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تحقيق  9:  "كورونا" يعيد تأهيل األسرة
لقــد أعمــت املعيشــة يف ظــّل عجلــة احليــاة املندفعــة بصــرة شــرحية كبــرة مــن الّســواد األعظــم. ذهــب 
ضحيتهــا الطفــل الــريء الــذي طاملــا متــّى أن يقضــي أبــوه معــه وقًتــا أطــول يلعــب ويرتــع وحيكــي لــه 

قصًصــا مثــرة قبــل النــوم. 
وآه علــى األم احلنــون الــي مل تُغريهــا اجملوهــرات ومالبــس املوضــة بــل أعظــم أمنياهتــا أن ترجــع ابكــرة 
مــن عملهــا لتســتقبل أبناءهــا حــن عودهتــم مــن مدارســهم اببتســامة دافئــٍة ُتشــعرهم ابألمــان واحملّبــة 
واالتــزان، وجتمعهــم حــول مائــدة واحــدة علــى طبــق لذيــذ مــن اختيارهــم وجتاذهبــم أطــراف احلديــث 

وتــروي أرواحهــم الريئــة مبعــارف الديــن والدنيــا.
أحبــي ال تظنّــوا أنــي أقصــص عليكــم حكايــة تراثيــة مــن ألــف ليلــة وليلــة بــل هــي حماولــة إليقــاظ 
الضمائــر املهّمشــة الــي تتغافــل عــن جــروح األســرة وهــي تنــزف دًمــا علــى مــرأى مــن أعينهــم. فاجلميــع 
يعــّول علــى املــدارس كأهنــا ســريب وتعلّــم وترّمــم نقًصــا خلفتــه دوامــة احليــاة. ومــا كان لبشــر وال لقــوة 
عامليــة أن توقــف هــذا التيــار اجلائــح مــن األخطــاء واألمنيــات والوعــود، ولكــن  قــام هبــذا  فــروس ال 

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. 

9سرنكز عىل الصحة النفسية والبدنية يف هذه السطور كخطوة حيوية للعودة إىل حياتنا الطبيعية.
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يـُـرى ابلعــن اجملــّردة. ويف خضــم مــا جيــري تتجلــى  رمحــة هللا تعــاىل الــي حتيــط ابألقــدار، وأبمــٍر صــدر 
مــن حكمتــه رمحــة منــه تعــاىل بعبــاده، وتصحيًحــا ملســارات اعوّجــت كثــرًا عــن الصــراط املســتقيم عــدان 
إىل البيــت  واستشــعران احلــب والــوائم ومجــال األحاديــث الــي ال تنتهــي، والســكينة املنعشــة للهمــم، 
واكتشــفنا مواهــب وقــدرات أبنائنــا،  وأصبحنــا نقضــي أوقــاًت ممتعــة، وهنتــم مبمارســة الرايضــة أكثــر 
مــن ذي قبــل،  وبــدأت براعــم اللغــة العربيــة الــي تشــّكل روح اإلســالم تُغــرس يف النفــوس، وأهــم مــن 
ذلــك كلّــه ختصيــص وقــت لتعليــم القــرآن الكــرمي، وغــرس أســس الّديــن مــن كيفيــة الوضــوء إىل اليقــن 

بوجــود هللا تعــاىل وعنايتــه بنــا املســتمرة، والصــالة علــى أوقاهتــا مجاعــة.
ومــا كان لنــا أن نتفاعــل مــع خبــااي املثــل القائــل: »ُرب ضــارة انفعــة« إال بعــد أن أطلــت علينــا الـــ 
»كــوروان« فلمَّــت مشــل أســران املراميــة األطــراف وقربتنــا مــن خالقنــا ليــس بتخطيــط أو ترتيــب منهــا 
ولكــن حلكمــة إهليــة ابلغــة مســتوحاة مــن رحيــق كتــاب هللا والــذي عــر عنهــا ســيدان اإلمــام املهــدي 

عليــه الســالم.:

أعدها لفائدتكم: فريق مجلة التقوى
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» ُرب ضارة نافعة «

انتظرونا يف تحقيق تاٍل


