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العالمي، وحظر مفروض  الوباء  المبارك في ظل  الفطر  يحل علينا عيد 
العالم، ومرض أو فقٍد عند بعضنا، ورغم كل هذا  بلدان  في معظم 
اتخذنا  النفسية.. فقط إذا  العيد فرصة لشحن بطاريتنا  أن يكون  يمكن 

قرارًا بأن نفرح واجتهدنا

سؤال في الصحة

هل يصاب اإلنسان بفيروس كورونا مرة ثانية بعد شفائه؟
ُيطرح هذا السؤال مرارًا هذه األيام بعد ظهور حاالت تكررت 

فيها اإلصابة بفيروس كورونا الجديد بعد شفاء املريض 
 مهمة من كوريا 

ٌ
شرت دراسة

ُ
من اإلصابة األولى. وقد ن

الجنوبية عن هذا املوضوع، حيث سجلت الدراسة 51 حالة 
َرجوا من املستشفى بعد اإلصابة األولى وبعد أن 

َ
ملرضى خ

بَت بفحص PCR شفاؤهم، إال أنهم عادوا إلى املستشفى 
َ
ث

بت لديهم بالفحص نفسه 
َ
بعد يومني إلى عشرة أيام وث

عودة وجود هذا الفيروس من جديد! 
وفي 22 إبريل/نيسان نشرت كوريا الجنوبية وجود 180 

حالة مماثلة. وكانت أعراض مرض كوفيد 19 موجودة 
 حّدة. وفي هذه املرة تم عمل زرع 

ّ
عندهم ولكنها أقل

للفيروس، وهو فحص أكثر دقة من فحص PCR وأظهرت 

النتائج األولية عدم ظهور الفيروس في الزرع مما يدل على 
أنه ال يستطيع التكاثر وال أن يسبب العدوى.

ظِهر عودة فيروس 
ُ
¶ إذًا ما سبب نتيجة فحص  PCR التي ت

كورونا الجديد؟
هل هي عدوى ثانية؟ أال تسبب اإلصابة بفيروس كورونا 

الجديد مناعة دائمة مثل غيره من الفيروسات؟ هل نتيجة 
 الفيروس لم يتم 

َّ
فحص PCR األولية كانت خاطئة؟ أم أن

ر  غيَّ
َ
 الفيروس قد ت

َّ
 كامنًا؟ أم أن

ّ
ل

َ
القضاء عليه تمامًا وظ

 وعاد بشكٍل ُمتَحّوٍل جديد؟ أسئلة لم َيجد الِعلم لها 
ً
قليال

جوابًا قاطعًا حتى اآلن، وتستمر األبحاث لكشف أسرار هذا 
الفيروس الجديد.

محمد ـ مصر 
ــة األخــيــرة، منذ  تعاني زوجــتــي فــي اآلونـ
ــن رفـــرفـــة  ــيــــروس كـــــورونـــــا، مــ تــفــشــي فــ
وخــفــقــان، وهــبــوط حـــاد فــي ضــغــط الــدم 
تتقيأ ولكن ال يمكنها  أن  أحيانا، وتريد 
ذلك. تم عمل رسم قلب واتضح أنه سليم، 
وفــحــص دم وبــوتــاســيــوم ومــاغــنــســيــوم 
وغــــــدة، والـــنـــتـــائـــج ســلــيــمــة أيـــضـــا. وبــعــد 
عـــرضـــهـــا عـــلـــى طــبــيــبــي قـــلـــب وبــاطــنــيــة، 
تبني عدم وجود أي سبب عضوي. علما 
أنــهــا تبلغ مــن العمر 36 عــامــا وتـــزن 80 

كيلوغراما، وال أعرف كيف أتصرف.

أهال محمد؛
الزوجة تعاني من قلق شديد، وهو 
مرض وليس عرضا، والقلق لديها 
يــســبــب لــهــا مـــا يــســمــى بـــاألعـــراض 
الــنــفــســجــســديــة، ومــعــنــاهــا أعــــراض 
ــاب نـــفـــســـيـــة، مــثــل  ــ ــبــ ــ ــة ألســ ــديــ جــــســ
ــات الـــقـــلـــب والــتــنــفــس  ــربــ زيـــــــادة ضــ
واضطراب  الزائد  والتعرق  السريع 
عامة،  الجسم  فــي  وآالم  الهضم  فــي 
واضــــطــــراب فـــي الـــــــدورة الــشــهــريــة. 
وجـــائـــحـــة كــــورونــــا تـــزيـــد مــــن حـــدة 
القلق عند األشخاص الذين يعانون 
مــن القلق مــن قبل ذلـــك. إذن فــال بد 
للزوجة من أن تبدأ بعالج القلق مع 

طبيب نفسي.
كذلك ننصحها باآلتي:

- الــبــعــد عـــن مــتــابــعــة األخـــبـــار أوال 
ــأول، والــبــعــد عـــن قـــنـــوات األخــبــار  ــ بـ
ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 

الخاصة بنقل كل جديد عن الوباء.
- يمكنها معرفة املختصر املفيد من 

شخص قريب لها وليكن الزوج.
ــي املـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــ ــيــــر فـ ــكــ ــفــ ــتــ - عـــــــــدم الــ
كله  التركيز  ويكون  بــه،  واالنشغال 

على اليوم الحالي فقط.
- الــــنــــظــــر لــــإيــــجــــابــــيــــات أكــــثــــر مــن 

السلبيات.
- شحن الطاقة اإليجابية دائما من 

خالل ممارسة ما تحب.
- االستعانة بالله دائما واألمل بأن 

الغد سيكون أفضل بإذن الله.
شفاها الله وعافاها.

د محمد الشامي
أخصائي األمراض النفسية

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

عيد الفطر 
بنكهة جديدة 
في ظل الحظر

محمد الشامي

يــأتــي عــيــد الــفــطــر هـــذ الـــعـــام مــخــتــلــفــًا عـــن أي 
آخــر، فأغلب املحتفلني به مجبرون على  عــام 
ــكـــوث فـــي بــيــوتــهــم، بـــــدون صـــــالة، وبــعــيــدًا  املـ
العائلة واألصـــدقـــاء، واملــتــنــزهــات مغلقة،  عــن 
والــشــواطــئ مــمــنــوع دخــولــهــا، والــحــرمــان من 
ممارسة هذه األنشطة املحببة للنفس، والتي 
تــشــعــرنــا بـــأجـــواء بــهــجــة الــعــيــد، واالضـــطـــرار 
قد يسبب ضغوطًا  املنزل  في  مقيدين  للبقاء 
ــًا نــفــســيــة لــلــكــثــيــريــن املــجــهــدة نفوسهم  ــ وآالمـ
ــالـــت، وال يـــلـــوح لــهــا في  ــراء فـــتـــرة حــظــر طـ ــ جـ
األفق نهاية قريبة آمنة، وبعد رمضان في ظل 
الحظر يأتينا العيد أيضًا في ظل الحظر وفي 

حضرة كورونا الضيف الثقيل.
الــوبــاء  وال يقتصر األمــــر عــلــى ذلــــك، فــمــا زال 
علينا  يفسد  مــمــا  الــكــثــيــر  جعبته  فــي  يحمل 
بهجة عيدنا، فمعظمنا قلقون وخائفون من 
نــحــب، وبعضنا  ملــن  أو  لــنــا  إصــابــة محتملة 
يعاني بالفعل جسديًا ونفسيًا بسبب إصابة 
مؤكدة له أو ملن يحب، مع ما يصاحب هذا من 
مشاعر مختلطة من الخوف والقلق والترقب، 
في  املــوت، ونحن  من  والهلع  الرعب  وأحيانًا 
عــزلــتــنــا فـــي الــبــيــت أو املــســتــشــفــى، ومــشــاعــر 
الفيروس  انتقال  فــي  كنا ساهمنا  إذا  الــذنــب 
ملن نحب، وهناك من يتجرع ألم فقد من يحب 

بسبب هذا الفيروس املراوغ.

عيد مختلف في ظل الحظر
في ظل هذه األجواء يأتي العيد، ومن الذكاء أن 
نتخذ قرارا واعيا باستثمار فترة العيد لدعم 
صحتنا النفسية من خالل ممارسة األنشطة 
بطاقة  وتشحننا  علينا،  السرور  تدخل  التي 
األفكار  لبعض  أمثلة  وهــذه  إيجابية،  نفسية 

املقترحة، اختر منها ما يناسبك وأسرتك.
1- عــمــل جـــو مــنــزلــي لــلــعــيــد كـــاملـــعـــتـــاد، مثل 
الــبــالــونــات، وإحــضــار املــالبــس الجديدة  نفخ 
أونــاليــن،  شــراؤهــا  ويمكن  منزلية«  »ولكنها 
وإعــداد الكعك والبسكويت منزليًا، والتحدث 
ــام الــبــهــجــة املــتــرقــبــة، وإقــامــة  لــأطــفــال عـــن أيــ

صالة العيد في املنزل.
األصدقاء  مع  أو  العائلية  التجمعات  عقد   -2
ــاســــب تـــحـــضـــيـــر بــعــض  ــنــ أونــــــاليــــــن، ومــــــن املــ
ــة واأللــــــــعــــــــاب وحـــتـــى  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ ــــع واألســ ــيــ ــ ــــواضــ املــ

»الفوازير« لطرحها على الكل.
3- إيــــصــــال املـــعـــايـــدة الـــنـــقـــديـــة إلــكــتــرونــيــا، 
إلكترونيا؛  للوالدين  املبلغ  دفــع  طــريــق  عــن 
ووضع لكل ابن أو بنت املعايدة النقدية في 
ظـــرف مغلق مــكــتــوب عليه اســـم املــرســل مع 

كلمة تهنئة.
4- إحضار ألعاب منزلية جديدة يمكن اللعب 
بــهــا فـــي مــجــمــوعــات تــجــمــع شــمــل األســـــرة، 
أو شراء  التنافس،  الرياضية في  الــروح  مع 

ألعاب إلكترونية جديدة يستمتع بها الكل.
5- تحضير هــدايــا خــاصــة مــن األبــويــن لكل 

ابن أو بنت.
6- وفــــي حـــالـــة عــــدم تــجــهــيــز هـــديـــة خــاصــة، 

يمكن تقديم معايدة نقدية يوم العيد.
7- تــجــهــيــز قـــائـــمـــة يـــمـــا ســـتـــتـــم مــشــاهــدتــه 
فــي الــعــيــد، خــاصــة املــحــتــويــات ذات الطابع 

الهادف واملفيد. 
8- يــفــضــل تــحــضــيــر جــــدول يــومــي للجميع 
يــشــمــل كــــل األنـــشـــطـــة، ويـــفـــضـــل أن يـــشـــارك 
ــال فــــي وضـــــع أنـــشـــطـــة الـــــجـــــدول، مــع  ــ ــفـ ــ األطـ
ــيــــر وقـــــــت خـــــــاص لــهــم  ــلــــى تــــوفــ الـــــحـــــرص عــ

يختارون ما يفعلونه فيه.
ــراءة فـــي املـــجـــاالت  ــقــ 9- تــنــخــفــض مـــعـــدالت الــ
املختلفة في رمضان بسبب االنشغال بالقرآن، 
ــــراءة فــــي املـــجـــاالت  ــقـ ــ ــبـــدء الـ والـــعـــيـــد فـــرصـــة لـ

ــــرى، وفــــي الـــعـــادة يكتسب  ــرة أخــ املــخــتــلــفــة مــ
ــقـــراءة مــن والــديــهــم، ويمكن  األطـــفـــال عــــادة الـ

تنظيم مسابقة بسيطة فيما يقرؤون.
الـــوالـــدان فــي تعلم مــهــارة  يــبــدأ  10- يمكن أن 
جديدة في العيد، مثل تعلم مهارة تكنولوجية 
جـــديـــدة كــســرعــة الــكــتــابــة أو بـــرنـــامـــج جــديــد 
يوتيوب  على  تعليمية  فيديوهات  خــالل  من 

لتعلم هذه املهارة واملمارسة العملية.
11- تــوفــيــر وقــــت خــــاص بــــاألســــرة لــلــتــحــدث 
ــادة الـــروابـــط األســـريـــة، وذلـــك بفتح  ــ مــعــًا، وزيـ
مــوضــوعــات قــديــمــة وحــديــثــة، ووضـــع خطط 
لأبناء،  الطفولة  حكايات  وذكـــر  مستقبلية، 
املسابقات  وعمل  القديمة،  الصور  ومشاهدة 

الذهنية واأللعاب. 
12- استغالل ما هو متاح في كل منطقة حسب 
طبيعة الحظر لعمل نشاط خارج املنزل، حتى 

لو كان املشي حوله فقط.
13- مـــمـــارســـة تـــدريـــبـــات ريـــاضـــيـــة مــنــزلــيــة 
وتــبــنــي ثــقــافــة الــحــيــاة الــصــحــيــة لــلــكــل، مما 
ــًا عـــلـــى الـــصـــحـــة الــجــســديــة  ــابـ يــنــعــكــس إيـــجـ

والعقلية للجميع. 
14- إنــجــاز مــا لــم يتم إنــجــازه خــالل رمضان 
ــال بـــالـــعـــبـــادة أو  ــغــ بـــســـبـــب الـــعـــمـــل أو االنــــشــ
ــة أو ضــيــق الـــوقـــت، ومـــن ذلـــك ترتيب  الـــدراسـ
املنزل والتخلص مما هو مخزن وغير مفيد، 
وتــنــظــيــم الــكــتــب، إصــــالح مـــا يــحــتــاج، وعــمــل 

ملسات ديكورية بسيطة.. الخ.
15- الـــتـــواصـــل مـــع األصــــدقــــاء هــاتــفــيــا الــذيــن 
نتواصل معهم كل فترة وأخرى. الحظر منطقة 
الكثيرون  منها  الــخــروج  يلزم  للبعض  راحــة 
الحظر  التي فرضها  يضيقون ذرعــًا بالقيود 
واألصــدقــاء،  باألهل  والتقائهم  حركتهم  على 

ولــكــن هــنــاك فــئــة وجــــدت فــي الــحــظــر راحــتــهــا 
وأحــبــت الــجــلــوس فــي البيت وركــنــت للكسل، 
خــاصــة مــع إلــغــاء الــدراســة لكثير مــن الطلبة، 
ــي كـــثـــيـــر مــن  ــ ــــف الـــعـــمـــل لـــلـــمـــوظـــفـــني فـ ــوقـ ــ وتـ
وهذه  آلخــريــن،  املنزل  من  والعمل  القطاعات، 
الـــظـــاهـــرة  تـــعـــرف بــظــاهــرة الــكــهــف؛ وتــصــف 
األشـــخـــاص الـــذيـــن تــأقــلــمــوا بــشــكــل كــبــيــر مع 
الــبــيــت، وال يــحــبــون أن يتغير  فـــي  الــجــلــوس 
هذا الوضع، ومن املفيد لهؤالء األشخاص أن 
يستغلوا العيد في كسر نمطية حياتهم، وبدء 
نشاطات جديدة منزلية وعبر اإلنترنت حتى 
يــخــرجــوا مــن هــذه الــحــالــة الــتــي سيحتاجون 

للخروج منها عاجال أو آجال.
الـــعـــيـــد تـــحـــت مــظــلــة الــــعــــزل املـــنـــزلـــي أو فــي 

املستشفى
ــر هـــنـــاك مـــن يــعــانــي مـــن هــذا  عــلــى جـــانـــب آخــ
الفيروس الذي قضى على أحالم العيد لديه، 
وســـّبـــب الــقــلــق الــبــالــغ ألهــلــه وأحـــبـــابـــه، وهــم 
املعزولون في املستشفيات والبيوت ملرضهم. 

ومشكلتهم تتلخص في ثالثة محاور: 
ــن املــــــرض نــفــســه،  1. قــلــقــهــم عـــلـــى نــفــســهــم مــ

والخوف من تفاقم األعراض.

الــنــاس إليهم واملــنــع من  2. بعدهم عــن أقـــرب 
املقابالت بشكل كامل.

عليهم  أســرهــم  لخوف  بالضيق  شعورهم   .3
وعدم استمتاعهم بالعيد كما يفعل اآلخرون. 

ومن املفيد لهؤالء أن:
1- يــظــلــوا فـــي تـــواصـــل إلــكــتــرونــي مـــع أهلهم 

وأحبابهم. 
2- أال يــفــكــروا فــي املــســتــقــبــل، ويــتــوكــلــوا على 

ربهم فيه.
3- أن يركزوا تفكيرهم كيف سيعيشون يوما 
بـــيـــوم، وكـــيـــف يــمــكــنــهــم أن يــعــيــشــوا يــومــهــم 

بشكل أفضل قدر املستطاع.
ــه  ــ ــه، وأنـ ــ ــلـ ــ 4- يـــحـــتـــســـبـــوا أجــــــر األلــــــــم عـــنـــد الـ

سيعوضهم ما هو خير عما هم فيه.
التواصل مع أسرهم بشكل مستمر إلزالــة   -5

قلق أسرهم عليهم.
برسائل  يبعثوا  أن  من جانبهم  األهــل  وعلى 
األزمـــة ستمر،  وبـــأن  لــهــم،  مستمرة  طمأنينة 
وأنهم يتمتعون بيومهم قدر املستطاع. وهم 
فــي مستقبل  يــفــكــروا  أال  كــذلــك مطلوب منهم 

مريضهم، بل يأملون في شفائه بإذن الله.

العيد مع ألم فقد األحبة
ومـــن الــنــاس مــن يــأتــي عــلــيــه الــعــيــد وقـــد فقد 
أحد أحبابه بسبب هذا الوباء، ومن الطبيعي 
لفترة، وهي  الحزن موجودة  أن تظل مشاعر 
وإن قــلــت مــع الــوقــت فـــإن الــذكــريــات ستبقى، 
ُيحركوا حياتهم لأمام  أن  لهؤالء  املهم  ومن 
وأال يقفوا في دائرة الحزن لفترة طويلة، وإال 
فستتوقف حياتهم وتنحدر نفسيتهم. ولذلك 
فمن املهم أن يحاولوا العيش في أجواء العيد.

يلزم على من يعانون 
من ظاهرة الكهف أن 

يستثمروا العيد في 
الخروج من عزلتهم
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