
 
جات الست للحزن ورونا واالحتيافيروس ك  

 
من المهم   الحزن.  –ذا ما نشعر به جميعا االن ورونا في حدوث وباء من الحزن. هب الوباء المادي, يتسبب فيروس كالى جان

 ادراك ذلك.  
 
ي داخلنا كلما تم تهديد حال

ملحقاتنا او الحاق االذى بها او قطعها. نشعر بالصدمة واالنكار. زن هو كل ما نفكر فيه ونشعر به ف 
ذنب او الندم. ان مجموع  نشعر بالحدة والغضب و بما نشعر بالو ي   ور زيننصبح حف. ال الخو ل من اشكهو شك, و نحن قلقون
وس الكورونا هلوبا جة فكار واي مشاعر اخرى نشهدها نتيكل هذه اال زننا.  ح و ء في   

 
وس كل شخص جال ع باء اىل  حال عن اال فصا من االندءب حرص لها من كل نوع, ض بخسائر ال ر جه االعىل و ب. يهدد هذا الفي 
.  طر الوضع الماىلي اىل الخ ها الكثي  ي العمر وغي 

ي مرة واحدة ف 
غاء مناسابات تات   

 
ي هماذكر شيئا ي 

ء االنتاثر هذا ال حتماالت, يجميع اال ك او يعطي معن  لحياتك. ف  ي
ي ان معدد بطريقة  ش  او باخرة  بشكل سلن 

وس  الكورونا.  بفي   
 

شخاص نحبهم؟ سنفقد ا ؟ هلسيمرضونذين نهمتم بهم ناس الهل سنمرض؟ هل السيحدث بعد؟ لقنا. ماذا قك , بالطبع, هنامث  
 

االستباقي" الن عقولنا وقلوبنا   "الحزنلق عليه يطحزننا. في الواقع, جزء من قبل هو ايضا جهول في المستان قلقنا بشان الم
ستعداد له.  تي واالياكل طبيعي توقع ما سشتحاول ب  

 
غلى ما لدينا  نك توافق على ان الحب هو ابنا, وانا متاكد من اجزء من حري النه وضروزن امر طبيعي ححزن. اللذلك نحن ن

 من مشاعر.  
 

ا  زننا. بينما يعيش داخلنا فهو سلبي وخامل. ولكن عندمجب علينا العمل مع حيمكننا وي ري ايضا ادراك انهضروولكن من ال
تثقلجربتنا في الحياة غير. تصبح نشطة. نشعر بتحسن, وتها خارج انفسنا. تتجد طرقا للتعبير عنن  
 

حداد  , فاننا نشارك ستة احتياجات ويحزن بطريقة فريدةاد. بينما يحزن كل منا سمى الحدذه العملية للتعبير عن حزننا ته
ا الوباء.  ء هذليها اثناز على فهم هذه االحتياجات والعمل عدعنا نركساسية. لذا ا  

 
اف بحقيقة الوباء او حزنك 1جة الحا : االعي   

وس الكورونا                    بمن انك عىل دراية دقيقة  , يرج  التاكد والا وس الكورونا في  ,  )وهو المرض الذي يسببة في 
طئة خالمعلومات الا من االمان. هناك الكثي  من فاظ عىل نقسك واالخرين باكي  قدر ممكنجب اتخاذها للح بي  الن  يوالتدا

ي الوقت الحاىل, لذا ير 
ء تهتم  عية. ثانيا, االعي  ىل مصادر واقج  قرص اخبارك عف  ي

اف بواقع حزنك عىل الوباء. كما قلت, كل ش 
ت اىل حداد  هديد. يمكنك تحويل هذا الحزن الثابطبيىع عىل هذه التفعلك ال  حت التهديد االن. الحزن هو رد ون تقد يكبه 
من خالل التحدث بانتظالم مع االخرين حول افكارك ومشاعرك الداخلية ومشاركة مخاوفك. كلما تواصلت برصاحة  ط نش 
ل. , كلما شعرت بشعور افض صدقو   
 

جيمع مشاعركتقدير : 2الحاجة رقم   
ي  رت عدد مغي  المسبوق. ذكلمي هذا التهديد العا حولواطف جربة مجموعة واسعة من العئع ت رى, من الشامرة اخ

نهم ف 
. و رك, اعلم انا كان شعو وندم. مهمبالذنب, غضب, شعور زلة, وحدة, , عزن, قلق, حدمة, انكارلفقرة الثانية : صا مع  ه طبيىعي

ي ان تكون ن غي  مريحة. اذا كجة و فهم ان معظم هذه المشاعر مزعذلك, ا 
ي وقتا كل يوم ف 

ة بها وتسميتها,  عىل درايت تقض 
. لذا تحدث ي فسك بطر نوالتعبي  عنها خارج   ي  االخرين, او اكتب عن  عنهم مع  قة ما فانها ستلي  

ادوات  يوميات او عىل هم ف 
. ستواصل اال ئل التمثل وسا فور.  الىلة عراحة نفيس ر فعن مشاعرك سيو والرصي    ح الكامل جد ان التعبي  جتماعي  
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ي حياتك متنان للخي  : تدرب عىل اال 3الحاجة رقم 
  ف 

ي االن هو وقت اسا
ات  بعض دقائق عىل االقل كل يوم لتتذك  حياتك. اقض شي لتكون واعيا بالخي  ف  ر االشخاص والخي 

ل   , اثناء وجودك . عىل سبيل المثالوالوعي  لك الذكرياتت محببة اليك, ثم ابحث عن طرق للتعبي  عن لياء اشواال  ي المي  
ف 

. ا, يمكنك كاثناء العزل  ي لك الكثي 
هم عن اللحظات  تابة مالحظات شكر مخصصة كل يوم اىل شخص كان يعن  خي 

ي  ذات مغزى نت والذكريات الن  كا 
اخر ممتاز. ان امتنانك لما كان وما هو   خيار ءا يومك بامتنان هو  تبدان  حياتك. خاص ف 

يز االمل لما سيكون. سيساعدك عىل تعز   
  

طيفا مع نفسك: كن ل4الحاجة رقم   
ي يحتاج اىل رعف. ان حالصي  والتعاطل نفسك بعام

ي ستواال   اية جديرة بالعطاءزنك الوبات 
م بباحكل ص  حقاق. ف  االعتناء  , الي  

ي لمدة عش  دق -ما عىل االقل يوميابطريقة جتماعيا وروحيا بنفسك جسديا وادراكيا وعاطفيا وا
ائق  عىل سبيل المثال, المش 

ي الخارج, حل الكلمات المتقاطعة, مكالمة 
نت مع ة لوحية اعبصديق, لديو مع فيف  ة  صالحد افراد االرسة, ال او لعبة عىل االني 

لت واحدا او  م بها. اذا اهم الهتماسما للذاتك امرا حا ئق. تعتي  جميع هذه الجوانب الخمسةاو جلسة تامل لمدة خمس دقا
ي وتدهور حزنك الوباتوازن ويزداد  ق العن نطانهم, فستجد نفسك خارجا اكير م

صحتك.  ت   
  

عن المعن  بحث : ا5لحاجة رقم ا   
. من الطبيىعي ان ما للئتدفعنا الخسارة والحزن دا  ي ما يسم. ن نتسائل لماذا يحدث كل هذا  بحث عن المعن 

  حن ف 
ي هذا التوقف المساب"

ي اننا معلقون ف 
ي المستقبل احة الحدية" االن, مما يعن 

لطويل الغريب. كانت حياتنا قبل الوباء, وف 
ة انتقال. لقد حان ....ولكن االن هناك فقط فناك حياتنا )غي  المعروفة( بعد الوباء ستكون ه غي  مري    ح.  للتغي  وهذا الوقت ي 

ي االوقات الضيقة, من الطبيىعي ا البع ذلك, غوم
نا هذا االنزعاج القشي. ف  يجاد  محاولة ابحث عن اجابات روحية و لا ما يغي 

ا رضية ثاا ي هذ بتة. لتلبية حاجة الحداد هذه, اعمل عىل اليقظة الذهنية. كن حاض 
س بعض  ة. كر لحظا اليوم وهذه الف 

شعور بالفرح والمعن  والهدف افعل ذلك.  ك عىل الك. كل ما يساعحالوقت كل يوم لرعاية نفسك ورو   
  
 
اخذه االخرين لتقديم الدعم و : تواصل مع 6حاجة رقم ال  

ات العزلة, نحن كبش  حن   . عندما نحنحتا  خالل في  . لذا اشجعك عىل  زن, نحتاج ايضا ج اىل اتصال شخضي ي
اىل دعم عاطف 

لك حة  برصاا الوقت الصعب لبناء العالقات. تحدث  ل هذغالاست ي مي  
المكان. وكن متعاطفا قدر اوصدق مع االشخاص ف 

ي  حادثات وجها لو  البديل االفضل للممكالمات الفيديو هي   لك, من المحتمل ان تكونمي   للتواصل مع االخرين خارج 
جه. تات 

ي المرتبة الثانية. بعد ذلك, هذه الم
ونية والرسائل النصية كالمات الصوتية ف  جتماعي  ووسائل التواصل اال تعمل الرسائل االكي 

ي  تبف  عىل اتصال قدر االمكان وان تكون منفت ! الهدف هو انلمكتوبة بخط اليد ة الرسالة اوال تنسوا قو ايضا. 
حا وصادقا ف 

ء االتصاالت تلك  ي
ي الوقت الحتشعر به احول اي ش 

. سوف تش و تتصارع معه ف  ىل ان يكونوا  حتك االخرين عضا جع اىلي
 صادقي   ايضا, مما يخلق فرصة للدعم المتبادل واللطف.  

 
ك ايضا. الخي  السار هو انه اذا كنت تعمل عىل هذه االحتياجات الستة للحدا غي  العالم, سيهذا الوباء  ي االسابيع  وسيغي 

د ف 
تجعل   ور بطرقتطالخاص بك تزن لحك عمل مع ايجعلهذا الوقت المحدد شخصا مختلفا. س ف تخرج منالقادمة, فسو 

ي لتطحداد, لديك فرصة للتعالدة. من خالل ئير فا حياتك اك
وير  رف عىل نفسك بشكل افضل. قد يكون لديك الوقت الكاف 

حول ما  من الوضوح  ب مزيد ي   العالقات. وقد تكون قادرا عىل اكتساس ذاتية افضل. لديك فرصة اترسيخ او تحدات رعاية عا
ي حياتك )

ي وترك بعض االشياء اليهم حقا ف 
  ال تهمك(.  ن 

 
يام به معا اذا استخدم  مكننا القيحدث من قبل. تخيل ما يزن العالمي قد يوحدنا كما لم ة, لكن هذا الححويليبة تجرزن دائما تالح

رعاية انفسنا ف ووتعزيز الوعي الذهنى, وبناء العالقات, وتليين الخو وعي الذاتي,كل منا هذا الوقت المحدود لتحسين ال
ش بشكل افضل  عيمن ال ى نتمكنحتجيد حداد الى الم البير في مستقبلنا المشترك. يرجة االنضماوبعضنا البعض. لدي امل ك

   فضل. لال –عالم وتغيير الشكل افضل والحب ب
 
 



 نبذة عن الكاتب

االن وولفت مؤلق ومعلم ومستشار االكتئاب. يعمل كمدير لمركز الفقدان وتحول الحياة وهو عضو هيئة التدريس في قسم   \د

لناس على تخطي  من الكتب االنسانية المصممة لمساعدة ا وولفت العديد \دطب االسرة في كلية الطب بجامعة كولورادو. كتب 

احزانهم بشكل جيد حتى يتمكنول من االستمرار في الحب والعيش بشكل جيد. بما في ذلك كتاب االمل. للمزيد من المعلومات 

 عن هذا الموضوع, يمكنك زيارة الموقع الخاص بالمركز 
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