إلیك یا منْ ال
یقدرْ علی النوم

یعاني عدد کبیر من الالجئین في
بعض الفترات من صعوبات في
النوم ،إذ یعاني بعضهم من تلك
المشکلة کل لیلة ،بینما یعاني
اآلخرون منها من حین إلی آخر.
وتصبح هذە المشاکل في نهایة األمر
إمّا علی شکل صعوبة في النعاس أو
علی شکل نوم متقطع أو االستیقاظ
مبکراً أو کوابیس متکرّ رة تعکر
صفو النوم.

إنَّ مشاکل النوم غالبا ما یکون لها ارتباط بالوضع الحیاتي الذي
یعیشە الشخص ،بماذا یفکر وباألحداث التي عاشها من قبل .إنَّ
األحداث المٶثرة التي مرَّ المرء فیها سابقا ً یمکن للمرء أن
یعیشها من جدید علی شکل کوابیس مرّ ة بعد مرّ ة .وفي الغالب
تٶثر الصعوبات التي یمرّ فیها أي شخص في حیاتە علی قدرتە
علی النوم .كما أن قلّة النوم ربَّما تٶدي إلی أن یشعر المرء بأنّ
أشیا ًء کثیرة تبدو ثقیلة وصعبة في وقت النهار .عندما یعاني
المرء من مشاکل النوم من الطبیعي مراجعة الطبیب لمعرفة إذا
کان لتلك المشاکل عالقة بمرض ما أو بوضعە الحیاتي .بغضّ
النظر عن سبب مشکلة النوم هنالك الکثیر من األشیاء التي
یستطیع ک ّل انسان أن یقوم بها لکي یحسِّن نومە.

نصائح لتحسین النوم
اجعل لنفسك روتینا ً یومیا ً مستقراً

هنالك الکثیر من األمور في حیاة الالجئین تٶدّي بسهولة إلی
عدم انتظام الروتین الیومي عندهم .ففي مراکز استقبال الالجئین
یطیل عدد کبیر من المقیمین السهر حتی وقت متأخر من اللیل ما
یٶدي إلی ّ
تأثر المرء بذلك بسهولة .یٶدي النقص في األعمال
واألشغال عند البعض اآلخر إلی سهولة مالزمتهم الفراش فترة
طویلة من النهار لکي یطیلوا السهر في اللیلة التالیة .حاول اذن
أن تغیّر النمط الیومي لحیاتك حتی یصبح مثل ذلك النمط الذي
کان عندك في السابق ،أي في الفترة التي کنت تستطیع فیها
النوم .یعني هذا أ ّنە علیك أن تستیقظ باکراً علی الرغم من عدم
وجود أيّ شيء تفعلە وأن تحاول الخلود إلی النوم في وقتە
الطبیعي .یحتاج جسمك إلی بعض الوقت حتی یتعوَّ د علی هذا
النظام الجدید ،لذلك ال تتو ّقع أن یتحسَّن نومك بسرعة.

ق ّم بنفس األعمال کل لیلة قبل أن تنام
إنَّ جسمك یحب العادات المنتظمة ما یٶدي شیئا ً فشیئا ً إلی تسهیل
عملیة النعاس.

استخدم جسمك بنشاط خالل النهار
إنَّ النشاطات الجسدیة هي عنصر فعَّال لتحسین أوضاع النوم .إنَّ
 ١٥دقیقة من التمارین الیومیة تساهم في أن یکون جسمك أکثر
استرخا ًء عندما ترید النوم .علیك أن تخصِّص علی األقل نصف
ساعة لإلستراحة بعد التمارین قبل النوم ،ألنك بهذا تتیح لجسمك
الوقت الکافي لیسترخي .ال تعني النشاطات الجسمانیة أکثر من أن
تقوم مثالً بالسیر في نزهة بسیطة قبل النوم .کما أنَّ ممارسة الجنس
هي وسیلة ممتازة للنوم.

تج َّنب الکافئین
الکافئین مادة موجودة في القهوة والشاي (الشاي األسود ولیس شاي
األعشاب) والشوکوالتة ومشروبات الکوال ،وهي تجعل الجسم
متوتراً ومنبَّهاً .تج َّنب أن تتناول أي شيء یحتوي علی مادة الکافئین
وخاصة عند المساء أو أثناء اللیل.
حاول أن ال تجبر نفسك علی النوم :کلّما أرهقت نفسك حتی تغفو
وأجبرته علی النوم کلّما صار النوم أکثر صعوبة.

انهض من الفراش إذا لم تتمکّن من
الخلود إلی النوم خالل نصف ساعة
اذهب إلی غرفة أخری و أجلس بهدوء أو ق ّم ببعض النشاطات
الهادئة حتی تشعر مرَّ ة أخری بأنك متعب ،وع ّد بعد ذلك إلی
الفراش وحاول أن تنام من جدید .انهض من فراشك مرَّ ة أخری إذا
لم تتمکّن من الخلود إلی النوم خالل نصف ساعة .أتبع هذە الطریقة
عدّة مرّ ات وحسب الحاجة إلی أن تقدر أن تنام في النهایة.

تخیَّل أنك في مکان آمن
ادخل في فراشك وأغمض عینیك وتخیّل أ ّنك موجود في مکان
مفضل لقلبك حیث یسود األمان والطمأنینة .قد یکون هذا المکان
مکانا ً ما في بلدتك ،في بیت األهل أو علی شاطئ تغمرە الشمس.
أینما کان ذلك المکان حاول أن تکون موجوداً هناك .تأمَّل محیطك
واستمع إلی األصوات اآلمنة واستنشق عبیر األزهار أو تحسَّس
حرارة الشمس أو أي شيء في ذلك المکان الذي اخترتە .علیك فقط
االسترخاء واالستمتاع بالمشهد – ثم تدرَّ ج في النوم شیئا ً فشیئاً.
عندما تجد أخیراً مکانا ً آمنا ً وفعاالً یساعدك علی النوم ،ستشعر فیما
بعد أ ّنك کلّما استخدمتە کوسیلة للنوم کلّما کان األمر أسهل.

الکوابیس
أنَّ الکوابیس لها ارتباط مباشر باألمور التي عاشها االنسان ،أو
بالضغوطات التي یعیشها االنسان في حیاتە الیومیة .وعد ٌد کبیر من
األشخاص یجد أنَّ حدّة الکوابیس تتقلّص إذا وجد الشخص انسانا ً یثق
بە یسرُّ لە محتوی هذە الکوابیس .وهناك شيء آخر یمکن القیام بە
وهو معالجة مضمون الکوابیس عن طریق التفکیر بها من جدید ولیس
عن طریق التو ّقف عن التفکیر بها بعد أن یکون المرء قد استیقظ
بسببها ،بل یحاول أن یجد تکملة ایجابیة لقصة ذلك الکابوس .وهناك
أیضا ً طریقة أخری وهي أن یقوم الشخص بکتابة ما حصل معە في
الکابوس وأن یجعل لە تکملة أکثر ایجابیة.

الحبوب المنوِّ مة
إذا راجعت الطبیب فیمکنك الحصول علی ارشادات بخصوص
استعمال الحبوب المنوِّ مة .وبشکل عام یمکننا القول أن استعمال
الحبوب المنوِّ مة لمعالجة مشکلة النوم یتم فقط في الحاالت الطارئة
ولفترة وجیزة .إنَّ استعمال الحبوب المنوِّ مة لفترة طویلة قد یٶدي مع
الوقت إلی زیادة عدد الحبوب للحصول علی المفعول المطلوب ،وهذا
یزید من خطر اإلدمان علیها علی مرّ الوقت .ولهذا فإنَّ استعمال
الحبوب المنوِّ مة یجب أن یتم وفقا ً لتعلیمات الطبیب وحسب نصائحە.
یقیّم الطبیب الکمیة والنوع المناسب وفقا ً لعدد من العوامل منها الوزن
والوضع الصحيّ العام واألمراض وطبیعة مشکلة النوم .هذا الوصف
الفردي لنوع الحبوب یمنع الشخص المریض من تبدیل الحبوب مع
الغیر أو تناول کمیّات منها أکثر من الکمیّة الموصوفة.

ت أيّ شيء بالنفع
إذا ل ْم یأ ِ
یجرِّ ب االنسان في بعض األحیان ک ّل الحلول والطرق من دون
التخلص من مشکلة النوم .وکبدیل لح ّل تلك المشکلة هو أن یقوم
المرء بالتحدّث إلی طبیبە الذي یحوِّ لە إلی طبیب أخصائي لیقوم
دقیق لمشکلة النوم .أمَّا بالنسبة
تمحیص
هذا األخیر بإجراء
ٍ
ٍ
لالجئین فقد یکون عزاء لهم أن یفکروا بأنَّ مشکلة النوم في
أغلب األحیان لها عالقة بوضعهم المعیشي وأنَّ التغییر في
وضعهم المعیشي قد یٶدي إلی تغییر في نمط النوم عندهم.

یتعرَّ ض األطفال إلی مشاکل في
النوم أیضا
مشکلة النوم عند األطفال ترتبط مباشرة بأوضاعهم الحیاتیة ککلّ.
کما قد تکون مشکلة النوم عندهم کرد فعل علی مشاکل عائلیة أو
ربَّما علی مشاکل بین الوالدین .في حالة وقوع مثل هذە المشاکل
علیك أن تتکلم مع الطفل أو الطفلة لمعرفة بماذا تفکر أو بما
تحلم .ضع روتینا ً مسائیا ً ّ
منظما ً وآمنا ً للطفل .أقرأ لطفلك قصّة أو
غنيّ لە أغنیة .أمَّا إذا استمرَّ ت مشکلة النوم عند األطفال لفترة
طویلة فعلیك اإلتصال بالمستوصف أو الطبیب.
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