


 أنا   

 صديق

 ربما سمعت عن الوحوش،

  وربما تعتقد أنهم مخيفون 

 عيون مجنونه و أسنان كبيرة حادة،

          بعضهم حتي له شعر كثيف

 لكن وحوش الصخور مختلفة،

            جًداهم حقا لطفاء 

واحد،                         إذا رأيت لذلك   

              النصيحةلنا إستمع، إنهم يقدمون  



، فيروس بالخارجهناك   

  19 -كوفيد يطلق عليه 

، مريضاعلى الرغم من أنه يمكن أن يجعلك   
               جًدا ال يمكن رؤيته إال إنه صغير

، المنزليجب علينا البقاء بالقرب من لذلك   
              ال يمكننا الذهاب إلي أماكن كثيرة

التي نفضلهاوالوجوه الودودة سوف نشتاق إلي عائالتنا   



 لذلك عندما تسير في الشارع و عيناك مفتوحتين و متبقظتين

، الصديقةإبحث عن الوحوش الصغيرة   

 هم يفضلون اإلختباء                      

اإنهم هناك ليجعلونا سعداء و لكي يذكروننا أيض  

 كيف نحب بعضنا و أشياء أخري مهمة

  يجب أن نفعلها                           



  الوحوش الحمراء يتأكدون أن الجميع يفهمون

 أننا يجب أن نحافظ علي نظافتنا جيداً     

   وأن نغسل و نغسل و نغسل أيدينا جيداً 

!لذلك عندما تري إشارة قف  

      :إسأل نفسك هذا السؤال

،فقم بغسلهما  ، و اذا لم تكن كذلك! هل يداي نظيفتان؟  

                           !           هذا ليس مجرد إقتراح



 الوحوش الصفراء سعيدة

    تختبئ تحت األشجار 

 هي تريدنا أن نتذكر الجانب المشرق

، مشتاقين ألصدقائنا ، ربما نكون نشعر بالوحدة  

                     الألسواق و للمدارس ، للحدائق 

  لكن نستطيع أن نتصل علي من نحبهم مع إتباع اإلرشادات



 الوحوش الزرقاء مجودة هناك لتخبرنا

          :أننا يجب أن نتوقف لكي تقول

 شكًرا لكل الذين يعرضون حياتهم للخطرمن أجلنا كل يوم

البائعين و العلماء ، السائقين، الممرضين ، األطباء  

وأيضا األخرين                                           

  ، فهم يعملون بجد لكي نبقي أصحاء

!           هنالك الكثير لنشكرهم عليه  



 الوحوش الخضراء تخبرنا      

     أن نحافظ علي أجسامنا قوية

       ،إقفز ، أركض ، أرقص -حرك جسمك 

               ال يمكنك فعل ذلك بشكل خاطئ 

           ، تناول طعام صحي قدر ما تستطيع

           الخضراوات و الفواكه هي األفضل 

 لكي تستطيع أن تقاوم الفيروسات            

                           التي يمكن أن تصيبك  



 الوحوش البنفسجية مجودة هناك لتخبرنا
 في حال أننا نسيتا                        

                  ، هناك كبار بعتنون بك

بل ليس لسهال              ، عمل سهل          

  ، نهم يعملون بجد لكي تبقي في أمانإ

                  يحبونك     اً حق اً إنهم حق

             ، نهم يقدمون لك الطعام و المالبس و المرحإ

                    و يحمونك لكي تبقي في أمان في بيتك  

                                ،عمل الكبار صعب في هذه األيام 

              كما هو صعب علينا أن نبقي في البيت طوال اليوم   

                                ،عندهم عمل كثير يجب عليهم فعله  

                                     ال يمكنهم فقط الجلوس و اللعب      

                                ،ذا كنت تريد مساعدتهم إ 

                                      فكن لطيفاً و متعاون      

 وستكون الوحوش البنفسجية فخورة بك       

                          !  فهم يعتقدون أنك رائع



               ، الوحوش الزهرية و البيضاء و البنيه

                         البرتقالية و الفضية و الذهبية     

       ،تذكرنا جميعاً بشئ كبير

          أكبر شئ قالوا لي عنه 

 يوجد أناس كثيرون يعيشون في هذه األرض

                   الضخمة و العمالقة  ،الكبيرة  

 

 بالرغم من كل اإلختالفات بيننا                

                        لكل واحد منا نفس القيمة   

 
 نحن جميعاً متصلين ببعضنا البعض                             

                                       حتي وإن كنا نشعر بأننا بعدين 

 

 لذلك أنشر الحب للجميع                        

                                   من أعماق قلبك    

 


