
باقة الرعاية في زمن كورونا
مشروع للتأمل الواعي، من إنجاز جوليا شيتليج 

ترجمة: فاطمة الزهراء الحافة



 
هذا الكتيب من إنجاز طالبة بكالوريوس تخصص علم النفس، وهي تسعى من خالله     
 إىل تعزيز الصحة والمرونة النفسية ألصدقائها وأحبائها. ندعوك لمشاركته مع أصدقائك،
لكن يرجى األخذ بعين االعتبار أنه ال يوفر استشارة طبية معتمدة. إذا كنت بحاجة الستشارة

طبية مستعجلة، يرجى االتصال بأحد الخطوط الساخنة التالية لالستشارة الطبية:
 
 
 
 

 
 خطوط ساخنة عالمية لألزمات والوقاية

من االنتحار:
 

https://www.suicidestop.com/call_a_hotline.html
 

https://www.therapyroute.com/article/helplines-
suicide-hotlines-and-crisis-lines-from-around-the-

world
 

https://www.befrienders.org/
 
 
 

https://www.suicidestop.com/call_a_hotline.html


مرحًبا
هل أنت بخير؟

هل أنت حًقا بخير؟
 

أنا أعرف أن هذه الفترة يعمها الغموض والخوف والعزلة. 
في الحقيقة، قد تشعر أنك تائه، أنك تغرق حتى.

أنا أعرف أن هذا الكتيب الصغير لن يجعل كل مشاكلك تختفي.
لكنني أعدك أنه سيمدك ببعض اإليجابية وسيساعدك عىل اكتساب
المرونة. يُسطر هذا الكتيب مجموعة من التمارين التي أتمنى وآمل أن
ترسم البسمة عىل محياك وأن تنير طريقك حتى تجد النور في آخر النفق.

كل ما تحتاجه هو ذهن منفتح وفضاء هادئ.
كن عطوًفا عىل نفسك. يمكنك أن تقوم بكل هذه التمارين أو أن ال تنجز
أيّا منها، ولك أن تختار المدة التي تريد أن تنجزها فيها، طويلة كانت أم

قصيرة .

كما لك حرية اختيار الترتيب أيًضا. لك حرية اتباع التعليمات أو اتباع
حيث يقودك إبداعك.

 
أبعث لك كل الحب والقوة والرعاية.

شكرًا النضمامك لي في هذه الرحلة.
 
 
 



دعنا نبدأ بتحد كبير يواجهه العالم حالًيا: العزلة.
نحن اجتماعيون بطبعنا !

ليس من المخجل أن تعاني بسبب العزلة وانقطاع االتصال، في الحقيقة، هو أمر عليك االحتفال

به. أنت إنسان وتستطيع اإلحساس بالحب. لو لم تكن قادًرا عىل اإلحساس بالحب، لما كانت
العزلة صعبة التحمل، أليس كذلك؟ لكن ال يمكننا تحذير أحاسيسنا متى شئنا. تخدير األلم هو

تحذير للحب. لذلك، ال بأس من اإلحساس.
 

"يا لحظي المتالكي ما يجعلني أستصعب الوداع."
- ويني الدبدوب

 
 
لحسن حظك، نحن نعيش في عالم رقمي. ليس عليك أن تقول وداًعا. فالناس ما زالوا بجانبك
لمساندتك. لكننا سرعان ما نغفل عن هذه الحقيقة في أيام الضيق. لذلك، في الصفحة التالية،
أدعوك أن تتأمل للحظة وتستحضر محيط دعمك. ضع نفسك في مركز الدائرة، واكتب أسماء
األشخاص األقرب إليك في الدائرة األقرب. ثم اكتب أسماء األشخاص الذين يسعدونك حتى لو

لم تكن تربطكم معرفة قريبة. وبعدها، تذكر األشخاص الذين كانوا قدوة لك وألهموك، ربما لم
تلتق بهم شخصًيا من قبل، لكن فّنهم/رياضتهم/عملهم قد ألهمك أو كان مصدر دعم لك في ما

مضى.

 
اكتب هناك أسماء جميع األشخاص الذين يحبونك ويهتمون ألمرك.

 





أتمنى أن يكون استحضارك لكل هؤالء األشخاص العطوفين والملهمين قد
ساعدك قليًال في التخلص من شعور العزلة. يمكنك أن تنسخها وتعلقها

في مكان ما، لتتذكر أنك لست وحيًدا!
 
 
إذن فاألشخاص من حولك رائعون. لكن عليك أن ال تنسى أنك أنت أيًضا

رائع! لقد تخطيت الكثير من الصعاب، وتعلمت منها، وصرت أقوى
بفضلها. في خانات الصفحة الموالية، أدعوك لتدوين الصعاب التي تغلبت

عليها في ما مضى. افخر بهذه اإلنجازات، لقد قطعت شوًطا طويًال حتى
اآلن. 

 
 
 
 
 



دّون التجارب الصعبة التي تجاوزتها والتي جعلتك أقوى



نحن ننسى أحيانًا كل تلك الجبال التي تسلقناها. بالتفكر في ما مضى،
يدرك الواحد منا أنه تجاوز تحديات بدت حينها مستحيلة التجاوز، وهذا إن

دل عىل شيء فإنما يدل عىل أن ال شيء ثابت، وأن كل شيء متجاوز.
 
ما هي األشياء التي ساعدتك عىل تخطي تلك الصعاب؟ ما التغييرات التي

ساعدتك عىل المضي قدًما؟ أو ربما، ما التحسينات التي كان عليك
إجراؤها؟ 

ما الذي يجعلك سعيًدا؟ ما الذي يعينك عىل الحفاظ عىل سالمتك
العقلية؟ 

أدعوك للتأمل في ما يسعدك وما يبهجك، وتدوينه في الصفحة التالية.





إن التفكر في التحديات السابقة ال يشكل دائًما مصدر تمكين. فأحيانًا،
من الصعب تذكر األوقات العصيبة، حتى ولو كنا قد تعلمنا منها

المرونة. أشجعك عىل مواجهة ذلك األلم وأن ال تدير ظهرك له، ال بأس
من االستماع لجسدك وما يحتاجه لتخطي الحزن واألسى. فاإلقرار بأن

جسدك وعقلك يحتاجان للوقت ولالهتمام، خطوة كبيرة نحو ألم
جراحك.

 
 

وعىل نفس المنوال، أؤمن أن بيدنا الخيار في كيفية سرد القصص
الحزينة. واألهم من ذلك، أن طريقة روايتنا للقصص الحزينة تشكل في

النهاية طريقة تذكرنا لها وكيفية تأثيرها عىل شخصيتنا ومستقبلنا.
 
 

ربما تحمل هذه التجارب في طياتها بصيص أمل؟
 

 
في الصفحة التالية، أحثك عىل تدوين ما استفدته من بعض هذه

التحديات السابقة. ربما تكون قد خرجت منها بعبرة أو مهارة ما؟ أو
تعرفت عىل صديق جديد؟

 
 

األمور ليست إما بيضاء أو سوداء. إن إدراك هذه الحقيقة المرتبطة
بالتعقيد حين نكون مطالبين بتقديم أفضل ما لدينا، يخول لنا إيجاد

معنى وهدف، إذا ما بحثنا عنه!
 
 

هل كنت ستكون ما أنت عليه اليوم لوال تلك التجارب السابقة؟



ماذا اكتسبت بفضل تجاربك السابقة؟



قبل أن نمضي قدًما، ربما عليك أن ترتاح لبضع لحظات. حضر وجبتك المفضلة. تأمل
من النافذة لبضع لحظات. تنفس. ابتسم. اختبر كل األحاسيس التي تغمرك. التأمل

والشفاء والتطور، كلها تأخذ وقًتا. فعىل رسلك.
 
 

اآلن، أريدك أن تتخيل أن صديًقا أتاك، والحزن والعجز باديان عىل محياه. أنت تهتم
ألمر هذا الصديق وتريد أن تحسن من مزاجه. أدعوك أن تكتب كلمات تشجيعية

توجهها له. ذكره بما يجعل هذه الحياة جميلة، وبأن يرى الجمال واإليجابية في كل شيء.
ذكره بأنه شخص ملهم وذكي. ذكره بأهمية العفو والصفح، وأن ال يقسو عىل نفسه. ال
ينبغي في أي حال أن يخلص التأمل إىل انعدام الثقة في النفس، والشعور بالخزي،

وكراهية الذات. حثه عىل أن يرأف بنفسه، وسيتجاوز محنه.
ربما يخطر عىل بالك صديق محدد أثناء كتابتك لهذه الكلمات. ربما ترغب في توجيهها

له ومشاركتها معه. أو ربما يكون كالمك موجًها للكون قاطبة.
 
 



اكتب كلمات تشجيعية



احتفظ بهذه الكلمات في مكان ما.
غالًبا ما نرأف باآلخرين في حين نقسو عىل أنفسنا.

 
أعد قراءة كلماتك كما لو كتبها شخص آخر من أجلك.

اسمح لنفسك بتلقي اللطف الذي تريد منحه للغير.
 

 
اآلن، أريدك أن تكتب القصة التي تطمح في يوم ما أن ترويها عىل أنها قصة حياتك.
تخيل أنك تكتب بيانًا شخصًيا لتقديم طلب ما بعد خمس سنوات من اآلن. أطلق

العنان إلبداعك وكن طموًحا! هذه ليست بخطة للخمس سنوات المقبلة، بل هي سبيل
لتفتح ذهنك ألفكار جديدة بديعة ومذهلة قد ال تخطر ببالك عادة.



قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، كنت (...). لو أخبرني
أحدهم في ما مضى أنني سأصبح بعد سنوات معدودات (...) لم أكن

ألصدقه قط. لكن ومما أثار دهشتي، فإن أشهر الحجر الصحي قد
خلفت أثرًا بليًغا في نفسي.

 
 

لقد أتاحت لي فرصة (...)، وهو ما لم يكن لي به عهد من قبل.
 
 

لقد دفعتني للتفكر في (...).
وبناء عليه قررت (...).

 
لذا وحين ُرفع الحجر أخيرًا، تغير كل شيء.

أنا اآلن (...)



واآلن، حان دورك!



أتمنى أن يكون هذا التمرين الصغير قد رسم البسمة عىل محياك.
ليس ألنك قد وضعت أخيرًا النقاط عىل الحروف وحددت مساًرا

واضحًا لحياتك (ثق بي، ال أحد ينجح في ذلك). بل ألنك تستطيع أن
ترى كيف أنه وبعد خمس سنوات، كل شيء سيتغير، وربما قد يصبح
إيجابًيا. لكن فقط لو كنا سباقين وأخذنا بزمام األمور، خصوًصا فيما

يتعلق بالقصص التي نرويها ألنفسنا.
 
 
التمرين التالي هو تحد من 30 يوًما. كل مساء (أو كل صباح) للثالثين
يوًما القادمة، اكتب ثالثة أشياء تشعرك باالمتنان. القاعدة الوحيدة:
ال تذكر نفس الشيء أكثر من مرة. ستدرك بعد هنيهة أنه توجد الكثير

من األشياء التي يجب تقديرها، قد تبدو صغيرة، لكنها ذات قيمة
كبيرة.



رحلة 30 يوًما من االمتنان



كلي أمل أن تسعدك يوميات االمتنان وأن تدخل البهجة إىل قلبك. 
شكرًا لتحملك مسؤولية سعادتك!

 
واآلن، أدعوك لنشر بعض الطيبة والسعادة في العالم من حولك، بمشاركة
امتنانك مع من يمدونك به ويسبغون عليك به. غالًبا ما نشعر بالحرج من
هكذا إطراءات. إذ يخشى الواحد منا أن يبدو سخيًفا أو طائًشا. لكنني أؤكد
لك أنني لم أتلق يوًما رّدا محرًجا عىل هكذا رسائل. في الحقيقة، الرد الذي

غالًبا ما يصلني هو: "لقد كنت حًقا بحاجة لسماع هذه الكلمات".
إن لم تكن لديك فكرة عن كيفية تدوين مثل تلك الرسائل، فقد شاركت

معك بعض األفكار أسفله.
 

انشر الحب!



سالم، أعلم أن
كالمي هذا قد أتى
عىل حين غرة،

لكني أردت فقط
أن أذكرك بكم
تعنيه لي. شكرًا
جزيًال عىل....

هذا مجرد تذكير
سريع بأنك شخص

ملهم بشكل
مذهل، وأنت تعني

لي (...).

 
سالم، أردت فقط
أن أشكرك عىل
تلك المرة حين

.(...)

 
سالم، ال أظن أنني
قد عبرت لك قط
عّما عناه لي

تصرفك حين (...).

هذا مجرد تذكير
سريع بأنك شخص

قوي وملهم
ومذهل. أنت

تستطيع تجاوز كل
العقبات

 
مرحًبا، أعلم أننا لم
نتحدث لسنوات،

لكني أردت فقط
التأكد من أحوالك

.(...)

 
سالم، هل تتذكر
تلك األوقات
المرحة لنا مًعا
حين (...)؟ لقد
تذكرتها للتو مما

جعلني أبتسم (...).

؟

 
سالم، ال أظن أنك
تدرك هذا، لكنك
كنت مصدر إلهام

كبير لي. خصوًصا
حين (...).



لقد شارفَت عىل إنهاء هذا الكتيب الصغير. أريدك أن تأخذ بضع لحظات تشكر فيها نفسك. اشكر
نفسك عىل أخذك الوقت لتتعافى. غالًبا ما نفكر في العناية بالذات عىل أنها "ترف"، وشيء "ال
نستحقه". لكن هذا غير صحيح. أنت تستحق الوقت الكافي لتتعافى وتستعيد رباطة جأشك. 
في الحقيقة، هذا ما يحتاجه منك العالم، فأنت لن تقدر عىل تحقيق تلك اإلنجازات الرائعة التي

تسعى لتحقيقها ما لم تكن في كامل قواك.
 
 

لكنَّ إنجاز جميع هذه التمارين ال يعني أن هذه هي آخر خطوة في رحلتك نحو التأمل الواعي
والتعافي والسعادة. 

بل عىل العكس! إذا استمتعت بهذه التمارين، فربما عليك إيجاد طرق لتطبيق التأمل واإليجابية
واالمتنان في حياتك اليومية.

 
 

أريد تركك مع بعض الموارد التي ستفيدك في االستمتاع والتعافي. 
أوًال، جمعت تشكيلة من فيديوهاتي المفضلة عىل يوتيوب ومحادثات TED التي تُسعدني وال

تُخيب ظني أبًدا. أتمنى أن يكون لها نفس التأثير عليك.

 
 
واألكثر من هذا، أريد تشجيعك عىل استكشاف أمور أخرى تساعد عىل حفظ سالمتك العقلية في
عالم تعمه الغرابة. ليس بالضرورة أن تساير اقتراحاتي (أو ما يعتقد العالم/والداك/أصدقاؤك أن

عليك فعله). أنا أشجعك فقط عىل اسكتشاف أمور جديدة! 
ربما قد تجد ما يغير عالمك لألبد.

 
 
 

إذا أردت معرفة المزيد عن التأمل الواعي، ومدى أهميته لدى القادة، أدعوك إللقاء نظرة عىل هذه
.Global Changemakers الندوة عىل اإلنترنت التي أجريتها منذ أشهر قليلة بشراكة مع

 
 

.Your Big Year في 14 من شهر ماي الجاري، أجريت ورشة عمل عن التأمل الواعي بشراكة مع
كانت عبارة عن محادثة صادقة حول كيفية الحفاظ عىل الصحة العقلية في عالم ملؤه التحديات

والتعقيدات. كما تضمنت بعض التمارين. يمكنك االطالع عليها هنا.

 
فضًال عن ذلك، أحثك عىل المزيد من القراءة والتأمل. ابحث عن تمرين يعجبك، اكتشف هوايات

جديدة، اتصل بذلك الصديق الذي لم تتواصل معه منذ سنوات، تصالح مع فرد من عائلتك، تطوع
عىل اإلنترنت، اكتشف أشخاًصا ومبادرات ملهمة، ابحث عن طرق تخدم بها العالم، ألن إسعاد

اآلخرين ينعكس عليك دائًما بالسعادة!
 
 

اعطف عىل نفسك وارأف بها، وتذكر دائًما أنك محبوب،

 
كل الحب،

جوليا

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBc3fqCwQ6I
https://www.global-changemakers.net/
https://yourbigyear.com/
https://www.facebook.com/yourbigyear/videos/878011012666034/


 
 فيديوهات وقنوات

عىل اليوتيوب لها تأثير إيجابي

-اجمع تشكيلتك وشاركها مع
أصدقائك!



هذا الكتيب نتيجة مشروع للتأمل الواعي،
انطلق خالل جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

 
صممته جوليا شيتليج، خريجة مدرسة العالم المتحد لجنوب شرق آسيا
 (Earlham) دفعة 2018، وتدرس حالًيا في كلية إيرلهام (UWCSEA)

دفعة 2021. جوليا مؤسسة مبادرة Generation Impact، منصة مصادر
للشابات والشباب الذين يطمحون ليكونوا صناع تغيير.

 
للتواصل معنا:

  generimpact@gmail.com :البريد اإللكتروني
@generateimpact :اإلنستغرام
Generation Impact :الفيسبوك

 
للتواصل مع جوليا، يرجى التسجيل عىل:

https://calendly.com/julieanscy/catch-up
 

الصور والتصميم:

canva.com

https://www.generimpact.com/

