
 

 

األخٌر مع السٌد كورونا.اللماء   

تطبٌما  ابتعدت ،ٌدق الباب، سبمتنً هاجر، وجدت رجال اكانت الساعة الثامنة صباحا عندما سمعنا احد

عندما عادت واخبرتنً، نه ٌسأل عنً. اجابها أحٌته ولالت له ما المطلوب؟  ،لكل تعلٌمات السالمة

الباب  أصل الىئٌة. لبل ان اشمتنا فً هذه الظروف االستثنلت من ٌكن هذا الشخص الذي طرق باب ءتسا

مرة لم ٌسبك لً رؤٌتها من اانها  ،لكن المفاجأة كانت كبٌرة ،وهو احد أصدلائً المتهورٌن ،تولعت رشٌد

لحت ودخلت دون ان تنتظر اذنً وطلبت منً عدم اغالق ألحت ثم أ، ترددت فمنً الدخول لبل. طلبت

جلس فً  زوجة السٌد كورونا ثم اختفت. بعد برهة دخل من كنت اعرفه. الالت انالباب. دون ممدمات 

اسرتً بضٌفنا . بعد البالغ الذي لدمته لهم  ألخبر برهة. سرلت هذه اللحظةوطلبت منه  ،غرفة االستمبال

واحكموا اغالق ، هرول األطفال الى غرفتهم هاعرفر وجه زوجتً الى حد انً لم اعد ابالتضاب، اصف

فتحت غرفة  افهم ما تمول. لمتتكلم باسترسال دون ان أتمكن من  اصبحت اما زوجتً فمد ،بابال

ولت طمأنتهم لكن دون جدوى. توترت اعلى اسرتهم بعٌون جاحظة. ح نمتسمرٌاألطفال، وجدتهم 

ا سلم ال رلم هاتفً الى السٌد كورونأافعل؟ لم  اخاطر بحٌاتهم. ولكن ماذا عسانً ًاعصابً واحسست ان

كما لم اعطٌه عنوان مسكنً. انه خارق وله وسائله الخاصة للوصول الى حٌث ٌشاء. ٌصل حتى 

التنمل من مكان الى مكان تجعل منه شخصا شٌدة. لدرته على انتحال الصفات والمحصنٌن فً بروج م

حٌث ٌوجد  الغرفةبت كوب ماء وتملكت نفسً وذهبت الى راستثنائٌا. المهم، احسست بحلك ناشف فش

 ،لدٌنا ما ٌكفً من الولت ففهمت ان مأساتً ستطول البأسولال  التأخر عنضٌفً. طلبت منه االعتذار 

 .وحضرتها. اسرعت الى المطبخ لهوة من فضلنومع ذلن للت له مرحبا. هل تحب شرب شًء ما؟ 

ٌل الذي ال ٌحب شمتنا التً كانت عادة مسرحا لضجٌج األطفال، للعبهم  وخصامهم أصبحت هادئة. خل 

لكنها تحاول مع ها سرٌرعلى شاحبة الوجه وملماة  االنضباط وجدته فً الغرفة ٌتظاهر بالمراءة وسالف

اما هاجر  : هل رحل عنا كورونا؟تهمس فً أذنًوكلما سمحت لً الفرصة لرؤٌتهم ،  ذلن طمأنة اخٌها

منذ لمائن ف ،رتن من مغبة افعالنظ: لمد ح عندما عدت لرؤٌتها فمد لالت النوم ةالتً انزوت فً غرف

 . ، وصمتتهللا ٌخرجها بخٌر" . المهم " للت لن انن تلعب بالنار، األول بهذا اللعٌن

نا جاء لٌحكً لً عن سبب شعوره بالظلم من طرف البشر ولكن لبل ذلن تجرأت على وروالسٌد ك

به اصبحت اكثر ألفة بل أصبحت فً بعض األحٌان حمٌمٌة واحٌانا ٌكون  تًمماطعته خاصة ان عالل

ة تنزل على كل افراد االسرة هته الصاخبة لتغطً كل غرفات البٌت. تلن المهمهمعً مازحا فتعلو لهم

عن من جدٌد  تهكالصاعمة فٌزداد خوفهم على مصٌري وٌتساءلون ما سر هذا الصوت المزعج. سأل

انا كائن موجود ولٌس مهما شغل بالكم  ،ذكرنً بما لاله فً لماء سابك وأضافأصله ومن اٌن اتى؟ ف

موجودون على األرض ، البشر أتساءل دون ان اجد جوابا.  انتم اٌها وكٌف ظهرت، فأنا مثلكم  بأصلً

نماشا، فمنكم من ٌؤمن "بنظرٌة  وجودكم تطرحومع ذلن الزالت مسألة سنة  022.222 حوالً منذ

بسبب الطفرات   عدٌدةحٌة تطورات  "خلٌة"تعتبر ان الحٌاة انطلمت من الماء وعرفت اول  التطور" التً

منذ  لتطوراوتطلب  .، ومنها االنسانة ٌالكائنات الحٌة الحال مختلف المتالحمة  ولد أدى ذلن الى ظهور

مكتفٌا بان كل  "بنظرٌة الخلك"ومنكم من ٌعتمد  .نمالٌٌن السٌنٌ الحٌاة األولى الى ظهور االنسان،



وانا الفالد لكل وسائل االثبات. المهم كما  ن.  لذلن كٌف ترٌدنً ان اجٌب عن سؤالهللاالكائنات من خلك 

 .، خائف وجبانكعدو صغٌر ًتعاملوا معً كما انا. تعاملوا مع ،للت لن سابما

فارغة لكن ٌبدو ان ، مررت بأحٌاء  الرباط الرالٌة ووجدتها الحظت كل المظاهر فً طرٌمً الى بٌتكم،

تلن هً عادتها. إنها دائما فارغة ومساكن الناس جنات بهٌجة وال حاجة لهم فً الخروج. وبالطبع لم 

اجرأ على دخولها، الن ذلن سٌكون مخاطرة كبٌرة بحٌاتً ، وستتجند كل الطالات و االطمم و الوسائل 

ستسلم الناس بسهولة لنداء الحجر الصحً. المتوسطة التً كانت تعج بالمارة ، اللفتن بً. وفً االحٌاء 

ٌمكن رؤٌة بعضهم، لكن تراه حامال لكمامته متوجسا وخائفا. عندما كنت اسٌر فً الشارع والتربت من 

. هذه االحٌاء أصبحت كئٌبة هااتخذكل االحتٌاطات الالزمة التً  احدهم فضل تغٌٌر وجهته رغم 

وعندما تسللت  فمدت صخب الحانات  وأغلمت المطاعم و المماهً وكل ما ٌبعث على الحٌاة. ،وبئٌسة

حرموا  ،لفوا اللعب و المدرسة و التجوالالصغار الذٌن أالشمك، شفمت لحال األطفال. األطفال  ألحدى

تً . وهذا ما الحظته فً كل البٌوت الواصبحوا ال ٌسمعون سوى التحذٌرات و التخوٌف ءشًمن كل 

اشعر بالشفمة اتجاه هؤالء . لذلن احذركم من إصابتهم بالكأبة بعد رحٌلً. فً الحمٌمة، زرتها متخفٌا

للتخفٌف من هلعهم ، خذوا االمر بجدٌة لكن دون مبالغة، ساعدوهم على تمسٌم  األطفال، لذلن ادعوكم 

ق كل ذلن وفو ...الخ،ةٌومهم لتجنب الملل: لراءة حرة، اعمال منزلٌة، موسٌمى، لعب، رٌاضة منزلٌ

 ،دةولمدة غٌر محد داخل شمة او منزل  طفل حصرمن الصعب  . تجنبوا الحدٌث عنً اال عند الضرورة

. األطفال بطبعهم ٌتوفرون على طالة ٌجب استهالكها وهذا سر لدرتهم على الجري و اللعب لمدة طوٌلةف

 ورأٌتبعض التجمعات الصغٌرة ات" والسوٌم" مختلف ، وجدت بعض  فاألمراما احٌاء الفمراء منكم 

ولت واخذت شكل رجل عادي وللت الجلبة، هنا تح رجال ٌسلم وٌعانك صدٌمه  دون االكتراث بكل هذه

، وهنا فهمت ان تصدٌك الناس لما "، وأجاب "هللا هو الحاضًن ما تموم به ٌشكل خطرا على صحتنله أ

وعندما ال تكون لن مصدالٌة ال حد ٌصدلن حتى فً اللحظات العصٌبة.  المائل مصدالٌةٌسمعونه ٌتطلب 

عندما كنا فً احدى حلمات حكٌها تها لنا كلد حكانت امً  لصةوتذكرت  ،للت فً اعمالً انه على حك

ولم ٌصدله أحدا  لبٌلته بمدوم العدواخبر  اكذاب رجال أن.  لمد حكت لنا اصغار نتجمع حولها ونحن أطفاال

الى ان دخل علٌهم العدو وداهمهم. كانت امً ترٌد ان تحثنا على  مٌنه ومع ذلن لم ٌتك به احدوحلف بٌ

  الصدق وعدم الكذب.

رغم انً ال اسمح ألحد بالتدخٌن داخل شمتنا، شعل السٌد كورونا سٌجارته دون إذن وراح ٌجوب بعٌنٌة 

ألنً لمن هذه الصورة ،اخبرته فورا على صورة متكئة على الحائط،  فس اكل انحاء الغرفة الى ان ولعت

عطاءة . لمد اذهلنً مٌبدو ان ابان جدٌا وصارما وامن حنونة و لً ودون عناء لال .بًأو ألمً اانه

كان فعال مهابا و ذو شخصٌة لوٌة  وصارمة  وجذٌة و كان محبا للحٌاة وللعمل اما امً  فأبًبمالحظاته 

ان السٌد كورونا خارق  تأكدت. لمد ومٌالة لالستمتاع بالراحة فهً بالفعل حنونة وعاطفٌة ومحبة للجمٌع

ت على فخذه وللت له انت رائع وخارق. لم ٌهتم فشعرت بالخوف، لكنه تودون شعور، رببالفعل. 

هل لدٌن أسئلة أخرى لبل المرور الى صلب الموضوع. للت له لمد اجبت تمرٌبا عن  :طمأننً عندما لال

ابتسم  .اكتشاف لماح للمضاء علٌن اسال ان سمحت عن المدة التً تفصلنا عن كل اسئلتً ولكن ارٌد ان 

ولكن مع ذلن انا  أتمنى ان ال تستطٌعوا إٌجاد هذا اللماح ابدا ولال: ككل الكائنات الحٌة، احب الحٌاة لهذا

متأكد انكم ستجدونه عندما ٌتمكن من هم فوق من تسوٌة خالفاتهم. أٌجاد لماح ضدي لٌس باألمر 

 النًالصعب، انه مسالة سٌاسٌة و التصادٌة. ولكن بعد المضاء علً أتساءل هل سٌذكرنً البشر بخٌر، 

فاسدة ولاتلة وغٌر  الحالٌة توضٌح ان السٌاسات الصحٌةلاعرٌت الوضع الصحً ووضحت لمن ٌحتاج 



ع كما كان وترن الوض بعد رحٌلً، ً صمتكملادرة على تلبٌة حاجٌات البشر. واتساءل هل ستستمرون ف

. أتساءل هل لبل ظهوري ام انكم ستضعون الصحة على رأس جدول اعمال اهتماماتكم ومطالبكم

بأهمٌة المنافسة وكٌف ان  إللناعكمسترفضون خوصصة الصحة ام ستمر الموجة وتعود الدعاٌة الكاذبة 

ض كل ذلن ألنً هذه المنافسة تخلك الجودة وغٌر ذلن من االضالٌل و األكاذٌب. منذ اآلن علٌكم رف

ال خٌار غٌر مستشفٌات  كشفت لكم ان مئات المصحات الخاصة غٌر لادرة على فعل أي شًء وان

   عمومٌة جٌدة وكافٌة.

انهى كالمه ولال اما بخصوص ظلمً فلم ٌعد لً الولت الالزم لذلن اعتذر وسأرسله لن فً الرب ولت 

 ممكن عن طرٌك الفاكس، ثم اختفى. 

 


