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القاهرة ـ العربي الجديد

حتى فوانيس رمضان لم تسلم من تبعات 
ــفــــاع األســــعــــار فـــي مـــصـــر. فـــهـــذه الــزيــنــة  ارتــ
األساسية في شهر رمضان تحرص الكثير 
 عام إلشاعة جو من الفرح 

ّ
من األسر على اقتنائها كل

لدى األطفال خصوصًا، باإلضافة إلى تزيني الشقق 
ــــة االقــتــصــاديــة تــدفــع الــبــعــض إلــى  والــــشــــوارع. األزمـ
املقّوى  الـــورق  باستخدام  يــدويــًا  الفوانيس  تصنيع 
واملعادن. في الوقت عينه، تغزو الفوانيس الصينية 

فــوانــيــس رمــضــان هـــذا الــعــام وصــلــت إلـــى أكــثــر من 
 إلى 

ً
املــائــة، مــا جعل اإلقــبــال عليها ضئيال 100 فــي 

درجة كبيرة، على الرغم من عودة الفوانيس املحلية 
جاء  الغالء   

ّ
أن يوضح  املستورد.  ومنافستها  بقوة 

ــاع املــــــواد املــســتــخــدمــة في  ــفــ هــــذا الـــعـــام بــســبــب ارتــ
صناعة الفوانيس عقب ارتفاع سعر صرف الدوالر، 
للمنتجات  النقل  وكلفة  الجمركية  الــرســوم  وزيـــادة 

املستوردة.
 األســعــار زادت 

ّ
إن البائع محمد محمود فيقول  أمــا 

إلـــى الــضــعــفــني، وحــتــى أســعــار الــفــوانــيــس املصرية 
ارتــفــعــت، وكــثــيــر مــن الــزبــائــن »بــيــتــفــرج بــــس... لكن 
لديهم حق، فكيف لرجل أن يشتري فوانيس إذا كان 
لــديــه 3 أطــفــال وســعــر الــفــانــوس الــواحــد 80 جنيهًا، 
ــل، لـــم تــــزد الــــرواتــــب بـــقـــدر مـــا ارتــفــعــت  ــابـ ــقـ وفــــي املـ

األسعار؟«.
في املقابل، تباينت اآلراء بني املواطنني بني متفائل 
باستقبال الشهر الكريم وشاٍك لضيق املعيشة وغالء 
أن تنغص عليهم فرحتهم به.  التي يمكن  األسعار، 
تفضل  ال  ــهــا 

ّ
أن وهــي موظفة،  تؤكد شيرين محمد، 

األطفال،  إبهاجه  من  بالرغم  رمضان  فانوس  شــراء 
وذلك بسبب غالء املعيشة. تتساءل: »من أين أجلب 
 شــيء فــي مــصــر... كيلو 

ّ
مــا نحتاجه؟ الــغــالء فــي كــل

)الدجاج(  الفراخ  اللحمة تجاوز 125 جنيهًا وكيلو 
وصل إلى أكثر من 34 جنيهًا«.

ه سيشتري 
ّ
أما رب العائلة مصطفى سيد فيقول إن

الغالء.  جــدًا ألطفاله بسبب  فوانيس صغيرة  ثالثة 
 
ّ
ــو مــــوظــــف، إن ــ ــقـــول حــســنــي مـــحـــمـــود، وهـ كــــذلــــك، يـ
»فــوانــيــس رمــضــان بــاتــت ألبــنــاء األغــنــيــاء فــقــط أمــا 
ــة الـــغـــالء  ــالـ ــلــــه، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــــل حـ نـــحـــن فــلــنــا الــ
رمــضــان«.  فــي شهر  األســر  تواجهها  التي  الفاحش 
يضيف: »عمري تجاوز 55 عامًا ولم أَر طوال حياتي 

غالء في األسعار كما يجري في أيامنا هذه«.

الصناعة  كبير  بشكل  فتنافس  املــصــريــة،  األســــواق 
املحلية، لكن هــنــاك حــالــة عـــزوف لــدى املصريني عن 
 األحــوال نتيجة 

ّ
شــراء أّي نــوع من الفوانيس في كــل

عدم  كثيرون  ل 
ّ

يفض الغذائية.  السلع  أسعار  ارتفاع 
شـــــراء الـــفـــوانـــيـــس هــــذا الـــعـــام خــصــوصــًا بــعــد قـــرار 
املصرف املركزي بتعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف 

الدوالر األميركي في البنوك املصرية الرسمية.
فــي جــولــة لـــ »الــعــربــى الــجــديــد« فــي شـــوارع القاهرة 
إقبال على شــراء فوانيس رمضان. ويعيد  لم يظهر 
الفوانيس  أسعار  في  الكبير  االرتــفــاع  التجار سبب 
الــتــي تمنع املــواطــنــني مــن شــرائــهــا إلـــى زيــــادة كلفة 
ــــادة  املـــــواد املــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــتــهــا مــحــلــيــًا، وزيـ

الجمارك والنقل على املنتجات املستوردة.
يـــؤكـــد مــصــطــفــى ســلــيــمــان، وهــــو مـــالـــك مــحــل لبيع 
فـــي منطقة  الــزيــنــة  أدوات  مـــن  الــفــوانــيــس وغــيــرهــا 
ــــروف االقــــتــــصــــاديــــة أصــــابــــت بــيــع  ــظـ ــ  الـ

ّ
الـــعـــتـــبـــة، أن

الفوانيس في مقتل، بعدما انخفض حجم املبيعات 
إلــى أقــل من 100 جنيه )5 دوالرات أميركية ونصف 
الــــدوالر( يــومــيــًا، نتيجة غــالء الــفــوانــيــس مــن ناحية 

وارتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى. 
 مــصــر أصــبــحــت 

ّ
ـــــه بـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك فـــــإن

ّ
يـــوضـــح أن

رمضان،  شهر  فــي  الفوانيس  لصناعة  كبيرًا  سوقًا 
إذ تــنــافــس الــصــنــاعــة املــحــلــيــة الــبــضــائــع املــســتــوردة 
خصوصًا من الصني، بسبب القوة الشرائية الكبرى، 
 طفل لديها كعادة 

ّ
 أسرة بشراء فانوس لكل

ّ
والتزام كل

سنوية. كذلك، باتت الفوانيس عادة بني الكبار الذين 
يصرون على تعليق الفوانيس الكبيرة أمام منازلهم 
العمارات. وأيضًا أصبحت  الشوارع وفي مداخل  أو 
الــفــوانــيــس هـــدايـــا بـــني املــحــبــني فـــي شــهــر رمـــضـــان، 
فيحرص الشاب على إهداء خطيبته فانوسًا كتعبير 

عن الفرح بحلول الشهر املبارك.
 زيادة أسعار 

ّ
يقول بائع آخر يدعى فوزي محمد إن

مجتمع
تبّرع االتحاد األوروبي بنحو 12 مليون يورو لدعم برنامج الغذاء العاملي، الذي يقّدم مساعدات 
إنسانية لنحو 890 ألف أسرة تواجه أوضاعًا إنسانية حرجة بسبب املجاعة. وقالت ممثلة االتحاد 
 هذا املبلغ مقّدم من قسم املساعدات اإلنسانية في 

ّ
األوروبي في جنوب السودان، جويس لوما، إن

أرواح  املتحدة إلنقاذ  األمــم  الــذي أطلقته منظمات  للنداء  مفوضية االتحاد األوروبـــي، استجابة 
املدنيني الــذيــن يعانون مــن الــجــوع والــتــشــرد. أضــافــت أن هــذه املساهمة تأتي فــي إطــار جهودنا 
املتواصلة لالستجابة للمجاعة، التي وصلت إلى مراحل خطيرة.   )األناضول(

تقّدم مسلمون في مدينة بايون في والية نيوجيرسي األميركية، بشكوى قضائية ضد السلطات 
املستودعات  أحد  تحويل  البلدية طلب  لبناء مسجد. ورفضت  الترخيص  رفضت  التي  املحلية، 
الفارغة إلى مسجد، بذريعة عدم وجود مرآب للسيارات، واالزدحام املروري في املنطقة. عقب ذلك، 
رفع مسلمون شكوى ضد البلدية بدعوى التمييز الديني، مع اإلشارة إلى سماحها سابقًا بإنشاء 
دور عبادة من دون مرآب للسيارات. وجاء في نص الشكوى أن العديد من دور العبادة، بينها 35 
)األناضول( كنيسة وكنيسًا في املدينة، ال تضم أماكن لركن السيارات.  

شكوى ضد بلدية أميركية رفضت الترخيص لمسجد 12 مليون يورو لمواجهة المجاعة في جنوب السودان

لندن ـ كاتيا يوسف

ة ماليني مريض يحصلون على 
ّ
أكثر من ست

»الستاتني«  وصفات طبية خاطئة ألدويــة 
ضة للكوليسترول، بحسب ما أظهرت 

ّ
املخف

أعــّدهــا باحثون في جامعة  دراســة حديثة 
»إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن«. والــخــطــأ يكمن 
ــعـــالج من  ــا يــتــنــاولــون الـ ــ ــؤالء إّمـ ــ  هـ

ّ
فـــي أن

النوع غير املناسب أو ال يتناولون الجرعة 
املوصى بها. وهذا الخطأ يمكن أن يعّرض 
قلبية،  بأزمة  اآلالف منهم، لخطر اإلصابة 
 
ّ
لذا يرى األطباء ضرورة تصحيح ذلك إذ إن

األمر أولوّية في مجال الصحة العامة. في 
مراجعة  على  الباحثون  اعتمد  دراســتــهــم، 
السجالت الطبية لـ 184 ألف مريض، بهدف 
التوجيهات  مع  الطبية  الوصفات  مقارنة 
 ستة فــي املــائــة فقط 

ّ
الــوطــنــيــة. فــوجــدوا أن

من مرضى القلب يتناولون العالج الطبي 
 مريضًا واحدًا 

ّ
بالجرع املناسبة، في حني أن

مــن بــني كــل خــمــســة مــرضــى لــم يــوصــف له 
»الستاتني« على اإلطالق.

في هذا اإلطار، يقول الدكتور محمود بربير 
ــــراض الــقــلــب فـــي مستشفى  اســـتـــشـــاري أمــ
»العربي  لـ البريطانية  برومبتون«  »رويــال 

أنواعًا مختلفة من عالج   ثّمة 
ّ
إن الجديد«، 

الــســتــاتــني، أطــلــق أّولــهــا فــي بــريــطــانــيــا في 
عام 1987 وكان باهظ الثمن. وقد انخفض 
سعره مع بدء شركات أخرى في تصنيعه 
ومـــــع ظـــهـــور أدويــــــــة أخــــــرى أكـــثـــر فــعــالــيــة 
 10 مــلــيــغــرامــات مــنــهــا 20 

ّ
ــوازي كـــل ــ مــثــل تـ

األّول«. يضيف  الـــدواء  ذلــك  مــن  ميليغرامًا 
ــاب بــنــوبــة   »كــــــل شـــخـــص يــــصــ

ّ
بـــربـــيـــر أن

قلبية أو مشاكل في الشرايني، هو بحاجة 
لــعــالج الستاتني، إلــى جــانــب نــظــام غذائي 
صحي. فاألخير غير كــاف وحــده«. ويلفت 
2008 تختلف عن  عــام  »توجيهات   

ّ
أن إلــى 

ــهــا تأتي مــن قبل 
ّ
توجيهات عــام 2017، ألن

فـــريـــق »نـــايـــس« الــتــابــع لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــتــمــّيــز الــســريــري الــــذي يــجــتــمــع كـــل فــتــرة 
البحوث  لوضع توجيهات جديدة في ظل 
املــتــطــّورة«. ُيــذكــر أن ّبــربــيــر عضو فــي هذا 
الــفــريــق، وقـــد ضـــع تــوجــيــهــات خــاصــة في 

املستشفى حيث يعمل.
ــة ليست   »الـــدراسـ

ّ
إلـــى ذلـــك، يـــرى بــربــيــر أن

 ثّمة مرضى ال 
ّ
صحيحة بصورة كاملة، ألن

يستطيعون تناول كميات كبيرة من الدواء 
مع  تــضــاربــه  أو  الجانبية  أعــراضــه  بسبب 
 »األطّباء يراقبون 

ّ
أدوية ثانية«. يضيف أن

أوضــــاع املــريــض ويــجــرون لــه الفحوصات 
الالزمة ويعملون بعدها قدر املستطاع على 
بلوغ هدف العالج املطلوب الذي يحتاجه«. 
ويشّدد بربير على »ضــرورة نشر التوعية 
الطبية بني الناس وليس بني األطباء فقط، 
حــتــى تــكــون لــديــهــم مــعــلــومــات عـــن املـــرض 
الـــــذي يـــعـــانـــون مــنــه وعــــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
ـــه »ال يمكن إلــقــاء الــلــوم 

ّ
مــعــه«. ويــوضــح أن

 
ّ
على الطبيب في حال عدم نجاح العالج، ألن

الوصفة  ــادات  إرشـ بع 
ّ
يت ال  أحيانًا  املريض 

فال  تناولها،  ينبغي  التي  والكمّية  الطبية 
يأتي العالج بالنتائج املطلوبة«.

أزمات قلبية ووصفات طبية خاطئة

مصر،  فــي  الجنوني  األســعــار  ــاء  غ مــع 
 30 بين  بما  الواحد  الفانوس  سعر  تــراوح 
والــنــوع،  الحجم  بحسب  و500  جنيهًا 
يصل  الذي  الكبير  النحاس  فانوس  فهناك 
جنيهًا،  بـ120  والمتوسط  جنيهًا،   150 إلى 
والفانوس الملون بـ125 جنيهًا، والفانوس 
الخشب المفرّغ بـ 75 جنيهًا. كذلك، هناك 
 150 من  تبدأ  بأسعار  »مــودرن«  فوانيس 
دوالرًا   27.6( جنيه   500 إلى  وتصل  جنيهًا 

أميركيًا( للفانوس الواحد.

»مودرن« بـ500 جنيه

ربى أبو عمو

»أنِت ضحّية نظرة نمطّية رأسمالية سوقّية، 
ك قادرة على تغيير أحوالك 

ّ
أقنعتك أن

بنفسك، بعيدًا عن تغيير النظام وإسقاط 
مني بِك وبآخرين. بالتالي، حّملت 

ّ
املتحك

نفسك املسؤولية، وقد توهمت قسرًا 
 
ً
ه في حال وجدت حلوال

ّ
من املنظومة، أن

ملشاكلك، رّبما تصير حياتك أفضل. في 
هذه الحالة، تصيرين مجّرد عنصر صغير 

جدًا ضمن مشاكل الرأسمالّية. يعني في 
حال استطعِت حل مشاكلك بنفسك، وهذا 

 في نفسك. 
ّ

أمر نادر جدًا، فلن تفكري إال
ي من التفكير بغير نفسك، ولن 

ّ
لن تتمكن

تكوني قادرة على التفكير بغيرك. على 
العكس، ستحملينهم املسؤولية بسبب 

ما ركزِت 
ّ
وضعهم. وفي الوقت نفسه، كل

على نفسك، تغافلِت عن التعاون األفقي 
مع آخرين في طبقتك نفسها إلسقاط 
النظام الرأسمالي وتحقيق املساواة بني 

 املشاكل، شرط 
ّ

 لكل
ّ

البشر، الذي هو الحل
أن يكون هناك نظام إنساني حقيقي، وليس 

أن يسرق النظام الشيوعي مشاعر الناس 
ويخنق أحالمها«. 

هكذا بدأ الحديث مع صديق وزميل عن 
ا في حاجة إليه 

ّ
أهمّية علم النفس، وإن كن

حقًا. يؤمن بعضهم أن األنظمة واملجتمع 
والبيئة مسؤولة عن تكويننا ومشاكلنا، من 

دون أن يكون لهذا دخل بالنفس والوعي 
والالوعي. بل إّن هذا العلم مجّرد وسيلة 
للهرب. وآخرون يفصلون بني ما نعانيه 

كأشخاص نتيجة عوامل كثيرة، وبني تأثير 
تقاعس األنظمة عن تأمني حقوقنا البديهية. 

 في السكن على سبيل املثال يصير 
ّ

الحق
عبئًا على الطبقة املتوّسطة وما دون، وهذا 

وحده كفيل بتحقيق املعاناة.
وإن كان لدى كثيرين املعاناة نفسها، لكن 
تختلف طريقة تعاملهم مع املشكلة، وهذا 
بطبيعة الحال نتيجة تداعيات ما عاشوه 
اجتماعّيًا، وتداخله مع النفس. وال يمكن 
رؤية النتيجة بأّم العني. الخوف من املوت 
ى أن 

ّ
ه مجتمع إنساني مثالي، حت

ّ
لن يحل

ق 
ّ
بعض الدراسات أثبتت أّن األمر قد يتعل
بالجينات. وقبل ذلك، عدم القدرة على 
مواجهة املشاكل، والشعور بوهن دائم 

بسببها. 
مهما كان املجتمع إنسانّيًا، ولو بلغ الذروة، 

سيبقى هناك ما ُيتعب اإلنسان، ولهذا 
عالقة بما في نفسه، وما يخّزنه في وعيه 
والوعيه، وفي عالقاته مع الناس وتأثيرها 

عليه، وخيبات األمل وغيرها. بعيدًا عن 
أدوارنا ومبادراتنا وطموحاتنا في هذه 

ى تخزين ما 
ّ
الحياة، ثّمة »مستقبالت« تتول

اه فيها، سواء أكانت إنسانية أم ال.
ّ
نتلق

رّبما أكون ضحّية أمور كثيرة، منها 
 
ً
النظام الرأسمالي، الذين ال يعطينا مجاال

ا ننتمي إلى 
ّ
لالسترخاء، خصوصًا إذا كن

الطبقة التي اعتاد أن يدوسها ويمضي. 
لكّن ثمة آخرين، مثلنا، أكثر قدرة على 
االسترخاء أو التكّيف ريثما يحققون 

التغيير. وهذا ما يدفعني إلى نفض نفسي 
وحالي. ال يسعني انتظار اإلنسانية.

قبل أن يدوسني 
النظام

مزاج
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بات للّبناني، ميشال 
بغداليان، أكثر من 
كتاب. هذا الشاب 

تمّسك بحلمه أكثر 
من أي شيء. منح 
نفسه للناس نهارًا، 

وللكتابة، وهي 
عشقه، ليًال

الجئون سوريون في ريف ألمانيا
فرص عمل ولغة وحياة عائلية واستقرار

1819
مجتمع

طرابلس ـ أورنيال عنتر

»تضع كرسّيًا أمام الباب وتنتظر 
ديــوان  عنوان  هو  الطريق«  لتأتي 
ــــوزي يـــمـــن. لكنه  شــعــر لــلــكــاتــب فـ
يــصــلــح أيـــضـــًا عـــنـــوانـــًا عــريــضــًا لــيــومــّيــات 
ميشال بغداليان، أو »ميشو« كما يعرفه كل 
كبارًا  أمــام بسطته،  الطريق  الذين يعبرون 
إذا ما كانوا  التحية  وصــغــارًا. يلقون عليه 
ــفــون دقــائــق ويتبادلون 

ّ
يــتــوق أو  مــســرعــن، 

والطقس  والبحر  املدينة  عن  الحديث  معه 
والناس.

مبتسمًا:  ويــقــول  يمينه،  إلــى  ميشو  يشير 
وهــي مجموعة  الجديدة«،  التشكيلة  »هــذه 
ــوكـــــوالتـــــة والـــبـــســـكـــويـــت  ــشـــ ــ مــــــن ألـــــــــــواح الـ
ها على طاولة 

ّ
والسكاكر والحلويات، يصف

ـــــــة الــضــّيــقــة 
ّ
قــــرب بــــاب بــيــتــه فـــي أحــــد األزق

في  الساحلية  امليناء  مدينة  في  والجميلة 
الفرح  يبيع  ــه 

ّ
كــأن لبنان(.  )شــمــال  طرابلس 

التوّجه إلى مدينة 
كبيرة لن يكون مفيدًا 

في ظل صعوبة تعلّم 
اللغة األلمانية

في الليل، يفتح ميشو 
كومبيوتره ويترك خياله 

يسرح فيؤلّف قصصًا 
عن الحب والفراق

وهو يجلس على 
كرسيّه المتحّرك، حارب 
الوقت وحقق حلمه 

وما زال

لــأطــفــال عــلــى شــكــل حــلــوى، ويــبــيــع الــحــّب 
للكبار على شكل قصص غرام خيالّية. 

الــبــســطــة لــيــســت إال وســيــلــة تــســعــف ميشو 
في  فهو  الصيف.  فــي فصل  الــوقــت  لتبديد 
قلبه  إلــى  األحـــّب  للعمل  يتفّرغ  الحقيقة، ال 
 بعد منتصف الليل. »منذ كنت صغيرًا، 

ّ
إال

ني 
ّ
بأن أهلي  وأخــبــرت  الكتب.  تأليف  أردت 

ســأصــبــح كــاتــبــًا حــن أكـــبـــر«. يــقــول الــشــاب 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــًا، ل ــامــ ــن الـــعـــمـــر 33 عــ الـــبـــالـــغ مــ
الــجــديــد«: »حـــن أنــهــيــت دراســـتـــي، راودنـــي 
ــــذه املـــــرة، بـــدأت  ــذا الــحــلــم مـــن جـــديـــد. وهـ هــ

العمل على تحقيقه«.  
مــع نشر كتابه  كــانــت  الحلم  بــدايــة تحقيق 
األول »بداية حلم«، والذي يتضّمن قصصًا 
ــًا. »هـــي  ــامــ قـــصـــيـــرة كــتــبــهــا فــــي عـــمـــر 25 عــ
الخيال، قصص  مــن وحــي  قصص قصيرة 
حـــب وغــــــرام. أفـــّكـــر فـــي حــبــيــبــتــي الــخــيــالــيــة 
وأكــتــب عــنــهــا أو أكــتــب لــهــا«، يــقــول ميشو 
وهو يعيد قراءة بعض املقاطع من الكتاب. 
مــجــمــوعــة  فـــهـــو  والــــــرجــــــاء«،  »اإلرادة  أّمــــــا 
الكتاب   

ّ
أن  

ّ
إال قــصــص وخــواطــر وجــدانــيــة. 

إلى  واألقــــرب  ميشو،  لقصة  توثيقًا  األكــثــر 
ســيــرة ذاتـــيـــة، فــهــو »قــّصــتــي مــع الـــصـــراع«. 
ــو بــبــســاطــة قــّصــة حــيــاتــي. من  يــضــيــف: »هـ
خالله، أوصــل صوتي ورســالــة مفادها أنه 
طاقة  إلــى  الجسدّية  اإلعــاقــة  تحويل  يمكن 

فكرية«. 
لم يطل بقاء ميشو في رحم أّمه، فقد ولدته 
في الشهر السادس من حملها. حن ولدته، 
كــان ينقصه األوكــســجــن. لكن هــذه لــم تكن 
ــــور تــتــطــّور  ــــدأت األمـ املــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة، وبـ
ه ولد 

ّ
شيئًا فشيئا. بعدها، عرف األطباء أن

من دون وركــن. لكن حن علموا بذلك، كان 
ب والدة 

ّ
الوقت قد فات. »غلطة حكيم«، تعق

 ميشو، وهــو على 
ّ
لكن ميشو على حديثه. 

الوقت  حــارب  املــتــحــّرك،  الكهربائي  كرسّيه 
وحقق حلمه وما زال. 

 يوم، 
ّ

هذه املعركة الهادئة الذي يقودها كل
الــذي اخــتــار له  كتب كثيرًا عنها فــي كتابه 

عنوان »مثابرة وأمل«.
ــذا الـــكـــتـــاب نـــفـــســـه، يـــتـــطـــّرق مــيــشــو  ــ فــــي هــ
بـ  نــهــاره  يبدأ  امليناء.  مدينته،  مــع  لعالقته 
»كـــزدورة« في املدينة بمفرده أو مع رفاقه. 
 األحــوال، فإن أبناء امليناء وسّكانها 

ّ
في كل

بونه أيضًا بـ »املختار«، 
ّ
يعرفون ميشو ويلق

ى أخبار 
ّ
هو الذي عادة ما يكون أول من يتلق

ــهـــدوء فـــي بــيــتــه.  ــاء جــلــوســه بـ ــنـ مــديــنــتــه أثـ
»أخيرًا، قررت العمل على هذه البسطة حتى 

أقوم بشيء جديد.
الذين  وجـــدت نفسي أســتــوحــي مــن األوالد 
يـــركـــضـــون نـــحـــوي لـــشـــراء الـــســـكـــاكـــر، ومــن 
أّمــا عالقة ميشو  الطرقات«.  املشردين على 
إذ  امليناء،  أهالي  ة 

ّ
كاف بالبحر، فحاله حال 

ــظــمــون أيــامــهــم ونشاطاتهم 
ّ
يــبــدو أنــهــم يــن

 يوم، وفي فصل 
ّ

بحسب البحر.  »صباح كل
ف 

ّ
الصيف تحديدًا، أتوجه إلى البحر وأتوق

هناك. أتأّمله. أستمع إلى هديره أو لحكايا 
الصيادين الكثيرة التي ال تنتهي«، يحكي 
ميشو ثّم يضيف: »أكثر ما أحب في امليناء 

األسواق القديمة والبحر«. 
في سياق حديثه عن نضاله والجهود التي 
يبذلها مــن أجــل تحويل اإلعــاقــة إلــى حافز 
 النظر 

ّ
إيــجــابــي، ال يــمــكــن ملــيــشــو أن يــغــض

ال  بالله  إن عالقته  يقول  بالله.  عــن عالقته 
كثيرًا،  »إيــمــانــي ســاعــدنــي  بكلمة.  تــوصــف 
مــن دونـــه لــم أكــن ألصــبــح حيث أنــا الــيــوم«. 
يــضــيــف: »عـــنـــدمـــا أدخـــــل الــكــنــيــســة، أنــســى 
الفتًا  خلفي«،  وأتركه  ه 

ّ
كل الخارجي  العالم 

 اإليمان هو سالح يستطيع من خالله 
ّ
إلى أن

أن ينجح في تحويل إعاقته الجسدية إلى 
ني في كتاباتي 

ّ
طاقة فكرية وإيجابّية. »لكن

ال أتطرق إلى املواضيع الدينّية ألنها شائكة 
بعض الشيء، لذلك أبتعد عنها وألجأ إلى 

.»
ً
الكتابة عن مدينتي املتنّوعة مثال

 النهار 
ّ
ال يكتب كلمة واحدة في النهار »ألن

للناس«. في الليل، يفتح ميشو كومبيوتره 
ــــف قــصــصــًا 

ّ
ــؤل ــيــ ــرك خـــيـــالـــه يــــســــرح فــ ــ ــتـ ــ ويـ

ــراق، أو يــحــكــي عـــن املــيــنــاء  ــفــ عـــن الــحــب والــ
وحجارتها التي يعرفها جيدًا. »إذا كنا في 
فــصــل الــشــتــاء، أكــتــب فــي بــيــتــي. لــكــن مــا أن 
 حتى آخذ حاسوبي 

ً
قليال الطقس  يصحو 

ــاك«، يــقــول  ــنــ ــارج وأكـــتـــب هــ مــعــي إلــــى الــــخــ
ميشو الـــذي يــحــب الـــخـــروج مــن الــبــيــت، إن 
كــان على كرسيه أو في أحالمه. يعمل اآلن 
على كــتــاب جــديــد، أيــضــًا وأيــضــًا فيه كثير 
مــن الــوجــدانــيــات والــحــب. فعل الــكــتــاب هذا 
يرافقه فعل البحث عّمن يتّبنى املشروع. إذ 
الكاتب  إن ميشو غالبًا ما يكون هو نفسه 

والناشر والبائع في آن. 

لدى قدومهم إلى 
ألمانيا، فّضل عدد من 

الالجئين السوريين االستقرار 
في المدن الصغيرة 

والقرى، ألسباب عدة، 
منها تعلم اللغة األلمانية 

بشكل أسرع، إضافة إلى 
توّفر الفرص، علمًا أن 

لهذا صعوباته أيضًا

برلين ـ يارا وهبي

ميركل،  أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة  نصحت 
فــي مقابلة تــلــفــزيــونــّيــة، الــالجــئــن الــســوريــن 
الــقــرى واملـــدن الصغيرة، وعــدم  إلــى  بالتوجه 
الفكرة  أن  الكبيرة. صحيح  املــدن  التمركز في 
ال تبدو جذابة للوهلة األولى، لكنهم سيلقون 
املحلين، ويكونون  السكان  أكبر من  ترحيبًا 
قــادريــن على االنــدمــاج بشكل أفضل، بحسب 
أســبــاب  األرجــــح، للمستشارة  مــيــركــل. وعــلــى 
أخــــرى لــتــقــديــم هــــذه الــنــصــيــحــة، مــنــهــا تــرّكــز 

املهاجرين بشكل كبير في املدن الرئيسية.
 عــددًا مــن الــســورّيــن كــانــوا قــد استبقوا 

ّ
 أن

ّ
إال

ــّرروا الــتــمــركــز فــي املــدن  ــ نصيحة مــيــركــل، وقــ
 أســبــابــه. منهم من 

ّ
الــصــغــيــرة والـــقـــرى، ولــكــل

ــل الــحــيــاة الــهــادئــة عــلــى صــخــب املــديــنــة، 
ّ

فــض
خصوصًا بعد كل ما شهدوه خالل الحرب، أو 
 التوّجه 

ّ
سفرهم إلى أملانيا. آخرون شعروا بأن

 
ّ

إلــــى مــديــنــة كــبــيــرة لـــن يـــكـــون مــفــيــدًا فـــي ظــل
لوا 

ّ
فض هـــؤالء  األملــانــيــة.  اللغة  م 

ّ
تعل صعوبة 

التقّرب من جيرانهم األملان بداًل من االنضمام 
إلـــى املــجــتــمــع الـــســـوري الـــذي بـــدأ يــتــشــّكــل في 
املـــدن الــكــبــرى. آخــــرون أيــضــًا أرادوا االبــتــعــاد 
كلّيًا عن تجّمعات السورّين في املدن الكبرى، 
واالحتفاظ بنوع من الخصوصّية في مدينة 
صـــغـــيـــرة، حـــيـــث يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
السورين،  بقضية  مهتمن  أملــان  مــن  مباشر 
عــلــمــًا أن كــثــيــريــن حــصــلــوا عــلــى الـــدعـــم الـــذي 
 مناسبًا 

ً
يــرغــبــون بــه بــســرعــة، فــوجــدوا عــمــال

أو ناديًا رياضيًا أو أصــدقــاء أملــان كانوا لهم 
سندًا في الغربة. وقرر البعض البقاء في قرية 
من  يتمكنون  ريثما  الــوقــت،  لبعض  صغيرة 
م اللغة، لينتقلوا بعدها إلى مدينة كبيرة. 

ّ
تعل

ــزءًا ال يــســتــهــان بـــه أيــضــًا مـــن هـــؤالء  إال أن جــ
اعتاد الحياة في املدينة التي استقر فيها مع 

اللغة وإيــجــاد عــمــل. »حــن وصــلــت إلــى هنا، 
سألت عن مكان للتدّرب على كرة القدم. وكان 
ــاضـــي أّول خـــطـــوة في  ــي نــــاد ريـ الــتــحــاقــي فـ
القدم«.  االندماج، خصوصًا أنني أعشق كرة 
وقـــد أهــلــه الــتــزامــه االنــتــقــال إلـــى نـــاد خــاص 

للهواة، يتطلب مهارات عالية.
املــدرب إن »عثمان شــاب محترف. وفي  يقول 
املــبــاراة األولــى، سجل هدفن. كما أن التزامه 
وجـــدّيـــتـــه وأخـــالقـــه وانــســجــامــه مـــع الــفــريــق، 
االندماج.  قدرته على  أثبتت  جميعها عوامل 
نــتــمــنــى أن يـــكـــون قـــــدوة لــغــيــره مـــن الــشــبــاب 

املهاجر«.
أّما فراس العلي وزوجته وشقيقه، فقد قّرروا 
البقاء في مدينة رودل شتات الصغيرة. يقول 
 ،

ً
ـــنـــي لـــو وجـــــدت عــمــال

ّ
فــــــراس: »فـــكـــرت فـــي أن

سأبقى ألن الجو هادئ. ال أريد أكثر من هذه 
الطبيعة الرائعة وعمل«. 

اللغة بسرعة،  تعلم  فـــراس، وهــو صــيــدالنــي، 
فيما التحق أوالده بمدارس قريبة من املنزل. 
يــقــول: »األهـــم بالنسبة لــي كــان إيــجــاد فرصة 

الــعــمــل. كـــان الــبــعــض يشكو مــن الــتــعــصــب أو 
قلة الحركة وكثرة املسنن. لكنني ركزت على 
 فــي صيدلية. رّبــمــا لو 

ً
هــدفــي، ووجـــدت عــمــال

كــنــت فـــي مــديــنــة كــبــيــرة لــكــان هــنــاك عــشــرات 
ــوري الــصــيــدالنــي  ــســ ــا الــ ــ ــنـــا، أنـ املـــنـــافـــســـن. هـ
الــوحــيــد فــي رودل شــتــات، وقــد حصلت على 
أمـــــا شــقــيــقــه،  مــــريــــح«.  فـــرصـــة جـــيـــدة ودوام 
ــة نــفــســهــا،  ــنــ ــديــ ــي املــ ــ ــع طـــبـــيـــب فـ ــ ــتــــدرب مـ ــيــ فــ
الــلــغــة. يضيف:  تــتــابــع زوجـــتـــه دروس  فــيــمــا 
لناحية  صغيرة  مدينة  في  صعوبات  »هناك 
ــواصــــالت. لــكــن لــكــل مــكــان سلبياته  تــوفــر املــ

وإيجابياته«.

عائلة
االستقرار  الــســورّيــة  الــعــائــالت  بعض  لت 

ّ
فض

في مدن صغيرة، حفاظًا على الحياة العائلية. 
مــن جــهــة أخــــرى، يــعــّد هـــذا إيــجــابــيــًا لأطفال 
م اللغة أسرع. وتتمّيز القرى 

ّ
ليتمكنوا من تعل

بطابعها املحافظ، في ظل قلة نسبة الشباب. 
ل من احتمال تصادم بعض العائالت 

ّ
أمٌر يقل

السورية مع التحرر، على غرار املدن الكبرى.
تــقــول لــيــلــى، وهــــي أم لــثــالث فــتــيــات: »األهــــم 
ابنتي  األطــفــال.  مــدارس  إلينا كانت  بالنسبة 
ــة حــقــقــت نــجــاحــًا الفــتــًا باللغتن  فـــي املـــدرسـ
االنكليزية واألملانية، ونحن محاطون بالدعم 
ــنــــة، عـــــدا عــن  ــي املــــديــ ــن مــكــتــب االنـــــدمـــــاج فــ مــ
الــنــشــاطــات الــتــي تنظم عــلــى مـــدار األســبــوع، 
حـــتـــى أن األطـــــفـــــال بـــــــــدأوا يـــتـــكـــلـــمـــون الــلــغــة 

بطالقة«. 
سريعًا  دعمًا  القــت  السورّية  العائالت  بعض 
من أخرى أملانية، على غرار عائلة إرسالن التي 
كــانــت آنـــا وتــوبــاز داعــمــن لــهــا. يــقــول تــوبــاز: 
»في البداية، أردنــا املساعدة فقط. مع الوقت، 
»أهمّية  إلى  الفتًا  العائلة صديقة«،  أصبحت 
وجــود دعــم مــن املجتمع املحلي لالجئن في 
مناطقنا، إذ إن هذا يساعدهم على االندماج 
وعدم تشكيل مجتمعات موازية، على غرار ما 
حصل مع الجالية التركية. الحياة في القرى 
واملدن الصغيرة ليست سهلة، لكن الحياة في 
املدن الكبرى تفرض صعوبات من نوع آخر«.

وصــولــه. مــن جهة أخـــرى، فــإن قــانــون اللجوء 
الـــــذي صــــدر حـــــّدد حـــركـــة الـــالجـــئـــن وأمـــاكـــن 

استقرارهم.

فرص
ــان بـــالـــتـــجـــمـــعـــات الـــكـــبـــرى  ــمــ ــثــ لــــــم يـــهـــتـــم عــ
تــعــنــيــه، كما  الــســيــاســة ال  إن  إذ  لــلــســوريــن. 
أنه ليس راغبًا في إضاعة الوقت. أراد إتقان 
األملانية قبل أي شــيء، حتى ال تضيع  اللغة 
ســنــوات عــمــره مــن دون تحقيق الــنــجــاح. هو 
م 

ّ
إلـــى أملــانــيــا وأراد تعل شـــاب دمــشــقــي، قـــدم 

F F

بطاقة هوية

ميشال 
بغداليان

قصة حب أولها الكتابة 
وآخرها مدينة الميناء

يابسة وبحر يغريان ماليين األسماك والطيور

محمية آرغين ثروة موريتانية

المحمية عانت 
من اإلهمال الرسمي 

وسوء استغالل 
الدعم المادي

نواكشوط ـ خديجة الطيب

في موريتانيا إحدى أهم املحميات الطبيعية 
يهاجر  التي  آرغــن  أفريقيا، هي محمية  في 
إليها سنويًا مالين الطيور، بينما تستقبل 
اآلتية  األسماك  من  أصنافًا مختلفة  مياهها 

من أعماق املحيط األطلسي.
بالرغم من إهمال السلطات املوريتانية وعدم 
الترويج ألهمية املحمية وخصائصها عامليًا، 
 آرغن ما زالت محتفظة بمميزاتها بفضل 

ّ
فإن

تــنــوع ثــرواتــهــا وفـــــرادة طــبــيــعــتــهــا، وهـــو ما 
دفع بعض الهيئات الدولية املهتمة بحماية 
لها  بالسماح  السلطات  مطالبة  إلــى  البيئة 
الــالزمــة  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر  املحمية  بتسيير 
هــذه  بأهمية  أخــيــرًا  الــســلــطــات  اقتنعت  لــهــا. 
ــة املــنــاطــق  ــــى الئـــحـ املــحــمــيــة بـــعـــد ضـــّمـــهـــا إلـ
العاملية، واعتبارها من  األهمية  الرطبة ذات 
جانب منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة 
والــعــلــوم »الــيــونــيــســكــو« تــراثــًا عــاملــيــًا. بــذلــك، 
انــتــقــلــت الـــوصـــايـــة عــلــى املــحــمــيــة مـــن وزارة 
البيئة إلى رئاسة الوزراء ملنحها أهمية أكبر، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لـــآالف مــن أنــــواع الطيور 
إلى  السياحة  البحرية، وتشجيع  والكائنات 

حوض آرغن.
تــغــطــي مــحــمــيــة آرغــــن مــســاحــة 12 ألـــف كلم 
مربع موزعة بن اليابسة واملــاء، وهي بذلك 
تتكون  أفريقيا.  في  البحرية  املحميات  أكبر 
محمية آرغن من منطقة شاطئية تقع شمال 
الــــبــــالد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أرخـــبـــيـــل مـــن الــجــزر 
تطأها  لــم  بكر  مناطق  بينها  مــن  الصغيرة، 
قـــدم إنــســان، خــصــوصــًا الــجــزر الــتــي تختلط 
فــيــهــا املـــنـــاخـــات والــــتــــيــــارات، فـــتـــغـــري آالف 

الطيور واألسماك بالهجرة إليها. 
الطبيعيات  عالم  من  بطلب  املحمية  أنشئت 
الــفــرنــســي تـــيـــودور مـــونـــود عـــام 1976، حن 
الحــــظ األهــمــيــة الــخــاصــة لــلــمــنــطــقــة وتـــوافـــر 
أنــــواع مختلفة مــن الــطــيــور واألســـمـــاك فيها 
وظهور أخرى في رحلة هجرتها بن الشمال 
ــقــــدم دراســــــــة عــلــمــيــة تــوصــي  والــــجــــنــــوب، فــ
إلـــى الحفاظ  بــإنــشــاء محمية آرغـــن وتــدعــو 
عــلــى جــمــال هـــذه املــنــطــقــة وتــنــوعــهــا البيئي 
تقطنها  التي  والحيوانات  الطيور  وحماية 
لها  الترويج  عــدم  أو تمر فيها. وبالرغم من 
 
ّ
فــإن أهــمــيــة خــاصــة،  كمنطقة ســيــاحــيــة ذات 
ــــن تـــجـــذب الــســيــاح األوروبـــيـــن  مــنــطــقــة آرغـ
والعلماء واملهتمن بقضايا البيئة والزائرين 
الرمال  العذراء، حيث  الطبيعة  الباحثن عن 
الــنــاعــمــة تــعــانــق الــســمــاء وتــرســم مــع شاطئ 
البحر الهادئ لوحات جميلة تزينها الطيور 
ــا حــصــلــت  ــهــ ــ

ّ
ــأن والــــســــالحــــف الــــتــــي تــــبــــدو كــ

من  فيها.  منافسة  ال  مستعمرة  على  أخــيــرًا 
ــتـــي تـــهـــاجـــر ســنــويــًا  بــــن مـــاليـــن الـــطـــيـــور الـ

إلــــى مــحــمــيــة آرغـــــن، هـــنـــاك الــبــجــع األبــيــض 
والنحام  األشقر  والبقويق  امللكي  والخطاف 
أنــواعــًا مختلفة  املحمية  كما تضم  الــــوردي. 
كالغزال  باالنقراض،  املهددة  الحيوانات  من 
والـــســـلـــحـــفـــاة الـــبـــحـــريـــة الــــخــــضــــراء وبــعــض 

الثدييات البحرية األخرى.
ولد  البيئي يحيى  الباحث  يقول  من جهته، 
 محمية آرغن أهم محميات 

ّ
الشيخ أحمد، إن

ــا فــي تــجــديــد املـــوارد  أفــريــقــيــا لناحية دورهــ
البيئي  الـــتـــوازن  عــلــى  واملــحــافــظــة  الطبيعية 
فــي الــســاحــل األفــريــقــي املــعــرض للكثير من 
واســتــخــراج  الصيد  أنشطة  بسبب  املــخــاطــر 
 حـــوض آرغــن 

ّ
الــنــفــط والـــغـــاز. يــشــيــر إلـــى أن

األوروبين  تبادل وتواصل بن  كــان منطقة 
 أول مـــن اكــتــشــفــه من 

ّ
واألفــــارقــــة قــديــمــًا، وأن

استقروا  الذين  البرتغاليون  األوروبــيــن هم 
في جزيرة آرغــن وشيدوا حصنًا عام 1442 
 زيــــــارة عــلــمــاء الــبــيــئــة 

ّ
لــلــمــيــالد. يــضــيــف أن

للمنطقة رفعت من قيمتها ودفعت املنظمات 
الــدولــيــة فــي سبعينيات الــقــرن املــاضــي إلــى 

تـــحـــذيـــر الـــســـلـــطـــات مــــن اســـتـــمـــرار الــســمــاح 
بالصيد في حوض آرغن.

 املحمية عانت من اإلهمال الرسمي 
ّ
يؤكد أن

وســـوء اســتــغــالل الــدعــم املــــادي الـــذي قدمته 
ــعــنــى 

ُ
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة عــبــر مــشــاريــع ال ت

بالحفاظ على خصوصية الحوض. ويعتبر 
 فــشــل الــقــائــمــن عــلــى الـــشـــأن الــبــيــئــي في 

ّ
أن

لـــعـــب دورًا ســلــبــيــًا فــــي مــكــانــة  مـــوريـــتـــانـــيـــا 
املحمية التي كان من املمكن أن تصبح إحدى 
 ذلك لم يتحقق 

ّ
أكبر محميات العالم، غير أن

نــتــائــج  وتـــجـــاهـــل  اإلداري  ــفـــســـاد  الـ بــســبــب 
الدولية،  املنظمات  وإبعاد  العلمية  األبحاث 
وعـــــــدم احـــــتـــــرام آلــــيــــات اســــتــــغــــالل املــحــمــيــة 
وتجديد قوانن تسييرها وفق حالة ثروتها 

الطبيعية والحيوانية. 
 األنشطة املقامة في املنطقة ال 

ّ
أن يشير إلى 

البيولوجي،  والتنوع  البيئي  البعد  تــراعــي 
فــهــنــاك أصــنــاف عــديــدة ونــــادرة مــن الطيور 
املحمية،  في  التكاثر  تفضل  التي  واألسماك 
الــتــي تؤثر  املختلفة  األنــشــطــة  مــهــددة بفعل 
الصيد  أنشطة  ومنها  البيئي،  الــتــوازن  فــي 
وأعمال الحفر والتنقيب عن املعادن والنفط. 
ويـــطـــالـــب الـــبـــاحـــث الــســلــطــات بــاالســتــجــابــة 
لــتــوصــيــات »الــيــونــيــســكــو« واتـــخـــاذ تــدابــيــر 
 األنشطة التي تهدد املحمية، 

ّ
سريعة لوقف كل

السياحة  العلمي وتطوير  البحث  وتشجيع 
 مغريات االستكشافات 

ّ
البيئية، وتجاهل كل

»الــســمــاســرة« حاليًا  يــحــاول  الــتــي  النفطية 
عدم  مــن  بالرغم  بأهميتها  السلطات  إقــنــاع 

توفر مؤشرات دقيقة لها.

أجل، قد يحتوي السمك على الزئبق، 
ونعم، بعض اإلشــاعــات حــول السمك 
 موقع 

ّ
املنتج في املــزارع صحيح، لكن

»ريــــــدرز دايـــجـــســـت« يـــعـــرض حــقــائــق 
حـــــول الـــســـمـــك واملـــــأكـــــوالت الــبــحــريــة 
تدفعك إلى تناول هذا الطعام الخارق 

من دون أي قلق:
- ملاذا عليك أن تعرف أكثر عن السمك؟ 
السمك كعنصر غذائي مهم جدًا،   

ّ
ألن

إذ يــحــتــوي عــلــى بــروتــيــنــات حــيــويــة 
ــزز الـــــدمـــــاغ وتـــــحـــــارب االلـــتـــهـــاب  ــعــ تــ
ــــوالت  ــأكـ ــ ــاول املـ ــ ــنـ ــ ــلــــب. تـ ــقــ ــّوي الــ ــ ــقــ ــ وتــ
البحرية يساعد في منع نحو 54 ألف 
حالة وفاة بأمراض القلب والجلطات 
الكمية  املتحدة.  الــواليــات  في  سنويًا 
املــــوصــــى بـــتـــنـــاولـــهـــا 3 وجــــبــــات مــن 
السمك أو املأكوالت البحرية أسبوعيًا.

بــــالــــقــــريــــدس  نــــفــــســــك  تــــحــــصــــر  ال   -
)الــجــمــبــري( والــســلــمــون: هــنــاك أنــواع 
عــــديــــدة مــــن الـــســـمـــك الـــرخـــيـــص الــتــي 
العظيمة  فــوائــدهــا  الـــنـــاس  يــعــرف  ال 
باإلضافة إلى مذاقها الجيد. ال بّد من 
التي تؤّمن  التعرف على تلك األنــواع 
لــك الــكــمــيــة املــطــلــوبــة مــن دون تحمل 

كلفة باهظة.
- ال تـــبـــاِل بــالــزئــبــق: أســـمـــاك الــقــرش، 
وأبو سيف، والتونا وغيرها معروفة 
أن  يمكن  ما  الزئبق،  على  باحتوائها 
يـــؤثـــر ســلــبــًا عــلــى الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 
يتناولها  التي  الكمية   

ّ
لكن لإلنسان. 

الــــشــــخــــص عــــــــادة مـــــن الــــســــمــــك حــتــى 
عــنــدمــا يــأكــلــه يــومــيــًا لــن تتسبب في 

تسممه بالزئبق، بحسب الخبراء.
- أسماك املزارع: يتخوف الناس عادة 
من أسماك املزارع خصوصًا ما يعالج 
 الــســمــك املعالج 

ّ
مــنــهــا. لــكــن، لــيــس كـــل

السمك   
ّ
أن مــن  التأكد  املطلوب  سيئًا. 

لــم يــجــِر اســتــخــدام مـــضـــادات حيوية 
أو مـــبـــيـــدات فـــي مــعــالــجــتــه. فـــي هــذه 
 سمك املــــزارع آمــن تمامًا 

ّ
الــحــالــة، فـــإن

لالستهالك البشري.
قوة  تعزز  التي  السمك  أنـــواع  اختر   -
الـــدمـــاغ: مــا يــقــّوي الــخــاليــا الدماغية 
مــن الــســمــك هــو الــنــوع الــــذي يحتوي 
فـــهـــي تــعــزز  ــيــــغــــا 3«،  أحــــمــــاض »أومــ
الوظائف اإلدراكية في الدماغ وتقّوي 
الذاكرة. السلمون والسردين واملاكريل 
واألنــشــوفــة، وتــروت املياه العذبة في 
مقدمة األنــواع التي تحتوي »أوميغا 

.»3
- األســـمـــاك املــثــلــجــة؟ ومــــاذا فــي ذلــك؟ 
إذا لم تملك القدرة على الوصول إلى 
األسماك الطازجة، ال تمانع في شراء 
األســـمـــاك املــثــلــجــة مــن املــتــجــر املحلي 
 
ّ
فهي خــيــار مــمــتــاز. يــقــول الــخــبــراء إن

التثليج  إلــى  ترسل  املثلجة  األســمــاك 
ها 

ّ
أن يعني  ما  بعد صيدها،  مباشرة 

 العناصر الغذائية كما هو 
ّ

تحتوي كل
الحال مع الطازجة.

)العربي الجديد(

حقائق مهمة 
عن المأكوالت البحرية

أسئلة3
إلى

■ كيف كانت حياتك بين السكري والدراسة؟

أبــدأ من تخرجي بدرجة بكالوريوس تمريض عام من الجامعة اإلسالمية 
 

ّ
كل عايشت  بالسكري.  إصابتي  أحمل   1992 عــام  ولــدت  ني 

ّ
لكن  ،2014 عــام 

وساعدوني  أهلي  دعمني  اإلحــســاس.  وفــقــدان  الكلى  كمشاكل  مضاعفاته، 
في تصميم لوحات شكلتها من أدوات عالج السكري كشرائح قياس السكر 
والــحــقــن وغــيــرهــا. وكـــان هــدفــي مــن هـــذه الــلــوحــات لــفــت الــنــظــر إلـــى معاناة 
 
ً
املرضى في توفير حقن األنسولن. يمكنني االستغناء عن املاء يومًا كامال

لكن ليس باستطاعتي االستغناء عن األنسولن ساعة واحدة.

■ أثناء دراستك الجامعية أجريِت ثالثة أبحاث حول مصابي 
السكري في غزة، فما الذي توصلِت إليه؟

البحث األول كــان عــن حـــاالت اإلصــابــة فــي قــطــاع غــزة والــفــرق بينها وبن 
بلدان عربية أخرى في مختلف األمور، والبحث الثاني كان دراسة في سلوك 
السكري  الثالث فكان حول تأثير  البحث  أما  املراهقن املصابن بالسكري، 

في التحصيل الدراسي.

■ وماذا عن عملِك في التوعية، هل تنظمين حمالت؟

ة« 
ّ
أنشأت مجموعة عبر تطبيق واتساب تحمل اسم »السكري بوابتي للجن

الداخل والخارج لالستفادة من تجاربهن في  جمعت فيه فلسطينيات من 
مواجهة السكري والخبرات الخاصة بهن بعيدًا عن الخرافات التي يتداولها 
البعض في مواجهة السكري. وأثناء عملي في وزارة الصحة، نظمت حملة 
الخاطئة  املفاهيم  وتصحيح  بهما  للتعريف  والــضــغــط،  بالسكري  توعية 
املصابن،  أهالي  الحملة خصوصًا  التعامل مع اإلصابات. واستهدفت  في 

فهؤالء تقع على عاتقهم مسؤولية االهتمام باملريض ودعمه.

نفسها  عن  تعّرف  بل  مريضة،  إنّها  يقولوا  أن  ترفض 
منذ  معه  تتعايش  فهي  بالسكري،  مصابة  أنّها  على 
والعشرين.  الخامسة  في  وهي  اليوم  حتى  والدتها 
الطبي  المجال  العمل في  إلى  السكري نفسه دفعها 
الفلسطينية  الممرضة  هي  الصحية.  التوعية  وفي 
من  الجديد«  »العربي  إلــى  تتحدث  التي  علي  ــالم  إس

قطاع غزة المحاصر

إسالم 
علي

إعداد يامن سلمان

تستمتع 
بحياتها 

الجديدة 
)Getty(

)داني بركات(

أطباق السمك عديدة )علي السعدي/ فرانس برس(طبيعة خالبة وثروة طبيعية هائلة )العربي الجديد(
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كل رمضان وأنتم بخير
اليوم األول علن أن اليوم هو 

ُ
ما إن أ

أول أيام شهر رمضان في 
عدد من الدول العربّية، 

ى نزل ناس إلى الشوارع وبدأوا 
ّ
حت

االحتفال. هذه طريقتهم للفرح. هؤالء 
 درجات 

ّ
 الصيام في ظل

ّ
ُيدركون أن

، إال 
ً
حرارة مرتفعة لن يكون سهال

أن هذا ال يمنعهم من االحتفال 
ترحيبًا بقدوم هذا الشهر. إضافة 

إلى االحتفال، حرص البعض في دول 
عربّية مختلفة، على استكمال تزيني 

الشوارع، وإن كانوا قد بدأوا ذلك قبل 
أسبوع على األقل.

وامتألت األسواق باملواطنني، الذين 
حرصوا على شراء كل ما يحتاجونه 
لوليمة اليوم األول، الذي يكاد يكون 
األجمل على اإلطالق. في هذا اليوم، 

تحرص عائالت كثيرة على دعوة 
األقارب واألصدقاء لتناول طعام 

مة« هي جزٌء من 
ّ
اإلفطار معًا. و«الل

حالوة هذا الشهر، قبل أن ينتقلوا إلى 
طقوس العبادة.

إلى ذلك، يشهد سكان الجزائر هذا 
العام أطول فترة صيام في اليوم 

باملقارنة مع دول عربية أخرى، وفقًا 
للحسابات الفلكية، بمعدل 16 ساعة 

و44 دقيقة، فيما يكون أقصرها 
بالصومال بـ 13 ساعة. وحث االتحاد 

العاملي لعلماء املسلمني، األمة 
اإلسالمية، على الدعاء للمستضعفني، 

وذلك ضمن رسالة تهنئة وجهها 
االتحاد لألمة بهذه املناسبة.

 البعض سيكون قادرًا على 
ّ
ورغم أن

االستمتاع بهذا الشهر، وتأمني الغذاء 
الالزم، فإن آخرين، خصوصًا في 

مناطق النزاعات والحروب، سيعانون 
مات 

ّ
األمّرين، آملني أن تنشط املنظ

اإلنسانية لتأمني االحتياجات 
األساسية لهم. مع ذلك، سيتبادلون 

التهانئ... كل عام وأنتم بخير.
)الصور: فرانس برس/ األناضول(

سبح أفغانستان

يحّضر المعجنات

الخضر طازجة

ينتظر قدوم الزبائن

الفوانيس 
جاهزة أيضًًا

احتفاالت

بعض من زينة 
غزة 


