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وزير الداخلية: االعتداء على ا�رصفة 
والطرقات يجب أن ينتهي 
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الرزاز : مقبلون على مرحلة مفصلية 















 















 









انطالق تمرين »الرمح الحاسم«
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 وزير الداخلية: االعتداء على ا�رصفة والطرقات يجب أن ينتهي 




 »التعليم العالي« يقر مبادئ القبول الموحد للعام الجامعي القادم 
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 المعايطة: التغيير يبدأ بإيماننا بالعمل الجماعي 





 رئيس مجلس محافظة معان يشكو سوء المعاملة 
في وزارة ا�شغال 



    
    


 
      


     
   

    
    


     
    


    
     
   
    





  
   

     
    
    
     
    




     
     
    
    
     





     
    
     

    
  
     
      
    






    

    

     
    



     

      
     

   
    


    

    


   
    

      

      
     



     
      
     


  
      

     

 
     


 
    

     

    
    



  
    




» الصحة« تعد خطة طوارئ الشتاء في ظل كورونا 

 قروض أوروبية للمملكة بـ ٧٠٠ مليون يورو 

 اليونيسف تتبرع ب ٤٠ جهاز تنفس للصحة 

 الدراسة وجاهية لذوي اOعاقة الذهنية 
وصعوبات التعلم 



   

  



   
   
   


  

  
  
  



  






  
  



   

   
  






  





   

  






   
   
    
   


  

    
   





   

  

   



    






   
    


   



  
   


 
   



   


MFAs  













  
   





   


  


 

   
  
   

 






   

   
  
   

 















  
  
   


  



   
   
   

 
    
   




  
    


 
   
  




  
  






   
   
  
   

  

   

   
   
  

   


  


   
   
    
    
  


   

   


   

    






 


   
  




   







  
  













  
  



  
 
   

   





 
  









  




   




   


  






w w w . a l r a i . c o m




 الرزاز: نسعى لتفادي الحظر الشامل العتبارات اقتصادية 




» أمر الدفاع ١٦«: منع وعقوبات مشددة 






 استبدال الحجر الفندقي بالمنزلي لسبعة أيام 




 وزير التربية: لم تكن هناك نية مسبقة للتحوّل للتعليم عن بُعد 
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 ٢٧٠ إصابة محلية بكورونا 
و٦٦حالة شفاء 

 فتح الطرق لEحياء السكنية 
المعزولة في اJغوار 

 فك الحجر عن ١٩ بناية
في عمان وعزل ١٥ 

 تطّوير آلية تحدد أماكن إصابات 
كورونا للموظف في محيط سكنه 

 Uمخالف Uإنهاء ٣٣٠ تجمع 
وضبط ٤٠٦ أشخاص 
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رئيس جمعية الفنادق: خسائر القطاع السياحي
تقدر بمليار دينار

 إياتا: الحجر الصحي يعيق قطاع الطيران 
في الشرق ا+وسط وأفريقيا 

 تراجع سوق السيارات في أوروبا ١٨,٩ بالمئة 
بسبب كورونا 

     
     

  
     
    
     

     




    

  
   




     
    
     
      









    






      
    
    


    


   
     

 

 –
    
     




   

      





    
    
    
     

     

     














  




  

     
    
     


  


    
    



      

    

     


    

     
 
     
   
     



     


     



      


      
 








    



    


    
    
      
      

     
     


    

 

     


     

      
 
    


      

 


     



     
 

    



     
    
     

    
      


    


   
   

   
 



      
    
       


    
      

     














٣٩٫٣ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محليا

 تراجع أسعار النفط والذهب عالميا 

 االحتياطي الفدرالي: »طريق طويلة« 
قبل استعادة سوق العمل ا+ميركي عافيته 
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الحموري: الصناعات الدوائية محط اهتمام الملك

 شركات االتصاالت مستمرة بإتاحة تصفح منصة 
»درسك« مجان' 

    
    
     
  

   


 
     

    
    
     
   


    
    


    
    




     

     



 
    
     

    


     
     

    





   
    
    
 




     







    
    
 
    


     
    
   











     


  

     
     


     


    
     

      


     
   
     
      






      
    
     






    


    

     

  

      
    



    
  
     

     
    

    
      
    
    

      


    



 
      
      

    
     

    
  



 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود والتداول يقفز إلى ٩ ماليين دينار 



         


       





     




        
      
     



      






         



        

       
  


        

      







 

  

 



»البوتاس العربية« تنهي صيانة مصنع 
البلورة الباردة ا@ول 

الجمارك تحبط تهريب مشروبات كحولية
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  لقاح كورونا المنتظر.. الدول الغنية تحجز 
الحصة ا�كبر

   لبنان.. فقراء يختارون »قوارب الموت« 
هرب( من الفقر 
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 سباق بـ »يد الشباب«.. ودوري الثانية ينطلق اليوم 

 »مؤقتة الوحدات« تصرف رواتب فريق الكرة 



 النصر والتعاون للحفاظ على الصدارة واالقتراب من الدور الثاني 



     
   
     
    
    
      



     


    


    

    
     
    


 
     


    
     
     
    
    
    

  
     
     



     
  
    
     


    
    
    




     

    







    
    

 


   
   
    



    
    
    

 
    

  
    
    
    



    
    
   
    

  

    
    
    



    

   

 
    



    

    

   




     
 
   
     


      




     


      



      



       
      










        



      
      
       




      
  
      




     



  
      





 بيراميدز يعود إلى سكة االنتصارات 
في الدوري المصري لكرة القدم 
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 ليون للعودة إلى االنتصارات 
وسان جيرمان الستعادة الثقة 

 »ويفا« يتواصل مع بايرن على خلفية تحذيرات بالسفر إلى بودابست 



 بايرن ميونيخ مرشح تقليدي ودورتموند واليبزيج ,حراجه 




    

     
    

    

 



    
    

     
     
    







     




    

     



     
     
  
     
     
 




     
    

    








   



    
    


     
    




     




    







    

    

     
     




   
    

    



    










    

 
   

    


 

     
   
 


    


     
    



    


     

    






    


     

 





     
     


    


     
 
     
       
     



   




      
     


      
 



    


     






    
    



    
    


 
 
   
      
 










     




     







     
 

    
     
     
    
    

   

  


    

   


    


   
     
    
     
    
     

   
    



    
     
    
     









 بيل على أبواب العودة إلى توتنهام 

 برشلونة يفوز على جيرونا ودي> بكرة القدم 

 بايرن ميونيخ يؤكد انتقال ألكانتارا إلى ليفربول 













 

 
 
    
    







   






    



   




   
  



   
 
   

  
   
  


    



    

   






   

   






  


  
 





  







   
   

  



    
   



   

    
   








   

   






    
  
    







   


    

 

    

   

   

   
   






   
   
  
   
  
   




    








   
   
 





   

   

    





   
    






 
   
   
   
    




   




   
   



    
   

  
   



    
   

  















 




راكان السعايدة




c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

    w w w . a l r a i . c o m

محمد حسن التل

جهاد الشرع

















        
       
       






 




      



    

   


         
          


        

 


 
     

 
 

        

       








 
        



 
 



















  



 

 









        
 
   


 
        
 


 
        

        


    
        
        

 



     

   




    

     
     





      














         









        




       
        









 

        



      

 
 



  







االحتالل هدم ٣٣٠٠ مسكن فلسطيني 
خالل ٦ أعوام
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حة
صف
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08 05

النجمة الرتكية  هاندا أرتشيل 

أجمل املمثالت والفنانات لعام 2020

مطبخ

03

09

طبقوا التباعد االجتامعي

ووضع الكاممات: نجامت وعارضات فينيسيا 

تحدين »كورونا« باألناقة

07

خرباء يقرتحون آلية مثرية للجدل لتحديد 

الفئات التي تتلقى لقاح كوفيد - 19 أوال

الشباب أم الشيوخ؟

قصص قصرية جداً:

..صمت الطبيب والبّصارة 

تحدثني عن اآليت
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - ماذا حدثني برجي؟

اتعب، ربما يميض يومي بدون إشارات، اتدعثر 
بظيل، كل ذلك ألنني لم اقرأ برجي هذا اليوم.

ارس�لت صديقتي ذات رس�الة، تنظر فيها ماذا 
قالت العرافة اللبنانية الشقراء عن برجي:

يرى هذا املولود-غالبا انا- أن عىل كل األشخاص 
املحيطني به أن يظهروا اهتمامهم بش�ؤونه وأن 

يتدخلوا كلما واجه املتاعب.
ضحك�ت، نظ�رت إىل صورتي يف مراي�ا البيت، 

قلت انني انا!
ولهذا يمكن أن يحدثني برجي عني:

يش�عر باالنزعاج، يف حال وج�ب عليه أن يدرك 
أن الحي�اة االجتماعية تقوم ع�ىل التبادل وأنه ال 
يمكنه أن ينتظر الحصول عىل االهتمام من دون 

أن يقدمه يف املقابل.
ضاق خلقي واختلفت الرسالة.

....

2 - عيون القلب

لق�د أرس�لت االغني�ة من�ذ ١٨ س�اعة، وان�ت 
تتجاهلن�ي، تابع�ت عتابه�ا، تنوع�ت طبق�ات 
حزم�ت  النهاي�ة،  اىل  وصل�ت  ان  اىل  صوته�ا 

امرها،توقفت عن الكذب وقالت:
- انا اح�ب نجاة الصغرية، وارس�لت لك االغنية 

التي احبها.
قلت قبل ان تتابع ثرثرتها:

-..س�معت، ط�وال حيات�ي اغنية عي�ون القلب 
مرات وم�رات، ويل طريقتي يف االس�تمتاع بكل 

اغاني نجاة الصغرية،وبرصاحة...-قاطعتني:
- اكيد احببت االغنية النها ارسلت مني لك!

ض�اق خلقي واغلق�ت الهات�ف، حدثتني نفيس 
عن شأن اخر اعشقه يف صورة نجاة وصوتها ملا 

تغني عيون القلب.

3 - موسم الحريق

وص�ف يل ليلته يف ذروة ارتف�اع درجات حرارة 
الجو، اكد انه كان يتخلص من جلده لياال طواال.
وج�د يف كالمه تلميحا وترصيح�ا، قال كاملهرج 
يصف ش�كله وسط موس�م الحريق، ثم عاد اىل 
الك�ذب مرة اخرى، يصمت العنا حرارة الصيف 

واملرأة ليكذب اكثر:
- كنا نعيش يف جحيم من الس�مك واالس�تاكوزا 

وشوربة العدس.

- يف الحر.

4 - عن األعشاب يا طبيبي

يل�ح، يصورن�ي كالقطي�ع يف حق�ل الربس�يم، 
تن�اول االعش�اب والخ�راوات، خف�ف م�ن 
الس�كريات،ادخل اىل برنامج حيات�ك قليال من 

امليش والرياضة.
- تمام يا دكتور...

يتناول الكش�فية مبتسما، يركز كرشه ووجنتيه 
يف وجهي.

تراودن�ي نف�يس بالج�ري م�ع اغن�ام قريتن�ا 
ومج�اراة كل�ب الراع�ي يف الس�باق م�ع ظ�ل 

املراعي..معقول!

أبرز األسئلة 

عن تطوير 

عالجات ولقاحات 

لكوفيد - 19
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آخر األسبوع الجمعة 18 أيلول 2020

ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

كلمة قالها مؤخراً الفنان واملمثل 
الكوميدي القطري « غانم السليطي« 
بحق املخرج التلفزيوني العريق « 
ابراهيم الصباغ"- حيث جاء فيها:

)املخ�رج األردني ابراهيم الصباغ.. كان عالمة 
ممي�زة يف تاري�خ تلفزي�ون قطر..الذي أحب 
م لها الكثري.. فقد ارتبط اسم الصباغ  قطر وقدَّ
بنجاحات الدراما القطرية عىل املستوى املحيل 
والع�رب عىل امتداد فرتة عمله من العام 1974 

حتى العام 1995.
م الصباغ أكثر من ثالث�ني عمالً فنياً,  فقد ق�دَّ
بني الدرام�ا والوثائقيات والس�ينما والربامج 

واملنوعات.
ويُعترب الصباغ أحد ُصنَّ�اع اإلرث التلفزيوني 
القطري.. والش�هري بصائد الجوائز الفنية.. إذ 
وض�ع تلفزيون قطر يف مقدمة الحاصلني عىل 

كثرٍي من من الجوائز العاملية والعربية.
وابراهي�م الصباغ ترك بصمته الرائعة س�واء 
أوع�ىل  اإلنس�انية,  العالق�ات  ع�ىل مس�توى 

مستوى تاريخ الفن يف قطر.
والسؤال لألخوة بكل حٍب يف املؤسسة القطرية 
لإلعالم: فنان كبري كابراهيم الصباغ الذي قدم 

كل ذلك؛ أال يستحق التكريم؟!.
خصوص�اً أنه وهلل الحمد ح�ي يُرزق وبصحة 
جي�دة.. وأنتم خري من يعرف املثل الذي يقول 

»إليل مالو أول مالو تايل«.
وم�ن الدوح�ة اىل األردن نبع�ث تحي�ة ح�ب 
وتقدير ألس�تاذنا الصباغ.. ونقول له لن ننىس 
دْورَك يف حياتن�ا.. ولن ننىس إخالصك ملش�هد 
التلفزيون القطري..أط�ال اهلل بعمرك وجزاك 

عنَّا خري الجزاء(.
 ومن املعروف س�ابقاً ان ابراهيم الصباغ كان 
ق�د التحق موظفاً بالتلفزيون االردني منذ بدء 

تجهيزه عام 1967 يف عمان كمنتج ومخرج.
التلفزي�ون  بتمثي�ل   1968 الع�ام  يف  وق�ام 
للس�ينما..  موس�كو  مهرج�ان  يف  االردن�ي 
وكان ق�د درس وحص�ل ع�ىل بكالوريوس يف 
اإلخراج الس�ينمائي من املعهد العايل للسينما 
يف القاه�رة.. ثم حصل عىل الدبل�وم العايل يف 
اإلخ�راج التلفزيوني من التلفزي�ون الفرنيس 
عام 1970.. وعىل دبلوم عاٍل يف اإلخراج باملعهد 

العايل للنقد الفني بالقاهرة عام 1973.
وبعد ان ترك التلفزيون االردني سافر اىل ليبيا 
للعمل هناك بمؤسس�ة االنتاج السينمائي من 

عام 1971 اىل 1973.
لكن�ه يف الع�ام 1974 ذه�ب اىل قط�ر للعمل 
يف التلفزي�ون القط�ري وبع�ض دول الخليج 
ويمك�ث هن�اك )20( عام�اً.. حيث ق�دم أكثر 
من عرشين مسلس�الً عربياً، ع�دا عن الربامج 
األخ�رى، فقد أصب�ح هناك ع�ىل دراية جيدة 
بنفسية وبيئة املمثل والفنان الخليجي، خاصة 

فيما يتعلق باللهجة الخليجية.
ومن املسلس�الت و الربامج الش�هرية التي قام 

بإخراجها ابراهيم الصباغ هناك مثالً:
الدانة–ومعناه�ا حب�ة اللؤلؤ التي تُس�تخرج 
من البحر- وفكرة هذا املسلس�ل الذي أخرجه 
عام 1981 م�ن انتاج تلفزي�ون قطر–الدوحة 
تدور حول أرسة مكونة من أم وابنها وزوجته 
يقطن�ون يف بيت واحد.. وتحدث املش�اكل ما 
ب�ني األم والزوج�ة، أما االبن فيق�ع يف حرية !! 
ولكن تؤكد له التجارب بأنه مهما مرت أرسته 
باملش�اكل.. تبقى يف النهاية الجوهرة »الدانة« 

الت�ي ال تتأث�ر ب�كل العقبات يف الحي�اة، وقد 
حقق املسلس�ل نجاحاً كبرياً منقطع النظري يف 

ذلك الوقت.
ثم أخ�رج الفيل�م الوثائقي « الغ�وص« وفاز 
بجائ�زة اإلخ�راج األوىل يف مهرج�ان الكويت 

األول للربامج التلفزيونية عام 1985.
وبرنامج »خليج االغاني« من إخراجه و إعداد 

وتقديم عيل خليفة يف العام 1980 بالدوحة.
ومن أعمال املخرج الصباغ األخرى:

برنامج أماكن لها تاريخ، وبرنامج املسابقات 
»بنك املعلوم�ات« وبرامج ثقافي�ة مثل: املنرب 
الحر، منرب الش�باب نب�وءات، وبرنامج ديني 
»مت�ن وس�ند«، وم�ن فلس�طني م�ع التحية، 

والكامريا الخفية، ومسلس�ل حكايات الخليج 
»فاي�ز  ومسلس�ل  »صلب�وخ«،  الكومي�دي 
الت�وش«، وبرنام�ج خ�اص ع�ن الخي�ول–

مسابقات الخيول يف قطر.
و الصب�اغ والذي كان عضواً يف لجنة التحكيم 
يف مهرجان التمثيلي�ات العربية يف تونس عام 
1938، حصل س�ابقاً ع�ىل العديد من الجوائز 

الدرامية مثل :
- جائ�زة االخراج األوىل ع�ن فيلمه « الدانة« يف 

مهرجان الدول العربية يف تونس عام 1981.
الفيل�م  ع�ن  االخ�راج  يف  االوىل  والجائ�زة   -
الوثائق�ي « الغ�وص « يف مهرج�ان الكوي�ت 

للربامج التلفويونية عام 1985.

مهرج�ان  يف  االخ�راج  يف  االوىل  والجائ�زة   -
البحري�ن للمنوع�ات الدرامية عن مسلس�ل « 

صار ويش كان « عام 1991.
- وجوائز تقدير لإلخراج من مهرجان برلني.

القط�ري غان�م  الفن�ان  ان أوض�ح  وس�بق 
الس�ليطي الذي جسد ش�خصية فايز التوش 

موضحاً:
لق�د بدأ الجزء األول من املسلس�ل التلفزيوني 
»فاي�ز الت�وش« عام 1984 ولكن س�بقه عمل 
»حكايات أب�و عيل« ع�ام 1983، ولهذا العمل 
حكاي�ة، فق�د جاء بدي�الً لربنامج مس�ابقات 
رمضاني�ة كان ق�د أوقف ي�وم 10 رمضان !! 
فكلفون�ي مع حمد الرميحي ب�أن, يكتب هو، 
وأن�ا أمثل، من ي�وم 11 رمضان، ووقتها كنت 
أجسد يف املرسح شخصية أبوعيل، وقد نجحت 
عن�د الناس بش�كل غري ع�ادي!! فجلس�نا أنا 
والصديق حمد وقررنا أن نستحر شخصية 
أبو ع�يل وأن نأتي به�ا إىل التلفزي�ون، وُقلب 
الربنامج إىل حكايات اجتماعية شعبية, وكانت 
أول حلقة عن مشكلة تكافؤ النسب: عن شاب 
يري�د الزواج،ولك�ن هو م�ن عائل�ة ليس لها 
أص�ل ش�هري ! وهكذا دخلنا يف عم�ق الرتكيبة 
االجتماعي�ة.. ويف الع�ام ال�ذي ت�اله، طورنا 

شخصية »أبو عيل« وأحرنا »فايز التوش«.
ويف حكاي�ات أب�و عيل، كنا نقدم ش�خصيات 
متنوع�ة، فبع�ض املس�ؤولني والقائم�ني عىل 
بأس�مائهم،  ش�بيهة  أس�ماء  ت�رد  املجتم�ع 
فيتس�اءلون ه�ل تقص�دون ف�الن الفالني!! 

ونحن لم نقصد أحداً.

من ذاكرة األيام...

املُخرج »الصباغ« والكوميدي »السليطي«

املخرج األردني ابراهيم الصباغ

الصباغ قديماً أثناء توجيه الفنانني قبل تصوير املسلسالت

املمثل الكوميدي القطري غانم السليطي الصباغ يف ثمانينيات القرن املايض خلف الكامريا يف قطر
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سلطة الفواكه مع العسل والنعناعحساء الخضار بالدجاج والكاري

كعكة التني املجفف بالشوكوال
املقادير:

 كوب تني مجفف

كوب عصري تفاح
كوب ونصف بندق محمص

1/4 كوب فتات خبز طازج مفروم
125 غراماً زبدة
3 بيضات بيض

1/2 كوب سكر مطحون
125 غراماً قطع شوكوال داكنة

الطريقة

1- اغس�يل حبات الت�ني املجفف وقطعيه�ا قطعاً 
صغرية.

2- ضعي التني املقطع يف وعاء معدني، ثم أضيفي 
إليه عصري التفاح.

3- اتركي املزيج عىل نار متوس�طة حتى يصل إىل 
درج�ة الغليان، ث�م خفيض الن�ار واتركي املزيج 
ملدة 10 دقائق مكش�وفاً إىل أن يلني التني ويمتص 

العصري.
4- ارفعي الخليط من عىل النار واتركيه حتى يربد.

5- س�خني الف�رن عىل ح�رارة خفيف�ة، وادهني 
صيني�ة كيك متوس�طة بالزب�دة وغطيه�ا بورق 

الزبدة.
6- اخلط�ي فت�ات الخب�ز والبن�دق يف الخ�الط 
الكهربائ�ي حت�ى يص�ري البن�دق قطع�اً وليس 

مطحوناً.
7- ذوبي قطع الش�وكوال يف حمام ماء حتى تسيل 

تماماً.
8- يف وعاء عميق، اخلطي الزبدة والسكر باملخفق 

الكهربائي حتى تحصلني عىل مزيج هش.
9- أضيفي البيض واحدة تلو األخرى مع استمرار 

الخفق بعد كل إضافة.
10- أضيف�ي خلي�ط الت�ني والبن�دق والش�وكوال 
الذائب�ة وفت�ات الخب�ز إىل املزي�ج واخفقي حتى 

تندمج املكونات كافة.
11- اس�كبي مزيج الكيك يف الصينية، واخبزيه يف 

الفرن حتى ينضج.
12- أخرجي الكيك من الفرن، واتركيه يف الصينية 
دقائق حتى ي�ربد، ثم قلبيها ع�ىل صحن التقديم 

وقطعيها.

املقادير:

  ملعقتان كبريتان زيت ذرة
  ثمرة بصل مقطع جوانح

  فصان ثوم مفروم
  1/2 ملعقة زنجبيل مطحون

  ملعقة صغرية كاري
  ثمرتان فليفلة خراء حارة مقطعة

  1/2 كوب كريما لبّاني
  1/2 دجاجة قطع صغرية دجاج مسلوق

  ليرت مرق دجاج
  3 ثمرات كوسا مقطعة رشائح

  ثمرة كبرية باذنجان مقرش ومقطع مكعبات
  1/2 كوب بازالء

  ملعقتان كبريتان كرفس مفروم

  1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

الطريقة:

1- س�خني الزيت ثم أضيفي إليه رشائح البصل 
الجوانح حتى يذبل، ثم الزنجبيل والثوم املفروم 

والكرفس املفروم وقلبي املكونات جيداً.
2- أضيفي مرق الدجاج، ثم الكاري وقلبي جيداً.
3- أضيفي البازالء والكوسا والباذنجان والفليفلة 
الخراء حتى تبدأ يف النضج، ثم الكريما اللبّاني 
وقط�ع الدجاج املس�لوق مع رش�ة م�ن الفلفل 

األسود.
4- اتركي املكونات عىل نار هادئة حتى تستكمل 
الخض�ار نضجه�ا وقدميه�ا س�اخنة ومزين�ة 

بأوراق الكرفس.

املقادير:

  1/2 كوب فراولة رشائح
1/2 كوب توت

ثمرتان كيوي رشائح
كوب عنب أحمر
كوب توت بري

ثمرتان خوخ رشائح
3 مالعق عصري ليمون

3 مالعق سكر بني
ملعقتان عسل أبيض

3 مالعق نعناع طازج مفروم

الطريقة:

1- أعدي الصلصة بخلط الس�كر البني وعصري 
الليم�ون والعس�ل والنعناع املف�روم، ثم قلبي 
املكونات جيداً وضعيها يف الرباد ملدة 10 دقائق.

2- قلب�ي الفواك�ه كافة مع بعضه�ا البعض يف 
إناء كبري، ث�م أضيفي الصلصة الباردة وقدمي 
الس�لطة يف أطب�اق التقدي�م مزين�ة ب�أوراق 

النعناع.
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خاص آلخر األسبوع

صديقتي العزيزة دالل

تتطرق رس�ائلنا دائما للحديث عن الغربة، نظرا ألننا نعاني 
منه�ا رغم اختالف الفرتة الزمنية للغربة بيني وبينك، ولكن 
وس�ط أحداث مفاجئ�ة لم يكن لنا يد به�ا، حدثت »دربكة« 

ملشاعرنا بعد ما فعلته »كورونا« بنا وبالعالم.
فهل يمكن لإلنسان أن يعيش غربة داخل غربته؟

ه�ذا ما ش�عرت ب�ه فبع�د أن مر ع�ىل غربتي عدة أش�هر، 
اكتس�بت خاللها أصدق�اء ومعارف ج�ددا وبدأنا نتواصل، 
فج�أة أصبح علين�ا أن نمكث بالبيت وال نغ�ادر، وأصبحت 
مخالطة الناس جرما، وخطرا، بل إن مقياس حبك ملن حولك 

أصبح يقاس بمدى بعدك عنهم!
وأن�ت تعرفني عني جيدا أني إنس�ان اجتماع�ي بطبعي، ال 
أس�تطيع أن أعيش بدون أصدقاء، ويل عاملي الخاص املتسع 
بالن�اس من كل اتجاه، فما بال�ك وأنا جالس وحدي باملنزل 
ال أخ�رج إال لل�رورة، حتى منع�وا االتصال م�ع الطبيعة 
فأغلق�وا الحدائق، واملتنزهات، وأصبح من أدبيات الس�ري يف 
الشارع االبتعاد عن الغري، وإن أضطررنا للوجود يف مساحة 
واحدة، فلنغري رؤوسنا يف اتجاهات مختلفة حتى ال تتقابل!.

أرس�لت لك رس�ائل عدي�دة منذ س�فري ع�ن معاناتي عن 
الغرب�ة، ولكن�ي وجدت نفيس أعيش يف غرب�ة جديدة داخل 
هذه الغربة، ش�عور ل�م أفهمه حتى أس�تطيع وصفه، ماذا 
أفع�ل؟ ه�ل أعود؟ ولك�ن املط�ارات مغلقة، والحي�اة كلها 
مغلقة، وكل طقويس املهمة لم أعد أس�تطيع ممارستها، كان 
ي�وم الجمعة لدي مقدس�ا، فكان له إحس�اس خاص عندي 
لوجود ص�الة الجمعة الت�ي تمنحني طاق�ة إيجابية كبرية 
حتى الجمع�ة التالية، كل خططي لزي�ارة األماكن الثقافية 

فشلت.
جاء ش�هر رمضان، وكنت مرتقبا له بشدة، فأول مرة أقيض 
رمضان بعيدا عن مرص وعن أرستي، وقلت لنفيس س�تكون 
تجربة جديدة أن أزور مس�اجد متنوعة، وأفطر كل يوم مع 
أصدقائ�ي، وهكذا خططت ألن أخفف وطأة بعدي عن مرص 
وأرستي، ولكن جاءت كورونا بما ال نشتهيه، وجلست وحيدا 

غريبا داخل منزيل أتناول سحوري وفطوري.
ل�م ينقذني من غربتي داخل بيتي، س�وى هذا الجهاز الذي 
كان ل�ه عظيم األثر يف اتصايل بالعال�م، وال أعرف ماذا كنت 

سأفعل بدونه؟
فع�ن أي غربة إذن نتحدث، والجمي�ع عانى االغرتاب داخل 

بيوته�م، وغريب أمر اإلنس�ان عندما يقوم ف�ريوس ال يرى 
بالع�ني املجردة بتجميد العالم أجمع وش�ل حركته، ويوقف 
أي تواص�ل اجتماع�ي حقيق�ي ويمنع األحض�ان والقبالت 

والسالم.
ولك�ن هل ج�اء الفريوس ليمن�ع الزيف أيضا م�ن حياتنا؟ 
وليوقف نزيف الري�اء والنفاق، فما أكثر األحضان والقبالت 

املزيفة، والتي اعتدنا عليها دون أن ندري.
يف انتظار ردك وال تتأخري

حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك صديقي حسام

اس�مح يل أن أق�ول بأنني  أمضغ رس�التك عىل مه�ل! أحتاج 
فسحة للتأمل.

تع�ال مع�ي نفتح س�تائر الحكاية عىل مش�هد ال�رصاع بني 
البرشية، والفريوسة البغيضة الربيئة كورونا، نتأمل األثر الذي 

خلفه فينا هذا الرصاع.
أم�ا كان بإمكانن�ا حجب هذه الس�حابة الس�وداء من فضاء 

املشهد؟ ولكن ظالما ال يخلو من الجمال، وال من نور الحق.
إذا فلن ندع ش�يئا يفسد علينا بهجة الرصاع، فصوتها الخافت 
)الفريوس�ة البغيضة الربيئة( قد أف�ى إلينا بدروس جريئة، 
ولحظات مرهفة، ومش�اعر هربت من القوايف، فهل نجرؤ بعد 

اآلن عىل تعكري مياه الحياة؟
أعيد ترتيب األش�ياء عىل مهل، براعم أفكاري، وحش�د املوتى، 
وحفيف مصائرنا املعلقة يف الهواء، أبتس�م مشوشة! مطمئنة، 
ف�ال زالت فس�حة األم�ان العفوية تس�كنني، برغ�م طرقات 
الخ�وف عىل نوافذي، وعربات املوت التي تتدحرج يف ش�وارع 

العالم.
حس�ام، تع�ال معي، نلب�ي ن�داءات الغابة! لنبح�ث فيها عن 
س�يناريو جديد للفريوس�ة الزائ�رة، كم نحتاج األش�جار من 
حولنا، تقيس يل طول الحياة املش�تهى، نس�افر ببرصنا نحو 
قممه�ا الخ�راء، لندخل يف متاهاته�ا، نتأمل، نن�ام، نحلم، 

ونطلق رس الحياة الصغري من قفص القلب.
تعال معي، فربما اس�تطعنا أن نجدد امل�ربرات لحكاية املوت 

الزائر، يف األلفية الجديدة؟
أال تعتق�د مع�ي بأننا قد ظلمنا الفريوس�ة البغيض�ة الربيئة، 
اآلنس�ة كورونا وكتبنا حكايتها زورا وإدعاء؟ فإذا كان العالم 
يف كتاب الحكايا ظاملا، معتم�ا، منطفئا، علينا أن نعيد كتابته 

مجددا، بنثارات الضياء، ضياء الحقيقة.
أس�مع صوت الذئب اله�ارب من الحكاي�ا، يحدثنا عما فات؟ 

ظلمته الحكاية والتاريخ؟
حسام، يبدو أننا بحاجة إلعادة كتابة قصة البرشية، والتاريخ، 
لنعي�د االعتبار لش�خصيات وحي�وات ولحظات، ق�د أجحفنا 

بحقها أو أنكرناها؟
أرك�ض إىل الغاب�ة بحثا عن مس�احة الكش�ف واإلظهار، لن 
أخ�ى ظهور الذئب األوروبي الذي هددن�ا به اإلعالم مؤخرا، 

وظهرت صوره يف نرشات األخبار.
أرك�ض، وأتمنى أن ألتقيه، ألعلن له براءته من جرائم نس�بت 

إلي�ه يف حكايا مضللة! س�أعتذر منه، وأكتب ل�ه قصة جديدة 
أزينها ب�رباءة الطبيعة، وانس�جامها، بن�ور الحنطة، ونبض 
الفراشات، س�أكتب له حقائق جديدة وأعيد ترتيبها بأبجدية 

جديدة.
أتس�اءل حس�ام، من يكت�ب التاري�خ واألحداث؟ وب�أي لغة 

يتحدث ضمريه املسترت! وهل هو خارج اإلعراب؟
يف الغابة أبحث عن دهشة التعلم، عن استيعاب االختالف، عن 
إفتق�ار البرشية للتق�ارب، أبحث عن فرص�ة جديدة لتنتعش 

أرواحنا بضوء املحبة واألمل يف زمن كورونا �
أكت�ب، أركض، وأرمي الكلمات ورائي، لتنمو يف الفضاء، أكثر 

من نجمة ويخر قحل ساعاتنا املحفوفة بالقلق.
لم أكمل حكايتي، لوحتي، بعد!

حسام، دعنا نتابع الكتابة، والركض يف غابات الحقيقة
دمت لنا بألف خري

د. دالل مقاري باوش

»رسائل من الشاطئ اآلخر«.. هي مجموعة رسائل متبادلة بني الكاتب 
الصحفي املرصي حسام عبد القادر والدكتورة دالل مقاري باوش مديرة 
معهد دراما بال حدود يف أملانيا.. حول هموم وقضايا مشرتكة تهم الوطن 
بمفهومه الشامل، وتعرب عن كثري من القضايا التي تؤرقنا نحو وطننا 
وتتحدث عن الغربة خارج الوطن وداخله، خاصة قضايا الهجرة والسفر 
والهروب عرب البحار واملحيطات ملستقبل غامض عىل أمل يف غد أفضل.

هذه الرسائل األدبية تذكرنا بجنس أدبي افتقدناه كثريا وهو أدب الرسائل 
أو فن الرسائل والذي يعد من الفنون األدبية القديمة، وهو فن نثري جميل 
يظهر مقدرة الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية القوية. 
والرسالة نص مكتوب نثرا، يبعث به صاحبه إىل شخص ما، كما تعترب 
الرسالة األدبيّة من أهم فنون الرسديات؛ حيث تخاطب الغائب وتستدرجه 
عرب فنيتها ببالغة الكلمة وقوتها.

الرسالة السابعة..

غربة كورونا

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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مضادات الفريوسات

تعم�ل مضادات الفريوس�ات عىل تثبيط نش�اط 
الفريوس يف جس�م اإلنس�ان وتمنع تكاثره، مثل 
عقار السوفوس�بوفري املضاد لف�ريوس االلتهاب 

الكبدي الفريويس يس.

األجسام املضادة وحيدة النسيلة

ترتب�ط األجس�ام املض�ادة وحيدة النس�يلة مع 
الهي�اكل الربوتيني�ة املوجودة ع�ىل الفريوس أو 
تحجب مستقبالته عىل الخاليا البرشية ما يمنعه 
م�ن دخول الخلي�ة باإلضافة إىل اس�تخدامها يف 
ع�الج الرسطان�ات. وتقط�ع األجس�ام املضادة 
أيًضا اإلش�ارات بني الخاليا ومحيطها الخارجي 
م�ا يمنع حدوث ردة فعل مفرطة، والتي رصدت 

كثريًا بعد اإلصابة بكوفيد - 19.
ويعد الريتكوكسيماب أحد أشهر عقاقري األجسام 
املضادة وحيدة النسيلة ويستخدم يف عالج األورام 

الليمفاوية والتهاب املفاصل الروماتويدي.

األجسام املضادة املوجودة يف بالزما 

املتعافني من كوفيد - 19

تتضمن بالزما املتعافني من كوفيد - 19 أجس�اًما 
مضادة للفريوس، وعند حقن املصاب بها ترتبط 
مع الفريوس وتمنعه من دخ�ول الخاليا. ويمثل 

ذلك إحدى وسائل املناعة السلبية.

الخاليا الجذعية الوسيطة

تس�تطيع الخاليا الجذعية أن تتحول إىل أي نوع 
من أن�واع الخاليا يف الجس�م يف ظ�روٍف معينة. 
وج�رت نقاش�ات ح�ول اس�تخدامها يف تجديد 

أنسجة الرئة التالفة يف املصابني بكوفيد - 19.

اللقاحات

تعتمد فكرة اللقاحات بص�ورٍة عامة عىل تحفيز 
االس�تجابة املناعية للجس�م كي يكون مس�تعًدا 

ملواجهة األخماج املختلفة. ويوجد نوعني رئيس�ني 
للقاحات، اللقاحات الوقائية واللقاحات العالجية.

اللقاح الوقايئ

يُِعد الجهاز املناعي للتعامل مع عدوى معينة من 
خ�الل إحداث عدوى مخففة بف�ريوس خامل أو 
مقتول ما يساعد الجهاز املناعي عىل التعرف عىل 
الفريوس وتكوين أجس�ام مضادة ل�ه، ولدا عند 
اإلصابة بالفريوس النش�ط بعد ذلك تواجهه هذه 
األجس�ام املضادة وتحمي الجسم. مثل اللقاحات 
املض�ادة للحصبة واالنفلون�زا وااللتهاب الكبدي 

الفريويس بي.

اللقاحات العالجية

تختلف اللقاحات العالجية عن اللقاحات الوقائية 
يف أن الش�خص يحص�ل عليه�ا بع�د إصابت�ه 
بامل�رض فعاًل ول�ذا فإنها تس�تخدم يف مواجهة 
األخماج بعد حدوثها باإلضافة إىل استخدامها يف 
عالج أمراض أخرى مثل الرسطانات، ومن أشهر 
أمثلتها اللقاح املس�تخدم يف عالج عدوى فريوس 

الورم الحليمي البرشي.

ما التقنيات املستخدمة لتطوير اللقاحات 

الفريوسية البرشية؟

اللقاح�ات  إلنت�اج  عدي�دة  طرائ�ق  توج�د 
تعتم�د ع�ىل تقني�ات املح�اكاة الحيوي�ة لبني�ة 
الربوتينات،ويجري دراس�ة مكون�ات محددة يف 
املمرض، مثل املس�تضد أو معلومات�ه الوراثية، 
ومحاكات�ه وتكوين مس�تضد بروتين�ي يتفاعل 
معه الجس�م ويكون أجس�اًما مضادة له تحمي 
الجس�م من ه�ذا املمرض مس�تقباًل. وإليك أبرز 

هذه التقنيات.

لقاحات الحمض النووي والحمض النووي 

الريبي

تتضم�ن ه�ذه اللقاحات أج�زاءً م�ن املعلومات 
الوراثي�ة للف�ريوس يف صورة حم�ض نووي أو 
حم�ض ن�ووي ريب�ي، وتتضم�ن ه�ذه األجزاء 
معلومات بروتني أو أكثر من بروتينات الفريوس.
وبعد التطعي�م، يدخل الحمض الن�ووي الريبي 
أو الحمض النووي إىل عدد قليل من خاليا جسم 
اإلنس�ان فترتجم هذه األجزاء وتك�ون بروتينات 
الفريوس وبعد ذلك يتفاعل معها الجهاز املناعي 
ويكون أجس�اًما مضادة لها. ومن أشهر أمثلتها 

اللقاحات املطورة ضد فريوس زيكا.

لقاحات النواقل الوراثية للفريوسات 

املخففة

تنقل هذه النواق�ل جزءًا غري ضار من املعلومات 
الوراثية للفريوس لعدد قليل من خاليا الجس�م. 
وتتضمن هذه األج�زاء املخطط الربوتيني لواحد 
أو أكث�ر م�ن املس�تضدات الت�ي يتفاع�ل معها 
الجهاز املناعي. ومن أشهر أمثلتها اللقاح املضاد 

للجدري.

اللقاحات الربوتينية الرتكيبية

تتضمن هذه الطريقة إنتاج بروتني الفريوس من 
خ�الل إدخال معلوماته الوراثي�ة يف البكترييا أو 
الخمرية أو خاليا الثدييات، وبعد ذلك يس�تخدم 

هذا الربوتني كمستضد لتحفيز الجهاز املناعي.

لقاحات الفريوس املعطل

تتضمن هذه التقني�ة إنتاج الفريوس وتكاثره يف 
خاليا خارج جس�م اإلنسان، وبعد ذلك يستخرج 
العلم�اء الف�ريوس ويضعف�وه باس�تخدام مواد 
كيميائي�ة مختلف�ة، مث�ل الفورمالدهي�د، حتى 
يصب�ح غري ممرض ويس�تخدم كلق�اح لتحفيز 

الجهاز املناعي للجسم.
وم�ن أه�م ه�ذه اللقاحات لق�اح س�الك املضاد 
لفريوس ش�لل األطف�ال والذي ينتج باس�تخدام 

ف�ريوس مقت�ول، ولقاح س�ابني املضاد لش�لل 
األطفال أيًضا لكنه ينتج من فريوس مضعف.

ما خطوات تطوير لقاح ضد فريوس جديد غري 

معروف؟

يحل�ل العلم�اء العام�ل املم�رض أواًل وبعد ذلك 
تج�رى اختب�ارات لتحدي�د مكون�ات الفريوس 
الت�ي يتفاعل معها جهاز املناع�ة البرشي فينتج 
استجابة مناعية ضد الفريوس. ثم يصمم العلماء 
نم�وذج مب�دأي للق�اح ك�ي يختاروا املس�تضد 

املناسب ويحددوا املادة املساعدة املطلوبة.
وتتضمن الخطوة التالية اختبار فعالية اللقاح يف 
مزارع الخاليا ثم إجراء التجارب الحيوانية. وبعد 
ضمان فعالة اللقاح وأمانه يف التجارب السابقة، 

تبدأ التجارب البرشية.

هل تساعد بالزما املتعافني من كوفيد - 19 

املصابني الجدد؟

ينت�ج الجه�از املناع�ي يف م�رىض كوفي�د - 19 
أجس�اًما مضادة للفريوس، وتبقى هذه األجسام 
املض�ادة يف البالزم�ا لف�رتٍة حتى بعد الش�فاء. 
ولذا ف�إن حقن املصاب�ني ببالزم�ا املتعافني قد 

يساعدهم.
ويمكن أيًضا عزل األجس�ام املضادة من البالزما 
وحق�ن املصابني بها بداًل من حقنه�م بالبالزما. 
ول�م تثبت الدراس�ات بعد فعالية ه�ذه الطريقة 

العالجية.

هل املتعايف من كوفيد - 19 محصناً من 

اإلصابة مجدًدا؟

يطور املتعافني من بعض األخماج حصانة مناعية 
ت�دوم أحيانً�ا مدى الحي�اة، وي�درس الباحثون 
حاليًا مدة الحصانة املناعية التي تمنحها اإلصابة 
بكوفيد - 19، وس�يعتمد الباحثون عىل الدراسات 
املرتبطة باألمراض الشبيهة مثل سارس ومريس.

أبرز األسئلة عن تطوير عالجات ولقاحات لكوفيد - 19

علميا وعمليا توجد وسائل 
عديدة لعالج األخماج 
الفريوسية، ومنها كوفيد - 19، 
إليك أبرزها:
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العضالت األلوية

إذا أمضيت وقتاً طويالً يف الجلوس، ال تحصل العضالت 
األلوية عىل التمّرن الكايف. تشكّل هذه العضالت الردفني 
وتتأل�ف م�ن ثالث عض�الت، علماً بأنها أك�رب مجموعة 

عضالت يف جسم اإلنسان.
يساهم الردفان يف أداء عدد كبري من الحركات الرورية، 
كصع�ود منحن�ى أو درج، حتى عملية امل�يش العادية. 
وإذا ضعف�ت ه�ذه العض�الت أو ضم�رت، فس�تفتقد 
القوة الالزمة لدعم الجس�م. نتيجة لذلك، يستحيل عليك 
التح�رك برسعة كفاي�ة لتجتاز، مث�الً، تقاطع طرق ما 
إن تبدأ أرقام إش�ارة املرور عده�ا العكيس. كذلك تُعترب 

العضالت األلوية غالباً سبب ألم أسفل الظهر.

الجزء األوسط

ربما تكمن نقطة ضعفك يف الجزء األوس�ط األسايس من 
جس�مك، ويضّم العض�الت ناصبة الفق�ار، التي تثبّت 
العمود الفقري، وعضالت البطن، والعضالت املائلة التي 
تساهم يف إدارة الجذع. وملا كانت حركات األطراف كافة 
تنب�ع من هذا الجزء، في�ؤدي ضعفه إىل ضعف حركات 

األطراف أيضاً.

الكتفان

تتأل�ف الكتفان من سلس�لة معقدة ومهم�ة من األوتار 
واملفاصل.

تتي�ح الكتف�ان للذراعني بال�دوران، وتقدمان مجموعة 
كبرية من الحركات. ال تكمن األس�باب التي تجعلنا نوعاً 
مس�يطراً يف دماغنا فحسب أو يف إبهامينا املقابلتني، بل 
يف مدى حركة ذراعينا. وتتمتع الرئيس�ات البارزة أيضاً 

بمدى حركة كبري.

خلل يف التوازن

لك�ن ثمة نوع آخ�ر من الضعف يجهل مس�نون كثر 
أنهم يعانونه. يسمحون ألحد جانبي جسمهم بالقيام 
بعمل أكرب، مقارن�ة بالجانب اآلخر، ما يؤدي إىل خلل 

يف التوازن يثقل الهيكل العظمي بمرور الوقت.

وإن ل�م يك�ن ه�ذا الخلل يف ت�وازن العض�الت كبرياً 
وواضحاً، يعجز املدّرب الش�خيص ع�ن مالحظته، إذ 
يتطلّ�ب تش�خيص الخلل يف ت�وازن العض�الت عادًة 
معالج�اً فيزيائي�اً بارع�اً وأدوات خاص�ة، كصفيحة 
حساس�ة ع�ىل األرض تقي�س وزن كل ق�دم أثن�اء 
س�ري َمن يخض�ع للفح�ص ع�ىل األرض. تس�تطيع 
ه�ذه الصفيح�ات أن تُحدد م�ا إذا كان ورك أو ردف 
ي�ؤدي عمالً أكرب، مقارن�ة بنظريه. ويف ه�ذه الحالة، 
يع�ّد املعالج الفيزيائ�ي برنامج تم�رن يبني الجانب 

الضعيف.
ال يمكن�ك إنهاء برنامج التمرن الذي تتبعه يف غضون 
بضع�ة أش�هر. يس�تغرق بن�اء نقطة الضع�ف وقتاً 
طوي�الً جداً، ربما س�نة أو اثنتني. وبما أنك اكتس�بت 
مي�الً إىل الضمور، فق�د تُضطر إىل االلت�زام بربنامج 
تمرن مح�دد ط�وال حيات�ك أو إىل أن تبلغ منتصف 

ثمانينياتك عىل األقل.
م�ن الجيد أن عدداً من برامج الرعاية الصحية يغطي 
كلفة العمل مع معالج فيزيائي أو مركز إعادة تأهيل. 
لكن ال تنضم إىل أول مركز تزوره، إال إذا كانت املراكز 
األخرى تبعد كثرياً عن مكان إقامتك. وإن كنت تعيش 
يف مدينة/ ضاحية، فال ش�ك يف أنك تملك خياراً واسعاً 
م�ن عيادات املعالج�ني الفيزيائي�ني املحرتفني. كذلك 
تقّدم مستش�فيات كثرية خدمة مماثل�ة. اتصل بهذه 
املراكز واملستش�فيات وال تقصده�ا مبارشًة. أخرب َمن 
يجي�ب الهات�ف بأنك تري�د الخضوع لتقيي�م لنقاط 
الضع�ف يف جس�مك وألي خل�ل يف ت�وازن عضالتك. 
فضالً عن ذلك، يس�تطيع املعال�ج الفيزيائي تصميم 

برنامج تمرن لتقوية نقاط ضعفك.

مع تفيش كورونا:

جسمك... ما نقطة ضعفه؟

وقال س�ري مارك إن الكثافة الس�كانية والس�فر يسهل 
انتشار الفريوس، باإلضافة إىل أن عدد سكان العالم أكرب 

مما كان عليه عام 1918 بكثري.
وأضاف يف حديث لبي بي يس إنه من أجل السيطرة عىل 
املرض ستكون هناك حاجة لتطعيم عىل مستوى العالم، 
لكن ف�ريوس كورونا لن يكون مثل الجدري الذي أمكن 
القض�اء عليه، بل هو يش�به اإلنفلون�زا، أي أن التطعيم 

يجب أن يكون دوريا.
كان رئيس منظم�ة الصحة العاملية تي�دروس أدهانوم 
غيربيس�وس ق�د ق�ال إن اإلنفلونزا اإلس�بانية احتاجت 
عامني لالنحس�ار عام 1918، ويمك�ن أن يؤدي التطور 
التكنولوج�ي إىل القض�اء ع�ىل ف�ريوس كورونا يف فرتة 

أقرص.
وكان�ت اإلنفلونزا اإلس�بانية قد فتكت بخمس�ني مليون 
ش�خص حول العالم، بينما أودى فريوس كورونا بحياة 

800 ألف شخص حتى اآلن.
وحذر س�ري مارك من أن العالم قد يفقد الس�يطرة عىل 
ف�ريوس كورونا م�رة أخرى، لكنه أض�اف أن إجراءات 
مح�ددة وهادفة يمكن أن تتخ�ذ اآلن عوضاً عن اإلغالق 

BBC .التام

السري مارك والبورت: كورونا سيبقى معنا إىل 

األبد... وعىل الناس أخذ لقاح بشكل متكرر

»سيبقى فريوس كورونا 
حارضاً معنا لألبد بشكل من 
األشكال«، بحسب عضو يف 
اللجنة االستشارية للحكومة 
الربيطانية املعنية بالتعامل 
مع الطوارئ.

وأضاف سري مارك والبورت 
أنه سيتعني عىل الناس أخذ 
لقاح بشكل متكرر.

وتأتي هذه التعليقات عقب 
ترصيح لرئيس منظمة 
الصحة العاملية قال فيه 
إنه يأمل أن ينحرس الوباء 
خالل سنتني، كما حصل مع 
اإلنفلونزا اإلسبانية.

عندما تبلغ الخامسة والخمسني 
من العمر أو تتخطاها، ال تعود 
بالنشاط ذاته كما كنت يف املايض. 
لذلك يضمر بعض عضالتك أو 
يذبل.

االن وعاملنا يعاني من تفيش 
جائحة كورونا وتسببها باملخاطر 
الوبائية لكل رشائح املجتمع، 
كيف علينا ادراك حالة الجسم 
ومناعتة وقوة تحمله.
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لك�ن الباحثني يف جامعتي جونز هوبكنز وس�اوثرين 
كاليفورني�ا اعرتض�وا ع�ىل بع�ض توصي�ات اللجنة 
بس�بب إغفال الش�باب يف املرحلة األوىل عىل الرغم من 
التفيش الرسيع لإلصابات بينهم حتى وإن كانت دون 
أع�راض والذي يؤدي إىل إغالق امل�دارس والجامعات 

ويهدد املجتمعات املحيطة.

وأضاف�وا أن هذه الجائحة تس�تدعي تعاماًل مختلًفا. 
فع�ىل الرغم م�ن ع�دم الخالف ع�ىل أولوي�ة األطقم 
الطبية، لكن الش�باب واألطفال يجب أن يحصلوا عىل 
اللقاح ألنهم الس�بب األكرب يف انتشار الفريوس، وبعد 

ذلك يأتي دور كبار السن.
أفرزت جائحة أنفلونزا الخنازير يف العام 2009 دروًسا 

علينا االس�تفادة منها، وقتلت هذه الجائحة نحو 500 
ألف ش�خص ح�ول العال�م وأعلن الرئي�س األمريكي 
السابق باراك أوباما حالة الطوارئ يف الواليات املتحدة 

األمريكية بسببها.
ونج�ح العال�م حينها يف تطوي�ر لقاح مض�اد لها يف 
خريف العام 2019، لكن الرشكات لم تنتج س�وى 16 

مليون جرعة فحس�ب يف البداية. ولذا كان عىل مراكز 
مكافح�ة األمراض والوقاية منه�ا تحديد الفئات التي 
تحص�ل عىل اللق�اح أواًل. وحصل األطفال واملس�نون 
واألش�خاص األكث�ر عرض�ة لإلصابة ع�ىل اللقاح يف 

البداية.
وأجريت بعد ذلك دراس�ات عديدة أوضحت أن أفضل 
طريقة لحماية املس�نني هي الحد من تفيش الفريوس 
بني األطفال والشباب ما يعني إخضاع أطفال املدارس 
للق�اح أواًل، ألن أع�راض اإلصابة ال تظه�ر عليهم ما 

يؤدي إىل نرشهم للفريوس دون قصد.
وأظهرت جائحة كوفيد - 19 أن فئة من الناس سميت 
الناقل�ني الفائق�ني للف�ريوس، تس�ببت بنح�و 80% 
من اإلصاب�ات، وأغلب أف�راد هذه الفئة من الش�باب 

واألطفال الذين ال تظهر عليهم أي أعراض.
وذك�رت األكاديمية األمريكية لط�ب األطفال وجمعية 
مستش�فيات األطف�ال أن ع�دد األطف�ال املصاب�ني 
بالف�ريوس حت�ى 30 تموز 2020 بلغ نح�و 338 ألف 
طف�ل يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، وأن أكث�ر من 
رب�ع هذا العدد أصيب خالل األس�بوعني األخريين من 

الشهر.
وأدرك�ت الجامعات واملدارس خط�ر تفيش الفريوس 
بني األطفال والش�باب ولذا اعتم�دت نهج التعليم عرب 
اإلنرتنت. وعىل املس�نني أيًض�ا االلت�زام باالبتعاد عن 

التجمعات ألن ذلك أفضل وسيلة لحمايتهم.

قبي�ل التوص�ل اىل لق�اح فع�ال مجرب لوب�اء فريوس 
كورونا كوفيد19، تتناقش وتتحاور املؤسسات الصحية 
والطبي�ة والعلمية عن ما اهمية اللقاحات يف عالم اليوم، 

وسط التفيش الرسيع لالوبئة؟ز
يصعب أن نتوصل إىل اس�تنتاج نهائي بشأن اللقاحات، 
نظراً إىل فيض املعلومات املتناقضة يف هذا املجال. اليوم 
ال ي�زال لق�اح الخناق وش�لل األطفال والك�زاز إلزامياً، 
ال س�يما قبل دخول الحضانة أو املدرس�ة. لكن يحتدم 

الجدل حول اللقاحات األخرى.
ال يمكن أن ننكر أن اللقاحات س�اهمت يف التخلّص من 
أم�راض عدة كالجدري، حتى أنها قضت بش�كل ش�به 
كامل عىل ش�لل األطفال والخناق. يعطي اللقاح مفعوله 

بما يشبه مسار التعايف الطبيعي.
وم�ن املعروف أن الطفل الذي يص�اب بالحصبة يقوي 
مناعته، ثم ال يصاب باملرض يف س�ن الرشد حني يواجه 
هجوم�اً جدي�داً، أو تبق�ى حّدة امل�رض طفيفة. يعطي 
اللقاح ه�ذا املفعول تحدي�داً. يج�ب أن يتعرض جهاز 
املناع�ة للهجوم ك�ي ينتج أجس�اماً مض�ادة، لكن من 
دون الس�ماح بتطور املرض. يكون اللقاح أشبه بكمني 

ويُصنع بطريقة معقدة.
- اللقاح�ات الحية الخفيف�ة: تحتوي هذه اللقاحات عىل 
جراثيم كاملة مسؤولة عن األمراض. تُزَرع تلك الكائنات 

يف ظروف خاصة وتحتاج إىل بيئة باردة.

- اللقاحات الفرعية: تحت�وي عىل أجزاء من امليكروبات 
النقية وتكون كافية إلطالق رّد فعل مناعي.

- لقاح ضد ال�زكام: إنه لقاح خاص، ألن الفريوس الذي 
يج�ب االحتماء منه يتطور كل س�نة تقريب�اً، وال بّد من 
تعديل اللقاح بحسب السالالت الفريوسية التي تحددها 
»منظمة الصحة العاملية«. يف ش�هر فرباير من كل سنة، 
تتغ�ري تركيبة اللقاح قبل موس�م التلقيح يف أكتوبر. قد 

يحمي اللقاح من ساللة لن تنترش يف الشتاء الالحق.
- لقاح�ات أخرى: ال تحتوي لقاح�ات الكزاز أو الخناق 
عىل أي جراثيم، بل عىل ذوفان )مادة منزوعة السموم(.

احت�دم الجدل ح�ول فاعلية اللقاحات بع�د ظهور أول 
االدع�اءات التي تتّهم لقاح التهاب الكبد »ب« بالتس�بب 
يف التصلب املتعدد، لكن لم يظهر أي رابط س�ببي مؤكد 
ب�ني الظاهرت�ني. عملياً، م�ن املالحظ أن ش�لل األطفال 
اختف�ى بالكام�ل بفضل اللق�اح، رغم غي�اب أي عالج 
حقيقي لهذا املرض حتى اآلن. لذا يمكن أن نس�تنتج أن 
وق�ف اللقاحات يؤدي إىل تجدد األم�راض. مثالً، عادت 
الحصب�ة للظهور، علماً بأنها ليس�ت حال�ة حميدة كما 
يظن الكثريون، فق�د أدت إىل عرشات حاالت الوفاة وإىل 

مضاعفات عصبية، لذا يبقى اللقاح ضدها رضورياً.
يف النهاي�ة، وحده الطبيب يس�تطيع أن يحدد اللقاحات 
املهم�ة، إذ ال يمكن التخيل عنها عش�وائياً، ألنها تس�مح 

بحماية أكثر األشخاص ضعفاً، ال سيما املواليد الجدد.

قبل التوصل إىل لقاح لـ كوفيد19:

جدل حول فاعلية اللقاحات

خرباء يقرتحون آلية لتحديد الفئات التي تتلقى لقاح كوفيد - 19 أوال

الشباب أم الشيوخ؟

بعد أن يطور العلماء لقاًحا آمنًا 
وفعااًل ضد كوفيد - 19، علينا 
تحديد الفئات التي تتلقاه عليه أواًل.

ولذا اقرتحت لجنة تتضمن 
أكاديميات أمريكية يف مجاالت 
العلوم والهندسة والطب آلية 
لتحديد هذه الفئات بناًء عىل طلب 
مراكز مكافحة األمراض والوقاية 
منها. وتتضمن اآللية حصول 
أطقم الرعاية الصحية واملسنني 
يف األماكن املزدحمة عىل اللقاح يف 
املرحلة األوىل.
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النجمة الرتكية  

هاندا أرتشيل  أجمل 

املمثالت والفنانات 

لعام 2020

رواق الفنون

تفوقت النجمة الرتكية  هاندا أرتش�يل  عىل النجمة 
الرتكية  فهرية أفجني  والنجمات  س�يلينا غوميز  و 

تايل�ور س�ويفت  وإيما واتس�ون و آم�رب هريد ، يف 
اس�تطالع للرأي أجراه موق�ع FillGap، عن أجمل 

املمثالت والفنانات عام 2020.
وحصدت هاندا املراتب األوىل يف كل من قوائم أجمل 
ممثل�ة، أجمل نس�اء العالم، أجمل فتاة مس�لمة. 
كم�ا تحصد نتائ�ج نجاح مسلس�لها الجديد » أنت 
اط�رق بابي «، الذي يجمعها مع النجم الرتكي  كرم 
بورسني ، ويحقق العمل نسب مشاهدة عالية، عىل 
الرغم م�ن مواجهته للعديد من املسلس�الت، التي 
ب�دأ عرضها مع بداية س�بتمرب الجاري، وتحول إىل 

حديث الجمهور بعد عرض حلقة جديدة منه.
وبعد مرور 9 حلقات من املسلسل، يبدو أنه يقرتب 

من االنتهاء، ولم يتبق سوى 4 حلقات منه.

وجهت النجم�ة العاملي�ة  إليزابيث ه�رييل،  املعروفة 
ب�لي�ز هرييل، رس�الة مؤث�رة ل�لنج�م العاملي  هيو 

غرانت ، بعد أن بلغ الستني من عمره.
وش�اركت عارض�ة األزي�اء ومصمم�ة املالبس )55 
عاما( يف صفحتها الرس�مية بأح�د مواقع التواصل، 
 Love بمقطع فيدي�و من رقص هيو غرانت يف فيلمه
Actually، وال�ذي لع�ب في�ه دور رئي�س ال�وزراء 

الخيايل ديفيد.
وعلق�ت لي�ز ع�ىل الفيدي�و: »لق�د تأخ�رت، ألنني 
اس�تغرقت يومني لتعلم كيفية تسجيل الشاشة. عيد 

ميالد سعيد، وأحبك لألبد«.
وكان هيو وليز عاش�ا فرتة جميلة معاً استمرت من 
ع�ام 1987 حتى عام 2000، ورغ�م انفصالهما قبل 

عقدين من الزمن، ظال قريبني عىل مرِّ السنني.
يُذك�ر أن هرييل  ممثل�ة وعارض�ة ومزارعة عضوية 
باسينغس�توك،  يف   1965 يف  ول�دت  ومصمم�ة، 
هامبش�اير، وهي ابنة أنجيال م�اري وروي ليونارد 

هرييل.

املرسح والرقص

وكان وال�د هرييل يحمل رتبة رائد يف س�الح الجيش 
امللك�ي، ووالدته�ا معلم�ة يف مدرس�ة كمبش�وت 
جوني�ور، ولديه�ا ش�قيقة أكرب س�ناً منه�ا تُدعى 

كاثلني، وشقيق أصغر يُدعى مايكل جيمس. وكانت 
إليزابي�ث ترغ�ب يف اح�رتاف الرق�ص عندما كانت 
طفل�ة صغ�رية، فأخ�ذت دروس باليه، ثم درس�ت 
لفرتة وجيزة الرقص واملرسح يف مركز استديو لندن، 

ودخلت مدرسة هارييت كوستيلو يف باسينغستوك.
ويف رحلته�ا الس�اعية إىل العمل كان ع�ىل إليزابيث 
أن تغ�ريِّ إطاللته�ا الفوضوي�ة لتب�دو أنيق�ة أكثر، 
وبع�د انتهاء الجامعة عملت يف املرسح، وظهرت عىل 
الشاشة ألول مرة يف عام 1987 بأدوار يف التلفزيون، 
 ،Rowing with the windبفيل�م  1988 ع�ام  ويف 
وش�اركها يف البطولة النجم  هيو غرانت ، ورسعان ما 
دخل�ت بوابة األفالم من خالل ظهورها يف مسلس�ل 

»بي بي يس كريستابل«.

الظهور األول

وكان ظهوره�ا األول يف فيل�م م�ن أف�الم  هوليوود  
 ،)Passenger 57 )1992 ويسيل س�نايبس« الدرامي«
عندما ت�م اختيار هي�و غرانت مع ديفاي�ن براون، 
عندها تصدرت إليزابيث عناوين األخبار والصحف، 
ويض�اف إىل ذل�ك أنها كان�ت عارضة أزي�اء، تمثل 
أهم مس�تحرات التجميل Estée Lauder، ولم يكن 
هناك مكان يمكن له�رييل الذهاب إليه، لالبتعاد عن 

الصحافة.

إليزابيث هرييل توجه رسالة مؤثرة لهيو غرانت



09
آخر األسبوع الجمعة 18 أيلول 2020

رواق الفنون

طبقوا التباعد االجتامعي ووضع الكاممات:

نجامت وعارضات فينيسيا تحدين »كورونا« باألناقة
اتبعت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي إجراءات 
صارمة لتطبيق التباع�د االجتماعي وفرض وضع 
الكمامة، مما جعل رواد الدورة السابعة والسبعني 

مقيدين تفاديا لتفيّش فريوس كورونا املستجد.
وانس�حب ه�ذا األم�ر ع�ىل النج�وم والنجم�ات 
وعارض�ات األزي�اء ومنه�ن جورجين�ا رودريغيز 
وأريزون�ا مي�وز واملمث�الت فانيس�ا كريب�ي وآنا 
فوجليتا وش�اميال شريزاد واس�تطعن أن يظهرن 
بكام�ل أناقته�ن ويجذب�ن األنظ�ار، م�ع االلتزام 
بإجراءات التباعد االجتماعي ومن خالل ذلك يظهر 
مدى ارصار حض�ور املهرجان عىل تحدي فريوس 
كورونا باملش�اركة، وكذل�ك االلتزام باإلرش�ادات 
الصحية فكانت األناق�ة والجمال تتحدى الجائحة 

التي عطلت الحياة خالل الفرتة املاضية.
بدوره�ا، أطلت رئيس�ة املهرجان كيت بالنش�يت 
بفس�تان من تصميم مذهل باللون األس�ود مغطى 
بأكمل�ه بالرتت�ر ومزي�ن م�ن الجانب�ني بالل�ون 
األبي�ض، بينما ل�م تقم بالنش�يت باتب�اع موضة 
ارت�داء »القناع الواق�ي« بنفس تصميم الفس�تان 
حفاظ�ا عىل اإلطالل�ة األنيقة، ب�ل فضلت الحفاظ 
عىل صحتها بنس�بة أكرب وظه�رت مرتدية القناع 
الطب�ي املتع�ارف علي�ه، ولك�ي تكم�ل إطاللتها 
األنيقة اختارت بالنش�يت انتعال حذاء بكعب عال 

وتصميمه كالسيكي أكمل رقي إطاللتها.
وع�ىل صعيد الزوار واملتابعني، وقفت ابنة البندقية 

غلوري�ا غاربيس�ا يف الطابور منتظ�رة دورها عند 
إحدى نقاط التفتيش بالقرب من »قرص السينما«، 
حيث يت�وىل عنارص الرشطة قي�اس درجة حرارة 
الداخل�ني، والتأكد من كونه�م يضعون الكمامات، 

إضافة إىل التحقق من بطاقات الدخول.
وقالت غاربيس�ا التي تتابع املهرجان منذ 24 عاماً: 
أعلم أن هذه التداب�ري ملصلحتنا، ولكن يحزنني أن 

أرى حريتنا تضيق.
وأضاف�ت وه�ي تع�ّدل كمامته�ا تح�ت نظارتها 
الشمسية الضخمة »كنا سابقاً نذهب حيثما نشاء، 
م�ن دون تدقيق، من دون رشطة من غري الطبيعي 

أن نرى بزات عسكرية«.
ووّج�ه رشطي مالحظ�ة إىل رجل س�بعيني قائال 
ل�ه بانزعاج »ارف�ع كمامتك لتغّطي أنف�ك أيضاً« 

وعندما رّد عليه الرجل معرتضاً »لكننا يف الخارج«، 
بادره مؤكداً رضورة وض�ع »القناع طوال الوقت، 

يف الداخل والخارج«.
وإذا كانت الكمامات تخفي األفواه، وبوجود مسافة 
م�رت واحد عىل األق�ل يف طوابري االنتظ�ار، وكريس 
ف�ارغ ب�ني كل كرس�يني يف صاالت الع�رض، من 
الصعب عىل الحارضي�ن أن يتبادلوا األحاديث، إال 
ربما لتوبيخ شخص قد يكون اقرتب من غريه أكثر 
من املسموح به، أو آخر يحتال عىل اإلجراءات نازعاً 

كمامته بمجرد إطفاء األنوار يف صالة العرض.
أما السجادة الحمراء املمتدة أمام »قرص السينما«، 
فمحّصنة بجدار رمادي يمنع احتشاد الفضوليني.

والح�ظ ألربتو بيتس�ويل، وهو مص�ّور يغطي منذ 
س�نوات مهرجان البندقية ومنافسه مهرجان كان 
أن »الجمهور هذه الس�نة ليس هنا، فكل يشء أبِعد 
م وال يوجد جمهور، لذلك نفتقد مجموعة  عن�ه وُعقِّ
كاملة من الصور التي كنا نلتقطها يف املايض عندما 

يقرتب املمثلون من الناس إلهدائهم تواقيعهم«.
وتذكر بيتس�ويل ه�ذه اللحظة الت�ي وصفها بأنها 
»مهم�ة«، عندم�ا »كان املمثلون الكبار ينش�غلون 
بالتواقي�ع ما بني عرش دقائق و15 دقيقة، ويقفون 

عند وصولهم اللتقاط بضع صور سيلفي ذاتية«.
وأضاف متأسفاً »عندما يميش املمثلون يف الشارع، 
ال نس�تطيع أن نتع�رف عليه�م عىل الف�ور ألنهم 

يضعون كمامات«.

خرج�ت الفنان�ة الس�ورية مي�ادة الحن�اوي عن 
صمتها، وردت للمرة األوىل عىل أنباء تدهور حالتها 
الصحية منذ سقوطها عىل خشبة املرسح يف حفلها 
األخري، مؤكدة أن كل ما تردد عن وضعها الصحي 
غ�ري صحيح، وب�ررت غيابه�ا التام ع�ن األضواء 
بالتزامه�ا بالع�زل الصح�ي ملنع تف�يش فريوس 
كورون�ا، كما رفضت اتهامها بخداع الجمهور بعد 
استمرار حجب عدة تس�جيالت نادرة لها كان من 

املقرر خروجها للنور مطلع العام الجاري.
وأضاف�ت الحن�اوي، يف رس�الة صوتي�ة لربنامج 
»املس�اء مع قص�واء«، »حالتي الصحي�ة ممتازة، 
وقب�ل كورونا كانت لدي حفلة يف موازين باملغرب، 
وكانت من أجمل الحفالت، وحفلة أخرى يف لبنان، 

وبعدها يف تونس مررت بظروف صعبة جدا«

ميادة

الحناوي:

غيايب بسبب

العزل الصحي
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مواقع التواصل تنرش صورا للنجمة 

الفرنسية بريجيت باردو يف لبنان

انترشت عرب مواق�ع التواصل، صور للنجمة 
الفرنس�ية بريجيت ب�اردو، التي اش�تهرت 
بعالم الجم�ال واملوضة، حني زارت  لبنان  يف 

الستينيات.
وأقام�ت  باردو  يف أحد فن�ادق  بريوت  املطلة 
عىل البح�ر، واس�تمتعت باإلطالل�ة الرائعة 
والج�و الصيف�ي. وكان�ت برفق�ة زوجه�ا 
يف رحل�ة رومانس�ية اىل »باري�س ال�رشق 

االوسط«، كما كان يشتهر لبنان وقتها.
يُذكر أن بريجيت باردو أعلنت قرارها دخول 
عالم السياسة، من خالل الرتشح لالنتخابات 
األوروبي�ة املق�رر إجراؤه�ا 26 اي�ار ماي�و 
املقب�ل، لتمثي�ل بلدها يف الربمل�ان األوروبي، 
وتوقع له�ا النقاد نجاحا رسيع�ا يف الربملان 
أس�وة بم�ا كانت ناجح�ة فيه ع�ىل الصعيد 

املهني والعميل.

أعلن�ت املمثل�ة نادي�ن ال�رايس عودته�ا إىل 
الس�احة الفنية بعد غياب لس�نوات، من باب 

الكوميديا.
وكش�فت الرايس، عرب إح�دى صفحاتها عىل 
مواق�ع التواص�ل، أن املسلس�ل الذي س�يبدأ 
تصويره يف بريوت قريبا، قبل أن ينتقل موقع 

التصوير اىل أبوظبي، يحمل اسم
"نس�ونجي بالحالل«، ويجمعها مع باقة من 
النج�وم، منهم زياد برجي، هبة نور، هش�ام 

حداد، محمد خري الجراح، مريفا قايض.

واملسلسل فكرة املخرج السوري أسامة الحمد، 
وتأليف زهري قن�وع، وتوقيع املخرج اللبناني 
نبيل لبّس، واملنتج الفني حمادة جمال الدين، 
وم�ن إنتاج رشكتي »غول�دن الين« و"أي يس 
ميدي�ا«، وم�ا إن ن�رشت ال�رايس الخرب حتى 
توالت تعليقات املتابعني الذين باركوا لها عىل 
العم�ل وتمنوا لها التوفي�ق، خاصة ان العمل 
س�يجمعها م�ن جديد مع زي�اد برجي، الذي 
سبق ان قدمت معه »غلطة عمري« و"فرصة 

عيد«، وحققا معا نجاحا كبريا.

نادين الرايس تعود للساحة 

الفنية بعد غياب

كيفانش تاتليتوغ 

ال يفّضل املقارنة 

مع زمالئه
رد املمث�ل الرتك�ي  كيفانش تاتليتوغ  عىل أح�د الصحافيني األتراك 
ال�ذي اعترب أن نجوميته تراجعت مقارنة باملمثلني الجدد، وأبرزهم 

املمثل الرتكي جان يامان.
وق�ال كيفان�ش إنه ال يفض�ل املقارنة مع زمالئ�ه، معتربا ان لكل 
ممث�ل هويته الخاص�ة، مضيفا أنه ليس هن�اك ممثل يحافظ عىل 
نجاحه يف تركيا لس�نوات طويلة، اذ إن هناك صعودا وهبوطا، وانه 

قد صنع هوية خاصة به.
الجدير ذكره ان كيفانش عرف يف العالم العربي من خالل مسلسل 
»ن�ور«، ومن ثم عرض له ع�ددا من األعمال، لكنها لم تحقق حجم 
نجاح »نور«، واس�تطاع التحليق يف سماء الدراما الرتكية، ووصلت 
شهرته اىل اوروبا بفضل عرضه لألزياء أيضا، والكثريون يعتربونه 

أيقونة املسلسالت الرتكية.
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رغ�م أن وباء كورونا قد يكون أبعد من أن ينتهي 
ف�إن هولي�وود مازال�ت حريصة ع�ىل أن تمدنا، 
بطريقة ما، بأفضل االعمال الس�ينمائية املقتبسة 
من القص�ص والرواي�ات املصورة، فعىل س�بيل 
املثال، يشعر محبو ش�خصية »باتمان« املعروفة 
بحم�اس ش�ديد ل�دى رؤيتهم للمقط�ع الدعائي 
لفيلم »باتمان« الجديد، واملقرر عرضه عام 2021.

ويف الوقت نفس�ه، تُعرض منذ أس�ابيع إعالنات 
للرتويج لفيلمي »املرأة املعجزة 1984« و»األرملة 
الس�وداء«، وهما من نوعية أفالم البطل الخارق، 
واملقرر عرضهم�ا يف أكتوبر ونوفمرب عىل التوايل، 
بع�د ف�رتة توقف إلزامي�ة لدور العرض بس�بب 
ق�رارات اإلغالق التي تم فرضه�ا يف أنحاء العالم 

ملكافحة تفيش فريوس كورونا.
وم�ن ب�ني أف�الم الرع�ب املقتبس�ة ع�ن الكتب 
املص�ورة، والتي تم طرحه�ا مؤخرا للعرض عىل 
الشاش�ة الكبرية، وتحدي�دا يف أواخر آب املايض، 
فيل�م يب�دو أن أحدا ل�م يلحظ عرض�ه، كما أنه 
ل�م يح�َظ بالكث�ري م�ن الرتوي�ج له، وه�و فيلم 

»املتحولون الج�دد« املقتبس عن أعمال »مارفيل 
كوميكس« املصورة.

لك�ن عىل م�ن يرغب يف مش�اهدة ذل�ك الفيلم أن 
يتمالك نفس�ه، ألنه ليس من أفالم االثارة املعتادة 
ذات األل�وان الزاهية، ال فيل�م رعب كامل، ويعترب 
»املتحول�ون الجدد«، الذي يتخ�ذ اتجاها مختلفا 
عن االثارة والحركة والكوميديا املعتادة يف الكتب 
املص�ورة، أول فيل�م رع�ب حقيق�ي مقتبس عن 
أعمال رشك�ة »مارفيل«. ويمث�ل الفيلم جزءا من 
سلسلة أفالم »رجال إكس« املعروفة، التي تتضمن 
أفالم »إكس من االص�ول: وولفرين«، بطولة هيو 
جاكم�ان، و»ديدبول« من بطول�ة ريان رينولدز، 
وذلك ع�ىل الرغم من أن »املتحول�ون الجدد« غري 

مرتبط بباقي سلسلة أفالم »رجال إكس«.
ولألس�ف، فإن الفيلم الذي قام بإخراجه املخرج 
األمريك�ي جوش بون، املع�روف بإخراجه للفيلم 
الرومان�يس الرتاجي�دي الش�هري »م�ا تخبئه لنا 
النج�وم« ع�ام 2014، يعت�رب فظا، ش�أنه ش�أن 

االحداث التي سبقت طرحه يف دور العرض.

هوليوود : أعامل مقتبسة من القصص والروايات.. 

»بامتان« و»املتحولون الجدد« و»األرملة السوداء«

أنغام سجلت 

أغنيات ألبومها 

الخليجي »مزح«
انتهت النجمة أنغام من تس�جيل أغني�ات ألبومها الخليجي 
الجدي�د، الذي يحمل اس�م »مزح«، حيث ن�رت صورة عرب 
حس�ابها الش�خيص بموق�ع »إنس�تغرام«، وعلق�ت قائلة: 

»املاسرت جاهز ألبومي الخليجي الجديد )مزح(«.
أنغ�ام طرح�ت أغني�ة جدي�دة بعن�وان »بحب�ك  يذك�ر أن 
وبرتاحل�ك«، ع�رب قناتها الرس�مية بموقع »يوتي�وب«، بعد 
يومني من طرحها عىل تطبي�ق »تيك توك«، وهي من كلمات 
صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع املوس�يقى 
تميم، وتعد األغنية التعاون الثاني بني أنغام والش�اعر صابر 
كم�ال، حي�ث تعاونا يف ألبومه�ا األخري »حال�ة خاصة جداً« 
م�ن خالل أغنية بعن�وان »هدنة« ألحان مصطفى العس�ال، 
وتوزيع محمد العيش. وكانت أطلقت آخر ألبوماتها الغنائية 
»حال�ة خاصة جداً«، وضم األلب�وم 14 أغنية حققت نجاحا 

مدويا.
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جحيم املنصات الفنية يف بريوت

هل ميكن أن يكتب الحطام تاريخ مستقبل فنوننا؟

أشعار هاربة

فيصل سلطان

كأنن�ا نقب�ل كفنان�ني بم�ا يختفي م�ن منصات 
وص�االت ومحرتفات فني�ة دون ان نذهب ابعد من 
ذل�ك. كيف لنا ان نقبل بما جرى يف نكبة مس�اء 4 
آب مقتنع�ني ان كل يشء انته�ى دون ان ينته�ي، 

ومى دون أن يميض.
كي�ف لنا ان نقب�ل بالجحي�م القادم م�ن انفجار 
مرف�أ ب�ريوت، بع�د ان ك�ربت الفاجع�ة وتكدس 
الدمار الرهيب بهدوء اليائس�ني يف شوارع وقصور 
ومتاح�ف وص�االت وغالريي�ات ومحرتف�ات كن�ا 
نرتادها كي نتقاس�م فيها تجلي�ات فنون مدينتنا 

املتعددة الثقافات.
مدينتن�ا الت�ي كانت وال ت�زال تحلم دوم�ا بفنون 
التخ�وم املشمس�ة، كم�ا وصفه�ا الش�اعر صالح 
ستيتية. مدينتنا التي حضنت ذاكرة فنية موغلة يف 
الزم�ن، ال نهاية لها. ذاك�رة التاريخ الفني املفتوح 

عىل تجليات املايض والحديث والراهن.
لقد عش�نا مرحل�ة رعب فريدة، م�ن دمار بريوت، 
مرحل�ة ما بع�د عصف انفجار امل�وت يف عنرب رقم 
12 ومش�هد الغب�ار الن�اري األحمر املل�ون بالدم 
والرم�اد والحطام، الذي انبثق ف�وق مرفأ بريوت، 
مثل وردة من جحي�م ناري ذري، وعصف إعصار 
رهي�ب لهزة ارضية عنيفة دم�رت أكثر من نصف 
بريوت. إهراء القمح وعنابر عىل طول رصيف املرفأ 
وعمارات زجاجية ش�اهقة وشقق وبيوت وقصور 
تراثية ومكاتب ومحالت وصاالت ومقاهي وشوارع 
واحياء سكنية ومصانع وسيارات، أضحت جمعيها 
محطمة ومدمرة، عارية املالمح ال تس�تند إىل يشء، 
دون س�قوف ونواف�ذ ورشفات وابواب وش�بابيك 
زجاجي�ة وخش�بية ومعدني�ة، تدح�رج حطامها 
كس�الالت خراب وأش�الء عمائر وامط�ار زجاجية 

كثيفة غطت الشوارع وبقايا كل االمكنة.
ما حدث يف بريوت أشبه بيوم القيامة. غاب كل يشء 
يف دائرة عص�ف املوت، بحيث لم نعد نرى س�وى 
الحط�ام الجنائزي وقاع الهش�يم البلوري املتناثر 
املم�زوج بالدم�اء وهو يتأجج يف غفل�ة من الزمن، 

فوق أجس�اد الضحايا، يف ش�وارع مأهولة وبيوت 
آمنة أضحت كومة أشالء، ملوت جماعي.

)1(
ال أدري مل�اذا تذك�رت وانا اش�اهد ص�ور الدمار 
الرهي�ب لوحة جدارية لضي�اء العزاوي عرضت يف 
متحف نابو يف سياق معرض يأس وأمل. ربما هي 
غرابة الفن ان يس�لط الضوء الكاشف عىل مجهول 
وجودن�ا. جداري�ة باألس�ود واألبي�ض، كنقي�يض 
لضف�اف الب�وح بالي�أس واألمل، يف فص�ل جديد 
من جحي�م ينتظرنا. كأن امل�وت يف رحلة العمر يف 
من�أى عن الحواس. وان العذاب ليس ما يفجع، بل 
سبب العذاب. بني ضفة وضفة دمار وخراب، يطل 
الخ�ارج والداخل عىل ما هو نهاي�ة وبداية، عىل ما 
تراه العني قبل ان ترى، وما سوف يقال انه انتهى.
تذك�رت أيضا لوح�ات ناديا صيق�يل « نوافذ عما 
غ�اب عن�ي « الت�ي عرضته�ا يف متح�ف ج�ورج 
بومبي�دو يف باريس الع�ام 1978، كتحية اىل مدينة 
بريوت املنكوبة بدمار حرب الس�نتني، من أجل ان 
تخل�ع الحزن عن دم األش�ياء الحميمة التي غابت، 
والكش�ف عن وشوش�ة الحط�ام وتمزق�ات زمن 

املوت.
يصعب علينا التذكر، كما لو اننا امام عالقة تبادلية 

مع مظاهر آخر النس�يان التي تتجاوز الوجود اىل 
املوجودات يف بنية الكشف عن الخراب الكبري الذي 

أصاب املنصات الفنية يف قلب بريوت.
لم نكن ندري ان مدينة األحالم واملشاريع الثقافية 
والفنية كانت بأكملها قريب�ة ومهددة باملوت. وان 
تاريخه�ا الفني مه�دد دوما بجحي�م الغياب. منذ 
تدمري الطريان اإلرسائييل صيف العام 1982 لقرص 
االونيس�كو يف ب�ريوت وتحطيم وتل�ف مجموعات 
كبرية من لوحات ومنحوتات، كانت تش�كل ذاكرة 
فنون ب�ريوت )من مقتنيات الدولة اللبنانية( كانت 
تحف�ظ يف الطابق العل�وي للقرص كن�واة ملرشوع 
انش�اء املتح�ف اللبناني للفن�ون الحديثة، وصوال 
اىل النكبة الكربى لدم�ار املنصات الفنية يف صيف 

العام 2020.
كما لو ان عصف انش�طار االنفجار الرهيب دعانا 
م�ن جديد كي نتف�رس يف معاني م�آيس حداثتنا 
املعطوب�ة، ك�ي نواج�ه من جدي�د منط�ق كتابة 
التاري�خ كقص�ة، او كمش�هد يغ�وص عميق�ا يف 
صلب دم�ار املحرتفات والصاالت واملنصات الفنية 
والقص�ور، الت�ي أصبح�ت او كادت ان تصب�ح 
مقاب�ر ملقتنياتها الفنية، يف ليل أس�ود امتد أطول 

من السماء.

من حكايات املوت الجنائزي، تتبلور صور الخراب 
ال�ذي أصاب ذاك�رة فنوننا. فالخ�وف كل الخوف 
ان تقودنا مش�اعرنا نحو صدم�ات الزمن الخرايف 
بفواج�ع الواق�ع األلي�م وم�رارة الدم�ار والعتمة 
الت�ي اصابت يف الصمي�م منصات البن�ى التحتية 
للحي�اة الفنية. أكثر م�ن 20 صالة عرض وغالريي 
أصيب�ت بعصف الخراب والدم�ار )غالريي تانيت 
–غالريي صفري زملر-غال�ريي املرفأ-غالريي لويس 
توتنجي�ان -غالريي رشيف تاب�ت – غالريي فادي 
مغبغب-غال�ريي أرام-غال�ريي آر س�نرت –غالريي 
آر -56غال�ريي فانتني آر-غال�ريي -392غالريي لو 
بلوم –غالريي أليس مغبغب-غالريي إكزود-غالريي 
ألوان-غال�ريي أجي�ال – غال�ريي صال�ح ب�ركات 
– غال�ريي كاري�ه دارتيس�ت -غال�ريي إيماغوس 

-غالريي مارك هاشم(
كم�ا أصيب�ت قص�ور ومتاح�ف ب�أرضار فادحة 
)قرص الليدي ايفون رسسق كوكرن –متحف نقوال 
إبراهيم رسسق – قرص ليندا رسسق – قرص هنري 
فرع�ون الذي تحول منذ س�نوات اىل متحف روبري 

معوض – فيال عودة -متحف بول غريغوسيان(.
كم�ا ش�ملت الفاجع�ة اغتي�ال املنص�ات الفني�ة 
للمصان�ع الخاصة بالفن )مش�غل بواس�ريي دي 
ري�ف( ومحرتف�ات وبي�وت الفنان�ني وأصح�اب 
املجموع�ات الفنية وصاالت قاعات العرض الكربى 

)الفوريم دي بريوت – والبيال(.
الخ�وف كل الخ�وف ان تختفي تل�ك املنصات، ان 
ترح�ل، او ان ترتاج�ع، أو ان تطوى يف النس�يان. 
فاالنتظ�ار لعملي�ات ترمي�م الحط�ام والرتيث يف 
اس�تعادة النش�اط هو بمثابة الخض�وع لعمليات 
املح�و الذات�ي. كم�ا لو ان ب�ريوت تتس�لق هاوية 
التص�دع والدمار وه�ي تعانق دم األش�ياء الزائلة 
يف زم�ن النكبات الفني�ة التي تفيض به�ا األمكنة 
املهدمة، دم األشياء التي تنحني نحو موتها البطيء. 
لوح�ات ممزقة وتماثيل متك�رسة وواجهات عقود 
وابوب وزخارف س�قوف ونواف�ذ لروائع اللوحات 
الزجاجية امللونة، التي كانت تفيض بس�تائر النور 

يف قصور وكنائس وبيوت تراثية آمنة.

السيد العدييس

شاعر من مرص

أمل محري!

تؤملني الشمس كثريا

تؤملني الشوارع، وأحاديث املارة 

املتكررة

يؤملني النوم

ويؤملني االستيقاظ أيضا

تؤملني الوحدة

حقيقة،

أنا يف هذه البالد تؤملني الحياة.

..

..عن األحزان

..

ماذا تعرفون عن األحزان؟

ماذا تعلمون عن آداب تربيتها؟

هل جرب أحدكم أن يرضع حزنا 

ضعيفا كي يشتد عوده؟

هل حاولتم من قبل إطعامها يف 

فمها باأللم؟

هل سقيتموها املقدار املحدد من 

الدموع؟

هل هذبتم شعرها وهندمتم 

مالبسها؟

تبأ ألحزانكم

التي ال تعاملونها باالحرتام الالئق

وترتكونها لتموت

وحدي أنا

أصحو كل صباح ألتمم عليها

وحدي انا أجمعها يف كل ليلة 

ونحتفل معا بالبكاء.
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