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واالس ُ
الص ْيف ّي ُة َفه َِي أ َح ُد
تيقاظ با ِكراً لل ّذ ِ
هاب إىل امل َ ْد َر َس ِة ،أ َّما ال ُعطْلَ ُة َّ
يُ ْز ِع ُجني كَثرياً ال َّن ْو ُم ْ
واالس ِ ْتخا َء ،وال أ ِح ُّب ال َب ًّت َة اال ْع ِتام َد عىل نَفْيس ،وأنا ِ
دائَ ُة ال َّت َذ ُّم ِر
أ ْحالمي ال َو ْر ِديّ ِة؛ أ ِح ُّب ال ّن ْو َم ْ
ش ٍء.
ِم ْن ك ُِّل َ ْ
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الصغريَ والكَبريَ؛ َهذا امل َ َر ُض يُ َس ِّب ُب ُه
صيب َّ
ش يف العال َِم َم َر ٌض خَطريٌ يُ ُ
َويف يَ ْو ٍم ِم َن األيّ ِام انْ َت َ َ
طيع أَنْ نَرا ُهَ ،ويَ ْن َت ِق ُل إلَ ْينا إذا لَ َم ْسنا ُه .أنا َح ّقاً ال
شي ٌر؛ يَ ْخ َتب ُِئ َعىل األَ ْسطُحِ وال ن َْس َت ُ
َف ْي ٌ
وس ِ ّ
وس ،ما ُه َو شَ كْل ُُه َوما لَ ْون ُُه؟
أَ ْف َه ُم َهذا الف َْي َ
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ميع بالطّري َق ِة نَف ِْسهاَ ،ف َب ْعضُ ُه ْم ال
صيب ال َج َ
وس (كورونا)َ ،و ُه َو ال ُي ُ
ل ِك َّنني أَ ْعر ُِف ِبأَن َُّه ُي َس ّمى َف ْي ُ
أي َعوار َِض ِص ِّح َّي ٍة ،وبَ ْعضُ ُهم اآل َخ ُر َس َيشْ ُع ُر ِب َت َع ٍب شَ دي ٍد َو ُصعوبَ ٍة يف ال َّت َنف ُِّس ،ولِذلِ َك
تَظْ َه ُر َعلَ ْي ِه ُّ
َعلَ ْينا أَنْ نَكونَ َح ِذري َن ِم ْن ُه.
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ذلك َع َل ْينا أَنْ نَغ ِْس َل أ ْيدينا
والصابونِ  ،لِ َ
ْبتْني أُ ّمي ِبأَنَّ (كورونا) يَ ُ
خاف ِم َن املا ِء َّ
لَق َْد أَخ َ َ
ك نُ َق ّو َي َمنا َع َة أ ْجسا ِدنا
َش َب الكَث َري ِم َن املا ِءَ ،ونَ َتنا َو َل طَعاماً ِص ِّح ّياً ،لِ َ ْ
ب ْ
ِاس ِت ْمرارٍَ ،وأْنْ ن ْ َ
اض والف َْي ِ
َونُسا ِع َدها َعىل ُمقا َو َم ِة األ ْمر ِ
وسات.
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(كورونا) يُ ِح ُّب ال َّت َج ُّم ِ
طيع أَنْ يَ َت َنق َّل َويَ ْق ِف َز ِب َب ْهلَوانِ َّي ٍة ِم ْن شَ خ ٍْص إىل آ َخ َر َويَ ِص َل
عات َح ّتى يَ ْس َت َ
اس.
ِلك َ َْب َع َد ٍد ِم َن ال ّن ِ
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وس تَ َحق ََّق ُحلْمي أخرياًَ ،فق َْد أُ ْغلِق ِ
ش امل َ َر ُض َب ْ َي
َوب َِس َب ِب َهذا الف َْي ُ
َت املَدار ُِس َح ّتى ال يَ ْن َت ِ َ
الطُّ ّل ِبَ ،وك َْم كان َْت َسعا َديت كَب َري ًة بِهذا الخ َ ِ
َب -يف بِدا َي ِة األ ْمرِ -إِ ْذ أَ ْص َب ْحنا ن َْد ُر ُس يف ال َب ْي ِت َع ْن
طول َو َي ُ
واصلِ َع ْن ُب ْع ٍد؛ ل ِك َّنني ل َْم أَ ْعر ِْف أَنَّ األَ ْم َر َس َي ُ
طولَ ،وأَ ّن
طَ ِ
البا ِم َج اإللِ ِك ْتونِ ّي ِة وال َّت ُ
ريق َ
لَ ْن أَرى َصديقايت طَ َ
أسابيع.
وال أَيّ ٍام َو
َ
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دائق والشَّ ِ
واط ُئ وكَذ ِل َك
فيام َب ْع ُد أَ ْغلَق ْ
التفيه َّي ِة الّتي أُ ِح ُّبها واملَالهي وال َح ُ
َت َج ُ
ميع األما ِك َن ّ ْ
األسبو ِع ،واآلنَ أَتَ َ ّنى لَ ْو
املطا ِع ُم؛ آ ٍه ..تَ َذكَّ ْر ُت ك َْم كُ ْن ُت أَتَ َذ َّم ُر ِم َن الَملَلِ الشّ دي ِد يف نِهاي ِة ُعطْلَ ِة ْ
ش ٍء يَعو ُد إىل َوضْ ِع ِه سابِقاًَ ،فل َْم أُ َق ِّد ْر َهذه ال ِّن ْع َم َة ّإل بَ ْع َد أنْ ُح ِر ْم ُت ِم ْنها.
أَنَّ ك َُّل َ ْ
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ف انْ ِتشا َر ُه.
الشي ُر َعىل ال ُج ِ
لوس يف بُيوتِنا َح ّتى نَ ْح َتمي ِم ْن ُه َونو ِق َ
لَق َْد أَ ْج َ َبنا (كورونا) ِّ ّ
ف َسأَ ْقيض ُج َّل َو ْقتي يف ال َب ْي ِت ...يف ال َب ْي ِت َفقَط!! هذا األ ْم ُر يُ ْح ِزنُني َويَ ْج َعلُني يف
أَتَسا َء ُل :كَ ْي َ
ْت لِ َج ِّدي و َج َّديت ،ولِلَّ ِع ِب أ ْيضاً َم َع أ ْقراين؛ ك َْم هذا الكورونا ُم ْز ِع ٌج
ِح ْ َي ٍة ِم ْن أَ ْمري؛ لقد اشْ َتق ُ
ش ٌس.
َو َ ِ
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ف َع ِن ال َّت َذ ُّم ِر وتَضْ ييعِ َو ْقتيَ .ج َّربْ ُت أَنْ
َفكَّ ْر ُت كَثرياً بَ ْع َد أَنْ أَنْ َه ْي ُت ُدرويس ماذا أَ ْف َع ُل ألتَ َو َّق َ
أ ْدخ َُل املَطْبخَ وأُسا ِع َد أُ ّمي يف ُص ْن ِع الكَ ْع ِك اللَّذي ِذ ،ويا لَها ِم ْن تَ ْج ُر َب ٍة راااائِع ٍة ،ثُ َّم َذ َه ْب ُت إىل
ُغ ْر َف ِة أُخْتي الكَبرية َف َرأَ ْي ُتها َمشْ غولَ ًة يف ال َع َملِ َع ْن ُب ْع ٍدَ ،فلَ َف َتني َم ْنظَ ُر ِخزانَ ِتها إ ْذ كان َْت َمالب ُِسها
فاس َتأْ َذنْ ُتها ب َ ِْتتيبِهاَ ،وح َني َرتَّ ْب ُت َمالب َِسها شَ َع ْر ُت ِبأَ ّن َرتَّ ْب ُت الفوىض الّتي كُ ْن ُت بِها.
ُم َب ْع َ َث ًةْ ،
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َت َمالب َِس ُه بالكَ ْع ِك الّذي َص َن ْع ُت ُه َم َع أُ ّميَ ،ف ُق ْم ُت
الصغ ُري َو َقد ات ََّسخ ْ
َو َب ْع َدها َرأَ ْي ُت أَخي ّ
السعاد ُة ح َني َعلِ ْم ُت أَن ُّه ُيْ ِك ُنني القيا ُم بِأشْ يا َء كَثري ٍة
ِبُسا َع َدتِ ِه عىل تَغيريِ َمالب ِِس ِهَ ،ف َغ َم َرتْني َّ
دونَ أَنْ أَتَ َذ َّم َر.
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أ َّما أَيب َفق َْد كانَ يَ ْق َرأُ ِكتاباً َفل َْم أُ ْز ِع ْج ُه ال َب َّت َة.
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س ْح ُت ِبخَيايل كالعادةَ ،ف ُقل ُْت لها:
ثُ َّم اتَّ َج ْه ُت إىل ِفنا ِء امل َ ْنز ِِلَ ،و َو َقف ُ
ْت ُق ْر َب شَ َج َر ِة َّ
الس ْد ِر َو َ َ
وس (كورونا) َج َعلَني أُ ْصب ُِح نورة َجديدة.
أَتَ ْعلَمني يا شَ َج َريت ال َجميل َة أَنَّ َف ْي َ
ف ذلِ َك يا نور ُة األ ّمور ُة.
الس ْد ِر ب َِصوتِها ال َع ْذ ِبَ :وكَ ْي َ
قال َْت شَ َج َر ُة ِّ
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ُقل ُْت لَها وابْ ِتسا َمتي ال ت ُ
َزول :أَ ْص َب ْح ُت أَ ْع َت ِم ُد عىل نَفْيس َوأُسا ِع ُد غرييَ ،وأَ ْص َب ْح ُت ال أَتَ َذ َّم ُر عىل
ش ٍء َح ْويل.
اإلطْالقِ َ ،وأَ ْح َم ُد َ
الله كَثرياً عىل ك ُِّل َ ْ
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ِس يا نورة ،لَق َْد أَ ْص َب َح ال َهوا ُء اآلنَ
الس ْد ِر َوقال َْت :هذا رائِ ٌع ،وأنا أ ْيضاً َسأُخ ِ ُ
ا ْب َت َس َم ْت شَ َج َر ُة ِّ
ْب ِك ب ِ ٍّ
ات والطّائر ِ
والسيار ِ
َّس
ات َق َّل كَثرياًْ ،
والسام ُء لَ ْونُها ْ
أصفىَ ،ف ُدخانُ امل َ َ
وأص َب ْح ُت أتَ َنف ُ
صانع ّ
أَنْقى َّ
بِشَ كْلٍ أ ْفضَ َل.
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أص َب َح ْت تُ َغ ِّر ُد ب َِص ْو ٍت أ ْج َم َل أيْضاً.
شَ َع ْر ُت ب َّ
ِالد ْهشَ ِة ثُ َّم ُقل ُْتَ :وأظُ ُّن ِبأَنَّ ال َعصاف َري ْ

19

ضَ ِحكْنا َمعاً ،ثُ َّم َد َع ْونا لل َم ْرىض بالشّ فا ِءَ ،وشَ كَ ْرنا ِقيا َدتَنا ال َحكيم َة ِ
واألط ّبا َء وامل ُ َم ّرض َني ور َ
ِجال
الشط ِة وامل ُ َتطَ ِّوع َني الّذين َي ْع َملونَ لَ ْي َل نَهار لِلقَضا ِء َعىل (كورونا).
ُّ ْ
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ْت
أص َب َح ل ََد َّي كَثريٌ ِم َن ال َو ْق ِت ِلَ ْق َرأَ وأَ ْد ُر َس وأتَ َعل َّم؛ َر َس ْم ُت و َل َّون ُْت بأبْهى األلوانِ و َعلَّق ُ
واآلنَ ْ
السي َع ِة ُد ْر ُت َح ْو َل شَ َج َريت
رسومايت يف ُغ ْر َفتي ،وبَ َن ْي ُت بَ ْيتاً كَبرياً مبُكَ َّعبايت الُملَ َّونَ ِة ،وب َِد ّرا َجتي ّ
ايس ِبك ُِّل شَ غ ٍ
وسأنا ُم با ِكراً
َف و َح ٍ
وسأَ ْس َت ْقب ُِل العا َم ِّ
امسَ ،
املَصونَ ِةَ .س َي ْخ َتفي (كورونا) َح ْتامً َ
الدر ّ
وأس َت ِم ّد طا َقتي ِم ْن نورِها.
ألس َت ْي ِق َظ َم َع َصديقَتي الشّ ْم ِس ْ
ْ
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