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لماذا ننام؟
ماثيو ولكر
طالل اليزيدي *
لي�س غريب ًا �أن يكون هذا الكتاب يف قائمة الكتب التي يو�صي بها بيل جيت�س .فهذا الكتاب مو�صى به من الكثريين �إذا كنت تريد �أن حت�سن من �أ�سلوب نومك .فالكتاب ي�شرح
عملية ع�صبية معقدة جدًّ ا �إىل عموم القراء.

عنوان كتاب والكر �إىل حد ما م�ضلل مثلما رجح
هو يف ال�صفحات الأوىل من الكتاب ،فالعنوان نوعا
ما يلمح �إىل �أن��ه من املمكن �أن يكون هنالك �سبب
واحد للنوم .ويف احلقيقة ،ماثيو قدم النوم كعالج
للعديد من احل��االت املحرية التي بدورها تت�س َّبب
يف ت��ده��ور ال�صحة اجل�سمانية والعقلية .فافتتح
ولكر كتابه بقوله «ع��امل يف جمال علوم الأع�صاب
متكن من التو�صل �إىل طريقة ثورية من �أن ي�صبح
امل��رء ذك�ي��ا ،وج��ذاب��ا ،و�صحيا ،وبعيدا ع��ن �أم��را���ض
ال�سرطان ،هذا االكت�شاف الثوري يتعلق بليلة جيدة
من النوم» .وا�ستطرد �أي�ضا يف فقرة من ال�صفحات
الأوىل ،فو�صف ماثيو النوم وك�أنه ي�سوق �إىل عالج
ج��دي��د« :ال�ع�ل�م��اء اكت�شفوا ع�لاج��ا ث��وري��ا ميكنك
من العي�ش فرتة �أط��ول ،ي�صحح من قوه ذاكرتك،
ويجعلك �أكرث جاذبية ،ي�ساعدك على تخفيف الوزن
وتقليل ال�شهية ،هذا العالج يحميك من ال�سرطان
وفقدان الذاكرة ،يقي من الربد والإنفلونزا ،ويقلل
م��ن خ�ط��ورة �إ�صابتك ب��أم��را���ض القلب وال�سكتات
القلبية ،وكذلك ي�ساعد على التقليل من �أعرا�ض
مر�ض ال�سكر ،وي�ساعدك على ال�شعور بال�سعادة،
ويقلل من �آثار الك�آبة ،ويقلل من التوتر ..فهل �أنت
مهتم بهذا العالج».
�إح ��دى نقاط ال�ق��وة ل��دى الكتاب �أن��ه وبكل و�ضوح
يبني الآثار ال�سلبية التي ي�سببها اجلهل عن الغاية
املعقدة واملهمة من دور النوم يف حياتنا ،وال�صعوبات
ال�ت��ي يواجها العديد م��ن النا�س م��ن التمكن من
احل�صول على ق�سط منا�سب من النوم.

هذا الكتاب يتحدث ولكر كعامل خمت�ص ،ويب�سط
العلوم املعقدة �إىل عموم القراء .هذا الكتاب يختلف
ع��ن ال�ع��دي��د م��ن ال�ك�ت��ب ال�ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن ال�ن��وم،
يعترب م��ن �أف�ضل الكتب حتى الآن يف ا�ستك�شاف
و��س��رد العلم املتعلق بحاجتنا �إىل ال �ن��وم .الكتاب
ينق�سم �إىل �أربعه �أجزاء رئي�سية ،كل جزء يحتوي ما
بني الثالث �إىل خم�سة وحدات.
اجل ��زء الأول م��ن ال�ك�ت��اب ي�ستطرد ب���ش��رح ماهية
ال�ن��وم ،وكيف تط َّور مع جن�س الب�شر ،وع��ن الآلية
البيولوجية للنوم .اجل��زء الأول من الكتاب ُمثري
ج � �دًّا؛ لأن ��ه يك�شف ج��وان��ب علمية ع��ن ال �ن��وم مل
يتعر�ض لها معظم ال�ق��راء قبل قارئتهم للكتاب.
فمعظم القراء يقدرون النوم من وجهة نظر الأداء
الريا�ضي والرتكيز العقلي ،فليلة هادئة من النوم
ت�ساعد ج ًدا قبل مناف�سة ريا�ضية �أو مناف�سة تتطلب
الرتكيز .لكن معظم القراء يجهلون العديد من
اجل ��وان ��ب ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ر��ض�ه��ا ال �ك �ت��اب تتعلق
ببيولوجية ال�ن��وم ،فو�ضع ه��ذه املعلومات العلمية
ال �ت��ي ب ��ال �ع ��ادة ت �ك��ون ف �ق��ط يف م �ت �ن��اول ال�ب��اح�ث�ين
واملتخ�ص�صني يف هذا الكتاب املتوفر للعامةُ ،يكن
ال �ق��راء م��ن معرفة حقيقة ال�ن��وم والتعامل معه.
اجل� ��زء ال �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت��اب ي�ج�ي��ب ع ��ن ال�ت���س��ا�ؤل
الرئي�سي وه��و« :مل��اذا ن�ن��ام؟» .ه��ذا اجل��زء قد يكون
م�ألوفا ملعظم القراء؛ حيث ي�سرد الأ�ضرار ال�صيحة
الناجتة عن قلة النوم� ،أو النوم غري ال�صحي .لكنَّ
ال�شيء املثري لالهتمام يف هذا اجلزء هو ت�أثري قلة
النوم على العقل ،بالتحديد ت�أثريه على التفكري،
وال�ت�رك �ي ��ز ،وال �ت �ع �ل��م ،والإب� � � ��داع ،وح ��ل امل���ش�ك�لات
بطريقة فعالة.

ال �ن��وم ..وه��ذا اجل��زء م��ن الكتاب مثري لالهتمام،
ويتحدث ع��ن حقائق يف �سماح ال�ن��وم للتعامل مع
ال�ضغوطات التي حتدث خالل اليوم ومتكننا من
تخطي هذه ال�ضغوطات .اجلزء الثالث من الكتاب
ركز �أي�ضا على ت�أثري قلة النوم على الأداء الريا�ضي،
�إىل احل��د ال��ذي من املمكن �أن ي�صبح ه��ذا الت�أثري
فيه م�ستم ًرا .لذلك؛ ف�إن �أخذ ق�سط ٍ
كاف من النوم
�سي�ساعد يف عملية التعايف للريا�ضيني من اخلمول
يف الأداء.
�أم ��ا اجل ��زء الأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ،فيعيد ال�ن�ظ��ر يف
ت�صحيح �أ�سلوب النوم لدى املجتمعات .فمن وجهة
نظر �صحية ين�صح الكاتب يف اجل��زء الأخ�ي�ر من
ال�ك�ت��اب بتجنب امل�م��ار��س��ات ال�ب��اك��رة ج ��داً �صباحاً.
بالأخ�ص للمراهقني؛ لأنهم ميلكون نظاما قلبيا
مت�أخرا ،والنهو�ض يف �أوقات باكرة جدا قد ي�ؤخر من
منوهم الطبيعي لأنهم يحتاجون �إىل النوم ل�ساعات
�أكرث من الأ�شخا�ص البالغني .فاملبا�شرة باملدر�سة
من �ساعات باكرة جداً ،بالأخ�ص يف الواليات املتحدة
وبع�ض الدول الأخرى حيث تبد�أ املدر�سة قبل 7:20
�صباحا ،ت�ؤثر �سلبياً على ال�صحة النف�سية والعقلية
للمراهقني .فهنالك �إثباتات علمية يف غاية اجلدية
ت�شري �إىل �أن نق�ص النوم من الأ�سباب الرئي�سية
امل�سببة لن�شوب الك�آبة وال�شيزوفرانيا.

م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،امل� �ي ��ول ال �ب �� �ش��ري �إىل
ال� � �ن � ��وم ي �ن �ق �� �س ��م �إىل ق� ��� �س� �م�ي�ن؛ ي � �ع� ��رف ع �ل �م �ي��ا
ب� � � � � � � � � �ـ( ،)chronotypesو ُي �ت�رج� ��م ح��رف � ًّي��ا
�إىل «ن� ��وع ال �ت��زام��ن ال �ن ��وم ��ي» ،ال �ن ��وم ع�ن��د الب�شر
�إم� ��ا �أن ي �ت��زام��ن م �� �س��ا ًء وه ��و ال �ن��وع ال�ط�ب�ي�ع��ي� ،أو
م ��اث �ي ��و ول� �ك ��ر ع � ��امل يف ع� �ل ��وم اجل � �ه� ��از ال�ع���ص�ب��ي
ي �ت��زام��ن يف ف �ت�رة ال �ن �ه ��ار ،وك �ل�ا ال �ن��وع�ين يعمل
وال���س�ي�ك��ول��وج�ي��ا يف ج��ام�ع��ه ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،ي��رك��ز يف
�أبحاثه على النوم وت�أثريه على �صحة الإن�سان .ففي اجل��زء الثالث م��ن الكتاب يركز على احللم �أثناء ع�ل��ى ن��وع�ين خمتلفني م��ن اخل �ط��وط الإي�ق��اع�ي��ة
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( ،)circadian linesو م��ن ه��ذا اجلانب
تغي تزامنهم
ال ي�ستطيع املائلون �إىل نوم النهار ُّ
ال �ن��وم��ي ل�ي���ص�ب��ح م �� �س��ا ًء .يف احل�ق�ي�ق��ة ذل ��ك ح� ٌ�ظ
�سيئ لأنَّ معظم امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات تعتمد على
امل�ستيقظني باكرا ،وماثيو �أو�ضح �أن النظام احلياتي
املعتمد على اال�ستيقاظ باكراً ي�سبب بع�ض العقد
ال�صحية للب�شر املتزامنني �صباحيا يف فرتة النوم
 ،وهذا النوع بالتحديد ي�صاب بالأرق لعدم متكنهم
طبيعيا م��ن ال�ن��وم م�سا ًء .ل�سوء احل��ظ ه��ذا النوع
يكون عر�ضة لالكتئاب ،والتوتر ،و�أمرا�ض ال�سكر،
وال�سرطان ،وارتفاع �ضغط ال��دم ،و�ضعف الذاكرة،
و�أمرا�ض القلب كال�سكتات القلبية.
ع�ل��م الأح �ي ��اء يتعلق يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ب��ال�ت�ط��ور؛
فالب�شر تطوروا على مدى مليوين �سنة لنوم ثماين
��س��اع��ات يف الليلة .وي�ق��دم ول�ك��ر دل�ي� ً
لا م��ن الب�شر
الأوائل (ال�صيادين-اجلامعني) حول كيفية نومهم
ثماين �ساعات يف الليلة ،على الرغم من �أن نومهم
يكون غال ًبا يف ج��ز�أي��ن .فكل احل�ي��وان��ات تنام لكن
الإن�سان هو الكائن الوحيد الذي يختار دور ًّي��ا ب�أن
يقلل من املدة الزمنية املتطلبة للنوم .يف احلقيقة
الكثري من الب�شر يتجاهلون احلاجة البيولوجية
امللحة ملقابلة امل��دة الأق�صى التي يحتاجها اجل�سم
من النوم.
نقطة اجلدل الرئي�سية لولكر يف الكتاب هي حتديات
ال�صحة العامة بالأخ�ص يف الدول املتقدمة؛ حيث
يحتاج الفرد على الأقل من �سبع �إىل ثمان �ساعات
من النوم يف كل ليلة .تلك املدة الزمنية من النوم
مهمة جداً لأن مثل ما ذكر �سابقاً قلة النوم ت�ؤثر
على الفاعلية الكلية للج�سم والدماغ .و�أو�ضح ولكر
يف كتابه �أن قلة النوم ال ميكن �أن تعو�ض ،فالنوم
الطويل يف عطلة نهاية الأ�سبوع لن يغري الت�أثري
ال�سلبي ال ��ذي ي�سببه قلة ال�ن��وم خ�لال الأ��س�ب��وع.
الأ��س��و�أ من ذل��ك هو �أن جمتمعنا ينظر �إىل النوم
وكرثته بطريقة مذمومة ،ويف نف�س الوقت يقدر
ويرفع من �ش�أن بع�ض الأ�شخا�ص الذين يلج�ؤون
ل �� �س��اع��ات ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ال �ن ��وم م ��ن �أرب � ��ع �إىل خم�س
�ساعات كرئي�سة وزراء بريطانيا ال�سابقة مارجريت
ثات�شري ،والرئي�س الأمريكي ال�سابق رونالد ريجن.
و�أ� �ش��ار ول�ك��ر يف كتابه �إىل �أن االث�ن�ين انتهى بهما

غريت قويل ..النوم �أكرث من عمود ،هذا هو الأ�سا�س
الذي يجل�س عليه كل من النظام الغذائي وممار�سه
الريا�ضة؛ ف�إذا ت�ضرر حجر الأ�سا�س النوم� ،أو �ضعف
قلي ً
ال� ،أ�صبح تناول الطعام �أو التمرين البدين �أقل
فاعلية».
ولكر ي�شرح يف �أف�ضل حاالته وظائف النوم ،وعلى
الرغم من �أن��ه ال ي��زال �أمامنا طريق طويل لفهم
جميع �آث ��ار ال �ن ��وم .ول�ك��ر ��ش��رح ب��ا��س�ت�ع��ارة للنحت
كيف �أن نوم حركة العني ال�سريعة ( )REMونوم
حركة العني غري ال�سريعة (� )NREMضروريان
للذاكرة  NREMال��ذي ي�سود يف بداية النوم،
و�صفه وك��أن��ه ينقل جمموعات الطني (جمموعه
الذكريات املتعلمة خ�لال اليوم) ثم ن��وم ،REM
ال ��ذي ي���س��ود الح � ًق��ا ،ينقي وي�شكل ال�ط�ين ل�صنع
الأم ��ر �إىل ف �ق��دان ال ��ذاك ��رة ،وق��د ي��رج��ع ذل��ك �إىل الذكريات.
قلة �ساعات نومهما �أثناء فرتات العمل .ولكر �أ�شار
ينمون املعدل الطبيعي الكتاب متكن من �إلقاء ال�ضوء على الأهمية اخلا�صة
�إىل �أن الأ�شخا�ص الذين ال ُّ
من النوم وال يتعر�ضون �إىل �آثار م�ستقبلية هم يف ل�ل�أح�لام ولي�س فقط ن��وم  REMال ��ذي حتدث
ف�ي��ه ه ��ذه الأح �ل��ام؛ ف ��أظ �ه��رت ال �ت �ج��ارب العلمية
احلقيقة قلة نادرة.
�أن الأح �ل�ام لها وظ��ائ��ف عالجية وح��ل امل�شكالت
وذك��ر ولكر يف كتابه بطريقة يحاكي فيها طبيب ووظائف �إبداعية.
�أطفال يتحدث �إىل والدي طفل مولود حديثاً« :من الكتاب ُيعالج م�شكلة وبائية ،وولكر ي�ؤكد �أن قلة
هذه اللحظة ف�صاع ًدا ،وبقية حياة طفلك ب�أكملها ،النوم هي م�شكلتنا الرئي�سة لل�صحة العامة� .أعتقد
�سيقع مرا ًرا وتكرا ًرا يف حالة من غيبوبة وا�ضحة� .أن �أي �شخ�ص يقر�أ كتابه �سيكون مقتن ًعا ب�أهمية
قد ي�شبه امل��وت يف بع�ض الأح�ي��ان .وبينما ال يزال النوم ،و�سيحر�ص على بذل كل ما يف و�سعه للح�صول
ج�سده م�ستق ًرا ،فغالباً ما ميتلئ عقله بالهلو�سة على ثماين �ساعات من النوم يف الليلة ،ولكن هنالك
الغريبة املذهلة .ت�ستهلك هذه احلالة ثلث حياته العديد من القوى -مبا يف ذلك ع��ادات ومتطلبات
ولي�س لدي �أي فكرة على الإطالق ملاذا �سيفعل ذلك ،العمل ،وال�ضوء الكهربائي ،وال�ضجيج ،والأدوات
الإلكرتونية (خا�صة تلك املدعومة ب�أ�ضواء زرقاء)،
حظا طيبا وفقك اهلل!».
يجعلنا ولكر يف كتابه ن�ؤمن ب�أن هذه احلالة الغريبة والكافيني ،والرتفيه اجلماعي ،والثقافة العامة
يجب �أن تكون لها بع�ض الوظائف احليوية املهمة ،التي ال ت��درك �أهمية ال�ن��وم -تعمل �ضد احل�صول
ويف نف�س الوقت ي�ستنكر �إيالء مهنة الطب القليل على ثماين �ساعات من النوم كل ليلة.
م��ن االه�ت�م��ام ب�أهمية ال �ن��وم .فالطب على الرغم -----------------------------------------------
أي�ضا �-إىل • الكتاب" :لماذا ننام؟".
من تركيزه على املر�ض واخللل� ،أهمل � ً
درجة ما� -أهمية النظام الغذائي والن�شاط البدين • .المؤلف :ماثيو والكر.
كذلك �أي�ضا من وجهة نظر ولكر قلة من الأطباء • الناشر ،Scribner :باإلنجليزية،
ي�صفون النوم على �أنه ركيزة لل�صحة اجليدة ،لكن 2018م.
ووكر يذهب �إىل �أبعد من ذلك« :لقد كنت مغر ًما • عدد الصفحات 368 :صفحة.
بقول :النوم هو الركيزة الثالثة لل�صحة اجليدة،
* كاتب ُعماني
�إىل جانب النظام الغذائي وممار�سة الريا�ضة ،لكن
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