
 

 
 

 

 

 
 

 

 

صعبةرعاية االمل في االوقات ال  

 

االكبر بليني  –تحفظ توازن العالم"  ة التى زركي"االمل هو ال  

 

وز هذا؟"ا في قلوب الكثيرين االن: "هل سنتج كز الفقدان سؤاالرد المتصلين بمسال اح  
 

ل الذي هي  بمشاعر الحزن وتبحث عن اقتراض بعض االمح مع استمرار المحادثة انا كانت تشعر بح من الواضاص
, خاصة في  عن االمل, النه ت نفسي اتوق للكتابةقة, وجدقيد 20لهاتف بعد دما اغلقت الحاجة اليه. عنفي امس ا
عالم.  حفظ توازن الثل هذه, هو بالفعل الركيزة التي تصعبة ماالوقات ال  

 
بمشاعرنا الداكنة واحتضانها. ف ى االعترابشرية الجتنا الو لحا, فانني ادعةالحيا تحولبصفتي مديرا لمركز الفقدان و

حياتنا. اساسي من ذين يحزنون, على الرغم من انهم جزء  دعم االخرين القدير الخسارة وة في تير جيدغما تكون ادة ع

ادة والمرح.  , نميل الى التركيز بشكل حصري تقريبا على السععلى حسابنابدال من ذلك,   

 

وكل   – ظالم, والسعادة والحزنر النور والقديحاجة الى تنحن بما ترون. ك, حاجة الى كليهما. نحن بزنانها مسالة توا

ضروري. ي. وكل ما هو اصلي امر طبيعي وتماء. كل ذلك اصلانذلك الن  –ينهما شيء ب  
 

ضم  حالي, في خلنسلط وعينا فقط على "االشياء الجيدة". لكن في الوقت اون غير متوازنين الننا نختار ان غالبا ما نك

لخوف والياس. ه االخر, في اتجاه اثيرا في االتجاكزن لخطر ان يميل التوامعرضون ورونا, نحن كفيروس الوباء   
 

ب ان نتذكر االمل. صعبة, يجوقات النعم, في اال  

 

ء ايجابية. من المؤكد انه بغض اشياحمل تققبل يها ثقه داخلية ان المسانلم يتم بعد. لخير ما ما هو االمل؟ انه توقع 

تمتع بالخبرة في يولكنه  –قبل سعادة. انه يتطلع الى المستتكشف عن الادمة سحالية, فان االيام القف اللظرور عن ا النظ

حالي.  الوقت ال  

 

حتى مع مل نا نلقي نظرة على ما يمكننا القيام به الحتضان االانه شيئ يمكننا القيام به. دعوفعالة, ان رعاية االمل 

ببها هذا الوباء. تى يستعرصنا للخسائر العديدة ال  

 

 تدرب على اليقظة الذهنية

 

تماما ت طلحياتنا الطبيعية قد تعماكنهم. على الرغم من ان , معظمنا في امريكا الشمالية يحتمون في ابينما اكتب هذا

 ان االتصاالت معفقدد االسرة والمخاطر المالية ورضي افراالصدقاء المجه خسائر شخصية حقيقية جدا )انواوقد 

لحظة ايضا امنون وفي راحة.  ا في هذه ال (, فان العديد منلحصربيل المثال ال ااحبائهم, على س  

س تالال الشم, تينما اكتب هذاحالى. بحيطنا المباشر في الوقت الحاضرا في مكون ظة الذهنية تعني ان تقممارسة الي

ت اللحظة الحالية, اجد االمتنان, . كلما ادركعم الربيع تتفتحم االزرق. اري برادنيجة في سماء المن السحب المتعر

دم. ى االمل, والذي قد نعتبره امتنانا لما هو قاوصول المتنان يساعدني في الالوال  
 

ذين اهتم بهم. يمكنني االن مشاركة الوقت قات مع االشخاص الناء عالتساعدني اليقظة في الوقت الحالي ايضا على ب

بعض الوقت في مكالمات , يمكنني ايضا قضاء ياصم شخانني ال استطيع زيارتهزوجتى, وعلى الرغم من الجيد مع 

االعزاء, كلما زاد ئي لما استطعت استخدام هذا الوقت لتعزيز العالقات مع اصدفاي واصدقائي. كطفالالفيديو مع ا

شاركها في المستفبل. جمعات التي سنلتاالمل في ا  
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ةهم السيطرالتخلي عن و  

 

المة االخرين, وستنا المفاظ على ستخاذها للحيمكننا احول الوباء والخطوات التي  ا( اعالم انفسنا هناك خط رفيع بين

ى الياس. حتفرط و, مما يسبب االجهاد المة(ئوب( االفراط في استهالك المعلومات )والمعلومات الخاط  

 

ل فيروس ة المعلومات الجديدة حوء. يمكننا قرافي متناول يدناغير محدود , لدينا محتوى ر المعلومات هذاصفي ع

ليوم, واليزال االمر "اليدرك". من المنطقي ها لساعات عديدة في اتها واالستماع اليهدومشا ا                   الكورون

كم في ما يحدث. المشكلة هي اننا كافراد ال ر بالتحشعوحاولة للاالفراط في استهالك المعلومات في ماننا قد نميل الى 

حكم الكامل في ما يحدث لنا والحبائنا. ى التحتال يمكننا هذا الوباء, والسيطرة على يع ستطن  

 
ي قدرتنا عىل التيساعدنا عىل ن وهم السيطرة يمكن ان يقلل من قلقنا و تخىل عان ال

دث.  اقلم مع ما يحبناء الثقة ف 
كون عىل مايرام مع افتقارنا  , يمكننا ان نتعلم ان ن جذع. بدال من ذلكداعي للقلق والال , فاذا عملنا عىل اليقظة

ي مرونتنا. عندما يالثقة يطرة واللس 
ي ف 

ي سنتعامل مع ما س, غدال ت 
ه  عن ما نستطيع فعلوم نحن مسؤولون . اليغدا يات 

   اليوم. 
 

ي االمل 
 ابن 

 
ي داخلنا ت من الفرح والحب والحظااذا كنا نعتقد ان مستقبلنا سيتضمن ل

, فلدينا فى ارة االمل.  معنى بالفعل شر
ارة ونحولها اىل الل يمكننا ان ننمي تل االمل عمدا كل يوم.  هب عن طريق بناء ك الشر  

 
ي االوقات ال كيف نب 

ي االمل فى
ك بعض الطرق:  صعبة؟ الينى  

ي االنشطة النى نهتم بها اىل *من خالل المشا
ي اماكننا.  د ممكن اثناء و ح قىصاركة فى

جودنا فى  
ي  الل* من خ

حية. رو  الممارسات الاالنخراط فى  
ي اذهاننا وق * من خالل عمل مجموعة من الكلمات او الصور النى ترمز اىل االمل 
.  لوبنا فى  

فيه. غب  قبل الذي نر يل المس عمد تخ* عن طريق ت  
ي وضع  * من خالل

ي تسعدنا والنى
بها.  نستمتع نعلم اننا سالخطط المستقبلية النى  

من خالل مساعدة االخرين.  *   
كل مثاىلي من خالل مكالمات, بش لذين نهتم بهمقاء عىل اتصال وثيق مع االشخاص ال الب* من خال   

اتفية. كالمات الهو الم فيديو ال     
حنا. واروا جتماعيةقاتنا اال عناية باجسادنا وعقولنا وعال*من خالل ال  

 

 اختر االمل بوع  
 

. بدال محياتك بشكل سو عىل تفهم ان االمل ليس شيئا سيطق يرج   ي ئ  ن ذلكلن  , سوف يدخل االمل عندما تنشر
كل يوم  ؤثر  ه لالمل سيبة, فان الباب الذي تفتحصعهذه االوقات ال الحضاره بوعي اىل يومك. عىل الرغم من  طرقا 

جودة حياتك. بشكل كبير عىل   
 

ى عليه بشكل متعمد  كير
ك تشعر به  ة معينة, وترك نفس اليه ودعوته اىل لحظاالنتباه  –ان اختيار االمل بوعي هو اليى

ي كيفية االهتمام به. كعند دخول
ف. اخيى  االمل بدال من الخو حظة, اخيى ة بلاالمل والدعوه اليه. لحظن مبدعا فى

   فترصف بنية اعادة االمل اىل تلك اللحظة.  س,. ذا بدات تشعر بالياسمل بدال من اليااال 
 

ي الوقت الل  اذا كان االمل بعيد المنا
ي االقيى ,  حاىلي فى

قة  حشد الطاليال لمساعدتك. عنما ال تتمكن من قاض ففكر فى

COVID - 19 



 

 
 

 

 

 
 

 

ي اوق, فمن الممكن الحصول عىل االمل من االخرين. من ازراعنها بنفسكل
لجوء اىل  ات كهذه ال لمناسب فى

ي االقراض. االشخاص ال
ذين لديهم امل فى  

 
ئ باالمل؟ ن شخصا ما  كيف تعوف ا ة. انهم  د العائلة الذين لديهم نظرة متفائلة للحياء وافراقا ابحث عن االصدملنر
انهم عادة ما يهتمون ما صوتهم. ك ا تسمع جعلونك تبتسم عندميك, و معقة ايجابية عندما يكونون اناس لديهم طا

ستعره  الذا لك االن. االمل مورد متجدد. ابثونها يمكن ان تكون ميقة النى  اد. الطح يحكمون عىل ا ال معون و ويست
ى الوقت ا  ي المستقبل, عندما يحير

ي حاجة اليه. شخه اىل  اعطائلمناسب, يمكنك االن, واعلم انه فى
ص اخر فى  

 
ئ يمكن ان يعىل حد تعبير فيك ىع من الرجل تور فرانكل, اذكركم, "كل شنر ء  ما عدا نيى ي

  –: اخر حرية انسانية حد واشر
ي م ل شخص ما  فعرد  تختار ان 

ى  جموعة ظرو فى ينما  يقك الخاص بك" وبطر تك عىل اختيار قدر ف معينة, لحير
ممتنا لحياتك كل يوم.  ز االمل وان تكون ية, ادعوك اىل تعز ك الخاص خالل هذه االوقات الصعبر طريقتختا  

 
 

 

 نبذة عن الكاتب

دريس هيئة التو وهو عض ةتحول الحياز الفقدان والكتئاب. يعمل كمدير لمركم ومستشار اؤلق ومعلفت مولاالن و \د

الكتب االنسانية المصممة لمساعدة  فت العديد منوول \دجامعة كولورادو. كتب طب بفي قسم طب االسرة في كلية ال

ب من االستمرار في الحب والعيش بشكل جيد. بما في ذلك كتاحتى يتمكنول جيد انهم بشكل زحي اتخطالناس على 

, يمكنك زيارة الموقع الخاص بالمركز هذا الموضوعات عن للمزيد من المعلوماالمل.   
 

 
www.centerforloss.com 


