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تحقيق 8: »ُكوُروَنا« ِلَقاٌح أَُسِريٌّ َطاَل اِْنِتَظاُرُه
ال تستغرب عزيزي القارئ عنوان هذا التحقيق، فبالفعل تثبت جائحة وابء كوروان العاملية كل يوم أن هلا وجها مشرقا.. 

ال خيلــو جمتمــع مــن األزمــات، ولكــن ابلتخطيــط اجليــد وتعــاون أفــراد األســرة مــن املمكــن جتاوزهــا، وهــذا مــا نســميه إبدارة األزمــات، وهــي طريقــة 
التغلــب علــى األزمــة والتحكــم بضغطهــا ومســاراهتا واجتاهاهتــا، وجتنــب ســلبياهتا واالســتفادة مــن إجيابياهتــا، أو فلنقــل اســتخراج اإلجيابيــات مــن 

ابطــن الســلبيات، وحتقيــق أقصــى املكاســب يف أقصــر زمــن، واحلــد مــن اخلســارة قــدر املســتطاع.
ال شــك أن مشــاهد نزيــف املــوت املتالحقــة يف اآلونــة األخــرية آذت نفوســا وقلــواب كثــرية وفجعــت الكثرييــن يف أنفســهم وأحباهبــم حــول العــامل، 
ولكــن هــال انتبهنــا إىل نزيــف األســرة املســتمر منــذ قرابــة القــرن مــن الزمــان، نتيجــة عــدة عوامــل جمتمعــة، علــى رأســها تســارع وتــرية احليــاة بــكل 
مظاهرهــا، مــن انتقــال واتصــال وعمــل؟! لقــد كانــت األســرة يف خضــم هــذا التســارع البغيــض هــي نفســها الضحيــة األوىل.. ومــع التفشــي املــزري 
لفــريوس كــوروان املســتجد، اســتجدت أمــور نعدهــا مــن اإلجيابيــات، وطاملــا اندى هبــا مصلحــون اجتماعيــون دون أن حُتــِدث نداءاهتــم صــًدى 

مســموعا، ولكنهــا وجــدت آذاان مصغيــة، إذ كان املنــادي كــوروان.
حتــت وطــأة اخلــوف مــن استشــراء الــوابء هجــر أكثــر النــاس أعماهلــم، وخلــت الشــوارع مــن املــارة، ومالهــي الرتفيــه ومراكــز األعمــال مــن املراتديــن، 
وعــاد إىل املشــهد أســلوب الرتفيــه الــذي طاملــا اندى بــه االجتماعيــون، فاضطــر النــاس إىل اجللــوس يف املنــازل وعــاد اجتمــاع العائلــة إىل االنعقــاد، 

هــذا االجتمــاع الدافــئ الــذي ســرقه اإليقــاع الســريع للحيــاة العصريــة.
نســتطيع القــول إن هــذا االمتحــان احلــرج، دفــع مجيــع شــعوب العــامل إىل اختــاذ موقــف مشــرتك وإىل التضامــن معــا ومتاســك اجملتمــع الــدويل، كمــا 

ســامهت اإلجــراءات االحرتازيــة يف توطيــد العالقــات األســرية، الــي هــي القلعــة احلصينــة ضــد وابء كــوروان.
ومنــذ األســبوع األول لتطبيــق احلجــر الصحــي املنــزيل طوعيــا، أخــذت تــرتدد عــر وســائل التواصــل االجتماعــي أخبــار مــن قبيــل اكتشــاف بعــض 
األفــراد ألســرهم وأزواجهــم ومواهــب أوالدهــم. وأصبحــوا يصلــون مجاعــة يف بيوهتــم مبــا يف ذلــك صــالة اجلمعــة، أمــا عــن النشــاطات الدينيــة املختلفــة 
مثــل البحــث عــن إجــاابت طاملــا مُهشــت وختــم القــرآن الكــرمي يف وقــت قياســي اخل.. فحــدث وال حــرج. ابهلل عليكــم أفــال يســتحق هــذا األمــر أن 

يكــون عيــدا ُيتفــل فيــه بلــم مشــل األســرة والتقــرب مــن هللا عــز وجــل؟!
وعلــى الصعيــد الغذائــي الــذي تؤمنــه األســرة، هنــاك جوانــب كثــرية جيــب أن تتكامــل لكــي ينعــم املــرء ابلصحــة واالســتقرار والشــعور ابلراحــة اجلســدية 
والنفســية، مــن هــذه اجلوانــب توافــر األطعمــة الصحيــة الــي ابت تناوهلــا يف هــذا العصــر يف إطــار املناســبات االحتفاليــة النــادرة الــي قلمــا جيتمــع هلــا أفــراد 
األســرة كالســابق، فــإن الغــذاء الصحــي املطهــو يف البيــت يعــزز املناعــة ويكســب الفــرد القــوة والقــدرة علــى جماهبــة األمــراض، خباصــة أن األشــخاص 
الذيــن يتمتعــون جبهــاز مناعــي قــوي تكــون لديهــم قــدرة أكــر علــى مواجهــة املخاطــر الصحيــة، فضــاًل عــن أهنــم يســتعيدون عافيتهــم ســريعا إذا مــا 
تعرضوا ألي عارض صحي، وهو ما يعيد القيمة املســلوبة إىل األغذية املطهوة منزليا إبشــراف أســري يف مقابل األطعمة الســريعة الي كانت معاول 

هــدم للفــرد واألســرة علــى الســواء.. أخــريًا، شــكرًا »كــوروان«، فلــوالك مــا كنــا رأينــا اجتمــاع أســرتنا هبــذا الشــكل البديــع.

8 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. وذلك لالفتقار إىل لقاح ناجع أو عالج شاف.

سرنكز عىل الصحة النفسية والبدنية يف هذه السطور كخطوة حيوية للعودة إىل حياتنا الطبيعية.
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»ُكوُروَنا«نيابة عن كل أفراد األسرة

ألزمة كورونا وجه آخر.. سلسلة تحقيقات 

أعدها لفائدتكم: فريق مجلة التقوى

altaqwa.net انتظرونا يف تحقيق تاٍل بعنوان:

9: "كورونا" يعيد تأهيل األسرة اللبنة األولى للمجتمع
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