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على الغالف
ستريمينغ

( Pandemicأيضًا) استشرف الوباء

رحيل

ّ
أيها المحجورون« ...نتفليكس» تنقذ لكم العالم

بمحض المصادفة،
وفي الوقت الذي بدأ
فيه فيروس «كوفيد ـ
 »19باالنتشار انطالقًا من
مدينة ووهان الصينية،
كان جمهور منصة البث
الرقمي األميركية على
موعد مع عمل ّ
يعرف
بأبطال في الخطوط
للمعركة ضد
األمامية ّ
اإلنفلونزا ،مسلطًا الضوء
على جهودهم الرامية
إلى وقف الفاشية
العالمية التالية

مانو ديبانغو
شخصية
فنية شهيرة
جدًا ،وصفته
وسائل اإلعالم
باألسطورة

نادين كنعان

كورونا هزم عازف الساكس األسمر

وداعًا مانو ديبانغو ...ملك الجاز اإلفريقي
قيل إن أفريقيا غير
ّ
معرضة .وقيل ّإن أصحاب
البشرة الداكنة يتمتعون
بمناعة استثنائية .بين
ْ
العلم والتنظير الشعبي،
ِ
الكثير ...لكن ها
قيل ّ
هو المؤلف الموسيقي
وعازف ّ الساكسوفون ّ
(والمغني) العتيق يسلم
الروح عن  86سنة ،مع
اإلشارة إلى أن التينور الكبير
بالسيدو دومينغو أعلن
أيضًا إصابته بالفيروس
بشير صفير
ّ
بـعــد تـفــشـيــه الـعــاملــي وف ـق ــدان الـعــديــد
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،بـ ــدأ
ف ـي ــروس ك ــورون ــا يـحـصــد عـ ــددًا أكـبــر
من األرواح التي زرع فيها نسخًا من
بــذوره القاتلة .هو ها يـ ّ
ـدون أمس في
ّ
س ـج ــل ض ـح ــاي ــاه أولـ ــى الـشـخـصـيــات
املوسيقي
املوسيقية الشهيرة ،املؤلف
ّ
وعـ ـ ـ ــازف الـ ـس ــاكـ ـس ــوف ــون (واملـ ـغ ــن ــي)

الـكــامـيــرونــي العتيق مــانــو ديبانغو،
ال ــذي اسـتـسـلـمــت رئ ـتــاه ال ـل ـتــان طاملا
أف ــرغـ ـت ــا الـ ـ ـه ـ ــواء فـ ــي اآلل ـ ـ ــة ال ـن ـف ـخ ـيــة
لصناعة األنغام ّ
الحية الراقصة.
ّ
قـيــل إن أفــريـقـيــا غـيــر م ـعــرضــة .وقيل
ّ
إن أصحاب البشرة الداكنة يتمتعون
ْ
بـ ـمـ ـن ــاع ــة اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة .ب ـ ــن ال ـ ِـع ــل ــم
والتنظير الشعبي ،قيل الكثير .لكن،
ل ـغ ــاي ــة اآلن ،س ـم ــع الـ ـفـ ـي ــروس ك ــل مــا
قـيــل ،ابـتـســم بـخـبــث ،ه ــزأ مــن العلماء
و َّســاواهــم بالبسطاء ،ثــم مسح عرقه
وملع تيجانه وتابع العمل على تركيع
الكرة األرضية ،زاجرًا الجنس البشري:
َ
أنا امل ِلك.
ّ
فها هي القارة السمراء تسجل العديد
م ــن دولـ ـه ــا إصـ ــابـ ــات ووف ـ ـيـ ــات ،وه ــا
هــو الـســاكـســوفــونـيـســت الـكــامـيــرونــي
األسـ ـم ــر« ،ب ــاب ــا م ــان ــو» ،يـسـلــم ال ــروح
عــن عمر  86سنة ،مــع اإلش ــارة إلــى أن
الـتـيـنــور الـكـبـيــر بــاسـيــدو دومينغو
أعلن أيضًا إصابته بكورونا.
م ــان ــو دي ـبــان ـغــو ه ــو شـخـصـيــة فنية
شـهـيــرة جـ ـدًا .جـمـيــع وســائــل اإلع ــان
تـ ـصـ ـف ــه ،ووصـ ـفـ ـت ــه إثـ ـ ــر إع ـ ـ ــان خـبــر
ُوفاته ،باألسطورة .هذا صحيح ،لكن
نـضـيــف ،مــن ب ــاب الــدقــة والـتـصــويــب،
أنــه أسطورة في عالم الشهرة الفنية،
ال أس ـطــورة موسيقية .فشهرته أكبر
من إرثــه املوسيقي ،وهــذا يحصل في
عــالــم املوسيقى ،ويحصل عكس ذلك
أي ـضــا .فثمة عـظـمــاء فــي املــوسـيـقــى ال
ّ
يتمتعون بشهرة ديبانغو ،وكثيرون

مثله تتمتع أسماؤهم بانتشار عاملي،
لـكــن قيمتهم املــوسـيـقـيــة لـيـســت على
ذات ال ـق ــدر م ــن األه ـم ـيــة نـسـبـيــا .هــذا
ً
ٌ
ي ـح ـصــل ع ـ ـ ــادة ع ـن ــدم ــا ي ـن ـت ـشــر ع ـمــل
واح ـ ــد ل ـف ـن ــان ،ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وغ ــري ــب،
ْ
يـلـعــب فـيــه ال ـق ــدر دورًا أســاس ـيــا .ف ــإن
ّ
راجعنا كل املقاالت والكتابات املتعلقة
بـمــانــو دي ـبــان ـغــو ،قـبــل وب ـعــد رحـيـلــه،
ن ـجــد ف ـي ـهــا قــاس ـمــا م ـش ـتــركــا ه ــو أنــه
صاحب أغنية  …Soul Makossaإنها
ً
أغـنـيــة واحـ ــدة ولـيـســت أل ـبــومــا كــامــا
حـتــى .نـقــرأ عـنــوانـهــا أيـنـمــا ورد اســم
صــاح ـب ـهــا ،وال ن ـقــرأ ع ـنــوانــا آخ ــر لــه.
حتى أن فــرقـتــه ،أو إح ــدى التركيبات
التي جال معها العالم ّ
وقدم الحفالت
(مــن بينها واحــدة في بيروت) تحمل
اســم  …The Soul Makossa Gangإنه
ال ـح ــظ ،يـبـتـســم لشخصية م ــا ،تمامًا
ك ـم ــا ي ـع ـب ــس ب ــوج ــه أخـ ـ ـ ــرى ،فـيـخـلــق
ّ
حاالت يشوبها خلل في العدل ،يتولى
ال ـتــاريــخ تصحيحه الح ـقــا .أم ــا دفعة
ال ـش ـهــرة اإلضــاف ـيــة ال ـتــي حـظـيــت بها
أغـنـيــة ديـبــانـغــو ،فـهــي ال ــدع ــوى الـتــي
أقامها صاحبها على مايكل جاكسون
(،)Wanna Be Starting Something
وبعده ،على ريهانا (Please don't stop
ّ
ً
 ،)the musicبـعــدمــا ات ـهــم ك ــا منهما
باستعارة عناصر من عمله من دون
إذن مسبق.
ولـ ــد دي ـب ــان ـغ ــو ف ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون ع ــام
 ،1933وان ـت ـقــل إل ــى فــرنـســا لـلــدراســة
في أواخــر أربعينيات القرن املاضي،

ّ
وتعلم الـعــزف ،في الوقت عينه ،على
آالت ع ــدة م ـثــل ال ـب ـي ٌــانــو وامل ـن ــدول ــن،
قبل أن يهديه صديق آلة ساكسوفون
لــم يـعــد بـحــاجــة إلـيـهــا .ت ـشـ ّـرب الفتى
األسـ ـم ــر كــاس ـي ـك ـيــات الـ ـج ــاز وسـمــع
الح ـ ـقـ ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـتـ ــي ُولـ ـ ـ ـ ــدت فــي
الستينيات والسبعينيات ،مــن فانك
وس ــول وفـيــوجــن ،وراح يـخـ ّـمــرهــا مع
م ــا ورثـ ــه ف ــي الـجـيـنــات وم ــن املحيط
واإلي ـقــاعــات األفريقية
األول :األن ـغــام ّ
التي كانت قد غذت أساسًا املوسيقى
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة وامـ ـت ــزج ــت
بـ ــاألن ـ ـغـ ــام اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أم ـي ــرك ــا

ينتمي إلى نمط يجمع
بين الجاز والفانك والسول
والموسيقى األفريقية
الــات ـي ـن ـيــة .بـ ــدأ بــال ـع ـمــل إلـ ــى جــانــب
فـ ـن ــان ــن آخـ ــريـ ــن (ف ــرنـ ـسـ ـي ــن بـشـكــل
أسـ ــاسـ ــي ،أبـ ــرزهـ ــم ن ـي ـنــو ف ـي ــري ــر) ثــم
بصناعة أعـمــالــه الـخــاصــة فــي أواخــر
الـسـتـيـنـيــات ق ـبــل أن ُي ـص ــدر أغـنـيـتــه
الشهيرة املــذكــورة ّ أعــاه ويقع عليها
 DJأم ـي ــرك ــي وي ـب ــث ـه ــا ع ـل ــى م ـســامــع
ال ـج ـم ـهــور ،ويـحـصــل االن ـف ـجــار ال ــذي
جعل مــن ديبانغو اسمًا مطلوبًا في
أنماط موسيقية أخرى .هكذا استعان
به نجوم األغنية الفرنسية الشعبية
الـجـ ّ
ـادة أمـثــال جيلبير بيكو وسيرج

غـيـنـسـبــور ،إذ ت ـمـ ّـيــز ب ـن ـبــرة (نـفـخــة)
ّ
فيها بـعــض الــزخــم وتـغــلـفـهــا «بـحــة»
خــاصــة ،تلك التي نجدها كثيرًا لدى
املــوس ـي ـق ـيــن األف ــار ّق ــة ال ــذي ــن أتـقـنــوا
ال ـســاك ـســوفــون وت ــأث ــروا بــاملــوسـيـقــى
األميركية السوداء .راح بعد ذلك يقيم
الحفالت في أوروب ــا والعالم ،قبل أن
يصل إلى لبنان ،عبر «ليبان جاز» في
نيسان (أبريل) ّ ،2015
ليقدم مع فرقته
أمـسـيــة واحـ ــدة ف ــي ب ـي ــروت ،ويــومـهــا
ق ـ ـ ــال :قـ ــد يـ ـك ــون ل ـب ـن ــان مـ ــن ال ـب ـل ــدان
ّ
العشرة الوحيدة التي لم يتسن لي أن
أعزف فيها بعد.
ينتمي ديبانغو إلى نمط كبير ،يجمع
بني الجاز والفانك والسول واملوسيقى
(نغمًا وإيـقــاعــا) اإلثنية الكاميرونية
واألف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـم ــوم ــا .ل ــه م ـق ـطــوعــات
م ــوس ـي ـق ـي ــة وأغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،صـ ـ ـ ــدرت فــي
عشرات األلبومات التي يعود آخرها
إل ــى  ،2013ل ـكــن ن ـشــاطــه الـفـعـلــي هو
ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد ب ـ ـ ـ ـ ــاآلالف فــي
ّ
ظل يحييها رغم ّ
تقدمه
مسيرته ،وقد
ّ
ف ــي الـ ـس ــن .ف ـقــد أط ـ ــل ع ـلــى الـجـمـهــور
مطلع الشهر املاضي على أحد املسارح
مونبولييه (جـنــوب فــرنـســا) ،قـبــل أن
ّ
ُيصاب بالفيروس الذي عطل روزنامة
النشاطات املوسيقية الحية في معظم
الــدول ،وقبل أن يبدأ باإلطاحة بكبار
األس ـمــاء فــي ه ــذا امل ـجــال .أول ضحية
ّ
نسجل اسمه
هي مانو ديبانغو ،الذي
على رأس الئحة نتمنى أن ال تطول،
لكنها ،مع األسف ،قد تفعل.

ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع رصـ ـ ــد أولـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــاالت
ّ
املستجد
املصابة بفيروس كــورونــا
في مدينة ووهــان الصينية ،وصلت
إلــى منصة الـبــث الــرقـمــي األميركية
«ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس» س ـل ـس ـل ـســة وثــائ ـق ـيــة
جــديــدة بعنوان Pandemic: How to
( Prevent an Outbreakجائحة :كيف
ّ
نـمـنــع ال ـفــاش ـيــة) .ال ـع ـمــل م ــؤل ــف من
تتعدى ّ
ّ
مدة كل منها
ست حلقات ،ال
ّ
نتعرف إلى أبطال
 55دقيقة .وفيها،
في الخطوط األمامية للمعركة ضد
اإلنفلونزا ،ونلقي نظرة ّ
مقربة على

جهودهم الرامية إلى وقف الفاشية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة .ت ــوقـ ـي ــت إطـ ــاق
ّالسلسلة ال يعدو كونه مصادفة ،إال
أنها حميدة من دون ّ
شك .فهذا عمل
غني باملعلوماتُ ،ملهم ومرعب في
ّ
جهوزية
الوقت نفسه ،يسائل مــدى
املعمورة للتعاطي مع واقع كهذا.
ي ـق ــف أحـ ــد املـ ـس ــؤول ــن الـحـكــومـيــن
ف ــي أح ــد ح ـق ــول مــدي ـنــة بيتسبيرغ
األميركية أمام مقبرة جماعية .ينظر
بـهــدوء إلــى املـثــوى األخـيــر لعشرات
ضحايا وب ــاء اإلنـفـلــونــزا اإلسبانية
الذي قضى في عام  1918على حوالى
م ـئــة م ـل ـيــون ش ـخــص حـ ــول ال ـعــالــم.
بـ ـه ــذا املـ ـشـ ـه ــدُ ،ي ـف ـت ـت ــح Pandemic
ّ
لـيــذكــرنــا بحجم الــدمــار ال ــذي يمكن
أن يـنـجــم ع ــن جــائـحــة كــاإلنـفـلــونــزا،
قبل أن تتبادر إلى األذهان تساؤالت
ال تنتهي عن النتيجة التي سيؤول
إلـيـهــا ك ــاب ــوس وبـ ــاء «كــوف ـيــد ـ ـ »19
ال ــذي ي ـصــارع الـعــالــم بــأكـمـلــه الـيــوم
ملحاربته.
ّ
تـنـطـلــق الـسـلـسـلــة م ــن فــرض ـيــة أن ـنــا
ع ـلــى م ـش ــارف مــواج ـهــة ج ــدي ــدة مع
ف ـ ـيـ ــروس ق ــات ــل وسـ ــريـ ــع االنـ ـتـ ـش ــار.
ل ـقــد م ـضــت أك ـث ــر م ــن م ـئــة ع ــام على
اإلن ـف ـلــونــزا اإلس ـبــان ـيــة ال ـتــي حــدثــت
في وقت لم يكن مجموع سكان الكرة
ّ
َ
املليارين .أما اليوم،
يتعدى
األرضية
وفـ ــي ظ ــل ّوج ـ ــود ث ـمــان ـيــة م ـل ـي ــارات
إنسان ،فحذر مدير وحدة التهديدات
ال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي «ال ــوك ــال ــة األم ـيــرك ـيــة
للتنمية الــدول ـيــة» ،ديـنـيــس ك ــارول،
ّ
مــن أن ــه عـنــدمــا نـتـحـ ّـدث عــن جائحة
إنفلونزا جديدة ،السؤال ليس إذا ما
كانت ستحدث ،بل متى؟
ان ـطــاق ــا م ــن ه ــذا ال ـك ــام ال ـ ــوارد في

 ،Pandemicسألت صحيفة «غارديان»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة :هـ ــل ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
التوقيت اآلن؟ سؤال مشروع وبديهي
طبعًا ،في ظل وصول عدد اإلصابات
بـ ـ «كــوف ـيــد ـ ـ  »19إل ــى أك ـثــر م ــن 300
ألــف حالة مــؤكــدة (لغاية كتابة هذه
بحسب «منظمة الصحة
الـسـطــور)،
ّ
العاملية» التي حذرت ،أمس الثالثاء،
م ــن ت ـس ــارع وت ـي ــرة ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء.
ناهيك عن االضطراب واسع النطاق
ف ــي األس ـ ــواق املــال ـيــة ،أم ــاك ــن الـعـمــل،
حــرك ــة ال ـط ـي ــران وع ـم ـل ـيــات اإلّن ـت ــاج،
عـلــى رأس ـه ــا الـ ـغ ــذاء .آثـ ــار تــوقـعـتـهــا
سـلـسـلــة  Pandemicوعــاي ـن ـت ـهــا عن
كثب بطريقة مصقلة بالتفاصيل ال
تخلو من الدراما واألسلوب الحكائي
ّ
الجذاب ،باإلضافة إلى مادة بصرية
الفتة.
العمل من إنتاج «زيرو ّبوينت زيرو
برودكشنز» (سبق أن وقعت برامج
الـشـيــف األم ـيــركــي ال ــراح ــل أنـطــونــي
بـ ـ ـ ــوردايـ ـ ـ ــن) ،وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ل ـل ـم ـشــاهــديــن
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـتــي
ت ـت ـك ـش ــف ق ـص ـص ـه ــا فـ ـيـ ـم ــا ت ـت ـن ـقــل
الـسـلـسـلــة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـعــالــم.
ه ـ ــؤالء األبـ ـط ــال ه ــم ع ـل ـمــاء وأط ـب ــاء
ّ
ّ
الشر
وخبراء كوراث ،يؤكدون لنا أن
ّال يمكن فــي الـفـيــروس فــي حـ ّـد ذاتــه،
إنما باملعلومات الخاطئة التي غالبًا
ما تواكب انتشاره.
م ـس ـت ـخــدمــا أس ـل ــوب ــا م ـشــاب ـهــا لــذلــك
ّ
املــتـبــع فــي فيلم ( Contagionإخ ــراج
مــارتــن ســودرب ـيــرغ ـ ـ  /2011اعتبر
ّ
كـ ـثـ ـي ــرون أن أح ـ ــداث ـ ــه م ـش ــاب ـه ــة ملــا
نعيشه اليوم في ظل كورونا) ،يتنقل
 Pandemicف ــي أم ــاك ــن مـخـتـلـفــة في
العالم ـ من معسكرات تابعة لـ «وكالة

إن ـف ــاذ ق ــوان ــن ال ـه ـجــرة وال ـج ـم ــارك»
( )ICEف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة على
ال ـح ــدود األم ـيــرك ـيــة ،إل ــى مستشفى
مـقــاطـعــة يـعــانــي مــن نـقــص التمويل
فــي أوكــاهــومــا ،إل ــى الـكــونـغــو حيث
ال ـك ـفــاح ف ــي أشـ ـ ّـده الح ـت ــواء فـيــروس
إيبوال.
ف ــي خ ـضــم ك ــل ذل ـ ــك ،نـكـتـشــف حجم
املعاناة امللقاة على عاتف العاملني
في حقول الرعاية الصحية :عاملون
يغلبهم املوت أثناء معالجة مصابني
ب ــإي ـب ــوال ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ،وأط ـ ـبـ ــاء فــي
الهند يضطرون يوميًا إلــى معاينة

ّ
ّ
تتعدى
يتألف من ست حلقات ال
ّ
مدة كل منها  55دقيقة
ما يزيد عن ألف مريض يعانون من
أعــراض إنفلونزا الخنازير الخطرة،
ومـتـطـ ّـوعــون عـلــى ال ـح ــدود يـقـ ّـدمــون
لقاحات ،وأطـبــاء ال يــرون عائالتهم،
إلى جانب علماء طموحني يبحثون
عـ ــن لـ ـق ــاح ــات أث ـ ـنـ ــاء الـ ـعـ ـم ــل خـ ــارج
الصيدليات الكبرى.
الـطـبـيــب األم ـيــركــي رايـ ــان مــاكـغــاري
( 38عــامــا) ،ش ــارك فــي إخ ــراج العمل
الذي ّ
صور في بنسلفانيا األميركية.
ّ
وف ــي مشهد ال يختلف عــمــا تظهره
الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ،تـ ـ ـغ ـ ـ ّـص ع ـ ـي ـ ــادات ـ ــه فــي
كاليفورنيا اليوم باملرضى املحتملة
إصــابـتـهــم ب ـكــورونــا .فــي مقابلة مع
صـحـيـفــة «ل ـ ــوس أن ـج ـل ـيــس تــاي ـمــز»
األميركية ،قــال الطبيب الــذي يعمل
ع ـلــى ل ـق ــاح ض ـ ّـد «كــوف ـيــد ـ ـ ـ « :»19ال
أدري ك ـي ــف عـ ـل ـ ّـي أن أشـ ـع ــر اآلن...

ّ
سعيد بأنني كنت ق ــادرًا على إبــراز
الـ ـتـ ـح ــذي ــرات بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى بـعــض
األش ـ ـخـ ــاص األذك ـ ـ ـيـ ـ ــاء .ل ـك ــن ك ـف ـنــان
وط ـب ـيــب ،ال أسـتـطـيــع فـهــم مستوى
املعاناة والــدمــار ا ّلــذي قد نواجهه».
وي ــوض ــح ع ــن ت ـّفــشــي وبـ ـ ّـاء ك ــورون ــا
ّ
سيغير
حاليًا« :أعني أنني أظن أنــه
حياتنا إلى األبد».
فــي سـيــاق متصل ،وفــي حديثه إلى
جايك تابر عبر شبكة «سي .أن .أن»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـفــت الـ ّطـبـيــب وامل ـخ ــرج
واملنتج ّاملنفذ إلى أنه يريد أن يخبر
ْ
العالم أنــه ليس فقط األطـبــاء ،ولكن
امل ـم ــرض ــون واملـ ـس ــاع ــدون ومــوظـفــو
الــدعــم فــي املستشفيات ،سيعملون
بجهد في وقت يزداد فيه الخطر».
ُولد  Pandemicمن محادثات مكغاري
م ــع زمـ ــاء ل ــه ح ــول ال ــذك ــرى املـئــويــة
لإلنفلونزا اإلسبانية« :بــدأنــا ننظر
إلى الناس حول العالم وفي الواليات
ّ
امل ـت ـح ــدة ،ال ــذي ــن ت ــرك ــزت حـيــواتـهــم
ّ
املهنية بالكامل على محاولة التأكد
ّ
مــن أن مــأســاة ع ــام  1918لــن تتكرر
ّ
أب ـ ـ ـدًا ...وم ــع ذل ــك ،ف ــإن مـعـظــم ه ــؤالء
الـنــاس ،تــم تخفيض ميزانياتهم أو
ل ــم يـتــم أخ ــذه ــا عـلــى مـحـمــل ال ـج ــد...
وها نحن ذا!».
 Pandemicالذي يحتل قائمة األعمال
األك ـث ــر م ـشــاهــدة ع ـلــى «نـتـفـلـيـكــس»
اليوم ،يوصلنا إلى خالصة مفادها
ّ
أن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون في
أنظمة قوية ،ويحظون بتمويل الئق
في ظل وجود تعاون بني الحكومات
وامل ــواط ـن ــن ،يمكنهم تحقيق تـقـ ّـدم
كـبـيــر ف ــي أح ـلــك ال ـظ ــروف الـصـحـيــة.
لكن ماذا عن ماليني الذين يفتقرون
إلى أدنى هذه ّ
املقومات؟

