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 والجن   روناك          
 شعر: الدكتور حجر أحمد آل بوطامي البنعلي  

 :مناسبة القصيدة
( انتشر خبر ظهور فيروس جديد من أصل حيواني، مسبًبا مرًضا تنفسيًّا حاًدا 2020مع بداية اليوم األول للعام الجديد )

رس ومالزمة الشرق األوسط التنفسية(. الصين. ثم تبين أنه من فصيلة كورونا التي سببت من قبل )سا -في ووهان 
-وسمي مرضه كوفيد )CoV-SARS-2 (2-كوف-أطلقت منظمة الصحة العالمية على الفيروس الجديد اسم سارس

19).19-COVID(  
استمرار و من خواصه سرعة االنتشار،  ذإ ؛عرف له عالج أو تطعيم، مسبًبا جائحة عالميةانتشر المرض حول العالم، ولم ي  

أسبوعين دون أعراض ظاهرة. امتد المرض في البداية إلى الدول اآلسيوية المجاورة للصين، مدة الحضانة المعدية نحو 
. بدأت قطر في مراقبة القادمين من الصين في المطار 2020فبراير  19مثل سنغفورة وكوريا الجنوبية ووصل إيران يوم 

. 28/2/2020ت أول حالة للفيروس لقطري راجع من إيران في . واكتشف2020بأجهزة قياس حرارة الجسم في نهاية يناير 
 .أما الدول األوروبية والواليات المتحدة فلم تأخذ انتشار الفيروس بجدية، فأصابها بشدة

د الشاعر منذ أن كان طالًبا في الواليات المتحدة األمريكية أن يسجل بعض األحداث التاريخية المهمة التي تمر عليه  تعو 
مته في أبيات شعرية للذكرى. وأدرك اآلن أن وباء كورونا هذا سيالحقنا، وسنتحدث عنه، وعن تجربتنا وما أو على أ

عانيناه لعدة سنوات قادمة، فقرر أن يسجل ويوثق ما مر علينا في قصيدة قصيرة خوًفأ أن ننساه. ولكن بسبب انعزاله 
اء. وقد تعمد أن يدخل الجن ي في القصيدة للمحاورة وتفرغه في البيت لتجنب الفيروس، صارت القصيدة أطول مما ش

بغرض التسلية وإبراز ما عثر عليه من أفكار سومرية وبابلية، سجلت منذ آالف السنين عن دور الجن في التسبب 
رب يزال بعض كبار السن من الع امها عنهم، ولنباألمراض لإلنسان، ثم انتقلت بعض تلك األفكار الخرافية إلى العرب فتوارث

 .والمسلمين مقتنًعا بها
 

 ميناالعال      الء  الب      مَّ ع      قدو      ليناــب     دـق  (روناالك  )  فيروس  ب
لي   ا ـبم    حائرين     سارى أ       رناص  و     نا  س  جال  م     قنا فأغل    ناـب 

حٍب    أظلُّ   به       رهين  الحبس   في  بيتي  حزيًنا  هـينار     بال   ص 
         *** 
 جيناـ  في الظلما س  الشعر    غ  و صأ       حيًداو    اًل ـيل    ي ل  بمنز     لست  ج  

الًّ  في الظلماء    فأغرى الشعر    1اهليناـالج   وكلَّ   األعشى   رأى     خ 
 يناـوح     يًناح      نيزور  ي      وكان       دوـشي  ف  تيني  أي  ن   الج    بير  ك  

 ريناالشاع      أمير       هالً أ     أال      عرٍ ش     ديق  ـبص    ًبا رح   م     فقلت  
ع دت    اإلنس   الصحاب    الخائفينا ن م       عد  ه جرٍ ـ  ب من  كمبوصل    س 

 فيناــالواص    صف  و     فوق     اليغً ب       عًراـش    اإلنس   قت  ف    إذا أنشدت  
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 2؟ميناـسل  الم    هون  كر  ت       أ ل ستم      فيكم؟  حر  الس    أليس    ل ليأال ق  
با  أليس    3ريناخب  األوائل    م      كما    كان       ؟ن ٍ ج   حر  من  س    ناؤ  و 

دق    4(كرونا) جل بت  قد   الجنَّ   بأن     وه  و  ر    ما  بقر  ع    بن   يا  أص 
 :وناـيع    أو  اًناـسل     رظه  ي    ولم      دًءاــب    باّلل       ًيا سم   م      فقال  

ي بت  ـق القلب   طبيب    لونا؟اه  ـالج  قول  ي      ما  ع  سم  ت  أ       ن يظ     د خ 
نُّ   وقالوا نونا     ناسٍ في  أ    تدخل   الج   ب هم     ج  هم     وت كس   فت مر ض 
 ؟فوناـنص  ت  ل      األوان     آن      أما     ؟رمٍ ج    بغير    مون  جر  الم     أنحن

 5ديناولسنا   م فس     ،وال    سحر       يــطان   لعين  ن    شفما  في  الج  
 يناد     هال  للج     صاح    يا  دتغ       قرونٍ    نــم      أتتكم   أساطير  

 المسلمينا؟  ق  رحُّ   ح  ص  فكيف   ي       حموٍم    بنارٍ م    جلد     م  ويت  ك  
 6روناق    بأدواءٍ     كوا ــل  ه      ما ل       بٍ  ط     لم  وئل   ع  األ   فر  ع    لوـف

لقنا ر    خ   7أن    ن بينا    للخالئق   فنأبى        التخف ي    على  ن  يـقاد 
 ميناكما   قد   شاء    ربُّ   العال       ر  وش    خير       كمــمثل      وفينا

 ضل    اختيار ك   لي  ق ريناعلى  ف       ثنيأ    لب  الق    بيب  يا ط    عنيفد  
 ااألكرمين  ابن  في     الحقَّ   أقول        م دًحا ر  عالش  ـوغ  صأ   كيعني ود  

 العاشقينا   ريض  بالق       ج  عال  ت       رًّاط    عراء  ـوالش   الشعر    طبيب  
 يناـالبائس    و ـوتأس     إلنقاٍذ،      هٍد ــج    لَّ ك    ل  بذ  ت    هد  الع    وفيت  

 8نوناج    قيسٍ  جا ح   عن  نفي وت       شًقاع    ومات    أحبَّ   نم   فن  د  ت  
ه   ف  عر  وت    وناج  الشُّ  عانى   قد   القلب    بأن        ىـضــفأ    عر  فالش     ،داء 
 نينااأل     ك  ع  ي سم      لب  الق     نَّ فإ     لوبٍ ق    ى ـإل   يل  م  ت     إذ   ك  وإن  
 9زيناح    حًنال     هايف  ـج  و     دت  ج  و       لوب  ق      تق  ـف  خ     اـملُّ ك      ك  كأن  

 01فيناد    بًّا ح      ًقااد  ــص   بًّا ح  م       بًّاـح   ب   ـبالح      ًبا ــم طب       أراك  
 11زينار    ا ط بًّ       آسًيا     فيًّاو       يناــمأ      اذًّ ف       ًماعال     كيًماح  

 21يناـمي      وإحسانٍ      إلخالصٍ      أد ى   ب   للط     نـم    كلُّ   ك  ومثل  
 ؟عينام    له   يب  ــالطب   ير  غ     نفم       ريضٍ ــم ن  في روس  أمع  يإذا الف  

 اآلدمينا   ي فن  ــت     األدواء     إذا      ذ خًرا  ان  ـلإلنس   اآلسين    رى أ  
 يناالم نق ذ    واــكان    هللا     بإذن       ميتٍ ـم    داءٍ   ن م   دار  ـال  ماة  ح  

 وناـصح     أو    ت أم  ل   يًشا ج   فال      الدٍ ب    ى ـعل  باء  الو     دَّ اشت    إذا
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 يناـعالم    لك    كنت   ،ن   الج      أهل  ب     ديًحام    نشدنيأ    ابن  اإلنس   فيا
         *** 

 روناـك     في  عًراش     اليوم    ين   أع       حيدم   نَّ ـالج   أشدوس غًدا فقلت  
ني  تغم    عر  ـقوافي الش  ريناالق     لي    ما  كنت   أنت    ذاإ     لٍ ـصو  ب   ر 

 عيناام  ــالس   رُّ س  ي     ما   ع  ستسم       ن ٍ ن ج  ــابشيدي يا ن   ع ـأال فاسم
(ــسم عنا  أنَّ  في  )واه  31يناـلنا  الب عد    عنها  قد  ي ق  فخ       داء    ـان 

سناء   في ) زينامـن  فر    هان  ــالول ب دا     لم ا  ( واهان  ب كت  ح   41ٍق ح 
نونابأن   الق       ىمَّ ح     أضنته    د ـوق  ها ر  فأخب    51لب   ج نَّ  بها   ج 
 61وناـفالج     ت  ل  أسب  و     فأفجع ها      ابتاله ما      ى   للحبيـبة  وأفش
ن  ش    هاجه  بو     فبان    وناج  فاق   الشُّ   قد  سن  الوجه  وح       سن  ـح  و   ج 
 يناح      ين  ــتوالرئ      القلب    بيد  ي       اء  ـبو     مـهت  باغ   الصين    فأهل  

 71كيناالم     الداء     ل  نق  ت     ى دو  ع  ب       اهمـأت   فيروس    اش  ـفَّ الخ   ن م  
 وناـظ ن   كانت    ة  قال  م     فبئس       لًماع    وليس    نُّ ي ظ    ما  فهذا 
 81نيناس      واًطاـطوو       اًشاف  وخ       قد أكـلوا  األفـاعي ين  ـالص وأهل  
 روناـالك     فافيش  خ    ركوا ت     وال      ًشاه  ـن    يات  الح   عن  ف وا ع   فما 

ر  ت       ن ٍ ف   لَّ ك    تصنع     ين  ــالص  الد  ب    ف نونا   ها جائب  ع      نم     صد  
باًء   ما    أصاب       ٍد؟ـصق   ون  د   روناك    نعتفهل ص    قدمينااأل     و 

 يناد  األبع      األعادي   به    ت بيد       مًداع     ه  ـتابتكر    ها  وقيل    بأنَّ 
 91القائلينا    هام بات          ت دَّ فر       داهاــن ع  م   هذا   القول    عنام  س  
 نوناالم    بق  س    قد  الداء    وف  وخ       لدارٍ   ن دارٍ ـم    الفيروس    رى س  
 02يناـنأ     ه  ـب    نُّ ئ  ت    (إيطاليا)و     غزوـي    رس  الف    ودار    (وري اـك)و

 ينا؟ـالظالم   روناك     نهيي    فهل     عانت لم الظُّ  تحت   رب  الع   شعوب  
         *** 
 (يناص  )و  (اوري  ــك) ء  االد  أصاب       ا لم    ه  ــمن  دياري   متـل  س     قدو 

 12يناـملقاد  ل    بالق رى       رحب  ن       دًءاب    دوح  ـال  طار  م   ق ل ـ غن   ولم 
 يناــم  األكر      ا وكن       نٍ  م   ال  ب       ناـآوى  إلي  نـم     كلَّ    د  ساع  ن  

 ريناــوالزائ      أهل نا    رعى   ون       ردٍ ف   ب   كلَّ  ـب   ـطن     طرٍ ق    ففي 
د    خطئينام        ان  وك         ارنفخاط       وناـج  ن    إذ البداية   في   عناخ 
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 العائدينا       البالد        وأبناء       اوًّ ـج     للزو ار     الباب    حنا فت  
 22فيناـا  منصوكن    ى مَّ الح    عن      عليهم ب عٍد   نم   حص  الف   وكان  

 قوناـعلى   الميناء    نحن   الساب     ًصاــحف    لدان  الب    عظم  م    قنا ب  س  
 غافلينا   وكن ا          أنا  ففاج       رى ـسك    بالد     باء  ن  و  فلنا ع  غ  

هل    فظل وا   في   البدايـة    صامتينا     وظنَّ  الفرس   أنَّ  الداء   س 
ــفٍ   بهم  باء  الو    فت ك    فقد  32فيناعار     بذلك      ا  ن  ك     وما       بع س 

 42ميناالقاد    عض  ـب    أبدان    على      وًّاج    رس  الف    الد  ب    نـم   أتانا 
م ى   راضٍ ـخلوا  بأعد    فما  فوا   ب       وح   ناو لحام    ما   هم وما  ع ر 

 52يناـعم   لنا  صار  الح    كان    فقد      رًّاب    يران الج   ن ـم     عدىأما و 
 ينار  د   وما   ارصبالح        موناح       يناــإل  سدوا أ     مال     همر  سأشك  

 ؟يناــفس    أو  ب رًّا  (الفيروس  )من       جيًراــم   لنا  ار  ـصالح    كان     أما
 رونا؟ـإذا  ما صدَّ  عن   جاٍر  ك     ارٍ ــج  ح ب     من  بتغين     فماذا

 ضينا؟ر   بماالشقيق    رف  ع    هلف       داءٍ   دء  لر     ار  ـصبالح     يناـض  ر  
 وحاصرينا  صار  الح   ذا   حايا ض       ميًعاج     نجينا ي      هللا     جونار  
         *** 

 ؟مينام لث    (السكيك  ) في  فساروا      همـأتى علي  كيف    الطليان   ل  س  
 62رونااك  ــالن ( فيهاورك  يو ي  )ن   كما     هو  ـول  ب  ع  ل     هاليل     (و)لندن  
 روناقاد     أنتم     ير  التدم    على      ربٍ ــغ   ات  ـــساس   كمأمر   غريب  

 72ين   منقذكم  معيناـفأمسى الص     كٍ ــتف     الح  ــــس     مار  للدَّ    منيت  ب  
ييناليًفا  ح    ت    م  ر  حت  ا وال     هوًداـــع   كم ظت   ديار  ف  ما   ح  و   ما ح 

 وعاجزينا    تائهين      رتم  فص       خًراذ     وم ـالي لهذا   بنوات     ولم
 ؟ميناستسل  م    نتم   ك         لماذا      زوٍ ــغ    روب  د     اء  ـــبللو     ركتمت  

ي     ـهلٍ ـعيون كم    لج    وما  ع م يت   ناــولكنَّ   القلوب    ب كــم      ع م 
 ناــم هي   سليًمات   ويأبى  الشرق        رب    ذ الًّ كلَّ  الغ    أهان   الداء  

 روناحق  فت      ن عدَّ      إن     لياًل ق       مونات ـ ـنن  ظ      الذين    ن ح  ن    وما
 األكثرينا    كانوا   لم الع     بفضل       يل  ـلق      فيها  ٍة لد  ب     نم   فكم 

         *** 
 ي بينا   أن     ويأبى      ه  سالت  ب       ناـــي ري   أن  إال  الفيروس   أبى 
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 ناــبتليلت       الخليج    إلى    يت  تأ        يناـعل     يروًساف       هللا     زاكــخ  
 82يناـــوص     أمريكا   اليوم     ت بيد        وٍب ـ  ص  نا من كل   على الدُّ  ير  ـغ  ت  

 نيناح     هم  لقائ        إلى   نُّ أح       يعن    الصحب   كلَّ   قت  فرَّ  لقد 
 جمعيناأ  حبيص    األصحاب    إلى     وقي ــش  وطال   راق  الف   طال   فقد 

  جوناـس    لنا    البيوت      لت  وحو        اعبً ور     وًفاخ     عناـمج     ق  فر   ت  
 يناــمزاح  ت  وكانوا    قبل      ذا   م       ناسٍ ن   أ  ـم الشوارع     وأقفرت  

 يناود    ا  نيً د     ا ـلن   ك  تر  ت     فلم     اناـبر     في   المساجد    غلقت  وأ  
         *** 

 نوناقاط     جوٍن س       في  ا كأن       نا ــجر  خ    وما البيوت    سنا فيل  ج  
رَّف   الصوم  وشهر    يناــلألكرم       قادم          كريم       دوءٍ ــفي ه  ش 

 الصائمينا عيون       ه  ب       رُّ ق  ت       سنال  كما ج   في البيوت   س  يجل  س  
 92وناـفالج    أسبلت   الشهر    بهذا      قومي موع  ج   ذان  األ  ع  م  إذا س  

 عيناـأجم لوا ص  ي      صلوا    متى       يـوكان قومفي الصالة  ر ادى  ف  
م    إذا  ؟ريناـاآلخف    نحذر     م ن    أك  أ       يدٍ ـع  ل   غًدا   الخروج   ح  ـس 

ا   دُّ أر     فكيف    نا؟ـميمسل      حاب  الص      جاء  ذاإ     ـالًماـس   أو   كفًّ
 افحيناـتصم     هكذا       شأنا  ن       اناــأت   نم      ح  اف  ـصن    بأيدينا 

ا   نقب  ل     وال      نا ــيق  ل   ن ـم    ح  نصاف   ال  رنا وص    بيناج     أو     خدًّ
 وناــكأن  ن     أرغم   الداء      يد  ع  و       ًداــعو   والتقبيل    م  ــالض تركنا  

د      ي       ل  ـإذا   القاك    خ  تعتب     فال    ميناببسمته     ولم    ي مد 
         *** 

 قيناي     ركم خب  ي     اليوم     عري فش       ثيرٍ ـن كم   (ناو ر ك  ) عن  عتم م  س  
 03(روناك  ) ق  ن  ـمن ح   وأهجو اليوم       ري ـمع   وال ط     جاء  اله   تجنبت  

 ناطيق    كان  به     اط  طو  وفي   الو       دهًرا ات  ــيـالح ب  صاح     حقير  
هواًل      لًقاـخ     اد  ـأب  الديار     دخل   إذا   ناـنيطاع    يوًخا  ش     أو   ك 

 13يناـالبن  وال  البنات   أفنى   ماف     اهم ــأت  إذا    للصغار     ن  وأهو  
ني  لهمالنسـاء    لد  ت    فلن     ابتالهم  وقد ي خصي الذكور  إذا  23ناـج 

 يوناالع     هر  ق       ه  غر  ص      ولكن        راه  ــن    ي   ح   ن    ـكائ  هو   وما 
 عينام      ته  ذب  لك       حصب  ت      وال     ذوبٍ ـك    اٍل ج  لد     ع  ــسم  ت      الف

 لميناـسالم    ي شفي  الداء      زيل  ي       قليل      صل  ب    أو  الثوم   :يقول  
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وا  33أجمعينا     الخالئق      ألدواء       الًجاـع   ودا ـالس   ة  حبَّ ال  وعد 
صف  ةٍ صف  وكم من  و   لت  ،  عنج  ت     فلم     ت  لداءٍ ـو   نوناالم     وعج 

بًّا  األبحاث     ك    أحدث  أنتر    وناـل  واه     األوَّ ل      ما    ر  قب  ون       ط 
 (كرونا)  جدي فيت   األبصال    وال     ي جدي   الداء    بهذا م  و ث    فال 

باء    من    نيًناس       ينٍ ـوم     رافاتٍ خ      نــم    لنا ل  م   لينا غ   43الجاه 
         *** 

 ليناـــالباس        الديار        أطباء       ييناس  اآل   ي واح      وم  ـق يا   أال
 ميناـالعال      ب   ر       هللا      بأمر       ند  ج       ينــاآلس   عشر  م   فإنا 

بًّا     هللا      اناــبح    ديناش  م ر ال       ن افك      نا د  وأرش       وابتكاًرا   ط 
 ع نينا عنها      حره  بد       حن  فن       ارٍ ـيد    على   باء  الو     إذا اشتدَّ 

، عال  ن      ن اعاو  ت       ب اله   م ن   أعيا الداء   ما   إذا  ناـييع     ما     ج 
ح    اـوم  اـمينك    له    قاح  لَّ بال    ب  نص  ن  س       يبالتمن      (روناالك  )  ر  د 

قاية    فــي    ه دوءٍ   ق فلنا    أجمعينا  ع      م  التج  م قرات           للو 
 53ابت لـينا اــم ،  ي داوي (روناو ك  ـل)     واء  د    حــنا   ولم    ي عرف فكاف  

لوم   الطب     تنه    جازعينا      نا ــسفل       ،بأدو ي ةٍ      يومٍ  كلَّ  ض  ــع 
 اجزيناـع   ك  قتال      نع  سنا فل         ر اط     الناس    دو  ـع   يا   ك  ويد  ر  

واــأع  لقد      أطباء    الديار    صينالهذا    الداء    إعداًدا    ح       د 
             ***                                  

 ميناث      اقدً ع     للورى    سجنا ن       جناـسن    ما عبقر    بن  ا يالنا ط  أ
 السامعيناب     ةً حم  ر      ك  وصمت       صمتي س  نإل ان يا ابن آقد  الأ

 يناــعم    اعونً    لي  فكنت    جدت  أ       ايرً خ  الجن     ا ابن ي هللا    جزاك  
                               ***                                 

ميًعا    م ن       بعطفٍ    نا ل  شم  ي   هللا   دعوت     (روناك  )وي نجينا   ج 
 63خز ي الكاشحيناوي   ،بٍ  على   ح       أهلٍ   لوب  ق    ويجمع في الخليج

 صونام     ا فيه   هاشعب    أبقى و      اهاــر ع   نوم    الديار    ى هللا  ـوق
 2020مايو 10                

 الشرح:
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وكان جني األعشى اسمه  .كل شاعر من شعراء الجاهلية كان له قرين جني يلقنه الشعرعرب أن تقول روايات ال .1
 مسحل. 

قد يقع السحر بين الناس وهو في الغالب يكون بعمل من  : "شيخ ابن بازلا أفتى مفتي المملكة العربية السعودية .2
 ".شياطين اإلنس الذين يتلقونه عن الجن

كتب و "بالء من هللا" بسبب فساد العباد وظلم الحكام.  الوباء ، أنالمسلمين قهاء وعلماءالف عضبوجهة النظر   .3
ا مؤلف  )الطاعون( ، والذي توفيت ثالث من بناته بالوباء 1448ابن حجر العسقالني، المتوفى في القاهرة عام 

 .وخز من الجن""ون المرض عنه بعنوان "بذل الماعون في فضل الطاعون"، ال يشير فيه إلى العدوى وإنما إلى ك
َلْيِه ُكلَّ َعِجيٍب َوَعَمٍل َمْوِضٌع ِفي اْلَجِزيَرِة الَعَرِبيَِّة َكاَن الَعَرُب َيْعَتِقُدوَن َأنَُّه َمْوِضُع الِجنِ  َوَمْسَكُنُهْم َوَيْنِسُبوَن إِ عبقر:  .4

وادي  وهو واٍد سحيق، واذا قيل فالن )عبقري( فهو نسبة إلى نجد هو وادي يقع في عبقر . فواديَخاِرٍق َجيِ دٍ 
 .الجن ن هذا الوادي تسكنه شعراءأعبقر. تقول الروايات 

 .فال يقال لمؤمن الجن: شيطان، وإنما يقال ذلك لكافرهم ،ن: الجن  صنفانيقول علماء المسلمي .5
 أدواء: جمع داء. .6
 الجراثم يقصد بها الجراثيم من بكتيريا وفيروسات. .7
 كتاب )مجنون ليلى بين الطب واألدب(. قيس: قيس بن الملوح الذي كتب الشاعر عنه .8
 وجيف القلب: خفقانه. .9

 الِحب: المحب والمحبوب. .10
 الطَّب: الحاذق الماهر الحكيم.اآلسي: الطبيب.  .11
ا يمين بقراط. .12  يمين القسم للطبيب عند التخرج ويسمى أيض 
كانت  بكوروناعلنة رسميًّا مأول إصابة  .ها لواهانعربف الشاعر هااستثقل، تلفظ "ووهان"، واهان: مدينة في الصين .13

-16ة في يمدينة فوشان الصينكانت في  ذكرت فيما بعد ، ولكن أول إصابة في العالم2019-12-8في فيها 
 ولكن لم تعلن الصين عنها آنذاك.  11-2019

 الولهان: العاشق. .14
 أضنى: أرهق وأتعب. .15
 أسبلت العيون: دمعت  .16
، قادٌر على الط يرا الُخف اش: .17  ليال . نحيواٌن َثْديي 
 الوطواط: حيوان من فصيلة الخفاشيات.  .18
المسبب لوباء  CoV-SARS-2اتهامات متبادلة بين الصين والواليات المتحدة األمريكية في صناعة فيروس   .19

 .COVID-19كورونا المعروف طبي ا بمرض 
 كانت وفيات الوباء في إيطاليا األعلى في العالم. 2020مارس  25في   .20
 للضيف.الِقرى: ما يقدم   .21
 استعمال أجهزة كهربائية للكشف عن الحمى في المسافرين من بعد. .22
 وعدد الوفيات عندها.تشار كورونا نتكتمت إيران في البداية على ا  .23
 لقطري راجع من إيران. 28/2/2020أول حالة كورونا في قطر   .24
ين فرضوا حصار ا على دولة قطر الجيران: المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين الذ  .25

 لخالفات سياسية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
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 الناكرون: أنكر األمريكان على لسان رئيسهم أهمية الوباء في بداية األمر، ولم يتخذوا خطوات وقائية.  .26
 أرسلت الصين أجهزة ومعدات ألوروبا والواليات المتحدة كما أرسلت أطباء إليطاليا لمكافحة الوباء.  .27
 ُدنا: جمع دنيا.  .28
 ُمنعت التجمعات، بما في ذلك الصالة في المساجد لمنع العدوى، فافتقد الناس صالة التراويح في رمضان.لقد   .29
 الحَنق: الغضب.  .30
ففي إيطاليا شكل األطفال المصابون بكورونا  يندر إصابة األطفال بكورونا، وإذا أصابهم فال يصيبهم بشدة.  .31

 يات فيهم.فَ وَ من المصابين، دون أي  1%
 سبب تلف ا في الخصية إن أصابتها.كورونا ت  .32
 الحبة السوداء: حبة البركة.  .33
 الَمين: الِكذب.  .34
 لم ُيكتشف عالج ناجع لهذا الفيروس حتى كتابة هذه القصيدة.  .35
 الكاشحون: األعداء المبطنون العداوة.  .36

 


