نوماً هنيئاًَ!
• ما هي أهمية النوم الجيّد
• ملاذا النوم الجيّد ليس أمرا ً مفروغاً منه
• ماذا ميكننا أن نفعل ليك ننام بشكل أفضل
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التعرض للصدمات قد یٶدي اىل اضطرابات يف النوم
ميكن للشخص الذي عايش الحروب وتعرض ألحداث صادمة وفوق ذلك لديه الكثري من األمور التي تقلقه وتشغل باله ،أن يعاين من مشاكل يف النوم.
يحتاج الجسم اىل وقت ليك يُدرك أنه ليس يف خطر أو أنه ال يجب عليه أن يكون يف حالة من التأهب كام كان يف السابق.
طاملا أن الحرب والعنف كانا جزءا ً من الحياة اليومية ،رمبا كان ممكناً للمرء أن يَ ِ
حشد القوى الرضورية ليك يبقى صامدا ً وواقفاً عىل قدميه .ردود الفعل
ميكن أن تأيت فيام بعد ،وغالباً بعد مرور وقت طويل ،وميكن لها أن تستمر لفرتة طويلة .ردود الفعل هذه هي مزعجة ولكنها طبيعية.
ُيكن أن تظهر مشاكل النوم بأشكال مختلفة .فالبعض يواجه صعوبة يف النوم ،بينام ينام آخرون نوماً خفيفاً أو أنهم ينامون بشكل متقطع ولفرتات
قصرية .بالنسبة للذين يعانون من مشاكل يف النوم هم يشعرون بأنه لديهم حاجة كبرية للنوم مهام تفاوتت درجات مشكلة النوم لديهم.

ملاذا النوم مه ٌّم؟
النوم مهم لصحتنا! أن ينام املرء جيدا ً وبشكل ٍ
كاف هو رشط رضوري ليك نعيش ونؤدي وظائفنا اليومية بشكل جيد.
عندما نكون نامئني يعمل الجسم عىل جمع الطاقة ليك يتمكن من أن يبدأ يف يوم جديد .إ َّن الحصول عىل قدر ٍ
کاف من النوم هو أمر يعزز جهاز املناعة
ويقي من االمراض.

ماذا يحدث عندما نحصل عىل قسط قليل جدا ً من النوم؟
يحتاج الشخص البالغ أن ينام مبعدل  7,5اىل  8ساعات يومياً .البعض يحتاج اىل أقل من ذلك بينام يحتاج آخرون اىل أكرث.
عندما ال نأخذ قسطاً كافياً من النوم نصبح متعبني ،ونشعر بأننا سنغفو يف املدرسة أو العمل ،وال نتمتع بنفس القدر من النشاط فيام لو ك ّنا ننام كام
يجب .يشعر كثريون م ّنا بأنهم متوترون أو قلقون أو رسيعو الغضب واالنفعال ،بينام يقوم آخرون باالبتعاد عن الناس ويفضلون أن ُيرتَكوا بسالم وعدم
التكلم مع أي شخص
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عادات ج ّيدة من أجل نوم جيد
إن تهيئة الظروف املالمئة من أجل أن ينام املرء بشكل جيد هو أمر مفيد للجميع:
قبل أن تأوي اىل الفراش
اتبع منطاً ثابتاً بالنسبة للوقت الذي تستيقظ فيه وبالنسبة لألمور التي تقوم بها يف املساء قبل أن تأوي اىل فراشك .هذا سيساعد الجسم عىل التعود عىل
إيقاع جيد للنوم.
كوب من الرشاب الساخن خا ٍل من الكوفيني قد يكون باألمر الج ّيد .تجنب املرشوبات التي تحتوي عىل الكوفيني مثل القهوة والكوال بعد
إن تناول ٍ
الساعة الخامسة من بعد الظهر .عالوة عىل ذلك ينبغي أال تتناول وجبات طعام كبرية خالل الساعات الثالثة قبل وقت النوم.
حلحل العضالت واملفاصل املتصلبة ،وحبذا لو تأخذ دشاً إذا کان ذلك ممکنا .كذلك فإن التفكري يف أمر ما يشعرك باألمن والطأمنينة أو التحدث مع
شخص ما عن أمور سا َّرة قد يكون مبثابة مساعدة جيدة لك.
الغرفة التي تنام فيها
عندما تريد أن تنام من األفضل أن تكون الغرفة ُمع ِتمة وهادئة .ينبغي ان تكون مهواة ونظيفة وأال يكون ج ّوها حارا ً جدا ً.
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بناء الحاجة للنوم شيئاً فشيئاً
هناك عدة أشياء ميكن للمرء أن يفعلها لزيادة الحاجة اىل النوم:
• مت َّرن بشكل يومي – امليش الرسيع ميكن أن يكون متريناً رياضياً جيدا ً
• تجنب النوم خالل النهار
• حاول أن متكث يف الهواء الطلق لنصف ساعة عىل األقل خالل ساعات النهار وقبل حلول الظالم
إذا مل تتمكن من النوم
قد يكون من املفيد أن تحاول أن تسرتخي جسدياً إذا مل تكن قادرا عىل النوم .ابدأ بالقدمني وانتقل بعملية االسرتخاء اىل باقي أنحاء الجسم جز ًءا بعد
جزء .قد يكون من املفيد أيضا أن تركز عىل التنفس لتهدئة الذهن.

الكوابيس
من الشائع بالنسبة لألشخاص الذين كانت حياتهم يف خطر أن تأتيهم الكوابيس لفرتة طويلة بعد ذلك .نحن ال نعرف بالتأكيد ملاذا نرى كوابيس اثناء
النوم ،ولكن غالباً ما تكون األمور الصعبة التي عشناها هي التي نراها يف أحد الكوابيس أثناء النوم.
ميكن للكابوس أن يأيت يف كل مراحل النوم وليس دامئاً نتذكر ما حلمنا به .أما الشعور برؤية الكابوس فيمكن أن يبقى سارياً يف جسمنا عندما نستيقظ.
إن اإلقدام عىل جعل حياتنا اليومية مليئة بالطأمنينة واألمان هو غالباً أمر يساعد عىل تجنب الكوابيس .لهذا اجعل ملساءك خامتة جيدة من خالل
مامرسة أعامل هادئة والتفكري بأفكار إيجابية.
عندما نستيقظ بعد رؤية كابوس ما ميكننا أن نحاول أال نفكر بالشعور الذي ينتاب جسدنا وأن نبدأ من جديد عرب القيام بيشء من األشياء التالية:
• ح ّرك/ه ّز أصابع قدميك ،ومدد ساقيك
• دلِّك فروة الرأس والوجه
• اغسل وجهك ويديك مباء بارد
• أرشب كوباً من املاء البارد
• افتح النافذة وتنشق الهواء
• ذكّر نفسك بأنك أنت اآلن موجود هنا
• مترن عىل أن تعطي الحلم املزعج نهاية سعيدة

مراكز املوارد اإلقليمية التي تُعنى بالعنف واضطرابات ما بعد الصدمة والوقاية من االنتحار تعمل عىل تنمية املهارات عرب التعليم والتوجيه واملشورة
والعمل الشبيك (نسج شبكات تواصل بني األفراد أو املجموعات) .أقرأ املزيد عنا عىل www.rvts.no
نتقدم بالشكر من ريناته إيفرسني وهايدي أولدن أنغ عىل الهامهام لنا و تحضري مسودّة هذا النص .لقد بنتا هذا العمل عىل أساس كتيب الدورة
الذي قام بكتابته كل من يوديت فان در فيله وأنيكا ويذ .القصد من كتيب «املرأة الفراشة» » – Sommerfuglkvinnenبعنوان «املرأة الفراشة
هوتقديم الدعم والغذاء املعنوي والتشجيع للنساء اللوايت يعش َن اآلن أو ك َّن يعشن حياة صعبة .ميكن طلب الكتيب عىل عنوان الربيد االلكرتوين التايل
sommerfuglkvinnen@yahoo.no
منشور «نوماً هنيئاً» هو منشور يناسب النساء والرجاء الذين عايشوا الحرب والنزوح.

