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تحقيق  7:  السيد كورونا، وزيرا للبيئة!    

وباء فريوس كورونا الذي عاث فساًدا يف جميع أنحاء العامل دفع ماليني الناس إىل تطبيق الحجر الصحي عىل أنفسهم وذويهم ُمكرهني. 

الحجر الصحي هو حالة أو فرتة تقييد لحركة الناس بهدف الحد من انتشار الوباء. وهو أمر يتخطى حاجز الرضورة، ال سيام يف حال 
االفتقار إىل لقاح ناجع أو عالج شاف.

عىل أية حال، إذا كان يف الحجر بالء، فهو خري من نار الوباء. 

7سرنكز عىل الصحة النفسية والبدنية يف هذه السطور كخطوة حيوية للعودة إىل حياتنا الطبيعية.

altaqwa.net

أعدها لفائدتكم: فريق مجلة التقوى

بيــت مــن الشــعر قالــه أمــر شــعراء العربيــة أمحــد بــك شــوقي َيصــدق علــى واقــع أزمــة وابء كــوروان احلاليــة، والــي ُتــرِج لنــا يــُد أفضــال هللا تعــاىل 
مــن جراهبــا لطائــف كل يــوم تفــف مــن هــول املشــهد. وأحيــااًن تنطــوي تلــك اللطائــف علــى مفارقــات تكــون مــدار حديــث النــاس الذيــن مل 
يـَُعــد بوســعهم التالقــي يف الواقــع، فيتجاذبــون أطــراف احلديــث عــر وســائل »التواصــل« االجتماعــي.. واحلديــث الدائــر هــذه األايم عمــا أحدثــه 
وابء كــوروان مــن عمليــة تنظيــف شــامل للبيئــة، ومــا أخــذ يشــيع مــن مالحظــة ضيــق ثقــب األوزون تدرجيًيــا.. الكــوروان لــو صــح القــول ســجل 
حســنات عظيمــة يف ســجل ســيئاته، فبفضــل مــا اضطــران إليــه مــن حــال احلجــر الصحــي حتســن معــدل جتــدد اهلــواء املستنشــق بشــكل ملحــوظ، 
ففــي العاصمــة الصينيــة بكــن بعــد أن وصــل التلــوث إىل معــدل 30% يف بدايــة ينايــر 2020 بســبب انبعــااثت الكربــون والنيرتوجــن املتمثلــة يف 
عــوادم املصانــع والســيارات واملالحــة اجلويــة، ازدادت نســبة نقــاء اهلــواء 21% وفًقــا للصــور امللتقطــة مــن األقمــار الصناعيــة وهــذا بســبب احلجــر 
الصحــي الــذي فُــرض علــى النــاس حيــث توقفــت احلركــة مــن مصــادر انبعــاث تلــك الغــازات النيرتوجينيــة والكربونيــة. ومــن جانــب آخــر قلــت 
نســبة االحتبــاس احلــراري. وعلــى مســتوى املالحظــة العاديــة أبــدى ســكان البنجــاب اهلنــدي عظيــم اندهاشــهم مــن متكنهــم ألول مــرة منــذ عقــود 
مــن مشــاهدة سلســلة مرتفعــات اهليمــاالاي علــى مرمــى البصــر ومــن مســافة أطــول مــن 100 املشــهد اخلــالب الــذي كانــوا حمرومــن مــن مشــاهدته 
بســبب حجــب نســبة التلــوث العاليــة جملــال النظــر. ومل يتوقــف احلجــر الصحــي فقــط علــى نظافــة اهلــواء فقــط بــل علــى امليــاه أيضــا حيــث حتســن 
صفــاء امليــاه يف قنــاة البندقيــة )فينيســيا( يف إيطاليــا بســبب توقــف حركــة القــوارب الــي تعمــل ابلديــزل والــي تثــر الرواســب مــن القــاع فتعكــر امليــاه. 
ولنــا أن نتخيــل أكــوام القمامــة الــي صــارت منتشــرة بشــكل كبــر والــي طاملــا انشــد انشــطو البيئــة لتقليلهــا ملــا حتدثــه مــن انبعــااثت كربونيــة ولكــن 
ال حيــاة ملــن تنــادي، اللهــم إال بعــد تفشــي وابء الكــوروان )كوفيــد19(.. فيبــدو أن عــام 2020 هــو عــام تنظيــف البيئــة، والــذي ســيحكي عنــه 
مــن يقــدَّر لــه البقــاء ألوالده وأحفــاده، وتســجله احملافــل الدوليــة عاًمــا لتنفــس البيئــة والطبيعــة مــن جديــد. أصبحــت ممارســة التعقيــم إجــراًء مجاعيًّــا، 
بــل إن بعــض املــدن تســى هلــا القيــام ابلتعقيــم الشــامل للشــوارع والــذي كان يصعــب القيــام بــه بســبب اكتظــاظ النــاس يف الشــوارع والنظافــة 
الشــخصية وغســل اليديــن الــذي يعــده العلمــاء مــن أساســيات الوقايــة وامللفــت أننــا كمســلمن نتوضــأ مخــس مــرات يوميًّــا ابدئــن بغســل اليديــن.
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انتظرونا يف تحقيق تاٍل بعنوان:

8: »ُكوُروَنا« ِلَقاٌح أَُسِريٌّ َطاَل اِْنِتَظاُرُه
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