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 رئيس الوزراء يصدر بالغ� يسمح 
بتنقل ا�شخاص 



الخصاونة: نعمل &سناد القطاع الزراعي
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 الملك يتلقى لقاح كورونا 


   


        

     




٢٥ إصابة بساللة كورونا الجديدة
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   الملك يتلقى لقاح كورونا 











 

   البالغ ٢٠: تنقل االشخاص وفتح قطاعات 



 ٢٥ إصابة بساللة كورونا الجديدة 
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 مالية ا�عيان تبحث معيقات التصدير 
لفلسطين 

 

     
     


      
   
     


     


   
     
 
    
   


     
    



     

    
     

     
     

     
    


      


     


     
     


      


      
     
      
      


      


     






     

    
     


      
     











      
     
     
    

    



      
   


     
      

      
      




    

     
      


      
     
      

     


      


      
     


    

     
     





   مطالب بإزالة ا�نقاض والمطبات
المخالفة في معان 



 
     



       
     
      


      
    
     


     


     
     







  
    
  
      



      


      
 
     


       

       
     
   
     
      
     




 الخصاونة: نعمل .سناد القطاع الزراعي 





    
     


  
    


    

    






   





    

  

    

    

  
     


  

     

    
    
    
    



 

      
     
    


   



    

    





    

    



     
     


   
    


     



     

    
 
    
     


     

     
    








    
   


      
    

    


  
     


     
   

    
    
    
  


    

 



   البيئة تكثف جهودها للحد من حرائق الغابات 



 الشريدة: تحسين قدرة الحكومة على تقييم 
السياسات والبرامج أولوية 

   رئيس ا�ركان: نسعى لتقديم أفضل الخدمات 
للمتقاعدين والعاملين 
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» تنظيم االتصاالت« تبحث ونظيرتها العمانية 
إجراءات التعامل مع كورونا 

» تجارة عمان« تحث منشآت العاصمة 
على االلتزام بمعايير السالمة والصحة 



     

     
    
    

    


     
     
    

    


   
    
 







     






     





     
    


     
    



    


    
   

    
     

     







   

   
     


     
     
     
     
      


   









     


     
    
    



     




     
   

      
     
     


     



       


    


 
      


   



 الفنادق: قرارات الحكومة ا2خيرة 
تسهم بتعافي القطاع 

 شركة »بيجو تكنولوجي« السنغافورية 
تعتزم توسيع أعمالها في ا2ردن 



      
      
      







       
     




    
   
     
       


     
      


     









      
      
      
     

     


       
     
     
      


       
     
     



       
    

    
     
      
 
  


      

     
     
      



 تمديد مهلة تصويب أوضاع نقل ملكية 
الرؤوس القاطرة 



      



    

     
   


   



      







     


    
      



    
     
     
       



      

     
  



 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود والتداول ٨ ماليين 
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االحتالل يقتحم بلدتي المغير وكفر مالك شرق
�رام ا) ويعتقل ١٩ فلسطيني



قلق من نسخ متحورة لكورونا
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 منصات إطالق الصواريخ ا�وروبية تسعى إلى الوحدة 



أمل بحصول سياحة مسؤولة أكثر 
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بلعما يشارك ذات راس صدارة »كرة ا�ولى«

ريال مدريد يعير العبه يوفيتش
إلى آينتراخت فرانكفورت

سانتوس يواعد بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس



  
   
    
   


   


   
    


  


    


   


    
    
   
    
    


  
    
    
 
   
   
    


   





   

    
   
   




  




 
   






   





    


   

   


    
  
    
    

    


   

   
     
    













   
   


  

   
    



    
   





    






    











     





.. بال حسابات



ا�رثوذكسي ُيكرم فريقيه الُمتوجين
بلقبي »طاولة ا�ولى والسيدات«

االستفزاز يتجدد بين نيمار ومدافع مارسيليا
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برشلونة إلى نهائي كأس السوبر.. وفريق من الدرجة الثانية
ُيقصي بايرن ميونيخ
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راكان السعايدة




c e @ a l r a i . c o m
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آخر األسبوع
ملحق أسبوعي منوع يصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة

/alrainewspaper 243العددللتواصل وإبداء اآلراء الجمعة 15 كانون الثاني 2021

حات
صف
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08 05

»willow« لسويفت يتجاوز

45 مليون مشاهدة

مطبخ

09

07

النجمة الرتكية سونغول أودان

تُصاب بفريوس كورونا

خبري بريطاين يحذر: نحن اليوم يف سباق 

دراماتييك ضد فريوس متبّدل!

قصص قصرية جداً:

أثر الياسمني..

عالمات عود الخيزران!

خطوات حيوية 

للحفاظ عىل 

الكوالجني 

الطبيعي يف 

الجسم والحامية 

من كورونا

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - سنة غاب عنها أثر 

الياسمني.

م�رت  الصم�ت،  م�ن  فاص�ل  يف 
الدقائق األخرية، ثم بدأت مراس�م 
دخول توقي�ت اخر، دقائق جديدة 

تتحول إىل ساعات.
رفضت تجميل هذه النهاية، عينها 
تتأم�ل أرسة امل�رىض، فاح ش�ذى 
الياس�مني م�ن إكلي�ل وض�ع عىل 
رسير غ�اب صاحبه نح�و محطة 
أخ�رى، لع�ل الش�ارع ينبض كما 

كان.

2 - اقتالع حر

ش�لع قلبها، هي تعل�م، كتبت عن 
س�عادة مفتق�دة واش�ياء اخ�رت 
حكمتها، قالت لفواصل خاطرتها:

- ش�لع رشايني قلبي، ركب طائرة 
الوقت واقلع.

م�اج أث�ر الدم�وع، م�ع الكح�ل، 
وفككت مساحيق اعاقت اقالعها.

3 - عود خيزران

ال يتحمله�ا، ترك�ت آثاره�ا ع�ىل 
جل�ده، يف غفلة من ش�بابه ورثها 
ع�ن األب، الذي كان يطرق بها كل 

ما يقف يف طريقه.
ع�ود خيزران معتق، نقع يف ش�يد 

وخ�ل وب�ات س�بع لي�ال يف ضوء 
النجم الشمايل.

تابعت امي:
- لم يسلم منها اي انسان، طرقني 
بها ليلة القدر عندما كنت يف املهد، 
وحملها وغ�اب اىل اخر ايام العيد، 
ين�ام ويراقص الجناك�ي والغجر، 

ويلعب بالورق ويرشب املنكر.
هي مرياث من خيزران أسود

4 - صوت االحالم

تقول لطبيبها املاهر:
- أرى س�وط الج�الد يفرق�ع فوق 

رأيس؟
ابتس�م الطبيب وهو يخدع قسمه 
ونظ�ر يف عم�ق عينيه�ا وتأم�ل 
ص�ورة مش�وهة لج�الد االح�الم 
واص�وات الكرب�اج ت�زأر، لكن ال 

يصيبها!
تحركت عىل كريس الطبيب النفيس، 
ملت سماع اصوات تأتي من خارج 

الغرفة، قالت تخدع املخادع:
- أمي ام�رأة رضيرة وقد يس�قط 
طفيل من ب�ني يديها، بفزع قامت، 
مللمت م�ا يحس�ن م�ن صورتها، 
لبست سرتة جلدية، نبهت الطبيب 
ان ل�ون الجلد نفس لون الس�وط، 

من جلد معتق يف غابات الجبل.
ح�اول رف�ع ي�ده، ش�لت مالمحه 
وفرقع�ة  االح�الم  ص�وت  تح�ت 

السوط.

04



02
آخر األسبوع الجمعة 15 كانون الثاني 2021

آخر األسبوع - وليد سليامن

ان وعىل جوانب شارع فرعي  يف عمَّ
وفسحة ترابية بالقرب من ُمجمع 
املحطة للباصات والرسفيس؛ يفرتش 
العديد من العاملني ببيع الخردوات 
القديمة املستعملة–وحتى الجديدة 
الزهيدة الثمن–معروضاتهم عىل املارة 
يف هذه املنطقة.

ويب�دو ان بع�ض الباع�ة من ه�ؤالء قد 
تخصص بمعروضات خردواته القديمة، 
فمنه�م مثالً يع�رض: أدوات وبطاريات 
الهوات�ف  تخ�ص  وأس�الك مس�تعملة 

الخلوية.
ومنهم من يعرض بع�ض ِقطع وأدوات 
املناف�ع الصحي�ة املنزلي�ة كالحنفي�ات 

املتنوعة وما يلزم عمل املوارسجي.
وهن�اك كذل�ك م�ن ه�و مهت�م بعرض 
أدوات النج�ارة مث�ل ُس�كرات األب�واب 
واملفكات واملسامري والرباغي والكماشات 
والزَّرادي�ات، وأدوات الحدادة، واألدوات 
الخاص�ة بالطع�ام وال�رشاب  املنزلي�ة 
التلوي�ن،  وأق�الم  ودفات�ر  والطب�خ، 
الوالع�ات، والنظارات الشمس�ية وأقالم 
الح�رب، واألصم�اغ، واملج�الت والكت�ب 

القديمة.
الصغ�رية  الكهربائي�ة  األدوات  وكذل�ك 
والخالط�ات  كامل�كاوي  املس�تعملة 
والسش�وارات واملراوح، وأدوات اإلنارة، 
ودم�ى  املس�تعملة،  املالب�س  وبع�ض 

األطفال.
وأيض�اً مف�كات الرباغ�ي، وعل�ب قطن 
تنظي�ف األذن، ومقصات األظافر، وعلب 
الكربيت، وآالت الحالقة القديمة املوديل، 
وورق اللعب، وملبات كهربائية، وسكاكني 
مطاب�خ ومحاف�ظ جي�ب بالس�تيكية، 
وهواتف بالس�تيكية، وراديوات صغرية 

وس�ّماعاتها، ولع�ب صينية، وس�اعات 
ي�د، وأق�راص: دي ڤ�ي–دي، وصابون، 
وزجاج�ات عط�ر، ومس�حوق غس�يل، 

وكريم تبييض الوجه.
والعديد من الخرودات والقطع الصغرية 
التي يعتربه�ا البعض مهم�ة، والبعض 
اآلخر من الناس يعتربها غري مهمة حيث 

يرميها يف سلة املهمالت!.
ويقوم باعة الخ�ردوات برشاء أغراضهم 
تل�ك م�ن البي�وت يف أحياء عم�ان، ومن 
أشخاص يأتون اىل هذه املنطقة من أجل 

عرضها عىل الباعة بثمن زهيد.
ويق�وم الباع�ة ببيعها بثمن أع�ىل قليالً 
لريبح�وا بعض النق�ود، وقبل ذلك يقوم 
الباع�ة برتمي�م وتنظي�ف بع�ض تل�ك 
الخ�ردوات إذا أمك�ن ذل�ك؛ حتى تكون 

مقبولة الشكل.

روبافيشيا

يُقال ان هذه املهنة البسيطة والشعبية–
القديم�ة  الخ�ردوات  ورشاء  بي�ع 
املس�تعملة–قد ظه�رت قديم�اً يف مرص 
عىل يد »األس�طوات اإليطالي�ني"، وكلمة 
« Roba Vecchia« تعني األش�ياء القديمة 
التي يُس�تغنى عنها« والت�ي يتم تداولها 
ب�ني العمال املرصي�ني.. وم�ع تحريفها 
لصعوب�ة نطق حرف ال�� "V« الالتيني 
ع�ىل اللس�ان العرب�ي قديم�اً.. لتتحول 

الكلم�ة اىل »روبابيكي�ا«، ثم تحول األمر 
اىل مهنة »بي�ع ورشاء الروبابيكيا«، وتم 

اختصارالكلمة حاليا كلمة »بيكيا«.

أغنية روبابيكيا

هن�اك أغني�ة ش�عبية مرصي�ة قديم�ة 
غناه�ا املطرب املع�روف »عب�د العزيز 
محمود« ع�ام 1950 تتحدث عن األدوات 
والخ�ردوات املنزلي�ة املس�تعملة بيع�اً 

ورشاءً :
بيكيا.. بيكيا.. روبابيكيا

ييليِّ عندك روبابيكيا
وكل حاجة قديمة للبيع

ييَليِّ عندك جزمة أديمة
تحك ِرجلك من سنة عرشين

ييَليِّ عندك بنطلون شاركك
يف عمرك من شهور وسنني

َح تنكسف من إيه
ما كلنا منتعذر

إيه يعني ملَّا يا بيه
بعد الِغنى تفتقر

البنطلون إيليِّ يجيلك منو الريح
املثل بيقول بيعو واسرتيح
مدام تكون محتاج..بيكيا
أحسن دوا وعالج.. بيكيا

راديو قديم للبيع
بيكب قديم للبيع
حلة قديمة للبيع

بانيو قديم للبيع
وكل حاجة قديمة للبيع

ييَليِّ يف بيتو رسير نوم
البالط أحسن يِريَّح األعصاب

ييَليِّ هودومكم حرير
يستحسن وينبكو فينا ثواب
ع واستنفع ويا بخت ِمن نفَّ

بيكيا.. بيكيا..
وأي حاجة برضه

أهي بتنفع
إفرك قديم للبيع

برنس قديم للبيع
معطف قديم للبيع

وكل حاجة قديم للبيع
بيكيا.. بيكياااااا.

فيلم جميل وأسمر

وكان املطرب عبدالعزيز محمود قد غنى 
أغني�ة »روبابيكيا–بيكا« يف فيلم أس�مه 
»جميل وأس�مر« عام 1950، والذي كان 
من بطولته ومعه س�عاد مكاوي وماري 
منيب وعب�د الفتاح القرصي والكوميدي 

شكوكو... وغريهم من املمثلني القدامى.
ومخت�رص قص�ة الفيل�م ان فرق�ة فنية 
موس�يقية فق�رية تتك�ون يف البداية من 
موسقيني اثنني يف البداية–وينضم إليهما 
آخ�رون فيم�ا بع�د- يس�تأجران غرفة 
ىف مبن�ى املعلم اب�و النجا« عب�د الفتاح 

الق�رصي« يف ح�ارة »الس�مر العذارى« 
لتتواىل األحداث واملواقف الطريفة.

وذل�ك ب�أن ينض�م للفرق�ة املوس�يقية 
الغنائية ثريا »سعاد مكاوي« ابنة املعلم 
ابو النج�ا – وحمودة »ش�كوكو« وأخته 
بلي�ة، وفيم�ا بع�د الكابتن عب�د العزيز 

محمود.
وبينم�ا كان عام�ل الروبابيكي�ا »عب�د 
العزيز محم�ود يجر عرب�ة الروبابيكيا 
ين�ادي ويغني منبهاً س�كان الحارة ملن 
يريد بيع أش�يائه القديمة.. يخرج املعلم 
اب�و النج�ا ش�نطة قديم�ة به�ا مالبس 
حماته املتوفاة ليبيعها لبائع الروبابيكيا 

الكابتن »عبد العزيز محمود«.
وعندما يفتح الكابتن الش�نطة يجد فيها 
مبل�غ مئة أل�ف جني�ه!!. يف الوقت الذى 
يح�ب كل م�ن الكابتن وثري�ا بعضهما 
بعضا.. يأخذ الكابتن النقود ويغري اسمه 
ليك�ون محس�ن ب�ك، ويش�رتى صالة، 
ويوظف فيها كالً من ثريا وبلية وعطيل 

وحمودة، ويخطب الكابتن ثريا.
ولكن »مونيا« وصديقها رشف يخدعانه 
لترتك�ه ثريا!! ثم يس�توليان عىل الصالة 
والنقود، ليقبض البوليس عليهما أخرياً.

ثم يصحو ضم�ري الكابت�ن.. ليقوم برد 
النقود للمعلم أبو النجا صاحب الشنطة، 
وال�ذي ب�دوره يزوجه ابنت�ه ثريا جزاء 

أمانته.

ن: عىل رصيف مجمع املحطة يف عاماَّ

خردوات وكراكيب نحتاجها وأخرى نرميها!
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صديقتي العزيزة دالل

أع�رف أن اإلحب�اط يتملك معظم البرش ه�ذه األيام، فقد مرت 
أعياد امليالد والكريسماس ورأس السنة دون أي احتفاالت، بل 
إن هناك غرامات باهظة فرضت هنا بكندا عىل بعض املخالفني 
الذين أرصوا عىل الخروج والتجم�ع لالحتفال، فكانت النتيجة 

دفعهم لغرامات وصلت إىل 6500 دوالر للفرد.
كم�ا فوجئنا أن الحصول ع�ىل املصل ضد كورونا ال يعني نزع 
الكمامة من الوجه، وال يعني الرجوع إىل سابق عهدنا وممارسة 

حياتنا بشكل طبيعي، بل كل يشء كما هو دون تغيري.
ولنبع�د قليال عن هذا اإلحباط، ولنتحدث عن الس�عادة، فأظن 
أننا بحاجة للحديث عنها، فالحديث عن السعادة هو سعادة يف 

حد ذاته، ولتذهب كورونا وأجواؤها إىل الجحيم. 
وال أنىس س�ؤاالً وجه�ه يل صديقي الكات�ب واألديب األمريكي 
من أصل مرصي عاطف يوس�ف أثناء جول�ة بجانب منزله يف 
بوس�طن بالواليات املتحدة، قال يل »هل تشم رائحة؟« فركزت 
قلي�ال وكنا نتمىش يف غاب�ة مليئة بالزهور واألش�جار الجميلة 
والبحريات، فقل�ت له »هل تقصد رائحة الزهور واألش�جار؟« 

فرد عيل قائال: »ال، بل أقصد رائحة السعادة«.
تأملت الجملة كثريا، وظلت عالقة بذهني ال أس�تطيع نسيانها، 

فهل للسعادة رائحة؟ وكيف أتمكن من شمها؟ 
ووج�دت أن عاطف يوس�ف مح�ق تماما، وفهمت م�ا يعنيه، 
وكن�ا أثن�اء تجوالنا نقابل كثريي�ن: من يم�ارس الجري ومن 
يتم�ىش مثلنا ومن يجلس يتأمل البحرية، وهكذا، وكان الجميع 

مبتسمني، ويرحبون بنا بابتسامة.
وعندم�ا ذهب�ت لوالي�ات أخ�رى بالوالي�ات املتح�دة وج�دت 
االبتس�امة نفسها، وبعد مرور خمس س�نوات تقريبا جئت إىل 
كندا، فوجدت االبتس�امة التي فقدتها لس�نوات، وبدأت أبحث 
عن رس هذه االبتس�امة، لعيل أشم رائحة السعادة التي حدثني 

عنها عاطف.
ال يوجد إنسان ليس لديه مشاكل، هذه حقيقة أجزم بها، ولكن 
كل إنس�ان يعالج ويواجه هذه املش�اكل بطريق�ة تختلف عن 
غريه، فاألجانب – إن جاز تعبري كلمة أجنبي- لديهم الكثري من 
املش�اكل مثلنا تماما وق�د تكون أكثر، ولك�ن لديهم قدرة عىل 
إدخال الرسور والبهجة إىل حياتهم بأبسط الطرق والوسائل. 

يكف�ي أن تذه�ب األرسة إىل أق�رب حديق�ة ومعه�م الش�واية 
ويقوم�ون بحف�ل ش�واء ويأكل�ون ويرقصون ويغن�ون بكل 

س�عادة، ملدة عدة س�اعات ث�م يع�ودون أدراجه�م إىل البيت 
وينامون.

هكذا بكل بس�اطة، هم ل�م يتكلفوا أي يشء إض�ايف، هم فقط 
انتقلوا من البيت إىل مكان آخر، ونفس الطعام الذي كان وجبة 

غدائهم أو عشائهم تناولوه، وأيضا املرشوبات ذاتها.
آخ�رون يلجأون إىل ممارس�ة الجري ملس�افات طويل�ة، نوعا 
من ممارس�ة الرياضة، وإخراج الطاقة السلبية وتقضية وقت 

ممتع، وفريق ثالث لركوب الدراجات، وهكذا.
وأج�د الجمي�ع مبتس�مني، رغم ما لديه�م من هم�وم وديون 
ومش�اكل بالعم�ل، ولكنه�م يواجه�ون الحي�اة ويحاول�ون 
الحصول عىل الس�عادة بأقىص درجة ممكن�ة، بل وينرشونها 
بني املحيطني بهم، فالس�عادة عدوى تنتقل بني شخص وآخر 
بش�كل رسيع، وال يمكن أبدا أن تواجهي شخصا مبتسما بوجه 
عابس بل س�رتدين االبتس�امة بكل تأكيد لتتغ�ري حالتك دون 
أن تش�عري، ومن ثم تنترش رائحة السعادة التي حدثني عنها 

عاطف يوسف.
إن الحص�ول عىل الس�عادة وممارس�تها هو فن ق�د ال يعرفه 
كثريون منا مع األس�ف، ولكن البد م�ن وجود طريقة لتعريف 
الناس بالس�عادة ودعوتهم ملمارس�تها ونرشها لتحل محل أي 
مش�اعر سلبية تس�يطر علينا، فهل يمكن أن نفعل ذلك؟ وهل 

يمكن أن نبث عطر السعادة يف بالدنا مثلما يفعل األجانب!.

حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك كابنت حسام

إبح�ار جديد، بداية ع�ام يرتجم حاجتن�ا للبحث يف 
موضوع الس�عادة، بع�د عام م�ى، اضطربت فيه 

هذه القيمة أو هذا املفهوم الواسع.
موض�وع جدي�د جعلني أتجول يف الغ�رف الداخلية 
للروح، أمسك بفتيل الشوق ملعرفة )كيف تنمو بذور 
السعادة، يف تالفيف التجارب؟ وكيف تتعرش النبتة 
الس�حرية )ذات الروح والص�وت والطعم والرائحة( 

عىل جدران الحياة؟
رسالتك حس�ام تحيلني إىل قصتي )البطة والرشاع( 
التي ناقش�ناها قبل أيام، حيث تعلّم الرشاع األسود، 
وال�ذي يرم�ز مجازيا إىل امل�وت، تعلّ�م الوصول إىل 
مدن الفرح واكتش�اف السعادة، بعد أن تذوق معنى 
الدهش�ة! ول�ذة التعل�م، والنجاح واكتش�اف الذات 
وقيم�ة العالق�ة مع اآلخ�ر وذلك من خ�الل التحول 
الذي طرأ عليه بعالقته م�ع البطة املريضة، وهذا ما 
شكل ثقافته الجديدة ولونه الجديد، فكلما تعلم أكثر 
واستمتع أكثر كلما تالىش لونه األسود وشعر بنشوة 

عارمة.
إذا هل الس�عادة ه�ي متعة املس�تحيل؟ أم أنها لذة 
املع�ارف الجدي�دة، بروحاني�ة خالص�ة؟ أو لعلها 

دهشة التعلّم بروح مغامرة؟
لع�يل اآلن ق�د أمس�كت بحفن�ة الرم�ل األوىل الت�ي 
شكلت صحراء املعاني الشاس�عة؟ وأنا أتتبع النبتة 
الس�حرية ذات )الروح والص�وت والطعم والرائحة( 

نبتة السعادة!. 
إذا فالس�عادة هي أن تعيش األش�ياء كأنك تعيشها 
ألول م�رة! أن تكتش�ف املتع�ة واللذة والدهش�ة يف 

الحياة، تماما كاألطفال.
فالس�عادة الحقيقي�ة، ه�ي ليس�ت فرح�ا دائما، 
ألنها مرتبط�ة بالثنائيات املتعارض�ة )حزن، فرح 
أو فش�ل، نجاح أو ظالم، ن�ور( وكأنها تنقلنا بني 
الثنائي�ات املتعارضة املتناقض�ة، هو ما يقودنا إىل 
الس�عادة الحقيقية، وهذا ما تقودنا إليه الفلس�فة، 
الت�ي ت�درك أن اس�تحضار الطف�ل الس�اكن يف 
األعماق، والرباءة، واالنبهار باألشياء ونقيضها، هي 

النشوة وقمة السعادة.
ترافقن�ي دائم�ا قصيدة للش�اعر الفرن�يس بودلري 
بعنوان س�مو، برغ�م تحليقها الش�اعري، إال أنها ال 
تخل�و من التمرد عىل الواق�ع املعاش ومحاولة فهمه 
وتفكي�ك بديهيات�ه، رغب�ة يف التغيري، ث�ورة فكرية 

وروحانية للوصول إىل السعادة الحقيقية.
يهمس لنا صوت بولري الرقيق الصايف: 

»سعيد  من اس�تطاع بجناح قوي، أن ينطلق صوب 
الفضاءات املنرية الرائقة

سعيد من كانت أفكاره عند الصباح كالقربات
تختار كما تشاء وجهة التحليق نحو السماوات
سعيد من يحوم فوق الحياة ويفهم دونما عناء

لغة األزهار واألشياء الصامتة"
الس�عادة يا صديق�ي العزيز، طفلة عابثة، ش�قية، 

السعادة ال تشيخ
سنة مليئة بالسعادة أتمناها لك كابتن حسام

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 الثانية والعرشون..

رائحة السعادة

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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هل س�نعود إىل حياتنا الطبيعية يف الفرتة املقبلة أم 
أن حياتنا تغريت إىل األبد ومن دون رجعة إىل املايض 

الجميل؟
- م�ن املس�تبعد برأي�ي أن نتمكن من اس�رتجاع وضع 
طبيع�ي بالكامل خ�الل الف�رتة الراهنة. كان�ت أحداث 
ع�ام 2020 عبارة عن تجربة صادمة ج�داً للناس. كانت 
س�نة حزينة فعالً ومأس�اوية. خرس الكث�ريون أقاربهم 
وأصدقاءه�م وأحبابه�م وزمالءه�م وعج�ز األوالد ع�ن 
الذهاب إىل املدارس والراش�دون إىل العمل وأرغم معظم 
الناس ع�ىل البقاء يف منازلهم بدالً م�ن التمتع بالطبيعة 

ومجاالت الرتفيه املختلفة.
اليوم، حني نش�اهد صور أش�خاص محتشدين جنباً إىل 
جنب يف وس�ائل النقل العامة أو املباري�ات الرياضية أو 
املس�ارح أو صاالت السينما، نش�عر بالهلع والخوف. ال 
مفر من أن نش�عر بأنه زمن مختلف عما نعيش�ه اليوم. 
سنحتاج إىل بعض الوقت السرتجاع الثقة وإلعادة االمور 
اىل مجاريه�ا والعادة التقارب بني الناس مثلما كان االمر 

سائداً يف املايض.

هل س�ننجح يف هزيمة فريوس كورونا هذه السنة 
أم أنها مهمة مستحيلة برأيك؟

- نع�م، س�ننجح يف االنتصار عىل وب�اء كورونا يف نهاية 
األم�ر. ال بّد م�ن ذلك لك�ن رشط أن نجي�د التعامل مع 
الوض�ع. نعرف أصالً كيفية االحتم�اء من الفريوس عرب 
تداب�ري التباعد االجتماعي. وقد تتلقى جماعات س�كانية 
واس�عة حول العالم اللقاح املضاد لفريوس »كوفيد19-« 
خ�الل النص�ف األول من الس�نة الجدي�دة. بفضل هذه 
التدابري ُمجتمعًة، نأمل يف أن يش�هد الخريف أو الش�تاء 
املقبل بداية حقبة ما بعد كورونا. لكننا بدأنا اآلن مرحلة 
جدي�دة وخطرية م�ن الوب�اء وعلينا أن نكم�ل يف اتخاذ 
االحتياطات الالزمة وع�دم االهمال أو االدعاء بأّن األمور 

كافة عادت إىل طبيعتها السابقة.

ه�ل تتكلم ع�ن متغريات الف�ريوس الجدي�دة التي 
ظهرت يف بريطانيا وجنوب إفريقيا؟

- نعم أتكلم عن هذه الطفرات الجديدة طبعاً فهي مخيفة 
ج�داً. ه�ذه الطف�رات ُمعدية أكث�ر من س�ابقاتها، وقد 
أصبحت املتغريات الفريوس�ية طاغي�ة يف هذين البلَدين 
خالل أس�ابيع قليلة. لذلك نش�عر بأّن األمر خطري جداً. 
س�بق وُرِصدت الطف�رة الربيطاني�ة يف دول أخرى، بما 
يف ذل�ك أملانيا. ال مف�ر برأيي من انتش�ار هذه املتغريات 
الجدي�دة وتفّش�يها يف أنح�اء العالم قريباً لألس�ف وقد 
يحصل األمر برسعة قياسية كما حصل أساساً حتى اآلن 

يف البلدين املذكورين.
نتيجًة لذلك، س�تزيد صعوبة الس�يطرة ع�ىل الوباء وقد 
يتفاق�م الوضع إذا ش�هد الفريوس تغ�ريات إضافية وال 
نس�تطيع أن نستبعد هذا الس�يناريو خصوصاً أن نسبة 
احتم�ال حدوث�ه مرتفع�ة ج�داً. نح�ن اليوم يف س�باق 
دراماتيكي ضد ف�ريوس متبّدل يخضع لضغوط مناعية 

هائلة. وليس ذلك بأمٍر بسيط أبداً بل هو مخيف فعالً.

ما العمل إذن للفوز يف هذا السباق؟
- أوالً، يج�ب أن نتخ�ذ تداب�ري عاجل�ة وصارم�ة إلبطاء 
انتش�ار املتالزمة التنفس�ية الحادة الوخيمة ومتغرياتها 
الجدي�دة. وعلينا أن نقوم بذلك بش�كٍل رسيع ومن دون 
تباط�ؤ. ثانياً، يُفرتض أن نعط�ي اللقاح إىل أعداد كبرية 
من س�كان العال�م يف أرسع وقت ممكن خ�الل النصف 
األول م�ن ع�ام 2021. يج�ب أن نحقق ه�ذا الهدف قبل 
الصي�ف املقب�ل. ه�ذا مه�م ورضوري جداً. ل�ن تكون 
العملية رسيع�ة بما يكفي إذا انتظرنا حتى الخريف. بل 
س�تظهر حينها موجة جديدة يف ش�تاء عام 2021. يجب 
أن نعطي اللقاح ملاليني الناس أسبوعياً إذاً. إنه تحدٍّ هائل 
وليس بأمٍر س�هل عىل اإلطالق كما قلت س�ابقاً! كأننا يف 
س�باق ممي�ت مع الزمن فإم�ا أن نربح فنبق�ى وإما أن 

نفشل فنندثر بأبشع الطرق املأسوية.

لك�ن ال يمك�ن تلقي�ح أع�داد هائل�ة من الس�كان 
بحلول الصيف استناداً إىل لقاَحني: واحد من رشكة 
»بيونتي�ك« وقد بدأ توزيعه أصالً، واآلخر من رشكة 
»مودرن�ا« وم�ن املتوق�ع أن يحصل ع�ىل ترخيص 

الستعماله يف أوروبا هذا األسبوع.
- اللقاحات املبنية عىل مرس�ال الحم�ض النووي الريبي 
مهم�ة، لك�ن س�تظهر لقاح�ات أخ�رى قريب�اً. حصل 
لقاح رشكة »أس�رتا زيني�كا« وجامعة »أكس�فورد« عىل 
موافق�ة عاجلة للت�و يف اململكة املتح�دة. ونأمل أيضاً أن 
تتم املصادقة ع�ىل اللقاح القائم عىل نواقل الفريوس�ات 
م�ن إنتاج رشكة »جونس�ون آند جونس�ون« قريباً. هذه 
اللقاحات بالغة األهمية نظراً إىل إمكان اس�تعمالها حول 

العالم.
تراوح فاعلية لقاح »أس�رتا زينيكا« بني 62 و90 يف املئة، 
ونع�رف أنه قادر عىل تجنّب األمراض الحادة. لم يضطر 
أحد من املش�اركني يف الدراس�ة لدخول املستش�فى بعد 
تلق�ي اللق�اح. نتمنى إذاً إنتاج مزيد م�ن اللقاحات التي 
ستفيد البرشية وتحميها من الوباء القاتل. الكميات التي 
نحت�اج إليها من اللقاح�ات مهولة وينبغ�ي توفريها يف 

القريب العاجل كي نقيض عىل الفريوس.

هل يُعَقل أن يتعطل مفعول اللقاحات ضد املتغريات 
الجديدة؟

- حت�ى اآلن، ال يشء يش�ري إىل حصول ذل�ك. حتى اآلن، ال 
أدلة واضح�ة عىل هذا االحتمال. لكن تس�ود مخاوف من 
تعّط�ل األجس�ام املضادة وحي�دة النس�يلة التي تطورت 
ملعالج�ة املصاب�ني بحالة حادة من ف�ريوس »كوفيد19-« 
عن�د احتكاكها باملتغ�رية املنترشة يف جن�وب إفريقيا. إذا 
ُس�ِمح للفريوس باالنتش�ار بال رادع، يرتف�ع احتمال أن 
تظهر طفرات قادرة عىل زيادة فاعلية املتالزمة التنفس�ية 
الحادة الوخيمة 2. إنها مس�ألة وقت. ل�ن أتفاجأ إذا تغرّي 
الفريوس يف مرحلة معينة لدرجة أال تعود اللقاحات فاعلة. 
س�نضطر يف هذه الحالة ملراقبة ع�ودة الوباء من دون أن 
نتمك�ن م�ن تحريك أي س�اكن، حت�ى لو تلق�ى الجميع 
اللقاح. هذا الس�يناريو مرعب بمعن�ى الكلمة وال أريد أن 

أفكر فيه أبداً مع أن السيناريو هذا محتمل جداً لألسف!.

ه�ل نس�تطيع االس�تعداد لحال�ة طارئة م�ن هذا 
النوع؟

- نح�ن بأم�ّس الحاج�ة إىل تطوير لقاح�ات وأدوية من 
الجيل الثاني الستهداف بروتينات إضافية من الفريوس 
وتجنّ�ب املتغ�ريات الجديدة. كذلك، يج�ب أن نراقب عن 
كث�ب طريقة تط�ور الف�ريوس يف أنحاء العال�م. لرصد 
املتغريات الجديدة مع مرور الوقت، ال بد من فك ش�يفرة 
التسلس�ل الجيني للفريوس يف عدد أكرب بكثري من عيّنات 
املصابني. لكن لس�وء الحظ ال تقوم البلدان كلّها بتجزئة 
فريوس�ات كافية. تحت�اج البلدان إىل مواكب�ة التطورات 
طبعاً. قد تظهر طف�رات جديدة يف أي مكان من العالم، 
لذا من مصلحتنا جميعاً أن ندعم منظمة الصحة العاملية 
لتنس�يق جهود املراقبة ح�ول العالم. علين�ا أن نتكاتف 
جميع�اً ملحارب�ة الوباء ش�عوباً وعلماء، فهدفن�ا جميعاً 

واحد: القضاء عىل الوباء بأفضل وأرسع طريقة ممكنة.

ما أكثر عامل فاجأك بشأن فريوس كورونا؟
- تراج�ع اإلصاب�ات يف إفريقيا أكثر مم�ا توّقع الجميع! 
كنت أتوق�ع أن يطرح ف�ريوس كورونا الجديد مش�كلة 
هائل�ة يف هذه القارة بالذات لكن ل�م يحصل ذلك، حتى 

اآلن عىل األقل.

هل يمكن أن يتغري هذا الوضع؟
- لألس�ف نع�م. تتعام�ل إفريقيا مع األوبئ�ة منذ عقود، 
والشعب هناك أصغر سناً من سكان أوروبا وأقل ترابطاً 
يف ما بينه، وتس�تفيد القارة أيضاً م�ن املناخ األكثر دفئاً 
هناك. لكني أخىش أن تنترش املتغرية الجديدة من جنوب 
إفريقي�ا قريب�اً وتصل إىل الق�ارة اإلفريقي�ة كلها وتُغرّي 

الوضع القائم. هذا االحتمال يقلقني كثرياً.

ملاذا عجزت أوروبا ع�ن التكيّف مع الوباء بطريقة 
أفضل؟

- املتالزمة التنفس�ية الح�ادة الوخيمة 2 فريوس يصعب 
التحك�م به. لي�س القضاء عليه عملية س�هلة أب�داً. لقد 
وصل هذا الف�ريوس اآلن إىل جميع القارات حول العالم، 
بما يف ذلك القارة القطبية الجنوبية، وسبق أن أصيب به 
مئ�ات ماليني الناس عىل األرجح. كان انتش�ار الفريوس 
رسيعاً نسبياً. تشمل أوروبا من جهتها جماعات سكانية 
ُمس�نّة ومعّرضة ألم�راض خطرية. هذه الق�ارة مكتظة 
بالس�كان أيضاً وثمة ف�رق كبري بني األغني�اء والفقراء، 
ويؤثر هذا العامل عىل مس�ار انتشار الفريوس. أخرياً، ال 
تتمتع أوروبا بخربة واس�عة يف مجال التعامل مع األوبئة 
الخط�رية، ع�ىل عك�س دول آس�يوية مثل فيتن�ام لذلك 
تواجه أوروبا صعوبة يف مواجهة الفريوس والتغلب عليه 

لالسف.

عش�َت يف فيتنام س�نوات عدة وعملَت هناك باحثاً 
وطبيباً. حدثنا عن هذه التجربة ماذا تعلمت منها؟

- تجي�د فيتن�ام التعامل م�ع النوع الجدي�د من فريوس 
كورونا. كنُت موجوداً يف فيتنام يف عام 2003، حني تفىش 
فريوس »سارس« الذي يسبب أمراضاً رئوية ثم إنفلونزا 
الطيور بعد فرتة قصرية. يش�هد البلد أيضاً حمى الضنك 
واملالري�ا وأمراض�اً معدية كثرية أخرى. ل�ذا تكون دول 
مث�ل فيتنام معتادة عىل التعام�ل مع األوبئة فال تقف يف 
ضياع أمام هذه األنواع من األوبئة وتتعامل معها بربودة 

أعصاب منقطعة النظري.

»جريدة الجريدة«

صحة وتغذية

ر من طفرات جديدة: خبري بريطاين يحذِّ

جريميي فارار: نحن اليوم يف سباق دراماتييك 

مع فريوس متبّدل!

رغم بدء حملة التلقيح ضد كورونا، ال يظن 

الخبري الطبي الربيطاني جرييمي فارار 

أننا سنعود إىل حياتنا الطبيعية رسيعاً، بل 

إن مرحلة جديدة وخطرية من الوباء بدأت 

للتو. ويتحّدث عن كثري من املخاطر التي 

سنواجهها والتي قد تحول العالم الذي كنا 

نعرفه إىل ماٍض جميل. جرييمي فارار )59 

عاماً( هو مدير »ويلكوم ترست«، ثاني أكرب 

مؤسسة يف العالم لدعم األبحاث الطبية. كان 

هذا العاِلم رئيس وحدة األبحاث العيادية 

يف مستشفى األمراض املدارية بمدينة »هو 

تيش مينه« يف فيتنام طوال 18 سنة، وهو 

مستشار يف منظمة الصحة العاملية. أجرت 

صحيفة دير شبيغل األملانية معه هذا الحوار 

الشائق للوقوف عىل جهود مكافحة أخطر 

وباء يف العالم، وأسباب تفشيه الرسيع 

وطرق محاربته وكيفية التخلص منه. وإىل 

التفاصيل:
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صحة وتغذية

ولحس�ن الحظ، تتع�دد الخطوات التي تس�هم 
يف الحف�اظ ع�ىل مس�تويات الكوالج�ني، مم�ا 
يس�مح بمكافحة الش�يخوخة بكل وضوح. وفق 
خب�رية التغذية العيادية س�ارة نيوالن�د، يمكن 
إدراج هذه املمارس�ات البسيطة والفاعلة ضمن 
الحمية الغذائية وأس�لوب الحياة عموماً لحماية 
الكوالج�ني والحف�اظ عىل الش�باب م�ن الداخل 

والخارج.

1 - أضيفي مصادر الكوالجني إىل حميتك

يُخ�زن الجس�م املغذيات بش�كٍل أس�ايس انطالقاً 
من املصادر الغذائي�ة الطبيعية، لذا تويص نيوالند 
باس�تهالك مرق العظام بانتظ�ام كجزٍء من حمية 
صحي�ة، نظ�راً إىل احتوائ�ه ع�ىل كمي�ة كبرية من 
الكوالجني. لكن من س�وء حظ النباتي�ني جزئياً أو 

بالكامل، ما من مصدر نباتي بديل عن املرق.
يش�تق الكوالجني من األنس�جة التي يتواجد فيها، 
منها األربطة والعظام والنخ�اع العظمي والبرشة. 
بالتايل، تحتوي األغذية الحيوانية التي تش�مل هذه 
العن�ارص عىل الكوالج�ني الذي نس�تعمله كركيزة 

لتصنيع كوالجني الجسم.
لك�ن إذا كن�ت تعجزين ع�ن إضافة م�رق العظام 
إىل حميت�ك، تربز خطوات مناس�بة للنباتيني، منها 
ترطيب الجس�م، وتلقي كمية كافية من الربوتينات 
م�ع كل وجب�ة طعام رئيس�ة أو جانبي�ة، وتجنب 
الده�ون املتحولة والزيوت غ�ري الصحية، واإلكثار 

من األحماض الدهنية األساسية.

2 - توخي الحذر مع التقدم يف السن

تنت�ج امل�رأة الكوالج�ني بكمي�ة أقل م�ن الرجل، 
وتخ�رسه بمع�دل 1 باملئ�ة س�نوياً ب�دءاً من عمر 
الخامس�ة والعرشي�ن. وبحل�ول عمر الخمس�ني، 
تكون قد خرست طبيعياً نحو نصف الكوالجني من 

برشتها.
الش�يخوخة وإنت�اج الكوالجني س�يف ذو حدين! 
توض�ح نيوالن�د: »ه�ذه العملي�ة أش�به بالعرض 
والطل�ب. م�ع التق�دم يف الس�ن، يتباط�أ إنت�اج 

الكوالجني تزامناً مع زيادة حاجتنا إليه«.
ق�د تب�دو ه�ذه املعادلة غ�ري منصفة، لك�ن هكذا 
هي طبيعة الجس�م! لذا من ال�روري أن تهتمي 
بإمدادات الكوالجني يف جس�مك والكميات املخزنة 

منه. إنها خطوة أساسية ملكافحة الشيخوخة.

3 - استهليك الفيتامينات املُعزِّزة للكوالجني

فيتامني »يس« عنرص غذائي أس�ايس لتعزيز إنتاج 
الكوالج�ني طبيعياً يف البرشة، لذا احريص عىل تبني 
حمية غنية به. يس�اعد هذا الفيتامني الجس�م عىل 
زيادة املؤرشات الس�ابقة إلنت�اج ركائز الكوالجني، 
ويمكن إيجاده عموم�اً يف األغذية الغنية بمضادات 
األكس�دة، منه�ا الخراوات امللّون�ة، حيث يعطي 
الفيتامني منفع�ة إضافية، ويحارب الجذور الحرة 
املس�ؤولة عن آثار الشيخوخة. أكثري من استهالك 

األغذي�ة الغنية بفيتامني »يس« إذاً، أبرزها الكيوي، 
والت�وت، والحمضيات، والفليفلة النيئة، والربوكيل، 

والكرنب.

4 - حّسني أسلوب حياتك

قيّم�ي وضع�ك العام ح�ني تحاول�ني الحفاظ عىل 
مس�تويات الكوالج�ني طبيعي�اً. تتع�دد الخطوات 
الت�ي تنعكس إيجاباً عىل هذه املس�تويات ومس�ار 
الش�يخوخة، منها الحف�اظ عىل ترطيب الجس�م، 
وتجنب أش�عة الش�مس، وتقليص كميات السموم 
املرتاكم�ة، واختي�ار حمي�ة مبني�ة عىل اس�تهالك 
الفاكه�ة والخ�راوات الغني�ة باألصب�اغ املفيدة 
)تحت�وي عىل كمي�ة كبرية من مضادات األكس�دة 
التي تط�ارد الجذور الح�رة وتخف�ف االلتهابات 
وأكس�دة الخاليا، علماً بأن ه�ذه العوامل تيسء إىل 

البرشة واملفاصل(.

5 - اختيار مكمالت جودة عالية

يُعت�رب مس�حوق الكوالج�ني الص�ايف ع�ىل ش�كل 
مكم�ل غذائي حالً س�هالً ِلَمّد الجس�م بجرعة من 
ه�ذا الربوتني املضاد للش�يخوخة. تتعدد املنتجات 
املحتمل�ة، منه�ا مكم�الت الكوالج�ني البحري أو 
مس�حوق الكوالج�ني البق�ري. يتمي�ز الكوالجني 
البح�ري بتواف�ره الحي�وي الق�وي، م�ا يعني أن 
الجس�م يمتص�ه بس�هولة نظ�راً إىل احتوائ�ه عىل 

جزيئات أصغر من ببتيدات الكوالجني السمكية.

خطوات حيوية للحفاظ عىل الكوالجني الطبيعي 

يف الجسم والحامية من كورونا

فرضت قيود التباعد الجسدي 

والحظر جراء تداعيات تفيش فريوس 

كورونا، محاولة البحث صحيا وطبيا 

عن خطوات حيوية، للحفاظ عىل 

الكوالجني الطبيعي يف الجسم والحماية 

من كورونا.

الكوالجني، بروتني ينتجه الجسم 

طبيعياً، وهو مسؤول عن بناء 

وتماسك 80 يف املئة من النسيج الضام، 

و75 باملئة من البرشة.

يف عمر الشباب، ينتج الجسم كمية 

كافية من الكوالجني لتلبية هذه 

الحاجات، لكن مع التقدم يف السن، 

ترتاجع هذه الكمية كجزٍء من مسار 

الشيخوخة، وذلك يؤدي إىل ظهور 

التجاعيد، وترهل الجلد، وفقدان حيوية 

الشعر، وهشاشة األظافر، وتصلب 

املفاصل، وظهور مشاكل هضمية.
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رواق الفنون

»ميناري« يفوز بـ 4 جوائز من 

جمعية النقاد السينامئيني 

األمريكية و مرشح لألوسكار
فاز فيلم الدراما الكوري »ميناري« بأربع جوائز، منها 
جائزة أفض�ل صورة، من جمعية النقاد الس�ينمائيني 
األمريكي�ة، مم�ا يع�زز اآلم�ال ويرش�ح الفيل�م بقوة 
للحص�ول عىل جائزة يف حفل توزيع جوائز األوس�كار 

املقبل.
وأعلنت جمعية نقاد الس�ينما لنورث كارولينا أن فيلم 
ميناري، الذي أخرجه وكتبه يل إسحاق جونغ األمريكي 
الك�وري، حصل عىل جائزة أفض�ل فيلم روائي، ليفوز 
 ،)Da 5 Bloods( »به�ذا عىل أف�الم »اإلخ�وة الخمس�ة
واع�دة«  و»ش�ابة   ،)Nomadland( و»نوماندالن�د« 
م�ن   7 و»محاكم�ة   ،)Promising Young Woman(

.)The Trial of the Chicago 7( »شيكاغو
وتعد هذه أول مرة يفوز فيها فيلم -يش�به أفالم السرية 
الذاتية- للمخرج جونغ بالجائزة الكربى خالل موس�م 
الجوائ�ز الج�اري، يف الف�رتة التي تس�بق حفل توزيع 
جوائز األوس�كار، كما فاز املخ�رج جونغ بلقب أفضل 
س�يناريو أصيل، بينما فازت املمثل�ة الكورية الجنوبية 
ي�ون يوه-جون�غ، التي قام�ت بدور الج�دة الغريبة يف 

الفيلم، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.
وي�دور »مين�اري« حول الجي�ل األول م�ن املهاجرين 
من كوري�ا الجنوبية، وهم يس�عون إىل تحقيق حلمهم 

األمريكي من وجهة نظر صبي يبلغ 7 س�نوات، واسمه 
ديفي�د )أالن كي�م( ووالدي�ه جاك�وب )س�تيفن يون( 

ومونيكا )هان يريي(.
وب�رز الفيلم كمنافس يف حفل توزيع جوائز األوس�كار 
املق�رر عق�ده يف أبري�ل، من�ذ ف�وزه بجائزت�ي لجنة 
التحكيم والجمهور يف مهرجان صاندانس السينمائي، 
كما حصد جوائز أفضل س�يناريو من العديد من دوائر 
النق�اد الس�ينمائيني واملهرجانات، بما يش�مل جمعية 
النقاد السينمائيني يف كاروالينا الشمالية، ودائرة النقاد 
الس�ينمائيني يف فلوري�دا، ومهرجان كاب�ري هوليوود 

الدويل لألفالم.
وبش�كل خاص، تصدرت »يون« السباق للحصول عىل 
جائزة أفضل ممثلة مس�اعدة، وحصلت عىل العديد من 
الجوائز من تحالف الصحافيات السينمائيات وجمعية 
النق�اد الس�ينمائيني يف كاروالين�ا الش�مالية، وجمعية 

النقاد السينمائيني يف لوس أنجلوس وغريها.
كم�ا تقدم الفنان�ة الكورية هان ي�ريي دورا مميزا من 
خ�الل العم�ل، بع�د أن قدمت ع�ددا م�ن األعمال من 
بطولتها، لتت�وىل يف هذا الفيل�م دورا محوريا ومحركا 
لألح�داث، م�ن خالل لعب ش�خصية »موني�كا« والدة 

الطفل ديفيد، وزوجة جاكوب.

أعلن�ت النجمة العاملي�ة ديمي لوفاتو، تس�جيلها 
أغنية جديدة ستثري الكثري من الجدل.

وكتب�ت لوفات�و ع�ىل حس�ابها الخ�اص بموق�ع 
التواص�ل االجتماعي: »أنا يف االس�تديو، أعمل عىل 

يشء مميز«.
ع�ىل صعيد آخر، كش�فت ديمي أخ�ريا أنها بدأت 
تش�عر باالكتئاب والقلق، بعد ف�رتة العزل املنزيل، 
بس�بب تداعيات فريوس كورون�ا. وذكرت لوفاتو، 
يف ترصيح صحايف، أنها واجهت صعوبات نفسية، 
ولم تتمكن من خلق صداقات، وأن حالتها النفسية 

تأثرت بشكل سلبي.
وقالت: »أنا ش�خص اجتماع�ي بطبعي، ومع عدم 
قدرتي عىل مقابلة الناس ش�عرت بأنني معزولة، 
وأصابني االكتئاب مج�دداً، ورغم ذلك كانت لديَّ 

أدوات لكي أتجاوز هذه الحالة«.
وكان�ت لوفات�و ش�وهدت برفق�ة صديقها خالل 
تجولهما يف ش�وارع لوس أنجل�س األمريكية، بعد 
م�رور ف�رتة قصرية ع�ىل انفصالها ع�ن خطيبها 

ماكس إيريك.

دميي لوفاتو: 

تأثرُت نفسياً بأزمة 

فريوس كورونا
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رواق الفنون

أغنيات لنجاة الصغرية

مل تر النور

نصري شمة يحصد جائزة »شخصية 

العام« لألكرث تأثرياً يف العامل

النجمة الرتكية

سونغول أودان تُصاب

بفريوس كورونا
كشفت النجمة الرتكية سونغول أودان عن إصابتها ب�»كورونا«، وهي تلتزم الحجر املنزيل حالياً، حتى 

تتعاىف من هذا الوباء، وتمنى لها الجمهور الشفاء العاجل، وأن تعود لنشاطها املهني.
وترتقب أودان عرض مسلس�لها الجديد »الس�يد رشف«، حيث طرحت الرشك�ة املنتجة فيديو اإلعالن 
الدعائي له، الذي يغلب عليه طابع الكوميديا الس�وداء. ويتحدث هذا العمل عن رجل تتحول حياته اىٕل 

فوىض، ومن املقرر أن يعرض عىل إحدى املنصات اإللكرتونية.
وبدأت أودان الشهرية بشخصية »نور« يف العالم العربي، أخرياً، تصوير فيلمها الجديد »أحبني كثرياً«، 
الذي سيعرض الحقا عىل إحدى املنصات اإللكرتونية، ويتحدث عن قصة عاطفية مؤثرة، ويضم العمل 
نفس فريق إنتاج الفيلم الرتكي الشهري »معجزة زنزانة رقم 7«، إىل جانب نفس املخرج والكاتب الرتكي 

محمد ادا اوزتكني.
وبدأت أودان الشهرية بشخصية »نور« يف العالم العربي، أخرياً، تصوير فيلمها الجديد »أحبني كثرياً«، 
الذي سيعرض الحقا عىل إحدى املنصات اإللكرتونية، ويتحدث عن قصة عاطفية مؤثرة، ويضم العمل 
نفس فريق إنتاج الفيلم الرتكي الشهري »معجزة زنزانة رقم 7«، إىل جانب نفس املخرج والكاتب الرتكي 

محمد ادا اوزتكني.

كش�ف املوسيقار الكبري هاني شنودة أن هناك 
6 أغني�ات للمطربة الكب�رية نجاة لم تر النور، 
وهي من ألحانه ومسجلة حتى اآلن عىل أرشطة 

قديمة.
وقال ش�نودة، يف مقابلة تلفزيوني�ة، إن نجاة 
فنانة من الطراز الرفيع، وأنه فخور بالتعاون 
معها، موضحا أنهما سجال 6 أغنيات بصوتها، 
وه�ي بحوزت�ه بألحانه�ا وب�كل تفاصيله�ا، 
ولكن ع�ىل الرشائط القديم�ة، متابعا: »أتمنى 

أن تكون هن�اك أجهزة تنقل ه�ذه األغاني إىل 
الديجيت�ال، لطرحه�ا بصوت نج�اة الصغرية 
الجمي�ل«. وأض�اف أن إحدى األغني�ات التي 
تع�اون فيها مع نجاة تم�ت رسقتها، وهي من 
كلمات س�يد حجاب، واس�مها »عطشان أنا يا 
حنين�ه«، ورسق�ت من س�يارة الفنان�ة بعدما 
غنتها بأحد األستوديوهات وأرادت سماعها يف 
املنزل فاصطحبت الرشيط الذي يحمل األغنية، 

وتركته سهوا يف السيارة فرسق«.

حص�ل املوس�يقار نص�ري ش�مة ع�ىل جائزة 
»ش�خصية الع�ام« الدولي�ة األكث�ر تأثريا يف 
العالم، واملقدمة من املنظمة الهولندية الدولية 
لحري�ة وحماي�ة حق�وق اإلنس�ان والس�الم 

العاملي.
وأشادت املنظمة الدولية بجهود شمة وأياديه 
البيض�اء الس�باقة يف فعل الخ�ري، كما ثمنت 
بالقضاي�ا  واهتمام�ه  امله�م  الحي�وي  دوره 
اإلنس�انية، والس�الم العامل�ي، وتعزيز حقوق 

اإلنس�ان وحمايتها، ودعم ومس�اندة الالجئني 
والنازحني، ونرش سبل العدالة والديمقراطية، 
إضافة إىل جهوده املس�تمرة م�ن أجل تعزيز 

ونرش السالم من خالل عروضه املوسيقية.
ويعترب ش�مه من أيقونات املوسيقى العربية، 
حيث أس�س بيت العود العرب�ي يف مرص عام 
1999، كم�ا نظ�م وترأس ملتق�ى مرص األول 
للع�ود بدار األوبرا املرصية عام 2010، وافتتح 
فرعا لبيت العود العربي يف أبوظبي عام 2012.
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رواق الفنون

تقدم الفنانة رانيا يوس�ف شخصية »وردة«، 
وه�ي ضيف�ة رشف ضم�ن أحداث مسلس�ل 
»كل ما نفرتق« بطول�ة النجمة ريهام حجاج، 
واملق�رر عرض�ه يف رمضان املقب�ل، للمخرج 

كريم العدل.
وتجسد رانيا ش�خصية صعيدية يف 7 حلقات 
فق�ط من املسلس�ل، وتع�د امل�رة الثانية التي 
تقدم فيها الشخصية الصعيدية بعدما قدمت 
مسلس�ل »خط�وط حم�را« مع النج�م أحمد 

السقا.
وصورت رانيا عدداً من املشاهد، وتستعد بعد 
االنتهاء من املسلسل لدخول »عش الدبابري« يف 

لبنان، مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.
وتنتظ�ر الفنانة ع�رض مسلس�ل »اللعبة 2« 
بطولة هش�ام ماجد وش�يكو، الف�رتة املقبلة 
عىل إح�دى املنص�ات العربية الف�رتة املقبلة. 
واملسلسل أرشف عىل كتابته فادي أبوالسعود، 
وس�يناريو وح�وار أحم�د س�عد وايل ومحمد 
ص�الح خط�اب، وإبراهي�م صاب�ر، وإخراج 
معت�ز التوني، وبطولة هش�ام ماجد وش�يكو 
وم�ي كس�اب وأحمد فتح�ي ومحم�د ثروت 
وبيوم�ي فؤاد، وت�دور أحداثه حول »وس�يم 
ومازو«، الزميلني منذ الصغر اللذين ينافسان 

بعضهما.

رانيا يوسف الصعيدية الجميلة 

يف »كل ما نفرتق«

بالتزام�ن م�ع بداي�ة الع�ام الجدي�د، قرر 
املط�رب صابر الرباعي ط�رح أغنية وكليب 
جدي�د بعن�وان »املعط�ف«، واألغني�ة م�ن 
كلم�ات كري�م العراقي، وألحان املوس�يقار 
ط�الل، وتوزيع موس�يقي ميش�ال فاضل، 
وإرشاف ع�ام خالد أبو من�ذر، والكليب من 

إخراج وليد ناصيف.
تم تصوير كليب »املعطف« يف بريوت، حيث 

استمر التصوير لثالثة أيام استخدمت فيها 
أحدث األجهزة والتقنية الحديثة.

وقال الرباعي، يف ترصيح صحايف، إنه اختار 
هذا التوقيت لط�رح العمل لكي يتماىش مع 
برودة فصل الشتاء واألجواء الجميلة، مشريا 
إىل أن اللحن تضمن نغمات موسيقية رشقية 
مليئة بالحيوية والرؤي�ة الفنية املتطورة يف 

عالم املوسيقى والغناء العرب.

صابر الرباعي البهي يف فيديو 

كليب »املعطف«

 »willow«

لسويفت يتجاوز

45 مليون مشاهدة
بعد ثالثة أسابيع من إطالق كليب »willow«، مازال العمل يحصد سلسلة طويلة 
من عبارات اإلشادة والثناء من املعنيني باملوسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم، 
حي�ث أكد البعض أن العمل الذي أُطلق يف 10 كانون األول املايض كان خري ختام 

لعام 2020 بالنسبة للنجمة العاملية تايلور سويفت.
واستطاع كليب »willow«، الذي تصدت سويفت إلخراجه، وشاركت بكتابة كلمات 
األغنية إىل جانب آرون ديسنر، أن يتجاوز 45 مليون مشاهدة عىل »يوتيوب«، كما 
حصد أيضا 1.4 إش�ادة حتى اآلن، وهو ما يُظهر مدى التفاعل مع كليب النجمة 

الشهرية التي تحظى بشعبية جارفة حول العالم.
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مطبخ df@alrai.com

مطبخ

الفطرية اليونانية

املقادير:

 226 غراماً من الخردل الهندي الطازج )أو أي تابل أخر آخر( مع 
التخلص من الساق القايس.

 170 غراماً من السبانخ الطازج.
 نصف ملعقة صغرية من ملح كورش.

 ربع ملعقة صغرية من الفلفل األسود املطحون الطازج.
 فص ثوم.

 36 غراماً من الرشاد.
 28 غراماً من الريحان الطازج.

 226 غراماً من جبنة الفيتا.
 بيضتان.

 نصف ملعقة صغرية من برش الليمون الحامض الناعم.
 226 غراماً من العجينة الرقيقة بعد تذويبها.

 نصف كوب من الزبدة اململحة الذائبة.

الطريقة:

 الطه�و عىل البخار: ضعي الخردل الهندي والس�بانخ يف قدر كبرية 
للطه�و عىل البخار مع القلي�ل من املاء. غطي الق�در واتركيها إىل أن 
تغيل واطهي هذه الخروات عىل البخار إىل أن تذبل، أي نحو دقيقة. 
صفي املاء ولفي الخراوات بمنش�فة مطبخ نظيفة واضغطي عليها 

لتجف.
 الخل�ط: ضعي املل�ح والفلفل يف خالط كهربائ�ي. ومن دون إيقاف 
الخ�الط، أضيفي إليه الثوم مرسعة حركة الخف�ق قليالً. أضيفي بعد 
ذلك الرش�اد والريحان ورسعي الخف�ق مرتني أو ثالث مرات. أضيفي 
الفيتا والبيض وبرش الليمون الحامض، وتابعي الخفق إىل أن تحصيل 
عىل خليط متجانس. أضيفي إىل الخليط الخراوات املطهوة ورّسعي 

عملية الخلط مرات عدة إىل أن تحصيل عىل حشوة خراء داكنة.
 الط�يل: ضعي قطع�ة من العجني عىل الس�طح ال�ذي تعملني عليه 
)غط�ي ما تبقى م�ن عجني بواس�طة محرمة مطب�خ نظيفة(. اطيل 
العجينة بخفة بالزبدة. غطيها برقاقة ثانية واطليها مجدداً، ثم غطيها 
بطبقة ثالثة واطليها بخفة. قطعيها )يمكنك االستعانة بدوالب تقطيع 
البيتزا للحصول عىل قطع مرتبة( هذه املجموعة من الرقاقات املغطاة 
بالزبدة إىل رشائح بعرض 8 س�نتمرتات تقريب�اً. وهكذا تحصلني عىل 

ثالث إىل أربع قطع من كل رقاقة وفق شكلها.
 الط�ي: ضعي ملعقة كبرية من الحش�وة عند أس�فل قطعة عجينة. 
أطويه�ا كما لو أنه�ا علم لتحصيل ع�ىل مثلث مرتب. اطلي�ه بالزبدة 
وضعي�ه يف صيني�ة تغطني داخلها بورق الزبدة. ك�رري هذه العملية 

مع كامل قطع العجني.
 الخب�ز: أدخيل الصيني�ة إىل فرن عىل حرارة 176 درجة مئوية إىل أن 

تكتسب لوناً ذهبياً، أي نحو 25 دقيقة. واستمتعي!

سلطة معكرونا 

الباستا..

س�لطة الباستا مع الروبيان والطماطم والخيار طبق مشِبع بما يكفي 
ليشكّل وجبة بحد ذاتها.

الباس�تا طب�ق غني طبعاً، فض�الً عن أنه اختيار مناس�ب لخلطه مع 
منتجات الصيف الطازجة واملدهش�ة، ما يجعل س�لطة الباستا وجبة 
مثالية خالل النزهات. أحب تحضري الس�لطة مع نوع من اللحوم ومع 
الطماطم دوماً وأس�تعمل يف العادة نوع خض�ار آخر عىل األقل. يف ما 
يخص الصلصة، أحب االس�تفادة من الليمون الطازج الذي أقطفه من 
ش�جرتي لتحضري خليط لذيذ يشمل أيضاً األعشاب الطازجة مع قليل 

من الثوم.

املقادير

 علبة باستا غري مطبوخة مثل فوسييل أو بيني.
 فص ثوم مهروس.

 3 مالعق كبرية من زيت بذر العنب أو زيت الزيتون.
 6 مالعق كبرية من مخيض اللبن القليل الدسم.

 3 مالعق كبرية من الشبت الطازج واملفروم.
 ملعقة كبرية من عصري الليمون.

 ملح وفلفل أسود مطحون طازج.
 خيارة مقرشة ومقطعة.

 340 غراماً من الطماطم الصغرية واملقطعة إىل النصف.
 حبة كراث صغرية ومقطعة إىل مكعبات.

 نص�ف كيل�و م�ن الروبي�ان املطبوخ املتوس�ط أو الكب�ري مع نزع 
الصدف والذنب.

 رشائح ليمون إضافية للزينة.

الطريقة

1- اس�لقي الباس�تا وف�ق التعليمات ال�واردة عىل العلبة ث�م صّفيها 
وبرديها وضعيها جانباً.

2- يف إبريق له غطاء أو يف وعاء صغري، اخلطي الثوم والزيت ومخيض 
اللبن والش�بت وعصري الليمون. حركي الخليط أو اخلطيه كي يمتزج 

جيداً. تبليه بامللح والفلفل.
3- ضع�ي الباس�تا يف وعاء كب�ري وأضيف�ي إليها الخي�ار والطماطم 
والكراث والروبيان ثم اسكبي الصلصة. اخلطي املقادير قليالً ملزجها 

وغطيها بالصلصة.
4- قدمي الطبق مع رشائح إضافية من الليمون.

أفخاذ الدجاج املحمرة 

مع خرضاوات مقطعة

املقادير:

 8 أفخ�اذ دجاج من دون نزع الجلد والعظم )نحو كيلوغرام ونصف 
الكيلوغرام(.

 ملعقة كبرية من زيت الزيتون.
 قليل من ملح كورش والفلفل األسود حسب الذوق.

 كوب وربع كوب من مرق الدحاح القليل امللح والخايل من الدسم.
 12 حبة فجل متوسطة الحجم مقطعة إىل نصفني.

 نصف كيلوغرام من الجزر )نحو 4 جزرات( مقطعة إىل عيدان.
 ملعقة صغرية من السكر.

 4 بصالت خراء 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�الة كب�ري كفاية تس�ع كل الدجاج أو يف ق�در يمكنك إدخالها 

الفرن، حمي الزيت عىل حرارة متوسطة.
 طيبي الدجاج بامللح والفلفل وأضيفيه إىل املقالة والجلد إىل األسفل، 
واطهيه إىل أن يحمر، أي نحو 6 إىل 7 دقائق. ثم اقلبيها واطهيها لست 

دقائق إضافية. انقليها إىل طبق.
 أزي�يل الدهون وتخل�يص منها. أعي�دي املقالة إىل الن�ار عىل درجة 
حرارة متوسطة. أضيفي إليها املرق واكشطي أي قطع عالقة بواسطة 

ملعقة خشبية عريضة.
 أضيفي إىل املقالة الفجل والجزر والسكر.

 ضعي الدجاج فوق الخراوات، غطي القدر جزئياً واتركي الخليط 
ليضج بالكامل عىل نار هادئة، أي نحو 15 إىل 20 دقيقة.

 ارفعي الدجاج والخراوات من املقالة وأبقيهما ساخنني.
 أضيفي البصل األخر والزبيب إىل املقالة وقليها مدة 30 ثانية.

 أضيفي الس�بانخ وطيبيه بامللح والفلف�ل. واصيل الطهو مع تقليب 
الس�بانخ باس�تمرار إىل أن يذب�ل، أي نحو دقيقت�ني. طيبيه بعصري 

الليمون الحامض.
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

وداع

أنا الوحيد الذي ما زال ينتظر
-عىل هذا الرصيف-

من كل الذين
لوحوا لك بالوداع.\

....
العودة

كل ليلة
أعود فيها من الحقل

أنظر إىل فأيس

وأتساءل:
كم ج�دار س�أهدمه الي�وم كي 

آراك؟
...

حجر

مرة وحيدة
مررت بشارعنا

حينها
إتكأت عىل حجر لتسرتيحي

اآلن
كل م�ن يدخ�ل حج�رة نوم�ي 

يتساءل:
م�اذا يفع�ل ه�ذا الحج�ر ع�ىل 

الرسير؟.

شبح

وما أنا إال شبح
حني تذكرين اسمي

ينبت يل جسد.

ابن القبطية..

رواية تعكس تواصل املجتمع وسبل التسامح

يف حقيق�ة األم�ر لو س�ألت ع�ن رواية 
ترتج�م م�ن العربي�ة إىل لغ�ات أخرى 
صدرت يف السنوات األخرية الخرتت هذه 
الرواي�ة، مع عدد قليل آخر من الروايات 
التي صدرت باللغة العربية يف الس�نوات 
األخ�رية، قدرة وليد ع�ىل الرسد نراها يف 
انع�كاس قدرته ع�ىل الكتابة املرسحية، 
املش�هد داخ�ل  ن�راه يكت�ب  فأحيان�ا 
الرواية كأنه يمثل عىل خش�بة ثم ينقلنا 
إىل الصي�غ الخريية يف الح�وار، وهو ما 
يعكس مهارته الصحفية، هذه التعددية 
يف تقني�ات الرسد، جعلت من قراءة هذه 
الرواية متع�ة بانتقال القارئ من تقنية 
ألخ�رى، إذ ال يحدث ه�ذا ملال ملن يقرأ، 
بل إحساس�ا بأن�ه يتفاعل م�ع أحداث 
الرواية التي يرس�مها ال�راوي كأحداث 
تصاعدية رسعان ما ته�دأ لتعود لتفوز 
مرة أخرى عرب صدمة الخرب الذي يلقيه 

الراوي ليكرس حاجز سكون األحداث.
يوس�ف حس�ني بطل الرواي�ة الذي يمر 

بأزمات نفسية وعاطفية تتجىل يف رفض 
أرسة الحبيبة أمل تزويجها له ألن أخواله 
أقباط، ه�و ذاته مع الزمن يكتش�ف أن 
أزمته هو زواج أمه بأبيه، ليالزمه مرض 
نفيس صاعد منه ومعاناته من قصة حب 
أبيه ألمه، وكأنه ضحية لحب جارف كان 
هو نتاجه، ومجتمع يمارس الخداع باسم 

التس�امح، ويمارس الالتس�امح باس�م 
الدين، هويته املزدوج�ة آملته كثريا، وهو 
م�ا يصيغه ولي�د عالء الدي�ن يف عبارات 
أق�رب إىل اللغة الش�عرية، ه�ذه الرواية 
بها بعد فلس�في غ�ري ظاهر، مم�ا نقرأ 
من خالله تأثر ال�راوي بنجيب محفوظ 
الذي حملت رواياته فلس�فة غري ظاهرة 
للعي�ان، هن�ا ولي�د يبحث عن اإلنس�ان 
ومشاعره وحقيقة وجوده كإنسان بعيدا 
عن الدين، ليطرح تس�اؤالت عىل املجتمع 
املرصي ثقافي�ة واجتماعية من الصعب 
أن يفلت املجتمع م�ن اإلجابة عليها، ألن 

هذه اإلجابة هي مستقبل هذا املجتمع.
أوهمن�ا ال�راوي أن ينقل من الكراس�ة 
الزرقاء للبطل املأزوم ليتحدث برصاحة 
ع�رب هذا النقل عن أزمته، فهل كان وليد 
يهرب من املواجهة الرصيحة مع القارئ 

عرب وسيط.؟
البطل هنا تتجاذبه الكنيس�ة ويتجاذبه 
دي�ن أبي�ه، يف رصاع إض�ايف يض�اف 

ل�رصاع حب�ه ال�ذي فق�ده، وال يري�د 
املجتم�ع أن يرتك�ه ليعي�ش حيات�ه يف 
س�لم، فإما أن�ه منبوذ بس�بب األب أو 
األم أو بس�بب رغبته يف العيش س�املا، 
ويتجىل ه�ذا عندم�ا يدور ح�وار بينه 
وبني رسول الكنيسة عندما يقول: »إنها 
لعب�ة الوجود.. وج�ود كل منا منتقص 

بوج�ود اآلخر« فريد بط�ل الرواية: »أنا 
وج�ود مش�رتك« وع�ن مأس�اته يقول 
البطل: »حاربت الدنيا من أجله وحارب 
من أجلها ناسه أما أنا فقد ضاعت مني 
أمل )حبيبت�ه( ألنهما نجحا يف حربهما 
وتزوج�ا وعلقا عىل ج�دار غرفتهما آية 

الكريس مالصقة للصليب«.

خالد عزب

هناك تساؤالت تطرح يف املجتمع املرصي بفعل التعايش بني املسلمني واألقباط، خاصة 
أنهما يف مجتمع مشرتك التعايش، عالقات الحب فيه بني الرجل واملرأة واردة بقوة، فماذا 
لو تزوج مسلم بقبطية وأنجبا طفالً كرب، فصار يعامل عىل أنه ابن القبطية ويجري من 
هذا السياق بناء رواية وليد عالء الدين فر روايته »ابن القبطية« التي تعد نسقا يعالج 
مشكلة اجتماعية، قد تبدو للوهلة األوىل صادمة يف سياق الرواية، ويف سياقات بعض 
رشائح الطبقة الوسطى يف مرص، ولكن يف رشائح أخرى خاصة يف املناطق العشوائية حيث 
االنكماش واالنغالق والشوارع املظلمة واملنازل املظلمة يبدو سياق الرواية منطقيا، فهل 
طرق وليد عالء الدين بجرأة ما لم يجرؤ غريه عىل طرقه؟!

وليد عالء الدين
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