
< يــادكــتــور أنـــا مــنــذ ســافــرت 
النوم  أستطيع  ال  بالخارج  للعمل 
املنتظم وأستيقظ من النوم وأشعر 
باإلجهاد وانخفاض الهمة وأذهب 
للعمل بكل كسل وأقوم بأداء العمل 

ف به بكل صعوبة.
ّ
املكل

تعاني  السفر  قبل  كنت  هل   >
من أي مشاكل نفسية ؟

لدرجة  نشاط  كلي  كنت  أنا  ال   >
أن فرع الشركة في مصر رشحني 
أوروبا  في  الشركة  فرع  في  للعمل 

حتى أرتقي بمستوى العمل.
شعرت  ليله  أول  تذكر  هل   >
على  القدرة  وعــدم  بــاألرق  فيها 

النوم ؟
< نعم أنا كنت أجلس مع الزمالء 
بيننا  ودار  الشركة  في  األجانب 
ــادات  حـــوار عــن املــقــارنــة بــن ع
وعن  والغرب  الشرق  في  الشعوب 
العربية  الشعوب  تأخر  أســبــاب 
بن  والفساد  اإلرهـــاب  وانتشار 
تلك الشعوب وعندما تطرق األمر 
إلى تأثير الدين على تلك الشعوب 
وأصبحت  الدين  عن  تخلت  التى 
من  ونالت  وانضباطًا  تقدمًا  أكثر 
الشعوب  تلك  من  أكثر  الحريات 
بدأت  عــدت  وعندما   ... املتدينة 
الم0.وضوع  هذا  في  بعمق  أفكر 
املوضوعات  عن  النت  وتصفحت 
على  الــديــن  تأثير  تتناول  التى 
أفكر  ــدأت  وبـ ــداع  ــ واإلب الــتــقــدم 
اإللحادية،  التيارات  في  وأدرس 
وراودني شعور بأني أصبحت شبه 
الصباح،  حتى  أنم  ولم  بها  مقتنع 
وفي اليوم التالي شعرت بأنني حر 
من قيود الدين وأفكاره البالية التى 
على  القيود  من  بها  أتمسك  كنت 
حرية االستماع وشرب الكحوليات 
والعالقات مع النساء، وشعرت أنى 
منطلق في الحياة ولكن عند املساء 
وال  الصدر  في  بضيق  أشعر  كنت 
أستطيع النوم بالرغم من الخروج 

والسهر والتمتع بكل أنواع املتع. 
املزاجية  الناحية  أخبار  إيه   >

أثناء النهار ؟
الضيق  من  حالة  فى  أكون  أنا   >
الكل   … التوتر  وسرعة  واالنفعال 
حولى الحظ أنى تغيرت وأصبحت 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 

العـدد

نعمة النوم
النوم نعمة من نعم 
الرحمن ال يشعر 
بها وال يقدرها 
حق قدرها إال من 
ُحرم منها، وعندما 
يتأبى النوم على 
اإلنسان يشعر 
بالكثير من اآلالم 
النفسية والجسدية، 
وقد يبالغ اإلنسان 
ويشعر أنه سوف 
يفقد عقله كليًا. 
وفي العيادات 
النفسية تكثر 
الشكوى من األرق 
وعدم النوم، وقد 
يلجأ البعض إلى 
االستخدام الخاطئ 
لبعض املنومات لعله 
يستطيع أن يحصل 
على قسط وافر من 
النوم مما قد يؤدي 
إلى دخول اإلنسان 
د  إلى مشاكل التعوُّ
واإلدمان.
وفي حوار مع شاب 
في الثالثني من 
العمر جاء يشتكى 
من ضيق الصدر 
وسرعة التوتر وقلة 
النوم منذ عدة أشهر 
عقب انتقاله للعمل 
في وظيفه جديده 
في فرع من فروع 
الشركة في إحدى 
املدن األوربية دار 
الحديث التالى:

.. أنفعل حتى ألتفه  سريع االنفعال 
األسباب ... ال أستطيع مواصلة أى 

حوار بدون أن يرتفع صوتى. أ
ــجــأت إلـــى اســتــخــدام  ــل ل < ه

مات؟ املنوِّ
األصــدقــاء  ــد  أح نصح  نعم   >
مه  باستخدام بعض األقراص املنوِّ
ولكن  ــوع  ــب أس أول  ــي  ف ــادت  ــ وأف
تأثيرها زال بعد ذلك بالرغم من 
أقراص  عدة  إلى  الجرعة  زيــادة 

يوميا. 
تأثر  العمل  في  إنتاجك  هل   >

مع قلة النوم؟
ــقــد قــلــت كــفــاءتــي  ل نـــعـــم..   >
في  منخفض  تقرير  على  وحصلت 
مستوى العمل وحاليا مهدد بالنقل 
.. يادكتور أرجوك اوصف لى منوما 
قويا يساعدني على النوم الطبيعي 

مرة أخرى.
الحل   .. حال  ليست  املنومات   >
فى  الــســبــب  ــى  إلـ تــصــل  أن  ــو  ه
كنت  لقد   .. الطبيعي  النوم  عدم 
قبل  مــن  طبيعية  بــصــوره  تــنــام 
نعمة  رفضت  ــك  أن ــدث  ح ولكن 
الله  يمنحها  التى  الطبيعي  النوم 
الله  نعم  ورفضت  جميعًا،  للبشر 
طريق  في  نفسك  وأدخلت  عليك 
وهو  واملنومات  الكحوليات  تعاطي 
باإلحباط  ينتهي  لألسف  طريق 
يفقد  مــمــا  والــقــلــق  ــاب  ــئ ــت واالك
الطبيعي  الــنــوم  نعمه  اإلنــســان 
املستقيم  الطريق  إلــى  ــع  ارج  ..
في  واألمـــان  ــن  األم على  تحصل 
)إذ  تعالى  لقوله  واآلخــره  الدنيا 
منه(،  أمــنــة  النعاس  يغشيكم 
فالنوم نعمة من نعم الرحمن على 

عباده.
< أنا خايف على نفسى أنى أنهار 

وأتجنن.
حالتك  أن  أطمئنك  أحب  أنا   >
النفسى  األرق  أنــواع  من  نوع  هى 
وســوف   … عقليا  مرضا  وليس 
ــك بــعــض األدويــــة لكى  أكــتــب ل
تساعد على تنظيم النوم وتحسن 

الحالة املزاجية بإذن الله.
*****

يستعصي  ملاذا  الحائر  والسؤال 
الليالي؟  بعض  في  النوم  علينا 

سبحانه  الله  أن  النوم  وحقيقة   ...
رحمة  اإلنسان  في  أوجده  وتعالى 
من  املــخ  يتمكن  حتى  وفضال  به 
اليومي  إراحة خالياه من اإلجهاد 
... كما أن الجسم يستطيع أن يجدد 
من  ويتخلص  النوم  خالل  خالياه 
الداخلي  االحــتــراق  نواتج  جميع 
تسبب  التي  بالعضالت  املتراكمة 
عند  يصبح  وبــذلــك   ... اإلجــهــاد 

االستيقاظ نشيطا.
كما يؤكد العلماء أن بناء البروتن 
 ... النوم  أثناء  ينشط  الجسم  في 
الخاليا  بناء  على  يساعد  وهــذا 
املختلفة  والهرمونات  واألنزيمات 
التي تساعد الجسم واملخ على أداء 

وظائفه بكفاءة أعلى.
في  العمل  نــظــام  أن  والــواقــع 
املعلومات  بتثبيت  يقوم  ال  ــخ  امل
ولكن   ... فورية  بطريقة  الجديدة 
بالتحقق  املــخ  يقوم  النوم  أثناء 
املكتسبة،  الجديدة  املعلومات  من 
باملعلومات  بمقارنتها  ــوم  ــق وي
القديمة التى سبق له تخزينها فى 
تصنيف  على  يعمل  كما  الذاكرة، 
والقديمة  الجديدة  املعلومات  كل 
لالستفادة  الــذاكــرة  مخزن  فى 
املستقبل  فى  واسترجاعها  منها 
ذلك  على  الحاجة … وبناء  عند 
كى يكتسب الفرد ذاكرة قوية يجب 
النوم  من  كفايته  على  يحصل  أن 

املريح.
فالنوم  اإلكلينيكية  الناحية  ومن 
 – واملرض  الصحة  فى  عدة  أنواع 
مستمرًا  عميقًا  النوم  يكون  فقد 
النقيض  على  يكون  منعشًا … أو 
من  أو  ومجهدًا.  متقطعًا  سطحيًا 
من  خاليا  يكون  فقد  أخرى  ناحية 
معظم  النائم  يقضى  أو  األحــالم 
وقت النوم فى األحالم .. وقد تكون 
أو  الحسن  النوع  من  األحالم  هذه 

النوع السيئ املفزع.
رد  هناك  يكون  ال  الــعــادة  وفــى 
أثناء  الخارجية  للمؤثرات  فعل 
الفعل  رد  انــعــدام  ودرجــة  النوم 
تتناسب مع درجة عمق النوم، ومع 
املريض  حالة  ومع  اإلرهاق  درجة 
وشدة  نــوع  مع  وكذلك  النفسية، 

املؤثر الخارجى. 

بقلم


