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محتوياته .وقد تمت مراجعته من جمعية مكافحة السرطان السعودية

This publication has been adapted with permission from the information
originally developed by the National Cancer Institute, USA, which has not
reviewed or approved this adaptation.

دليل المراهقين

عندما يصاب أخوك
أو أختك بالسرطان

إهداء

جميعا
إلى أهلي وأصدقائي
ً
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لمكافحة السرطان.

8

هذا الكتيب من
�أجلك
�إذا كـ ـ���ان �ش���قيقــك �أو �ش���قيقتــك
م�ص���ا ًبا بال�س���رطان ،فهذا الكتيب
أجلك.
من �
➜
➜➜

في هذا الكتيب �سوف:

ssت�س���مع م���ن مراهقي���ن �آخرين
لديه���م ـ���ـ مثل���ك ـ���ـ �أخ �أو �أخت
➜
➜➜ م�صاب بال�سرطان.
➜
تكت�ش���ف ما�س���اعدهم عل���ى
ss
➜➜
اجتياز هذه المحنة.
➜
تح�ص���ل على �أفكار عن الأ�ش���خا�ص الذي���ن يمكنك اللجوء �إليه���م حينما تكون
ss
➜➜
منزعجا �أو �شاع ًرا بالوحدة.
ً

 ssتتعلم �شي ًئا عن ال�سرطان وكيفية عالجه.
وال يمكن لهذا الكتيب �أن يقدم �إليك كل الإجابات،ولكن با�ستطاعته م�ساعدتك على
اال�ستعداد لبع�ض الأمور التي قد تواجهها.
وهن���ا كفريق يعمل بجد لم�ساعدة �أخيك �أو �أختك على التح�سن .وعليك �أن تعلم �أنه
يوجد � ً
أي�ضا العديد من الأ�شخا�ص المتاحين لم�ساعدتك؛فال �أحد يمكنه اجتياز هذا
الأمر بمفرده.
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كيف ت�ستخدم هذا الكتيب؟
ق���د ترغب ف���ي قراءة الكتيب من بدايت���ه �إلى نهايته�،أو ربما ترغ���ب فقط في قراءة
الأج���زاء الت���ي تثير اهتمام���ك �أكثر من غيره���ا .ويقوم بع����ض المراهقين بمطالعة
الكتي���ب من حين �إل���ى �آخر متى احتاجوا �إلي���ه .وربما ترغب ف���ي م�شاركته مع بقية
�أفراد عائلتك .وقد ي�ساعدك في ا�ستح�ضار �أمر ما كان يدور في عقلك .ويمكنك �أن
تطلب من �أحد �أفراد عائلتك قراءة ف�صول معينة،ثم مناق�شتها م ًعا.
وق���د قمنا بتمييز الكلمات التي ربما تكون جدي���دة بالن�سبة لك بخط �أ�سود عري�ض.
اذهب �إلى قامو�س الم�صطلحات الموجود في نهاية هذا الكتيب لمعرفة معانيها.

			
ال يمكن �صقل الجوهرة دون احتكاك،
وال �صقل الرجل دون �شدائد.
		
 مثل �صيني			

2

المحتويات
هذا الكتيب من �أجلك
�صفحة 1
الف�صل 1

➜

لقد علمت ت ًّوا �أن �أختك �أو
�أخاك م�صاب بال�سرطان

➜

الف�صل 2

➜

�صفحة 19

�صفحة 9

تعرف على ال�سرطان
الف�صل 3

➜

عالج ال�سرطان
�صفحة 23

الف�صل 4

هل يوجد �أي �شيء �أقدمه
على �سبيل الم�ساعدة؟

التبرع بالخاليا الجذعية
�صفحة 35
الف�صل 5

كيف ي�شعر �أخوك �أو �أختك

�أخبريني بما يجري

�صفحة 41
الف�صل 6

تغييرات في عائلتك
�صفحة 45

3

الف�صل 7

كيفية تقديم الم�ساعدة
�صفحة 55
الف�صل 8

االعتناء بنف�سك
�صفحة 59
الف�صل 9

�أنت و�أ�صدقا�ؤك
�صفحة 69
الف�صل 10

العثور على الدعم
�صفحة 75
الف�صل 11

بعد العالج

�صفحة 81
الف�صل 12

الطريق �إلى الم�ستقبل
�صفحة 89
الف�صل 13

تعلم المزيد بنف�سك
�صفحة 93

تذييل

�صفحة 96

قامو�س الم�صطلحات
4

�صفحة 99

�إن التحدث حول ما يجري هو
�أمر �صعب� .أعلم �أنه لي�س من
الي�سير طرح �أ�سئلة ،ولكن هل
يوجد �أي �شيء تود في معرفته
�أو التحدث عنه؟

المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعل���ه كان �أ�سو�أ يوم في حياتي ،ذلك النهار عندما ذهبت �إلى الطبيب لفح�ص بع�ض
➜
التغي���رات الت���ي �شع���رت بها ،لأخرج م���ن عيادته في حال���ة نف�سية ال �أح�س���د عليها.
نح���ن ن�سمع بالأخب���ار ال�سيئة عن الأمرا����ض والحوادث التي تح���ل بالآخرين ،ولكن
ن���اد ًرا م���ا نفكر �أنها �ست�صيبن���ا �شخ�ص ًّيا .وحتى لو خطر على الب���ال �أننا قد ن�صاب
بمر�ض➜ع�ض���ال في حياتنا ،ونحاول �أن نتخيل ردود فعلنا الممكنة ،ف�إن ذلك يختفي
عندما ي�صدمنا الواقع .وهذا ما ح�صل لي؛ حيث �أفادني الطبيب يومئذ بعد درا�سة
الفحو�ص �أنني م�صاب بالليمفوم���ا (�أو �سرطان الجهاز الليمفاوي) .وبد�أت الأفكار
➜
تع���ج بي وتت�ضارب في ر�أ�سي ،وبد�أت �أت�ساءل ع���ن م�صيري وكم من الأيام بقيت لي
ف���ي ه���ذه الدنيا .تُرى ه���ل �س�أتمكن من ر�ؤية �أهل���ي و�أ�صدقائي؟ وك���م �س�أعي�ش بعد
ذل���ك؟ وكيف لي �أن �أق�ضي الأي���ام الباقية لي في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت
➜
تدور في ر�أ�سي وت�شغل بالي ليل نهار .و�أول �شيء فعلته هو تجديد و�صيتي.
➜

و�أجزم ب�أن �آثار ال�صدمة قد امتدت �إلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�سرطان
يعاني الداء والدواء ،والأهل يعانون �ألم الم�صيبة وهول الفجيعة� ،إ�ضافة �إلى �أن هذا
ال���داء ،وهو في الحقيقة مئات الأن���واع المختلفة في �ضراوته���ا وخطورتها و�إمكانية
مفهوما في مخيلة الكثيرين على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
عالجها ،يبقى
ً
➜
ولكن مهلاً  ،فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال �إلى حال .لقد حدث
تح���ول في م�سار تفكيري �إلى النقي�ض ,فبينما كن���ت �أجري الفحو�ص و�أهم بمغادرة
عي���ادة الطبيب� ،أعطاني الطبي���ب بع�ض الكتب باللغة الإنجليزي���ة عن هذا المر�ض
رويدا بد�أ الأم���ل يدب في نف�سي.
ورويدا ً
لقراءته���ا ومعرف���ة بع�ض المعلومات عن���هً .
وكن���ت كلما تعمق���ت في القراءة ،زادني الأم���ل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفك���رة الم�سبقة التي
لدي عن هذا المر�ض ،مثلي مثل الكثيرين من النا�س غير المخت�صين والذين
كانت َّ

5

حماه���م اهلل من ر�ؤيته ف���ي �أقاربهم ،هي �أنه قاتل وال ينجو من���ه �أحد .وهذه الفكرة
مرده���ا في المقام الأول الجهل .ولكن من خالل الق���راءة ،عرفت �أنه يمكن ال�شفاء
من بع�ض �أنواع هذا المر�ض وبن�سب كبيرة ,كما �أن معنويات المرء من �أهم العوامل
الت���ي ت�ساعد على التعافي .لقد رفعت القراءة عن ه���ذا المر�ض فعلاً من معنوياتي
وب���د�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة �أخرى .وبد�أت �أتكيف مع ا�ستخدام كلمة
المر�ض الخبي���ث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ضة في ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها،
وعلى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن اهلل.
���ي بال�شف���اء .وخرجت من هذه
وتابع���ت الع�ل�اج لدى المخت�صي���نَّ ،
ومن اهلل عل َّ
التجرب���ة و�أنا على يقين م���ن �أن �إتاحة المعلومات للم�صابين بهذا الداء الخبيث من
الممك���ن �أن ُتح���دث تح اً
���ول جذر ًّيا في تعامله���م معه وفي نظرته���م للحياة على وجه
أي�ضا؛ فالفكرة المغلوطة ع���ن ال�سرطان �أنه ال يمكن
العم���وم وكذلك عند محبيه���م � ً
ال�شف���اء منه مطلقًا ،ولكن ما وجدته ه���و �أنه في حاالت كثيرة يمكن العالج من هذا
المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ضل اهلل وكرمه  -على اكت�شاف المر�ض مبك ًرا وقدرة
الإن�س���ان على التكيف مع و�ضعه الجديد والحديث عنه مع الأقارب والأ�صدقاء بدون
خوف �أو تهرب.
كان م���ن الطبيع���ي �أن �أبد�أ البح���ث عن �أي �شيء من�شور ع���ن المر�ض ،وبحثت في
المكتبة العربية ولكن للأ�سف وجدت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة التي
تتح���دث عن هذا المر����ض ب�شتى �أنواعه؛ فالمراج���ع المتاحة �إم���ا متخ�ص�صة للغاية
ي�صع���ب على غير المتخ�ص�ص التعامل معها وا�ستيعابه���ا ب�سهولة� ،أو متاحة بلغة غير
اللغ���ة العربية تحتاج �إل���ى �شخ�ص متبحر في اللغات ليفهم م���ا بها .ولأنني على يقين
من �أنه ال بد لكل �إن�سان �أن يحظى بن�صيب وافر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض،
فق���د ر�أي���ت �أن من واجب���ي �أن �أ�سهم في م�ساع���دة �إخواني المتحدثي���ن بالعربية على
مواجه���ة ه���ذا المر�ض و�أخذت على عاتق���ي مهمة توفير م�صادر �سهل���ة وب�سيطة على
الإن�س���ان العادي ليتعرف عل���ى م�ؤ�شرات هذا المر�ض و�أعرا�ضه وم���ن ثم ي�ستطيع �أن
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يقي نف�سه مغبة الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك �سوء الفهم .وحتى �إن لم تكن م�صا ًبا
به���ذا المر����ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من المولى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى
�أعرا�ضه من الممكن �أن يجعلك �سب ًبا في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
وم➜���ن هن���ا ف�إنني �أهدي ه���ذا الم�شروع �إل���ى كل م�صاب بال�سرط���ان ،وال �أق�صد
بالم�صابي���ن المر�ض���ى فق���ط ،ب���ل �أق�صد كذل���ك ذويه���م و�أحبابه���م و�أ�صدقاءهم
ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ضيهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا الداء ن�صيب.
وم���ن ه���ذا المنطل���ق ،فقد توجه���ت للزمالء ف���ي الجمعي���ة ال�سعودي���ة الخيرية
➜
لمكافح���ة ال�سرطان بفكرة �إيجاد مواد تثقيفي���ة ب�شكل احترافي لمر�ضى ال�سرطان،
ووج���دت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية الدكتور عب���د اهلل العمرو ونائبه الدكتور
➜
أكيدا على �أهميتها ،م���ع الحاجة الما�سة
م�شب
���ب الع�سيري ترحي ًبا ح���ا ًّرا بالفكرة وت� ً
�إليه���ا و�سط موج هادر م���ن المعلومات المتناق�ضة التي يجده���ا الباحث .وقد تكرم
الإخ���وة والأخوات ف���ي الجمعية ،وتكبدوا الكثير من م�ش���اق البحث للو�صول لتحقيق
➜
���دف من هذه ال�سل�سلة ،وه���و �إيجاد معلومات ثرية للم�صابي���ن بال�سرطان تتميز
اله
بالب�ساطة والم�صداقية وتعك�س �آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي ًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث ،وقع االختيار على كتيبات معهد ال�سرطان
الوطن���ي الأمريك���ي ك�أحد �أف�ضل الم�ص���ادر الثرية بالمعلومات الت���ي كتبت ب�أ�سلوب
منا�سب للمر�ضى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية ،فقمنا بالكتابة للمعهد
و�أذن لنا علما�ؤه ومديروه بترجمة الكتيبات للقارئ العربي دون التزام منهم بمراجعة
الترجم���ة واعتمادها ،ثم قام فريق علمي م���ن الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافحة
ال�سرط���ان بمراجع���ة الكتيبات و�صياغتها ب�أ�سل���وب ينا�سب الق���ارئ العربي وتعديل
عموما.
محتواها بما يتنا�سب مع المجتمع ال�سعودي
خ�صو�صا والعربي ً
ً
وف���ي هذا ال�ص���دد ال ي�سعن���ي �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر وبال���غ االمتنان لجميع
م���ن �أ�سهم معن���ا في هذا الم�شروع ،راج ًي���ا من اهلل الكريم قبول���ه منا ومنهم عم ًال
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خال�صا ،و�أخ�ص بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية
ً
ال�سعودية الخيرية لمكافحة ال�سرطان ,والدكتور م�شبب الع�سيري رئي�س هيئة تحرير
ال�سل�سلة ,والدكتورة ريم العمران ,والأ�ستاذ عبد الرحمن الخرا�شي الم�شرف العام
على الجمعية ,والأ�ستاذة العنود ال�شلوي المثقفة ال�صحية بمدينة الملك فهد الطبية
وكل من �أ�سهم من فريق العمل الممتد.
كم���ا �أتقدم بخال�ص ال�شكر �إل���ى العاملين بق�سم الت�سوي���ق و�إدارة الن�شر بمكتبة
جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
و�إنن���ي �أرجو �أن يجد ق���ارئ هذا الكتيب وبقية كتيب���ات ال�سل�سلة ما ي�شفي الغليل
ويروي الظم�أ وي�ساعده على تجاوز المر�ض والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي
ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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الف�صل الأول
لقد علمت ت ًّوا �أن �أختك �أو �أخاك
م�صاب بال�سرطان
لقد علمت ت ًّوا �أن �أختك �أو �أخاك
➜ بال�سرطان وربما تعتريك
م�صاب
الكثير م����ن الم�شاعر ـ كالذهول،
�أو الخ����وف� ،أو الوح����دة� ،أو
الغ�ض����ب .لكن هناك �شي ًئا واحدً ا
م�ؤكدً اـ➜�أنت ال ت�شعر ب�أنك بخير.
بداية➜من الآن،
حاول �أن تركز
على هذه الحقائق:

"هذا �أمر ال ي�صدق .كنت �أعتقد ب�أن
كب���ار ال�س���ن فقط ه���م م���ن ي�صابون
ب�أمرا�ض خطي���رة ،ال الأطفال ال�صغار.
لق���د �أ�صي���ب �أخ���ي بال�سرط���ان وهو في
العا�ش���رة من عم���ره .وق���د اكت�شفنا هذا
الأم���ر في الأ�سب���وع الما�ضي ،وم���ا زلنا ال
ن�ستوعب���ه حتى الآن� .إنن���ي �أ�ستيقظ في كل
ولدي اعتق���اد ب�أن هذا مجرد حلم".
�صباح ّ
 -ليزا 15 ،عا ًما

➜➜
العديد من الأطف���ال يتعافون
ss
من مر����ض ال�سرطان والحمد
➜ هلل  .ل���ذا ،لديك �سبب جيد لأن ت�أمل ف���ي تح�سن حالة �أختك �أو �أخيك .واليوم،
هن���اك ثمانية من بين كل ع�شرة �أطفال �شخ�صت �إ�صابتهم بال�سرطان يتعافون
م���ن المر�ض ،ويحيى الكثي���ر منهم حياة طبيعية؛ وذل���ك لأن العلماء يكت�شفون
طر ًقا جديدة و�أف�ضل الكت�شاف ال�سرطان وعالجه.

➜

�ssأن���ت ل�ست وحيدً ا .قد يبدو لك الآن �أنه ال �أح���د �آخر في هذا العالم ي�شعر بمثل
➜ �شعورك� .أنت محق �إلى حد ما؛ فال �أحد ي�شعر بما ت�شعر به بال�ضبط .ولكن قد
يكون من المفيد لك �أن تعلم �أن هناك �أطفا ًال �آخرين لديهم �أخت �أو �أخ م�صاب
بال�سرط���ان .وربم���ا ي�ساع���دك التحدث �إل���ى الآخرين عل���ى �إدراك م�شاعرك.
ولتتذكر �أنك ل�ست وحيدً ا.
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ملوما.ال�سرطان مر�ض له �أ�سباب متعددة ،والعديد من هذه الأ�سباب
�ssأنت ل�ست ً
تمام���ا .ولكن �أختك �أو �أخاك لم ي�ص���ب به ب�سبب �أي �شيء
ال يتفهمه���ا الأطباء ً
فعلته �أو قلته له.
ssال يمكن���ك الحماي���ة ،ولكن يمكنك تقدي���م الراحة�.أحيانا ق���د تتعامل ب�شدة مع
�أخي���ك �أو �أختك ،وق���د يكون �أخوك �أو �أختك قا�س ًيا مع���ك في �أحيان �أخرى .وال
ب�أ�س من التحدث م ًعا عن مدى �صعوبة الأمر� ،أو حتى البكاء م ًعا.
ssالمعرف���ة قوة .قد يكون من المفيد لك معرفة المزيد عن ال�سرطان وعالجاته؛
ففي بع�ض الأحيان يكون ما تتخيله �أ�سو�أ من الواقع.

انظري �إلى
هذا...

ال يمكن �صقل الجوهرة دون احتكاك،
وال �صقل الرجل دون �شدائد.
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 -مثل �صيني

م�شاعرك
بينم���ا تتعامل مع ال�سرط���ان الذي �أ�صاب �أخ���اك ،قد تعتريك الكثي���ر من الم�شاعر
المختلفة ،وبع�ض هذه الم�شاعر مذكور بالأ�سفل.
�ضع عالمة �أمام كل الم�شاعر التي اعترتك اليوم:

اخلوف

➜ عالمي ينهار
�أخ�شى �أن يتوفى �أخي �أو �أختي.
�أخ�شى �أن ي�صاب �أحد �آخر من �أفراد عائلتي بعدوى ال�سرطان (ال يمكن
حدوث هذا الأمر).
➜

�أ�شعر بالخوف لأن:
➜

الذنب

الطبيعي �أن ت�شعر بالخوف .وقد تكون بع����ض مخاوفك هذه حقيقية ،وقد يكون
م���ن ➜
بع�ضها مبن ًّيا على �أمور لن تحدث .وربما تقل حدة بع�ض المخاوف بمرور الوقت.
�أ�شعر بالذنب لأنني معافى و�أختي �أو �أخي مري�ض.
�أ�شعر بالذنب حينما �أ�ضحك و�أحظى بالمتعة.

�أ�شعر بالذنب لأن:

ق���د ت�شعر بالذنب لح�صول���ك على بع�ض المتعة في حي���ن �أن �شقيقك مري�ض ،وهذا
يبي���ن م���دى اهتمامك لأمره .ولكن ينبغي لك �أن تعل���م �أنه ال ب�أ�س من قيامك ببع�ض
الأمور التي تجلب لك ال�سعادة ،بل هو مهم � ً
أي�ضا.
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�أنا غا�ضب لأن:

غال ًبا ما يغطي الغ�ضب م�شاعر �أخرى ي�صعب �إظهارها .و�إذا كانت �إ�صابة �أحد
�أفراد عائلتك بال�سرطان تعني �أنك لن ت�ستطيع فعل ما تحب فعله �أو الذهاب �إلى
الأماكن التي اعتدت الذهاب �إليها ،فقد يكون هذا الأمر قا�س ًيا بالن�سبة لك .وحتى
�إذا تفهمت �سبب حدوثه ،فلن تكون مجب ًرا على قبوله .ولكن ال تدع الغ�ضب يتراكم
في داخلك ،بل حاول التخل�ص منه .وعندما ت�شتاط غ�ض ًبا ،تذكر �أن هذا ال يعني
�أنك �شخ�ص �سيئ �أو �أنك ال تحب �شقيقك ،بل يعني �أنك غا�ضب ب�شدة وح�سب.

«في بع�ض الأحيان� ،أ�شعر بالغ�ضب تجاه
�أخي لكونه م�صابا ال�سرطان,و�أعلم �أنهذا
�شعور خاطئ ،و�أنه ال ي�ستطيع فعل �شيء
حيال مر�ضه ،ولكن مر�ضه هذا قد غير
كل �شيء؛ �أبي و�أمي ال يتحدثان عن �شيء
�سوى �أخي ،وكذلك الآخرون ،وهذا غير
عادل».
خالد 13 ،عا ًما
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ذهب والداي �إلى حجرة

«في الم�ساء ،ي
➜

الإهمال

➜

�إليها والبقاء معها .و�أنا
�أختي للتحدث
ج �إليهما �أي ً�ضا .وهل من
ال�صغرى ،و�أحتا
البقاء معها كل ليلة؟».
الواجب عليهما
ـ �ساره 14 ،عا ًما

➜

�أ�شعر ب�أنني مهملة.
لم �أعد �أنال �أية عناية.

➜

ال �أحد يخبرني بما يجري.

لم تعد عائلتي تتحدث � َّإلي.
�أ�شعر بالإهمال لأنني:

عندم���ا ي�صاب �أخ���وك �أو �أخت���ك بال�سرطان ،فم���ن ال�شائع �أن يتح���ول تركيز انتباه
العائل���ة .وال يق�ص���د وال���داك �أن ي�شعراك بالإهمال ،بل يحدث ه���ذا الأمر فقط لأن
هناك الكثير من الأمور التي تحدث .وقد ترغب في �إخبار والديك بما ت�شعر به وبما
تعتق���د �أن من �ش�أنه الم�ساعدة .وحاول �أن تتذك���ر �أنك مهم ومحبوب ،و�أنك ت�ستحق
ال�شعور بهذا رغم كونك ال تنال الكثير من العناية من قبل والديك في الوقت الحالي.
13

الوحدة

لم يعد �أ�صدقائي يزورونني.

■
■ يبدو �أن �أ�صدقائي لم يعد لديهم ما يقولونه َلي.
■ �أتوق �إلى البقاء برفقة �أخي �أو �أختي كما
اعتدنا من قبل.

�أ�شعر بالوحدة لأنني:

احلرج

لقد ا�ستعر�ضنا بع�ض الأمور التي ربما ت�ساعدك في التعامل مع التغيرات التي تطر�أ
عل���ى �صداقات���ك في الف�ص���ل التا�سع ،و�أمور �أخ���رى قام بها الآخ���رون للبقاء بقرب
�أقربائه���م ف���ي الف�صل ال�سابع� .أما الآن ،فحاول �أن تذك���ر نف�سك ب�أن هذه الم�شاعر
لن تدوم �إلى الأبد.

■

�أ�شعر بالحرج �أحيانًا من الخروج برفقة �شقيقي لما تبدو عليها هيئته.

■

�أ�شعر بال�سخافة عندما ال �أدري كيف �أجيب
عن �أ�سئلة النا�س.

�أ�شعر بالحرج لأنني:

ق���د يكون من المفيد لك �أن تعل���م �أن المراهقين الآخرين ي�شع���رون بالحرج � ً
أي�ضا،
و�أ�شقا�ؤه���م ي�شع���رون بالحرج كذلك.وبم���رور الوقت �سي�صبح الأم���ر ي�سي ًرا عليك،
و�سوف تجد نف�سك ت�شعر بمزيد من الراحة.
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الغرية

■

�أ�شعر باالنزعاج من كون �أخي�,أو �أختي ,ينال كل
الرعاية دوني.

�أ�شعر بالغيرة لأنني:

حتى �➜إذا تفهمت �سبب ح�صولك على قدر �أقل من الرعاية ،ف�سيظل الأمر �صع ًبا عليك.
وق���د اعت���رت الآخرين الذين لديهم �أخ���ت �أو �أخ م�صاب بال�سرط���ان الم�شاعر ذاتها.
حاول م�شاركة م�شاعرك مع والديك ،وتحدث �إليهما عما تظن �أن من �ش�أنه الم�ساعدة.
➜

ما ت�شعر به �أمر طبيعي
لي����س➜هن���اك طريقة واحدة «�صحيح���ة» لل�شعور .و�أنت ل�ست بمف���ردك؛ فالعديد من
المراهقين الآخرين يمرون بالموقف ذاته وتعتريهم الم�شاعر ذاتها .وقد قال بع�ض
النا����س ب����أن وجود �أخ���ت �أو �أخ مري�ض بال�سرط���ان لدى المرء يغير م���ن نظرته �إلى
الأمور➜في الحياة ،بل قال بع�ضهم �إن هذا الأمر زادهم قوة.

ج���اه �أختي الكبرى
ع���ر بحزن �شديد ت
«�أ�ش
قد كانت ال�شخ�ص
ر�ض مالزم لها .و
فالم
صبح مثله ،و�أما الآن
ي �أتطلع �إلى �أن �أ�
الذ
���ي الآن من يتطلع
تغي���ر كل �شيء،فه
فقد
و�أ�شعر ك�أنني �أكبر
�أن �أقدم له الدعم.
�إلى
�سري ًعا ج ًّدا».
ـ رائد 12 ،عا ًما
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التعامل مع م�شاعرك
كثي����ر من النا�س ال ي�شعرون بالراح����ة لم�شاركة م�شاعرهم مع الآخرين ،ويتجاهلونها
ويتمنون �أن تزول عنهم .وهناك �آخرون يختارون التظاهر باالبتهاج عندما ال يكونون
كذلك؛ فهم يعتقدون �أن تظاهرهم بالبهجة �سيجعلهم ال ي�شعرون بالحزن �أو الغ�ضب.
وق����د ي�ساعدهم هذا لبرهة ،ولكن����ه لن يفيدهم على المدى الطوي����ل .وفي الحقيقة،
االحتفاظ بم�شاعرك في داخلك قد يحرمك من تلقي الم�ساعدة التي تحتاج �إليها.
جرب هذه الن�صائح:
➜

ssتحدث �إلى �أفراد عائلتك �أو �أ�صدقائك الذين ت�شعر بقربهم منك.
➜
َ ssد ِّو ْن �أفكارك في دفتر يوميات.
➜

ssان�ض ��م �إل ��ى جماعة داعمة لتلتقي ب�أوالد �آخرين يواجهون ً
بع�ضا من الأمور التي
التق ب�أحد الم�ست�شارين .و�سوف نعل���م المزيد عن هذه الخيارات
تواجهه���ا� ،أو ِ
في الف�صل العا�شر.
وقد ي�صعب عليك تخيل هذا الأمر الآن ،ولكنك �إذا �سمحت لنف�سك بمواجهته ،فقد
تزداد قوة خالل هذه التجربة.
هل ب�إمكاننا
التحدث معًا؟
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مما ُي ْ�ش ِع ُر بالراحة
�أن تتحدث عن
كل تلك الأمور.

عندما ت�صل �إلى نهاية الحبل ،فاعقد

➜

➜

➜

___________
__________
___________
__________
___________
__________
___________
__________
___________
__________
___________
_________
___________
________

عقدة وت�شبث بها .ــ فرانكلين دي روزفلت

➜
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والدتي لأخي �إلى ا ���اء ا�صطحاب
لطبيب".
 مها 16 ،عامًا17

���ت خائ ًفا ج��� ًّدا عندم���ا اكت�شفت �أن
لقد كن
م�ص���اب بال�سرط���ان .وف���ي الأفالم،
�أخ���ي
م���ا يب���دو ال�سرط���ان مر ً�ض���ا فظي ًعا
دائ ًم���ا
وبعده���ا �أدركت �أنن���ي ال �أعلم الكثير
ج��� ًّدا.
ال�سرط���ان ،فب���د�أت الق���راءة وعلم���ت
ع���ن
كثي���ر ،واكت�شف���ت �أن معظم الأطفال
عنه ال
يتعافون من ال�سرطان".
ـ ح�سام 14 ،عا ًما

➜
➜
➜

➜
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الف�صل الثاني
تعرف على ال�سرطان
�إن الإلم���ام بمعلومات ع���ن ال�سرطان �أو عالج �أخيك �أو �أختك قد ي�ساعد في تخفيف
م�شاع���ر الخوف لدي���ك .فبع�ض ما ر�أيته �أو �سمعته ع���ن ال�سرطان قد ال ينطبق على
حالته➜.ومعظم النا�س ينتابهم �شعور �أف�ضل عندما يعلمون بما ينتظرهم.
وها هي ب�ضع حقائق يجب عليك تذكرها:
➜ � ال �شيء مما فعلته �أو قلته يعد �سب ًبا في �إ�صابة �أخيك �أو �أختك
قيقة
بال�سرطان.
ح
➜
➜ � حقائ���ق ال يمكنك التقاط ع���دوى ال�سرطان من �شخ�ص
�آخر.
➜
➜ � يكت�ش���ف الأطب���اء العدي���د م���ن الط���رق
ا لجد ي���د ة
�شدي ًدا م���ن ندى ذات
و ا لأ ف�ض���ل
�ضب���ا
«لق���د غ�ضبت غ ً بركوب دراجتها .وقد
ال➜كت�ش���ا ف
���وم؛ فهي لم ت�سمح لي
ي
ها�»:أتمنى �أن تموتي».
ال�سر ط���ان
شتطت غ�ض ًبا وقل���ت ل
➜ وعالجه.
ا�
���ان ال���دم .و�أظ���ن �أنه
والآن� ،أ�صيب���ت ب�سرط
➜ � كثي���ر م���ن
ي ،و�أخ�شى م���ن �إخبار
ربم���ا يكون ه���ذا خطئ
ا لأ طف���ا ل
���ون حينها بم���ا فعلت
ي �أح���د لأنه���م �سيعلم
يتعافون من
�أ
أبي �سمعني �أبكي ذات
ال�سرطان.
ن���ي .ولكن �
➜

ويغ�ضبون م
دث �إليها ،وقال لي �إنه
التح
ليلة ،وطلب من���ي �أحد �أن ت�صاب «ندى»
ي�س خطئي �أو خط�أ �أي
ل
بال�سرطان».
ـ هدى 13 ،عا ًما
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ما هو ال�سرطان؟

قيقة

الخبرة هي ما تكت�سبه من �أ�شياء لم تكن متوافرة لديك عند حاجتك �إليها .ـ مجهول

ح
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لق����د اكت�ش����ف الأطب����اء �أكثر م����ن مائة ن����وع مختل����ف لل�سرطان.
وال�سرط����ان مجموع����ة من ع����دة �أمرا�ض مت�شابهة تب����د�أ ب�إ�صابة
الخالي����ا ) ،(Cellsوه����ي الوحدة الرئي�سية ف����ي الج�سم .ولتفه����م ال�سرطان ،من
المفيد معرفة ما يحدث حينما تتحول الخاليا ال�سليمة �إلى خاليا �سرطانية.
وعل���ى نحو طبيع���ي ،تنمو الخالي���ا وتنق�سم لتك���ون المزيد م���ن الخاليا حينما
يحت���اج الج�سم �إلى ذل���ك .وهذه العملي���ة المنظمة ت�ساعد ف���ي المحافظة على
�صحة الج�سم .ورغم هذا ،قد يحدث �أحيا ًنا �أن ت�ستمر الخاليا في االنق�سام مع
عدم حاجة الج�سم �إلى هذه الخاليا الجديدة .وهذه الخاليا الزائدة ت�شكل كتلة
من الن�سيج ) (Tissueت�سمى بالتورم �أو الورم ) .(Tumorوقد تكون هذه الأورام
حميدة )� (Benignأو خبيثة ).(Malignant
ssوالأورام الحميدة لي�ست �سرطانية؛ فغال ًبا ما يمكن ا�ستئ�صالها وال تنت�شر
�إلى �أجزاء �أخرى في الج�سم.
�ssأما الأورام الخبيثة فهي �سرطانية .والخاليا الموجودة في هذه الأورام خاليا
معتل���ة ،وتنق�س���م وتنمو دون تحكم �أو نظام ،ويمكنه���ا مهاجمة الأن�سجة القريبة
و�إتالفه���ا ،وتنت�شر �إل���ى �أع�ضاء �أخرى في الج�سم .وانت�ش���ار ال�سرطان من جزء
�إلى �آخر في الج�سم ي�سمى بال�سرطان الثانوي (.)Metastasis

خاليا �سليمة

خاليا معتلة

ومعظ���م ال�سرطان���ات ت�سمى بالع�ض���و �أو نوع الخلية الذي ب���د�أت فيه .وعلى �سبيل
المث���ال ،ال�سرط���ان ال���ذي يب���د�أ ف���ي العظام ي�سم���ى ب�سرط���ان العظ���ام .وبع�ض
ورم���ا ،فمر�ض ابي�ضا�ض ال���دم ( )Leukemiaمث ًال ،وهو
ال�سرطان���ات ال ُت َك ِّونُ ً
�شيوعا بين الأطفال ،ي�صيب نخاع العظم ( )Bone Marrowوالدم.
الأكثر ً

ملاذا ي➜�صاب الأطفال بال�سرطان؟
�إن �أ�سب���اب الإ�صاب���ة بالكثي���ر من �أن���واع ال�سرطان غي���ر معروفة ،وال
ي�صاب الأطفال بها كثي ًرا ،وما زال العلماء يحاولون معرفة المزيد عن
�سبب �➜إ�صابة بع�ض الأطفال بال�سرطان دون البع�ض الآخر.

حقيقة

➜

هل �س�أ�صاب �أنا �أي ضً�ا بال�سرطان ؟
�إذا كن➜���ت قل ًقا ب�ش����أن الإ�صابة بع���دوى ال�سرطان ،فينبغ���ي عليك العلم
ب����أن معظم �أنواع ال�سرطان ال تنتقل بي���ن �أفراد العائلة .ويمكنكم� -أنت
ووالداك -التحدث �إلى الطبيب للح�صول على مزيد من المعلومات.

هل با�ستطاعة الأطباء عالج ال�سرطان؟

يكت�ش���ف العلماء في كل عام طر ًقا جديدة لعالج ال�سرطان ،وهذا يعني
�أن عدي���دً ا من النا�س قد ت���م عالجهم بنجاح من ال�سرطان والحمد هلل
 .ورغ���م هذا ،يحترز الأطب���اء من ا�ستخدام كلمة «�شف���اء» �إلى �أن يظل
المري����ض خال ًيا من مر����ض ال�سرطان لعدة �سنوات .وق���د ي�سبب عالج
ال�سرط���ان ما ي�سم���ى بالهد�أة ) ،(Remissionوالت���ي تعني �أن الطبيب ال
يج���د عالمات لل�سرطان .ولكن يعاود ال�سرطان الظهور �أحيا ًنا ،وي�سمى
هذا باالرت���داد )� (Relapseأو االنتكا�سة ) .(Recurrenceوكون �أخيك �أو
�أخت���ك �ست�شف���ى �أم ال يعتمد عل���ى عوامل متع���ددة ،وال يمكن لأي كتيب
�أن يخب���رك بما يمكنك توقع���ه بال�ضبط ،ومن الأف�ض���ل �أن تتحدث �إلى
والديك� ،أو �إلى الطبيب �أو الممر�ضة اللذين يتوليان معالجة �شقيقك.
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�أين ميكنك احل�صول على مزيد من املعلومات؟
لمعرف���ة المزي���د عن ن���وع ال�سرطان الذي ل���دى �أخيك �أو �أختك ،ق���م بزيارة الموقع
الإلكتروني التاليhttp://www.cancer.gov:

من لم يقهر ً
بع�ضا
من مخاوفه يوم ًّيا،
لم يتعلم �سر الحياة.
		
 رالف �إيمر�سون			
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الف�صل الثالث
عالج ال�سرطان
قد ترغب في معرفة ما يمكنك
توقع���ه➜في �أثناء تلق���ي �أخيك �أو
�أخت���ك عالج ال�سرط���ان .وهذا
الف�ص���ل يو�ض���ح العالج���ات
تو�ضيح���ا مخت�ص ًرا،
المختلف���ة
ً
➜
���دث ع���ن كيفي���ة عمله���ا
ويتح
و�آثاره ��ا الجانبي �ةة �(Side Ef
➜
)،fects

"كان لدى �ساره �شعر جميل ،ولكن
بعد تلقيها العالج ،ا�ستيقظت لتجد
�شعرها متناث ًرا على الو�سادة .وكان
�شعرها يت�ساقط � ً
أي�ضا عندما تقوم
بترجيله �أو غ�سله .وكنت �أ�سمع بكاءها
وهي في الحمام .وذات يوم� ،ساعدتها
والدتي في حالقة ر�أ�سها ،ثم ا�شترينا
م ًعا حجابا وقمنا بتزيينها ،فبدت
جميلة� .إن �أختي هي بطلتي".
 -لولوه 12 ،عا ًما

وق���د ي���راودك المزي���د م���ن
الأ�سئل➜���ة بع���د قراءت���ه .وربم���ا
يك���ون من المفيد ل���ك التحدث
�إل���ى والدي���ك� ،أو �سل عم���ا �إذا
كان با�ستطاعت���ك التح���دث
�إل���ى الممر�ض���ة �أو الأخ�صائ���ي
االجتماع���ي المكلفي���ن برعاية
�شقيقك.

23

كيف يعمل العالج؟
ته���دف عالجات ال�سرطان �إلى التخل�ص من الخاليا ال�سرطانية ،ونوع العالج الذي
يتلقاه �أخوك �أو �أختك يعتمد على الآتي:
➜
➜

ssنوع ال�سرطان.
➜
➜
درجة انت�شار ال�سرطان.
ss
➜ss
العمر وال�صحة العامة الخا�صة ب�شقيقك.
➜
➜ssالتاريخ الطبي ل�شقيقك.
➜
ssما �إذا كان ال�سرطان حديث الت�شخي�ص �أم حدثت للمري�ض انتكا�سة.
➜
➜

وتذك���ر �أن���ه يوج���د �أكثر من مائة ن���وع مختلف من �أن���واع ال�سرط���ان ،وكل نوع يعالج
معالجة مختلفة.
ويتبع الع�ل�اج بروتوكو ًال ) (Protocolمعي ًنا� ،أي خط���ة عالجية .ولكن حتى �إذا كان
ل���دى مري�ضي���ن النوع ذاته من ال�سرط���ان ،ويتبعان الخطة العالجي���ة ذاتها ،فقد ال
يج���دي العالج النفع ذات���ه .وال�سبب في هذا هو �أن كال الج�سمين يتفاعل مع العالج
على نحو مختلف .ويتلقى معظم الأطفال الم�صابين بال�سرطان عالجاتهم في مراكز
كب���رى لعالج �سرطانات الأطفال في تجارب �س ��ريرية ) .(Clinical Trialsوالتجربة
ال�سريري���ة درا�س���ة ت�ساعد في �إظه���ار مدى ت�أثير عق���ار واعد م�ض���اد لل�سرطان� ،أو
فح�ص جديد� ،أو طريقة محتملة للوقاية من ال�سرطان في المر�ضى الذين يتلقونها.

24

ما الآثار اجلانبية للعالج؟
تح���دث الآثار الجانبية للعالج لأن ع�ل�اج ال�سرطان ي�ستهدف الخاليا �سريعة النمو.
والخالي���ا ال�سرطاني���ة �سريعة النمو ،ولك���ن الخاليا ال�سليمة -كتل���ك الموجودة في
ال�سبيل اله�ضمي وال�شعر مث ًال� -سريعة النمو كذلك .وال ي�ستطيع العالج التفرقة بين
الخاليا ال�سليمة والخاليا ال�سرطانية ،وهذا هو ال�سبب في �شعور المر�ضى بالغثيان
�أحيا ًن���ا �أو ت�ساق���ط �شعرهم حينم���ا يتلقون الع�ل�اج الكيميائ ��ي )(Chemotherapy
(وهو➜نوع من العالجات الم�ستخدمة لل�سرطان).
وبع�ض الآثار الجانبية -مثل ال�شعور بالغثيان -تزول بعد فترة ق�صيرة من انتهاء العالج،
بينما تدوم بع�ض الآثار الجانبية الأخرى -مثل ال�شعور بالتعب -لفترة بعد انتهائه.
اكتب➜نوع العالج الذي �سيتلقاه �أخوك �أو �أختك:
➜

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

➜

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا�ستخدم الجدولي���ن الموجودين في ال�صفحتين التاليتين للتعرف على المزيد من
الأنواع المختلفة لعالجات ال�سرطان.
ي�صف الج���دوالن �ستة �أنواع من عالج���ات ال�سرطان ،ويبينان كيفي���ة عملها وبع�ض
نوعا �أو �أكثر من هذه العالجات .وبنا ًء
�آثاره���ا الجانبية .وق���د يتلقى �أخوك �أو �أختك ً
عل���ى نوع العالج� ،سيقومان بزي���ارة الطبيب خالل اليوم� ،أو يم�ضي���ان الليل كله في
الم�ست�شفى.
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جدول العالج
العالج

ما هو؟

كيف يعمل؟

الجراحة
أي�ضا
وت�سمى � ً
بالعملية الجراحية

ا�ستئ�صال الورم
كله �أو جزء منه

يقوم الجراح
بجراحة ال�ستئ�صال
ال�سرطان ،وت�ستخدم
بع�ض العقاقير لإبقاء
المري�ض نائ ًما خالل
�إجرائها.

•�ألم بعد الجراحة.
•ال�شعور بالتعب.
•�آثار جانبية �أخرى
تعتمد على مو�ضع
الجراحة و�سعة
الجرح.

قد ي�صدر الإ�شعاع من
جهاز خارج الج�سم �أو
من مادة م�شعة تو�ضع
داخل الج�سم بالقرب
من الخاليا ال�سرطانية.

•ال�شعور بالتعب.
•احمرار الجلد �أو
تقرحه.
•�آثار جانبية �أخرى
تعتمد على مو�ضع
العالج وجرعته.

يمكن تلقي الدواء
ك�أقرا�ص� ،أو من خالل
الحقن الع�ضلي� ،أو
الوريد ي�(Intra
venous).وغال ًبا
ما يعطى في دورات
تتفاوت بين فترات
العالج والراحة.

•ال�شعور بالغثيان
�أو التقي�ؤ.
•�إ�سهال �أو �إم�ساك.
•ت�ساقط ال�شعر.
•ال�شعور بتعب
�شديد.
•تقرحات في الفم.
•فقدان الإح�سا�س ،
�أو التخدر� ،أو
ال�شعور بحروق
في اليدين
والقدمين  .

العالج الإ�شعاعي ا�ستخدام
أي�ضا
وي�سمى � ً
�أ�شعة �أو
بالمعالجة الإ�شعاعية ج�سيمات عالية
الطاقة للق�ضاء
على الخاليا
ال�سرطانية
وتقلي�ص حجم
الأورام.
ا�ستخدام
العالج الكيميائي
�أدوية للق�ضاء
أي�ضا
وي�سمى � ً
على الخاليا
Chemo
ال�سرطانية.
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ما الذي قد يحدث
نتيجة تلقيه؟ (الآثار
الجانبية)

جدول العالج
العالج

ما هو؟

زراعة الخاليا
الجذعية
يمكن �أن تكون
زراعة للخاليا
➜
الجذعية الخا�صة
بنخاع العظام
(� )BMTأو زراعة
لخاليا الدم الجذعية
الثانوية (.)PBSCT

عملية زراعة الخاليا
ا�ستخدام الخاليا
الجذعية ت�ستخدم خاليا
الجذعية (Stem
جذعية م�ست�أ�صلة من
)�Cellsسوا ًء
الموجودة في نخاع المري�ض نف�سه �أو من
العظام �أم في الدم .متبرع ).(Donors
وهذه الطريقة ت ُْ�صل ُِح وفي حاالت عديدة,
يكون هذا المتبرع �أحد
الخاليا الجذعية
�أفراد عائلة المري�ض ،
التي دمرها تلقي
ويتلقى المري�ض هذه
جرعات عالية من
العالج الكيميائي  ،الخاليا الجذعية من
خالل الحقن الوريدي  .
�أو الإ�شعاعي� ،أو
كليهما م ًعا.

•قد تكون الآثار
الجانبية لهذا 
العالج م�شابهة
كثي ًرا للعالج
الكيميائي
والإ�شعاعي .وفي
بع�ض الحاالت ،
قد تكون �آثاره
الجانبية �أ�سو�أ من
�آثارهما.

العالج الهرموني
➜

يمكن تلقي العالج
عالج ب�إ�ضافة
هرمونا ت� (Horالهرموني ك�أقرا�ص ،
�أو من خالل الحقن ،
)�monesإلى
الج�سم� ،أو �إعاقة �أو عن طريق ال�صقة
تو�ضع على الجلد.
هرموناته� ،أو
�إزالتها .والعالج وفي بع�ض الأحيان
الهرموني يكون تكون الجراحة
�ضرورية ال�ستئ�صال
مفي ًدا ب�شكل
خا�ص لإعاقة �أو الغدد التي تفرز
منع نمو بع�ض هرمونات معينة.
�أنواع ال�سرطان.

•ال�شعور ب�سخونة.
•ال�شعور بتعب.
•تغيرات في الوزن.
•تغيرات في الحالة
المزاجية.

➜

➜

العالج البيولوجي
أي�ضا
وي�سمى � ً
بالعالج المناعي

ي�ستخدم العالج
البيولوجي الجهاز
الدفاعي الخا�ص 
بالج�سم (الجهاز
المناعي Immune
 )Systemفي
محاربة الخاليا
ال�سرطانية.

كيف يعمل؟

قد يعطى المري�ض
الدواء ك�أقرا�ص ،
�أو من خالل الحقن
الع�ضلي� ،أو الحقن
الوريدي.

ما الذي قد يحدث
نتيجة تلقية (الآثار
الجانبية)؟

•رع�شة �أو حمى.
�ألم في الع�ضالت.
�ضعف.
ال�شعور بالغثيان �أو
الرغبة في التقي�ؤ.
�إ�سهال.

�س���وف تجرى لأخي���ك �أو �أختك فحو�ص���ات لمراقبة ال�سرطان وم���دى نجاح العالج.
وانظ���ر �إل���ى الجدول �أ في نهاية ه���ذا الكتيب لتتعرف على قائم���ة ببع�ض فحو�صات
المراقبة ال�شائعة.
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�أمور يجب عليك البحث عنها
بع����ض العالجات قد تجعل �أخاك �أو �أختك �أكث���ر عر�ضة للإ�صابة بالعدوى .ويحدث
هذا الأمر لأن عالج ال�سرطان قد ي�ؤثر على خاليا الدم البي�ضاء ،وهذه الخاليا هي
الت���ي تح���ارب العدوى ،وهذه العدوى ق���د تزيد من مر�ض �أخي���ك �أو �أختك .لذا ،قد
يحت���اج �شقيقك �إلى تجنب الأماكن المزدحم���ة �أو الأ�شخا�ص الذين لديهم �أمرا�ض
يمكن لعدواها �أن تنتقل �إليه (كالبرد� ،أو الإنفلونزا� ،أو الجدري).
ولهذا ،قد تحتاج �إلى:

ssغ�سل➜يديك بالماء وال�صابون كثي ًرا للوقاية من انت�شار الجراثيم.
�ssإخبار والديك �إذا كنت بقرب �شخ�ص مري�ض �أو م�صاب بالبرد.
➜

ssاالبتعاد عن �أخيك� ,أو �أختك� ,إذا مر�ض.

االنتظار

➜

عالجا ،ثم
ي�صع���ب االنتظ���ار حتى ر�ؤية م���دى نجاح العالج .وق���د يجرب الطبي���ب ً
يج���رب �آخر .وقد ي�شعر �أخوك �أو �أختك بتح�سن كبير في يوم ما ،ثم يمر�ض مجددًا
ف���ي الي���وم التالي �أو الأ�سبوع الذي يليه .ويمكن �أن ي�ستم���ر العالج لأ�شهر �أو ل�سنوات
�أحيا ًنا .وهذه الدوامة ي�صعب على كل �شخ�ص تحملها.
وخ�ل�ال هذه الفترة ،تذك���ر �أن العالج يعمل عل���ى �إيقاف ال�سرط���ان وتح�سين حالة
�أخي���ك �أو �أختك .ولمزيد م���ن المعلومات عن الأطباء الذين �سيتولون معالجة �أخيك
�أو �أختك ،انظر الجدول ب في نهاية هذا الكتيب.
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�أترغب يف الزيارة؟
بالقرب من المنزل

�إذا كان �أخ���وك �أو �أخت���ك يعال���ج
بم�ست�شفى قريب من منزلك ،فقد
تك���ون ق���اد ًرا على زيارت���ه .واعلم
م�سب ًق➜���ا م���اذا يفع���ل �شقيقك وما
ال���ذي يتوقع���ه .ويمكنكما القراءة
م ًعا� ،أو الر�سم� ،أو الت�سلية ببع�ض
الألع���اب� ،أو الجلو����س والتحدث.
يرغب بع�ض المراهقين � ً
أي�ضا
وقد ➜
في الم�ساعدة ف���ي رعاية �إخوتهم
المر�ض���ى بال�سرط���ان .ولت�س����أل
➜
الممر�ضة عما يمكن���ك القيام به
�إذا كنت ترغب في ذلك.

لع �إلى الأوقات التي كنت
ت �أتط
"لقد كن ختي الكبرى عندما كانت
فيها �أ
�س�أزور ت�شفى .وفي بع�ض الأوقات
لم�س
نزيلة با �سف حقًّا �أن �أرى "الهام"
الم�ؤ
كان من حة الفرا�ش حيث كانت تبدو
وهي طري
لكنني �سعيدة لأنني ذهبت
ة .و
�ضعيفة للغاي ف�إنها عادت للمنزل ،ومن
والآن،
لزيارتها .راها مرة �أخرى"� - .سهى،
ثم ف�إنني �س�أ
 14عا ًما

بعيدً ا➜عن المنزل

�إذا كان �شقيقك يتلقى العالج
بعي���دً ا ع���ن المن���زل ،فق���د ال
تكون قاد ًرا على زيارته كثي ًرا.
ومن المفي���د لكليكم���ا البقاء
متوا�صلين ،ل���ذا لتتحدث �إليه
من خ�ل�ال الهاتف ،ويمكنكما
� ً
أي�ض���ا تب���ادل البطاق���ات� ،أو
الخطابات� ،أو ال�صور.
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حلظات ال�سعادة واحلزن خالل العالج
خالل تلقي �أخي���ك �أو �أختك العالج ،فقد تمر بمجموعة
كبيرة من الم�شاعر.
هل يبدو هذا �شبيها بما ت�شعر به �أحيا ًنا؟

�ssأ�شعر بالإحباط.
�ssأ�شعر بالإهمال.
�ssأ�شع���ر ب�أنني خفية عن الأنظ���ار؛ ف�شقيقي ينال كل
العناية.
�ssأ�شعر ب�أن العالج قد ا�ستمر طوي ًال.
�ssإنني �شديد الحزن لكون �شقيقي مري�ض جدًّا.
�ssإنني �أت�ساءل َلم يحدث هذا لعائلتنا.
�ssأرغب �أحيا ًن���ا في معرفة كل التفا�صيل عن العالج.
وفي �أيام �أخرى� ،أرغب في ن�سيان ما حدث وح�سب.

كل ه���ذه الم�شاعر طبيعية.وح���اول م�شاركة �أفكارك مع
�أ�صدقائ���ك� ،أو والدي���ك� ،أو �شخ�ص �آخر م���ن البالغين.
وه���ذا الوقت قد يك���ون ع�صي ًبا على كل ف���رد من �أفراد
عائلتك .ل���ذا ،فالتحدث عن هذه الأمور قد يكون مفيدً ا
بالن�سب���ة ل���ك عندم���ا ت�شع���ر بالإهم���ال� ،أو الح���زن� ،أو
الحيرة.
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�أين ميكنك احل�صول على مزيد من املعلومات؟
لمعرف���ة المزيد ع���ن عالجات ال�سرط���ان ،قم بزيارة الموق���ع الإلكتروني
التاليhttp://www.cancer.gov).( :

➜

➜

"ذات يوم ،ذهبت �إلى عيادة الطبيب ب�صحبة
�➜أخي جابر الذي كان يتلقى العالج هناك،
ور�أيت الجهاز الذي ي�صدر الإ�شعاع ،والتقيت
بطبيبه وممر�ضاته ،ور�أيت الكثير من الأطفال
➜المر�ضى بال�سرطان .ما زلت �أتمنى �أن ينتهي
عالج جايك ،ولكني �أف�ضل اً
حال بعد معرفة
المزيد عما يحدث هناك» – .مهند 15 ،عا ًما
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�أين يتلقى الأطفال عالج ال�سرطان؟
يتلقى الكثير من الأطفال عالجهم في مراكز عالج ال�سرطان المخ�ص�صة للأطفال
والمراهقي���ن .وقد يكون �أحد هذه المراكز قري ًبا منك� ،أو قد يحتاج �أخوك �أو �أختك
�إلى تلقي العالج في مدينة �أو منطقة �أخرى .وقد ينتقل والداك و�شقيقك� ،أو عائلتك
كلها ،للعي�ش في مدينة �أخرى خالل فترة العالج.

من الذي ب�إمكانه الإجابة عن �أ�سئلتي الأخرى؟
�س���ل والدي���ك �أو �أحد البالغين ع���ن �أية �أ�سئلة ت���راودك .و�سل والديك عم���ا �إذا كان
با�ستطاعت���ك مرافقته���م� ،أو ربما يمكنك التحدث �إلى الطبي���ب �أو الممر�ضة حينما
ي�أخذ والداك �أخاك �أو �أختك �إلى الطبيب.
لتي�سير الأمر عليك:

ssد ِّون قائم���ة ب�أ�سئلت���ك،
وخذها معك.
➜

ssاطل���ب منه���م �أن ي�شرحوا
ً
مب�سطا.
�شرحا
لك الأمور ً
➜sاطل���ب منه���م �أن يك���رروا
s
لك ق���ول المعلوم���ات التي
تريدها.
➜

�ssسل الطبي���ب �أو الممر�ضة
➜ �أن ت�ش���رح ل���ك الأم���ور
با�ستخدام نموذج �أو ر�سم
تو�ضيحي.
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"في البداية ،لم �أطرح �أية �أ�سئلة رغم
لدي الكثير منها .وكنت �أظن
�أنه كان ّ
�أن النا�س �سيظنونني �أحمق ،ولكني
�أعلم الآن �أن طرح الأ�سئلة مفيد ح ًّقا".
– بهاء  15 ،عا ًما

�أ�سئلة رمبا ترغب يف طرحها
➜ ما نوع ال�سرطان الذي �أ�صاب �أخي �أو �أختي؟

?

➜ هل �سيتح�سن؟
➜ ما فر�ص �إ�صابتي �أنا الآخر بعدوى هذا ال�سرطان؟

�أ�سئلة➜ عن العالج
➜ ما �أنواع العالج التي �سيتلقاها �أخي �أو �أختي؟ وهل
�سيتلقى �أكثر من نوع؟

?

كم مرة يتم تلقي هذا العالج؟ وكم المدة التي ي�ستغرقها؟
➜ ➜
كيف ي�شعر المر�ضى حينما يتلقون هذا العالج؟ وهل ي�ؤلم؟
➜ ➜
➜ هل يغير العالج من �شكل المري�ض�،أوحوا�سه�،أوت�صرفاته؟
➜ ماذا يحدث �إذا لم ينجح هذا العالج؟
➜
➜ �أين يجرى تلقي العالجات؟ وهل يمكنني مرافقة المري�ض؟

دون �أ�سئلتك اخلا�صة:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ ـ ـ_ ـ ـ_ ـ ـ
_ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ ـ ـ_ ـ ـ_ ـ ـ_ ـ ـ_ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ـ ـ_ ـ ـ_ ـ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ال ب�أ�س من طرح هذه الأ�سئلة �أكثر من مرة.
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منده�شة عندما اكت�شفت
"لقد كنت
التبرع بالخاليا الجذعية ؛
�أمر �أكن �أظن ب�أنه �سيكون لي
لم
لأنني ي عالج �أختي .لذا،عندما
دور ف
�أي ي التبرع لها�،شعرت ب�أنها
من
طلب نا�سبة لم�ساعدتها بطريقة
فر�صة م بداية،كان لدي الكثير من
وفي ال
مهمة .ت الممر�ضة �أهم �شخ�ص
وكان
الأ�سئلة ،لإجابة عنها" .ـ �إيثار17 ،
�ساعدني في ا
عا ًما
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افعل �أق�صى ما بو�سعك،

الف�صل الرابع
التربع باخلاليا اجلذعية

ف���ي الف�صل الثال���ث ،تحدثنا عن زراع���ة الخاليا الجذعية الخا�ص���ة بنخاع العظام
وخالي➜���ا الدم كعالجين محتملين .وبع�ض الأطفال فقط هم من يتلقون هذا العالج.
و�إذا كان �شقيق���ك �سيتلقى �أحدهما ،فقد يكون م���ن المفيد لك قراءة هذا الف�صل،
�أو ب�إمكانك تخطيه.
ملاذا ➜
حتتاج بع�ض ال�سرطانات �إىل زراعة خاليا جذعية خا�صة بنخاع العظام �أو
بخاليا الدم؟
➜

ق���د ت�ستخ���دم جرعات عالية ج���دًّا من الع�ل�اج الكيميائ���ي �أو الإ�شعاع���ي في عالج
ال�سرط���ان .وهذه العالجات تدمر خاليا ال�سرط���ان ،ولكنها ت�ضر بالخاليا ال�سليمة
� ً
حقيقة
أي�ضا ،كالخاليا الجذعية.
➜

ما اخلاليا اجلذعية؟
الخالي���ا الجذعي���ة هي التي تكون خالي���ا الدم ال�ضرورية لنق���ل الأوك�سجين �إلى كل
�أنحاء الج�سم (خاليا الدم الحم���راء) ،ولمحاربة العدوى (خاليا الدم البي�ضاء)،
ولوقف النزيف (ال�صفائ���ح الدموية) .ويوجد �أكثرها في نخاع العظام ،وهو المادة
الرخوة التي تملأ العظام ،ويوجد بع�ضها � ً
أي�ضا في مجرى الدم.

كيف تتم عملية زراعة اخلاليا اجلذعية؟
�إن الخاليا الجذعية ال�سليمة الم�أخوذة من �أخ المري�ض �أو �أخته يتم نقلها وزراعتها
داخ���ل ج�سم المري�ض .وتنتقل الخالي���ا الجذعية �إلى نخاع العظام وتكون خاليا دم
حم���راء ،وبي�ضاء ،و�صفائح دموية جدي���دة .وهذه الخاليا الجديدة يمكنها م�ساعدة
�أخيك �أو �أختك على ال�شفاء واال�ستفادة بعالجات ال�سرطان.
م�ستعي ًنا بما لديك�،أينما كنت .ــ تيودور روزفلت
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حقيقة

من ميكنه �أن يكون مترب ًعا؟
يمك���ن �أن يكون المتبرع بالخالي���ا الجذعية �أخ �أو �أخت للمري�ض� ،أو �شخ�ص متطوع.
ويمكن �أخذها من المري�ض نف�سه قبيل العالج ،وتخزينها ال�ستخدامها الح ًقا.
حقائق عن المتبرعين:

ssالمتب���رع �شخ�ص خالي���اه الجذعية مطابقة لخاليا مري����ض ال�سرطان ،ولي�ست
خاليا جميع النا�س مطابقة لبع�ضها البع�ض.
ssمن الأرجح �أن تكون خاليا الأخ �أو الأخت مطابقة للمري�ض بدرجة �أكبر من �أي
�شخ�ص ال ينتمي �إليه.
ssمن بين كل �أربع حاالت يكون الأخ �أو الأخت مطاب ًقا جدً ا.
ssعندما ال يك���ون �أحد �أفراد العائلة مطابق للمري����ض ،يبحث الفريق الطبي عن
متبرع متطوع في كل �أنحاء العالم.

�أفكار بع�ض املراهقني الذين تربعوا بخالياهم اجلذعية
«ssلق���د كنت خائ ًفا .وال �شك في هذا؛ ففكرة التب���رع بخالياي جعلتني متوت ًرا
�إلى �أن عرفت ما �سيحدث».
"ssلق���د �شع���رت ب�أنن���ي مجبر على هذا الأمر �إلى �أن ق���ال لي والداي �إن الأمر
راجع � َّإلي ،ف�إما �أن �أقبل �أو �أرف�ض".
علي في نجاح هذا الأمر ،و�أنا
�"ssشع���رت ب����أن �أخي الأكبر وعائلتي كلها تعتمد َّ
م�سرور لنجاحه!".
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ال�شجاعة غرة ال�سمات الإن�سانية لأنها

ماذا �أفعل لو ُط ِل َب مني �أن �أكون مترب ًعا؟
خا�صا للدم لمعرفة
�إذا قبل���ت �أن تك���ون
ً
متبرعا ،ف�سوف يجري لك الطبي���ب ً
فح�صا ًّ
م���ا �إذا كنت مطاب ًقا لأخيك �أو �أخت���ك �أم ال .و�سوف يبين هذا الفح�ص ما �إذا كانت
تماما �أم ال.
خالياك الجذعية مطابقة ً

ماذا �➜سيحدث �إذا مل �أكن مطابقًا؟
قد يجرى فح�صك ويتبين �أنك ل�ست مطاب ًقا،
وربما ت�شعر بخيبة الأمل �أو ب�أنك خذلت �أخيك
�أو �أخت���ك .ومن المهم �أن تعلم �أن كونك ل�ست
مطاب ًق➜���ا له فه���ذا لي�س خط����أك .وبينما من
الطبيع���ي �أن ت�شعر عائلتك بخيبة الأمل ،ال
ينبغي➜على �أي �أحد �أن ينزعج منك.
➜

ال�سمة التي ت�ضمن وجود الأخريات�- .أر�سطو

"لقد �شعرت بخيبة �أمل
�شديدة لكوننا � -أنا و�أختي
هيام  -غير متطابقين مع
�أختنا ال�صغرى تما�ضر
الم�صابة بال�سرطان .ولم
يلق �أي �أحد بالالئمة علينا،
ِ
ولكن هذا الأمر ما زال �صع ًبا.
ويحاول الأطباء الآن العثور
على �شخ�ص مطابق لها من
بين المتبرعين الآخرين"– .
ب�سمه 13 ،عا ًما
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ال َ
تخ�ش ال�س�ؤال عن �أي �شيء ال تفهمه �أو ال ت�شعر بالراحة نحوه ،ودون بع�ض
�أ�سئلتك هنا:

"لقد �أخبرني الطبيب ب�أنني مطابقة
لأخي كريم ،وقالت �أمي �إن الخيار
متروك لي� ،أي �أنني ل�ست م�ضطرة �إلى
لدي رغبة في هذا.
التبرع �إذا لم تكن ّ
ولكن رغم �أنني كنت متوترة قلي ًال،
كنت راغبة في ذلك .وقد التقى طبيب
كري�س بنا لي�شرح لنا ما �سيحدث .و�آمل
�أن ي�ساعد هذا الأمر �أخي".
ـ �أميره 15 ،عا ًما
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➜

➜

"لم ي�ؤلمني التبرع بخالياي لـجهاد
مثلما كنت �أظن .وقبل �أن �أدرك هذا،
كنت �أمار�س لعبة ال�سوفت بول مرة
�أخرى .ون�صيحتي لبقية الأطفال
الذين يرغبون في �أن يكونوا متبرعين
هي �أن يطرحوا الأ�سئلة ،بل الكثير
منها .وقد �أفادني اال�ستعداد كثي ًرا،
فقد كنت ال �أعلم ح ًّقا ما يمكنني
توقعه".
� -أنتوني 16 ،عا ًما

➜

➜

ما الذي يحدث خالل زراعة اخلاليا اجلذعية؟

?

بالن�س ��بة لزراع ��ة الخالي ��ا الجذعي ��ة الخا�ص ��ة بنخ ��اع العظ ��ام ) ،(BMTيق���وم الأطب���اء
با�ستئ�ص���ال الخاليا الجذعية م���ن نخاع العظام .وقب���ل ا�ستئ�صالها ،يعطى المتبرع
دوا ًء ي�ساع���ده على النوم ،ثم يقوم الطبيب بغر�س �إبرة في عظام الفخذ لجمع بع�ض
النخ���اع العظمي ،ولن ت�شعر ب�ألم من هذه الإبرة لأن���ك �ستكون نائ ًما .وبعد ذلك ،قد
ت�شعر بتخدير �أو �ألم في مو�ضع الإبرة ليومين.
�أما بالن�س ��بة لزراعة الخاليا الجذعية الثانوية الخا�ص ��ةبالدم) ،(PBSCTفيقوم الأطباء
با�ستئ�صال الخاليا الجذعية من الدم .ويقوم الطبيب ب�أخذ كمية من الدم من خالل
�أح���د �أوردة الذراع ع���ادة ،ويو�ضع الدم في جهاز لف�صل الخالي���ا الجذعية ،ثم يعاد
�إلي���ك .ويتم حف���ظ الخاليا الجذعية ثم تعطى الح ًقا �إل���ى �شقيقك خالل عملية نقل
دم). (Transfusion
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ماذا �سيحدث �إذا مل تنجح عملية الزرع؟
ال �أح���د ي�ستطي���ع �أن ي�ضمن �أن تح�س���ن زراعة الخاليا الجذعية م���ن حالة �شقيقك،
ولك���ن فر�ص���ة م�ساعدتها �إياه قد تك���ون عظيمة ،ومن �ش�أنه���ا �أن ت�شعرك بمزيد من
الم�شارك���ة .ورغ���م هذا ،قد ي�صبح الأمر �صع ًبا �إذا لم تنجح هذه العملية ،واعلم �أنه
لي�س خط�أك؛ فقد بذلت ما بو�سعك ،وال ينبغي لأحد �أن يلومك.

"لقد تبين �أني مطابق لأخي عبداهلل
 ،ولكن النب�أ ال�سيئ هو �أن زراعة
الخاليا الجذعية لم تفده .و�أ�شعر
ك�أنني خذلته ،ولكن عبد اهلل �أخبرني
ب�أال �أحزن لذلك ،و�أنه يقدر محاولتي
تلك ب�شدة".
 -عبد الرحمن  15 ،عا ًما

ماذا عن الأ�سئلة الأخرى التي لديّ؟
اطرح كل ما لديك من �أ�سئلة .ويمكن للأطباء ،والممر�ضات ،والأخ�صائيين �أن
ي�ساعدوك في الإجابة عنها ،وكذلك والديك.
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الف�صل الخام�س
كيف ي�شعر �أخوك �أو �أختك

ك�أي �شخ����ص �آخ���ر ،ق���د ي�شعر �أخوك �أو �أخت���ك بالقلق� ،أو الخ���وف� ،أو الحيرة .وقد
ي�شع���ر � ً
أي�ض���ا بالتع���ب �أو الإعياء ب�سبب الع�ل�اج .وي�شعر بع�ض الأطف���ال بالحرج لأن
➜
العالج يغير من هيئتهم و�شعورهم .وقد تراودكما الكثير من هذه الم�شاعر ذاتها.

انظر �إىل العامل بعيني �أخيك �أو �أختك
➜

�إن معرف���ة كيفي���ة �شعور �أخيك �أو �أختك قد تكون مفيدة ل���ك في التعرف على كيفية
تقديم الم�ساعدة له� ،أو في �إدراك م�صادر هذه الم�شاعر على الأقل.
➜

ها هي بع�ض الأمور التي ي�شعر بها ال�صغار الم�صابون بال�سرطان:
➜

اخلوف
وبح�سب مقدار عمر �أخيك �أو
�أختك وكيفية ت�صرفه حيال
المواقف ال�صعبة،
يكون مقدار خوفه.

"من المفزع �أن تعلم �إ�صابتك
بال�سرطان .وهل �سي�ؤلمني العالج؟
ومن كل ه�ؤالء الأطباء والممر�ضات
الذين يقومون بوخزي وطرح الأ�سئلة
علي؟ �أنا ال �أحب الجهل بما �سيحدث،
ّ
وال �أحب عدم معرفة ما �إذا كنت
�س�أتح�سن �أم ال" – .علي  13 ،عا ًما
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احلزن �أو االكتئاب

ال ي�ستطيع بع�ض مر�ضى ال�سرطان
�أحيا ًنا القيام بما اعتادوا على
القيام به .وقد ي�شتاقون �إلى
ممار�سة هذه الأن�شطة و�إلى
�أ�صدقائهم .وم�شاعر الحزن
والخذالن قد تتفاوت من االكتئاب
العادي �إلى االكتئاب المر�ضي
) ،(Depressionالذي يمكن
للطبيب معالجته.

"�أكره العجز عن القيام بكل ما
اعتدت القيام به ،و�أ�شتاق �إلى اللعب
مع �أ�صدقائي .وما كنت �أظن �أنني
�س�أقول مثل هذا الكالم ،ولكني �أ�شتاق
�إلى المدر�سة � ً
أي�ضا .وفي كثير من
الأوقات ،ال �أرغب في التحدث على
الإطالق ،وعندما �أتحدث ال �أكون
مبتهجا و�سعيدًا طوال الوقت".
ً
 -ريان 15 ،عا ًما

ي ال �أكون لطيفًا في كثير
نن
"�أعترف ب�أ عر باالنزعاج قلي ًال ،ويثير
و�أ�ش
من الأيام ،ي ،و�أ�شعر كمن ي�س�أل لماذا
�صاب
النا�س �أع ا؟ وفي بع�ض الأيام� ،أ�شعر
يحدث لي هذ
�ضب �شديد من كل �شيء".
بغ
 �سعيد  16 ،عا ًما -ريان 15 ،عا ًما

الغ�ضب
قد يت�سبب ال�سرطان �أو عالج
الآث�����ار ال��ج��ان��ب��ي��ة ف��ي �شعور
�أخ���ي���ك �أو �أخ���ت���ك بالغ�ضب
ال�شديد �أو االنفعال .وقد ينبع
الغ�ضب �أح��ي��ا ًن��ا م��ن م�شاعر
ي�صعب �إظهارها مثل الخوف،

�أو الحزن ال�شديد� ،أو العجز .ومن الراجح �أن يكون �شقيقك غا�ض ًبا من
المر�ض ،ولي�س منك.
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�شيء الآن ب�سبب
"لقد اختلف كل  ،ويبدو لي وك�أن
�إ�صابتي بال�سرطان ما اعتادت القيام
تع
العائلة كلها توقف ي ل�سن �سعيدات
خوات
به .و�أعلم �أن �أ يام بكل �أمورهن.
هذا؛ فعليهن الق
ى عن الم�شاركة
ب
➜ قفت �أختي الكبر
وقد تو
ريا�ضي من �أجل
ال
ها
ق
ري
ف
�شجيع
بعد عودتها من
في ت ب�أختي ال�صغرى
لأني ت�سببت في
ة
العناي  .و�أ�شعر بالذنب
المدر�سة
العزيز 14 ،عا ًما
➜ ل هذا" – .عبد
ك

الذنب
ق���د ي�شع���ر �أخ���وك �أو �أخت���ك
بالذن���ب لأنه �أح���دث تغييرات
في حياة العائل���ة .ولكن مثلما
لم يك���ن لك يد في هذا الأمر،
لي�س لأخيك �أو �أختك يد في ما
يحدث.

➜

الأمل
هناك العديد من الأ�سباب التي
➜
تجعل �أخ��ي��ك �أو �أخ��ت��ك ي�شعر
ب���الأم���ل ،فكثير م��ن الأط��ف��ال
يتعافون من ال�سرطان ،ودائ ًما
ما يتم �إدخ���ال تح�سينات على
العالجات .وقد يلعب الأمل دو ًرا
هاما في �شفائه.
ً

"�إنني �أحافظ على �إيماني باهلل
و�أ�ضع يافطة كبيرة في غرفة
المعي�شة الخا�صة بي تقول" :تفاءلوا
بالخير تجدوه " .وقد قمنا� -أنا
و�إخوتي الثالثة -بتزيين غرفنا بهذه
اليافطة .وقد حافظت على �إيماني ب�أني
�سوف �أ�شفى ،وهو ما �ساعدني على
اال�ستمرار".
-جوري 16 ،عا ًما

★

وكل هذه الم�شاعر طبيعية
لدى ال�شخ�ص المعاي�ش لمر�ض ال�سرطان .وقد ترغب في
م�شاركة هذه القائمة مع �شقيقك ،و�سله عما ي�شعر به.
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العمل حب ظاهر الآثار .ــ جبران خليل جبران

مذكراتي العزيزة:
عا ،فمنذ �ستة �أ�شهر
ري
ً
�س
ر
غي
يت
كل �شيء
را�ستها الثانوية� ،أما
ما الذي يحدث؟ رة التي ت�ستعد لبدء د
�صغي
منذ �أن مر�ضت �أختي
كنت الفتاة ال د العائلة ن�ضو ًجا .ف
را
ت�شو�ش؛ فهي حزينة
الآن ف�أنا �أكثر �أف مي في حالة من ال
"جمانه"� ,صارت �أ
ال ندرك ما يحدث،
نا
أن
�
د
ق
عت
ت
ي
ت .وه
الطبيب الذي يتولي
ومتوترة طوال الوق ي وقتنا كله في زيارة
ما تفعله "جمانه" هو
�ض
ولكننا ندركه .ونم ل �أبي ليل نهار ،وكل
يعم
ن ال�سرطان يجعلها
عالج "جمانه" ،و واال�ستماع .و�أعلم �أ
�ش
من الدخول عليها؟
اال�ستلقاء على الفرا هل عليها �أن تمنعني
ديدة الغ�ضب ،ولكن
عهدها مرة �أخرى؟
�ش عود عائلتي �إلى �سابق
وهل �ست نع�شرمن�شهر�سبتمبر
 -بيث،الثام
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الف�صل ال�ساد�س
تغيريات يف عائلتك
تغيري الروتني وامل�سئوليات
➜

ربم���ا تم���ر عائلت���ك بالكثير من التغي���رات ،وقد تكون االب���ن الأكب���ر� ،أو الأ�صغر� ،أو
الأو�س���ط ف���ي العائلة ،وربما تعي����ش مع �أحد والديك �أو كالهم���ا .ومهما كان موقفك
العائلي ،فمن المرجح �أن تتغير الأمور ب�سبب مر�ض �أخيك �أو �أختك .وي�ستعر�ض هذا
الف�صل➜بع�ض هذه التغيرات والطرق التي يتعامل النا�س بها معها.
هل يبدو هذا المنزل كمنزلك؟
➜

هل تقوم بالمزيد من الأعمال المنزلية؟
➜

هل تم�ضي المزيد من الوقت مع الأقارب �أو
الأ�صدقاء؟
هل تم�ضي المزيد من الوقت وحيدًا في
المنزل؟
هل يطلب منك الم�ساعدة في �إعداد الع�شاء �أو
غ�سل المالب�س؟
هل تم�ضي المزيد من الوقت في العناية
ب�إخوتك و�أخواتك ال�صغار؟
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هل تنطبق هذه الأو�صاف عليك؟
➜ هل ت�شعر وك�أنك بحاجة �إلى �أن تكون مثال ًّيا ورائ ًعا طوال الوقت؟

?

➜ هل تحاول حماية والديك من �أي �شيء قد يقلقهم؟
➜ ه���ل ت�شع���ر بالرغبة في ال�ص���راخ ،ولكنك تكتم �صرخات���ك لأنك ال تريد
الت�سبب في المتاعب؟
ال يمكن لأحد �أن يكون مثال ًّيا طوال الوقت ،و�إنك بحاجة �إلى وقت ت�شعر فيه بالحزن
�أو الغ�ض���ب مثلما تحتاج �إلى وقت ت�شعر فيه بال�سعادة .وحاول �أن تجعل والديك ومن
تثق بهم يعلمون بما ت�شعر به ،حتى �إن ا�ضطررت �إلى بدء الحديث معهم.
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عالقتك بوالديك
قد يطلب منك والداك تولي م�سئوليات تفوق مرحلتك العمرية ،وقد يم�ضيان
المزيد من الوقت مع �أخيك �أو �أختك ،وربما ت�ستاء لذلك في البداية ،ولكنك
لتلق نظرة عل���ى الف�صل العا�شر
ق���د تكبر وتتعلم الكثير م���ن تجربتك هذهِ .
للح�صول على ن�صائح حول التحدث �إلى والديك.

قواعد➜التوا�صل عندما تتغري الأمور
تق���ول العائالت �إن���ه من المفيد توفير وقت للحديث م ًع���ا ،حتى �إن جرى ذلك خالل
وق���ت ق�صير في كل �أ�سبوع .ويمكن لهذا الحديث �أن يبقي العائلة متوا�صلة ،وها هي
بع�ض ا➜لأمور التي يمكنك مراعاتها عند التحدث �إلى عائلتك:
الإخوة والأخوات

➜➜ �إذا كن���ت االب���ن الأكبر ،فق���د يق�صدك
�إخوت���ك و�أخوات���ك ال�صغ���ار لطل���ب
الن�صح .لت�ساعدهم بق���در ما ت�ستطيع،
➜ وال ب�أ����س من �إعالمهم ب�أن���ك تمر بوقت
ع�صيب � ً
أي�ضا.

�إنني �أبذل كل ما
بو�سعي ،فكيف يمكننا
التكاتف؟ لتجاوز هذا الأمر؟

➜ و�إذا كن���ت تتطل���ع �إل���ى ني���ل
الم�ساعدة من �إخوتك و�أخواتك
الكب���ار ،فلتخبرهم بم�شاعرك.
فه���م ي�ستطيع���ون م�ساعدت���ك،
ولك���ن ق���د ال تك���ون لديه���م كل
الإجابات.
جرب �أن تقول لهم
مثل هذا الكالم:
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متى تغير �إيقاع الطبل،

والداك
➜ ➜

➜ ➜

➜ ➜

➜ ➜

تماما .وقد ال يفعل والداك
توق���ع �أن ي�شعر والداك ببع�ض التوتر ،مثل���ك ً
�أو يقوالن ال�صواب.
ح���اول تحقيق اال�ستفادة الق�صوى من الوقت ال���ذي تم�ضيه مع والديك،
و�أعلمهم���ا بمدى تقديرك لهذا .وقد يمكنكم الخروج م ًعا لتناول الع�شاء،
�أو ربما با�ستطاعتهما الح�ض���ور لم�شاهدة مبارياتك الريا�ضية من حين
�إلى �آخر.
ق���د يكون عليك اتخاذ الخطوة الأولى في بدء �إحدى المحادثات �أحيا ًنا.
وقد ت�شع���ر بالذنب لرغبتك في تلبية احتياجات���ك ،ولكن ال ينبغي عليك
ذلك،ف�أنت مهم ومحبوب � ً
أي�ضا.
�أو
ا�ستمر في التحدث �إلى والديك ،حتى و�إن �صعب عليك هذا.

جرب �أن تقول لهما كال ًما مثل:
�أمي� ،أرغب في التحدث
�إليك ،فهل لي بدقيقة
من وقتك؟
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�أو

�أبي ،لدي �شيء �أرغب في
التحدث �إليك ب�ش�أنه ،فهل
هذا الوقت منا�سب؟

تغير الرق�ص – .مثل نيجيري
وقد ترغب في �أن تجرب
قول �شيء مثل:

➜

هل هناك ما يمكنني
القيام به لم�ساعدتكما؟

➜

➜

�أختك �أو �أخيك المري�ض بال�سرطان
➜ ➜➜

ق���د يك���ون �أخ���وك �أو �أختك منزعجي���ن من الع�ل�اج ويرغبان ف���ي البقاء
بمفردهما� ،أو غير منزعجين ويرغبان في البقاء برفقتك.

جرب �أن تقول
لهما مثل هذا
الكالم:

�أترغب في
اللعب� ،أو
الحديث؟
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"لم �أكن م�ستعدة لكل هذه التغيرات .وكنا ـ �أنا وكريمه ـ دائ ًما
ما نت�شارك غرفة النوم .ولكن عندما مر�ضت �أختي� ,صارت تنام
والدي كانا م�ضطرين �إلى اال�ستمرار في
بالغرفة بمفردها لأن َّ
مراقبتها واالطمئنان عليها لي ًال .وفي بع�ض الليالي ،كنت �أ�ضطر �إلى
النوم على الأريكة الموجودة بغرفة المعي�شة .ولم يعد با�ستطاعتنا-
�أنا و�أخي �سعد ـ دعوة �أ�صدقائنا �إلى المنزل خ�شية �أن يجلبوا معهم
الجراثيم فت�صاب بها كريمه .لقد �صارت الأمور مختلفة جدًّا الآن".
ـ الجوهره  13 ،عا ًما

احلفاظ على ا�ستمرارية املحادثات
�إذا كنت معتادًا الحديث بانفتاح
في المنزل ،فقد تجد �أن والديك
لم يعودا ي�شاركانك الأمور.
�أخبروني بما
يجري.

وربما يح���اوالن بذلك حمايتك من
�سماع �أخبار �سيئة �أو غير مت�أكدين
من الأمر ال���ذي يمكنهما �إخبارك
ب���ه .ويرغب بع����ض المراهقين في
معرف���ة الكثي���ر ،بينم���ا ال يرغ���ب
البع����ض الآخ���ر �س���وى ف���ي معرفة
القليل .ولتخبر والديك بمقدار ما
تريد معرفته.
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وخ�ل�ال الأ�سابي���ع �أو الأ�شهر التالية ،قد ت�سمع م�صادفة ً
بع�ضا من �أحاديث والديك .و�إذا كان ما �سمعته
يحيرك �أو يخيفك ،فتحدث �إليهما عما �سمعته.

� ِأبق عائلتك و�أ�صدقاءك على ع ِلم

➜التحدي

�أ�صبح من
المرهق جدًّا
➜الرد على
الهاتف طوال
الوقت و�إخبار
➜النا�س عن حال
�أخيك �أو �أختك.

احلل
اطلب من الآخرين م�شاركتك يف �إخبار النا�س 
عن حال �أخيك �أو �أختك ،فرمبا با�ستطاعة
�أحد �أقاربك �أو �أ�صدقاء عائلتك �أن يكون
مركز االت�صال وي�ساعدك على �إخبار النا�س 
عن �أحواله .وت�ستخدم بع�ض العائالت �شبكة
الإنرتنت �أو مدير قوائم الربيد الإلكرتوين يف
م�شاركة هذه املعلومات.

➜

اح�صل على امل�ساعدة متى احتجت �إليها

التحدي
ال يمكن لعائلتك
اال�ستمرار
في القيام
على �شئون
المنزل ،و�إعداد
الوجبات،
و�أداء الأن�شطة
الأخرى.

احلل
كث ًريا ما يرغب الأ�صدقاء واجلريان يف
امل�ساعدة على �إعداد الوجبات� ،أو التنظيف� ،أو
ا�صطحابك بال�سيارة �إىل حيث تريد� ،أو العناية
ب�أ�شقائك .ولتعد مع والديك قائمة بالأمور التي
يتعني القيام بها ،و� ِأبق هذه القائمة بجوار
الهاتف .وعندما ي�س�ألك النا�س عما ميكنهم فعله
مل�ساعدتكم ،فانظر يف القائمة    .
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زيادة الروابط العائلية قوة
قد تتف���كك بع�ض العائ�ل�ات لفترة
"لم تكن عائلتي متقاربة جدًّا قبل
حينم���ا ي�ص���اب �أح���د �أفراده���ا
�إ�صابة �أختي جواهر بال�سرطان.
بال�سرط���ان ،ولك���ن هن���اك طر ًق���ا
اعتدنا ال�سير كل في طريقه ،ولم
لزي���ادة الرواب���ط العائلي���ة ق���وة
نت�شارك الكثير من الأمور .وعندما
وزيادة العائلة قر ًب���ا .والمراهقون
مر�ضت جينا ،بد�أنا في التقارب
الذي���ن ر�أوا عائالتهم ت���زداد قر ًبا
كثي ًرا .وتحدثنا �إلى �أحد الأقارب عما
قالوا �إن هذا الأمر حدث لأن �أفراد
يعنيه كل يوم يمر بالن�سبة لنا .واليوم،
عائالتهم:
حتى الأمور الب�سيطة -مثل تناول
الع�شاء م ًعا كعائلة -تبدو لنا مميزة".
➜ ح ��اول كل واح���د منهم و�ضع – �سلطان  13 ،عا ًما
نف�س���ه ف���ي مو�ض���ع الآخ���ر
وفكر كيف �ستكون م�شاعره
لو كان مكانه.
➜ و�أدرك ��وا �أنه رغم اختالف ردود �أفعالهم تج���اه المواقف ،ف�إنهم جمي ًعا
يت�ألم���ون ،فبع�ضه���م يبك���ي كثي��� ًرا ،ويظه���ر البع�ض الآخ���ر القليل من
عواطفه ،وي�ستخدم غيرهم �أ�سلوب الفكاهة للخروج مما هم فيه.
➜ تعلموا احترام
االختالفات والحديث
"لقد كنا نت�صرف ب�صورة مختلفة
عنها .وكلما زاد
حينما �أ�صيب �أخي الأو�سط  ,تركي
�س�ؤالهم عما ي�شعر به
بال�سرطان .بد�أ �أخي الأ�صغر في
الآخرون ،زادت قدرتهم الت�صرف كطفل ر�ضيع مرة �أخرى،
على تبادل الم�ساعدة.
و�أخي الأكبر لم يعد يمكث في المنزل
وقتا طويال ،و�أنا الفتاة الوحيدة في
علي الإم�ساك
هذه العائلة و�أ�شعر ب�أن َّ
بزمام الأمور كلها من �أجل عائلتي".
ـ اماني 14 ،عا ًما
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طلب امل�ساعدة من الآخرين

ق���د تحتاجون� -أنت و�أف���راد عائلتك � -إلى الدعم من الآخري���ن .وقد ي�صعب عليك طلبه
منه���م ،ولكن في �أغلب الأحيان تكون لدى النا�س رغبة حقيقية في تقديم الم�ساعدة ،لذا
ال تردد في طلبها.
➜

➜

➜

➜

"�أنا وفهد ل�سنا مجرد �أخوين ،بل �صديقين
مقربين .وعندما مر�ض ،كان الأمر �صع ًبا
علي لدرجة �أني فقدت الرغبة في القيام
َّ
ب�أي �شيء �أو التحدث �إلى �أي �أحد .و�شعرت
بالكرب كثي ًرا ،ولكني لم � ِأبده لأحد .ولم يكن
الجلو�س بالمنزل ممت ًعا كثي ًرا لأن "بريان"
كان ً
مري�ضا جدًّا على الدوام .وقد الحظ
علي تغي ًرا ف�س�ألني
مدر�س مادة الريا�ضيات َّ
عما �أ�صابني .وكان من المفيد لي �أن يكون
لدي �شخ�ص يمكنني الذهاب �إليه متى
َّ
احتجت �إلى �إفراغ �صدري من الهموم".
– نايف 18 ،عا ًما

ولكن الم�ستقبل ما زال في يديك .ــ هوف وايت

ال يمكن تغيير الما�ضي،
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�أ�شخا�ص قد تطلب منهم �أنت �أو والداك الم�ساعدة:

➜ ا➜لأجداد ،والعمات ،والخاالت ،والأعمام ،والأخوال.
➜ �➜أ�صدقاء العائلة.
➜➜الجيران.
➜➜المدر�سون والموجهون.
➜ �➜إمام الم�سجد.
➜ �➜أ�صدقا�ؤك و�آبا�ؤهم.
➜➜الممر�ضات وم�ست�شارو التوجيه بالمدر�سة
طرق يمكن للنا�س م�ساعدتك بها:

➜➜م�ساعدتك في ت�أدية الواجبات المنزلية.
➜➜التحدث والإن�صات �إليك.
➜➜ا�صطحابك بال�سيارة �إلى المدر�سة �أو �صالة التمارين الريا�ضية.
➜➜دعوتك �إلى منازلهم �أو �إلى الخروج معهم في �أثناء العطالت الأ�سبوعية.
�أمور �أخرى يمكنهم القيام بها لم�ساعدتك في �شئون المنزل:

➜➜�شراء الخ�ضراوات �أو ق�ضاء بع�ض الحاجات.
➜ �➜إعداد الوجبات.
➜➜ت�شذيب الح�شائ�ش.
➜ �➜أداء مهام خا�صة بالمنزل.
ما الطرق الأخرى التي يمكن للنا�س م�ساعدتك بها؟

َد ِّونْ بع�ض الأفكار هنا:
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الف�صل ال�سابع
كيفية تقدمي امل�ساعدة

يحتوي هذا الف�صل على بع�ض الأ�شياء التي قام بها الآخرون لم�ساعدة �إخوتهم و�أخواتهم،
فاختر من بينها �شي ًئا �أو �شيئين
قد ترغب في تجربتهما
خالل➜هذا الأ�سبوع،
"اعتاد النا�س مناداتنا� -أنا و ريم -
ثم اختر �شيئين �آخرين
ب"‘التو�أمين" .ورغم �أن الفارق العمري بيننا
للأ�سبوع التالي.
هو � 13شه ًرا ،ف�إننا نبدو مت�شابهتين كثي ًرا
➜

➜

➜

ومتالزمتين دائ ًما .والآن� ،أ�صيبت بال�سرطان
وفقدت �شعرها كله ،ومن ثم �صار الآخرون
قادرين على التفرقة بيننا .وقد قررت في
الأ�سبوع الما�ضي فعل �شيء �شديد الغرابة لأري
�أختي مقدار حبي لها .لقد حلقت �شعر ر�أ�سي!
والآن ،ال �أقول �إن هذا هو ال�شيء ال�صواب الذي
يجب على كل الأخوات فعله ،ولكني �شعرت
ب�أنه ال�شيء ال�صواب بالن�سبة لنا" .ـ رهام15 ،
عا ًما
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�ساعده بتواجدك معه
➜ ابقي ��ا م ًع ��ا ،و�شاه���دا �أح���د الأفالم ،واق���ر�آ� ،أو �شاه���دا التلف���از ،وقوما
بتزيي���ن غرفة نومكما بال�صور �أو الر�سومات ،واذهبا �إلى غرفة الأن�شطة
بالم�ست�شفى ،والعبا �أو �أديا �أحد الم�شاريع.
➜ لي�ش ��عر كل واح ��د منكم���ا الآخر بالراحة .مجرد البق���اء في الغرفة التي
يتواج���د فيها �أخ���وك �أو �أخت���ك ي�شعره براح���ة كبيرة .ولتقم بم���ا ُي�شعر
كليكم���ا براحة �شديدة .ولتعانقه �أو قل له»�إني �أحبك» ،ولت�ضحكا �أو تبكيا
م ًعا ،وليتحدث كل منكما �إلى الآخر� ،أو ابقيا م ًعا �صامتين.
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�ساعده ب�أن تكون مراعيا
➜

➜➜

➜
➜

➜
➜

➜
➜

➜

�ساعد �أخاك �أو �أختك على اال�ستمرار في توا�صله مع �أ�صدقائه .واطلب
م���ن �أ�صدقاء �شقيق���ك �أن يرا�سل���وه� ،أو ير�سل���وا �إليه �ص���و ًرا� ،أو ي�سجلوا
بع����ض الر�سائل ال�صوتي���ة وير�سلوها �إليه .و�ساعده عل���ى �إر�سال ر�سائله
�إل���ى �أ�صدقائ���ه .و�إذا كان �شقيق���ك مهي ًئا للقاء �أ�صدقائ���ه ،فادعهم �إلى
مرافقته.
�ش ��اركه مزح ��ة .وربما تكون �سمعت �أن ال�ضحك���ة دواء نافع .لذا� ،شاهدا
�إح���دى الم�سرحيات الكوميدي���ة �أو تبادال النكات م ًع���ا� ،إذا كان هذا من
عاداتك.
ك ��ن �ص ��بو ًرا .لي�صب���ر كل منكما عل���ى الآخر .وقد يك���ون �شقيقك غريب
الأط���وار �أو لئي ًما .ومهما كان �شعورك بال�س���وء ،ف�إن �شعور �أخيك �سيكون
�أ�سو�أ .و�إذا وجدت �أنك تفقد هدوءك ،فقم بممار�سة الجري� ،أو القراءة،
�أو ا�ستمع �إلى المو�سيقى.
�أع ��د وجبة خفيف ��ة .لتعد وجبة خفيفة تتناوالنها م ًعا ،ولت�ستمتعا بها ب�أن
تب�سط بطانية في ال�شرفة �أو في غرفة النوم.
�احا �أو قبعة جدي ��دة .قد يروق �أخاك �أو �أخت���ك و�شاح �أو قبعة
ا�ش ��ت ِر و�ش � ً
جديدة �إذا فقد �شعره في �أثناء تلقيه العالج .واح�صل على و�شاح �أو قبعة
منا�سبة لك �أنت � ً
أي�ضا.
ج ��رب التحل ��ي بالتف ��ا�ؤل ،ولكن ك ��ن «واقع ًّيا» � ً
أي�ض ��ا .قد يك���ون التحلي
بالإيجابي���ة مفيدً ا لك ولعائلتك كلها ،ولكن ال تعتقد ب�أن عليك الت�صرف
بابته���اج ط���وال الوق���ت �إذا ل���م يكن ذل���ك ما ت�شعر ب���ه ح ًّقا ،ب���ل حاول
الت�صرف ب�صورة طبيعية.

�إنني فرد واحد فقط ،ولكني فرد.
		

وال يمكنني فعل كل �شيء،

ولكني قادر على فعل �شيء.
	ــ �إدوارد �إيفرتهيل
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�ساعده ب�أن تظل منخرطا معه
➜

➜

ا�س ��تمرا في كتابة يومياتكما م ًعا .اكتب �أفكا ًرا� ،أو ق�صائد� ،أو خرب�شة،
�أو �ض���ع بع�ض ال�صور في دفت���ر يوميات .وتبادل القيام بهذا مع �شقيقك.
ويمكن لهذا الأمر م�ساعدتكما على م�شاركة �أفكاركما م ًعا حينما ي�صعب
عليكما الحديث عنها.
اذهب ��ا م ًع ��ا ف ��ي جولة �س ��ي ًرا على الأق ��دام� .إذا كان �شقيق���ك قاد ًرا على
الذهاب معك في جولة �سي ًرا على الأقدام ،فافعال� .أو افتحا النافذة� ،أو
اجل�سا في ال�شرفة م ًعا.

تن�س
ه���ذه الأفكار خا�صة بالأوقات الت���ي يكون لديك فيها المزيد م���ن الطاقة ،فال َ
العناي���ة بنف�س���ك � ً
أي�ضا؛ ف�أنت ت�ستح���ق هذا .ولتقر�أ المزيد ع���ن العناية بنف�سك في
الف�صل التالي.

هل ب�إمكانك التفكير في طرق �أخرى ت�ساعد بها �أخاك �أو �أختك؟

دون قائمتك الخا�صة هنا:
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الف�صل الثامن
االعتناء بنف�سك
➜

➜

➜

➜

"عندما اكت�شفنا �إ�صابة �أختي كيان بال�سرطان،
بدا تركيزنا جمي ًعا من�ص ًبا عليها ،وال �شيء
غيرها .وكنت قل ًقا جدًا من توقفي عن �إم�ضاء
بع�ض الوقت مع �أ�صدقائي وعن التدرب لم�سابقات
العدو .وذات يوم ،قالت لي �أمي �إن التخلي عن كل
هذه الأمور لي�س جيدًا بالن�سبة لي .وقالت �إنه ال ب�أ�س
من نيلي لبع�ض المتعة ،ودفعتني �إلى الخارج كي
�أذهب للتدرب على العدو مرة �أخرى .وكنت �أظن �أال
�أحد يالحظني ،ولكني �سعيد لأن �أمي الحظتني! بل
�إنها ح�ضرت لم�شاهدة م�سابقة العدو التالية التي
كنت �أ�شارك فيها!"– .ب�سام 16 ،عا ًما
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من املهم �أن "تبقى الئقًا" من الداخل واخلارج
قد تركز ب�شدة على مر�ض �أخيك �أو �أختك لدرجة �أنك ال تفكر في حاجاتك الخا�صة،
�أو �إذا فك���رت فيها فقد ال تبدو لك مهمة ،ولكنه���ا كذلك! ولتقر�أ هذا الف�صل لتتعلم
طر ًقا تمكنك من الحفاظ على توازنك في الوقت الذي تختلط عليك الأمور فيه.

التعامل مع التوتر

ً
ومحبطا ،و�أكث���ر عر�ض���ة للإ�صابة بالب���رد �أو
ق���د يجعل���ك التوت���ر كثي���ر الن�سي���ان،
الأنفلونزا .ومهما كانت نظرتك �إلى التوتر ،ف�إن كثرته غير محمودة.

وها ه���ي بع�ض الن�صائح التي نجح���ت في م�ساعدة بع����ض المراهقين على معالجة
التوت���ر .ومن بين القوائ���م الموجودة في ال�صفحات التالي���ة ،فلتختر �أم ًرا �أو �أمرين
تقوم بهما �أ�سبوع ًّيا

		�إذا �أدرت وجهك نحو ال�شم�س،
ف�سيختفِي الظل خلفك.
		ــ مثل نيوزيلندي
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➜

اع ِنت➜بعقلك وج�سدك
➜� َ
ابق مت�ص ًال.

` `اق�ض وقتا بالم�سجد المجاور واقر�أ القران .
أم�ض بع�ض الوقت في منزل �أحد �أ�صدقائك.
` `� ِ
`` ➜
ا�ستمر في ممار�سة الريا�ضة �أو الذهاب �إلى النوادي الريا�ضية.
` `د ِّون الأمور الخا�صة بك هنا:
كاف من النوم.
ا�سترخ واح�صل على ق�سط ٍ
�
ِ

` `خذ فت���رات راحة ،و�سوف يتوافر لديك المزي���د من الطاقة وت�صبح في
�إطار عقلي �أف�ضل.
` `اح�صل على ثما ِني �ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.
` `�أ ِّد �صلواتك �أو اد ُع اهلل.
` `ا�ستمع �إلى القران والكتب ال�صوتية .
` `د ِّون الأمور الخا�صة بك هنا:
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� �ساعد الآخرين

` `ان�ضم �إلى م�سيرة مناه�ضة لل�سرطان.
` `خط���ط لمعر�ض خي���ري �أو غيره من الأح���داث الخيرية لجمع
تبرعات لمحاربة ال�سرطان.
` `د ِّون الأمور الخا�صة بك هنا:

� تجنب ال�سلوكيات المعر�ضة للخطر

` `ابتعد عن التدخين ،وغيره من ال�سلوكيات المعر�ضة للخطر.
� ن�شط الجانب الإبداعي بداخلك.

` `احتفظ بدفتر يوميات لتدون فيه �أفكارك وتجاربك.
` `ار�سم ،ولون ،والتقط �صو ًرا فوتوغرافية.
` `طالع الكتب �أو المقاالت التي تتحدث عن �أ�شخا�ص نجحوا في
اجتي���از تجارب �صعب���ة في الحياة ،وتعرف عل���ى ما �ساعدهم
على ذلك.
` `د ِّون الأمور الخا�صة بك هنا:
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� كل و�أ�شرب ب�شكل جيد

➜

` `تحول �إلى تناول الم�شروبات التي ال تحتوي على مادة الكافيين
والتي ال تبقيك ً
يقظا في الم�ساء.
` `تن����اول الفاكه����ة الطازج����ة ،والخبز ال����ذي ال يحتوي على م����واد �صناعية،
واللح����وم قليل����ة الدهون مثل الدج����اج �أو الديوك الرومي����ة حينما يتاح لك
االختيار.
` `تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من ال�سكر.
` `ا�ش���رب م���ن  8 -6زجاجات من المي���اه يوم ًّي���ا لت�ساعدك على
الوقاية من ال�شعور بالتعب.
` `د ِّون الأمور الخا�صة بك هنا:

ً
ن�شيطا
�➜كن
➜

➜

` `مار�س ريا�ضة ما �أو اكتف بالرك�ض.
` `ا�صطحب كلبك في نزهة �سي ًرا على الأقدام.
` `تعلم عن تمارين التمدد والتنف�س المختلفة.
` `د ِّون الأمور الخا�صة بك هنا:
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هل تعلم؟

?? ?

لقد ثبت �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية ت�شعر المرء بالراحة.
ويمكن للعدو �أو ال�سباحة �أو الم�شي ب�إيقاع �سريع �أن يح�سن من
حالتك المزاجية.

اتخذ خطوات للمحافظة على ب�ساطة الأمور

يمكن لبقائك منظ ًما �أن يبقيك متحك ًما في م�ستوى توترك ،وها هي بع�ض الن�صائح
التي تمكنك من البدء في تحقيق هذا:
� فى المنزل
` `�ضع قائمة بالأمور التي تود القيام بها ،واجعل الأهم منها في �أعلى القائمة.
` `�صمم تقوي ًما كبي ًرا لت�ساعد عائلتك على اال�ستعداد للأمور.
� فى المدر�سة
` `�أعلم معلميك بما يحدث في المنزل ،دون �أن ت�ستخدم ذلك عذ ًرا للإهمال في درا�ستك.
` `تحدث �إلى معلميك �أو �أحد الم�ست�شارين �إذا تراجع م�ستواك الدرا�سي؛ فبا�ستطاعتهم
م�ساعدتك.
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➜

"يبدو الأمر غري ًبا؛ لأن عائلتي لم
تعتد �أن تكون منظمة على هذا النحو،
ولكن القيام بكل �شيء وف ًقا لجدول
مواعيد محدد يعد �أم ًرا مفيدًا ح ًّقا
لال�ستمرار في ال�سير على الدرب
ال�صحيح .وقد جعلنا ن�شعر بالتحكم
في كل �شيء ،وخا�صة حينما ت�ضطرب
الأمور قلي ًال" .ـ طالل 17 ،عا ًما

➜

➜

ما الذي ميكنك فعله �أي ضً�ا؟

ق���د ت�ساعدك الأف���كار ال�سابق���ة ،وربما تكون لدي���ك �أفكار �أخرى ق���د تنجح بدرجة
�أف�ضل➜.لذا ،فلتدون �أفكارك في الأ�سفل:
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اح�صل على امل�ساعدة عندما ت�شعر باالكتئاب والإحباط
ي�شع���ر عديد من المراهقي���ن بالإحباط �أو االكتئاب عندما يمر����ض �أحد �إخوتهم �أو
�أخواته���م .ومن الطبيعي �أن ت�شعر بالح���زن �أو "االكتئاب" خالل الأوقات الع�صيبة.
ورغ���م هذا� ،إذا ا�ستم���رت هذه الم�شاع���ر لأ�سبوعين �أو �أكثر وب���د�أت تنفر من �أمور
اعت���دت على اال�ستمتاع بها ،فقد تكون مكتئ ًبا .والنب�أ ال�سار هو �أنه يوجد �أمل وطرق
للم�ساع���دة .وفي �أغل���ب الأحيان ،يمك���ن للتحدث �إل���ى �أحد الم�ست�شاري���ن �أن يكون
مجد ًي���ا .ويوجد ف���ي الأ�سفل بع�ض العالم���ات التي قد تبين حاجتك �إل���ى ر�ؤية �أحد
الم�ست�شارين.
هل:

ت�شعر بالعجز والي�أ�س؟ وهل تعتقد �أن الحياة بال معنى؟
تفقد الرغبة في البقاء مع العائلة �أو الأ�صدقاء؟
تجد �أن كل �شيء �أو كل �شخ�ص يثير �أع�صابك؟
ت�شعر بغ�ضب حقيقي في كثير من الأوقات؟
تفكر في �إيذاء نف�سك؟
هل تجد نف�سك:

تفقد الرغبة في ممار�سة الأن�شطة التي اعتدت على اال�ستمتاع بها؟
تتناول القليل من الطعام �أو تكثر منه بقدر يفوق المعتاد؟
تبكي لأتفه الأ�سباب �أو لمرات عديدة كل يوم؟
تتعاطى المهدئات �أو العقاقير لت�ساعدك على الن�سيان؟
تنام لفترة تزيد على المعتاد؟ �أو لفترة تقل عما اعتدت عليه؟
ت�شعر بالتعب كثي ًرا؟  
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�إذا �أجبت بـ"نعم" عن �أي من هذه الأ�سئلة...

من المهم التحدث �إلى �شخ�ص تثق فيه .وذهابك �إلى �أحد الم�ست�شارين النف�سيين ال
يعن���ي �أنك مجنون ،بل يعني في الحقيقة �أن لديك القوة وال�شجاعة لإدراك �أنك تمر
بوق���ت ع�صيب وتحتاج �إلى الم�ساعدة .ولتقر�أ ف���ي الف�صل العا�شر المزيد عما قاله
المراهقون الذين تحدثوا �إلى �أحد الم�ست�شارين �أو التقوا ب�إحدى جماعات الدعم.
➜

➜

➜

➜

"لقد و�صل
ت
�
إل
ى
م
ر
حل
ة
ك
نت �أ�شعر فيها
بالإحباط طوال
ال
و
ق
ت،
و
ك
ما
ل
و
�أنه لي�س لديَّ
�أية طاقة و
ال
يب
د
و
ل
ي
�
أ
ي
�ش
توقفت عن �إم�ضاء الوقت يء ممتعًا .بل �إنني
ب
و�شعرت ب�أنني ال �أ�ستطيع �صحبة �أ�صدقائي،
�إ
يحدث لي ،حتى �أفراد ع خبار �أي �أحد عما
ائ
بعدها في التحدث �إلى لتي .ولكني بد�أت
�أحد
هي الأمور تعود الآن �إلى م الم�ست�شارين ،وها
�سا
رها ال�صحيح" .ـ
�صالح  17 ،عا ًما
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الكلمة اللطيفة الواحدة قد تدفئ ثالثة �أ�شهر من ال�شتاء .ــ مثل ياباني
68

"كانت درجاتي تتدنى .ولم �أكن طال ًبا
متميزًا قبل �إ�صابة �أختي بال�سرطان ،ولكن
بمجرد �أن مر�ضت توقفت عن االهتمام
بدرا�ستي .وقد الحظت �أ�ستاذ الفنون �أن
ر�سوماتي مختلفة ،فتحدث معي و�ساعدني
في الح�صول على موعد مع م�ست�شار التوجيه.
�أ�شعر ك�أن �أثقا ًال �أزيحت عن كتفي .ما زلت
قل ًقا على �أختي ،ولكنني �أتح�سن في درا�ستي
حال ًّيا" .ـ ح�سين  16 ،عا ًما

الف�صل التا�سع
�أنت و�أ�صدقا�ؤك

�أ�صدق���ا�ؤك مهم���ون بالن�سب���ة
ل���ك ،و�أن���ت مه���م بالن�سب���ة له���م.
ف���ي الما�ض���ي ،كان با�ستطاعت���ك
➜���م بكل �ش���يء� .أما الآن وقد
�إخباره
�أ�صيب �أخوك �أو �أختك بال�سرطان،
فق���د يبدو لك �أن كثي��� ًرا من الأمور
ق���د تغيرت ،بم���ا فيه���ا �صداقاتك.
➜
وها ه���ي بع����ض الأمور الت���ي يجب
عليك التفكير فيها:
➜

قد ال يعرف بع�ض الأ�صدقاء ما
الذي يمكنهم قوله.

➜ ي�صعب عل���ى بع����ض النا�س
➜ ق���د
معرفة ما الذي يمكنهم قوله؛ فهم
ربم���ا يخ�شون �إزعاجك .وحاول
�أن تك���ون لطي ًف���ا م���ع �أ�صدقائك
الذي���ن ال ي�س�ألونك عن حالك �أو
حال �أخت���ك �أو �أخي���ك المري�ض
بال�سرطان.
➜ قد تحتاج �إلى اتخاذ
الخطوة الأولى.
كالما
➜ حاول �أن تقول ً
كهذا:

"قبل �أن ي�صاب �أخي الأكبر تركي
بال�سرطان ،كان �أ�صدقائي الثالثة
يمثلون حياتي كلها؛ فكنت ال �أذهب �إلى
مكان �إال ب�صحبتهم ،ولم �أكن �أق�ضي
وقتا طويال بالمنزل� .أما الآن فقد
اختلفت الأمور .وما زلت �أراهم ،ولكني
�أرغب كثي ًرا الآن في البقاء ب�صحبة
تركي ,ولم �أعد �أتعامل معه با�ستهانة.
وا�ستمر �أ�صدقائي في حياتهم كما لو �أن
�شي ًئا لم يتغير؛ فبالن�سبة لهم لم يتغير
�شيء" .ـ عالء 16 ،عا ًما

�إن الحديث عما يحدث �صعب،
و�أعلم �أنه لي�س من الي�سير عليك �أن
ت�س�ألني عنه ،ولكن هل هناك ما تود
التحدث ب�ش�أنه �أو معرفته؟
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قد يطرح عليك بع�ض
الأ�صدقاء �أ�سئلة �صعبة.

➜ قد ي�صعب عليك �إجابة
بع�ض الأ�سئلة عنك وعما
تمر به عائلتك .وربما
ت���رغ���ب ف���ي م�����س��اع��دة
�أ�صدقائك على تفهم ما
يحدث لكم� ،أو قد ت�شعر
�أحيا ًنا بعدم الرغبة في
التحدث على الإطالق.

كالم���ا
➜ ج���رب �أن تق���ول ً
كهذا:

➜ �إذا لم ت�شعر برغبة في
التحدث ،فجرب
�أن تقول �شي ًئا
كهذا:
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"قد ي�صعب الحديث �أحيا ًنا عن كل
ما يحدث .ولو حدث هذا الأمر لأحد
�أ�صدقائي ،فربما لن �أعرف �أنا الآخر
ما يمكنني قوله لهم .وقد زاد هذا
الأمر من تقديري للأ�صدقاء الذين
يت�صلون بي هاتف ًّيا �أو يمرون بي لق�ضاء
بع�ض الوقت".
ـ ح�سن 16 ،عا ًما

�شك ًرا لك على �س�ؤالك
عن �أحوال عائلتي و�أحوالي.
وهذا ما يقوله الأطباء:
�أ�ضف المعلومات الخا�صة بك هنا

�شك ًرا لك على �س�ؤالك،
ولكن هال تحدثنا الح ًقا؟

"ي�س�ألني النا�س طوال الوقت عن
�أحوالنا ،فيقولون �أ�شياء مثل�":سمعت
�أن وليد لن يعود �إلى المدر�سة هذا
العام" �أو"‘�سمعت �أن والدتك قد
تدهورت حالتها ال�صحية" .وعندما
➜
�أقول لهم الحقيقة ،ال ي�صدقونني،
علي �أ�سئلة حمقاء مثل":هل
ويطرحون َّ
با�ستطاعة وليد الم�شي؟ وهل
➜با�ستطاعته الكتابة؟" فهم ال يعلمون
ما يحدث ،وال �أعلم كيف �أجيب عن
�أ�سئلتهم .وقد �سئمت من هذا الأمر".
➜
ـ في�صل 14 ،عا ًما

لدى �أ�صدقائك حياتهم
الخا�صة.
➜

قد ت�شع���ر ب����أن �أ�صدقاءك
ل���م يع���ودوا مهتمي���ن بك،
وقد يبدو لك وك�أن حياتهم
ت�سي���ر وحيات���ك متوقف���ة.
وي�صع���ب علي���ك ر�ؤيته���م
يجتمع���ون مع �أنا�س �آخرين
�أو يقوم���ون ببع����ض الأمور
دون���ك .وه���م ال يواجه���ون
الموقف الذي تواجهه �أنت
حال ًّي���ا ،ل���ذا ق���د ي�صع���ب
عليهم التوا�صل معك.

➜

➜ قد ترغب في قول �شيء كهذا:

�إنني �أ�شتاق �إلى ق�ضاء
بع�ض الوقت م ًعا ،و�أعلم �أن
لدي الكثير مما ي�شغل عقلي منذ
َّ
�أن مر�ضت �أختي ،فهل ترغب
في �إم�ضائنا لبع�ض الوقت غدً ا؟
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تحم نف�سك بالأ�سوار،
ال ِ
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بل بالأ�صدقاء .ــ مثل ت�شيكي
______________________
______________________
______
ح______
�
صب__
كل
�__
شع__ره___و_�أ__
قد__�__أ
خ__ي_________
ف
قد
و
"ا__لآ__ن___________
__
زو__رن
__ي___________
غ
ب__ف__ي_�أ__ن__ي___
أر
�
عد
�
أ
م
ل
________
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صل
�
�أ
____________ _
ما____________
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وا___
___
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�أ___�ص
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ذل____
ع
و
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ح
__________
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ض
�
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م
هو_________________
ا
نز__ل__و___
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___
______________________
يا�س__ر____14____،عا_ ً_ما__________
______

"كنت �أ�شعر ب�أن �أ�صدقائي
يدون مني �أن ‘�أتنا�سى الأمر’
ير
ود �إلى ممار�سة حياتي مثلما
و�أع
كنت �أمار�سها قبل اكت�شافنا
لإ�صابة �أختي بال�سرطان.
ولكني �أتمنى �أن يتفهموا �أنني
أفقد الرغبة �أحيا ًنا في القيام
�
ما يقومون به �أو التحدث عما
ب ون عنه؛ فلد َّي رغبة حقيقية
يتحدث
إم�ضاء وقتي برفقة �أختي" .ـ
في �
�صالح 15 ،عا ًما

"�صديقاتي رائعات للغاية ،فقد
�أحببن �أختي �إيمان كما لو �أنها
�أختهن ،وكان من المفيد معرفة
اهتمامهن بنا" .ـ رجاء 13 ،عا ًما

التعامل مع احلرج

قد ي�صعب عليك التحدث �إىل �أ�صدقائك ،وقد ت�شعر باحلرج
لأن �أختك �أو �أخاك م�صاب بال�سرطان� ،أو لأن عائلتك قد تغريت الآن.
ورمبا ال ترغب يف �إخبار �أي �أحد عن الأمر .ولكنك حينما مير�ض �أحد
�أفراد عائلتك ،تكون بحاجة حقيقية �إىل �أ�صدقاء ميكنك التحدث �إليهم.
➜

_
_

نيل بع�ض املتعة و�إن�شاء �صداقات جديدة
ال ➜
أ�صدقاء القدامى:

رغم ان�شغال عقلك بالكثير من الأمور ،ف�إنك ما زلت قاد ًرا على االلتقاء ب�أ�صدقائك
وق�ضاء➜وقت ممتع معهم .و�إذا لم ت�ستطع مغادرة المنزل كثي ًرا ،ف�سل �أ�صدقاءك �إن
كان با�ستطاعته���م زيارتك .وخ�ص�ص وقتًا لال�سترخ���اء .وكال الأمرين مفيد ومهم
لك.
ود ِّون➜قائم���ة بالأ�شياء الممتع���ة التي تحبون� -أنت و�أ�صدق���ا�ؤك -القيام بها م ًعا ،ثم
قوموا بها!
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الأ�صدقاء الجدد:

تتعر����ض حياتك للكثير من الأم���ور الآن ،وقد يهجرك �أ�صدق���ا�ؤك القدامى �أحيا ًنا؛
فربم���ا ال تعود هناك �أ�شياء م�شتركة تجمع بينكم مثلما اعتدتم في ال�سابق .والأنباء
الجي���دة هي �أنك قد تن�ش���ئ �صداقات جديدة خ�ل�ال هذه التجرب���ة ،فالفتية الذين
اعت���ادوا المرور بك وح�سب ق���د ي�س�ألونك الآن عن �أحوال���ك ،و�أولئك الذين اعتدت
منفتحا على
م�صادقته���م ق���د ي�صبحون �أ�صدقاء مقربي���ن مرة �أخرى .لذا ،فلتك���ن
ً
ال�صداقات الجديدة.
والذهاب �إلى جماع ��ات الدعم )(Support Groupsفي الم�ست�شفى �أو المدر�سة يعد
طريق���ة جيدة لاللتق���اء ب�أ�صدقاء جدد .وجماع���ات الدعم يمكنه���ا م�ساعدتك في
االت�ص���ال بفتي���ة �آخرين با�ستطاعتهم �إن�ش���اء �صداقات معك؛ لأنه���م يمرون ببع�ض
الأمور ذاتها التي تمر بها �أنت.

التعامل مع التعليقات اجلارحة

م���ن �سوء الح���ظ �أن بع�ض الفتية ق���د يتفوهون ب�سفاهات ،وهن���اك �آخرون يتحدثون
قب���ل �أن يفكروا في �أقوالهم وقبل معرفتهم بالحقائق .ومهما كان ال�سبب ،قد ُتجرح
م�شاع���رك عن���د قول الفتية لن���كات �أو �أ�شياء م�ؤذية عنك� ،أو ع���ن ال�سرطان� ،أو عن
�أختك �أو �أخيك المري�ض به.

ما الذي ميكنك فعله؟
➜➜

تجاهل التعليقات.

➜➜ قل":يا هذا� ،إن �أخي م�صاب بال�سرطان ،ولي�س الأمر م�ضح ًكا.
وكيف �سيكون �شعورك لو �أنه �أخوك �أنت؟".
➜➜ هل يتنمر عليك زمال�ؤك؟ اذهب �إلى مدر�سك� ،أو مدير مدر�ستك،
�أو م�ست�شار التوجيه على الفور.
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??

الف�صل العا�شر
العثور على الدعم

ال تدع الخوف من الم�شاعر
التي تنتابك يمنعك من
التحدث �إلى والديك،
�أو �أحد➜الم�ست�شارين� ،أو
الفتية المن�ضمين �إلى
جماعة داعمة.
وبالن�سبة لعديد من
➜ تكون المبادرة
النا�س،
بالحديث �صعبة عليهم.
وبع�ض➜المراهقين ال تكون
عالقاتهم ب�آبائهم جيدة،
وبع�ضهم الآخر ي�شعرون
بحرج➜�شديد من التحدث
عن الأمور ال�شخ�صية ،بل
قد ي�صعب عليهم توفير
وقت للحديث في ظل
الأحداث الجارية .ولكن
يمكن لكم� -أنت ووالديك-
�أن ي�ساعد كل منكم الآخر.

ذهابي �إلى �إحدى الجماعات
"قبل
داعمة ،كنت �أ�شعر ب�أن مر�ض
ال
�شيء �أنا م�ضطر �إلى التعامل
�أخي
بمفردي .وكنت �أظن �أنه من
عه
م قة ومما يبث الك�آبة �أن �أتحدث
ما
الح خا�ص مروا بظروف كالتي �أمر
�ش
�إلى �أ ن هذا �ساعدني كثي ًرا! وكنت،
لك
بها ،و أن�صح الفتية الآخرين بالعثور
�أكيد� ,
بالت عة داعمة .ولتبحث عن غير
جما
على ن الجماعات الداعمة �إذا لم
واحدة م
ك �أول جماعة ذهبت �إليها".
تعجب
-محمود 15 ،عا ًما

i TنP�Pi Tصيحة ال تخجل من طلب امل�ساعدة
ق���د تفكر فتقول":يمكنني حل جمي���ع م�شكالتي الخا�صة" .ورغم هذا ،حينما يواجه
الم���رء مواقف �صعبة ،ف�إن ك ًّال م���ن المراهقين والبالغين يكونون بحاجة �إلى الدعم
من الآخرين!
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ها هي بع�ض الن�صائح للتحدث مع والديك
ا�ستعد للحديث

الخطوة رقم 1
فكر فيما تريد قوله
ويف بع�ض احللول للم�شكالت.

الخطوة رقم 2
فكر يف رد فعل والديك .وكيف
�سيكون ردك عليهم؟

اختر الوقت والمكان المنا�سبين.
الخطوة رقم 1
خا�صا� ،سوا ًء يف
اخرت مكانًا ًّ
غرفتك �أم يف مدخل املنزل� .أو
رمبا ميكنك التحدث �إليهم يف �أثناء
امل�شي �أو لعب كرة ال�سلة.
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الخطوة رقم 2
�سل والديك �أن مينحانك ب�ضع
دقائق من وقتهما للحديث.

➜

			
تناول الأمور بتمهل.
➜
➜الخطوة رقم 1
ال تتوقع �أن يحل كل �شيء على
الفور؛ فامل�شكالت ال�صعبة عادة ما
➜ ال تتطلب حلو ًال ب�سيطة.

الخطوة رقم 2
تعاونوا على �إيجاد طريقة
الجتياز هذه التحديات .و�سوف
جتري بع�ض املحادثات على نحو
�أف�ضل من البع�ض الآخر.

واظب على الحديث.

الخطوة رقم 1
ال تعتقد ب�أن عليك �إجراء حديث
طويل واحد ،بل �أجرِ  الكثري من
الأحاديث الق�صرية.

الخطوة رقم 2
وفر وقتًا للتحدث قلي ًال كل يوم �إذا 
كان با�ستطاعتك ذلك ،حتى و�إن مت
ذلك لدقائق معدودة.
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التحدث �إىل م�ست�شار

ف���ي بع�ض الأحيان ،ال يكون التحدث �إلى الأ�صدق���اء �أو الوالدين كاف ًيا .وعندما تمر
بوق���ت ع�صيب ،قد يكون م���ن المفيد لك التحدث �إلى �أح���د الم�ست�شارين .ويتحدث
ال�صديقان «براي�س» و»نيك» عما يحدث في منزل الأول:
�أ�صبحت الأمور في منزلي الآن في حالة من الفو�ضى العارمة ،فلم يعد والداي موجودين بقربي ،وعندما
يكونان كذلك يت�صرفان كما لو �أنني ل�ست على قيد الحياة .وكل �شيء يتعلق ب�أخي عادل � .أعلم �أنه
مري�ض ،ولكن لي�س من ال�ضروري �أن يدور كل �شيء حوله� .أحيا ًنا �أ�شعر ك�أنني غير موجود.
ما الذي تتحدث عنه؟
ال �أعلم .و�إنني م�ستاء لقول هذا الكالم ،ولكنني
�سئمت جدًّا من مر�ض عادل  .ووالدي يعامله بلطف
طوال الوقت ،ودائ ًما ما ي�صيح في وجهي.

�أ�شعر بهذا يا نيك ،وي�صعب
علي �أن �أنام ،بل ال �أ�شعر
َّ
برغبة في الطعام ،وهذا
كثير جدًّا .وهل تعلم ما
الجانب الأ�سو�أ في الأمر؟
�إنني �أحب �أخي حقًّا ،وال
�أطيق ر�ؤيته ً
مري�ضا.

�إنك غا�ضب طوال الوقت ،طوال الوقت يا رجل،
وهذا لي�س جيدً ا لك يا محمد.
�إنني �أتفهم ما تقوله يا محمد ،
ولكن يجب عليك التحدث �إلى
�أحد الأ�شخا�ص .وكل هذا لي�س جيدً ا.
لذا ،فلتعدني ب�أن تتحدث �إلى ح�س ًنا ،ح�س ًنا،
الأ�ستاذ �إبراهيم  ،فهو �أف�ضل �أنت محق� .سوف
�أخبر الأ�ستاذ
م�ست�شار بمدر�ستنا.

�إبراهيم بما يحدث
لي.
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ملاذا يجب عليك الذهاب
�إىل �أحد امل�ست�شارين؟

تذك���ر �أن ذهاب���ك �إل���ى �أح���د
الم�ست�شاري���ن يعن���ي �أن لدي���ك
ال�شجاع���ة لإدراك كون���ك تم���ر
بوقت ع�صيب وتحت���اج �إلى بع�ض
➜
الم�ساعدة .ولت�ضع ن�صب عينيك
�أن التحدث �إلى �أحد الم�ست�شارين
م���ن ���ش���أن��ه �أن ي�����س��اع��دك على

"لقد ا�ستغرق
ا
ل
أ
م
ر
من
ي
ب
�
ضع
ز
يارات,
ولكني تعرفت
بها .وقد �أن على م�ست�شارتي ووثقت
كموجهة �صتت �إل َّي ح ًّقا ،وكانت
�ساعد
جديدة وعل تني على تعلم مهارات
ى فه
�إلى الأمور .م طرق جديدة للنظر
�سامي وقد تعلمت الكثير".ه 15 ،عا ًما

➜
خا�صا على م�ساعدتك على
ال�شعور بتح�سن .والم�ست�شارون متدربون تدري ًبا ًّ
ت�صنيف م�شاعرك ،واكت�ساب مهارات جديدة للتعامل مع ما يحدث ،والعثور على
حلول➜تنجح معك .ويقول المراهقون الذين تحدثوا �إلى �أحد الم�ست�شارين �إنه كان
م��ن المفيد لهم التحدث
في �أثناء تعاملي �إل��ى �شخ�ص خ��ارج دائ��رة
"لقد➜مررت بوقت ع�صيب حقًّا
الأ�صدقاء والعائلة ال يتخذ
سرطان الذي �أ�صاب �أختي .ولكني
ل�
�أي جانب ،ويمكنهم الوثوق
مع مر�ض ا ‘مثالية’ وتظاهرت ب�أن كل �شيء
حاولت �أن �أكون
فيه .ويقول �آخ���رون �إنهم
يرام .ولم �أ�ش�أ �أن �أزيد من توتر
ي�سير على ما
تي �إنه قد يفيدني عرفوا الكثير عن �أنف�سهم
دي .وذات يوم ،قالت لي عم
وال َّ
و�شعروا بقدرة �أف�ضل على
حد الم�ست�شارين ،حتى �إن بدا كل
التحدث �إلى �أ
قة في البداية ،ولكني مواجهة تحديات الحياة.
�شيء تحت �سيطرتي .وكنت قل
رتني الم�ست�شارة ب�أن با�ستطاعتي
�أ�شع
ذهبت .وقد ء ،وقد �أدركت في النهاية حقيقة
�شي
�إخبارها ب�أي عترتني م�شاعر عظيمة لمجرد �أن
م�شاعري .ولقد ا
تركز اهتمامه ع َّلي وعلى ما �أمر
دي �شخ�ص ي
يكون ل َّ
به"�– .أ�سماء 16 ،عا ًما
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العثور على �أحد امل�ست�شارين

توج���د ط���رق عدة للعثور عل���ى �أحد الم�ست�شاري���ن ،وها هي بع����ض المقترحات التي
يمكنك البدء بها:
➜ تح���دث �إلى والديك �أو �إلى �شخ�ص �آخر تثق فيه ،و�أعلمهم برغبتك في تلقي
الم�ساعدة الجتياز هذا الوقت الع�صيب ،و�أخبرهم برغبتك في التحدث �إلى
�أحد الم�ست�شارين ،واطلب منهم الم�ساعدة على تحديد مواعيد مع الم�ست�شار
والذهاب �إلى لقائه .وقد يمكنك �أحيا ًنا ا�صطحاب �أحد �أ�صدقائك معك.
➜

➜

�س���ل �إحدى الممر�ض���ات �أو الأخ�صائيين االجتماعيي���ن بالم�ست�شفى �إن كان
با�ستطاعته �إمدادك ب�أ�سماء م�ست�شارين يمكنك التحدث �إليهم.
�س���ل م�ست�شارة التوجيه �أو الممر�ضة المدر�سية �إن كان با�ستطاعتك التحدث
�إليها.

االن�ضمام �إىل جماعة دعم

من الأم���ور التي ت�ساعدك على
االت�ص���ال بالمراهقي���ن الذين
يم���رون بالظ���روف ذاتها التي
تم���ر �أنت به���ا ان�ضمام���ك �إلى
جماع���ة دع���م .وتلتق���ي بع�ض
الجماعات ب�ص���ورة �شخ�صية،
ويلتق���ي بع�ضه���م الآخ���ر عب���ر
�شبك���ة االنترن���ت .وتقوم بع�ض
الجماع���ات بالتن���زه و�أداء بع����ض الأن�شطة م ًع���ا .وقد ال يبدو هذا الأم���ر في البداية
ك�أم���ر ترغب فيه .وهناك مراهقون ظلوا يفكرون على النحو ذاته �إلى �أن ذهبوا �إلى
�أحد االجتماعات .وكانوا منده�شين لأنهم وجدوا هناك الكثير من الفتيان الآخرين
الذين راودتهم الم�شاعر ذاتها ،وح�صلوا منهم على ن�صائح ناجحة .ويمكن لوالديك
�أو �أحد البالغين الذين تثق بهم �أن ي�ساعدوك في العثور على جماعة دعم.
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�أف�ضل ما في الم�ستقبل

الف�صل الحادي ع�شر
بعد العالج

عندما يكمل �أخ���وك �أو �أختك
ع��ل�اج➜����ه ،ف�������س���وف ت��ع��ت��ري��ك,
�أن����ت وع��ائ��ل��ت��ك,م��ج��م��وع��ة من
ال��م�����ش��اع��ر؛ فبع�ضكم �سي�سر
من انتهائه ،وقد يفقد بع�ضكم
الآخ��ر➜ الحرية �أو الم�سئوليات
الجديدة التي كان يتوالها �أثناء
➜ والديك برعاية �أختك �أو
ان�شغال
�أخيك المري�ض.

"ا�ضطرت �أختي دانا �إلى الذهاب �إلى
مركز لعالج ال�سرطان يبعد عنا م�سافة
�ست �ساعات بال�سيارة .وكنت �أراها مرتين
فقط ،وكنا نتحدث من خالل الهاتف،
ولكن هذا لم يكن كر�ؤيتي لها .وكنا� ,أنا
و�إخوتي ,نر�سل �إليها �صو ًرا وخطابات لتعلم
�أننا نفكر فيها .ونحن م�سرورون لعودة �أمي
ودانا الآن" .ـ كمال 13 ،عا ًما

➜

ً
مري�ضا �أو �أ�ضعف مما تتوقع ،وق��د تخ�شى من عودة
وق��د يبدو �أخ��وك �أو �أختك
ال�سرطان ،وربما تتطلع �إلى تحقيق المزيد من الأهداف في حياتك الآن .وكل هذه
الم�شاعر طبيعية ،وقد ال تعود الأمور �إلى ما كانت عليه بال�ضبط قبل دخول ال�سرطان
في حياتكم .وقد ت�ستغرق عودتك �إلى «حياتك القديمة» وقتًا طوي ًال ،وربما ال تعود
مثلما تتوقعها.

هو �أنه ي�أتي يو ًما بعد يوم .ــ �أبراهام لينكولن
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و�إلي���ك م���ا قاله الآخرون عن حياتهم بعد انتهاء الع�ل�اج .وانظر هل هناك من يبدو
مثلك من بين ه�ؤالء الفتية؟
يتحدث «نبيل» عن «الحياة الطبيعية الجديدة» فيقول:

«كنت �أرعي �إخوتي ال�صغار عندما كان �سالم بعيدًا يتلقى
علي حيث كان هو من�شغ ًال
عالجه .وكان زوج �أمي يعتمد َّ
في عمله وكانت �أمي في الم�ست�شفى مع �سالم طوال الوقت.
والآن وقد عاد �سالم �إلى المنزل ،عدت كفرد من �أفراد
العائلة .وينال �سالم كل العناية ،حتى من �إخوتي ال�صغار الذين اعتادوا التطلع
� َّإلي طوال الوقت .وقال زوج �أمي �إنني �سوف �أعتاد مرة �أخرى كوني مجرد ابن من
الأبناء ،ولكنني ال �أ�شعر بذلك الآن» .ـ نبيل 16 ،عا ًما
زاد تقدير «يزيد» للحياة فيقول معر ًبا عن نف�سه:

«لقد اعتدت اقتناء �أحدث الأ�شياء .ف�إذا
ا�شترى �أحد �أ�صدقائي لوح تزلج �أو معطف
جديد ،كنت �أ�شتري مثله � ً
أي�ضا .وبعد مر�ض
«حمد»� ،أدركت �أن هذا هو ال�شيء المهم.
وهناك الآن �أ�شياء �أكثر �أهمية في الحياة،
مثل �أختي وعائلتي .وعندما يمر�ض �شخ�ص
تهتم به ،تكت�شف الأ�شياء المهمة ح ًّقا» .ـ
يزيد 15 ،عا ًما

82

«�سناء» م�سرورة بعودة �أختها �إلى المنزل:

«قبل �أن تمر�ض �أختي �إيمان ,كنا نتعارك طوال الوقت .و�إذا ارتدت �إحدى �ستراتي،
كنت �أت�شاجر معها .وكنت �أ�شعر بال�ضيق عندما كانت تتبعني ،وخا�صة عند قدوم
�أ�صدقائي لزيارتي .و�إذا تدخلت في �شئوني ،كانت الحرب تن�شب بيني وبينها.
ولكن بعد �إ�صابتها بال�سرطان ،لم تعد الأ�شياء مهمة
بالن�سبة لي .وكنت �أ�شعر ك�أنني �أريد �أن �أقول لها خذي
➜
�سترتي يا �إيمان  ،احتفظي بها ،هي لك! و�أدركت كم كنت
�س�أفتقدها لو �أن �أي �شيء حدث لها» .ـ �سناء 15 ،عا ًما
➜

➜

�صف ما تبدو عليه الحياة بالن�سبة لك ولعائلتك بعد انتهاء العالج:
➜
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ماذا لو مل ينجح العالج؟

�إذا ل���م ينجح العالج في م�ساعدة �أخي���ك �أو �أختك على ال�شفاء ،ف�سوف تواجه� ,أنت
وعائلت���ك ,المزي���د من التحديات .و�سماع �أن �شقيقك قد يم���وت �أمر بالغ ال�صعوبة.
وقد تعتريك العديد من العواطف ذاتها التي اعترتك عندما علمت ب�إ�صابة �أخيك �أو
�أختك بال�سرطان �أول مرة.
وال يمكن لأي كتيب �أن يقدم لك كل الحلول �أو يخبرك بال�ضبط بما �ست�شعر به ،ولكن
عندما يحجب ال�ضباب الم�ستقبل ،يقول المراهقون �إن من المفيد:
➜ ا�ستغالل الوقت المتاح �أف�ضل ا�ستغالل.

قوموا ب�أداء �أمور معينة كعائلة .وفي المنزل ،وفر وقتًا لأخيك �أو �أختك ،وات�صل
ب���ه �أو زره بق���در ما ت�ستطي���ع �إذا كان في الم�ست�شفى ،واكت���ب خطابات وار�سم
�صو ًرا و�أر�سلها �إليه ،وقل له�»:أحبك» كثي ًرا .و�إن كان بمقدورك �أن تم�ضي بع�ض
الأوق���ات المميزة مع���ه ،فلتفعل .و�إذا لم تكن عالقتك ب���ه جيدة في الما�ضي،
فقد ترغب في �إخباره عن حبك له.

➜ اال�ستمرار في تقدمك

عندم���ا ت�صل �إلى النا�س �أنباء �سيئة ،فغال ًبا ما ي�شعرون بالت�شتت ،وب�أن الحياة
ت�سي���ر من دونهم .وهذا هو ال�سبب في �أهمية االحتفاظ بجدول �أعمال والبقاء
مت�ص ًال .ولتبقَ م�شتغ ًال بدرا�ستك ،ولتظل برفقة �أ�صدقائك ،و�أتح لنف�سك �أخذ
ا�ستراحات متى احتجت �إلى ذلك.

➜ التحلي بالأمل.

تق�س على نف�سك .والخير يفوق ال�شر
�إياك �أن تكف عن الإيمان بالم�ستقبل ،وال ُ
في هذا العالم ،حتى و�إن لم ت�شعر بهذا حال ًيا.
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عندما ي�صير الظالم حال ًكا،

➜الح�صول على الم�ساعدة متى �شعرت بالوحدة.

لتت�أك���د من عثورك على �أ�شخا�ص بمقدورهم م�ساعدت���ك .و�إ�ضافة �إلى عائلتك ،قد
يفي���دك التحدث �إلى �أح���د الأخ�صائيين االجتماعيي���ن� ،أو الم�ست�شاري���ن� ،أو �أفراد
�إحدى الجماعات الداعمة .ومن المهم التعبير عن م�شاعرك.

هل تريد املزيد من الدعم والتوجيه؟
➜

?

يمكن لعديد من منظمات ال�سرطان �أن ت�ساعدك خالل تلك الفترات
الع�صيبة من حياتك .ولتنتقل �إلى الف�صل الثالث ع�شر للح�صول على مزيد
من المعلومات عن بع�ض هذه المنظمات.
➜

➜

➜

يمكنك ر�ؤية النجوم– .رالف والدو �إيمر�سون
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�إذا تويف �أخوك �أو �أختك ،فاعلم �أن:
الذكريات �سوف تحيا معك دائ ًما.

�س���وف يظ���ل �أخوك �أو �أختك جز ًءا م���ن حياتك دائ ًما ،ولتتم�س���ك بذكريات الأوقات
الجي���دة ،وال ب�أ����س م���ن التفكي���ر في �ش���يء م�ضحك فعل���ه �أو قاله �أخ���وك �أو �أختك.
وب�ضحكك وتب�سمك ت�ستعيد ذكرى بع�ض من الأمور المميزة فيهم.
الألم �سوف يخف بمرور الوقت.

ف���ي البداية ،ربما يك���ون الألم �شديدً ا ج���دًّا لدرجة �أنك �ستت�س���اءل �إن كنت �ست�شعر
بال�سعادة بعدها .وللزمن طريقته في الإيالم .وعدم الحزن يوم ًّيا ال يعني الن�سيان،
بل يعني بدء �شفاء جرحك.
كل �شخ�ص يحزن بطريقته الخا�صة.

بع�ض المراهقين يعبر عن حزنه لوفاة �أخيه �أو �أخته بالبكاء ،وهناك �آخرون يلتزمون
ال�صم���ت ويعتزلون النا�س ،ويجد بع�ضهم �أنهم بحاجة �إلى البقاء برفقة �أ�صدقائهم
والحديث �إليهم ،وي�صبح غيرهم �شديدي الغ�ضب .وعلى �أية حال ،يجد �أكثر النا�س
�أن من المفيد لهم الحفاظ على نظامهم المعتاد .ولي�ست هناك طريقة �صحيحة �أو
خاطئة للتعبير عن الحزن ،وال ب�أ�س من التعامل مع الم�صائب بطريقتك الخا�صة.
�شقيقك يريد لك �أن تكون �سعيدً ا.

اب���قَ
منفتحا عل���ى التجارب الجديدة ،وا�صنع بع�ض التغي���رات الب�سيطة التي ت�ضفي
ً
عل���ى حياتك معنى جديدً ا ،واكتب عن �أفكارك وعن هذه التجربة ،وال تقلق ب�ش�أن ما
يمكنك قوله ،بل اكتب وح�سب.

الحياة �ستتغير.

ل���ن تظل الحي���اة ك�سابق عهدها ،ولكنها يمك���ن �أن ت�صبح ثرية ومليئ���ة بالخير مرة
�أخرى ،ولتكن دائ ًما م�ؤم ًنا بهذا.
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➜

➜

➜

"لقد تكد�سنا جمي ًعا على فرا�ش �أمي في الليلة التي
علمنا فيها ب�أن عالج جواهر لم يعد مجد ًيا .وكانت
جواهر حكيمة جدًّا؛ فرغم �أنها بلغت العا�شرة من
عمرها وح�سب ،كانت تحاول طم�أنتنا وتخبرنا ب�أن
الأمور �ست�سير على ما يرام .وكلماتها هذه جعلت رغبتنا
في البكاء تزداد ،ولكن �شي ًئا ما بداخلنا كان ي�أمرنا ب�أن
نكون نتحلى بال�شجاعة من �أجل جواهر .والآن ،ننظر
�إلى �صورها ونتحدث عنها .وما زلت ال �أعلم كيف �ستبدو
الحياة بدون �أختي ال�صغيرة� .إنني فقط �أحاول �أن
�أتعاي�ش مع الأمر كل يوم على حدة" .ـ جنى 19 ،عا ًما

➜
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رحلة الألف ميل البد �أن تبد�أ بخطوة.
ــ الو ت�سو
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الف�صل الثاني ع�شر
الطريق �إىل امل�ستقبل
الأمور تتحقق �أحيانًا كما ت�أمل.
ت�شاركنا «ابت�سام « ق�صتها قائلة:
➜

«ظل �أخي في حالة هد�أة لمدة عامين حتى الآن .وكانت الأمور غاية في ال�سوء
في البداية .وبعد فترة ،بد�أت الأمور ت�ستقر وتعود �إلى ما كانت عليه �ساب ًقا.
أعتقد �أن ال�سرطان الذي �أ�صاب ‘�سعود’ قد جمع �شملنا جمي ًعا .وتح�سنت
و� ➜
الآن عالقاتي معه ،ومع �أختي ،ومع �أخي الأكبر .و�أ�صبحت �أكثر قر ًبا من �أمي
و�أبي➜،و�أعتقد �أننا كبرنا كثي ًرا خالل مر�ض ‘�سعود’»– .ابت�سام 15 ،عا ًما
وال ➜
تتحقق الأمور كما ت�أمل يف �أحيان �أخرى.

وهذا ما قاله «�سامي»:

«�إن م�شاهدتي لأخي ال�صغير وهو يلعب ب�سياراته ذات �صباح جعلني حزي ًنا
جدًّا .وقد كان يحب هذه الأ�شياء .ونظر � َّإلي وقال لي �إنه �إذا مات فب�إمكاني
�أخذ كل �سياراته ،ثم ا�ستمر في اللعب ،و�شعرت بغ�صة في حلقي .وقد كان
فتى �صغي ًرا رائ ًعا»�- .سامي 14 ،عا ًما
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ق���د ي�صعب عليك التزام اله���دوء حينما ال تعلم ما يخبئه لك الم�ستقبل .وربما تفكر
فتقول»:ه���ل �سيعي����ش �أخي �أو �أخت���ي؟ وهل �سيعاوده ال�سرطان؟ وه���ل �ستكون حياتنا
ك�سابق عهدها؟ وهل �س�أمرح من جديد؟ وهل �س�أ�ستمتع ب�صحبة �أ�صدقائي ثانية؟».
بم���ا �أنه لي�س با�ستطاعة �أحد معرف���ة الم�ستقبل ،ف�إن هناك �أمو ًرا يمكنك القيام بها
لتي�سير حياتك:
➜ ا�س ��تمروا ف ��ي التحدث واالجتماع كعائلة.قد تج���د �أن ال�سرطان زادكم
قر ًبا وزاد من محبة كل منكم للآخر.
➜

➜

➜

➜
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ا�ستك�شف حاجاتك الخا�صة .ال تدع الآخرين يخبرونك بما ينبغي عليك
�أن ت�شع���ر به ،بل دع نف�سك تتغلب على الأمر ب�أ�سلوبك الخا�ص وطريقتك
الخا�صة.
تذكر �أنك تكبر ك�شخ�ص .يقول عديد من المراهقين �إن وجود �أخ �أو �أخت
م�صابة بال�سرطان لديهم جعلهم �أكثر تعاط ًفا وقوة ،وتحم ًال للم�سئولية.
تذك ��ر دائ ًما �أنك ل�س ��ت وحيدًا .قد ت�شع���ر الآن بوحدة �أكبر من ذي قبل،
ولكنك ل�ست وحيدً ا .و�أفراد العائلة ،والأ�صدقاء ،والجيران ،والجماعات
الداعم���ة ،والم�ست�ش���ارون متواف���رون لم�ساعدت���ك ،والإن�ص���ات �إلي���ك،
و�إ�سدائك ن�صائح جيدة .لذا ،فلتقبل م�ساعداتهم؛ ف�أنت ت�ستحقها.
قدر قيمة كل يوم يمر عليك .يقول العديد من المراهقين ممن لهم �أخ
�أو �أخ���ت م�صابة بال�سرطان �إنهم تعلموا ر�ؤية العالم بمزيد من الو�ضوح.
وف���ي الوق���ت المنا�سب� ،سوف تق���در قيمة الأ�شياء الت���ي ربما كنت تغفل
عنها في الما�ضي.

ولربم���ا الحظت �أن الأ�شياء ال�صغيرة تبدو �أكثر �أهمي���ة بالن�سبة لك في هذه الأيام.
ولتوفر بع�ض الوقت لكتابة هذه الأفكار ،حتى و�إن بدت �صغيرة:

➜

➜

➜

➜

وم���ن �سوء الح���ظ �أنه ال يمك���ن لأي كتي���ب �أو �أي �شخ�ص �أن يخبرك كي���ف �ستتطور
الأم���ور .وال�سرط���ان مر�ض خبي���ث ،وقد ال تع���ود حياتك ك�سابق عهده���ا .ولكن في
النهاي���ة� ،سوف تجت���از المحنة ،لماذا؟ لأنك قوي ،ولديك قدرات حتى و�إن لم ت�شعر
بهذا دائ ًما.
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من الرائع �أنك ترغب يف تعلم املزيد!

تذك���ر دائ ًم���ا �أن���ه يج���ري تح�سي���ن عالج���ات
ال�سرط���ان طوال الوقت .وت�أكد م���ن �أن ما تقر�أه
�أو تراه من معرف���ة يعد حدي ًثا ودقي ًقا .ولتتحدث
�إلى والديك �أو �إل���ى غيرهما من البالغين الذين
تث���ق بهم عما وجدته ،و�شارك معهم المقاالت �أو
الكت���ب التي وجدته���ا ،واطرح عليهم �أي���ة �أ�سئلة
لديك.
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الف�صل الثالث ع�شر
تعلم املزيد بنف�سك
في المدر�سة �أو المكتبات العامة

اطلب➜من �أمين المكتبة م�ساعدتك في العثور على المعلومات �أو الدعم الذي تبحث
عنه في الكتب� ،أو المجالت� ،أو �أ�شرطة الفيديو� ،أو الإنترنت.
في الإنترنت
➜
ا�ستخدم محرك البحث واكتب كلمات عامة مثل «ال�شقيق» و «ال�سرطان» م ًعا لتبد أ�
بحث���ك .وتذكر دائ ًما �أن ف���ي الإنترنت الكثير من المعلومات المفي���دة ،وفيه � ً
أي�ضا
الكثي➜���ر من المعلومات الخاطئة والوعود المكذوبة ،لذا قد ترغب في مراجعتها مع
والديك �أو �أحد البالغين الذين تثق بهم.

في الم�ست�شفى �أو العيادة التي يتلقى فيها �شقيقك عالجه
➜

زر مكت���ب تثقي���ف المري�ض في الم�ست�شف���ى الذي يتلقى فيه �شقيق���ك عالجه� ،إذا
كان في���ه مثل هذه المكاتب� .أو �سل �إن كان با�ستطاعتك الذهاب مع �شقيقك خالل
زيارته للطبيب لتتعلم المزيد.
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طلب امل�ساعدة من خالل الهاتف �أو عرب الإنرتنت

ها هي بع�ض الأماكن التي يمكنك االت�صال بها لطلب الم�ساعدة ،ويمكنك االت�صال
بها �أو زيارة مواقعها على الإنترنت للح�صول على مزيد من المعلومات.
المعهد القومي لل�سرطان )(NCI

خدمة اال�ستعالم عن مر�ض ال�سرطان )(CIS
)6237-422-800-1( CANCER4-800-1
gov.cancer.www

وتق���دم خدمة اال�ستعالم عن مر�ض ال�سرطان معلومات دقيقة حديثة عن ال�سرطان
ل���ك ولعائلتك .ولتت�صل بها للتحدث �إلى �أحد م�سئولي اال�ستعالم ،الذين بمقدورهم
الإجابة عن الأ�سئلة التي لديك �أو لدى �أحد �أفراد عائلتك .ويمكن لخدمة اال�ستعالم
ع���ن مر����ض ال�سرطان م�ساعدت���ك في االت�ص���ال ب�إح���دى المنظم���ات الداعمة في
منطقت���ك ،وهي تق���دم العديد من المواد باللغتي���ن الإنجليزي���ة والأ�سبانية .ويمكن
لل�صم االت�صال من خالل خدمة  TTYعلى رقم.1-800-332-8615 :
الجمعية ال�سعودية لل�سرطان )Saudi Cancer Society (SCS

جمعية �سند ل�سرطان الأطفال

تق���دم منظمة  Cancer Careمعلوم���ات ودع ًما مجان ًّيا باالت�ص���ال بهم عبر الهاتف
�أو الإنترن���ت لأي �شخ�ص م�صاب بال�سرطان .ولتقم بزي���ارة جماعتها الداعمة عبر
الإنترنت الخا�صة بالمراهقين الذين لديهم �أخ �أو �أخت م�صابة بال�سرطان.
منظمةCandlelighters Childhood Cancer Foundation
)CCCF -366-800-1 (2223-366-800-1
www.candlelighters.org

تق���دم هذه المنظمة الدعم ،والتثقي���ف ،والحماية للأطفال والمراهقين الم�صابين
بال�سرطان ،والناجين منه ،وعائالتهم ،ومحترفي تقديم الرعاية لهم.
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منظمةGilda’s Club
)U-4-GILDA -800-1 (3248-445-800-1
www.gildasclub.org

توفر هذه المنظمة مكا ًنا للم�صابين بال�سرطان ،وعائالتهم ،و�أ�صدقائهم لالن�ضمام
�إل���ى الآخرين لإن�ش���اء دعم اجتماعي وعاطفي .وهي تق���دم جماعات داعمة ،وور�ش
عم���ل ،و�أن�شطة اجتماعي���ة للم�صابين بال�سرط���ان ،ولتت�صل بهم لتعل���م ما �إذا كان
➜
هناك مكان خا�ص بهم بالقرب منك �أم ال.
منظمةMake-A-Wish Foundation
)WISH -722-800-1 (9474-722-800-1

➜
www.wish.org

تمن���ح➜ه���ذه المنظم���ة الأمنيات للفتي���ة ذوي الح���االت ال�صحية الخطي���رة .ويمكن
لوالدي���ك� ،أو �أخي���ك �أو �أخت���ك الم�صاب���ة بال�سرط���ان� ،أو �أطبائه���م االت�صال بهذه
المنظمة لمعرفة ما �إذا كان با�ستطاعة �أخيك �أو �أختك االن�ضمام لها.
➜ !SuperSibs
منظمة
)SIBS -444-866-1 (7427-444-866-1

www.supersibs.org

تعد منظمة! SuperSibsمنظمة وطنية غير ربحية تقدم خدمات مجانية لإخوة و�أخوات
الأطف���ال المر�ضى بال�سرطان .وهي ت�ساعد الأطفال والمراهقين على ا�ستي�ضاح تجربة
“�شقيق الم�صاب بال�سرطان” من خالل تقديم االهتمام والدعم لهم.
منظمة The Wellness Community
)WELL -793-888-1 (9355-793-888-1
www.thewellnesscommunity.org

تق���دم هذه المنظم���ة الدعم ،والتثقي���ف ،والأمل للم�صابين بال�سرط���ان و�أحبائهم،
ويمكنك االت�صال بها لتتعرف على ما �إذا كان لها فرع بالقرب منك.
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تذييل
الجدول �أ :فحو�صات المراقبة

2969

الفح�ص

الغر�ض

�أخذ العينة

ت�ستخدم الكت�شاف ما �إذا كان الورم �أو الكتلة المعتلة �سرطا ًنا .وو�صفه ب�أنه حميد تعني �أنه لي�س
�سرطا ًنا� ،أما و�صفه ب�أنه خبيث فتعني �أنه �سرطان .نه

فح�ص الدم

فح�ص الدم لمعرفة ما �إذا كان توازن الخاليا والمواد الكيميائية فيه عاد ًّيا �أم ال.

�سحب نخاع العظام

جمع عينات �صغيرة من الخاليا الموجودة داخل العظام لفح�صها بالمجهر.

الت�صوير المقطعي
بالحا�سوب� ،أو الت�صوير
المقطعي المحوري
المحو�سب

ا�ستخدام الأ�شعة ال�سينية وحا�سوب لتكوين �صور ثالثية الأبعاد لمناطق داخل الج�سم.

الت�صوير بالرنين
المغناطي�سي

ا�ستخدام موجات الراديو والموجات المغناطي�سية في تكوين �صور للأع�ضاء والأن�سجة
الداخلية من الج�سم.

الت�صوير المقطعي
بالإ�صدار البوزيتروني

ا�ستخدام �صور مكونة من خالل الحا�سوب لمناطق داخلية من الج�سم للعثور على الخاليا
ال�سرطانية.

البزل القطني (البزل
ال�سي�سائي)

جمع عينة من ال�سائل الموجود في العمود الفقري لفح�صه بالمجهر.

الموجات فوق ال�صوتية

ا�ستخدام موجات �صوتية عالية التردد لتكوين �صور للأع�ضاء والأن�سجة الداخلية من الج�سم.

الأ�شعة ال�سينية

التقاط �صور لمناطق داخلية من الج�سم با�ستخدام موجات عالية الطاقة.

الطريقة (ما يحدث)
لي�س

يقوم فيها الطبيب با�ستئ�صال عينة من ن�سيج المري�ض با�ستخدام �إحدى طريقتين� :إما با�ستخدام �إبرة
➜�أخذ العينة الإبري) �أو ب�صنع جرح �صغير (�أخذ العينة الجراحي).
طويلة (
تقوم الممر�ضة �أو التقنية بغر�س �إبرة في الوريد ،في الذراع عادة ،ثم تقوم ب�سحب بع�ض الدم.
ت�ستخدم �إبرة ال�ستئ�صال عينة �صغيرة من �أن�سجة العظام (عظام الفخذ عادة).
➜
ي�ستلقي المري�ض على طاولة تتحرك داخل قناة كبيرة في الحين الذي يتم فيه التقاط �سل�سلة من �صور
الأ�شعة ال�سينية.
➜

ي�ستلقي المري�ض على طاولة تتحرك داخل قناة كبيرة في الحين الذي يقوم فيه جهاز الت�صوير بالرنين
المغناطي�سي بم�سح الج�سم لعدة دقائق.
➜
يتلقى المري�ض حقنة ثم يقوم �أحد الأجهزة بالتقاط �صور حا�سوبية لمناطق داخلية من الج�سم.

ت�ستخدم �إبرة لأخذ بع�ض من ال�سائل الموجود في العمود الفقري في �أ�سفل الظهر.

سم.

يقوم التقني بتحريك جهاز �صغير محمول فوق �إحدى المناطق من ج�سم المري�ض ،فتظهر �صورة على
�شا�شة الحا�سوب.
يو�ضع المري�ض �أمام جهاز الأ�شعة ال�سينية �أو ي�ستلقي على طاولة.
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الجدول ب� :أع�ضاء فريق الرعاية ال�صحية لمر�ضى ال�سرطان
ع�ضو الفريق
�أخ�صائي حياة الأطفال

دوره
�شخ�ص متمر�س يتعاون مع الأطفال وعائالتهم لجعل تجربة البقاء
بالم�ست�شفى وتلقي العالج �أقل �إثارة للمخاوف.

الممر�ضة

�أخ�صائية �صحية متدربة على رعاية المر�ضى والعاجزين.

�أخ�صائي تغذية عالجية �أخ�صائي �صحي حا�صل على تدريب خا�ص في ا�ستخدام �أنظمة
التغذيةوبا�ستطاعته الم�ساعدة في اتخاذ خيارات الحمية.
�أخ�صائي عالج الأورام طبيب متخ�ص�ص في عالج مر�ضى ال�سرطان ،وبع�ض ه�ؤالء الأطباء متخ�ص�صون
في �أنواع معينة من ال�سرطان �أو ا�ستخدام �أنواع معينة من عالجاته.
مثقف المري�ض

يقوم بتثقيف المر�ضى وعائالتهم عن المر�ض.

ال�صيدلي
�أخ�صائي العالج
الطبيعي
الطبيب النف�سي

يقوم ب�صرف الأدوية للمر�ضى.
يعلم المري�ض بع�ض التمرينات والأن�شطة البدنية التي ت�ساعده في تقوية
ع�ضالته وتحريكها.
طبيب يعالج م�شكالت ال�صحة العقلية مثل االكتئاب بالأدوية والحديث
�إلى المر�ضى.
يتحدث �إلى المر�ضى وعائالتهم عن ال�شئون العاطفية وال�شخ�صية،
وي�ساعدهم في اتخاذ القرارات ،ولكنه ال يكتب لهم و�صفات دوائية.

�أخ�صائي الأ�شعة

طبيب يقوم بفح�ص �صور الأ�شعة ال�سينية وغيرها من ال�صور التي
تلتقط للج�سم.
يعالج ال�صحة الدينية والعاطفية للمر�ضى وعائالتهم ،ويمكن �أن
يكون هذا ال�شخ�ص �أحد الواعظين� ،أو �إمام الم�سجد � ،أو قائد �إحدى
الجماعات ال�شبابية.
يتحدث �إلى المر�ضى وعائالتهم عن الحاجات العاطفية والبدنية،
وي�ساعدهم في العثور على خدمات الدعم.
طبيب يقوم با�ستئ�صال جزء من الج�سد �أو �إ�صالحه من خالل �إجراء
عملية جراحية للمري�ض.

عالم نف�س

المر�شد الديني
الأخ�صائي االجتماعي
الجراح
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قامو�س امل�صطلحات
ما تعنيه امل�صطلحات
يمكن لهذه القائمة �أن ت�ساعدك على تعلم بع�ض الكلمات التي قد ي�ستخدمها والداك
�أو الأطب���اء والممر�ض���ون .وال َ
تخ�ش م���ن �س�ؤالهم عندما ال تفهم م���ا يتحدثون عنه،
فه�ؤالء النا�س متوافرون لم�ساعدتك �أنت � ً
أي�ضا.
➜

حمي ��د ):(Benignغير �سرطان���ي .والأورام الحميدة ال تنت�شر في الأن�سجة المحيطة
بها �أو ت�صل �إلى �أالأع�ضاء الأخرى من الج�سم.
➜ البيولوجي ):(Biological Therapyع�ل�اج ي�ستخدم لتن�شيط قدرة الجهاز
الع�ل�اج
المناع���ي �أو تجديد ن�شاطه لمحاربة ال�سرطان ،والع���دوى ،والأمرا�ض الأخرى .وهو
ي�ستخدم � ً
أي�ضا لتقليل الآثار الجانبية التي ت�سببها بع�ض عالجات ال�سرطان .وي�سمى
➜
� ً
أي�ض���ا بالمعالجة المناعي���ة�،أو المعالجة الحيوية�،أو المعالج���ة ب ُم َعدِّ الت اال�ستجابة
البيولوجية ). (BRM
نخ ��اع➜العظ ��ام): (Bone Marrowن�سي���ج رقي���ق �شبيه بالإ�سفنج يوج���د في منت�صف
غالبية العظام ،ويقوم ب�إنتاج خاليا الدم البي�ضاء ،والحمراء ،وال�صفائح الدموية.
ال�س ��رطان ):(Cancerم�صطلح تو�صف به الأمرا�ض التي تنق�سم فيها الخاليا المعتلة
ب�ل�ا تحك���م .ويمكن للخاليا ال�سرطاني���ة �أن تهاجم الأن�سجة القريب���ة ،و�أن تنت�شر في
مجرى الدم والجهاز الليمفي وتنتقل من خاللهما �إلى الأجزاء الأخرى من الج�سم.
وهذه هي الأنواع الأ�سا�سية لل�سرطان:
•�سرطان الجلد ) ،(Carcinomaويبد�أ في الجلد �أو الأن�سجة التي تبطن الأع�ضاء
الداخلية �أو تغلفها.
•مر�ض ابي�ضا�ض الدم ) ،(Leukemiaويبد�أ في الأن�سجة المكونة للدم مثل نخاع
العظ���ام ،وتتكون فيه �أع���داد كبيرة من خاليا الدم المعتل���ة وتدخل في مجرى
الدم.
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•�س ��رطان الليمفوم �اا ) (Lymphomaو المايلوما المتع���ددة
)maيبد�آن في خاليا الجهاز المناعي.
•ال�س ��اركومة ) ،(Sarcomaوتب���د�أ ف���ي العظ���ام� ،أو الغ�ض���روف� ،أو الده���ون� ،أو
الع�ضالت� ،أو الأوعية الدموية� ،أو في الأن�سجة ال�ضامة �أو الداعمة الأخرى.
الخلية ) :(Cellهي الوحدة المفردة التي تكون �أن�سجة الج�سم .وكل الكائنات الحية
تتركب من خلية واحدة �أو �أكثر.
الع�ل�اج الكيميائ ��ي ) :(Chemotherapyطريقة للعالج بالعقاقي���ر التي تق�ضي على
الخالي���ا ال�سرطاني���ة .وغال ًب���ا ما يعطى الع�ل�اج الكيميائي من خ�ل�ال الوريد (عبر
الأوعية الدموية) ،وتعطى بع�ض العقاقير عن طريق الفم.
التجربة ال�سريرية ) :(Clinical Trialنوع من الدرا�سات البحثية تختبر مدى نجاح
الأ�ساليب الطبية الجديدة مع المر�ضى .وتختبر هذه الدرا�سات الطرق الجديدة في
التنظير ال�شعاعي�،أو الوقاية�،أوالت�شخي�ص�،أوعالجالأمرا�ض.
االكتئ ��اب ) :(Depressionحالة عقلي���ة تتميز ب�شعور دائم بالحزن ،والي�أ�س ،وفقدان
الطاق���ة ،و�صعوبة التعامل م���ع الحياة اليومي���ة العادية .وت�شم���ل الأعرا�ض الأخرى
لالكتئ���اب وجود �شع���ور بالتفاهة والعجز ،وفق���دان المتعة بالأن�شط���ة ،وتغيرات في
ع���ادات تن���اول الطعام �أو الن���وم ،والتفكير في الموت �أو االنتح���ار .ويمكن لالكتئاب
الت�أثير على �أي �أحد ،ويمكن معالجته بنجاح.
الت�شخي�ص ) :(Diagnosisالتعرف على المر�ض من خالل عالماته و�أعرا�ضه.
المتب ��رع )� :(Donorشخ�ص خالياه الجذعي���ة مطابقة لخاليا المري�ض بال�سرطان.
ولي����س الجميع مطابقي���ن .ومن الراجح �أن يكون �أخ المر�ض �أو �أخته �أكثر مطابقة له
من �أي �شخ�ص من غير الأقارب.
الهرم ��ون )�:(Hormoneأح���د المركب���ات الكيميائي���ة التي تفرزها غ���دد الج�سم .و
الهرمونات تنت�شر في مجرى الدم،وتتحكم في ت�صرفات خاليا �أو �أع�ضاء معينة.
�(Multiple Myelo
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العالج الهرموني ) :(Hormone Therapyعالج ي�ستخدم الهرمونات لعرقلة �أو منع
نمو �سرطانات معينة مثل �سرطان البرو�ستاتا �أو �سرطان الثدي.
الجه ��از المناع ��ي ):(Immune Systemالأع�ض���اء والخاليا الت���ي تدافع عن الج�سم
�ضد الإ�صابة بالعدوى والأمرا�ض الأخرى.
➜

وريدي ):(Intravenousالحقن في الأوعية الدموية.
مر�ض ابي�ضا�ض الدم ):(Leukemiaهو عبارة عن �سرطان ي�صيب الأن�سجة المكونة
لخاليا الدم مثل نخاع العظام،و يت�سبب في �إنتاج عدد كبير من خاليا الدم ودخولها
➜
مجرى الدم.
في
خبي ��ث➜)�:(Malignantسرطاني،ويمك���ن لخالي���ا الأورام الخبيث���ة مهاجمة الأن�سجة
القريبة وتدميرها واالنت�شار في الأجزاء الأخرى من الج�سم.
نم ��و ثان ��وي ):(Metastasisانت�شار ال�سرطان من مو�ضع �إلى مو�ضع �آخر في الج�سم.
➜الورم المكون من الخاليا المنت�شرة بالورم الثانوي �أو النقيلي.
وي�سمى
البروتوكول ) :(Protocolخطة لعالج ال�سرطان.
الع�ل�اج الإ�ش ��عاعي ):(Radiation Therapyه���و ا�ستخ���دام �إ�شع���اع ذي طاقة عالية
للق�ض���اء عل���ى الخاليا ال�سرطاني���ة وتقلي�ص الورم .وي�صدر الإ�شع���اع الخارجي من
جهاز خارج الج�سم� ،أما الإ�شعاع الداخلي في�صدر من مادة م�شعة تثبت في الج�سم
بالقرب من الخاليا ال�سرطانية.
االنتكا�س ��ة ):(Recurrenceع���ودة ال�سرط���ان بعد فترة من الزم���ن عندما يبدو ك�أنه
انته���ى .وقد يعود ال�سرطان �إلى المو�ضع ذاته كالورم الأ�صلي �أو �إلى مو�ضع �آخر من
الج�سم .وهي ت�سمى � ً
أي�ضا بانتكا�سة ال�سرطان.
رج ��وع المر� ��ض): (Relapseعودة عالمات ال�سرطان و�أعرا�ضه بعد فترة من تح�سن
ال�صحة.
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الهد�أة ) :(Remissionخالل فترة الهد�أة ،تزول عالمات و�أعرا�ض ال�سرطان �أو تقل.
وف���ي اله���د�أة الجزئية ،تختفي بع�ض عالم���ات ال�سرطان و�أعرا�ض���ه� .أما في الهد�أة
التام���ة ،فتختف���ي كل عالم���ات ال�سرط���ان و�أعرا�ضه ،رغ���م �أن ال�سرط���ان قد يكون
موجودًا في الج�سم.
ال�شقيق ) :(Siblingكلمة �أخرى تطلق على الأخ �أو الأخت.
الآث ��ار الجانبي ��ة ):(Side Effectsم�ش���كالت �صحي���ة تنتج عندما ي�ؤث���ر العالج على
الأن�سج���ة والأع�ض���اء ال�سليمة .وم���ن �أكثر الآث���ار الجانبية لعالج مر����ض ال�سرطان
�شيوعا ال�شعور بالتعب ،والألم ،والغثيان ،والتقي�ؤ ،وتناق�ص عدد خاليا الدم،و�سقوط
ً
ال�شعر،والتهابات في الفم.
الخالي ��ا الجذعي ��ة ):(Stem Cellsهي الخاليا التي تنتج عنه���ا الأنواع الأخرى من
الخاليا ،وتنتج خاليا الدم عن الخاليا الجذعية المكونة للدم.
عملية زراعة الخاليا الجذعية ):(Stem Cell Transplantationا�ستخدام الخاليا
الجذعي���ة الم�أخوذة من نخاع العظام �أو مجرى الدم وا�ستبدال الخاليا التي �أتلفتها
الجرع���ات العالي���ة من الع�ل�اج الكيميائ���ي� ،أو الإ�شعاعي� ،أو كليهم���ا م ًعا .والخاليا
الجذعية المزروعة قد ت�ؤخذ من المري�ض نف�سه �أو من متبرعين .وفي حاالت كثيرة،
يك���ون المتب���رع �أحد �أفراد عائل���ة المري�ض .ويتلقى المري����ض الخاليا الجذعية من
خالل �أنبوب وريدي.
الجماع ��ة الداعم ��ة ) :(Support groupجماعة م���ن الأ�شخا�ص تجمع بينهم اهتمامات
م�شتركة وي�ساعد كل منهم الآخر من خالل م�شاركة تجاربهم ،ومعارفهم ،ومعلوماتهم.
الجراحة ) :(Surgeryعملية جراحية تجرى ال�ستئ�صال جزء من الج�سم �أو �إ�صالحه.
الن�سيج ): (Tissueهو عبارة عن مجموعة �أو طبقة من الخاليا التي تعمل م ًعا لت�أدية
وظيفة معينة.
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نق ��ل ال ��دم ) :(Transfusionنقل خاليا دم معين���ة �أو دم كامل �إلى مجرى الدم .وقد
يت���م التبرع بالدم من قبل �شخ����ص �آخر� ،أو ي�ؤخذ من المري�ض نف�سه �ساب ًقا ويحفظ
�إلى �أن تكون هناك حاجة �إليه.
الزراع ��ة ) :(Transplantا�ستب���دال ن�سيج من ج�سم المري����ض نف�سه �أو �شخ�ص �آخر
➜
بالن�سيج المعتل.
ال ��ورم ):(Tumorكتلة م���ن الن�سيج تت�شكل عندما تنق�سم الخالي���ا بمقدار �أكبر مما
ينبغ���ي �أو عندم���ا ال تم���وت في الحين ال���ذي ينبغي لها فيه ذلك .وق���د تكون الأورام
حميدة➜(غير �سرطانية) �أو خبيثة (�سرطانية).
الأ�ش ��عة ال�س ��ينية ):(X-raysنوع من الإ�شعاع ذي الطاق���ة العالية .وت�ستخدم الأ�شعة
ال�سيني➜���ة بجرعات منخف�ضة في ت�شخي�ص الأمرا�ض من خالل تكوين �صور للأجزاء
الداخلية من الج�سم ،وت�ستخدم بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.
قائم���ة ب�أية م�صطلحات ال تزال غير وا�ضحة بالن�سبة لك ،و�أطرح �أ�سئلتك على
دون
➜
والديك� ،أو الأطباء� ,أو الممر�ضات� ،أو غيرهم من البالغين.
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�شكر وعرفان

نود تقدي���م ال�شكر �إلى العديد من المراهقين ،والعلماء ،و�أخ�صائيي ال�صحة الذين
�ساعدوا في تطوير هذا الكتيب ومراجعته.

لكي تعرف الطريق الذي �أمامك،
�سل العائدين منه.
-مثل �صيني
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