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ـــــســـــؤولـي احلــــزب والـــــرمـــــادي 
الــشــيــوعي واألخــضــر لــعــنــاصــر
جــيش الــتــحــريــر الــشــعـبـي وهـو
االسم الـذي يُطـلق عـلى اجليش في

 . الص
وهـنا يـطرح الـسـؤال نفـسه; هل ما
تــزال لــلـــسُــتـــرة دور لــتــلـــعــبه في
عـاصرة لشخصٍ احلياة الـيومية ا
يــحـــيـــا في ظل حـــضـــارة غــربـــيــة

قراطية? د
ون كَـنْدي إذا اسـتطـلعـنا رأي سـا
فـي هـــذا الــــشــــأن فــــســــنــــجـــد أن
رء لسُترة خالصته هي أن ارتداء ا
خالل قـــيـــامـه بـــأنـــشـــطـــةٍ مـــالـــيــة
واقــتــصـــاديــة ســيــجــعل اآلخــرين
يــشــعــرون بــقــدرٍ أكــبــر من الــثــقــة
واالطمئنان حال التعامل معه على
صـــعـــيــــد ضخ اســـتــــثـــمـــاراتٍ في
ـناقـشة مـشروع مـا أو االلتـقاء به 

إطالق مشروع أخر مشترك.
ويعتبر كَنْدي ارتداء هذا النوع من
الــثــيــاب "مـــؤشــراً عــلى ضَــربٍ من
ضـروب االحـتـرام (يـشيـر إلى أنك)
تــبــذل جـهــداً من أجل أخــذ أمـرٍ من

أمور حياتك على محمل اجلد".
أمـا مارتـ بِل فيـقول إنه ال يـعتـقد
أن الـــنــاس ســـيــكــفـــون عن ارتــداء
السُتـرة في يومٍ من األيام مـضيفاً:
"أرى أنــهـــا قــطــعــة مـالبس رائــعــة
الـتـصـمـيم. ال أظـن أنـهـا ستـخـتـفي
أبـداً سواء كـنا نـرتـديهـا يومـياً أو
ناسبات فقط".وكما يقول بول في ا
سـمـيث في الـنـهايـة: "سـيـظل هـناك
دائماً مكان لـلسُترة سواء كنت في
الـثـالــثـة عـشـر من عــمـرك أو بـلـغت
وسـيقى ـئة وسـواء كنت جنـمـاً  ا

درسة". الروك أو صبياً في ا

التصميم.ويقول بِل في هذا الشأن:
لـنـمضِ "كــان ذلك مــفـيــداً ومـفـاده '
عــلى طــريق مــا يــجب الــقــيــام به.'
فألن الـرجــال عـلى جــبـهـة الــقـتـال
اخـتــارت الـنـســاء الـسُــتـرة (كـزي).
ـا إنــهن لم يـلــبـسن الــسـراويل وإ
الـــتــنـــورات. ومن هـــنــا كـــان األمــر
يــتــلــخص في تــكــيف الــنـســوة مع
مـتطـلـبات الـعمـل. إنه زي مفـيد من
الـوجهـة العمـليـة ولكن بـوسعه أن
يـنـطـوي عـلى مـا هـو أكـثـر من ذلك"

بكثير أيضاً.
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لكن هذا االستخدام العملي للسُترة
وإمــكـــانــيـــة ارتــدائـــهــا مـن جــانب
الــرجـال والـنـســاء عـلى حـد سـواء
اسْـتُـغِال - بــطـبـيـعــة احلـال - عـبـر

التاريخ لتأكيد السلطة والقوة.
فـالـثـورة الـثـقــافـيـة الـتي شـهـدتـهـا
الـصـ عام  1966مـثــلت مـحـاولـةً
وحشيةً من جانب "ماو تسي تونغ"
لصـياغـة شكل جـديد لـلبالد. فـمثله
ـستـبدين أنعم مثل بـاقي احلكام ا
"مـاو" الـنـظـر في تــفـاصـيل احلـيـاة
ــواطــنـيه مـن قـبــيل مـا الــيـومــيـة 
الـــــــذي يــــــقـــــــرأونه أو يـــــــرونه أو
يـــقــــولــــونه بل وحــــتى مــــا الـــذي
ــكــنـــهم ارتــداؤه كـــذلك.وفي تــلك
ـــــســــمــــوح اآلونـــــة بــــات الــــزي ا
لـلـصــيـنـيـ بـلـبــسه يُـعـرف بـاسم
"سُـترة مـاو" كـما عُـرِفَ بـاسم الزي
وحد لـ"صن يات-سِن" نسبةً إلى ا
د. صن يــات-سِـن الــذي يـــعــد أول
قـــائــد ثــوري عــظـــيم ذا تــوجــهــات
. وكــانت هــذه وطــنــيــة في الــصــ
الـسُــتـرات تُــحـاك في ثالثــة ألـوان
األزرق للـعاملـ في قطـاع الزراعة

لـلسُـترات جتـعل مـرتديـها مـتمـيزاً
عن سواه لم تفقـد السُترة تـقليدية
الـتـصـميم بـريـقـها.ويـعـتبـر مـارت
ــســؤول عن قــسم األزيــاء في بِـل ا
مـقــرٍ مـلــكي سـابقٍ يــقع في مــديـنـة
بـرايـتون الـبريـطـانيـة ويـحمل اسم
لكي) "رويال بافـيليون" (اجلـناح ا
أن الــسُــتــرة تـشــكل "أداةً عــظــيــمـة
لــلـمـسـاواة بـ الـنـاس. إذ جتـعـلك
تـنـخـرط في الـتـعـامل مـبـاشـرة (مع
مــرتـديـهـا) بـدالً من أن تـضـطـر ألن
تـفــكـر فـي خـلــفـيــته أو في من أين
أتى".وتتفق فاليـري ستييل مع هذا
الـرأي بـالـقـول: "هـنـاك شـعـور بأنك
إذا كــنت تـرتــدي سُـتـرة فــإنك بـذلك
تـلـبس مـا هـو مالئـم (لـلـمـنـاسـبـة)
وهـو أمــر شـديـد األهــمـيــة بـحـسب
اعـتـقـادي".وتـشـيـر سـتـييـل في هذا
الـصدد إلى اجلـهود الـبحـثيـة التي
ـؤرخة في مجال األزياء تقوم بها ا
آن هــوالنـدر الـتـي تـرى أن من بـ
أسـبـاب اسـتـمـرار جاذبـيـة الـسُـترة
كزي لـوقتٍ طـويل هو أنـها تُـضفي
وبـشكل مـفاجئ طـابعـاً مثـاليـاً على
قــوام من يــرتــديــهــا "وهــكــذا فــمن
خالل وضع بــطــانــة فــوق الــكــتف
كنك خلق وضبط أبعاد (اجلسم) 
ـظـهـر مع صـورة لـهـيـئـة حـسـنـة ا
حــجب" الـصــفــات اجلــســديـة األقل
جــاذبـــيــة بـــشــكـلٍ عــام.وفي فـــتــرة
ـية الثانيـة كان لتبني احلرب العا
البس الذي يصلح هذا النمط من ا
ارتــــداؤه في مــــكــــان الـــعــــمل دور
مــخــتـلف. فــفي أربــعــيـنــات الــقـرن
اضي عَـمِلتْ الـنسـاء في وظائف ا
كان يشغلها الرجال عادةً وارتدين
سُـــتــــراتٍ ذات خـــطـــوطٍ رجــــالـــيـــة

طاف بـ النسـوة اللواتي يروق ا
ـطٍ مــــخــــتــــلف من لــــهن ارتــــداء 
الـسُـتـرات الـتي يـتم اسـتـخـدامـهـا

في مكان العمل.
وترى فالـيري ستـييل مديـرة معهد
ـتحف التكـنولوجيا األزياء التابع 
ــديـنــة نــيـويــورك األمــريـكــيـة أن
الـسُتـرة حتظى دائـمـاً بتـأثيـرٍ قويٍ
ألنهـا "تشـير ضـمنـاً إلى احلداثة ..
أعـتـقد أنـهـا تـبدو عـصـريةً وفـعـالةً
في أداء وظيفـتها. سيـقول البعض
إنها عملية (ولكنني) أرى أن األمر
يتعـلق بشكل أكبـر بكونهـا تنطوي
ــواكــبــة عـــلى إشــاراتٍ ضــمــنـــيــة 
صـاحــبـهـا لــلـعـصــر والرتـدائه زيـاً

كانته" في الوقت نفسه. عملياً و
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ولــــــــعل الـــــــوقـت اآلن قـــــــد حـــــــان
لـالسـتـفـادة من خـبـرة الـسـيـر بـول
ن لـديــهم قـدر من سـمــيث فـهــو 
ـعـرفـة بـشـأن أصل الـتـصـمـيـمات ا
الـعصـرية لـلسُـترة بـالنـظر إلى أن
الـــكـــثـــيـــرين ارتـــدوا سُـــتـــراتٍ من
تصـميمه بـدايةً من أعضـاء فريقيْ
"بـيـنك فـلـويد" والـ"بـيـتـلـز" وصوالً
ـــوســيـــقي دافـــيــد ــغـــني وا إلـى ا

بـــوي.
وخالل وجوده فـي مقـر عمـله الذي
افــتــتــحـه عـام  1979فـي مــنــطــقـة
كـوفنت غـاردن بلـنـدن قال سـميث:
"أرتـدي الـسُــتـرة يـومــيـاً حـتى في
عــطـــلــة نــهــايــة األســبــوع .. إنــني

أجدها عمليةً بحق بالنسبة لي".
ويـتــذكـر الــرجل كــيف كـان مــرتـدو
السُترة خالل الفـترة التي بدأ فيها
مسـيرته في التـصميم يـنحصرون
ـدعوين إلى في رجـال األعمـال أو ا
حـــفالت زفـــاف أو الـــذاهـــبـــ إلى
جـنـازات أو إلى مـقـابالت تـوظيف.
ولـكن التـصمـيم التـقلـيدي لـلسُـترة
بــدأ فـي الــتــغــيــر بــفــضل جــهــود
سميث وغيـره من مصممي مالبس

الرجال مثل جورجو أرماني.
ويـقـول سـمـيث في هـذا الـشـأن إنه
 تـخـفيف صـرامـة هـذا التـصـميم

الــتـــقــلـــيــدي مُـــشــيـــراً إلى أنه 
"تـخـفيف بـطـانات األكـتـاف وجعل
السُتـرة أكثر سهولـة في ارتدائها"
ألن الـكثـيـرين كانـوا مـعتـادين على
ارتــداء سُـتــرات من قـمــاش الـدنـيم
ـــزودة بـــســـحـــاب أو الـــقـــطـــني ا
استخـدام مالبس أخرى ذات طابعٍ
غير رسمي بشكلٍ أكبر.ويضيف أن
بعض الـشبان قـد يأتون إليـه بحثاً
عن أقــمـشــة مــقـلــمــة بـلــون أبـيض
ـا كــلـون الــطـبـاشــيـر ولــكـنــهم ر
طاف سُتراتٍ يختارون في نهاية ا

أخرى ذات أقالم ليمونية اللون.
ولــكن بـالــتـزامن مع اجلــهـود الـتي
بذلـهـا سـمـيث البـتكـار تـصـمـيـماتٍ
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في حـي "مـايــفَــيــر" الــلــنــدني يــقع
تـجر اخلاص بـشركة "هـنري بول ا
آنــد كــو"; حتــديـــداً في قــلب شــارع
"ســافـــيل رو" الــذي يــشـــكل اســمه
مُــــردافــــاً ألرقـى أنــــواع وأشــــكــــال

السُترات الرجالية.
وأُنــــشـــئِت الــــشـــركـــة عـــام .1806
وخالل القرن التالي لذلك أصبحت
صيحات األزياء البـريطانية ظاهرةً
ـيــة وبـاتت سُـتـراتــهـا الـداكـنـة عـا
ـوذجٍ ومـعـيـارٍ ـثـابــة  ُـفـضــلـة  ا
دولي مـعـتمـد. ولـكن مـا الـسبب في

ذلك?
ـــرء إلى أســــعـــار بـــيع إذا نــــظـــر ا
الــسُـــتــرات الـــتي تُــنـــتــجـــهــا هــذه
الـــشــركـــة والـــتـي تـــتـــراوح حــول
مـــســـتـــوى  5300دوالر أمـــريـــكي
فسيسهل عليه افتراض أن تفصيل
هــذه الـبـزات الـتي تُـحـاك بـالـطـلب
لـيـس سـوى إحـدى عالمـات الـتـرف

الذي ال يحظى به سوى الصفوة.
ـــديـــر ـــون كَــــنْـــدي ا ولـــكـن ســـا
سـؤول عن "هنري بـول آند كو" ال ا
يـتـفق مع هـذا الـرأي. وفي مـعـرض
سـتمـرة التي تـفسـيـره للـجاذبـيـة ا
ـرء لسُترة; يقول تكمن في ارتداء ا
كَــنْـدي: "إنـهـا زي عـمـلي. ومـا يـزال
الرجـال يشـعرون براحـةٍ واطمـئنان
كــبـــيــريْن (وهم يــرتــدونــهــا) كــمــا
يـــســـعـــدون ألن يـــكـــونـــوا في رداءٍ

يالئمهم".
ويـضــيف بـالـقــول: "الـكــثـيـرون في
نـا ذوو عقـلـياتٍ عـملـية لـلغـاية عـا
ولــيس لــديــهم الــكــثـيــر من الــوقت
لـلتـسكع مـن متـجرٍ آلخـر مُحـاول

العثور على رداءٍ يناسبهم".
ويـــقــر كَــنْــدي بـــأن شــراء سُــتــرات
شـركـته "أمـر مُـكــلف" ولـكـنه يـقـول
ـرء هــذه الـتــكـلــفـة إنه إذا حَـسِـبَ ا
عـــلى مـــدار عـــشـــر ســنـــوات "وهي
الفـترة الـتي يُفـترض بـشكل عام أن
تــبـــقى الــسُــتــرة خاللــهــا صــاحلــة
لـالرتـداء" فـســيـجـد أن ذلـك يـجـعل
دة سـعرهـا مـعقـوالً في ضـوء أن ا
ُـنـتج الـزمـنـيـة الـتي سـيُـسـتـخـدم ا
أثـنـاءها تـشـكل عـامالً مـنطـقـياً في

حتديد السعر.
”UÝ« rOLBð

ـكن القـول إن الـسُتـرات مـوجودة
بـتـصمـيـمهـا األسـاسي للـغـاية مـنذ
القـرن السـابع عشـر أما إذا نـظرنا
ــعــاصـر فــقــد سـاد إلى شــكــلــهـا ا

اضي. اعتباراً من بداية القرن ا
ومع أن شـكل السُـترة مـا زال ثابـتاً
في جـوهـره فـقـد تـعـدد وتـنـوع في
مـخـتلف أنـحـاء الـعالم بـ الـرجال
مـن الـــــــصــــــــفــــــــوة أوالً ثـم بـــــــ
ــسـتــهـلـكــ الـعــاديـ بــعـد ذلك ا
وصــوالً إلى انـــتــشــاره في نــهــايــة
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مـثــالي نـحــتـاج إلـى قـواعــد مـرنـة
ـا يــنـاسب مـيـول ـالبس الـعـمل 
األفراد وليس ميول القادة الكبار.

البس زاخـــرة بــالــدالالت. وتــعـــد ا
البس فإجـبار النـاس على ارتداء ا
بــطـريــقــة تـتــعــارض مع صــورتـهم
الـذاتـيـة ليس صـحـيـا سـواء كانت
الـــصــورة الـــذاتـــيــة تـــلك تـــتـــعــلق

بالكفاءة أو اجلنس.
—UFÝ« ÷UH ½«

ـيل الـسـيـاق له أهـمـيـته أيـضـا و
البـس الــتي الــنـــاس إلى ارتـــداء ا
تـناسب مـهـنهم لـكن هل تـصل تلك
األهــمــيـــة إلى حــد يــجــعل الــنــاس

يريدون االستقالة من وظائفهم?
في يــولــيــو/تـمــوز خــفــفت شــركـة
غولدمان سـاكس من صرامة قواعد
البس لـلــمـوظــفـ الـعــامـلـ في ا
أقـــســـام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وذلك
إلبعـادهم عن اجلـو الصـارم لـوادي
الـسـيـلـيـكـون" وال تـزال اإلنـتـاجـية

مرتفعة.
فـلم يـؤد ذلك إلى انـخـفـاض أسـعار
أسـهم الـشـركـة. بل في الـواقع كان
سعـر الـسهم  225دوالرا في الـيوم
الذي أعلن فـيه عن تلك اخلطوة ثم
بلغ  232دوالرا بـعد شـهـر تقـريـبا.
ولم يـحــدث أي شيء سيء نـتـيـجـة

لذلك التغيير.
وبعـد أسبوع من تـخفيف غـولدمان
لــتــلك الــقــواعــد ارتــكــبت الــنــائب
بـــــارديـل عن احلــــــزب الـــــوطــــــني
األسـكتـلنـدي أكـبر انـتهـاك لقـواعد
البـس في مـــــجــــلـس الــــعـــــمــــوم ا
الــــبــــريـــــطــــاني مـن خالل ارتــــداء
قـمــيص لـكـرة الـقـدم ومع ذلك بـقي

ارس مهامه. ان قائما  البر
وكـانت ســتــاربـكس قــد خــفـفت من
صـرامـة قـواعـد مالبس الـعـمل قـبل
عام والتي يصفـها البعض أساسا

بأنها قواعد متراخية.
 وتـرحب الـشـركـة اآلن بـ "الـقـبـعات
ـنــاسـبـة" وتــشـجع الـعــمـال عـلى ا
"خلق انـطبـاع جيـد من خالل ألوان
الشـعر". ومع ذلك ظل طعم الـقهوة

كما هو.
هناك الكثير من السلبيات النفسية
تعلقة بقواعد مالبس العمل. لذا ا
ــــنـــظـــمـــات إذا تــــمـــكـــنـت أكـــبـــر ا
ـؤسـسـات في الـعـالم مـن الـبـقاء وا
في حـ يرتـدي العـامـلون فـيهـا ما
يـرضـيهم تـقـريبـا فـقد نـفـدت لديـنا
ــتــعــلــقــة بــإمالء قــواعـد احلــجج ا

البس العمل. معينة 

ـالبس. ونبه الـنائب الـبريـطاني با
بيتر بون إلى أن التخلي عن رابطة
ــان "يـشــبه الــعــنق قــد جــعل الــبــر
مـجـلس احملـافـظـة".وقـد يـكـون على
صـواب ولـكن مــاذا بـعـد? فــعـنـدمـا
نـام الــسـنــاتــور األسـتــرالي ديـرين
ان هـيـنتش أثـنـاء جلـسة فـي البـر
كـان يـرتـدي زيـا تــقـلـيـديـا - كـرجل
دولــة- يــتــكــون من بــدلــة ورابــطــة

عنق فهل شفع له ذلك?
wLÝ— f³K

ـــكـن لـــلـــمــــلـــبس الــــرســـمي أن و
يستدعي تصورات تـتعلق بالقيادة
ـكن أن يـجـعـلك تـبدو والـثـقـة أو 
مـــغــال في مـالبــسـك وبــعـــيــدا عن
البس مــثل "الــتي ــكن  الــواقـع.و
شـــيــرت" والـــســتـــرات ذات غــطــاء
الرأس أن تنـقل بعض االنـطباعات
اخلــاطــئــة أيــضـا لــكـن نـفـس هـذه
البس لم تضعف من صورة مارك ا

زوكربيرغ كقائد ناجح.
لــقــد اســتــمــر الــتــمـسـك بـضــوابط
مـالبس الـــعـــمل بـــســـبـب "الـــعــرف
ــمــارســة" الــتي يــعــززهــا كــبــار وا
الــقـادة الــذين نــشــأوا في ظـل هـذه
ـعايـير ومنـع األصغـر منهـم سنا ا
من مـخـالفـتهـا. أما بـالـنسـبة لـقادة
أصـــغـــر ســـنــــا مـــثل زوكـــربـــيـــرغ
ــسـاهــمـة في اخــتـفـاء فــيـمـكــنـهم ا
البس الــعـمل ــة  الـقــواعـد الــقـد
وإقــرار قـواعــد جــديــدة. فـفـي عـالم

ئة إنتاجـيتهم بيـنما قال  45في ا
إنـهم يـكـونـون أكـثـر إنـتـاجـيـة عـند
ارتـداء ما يـشعـرون أنه يوفـر راحة
أكثر لـهم. بطبيـعة احلال إذا كانت
البس الــرسـمــيـة جتــعـلــنـا أكــثـر ا
إنــتـــاجــيــة فـــإن ســيـــاســة ارتــداء
البس غير الـرسمية أيـام اجلمعة ا

ستكون بذلك كارثة اقتصادية.
وقد توصلت الدراسة أيضا إلى أن
ــشـاركــ فـيــهـا ـئــة من ا  12في ا
فــكــروا في االســتــقــالــة من الــعــمل

بسبب قواعد الزي الصارمة.
ئة وارتفع ذلك الـعدد إلى  32في ا
بـ األشـخـاص الـذين يـعـمـلون في
مـراكـز االتـصـال مـثل جـووي بارج
كنك الذي تمـرد وارتدى تنـورة. و
أيــــضـــــا أن تــــتــــوقع انــــخــــفــــاض
اإلنـتــاجـيــة بـ هــؤالء األشـخـاص
الذين يفكرون في تقد االستقالة.
وقد حتـدث أكثر من  8,500موظف
خالل مـــراجـــعـــات نـــشـــرت الـــعــام
اضي عـلى موقع غالسـدور وهو ا
مـوقع إلــكـتــروني يـســتـعــرض فـيه
ـوظــفـون رأيـهم في أربـاب الـعـمل ا
الــســـابــقـــ عن صـــرامــة قـــواعــد

البس في أماكن العمل. ا
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ــدافـــعـــون عن قـــواعــد ويــشـــعـــر ا
ة الـطـراز بالـقلق عـند البس قـد ا
ـؤسـسـات الـتي تـبدي الـنـظـر إلى ا
ـتـعـلـقـة تـراخـيــا في سـيـاسـاتـهــا ا

وقد توصلت دراسة حديثة أجرتها
شــركــة ســتـــايل كــمــبـــيــر لألزيــاء
ن وشارك فـيها  2000بريـطاني 
يـــعــــمـــلــــون بـــدوام كــــامل إلى أن
ثمـانيـة من كل عشـرة أشخاص من
الـذيـن شـمـلـتهـم الـدراسـة يـذهـبون
إلى الـعـمل يـوميـا وهم يـرتـدون ما
يــقـال لـهم إن عــلـيـهم ارتـداءه. وأن
أربـعة من كل عـشـرة أشخـاص كان
يطلب منهم ارتداء مالبس رسمية.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلى الـــرجـــال فـــإن
ا تـعني بدلة البس الرسمـية ر ا
ورابـــطــة عـــنق اخـــتـــيـــاريــة. لـــكن
النسـاء ال يتلـق التأكـيد على مثل
البس. وهنا تكمن هذا النوع من ا

شاكل العديدة. واحدة من ا
البـس الـرسـمـية" إذ تـعـد عـبـارة "ا
وصفـا غامضـا ويحـرم الرجال من
البس وال يـقـدم مــرونـة اخـتـيــار ا
البس لــلـنــســاء مــثـاال عــلى تــلك ا
الـتي يـنطـبق عـلـيهـا هـذا الوصف
األمر الذي يعني عمليا تمييزا ضد

الرجال والنساء معا.
وهـذا قـبل الـتـفـكـيـر في الـتـحـديات
ــتــعــلــقــة بــتــعــريف األشــخــاص ا
ـتـحـولـ جـنـسـيـا أو ال يـنـطـبق ا

عليهم تصنيف جنس محدد.
ــاذا كل هــذا الــقــلق? قـال  61في و
ــئـة مـن الـذيـن شـمــلــتــهم دراسـة ا
شـركـة سـتـايل كمـبـيـر إنه ال يـوجد
تــأثــيـــر إيــجــابـي لــلــمــلـــبس عــلى
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إذا كـــــانت األخــــبــــار عـن ضــــوابط
البس في أماكن العـمل ال تنتهي ا
فــهــذا يــعــنـي أنـنــا أصــبــحــنــا أقل
تسـامحا فـيمـا يتعـلق بتحـديد نوع

الزي الذي يجب أن نرتديه.
ومنذ أن أجـبرت نيـكوال ثورب على
مـغـادرة عـمـلــهـا في شـركـة بـرايس
ووتـــرهــــاوس كــــوبــــرز في لــــنـــدن
لـرفضهـا انتـعال الـكعب الـعالي في
ــاضي ونـحن شــهـر مــارس/آذار ا
نـشــعـر بـاالســتـيـاء الــتـام إزاء هـذا

األمر.
وقـد تــعـاطف مـعــظـمــنـا مع ثـورب
ـكنك أم تتخيل ولسبب وجيه. إذ 
ذلك النوع من القلق بشأن االختيار
ب عـدم االرتيـاح لفـترة طـويلة في
مكـان عمـلك أو إعادتك إلى الـبيت.
هذا إذا وضـعنـا سيـاسات الـتمـييز

اجلنسي جانبا.
ـاضي في وفي يــونـيـو/حــزيـران ا
بـكنـغهـام شايـر تصـدر عامل مـركز
االتـصــال الـبــريـطـانـي جـوي بـارج
عــنــاويـن األخــبــار الــدولــيــة وذلك
عـنـدمـا تـمـرد عــلى سـيـاسـة الـعـمل
الـــتـي حتـــظـــر ارتـــداء الـــســـراويل
الـقـصيـرة بـارتداء تـنـورة تسـاعده
عـلى حتـمل درجـة احلرارة الـعـالـية

في مكتبه.
لـكن سـرعان مـا تـخلى أربـاب عـمله
عن هـذه الــســيـاســة وسـمــحـوا له

بارتداء سروايل قصيرة.
وبــعـد بــضــعــة أيــام أبـطـل رئـيس
مـجـلس الـعـمـوم الـبـريـطـاني جـون
ـتعـلقة بـيركـو قرونـا من التـقالـيد ا
بـقـواعـد الـزي عـنـدمـا أعـلن أنه لن
يـطــلب من الــنــواب الـذكــور ارتـداء
رابـطـة الـعنق لـكي يـطـرحـوا سؤاال

ان. أمام البر
ــتـــحــدة اضــطــر وفي الـــواليــات ا
رئـيس مـجـلس الـنـواب بـول ريان
لــتـوضــيح ضـوابط الــزي اخلـاصـة
بدخول غرفة رئيس اجمللس بعدما
مُنـعت صحـفيـة من الدخـول بسبب
مالبسهـا التي تظـهر كتفـيها. وأمر
ريان بتـحديث هذه الـسياسة داخل

مجلس النواب.
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قد يـبدو الـسماح لـلرجـال باحلديث
ان دون رابطـات عنق كأنه في البـر
تــــقــــدم مــــا لـــكـن حـــتـى "من خالل
حتـديث" سـيـاسـاتـهـما فـإن كال من
بـيــركـو وريــان أشــارا إلى أهـمــيـة

البس الرسمية". "ا
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قـد يـكـون التـخـلص من الـقـلق سـبـبـا رئيـسـيـا في أن تـصـبح لـغتـك الثـانـيـة أكـثـر وضوحـا بـالـنـسـبة
لآلخرين.

وتقول دراسـة جديدة أجـرتها جامـعة ماستـريخت الهـولندية إن شـرب بعض الكحـول وما يصاحب
كن أن يحسن أداءك في التحدث باللغة الثانية. ذلك من جرأة وثقة في النفس 

زوجـا بالليمون جملموعة من  50طالباً من بعثة وقدم الباحثون في هذه الـدراسة مشروب الفودكا 
اء. انية يدرسون في هولندا وقدموا جملموعة أخرى ا أ

وعـند صـعود تأثـير الـكحـول في الدم بـنسب مُـتوقع الـوصول لهـا بعـد شرب كـأس من البـيرة نـسبة
ئـة طُلب منـهم منـاقشة مـوضوع خضـوع احليوانـات لتجـارب مخبـرية بالـلغة الكحـول فيها  5في ا
الهولندية لعدة دقائق وسُجلت احملادثة و حتليل أدائهم من قبل ناطق أصلي باللغة الهولندية.
وكـانت النـتائج مـفاجـئة لفـريق ماسـتريـخت حيث أظـهرت أن من شـربوا جـرعة خـفيـفة من الـكحول

اء فقط. كان نسبة مشاركتهم في النقاش بلغة أجنبية أعلى من هؤالء الذين شربوا ا
وتـقول جـيـسيـكـا ويرثـمان الـتي شـاركت في اإلشراف عـلى هـذه الدراسـة إن فريـق البـحث فؤجئ

بالنتيجة "التي جاءت عكس توقعاتنا تماما".
ـغتـربون من خالل جتـاربهم مـع زمالئهم كـما تـشرح كايت ـوظفون ا وتـؤكد الـنتـائج شيـئاً يـعرفه ا

انية. - حول التكلم باللغة األ برايس- وهي بريطانية تعيش في برل
وتـرى بــرايس أن األمـر له عــدة جـوانب وتــضـيف: "بـكــأس واحـد تـصــبح واثـقــاً بـكـأســ تـصـبح

نحنى". فصيحاً أما مع الكأس الثالث فغالباً ما تبدأ في االنزالق إلى اجلهة األخرى من ا
لـكن القائـم عـلى البـحث يحذرون من وضـع استنـتاجـات واسعة فـهي دراسة صـغيـرة حتتاج أن
يُعـاد اختبـار نتـائجهـا. وتتسـائل ويرثمـان عما إذا كـان الطالب سيـحصلـون على النـتيجـة ذاتها مع

انية والهولندية. لغات ليست متقاربة مثلما هي احلال ب األ
ان وهم ا األ وتشـرح قائلـة: "وجدنا أن الـكحول له تـأثير كـبير عـلى طريقـة اللفظ وقـلنا مـازح ر

." سكارى يصبح نطقهم شبيها بطريقة نطق الهولندي
لكن جتـربـة مشـابـهة أجـريت في سـبعـيـنيـات الـقرن الـعـشريـن حيث طُـلب من عـدد من االنكـلـيز أن
يـؤدوا اختـبارا يتـضمن نـطق لفظ بـاللغـة التـايلـندية الـتي ال يتـقنـونها وأظـهرت الـنتيـجة أن مـشروباً

كن أن يساعد في حتس طريقة النطق باللغة الثانية. كحولياً واحداً 
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وفي ح يقلل الكحول من التركيز ومهـارات التناسق واحلركة فهو في ذات الوقت يقلل من حالة
الشـعور. وغالـباً فإن الـقلق هو مـا يجعل الـكثيـرين معقـودي اللسـان عندمـا يحاولـون التحـدث بلغة

أجنبية.
ويقـول فريتـز رينيـر الذي شارك في دراسـة جامعـة ماستـريخت: "إحدى احـتمالـيات نتـائجنـا تعود
إلى انخـفاض الـتـوتر بـسبـب تأثـير الـكـحول إذ يـستـرخي الـناس بـعض الـشيء عنـد التـحـدث بلـغة

أجنبية دون أن يسيطر عليهم القلق".
انـية في جـامـعة نـيويـورك في بـرل تـعلم وكـانت آنـتجي ريـبـيتـشي وهي مُحـاضـرة تعـلم اللَـغـة األ
انية على مدى  14عاماً وتعتقد أن القلق يلعب دوراً خادعاً في تعلم طالباً أجانب في العاصمة األ

اللغة.
وتقول: "القلق هو أكـبر مشكلة تواجه هـؤالء الذين يتعلمـون لغة أجنبية فـالناس ال يحبون أن تخرج

األمور عن السيطرة أو أن حتدث أخطاء تؤدي إلى إحراجهم".
ـهـمـة هـنـا هي عـدم الشـعـور بـالـثـقة فـالـكـثـيـر من الـناس يـعـتـقـدون أن لـفـظهم وتـضـيف: "الـفـكرة ا
اخلـاطئ في اللـغة األجنـبيـة يجـعلهم يـصدرون أصـواتاً بـشكل سـخيف ومحـرج. لذلك عـندمـا تخلق
ارسة األلعاب أو كنك أن تضحك على نفسك من خالل الغناء أو  جواً مريحاً في الصف حيث 
ـمتـعة دون احلـاجة لـشرب ـكنك أن تـقوم بـهذه األشـياء ا االسـتمـتاع فـإن تعـلمك لـلغـة يتـحسن و

الكحول".
إذاً يخفف الكحول من القلق بعض الشيء لكن هل يجعلك كذلك أكثر شجاعة?

يقول رينير إن الكحول ال يساعد كثيراً في تعزيز مستويات الثقة بالنفس.
فقبل شرب الـكحول طُلب من مـجموعة من الطالب تـقييم مستـويات ثقتهم في أنـفسهم وقال الذين
ا شعروا أنهم أكثر استرخاءً. شربوا الكحول منهم أنهم لم يشعروا بأنهم أكثر شجاعةً لكنهم ر
ويقول رينير: "ال تُظـهر الدراسة أن الناس يصبـحون أكثر شجاعة بل إننـا نطرح العكس فنظرتهم

ألنفسهم ال تتأثر باستهالك الكحول".
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ا يتحـسن األداء في اللغة بسبب انخـفاض مستويات القلق لـكن مستويات الثقة - عنىً آخر ر
توقع- لم تتزايد. على غير ا

ويؤكد مؤلفو الدراسة الهولندية على أنه ال يجب النظر إلى الكحول كمعزز لألداء.
وقـد اتـفق مع هـذه الـنـظريـة جـونـاثـان هـولـنـد أسـتـاذ في طب الـطـوار في مـركـز جـامـعـة بوسـطن

الطبي والذي ألف عشرات الدراسات حول شرب الكحول في أماكن العمل.
وركز البحث الذي أجراه هولنـد على تأثير الكحول على األداء في دراسـة بحثت في كيفية محاكاة
الحـة لـقـيـادة السـفن الـتـجـاريـة وهم حتت تـأثـيـر الـكـحـول. ويربط هـولـنـد مـفـهـوم "الـشـعور طالب ا

ا هو ليس حقيقيا. رتبط بتناول الكحول بفكرة إيهام النفس  بالشجاعة" ا
الحـة حدث أمران: األول هـو أن أداءهم كان أسوأ بـكثيـر عندما ويقـول: "في بحوثـنا حول طالب ا
ا هو شـربوا الكـحول والـثاني هـو أن مَن شربوا الـكحـول اعتـقدوا أن أداءهم كان أفـضل بكـثيـر 

عليه الواقع".
أما رينير الذي عـمل على بحث جامعة ماسـتريخت فال يريد في هذه األثنـاء أن يعتمد الناس على

الربط الذي قدمته الدراسة ب الكحول واألداء اجليد.
ويقول: "ال نريد أن نتـجاهل اآلثار السلبيـة الستهالك الكحول فهي بال شك تـطغى على اإليجابيات

دى التي  رصدها حتت ظروف مخبرية مراقبة". قصيرة ا
ويـضيف: "رسـالتـنا ال تـتمـثل في أن الكـحول يـساعـد في تقـدم األداء في اللـغة فمـن األفضل طـبعاً
الـدراسـة لـوقت أطول واخلـروج لـلـتحـدث مع أصـحـاب الـلغـة األصـلـي في حـانـة سـواء مع شرب

الكحول أو بدون ذلك".
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موظفون يغادرون اماكن العمل


