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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الو َرثة
َ
ُ
صمدي ُ
ُأ ُ
بعد أيتها الوردة الباسلة!
ُ ُ
ُأ ُ
العصفور امل َلهم!
صم ْد أيها
ُ
ُ
أصمدي يا فراشة!
ُ
ُأ ْ
صمد أيها الجمال األعزل!
ُا ْ
صمد ياشاعر!
َ
جميع الكائنات الضعيف ِة الخائفة.
أصمدي يا
واصمدوا يا «نحن»!...

ليس أمام الجبابر ِة إال ْأن ييأسوا ...أو يموتوا.
َ
وأنت ،وأنتم ونحن)...
أما أنتم (أنتِ ،
ُ
 :أنتم َو َرثة الحياة.
2014/4/26

أهل األنوار!
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
أشباه آله ٍةُ ،وموفدو آله ٍة ،وقتالو آلهة:
ألنهم
ّ
ُ
يعجز عن كتابتها
تحت ألسن ِة السفاحني أناجيل
ُ
املسيح نفسه.

صورة
وخبر

للمـرة األولـى فـي الواليـات المتحـدة ،شـهد «المتحـف الوطنـي األميركـي ـــ اليابانـي» في لوس
ّ
أنجليـس افتتـاح .Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty
األول مـن نوعـه فـي البلاد ،وهو يسـلط الضوء علـى «هيللو كيتي» عبـر أعمال
المعـرض ُيعتبـر ّ
عدة من دول مختلفـة ،ويتزامن مع الذكرى الـ 40لوالدة هذه الشـخصية
ألسـماء
منوعة
ّ
فنيـة ّ
وصوال
الكرتونيـة الشـهيرة .يرصـد الحـدث مراحـل مختلفة مـن حياتهـا ،من بدايتهـا في اليابـان
ً
إلـى انتشـارها عالمياً ،ويسـتمر حتـى  26نيسـان (أبريل) المقبـل( .فريديريـك جاي .براون ـــ أ ف ب)

وعلى وجوههم ِمن األنوار
َ
ما يجعل ُعتاة البرابر ِة والقديسني
ً
ّ
يحمرون خجال من جرائمهم وآثامهم.
2014/4/27

بانوراما
الرابر المغربي  Mr. Crazyرهينة لدى الحكومة
الرباط ــ محمد الخضيري

إحمل إمرأتك واتبعني
… إلى فنلندا
ضمن «بطولة أميركا الشمالية
ً
لحمل الزوجات» ،حمل  50رجاال
زوجاتهم على ظهورهم ّأول من
أمس متجاوزين عقبات ّ
عدة،
أبرزها حفرة موحلة أسفل جبل في
منتجع «صنداي ريفر» في والية
ماين األميركية .املسابقة التي بدأت
قبل  15سنة ،شهدت منافسة قوية
في أجواء من الطرافة والغرابة،
وفاز في نهايتها جيسي وول
(الصورة) وصديقته كريستينا
أرسينولت ،بعدما اجتازا حوالى
 250مترًا في دقيقة و 41ثانية.
وحصل االثنان على مبلغ مالي
وكمية من الجعة تعادل وزن
الصبية .ويعتبر هذا الحدث واحدًا
من مسابقات رسمية ّ
عدة تؤهل
للمسابقة الدولية التي تقام سنويًا
في فنلندا .ورغم ما يوحي به اسم
ّ
املسابقة ،غير أن املشاركة ليست
حكرًا على املتزوجني.

ب ـعــدمــا ّ
أج ـل ــت مـحـكـمــة ال ـج ـنــح لعني
السبع في الدار البيضاء أخيرًا الحكم
ع ـل ــى م ـغ ـنــي ال ـ ـ ــراب امل ـغ ــرب ــي عـثـمــان
عـتـيــق ( 17سـنــة ـ ـ ال ـص ــورة) املعتقل
مـنــذ ثــاثــة أش ـهــرُ ،يـفـتــرض أن يمثل
الفنان الشاب يوم الجمعة املقبل أمام
قاض للقاصرين ،وفي انتظاره الئحة
ٍ
تهم ثقيلة تراوح بني «إهانة النشيد
الــوط ـنــي ومــؤس ـســة األمـ ــن الــوط ـنــي،
والـ ـح ــث ع ـلــى اس ـت ـه ــاك امل ـ ـخـ ــدرات».
تهم تبدو غريبة بالنسبة إلى شاب
في هذا العمر وقد تبقيه في السجن
لسنوات .لكن ما سبب هــذه املالحقة
ّ
الـقــانــونـيــة؟ يـ ّ
ـرجــح أن املـســألــة عائدة
إلــى كلمات أغـنـيــات الـفـنــان املـعــروف
بـ ـ ـ ــ Mr. Crazyالـ ـت ــي ت ـش ـبــه «ط ـل ـقــات
ال ــرص ــاص» .وع ــي ال ـطــالــب ال ـثــانــوي
يظهر في فيديو كليبات ينشرها على
اإلنترنت ،ألغنيات القت نجاحًا كبيرًا
بني مستخدمي الشبكة العنكبوتية،
إذ ت ـجــاوزت أع ــداد مشاهداتها على
ي ــوت ـي ــوب عـتـبــة امل ـل ـي ــون .ت ـب ــدو هــذه
ّ
التحوالت العنيفة
األعمال تعبيرًا عن
التي يعرفها الفضاء الحضري للدار
ال ـب ـي ـضــاء .مــديـنــة ل ــم تـسـتـطــع ضبط
ال ــدف ــق الـ ـس ــري ــع ل ـل ـع ـم ــران وال ـب ـش ــر،
وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت إل ـ ـ ــى غـ ـيـ ـت ــوه ــات .ي ـع ـ ّـب ــر

عثمان عن كل هــذه الفوضى ،ويعيد
تــركـيــب مـشــاهــد ال ــواق ــع ال ـيــومــي في
فيديو كليباته ،بينها عنف الشباب،
والـ ـسـ ـط ــو املـ ـسـ ـل ــح عـ ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن
امل ـعــروف بــ«الـتـشــرمـيــل» ،واسـتـهــاك
امل ـخ ــدرات ،والــرغ ـبــة فــي ال ـه ـجــرة .في
كلماته ،يسخر أيـضــا مــن الـشـعــارات
الوطنية الـتــي ال تجد لها مكانًا في
أرض واقعه .يقول في أغنيته «حياتي
ناقصة» التي ُيالحق بسببها« :منبت
األح ـ ـ ـ ـ ــرار ف ـ ــي ال ـن ـش ـي ــد لـ ـي ــس س ــوى
ك ـل ـمــة ...مـشــرق األنـ ــوار م ـجـ ّـرد حـلــم»،
فـيـمــا ي ــراف ــق الـ ـك ــام مـشـهــد ل ــه وهــو
يـكـتــب عـلــى دف ـتــر ال ـع ـبــارة الـشـهـيــرة:
 A.C.A.BأيAll Cops Are Bastards
التي يستعملها كثيرون ،خصوصًا
األلـ ـت ــراس ح ــول ال ـعــالــم لـشـتــم رج ــال
ال ـشــرطــة .ه ــذه ال ـع ـبــارة وغ ـيــرهــا من

التي يرددها املاليني من أبناء جيله لم
تعجب السلطات على ما يبدو .هكذا،
ّ
اعتبرت محاضر الشرطة أن في أعمال
« Mr. Crazyحثًا للشباب على العنف
واالنـ ـح ــراف ،واسـتـعـمــال امل ـخ ــدرات».
من جانبها ،استغربت عائلة السبب
ّ
ّ
املوجهة إليه ،وأكدت والدته أن
التهم
حالته النفسية «سيئة» ،مستنكرة ما
ّ
يتعرض له في ظل إصرار املغرب على
ّ
أن حــريــة التعبير مـكـفــولــة للجميع.
م ـع ــاذ ب ـل ـغــوات الـشـهـيــر ب ــ«ال ـحــاقــد»
ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى سـ ـج ــن م ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـس ـبــب
أغـنـتـيــاتــه امل ـعــارضــة لـلـنـظــام ،انتقد
هو اآلخــر اعتقال عثمان عتيق« :هل
تمكن محاكمة الفنان بالقانون نفسه
ال ــذي يـطـ ّـبــق عـلــى مـ ّ
ـروجــي امل ـخــدرات
واللصوص؟» .من جهتها رأت عضو
«الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان»
ّ
سميرة كيناني ،أنــه من غير املقبول
«أن ي ـع ـت ـقــل ع ـت ـي ــق كـ ــل ه ـ ــذا ال ــوق ــت
مـ ــن دون م ـح ــاك ـم ــة .ل ـق ــد ع ـ ّـب ــر عـلــى
طريقته ،ولــم يعتد على أح ــد» .على
األث ـ ــر ،أط ـلــق ّ
رواد ال ـســوشــال ميديا
حملة  ،#Free Mr Crazyووصــل عدد
متابعي الصفحة الفايسبوكية إلى
ال ـثــاثــن أل ـف ــا .بــان ـت ـظــار م ــا س ـتــؤول
إل ـيــه املـحــاكـمــة املـقـبـلــة ،يـبـقــى األكـيــد
ّ
أن الحكمة «تخرج من أفــواه األطفال
واملجانني».

فم اإلثيوبية
سيبتلع العالم
ُسجلت شابة إثيوبية تدعى أتاييه
إليغيداغنيه ( 20سنة ـ الصورة)
كصاحبة أكبر فم في العالم ،وذلك
بعدما قامت بتوسيعه بمساعدة
قرص تضعه بني شفتيها يبلغ
قطره  19.5سم .وتؤكد حاملة
ّ
الرقم الجديد أن املسألة ال تتسبب
ّ
لها بأي ألم .علمًا بأن هذه
املحاوالت إلتمام هذه الخطوة
استغرقت ثالث سنوات ،بحسب
ما نقلت أخيرًا صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية .وتمكنت أتاييه
إليغيداغنيه من بلوغ هدفها
بمساعدة أطباء أشرفوا عليها،
كي يتسنى لها وضع الزينة
اإلثيوبية التقليدية في فمها ،حتى
ّأنها ّ
ضحت ببعض من أسنانها
األمامية في سبيل ذلك ،وفق ما
ّ
بي صحافيون أوستراليون في
ّ
فيلم وثائقي صوروه حول الشابة
والقبيلة التي تعيش في كنفها.

