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واحد أبواللطف

إصابات «كورونا» حول العالم 
تتخطى الـ ١٢ مليونًا.

«األوقاف» تدرس فتح املساجد 
مبختلف املناطق في الصلوات 

اخلمس واجلمعة ابتداء
من ١٧ اجلاري.

  والتزال منظمة الصحة
  ما عقب الضيق إال الفرج.       العاملية تتخبط!

أبعد من الكلمات

«الشفاء من كورونا ال يكتسب حصانة طويلة 
األمد»

البروفيسور وليام هاستالين، أستاذ 
سابق بكلية طب هارفارد ومؤلف 

كتاب دليل األسرة لكوفيد.

«اتخذنا كل االحتياطات، ورغم  ذلك أصابنا»
كيشا بوتومز، عمدة مدينة أتالنتا، 
بوالية جورجيا، تعلن صدمتها من 
إصابتها وكل أســرتها بڤيروس 

كورونا.

«اغسل يديك بالصابون كالمجنون»
السياســي وأخــو حاكم  املعلق 
نيويــورك، كريس كومو، ينصح 
باتباع اإلجراءات الصحية، خاصة 

بعد شفائه من كورونا.

«الرئيس األميركي السابق ودرو ويلسون 
مشــهور بعنصريته، ضد السود أو حتى 

الكوريين» 
املفكر السياســي األميركي فريد 

زكريا.
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يا دار حصة
في الكويت تكّلمي

يا دار حصة في الكويت تكّلمي
 ودعي السكوَت فما به من مْغَنِم

لي هَّ قولي لصاحبــة املكان َمتَ
مي  ومبا أردت من األمور َحتكَّ

وقفــي وراء الباب وقفة حالٍم
ِم  ينوي خروجا فاق كلَّ ُمَحرَّ

الــكلُّ بــاق كالســجني بــداِرِه
َواهًا له من يائس ُمسَتســلِم

والشرطة اصطفوا بكامل ِجّدهم
ِ يترقبــون خــروج كل مــذممَّ

قــّري ببيتــِك ال فــكاك فإننــا
في عهد هــذا اجلائح املتحّكِم

وتفرغي للطبخ فهو وســيلة
ِم مضمونــة تنســيك كل توهُّ

وامضي على أمل النجاة فإّنه
حبل يقيك فصابري ال تسَأمي

إن «الكرونا» قد غزتنا عنَوًة
ــِم ورَنــْت لنــا بتهّكــٍم وجتهُّ

ولها على أرض الكويت مواقٌع
ِم ت فكانت نحو ألف مخيَّ ُعــدَّ

صعب على األبطال كبح جماِحها
ال عنتر العبسي وال من ينتمي

َة البيــت الذي جاءت له يا ربَّ
   هذي القصيدة نحو قصدك اقدمي

قولي لعبلــة ما لعنتر واجمًا
وهو الذي في احلرب شبُه الّضيَغِم

إن كان موقعه بعيداً فاعمدي
ي  يا عبــل للموبايل ثم ترمنَّ

قولــي لــه أقبل فإنــك فارس
   جتري بطولتك الشهيرة في الدِم

لكنه يخشى «الكرونا» مثلنا
  ُيصغي إلى ما قلت دوَن َتقّدِم

كلٌّ يخــاف املــوت حتى عنتٌر
  وّلــى على َعَجــٍل ولم يتكّلِم

هــذا أوان البيــت منكث دائمًا
فيه على مضض بأنٍف مرغِم

فابقي مكانك ال خروج وحاذري
إن اخلــروج اليوم أكبُر َمغَرِم

إن كان يغريــك اخلروج فإنه
مرُّ الّتذوِق كاحتســاء العلقِم

* * *
يا حصة استمعي لنصحي إنه

 قد جاء عن ِصدٍق وطوِل تأّلِم
قولي قبلت وسوف أبقى َههنا

ازتَي وَتَلّثمي في البيت في ُقفَّ

«وهم الزمن».. كيف أّثر «كورونا» على إحساسنا بالوقت في ٢٠٢٠؟
قامت أزمة ڤيروس كورونا املســتجد 
بتشــتيت شعور ســكان العالم وعالقتهم 
بالوقت، بالنســبة للبعض ممن استمتعوا 
بالعمل من منازلهم، فإن األيام مرت سريعا، 
أما اآلخرون ممن يحبون السفر أو يرغبون 
في زيارة أحبائهم فإن الوقت بدا وكأنه لن 
مير أبدا. لقد اخترعت الساعات ملساعدتنا 
على قياس مضي الوقــت، لكن في بعض 
األحيان قد نشعر بأنه كلما حدقنا فيها بدا 

كأن كل ثانية متضي أطول من السابقة.
ووفقا لعلماء األعصاب، فإن مهمة قياس 
الوقــت وإدراكه ال تقع على عاتق عضو أو 
نظام معني في أجسادنا، بل إن علماء النفس 
حددوا العديد من العوامل املسؤولة عن إدراكنا 
للوقت، بعضها قد تفسر السبب وراء شعورنا 
املرتبط بالوقت خصوصا لهذا العام، حسبما 

نشر موقع «احلرة». 
أين ذهب الوقت؟ 

قد يبدو لنــا أن بعض الفترات الزمنية 
أطــول من غيرها، إال إنها في الواقع تكون 
متساوية، يقول فالتيري أرستيال، الفيلسوف 
احملاضر في جامعة توركــو الفنلندية، إن 
الشخص عند مقارنته الفترة الزمنية التي 
يظهر بها شكالن متتاليان على شاشة مثال 
لفترة زمنية معينة، فإن الفترة التي ميكث 
بها الشكل األول تبدو وكأنها أكبر من تلك 
التي يظهر بها الشكل الثاني، لكن في الواقع 
فإنهما يظهران على الشاشة على مدى فترة 
متساوية. ويقول أرستيال في تقرير لرويترز 
إن السبب في ذلك يعود إلى أن العني حتاول 
تفسير الشكل األول، وعندما يظهر الشكل 
التالي املشابه له فإن الذاكرة اعتادت عليه، 
وبالتالي تسهل املقارنة ويظهر أن التجربة 

بحد ذاتها متر بشكل أسرع.
وهذا ينعكس على فترة املكوث في املنازل 
خالل أزمة كورونا، فمعظم سكان نيويورك 

قالوا إنه مع بدء فرض اإلقامة املنزلية في بداية 
مارس، إال أنهم شعروا مبضي شهر أبريل 
بسرعة، رغم أن األيام بدت وأنها متكررة. 
ويشرح غريغ كالندر، بروفيسور الفلسفة 
في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أن البشر 
يقومــون بالتوصل لتلك النتيجة بناء على 

واقعة استدعت الذاكرة طويلة األمد. 
ويقول: «إن شبهنا كل حدث بارز بدقة 
ساعة، فإن قلة عدد الدقات في أبريل تشعرنا 

مبرور الوقت سريعا». 
األيام تتكرر

إن ظهر أمامك عدد من األشكال املتشابهة 
على شاشــة واختفت، كدوائر على سبيل 
املثال، وظهر مربع بينها، فإنه قد يبدو للوهلة 
األولى أن املربع ظهر على الشاشــة وقتا 
أطول من الدوائر، رغم أنها ظهرت على مدى 
الفترة الزمنية ذاتها. ويسمى هذا بـ «تأثير 
الكرة الغريبة» أو «oddball effect».  يشير 
أرســتيال إلى ظاهرتني ميكنهما املساعدة 
في فهم عالقتنا مــع الفترات املتكررة في 

املثال السابق. 
الظاهــرة األولى: النظر إلى األشــكال 
املتشــابهة (الدوائر) ســاهم في تسجيلها 
وتذكرها، بالتالي يقل االهتمام بها مع ظهورها 
واختفائها على الشاشة بالتالي نشعر بأنها 
مرت أمامنا واختفت بسرعة، أما الثانية فترتبط 
بظهور الشــكل اجلديد (املربع) فإن عقولنا 
تدرك ذلك وتركز فيه لتحليله وخلق ذكرى 
جديدة، بالتالي نشعر بأن الوقت كان أطول.
ويقول أرستيال إن كبت الشعور باأليام 
املتكررة يعد أحد األسباب وراء إحساسنا بأن 
الوقت مير سريعا، وهذا التأثير ذاته يشهده 
األشخاص املتقاعدون، الذين يعيشون أياما 
متشابهة ويعبرون عن سرعة مرور الوقت. 
وقد نظر عدد من الدراســات في تأثير 

االنتباه والعاطفة على شعورنا بالوقت. 

التي تثير  يقول أرســتيال إن «األمور 
انتباهنا أو تتطلب املزيد من التركيز يبدو 

وكأنها متر بشكل أبطأ». 
والعاطفــة ميكنها أيضــا التأثير على 
شــعورنا بالزمن «فترجيحنا ملرور الوقت 
يرتبط بشكل أكبر مع مزاج األشخاص، إن 
شــعرنا بالسعادة مير الوقت بسرعة، لكن 
إن كنت تشــعر باحلزن فإنه يبدو بطيئا»، 
وفقا ألرستيال. األيام املليئة باألشغال تبدو 
وكأنها متر بسرعة، لكن البعض قد يشعر 
بالعكس متاما في ٢٠٢٠، فبالنسبة للعاملني 
في القطاع الصحي والذين يدركون حجم 
املجازفة في عملهم، بالتالي القلق املتولد عن 
هذا اخلوف كان يشعرهم بأن األيام كانت 

تبدو وكأنها لن تنتهي. 
متى حصل هذا؟ 

في بعض األحيان نتساءل عن الوقت الذي 
خضنا فيه جتربة ما، ونعتمد على ذاكرتنا 
أكثر من معرفتنا في رسم جدول زمني ملا 
عشناه أو ملا نعرفه، لكن مع تشتت الذاكرة 
يختفي إدراكنا ملفهوم الوقت ســواء متثل 

بأيام أو شهور أو سنوات أو حتى عقود.
اكتشف علماء النفس أنه من الشائع أن 
يقرب البشر أحداثا وقعت منذ زمن طويل 
لفترة أقرب زمنيا، لكن إن كانت احلادثة قد 
وقعت خالل السنوات الثالث السابقة فإننا 

نظن أنها حصلت قبل وقت طويل.
وهذا التأثير اســمه «telescoping» أي 
«التكبير املجهــري»، كما لو كنا ننظر في 
عدسة املجهر من األمام أو من اخللف، حيث 
قد تبدو الصورة مشتتة وفقا الجتاه النظر.

وقد يبدو من املستحيل أن ننسى وقوع 
اجلائحة في عام ٢٠٢٠، لكن مع مرور الوقت 
واختفاء بعض الذكريات سننسى الوقت األدق 
التي وقعت فيه األحداث. ومع استذكارك ملا 
حصل خالل هذا العام، احذر من وهم الزمن.

ملاذا ميثل الثلج امللون ظاهرة طبيعية مثيرة للقلق؟

لم يكن ظهور الثلج الوردي اللون في 
بعض مناطق جبال األلب ظاهرة مفاجئة 
للعلمــاء ولكنها كانت مثيــرة للقلق، ال 
ألن الثلــج امللون يشــير الــى تلوث في 
طبقــات اجلو، بل ألنه يدل على ســرعة 
ذوبان الثلوج بسبب ارتفاع درجات حرارة 
األرض. ونقلت صحيفــة «االندبندنت» 
عن خبير إيطالي بهذه الظاهرة قوله ان 
الطحالب هي املســؤولة ولكنها ليســت 
خطرة في حد ذاتها وهي تالحظ عادة في 
فترات الربيع والصيف على االرتفاعات 

املتوسطة وحتى في القطبني.
ويضيف اخلبير ان بياض الثلج يعني 
انــه يعكس معظم طاقة الشــمس ولكن 
الطحالب الداكنة اللون تؤدي الى امتصاص 
مزيد من حرارة الشــمس مسببة ذوبان 
الثلج وارتفاع حرارة اجلو، وهذا يؤدي 
بدوره الى حتسني الظروف لنمو الطحالب 
بسبب توافر مزيد من األوكسجني واملاء 
لذلك. وتشــير الصحيفــة الى ان ظاهرة 
مماثلة لوحظت في القطب اجلنوبي هذا 
العام بوجود ثلج أحمر وثلج أخضر في 

بعض املناطق. وكان تقرير لألمم املتحدة 
عام ٢٠١٨ قد حذر من خطر ازدياد درجة 
حرارة األرض مبقــدار ١٫٥ درجة مئوية 
بــني ٢٠٣٠ و٢٠٥٠ إذا اســتمرت معدالت 
الزيادة احلاليــة. أما إذا بلغت الزيادة ٢ 
مئوية فإن ذلك سيجعل من العالم مكانا 
مختلفــا متاما. عندئذ ســتختفي تقريبا 
احليد املرجانية وستذوب ثلوج القطب 
الشمالي في الصيف على األقل مرة واحدة 
كل عقد من الزمن وسيرافق ذلك انقراض 

أعداد كبيرة من احليوانات والنباتات.

باحث جيولوجي يأخذ عينة من الثلج الوردي عند سفح جبل بريسينيا اإليطالي

سجناء بريطانيا يفضلون البقاء في السجن!
بعــض احملكومــني الذين 
يطلق سراحهم في بريطانيا 
البقاء في الســجن  يفضلون 
علــى احلرية ألنهم ال يجدون 
مكانا يؤويهم أو أحدا يلجأون 
اليه لطلب املســاعدة. وتقول 
صحيفة «االندبندنت» ان عدد 
الذين يطلق سراحهم وهم من 
دون مأوى بات يفوق عدد الذين 
يدخلون السجون في اجنلترا 
وويلز. ونقلت الصحيفة عن 
ادارة اطالق السراح املشروط 
انه في عامي ٢٠١٨-٢٠١٩ كان 
١٦٪ من الرجال و١٩٪ من النساء 
املطلــق ســراحهم بــال مأوى 
األمر الذي ضاعف من احتمال 
تكرارهم ملخالفاتهم للقانون 

والعودة للسجن مجددا.
وحذرت االدارة من اخلطر 
علــى الســالمة العامة الذي 
يشــكله ٣٧٠٠ من السجناء 
ذوي اخلطورة العالية الذين 
أطلق ســراحهم من دون ان 

يكون لديهم سكن دائم.
وبالرغم من ان السلطات 
توفر فنادق اقامة ملن يطلق 
سراحهم بشكل مشروط تقدم 

خرج فيها من الســجن كان 
يبقى نحو شــهرين قبل ان 
يرتكب ما يعيده الى السجن 
ألنه ال ميلك مكانا آخر يعيش 
فيه. وقال سجني سابق آخر 
ان كثيريــن يخرجــون من 
الســجن ويرتكبون جرائم 
جديــدة للعــودة اليه ألنهم 

يشعرون فيه بأمان أكثر.

وحتدثــت الصحيفة عن 
حــاالت اضطــر فيها بعض 
السجناء املطلق سراحهم الى 
العودة للســكن في ظروف 
سيئة مثل املرأة التي لم يكن 
أمامها مــن خيار بعد اطالق 
ســراحها اال العودة للسكن 
مع الرجل الذي كان معروفا 

بأنه كان يسيء معاملتها.

السجن هو املأوى الوحيد لبعض النزالء في بريطانيا

لهــم فيهــا املتابعــة واعادة 
التأهيل واملساعدة النفسية 
وبرامج التغلب على االدمان 
اال ان الطاقــة االســتيعابية 
لتلــك األماكن تفــوق بكثير 
اعداد املشردين من السجناء.

ونقلت الصحيفة عن أحد 
هؤالء املشردين قوله انه في 
كل مرة من املرات الـ ١٥ التي 

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم

عالم كولومبي ميضي فترة 
احلجر في «جنته النباتية»

كاالركا (كولومبيــا) - أ.ف.پ: مــع بدء تفشــي وباء 
كوفيد-١٩، اختار عالم النباتات ألبرتو غوميس أن ميضي 
فترة احلجر داخل احلديقة الغناء التي أقامها في كولومبيا، 
البلد الذي ينعم بتنوع حيوي من بني األغنى حول العالم.

من دون املوظفني الثالثني الذين يرافقونه عادة وبعيدا 
من عائلته املقيمة في بوغوتا، يكافح هذا العالم البالغ ٧٢ 
عاما للحفاظ على احلديقة التي رأت النور على يده قبل 
أكثر من أربعة عقود. غير أن ڤيروس كورونا املســتجد 

أرغمه على إغالقها.
ويوضــح غوميس لوكالة فرانس برس بني األجناس 
الـ ٦٠٠ من النباتات املســتوطنة املزروعة على مســاحة 
أربعة عشر هكتارا «أعيش هنا في هذه احلديقة النباتية 
فــي كينديو منذ شــهر مــارس ألن الوبــاء أرغمني على 

مالزمة املكان».
وعند بدء تدابيــر احلجر في كولومبيا في ٢٥ مارس 
الحتواء تفشــي الوباء، تبدد املورد األساســي لإليرادات 
في هذا املتنزه الواقع في كاالركا مبقاطعة كينديو الغنية 
بأشجار النب في غرب كولومبيا، أي السياحة في املنطقة 

التي تستقطب ٦٠٠ ألف زائر سنويا.

ملشاهدة الڤيديولقطة جوية للحديقة النباتية          (أ.ف.پ)


