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هوامش

بين قصص الواقع اللبناني المفرط في التعاسة أنه وضع أشخاصًا في مواقف غير اعتيادية مع كالبهم التي لم يشعروا يومًا
بأنها عبء على حياتهم ،بل خير مؤنس ورفيق يجلب السعادة

كالب «الفقر»
لبنانيون يكافحون للحفاظ على كالبهم (حسين بيضون)

باختصار

مصير عكس رغبات اللبنانيين
بيروت ـ ناهلة سالمة

لم تنج الكالب في لبنان من الفقر،
وسـ ـ ــط أزم ـ ــات ـ ــه امل ـت ـت ــال ـي ــة ،وعـ ــدم
وج ــود خطة بديلة لحمايتها من
ُ
فقدان مواطنني كثر عملهم وتدني قدرتهم
الـشــرائـيــة .أصـبــح الـتـخـلــي عــن ال ـكــاب أم ـرًا
إجباريًا لتخفيف النفقات ،فباعها بعضهم
أو عرضوها على آخرين لتبنيها ،أما آخرون
ف ـت ــرك ــوه ــا مل ــواج ـه ــة امل ـص ـي ــر امل ـج ـه ــول فــي
الشوارع ،وغضوا الطرف عن املخاطر التي
قد تتعرض لها من دهس أو إصابة بأمراض
مختلفة ،وأيضًا مواجهة األضرار النفسية.
ُ
لكن أشخاصًا كثرًا ال يزالون يكافحون بكل
إمكاناتهم املتاحة للحفاظ على كالبهم في
منازلهم ،في خطوة يحرص ناشطون على
تشجيعها مــن خــال تــوفـيــر مـســاعــدات في
مجال تربية الكالب ملن يحتاج إليها ،وبينهم
ش ــادي ،ال ــذي قــرر مواصلة احتضان كالبه
الثالثة كما فعل في األعوام الستة األخيرة،
وأن يكمل حياته معها ،ألنه يؤمن بأن رمي
أرواح في الشارع «فعل إجرامي» .يقول شادي
لـ«العربي الجديد»« :كيف أستطيع أن أتخلى
عن  3كائنات شكلت مصدر سعادة كبيرة
لــي فــي حـيــاتــي مـنــذ أن تبنيتها؟ كلها من
نوع بيرجيه أملان (الراعي األملاني) ،ويحمل
الكلب األول اسم البيل ،والــذي دخل منزلي
حني ضاعت كلبتي األولــى من دون أن أعلم
شيئًا عن مصيرها ،وأنا في عمر صغير .وكان
البيل في الثالثة من العمر فتعلقت به جدًا،

وأذكر أنه في اليوم األول لوجوده في املنزل
لــم أع ــرف الـنــوم ،واهتممت بــه ط ــوال الليل،
ثم أصبحنا صديقني .ومن شدة تعلقي به
تبنيت كلبة من النوع نفسه ّ
سميتها ستيال
كــي يـتــزوجـهــا ويـنـجـبــا تـمـهـيـدًا لالحتفاظ
بنسله أط ــول م ــدة مـمـكـنــة ،وه ــو مــا حصل
ّ
فسميت مولودهما وولف ،وتفرغت لرعاية
الكالب الثالثة واالهتمام بها» .يضيف« :مع
م ــرور ال ــوق ــت ،أصـبـحــت مـســؤولـيــة الـكــاب
الثالثة كبيرة على عاتقي ،في حني كان األمر
ً
ً
سهال سابقًا حني لم أكن أفكر أصال في كلفة
طعامها .وبــت بــاعـتـبــاري موظفًا أتقاضى
راتبي بالليرة اللبنانية أفكر ماذا أستطيع أن
أفعل لالحتفاظ بها وعدم تعريضها ملخاطر،
فبحثت عن صفحات على مواقع التواصل
االجتماعي تهتم برعاية الحيوانات ،وطلبت
مساعدة عبر إحداها على موقع «فايسبوك»
لتأمني طعام للكالب الثالثة في مرحلة أولى
ثم لقاحات .وتجاوب معي عدد من رواد املوقع
الذين ساعدوني في تأمني الحماية واألمان
ّ
أتخيل أن أعيش يومًا بعيدًا
لكالبي التي ال
عنها حتى لو تأكدت أنها ستكون في مكان
أفضل ماديًا .وأنا أعلم في ظل الظروف التي
نمر بها ،أنها لن تكون في حال أفضل نفسيًا
مما هي حاليًا».
«األفضل أن يجوع الكلب
في منزله»

م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــول ال ـن ــاش ـط ــة ف ــي م ـجــال
حقوق الحيوان غنى النحفاوي ،لـ«العربي

ال ـجــديــد»« :ت ـت ـعـ ّـرض ال ـح ـيــوانــات ملخاطر
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة وص ـ ـح ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـ ــدة ح ـ ـ ــن ي ـت ـخ ـل ــى
صــاح ـب ـهــا ع ـن ـه ــا .ال ي ـم ـكــن ت ـخ ـ ّـي ــل وض ــع
ك ـلــب أل ـيــف يــرمــى ف ــي ش ـ ــارع .األف ـض ــل أن
ً
ـدال من أن ُي ّ
شرد،
يجوع الكلب في منزله بـ
علمًا أن رمي الحيوانات ليس أمرًا جديدًا
فــي لـبـنــان ،لكن تفاقم األزم ــة االقتصادية
وارت ـفــاع أسـعــار اللقاحات وطـعــام الكالب
في الفترة األخيرة زادت هذه الظاهرة ،كما
سـ ّـهـلــت مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بيع
الكالب وتبنيها».
ومــع تفاقم مشكلة االعـتـنــاء بالحيوانات
األل ـي ـف ــة ،أط ـل ـقــت ال ـن ـح ـفــاوي م ــع ع ــدد من
الـ ـن ــاشـ ـط ــن ف ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــال ن ـف ـس ــه م ـ ـبـ ــادرة
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ل ـح ــث األشـ ـخ ــاص
الــذيــن يملكون كــابــا عـلــى االحـتـفــاظ بها
ف ــي م ـنــازل ـهــم ،وع ــرض ــت ال ـت ــواص ــل معهم
ملساعدتهم فــي تأمني الطعام واللقاحات
الالزمة ،وتقول« :تجاوب أشخاص قليلون
م ـع ـن ــا ،وأب ـ ـ ـ ــدوا اسـ ـتـ ـع ــداده ــم لــاح ـت ـفــاظ
بحيواناتهم األليفة ،بينما استطعنا إنقاذ
ع ــدد م ــن ال ـك ــاب ك ــي ال يـصـبــح مصيرها
ال ـشــارع أو تـتـعــرض لتعذيب مــن متبنني
ج ـ ــدد ال يـ ـظـ ـه ــرون م ـس ــؤول ـي ــة ت ـجــاه ـهــا.
فالحيوانات األليفة ليست برية ،وال تتقن
االصـ ـطـ ـي ــاد أو ال ـب ـح ــث ع ــن ط ـعــام ـهــا فــي
حــاويــات القمامة ،كما أن ال مالجئ عامة
على نفقة الدولة لحماية الكالب الشاردة».
وتـنـصــح الـنـحـفــاوي األش ـخ ــاص املتبنني
ب ـخ ـل ــط الـ ـطـ ـع ــام املـ ـخـ ـص ــص لـ ـلـ ـك ــاب مــع

أصبح تخلي
اللبنانيني عن
الكالب أمرًا إجباريًا
لتخفيف النفقات،
ُ
لكن أشخاصًا كثرًا
يكافحون بكل
إمكاناتهم املتاحة
للحفاظ على كالبهم
في منازلهم
■■■
الحيوانات األليفة
ليست برية ،وال تتقن
االصطياد أو البحث
عن طعامها في
حاويات القمامة
■■■
ناشطون ينصحون
األشخاص املتبنني
بخلط الطعام
املخصص للكالب
مع الطعام املنزلي
لتخفيف التكاليف

الطعام املنزلي من أجل تخفيف التكاليف
الباهظة ،وتجاوز املرحلة الصعبة الحالية
مـ ــن دون خ ـ ـسـ ــارة ح ـي ــوان ــات ـه ــم األل ـي ـف ــة،
وت ـش ـيــر إل ــى أن ـه ــا ت ـت ـعــاون م ــع بـيـطــريــن
لـلـمـســاعــدة فــي تنفيذ عـمـلـيــات اإلخ ـصــاء
وت ــوف ـي ــر ال ـل ـق ــاح ــات الـ ــدوريـ ــة وال ـس ـنــويــة
مقابل أسعار أقل».
وعن الجهات الداعمة ،توضح النحفاوي أن
«التبرعات فردية أو على نفقة الناشطني،
وبعضها مــن خ ــارج لـبـنــان .لـكــن ال يمكن
تأكيد أو ضمان هــذه املـســاعــدات .وحاليًا
نستمر في مساعدة أشخاص يحتاجون
إلى ذلك».
إلى الخارج

أيضًا ،تقول لينا فرحات ،وهي سيدة أعمال
ت ـطــوعــت إلن ـق ــاذ ال ـح ـي ــوان ــات ،ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد»« :نــأخــذ كـنــاشـطــن مـهـمــة إنـقــاذ
الحيوانات على عاتقنا الخاص ونستفيد
من تبرعات يوفرها أشخاص آخرون .وقد
سـ ّـه ـلــت ص ـف ـحــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
عـمـلـيــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـ ـس ــاع ــدات ،وأن ــا
ُ
أش ــرف عـلــى صـفـحــة تـضــم مـتــابـعــن كـثــر،
ون ـج ـح ــت ع ـب ــره ــا فـ ــي ت ــأم ــن م ـس ــاع ــدات
كثيرة لحماية الكالب .كما أتابع شخصيًا
الكالب من لحظة استالمها ،وأودعها في
فنادق مؤقتة مدفوعة حتى تسليمها إلى
أحد املتبنني أو إرسالها إلى خارج البالد».
وتـشـيــر فــرحــات إل ــى أن املــاجــئ الخاصة
التي تهتم بالكالب تجاوزت قدرتها على
استيعاب الكالب املعروضة للتبني الذي
تعتبر آليته غير سهلة مع تفاقم الوضع
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وهـ ــي وج ـه ــت نـ ـ ـ ــداءات إلــى
ال ـخ ــارج لـلـتـبـنــي ،لـكــن اإلج ـ ـ ــراءات بطيئة
ويحتاج تنفيذها إلى وقت طويل.
وتطالب فرحات الدولة اللبنانية بوضع
ق ــوان ــن ت ـم ـنــع تـ ـج ــارة ال ـح ـي ــوان ــات الـتــي
تشكل سببًا رئيسًا في اإلهمال الحاصل
في حق الكالب.

وأخيرًا
أن تحكي أو أن ال تحكي عن لبنان
نجوى بركات

ّ
تود أن تحكي عن لبنان ،فال ُيسعفك الكالم .ال تدري
ّ
من أين تبدأ وال كيف تنظم أفكارك وال إلى أين تنتهي
بها .تراقب من بعيد ما ال يمكنك إغفاله أو تناسيه.
تتواصل مع األهل ،مع األصدقاء .تخجل أن تسأل عن
َ ٌ
أنت عالق في املطهر،
أحوالهم .تخجل أن تشكو حالك.
ّ
ّ
ّ
لكنهم عالقون في جهنم .تتسقط األخبار هنا وهناك،
وتقوم بحسابات سريعةَ :
لننس اللحوم على أنواعها،
والفواكه ،والخضرة ،فماذا يتبقى؟ ربطة الخبز بـ 12
ألف ليرة ،كيلوغرام العدس بـ  ،70قــارورة الغاز قفزت
ّ
إلى ما فوق  400ألف .ماذا يأكلون؟ بم يتدفأون؟ كيف
ّ
يعيشون؟ من أين يدفعون الفواتير املضاعفة ،املحلقة،
التي طاولت سابع مساء وما زالت تقفز.
األرقام تتوالى :تحت خط الفقر ،أقل من كذا دوالر في
اليوم ،الليرة فقدت  %80من قيمتها ،ثمة من يلقون
ّ
أنفسهم في املراكب املتجهة إلى موت حتمي ،ثمة من
يــأكـلــون مــا ي ـجــدون فــي الـنـفــايــات %30 ،مــن األطـفــال
يـنــامــون مــن دون عـشــاء ،أو يــأتــون إلــى املــدرســة على
ّ
جوع بطونهم  ..كيف تستوعب هذا كله ،فيما تستمع

ً
مساء إلى نشرة األخبار ،وترى أبطال كابوسك الطويل
ال ــذي ال ينتهي ممعنني فــي إع ــان امل ــواق ــف واإلدالء
بتصريحات والــوقــوف أم ــام الـكــامـيــرا بـبــذالت نظيفة
يلغطون بلغ ٍة لم
وقمصان مكوية وروائح عطور .تراهم
ُ
ّ
تفرغ من معانيها فحسب ،بل ذابت وبريت وأفرغت من
مادتها ،حتى باتت أشبه بكاوتشوك محروق ،سخام
ورائـحــة خانقة ودخــان ُيعمي العيون .إلــى أيــن تشيح
نظرك ،وبمن تراك تستنجد ليكون شاهدا على عبث ما
تراه .مشاهد تفوق االحتمال ،وتكرار يتجاوز كل قرف
وغثيان .كيف ال يحرق الشعب اللبناني نفسه اعتراضا،
تتساءل ،بالعشرات ،بــاآلالف؟ ألــم يخبرونا دومــا أننا
صـمــدنــا فــي وج ــه كــل االحـ ـت ــاالت؟ ف ـلـ َـم ي ـقــدر علينا
ُ
ّ
احتاللهم هــذاَ ،لم يتمكن من إبادتنا جيال بعد جيل؟
ال ينبغي أن تجلس في املكان نفسه ،موضع املراقبة
والـفــرجــة واالح ـت ـســاب ،وإال انـفـجــر ُ
رأس ــك .تـلـ ّـه قليال
ّ
بما يــدور حولك .إن كنت في أستراليا ،تله بالجفاف
والـ ـح ــرارة املــرتـفـعــة وق ــد بـلـغــت الـخـمـســن ،وإن كـنـ َـت
فــي ك ـنــدا ،فــأنــت مـجـبـ ٌـر عـلــى متابعة أخ ـبــار «كــوفـيــد»
طــاملــا أن ــك مـحـجــور مـمـنــوع مــن ال ـخ ــروج .أم ــا إذا كنت
ّ
فــي فــرنـســا ،فاملشاهد ّ
متنوعة مــن ص ــراع مرشحي

ّ
الــرئــاســة ،إلــى تـصــريـحــات املــرشــح ّزم ــور ،إلــى مـيــزان
ح ــرارة كــره األجــانــب  ..لكن ،فــي نهاية النهار ،وأينما
ك ـنـ َـت ،سـيـعــود إلـيــك لـبـنــان غصبا عـنــك ،يـتـمـ ّـرغ فيك،
يجلس على كتفيك ،يلوي عنقكّ ،
ويعض أطرافك .مهما
َ
قاومت ّ
وشوحت نظرك إلــى البعيد ،ستبقى تــراه .إنه
ّ
ّ
املستمر ،وجع القلب الذي يرف،
ألم الضرس الخفيض
ٌ
ّ
الشوكة مغروزة في القدم ،الغصة عالقة في الحنجرة،
ال ـغــالــة تـغـشــي ن ـظــرك وتـسـتـبـيــح األل ـ ــوان واألش ـك ــال،

ال ينبغي أن تجلس في
المكان نفسه ،موضع المراقبة
والفرجة واالحتساب،
رأسك
وإال انفجر ُ

ُ
وال ــرائـ ـح ــة امل ـف ــاج ـئ ــة ال ـ ـغـ ــادرة ال ـت ــي ت ـش ـق ــي روحـ ــك.
ّ
وأنــت ،إذ تمعن النظر وتصيخ السمع ،تكاد ال تصدق
ّ
ما تــراه .هــذا شعب ذكــي تقول ،هــذا شعب حـ ّـي وملــاح،
ّ
ّ
حل؟ «عاملة الفلك» ّ
تروج لرسول جاء
فكيف حل به ما
من الـ ُـزهــرة ،يخاطب الكواكب ويأمرها أن ترسل إليه
طاقاتها ،اآلن وح ــاال! لقد أعطيتك اآلن طــاقــة القمر،
ـرت ب ـهــا؟ يـســألـهــا ،نـعــم تـجـيـبــه ،ثــم تبتسم
فـهــل ش ـعـ ِ
بضحكات صغير ٍة قصير ٍة كي ال
كطفل بريء وتكرج
ٍ
تفقد التركيز .يا الله .منظر الرجل وكالمه وسلوكه ال
ّ
تغش طفال صغيرا حتى ،فكيف  ..ثم يطالعك هاشتاغ
ّ
«تحسني نسل الكلب» ،فتكاد ال تصدق شراسة هجوم
كــاب عنصرية مسعورة على مذيعة أخـبــار تـجـ ّـرأت
وجملت «السيد» مع زعماء  -تماسيح أشــارت إليهم،
وهــي تـســأل أيــن هــم مـ ّـمــا يـجــري فــي ال ـبــاد .واب ــل من
الـشـتــائــم والـسـخــريــة تـجــاه صــاحـبــة الـبـشــرة الـسـمــراء
ذات األص ــول الـســودانـيــة ،وع ــود بالسحل وتـهــديــدات
على أنواعها ،من جحافل من املمانعني واملعترضني،
النساء قبل الرجال ،تنهال رجما بالنعوت واألوصاف
الرخيصة ،فيما أنــت تحمي رأســك
والكلمات البذيئة
ٌ
ّ
بيديك ،متسائال :أمعقول هذا كله ،يا أشرف الناس؟
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