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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
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مـع ارتفـاع أعـداد اإلصابـات والوفيـات بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد،
تحـاول الحكومـة العراقيـة مواجهـة الوبـاء العالمـي .فـي هـذا السـياق،
ّ
مـدد محافـظ البصـرة ورئيـس خليـة األزمـة فيهـا ،أسـعد العيدانـي ،أخيـرًا
ّ
ّ
مشـدد يشـمل المواطنيـن كافة،
غـد األربعـاء .قرار
حظـر التجـول لغايـة بعـد ٍ
باسـتثناء الكـوادر الصحيـة والصحافييـن وأصحـاب المحـال الغذائيـة ،وعلـى
رأسـها طبعـا األفـران( .أحمـد محمـود)
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بالدي التي اِ ئـت َمنتها على قلبي
ِ
َ
ْ
ْ
وأزهقت عقلي،
بالدي التي َح َّيرتني ،ول ّو َعتني،
بالدي التي ... :آمي ـ ـ ْـن!

منوعات
«ثانوية السفير»# :وينو_كتابك؟
في إطار املبادرات الهادفة إلى تعزيز
االلتزام َ
بالحجر الصحي املنزلي عبر
التشجيع على اإلفادة من هذه الفترة في
ممارسة الهوايات املفيدة وفي طليعتها
القراءة ،أطلقت «ثانوية السفير»
ّ
(الغازية ـ جنوب لبنان) تحدي #وينو_
كتابك .الفكرة تعود إلى محمد الشامي،
أحد أفراد الجهاز التعليمي في الثانوية،
وهي تقوم على تصوير املشارك فيديو
ال تزيد ّ
مدته عن دقيقة واحدة وتحميله
عبر صفحاته على مواقع التواصل
َّ
يتحدث ّفيه عن الكتاب
االجتماعي،
ً
ً
الذي يقرأه حاليًا معلال اختياره ،ومطال
على أجواء الكتاب بإيجاز شديد ،قبل
ّ
التحدي إلى ثالثة ّ
أن يحيل
يسميهم
من أصدقائه .وقد اختار الشامي رواية
«سينسيوس وهيباتيا» للكاتب الليبي

فرج العشة الصادرة عن «دار التنوير»
عام  ،2018والتي تحكي في سياق روائي
ّ
متخيل ،املحنة التي عاشتها الفيلسوفة
ّ
اليونانية «هيباتيا» في اإلسكندرية في
مواجهة أصحاب األردية السوداء الذين
يحاولون فرض هيمنتهم على املجتمع،
ّ
األزلي بني الفكر
في إحالة إلى الصراع
املتعدد والفكر املنغلق.
الفكرة التي انطلقت قبل يومني ،تلقفها
مدير الثانوية ،الباحث والكاتب
واألكاديمي سلطان ناصر الدين
(الصورة) ،الذي اختار كتاب «ذكريات
ّ
الفلسطينية سيرين
من القدس» للكاتبة
حسيني شهيد ( 1920ـ  )2009الصادر
عن «دار الشروق» عام  ،2009وهي
ً
ال تزال تشهد تفاعال كبيرًا وأصداء
إيجابية على السوشال ميديا.

 mtvتواصل التخبيص ...ما للحيوانات األليفة وكورونا؟

«أسلوب» ُيطلق «دواير»:
تجارب فنية وشخصية
ّ
طرح املؤلف واملنتج «أسلوب»
(الصورة) ،أحد األعضاء
املؤسسني للفرقة الفلسطينية
«كتيبة  ،»5عمله الجديد «دواير»،
َ
على منصتي البث الرقمي
املوسيقيتني «سبوتيفاي»
و«أنغامي» ،باإلضافة إلى موقع
«يوتيوب» .في هذا العمل ،يتابع
«أسلوب» سرد تجاربه الجديدة
الشخصية وغيرها ،من باريس
حيث يقيم منذ غادر لبنان.
ّ
وعلى سكة عمله «اآلخرين»
الذي صدر منذ عامني ،يتضمن
«دواير» مساحات موسيقية
ودورًا لآلالت ّ
الحية ،ال نجدها
عادة في إصدارات الراب والهيب
هوب العربي .تعاون «أسلوب»
هذه ّ
املرة أيضًا مع عازفة الفلوت
نيسم جالل ،جعفر الطفار ،أبو
غابي ،كاز ّترابية وآخرين ،مع
عودة لـ «جزار» من «كتيبة  »5في
أغنية «املدينة».

في نشرتها املسائيةّ ،أول من أمس
السبت ،عرضت قناة  ،mtvتقريرًا
ّ
لجويس عقيقي أكدت فيه أن
الحيونات األليفة قادرة على نقل
فيروس كورونا املستجد إلى اإلنسان.
بكل استخفاف وقلة مسؤولية،
استندت املراسلة في خالصتها
إلى كالم شخص يفتقد إلى األهلية
أو االختصاص للحديث عن هذا
املوضوع .وهكذا ،تكون عقيقي
قد ضربت بعرض الحائط تأكيد
«منظمة الصحة العاملية» (ضمن
خانة تصحيح املعلومات املغلوطة
على موقعها اإللكتروني الرسمي)
ّ
بأنه «في الوقت الحاضر ،ال ّ
بينة على
املرافقة /األليفة ،مثل
أن الحيوانات
ُ
الكالب أو القطط ،قد تصاب بفيروس
كورونا املستجد .ومع ذلك ،من
الجيد غسل اليدين باملاء والصابون
بعد التعامل مع الحيوانات األليفة.
يساعد ذلك على الوقاية من العديد
من الجراثيم الشائعة ،مثل اإلشريكية
القولونية والساملونيال ،التي تنتقل
من الحيوانات األليفة إلى البشر».
تأكيد سبق أن نقلته أيضًا «نقابة
األطباء البيطريني في لبنان» ،وعدد
كبير من األطباء ذائعي الصيت في
لبنان والعالم .التقرير الذي عادت
 mtvوحذفته من موقعها اإللكتروني،
أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل

االجتماعي في أوساط ّ
مربي
الحيوانات األليفة والعاملني في مجال
الرفق بها وحماية حقوقها في لبنان.
املوضوع لم يقتصر على استنكار
املضمون والحرص على تكذيبه ،بل
ّ
تحميل عقيقي و«قناة
وصل إلى حد ّ
ّ
املر» مسؤولية تخلي كثيرين عن
الحيوانات التي ّ
يربونها في منازلهم
واألذى الذي سيلحق بهذه املخلوقات
(عودة ظاهرة التسميم في ّ الشوارع
واملناطق اللبنانية) بعد بثهّ .
وشددت
جمعيات ومجموعات ّ
عدة في لبنان
ّ
على أنه مطلوب الوعي وعدم اإلنجرار
خلف معلومات خاطئة هدفها إثارة
البلبلة ،داعية الناس إلى التركيز على
الحفاظ على نظافة حيواناتهم األليفة
عند خروجها وعودتها إلى املنزل.

