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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
رعاة الموت
ُ

يعيد املخرج الالتفي ألفيس هرمانس ( )1965أوبرا موزار ( 1756ــ  )1791الشهيرة «كوزي فان توتي» إلى مسرح «كوميش
أوبرا برلني» ،بدءًا من  3تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ،مستعينًا بمجموعة من مغنني معروفني؛ أمثال :نيكول شوفالييه
(فيورديليجي) ،أليس بريسني (غولياملو) وطوم إريك لي (دون ألفونسو) .هي أوبرا إيطالية من مقطعنيّ ،ألف ّ
نصها
لورنزو دابونتي ،وعرضت ّ
للمرة األولى في  .1790تعتبر  Così fan tutteواحدًا من ثالثة أعمال أوبرالية وضعها املؤلف
ٍّ
النمسوي ،وتتحدث عن عشيقني يتنكران الختبار شعور حبيبتيهما تجاههما ،في تحد لدون ألفونسو الذي يحاول
ّ
ّ
إقناعهما بأن كل النساء متقلبات( .جون ماكدوغال ــ أ ف ب)

بانوراما

البدينات لكارل الغرفيلد:
للعنصرية حدود

قطط  Dellالطائشة
لم تعد تبول

صندوق السكانّ :
احذروا اإلنجاب املبكر

ّ
تقدمت جمعية «أنا جميلة،
ممتلئة ،مثيرة وفخورة» بشكوى
ضد مصمم األزياء األملاني املقيم
في فرنسا كارل الغرفيلد ( 80عامًا
ّ
ـ الصورة) ،بعد كالمه بأنه ال مكان
للسمينات على خشبة العرض.
وكشفت مديرة جمعية بيتي
أوبريير ّأنها ّ
تقدمت بالشكوى
احتجاجًا على «التصريحات
التشهيرية والتمييزية» التي أدلى
ّ
املصمم املعروف بآرائه
بها أخيرًا
املثيرة للجدل خالل مقابلة على
قناة  D8الفرنسية في برنامج
ّّ
 .8 Le Grandواعتبر الغرفيلد أن
أحد مسببات القصور في نظام
الضمان االجتماعي الفرنسي
هو «األمراض الناتجة من زيادة
ّ
الوزن» ،فيما أكدت أوبريير أن
«تصريحات مماثلة يجب أن
تتوقف».

اشتكى عدد من مستخدمي
أجهزة الكومبيوتر التابعة لشركة
«ديل» من رائحة بول القطط
التي يقولون إنها تنبعث من
الحاسوب .ونفى مهندسو «ديل»
أن تكون الرائحة بيولوجية،
ّ
موضحني أنها ال تشكل خطرًا
على الصحة ،كما أكدت الشركة
ّ
األميركية أن «املشكلة تكمن في
نظام ًالتصنيع الذي تم تغييره»،
ّ
مضيفة إن «على املستخدمني
الذين ّ
يشمون الرائحة أن يعيدوها
إلى قسم قطع الغيار الستبدالها».
وتعود الشكاوى األولى إلى
قال
إذ
حزيران (يونيو) املاضي،
ً
ّ
أحد املستخدمني إنه اعتقد بداية
ّ
ّ
أن «القطط فعلتها ،وأن الجهاز
تعطل فاستبدلته الشركة .لكن
الرائحة نفسها كانت تنبعث من
الجهاز الجديد».

أظهر تقرير صادر عن «صندوق
األمم املتحدة للسكان» ،بعنوان
ّ
«أمومة في عمر الطفولة» ،أن 7
ماليني مراهقة في الدول النامية
ّ
ينجنب سنويًا قبل سن  18عامًا،
مشيرًا إلى عواقب ذلك على
الصحة والتعليم والتوظيف
ّ
ّ
وحقوق اإلنسان .وأكد التقرير أن
 70ألف مراهقة يمنت سنويًا في
الدول النامية ،ألسباب تتعلق
بالحمل والوالدة .وفي قائمة
ّ
الدول التي تضم كل منها بني
 20و %50من النساء اللواتي
أبلغن الصندوق عن حملهن وهن
دون الـ ّ ،18
سجل اليمن نسبة
 .%25وأوصى التقرير حكومات
الشرق األوسط بالعمل على ّ
الحد
ّ
من هذه املمارسات ،ألنه «يجب
منح الفتيات فرص النمو كبشر
يتمتعون بحقوق».

ْ
من حرب إلى ْ
حرب  ..يمضي الرعاة
ٍ
َ
باألوسمة والغنائم
سعداء ،فخورين ،موعودين
ِ
َ َ
أقواس النصر .
عة
وش ْعش ِ
ِ
من حرب إلى ْ
حرب
ٍ
من عيد إلى عيدْ
ٍ
ْ
فاجعة إلى فاجعة .
ومن
ٍ
.. .. .. ..
 ..وها هم يعودون :
بعد أن فتحوا األرض
ُ
قف ْ
لت في وجوههم األرض .
أ ِ
ها هم يعودون
وقلوب ذابلة ْ.
برايات مريضة
ٍ
ٍ
هاهم يعودون ..
َ
َ
بعد أن لم يبق على األرض من يهزمونه
ُ
ُ
َ ْ
ّ
القوي وحيرة املنتصر.
هزمتهم عزلة
هاهم يعودون
إلى ُ
حيث كانت الحياة
أو ُ
حيث ستكون املقابر .
هاهم يعودون
منتصرين على ال أحد .
.. .. .. ..
ها هم يعودون
ٌ
بدموع أصحابهم،
مملوءة
ِق َر ُبهم
ِ
وعلى أكتافهم
ْ
ُ
ُ
أغنامهم املذبوحة.
جلود
تتأرجح
ِ
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