


حمد وسالمة زوجان سعيدان لهما طفالن، سيف وحصة.

ل يتبادلون أطراف الحديث،  ز ي الم�ز
ز �ز بينما كانوا مجتمع�ي

اً عاجالً عىل قناة التلفاز... سمعوا خ�ب

ة الأخبار المسائية  "مساء الخ�ي متابعينا الأعزاء ن�ش
ونبدؤها بأهم العناوين:

اتساع مكافحة انتشار فايروس كورونا الخط�ي 
ليشمل جميع الشوارع والحدائق العامة والمراكز 

زام بالمكوث  التجارية والمناطق الحيوية الرجاء الل�ت
ي البيت ح�ت يتم محاربته والقضاء عليه"

�ز



رصخت حّصة:

أمي، الوحش الأخ�ض 

يط�ي وراء الناس!

فقالت الأم:

وس كورونا، نطلب  ي هذا هو ف�ي
يابن�ت

من هللا يحفظنا منه. 

حصة متعجبة: هاه؟ مكرونيا!!؟

ضحكت الأم: ل ياحصة كورونا. ودورنا 
أن نلزم البيت، وأن نحافظ عىل النظافة 

الشخصية وغسل اليدين لمدة ل تقل عن 
ين ثانية. ع�ش



اجتمع أفراد العائلة ورتبوا جدولً لكل فرد 
فيها بعد النتهاء من الحصص اليومية 

للتعلم عن بعد...

سارع سيف قائالً:  

أنا بختار الزراعة! 
وترتيل وحفظ بعض من آيات 

القرآن الكريم.



أما حّصة فقالت: 

تيب، وتعلم عمل أطباق الحلوى. بختار ال�ت

وأيًضا ترتيل وحفظ القرآن الكريم.



بعد أن أنتهى الأولد من حصصهم المدرسية قررت 

م... ي لعبة الك�ي
حّصة ووالدتها تحدي سيف ووالده �ز

ي نهاية المنافسة، قفزت حّصة فرحًة وصاحت: 
و�ز

أمي، فزنا عليهم!!

فضحكت أمها قائلًة:  فريق البنات الأقوى!



بعد عدة أيام...

لمعت عينا سيف وقال:  
أمي ن�ب نجوف صورنا ونحن صغار. 

فتحمست حصة:  أمي ياهلل راوينا يا أمي.

وبالفعل، أخرجت سالمة مجموعة من الصور القديمة،
وجلسوا جميًعا يستعيدون ذكرياتهم الجميلة.

بعد قليل، تساءلت حّصة:  أبوي، ما اختفت المكرونيا؟

ي ما اختفت بس خف تواجدها 
فأجابها: صحيح يابن�ت

ام العديد من الأرس  ز لأنها ما حصلت ناس تعديهم، وال�ت
. ي

ساهم بهال�ش



مفاجأة!

ذات يوم، نادى الأب أبناءه قائالً: 
حصة، سيف، تعالوا أقولكم. 

شو رايكم نفاجأ أمكم يوم ميالدها بعد كم يوم؟

ز لمفاجأة سالمة... وبعد أياٍم من التجه�ي

حمد وحصة وسيف: 

ي بخ�ي يا أجمل وأطيب أم.
مفاجأة، كل عام وأن�ت



ز  ، قرر الوالدان إعطاء دور تجه�ي ي اليوم التالي
�ز

ل لحصة وسيف. ز ي الم�ز
جدول متكامل �ز

قالت حصة:
ز من الفعاليات  أبوي، أنا جهزت لك يوم�ي

ي الطبخ.
وأحتاج أشوف إبداعاتك �ز

وقال سيف لأمه:
أبغي يكون هذا الأسبوع 

احة لج. اس�ت



فرح الوالدين بتحمل الأبناء 

المسؤولية وأخذ القرارات 

وكيف استطاعا توزيع الأدوار.



وذات صباح، خطرت لسالمة فكرة...

اليوم شو رايكم يكون يوم المواهب وكل واحد منا 
ي الي يحبه؟

يشاركنا موهبته أو ال�ش

رفعت حّصة يدها ب�عة وقالت:

ي الجميل.
ي يا أمي وأسمعكم صو�ت

أنا بغ�ز

ضحكت أمها وقالت: ياهلل يافنانتنا.

فّنـانة!



- سيف! حصة! حمد!

، وجدوا الأم  ي
لّبوا جميًعا نداء الأم، ونزلوا ال الطابق الأر�ز

واقفًة عند الباب الرئي�ي وهي تقول: 

واحد... اثنان...ثالثة.

ي سعادة: 
فتحت الباب الخارجي، وقالت �ز

يرة«، عىل قولة حصة.  الحمد هلل، اختفت »المكرونيا ال�ش
ز راح ترجع الحياة مثل قبل وأجمل. والح�ي



ام حصة وسيف وحمد  ض شكرا لل�ت

ل واتباعهم  ض ي الم�ض
وسالمة ومكوثهم �ض

ي كانت الدرع 
رشادات الوقائية ال�ت الإ

القوي من خطر الكورونا.

_البيت ي
#خلك_�ض



لماذا مكرونيا؟

وس كورونا طلب  ي بداية أزمة انتشار ف�ي
�ز

ي منصور الذهاب إل المركز التجاري  
من اب�ز

عالعادة ولكن أجبته أن ل يمكننا ذلك لأن 

المركز التجاري مغلق بسبب كورونا. تعجب 

منصور وقال: "هاه, مكرونيا!"

ي عن 
ي كل مرة يسأل�ز

 قلت: "ل، كورونا". و�ز

المكرونيا وكيف شكلها ولماذا هي هنا.

عامر المهري

مكرونيا
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