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إثنان  بقوة،ُعرف  یضرب  زال  ال  األول  عامھ  من عمره  یُكمل  لم  الذي  الولید  ذلك  كورونا،    
أصعب. ربّما  ،والقادم  یُعرفوا  لم  أكثر  أو  مثلھم   ربّما  وھناك  ضحایاه،  من  ملیونا  وعشرون 

الند  دیزني  خرجت  تماما...ففجأة  مختلف  آخر  عالم  في  واستیقظوا  عالم،  في  الناس  نام  لقد    
لم  ،فنیویورك  األحالم..  أرض  تعودا  لم  وأمریكا  أوروبا  رومانسیة،  تعد  لم  وباریس  السحر؛  عن 

.. البحار  أعالي  من  الفخمة  والیخوت  السماء،والسفن  من  الطائرات  مثیرة..اختفت  تعد 
.. الصحي  الحجر  سجن  في  والریاضة  والرقص  الغناء  ومشاھیر  والفنانون  السیاسیون  دخل    

خطًرا  باإلیــدي  والتصافح  السالم  وصار  منھا،  نخاف  أسلحة  والقبالت  العناق  أصبح   وفجأة 
زیارة  وعدم  امھاتھا،  حلیب  من  تُمنع  عندما  المواشي  كصغار  بكماماتھم  الناس  وأصبح   .. قاتًال 

فارغة. أصبحت  مكة  حتى  إلھي   یا   !! دلیل حب  واألصدقاء صار  اآلباء 
قیمة  تجارة..ال  وال  زواج  وال  فال حفالت  للمال،  وال  للقوة  فعلیة   قیمة  ال  أن  أدركنا  فجأة    

نحصل  أن  ھمنا  أكبر  وأصبح  والسیاحة...  السفر  وال  المزخرف،  التلفون  وال  الفخمة  للسیارة 
البشر. نحن  عدانا  ما  طبیعي  بشكل  حیاتھا  تواصل  األرض  مخلوقات  !!!.كل  األوكسجین  على 
آیة  إنّھ  أقفاص،  في  ووضِعنا  الحقیقیة،  باحجامنا  وعّرفنا  نراه  ال  صغیر  مخلوٌق  فینا  تحَكَم    
ّ أبینا  فإن   القدیر؟!!،  العلي  إلى هللا  والعودة  العبرة  ألخذ  ذلك  یكفینا  أال  آیات هللا،  من  بسیطة 

." أَْمثالَُكْم  یَُكونُوا  ال  ثُمَّ  َغْیَرُكْم  قَْوماً  یَْستَْبِدْل  تَتََولَّْوا  ْن  َوإِ  " لقولھ  اإلستبدال  فسنّة هللا 

كنت  األشھاد،ألنني  رؤوس  على  األردني  للشعب  وأعتذر  كالمھ،  أصدق  وال  مسؤوال،  أصدق  ال    

یزاود  حدا  وما  سوا  دافنینھ  الرسمي،(یعني  اإلعالم  في  عملي  خالل  اللعبة  في  أشارك  ما  یوما 
اإلعالمي    )  ،  � والحمد  نفسي  تلقاء  من  مستقیال  اإلعالم  ھذا  من  فررت  أنا  وللعلم  علي)، 

. خیر)  على  ونحسبھُ  حیاً  زال  ال  األسمر  حلمي  السید  ھو  السابق  الرسمي 

الرجل  مساواة  إلى  یدعو  رجل  وبین  بینھ  جرت  أنّھ  الیمني  البیحاني  الشیخ   عن  نُقل   
اآلن  أما  البیحاني:  لھ  قال  ثم  ساكت،  والبیحاني  یتكلم،  الرجل  ذلك  ،فجعل  مناظرة  بالمرأة 

كیف  البیحاني:  فقال  ؟،  المرأة  بخطاب  تخاطبني  وقال:  الرجل،  أتكلم،  فغضب  وأنا  فاسكتي 
فانقطع  المخاطبة!،  ضمیر  مجرد  في  تساویھا  أن  ترضى  ال  وأنت  مساواتھا  إلى  تدعو 

.!! بعدھا  یُر  ولم  الناس  علیھ  فضحك  المناظر، 

 بقوةٍ
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