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Fragmentos do Diário
Eu escrevi sobre dois tópicos importantes para mim no lado pessoal.
O primeiro tópico : Ligação familiar
O segundo tópico: Corona-vírus em meu país, Egito
Primeiro tópico: Ligação familiar é muito importante para conectar as gerações
A ligação familiar é muito importante para nós, e como fazemos enquanto estamos
longe de nossos parentes, e vivemos num país distante e diferente da nossa cultura? E
a ligação das crianças às suas raízes é muito importante para elas, e é por isso e por
muitas razões que elas sabem quem são suas famílias, vivem com alguns detalhes de
suas vidas, veem o rosto de cada um, sabendo que estão felizes ou têm algo que os
deixa tristes. E isso é possível por vídeo-chamada.
Conversar com parentes reduz a distância, quando as crianças falam com os primos e
os tios sentem que vivem com os famílias no mesmo lugar. Por exemplo: quando
falam muitas vezes por semana, elas sabem quem esteve doente, comprou um
brinquedo novo, teve a sua nota na prova e ganhou um jogo.
Segundo tópico: Corona-vírus em meu país.
1.
Resolvi escrever sobre o corona-vírus quando eu soube que três amigas no meu país
estavam infectadas com ele. É um sentimento difícil, principalmente porque o sistema
de saúde no meu país é muito ruim. Eu tenho muita preocupação com elas. Liguei
para meus amigos e conheci os últimos desenvolvimentos da saúde delas.
A primeira amiga: sua condição é simples e ela está em quarentena em sua casa, não
precisa de hospital.
A segunda está em uma condição média. Ela foi ao hospital para exames médicos e de
raios-x, e no hospital disseram que ela está com boa saúde e que ela não tem nada e
não entregaram raios-x ou análises para ela.
A terceira amiga foi hospitalizada por causa de sua condição grave.
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Eu acompanho a saúde das minhas amigas e não ter uma melhora está me deixando
triste por elas.
Acho que elas não tiveram tempo de melhorar. Espero que Deus melhore a saúde
delas com o tempo.

Meus avós
Quando eu era criança, a minha avó materna morava em um apartamento. No
apartamento havia quatro quartos, uma cozinha, um banheiro, sala de jantar e uma
varanda grande.
Meus avós paternos moravam em uma casa. A casa deles era pequenininha,
com poucas coisas, mas consigo me lembrar do sofá vermelho na sala. Embora a casa
fosse pequena, havia um jardim muito lindo. Eles tinham gatinho, patos e cãozinho.
Quando íamos na casa deles , ficávamos muito felizes, minha vovó já havia
feito pãozinho para as crianças.
Eles moravam sozinhos, nem filho nem filha, mas meu pai e meus tios
estavam sempre lá, pois iam fazer uma visita e ajudar a arrumar a casa.
O pão tradicional da minha vovó era uma delícia! Como eu gostaria de comer
a comida da minha avó de novo, mas ainda não encontrei ninguém que cozinhasse
como ela. Ando pensando em perguntar para minha mãe e minhas tias como vovó
cozinhava o pão tradicional.
Tenho várias lembranças da minha infância, se minha avó ainda estivesse viva
eu ficaria muito feliz.
Quando estávamos na casa da minha avó, durante a noite ela contava
algumas histórias para mim e para meus irmãos, porém meus irmãos dormiam logo.
Tenho pensado sobre as coisas que minha avó disse quando eu era criança,
eram coisas muito importantes para a vida. Se ela ainda estivesse viva, e alguma
pessoa ficasse triste perto dela, ela falaria para não ficar triste.
Um dia, quando estava na casa da minha avó, meu avô trouxe uma cenoura
vermelha, eu nunca tinha experimentado uma cenoura vermelha antes.
Quando íamos na casa dos meus avós, era permitido falar alto e fazer
barulho, se nós fizéssemos isso eles nunca perdiam a paciência.
Eu queria que meus avós ainda estivessem vivos, eles sabiam muito sobre a
vida e sabiam dar bons conselhos.

