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ْيفّيُة َفِهَي أَحُد  ا الُعطْلَُة الصَّ يُْزِعُجني كَثرياً النَّْوُم واالْستيقاُظ باِكراً للّذهاِب إىل املَْدَرَسِة، أمَّ

ِر  أْحالمي الَوْرِديِّة؛ أِحبُّ الّنْوَم واالْسِتْخاَء، وال أِحبُّ الَبتًَّة االْعِتامَد عىل نَْفيس، وأنا داِئَُة التََّذمُّ

ٍء. ِمْن كُلِّ َشْ
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غريَ والكَبريَ؛ َهذا املَرَُض يَُسبُِّبُه  َويف يَْوٍم ِمَن األيّاِم انَْتَشَ يف العالَِم َمرٌَض َخطريٌ يُصيُب الصَّ

يٌر؛ يَْخَتِبُئ َعىل األَْسطُحِ وال نَْسَتطيُع أَْن نَراُه، َويَْنَتِقُل إلَْينا إذا لََمْسناُه. أنا َحّقاً ال  َفرْيوٌس ِشّ

أَْفَهُم َهذا الَفرْيوَس، ما ُهَو َشكْلُُه َوما لَْونُُه؟ 
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لِكنَّني أَْعرُِف ِبأَنَُّه يَُسّمى َفرْيوُس )كورونا(، َوُهَو ال يُصيُب الَجميَع بالطّريَقِة نَْفِسها، َفَبْعُضُهْم ال 

ِس، ولِذلَِك  يٍَّة، وبَْعُضُهم اآلَخُر َسَيْشُعُر ِبَتَعٍب َشديٍد َوُصعوبٍَة يف التََّنفُّ تَظَْهُر َعلَْيِه أيُّ َعوارَِض ِصحِّ

َعلَْينا أَْن نَكوَن َحِذريَن ِمْنُه.



8

ابوِن، لِذلَك َعلَْينا أَْن نَْغِسَل أيْدينا  لََقْد أَْخرَبَتْني أُّمي ِبأَنَّ )كورونا( يَخاُف ِمَن املاِء والصَّ

ّياً، لَِكْ نَُقّوَي َمناَعَة أْجساِدنا  ِباْسِتْمراٍر، َوأْْن نَْشََب الكَثريَ ِمَن املاِء، َونََتناَوَل طَعاماً ِصحِّ

َونُساِعَدها َعىل ُمقاَوَمِة األْمراِض والَفرْيوساِت.
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عاِت َحّتى يَْسَتطيَع أَْن يََتَنّقَل َويَْقِفَز ِبَبْهلَوانِيٍَّة ِمْن َشْخٍص إىل آَخَر َويَِصَل  )كورونا( يُِحبُّ التََّجمُّ

أِلكْرَبَ َعَدٍد ِمَن الّناِس.
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َق ُحلْمي أخرياً، َفَقْد أُْغلَِقِت املَدارُِس َحّتى ال يَْنَتِشَ املَرَُض بَْيَ  َوِبَسَبِب َهذا الَفرْيوُس تََحقَّ

الطُّاّلِب، َوكَْم كانَْت َسعاَديت كَبريًَة ِبهذا الَخرَبِ -يف ِبدايَِة األْمِر- إِْذ أَْصَبْحنا نَْدُرُس يف الَبْيِت َعْن 

طَريِق الرَباِمَج اإللِِكْتونِّيِة والتَّواُصِل َعْن بُْعٍد؛ لِكنَّني لَْم أَْعرِْف أَنَّ األَْمَر َسَيطوُل َويَطوُل، َوأَّن 

لَْن أَرى َصديقايت طَواَل أَيّاٍم َوأسابيَع.
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واِطُئ وكَذلَِك  فيام بَْعُد أَْغلََقْت َجميُع األماِكَن الّتْفيهيَِّة الّتي أُِحبُّها واملاَلهي والَحدائُق والشَّ

ُر ِمَن املَملَِل الّشديِد يف نِهايِة ُعطْلَِة األْسبوعِ، واآلَن أََتَّنى لَْو  املطاِعُم؛ آٍه.. تََذكَّرُْت كَْم كُْنُت أَتََذمَّ

ْر َهذه النِّْعَمَة إاّل بَْعَد أْن ُحرِْمُت ِمْنها. ٍء يَعوُد إىل َوْضِعِه ساِبقاً، َفلَْم أَُقدِّ أَنَّ كُلَّ َشْ
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يُر َعىل الُجلوِس يف بُيوتِنا َحّتى نَْحَتمي ِمْنُه َونوِقَف انِْتشاَرُه. ّ لََقْد أَْجرَبَنا )كورونا( الشِّ

أَتَساَءُل: كَْيَف َسأَْقيض ُجلَّ َوْقتي يف الَبْيِت... يف الَبْيِت َفَقط!! هذا األْمُر يُْحزِنُني َويَْجَعلُني يف 

يت، ولِلَِّعِب أيْضاً َمَع أْقران؛ كَْم هذا الكورونا ُمْزِعٌج  ي وَجدَّ ِحرْيٍَة ِمْن أَْمري؛ لقد اْشَتْقُت لَِجدِّ

َوَشٌِس.
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بُْت أَْن  ِر وتَْضييعِ َوْقتي. َجرَّ َفكَّرُْت كَثرياً بَْعَد أَْن أَنَْهْيُت ُدرويس ماذا أَْفَعُل ألتََوقََّف َعِن التََّذمُّ

أْدُخَل املَطْبَخ وأُساِعَد أُّمي يف ُصْنعِ الكَْعِك اللَّذيِذ، ويا لَها ِمْن تَْجُربٍَة راااائِعٍة، ثُمَّ َذَهْبُت إىل 

ُغرَْفِة أُْختي الكَبرية َفَرأَيُْتها َمْشغولًَة يف الَعَمِل َعْن بُْعٍد، َفلََفَتني َمْنظَُر ِخزانَِتها إْذ كانَْت َمالِبُسها 

ُمَبْعَثًَة، فاْسَتأَْذنُْتها ِبَتْتيِبها، َوحَي َرتَّْبُت َمالِبَسها َشَعرُْت ِبأَّن َرتَّْبُت الفوىض الّتي كُْنُت ِبها.
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َوبَْعَدها َرأَيُْت أَخي الّصغريُ َوَقد اتََّسَخْت َمالِبَسُه بالكَْعِك الّذي َصَنْعُتُه َمَع أُّمي، َفُقْمُت 

عادُة حَي َعلِْمُت أَنُّه ُيِْكُنني القياُم ِبأْشياَء كَثريٍة  ِبُساَعَدتِِه عىل تَغيريِ َمالِبِسِه، َفَغَمرَتْني السَّ

َر. دوَن أَْن أَتََذمَّ
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ا أيَب َفَقْد كاَن يَْقَرأُ ِكتاباً َفلَْم أُْزِعْجُه الَبتََّة. أمَّ
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ْدِر َوَسَْحُت ِبَخيايل كالعادة، َفُقلُْت لها:  ثُمَّ اتََّجْهُت إىل ِفناِء املَْنِزِل، َوَوَقْفُت ُقرَْب َشَجرَِة السَّ

أَتَْعلَمي يا َشَجَريت الَجميلَة أَنَّ َفرْيوَس )كورونا( َجَعلَني أُْصِبُح نورة َجديدة.

ْدِر ِبَصوتِها الَعْذِب: َوكَْيَف ذلَِك يا نورُة األّمورُة. قالَْت َشَجرَُة السِّ
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ُر عىل  ُقلُْت لَها وابِْتساَمتي ال تَزوُل: أَْصَبْحُت أَْعَتِمُد عىل نَْفيس َوأُساِعُد غريي، َوأَْصَبْحُت ال أَتََذمَّ

ٍء َحْويل. اإلطْالِق، َوأَْحَمُد اللَه كَثرياً عىل كُلِّ َشْ
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ْدِر َوقالَْت: هذا رائٌِع، وأنا أيْضاً َسأُْخرِبُِك ِبِسٍّ يا نورة، لََقْد أَْصَبَح الَهواُء اآلَن  ابَْتَسَمْت َشَجرَُة السِّ

ُس  امُء لَْونُها أْصفى، َفُدخاُن املَصانَع والّسياراِت والطّائراِت َقلَّ كَثرياً، وأْصَبْحُت أتََنفَّ أَنْقى والسَّ

ِبَشكٍْل أْفَضَل.
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ْهَشِة ثُمَّ ُقلُْت: َوأظُنُّ ِبأَنَّ الَعصافريَ أْصَبَحْت تَُغرُِّد ِبَصْوٍت أْجَمَل أيْضاً. َشَعرُْت ِبالدَّ
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َضِحكْنا َمعاً، ثُمَّ َدَعْونا للَمرىْض بالّشفاِء، َوَشكَرْنا ِقياَدتَنا الَحكيمَة واألِطّباَء واملَُمرّضَي وِرجاَل 

عَي الّذين يَْعَملوَن لَْيَل نَهار لِلَقضاِء َعىل )كورونا(.  ْطِة واملَُتطَوِّ الشُّ
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نُْت بأبْهى األلواِن وَعلَّْقُت  واآلَن أْصَبَح لََديَّ كَثريٌ ِمَن الَوْقِت أِلَْقَرأَ وأَْدُرَس وأتََعلَّم؛ َرَسْمُت ولَوَّ

نَِة، وِبَدّراَجتي الّسيَعِة ُدْرُت َحْوَل َشَجَريت  بايت املُملَوَّ رسومايت يف ُغرَْفتي، وبََنْيُت بَْيتاً كَبرياً بُكَعَّ

رايّس ِبكُلِّ َشَغٍف وَحامٍس، وَسأناُم باِكراً  املَصونَِة. َسَيْخَتفي )كورونا( َحْتامً وَسأَْسَتْقِبُل العاَم الدِّ

ألْسَتْيِقَظ َمَع َصديَقتي الّشْمِس وأْسَتِمّد طاَقتي ِمْن نورِها.


