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عندما يعاني طفلك من الكوابيس

غاية  في  وهم  يستيقظون  وتجعلهم  ومخيفة  »حقيقية«  أنها  يشعرون  أحالًما  يحلمون  األطفال  فبعض  والواقع.  األحالم  بين  التفرقة  دوًما  ُيمكنهم  ال  الصغار  األطفال 
االنزعاج. وهذا األمر قد ُيزعج اآلباء أيًضا وُيطير النوم من رؤوس الجميع. كوالٍد، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل الكوابيس التي يعاني منها طفلك حتى 

يتمكن الجميع من النوم بشكل أفضل.

ما هو الكابوس؟ 

الكابوس هو حلم مخيف جًدا. وقد يدفع طفلك لالستيقاظ يملؤه الخوف والبكاء، 
وقد يدفعه إلى التبول الإرادًيا على السرير. 

ما الذي يسبب الكوابيس؟ 

• واألطفال )حتى 	  التجارب المخيفة، مثل الحروب واالنتقال إلى بلد جديد. 
الروائح  يتذكرون  فقد  أجسادهم.  في  ذكريات  يحملون  منهم(  الرضع 

واألصوات والمشاهد التي قد تسبب لهم الكوابيس.
•  المشاعر التي ال يستطيع األطفال الصغار إدراكها، الحديث عنها، أو طلب 	

المساعدة بشأنها.
•  الشعور بعدم األمان فيما يتعلق بالتغيرات في حياتهم أو الضغوط الُملقاة 	

على عاتق والديهم والقلق والخوف. 

•  مشاهدة أو سماع البرامج التلفزيونية والبرامج اإلخبارية التي تبث أموًرا 	
مفزعة للطفل. 

لماذا من المهم مساعدة طفلك في التغلب 
على الكوابيس؟ 

• خالل 	 قلًقا  ُيصبح  فإنه  المخيفة،  األحالم  من  للكثير  الطفل  يتعرض   عندما 
النهار. فاألطفال يكون حالهم أفضل عندما يشعرون باألمن واألمان.

• على 	 وقدرته  الطفل،  صحة  لتحسين  للغاية  مهًما  أمًرا  ُيعد  الجيد    النوم 
والفترة  النوم  جودة  من  ُيقلل  النوم  وانقطاع  اإلجهاد.  من  والتعافي  التعلم 

المناسبة له. 
• بشكل 	 أيًضا  ينامون  ال  اآلباء  فإن  الكوابيس،  من  األطفال  يعاني   عندما 

كاف. وقلة النوم تعني أن الوالدين واألطفال كليهما قد ُيصبحون عصبيين 
وسريعي الغضب. 

• إلى 	 الذهاب  من  الخوف  ينتابهم  قد  الكوابيس  من  يعانون  الذين   األطفال 
النوم، ويصبح وقت النوم تجربة مريرة لهم.
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كيف يمكنك مساعدة طفلك على النوم بشكل 
مريح وتقليل الكوابيس التي قد يعاني منها؟ 

•  يحتاج األطفال إلى ممارسة الكثير من النشاط البدني حتى تصبح أجسادهم 	
جيد  أمٌر  بالخارج  الطلق  الهواء  في  واللعب  سليم.  بشكل  وينامون  ُمجهدة 

للجسم وُيساعد على استرخاء المخ. 
•  تجنب الطعام والمشروبات التي تحتوي على الكافيين. فهي تجعل الخلود 	

والشوكوالتة  الغازية  المشروبات  من  العديد  يحتوي  صعًبا.  النوم  إلى 
والشاي والقهوة على الكافيين. 

• الجبن، 	 اللحوم،  مثل  النوم،  قبل  بالبروتين  غنية  خفيفة  وجبة  لطفلك   قّدم 
البيض أو التوفو. فاألطفال يستيقظون ليالً عند شعورهم بالجوع. 

• أن 	 وينبغي  ليلة.  كل  الوقت  نفس  في  يبدأ  النوم  وقت  في  ثابًتا  روتيًنا   ضع 
يستمر لفترة حوالي 30 دقيقة، ويتضمن أنشطة هادئة، إضاءة خافتة، حمام 

دافئ، الكثير من األحضان والقصص/األغاني/الدعاء. 
•  احرص على أن ينال طفلك 11 إلى 12 ساعة من النوم. قد يحتاج األطفال 	

الصغار أيًضا إلى قيلولة خالل النهار. 
•  عندما يكون طفلك متعًبا، فيجب أن يتجه للقيلولة أو النوم في السرير. فعندما 	

التلفزيون،  أمام  خاصًة  مختلفة،  وأوقات  مختلفة  أماكن  في  األطفال  ينام 
سيكون من الصعب بالنسبة لهم أن يغفوا ويستمروا في النوم في الليل.

•  قد يحتاج طفلك إلى ضوء وّناسة خافت، رغم أن الظالم الكامل ُيعد أكثر 	
صحة. 

•  واستخدام غرفة باردة مع بطانية دافئة يجعل النوم أفضل. 	

ما الذي يجب عليك فعله عندما يستيقظ 
طفلك من كابوس؟ 

•  قم بإراحة طفلك. كن هادًئا وحنوًنا. 	
•  إذا كان طفلك قد تبول على السرير، فنظفه بسرعة واعلم أن طفلك لم يتعمد 	

القيام بذلك. 

•  إذا كان طفلك كبيًرا بما يكفي، فاستفسر منه عن حلمه. 	
•  قم بالغناء لطفلك والتربيت عليه واحتضانه حتى يغفو مرة أخرى.	
•  في اليوم التالي، اطلب من طفلك أن يرسم حلمه المخيف؛ ثم مّزق الرسم 	

إلى قطع صغيرة وارمها بعيًدا. 
•  إذا كان الحلم حول إحدى الذكريات المخيفة، فتحدث مع طفلك حول هذا 	

الموضوع. ساعد طفلك أن يفهم أنه حدث منذ فترة طويلة، في مكان آخر، 
وأنه في أمن وأمان اآلن. 

•  اطلب من طفلك أن يرسم )أو ارسم أنت له( مكاًنا ُيشعره باألمان والسعادة 	
ولديه فيه ذكريات جيدة. قد يكون المكان حقيقًيا أو خيالًيا. ضع هذا الرسم 
بجانب سريره حتى يتطلع إليه عندما يخلد إلى النوم. يمكنك أيًضا وضع 

صورة وجهك المبتسم هناك. 

 ما الذي يجب فعله إذا لم تختِف الكوابيس 
أو الذعر الليلي:

• وال 	 بالصراخ،  طفلك  يقوم  قد  شدة.  أكثر  كوابيس  إال  هو  ما  الليلي   الذعر 
يستطيع النهوض أو التعرف عليك.  

•  عندما يحدث الذعر الليلي بشكل عارض فهو ليس مدعاًة للقلق. وعادًة ال 	
يتذكر الطفل الذعر الليلي، رغم أنه ُمزعج للوالدين وُيذهب النوم من جميع 

أفراد األسرة. 
• كافة 	 تجربة  بعد  تختفي  لم  و/أو  الليلي  الذعر  أو  الكوابيس  تكررت   إذا 

االستراتيجيات المذكورة أعاله، فاطلب المساعدة من طبيبك. 

عندما يعاني طفلك من الكوابيس

http://cmascanada.ca/cnc/parents

