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الحفــاظ عىل  صحتك البدنيّة أثناء العزل 

الخاص بفريوس كورونا

:)COVID-19( وس كورونا ل بسبب ف�ي ز ي الم�ز
ة العزل �ز أفكار للحفاظ عىل صحتك الجسدية أثناء ف�ت

نــا الذهــاب إىل الفــراش ونحــن نشــعر بالوجــوم،  النَّــوم الجيّــد – جميعنــا اخت�ب

اًقــا للحيــاة. فــإنَّ الحصــول عــىل ليلــة نــوم  لنســتيقظ بعدهــا ونحــن لدينــا منظــوًرا أكــ�ش إ�ش
ــة  ــا لمواجه ي نحتاجه

ــ�ت ــة ال ــا الطاق ــاة ويمنحن ــا للحي َّ نظرتن ــ�ي ــن أْن يغ ــة يمك ــة هادئ مريح
ــل  ــم، مث ي الجس

ــات �ز ــم الهرمون ــىل تنظي ــا ع ــد أيًض ــوم الجيِّ ــاعد النَّ ــا يس ــد. كم ــوم جدي ي
ي شــهيتك 

ي تؤثــر عليــك طــوال اليــوم، ممــا يســاعدك عــىل التحّكــم �ز
، الــ�ت ز ز والجريلــ�ي اللبتــ�ي

ــا قبــل  ونيــة الخاصــة بــك جانًب لك�ت ــد، ضــع الأجهــزة الإ وأولوياتــك. للحصــول عــىل نــوم جّي
ــوم )الســتحمام،  ــل النَّ خاء قب ء يبعــث عــىل الســ�ت ي

ــل �ش ــم بعم ــوم بســاعة. ق ــد الن موع
كتابــة يومياتــك، القــراءة ...( واخــ�ت أْن ترفــع إىل هللا ســبحانه وتعــاىل مخاوفــك قبــل الســتلقاء 
ــاُم،  ــا أَنَ ــْل أَيًْض ي داود، “ِبَســاََمٍة أَْضَطجــُع بَ ــ�ب ــن ثــمَّ يمكننــا معايشــة كلمــات النَّ للنــوم. وِم

”. ي ِ
ُن�ز ــكِّ ــٍة تَُس ي ُطَمأِْنيَن ِ

ــِرًدا �ز ــا َربُّ ُمْنَف ــَت يَ ــَك أَنْ َنَّ
لأ

تجنَّــب الحلويــات – عندمــا تشــعر بالملــل أو التوتــر، فِمــن الســهل اللجــوء إىل الأطعمة 

ــب  ــاج إىل تجنُّ ــة، نحت ــا أنظمــة مناعــة قوي ــ�ي يكــون لدين ــك، ل ــذة. ومــع ذل الرسيعــة واللذي
ــدرة  ــن الق ــل ِم ــض( يُقّل ــّرر )الأبي ــكر المك ــون! إن السُّ ــا للطاع ر كتجّنبن ــرَّ ــكر الُمك ــاول السَّ تن
القتاليــة لخايــا الــدم البيضــاء، وقــد يســتمر هــذا الإخمــاد لخايــا الــدم لِعــدة أيــام. ُ�عــان 
ــاع  ــه. يمكــن لرتف ــد ِمن ــد والمزي ــد المزي ــا نري ــا، فنشــعر بأنن ــكر إدمانً ــاول السُّ ــح تن ــا يصب م
ي التــوازن 

ي الــدم أْن يــؤدي أيًضــا إىل تقلبــات عاطفيــة واختــال �ز
ــكر �ز وانخفــاض مســتوى السُّ

ــل  ــة مث ــد صحّي ي تَُع
ــ�ت ــا وال ة طبيعًي ــاَّ ــة الُمح ــن الأطعم ــد ِم ــاك العدي ــن هن . ولك ي

ــو�ز الهرم
ــكر  ة ِمــن عســل النحــل، ودبــس السُّ التمــر والفواكــه )الطازجــة والمجففــة(، وكميــات صغــ�ي
ــِة  ــَك ِبَوْصَف ــن هــذه المــواد! ِإَلِي ــة ِم والســتيفيا، ومــا إىل ذلــك. حــاول صنــع تشــكيات صحي
ة )٢٨غــم( زبــدة الجــوز، مــلء  آيــس كريــم ســهلة: ٤ أصابــع مــوز مجمــدة، ٢ملعقــة صغــ�ي
ــط  ــزج الخلي ــا. ام ــم( فانيلي ة )٥ غ ــ�ي ــة صغ ــة، ½ ملعق ــح الفراول ائ ــن �ش ــم( ِم ــوب )١٢٨غ ك

جيــًدا، فتحصــل عــىل آيــس كريــم لذيــذ الطعــم!

قــة”  ــمس المرسش ز الشَّ ز د بأنَّــه “فيتامــ�ي اســتمتع بضــوء الشــمس – يُعــرَف فيتامــ�ي

ــمس  وري لِصحتنــا بشــكل عــام. يمكــن لمــدة ٢٠ دقيقــة فقــط ِمــن التعــرّض لضوء الشَّ وهــو �ز
ز د الــذي يحتاجــه الجســم، حــ�ت  يومًيــا أْن تكــون كافيــة لمعظــم الأشــخاص لتكويــن فيتامــ�ي
ــا  ــرَّض ِلَم ــن التع ــد ِم ــتدعي المزي ــد يس ــك ق ــن أّن ذل ــم ِم ــىل الرغ ــم؛ ع ــوم غائ ي ي

ــو �ز ول
ز وظائــف المــخ،  ز د عــىل تحســ�ي ي تلــك الأوقــات. يســاعد فيتامــ�ي

ــمس �ز ق ِمــن ضــوء الشَّ يــرسش
ــن  ــات. يمك وس ــا والف�ي ي ــل البك�ت ــل ويقت ــاب ب ــن اللته ــي ِم ــدم، ويحم ــط ال ــض ضغ ويخف
ي 

، و�ز ــة أكــ�ش لتهويــة بيتــك والســماح لضــوء الشــمس بالدخــول إليــه أْن يجعــل بيئتــك صحّي
ــمس، لكــن كــن  ــا! )اســتمتع بضــوء الشَّ اًق ي جعــل ترصفاتــك أكــ�ش إ�ش

ــه يســاعد �ز الوقــت ذات
اق!( ة ِمــن ١٠ صباًحــا حــ�ت ٤ مســاًء، كي ل يتعــرض جســمك لاحــ�ت حــذًرا خــال الفــ�ت
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تجّنــب “مــرض الجلــوس” – ربمــا ســمعت هــذه المصطلــح الــذي يشــ�ي إىل قضــاء ٨ 

ســاعات أو أكــ�ش وأنــت جالــس أثنــاء النهــار. ِمــن الســهل القيــام بذلــك عندمــا نكــون محجوزيــن 
ز أمــام شاشــة كمبيوتر.  ي قــراءة كتــاب أو جالســ�ي

ز �ز ي منازلنــا، خاصــة إذا وجدنــا أنفســنا منغمســ�ي
�ز

ز الســجائر، مّما  ٌء بالنســبة لنــا ِمثــل تدخ�ي ات طويلــة أمــٌر �ي ِمــن المعــروف الآن أنَّ الجلــوس لفــ�ت
هــا ِمــن  ي الإصابــة بمــرض الّســكري وأمــراض القلــب وبعــض أنــواع الرسطــان، وغ�ي

يســبب زيــادة �ز
ُمســبّبات الوفــاة. لتجّنــب هــذه المشــكلة، ِمــن المهــم أْن نتحــرك كلَّ ســاعة، عــىل الأقــل ينبغــي 

ي مكانــك!
كــض �ز ي ٣ دقائــق فقــط ِمــن خــال الرَّ

ي ٢٥٠ خطــوة. يمكــن القيــام بذلــك �ز
المــ�ش

ز لآخــر، يحتــاج الجســم إىل  التامريــن الرياضيــة – أكــ�ش ِمــن مجــرد التحــّرك ِمــن حــ�ي

حركــة نشــيطة لأجــل التمّتــع بالّصحــة الكاملــة. هــذا يمكــن أْن يرفــع المــزاج، ويمنحــك الطاقــة 
ويحافــظ عــىل جعــل وظائــف المناعــة لدينــا تعمــل بشــكل جّيــد. أفضــل طريقــة للبــدء هــي 
البحــث عــن تمريــن تحــب القيــام بــه، بســيط وممتــع، وخّطــط لممارســته كل يــوم. يجــب أْن 
بــات قلبــك، مــع القــدرة عــىل الّتحــّدث أثنــاء ممارســته. عــىل  يكــون تمريًنــا يرفــع معــدل �ز
ي البيــت )لقــد أصبــح أمــًرا شــائًعا هــذه الأيــام( أو يمكنــك 

ي �ز
ســبيل المثــال، يمكنــك المــ�ش

ز عــىل هاتفــك أو الحاســوب الخــاص بــك مثــل تطبيــق “٧ دقائــق  ي معــ�ي
إتّبــاع تطبيــق ريــا�ز

ــق  ــا تســتغرق حــواىلي ٧ دقائ ــن ١٢ تمريًن ــام بمجموعــة ِم ــن” الــذي ســيوجهك للقي ــن التمري ِم
فقــط )انظــر المخطــط التفصيــىلي للتمرينــات الرياضيــة الخاصــة بالجســم(. دعونــا نتحــرك! 

)كمــا هــو الحــال مــع أي مخطــط تماريــن جديــد، أســترسش طبيبــك قبــل البــدء.(

تنــاول تشــكيلة متنوعــة ِمــن األطعمــة ذات األلــوان املختلفــة – 

، تتحســن  ي
ي يمكننــا إدخالهــا إىل نظامنــا الغــذا�أ

وات الــ�ت كلمــا زاد عــدد ألــوان الفواكــه والخــرصز
ي نتناولهــا لمســاعدة أجهــزة المناعــة لدينا عــىل العمل 

القيمــة الغذائيــة ومضــادات الأكســدة الــ�ت
ــح، وســتحافظ  ــة للعمــل بشــكل صحي ي الجســم إىل التغذي

ــة �ز ــاج كّل خلي بشــكل أفضــل. تحت
ضافيــة عــىل صحــة أمعائنــا أيًضــا! إنَّ الأمعــاء الســليمة والجســم الّصحــي يجعلنــا  الأليــاف الإ
ــوم. عــىل  ــك الي ي ذل

ــا �ز ــاج إىل اهتمامن ــا يحت نشــعر بالرضــا والقــدرة عــىل التعامــل مــع كل م
ــه أو  ــاول الفواك ــرب تن ــددة، ج ــوان متع ــة ذات أل اء أطعم ــّوق و�ش ــْم بالتس ــال، ُق ــبيل المث س
ــة مثــل خلــط الحمــص  ي َلــْم تتذوقهــا ِمــن قبــل، جــرّب تراكيــب غذائيــة صحيَّ

وات الــ�ت الخــرصز
ــرة مــع مكــرسات الحبــوب الكاملــة، أو خلــط اْلَمْلُفــوف أو  مــع نــوع ِمــن الخضــار، أو خلــط المحمَّ

وات أخــرى مــع الفاكهــة لصنــع مرطبــات لذيــذة. أي خــرصز

يعــة – بعــد معالجــة الطعــام وإزالــة الأليــاف منــه،  تجنَّــب تنــاول الوجبــات السَّ

ي الطعــام المكــّرر. أي طعــام يتــم معالجتــه ِمــن خــال الآلت 
ء ذو قيمــة �ز ي

غالًبــا ل يتبقــى �ش
ي أنعــَم بهــا هللاُ علينــا. عندمــا 

قــد ل يعــود طعاًمــا كامــاً مشــتماً عــىل العنــا� الغذائيــة الــ�ت
ي ِمــن الضغــوط، تســتخدم أجســامنا مضــادات الأكســدة المخزونة لديهــا، وهــذه المضادات 

نعــا�ز
تحتــاج إىل تجديــد ِمــن خــال تنــاول أطعمــة كاملــة حقيقــة. خطــط لأن تكــون وجبتــك مرتكــزة 
عــىل الحبــوب الكاملــة والأطعمــة المشــتملة عــىل العديــد ِمــن الحبــوب والبقوليــات والمكــرسات 
ز الحبــوب  حــة، جــرّب المــزج بــ�ي وات. فيمــا يــىلي فكــرة مق�ت والبــذور، وبالطبــع الفواكــه والخــرصز
ائــح  ة، �ش وات )الُخــرصز ي )البقوليــات والتوفــو والحمــص ...( والخــرصز

ز النبــا�ت وتــ�ي المطبوخــة وال�ب
وات المطبوخــة ِمــن أي نــوع، ومــا إىل ذلــك ...( ثــم أضــف إىل ذلــك صلصــة أو  الجــزر والخــرصز
مــرق توابــل يعمــل عــىل تماســك هــذه المكونــات مًعــا، مثــل صلصــة الطحينــة، ومقاديرهــا كمــا 
: )¼ كــوب طحينــة، عصــ�ي ليمونــة واحــدة، ٢ ملعقــة أو أكــ�ش قليــاً ِمن مســحوق الثوم، رّشــة  يــىلي
ِمــن الملــح، بالإضافــة إىل الكميــة المرغوبــة ِمــن المــاء الــذي يعطيهــا درجــة الســيولة المطلوبــة(.


