذا حتتاج بع�ض ال�سرطانات اإىل زراعة خاليا جذعية خا�سة بنخاع العظام اأو 
بخاليا الدم؟

� من �لعـــالج �لكيميائـــي �أو �لإ�شعاعـــي في عالج  قـــد ت�شتخـــدم جرعات عالية جـــدًّ
�ل�شرطـــان. وهذه �لعالجات تدمر خاليا �ل�شرطـــان، ولكنها ت�شر بالخاليا �ل�شليمة 

ا، كالخاليا �لجذعية. �أي�شً

ما اخلاليا اجلذعية؟
�لخاليـــا �لجذعيـــة هي �لتي تكون خاليـــا �لدم �ل�شرورية لنقـــل �لأوك�شجين �إلى كل 
�أنحاء �لج�شم )خاليا �لدم �لحمـــر�ء(، ولمحاربة �لعدوى )خاليا �لدم �لبي�شاء(، 
ولوقف �لنزيف )�ل�شفائـــح �لدموية(. ويوجد �أكثرها في نخاع �لعظام، وهو �لمادة 

ا في مجرى �لدم.  �لرخوة �لتي تمالأ �لعظام، ويوجد بع�شها �أي�شً

كيف تتم عملية زراعة اخلاليا اجلذعية؟
�إن �لخاليا �لجذعية �ل�شليمة �لماأخوذة من �أخ �لمري�ص �أو �أخته يتم نقلها وزر�عتها 
د�خـــل ج�شم �لمري�ص. وتنتقل �لخاليـــا �لجذعية �إلى نخاع �لعظام وتكون خاليا دم 
حمـــر�ء، وبي�شاء، و�شفائح دموية جديـــدة. وهذه �لخاليا �لجديدة يمكنها م�شاعدة 

�أخيك �أو �أختك على �ل�شفاء و�ل�شتفادة بعالجات �ل�شرطان.     

م�ستعيًنا بما لديك،اأينما كنت. �� تيودور روزفلت

حقيقة
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من ميكنه اأن يكون متربًعا؟
يمكـــن �أن يكون �لمتبرع بالخاليـــا �لجذعية �أخ �أو �أخت للمري�ص، �أو �شخ�ص متطوع. 

ويمكن �أخذها من �لمري�ص نف�شه قبيل �لعالج، وتخزينها ل�شتخد�مها لحًقا. 

حقائق عن �لمتبرعين:

ss لمتبـــرع �شخ�ص خاليـــاه �لجذعية مطابقة لخاليا مري�ـــص �ل�شرطان، ولي�شت�
خاليا جميع �لنا�ص مطابقة لبع�شها �لبع�ص.

ss من �لأرجح �أن تكون خاليا �لأخ �أو �لأخت مطابقة للمري�ص بدرجة �أكبر من �أي
�شخ�ص ل ينتمي �إليه. 

ss .�من بين كل �أربع حالت يكون �لأخ �أو �لأخت مطابًقا جًد
ss عندما ل يكـــون �أحد �أفر�د �لعائلة مطابق للمري�ـــص، يبحث �لفريق �لطبي عن

متبرع متطوع في كل �أنحاء �لعالم.      

       اأفكار بع�ض املراهقني الذين تربعوا بخالياهم اجلذعية
ss �لقـــد كنت خائًفا. ول �شك في هذ�؛ ففكرة �لتبـــرع بخالياي جعلتني متوتًر«

�إلى �أن عرفت ما �شيحدث«. 

ss لقـــد �شعـــرت باأننـــي مجبر على هذ� �لأمر �إلى �أن قـــال لي و�لد�ي �إن �لأمر"
، فاإما �أن �أقبل �أو �أرف�ص".  ر�جع �إليَّ

ss شعـــرت بـــاأن �أخي �لأكبر وعائلتي كلها تعتمد عليَّ في نجاح هذ� �لأمر، و�أنا�"
م�شرور لنجاحه!".  

ال�سجاعة غرة ال�سمات الإن�سانية لأنها 

حقيقة



�

�

�

�

37

ماذا اأفعل لو ُطِلَب مني اأن اأكون متربًعا؟
ا للدم لمعرفة  ا خا�شًّ �إذ� قبلـــت �أن تكـــون متبرًعا، ف�شوف يجري لك �لطبيـــب فح�شً
مـــا �إذ� كنت مطابًقا لأخيك �أو �أختـــك �أم ل. و�شوف يبين هذ� �لفح�ص ما �إذ� كانت 

خالياك �لجذعية مطابقة تماًما �أم ل.

ماذا �سيحدث اإذا مل اأكن مطابقًا؟
قد يجرى فح�شك ويتبين �أنك ل�شت مطابًقا، 

وربما ت�شعر بخيبة �لأمل �أو باأنك خذلت �أخيك 
�أو �أختـــك. ومن �لمهم �أن تعلم �أن كونك ل�شت 
مطابًقـــا له فهـــذ� لي�ص خطـــاأك. وبينما من 
�لطبيعـــي �أن ت�شعر عائلتك بخيبة �لأمل، ل 

ينبغي على �أي �أحد �أن ينزعج منك. 

ال�سمة التي ت�سمن وجود الأخريات. -اأر�سطو

�أمل  بخيبة  �شعرت  "لقد 
�شديدة لكوننا - �أنا و�أختي 
هيام - غير متطابقين مع 

�أختنا �ل�شغرى تما�شر  
�لم�شابة بال�شرطان. ولم 

يلِق �أي �أحد بالالئمة علينا، 
ولكن هذ� �لأمر ما ز�ل �شعًبا. 

ويحاول �لأطباء �لآن �لعثور 
على �شخ�ص مطابق لها من 

بين �لمتبرعين �لآخرين". – 
ب�شمه، 13 عاًما      
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????

ل تخ�َص �ل�شوؤ�ل عن �أي �شيء ل تفهمه �أو ل ت�شعر بالر�حة نحوه، ودون بع�ص 
�أ�شئلتك هنا:

مطابقة  باأنني  �لطبيب  �أخبرني  "لقد 
لأخي كريم، وقالت �أمي �إن �لخيار 

متروك لي، �أي �أنني ل�شت م�شطرة �إلى 
�لتبرع �إذ� لم تكن لدّي رغبة في هذ�. 

ولكن رغم �أنني كنت متوترة قلياًل، 
كنت ر�غبة في ذلك. وقد �لتقى طبيب 

كري�ص بنا لي�شرح لنا ما �شيحدث. و�آمل 
 �أن ي�شاعد هذ� �لأمر �أخي". 

ــ �أميره، 15 عاًما
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??

لـجهاد  بخالياي  �لتبرع  يوؤلمني  "لم 
مثلما كنت �أظن. وقبل �أن �أدرك هذ�، 

كنت �أمار�ص لعبة �ل�شوفت بول مرة 
�أخرى. ون�شيحتي لبقية �لأطفال 

�لذين يرغبون في �أن يكونو� متبرعين 
هي �أن يطرحو� �لأ�شئلة، بل �لكثير 

منها. وقد �أفادني �ل�شتعد�د كثيًر�، 
ا ما يمكنني  فقد كنت ل �أعلم حقًّ

توقعه". 
- �أنتوني، 16 عاًما

ما الذي يحدث خالل زراعة اخلاليا اجلذعية؟

بالن�س���بة لزراع���ة الخاي���ا الجذعي���ة الخا�س���ة بنخ���اع العظ���ام (BMT)، يقـــوم �لأطبـــاء 
با�شتئ�شـــال �لخاليا �لجذعية مـــن نخاع �لعظام. وقبـــل ��شتئ�شالها، يعطى �لمتبرع 
دو�ًء ي�شاعـــده على �لنوم، ثم يقوم �لطبيب بغر�ص �إبرة في عظام �لفخذ لجمع بع�ص 
�لنخـــاع �لعظمي، ولن ت�شعر باألم من هذه �لإبرة لأنـــك �شتكون نائًما. وبعد ذلك، قد 

ت�شعر بتخدير �أو �ألم في مو�شع �لإبرة ليومين.

اأما بالن�س���بة لزراعة الخايا الجذعية الثانوية الخا�س���ةبالدم(PBSCT)، فيقوم �لأطباء 
با�شتئ�شال �لخاليا �لجذعية من �لدم. ويقوم �لطبيب باأخذ كمية من �لدم من خالل 
�أحـــد �أوردة �لذر�ع عـــادة، ويو�شع �لدم في جهاز لف�شل �لخاليـــا �لجذعية، ثم يعاد 
�إليـــك. ويتم حفـــظ �لخاليا �لجذعية ثم تعطى لحًقا �إلـــى �شقيقك خالل عملية نقل 

.  (Transfusion)دم

??
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ماذا �سيحدث اإذا مل تنجح عملية الزرع؟

ل �أحـــد ي�شتطيـــع �أن ي�شمن �أن تح�شـــن زر�عة �لخاليا �لجذعية مـــن حالة �شقيقك، 
ولكـــن فر�شـــة م�شاعدتها �إياه قد تكـــون عظيمة، ومن �شاأنهـــا �أن ت�شعرك بمزيد من 
�لم�شاركـــة. ورغـــم هذ�، قد ي�شبح �لأمر �شعًبا �إذ� لم تنجح هذه �لعملية، و�علم �أنه 

لي�ص خطاأك؛ فقد بذلت ما بو�شعك، ول ينبغي لأحد �أن يلومك.

عبد�هلل  لأخي  مطابق  �أني  تبين  "لقد 
، ولكن �لنباأ �ل�شيئ هو �أن زر�عة 

�لخاليا �لجذعية لم تفده. و�أ�شعر 
كاأنني خذلته، ولكن عبد �هلل  �أخبرني 
باأل �أحزن لذلك، و�أنه يقدر محاولتي 

تلك ب�شدة". 
- عبد �لرحمن ، 15 عاًما     

ماذا عن الأ�سئلة الأخرى التي لدّي؟ 

�طرح كل ما لديك من �أ�شئلة. ويمكن لالأطباء، و�لممر�شات، و�لأخ�شائيين �أن 
ي�شاعدوك في �لإجابة عنها، وكذلك و�لديك.
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الف�سل الخام�ض

كيف ي�سعر اأخوك اأو اأختك 
كاأي �شخ�ـــص �آخـــر، قـــد ي�شعر �أخوك �أو �أختـــك بالقلق، �أو �لخـــوف، �أو �لحيرة. وقد 
ـــا بالتعـــب �أو �لإعياء ب�شبب �لعـــالج. وي�شعر بع�ص �لأطفـــال بالحرج لأن  ي�شعـــر �أي�شً

�لعالج يغير من هيئتهم و�شعورهم. وقد تر�ودكما �لكثير من هذه �لم�شاعر ذ�تها.

انظر اإىل العامل بعيني اأخيك اأو اأختك 

�إن معرفـــة كيفيـــة �شعور �أخيك �أو �أختك قد تكون مفيدة لـــك في �لتعرف على كيفية 
تقديم �لم�شاعدة له، �أو في �إدر�ك م�شادر هذه �لم�شاعر على �لأقل. 

ها هي بع�س �الأمور �لتي ي�صعر بها �ل�صغار �لم�صابون بال�صرطان:

اخلوف
وبح�شب مقد�ر عمر �أخيك �أو 

�أختك وكيفية ت�شرفه حيال 
 �لمو�قف �ل�شعبة، 

يكون مقد�ر خوفه.   

�إ�شابتك  تعلم  �أن  �لمفزع  "من 
بال�شرطان. وهل �شيوؤلمني �لعالج؟ 

ومن كل هوؤلء �لأطباء و�لممر�شات 
�لذين يقومون بوخزي وطرح �لأ�شئلة 

علّي؟ �أنا ل �أحب �لجهل بما �شيحدث، 
ول �أحب عدم معرفة ما �إذ� كنت 

�شاأتح�شن �أم ل". – علي ، 13 عاًما 
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احلزن اأو الكتئاب
ل ي�شتطيع بع�ص مر�شى �ل�شرطان 

�أحياًنا �لقيام بما �عتادو� على 
�لقيام به. وقد ي�شتاقون �إلى 
ممار�شة هذه �لأن�شطة و�إلى 

�أ�شدقائهم. وم�شاعر �لحزن 
و�لخذلن قد تتفاوت من �لكتئاب 

�لعادي �إلى �لكتئاب �لمر�شي 
(Depression)، �لذي يمكن 

للطبيب معالجته.    

ما  بكل  �لقيام  عن  �لعجز  "�أكره 
�عتدت �لقيام به، و�أ�شتاق �إلى �للعب 

مع �أ�شدقائي. وما كنت �أظن �أنني 
�شاأقول مثل هذ� �لكالم، ولكني �أ�شتاق 

ا. وفي كثير من  �إلى �لمدر�شة �أي�شً
�لأوقات، ل �أرغب في �لتحدث على 

�لإطالق، وعندما �أتحدث ل �أكون 
مبتهًجا و�شعيًد� طو�ل �لوقت".

- ريان، 15 عاًما 

كثير  في  لطيًفا  �أكون  ل  باأنني  بغ�شب �شديد من كل �شيء".يحدث لي هذ�؟ وفي بع�ص �لأيام، �أ�شعر �لنا�ص �أع�شابي، و�أ�شعر كمن ي�شاأل لماذ� من �لأيام، و�أ�شعر بالنزعاج قلياًل، ويثير "�أعترف 
- �شعيد ، 16 عاًما  

- ريان، 15 عاًما 

الغ�سب
�أو عالج  �ل�شرطان  يت�شبب  قد 
�شعور  فــي  �لــجــانــبــيــة  �لآثـــــار 
بالغ�شب  �أخـــتـــك  �أو  �أخـــيـــك 
�أو �لنفعال. وقد ينبع  �ل�شديد 
م�شاعر  مــن  �أحــيــاًنــا  �لغ�شب 
ي�شعب �إظهارها مثل �لخوف، 

من  غا�شًبا  �شقيقك  يكون  �أن  �لر�جح  ومن  �لعجز.  �أو  �ل�شديد،  �لحزن  �أو 
�لمر�ص، ولي�ص منك.   
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ب�شبب  �لآن  �شيء  كل  �ختلف  كل هذ�". – عبد �لعزيز، 14 عاًما �لمدر�شة. و�أ�شعر بالذنب لأني ت�شببت في �لعناية باأختي �ل�شغرى بعد عودتها من في ت�شجيع فريقها �لريا�شي من �أجل وقد توقفت �أختي �لكبرى عن �لم�شاركة بهذ�؛ فعليهن �لقيام بكل �أمورهن. به. و�أعلم �أن �أخو�تي ل�شن �شعيد�ت �لعائلة كلها توقفت عما �عتادت �لقيام �إ�شابتي بال�شرطان، ويبدو لي وكاأن "لقد 

الذنب
قـــد ي�شعـــر �أخـــوك �أو �أختـــك 
بالذنـــب لأنه �أحـــدث تغيير�ت 
في حياة �لعائلـــة. ولكن مثلما 
لم يكـــن لك يد في هذ� �لأمر، 
لي�ص لأخيك �أو �أختك يد في ما 

يحدث.  

الأمل
هناك �لعديد من �لأ�شباب �لتي 
ي�شعر  �أخــتــك  �أو  �أخــيــك  تجعل 
ــال  ــف �لأط ــن  م فكثير  بـــالأمـــل، 
ود�ئًما  �ل�شرطان،  من  يتعافون 
على  تح�شينات  �إدخـــال  يتم  ما 
�لعالجات. وقد يلعب �لأمل دوًر� 

هاًما في �شفائه.  

باهلل   �إيماني  على  �أحافظ  "�إنني 
و�أ�شع يافطة كبيرة في غرفة 

�لمعي�شة �لخا�شة بي تقول: "تفاءلو� 
بالخير تجدوه ". وقد قمنا- �أنا 

و�إخوتي �لثالثة- بتزيين غرفنا بهذه 
�ليافطة. وقد حافظت على �إيماني باأني 

�شوف �أ�شفى، وهو ما �شاعدني على 
�ل�شتمر�ر". 

-جوري، 16 عاًما   

وكل هذه �لم�شاعر طبيعية 
لدى �ل�شخ�ص �لمعاي�ص لمر�ص �ل�شرطان. وقد ترغب في 

م�شاركة هذه �لقائمة مع �شقيقك، و�شله عما ي�شعر به.  
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حزينة �لآن فاأنا �أكثر �أفر�د �لعائلة ن�شوًجا. فمنذ �أن مر�شت �أختي كنت �لفتاة �ل�شغيرة �لتي ت�شتعد لبدء در��شتها �لثانوية، �أما ما �لذي يحدث؟ كل �شيء يتغير �شريًعا، فمنذ �شتة �أ�شهر مذكر�تي �لعزيزة: فهي  �لت�شو�ص؛  من  حالة  في  �أمي  �شارت  - بيث،�لثامنع�شرمن�شهر�شبتمبروهل �شتعود عائلتي �إلى �شابق عهدها مرة �أخرى؟�شديدة �لغ�شب، ولكن هل عليها �أن تمنعني من �لدخول عليها؟ �ل�شتلقاء على �لفر��ص و�ل�شتماع. و�أعلم �أن �ل�شرطان يجعلها عالج "جمانه"، ويعمل �أبي ليل نهار، وكل ما تفعله "جمانه" هو ولكننا ندركه. ونم�شي وقتنا كله في زيارة �لطبيب �لذي يتولي ومتوترة طو�ل �لوقت. وهي تعتقد �أننا ل ندرك ما يحدث، "جمانه"، 

العمل حب ظاهر الآثار. �� جبران خليل جبران
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الف�سل ال�ساد�ض

تغيريات يف عائلتك
تغيري الروتني وامل�سئوليات

ربمـــا تمـــر عائلتـــك بالكثير من �لتغيـــر�ت، وقد تكون �لبـــن �لأكبـــر، �أو �لأ�شغر، �أو 
�لأو�شـــط فـــي �لعائلة، وربما تعي�ـــص مع �أحد و�لديك �أو كالهمـــا. ومهما كان موقفك 
�لعائلي، فمن �لمرجح �أن تتغير �لأمور ب�شبب مر�ص �أخيك �أو �أختك. وي�شتعر�ص هذ� 

�لف�شل بع�ص هذه �لتغير�ت و�لطرق �لتي يتعامل �لنا�ص بها معها.

هل يبدو هذ� �لمنزل كمنزلك؟

هل تقوم بالمزيد من الأعمال المنزلية؟

هل تم�ضي المزيد من الوقت مع الأقارب اأو 
الأ�ضدقاء؟ 

هل تم�ضي المزيد من الوقت وحيًدا في 
المنزل؟

هل يطلب منك الم�ضاعدة في اإعداد الع�ضاء اأو 
غ�ضل المالب�س؟

هل تم�ضي المزيد من الوقت في العناية 
باإخوتك واأخواتك ال�ضغار؟
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هل تنطبق هذه الأو�ساف عليك؟
هل ت�شعر وكاأنك بحاجة �إلى �أن تكون مثاليًّا ور�ئًعا طو�ل �لوقت؟ 

هل تحاول حماية و�لديك من �أي �شيء قد يقلقهم؟

هـــل ت�شعـــر بالرغبة في �ل�شـــر�خ، ولكنك تكتم �شرخاتـــك لأنك ل تريد 
�لت�شبب في �لمتاعب؟ 

ل يمكن لأحد �أن يكون مثاليًّا طو�ل �لوقت، و�إنك بحاجة �إلى وقت ت�شعر فيه بالحزن 
�أو �لغ�شـــب مثلما تحتاج �إلى وقت ت�شعر فيه بال�شعادة. وحاول �أن تجعل و�لديك ومن 

تثق بهم يعلمون بما ت�شعر به، حتى �إن ��شطررت �إلى بدء �لحديث معهم.
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عالقتك بوالديك

قد يطلب منك و�لد�ك تولي م�شئوليات تفوق مرحلتك �لعمرية، وقد يم�شيان 
�لمزيد من �لوقت مع �أخيك �أو �أختك، وربما ت�شتاء لذلك في �لبد�ية، ولكنك 
قـــد تكبر وتتعلم �لكثير مـــن تجربتك هذه. لتلِق نظرة علـــى �لف�شل �لعا�شر 

للح�شول على ن�شائح حول �لتحدث �إلى و�لديك.     

قواعد التوا�سل عندما تتغري الأمور
تقـــول �لعائالت �إنـــه من �لمفيد توفير وقت للحديث مًعـــا، حتى �إن جرى ذلك خالل 
وقـــت ق�شير في كل �أ�شبوع. ويمكن لهذ� �لحديث �أن يبقي �لعائلة متو��شلة، وها هي 

بع�ص �لأمور �لتي يمكنك مر�عاتها عند �لتحدث �إلى عائلتك:
�الإخوة و�الأخو�ت

�إذ� كنـــت �لبـــن �لأكبر، فقـــد يق�شدك 
لطلـــب  �ل�شغـــار  و�أخو�تـــك  �إخوتـــك 
�لن�شح. لت�شاعدهم بقـــدر ما ت�شتطيع، 
ول باأ�ـــص من �إعالمهم باأنـــك تمر بوقت 

ا. ع�شيب �أي�شً

نيـــل  �إلـــى  تتطلـــع  كنـــت  و�إذ� 
�لم�شاعدة من �إخوتك و�أخو�تك 
�لكبـــار، فلتخبرهم بم�شاعرك. 
فهـــم ي�شتطيعـــون م�شاعدتـــك، 
ولكـــن قـــد ل تكـــون لديهـــم كل 

�لإجابات.

 جرب �أن تقول لهم 
مثل هذ� �لكالم:

 �إنني �أبذل كل ما 
 بو�شعي، فكيف يمكننا

 �لتكاتف؟ لتجاوز هذ� �لأمر؟    
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و�لد�ك

توقـــع �أن ي�شعر و�لد�ك ببع�ص �لتوتر، مثلـــك تماًما. وقد ل يفعل و�لد�ك 
�أو يقولن �ل�شو�ب.

حـــاول تحقيق �ل�شتفادة �لق�شوى من �لوقت �لـــذي تم�شيه مع و�لديك، 
و�أعلمهمـــا بمدى تقديرك لهذ�. وقد يمكنكم �لخروج مًعا لتناول �لع�شاء، 
�أو ربما با�شتطاعتهما �لح�شـــور لم�شاهدة مبارياتك �لريا�شية من حين 

�إلى �آخر. 
قـــد يكون عليك �تخاذ �لخطوة �لأولى في بدء �إحدى �لمحادثات �أحياًنا. 
وقد ت�شعـــر بالذنب لرغبتك في تلبية �حتياجاتـــك، ولكن ل ينبغي عليك 

ا.  ذلك،فاأنت مهم ومحبوب �أي�شً

��شتمر في �لتحدث �إلى و�لديك، حتى و�إن �شعب عليك هذ�.

جرب �أن تقول لهما كالًما مثل:

اأو

متى تغير اإيقاع الطبل،

 �أمي، �أرغب في �لتحدث 
 �إليك، فهل لي بدقيقة 

من وقتك؟

 �أبي، لدي �شيء �أرغب في 
 �لتحدث �إليك ب�شاأنه، فهل 

هذ� �لوقت منا�شب؟

�أو
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 وقد ترغب في �أن تجرب 
قول �صيء مثل:

�أختك �أو �أخيك �لمري�س بال�صرطان

قـــد يكـــون �أخـــوك �أو �أختك منزعجيـــن من �لعـــالج ويرغبان فـــي �لبقاء 
بمفردهما، �أو غير منزعجين ويرغبان في �لبقاء برفقتك. 

 جرب �أن تقول 
لهما مثل هذ�

 �لكالم:

تغير الرق�ص. – مثل نيجيري

 هل هناك ما يمكنني 
�لقيام به لم�شاعدتكما؟  

 �أترغب في 
 �للعب، �أو 
�لحديث؟
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احلفاظ على ا�ستمرارية املحادثات

�إذ� كنت معتاًد� �لحديث بانفتاح                     
في �لمنزل، فقد تجد �أن و�لديك                 

لم يعود� ي�شاركانك �لأمور.

وربما يحـــاولن بذلك حمايتك من 
�شماع �أخبار �شيئة �أو غير متاأكدين 
من �لأمر �لـــذي يمكنهما �إخبارك 
بـــه. ويرغب بع�ـــص �لمر�هقين في 
معرفـــة �لكثيـــر، بينمـــا ل يرغـــب 
�لبع�ـــص �لآخـــر �شـــوى فـــي معرفة 
�لقليل. ولتخبر و�لديك بمقد�ر ما 

تريد معرفته.

اأخربوين مبا يجري.  

د�ئًما  ــ  وكريمه   �أنا  ــ  وكنا  �لتغير�ت.  هذه  لكل  م�شتعدة  �أكن  "لم 
ما نت�شارك غرفة �لنوم. ولكن عندما مر�شت �أختي، �شارت تنام 

بالغرفة بمفردها لأن و�لديَّ كانا م�شطرين �إلى �ل�شتمر�ر في 
مر�قبتها و�لطمئنان عليها لياًل. وفي بع�ص �لليالي، كنت �أ�شطر �إلى 
�لنوم على �لأريكة �لموجودة بغرفة �لمعي�شة. ولم يعد با�شتطاعتنا- 
�أنا و�أخي �شعد  ــ دعوة �أ�شدقائنا �إلى �لمنزل خ�شية �أن يجلبو� معهم 

� �لآن".   �لجر�ثيم فت�شاب بها كريمه. لقد �شارت �لأمور مختلفة جدًّ
ــ �لجوهره ، 13 عاًما

 �أخبروني بما 
يجري.  
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ا من �أحاديث و�لديك. و�إذ� كان ما �شمعته  وخـــالل �لأ�شابيـــع �أو �لأ�شهر �لتالية، قد ت�شمع م�شادفة بع�شً
يحيرك �أو يخيفك، فتحدث �إليهما عما �شمعته.

اأبِق عائلتك واأ�سدقاءك على عِلم 

اح�سل على امل�ساعدة متى احتجت اإليها

التحدي

�أ�شبح من 
 � �لمرهق جدًّ

�لرد على 
�لهاتف طو�ل 
�لوقت و�إخبار 

�لنا�ص عن حال 
�أخيك �أو �أختك. 

�حلل
�طلب�من��الآخرين�م�شاركتك�يف��إخبار��لنا�ض�
عن�حال��أخيك��أو��أختك,�فرمبا�با�شتطاعة�
�أحد��أقاربك��أو��أ�شدقاء�عائلتك��أن�يكون�

مركز��الت�شال�وي�شاعدك�على��إخبار��لنا�ض�
عن��أحو�له.�وت�شتخدم�بع�ض��لعائالت��شبكة�
�الإنرتنت��أو�مدير�قو�ئم��لربيد��الإلكرتوين�يف�

م�شاركة�هذه��ملعلومات.

التحدي
ل يمكن لعائلتك 

�ل�شتمر�ر 
في �لقيام 
على �شئون 

�لمنزل، و�إعد�د 
�لوجبات، 

و�أد�ء �لأن�شطة 
�لأخرى. 

�حلل
كثرًي��ما�يرغب��الأ�شدقاء�و�جلري�ن�يف�

�مل�شاعدة�على��إعد�د��لوجبات,��أو��لتنظيف,��أو�
��شطحابك�بال�شيارة��إىل�حيث�تريد,��أو��لعناية�
باأ�شقائك.�ولتعد�مع�و�لديك�قائمة�باالأمور��لتي�
يتعني��لقيام�بها,�و�أبِق�هذه��لقائمة�بجو�ر�

�لهاتف.�وعندما�ي�شاألك��لنا�ض�عما�ميكنهم�فعله�
مل�شاعدتكم,�فانظر�يف��لقائمة.����
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زيادة الروابط العائلية قوة

قد تتفـــكك بع�ص �لعائـــالت لفترة 
�أفر�دهـــا  �أحـــد  ي�شـــاب  حينمـــا 
بال�شرطـــان، ولكـــن هنـــاك طرًقـــا 
قـــوة  �لعائليـــة  �لرو�بـــط  لزيـــادة 
�لعائلة قرًبـــا. و�لمر�هقون  وزيادة 
�لذيـــن ر�أو� عائالتهم تـــزد�د قرًبا 
قالو� �إن هذ� �لأمر حدث لأن �أفر�د 

عائالتهم:

قبل   � جدًّ متقاربة  عائلتي  تكن  "لم 
�إ�شابة �أختي جو�هر بال�شرطان. 

�عتدنا �ل�شير كل في طريقه، ولم 
نت�شارك �لكثير من �لأمور. وعندما 

مر�شت جينا، بد�أنا في �لتقارب 
كثيًر�. وتحدثنا �إلى �أحد �لأقارب  عما 
يعنيه كل يوم يمر بالن�شبة لنا. و�ليوم، 

حتى �لأمور �لب�شيطة- مثل تناول 
�لع�شاء مًعا كعائلة- تبدو لنا مميزة". 

عاًما         13  ، –  �شلطان 

واأدرك���وا �أنه رغم �ختالف ردود �أفعالهم تجـــاه �لمو�قف، فاإنهم جميًعا 
يتاألمـــون، فبع�شهـــم يبكـــي كثيـــًر�، ويظهـــر �لبع�ص �لآخـــر �لقليل من 

عو�طفه، وي�شتخدم غيرهم �أ�شلوب �لفكاهة للخروج مما هم فيه.
تعلموا �حتر�م 

�لختالفات و�لحديث 
عنها. وكلما ز�د 

�شوؤ�لهم عما ي�شعر به 
�لآخرون، ز�دت قدرتهم 

على تبادل �لم�شاعدة. 

مختلفة  ب�شورة  نت�شرف  كنا  "لقد 
حينما �أ�شيب �أخي �لأو�شط ، تركي 

بال�شرطان. بد�أ �أخي �لأ�شغر في 
�لت�شرف كطفل ر�شيع مرة �أخرى، 

و�أخي �لأكبر لم يعد يمكث في �لمنزل 
وقتا طويال، و�أنا �لفتاة �لوحيدة في 

هذه �لعائلة و�أ�شعر باأن عليَّ �لإم�شاك 
بزمام �لأمور كلها من �أجل عائلتي". 

ــ �ماني، 14 عاًما  

ح���اول كل و�حـــد منهم و�شع 
نف�شـــه فـــي مو�شـــع �لآخـــر 
وفكر كيف �شتكون م�شاعره 

لو كان مكانه.
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ل يمكن تغيير الما�سي،
طلب امل�ساعدة من الآخرين

قـــد تحتاجون- �أنت و�أفـــر�د عائلتك - �إلى �لدعم من �لآخريـــن. وقد ي�شعب عليك طلبه 
منهـــم، ولكن في �أغلب �لأحيان تكون لدى �لنا�ص رغبة حقيقية في تقديم �لم�شاعدة، لذ� 

ل تردد في طلبها.

يت
 وا

وف
� ه

ك. �
دي

ي ي
ل ف

ا زا
ل م

تقب
م�س

ن ال
ولك

�شديقين  بل  �أخوين،  مجرد  ل�شنا  وفهد   "�أنا 
مقربين. وعندما مر�ص، كان �لأمر �شعًبا 
عليَّ لدرجة �أني فقدت �لرغبة في �لقيام 

باأي �شيء �أو �لتحدث �إلى �أي �أحد. و�شعرت 
بالكرب كثيًر�، ولكني لم �أبِده لأحد. ولم يكن 

�لجلو�ص بالمنزل ممتًعا كثيًر� لأن "بريان" 
� على �لدو�م. وقد لحظ  ا جدًّ كان مري�شً

مدر�ص مادة �لريا�شيات عليَّ تغيًر� ف�شاألني 
عما �أ�شابني. وكان من �لمفيد لي �أن يكون 

لديَّ �شخ�ص يمكنني �لذهاب �إليه متى 
�حتجت �إلى �إفر�غ �شدري من �لهموم". 

عاًما     18 – نايف، 
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�أ�صخا�س قد تطلب منهم �أنت �أو و�لد�ك �لم�صاعدة: 

�لأجد�د، و�لعمات، و�لخالت، و�لأعمام، و�لأخو�ل.
�أ�شدقاء �لعائلة.

�لجير�ن.
�لمدر�شون و�لموجهون.

�إمام �لم�شجد.
�أ�شدقاوؤك و�آباوؤهم.

�لممر�شات وم�شت�شارو �لتوجيه بالمدر�شة

طرق يمكن للنا�س م�صاعدتك بها:
م�شاعدتك في تاأدية �لو�جبات �لمنزلية.

�لتحدث و�لإن�شات �إليك.
��شطحابك بال�شيارة �إلى �لمدر�شة �أو �شالة �لتمارين �لريا�شية.

دعوتك �إلى منازلهم �أو �إلى �لخروج معهم في �أثناء �لعطالت �لأ�شبوعية.

�أمور �أخرى يمكنهم �لقيام بها لم�صاعدتك في �صئون �لمنزل: 
�شر�ء �لخ�شر�و�ت �أو ق�شاء بع�ص �لحاجات.  

�إعد�د �لوجبات.
ت�شذيب �لح�شائ�ص.

�أد�ء مهام خا�شة بالمنزل.  

ما �لطرق �الأخرى �لتي يمكن للنا�س م�صاعدتك بها؟ 
ْن بع�ص �لأفكار هنا: َدوِّ
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الف�سل ال�سابع
      كيفية تقدمي امل�ساعدة

يحتوي هذ� �لف�شل على بع�ص �لأ�شياء �لتي قام بها �لآخرون لم�شاعدة �إخوتهم و�أخو�تهم، 
فاختر من بينها �شيًئا �أو �شيئين

 قد ترغب في تجربتهما 
خالل هذ� �لأ�شبوع، 

ثم �ختر �شيئين �آخرين
 لالأ�شبوع �لتالي.

"�عتاد �لنا�ص مناد�تنا- �أنا و ريم  - 
ب"‘�لتو�أمين". ورغم �أن �لفارق �لعمري بيننا 

هو 13 �شهًر�، فاإننا نبدو مت�شابهتين كثيًر� 
ومتالزمتين د�ئًما. و�لآن، �أ�شيبت بال�شرطان 

وفقدت �شعرها كله، ومن ثم �شار �لآخرون 
قادرين على �لتفرقة بيننا. وقد قررت في 

�لأ�شبوع �لما�شي فعل �شيء �شديد �لغر�بة لأري 
�أختي مقد�ر حبي لها. لقد حلقت �شعر ر�أ�شي! 

و�لآن، ل �أقول �إن هذ� هو �ل�شيء �ل�شو�ب �لذي 
يجب على كل �لأخو�ت فعله، ولكني �شعرت 

باأنه �ل�شيء �ل�شو�ب بالن�شبة لنا". ــ رهام، 15 
عاًما   
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�ساعده بتواجدك معه
ابقي���ا مًع���ا، و�شاهـــد� �أحـــد �لأفالم، و�قـــر�آ، �أو �شاهـــد� �لتلفـــاز، وقوما 
بتزييـــن غرفة نومكما بال�شور �أو �لر�شومات، و�ذهبا �إلى غرفة �لأن�شطة 

بالم�شت�شفى، و�لعبا �أو �أديا �أحد �لم�شاريع.

لي�س���عر كل واح���د منكمـــا �لآخر بالر�حة. مجرد �لبقـــاء في �لغرفة �لتي 
يتو�جـــد فيها �أخـــوك �أو �أختـــك ي�شعره بر�حـــة كبيرة. ولتقم بمـــا ُي�شعر 
كليكمـــا بر�حة �شديدة. ولتعانقه �أو قل له«�إني �أحبك«، ولت�شحكا �أو تبكيا 

مًعا، وليتحدث كل منكما �إلى �لآخر، �أو �بقيا مًعا �شامتين. 
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�ساعد اأخاك اأو اأختك على ال�ستمرار في توا�سله مع اأ�سدقائه. و�طلب 
مـــن �أ�شدقاء �شقيقـــك �أن ير��شلـــوه، �أو ير�شلـــو� �إليه �شـــوًر�، �أو ي�شجلو� 
بع�ـــص �لر�شائل �ل�شوتيـــة وير�شلوها �إليه. و�شاعده علـــى �إر�شال ر�شائله 
�إلـــى �أ�شدقائـــه. و�إذ� كان �شقيقـــك مهيًئا للقاء �أ�شدقائـــه، فادعهم �إلى 

مر�فقته. 
�س���اركه مزح���ة. وربما تكون �شمعت �أن �ل�شحكـــة دو�ء نافع. لذ�، �شاهد� 
�إحـــدى �لم�شرحيات �لكوميديـــة �أو تبادل �لنكات مًعـــا، �إذ� كان هذ� من 

عاد�تك. 
ك���ن �س���بوًرا. لي�شبـــر كل منكما علـــى �لآخر. وقد يكـــون �شقيقك غريب 
�لأطـــو�ر �أو لئيًما. ومهما كان �شعورك بال�شـــوء، فاإن �شعور �أخيك �شيكون 
�أ�شو�أ. و�إذ� وجدت �أنك تفقد هدوءك، فقم بممار�شة �لجري، �أو �لقر�ءة، 

�أو ��شتمع �إلى �لمو�شيقى. 

اأع���د وجبة خفيف���ة. لتعد وجبة خفيفة تتناولنها مًعا، ولت�شتمتعا بها باأن 
تب�شط بطانية في �ل�شرفة �أو في غرفة �لنوم.

ا�س���تِر و�س���اًحا اأو قبعة جدي���دة. قد يروق �أخاك �أو �أختـــك و�شاح �أو قبعة 
جديدة �إذ� فقد �شعره في �أثناء تلقيه �لعالج. و�ح�شل على و�شاح �أو قبعة 

ا. منا�شبة لك �أنت �أي�شً
���ا. قد يكـــون �لتحلي  ج���رب التحل���ي بالتف���اوؤل، ولكن ك���ن »واقعيًّا« اأي�سً
بالإيجابيـــة مفيًد� لك ولعائلتك كلها، ولكن ل تعتقد باأن عليك �لت�شرف 
ا، بـــل حاول  بابتهـــاج طـــو�ل �لوقـــت �إذ� لـــم يكن ذلـــك ما ت�شعر بـــه حقًّ

�لت�شرف ب�شورة طبيعية. 

اإنني فرد واحد فقط، ولكني فرد. 

ول يمكنني فعل كل �سيء،    

ولكني قادر على فعل �سيء.

�� اإدوارد اإيفرتهيل  

�ساعده باأن تكون مراعيا
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ا�س���تمرا في كتابة يومياتكما مًعا. �كتب �أفكاًر�، �أو ق�شائد، �أو خرب�شة، 
�أو �شـــع بع�ص �ل�شور في دفتـــر يوميات. وتبادل �لقيام بهذ� مع �شقيقك. 
ويمكن لهذ� �لأمر م�شاعدتكما على م�شاركة �أفكاركما مًعا حينما ي�شعب 

عليكما �لحديث عنها. 
اذهب���ا مًع���ا ف���ي جولة �س���يًرا على الأق���دام. �إذ� كان �شقيقـــك قادًر� على 
�لذهاب معك في جولة �شيًر� على �لأقد�م، فافعال. �أو �فتحا �لنافذة، �أو 

�جل�شا في �ل�شرفة مًعا.

هـــذه �لأفكار خا�شة بالأوقات �لتـــي يكون لديك فيها �لمزيد مـــن �لطاقة، فال تن�َص 
ا؛ فاأنت ت�شتحـــق هذ�. ولتقر�أ �لمزيد عـــن �لعناية بنف�شك في  �لعنايـــة بنف�شـــك �أي�شً

�لف�شل �لتالي. 
هل باإمكانك �لتفكير في طرق �أخرى ت�صاعد بها �أخاك �أو �أختك؟

دون قائمتك �لخا�شة هنا:

�ساعده باأن تظل منخرطا معه 
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الف�سل الثامن
العتناء بنف�سك

بال�شرطان،  كيان  �أختي  �إ�شابة  �كت�شفنا  "عندما 
بد� تركيزنا جميًعا من�شًبا عليها، ول �شيء 

غيرها. وكنت قلًقا جًد� من توقفي عن �إم�شاء 
بع�ص �لوقت مع �أ�شدقائي وعن �لتدرب لم�شابقات 
�لعدو. وذ�ت يوم، قالت لي �أمي �إن �لتخلي عن كل 

هذه �لأمور لي�ص جيًد� بالن�شبة لي. وقالت �إنه ل باأ�ص 
من نيلي لبع�ص �لمتعة، ودفعتني �إلى �لخارج كي 

�أذهب للتدرب على �لعدو مرة �أخرى. وكنت �أظن �أل 
�أحد يالحظني، ولكني �شعيد لأن �أمي لحظتني! بل 

�إنها ح�شرت لم�شاهدة م�شابقة �لعدو �لتالية �لتي 
كنت �أ�شارك فيها!". –ب�شام، 16 عاًما
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من املهم اأن "تبقى لئقًا" من الداخل واخلارج

قد تركز ب�شدة على مر�ص �أخيك �أو �أختك لدرجة �أنك ل تفكر في حاجاتك �لخا�شة، 
�أو �إذ� فكـــرت فيها فقد ل تبدو لك مهمة، ولكنهـــا كذلك! ولتقر�أ هذ� �لف�شل لتتعلم 

طرًقا تمكنك من �لحفاظ على تو�زنك في �لوقت �لذي تختلط عليك �لأمور فيه.

التعامل مع التوتر
قـــد يجعلـــك �لتوتـــر كثيـــر �لن�شيـــان، ومحبًطا، و�أكثـــر عر�شـــة لالإ�شابة بالبـــرد �أو 

�لأنفلونز�. ومهما كانت نظرتك �إلى �لتوتر، فاإن كثرته غير محمودة. 

وها هـــي بع�ص �لن�شائح �لتي نجحـــت في م�شاعدة بع�ـــص �لمر�هقين على معالجة 
�لتوتـــر. ومن بين �لقو�ئـــم �لموجودة في �ل�شفحات �لتاليـــة، فلتختر �أمًر� �أو �أمرين 

تقوم بهما �أ�شبوعيًّا

اإذا اأدرت وجهك نحو ال�سم�ص،    

ف�سيختِفي الظل خلفك. 

�� مثل نيوزيلندي   
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�بَق مت�صاًل. ss

��صترِخ و�ح�صل على ق�صط كاٍف من �لنوم. ss

اعنِت بعقلك وج�سدك

�ق�ص وقتا بالم�شجد �لمجاور و�قر�أ �لقر�ن . `
�أم�ِص بع�ص �لوقت في منزل �أحد �أ�شدقائك. `
��شتمر في ممار�شة �لريا�شة �أو �لذهاب �إلى �لنو�دي �لريا�شية. `
ن �لأمور �لخا�شة بك هنا: ` دوِّ

خذ فتـــر�ت ر�حة، و�شوف يتو�فر لديك �لمزيـــد من �لطاقة وت�شبح في  `
�إطار عقلي �أف�شل.

�ح�شل على ثماِني �شاعات على �لأقل من �لنوم كل ليلة. `
�أدِّ �شلو�تك �أو �دُع �هلل. `
��شتمع �إلى �لقر�ن و�لكتب �ل�شوتية . `
ن �لأمور �لخا�شة بك هنا: ` دوِّ
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�ن�شم �إلى م�شيرة مناه�شة لل�شرطان. `
خطـــط لمعر�ص خيـــري �أو غيره من �لأحـــد�ث �لخيرية لجمع  `

تبرعات لمحاربة �ل�شرطان.
ن �لأمور �لخا�شة بك هنا: ` دوِّ

�بتعد عن �لتدخين،  وغيره من �ل�شلوكيات �لمعر�شة للخطر. `

�حتفظ بدفتر يوميات لتدون فيه �أفكارك وتجاربك. `
�ر�شم، ولون، و�لتقط �شوًر� فوتوغر�فية. `
طالع �لكتب �أو �لمقالت �لتي تتحدث عن �أ�شخا�ص نجحو� في  `

�جتيـــاز تجارب �شعبـــة في �لحياة، وتعرف علـــى ما �شاعدهم 
على ذلك.

ن �لأمور �لخا�شة بك هنا:  ` دوِّ

�صاعد �الآخرين ss

تجنب �ل�صلوكيات �لمعر�صة للخطر ss

ن�صط �لجانب �الإبد�عي بد�خلك. ss
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كل و�أ�صرب ب�صكل جيد ss

كن ن�صيًطا ss

تحول �إلى تناول �لم�شروبات �لتي ل تحتوي على مادة �لكافيين  `
و�لتي ل تبقيك يقًظا في �لم�شاء.

تنــــاول �لفاكهــــة �لطازجــــة، و�لخبز �لــــذي ل يحتوي على مــــو�د �شناعية،  `
و�للحــــوم قليلــــة �لدهون مثل �لدجــــاج �أو �لديوك �لروميــــة حينما يتاح لك 

�لختيار.
تجنب �لأطعمة �لتي تحتوي على �لكثير من �ل�شكر. `
ـــا لت�شاعدك على  ` ��شـــرب مـــن 6- 8 زجاجات من �لميـــاه يوميًّ

�لوقاية من �ل�شعور بالتعب.
ن �لأمور �لخا�شة بك هنا:  ` دوِّ

مار�ص ريا�شة ما �أو �كتف بالرك�ص. `
��شطحب كلبك في نزهة �شيًر� على �لأقد�م. `
تعلم عن تمارين �لتمدد و�لتنف�ص �لمختلفة. `
ن �لأمور �لخا�شة بك هنا: ` دوِّ
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فى �لمنزل ss

فى �لمدر�شة ss

???? هل تعلم؟
 لقد ثبت �أن ممار�شة �لتمارين �لريا�شية ت�شعر �لمرء بالر�حة. 
 ويمكن للعدو �أو �ل�شباحة �أو �لم�شي باإيقاع �شريع �أن يح�شن من 

حالتك �لمز�جية. 

اتخذ خطوات للمحافظة على ب�ساطة الأمور
يمكن لبقائك منظًما �أن يبقيك متحكًما في م�شتوى توترك، وها هي بع�ص �لن�شائح 

�لتي تمكنك من �لبدء في تحقيق هذ�:

�شع قائمة بالأمور �لتي تود �لقيام بها، و�جعل �لأهم منها في �أعلى �لقائمة.  `
�شمم تقويًما كبيًر� لت�شاعد عائلتك على �ل�شتعد�د لالأمور. `

�أعلم معلميك بما يحدث في �لمنزل، دون �أن ت�شتخدم ذلك عذًر� لالإهمال في در��شتك.  `
تحدث �إلى معلميك �أو �أحد �لم�شت�شارين �إذ� تر�جع م�شتو�ك �لدر��شي؛ فبا�شتطاعتهم  `

م�شاعدتك.  
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ا؟ ما الذي ميكنك فعله اأي�سً
قـــد ت�شاعدك �لأفـــكار �ل�شابقـــة، وربما تكون لديـــك �أفكار �أخرى قـــد تنجح بدرجة 

�أف�شل. لذ�، فلتدون �أفكارك في �لأ�شفل:

لم  عائلتي  لأن  غريًبا؛  �لأمر  "يبدو 
تعتد �أن تكون منظمة على هذ� �لنحو، 

ولكن �لقيام بكل �شيء وفًقا لجدول 
ا  مو�عيد محدد يعد �أمًر� مفيًد� حقًّ

لال�شتمر�ر في �ل�شير على �لدرب 
�ل�شحيح. وقد جعلنا ن�شعر بالتحكم 

في كل �شيء، وخا�شة حينما ت�شطرب 
�لأمور قلياًل". ــ طالل، 17 عاًما  
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اح�سل على امل�ساعدة عندما ت�سعر بالكتئاب والإحباط

ي�شعـــر عديد من �لمر�هقيـــن بالإحباط �أو �لكتئاب عندما يمر�ـــص �أحد �إخوتهم �أو 
�أخو�تهـــم. ومن �لطبيعي �أن ت�شعر بالحـــزن �أو "�لكتئاب" خالل �لأوقات �لع�شيبة. 
ورغـــم هذ�، �إذ� ��شتمـــرت هذه �لم�شاعـــر لأ�شبوعين �أو �أكثر وبـــد�أت تنفر من �أمور 
�عتـــدت على �ل�شتمتاع بها، فقد تكون مكتئًبا. و�لنباأ �ل�شار هو �أنه يوجد �أمل وطرق 
للم�شاعـــدة. وفي �أغلـــب �لأحيان، يمكـــن للتحدث �إلـــى �أحد �لم�شت�شاريـــن �أن يكون 
مجدًيـــا. ويوجد فـــي �لأ�شفل بع�ص �لعالمـــات �لتي قد تبين حاجتك �إلـــى روؤية �أحد 

�لم�شت�شارين.
هل: 

هل تجد نف�صك:

 

ت�شعر�بالعجز�و�لياأ�ض؟�وهل�تعتقد��أن��لحياة�بال�معنى؟��

تفقد��لرغبة�في��لبقاء�مع��لعائلة��أو��الأ�شدقاء؟���

تجد��أن�كل��شيء��أو�كل��شخ�ض�يثير��أع�شابك؟��

ت�شعر�بغ�شب�حقيقي�في�كثير�من��الأوقات؟���

تفكر�في��إيذ�ء�نف�شك؟��

تفقد��لرغبة�في�ممار�شة��الأن�شطة��لتي��عتدت�على��ال�شتمتاع�بها؟��
تتناول��لقليل�من��لطعام��أو�تكثر�منه�بقدر�يفوق��لمعتاد؟��
تبكي�الأتفه��الأ�شباب��أو�لمر�ت�عديدة�كل�يوم؟��
تتعاطى��لمهدئات��أو��لعقاقير�لت�شاعدك�على��لن�شيان؟��
تنام�لفترة�تزيد�على��لمعتاد؟��أو�لفترة�تقل�عما��عتدت�عليه؟��
ت�شعر�بالتعب�كثيًر�؟����
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اإذا اأجبت بـ"نعم" عن اأي من هذه الأ�سئلة...
من �لمهم �لتحدث �إلى �شخ�ص تثق فيه. وذهابك �إلى �أحد �لم�شت�شارين �لنف�شيين ل 
يعنـــي �أنك مجنون، بل يعني في �لحقيقة �أن لديك �لقوة و�ل�شجاعة لإدر�ك �أنك تمر 
بوقـــت ع�شيب وتحتاج �إلى �لم�شاعدة. ولتقر�أ فـــي �لف�شل �لعا�شر �لمزيد عما قاله 
�لمر�هقون �لذين تحدثو� �إلى �أحد �لم�شت�شارين �أو �لتقو� باإحدى جماعات �لدعم. 

فيها  �أ�شعر  كنت  مرحلة  �إلى  و�شلت  "لقد 

بالإحباط طو�ل �لوقت، وكما لو �أنه لي�ص لديَّ 

�أية طاقة ول يبدو لي �أي �شيء ممتًعا. بل �إنني 

توقفت عن �إم�شاء �لوقت ب�شحبة �أ�شدقائي، 

و�شعرت باأنني ل �أ�شتطيع �إخبار �أي �أحد عما 

يحدث لي، حتى �أفر�د عائلتي. ولكني بد�أت 

بعدها في �لتحدث �إلى �أحد �لم�شت�شارين، وها 

هي �لأمور تعود �لآن �إلى م�شارها �ل�شحيح". ــ 
�شالح ، 17 عاًما  
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طالًبا  �أكن  ولم  تتدنى.  درجاتي  "كانت 
متميًز� قبل �إ�شابة �أختي بال�شرطان، ولكن 

بمجرد �أن مر�شت توقفت عن �لهتمام 
بدر��شتي. وقد لحظت �أ�شتاذ �لفنون �أن 

ر�شوماتي مختلفة، فتحدث معي و�شاعدني 
في �لح�شول على موعد مع م�شت�شار �لتوجيه. 

�أ�شعر كاأن �أثقاًل �أزيحت عن كتفي. ما زلت 
قلًقا على �أختي، ولكنني �أتح�شن في در��شتي 

حاليًّا". ــ ح�شين ، 16 عاًما 

الكلمة اللطيفة الواحدة قد تدفئ ثاثة اأ�سهر من ال�ستاء. �� مثل ياباني 
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الف�سل التا�سع
اأنت واأ�سدقاوؤك

بالن�شبـــة  مهمـــون  �أ�شدقـــاوؤك 
لـــك، و�أنـــت مهـــم بالن�شبـــة لهـــم. 
با�شتطاعتـــك  كان  �لما�شـــي،  فـــي 
�إخبارهـــم بكل �شـــيء. �أما �لآن وقد 
�أ�شيب �أخوك �أو �أختك بال�شرطان، 
فقـــد يبدو لك �أن كثيـــًر� من �لأمور 
قـــد تغيرت، بمـــا فيهـــا �شد�قاتك. 
وها هـــي بع�ـــص �لأمور �لتـــي يجب 

عليك �لتفكير فيها:

قد ال يعرف بع�س �الأ�صدقاء ما 
�لذي يمكنهم قوله.

قـــد ي�شعب علـــى بع�ـــص �لنا�ص 
معرفة ما �لذي يمكنهم قوله؛ فهم 
 ربمـــا   يخ�شون �إزعاجك. وحاول 
�أن تكـــون لطيًفـــا مـــع �أ�شدقائك 
�لذيـــن ل ي�شاألونك عن حالك �أو 
حال �أختـــك �أو �أخيـــك �لمري�ص 

بال�شرطان.
قد تحتاج �إلى �تخاذ 

�لخطوة �لأولى.
حاول �أن تقول كالًما 

كهذ�:

تركي  �لأكبر  �أخي  ي�شاب  �أن  "قبل 
بال�شرطان، كان �أ�شدقائي �لثالثة 

يمثلون حياتي كلها؛ فكنت ل �أذهب �إلى 
مكان �إل ب�شحبتهم، ولم �أكن �أق�شي 

وقتا طويال بالمنزل. �أما �لآن فقد 
�ختلفت �لأمور. وما زلت �أر�هم، ولكني 

�أرغب كثيًر� �لآن في �لبقاء ب�شحبة 
تركي، ولم �أعد �أتعامل معه با�شتهانة. 

و��شتمر �أ�شدقائي في حياتهم كما لو �أن 
�شيًئا لم يتغير؛ فبالن�شبة لهم لم يتغير 

�شيء". ــ عالء، 16 عاًما  

 �إن �لحديث عما يحدث �شعب، 
 و�أعلم �أنه لي�ص من �لي�شير عليك �أن 
 ت�شاألني عنه، ولكن هل هناك ما تود 

�لتحدث ب�شاأنه �أو معرفته؟
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قد يطرح عليك بع�س 
�الأ�صدقاء �أ�صئلة �صعبة.

�إجابة  قد ي�شعب عليك 
بع�ص �لأ�شئلة عنك وعما 
وربما  عائلتك.  به  تمر 
ـــي مــ�ــشــاعــدة  تـــرغـــب ف
�أ�شدقائك على تفهم ما 
يحدث لكم، �أو قد ت�شعر 
�لرغبة في  بعدم  �أحياًنا 

�لتحدث على �لإطالق.

جـــرب �أن تقـــول كالًمـــا 
كهذ�:

�إذ� لم ت�شعر برغبة في 
 �لتحدث، فجرب 

 �أن تقول �شيًئا 
كهذ�:

كل  عن  �أحياًنا  �لحديث  ي�شعب  "قد 
ما يحدث. ولو حدث هذ� �لأمر لأحد 
�أ�شدقائي، فربما لن �أعرف �أنا �لآخر 

ما يمكنني قوله لهم. وقد ز�د هذ� 
�لأمر من تقديري لالأ�شدقاء �لذين 

ا �أو يمرون بي لق�شاء  يت�شلون بي هاتفيًّ
بع�ص �لوقت". 

ــ  ح�شن، 16 عاًما  

 �شكًر� لك على �شوؤ�لك 
 عن �أحو�ل عائلتي و�أحو�لي. 

 وهذ� ما يقوله �لأطباء: 
�أ�شف �لمعلومات �لخا�شة بك هنا  

 �شكًر� لك على �شوؤ�لك، 
ولكن هال تحدثنا لحًقا؟
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لدى �أ�صدقائك حياتهم 
�لخا�صة.

قد ت�شعـــر بـــاأن �أ�شدقاءك 
لـــم يعـــودو� مهتميـــن بك، 
وقد يبدو لك وكاأن حياتهم 
متوقفـــة.  وحياتـــك  ت�شيـــر 
روؤيتهـــم  عليـــك  وي�شعـــب 
يجتمعـــون مع �أنا�ص �آخرين 
�أو يقومـــون ببع�ـــص �لأمور 
دونـــك. وهـــم ل يو�جهـــون 
�أنت  �لموقف �لذي تو�جهه 
ـــا، لـــذ� قـــد ي�شعـــب  حاليًّ

عليهم �لتو��شل معك. 

عن  �لوقت  طو�ل  �لنا�ص  "ي�شاألني 
�أحو�لنا، فيقولون �أ�شياء مثل:"�شمعت 

�أن وليد لن يعود �إلى �لمدر�شة هذ� 
�لعام" �أو"‘�شمعت �أن و�لدتك قد 

تدهورت حالتها �ل�شحية". وعندما 
�أقول لهم �لحقيقة، ل ي�شدقونني، 

ويطرحون عليَّ �أ�شئلة حمقاء مثل:"هل 
با�شتطاعة وليد �لم�شي؟ وهل 

با�شتطاعته �لكتابة؟" فهم ل يعلمون 
ما يحدث، ول �أعلم كيف �أجيب عن 

 �أ�شئلتهم. وقد �شئمت من هذ� �لأمر". 
ــ في�شل، 14 عاًما

 �إنني �أ�شتاق �إلى ق�شاء 
 بع�ص �لوقت مًعا، و�أعلم �أن 

 لديَّ �لكثير مما ي�شغل عقلي منذ 
 �أن مر�شت �أختي، فهل ترغب 

في �إم�شائنا لبع�ص �لوقت غًد�؟  

قد ترغب في قول �شيء كهذ�:
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ل تحِم نف�سك بالأ�سوار،
 بل بالأ�سدقاء. �� مثل ت�سيكي

ل حتِم 
نف�سك 
بالأ�سوار،

�أ�شدقائي  باأن  �أ�شعر  كنت �أمار�شها قبل �كت�شافنا و�أعود �إلى ممار�شة حياتي مثلما يريدون مني �أن ‘�أتنا�شى �لأمر’ "كنت 
في �إم�شاء وقتي برفقة �أختي". ــ يتحدثون عنه؛ فلديَّ رغبة حقيقية بما يقومون به �أو �لتحدث عما �أفقد �لرغبة �أحياًنا في �لقيام ولكني �أتمنى �أن يتفهمو� �أنني لإ�شابة �أختي بال�شرطان. 

�شالح، 15 عاًما   

و�أ�شبح  �شعره  كل  �أخي  فقد  وقد  �". لي�ص من �لي�شير �ل�شحك و�للعب في يبدو عليه ‘�أحمد’. وعالوة على ذلك، �أ�شدقائي؛ فال �أريدهم �أن يرو� ما �أ�شلع، لم �أعد �أرغب في �أن يزورني "�لآن   �لمنزل وهو مري�ص جدًّ
-يا�شر، 14 عاًما

فقد  للغاية،  ر�ئعات  "�شديقاتي 
�أحببن �أختي �إيمان كما لو �أنها 

�أختهن، وكان من �لمفيد معرفة 
�هتمامهن بنا". ــ رجاء، 13 عاًما
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

نيل بع�ض املتعة واإن�ساء �سداقات جديدة_________________________
�الأ�صدقاء �لقد�مى:

رغم �ن�شغال عقلك بالكثير من �لأمور، فاإنك ما زلت قادًر� على �للتقاء باأ�شدقائك 
وق�شاء وقت ممتع معهم. و�إذ� لم ت�شتطع مغادرة �لمنزل كثيًر�، ف�شل �أ�شدقاءك �إن 
كان با�شتطاعتهـــم زيارتك. وخ�ش�ص وقًتا لال�شترخـــاء. وكال �لأمرين مفيد ومهم 

لك. 

ن قائمـــة بالأ�شياء �لممتعـــة �لتي تحبون- �أنت و�أ�شدقـــاوؤك- �لقيام بها مًعا، ثم  ودوِّ
قومو� بها!

التعامل مع احلرج
�قد�ي�شعب�عليك��لتحدث��إىل��أ�شدقائك,�وقد�ت�شعر�باحلرج�

�الأن��أختك��أو��أخاك�م�شاب�بال�شرطان,��أو�الأن�عائلتك�قد�تغريت��الآن.�
�ورمبا�ال�ترغب�يف��إخبار��أي��أحد�عن��الأمر.�ولكنك�حينما�مير�ض��أحد�
�أفر�د�عائلتك,�تكون�بحاجة�حقيقية��إىل��أ�شدقاء�ميكنك��لتحدث��إليهم.
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�الأ�صدقاء �لجدد:
تتعر�ـــص حياتك للكثير من �لأمـــور �لآن، وقد يهجرك �أ�شدقـــاوؤك �لقد�مى �أحياًنا؛ 
فربمـــا ل تعود هناك �أ�شياء م�شتركة تجمع بينكم مثلما �عتدتم في �ل�شابق. و�لأنباء 
�لجيـــدة هي �أنك قد تن�شـــئ �شد�قات جديدة خـــالل هذه �لتجربـــة، فالفتية �لذين 
�عتـــادو� �لمرور بك وح�شب قـــد ي�شاألونك �لآن عن �أحو�لـــك، و�أولئك �لذين �عتدت 
م�شادقتهـــم قـــد ي�شبحون �أ�شدقاء مقربيـــن مرة �أخرى. لذ�، فلتكـــن منفتًحا على 

�ل�شد�قات �لجديدة. 
و�لذهاب �إلى جماع���ات الدعم  (Support Groups)في �لم�شت�شفى �أو �لمدر�شة يعد 
طريقـــة جيدة لاللتقـــاء باأ�شدقاء جدد. وجماعـــات �لدعم يمكنهـــا م�شاعدتك في 
�لت�شـــال بفتيـــة �آخرين با�شتطاعتهم �إن�شـــاء �شد�قات معك؛ لأنهـــم يمرون ببع�ص 

�لأمور ذ�تها �لتي تمر بها �أنت.

التعامل مع التعليقات اجلارحة
مـــن �شوء �لحـــظ �أن بع�ص �لفتية قـــد يتفوهون ب�شفاهات، وهنـــاك �آخرون يتحدثون 
قبـــل �أن يفكرو� في �أقو�لهم وقبل معرفتهم بالحقائق. ومهما كان �ل�شبب، قد ُتجرح 
م�شاعـــرك عنـــد قول �لفتية لنـــكات �أو �أ�شياء موؤذية عنك، �أو عـــن �ل�شرطان، �أو عن 

�أختك �أو �أخيك �لمري�ص به.
ما الذي ميكنك فعله؟
  تجاهل �لتعليقات. 

  قل:"يا هذ�، �إن �أخي م�شاب بال�شرطان، ولي�ص �لأمر م�شحًكا. 
وكيف �شيكون �شعورك لو �أنه �أخوك �أنت؟".

 هل يتنمر عليك زمالوؤك؟ �ذهب �إلى مدر�شك، �أو مدير مدر�شتك، 
�أو م�شت�شار �لتوجيه على �لفور.  
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الف�سل العا�سر
العثور على الدعم

ل تدع �لخوف من �لم�شاعر 
�لتي تنتابك يمنعك من 

�لتحدث �إلى و�لديك، 
�أو �أحد �لم�شت�شارين، �أو 

�لفتية �لمن�شمين �إلى 
جماعة د�عمة. 

وبالن�شبة لعديد من 
�لنا�ص، تكون �لمبادرة 

بالحديث �شعبة عليهم. 
وبع�ص �لمر�هقين ل تكون 
عالقاتهم باآبائهم جيدة، 
وبع�شهم �لآخر ي�شعرون 

بحرج �شديد من �لتحدث 
عن �لأمور �ل�شخ�شية، بل 

قد ي�شعب عليهم توفير 
وقت للحديث في ظل 

�لأحد�ث �لجارية. ولكن 
يمكن لكم- �أنت وو�لديك- 
�أن ي�شاعد كل منكم �لآخر. 

�لجماعات  �إحدى  �إلى  ذهابي  تعجبك �أول جماعة ذهبت �إليها".و�حدة من �لجماعات �لد�عمة �إذ� لم على جماعة د�عمة. ولتبحث عن غير بالتاأكيد، �أن�شح �لفتية �لآخرين بالعثور بها، ولكن هذ� �شاعدني كثيًر�! وكنت، �إلى �أ�شخا�ص مرو� بظروف كالتي �أمر �لحماقة ومما يبث �لكاآبة �أن �أتحدث معه بمفردي. وكنت �أظن �أنه من �أخي �شيء �أنا م�شطر �إلى �لتعامل �لد�عمة، كنت �أ�شعر باأن مر�ص "قبل 
-محمود، 15 عاًما  
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   ن�سيحة ل تخجل من طلب امل�ساعدة

قـــد تفكر فتقول:"يمكنني حل جميـــع م�شكالتي �لخا�شة". ورغم هذ�، حينما يو�جه 
�لمـــرء مو�قف �شعبة، فاإن كالًّ مـــن �لمر�هقين و�لبالغين يكونون بحاجة �إلى �لدعم 

من �لآخرين!
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ها هي بع�ض الن�سائح للتحدث مع والديك

��صتعد للحديث

�لخطوة رقم 1
�فكر�فيما�تريد�قوله�

ويف�بع�ض��حللول�للم�شكالت.

�لخطوة رقم 2

فكر�يف�رد�فعل�و�لديك.�وكيف�
�شيكون�ردك�عليهم؟

ا,��شو�ًء�يف� ��خرت�مكاًنا�خا�شًّ
�غرفتك��أم�يف�مدخل��ملنزل.��أو�

�رمبا�ميكنك��لتحدث��إليهم�يف��أثناء�
�مل�شي��أو�لعب�كرة��ل�شلة.

�لخطوة رقم 2�لخطوة رقم 1

�شل�و�لديك��أن�مينحانك�ب�شع�
دقائق�من�وقتهما�للحديث.

�ختر �لوقت و�لمكان �لمنا�صبين.
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�لخطوة رقم 2

�لخطوة رقم 2

   

تناول �الأمور بتمهل.

�لخطوة رقم 1
ال�تتوقع��أن�يحل�كل��شيء�على�

�لفور؛�فامل�شكالت��ل�شعبة�عادة�ما�
ال�تتطلب�حلواًل�ب�شيطة.

�لخطوة رقم 2
تعاونو��على��إيجاد�طريقة�

الجتياز�هذه��لتحديات.�و�شوف�
جتري�بع�ض��ملحادثات�على�نحو�

�أف�شل�من��لبع�ض��الآخر.

و�ظب على �لحديث.

�لخطوة رقم 1
ال�تعتقد�باأن�عليك��إجر�ء�حديث�
طويل�و�حد,�بل��أجِر��لكثري�من�

�الأحاديث��لق�شرية.

�لخطوة رقم 2
�وفر�وقًتا�للتحدث�قلياًل�كل�يوم��إذ��
كان�با�شتطاعتك�ذلك,�حتى�و�إن�مت�

ذلك�لدقائق�معدودة.
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التحدث اإىل م�ست�سار
فـــي بع�ص �لأحيان، ل يكون �لتحدث �إلى �لأ�شدقـــاء �أو �لو�لدين كافًيا. وعندما تمر 
بوقـــت ع�شيب، قد يكون مـــن �لمفيد لك �لتحدث �إلى �أحـــد �لم�شت�شارين. ويتحدث 

�ل�شديقان »بر�ي�ص« و«نيك« عما يحدث في منزل �لأول: 

�أ�شبحت �لأمور في منزلي �لآن في حالة من �لفو�شى �لعارمة، فلم يعد و�لد�ي موجودين بقربي، وعندما 
يكونان كذلك يت�شرفان كما لو �أنني ل�شت على قيد �لحياة. وكل �شيء يتعلق باأخي عادل . �أعلم �أنه 

مري�ص، ولكن لي�ص من �ل�شروري �أن يدور كل �شيء حوله. �أحياًنا �أ�شعر كاأنني غير موجود.

ما �لذي تتحدث عنه؟
ل �أعلم. و�إنني م�شتاء لقول هذ� �لكالم، ولكنني 

� من مر�ص عادل . وو�لدي يعامله بلطف  �شئمت جدًّ
طو�ل �لوقت، ود�ئًما ما ي�شيح في وجهي.

�إنك غا�شب طو�ل �لوقت، طو�ل �لوقت يا رجل، 
وهذ� لي�ص جيًد� لك يا محمد.

�أ�شعر بهذ� يا نيك، وي�شعب 
عليَّ �أن �أنام، بل ل �أ�شعر 
برغبة في �لطعام، وهذ� 
�. وهل تعلم ما  كثير جدًّ

�لجانب �لأ�شو�أ في �لأمر؟ 
ا، ول  �إنني �أحب �أخي حقًّ

ا. �أطيق روؤيته مري�شً
 �إنني �أتفهم ما تقوله يا محمد ، 
 ولكن يجب عليك �لتحدث �إلى 

 �أحد �لأ�شخا�ص. وكل هذ� لي�ص جيًد�. 
 لذ�، فلتعدني باأن تتحدث �إلى 
 �لأ�شتاذ �إبر�هيم ، فهو �أف�شل 

م�شت�شار بمدر�شتنا.

ح�شًنا، ح�شًنا، 
�أنت محق. �شوف 

 �أخبر �لأ�شتاذ 
 �إبر�هيم بما يحدث 

لي. 
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 ملاذا يجب عليك الذهاب 
اإىل اأحد امل�ست�سارين؟

�أحـــد  �إلـــى  ذهابـــك  �أن  تذكـــر 
لديـــك  �أن  يعنـــي  �لم�شت�شاريـــن 
تمـــر  كونـــك  لإدر�ك  �ل�شجاعـــة 
بوقت ع�شيب وتحتـــاج �إلى بع�ص 
�لم�شاعدة. ولت�شع ن�شب عينيك 

�أن �لتحدث �إلى �أحد �لم�شت�شارين 
على  يــ�ــشــاعــدك  �أن  ــه  ــاأن ــش � مـــن 

زيار�ت،  ب�شع  مني  �لأمر  ��شتغرق  "لقد 

ولكني تعرفت على م�شت�شارتي ووثقت 

ا، وكانت  بها. وقد �أن�شتت �إليَّ حقًّ

كموجهة �شاعدتني على تعلم مهار�ت 

جديدة وعلى فهم طرق جديدة للنظر 

�إلى �لأمور. وقد تعلمت �لكثير". 
-�شاميه، 15 عاًما    

على  م�شاعدتك  على  ا  خا�شًّ تدريًبا  متدربون  و�لم�شت�شارون  بتح�شن.  �ل�شعور 
للتعامل مع ما يحدث، و�لعثور على  ت�شنيف م�شاعرك، و�كت�شاب مهار�ت جديدة 
حلول تنجح معك. ويقول �لمر�هقون �لذين تحدثو� �إلى �أحد �لم�شت�شارين �إنه كان 
�لتحدث  لهم  �لمفيد  مــن 
�إلــى �شخ�ص خــارج د�ئــرة 
�لأ�شدقاء و�لعائلة ل يتخذ 
�أي جانب، ويمكنهم �لوثوق 
�إنهم  �آخـــرون  ويقول  فيه. 
�أنف�شهم  �لكثير عن  عرفو� 
�أف�شل على  و�شعرو� بقدرة 
مو�جهة تحديات �لحياة.  

تعاملي  �أثناء  في  ا  حقًّ ع�شيب  بوقت  مررت  . وذ�ت يوم، قالت لي عمتي �إنه قد يفيدني ي�شير على ما ير�م. ولم �أ�شاأ �أن �أزيد من توتر حاولت �أن �أكون ‘مثالية’ وتظاهرت باأن كل �شيء مع مر�ص �ل�شرطان �لذي �أ�شاب �أختي. ولكني "لقد  يكون لديَّ �شخ�ص يتركز �هتمامه عليَّ وعلى ما �أمر م�شاعري. ولقد �عترتني م�شاعر عظيمة لمجرد �أن �إخبارها باأي �شيء، وقد �أدركت في �لنهاية حقيقة ذهبت. وقد �أ�شعرتني �لم�شت�شارة باأن با�شتطاعتي �شيء تحت �شيطرتي. وكنت قلقة في �لبد�ية، ولكني �لتحدث �إلى �أحد �لم�شت�شارين، حتى �إن بد� كل و�لديَّ
به". –�أ�شماء، 16 عاًما  
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العثور على اأحد امل�ست�سارين
توجـــد طـــرق عدة للعثور علـــى �أحد �لم�شت�شاريـــن، وها هي بع�ـــص �لمقترحات �لتي 

يمكنك �لبدء بها:
تحـــدث �إلى و�لديك �أو �إلى �شخ�ص �آخر تثق فيه، و�أعلمهم برغبتك في تلقي 
�لم�شاعدة لجتياز هذ� �لوقت �لع�شيب، و�أخبرهم برغبتك في �لتحدث �إلى 
�أحد �لم�شت�شارين، و�طلب منهم �لم�شاعدة على تحديد مو�عيد مع �لم�شت�شار 

و�لذهاب �إلى لقائه. وقد يمكنك �أحياًنا ��شطحاب �أحد �أ�شدقائك معك. 

�شـــل �إحدى �لممر�شـــات �أو �لأخ�شائيين �لجتماعييـــن بالم�شت�شفى �إن كان 
با�شتطاعته �إمد�دك باأ�شماء م�شت�شارين يمكنك �لتحدث �إليهم.

�شـــل م�شت�شارة �لتوجيه �أو �لممر�شة �لمدر�شية �إن كان با�شتطاعتك �لتحدث 
�إليها.

الن�سمام اإىل جماعة دعم  
من �لأمـــور �لتي ت�شاعدك على 
�لت�شـــال بالمر�هقيـــن �لذين 
يمـــرون بالظـــروف ذ�تها �لتي 
تمـــر �أنت بهـــا �ن�شمامـــك �إلى 
جماعـــة دعـــم. وتلتقـــي بع�ص 
�لجماعات ب�شـــورة �شخ�شية، 
ويلتقـــي بع�شهـــم �لآخـــر عبـــر 
�شبكـــة �لنترنـــت. وتقوم بع�ص 

�لجماعـــات بالتنـــزه و�أد�ء بع�ـــص �لأن�شطة مًعـــا. وقد ل يبدو هذ� �لأمـــر في �لبد�ية 
كاأمـــر ترغب فيه. وهناك مر�هقون ظلو� يفكرون على �لنحو ذ�ته �إلى �أن ذهبو� �إلى 
�أحد �لجتماعات. وكانو� منده�شين لأنهم وجدو� هناك �لكثير من �لفتيان �لآخرين 
�لذين ر�ودتهم �لم�شاعر ذ�تها، وح�شلو� منهم على ن�شائح ناجحة. ويمكن لو�لديك 

�أو �أحد �لبالغين �لذين تثق بهم �أن ي�شاعدوك في �لعثور على جماعة دعم.

اأف�سل ما في الم�ستقبل 
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الف�سل الحادي ع�سر

بعد العالج
�أختك  �أو  �أخـــوك  يكمل  عندما 
عــــالجــــه، فـــ�ـــشـــوف تــعــتــريــك، 
�أنــــت وعــائــلــتــك،مــجــمــوعــة من 
�شي�شر  فبع�شكم  �لــمــ�ــشــاعــر؛ 
بع�شكم  يفقد  وقد  �نتهائه،  من 
�لم�شئوليات  �أو  �لحرية  �لآخــر 
�لجديدة �لتي كان يتولها �أثناء 
�ن�شغال و�لديك برعاية �أختك �أو 

�أخيك �لمري�ص.

�إلى  �لذهاب  �إلى  د�نا  �أختي  "��شطرت 
مركز لعالج �ل�شرطان يبعد عنا م�شافة 

�شت �شاعات بال�شيارة. وكنت �أر�ها مرتين 
فقط، وكنا نتحدث من خالل �لهاتف، 

ولكن هذ� لم يكن كروؤيتي لها. وكنا، �أنا 
و�إخوتي، نر�شل �إليها �شوًر� وخطابات لتعلم 
�أننا نفكر فيها. ونحن م�شرورون لعودة �أمي 

ود�نا �لآن". ــ كمال، 13 عاًما       

عودة  من  تخ�شى  وقــد  تتوقع،  مما  �أ�شعف  �أو  ا  مري�شً �أختك  �أو  �أخــوك  يبدو  وقــد 
�ل�شرطان، وربما تتطلع �إلى تحقيق �لمزيد من �لأهد�ف في حياتك �لآن. وكل هذه 
�لم�شاعر طبيعية، وقد ل تعود �لأمور �إلى ما كانت عليه بال�شبط قبل دخول �ل�شرطان 
في حياتكم. وقد ت�شتغرق عودتك �إلى »حياتك �لقديمة« وقًتا طوياًل، وربما ل تعود 

مثلما تتوقعها.

هو اأنه ياأتي يوًما بعد يوم. �� اأبراهام لينكولن



و�إليـــك مـــا قاله �لآخرون عن حياتهم بعد �نتهاء �لعـــالج. و�نظر هل هناك من يبدو 
مثلك من بين هوؤلء �لفتية؟

�لعائلة. وينال �شالم كل �لعناية، حتى من �إخوتي �ل�شغار �لذين �عتادو� �لتطلع 
�إليَّ طو�ل �لوقت. وقال زوج �أمي �إنني �شوف �أعتاد مرة �أخرى كوني مجرد �بن من 

�لأبناء، ولكنني ل �أ�شعر بذلك �لآن«. ــ نبيل، 16 عاًما 

ز�د تقدير »يزيد« للحياة فيقول معرًبا عن نف�صه:
»لقد �عتدت �قتناء �أحدث �لأ�شياء. فاإذ� 

��شترى �أحد �أ�شدقائي لوح تزلج �أو معطف 
ا. وبعد مر�ص  جديد، كنت �أ�شتري مثله �أي�شً

»حمد«، �أدركت �أن هذ� هو �ل�شيء �لمهم. 
وهناك �لآن �أ�شياء �أكثر �أهمية في �لحياة، 

مثل �أختي وعائلتي. وعندما يمر�ص �شخ�ص 
ا«. ــ  تهتم به، تكت�شف �لأ�شياء �لمهمة حقًّ

يزيد، 15 عاًما 

يتحدث »نبيل« عن »�لحياة �لطبيعية �لجديدة« فيقول:
»كنت �أرعي �إخوتي �ل�شغار عندما كان �شالم  بعيًد� يتلقى 

عالجه. وكان زوج �أمي يعتمد عليَّ حيث كان هو من�شغاًل 
في عمله وكانت �أمي في �لم�شت�شفى مع �شالم طو�ل �لوقت. 

و�لآن وقد عاد �شالم �إلى �لمنزل، عدت كفرد من �أفر�د 
�
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»�صناء« م�صرورة بعودة �أختها �إلى �لمنزل: 
»قبل �أن تمر�ص �أختي �إيمان، كنا نتعارك طو�ل �لوقت. و�إذ� �رتدت �إحدى �شتر�تي، 

كنت �أت�شاجر معها. وكنت �أ�شعر بال�شيق عندما كانت تتبعني، وخا�شة عند قدوم 
�أ�شدقائي لزيارتي. و�إذ� تدخلت في �شئوني، كانت �لحرب تن�شب بيني وبينها. 

ولكن بعد �إ�شابتها بال�شرطان، لم تعد �لأ�شياء مهمة 
بالن�شبة لي. وكنت �أ�شعر كاأنني �أريد �أن �أقول لها خذي 

�شترتي يا �إيمان ، �حتفظي بها، هي لك! و�أدركت كم كنت 
�شاأفتقدها لو �أن �أي �شيء حدث لها«. ــ �شناء، 15 عاًما 

�شف ما تبدو عليه �لحياة بالن�شبة لك ولعائلتك بعد �نتهاء �لعالج:

�

�

�
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ماذا لو مل ينجح العالج؟
�إذ� لـــم ينجح �لعالج في م�شاعدة �أخيـــك �أو �أختك على �ل�شفاء، ف�شوف تو�جه، �أنت 
وعائلتـــك، �لمزيـــد من �لتحديات. و�شماع �أن �شقيقك قد يمـــوت �أمر بالغ �ل�شعوبة. 
وقد تعتريك �لعديد من �لعو�طف ذ�تها �لتي �عترتك عندما علمت باإ�شابة �أخيك �أو 

�أختك بال�شرطان �أول مرة. 

ول يمكن لأي كتيب �أن يقدم لك كل �لحلول �أو يخبرك بال�شبط بما �شت�شعر به، ولكن 
عندما يحجب �ل�شباب �لم�شتقبل، يقول �لمر�هقون �إن من �لمفيد:

��صتغالل �لوقت �لمتاح �أف�صل ��صتغالل.
قومو� باأد�ء �أمور معينة كعائلة. وفي �لمنزل، وفر وقًتا لأخيك �أو �أختك، و�ت�شل 
بـــه �أو زره بقـــدر ما ت�شتطيـــع �إذ� كان في �لم�شت�شفى، و�كتـــب خطابات و�ر�شم 
�شوًر� و�أر�شلها �إليه، وقل له:«�أحبك« كثيًر�. و�إن كان بمقدورك �أن تم�شي بع�ص 
�لأوقـــات �لمميزة معـــه، فلتفعل. و�إذ� لم تكن عالقتك بـــه جيدة في �لما�شي، 

فقد ترغب في �إخباره عن حبك له. 
�ال�صتمر�ر في تقدمك

عندمـــا ت�شل �إلى �لنا�ص �أنباء �شيئة، فغالًبا ما ي�شعرون بالت�شتت، وباأن �لحياة 
ت�شيـــر من دونهم. وهذ� هو �ل�شبب في �أهمية �لحتفاظ بجدول �أعمال و�لبقاء 
مت�شاًل. ولتبَق م�شتغاًل بدر��شتك، ولتظل برفقة �أ�شدقائك، و�أتح لنف�شك �أخذ 

��شتر�حات متى �حتجت �إلى ذلك.

�لتحلي باالأمل.
�إياك �أن تكف عن �لإيمان بالم�شتقبل، ول تق�ُص على نف�شك. و�لخير يفوق �ل�شر 

في هذ� �لعالم، حتى و�إن لم ت�شعر بهذ� حالًيا.

عندما ي�سير الظام حالًكا،
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 �لح�صول على �لم�صاعدة متى �صعرت بالوحدة.
لتتاأكـــد من عثورك على �أ�شخا�ص بمقدورهم م�شاعدتـــك. و�إ�شافة �إلى عائلتك، قد 
يفيـــدك �لتحدث �إلى �أحـــد �لأخ�شائيين �لجتماعييـــن، �أو �لم�شت�شاريـــن، �أو �أفر�د 

�إحدى �لجماعات �لد�عمة. ومن �لمهم �لتعبير عن م�شاعرك. 

هل تريد املزيد من الدعم والتوجيه؟

 يمكن لعديد من منظمات �ل�شرطان �أن ت�شاعدك خالل تلك �لفتر�ت 
 �لع�شيبة من حياتك. ولتنتقل �إلى �لف�شل �لثالث ع�شر للح�شول على مزيد 

من �لمعلومات عن بع�ص هذه �لمنظمات. 

يمكنك روؤية النجوم. –رالف والدو اإيمر�سون
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اإذا تويف اأخوك اأو اأختك، فاعلم اأن:
�لذكريات �صوف تحيا معك د�ئًما.

�شـــوف يظـــل �أخوك �أو �أختك جزًء� مـــن حياتك د�ئًما، ولتتم�شـــك بذكريات �لأوقات 
�لجيـــدة، ول باأ�ـــص مـــن �لتفكيـــر في �شـــيء م�شحك فعلـــه �أو قاله �أخـــوك �أو �أختك. 

وب�شحكك وتب�شمك ت�شتعيد ذكرى بع�ص من �لأمور �لمميزة فيهم.

�الألم �صوف يخف بمرور �لوقت.
� لدرجة �أنك �شتت�شـــاءل �إن كنت �شت�شعر  فـــي �لبد�ية، ربما يكـــون �لألم �شديًد� جـــدًّ
بال�شعادة بعدها. وللزمن طريقته في �لإيالم. وعدم �لحزن يوميًّا ل يعني �لن�شيان، 

بل يعني بدء �شفاء جرحك. 

كل �صخ�س يحزن بطريقته �لخا�صة. 
بع�ص �لمر�هقين يعبر عن حزنه لوفاة �أخيه �أو �أخته بالبكاء، وهناك �آخرون يلتزمون 
�ل�شمـــت ويعتزلون �لنا�ص، ويجد بع�شهم �أنهم بحاجة �إلى �لبقاء برفقة �أ�شدقائهم 
و�لحديث �إليهم، وي�شبح غيرهم �شديدي �لغ�شب. وعلى �أية حال، يجد �أكثر �لنا�ص 
�أن من �لمفيد لهم �لحفاظ على نظامهم �لمعتاد. ولي�شت هناك طريقة �شحيحة �أو 

خاطئة للتعبير عن �لحزن، ول باأ�ص من �لتعامل مع �لم�شائب بطريقتك �لخا�شة.

�صقيقك يريد لك �أن تكون �صعيًد�.
�بـــَق منفتًحا علـــى �لتجارب �لجديدة، و��شنع بع�ص �لتغيـــر�ت �لب�شيطة �لتي ت�شفي 
علـــى حياتك معنى جديًد�، و�كتب عن �أفكارك وعن هذه �لتجربة، ول تقلق ب�شاأن ما 

يمكنك قوله، بل �كتب وح�شب. 

�لحياة �صتتغير.
لـــن تظل �لحيـــاة ك�شابق عهدها، ولكنها يمكـــن �أن ت�شبح ثرية ومليئـــة بالخير مرة 

�أخرى، ولتكن د�ئًما موؤمًنا بهذ�. 
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"لقد تكد�شنا جميًعا على فر��ص �أمي في �لليلة �لتي 
علمنا فيها باأن عالج جو�هر  لم يعد مجدًيا. وكانت 

�؛ فرغم �أنها بلغت �لعا�شرة من  جو�هر حكيمة جدًّ
عمرها وح�شب، كانت تحاول طماأنتنا وتخبرنا باأن 

�لأمور �شت�شير على ما ير�م. وكلماتها هذه جعلت رغبتنا 
في �لبكاء تزد�د، ولكن �شيًئا ما بد�خلنا كان ياأمرنا باأن 

نكون نتحلى بال�شجاعة من �أجل جو�هر. و�لآن، ننظر 
�إلى �شورها ونتحدث عنها. وما زلت ل �أعلم كيف �شتبدو 

�لحياة بدون �أختي �ل�شغيرة. �إنني فقط �أحاول �أن 
ــ جنى، 19 عاًما �أتعاي�ص مع �لأمر كل يوم على حدة". 
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رحلة الألف ميل لبد اأن تبداأ بخطوة.

 �� لو ت�سو
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الف�سل الثاني ع�سر
الطريق اإىل امل�ستقبل

الأمور تتحقق اأحيانًا كما تاأمل.
ت�صاركنا »�بت�صام » ق�صتها قائلة:

 »ظل �أخي في حالة هد�أة لمدة عامين حتى �لآن. وكانت �لأمور غاية في �ل�شوء 
في �لبد�ية. وبعد فترة، بد�أت �لأمور ت�شتقر وتعود �إلى ما كانت عليه �شابًقا. 
 و�أعتقد �أن �ل�شرطان �لذي �أ�شاب ‘�شعود’ قد جمع �شملنا جميًعا. وتح�شنت 

 �لآن عالقاتي معه، ومع �أختي، ومع �أخي �لأكبر. و�أ�شبحت �أكثر قرًبا من �أمي 
و�أبي، و�أعتقد �أننا كبرنا كثيًر� خالل مر�ص ‘�شعود’«. –�بت�شام، 15 عاًما 

ول تتحقق الأمور كما تاأمل يف اأحيان اأخرى.
وهذ� ما قاله »�صامي«:

»�إن م�شاهدتي لأخي �ل�شغير وهو يلعب ب�شيار�ته ذ�ت �شباح جعلني حزيًنا 
�. وقد كان يحب هذه �لأ�شياء. ونظر �إليَّ وقال لي �إنه �إذ� مات فباإمكاني  جدًّ
�أخذ كل �شيار�ته، ثم ��شتمر في �للعب، و�شعرت بغ�شة في حلقي. وقد كان 

فتى �شغيًر� ر�ئًعا«. -�شامي، 14 عاًما
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قـــد ي�شعب عليك �لتز�م �لهـــدوء حينما ل تعلم ما يخبئه لك �لم�شتقبل. وربما تفكر 
فتقول:«هـــل �شيعي�ـــص �أخي �أو �أختـــي؟ وهل �شيعاوده �ل�شرطان؟ وهـــل �شتكون حياتنا 
ك�شابق عهدها؟ وهل �شاأمرح من جديد؟ وهل �شاأ�شتمتع ب�شحبة �أ�شدقائي ثانية؟«. 
بمـــا �أنه لي�ص با�شتطاعة �أحد معرفـــة �لم�شتقبل، فاإن هناك �أموًر� يمكنك �لقيام بها 

لتي�شير حياتك:
ا�س���تمروا ف���ي التحدث والجتماع كعائلة.قد تجـــد �أن �ل�شرطان ز�دكم 

قرًبا وز�د من محبة كل منكم لالآخر.

ا�ستك�سف حاجاتك الخا�سة. ل تدع �لآخرين يخبرونك بما ينبغي عليك 
�أن ت�شعـــر به، بل دع نف�شك تتغلب على �لأمر باأ�شلوبك �لخا�ص وطريقتك 

�لخا�شة.
تذكر اأنك تكبر ك�سخ�ص. يقول عديد من �لمر�هقين �إن وجود �أخ �أو �أخت 
م�شابة بال�شرطان لديهم جعلهم �أكثر تعاطًفا وقوة، وتحماًل للم�شئولية. 

تذك���ر دائًما اأنك ل�س���ت وحيًدا. قد ت�شعـــر �لآن بوحدة �أكبر من ذي قبل، 
ولكنك ل�شت وحيًد�. و�أفر�د �لعائلة، و�لأ�شدقاء، و�لجير�ن، و�لجماعات 
�لد�عمـــة، و�لم�شت�شـــارون متو�فـــرون لم�شاعدتـــك، و�لإن�شـــات �إليـــك، 

و�إ�شد�ئك ن�شائح جيدة. لذ�، فلتقبل م�شاعد�تهم؛ فاأنت ت�شتحقها. 

قدر قيمة كل يوم يمر عليك. يقول �لعديد من �لمر�هقين ممن لهم �أخ 
�أو �أخـــت م�شابة بال�شرطان �إنهم تعلمو� روؤية �لعالم بمزيد من �لو�شوح. 
وفـــي �لوقـــت �لمنا�شب، �شوف تقـــدر قيمة �لأ�شياء �لتـــي ربما كنت تغفل 

عنها في �لما�شي. 
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ولربمـــا لحظت �أن �لأ�شياء �ل�شغيرة تبدو �أكثر �أهميـــة بالن�شبة لك في هذه �لأيام. 
ولتوفر بع�ص �لوقت لكتابة هذه �لأفكار، حتى و�إن بدت �شغيرة:

ومـــن �شوء �لحـــظ �أنه ل يمكـــن لأي كتيـــب �أو �أي �شخ�ص �أن يخبرك كيـــف �شتتطور 
�لأمـــور. و�ل�شرطـــان مر�ص خبيـــث، وقد ل تعـــود حياتك ك�شابق عهدهـــا. ولكن في 
�لنهايـــة، �شوف تجتـــاز �لمحنة، لماذ�؟ لأنك قوي، ولديك قدر�ت حتى و�إن لم ت�شعر 

بهذ� د�ئًما.
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من الرائع اأنك ترغب يف تعلم املزيد!
تح�شيـــن عالجـــات  يجـــري  �أنـــه  د�ئًمـــا  تذكـــر 
�ل�شرطـــان طو�ل �لوقت. وتاأكد مـــن �أن ما تقر�أه 
�أو تر�ه من معرفـــة يعد حديًثا ودقيًقا. ولتتحدث 
�إلى و�لديك �أو �إلـــى غيرهما من �لبالغين �لذين 
تثـــق بهم عما وجدته، و�شارك معهم �لمقالت �أو 
�لكتـــب �لتي وجدتهـــا، و�طرح عليهم �أيـــة �أ�شئلة 

لديك.  
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الف�سل الثالث ع�سر
     تعلم املزيد بنف�سك

في �لمدر�صة �أو �لمكتبات �لعامة

�طلب من �أمين �لمكتبة م�شاعدتك في �لعثور على �لمعلومات �أو �لدعم �لذي تبحث 
عنه في �لكتب، �أو �لمجالت، �أو �أ�شرطة �لفيديو، �أو �لإنترنت. 

في �الإنترنت

��شتخدم محرك �لبحث و�كتب كلمات عامة مثل »�ل�شقيق« و »�ل�شرطان« مًعا لتبد�أ 
ا  بحثـــك. وتذكر د�ئًما �أن فـــي �لإنترنت �لكثير من �لمعلومات �لمفيـــدة، وفيه �أي�شً
�لكثيـــر من �لمعلومات �لخاطئة و�لوعود �لمكذوبة، لذ� قد ترغب في مر�جعتها مع 

و�لديك �أو �أحد �لبالغين �لذين تثق بهم. 

في �لم�صت�صفى �أو �لعيادة �لتي يتلقى فيها �صقيقك عالجه

زر مكتـــب تثقيـــف �لمري�ص في �لم�شت�شفـــى �لذي يتلقى فيه �شقيقـــك عالجه، �إذ� 
كان فيـــه مثل هذه �لمكاتب. �أو �شل �إن كان با�شتطاعتك �لذهاب مع �شقيقك خالل 

زيارته للطبيب لتتعلم �لمزيد.
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طلب امل�ساعدة من خالل الهاتف اأو عرب الإنرتنت
ها هي بع�ص �لأماكن �لتي يمكنك �لت�شال بها لطلب �لم�شاعدة، ويمكنك �لت�شال 

بها �أو زيارة مو�قعها على �لإنترنت للح�شول على مزيد من �لمعلومات. 

(NCI) لمعهد �لقومي لل�صرطان� 
(CIS) خدمة �ال�صتعالم عن مر�س �ل�صرطان

(6237�422�800�1) CANCER4�800�1 

gov.cancer.www

وتقـــدم خدمة �ل�شتعالم عن مر�ص �ل�شرطان معلومات دقيقة حديثة عن �ل�شرطان 
لـــك ولعائلتك. ولتت�شل بها للتحدث �إلى �أحد م�شئولي �ل�شتعالم، �لذين بمقدورهم 
�لإجابة عن �لأ�شئلة �لتي لديك �أو لدى �أحد �أفر�د عائلتك. ويمكن لخدمة �ل�شتعالم 
عـــن مر�ـــص �ل�شرطان م�شاعدتـــك في �لت�شـــال باإحـــدى �لمنظمـــات �لد�عمة في 
منطقتـــك، وهي تقـــدم �لعديد من �لمو�د باللغتيـــن �لإنجليزيـــة و�لأ�شبانية. ويمكن 

لل�شم �لت�شال من خالل خدمة TTY على رقم: 1-800-332-8615.

 Saudi Cancer Society (SCS) لجمعية �ل�صعودية لل�صرطان� 
جمعية �صند ل�صرطان �الأطفال

تقـــدم منظمة Cancer Care معلومـــات ودعًما مجانيًّا بالت�شـــال بهم عبر �لهاتف 
�أو �لإنترنـــت لأي �شخ�ص م�شاب بال�شرطان. ولتقم بزيـــارة جماعتها �لد�عمة عبر 

�لإنترنت �لخا�شة بالمر�هقين �لذين لديهم �أخ �أو �أخت م�شابة بال�شرطان. 

 Candlelighters Childhood Cancer Foundationمنظمة 
CCCF �366�800�1 (2223�366�800�1)

www.candlelighters.org

تقـــدم هذه �لمنظمة �لدعم، و�لتثقيـــف، و�لحماية لالأطفال و�لمر�هقين �لم�شابين 
بال�شرطان، و�لناجين منه، وعائالتهم، ومحترفي تقديم �لرعاية لهم. 
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 Gilda’s Clubمنظمة 
U�4�GILDA �800�1 (3248�445�800�1) 

www.gildasclub.org

توفر هذه �لمنظمة مكاًنا للم�شابين بال�شرطان، وعائالتهم، و�أ�شدقائهم لالن�شمام 
�إلـــى �لآخرين لإن�شـــاء دعم �جتماعي وعاطفي. وهي تقـــدم جماعات د�عمة، وور�ص 
عمـــل، و�أن�شطة �جتماعيـــة للم�شابين بال�شرطـــان، ولتت�شل بهم لتعلـــم ما �إذ� كان 

هناك مكان خا�ص بهم بالقرب منك �أم ل. 

 Make�A�Wish Foundationمنظمة 
WISH �722�800�1 (9474�722�800�1) 

www.wish.org

تمنـــح هـــذه �لمنظمـــة �لأمنيات للفتيـــة ذوي �لحـــالت �ل�شحية �لخطيـــرة. ويمكن 
لو�لديـــك، �أو �أخيـــك �أو �أختـــك �لم�شابـــة بال�شرطـــان، �أو �أطبائهـــم �لت�شال بهذه 

�لمنظمة لمعرفة ما �إذ� كان با�شتطاعة �أخيك �أو �أختك �لن�شمام لها. 

!SuperSibs منظمة

SIBS �444�866�1 (7427�444�866�1) 

www.supersibs.org

تعد منظمة!SuperSibs منظمة وطنية غير ربحية تقدم خدمات مجانية لإخوة و�أخو�ت 
�لأطفـــال �لمر�شى بال�شرطان. وهي ت�شاعد �لأطفال و�لمر�هقين على ��شتي�شاح تجربة 

و�لدعم لهم.  �لهتمام  تقديم  خالل  بال�شرطان” من  �لم�شاب  “�شقيق 
The Wellness Community منظمة 

WELL �793�888�1 (9355�793�888�1) 

www.thewellnesscommunity.org

تقـــدم هذه �لمنظمـــة �لدعم، و�لتثقيـــف، و�لأمل للم�شابين بال�شرطـــان و�أحبائهم، 
ويمكنك �لت�شال بها لتتعرف على ما �إذ� كان لها فرع بالقرب منك.  
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تذييل
الجدول اأ: فحو�صات �لمر�قبة

الطريقة )ما يحدث(الغر�صالفح�ص
ت�شتخدم لكت�شاف ما �إذ� كان �لورم �أو �لكتلة �لمعتلة �شرطاًنا. وو�شفه باأنه حميد تعني �أنه لي�ص اأخذ العينة

�شرطاًنا، �أما و�شفه باأنه خبيث فتعني �أنه �شرطان. نه
يقوم فيها �لطبيب با�شتئ�شال عينة من ن�شيج �لمري�ص با�شتخد�م �إحدى طريقتين: �إما با�شتخد�م �إبرة 

طويلة )�أخذ �لعينة �لإبري( �أو ب�شنع جرح �شغير )�أخذ �لعينة �لجر�حي(.

ا �أم ل. فح�ص الدم تقوم �لممر�شة �أو �لتقنية بغر�ص �إبرة في �لوريد، في �لذر�ع عادة، ثم تقوم ب�شحب بع�ص �لدم. فح�ص �لدم لمعرفة ما �إذ� كان تو�زن �لخاليا و�لمو�د �لكيميائية فيه عاديًّ

ت�شتخدم �إبرة ل�شتئ�شال عينة �شغيرة من �أن�شجة �لعظام )عظام �لفخذ عادة(. جمع عينات �شغيرة من �لخاليا �لموجودة د�خل �لعظام لفح�شها بالمجهر. �سحب نخاع العظام

الت�سوير المقطعي 
بالحا�سوب، اأو الت�سوير 

المقطعي المحوري 
المحو�سب

ي�شتلقي �لمري�ص على طاولة تتحرك د�خل قناة كبيرة في �لحين �لذي يتم فيه �لتقاط �شل�شلة من �شور ��شتخد�م �لأ�شعة �ل�شينية وحا�شوب لتكوين �شور ثالثية �لأبعاد لمناطق د�خل �لج�شم.
�لأ�شعة �ل�شينية.  

الت�سوير بالرنين 
المغناطي�سي

��شتخد�م موجات �لر�ديو و�لموجات �لمغناطي�شية في تكوين �شور لالأع�شاء و�لأن�شجة 
�لد�خلية من �لج�شم. 

ي�شتلقي �لمري�ص على طاولة تتحرك د�خل قناة كبيرة في �لحين �لذي يقوم فيه جهاز �لت�شوير بالرنين 
�لمغناطي�شي بم�شح �لج�شم لعدة دقائق. 

الت�سوير المقطعي 
بالإ�سدار البوزيتروني

��شتخد�م �شور مكونة من خالل �لحا�شوب لمناطق د�خلية من �لج�شم للعثور على �لخاليا 
�ل�شرطانية.

يتلقى �لمري�ص حقنة ثم يقوم �أحد �لأجهزة بالتقاط �شور حا�شوبية لمناطق د�خلية من �لج�شم.

البزل القطني )البزل 
ال�سي�سائي(

ت�شتخدم �إبرة لأخذ بع�ص من �ل�شائل �لموجود في �لعمود �لفقري في �أ�شفل �لظهر.  جمع عينة من �ل�شائل �لموجود في �لعمود �لفقري لفح�شه بالمجهر.

يقوم �لتقني بتحريك جهاز �شغير محمول فوق �إحدى �لمناطق من ج�شم �لمري�ص، فتظهر �شورة على ��شتخد�م موجات �شوتية عالية �لتردد لتكوين �شور لالأع�شاء و�لأن�شجة �لد�خلية من �لج�شم.الموجات فوق ال�سوتية
�شا�شة �لحا�شوب.  

يو�شع �لمري�ص �أمام جهاز �لأ�شعة �ل�شينية �أو ي�شتلقي على طاولة. �لتقاط �شور لمناطق د�خلية من �لج�شم با�شتخد�م موجات عالية �لطاقة.الأ�سعة ال�سينية
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تذييل
الجدول اأ: فحو�صات �لمر�قبة

الطريقة )ما يحدث(الغر�صالفح�ص
ت�شتخدم لكت�شاف ما �إذ� كان �لورم �أو �لكتلة �لمعتلة �شرطاًنا. وو�شفه باأنه حميد تعني �أنه لي�ص اأخذ العينة

�شرطاًنا، �أما و�شفه باأنه خبيث فتعني �أنه �شرطان. نه
يقوم فيها �لطبيب با�شتئ�شال عينة من ن�شيج �لمري�ص با�شتخد�م �إحدى طريقتين: �إما با�شتخد�م �إبرة 

طويلة )�أخذ �لعينة �لإبري( �أو ب�شنع جرح �شغير )�أخذ �لعينة �لجر�حي(.

ا �أم ل. فح�ص الدم تقوم �لممر�شة �أو �لتقنية بغر�ص �إبرة في �لوريد، في �لذر�ع عادة، ثم تقوم ب�شحب بع�ص �لدم. فح�ص �لدم لمعرفة ما �إذ� كان تو�زن �لخاليا و�لمو�د �لكيميائية فيه عاديًّ

ت�شتخدم �إبرة ل�شتئ�شال عينة �شغيرة من �أن�شجة �لعظام )عظام �لفخذ عادة(. جمع عينات �شغيرة من �لخاليا �لموجودة د�خل �لعظام لفح�شها بالمجهر. �سحب نخاع العظام

الت�سوير المقطعي 
بالحا�سوب، اأو الت�سوير 

المقطعي المحوري 
المحو�سب

ي�شتلقي �لمري�ص على طاولة تتحرك د�خل قناة كبيرة في �لحين �لذي يتم فيه �لتقاط �شل�شلة من �شور ��شتخد�م �لأ�شعة �ل�شينية وحا�شوب لتكوين �شور ثالثية �لأبعاد لمناطق د�خل �لج�شم.
�لأ�شعة �ل�شينية.  

الت�سوير بالرنين 
المغناطي�سي

��شتخد�م موجات �لر�ديو و�لموجات �لمغناطي�شية في تكوين �شور لالأع�شاء و�لأن�شجة 
�لد�خلية من �لج�شم. 

ي�شتلقي �لمري�ص على طاولة تتحرك د�خل قناة كبيرة في �لحين �لذي يقوم فيه جهاز �لت�شوير بالرنين 
�لمغناطي�شي بم�شح �لج�شم لعدة دقائق. 

الت�سوير المقطعي 
بالإ�سدار البوزيتروني

��شتخد�م �شور مكونة من خالل �لحا�شوب لمناطق د�خلية من �لج�شم للعثور على �لخاليا 
�ل�شرطانية.

يتلقى �لمري�ص حقنة ثم يقوم �أحد �لأجهزة بالتقاط �شور حا�شوبية لمناطق د�خلية من �لج�شم.

البزل القطني )البزل 
ال�سي�سائي(

ت�شتخدم �إبرة لأخذ بع�ص من �ل�شائل �لموجود في �لعمود �لفقري في �أ�شفل �لظهر.  جمع عينة من �ل�شائل �لموجود في �لعمود �لفقري لفح�شه بالمجهر.

يقوم �لتقني بتحريك جهاز �شغير محمول فوق �إحدى �لمناطق من ج�شم �لمري�ص، فتظهر �شورة على ��شتخد�م موجات �شوتية عالية �لتردد لتكوين �شور لالأع�شاء و�لأن�شجة �لد�خلية من �لج�شم.الموجات فوق ال�سوتية
�شا�شة �لحا�شوب.  

يو�شع �لمري�ص �أمام جهاز �لأ�شعة �ل�شينية �أو ي�شتلقي على طاولة. �لتقاط �شور لمناطق د�خلية من �لج�شم با�شتخد�م موجات عالية �لطاقة.الأ�سعة ال�سينية
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�لجدول ب: �أع�صاء فريق �لرعاية �ل�صحية لمر�صى �ل�صرطان

دورهع�سو الفريق
�شخ�ص متمر�ص يتعاون مع �لأطفال وعائالتهم لجعل تجربة �لبقاء اأخ�سائي حياة الأطفال

بالم�شت�شفى وتلقي �لعالج �أقل �إثارة للمخاوف. 

�أخ�شائية �شحية متدربة على رعاية �لمر�شى و�لعاجزين.الممر�سة

�أخ�شائي �شحي حا�شل على تدريب خا�ص في ��شتخد�م �أنظمة اأخ�سائي تغذية عاجية
�لتغذيةوبا�شتطاعته �لم�شاعدة في �تخاذ خيار�ت �لحمية. 

طبيب متخ�ش�ص في عالج مر�شى �ل�شرطان، وبع�ص هوؤلء �لأطباء متخ�ش�شون اأخ�سائي عاج الأورام
في �أنو�ع معينة من �ل�شرطان �أو ��شتخد�م �أنو�ع معينة من عالجاته. 

يقوم بتثقيف �لمر�شى وعائالتهم عن �لمر�ص.مثقف المري�ص

يقوم ب�شرف �لأدوية للمر�شى.ال�سيدلي
اأخ�سائي العاج 

الطبيعي
يعلم �لمري�ص بع�ص �لتمرينات و�لأن�شطة �لبدنية �لتي ت�شاعده في تقوية 

ع�شالته وتحريكها.
طبيب يعالج م�شكالت �ل�شحة �لعقلية مثل �لكتئاب بالأدوية و�لحديث الطبيب النف�سي

�إلى �لمر�شى.  
يتحدث �إلى �لمر�شى وعائالتهم عن �ل�شئون �لعاطفية و�ل�شخ�شية، عالم نف�ص

وي�شاعدهم في �تخاذ �لقر�ر�ت، ولكنه ل يكتب لهم و�شفات دو�ئية.

طبيب يقوم بفح�ص �شور �لأ�شعة �ل�شينية وغيرها من �ل�شور �لتي اأخ�سائي الأ�سعة
تلتقط للج�شم. 

يعالج �ل�شحة �لدينية و�لعاطفية للمر�شى وعائالتهم، ويمكن �أن المر�سد الديني 
يكون هذ� �ل�شخ�ص �أحد �لو�عظين، �أو �إمام �لم�شجد ، �أو قائد �إحدى 

�لجماعات �ل�شبابية.
يتحدث �إلى �لمر�شى وعائالتهم عن �لحاجات �لعاطفية و�لبدنية، الأخ�سائي الجتماعي

وي�شاعدهم في �لعثور على خدمات �لدعم.
طبيب يقوم با�شتئ�شال جزء من �لج�شد �أو �إ�شالحه من خالل �إجر�ء الجراح

عملية جر�حية للمري�ص.
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قامو�ض امل�سطلحات
ما تعنيه امل�سطلحات

يمكن لهذه �لقائمة �أن ت�شاعدك على تعلم بع�ص �لكلمات �لتي قد ي�شتخدمها و�لد�ك 
�أو �لأطبـــاء و�لممر�شـــون. ول تخ�َص مـــن �شوؤ�لهم عندما ل تفهم مـــا يتحدثون عنه، 

ا. فهوؤلء �لنا�ص متو�فرون لم�شاعدتك �أنت �أي�شً

حمي���د (Benign):غير �شرطانـــي. و�لأور�م �لحميدة ل تنت�شر في �لأن�شجة �لمحيطة 
بها �أو ت�شل �إلى �أ�لأع�شاء �لأخرى من �لج�شم.

الع���اج البيولوجي (Biological Therapy):عـــالج ي�شتخدم لتن�شيط قدرة �لجهاز 
�لمناعـــي �أو تجديد ن�شاطه لمحاربة �ل�شرطان، و�لعـــدوى، و�لأمر��ص �لأخرى. وهو 
ا لتقليل �لآثار �لجانبية �لتي ت�شببها بع�ص عالجات �ل�شرطان. وي�شمى  ي�شتخدم �أي�شً
لت �ل�شتجابة  ـــا بالمعالجة �لمناعيـــة،�أو �لمعالجة �لحيوية،�أو �لمعالجـــة بُمَعدِّ �أي�شً

. (BRM) لبيولوجية�

نخ���اع العظ���ام(Bone Marrow) :ن�شيـــج رقيـــق �شبيه بالإ�شفنج يوجـــد في منت�شف 
غالبية �لعظام، ويقوم باإنتاج خاليا �لدم �لبي�شاء، و�لحمر�ء، و�ل�شفائح �لدموية.

ال�س����رطان (Cancer):م�شطلح تو�شف به �لأمر��ص �لتي تنق�شم فيها �لخاليا �لمعتلة 
بـــال تحكـــم. ويمكن للخاليا �ل�شرطانيـــة �أن تهاجم �لأن�شجة �لقريبـــة، و�أن تنت�شر في 

مجرى �لدم و�لجهاز �لليمفي وتنتقل من خاللهما �إلى �لأجز�ء �لأخرى من �لج�شم.

وهذه هي �لأنو�ع �لأ�شا�شية لل�شرطان:

• �سرطان الجلد (Carcinoma)، ويبد�أ في �لجلد �أو �لأن�شجة �لتي تبطن �لأع�شاء 	
�لد�خلية �أو تغلفها.

• مر�ص ابي�سا�ص الدم (Leukemia)، ويبد�أ في �لأن�شجة �لمكونة للدم مثل نخاع 	
�لعظـــام، وتتكون فيه �أعـــد�د كبيرة من خاليا �لدم �لمعتلـــة وتدخل في مجرى 

�لدم.
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• 	(Multiple Myelo� و �لمايلوما �لمتعـــددة (Lymphoma) ���ا�س���رطان الليمفوم
ma(يبد�آن في خاليا �لجهاز �لمناعي.

• ال�س���اركومة (Sarcoma)، وتبـــد�أ فـــي �لعظـــام، �أو �لغ�شـــروف، �أو �لدهـــون، �أو 	
�لع�شالت، �أو �لأوعية �لدموية، �أو في �لأن�شجة �ل�شامة �أو �لد�عمة �لأخرى.

الخلية (Cell): هي �لوحدة �لمفردة �لتي تكون �أن�شجة �لج�شم. وكل �لكائنات �لحية 
تتركب من خلية و�حدة �أو �أكثر.

�لع���اج الكيميائ���ي (Chemotherapy): طريقة للعالج بالعقاقيـــر �لتي تق�شي على 
�لخاليـــا �ل�شرطانيـــة. وغالًبـــا ما يعطى �لعـــالج �لكيميائي من خـــالل �لوريد )عبر 

�لأوعية �لدموية(، وتعطى بع�ص �لعقاقير عن طريق �لفم.
التجربة ال�سريرية (Clinical Trial): نوع من �لدر��شات �لبحثية تختبر مدى نجاح 
�لأ�شاليب �لطبية �لجديدة مع �لمر�شى. وتختبر هذه �لدر��شات �لطرق �لجديدة في 

�لتنظير �ل�شعاعي،�أو �لوقاية،�أو�لت�شخي�ص،�أوعالجالأمر��ص.
الكتئ���اب (Depression): حالة عقليـــة تتميز ب�شعور د�ئم بالحزن، و�لياأ�ص، وفقد�ن 
�لطاقـــة، و�شعوبة �لتعامل مـــع �لحياة �ليوميـــة �لعادية. وت�شمـــل �لأعر��ص �لأخرى 
لالكتئـــاب وجود �شعـــور بالتفاهة و�لعجز، وفقـــد�ن �لمتعة بالأن�شطـــة، وتغير�ت في 
عـــاد�ت تنـــاول �لطعام �أو �لنـــوم، و�لتفكير في �لموت �أو �لنتحـــار. ويمكن لالكتئاب 

�لتاأثير على �أي �أحد، ويمكن معالجته بنجاح.  
الت�سخي�ص (Diagnosis): �لتعرف على �لمر�ص من خالل عالماته و�أعر��شه. 

المتب���رع (Donor): �شخ�ص خالياه �لجذعيـــة مطابقة لخاليا �لمري�ص بال�شرطان. 
ولي�ـــص �لجميع مطابقيـــن. ومن �لر�جح �أن يكون �أخ �لمر�ص �أو �أخته �أكثر مطابقة له 

من �أي �شخ�ص من غير �لأقارب. 
الهرم���ون (Hormone):�أحـــد �لمركبـــات �لكيميائيـــة �لتي تفرزها غـــدد �لج�شم. و 

�لهرمونات تنت�شر في مجرى �لدم،وتتحكم في ت�شرفات خاليا �أو �أع�شاء معينة.
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العاج الهرموني (Hormone Therapy): عالج ي�شتخدم �لهرمونات لعرقلة �أو منع 
نمو �شرطانات معينة مثل �شرطان �لبرو�شتاتا �أو �شرطان �لثدي.

الجه���از المناع���ي (Immune System):�لأع�شـــاء و�لخاليا �لتـــي تد�فع عن �لج�شم 
�شد �لإ�شابة بالعدوى و�لأمر��ص �لأخرى.

وريدي (Intravenous):�لحقن في �لأوعية �لدموية.

مر�ص ابي�سا�ص الدم (Leukemia):هو عبارة عن �شرطان ي�شيب �لأن�شجة �لمكونة 
لخاليا �لدم مثل نخاع �لعظام،و يت�شبب في �إنتاج عدد كبير من خاليا �لدم ودخولها 

في مجرى �لدم.

خبي���ث (Malignant):�شرطاني،ويمكـــن لخاليـــا �لأور�م �لخبيثـــة مهاجمة �لأن�شجة 
�لقريبة وتدميرها و�لنت�شار في �لأجز�ء �لأخرى من �لج�شم.

نم���و ثان���وي (Metastasis):�نت�شار �ل�شرطان من مو�شع �إلى مو�شع �آخر في �لج�شم. 
وي�شمى �لورم �لمكون من �لخاليا �لمنت�شرة بالورم �لثانوي �أو �لنقيلي.

البروتوكول (Protocol): خطة لعالج �ل�شرطان.

الع���اج الإ�س���عاعي (Radiation Therapy):هـــو ��شتخـــد�م �إ�شعـــاع ذي طاقة عالية 
للق�شـــاء علـــى �لخاليا �ل�شرطانيـــة وتقلي�ص �لورم. وي�شدر �لإ�شعـــاع �لخارجي من 
جهاز خارج �لج�شم، �أما �لإ�شعاع �لد�خلي في�شدر من مادة م�شعة تثبت في �لج�شم 

بالقرب من �لخاليا �ل�شرطانية.

النتكا�س���ة (Recurrence):عـــودة �ل�شرطـــان بعد فترة من �لزمـــن عندما يبدو كاأنه 
�نتهـــى. وقد يعود �ل�شرطان �إلى �لمو�شع ذ�ته كالورم �لأ�شلي �أو �إلى مو�شع �آخر من 

ا بانتكا�شة �ل�شرطان. �لج�شم. وهي ت�شمى �أي�شً

رج���وع المر����ص(Relapse) :عودة عالمات �ل�شرطان و�أعر��شه بعد فترة من تح�شن 
�ل�شحة.
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الهداأة (Remission): خالل فترة �لهد�أة، تزول عالمات و�أعر��ص �ل�شرطان �أو تقل. 
وفـــي �لهـــد�أة �لجزئية، تختفي بع�ص عالمـــات �ل�شرطان و�أعر��شـــه. �أما في �لهد�أة 
�لتامـــة، فتختفـــي كل عالمـــات �ل�شرطـــان و�أعر��شه، رغـــم �أن �ل�شرطـــان قد يكون 

موجوًد� في �لج�شم.

ال�سقيق (Sibling): كلمة �أخرى تطلق على �لأخ �أو �لأخت.

الآث���ار الجانبي���ة (Side Effects):م�شـــكالت �شحيـــة تنتج عندما يوؤثـــر �لعالج على 
�لأن�شجـــة و�لأع�شـــاء �ل�شليمة. ومـــن �أكثر �لآثـــار �لجانبية لعالج مر�ـــص �ل�شرطان 
�شيوًعا �ل�شعور بالتعب، و�لألم، و�لغثيان، و�لتقيوؤ ،وتناق�ص عدد خاليا �لدم،و�شقوط 

�ل�شعر،و�لتهابات في �لفم.

الخاي���ا الجذعي���ة (Stem Cells):هي �لخاليا �لتي تنتج عنهـــا �لأنو�ع �لأخرى من 
�لخاليا، وتنتج خاليا �لدم عن �لخاليا �لجذعية �لمكونة للدم.

عملية زراعة الخايا الجذعية (Stem Cell Transplantation):��شتخد�م �لخاليا 
�لجذعيـــة �لماأخوذة من نخاع �لعظام �أو مجرى �لدم و��شتبد�ل �لخاليا �لتي �أتلفتها 
�لجرعـــات �لعاليـــة من �لعـــالج �لكيميائـــي، �أو �لإ�شعاعي، �أو كليهمـــا مًعا. و�لخاليا 
�لجذعية �لمزروعة قد توؤخذ من �لمري�ص نف�شه �أو من متبرعين. وفي حالت كثيرة، 
يكـــون �لمتبـــرع �أحد �أفر�د عائلـــة �لمري�ص. ويتلقى �لمري�ـــص �لخاليا �لجذعية من 

خالل �أنبوب وريدي.

الجماع���ة الداعم���ة (Support group): جماعة مـــن �لأ�شخا�ص تجمع بينهم �هتمامات 
م�شتركة وي�شاعد كل منهم �لآخر من خالل م�شاركة تجاربهم، ومعارفهم، ومعلوماتهم.

الجراحة (Surgery): عملية جر�حية تجرى ل�شتئ�شال جزء من �لج�شم �أو �إ�شالحه.

�لن�سيج (Tissue) :هو عبارة عن مجموعة �أو طبقة من �لخاليا �لتي تعمل مًعا لتاأدية 
وظيفة معينة.
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نق���ل ال���دم (Transfusion): نقل خاليا دم معينـــة �أو دم كامل �إلى مجرى �لدم. وقد 
يتـــم �لتبرع بالدم من قبل �شخ�ـــص �آخر، �أو يوؤخذ من �لمري�ص نف�شه �شابًقا ويحفظ 

�إلى �أن تكون هناك حاجة �إليه.

الزراع���ة (Transplant): ��شتبـــد�ل ن�شيج من ج�شم �لمري�ـــص نف�شه �أو �شخ�ص �آخر 
بالن�شيج �لمعتل. 

ال���ورم (Tumor):كتلة مـــن �لن�شيج تت�شكل عندما تنق�شم �لخاليـــا بمقد�ر �أكبر مما 
ينبغـــي �أو عندمـــا ل تمـــوت في �لحين �لـــذي ينبغي لها فيه ذلك. وقـــد تكون �لأور�م  

حميدة )غير �شرطانية( �أو خبيثة )�شرطانية(. 

الأ�س���عة ال�س���ينية (X�rays):نوع من �لإ�شعاع ذي �لطاقـــة �لعالية. وت�شتخدم �لأ�شعة 
�ل�شينيـــة بجرعات منخف�شة في ت�شخي�ص �لأمر��ص من خالل تكوين �شور لالأجز�ء 

�لد�خلية من �لج�شم، وت�شتخدم بجرعات كبيرة في عالج �ل�شرطان.

دون قائمـــة باأية م�شطلحات ل تز�ل غير و��شحة بالن�شبة لك، و�أطرح �أ�شئلتك على 
و�لديك، �أو �لأطباء، �أو �لممر�شات، �أو غيرهم من �لبالغين.
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�صكر وعرفان

نود تقديـــم �ل�شكر �إلى �لعديد من �لمر�هقين، و�لعلماء، و�أخ�شائيي �ل�شحة �لذين 
�شاعدو� في تطوير هذ� �لكتيب ومر�جعته. 

لكي تعرف الطريق الذي اأمامك، 

�سل العائدين منه.

-مثل �سيني
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