
بافـيت.وكـان غـيتس اسـتـقال من
مــــنــــصـــبـه كــــمـــديــــر لــــشــــركـــة
مــــايـــــكــــروســـــوفت عــــام 2008
ـنـصب الـرئـيس غـيـر مـكـتـفـيـاً 
التـنفـيذي جملـلس إدارتهـا. وقال
غــيــتـس في إعالن االعــتــزال إن
"الــشـركــة سـتــبــقى دائـمــاً جـزءاً
مــهــمــاً من حــيــاتـي الــعــمــلــيـة"
مــشــيــراً إلـى أنه ســيــكــون عــلى
اتـــصــــال دائـم مع الــــقــــائــــمـــ
عــلــيـهــا.وأضــاف غــيـتـس "إنـني
رحـلـة القـادمة أتطـلع إلى هـذه ا
بوصـفهـا فرصة لـلمـحافـظة على
الــصــداقـــات والــشــراكــات الــتي
واصلة ا عنت لي الكثير و لطا

نـحن اآلن نعـيش في حضـارة لم يجـربها قـط أيٍ من احلضارات
الـبـشـريـة الـسـابـقـة. لـديـنـا جـمـيع احلـاجـات اإلنـسـانـية ,ونـتـمـتع
شاكل بـجميع رغـبات العـقلية ,ونـقدر على كـسر العـوائق وحل ا
بطـرق لم يفكر مثلـها أحد  من قبلنا. كـل ما تذمر أحد عن حياته
فضـلة عليه في زمانه ,وذكرناه وطـريقة عيشه ,أسكـتناهُ بالـنعم ا
ـاضـي ,من ـاضـية األلـيـمـة الـتي عـاشهـا أجـدادنـا ا بـالـوقـائع ا

العنفِ واحلروب إلى الفقر والكرب.
ا كنا عليه في بداية ظهورنا; فقد كنا لقد قطعنا مسافة عظيمة 
ـغارات والكهوف ,ونـخاف الظالم والوحوش, أنـاساً نعيش في ا
ونـحول ما يكسبه أيدينا إلى مالبس وفروش ,ثم كنا ضئيل في
األعـداد واألنساب ,وال نـقدر عـلى ربط أبسط األفـعال بـاألسباب,

ونحلم فقط بيوم يخلو فيه اجلوع واألمراض.
كـنا بشراً حـقيقي ,ال يـختلف بـاطننـا عن ظاهرنا ,وال سـرنا عن
عـلننا ,فـإذا ما ألتقيت برجلِ ,كـنت تعلم من مالمح وجهه ونبرات
صـوته أن كــان يـحب لـقــاءك أم يـكـرهه ,ومن تـصــرفـاتـه الـبـارزة
تسـتنـتج نوايـاه احلقـيقـيـة. لم يتـواجد في ذلك الـزمان مـا نسـميه
ـسـؤولـيـات, ـكـر واخلـداع ,والـهـروب من الـسـلـطـات وا الـيـوم بـا
اً حـقـيـقـياً مـتـنـاسـقاً مع وأخـفـاء الـرغبـات عن اجملـتـمع. كـان عـا
الطـبيعة خاليـاً من أختراعات العقلـية من الغش والكذب والدجل.
لم يــضـطـر فــيه اإلنـســان لـلــجـوء إلى تـلـك الـوسـائل ,وكــان حـراً

صادقاً مع نفسه ومع اآلخرين. 
بـتـطـور الـبـيـئة ,وأكـتـشـاف الـفالحة ,ثم زيـادة األفـراد والـقـبائل,
اصبح هـناك حـاجة مـلحـة لوضع قـوان وفـرضهـا على اجملـتمع
الــبـــشــري من أجـل احملــافــظـــة عــلـى اجملــتــمـع من ظــلم نـــفــسه,
ومـحاسـبة اخلـارج عن حـدوده وهويته ,وتـنظـيم ما بـداخله من

أناس إلى أعمال ومناصب مختلفة.
سواء كـانت تلك الـقوانـ ديـنيـة أم سيـاسيـة أم عادة قـبلـية ,فـهو
ـشـاعـر احلـقـيـقــيـة لألفـراد عـلى حـسـاب قـام بـكـبح الـرغــبـات وا
مـجتـمـعه ; مـنع داخل اجملـتـمع الـتـزاوج مع زوجـات آخرين ,ولـو
كـان هـنـاك رغـبـة ملـحـة في ذلك ,وحـاسب فـيه الـقـاتل الـذي قـتل
شاعر قـتول عندمـا كان يشعر بـالغضب والغيظ ,وأدانت تـلك ا ا
ا هو مقبول وغير مقبول. وجحد وجودها ,ثم وضعت قياسات 
ـشــاعـر والـرغــبـات إلى أي مـكـان ,فـهي ال زالت لـم يـذهب هـذه ا
ٍ وآخـر. وذلك في أخـبار مـعـنـا الـيـوم ,وتـظهـر وجـهـهـا بـ احلـ
الــتي نـســمــعـهــا عن األغــتـصــاب والــقـتل ,وعن جــرائم أحـتــيـال

والتزوير ,وعن اخليانة الزوجية واإلنكار. 
خلق تـلك القـوان وجـهاً لكل واحـد في اجملتـمع القائم به ,وجـهاً
مــصـطــنــعـاً لــلـعــامـة ,يـحــاول فـيه الــفـرد أن يــتـظــاهـر بــتـمــسـكه
شاعر ألخالقـيات اجملتمع وقوانينه ,بيـنما يخفي في بـاطنه تلك ا
والرغـبـات الـتي ال زالت مبـرمـجـة في عقـله الـبدائي ,الـتي تـعتـبر
وجـهه احلقـيقي ,ويـحاول بـقدر اإلمـكان اشبـاعه إذا وجـد فرصة
لـذلك. وذلك عنـد غـياب اجملـتمع ,وخـلوة الـنفس ,في ظـالم الليل,
ٍ مـتسامحٍ مـع تلك األفعـال (اجملتـمعات الـسرية وعنـد مجتـمعٍ ه

شاعر).  التي تهدف إلى تلبية تلك الرغبات وإظهار ا
تـصنع, وقت ظـهـور تلك الـفرص ,ينـزع حـينـهـا اإلنسـان وجهـه ا
ـارس أفعاالً زيف ,ليـظهـر على هيـئته احلقـيقة , ويـقشر جـلده ا
تخـمد تـلك مـشاعـر والرغـبات من الـقـتل واألغتـصاب والـرشاوي
واخلــيــانـة ,ثـم يـعــود بــعـد ذلـك إلى وضع قــنـاعـه اخلـاص داخل
اجملتـمع وكأن شيئـاً لم يحدث. والبريء في اجملـتمع هو من يقدر
على وضع القناع بأ صورة ,حتى ال يشك في ألتزامه وأخالقه

اآلخر.
هـذه األفـعـال لـيـست بـاألمر غـريب ,بل هي أسـتـخـدمت لـسـنوات
وتـطـورت إلى مـا هـو عـلـيه اآلن من تـعـقـيـدات وحـججٍ الـتي تـبطل
ـارسته ,يـلـجـأ الـفاعل بـيـان الـسائل ,من أجل األسـتـمـرار في 
إلى تـقنـيات أخـرى ذات دوالـيك ومـتاهـات مـتنـوعة ,مـنـها الـكذب

واإلنكار والتلهية.
كـلــنـا قـلـنــا كـلـمــاتٍ وفـعـلـنــا أفـعـاالً ال نــود الـعـامـة أن يــتـحـراهـا
ويـكشـفها ,ال ريبـة عندي فـي ذلك. بات لكل مـنا وجهـان نتبـادلها
من تـارةٍ إلـى تارة ,بـ احلـقـيـقـة والزيف ,بـ الـصـدق والـكذب,

ثالي والدنيوي. ب ا
ما كـنا عليه كـانت احلقيقـة واحلقيقة ,مـا أصبحنـا عليه هو مزيج
ٍ يراعي من الزيـف واحلقـيقـة. لـعل الوقـت قد حـان إلعداد قـوانـ
ـشاعر والـرغبات ,بل ويـتعالج بـعلـوم النفس والـعقـلية, فـيه تلك ا
بــدالً من الـتـوبــيخ واإلهـانـة والــسـجن. أنـهـا
فـعالً مـحـزنة ,أن نـرى أنفـسـنا مـحـاول
أخفـاء طبيعتنـا وما نرغبه ونحلم به ,فقط
إلنـهـا تــتـعـارض مع مـعــايـيـر مـجــتـمـعـنـا

وقواني حكومتنا.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6615 Saturday 21/3/2020الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6615 السبت 26 من رجب 1441 هـ 21 من آذار (مارس) 2020م

UNK¼U& UMOKŽ WO³Þ  UFzUý ∫U½Ë—u

nOB « w  gOF¹ ô ”Ëd¹UH «Ë …e−F  qŠ ôË qO œ öÐ Âu¦ «

ør '« vKŽ U½Ë—u  ”Ëd¹U  dOŁQð U

وأعــلن غــيــتس أحــد مــؤســسي
شركـة مايـكروسـوف تنـحيه عن
مجلس إدارة الشركة لكي يتمكن
ـتــابـعــة مـشــاريـعه من الــتـفــرغ 
وأنشطـته اخليريـة.وقال غيتس
ــلـيــارديـر الــذي يـحــتل مـكــانـة ا
مـتــقـدمـة بــ نـخــبـة األغـنى في
الـعـالـم إنه يـريـد الـتــركـيـز عـلى
نــشــاطــات تـــتــعــلق بـــالــصــحــة
ـيـة والتـنـمـيـة والـتـعـليم الـعـا
نـاخ.كـمـا ترك ومـعاجلـة تـغـيـر ا
غــيــتس  65عــامـــاً مــقــعــده في
مـجـلس إدارة شـركـة بـيـركـشـاير
هــاثــاواي الــقــابــضــة بــرئــاسـة
ـــســـتــــثـــمـــر الــــشـــهـــيـــر وارن ا
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ـلـيارديـر الـصـيني قال جـاك مـا ا
ومــؤسس شــركـــة عــلي بــابــا إنه
ســيــتــبــرع بــنــحــو 500 ألف من
مـعـدات فــحص فـيــروس كـورونـا
ـتحدة ومليـون كمـامة للـواليات ا
وحث عــــلى الــــتــــعـــاون الــــدولي
للتصدي للمرض.وتبرعت مبادرة
مــــا وهي نــــتــــاج تــــعــــاون بـــ
مــؤســســـته اخلــيـــريــة اخلــاصــة
ومـؤسـسـة عــلي بـابـا في اآلونـة
ـناطق في ـواد إغـاثـة  األخيـرة 
اليابـان وكوريـا وإيطالـيا وإيران
وإســبـــانــيـــا. وتــعـــثــرت جـــهــود

ـســاهـمـة في شـركــتـ أفـتـخـر ا
بـهـمـا لــلـغـايـة بـهـمـا مع إعـطـاء
األولوية بشكل أساسي اللتزامي
بــالــعــمـل عــلى مــعــاجلــة بــعض
أصـعب الــتـحـديــات في الـعـالم".
ومع امــتالكـه ثــروة تـبــلـغ نــحـو
مليار دوالر أمريكي جاء 103.6
ـرتـبـة الــثـانـيـة في غـيـتـس في ا
قـائـمـة أغــنى رجـال الـعـالم الـتي
تــصـدرهــا مـجـلــة فـوربـس بـعـد
مـؤسس أمـازون جـيف بـيـزوس
رتـبة الذي تـصـدر القـائـمة فـي ا
األولى.وصـنع غـيتس ثـروته عن
طـــريق تــــطـــويــــر بـــرمــــجـــيـــات
للكومبيوترات الشخصية.عندما

كــان غـيــتس شــابـاً يــافـعــاً تـرك
الدراسـة في الكـلـية وانـتقل إلى
مـديـنة ألـبـاكـركي في واليـة نـيو
مــكــسـيــكــو حـيـث أنـشــأ شــركـة
مــايــكــروســوفت بــالــشــراكــة مع
صـديق طـفـولـته بـول ألـ الذي
تــــــــوفـي عـــــــام 2018. وحــــــــقق
الــشـريــكــان إجنـازهــمـا الــكـبــيـر
األول في عــــام 1980 عـــــنــــدمــــا
وقعت مايكروسـوفت اتفاقية مع
شــركـة (آي بي إم) لــبــنـاء نــظـام
الـتــشـغــيل الـذي أصــبح يـعـرف

 .MS-DOS باسم
و إعالن مايكروسـوفت كشركة
عـامة فـي عام 1986 وخالل عام
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واحـد أصـبح بــيل غـيـتس وهـو
في عــــمــــر 31 عــــامــــاً أصــــغــــر
مـلــيـارديــر عـصـامي فـي الـعـالم.
وأصــــبـح غـــيــــتـس عـــضــــواً في
مـجـلس إدارة شـركـة بـيـركـشـاير
مــــنــــذ عـــام 2004 إال أنه كـــرس
ـــؤســـســــة بـــيل مـــعـــظـم وقـــتـه 
وميالندا اخليريـة التي أسسها
مع زوجته وهي مؤسسة معنية
ـــواجـــهـــة الــفـــقـــر واألمــراض
ـسـتـعــصـيـة فـضال عن إتـاحـة ا
الــوصـول ألجــهـزة الــكـمــبـيــوتـر
حـول الـعـالم . وحـصل الـزوجان
عـــــلى لـــــقـب رائـــــدي األعـــــمــــال
اخلــــيـــريـــة األكـــثـــر ســـخـــاءً في
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لـلمـسـتـشـفى لوضـعـهـا الـصحي
احلـرج وحــالــتـهــا مـازالت حتت

راقبة لغاية اللحظة. ا
واعـــلــــنت نـــقــــابـــة الـــفــــنـــانـــ
العـراقيـ اعتمـاد هويـة النـقابة
ألغراض التـنقل الضروري خالل
أيــام حـــظــر الـــتــجــوال واوضح
بــيـان لـلــنـقـابــة تـلـقــته (الـزمـان)

الــقــفـص الــصــدري حــامالً مــعه
بـــاقـــة ورد لـالطـــمـــئــــنـــان عـــلى
صحتها متمنـياً لها أجتياز هذه
األزمة الـصحيـة والعـودة مجدداً
لـلـسـاحـة الـفـنـيـة وفـقـا لـصـفـحة

وزارة الثقافة في (فيسبوك).
وأشارت حـسـ إلى أن الطـبيب
اجلــراح طــلـب عــدم مــغــادرتــهــا

بغداد - ياس ياس
زار وزيــر الــثـقــافــة والـســيــاحـة
واآلثـار  عــبـد األمـيــر احلـمـداني
الـفـنـانـة اآلء حـسـ لالطـمـئـنان
عــلـى حـالــتــهــا الــصــحــيــة بــعـد
خــضــوعـهــا لـعــمــلـيــة جـراحــيـة

اضي. صعبة السبت ا
 لـــــــــرفـع ورم مـن أحـــــــــد أضالع

امس ان(ذلك يـتم بالـتـنـسيق مع
قــيـادة عـمــلـيــات بـغــداد لـغـرض
ومة الـعمل في قطـاع الدراما د
وقــطـاع الــفـنــيـ الــعـامــلـ في
الـقـنـوات الـفـضـائـيـة  ) مـشـددة
عـــلـى (ضـــرورة اتـــخـــاذ أقـــصى
حـاالت الـوقـايـة الـصـحـيـة أثـنـاء

التجوال).
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يــســتــمــر فــايــروس كــورونــا في
االنتشار في جميع أنحاء العالم
وال يوجـد له عالج معـروف حتى
اآلن. ولـسـوء احلظ لم يـحـد ذلك
من انـتـشـار نـصـائح وإرشـادات
بــعــضــهـــا غــيــر ضــار نـــســبــيــا
والــبــعض اآلخــر يــشــكـل خــطـرا

على الصحة.
ـزاعم قــمـنـا بــالـنــظـر في أكــثـر ا
انتـشـارا عبـر اإلنتـرنت وبـحثـنا

عن رأي العلم فيها.
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انتشرت رسائل كثيرة عبر موقع
فـيـسبـوك تـوصي بـتـنـاول الـثوم
ـــــنع اإلصـــــابـــــة بـــــفـــــايـــــروس
كـورونا.وتـقـول مـنـظمـة الـصـحة
ـيــة إنه عــلى الــرغم من أنّ الــعــا
الثـوم "طعـام صحي وقـد يسـاعد
ــيـــكــروبــات" ال في مـــواجــهـــة ا
يوجـد دليل عـلى أنّ تنـاول الثوم
قد يـحمي من اإلصـابة بـفايروس
سـتجد.وفي الـكثير من كورونا ا
ــا أن الــعالجــات احلــاالت - طـــا
الـــبــديــلــة ال تــمـــنــعك من اتــبــاع
نـصيـحـة طـبيـة مـبـنيـة عـلى أدلة
مـثــبـتـة - فـهــذه الـعالجـات قـد ال
ـا تــضــر في حـدّ ذاتــهــا.لــكن ر
تصبح ضارة في بعض األحيان.
فــقــد نــشــرت صــحــيــفــة "ســاوث
تـشـايـنـا مـورنـيـنغ بـوست" عـلى
ــــثــــال قـــصــــة امـــرأة ســـبــــيل ا
اضــــطـــرت لـــتــــلـــقي الــــعالج في
ــســتــشــفى بــســبب تــعــرضــهـا ا
اللـتــهـاب شــديـد في احلــلق بـعـد
تـــنــاولـــهــا 1.5 كـــيــلـــوغــرام من
ــعــروف أنّ تــنـاول الــثــوم.ومن ا
الــفــاكـهــة واخلــضــروات وشـرب
ـيـاه جمـيـعـهـا أمور تـسـاعـدنا ا
في البـقاء بـصحـة جيـدة. لكن ال
يــوجــد أي دلــيل عــلى فــائـدة أي
نــــوع مـن هــــذه األطـــــعــــمـــــة في

مكافحة فايروس كورونا.
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يــــزعـم جنم مــــوقـع يــــوتـــــيــــوب
جـوردان سـاثــر الـذي لـديه آالف
تـابـع عـبـر منـصات مـخـتلـفة ا
عــــــــلـى مــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
االجــتـــمــاعي أنّ ثــانـي أكــســيــد
الـــكـــلــور وهـــو عــامـل تــبـــيــيض
يــســتــخـدم في مــواد الــتــنــظـيف
وتـــبـــيــيض األقـــمـــشــة والـــبــقع
يـــســـاعــد عـــلى "الـــتــخـــلص" من

فـايـروس كــورونـا.وحـذرت إدارة
الغـذاء والـدواء األمريـكـية الـعام
اضي من مـخـاطر شـرب ثاني ا
أكسيد الـكلور على الـصحة. كما
أصدرت الـسـلطـات الـصحـية في
بلدان أخـرى تنـبيهـات حول هذا
وضوع.  وتقول إدارة والدواء ا
األمريـكيـة إنّهـا "ليست عـلى علم
بـــــأي بـــــحـث يـــــثـــــبت أن هـــــذه
ـنـتجـات آمـنـة أو فـعـالـة لعالج ا
أي مرض". وحـذرت من أنّ شرب
"مـنـتـجـات ثـاني أكـسـيـد الـكـلـور
كن أن تسـبب الغثـيان والقيء
واإلســـهـــال وأعـــراض اجلـــفــاف

الشديد".
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في إيطاليا التي تعد حاليا أحد
النقاط الساخنة للفايروس أدت

ـرض إلى اخملـاوف مـن تـفــشي ا
اخــتــفــاء مــعــقــمـات الــيــدين من
ـتـاجـر.  وبعـد انـتـشـار تـقـارير ا
عن الــنــقص فـي كــمـيــات مــعــقم
ــتـاجــر انــتــشـرت الــيــدين من ا
نزل عقـم في ا وصفـات لصـنع ا
عـــــــلـى وســــــــائـل الـــــــتــــــــواصل
االجــتــمـــاعي. إال أنّ الــوصــفــات
بـــدت أكــثـــر مالءمــة لـــتــنـــظــيف
األســطح ال الــيــدين. إذ بــحــسب
الــعــلــمــاء اســتــخــدامــهــا لــيس
مناسبا للجلد.وحتتوي معقمات
الـيـديـن عـلى مـكـونــات جتـعـلـهـا
منـاسـبة لـلبـشـرة باإلضـافة إلى
ــئـة من نـســبـة 60 إلى  70في ا
الـــكــــحـــول.وتــــقـــول األســــتـــاذة
اجلـامعـيـة سالي بـلـومفـيـلد من
كـــلــيــة لــنــدن لــلــصــحــة والــطب

تـقتل الـفـايـروس - ولهـذا يـوجد
ـاء الـسـاخن تـوصـيـات بـشـرب ا
ـيـاه سـاخـنـة أو واالسـتـحـمـام 
باستخدام مجفف الشعر.وتدّعي
ـنـشـورات التي تـداولـها إحدى ا
العشرات من مـستخدمي وسائل
الـتـواصل اإلجـتـماعـي في بـلدان
مــخــتــلــفــة - ونــســبت زورا إلى
اء منظمة يونيسيف أنّ شرب ا
الـــســـاخن والـــتـــعـــرض ألشـــعــة
الــشـمس ســيـقــتل الـفــايـروس -
نـشور إنه يـجب جتنب ويقـول ا
.وقـالت شـارلوت أكل اآليس كر
غــورنـيــتــزكـا الــتي تــعــمل عـلى
األخــبـار الــزائـفــة حـول كــورونـا
نـظمة: "رسالـة خاطئـة حديثة با
مـنـتـشـرة عـبـر اإلنتـرنت... يـزعم
نــــاشـــروهــــا أنـــهــــا صـــادرة عن

ــا في ذلك جــانــبـيــة خــطــيـرة 
تـــلف الــكـــلى ونــوبـــات الــصــرع

ومشاكل في األوعية الدموية.
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ــنــشــورات عــلى نــقــلت إحــدى ا
فـيــسـبـوك نــصـيـحــة من "طـبـيب
ـياه كل يابـاني" يوصي بـشرب ا
دقيقة لطرد أي فايروس قد 15
يــــدخل الــــفم.وتــــمت مــــشـــاركـــة
الــنـــســـخـــة الــعـــربـــيــة مـن هــذا
ــــنـــشــــور أكــــثـــر من 250 ألف ا
مـرة.وتؤكـد األسـتـاذة اجلامـعـية
بـلـومفـيـلـد أنه ال يـوجـد أي دليل
ياه على اإلطالق على أنّ شرب ا
يطرد الفايروسات من اجلسم. 
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هنـاك الكـثيـر من النصـائح التي
ـرتـفـعة تـشـيـر إلى أنّ احلـرارة ا

اجلـــلــدي إنـــهــا ال تـــعــتـــقــد أنه
بـإمـكـان أحــد صـنع مـنـتج فـعـال
ــــنزل; لـتــــــــعـقـيم الـيديـن في ا
إذ حـــتـى مــــشــــروب الــــفــــودكـــا
الـــكــحــولـي الــذي قــرر الـــبــعض
اسـتــخـدامه يـحـتــوي فـقط عـلى
 من الكحول.40
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يـشـجع الـبـعض عـلى اسـتـخـدام
مـا يــعـرف بـ"الــفـضـة الــغـرويـة"
وهـي جـــزيــــئـــات صـــغــــيـــرة من
ـــواجـــهــة الـــفـــضـــة في ســـائل 
فـــايــروس كــورونــا. لـــكن هــنــاك
توصيـات واضحة من الـسلطات
الصـحية األمـريكـية بـعدم وجود
دليل على أنّ هـذا الطريقـة فعالة
مع أي حـالـة صــحـيـة.واألهم من
ــكن أن يــســبـب آثـاراً ذلك أنه 

يــونــيــســيف وتــنــصح بــتـجــنب
اآليس كــر واألطـعــمـة الــبـاردة
األخـرى بــزعم أنـهــا تـســاعـد في
ــرض. وهـذا بـالـطـبع انـتـشـار ا
غــيــر صــحــيح بــتــاتــا".نـعــلم أنّ
فــايـروس اإلنــفـلــونـزا ال يــعـيش
كثـيراً خارج اجلـسم خالل فصل
الصـيف - ولـكـننـا ال نـعرف بـعد
كـــــيف تــــــؤثـــــر احلـــــرارة عـــــلى
ستجد.وتقول فايروس كورونا ا
بـلـومـفـيـلـد إنّ مـحـاولـة تـسـخـ
جسمك أو تعريض نفسك ألشعة
الشـمس غـيـر فعـالـة أبداً.كـما أنّ
شــرب الــســـوائل الــســاخــنــة لن
يــــغـــيّــــر درجـــة حــــرارة اجلـــسم
الفـعـليـة الـتي تظلّ مـسـتقـرة ما
لـم تــكـن مـــريــضـــا وتـــعـــاني من

ارتفاع في درجة احلرارة.

آالء حس على فراش العافية

لـــنــدن "يــتـــســبب الـــفــايــروس في
ـــنــاعـي ويــصــاب اخـــتالل الــرد ا
اجلـسم بـالتـهاب أكـثرمن احلـاجة
وال نــعـلـم كـيف يــتم ذلك".ويــسـمى
االلـــتـــهــاب الـــذي يــصـــيب الـــرئــة
بــااللــتـهــاب الــرئــوي.وإذا كـان من
ــمـــكن االنــتــقــال عـــبــر الــفم إلى ا
الـقـصبـة الـهوائـية وعـبـر القـنوات
الــدقـيـقـة في الـرئــة فـإنك سـتـصل
إلـى احلــــويـــصـالت الــــهــــوائــــيـــة

الدقيقة.
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فـي هـــذه احلـــويـــصـالت يـــنـــتـــقل
األكـسجـ إلى الدم وثـاني أكـسيد
الــكـــربــون إلى اخلــارح ولــكن في
حـالـة اإلصـابـة بااللـتـهـاب الـرئوي
تـــبـــدأ احلــويـــصـالت الــهـــوائـــيــة
ـاء وقــد تـتـسـبب في بــاالمـتالء بـا
ضـــيق الــتــنـــفس وصــعـــوبــته.قــد
يـحتاج البعض إلى جـهاز للتنفس
الــصـــنــاعي حــتى يـــتــمــكــنــوا من
ـرحـلة الـتـنـفس.ويـعـتقـد أن هـذه ا
ـــــئـــــة من تـــــؤثـــــر عـــــلى 14 فـي ا

األشـخاص وفقا للبيانات التي 

.يـقدر احلـصـول عـلـيهـا من الـصـ
رحلة عـدد احلاالت التي تصاب با
ئة احلـرجة للمـرض بنحو 6 فـي ا
ـرحلـة تـبدا مـن احلاالت.في هـذه ا
وظــــائف اجلــــســـد في اإلخــــفـــاق

ويوجد احتمال حقيقي للوفاة.
ـناعي ـشـكـلـة اآلن أن اجلـهـاز ا وا
بـدأ يخـرج عن السيـطرة ويـتسبب
ــتــاعب في مـــخــتــلف أجــزاء فـي ا
اجلــــسم. وقـــد يــــتـــســـبـب ذلك في
اإلصـابــة بـتـسـمم الـدم ويـنـخـفض
ـــــعــــدالت خــــطــــرة ضـــــغط الــــدم 
وتـــتـــوقـف األعـــضـــاء عن الـــعـــمل
بــــكـــــفــــاءة أو تــــفـــــشل بــــصــــورة
تـامة.مـتالزمة الـضائقـة التـنفـسية
احلـادة الـتي يـتسب فـيـها الـتـهاب
الـقـصـبة الـهـوائيـة تـؤدي إلى عدم
تــمـكن اجلــسم من احلــصـول عـلى
األكـسج الـكافي حتى يـتمكن من
الـبـقاء عـلى قيـد احليـاة. وفي هذه
ـــرحــلــة قـــد تــتــوقف الـــكــلى عن ا
تـنظيف الدم وق تؤدي إلى أضرار
بــبــطـانــة األمــعــاء.وقـال الــطــبـيب
بـــاهــرات بـــانــخـــانــيـــا "يــتـــســبب

الــفـــايــروس بــدرجــة ضــخــمــة من
االلــتـهــاب تـتــسـبب في اســتـسالم
اجلـسم. يـتـسـبب في فـشل أعـضاء
مـتـعـددة في اجلـسم.إذا لـم يتـمـكن
نـاعي من السيـطرة على اجلـهاز ا
الــفــايــروس فــإنه ســيــنــتـشــر في
ـطـاف إلى سـائـر اعـضـاء نـهــايـة ا
اجلــسـد وأجــهـزتـه ويـتــسـبب في
ـــزيــد من األضــرار.وســـيــتــطــلب ا
الـعالج في تلك احلالة تدخال طبيا
كـــبــيـــر ولــكن الـــضــرر قـــد يــصل
ـــكن فـــيـــهــا ـــرحـــلــة قـــاتـــلــة ال 
لـألعـضـاء إبـقـاء اجلـسم عـلى قـيـد
احلـياة. يصف األطـباء كيف توفي
ــــرضى عــــلى الــــرغم من بــــعض ا

بذلهم قصارى جهدهم إلنقاذهم.
وأول مـــريــــضـــان يـــتـــوفـــيـــان في
مـسـتـشـفى جـنـيـيـنـتـان في ووهان
فـي الص حسبما ورد في دورية
النـسـيت الطـبيـة كـانا يـبدوان في
حـالة صحية جيدة على الرغم من
أنــهــمــا كــانــا مــدخــنــان مــنــذ أمـد
ــــــا أدى إلـى ضـــــــعف طـــــــويـل 

رئاتهما.

كن لـفـايـروس كـورونا عـلـيـهـا.و
ــعــروف عــلـمــيــا بــاسم سـارس- ا
كـــوف- ?2غـــزو اجلـــسـم عـــنـــدمــا
تـــســـتـــنــشـــقه إلـى داخل جـــهــازك
الـتـنـفـسي (عـنـدمـا يـسعـل شخص
بــالـقــرب مـنك) أو هــنـد مالمــسـتك
لـسطح ملوث ثم تـلمس وجهك إثر
ذلـك.يــــصـــــيب الـــــفـــــايــــروس أوال
بـطنـة للحـلق والقـصبة اخلاليـا ا
الــهـوائـيــة والـرئـة ثم يــحـولـهـا لـ
"مـصـانع لفـايـروس كورونـا" تـنتج
كـمـيـات ضـخـمـة من الـفـايـروسـات
ــزيــد من األخــرى الـــتي تــصــيب ا
ــــراحل األولى لن اخلـاليـــا.وفي ا
ــرض الــشــخص وقــد ال يــصـاب
الـــــبـــــعـض بـــــأي أعـــــراض عـــــلى
اإلطـالق.وتختـلف فـترة احلـضانة
وهـي الـــــفـــــتـــــرة بـــــ الـــــعــــدوى
بــالــفــايــروس وظــهــور األعــراض
بــصـــورة كــبــيــرة من شــخص إلى
ـتـوسط خمـسة آخـر ولـكنـها في ا
أيــام.يــصــاب ثـمــانــيـة مـن بـ كل
عـشـرة أشـخاص بـأعـراض طفـيـفة
لـفـايروس كـوفـيد- ?19واألعـراض

األســــاســـيــــة هي ارتــــفـــاع درجـــة
احلـرارة والسـعال.أوجـاع اجلسد
الـتـهـاب احلـلق والـصـداع أعراض
مـــحـــتـــمــــلـــة ولـــكـــنـــهـــا لـــيـــست
أكــــيـــدة.ارتـــفــــاع درجـــة احلـــرارة
والـشـعـور بالـتـوعك العـام نـاجتان
ــنــاعي عـن اســتــجــابــة اجلــهــاز ا
لـلـعـدوى بـالفـايـروس حـيث يدرج
اجلـسم أن الفـايروس عـدو يغزوه
ويـرسل إشـارات لـلـجـسم أن هـناك
ما يتسبب له في الضرر وذلك عن
طـريق إطالق مواد كيـماوية تعرف
بـاسم "سـايـتـوكيـنس".وتـدعـو هذه
ـناعي ـواد الـكـيـماويـة اجلـهـاز ا ا
ـــقـــاومـــة الســـتـــجــــمـــاع طـــاقـــته 
الـفايـروس ولكـنها أيـضا تـتسبب
فـي أوجاع اجلسـد واآلالم وارتفاع

درجة احلرارة.
ويــــكـــون الـــســــعـــال الـــنــــاجم عن
الــفـايـروس جــافـا في بـاد األمـر
وكــــون ذلك نــــاجــــمـــا عـن تـــهــــيج
اخلـاليــــــا إثـــــــر إصـــــــابــــــتـــــــهــــــا
بـالفايـروس.قد يبدأ الـبعض الحقا
ـصـحـوب بـالـبـلـغم في الــسـعـال ا

وهـو مـخـاط سـمـيك يـحـتـوي عـلى
خـاليــــا الــــرئــــة الــــتـي قــــتــــلــــهــــا
ــــكـن عالج تــــلك الــــفــــايــــروس.و
األعــراض بــالــراحــة فـي الــفـراش
والـــــــكــــــثـــــــيــــــر مـن الــــــســـــــوائل
والـــبــاراســـيــتـــامــول. ولـن يــكــون
ستشفى. ريض بحاجة لرعاية ا ا
ولـكن البـعض سيـصابـون بصورة
ــرض كــوفــيـد 19 أكــثــر خــطـورة 
الــنـاجم عن فـايـروس كـورونـا.هـذا
ــرحـلـة مــا نـفـهــمه اآلن عن هـذه ا
ولــكن بـدأت دراســات في الــظـهـور
ـــكــــنه ــــرض  تــــشــــيـــر إلـى أن ا
ــزيــد من أعــراض الــتـــســبب في ا
نـزالت البـرد مثل الـرشح.إذا تطور
ــرض ســيـكــون ذلك نــاجــمـا عن ا
اتــخــاذ اجلـســد رد فــعل زائـد إزاء
الــفـايـروس.تـسـبب هـذه اإلشـارات
الـكيـميائـية لـسائر أعـضاء اجلسم
االلــتـهـاب ولـكـن يـجب أن يـتم ذلك
بـــتــوازن. فــااللــتـــهــاب األكــثــر من
الـالزم قـــد يــــتــــســـبـب في أضـــرار
لــلــجـسـم.وقـالـت األسـتــاذة نــتـالي
مــاكـديـرمـوت من كـيــنـغـز كـولـيـدج
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ظـهـر فـايـروس كـورونـا فـي كـانون
ــــاضي فــــقط ولـــكـن عـــلى األول ا
الــرغم من ذلك تــفــشى الـفــايـروس
ـيا يحـاول العالم لـيصـبح وباء عا

الـتــصـدي له.بـالـنـسـبـة لألغـلـبـيـة
رض طفيفا ولكن البعض يـكون ا
رض يـتـوفـون.إذن كـيف يـهـاجم ا
ــاذا يــتــوفى الــبـعض? اجلــسم? و

رض? وكيف يعالج ا
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هـذه الفـترة التي يـوطد الـفايروس
فــيــهــا وجــوده في اجلــسم.تــعــمل
الـفايـروسات بدخـول اخلاليا التي
يـتـكون مـنهـا اجلسم ثم االسـتيالء

ــتـــحــدة عــام 2018 الـــواليــات ا
ـبلغ 4.8 ملـيار بعـد أن تـبرعـا 
ـؤسسـات خيـرية دوالر أمريـكي 

في عام 2017.

ــتــحـدة الــفـحص فـي الـواليــات ا
بــسـبـب مـعــدات فــحص مــعــيــبـة
وزعــتــهـا احلــكــومــة في فــبــرايـر
شبـــــــــــــاط وكانت تـظهر بعض

النتائج اخلاطئة. 
وأدى هـــــــذا النــتـــكـــاس جـــهــود
البـالد في احتـواء الـتـفـشي الذي
أصــــــــاب أكـــــــثــــــــر من 135 ألف
شـخص في جـمـيع أنـحـاء العـالم
وأكــثـــر من 1660 في الـــواليــات
ـتحـدة.وقـال مـا إن االخـتـبارات ا
الــســريـعــة والــدقــيــقــة ومــعـدات
الئــمـة احلــمـايــة الــشــخـصــيــة ا
لـلـعـامـلـ في اجملـال الـطـبي هي

أكــثــر الــســبـل فــعــالــيــة في مــنع
رض. تفشي ا بيل غيتس
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بيل غيتس
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