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 زمن كورونا البشريّة في خلوة قسريّة بقلم المهندس زياد دكاش 

 

 كورونا   زمن

ة
ّ
ي    البشر

 
ة خلوة ف

ّ
 قشي

ي  
 
،ييف  

عييأنييلبثيييمايييثم يييالفنون.يييممارسةييأويييالروحيةييالرياضاتييعىلييمقترًصايييالنفسييمعييالخلوةييمفهومييكانييالماض  ليييأوقاتييليشملييالمفهومييتوس  ييالتأم 
يييدوًمايييكانييمنيييلكنييالنفس…ييمعييواالنفرادي  

 
ييياليييوالمسؤوليات،ييالواجباتييمعييسباقييف اييينفسهييييعتب  هايييقديييالخلوات…ييبتلكييمعنيًّ وعمييالبعضيييعتب  لييياستجمامييشر يييؤجَّ

وعيييأويييعام،ييبعديييعاًماي باتيييمعيييتناسبيياليييتقاعديييمشر
ّ
ة…ييالحياةييمتطل يياختصاصه،يياختلفييأويييشأنهييعليييمهمايييشخص،ييكل ييييدخلييأنيييالظروفييشاءتييأنييإىلييالحالي 

ي  
 
يييعائلته…يومعيينفسهييمعيي’قشية‘ييخلوةيف ايييليختب 

ً
يةيدخلتييلقدييينعم،ييقبل…يمنييعهدهيلمييشيئ ييجمعاءيالبشر  

 
 يييوباء!يييلمواجهةي’قشية‘،ييوةخليف

يييأدخلتيي٢٠٢٠ييالعامييخلوة يييالبشر  
 
يييقاسيةييتجربةييف  

 
بيييالييالشاملة،ييالتجربةييهذهيينفقييمنيوالخروجييوالمعرفة…ييالنوريييعرصييي–يالدلويييعرصييبدايةييف

ّ
يييتطل

مهيييبماييالتفاعلييبليينتائجها،ييتجاهياالنفعاليأوييرفضهاي
 
ةيمفتاًحايييذلكيييكونييأنيعىسييجديدة،يأبعادييمنيتقد ي  ةيلحر  ة…يييوراحةييداخلي   ينفسي 

‘يبليييعزلة،يستلييهذهييالنفسييمعيياالنفرادييحالة
ا
اييي’عازًل

ً
ت
 
‘يالخارجية،يللضوضاءيمؤق  

قييبنفسهييالمرءي’ليلتق 
 
…ييالتفاعليويحق ييوقدييالداخىل 

 
ييخللييوجدت

ي  
يييقراءات   

يييالخلوةييهذهيييف 
 
يكييكتابييأن يييجوزيفييد.يييبقلمييي”يذاتك  وإىل  نفسك   إىل  تعّرف “ييياإليزوتبر  

قييم(،ييبيي)جيييمجدالت  ييييتعم   
يييالموضوعييهذايييف   

ب  “ييي:ي٢٠٢ييصييف 
َ
  ع

  
    خلوت 

،  ألتق      وعب    بنفس 
    شخصّيت 

ْ   باآلخر،  ألتق  ب 
َ
  مساحة   ه    فاللحمة  بينهما…  اللحمة  تتحقق  العمل    التطبيق  تفاصيل   إىل  الخلوة  تفاعل  حال  نقل  وع

ا  ليخرج   الزخم يتكثف حيث بالشخصّية،  النفس التقاء ً ا، تعببر ا  إنسانيًّ
ًّ
ا  قيادي

ً
اف
ّ
    وشف

 
 “.يآن… ف

يكييعلمييمنهج فييإىلييالمرءيييدعوييياإليزوتبر
 
يييالحياةييلتهمسييواآلخر،ييالحير يييبير يييالتوق  

ييييسمعهايييأنيييستطيعيياليييكلماتييوعيهييف   
ييونداءييياألحداثييصخبييف 

ة…ييالواجبات لح  يييالحجريييخلوةيييمنيياالستفادةيييللمرءييييمكنييالمنطلق،ييهذايييمنييالم   
يييليقرأيييالصح   

ييييمايييف   
مييياألحداث،ييي’سطور‘ييبير يييخق  ييوقديييمداركه…يييعنييغابييمايييفيقي 

ل
ّ
(ييللعملييجديدةييوألساليبييللبتكارات،ييعزيًزايتيييالمرحلةييهذهييتشك  

ل…ييمنيي)المهن  هايييكمايييالمب  
 
لييأن

ّ
يييللبحثييللعلماءييحافًزايييتشك  

يييالمادة،يييوراءيييمايييف   
ييأنيييبعديييالباطن،ييف 

اييلمسواي
ً
د
 
ةيمجد ييالماديةيالتكنولوجياييمحدودي   

 يواألوبئة!يياألمراضيمعالجةييف 
ريييكيفييالبعضييتساءلييقدي

 
ف وي
ي
تاًحاييكانييوهليالعائلة،ييمعييوالتفاعليالنفسييمعييلنفراديليالوقتييهذاييكل ييي)اآلن(يت ييم 

ا
ييناهيكميييالوقت؟!ييضيقييوهميوراءييأصل

ه
 
ريييمعيييأن

 
يييالملل،يييمنييييشكويييالبعضييباتييالوقت،يييتوف

ا
يييالخارجية…يياألحداثييعىليييجريييلمايييمفهومهميييقترصيييالذينييأولئكيييخاصة

ا
وايييأنييمنييبدًل

 
ييمنيييالراحةيييستمد

ييوعيهمييتفاعل  
يفينتيييعمل،ييكل يييف   

يييوالمللييالوقتيبثقلييشعرانيعاشقير ييييوًماييرأيتييفهلييحياتهم!ييمنيييالملليق   
 يخلوة؟!يييعىليلقائهماييف 

  عندئذ    فراغ،   كل  لتمل   الفرص   تتحيرّ    حير    لكن   عبده.   وأنت   سّيدك،   الوقت  كوني   بالملل  تشعر   حير  “يييالموضوع:يييهذايييحولييقرأتيييمايييبأجمليييوأختم
   لو   حت    العبد!…  وهو   السّيد   أنت  تكون

َ
ا   تكون  أن  تستطيع  لن  العالم  حكمت

ً
ا   كنت  إن  سعيد

ً
ر   عندما   المادية!   للشياء  أو   لوقتل  عبد

ّ
  الوقت،   قيمة  تقد

يكيكتابييمن  تعطيه”.  ما  بقدر  الوقت  يعطيك   هكذا “يياإليزوتبر
 
ييجوزيفيد.ييبقلميي”يالمجد درب إىل تعّرفت  

 م(.ييبيي)جييمجدالت 

 دكاش  زياد 

 Radio Star Lebanon 
ل  و ممارسة الفنون. ثّم ما لبث أن توّسع المفهوم ليشممقالة للصحف/ زياد دكاش زمن كورونا البشريّة في خلوة قسريّة في الماضي، كان مفهوم الخلوة مع النفس مقتصًرا على الرياضات الروحية أ

ل عاًما بعد عام، أو أوقات التأّمل واالنفراد مع النفس... لكن من كان دوًما في سباق مع الواجبات والمسؤوليات، ال يعتبر نفسه معنيًّا بتلك الخلوات... ق د يعتبرها البعض مشروع استجمام يؤجَّ

 https://radiostarlebanon.com/archives/ 11050 ......مشروع تقاعد ال يتناسب مع متطلّبات الحياة الحاليّة

RADIOSTARLEBANON.COM زمن  كورونا البشريّة في  خلوة قسريّة بقلم  المهندس زياد دكاش زمن كورونا البشريّة في خلوة قسريّة بقلم المهندس زياد دكاش admin    ديسم 

 

 

https://www.facebook.com/Radio-Star-Lebanon-100338331742800/?__cft__%5b0%5d=AZVlwsfR97orWOeSxebrji1pPgUZJTowOFGSW37opMvaxfvqyXZ0TfIuAox9QGijb_cz3gHzUpxnfQAZLFsOoifqNvkh0Ua8Gc0EMh6X-KA9pqFRw-_dXQjeUe6gH_ThqDpMGMtxBknoYfI7iQJl-Bz7&__tn__=-UC%2CP-R
https://radiostarlebanon.com/archives/%2011050
https://radiostarlebanon.com/archives/11050?fbclid=IwAR1NWwAl5PCfg1e4TR51gC0xIavS96qzLS6EMI7lf1cfYPAiLPOlegoO8eQ
https://radiostarlebanon.com/archives/11050?fbclid=IwAR1NWwAl5PCfg1e4TR51gC0xIavS96qzLS6EMI7lf1cfYPAiLPOlegoO8eQ

