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علي سعادة، جعفر العقيلي، 
خيري جانبك، حلمي األسمر،  

فتحي برقاوي، وليد نايف،
لينا مشربش، محمد اخلطايبة. 
معني املراشدة، ماجد شاهني، 
بشار جرار،  عندليب احلسبان، 

عمر البدور، لينا سكجها، 
ملك الشريدة، ،آنو السرحان، 

سناء صالح، عبلة عبد الرحمن، 
جهاد قراعني، لينا العالول،
وليد نايف، باسم سكجها

اجلائحة واإلعالماجلائحة واإلعالم

واحملَترم!واحملَترم!



نواصل 
إصداراتنا 
أسبوعياً 
بشكل 
إستثنائي، 
ونواكب ما 

يجري على أرض الواقع.

اإلعالم كان عموداً رئيسياً في 
معركة مواجهة الوباء، وحقق 
إجنازات مهّمة، ولكن يبقى أّن هناك 
ما ينبغي عمله في هذا اخلصوص، 
وبقرارات سريعة ومنصفة وجريئة.

يبقى أّن٫ا ننشر نصاً آسراً 
للروائي رائد العدوان وننصح 
بقراءته...

األستاذة لينا مشربش 
تواصل الكتابة من لندن 

عن معايشتها للوباء، 
وتسرد قصصاً عن 

اجلائحة. استثمار 

األستاذة سناء 
صالح تكتب 
عن الربيع الذي 
سرقته كورونا مّنا

األستاذة جهاد 
قراعني تكتب عن 
قصص حّب في 
زمن اجلائحة.

 باسم سكجها 
يكتب عن اإلعالم 
األردني واجلائحة، 

ويتساءل: هل نقتدي 
بامللك في تقديره 

املطبوعة؟ للصحافة 

سكجها  لينا  الناشطة 
من  املطلوب  عن  تكتب 
الناس بعد تخفيف احلظر، 
إلى  حليمة  تعود  ال  حتى 

عادتها القدمية.

الشريدة  ملك  األستاذة 
تناقض  عن  تكتب 
احلكومية  القرارات 
للجائحة،  بالنسبة 
وتطالب بشفافية أكبر.

 األستاذ بشار جرار

الدكتور معني املراشدة

األستاذ محمد اخلطايبة

الفنان عمر البدور 

األستاذ  ماجد شاهني

األستاذة لينا العالولاألستاذة آنو السرحان



فالصحافة  ذلك،  من  العكس  على 
صراع  في  أصالً  تعاني  كانت  التي  األردنية 
البقاء، قبل الوباء، فقد أصابها هذا بضربة 
قاسية جعلها تترّنح، فحّتى املوارد القليلة 
التي كانت تُتيح لها االستمرار، من اإلعالنات 
والتوزيع، ُقطعت مع القرار احلكومي بوقف 
عنها  لالستعاضة  يكن  ولم  الطباعة، 
أصالً  فهي  مجدياً،  االلكترونية  بالنسخة 
النسخة  هذه  على  معلنيها  تُعّود  لم 

املهّمة.

عليها  بأّن  تعترف  أن  احلكومة  على 
فنحن  اخلصوص،  بهذا  أخالقية  مسؤولية 
زال  ما  مهنة  عن  فحسب  نتحّدث  ال 
بل  محدوداً،  كان  ولو  أمامها،  مستقبلها 
وأيضاً عن آالف الصحافيني والعاملني الذين 
لم تُصرف لهم رواتبهم منذ شهرين، وقد 

باسم سكجها

والوسائط  الوسائل  كّل 
واإلقليمية  احمللية  اإلعالمية 
والعاملية ُمتاحة للملك، وميكنه 
خاللها،  من  رسائله  توجيه 
ولكّنه يختار صحيفة “واشنطن 
أهّم  لنشر  املطبوعة  بوست” 
من  تضّمنته  مبا  له،  مقالة 
فهو  والشعوب،  للقادة  رسائل 
يعرف أّن الصحافة املطبوعة ما 
زالت على قيد احلياة، بل لعّلها 
مضاعفة  أهمية  اكتسبت 
ستؤهّلها  األخيرة،  األشهر  في 
اإلنعاش،  ُغرف  من  اخلروج  إلى 
التنّفس  أجهزة  عن  والتخلي 

االصطناعي!

ذّكرنا عشرات املرات، بعشرات املقاالت 
بعشرات  استفادت  الدولة  خزينة  بأّن 
إلى  الصحافة،  من  الدنانير  ماليني 
جانب كونها شريكة من خالل الضمان 
شريكة  تكون  أن  وعليها  االجتماعي، 

في الغرم كما كانت في الغنم!

املسارعة  هو  به  نطالب  ما  أقّل 
حلّل  الطارئة  الصفة  حتمل  بقرارات 
ألف  سيحّلها  وبعدها  اآلنية،  األزمة 
االنتصار في  لنتحّدث عن طرق  حاّلل، 

صراع البقاء.

اجلائحة  عن  نتحّدث  دمنا  وما 
الواقع  أرض  على  تأّكد  فقد  واإلعالم، 
أهمّية الناطق الرسمي الذي يُصّدقه 
عندنا،  العادة  غير  على  الناس، 

التي  هي  واملصداقية  فالشفافية 
جعلت األردنيني يلجأون إليه، وبالتالي 
فقد تقّلصت الشائعات، وبدت وسائل 
التواصل اإلجتماعي مهّذبة، على غير 

العادة أيضاً.

بّد  ال  مالحظة  هناك  أّن  يبقى 
التلفزيون  إشارات  حول  ذكرها  من 
تصل  ال  التي  اململكة  وقناة  األردني 
وحتى  األردنية،  املناطق  معظم  إلى 
في  تعاني  فهي  االلكترونية  املواقع 
التي  والوحيدة  “املباشر”،  مسألة 
“رؤيا”  قناة  هي  اجملال  هذا  في  تفّوقت 
التي تصل إلى اجلميع بيسر وسهولة، 
و”اململكة”  األردنية”  “الفضائية  وعلى 
الشأن،  هذا  في  حساباتها  تعيد  أن 

وللحديث بقية!
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 في في

 “واشنطن بوست ” “واشنطن بوست ”



في الوقت العصي.
بعمق  ننبشها   ، الذاكرة  دفتر  نقلب       
بأسمائهم   ، البيضاء  الصفحات  فتأتي   ،
ولوطنهم   ، لناسهم  وعطائهم  ونبلهم 
يحملون   ، تطول  القائمة   ، ينتمون  حيث 
ذكرى عطرة ، كتبوا حروفهم على احلجر، 
أعتذر   ، أصابعهم  جمر  على  نضجت 
 ، باألحبة  حبلي  فالذاكرة   ، ذكرهم  عن 

متشغلة مبا قدموا وأجزلوا
     صحافيون مروا من هنا ، قاتلوا بالكلمات، 
 ، احلياة  غربتهم  أخرون   ، رحل  بعضهم 
يقيمون  أكثر،  وود   ، أكبر  بحب  نتذكرهم 
على  قبلة  ولهم  والرمش،  الرمش  بني 
الرأس واجلبني، مكانهم جلهة الِشمال من 

الصدر

محمد اخلطايبة
كاتب أردني

      بحجم األمل هم ، صدقوا 
القول وجسدوه بالعمل ، زمالء 
القلب  في  وبكبرون  نتذكرهم 
وتتسع   ، حبهم  ليسكنه 
الذاكرة   ألسمائهم  وأخالقهم 
ويزداد   ، الزكية  ونفوسهم   ،
األعجاب باخالصهم وتفانيهم 

ملهنتهم
      كوكبة أقسمت من أجل 
ملهنة  ومعنى  حب   ، رسالة 
من  وضحوا  عشقوها  طاملا 
أجلها ، بحبرهم ودمهم ال فرق 
يحسنوا   أن  أجل  ومن  لديهم  
في  بصمة  لهم   ، يفعلون  ما 
كل مكان ، ولهم حضور بهي ، 

كلماتكلمات

من القتل، يحملون راية  “  ااملنية وال 
الدنية “، أحتفظوا  بأصابعهم عندما 
وحتولت   ، األخرين  أصابع  تساقطت 
صدورهم الى صناديق خشب ، صدور 

خاوية بنت عليها العناكب بيوتا”

على عتبة الطريق الطويل صحافيون  
جبان  قلم  لصاحب  وجة  أي  أدركوا  
يتم شراؤه في موسم التنزيالت على 
يشد   ، شجاع  قلم  وبني   ، املناشف 
على الصدق واحلب للبيت الكبير من 

بحره الى بحره 
     أخر سطر : شكرا” ملن كتبوا وفي 
أعناقهم أنهم يكتبون وصيتهم، ملن 

كتبوا كلمتهم ولم ميضوا.

    كوكبة كتبوا ما تلهج به األلسن، 
وما تشاهده األعني ، وما سمعت به 
ويضعون   ، القصص  يسردون   ، األذن 
تشرح  كوكبة   ، القلب   في  األمانة 
ما  وكل   ، التبس  ما  لكل  وتوضح 

يحتبس في نفوس الناس 
     كتاب كان احلياء مؤهلهم حلمل 
لهزم  ، هو سيفهم  بجدارة  االمانة  
به  يحملون  ودرعهم   ، احلياة  أعداء 
بطونهم وجيوبهم ، وكان النور الذي 
وعتمة  الليل  عتمة  في  به  ميضون 

النهار 
      صحافيون مروا من هنا ، حملوا 
أقالمهم التي تفضح وتنصف، مقابل 
اسوأ   واألهانة   ، وتهني  جترح  هروات 

صحافيون.... صحافيون.... 
مّروا من هنا !مّروا من هنا !
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طقوس ُمختطفة!طقوس ُمختطفة!
من املعرفة اإلليكترونّية واألخبار وتوابعها . 

هل في “ الروتني “ كسب و نفع ٌ ؟
“ يجيء و نحن  “ رمضان اخلير  أن   ،  ّ واملهم 
في أحوال غير تلك التي عشناها في أوقات 

سابقة .
عشرات  من  عديدة  رمضانات  شهدت  أنا 
السنني ، و كان لكل ّ رمضان منها بهجته 
و دواوينه و ناسه و مواعيده ودفاتر ابتهاجه 
و أوراق وجعه و موائده و زينته التي يكتمل 

فرح الناس بها .
زامور   “ أّيام   وعشت  عاصرت  و  شهدت  و 
و   ، الصوم   من  لالنفكاك  املؤذِن   “ رمضان 
نطلق  كّنا  الذي   “ رمضان  مدفع   “ كذلك 

ماجد شاهني 
كاتب أردني 

اختطف  الوباء   : اآلن في رمضان 
مّنا طقوسا ً كّنا ننتظرها   ! 

وأفرادها  األسر  تسهر   ، اآلن 
برمضان   ، الفجر   مطلع  حتى 
و  منفردين  يسهرون   ، دونه  ومن 
و   ، يسهروا  مجتمعني   أن  يندر 
ينامون  ويستيقظون في مواعيد 
متفاوتة  وفق ما تقتضيه ظروف 

أعمالهم أو إن كانوا بال أعمال .
روتينا   “ وتغدو  الصورة  تتكّرر  
معه  تتجّدد  ال   ً يومّيا   “  ً رتيبا   ً
احلياة باستثناء  ما ميكن كسبه 

على الرصيفعلى الرصيف
اجلبنة   “ بني  تتراوح  مواد  من  تتشّكل 
البطاطا  مفّركة  و  والصفراء  البيضاء 
والعنب  والبطيخ  املسلوق  البيض  و 

وأباريق الشاي الكبيرة “ !
رفض  على  يقدر  مّنا  أحد  يكن  لم 
تناول  رفض  أو   ، النوم  من  النهوض 

الطعام .
و في وقت الصوم ، بعد الظهر ، كانت 
احلارة مسرح لهونا ولعبنا و شقاوتنا ، 
وكّنا جنلب ما يلزم األسرة من الدّكان أو 

من عند اجليران  .
..

اآلن في رمضان ، كل ّ يغّني على لياله :
على  يشترطون  الواحدة  األسرة  أفراد 
أّمهم أن تصنع لهم طعاما ً يروق لكل 
واحد فيهم  لكي يأكلوه  عند اإلفطار .

و كثير منهم ال يتسحرون .
حني   ً ذرعا  يضيقون  منهم  كثير  و 
أحدهم  يجلب  أن  الضرورة  تقتضي 

شيئا ً من السوق .
..

هذا ال يهم ّ كّله ،
املهمّ  أنّ  “ الوباء اللعني “  اختطف مّنا  

طقوس رمضان و أبقانا في بيوتنا .
املهم ّ أن هذا الــ “ الرمضان “ ال يشبه 

ما قبله .
ميكن  ممّا  الكثير  املرتقبة  األيام   في  و 

قوله ووصفه .

عشنا  و   ، بحضوره   ً ابتهاجا  الزغاريد 
أوقات السحور و طقوسها .

كما   ً اختيارّيا   “ السحور   “ يكن  لم 
يحدث في أّيامنا هذه ، بل كّنا ننام قبل 
أصوات  على  ننهض  و  الليل  منتصف 
واألخوات  األخوة  او  واآلباء  األّمهات 
الكبار قبل موعد تناول السحور بنصف 

ساعة أو أقّل  أو أكثر .
 ، أحتدث  ويفاعة  طفولة  وعن   ، كّنا 
ننهض متثاقلني ، نفرك عيوننا و جنلس 

في انتظار املائدة .
بيوت  و  بيوتنا   في  السحور  موائد 
جيراننا و أهل املدينة ، كانت في األغلب 



القطاعات  لبعض  إغالق  في  االستمرار  أن  من 
أصبح مكلًفا جًدا. كما أشار الدكتور احملافظة 
في  اإللكتروني  الدفع  احلكومة  اشتراط  أن  إلى 
املطاعم الشعبية غير منطقي. وأن جلنة األوبئة 
لم تقدم أية توصية بهذا الشأن،  ألن الفيروس 
ال ينتقل عن طريق الطعام. وقال أيضا أن جلنة 
األوبئة أوصت بـ”فتح صالونات احلالقة ومحالت 
احلكومة  أن  يبدو  الذي  األمر  وهو  الدراي كلني”. 

لم تأخذ به حتى اللحظة!!
وفي ما يتعلق باملطاعم ومحال احللويات، قال 
تضعها  املكان  في  العامة  السالمة  شروط  أن 
تفاصيل  في  تدخل  ال  ولكنها  األوبئة،  جلنة 
العمل، وأن اللجنة اشترطت عدم تقدمي الطعام 
املطاعم،  داخل  التجمعات  ملنع  املطعم،  داخل 
أن  وهو  األهمية  غاية  في  أمر  إلى  أشار  أنه  إال 

حلمي األسمر
كاتب أردني 

وزير  محافظة  عزمي  الدكتور 
األوبئة  جلنة  وعضو  السابق  التربية 
وأستاذ علم األوبئة وعلم الفيروسات 
في اجلامعة األردنية، أدلى بتصريحات 
األهمية،  غاية  في  محلية  لقناة 

ويجب أن ال متر دون وقفة!
الدكتور احملافظة أكد أنه من ناحية 
علمية ال يوجد أي مبرر علمي للحظر 
الشامل أيام اجلمعة والسبت. و”نحن 
توصية  أية  نرفع  لم  األوبئة  جلنة  في 
أن قرار  تتعلق باحلظر الشامل”. وقال 
احلظر الشامل هو قرار حكومي بحت!! 
وقال أيضا أن الوضع الوبائي في األردن 
مستقر منذ يوم 6 نيسان، وهذا يدعو 
محذرًا  احلظر،  إجراءات  تخفيف  إلى 

كورونياتكورونيات

اللجنة “لم نناقش اشتراط خضوع العاملني 
فيروس  لفحص  واحللويات  املطاعم  في 
كوفيد19-”. ألنه أمر غير عملي باألساس، وال 
باملرض  العامل  يصاب  فقد  به،  الوفاء  ميكن 

الحًقا، فهل نقوم بفحصه كل أسبوع؟!
الدكتور  أشار  العام،  النقل  ملف  وفي 
الفيروس  انتقال  خطورة  أن  إلى  محافظة 
في  خطورتها  من  أقل  اخلاصة  بالسيارات 
احلكومة  بقرار  اليوم  لنفاجأ  العام.  النقل 
على  وإبقائه  العام،  النقل  عن  احلظر  برفع 

السيارات اخلاصة!!!!
رجل  به  أحتفنا  مما  فيض  من  غيض  هذا 
اإلجراءات  بعض  أن  ويكشف  مختص، 
بل  بالفيروس،  لها  عالقة  ال  احلكومية 
التحديد  وجه  على  نعلم  ال  أخرى  بأسباب 
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منا  منا حني  حني 
في  في الفطر  الفطر 
سيارتي!سيارتي!
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الهدف منها!
بالنسبة لي، فوجئت قبل أيام وأنا أحاول 
بدت  غريبة  ثمة ظاهرة  أن  تشغيل سيارتي 
من  شتالت  بضع  منو  الحظت  حيث  عليها، 
لفرط  لها،  اخللفي  اجليب  في  الفطر  نبات 
الهجران وانعدام احلركة، وبعد أن استبشرنا 
بالسماح  فوجئنا  قريبة،  بانفراجة  خيرا 
عن  ومنعها  باحلركة  العمومية  للسيارات 
والغضب  احلنق  يثير  إجراء  وهو  اخلاصة، 
أرادت  إذا  إال  صحيا،  مبرر  وغير  والقهر، 

احلكومة إظهار “جبروتها” ليس إال!!
والسؤال اآلن...

ألزمة  الصحية  املعاجلة  انتهت  هل 
الفيروس، وبدأ االستثمار السياسي لها؟
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خيري جانبك
ُمفّكر أردني

هل أصبحنا سجناء في سجن 
جسدي كبير؟ 

وهل مسموح لنا بالتنفس 
فيه؟،فإن تأخرنا او انتهت 

فترة احلبس تتم محاسبتنا و 
معاقبتنا؟

فماذا نسمي هذا احلال؟. ان 
خرجت مبا تيسر من واسطة 

نقل شخصية ؛ عندما يسمح 
بذلك ، او في واسطة نقل 

عام فإنك هنا ال تعلم ان كنت 
ستعود محمالً بالوباء ام ال. 

و خروج الشخص من اجل 
التسوق للحاجيات فحاله 

كمن يتجهز للخروج الى 

من باريسمن باريس

جبهة القتال من غير قضية يحارب 
آلجلها او موقف يضحي للدفاع عنه 

امال ان يكون تسليحه كافيا.

اما الفكرة، فماذا عنها؟ اليست هي 
ايضا حبيسة هذا السجن الكبير؟ لقد 
ارهقت من اإلصطدام بجدران معتقلها، 

و باتت حتلق في افق الرتابة والتكرار 
فالنفس اصبحت سجينة في سجن 

جسدي كبير؟. ب
التأكيد نحن كذلك، 

نخرج للتنفس بأذن حكومي لفترة 
مقطوعة ونعود قبيل انتهاء الفترة 

الروتني الضيق، فلم تعد تستوحي من 
نفسها و ال لنفسها اي شيء من كلمة 

أصبحنا سجناء أنفسنا!أصبحنا سجناء أنفسنا!

طائشة، او من عبارة بقصد او من 
غير قصد، او من حوار عابر يؤدي الى 
الدهشة احيانا من اآلعجاب او حتى 

من اإلزدراء.

اين ذهب محور دوران اآلرض؟ فقد 
اصبح يدور حول محور كورونا و ال 

شيء غير كورونا ، انه احملور  اجلديد 
الذي ابتالنا به من عز و جل لندور 

حول انفسنا بتلك النفس األماراة 
بالسوء.

بعد هذا كله و اكثر فماذا ينتظرنا؟ 
نقوم بعملية حتشيد و تعبئة  مع 
سبق اإلصرار بأنه علينا ان نتأقلم 

مع وضع طبيعي نسميه” الطبيعي 

اجلديد”. فننظر الى هجران عاداتنا 
اإلجتماعية التي كانت ما قبل 

الطبيعي اجلديد؛ من املصافحة و 
العناق والتقبيل على اساس انها لم 
تكن اصال عادات صادقة و ال تعني اي 

شيء على جميع اآلحوال، 
فمن اآلفضل ان يتعامل بعضنا 
مع البعض على اساس التباعد 

اآلجتماعي. حقا؟ 
هل كانت مصافحتنا، و عناقنا، 

وتقبيلنا بعضنا لبعض امرا نشازا 
ونفاقا؟. حتى نقول انه امر طبيعي 

ان نتصرف مثل لقطة في مسلسل 
تليفزيوني اردني، يرى العاشق فيه 

محبوبته بعد طول فراق، فيحييها 
حتية الغرباء وميضي كل الى غايته؟.
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ماذا ينتظرنا؟ 
هل ما يوحدنا جميعا اآلن يفرقنا 

قريبا؟ فيبدأ بعضنا بنهش بعضنا 
من جوع السلطة والقهر و القوة 
من جهة، والفاقة و العوز  احلاجة، 

تؤلب كل على اآلخر من غير هوادة؟.
ماذا ينتظرنا؟

 الفرار عند رؤية بعضنا البعض 
في حلظات لقاء غير مبرمجة في 

اي مكان عام، فنتجاهل بعضنا 
البعض جتنبا لآلحراج فنبرر ذلك بأننا 

واقعيون و هذه هي الظروف؟
 عجبا لي، اعتبر نفسي ابن املدن 

اينما حللت و اينما عشت، فعندما 
كانت ناعور بالنسبة لي قريتي، 
كانت مالذ يوم اجلمعة للذهاب 

اليها كتغيير من اجواء جتاوزنا روتني 
العاصمة احلبيبة عمان، ها العبد 

الفقير لرحمة اصبح يهرب عندما 
يرى انساناً يقترب منه و يتحاشى 

قرب املسافة  ليلوذ بطمأنينة 
وسالمة الطبيعة من شجر و بقر.

اما خروجا من اخلاص الى العام، فأنه 
ال ميكن للعام ان يحكم اال مبوافقة 
اخلاص. فهل يطالب اخلاص بحكم 

لعام ان يكون على شاكلته؟ اي 
بحكم متباعد و متجنبا للتواصل 

اجملتمعي و يرضى بذلك كوضع 
طبيعي جديد؟ ام ان يطالب العام 

بأن يحكم بشكل مغاير على ما هو 
اخلاص املتباعد، على طريقة التنافر 
املعرفي؟ ام سيكون هنالك عالقة 

جدلية بني وضع اخلاص و الوضع 
القادم للعام يخرج من تلك العالقة 

ما هو افضل في كليها؟ 
طبعا هذه تساؤالت لعدم قدرتي 

على معرفة ما سيكون، ولكن 
بالتأكيد فأنه سيكون هنالك 

تغييرات كبرى في العالم ، فهذا 
اآلمر الطبيعي كما عودنا التاريخ 

بعد كل كارثة سواء كانت طبيعية 
ام من فعل البشر .

ما ادهشني في حالتنا هذه، هو 
سرعة قبول اوامر احلظر بأوامر 

شبيهة باآلوامر العرفية.
 قد يكون هنالك من يؤيد اآلحكام 

العرفية وهذا بالتأكيد شأنه و ليس 
موضوع ما اقوله هنا، ولكن كوني 

مواطن في بلد غربي معتاد على 
مظاهر اآلنتفاض ضد ما يحد من 
احلريات العامة، كان هنالك جتاوب 
سريع و فعال مع اآلوامر العرفية 

ومت تطبيقها بسهولة. انه بالتأكيد 
عامل اخلوف الكبير، اخلوف من عدو 
ال تراه و ال احد يستطيع ان يخبرك 
بثقة كيف تتجنبه و كيف ستتم 

املعاجلة منه. عدو حصد بايام قليلة 
ما حصدته اجملازر و احلروب في فترات 

طويلة.

فهل يكون عامل اخلوف املستقبلي 

تبريرا لغير املبرر من سلوكيات 
خاصة و سياسات عامة؟ 

هذا ما ننتظر لنراه ان كان في العمر 
بقية



ما أضحكني هو  التائهة،  القطة  مع صورة 
النص وهذا ما يقوله: “ مرحبا، هل رأيتم هذه 
القطة، أسمها تشارلي ولديها إخوة وأخوات 
 5 بتاريخ  مرة  آخر  شوهدت  وقد  يفتقدونها 

أبريل، رجاء إتصل على الهاتف التالي.
ال ميكن أن ترى قطة أو كلبا هائما على وجهه 
في لندن فهناك رباط عاطفي قوي بني هذه 
بحمايتهم  وحتظى  وأصحابها  احليوانات 

كفرد من أفراد العائلة.
يشد انتباهي وأنا أسير في احلي اللندني الذي 
أسكن فيه وجود بعض الصناديق أمام عدد 
من  يحتاجونه  ال  ما  وضعوا  وقد  املنازل  من 
عليهم  تعذر  التي  الشخصية  مقتنياتهم 
اخليرية  املتاجر  أغلقت  أن  بعد  بها  التبرع 
أبوابها بسبب الكورونا،  تقرأ عبارات مكتوبة 

 please help yourself :مثل
بنفسك.  نفسك  ساعد  تفضل  مبعنى   
غالبا  فأرى  الصناديق  داخل  أنظر  وبفضول 

من  ذلك  وغير  الفيديو  ألعاب  أو  كتباً 
جدا،  جيدة  بحالة  وكلها  مقتنياتهم 
إنتباهي  صندوق  لفت  املرات  إحدى  وفي 
فيه شتالت بندورة أمامها عبارة الشتله 

بجنيه واحد.
رجل  بطلها  فكان  القصص  قصُة  أما 
كهل في نهاية عقده التاسع إسمه توم 
موور اجلندي السابق برتبة نقيب وهو من 
احملاربني القدامى في احلرب العاملية الثانية،  
ظهر توم في العاشر من شهرإبريل خالل 
أنه  الصباحي معلنا  بي سي  بي  برنامج 
يريد أن يعبرعن تقديره لألطباء واملمرضني 
وأن يساهم بشئ يساعدهم في عملهم 
وقال  الكورونا،  في  املصابني  مع  الشاق 
مائة  منزله  حديقة  حول  سيمشي  إنه 
أقصى  املئة، كان  يبلغ عيده  أن  قبل  مرة 
يعرف  بات  كما  توم  الكابنت  لدى  طموح 
جنيه،  ألف  قيمته  مبا  تبرعات  يجمع  أن 

لينا مشربش
إعالمية أردنية

يبقى احلديث من لندن وعن لندن حيث 
مكان إقامتي احلالية بعد أن تقطعت 
بسبب  بلدي  الى  العودة  سبل  بي 
وباء الكورونا الذي يجتاح العالم وال 
أحد يعلم إلى متى يستمر، ولكنني 
في  إيجابيتي  بحكم  الوضع  أتقبل 
الكتابة  أن  ويبدو  األمور  التعامل مع 

إحداها.
وسلوك  ثقافة  مجتمع  لكل 
إجتماعي مييزه عن غيره وتصبح لديه 
والقناعات  املفاهيم  من  مجموعة 
لدية  يتكون  ما  على  تعتمد  اخلاصة 
من خبرات مكتسبة أو موروثه. حدث 
اليوم وانا أنتظر أمام موقف الباص أن 
سيطرت علي نوبة من الضحك لم 
أعهدها منذ وقت طويل وذلك عندما 
ألصقه  قطة  ضياع  عن  أعالنا  قرأت 
احلافلة  موقف  واجهة  على  شخص 

من لندنمن لندن

ميشي  ظهوره  بعد  كانت  املفاجأة  لكن 
ووكر  على  متكئا  احلديقة  حول  وميشي 
الصحية  اخلدمة  التبرعات على  وتدفقت 
الوطنية حتى من خارج بريطانيا ووصلت 
الى 27 مليون جنيه إسترليني، وصار في 
نظرالناس بطال وملهما وقدوة للكثيرين.

لصالح ناشونال هيلث سيرفس.

الناس  بترابط  إال  وتزدهر  األوطان  تبنى  ال 
مجتمعهم  على  وحرصهم  وتعاضدهم 
وأنا ممن يؤمنون بأن اإلنسان كائن إجتماعي 
األساس  وهو  اخلير  إلى  يسعى  وأخالقي 
وهو حجر الزاوية في البناء وازدهار األوطان.

نهاية نفق  الضوء في  نرى  زلنا ال  نحن ال 
هذه  ستنتهي  ولكن  املظلم  الكورونا 
وستعود  جديد  من  وسننهض  األزمة 
الطيور املهاجرة إلى أوطانها قولوا إن شاء 

اهلل

وكتب وكتب 
مجانية مجانية 

ملن ُيحّب ملن ُيحّب 
القراءةالقراءة

قّطة ضائعة في زمن اجلائحة!
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املؤمتر  - بتغريدة - على نحو غير مفاجئ، عقد 
شكلها  التي  األزمة  خللية  اليومي  الصحافي 
كان  بنس.  مايك  نائبه  برئاسة  األبيض  البيت 
اجلمعة  الصحافي  مؤمتره  اختصر  قد  ترامب 
على نحو الفت في أول إشارة على امتعاضه من 
ومن  اإلعالم  وسائل  فيه  تناقلت  التي  الطريقة 
االجتماعي تصريحاته  التواصل  بعدها وسائط 
اخلاصة مبا قد يكون بوادر كشف طبي جاء على 
األمن  وزارة  في  العلمي  القسم  رئيس  لسان 

الوطني. 

والعلماء  األطباء  ناشد  ترامب عندما  لم يكفر 
نتائج  في  النظر  على  االختصاص  ذوي  من 
واعدة  تكون  قد  بنتائج  بشرت  التي  الدراسة 
في القضاء على كوفيد التاسع عشر في حال 

تعريضه ألشعة الشمس واحلرارة والرطوبة. 
للجميع  معروفة  فالقصة  باملزيد،  أخوض  لن 

كرئيس  الرجل  من  مواقفهم  اختالف  على 
وكرجل أعمال وكإنسان. لكن ما يستوجب 
النظر مليا هو دور التأثيرات املتبادلة التي ما 
املستجد  كورونا  بني  اإلعداد  طور  في  زالت 
ورجال  واالقتصاديني  السياسيني  ومعشر 
بعالم  املتورطني  أو  املشتغلني  ونحن  الدين 
غير  أو  التقليدي  سواء  واإلعالم  الصحافة 
منصات  ألن  االفتراضي  أقول  وال  التقليدي 
املوقف  تتسّيد  اآلن  االجتماعي  التواصل 

شئنا أم أبينا. 

ترامب الذي اتهم مبجافاة آداب الكالم واحلوار 
انتقاد  من  حتى  يسلم  ولم  خصومه  من 
اجلمهوري  كالسيناتور  اخمللصني  حلفائه 
وقع  ترامب  غراهام،  ليندسي  اخملضرم 
ال  اإلعالمي  الظهور  في  إفراطه  فريسة 
اآلن  هو  ها  اإلنهاك.  حد  إلى  واالشتباك  بل 

بشار جرار
إعالمي أردني

الفايروس؟  أم  الكلمة  الغلبة؟  ملن 
أمام  اجلميع  فيه  يقف  تساؤل مشروع 
املفتوح  الكتاب  امتحان  واحد.  امتحان 
كما يعرف في عالم التربية والتعليم. 
املعارك.  أم  بحق  تكون  قد  هي معركة 
سماه  كما  خفي  عدو  مع  معركة 
بعد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
تراجعها  إثر  بكني  مع  األجواء  تلطيف 
بتخليق  األميركي  اجليش  اتهام  عن 
رياضي  مهرجان  خالل  وجلبه  فايروس 
خرقاء  تهمة  ووهان.  إلى  عسكري 
الصيني  الشيوعي  احلزب  إعالم  حاول 
املركزية في بكني توجيهها  وحكومته 
العسكري  الوفد  إلى  األمر  بداية  في 

اإليطالي! 

ترامب  ألغى  وقد  السطور  هذه  أكتب 

من واشنطنمن واشنطن

جائحةجائحة
 “السلطة الرابعة “ “السلطة الرابعة “

يضطر أمام عاصفة التهكم - وهو لألمانة 
 – ومنصف  أمني  غير  لكنه  وطريف  مفهوم 
التدريجي  بالتخفيف  وصف  ما  تأكيد  إلى 
لتلك املؤمترات. ترامب برر قراره بتساؤل قدمي 
معروف لدى املتعاطني مع اإلعالم: ما قيمة 
اجلهد الصحافي ما لم يكن واسع االنتشار؟ 
تهافت  بعد  سقطت  املقولة  تلك  لكن 
الفضائيات على اجلمهور واستقطابه بعيدا 
عن مداراتها احملسوبة بعناية إلى عالم أرحب 
هو العالم االفتراضي حيث اتضح أن التأثير 

عبر منصاته غالبا بل وغالبا. 
أن  صحيح  واحد.  جوهرها  في  األمور  لكن 
الفضائيات والصحافة االلكترونية ومنصات 
التواصل االجتماعي زادت من فرص االنتشار 
والتأثير لكن ما يبقى ما زال “ما ينفع الناس”. 
اإلعالمية  الرسالة  صنع  في  هي  املشكلة 
من  الناس؟  ينفع  ما  يقرر  من  التواصلية:  أو 
ميلك القدرات على حتديد ذلك وقياسه؟ هل 
ما ينفع الناس هو ما يستقطب اهتمامهم؟ 
هل التحشيد والتعبئة صناعة لها أهلها؟ 
هل لصياغة الضمير والوعي وشحذ الهمم 

وصنع اإلرادة أدوات علمية ال بل ومعيارية؟ 
باقتراحه  صدق  قد  ترامب  يكون  قد  بصدق، 
الوقاية  رام.  غير  من  لرمية  أو  دراية  عن 
واملناعة والتطهير والعالج تقوم كلها على 
باختصار  هي  تلك  واحلرارة..  )الضوء(  النور 
خالصة خبرتي املتواضعة في مهنة البحث 
التكلف  وغير  الشفافية  املتاعب!  عن 
والتزويق والتزوير بكل أشكاله هي الضمانة 
لنشر الرسالة اإلعالمية وحتقيق املراد منها 
وهو التأثير. ال قيمة لوسيلة إعالمية مهما 
عال شأنها وال ملؤثر مهما كثر عدد متابعيه 
بأجهزة  نلمس  لم  ما  معه  واملتفاعلني 
واألهم  التأثير  درجة  املوضوعية  القياس 

استدامته وزخمه..

2021
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علي سعادة

كاتب أردني

عادة ما يوصف بكلمة واحدة 
“احملترم”.

نسج  مهذب،  وبسيط،  دمث 
لم  اجلميع،  مع  طيبة  عالقات 
أو  اجتماعي  تيار  أي  إلى  ينضم 
تعرفه  ال  جهوي..  أو  سياسي 
“القيل  ومضافات  صالونات 
واملزارع  عمان  غرب  في  والقال”  

املترامية على أطرافها بتثاقل.

املهنية  مسيرته  تخل  لم   

“احملترم ”“احملترم ”بورتريهبورتريه

من زّحوم من زّحوم 

إلى قلوب إلى قلوب 

الناس!الناس!
واملناكفني  اخلصوم  من 
الذين قلبوا له “ظهر اجملن” 
إعالم  يعمل في  حني كان 
بحجة  امللكي  الديوان 
حلضور  دعوتهم  عدم 
مأدبته  أو  امللك  لقاءات 

الرمضانية.

الشاب  يحسب  لم 
زحوم  قرية  في  ولد  الذي 
عام  الكرك  مبحافظة 
مزارعا  يعمل  ألب   ،1962
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وسط سبعة أشقاء وخمس شقيقات، 
تلفزيونيا  جنما  احلال  به  ينتهي  أن 
ليحدثهم  يوميا  األردنيون  ينتظره 
واللباقة  باألدب  مغمس  هادئ  بصوت 
عن أخر املستجدات والقرارات املتعلقة 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( الذي جعل 
علينا  وأمطر  سافلها  عاليها  حياتنا 
عددا من أوامر الدفاع التي ال زالت  تربك 

حياتنا وحياته أيضا.

كانت بغداد وجهته املفضلة إلكمال 
سارت  الرياح  لكن  اجلامعية،  دراسته 
على عكس ما اشتهت سفنه فقد عاد 
بعد  السفر،  من  يومني  بعد  عمان  إلى 
حصوله على منحة لدراسة اآلداب في 

جامعة اليرموك بأربد.

بقوة  نحوها  اآلداب  كلية  جتذبه  لم 
وبكامل عذوبتها، فقد بدأ مييل بشكل 
التي  واإلعالم  الصحافة  إلى  واضح 
اللغة العربية، قبل  أضافها لتخصص 
إلى  باالنتقال  النهائي  قراره  يأخذ  أن 

الصحافة واإلعالم في سنته األولى.
 

شهادة  على  حصوله  بعد  
البكالوريوس في الصحافة واإلعالم من 
اخلدمة  وإنهاء   ،1984 عام  اليرموك”   “
بالعمل  التحق  كمكلف،  العسكرية 
في وزارة اإلعالم في موقع رئيس قسم 

األخبار الصحافية.

في تلك األثناء كان امللك احلسني بن 
طالل يسعى إلى تطوير أداء اإلعالم في 

الديوان امللكي فتقدم أمجد العضايلة 
وتواجد  امللكي،  الديوان  في  للمقابلة  
وعلي  داودية  محمد  أيضا  القاعة  في 
الفزاع وحسني بني هاني. وبحسب ما 
يروي عن “أبو غسان” فقد فوجئ بوجود 
مع  املقابالت  إلجراء  شخصيا  امللك 
املتقدمني، وهكذا دخل العضايلة  بيت 
الوارفة  الشجرة  وخيمتهم،  األردنيني 
الظالل، كان ذلك في عام 1989 بحسب 

ما نشر حول سيرته الذاتية.

مدير  منصب  من  موقعه  في  تدرج 
إلى  امللكي  الديوان  في  العربي  اإلعالم 
أن أصبح مديرا إلدارة اإلعالم واالتصال، 
 2008 عام  حتى  موقعه  في  وبقي 
بتعيينه  امللكية  اإلرادة  صدرت  حني 

اإلعالم  لشؤون  للملك  مستشارا 
واالتصال برتبة وراتب وزير عام 2011.

وزارة  إلى  عام  بنحو  بعدها  انتقل   
ثم  تركيا  لدى  لألردن  سفيرا  اخلارجية 
مقيم  غير  وسفيرا  روسيا،  في  سفيرا 

في مقدونيا وتركمانستان.

السلك  في  العمل  جتربة  وبدت 
ميوله  عن  بعيدة  جتربة  الدبلوماسي 
ويشاغبه  يطارده  كان  فقد  ورغباته 
وجاءت  داخله،  في  الذي  الصحافي 
السلطة  بالط   إلى  للعودة  الفرصة 
حكومة  في  الدخول   عبر  الرابعة 
لشؤون  دولة  وزير  الرزاز  عمر  الدكتور 
اإلعالم في التعديل اخلامس الذي جرى 

على احلكومة أواخر العام املاضي.
 2011 عام  عرضا  رفض  أنه  ويقال 
البخيت  معروف  حكومة  في  للدخول 
جند  ولم  ووازن،  كبير  وزاري  مبنصب 
معلومات تفصيلية حول هذه احلكاية.

“أبو  ميضي  أن  املمكن  من  كان 
يؤديها  تقليدية،  مبهام  مبوقعه  غسان” 
على  يبعث  ونسق  برتابة  اإلعالم  وزراء 
أمام  نفسه  وجد  الرجل  لكن  السأم، 
املهمة الوطنية األخطر، وهي التحدث 
يطمئنهم  وأن  مباشرة  األردنيني  إلى 
االلتزام  على  حاثهم  باستمرار، 
في  االنتصار  أجل  من  بالتعليمات 
معركة الوطن ضد كورونا، خامتا حديثه 
بجملته التي أصبحت ماركة مسجلة 
وجناحنا  خدمتكم  في  “نحن   : باسمه 

في التزامكم”.

لم يشاهد وهو يضحك في اإليجاز 
الصحفي اليومي، وال يذكر أنه تبسم، 
يقرأ  وهو  ورزانة  بجد  يعمل  فالرجل 
يصعب  أضرارا  أحلق  بوباء  تتعلق  أنباء 
حتى  القطاعات،  كافة  في  إصالحها 
هو نفسه لم يتوقع أن يتواجد في هذا 
من  يوم  في  يتخيل  يكن  ولم   ، املكان 

األيام أن يتلو بيان أمر دفاع .

واملواقف  التجارب  يقال،  كما  لكن، 
هي من تكشف معادن الرجال، وتظهر 

اخملبوء في األفئدة.



اقتصاديا  الصادم  الصحي  الزلزال  هذا  ظل 
واجتماعياً.. ؟

من  الغالبية  كانت  الكورونية  اجلائحة  قبل 
كل  في  تتحكم  احلكومة  أن  تعتقد  الناس 
وأنها  للمواطن...  اليومية  احلياة  مفاصل 
وكانت  عنها...  مباشرة  مسؤولية  مسؤولة 
وفي  إجراء  كل  عن  احلكومة  أداء  تراقب 
احلكومة  فقدت  وقد  اآلن...  أما  حلظة...  كل 
أن  كادت  بعدما  الطبيعة...  على  سلطتها 
تفقد سيطرتها على األزمة االقتصادية التي 
تعاني منها الدولة فأي نقد اورقابة ستكون 
فحسب  األردن  في  ليس  حكومة  ألي  أجدى 
أصبح  بعدما  اليوم؟  بعد  العالم  في كل  بل 
يبدو  عالم  في  يعيشون  منهكني...  الكل 
لدرجة  مستقبلية  لرؤية  فاقدين  منهارا 

العوملة  حتولت  كيف  نتتبع  ونحن  اجلمود 
وقوتها االقتصادية إلى حالة من الضعف 
املبتذل. وأكثر من هذا لقد باتوا حتت تأثير 
الصدمة يلعنون احلياة التي جربوها خالل 
أن  األردن  في  نأمل  ونحن  كورونا...  أيام 
نعيشها بشكل أفضل بعد انحسار هذا 

الوباء القاتل .

أية  ظل  في  أنفسنا:  نسأل  صرنا  ثم 
سياسة سنعيش مستقبال؟

اقتصاديا  منهار  شبه  يبدو  والعالم 
معه  وستصبح  سياسيا...  ومفكك 
ولذاتها فقط...  ذاتها  تفكر في  دولة  كل 
في  والشح  البخل  محالة  ال  وسينتشر 

العالقات بني دول العالم.

كورونا والسياسة!كورونا والسياسة!

د. معني املراشدة
إعالمي أردني

كورونا  بني  اليوم  العالقة  أن  يبدو 
بل   .. وثيقة  والسياسة قد أصبحت 
الوباء.. أن  بات من الضروري.. مع هذ 
في  يتحكم  أيهما  السؤال:  نطرح 

اآلخر... ؟

أو بصيغة أدق : أي طريق سيسلكه 
السياسي معارضا كان أو على رأس 

عمله مستقبال.. ؟

وفعال أي معارضة ستكون واي منهج 
الوقت  في  القرار...  صانع  سيتبع 
والدول  اإلنسان  فيه  يبحث  ال  الذي 
والنجاة  احلياة  عن  سوى  واحلكومات 
من... كورونا؟ وكيف ميكن للمعارض 
في  يفكر بشكل سوي  أن  واملمارس 

بني  العالقات  في  املآل  سيكون  وطبعا 
الدول بهذا البعد الدرامي: ال تعاون ثنائي 
أو ثالثي بعد اليوم وال تبادل في األفكار وال 

دعم باألموال.

أزمة  من  بجلده  ينجو  أن  الكل سيحاول 
هذه  عن  ستنتج  التي  العاملي  االقتصاد 
اجتاحت  التي  الصحة  واحتياجات  األزمة 
كوكب األرض لنسمع عن اقتصاد الصحة 

كجزء من سيادة الدولة.

بعد  حتما  سنكتشف  أننا  معناه  وهذا 
اليوم عاملا جديدا بدأ البعض يرسم معامله 
العالم  فشل  حني  التشكل  في  وابتدأ 
إقفال احلدود على  حاليا حتى في إحكام 

نبش الذاكرةنبش الذاكرة
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الصني حملاصرة الوباء.

حدود  تاركة  العوملة...  عجزت  وعندما 
العالم مفتوحة... فجأة قررت أن تقفلها 

لكن بعد أن تسرب الفيروس.

الفيروس  خبر  نابليون  استشرف  لقد 
تستيقظ  “عندما  يقول  وهو  الصيني 

الصني يهتز العالم”.

اآلن  حتى  الصني  من  يستيقظ  ولم 
لتنني  الطريق  فاحتا  صغير  فيروس  سوى 

اقتصادي كبير.

التي  العاملية  اإلكراهات  هذه  ظل  في 
كيف  بالدنا...  على  محالة  ال  ستنعكس 
ميكننا أن منارس العمل السياسي بشكل 

عقالني وواقعي وبدون فيروسات؟
سواء  احلكومة  اهلل  أعان  وبالتأكيد  هنا 
حكومة الرزاز أو غيرها ألنها ستكون بني 

مطرقة كورونا و سندان     الشعب.
ومحاسبة  نقد  لنا  يجوز  هل  هذا  وإزاء 
أم  كورونا  جائحة  على  احلكومة  رئيس 
سنحاسب ذلك الفيروس الصغير نفسه 
التنني  لذلك  االتهام  سنوجه  أننا  أم 

الضخم الذي اسمه الصني؟

احلكومة  نقد  على  جنرؤا  أن  لنا  كيف  ثم 
التي  قراراتها  بعض  في  ومعارضتها 
ونحن  الوباء  هذا  ملواجهة  اتخذتها 
في  أموالها  تضع كل  بأن  اليوم  نطالبها 
جبهة الصراع ضده ما دمنا نريد فقط أن 
على  دموعا  نرى  أن  نريد  وال  الوطن  يبقى 
خد امرأة تبكي أهلها أو نرى طفلة تبكي 

رحيل والديها بسبب الكورونا... ؟

فهل علينا أن نحاسب قدرنا أم نحاسب 
بدون استئذان  الشرق حتى  أتى من  الذي 

حامال معه كمامات بثقلها االقتصادي؟

إننا في حلظة تاريخية حرجة يحتاج فيها 
الوحدة  إلى  ويحتاج  التوافق  إلى  الوطن 
صوت  بني  فيها  متييز  ال  التي  القوية 

املعارضة أو صوت األغلبية؟.

ألنه ال صوت يعلو اليوم فوق صوت الوطن 

وألن الوطن هو أغلى ما منلك.
األسئلة...  جميع  ستبقى  كله...  لذلك 
في  سنفعله  ما  حول  علينا  املطروحة 
املستقبل... مؤملة ومؤرقة في حلظة صراع 
الوطن من أجل البقاء أو حلظة ألم مواطن 

يتجرع األزمة في قمة جبروت البشر... ؟

إنها فعال حلظة بتنا معها عاجزين فيها 
وبتنا  البعض...  بعضنا  عناق  عن  حتى 
يوزع  الذي  الغريب  الفيروس  ذلك  نواجه 

املوت في صمت بأسلوب خفي.

بل إن هذا الفيروس منعنا حتى من تبادل 
منع  بعدما  كشعب  بيننا  فيما  السالم 
في  العرسان  وزواج  املساجد  في  الصالة 
نلعن  صلواتنا  في  وأصبحنا  االحتفاالت 

الفيروس وننسى الشيطان.

إننا مطالبون اليوم بخوض معركة البقاء 
الذي  الصغير  الفيروس  في مواجهة هذا 
أصر على تغيير حياتنا رأسا على عقب.. 
لكنه يقينا لن يستطيع  بعون اهلل هزم 
تاريخنا أو هزم قدراتنا التي بنيناها طيلة 

عقود خلت.

ليست  لكنها  وجائحة  أزمة...  حتما  هي 
احلكيمة  بقيادته  فاالردن  العالم...  نهاية 
صغير  فيروس  أركانه  يهز  لن  وشموخه 
ال  سيصبح  ومشيئته  اهلل  وبعون  عابر 
قاومه  أن  بعد  املاضي  من  جزءا  محالة 
لقرارات  واستجابتهم  بوعيهم  األردنيون 
وبكل  االجتماعي  وتكافلهم  احلكومة 

شيء وحتى بسخريتهم الالذعة.

في  احلكومة  وجناح  احلكيمة  قيادتنا  وان 
هو  األردني  الشموخ  وهذا  األزمة  إدارة 
الذي يجعلنا نتطلع اليوم الى املستقبل 
قادرون  بأننا  كورونا  بعد  ما  إلى  بتفاؤل 
على االستمرار في بناء وطننا انطالقا من 
عبداهلل  امللك  جاللة  قال  وكما  قناعتنا 

الثاني... شدة وبتزول .



في  للخروج  اضطررت  أنني  الظروف  شاءت 
أيام احلجر املنزلي , و مبا انني أحمل هوية مركز 
احلسني للسرطان , فكانت مبثابة تصريح لي 
حاجاتي  لقضاء  بالسيارة  للتنقل  شخصي 
الشخصية و الطبية و الصحية . املهم أنني 
جتولت في شوارع عماننا احلبيبة و هي شبه 
فارغة من ناسها وسياراتها, ولكنها مليئة 

بأمنها وأمانها من العسكر والشرطة . 

املسافة،   القصيرة  العمانية  رحلتي  في 
املسؤولية  هي  كم  الحظت  التأمل،  طويلة 
الوطنية لكل مواطن أردني سيعود إلى هذه 
أن  و  أجمل،  القادم  بأن  أمل  وكله  الشوارع 
بالتعليمات  والتقيد  النظام  على  احملافظة 
الصحية هما من أدنى واجباتنا التي نقدمها 

ألردننا الغالي ولعاصمتنا احلبيبة .

التي  الناس  املقابل، تخيلت أيضاً كمية  في 
الشارع  وكيف  إلى  بيتها  إن خرجت من  ما 
في  كانوا  وكأنهم  وفوضى،  إرباكاً  ستحدث 
بتمرد، وغضب،  احلرية  إلى  ليخرجوا  معتقل 

ستعود حليمة؟!ستعود حليمة؟!

شوارعنا بانتظارنا فهل:شوارعنا بانتظارنا فهل:

لينا سكجها
ناشطة أردنية

على  الغيور  املواطن  يخشاه  ما 
الصاخبة  احلياة  تعود  أن  هو  وطنه 
التقيد  دون  , من  الى عماننا احلبيبة 
احلجراملنزلي  دروس  من  واإلستفادة 
الذي الزمنا نحو الشهرين , فغير من 
أكثر  جعلنا  مما  العائلية  سلوكياتنا 
أسلوب  ونظم  أسرتنا,  ألفراد  إمتناناً 
أكثر  فأصبحنا  العشوائية  حياتنا 

تقديراً لقيمة الوقت , 
جددنا النشاط البدني فأصبحنا أكثر 
اعتماداً على ذاتنا في تلبية حاجاتنا 
األساسية سيراً على األقدام , واألهم 
أنه ألزمنا التقيد بالقوانني وأن احترام 
القيادة  صفة  من  هو  العام  الرأي 
بعض  عن  التراجع  في  الدميقراطية 
القرارات التي أخذت و مت تعديلها بناء 

على طلب أغلبية الشعب . 

من جتربتيمن جتربتي

على  سينعكس 
في  سلوكياتهم 
للسيارة،  قيادتهم 
املمتلكات  في  أو 
مع  حتى  أو  العامة 

األشخاص األخرين .

النفس  علم  في 
تكوين  إن  يقولون 
يحتاج  جديدة  عادة 
إلى  أسبوعني  من 

للشخص،  حياة  أسلوب  لتصبح  أربعة 
مع  ويتأقلم  القدمي،  النمط  فيغير 
األسلوب اجلديد في احلياة، ونحن األردنيني 
احلجر  بعد  لطبيعتها  احلياة  تعود  إن  ما 
نكون قد جتاوزنا الشهرين، و على أمل أن 
السلوكيات اجلديدة تكون مهذبة، وترتقي 

بأردننا الغالي علينا .

نحترمها  أن  فإما  بانتظارنا،  شوارعنا 
ونتبع  ترابها،  على  املشي  ونقدر 

القهري  الكبت  بعد  البناءة  السلوكيات 
واحلجر القسري، أما عكس ذلك، فنحن ال 
لنا  من  أردننا  ثمنه  دفع  ما  نستحق كل 

تضحية إقتصادية وإجتماعية وصحية.

شوارعنا بانتظارنا، فإما أن نحافظ عليها 
ونصون نظافتها، وحسن السير فيها، وإال 
القدمية  عادتها  إلى  تعود حليمة  فسوف 

وال من اّتعظ وال من تعلم، وال يحزنون!
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نوافذنا مشرعةنوافذنا مشرعة

للغريبللغريب

 والفرح  والفرح 

والبهجةوالبهجة آنو السرحان
 شاعرة  أردنية

نحن شعب يحّبه الفرح، 
وخبز  الكنافة  نحب 

التنور،
والزالت أمهاتنا تخبز.

سفرة  واحلمص  الفالفل 
حب،

تفرحنا منقوشة، 
ومنسف اجلمعة طقس.

بنص  املقلوبة  تبهجنا 
األسبوع،

نحملها  التي  وامللوخية 

قصيدةقصيدة

ألهلنا املغتربني في حقائبنا..

نحب عطلة األحد،
ونغّني في عيد االستقالل،

برأس  لالحتفال  نخّطط 
السنة،

ننثر قلوبنا هدايا للكريسماس 
والفصح،

وعيوننا فوانيس في رمضان.

نشّجع برشلونة والريال،

ونزلة  ليال،  التسكع  نعشق 
البلد.

نحتفل مبيالد أبعد جار،
 نغني للربيع والصيف،
ونرقص نكاية في احلزن.

نُبّيت أمنياتنا قبل النوم،
قالية البندورة تبهجنا، 

نضحك لسيخ اللّية،
ونأخذ )سيلفي( مع كل هش 

ونش.

وألننا شعب يحّبه الفرح،
ال ندير ظهورنا للحياة،

ننثر األرز للطيور ملّا تثلج،

وحني تزورنا الشمس:
للغريب  قلوبنا  نوافذ  نُشرع 

واحلب والبهجة.



, بحجم  ماء صغيرا مثلي ومثل حلمي 
أخاف  الكبير  املاء   , و أطيش عليه  شبر 

منه , أخاف أن أغرق فيه .
أمام  مرة  ألول  أقف  السادسة  بعمر 

أنطر األزرق في طبرياأنطر األزرق في طبريا

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

أنا  غريبة،  أنا  وال  هجني  املاء  ال 
بحيرة  حتتها  صغيرة  ُتّلة  ابنة 
زرقاء، و نهر طويل صبغته رفقته 
واحلشائش  لألشجار  الطويلة 
تلعب  مديدة  وأقنية   , باألخضر 
مع األطفال في الشوارع واحلارات 
 , البيوت  حول  معهم  وتدور 
والينابيع جولي وفيرة حارة وباردة 
, وجداول املطر في شتائنا كثيرة 
فاملاء   , واألخاديد  الوديان  حتوس 
ليس زائر صدفة لتلتي ووديانها, 
وال غريبا في أرضي , إنه ابن أرٍض 
مثلي . ولكن كل الذي حولي كان 

البحر األحمروجها لوجه , في العقبة 
كانت معرفتي األولى للبحر , عرفته 

تغريداتتغريدات
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فكان   , والتلفاز  الصور  عبر  سابقا 
ككل املاء الذي خبرته صغيرا بحجم 
 , التلفاز  شاشة  أو  اجمللة  صفحة 
من  أكبر  وجدته  واجهته  حني  ولكن 

الصورة بكثير , وأكبر من معرفتي .
_

كان  أملسه  وال  منه  أقترب  ماء  أكبر 
ماء “ البّجة “ - هكذا نسميها - تقع 
شمال  قليلة  كيلومترات  بعد  على 
هي  اللغة  في   “ البّجة  و”   , بلدتي 
في  بثرة  وبّجتنا   , الوجه  في  البثرة 
أرضنا مفتوحة على السماء تتجمع 
فيها مياه النبع , و” البّجة “في اللغة 
“ دم يُفصد به ِعرق احليوان كان العرب 
وبجتنا   ,“ اجلدب  في  به  يتبّلغون 
األهالي  من  الناس  كان  كبريتي  ماء 
يتبّلغون  خارجه  و  األردن  نواحي  ومن 
األمراض  من  للشفاء  طلبا  به 
. “البّجة “ بالنسبة لي  املستعصية 
 “  : يقولون  أسمعهم  , كنت  مرعبة 
إنها عميقة جدا , وميكن أن تسحب 
 ,  “ السباحة  يجيد  ال  من  القاع  إلى 
ألّعب  فقط   , السباحة  أجيد  ال  وأنا 
صغيرة  بركة  في  الصغير  جسدي 

مجاورة . 
و سد وادي العرب جنوب بلدتي أيضا 
ماء كبير , وذكراه مخيفة , عبداهلل 
ابن حارتنا فتى ننتظر طلته على أحر 
من اجلمر ألن لديه صندوقا اسطوانيا 

مثلجة  “بوظة”  منه  يبيعنا  صغيرا 
عن  عبداهلل  تأّخر  يوم  في   . لذيذة 
 , السد  الصيد في  موعد عودته من 
بحثْت عنه البلدة أياما وانتظرته ولم 
السد  حافة  على  طافيا  وجد   , يعد 
غافيا في طينه , سمعتهم يقولون 
 , خطر  السد  مياه  في  السباحة   “  :

الطني أملس ويغدر حتى احملترفني “.
__

يشبه  ال  و  أكبر  األحمر  البحر  ولكن 
ماءنا , كل شيء فيه بدا لي ضخما 
الصغيرة  واجلداول  الينابيع  ابنة  أنا  و 
 , نهرنا  خرير  يشبه  ال  هدير  صوته   ,
شفيفا  ليس  ثقيل  أمواجه  مزح 
كرذاذ ينابيعنا , حتى مراكبه ضخمة 
مراكبنا  مثل  طرية  ليست  وصلبة 
الورقية التي كنا نصنعها بأيدينا من 
أوراقنا املدرسية , ننتظر وقت هطول 
املطر لتتعبأ احلفر ونقر الصخور باملاء 
, ونغّطس فيها سفننا البيضاء بلون 

ورق دفاترنا .
_

والبحر األبيض ليس غريبا عن أرضنا 
وال بعيدا, ولكننا ال نعرفه , كيلومترات 
لم   , حيفا  بحر  عن  تبعدنا  قليلة 
نصله يوما بأقدامنا , يصلنا هو دائما 
تعبر   , بالرطوبة  احململة  بنسماته 
احلدود رغم األسيجة واأللغام الكثيرة 
. فأرضنا لم تعد قادرة على وصلنا به 
, حتى بحر بيروت صارالوصول إليه براً 

نركب  صرنا   , املستحيل  من  يقترب 
الهواء لنصل البحر .

من  بكثير  أكبر  كبير  األبيض  البحر 
“البّجة “ و “ السد “ , ولكني وصلته 
و ملسُته , وجلُته وأحببته كأني أعرفه 
 , أبي  قبل  أبي  كان  البحر  . كأن هذا 
إن أخرج جسدي منه  ؟ ما  فما سره 
أسارع  حتى  باردة  نسمة  وتلفحني 
؟  سره  ما   , وأدفأ  مائه  في  باالرمتاء 
شاطئ  وله  عميق  األبيض  البحر 

ومرسى وحضن ,..ما سر أبي ؟.
حلٌم يجدو قليال ويغيض , أزرُق كثيٌر 

يشبه ماء البحر يفيض , 
يقترب من قدمّي وال يصلهما , 

, أحاول أن  غيٌم يدنو شفيفا ويغيب 
أملسه وال أستطيع , 

أجلُس وأكتفي بالنظر , و أنتظر , 
منذ كنُت هناك ألبُس األزرق , أجلس 
على درجات املدرسة , وأنطُر األزرق في 

طبريا .



ملك الشريدة
كاتبة أردنية

أتى رمضان وابتهجت النفس وعاد 
الشعور املتوحد باجلوع والعطش 
في شتى بقاع العالم , برغم هذا 
فايروس  كورونا  موضوع  يزال  ال 
أخبار  نتابع  فتارة  مضجعنا  يؤرق 
ومترقب  خائف  بقلب  العالم 
الوهم من على  وتارة نرمي حمل 
حياتنا  لنكمل  ونعود  ظهورنا 
الروتني  من  اليسير  بالشيء  ولو 
األخيرة  اآلونة  في  أما  املعتاد. 
وطأة  من  بالتخفيف  بالدنا  بدأت 
متعلقة  قرارات  وإصدار  احلظر 
املنشآت  بعض  وفتح  باإلقتصاد 
بأدنى كلفة تشغيلية، ونحن في 

في الشأن العام
في الشأن العام

محتملة  سيناريوهات  أمام  القرارات  هذه 
أهمها عودة احلياه لطبيعتها مع فترة من 
السيناريو  هذا  يكون  أن  اهلل  وندعو  الزمن 
هو الذي سيحصل أو ال سمح اهلل انفالت 
والعودة  الفايروس  على  السيطرة  موضوع 
لفرض حضر أشد وأطول مما كنا عليه. في 
احلالة األولى احلكومة على موعد مع تعب 
وغضب من البعض بسبب توقف أعمالها 
في  أما  البضائع  بعض  وكساد  وتعطل 
أمام  فاحلكومة  اهلل  قدر  ال  الثانية  احلالة 
ومما  األردن  تاريخ  في  لها  إمتحان  أصعب 
وهلع  وغضب  سخط  من  عليه  سيترتب 
وقد يرافقه إنفالت أمني ال قدر اهلل.  تطل 
فترة  كل  جديدة  بقرارات  حكومتنا  علينا 

ماهيتها  في  يشكك  الشعب  أصبح 
وملصلحة من؟ وتخدم من ؟ مثل بعض 
املركبات  استخدام  عدم  في  قراراتها 
الشخصية ونحن نرى بأعيننا الطرقات 
تعج بالسيارات هل من املعقول أن كل 
عن  ناهيك  تصاريح؟!!!.  ميتلكون  هؤالء 
الشراء  منصات  عن  اليوم  نسمعه  ما 
هل  اإللكترونية،  واحملفظة  اإللكتروني 
كل الشعب ميتلك محفظة إلكترونية 
وجد  احلبيب  أردننا  أغلب  أن  سيما  وال 
إلكترونية  معركة  خضم  في  نفسه 
الواقعية  تابعة للضمان غير معركتنا 
فجأة  أصبحنا  هل  وتوابعه.  احلضر  مع 
أساسا  دخالء  أننا  أم  إلكترونية  دولة 

ووقعنا حتت األمر الواقع وما تستدعيه 
اإلجراءات  عن  أما  إجراءات.  من  األزمة 
شخصية  جتربة  عن  أحتدث  هنا  املالية 
بأن أحد قرارات احلكومة بوقف اقتطاع 
األقساط من املواطنني أزاح عن كاهلي 
القدرة  عزز  أنه  وحتى  الديون  بعض 
الشرائية لبعض املواطنني وهنا أقول قد 
حترك اإلقتصاد بهذه الطريقة أو بأخرى 
توزع احلمل قليال على بعض القطاعات 
بأننا  أهال  قلوبنا  في  منلك  غيرها.  دون 
خسائر  بدون  األزمة  هذه  سنتخطى 
أقول  النهاية  أن شاء اهلل. وفي  فادحة 

حمى األردن ملكا وحكومة وشعبا.

تداعياتتداعيات
 من من

 واقع واقع
 األزمة األزمة
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سيكونون عناوين في حقائب اجلهلة وعبارة 
عن صور .

وصناديق   ، الرمادية  الوجوه  سنرى  غدا 
القلوب عمياء جوفاء في منتهى اإلسفاف ،

لفظتها  أوراق  وانهيار  تهافت  والعناق 
تنتمي  وال  مزيفة  النها  أغصانها  عن  الريح 

الى جذورها في سياسة االنا والبهرجة .

جيل   ، العشرينات  جيل  تهز  األنا  وهذه 
ويتعثرون  ويرتطمون  ينغشون  التكنولوجيا 
املراهقة  بني  االنتقالية  املرحلة  هذه  في 
واتكاب  انطالقهم  مرحلة   ، الشباب  الى 
االقنعة  الرئيس  والسبب  الفادحة  األخطاء 
الزائفة ، فهم مازالوا شبابا يافعني يخطئون 
فال   ، أخطائهم  من  ويتعلمون  ويصيبون 

جهاد قراعني
أديبة أردنية

في هذا الوقت نرى الكثير من 
االقنعة املزيفة املرعبة تظهر في 
وألوانها  بأشكالها  املناسبات 
بقصر  متتاز  وبشدة   ، اخملتلفة 
االنسانية  الى  وتفتقد  النظر 
افعالهم  عن  الغائب  والضمير 
فيها  شوارب  او  للحى  وقار  ال   ،
متخفية  وجوه  بسيط  بفارق   ،
املعونات  وصناديق   ، االقنعة  وراء 
للفقراء  تقدم  تذكر  أن  من  اتفه 
بتقدمي  ويتباهون  واملعوزين 
املساعدات لهم ، واألهم من ذلك 
كله التقاط الصور مع ان الفقراء 
والتصوير  الصور  عن  غنى  في 
اقتناء  في  حيلتهم  ولقلة   ،
الهواتف الذكية ال يعرفون انهم 

نّصنّص
فهذا  اللعبة  ليتقنوا  وشهادات  علم 
عار عن الصحة فاحلب ال يحتاج مهارات 
بل يحتاج الى أحاسيس ومشاعر نابعة 
من قلب صاف تؤجج في حلظة ، وهذه 
القلب  لغة  يتقنوا  ان  حتتاج  اللحظة 
اإلنترنت  جيل  ولكنهم   ، مًعا  والعقل 
أكثر تبصرا باألوهام واملظاهر واألقنعة 

املزيفة ،
والكل منهم يكذب على الكل ، النه 
زمن العوملة فهل سيدوم هذا احلب ، ال 

لن يدوم .

املتجانسة  القلوب  منظار  فاحلب 
ليس  احلب  لذا   ، عناق  دون  املتعانقة 
تعزف  بنفسج  زهرة  بل  نتقنها  مهنة 
 ، أوتارها  وأوردته  القلب  قيثارة  على 
اللقاء  حضرة  في  املشاعر  فلتسمو 

والبعاد .

لذا أقول في رمضان ستجتاح مواقع 
صور  من  الكثير  االجتماعي  التواصل 
فطرود   ، وفعلت  فعلت  واالنا   ، الزيف 
ان  مع   ، بالصور  موثقة  ستوزع  اخلير 
االمر اسهل من ذلك بكثير ، حتت عنوان 
هام جدا وهو” ما تقدمه بيدك اليمنى 
ننسى  اليسرى”وال  يدك  عنه  تعرف  ال 
املوائد في رمضان التي ال تخلو من عدة 
امام  املباهاة  صور  في  وتعرض  أصناف 
الفقراء واملعوزين ، اخير أقول اال نرتقي 

الى صور أبهى وأعظم من صور األنا .

وبني  بينهم  وصل  صلة  وجود  من  بد 
جتاربهم  من  لالستفادة  امورهم  أولياء 
االمواج  ألن   ، ونصحهم  احلياتية 
واألقنعة  للمكيجة  الصاخبة  العاتية 
وبعد  اخلطأ،  املرسى  الى  ستأخذهم 
فلينطلقوا  لهم  النصح  توجيه 
األكبر  املعلم  هي  فاحلياة  ويتعلموا 
والدروس منها عبر ،فهذا اجليل املثقل 
بالعواطف الزائفة في ظل غياب احلب 
رفة  من  اليهم  اقرب  انه  مع   ، الصادق 

جفن .

لهوالء  النرجسية  األنا  ثقافة  لكن 
املراهقون املتمردون ، ال يفرقون بني احلب 
يحتاج  احلب  ان  العتقادهم  والشهوة 
الى  او  بها  يتفنون  وأدوات  مهارات  الى 

زمن األقنعة زمن األقنعة 
املزيفة املرعبة!املزيفة املرعبة!
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لينا العالول
ناشطة أردنية

من منا ال يذكر كلمات تلك األبيات من منا ال يذكر كلمات تلك األبيات 
الشعرية “نحُن الشـباْب لنا الغـُد و الشعرية “نحُن الشـباْب لنا الغـُد و 
ُد”، والتي تغنى بها  ُد”، والتي تغنى بها مـجـُدُه املُـَخـلَـّ مـجـُدُه املُـَخـلَـّ
الشباب وغيرهم على مدى العقود الشباب وغيرهم على مدى العقود 
بها  الشباب  آمن  بحيث  بها السابقة،  الشباب  آمن  بحيث  السابقة، 
كحقيقة ال حياد عنها. لكن يا تُرى كحقيقة ال حياد عنها. لكن يا تُرى 
هل هذا الغد الذي نتحدث متختلف هل هذا الغد الذي نتحدث متختلف 
مجرد  هو  أم  اليوم؟  حالنا  واقع  مجرد عن  هو  أم  اليوم؟  حالنا  واقع  عن 
واقع رتيب يستكمل فصوله وجيل واقع رتيب يستكمل فصوله وجيل 

يَُسلُِم جيل.يَُسلُِم جيل.
احلقيقة أنني عادة أتسم بالتفاؤل، احلقيقة أنني عادة أتسم بالتفاؤل، 
بأن  لنفسي  سأسمح  اليوم  بأن لكني  لنفسي  سأسمح  اليوم  لكني 
نصفي  أرى  أي  متشائلة”   “ نصفي أكون  أرى  أي  متشائلة”   “ أكون 
أننا  حيث  واملآلن.  الفارغ  أننا الكاسة  حيث  واملآلن.  الفارغ  الكاسة 
من  ابتداًء  وبالذات  سنوات،  من ومنذ  ابتداًء  وبالذات  سنوات،  ومنذ 
والعشرين،  الواحد  القرن  والعشرين، مطلع  الواحد  القرن  مطلع 
األصوات  من  للعديد  نستمع  األصوات بدأنا  من  للعديد  نستمع  بدأنا 

عن اجلبلعن اجلبل

اهمية  حول  احمللية  و  العاملية  اهمية والطروحات  حول  احمللية  و  العاملية  والطروحات 
الشباب ودوره في بناء وطنه وتعزيز سلمه ورفع الشباب ودوره في بناء وطنه وتعزيز سلمه ورفع 
العاملية.  والهيئات  الدول  محافل  بني  العاملية. اسمه  والهيئات  الدول  محافل  بني  اسمه 
ركزت كل  قد  االردنية  الدولة  بأن  يقال،  كل واحلق  ركزت  قد  االردنية  الدولة  بأن  يقال،  واحلق 
جهودها على توفير األماكن واملؤسسات التي جهودها على توفير األماكن واملؤسسات التي 
تُعنى برعاية تلك الفئة املهمة من مواطنينا تُعنى برعاية تلك الفئة املهمة من مواطنينا 
ودورات  والتدريبات  الورشات  فكثرت  ودورات الكرام.   والتدريبات  الورشات  فكثرت  الكرام.  
ال  والتي  واملعرفة،  الريادة  وتعزيز  القدرات  ال بناء  والتي  واملعرفة،  الريادة  وتعزيز  القدرات  بناء 
على  االيجابي  أثرها  ينكر  أن  أحد  على يستطيع  االيجابي  أثرها  ينكر  أن  أحد  يستطيع 
اجلهود،  هذه  وفرت  فلقد  الصاعد.  اجليل  اجلهود، هذا  هذه  وفرت  فلقد  الصاعد.  اجليل  هذا 
تكن  لم  ان  الكلفة  وقليلة  االمنة  تكن املساحة  لم  ان  الكلفة  وقليلة  االمنة  املساحة 
مجانية )بالنسبة للمشاركني(، الفضاء الذي مجانية )بالنسبة للمشاركني(، الفضاء الذي 
احلياتية  باملهارات  ليتسلحوا  به  احلياتية يلتحقون  باملهارات  ليتسلحوا  به  يلتحقون 
واألساسية التي لم يتلقوها في أماكن أخرى واألساسية التي لم يتلقوها في أماكن أخرى 
وساعدتهم على االنخراط في مجاالت العمل وساعدتهم على االنخراط في مجاالت العمل 
التطوعي والشأن املدني واحلقوقي والسياسي. التطوعي والشأن املدني واحلقوقي والسياسي. 
الشباب  هؤالء  بأن  نلمس  بدأنا  اليوم،  الشباب لكننا  هؤالء  بأن  نلمس  بدأنا  اليوم،  لكننا 
اجلميل  ليردوا  األوان  حان  قد  بأنه  اجلميل يشعرون  ليردوا  األوان  حان  قد  بأنه  يشعرون 
من  جزءا  ويصبحوا  يبادروا  أن  أي،  من لوطنهم.  جزءا  ويصبحوا  يبادروا  أن  أي،  لوطنهم. 
وتنفيذه.   ومساندته  القرار  صنع  وتنفيذه.  منظمومة  ومساندته  القرار  صنع  منظمومة 
بل  بالتلقني  فقط  يكون  ال  التمكني  أن  بل حيث  بالتلقني  فقط  يكون  ال  التمكني  أن  حيث 

لنا الغدلنا الغد

للعمل  الفعلية  واملمارسة  للعمل باملشاركة  الفعلية  واملمارسة  باملشاركة 
اإلدراي والسياسي وكل حسب تخصصه اإلدراي والسياسي وكل حسب تخصصه 

ورغبته وكفائته .ورغبته وكفائته .
فجيل الشباب اليوم، وإن َصغر سنه، ولم فجيل الشباب اليوم، وإن َصغر سنه، ولم 
بالعلم  سبقوه  من  خبرات  خبرته،  بالعلم توازي  سبقوه  من  خبرات  خبرته،  توازي 
أن  يستطيع  أنه  إال  املعرفة،  أن وسنوات  يستطيع  أنه  إال  املعرفة،  وسنوات 
ومؤسساتها.  لبلده  الكثير  الكثير  ومؤسساتها. يقدم  لبلده  الكثير  الكثير  يقدم 
نظرة  يضفون  محفل  كل  في  نظرة فالشباب  يضفون  محفل  كل  في  فالشباب 
األمور،  على  واألمل  بااليجابية  األمور، متمسمة  على  واألمل  بااليجابية  متمسمة 
وهذا ما نحتاجه في يومنا ومقرونًا برزانة وهذا ما نحتاجه في يومنا ومقرونًا برزانة 
ينقل  كما   . واملعرفة  اخلبرة  ذوي  ينقل ورصانة  كما   . واملعرفة  اخلبرة  ذوي  ورصانة 
العاملية  والرؤى  التجارب  عادة  العاملية الشباب  والرؤى  التجارب  عادة  الشباب 
حلهم  في  عليها  اطلعوا  التي  حلهم املعاصرة  في  عليها  اطلعوا  التي  املعاصرة 
املوثوقة  املعارف  طريق  عن  او  املوثوقة وترحالهم  املعارف  طريق  عن  او  وترحالهم 
وسائل  تقدمها  التي  املهمة  وسائل والفرص  تقدمها  التي  املهمة  والفرص 

التكنولوجيا لنا في هذا األيام.التكنولوجيا لنا في هذا األيام.
الكثير،  الكثير  لديه  األردني،  الكثير، فالشباب  الكثير  لديه  األردني،  فالشباب 
في  مجاالته  حصر  املنصف  من  في وليس  مجاالته  حصر  املنصف  من  وليس 
فقط،  احملدودة  واملشاركة  التطوع  فقط، إطاري  احملدودة  واملشاركة  التطوع  إطاري 
وخاصة في ظرف يحتاج الوطن جهد كل وخاصة في ظرف يحتاج الوطن جهد كل 
فاليوم   . أقوياء ساملني  لنخرج  فاليوم واحد مننا   . أقوياء ساملني  لنخرج  واحد مننا 

في ظل األزمات، وكما في األمس في الرخاء في ظل األزمات، وكما في األمس في الرخاء 
وعلى الدوام، يشعر الشاب األردني وعلى وعلى الدوام، يشعر الشاب األردني وعلى 
الدوام، بالفخر واالعتزاز بأنه أردني الهوى الدوام، بالفخر واالعتزاز بأنه أردني الهوى 
الدنيا مبا لديه من  الدنيا مبا لديه من والهوية.  وبأنه يباهي  والهوية.  وبأنه يباهي 
الوطن  راية  ليرفع  صادقة   وعزمية  الوطن قدرات  راية  ليرفع  صادقة   وعزمية  قدرات 
مبستقبل  ويحلم  األمم.  بني  خفاقة  مبستقبل األبي  ويحلم  األمم.  بني  خفاقة  األبي 
في  الندامجه  حقيقة  فرص  فيه  في تتوفر  الندامجه  حقيقة  فرص  فيه  تتوفر 
العمل احلقيقي على األرض واملشاركة في العمل احلقيقي على األرض واملشاركة في 
هذا  يكون  أن  شرط  واتخاذه.  القرار  هذا صنع  يكون  أن  شرط  واتخاذه.  القرار  صنع 
على مبدأ الكفاءة والفرص العادلة التي على مبدأ الكفاءة والفرص العادلة التي 
تلغي أي مجال لتسلل فايروس الواسطة تلغي أي مجال لتسلل فايروس الواسطة 
واحملاصصات  املناصب  وتوارث  واحملاصصات واحملسوبية  املناصب  وتوارث  واحملسوبية 

السياسية وغياب الشفافية. السياسية وغياب الشفافية. 
إن جميع التحديات من حولنا اليوم تقودنا إن جميع التحديات من حولنا اليوم تقودنا 
إلى مفترق طرق ، وال بد أن نحدد طريقنا إلى مفترق طرق ، وال بد أن نحدد طريقنا 
لتحديات  وإدراك  بوعي  املستقبل  لتحديات نحو  وإدراك  بوعي  املستقبل  نحو 
لتحقيق  للمستقبل  واثقة  ورؤية  لتحقيق الواقع  للمستقبل  واثقة  ورؤية  الواقع 
اجملال  لهم  فنتيح  وبناتنا،   أبنائنا  اجملال طموح  لهم  فنتيح  وبناتنا،   أبنائنا  طموح 
لم  كرمي  لبلد  خيروعطاء  كل  لم ليقدموا  كرمي  لبلد  خيروعطاء  كل  ليقدموا 
يبخل عليهم يوما، ولنشركهم في إدارة يبخل عليهم يوما، ولنشركهم في إدارة 
واملقترحات  احللول  تقدمي  وفي  واملقترحات األزمات  احللول  تقدمي  وفي  األزمات 
عن  الوازنة.  الراجعة  التغذية  عن وتقدمي  الوازنة.  الراجعة  التغذية  وتقدمي 
العامة  الفاعل لإلدارة  العامة طريق توفير اإلطار  الفاعل لإلدارة  طريق توفير اإلطار 
الكفاءة  على  مستندين  به،  الكفاءة وإدماجهم  على  مستندين  به،  وإدماجهم 
أعيينا  بني  الوطن  مصلحة  أعيينا ووضع  بني  الوطن  مصلحة  ووضع 
القانون  سيادة  مبادئ  على  القانون ومرتكزين  سيادة  مبادئ  على  ومرتكزين 
الوطن  خدمة  في  الصادق  اجلاد  الوطن والعمل  خدمة  في  الصادق  اجلاد  والعمل 
واملواطن وهي الدالئل احلقيقية عن حبنا واملواطن وهي الدالئل احلقيقية عن حبنا 
الغد  يكون  وبهذا  به.  نعتز  الذي  الغد لوطننا  يكون  وبهذا  به.  نعتز  الذي  لوطننا 
اخمللدة  باألمجاد  مكلاًل  مشرقاً  اخمللدة املوعود  باألمجاد  مكلاًل  مشرقاً  املوعود 
ويفخر  أبنائه  يحتضن  بوطن  ويفخر وبالفخر  أبنائه  يحتضن  بوطن  وبالفخر 

بهم متاما كما هم به مفاخرون.بهم متاما كما هم به مفاخرون.



4445

الشرفة،ويقول:ليتني قطة
امتنى ان العب بدراجتي الهوائية في 

الشارع،بعد حظر الشتاء،يجيء حظر 
الكورونا،افكر ان اعيرها الى تلك القطة 
البيضاء علها تلهو بها،فالدراجة ايضا 

اشتاقت الى الشارع

اشيائي التي كنت اختارها بنفسي 
من البقالة او حني يصطحبني ابي 

الى املول،اصبحت حلما بعيدا،واخي 
الذي يخرج للتبضع في ساعات 

فك احلظر،يحذرني من املبالغةفي 
طلباتي،فالصف امام بقالة احلي 

طويل،والناس تبحث عن االساسيات،وعلي 
ان ال اطيل زمن التبضع،الفسح 

مجاال لغيري،قبل انقضاء وقت فك 
احلظر،فالبقالة ليست واسعة،وعلى 

املستهلكني ان يراعوا قواعد التباعد 
اجلسدي

اشتقت جلدتي التي تدللني ،وتطالب 
العائلة ان ال يضايقوني،وان يحققوا 
طلباتي،النني صغيرها ومدللها،ومن 

يريد ان يبرهن لها عن حبه،فما 
عليه اال ان يشتري رضاي،ملك انا يا 

جدتي،ملك انا بحبك
ما الذي يحدث في بيتنا؟

والدي دائم الغضب ان رآني ممسكا 
)اآلي باد(يحثني على التمسك 

به،وقضاء الوقت معه،وكأن فيه عالج 
الكورونا

متابعة العائلة احلثيثة العداد من 
يصابون بالكورونا،ومن يتعافون،ومن 

ميوتون،جتعلني اعتقد اننا عائلة 
موكولة باالحصاءات،فان غفلنا 

حني سرق كورونا الربيع!حني سرق كورونا الربيع!
سناء صالح
كاتبة أردنية

كورونا سرق منا الربيع،بذكاء، 
حتايلنا عليه، وتواصلنا 

مع الربيع،الدالية غافلته 
وبرعمت،اصبح لها اوراق خضراء 
طرية،تغري بتحلق نساء العائلة 

حول طبلية معدة من اجل 
اعداده طبقا شهيا يزين املائدة.

زنابق االصص ايضا 
تفتحت،والكولونيا،وبغير حذر 
تنشر عطرها،تتحدى الكورونا

الشوارع لم تطو انفسها 
حزنا على من غادروها من 

البشر،بقيت ممدودة،وتسيدت 
القطط املشهد

عالء صغير العائلة،ينظر من 

قليال،وقع العالم على رؤوس اهلهمن الواقعمن الواقع
اخال انني حني افتح احلنفية سينزل 

منها كورونا 
حني تغفل عينا ابي قليال،يستيقظ 

مذعورا،يسأل عن الرقم الذي وصلت 
اليه كورونا

اذهبوا لتعقيم ايديكم،رمبا علقت بها 
كورونا

عقموا مقابض االبواب،ال تدخلوا 
االغراض الى داخل املنزل،اتركوها 

لساعات،ستموت كورونا
اشتقت الصدقائي،مملة اصبحت 

االلعاب على االجهزة الذكية،اريد 
اصدقائي

لست نعسا،اصبحت اسهر كثيرا هذه 
االيام،وأبي ال ينهرني،رمبا هو مشفق 

علي،من طول احلبس،وقلة احلركة ملن 
هم في مثل عمري

تكلفني امي بسقاية اصص الزرع 
التي هي ليست كثيرة،وتسألني عن 

احوالها،اقدم لها تقريرا،فتقرص خدي 
وتقول لي:ولكنك اجمل زرعي

من شرفة منزلنا،تواصلت مع ابنة 
اجليران،لم انتبه اليها قبال،لوحت 

لها،ولوحت لي،بعد كورونا،سيكون لي 
رفيقة جديدة.

كنا تواعدنا على الذهاب في رحالت 
ربيعية،انا واصدقاء العائلة من اطفال 
في مثل عمري،نتهاتف احيانا،نتخيل 
االوقات اجلميلة،التي كان من املمكن 

ان كنا قضيناها
حكايتي مع كورونا ال تنتهي اال اذا 

انتهت كورونا
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تبتعد روحي بتؤدة، ينبت الشخوص كما 
ُقّدر لهم الظهور أول مرة، تظهر األماكن 
واضحة بكافة تفاصيلها، خمس عشرة 
دقيقة نحو املوت، كل دقيقة لها وزنها، 

ووقع خاص يوازي سنوات بأكملها.
أبيض،  والسقف  بيضاء،  األسّرة 
ويلبس اجلميع مالبَس بيضاء؛ األطباء 
النظافة،  عّمال  وحتى  واملمرضات 

املوت: املوت:َكأّنه  َكأّنه 
عشرة اخلامسة  عشرةالدقيقة  اخلامسة  الدقيقة 

نائل العدوان
روائي أردني

فتدمع  قشعريرة،  تعتريني 
وينطفئ  املُبتغى  ويغيب  عيناي 
أمامي  الصور  تتوالد  البريق، 
قبل،  من  أعهده  لم  بتسارع 
باذًخا  َسياًل  ُمحدثة  تتشّظى 
من الذكريات، التوقيت واألماكن 
واضحة  تبدو  كّلها  والشخوص، 

من غير تأخير أو تقدمي.
ها هي تلك التي عشت طوال 
عمري أعاني من قصورها تنسلخ 
عن نفسها وتصبح ذاكرة ُمتقدة، 
أمامي  من  الذكريات  شريط  ميّر 
كفيلم مصّور، أخرج من جسدي، 

نّصنّص

وعقاقيُر  أبيض،  شاش  بك  ويحيط 
ذات روائح نّفاذة لونها أبيض، ُسحٌب 
مثخٌن  والهواُء  بيضاء،  الكالم  من 
وحدها  لكنها  املاضي  من  بذكريات 
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التي تتشح بالسواد.
التعبير  يُحسن  لم  حقيقٌة  املوُت 
نفسه،  امليت  على  إال  خفّية  عنها، 
تنفتح كّوٌة في السماء، ثقب أبيض 
من  كونا  يخلق  باهرًا،  ضوًءا  يشع 
أفالك  في  تسبح  امللونة،  الكواكب 
راقصة، عندها تغدو كّل األشياء فوق 
األنفاس  تَسُكُن  متشابهة،  األرض 
وينكشف الغطاء عن بصري ليصير 
حديًدا، تتفّجر بعدها الذاكرة كبركان 
هائج، ثم تكتنز العيون بسحر وتُشرق 

عدة شموس في آن واحد.
رأسي،  عباب  متخر  عديدة  أصوات 
صوٌت  لذاكرتي،  أقربهم  أمي  صوُت 
توقظني  وهي  عقلي  موازين  يقلب 
عن  تأخرت  لقد  قم  عادل!  صباًحا: 
الصالة، يختلط صوتها بصوت األذان، 
يلثغ املؤذن بحرف الراء فتصبح غيًنا، 
صالة  عند  البكاء  يحُب  الذي  املؤذن 
يعلو  القرآن،  بتجويد  يجتهد  الفجر 
يخفضه  لكنه  األذان  أول  في  صوته 

في النهاية.
مخيفة  زمجرة  صوت  أيًضا  ثمة 
يهّز  رعٌد  مالمحه،  تظهر  ال  حليوان 
أوصالي فأستفرغ لكنني ال أستيقظ 
يصيبني  غريب  هدوء  رقدتي،  من 
رأسي  في  الذكريات  تقفز  ذلك،  بعد 
لتكّون  تتمايز  صيفية،  كحشرات 
ُقّدر  كيف  عجيبة،  بتراتبية  األحداث 

لي أن أفرزها كالً على حدة، من أوجد 
يجعلني  الذي  الذهني  الصفاء  هذا 

أشعر بالهدوء والسكينة؟
بني الهدوء الذي يعتري جريان الدم 
حاجٌز  الذكريات  وزخم  رأسي  في 
الفضاء  في  ذكرياتي  تنداح  هائل، 
وفقاً لرموزها، تطير ثمَّ حتطُّ في غرفٍة 
صغيرة، تتزاحم أمام باب ضيق يفتح 
بتلقائية، الذكريات كما أراها كائنات 
احلاضر،  من  وتسخر  وتتحّدث  متشي 
الظهور،  دورها في  تصطف منتظرة 
فّظ،  اآلخر  والبعض  راضخ  بعضها 
املسرح،  خشبة  تصعد  ثم  تتسّلل 
يتراقصون،  األبطال  املشاهد،  تُعيد 
من  ينتهي  وعندما  دوره،  يعرف  كل 
الدائرة  وتستمر  غيره  يأتي  العرض 

بالدوران.
مرسومة،  بأنها  لوهلة  تبدو  دائرة 
في  وتَتشّرب  وتُسمع  حُتّس  لكنها 
سريرة األرواح التي نَشرت طاقتها في 
الفضاء، تنكمش فجأة لتبدو نقطة 
الكواكب  مدار  لتغطي  تتسع  ثم 
ُمتسامية  تتعانق  السابحة، 

بشفافية ال ميكن رصدها.
من  األرواح  وتفيض  الدائرة  تتسع 
حيث  السماء،  باجتاه  قطرها  فوق 
األبدية الساحقة في التغول، تتضاءل 
بعدها الهوينا، ترتعش األرواح ويرجع 
ساحق  فضاء  لها،  والسمع  البصر 
ميتد من أمامي، يحاط بنجوم ترصعه 

أقمار  زفافها،  يوم  في  عروس  كتاج 
الشموس،  طريق  جادة  في  تَسيح 
فينكشف  الغبار  فرط  من  ترتعش 

أدميها وتتناثر في الفضاء السحيق.
زفير املمرضة فوق رأسي يشعرني 
رائحة  تختلط  حيلة،  وقلة  بوهن 
الطبية  احملاليل  بروائح  عطرها 
أن  أودُّ  كم  يدّي،  بأوردة  اتصلت  التي 
األنفاس  يكتم  عطر  إّنه  لها  أقول 
من  عقلي  ينتفض  للتقيؤ،  ويدعو 
العينني،  رقدته فيدركني غمام حول 
مستحياًل،  بات  بأوصالي  التحكم 
ويُحيلني  جسدي  عباب  مَيخُر  شلٌل 
داخل  عمرها  ينحسر  فراشة  إلى 

شرنقة.
هل تدرك املمرضة أني أراها جيًدا؟ 
سماعها  أستطيع  بأني  تعرف  هل 
دخلوا  من  جميع  قصص  ومعرفة 
ونظرات  أجسادهم،  وروائح  الغرفة؟ 
من  محبتهم  ومتييز  عيونهم 
كرههم؟ حتما ال، فهي تتعامل معي 
كأي قطعة أثاث في الغرفة، قطعة 
وينبغي  صالحيتها  فقدت  معطوبة 

التخلص منها بأسرع وقت.
عند  الغرفة  في  الضوء  ينتشر 
اجلدران  فوق  بإغراء  يتسايل  الصباح، 
أنام،  ال  لكنني  بالنعاس،  فيشعرني 
واحد،  انقباض  في  حتجرت  عيوني 
فيهما،  الضوء  بانسكاب  أتسّلى 
الذي  الوحيد  الشيء  هو  الضوء 

تتكدس  األيام،  هذه  سعيًدا  يبقيني 
منها  أختار  ألوان،  عدة  حدبته  في 
على  يطغى  دائًما  األخضر  األجمل، 
مزجها  أستطيع  التي  األلوان  باقي 
غابة  أرسم  حقيقتها،  على  ورؤيتها 
زاخرة بالورود، ثم أتذكر األزرق فأرسم 
تشدو  وعصافيرَ  تغطيني  سماًء 

وغيمة بيضاء.
تطفئ املمرضة الضوء وتغادر، بهذه 
التي رسمت،  لوحتي  البساطة حترق 
تختفي  املمرضة،  هذه  أكره  كم 
تتلبد  الزرقاء،  سمائي  تتكّدر  ألواني، 
بأمواج  البحر  يهدر  سوداء،  بغيوم 
فزعة،  عصافيري  تطير  متالطمة، 
أحاول مللمة فلول الضوء، أضّمه إلى 
يتفّسخ  عليه كطفل،  أحنو  صدري، 
الضوء ويغادرني هاربًا إلى ثقب أسود 

مستور.
بل  مارًقا  شعورًا  املوت  يكن  لم 
اللحظة،  هذه  في  أعيشها  حقيقة 
نعم، متاًما اآلن وأنا أروي لكم قصتي 
غير  يرشح  عمري  نزف  وأرى  هذه 
بني  سأنام  وبأنني  بدهشتي  عابئ 
منهم  العديد  دفنت  الذين  املوتى 
ومعارف  وأقارب  أصدقاء  هاتني،  بيدي 
أحد  يعد  ولم  غابوا  كلهم  وجيران، 
فقط،  غابوا  هم  ذلك،  بعد  منهم 

بذات املصير وإن اختلفت الظروف.
ُقّدر ألحدهم الرجوع من املوت،  لو 
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الستطعنا  شاهد،  عّما  وإخبارنا 
تقييم املوقف، لرمبا استعجلنا موتنا 
في سبيل الوصول حلياة أجمل، لرمبا 
اخترنا الراحة األبدّية كسبيل لتجديد 
حياة مللْنا تَكرار أيامها وساعاتها بل 
وحلظاتها، هذا هو الوقت الذي يحكم 

احلياة ويُحّرك شخوصها.
تصل املمرضة صباًحا مع الطبيب، 
ويَلمس  فاحشة  نظراٍت  يتبادالن 
يدها وجسدها قبل أن يتفقد عينّي، 
يُسّلط ضوًءا باهرًا على حدقة العني، 

ويُحرك يده ثم يقول:
أي  أصدر  هل  بعد!  استجابة  ال 

حركة ما بعد العملية؟
وَحده  حياة،  بأي  ينبض  ال  جسده 

القلب الذي ينبض طبيعًيا.
ِقناع  ل  تُعدِّ ثم  املمرضة،  تقول 
أن  دون  أنفي  فوق  من  األوكسجني 
نحو  املسلطتني  عينيَّ  إلى  تنظر 

الفراغ.
بادرة  أي  يصدر  ال  إنه  ترى،  كما 
للعودة، دماغه ال يستجيب وجسده 
حَتك  ثم  املمرضة  تغنج  يتحرك.  ال 
ردفها بساق الطبيب الذي تبدو عليه 

اإلثارة واضحة.
إلى  اليافعة  أيتها  جيدا  انظري 
على  ُمصرٌّ  أني  وستدركني  عينّي 
قلبي  لدقات  استمعي جيًدا  العودة، 
وهي ستخبرك بأنني ما زلت حيًّا، وأني 

قادرٌ على الغناِء والرقِص واملضاجعة 
أيًضا.

الغيبوبة التي حتّدث عنها الطبيب 
لّذة  والبالدة،  باخلدر  تُشعرني  املُثار 
في  الغرق  ترافق  وصفها  مُيكن  ال 
ُهالمي  جو  والفقد،  الغياب  من  بحر 
ألرى  عالًيا  أرتفع  باخلفة،  يُشعرني 
السرير  مفترًشا  املُسّجى  جسدي 

وسط الغرفة.
صدر  على  رأسها  املمرضة  تُسنُد 
يديه  بكلتا  رأسها  فيرفع  الطبيب، 
وميدُّ شفتيه لَيختطُف ُقبلًة، ترتعش 
لكنه  عنه،  َجسدها  وتُبعد  املمرضة 
جديدة  ُقبلًة  ويَطبُع  الَكّرة  يعاود 
وتُرخي  فتستسلم  شفتيها  فوق 
فوق  يديه  الطبيب  يُعمُل  جسدها. 
فوق  عجيزتها  يرفع  ثم  صدرها 
السرير، فيمس جسدها طرف رجلّي. 
ملمٌس ناعم ودافئ، تتململ املمرضة 

بعدها وتقاوم حركته بيديها.
أن  أخاف  أرجوك،  اتركني  حكيم، 

يرانا أحد ما.
مريولها  مبعاجلة  الطبيب  يقوم 
فينفلت صدرها  أزراره  ويفّك  األبيض 
بالتهام  بعدها  يبدأ  أمامه،  من  ا  بَضًّ
التي  املمرضة  غنج  يعلو  حلمتيها، 
يده  الطبيب  ينزل  ثم  بتدّلل،  تقاوم 
ليداعب )البنطال(، يُحرك يده ما بني 
فخذيها فتتأوه بغنج وتدّلل وتتوقف 
االثنان  يشتبك  ثم  املقاومة  عن 

التي  جثتي  متتد  متاًما حيث  بجانبي، 
يهتز  اجلنس،  ميارسان  احلياة  فقدت 
َصوتًا  ُمحدثًا  عنيفة  بحركة  السرير 

ُمزعًجا.
نبضي  عروقي،  في  الدم  يسري 
باحثة عن  دماغي  تتفّتق خاليا  يزداد، 
به،  الذي ُسجنت  القفص  منفذ من 
أن  أود  فمي،  يكمم  شيًئا  بأن  أشعر 
املوت،  أقبل  ال  بأنني  وأصرخ  أنتفض 
بهذه  الدنيا  هذه  أغادر  أن  أرضى  لن 
السهولة، فها أنا أرى وأسمع وأحّس، 
فلم ال أستطيع العودة إلى ما كنت 

عليه!
هل  العاجزين!  األطباء  معشر  يا 
بي،  حّل  ملا  دواء  من  عقولكم  نفدت 
عدم،  من  سواد  جوفي  ميأل  أصرخ! 
بادرة  أي  يصدر  ال  فمي  لكن  أصرخ 
وأصبح  جسدي  تصّدع  لقد  للحياة، 

مجردًا من اإلحساس.
االثنان  يجلس  السرير،  طرف  على 
يتفّقد  احلب،  من  غامرة  موجة  بعد 
يهّز  املتزايد،  قلبي  نبض  الطبيب 
أن  قبل  قلياًل  ويُسهم  بغرابة،  رأسه 

تتجه إليه املمرضة.
خًطأ  كان  بيننا  حدث  ما  حكيم، 
أن  بهذا  سمحت  كيف  جسيًما، 

يحدث؟
ما الذي تتفوهني به؟ ألم تستمتعي 
أن  يجب  جميلة  حلظات  إنها  بذلك؟ 

نسرقها، انظري إليه.

باجتاهي  بأصبعه  الطبيب  ويؤشر 
ثم يردف:

نهاية  في  اجلميع  حال  هو  هذا 
نلوم  أن  من  أقصر  احلياة  املطاف، 
فلنعش  تعقيدها،  على  أنفسنا 
ونسرق كّل متعة، فنحن ال نعلم ما 

القادم.
هّوة سحيقة  احلكيم  أيها  القادم 
احلاضر،  وتعصر  املاضي  تلتهم 
مثل  قاعها  في  الساعات  تتكّسر 
صلبة،  أرض  على  سقط  َهشٍّ  زجاج 
فوهة ُمظلمة تبتلع ما هّب لها من 
باجملهول  نفسه  يَحفُّ  حيث  الوقت، 
الذي يخاف منه اجلميع. القادم مجرد 

انعكاس خفي في مرآة الزمن.
جهتي  أصاب  قد  العطب  كان 
اليمنى، لقد أتلف املرض جزًءا كبيرًا 
مشارط  رائحة  دماغي،  تالفيف  من 
األطباء ال تفارق أنفي، لكن طمأنينة 
أنه  أعرف  يومي،  تُظلل  شفيفة 
الذكريات  سواد  وسط  من  سيأتي 
الذي  قماطي  من  يخرجني  ما،  أمل 
سينسف  أمٌل  يوًما،  أخَترْه  لم 
جسدي  د  يتجدَّ ثم  العلماء،  نظريات 
وترتاح روحي، سأتبّخر مثل مياه نهر 
مقدس حتت شمس قائظة، وأتكّثف 
ألصبح غيمة ماطرة، وعند أول فرصة 

سأهطل بردًا وسالًما.


