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إن الشعور بالوحدة هو تجربة طبيعية يف حياة كل إنسان

فرضت علينا جائحة الكورونا COVID -19 ، بعض سلوكيات أقل ما يمكن أن 
توصف به أنها مناوئة للطبيعة البشرية. وعمومًا، ال ينشأ الشعور بالوحدة 
فقط عندما نكون بعيدين عن الناس. فالحقيقة التي ربما تغيب عن كثيرين 

هي أن بعض الناس يستمتعون بكونهم وحيدين.

ومن ناحية أخرى، ليس معنى أنك محاط 
فالشخص  بالوحدة.  تشعر  ال  أنك  بالناس 
يمكن أن يشعر بالوحدة بالرغم من وجوده 
بالتواصل  تشعر  ال  عندما  آخرين.  وسط 
يفهمك،  أحد  ال  بأن  تشعر  أو  أحد،  أي  مع 
تعيش  بأنك  أفكار  ذلك  مع  تراودك  فربما 
وحدك تمامًا في هذا العالم حتى إذا كنت 
أو  أو عائلتك  أو زمالئك  وسط أصدقائك 

أي مجموعات أخرى.
طبيعية  تجربة  هو  بالوحدة  الشعور  إن 
إذا  الشعور  هذا  لكن  إنسان.  كل  حياة  في 
على  ضارة  آثار  له  يكون  أن  يمكن  استمر 

عاطفة اإلنسان وصحته النفسية. 
الشعور  أن  الدراسات  بعض  وجدت  وقد 
ــؤٍذ جــدًا لصحة  ــو شــعــور مـ بــالــوحــدة ه
الذي  التأثير  نفس  له  أن  رت 

ّ
وقد اإلنسان، 

يسببه تدخني 15 سيجارة في اليوم.
 من حني 

ً
وسواًء كنت تشعر بالوحدة قليال

آلخر عندما تكون وحدك بمنزلك أو كنت 
بالوحدة  ومستمرا  عميقا  شعورا  تختبر 

وبسرعة  تتمكن  أن  املهم  من  يغادرك،  ال 
صحية.  بطريقة  الشعور  هذا  معالجة  من 
يمكن  وخــطــوات  طــرق  بعض  يلي  وفيما 
السلبي  الشعور  هذا  لدرء  بسهولة  اتباعها 

والتخلص منه:
تشعر  ــأنــك  ب واإلقـــــرار  التسليم   <
مكافحة  في  طاقتك  ع  تضيِّ ال  بالوحدة: 
إنسان  فكل  عواطفك.  وكبح  أحاسيسك 
بأنه  للشعور  األحيان  بعض  في  ض  ُمعرَّ
لبعض  بالوحدة  الشعور  واستمرار  وحيد. 
الوقت ال يعني أنك خاسر أو فاشل، كما ال 
لكنه  ضعيف.  شخص  أنك  حال  بأي  يعني 

يعني في املقام األول أنك إنسان. 
ولقد كشفت الدراسات قديمًا وحديثًا عن 
واألحاسيس  العواطف  تمييز  أو  تحديد  أن 
ف من حدتها. وهكذا 

ِّ
عمومًا يمكن أن يخف

بالوحدة  بشعورك  وإقرارك  تحديدك  فإن 
اإلدراك  على  عقلك  يساعد  أن  يمكن 
شدة  من  ف 

ِّ
يخف مما  الشعور  لهذا  الفوري 

إحساسك بالوحدة.

أحيانًا  علينا  يتعني  ربما  خطة:   ضع   <
أحيان  وفي  حياتنا.  في  ما  مشكلة  نحل  أن 
نشعر  كيف  ملعرفة   

ً
أوال نحتاج  قد  أخــرى 

حيال وجود مشكلة. أول خطوة هي أن تضع 
خطة ملواجهة املشكلة. 

ر فيما إذا كانت أفضل طريقة 
ِّ
انظر أو فك

لتحديد شعورك بالوحدة يجب أن تتضمن 
بشخص  االتصال  خالل  من  املشكلة  حل 
املشكلة  حيال  تشعر  كيف  معرفة  أو  ما، 
من خالل النظر بتعمق في عواطفك. فإذا 
الخميس  مساء  بالوحدة   

ً
مثال تشعر  كنت 

مع وجود أصدقاء لك أو أفراد من عائلتك 
بعيدين، يمكنك االتصال بهم، وربما تجد 
أن  هي  وحدتك  ملعالجة  طريقة  أفضل  أن 
الهاتف  طريق  عن  بعضهم  مع  تتواصل 
عن  أو  ــذه،  ه الكورونا  ــروف  ظ في   

ً
مثال

طريق مكاملات الفيديو حسب ما هو متوفر 
لديك ولدى الطرف/ األطراف األخرى.

إذا حدث وحاولت االتصال ولم يستجب 
أحد، ربما يزداد شعورك بالوحدة تفاقمًا، 
تناول  في  ر 

ِّ
فك تستسلم.  أال  يجب  لكنك 

املشكلة من زاوية أخرى. الخطة # 2: 
ــي بعض  ــك انــشــغــالــك ف ــد يــســمــح ل ق
بأحاسيس  الصحية  التواكب  اختيارات 
فنية،  لوحة  برسم   

ً
مثال القيام  أفضل. 

أو  قصة  قــراءة  في  الوقت  بعض  قضاء  أو 

تغّلب على الشعور بالوحدة فى زمن الكورونا
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ال تخجل من ممارسة الرياضة بأنواعها مهما كان عمرك
َير  ف أو السِّ

َ
شيء من القرآن أو تاريخ الَسل

آخر  مجال  أي  أو  التاريخ  لعظماء  الذاتية 
محبب لديك أو مشاهدة فيلم سينمائي أو 
فيديو على اإلنترنت، كل هذه مجرد أمثلة 
على  تعينك  أن  يمكن  فردية  ألنشطة  قليلة 
وصحية،  سليمة  بطريقة  وحدتك  معالجة 
أو، من ناحية أخرى، يمكنك أيضًا مشاركة 
وطهو  ابتكار  في   

ً
مثال ابنتك  أو  زوجتك 

بها  واالستمتاع  الجديدة  األصناف  بعض 
مع باقي أفراد األسرة.

االتصال  القدامى:  بمعارفك  اتصل   <
باألصدقاء القدامى يسُهل أحيانًا أكثر من 
اإلنسان  يفقد  إنشاء صداقات جديدة. قد 
الناس  ببعض  االتــصــال  الــزمــن  بــمــرور 
وقت  مضى  ربما  أو   ،

ً
مثال التخرج  كزمالء 

طويل لم تقابل أو تتحدث مع قريب لك، عم 
أو ابن عم .. خال أو ابن خال، إلخ. التواصل 
ربما تجد  اإلنسان.  الناس مهم لصحة  مع 
قديم،  دراسة  بزميل  االتصال  السهل  من 
ذكريات  بعض  معه  تستعيد  قديم  جار  أو 
سابق  عمل  زميل  أو  مضى،  فيما  الجيرة 
فتعيد  اهتمامات،  بعض  في  معه  تشترك 
كل  شأن  ومن  عهدها،  سابق  إلى  العالقة 
على  التغلب  في  اإلنسان  يساعد  أن  ذلك 

الوحدة.
اتصل بالناس عبر اإلنترنت أو من خالل 

الرسائل النصية. لكن حاول ويستحسن أن 
يكون االتصال شخصيًا عن طريق الهاتف 
إمكانياتها  توفرت  إن  الفيديو  مكاملات  أو 
ف من 

ِّ
للطرفني، فاالتصال الشخصي يخف

الشعور بالوحدة أكثر  كثيرًا جدًا مما يمكن 
أن تفعل املراسالت.

لناٍد  انضم  أو  رياضي  بفريق  التحق   <
اجتماعي  نشاط  عن  البحث  اجتماعي: 
معارفك  مــع  الــتــواصــل  إمكانية  يــزيــد 
إلى  التعرف  احتمال  يزيد  كما  القدامى، 

أشخاص جدد، وإنشاء عالقات جديدة.
البحث عن األنشطة االجتماعية املناسبة 
ولوضعك  ولعمرك  الصحية  ولحالتك  لك 
األخرى  الخاصة  ولظروفك  االجتماعي 
الشعور  على  التغلب  فــي  كثيرًا  يفيدك 
الرياضية  والفرق  الكتب  نوادي  بالوحدة. 
وكذا  والــرحــالت،  التخييم  ومجموعات 
ما  غالبًا  التي  األعمال  رجال  مجموعات 
النشاط،  نفس  يمارسون  من  بني  تتكون 
هي كلها سبل متميزة لالتصال بالناس في 

محيط اهتماماتك.
>  ربما تفيدك مراجعة الصحف اليومية 
في  اإلنترنت  على  االجتماعية  املواقع  أو 
التعرف أوال بأول على مستجدات ما يجري 

في املجتمع من حولك. 
من  واجعل  منتديات  حضور  في  ر 

ِّ
فك  <

شخصيات  على  التعرف  نشاطك  أولويات 
انضمامك  أن  تكتشف  وقـــد  جــديــدة. 
يطلعك  قد  النوادي  أو  الجمعيات  لبعض 
من  للخروج  مفيدة  جديدة  مجاالت  على 

وحدتك. 
زمن  فــي  الفعلية  التجمعات  قلة  مــع 
عقد افتراضيًا 

ُ
الكورونا، إال أنها يمكن أن ت

كما نرى ونسمع عن االجتماعات الرسمية، 
الحديثة التقنيات  عبر  يتم  منها  فكثير 
الفعاليات  حضور   .Video Conference
والرياضية  والفنية  الثقافية  االفتراضية 
والعلمية، إلخ. من خالل جلسات املناقشات 
يمثل  قد  أيضًا   Webinar اإلنترنت  عبر 
وللتعرف  املعرفة  من  ملزيد  أولوية  للبعض 
في  جديدة  شخصيات  مع  والتحدث  إلى 
مهم  عنصر  أيضًا  وهي  مختلفة  مجاالت 
الشعور  على  للتغلب  االنفتاح  عناصر  من 

بالوحدة.
عقول  في  تدخل  بالقراءة  كتابًا:  اقرأ   <
اب والرواة وشخصيات الرواية 

ّ
وأدمغة الكت

أو القصة، كما تساعدك القراءة كثيرًا في 
ودوافعهم  والناس  واألحداث  األشياء  فهم 
كثيرة،  ــرى  أخ وأشــيــاء  يفكرون،  وكيف 
مع  بالتواصل  شعورك  إذكــاء  عن   

ً
فضال

الحياة عمومًا.   
لم  كتب  قراءة  في  الرغبة  تحدوك  ربما 
كان  سواء  مضى،  فيما  عنها  البحث  تعتد 
الذات  تنمية  التركيز على كتب  يعني  ذلك 
الخاصة  الصوتية  الكتب  إلى  االستماع  أو 
ك 

َ
عامل ــع  تــوسِّ الكتب  العلمي.  بالخيال 

وتساعدك إلى حٍد كبير في تقليل شعورك 
بالوحدة. 

اإلنترنت:  طريق  عن  م 
َ
العال اكتشف   <

عالم  عليها  ينطوي  التي  الروائع  إحــدى 
أن  سهولة  بكل  تستطيع  أنك  هي  اإلنترنت 
تتصل بأٍي من كان في جميع أنحاء العالم 
في أي وقت تشاء. يمكنك أن تجد من يتفق 
من  تجد  أن  يمكنك  كما   .. اهتماماتك  مع 
يعاني من نفس مشاكلك .. يمكنك أن تجد 
من يهدف إلى نفس أهدافك .. وما هي إال 
بضع ضغطات على أزرار. طبعًا مع وجوب 

الحذر وأخذ االحتياطات الواجبة.
منتديات،  عن  البحث  أيضًا  يفيدك  قد 
تحوز  مــوضــوعــات  الــنــاس  يناقش  حيث 
في  كثيرًا  املناقشات  تلك  تسهم  اهتمامك. 
لم  مسائل  غموض  وكشف  أســرار  معرفة 
أو  العلم  املجاالت..  مختلف  في  بعد،  تحل 
أو  الجارية  األحداث  أو  الفنون  أو  التاريخ 
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أن  تجد  وربما  إلخ.   .. الصحة  أو  الرياضة 
التحدث مع الناس عن أشياء معينة يجعلك 
أكثر حماسة بشأنها مما يمتعك ويساعدك 
مع  حتى  الحياة،  مع  بالتواصل  الشعور  في 
فأنت   .. شخصيًا  الناس  هؤالء  معرفة  عدم 
لم تقابلهم أبدًا من قبل واالحتمال األعظم 
.
ً
أنك لن تقابلهم أيضًا في أي وقت مستقبال

أن  قال  من  صدق  جديدًا:  شيئًا  تعلم   <
والتطور  للنمو  مستمرة  عملية  هو  التعلم 
الذاتي  التعلم  ويأتي  اللحد.  إلى  املهد  من 
على رأس األنشطة التي يجب أن تشغل أي 
نفسك  اشغل  نفسه.  لتنمية  يسعى  إنسان 
الحماسة  شأن  ومن  جديد،  شيء  بتعلم 
أن  الشيء  تعلم  في  االنغماس  يولدها  التي 
تنشطك وتفتح لك األبواب ملقابلة والتعرف 

إلى أناس وشخصيات جديدة.
)ال  الكاراتيه  فريق  في  نفسك  ل  سجِّ
بأنواعها  الرياضة  ممارسة  من  تخجل 
دورة  عن  ابحث  أو  عمرك(،  كــان  مهما 
تزخر   .)On line( الهواء  على  تدريبية 
اإلنترنت بكم هائل من املنوعات واألنشطة 
ذلك  ويتراوح  التعلم،  مجاالت  جميع  في 

بني اللياقة البدنية إلى رسوم الجرافيك.
يمكن  املفضلة:  هــوايــاتــك  مـــارس   <
ز حياتك وترفع 

ِّ
للمنافذ اإلبداعية أن تعز

بكل  اللحظة  تعيش  وتجعلك  معنوياتك 
معانيها. ويعني ذلك بطبيعة الحال التقليل 
بقية  وحيدًا  »سأبقى  السلبية  األفكار  من 
حياتي«!، فمثل تلك األحاسيس املتشائمة 
وال  اللحظة،  ِعش  حال،  بأي  تفيدك  لن 

األحداث  اجترار  في  سببًا  الوحدة  تجعل 
ما  هذا  أن  تصديق  أستطيع  »ال  املاضية 

!»
ً
حدث فعال

من  اجعل  هواية،  أي  لديك  يكن  لم  إذا 
أنشطة  جّرب  واحــدة.  تجد  أن  أولوياتك 
الرسم  تلك:  تشمل  أن  ويمكن  مختلفة، 
الطهو،  أو  التصوير،  أو  الــزجــاج،  على 
الفخار/  صناعة  أو  السمك،  صيد  أو 
املشغوالت  وتجميع  تصميم  أو  الخزف، 
يمكنك  حتى  ذلك،  غير  وكثير  الفضية، 

االستقرار على هواية بعينها.
الخير:  ى 

ّ
يتوخ ــب  طــيِّ بعمل  قــم   <

يشعر  اإلنسان  ويجعل  جدًا  مجٍز  العطاء 
الخير  أفعال  تساعد  كما  بالغة،  بسعادة 
ومع  الناس  مع  بالتواصل  شعورك  في 

الحياة.
في  اشتراكك  ذلــك  يشمل  أن  ويمكن 
قيامك  أو  التبرعات  لجمع  رسمي  نشاط 
تــوجــد في  ــار.  أو جـ قــريــب  بــمــســاعــدة 
نهاية،  وبال  جدًا،  كثيرة  أشياء  الحقيقة 
الخير  تقديم  بغرض  بها  القيام  يمكننا 
اتصل  فكرة،  إيجاد  أعياك  إذا  للناس. 
بزيارة  قم  أو  الخيرية  الجمعيات  بإحدى 
لكبار  الرعاية  دور  إحــدى  أو  ملستشفى 
أو أحد املالجئ، فكر وابحث كيف  السن 
واملساندة،  الدعم  تقدم  أو  تتطوع  أن  لك 
نشاط  هو  هذا  دعمك  يكون  أن  ويمكن 
فعلي تقوم به، وليس شرطًا أن يكون دعمًا 
زمن  في  ــوارد  امل قلة  مع   

ً
خاصة ماديًا، 

الكورونا، بل انعدامها في حاالت.

املهم  من  نفسية:  استشارة  اطلب   <
يمكن  بالوحدة،  الشعور  أن  نعي  أن  جدًا 
بطرق  االستعانة  إلى  اإلنسان  يقود  أن 
أو  ــســِكــرات، 

ُ
امل شــرب  مثل  صحية  غير 

االنغماس في األكل لتوفير بعض الراحة، 
أو االنخراط في سلوكيات أخرى مؤذية، 
بالوحدة  اإلحساس  شدة  من  يزيد  مما 

 من تخفيضها.
ً
بدال

هذا  مغالبة  على  قادر  غير  بقيت  فإذا 
فترة  ت 

َ
وَمض بالوحدة،  السلبي  الشعور 

ال تعرف ماذا تفعل، قد يفيدك كثيرًا أن 
تطلب معاونة اختصاصي. فالتحدث إلى 
يساعدك  النفسية  الصحة  في  إخصائي 
لتواصل ذى معنى  إيجاد طرق  كثيرًا في 
فك أساليب  مع الناس، كما يمكن أن يعرِّ
مع  التواكب  من  نك 

ِّ
َمك

ُ
ت واستراتيجيات 

الشعور بالوحدة بطريقة صحية.
الشعور بالوحدة، كما ذكرنا في البداية، 
هو شعور إنساني طبيعي يمكن أن ينتاب 
أًيا منا في أي وقت، ومع استمرار الحذر 
من االختالط بالناس حرصًا على نفسك 
وعليهم، وباألوامر أيضًا، نتيجة لجائحة 
هذا  يزيد  قد   19-COID كورونا  فيروس 
الحاالت  كل  وفي  كثيرين،  لدى  الشعور 
من  ــدك  وح لست  أنــك  تعرف  أن  يجب 
بذلك(،  تشعر  كنت  لــو  )حتى  يعاني 
نفس  لديهم  العالم  حول  الناس  فماليني 
وعن  عنا  يزيل  أن  الله  وندعو  املعاناة، 
ة بأسرع وقت،  مَّ

ُ
البشرية بأسرها هذه الغ

جيب.   
ُ
إنه ِنعَم القادر وِنعَم امل


