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الوباء يخفض تلوث اجلو لكن أثره ضئيل على املناخ
األقمار االصطناعية تكشف تسرب غاز هائل

ودولة عربية في الصدارة
باريس- جنيف - )أ ف ب( - أظهر تحليل جديد 
أن  االصطناعية  األقمار  بيانات  إلى  يستند 
غاز امليثان يتسرب من مواقع صناعية بنسب 
لفرنسا  السنوية  الكربون  انبعاثات  تعادل 

واملانيا مجتمعتني.
بعثة  جمعتها  التي  البيانات  وباستخدام 
الفضاء  لوكالة  التابعة  بي"   5 "سنتينال 
 100 من  أكثر  الدراسة  أظهرت  األوروبية، 
"انبعاث كثيف" حول العالم، مصدرها مرافق 

تخزين الغاز ونقله.
طن  مليون   20 وحدها  األحداث  هذه  ووّلدت 
من امليثان وهو ما يعادل على املدى القصير 

إطالق 1,8 مليار طن من الكربون.
التنفيذي  الرئيس  روستاند  أنطوان  وقال 
لشركة "كايروس" التي أجرت التحليل، "الخبر 
السار هو أن معظم هذه األحداث هي من صنع 
خالل  من  بسهولة  معالجتها  ويمكن  اإلنسان 
الفردية  الشركات  تتخذها  التي  اإلجراءات 

والحكومات والهيئات التنظيمية".
وأظهر التحليل أن ثالثة مرافق للنفط والغاز 
في الجزائر تنبعث منها أكثر من 25 طنا من 
انبعاثات  يعادل  ما  وهو  الساعة،  في  امليثان 
تعمل  طاقة  محطة  من  الكربون  أكسيد  ثاني 

على الفحم بقدرة 750 ميغاوات.
الغالف  في  يبقى  امليثان  غاز  أن  حني  وفي 
أكسيد  بثاني  مقارنة  قصير  لوقت  الجوي 
قوة  أكثر  الطويل،  املدى  على  فإنه  الكربون، 

بعشرات املرات من غازات الدفيئة.
الثالثاء  الدولية  الطاقة  وكالة  وأصدرت 
تقييمها النبعاثات امليثان في العالم ووجدت 
أن حوالى 570 مليون طن تضاف إلى الغالف 
الجوي كل عام، وينتج حوالى 60 % منها من 

النشاط البشري.
وتعليقا على هذه الدراسة، قال غونار لوديرير 
ونيكو باور وهما خبيران في معهد بوتسدام 
لبحوث تأثير املناخ، إنه قد تكون هناك مبالغة 
االحترار  على  امليثان  تسربات  تأثير  في 

املناخي.
فيما قال مسؤول في املنظمة العاملية لألرصاد 
في  ساهمت  كوفيد19-  جائحة  إن  الجوية 
انخفاض االنبعاثات امللوثة مع توقف املصانع 
والسيارات والطائرات بسبب إجراءات العزل، 
وأكد  املناخ.  على  جدا"  "ضئيل  أثرها  أن  إال 

نظام  مكتب  مدير  راسويغارد  بيتر  الرس 
صحافي  مؤتمر  خالل  املنظمة  في  األرض 
يكون  قد  التحسن  أن  األربعاء  االنترنت  عبر 
"عابرا" ألن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد 
تعود إلى مستوياتها قبل انتشار الوباء عند 

احتوائه.
ما هو أثر هذه الجائحة على املناخ؟

وسائل  أوردت  املناخ.  على  ضئيل  أثرها 
اإلعالم تكهنات كثيرة عن أثر ذلك على املناخ 
املناخي  واالحترار  الدفيئة  غازات  وانبعاثات 
أثر  ال  أن  هو  والجواب  الطويل.  املدى  على 
القصير،  املدى  على  األرجح.  على  لها  كبيرا 
ألن  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تتراجع 
على  مشلولة  والطائرات  مركونة  السيارات 
التأثير  مدرجات املطارات. لكننا نرى أن هذا 
يعود  أن  ونتوقع  نسبيا.  عابرا  سيكون 
ومعه  العمل  إلى  الوباء  انقضاء  بعد  العالم 

االنبعاثات عند املستوى نفسه ام ال.
ما هو التأثير الفعلي للجائحة على تلوث الجو؟

خالل  من  يتجسد  خصوصا  الالفت  التأثير 
الصور امللتقطة بواسطة األقمار االصطناعية 
منقشعة  الرؤية  باتت  إذ  لنيودلهي  صور  أو 
تأثير  وهو  توقفت.  السير  حركة  ألن  كثيرا 
أن  إلى  املرء  يحتاج  وال  األرجح  على  حقيقي 
محرك  اطفاء  فمع  ذلك،  ليدرك  عبقريا  يكون 
األمر  وكذلك   )...( انبعاثاتها  تتوقف  السيارة 

مع الطائرة.
وعدم  الحذر  نتوخى  ان  علينا  أن  أظن  لكن 
اصطناعي  توقف  هذا  ألن  بسرعة  التحمس 
وضعا  يكون  ولن   )...( االقتصادي  للنشاط 

مستداما بالضرورة.
الدول في  تعدل سلوك  أن  الجائحة  لهذه  يمكن  هل 

مواجهة االحترار املناخي؟
وبعض  األفراد  بعض  ذلك  يدفع  قد 
ليست   )...( التفكير  إلى  أيضا،  الحكومات 
أمر  على  نشهد  التي  األولى  املرة  هذه 
مماثل. فقد علقت الحكومة الصينية جزءا 
محيط  في  الصناعي  انتاجها  من  كبيرا 
بكني خالل دورة األلعاب األوملبية في 2008 
خالل  من  يكن  انه  تام  بوضوح  وأظهرت 
تولي زمام املبادرة وقف تلوث الهواء )...(.

لكن ال أظن أنه ال يسعنا أن نحتفل من اآلن ألن 
االنبعاثات سترتفع مجددا".

عبداحلق بن رحمون

وميبلدون  بطولة  ألغيت   - ب(  ف  لندن-)أ 
اإلنكليزية، ثالثة البطوالت األربع الكبرى في كرة 
أواخر  انطالقها  املقرر  من  كان  والتي  املضرب 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  حزيران/يونيو، 
املستجد، بحسب ما أعلن املنظمون األربعاء، في 
خطوة ترافقت مع متديد تعليق منافسات اللعبة 

حتى متوز/يوليو.
احلرب  منذ  املسبوقة  غير  اخلطوة  وبهذه 
التي  وميبلدون  بطولة  تنضم  الثانية،  العاملية 
عشر،  التاسع  القرن  أواخر  الى  تاريخها  يعود 
الى سلسلة األحداث الرياضية التي مت تأجيلها 
أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب 
بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى 

اليوم.
وأعلن نادي عموم انكلترا في بيان بعد اجتماع 
طارئ اليوم قراره مع جلنة إدارة البطولة التي 
 2020 نسخة  "إلغاء  عشبية  مالعب  على  تقام 
بسبب اخملاوف الصحية العامة املرتبطة بوباء 
من  الـ134  النسخة  املستجد.  كورونا  فيروس 
و11  حزيران/يونيو   28 بني  ستقام  البطولة 

متوز/يوليو 2021".
 29 بني  وميبلدون  تقام  ان  املقرر  من  وكان 
وتتوج  متوز/يوليو،  و12  حزيران/يونيو 
لكن  العشبية.  املالعب  دورات  موسم  بالتالي 
كبير منذ األسبوع  الى حد  كان متوقعا  االلغاء 
ضمن  من  انه  املنظمني  تأكيد  بعد  املاضي، 
اخليارات التي يدرسونها في ظل األزمة الصحية 
الراهنة. وأكد املنظمون في بيانهم ان االعتبار 
وسالمة  صحة  "كان  إليه  بالنسبة  األساسي 
وميبلدون.  إقامة  أجل  من  يجتمعون  الذين  كل 

اجلمهور في اململكة املتحدة والزوار من مختلف 
األعضاء،  الضيوف،  الالعبون،  العالم،  أنحاء 
املتعاقدون،  الشركاء،  املتطوعون،  العاملون، 
مسؤوليتنا  الى  إضافة  احملليون...  والسكان 
مكافحة  أجل  من  اجملتمع  جهود  جتاه  األشمل 

هذا التحدي العاملي ألسلوب حياتنا".
املفروضة  الواسعة  القيود  ان  النادي  وأوضح 
في  والتجمعات  والسفر  التنقل  حركة  على 
من  جعل  إنكلترا،  ومنها  العالم،  دول  مختلف 
للبطولة  التحضيرات  بدء  مبكان  الصعوبة 
ان  ترجيح  "مع  وأضاف  املناسب.  بالشكل 

رأينا  عدة،  االجراءات احلكومية ستمتد ألشهر 
األعداد  حلماية  مسؤول  بشكل  التحرك  وجوب 
الكبيرة من الناس املطلوبني من أجل التحضير 
جمع  فتية  من  خطر،  أي  مواجهة  من  للبطولة، 
اخلطوط،  حكام  املسؤولني،  آالف  الى  الكرات، 
االعالم  املزودين،  الالعبني،  املالعب،  مراقبي 
واملتعاقدين الذين يأتون الى مالعب نادي عموم 

انكلترا".
القرار  هو  البطولة  "إلغاء  ان  املنظمون  ورأى 
على  والقدرة  العامة،  الصحة  لصالح  األفضل 
توفير بعض اليقني من خالل اتخاذه اآلن، بدال 

لكل  بالنسبة  مهم  هو  ألسابيع،  االنتظار  من 
املعنيني بكرة املضرب والبطولة".

تأكيد  مع  البطولة،  إلغاء  عن  االعالن  وترافق 
والالعبات  احملترفني  الالعبني  رابطتي 
تعليق  متديد  مشترك،  بيان  في  احملترفات 
منافساتهما حتى متوز/يوليو املقبل، ما يطيح 
عمليا بكامل منافسات موسم الدورات العشبية، 
الترابية،  الدورات  ملوسم  وحصل  سبق  كما 
باستثناء بطولة روالن غاروس الفرنسية، ثانية 
بطوالت الغراند سالم، والتي أرجئت الى أيلول/

سبتمبر.

إلغاء بطولة وميبلدون لكرة املضرب

أن  علمت  عندما   - ب(  ف  مكسيك-)أ 
وباء  البدانة والسكري هما عامال خطر مع 
بيريس  كالرا  املكسيكية  أخذت  كوفيد-19، 
بعد  أنها  إال  السخرية،  وبعض  بخفة  األمر 

التفكير امللي باتت تشعر ب"خوف كبير".
وقالت كالرا بيريز )53 عاما( التي تعاني من 
وزن زائد وحتتاج إلى حقنة انسولني يومية 

"شعرت بضيق وبأنني مجروحة...".
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس في 
مونتيري في والية نويفو ليون حيث تعيش 
السكري  تعاني من مرض  التي  والدتها  مع 
أخفض  لم  ألنني  أسف  احلقيقة  "في  أيضا 
الصحة  منظمة  وصنفت  قبل".   من  وزني 
في صدارة  املكسيك  الدولي  والبنك  العاملية 
الدول التي تسجل فيها أكثر حاالت البدانة 
الذين  األشخاص  نصف  وكان  والسكري. 
توفوا من جراء فيروس كورونا املستجد في 
البالد وهم نحو الثالثني، يعانون من البدانة 

اإلطار،  هذا  وفي  الشرايني.  ضغط  وارتفاع 
اضطرت السلطات إلى االعتراف بثغرات في 
البالد. وباالستناد  العامة في  نظام الصحة 
أن  احلكومة  تتوقع  سيناريو،  أسوأ  إلى 
خالل  بالفيروس  شخص  ألف   250 يصاب 
آب/ أو  بحلول حزيران/يونيو  أولى  موجة 
اغسطس. وسيحتاج نحو 12500 من هؤالء 
إال  املركزة.  العناية  في  إلى سرير  املصابني 
أن األرقام الرسمية تشير إلى توافر أقل من 
4500 سرير. وأعلن اجليش والبحرية أنهما 
وسيدربان  استشفائية  منشآت  سيوفران 
أطباء أسنان ملساعدة الطواقم الطبية. لكن، 
تظهر صعوبات أخرى مثل الطلب كبير على 
الرئيس  وطالب  العالم.  في  التنفس  أجهزة 
قمة  خالل  اوبرادور  لوبيز  مانويل  اندريس 
املتحدة  "األمم  األخيرة  العشرين  مجموعة 
مضاربات  حصول  دون  للحؤول  التدخل 
على  املساعدة  وأجهزة  األدوية  شراء  على 

عدد  البالغ  املكسيك  أن  وأكد  التنفس". 
نصفهم  يعيش  نسمة  مليون   120 سكانها 
جهاز  آالف  خمسة  متلك  الفقر،  خط  دون 
تنفس. وقال الرئيس الذي ال يعتمد الصرامة 
بعد في إدارة الوباء، إنه طلب خمسة آالف 
جهاز آخر من الصني. وحذر ابيالردو أفيال 
الطبيعة  لعلوم  الوطني  املعهد  في  الباحث 
والتغذية خالل ندوة في مكسيكو قبل فترة 
يجب  "ضعيف جدا  بلد  املكسيك  إن  قصيرة 
من  كبير  عدد  لدينا  وسيكون  ذلك.  ندرك  أن 
الوفيات". ويعاني نحو 96 مليون مكسيكي 
قليلة  كيلوغرامات  يراوح بني  زائد  من وزن 
السكري و15,2  والبدانة و8,6 ماليني من 
تظهر  ما  على  الضغط  ارتفاع  من  مليونا 
أرقام وفرتها منظمة "أليانسا بور ال سالود 
وطني  استبيان  إلى  باالستناد  أليمنتاريا" 

حول الصحة أجري العام 2018.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

البدانة والسكري يزيدان من خطر فيروس 

بلدية  ستستخدم   - ب(  ف  )أ  موسكو,- 
ورموزا  الذكية  للهواتف  تطبيقا  موسكو 
التزام  من  للتأكد  الضوئي  للمسح  قابلة 
الصارمة خالل  العزل  بتوجيهات  السكان 
فترة اإلغالق التام، وفق ما كشف مسؤول 

األربعاء.
وكانت سلطات مدينة موسكو أمرت سكان 
منازلهم،  مبالزمة  الروسية  العاصمة 
غير  خدمات  تقّدم  التي  الشركات  وأغلقت 
تفشي  من  تدابير احلد  إطار  في  أساسية 

فيروس كورونا.
املعلومات  تكنولوجيا  قسم  رئيس  وقال 
إن  ليسنكو،  إدوارد  موسكو  بلدية  في 
على  متاحا  سيصبح  الذي  التطبيق 
شبكة اإلنترنت اعتبارا من يوم اخلميس، 
الشخصي"، موضحا  االنضباط  "سيضمن 
للمستخدمني  الشخصية  البيانات  أن 

ستكون محمية.
وأوضح ليسنكو في تصريح حملطة "صدى 
هو  التطبيق  هذا  أن  اإلذاعية  موسكو" 
عبارة عن نسخة جتريبية مصّممة ملراقبة 
طلب  الذين  كورونا  بفيروس  املصابني 

منهم مالزمة بيوتهم.
يستخدم  لن  التطبيق  هذا  أن  وأضاف 

ملراقبة بقية سكان العاصمة الروسية التي 
تضم 12 مليون نسمة.

إلى ذلك، سيطلب من سكان موسكو التقدم 
املدينة  سلطات  من  اإلنترنت  عبر  بطلب 
السريعة،  لالستجابة  رمز  على  للحصول 
قابل للمسح الضوئي على هواتفهم، كلما 

أرادوا اخلروج من منازلهم.
وسُتكّلف قوات إنفاذ القانون التحقق من 

وجود الرمز بحوزة املارة.
مبغادرة  موسكو  لسكان  ُيسمح  وحاليا، 
اليومية  النزهة  إلجراء  فقط  منازلهم 
التبّضع  أو  القمامة  إخراج  او  لكالبهم 

من أقرب محل أو صيدلية. وقال ليسنكو 
إن كشف النقاب عن نظام رمز االستجابة 
احلكومة  إقرار  بعد  سيتم  السريعة 
لتشريعاته. وكانت سلطات مدينة موسكو 
إغالقا  اإلثنني  يوم  اعتبارا من  قد فرضت 

تاما على كل سكان العاصمة.
رزمة  الروسي  البرملان  أقر  والثالثاء 
عقوبات  فرض  تتضمن  قوانني  مشاريع 
"القواعد  يخالفون  من  على  مشددة 
الصحية" تصل إلى احلبس سبع سنوات 
وفاة  إلى  احلجر  خرق  أدى  حال  في 

شخصني أو أكثر.
وميكن أن يؤدي انتهاك قواعد العزل إلى 
 640( روبل  ألف   50 إلى  تصل  غرامات 

دوالر(.
سيرغي  موسكو  بلدية  رئيس  وكان 
أن  املاضي  األسبوع  أعلن  سوبيانني 
"نظام  القواعد اجلديدة ستراقب بواسطة 
ذكي"، وقد ساد حينها اعتقاد بأن املراقبة 
ستتم بواسطة شبكة الكاميرات املنشورة 

على نطاق واسع في العاصمة الروسية.
 2,777 اآلن  حد  إلى  روسيا  وسّجلت 
و24  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة 

وفاة، غالبيتها في موسكو.

تطبيق للهواتف الذكية ملراقبة
تقّيد السكان بأوامر العزل
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لوس اجنليس-)أ ف ب( - زاد املشاهير في لوس اجنليس مع انتقال األمير هاري وزوجته 
ميغن إليها لبدء حياة جديدة بعيدا عن العائلة امللكية البريطانية التي باتا عضوين غير نشطني 

فيها اعتبارا من األربعاء.
وانتقل الزوجان إلى كاليفورنيا قبل أيام على ما يبدو ، وهما يقيمان في دارة على شاطئ ماليبو 
قرب لوس أجنليس معروف بأنه يضم عددا كبيرا من جنوم هوليوود وأغنياء كاليفورنيا. لكن 
املشكلة الوحيدة هي أن الزوجني ال ينتميان إلى الفئة األولى وال إلى الفئة الثانية، فكيف سيتمكن 
هاري )35 عاما( وميغن )38 عاما( اللذان باتا »مستقلني ماليا« من كسب لقمة العيش؟ وتبدو 
هذه املهمة أسهل بالنسبة إلى ميغن. فهي ولدت في لوس أجنليس حيث ال تزال تعيش والدتها 

دوريا، ولديها عالقات جيدة ومعارف كثيرة اكتسبتها عندما كانت ممثلة. وقال جيتندر سهديف 
وهو خبير في عالم املشاهير »أعتقد أن ميغن ستواصل العمل في عالم الترفيه بطريقة أو بأخرى. 
وليس من مصلحتها التخلي« عن ذلك، مضيفا »في النهاية تأتي ميغن من قطاع الترفيه«. وهو 
يرى أنه »من غير املرجح جدا« أن تعود ميغن ماركل إلى التمثيل من الباب العريض وتأدية أدوار 
مشابهة لألدوار التي أدتها في السابق، فهي قد »تقدم أفالما وثائقية أو تشارك في دبلجة« أعمال 
مختلفة. وقبل مغادرتها بريطانيا، أعارت صوتها لراوية فيلم وثائقي من إنتاج »ديزني« وهي شركة 

قد تكون مهتمة خصوصا بصورة ميغن ماركل »األميرة« حتى لو باتت »متقاعدة«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

هاري وميغن في رحلة بحث عن حياة جديدة في لوس أجنليس

البحرية  ضبطت   - ب(  ف  كولومبو-)أ 
وكيتامني  ميثامفيتامني  مواد  السريالنكية 
قدرت قيمتها بحوالى 65 مليون دوالر األربعاء 
البالد  في  اخملدرات  ضبط  عملية  أكبر  في 
وفق ما قال مسؤولون. وبناء على معلومات 
مؤكدة، دهمت السلطات سفينة ال حتمل علم 
وألقت  للبالد  اجلنوبية  املياه  في  بلد  أي 
القبض على تسعة رجال باكستانيني يشتبه 
البحرية  قائد  وقال  اخملدرات.  تهريبهم  في 
بيال دي سيلفا إن أفراد البحرية الذين كانوا 
يرتدون مالبس واقية خاصة حتسبا إلصابة 
على  عثروا  كورونا،  بفيروس  بهم  املشتبه 
و579  امليثامفيتامني  من  كيلوغرامات   605
كيلوغراما من الكيتامني. وأضاف دي سيلفا 
للصحافيني في العاصمة كولومبو »هذه املرة 
األولى التي جند فيها الكيتامني ومن املرجح 
أن املهربني كانوا يحاولون نقل هذه البضائع 

إلى وجهة في شرق آسيا«.

ضبط مخدرات قيمتها
65 مليون دوالر

معنويات جيرانه  لرفع  اسكتلندا حفلة  في  بريسلي  إلفيس  للمغني  مقلد  قدم   - غالسكو-)أ ف ب( 
احملجوزين في منازلهم جراء تفشي فيروس كورونا وحصل على استقبال حار منهم إال أن الشرطة 
أتت إلى املكان بعد ورود شكوى عن إحداث ضوضاء. ارتدى دين ألسوب بذلة بيضاء ووضع مكبرات 
صوت على شرفة شقته في كوتبريدج في شرق غالسغو اإلثنني وقدم عرضا ألغنية »بورنينغ لوف« 

التي أطلقها إلفيس بريسلي في العام 1972.
وقد شوهدت مقاطع فيديو صورت بواسطة الهواتف احملمولة من احلفلة آالف املرات مظهرة اجليران 
وردتهم  بعدما  بابه  عند  الشرطة  من  أيضا عناصر  أظهرت  لكنها  للمغني.  يهتفون ويصفقون  وهم 
شكاوى من سكان محليني. ونقل موقع »غالسغو اليف« اإللكتروني عن ألسوب )47 عاما( قوله »كان 
كل ذلك خلدمة نظام الصحة الوطنية والشرطة. كنت أرغب في القيام بذلك بشكل احترافي. لم يكن 
أحد في الشارع يعرف ما يجري. لقد وضعت مكبرات صوت. كنت متوترا أكثر مما لو كنت سأقدم 
العرض على املسرح«. وأضاف أن الشرطة أتت بعد تلقيها شكوى واحدة، لكنه أوضح أن العناصر 

الذين أخذوا اسمه وتاريخ ميالده »رأوا اجلانب املضحك من هذا االمر«.
وتابع »قالوا إن الناس ميكنهم سماع األغنية على بعد ثالثة شوارع... وقد سمحوا لي بأن أنهيها«.

وقال ألسوب الذي بدأ عمله كمقلد لشخصية إلفيس قبل 14 عاما، إنه يخطط إلطالق لعرض خيري 
في غالسغو مبجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

مقلد إلفيس برسلي ينشر األمل 
في بيوت احملجوزين 

إْجلس في بيتك
ق ذكرياتك على اْلجَدار وعلِّ

زمان جديد

ُلحفاة ؛ ُنت س يا أنت يا َمْن ك
بيتك فوق ظهرك

ُّها املطرب التخرْج من بيتك أي
ألنك اآلن ال تطرب .

ُروج من بيتك غير مسموح لك بالخ
هل أنَت من رجال ونساء الصحة
حافة  واألمن ..واملطافئ ... والَصّ

فوف  ُّ غير مسموح لك لتقف في خط الص
األمامية

كي ال تموت وتقتل غيرك
وتصبح املدينة لألشباح ، 

ال تعاند وتخرج إلى الشارع
 وتزمر باملزمار

وتقول فيروس كورنا سيتبعك
ثقوبه  أغلقت  الذي  بيتك  باب  التفتح 

بإحكام
التخرج من بيتك كي التندم ،

إن كنت فنانا أو نملة
افتح صناديق، ومطامير مالك للفقراء

والتطلب من أحد أن ينساك
الخارجي من  الهواء  التتورط في كبس 

رئتيك
التحادث ذاتك في الوساوس

التستهن ، بأيام الحجر .. طبق املعادلة
وحدود  والغني  الفقير  يتساوى  كي 

القارات
التكن بخيال ، وأنت سيد األغنياء وتغلق 

الحنفية على غيرك
ألن هناك من هو أغنى منك

الذي رفع السماء وبناها وسخرك ،
التفتح فمك في االشاعة ، إغلقه

التخرج إلى الشارع والتلمس أي شيء
ال تقرأ اي شيء

إجلس ، في بيتك

كل شيء ياتي إليك
اسأل روحك ، كم يوما كنت خارج بيتك

وال تعود إال في آخر الليل .
حاسب نفسك ماذا فعلت ..

وماذا جمعت ،
ال تخرج من بيتك وال تقرأ أي كتاب

كن إقرأ ذكرياتك
واقرأ كناش نسيانك ،

الصحي  حجرك  في  أنك  تظن  هل 
االختياري

أحد ما تذكرك .. ال أحد تذكرك .
في  يوما  الذي جاءك  األعمى  تذكر  هل 

املقهى
آه املقهى .. تلك التي كانت بيتك و مأواك

اآلن الزم بيتك وال تخف أن تموت
اهلل كل شيء قدره

أكتب ما جنته يداك ،
ما سبحت في خيال

اجلس اليوم وغدا في بيتك
وال تقرأ اي كتاب

إقرأ حياتك عن بعد ،
إقرأ ذات غيرك وتذكر ما ستقوله

بعد زوال الفيروس
وتذكر كم تركت أقدامك

من فيروس
وأنت تقطع األشجار واألرحام ، 

من غير شفقة
تذكر وأنت في بيتك

رهم األبيض الِدّ
الينفع ايام الحجر

تذكر وانس ما كتبت
وتمن لو كنت أعمى

أكيْد كل الناس يحبونك
ُّونك يحب

ألنك تراهم والفيروس اليراك
إجلْس في بيتك

وعلق ذكرياتك على الجدار


