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اكتئاب الشتاء
ظالم يؤثر في مزاج سكان دول الشمال األوروبي

ناصر السهلي

ــي  غـــــــــيـــــــــوم ســــــــــــــــــــــوداء تـــــــــلـــــــــوح فــ
ويناير/  األول  كــانــون  ديسمبر/ 
كـــانـــون الــثــانــي فـــي دول الــشــمــال 
األوروبـــــــــــــــي. الـــعـــتـــمـــة الـــصـــبـــاحـــيـــة تـــــازم 
في  يتثاقلون  أطــفــال  إسكندينافيا.  نـــاس 
إلى  للذهاب  يستعجلونهم  وأهــل  الحركة، 
املدرسة والروضات، قبل االلتحاق بالعمل. 
فــالــصــغــار كــالــكــبــار فــي الــســويــد يعيشون 
ــام بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــعـ ــ ــاب الـــشـــمـــس هــــــذا الـ ــيــ غــ

مسبوق منذ عام 1933.
األمـــــر عــيــنــه فـــي بـــاقـــي دول الــــجــــوار. ففي 
ــــارك، الـــتـــقـــى كـــــورونـــــا، بــمــتــغــّيــرات  ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
اجتماعية، كقلة لقاءات األجــداد باألحفاد. 
الثامنة  تبقى عتمة الصباح حتى ما بعد 
خــــال شــهــر املـــيـــاد. غـــيـــوٌم داكـــنـــة تحجب 
ــة فــصــل  ــدايــ ــن شـــعـــور بــ الـــشـــمـــس، تـــزيـــد مــ
تقريبًا،  الظهر  بعد  الثانية  عند  االكتئاب. 
 املساء مبكرًا. عزاء 

ّ
ما تتجه شمااًل، يحل

ّ
كل

ــــوار وعـــدم انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي،  األنـ
ة الــــشــــمــــوع،  ــار ظـــــاهـــــرة إضــــــــــاء ــشــ ــتــ مـــــع انــ
إلشـــاعـــة بــعــض أجـــــواء الـــــدفء والــتــخــلــص 
 مـــن جــّو 

ً
ــف قــلــيــا

ّ
مـــن االكـــتـــئـــاب، قـــد تــخــف

نـــهـــارّي »ركـــامـــّي« أســــود الــغــيــوم. صحيٌح 
 إسكندينافيا اعتادت على ندرة إشراق 

ّ
أن

 شــيــئــًا مختلفًا بـــات ُيــلــَمــس 
ّ
الــشــمــس، لــكــن

الــســنــوات األخــيــرة. بعض السياسيني  فــي 
وعـــلـــمـــاء األرصــــــــاد يــحــيــلــون تــــمــــّدد ظــلــمــة 
الــشــمــال بــاتــجــاه مـــدن شــمــالــي الــدنــمــارك، 
الشتاء«  »اكــتــئــاب  مناخية.   متغّيرات  إلــى 
مصطلٌح نفسّي في مجموعة دول الشمال، 
من أيسلندا شمااًل إلى فنلندا. تزايدت هذا 
الــعــام ليعاني منها املــايــني. هــذا مــا تفيد 
به دراسات متخصصة بالصحة الشعبية. 
الشتاء  باكتئاب  املصابني  نسبة  فتتراوح 
بــمــا بـــني 10 و20 فـــي املـــائـــة مـــن الــســكــان، 

بحسب أحدث تقارير عن الظاهرة.
فــي ســنــوات سابقة، ولــلــهــروب مــن أعــراض 
االكـــتـــئـــاب، كــــان اإلســكــنــديــنــافــيــون يــفــّرون 
واملــغــرب،  وجــزرهــا،  إسبانيا  نحو  جنوبًا، 
ــيـــا ومــــصــــر، فــــي رحــــــات »تـــشـــارتـــر«  وتـــركـ
سياحية زهــيــدة الــثــمــن، ألســبــوع أو أكــثــر. 
، وتزيد توتراته 

ً
 هذا العام يعتبر ثقيا

ّ
لكن

أمامهم خيار  أغلقت  التي  كورونا  جائحة 
»سياحة الشمس«. بعض العواصم يفرض 
الــيــوم حـــّدًا أقــصــى اللــتــقــاء الــنــاس بـــ 6 إلى 
 يعيشون عزلة 

ّ
10 أشــخــاص. وكــبــار الــســن

مضاعفة من دون إمكانية الخروج أو لقاء 
انتقلوا  الذين  هــؤالء  خصوصًا  عائاتهم، 

للعيش في مراكز إيواء كبار السن.
ـــســـجـــل دوائـــــــــر الــصــحــة 

ُ
ــــي الـــــدنـــــمـــــارك، ت فـ

الشعبية في آخر تقرير لها بداية ديسمبر/ 
املائة   نحو 12 في 

ّ
أن املاضي  األول  كانون 

مــن 5.5 مايني مــواطــن فــي الــبــاد يعانون 
ــاء«. لــكــن،  ــتـ عـــــادة مـــن »اكـــتـــئـــاب فــصــل الـــشـ
الرسمية  التقارير  األيـــام، بحسب  فــي هــذه 
نــفــســهــا، تــرتــفــع نــســبــة مــن يــعــيــشــون حالة 
مـــزاجـــيـــة ســـيـــئـــة. فـــنـــحـــو 2 فــــي املــــائــــة مــن 

»اكتئاب  السكان يتناولون أدوية مضادة لـ
ــة  ــــني األعــــــــــراض املــــازمــ ــاء«. ومــــــن بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الـ
ــقــــدان الـــطـــاقـــة، والــشــعــور  لـــهـــذه الـــحـــالـــة »فــ
ــاق الـــجـــســـدي، بــاإلضــافــة  ــ ــ بــالــتــعــب، واإلرهـ
ــنـــوم أكــثــر،  ــى الـ ــى الـــشـــعـــور بــالــحــاجــة إلــ إلــ
وهــبــوط فــي املــعــنــويــات وعــــدم الــرغــبــة في 
ــداًل من  ــ لـــقـــاء اآلخـــريـــن وتــفــضــيــل الــعــزلــة بـ
ذلك، وزيادة الشهية، خصوصًا على املواد 
املفرط  والــتــنــاول  بالكربوهيدرات؛  الغنية 
لــلــشــوكــوالتــه، وحـــلـــويـــات أخـــــرى، والــخــبــز 
كاملعكرونة  الــدقــيــق،  ومــنــتــجــات  األبـــيـــض، 

وغيرها، وماحظة زيادة في الوزن.
ــــي األوضـــــــــاع  ــلــــك األعــــــــــــراض املــــــازمــــــة فــ تــ
الــدول، يفاقمها وقوع  االعتيادية في هــذه 
ــال، فـــــي دائــــــــــرة فــــرض  ــ ــمـ ــ ــــشـ مـــجـــتـــمـــعـــات الـ
ــاعــــي، وعــــــــودة ســيــاســة  ــمــ ــتــ ــد االجــ ــاعـ ــبـ ــتـ الـ
اإلغــاق إلى املقاهي واملطاعم، التي تشّكل 
األعـــيـــاد. وحتى  بــأنــوار  لاستمتاع  مـــاذًا 
هروب بعض املكتئبني إلى التسوق لم يعد 
سقوف  تحت  لهم  مــازمــة  الكمامة  ممكنًا. 
ــّدًا أقــصــى  مـــراكـــز الــتــســوق الــتــي تــفــرض حــ
إلــزامــي يحصي  الــنــاس، وبتباعد  لــدخــول 
لدفعة  للسماح  والخارجني  الداخلني  عــدد 
ــتـــاجـــر. ويــتــزامــن  جـــديـــدة لـــلـــدخـــول إلــــى املـ
مـــوســـم »اكـــتـــئـــاب الـــشـــتـــاء« هــــذا الـــعـــام مع 

شرت 
َ
إذ ن طوابير فحص فيروس كورونا، 

عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
أن  »ال يجب  متحركة  عــيــادات  الدنماركية، 
تــبــعــد عــن مــكــان ســكــن املــواطــنــني أكــثــر من 
 
ً
مــا يشبه مسحًا كاما 60 دقــيــقــة« إلجـــراء 
للسكان طوال الشهر املاضي حتى نهايته.

الــســويــد، تــعــيــش ســجــال الــتــغــّيــر املــنــاخــي 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ ــمــــس مــ ــاب الــــشــ ــيــ ــغــ كـــمـــســـّبـــب لــ
ديــســمــبــر/ كــانــون األول املـــاضـــي، وهـــو ما 
لم تعشه الباد منذ نحو 90 عامًا. »دائــرة 
تقاريرها  في  تتحدث  السويدية«  الصحة 
عـــن الــصــحــة الــنــفــســيــة لــشــعــبــهــا، إذ يـــزداد 
في  مما  أكثر  هناك  أو محاوالته  االنتحار 
جـــاراتـــهـــا الــشــمــالــيــة، فــاالكــتــئــاب املــتــرافــق 
مــع أعـــراض الــخــوف أكثر انــتــشــارًا بــني فئة 
الــشــبــاب. وبــحــســب مــديــرة دائــــرة الــصــحــة، 
النفسية  »األمــــراض   

ّ
فـــإن فيغسل،  أوليفيا 

ــادة بـــني األطـــفـــال والــشــبــاب،  ــزيــ تـــواصـــل الــ
 ثــاثــة أشــخــاص مــن هــؤالء 

ّ
وواحــــد مــن كـــل

كان  أكثر مما  اكتئاٍب وخــوف  يعانون من 
 »االكـــتـــئـــاب 

ّ
أن قــبــل 10 ســــنــــوات«. وحـــتـــى 

السويدي مسؤول لدى البالغني عن نسبة 
40 فــي املــائــة مــن التغّيب عــن الــعــمــل، فيما 
 ثاث نساء يعانني في فترة 

ّ
واحــدة من كل

مــا مــن أعـــراض االكــتــئــاب، مقابل واحــد من 

 أربعة رجــال«. تثير زيــادة االكتئاب في 
ّ

كل
السويد قلق مسؤولي الصحة النفسية في 
للصحة  الوطني  »املجلس  يفيد  إذ  الباد، 
الفتيات  الرفاهية« بتضاعف عدد  ورعاية 
اللواتي تتراوح أعمارهن بني 15 عامًا و17، 
ِمّمن عولجن من االكتئاب ومتازمة القلق 
فـــي الـــطـــب الــنــفــســي املــتــخــصــص لــأطــفــال 

واملراهقني.
وبشكٍل عام، ال يخفف فصل الشتاء املظلم 
مــن أعــــراض االضـــطـــراب ومــتــازمــة الــقــلــق، 
إذ يـــخـــرج الـــنـــاس إلــــى األعـــمـــال واملـــــدارس 
فــي الــصــبــاح والــجــّو معتم ويـــعـــودون ومــا 
زال معتمًا. وتوضح املديرة الطبية لدائرة 
الــطــب الــنــفــســي فــي الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة 
 »مرض اكتئاب 

ّ
كوبنهاغن، آيدا هاغمان، أن

 حقيقي، وإن كان تشخيصه 
ٌ

الشتاء مرض
واالعتراف به ُيعتبر حديثًا منذ عام 1984، 
النهار.  لضوء  تعرضنا  ة 

ّ
بقل ق 

ّ
يتعل وهــو 

املزاج  بالضوء من حيث  يتأثرون  فالناس 
ــنـــوم واإليـــقـــاع الــيــومــي، ولــــون الــســمــاء  والـ
الداكنة.  الغيوم  تغيب خلف  التي  الــزرقــاء، 
يؤثر على الناقات العصبية السيروتونني 
واملــيــاتــونــني فــي الـــدمـــاغ«. ورغـــم نصائح 
سابقة بالتعرض لضوء »نيون« يميل إلى 
تــرى هاغمان،  اآلثــار،  الزرقة للتخفيف من 
 الــشــاشــات، ســواء 

ّ
 »اعــتــقــاد الــبــعــض أن

ّ
أن

يمكن  ــواح،  واأللـ والهواتف  الكومبيوترات 
أن يساعد لونها األزرق في تغيير املزاج أمٌر 
خاطئ. فقوة تلك اإلضاءة غير كافية مثلما 
الـــتـــي تحتاجها  الــطــبــيــعــيــة  هـــي اإلضــــــاءة 
ــاقـــات الــعــصــبــيــة  ــنـ ــة فـــي عــمــلــيــة الـ ــغــ األدمــ
هي  وقلتهما  واملياتونني،  للسيروتونني 
ــــؤدي إلــــى ظـــاهـــرة اكـــتـــئـــاب الــشــتــاء  الـــتـــي تـ
فــي الــشــمــال«. نــصــائــح دوائــــر الــصــحــة في 
الــشــمــال، بحسب هــاغــمــان، تقوم على  دول 
 انــقــشــاع لــلــغــيــوم، للتعّرض 

ّ
»اســتــغــال كـــل

ألضواء طبيعية من السماء. وُيمكن لركوب 
الـــدراجـــات الــهــوائــيــة، وتـــنـــاول الــطــعــام في 
الـــهـــواء الــطــلــق، واخــتــيــار شــخــص للمشي 
مــعــه فـــي نـــزهـــة فـــي الــطــبــيــعــة، أن يــســاعــد 
نا 

ّ
أن التقليل من األعــراض، خصوصًا  على 

ــاء كـــورونـــا  ــ ــات ال يــســمــح فــيــهــا وبـ ــ فـــي أوقــ
بممارسة ما اعتاد عليه البعض من السفر 
جنوبًا. وُيمكن بداًل من ذلك ممارسة التزلج 
على الثلوج في النرويج، بسبب أثر اللون 
األبــيــض فــي مـــزاج الــنــاس بـــداًل مــن الــركــون 

لغياب الشمس«. 
وبــاإلضــافــة إلـــى مــا تــقــّدم، ُيــنــصــح بتناول 
أثبتت  إذ  الصحي،  والطعام  »د«،  فيتامني 
 الطعام املتنوع يؤثر في مزاج 

ّ
الدراسات أن

ــان، ويـــخـــفـــض شــــعــــوره بــاالكــتــئــاب  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــذلــــك، الــــخــــروج إلـــــى الـــغـــابـــات  الـــشـــتـــوي. كــ
النباتات  إلــى  والــنــظــر  والــتــأمــل  والطبيعة 
واألشــــجــــار. وُيــمــكــن لـــعـــدم الـــقـــادريـــن على 
الطبية  باملصابيح  يستعينوا  أن  الخروج 
املــخــصــصــة، بحسب مــا أدلـــت بــه هــاغــمــان، 
ب 

ّ
قــّدمــتــهــا للتغل الــتــي  ضــمــن نــصــائــحــهــا 

على أعراض اكتئاب الشتاء، في تلك الدول 
األقرب إلى القطب الشمالي.

آثار نفسية على الصغار والكبار )ناصر السهلي(

تعاني دول الشمال األوروبي من »اكتئاب الشتاء« الذي يتزايد في السنوات األخيرة مع التغيّر المناخي وندرة إشراق الشمس، كما 
تفاقم بالترافق مع اإلجراءات االحترازية ضّد كورونا

هوامش

رشا عمران

لــم يكن رحــيــل حــاتــم عــلــي، املــخــرج واملــمــثــل والكاتب 
ــا، إذ  ــاديـ الـــســـوري، املــتــحــدر مـــن الـــجـــوالن املــحــتــل، عـ
أخرجها،  ما  مخرجا  أن  لو  كما  رحيله  طريقة  تبدو 
وأبـــدع فــي جعلها درامــيــة إلــى الــحــد األقــصــى، بحيث 
املشاهدين في  مــن  الكبير  الــعــدد  لهذا  الــحــزن  سّببت 
العالم العربي، فالحياة على ما يبدو تشبه مسلسال 
 منا سوف 

ّ
أو قصيرها، وكــل الحلقات  دراميا طويل 

يكون املشاهد وبطل النهاية في الوقت نفسه. في يوم 
الثالثاء املاضي 29 / 12 من السنة االستثنائية 2020، 
في حلقة حياته،  اللمسات  آخــر  املبدع  املخرج  وضــع 

وغاب بتلك الطريقة الدرامية. 
نزحت عائلة حاتم علي )مواليد 1962( من الجوالن 
ــو فـــي الـــرابـــعـــة أو الــخــامــســة مـــن عــمــره،  املــحــتــل، وهــ
لالجئني  الــيــرمــوك  مخيم  مــن  بالقرب  طفولته  قضى 
ــبــل فـــي مــعــهــد الــفــنــون 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي دمـــشـــق، ق

املسرحية طــالــبــا، ثــم أصــبــح الحــقــا مــدرســا فــيــه. بدأ 
تلفزيونية  أدوار  فــي  واشــتــهــر  ممثال،  الفنية  حياته 
كــثــيــرة لـــه، ســـواء فــي مــســلــســالٍت مــن إخـــراجـــه، حني 
اعتنى بموهبته في اإلخراج الحقا، أو من إخراج غيره 
التي  املسلسالت  أسماء  أذكــر هنا  لن  السوريني.  من 
أخرجها، وال تلك التي لعب فيها أدوارا، فما قيل فيه 

منذ لحظة رحيله أعاد إلى ذاكرة الجميع إنتاجه كله، 
بما فيه املجموعة القصصية التي كتبها.

اٍت 
ّ
بــدأت بالنزوح محط التي  شهدت حياة حاتم علي 

فيها،  أساسية  كانت مصر  أمكنٍة عديدة،  في   
ً
كثيرة

وللسكن  للعمل  مكانا  لتترّسخ   ،2011 قبل  مــا  منذ 
مع العائلة بعد 2011، بعد أن تم التحريض عليه من 
فناني النظام السوري وشّبيحته، وتم فصله من نقابة 
بتصريحاٍت  يوما  يــدل  لــم  أنــه  مــع  وتخوينه،  املمثلني 
عنيفٍة تجاه النظام، إال أنه رفض بشكل قاطع التشبيح 
فقد  بلده،  وأبناء  وأصدقائه  زمالئه  وتخوين  للنظام، 
كان يدرك أنهم القاعدة األولى لنجاحه. ومن القاهرة 
هــاجــر مــع عائلته إلــى كــنــدا، ليعود مـــرات عــديــدة إلى 
مــصــر بــغــايــة الــعــمــل، آخــرهــا مــنــذ أكــثــر مــن شهرين 
حــيــث كـــان يــســتــعــّد إلخــــراج عــمــل عــربــي ضــخــم عن 
الصباح في  أول  أزمــة قلبية في  سفر برلك، لتصيبه 
ن 

ّ
يتمك أن  مــن  ربما  أعنف  كانت  الفندق،  فــي  غرفته 

من االتصال بأحد أصدقائه الكثر في مصر، أو ربما 
شعر بالحرج من االتصال بأحٍد في هذا الوقت املبكر. 
ال أحد يعرف مــاذا حدث وبما كان يفكر. نحن فقط 
نقترح مونولوغات عن لحظات رحيله، ليموت وحيدا 
تــمــامــا فــي غــرفــة فــي فــنــدق، فــي بــلــٍد لــه فــيــه أصــدقــاء 
وبعيدا عن سورية  عائلته،  بعيدا جــدا عن  عــديــدون، 

التي لم تترك أحدا ممن أحّبوها سليما أو معافى. 

ــا، نــحــن  ــنـ ــيـ ــه إلـ ــوتـ ــي فــــي مـ ــتـ ــا الـ ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ أعـــــــادت هـ
السوريني، هيبة املوت وسطوته، بعد أن أصبح موت 
استخدامه  بسبب  مبتذال،  عديدة  سنوات  السوريني 
يتم   

ً
مــبــاشــرة، وسياسية الــهــواء  على  إعالمية  ــاّدة  مـ

ــة السياسة فــي الــعــالــم، وأعــاد  املــتــاجــرة بها فــي أروقـ
غرباء،  نحن  كــم  ونسيانه:  تجاهله  نــحــاول  مــا  إلينا 
يــغــادروا  لــم  الــذيــن  ــا أصبحنا غــربــاء، حتى 

ّ
أينما كــن

البلد هم غرباء فيها، إذ ما فعله حاتم علي، في معظم 
مسلسالته التي أخرجها قبل الثورة، هو رثاء للطبقة 
فشيئا،  شيئا  تتآكل  كانت  التي  الــســوريــة  الوسطى 
وكانت شبه منتهيٍة في بدايات الربيع العربي، ليصبح 

أفراُدها غرباء بعد الثورة، من خرجوا من سورية ولم 
الجديدة،  عواملهم  مــع  واالنــدمــاج  التأقلم  يستطيعوا 
ومن بقوا في سورية ونبذتهم طفيليات الحرب، مالكو 
البلد الــجــدد. هــل، يــا تــرى، كــل هــذا الــحــزن ملوته كان 
لشخصه تحديدا أو ملا يمثله، في الحياة واملوت، من 
رمزيٍة لسوريي العقدين األخيرين من تاريخ سورية؟ 
 

ّ
ربما إجابة هذا السؤال شخصية جدا، وليس من حق
ليس جريدة حائط، حتى  فالحزن  بها،  املطالبة  أحــٍد 
لــو بـــدا كــذلــك أحــيــانــا، الــحــزن أشــبــه بــدفــتــر مــذكــراٍت 
شخصيٍة نفتحه كلما يذكرنا أحد به. ولنعترف بأن 
ملــن هــم مثلنا،  بــالــعــدوى، خصوصا  الــحــزن يصيب 
نــحــن الـــعـــرب، أصــحــاب تــــراث املــــوت الــظــالــم والــحــزن 
املــديــد والــلــجــوء الــقــســري والــقــهــر الــيــومــي، أصــحــاب 
تـــراث الــهــزائــم الــدائــمــة حتى ألحــالمــنــا. ربــمــا هــذا ما 
يفّسر اإلجماع النادر على حزننا على رحيله. العرب 
بكوا فيه صانعا ماهرا للبهجة املحترمة ذات القيمة 
العالية املتمثلة في الدراما التلفزيونية التي تصل إلى 
أما  السينما.  نخبوية  عن  تعويضا  لتكون  بيت،  كل 
املاضية،  أنفسهم، حياتهم  فيه  بكوا  فقد  السوريون 
أحالمهم املفقودة، الوطن املفقود والشعب التائه الذي 
اســتــطــاع رحــيــل حــاتــم عــلــي اســتــعــادتــه ولـــو ســاعــات 
قــلــيــلــة، لــنــرى مـــن خــــالل هــــذه االســـتـــعـــادة مصيرنا 

البائس الذي نحاول تناسيه في يومياتنا.

رمزية الموت في مشهد النهاية

وأخيرًا

بكى العرب في حاتم علي 
صانعًا ماهرًا للبهجة المحترمة 

ذات القيمة العالية المتمثلة 
في الدراما التلفزيونية 
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باختصار

اكتئاب الشتاء مصطلٌح نفسّي 
في مجموعة دول الشمال، من 
أيسلندا غربًا إلى فنلندا شرقًا

■ ■ ■
باإلضافة إلى العتمة التي تطول 
مدتها خالل الشتاء، مع الغيوم 
الحاجبة للشمس، زادت جائحة 

كورونا التي أغلقت خيار 
»سياحة الشمس« من توتر من 

يعانون من االكتئاب

■ ■ ■
 انقشاع 

ّ
يجب استغالل كل

للغيوم للتعّرض ألضواء 
طبيعية، كما التنزه في الطبيعة، 

وتناول الطعام الصحي
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