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تونس ـ إيمان الحامدي

ــيـــر مـــن شــهــر رمـــضـــان،  فـــي األســــبــــوع األخـ
الــتــونــســيــون فــي االســتــعــداد لعيد  ينهمك 
 العيد لن 

ّ
الــفــطــر. وهـــذا الــعــام، يــدركــون أن

يــكــون كــمــا األعـــيـــاد الــســابــقــة نتيجة أزمــــة كــورونــا 
التجمعات والتنقل  واالستمرار في التضييق على 
ــــو مــــا يــحــرمــهــم مــــن االلـــتـــقـــاء  بــــن املـــحـــافـــظـــات، وهـ
واالحتفال بواحدة من أهّم املناسبات العائلية التي 
تعيد أهل تونس إلى جذورهم. ففي هذا العيد الذي 
الــصــغــيــر«،  »الــعــيــد  محليًا  تسميته  عــلــى  اصــطــلــح 
 

ّ
ــفـــال كــل ــتـ ــر لـــلـــتـــزاور واالحـ ــ فـــرصـــة ال تــفــوتــهــا األسـ
ــه وقــــدرتــــه، فــيــمــا املـــابـــس الــجــديــدة  ــاداتـ بــحــســب عـ
والــحــلــويــات وأطـــبـــاق الــعــيــد الــخــاصــة حــاضــرة في 
 بــيــت. ويــصــّر الــتــونــســيــون هـــذا الــعــام عــلــى عــدم 

ّ
كـــل

الــرغــم مــن ظروفهم االجتماعية  الــعــادات على  قطع 
واالقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، مـــن خـــال املــحــافــظــة على 
إعان  وبمجّرد  العيد.  من طقوس  ممكن  قــدر  أكبر 
الحكومة تخفيف إجراءات الحجر الصحي وإعطاء 
الــضــوء األخــضــر لــلــمــحــات لفتح أبــوابــهــا مــجــددًا، 
اندفع التونسيون نحو التسّوق وإعداد الحلويات.

ظــروف  وســط  القابسي  لبنة  بحسب  العيد   
ّ

ويــحــل
لم يسبق لها أن عاشتها في خال السنوات األربع 
ها تسعى إلى 

ّ
ها تؤكد أن

ّ
واألربعن من عمرها، لكن

إشاعة أجواء الفرح في بيتها في هذه املناسبة وإن 

من دون اقتناء مابس جديدة ألبنائها بحسب ما 
الجديد«:  »العربي  لـ القابسي  وتقول  الــعــادة.  جــرت 
»أقــنــعــت أطــفــالــي الـــذيـــن عـــاشـــوا بــصــعــوبــة ظـــروف 
ــاء شــــراء  ــ ــإرجـ ــ الـــحـــجـــر املـــنـــزلـــي بـــمـــزيـــد الـــتـــرّيـــث وبـ
املابس إلى ما بعد تحّسن الوضع الصحي وسماح 
املحافظات حتى  بالتنقل بن  للمواطنن  الحكومة 
ى لهم اختيار أحسن املابس من كبرى املراكز 

ّ
يتسن

العادات عمومًا  »تغيير   
ّ
أن ها تؤكد 

ّ
لكن التجارية«. 

خذت قرارًا باالمتناع عن 
ّ
ليس باألمر الهّن، وقد ات

 في عائلتي واالكتفاء باملعايدات 
ّ
السن زيــارة كبار 

أقابل  ــنــي 
ّ
أن خصوصًا  حمايتهم،  بهدف  الهاتفية، 

يــومــيــًا عــشــرات األشــخــاص بحكم عملي فــي مركز 
للخدمات االجتماعية«.

وعيد الفطر مناسبة ينتظرها الصغار قبل الكبار، 
ــا ومــهــبــة  ــ ــدايـ ــ ــدة وهـ ــديــ فـــهـــي تــعــنــي لـــهـــم ثـــيـــابـــًا جــ
ــل الــعــيــد فـــرصـــة لـــلـــّم الــشــمــل 

ّ
)عـــيـــديـــة(. كـــذلـــك يــمــث

فكثيرون  للبهجة،  ومــنــاســبــة  الــعــائــات  واجــتــمــاع 
الخطوبة  العيد بأفراحهم وحفات  يقرنون موسم 

وعقد القران تبّركًا بهذه املناسبة الدينية املهمة.
الــحــاجــة الــزهــراء الــزمــنــي فــي التسعن مــن عمرها، 
تــخــبــر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــشــت ظـــروفـــًا صعبة 
على امــتــداد ســنــوات عــمــري، منها الــحــرب العاملية 
ني 

ّ
الثانية وأحداث عائلية عّدة وظروف الثورة، لكن

لطاملا أصررت على بقاء بيتي مفتوحًا أمام أبنائي 
ــــه الــبــيــت 

ّ
وأحــــفــــادي وجـــيـــرانـــي فـــي عــيــد الــفــطــر، ألن

 األمــر اختلف هــذا العام 
ّ
«. لكن

ّ
الــكــل الكبير ويجمع 

األمــر، فالحاجة الزهراء لن تفتح بابها يوم العيد، 
بــعــدمــا تقطعت الــســبــل بــعــدد مــن أبــنــائــهــا فــي دول 
املهجر وهم ما زالــوا ينتظرون فتح املجال الجوي 
العيد في  ليلتقوا بها من جديد. وهكذا، ستقضي 
بــيــت إحــــدى بــنــاتــهــا حــيــث تــلــتــزم بــالــحــجــر املــنــزلــي 
 الحاجة الــزهــراء تؤكد 

ّ
منذ بــدء أزمــة كــورونــا. لكن

ــــه »بــمــجــّرد تــحــّســن الــوضــع وفــتــح الــطــرقــات بن 
ّ
أن

ــــّوض طــقــوس  املــحــافــظــات، ســـأعـــود إلـــى بــيــتــي وأعــ
ع الحلويات على جيراني وأقّدم العيدية 

ّ
العيد وأوز

 أطفال العائلة«.
ّ

إلى كل
 استمرار غلق املساجد، لن تصدح في أحياء 

ّ
وفي ظل

تونس ومدنها هذا العام تكبيرات العيد ولن ُيسمع 
الــتــي تعلن عــن انتهاء  الــثــاث  دوّي طــلــقــات املــدفــع 
العتيقة  املــدن  شهر رمضان، كذلك ستخلو طرقات 
جه إلى 

ّ
من خرجات )مواكب( صباح العيد التي تت

املــســاجــد فــيــمــا املــشــاركــون فــيــهــا مــن رجــــال ونــســاء 
خصوصًا  التونسين،   

ّ
أن ُيذكر  ويكّبرون.  يهللون 

ــمــون ما 
ّ
ــاء الــتــونــســّيــة الــعــتــيــقــة، يــنــظ ــيـ ســكــان األحـ

»خرجة العيد« التي يجتمع فيها أكبر عدد  ُيسّمى بـ
مــمــكــن مــن املــصــلــن ويــســيــرون مــعــًا نــحــو املــســاجــد 
حيث يؤدون صاة العيد. ويلتحق املؤمنون تباعًا 
بخرجة العيد مع تقّدمها في األحياء، وهم يهتفون 

»الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ال إله اال الله«.
خالية  شبه  بــاتــت  الــتــي  الداخلية  املحافظات  وفــي 

ــيـــون عــلــى  ــتـــونـــسـ ــّر الـ ــا، يــــصــ ــ ــورونــ ــ مــــن فــــيــــروس كــ
االحتفال بالعيد الصغير من دون قيود أو نقصان، 
ــرام  ــتـ ــر مــــع احـ ــ ــم يــخــطــطــون لـــلـــتـــزاور بــــن األســ ــ وهـ
شـــروط التباعد االجــتــمــاعــي. وفــي غــيــاب األراجــيــح 
بالترفيه،  الخاصة  املساحات  غلق  في  واالستمرار 
ــال أمــــــام صــغــارهــا  ــجــ ــاح املــ تـــنـــوي الــــعــــائــــات إفــــســ
ملشاركة أقرانهم اللعب في األحياء، بهدف التخفيف 
 ،

ً
مــن ضــغــوط الــحــجــر املــنــزلــي الــتــي عــانــوهــا طــويــا

الــدراســي مبكرًا وانقطاع  الــعــام  ال سّيما مــع إنــهــاء 
اللقاءات بينهم وبن زمائهم.

مجتمع
نزح أكثر من 660 ألف شخص من منازلهم في مناطق نزاعات في العالم منذ مارس/ آذار املاضي، 
في حن كانت األمم املتحدة قد دعت إلى وقف إطاق النار ملكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، 
 أرقامه تظهر 

ّ
وفق ما أفاد »املجلس النروجي لاجئن«. وأّكد املجلس، وهو منظمة إغاثة دولية، أن

رضت في 
ُ
حة تواصلت في خال أزمة كورونا، على الرغم من تدابير اإلغاق التي ف

ّ
 النزاعات املسل

ّ
أن

معظم أنحاء العالم. وناشد املجلس أعضاء مجلس األمن الدولي توجيه »دعوة واضحة« لألطراف 
)فرانس برس( املتحاربة لوقف األعمال العدائية و»تسوية خافاتها عبر الحوار«. 

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية تمديد الحجر الصحي املفروض منذ أكثر من شهرين في مخيمات 
املهاجرين طالبي اللجوء في مواجهة كورونا، حتى السابع من يونيو/ حزيران املقبل. وأوضحت 
ــه بعد قــرار لـــوزراء حماية املــواطــن والصحة والــهــجــرة، ُمـــّددت إجـــراءات منع 

ّ
فــي بيان مقتضب أن

 اليونان 
ّ
 أنحاء الباد. ُيذكر أن

ّ
انتشار فيروس كورونا الجديد للمقيمن في مراكز اإليواء في كل

لم تتأثر بأزمة كورونا بالقدر الذي تأثرت به غيرها من الدول األوروبية، وقد تحّركت سريعًا في 
)فرانس برس( ة أسابيع. 

ّ
مواجهة انتشار الفيروس عبر عزل تام في 23 مارس/ آذار لست

اليونان تمدد إجراءات العزل في مخيّمات المهاجرينأكثر من 660 ألف نازح من جّراء النزاعات وسط كورونا

قطع العادات لدى التونسيين أمر جلل ال يتقبّلونه 
بسهولة، ويتداولون في لغتهم العامية دعوات 
يقطعلنا  ال  »اهلل  ومنها  العادات  انقطاع  لمنع 
الصحة جهودًا  عادة«. من جهتها، تبذل وزارة 
الحجر  بقوانين  بالتقيّد  إلقناعهم  مضاعفة 
في  االجتماعي  التباعد  واحترام  الموّجه  المنزلي 
الفئات  وتجنيب  العيد،  بمناسبة  العائلية  زياراتهم 

الهّشة خطر العدوى.

»اهلل ال يقطعلنا عادة«

الــشــابــة مــع كمامتها  الــفــطــر، تــتــجــّول  قبيل عــيــد 
أحــد األســـواق. هوّيتها غير مهّمة وال موقع  فــي 
الــســوق الــجــغــرافــي، فاملشهد يــتــكــّرر فــي أســواق 
كثيرة ببلدان عربية وإسالمية تتهيأ للعيد الذي 
الخلفّية،  العام وسط أزمــة كورونا. في   هذا 

ّ
يحل

يبدو بائع السكاكر من دون قناع واٍق من فيروس 
كورونا الجديد، فهو ال يأبه للعدوى كما هي حال 
كثيرين غيره. صحيح أّن ثّمة جدال حول أهمّية 

الخبراء  عليه  ُيجمع  مــا  أّن  غير  الــواقــيــة،  األقنعة 
هو ضــرورة وضعها عند االختالط مع آخرين. 
الــذي  قــد يكون مصابًا بمرض كوفيد - 19  هــو 
يــدرك  أن  الجديد مــن دون  الــفــيــروس  بــه  يتسّبب 
ذلك، إذ ال يعاني من أّي أعراض، وبالتالي قد ينقل 
العدوى إلى زبائن يقتربون منه وهم بدورهم ال 
يـــراعـــون شـــروط الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي املــفــروض 
واقية  أقنعة  يعتمدون  وسط جائحة كورونا وال 

في  واحتماالتها  الــعــدوى  عــن  بعيدًا  كمامات.  أو 
فإّن  الواقية،  األقنعة  جــدوى  وعن  العامة  األماكن 
الــرغــم مــن أّن  الحركة تتفاوت فــي األســـواق على 
يــكــاد كثير  األبــــواب. وفــي حــن  الفطر على  عيد 
منها يخلو من الزبائن، يشهد بعضها ازدحامًا، 
وإن كـــان األمـــر »حــركــة بــال بــركــة« عــلــى خلفّية 
تدهور األحوال املعيشية نتيجة الجائحة التي لم 
العالم. وفــي تلك األســـواق، أربــاب  ر بقعة من 

ّ
توف

ورّبات عائالت يعمدون إلى شراء الضروري وال 
شــيء غير الـــضـــروري، خشية حــرمــان أوالدهـــم 
كذلك، ال  املناسبة.  في  متواضعة  ولــو  فرحة  من 
يغيب مشهد أطفال كثيرين يرافقون ذويهم في 
تسّوقهم، فيما تتسّمر أنظارهم على ألعاب ملّونة 
فـــي املـــحـــالت وعــلــى الـــبـــســـطـــات... وتــبــقــى غــّصــة 

الجميع كبيرة.
)العربي الجديد(
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صنعاء ـ العربي الجديد

ــدا عــــن املــــآســــي الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــحـــرب  ــ عـ
اليمن،  فــي  أعـــوام  خمسة  منذ  املستمرة 
يستقبل اليمنيون عيد الفطر تزامنًا مع 
أنفسهم  ليجدوا  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
أمام تحديات مضاعفة ساهمت في تغيير طقوس 

العيد ربما ألول مرة في حياتهم.
العيد سيكون  هــذا   

ّ
أن اليمنين  مــن  الكثير  ويـــرى 

األســوأ في تاريخهم، نظرًا للظروف التي تعيشها 
ــى الــــواقــــع الـــجـــديـــد الـــــذي فــرضــه  ــة إلــ ــافـ ــبـــاد إضـ الـ
كورونا. من بن هؤالء فارس عبد الله، الذي انتقل 
إلــى مــأرب )شــمــال شـــرق(، قبل خمس ســنــوات، من 
جراء الحرب. يقول: »هذا العيد سيكون األسوأ على 
الخامسة  للسنة  مهجر  وأنــا  يأتي  كونه  اإلطـــاق، 
على التوالي، إضافة إلى القيود التي فرضها أخيرًا 

انتشار كورونا«.
ه وأفراد أسرته استطاعوا خال 

ّ
ويؤّكد عبد الله أن

السنوات املاضية »تجاوز أجواء العيد البائسة من 
جراء استمرار الحرب والبعد عن األهل واألقارب من 
خال الخروج مع األصدقاء إلى املتنزهات أو أماكن 
أخـــرى، ومحاولة كسر حالة الــحــزن واإلحــبــاط. إال 
النافذة البسيطة أغلقت هذا العام في ظل  أن هذه 
اإلجراءات املتخذة للحد من انتشار الوباء«، مشيرًا 
إلى أنه لم يحاول مجرد التفكير في شراء مابس 

جديدة كما جرت العادة. 
وكانت الحرب قد تسّببت في حرمان عبد الله من 
لقاء أقاربه في أيام العيد خال السنوات املاضية. 
إال أن فيروس كورونا سيحرمه اليوم من أصدقائه 
ــذيـــن اعـــتـــاد لـــقـــاءهـــم. يـــقـــول: »لــــن نــصــلــي الــعــيــد  الـ
ــاء بــعــد الـــصـــاة كما  ــدقــ جــمــاعــة أو نــصــافــح األصــ
جرت العادة. سيكون أسوأ من األيام العادية التي 
األلم  إلى مشاهد  إن حلوله سيعيدنا  إذ  نعيشها، 
والخوف والحرمان«. ويلفت إلى أن آالف املهّجرين 
والنازحن والكادحن في عموم الباد »سيقضون 

يوم العيد نائمن هربًا من الوضع البائس«.
أمــا الصحافي عــمــار الــنــجــار، فقد قـــّرر عــدم تبادل 
الــــــزيــــــارات مــــع أحــــــد خــــــال أيـــــــام الــــعــــيــــد، مــكــتــفــيــًا 
بــالــخــروج للتنزه مــع أفــــراد أســرتــه خـــارج املــديــنــة. 
إلى  الــنــاس سينقسمون  أن  »أنـــا على يقن  يــقــول: 
نــصــفــن. نــصــف مــتــســاهــل ال يــعــي خــطــورة املــرض 
وسيحتفل بالعيد ويمارس حياته بشكل طبيعي، 
ويلتزم  عائلته  عــلــى صــحــة  آخـــر سيحافظ  وقــســم 
وأبــدأ  الثاني  القسم  بع 

ّ
الصحية. سأت بــاإلجــراءات 

ــط فــي يـــوم من 
ّ
بتهيئة أســرتــي لــهــذا األمــــر، ونــخــط

هذا العيد يحّل مختلفًا إذ 
ُمنعنا بسبب فيروس كورونا 

من االستمتاع به

لن يتبادل الجيران واألقارب 
الكعك بسبب اإلجراءات 

الصارمة

أيام العيد للتوجه وحدنا إلى خارج املدينة للتنزه 
في مكان بعيد ال يصل إليه الناس ولم ينتشر فيه 
الفيروس«. يضيف: »سنضطر إلى تجاوز العادات 
والــتــقــالــيــد ونــعــيــش مــثــل أي يــــوم عــــادي مـــن دون 
زيــــارات وال صــاة عيد وال ســـام. واألكــثــر تعقيدًا 
هــو كيفية إقــنــاع أطــفــالــنــا بــالــبــقــاء فــي املــنــزل وهــم 

ينتظرون أيام العيد طوال العام«.
ــدن، تــبــدو  ــ ــي الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة املـــؤقـــتـــة، عـ وفــ
األوضــاع أكثر سوءًا باملقارنة مع بقية املحافظات 
اليمنية من جراء انتشار األمراض وعدم توفر املواد 
الغذائية واألدوية الضرورية. ويؤّكد عمار القدسي، 
 العيد هو األســوأ ولم 

ّ
وهــو أحــد سكان املدينة، أن

املدينة تعيش حربًا  يحدث مثله حتى حن كانت 
ومواجهات مسلحة. 

ويقول: »العيد ومتطلباته ليست ضمن اهتمامات 
للنجاة  فــرص  كثيرون يبحثون عن  الــيــوم.  الناس 
ــة ونــســعــى إلـــى تأمن  مــن املــــرض. نبحث عــن أدويــ
احــتــيــاجــاتــنــا الـــضـــروريـــة كـــي نــعــيــش مـــن دون أن 
نصاب بــاألمــراض«. ويشير إلى أن عــددًا كبيرًا من 
األدوية األساسية غير متوفر في األسواق. مضيفًا: 
»بحثت عن عاج للغدة الدرقية، من دون أن أجده. 
بحثت عن أنواع أخرى من دون جدوى على الرغم 
مـــن أهــمــّيــة مــثــل هــــذا الـــــــدواء. وعــنــدمــا طــلــبــتــه من 
إلى  الفتًا  مغلقة«،  الطريق  بــأن  أخــبــرونــي  صنعاء 
أن أسعار املواد الغذائية واملابس مرتفعة في ظل 

عدم توفر الرواتب. 
وفـــي ظــل هـــذا الــوضــع الــكــارثــي، بحسب الــقــدســي، 
اضطر إلى إلغاء الكثير مما كان يفعله في العيد. 
العيد لألطفال  يضيف: »كنُت قد اشتريت مابس 
قبل شهرين تقريبًا. ولو تأخرت حتى اليوم ملا كنت 
لم أطلب ذبيحة كما  أنني  استطعت شراءها. كما 
كــل عــام، ولــن أذهــب فــي إجـــازة العيد إلــى أي مكان 

باستثناء سوق القات«. 
إلـــى ذلــــك، تــصــف أم رنــــاد هـــذا الــعــيــد بــأنــه »األكــثــر 
في  البقاء  على  والغني  الفقير  سيجبر  إذ  عـــداًل«، 
املــنــزل. وتــقــول: »خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، عائات 
كثيرة بقيت في املنازل ولم تخرج خال أيام العيد 
ألنــهــا لــم تستطع توفير االحــتــيــاجــات مــن مابس 
وغير ذلــك«. أما اليوم، سيبقى الكثير من األغنياء 
فــي املــنــازل خوفًا مــن كــورونــا. وتشير أم رنــاد إلى 
ذ الكثير من األعمال التي يتوجب عليها 

ّ
أنها لم تنف

لن  أنــه  »نعلم  وتضيف:  للعيد،  استقبااًل  تنفيذها 
يأتينا زوار خوفًا من املرض. لهذا لم نصنع الكعك 
حلويات  حتى  نشتر  ولــم  جـــدًا،  قليلة  بكميات  إال 

ومكسرات العيد«.

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــخــذت السلطات العراقية قرار 
ّ
وســط أزمــة كــورونــا، ات

فرض حظر تجّول في خال أيام عيد الفطر في عموم 
مدن الباد، وذلك بعد التصاعد األخير في اإلصابات 
التجمعات  منع   

ّ
أن على  مــشــّددة  الجديد،  بالفيروس 

احتماالت  تقليص  إلى  الناس يهدف  واالختاط بن 
اإلصابة بالفيروس.

ــرة األخــــيــــرة مــن  ــعـــشـ وبــــخــــاف الــــعــــادة فــــي األيـــــــام الـ
رمــضــان، عندما تــزدحــم أســـواق الــعــراق ومــحــال بيع 
املابس واملعّجنات والحاقن وغيرها بالناس الذين 
يتهّيؤون للعيد، بدت األسواق بمعظمها شبه مشلولة. 
 

ّ
في هذا اإلطار، يقول أحمد عباس وهو صاحب محل

ــه اســتــورد بضائع من تركيا 
ّ
لبيع مابس األطــفــال إن

ة قليلة من الناس تبتاع 
ّ
 قل

ّ
استعدادًا ملوسم العيد، لكن

»العربي الجديد«: »ليست أزمة  ما يعرضه. يضيف لـ
لت األشغال، بل كذلك القدرة 

ّ
كورونا وحدها التي عط

الشرائية التي تراجعت كثيرًا لدى الناس، خصوصًا 
فها«، 

ّ
أصحاب املهن التي تسّبب حظر التجّول في توق

التجّمعات  على  تعتمد  العيد  »طــقــوس   
ّ
أن إلــى  الفتًا 

والتزاور، لذا سيكون هذا العيد غريبًا إلى حّد كبير«.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــن جــهــتــهــا، تــقــول أّم وســــام لـــ

ودينية،  اجتماعية  كمناسبة  العيد  ينتظر  »الجميع 
 هذا العيد 

ّ
ففي خاله فرصة للتقارب بن الناس، لكن

من  كــورونــا  فــيــروس  بسبب  ُمنعنا  إذ   مختلفًا 
ّ

يــحــل
السابقة«.  ا نفعل في األعياد 

ّ
االستمتاع به مثلما كن

ه »على الرغم من ذلك، وحتى ال نحرم أنفسنا 
ّ
تضيف أن

وأطفالنا من االستمتاع بالعيد، هّيأنا أنفسنا للعيد 
خصوصًا  واملعّجنات،  الحلويات  تحضير  خــال  من 
املــعــّجــنــات، ال نشعر بفرحة  الــكــلــيــجــة. مــن دون هـــذه 
هم 

ّ
ألن األلــعــاب  بعض  ألطفالنا  اشترينا  كذلك  العيد. 

إلى مدن  املنزل والذهاب  الخروج من  سُيحرمون من 
ماهي األطــفــال والــحــدائــق العامة. ومــن جهة أخــرى، 
بــّد من أن  العيد يزورنا وال   

ّ
املنزل ألن بنا 

ّ
فنا ورت

ّ
نظ

يجدنا مبتهجن به حتى إن ُمنعنا من الخروج«.
ــعــــدادات لــعــيــد الــفــطــر فـــي خــال  ــتــ وعـــــــادة، تـــبـــدأ االســ
األســبــوع األخــيــر مــن شــهــر رمــضــان، مــن خـــال حملة 
كذلك  الــخــارجــي،  ومحيطها  للمنازل  شاملة  تنظيف 

الجديد«  »العربي  لـ األلبان، يقول  لبيع  صاحب دكان 
 األعـــيـــاد. فــقــد مــررنــا 

ّ
 »هـــذا الــعــيــد مختلف عــن كـــل

ّ
إن

 الحال اليوم تجعل األمور 
ّ
بحروب وأزمات كثيرة، لكن

ثقيلة. فأنا لم أسترزق إال بالقليل بسبب األزمة املالية 
 »كثيرين لم 

ّ
التي زادت من معاناة الناس«. يضيف أن

لت أعمالهم بسبب حظر 
ّ
يستلموا أّي مساعدات وتعط

ما 
ّ
ع للعيد إن

ّ
التجّول، ومع ذلك يحرصون على التبض

بالحّد األدنى. فا يفّوتون شراء الكاهي )رقائق مقلّية 
بــالــزيــت مــغــّمــســة بــالــقــطــر( والــقــيــمــر الــعــراقــي )قــشــدة 
طبيعية من حليب الجاموس( والذي ُيَعّد سّيد مائدة 
 
ّ
أن الــعــيــد«. ويتابع محمود  أيـــام  أّول  الفطور صــبــاح 

عن أخبروني بأنهم لم يتمّكنوا من شراء 
ّ

»ثّمة متبض
 املال لم يدخل 

ّ
أكثر من القيمر لعائاتهم في العيد، ألن

إلى جيوبهم منذ أشهر. وهم استدانوا لشراء القيمر 

فقط ليشعر أطفالهم بنكهة العيد، فثمنه يتراوح بن 
20 دوالرًا أميركيًا و40 دوالرًا للكيلوغرام الواحد«.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم  ــا مــقــداد مــحــســن فــيــقــول لـــ أّمــ
 العيد من دون إقامة صاته في 

ّ
 يحل

ّ
أتخّيل يومًا أن

العيد  التهيؤ لصاة  اعتدنا  قد  ا 
ّ
كن ونحن  املساجد. 

ــااًل ونــســاًء، فالجميع يــرغــب في  كــبــارًا وصــغــارًا ورجــ
واملشاركة  العيد  في صــاة  الحاضرين  أّول  يكون  أن 
يضيف  الــصــاة«.  بعد  التهاني  وتــبــادل  بالتكبيرات 
ه »بسبب أزمة كورونا ومنع التجّول، رحنا نبحث 

ّ
أن

الصغار  أطفالنا  تعليم  تقاليدنا  مــن  ألن  البديل  عــن 
حضور صاة العيد والتزّين بأجمل املابس والعطور 
وتـــرديـــد الــتــكــبــيــرات مــع املــصــلــن. وقـــد تــوّصــلــنــا إلــى 
إقامة الصاة والتكبيرات داخل املنزل، وإن كان ذلك ال 

يعّوض صاة العيد في املساجد«.

الـــتـــوّجـــه إلــــى األســــــواق وشـــــراء مـــا تــحــتــاجــه الــعــائــلــة 
ـــهـــم أكــثــر 

ّ
ــال ألن ــفـ لــلــمــنــاســبــة، خــصــوصــًا مــابــس األطـ

 محال الحاقة النسائية 
ّ
املتحّمسن للعيد. كذلك تكتظ

والرجالية، وثّمة من ينتظر حتى ساعات متأخرة من 
 هــذا العام، ومــع فرض 

ّ
الليل قبل أن يحن دوره. لكن

حــظــر الــتــجــّول مـــن الــســاعــة الــخــامــســة عــصــرًا وحــتــى 
الخامسة فجرًا، اختلف األمر كثيرًا. بكر محمود وهو 

حجر منزلي األيام األسوأ في اليمن
في الضفة الغربية

إصرار على 
االحتفال 
في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

لــن يكون عيد الفطر فــي مصر هــذا الــعــام كما كان 
 عــدم الــقــدرة على الــتــواصــل وتــبــادل 

ّ
يــومــًا، فــي ظــل

الــــزيــــارات، أو أداء صــــاة الــعــيــد وتــقــبــيــل األطــفــال 
ورؤوس اآلبــــــاء. ولــــن يــتــبــادل الـــجـــيـــران واألقـــــارب 
الكعك في ما بينهم في ظل وباء كورونا الذي فرض 
إجــراءات صارمة غيرت عــادات الناس وتقاليدهم. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تــبــحــث عــــدد مـــن الــعــائــات 
املـــصـــريـــة عـــن أي فـــرصـــة لــلــفــرح فـــي ظـــل الــتــبــاعــد 

االجتماعي. 
 منى محمد عن إعداد الكعك والبسكويت 

ّ
لم تتخل

والــحــلــوى خــال األيـــام األخــيــرة مــن شهر رمضان، 
الكعك  »أعـــددت  تــقــول:  العيد.  اســتــعــدادًا الستقبال 
املــنــزلــي حــتــى يــكــون حـــاضـــرًا عــلــى مـــائـــدة الــطــعــام 
ــاي، وحـــتـــى أرســـلـــه ألبـــنـــائـــي املـــتـــزوجـــن،  ــشــ مـــع الــ
العيد  يــوم  صــبــاح  ببهجة  أطفالهم  مــع  ليحتفلوا 
األول«. وحرصت منى هذا العام على إعداد الكعك 
عــلــى الـــرغـــم املــجــهــود الــكــبــيــر الــــذي بــذلــتــه. تــقــول: 
»مــن األفضل إعـــداده في املنزل بــداًل من شرائه من 
املحات، خشية عدم حرص من يعّده على النظافة، 

فات«. 
ّ
أوعدم تعقيم العلب واملغل

ــقـــع الـــتـــرمـــس والـــحـــمـــص  كــــذلــــك، لــــم تـــنـــس مـــنـــى نـ
التزامًا  عيد،  يــوم  أول  فــي صباح  ليكونا جاهزين 
بــالــتــقــالــيــد املــصــريــة األصــيــلــة. كــمــا أعــــدت عجينة 
اليوم  فــي  املــائــدة  على  لوضعها  املنزلية  الطعمية 
نفسه، في ظل الشوق لها طوال شهر رمضان. أما 

عــبــيــر مــصــطــفــى، وهـــي أم لــطــفــلــن، فــتــوضــح أنــهــا 
اشــتــرت هــدايــا الــعــيــد فــي منتصف شــهــر رمــضــان. 
تقول: »اشتريت هدايا العيد مبكرًا، ووضعتها في 
أشعة  تحت  الــشــرفــة  على  وتركتها  قديمة  أكــيــاس 
الشمس مدة يومن لتعقيمها، ثم خبأتها حتى ال 

الفيروس  يــراهــا األطــفــال. هكذا أضمن خلوها مــن 
الــذي يبقى على األســطــح لبعض الــوقــت«. وتنوي 
لديها  مــوجــودة  هــدايــا  وأوراق  بــشــرائــط  تغليفها 

منذ فترة طويلة«.
ــارة عـــلـــي مــــن شــــراء  ــ ــافـــت ســ عـــلـــى عـــكـــس عـــبـــيـــر، خـ
ــا اعـــــتـــــادت شـــــراءهـــــا ألبـــنـــاء  ــهــ ــا، عـــلـــمـــًا أنــ ــ ــدايـ ــ ــهـ ــ الـ
شــقــيــقــاتــهــا كـــل عـــيـــد. تـــقـــول: »مــــن الــصــعــب شـــراء 
الهدايا وتعقيمها وتغليفها وإبقائها معقمة، وال 
أريد املخاطرة في ظل انتشار الفيروس في مختلف 
املحافظات املصرية«. لذلك، قــّررت سارة هذا العام 
االكتفاء بإعطاء أطفال العائلة عيديات )مال( بعد 
تعقيمها جـــّيـــدًا، ثـــّم إعــــداد أظــرفــة صــغــيــرة يــدويــة 
لــوضــع الــنــقــود فيها وإعــطــائــهــا لــألطــفــال صبيحة 

يوم العيد. والعيدية عادة سنوية تكون عبارة عن 
نقود أو هدية أو حلوى أو غيرها، تعطى لألطفال 
فــي عــيــدي الــفــطــر واألضـــحـــى، وتــعــود هـــذه الــعــادة 

العربية اإلسامية إلى قرون قديمة.
ــل، انــــتــــشــــرت عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
الــفــرح في  إلـــى  أفــكــار مختلفة، سعيًا  االجــتــمــاعــي 
ظــل هــذا املــنــاخ شديد التوتر والــقــلــق. أفــكــار يمكن 
تنفيذها داخل األسر ومع األطفال. وكتبت نانسي 
العيد يمر كأي  مــروان على »فيسبوك«: »لــن نترك 
يوم عــادي، وهــذه مجموعة من األفكار التي يمكن 
بقدوم  إحــتــفــااًل  الــبــيــوت  زيــنــوا  بسهولة:  تنفيذها 
الــعــيــد، حـــضـــروا الــكــعــك والــبــســكــوت والــبــيــتــيــفــور 
ــدءًا مــن مغرب  والــغــريــبــة، كــّبــروا تــكــبــيــرات الــعــيــد بـ
آخــر يــوم رمــضــان... اسهروا مع بعض في البيت... 
لب سوداني )فستق( ومــكــســرات... ما تنسوش )ال 
تنسوا( حمام )االستحمام( العيد. دوش متن كدا 
ونلبس لبس جديد )ارتــداء ثياب جديدة(. نصلي 
البلكونة  فــي  ولــو  البيت  فــي  العيد جماعة  صــاة 
)عــلــى الــشــرفــة( أحــســن. نكلم كــل قــرايــبــنــا )نهاتف 
الصاة.  بعد  )ملعايدتهم(  عليهم  نعيد  نــا(  أقــربــاء
نــكــلــم )نــهــاتــف( أهــلــنــا فــيــديــو ونــشــوفــهــم )نــراهــم( 
ونفرح معاهم بالعيد. نجيب )نجلب( لعب جديدة 
لـــألطـــفـــال. الــفــرحــة بــالــعــيــد ولـــبـــس )ثـــيـــاب( جــديــد 
وصـــاة الــعــيــد دول )هــــذه( شــعــائــر وســنــن بناخد 

عليها ثواب واملفروض نعملها للفرحة بالعيد«.
من جهتها، كتبت روان عماد، هي األخرى، مجموعة 
مــن خــال حسابها  بالعيد،  لاحتفال  األفــكــار  مــن 
الــقــراء ملشاركته وتــداولــه.  على »فيسبوك«، ودعــت 
بمنفاخ  )البالونات(  البالن  »انفخو  بينها،  ومن 
ووزعـــوهـــم عــلــى الــجــيــران، الــعــيــلــة )الــعــائــلــة( كلها 
تعمل كعك العيد زي زمان )كما في املاضي( حتى 
لــو كمية صــغــيــرة عــلــى أغــنــيــة )مـــع االســتــمــاع إلــى 
ونصلي  لبس جديد  نلبس  العيد،  ليلة  يا  أغنية( 
العيد في البلكونة )الشرفة( ونطير بالن )نطلق 
للسراير  )أغطية(  مايات  السماء(.  إلى  البالونات 
)لألسرة( جديدة... نزين مدخل العمارة. نعمل فطار 
مختلف ومميز ونفطر مع بعض، نوزع شوكوالتة 
أوالد  ملفوف فيها عيدية بشريطة ونوزعها على 
حــــراس الــعــمــايــر )الـــعـــمـــارات( حــوالــيــنــا بــالــعــربــيــة. 
في  ونحطه  )نــبــاتــات(  وزرع  طبيعي  ورد  نشتري 
زهـــريـــات فــي الــبــيــت وعــلــى الــبــلــكــونــة. نــشــوي على 
البلكونة كلنا مع بعض الوالد هيحبو )سيحبون( 

التجربة أوي )كثيرًا(«.

مثلما ألقت أزمة كورونا بظاللها على شهر رمضان وطقوسه في البلدان اإلسالمية والعربية، 
كذلك األمر بالنسبة إلى عيد الفطر. وعلى الرغم من أّن الفطر هو »العيد الصغير« بحسب 
ما يطلق عليه كثيرون، فإّن بهجة االحتفال به ال تقّل عن تلك الخاصة بـ»العيد الكبير« أو عيد األضحى. 

لكّن بهجة هذا العام منّغصة في ظّل تفّشي فيروس كورونا الجديد وتداعياته على الصعد كافة، 
فالتحضيرات له باختالفها أتت خجولة وسط إجراءات مشّددة في معظمها تفرضها الدول لحماية 

مواطنيها من العدوى. يبقى أّن الناس يصرّون على االحتفال وإن كان ذلك بالحّد األدنى

كورونا ينّغص فـرحة عيد الفطر

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة، سامر خويرة

أيــــام شــهــر رمــضــان يومًا  يـــعـــّدون  الفلسطينيون  بـــرح  مــا 
ــــل فـــي أن يـــكـــون الـــفـــرج مـــن حــجــر كـــورونـــا،  بـــيـــوم، مـــع األمـ
الفلسطينية  الحكومة  قـــرار   

ّ
لــكــن الــفــطــر،  عيد  مــع  متزامنًا 

جاء مخالفًا للتوقعات واآلمال، فعيد هذا العام سيمضيه 
 مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة في 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي كــــل

الجمعة  بدأ مساء   
ً
ا شاما

ً
إغاق الضفة  منازلهم، وتشهد 

ويستمر حتى االثنن، بينما تتدارس الحكومة آلية عودة 
الحياة إلى طبيعتها.

العيد،  أهــم ما في  األطــفــال   إسعاد 
ّ
أن تعتبر ميادة حامد، 

»العربي  في ظل استمرار الحجر وبظروف مشددة. وتقول لـ
، ففترة الحجر 

ً
سعد األطفال ولو قليا

ُ
الجديد«: »يجب أن ن

ملــــدة شــهــريــن لـــم تــكــن ســهــلــة بــالــطــبــع عــلــيــهــم، وســنــحــاول 
إعطاءهم مجااًل لاحتفال بالعيد، لكن في ساحات املنازل، 

التزامًا بالحجر«.
 

ٍّ
فــي دورهــــا، فــكــرت فــاديــة طـــه، ولــديــهــا أربــعــة أطــفــال، بحل

ــي الـــعـــيـــد، لــلــتــخــلــص من  مـــــرٍض نــســبــيــًا لــهــا وألوالدهــــــــا فـ
فكرة الحجر املنزلي، وفي الوقت نفسه عدم خرقه، وتقول 
»العربي الجديد: »بالنسبة لي سأتوجه أنا وأوالدي إلى  لـ
مــنــزل عــائــلــتــي لــقــضــاء الــعــيــد مــعــهــم، حــتــى نشعر بالعيد 

 حولنا من ُيهنئنا بحلوله«.
ّ
، وأن

ً
قليا

ــا نــــداء عــبــد الــلــطــيــف مــن مــديــنــة جــنــن، شــمــالــي الضفة  أمـ
الغربية، فقد أصرت على إدخال الفرحة إلى قلوب أطفالها، 
فــاشــتــرت لهم مــابــس الــعــيــد، بــل صنعت املــعــمــول بالتمر 
»العربي الجديد«: »هذا عيد الله،  والجوز أيضًا. تقول نداء لـ
والفرحة بانتهاء شهر الصيام، لذلك علينا أن نفرح مهما 
كانت الــظــروف، لقد مــرت علينا أوضــاع قد تكون أصعب، 
تــحــديــدًا خـــال فــتــرة اجــتــيــاح قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
ــــوام مــن 2002 حــتــى 2005«.  ملـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة فــي األعـ
أة لذلك، وتقول:   األجــواء العامة غير مهيَّ

ّ
مع ذلــك، تقّر بــأن

األهــل  مــن  املعايدين  مــن بيوتنا، ولــن نستقبل  »لــن نخرج 
واألصدقاء، ولن نتمّكن من الذهاب إلى مدينة األلعاب حتى 
يلعب الصغار ويفرحوا، وهنا التحدي الذي نواجهه كآباء 

وأمهات«.
قلقيلية،  مــديــنــة  مــن ســكــان  ــاروق،  ــ فـ الــشــاب سمير  يبحث 
شمالي الضفة الغربية، عن وسيلة يستطيع بها أن يعايد 
اللتن تعيشان في بيت  والدته املسنة وشقيقته الوحيدة 
وحدهما في قرية الفندق، شرقي قلقيلية، في أول أيام عيد 
الفطر السعيد، كما اعتاد على ذلك طوال السنوات املاضية. 

 تفاصيل العيد، 
ّ

»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال أهــتــم بــكــل يــقــول لـــ
بقدر كيفية أن أكون إلى جانب والدتي وشقيقتي في أول 
هما بعيدتان عني، حتى يحرمونا 

ّ
أيــام العيد. أال يكفي أن

فــرحــة الــتــجــمــع مــعــًا بــمــنــاســبــة تــتــكــرر مــرتــن فــي الـــعـــام؟«. 
قررته  الـــذي  الحركة  منع  إعـــان  قبل  بالتوجه  فـــاروق  فكر 
قرية  في  للمبيت  العيد،  مع  تزامنًا  الفلسطينية  الحكومة 
ُيمنع بمقتضاها  الــتــي  نــظــرًا لصرامة اإلجــــراءات  الــفــنــدق، 
املــدن  لــلــضــرورة القصوى وإغـــاق  إاّل  بــالــســيــارات  التحرك 
املجاورة،  القرى والبلدات  التنقل منها وإليها نحو  ومنع 
ويقول: »ليست في اليد حيلة؛ زوجتي وأطفالي سيقدرون 
بــالــجــدة، وقــد شجعوني  مــقــدار تعلقي  هـــذا، فهم يعلمون 

على ذلك«.
ــادي كـــراكـــرة،  ــ أمـــا الــصــديــقــان املـــراهـــقـــان؛ بــــراء خــفــش، وشـ
اإلفــطــار، حن  قبيل  واللعب  بالدردشة  وقتهما  فيمضيان 
ــراء: »كــورونــا  تــتــحــدث »الــعــربــي الــجــديــد« إلــيــهــمــا. يــقــول بــ
جعلنا نعيش مع أهلنا أوقاتًا أطول وهذا ما سيحصل في 
 عيد نخرج؟«. 

ّ
العيد. ما املانع أن نبقى في املنازل، ففي كل

ويقول شادي: »سيكون العيد هذا صعبًا علينا، فلن نزور 
أحدًا، أنا وعائلتي، ولن يزورنا أحد«.

هـــذا الــعــام غــيــرت اإلجـــــراءات الــتــي فرضتها الــحــكــومــة من 
عــارف  للشاب  وبالنسبة  العيد،  فــي  الفلسطينين  عـــادات 
ه مستاء 

ّ
فقيه، من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، فإن

من قرار منع خروج املواطنن من بيوتهم صباح يوم العيد، 
ويقول: »ال طعم ومعنى للعيد من دون أداء الصاة جماعة، 
إما في املساجد أو الساحات العامة، وتبادل التهاني. كذلك، 
نــحــن فــي نــابــلــس نــحــافــظ مــنــذ عــشــرات الــســنــن عــلــى عــادة 
املقابر  العيد وهــي زيـــارة  أيــام  نقوم بها فــي صبيحة أول 

ة الفاتحة عن أرواح من فقدنا«.  وقراء
ــســنــة جــواهــر حــامــد، حاجيات 

ُ
بــإرهــاق واضـــح تتبضع امل

»الــعــربــي  الــعــيــد، وتــمــســح الـــعـــرق عـــن وجــهــهــا، وتـــصـــف لـــ
بيل 

ُ
ق الغربية،  الضفة  الله وســط  رام  الجديد« حــال مدينة 

الــعــيــد، فــتــقــول: »ال عــيــد هـــذه الــســنــة، انـــظـــروا إلـــى رام الله 
الــنــاس، ال سيولة مع أحــد، فكثيرون  وسوقها الخالي من 

با عمل... كان الله بعون الجميع«.
وبأسٍف شديد وخيبة أمل واضحة، يتحدث مؤيد مطور، 
»العربي الجديد«  وهو صاحب محل مابس في رام الله، لـ
العادية  فاأليام  الشراء ضعيف،  على  الناس  »إقبال   :

ً
قائا

 أسعار 
ّ
أيــام العيد هــذه بسبب كــورونــا، كما أن أفضل مــن 

املـــابـــس الــتــي نــشــتــريــهــا مـــن تــجــار الــجــمــلــة ارتــفــعــت إلــى 
الضعفن. لن أنسى هذه األيام الصعبة«.
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فالشمجتمع

العيد في األسواق رغم كورونا
فطر غزة تصوير: محمد الحجار

في أقدم األسواق التاريخية 
في قطاع غزة الفلسطيني 

املحاصر كالشجاعية 
والزاوية وفراس في داخل شارع عمر 

املختار وسط مدينة غزة، عاصمة 
القطاع، نشطت في األيام األخيرة 

حركة األهالي بعد خروجهم من الحجر 
املنزلي الذي تسبب به فيروس كورونا 

الجديد.
وبينما يوّدعون شهر رمضان 

ويستعدون لعيد الفطر، انتشرت زينة 
العيد ومعها ألعابه، فيما ازداد بشكل 

كبير نشاط الخياطن في تصليح 
مابس السكان كبارًا وصغارًا. إلى 

جانب ذلك، انتشرت محال وبسطات 
بيع املابس الجاهزة، زهيدة الثمن.
على صعيد األسعار، وبالترافق مع 
األزمة املعيشية التي يعيشها قطاع 

غزة منذ سنوات طويلة والتي تفاقمت 
أخيرًا بسبب اإلجراءات املصاحبة 

للفيروس في فلسطن بأكملها وحول 
 املتاجر عرضت بعد عودتها 

ّ
العالم، فإن

إلى العمل تخفيضات على بضائعها 
بهدف البيع وكسب الرزق. كذلك، 

نشطت املطاعم في أواخر أيام رمضان، 
ومعها الباعة املتجولون. البضائع 

املعروضة في أسواق العيد معهودة 
في هذا املوسم، فهي تمتّد من الزينة 

واملابس واألحذية، وتمّر بالحلويات 
بأشكالها املختلفة، وتصل إلى سمك 

الفسيخ املجفف اململح الذي يشكل 
العيد بالنسبة إليه موسم بيع تقليديًا.
هكذا، تحتفل غزة بعيد الفطر السعيد، 
على الرغم من فيروس كورونا الجديد 

الذي منع احتفاالت من هذا النوع حول 
العالم. وغزة قد تكون من أشّد األماكن 

في العالم حاجة إلى االحتفاالت، ملا 
تعانيه من أهوال الحصار والعدوان 

اإلسرائيلي املتكرر منذ سنوات.

حلويات العيد

انتعش البيع مجددًا

فسيخ

تصليح

مالبس جديدة

عاد 
الخياطون

سوق كّل شيء
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