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يوميات ناقصة
فاض القلب
َ

افتتحت األوبرا القومية
المجرية أخيرًا عرض
«نابوكو» لإليطالي فيردي
( 1813ــ  )1901الذي
أخرجه المجري غريغوري
كيسلياك .وهذه األوبرا
المؤلفة من أربعة فصول
ُت َع ّد نقطة البداية لشهرة
فيردي مؤلفًا موسيقيًا.
العروض انطلقت في
 13شباط (فبراير) الحالي
على مسرح «إيركل» في
وتستمر حتى 2
بودابست،
ّ
آذار (مارس) المقبل( .أتيال
كيسبينيديك ــ أ ف ب)

ـود األول ــى لـهـبــوطـ َـي االضـ ـط ـ ّ
ـراري عـلــى هــذا
مـنــذ الـعـهـ ِ
الكوكب
َ
ُ
ّ
أرقب ،وأ ّدو ُن ،وأ ُ
وأنا ُ
وأتوع ُد في قلبي.
كتم،
ودو ُ
ُ
شاهدت كل شيءّ ،
نت كل شيء.
ُ
ْ
واألكاذيب.
الصلوات
سمعت
ِ
َ
ُ
الذبائح
رائحة
شممت
ِ
التوس ْ
أصداء ّ
َ
ُ
الت.
وذهب ْت بعقلي
ً
ً
عيت ّ
ّ
(اد ُ
واد ُ
عيت طويال وطويال)
ُ
ْ
ـوه مرتكبي
أنني أجهل الحقيقة ،ولــم أتـعـ ّـرف إلــى وجـ ِ
الجرائم.
وها أنا اآلن ،بعد أن امتأل قلبي وفاض،
ّ
ها أنا اآلن ،هنا ،بعد كل هذه القرون,
ُ
ّ
ّ
أتجرأ على سماواتكم وقضا ِتكم وجلديكم ...وأعترف:
ُ
أصغر أحالميْ :أن أكون الله ...
َ َ
َ
الله ْ
َ
الغ َ
القادر على ترويضكم
ضوب،
صر ،العارف،
املب ِ
و إخافتكم:
َ
الله الذي ينتقم.
.. ..
يكفي ْ
إذن ،يكفي!
اِ ْستحوا! ...وموتوا !
2014/6/25

بانوراما
إمبراطور الشوكوال رحل في عيد الحب
في عيد الحب ،فارق ميشال
فيريرو ( 89سنة ـ الصورة)
الحياة في مونتي كارلو بعد
ّ
استمرت
معاناة مع املرض
ّ
أشهرًا .إنه أغنى رجل في إيطاليا،
ّ
واألهم أنه الرجل الذي أعطانا
«نوتيال»! الفضل في ثروته يعود
إلى إمبراطورية الشوكوال التي
ّأسسها تحت عنوان
ّ Ferrero
ُ
 .SpAهذه اإلمبراطورية تصنع
أشهر شوكوال سائحة ممزوجة
األرض:
بالبندق على وجه ّ
نوتيال .املسألة ال تتوقف ّهنا،
ّ
ألن الشركة العمالقة تصنع
أيضًا شوكوال «فيريرو روشيه»،
وبيض «كيندر» ،وحلويات «تيك
ّ
تاك» .علمًا بأن والده «بياترو»
هو من اكتشف عام 1946
خلطة شوكوال سحرية أسماها

ُ ،supercrema gianduja
وعرفت
الحقًا بـ«نوتيال» .وقد ُعرفت هذه
األخيرة بهذا االسم ّ
للمرة األولى
عام  ،1964بعدما ورث ميشال
عام  1957شركة والده الذي كان
يملك مخبزًا في بلدة «ألبا» في
بيدمونت ،املنطقة ّاملشهورة
بالبندق .وهي تصنع في 11
ّ
مصنعًا ،وتوزع في أكثر من 130
ّ
دولة .سلم ميشال اإلدارة إلى
ّ
ولديه بياترو وجيوفاني ،غير أن
ّ
األول توفي عام  2011إثر سكتة
قلبية ،تاركًا الثاني وحيدًا في
اإلدارة التنفيذية.شركة فيريرو
تضم أكثر من  22ألف موظف،
وتحقق سنويًا أرباحًا تزيد على
ّ
 9.1مليار دوالر أميركي .يذكر أن
مجلة «فوربس» ،وصفت ميشال
ّ
فيريرو بأنه «أغنى رجل حلويات
في العالم» ،واضعة ّإياه وعائلته
في املرتبة الـ 30على قائمة أغنياء
ً
العالم ،ومقدرة ثروته بـ23.4
مليار دوالر .الرئيس اإليطالي
سيرجيو ماتاريال وصف الراحل
ّ
بأنه أحد قادة الصناعة في
ّ
البالد ،واصفًا ّإياه بأنه «كان
دائمًا ّ
سباقًا للوقت» .وقد احتفلت
«نوتيال» العام املاضي بالذكرى
املئوية األولى لتأسيسها ،فيما
ّ
خصها «مكتب البريد اإليطالي»
ّ
بطابع بريدي مميز.

«ترابية» لـ«الليكود»:
النصر للعرب المجد للشهداء
اتهمت فرقة الهيب هوب البديل
«ترابية» حزب «الليكود» اليميني
املتطرف الذي يتزعمه رئيس وزراء
العدو بنيامني نتنياهو بتشويه
صورتها وتعريضها للخطر عبر
ربطها باإلرهاب .كالم الفرقة التي
تتخذ من ّ
عمان ّ
مقرًا لها جاء في بيان
نشرته أخيرًا على فايسبوك ،مشيرة
ُ
ّ
إلى أن الحزب استخدم أغنيتها «غربة»
في فيديو دعائي معارض لليسار
ّ
يصور عناصر من
الصهيوني .الفيديو
ّ
«داعش» في ّ
سيارة دفع رباعي يلوحون
بعلمني لـ«الدولة اإلسالمية» ،وعندما
يسألون عن الطريق إلى القدس املحتلة،
يجيبهم أحد الصهاينة« :اتجهوا
يسارًا» ،لينتهي الفيديو بعبارة:
«اليسار يستسلم لإلرهاب» .وأدانت
االنتهاك «الوحشي» للملكية
الفرقة
ً
الفكرية ،رافضة كل أشكال التعاون مع
ً ّ
اإلسرائيليني ،ومؤكدة أنها ستتخذ
إجراءات قانونية .وختمت بالقول:
«النصر للفلسطينيني والعرب ضد
االستعمار .املجد للشهداء».

