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"الذاكرة الـذاتية أو الـشخصـية" - غير
موجودة على اإلطالق تقريباً.

ورغم أن هـذه الـسـيـدة قـرأت وأطـلـعت
عـلى أبحـاث ودراسات تـتعـلق بفـقدان
الذاكرة فقد بـدا لها أن القصص التي
قـرأتـهـا عن أشـخـاص فـقـدوا ذاكـرتـهم
بـسـبب اإلصـابـة بـأمـراض أو بـجـروحٍ
ا ال خ ال تـشـبه جتـربـتـهـا هي  في ا
يـجـعـلـهـا تـنـدرج في الـقـائـمـة نـفـسـها
معهم.فبـوسعها تذكـر أن أحداثاً ما قد
وقـعت ولـكنـها تـعـجز عن أن تـسـتعـيد
ما الـذي عايشـته خالل حضورهـا لها.
وقـبل أكـثـر قـلـيالً من عـقـد من الـزمان
ا قـلص كثيراً كُسِرَتْ قـدم ماكْيـنون 
ا ـكن أن تفـعله لتُـزجي وقتـها  ما 
حدا بـها إلى أن تـشرع في الـقراءة عن
األبــحـــاث الــتي تـــتــنـــاول مــا يُـــعــرف
بـ"الــســفــر ذهــنــيــاً عــبـر الــزمن" وألن
تتـخذ بـالتبـعيـة قرارها بـالتواصل مع

ضمار. عالمٍ يجري أبحاثاً في هذا ا
عـلـى أي حـال كـانت مـاكْـيـنـون تـشـعر
بـالـتـوتـر وهي تـبـعث رسـالـةً بـالـبـريد
اإللـكــتـروني إلـى بـراين لَــفـ الــعـالم
ـــتـــخـــصص في شـــؤون والـــبـــاحـث ا
الـذاكـرة الـبـشـريــة في مـعـهـد روتـمـان
لألبــحــاث في مــركــز بــايــكــريــست في
مديـنة تورنـتو اإليـطاليـة.ويتذكـر لَف
يوم تسلـمه الرسالة بـوصفه أحد أكثر
. وقـادت ــهـنـيــة إثـارةً أيـام مــسـيـرته ا
ــراسـالت واالتــصـــاالت الـــتي جــرت ا
بينـهما إلى كـشف النقـاب عن متالزمة
جــديـدة أُطْــلِقَ عـلــيـهــا اسم "الــضـعف
احلــــــاد لــــــلــــــذاكــــــرة الــــــذاتــــــيـــــة أو
عـروف أن لدى اإلنـسان الـشخـصيـة".ا
قدرة اسـتثـنائيـة على "الـسفر والـتنقل
الـــذهــنـي عــبـــر الــزمن" مـــاضٍ فــيه -
ـسـتـقـبل وقـتـمــا يـشـاء - أمـامـاً إلـى ا
ـاضي. فبـمقدورك اآلن وخلـفاً صوب ا
أن تستذكـر أيام كنت جتلس في صفك
ـدرسـتك االبــتـدائـيــة أو أن تـتـخـيل
صورتك وأنت جـالس في عطـلة نـهاية
قبلة عـلى منشفةٍ كبيرة من األسبوع ا
تــلـك الــتـي تُــبـــسـط عــلـى الــشـــواطئ
لـتـشــاهـد الـدالفـ وهي تــتـقـافـز أمـام
ـتد ناظـريك.ومن احملـتمل أن خـيالك 
إلـى مـا هـو أكـثـر من تـصـور تـفـاصـيل
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ا يُعرف رء عن القيام  أصبح عجز ا
بـ "الـسـفــر ذهـنـيـاً عــبـر الـزمن" أحـدث
حالة من حـاالت الذاكرة البـشرية التي
تــثـيـر اهـتــمـام الـبــاحـثـ وفــضـولـهم
ـا تـكـون هـذه احلـالـة أكـثـر كــذلك. ور
ـا نَحْـسَبْ نظـراً ألن غـالبـية شـيوعـاً 
من يـعـانون مـنـها ال يـدركـون ذلك على

األرجح.
ال تـــتــذكـــر ســوزي مـــاكْــيـــنــون فـــتــرة
طـفـولـتـهـا أو أيـاً من مـراحل حـيـاتـها
فـكل مـا تــتـذكـره وتـعـيـه يـتـلـخص في
مرحلتها العمرية احلالية; الستينيات
من الـــعــمـــر. كــمـــا تــعـــجــز عـن تــذكــر
مناسـبات خاصـة كانت حاضـرةً فيها
فهي - مثالً - تـعلم أنهـا ذهبت لعرس
ابن شقيقها وأن زوجها كان يرافقها
ولكـنها ال تتـذكر في الواقـع أنها كانت

هناك.
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في حـقـيـقة األمـر ال حتـتـفظ ماكْـيـنون
في ذهـنـهـا سـوى بـالـقلـيـل لـلغـايـة من
رتبطة بـحياتها ولكنها ال الذكريات ا

تعاني مع ذلك من فقدان الذاكرة.
ولـســنـوات طــويـلــة لم يـكن لــدى تـلك
السـيدة أي فكـرة عن أنهـا مختـلفة عن
ســـواهــا مـن الــبـــشـــر. فــنـــحن نـــنــزع
الفتراض أن عقولنا جميعاً تعمل على
الـشـاكلـة ذاتـها. بـل إننـا ال نـناقش في
أغـــلب األحـــيــان مــا الـــذي يــعـــنــيه أن

حتتفظ في ذهنك بذكرى ما.
ولـذا كانت مـاكْيـنون تـفتـرض أن قدرة
اآلخـريـن عـلى ســرد قــصص مُــفـصــلّـة
وشـديـدة الـعـمق عـن أشـيـاء مـروا بـها
ـــاضـي تـــعـــود فـــقـط لـــكـــونـــهم في ا
يـخــتــلــقــون هـذه الــتــفــاصــيل بــهـدف
الـتـسـرية عـمن يـسـتمـعـون إلـيهم. ولم
تكتـشف تلك السيـدة حقيقـة ما تعاني
مــــنـه ســــوى عــــنــــدمــــا وافــــقت عــــلى
اخلـضوع الخـتبـارٍ للـذاكرة بـطلب من
صـديـقــة لـهــا كـجـزء من تــدريب كـانت
مارسة تتلقاه هذه الصديقة لتأهيلها 
الــطب. فـفي تــلك الـلــحـظــة اكـتــشـفت
تعـلقة السـيدتـان أن ذاكرة ماكْـينـون ا
بــكل مــا يــتـصل بــتــفـاصــيل حــيـاتــهـا
ـاضـيـة - وهـو مـا يُــطـلق عـلـيه اسم ا

سعيد ودرگز ئـلبة واحلياچ وياس
وشـمـسي وفي محـلـة سـراج الدين
العقود األباريقي وصدري والتكمة
چـي والـــــســـــبـــــيل خـــــانـه وطــــاق
الــعـيـونـيـة وأهل بـرشت واحلـيـاچ
وحـبيب ومـحلـة الهـيتـاوي عـقود
القشلة ونبار وسبتي والبرغانچي
والـصــنـدوقــچـيـه وشـيخ ابــراهـيم
الـقــدسي والـدگـمــة چـيــة والـدوگـة
چـيه وسويـدان والكـلخـانة ومـحلة
ــگـطـوم الـفــراشـة وعـقــود مـنـارة ا
وقــره أصالن والـنــقـاقــيش وعـلـوة
اخليـار  وكواس واحلـداد والعـينة
چـيه والـتـمـارة وفي مـحـلـة الـشيخ
عـقـود احلـروب واالغـوان والـشـيخ
ــــزنـــبــــلــــة وفـــسالن ألـف وألف وا
ـنـدالوي ـطــبخ وا وشــيخ رفـيع وا
وفــضــوة عــرب واخلــنــاق وتــكــيـة

الـقـند يـلچـي وتكـيـة البـكري
ومـحــلـة رأس الـسـاقـيـة
وعــقـودهــا الـدســابـيل
والــســـاقــيـــة وقــهــوة
شـــكـــر والـــفـــنـــاهــرة
ــعــمــار والــقــزازة وا
وفـي مــحــلـة الــســنك
عـقــود الـطـاق األطـلم
وشــطـــيــة والـــســادة
والـــــقــــصـــــاصـــــيــــر
والـدبـخـانـة والـبـاب
الشرقي والشريعة
وفـي مــــــحــــــلـــــة
حــمـــيــلـه عــقــود
الـسـيخ اخلالني
وأزهـــــــــــــــــــــــري
واألنــــــدروسي
والـــــفـس چي
ــــگـــاديـــة وا
والبهادري
ة وشــيخ
بــــــهـــــاء

اضي واستذكار األيام اخلوالي تالزمة أن يخبروا شعور احلن إلى ا uFý—∫ ال يستطيع من يعانون من ا
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يقسـو التاريخ بتـفاوت على احلكام الـذين سيروا امر الـناس وينقسم الـتوثيقان
الـسـني والـشـيـعي عـنـد الـسـتـة ابـو بـكـر واخـيـرا يـزيـد ويـسـتـبـعـد احلـسن من

القائمة وفق مقولة غريبة على التخيل تقول بأن كل سادس مخلوع!
ساءلة وعدالة عمر ما يأخـذه الشيعة على اجملموعة وبخاصة عثمان هو الغاؤه 
غـضـوب عـلـيـهم وضـالـ امـورا في واليـة الـدولـة انـسـباء احلـازمـة وتـسـنيـمـه 
ـالك من بعـضهم وبـعض الصـحابة واصهـارا وابنـاء عمـومة وظـهور طبـقة من ا

تمكن منهم اثنان من تسليح جيش يوم اجلمل" هكذا يقول التاريخ".
ويقـول التاريخ ان عـثمان كان بـاالصل من ذوي االمالك لكنه ازداد في اخلالفة
ثراء والحقـا دفع حياته ثمـنا لصراع الـطبقات التي تـطاحنت بسـبب فقر الغالب

وغنى االقلية.
نفس الطـبقات اغتالت عليا الحقا وال اعتقد شخصيا بفكرة الصلح فمعاوية لم

يكن خليفا ليتصالح وبالتالي فقصة ابي موسى وعمرو بن العاص منحولة.
عثمان قتلته االغلبية الفقيرة وعلي قتله الرافضون للمساواة.

ـضمـون لم يـتغـيـر للـيوم الـنادي االمـوي تـغيـر عـنوانه ايـام بـني العـباس لـكن ا
فالقربى تلعب دورا في كل االوقات ولكن بتداول ب مجاميع احلكم.

فـصـهر الـزعـيم واخ الـزعيم ونـسـيـبه وقريب زوجـته كـلـهم حـاشيـة تـنبـعث فـيـها
ارواح مروان بن احلكم والوليد بن عقبة و عبدالله بن ابي سرح.

الـنـادي االمـوي في الـعـراق جـرى افـتـتـاحه لـيـكـمل مـسـيـرة الـنـادي ايـام صـدام
حـسـ فـلعـدي وقـصي اشـبـاه ب ابـنـاء قـادة الـعراق وحلـسـ وصـدام كامل
اشـبـاه ولـعـبـد حـمود وارشـد يـاسـ ولـسـبـعـاوي ووطـبـان وبـرزان اشـباه لـكن

بأسماء ووجوه ومذهب اخر.
نـحن الـذين نـحـسب انـفـسنـا لـسـنـا مـنـهم نـنـظـر الى الـله فـكـمـا اخـزى االول

سـيـخــزي اشـبـاهـهـم بـدعـاء ان ال نـصل لــيـوم نـســتـبـدل فـيه
سلـمات اخواننـا واخواتنا الى سلمـ وا شعـارات ان ا
الـبـعـثـيـ والـبـعـثـيـات قـادتـنـا وان ال يـتـحول الـعـفـو عن
اضي لصك يـسلطـهم على الـرقاب فسـاعتها مجـرمي ا
ـتكـلـمون بـأسم عـلي واحلسـ وعـمر يجب ان يـخـجل ا

النهم كذبوا علينا.

هذه قـضية تـستحق من وزارة الـثقافـة ونقابـة الصحفـي ومكـتب رئيس الوزراء
حلها . واحلل بسيط جدا.

ـتقـاعـدين لم تـصرف مـنـذ نحـو شـهـرين والسـبب هـو وفاة رواتب الـصـحفـيـ ا
ثل وزارة ـهـدي  ـرحـوم شـفـيق ا رئـيس هـيـئـة  صنـدوق تـقـاعـد الـصـحـفيـ ا

الثقافة في الصندوق.
هدي توفي في  2 تـشرين االول اي قبل  46يوما وكمـا هو معـلوم فان شفـيق ا
ـتـقــاعـدين يـذهـبـون الى مـقـر ومـنـذ ذلك الـتـاريخ والـعـشــرات من الـصـحـفـيـ ا

. الصندوق في الباب الشرقي الستالم رواتبهم ويعودون خائب
ادعو هـنا السيد نقيب الـصحفي الطلب الى مـوظفي الصندوق صرف الرواتب
ثـل عن بـقـرار من هيـئـة ادارة الصـتدوق  وهي هـيـئة ثالثـية كـمـا نعـلم تـضم 
الية ونـقـــــابة الصحـفي ولكل منـهم احتياط فاذا توفي وزارة الثـقافة ووزارة ا
ـوجب ـوظــف االحـتـيـاط من الـوزارة نـفـسـهـا يحـل محـله  ـثل الـوزارة فـان ا

ادة  1- 2 من قانون تقاعد الصحفي رقم (81) لسنة 1973. ا
ولنـفترض ان رئيـس هيئة الـتقاعـد العامـة توفي ال سامح الـله هل يتوقف صرف

تقاعدين في الدولة رواتب ا
ــتـقــاعـدين هل هم ـاذا هــذا الـظـلـم لـلــصـحـفــيـ ا وســؤال يـتــبـادر الى الــذهن 
مـجـرمون و بـلـدنا يـعج بـاجملـرم والـفـاسدين واقـاربـهم وحـمايـاتـهم يتـفـاضون
ـتقـاعد  500 ديـنار اي ـالي في حـ الراتب الـرسـمي للـصحـفي ا رواتب  با
هدي دفع هـبات وليست رحوم شـفيق ا اقل من نصف دوالر شـهريا استـطاع ا
رواتب من فـلـوس الـصـنـدق كـانت حلـ وفاته  300 الف ديـنـار رغم ان قـانـون
وحد رقم  9 لسنة   2014 يـنص على ان يكون الراتب التقاعدي في التقاعد ا
الـعراق ال يقل عن  400الف دينـار وينص على الـغاء كافـة النصـوص القانـونية
ـسـتـحق حـقـوقـا الــواردة في الـتـشـريـعـات واالوامـر الــتي تـقـرر لـلـمـتـقــاعـد او ا

ادة  - 38اوال) تقاعدية [راتبا او مكافأة ] خالفا ألحكام هذا القانون.(ا
شكلة ن فيهم رؤساء احلـكومات السابـق فوجئوا بـا سـؤؤل  تاريخـيا فان ا

وتعهدوا بحلها لكن لسبب ما جنهله لم يتم حلها خالل  15عاما.
ـشـكـلـة فـطلـب بكـتـاب رسـمي مـن مكـتب رئـيس احلـكـومـة اجلـعـفـري اراد حل ا
ـالـيـة ارسال رئـيس الوزراء رقم  16 /1/ 46 في 6/22/ 2005الى وزارة ا
نـحهم ما يـستحـقونه حسب ـتقاعـدين الى هيـئة التقـاعد العـامة  فايالت هؤالء ا

الية رفضت. القانون لكن وزارة ا
ـشـكـلة عـدة مـرات وفي تـشرين ـالـكي عـرضت علـيه ا رئـيس احلـكـومة  نـوري ا
ـالـكي االول  2009 وجه احـد الـصـحفـيـ سـؤاال الى  رئـيـس الـوزراء نوري ا
ــركــز الـــتــواصل مع ــركـــز الــوطــنـي لالعالم (الــرد نـــشــرعــلى مـــوقع ا عــبــر ا
ـالـكي بـالـنص " اعـاهـدكم اني ـشـكـلـة  فـقـال ا ) دعـاه فـيه الى حل ا االعالمـيـ
أساة وسأعمل ظلمة بكل جد ولم اكن اعرف بشكل واضح هذه ا سأخـذ هذه ا

عاجلتها وفق قانون التقاعد اجلديد عنية  مع كل اجلهـات ا
احــتــرامــا لـدور الــصــحـفــيــ وانــصـافــاً لــهم وانــقـاذهم
كــمــواطـنــ قــبل ان يـكــونــوا صـحــفــيـ من هــذا الــظـلم

شكلة." الفاحش وارجو متابعتي حول هذه ا
ـالكي ها قـد مـرت سـنـوات وسـنوات وذهب اجلـعـفـري وا

شكلة. والعبادي ولم حتل ا

حـاضــراً حلـفـل الـزفــاف الـعــائـلي ذاك
وليس هي مُضيفةً بالقول: "فليس في
رأسي أي دليل يثبت أنـني كنت هناك.

ال يبدو األمر وكأنه شيء فعلته أنا".
ويـعني ذلك أنـه ليس بـوسع مـاكْيـنون
ـاضي أن تَـخْـبُـر شـعـور احلـنـ إلى ا
واســتـذكـار أيـامه اخلــوالي. لـكن لـذلك
جـانــبــاً إيــجــابــيــاً أيــضــاً إذ أنــهـا ال
تـسـتـطـيع فـي الوقـت نـفـسه اسـتـعادة
ـــرتــبـــطــة بـــاألمــور الـــســيـــئــة اآلالم ا
ــزعـجــة الــتي حــدثت لــهـا مـن قـبل وا
كـذلـك.وفي حـالــة مـواجـهــة مـاكْــيـنـون
ـكـروهٍ مـن الـعـيــار الـثـقـيـل من قـبـيل
وفـــاة أحـــد أفـــراد أســـرتـــهـــا يـــكـــون
شـعــورهـا بـاألسى واحلـزن جـارفـاً في
وقت حــدوث ذلك لــكن هــذا الــشــعــور

سرعان ما يتالشى.
من جـهةٍ أخـرى قد تـؤدي هذه احلـالة
ـــرضـــيـــة إلى جـــعل تـــلـك الـــســـيــدة ا
شـخـصـيةً أكـثـر لـطفـاً في الـتـعامل مع
اآلخــرين إذ أنــهـا ال تُــكِنُ أي ضــغـائن
بـفـعل كــونـهـا تـعـجــز عن اسـتـحـضـار
االنفعاالت التي جعلت مشاعر مزعجة

تساورها في وقتٍ ما من األصل.
وحـتى اآلن لم يـتــمـكن الـبــاحـثـون من
ـتالزمة أو التـعرف عـلى سببٍ لـهذه ا
حتديـد أي مرضٍ أو إصـابةٍ عـلى صلةٍ
بـها وهـو مـا اضطـرهم إلى اسـتنـتاج
ا يولدون وهم أن من يعانون منها ر
مصابون بـها.لكن ذلك لم يحل دون أن
يعـكف براين لَفـ وفريـقه على دراسة
ـتالزمـة الــصالت احملـتـمـلـة بـ تـلك ا

وعوارض وحاالتٍ مرضيةٍ أخرى.
فـ "ســوزي مـاكْــيــنــون" مـصــابــة كـذلك
بحالةٍ عـصبيةٍ حتـمل اسم "أفانتازيا";
يــعـجــز أصــحـابــهـا عـن تـكــوين صـورٍ

ذهنيةٍ لألشياء في عقولهم.
فهل هـذه احلالة الـعصبـية حتول دون
أن تتمكن ماكْينون من أن تستبقي في
ذهنها ذكرياتٍ ثريةً بالتفاصيل تخص
ـا ــر بـهـا من أحــداث مُـقــارنـةً  مـا 
يـسـتـطـيع األشخـاص اآلخـرون الـقـيام

به في هذا الصدد?
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من العسـير معـرفة إجابـة هذا السؤال
. فـقـد أظـهـرت عـقود عـلـى وجه الـيـقـ
ــتــعــلــقــة من الــدراســات واألبــحــاث ا
بالذاكرة أننا نعيد تصور حدثٍ ما في
أذهانـنا في كل مـرة نتذكـره فيهـا. غير
أنـنـا ال نـعـلم ما إذا كـنـا جـميـعـاً نـقوم
ا يراه بذلك بالطريقة نفسها أم ال.فر
البعض بـ "عـيون عقولـهم" وقد جتسد
عـلى هـيـئـة صــورةٍ أو مـقـطعٍ مـصـورٍ
بيـنما قـد يسـتعيـد آخرون ذلك احلدث
عبـر التفـكير بـشكلٍ أكبـر فيه باعـتبار
أنه يتمثل في أفكارٍ أو حقائق مجردةٍ.
وتـتـساءل كـاثـرين الفداي أسـتـاذة علم
ـــــعــــرفي في جــــامــــعــــة األعــــصــــاب ا
وِستمـنستر عمـا إذا كانت هناك أوجه
ـصـاب شـبهٍ بـ ذاكـرة األشـخـاص ا
تالزمـة والذاكـرة التي يـحظى بهـذه ا
بكرة للغاية من راحل ا رء في ا بها ا
حـياته.فـبمـقدور الـبشـر وصف أحداثٍ
مروا بـها وهم دون سن الـثالـثة ألنهم
ـا يكـونـون قد سـمعـوا عـنهـا كثـيراً ر
أو رأوا صـــوراً خـــاصـــةً بـــهـــا. ولـــكن
يـــصـــعـب عـــلـــيـــهم تـــذكـــر كـــيف كـــان

مـــواقف مــعـــيــنـــة قــد تـــعــيــشـــهــا في
ــســتــقــبل لــيــصل إلى تــخــيل كــيف ا
ـثل هذه ستـكـون مـعايـشـتك الـفـعلـيـة 
ــــواقف وهــــذا مــــا تــــعــــجــــز روزي ا

ماكْينون عن القيام به.
وكـمــا قـال لـي بـراين لَــفـ في ســيـاق
مقـابلةٍ لبـرنامج "أول إن ذا مَيـند" بُثت
عـــلـى إذاعـــة "بـي بي سي" بــــالـــلــــغـــة
اإلجنـلـيزيـة فـإن مـاكْيـنـون تشـعـر بأن
األحــداث الــتي مــرت بــهــا في مــراحل
حيـاتها السـابقة تبـدو لها تـقريباً من
فهوم منظور الشخـص الثالث وهو ا
ُـــســــتـــخـــدم فـي األدب لإلشـــارة إلى ا
ؤلفات األدبـية بضمير الغائب كتابة ا

شارك في األحداث. غير ا
بعـبارةٍ أخرى تـبدو لـ "ماكْـينون" هذه
ـا تكون قد حدثت األحداث "وكأنها ر
في ماضـي شخصٍ آخـر". وبدرجـةٍ ما
نَخُْبرُ جميعاً ذلك حينما ننسى غالبية
مــا يــحــدث لــنـا ولــكـن األمـر مـع هـذه

السيدة أكثر حدةً بكثير.
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ـتالزمـة بـشـكلٍ كـبـيرٍ وتـخـتلـف هـذه ا
للغـاية عن فقدان الـذاكرة الذي يحدث
عـادةً بـعــد حـدث بـعـيــنه أو الـتـعـرض
ـخ مــــا يــــجــــعل من إلصــــابــــات في ا
الــعــســيــر عــلـى من يــحــدث له ذلك أن
ـعـلومـات جـديدة تُـمَـكِنُهُ من يـحـتفظ 
اســتــبــقــاء ذكــريـاتٍ تُــضــاف إلى تــلك
اخملـــتـــزنـــة لـــديـه بـــالـــفـــعل.فـــبـــوسع
ـتالزمـة "الــضـعف احلـاد ـصـابــ  ا
لـلـذاكرة الـذاتـيـة أو الشـخـصيـة" تَـعَلُم
مــعـلــومـات جــديــدة واالحـتــفـاظ بــهـا
عـلومات تفـتقر إلى الثراء ولكن هذه ا
والــتـفــاصــيل الــلــذين تــتــمـيــز بــهــمـا
التجارب احلياتية الفعلية واحلقيقية.
قدور ماكْـينون مثالً أن تتذكر فليس 
تفاصيل أي حدث ما لم تُعرض عليها
صـورة له أو أُلـقـيت عــلى مـسـامـعـهـا
قـصـة بـشـأن مـا الـذي جـرى فـيه. فـهي
تعـجز عن تصـور كيف عايـشت جتربة
وجـــودهــا فـي مـــكـــانٍ مـــا; ومـــا الــذي

ارتدته وقتذاك أو من كان معها.
ـقـابـلـة التـي بُثت وكـمـا قـالت لي في ا
في سـياق الـبـرنـامج اإلذاعي إن األمر
كن أن يكـون وكأن شخـصاً آخر كان

شعورهم ومعايشتهم لهذه األحداث.
عروف في الـوقت احلاضر ومن غيـر ا
مدى انـتشـار متالزمـة "الضـعف احلاد
لـلـذاكـرة الـذاتيـة أو الـشـخـصـية" رغم
أن لَفـ وفريـقه يسـعون لـلتـعرف على
ذلك من خالل اســتـقــصــاءٍ نُـشِــرَ عـلى

شبكة اإلنترنت.
وقـد شـارك نحـو خـمـسـة آالف شخص
بالفعل في هذا االستقصاء وقال كثير
منهم إنهم يعتـقدون بأنهم يعانون من

تالزمة. تلك ا
ورغم أن هـذه الـدراسة االسـتـقصـائـية
اعـتـمدت عـلى عـيـنةٍ اخـتـار أصحـابـها
ـشـاركة في الـبحث عـوضاً بـأنفـسهم ا
عن أن يـخـتارهم الـقـائمـون عـليه وفـقاً
ـعايـير عـلمـيةٍ بـعيـنها فـإن أعداد من
ـتالزمـة قـالـوا إنـهم مـصـابـون بـتـلك ا
تـــوحي بـــأن وجـــودهــا لـــيس بـــاألمــر
الـنــادر.وفي الــوقت احلـالـي يـتــحـقق
الفريق العامل مع لَف من صحة فكرةٍ
تـــفـــيــــد بـــأن "الــــذاكـــرة الــــذاتـــيـــة أو
ــا تـقـبع في مـكـانٍ مـا الـشـخـصـيـة" ر
عـــلـى ســـلمٍ مـــؤلـفٍ من عـــدة درجـــات.
وبـــحـــسب هـــذه الـــفـــكــرة تـــقـع هــذه
ـصـابــون بـهــا عـلى أحـد ـتالزمــة وا ا
طرفيْ الـسلم بـينمـا يقـبع على أقصى
الطـرف اآلخر من يـتمـيزون بـأن لديهم
"ذاكرةً ذاتـيةً" شـديدة الـقوة عـلى نحو
اســتـثــنـائي; أولــئك الــذين ال يـنــسـون
شــيــئــاً تـــقــريــبــاً مــهــمــا كــان عــاديــاً

وبسيطاً.
تالزمة اآلن هل تُشكل إصابـتك بهذه ا
- إن حدثت - فـارقاً بالـنسبـة لك حقاً?
ــا سـتــكـون اإلجــابـة بــالـنــفي عـلى ر
األرجح إذا كــــان ذلـك ال يـــؤثــــر عــــلى

الطريقة التي تعيش بها حياتك.
بالنـسبة لـ "مـاكْينون" فـقد عاشت على
الــدوام عـلى هــذه الـشــاكـلــة لـذا تــعـد
مـعـرفـتـهـا بأن هـذه هي حـالـة مـرضـية
ا منذ الوالدة حقيقية تعـاني منها ر
أمـرا مـثيـرا لالهتـمـام ومسـألـة تفـسر
سـبب االختالف الـذي الحـظتـه أحيـاناً
بـيـنهـا وبـ اآلخريـن.عالوةً على ذلك
فقـد صارت اآلن تـفهم أن من حـولها ال
يفبركون قـصصاً ويختـلقون تفاصيل.
وتـقـول في هـذا الـشـأن: "لم يـسـبق لي
قـط أن كـــــانـت لي ذاكــــــرة ذات طـــــابعٍ
مـخــتـلفٍ بــأي شـكلٍ من األشــكـال. لـذا
بـالـنـسـبـة لي لـيس هـنـاك من خـسـارةٍ
(أو حرمانٍ من شيءٍ ما). فـنظراً ألنني
لم أحظ في أي وقتٍ من األوقـات بـتـلك
قـدرة فليس بـوسعي في واقع األمر ا
أن أشعر بفـكرة أنني افتقـر إليها".كما
أن ماكْـينون تـرى فائـدة أخرى لكـونها
ال تستطيع ال اإلسهاب في التفكير في
ـــاضـي وال االســـتـــغــــراق في أحالم ا
ـستقـبل.وتقـول: "أعلم الـيقـظة بـشأن ا
أن الـكـثيـرين يـبذلـون جـهداً كـبـيرا من
تـمثل في أجل جتسـيد ذلك الـتصـور ا
أن يـــكــونـــوا في قـــمــة إدراكـــهم بــحق
لــــتــــفــــاصــــيل كـل حلــــظــــةٍ حــــاضـــرةٍ
يـعـيـشـونـهـا. ولـكن (الـفارق) أن ذلك ال
يـتـطلـب بذل أدنى جـهـدٍ مـني ألن هذه
من األصل هي الطـريقة الوحـيدة التي
يعـمل بهـا عقلي. لـذا فأنـا بحق أعيش
الـــلـــحــظـــة احلـــاضـــرة وحـــدهــا بـــكل

أبعادها وتفاصيلها طوال الوقت".

بــاشي وقــمـر الــديـن ودلي عــبـاس
ـــيــدان الـــعـــقــود;- وفي مـــحــلـــة ا
الـبــقـچــة والـشــريـعــة وجنم الـدين
ــدرســة وأنـبــار وكــنج أغـا وفي وا
مـحـلـة الـبالجنـيـة (بـرادع الـدواب)
بـابــا گـرگـر الــروزنـامــچي ورئـيس
البالجنية وعبـدالله باشا وشاه
وفي مــحـــلــة ديـالن ايــلي أي رأس
األفـــعى وهي مــحـــلــة قـــمــر الــدين
الــعــقــود الــتـــالــيــة:-  الــشــابــنــدر
والــســاقـــيــة وجــامع عــلي أفــنــدي

والكرد والطاق وتبة الكرد.
ـراديه تـوجد الـعـقود وفي مـحـلة ا
الـتـالـيـة:- مـير الـبـحـر والـطـاطران

ودكان ضاحي والباشا .
وبير داود ومحـلة الطوبچـية فيها
العقـود الباشا ومـير أخور وفيض
الـله كـهـيه و طـوبـچـيـة وفي مـحـلة
الـقـراعـول وفـيـهـا عـقـود افـظـچـيـر
(فاتر چير)  القرة غول ومهدي أغا
والباچة چي وزند وفي محلة كوك
نـظر عـقـود الـصـابـونـچـيـة والـكـلة
چيه ورأس الكـنيسة وتـبة الكاورر
وقــلــيچ عــبــد الــله وشــيخ مــحــمـد
ومــســجــد حــاج عـلـي وفي مــحــلـة
دكـــان شــنـــاوة عـــقــود الـــســراريج
وحـــاجي عـــلي والـــســبـــيل خـــانــة
واخلـــا ورســـول أغـــا وحـــمــادي
ــدرسـة وچـوقــدار أغــا واحلــرم وا
وسوري قهوه واألخـور وفي محلة
الدنگچية عقـود الدنگچية وسماكة
وعـادلـيـة الصـغـيرة وشـعـبـان بيگ
ـهـديـة والــبـارودچي وفي مـحــلـة ا
عقود شيخ نصر وأبو عامر وشبه
وتـــيــــرة وشـــراد رالـــدوريـــ وفي
محاة عـباس أفندي عقـود ايكنچي
وابراهـيم بيگ وطـاق سلـطان بيگ
وديوان أفنديـسي وسيخ بشير لي
ووش وش ومـــــــحـــــــلـــــــة قـــــــاضي
احلـاجـات عـقودهـا كـشـيش وسـيد
فــرج الـــله والــعالوي والـــفــتــاتــيل
والــــيـــــهــــود والـــــطــــابـــــوقــــة چي
والــنـقــاقــيب وحـســ وتــار وبـني
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في ســلـســة بــغــداد تــراث وتـاريخ
كـــانت لــنـــا مــحــاضـــرة عن عــقــود
بـغـداد  نــحـو مـا وردت في تــقـريـر
الـرحـاله االنگـلـيزي فـيلـكس حـونز
فصل الذي رفـعه في سنة  1855ا
عن والية بغداد والعـقد أو( ألعگد)
باللهـجة البغداديـة اجلزء الصغير
من احملــله وعــادة مــا يـطــلق عــلى
الشارع الصغير الفرعي في احمللة
البـغداديـة وجيمس فـيلـكس جونز
رحــاله بـريــطـاني ســكن بـغـداد من
ســنـة  1864وحــتى ســنـة 1855م
وكــان قـائــداً لـلــسـفــيـنــة احلـربــيـة
(نـايـتـو گـريس) الـتي كـانت تـرابط
قيـميـة البـريطـانيـة في نهر أمـام ا
دجـله وقـد مــخـرت هـذه الـســفـيـنـة
وقـائـدهــا مـيـاه دجـلــة جـنـوبـاً الى
ــوصل الــبــصــرة وشــمــاال نـحــو ا
وكــان يـــوقـع بـــعــنـــوان قـــائـــد في
االسطـول الهنـدي ومساح في بالد
ما ب النهرين وقيل انه تزوج في
بــغـداد من امـرأة أرمـنـيـة بـغـداديـة
اسمها صـافي مرادج أو مراد شاه
وقــد غـادر بــغـداد ســنـة 1855وقـد
أعـطى تقـريـره صورة واضـحة عن
بــغــداد مــحالت وأســواق وعـمالت
وعـــشـــائــــر وســـواهــــا وفي ذكـــره
حملالت بـغداد ذكـر عقـود كل محـلة
بــغــداديــة فـي تــلك الــفــتــرة وعــلى

الشكل التالي :-
فـفي محـلة سـوق الغـزل ذكر عـقود
الــدجـــيالويـــ نــســـبـــة لــلـــدجــيل
واحلـــفـــر چـــيه نـــســـبــة لـــلـــحـــفــر
والــشـيــشــره چـيه (صــنــاع شـيش
الـكــبـاب) والــكـنـيــسـة أي كـنــيـسـة
ـــزرقـــچي وهي اآلبـــاء الالتــــ وا
عـائـله بـغداديـة والـكـلخـاتـة (مـوقد
احلـمـام) والـتـنـانـيـر ودگـة صـمـور
وعــلــوة اخملـــضــر والــســقــاني أي
شــــريـــعــــة الــــوالي واخلــــاصــــكي
ـــســـلـــمــ والـــكـــاوور أي غـــيـــر ا
والـكـصـيف والـرواق وحـجي أمـ

وحـــمــام حــيــدر أي حـــيــدر چــلــبي
الـشــابـنــدر واجلـنـابــيـ والــعـمـار

وتكية البدوي وأبو يعقوب.
وفي محلة سيـد سلطان علي عقود
اجلــامــوس وســيــد ســلــطــان عــلي
وسبع ابـكار أي الـكرود الـتي ترفع
مــاء دجـلــة والـعــجـيــلـ والــقـاطـر

خانه .
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وفـي مــــحــــلــــة آت أغـــــا أچي وهي
احملــله الـكــثــيـرة الــكــنـائس عــقـود
احلـطـابـة رسـمــيـكـة وكـمش دزكـ
والكاوور وأوينچي والعطاطير.

وفي مـحلـة قنـبـر علي تـوجد عـقود
مسـجد عبد الـغني واحلـمام وسيد
عبـدالله والتـكية وفراشـة والضيق
واليـهـود والـنـجـاجـيـر واخلـبـابـيز

واللقولغ (مركز الشرطة).
وفي مـحــلـة اخلــيـد خــانه الــعـقـود
احلـيـدر خـانـة واجلـامع وشـفـتـالي
واخلــشــاالت وإيــنـش وفي مــحــلــة
حــســـ بـــاشــا الـــعـــقـــود اجلــامع
ونــصــفــر أغــا والــبــاب الــصــغــيــر
ـــجي خـــلـــيل وشـــروان بـــاشي و

والچية چي أي مخازن األعتدة. 
وفي مـحــلـة الــفـضـل تـوجــد عـقـود
الـدبـات أصحـاب اجلـامـوس وخان
الوند والـتبـانة ودكـان شالل وسيد
عـبـد الله واجلـامع وجـبـهچي وفي
مـحلـة باب األغـا عقـود دست وباب
األغــــا والـــــعـــــلــــويـــــة والــــضـــــيق
گطومة وفي ـنارة ا والصفافير وا
محـلة العاقـولية الـعقود العـاقولية
ورزاق حـســ والـطــاق ومـحــمـود
األسـطه والـصـخر والـربـيـعي وأبو
دبس وفي محـلة جـامع خضـر بيگ
الــعـقــود كــمش حــلـقه أي احلــلــقـة
الـفــضـيــة وامــام طه وعـلي أفــنـدي
وبــــــــــاب اجلــــــــــامـع وأبـــــــــو دراج
واحلمص چي والضيق وفي محلة
الصفافير العقود: القيمقام وحجي
خـضر أغـا والسـكه خـانة (الـعمـلة)
والــقـبـالنـيــة والــطـوب والــقــصـاب

الـــديـن ومـــحــــلـــة بـــتــــات احلـــسن
وعـقودهـا الوزري والـكـوليـة وطاق
سفر وكـاتب العربيـة ورأس العمار
والــبــصـلــســيم ومــحـلــة الــعـويــنـة
وعــــقـــودهـــا الـــبـــراداويـــ وريس
الــعــويـنــة واجلـنــابــيـ والــعــگـيل
ودكــان ســيـد مـال حـســ ومــحــلـة
الـدهانـة وعقـودها قـهوة عـلي خان
والـــدســامـــيل والـــنـــجـــار وقـــهــوة
ـفـاطـيس وطـاق الـسـقـة وفـانوس ا
ومــحـلــة صــبــابـيغ اآلل وعــقــودهـا
صبابـيغ اآلل وكشاب والـبرغانچي
والـــصــنـــدوقــچـــيــة والـــســبـــچــيــة
والـنــصـارى والـســبـچــيه وشـبـارة
ربـعة وعـقودها والضـيق ومحـلة ا
الشريـعة وهرموش والـقتال ودكان
حـــبــوب وضـــريب والـــشـــالـــچـــيــة

وشــفـــتـــالي ومـــحــلـــة شـــاه قــولي
ـلـخـانة وعـقـودهـا بـاب السـراي وا
وصــــاري كــــهــــبه وقــــلــــيچ أصالن
ــــصـــطـــالــــچـــيـــة والــــســـراريج وا
ـطــبخ ومـحـلـة واألتـمـيك خــانـة وا
دالل وعــقــودهــا الــصـخــر وصــالح
تولي ورسول أغا وكومش بيگ وا
دزكـ والـعـلـمـدار وخـرطـوم الـفيل
ــالح وعــقــودهــا ومــحــلـــة جــامع ا
ــالح وصـالـح أغـا والــقــوشـچــيـة ا
والــدوربـــ وأبــو خــشـــيم وشــيخ
ابــــراهـــيم بن نـــصــــرالـــله وجـــامع
الـصـغـيـر والـفـرانـچب والـكـلـخـانة
ـفـرج وعـقـودها وسـمـيـر ومـحـلـة ا
أبـــــو شـــــبـــــيـل وأحـــــمـــــد حـــــست
وتعلـيوانة وقـرة شعبان والـتقاقيه
ـــســـجــــد وعـــلــــــوش ومـــحـــلـــة وا
الـبــوشـبل وعــقـودهــا أبـو شــطـيح
وخـــنـــون والـــيــهـــود والـــتــوراة
والـــبـــرغـــانــــــــــچـــيـــة وأبــو

سيف والكور .
ويالحظ ان هذه العقود
تــتـــعــلق بـــالــرصــافــة
اجلــزء الـــشــرقي من
بــغـــداد وال تـــشــمل
الــــــكــــــرخ اجلــــــزء
الـــــــــغــــــــــربـي من

بغداد.
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اعـترف انـي شعـرت بحـقد كـبـير عـلى الغـيـمة الـتي افرغت احـشـاءها عـلى بنـاية
اء لتلقيه في ـركزي.لعنت تلك الغيمة الغبية الـتي جمعت في مصارينها ا البنك ا
النهـاية على اموالـنا وتتلـفها.واعتـرف ايضا جعـلني حديث العالق مـحافظ البنك
ـركـزي اشعـر بكـره لالمـطار الـتي يقـال دائـما انـها نـعـمة.ويـبدو ان االمـر ليس ا
ـطـر احـدى هـدايا كـذلك فـما مـن نعـمـة تـكـلـفـنـا سـبـعة مـلـيـارات ثم نـصـدق ان ا
السـماء اجلميـلة. لكن دعوني افـرغ حقدي الشـخصي الذي جتمع في قـلبي بعد
كان الذي تتجمع فجع وهـو سريان ماء غيمة رعنـاء الى داخل ا سمـاعي للنبأ ا
اء,وتـتلف.متى حدث ال,ثم في غفـلة عجـيبـة تتشـبع النقـود الورقيـة با فـيه رزم ا
هذا االمـر.?حدث قبل خمسة اعوام.وكما قيل فان جلنة ستشكل من اجل متابعة
ـعـرفــة تـفـاصـيل هــذا احلـادث الـعـجــيب. لـكن ال يـعـنــيـني من كل مـا ـوضـوع  ا
سـمـعت اال تـلك الـغـرابـة في صـناعـة احـداث حـيـاتـنـا.اعـني ان احلـوادث تـصنع
عندنـا بطريقة عجيبة كما تصنع علبـة اجلبنة.وعلينا ان نقف مذهول امام جدية
كن ان تقع اال في بـالدنا. مثال في كل الـبلدان حتدث احلدث ونـوعيته الـتي ال 
ـدارس وقــد تـقــتل بـعض االشــخـاص.عــنـدنـا ســيـول جتـرف كل شيء,وتـعــطل ا
ـطر.هـذا الشيء نـتمـيز ـليـارات جراء هـطول ا يحـدث كل ذلك اضافـة الى تلف ا
نحن به عن الـعالم.وكـأن هذه السـياسـة التي تـصنع هـذه احلكايـات تقـلد حـكاية

البساط الطائر او قصص الف ليلة وليلة.
ة ال يـصـدقهـا احد.لـذلك ال يـوجد ابـشع من وقوع وبالـفعل انـا امـام حكـاية قـد
هذه احلوادث النادرة.النها في النهاية ستجعلنا مرهق وبائس فكريا.واال هل
ــضــمــون يــعـــقل ان يــســمع الـــنــاس عن حــادث بــعـــد خــمــســة اعــوام,وبــهــذا ا
ة ضـحك.من يصدق ان غيـمة مرت من فوق سـماء بغداد فـعلت كل هذه اجلر ا
اء الـقت حتى  اتالف ذلك اخلـطرة.كيف خـططت هـذه الغـيمة,وكم سـطال من ا
بـلغ الكبير.?واين كـان موظفو الـبنك في تلك اللـحظة.هذه اسـئلة شخص حزين ا
لك اال ان يـلعن الغيمة ـا يجب.ولذا فهو ال  يفكـر بحياته ومستـقبل بلده اكثر 
التي فـعلت كـل هذا.وعـلى هذا االسـاس فـان فكـرة القـضاء والـقـدر التي فـسرت
طر اهم من كل باشر وهو الغيمة او ا احلادث هي فـكرة ثانية الن لعن السبب ا

حديث.وعـلينا ان نصـدق الرواية كما جـاءتنا من االشخاص
.اذ ال مـجـال امــامـنـا اال الـتـصـديق,واذا فــكـرنـا ــعـنـيـ ا
بعـيدا عن دائرة التصديق فـسنتعب.وعليه فـلنكتف بشتم
ـطر,وتوجـيه اللـعنـات على الـغيـمة الـتي سبـبت كل هذا ا

اخلراب لنا.


