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عنوان  العربي.  الربيع  على  يمضي  الزمن  من  عقد  هذا 
البائع  كبريت  علبة  أوقدته  مّرة  أّول  تونس  كبير شّع من 
الجائل المقهور بوعزيزي. لو كان يدري الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي أّن عود ثقاب واحد في بلدة بعيدة 
عن قصره تستطيع أن تحرق كرسيه لصنع كشكاً من ذهب 
يتبخر  ال  لكي  بوعزيزي  الى  وأهداه  بالياقوت  ومرصعاً 

حكمه في ثالثة أيام حاسمة.
لم يكن مصطلح الربيع العربي موجوداً، بل اّن القاموس 
السياسي العالمي ال يحتفظ بأكثر من عنوان ربيع براغ تلك 

الحركة المحدودة المقموعة في العام ١٩٦٨. 
ال أحد يعرف َمن الذي أطلق مصطلح الربيع العربي أّول 
مّرة، هو هو سياسي أم اعالمي أم ورَد عرضاً في تعليق 
تلفزيوني أم رّبما مّر صدفة في سطور هذه الزاوية. لكن 
إيحاءاتها تحت  الجميل ونسائم  فقدت معناها  الربيع  كلمة 
أكثر  في  والدولي  المحلي  والقصف  والصواريخ  القذائف 
من بلد واليزال الدخان متأججاً والناس ينزحون من بلدة 
الى الى قرية ومن مدينة الى خارج الحدود حتى االن، من 
دون أمل في حلول تنهي المآسي العظيمة التي يعاني منها 
من  النوع  هذا  الى  سّباقين  الفلسطينيون  وكان  الماليين، 

المآسي قبل ذلك بعقود.
والقنوات  والبنوك  والتنظيمات  والدول  الجهات  جميع 
حتى  الدامي،  الربيع  هذا  أوتار  على  لعبت  والزعامات 
والمهن  القلوب  من  القريبة  االثيرة  المعاني  ُكل  خرجت 
من أثوابها الى العراء المخزي. وصار الناس يستذكرون 

سنوات القمع كجزء من الزمن الجميل الذي يتغنون به.
والحقب  والتوصيفات  التسميات  خارج  يبقى  العراق 
والمصطلحات ،إْذ أنَّ الذي جرى عليه سبق زمنياً الربيع 
العربي وال ينتمي له في االتجاه والجوهر، ذلك أنه وقع 
المتحدة وذاق الويالت  تحت احتالل مباشر من الواليات 

بصواريخ المحتل ثّم بخناجر انصاره المحليين.
المختلفة،  بألوانه  العربي  الربيع  لموسم  نهاية  من  هل 
االخضر المعطاء أو االحمر الدموي أو األصفر االجدب 
بموسم   دخلنا  و  فعالً،  انتهى  اّنه  الظالمي،أم  األسود  أو 

متمم آخر هو التطبيع؟

رحلة النعسان في دفتر النسيان
أُحاول اآلن نبَش ذاكرتي البعيدة كي أعثر بواحدٍة من ثنياتها على هذا 

الوجه المريب لكن من دون جدوى أو مثقال أمل .
المغّبشة . قصَّ  لديَّ حشٌد من الصحب يحملون نفس اإلسم والمالمح 
عليَّ واقعًة كانت حدثت قبل أربعين سنًة ، وكنا يومها نتشارك بموضع 
حرٍب غاطٍس تحت األرض سبعة أذرع كأنه قبٌر مؤجل ولو بعد حين 
وامتنان  بعدٍل  األربعة  نحن  علينا  جحائمها  توزع  قنبلة  استضافة  من 
أستطع  لم  لكنني   ، المخادع  السكران  بوجهه  عيناي طويالً  . زرعُت 
التمييز بين هذا الكائن المشتول أمامي الليلة وبين أثاث األرض الحرام 
ورطين اللغة الفارسية التي كنا ننصت إليها وهي تتسرب إلينا من خلف 

الساتر كما لو أنها بشرى موٍت أكيد .
طلبُت من النادل ممدوح القبطي زجاجة عرٍق ثانية علّها تضرب الرأس 
الطلسم وتلك األحجية ، ومع رنين أول كأٍس  وتفتح رازونًة لفك هذا 
منها صار وجه صاحبي يشبه تمام وجه صاحٍب عتيٍق من كائنات مقهى 
حسن عجمي . رشقُتُه بابتسامة نصٍر مبيٍن وقلت له أنت كريم الناجي 
صاحب دكان الفالفل البائس الذي يطلُّ على خاصرة ساحة الميدان ، 
وكان سكنك الذي يشبه مطعمك يقع بظهر جامع الحيدرخانة ، وكنت 
وصعاليك المقهى تحولونه الى حانة مدهشة تقدم الشراب الرخيص في 
السكائر من  أعقاب  الجيب وتستعاد  فيها  ينثقب  التي  السود  األيام  تلك 

على األرض مع بقايا تبغ ملوث كأنه روث حضيرة .
آخر  نعاس  من  الحانة  معها  فّزت  عمالقًة  ضحكًة  صاحبي  ضحك 

الكؤوس وأنكر أنه هو بطل الحكاية التي ذهبت إليها اآلن .
يا لنذالة هذه اللعبة اللعينة التي جعلتني أرشُّ اإلحتماالت العشوائية في 
ليلٍة باردٍة كان صاحبي فيها مثل أرٍض يباٍب غير ذي زرٍع ومعنى . 
نصبُت له فخَّ الصمت وفي بالي وحلمي ومشتهاي أّن الكائن سيكشف 
بعد ساعٍة عن شخصيته ، أو قد يمنحني حكايًة قصيرًة ومنها سأدلف الى 
شاشة الذاكرة مسنداً بتفصيل كأنه مفتاح فضِّ بكارة اللغز ، لكن ذلك لم 
يحدث أبداً بعد أن صار هذا الصنم يتلذذ بتمريغ رأسي بسلٍة من عالمات 

التشتيت والتغبيش والتضبيب .
قام   ، الوداع  تلويحة  عن  الليل  يعلن  أن  قبل 
المائدة الخاويَة  الفتى الملتبس على حيله مانحاً 
ابتسامًة ظلت محفورًة على جدارها حتى موعد 

مغادرة األرض الجحيم .

لو  إيرفيه  الكاتب  فاز   - ب(  باريس-)أ ف 
الفرنسية  األدبية  غونكور  بجائزة  تيلييه 
العريقة االثنني عن روايته "النومالي"، إثر 
األولى  للمرة  الفيديو  عبر  أجريت  مراسم 

بسبب جائحة كوفيد19-.
وهو  عاما،   63 البالغ  تيلييه  لو  وحصل 
الرياضيات  في  جامعية  شهادة  حائز 
"أوليبو"  جمعية  ورئيس  سابق  وصحافي 
مقابل  في  أصوات  ثمانية  على  األدبية، 
اثنني لرواية "ليستوريوغراف دو روايوم" 
في  األربعة  الروائيني  أحد  رونوار،  ملاييل 

املنافسة النهائية.
املغلقة  الدائرة  عبر  اجلائزة  وُمنحت 
جلنة  من  عضو  كل  بقي  إذ  بالفيديو 
عن  العام  هذا  لتغيب  منزله،  في  التحكيم 
وتدافع  الطاولة  على  املداوالت  املشهد 

الصحافيني لدى وصول الفائز.
وُأعلن اسم الفائز بجائزة غونكور بعد 48 
ساعة من إعادة فتح املكتبات. وحتى قبل 
إعالن الفائز، كان اسم إيرفيه لو تيلييه من 
بني األكثر تداوال لنيل هذه املكافأة العريقة 
لدى الصحافيني املتخصصني في الشؤون 

مجلة  آراءهم  استطلعت  الذين  األدبية 
بينهم  املتخصصة،  الشهرية  إيبدو"  "ليفر 

صحافي في وكالة فرانس برس.
وقال الروائي الفائز في رسالة عبر الفيديو 
غاليمار  أنطوان  كتابه  ناشر  بجانب 
الفوز  "ال نتوقع يوما  صاحب دار غاليمار 
بهدف  نكتب  ال  غونكور.  مثل  بجائزة 
احلصول عليها في البداية، كما ال ميكننا 

تصور الفوز بها".
روايات  ثامن  وهي  "النومالي"،  وتدور 
إيرفيه لو تيلييه، حول تبعات حدث غريب 
باريس  بني  رحلتني  تسيير  في  يتمثل 
الركاب  حتمالن  أنهما  صودف  ونيويورك 
بضعة  يتعدى  ال  زمني  بفارق  أنفسهم 

أشهر.
أدبية  أنواع  بني  ببراعة  الرواية  ومتزج 
والسرد  السوداء  الرواية  بينها  مختلفة 
وقال  العلمي.  واخليال  الكالسيكي  األدبي 
أن  مبا  أنه  في  تكمن  "الفكرة  تيلييه  لو 
ترامب موجود وهو سبب دمار العالم، فإن 
نسخة  تقدمي  حور  تتمحور  الكتاب  نظرة 
أخرى من العالم يكون فيها بايدن رئيسا". 

مغربي  أصل  من  الفرنسي  الكاتب  وعلق 
أكادميية  في  العضو  جلون  بن  الطاهر 
غونكور، في كلمة عبر الفيديو "هذا الكتاب 
سيسعد كثيرين في العالم ألننا نعيش في 
مرحلة ال تسّر القلب كما يعلم اجلميع. هذا 

الكتاب سيبهج كثيرين. شكرا لكتابته".
املنافسة  في  اآلخرون  الثالثة  والكتاب 
)دار  رونوار  ماييل  كانوا  النهائية 
"غراسيه( والكاميرونية دجايلي أمادو أمل 
إميانويل  )دار  "ليزامباسيانت"  كتاب  مع 
"تيزي، سا  كوالس( وكامي دو توليدو مع 

نوفيل في" )دار "فيردييه"(. 

املصالح قبل اجلودة األدبية؟ 
ديدييه  غونكور  جلنة  رئيس  وأعرب 
دوكوان، عن أمله في أن تعطى هذه الرواية 
فرصة حتقيق انتشار أوسع عبر اقتباسها 
وعلق  سينمائي.  فيلم  أو  مسلسل  في 
إيرفيه لو تيلييه "صحيح أن القصة لديها 
أكون  "لن  مضيفا  حقيقي"،  سينمائي  بعد 
مجسدا  الكتاب  هذا  رأيت  ما  إذا  مستاء 

على الشاشة".

بعد  األدبية،  رونودو  جائزة  ُمنحت  كذلك 
بجائزة  الفائز  إعالن  من  قليلة  دقائق 
روايتها  عن  الفون  إيلني  ملاري  غونكور، 
"إيستوار دو فيس" )دار بوشيه-شاستيل( 
بني  كامل  قرن  على  أحداثها  متتد  التي 
القصة  بطل  ويكتشف  و2008.   1908
عائليا  سّرا  عّمته،  تربيه  الذي  أندريه 
خالل استكشافه نسبه العائلي. كما فازت 
الكاتبة دومينيك فورتييه بجائزة رونودو 
دو  فيل  "لي  كتابها  عن  األدبية  للمقالة 

بابييه" )دار غراسيه(.
حاليا،  بها  املعمول  اإلغالق  تدابير  ورغم 
هذه  األدبيتني  اجلائزتني  إعالن  ترافق 
السنة أيضا مع تشكيك يتصل باحليادية. 
في  تاميز"  "نيويورك  صحيفة  نددت  فقد 
حتقيق نشرته السبت مبا اعتبرته عيوبا 
التي  الفرنسية  األدبية  اللجان  أداء  في 
قالت الصحيفة إنها تبّدي مصاحلها على 
يصعب  روايات  وتختار  األدبية  اجلودة 
فهمها من اجلمهور. ويطاول هذا االنتقاد 

جائزة رونودو أكثر من غونكور.
تشرف  اللتان  اجلائزتان  هاتان  تدر  وال 

كسب  أي  املتطوعني،  من  جلان  عليهما 
املكافأة  قيمة  تقتصر  إذ  للفائزين،  مادي 
يورو،   10 على  بغونكور  للفائز  املالية 
الفائز بجائزة رونودو فلسا  فيما ال ينال 

واحدا.
 لكن اجلائزتني حتمالن أبعادا اقتصادية 
إذ  النشر،  ودور  للكّتاب  األهمية  بالغة 
وحتى  عشرات  اهتمام  تستقطبان  إنهما 

مئات آالف القراء.
جائزة  حتكيم  جلنة  تشكيلة  وكانت   
برنار  الصحافي  ترك  إذ  تغيرت،  غونكور 
عام  نهاية  في  األكادميية  رئاسة  بيفو 
فيرجيني  الروائية  واستقالت   ،2019
ديبانت مطلع سنة 2020. وانضم باسكال 

بروكنر وكامي لورينز.
دوبوا  بول  جان  فاز   ،  2019 العام  في 
يعيش  "ال  روايته  عن  غونكور  بجائزة 
جميع الناس في العالم بالطريقة نفسها". 
جلنة  اختيار  فوقع  رونودو،  جوائز  أما 
"ال  تيسون  سيلفان  رواية  على  حتكيمها 
بانتير دي نيج" وعلى مقالة إريك نويهوف 

"تري شير سينما فرانسيه".

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور األدبية الفرنسية

جبل طارق مالذ للراغبني بالزواج في خّضم اجلائحة
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جبل طارق-)أ ف ب( - لم تخطر يوما على 
بال برونو مياني فكرة زيارة جبل طارق، 
هذا اجليب البريطاني الصغير في أقصى 
جنوب إسبانيا، إلى أن حّل الوباء وعرقل 

مشاريع زواجه.
البالغ  البرازيلي  املصّور  هذا  قّرر  وقد 
في  شريكته  مع  يعيش  الذي  عاما   40
في  للزواج  جديدة  وجهة  اختيار  دبلن 
وصعوبة  اإلدارية  املؤسسات  إغالق  ظّل 

إيجاد موعد مناسب لعقد القران.
منخفضة  جّوية  رحلة  منت  على  فسافرا 
التكلفة إلى ملقة واستقّلا حافلة أخذتهما 
إلى جبل طارق حيث تزّوجا أمام صورة 
الذي  مياني  برونو  ويقول  إنكلترا.  مللكة 
لم يكن في وسعه حبس دموعه بعد إمتام 
ليما  دي  ألفيش  سينا  بناتاليا  قرانه 
الذهاب  هي  راهنا  للزواج  طريقة  "أسرع 

إلى جبل طارق".
االقتران  في  الراغبني  من  ُيطلب  ما  وكّل 
في هذا اإلقليم الذي أبقى حدوده مفتوحة 
منذ بداية األزمة الوبائية هو جواز سفر 

على  واحدة  لليلة  وإقامة  ميالد  وشهادة 
األقّل قبل الزواج أو بعده.

وجتعل هذه التسهيالت من اإلقليم امللّقب 
يصعب  ملن  مضيافة  أرضا  بـ"الصخرة" 
هذه.  اجلائحة  أوقات  في  االقتران  عليه 
أن  سوى  فيه  املتزّوجني  على  وليس 
العودة  بعد  بلدهم  في  زواجهم  يسجّلوا 
وكالة  مديرة  هيندل  ليان  وتكشف  إليه. 
سيمبلي"  أبرود  "ماري  الزيجات  تنظيم 
يعد  ولم  بالفعل.  جنوني  "الوضع  أن 
التواريخ  من  يكفي  ما  بساطة  بكّل  لدينا 

واملواقع" لتلبية الطلب.
جبل  في  حديثا  املتزّوجني  من  وكثيرون 
مختلفة  جنسيات  من  أزواج  هم  طارق 
يعيش كّل في بلد ويتعّذر قدومه إلى بلد 

احلبيب بسبب قيود ناجمة عن الوباء.
للزواج،  أمرهم  من  عجلة  على  وكّلهم 
على  احلاالت،  باختالف  تختلف  ألسباب 
زوجني  مثل  تعطي  التي  هيندل  قول  حّد 
بتغطية  يقبل  الصحي  تأمينهما  يكن  لم 
اإلجناب  على  املساعدة  عالج  تكاليف 

الباهظة جّدا، إال في حال كانا متزّوجني.
تلّقي أحد  الشائعة،  األمثال األخرى  ومن 
الشريكني عرض عمل في اخلارج ال يغّطي 
تكاليف احلياة الزوجية إال في حال زواج 

رسمي، بحسب هيندل.
وتقّر هذه األخيرة "إنه أمر محزن بالفعل"، 
طارق  جبل  في  يتزّوجون  ال  فهؤالء 
"جملّرد التباهي أمام أحفادهم الحقا أنهم 

تزّوجوا خالل وباء كوفيد19-".
تعّرف   ،2020 الثاني/يناير  كانون  في 
الذي  عاما(   41( جيرو  سكوت  األميركي 
كاتيا  على  بطرسبورغ  سان  في  يعمل 
)44 عاما(. وتوّجب عليه بعد ستة أشهر 
وبات  املتحدة  الواليات  إلى  العودة 
القيود  بسبب  مستحيال  احلبيبني  لقاء 
املفروضة في بلديهما من جّراء اجلائحة.

في  به  احتفال  الذي  زواجهما  وأنهى 
جبل  حديقة  في  الثاني/نوفمبر  تشرين 
الفراق  هذا  الوارفة  النباتية  طارق 
يومية"  فيديو  "اتصاالت  وقع  على  املرير 
الواليات  في  زوجها  إلى  كاتيا  وانضّمت 

املتحدة.
األقّل  بقواعدها  املقاطعة  وتستقطب 
وعدد  الكّمامات  وضع  بشأن  صرامة 
في  بالتجّمع  لهم  املسموح  األشخاص 
إسبانيا  من  أيضا  أزواجا  ما،  مكان 
وفاة  أّول  فيها  تسّجل  ولم  اجملاورة. 
تشرين  مطلع  في  سوى  بكوفيد19- 
ريشام  يؤّكد  ما  بحسب  الثاني/نوفمبر، 
"روك  في  الزيجات  على  القّيم  مهتاني 

أوكايجنز".
غياب  في  الشركاء  أغلبية  ويتزّوج 
لكّن  السفر،  تكلفة  بسبب  عائالتهم، 
باحلواسيب  يستعينون  منهم  كثيرين 
والهواتف احملمولة لنقل املراسم مباشرة 

إلى أقربائهم.
وتقّر ليزا أورسيني "كّنا وحيدين، بعيدا 
عن العائلة واألصدقاء. وكان األمر صعبا 
الكندية  املمّرضة  هذه  وتزّوجت  بالفعل". 
في  اإلسباني  شريكها  عاما   57 البالغة 
الحقا  انتقل  وهو  األول/أكتوبر  تشرين 

للعيش معها في كيبيك.

اليابانية  تتهيأ   - ب(  ف  طوكيو-)أ 
عاملًيا  أولى  املصنفة  أوساكا،  ناومي 
عالم  لدخول  املضرب،  كرة  في  سابًقا 
اخليال من خالل دور رئيس في سلسلة 
ستنشرها  )مانغا(  مصورة  قصص 

مجلة مخّصصة للفتيات املراهقات.
ثالثة  املصنفة  أوساكا،  وستكون 
بطوالت  ثالث  وبطلة  راهًنا  عاملًيا 
حتمل  جديدة  سلسلة  جنمة  كبرى، 
تشرف  النظير"  منقطعة  "ناومي  اسم 

ماري  الكبرى  شقيقتها  عليها 
كانون  نهاية  في  ستنشر  أوساكا. 
"ناكايوشي"  مجلة  في  االول/ديسمبر 
املانغا  من  لنوع  اخملّصصة  الشهرية 
يستهدف  "شوجو"  باسم  معروف 
السلسلة  وسترسم  الفتيات.  جمهور 
"فوتاغو  مستعار  باسم  توأمان 
"هذا  األحد  أوساكا  غّردت  كاميتيكا". 
مثير كثيًرا بالنسبة لشقيقتي ولي أنا، 
الرسوم  ومشاهدة  املانغا  قراءة  ألن 

طفولتنا".  في  كثيًرا  قّربتنا  املتحركة 
العام  كاريكاتوري إعالني  وظهر رسم 
املاضي للبطلة اليابانية-الهايتية، لكن 
شركة املعكرونة "نيسني" اضطرت الى 
التوقف عن بثه بعد اتهامها بتبييض 
التي  اوساكا،  وُتعّد  أوساكا.  بشرة 
عن  وليامس  سيرينا  االميركية  أنزلت 
لألجور،  نيال  الالعبات  اكثر  عرش 
وجًها دعائًيا لعدة عالمات جتارية في 
كبيرة.  بشعبية  حتظى  حيث  اليابان 

التزامها  عن  املاضي  الصيف  وعّبرت 
املناهضة  مهمة"  السود  "حياة  بحركة 

للعنصرية.
قّررت عدم خوض مباراتها في نصف 
االميركية،  سينسيناتي  دورة  نهائي 
النار  الشرطة  اطالق  على  لالحتجاج 
جايكوب  االفريقي-االميركي  على 
املنظمني  إلغاء  الى  ادى  ما  باليك، 
وتأجيل  واحد  يوم  ملدة  املنافسات 

النهائي 24 ساعة.

طوكيو-)أ ف ب( - أشعل شهب 
السماء  في  ليال  ُرصد  ناري 
اليابان  غرب  من  أجزاء  فوق 
التواصل  شبكات  ووسطها، 
مبنشورات  االجتماعي 
ملستخدمني نشروا صورا للنجم 

الفائق السطوع.
وذكرت وسائل إعالم يابانية أن 
شهب النار كان عبارة عن نيزك 

منفجر شديد السطوع.

القبة  مدير  إينو  تاكيشي  وقال 
التابعة  )بالنيتاريوم(  الفلكية 
كيودو  لوكالة  أكاشي  لبلدية 
أن  "نعتقد  لألنباء  اليابانية 
آخر انفجار ضوئي كان ساطعا 

بالقدر عينه كالقمر البدر".
لبضع  مرئية  النار  كرة  وكانت 
األولى  الساعات  في  فقط  ثوان 
تخليد  جرى  لكن  األحد،  من 
املشهد من خالل صور كاميرات 

"إن  الوطنية  لإلذاعة  مملوكة 
عموما  تلتقط  التي  كاي"  إتش 
عروض  من  بدال  الزلزال  نشاط 

الضوء في الفضاء.
النار،  شهب  رأى  شاهد  وكتب 
السماء  "أضيئت  تويتر  عبر 
غريب  وساورني شعور  للحظة 
في ظل عدم إمكان أن يكون ذلك 
بقوة  شعرت  البرق.  عن  ناجما 

الكون!".

أرفقها  تغريدة  في  آخر  وقال 
النيزك  عن  فيديو  مبقطع 
املتفجر الُتقط أثناء القيادة "هل 
أنها  كانت هذه كرة نار؟ أعتقد 

نهاية العالم...".
وكان جنم ساطع مماثل شوهد 
متوز/يوليو  في  طوكيو  فوق 
على  الحقا  طبيعته  قبل حتديد 
أنه نيزك، وُعثر على أجزاء منه 

في منطقة تشيبا اجملاورة.

كرة نار في السماء تشغل التواصل االجتماعي في الياباناليابانية أوساكا تدخل عالم املانغا

جّراح مارادونا يدافع عن نفسه بعد فتح حتقيق حيال إهمال تسّبب بوفاته

علي السوداني

هونغ كونغ- )أ ف ب( - أدركت هارموني "آن 
حتاول  كانت  عندما  سريعًا،  إيلونغا  ماري" 
من  القليل  أن  األزياء،  عرض  عالم  اختراق 
كونغ،  هونغ  في مجالت  يشبهنها  العارضات 
البالغة 22  السوداء  املرأة  اختارت هذه  لذلك 
عالم  في  النمطية  الصور  لكسر  الكفاح  عامًا 

املوضة الصيني.
أتاحت  مهمة"  السود  "حياة  حركة  كانت  فإذا 
السوداوات  العارضات  حضور  مسألة  إثارة 
فنموذج  أوروبا،  وفي  املتحدة  الواليات  في 
املرأة الفاحتة البشرة والنحيفة ال يزال يطغى 
وُيعتَبر  آسيا،  في  األزياء  عرض  عالم  على 
ال  أنه  مع  فيه،  للعارضات  املثالية  الصورة 

يعكس على اإلطالق واقع املنطقة.
كونغ  هونغ  إلى  جاءت  التي  إيلونغا  وتروي 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  من  كالجئة 
لوكالة فرانس برس "عندما كنت أقصد وكاالت 
يفضلون  إنهم  لي  يقال  كان  األزياء،  عرض 
السوداوات".  على  البيضاوات  العارضات 
هذا  وكان  عامًا،   17 عمري  "كان  وتضيف 

اجلواب عنيفًا".
ففي هذه املدينة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 
ماليني نسمة بينهم 600 ألف من أصول غير 
صينية، كانت وكاالت املوضة تطلب عارضات 

البشرة  وفاحتات  القامة  "طويالت  أزياء 
أيضًا  التفضيل ينطبق  ونحيفات". وكان هذا 

على الصني القارية.
استخدام  "بدأت  قائلة  إيلونغا  وتتذكر 
بكل  أصبح  لكي  بشرتي،  لتفتيح  املنتجات 

بساطة مطابقة للمعايير".
وبعدما واجهت إيلونغا الرفض تلو الرفض، 
وكالتها  تأسيس   2018 العام  في  قررت 
اخلاصة لكي تضّم إليها عارضات من أصول 

متنوعة.
وترى أن املوضة ميكن أن تكون سالحًا لتغيير 
عليهّن  بأن  النساء  ال تشعر  العقليات، بحيث 

تغيير أنفسهّن.

الشعر اجملّعد
 32 إيلونغا  وكالة  في  العارضني  عدد  يبلغ 
من النساء والرجال من دول متنوعة كرواندا 
وسريالنكا  والهند  وباكستان  وبوروندي 

ونيبال والفيليبني.
تغيير  بأن  تعترف  الوكالة  صاحبة  أن  إاّل 
شارحًة  صعبًا،  حتديًا  يشّكل  العقليات 
بالتفصيل طبيعة الزبائن الراغبني في الهروب 

من الصور النمطية لألزياء الصينية.
عالمات جتارية  هؤالء  "معظم  أن  تشرح  فهي 

غير محلية، بل ماركات حتاول التوسع عامليًا".
وتالحظ أن عارضي األزياء من الذكور السود 
أنهم  على  إليهم  ُينظر  إذ  جناحًا،  يلقون 
لكن  أناقة".  "وأكثر  متكّلفة  غير  إطاللة  ذوو 
التحفظات ال تزال قائمة في ما يتعلق بالنساء 

السوداوات.
وتتذكر إيلونغا ما حصل في اجتماع اقترحت 
بعارضة  االستعانة  الزبائن  أحد  على  فيه 

جتمع أصواًل إفريقية وآسيوية.
لكّن  آسيوية  مالمح  لديها  "كانت  وتضيف 
كثير  هذا  أن  واضحًا  وبدا  مجّعد،  شعرها 

بالنسبة إلى الزبون".
تقتصر  ال  اآلسيوية  التقليدية  النظرة  أن  إال 
على لون البشرة. فمع أن صناعة املوضة في 
الواليات املتحدة أو أوروبا بدأت تنفتح على 
مهووسة  آسيا  تزال  ال  الطبيعية،  األجسام 

بالنحافة.

"البقاء نحيفة
يتوقعون  الصينيني  املستهلكني  أن  يبدو 
معايير  مع  التجارية  العالمات  تتوافق  أن 
ليم  لورانس  ترى  ما  على  لديهم،  اجلمال 
دالي التي تعمل في وكالة "تشيري بلوسومز 
في  املتخصصة  براندينغ"  إنتركالتشورل 

التي  العاملية  الشركات  حمالت  مساعدة 
تستهدف الزبائن الصينيني.

تعكس  أنها  على  السمنة  إلى  "ُينظر  وتقول 
إهمال الشخص لنفسه مما يتعارض مع املبدأ 

الكونفوشيوسي لتحسني الذات".
كانغ،  ميا  له  تعّرضت  الضغط  من  النوع  هذا 
نشأت  آسيوية  أوروبية  أزياء  عارضة  وهي 
في هونغ كونغ حيث رصدتها الوكاالت عندما 
على  احلفاظ  منها  وتوقعت  مراهقة  كانت 
لياقتها البدنية. وأصيبت كانغ بفقدان الشهية 
"كل ما كان  والنهام، وتناولت األدوية وفعلت 

ممكنًا للبقاء نحيفة".
وتقول إن الضغط كبير على عارضات األزياء 
من  أكبر  آسيا  في  لكنه  العالم،  أنحاء  كل  في 

أي مكان آخر.
عادت  أنها  تروي  قاضية"،  "ضربة  كتابها  في 
من  العشرينات  في  كانت  عندما  أوروبا  من 

عمرها وقيل لها إن عليها إنقاص وزنها.
للمرأة  املثالي  "النموذج  أن  إلى  وتشير 
اجلميلة في آسيا محصور أكثر بكثير مما هو 
عليه في الغرب"، موضحة أن جناحها حققته 

عندما غادرت هونغ كونغ.
في  لتوها  بدأت  اآلسيوية  "السوق  أن  وترى 

توسيع آفاقها والسعي إلى تنوع أكبر".

بوينوس ايرس-)أ ف ب( - رّد جّراح أسطورة 
كرة القدم األرجنتيني الراحل دييغو أرماندو 
غير  القتل  بتهمة  حتقيق  فتح  على  مارادونا 
املتعمد شمل مداهمة منزله، انه قام "بكل شيء 
إلى درجة املستحيل"، النقاذ مريض "ال ميكن 
السيطرة عليه" قبل وفاته االربعاء املاضي عن 

60 عاما.
إيسيدرو  سان  في  العام  املدعي  مكتب  وكان 
قرب بوينوس أيرس، فتح االحد حتقيقا حول 
ظروف وفاة "الفتى الذهبي"، فداهمت الشرطة 
أدلة  عن  بحثًا  لوكي  الطبيب  ومنزل  مكتب 

حيال إهمال مهني محتمل.
حيال  الشبهة  أن  قضائية  مصادر  وأوضحت 
بداية  ملارادونا  جراحة  أجرى  الذي  لوكي 
إلصابته  احلالي  الثاني/نوفمبر  تشرين 
بورم دماغي، ال تعني تلقائيًا توقيفه من قبل 

الشرطة أو تقييد حريته.

قال لوكي )39 عاما( متنهدا في مؤمتر صحافي 
في  مسؤوليتي؟  كمنت  أين  معرفة  "تريدون 
حّبي له، اعتنائي به، إطالة حياته وحتسينها 

في النهاية".
وسعه  في  ما  بكل  قام  انه  لوكي  واضاف 
"صديقا"  نفسه  معتبرا  املستحيل"  درجة  إلى 
ملارادونا وتعامل معه "كوالد وليس كمريض".

واشار بيان صادر عن النيابة العامة الى انها 
بدأت في حتليل مواد مت جمعها موضحة انه 
"لم تتخذ أية قرارات في الوقت الراهن بشأن 

الوضع االجرائي ألي شخص".
حتقيقًا  اجلمعة  األرجنتيني  القضاء  وفتح 
اجلمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي 
بعد  مارادونا،  وفاة  الى  أدى  الالزمة  الرعاية 
وجيانينا  داملا  بناته،  من  تصريحات  بعد 
وجانا، حيال طريقة معاجلة مشاكل القلب لدى 
بطل كأس العالم عام 1986 في مقر إقامته في 

تيغري بشمال العاصمة األرجنتينية.
نهاية  في  االيطالي  نابولي  جنم  وتوفي 
بسبب  نومه  في  املاضي،  القرن  ثمانينيات 
"وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن 

في القلب" بحسب تشريح أولي.
وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي 
تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس أيرس، 
حيث كان يقطن منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 
إثر خروجه من عيادة خضع فيها جلراحة في 
الشهر احلالي.  رأسه الزالة ورم دموي مطلع 
يكون  كي  مارادونا  إقامة  مكان  اختيار  ومت 

قريبا من بناته.
لكن صحة مارادونا كانت سيئة بسبب ماضيه 
لعالج  أيضا  خضع  القلب.  انتكاسات  مع 
للتوقف عن إدمان الكحول التي كان يخلطها 

مع ادوية كثيرة كان يتناولها.
العيادة  "أوصت  العائلة  أفراد  أحد  وأعلن 

قررت  عائلته  لكن  املستشفى.  إلى  بذهابه 
خالف ذلك".

"غير  بانه  مارادونا  وصف  الذي  لوكي  تابع 
قابل للسيطرة"، أنه "كان يجب نقله إلى مركز 

إلعادة التأهيل؟ لم يرغب في ذلك".
وتساءل لوكي عن سبب عدم وجود جهاز مزيل 
في  قلبية،  بنوبة  االصابة  حالة  في  للرجفان 
منزل مارادونا في تيغري، موضحا ان الرعاية 
املنزلية لم تكن من مهامه "أنا جراح أعصاب.. 
فخور  أنا  به.  يعتني  كان  الذي  الشخص  أنا 
بكل شيء قمت به. ال شيء لدي ألخفيه. أضع 

نفسي بتصرف العدالة".
وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986، أعلن 
أن  مورال  ماتياس  مارادونا  وصديق  محامي 
نصف  من  أكثر  استغرقت  اإلسعاف  "سيارة 
ساعة للوصول إلى منزل مارادونا". وحّذر من 

انه سيذهب "إلى النهاية".

سيارة  تواجد  يجب  كان  انه  لوكي  واعتبر 
بأن  نفسي  طبيب  "طالب  اخلارج  في  اسعاف 
منزله.  أمام  دوما  اسعاف  هناك سيارة  تكون 
تواجد سيارة  عدم  عن  املسؤول  من  أعرف  ال 

اسعاف".
جدا،  حزينا  "كان  دييغو  ان  الطبيب  واردف 
أراد التواجد مبفرده، ليس ألنه ال يحب بناته، 

عائلته أو احمليطني به".
وتنتظر النيابة العامة النتائج اخملبرية، وقد 
وضعت يدها على امللف الطبي، باالضافة الى 
عاش  التي  املنطقة  في  الكاميرات  تسجيالت 

فيها مارادونا أيامه االخيرة.
وبدا النجم اخلارق عندما كان في العشرينيات 
من عمره، ضعيفا جدا في 30 تشرين االول/
عيد  يوم  االخير،  ظهوره  في  املاضي  اكتوبر 
فريقه  تدريب  قاد  عندما  الستني،  ميالده 

خيمناسيا إي إسغرميا ال بالتا.

عارضة أزياء كونغولية تخترق معايير اجلمال اآلسيوية

نوتردام  دو  "ميتريز  - حتيي جوقة  ب(  باريس-)أ ف 
دون  من  امليالد  عيد  ليلة  موسيقية  أمسية  باري"  دو 
جمهور في كاتدرائية نوتردام التي تضررت بشدة جراء 
حريق في العام 2019، على ما أعلن أسقف العاصمة 

الفرنسية ميشال أوبوتي االثنني.
احلدث"  "احلفل  هذا  أن  إلى  بيان  في  أوبوتي  وأشار 
"عشرين  سيجمع  شاليه  هنري  اجلوقة  مدير  بقيادة 
كامل  "احترام  مع  وسيقام  بالغا"،  جوقات  مغني 

للمعايير الصحية املعمول بها".
التلفزيون،  عبر  مباشرة  سُينقل  الذي  احلفل  هذا 
منذ  نوتردام  كاتدرائية  في  م  ُينظَّ حدث  ثالث  سيكون 
نيسان/  15 في  بها  كبيرا  الذي أحلق ضررا  احلريق 

أبريل 2019.
ففي 10 نيسان/أبريل، ترأس األسقف ميشال أوبوتي 
في  العظيمة،  اجلمعة  يوم  ملناسبة  "تأّمل"  مراسم 
األمسية  خالل  وُعزفت  املؤمنني.  من  خالية  كاتدرائية 
نصوص  تالوة  جرت  كما  لباخ  موسيقية  مقطوعات 
للشاعرين الفرنسيني بول كلوديل وفرنسيس جام واألم 

تيريزا.
أوبوتي  ميشال  أحيا   ،2019 حزيران/يونيو   15 وفي 
قداسا داخل الكاتدرائية حضره حوالى ثالثني شخصا 

نصفهم من الكهنة.

أمسية موسيقية 
في كاتدرائية 

نوتردام


