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 ،(COVID Warriors) ”ُولدت هذه القصة كجزء من مرشوع “محاربو كوفيد
الذي انبثق من خدمة الرعاية الشاملة واستقبال ضحايا العنف القائم ضد املرأة عىل 

أساس نوعها الجنيس، وُحظي بدعم من طرف املعهد األندليس للمرأة.

التكيّف  لتعزيز  الُقّص وتقدم لهم موارد تعليمية اجتامعية  وهي مبادرة تستهدف 
بشكل أفضل مع بعض املواقف الناجمة عن أزمة كوفيد 19.

والبنات  واألطفال  النساء  جميع  من  مستوحاة  القصة  لهذه  الخيالية  الشخصيات 
الذين يقدمون، من املالجئ التي ميكثون بها، أفضل ما لديهم للتغلب عىل التحديات 
الجديدة كل يوم. كام أنها مستوحاة أيضاً من املهنيني الذين يعملون بال كلل وال ملل 

لتوفري الحامية والرعاية لهم.

نهدي هذه القصة لكل هؤالء األشخاص.
 شكرا جزيال عىل أنّكم علمتمونا مدى قوة الضعفاء.



يف َمجرّة قريبة جدا...

تحيك األسطورة أنه يف 
ربيع العام 20

حدث يشء رائع جعل 
العامل يتغري.



ويف الوقت نفسه ما كان كبريا أصبح أيضاً صغريا،
ثم انحرص عاملنا لبعض الوقت

يف املنزل، واأللعاب، وقضاء الوقت مع ماما.

كان كل يشء يبدو 
مختلفاً، ويف الوقت نفسه، 

أصبح كل يشء معلوماً
للغاية. 

أصبحت األشياء الصغرية كبريًة،
ثم بدأنا نقّدر األشياء التي مل نكن نعريها اهتامماً من قبل

وبدأت حرشة ال ترى إال باملجهر تحتل كل يشء.



ويف هذه الفرتة نشأت مجموعة من الشجعان ال يرهبهم الخوف.
جمع األطفال والبنات وأمهاتهم قواهم للتغلب عىل التحديات الجديدة.

وكذلك الكثري من األشخاص الذين يعملون بال كلل لرعايتنا وحاميتنا.

أطلقوا عىل املجموعة اسم “محاربو كوفيد 
)COVID Warriors( فرقة مكافحة الفريوس”،

وأخذ فريقهم يزداد عدداً مع مرور الوقت،
حتى أن أصبح يضم آالف األشخاص حول العامل،

وبالرغم من أنهم مل يكونوا يعرفون بعضهم البعض،
تعاونوا كل يوم لتحقيق مهام جديدة.



يقال إنهم يف تلك األيام
 اكتشفوا أشياء جديدة كثرية.

“ناجيكا” البطلة الجريئة،
تعلمت استخدام قوة خيالها

لتحويل اململ إىل أشياء ساحرة.

“أياال”، األم الخارقة،
فكّت شفرة تغريد الطيور
ودلّتنا عىل طُرق جديدة.

“مايت”، البطل الصغري الكبري،
عرف كيف يفتح أجنحة الكُتب

وكيف يسافر معها إىل عوامل أخرى.

“دانا” العاملة التي ال تُقهر،
بَنت قلعًة غري مرئية

ورّحبت بحرارة 
بكل من يطرق بابها.



وهكذا حّل اليوم الذي بدأ فيه 
عاملهم يتوسع من جديد.

وبدأوا يشعرون شيًئا فشيًئا
بوجود اشخاص آخرين،

بتنفس الكوكب،
بلون الغيوم،

بَسري الحرشات...



َفِهموا أّن تلك الحرشة الصغرية
جلبت لهم تعاليم خارقة.

وأرادوا االحتفاظ بها، كام لو أنها كنز،
يك ال ينسوها ذات يوم وهم نامئون.

عىل سبيل املثال، بطريقة سحرية،
عندما أعتني بنفيس وأحرتم ما يحيط يب،
جميع كائنات األرض تشعر بالسعادة.



لقد فهموا أيًضا أن
األشياء يف تغرّي دائم

وال ميكننا التنبؤ مبا سيحدث.

لكن ما نعرفه حقاً هو:

أننا جزء من فريق عظيم
الذي ميتلك القوى الخارقة الالزمة

ملواجهة أي مهمة.
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