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من السذاجة القول اّن االمريكان إذا قرروا اغالق 
سفارتهم  في بغد وسحبوا معها جنودهم الى أربيل 
ال  الصاروخي.  القصف  عن  منأى  في  سيكونون 
تزال المعطيات توحي بقوة أنَّ هكذا قرار لو جرى 
للرد  العراق  ساحتها  حرب  لشن  قرار  فهو  تنفيذه 
ليس  الصواريخ.  اطالق  في  القرار  اصحاب  على 

هناك تفسير متاح آخر.
الهجمات الصاروخية التي انهالت في محيط أربيل 
ومطارها الدولي هو تصعيد جديد يفسر أّن صاحب 
القرار الصاروخي يصر على انَّ العراق هي ساحته 
األسهل والمثالية ألية تصفية حسابات أو بث رسائل 
في  طبولها  تدق  التي  الحرب  في  الشروع  أو  تحد 
الرؤوس من بعيد وقريب، وقد تخرج من الرؤوس 

الى الواقع في أية لحظة.
النبض  جّس  الى  يهدف  الخصوم  بين  التصعيد 
لمواقف  اآلخر  وسحب  والنّيات  الخطط  ومعرفة 
اضطرارية قد يبدو فيها ضعيفاً وغير مستعد، كما 

هو حال الوضع االمريكي قبيل االنتخابات .
وتوّقعات  مرئية  غير  أحداث  على  مراهنة  ثّمة   
تخص االنتخابات االمريكية والبيت االبيض في هذا 
التوقيت الحّساس، ويبقى العراق أحد أبرز ساحات 
تلويح  أو  مواجهة  أو  تصعيد  ألي  والتنفيذ  االعداد 

أيضاً.
يبدو انَّ هناك حلقة خارج السيطرة تماماً ال تمسها 
االتصاالت الحكومية لمنع التداعيات، وما يخشى له 
أن تكون هناك حلقات كثيرة تتوالى بالتتابع لتشكل 
هي الصورة الطاغية في المشهد وتتوارى المشاهد 

الحكومية والرسمية في الخلف.
في المحصلة ، مهما كانت التفسيرات، فإنَّ العراق 
 ، االمريكي  االيراني  للصراع  األولى  الساحة  هو 
وُكل ما يقال في التصريحات الرسمية مجرد أمنيات 
أو اسقاط فروض من مسؤولين عراقيين باتت الريح 

العاتية أقوى منهم منذ زمن بعيد.
الخطوب.  أنواع  أخطر  محله،  غير  في  التفاؤل 

ولنتحّسب جيداً لألسوأ المقبل .

جيلنا .. وأحالم غير منتهية الصالحية
ما أن أنهيت قراءة كتاب »أحالم غير منتهية الصالحية.. في وصف حالنا« حتى أحسست بالكثير من 
احلرقة واأللم، خاصة وأن السياق العاملي اليوم في هذا الزمن الكوروني احلزين يزيد من قسوة األشياء 
واحملكيات من حولنا، هي مقاالت ممتدة على حوالي 24 سنة من العمل الصحافي الذي قاد الصديق 
املبدع عبد العزيز كوكاس من أسبوعية »الزمن« التي احتضنت كتابات أقالم وازنة كمحمد سبيال وبنسالم 
حميش ومحمد ضريف وفاحتة الطايب وغيرهم، إلى »الصحيفة« التي جسدت طموحات مرحلة زاخرة، 
ف«األخبار املغربية« و«األسبوعية اجلديدة« ف«املشعل«.. حتى ضربه في أرض الصحافة هنا وهناك في 
منابر عديدة داخل وخارج املغرب، معظمها كان افتتاحيات أو مقاالت حتليلية في مرحلة حاسمة من الزمن 
املغربي، مرحلة حارقة ومفصلية مع نهاية قرن وميالد آخر بأوجاع مخاضه وأحالمه وخيباته وبقوة األمل 
الذي حرر الطاقات املغربية واألخيلة وسط النخب وبينهم الصحافيني، ومع نهاية عهد قدمي وميالد عهد 

جديد، بقلقه وأمله، بسواده وبياضه، بأساطيره ومحكياته، بحقائقه وأكاذيبه أيضا.. 
حني نقرأها اليوم نحس بذات الوجع الذي رافق كاتبها حلظة ميالدها، ورغم أن الكتابة الصحافية خاصة 
االفتتاحيات هي بنت زمنها، واخللود ليس أحد خصائصها واملوت ألذ مرافقيها، ألنها مرتهنة مبا تعبر 
عنه في اللحظة التاريخية التي كتبت فيها، أي أنها ال تهتم مبا شغل جلجامش للبحث عن عشبة اخللود، 
إنها ابنة اليومي والعابر واملار في الزمن، فكيف ملقال صحافي يترصد حالة عابرة أو حدثا عرضيا أو 
سلوكا سياسيا أن يخلد في الزمن؟ والصحافة عرضية، زائلة، كتاباتها بضاعة سريعة التلف ال تصلح 

للتخزين؟ 
هذا هو السؤال الذي يستبد بنا ونحن نعيد قراءة مقاالت الصحافي والكاتب املغربي عبد العزيز كوكاس 
مجتمعة في اجلزء األول من »أحالم غير منتهية الصالحية«، التي سبق أن قرأنا معظمها أو بعضا منها 
متفرقا، على مساحة زمنية متتد عبر ربع قرن، أين تنتهي الكتابة الصحافية وأين يبدأ التاريخ؟ هل من 
احلدث السياسي أو الواقعة االجتماعية املرصودة أم من الكتابة عنها وتدوينها، أي تقييدها، ألن الكتابة 
قيد والذاكرة مجرد قنص؟ هل تستطيع اللغة اإلمساك بحرقة الوقائع واألحداث اجلارية دون خلل في 

التصرف أو أن متوت األشياء في حضرة الكلمات؟ كيف ملقال 
ُكتب عام 1996 أن يستمر في الوجود بدمه وحلمه حتى عام 
2020 وما بعدها بكثير كما أتوقع.. كأن احلبر الذي كتب به 
ال زال طريا لم يجف بعد، أو أن األحداث التي يترصدها ال 
الفجائي  بالشكل  تغير  ما  الواقع  كأن  بيننا  ذاتها  هي  زالت 

االنقالبي؟
األسئلة  للغز  مستشعرا  كوكاس  العزيز  عبد  الكاتب  يبدو 
كنت  للكتاب: »حني  تقدميه  في  أورد  لذلك  أعاله،  املطروحة 
أخط هذه الكتابات لم أكن أفكر يوما في إصدارها مجتمعة 
في كتاب، كانت وليدة اللحظة السياسية والصحافية التي 
تعبير عن موقف من  االفتتاحي هو  فاملقال  كتابتها،  أملت 
قضية ومحاولة فهم حدث أو واقعة، يفكر في اللحظة أكثر 
بعد  لكن  كتابته،  براهن  مشروط  ألنه  اخللود،  يهمه  مما 
مرور الزمن، ثمة ما يبقى صامدا، هل ألن الواقع لم يتغير 
كثيرا، أم ألن عمق الكتابة بكل الوجع املصاحب لها جنح 
امليكانيزمات احملركة  في  عميق  هو  ما  على  القبض  في 

لألحداث والوقائع؟«.. 
يلتقط املرحوم صاحب قصة »الفاركونيط« التي تشبه معطف »غوغل« الروسي التي أتى منها الكثير من 
املبدعني، وأخال أن عبد العزيز كوكاس أحدهم في مجال الصحافة وهو ما يقره بنفسه في مفتتح كتابه، 
يلتقط عبد اجلبار السحيمي هذا البعد بطريقته املاكرة في شهادة حول كتابات كوكاس الصحافية بنباهة 
حني يقول:«ال أدري من أي معجم تستقي كلماتك املرحة وهذه التعابير التي ترشح بحيوية نادرة، حتى 
تتبع كتاباتك  أداوم على  وهي ترصد أحزاننا وسقطاتنا حتافظ على رشاقتها وحبورها األدبي، ظللت 
إلى  تدرك  لو  األنيقة..  كلماتك  على  مدمنا  أصبحت  أنا  وها  الوجودي،  لتوازني  الالزم  الدواء  كحبات 
األبعاد،  متعددة  كتابة صحافية  أمام  التفاؤل«. نحن  الضروري لالستمرار في  دائي  أي حد أصبحت 
من هنا فرادتها التي جعلت الكاتب يحفر له أسلوبا خاصا في االفتتاحية واملقال التحليلي إلى جانب 
كبار الكتاب الصحافيني املغاربة، جند أنفسنا أمام نص سياسي به وقائع وأخبار وأحداث جارية، وفيه 
حتليل صحافي برؤية سياسية متفردة وذات عمق ويرتكز إلى خلفية ثقافية ال غبار عليها باحتراف مهني 
مشهود لصاحبه به، وأمام نص تاريخي مليء بأحداث كبرى العديد منا كانوا شهودا عليها، كما أنها متد 
األجيال احلاضرة والقادمة مبعطيات عن مرحلة تاريخية ملتهبة خالل عقدين ونصب من الزمن املغربي 
املعاصر، وقائع مكثفة عاش اإلعالمي كوكاس في قلب جزء كبير منها أو كان شاهدا عليها يلتقط من 
العابر واللحظي ما يؤثث به املسودة األولى للتاريخ، كما يقال عادة عن الكتابة الصحافية الصادقة.. ونحن 
أيضا أمام نص أدبي يحتفي باللغة وغواية انزياحاتها، ألن عبد العزيز كوكاس صائد كلمات وباحث 
جيد عن العبارات األنيقة التي يكسو بها جيد األحداث واألفكار التي يريد التعبير عنها.. إننا أمام توليفة 
جميلة جتمع ما بني التحليل السياسي ورصد الوقائع ومتابعة األخبار وكشف خلفيات السلوك السياسي 
والثقافي خملتلف الفاعلني أو الظواهر املعاجلة، هذا املنحى أجمعت عليه كل الشهادات التي جاءت في 
مقدمة كتاب »أحالم غير منتهية الصالحية«، تقول الباحثة زهرة العسلي: »كوكاس مشاكس دوما، كتاباته 
لقيم احلرية والدميقراطية.. زاوج في كتاباته  ُتقيم على حافة فخاخ اخلطر، إذ ظل ينتصر  الصحافية 
الصحافية بني املتعة والفائدة في آن، وجنح في إنقاذ اللغة الصحافية من بالدة اليومي وسطوة العابر، 
حيث منحها قدرا غير يسير من اخليال اإلبداعي.. لقد كان يهرب أحالمه ومشاريعه األدبية دوما إلى 
مساحة شاسعة من القراء بعد أن ابتلعته دروب الصحافة.. فقدنا في كوكاس غزارة إنتاج أدبي جميل، 
لكنه عوضنا بكتابة صحافية مبدعة حقا”.. ويسير في ذات املنحى الراحل عبد اجلبار السحيمي والروائي 
عبد القادر الشاوي ومحمد الساسي الذي قال: »عبد العزيز كوكاس مبدع قبل أن يكون صحافيا وظل 
ميارس الكتابة الصحافية بنفس إبداعي.. إنه قلم جيد، صحافي ذكي، مرح، سديد، ملّاح، منصت ومتتبع 
جيد ملا يحدث، وملم بكل تفاصيل احلياة السياسية، حاضر باستمرار بكتاباته.. وحتليالته الصحافية 
العميقة ظلت سندا للسياسيني في فهم مجريات احلياة السياسية.. عندما تقرأ كتابات األستاذ كوكاس 

الصحافية حتس أنها جتمع ما بني اإلشراق اإلبداعي واملتابعة الدقيقة لألخبار وحتليل الوقائع«. 
إن عنوان »أحالم غير منتهية الصالحية« يبدو مطابقا ملا تعبر عنه املقاالت الصحافية التي يتضمنها، 
أحالم أجيال في التحرر واالنعتاق والعيش الكرمي ورؤية مغرب يتقدم ومواطنوه ينعمون بالعيش املشترك 
حتت فيء شجرته الوارفة الظالل.. مختلفون، متنوعون، أحرار وبناة لوطنهم في ظل املساواة واحلرية 
والكرامة والعدالة واحلق في التنمية.. إنها ستظل أحالما غير منتهية الصالحية، ليس ألن ال شيء حتقق 
منذ نهاية القرن املاضي، ولكن ألنه في زمن االنفتاح السياسي يزداد الضغط االجتماعي لتعزيز أكبر 
قدر من احلقوق في بلد يطمح أبناؤه أن ال تظل الدميقراطية فيه مجرد أمل نغازله من بعيد مثل سراب 

الصحاري.  

علماء ينجزون أدق قياس لكمية املادة اإلجمالية في الكون
من  فريق  - أجنز  واشنطن-)أ ف ب( 
الواليات  في  الفلكية  الفيزياء  علماء 
املتحدة أدق قياس على اإلطالق لكمية 
من  وهي  الكون،  في  اإلجمالية  املادة 
أكثر املسائل إثارة لإلهتمام والفضول 

في علم الفلك.
حديثة  دراسة  في  اجلواب  أتى  وقد 
أستروفيزيكل  "ذي  مجلة  نشرتها 
جورنال" بأن املادة متثل 5%31 % )مع 
أو صعودا( من  نزوال   % هامش 1%3 
التي  اإلجمالية  والطاقة  املادة  كمية 

يتشّكل منها الكون.
فهي  املتبقية   %  68%5 نسبة  أما 
قوة  وهي  املظلمة،  الطاقة  من  مكّونة 
الكون  توسع  عن  مسؤولة  غامضة 
إثر  وجودها  إلى  العلماء  وقد خلص 
املعروفة  الفلكية  األحداث  مالحظتهم 
في  األعظم(  )املستعر  بـ"سوبرنوفا" 

تسعينات القرن املاضي.
ويقول املعد الرئيسي للدراسة محمد 
عبد الله الباحث في الفيزياء الفلكية 
ريفرسايد،  كاليفورنيا في  في جامعة 
املادة  كمية  إن  برس  فرانس  لوكالة 
توازي  املرصود  الكون  في  اإلجمالية 
كتلة  حجم  مرة  مليار  مليار  ألف   66

الشمس.
مادة  يسمى  املادة  هذه  من   %  80
لكن  تزال غامضة،  مظلمة، بطبيعة ال 
من  تتكون  أنها  مفادها  فرضية  مع 

جسيمات دون الذرية.
من  قريب  اجلديد  القياس  هذا 
فرق  عنها  كشفت  التي  التقديرات 
الفلكية  الفيزياء  علماء  من  أخرى 

باستخدام تقنيات علمية أخرى.
في  املشاركة  ويلسون  وتقول جيليان 

إعداد الدراسة واألستاذة في اجلامعة 
عينها "إنه استمرار ملسار طويل سمح 
قياس  على  باحلصول  عام  مئة  منذ 

بدقة متزايدة".
وتضيف "من اجليد التمكن من قياس 
أمور بهذا الطابع اجلوهري عن الكون 

من دون مغادرة كوكب األرض".
لكن كيف يقاس الكون؟

تسعة  عمرها  بتقنية  الفريق  استعان 

مدارات  مراقبة  على  تقوم  عقود 
يحوي  )قد  جتمع  داخل  من  اجملرات 
من  اآلالف  أو  املئات  جتّمع  كل 
اجملرات(. وميكن قياس قوة اجلاذبية 
اخلاصة بكل جتّمع مجرات، ما يتيح 

استخالص حجم الكتلة.
 مصير الكون

التقنية  أن  ويلسون  جيليان  توضح 
املاضي  القرن  ثالثينات  في  اخُترعت 

على يد عالم الفلك السويسري فريتس 
العلم  هذا  رواد  من  رائد  زفيكي وهو 
وجود  فرضية  وضع  الذي  األول  كان 
مادة مظلمة في جتّمع اجملرات. وهو 
للمجرات  التجاذبية  الكتلة  أن  الحظ 
مع  إلبقائها  تكفي  ال  كوما  في جتّمع 
بإمكان  ذلك  معلال  البعض،  بعضها 
وجود مادة غير مرئية. وحّسن فريق 
فريتس  تقنية  كاليفورنيا  جامعة 

"غال ويت"  أداة مسماة  زفيكي وطّور 
أي  انتماء  تصنيف  على  للمساعدة 
أفضل،  بصورة  جتّمع  ألي  مجّرة 
إحدى  على  األداة  العلماء  طبق  ثم 
األكثر  األبعاد  الثالثية  اخلرائط 
باسم  وُتعرف  الكون،  عن  تفصيال 

"سلون ديجيتال سكاي سورفي".
جتّمع   1800 كتلة  هؤالء  وقاس 
محاكاة  عمليات  أجروا  ثم  مجرات. 

الفضلى  الكمّية  لتحديد  معلوماتية 
لعدد  املوازية  الكون  في  املادة  من 
جتمعات اجملرات الفعلي، وصوال إلى 

إيجاد القيمة الفضلى.
جيليان  جتيب  ذلك؟  من  الفائدة  ما 
كمية  لتحديد  السعي  بأن  ويلسون 
في  سيساعد  بدقة  الكون  في  املادة 
فهم أحد أكبر األلغاز الكونية احلالية، 

وهي طبيعة املادة املظلمة.

إلى ذلك، فإن "الكمية اإلجمالية للمادة 
لنا  املظلمة والطاقة املظلمة ستكشف 
ويلسون،  وفق  الكون"،  مصير  عن 
أننا  على  حاليا  العلماء  يجمع  فيما 
"التجّمد  يسمى  ما  إلى  متجهون 
للكون،  احلراري"  "املوت  أو  الكبير" 
النجوم  فيه  تصبح  وضع  وهو 
مجردة من "الوقود" أو املواد املطلوبة 

لتكوينها.

املغنية األسترالية  )أ ف ب( - توفيت  سيدني- 
وومان"  أم  "آي  بأغنيتها  املعروفة  ريدي  هيلني 
التي استحالت نشيدا نسويا، في لوس أجنليس 
عن 78 عاما، على ما أعلن ولداها في بيان نشراه 

األربعاء عبر "فيسبوك.
ملبورن  مدينة  من  املتحدرة  الفنانة  وكانت 
 1971 سنة  عاملية  شهرة  حققت  قد  األسترالية 
بفضل أغنية "آي أم وومان" التي حتّولت نشيدا 

تستخدمه مجموعات التحرر النسوي.
األول/ تشرين   25 في  املولودة  املغنية  هذه 
أكتوبر 1941 كانت قد تزوجت ثالث مرات ولها 

ابنان.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

من   - ب(  ف  )أ  منه-  هوشي  مدينة 
تفتيح البشرة إلى الزواج املبكر مرورا 
عدة  قضايا  الدراسي...  العمر  بتقصير 
متردت عليها عارضة األزياء الفيتنامية 
للتقاليد  رفضا  الصغر  منذ  نيي  ههن 
تكافح  وهي  مجتمعها،  في  السائدة 
من  جديد  جليل  قدوة  لتكون  اليوم 

فتيات بالدها.
كانت ههن املتحدرة من أقلية إيدي في 
عشرة  الرابعة  سن  في  فيتنام،  أعالي 
املزارعة  والدتها  منها  طلبت  حني 

االستعداد للزواج.
وتقول الشابة الفيتنامية لوكالة فرانس 
كانت  رجل  من  الزواج  "فكرة  برس 
أهوى  كنت  الفترة،  تلك  في  تخيفني. 

السباحة ونزول املنحدرات واللعب في 
الغابة".

متاما...  مختلفة  ههن  مشاريع  وكانت 
والتي  عاما   28 البالغة  الشابة  وتقول 
فازت بلقب "ملكة جمال الكون - فيتنام" 
املنافسة  أهوى  "كنت   ،2017 سنة 
أحالم  لدي  وكانت  الدرس.  وأعشق 
الفتيات  ترتيب  في  حّلت  وهي  كثيرة". 
ملكة  مسابقة  ضمن  األوائل  اخلمس 
ممثلة  أول  وأصبحت  الكون،  جمال 
إلى  تنتمي  املسابقة  هذه  في  لفيتنام 

األقليات اإلتنية في البالد.
وتكافح أيضا في إطار منظمة "روم تو 
أجل  من  الدولية  احلكومية  غير  ريد" 
البلدان  في  الفتيات  لتعليم  الترويج 

النامية.
أغرقت  التي  كوفيد19-  أزمة  ومع 
تسجل  الفقر،  دوامة  في  كثيرة  عائالت 
كبيرا  ارتفاعا  القاصرات  زيجات  نسب 
اخلبراء  تقديرات  تشير  إذ  العالم،  في 
مليون  عشرين  من  يقرب  ما  أن  إلى 
نهاية  بعد  املدرسة  إلى  يعدن  لن  فتاة 

اجلائحة لهذا السبب حتديدا.
في فيتنام، ُيمنع الزواج قبل سن الثامنة 
املتحدة  األمم  منظمة  أن  غير  عشرة، 
فتاة  أن  إلى  تشير  )يونيسف(  للطفولة 
من كل عشر فيتناميات تتزوج قبل هذه 
السن، فيما النسبة مضاعفة لدى بعض 

اجملموعات اإلتنية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

"أمازون"  كشفت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
الثالثاء عن تقنية بيومترية جديدة للدفع 
ثمن  تسديد  للزبائن  تتيح  الالتالمسي 
راحة  باستخدام  املتاجر  في  مشترياتهم 

اليد بدل البطاقة املصرفية.
وسُتستخدم هذه اخلدمة املسماة "أمازون 
وان"، في مرحلة أولى في اثنني من متاجر 
بوالية  سياتل  مدينة  في  غو"  "أمازون 

واشنطن حيث مقر الشركة.
وتعتزم اجملموعة اململوكة جليف بيزوس، 
التقنية  هذه  إضافة  العالم،  أثرياء  أثرى 
الواليات  لها في  تابعة  إلى متاجر أخرى 
فرانسيسكو  وسان  )شيكاغو  املتحدة 
أخرى  بيع  نقاط  إلى  إضافة  ونيويورك 
حلساب  بيعها  وأيضا  سياتل(،  في 
عن  اإلعالن  دون  من  لكن  أخرى،  متاجر 

شريك محتمل. وقد تصبح سلسلة متاجر 
املنتجات الراقية "هول فودز ماركت" التي 
مجهزة   ،2017 سنة  "أمازون"  اشترتها 

بنظام الدفع اجلديد هذا في املستقبل.
التجزئة  مبيعات  قسم  رئيس  نائب  وقال 
والتكنولوجيا لدى "أمازون" ديليب كومار 
"في أكثرية املساحات التجارية، قد تصبح 
+أمازون وان+ وسيلة دفع بديلة أو خيارا 

جهاز  مع  املستخدمني  والء  لبطاقات 
أنظمة  جانب  إلى  الصندوق  على  يوضع 

الدفع التقليدية".
وأشار كومار إلى أن خدمة "أمازون وان" 
اجلديدة قد ُتستخدم إلدخال اجلمهور إلى 
موقع  املوظفني  دخول  أو خالل  املدرجات 

العمل.
"أمازون"  وصفتها  التي  التقنية  هذه 

تستخدم  وآمنة"،  وموثوقة  "سريعة  بأنها 
خوارزميات مصممة بطريقة شخصية لكل 
اليد  عن  صورة  إلى  باالستناد  مستخدم 
لصنع ما يشبه "توقيعا فريدا براحة اليد".
وعلى الزبائن الراغبني باإلفادة من اخلدمة 
أن يكون لديهم رقم هاتفي محمول وبطاقة 
مصرفية، من دون احلاجة بالضرورة إلى 

حساب "أمازون".

وفاة املغنية األسترالية هيلني 
ريدي في لوس أجنليس

ملكة جمال فيتنامية تسّخر 
إمكاناتها خلدمة قضايا الفتيات

أمازون  تطلق تقنية جديدة للدفع بواسطة راحة اليد
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اشترت   - ب(  ف  اجنليس-أ  لوس 
على  للفيديو  برامي"  "أمازون  منصة 
الكوميدي  "بورات"  لفيلم  تتمة  الطلب 
الذي حقق جناحا كبيرا ولعب بطولته 
بارون  ساشا  البريطاني  الفكاهي 
االنتخابات  قبل  تبثه  أن  على  كوهني، 
من  الثالث  في  األميركية  الرئاسية 
أعلن  ما  على  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
الثالثاء  االتفاق  على  مطلع  مصدر 

لوكالة فرانس برس.
ُعرض  الذي  الساخر  الفيلم  وكان 
"بورات:  الكامل  وعنوانه   ،2006 في 
فور  أميركا  أوف  ليرنينغز  كلتشرل 

أوف  نايشن  غلوريوس  بينيفيت  مايك 
كازاخستان"، قد حقق جناحا كبيرا مع 
كما  دوالر.  مليون   260 فاقت  إيرادات 
فئة  عن  أوسكار  بجائزة  للفوز  ُرشح 

أفضل سيناريو.
وفي هذا العمل الكوميدي الذي يجمع 
اجملتمع  من  والسخرية  الفكاهة  بني 
األميركي، أدى ساشا بارون كوهني دور 
األطوار  غريب  كازاخستاني  صحافي 
في  ويرغب  املتحدة  بالواليات  معجب 

تصوير وثائقي بشأن هذا البلد.
وقد ُصّورت تتمة "بورات" هذا الصيف 
القيود  تخفيف  فور  مصغر  فريق  مع 

الواليات  املتصلة بوباء كوفيد19- في 
"ديدالين"  موقع  أعلن  ما  على  املتحدة، 
احترف  "بورات"،  وبعد  املتخصص. 
مقالب  إجراء  كوهني  بارون  ساشا 
بأشخاص عاديني أو مشاهير من خالل 
مغني  من  مختلفة،  شخصيات  تأدية 
الراب املزعوم "علي جي" مرورا باملذيع 

النمساوي املثلي برونو.
في  الفكرة  هذه  طّبق   ،2018 وفي 
إيز  "هو  بعنوان  تلفزيوني  برنامج 
أميركا" أثار فضيحة خصوصا لوضعه 
شخصيات سياسية مختلفة في مواقف 
محرجة. فيما  أعلنت "ديزني" عن تتّمة 

فيلم  من  الثالثة  باألبعاد  لنسختها 
جنكينز  باري  توقيع  من  امللك"  "األسد 
علمت  ما  بحسب  "موناليت"،  مخرج 
اجملموعة  من  برس  فرانس  وكالة 

العمالقة للترفيه.
وبالرغم من آراء النّقاد الفاترة، حققت 
فيلم  من  األبعاد  الثالثية  النسخة  هذه 
عند  جناحا  الشهير  املتحركة  الرسوم 
خروجها إلى الصاالت في العام 2019، 
حاصدة أكثر من 1,6 مليار دوالر في 
أعاروا  جنوم  مشاركة  بفضل  العالم 
أمثال  من  للشخصيات،  أصواتهم 

بيونسيه.

ميّر  ال   - ب(  ف  )فرنسا-)أ  باليزو 
فقد  حّل،  أينما  عابرا  إيلني  سيلفان 
ضاحية  في  املدّرس  هذا  أمضى 
باريس 460 ساعة وهو يدّق األوشام 
على جسمه ووجهه ولسانه وعينيه.
هودي  فريكي  امللّقب  إيلني  وأنفق 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
ألف يورو على شغفه هذا وهو   57
األوشام  من  عدد  أكبر  صاحب  يعّد 
في فرنسا. تزّين التصاميم الوردية 

ظهره  شيطان  رأس  ويغّطي  رأسه 
الداخل.  من  عينيه  احلبر  لّون  وقد 
وبدأ الشاب بتزيني جسده باألوشام 

في العام 2012.
ويقول  منها  أّي  على  يندم  ال  وهو 
"سأكون من دون شّك مغّطى باألسود 

بالكامل في الثمانني من العمر".
هذا  في  االنتباه  يلفت  ما  وأكثر 
املدّرس هو عيناه، "واألمر أقرب إلى 
تغيير خارجي منه إلى الوشم"، على 

بيضاء  يترك مساحة  ولم  قوله.  حّد 
املرء  يستطيع  وبالكاد  عينيه  في 
وهو  وقزحيتها.  العني  حدقة  متييز 
سويسرا  إلى  الذهاب  إلى  اضطر 
األوشام  من  النوع  هذا  إلجراء 

احملظور في فرنسا.
 35 العمر  من  البالغ  الشاب  ويخبر 
عاما الذي كان يعّد نفسه "غير كامل" 
قبل هذا التحّول "إنها معاناة كبيرة. 
يفتحون لكم عينكم وتشعرون بوخز 

اإلبرة فيها".
أبوابا  هذا  شغفه  له  فتح  وقد 
له فرص للظهور في أفالم  وأتيحت 

ومسلسالت.
حول  مؤمترات  يحيي  راح  وهو 
أوشامه  فيها  يعرض  الفّن  هذا 
ليلية  نواد  أيضا  به  واستعانت 

للرقص في حفالتها.
إيلني هو أيضا مدّرس  لكن سيلفان 
ابتدائية  مدرسة  في  أطفاال  يعّلم 

سنوات   6 بني  أعمارهم  تتراوح 
كثيرة  عمرية  فئة  وهي  سنة،  و11 

الفضول وشديدة اخلوف.
يحّب  أنه  يؤكد  الذي  إيلني  ويروي 
األهل  دوما  "يشعر  كثيرا  عمله 
األولى  للوهلة  بالذهول  واألطفال 
عند رؤيتي. لكن عندما يدركون أنني 
مدّرس يزاول عمله على أفضل وجه، 

جتري األمور على خير ما يرام".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تكملة لفيلم بورات قريبا على أمازون برامي وديزني تكشف عن تتمة األسد امللك

مدّرس مغّطى باألوشام يغّرد خارج السرب في فرنسا

فاطمة وكيلي


