
58

أسامة الشريف، 
حلمي األسمر، د. سمير 
أيوب، خيري جانبك، نائل 
العدوان، د. هبة حدادين، 
ماجد شاهني، بشار جرار، 

لينا سكجها، د. حنان 
خمش،  د. معني املراشدة،  

آنو السرحان،  
عبلة عبد الرحمن، 

جهاد قراعني، سناء صالح، 
محمد الزعاترة، لينا 

العالول،  
 باسم سكجها

علي سعادة عن امللك: علي سعادة عن امللك: 

مأوى املظلومنيمأوى املظلومني



يستذكر 
صديقنا 
األستاذ 
أسامه 
الشريف 

باسم سكجها 
يكتب :

 أعطني الناي 
وغّني!

 الناشطة لينا 
سكجها تكتب عن 
حالة التشاؤل التي 

األردنيون! يعيشها 

 األستاذة عبله عبد 
الرحمن تدّق ناقوس 
اخلطر حول البطالة 

التي جتتاح عالم 
الشباب

األردني  الروائي 
العدوان  نائل  الدكتور 
الذئب  عن  نّصاً  يكتب 
والغنم، وفي آخر األمر 
وتفنى  الذئب  ينتصر 

األغنام!

الدكتور معني املراشدة

االستاذ ماجد شاهني

االستاذ حلمي األسمر

د. سمير محمد  أيوب

األستاذ محمد الزعاترة

االستاذ بشار جرار

األستاذة جهاد 
قراعني تكتب: 
ال تبِك أمام من 
أحببت!

الشاعرة 
املتمّيزة تخّص 
والدها وكّل 
اآلباء بقصيدة 
في يوم األب...

في عيد األب، السيرة العطرة 
لألستاذ الراحل محمود الشريف، 
الذي كان مدرسة حقيقية في 
الصحافة واألخالق.

“اللويبدة” تتشّرف بنشر 
ذلك النّص احلميم اآلسر في 
الصفحة الثامنة، وال تنسى أن 
تقول: 
ما أحوجنا هذه األيام ألمثال 
الراحل احلبيب..

األستاذة سناء 
صالح تكتب عن 
الرجل الذي استغّل 
كورونا فصار غوالً 
أمام املرأة الضعيفة!

الناشطةالدكتورة 
هبة حدادين تكتب 
عن اجلندر والعنف 

الذي تكون ضحيته 
إمرأة...



ال  ولكّنني  الذكريات،  ضبابية  أيام  تلك 
أنسى جّدتي نصف املشلولة تضع قدميها 
على سيل الزرقاء، في الطريق إلى دّبني، ونحن 
األطفال نُراقب السمك يتالعب في بحرات 
كانت  طريقنا  ولكّن  السيل،  مع  تتكّون 
دوماً تنتهي في دّبني، بني الشجر ومسعود 
يشعل النار، وخاالتي يهّيئن األسياخ، ليبدأ 
التهافت  على اللحم املشوّي بعد أن جتتاح 

رائحته نفوس اجلميع.

تلك الطريق كانت تأخذنا من تل الرمان 
حتته  جتري  صغير،  متهّتك  جسر  إلى  نزوالً 
لوز وحمضيات  وحوله بساتني  رائقة،  مياه 
تُزرع بأنواع اخلضروات.  ومساحات شاسعة 
السّد  بُني  بالذات،  املكان  ذلك  في  هناك، 

باسم سكجها

غابة دبني…

إليه  تعّرفت  مكان  ذلك 
جّدي  كان  سنة.  خمسني  قبل 
الطبيعة،  أسير  مسعود 
لعّله  األماكن،  في  والتجّول 
مكانه  عن  البحث  يُعيد  كان 
يأخذنا  وكان  غيره،  في  الضائع 
ساحر،  طريق  من  هناك،  إلى 
تأتيك من كّل جهاته روائح زهر 
الليمون واحلمضيات في موسم 
السّر، في  ولعّل ذلك هو  معنّي، 
لم  يافا.  روائح  يشتّم  كان  أّنه 
فقد  اآلن،  موجوداً،  الطريق  يعد 
إحتلته بحيرة سّد امللك طالل. 

الكبير، واملؤسف أّن احلضارة التي أتت 
جماليات  على  فقضت  السّد،  بذلك 
املكان، جاءت مبخلفات املصانع، واملياه 
ظّننا  التي  البحيرة،  فصارت  العادمة، 
حقيقية.  نقمة  نعمة،  ستكون  أّنها 
لنفسها،  الطبيعة  تنتقم  هل  تُرى 
التطّور  وجه  في  لسانها  وترفع  ُهنا، 

الزائف؟

بعد أكثر من ثالثني سنة، من تلك 
األيام، إشتريت أرضاً صغيرة على قّمة 
اآلن، في بيت يكاد  اجلبل، ومنه أكتب 
إلى  ويعيدني  غابة،  في  مزروعاً  يكون 
تلك األيام، ولعّله يستعيد معي حياة 
صحراء  في  دُفن  الذي  مسعود  جّدي 

سحاب، بعد جاب الدنيا بحثاً عن قبر، 
ولم يجد له واحداً أقرب من ذاك.

أغنية  صارت  حيث  دبني،  غابة  في   
على  وجيراني  وغّني”،  الناي  “أعطني 
وعلى  الشهير،  الدير  رهبان  قليل  بُعد 
أطراف ما سيصير بعد قليل منتجعات 
جغرافيا  في  للروح،  مؤذية  سياحية 
فاتنة ال ذنب لها سوى جمالها  أردنية 
الذي يقتلها، وسحرها الذي يغتصبها، 
سكني  على  سنوات  خمس  وبعد 
والكاز،  فيها، عائشاً على دفء احلطب 
ومضيئاً ليلي بقمر كامل، أو جنوم حتتوي 
أجنبتا  غيمتني  تزاوج  ببرق  أو  السماء، 
ومضة رسالة حياة، تُنسيك الكهرباء، 
بناء  أساس  لتحفر  جرافة  أّول  تأتي 
عن  العصافير  فتنفر  ضخم،  سياحي 

األشجار، وتهرب الكالب دون نباح.
يكد  ولم  هناك،  بيتي  في  اآلن،  أنا، 
في  يذهب  جبرين  سميح  صديقي 
الصغيرة،  املزرعة  على  تعّرف  جولة 
حتى عاد وفي عينيه ذعر، وعلى لسانه 
كلمات: كيف تستطيع أن تعيش هنا، 
فهناك حّيتان في البركة؟ وكاد أن يقول 
هو  وما  مجنون، سألته:  فعالً  أنت  لي: 
متر.  نحو  يديه  مبّد  أجاب  حجمهما؟ 
حّيتني  ألجد  وذهبت  العصا،  حملت 
في  ُحشرتا  وقد  احلجم،  متوسطتي 
البركة الفارغة من املاء، وبعد مناورات 
سريعة استطعت قتل األولى، فتشّجع 

سميح وساعدني في قتل الثانية.
قبل سنوات، من ذلك املساء، فاجأني 
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الصّح آفةالصّح آفة

أعطنيأعطني
 الناي الناي

 وغّني! وغّني!
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معّلم البناء بهدية: مجموعة عقارب 
من  أخرجها  اّنه  قال  زجاجي،  اناء  في 
املنزل،  أساسات  يحفر  وهو  جحر، 
عّمان،  الى  وعدت  الرعب،  فملكني 
ألتقط  ُكنت  بأشهر  بعدها  ولكّنني 
في  هربت  يوم  وفي  بيدي،  العقارب 
أربعة  أم  مشهد  من  الليل  منتصف 
وأربعني تتهادى في مشيتها الى جانب 
سريري، وعدت الى عّمان، أّما اآلن فأنا 

أزيحها خارج املنزل، وأعود الى النوم،.

بومة  وضعت  قليلة،  سنوات  وقبل 
بيضتني في غرفة على سطح املنزل، 
أن  الى  حترسهما،  وهي  وتابعتها 
فّقستا فرخني صغيرين جميلني كانت 
وتعّلمهما  يومياً،  فأرين  لهما  حُتضر 
وبعدها  معها،  طارا  حّتى  األكل  على 
بسنة، وفي الوقت نفسه من املوسم، 
البيضتني  ووضعت  األمر،  فعل  أعادت 
فقررنا، الفنان غسان مفاضلة وأن، أن 
واصطدناها،  عليها،  فتعاوّنا  نأسرها، 
الرهيب،  لُيجرح صديقي من مخلبها 
أو  رفيقها،  ولكّن  بحبل،  وربطناها 
طوال  املكان  حول  يحوم  ظّل  زوجها، 
وكأنه  رهيبة،  أصواتاً  مطلقاً  الليل 
الرعب،  من  باجملهول  ويتوّعد  يُهّددنا، 

فقررنا اطالقها.
ذي  األسود  السنونو  من  نوع  هناك 
وتابعت  أزواجاً،  يطير  األحمر  الطوق 
شكل  على  عّشهما  يبنيان  زوجني 
الطني، في غرفة من منزلي،  بيت من 
حيث يبصق الذكر على التراب مبنقاره 

ويجبله برجليه ويحمل قطعة صغيرة 
ليطير بها الى حيث العش ، فيتركها 
ما  الذي  البناء،  ترتيب  األنثى  لتتوّلى 
ان انتهى حتى رأيته أعجوبة عمرانية 

أسرت كّل من شاهدها.
فخرج  األرض،  حرثت  سنة  وفي 
“اخللند” الذي يأكل األبصال واحلشائش، 
التراب،  حتت  يحفرها  أنفاق  من 
وحفر  عاد  حيث  جدوى  دون  فطاردته 
نفقاً جديداً في أقّل من دقيقة، وكثيراً 
بسالحف  أسد  كلبي  يأتيني  كان  ما 
وحكاية  أنيابه،  من  بقوقعتها  حتتمي 
هذا الكلب حتمل فصوالً وفصوالً، وقد 
جملة  لي  يُخّطط  أن  غسان  رجوت 
نضح:  صهريج  على  قرأتها  مأثورة 
كلب صديق خير من صديق كلب. بعد 
استطاع  ولكّنه  أسد،  ُسرق  سنتني 
ويعود،  يُفقد  وظّل  والعودة،  الهروب 
بظروف  األخيرة  للمّرة  ُفقد  أّنه  على 
تقترب  التي  جرأته  أّن  وأظّن  غامضة، 
من الرعونة أخذته إلى حتفه. سمعة 
من  تقترب  كانت  املنطقة  في  أسد 
االسطورة، ألّنه، وفي وقت قصير، جترأ 
ليالً،  الغابة  مجاهل  إلى  يصل  وصار 
عن  البرية  اخلنازير  يُبعد  أن  له  وُقّدر 
املنطقة، بعد أن تشّجعت كالب أخرى 
وساندته. اخلنازير كانت تأتي فلسطني 
النار  إطالق  من  هرباً  صيفاً،  احملتلة، 
النهر،  فتقطع  عليها،  اإلسرائيلي 
منطقتنا،  إلى  لتصل  اجلبال  وتصعد 
التي  العنب  كروم  في  خراباً  فتعيث 
األغنام  ورعاة  األطفال  وتُخيف  حتّبها، 
وحّصادي القمح. راح أسد، في ظروف 

غامضة.
كلب،  بال  العيش  أستطع  ولم 
بُسرعة،  ُمرادي  على  فحصلت 
لسبب  الكالب  يشترون  فالعّمانيون 
نزق ما، وحينما تكبر كالبهم يبحثون 
ما  وهذا  منها،  للتخّلص  طرق  عن 
قابض   / تيكر  صديقي  مع  حصل 
األرواح / عزرائيل، Taker ، الذي وصلني 
وإسمه معه، فصار رفيقي الدائم. هو 
روتوايلر الشرس، الذي منعت  من نوع 
السلطات االميركية إقتناءه فترة، ثّم 
في  محّقة  وكانت  قرارها،  عن  عادت 
قصير،  وقت  بعد  عزيز.  اعز  فهو  ذلك 
إستقبلت صديقتي بيلال، الكلبة من 
نوع جيرمان شيبرد، وكانت في شهرها 
عليها  فخفت  فوراً،  ومرضت،  الثاني، 
لدرجة انني حضنتها فغفت معي الى 
الصباح. بعد قليل، صارت بيلال رفيقة 
شهر،  بعد  شهراً  أمامه  تكبر  لتيكر، 
فصارت  األمومة،  سّن  بلغت  أن  إلى 
صرُت  ومنذها  قران،  عقد  دون  زوجته 
وأختار  األصيلة،  الكالب  أنواع  ُمصّدر 
العائالت اجلديدة لها بعناية، ففي كّل 
سنة يولد في مزرعتي الصغيرة نحو 

عشرين جرواً.
وقّصة  سميح،  الى  أعود  ان  وقبل 
الكائنات،  مع  وقصصي  احلّيتني، 
تفاح  آسرة،  برية  نبتة  عن  سأحتدث 
واعجبت،  قرات  انني  اتذكر  اجملانني. 
وعلقت في ذهني، رواية “تفاح اجملانني” 
من  بعدها  وصديقي  والدي  لصديق 
ظللُت  ولكنني  يخلف،  يحيى  بعيد 
مرات  التقيته  وحني  عنها،  اتساءل 

العنوان،  سّر  عن  أسأل  لم  تونس  في 
الى وجود  انتبهت في أرضي  يوم  وفي 
نبتة غريبة، ورقها يُشبه اخلس، ولكنه 
اكبر بكثير، وتنتج ثمرات تبدأ خضراء، 
تصفّر،  الناعمة  الربيع وشمسه  ومع 
اسكدنيا  كحبة  فُتصبح  وتصفّر، 
مستوّية، ولها رائحة الشمام اللذيذة. 
املنطقة  اهل  من  العارفني  سألت 
العرف انها تسمى:   ، وهي اسطورية 
الى درجة ان لها مفعول اجلّن في رؤوس 
فيذهبون  اخلضار،  مرحلة  في  آكليها 
السحر،  كما  تُفيد،  ولكنها  للجنون، 
تنضج.  ان  بعد  الرجال  صحة  في 
في  املتخصصة  ابنتي،  ان  املفارقة 
الى  لتصل  وبحثت،  بحثت،  التغذية، 
ان اإلسرائيليني اكتشفوا فيها عالجاً 

ألنواع من السرطان.
يا اهلل، كم نحن صغار امام املرآة.

أمام حقيقتنا.
احلّيتني،  وقصة  سميح،  الى  وأعود 
ألتذّكر تلك الرفيعة املرّقطة الطويلة 
فتحة  من  البيت،  الى  دخلت  التي 
هربت،  وكيف  النافذة،  في  صغيرة 
ابحث  ظللُت  ولكنني  واختفت، 
غير  فاقتلها،  لوجه،  وجها  الجدها 
خائف من مواجهة لو كانت في حلمي 
ما  كثيراً  اّننا  أقول:  كابوساً.  جلعلته 
منّر  ان  ما  ولكّننا  املواجهة،  نخشى 
من التجربة األولى حّتى تُصبح األمور 
عادية ، وبصراحة فال شيء في الدنيا 
سوى  اللهم  يُخيف،  أن  يستأهل  ما 

مواجهة النفس. وتلك قصة أخرى.
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أسامة الشريف
كاتب أردني

يلفني ليل عمان وضبابها 
السرمدي فاستكني اليهما 

قليال ليهدهداني بعد يوم 
مثقل باخلطوب. تتألأل في 

األفق أضواء مدينة مسكونة 
بهواجس وأمنيات مؤجلة الى 

يوم آخر. الليل يؤنس وحدتي 
و يتلقف زفراتي املتسارعة. 
تتسابق في السماء سحب 

رمادية لتنهي رحلتها في 
الصحراء القصية بينما بدر 
شاحب يرقب األرض بوجوم 

والصمت رفيق مهيب ينصت 
بإشفاق لتنهدات حبيسة 

الضلوع. لقد رحل أبي!

نّص حميمنّص حميم

كان يعني أشياء كثيرة لكثير من 
الناس. لكنه ببساطة كان أبي. في 

غرفة نومه كتب و قصاصات و مذياع 
متهالك و جهاز تسجيل. و أمام الغرفة 

القابض على يدي *القابض على يدي *
ممر يفضي إلى مكتبته حيث كان 

يجلس ساعات طويلة يكتب على 
منضدة مثقلة باألوراق. وعلى احلائط 

لوحات وصور من املاضي ما فتئت 

تروي قصتها. كان حضوره مهيبا 
لكنه كان لغيرنا كما كان لنا. 

اقتسمناه مع آخرين. ترى هل كانت 
القسمة عادلة؟ لست ادري.

إذا لم يكن منهمكا بالقراءة فهو 
منشغل بالكتابة دائما. هكذا 

عهدته منذ أن تسلل إلّي الوعي. 
في كل بيت سكناه كانت املكتبة 

هي احملراب. لم أجرؤ على دخولها دون 
إذنه منذ أن حبوت وأنا ابن سنة أو 

أكثر ألقضي فيها نحو ساعة أبعثر 
ما فيها وليعود بعدها أبي ويجدني 

وسط كومة من الكتب واألوراق. كان 
ذلك في وادي اجلوز في القدس ليس 

ببعيد عن أسوارها القدمية.

كنا عائلة غير عادية. أنا وأمي و 
أخوتي واجلريدة. كانت اجلريدة دائما 

االبنة املدللة. ولدت و«املنار» في 
نفس اليوم. أبرق له صديق: نهنئكم 

باملنار وأسامة. دخلت مبناها معه 
ألول مرة وأنا لم أجتاوز السنتني و 
جتولت في مكاتبها وأنا متشبث 

بكفه التي لم اتركها إال مجبرا يوم 
رحل باألمس. أربعون عاما ونيف 

ويدي ممسكة بكفه. لذا أجلس اآلن 
وحيدا في ليل عمان وأتذكر. يا اهلل 

كيف لم تذو صور تلك األيام اخلوالي 
من مخيلتي رغم انقضاء السنني؟ 
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في الصيف املاضي صحبته وابني 
إلى العريش، تلك القرية الوادعة 

اآلمنة القابعة بني الصحراء والبحر. 
في املساء وبينما قرص الشمس 

يذوب مبلل في مياه البحر كان 
يجلس متأمال بينما هدير األمواج 

املتكسرة يصم اآلذان. شيخ جليل 
يجلس وحيدا وعيناه مسمرتان على 

األفق. ترى ما كان يجول في فكره 
حينها؟ كان يعشق األرض. ما ألذ 

حبات اجلوافة والتفاح واخلوخ التي 
كنا نقطفها من مزارع العائلة. 

كان يقضي سحابة يومه هناك يزور 
األرامل واملسنني من األقارب. كانت 

سعادته غامرة برؤيتهم ومبسح 
جراحهم. كأنه يداوي جراحه هو 
ويغتسل هناك من غبار الدنيا و 

مشاقها. 

كان مالذا و ملجأ و حضنا دافئا. 
لكنه إلى ذلك كله كان لي صديقا 

ومثال وقدوة. سمعته مرة يحاور 
صحفيا أجنبيا في الدوحة بإجنليزية 

كلها سالسة فعاهدت نفسي 
ان أتقن تلك اللغة كما فعل هو. 

و كنت أجلس لساعات طويلة 
صامتا معجبا أنصت إليه و هو 

يحاور اآلخرين فتعلمت منه أدب 
احلوار واحترام الناس. ورأيته بصحبة 
ملوك وأمراء ورؤساء لكنه كان أيضا 

صديقا ألناس بسطاء يفترش األرض 
معهم ويحنو عليهم ويقاسمهم 

طعامهم.

كان يضيق ذرعاً بتوافه األمور 
وينسحب معتذرا إلى محرابه يقرأ 

أو يصلي أو يستمع إلى نشرات 
األخبار. لم يكن يحب مشاهدة 

التلفزيون و كان يعتبره خطرا على 
العقل و مضيعة للوقت. كان 

الكتاب رفيقه في احلل والترحال 
فما من متعة تساوي صحبة الكبار 

من أدباء وشعراء. كان يقرأ في كل 
شيء، في علم النفس والتاريخ و 

األديان والطبيعة واللغة والرحالت. 
لكنه كان يجد سلوى ال نظير لها 

في قراءة القرآن وتفسير محمد 
أسد له. 

في األشهر األخيرة عندما اعتكف 
في بيته شعرنا أنه أصبح لنا دون 

غيرنا. كنا نتحلق حوله فيقص 
علينا حكايات من ماضيه املثير: 

عبوره الصحراء إلى فلسطني هو 
وصاحبه على ظهر جمل وحيد، 

وجهاده في غزة ويافا وسنوات املنفى 
والغربة في العراق وسوريا قبل 

االستقرار في األردن الذي أحب وأوفى 
له دون تدليس أو رياء. هناك كثير من 
احلكايات وقليل من الوقت. رمبا ابقى 

حكاية او اثنتني ليسلو عن نفسه 
في رحلة العبور األخير.

يشتد هطول املطر و يغيب القمر 
وتختفي عمان وأضواؤها حتت ستار 

من السحب فأفيق من اطراقتي. 
مات أبي باألمس وأودعناه الثرى، 

وها أنا أحتسس جراحي وأمسح ما 
تفيض به عيناي. ثم ترتسم على 
شفتي ابتسامة عفوية إذ يتراءى 

لي ثانية ممشوق القوام مرفوع الرأس 
يدلف بسرعة مبنى «الدستور» كما 

فعل آالف املرات وهاأنذا صبي خجول 
ممسك بتالبيبه محتم بهيبته أحاول 

أن أجاريه ويدي ال تزال متشبثة 
بكفه أتطلع في وجوه الناس بفخر 

ولسان حالي يقول: نعم هذا أبي!

*مبناسبة عيد االب
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خيري جانبك
ُمفّكر أردني

يقول اومبرتو ايكو في روايته، 
بندول فوكولت: “ وبدأت أتساءل 

عن كل شيء حولي: البيوت، 
الدكاكني ، محتويات املكتبات، 
السحب في السماء، أطالبهم 

بأن يجيبوني ليس بطريقة 
القصص السطحية، ولكن 

بالقصص التي لديهم مبعانيها 
العميقة، والتي ال بد أنهم 

يخفونها عنا”. 

عندما عصرنا مرض االيدز أو 
نقص املناعة، خرج الكثير من 

الناس بنظرية املؤامرة، وأن هذا 
املرض هو نتاج مخطط سري 

عاملي من أجل احلّد من تزايد 
السكان، وباألخص األقليات 

من باريسمن باريس

العرقية، و ها نحن اآلن في عصر كورونا، 
التي لم تنج أيضاً من نظرية املؤامرة بكل 

جوانبها العلمانية والدينية. 

في األصل، ظهرت نظرية املؤامرة، أو 
باألحرى الكالم حولها، في القرن التاسع 
عشر لوصف أمور كان يبدو أّنها تدار من 
قبل جماعات سرية، و لكن لم تكن هذه 

النظريات مؤثرة لدرجة تقييمها بالسلبية 
او اإليجابية، و لكن من منطلق احتمال 

صحتها أو عدمه، أي بشكل محايد.

ولكن ملاذا احلاجة إلى نظريات مؤامرة؟ 
وملاذا يحّبذ الناس نظرية املؤامرة حتى وإن 
كان املنطق في الكثير من األحيان يوضح 

اآلمور بشكل عقالني؟
رمبا ذلك ألننا نعرف بأن هنالك الكثير من 

كورونا والهروب إلى “نظرية املؤامرة ”!كورونا والهروب إلى “نظرية املؤامرة ”!
املؤامرات في التاريخ، ولكننا ال نتوّقف 

عند هذا احلد فنذهب أبعد، لننظر 
للتاريخ برمته وكأنه مؤامرة، و هذا مع 
األسف ليس تفكيراً سوياً، فبالتأكيد 

هنالك مؤامرات في التاريخ، ولكن 
التاريخ نفسه ليس مؤامرة.

من املعروف أّن هنالك بعض األحداث 
واآلمور حتدث مبحض الصدفة، أو ايضا 

في الكثير من األحيان نتاج أخطاء 
إنسانية ويتم اإلفصاح عن ذلك 

وتبريره في معظم األحيان، ولكن يبدو 
أن مخّيلتنا ترفض التفسير البسيط، 

وتصّر على أن األجوبة ليست بهذه 
البساطة، ألنه ال بد أنه هنالك 

“جماعة سرية” تدير األمور باخلفية، 
ومن وراء الستار.

رمبا حتتاج نفسيتنا لطمأنينة إعطاء 
نظام للكثير من األمور العلمية 

والتاريخية غير احملكومة بالعشوائية 
معظم األحيان، فعندما نفكر من 

منظور املؤامرة؛ و بالرغم من أّنه 
تفكير غير سوي فإنه يعطي اإلنطباع 

بأن كل شيء مقدر بالنهاية، والقدر 
ليس مجرد  حجر نرد يقامر بنا،  

باإلضافة إلى ذلك، فمن منا ال يريد ان 
يبدو او ان تبدوا وكأننا لدينا معلومات 

غير متوفرة لآلخرين ، او كأننا اذكى من 
بعضنا البعض مبا نعلمه عن مؤامرات 

ال يدرك فحواها و ال مداها اال نحن؟!
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الكالم،  شحيحي  املسؤولية  كرسي  على 
لأللف  يعدون  التصريحات،  في  متحفظني 
إذا  الكالم” حتى  “جواهر  بـ  ينطقوا  أن  قبل 
انطلقت  كادوا،  أو  منسيا  نسيا  أصبحوا 
وإذا  والتشخيصات،  بالتنظيرات  ألسنتهم 
وأنتم  خططكم  تنفذوا  لم  لم  لهم  قيل 
أصحاب قرار، قيل لك أن “السيستم” مينع، أو 
تذرعوا بحجج وهذرمات هي أقرب للتملص 

من املنطق منها إلى احلقيقة!

حلمي األسمر
كاتب أردني

1-
مجموعات  مضجرة  هي  كم 
الواتس أب، تذكرني بثرثرات نساء 

احلارة على عتبات البيوت!

رمبا ألنها تضم أطيافا من البشر 
خارج دائرة املسؤولية، وشعروا أن 
النسيان لفهم أو كاد، فأحبوا أن 
اجلمهور،  أذهان  في  ماثلني  يبقوا 
قيد  على  يبقوا  أن  فحرصوا 
غرائب  ومن  والثرثرة،  “النشاط” 
األمر أن ألسنة هؤالء تنطلق على 
نحو الفت، فيتحدثون في الشأن 
ويقدمون  أريحية،  بكل  العام 
ملشكالت  إبداعية  تبدو  حلوال 
وهم  قبل،  من  وكانوا  البلد، 

كورونياتكورونيات
أكثر هنا، خاصة وان في الفم ماء كثير، 
فال أنت مبستطيع بلعه أو قذفه، وأنت 
مغلقا  تبقى  أو  به  تختنق  أن  فإما  حر 

فمك عليه!

ومنصات  أب،  الواتس  قصة  إلى  وعود 
التقاطع أو التواصل االجتماعي ال فرق، 
الرئيسة،  السجال  ساحة  غدت  فقد 
وهايدبارك الكرة األرضية، وملئت بالغث 
أكثر من السمني، ومع هذا فانا ضد كل 
بحجة  أصحابها  يالحق  أو  يقيدها  ما 
كذبة  فتلك  “القواعد”  على  اخلروج 
كبرى، حظها من الصدق كحظ السكر 
في اخلروب، درهم حالوة وقنطار خشب، 
إلى  مرنة  “القواعد”  مسطرة  أن  ذلك 
درجة لم تعد مسطرة، ألن من يضعها 
أو  منطقية،  غير  بهواجس  مسكون 
حتكمها حسابات غامضة، أما جماعتنا 
من عواجيز السياسة، ومتقاعدوها من 
الواتس أب فهم هم أنفسهم  فرسان 
على  وتتقلص  القواعد  تتمدد  الذين 
خارج  أو  داخل  ملوقعهم  وفقا  أيديهم 

صنع القرار!
وتثرثر،  تتكلم،  الناس  دعوا  وباجلملة، 
وتتوتسب، فقد ضاقت احلياة حتى باتت 
التنفس”  “جهاز  التنفيس،  أو  الثرثرة 
الصناعي الذي يبعد شبح االختناق عن 
املريض، ولو حلني، فهو مختنق على كل 
يثرثرن على  لم تكن عجائزنا  ولو  حال، 
عتبات البيوت، لطققن قهرا، وتفششن 
من  أو  وأزواجهن  وكناينهن  بأحفادهن 

بقي منهم على قيد احلياة!…

ثرثرات الواتس اب!ثرثرات الواتس اب!

--2
كل  يعرف  “السيستم”  سيرة  وعلى 
من اقترب من دائرة صنع القرار، في بالد 
احلركة فيه  أن مساحة  العرب عموما، 
أحيانا،  تنعدم  تكاد  درجة  إلى  محدودة 
من  جزءا  يكون  بحيث  مسستم  فهو 
دوائر أكبر، ال تدري أين تبدأ وأين تنتهي، 
جزءا  نفسه  السيستم  يكون  رمبا  بل 
استطرد  ان  أريد  وال  أكبر،  سسامت  من 
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الصني وبالده، في تخليق فايروس ال يصيب 
نعلم  وكلنا  لألميركيني!  الوراثية  اجلينات 
للمقام  االحترام  مع   – مزاعمه  ذهبت  أين 
الديني واملكانة السياسية له وألي شخص 

ميثل شعبا على وجه هذه املعمورة. 

أسابيع  بضعة  إلى  هي  ما  حال،  أي  على 
نحن  ما  خطورة  كله  العالم  أدرك  حتى 
فيه كبشر. صحيح أن هستيريا كوفيد١٩ 
العاملي  إلى هذا االنتشار  ما كانت لتصل 
ينكر عاقل مدى  أنه ال  إال  الصحافة،  لوال 
واجلديد  التقليدي  بشقيه  اإلعالم  قدرة 
)االلكتروني( على تشكيل الوعي والتحكم 
فيه. يتساوى الناس في ذلك مهما تقدمت 
إمكانات الدول واجملتمعات واألفراد إال “من 
“الزومبي”  كما  الناس  يصبح  ربي”.  رحم 
سائرين على غير هدى يحسبون أنفسهم 

أحرارا. 
سقوط  وبعد  قادر،  بقدرة  هكذا 
ضحية سقط قبلها اآلالف في أميركا 
السوشال  تسّيد  منذ  كله  والعالم 
كان  الذي  العرق  حتّول  املوقف،  ميديا 
مادة ملرددي نظرية املؤامرة فيما يخص 
حتول  الصيني،  ووهان  فايروس  تخليق 
ذاته،  واملوت  والعنف  اخلوف  إلى مصدر 
بدال من كوفيد التاسع عشر. غاب ذلك 
العنوان  بالعنصرية،  واستبدل  االسم 
األبرز في جرمية قتل جورج فلويد بركبة 
سجال  يحمل  الذي  شوفني،  ديريك 
تضمن  الشرطة  في  مخزيا  وظيفيا 
منها  بحقه  شكوى  عشرة  ثماني 
شواهد على تطرفه العنصري وإفراطه 

في استخدام القوة املفرطة أيضا. 
فعل عنيف صادم تتلقفه وسائل إعالم 

بشار جرار
إعالمي أردني

عشر  التاسع  كوفيد  طل  منذ 
إن  سجال  في  والعالم  برأسه، 
طبيعيا  وهما؟  أم  حقيقة  كان 
السجال  هذا  لبث  ما  مخٌلقا؟  أم 
طبية  مماحكات  إلى  حتول  أن 
القطيع،  مناعة  حول  وسياسية 
مناسبة  هي  وهل  فعاليتها  مدى 
إلى  بلد  من  تختلف  أم  للجميع 
آخر. البعض لم يتحرج من القول 
بعينه  لعرق  الوراثية  اجلينات  إن 
املناعة  اكتساب  في  دورا  تلعب 
هذا إن كانت أصال عرضة لإلصابة 
يغب  لم  الذي  املستجد  بكورونا 
العظمى”  اهلل  آية  اهلل  “روح  عن 
علي   - إيران  في  يسمى  كما   -
خامنئي، أن أميركا تآمرت على دول 
مستهدفة على وجه خاص ومنها 

من واشنطنمن واشنطن

ثقافة القطيع ومناعته!ثقافة القطيع ومناعته!

اإلخبارية،  كورونا  قصة  من  منهكة 
محبطة  اجتماعيا  محشورة  وشعوب 
لكسر  مبرر  إلى  متلهفة  اقتصاديا 
كورونا  من  وضجرها  خوفها  حاجز 
لإلغالق  الناظمة  احلكومة  وإجراءات 
استبدال  إلى  بالناس  دفعت  والتباعد، 
الشحن  ومع  بكورونا.  وديريك  جورج 
ما  اآلخر،  ضد  كل  وحتشيد  اإلعالمي 
غّير الناس طباعهم بعد اجلائحة، فكل 
نفس  في  غاية  ولكل  لياله  على  يغني 
يعقوب. لم تغير كورونا شيئا من عاملنا 
على  بشرا  مازلنا  داخلنا،  في  الصغير 
اختالف أعراقنا وأدياننا وأحوالنا، ما زلنا 
بشرا هداه اهلل “النجدين”.. اخلير والشر 

باملعنى القرآني الكرمي. 
خرج الناس باآلالف، بعضهم بحزن ووقار 
تسبب  ما  لكل  رفضهم  عن  فعبروا 
اآلخر  وبعضهم  مينابولس،  بكارثة 
أو صوتها أعلى،  ولألسف بنسبة أكبر 
قامت باستغالل الضحية وحتويل جورج 
إلى عثمان تاجروا بقميصه. وشتان بني 

الرجلني واحلالني. 

رافقت  التي  الضجة  كل  أن  العبرة 
صخب  أمام  واختفت  خفت  كورونا 
جرمية مينابولس وما تبعها من جرائم 
نحسب  فهل  والنهب.  السلب  أقلها 
أحسنا  كما  القطيع  لثقافة  حسابنا 
صنعا في التعامل مع مناعة القطيع؟ 
من  العالم  أخبار  كل  أبينا،  أم  شئنا 
املعركة  محلية..  أخبارا  باتت  حولنا 
إعالم  معركة  األول  املقام  في  أحبة  يا 
فاسخوا في االستثمار فيه .. هو خط 

املنعة األول.. 
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مادبا ...مادبا ...
وحّنا زاده!وحّنا زاده!

 و عرفه املادبّيون منذ خمسينيات القرن 
الفارط و حتى أواخر القرن ذاته . 

في األغلب األعم ، كانت ترافقه في احملّل 
زوجته الطيبة ، و تظل معه إلى أن يغلقا 
الصغيرة  دارهما  إلى  ًويروحان  معا  احملّل 
هو  واستخدم  بشياالت  بنطاله  كان   .
نظارات  األخيرة  سنواتهما  في  زوجته 

طبية . 
إلى  للوصول  درجتني  الصعود  يلزم  كان 

باب الدكان. 

رفقة  طعامه  يتناول  كان   ، األغلب  في 
زوجته ، في املكان ذاته ، ولم يكن عندهما 

ماجد شاهني 
كاتب أردني 

األشياء كّلها كانت عند   •
“ حنا زاده “ : بزر محمص و بوابير 

كاز و رائحة القهوة ! 

في   ، مشغله  أو  متجره  كان 
إحدى بنايات عائالت الكرادشة 
في   ، التاريخية  مادبا  بوسط 

شارع امللك طالل
 . 

ِ ، متني  كان حنطّي لوِن الوجه 
ً .. عرفناه منذ  َ اجلسد ِ، قصيراً 
يعمل   ، دكانته   في  طفولتنا 
بأعمال  ويقوم  وإتقان   ٍ بعزم 

تبدو متنافرة .

على الرصيفعلى الرصيف
تصليح  من  يفرع  وحني   ، دكانته  و 
بابور كاز ، يتجه إلى املاء والصابون و 
يغسل يديه  ليتفّرغ لتحميص البزر 
لزبون  القهوة  من  كمّية  جتهيز  أو 

ينتظر .

لدكاكني  مجاورة  دكانته  كانت 
الراحلني من أعمامنا  تعود لعدد من 
الشوابكة و الفّراج  والكرادشة  وكان 
يجاور منجرة الكرادشة و الصيدلية 
املركزّية و يقابلهم   صالون  احلالقة 
محل  و   “ إفتيم   “ الراحل  لصاحبة 
الفرهود و البياري و العّم محمود حّماد 
) أبو نافز ( و مكتبة الكرامة  و كذلك 
سمعان  مكوى  محل  هناك  كان 
.. و  الدكاكني  السرياني  وغيرها من 
ساكنيه  وأسماء  للشارع  وّثقنا  كّنا 

في غير موقع و كتابات .

و كانت املسافة بني دكانة العم حنا 
نحو  املباشرة  الروم  وكنيسة  زادة 
بني  املسافة  فيما   ،  ً مترا  خمسني 
دكانته ومسجد السوق القدمي  نحو  

مائتي متر .
لكن   ، املدينة  في  أقارب  له  يكن  لم 
عائلته  شكلت  و  حتّبه  كانت  مادبا 

العريضة .
و ال أتذّكر أننا في يومٍ  من األّيام  بحثنا 
في أصله وفصله ومنبته و طائفته .

هكذا كنا في املدينة  .
رحمهما اهلل ، هو و زوجته الطيبة .

أوالد أو بنات .

حتميص   “ امتهن  من  أول  كان  أظنه 
امتلك  و   ، مطحونا  بيعه  و   “ النب 
ماكينة خاصة بذلك . و كان أّول من 
أتقن “ حتميص البزر “ برائحة و نكهة 
تلذّ  للمتذوقني . و األمر األشّد إدهاشاً 
بوابير  أشهر من يصلح  أنه كان من 
تلك  كان ميارسها  املهن  . كّل  الكاز 

في وقت واحد وفي احملل ذاته . 

إنه العم الطيب البارع “  حّنا زاده “ !

كان يعتني بشكل كبير بنظافة يديه 
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علي سعادة

كاتب أردني

الكالم عن امللوك له فنونه وله آدابه، وله ديباجة خاصة يعرفها 
الضالعون بالعلم .

زر  تغلق  أن  وبعد  اللون،  غامقة  بدلة  ترتدي  نفسك  تتخيل 
متليه  ما  لتكتب  كمبيوترك  أمام  فتجلس  كـ”جنتلمان”  سترتك 

عليك حضرة املكان.
الكتابة عن امللك، تشبه السباحة في بحر رائق في يوم عاصف، 
أو كأنها السير في حقل من األلغام املنزوعة، أو السير على حبل 
مشدود آمن وأمني، فتحتاج إلى الفراسة واللباقة واخملزون اللغوي 
اخلصب الذي ال ينضب، ألّن املرء منسوب إلى فعله ومأخوذ بعمله 

وبكالمه ومبا يكتب.
وامللك في الدستور األردني هو رأس الدولة، ورأس كل شيء، وهو 
مصون من كل تبعية ومسؤولية، فهو يصادق على القوانني ويأمر 

بوضع األنظمة الالزمة لتنفيذها.
احلرب  يعلن  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  هو  وامللك 

بورتريهبورتريه

أنأن
تكتب تكتب 

عنعن
امللكامللك
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ويبرم  السالم  ومعاهدات  الصلح  ويعقد 

املعاهدات واالتفاقات. 
ويدعو  االنتخابات  بإجراء  األوامر  يصدر 
ويفتتحه  االجتماع،  إلى  األمة  مجلس 
رئيس  ويعني  ويحله.  ويفّضه  ويؤّجله، 
ويعني  استقالته،  ويقبل  ويقيله  الوزراء 
استقالتهم.  ويقبل  ويقيلهم  الوزراء 
وينطبق األمر نفسه على مجلس األعيان.

ويسترد  ومينح  ينشئ  فامللك  وأيضا، 
واألوسمة  والعسكرية  املدنية  الرتب 
العملة.  تُضرب  وبإسمه  الشرف،  وألقاب 
ويعني قائد اجليش ومدير اخملابرات ويقيلهما 

ويقبل استقالتهما.
الصالحيات  هذه  كل  تكون  وحني 
الدستورية بيد امللك، فإن األمر يستدعي 
أن تكتب مبا يعني امللك على حمل األمانة 
إليها،  يسعى  أن  دون  إليه  جاءت  التي 
صاحلة  بطانة  إلى  بحاجة  وسيكون 
ومستشارين هّمهم إيصال املعلومة على 
طبق من ذهب لصاحب األمر، دون تزويق أو 
جتميل، ودون تهويل وتبهير، ودون سجع أو 

جناس أو طباق.
الدولة:  القوية في  األجهزة  بأمره  تأمتر 
هنا  والترتيب  واخملابرات،  واجليش  احلكومة 
وإمنا  ذاك،  أو  اجلهاز  بقوة هذا  له  ال عالقة 

جاء ضمن السياق والعفوية.
“إبن  احلسني  بن  الثاني  عبداهلل  امللك 
محمد  العربي  الشاعر  قال  كما  امللوك” 
مهدي اجلواهري عن آل البيت، ينتسب إلى 
تقبل  ال  عائلة  شجرة  ضمن  هاشم  بني 
الشك، تسلم سلطاته الدستورية، ملكا 
 ،1999 عام  الهاشمية  األردنية  للمملكة 
عقب وفاة والده املغفور له بإذن اهلل امللك 
احلسني بن طالل، وقبل ذلك تسلم والية 

العهد على فترتني: األولى منذ يوم والدته 
 .1965 العام  إلى   1962 عام  العام  في 

والثانية في العام 1999 .
من  بدأت  التعليمية،  امللك  رحلة 
عمان  في  اإلسالمية  العلمية  الكلية 
“أكادميية  في  دراسته  وأكمل   ،1966 عام 
األميركية،  املتحدة  الواليات  في  ديرفيلد” 
العاصمة  في  تاون”  جورج  “جامعة  وفي 

األميركية واشنطن.
كانت  األكادميية،  الدراسة  إلى  إضافة 
ثمة خبرات عسكرية متنوعة في الواليات 
املتحدة وبريطانيا وأملانيا، تدّرج بعدها في 
اجليش  في  بدأ  حيث  العسكرية،  احلياة 
العربي قائدا لسرية في “كتيبة الدبابات 
يترقى في  وبقي   ،1989 “ عام   17 امللكية 
قائداً  عميد  برتبة  أصبح  حتى  اجليش 

لـ”القوات اخلاصة امللكية” عام 1994. وفي 
العام 1996 أعاد تنظيم “القوات اخلاصة” 
لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة 
العمليات اخلاصة، فيما سيرقي إلى رتبة  

لواء عام 1998.
أسبوعني  نحو  العهد  والية  تسلم 
امللك  رؤية  وكانت  إستثنائية،  ظروف  في 
األجدر  هو  اهلل  عبد  األمير  أن  احلسني 
احلفاظ  على  قدرة  واألكثر  العهد  بوالية 
على مستقبل البالد والعباد، وعندما عاد 
امللك احلسني من رحلة عالجه األخيرة بعد 
أن أيقن األطباء أن ال أمل في شفائه، كان 
اجلديد  امللك  اسم  االستعداد إلعالن  يُتم 
لألمير  احلسني  نور  امللكة  وقالت  املقبل، 
عبد هلل وقتها، بعد إنتقال امللك احلسني 
العبارة  بلحظات،  األعلى  الرفيق  إلى 

التقليدية: “مات امللك..عاش امللك”.
وإلى  الشعب،  إلى  رسالة  امللك  ووجه 
األمة نعى فيها امللك احلسني، ومنذ ذاك 
اخلطاب القصير اخملتزل، وخطابات ورسائل 
امللك لم تنقطع، وكانت تدور حول محاور 

رئيسة وأولويات حددها امللك.
إفتتاح  في  األول،  العرش  خطاب  ففي 
على  امللك  أكد   1999 عام  األمة  مجلس 
القانون  الناس، وسيادة  العدل بني  حتقيق 
القانون  أمام  فاألردنيون  اجلميع،  على 
سواء، والعدل أساس احلكم وهو الضمانة 
والترابط  التسامح  قيم  على  للحفاظ 
والتكامل والوحدة الوطنية. مؤكداً: “أننا 
جميع  في  أفرادها  يتساوى  واحدة  أسرة 
احلقوق والواجبات بغض النظر عن األصول 
الصادق  احلقيقي  االنتماء  وأن  واملنابت، 

لألردن هو مقياس املواطنة الصاحلة”.
وحني نعيد قراءة خطابات امللك جندها 
االقتصادية  التنمية  موضوع  على  تركز 
الوطني،  االقتصاد  هيكلة  وإعادة 
املناخ  وإيجاد  اخلاص،  القطاع  دور  وتفعيل 
االستثماري اجلاذب، وتوفير البني التحتية، 

ومعاجلة موضوع املديونية.
املظاهر  تتحدث بصراحة حول  وجندها 
املعروفة  األردنية  اإلدارة  في  السلبية 
السنوات  في  بدأت  والتي  بكفاءتها، 
األخيرة تعاني الترهل والتسيب والشللية، 
وسنجد امللك يتحدث دون كلل أو ملل أو 
وحتديثها  اإلدارة  هيكلة  إعادة  حول  تعب 
وحتديث  البيروقراطية،  على  والقضاء 
بأسلوب  والعمل  وتبسيطها،  اإلجراءات 
الواحد،  الفريق  روح  تسوده  مؤسسي، 
والقيادات  الكفاءات،  أمام  اجملال  وفتح 
اإلبداع  على  القادرة  املنتمية،  اإلدارية 
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والعطاء املتميز. 

املسيرة  عن  امللك  يتحدث  وحني   
فهو  أمامها،  اآلفاق  وفتح  الدميقراطية 
الناس،  بني  الوعي  تعميق  على  يؤكد 
وإرساء قواعد احلوار بني مؤسسات اجملتمع 
املدني، واحترام الرأي اآلخر، وصون احلريات 
إطار  في  السياسية،  والتعددية  العامة، 
واحترام  الدستور،  بروح  االلتزام  من 

القوانني.
وعلى ذلك، كما قال امللك في خطابه 
فليس  التشريعية،”  السلطة  أمام  األول 
تّدعي  أن  كانت،  أياً  أو جهة  أحد  من حق 
على  احلرص  احتكار  أو  احلقيقة،  احتكار 
استغالل  أو  العليا،  الوطنية  املصلحة 
والتسامح،  والدميقراطية  احلرية  مناخ 
للتطاول على قوانني البلد وأعرافه وقيمه 
وعلى رموزه ومؤسساته، أو اإلنتقاص من 

تضحياته وإجنازاته.”
األساسية  اخلطوات  امللك  وسيطلق 
أساس  على  البرملانية  احلكومات  نحو 
التعددية  ضمن  النيابية،  املشاورات 
بني  التوازن  وحماية  والدميقراطية، 

السلطات والدفاع عن األمن الوطني.
ما  في  مرٍض  غير  تقدماً  نلمس  لكننا 
يتعلق بأداء اجلهاز احلكومي، الذي يحتاج 
إلى تطوير، واستكمال هيكلة مؤسسات 
العام، وشبكة خدمات احلكومة  القطاع 
اخلدمات  بنوعية  واالرتقاء  اإللكترونية، 
والصحة  كالتعليم  األساسية،  العامة 
نتائج  املواطن  يلمس  العام، حتى  والنقل 
امللك إلطالقها  التي وجه  البيضاء  الثورة 
للنهوض بالقطاع العام واجلهاز احلكومي.

مفصل  كل  في  يؤكد  امللك  وجند 
وسيادة  والنزاهة  العدالة  على  وطني 
الدولة  مكونات  جميع  وعلى  القانون، 

تهاون  دون  القانون  بإنفاذ  الكامل  االلتزام 
تورطه  يثبت  من  كل  و”جلب  محاباة.  وال 

بالفساد”.
حماية  إلى  الدعوة  يواصل  امللك 
ومنع  املنافسة  وتشجيع  املستهلك 
الدعم  توجيه  إلى  باإلضافة  االحتكار، 
اإلنتاجية  املشاريع  ودعم  ملستحقيه، 
الصغيرة  واملؤسسات  والريادية 
بدون  سياسياً  إصالح  ال  إذ  واملتوسطة، 

إصالح اقتصادي.
امللك يركز على ترتيب األولويات و إلى 
اتخاذ القرارات بعيداً عن الشعبية الزائفة 

أو السعي لتحقيق مكاسب شخصية.
معلناً، دون كلل أو ملل إن األردن “صامد 
على  وسيبقى  مخططات  أي  وجه  في 

موقفه، ولن يتخلى عن القدس”.
“هناك  أن  يذكرنا  أن  امللك  ينسى  وال 
يوجد  املقابل  في  وأيضاً  إسالمياً  تطرفاً 
كل  أرادت  ما  إذا  وأنه  صهيوني،  تطرف 
هذا  محاربة  والدولية  اإلقليمية  األطراف 
األمر، فال ميكن القول إن هناك فقط تطرفاً 
إسالمياً، بل يجب اإلعتراف بوجود تطرف 

في جميع اجلهات”.
ويبدو وكأن اجلميع يقفون في املنطقة 
وهو  والتطرف،  االعتدال  بني  الرمادية 

موقف ميقته امللك وال يريده. 
كما يرفض احلركات االستعراضية التي 
سياسة  إلى  توجيهاته  حتويل  عن  تعجز 

سلوك واقعي حقيق يومي.
وكان  النقاشية،  امللك  أوراق  ففي 
جدال  تثير  أن  كتابتها  وراء  من  الهدف 
واقعية  حلول  إليجاد  عميقة  ونقاشات 
لكل ما ورد فيها، لكن البعض حولها إلى 

وثيقة جامدة بال روح. 
لقد احتاج امللك إلى التخّفي عشرات 

املرات من أجل أن يتحّسس هموم شعبه 
التي  اخلدمات  واقع  ويتلّمس  قرب،  عن 
واحتاج  للمواطن،  الدولة  أجهزة  تقدمها 
من  أكثر  وتوجيهات  مقوالت  تكرار  إلى 

مرة.
إلى  حاكم  كل  شأن  امللك  تعرض   
والقصص  واألقاويل  اإلشاعات  من  سيل 
واضح  بشكل  بعضها  على  رّد  والروايات، 
ألن  تصريح،  دون  أخرى  وترك  وصريح، 
وراء  الركض  حتتمل  ال  امللك  مسؤولية 
يقوله  ما  أو  الهواء،  ألسنة  تقوله  ما 
واملزايا  باملناصب  والطامحون  الطامعون 

والعطايا.
ثورته  في  وحيداً  امللك  يقف  هل 
ومأسسة  للتغيير  ومشروعه  البيضاء، 

باملشروع  املؤمنون  يجد  الدميقراطية، هل 
يدهم  وضع  على  القدرة  األردني  الوطني 
مستقبل  نحو  باألردن  للولوج  امللك  بيد 
من  والتخلص  واستقرارا،  أمنا  أكثر 

“أحصنة طروادة” واخملتبئني داخلها!
نظن أن امللك يتسامح مع أولئك الذين 
قد يسيئون إلى مقامه، ولكنه ال يتسامح 
العصي  يضعون  الذين  أولئك  مع  أبدا 
أمام عجلة التقدم إلى األمام، ويخوضون 
معركة  حساب  على  اجلانبية  معاركهم 

الوطن األساسية.
يأوي  أرضه  في  اهلل  ظل  فالسلطان 
فوق  وليس  عباده،  من  مظلوم  كل  إليه 
السلطان العادل منزلة إال نبي مرسل أو 

ملك مقرب.
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احلفلة  وكانت  هناك  ثانية  التقينا   ، احلضور 
وطاب  لذ  وما  ورقص  موسيقى  من  صاخبة 
من الطعام ، وِفي وقت ما نظرت حولي البادله 
احلديث لم أجده ،فإذا به يراقص صديقة لي كنت 
اعتبرها كأخت لي ، كاد الضجيج يصيبني في 
أحشاء فرحتي ، فما نطقت حرًفا وكأن الفرح 
وخطواتي  خيبتي  أذيال  أجر  وغادرت   ، يغادرني 
رقيق  فقلبي مرهف   ، األحداق  دامعة  متثاقلة 
، وعندما وصلت مخدعي  املشاعر لم يحتمل 
أشعلت شموعي لفرح بعيد قادم ، وِفي نعاس 
أحالمي  أرسم  وأنا  غفوت  داهمني  متأخر 
التالي أسرعت  اليوم  وِفي صحوتي في   ، معه 
ركوتي  في  دمعتني  ،ذرفت  قهوتي  حتضير  في 
قبل  فنجاني  بها  ألغسل  بالبقية  واحتفظت 
مترددة  كفي  بني  وجوالي   ، قهوتي  أرتشف  أن 
باالتصال به ولم افعل انتظرت يوم اثنان عشرة 
لتقول  تهاتفني  بصديقتي  فإذا   ، يتصل  ولَم 
بداية  في   ، على صديقي  ان خطبتها متت  لي 

جهاد قراعني
أديبة أردنية

مع طلوع شمس يوم ما ، وزقزقة 
 ، قلبي  دقات  تداعب  العصافير 
في  نلتقي  ان  وتواعدنا  هاتفته 
قهوة تقبع في سفح اجلبل قبالتي 
، ارتديت مالبسي الرياضية وعقدت 
اليه سيرًا  ان اسلك طريقي  العزم 
على االقدام اللتقيه هناك ، كاملعتاد 
وبدأت   ، اعتدنا  التي  قهوتنا  طلبنا 
أرتشفها مع حديثه املعسول وهو 
ويسيل   ، صدره  الى  ذراعيه  يضم 
ولكنني   ، حديثه  عذب  من  لعابي 
على  متغلبة  اجلأش  رابطة  كنت 
التي لم تظهر مكنونات  عواطفي 
 ، أحببته  انني  أشعرته  فال   ، مابي 
نغادر  أن  وقبل  احلديث  نهاية  وِفي 
حفلة  في  نلتقي  ان  علي  عرض 
، حركت عيناي  احد أصدقائه  عند 
باستغراب ولكنني لم أعترض على 

فكرةفكرة

سأراقصه دون آثار خدوش كإناء البلور أنا 
مامررت  قسوة  لكن   ، اخلدوش  أحتمل  ال 
به جعلتني متأنيه بعد قتل أحالمي ، اما 
بداية ربيع أوراق وردي اجلوري وسأجد براعم 
وتهدينا حًبا  ورداتها  وتتفتح  تنمو  أزرارها 
وقطرات مشاعر لندفن آهات حزن مضى 
السطور  نهايات  وأغلق   ، اآلالم  ومتتص 
أن  أريد  فال   ، رواياتي  أبجديات  ولتصمت 
سأحمل  هذه،  روايتي  نهاية  الى  أصل 
األهازيج  بأجمل  ألوشوشه  قريبا  أوتاري 
الهوى  متائم  وأبيع  الشوارع  وسألف   ،
وأعود  املسابح  خرزات  وأحمل  والعشق، 
طفلة غجرية نقية القلب جتوب املقاهي ، 
فال ازيدني وجعا، وليصدح تفاؤلي ألكتبه 
سأسير   ، قادم  ربيع  براعم  على  شعرًا 
ِمن  موجة  وأكون  احلياة  بحر  حواف  على 
موجاتها ، وِفي تنوري سأخبر سنابل قمح 
، فيا  طحنته وعجنته من طعنة أحبابي 
من  متزقت  جيوبا  معك  سأرتق  حبيبي 
نداه،  وتناهيد  فجرا  مًعا  وسنضم   ، فراق 
بتراتيلها  الدروب  ستشق  شمسنا  أما 
السماوية، وستزين عناقيد زهر الياسمني 
 ، عطر  بزخة  ارشقني   ، العذراوات  جيد 
 ، العينني  بريق  لنقطف  نرجس،   بشمة 
وعلى كفي سأرسم احلناء ، سأدق طبول 
الغازية فهي ليست كأية طبول ،  سأحمل 
ربابتي بوتر واحد لينام العشاق على أنغام 
من  سأراقب  زنده  وعلى   ، انتظرني  حب 
وأنني   ، خداعي  ويحاول   ، بأزهاري  يتحرش 
النتفض   ، فراغي  تزيد  لن  مزمجرا  ريح 
بني  بعثرني  حلبيبي  وأقول  جوارحي  بكل 
يديك ، فأنوثتي الطازجة تكفي كل نساء 
يسكنون  سيبقون  احبابي  لذا   . االرض 
الروح والقلب بينما من احببت  ورحلوا لن 

ابكيهم يوما .

واندهشت ولكنني كتمت  االمر صعقت 
أحزاني ، فقلبي رهيف جبان ال يقوى على 
شهيق أنني ميزقني من الداخل ، يا لطعنة 
خنجرحهم في الظهر كم آملتني ، كتمت 
متعة  مني  يأخذ  جرحي  وندب  غيظي 

احلياة .
قلت:-  داخلي  في  فجور  حلظة  في 
وستكون  أحببت  من  كل  سادفن 
ودون  ضريح  دون  أسماء  دون  نعوشهم 
شاهد ، واتخذت قراري ان ال أثق عمن ميرون 
ففي   ، ألوان  بال  طيف  كمرور  حياتي  في 
أن نقابل الطيب واخلبيث  بحر احلياه البد 
وال  يؤذي  كالوباء  منهم  فالكثير  واملتلون 
اللون  يكسوه  مازال  فرصيفي  يكترث، 
أن  أريد  كنت  بنفسي  فقلت   ، الرمادي 
يكون أول من أضمه ، وأبكي ساعة حزني 
وفرحي على كتفه ، ومرت االيام فالتقيت 
ومن   ، النائمة  براكيني  يشعل  من 

ال تبِك أمام َمن أحببتال تبِك أمام َمن أحببت
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واحلزن واألمل ...!! 
مشاعر  عن  يعبر  بغناء  تنطلق  فاحلناجر 
صافية صفاء الليل في سماء قريتنا حيث 
القمر يتربع على عرشه والنجوم حوله...!! 
 , متاماً  يجري  ما  اليفهمون  قد  الصغار 
لكنهم , بعد حني يفهمون ولهم مشاعر 
موسيقى  يبث  مذياع  ثمة   , وأحاسيس 
مجموعات  من  الكثير  مع   , وطنية  وأغان 
أجل  من  ليس   , به  جاؤوا  وقد  احلصادين 
شهيرة  كانت  التي  توفيق  سميرة  أغاني 
ولكن   .. صباح  أجل  من  وليس  األيام  تلك 
من أجل متابعة وقائع العدوان – احلرب على 
فلسطني .. التي انتهت بنكسة حزيران ..!! 
ينطلق صوت املذيع “ صرح ناطق عسكري 

مبايلي ...” 
ينتهي   .. العمل  عن  احلصادون  يتوقف 

الناطق من بيانه تنطلق احلناجر بالدعاء 
لألردن وجيشها .. 

الفصول  بني   , اخلاص  للصيف حضوره 
املدرسية  العطلة  فصل  أوالً  فهو   ,
ذكريات  في  حضوره  له  والصيف   ..
 .. املقمرة  الصيف  ليالي   , الطفولة 
السهرة على سطح املنزل والنوم على 
النجوم  عد  من  والبد   .. السطح  هذا 
وصلت  أنا   !!.. أكثر  يعد  من  نتبارى   ..
سبعني .. أنا وصلت اخلمسني .. وينطلق 
ال  كي   .. النجوم  التعد   “  : األم  صوت 

تظهر الثآليل في أيديكم ..!!” 
والصيف يعني وال يزال , مواسم العنب 
تضيق  التي  اخلير  بيادر  ويعني   .. والتني 
 !!.. والعدس  والشعير  القمح  بأكوام 

ويعني 

حكايات حكايات 
اندثرتاندثرت

وصارت وصارت 
ذكريات !ذكريات ! د. معني املراشدة

إعالمي أردني

إلى  ودية  زيارة  في  كنت  أيام  قبل 
يقطن  مازال  الذي  األصغر  عمي 
الوحيد  وهو  اجلميلة  قريتنا  في 
من عمومتي الذي لم يغادرها إلى 
باحة  في  كانت  اجللسة  املدينة.. 
الصيف  منزله... حديثنا كان عن  
الذكريات  بعض  وعن  زمان  ايام 
االيام  حرب  حزيران...  حرب  ومنها 
حديثه  العم  بدأ  حيث  السته 
متذكرا تلك األيام قائالً , كنا صغاراً 
 , مشهوداً  الصيف  ذلك  وكان   ..
ال  صفحة  ذاكرتنا  في  ترك  فقد 
ينهالون  احلصادون  كان  تنسى 
على سنابل القمح حصاداً , وثمة 
أغان شجية , تأتي من هنا وهناك 
والشوق  الفرح  مشاعر  حتمل   ,

, أو  , احلذر من أفعى هنا تظهر  , أيضاً 
ثعبان هناك .. وال يزال “ أحمد “ الطفل 
احلديث  ومازال   - الذاكرة..  في  اجلميل 
 .. سامة  أفعى  لسعته  فقد  لعمي- 
فقضت عليه .. ال نزال نتذكر بكاء أهله 
.. وموكب جنازته .. وأن املعلم في بداية 
العام الدراسي نعاه أمام التالميذ , فقد 

كان تلميذا مجتهدا. 
بجوالت  ذاكرتنا  في  يرتبط   , والصيف 
النّور  , وكانوا  ينزلون على أطراف قريتنا... 
وقد متتد إقامتهم  اسبوعاً أو أكثر في 
القرية قبل أن يرحلوا الى قرية أخرى .. 
وهكذا , وهؤالء ميدون القرية بالغرابيل 
يقوم  كان  وبعضهم  بدقة  املشغولة 
ويلبسون   .. األسنان  طبيب  مقام 
يعمل  وبعضهم   !!.. بالذهب  األسنان 
في تبيض األواني املنزلية النحاسية ..!! 
األعراس  مواسم  تكون  الصيف  وفي 
ال  لكنها  فالنة  يريد  فالن   , واحلكايات 
رفضوا  أهلها  وفالنة   .. احلب  تبادله 
وما  املهر  على  خلالف  لفالن  تزويجها 
راغب  جاءها خاطب  وفالنة  ذلك  شابه 
رفضوه  أهلها  لكن   .. بعيدة  قرية  من 
 “ تصير  أن  البنتهم  يريدون  ال  ألنهم 

غريبة” في قرية أخرى ..!! 
يوم  ذات  عائلتنا  شباب  اجتمع  وقد 
واحداً  اختاري   “ قريباتنا  إلحدى  وقالوا 
منا .. نحن أولى بك من هذا الغريب ..” 

حكايات اندثرت وصارت ذكريات . 
اخلاصة  بصمته  له  الصيف  هذا  لكن 

مع كورونا..

وللحديث بقية.

نبش الذاكرةنبش الذاكرة
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“هنا الوطن.. هذا أبي ““هنا الوطن.. هذا أبي “
)لكّل اآلباء في عيدهم ()لكّل اآلباء في عيدهم ( آنو السرحان

 شاعرة  أردنية

اخلع نعليك،،
ال أوطان في كوكبنا على وقِع 

قصائدها،
نعاتب بعضنا،

ونرسم للصواب ظال وحنجرة..

قضينا العمر نطارد السراب،
و “خيط الدخان”،

أضعنا االجتاه،
عندما فقدنا احلدس،

فانكسر داخلنا اليقني..
حملت العبء ،

قصيدةقصيدة

منذ اختار لي أبي اسم إله،
فصرت أفرح باملاجنا،

وذكريات سائق باص املدرسة اليمني،
وأحزن كثيرا كثيرا،،

متشط  كانت  خادمة  فارقتني  كلما 
شعري..

عصير القصب في القاهرة،
عّمتي غير الشقيقة،

بوظة بكداش،
الفول والتميز في جدة القدمية،
سندويشة الكنافة في بيروت،

اعترافات ليلية وبثينة كامل،
هنا الوطن،،

هذا أبي..

 أراقبه يحلق ذقنه كل مرة كعاشق 
متيم بالوعد،،

“اللعبة مابتمرق عندي”، يتمتم،
وال يلدغ يوسف من أخ مرتني،

معجزة  تعد  لم  موسى  وعصا 
نتوكأ عليها،،

فللحياة مآرب أخرى..

اخليار الثالث،
قيد  على   يكون  عندما  والنصيب 

احلياة،
والشغف الذي يشبه بصمة،

ال يتكررون..

لوال تدّخل األب،
لتغّيرت األسماء،

وتعاركت القبيلة،
وحكم مخ الديك،

وصار وأد الشاعرات،،
صفعة ومقصلة..
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عبلة عبدالرحمن
كاتبة أردنية

حرقتني شكوى ذلك الشاب الذي حرقتني شكوى ذلك الشاب الذي 
يسعى  يجده،  وال  للعمل  يسعى يسعى  يجده،  وال  للعمل  يسعى 
البطالة  أن  ويعرف  العمل  البطالة لطلب  أن  ويعرف  العمل  لطلب 
يستثني  ال  الذي  الداء  يستثني اصبحت  ال  الذي  الداء  اصبحت 
هؤالء  ترى  ربه.  رحمه  من  اال  هؤالء احد  ترى  ربه.  رحمه  من  اال  احد 
جيوبهم  في  يبحثون  جيوبهم الشباب  في  يبحثون  الشباب 
الفارغة علهم يستطيعون دخول الفارغة علهم يستطيعون دخول 
العاب النت تسرية منهم للوقت، العاب النت تسرية منهم للوقت، 

فيتناوبون بني متفرج والعب. فيتناوبون بني متفرج والعب. 

يجلسون  املقاهي  اطراف  يجلسون على  املقاهي  اطراف  على 
النهم يخجلون من طلب مصروف النهم يخجلون من طلب مصروف 
كانوا  حني  يفعلوا  كانوا  كانوا كما  حني  يفعلوا  كانوا  كما 
الكرامة  بإحساس  مثقلني  الكرامة طالبا  بإحساس  مثقلني  طالبا 
يبحثون  كاجلثث  النفس.  يبحثون واحترام  كاجلثث  النفس.  واحترام 
التوظيف  طلبات  في  امل  التوظيف عن  طلبات  في  امل  عن 

حدث معناحدث معنا

االلتحاق  امتحانات  لدخول  تشترط  االلتحاق التي  امتحانات  لدخول  تشترط  التي 
ليواجهوا  توصية.  املطلوبة  ليواجهوا بالوظيفة  توصية.  املطلوبة  بالوظيفة 
يوم  نصف  الى  حتتاج  عقيمة  يوم امتحانات  نصف  الى  حتتاج  عقيمة  امتحانات 
حتتها.  طائل  ال  اسئلة  على  حتتها. لإلجابة  طائل  ال  اسئلة  على  لإلجابة 
امتحانات التقدم للوظيفة معظمها يدور امتحانات التقدم للوظيفة معظمها يدور 
علي  قتل  من  السند؟  فتح  من  فلك:  علي في  قتل  من  السند؟  فتح  من  فلك:  في 
شكوته  الشاب  ذلك  يقتطع  الكبير؟  شكوته بيك  الشاب  ذلك  يقتطع  الكبير؟  بيك 
ليرد على مكاملة من صديق مضيفا شكوى ليرد على مكاملة من صديق مضيفا شكوى 
اوشك  صديقه  ان  فيقول:  شكواه،  اوشك على  صديقه  ان  فيقول:  شكواه،  على 
طلبات  كل  الن  الشعر  منكوش  يخرج  طلبات ان  كل  الن  الشعر  منكوش  يخرج  ان 
التوظيف التي يذهب اليها يكون ردها من التوظيف التي يذهب اليها يكون ردها من 

النوع الصامت من غير اعتذار او قبول.النوع الصامت من غير اعتذار او قبول.

العاطلون عن العمل يواجهون صراع الروح العاطلون عن العمل يواجهون صراع الروح 
وليس  يذهبون؟  اين  الى  واالجتاه،  وليس والعقلية  يذهبون؟  اين  الى  واالجتاه،  والعقلية 
هناك ما ميكن ان يجعلهم يتعلقون بالدنيا هناك ما ميكن ان يجعلهم يتعلقون بالدنيا 

بطالة الشباب بطالة الشباب 
تتفاقم .....تتفاقم .....

والفرصة التي ستأتي. الى اين يذهبون؟ والفرصة التي ستأتي. الى اين يذهبون؟ 
وامللل  الهمة  هبوط  حياتهم  وامللل ولون  الهمة  هبوط  حياتهم  ولون 
والقلق وفقدان االعتزاز بالنفس واالميان والقلق وفقدان االعتزاز بالنفس واالميان 
ميلئون  وهم  يذهبون؟  اين  الى  ميلئون بها.  وهم  يذهبون؟  اين  الى  بها. 
حياتهم بأي شيء يجدونه، االصعب ان حياتهم بأي شيء يجدونه، االصعب ان 
اين  الى  الثرثرة.  هو  الشيء  هذا  اين يكون  الى  الثرثرة.  هو  الشيء  هذا  يكون 

يذهبون وابواب السفر موصده؟.يذهبون وابواب السفر موصده؟.
البنك  في  خبراء  بها  قام  دراسة  البنك تقول  في  خبراء  بها  قام  دراسة  تقول 
الدولي ان ثلث سكان اململكة معرضون الدولي ان ثلث سكان اململكة معرضون 
جائحة  ان  الفقر.  خط  حتت  يقعوا  جائحة الن  ان  الفقر.  خط  حتت  يقعوا  الن 
من  ترتبت  التي  احلظر  وقوانني  من كورونا  ترتبت  التي  احلظر  وقوانني  كورونا 
ثلث  ان  تؤكد  الوباء  هذا  انحسار  ثلث اجل  ان  تؤكد  الوباء  هذا  انحسار  اجل 
حتت  فعال  وقعوا  قد  اململكة  حتت سكان  فعال  وقعوا  قد  اململكة  سكان 
بني  التنسيق  من  وبدال  الفقر!  بني خط  التنسيق  من  وبدال  الفقر!  خط 
فرص  لتوفير  واخلاص  العام  فرص القطاعني  لتوفير  واخلاص  العام  القطاعني 
مشكلة  من  واحلد  للشباب  مشكلة عمل  من  واحلد  للشباب  عمل 

وفقدان  تسريح  هناك  كان  وفقدان البطالة  تسريح  هناك  كان  البطالة 
وظائف للعاملني في القطاع اخلاص!. وظائف للعاملني في القطاع اخلاص!. 

االستثمار  تشجيع  ان  اقول  ان  االستثمار اخشى  تشجيع  ان  اقول  ان  اخشى 
واملشاريع الصغيرة للحد من مشكلة واملشاريع الصغيرة للحد من مشكلة 
البطالة في ظل هذه الظروف املعيشية البطالة في ظل هذه الظروف املعيشية 
القائمة قد اصبح مجرد احالم في هذا القائمة قد اصبح مجرد احالم في هذا 
الفقر املدقع الذي يحتاج منا الى صبر الفقر املدقع الذي يحتاج منا الى صبر 
املالئكة للخروج من هذا املستنقع الذي املالئكة للخروج من هذا املستنقع الذي 
العطاء.  على  قادرة  فئة  اكثر  العطاء. يصيب  على  قادرة  فئة  اكثر  يصيب 
البطالة  البحث عن حلول ملشكلة  البطالة ان  البحث عن حلول ملشكلة  ان 
بعد  وجيل  يوم  عن  يوما  تتفاقم  بعد التي  وجيل  يوم  عن  يوما  تتفاقم  التي 
قشة  عن  البحث  اال  يشبه  ال  قشة جيل  عن  البحث  اال  يشبه  ال  جيل 
بكوم قش. وزفرة ذلك الشاب الذي ميثل بكوم قش. وزفرة ذلك الشاب الذي ميثل 
جيله في التعبير عن مشكلته ما هي جيله في التعبير عن مشكلته ما هي 
اال مطالبتة باحلياة الن قرار املوت قهرا اال مطالبتة باحلياة الن قرار املوت قهرا 

مازال مبكرا عليه.مازال مبكرا عليه.
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لينا سكجها
ناشطة أردنية

يتفنن الناس في طرح العقبات 
طبيعتها  الى  حياتنا  لعودة 
علينا  طال  الذي  احلجر  بعد 
ما  و  لكن  و   ، بأعمالنا  جار  و 
احلياة  عادت  و  احلظر،  فك  أن 
نعمة  أن  جند   ، لطبيعتها 
و كأن   ، علينا  النسيان عّمت 

شيًئا لم يكن !!
هذه  من  بأصعب  مررنا  لقد 
التي  الصحية  الظروف 
االقتصادية  األوضاع  طالت 
االمور  كانت  فلطاملا  معها، 
باملنطقة   احمليطة  السياسية 

من جتربتيمن جتربتي

تؤثر علينا تأثيرا مباشرًا وعلى مناعتنا 
نتحدى  زلنا  وما  وكّنا   ، النفسية 
ونسير  العقبات  ونتعدى  الصعاب، 
وحب  شغف  بكل  احلياة  رحلة  في 

واستمرارية.
واألفكار  اخلاطئة  املعتقدات  من 
السلبية التي جارت علينا أننا توقعنا 
قفزنا  و  وهمية  بأحداث  وجنمنا  االسوأ 
بصلة  بالواقع  متت  ال  استنتاجات  الى 
أن  لنعّمم  جانًبا  أحالمنا  وضعنا  ثم  
حياتنا  على  سلًبا  سيؤثر  الكورونا 
لنا  سيجلب  وأنه   ، اليومي  ونشاطنا 
نحتملها  لن  صارمة  وقوانني  قيوداً 

ولكن   ، االجتماعية  معيشتنا  في 
وأعضاء   ، العكس  أثبت  الواقع 
اجملتمع األردني عادوا الى يومياتهم 
بكل احترام للقوانني اجلديدة و بكل 
تقبل ألوضاع مختلفة و مع تأقلم 
لنّي و مرن للظروف احلالية السائدة، 
الكمامات  تستخدم  قليلة  فقلة 
القفازات  تستهجن  كثيرة  وكثرة 
ما  من  تستهزئ  عظمى  وأغلبية 

حدث !!
نتفق  أن  علينا  أردني  كمجتمع 
ضاعف   قد  االمتنان  أن  األقل  على 
العائلة  و  للوطن  االنتماء  مشاعر 

فيروس  أن  و   . الكامنة  النفس  و 
ادخال  في  ساهم  قد   19 كوفيد 
و  العمل  بيئة  مفاهيم حديثة في 
في  االبداع  ميكننا  حيث  اإلنتاجية 
عبر  ريادية   و  مهنية  فرص  خلق 
تواكب  العنكبوتية   الشبكة 
اإلحتياجات  و  احلديثة  املتطلبات 

اخلاصة جملتمعنا .

على  نواظب  أن  األيام  هذه  املهم 
التوازن بني التفاؤل والتشاؤم ، فخير 
األمور أوسطها والتشاؤل سيكون  

سيد املوقف .

عن عن 
التنجيم التنجيم 
واستباق واستباق 
األحداثاألحداث
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واخلوف من املستقبل من جهة وبسبب 
اإلكتشاف “الفجائي” لال مشتركات بني 
األزواج والتي برزت على السطح نتيجة 

الظرف الطاريء.

انتشرت  التي  النكات  من  كبير  عدد 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
فترة احلجر ركزت على اضطرار الزوجني 
أن  ومعلوم  البيت،  في  معا  ل”للحبس” 
النكات هي مؤشر وتنفيس وتعبير عن 
احلالة اجملتمعية السائدة في فترة معينة 
وللغرابة  ايجابا.  أو  سلبا  الزمن  من 
مالت  انتشرت  التي  النكات  غالبية 
الرجل  وجود  من  املرأة  امتعاض  إلظهار 
واضطهادها  الوقت  طوال  البيت  في 

الطرف  استياء  اظهرت  يعني  له، 
الضعيف من الطرف القوي على غير 

املتوقع.

لعدد  الفيسبوك  على  صديقه  أنا 
في  للنساء  العربية  الصفحات  من 
كم  انتباهي  ولفت  وكندا،  أمريكا 
الفترة  في  انتشرت  التي  املشكالت 
األخيرة داخل األسر وبني األزواج العرب 

في البلدين. 

تسأل  امرأة  الصفحات  إحدى  على 
صديقات  من  النصيحة  وتطلب 
الصفحة ماذا تفعل وأين تذهب في 
ويشتمها  يعنفها  زوجها  ألن  كندا 

د. حنان خمش
إعالمي أردني

عدا عن اإلصابة باملرض واخلسائر 
الكورونا  لفايروس  كان  باألرواح 
لم  ونفسية  اجتماعية  نتائج 
بشكل  الضوء  عليها  يسلط 
ألن  األقل.  على  اآلن  لغاية  كبير 
وتداعياته  املرض  كان  التركيز 
بشكل  العاملي  االقتصاد  على 
اخملتلفة  الدول  واقتصاديات  عام 
الفترة  هذه  خاص.  بشكل 
ظهور  الى  أدت  العصيبة 
مشكالت اجتماعية وأسرية كان 
األسرة  أفراد  بقاء  غالبا  سببها 
وما  اإلجباري  املنزلي  باحلجر  معا 
جنم عن ذلك من مشاحنات بني 
األزواج بسبب الضغط النفسي 

من كندامن كندا

احلجر املنزلي َكَشَف احلجر املنزلي َكَشَف 
حجم عنف الرجل !حجم عنف الرجل !

الصغار!  أوالدها  أمام  الوقت  طوال 
ويا  بنت.....  “يا  نوع  من  وشتائم 
بنت...... ويبصق عليها ويعنف أوالدها 
حلول  أو  ردود  أن  والغريب  ويضربهم، 
كانت  العرب  النساء  من  الغالبية 
حتملتي،  اذا  أجر  ولك  اصبري،  “عادي، 
وبالش تخربي بيتك” وكأن بيتها “مش 

خربان”

محاولة اقناع النساء على الصفجة 
والصبر  بالتحمل  املعنفة  للزوجة 
على ما يحدث لها من اذالل وتعنيف 
رغم  النساء  هؤالء  بأن  ذكرتني 
تطبق  الذي  الغرب  في  وجودهن 
على  كما  الرجال  على  قوانينه 
عملت  مجتمعات  بنات  هن  النساء 
عبر الزمن وألسباب وحجج مختلفة 
وتبعية  الرجل  سلطة  ترسيخ  على 
من  التبعية  هذه  تعنيه  وما  املرأة 
جزء  وهي  “للمحتوم”،  وتقبل  خنوع 
من منظومة احملاذير اجملتمعية ونظام 
وعادي  وعيب،  أجر،  ولك  اصبري 
أن  يبدو  والتي  األزواج،  بني  بتحصل 
أينما  تعودن عليها  العربيات  النساء 
أن  أشعر  جعلني  ما  وهذا  ذهنب، 
معاناة هؤالء النسوة هو جزء من قدر 
أينما  لهن  املرسوم  العربيات  النساء 

ذهنب…
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أكتب... أكتب...عنهن  عنهن 
“ احلّب  في  “عشوائيات   “ احلّب  في  “عشوائيات   

د، سمير محمد أيوب
كاتب  أردني

إفطار  بإعداد  نبدأ  أن  قبل 
ِة  بُحَّ على  إنتّبهُت   ، الرعيان 
ما   : بجيرٍة  تسأل  وهي  صوتِها 
أيَن ساَفرَْت  إلى   ، يا شيخي  بَِك 

روُحك ؟! 

بني  املُسَترخي  رأِسَي  رَفعُت 
راحتاَي  عانقت  بِصمٍت   ، كَفيَّ 
نَكوْشُت  وأصابعي   . وجهي 
وهي  َعْيَنيَّ  َفرَْفْكُت   . شعرَي 
ُق بقلٍق فيهما ُمكملًة : أراَك  حتدِّ
عيناك   . صامٍت  بَِحزٍَن  تفيُض 
ُمْعَتقال في  حمراوان . أمْلَُح َغْيماً 

بدون مجاملةبدون مجاملة

مآقيِهما . 

قلُت بعد تنهيدة عميقة : ما أصعب 

واقٌع   . ضاِغَطني  واقعني  في  العيش 
وثاٍن   . األِجْنَده  ُمدّجٌج مبختلِف   ، هنا 
نحو  السيطرة  خارج  ينحو   ، هناك 

األسوأ . 

قائد  باِل  يجتاحني حننٌي سرطانيٌّ 
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. لم حتجب جمالّياُت املكان هنا ، رُزََم 
هواجسي الّسوداوّية . إّنها مُتعُن في 
قضِم فرَحي ، وتعمُل حثيثاً لإلطاحة 
 ، دمِعه  ِمْن  املَُتهّيِب  وقاري  مِبُمانعِة 

ِعه .  واملُلَتزِم بالتخفيف ِمْن تَوجُّ
احمرارُ  لَيخّف   : بِخجٍل  قالت 
عينيك ، ال حُتاول ضبَط دْمَعك . ألسَت 
َمْن علََّمني ذاَت َحزٍَن ، أنَّ بعَض الّدمِع 
َصَمَتْت   ! ؟  ضرورة  وبعُضه  حاجٌة 
لِثواٍن ِخلُْتها دهرا ، قبل أْن تُتابِع قائلة 
 ، يا سيدي  أبَْتِعْد  : هل  بالٍغ  بتهذيٍب 
لتطلق سراح دمعك على سجّيِته؟!

وأنا  خَجالً  عنها  وجهَي  أَشحُت 
أقول : منُذ اّللحظِة التي استقّر بي 
وجَتّوَل  بصرَي  متّدد   ، معِك  ُهنا  املقاُم 
وادي  قرى  . في  اخلمس  االجتاهات  في 
قرى  وسهول  شيحان  وجبل  املوجب 
والقطرانه  واجملالي  واحلمايدة  العمر 
حنَي  ولكّني   ، امليت  والبحر  واالغوار 
أمعنُت الّنظرَ في جبال اخلليل أمامنا ، 
َمّدْت فلسطنُي أصابَع عَبِقها ، ومّزقِت 
 . روحي  لِسجِن  اخلارجيَة  القشرَة 
فساَفرَت غربا إلى التَّْوأِم املُعَتقِل في 
أرِضه احمُلتّلة . ولم يتبّق داخل أسماِل 
 . باحلنني  متعٌب  جسٌد  إال  الّشرنقِة 
يَُعد  لَْم   . يُعاني مْن  فوضى مشاعر 
َفرَحي في هذه اجلغرافيا املَُتماِسكِة 
حاِكماً بأْمرِه لوحده . ذّكرَني السياُق 

ُهنا ، بِسياِق الّصبا هناك . 

بنَي  ورأُسك   : ُمتعّجبًة  قالت 
تُْنِصٌت  أّنك  أحَسسُت   ، راحَتيك 
لشيء . بْل ظَنْنُتك حُتاورُه . سِمعُتك 

تَُتْمِتُم بأشياَء لْم أتَبّيَنها . 
قلُت ُمسَتسلما : نعم كنُت مُمتلِئاً 
بعيِد  من  يُهاتُِفني   ، ُمنادٍ  بِصوِت 

الّسننِي في أقصى فلسطني .
قالت ُمتلّهَفًة : وما كان يقوُل لَك؟ 
 : والفرح  األسى  من  مبزيٍج  قلُت 
 ، األبيض  وشعره  عينيه  بوميِض 
 ، العشر  وأصابعه  وشفتيه  بلسانه 
كان يُكّررُ : سمير ، لو قلُت لَك تعاَل 
أعلى  نبرتُها   ، بلهفة  قاطعتني    ...

من سابَِقِتها : ومباذا أَجبَته ؟
- لم أدَْع ُمحي الدين يُكمُل سؤالَه 
العناَن  أطلُق   : قائال  قاطعُته  بل   ،
العمرِ  خيالِء  وبِكّل  ترّددٍ.  بال  لساقيَّ 
أركُض إليك . و من كلِّ منافي األرض 
باشتهاٍء آجيؤَك . فكلُّ الذي أنتظُرُه ، 

عالمًة منَك يا شقيَق الروح .

 : ُقبالَتي  تقف  وهي  بقلٍق  سالَْت 
ولَِم كلُّ هذه الَعَجلة ؟

قلت ُمبّررا : ال لشي ، بْل لِكلِّ شيء 
. صحيٌح أّن ُجّل أهِل الّدِم لْم يَعودوا 
ْبيِة قد رحلوا بعد  هناك ، وكثيُر الصِّ
أن شابَِت الذوائُِب منهم , ولكْن ، لي 
فيها ذكرياٌت متلؤني ، وهي اآلن كثيفًة 
احلضور . تتجلى هنا ، في متاثل الصور 

والتداعيات . 
أعرفه  صوتا  سيدتي  يا  سمعُت 

منُذ بواكيرِ الّصبا ، فاحِتاً ذراعيه على 
اتساعهما ، يحاول من البعيد إغوائي 
 ، سمير  يا  شويكه  في  زرتني  إن    ،
ستجدني أّيها الشقّي ، حيث تركَتني 
آل  حاكورة  في   . عاما  سبعني  قبل 
الشيخ غامن ، على الراس غربّي البلد 
واللوز  والزيتون  التني  أشجار  بني   ،
ويسائلُني  يفَتِقُدك  الذي   ، والصبر 

عنك . 

ما   ، والّتحدي  الّشقاء  رفيَق  يا 
ليال  املطر  بني سقوط  املسافُة  زالِت 
األرض  أرحام  في  ما  أجمل  وانبعاث   ،
 ، حيفا  بني  التي  كتلك  قصيرة   ،
نايف  دار   ، شويكه  من  يقابلها  وما 
وجميزة   ، الشام  وادي  وقاع   ، الَبرهم 
أبو  ، وبيت سيدي  العبد اهلل  سعيد 
صالح وأم الشرايط ، وخلة املهادْوِه ، 
وبير املسناوي ، وبيوت آل نايفه وآل أبو 

صالح . 
 ، ُقزح  قوِس  عن  سألَتني  وإن 
يُخلُِف  ال  زال  ما  أّنه  على  أطمئُنك 
امليعاد . قبَل أْن يُطّل كلَّ صبٍح َعلينا 
، يَغَتسل بال ضجٍر مباء الليل ، وبقطرِ 
من  الطازجني  لَِيؤمَّ   ، يتوّضأ  الّندى 
الّزهر واحلّنون  تابعيه وتابعيهم ، من 
بالزعتر  ويتعطر   ، والّرجنس  والّنوار 
والشّجيرة واخلّبيزة والِعلِْتّ والّطّيون ، 
ويتزّين باخلُرفيِش والّسّنارية والقّريص 
. وحتفُّ به أسراب احلساسني والالمي 
 ، والتني  اللوز  وعصافير   ، والّركش 
واحلجل والشنار والسمان ، والهداهد 

وعروس التركمان والسنونو . 
تهّدَج صوتَي واختنقُت وأنا أقول : 
املُؤابي   ابنة كرَك مؤتة وميشع  يا  آٍه 
معانَي  فهَم  يُْتِقنوَن  مِمَّن  فأنِت   ،
 ! آن  في  ِعطٍر  قارورَتّي  في  كنى  السُّ
وكلٌّ منهما تُصغي لوجود اآلخر وإن 

َصَمْت . 
من  كوبا  لي  تقدم  وهي  قالت 
قوال  لك  أنسى  ال   : الطازج  الشاي 
يفيد ، بأّن األوطان كاحلب ، صفحاٌت 
للعقل  املادية  بالقدرة  تُفَهُم  ال 
احمُلّلق  بالقلب  بل   ، وحدها  وفذلكاته 
أجوائها  املُرَْفرِِف في  وبالفؤاد   . تُعرَف 
اخلائفة  العقول   . ُكنَهها  يَُتلّقُف   ،
وحتترف  الوقت  تشتري   ، الوحدة  من 
تبريرا   . األزمات  وتعومي  التضليل 
وأبعاَض   ، القلق  ُمساَكنَة  لقبولها 
حقوٍق غامضٍة ، وأشباَه حبٍّ مشبوه.

 
بناء  تعّلمُتم   وقد    ، شيخي  يا 
من  االقتراب  تؤّجلوا  ال   ، دُروبكم 
وبواكير  صباكم  ومن   ، طفولِتكم 
شبابكم  ، وال تُقايِضوا الّدم بالوهم ، 
وكي ال تعيشوا زيف قلوٍب ُمخَتنقٍة ، 
أعيدوا ترميم ما احتجب من مشاهد 
وبالِغوا   . أولوّياتِها   وترتيَب   ، الذاكرة 
 ، الوصول  طريق  على  الّسيرِ  في 
شويكة  في  الشمس  أشعة  فحتى 
الغِد  أرَض  أّن  تعرف   ، وكل فلسطني 

لكم ، ولن تليَق إالّ بأمثالُِكم .
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احلظر املنزلي،وحني نفدت سجائري،وظفت 
اجل  دالة،من  عليه  اعرف،ولي  من  كل 
لعلبة  اضعافا  بالسجائر،دفعت  تزويدي 
اكثر  للدفع  مستعدا  السجائر،وكنت 

فاكثر،مقابل حصولي  على سيجارة

سماوي،ال  مختلف،فاحلظر  اآلن  األمر  لكن 
حكومي

استعجاال،فانا  الوقت،وارجوه  في  احدق 
بشوق الى حبيبتي،اريد ان افطر على قبالت 
القهوة،لدينا  السيجارة،ورفيقتها  تلك 

حوار حميمي،ساعة اللقاء
سأنام قليال،القطع الوقت على امل اللقاء

اصبعي  بني  امسك  انني  احلم 
سيجارة،وهناك فنجانا من القهوة يدعوني 

للثمة،استيقظ،اسأل زوجتي:هل يجوز 
القهوة  ويحتسي  يدخن  ان  للصائم 

حلما؟
ام  ببال  صبر:اللي  بنفاذ  جتيب 

حسني،بتحلم فيه بالليل
خبزك،  هو  عيش،وهذا  اجلعان  حلم 
اليك،ال  بالنسبة  اخلبز  من  األهم  بل 
في  العمل  من  الكثير  وقتي،لدي  تضع 
اعداد  في  تساعدني  ال  ملاذا  املطبخ، 
طبق من الفتوش،لتقطع ما تبقى من 

وقت بانتظار لقاء احملبوبة؟
ايتها  انت  عملك  وقت،وما  لدي  ليس 

الزوجة املصون؟
تصنع  من  العمله،فانا  الكثير  لدي 
العصير،وتصب القطائف،وهذه وحدها 
حتتاج وقفة ،ناهيك عن اعداد الشوربات 

كورونا كورونا 
أرحم منك أرحم منك 

يا رجل!يا رجل! سناء صالح
كاتبة أردنية

سيكون هناك حظران

الشره،املدمن  الرجل  فكر  هكذا 
الشهر  هالل  هل  للتدخني،حني 

الفضيل

ال بأس من امتناع عن الطعام،فانه 
عبادة وقربى الى اهلل،ونحن بحاجة 
اذ  ارواحنا،بعد  يصفي  ما  الى 
اجتاحنا هذا الفيروس  اللعني،ان 
للنفس،وسمو  تطهير  الصوم 

بالروح،ولعل اهلل يرفع عنا
ولكن ماذا بشأن القهوة والدخان؟

رأسي،ويجلس  سيعتدل  كيف 
بني كتفي،قارا مطمئنا؟

اوائل  الدخان،في  على  اللعنة 

من الواقعمن الواقع

الرئيسة،والسمبوسة  والطبخة 
كل  يستغرق  العنب،انه  وورق  والكبة 

وقتي،مع وجع في الرقبة والظهر
-هذه مسؤولياتك ،فال حتمليني جميلة  

القيام بها
آكل  معا،ولست  نأكل  -ولكننا 
من  القليل  تشاركني  ال  وحدي،فلماذا 

احلمل؟
مرة  الكالم  بهذا  نطقت  -اسمعي،لو 

اخرى،فلن تظلي في منزلي
الطالق غير جائز  ان  تضحك؛احلمد هلل 
ابطلت  كورونا  احلظر،جائحة  هذا  في 
ان تخرجني من  لك  الطالق،وال يسمح 
رجل  منك،يا  بي  ارحم  كورونا   ، منزلي 
لي،انت صائم هلل،فلماذا  انت ال تصوم 

تهدم بيتا مبنيا بشرع اهلل؟



من  بالنجاح  يتكلل  أن  ميكن  ال  وطني 
محور  في  األردني  االنسان  يضع  أن  دون 
على مشاركة  ويعمل  ورؤيته،  اهتمامه 
وفي  النهضة  هذه  بناء  في  املواطن 

صناعة القرار.

إن أحد أهم ركائز وعوامل حتقيق النهضة 
الوطنية هو النهج احلكومي املؤسسي 
-العابر للحكومات والثابت رغم تغيرها 
اإلدارة  على  والقائم   - احلكومات  أي   –
احلصيفة  لألمر العام واملعتمد بالضرورة 
الفرص،  وتكافؤ  واملساواة  العدالة  على 
كأسس راسخة لتمكني املواطنني وذوي 
الوصول  من  احلقوق  وذوي  الكفاءات 

أداء  من  ومتكينهم  حلقوقهم 
الوطن  يخدم مصلحة  مبا  واجباتهم 
واملواطن. فال ميكن أن يتحقق أي نوع 
املستدامة   التنمية  أو   النهضة  من 
من دون محاولة فتح االفق ألصحاب 
املعرفة واخلبرة باالنضمام ملؤسسات 
في  احلصرية  دائرة  وكسر  الدولة 
اإلنتقاء واالختيار. كما أن النهضة ال 
أال  رايتها،  حملة  بتمكني  إال  تتحقق 
تستدعي  والذي  الشباب.  فئة  وهم، 
املسارعة  ضرورة  املستشرفة،  الرؤية 
في العمل على متكني شبابنا املبدع 
خططنا  وحتقيق  لهم  األمل  وإعادة 
العدالة  مبادئ  وترسيخ  التنموية 

على على 
أعتاب أعتاب 

النهضةالنهضة لينا العالول
ناشطة أردنية

مبئوية  احتفائنا  اقتراب  مع  
على  قامت  التي  األردنية  الدولة 
1921م،   املباركة عام  األرض  هذه 
تتسارع اخلطى لتحقيق النهضة 
والتي تتركز  األردن،  املنشودة في 
وأخص   ، القانون  على  مبحاورها 
املطلقة  سيادته  حتقيق  بالذكر، 
الوطني  اإلنتاج  وزيادة  والعادلة 
االجتماعي  التكافل  نسب  ورفع 
الدولة  ترعاه  الذي  ذلك  وبالذات 
الراسخة.   مبؤسساتها  األردنية 
لكن أي نهضة  وطنية ال تتحقق 
االرقام  الى  بالوصول  فقط 
والنسب املنشودة، إن أي مشروع 

وتكافؤ الفرص واملساواة والشفافية؛ 
فهذه املبادئ السامية التي قامت من 
العربية  نهضتنا  بها  وجاءت  أجلها 

الكبرى التي نفخر بها.

املواطن  لدى  الرئيسي  الهاجس  أن 
التغلب  ميكن  باإلحباط  وشعوره 
واقعية،   أمثلة  بضرب  بالبدء  عليه، 
وأن  نصيب،  مجتهد  لكل  بأن  تفيد 
يحاسب  نقيضه  وأن  يكافئ  احملسن 
كائنا من كان، وأن احلقوق ال تصل إال 
بضياع  تضيع  ال  الفرص  وأن  ألهلها 

أيام العمر النازفة باآلمال واألحالم.

 ،2021 العام  من  اقترابنا  ومع  اليوم، 
أن  نستطيع  املئوية،  يصادف  والذي 
نقول وبكل طمأنينة وفخر بأن وطننا 
احلبيب قد حقق ما لم حتققه الكثير 
من الدول، وأنه خطا خطوات عمالقة 
وحقق  املنصرمة  عام  املئة  خالل 
اجنازات هائلة وخاض وما زال يخوض، 
وخاصة  في ظل الظروف األخيرة التي 
اجلائحة،  بسبب  جميعا  نواجهها 
به  مخاضا نهضويا شامال سيرتقي 
املتقدمة  االمم والشعوب  الى مصاف 
حكومة  جميعا  مدعوون  نحن  وها   .
وشعبا أن نكون إيجابيني ودينامكيني 
معا   نعمل   وأن  التحديات  كل  رغم 
بلدنا  رفعة  اجل  من  محب  وبنفس 
النهضة  مشروع  حتقيق  واستكمال 

الوطني وبناء املستقبل الزاهر.

تأمالتتأمالت
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وهو  املشهد   في  بقوة  حاضرا  زال  ما  والعاطفي 
يقود الى التقليل من أهمية دور املرأة  في اجملتمع 
جناحاتها  في  الطعن  أو  إجنازاتها  و  شانها  وتقليل 
وإطالق بعض األلقاب عليها ونعتها بصفات ال تليق 
بكائن بشري، كالسب والشتم والتهميش والهجر 
واإلهمال والترهيب والتخويف ويصل احيانا الى حد 
التهديد  التهديد بنشر صور أو تفاصيل خاصة، بها 
آخرين ما يسبب شعور  ومشاركتها مع أشخاص 
املرأة باخلوف اضافة الى النظرات اخمليفة، واإلشارات 
واحلركات اجلسدية والصوت املرتفع وتكسير أشياء 

وحتطيم بعض أغراض البيت.
لالعتداء  بديل  كمصطلح  اجلنسي  العنف  وشاع 
لكن  االغتصاب   أذهاننا  في  ليستحضر  اجلنسي 
تعريفاته اوسع من ذلك فهو يتصل بأي فعل أو قول 
ميس كرامة  وخصوصية املرأة ويخدش خصوصية 
في  كان  سواء   جنسية  تعليقات  من  جسدها، 
الشارع أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل االجتماعي 
وايضا من خالل محاولة ملس أي عضو من أعضاء 
جسدها دون رغبتها أو إجبارها على ممارسة اجلنس 
او  وإجبارها على ممارسة البغاء  والتحرش اجلنسي 

في أماكن العمل أو داخل األسرة.

ورغم اجلهود التي تبذل في كسر الفجوة باشكال 
العنف ضد املراة فان العنف القانوني الذي يقصد به  
التمييز ضد النساء على أساس النوع االجتماعي، 
على  التمييز  ينتج  مما  والتشريعات   القوانني  في 

العنف اجلندري:العنف اجلندري:
املرأة والعدالة املغّيبةاملرأة والعدالة املغّيبة

د. هبة حدادين
ناشطة أردنية

 ما زال مصطلح العنف والصورة النمطية  
اإلجتماعية  املعيقات  أهم  من  للمرأة 
لوصول النساء الى العدالة و فعدم الدراية 
جعلها  اجملتمع  في  املرأة  لدور  الكافية 
عرفت  عرفته  الذي  العنف  هذا  ضحية 
منظمة الصحة العاملية  بأنه االستخدام 
 ، السلطة  أو  للقوة  العمدي  أو  القصدي 
أو مجموعة  آخر  التهديد ضد شخص  أو 
األشخاص أو اجملتمع بأكمله او حتى ضد 
الذات احيانا وما يترتب على ذلك من أذى 
أو اضطراب في  أو إصابة نفسية  أو موت 

النمو أو حرمان.
ويشكل العنف اجلسدي احد ابرز االشكال 
النمطية للعنف املبني على اساس النوع 
االجتماعي وتتعدد صوره  ما بني االعتداء 
ويتمثل  اجلسدي  االنتهاك  او  اجلسدي 
لكم،  املرأة من  إساءة موجهة جلسد  بأي 
الصلبة،  األجسام  ورمي  وركل،  وصفع، 
التلويح  أو  احلادة  اآلالت  بعض  واستخدام 
ضربها  أو  باستخدامها  للتهديد  بها 
النفسي   العنف  ان  امللفت  لكن  وقتلها 

واقع احلالواقع احلال

لعدم  باإلضافة  موجودا   زال  ما  اجلنس  أساس 
بني  االجتماعية  والعدالة   الفرص  تكافو 
اجلنسني، وما لها من عوائق وحتديات تواجه املراة  
بأوضح أشكاله في قانون  التمييز  ويظهر هذا 
العقوبات، واألحوال الشخصية، بينما املساواة  
باحلقوق  يتمتعوا  ان  حكما  تعني  اجلنسني  بني 
هذا  ان  كما  لكالهما  واحلماية  والفرص  واملوارد 
الشكل من العنف  ميس حقوق املرأة املتعلقة 
باملواطنة واجلنسية والتعليم والصحة واحلقوق 

الزوجية وحقوق الوالدين وحقوق امليراث .

اشكال  من  شكل  االقتصادي  العنف  وميثل 
العنف الذي ميارس ضد املرأة من خالل استخدام 
املالية  مصادرها  و  الشخصية  ممتلكاتها 
رغبتها  قانونية وضد  بطريقة غير  الشخصية 
املوارد  الى  للوصول  قدرتها   في  والتحكم 
اإلقتصادية مما يترتب عليه احلد من قدرتها على 
دعم نفسها ماديا مما يضطرها ألن تكون تابعة 
مقدمة  يعد  كونه  تزداد  وخطورته  للمعيل 

ألشكال اخرى من العنف.
 

ويبقى العنف االجتماعي احد الصور النمطية 
مجموعة  وفرض  اجملتمع  حددها  الذي  للمراة 
حريتها  من  حتد  التي  واألفكار  القيم  من 
الرجل  ، فاجملتمع مينح  واستقالليتها وكرامتها 
اتخاذ  في  والتفرد  املرأة  مع  للتعامل  امتيازات 

سماته  ومن  االسرة  وتخص  تخصها  قرارات 
على  ولي  فرض  أو  املطلقة  املرأة  إلى  النظرة 
صلة  ذو  وهو  مصيرها  تقرر  أمور  في  املرأة 
االجتماع  عالم  يصفه  الذي  الثقافي  بالعنف 
الفرنسي بيار بورديوب بانه )عنف هادئ ال مرئي 
وال محسوس حتى بالنسبة لضحاياه( ويتمثل 
في أن تشترك الضحية وجالدها في التصورات 
من  الهينمة  واعتبار  العالم  عن  نفسها 
أشد  الرمزي  العنف  ويعد  والثوابت  املسلمات 

أنواع العنف الثقافي.
 

تبذل  التي  اجلهود  تفلح  لم  ذلك  موازاة  وفي 
للتقليل من وطأته فانه ال ميكن جتاهل العنف 
العنف  أشكال  من  شكل  باعتباره  السياسي 
الذي ميارس ضد املرأة  بطريقة واسلوب ممنهج 
وموجه يسلب املرأة حقها في التعبير عن رأيها 
اجملالس  أو  البرملان،  في  كالترشح  السياسي  
ويتمثل  السياسية  األحزاب  في  أو  البلدّية 
و  واجلسدية  النفسية  منها   أشكال  عدة  في 
اجلنسية و االقتصادية واإلعالمية ما يؤثر سلبا 
باحلياة  اإلنخراط  في  وقدرتها  إستعدادها  على 

السياسية ويشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان.

تزال  ما  انه  على  واالحصائيات  االرقام  وتدلل 
حيث  من  اجلنسني  بني  كبيرة  فجوات  هنالك 
وتقاسم  العمل  ونوعية  واألجور  العمل  ظروف 
الرغم  على  واملعيشية،  األسرية  املسؤوليات 
من زيادة تعليم النساء ومشاركتهن في سوق 
العمل. فمشاركة النساء في قوة العمل على 
 2018 عام  بلغت %48.5 خالل  العاملي  املستوى 
مقابل %75 للرجال، وتقل أجور النساء بحوالي 
ذات  األعمال  عن  الرجال  أجور  مع  مقارنة   22%
بأن   العربية  باملراة  حري  وهو  املتساوية  القيمة 
نكون أكثرا وعيا بخطورة هذا العنف والتصدي 
وقوع  به وفي حال  القبول  له ومجابهته وعدم 
الضرر عليها يجب ان ال ان تتردد باللجؤ للجهات 

املعنية وذات الصلة.
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من يكفر ويجحد.
السيد  أي  األلوهية  الثانية هي عالقة  والعالقة 

املطلق على كل شيء.
وبالعودة إلى إجابة الدعاء فتعتمد على الكثير 

من األمور ومنها:
 ( وجل  عز  اهلل  قال  بخالقه،  اإلنسان  عالقة   -١
يَْسَتُووَن(  ال  َفاِسًقا  َكاَن  َكَمْن  ُمْؤِمًنا  َكاَن  أََفَمْن 

اآلية ١٨ سورة السجدة.
عز  اهلل  قال  اإلنسان،  بأخيه  اإلنسان  عالقة   -٢
وجل في سورة القصص )إِنَّ ِفرَْعْوَن َعاَل ِفي اأْلَرِْض 
ْنُهْم  مِّ َطائَِفًة  يَْسَتْضِعُف  ِشَيًعا  أَْهلََها  وََجَعَل 
َُّه َكاَن ِمَن  يَُذبُِّح أَبَْناَءُهْم وَيَْسَتْحِيي نَِساَءُهْم ۚ إِن

امْلُْفِسِديَن( اآلية ٤.
سورة  في  وجل  عز  اهلل  قال  اإلنسان،  حاجة   -٣
وَيَْكِشُف  دََعاُه  إِذَا  امْلُْضَطرَّ  يُِجيُب  ن  )أَمَّ النمل: 
 ۚ ِ

َع اهللَّ وَء وَيَْجَعلُُكْم ُخلََفاَء اأْلَرِْض ۚ أَإِلٌَٰه مَّ السُّ
ُروَن( اآلية ٦٢. ا تََذكَّ َقلِياًل مَّ

في  وجل  عز  اهلل  قال  اهلل،  إلى  التضرع   -٤
لَْواَل  رَبِّي  بُِكْم  يَْعَبأُ  َما  )ُقْل  الفرقان:  سورة 
بُْتْم َفَسْوَف يَُكوُن لِزَاًما(  دَُعاُؤُكْم ۚ َفَقْد َكذَّ

اآلية ٧٧.
كما  للدعاء  املناسبة  األوقات  إختيار  واخيراً 
السجود  مثل  محمد  سيدنا  سنة  في  ورد 

ويوم اجلمعة والثلث األخير من الليل.
روحانيات  هو  عنه  أحتدث  الذي  اجملال  أما 
في  التعبد  من  ليست  وهي  الكرمي  القرآن 
شيء، إمنا آيات من القرآن الكرمي حتتوي على 
م دعائك بني يدي اهلل  طاقة روحية كبيرة تقدِّ

وتعطيك فرصة أكبر في اإلجابة.
واألمر الذي يجب أن أشير إليه هو أنه ليس 
بإرادة  مرتبط  أمر  هو  وإمنا  اإلجابة  بالضرورة 

اهلل عز وجل.
تستخدموا  ال  أن  أقدمها  التي  والنصيحة 
على  الدعاء  في  الروحية  الطاقة  هذه 

أسرار إجابة الدعاءأسرار إجابة الدعاء محمد ابراهيم الزعاترة
كاتب عربي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وخصوصاً  أُسأَُل  كنت  ما  كثيراً 
كان  إن  العرب  وبعض  الغربيني  من 

يستجيب اهلل
لي عندما أدعوه؟

في  بل  السؤال  في  ليست  املشكلة 
الفهم املغلوط للحقيقة!

وهناك أمر واحد يجب أن يكون واضحاً 
للناس أال وهو أنَّ اهلل عز وجل ليس

بيننا  القائمة  والعالقة  اآللي،  للرَّد  آلة 
وبينه من جهتنا هي العبودية املطلقة

ا األولى فهي  أما من جهته فوجهان: أمَّ
عالقة الربوبية والتي يرعانا اهلل

بها ويعتني فيها بشؤوننا، قال اهلل عز 
رب  هلل  )احلمد  الفاحتة  سورة  في  وجل 

العاملني( 
مؤمنهم وكافرهم، من يصلي ويؤمن أو 

من  أحد  آذاك  وإن  الناس.  على  أو  أنفسكم 
الناس فاصبر عليه وأجرك على اهلل.

الكرمي سوف  القرآن  الدعاء في  إجابة  وطرق 
قناة  اليوتيوب،  على  قناتي  على  ببثها  أقوم 
متسلسل  بشكل  زعاترة.  محمد  بيتي/ 
وسواء قرأتها أو استمعت إليها ففيها اخلير 

إن شاء اهلل.
أما الرقية األولى فهي:

١- سورة الفاحتة )٧( مرَّات
٢- سورة اإلخالص )٢١( مّرة.

وتنهي قراءتك بالصالة على النبي.
ثم تدعوا اهلل عز وجل.

واهلل هو مجيب الدعاء وهو على كل شيء 
قدير.

روحانياتروحانيات
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ابتسم  بالغة،  بصعوبة  ‘الكبش’  عيني 
العيون،  تالقت  عندما  ‘الكبش’  بوجه 
سنوات  دام  التفاق  حفظه  على  كعالمة 
طويلة، كان خاللها يختطف خروفا واحداً، 
السّر بعيدا عن  ‘الكبش’ وبقاء هذا  برضى 
سيضمن  واحد  خروف  فموت  اخلراف،  علم 

بقاء ‘الكبش’، وعدم فناء القطيع.

بوهن شديد،  أحسن   ، لوكره  وصل  عندما 
لباقي جسده، لقد اصطاد  وبحرارة تسري 
ومع  القطيع،  في  خروف  اضعف  الليلة 
هذا فقد اجهده الركض وعال صوت لهاثه، 
هل   ، ماذا!  وخوف،  ملل  مشاعر  وداهمته 
يخاف ‘الذئب’ ؟، نفض رأسه من هذه الفكرة، 
ثم رمى ضحيته امامه، لكن سقوط احد 
الفكرة  ايقظ  بالدماء،  امللطخة  اسنانه 
مرة اخرى. نعم ، لقد شاخ ‘الذئب’ ولم تعد 

لعبة الصيد ممتعة له كما في املاضي، 
حتى ضحاياه كانت تترك في اخر الليل 
كما هي ، غير مأكولة وعرضه للنسور. 
فكر  عهده،  كسابق  الذئب  يعد  لم 
العرق  حبات  ان  أُقسم  ملياً،  ‘الكبش’ 
لم  وعضالته  املّسن،  وجهه  مألت 
في  لدّي  خروف  اصغر  حمل  على  تقو 
القطيع ،  هل حان الوقت اذن؟، ايعقل 

ان ميوت ‘الذئب’.!

الربيع،  بداية  مع  العّدة  ‘الكبش’  أعّد 
تنهي  بيضاء  لثورة  بالقطيع  ثغى 
‘الذئب’، والتخلص من حمل  دكتاتورية 
ثقيل التفاقية قبض ثمنها طويال، ولم 
وظهور  ‘الذئب’  بضعف  صاحلة  تعد 

شيخوخته.

ال ميوت الذئب!ال ميوت الذئب! نائل العدوان
كاتب أردني

الرعيان  فانتفض   ، اسنانه  بانت 
بدون  القطيع  تاركني   ، من حوله 

صاد او رقيب .

القطيع،  الى  ثاقبة  بعني  نظر 
هزيلة،  واجمة،  اخلراف  كانت 
دماء  اراقة  انتظار  في  متفرقة، 
رأسه  في  ‘الذئب’  قلّب  احدهم، 
شاه  من  اكثر  التهام  فكرة 
تذكر  لكنه  الوقت،  نفس  في 
اتفاقيته مع ‘الكبش’ الكبير “ أن 
ال ميوت ‘الذئب’ وال تفنى الغنم “، 
فعدل عن الفكرة مختطفاً احد 
اخلراف الضعيفة، شارخاً ضجيج 
بصيد  ليلته  ومنهياً  الصمت 

ثمني. 
امام  املّدمي  اخلروف  يجّر  كان   

نص ُمختارنص ُمختار

‘الكبش’  تتبع  اخلراف،  جموع  كانت 
ان  حينها  احس  ‘الذئب’،  جبل  صوب 
اخلراف غدت كالذئاب كلما اقتربوا من 
 ، وكر ‘الذئب’، فصوت الثغاء غدا عواءاً 

وتبّدل الصوف بشعر غزير.
الذي  احلزن  شعور  ‘الكبش’  يفهم  لم 
على  اخلراف  انقّضت  عندما  متلكه 
من  عينيه  يفرك  كان  املسن،  ‘الذئب’ 
قتل  قسوة  من  عنه  عنوة  ذرفت  دموع 
‘الذئب’ وتشويه جثته. دبت الفتنة بني 
مشاهد  الى  الوداعة  وحتولت  اخلراف 

قتل مروعة. 
حدق بهم مجددا ، فعرف أن ‘الذئب’ لم 
احاطت  قد  الذئاب  وان مئات  بعد،  ميت 

به من كل صوب . 
لم ميت الذئب!

وحدها األغنام التي فنيت.
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