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عبداحلق بن رحمون
املغرب

باريس-)أ ف ب( - أعلن مهرجانا كان والبندقية، 
رفض  العالم،  في  السينمائية  املهرجانات  أعرق 
خالفا  اإلنترنت  عبر  الحدثني  هذين  تنظيم 
لخطوات اتخذتها ملتقيات سينمائية أخرى في 
فيروس  تفشي  تطويق  مساعي  إطار  في  العالم 

كورونا املستجد.
وقد أدت جائحة كوفيد - 19 التي تجتاح العالم 
حاليا إلى إرجاء مهرجان كان السينمائي حتى 
نهاية حزيران/يونيو بعدما كان مقررا عقده في 

موعده املعتاد خالل أيار/مايو.
الفرنسي  السينمائي  كان  مهرجان  رئيس  وقال 
هذا  تنظيم  إن  "فراييتي"  ملجلة  فريمو  تييري 
الحدث بصورة افتراضية عبر اإلنترنت سيكون 
مهرجان  إعالن  غداة  وذلك  للغاية،  مؤملا  أمرا 
مهرجانات  أكبر  الفرنسي،  السينمائي  أنسي 
سينما التحريك في العالم، بحثه في عقد الدورة 

املقبلة في 15 حزيران/يونيو عبر اإلنترنت.
وتساءل فريمو "كيف يمكن مشاهدة أفالم لويس 
أندرسون أو بول فيرهوفن على جهاز كمبيوتر؟"
مهرجانات  على خطى  السير  أن  على  كما شدد 
العاملي بينها  أقل أهمية على املستوى  أميركية 

إقامة  عبر  ساوثويست  باي  وساوث  ترايبيكا 
الفعاليات على اإلنترنت غير ممكن مع مهرجان 
مع  ينسجم  ال  النموذج  "هذا  فريمو  وقال  كان. 

مهرجان كان بروحيته وتاريخه وفعاليته".
وأكد على ضرورة "أن نسأل أصحاب الحقوق إذا 
ما كانوا يوافقون" على تنظيم مهرجان سينمائي 

عبر اإلنترنت.
البندقية  مهرجان  على  القائمون  أعلن  كذلك 
والذي  كان  مهرجان  منافسي  أبرز  السينمائي، 
يعارضون  أنهم  أيلول/سبتمبر،  في  يقام سنويا 
بشدة أي توجه لتنظيم الحدث عبر اإلنترنت في 

إطار املساعي لكبح جماح الوباء.
تخفيف  على  البندقية  مهرجان  منظمو  ويعّول 
كورونا  بفيروس  املرتبطة  للقيود  محتمل 
الصيف  أواخر  الحدث  موعد  بحلول  املستجد 
املقبل.وقال مدير املهرجان ألبرتو باربيرا لوكالة 
األكثر  "السيناريو  إن  لألنباء  اإليطالية  أنسا 
تشاؤما سيكون استمرار الجائحة ما سيرغمنا 

على أخذ إجازة هذه السنة".
وأضاف "لكن قد نكون أمام وضع وسطي سيتيح 
لنا إقامة املهرجان لكن مع وضع قيود" تنظيمية.

املنظمون: ال إقامة ملهرجاني كان والبندقية على اإلنترنت

باب السماء مفتوح
ماِء َيارَبّ الَسّ

َأْطُلُب ِمْنَك اْلَمَعاِني ،

ِر ألْسُمَو في الِسّ

و َأْطُلُب اْلَمْحَو ِلَجاِئَحٍة

ْت ، َتَخَفّ

َفَباُب َسَماِئَك َمْفُتوٌح
ِلَثاَلَثِة َأْحُرٍف في اْسِم اْلَحِقّ

....

َماِء َيا َرَبّ الَسّ

َنا في اأَلْرِض  ِإَنّ

ِصْرَنا َخاِئِفنَي ،

َحاِئِريَن 

ال َنْلَمُس َشْيًئا 

كي ال َنُكوَن َأْطاَلاًل

...

َبْيِني وَبْيَن اْلَحِقّ َلَطاِئُف

ِر  ال ُتَقاُل إاَلّ في َبْوِح الِسّ

حيُث َأَتَجاَنُس في ُنْقَطِة َداِئَرِة

َشَجِر اْلَجْوِز

....

َيا اهلُل 

أنا ال َأْلَمُس

َشْيًئا في األْرِض 

َك  وَأْصَغْيُت ِلَخاِطِري في ِسِرّ

يا َمِلَك اأَلْسَراِر ،

اْنَمَحِت اْلَوِثيَقُة

وَظَهرِت اْلِعَباَرُة

في َدِليِل اإلَشاَرِة

....

ُكُلّ َشْيٍء ال ُيَقاُل 

ِر إال ِعْنَد َبْوِح الِسّ

وأْلََنْم 

َكُنْقَطٍة في َبْحِر 

اأَلَماْن 
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علماء  ينهمك   - ب(  ف  -)أ  انجليس  لوس 
توفير  في  املتحدة  الواليات  في  النفس 
النصائح للتمكن من تحمل إجراءات العزل 
مع  وظائفهم  فقدوا  ألشخاص  والدعم 

االنتشار الواسع لوباء كوفيد19-.
فيالدلفيا  مدينة  في  النفس  عاملة  وتقول 
املتخصصة  لوت  سونيا  شرق(  )شمال 

في كيفية التعامل مع وفاة مقربني لوكالة 
مستوى  يواجهون  "الناس  برس  فرانس 

مرتفعا جدا من القلق".
وهي تشير إلى أن تفشي الوباء املتسارع 
يرغم الناس على عيش ما يشبه فترة حداد 
يشمل  ما  بالفقد  عميق  بشعور  مرتبطة 
كورونا  فيروس  بسبب  األقارب  فقدان 
العادات  أو  العمل  فقدان  وأيضا  املستجد 

االجتماعية أو املراجع في الحياة.
الذي  الوحيد  "األمر  أن  إلى  لوت  وتلفت 
هذه  قليال  ويشبه  أميركا  في  عليه  شهدنا 
 ،"2001 أيلول/سبتمبر   11 هو  الجائحة 
إمكاننا  في  كان  حينها  "حتى  مضيفة 
بعضنا  ومعانقة  املنزل  في  االحتماء 
يجب  املنزل  في  فحتى  اليوم  أما  البعض. 

أال نتعانق".
طلبات  تسجل  املضطرب،  الجو  هذا  في 
املعالجني  لدى  االستشارات  مواعيد 
تؤكد  ما  على  كبيرا،  ارتفاعا  النفسيني 
هولي دانييلز املعالجة النفسية واملسؤولة 
في جمعية في كاليفورنيا تمثل ما يقرب من 

32 ألف اختصاصي في الصحة الذهنية.

الهاتفية ملساعدة  إلى أن الخطوط  وتشير 
االنتحار  من  الوقاية  على  األشخاص 
عدد  في  كبيرا  ازديادا  أيضا  سجلت 

االتصاالت.
نشرته  للرأي  استطالع  نتائج  وبّين 
الخميس مؤسسة كايزر فاميلي أن الوباء 
أثر على الصحة العقلية ملا يقرب من نصف 

األميركيني.
شعار  األميركية  السلطات  اعتمدت  وقد 
بهدف  األمان"،  من  ملزيد  املنزل  في  "البقاء 
الترويج للحجر املنزلي، وهو "أمر رائع في 
ليس  املنزل  لكن  كورونا  فيروس  مواجهة 
بحسب  كثيرين"،  ألشخاص  آمنا  مكانا 
في  االختصاصية  هذه  وتلفت  دانييلز. 
واألزواج  للعائالت  املوجهة  العالجات 
الناس  ألن  االنتحار ستزيد  "نسب  أن  إلى 
ومعزولني،  وحيدين  أنفسهم  يجدون 
من  وضعا  لهؤالء  املنزلية  العزلة  وتشكل 

عدم االستقرار".
النفسيون  املعالجون  يضاعف  كذلك 

عبر  استشاراتهم  لتقديم  املضطرون 
األكثر  املرضى  لرصد  جهودهم  اإلنترنت، 
عرضة لهذه املشكالت كما يكثفون رسائل 
الوقاية عبر شبكات التواصل االجتماعي، 

وفق دانييلز.
وملواجهة فترة األزمة هذه، توصي سونيا 
القلقني  مرضاهما  دانييلز  وهولي  لوت 
بالحاضر  الوثيقة  صلتهم  على  بالحفاظ 
مع  البدني،  والنشاط  التأمل  وممارسة 
أو  األصدقاء  مع  اإلنترنت  عبر  التحادث 
األقارب. وتوضح لوت "أبذل ما في وسعي 

قدر  بأكبر  الحاضر  في  الناس  يبقى  لكي 
ممكن، عبر القول مثال +في هذا الوقت لدي 

طعام، وحاليا أقاربي بأمان ولدي عمل+".
بالحد  أيضا  نفسيون  معالجون  ويوصي 
من التعرض لألخبار السلبية عبر وسائل 
االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلعالم 
الطمأنينة.  من  نوع  على  الحصول  بهدف 
واآلفاق  املقلقة  األنباء  من  الرغم  وعلى 
القاتمة، ثمة أوجه إيجابية للوباء ال يجب 
التغاضي عنها، بما يشمل "الشعور بقرب 
هولي  وفق  واألصدقاء"،  الناس  بني  أكبر 

دانييلز. وتقول املعالجة النفسية "لهذا آمل 
أن يساعد ذلك في زيادة الوعي وبأن يزيد 
مضى"،  وقت  أي  من  أكثر  بيننا  االلتحام 
سنكون  ذلك،  كل  ينتهي  "عندما  وأيضا 

جميعنا قد تقدمنا عاطفيا ونفسيا".
في  النفسي  املعالج  توسان  كنت  أما 
األطفال  مع  كثيرا  يعمل  الذي  كاليفورنيا 
الشابة  الفئات  أبناء  أن  فيرى  واملراهقني، 
يتكيفون بصورة أفضل مع هذا الوضع من 
البالغني الذين يميلون إلى القلق أكثر من 
"أكثرية  أن  يوضح  وهو  الصحية.  األزمة 

من  قلقا  أقل  معهم  أعمل  الذين  األطفال 
بالعدوى.  اإلصابة  خطر  ومن  الفيروس 
حياتهم  على  ذلك  بأثر  أكثر  يهتمون  هم 
صعوبة  املراهقون  يجد  وفيما  اليومية".  
األطفال  يرى  املنزلي،  العزل  تقبل  في 

الجانب اإليجابي من األمور.
ويقول توسان "للمفارقة، األطفال يعيشون 
قلقا أقل في ظل تراجع الواجبات الدراسية 

وهم يمضون وقتا أطول مع أهاليهم".
ويؤكد أن "هذا الوضع املريع له إيجابيات 

حقيقة لدى بعض العائالت".

دراسة حتمل النشاط البشري مسؤولية
تفشي فيروسات  

- أنهى طاقم  )كازاخستان(-)أ ف ب(  املاتي 
من ثالثة أفراد استعداداتهم األربعاء ملهمة 
تفشي  رغم  الدولية  الفضاء  محطة  في 
وسينطلق  املستجد.  كورونا  فيروس 
اناتولي ايفانيشني وايفان فاغنر من وكالة 
)روسكوسموس( وكريس  الروسية  الفضاء 
كاسيدي من وكالة الفضاء االميركية )ناسا( 
ستة  تستغرق  مهمة  في  كازاخستان  من 
غرينتش  بتوقيت   08,05 الساعة  اشهر، 

الخميس.
واألقارب  الصحافيني  قدرة  عدم  مع  لكن 
القيود  بسبب  بايكونور  إلى  السفر  على 
املؤتمر  تمّيز   ،19 بكوفيد  املتعلقة 
الذي  الرواد  لوداع  التقليدي  الصحافي 
البعد  من  بمزيد  »روسكوسموس«  بثته 
والقتامة. وقال كاسيدي الذي يستعد لثالث 
فترة يمضيها في الفضاء »بدال من التحدث 

إلى بعض الكاميرات فقط، كنا سنتحدث مع 
كاسيدي  واعترف  اآلن«.  األشخاص  بعض 
)50 عاما( بأن أفراد الطاقم »تأثروا« بعدم 
بايكونور  إلى  املجيء  من  أسرهم  تمكن 
لتوديعهم قبل انطالقهم إلى محطة الفضاء 
العالم  أن  نفهم  »لكننا  وأضاف  الدولية. 
والحجر  نفسها«.  باألزمة  أيضا  تأثر  كله 
جديدتني  عادتني  ليسا  والعزلة  الصحي 
والخميس،  الفضاء.  رواد  إلى  بالنسبة 
فيها  يستخدم  التي  األولى  املرة  ستكون 
املعزز  املدار،  إلى  مأهولة  مهمة  خالل 
توقفت  بعد  إيه«  »سويوز2.1-  الدفعي 
عن  املاضي  العام  »روسكوسموس« 

استخدام صاروخ »سويوز-إف جي«.
ولفت إيفانيشني إلى أن هذا النظام الجديد 
تدخال  وسيتطلب  استقاللية  أكثر  سيكون 

بشريا أقل في حال الطوارئ.

ثالثة رواد سينطلقون
إلى محطة الفضاء دون وداع

طوكيو-)أ ف ب( - تحاول النساء اليابانيات 
بشكل متزايد أن يثبنت للعالم أنه بإمكانهن 
محترفات  سوشي  طاهيات  يصبحن  أن 
هي  إيواي  ميزوهو  شائع.  هو  ملا  خالفا 
طاهية متدربة في مطعم أونديرا الراقي في 
غينزا في طوكيو، وهو حي راق يضم بعضا 
في  العالم.  في  السوشي  مطاعم  أفضل  من 
عرفت  النساء،  فيه  تشاهد  ما  نادرا  مجال 

ميزوهو أنها ستكون حالة نافرة.
 33 العمر  من  البالغة  املتدربة  هذه  وقالت 
هناك  أن  »أعتقد  برس  فرانس  لوكالة  عاما 
أردت  لكنني  اإلناث.  الطهاة  قليال من  عددا 

الدخول في التحدي لهذا السبب«.
وأضافت »قلت لنفسي: هذه مهمتي«.

املرأة  ليست  ميزوهو  أونوديرا،  في 
أخرى  متدربة  هناك  كانت  فقد  الوحيدة، 
10 متدربني في املطعم قبل إغالقه  من بني 
تفشي  بسبب  نيسان/ابريل  في  موقتا 
فيروس كورونا. وجميع طهاة املطعم البالغ 

10، هم من الرجال. يمكن أن يكون  عددهم 
العمل مرهقا ويتطلب سنوات إلتقانه. يجب 
أسماء  من  شيء  كل  املتدربون  يتعلم  أن 
األسماك املختلفة إلى طريقة إزالة قشورها 

وتقطيعها بشكل صحيح.
وقالت ميزوهو التي قررت أن تصبح طاهية 
مطاعم  في  كطباخة  عملها  بعد  سوشي 

يابانية صغيرة »لقد تقبلني زمالئي«.
»ال يعاملونني بشكل مميز ألنني  وأضافت 

امرأة بل يعلمونني كإنسان«.
مقاومة قوية« للنساء

أو  الواشوكو  عالم  على  الرجال  يهيمن 
مقارنة  طويل،  وقت  منذ  الياباني  املطبخ 
وفقا  الفرنسي  أو  اإليطالي  باملطبخ 

العمر  من  البالغ  موراكامي  لفوميماسا 
طوكيو  أكاديمية  في  أستاذ  وهو  عاما   54
عن  رسمية  بيانات  توجد  وال  للسوشي. 
في  للجنس  وفقا  السوشي  طهاة  توزيع 
النساء  أن  يقّدر  موراكامي  لكن  اليابان، 
وقال  منهم.   »%  10 من  »أقل  يشكلن 
زالت  ما  نساء  طهاة  وجود  ضد  »املقاومة 

قوية في املطبخ الياباني، بما في ذلك طهاة 
السوشي«. وأضاف »هناك صعوبة بالنسبة 
السن،  في  الكبار  خصوصا  الزبائن،  إلى 
في تقبل وجود امرأة وراء املنضدة«. حتى 
عمل  ينتقدون  أنفسهم  السوشي  طهاة  أن 
بعضهم  ويقول  الصناعة  هذه  في  النساء 
من  تمنعهن  درجة  إلى  دافئات  أيديهن  إن 
إبقاء السمك النيء طازجا، كما أن الحيض 
يغير حس الذوق لديهن. ويقول آخرون إن 
الوظيفة غير مناسبة للنساء بسبب ساعات 
يوكي  ولفتت  واملتأخرة.  الطويلة  العمل 
سابقة  ابتدائية  مّدرسة  وهي  نوغوشي 
تبلغ من العمر 32 عاما أنهت مدة تدربيها 
كانون  في  األكاديمية  في  سوشي  كطاهية 
األول/ديسمبر إلى أنه »ما زال هناك اعتقاد 
اللواتي  هن  النساء  بأن  اليابان  في  قوي 
يعملون  السوشي  وطهاة  باألسرة.  يعتنني 
على  الصعب  من  سيكون  لذلك  املساء  في 
املرأة القيام به«.     بقية اخلبر على موقع )الزمان(

النساء اليابانيات يحاربن لالندماج في عالم السوشي
هارولد  املدّمر  اإلعصار  وصل   - ب(  ف  سوفا-)أ 
دمارًا  ألحق  بعدما  فيجي  إلى  األربعاء  صباح 
في  فانواتو  وأرخبيل  سليمان  جزر  في  واسعًا 
املحيط الهادئ. وعلى الّرغم من أّن شّدة اإلعصار 
تراجعت من الفئة الخامسة، األقوى على اإلطالق، 
الساحل  قبالة  مروره  لدى  الرابعة،  الفئة  إلى 
في  الرئيسية  الجزيرة  ليفو،  لفيتي  الجنوبي 
كانت  له  املصاحبة  الرياح  أّن  إال  فيجي،  أرخبيل 
كلم/  240 إلى  سرعتها  وصلت  إذ  للغاية  عاتية 
الجوية  األرصاد  هيئة  أفادت  ما  بحسب  ساعة، 
اإلعصار  أّن  من  الهيئة  وحّذرت  الوطنية. 
االستوائي يسلك مسارًا أقرب بكثير إلى الجزيرة 
»خطرًا جدًا«  يجعله  مّما  متوّقعًا سابقًا  كان  مما 
آمنة  غير  مساكن  في  القاطنني  السكان  وناشدت 
املباني  وسائر  واملدارس  الكنائس  إلى  اللجوء 
ذات األساسات املتينة. وأظهرت صور تم نشرها 
بالغة  أضرارا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
العاصمة  عن  البعيدة  غير  نوسوري،  مدينة  في 
سوفا، حيث اقتلعت الرياح القوية أسطح املنازل 

املصنوعة من الصفائح املعدنية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اإلعصار املدّمر هارولد يشق احمليط الهادئ

في  سكني  حي  في   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
األطفال  يصطاد  االميركية،  العاصمة 
الدببة... ولكن ليس الحيوانات الشرسة بل 
تلك املحشوة التي تنظر من نوافذ الجيران.

في واشنطن، كما هي الحال في مدن وبلدات 
أخرى في أنحاء أميركا وحول العالم، تجذب 
مطاردة الدببة املحشوة األطفال املحصورين 
من  للحد  املفروضة  اإلغالق  تدابير  ظل  في 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
ومع إغالق املدارس وإجبار الغالبية العظمى 
من األميركيني على البقاء في منازلهم، فإن 
النزهات في الهواء الطلق سيرا على األقدام 
العائالت،  تملكه  التي  الوحيد  املتنفس  هي 
يجعلها  املحشوة  الدببة  اصطياد  ومغامرة 

أكثر متعة.
وقالت رايتشل )32 عاما( التي كانت تطارد 
الدمى املحشوة مع ابنتها البالغة من العمر 
تشايس  تشيفي  منطقة  في  أشهر  ثمانية 
أشياء  يبتكروا  أن  اآلباء  على  الصعب  »من 
املحشوة  الدمى  وبدأت  أطفالهم«.  لتسلية 
قبل  الحي  أرجاء  في  النوافذ  وراء  الظهور 

حوالى أسبوعني.
املجتمعية  اإللكتروني  البريد  شبكة  وتضم 
خرائط  الحي  بهذا  الخاصة  »نكسدور« 
توضح لآلباء واألطفال االمكان التي يبحثوا 

فيها.
يتنقل األطفال املبتهجون من منزل إلى آخر 
ثالثة  أو  اثنني  أو  دب  اكتشاف  ويسعدهم 
نفسه. وأوضحت  املنزل  في  أربعة  أو حتى 
رايتشل التي طلبت عدم الكشف عن اسمها 
على  القائمة  في  ذلك  رأيت  »عندما  الكامل 
قررت  بالحي  الخاص  اإللكتروني  املوقع 

املشاركة على الفور«.
من  الدمى  عن  البحث  مبادرة  فكرة  جاءت 
كتاب شهير لألطفال يعود إلى العام 1989 
بير  إيه  أون  غوينغ  »وير  عنوان  ويحمل 

هانت« للبريطاني مايكل روزين.
في  نوافذ  وراء  املحشوة  الدببة  وظهرت 
مثل  بعيدة  أماكن  وفي  وهولندا  بريطانيا 
الوزراء  رئيسة  وضعت  حيث  نيوزيلندا 
منزلها  نافذة  امام  واحدا  أرديرن  جاسيندا 
في ويلينغتون، وفق ما أفادت وسائل إعالم 

محلية.

مطاردة الدببة.. 
نشاط يفرح األطفال 
احملصورين في املنازل


