
ـثـال إلى سـتة آالف و 150فردا سـبـيل ا
ربع مقـارنة بخمسة آالف للكيلـومتر ا
ــا في ذلك ضــواحي و 729فـي لــنــدن (
مـتدة - ويتـركز أكثـر السكان طوكـيو ا
بــوسط مــديــنــة طـوكــيــو الــكــبـرى ذات
الـتـجـمـع احلـضـري األكـبــر في الـعـالم
ويـنتـقل إليـهـا من خارجـها  2,4ملـيـونا

إضافي يوميا).
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ـسـاحـة ال يـتـجاوز ـرء من ا ونـصـيب ا
ـخـتلف ـتوسط  22مـتـرا مربـعـا  في ا
مدن البالد لـيتدنى إلى  19مترا مـربعا
في طوكـيو - وهو مـا أدركناه دون شك
خالل الرحلة عبر إقامتنا بشقق سكنية
لم تــخــتــلف أي مــنــهــا عن األخــرى في
نظافـتها وتـرتيبهـا الفائق ومسـاحتها

متناهية الصغر.
وحــ يـعــيش الــفــرد بـهــذا الــقـرب من
ـسـاحة الـشـخصـية اآلخـرين وتـصبح ا
كنزا ثمـينا فال غرو أن يـبدي ما أمكنه

من مراعاة واعتبار.
وتــؤكــد لــونــغـهــيــرست هــذا االحــتـرام
ساحة اآلخـرين وتقول: "البد من خلع
األحـذيـة قبل الـدخـول إلى أي مـنزل في
اليابـان عالمة على الـفصل ب اخلارج
والـداخل. ودائـمـا ما يـكـون لـسـان حال
ـرء هـو 'عـذرا لــلـمــضـايــقـة القــتـحـام ا
مساحـتك اخلاصة ?'وهو ما يـعبر عنه
مـيــواكـو"!'لــكن هـذا الــتـأدب بـالــقـول '
حـتى الـنـخـاع لـيس فـحـسب اسـتـجـابة
دن وفي ـكان فـحـتى خـارج ا لـضـيق ا
سكون اجلبال التي تعرف بجبال األلب
الــيـــابـــانـــيـــة وجــدنـــا الـــنـــاس أكـــثــر
تـــــأدبــــا.فـــــخالل تـــــنـــــزهــــنـــــا بــــوادي
كامـيكـوتشي األخـاذ ب الـتالل والذي
ــوسم إال ــكن الــوصــول إلــيه في ا ال 
ســيــرا عـــلى األقــدام طــيــلـــة ســاعــتــ
مضنيـت تقطعـهما احلافالت في عشر
دقـائق كـدنــا نـبـكي تــأثـرا حـ عـرض

أحد العامل إرجاعنا بالسيارة!
وقــــبل يـــوم من ذلـك نـــســـيت هـــاتـــفي
بــاحلــافــلـــة الــتي أقــلــتـــني إلى فــنــدق
أوكوهيدا الـتقليدي ولم انـتبه لساعات
حتى جاء سائق احلـافلة ليسـلمه باليد
بــعـد أن حــرص عــلى تــتـبــعه عــبـر رقم
خــاص وتــطـبــيـق خـاص أوصــله عــلى

مكان نزولي بالفندق.
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تشرح لـونغهـيرست في كتابـها العالقة
بــ ثــقــافــة الــيــابــان احلــديــثــة وإرث
ــــاضي ومـن ثم ثــــقــــافــــة االعــــتـــذار ا
واآلداب الـعامـة التي تـنـبع من االنتـباه
للـمحـيط اخلارجي والـصلـة ب الذات

والطبيعة.
تـقول لـونـغهـيرسـت: "في مراسم تـقد
الــشــاي مــثال يــنــصب االهــتــمــام عــلى
الـوعـي بـحــركــة الـفــرد في إطــار زمـني
مع فاألمر ال يـتوقف عند مجرد صب
الـشـاي بل يـتـجـاوزه لـتـنسـيـق الـزهور
وسم االزهار رتبط  بالركن القـريب ا
وبنـقش الكتـابة اليـابانيـة على احلائط
لتحديد أي وقت من العام هذا; ومن ثم
فـــالــهــدف هـــو مــراعــاة الـــزمن وكــيف
ينعـكس على تعـامل البشـر بعضهم مع
الــبــعـض".ويــشــهــد عــلى ذلك انــتــشــار
ــــقـــاصـــد أمـــاكن تــــقـــد الـــشــــاي بـــا
السياحية في الـيابان. شعرنا بذلك في
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أحد. لـكن ينـبغي عـليك أن تـتحلى
بقدرة حقيقية على اإلقناع".

كـــان عــرض مــنــتــجــات بــأســعــار
معقولة يعني من البداية أن تكون
الــشــركـة مــتـاحــة بــسـهــولــة عـلى
اإلنــــــتـــــرنـت كـــــمــــــا أصـــــبـح من
الـضـروري أن يــكـون لـلـمــنـتـجـات
الــتي تــبـيــعـهــا الــشـركــة مـســحـة
تــصــمــيم خــاصــة وكــمــا تــشــرح
ولـيامـسـون قائـلة" :أردنـا الـتركـيز
عـــلى الــقـــطع الــتـي تــغــيـــر شــكل
الـــغــرفــة وتــرفع مـن مــســتــواهــا
اجلــمـالـي... كـمــا أردنــا أن نــكـون
جــريـــئــ في اخــتــيــار األقــمــشــة

والتصميمات".
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وفي أعقاب صفقات البيع األولى
بــدأت شـركــة "سـوون" فـي إضـافـة
ــزيــد من شــركــات الــتــوريــد من ا
حـول الـعـالم بـزيـادة شـركـتـ أو
ثـالث في الـــشـــهــور الـ  18األولى
من عـمـر الـشـركـة. ثم إضـافة أربع
أو خـمس شركـات أخـرى بـعد ذلك
بعام.تقـول وليامسـون: "كان مهماً
أن نــــحــــسن الــــتــــصــــرف في ذلك
اجلــانب لـذلـك احـتــجت أن أقـابل
أصــحــاب شــركــات الــتــوريــد وأن
أبـــني تــلك الـــعالقــة مـــعــهم. وقــد
ــاضـيـة الـتــقـيــنـا في الــسـنـوات ا
بنـحو  500شـركة تـوريد ولـكنـنا
نــتــعــامل مع  20مــنــهــا فــقط".في
بـداية األمـر اتفق الـشـريكـان على
اقـــتـــراح ولـــيـــامـــســـون اخلـــاص
ــنـتـجــات الـتي بـتــحـديــد أنـواع ا
تبيعها الشـركة. تقول وليامسون:
"كــنت مــغــرمــة لــلــغــايــة بــاألثــاث
الـداخـلي لـذلك كـانت لـدي مـعـرفة
ـشتـرين. ومن ثم ـيـول ا عـمـيـقة 
ـيـول عـمـلــنـا عـلى أســاس هـذه ا
ـسـتـنـا اخلـاصة وأضـفـنـا إلـيـها 
وتصورنا النهـائي وأضفنا إليها
بـعض الـتـفـاصـيل جلـعـلـهـا تـبـدو
ــيــزة".أمــا اآلن فــقـد أصــبــحت
نـتجـات مبـنيـة أكثر تـصمـيمـات ا
علـومات. ويـتضمن على أسـاس ا
ـــوذج "ســوون" لألعــمــال إطالق
تـصــمـيم جــديـد كل يــوم تـقــريـبـا
ـتـنـامي في هذا لـتـقـييـم السـوق ا

اجملال.
ويـقـول هـاريـسـون: "ال جـدوى من
مـلء مــســـتــودعــنـــا اإللــكـــتــروني
ـنـتـجـات ال يرغب الـنـاس فـيـها.
لذلك فنحن ننتج كميات محدودة
من منتـجات جديدة الخـتبار مدى
الطلب عـليها. لقـد تعلمـنا بسرعة
وبــثـمـن بــاهظ أن شــراء حــاويـة
ـنتـجات ال يرغب ـلوءة  شحن 
فـيـها أحـد هي فـكرة سـيـئة. بـهذه
الـطــريــقــة تــمــكــنــا من اكــتــشـاف
تـصـامــيم مـخـتـلــفـة بـسـرعـة ومن
ــسـتــهـلــكـ الــتـكــيف مع مـزاج ا
ـتغـيـر".ويعـتبـر شـغف واهتـمام ا
ـا يـريـده الـزبائن شـركـة سوون 
عـــامالً أســـاســـيــاً فـي جنــاحـــهــا
ـــديــر بـــحـــسب إيـــفـــان مـــازور ا
ـنــصــة "أومـيــتــريـا" الــتــنـفــيــذي 
لــلــتـســويق والــذي يــقــول: "هـذه
ـعــلــومـات الــشــركــة تـســتــخــدم ا
ومـالحـظـات الـزبـائن بـشـكل جـيـد
لــتـــرسـم مــعـــالم خـط إنــتـــاجـــهــا

لـيس لـديـهم بالـضـرورة خـبرة في
بـيع األثـاث بـالـقـطـعـة لـكن لـديهم

طرقا مختلفة في التفكير".
وتـــضــــيف: "بـــعـض أفـــراد فـــريق
الـتـصـمـيم عـمـلوا فـي السـابق في
ــــطــــاعم مـــــجــــاالت تــــصــــمــــيـم ا
والــفـــنــادق وهــو مـــا يــعــطـــيــنــا
مـنـظوراً مـخـتلـفـا عن من يعـمـلون
ــتـوقـعـة في ـيـول ا مـعـنــا وعن ا
ــــــــشــــــــتــــــــريـن".ورغم أن أذواق ا
"ســــوون" هي شـــركـــة بــــيع عـــبـــر
اإلنـــتــرنـت فــإنـــهــا تـــشــاركت مع
مــتــجــر "ديــبــنــهــامــز" في مــراكــز
تـسـوق ويسـتـفـيلـد بـلنـدن لـعرض
بـعض تـشــكـيالت مـنـتــجـاتـهـا من
األثــاث.وتــخـطـط الـشــركــة أيــضـاً
ستـقلة الفتـتاح بعض مـتاجرهـا ا
في عــــدة مـــدن بــــريـــطـــانــــيـــة في
مـحاولـة الجتـذاب زبـائن جدد في
الــوقت الــذي يـضـع فـيه أصــحـاب
ياً في الشـركة مـسألة الـتوسع عـا

حساباتهم أيضاً.
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ــنـــتــجـــات الـــرقــمـــيــة في قــسـم ا
مـجـمـوعـة "تلـيـغـراف مـيـديـا" ضم
جهودهـا إلى جهود زميـلها براين
هـاريـسون الـذي كـان مديـراً بـأحد
أقسـام الشـركة الـناشرة لـصحـيفة
الــتـلـيـغـراف.كـان كالهـمـا حـريص
عـــــلـى الــــشـــــروع في مـــــغـــــامــــرة
شخصية وألن ولـيامسون مغرمة
بالـتصمـيم الداخـلي أدرك االثنان
وجــود فـجـوة في الـســوق تـتـمـثل
في وجـود مـتـجر إلـكـتـروني يـبيع
األثــاث عــبـــر اإلنــتــرنت بــأســعــار
مــنــاسـبــة.وبــعـد أن اســتــثــمـر كل
مـنــهـمــا مـبــلغ عـشــرة آالف جـنـيه
استـرليـني أحضـرا حاويـة شحن
حتــمـل مــجــمــوعـــة من الــكــراسي
رمـاديـة الـلـون أطلـقـا عـلـيـهـا اسم
"لـيل". تـقـول ولـيـامـسـون: "نـشـرنا
إعالنــاً في جــريــدة الــتــلــيــغـراف
آمــــلــــ فـي أن نــــتــــلــــقى بــــعض
الــطــلـبــات لــكن الــطـلــبــات كـانت
كـثيـفـة وسريـعة حـتى أنـنا تـمكـنا
بــحـــلــول الــيــوم الــتـــالي من بــيع
احلاوية بـالكامل. في تلك الـلحظة
أدركـــنــا أنـــنـــا في طـــريـــقــنـــا إلى

حتقيق النجاح".
وتـــبــيع شـــركــة "ســـوون" اآلن مــا
مـجـمـوعه  1200نـوع من األثـاث
تتراوح ب اآلرائك وكراسي البار
ـــــرتــــفــــعــــة وذلـك من خالل 20 ا
شــركـــة. وعـــلى الــرغـم من وجــود
 100مــوظف لـلـشــركـة في مـكـاتب
لــنــدن والـهــنــد وفـيــتــنـام وعــائـد
سـنــوي يـبـلغ  20 مـلــيـون جـنـيه
يـؤكـد مالـكا الـشـركة أن طـريـقهـما
للنجاح لم يكن مفروشاً بالورود.
ويـقـول هـاريـســون: "لـقـد اتـخـذنـا
كــثــيــراً من الــقــرارات اخلــاطــئــة
ـشـاكل على وواجـهنـا كـثـيراً من ا
الـــــــطــــــريـق حـــــــتى فـي األمــــــور
األساسـية مـثل فتح حـساب بـنكي
جتـاري والــعـثـور عـلى أشـخـاص
ينجزون معامالتنا على اإلنترنت
وهو مـا كان بوضـوح جزءاً كـبيراً
من عــمل الــشـركــة. فــمن الــصـعب
جـداً أن ينـظر إلـيك النـاس بجـدية
ويتـعاملون مـعك باهـتمام إذا كان
اسم شركتك جديـداً وال يعرف بها
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تمكنت ديبي وليامسون وزميلها
بــرايـن هــاريـــســون من تـــأســيس
شــــــركــــــة "ســــــوون" لـألثــــــاث في
بـريــطـانـيــا وحتـقـيق جنــاح غـيـر
مسبوق في مجال بيع األثاث عبر

اإلنترنت.
بــيـنــمـا كــانت ديـبي ولــيـامــسـون
تــسـتــقل الـطــائـرة مــتـوجــهـة إلى
الهـند عام  ?2012عرفت أنـها لن
تتمكن من الـعودة إلى الوطن قبل
أن جتد شركة توريد تمد شركتها
ـا حتـتاجه من الـناشـئـة لألثاث 
مـنـتجـات ذات سـعر مـعـقول تـباع

عبر شبكة اإلنترنت.
تقـول وليـامسون: "جـلست في كل
مــقـــهى وحتـــدثت إلى أصـــحــاب
أعــمـال مــحـلــيـ أردت أن أعـرف
أي شـــركـــة تـــوريــد صـــنـــعت ذلك
الـكـرسي فـرنسـي التـصـمـيم الذي
تـعـلـقت به عيـنـاي في الـبـيت فور
رؤيـته. كـان سـعـره حوالي 1300
جنيه استرليني وعرفت أنه ال بد
أن تـكـون هـنـاك تـكـالـيف ضـخـمـة

لصناعته".
وتـضــيف: "رغـبت في لـقـاء شـركـة
الــتـوريـد ورؤيـة مـا إن كـان هـنـاك
مـجـال إلزالة الـتـكـاليف اإلضـافـية
تـاجر و ـتعـلقـة بـالعـرض في ا ا
ــســتـــودعــات والــوســطــاء من ا
عـادلة ومـا إن كنـا نسـتطيع أن ا
جنـعل مـنـتجـات كـهـذه أقل تكـلـفة

." لزبائننا احملتمل
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وانـتـهى بـها األمـر خالل رحـلـتـها
لـلــهـنـد إلى أن تـقـابل  20 شـركـة
في مــقــاطـعــة رجــاســتــان قـبل أن
تعـثر على شـركة التـوريد األنسب
نشود وهكذا لصناعة الكـرسي ا

ولدت شركة "سوون".
وقد اسـتوحت ولـيامـسون الـفكرة
من حـــبــــهـــا لألثــــاث الـــذي تـــرى
صــوره وتـصــامــيــمه في مــجالت
الــتـصـمـيم الـداخـلي الـتي تـعـشق
قــراءتــهــا بـيــد أنه لـم تـعــجــبــهـا
األسـعــار الـتي تــعـرض بــهـا هـذه
نتجات.وقـررت وليامسون التي ا
شغلت في السـابق منصب رئيس
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في كل مـكـان في الـيابـان تـتـردد أصداء
" والـتي تـتـرجم عــبـارة "سـومي مـاســ
!" والتي تسـمعها في الطرقات "معذرةً
وقرب األبواب وعنـد الولوج واخلروج
طاعم من سيارات األجرة واحملال وا
مــتــفــوقــة عــلى عــبــارة "أريــغــاتــو!" أو

"شكرا!"
كــانت الــسـاعــة الــواحـدة صــبــاحـا في
طــوكــيــو وكــنــا نــحــاول دخــول إحــدى
ـفتـاح إضافي بـعد أن جـهدنا الـشقق 
سـتأجر حتى ـكان ا في الوصول إلى ا
بـلـغنـا أخـيرا مـا اعـتقـدنا ال مـحـالة أنه
شقتنا أو هكـذا بدا األمر بعد منتصف

الليل.
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وجدنـا مـفـتاحـا بـصـنـدوق البـريـد كـما
قــالت لـنــا مـضــيـفــتـنــا. في الـبــدايـة لم
يـتطـابق الصـنـدوق والرقم الـسري فـما
ـرونـة كـان عـليّ إال تـمـريــر أصـابـعي 

فتاح! عبر الفتحة والتقاط ا
ـراجعـة أنـفسـنـا بل همـمـنا لم نـتـوقف 
بالدخول بعد رحـلة طيران استمرت 12
ساعـة تـلـتهـا رحـلـة أخـرى طويـلـة عـبر
ـــواصالت الـــعـــامــة من نـــاريـــتــا إلى ا
شـينـجوكـو. انفـتح البـاب بعـد محـاولة
أو اثنـتـ لـنـجـد أمامـنـا سـيـدة تـرتدي
مالبس النوم وابـنتهـا تشخصـان إلينا
ـكان بـذهـول. عـنـدهـا أدركـنـا أنـنـا في ا
اخلـطـأ!ولـكن بـدال مـن أن تـصـيح فـيـنـا
مــهــددة بـــإبالغ الــشــرطــة مــا كــان من
ـرأة وابـنـتهـا إال أن أمـضيـتـا عـشرين ا
دقـيـقة حتـاوالن مـساعـدتـنا في الـعـثور
ـكان الـصحـيح كل هذا ونحن ال على ا
نـــفـــقه كـــلــــمـــة بـــالـــيـــابـــانـــيـــة وال هم
بــاإلجنــلــيــزيــة. وبــعــد أن بــاءت كــافــة
احملـاوالت بالـفشل تـقدمـتا لـنا بـاعتذار

وقف حسبما تقول إنوكوما. ا
تـــوافق الــرأي نــيــمـي لــونــغــهــيــرست
الـيـابـانــيـة-الـبـريـطـانـيـة مـؤلـفـة كـتـاب
"بـالـيـابـاني" الـذي يـشـرح كـيف تـسـاعد
الـتــقـالــيـد الــيـابــانــيـة في حــيـاة أكــثـر

مراعاة لآلخرين.
وتـقــول لــونــغــهـيــرست: "إنــهــا ثــقــافـة
اعـتذار وثـقافـة مراعـاة لآلخـرين. أذكر
حـ التـقت عـمـتي الـبـريـطـانـيـة سـيدة
ـؤتمرات ودعتها لعشاء يابانية بأحد ا
ــرأة مع األســـرة وحـــيـــنـــمـــا جـــاءت ا
الـيــابــانـيــة اصــطـحــبت مــعـهــا هــدايـا
صـغيرة مـنمـقة احـضرتـها من الـيابان
وأهـدتـهـا لـنـا فـردا فـردا دون أن تـغفل
حـتى أخي وأخـتي الـلـذين يـصـغـرانني
كـثـيـرا كـل هـذا رغم أنـهــا تـلـقت دعـوة
مـفـاجـئـة ولــكـنـهـا سـبـقت بـاالسـتـعـداد
بهـدايا من الـيابان وبـلفافـات للتـنميق
عـلى سـبـيل االحـتيـاط. لـقـد كـان أمرا ال
يصـدق!"وقد ظهر هـذا التأدب الـياباني
بــأبـهى صــوره خالل كـأس الــعـالم هـذا
العام فحينما خسرت اليابان مباراتها
الــنــهـائــيــة تـصــدر الــفـريق الــيــابـاني
األخــبــار بــعــدمــا انــتـهـى بـالــكــامل من
البس وتــرك تـــنــظـــيف غــرفـــة خــلـع ا
رســالــة شــكـــر لــلــعــامــلــ فــيــهــا قــبل

غادرة. ا
وفي الــيـابــان تــأتي عــبـارات االعــتـذار
ـزدحـمـة لـتـلــطف من أجـواء احلـيــاة ا
فالـزائـر لـطـوكـيو يـرى أمـواجـا بـشـرية
تصـطف بأدب ألمـيال وأمـيال لـلوصول
إلى حـديقـة شيـنجـوكو غـيون وبـاجتاه
نــهــر نــاكــامــيــغــورو في مــوسـم إزهـار
الـكـرز في بـلـد يــضم بـعض أكـثـر مـدن
ـئـة الـعــالم ازدحـامـا حـيث  93,93في ا

من السكان يعيشون في احلضر.
وتـصل كثـافة الـسـكان في طـوكيـو على

كـيوتـو ونـحن نحـتـسي الشـراب ونطل
بــــأعـــيـــنـــنـــا مـن كـــوة خـــلف أشـــجـــار
اخليزران بيـنما وراءها حـشود البشر
يـلتـقـطـون صـور "الـسيـلـفي" بـعـصـيان
امتدت لهـواتفهم في بسـتان أراشياما.
عنـدهـا تـنفـسـنـا الـصعـداء هـدوءا بـعد

متعة. شاهدات ا جولة من ا
وبـعودتـنـا إلى طوكـيـو وجدنـا صاحب
حــانــة بــار هــاي فـايف هــيــدتــســوغـو
أويــنــو يــؤكـد االرتــبــاط بــ االعــتـذار
والوعي الياباني باللحظة وإن أضاف
أن األمـــر يــــرتـــبـط أيـــضـــا بــــنـــوع من
التـعـاطف مع اآلخرين قـائال: "طبـعا ال
نــحب االعـتــذار اعـتــبــاطـا ولــكن حـ
نفـكر فيمـا لو كنـا مكان اآلخـرين فإننا

نشعر بهم ونود اإلعراب عن ذلك".
إن الــوعي بــالـــلــحــظــة يـــعــني الــوعي
شارك في اللحظة وينبع باآلخرين ا
االعتـذار من القـدرة على فـهم ما يـشعر

به اآلخرون.
ويـــنـــعـــكس ذلك عـــلى تـــدني مـــعــدالت
ة في اجملـتـمع اليـابـاني وتدني اجلـر

يا. معدالت جرائم القتل ألقلها عا
يـقـول أويـنو: "تـقع جـرائم في الـيـابان
فلـسنا رهـبانـا ولكن اليـاباني عادة إن
رأى حـافـظــة نـقـود مـلــقـاة في الـشـارع
سيحضرها للشرطة فنحن نعرف مدى
مـعــانـاة فـقـد احلــافـظـة وحــ نـتـخـيل
ــوقف جنـدنـا نــتـصـرف أنـفــسـنـا في ا
وفــقـا لــذلك وهــو شيء نـتــعــلـمه مــنـذ

درسة". الطفولة با
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وال يعـرف ما إذا كانت ثـقافة الـتعاطف
نــابــعـة من األخـالق أم األخالق نـابــعـة
من التـعاطف. جديـر بالذكـر أن األطفال
دارس اليـابانـية "التـربية يـتعلـمون بـا
ــنـهج الــدراسي مـنـذ األخالقـيــة" بـ ا
عام  1958التي تـركز عـلى قيم الـتعاون
شترك التي يـعتقد أنها نابعة والنفع ا

من ثقافة الساموراي.
وتـشرح لـونغـهيـرست ذلك بالـقول: "إن
ذلك يعود أيضا إلى الرغبة في احلفاظ
عـلى آليـات التـحـرك اجلمـاعي وأهمـية
البذل من أجل النـفع العام" وليس أدل
ــــجــــمــــوعــــة ـــــا عــــرف  عـــــلى ذلك 
اخلـمـسـ في فوكـوشـيـما حـ بـقيت
مــجــمــوعــة من الــعــمــال األكــبــر ســنــا
حطة فوكوشيما النووية إلصالح ما
حلق بهـا من أضرار جـراء التـسونامي

الذي وقع عام .2011
ال شك أن االعــــتـــذار دواء لــــكل داء في
الـيـابــان ولـغـة عـامـة تـعــكس الـثـقـافـة
األشــمل لــتـــلك الــبالد. وكــلــمــة "آسف"
خـتـلف تـعـبـيراتـهـا نـافـذة تـطل على
دهـــالـــيــــز األدب واالحـــتــــرام واخلـــلق
يـشرحـها جـزئيـا واقع العـيش في جزر
ــرء مـــزدحـــمـــة وقـــاعــدة أن يـــعـــامـل ا

اآلخرين كما يحب أن يعاملوه.
تــقـول إنــوكـومــا: "تـعــقـيــدات الـثــقـافـة
واللـغـة تـتشـابك فـيـمـا بيـنـهـا فزوجي
يــــقـــــول إن األدب واالحــــتـــــرام أمــــران

يسريان في دم الياباني".
أمــا أنــا فــأرى أن أويــنــو خلص األمــر
أبلغ تلخيص ح قال إن الناس "يجب
أن يــــتـــحـــلــــوا بـــالـــصــــدق والـــعـــطف
واإلخالص. ويــنـبـغي أن يـكـونـوا عـلى

هذا النحو أليس كذلك?"

رسمي ونـحن األغراب الـذين اقتـحموا
بيتهم دون سابق إنذار!

تــعــرف الــيــابــان بــتــعــابــيــر االعــتــذار
الــكـثــيـرة والــتي تــبـدو إنــكـارا لــلـذات
لـــدرجــة االمـــتـــهـــان ويـــراهـــا األغــراب
أسـلوبـا لـلحـياة في تـلك الـبالد ومنـها
ــاءات وحـركــات كــرفع الــيــد مــقـابل إ
اجلــبــهـة اعــتــذارا والـتــمــاسـا مـن قـبل
ـسنـات صـغيـرات احلجم الـيابـانـيات ا
ارة ـرور ب حـشود ا بيـنمـا يحاولن ا

كزوارق صغيرة في بحر متالطم.
ووسائل االعتذار في الـيابان شتى وال
تـقل عن عـشـرين وسـيـلـة بـحسـب بحث
لـبي بي سي. فـالـسـيـدة التـي اقتـحـمـنا
عـلــيــهـا شــقـتــهـا اســتـعــانت بـتــعـبــيـر
-ناساي" األكـثر رصانة غير أن "غوم
األكـــثــر شـــيــوعـــا هي عــبـــارة "ســومي
" الـتي كـانـت ذات فـائـدة بـالـغـة مـاسـ
بالنسبة لي خـالل تلك الرحلة وتترجم
عنى استماحـة العذر ويتردد صداها

في كل مكان تقريبا.
تـقـول لـوري إنـوكـومـا احلـاصـلـة عـلى
درجة علـمية في دراسة الـلغة اليـابانية
مـن جـــامــــعـــة كــــورنـــيـل وقـــد عــــمـــلت
بــاخلـطــوط اجلـويــة الـيــابـانــيـة طــيـلـة
خـمـسـة عـشـر عامـا إن تـعـبـيـر "سومي

" أشمل نطاقا من "أريغاتو". ماس
ئة من وتشرح إنوكوما قائلة: " 10في ا
تــكـون اســتــخــدامـات 'سـومي مـاسـ '
لالعتذار فعال والبقية إلظهار االحترام
والــتـأدب واألمــانـة. إنه تــعــبـيــر شـائع
تبادل به من يقدم لك خدمة بسيطة كأن
ـتجـر الـبـقـالة أو يـفـسح لك الـطـريق 

ينتظر عند الباب حل خروجك".
" عن تـقـديـر مـا وتـعـبـر "سـومي مـاسـ
بذله شخص ما في سـبيل راحتك لتنم
إمــا عن االعــتــذار أو االمــتــنــان حــسب

ـا يتميـز استخدامه عـلومات احملاسـبية  لـلحاسوب دور كـبير في تطـوير ا
من مـزايـا لم تـكن مـوجودة في ظل الـتـشـغـيل الـيدوي لـلـنـظـام احملـاسبي
ؤسسات تستخدم احلاسوب في عملها احملاسبي ولقد أصبحت معظم ا
ـتـزايدة في تـشـغـيل الـبـيـانـات وإعداد ـتـاز بالـسـرعـة والـدقـة ا حـيث أنه 
ـعلـومات في ـتاز أيـضـا بالـقدرة عـلى تخـزين الـبيـانات وا الـتقـرير كـما 
ـكن الرجوع إلـيها في زمن حـيز ونطـاق محدود بـطريقـة مؤسسـة بحيث 
لفات ستندات وا ا يوفر أكواما هائلـة من ا قـياسي عند احلاجة إليهـا 

عينة. علومات ا والوقت واجملهود ألسترجاع البيانات أو ا
علومات منذ بداية وقـد بدأت عملية استخدام احلاسوب في تشغيل نظم ا
ظـهـور احلـاسـوب وذلك نـظـرا لـلـمـزايـا الــكـبـيـرة الـتي يـقـدمـهـا اسـتـخـدام
ـعـلومـات من اقـتـصـاديـة وسرعـة ومـوثـوقـية احلـاسـوب في تشـغـيل نـظم ا

علومات. عالية في عمليات تخزين ومعاجلة وتقد ا
وقـد أثــر الـتــطـور في مــجــال اسـتــخـدام احلــاسـوب إلى زيــادة االهـتــمـام
عتمدة على احلاسوب وحتـديد مداخل جديدة لتصميم النظم احملاسبية ا
ـتكـاملـة لتـشـغيل الـبيـانات لـقـد ظهـر الفـكر وإعـداد البـرامج احملاسـبيـة ا
احملـاسبي مـصـطلح نـظـام التـشغـيل اإللـكتـروني الـذي يشـيـر إلى معـاجلة
الـبيانـات بواسـطة احلاسـوب ويعـني نظام الـتشـغيل اإللـكتروني لـلبـيانات
اسـتـخدام احلـاسـوب لـتـحـقيق وظـيـفـة احملـاسـبة فـي القـيـاس والـتـسـجيل
تـوفرة والـتبـويب والـتوصـيل حـيث يقـوم هـذا النـظام بـتـجمـيع الـبيـانـات ا
وحتـليلـها إلعادة بـنائهـا في وحدات للـمعرفـة (معلـومات) ذات داللة مـعينة
ــعـلـومــات الـتي ـســتـويــات بـا تــسـتــخـدم لــتـزويــد اإلدارة عـلى مــخـتــلف ا
حتـتاجها وإعـداد التقـارير لألطراف اخلارجـية بشـكل صحيح في الوقت
ترتبـة على التشغـيل اإللكتروني لـلبيانات كن نوضيح اآلثـار ا ـناسب.و ا

علومات احملاسبية فيما يلي:- على نظم ا
ـساعـدة وبصـورة كبـيرة على - الـتأكـيد على أهـميـة الدفـاتر الـفرعـية أو ا

أساس أنها تعتبر العنصر الرئيسي في تشغيل البيانات.
- ضـعف الدور الذي يقوم به دفتر اليوميـة العامة على أعتبار أنه سيكون
صدر الرئيسي للترحيل منـتجا فرعيا لعملـية تشغيل البيانات وليس هـو ا

كما في حالة النظم اليدوية.
- إن األثر الـهام للتشغيل اإللكتروني للبيانات يتمثل في توفير كمية هائلة
ـكن اسـتـخدامـهـا في األغراض من الـبيـانـات احملـاسبـيـة وغيـرهـا والتي 

ا فيها التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اخملتلفة. اخملتلفة 
- يـتم تطبيق مبدأ كـتابة البيـانات مرة واحدة حيث يتم
ــرة االولى ويــتـم تــغــيــيــر إدخــال الــبــيــانـــات في ا
عـــــلقة لفات ا وجودة في جمــــــيع ا الـبيانات ا
بـهــا مـبــاشـرة في نــفس الـوقـت ويـتم اســتـخـراج

التقارير تلقائيا.

تحدث الـرسمي للمـحكمة االحتـادية العلـيا في العراق إياس بـعد إعالن ا
ـان الـعراقي ـصـادقة عـلى أسـمـاء نـواب البـر الـسـامـوك األحد 19 آب ا
ــشـهـد األخـيـر من مـسـرحـيـة اجلـديـد الـبـالغ عـددهم  329 نـائـبـا فـإن ا
انـتخـابات العـراق لعام  2018 قـد انتـهى وبدأت الـقوى السـياسـية كـتابة
ـناصب واالمـتيازات مـسرحيـة هزلـية آخـرى لتـشكيل احلـكومـة وتوزيع ا
بـ عوائل الـسلطـة العـوائل اخلاسـرة في االنتخـابات دائـماً الـفائزة في

نتائجها كالعادة.!
وجـاء إعالن احملكمـة األحتاديـة العـليا بـعد مـرور اسبوع من انـتهـاء مهام
ـكـلـفـ من قـبل مـجـلس الـنـواب بـأجـراء اعـادة الـعد نـتـدبـ ا الـقـضـاة ا
والـفرز اليـدوي لنـتائج االنـتخـابات األلـكتـرونيـة النـتائج الـتي اثار حـولها
ـدني احمللـية والـدوليـة وشخـصيـات سيـاسية عـدد من منـظمات اجملـتمع ا
واعالمـيــة وديـنــيـة شــكـوكــاً بــالـتالعب والــتـزويــر لــصـالح احــزاب وكـتل
ُـشـكـلـة من قـبل سـيـاسـيـة مـخـتـلـفـة وقـد اكـدت جلـنـة تـقـصي احلـقـائق ا

مجلس الوزراء تلك اخلروقات
ائة مع النتائج لـكن نتائج العد والفرز اليدوي كـانت مطابقة بنسبة  99 بـا

األولية.!
ولم يـعد تـزويـر نـتائج االنـتـخـابات أمـراً مـهمـاً بـالـنسـبـة للـشـعب الـعراقي
واطن اليوم يدرك ان ال أمل مع هذه الـطبقة السيـاسية والتزوير الذي فـا
بنية حـدث لن يغير شيئاً في اخلـارطة السياسية او إدارة شـؤون الدولة ا
عـلى اساس احملاصـصة احلزبـية ولم تكن االنـتخابـات منافـسة ب قوى
او حتـالفات حاكمة واخـرى معارضة تمـتلك كل منها رؤيـة سياسية ونهج
ـانية ـقاعد الـبر الدارة الـدولة تخـتلف عن األخـرى. والكـتل الفائـزة بأقل ا
ـناصب سـتشـارك في تـشـكـيل احلكـومـة كـما الـفـائـزة في اكثـرهـا وان ا
مـوزعة مـسبقـاً ب االئـتالفات الـطائـفيـة والقـوميـة كل يعرف حـصته ولن

ينافسه عليها أحد. فالمشكلة إذاً في التزوير.
لـقـد فــقـدت احــزاب األسالم الـســيـاسي شــرعـيــتـهــا في تـمــثـيل الــشـعب
ـشاركـ في االنـتخـابـات الـتي لم تصل إلى الـعراقـي ابتـداء من نـسبـة ا
ائة مروراً بقمع السلطـة واحزابها للمظاهـرات وانتهاءً بتزوير نتائج ١٨بـا
طلب األسـاسي  للمواطـن اليوم هـو تغيير االنـتخابات األخيـرة وصار ا
الـنــظـام الــسـيـاسـي وابـعــاد تـلك االحــزاب عن إدارة شـؤون الــدولـة وقـد
اضي ظاهـرات األخيرة والـتي انطـلقت في مطـلع شهر تـموز ا ابـرزت ا
أصـوات مطالبة بانهـاء احملاصصة الطائـفية وتغييـر النظام السياسي في
الـعراق من النيابي إلى اجلمهوري وتعدبل الدستور ومحاسبة الفاسدين
إضـافة إلى الغاء مجـالس احملافظات واجملالس احملـلية باعتـبارها حلقات
تـظاهـرين شـعارات مـنددة ـال العـام كمـا واطـلق ا زائـدة وادوات لهـدر ا
بـاستشراء الفساد وفشل القوى السياسية في تقد اخلدمات األساسية

. للمواطن
وسـعى بـعض قـادة الكـتل الـسـيـاسـيـة إلى تـضـليل الـعـراقـيـ بـشـعارات
ومـصطلحـات ابتدعـوها ح دعـا بعضهم إلى نـبذ احملاصـصة الطـائفية
وتـشكيل "حكـومة اغلبـية وطنيـة" ودعا البـعض اآلخر إلى تشكـيل "حكومة
أغـلـبــيـة ســيـاسـيــة" وكـان آخــرون اكـثـر صــراحـة ووضــوحـاً ودعـوا إلى
تـشكـيل "حـكومـة توافـقـية" جتـمع كل مكـونـات اجملتـمع الـعراقي ومـا تلك
كن ـصطلـحات إال اسمـاء آخرى لـلمحـاصصة الـطائفـية فـاحلقيـقة ال  ا
ان مالم ترض جميع ألي كـتلة سياسية تشكيل حكومـة وتمريرها في البر
ــنــاصب الــوزاريــة األطــراف الــســيــاســيــة ويـــتم ذلك من خالل تـــوزيع ا

والدرجات اخلاصة ب الكتل كلً حسب قوته وامواله.
ـرجـعيـة الـدينـيـة عن ضرورة اخـتيـار رئـيس وزراء من خارج إمـا حديث ا
االحـزاب ويتـمتع بـالـشجـاعة والـصرامـة مـاهو اال تـصريح واعـتراف من
رجعيـة بعدم أهلـية هذه االحـزاب بحكم البـلد وبناء الـدولة او خدمة قـبل ا
ـواطن لكن هذه شروط مـستحـيلة فأي كـتلة سيـاسية مـستعدة لـلتخلي ا
ـشكـلة لـيست في شـخص رئيس عن مـنصب رئـاسة الـوزراء ?! كمـا ان ا
شـكلـة في النـظام الـسيـاسي الذي اليـستـطيع الـوزراء القـادم بل تكـمن ا
جتـاوز احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة او ايـجـاد قـوى سـيـاسيـة مـعـارضـة داخل
ـناصب واالمتيـازات وتكون مراقبـة ومحاسبة ان تنأى بـنفسها عن ا الـبر

لعمل احلكومة.
ان اعـادة تشكيل احلكومة وفق احملاصصة الـطائفية وهو خيار ال مهرب
مـنه في ظل الـنـظـام الـسيـاسي الـعـراقي احلـالي سـيـنـتج حـكـومـة أخرى
ضـعـيـفـة وعاجـزة عن اداء واجـبـاتـهـا في بـنـاء مـؤسـسـات الـدولـة وخـدمة
ـســتـشـري في كــافـة مـؤســسـات الـدولـة ـواطـنـ ومــحـاربـة الــفـسـاد ا ا
وسـتواجه احلـكـومـة الـقادمـة حـركـات احتـجـاجـية شـعـبـية قـد تـتـطور إلى
ـدنـي او حـدوث انـتــفـاضـة شــعـبــيـة عـلـى غـرار االنـتــفـاضـة الــعـصــيـان ا
الـشعبانية التي حدثت عام 1991 ضـد حزب البعث احلاكم آنذاك فأغلب
الـعـراقـيـ قـاطـعـوا االنـتـخـابـات وخـرجـوا مـتـظـاهـرين ضـد احملـاصـصـة
الـطائفـية ألنـها السـبب الرئـيسي في كل األزمـات السيـاسيـة واالجتمـاعية

واالقتصادية التي عصفت بعراق مابعد 2003.

fOÝQð∫ كان براين هاريسون مدير القسم الرقمي في مجموعة تليغراف ميديا قبل أن يؤسس شركة سوون مع وليامسون
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ـــتـــطــــور عـــلـى الـــدوام - وهـــو ا
ـــوذج اتـــبـــعـــته شـــركــة 'زارا '
الـشـهــيـرة بـنـجــاح في الـسـنـوات
األخــــيـــرة - لــــكـي حتــــافظ عــــلى
عـــامــلي 'اجلـــدة واحلــداثــة  'في

منتجاتها".
5K UŽ nOþuð

وتـمـكــنت شـركـة "ســوون" بـفـضل
تمـويل قدره  20ملـيون جـنيه من
شــركــة "أوكـــتــوبــاس فـــيــنــشــرز"
لإلسـتـثـمـار مـن النـمـو وتـوظـيف
أعداد أكبر من العامل وتوسيع
خـطوط إنـتاجـها. وتـملك األخـيرة
نــصـيـبـاً في شـركـة "سـوون" لـكن
الشريـك وليامـسون وهاريسون

يحتفظان بنصيب أكبر.
ولـم يــهـــتم الــشـــريــكـــان بــوجــود
خـــلـــفــــيـــة في بــــيع األثـــاث لـــدى
تـقـدمـ لـلـعـمل في شـركـتـهـما ا
وتقول ولـيامسـون: "بالنسـبة لنا
يـتـعـلق األمـر أكـثر بـتـجـربـة تـعلم
ـوظـفـ الـذين ـوجـبـهـا ا نــضم 
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