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شــكــر
لقد  ومشاركتكم.  التزامكم  على  أشكركم  الكتابة«،  في »تحدي  الذين شاركوا  والشباب  اليافعين  إلى جميع 

 »CORONA« مررتم بهذا التحدي في وقت صعب بالنسبة لكم، لكن الرسائل التي وجهتموها إلى جائحة

مكنت من إظهار الصمود الذي عبرتم عنه خالل هذه األوقات الصعبة، وتوثيق هذه اللحظات االستثنائية 

التي عشناها جميًعا. 

من خالل هذه األسطر القليلة التي تفضلتم بتقاسمها معنا، أظهرتم لنا، مرة أخرى ، أن األمل واإلرادة في 

النجاح يفوقان كل ظروف الحياة.

التزامهم  على   ، هللا  أمانة  مختار  سلمى  السيدة  وكذلك  المشرفين  جميع  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  كما 

واستعدادهم، والذين بدونهم لم يكن من الممكن إنجاح هذا المشروع. شكرا لهم على مثابرتهم اليومية!

جيوفانا باربريس
ممثلة اليونيسف في المغرب

Remerciements

A l’ensemble des adolescent.e.s et des jeunes qui ont participé à ce 
« Défi écriture », merci pour votre engagement et votre participation.

Ce défi a été engagé dans une période difficile pour vous, mais ces 
lettres adressées à « CORONA » ont permis de montrer la résilience 
dont vous avez fait preuve pendant ces moments, et de garder 
également une trace de ces moments exceptionnels que nous avons 
tous vécu. 

A travers ces quelques lignes que vous avez bien voulu partager avec 
nous, vous nous avez montré, encore une fois, à quel point l’espoir et 
la volonté de réussir l’emportent sur toutes circonstances de la vie.

Je saisis également l’occasion de remercier tous vos encadrants 
de même que Mme Salma Mokhtar Amanatou Allah, pour leur 
engagement et leur disponibilité, et sans qui ce projet n’aurait pu 
aboutir.

Merci à eux pour leur persévérance quotidienne !

Giovanna Barberis 
Représentante de l’UNICEF au Maroc



مقدمة
حين عرضت علي منظمة اليونسيف بالرباط، المشاركة في تأطير مجموعة من تالميذ الفرصة الثانية القادمين من مناطق مختلفة من المغرب. 
لم أتردد في القبول والموافقة في الحال. رغم االكراهات وااللتزامات األخرى. لسبب بسيط أال و هو إدراكي بأن السخاء العقلي يعتبر بالنسبة 

لي المعنى الحقيقي لاللتزام.

المشروع المقترح كان يتعلق بالكتابة أو بتعبير أدق الكتابة عن زمن جائحة كورونا. تحمست كثيرا للموضوع، لثقتي من جهة في مدى حرص 
المنحدرين من وضعيات هشة. وكذا إليماني  والشباب  لألطفال  الفتية، خصوصا  العمرية  الفئة  لهذه  الحياتية  األوضاع  تحسين  المنظمة على 
الراسخ أيضا أننا مسؤولون ككتاب وكمثقفين بشكل مباشر على بلورة العديد من المفاهيم والمعطيات لذى هؤالء األطفال والشباب من خالل 

لقآتنا المباشرة معهم.

أقدر و أشكر اليونيسيف و شركائها لالهتمام الخاص الذي توليه للحق في التعبير خاصة في شقه الكتابي. تعتبر القدرة على التعبير في هذه 
اللحظات العصيبة التي يعيشها العالم بأسره متنفسا حقيقيا لهؤالء اليافعين و الشباب. كما أسجل أيضا حرص المنظمة على حفز المشاركين في 

جميع اللقاءات االفتراضية التي تم عقدها معهم أثناء التحضير لهذا المشروع من أجل حثهم على االنخراط الجدي و الفعال.

مدفوعة بنفس الحماس كباقي المشاركين، أجد نفسي مشحونة بطاقة جعلتني أحس و كاني أطوف حول منبع ضوء مصدره أفكار الشباب. كنت 
متسلحة بقناعتي و تقتي الكاملة و بالقوة التي تختبئ  خلف الكلمات و الكتابة، كوسيلة فعالة للتعبير و الكتابة وكوسيلة للتخفيف و فك العزلة 

بمفهوميهما الحقيقي و المجازي. 

في الواقع، لدي ثقة كبيرة في قدرات الشباب و لهذا لم أكن بتاتا قلقة بشأن كفاياتهم و مستواهم الدراسي. و بما أنني أعرف أسرار الكتابة و سحرها 
على المتلقي، أتساءل ، أليست الكتابة نفسها فرصتنا الثانية لحياة نكتبها كما نتخيلها و كما نريدها ال كما نعيشها في الواقع؟

بعد عقد عدة لقاءات عن بعد بتأطير محكم من منسقي منظمة اليونسيف ومأطرين عن الجمعيات التي تحتضن تالميذ الفرصة الثانية. استطعنا 
قطع مراحل مهمة ، منطلقين من طرح الفكرة أوال ثم شرحها بالتفصيل دون أن نغفل عنصر اشراك الجميع في ايجاد الشكل المناسب واألقرب 
لتصورهم حول الموضوع. بعد اإلنصات الجيد الرهاصاتهم ومالحظاتهم ثم االتفاق باإلجماع على أن يوجه كل واحد من المشاركين رسالة إلى 
السيدة كورونا، رسالة يودعها مخاوفه ، آماله وأمانيه. حاولت من جهتي أن أحثهم على النبش في مخيلتهم إليجاد الصور المالئمة. االستعانة بما 
عاشوه خالل تجربة الحجر الصحي وما بعدها، من أحداث ومواقف دون إغفال جانب إحساسهم الشخصي وتفاعلهم الذاتي مع هذه الفترة التي 
التزال تثقل بظاللها علينا. جاءت النتيجة في المرحلة األخيرة وأنا ألقى مجموع كتابات المشاركين للتفوق سقف تطلعاتي وانتظاراتي، صدقا 
فاجأتني الرسائل بكم الصدق والعمق الذي حملته بين طياتها. تأكدت أن الرهان على الشباب كان وسيظل هو الوسيلة األنجع للعبور بهذا العالم 

إلى مرافئ األمان

 أضع بين أيديكم هنا رسائل الشباب إلى كورونا كما توصلت بها. خالصة نقية كقطفات الدهشة األولى. دون أن أتدخل إال كما يفعل البستاني 
بالحشائش الضارة المحيطة بالبراعم الفتية، يزيلها ليفسح لمساحات النور كي تهطل بحرية وثقة أكبر. مثله تماما أكاد أرى من مكاني هذا تلك 

المشاتل الصغيرة وقد أينعت حتى صارت أشجارا باسقة تمنحنا الكثير من ثمارها وظاللها.

سلمى مختار أمانة هللا

Introduction

La générosité intellectuelle est pour moi le vrai sens de l’engagement. C’est pour cette raison 
que quand le Bureau de l’UNICEF à Rabat m’a demandé de participer à l’encadrement des 
jeunes élèves dans les écoles de la 2ème chance, je n’ai pas hésité un moment à accepter.

J’ai participé à ce projet d’écriture sur CORONA avec un grand enthousiasme, d’une part 
parce que j’ai confiance en l’UNICEF en tant qu’organisme qui défend les droit des enfants et 
des jeunes vulnérables, et d’une autre part parce que je suis convaincue que nous, écrivains 
et intellectuels, sommes responsables de soutenir ces adolescents et jeunes en travaillant 
directement avec eux et en leur transmettant beaucoup d’idées et de connaissances.

Je respecte et remercie l’UNICEF et ses partenaires pour l’importance qu’ils donnent au droit 
à l’expression surtout par écrit. Pouvoir s’exprimer en ces moments difficiles que vit le monde 
entier, est une bouffé d’oxygène pour ces adolescents et jeunes. Je tiens aussi à souligner 
que dans toutes les rencontres virtuelles avec les jeunes et les adolescents pour préparer ce 
projet, l’UNICEF a toujours motivé les participants afin d’assurer leur adhésion à ce projet.

Poussée par le même enthousiasme que celui des participants, je me suis trouvée pleine 
d’énergie et c’était comme si je tournais autour d’une lumière qui provenait des idées des 
jeunes ! J’étais armée par ma conviction et ma confiance totale de la force qui se cache derrière 
les mots et l’écriture comme moyen efficace d’expression, comme moyen de soulagement et 
comme force qui brise l’isolement dans son sens propre et figuré. 

Dans la réalité, j’ai une grande confiance dans la capacité des jeunes et c’est pour cela que je 
n’étais nullement inquiète par rapport à leurs compétences ou leur niveau scolaire. Et comme 
je connais les secrets de l’écriture et son charme, je me demande si l’écriture elle-même n’est 
pas notre deuxième chance d’une vie que nous écrivons comme on l’imagine, comme on la 
veut et non comme elle est réellement ?

Après plusieurs rencontres virtuelles avec les jeunes qui étaient coordonnées par les cadres 
de l’UNICEF et des associations des écoles de la deuxième chance, on a pu parcourir plusieurs 
étapes importantes pour développer ce projet. D’abord on a proposé l’idée aux jeunes qui 
l’ont débattu dans une approche participative et finalement tout le monde s’est mis d’accord 
pour écrire une lettre à « Madame/ Monsieur CORONA » pour partager avec « elle/ lui » nos 
peurs et nos espoirs. 

J’ai essayé d’encourager les jeunes à faire confiance à leur imagination, à se faire aider par 
tout ce qu’ils ont vécu comme événements pendant et après le confinement sans oublier de 
faire part de leurs sentiments personnels pendant cette période qui perdure. 

Quand on a reçu les écrits des jeunes, j’étais agréablement surprise par leur qualité et par 
la profondeur et les vérités derrière chaque mots de ces lettres qui ont dépassé de loin mes 
attentes. Cette expérience m’a confirmé encore une fois ma conviction que les jeunes sont 
notre espoir pour garantir un monde en paix et en sécurité. 

Je mets entre vos mains ces lettres tant que je les ai reçues, je n’ai intervenu que pour 
préserver leur beauté et pureté comme fait un jardinier qui enlève les mauvaises herbes pour 
permettre à la lumière de s’introduire avec liberté. 

Comme ce jardinier, je suis en train de voir ces petites graines qui grandissent pour devenir 
des arbres qui nous donnent de l’ombre et des fruits.

Salma Mokhtar Ammanatou Allah



رسالة إلى مشهورة التقرؤها
أكتب رسالتي لك رغم أني أعلم مسبقا أن شهرتك ستمنعك من قرائتها، هل تدركين أننا مللنا من ذكر اسمك وسماع أخبارك.

كل األحاديث أصبحت تدور حولك فقط. كأنك نجمة تنحدر من عائلة ذائعة الصيت.

لكن لماذا أنت تحديداً؟!

ألنك جئِت في زمن التواصل االجتماعي!

ام ألنه أُدرجت إشاعات و أكاذيب كثيرة عنِك !

و نحن مجتمعات تحب األكاذيب. 

أؤمن أن الُشهرة التي تأتي بسرعة تزول بسرعة... 

نورا عجاج
Nora AjAj

جمعية مبادرات المواطنة والتربية والبيئة والتنمية
 AICEE - Association Initiatives, Citoyenneté
Éducation, Environnement et Développement

طنجة 
Tanger

رسالة من بني البشر إلى كورونا

رسالة من بني البشر إلى كورونا: أما بعد

 كورونا لم ير مثلك في القرون.

لنا في القلب معك حديث طويل ومشوق، يا ترى هل ستستوعبي ما أخبرك به؟!

لكني في كل األحوال سأبوح، وهذه رسالتنا لك:

أستغرب كيف لكائن مثلك، ليس له أعين يرى بها، أو آذان يسمع بها، أو لسان ينطق بسوء، أو يدان يلمس ويغير بهما، كائن حقير 

الحجم ال يرى بالعين المجردة، استطاع أن يغير العالم رأسا على عقب،

لك منافع ولك أضرار، خبثك قاس تأخذين كل نفس في رمشة عين، كم فقد الناس من عزيز لهم بسببك، كم أرواح غادرت و لن 

تعود، كم أناس اغتربوا عن أهلهم و أصبحت العزلة و الوحدة لهم أهال، و من الناس من فقدوا عملهم و لم يجدوا قوت يومهم 

حتى، زاد فقرهم وهمهم سوءا، بين هول الفقر وخطورتك تاهوا، أنت من جعلت التالميذ يغادروا مدارسهم، و هذا سبب لهم نوع 

من االضطرابات النفسية خصوصا انهم لم يعتادوا على أمر كهذا،

و لكن في فترتك هذه عرفنا أيضا معنى التضامن والحب والتكافل، كل عبر بتعبيره الخاص، أنت كشبيهة لصديق منافق..

وصفتك بالصديق المنافق النك صديق جمعت بين اآلباء واألبناء بعدما كان يجمعهم مائدة الطعام فقط، تركت لنا الوقت لنكتشف 

مواهبنا ولنرسم خططنا وأهدافنا، كذلك بيئتنا أصبحت نظيفة ولم تعد كما كانت ملوثة بدخان المصانع..

بالحب  تعم  الشوارع  كما أصبحت  أجمع،  العالم  في  أثرا  وتركت  فانية،  الدنيا  هذه  وأن  البعض  ببعضها  تشعر  الناس  وجعلت 

والسالم، ورأينا التضامن بين كل طبقات المجتمع، الغني يساعد الفقير، وتضامن عظيم كان عنوانه التآخي واإلتحاد، شيء جميل 

يسعد به القلب ويفرح له الفؤاد، لكن رغم ذلك فأنت تضلين دائما خطيرة ومنافقة طالما أسمع خبر موت األالف من الناس بسببك 

يؤلمني قلبي وكرهي لك يزداد..

رسالتي اآلن لك: ألم تحني ألهلك؟ رغم إيجابياتك القليلة عودي من أين أتيت فأنت غريبة عنا ونحن ال نرحب بك فقد سئمنا من 

وجودك معنا.

غيثة كلوش
Ghita GAlouch

مركز الفرصة الثانية إيواء وإدماج
 Centre de la deuxième hébergement et intégration

جمعية النواة للمرأة والطفل
Association Annaouate pour femme et enfant

شيشاوة
Chichaoua



من رجاء إلى السيدة كورونا 

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

وبعد،

كورونا أنا ال أعرف هويتك وال دوائك زرعت الخوف و الفزع في الكبير قبل الصغير و قدتنا إلى الجلوس في البيت وعدم 

الخروج إال للضرورة القصوى،تركنا الشوارع فارغة مهجورة خالية من الناس خوفا من عدواك.

كورونا أنت عدو غير مرئي ال تفرق بين الغني و الفقير و ال بين الملوك و الضعفاء،قطعت أرزاق أناس يعيشون في بساطة و 

امتلكت شوارع العالم لوحدك فقط.

كورونا كانت لي عنك نظرة احتقار وكره في البداية ألنك كنت السبب في عدم زيارة أقاربي و أصدقائي، أخذت أرواح العديد 

من الناس في العالم بأسره. بسببك فرض علينا القيام بمجموعة من التدابير التي لم نتعود عليها من قبل. كورونا قمت بالعديد من 

التغييرات في كل برامجي مما جعلني أعيش في شبه ارتباك يومي. ال أعلم ماذا سأفعل بكل هذا الوقت الفائض بين يدي. بدأت 

أتأمل ألول مرة في الحياة، أحاول اللحاق بكل تلك األفكار التي تتسابق بداخلي.

هل ستعود الحياة كما كانت من قبل أم سيأخذ هذا الفيروس اللعين كل أرواحنا فماذا نحن فاعلون ؟

 لكن في األخير اكتشفت أن اإليجابيات أكثر من السلبيات. حقا ظلمتك لم أكن أعلم أنك سوف تجمعين أفراد األسرة للتحاور 

النقاش وإعطاء وقت أكثر لبعضهم البعض، بعد أن تفرقوا بسبب مشاغل الحياة. أحييت فينا الضمير و اإلنسانية لمساعدة  و 

لنا الصبر الذي مع األسف فقدناه في عصرنا الحالي. تعودنا من جديد على االهتمام بشكل كبير بنظافتنا.  المحتاجين، أعدت 

بفضلك تمكنا من مراجعة أفكارنا و الجلوس مع الذات واألهل و تخصيص وقت أكبر للعبادة. اكتشفنا مواهبنا الجميلة وساعدتنا 

على تنمية القدرات الذاتية.

لكن بالرغم من كل هذه اإليجابيات، لن نتركك بيننا وسنعود إلى حياتنا السابقة ولكن هذه المرة بنفس جديد و تحد آخر. وسنحقق 

ما خططنا له من قبل سنعيد ترتيب أوراقنا لزيارة أناس اشتقنا لمحادثتهم، سنلهو كما لم نفعل من قبل... فال تظنين أنك ستبقى معنا 

طوال الحياة سنحاربك بكل ما أوتينا من قوة و عزم.

 كورونا أنت مثلك، مثل جميع الفيروسات التي مرت من قبل تأتون لتدمير العالم. تبا فأنت ستبقين مجرد حلم مزعج سيطاله بال 

شك النسيان مع مرور الوقت وستصبحين في يوم ما مجرد حكاية ستتناولها األجيال القادمة. 

 انتهى

رجاء سعدان
 Rajaa SAADANE

جمعية دعم المركب االجتماعي ابتسامة الصويرة
مركز يوسف الناصري 

Association d’appui complexe IBTISSAMA Essaouira
Centre Youssef ENNASSIRI

الصويرة
  Essaouira

يكفينا رعبا يا كورونا
يمكنك الرحيل مرت علينا أيام مريرة أيام متعبة ايام وكأنها أعوام...

هل ظننت يا فيروس كورونا ان العالم فتح بابه لك لتفعل ما تريد إعلم أنك غير مرحب بك أرجوك إرحل...

لقد دق نقوس الخطر مند األيام األولى الذي سمع فيها صوت ألحانك...

بسببك نشعر أن ثورة تحدث من حولنا، حرفيا واحدة من أهم الثورات البشرية التي ستعيد تشكيل العالم من 
حولنا...

وال زلنا جميعنا نعتقد ان هده االزمة التي سببتها... فرصة عظيمة لإلعادة تشكيل الحضارة ليس فقط في مجال 

الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية والسياسية كذلك وغيرها من المجاالت التي لم تخطر على عقولنا...

بسببك قد تم دفع جيل كامل الى التعلم عن بعد والعمل عن بعد...

مما دفع العالم الى استخدام الذكاء الصناعي لمراقبة انتشارك...

ومحاوالت للقضاء عليك...

وإلعادة الحياة الى طبيعتها...

ومعا كل تلك المحاوالت... انتشرت بسرعة كبيرة وخطفت ارواح ما يقارب نصف مليون انسان... ودخلت الى 

جسد ما يقارب عشرت مليون شخص...

وال زلت ال تريد الرحيل اما اكتفيت؟!

اما سمعت اصوتنا ونحن نصرخ بصوت مرتفع يكفينا يكفينا رعبا...

اااااارحل ليس لك مكان هنا...

شيماء العرودي
Chaimaa EL AROUDI

مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد إدريس األول 
Centre de la deuxième hébergement et intégration, Idriss I

مركش
Marrakech



كورونا الغير عزيزة دعيني أقص عليك حكاية رؤية 
معك لعلك تخرجين منها ببعض العبر. 

رؤية
في إحدى ليالي زمن كورونا، نامت رؤية كعادتها في بيتها، وبينما هي غارقة في نومها رأت بأنها تخرج من البيت، لكنها لم 

تلتقي بأحد. مستغربة بدأت تخمن في سبب خلو الشوارع من المارة. هل حل الفناء بالعالم أم انقراض البشر؟ تساءلت باستغراب. 

وحيدة أخذت تجوب األزقة الخالية، المحالت مغلقة، المنازل حتى النوافذ كانت كلها مقفلة. وبينما هي تلف األماكن الفارغة إلتقت 

في طريقها بشخص غريب الشكل، مشوه الوجه، سألها بصوت بشع ما اسمك ؟ أجابته برعب: اسمي رؤية. قبل أن تطرح بتردد 

عليه نفس السؤال، فأجابها اسمي كورونا. ولماذا أنت خارجة ؟وإلى أين أنت ذاهبة أال تخافين مني ؟ قالت له: أنا ذاهبة للتبضع 

ولكن ال أحد في الخارج غيرنا لماذا؟ فقال لها : أنا وعائلتي نتجول في كل البلدان، نبحث لنا عن مأوى ومأكل، لكن الناس يخافون 

منا كثيرا إلى درجة أن الجميع إلتزم بالبقاء بمنزله. اشتد حزن رؤية، ضاق قلبها. فقررت أن تصارع كورونا بشجاعة حتى 

تمكنت من القضاء عليه. دعت الناس بعد ذلك للخروج، فخرج الجميع، وكأنهم كانوا مقيدين بأغالل من حديد، تقيد حركتهم وتحد 

من حريتهم. ُسرت رؤية كثيرا برؤيتها الناس وقد استرجعوا أخيرا حياتهم المعهودة. 

فجأة استيقظت رؤية من نومها، عرفت أن ما رأته كان مجرد حلم، تمنت أن يتحقق بالفعل بعد أن زادت خيبتها. وبينما هي تتابع 

كالعادة مستجدات أخبار كورونا اللعينة ، سمعت بخبر سار أعاد الفرح لقلبها الحزين على مصير العالم، فقد اكتشف أحد األطباء 

لقاحا ناجعا ضد فيروس كورونا. سيقضي عليه بصفة نهائية. 

انتهى

مريم اجرايدي
 Meryem AjRAYDI

مركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد
Centre de la deuxième chance - Lahcen Ouaziz

أسفي
Safi

من االنسة فاطمة الزهراء الرسيمي
إلى كورونا

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

وبعد،

أود أن أتقدم إليك برسالة تحمل مع اللوم، الشكر الجزيل. فبالرغم من أنني ألومك و بشدة على كل األلم الذي تسببت فيه لنا. وعلى 

كل الضحايا الذين هلكوا بسببك، فإنني في المقابل أود أن أشكرك، ألنك أعدت ترتيب المجتمع و أعطيت لمعظم الشعوب درسا 

مهما، أال و هو االدخار ثم االدخار و عدم التبذير. دون أن نغفل تلك الضربة القاسية التي تلقتها معظم حكومات دول العالم الثالث 

الذين ال يولون أهمية لقطاعي التعليم و الصحة، بالرغم أنهما يعدان من أهم القطاعات الحيوية. إن لم تكن األهم على اإلطالق. 

دون أن ننسى كذلك الدور الهام الذي لعبته وزارة الداخلية في شخص رجال األمن الوطني و القوات المساعدة ، وكل المجهودات 

التي قاموا بها في ظل هذه الجائحة.

 رغم الخسائر التي كانت في األرواح. وتوقيف عجلة االقتصاد لبلدنا العزيز و لكافة بلدان العالم.غير أني أود أن اشكرك جزيل 

الشكر على دروسك التي استفدنا منها على جميع المستويات سواء االقتصادية أو االجتماعية و حتى النفسية.

لقد جعلتنا نهتم بشدة بنظافة أجسامنا ونظافة مساكننا ونظافة مأكلنا كما جعلتنا نتأمل في حياتنا اليومية التي نضيع فيها الكثير من 

الوقت في متاهاتها وال نستفيد منها بما يرجع علينا بالمنفعة و الخير

حقيقة،ألول مرة في حياتي تعلمت كيفية تدبير الوقت وعدم هدره في أشياء ال تفيدني بتاتا كتصفح شبكات التواصل االجتماعي 

وضياع وقت كثير يوميا. مع العلم انه يمكننا تخصيص وقت للتواصل االجتماعي و االشتغال على تبادل المعرفة، و اكتساب 

مهارات جديدة، ال تضييعه في متابعة فضائح الناس وغيرها من المواضيع التافهة جدا.

انا متأكدة وبإذن هللا أن ما نمر به أمر عابر، مجرد عاصفة، وبأن األمور ستعود بشكل أفضل مما كانت عليه.  على العموم 

وستكونين بال شك مجرد ذكرى أليمة عند البعض. وذكرى مفرحة عند اآلخرين الذين تمكنوا من استغالل وقت الحجر فی ما 

ينفعهم. 

و السالم

فاطمة الزهراء الرسيمي
 Fatima-Zahra ERRSIMI

جمعية دعم المركب االجتماعي ابتسامة الصويرة
مركز يوسف الناصري

Association d’appui complexe IBTISSAMA Essaouira
Centre Youssef ENNASSIRI

الصويرة 
 Essaouira



إلى السيد كورونا
إن كل من كان يذكر اسمك،إال وينتابه الخوف والفزع ،الخوف من أن تنتهي حياته أو حياة آحبائه بسببك، إلى جانب عدد األرواح 

التي اخدتهم،فقد دمرت اقتصاد حتى أقوى دول العالم صارت كل الدول تتسابق من اجل الحصول على اإلمدادات األزمة حتى 

لو كان على

أخرى  ،وإنما  فقط  سلبية  تأثيرات  تكن  لم  انه  اعرف  لكنني  عائلتهم،  ودمرت  العديدين  وظائف  فقدت  ،بسببك  غيرها  حساب 

لتنميتها من  الوقت  متسع من  لديهم  يكن  لم  التي  مهارتي  تنمية  الناس  العديد من  استطاع  الصحي  الحجر  فترة  إيجابية،فخالل 

قبل،صارت الشعوب أكثر التحاما،فكم من قصة سمعناها عن مطاعم كرسو وقتهم من أجل إطعام المحتاجين.عرفنا اليوم مدى 

أهمية الطواقم الطبية الدين حاربوك إلى آخر رمق، كما أن العديد من العائالت حول العالم توضدت عالقتها ويرجع ذالك إلى 

الوقت الدي منحهم اياه.

وختاما صحيح انك مرض خبيث،حصدت أرواح العديد من األبرياء،لكنني ال أنكر انك ساعدت اإلنسان على أن يدرك قيمة 

حياته وحياة آحبائه.

عبد الباسط البوزيدي
Abdulbasit Al BOUZIDI

مركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد- لحسن واعزيز
Centre de la deuxième chance - Lahcen Ouaziz

أسفي
Safi

شكرا لك كورونا
شكرا لك كورونا شكرا اعطيتني وقتا ألدرس نفسي ومستقبلي واتحاور واناقش نفسي على مابعد الوباء وحزني لفاقدي الحياة 

ولفاقدي عائلتهم بسبب الوباء

عبد الرحيم شابو
Abderrahim ChABOU

جمعية ساعة الفرح 
 Association L’heure joyeuse

الدار البيضاء
 Casablanca

 

Rachid BAhOU
 Association L’heure joyeuse

رشيد باحو
جمعية ساعة الفرح 



أكتب رسالتي إليك يا من غيرت العديد من األمور في 
هذا العالم

إليك أنت سيدة كورونا، أيتها الملعونة التي جلبت بوجهها المشؤوم، كل أنواع المآسي. أنهيت حياة العديدين، سجنتينا في منازلنا، 

حرمتينا من رؤية أحبابنا. أقفلت المساجد في وجه المصليين. عريت رعبنا وهلعنا. لم ترحمي منا أحدا، صغيرا كان أم كبير. 

لكن دعيني أخبرك بأمر مهم فرغم ما ما أبديته من شراسة وقوة، فنحن لن نستسلم لك لن ندعك تهزميننا، فنحن األقوى. ألن هللا 

خلقنا لنحيا، لنعمر األرض مهما كانت الظروف واألحوال. فاهلل معنا في كل وقت وحين. لذى أدعوك للرحيل فورا، فكل الجهود 

تظافرت لطردك نهائيا. 

الجميل في كل هذا الزلزال الذي أحدثه في حياتنا أنه والفضل يعود إليك أصبحنا أكثر وعيا بأهمية العلم، وما يقدمه لنا من خدمات 

جليلة،. بفضله سنقاومك، سنتغلب عليك، لقد أصبحنا أيضا أكثر تشبتا بقيمنا كالتآزر والتكافل والتضامن. نحن اآلن يسند بعضنا 

اآلخر لنقضي عليك نهائيا.

مصيرك إلى زوال أيتها اللعينة.

الزبير مسرور
Zouabair MASSROUR

 Association L’heure joyeuse
جمعية ساعة الفرح

الدار البيضاء
 Casablanca

رسالة موجهة للجرثومة السيد كورونا
كنا ندرس بالمركزو كنا نستعد الجتياز االمتحانات وبعد أسبوعين لحقتنا أخبار محزنة بأن مدينة وهان الصينية اصبحت بؤرة 

الوباء في دجنبر 2019 وهو فيروس صغير اليرى بالعين المجردة ،حطم عديد من دول العام.

وبعد أيام لحقتنا تعليمات روعت قلوبنا ونفسيتنا طبق علينا الحجر الصحي. ولكن في الحقيقة جاء الحجر الصحي في وقته ألن 

الحجر واجب لحماية المجتمع لهذا كان على كل واحد منا االمتثال للتعليمات الحماية التي تحمينا من الوباء

نطلب أن نلتزم بنظافة اليدين واستعمال الكمامات. 

السيد كورونا، اخبرك انني تعلمت كثيرا من االشياء كنت ال أ هتم بها خالل الحجر الصحي،

أخدت أكتب القصص الجميلة وكذلك التعلم عن بعد كانت لي تجربة جميلة الحمد هللا.

ايمان سقيرو
Imane SkIROU

مركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد
Centre de la deuxième chance - Lahcen Ouaziz

أسفي
Safi



كورونا في سطور؟
بداية االمر تناقض المفردات اجبرني علئ كتابة هذه الكلمات !

لشرح ما وصلنا اليه في ظل كل هذه االزمات !

بين النعمة والنغمة !

ان تلتقي باهلك بعد توقف عجلة العمل عن الدوران !

وان تجد لنفسك الراحة والعزلة االبدية عن مشاكل البشر !

وتتاح لك فرصة هادئة الن تتامل جمال ذاك المدعو قمر !

ورغم كل تلك االشياء الهادئة ؟

نجد في المقابل لالسف ضحايا كثيرة وجثث هامدة ؟

واعمال ومدارس توقفت ب اعداد هائلة !

ومكاتب ومصانع اصبحت ليومنا هذا خالية !

وفي نهاية المطاف اجد نفسي هنا بين ايديكم لقصة كورونا كاتبة !

أميمة المسطلقي
 Omayma EL MASTALQI

جمعية تسغناس للثقافة والتنمية
Association Thessaghnass pour la Culture et le Développement

الناظور 
   Nador
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