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اسطنبول

1453 على يد السلطان العظيم
مـحـمد الـفـاحت  حتـولت الى جامع
في عهـده  واعادهـا كمـال اتاتورك
بعـد اعالن اجلمهـورية  الى مرفق
ســـيـــاحي   يـــقـــصـــده الـــســـيـــــاح

االجانب .
UO u  U¹« W OM

ـلونة وتشـكل النافـورة الوسـطية ا
.. حلـقة مائـية بـ جامع السـلطان
. احـمــد .. وكـنــيـســة ايـا صــوفـيـا 
ومـكـان اسـتـراحة
وتــــــــأمل
لـــهــيـــبــة
ـــــكـــــان ا
وقدسيته
وتـــمــشي
قــلـيال من
خــلف ايــا
صــوفــيـا..
فــــــتـــــجـــــد
نـــــــفــــــــسك
امــــــــــــــــــــام
(الــــــــبـــــــاب
الـــــعـــــالي )
وهــــــــــــــــــــــو
الـــــــســـــــراي
الــــــــــقــــــــــد

لـلــحـكـومـة ..
وتدخل الباب
 فـــــــــــــاذا بـك
ـــــتــــــحف بــــــا
الــــعــــثـــمــــاني
الـــــكـــــبـــــيـــــر 
يـخــتـزل تـاريخ
حــروب الــدولـة
الـعــثــمــانــيـة ..
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وقــبل هــذا الـتــاريخ  .. وفي الــقـرن
الــــســــابع عــــشـــر حتــــديــــدا  كـــان
الــســـلــطــان  بــايــزيــد قــد طــلب من
الـنحـات االيطالـي ميـكيل أجنـيلو 
مــهــمـة بــنــاء جـســر يــربط ضــفـتي
مضـيق البـسفـور  واصطـحب معه
الـرسـام دافنـشي ..  لـكنـهـما  مـنـعا
مـن إتـمـام  الـرحـلـة وعـادا والـلـذين
الى إيـطــالـيــا   وكـانــا  مـنــشـغالن
بــتـقــد اعـمــال  مــدهـشــة .. كـانت
عالمة فـارقة لعـصر الـباروك  الذي
كــــثــــرت فـــيـه بـــنــــاء الــــكـــنــــائس 
واجلـسور  والـتمـاثـيل العـمالقة ..
ـا فـات أوربـا كـرد فــعل وتـعـويض 
من نـهـضـة عـمــرانـيـة إبـان الـقـرون
الــوســطى .. ولــذلك عــد الــعــصــر 

عصرا للنهضة بامتياز  .
ويـذكــر  الـرحــالـة (اولــيـا تـشــلـبي)
..ان مــنـطــقـة امــيــنـونــو اشـتــهـرت
بـبــنـاء الــقـصـور الــفـخـمــة  لـرجـال
الــدولــة  وازدهــر فـيــهــا الــعــمـران
لقربها من سراي احلكومة .. اضف
الى ذلك وجــود اآلالف من الـبـحَّـارة
والـتـجـار والـعمـال الـذيـن يـعـمـلون

ة . حول دائرة الكمارك القد
وقــد ازدهـرت امـيـنــونـو  ايـضـا في
زمن الـسـلـطـان عـبـد الـعـزيـز .. ففي
عهده أســــــست  اجلمعية اخليرية
 لـلـنــقل الـبـحــري  و تـاسـيس اول
تـــرامـــواي  جتـــره اخلـــــــــــــيــول 
والـذي تـطــور فـيـمـا بــعـد الى تـرام
كــــــهــــــربــــــائي .وفـي هــــــذه االيـــــام
الــســيــاحــيـة .. تــزدان   امــيــنــونـو
بــــأجــــواء رومــــانــــســــيــــة رائــــعـــة
النــخـــفــاض  درجــات الـــرطــوبــة ..
وتــراهـا وقــد حتـولت  الى كــرنـفـال
ــتـد من يـومي  مــلــون  وبـهــيج 
مـضـيق الـبـسـفـور .. وحـتى الـقسم
االسيوي الـذي ازدانت  ضفافه هي
االخرى  بـتجـمعـات بشـرية الحدود
لهـا  .اميـنونو  وحـدها  تـستوعب
يوميا  بحدود مليون سائح   .. مع
ـقـاهي والـفـنـادق ـطـاعم وا كــثـرة ا
ــــوالت واحملـــال الـــتـــجـــاريـــة .. وا
ووجــود اكــبـــــــر ســوق لـلــهــواتف
الـذكيـة   واالجـهزة االلـكـترونـية ..
ولـهـذا  االسبـاب تـنـاقــــــــــص عدد
الــقــاطــنــ  مـن ســكــان امــيــنــونـو
ة  .. حلسـاب توسع  الـرقعة القـد

السياحية .. 
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عـشـر ايـضـا  بطـلب من
صـفـيـة والـدة الـسـلـطان

مـــراد الــثــالث .. وقــد 
تـــصـــمــيـم هــذا اجلـــامع
بــــشــــكـل فـــريــــد  حــــيث
توزعت القـباب الصـغيرة
 والـكـبـيـرة عـلى مـحـيطه
بـهـنـدسـة مـعـمـاريـة تـلـفت
فــضــول الـرائـي  . . وعـلى
يـــســـارك تـــشـــاهـــد جـــامع
الــســلــيــمـانــيــة  عــلى تــلـة
مـرتفـعة .. شـيده الـسلـطان
ســـلـــيــمـــان الـــقــانـــوني في
الــنـصف الــثـاني مـن الـقـرن
الـسـادس عـشـر  الـذي حـكم
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة اكـثر من
خـــمــســـ ســـنـــة .. وجــامع
الـسـلـيـمـانـيـة يـعـد افـضل ما
عمار  سنان من حتف قدمه ا
هـــنـــدســـيـــة خالل عـــمـــله مع
الـسالطـ .وعـلى بـعـد أمـتـار
من مـيـنـاء امـيــنـونـو   تـعـثـر
على بـناية الـبريـد القد .. ثم
ـة .. مـحـطـة  سـيـركـجي الـقـد
ترو  الى والتي منها يـتحرك ا
الــقـــسم االســـيــوي داخـل نــفق

حتـت الـبـحـر ..  افـتـتـحه الـرئـيس
اردوغـــــان  واطـــــلـق عـــــلـــــيـه اسم
(أوراسـيـا)  النه  يربط اسـطـنـبول

بشقيها االوربي واآلسيوي .
وعلى مسافة من ضـفة البسفور ..
تــــمـــشي لــــتـــجــــد امـــامـك  جـــامع
الـســلـطـان احــمـد .. وكـنــيـسـة ايـا
صوفـيا  التي بـناها الـبيزنـطيون
قـبل تـاريـخ فـتح  اسـطـنـبـول سـنة

بغداد
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هو نـشيد عمـره قد جتاوز الـثمـان وطيـره ظل نافـراً بعـد ان هجعـت كل الطيـور
ينوء بـاحزانه  وفارس يجيـد اللعب في السيـاسة  نبوءاته كلهـا كانت صحيحة 
مـتواضع في الشـعب هاجـسه الـيومي  دائمـاً ما يـبـحث عن لون فـيروزي لـلـوطن 
ـسافـات اكرامـاً لعـيون ـضرة بـالنـاس  ركب كل ا متـمرد عـلى االشـياء ا حيـاته 
نــذر جـســده الـنــحـيل وكل اوجــاع واالم روحه لـلــوطن  حـزيـن ال يـعـرف الـوطن 

الضحك كحزن بالدي .
لم يتـغير حسن الـعلوي  ظل يغـني اهواك يا بلـدي رغم السنوات الـعجاف  قلبه
مـلكة يحـرس نافـذة الوطن  هـو رجل اليعرف اخلـوف  بل يريـد االطاحـة بتـلك ا
انه مـوسوعة ـسرف في الـترحـال ب الـسيـاسة والـثقـافة واالدب والتـاريخ  هو ا
كأنه قـطار علـمـنا الـعلـوي االدمـان على حب الـعـراق  عـراقـية تـتكـلم حـتى اليـوم  
ـر على كل احملـطـات  يحـمل مـعه اجلائع واجلـريح كي يـبـشر اجلـميع للـفقـراء 

بصبح جميل  لكن دون جدوى .
فاالحالم تـرف برجوازي سرعان ماتزول  وهي انه ال يحـب االحالم بل احلقيقة 
هــو يـحب ــفـلــسـ مــادامت الحتـتــاج الى جــهـد فــكـري او عــضـلي  راس مــال ا
الـسـاعـ الى هـدف مـحدد كـونه يـعي تـمـامـاً ان الـهـدف بـحـاجـة الى جـهـد كـبـير

وتفكير وتخطيط ورسم خرائط للزمن القادم .
ـفاصل احلـياة يحب الـتـغيـير لـتصـبح وجهـته لرسم مـعالم سك  يـعرف كـيف 
قبل  لـكن الظروف احلـاليـة احمليطـة به لم تكن في احلـسبان  تـكتنـفها الهـدف ا

أسي واحلرمان . ا
رغم سنـ عمره  مازال يتمتع بالوعي واجلـرأة والشجاعة  اليعرف السرقة وال
اليعـرف سوى وطـنه وشعـبه  ما ان صـمت واحد من جراحه الهي  اخلمـر وال ا

حتى صرخت عشرات اخريات . 
العـلوي ال يحتاج الى االلقاب وال الى تـفكير طويل او حسابـات دقيقة سياسية ام
نح االلقـاب  ولهذا فقد ويعرف ان الـشعب هو من يصـنع االبطال و اقتـصادية 

سميته (كنز العراق الناطق) وهو الذي ارتقى سلم اجملد االزلي .
واقف ـعانـاة  وسجل اسمـه على راس قائـمة اصـحاب ا هو بـطل ولد من رحم ا
واطن  فـلمـاذا يغـيب ملف ـارسات سـلب ارادة ا االنسـانـية والـوطـنيـة  رفض 

خدماته ? 
هل الن جسـده السـياسي يتـنفس في الـعراق ? هل الن ضـميره وعـقله اليـخدمان

االجنبي ? .
نتـشرة في زحام الـشوارع الفـقيرة سـتقبـل ا قبـلة وا انه يرصـد ذبذبات االيـام ا
كونه الـرجل الذي استـفاد من دروس التاريخ ومـا صدحت به حنـجرة اجلواهري

تنبي  فهذا هادي وهذه هيا تربيا على سر ابيهم العلوي . وا
ـا لسـان حـالي يقـول وكل الـفقـراء مـثلي ا لـست وحـدي مغـرمـاً بحـسن الـعلـوي 
ال نـريــد احـداً يـبــكي ال تـنــمـو في وطـني كــمـا يــقـول الـعــلـوي (انـهض يــا وطن) 
اعشـاب الطائفية واجلوع  تـكتظ شوارعنا بالقـتلى  لم يكن حبي له واعجابي به
ورقـة خـريف تــسـقــــــط كل مـاتـبـدلت الـفـصـول  اني اشـاركه طـعم االسى الـذي

يعيشه .
فلـنبق ايهـا العلـوي الكـبير نـداعب ونسقي الـبراعم حتى
تكـبر نـعانق قطـرات الندى وهـــــــــــديل احلمام كي ال
نسـمح الحد ان يـنتــــــــزع احلـياة من صـباها  فـلتبق
توقـظ فيـنـا كل االحـاسـيس بـانتــــــــــظـار صـبح جـديد
وزمـن جـديـد  وتـزيح عـن اجـسـادنـا نــيـران الـعـواصف

والتوتر .

عـنــدمـا .. جتــلس عــنـد الــغـروب 
عـلى ضـفـاف مضـيق الـبـسـفور  ..
تـعة جتـد  نفـسك وسط عـالم من ا
ا سـتظن انـها هي و اخليـال   ر
ديـنة الفـاضلـة  التي كتب عـنها ا
أفـالطــــــون    وأشــــــــــــاد بــــــهــــــا
الفارابي .عشرات الـبواخر تتحرك
امــامك  ذهـــابــا  وإيـــابــا   وهي
تـبـحـر نـحـو الـقـسم  االسـيوي من
اســطــنــبــول .. ومن بــعــيــد تــتألأل
ـــلــونــة  حـــول جــســر االضــواء ا
البـسفـور   وكأنه في فرح ازلي ..
وتـرى  الــبـواخـر  وهي تـنـقل الـيه
مـئـات الـسـيـاح    صـبـاح مـساء 
وبــســعــر زهـــيــد وسط اجــواء من
االلـــفــة  واالنـــبـــهــار  .امـــامك في
قابـلة .. وعلـى تلة شارع الضـفة ا
االستقالل  يطل عـليك برج گالطة
 مــعـلــنـا ســهـرته الــيـومــيـة .. مع
ئات من السياح الذين يصعدون ا
الـى مــــطـــــعــــمـه  الــــزاخـــــر  بــــكل
االصــنـاف من االطـبــاق  الـشـرقـيـة
والغـربية .. بـعض السيـاح يفضل
ـمــتــلــئـة  ــقـاهـي ا الــبــقــاء  في ا

والـــتي حتـــيط  بـــســـاحــة  الـــبــرج
ـــــدورة . فـي احـــــدى  ســـــنـــــوات ا
الـسـفـر اجلـمــيل الى اسـطـنـبـول ..
صـــعـــدت انــــا وزوجـــتي الى بـــرج
گالطة .. فاذا بالنـادل يسألنا .. من
اي بالد انتم..?  قـلت له من العراق
.. غـاب عـني ثـوان  وجـاء  بـالـعلم
الــعــراقي ووضـعه عــلى طــاولـتي 
وهـكــذا فـعل مع بــقـيــة الـزبـائن  ..
ومـاهي اال دقـائق مـعـدودة .. حـتى
تـبــدل شـكل  الـقــاعـة  وكــانـهـا من
ــتــحـدة ) بــســبب قــاعــات ( اال ا
تــــنــــوع اعالم الـــــبــــلــــدان .. وسط

موسيقى و اغاني ايام زمان . 
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على ضفاف امينونو .. اينما تولي
وجـهك  سـتـجـد اجلـمـال والـسـحر
يـحـاصـرك .. ومن  خـلـفك سـتـرصد
العـشرات من الـشواهـد احلضـارية
مـاثلـة بتـاريخـها و عـبق تراثـها ...
صري ) القد هذا هو (  السوق ا

بـــعــمــارته وأقــواسـه  اجلــمــيــلــة 
ـــزحـــومــة ـــداخــلـه  الــســـتـــة ا و
بـــــالــــنـــــاس   وهم
يتوزعون على 140
مـتـجــرا مـعـظــمـهـا
تـختـص بالـعـطارة
.. وسمي بـالسوق
صري الن معظم ا
الــبــضـائـع  كـانت
تـصـله  من مـصـر
عن طريـق البـحر
  وتـاريخ بـنـائه
 يــــــــعــــــــود الى
مـــطــلـع الـــقــرن
السابع عشر  
عــــــــــلـى يــــــــــد
الــــســـلــــطـــان
مراد الثاني.
وامــــــــــــــــــــام
الـــــــســـــــوق
يــــــــرتــــــــفع
بـــخـــشــوع
اجلــــــــامع
اجلديد ..

الـــذي 
بــــنــــاؤه
فــــــــــــــي
الـــقـــرن
الـسابع
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ويعرض لـلزائرين
كـنـوز ومـقـتـنـيـات
الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــة
الــــعــــبــــاســــيــــة..
وشـــــــــــــواهــــــــــــد
حــــضـــــاريــــة من
بــلـــدان اوربـــيــة
وآســــــيـــــويـــــة 
كــانت خـاضــعـة
لـــلــــسالطـــ  
في قرون عزهم

 ومهابتهم .
عــــدت أدراجي
الى مـــــيـــــنــــاء
امـــــيـــــنـــــونــــو
اجلمـيل  ..  واطلـعت علـى معـلومة
تقـول / ان هـذا االسم يعـني ( امام
االمــانــة ) .. اي امــانــة الــكــمــارك 
ــؤوســســات الــتي كــانت من اول ا
احلــكــومــيــة الــتي  بــنــاؤهــا في

حزام امينونو  .  
عـروف .. ان التـطور الكـبيـر لهذا ا
هم حدث اثناء .. يناء التجاري ا ا
حكم الـسلطـان عبد احلـميد االول 
وقــد شـهــدت امـيــنـونــو تـغــيـيـرات
مــتـــواصـــلــة    بـــســـبب تـــوســيع
ـــــــــــــصـري مــقـتــربــات الـســوق ا
الـــقــد    وبــســبـب بــنــاء جــســر
گالطة الذي يربط اميـنونو باجلهة
ـقــابــلـة (كــارا كُـوي ) وشــــــــــهـد ا
اجلــســر اول قـاطــرة تــرامــواي في
اســطـــنــبـــول تــصـل بــالـــركــاب من
الـــضـــفـــتــــ .ونـــعـــود الى ذاكـــرة
اجلــســر .. هــو جــســر الـصــيــادين
وجـســر الـسـمك .. ولـيس (الـسـنك)
طاعم التي تختص بتقد لكثرة ا
 األسـمـاك كوجـبـة رئـيسـة .. ولـهذا
اجلــسـر ذكــريــات رومـانــســيـة  في
حـيـاة الـعـشــاق االسـطـنـبـولـيـ ..
فمنه كانوا يـشترون بطاقات احلظ
واليـانصـيب  بسـحبـة أسبـوعية ..
ــــواعـــيـــد وعـــلــــيه كـــانـت تـــــــتم ا

العاطفية .
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 تشـييـده من قبل  السـلطـان عبد
اجمليد الـثاني في سنة 1845 وكان
ــا صـــنــعـه من مـــادة اخلــشـب .. 
جــــعــــلـه عــــرضـــــــــــــــة لــــلـــــتــــلف
واالنــــــــــدثـار .. لـهـذا بـاشـر امـيـر
الــبـــحــريــة حــسن احــمــد بــاشــا ..
بإعادة تـشييده  ليـكون اجلسر من

مادة احلديد .

ـسـؤولـيـات  عن أزمـة مـيـاه الشـرب في مـرة أخـرى بـاتت االتـهـامـات  وتـوزيع ا
الية  البصـرة  في السابق كانت التقصيـرات تتمحور على قلة الـتخصيصات ا
ـمل  وب هـذه االتـهـامـات وتلك  وبـعـدهـا على الـفـسـاد والـفاسـدين والـروتـ ا
تــراوح عــلى حــكم الــبــصـرة إذ كــان عــلى مــســتــوى احملــافظ أو رئــيس مــجـلس
احملافـظة  كل االحزاب والـكتل السيـاسية دون جـدوى  أي إنها لم حتـقق شيئا

الهالي البصرة . 
دمرة  وال أزمة الـبنى التحتـية والبطالة  المن حيث مـعاجلة أزمة مياة الـشرب ا
ـتدنـيـة وانـتـشار مـرض الـسـرطان ـدارس وازمـتـها  وال الـصـحـة ا وال مـشـكلـة ا

نتشر وكيفية وضع احللول للقضاء عليه .  وضعف مكافحته  وال الفقر ا
سـؤوليات بـ مجمـوع االطراف التي كل ذلك وغيـره الزال محل جدل وحتـميل ا
حكـمت البـصرة والزالت تـتنـاوب علـيهـا دون معـاجلات بـيّنة لـلمـواطن الـبصري 
وهـو االول واألخـير الـذي الزال يـنـتـظـر دون جـدوى رغم مرور ( 15) عـامـا على

تناوب هذه االحزاب والكيانات والكتل في حكم البصرة .
ركـزية  مـلـيوني بـرميل نـفط يـوميـا  ثم اعطت كـانت الـبصـرة تعـطي للـحـكومـة ا
ثالثـة ماليـ بـرمـيل نـفط يــومـيـا  وفـتـحت غـلـتـهـا واعـطت في هـذه االيـام اربـعـة
ـعـنـي ماليـ بـرمـيل يـوميـا  كل هـذا الـتـطـور في الـعـطـاء  لم يلـهب ضـمـائـر ا
ـدينة الـوحيدة وااللتـفات للـبصرة  كـناس  ومديـنة  ومـاض  وحاضر  وهي ا

نطقة اخلليج العربي والبحر . التي تربط العراق 
مشهـود للبـصرة بطـيبة ناسـها  وكرمـهم وتضافـر العالقات االجـتماعـية  ويبدو
ـديــنـة من صــراعـات عـشــائـريـة  وعــمـلـيــات سـطـو إن مــايـحـدث االن فـي هـذه ا
وفوضى  كـأننا لسنا في البصرة التي نعرفـها  أو كأن هؤالء لم يتطبعو بطبائع

واخالقيات البصريون .
ثال عن مـا يـثيـر االهـتـمـام ماحتـدث به الـسـيد الـعـواد عـضو مـجـلس الـنـواب  
محـافظة الـبصـرة  حيث اكـد بأن كل مـايقال عـن منجـزات في اجملاالت الـبنـيوية
ـائـيـة  هـو مجـرد تـصـفـيط لكـلـمـات سـبق وان ترددت  والـتـربويـة والـصـحـية وا
ـياه والتـي هي شرارة الـلهيب فالبـصرة لم يـتحـقق لهـا ماتـستـحقه  والـبطـالة وا
القـادم  الزالت في حدودهـا الدنيـا  ومدارس الـط باقـية وكـأنها عـنوان لـلعبث

وارد البالد . السياسي 
دائــمــا مــايــؤكــد الــدكــتــور  عــلى الــوردي  بــأن ظــهــور الــســراق والــعــصــابـات
ـنـفـلـتـة  هـو بـسـبب ضـعف الـدولـة وتـراجـع قـيـمـهـا االنـضـبـاطـية والـعـشـائـريـة ا
رحلـة  فليس الكابـحة وقوانـينهـا الضامـنة  وهذا بـالضبط مـايحصل في هـذه ا
ـعـقـول  أن يـستـأسـد حـجي مـهـدي في بـغـداد وتالعب بـكل مـاهو ـنـطق وا من ا
نوع  كـما ليس منطقيا أن نسمع هنـاك في البصرة شيوخ للنفط  أي عشائر
تـسـيطـر وتأخـذ االمـوال من الشـركات بـدعـوى حمـايـتهـا النابـيب الـنفط  أو إنـها

تملك حقوقاً التملكها الدولة .
هذا الـتطور في االنفالت اجملتـمعي والعشـائري حتديدا يضع الـبالد على مفترق
طـرق  ولـكي نـسـتـطـرد في هـذه الـتـوصـيـفـات لـكـونـهـا تـنـخـز الـكـبـد  فالبـد من
ـا اشار الـيه مـدير شـرطة الـبـصرة  الى إن هـناك عـشـائر تـسيـطر االسـتـفادة 
عـلى مـواقع نـفـطـيـة وتـأخـذ االمـوال من الـشـركـات مـدعـومـة من بـعض الـكـيـانـات

السياسية في احلكم .
ـعنـيـ واخلبـراء واسـاتذة اجلـامـعات في الـبـصرة  تـوكـد بأن شط الـكـثيـر من ا
العـرب اصبح مكـباً للـنفايـات التي حتتـوي الكثـير من السـموم واالمراض  وهذا
عني في ـناشدات لم تدفع بـا ماسـبب العديد من االمـراض  ويتضح بأن هذه ا

احملافظة الى اتخاذ االجراءات للحيلولة دون استخدام الشط كمب للنفايات .
على كل حـال  هنـاك من يؤشـر بحـدوث تطـور في معـاجلة االزمـات  الكـهرباء 
ـسـتـشـفـيـات وغيـرهـا من ـدارس  الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة  والـصـحـة  وا الـبـطـالـة  ا
تصـلة بـحيـاة وواقع اجملتـمع البـصراوي  وهنـاك ايضـا من يفـند هذه سـائل ا ا
االطروحات ويـؤكد بان البصرة لم تشهد ماتستحقه من حقوق بنائية في مختلف

كن الركون الستمراريته . ستويات وان للبصرة صبر ال ا
هي البـصرة التي تصدت للغزو بشجـاعة من بوابة أم قصر  وهي البصرة التي
مـنـهـا بـدأت شــرارة االنـتـفـاضـة عـام 1991 وهي الـبـصـرة الــتي حتـمـلت ضـيق
ليارات من سؤول فوق مراكزها  وهي البصرة التي تعطي ا االخوة وجـحود ا
العـمالت الصعبة  ولم حتصل على كوب ماء نـظيف  وهي البصرة التي بحاجة
ـراكز الـصـحـية  ـسـتشـفـيـات وا ـدارس ألوالدهـا  وا ـاء والـكـهـرباء  وا الى ا
والـشـغل لـشـبابـهـا  واجملـاري ألحـيـائـهـا ومدنـهـا  وهي الـبـصـرة بـوابـة الـعراق

للـخليج العربي  لن تـنتضر بعـد هذا الصبر الـطويل  فهناك
من يـشوه تاريـخهـا وحضورهـا االنسـاني ودماثة اخالق
ابنـاؤهـا  باسـم صراع الـعـشـائر الـذي هـو بـالتـحـديد
صـراع مــاقـبل الـدولــة  أو بـالـتــحـديـد صــراع بـسـبب
ضـعف الــدولـة  نـقـول التــطـمـئــنـوا لـصـبــر الـبـصـرة 
فاعـطوها حقوقها  وانصفوا ابناءها  الاكثر والأقل.

ساندة اآلخرين عندما يرون الدموع في أعينهم الناس أكثر استعداداً 
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الناس لألشخاص الذين يبكون.
إذ أشــــارت دراســــة أجـــريـت عـــام
إلى أن أغــــــــلب الـــــــنـــــــاس 2016
يــعــتــقــدون أن األشـخــاص الــذين
يــذرفـــون الــدمــوع أقـل كــفــاءة من
غيـرهم وأن الرجـال الذين يـبكون
أكــثــر عــرضــة لالنــتــقــاد مــقــارنـة
بالنساء. وسلط بحث آخر الضوء
عـلى دور الـسيـاق االجـتـماعي في
احلـــــكـم عـــــلـى اآلخـــــريـن وذكـــــر
الـبـاحـثـون أن الـنـاس كـانـوا أشـد
انـــــتــــقــــاداً لـألشــــخـــــاص الــــذين
ينـفجرون في الـبكاء أثنـاء العمل

وال سيما الرجال.
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وأشــارت بــعض األبــحــاث إلى أن
ــوظــفــات الالئـي يــبــكــ أثــنـاء ا
العمل يوصفن على األرجح بأنهن
ماكرات أو ضـعيفـات ومتخاذالت
بــيــنــمــا أشــار بــحث آخــر إلى أن
ـوظـفــ الـذكـور حتــديـداً الـذين ا
تــنــهــمــر دمــوعــهم أثــنــاء الــعــمل
يواجهون عواقب سلبية وخيمة.
ورغم ذلك هنـاك الكـثيـر من األدلة
أل الـتي تــثـبت أن لــلـبـكــاء عـلى ا
. فـقد يـستدر بعض الـفوائـد أيضاً
الــــــــبـــــــكــــــــاء عـــــــطـف اآلخــــــــرين
ومسـانـدتهم. وأشـارت دراسة إلى

أنـنـا نسـتـدل على حـاجـة األخرين
للمساعـدة من عالمات البكاء على
وجـوهــهم ونـبــادر إلى مـســاعـدة
ا األشخاص الـذين يبكـون أكثر 

نساعد غيرهم. 
وخـيــر دلــيل عــلى ذلك الــتــعـاطف
الكبـير الذي حظت به تـيريزا ماي

ح أجهشت بالبكاء.
لـكن شارمـان الحـظت في الـدراسة
وجـود بـعض الـفـروق احملـيرة من
شخص آلخر منـها أن األشخاص
الذين يعتقدون أن البكاء مفيد في
الــســر وفي الــعــلن كــانــوا أرهف
حساً وأكثر قدرة على التعبير عن
مـشــاعـرهم وأكــثـر اعــتـمــاداً عـلى
الـدعم العـاطفـي لآلخـرين مقـارنة
بأولـئك الذين يـعتـقدون أن الـبكاء

ال جدوى منه.
‰œU³²  dOŁPð

وخـلـصت شـارمـان وزمالؤهـا إلى
أن ثمة ارتـباط ب نـظرتنا لـلبكاء
وبـ سـلوكـياتـنـا فإذا كـنـا ننـظر
للبكـاء على أنه سلوك غـير مقبول
أو أننا نظن أن اآلخرين يتوقعون
أن نـكــون دائـمــا إيـجــابـيــ فـقـد
يـل إلى كبت مـشاعـرنا وجنـاهد

إلخفائها عن اآلخرين.
ثل اكـتشف البـاحثون وجود وبا
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عــنــدمــا أجــهــشت تــيــريــزا مــاي
رئــيــســة الــوزراء الـــبــريــطــانــيــة
الــسـابــقـة بــالـبــكـاء أثــنـاء إعالن
تـنـحـيـهـا عن مـنـصـبـهـا حـصدت
أل دمـوعـهـا الـتي خـذلـتـهـا عـلى ا

جل اهتمام وسائل اإلعالم. 
وذكــر مــعــلــقــون أن إظــهــار مــاي
ـشـاعــر احلـزن أمـام الــكـامـيـرات
ساهم في كـسر الصـورة النمـطية
الـشـائـعـة عن الـسـيـاسـيـ بـأنهم
ـــشـــاعــر أشـــخـــاص مـــتــبـــلـــدو ا
ومــنــعـزلــون. ولم يــنــكــر آخـرون
حـتى بعـض معـارضي مـاي أنهم

تعاطفوا معها.
ـا بـدا واضـحـاً أن بـكـاء مـاي ور
قد ساهم في رفع أسهمها شعبياً.
بيـد أن هذه الـتداعيـات اإليجـابية
أل قـد تثير ـشاعر على ا إلظهار ا
اسـتغـراب الـبعض بـحـكم آرائهم

الشخصية عن البكاء.
وخلصت دراسة أجراها فريق من
عــــلـــمــــاء الـــنـــفـس من جــــامـــعـــة
كـويـنـزالنـد بـقـيـادة لـيه شـارمـان
إلى أن آراء الـشــخص عن الـبـكـاء
تؤثـر على مـدى استعـداده للـبكاء
وعـلى حـالـة الـشــخص الـنـفـسـيـة

بعد البكاء.
وكتـبت شارمـان أن آراء الشخص
وتـوقـعــاته عن الـبـكــاء والـسـيـاق
االجــــتــــمــــاعي وكـــــذلك جتــــاربه
اخلـاصـة السـابـقـة قد تـؤثـر على
ـرات الـتـي يـستـسـلـم فـيـها عـدد ا
لــلـبــكـاء وشــعـوره بــعـد الــبـكـاء
وحتى جـدوى البكـاء وما إن كان
يـسـاعـده في الـتـعـامل مـع احلدث

ثير لالنفعاالت. ا
وقــد وضــعت شــارمــان وأعــضـاء
فـريقـهـا اخـتـبـاراً قـيـاسـيـاً بـهدف
اســــتـــكـــشــــاف آراء الـــنـــاس إزاء

البكاء. 
إذ طـــرحــــوا في الــــبــــدايـــة عــــلى
تطوع أسئلة من مجموعة من ا
قبيل "كيف ترى تـأثير البكاء على
نــفــسك عــنـدمــا تــكــون بـصــحــبـة

آخرين?"
ثم وضــعــوا مــجــمــوعــة إجــابـات

فـي أبـحـاثـهم أن الـبـكـاء قـد يـضـر
ا يـنفع. إذ خـلصت دراسة أكثـر 
أجرتـها لـورين بيـلسـما وزمالؤها
ــزاجـيــة لـلــنـاس إلى أن احلـالــة ا
بـــشــكـل عـــام تـــزداد ســـوءاً بـــعــد
الــبــكــاء مــا يــدل عــلى أن تــأثــيـر
الـبــكـاء في الــتـنـفــيس عن احلـزن
كـان طـفـيـفـاً إن لـم يـكن مـنـعـدمـاً.
وربط الـبـاحـثـون بـ الـبـكـاء لدى
مــشـاهــدة األفالم احلــزيــنــة وبـ

زاجية. تدني احلالة ا
وأشــارت دراســة حـــديــثــة إلى أن
الـــبـــكـــاء لـــدى مـــشـــاهـــدة األفالم
احلزينـة يؤدي إلى تدهـور احلالة
ـزاجيـة في الـبدايـة ثم حتـسنـها ا
بعـد مرور 90 دقـيقـة عـلى البـكاء.
لـــكن نـــتـــائج مـــعـــظم الـــدراســات
إجــمــاالً تــتــعــارض مع االعــتــقــاد
الــشـائع بــأن الـبــكــاء يـســاعـد في

التنفيس عن الهموم.
وأشــارت نـتـائج اســتـطالع الـرأي
الـــــذي أجــــرتـه شــــارمـــــان إلى أن
ـشاركـ تقـريبـاً يرون أن نصف ا
. وقد البكاء في العلن ليس مجدياً
يــــرجع هــــذا االنـــقــــســـام في آراء
شاركـ إلى أن تأثيـر البكاء في ا
الــعــلن عـــلى احلــالــة الـــنــفــســيــة
يخـضع لعـوامل عديـدة مثـل نظرة

تـأثيـر متـبـادل ب نـظرتـنا لـلبـكاء
وبـ سلـوكيـاتنـا وشعـورنا أثـناء
البـكاء وبعده. فـإذا كنت تـعتقد أن
الـبكـاء في الـعلن يـسـبب اإلحراج
ـرجح أن تتـألم إذا انـفجرت فمن ا
باكـياً في الـعلن.وفي الـوقت نفسه
تـوصـل الـكـثيـر مـن عـلمـاء الـنـفس
ـاثــلــة مـفــادهـا أن إلى نــتــيـجــة 
ـشاعر السـلبية من غضب تأثير ا
وقلق وحزن على صحتنا يختلف
ـشـاعـر بـاخـتالف نـظـرتـنـا لـهـذه ا
ـعــنى أن ومــدى تــقــبــلــنــا لــهــا. 
األشــــخـــــاص الــــذيـن يــــنــــظــــرون
زاجيـة السيئة بإيجـابية للحـالة ا
كانوا أقل تأثراً بتبـعاتها السلبية

على صحتهم بدنياً ونفسياً.
وكـــتــبـت شــارمـــان وزمالؤهـــا في
ــرء نــهـــايــة الــدراســة أن نــظــرة ا
لـلـبــكـاء تـتـغـيـر عــلى مـدى حـيـاته
بحسب انطـباعات اآلخرين وردود
فـعـلـهـم اخملـتلـفـة إزاء بـكـائـه. وقد
ـرء عن الـبـكـاء- الـتي تـؤثــر آراء ا
شكـلـتهـا ردود فعل اآلخـرين- على
مدى استـعداده لالستسالم لـلبكاء
مــســـتــقـــبالً إلى أن يـــأتي الــوقت
الـــذي يــشــعــر فــيـه بــأنه يــحــتــاج
لـتغـيـير آرائه ألنـهـا لم تعـد جتدي

نفعاً.
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ـتــطـوعـون لــيـخـتــار من بـيــنـهــا ا
واحـدة مـثل "بــعـد الـبــكـاء أشـعـر
بــالــراحـة" أو "أشــعــر بــالــضـعف

عندما أبكي أمام اآلخرين".
 U¾  ÀöŁ

وبـالـنــظـر إلى اإلجـابــات قـسـمت
ـتطـوع شـارمان وفـريقـها آراء ا
إلـى ثالث فــئــات: أوالً أن الــبــكـاء
ـعــزل عن اآلخـرين يـسـاعـدك في
الــتــنــفــيس عن الــهــمــوم عــنــدمــا
تـســتـولي عــلـيـك مـشــاعـر احلـزن.
ـفـردك يـجعل وثـانـيـاً أن الـبـكـاء 
حالـتك النفـسية تـتدهور من سيء

إلى أسوأ. 
وثـالـثـاً أن الـبـكـاء أمـام اآلخـرين
إن لم يــكـــونــوا من أصـــدقــائك أو
أفــراد عــائــلــتك يــجــعــلك تــشــعـر
بـاخلزي وأن الـبـكـاء أمام زمالئك
فـي الــعـــمل قــد يـــجــعــلـك عــرضــة

سبقة. لألحكام ا
وعــنــدمـــا جــمع أعــضــاء الــفــريق
الــــنــــتــــائج اســــتـــخــــلــــصـــوا أن
شارك يجمعون على أن البكاء ا
فردك لن يضرك بل قد يساعدك
شاعر السلبية. في التغلب على ا
ولعل هذا اإلجماع في اآلراء مرده
الـتـجـارب الشـخـصيـة والـنـصائح
الـتي يــرددهـا الــنـاس عن أهــمـيـة

البكاء. 
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إذ أجــرى عــالم الـنــفس األمــريـكي
رانــدولف كــورنـيــلــيــوس حتــلـيالً
لنحو  72 مقالة شهيرة عن البكاء
نـــشـــرت عـــلى مـــدى  140عـــامـــاً
ــــئـــة مــــنــــهـــا والحظ أن 94 فـي ا
أشـادت بـفــوائـد الـبـكــاء لـلـصـحـة

النفسية.
كـــمـــا كــتـب الــكـــثـــيـــر من أشـــهــر
الــبـاحــثــ واألطــبـاء عن أهــمــيـة
الــبـكــاء كـوســيـلــة لـلــتـنــفـيس عن
ـشــاعـر الـســلـبـيــة وذكـر هـنـري ا
مــودســـلـي الــطـــبـــيب الـــنــفـــسي
الــبــريــطــاني الــشــهــيـر أن "كــبت
احلـــزن وعـــدم الـــتـــنــــفـــيس عـــنه
بـالـبـكـاء قـد يـؤذي سـريـعـاً سـائر

أعضاء اجلسم".
لـكـن أكـثـر عـلمـاء الـنـفـس الحـظوا
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