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

|    |




         
       
         
      
        







       
       
 
   
       








       
   
        
        
        








أمرا الدفاع ١٩ و٢٠: تشديد العقوبات










        


         
    
         
        
          




    

          
        


       























حملة أمنية على تجار المخدرات 
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 أمرا الدفاع ١٩ و ٢٠: تنفيذ ا�جراءات وتشديد الرقابة 





 أطباء في صفوف البطالة رغم النقص الحاد 
في صحة الطفيلة 
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 تسجيل ٤٣٥ نوع3 من الطيور ٣٥ منها مهددة 
باالنقراض 
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 المعايطة: تبادل الخبرات بين 
المترشحات إقليمي� عزز التعددية 



    


   
    
     
    





     
  
   
    
   
    
 
     

      


   
       
    
 
     



     
    
     
    
    

    


     
    
  

     



    
     


    

      


      
   
   

   

    

    
    
   







   

     






 المومني: للهيئة الحق في تغيير تاريخ 
االنتخابات وليس التأجيل 

 الفيسبوك جسر المترشحين إلى عقول الناخبين 

 ال مخالفات مؤكدة للمال ا;سود في الكرك 

 الصفدي يدعو لتكثيف الجهود
لحل ا;زمة السورية 

 الحواتمة: حملة أمنية على تجار 
المخدرات ومروجيها 
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 ٣٣٤ متضرر� من العاملين بالقطاع السياحي 
حصلوا على دعم مالي 

 المناطق الحرة: إلغاء عطاء تلفريك عجلون 



     




      
     

    
     
   
     


    

     
      
      
     




 
      
     
       



    







    
    
     
     




  

    
    

     

       


     

 


    
    

     
       
  



 

  

  


     

     
    
   


       
    
    


     







     
    

    
 

     
      



    

     
     



 
   
     
    
     
      
       
     


     
     




 تشديد الرقابة على إجراءات 
السالمة في المنشآت 

 المواصفات تعمم بعدم إلغاء أي 
فحص يحول للمختبرات 

 الخطوط اBميركية تخسر٢,٤ 
مليار دوالر في الربع الثالث 






   

    
     
   




   

    





    





    

    
 


   
    

    
 
   

    







 




    
    
 



  



     

     


    




  
    
    






    


 


      



   
     

    
   

  



   





    


    
     


    
    

    

    









 ٣٫٦ مليون دينار حجم التداول اIجمالي في بورصة عمان 
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 »شعائر النص«.. الضمور يعاين تجربة نادر هدى ا�بداعية 
 

       

   
       

      
        

      
       


      
      
         
 
  

 


 

     


 
  
      
       

      

 
     
      



        
      




    
      
 


     
   


       
      
     
     




 داوود جالجل: جائحة كورونا عمّقت أزمة الدراما ا�ردنية 


   
     

   
      
      



      
       
   
       





      


 
 







      

      

 

     



      


 


         

    
       






    

      
      
      





       






       





     




  


     
   
        
     
      

     
    
     



      



     




 هل سيقرع الجرس؟ 
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 المعرض الفني ا�ردني »بال حدود« يتواصل في قرطبة 



     







       

     
     
      
   



   


 
        


   
     


      

     

     
     




      
     
      
    
    
      
     
 


      
      
    
      
       




 
      
      
       
      
   
      
      


       

       

 








      

        
       







       
         
       
   
     
       
 
  
          
   
  
       


        

      
    











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



        
       





       
    
 







"




         





         
    
      
         


  
           
        


        
     






        

       



        
      
     


  
 
       









        


         




  ""


           
      

















         



         









  





 



  
 

        

  











    
     

    

   
       
    
     
     


      
    
  






     
     



    
     


     
    







      


    


      

     
  

    

    

    
     






 

أوروبا تتحصن مجدد� الحتواء الوباء
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 هل يتجه السودان نحو تطبيع عالقاته مع إسرائيل؟ 
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 شباب الحسين يقفز إلى صدارة دوري ا�ندية بـ البولينج 

 إشادة بلجيكية باالستعدادات القطرية لمونديال ٢٠٢٢ 



 ا�هلي والوداد.. قمة ساخنة على بطاقة النهائي ا�فريقي 



      
     

      
     


      
      

    
     
     

  

      

    

 
      

     


      
     
   


      


    
     
     
    

  
     

    
    

 
      


    
    
    
     

  
      
    
     

  
 

      
 

 
     
     
     
     
     
    
     
     

 
  

     
  
     
      
      

     



     
     


     
    


      
      


     
      
     


     

      
  
      
      





    
      


    





     
       

       
  

      


      
        
    





      




     





      

       


     



      
     
      




   
     


      




     
      


  
      
     



     

      
 
  







      



     

 



     
    

 
      






   





     

       



      
      
  


     


      



 الصريح يعترض على عدم التزام 
الوحدات بالبروتوكول الصحي 

 ساكب يجتاز وادي السير
في »يد الثانية« 

 المنتخب الوطني في المركز 
٩٧ بتصنيف »فيفا« 

 ورشة تدريبية لموظفي 
مديرية شباب البترا 
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 بداية قوية لـبايرن وأتاالنتا و»سيتي«.. وواعدة لليفربول.. ومخيبة لريال وإنتر 


       
        




      
     
       

      





      
      






        




      



     

         


        







   
        
        








       
       


  
      
        

  



       



        
       
         
       

      
        


        
 
       



 
       

    
      
       



       
     
        



      
 


      


        
       
      








 



  



       
      


     
      




      
    


 


       


       
      


       
     




        
       






 هاميلتون يسعى لتحطيم الرقم القياسي في االنتصارات 
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 الحريري.. من »التكليف« إلى »التأليف« 



     

    
      
  


     


    


     
    


     



    





   
 


    



   
 



    
    


 





    
     





 
     


 
    
     


    
     
 
     




    
      
    
     
   

     
    












         

        


       
       



  
       


        



       
         



       







   

      


  
         


          

      


        

        









   
      
       


        
       


       


      





 
 






      


      
 


    
       






        

         


   




   فلسطينيون يقاضون بريطانيا 
بسبب »وعد بلفور« 
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ماغي بوغصن:

»دفعة بريوت« عمل احرتايف

مطبخ

07

06

»ديو« غنايئ

يجمع بريين سات وزوجها

03

ما الذي ينتظر العامل

بسبب كورونا؟

قصص قصرية جداً:

..لحن اليامم ومجنون املطر
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - بريد املجانني

رأيت يف بريدي اني كاتب لها:
- إن يتعب اإلنسان، أمر طبيعي، وأن يحكى قصص 
تعب�ه فإنه يحتاج إىل حبي�ب مجنون، ال إىل عصابة 

تزيد من جنونه!
..وقف�ت تحت مكت�ب الربي�د انتظر برقي�ة منها، 
ضح�ك موزع الرس�ائل، تجاوز ع�ن هيئتي وهش 

بيده ان اخرج من املكتب.
شاورت ظيل، عاندت، قلت للرجل العجوز يف لباسه 

الرسمي:
- انتظر برقية!

- انتظر يف الخارج!
..يف ظل س�ماء ماطرة وبرد ترشين�ي الفح، غفوت 
عىل عتب�ة املكت�ب، ..وكأي مجنون حلم�ت بيمامة 
مصق�ول عوارضه�ا تطع�م يمام�ة تنئ م�ن جور 
الغياب، ومالت اليمامة نحوي، كاش�فتني عن بريد 

مجنون يرصخ:
- كل العصابات تزيد من نسبة الجنون عىل األرض.
..رفس�ني س�اعي الربي�د، تلقفتني برك�ة من مياه 

االمطار فبدأت اهذي:
- جنون�ي يحمل بريدا مختلف�ا عن بريد العصابات 

التي تتصدى لها حرير الروح.

2 - اللحن والقيثارة

علم�ت م�ن اوراق ابي انه كان عاش�قا بول�ٍه لكل 
اش�كال وانواع الحمام، يربيها يف سقيفة عىل سطح 
الدار، يزغطها بالقمح والكرس�نة والعدس والفلفل 

االسود والحبهان.
..ويف ال�ورق انه رضب لها عىل قيثارة اش�راها من 
س�وق الحميدية يف دمش�ق، عزف لها لكي تتزاوج 
ويعي�ش صباب�ة وهدي�ل اليمام وحن�و الطري عىل 

جناح الغيم.
م�ات ابي، فق�دت القيث�ارة بهدوء ل�ص محرف، 
تاهت الطيور تنعى الراحل، نس�ينا ان يف الس�قيفة 

اعىل الدار رفاق ابي، لحن عذابهم عىل فراقه.
..تذكرني شقيقتي الصغرى ان اخي املرحوم، قرر 
ان ال م�كان للحمام عىل س�طح ال�دار، منوها انها 
»مناقري الفقر«..وتلطفت زوجته ان اشارت اىل انها 
ال تن�ى افضل وجبة تناولتها يف صبيحة عرس�ها، 

الزغاليل بالفريك وان اخي افلح يف لعق شوربتها.

3 - نافذة تطل عىل حبيبي!

ملذاق الخرضاوات وفاكهة املوسم لذة عجيبة، يركن 
عربايتة مقابل نافذة بيتنا الرئيس�ية، يركز كرسيه 
عىل جدار مدرسة االيتام، يتجمل يف صورة مكونات 
يومه من البطاطا واللوز االخرض والبندورة والفلفل 
االحم�ر واالعش�اب العطري�ة كالنعن�اع والريحان 

والبقدونس والجرجري والخس.
انتبه�ت لصفاء عيني�ه، اذهلتني ح�ركات اصابعه 
يتحسس املشمش ويحنو عىل الرمان والتوت، انتبه 
ش�اردا نحو الناف�ذة، تحايلت واختفي�ت، يعيد ما 
تبعثر من خضار، يرسق نظرة جريئة عىل زخارف 

النافذة وزجاجها املعشق، أراه وال يراني!
صفعن�ي ابي املوقر، اطاح ب�ي أرضا، بصق واغلق 

النافذة اىل االبد.
يف ذات اليوم واث�ار الصفعة ترك اوراما عىل خدي 
ورقبتي، س�معت امي تطيل دعواتها ان يسخطني 

اهلل قردة ونخلص منك يا ملعونة.
تزوج�ت امللعون�ة وفتح�ت الناف�ذة وغ�اب البائع 

وعربايته يف غفلة من رصاخي.

ناجون من فريوس 

كورونا املستجد 

يعانون من فقدان 

الذاكرة : »أشعر 

وكأين أعاين من 

الخرف«
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آخر األسبوع الجمعة 23 ترشين األول 2020

خاص آلخر األسبوع

صديقتي العزيزة دالل

تأمل�ت كث�ريا جملة ج�اءت مصادفة يف حواراتن�ا عن تغري 
عاداتنا بتغري مكاننا، توقفت كثريا أمام هذه الجملة، وبدأت 
يف تأم�ل عاداتي وه�ل تغريت أم ال؟ ولكن�ي ضحكت بيني 
وب�ني نفيس، فأنا يل جملتان ش�هريتان بني أصدقائي، األوىل 
"أن�ي تع�ودت أال أتعود" والثانية "الب�د أن يكون هناك أول 
مرة"، وسوف أحكي لك رس هاتني الجملتني اللتني أعتربهما 

ضمن منهج حياتي.
من�ذ صغري أح�ب التأمل فيم�ن حويل من ب�رش وطبيعة، 
وأيضا مجريات األحداث، ولم اكتشف هذه الصفة أو العادة 
-إن ج�از التعبري- إال متأخرا، وكنت أفعل ذلك تلقائيا، ورغم 
ش�غفي بالتجارب إال أن هناك كثريًا من األشياء التي رفضت 
تجربتها مثل رشب الس�جائر وغريها من العادات التي يندر 
أال يمارس�ها ش�اب، وتأملت وقتها أن هناك من يربط رشب 
الس�جائر أو القهوة باملزاج مث�ا، أو بقدرته عىل العمل بعد 

رشب فنجان القهوة.
وس�ألت نف�يس ملاذا يقع اإلنس�ان أس�ريا لع�ادات محددة، 
وملاذا أجعل ش�يئا يف الحياة يتحكم يف مهما كان هذا اليشء، 
فرفض�ت أن أعتاد عادات ليس�ت ذات أهمي�ة، فأصبحت ال 
أبايل إن لم أرشب الشاي بعد الغداء يوما ما ألي سبب، أو أن 

أنام يف إضاءة رغم ارتياحي لعدم وجودها، وهكذا.
ويف نف�س الوقت لحبي وش�غفي كصحفي بخوض تجارب 
حياتي�ة جدي�دة ومختلف�ة فدائم�ا يك�ون هن�اك أول مرة 
للتجرب�ة، فم�ن الطبيع�ي أن اإلنس�ان ال يع�رف كل يشء، 
ومهما  كرب  اإلنس�ان يظل يتعلم ويتعرف عىل الجديد الذي 

يكون بالنسبة له »أول مرة«.
وأنا مثا اعتدت عىل رؤية البحر يوميا، فهو مش�هد يريحني 
نفسيا ولكوني اسكندرانيا، وشاطئ البحر جزء من تكويني 
ومش�هد  كن�ت أراه يوميا بس�بب مقر عميل ال�ذي يقع عىل 
كورني�ش اإلس�كندرية، وهو م�ا افتقدته هنا رغ�م أن كندا 
مليئة باألنهار والبحريات رائعة الجمال، ولكن ليست أمامي 

بشكل يومي كما كنت باإلسكندرية.
إال أن الطبيعة وجمالها هنا يعوضني كثريا عن مش�هد مياه 
البحر، فمش�هد األش�جار وأنا أس�ري يف ش�وارع كن�دا مثري 
جدا، ونادرا ما أجد ش�ارعا بدون أش�جار عىل الجانبني، قد 
يكون التنافس يف قلة وكثرة هذه األشجار، كما أرى أشجارا 
تتعان�ق مع صديقاته�ا عىل الجانب اآلخ�ر وتظل متعانقة، 
وأخ�رى تحاول أن تحصل عىل ه�ذا الحضن الدافئ ولكنها 
ال تتمك�ن م�ن الوصول، ومجموع�ة ثالثة فضل�ت أن تظل 
عىل بعد وأن تكون هناك مس�افة كافية بينها وبني مثياتها 
تحس�با ألي تدخل، إال أن الس�مة املش�ركة بني الجميع هي 

الس�ام الذي تعيش فيه هذه األش�جار فرغم قسوة الجو اال 
أنها ثابتة وصلبة وال تخىش أن يتم اقتاعها أو التحرش بها 

يف يوم من األيام.
وتش�هد هذه األش�جار تغريات حس�ب فصول السنة، ففي 
بداي�ة الخري�ف تتلون بأل�وان زاهية ب�ني األحمر واألخرض 
واألصف�ر، ثم تب�دأ أوراق الش�جر يف التس�اقط تدريجيا يف 
مش�هد مهيب أش�عر معه بالعظمة والهيبة، ف�األوراق بعد 
أن تلون�ت وتزينت آن أوان س�قوطها وتبدأ مرحلة الس�باق 
بني الشجر يف سقوط األوراق وتطري األوراق يف رسعة حسب 
وج�ود الري�اح ورسعتها، حتى تتجرد األش�جار من األوراق 
تماما وتصبح عارية، لتس�تعد للثلوج التي ستغطيها تماما 

وتجعلها ناصعة البياض.
وأج�د أحيانا أوراق�ا وحيدة تتس�اقط وحده�ا دون وجود 
صحبة معها، وأخرى تتس�اقط أفواجا كأنها عصافري تطري 
ولكن ليس ألعىل وإنما ألس�فل، وأحيانا تظل الورقة يف مهب 
الري�ح تتأرج�ح وتحاول التماس�ك، فقد تتمس�ك يف زجاج 
س�يارة أو جاكت إنس�ان حتى ال تقع ع�ىل األرض، ولكنها 
تقع يف النهاية، لنجد س�جادة زاهية األلوان افرشت األرض 
بش�كل جمايل، وعندما تتأملني هذا الش�كل ال تستطيعني إال 

أن تقويل سبحان اهلل.
فه�ل تغريت عادات�ي أم أنها تتأقلم م�ع كل يشء جديد أمر 
ب�ه؟ هذا ما س�تجيب عنه األيام، ألن العادات بش�كل ما هي 

نحن ذاتنا!

حسام عبد القادر

يسعد مساك كابنت حسام

أعذرن�ي تأخرت بالرد عليك، ولكن آه يا صديقي من أين أغرف 
باإلجابة؟

وزمن�ي يتص�دع بمواضيع س�اخنة، ويجيئني الوط�ن الجديد 
بعاداته الجديدة، رواية أخىش أن تكون واهمة، تزبد يف األعماق، 

وتنجب هما ال يقوى عىل الشفاء.
وصلتن�ي رس�التك ع�ىل حاف�ة مس�اء، داهمتني وأن�ا أنطفئ 
ع�ىل مهل قنديا يف مهب الش�وق والحنني والخ�وف، )مدينتي 
البافاري�ة الصغرية تق�ع اآلن يف عمق الدائرة الحمراء النتش�ار 

وباء كورونا( وتشل حركتها حتى عزلة ماركيز أو عزلة املوت.
وحي�دة ينكرس الض�وء عىل نافذت�ي، فأعبئه يف هدوء س�اعتي 
املحترضة، وأوردتي الخالية، أجفف به جبيني وأهديه صباحي 

القادم.
حسام، كأنني رماد منطفئ أتخفى كالظال يف القصيدة، لست 

يائسة وال محبطة، فقط أنا منهكة، وحائرة أتفهمني؟
تموج األرض تحت أقدامي وأسقط يف وحل الحزن، أنتظر أنامل 

القصائد تنتشلني، كي ال أضل الطريق إىل كرسة الفرح.
تحدثنا عن العادات الجدي�دة يف صدر الغربة املرصع بالفوىض 
وفيض�ان الحن�ني، ما يدفعن�ي ألن أحتمي باليابس�ة، بالذاكرة 
وبعادات األشجار الواقفة، أخلص فيها لفكرة الرشنقة وأجنحة 

الضوء، عادات، عادات، عادات، ترشقني ببهار مّر.
إناء الزهر اليومي، عادة

فنجان قهوتي السمراء، عادة
جمر الغياب،عادة

وفريوز دمي، عادة
ورحيل الطيور من حدائق عمري، عادة

ارتعاشة إبتسامتي عىل مرآة روحك، عادة
والنوم الذي رشدني يف إتجاهات الحزن األربعة، عادة

هديل الشوق يف صدري، عادة
وامل�ايض الجالس أمامي عىل أريكة الذاكرة يتمطى وينفث غبار 

رئتيه، عادة
حس�ام، قد تكون رسالتي قد حلّقت خارج الرسب املنتظر، لكن 
قندييل يكاد ينطفئ، وكفي الب�اردة ممدودة، وهزائم روحي يف 
ه�ذا الزم�ن الكوروني، ق�د فتحت نوافذي عىل أعش�اب )بهجة 
تش�به الحياة املش�تهى( لتذوب أصابعي املالحة يف جرح املرآة، 
حائرة أس�يل وتس�يل ثغ�ور قصائدي عىل زج�اج نوافذ العالم 
الباردة واملغلقة، أرخي صباحي وقهوتي وغنائي س�تائر سام 

يف دفاتر سام.
أس�تعيد خويف من البحر كالعادة، وموسيقى التانغو يف عروقي، 
ودمعتي النيئة عىل ضفاف الكام، فا هي تسقط والهي تغيب، 
عادة!  فهل يبقى منها ما ينس�ل خيطان حبال الكتان عىل عنق 

أيامي؟
أدرك أنه لم يبق يفّ س�وى كوالج وحدتي، وعادات ربطت هزائم 

حصاني عىل حافة الكام.
أعرف أنك تتس�اءل اآلن عن س�بب  الغصة وبحة نشيدي اليك، 
ع�ن رس الوجع املكتوم يف رس�التي فأجيبك )من�ذ أيام أصابت 
حدقت�ي وقلبي  ش�ظايا م�وت خافت، س�كن يف له�اث رئتيه، 
ش�اهدته خلف الزجاج العازل، ينزل إىل درجات الغياب وحيدا، 
ذه�ب، وبقي�ت الكورونا تش�تعل بمزي�د من الش�وق.. صوته 
الخافت، لهاث عمره الش�جري، شهقة ال تزال معلقة عىل شفاه 

الجرح، فا هو ينزف وال هو يندمل(.
آه يا حس�ام تموج األرض تحت أقدام�ي، وكل منارات العالم ال 

تكفي ألشعل فتيل الغياب ليعود الذي غاب.
عادات جديدة بأن نحيص الخس�ائر واملكاس�ب، يف بريد األحياء 

واألموات، وعادة جديدة أن أحتفل كل يوم بالحياة!�
تم�يش أحامي ع�ىل عكاز، ك�ي أحتمي بحروف العل�ة، وأغني 
لحني الجاف عىل وتر جاف، عىل عمر جاف، بصوته الذي يبكي 

يف رشاييني.
ع�ادات وعادات وعادات، التحقت باملس�احة التي براها األلم يف 

روحي لهذا العام
رذاذ الياسمني يف إناء ذاكرتي، عادة

الدمعة الحائرة عىل شباك روحي، عادة
عصفور قلبي الذي ال ينام، عادة

وانتظارك، عادة فا تتأخر املجيء

د. دالل مقاري باوش

»رسائل من الشاطئ اآلخر«.. 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 الحادية عرشة..

عاداتنا يف الغربة

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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ف�ريوس »كوفي�د- 19« لي�س »مج�ّرد إنفلونزا حمي�دة«، كما 
تمن�ى األطباء يف البداية أو كما يق�ول أصحاب نظرية املؤامرة 
حت�ى اآلن. وحتى الوفي�ات اإلجمالية من جراء حوادث الس�ري 
العاملية )1.3 مليون ضحية سنوياً( ال تُعترب ظاهرة قاتلة بقدر 
الوباء املس�تجد. من املتوقع أن يموت نحو 60 مليون ش�خص 
هذه الس�نة بس�بب قص�ور القل�ب، والرسط�ان، والحوادث، 
والفريوس�ات والجراثيم، وسيكون فريوس كورونا مسؤوالً عن 

وفاة واحدة من كل 25 حالة.
م�ا زلنا يف بداية الطريق! لن ينتهي الوباء إال إذا عجز الفريوس 
عن نقل العدوى إىل أش�خاص جدد. يف الوقت الراهن، لم يتلَق 
أكثر من 7 مليارات ش�خص أي لق�اح أو لم ينجوا من العدوى 

كي يطّوروا مناعة ضدها.
مقارن�ًة باألوبئة األخرى، ال تركز العدوى ه�ذه املرة يف أحياء 
بعي�دة من البلدان الفقرية، حيث يَِقّل ع�دد األطباء واألدوية يف 
األماكن التي تس�ّجل ح�االت وفاة كثرية. ب�ل ينترش الفريوس 
يف كل م�كان: يف أحي�اء األغني�اء والطبقة العامل�ة، ويف الجزر 
البعيدة، ويف أفضل املستشفيات الجامعية يف أغنى مدن العالم.

إلزامية التعايش

يم�وت الكث�ريون وحده�م، أو ربم�ا يعتن�ي به�م ممرضون 
مغلّفون بأغطية باس�تيكية للحفاظ عىل سامتهم الشخصية. 
ويف أماك�ن كثرية، تُحَفر أعداد كبرية من القبور ضمن مس�افة 
متقارب�ة، ويضط�ر أقارب الفقي�د لتجنب أن�واع الجنازات أو 

مراسم التوديع التي كنا معتادين عليها حتى يناير املايض.
من املنتظر أن تتوفر لقاحات عدة بفاعلية متفاوتة، وأن تتحسن 
األدوية املس�تعملة يف هذا املجال. قد تزيد سهولة السيطرة عىل 
الفريوس يف املس�تقبل إذاً، لكنه يملك مخزون�اً احتياطياً كبرياً 
لدى الب�رش والحيوانات، وه�ذا ما يجعل اس�تئصاله بالكامل 
هدفاً مستحياً. عىل غرار فريوسات اإلنفلونزا والزكام، سيبقى 
ف�ريوس كورونا الجديد حارضاً بيننا. لذا يجب أن نتعلم كيفية 

التعايش معه أو نتقبّل املوت بسببه!
رغ�م ضخام�ة ع�دد الضحاي�ا حت�ى اآلن، يرف�ض الكثريون 
اس�تيعاب قوة الوباء. تتعدد األسباب الكامنة وراء هذا املوقف. 
قد تكون االنطباعات املحلية يف كل بلد خادعة. كان وضع أملانيا 
أفضل من غريها، فاقترصت حاالت الوفاة فيها بس�بب كورونا 
ع�ىل 9500. وع�ىل عكس بل�دان أخ�رى، ال يزال ع�دد ضحايا 
»كوفي�د- 19«، حتى اآلن عىل األق�ل، قريباً من الوفيات الناجمة 

عن اإلنفلونزا العادية.
هذا الخطر »الطفيف« ظاهرياً يدفع الكثريين إىل االس�تخفاف 
بجّدية الوضع، ما يؤدي إىل زيادة االس�تياء من القواعد الرامية 
إىل منع انتش�ار الفريوس وتجاهل تطبيقها. لكّن األملان ليسوا 
محّصنني بطريقة سحرية أكثر من سكان البلدان األخرى. لوال 
القواع�د التي فرضتها أملانيا منذ بداية ظهور الوباء، كان البلد 

ليواجه وضعاً أسوأ بكثري اليوم.
يف هولن�دا املج�اورة مث�اً، كان�ت طريق�ة تنفيذ السياس�ات 
املرتبطة بوض�ع أقنعة الوج�ه والتباعد االجتماعي متس�اهلة 
جداً. تابع محبو كرة القدم هتافاتهم يف الش�وارع منذ أس�بوع 
واحتفل�وا جنب�اً إىل جن�ب، حت�ى أن دور املس�نني ال تفرض 
اس�تعمال األقنعة. وفق األرقام الرسمية، زادت أعداد املصابني 

اليوم بنس�بة الضعف مقارنًة بأسوأ أيام أبريل املايض، وباتت 
ف�رة اإلقف�ال التام املقبلة وش�يكة ع�ىل ما يبدو، م�ا يجازف 

بتفاقم االضطرابات االقتصادية العميقة أصاً.
عىل صعي�د آخر، زاد الوضع س�وءاً يف بعض مناطق إس�بانيا 
وفرنس�ا وبريطانيا. يف غضون ذلك، أعلنت جمهورية التش�يك 
حال�ة الطوارئ مجدداً بس�بب »كوفيد- 19«، وم�ن املتوقع أن 

يطرح الشتاء املقبل مشكلة كربى يف بلدان كثرية.
وبما أن الفريوس املس�تجد تس�لل إىل حياتن�ا ولن يختفي من 
تلقاء نفس�ه، ال تملك معظم البل�دان إال خياراً واحداً يف متناول 
يده�ا: يجب أن تح�ارب الوباء بالتدابري الصارم�ة ثم تُخففها 
للسماح بتعايف االقتصاد ونفسية الناس. ال شك يف أن الفريوس 
سيس�رجع قوته بعد فرة، ثم تش�هد املرحل�ة الاحقة تدابري 

أكثر رصامة مجدداً.
يف أفضل األحوال، س�يبتكر السياس�يون والسلطات الحكومية 
طرق�اً لتجنب فرض قيود ش�املة ت�دوم ألش�هر متواصلة يف 
كل م�رة. لكنه�م س�يضطرون أيضاً للتوفيق ب�ني الرضورات 

الفريوسية والحاجة إىل عدم خسارة الدعم الشعبي.

آثار مستمرة عىل املدى الطويل

ثم�ة س�بب آخر لتفس�ري عودة الف�ريوس بهذه الق�وة: طيش 
الش�باب. يقتل فريوس »كوفيد- 19« كبار السن يف املقام األول، 
ال س�يما املقيم�ني يف دور املس�نني واملصابني أص�اً بأمراض 
أخرى. يرتفع خطر الوفاة بس�بب العدوى املستجدة، بدءاً من 
عمر الخمسني، لكن ُسّجلت معظم الوفيات فوق عمر السبعني.

م�ع ذلك ال يمكن أن يش�عر جميع الناس يف عم�ر العرشينات 
أو األربعين�ات باألم�ان. يواج�ه معظم املصاب�ني يف هذه الفئة 
العمري�ة أعراضاً خفيفة نس�بياً، لكن قتل الفريوس أيضاً عدداً 
من الشبان، منهم أوالد ومراهقون. ترتفع نسبة الخطر تحديداً 

لدى البدينني ومرىض السكري واملصابني بمشاكل رئوية.
كذلك، يتعاىف بعض املرىض األصغر سناً بوترية أبطأ مما يتوقع 
الجميع. يذكر بع�ض الناجني أعراضاً مث�ل اإلرهاق والصداع 
واألل�م العضيل وضي�ق التنفس طوال أش�هر. كذلك، قد يؤدي 
امل�رض إىل رضر دائ�م يف القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة والجهاز 

العصبي مثاً.
رغم مرور س�نة تقريباً عىل ه�ذه التطورات، لم يتمكن األطباء 
حتى اآلن من تقييم خطورة الجائحة بشكٍل جازم. لهذا السبب 
يويص الخرباء جميع الن�اس، بغض النظر عن أعمارهم، ببذل 
قص�ارى جهده�م لتجنب التق�اط العدوى من�ذ البداية وكبح 
انتش�ار الفريوس. بعبارة أخرى، م�ن األفضل أن يقابل الناس 
أصدقاءهم يف الخارج بدل املساحات الداخلية املحصورة. ومن 
األفض�ل أن يركبوا الدراج�ة الهوائية بدل الحافات املش�ركة 
ويطلب�وا الطع�ام من الخارج ب�دل تناول�ه يف املطاعم. كذلك، 
يج�ب أن يضعوا األقنعة عىل وجوهه�م ويطبقوا قواعد التباعد 
االجتماع�ي ويازم�وا منازلهم إذا ش�عروا بأبس�ط األعراض. 
وحني يتواجدون يف مساحات داخلية، يجب أن يتخذوا خطوات 

إضافية لتهوئة املكان بالشكل املناسب.
كذلك، قد ال يكون الفريوس املس�ؤول الوحيد عن األرضار التي 
يس�ببها. يظن ريتش�ارد هورتون، رئيس تحرير املجلة الطبية 
الربيطانية »ذا النس�يت«، أن ما نشهده اليوم ليس مجّرد وباء، 

ب�ل إنه يرص�د ظاهرة »الوب�اء التآزري«. وفق ه�ذه النظرية، 
ينترص الفريوس ملجّرد أنه وجد سكاناً غري أصحاء منذ البداية. 
يذك�ر هورتون يف افتتاحيته يف املجلة أن املس�ؤولني يواجهون 
الي�وم مهمة ش�اقة تقيض بتحس�ني أنظمة الرعاي�ة الصحية 
لتج�اوز األوبئة الراهنة واملس�تقبلية. وثمة حاجة إىل تحس�ني 
الوض�ع الب�رشي الع�ام أيضاً، م�ا يعني تخفي�ض اإلصابات 
بالبدانة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتقليص مظاهر 

تهميش املحرومني اجتماعياً واألقليات.
م�ن الناحي�ة الوراثية، تكون الفريوس�ات متش�ابهة يف جميع 
البل�دان. لكنها تعطي آثاراً متفاوتة ج�داً حول العالم نظراً إىل 
االختافات القائمة بني املجتمعات عىل مستوى الوضع الصحي 

والبدانة ومتوسط العمر املتوقع والجهوزية الطبية.

سبع وفيات فقط!

يف تاي�وان مث�اً، س�ّجل البلد س�بع حاالت وفاة م�ن أصل 23 
مليون نسمة. ويف فيتنام التي تشمل 96 مليون نسمة، تويف 35 
ش�خصاً. اجتاحت موجة خطرية من فريوس »سارس« البلدين 
مع�اً بني العاَم�ني 2002 و2003، لذا تعلّما دروس�اً مفيدة من 
ذل�ك الحدث الصادم وعمدا إىل توس�يع نظ�ام الصحة العامة 
فيهم�ا منذ ذلك الحني، وأنتجا كمية كافية من األقنعة واملابس 
الواقي�ة، ووضعا خطط�اً للتعامل مع األوبئ�ة، وحرّضا فنادق 
لحج�ر الناس. كذلك، نرش البلدان متخصصني يف األوبئة داخل 

املستشفيات والهيئات الصحية.
حتى رواندا الفقرية بدأت تتجاوز األزمة بطريقة فاعلة نسبياً: 
م�ن أص�ل 12 مليون نس�مة، تويف 29 ش�خصاً هناك بس�بب 
كورونا. يس�تفيد هذا البلد من س�كانه الشباب والبنى التحتية 
الطبي�ة التي نش�أت للتعامل م�ع أزمة فريوس نق�ص املناعة 
الب�رشي. كذل�ك، ال يُعترب وضع ليبرييا وس�رياليون س�يئاً، إذ 
تقت�رص الوفيات فيهما عىل 82 و72 ش�خصاً عىل التوايل. نجح 
البل�دان يف احتواء فريوس كورون�ا منذ مرحلة مبكرة عرب عزل 
املصابني برصامة وَحْجر كل من احتك بهم. إنها االسراتيجيات 

التي استُعملت خال معركتهما ضد فريوس اإليبوال.
تشمل نيوزيلندا 5 مايني نسمة تقريباً وتويف 25 شخصاً منهم 
فقط بسبب »كوفيد- 19« بفضل التدابري الصارمة التي اتخذها 
البلد عرب ف�رض اإلقفال التام وإلحاق ه�ذه اإلجراءات بإغاق 

الحدود بما يتماىش مع وضع نيوزيلندا كجزيرة.
يف الوقت نفس�ه، تواصلت حكومة جاسيندا أرديرن مع العلماء 
املحلي�ني عن قرب لفه�م التدابري املطلوب�ة بالتفصيل، فبادلها 

الشعب بالثقة والدعم.
لك�ن اختلف الوض�ع بالكامل يف الواليات املتح�دة، أقوى دولة 
يف العالم الغربي. يش�مل هذا البلد نحو 4% من س�كان العالم 
فقط، لكنه سّجل 20% من اإلصابات والوفيات العاملية الناجمة 
ع�ن ف�ريوس كورونا. ُقِتل أكث�ر من 200 ألف أمريكي بس�بب 
الف�ريوس حتى اآلن، أي ما يفوق عدد الجنود األمريكيني الذين 

سقطوا يف فيتنام بثاثة أضعاف.
حرص الرئيس األمريكي دونالد ترمب عىل إعاقة أي نوع فاعل 
م�ن اس�راتيجيات إدارة الوباء التي أثبت�ت نجاحها يف تايوان 
وفرض تدابري مخففة من الناحية الوبائية، مثل إغاق الكنائس 
مؤقتاً، قبل الدخول يف دوامة قاتلة من االنقسام السيايس، حتى 

أنه أغلق مؤسس�ات مهمة مثل »مراكز السيطرة عىل األمراض 
والوقاية منها«.

نتيج�ًة لذل�ك، يتوقع خ�رباء اإلحصاءات يف »معهد القياس�ات 
الصحية والتقييم« أن يرتفع ع�دد الوفيات يف الواليات املتحدة 
إىل 382 ألف تقريباً يف نهاية الس�نة، أي ما يساوي نصف عدد 
القت�ىل خ�ال الح�رب األهلية األمريكي�ة، أو أكثر م�ن ضحايا 
اعتداءات 11 س�بتمرب اإلرهابية ب��125 مرة، أو ضحايا هجوم 

»بريل هاربور« ب�155 مرة.

ما أهمية أقنعة الوجه؟

يكش�ف نم�وذج م�ن تصمي�م »معه�د القياس�ات الصحي�ة 
والتقيي�م« أن تايوان ستُس�ّجل ما مجموعه 10 وفيات بس�بب 
فريوس »كوفيد- 19« يف نهاية هذه الس�نة، أي أكثر من حاالت 

الوفاة حتى اآلن بثاثة أشخاص.
توّقع خرباء اإلحصاءات يف »س�ياتل« س�يناريو آخر ألملانيا، إذ 
يش�ري نموذجها املتبّدل إىل ارتفاع عدد الوفيات بنسبة الضعف 
هناك يف نهاية الس�نة، فيصل العدد اإلجمايل إىل 24600. يرتكز 
ه�ذا التوقع ع�ىل الفرضي�ة القائل�ة إن التداب�ري املعتدلة ضد 

فريوس كورونا راهناً ستستمر خال الفرة املقبلة.
وأص�درت املستش�ارة أنجي�ا م�ريكل تحذي�راً مماث�اً من�ذ 
أس�بوعني، وكشفت عن احتمال تسجيل 19 ألف إصابة جديدة 
يف أملانيا يومياً إذا استمر ارتفاع األعداد بنسبة الضعف شهرياً.

لك�ن ال يُعترب ه�ذا االس�تنتاج حتمياً. يس�ّجل البل�د إصابات 
متزاي�دة، لك�ّن التداب�ري الرامي�ة إىل احتواء الف�ريوس ال تزال 
مش�ددة يف الوقت نفس�ه. كتب الخرباء من »معهد القياس�ات 
الصحي�ة والتقيي�م« أيضاً عن احتم�ال تجن�ب 13 ألف حالة 
وفاة تقريباً بحلول نهاية الس�نة، إذا توخى األملان الحذر بقدر 
س�نغافورة عىل مس�توى ارتداء أقنعة الوجه بشكٍل شبه دائم 
عند الخروج من املنازل، ألن القناع هو أهم أداة وقائية برأيهم.
لك�ّن النم�اذج التي اس�تعملها خرباء اإلحص�اءات ال تخلو من 
الج�دل. تنتج ع�رشات املجموع�ات البحثية تقدي�رات متنوعة 
وتتعامل كل مجموعة منها م�ع فرضيات ومنهجيات مختلفة. 
كان ج�زء من النتائج متش�ابهاً، وتبدو معظ�م التوقعات غري 
دقيقة، لكن لم يحددها أحد بعد. تَحّقق توّقع »معهد القياسات 
الصحي�ة والتقيي�م« حول عدد الوفي�ات يف الواليات املتحدة يف 
ش�هر يونيو املايض بدرجة معينة، مع أنه كان تفاؤلياً أكثر من 

اللزوم.
لك�ن ال تأخذ هذه التوقعات كله�ا باالعتبار حقيقة ما يحصل. 
عىل أرض الواقع، يبدو الوضع أسوأ مما يفرضه الكثريون، ألن 
فريوس كورونا ال يقتل البعض فحسب، بل يموت الناس أيضاً 

بسببه بطرق غري مبارشة.
يف أجزاء واس�عة م�ن إفريقيا مثاً، تراجع�ت حمات مكافحة 
بعوضة املاريا بس�بب الوباء املستجد. نتيجًة لذلك، من املتوقع 
أن تُس�بب املاري�ا اليوم حاالت وف�اة أكثر مم�ا فعلت يف عام 
2019. كذل�ك، توقفت حمات التلقيح ضد الحصبة والس�عال 
الديك�ي والك�زاز والخناق، وأُعيق�ت التداب�ري املضادة ملرض 
اإلي�دز والس�ل. قد يم�وت آالف الن�اس لهذه األس�باب أيضاً، 
ورسعان م�ا يراجع التقدم الذي أحرزه العالم طوال س�نوات 

لحماية الناس من هذه األمراض امُلعدية.

أوبئة أخرى يف األفق!

كاد ش�لل األطف�ال ينق�رض بعد ب�ذل جهود ضخم�ة كلّفت 
ملي�ارات ال�دوالرات، لكنه ق�د يع�ود للظهور مجدداً بس�بب 
ف�ريوس كورونا الجديد. تواجه أفقر البلدان، مثل أفغانس�تان 
واليم�ن وجنوب الس�ودان وهايت�ي، املجاعات الت�ي تفاقمت 

بسبب تفيش العدوى.
وحت�ى البلدان الغنية قد ال تتمكن من تجنب األرضار الجانبية 
الناجمة ع�ن فريوس كورونا. تم تأجي�ل العمليات والعاجات 
بس�بب الوباء، وزادت ح�االت العنف املنزيل هن�اك، تزامناً مع 

استفحال مشاكل اإلدمان عىل الكحول واالكتئاب والقلق.
عاجاً أو آجاً، س�يخرس فريوس كورونا معظم جوانبه املرعبة 
بعد تعديل الق�درات الطبية وإعادة تنظيم املجتمعات وأنظمة 
الرعاي�ة الصحي�ة كله�ا. يف تلك املرحل�ة، حبذا ل�و يزيد نفوذ 
األصوات التي بدأت تحذرنا من الوضع الذي نعيش�ه اليوم منذ 
س�نوات، ألننا سنواجه أوبئة أخرى تشتق من مسببات أمراض 
جديدة مس�تقباً. لن تقترص املشكلة حينها عىل وباء واحد إذاً، 

بل تكثر األوبئة التي تلوح يف األفق!

ما الذي ينتظر العامل بسبب كورونا؟

ماركو إيفرز

بحلول نهاية هذه السنة، يتوقع العلماء 

أن ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس 

»كوفيد19-« بدرجة إضافية، لكن يمكن 

اتخاذ خطوات حاسمة ملنع وقوع األسوأ.

انتهت تسعة أشهر من عام 2020، 

ويساوي عمر الفريوس الذي طغى عىل 

حياتنا يف األشهر األخرية هذه املدة تقريباً، 

ومع ذلك نجح الوباء الجديد يف محارصة 

العالم مراراً وتسلل إىل األجهزة التنفسية 

الخاصة بـ 34 مليون شخص عىل األقل.

صحة وتغذية
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تظهر أدل�ة متزايدة–وفًقا لصحيف�ة نيويورك 
تايمز- إىل أن اإلصابة بفريوس كورونا املستجد 
»كوفي�د19-« أث�رت س�لبًا ع�ىل ذاك�رة بعض 
امل�رىض وتركيزهم، وهي آثار م�ن املحتمل أن 

يواجهها املجتمع ألعوام بعد انتهاء الجائحة.
أج�رت الصحيف�ة مقاب�ات م�ع العدي�د من 
األشخاص الذين تم نقلهم إىل املستشفى بسبب 
اإلصاب�ة بالف�ريوس ث�م تعافوا وخرج�وا من 
املش�فى، ليجدوا أن اإلصاب�ة أثرت عىل حياتهم 

بمشكات عصبية لم يعانوا منها سابًقا.
وق�ال ماي�كل ريج�ان املتخص�ص يف أمراض 
األوعية الدموي�ة لصحيفة نيوي�ورك تايمز إنه 
نيس تماًم�ا بعد خروجه من املستش�فى قضاء 

إجازة يف فرنسا قبل أسابيع فقط.
وق�ال ريج�ان للصحيف�ة »كنت أنظ�ر إىل كل 
ص�وري يف باري�س وأح�اول أن أتذك�ر كيف 
س�افرت إىل هناك ومتى ذهبنا وش�اهدنا حفل 
مادونا وزرنا برج إيفل، لكني لم أتذكر أي يشء 

عىل اإلطاق.«
وتاب�ع ريج�ان إن فقدان الذاك�رة كبري لدرجة 
أن�ه كان يواجه صعوب�ات يف االجتماعات وكان 
عليه أن يأخذ إجازة من العمل، وقال »أحيانًا ال 
أستطيع أن أجد الكلمات املناسبة أثناء الكام.«
ذكرت عدة تقارير عن معاناة أشخاص أصيبوا 
بالفريوس من اس�تمرار األعراض لعدة أش�هر، 
وتوج�د أدل�ة اآلن تؤك�د اس�تمرار األع�راض 
العصبي�ة عند بعض املرىض لف�رة طويلة بعد 
املرحلة الحادة للمرض، وما زالت الدراسات عن 

ه�ذه الظاهرة يف مراحل مبك�رة، لكن ما وجده 
الباحثون ينذر بالسوء.

أجرى باحثون يف فرنس�ا دراس�ة ش�ملت 120 
مريًض�ا نُقل�وا إىل املستش�فى بس�بب اإلصابة 
بف�ريوس كورونا املس�تجد، ووج�دوا أن أكثر 
من الثلث يعانون بعد ش�هر من فقدان الذاكرة 
وأكث�ر م�ن ربعه�م يعان�ون من مش�كات يف 
الركيز، ووج�دت ورقة بحثية أخرى س�تنرش 

قريبًا أن أكثر من نصف املش�اركني يف الدراسة 
ذك�روا أنه�م يواجه�ون مش�كلة يف الركي�ز 
إىل جان�ب مجموع�ة م�ن الش�كاوى العصبية 

والنفسية األخرى.
ليس معروًف�ا عىل وجه اليقني ما الذي يس�بب 
مشكات يف الذاكرة والركيز عند املتعافني مثل 
ريج�ان، لكن الخرباء ي�رون أن من املحتمل أن 
يكون لذلك عاقة بالتهاب يف األوعية الدموية أو 

بس�كتات دماغية صغرية. وم�ع ذلك، لم تظهر 
عىل ص�ور الرنني املغناطي�يس أي عامات تدل 

عىل وجود رضر.
وتس�بب مش�كات الذاكرة للمتعاف�ني، معاناة 
مضني�ة، إذ قال�ت املمرض�ة ليزا ميزي�ل التي 
تعان�ي من أعراض مماثل�ة لصحيفة نيويورك 
تايمز »أخ�اف أن تؤثر هذه األعراض عىل عميل 

وأشعر كأنني مصابة بالخرف.«

ناجون من فريوس كورونا املستجد يعانون من فقدان الذاكرة :

»أشعر وكأين أعاين من الخرف«

عندم�ا يصاب الش�خص بكوفيد19- مج�دًدا بعد 
ش�فائه فإنه يعاني من أعراض أكثر ش�دة، وفًقا 
لدراس�ٍة ن�رشت يف دورية النس�ت إنفيكش�واس 
ديس�يزيس. م�ا يمثل دلي�ًا جديًدا ع�ىل إمكانية 
اإلصاب�ة به�ذا الف�ريوس أكث�ر م�ن م�رة، وعدم 

اكتساب املصاب مناعًة دائمة بعد شفائه.
وذكرت الدراس�ة أن مريًضا من نيف�ادا، يبلغ من 
العم�ر 25 عاًم�ا، أصي�ب بس�التني مختلفني من 
ف�ريوس كوفي�د19- خال فرة زمني�ة لم تتجاوز 
48 يوم�ا. وكانت أعراض اإلصابة الثانية أش�د من 
أع�راض اإلصاب�ة األوىل، واس�تدعى ذل�ك دخول 

املريض إىل املستشفى والعاج باألكسجني.
ووثَّقت الدراس�ة أرب�ع حاالت لتك�رار اإلصابة يف 
بلجي�كا وهولندا وهونج كون�ج واإلكوادور. ويرى 
الخرباء أن تكرار اإلصابة يمثل عقبًة جديدة تواجه 
العال�م يف حربه ضد جائحة كوفي�د19-، ألنه يزيد 

صعوبة تطوير لقاح فعال.
وقال م�ارك بان�دوري، املؤلف الرئيس للدراس�ة 

»تؤث�ر احتماالت تكرار اإلصابة بصورة كبرية عىل 
فه�م العلم�اء املناعة التي يكتس�بها الجس�م بعد 

اإلصابة بكوفيد19-.«
وأضاف »نحتاج إىل إجراء مزيٍد من األبحاث ملعرفة 
الفرة الت�ي تدوم خالها املناعة لدى األش�خاص 

بعد الشفاء من كوفيد19-.«
تُكِس�ب بعض األمراض، مث�ل الحصبة، املصابني 
بها مناعة مدى الحياة بعد الش�فاء منها. لكن عىل 
الجان�ب املقابل فإن بعض األمراض األخرى تزول 

املناعة بعد الشفاء منها رسيًعا.
ول�دى الباحث�ني نظريت�ان لتفس�ري زيادة ش�دة 
األعراض خ�ال اإلصاب�ة الثاني�ة. النظرية األوىل 
تشري إىل أن املرىض ربما تعرضوا إىل حمل فريويس 
أع�ىل أو س�االت أق�وى خال امل�رة الثاني�ة. أما 
النظرية الثانية فتشري إىل أن األجسام املضادة التي 
تكونت بعد خال اإلصابة األوىل تس�ببت يف زيادة 
ش�دة األعراض خال اإلصابة الثانية مثلما يحدث 

يف إصابات فريوسية أخرى مثل حمى الضنك.

حاالت تكرار اإلصابة بكوفيد - 19 تثري تساؤالت عن املناعة التي يكتسبها الجسم بعد الشفاء

مناعة أم ال مناعة هذا هو السؤال

صحة وتغذية
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رواق الفنون

ع�ادت الحي�اة الفنية يف مرص بش�كل مكثف وخاصة 
يف عال�م املوس�يقى؛ من خ�ال إقام�ة مجموعة كبرية 
من الحفات الغنائية، وم�ن املقرر إقامة مجموعة من 

الحفات قريبا وفقاً لبعض التعاقدات لدى الفنانني.
انطاق�ا من احتفاالت ذكرى أكتوب�ر ، بدأت الحفات 
املوس�يقية والغنائي�ة الوطني�ة يف ج�ذب جمهوره�ا 
للمشاركة يف إحياء الذكرى السابعة واألربعني،بحسب 
م�ا كت�ب الناقد الفن�ي يف جري�دة الجري�دة الكويتية 
محم�د قدري حي�ث أقيمت أكرب سلس�لة من الحفات 
الغنائي�ة بمختلف املدن املرصي�ة، ففي مدينة الجالة 
ش�مال رشق مرص، أقيم الحفل األضخم خال العامني 
املاضيني، وأحياه املطرب اإلماراتي حس�ني الجس�مي 
والفن�ان خالد س�ليم ومحمد فؤاد ومحمود العس�ييل 
وهش�ام عباس ومصطفى حجاج، بحضور جماهريي 
كب�ري، وتم�ت إذاع�ة الحفل ع�ىل القن�وات الفضائية 

املرصية.

أنغام تطرب

وتألق�ت النجم�ة أنغ�ام يف حف�ل ضخم بقاع�ة املنارة 
للمؤتم�رات بم�رص الجديدة، بحض�ور جماهريي كبري 
لتع�ود للحف�ات بعد غي�اب طويل منذ آخ�ر حفاتها 
قبل أزم�ة فريوس كورونا، وح�رض حفلها نحو 3 آالف 
مش�اهد، حي�ث اس�تقبلوها بالهت�اف ف�ور صعودها 
امل�رسح، وقدمت ع�ددا كبريا من أغانيها الش�هرية، مثل 
»عم�ري معاك، ويا ريتك فاهمن�ي، وأهي جت، وعرفها 
بيا، وبحبك وبرتاحلك«، مقدمة حفا امتد نحو ساعتني، 

وسط تصفيق كبري من الجمهور.

حفل ضخم

من جانبه، يس�تعد الفنان عيل الحج�ار للحفل الغنائي 
الضخم الذي يعود به لجمهوره منذ اندالع أزمة كورونا، 
واملقرر إقامته عند الس�اعة ال� 8 مس�اء يوم الجمعة 30 
الج�اري، عىل مرسح جامعة مرص بمدينة الس�ادس من 

أكتوبر غرب القاهرة، بحضور ألفي مشاهد.
وقارب�ت تذاكر الحفل عىل النفاد، بعد تحديد أس�عارها 
بني 300 و600 جنيه، والتي تعترب مرتفعة نسبيا نتيجة 
تحديد نس�بة الحض�ور وفق اإلج�راءات االحرازية من 

ف�ريوس كورون�ا، ومن املق�رر أن يق�دم الحجار خال 
الحفل مجموعة من أش�هر أغانيه التي يطلبها الجمهور 
يف الحفات، وخاصة األغاني الخاصة بترات املسلسات 

التي برع فيها.

عمر خريت

وأعلنت الرشكة املنظمة لحفات املوس�يقار الكبري عمر 
خريت عن حفله املوس�يقي األضخم ه�ذا العام باملرسح 
املكش�وف يف مركز املن�ارة للمؤتمرات، حي�ث حدد 30 

الجاري موعدا للحفل الجديد الذي تصل أس�عار تذاكره 
إىل ألف�ي جنيه، ليعد الحفل األغ�ىل خال الفرة الحالية 
وخ�ال أيام قليلة من فتح بابا الحج�ز، قاربت التذاكر 
ع�ىل النف�اد تماما، وه�و املعتاد دائم�ا لحفات خريت، 
املح�دد له الدخول باملابس الرس�مية عىل غرار عروض 
دار األوب�را املرصية دائما، ملا لحفات�ه من اهتمام كبري 

وحضور من الشخصيات املهمة من مرص وخارجها.

دار األوبرا

وتق�ّدم دار األوبرا املرصية سلس�لة م�ن الحفات حتى 
نهاية الجاري، تش�ارك بها الفنانة الكبرية حنان مايض 
بحف�ل جدي�د، حيث تب�دأ قريبا ع�دة بروف�ات للعودة 
مجددا، كما تقيم احتفالية خاصة بأغنيات امللحن محمد 
املوج�ي يحييها عدد من مطربي األوب�را، وتقيم اإلدارة 
حف�ا للعازفة نس�مة عبدالعزي�ز وفرقتها املوس�يقية، 
وكذل�ك حف�ا غنائي�ا للمطرب�ة نيفني رج�ب، وحفا 
آخر للمطربة دينا عبدالحميد وغس�ان اليوس�ف، وسط 

استعدادات كبرية من إدارة األوبرا.
يف املقابل، واجه حفل املطرب املغربي س�عد ملجرد شبح 
التوق�ف، حي�ث أعلنت إدارة »كايرو ش�و« توّقف حجز 
تذكر الحفل الذي تم االستعداد له بإمكانات عاملية، بعد 
حمل�ة قوية أطلقته�ا مجموعة كبرية من الناش�طات يف 
م�رص بمهاجمة ملجرد ومنظمي الحفل، وطالبوا بوقفه، 
نظرا لاتهامات املوجهة ملجرد بالتحرش يف فرنسا، وأن 
القضي�ة ما زالت قائمة، وطالبوا بعدم االس�تعانة به يف 
الحف�ات، يف انتصار جديد ملواق�ع التواصل االجتماعي 

التي أجربت الرشكة عىل الراجع عن الحفل الضخم.

عودة قوية للموسيقى والحفالت الغنائية

عيل الحجار وعمر خريت يقّدمان حفلني منفصلني

وّجهت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن رس�الة تهئنة لُصنّاع مسلسل »دفعة 
بريوت«، تزامناً مع بدء عرض أوىل حلقات العمل.

ونرشت بوغصن عرب صفحتها الخاصة عىل أحد مواقع التواصل االجتماعي، 
برومو من املسلس�ل وعلّقت: »مسلس�ل  دفعة بريوت، عمل ضخم ومشغول 
بحرفية ومتع�ة، تحية لكل من عملوا مجهوداً جباراً بظروف صعبة، مربوك 
جم�ال س�نان فخورة في�ك، م�ربوك للمؤلف�ة الرائعة هبة مش�اري حمادة 
واملخ�رج املميز ع�يل العيل وكل النج�وم«. يُذكر أن املسلس�ل بطولة فاطمة 
الصفي، ومهند الحمدي، ونور الغندور، وحمد أشكناني، وذو الفقار خرض، 
وخالد الش�اعر، ونور الشيخ، وعيل كاكويل، ومحمود نرص، وكارلوس عازار، 
ومجدي مش�مويش، ولولوة املا، وليايل دهراب، وروان مهدي، ويارا قاس�م، 
ونارص الدورسي، وسارة أبي كنعان، وأنس طيارة، ووائل منصور، ويوسف 

البلويش، ومروى األطرش، وكوكبة من النجوم الخليجيني والعرب.
وت�دور أح�داث املسلس�ل يف حقبة الس�تينيات م�ن القرن امل�ايض وترصد 
حكاي�ات طاب وطالبات من دول الخليج واملغرب العربي يس�كنون معاً يف 

بيوت للطلبة، حاملني معهم أفكارهم إىل بريوت.

ماغي بوغصن: 

»دفعة بريوت« 

عمل احرتايف
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تب�وأت  مادونا  و ريهانا  و تايلور س�ويفت  املرات�ب األوىل يف قائمة »فوربس« 
الس�نوية ألغنى رواد األعم�ال العصاميني يف أمريكا، وفق م�ا ذكرت تقارير 

إعامية.
وحصلت ريهان�ا عىل املركز ال� 33، مما جعلها يف القائمة للمرة األوىل بدخل 

صاٍف مذهل قدره 600 مليون دوالر.
وحقق خط مس�تحرضات التجميل الخاص بها Fenty Beauty مبيعات تزيد 
 Savage x Fenty ع�ىل 600 مليون دوالر ع�ام 2019، بينما حصل خط املابس
عىل 50 مليوناً من املس�تثمرين، إضافة إىل ذلك، جمعت مؤسسة كارا ليونيل 

الخريية التابعة لها 22.5 مليوناً لإلغاثة من مرض »كوفيد 19«.
وكان�ت النجمة الش�هرية ريهانا قالت يف حوار صح�ايف: »أنا أعمل دائماً عىل 
إنجاز أعمال موس�يقية جدي�دة، ويف الحقيقة ال يعني ع�دم إصدار ألبومي 

الغنائي خال السنوات القليلة املاضية أنني لم أعمل عليه«.
وأضافت  ريهانا  خال حديثها أن جميع مساعيها يف الفن ترتكز عىل التميز، 
وقالت: »هذا هو الس�بب يف أنن�ي لم أطلق ألبوماً غنائياً أب�داً من أجل فكرة 

إطاقه فقط، أو أصنع فيلماً من أجل تقديم فيلم معنّي«.
وكان�ت ريهانا رصحت أنها تس�عى دائم�اً لتقديم أعمال موس�يقية جديدة 

لكنها لن تترسع يف إطاقها وتنتظر التوقيت املناسب.
وع�ن إطاق البومه�ا الغنائ�ي الجديد الذي ينتظ�ره املايني قال�ت: »األمر 
يس�تحق االنتظار حقاً ولن تشعروا بخيبة أمل«، وأشارت إىل أنها تعمل عىل 

األلبوم منذ فرة طويلة وبتأٍن شديد.
واحتل�ت مادونا املركز ال�� 40 بصايف ثروة قدرها 550 ملي�ون دوالر، بينما 
احتلت سويفت املركز ال� 62 بثروة بلغت 365 مليوناً، لكن لها أعماالً خريية، 

إذ س�بق لتايلور أن تربع�ت بغيتاراتها الخاصة يف مزاد »موس�يقى الريف« 
الش�هري من أج�ل جمع األموال للعاملني يف قطاع�ات خدمية، وهم من الذين 

دمرت جائحة فريوس كورونا حياتهم.
وقالت دار كريس�تيز للمزادات، إن تايلور سويفت وّقعت عىل الغيتار األسود 
جيبس�ون الصوتي الذي عزف�ت عليه يف العرض الحي ال�ذي أدت فيه ألول 
م�رة أغنيتها الجديدة »بيتي« ويأتي هذا الغيتار إضافة إىل 9 غيتارات أخرى 
صممت خصوصاً للمغنية العاملية والتي يمكن أن تجني من خالها 25 ألف 

دوالر إىل 40 ألفاً من عائداتها.
وم�ن بني الفنانات األخريات يف القائمة، س�يلني دي�ون »455 مليون دوالر«، 
وبيون�يس »420 مليوناً«، وباربرا سرايس�ند »400 ملي�ون«، وجنيفر لوبيز 

»150 مليوناً« وليدي غاغا »150 مليوناً«.

ريهانا ومادونا  و تايلور سويفت  يف قامئة »فوربس«

ألغنى رواد األعامل العصاميني يف أمريكا

ذك�رت تقارير إعامي�ة، أن النجمة الركية بريين س�ات ستش�ارك 
زوجه�ا املغني الركي  كن�ان دوغلو يف »ديو« غنائ�ي ، ضمن ألبومه 
املقب�ل، يف خطوة ستش�كِّل ضجة كبرية بالنس�بة لبريين، لكن ليس 

بمجال التمثيل هذه املرة.
وتحظى  بريين بشعبية كبرية يف تركيا والعالم العربي، وتُعد من أبرز 

املمثات الركيات، ودائما ما تحقق أعمالها نجاحا باهرا.
وكان�ت قد انترشت ع�رب مواقع التواص�ل االجتماع�ي أخريا صورة 
جمع�ت بريين س�ات مع جدته�ا، وقد أث�ارت هذه الص�ورة ضجة 
ب�ني بع�ض املتابعني، الذين رأوا أن جدة بريين كانت جميلة يف س�ن 

الشباب، فيما اعترب آخرون أن بريين ورثت جمالها من جدتها.

»ديو« غنايئ 

يجمع بريين 

سات وزوجها

رواق الفنون
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مطبخ

الدجاج املحمر مع الخرضاوات

كريب شارلوت بالشوكوالتة
املقادير:

عجينة الكريب:

  35 غراماً من الزبدة.

  3 بيضات.

  30 سنتلراً من الحليب الكامل الدسم.

  10 سنتلرات من زيت الذرة.

  40 غراماً من دقيق القمح.

  60 غراماً من دقيق الحنطة السوداء.

  30 غراماً من مسحوق الكاكاو.

  قليل من امللح.

الزينة:

  3 حبات إجاص.

  250 غراماً من السكر الناعم.

  عصري ليمونة حامضة.

  نصف قرن فانيليا.

  معجون الشوكوالته بالجوز )إن شئت(.

الطريقة:

العجينة:

  ذوبي الزبدة ومن ثم برديها.

  اك�رسي البي�ض يف وع�اء عمي�ق، وأضيفي إليه 
الحليب، الزبدة، الزيت، والدقيق، مع رش�ة صغرية 
من امللح. اخلطي املزيج جيداً واتركيه لريتاح مدة ال 

تقل عن ست ساعات يف الرباد.
الزينة:

  ق�رشي اإلجاص وقطعيه. ث�م ضعي املكونات يف 

املاء البارد. اتركي الخليط عىل النار إىل أن يغيل، ثم 
ضعيه جانباً ليربد بعد أن تغطي القدر.

  ح�رضي الكريب: حمي مقاة متوس�طة الحجم 

عىل نار متوس�طة، وضع�ي فيها قلي�اً من خليط 
الكري�ب وأديري املقاة قلي�اً لتحصيل عىل فطرية 
دائري�ة. اتركيه�ا ع�ىل الن�ار إىل أن تاحظ�ي أنها 
تنفصل بس�هولة عن املقاة. اقلبيه�ا واتركيها عىل 

النار لبضع دقائق إضافية.
  ع�ىل قطعة من الكريب، مدي معجون الش�وكوال 

وضعي فوقه قلياً من اإلجاص الذي أعددته. اطوي 
الكريب وتلذذي بها أنت وعائلتك.

عندم�ا ينضج الدجاج، ارفعيه م�ن املقاة أو القدر 
واتركيه جانباً لريتاح، فيما تنتهني من إعداد الطبق. 
أضيف�ي الزبيب الذهبي الل�ون إىل املقاة، لتحصيل 
ع�ىل طبقة حل�وة إضافية يف هذه الوصف�ة. ويأتي 
بعد ذلك دور السبانخ. قيل أوراق السبانخ الصغرياً 
قلي�اً كي تحافظ عىل ش�كلها وال تتح�ول إىل كرة 

متلبدة.
تُض�اف الخرضاوات إىل أفخ�اذ الدجاج ليكّونا أحد 
أطباق�ي املفضل�ة. يف هذه املصف�ة، يُحمر الدجاج. 
ويعني ذلك أن عليك تحمري الدجاج من كل الجوانب 
يف مق�دار قليل من الدهون. وبع�د التحمري، يُطهى 
الدج�اج، وهو مغط�ى بإحكام، يف كمي�ة قليلة من 
السائل مدة ال تقل عن 30 دقيقة وقد تصل إىل بضع 
دقائق للحصول عىل دجاج طري لذيذ. وباستخدام 
مق�دار قلي�ل من الس�ائل، يظل الدجاج مقرمش�اً. 

ويمكنك التخلص من الجلد قبل التقديم إن شئت.
م�ن الرضوري إقفال الق�در بإحكام كي ال يترسب 
البخ�ار وينض�ج الدج�اج بمرقه. حت�ى إن بعض 
الوصفات ينصح باستخدام طبقة من األملنيوم فوق 

القدر ومن ثم تغطيتها كي تقفليها بإحكام تام.

املقادير:

  8 أفخاذ دجاج من دون نزع الجلد والعظم )نحو 

كيلوغرام ونصف الكيلوغرام(.

  ملعقة كبرية من زيت الزيتون.

  قليل من ملح كورش والفلفل األسود حسب الذوق.

  ك�وب وربع ك�وب من مرق الدح�اح القليل امللح 

والخايل من الدسم.
  12 حب�ة فج�ل متوس�طة الحج�م مقطع�ة إىل 

نصفني.
  نص�ف كيلوغ�رام م�ن الجزر )نح�و 4 جزرات( 

مقطعة إىل عيدان.
  ملعقة صغرية من السكر.

  4 بصات خرضاء مفرومة.

  ربع كوب من الزبيب.

  280 غراماً من أوراق السبانخ الصغرية )إذا أردت 

استخدام السبانخ العادي، انزعي ساقه الغليظة(.
  عصري نصف ليمونة حامضة.

  ملعقتان كبريتان من الشبث الطازج املقطع.

الطريقة:

  تخليص من أي جلد زائد يف أفخاذ الدجاج.

  يف مق�اة كبري كفاية تس�ع كل الدجاج أو يف قدر 

يمكن�ك إدخاله�ا الف�رن، حمي الزيت ع�ىل حرارة 
متوسطة.

  طيبي الدجاج بامللح والفلفل وأضيفيه إىل املقاة 

والجلد إىل األس�فل، واطهي�ه إىل أن يحمر، أي نحو 
6 إىل 7 دقائ�ق. ث�م اقلبيه�ا واطهيها لس�ت دقائق 

إضافية. انقليها إىل طبق.
  أزي�يل الدهون وتخليص منها. أعي�دي املقاة إىل 
الن�ار ع�ىل درجة حرارة متوس�طة. أضيف�ي إليها 
امل�رق واكش�طي أي قط�ع عالقة بواس�طة ملعقة 

خشبية عريضة.
  أضيفي إىل املقاة الفجل والجزر والسكر.

  ضع�ي الدجاج ف�وق الخ�رضاوات، غطي القدر 

جزئي�اً واتركي الخلي�ط لينضج بالكام�ل عىل نار 
هادئة، أي نحو 15 إىل 20 دقيقة.

  ارفعي الدجاج والخرضاوات من املقاة وأبقيهما 
ساخنني.

  أضيفي البصل األخرض والزبيب إىل املقاة وقليها 
مدة 30 ثانية.

  أضيفي الس�بانخ وطيبيه بامللح والفلفل. واصيل 
الطهو مع تقليب الس�بانخ باس�تمرار إىل أن يذبل، 
أي نحو دقيقتني. طيبيه بعصري الليمون الحامض.
  لكل حصة، ضعي فخذين عىل طبق وريش فوقهما 

الشبث. وزعي حولهما الخرضاوات والسبانخ.
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»مويان«.. رجل ال يكف عن املرح

أشعار هاربة

منري عتيبة

حص�ل الروائ�ي الصين�ي »مو ي�ان« ع�ىل جائزة نوب�ل لآلداب 

ع�ام 2012م، فع�رف غ�ري املختص�ني ب�األدب الصين�ي الكثري 

م�ن املعلومات عن حيات�ه وأدبه، بعضها يمك�ن أن يكون مفيًدا 

يف قراءتن�ا له�ذه املجموعة م�ن القصص التي كتبه�ا »مو يان« 

وترجمه�ا وقدم له�ا د.محس�ن فرجاني، وصدرت عن سلس�لة 

الجوائز بالهيئة املرصية العامة للكتاب عام 2016م.

ول�د موي�ان يف قري�ة »كاومي« بإقليم ش�اندونج« ش�مال رشق 

الصني عام 1955م. كانت فرة طفولته بائس�ة عاش�ها »يف أجواء 

فق�رية لم تتح له س�وى القليل من فرص التعل�م والقراءة، حتى 

إذا ف�رغ من قراءة أعداد الكتب الضئيل�ة –املتاحة له- لم يجد إال 

قام�وس »ش�ينهوا« فأخذ يطالع�ه مراًرا ويحف�ظ بعض مواده! 

ضاقت س�بل العيش به حتى عمل أج�ريًا يف مصنع للزيوت وهو 

ش�اب يف الثامنة ع�رشة من عمره، ضائقته ل�ن تنتهى حتى بعد 

حصول�ه عىل املكافاة النقدي�ة لجائزة نوبل؛ إذ لن تس�مح له إال 

ب�رشاء ما ال يزيد عىل مائة وعرشين م�رًا فقط من أرض ال تكاد 

تكفي مساحة فيا كان يحلم بها!(ص15و16.

عاش مو يان بعمق ووعي كل ما مرَّ بالصني من تحوالت سياسية 

واجتماعي�ة وثقافي�ة خال النصف الثاني م�ن القرن العرشين، 

وبدايات القرن الح�ادي والعرشين حتى اآلن، إضافة إىل معرفته 

الكبرية بتاريخ باده، وهو ما جعله صوتًا رسديًا مهًما ومعربًا عن 

جيله منذ بداية ن�رشه ألعماله اإلبداعية يف املجات األدبية الكربى 

بالص�ني، حت�ى أنه حص�ل عىل املرك�ز األول باعتب�اره »الكاتب 

الحاصل عىل أكرب نس�بة قراءة« وذلك ىف اس�تطاع مجلة »رنمني 

ونش�يو« س�نة 1989م، فهو من جيل درس جيًدا األدب الصيني، 

وتمرد عليه استناًدا عىل واقع متغري وعىل رافد ثقايف جديد مستمد 

من قراءة األدب الغربي.

تحت�وى مجموعة »رج�ل ال يكف عن الضح�ك وقصص أخرى« 

عىل قصص طويل�ة ذات نفس روائي، بعضه�ا أقرب إىل الرواية 

القصرية منها إىل القصة القصرية، هي: ذئب ضال يف حي مأهول 

)ص-29ص74(- رج�ل ال يك�ف ع�ن امل�رح )ص-75ص162(- 

لق�اء بمح�ض الصدف�ة )ص-163ص168(- يشء م�ن الظ�رف 

م�ع خف�ة الظ�ل )ص-169ص259(- الج�دة والفم ذو األس�نان 

)ص-261ص284(- العمة والسيف )ص285-310(.

ل�م يخ�ر املرجم ه�ذه القص�ص بال�ذات لتكون مًع�ا يف كتاب 

واح�د، فبينها روابط واضحة، بعض ه�ذه القصص تعيد النظر 

يف املوروث الش�عبي ال�ذي يتحكم يف أفكار الن�اس وترصفاتهم، 

منتق�دة إياه بحنو من يفهم مكنونات الطبيعة البرشية، وحس�م 

من يعي متطلبات االنطاق للمس�تقبل وبعض القصص تتحدث 

عن املنس�حقني من صغار املوظفني واملثقفني. والقصص جميًعا 

مكتوبة بحكي بسيط ذي نربة ساخرة ُمرَّة، وخيال يجسد بشاعة 

الواقع تجسيًدا رسديًا متميًزا.

فقص�ة »ذئب ض�ال يف حي مأه�ول« تتناول ما ي�دور بالخيال 

الش�عبي حول الذئب، وصفات�ه، وفوائده، وعاقت�ه بأعدائه من 

الب�رش، يحكيها الكاتب من خال طف�ل، فيقدم حكيًا يجمع بني 

خي�ال الطفولة وب�راح التفكري الش�عبي وس�خرية الكاتب التي 

تجع�ل القارئ غ�ري واثٍق هل هو يق�دم له الوقائ�ع الخالصة أم 

يس�خر من أبطالها حيث يبدون ما بني ساذج ونصاب دون حكم 

قاطع من الكاتب عليهم لكنه يرك القارىء يكون الحكم بنفس�ه 

»إن طبخت مثانة الذئب مع بذور اللوتس فس�وف تعالج أصعب 

ح�االت الس�لس البويل، كم�ا أن عينه اليرسى تش�في من الضوء 

البرصي األزرق )الجلوكوما( ولس�انه ع�اج مضمون لتقرحات 

الفم.....وبامل�رة أقول للرجال إن »س�وط )قضيب( الذئب وصفة 

ناجع�ة لتجديد الطاقة للب�اه. عىل أن عظامه إذا دقت وس�حقت 

س�حًقا ناعًما، يمكن أن تش�في الته�اب املفاص�ل، ورغم أنه يف 

ه�ذا أبطأ مفعواًل م�ن عظام النمور فهى أقوى كث�ريًا من التأثري 

العاجي لعظام الفهود"ص71-72.

أم�ا قصة لقاء بمحض الصدفة فتبدو ش�ائعة يف آداب الش�عوب 

املختلف�ة، حيث يعود البطل إىل قريته ليًا، ويف طريقه يقابل أحد 

س�كان القري�ة، وعندما يص�ل إىل بيته يعرف أن هذا الش�خص 

ق�د تويف فج�ر أول أمس، فمن قابله لم تكن س�وى روح امليت أو 

ش�بحه، والكاتب يق�دم املوقف بدون تعليق أو إيح�اٍء ما، وكأنه 

يؤك�د أن املوق�ف حدث له هو ش�خصيًا، خصوًص�ا وأن القصة 

تروى بضمري املتكلم.

ويف قصة »الجدة والفم ذو األس�نان« ن�رى كيف يمكن أن يؤدي 

اإليمان الراس�خ باملوروث الش�عبي إىل محاولة قتل بطل القصة 

م�ن ِقب�ل جدت�ه، حيث ُول�د ويف فمه أس�نان، وهذا نذير ش�ؤم، 

والغريب أن الجدة نفس�ها عندما تصبح عجوزا تقارب املئة عام 

تنب�ت أس�نان يف فمها، فتصبح أعجوبة مش�ؤومة ه�ي األخرى. 

يس�خر الكاتب م�ن ه�ذا املعتقد، لكن�ه يوجه س�خرية أكرب إىل 

األنظمة التي تستغل سذاجة البسطاء لتحقيق مكاسب سياسية، 

فاملس�ؤولون عن الكومونة التي يعيش فيه�ا الطفل وأمه وجدته 

كان�وا قد أعلن�وا عن اكتش�اف علمي توصلوا إليه تحت مس�مى 

امل�ادة 5248، وه�و نوع م�ن األس�مدة البكتريي�ة الفعالة »حتى 

قيل إن أرًضا مزروعة بش�تات بطاطا مغروس�ة جيًدا ومغمورة 

باملاء والس�ماد بكتريي من فئة 5248 ملدة شهرين بالتمام، سوف 

تنتج ثم�اًرا غري عادية، ثمرة البطاطا الواح�دة تبلغ من جودتها 

وحجمها ح�ًدا يتجاوز املعقول.. بل إنك كنت تس�تطيع أن تأتي 

باثنتني ثقيلتني من ثمرها وتصنع منهما مهرًسا مثل وابور الزلط 

لتمليس الش�وارع وتس�وية مطب�ات الطريق!"ص276. يكش�ف 

الكات�ب عورة ه�ذا الدجل العلمي عندما يس�تخدم املس�ؤولون 

ما حدث للس�يدة العج�وز كدليل عىل مزاعمهم الت�ي لم تتحقق 

يف أرض الواقع »حيث أش�اع بني الن�اس أن ما حدث لجدتي من 

استنبات أسنان جديدة لم يأت إال نتيجة تجرعها محلوأل يحتوي 

عىل مادة مختلطة بس�ماد املادة5248"ص276. وإذا كانت الجدة 

ق�د حاولت قتل ال�راوي ألنه مولود بأس�نان »حيث ش�اعت بني 

الن�اس عىل مّر األجيال أعراف تقول بإن املولود إذا جاء إىل الدنيا 

بفم ذي أس�نان فه�ذا معناه أن روًحا رشيرة ق�د تقمصته، روح 

التش�في واالنتقام ألح�د الراحلني"ص261، نج�د األم تحاول أن 

تنزع أس�نان الجدة بكماش�ة »بإحدى يديها جذبت لها ش�فتها 

السفىل، وباألخرى رفعت الكماشة وقبضت بطرفيها عىل ثنيتيها 

الجالبت�ني للنحس ورشور الزمان، نزعتهما ب�كل ما يف يدها من 

ق�وة"ص283، كان النحس يف ذهن األم ممث�ًا يف عرشات الزوار 

الذي�ن يجلبهم املس�ؤولون ليتفرجوا عىل أس�نان العجوز مدعني 

أنها بسبب املادة العجيبة5248.

أما قصة »العمة والسيف« فهى تنعى عىل من يتمسكون بذكريات 

املايض بش�كل مبالغ فيه، ويضخمون أهمية كل ما يمت للمايض 

بصلة، فينس�ون الحارض، وال يعملون للمس�تقبل، ثم يكتشفون 

أن هذا امل�ايض املبجل الفخم كان تافًها فوق ما يظنون، فالنصل 

الش�بيه بالحري�ر يف رقته ونعومت�ه، والتي حافظ�ت عليه العمة 

»كان من بني األش�ياء التي أودعت جهاز عرس س�انان –ابنتها- 

فحملت�ه معه�ا إىل بي�ت الزوجي�ة، واحتفظت به س�نوات طوال 

واعتربت�ه أحد املقتنيات القديمة الغالية... وحس�ب ما ذكره أوالد 

سانان.. إنه لم يكن يساوي ش�يئًا بجانب سكني املطبخ العادي 

التي تباع يف السوق بسعر زهيد للغاية"ص310.

أما »رجل ال يكف عن املرح« و »يشء من الظرف مع خفة الظل« 

فهما أقرب إىل أن يكونا روايتني قصريتني، موضوعهما يف جوهره 

واح�د، وهو انس�حاق الفرد يف مجتمع ال يمنح�ه الفرصة إلثبات 

ذاته بالقيام بالعمل الذي يجيده، فيتحول إىل مس�خ اجتماعي أو 

بيولوجي، ويبدو تأثري كافكا بروايته الشهرية »املسخ« واضًحا يف 

هات�ني الروايتني، وإن يكن أكثر وضوحاً يف »يشء من الظرف مع 

خف�ة الظل« وه�ي العمل الوحيد بالكتاب ال�ذي قدم فيه الكاتب 

لعب�ة تقني�ة بأن قس�م الرواي�ة إىل ثاثة أقس�ام ه�ي: يشء من 

الظرف- مع- خفة الظل. حيث خصص القس�م األول للحديث عن 

البطل، والقس�م الثاني القصري جًدا للحديث عن الكاتب نفس�ه، 

والقسم الثالث للحديث عن زوجة البطلة.

يف »رج�ل ال يك�ف عن امل�رح« يتح�ول العامل العج�وز إىل قواد 

لراغبي املتع�ة يف عربة أتوبيس قديمة بالغابة، بعد أن اس�تغنت 

عنه الرشكة التي يعمل بها، ولم يعد يمتلك ما يسد به رمقه ورمق 

زوجت�ه العجوز، وال يس�اعده أحد من املوظف�ني يف الرشكة أو يف 

الحكوم�ة، فقط يمنحونه كاًما معس�واًل ال يس�د جوعه، ويقدم 

الكاتب مقارنات س�اخرة بني مستوى معيش�ة املسؤولني الذين 

ال يفعلون س�وى الكام، وبني معاناة البسطاء الذين يكدون من 

أجل عدم املوت جوًعا، ويدين هذا النظام إدانة واضحة ألنه حّول 

عامًا مجتهًدا ومواطنًا صالًحا مثل العم »دينج« إىل ممارسة هذه 

املهنة القذرة ليجد طعام يومه.

ويتحول األستاذ الجامعي يف »يشء من الظرف مع خفة الظل« ألن 

زوجته الرياضية القوية املتس�لطة تهينه طوال الوقت، وتسخف 

م�ن مجال عمله كمدرس للغة الصيني�ة يف إحدى الجامعات كان 

مشغواًل بكتابة »مادة النص األسايس يف باب »األساليب الشعرية« 

وذل�ك إلدراجه ضمن محتوى »معجم الش�عر الصيني"ص169، 

فترضب�ه زوجته ع�ىل قفاه »منكمًش�ا قال لها: مل�اذا رضبتني؟. 

قال�ت: كنت أريدك أن تأت�ي معي إىل الحمام لتدل�ك يل ظهري.. 

وعموًما خاص.. ُرح اش�ِر يل ممس�حة وتع�ال برسعة"ص171. 

وتب�دو رحلته م�ن البيت للش�ارع للمح�ل الذي سيش�ري منه 

املمس�حة حتى عودت�ه للبيت مرة أخرى، تبدو ه�ذه الرحلة كما 

يصفها الكات�ب وكأنها ملحمة يونانية يصارع فيه البطل األقدار 

ممثلة يف الش�ارع والناس والسيارات وإش�ارات املرور، وينتهي 

األمر بأن يتحول األس�تاذ »وانغ س�ان« إىل قرد. والكاتب يجس�د 

بهذا التحول ما يدمره املجتمع بالروح اإلنس�انية، ثم يس�خر من 

املثقفني س�خرية ّمرة ربما ال يستثني منها حتى نفسه »ملا عرف 

املؤلف بما جرى ل� وانغ س�ان وانقابه إىل قرد، لم تنتبه الدهشة 

املفرط�ة؛ ألنه كثريًا ما كان يردد، هو نفس�ه، يف مزاحه وفكاهاته 

أن وانغ س�ان هذا أشبه ما يكون بقرد فعًا، ثم ملا بلغه ذات مرة 

فيما بعد أن كًا من وانغ ش�ياومي –الزوجة- ووانغ سان لم يعد 

يعث�ر لهما عىل أث�ر.. وأنهما ربما تعذر االتص�ال بهما عىل نحو 

من األنحاء.. لم يس�تغرب ما س�معه عىل اإلطاق، وذلك ملا عرفه 

عن املثقفني الصينيني من أنهم طيور أقفاص بطبيعتهم.. تنغلق 

عليه�م األقف�اص وبرغم ذل�ك ال ينقطعون عن الغن�اء والتغريد 

والشدو طوال النهار.. جى جى جى.. تسا تسا تسا.. وقد يتمادى 

بعضهم يف رضب جدران القفص برأس�ه، وإذا فتحت لهم الباب 

املوص�د فعًا، فا يلبثون بضعة أي�ام خارجه حتى يعودون إليه 

بمحض اختيارهم"ص199-200.

ستنتهي من قراءة الكتاب، وقد تتماهى مع »مو يان«، ذلك الرجل 

الذي ال يكف عن املرح، لكنه مرح معجون بمرارة واقع وصل إىل 

درجة من البش�اعة تسحق روح اإلنس�ان وتجعله ال يملك سوى 

السخرية من قبح الواقع ليحافظ عىل توازنه النفيس.

السيد العدييس

شاعر من مرص

النهر

كم هي مثابرة
هذه الفتاة

ب�»جرة« صغرية
حولت نصف النهر إىل بيتها.

مسري

واهمون..
يظنون أني جالس

وأنا -منذ بدء الخليقة -
أسري إليِك

لكن دائماً يخونني الوصول.

انتصار

،،وسنقول ألحفادنا
-ونحن عىل فراش املرض-

بكل اعتزاز:
لقد انترصنا ألنن�ا اختبأنا جيدا 

يف البيوت.

كذب

ال تندهشوا إذا رأيتموني
أتحدث مع نفيس كثريا

فربما أن�ا الوحيد الذي لم أكذب 
عيل.
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