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تميز لبناني أدبي يف فرنسا :طارق بو عمر وغاييل غانم
ّ
يف نهائيات مسابقة Prix des jeunes écritures
جودي األسمر

ع�ب��ور ج��دي��د إلب ��داع ال�ش�ب��اب ال�ل�ب�ن��ان��ي من
سجله ّ
فرنسا نحو العالمّ .
تأهل طارق بو عمر
وغاييل غانم ،الى المرحلة النهائية ل�ـPrix
 des jeunes écrituresجائزة الكتابات
الشابة التي ينظمها رادي��و فرنسا الدولي
 RFIوال ��وك ��ال ��ة ال �ج��ام �ع �ي��ة ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة
 ،AUFوالتي أعلنت بدء المرحلة النهائية
للجائزة ،بعد استقطابها نحو  1000قصة
ق�ص�ي��رة م��ن  212ج��ام�ع��ة ت �ت� ّ
�وزع ع�ل��ى 45
ً
بلدا من ضمنها لبنان ،الذي حصد مركزين
ّ
ً
مركزا ّ
تأهلوا للمرحلة النهائية.
ضمن 30
وستخضع قصص المتبارين لتحكيم لجنة
المسابقة ال�ت��ي ي��رأس�ه��ا ال�ك��ات��ب وال�م�خ��رج
األفغاني الفرنكوفوني عتيق رحيمي (الحائز
الجائزة الفرنسية األدب�ي��ة األب��رز "غونكور"
عن روايته "حجر الصبر").
الفائز بجائزة لجنة الحكم ،سيعلن عن
ُ
اسمه في  30حزيران الجاري ،ويمنح سفرة
الى فرنسا تتضمن ً
لقاء مع الكاتب رحيمي،
للتشبيك واإلف��ادة من تجربته ،فيما تمنح
"ج��ائ��زة ال�ج�م�ه��ور" ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى تصويت
القراء هدية رمزية بقيمة  100أورو.
لم تكد "النهار" تنشر خبر فوز طارق بو
عمر بالجائزة األدبية الفرنسية Nouvelles
 ،Avancéesف��ي ن�ي�س��ان ال�م��اض��يّ ،
حتى
ّ
تأهل للمرحلة النهائية ضمن جائزة Prix
.des jeunes écritures
ه ��و ط��ال��ب ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،من
م�ن�ط�ق��ة ال �ه��ري ف��ي ش �م��ال ل �ب �ن��ان ،وي�ت��اب��ع
دراسته في الهندسة (سنة خامسة كهرباء
وإل�ك�ت��رون�ي��ك  -ال�ف��رع األول) ،ب��ال�ت��وازي مع
األدب ال �ف��رن �س��ي (س �ن��ة ث��ال �ث��ة ف ��ي كلية
اآلداب والعلوم االنسانية  -الفرع الثالث).

ي �ق��ول" :ك�ت�ب��ت أق�ص��وص�ت��ي خ�ل�ال فترة
الحجر ال�ت��ي فرضها ك��ورون��ا ،وع�ن��وان�ه��ا Le
."soleil s’éteint sur mon destin
وي �ض �ي��ف ّأن ال� �ق ��راءة ه��ي ال �ت �غ��ذي��ة األه � ّ�م
ل�ل�م��وه�ب��ة ال �ك �ت��اب� ّ�ي��ة ،ق��ائ�ل ً�ا ألت ��راب ��ه ال��ذي��ن
ّ
ي �ت �م �ت �ع��ون ّب��ال �م��وه �ب��ة" :ع �ل �ي �ن��ا أن ن�ك��ث��ف
ق��راءات �ن��ا ،ألن �ه��ا وق ��ود ال�ك�ت��اب��ة ال �ت��ي يجب
ممارستها من دون انقطاع".
ّ
سجله الحافل بالجوائز األدبية واللغوية،
يتضمن الجائزة الكتابية Prix Energhia
التي تسلمها في إيطاليا في أيلول الماضي،

إل ��ى ن �ج��اح��ات ت �ت��وال��ى م�ن��ذ ع�ش��ر س �ن��وات:
ب��داي��ة م��ع مسابقة ل�ت�لام��ذة ال�ث��ان��وي��ات من
تنظيم جامعة  ،LAUفاز عنها مرتين -عام
 2012في مقالة ح��ول النجاح ،وع��ام 2013
من خالل أقصوصة باللغة العربية.
وت �ب��رز ل ��دى ط ��ارق م�ل�ك��ة ل�غ� ّ
�وي��ة رف�ي�ع��ة،
م��ن خ�لال ف��وزه أرب��ع م� ّ�رات بمسابقات إم�لاء
ب��ال�ف��رن�س�ي��ة .ف �ع��ام  ،2018ح�ص��د ال�م��رت�ب��ة
الثانية ف��ي La dictée des finances
التي نظمها معهد باسل فليحان ،والمرتبة
األول� ��ى ف��ي إم�ل�اء ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة (ال�م�ع�ه��د

ال� �ف ��رن� �س ��ي) ،وال �م ��رت �ب ��ة األول � � ��ى ف ��ي إم�ل�اء
الفرنسية (جامعة القديس يوسف  -بيروت
وال��وك��ال��ة الجامعية الفرنكوفونية ،AUF
وفاز عام  2019مجددا بإمالء الفرنكوفونية
عن المرتبة الثانية.
ال �ك��ات �ب��ة اب �ن��ة ال � � �ـ 21رب �ي� ً�ع ��ا ،م ��ن ح ��االت
ً
ق�ض��اء جبيل ،ه��ي أي��ض��ا م�ش��روع مهندسة
من الجامعة اللبنانية (هندسة مدنية -فرع
رومية).
ت�ق��ول غ��اي�ي��ل غ��ان��م ل�ـ"ال�ن�ه��ار"" :الكتابة
شغفي .أمارسها منذ س� ّ�ن التاسعة .ومنذ

خمس س�ن��وات ،ف��زت ف��ي مسابقة عالمية
بعنوان  Génération bilingueبتنظيم
م��ن المعهد الفرنسي وش��ارك فيها 5000
م�ت�ب��ارّ ،أه�ل�ت�ن��ي للسفر وتمثيل ل�ب�ن��ان في
فرنسا".
سر ّ
وعن ّ
تميزها ،تقول ّإن األدب يجب
أن يلتزم رسالة "نحن الشباب نمتلك فرصة
وواج��ب إيصال رسائل من خ�لال كتاباتنا،
وه��ذا ب��رأي��ي م��ن أه��م م��ا يحقق قيمة العمل
األدب � � ��ي .ك �م��ا أن �ص��ح ال �ش �ب��اب ال�ط��ام�ح�ي��ن
ل�ل�غ��وص ف��ي ع��ال��م ال�ك�ت��اب��ة ،أن ي�ك�ث��روا من
قراءاتهم".
إع�لان المسابقة التي اطلعت عليها من
س�م�ي��ة ل�ل�ج��ام�ع��ة ،كانت
خ�ل�ال الصفحة ال��ر ّ
ب�م�ث��اب��ة ل�ح�ظ� ّ�ة ال�ت�ج��ل��ي ال �م �ض��يء وال��واع��د،
تقول" :فور اطالعي على موضوع المسابقة،
ع �ل �م��ت م � ��اذا اك� �ت ��ب .أن� �ج ��زت أق�ص��وص�ت��ي
ف��ي ل�ي�ل�ت�ي��ن وأرس �ل �ت �ه��ا" ،ن��اق �ل��ة أمنيتها
ب ��أن ي�س�ت�ث�م��ر ال �ش �ب��اب أوق��ات �ه��م ب��أع�م��ال
م�ن�ت�ج��ة وم �ب��دع��ةّ ،
ألن أق�ص��وص�ت�ه��ا ،وه��ي
بعنوان Noir c’est noir, il me reste
 ،l’espoirأنجزتها خ�لال الحجر المنزلي
الذي فرضته كورونا.
أق �ص��وص��ة ط � ��ارق ب ��و ع �م��ر ال� �ت ��ي ت �ح��اك
ح��ول م��ا يسمى بـ"جريمة ش��رف" ف��ي قرية
ن��ائ�ي��ة وتنتهي بنهاية م��أس��وي��ة ف��ي دف��ن
الفتاة على قيد الحياة ،وكذلك أقصوصة
غاييل غانم التي تقع بطلتها ضحية "اتجار
البنات" ،بعد هربها من موطنها االفريقي
ب�ح�ث��ا ع ��ن ح �ي��اة أف �ض ��ل ،ت�ت�ب�ن�ي��ان ق�ض��اي��ا
ح�ق��وق ال�م��رأة ال�ت��ي تحتل صلب المشاغل
الفرنكوفونية والعالمية .من زاوي��ة لبنان،
هما مثال جديد عن الشباب اللبناني الذي
يفتقد ش�ب��اب��ه ل�ل�ف��رص ،لكنه ي��رف��ع عاليًا
جبين وطنه األم.

كيف يعمل عقار ديكساميثازون يف عالج فيروس كورونا؟
أظهرت نتائج االختبارات التي أجريت على
لتهابات

ع�ق��ار ديكساميثازون ال�م�ض��اد لال
أنه يساعد المصابين بمرض "كوفيد "19 -
الموجودين في المستشفيات.
ف�ق��د أث�ب�ت��ت ال�ب�ح��وث ،ال�ت��ي أج��ري��ت في
بريطانيا ،أن العقار ق��د ينقذ حياة بعض
ال�م��رض��ى م�م��ن ه��م ف��ي ح ��االت خ �ط��رة ،وه��و
أول دواء في العالم تثبت فعاليته في عالج
مصابين بفيروس كورونا.
ينتمي عقار ديكساميثازون إل��ى عائلة
الستيرويدات ،وهو عقار يخفض من حدة
االلتهابات عن طريق تقليد عمل الهرمونات
ال �م �ض��ادة ل�لال�ت�ه��اب��ات ال �ت��ي ي �ف��رزه��ا جسم
اإلنسان.
يعمل ه��ذا ال ��دواء ع��ن ط��ري��ق كبح جهاز
ال� �م� �ن ��اع ��ة .ف� ��اإلص� ��اب� ��ة ب� �ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
تتسبب في التهابات عندما يحاول الجسم
مكافحتها .ولكن في بعض األحيان ،يبالغ
جهاز المناعة في رد فعله ،وهو ما قد يفضي

إل��ى ال��وف��اة .ف�ب��دال م��ن مهاجمة الفيروس،
يهاجم جهاز المناعة خاليا الجسم.
وفي إمكان ديكساميثازون تنظيم هذه
العملية .ولكن العقار ال ينفع إال المرضى
ال �م ��وج ��ودي ��ن ف ��ي ال �م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال��ذي��ن
ي �خ �ض �ع��ون ل �ل �ع�لاج ب��األوك �س �ي �ج �ي��ن أو َم��ن
ي�ح�ت��اج��ون إل��ى اس �ت �خ��دام أج �ه��زة التنفس

االصطناعي ،أي المرضى الذين يعانون من
إصابات خطيرة .والعقار ليس فعاال بالنسبة
للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.
يقول العلماء الذين أشرفوا على البحوث
إنه يمكن تجنب ثلث عدد الوفيات بالنسبة
إل��ى ال�م��رض��ى ال��ذي��ن يحتاجون إل��ى أجهزة
تنفس لو استخدم معهم هذا العقار.

أم��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ال�م��رض��ى ال��ذي��ن ك��ان��وا
يخضعون للعالج باألوكسيجين ،فيمكن
إنقاذ حياة خمسهم لو استخدم هذا العقار.
ول �ك��ن ال �ب �ح��وث ت��وص �ل��ت إل� ��ى أن ع�ق��ار
ديكساميثازون ليست له فعالية بالنسبة
إلى المرضى الذين ال يحتاجون إلى تدخل
الجهاز التنفسي.

وأت��ت النتائج من دراس��ة أجرتها جامعة
أوك � �س � �ف� ��ورد ل �ت �ق��وي��م ف �ع��ال �ي��ة ال �ع �ق��اق �ي��ر
الموجودة حاليا في ع�لاج م��رض "كوفيد -
."19
وخ�ل�ال ال��دراس��ة ،ح�ص��ل ن�ح��و  2100من
المرضى على ج��رع��ات بلغت  6مليغرامات
من ديكساميثازون لمدة  10أيام.

وقورن تقدم حاالتهم مع حاالت أكثر من
 4300مصاب لم يخضعوا ألي عالج إضافي.
ويأمل العلماء في أن يستخدم هذا العقار
م��ع ع�ق��اق�ي��ر أخ� ��رى ل�خ�ف��ض ع ��دد ال��وف �ي��ات
المرتبطة بمرض "كوفيد ."19 -
وينصح اآلن باستخدامه ف��ي البالغين،
عدا الحوامل والمرضعات.

