طالبة تخصص علم األحياء
«ساميال ساتيري-ماوي»23 ،
عاما ،ترسل بالبريد أحد طرود
أقنعة الوجه.

صور
للصالبة
ساميال ساتيري-ماوي
ماناوس ،البرازيل

ســاميال ســاتيري-ماوي ،البالغــة مــن العمــر  23عامــا
وتــدرس باجلامعــة يف تخصــص علــم األحيــاء ،تشــغل وظيفــة
أميــن ســر جمعيــة ســاتيري—ماوي للنســاء مــن الســكان
األصلييــن ،يف مدينــة مانــاوس بالبرازيــل .ورغــم صغــر ســنها،
فــإن ســاميال— التــي يعنــي اســمها بلغــة الســكان األصلييــن
«النحلــة» -ملتزمــة بالفعــل بالكفــاح مــن أجــل حقــوق شــعبها.
لكــن هــذه اجلمعية-التــي ازدهــرت لفتــرة طويلــة عــن طريــق
بيــع مصنوعــات احلــرف اليدويــة مــن املنتجــات األمازونيــة،
غالبــا للســياح— شــهدت توقــف أنشــطتها املعتــادة مــن جــراء
جائحــة كوفيــد .19-وبــدأت هــذه اجلماعــة بصناعــة أقنعــة
الوجه-بدايــة الســتخدام أعضائهــا والحقــا لبيعهــا علــى
نطــاق أوســع .وجذبــت أنشــطتها اهتمــام املنظمــات اخملتلفــة
التــي تبرعــت لهــا بماكينــات احلياكــة ،واملــواد الالزمــة ،بــل
باألغذيــة أيضــا .وتقــوم ســاميال بتنســيق إنتــاج أقنعــة الوجــه
التــي تمثــل حاليــا شــريان حيــاة للجمعيــة التــي جنحــت يف
التمحــور لتظــل متمتعــة بمقومــات البقــاء أثنــاء اجلائحــة.

التصوير والتقرير من إعداد “ ”RAPHAEL ALVESيف مدينة
ماناوس ،البرازيل.
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ساميال ،حتصل على جلسة تدليك
بيدي أمها ،سونيا ،بعد يوم عمل
طويل.

سونيا ساتيري-ماوي ،منسق اجلمعية ،تعرض مع
ابنتيها ساميال (إىل اليمين) وسانديلي (إىل اليسار) أقنعة
الوجه من إنتاج اجلمعية.

مقيمون من املنطقة التابعة جلمعية ساتيري-
ماوي للنساء من السكان األصليين يجتمعون
اللتقاط صورة جماعية بعد استالم سالل الهدايا
من «مؤسسة تنمية األمازون املستدامة».

عضوات اجلمعية أثناء حياكة أقنعة الوجه.
حزمة أقنعة الوجه للحماية من كوفيد،19-
قامت اجلمعية بتغليفها.
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لوب سامليرون إيبارا يف زيارة جلامعتها ،إيدجوود كوليدج،
يف مدينة ماديسون بوالية ويسكونسن األمريكية .ونظرا ألن
لوب مهاجرة بدون وثائق رسمية ،فإنها غير مؤهلة للحصول
على القروض الطالبية الفيدرالية وال بد أن تدفع رسوم التعليم
املفروضة على الطلبة الدوليين ،وهي أعلى كثيرا من الرسوم
التي يدفعها املقيمون داخل الوالية .وكانت جامعة إيدجوود
كوليدج قد قدمت لها مساعدة مالية سخية.

لوب سامليرون إيبارا
ماديسون ،ويسكونسن ،الواليات املتحدة
األمريكية

لــوب ســامليرون ســوف تتخــرج قريبــا مــن جامعــة إيدجــوود
كوليــدج يف مدينتهــا ماديســون بواليــة ويسكونســن ،وهــو مــا
ســيجعلها أول مــن يحصــل علــى شــهادة جامعيــة يف عائلتهــا .ويعتــزم
أفــراد أســرتها يف املكســيك الســفر جــوا إىل مدينــة ماديســون لالحتفــال
بهــذه املناســبة .وبفضــل حصــول «لــوب» علــى وظيفــة متــدرب خــال
فصــل الربيــع يف واشــنطن العاصمــة ،أصبحــت مطمئنــة لقدرتهــا علــى
اقتنــاص وظيفــة علــى أســاس التفــرغ يف جمــال السياســة األمريكيــة.
لكــن جائحــة كوفيــد 19-حطمــت كل تلــك اآلمــال .فعندمــا أُغلِــق يف
شــهر مــارس املاضــي مكتــب عضــو الكونغــرس الــذي كانــت تتــدرب فيــه
وكذلــك املطعــم الــذي كانــت تعمــل بــه علــى أســاس عــدم التفــرغ ،اتخــذت
«لــوب» ،املهاجــرة بــدون وثائــق رســمية إىل الواليــات املتحــدة منــذ ســن
السادســة مــن عمرهــا ،قــرار العــودة إىل مدينــة ماديســون .وقــد أمضــت
بعــض الوقــت يف العمــل بأحــد بنــوك كريديــت يونيــون كصـرّاف لتغطيــة
تكاليــف الدراســة الباهظــة التــي ينبغــي أن يدفعهــا الطلبــة مــن غيــر
املواطنيــن مثلهــا .لكنهــا بعــد ذلــك أصيبــت بمــرض فيــروس كورونــا.
وبعــد أن عزلــت نفســها لــدى ظهــور بعــض األعــراض البســيطة،
عــادت مــرة أخــرى لوظيفتهــا قبــل أن تلتحــق بالعمــل يف إحــدى
املؤسســات احملليــة غيــر الهادفــة للربــح التــي تســاعد يف تأهيــل
الطلبــة والطالبــات الشــباب مــن أصــول أمريــكا الالتينيــة لاللتحــاق
باجلامعــات .وبينمــا اســتمرت «لــوب» يف مســاعدة اآلخريــن علــى
حتقيــق أهدافهــم فإنهــا مل تغفــل عــن حتقيــق أهدافهــا .ويف هــذا الشــأن
تقــول «إذا ازداد عــدد مــن يلتحقــون بالعمــل يف جمــال السياســة مــن
جيلــي ،ســيكون بوســعنا التفكيــر يف كيفيــة اختــال النظــام ،والتركيــز
علــى مــا نــود تغييــره».
التصويــر والتقريــر مــن إعــداد “ ”ARIANA LINDQUISTيف
مدينــة ماديســون ،واليــة ويسكونســن.
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لوب تعد وجبة الفطور ألختها
الصغيرة ،زيمينا ،إىل اليسار ،يف
بيتها بمدينة ماديسون.

لوب حتمل بين يديها أوشحة
التخرج التي تمثل خمتلف اجلمعيات
والرابطات التي كانت تنتمي إليها
أثناء دراستها باجلامعة.

لوب تركب الدراجة الهوائية برفقة صديق قديم من
املدرسة الثانوية ،داميان بيرك .ومدينة ماديسون
مدينة ذات طابع سياسي تقدمي ،وهناك العديد
من اإلشارات التذكيرية بضرورة التصويت يف
االنتخابات .ورغم أن لوب نشطة سياسيا فإنها
ال تستطيع اإلدالء بصوتها يف االنتخابات ألنها
مهاجرة بدون وثائق رسمية .ولكن أخاها األصغر،
الذي بلغ لتوه سن الثامنة عشرة ،سيكون أول أفراد
األسرة الذي يمارس حق التصويت.

لوب تشاهد إحدى حلقات املسلسل التليفزيوين «غرايز
أناتومي» على شبكة «نتفليكس» بعد تناول العشاء.
فقد اضطرت لوب للبقاء قيد العزل ملدة  10أيام بعد
إصابتها بمرض فيروس كورونا.

لوب وصديقها داميان
يتوقفان لشراء الليموناده.
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سائق عربة الريكشا «راجا ميا»
يحصي حصيلة مكسب اليوم بينما
حتل حمرة الشفق على مدينة دكا.

يف املساء ،يستمتع راجا
بعزف املوسيقى مع أصدقائه.

راجا ميا
دكا ،بنغالديش
راجــا ميــا ،البالــغ مــن العمــر  45عامــا ،هــو ســائق عربــة
نقــل الــركاب التقليديــة املعروفــة باســم «ريكشــا» ويعيــش مــع
زوجتــه «بيوتــي» وأصغــر أبنائــه «بيشــال» ذي الســبع ســنوات،
يف عاصمــة بنغالديــش .ويتألــف مســكنهم مــن غرفــة واحــدة،
ويشــتركون يف اســتخدام مــكان الطبــخ ودورة امليــاه مــع أفــراد
أســر أخــرى.
وكان راجــا الــذي نشــأ يف قريــة ريفيــة قــد انتقــل إىل
العاصمــة دكا ســعيا لتحســين ســبل معيشــته .ويحقــق راجــا يف
اليــوم العــادي دخــا قــدره  7دوالرات ،وهــو مــا يكفــي بالــكاد
لســد احتياجــات أســرته .وعندمــا عصفــت جائحــة كوفيــد19-
بالبــاد وأُغلِقَــت األعمــال يف املدينــة رســميا يف  25مــارس،
تباطــأ عملــه حتــى صــار هزيــا واضطــرت أســرته لالعتمــاد
علــى اجليــران يف احلصــول علــى الغــذاء .فقــد انخفــض دخــل
راجــا اليومــي إىل  2,5دوالر .وكان ال يغــادر بيتــه يف بعــض
األيــام .وال يشــعر راجــا بالقلــق مــن احتمــال اإلصابــة بمــرض
فيــروس كورونــا ،ويقــول يف هــذا الشــأن «إذا مل أتمكــن مــن
العمــل فإننــا ســنموت علــى أي حــال».
التصوير والتقرير من إعداد “ ”K. M. ASADيف مدينة دكا،
بنغالديش.
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راجا يخالج من موقف عربات
الريكشا ليُقلَّ أحد الركاب.

راجا يعيش مع أسرته يف غرفة مساحتها
 10 x 10قدم يف مدينة العاصمة.

زبون يدفع لراجا أجرة الركوب.

راجا يستخدم غطاء الوجه اآلن.
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