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ولــهــذا الـغــرض اســتـخــدم مــاتـســونــاغـا
كـمياتٍ من الرمل احلـديدي أخذها من أحد
شـــواطـئ الـــيـــابـــان وصـــهـــرهـــا وحـــسّن
مـــســتــوى صـالبــتـــهــا ومــرونـــتــهـــا عــبــر
تـسـخـينـهـا إلى درجـات حرارة عـالـية ومن

ثم تبريدها بسرعة شديدة لعدة مرات.
ونـتج عن ذلك تصـنيع أدوات ثقب صـغيرة
احلــجم وأسـطـوانـيــة الـشـكل ذات حـواف

حادة كالشفرة تتجه إلى الداخل.
وال تـتمـثل طريقـة عمل هـذه األدوات - كما
قـد يـحـسب الـبعض - في ضـرب الـكـويكب
ثقاب وكأنه سيف حقيقي. بعنف بنصل ا
فـــبــالــرغم مـن أن هــذا قــد يــبـــدو مــشــهــداً
مُــحــبــبـاً فــإنه عــد الــنــفع من الــوجــهـة
فترض أن يتم العملية. وبدالً من ذلك من ا
إطالق أداة الـــثــقب تــلك بـــســرعــةٍ هــائــلــةٍ
صـوب السطح الصـخري للجـرم الفضائي.
فــمن الـوجــهـة الـنــظـريـة ســيـؤدي ذلك إلى
ثــقب ســطـح الــكــويـكـب والــســمــاح بــأخـذ

العينة من تربته.
ـثـقـاب والـعـيـنـة ـكـن بـعـد ذلك سـحب ا و
ــوجـودة حتت طـرفه احلــاد الـقـاطع إلى ا
ــركـبــة الـفـضــائـيــة األم عـبـر حــبلٍ يـصل ا

بينهما.
ـسـألـة ال تـبـدو بهـذه الـسـهـولـة على لـكن ا
الـصـعيـد الـعمـلي فـقد سـبق أن تـب عـبر
مـهمـةٍ قـامت بهـا السـفيـنة "هـايابـوسا" في
عام 2005 كم كـان صعباً أن يتم أخذ عينة

كبيرة من صخور أي كويكب.
فـقد أخفق العلماء في إجراء محاولت في
هــذا الــشـــأن رغم أنه جــرى في الــنــهــايــة
جتـميع كـميـةٍ محدودةٍ من الـغبـار واألتربة
ـطاف جُـلِبَتْ 1500 في عُـلبـة. في نـهاية ا

حُبيبة من هذه األتربة إلى األرض.
قدور أي أداةٍ فترض أن يكون  لـكن من ا
جلــمع عـيــنـات مـن الـكـويــكـبــات أن جتـمع
كـمـيـةً أكـبر من ذلك بـكـثـيـر كمـا يـتـع أن
يـكون بـوسعـها الـتوغل إلى بـعد أعمق من
مـــجــرد أخـــذ الــعــيـــنــة مـن عــلى الـــســطح

الصخري لهذه األجرام.
ويــــعــــود ذلك إلـى أن ســـطـح أي كـــويــــكب
يـتـعرض لـعـوامل تعـريةٍ عـلى مـدار مالي
الـسـنـ بـفـعل األشـعة الـكـونـيـة واألشـعة
فـوق البـنفـسجـية وكـذلك األشعـة السـينـية

القادمة من الشمس.
وفـي هـذا اإلطـار يـقـول مـارتن إلـفـيس من
مــركـز هـارفـارد- ســمـيـثــونـيـان لـلــفـيـزيـاء
الفلكية: "من الواضح أنه كان سيصبح من
شــأن تـربــة أي كـويــكب أن تُــطـلــعـنــا عـلى
ـزيـد حـول تـاريخ الـنـظـام الـشـمـسي إذا ا
ـقــدورنـا احلــصـول عــلى عـيــنـةٍ من كــان 
مـــســـتــوى أعـــمق حتـت الــصـــخـــور لــكي
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ـا سـتـضع عـلى قائـمـتك في هـذا الـشأن ر
ســيــوف احملــاربــ الـقــدمــاء في الــيــابـان
ـــعــروفــ بــاسم "الـــســامــوراي" والــتي ا

. صُنعَتْ على مدار قرونٍ
فـــنــوع الـــفــوالذ الـــذي صُــنـــعِتْ مــنـه تــلك
الــســيـوف مــعــروف بـصالبــته عــلى نــحـوٍ
مـلحوظ. وعـلى شبكـة اإلنترنـت هناك عدد
صورة التـي تُظهر هذه قـاطع ا كـبير من ا
عروفة باسم "كاتانا" الـسيوف اليابانيـة ا
وهـي تقطع أي شيء من األلـواح اخلشـبية

عدنية. السميكة وحتى األنابيب ا
اآلن يـتــعـاون ثالثـة مـهـنـدسـ مع خـبـيـرٍ
يـابـانيٍ في صنع هـذه الـسيـوف لـتصـميم
جـهازٍ جلمع عيناتٍ مـن الصخور مصنوع
ُــســـتــخـــدم في تــلك من الـــفــوالذ نـــفــسـه ا
األســــلـــحـــة الــــبـــتــــارة. ويـــخــــطط هـــؤالء
الســتــخـدام ذلـك اجلـهــاز عــلى ســطح أحـد

الكويكبات.
ـعـنـي اسم "ريـوغـو" ويــحـمل الــكـويـكـب ا
وهــو جــرم ال يـزيــد عــرضه عن كــيـلــومــتـرٍ
واحـد ويدور حـول الشمس في مـسارٍ يقع
ــريـخ. وقــد أُرْسِلَ إلـــيه في بـــ األرض وا
إطـــار مــهــمـــة "هــايـــابــوســا" الـــيــابـــانــيــة
الــفـــضــائــيــة; ســـفــيــنــة فـــضــاء وعــربــات
اســـتـــكــشـــاف فـــضــائـــيـــةٍ وأدوات جلــمع

العينات.
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وقـــد أرســـلـت مـــركـــبـــة "هـــايـــابـــوســـا "2
االســتـكـشـافـيــة مـؤخـراً إلى األرض صـوراً
مـذهلةً ورائعةً للسطح الصخري ذي اللون
األسـود لـهـذا الـكويـكب. لـكن جـلب شـظـايا
مـنه إلى كوكبنا يُـشكل مهمة شـاقة للغاية
وهــو مــا حـــدا بــالــبــعض القــتــراح أفــكــار
جـديدة وغـير مـألوفـة بشـأن كيـفيـة حتقيق

هذا الهدف. 
وفي ورقـة بحثـية تسـرد تفصـيالً التجارب
ــبـكـرة في هــذا الـصـدد شــرح الـفـريق - ا
الـذي يـضم غـيـنـروكـرو مـاتـسـونـاغـا وهـو
صــانع ســيـوف فـي الـســبــعـ من الــعــمـر
وتــايــكــو واتـانــابي مـن مـعــهــد كــانــاغـاوا
لـلـتكـنولـوجـيا - كـيف  صـنع العـديد من
أدوات ثـقب الصخـور باستـخدام تركـيبات

معدنية مختلفة ومتنوعة.
ــعـادن وتــضـمــنت هــذه األدوات نـوع من ا
الــتـقـلـيـديــة يـحـمل اسم الـ "تــامـاهـاغـاني"
ويـتألف مـن الفحـم والرمل احلـديدي وهو
ذاك الــذي يُــسـتــخــدم في صـنـع الـســيـوف

اليابانية.
وقــال مـعــدو هـذه الـورقــة الـبــحـثــيـة إنـهم
سـتخـدمة في صنع اسـتعـاروا التـقنيـات ا
الـسـيـوف اليـابـانـيـة التـقـلـيـدية لـتـصـنيع

عينات من أدوات الثقب.

الـوقت نـفسـه كان الـرجـال والسـيدات
يـتـهـادون عـلى أرصـفـة الـشوارع وهم
سـتوحاة من يـرتدون أفضل أزيـائهم ا

البس البريطانية. طرز ا
أمـا احملـال فقـد عـرضت في واجـهاتـها
ــــنــــتــــجـــات كــــمــــيــــات وفــــيــــرة من ا
الـبريطانية; مثل علب البسكويت التي

تــــصــــطــــبغ

بــألـوان عـلم االحتـاد وطـوابع الـبـريـد
الـبـريـطـانـيـة والـكـتـيـبـات اخلـاصـة بـ"
لـــنـــدن آي" (عــ لـــنــدن) وهـــو مـــعــلم
ســـيـــاحي شـــهـــيـــر مــوجـــود في قـــلب
الــعـاصـمـة بــجـانب بـطـاقــات بـريـديـة
لــلــمـلــكــة إلـيــزابــيث الـثــانــيـة وأعالمٍ
صـغـيـرة احلـجم حتـمل وجـهـْي األمـير
هـاري وزوجـته ميـغـان وقد غـمـرتهـما

السعادة.
إلـى جـانب ذلك تـنــاثـرت في مــخـتـلف
أنـــحـــاء الــبـــلـــدة اإليــطـــالـــيـــة مــواقع
بـريــطـانـيـة شـهـيــرة وقـد أُعـيـد إنـشـاء
ــاثــلــةٍ لــهــا بل إن صــانــعي أمــاكـن 
ــثــلـــجــات احملــلــيــ وضــعــوا عــلى ا
واجـــهــات مــحـــالــهم الفـــتــات كـــبــيــرةً
نـتجاتهـم باللغـة اإلجنليزية لـلترويج 
وليس اإليطالية.وفي هذا السياق قال
لي كـانـوفا: "يـحب سـكان سـكـيو كـباراً
ـنـاسـبــة. ويـسـتـقـطب وصــغـاراً هـذه ا
آالف 'الـــيــوم الــبــريـــطــاني لـــســكــيــو'
ن يـرتـدون مالبس عـلى األشــخـاص 
الـطـراز البـريطـاني أو يـلبـسون ثـياب
شـخـصـيـاتٍ شـهـيـرةٍ مـثل هـاري بـوتـر
وجـيمس بـوند والدكـتور هـو وشرلوك
ـــز. إنــهـم يــتـــحـــدثـــون بــالـــلـــغــة هـــو
اإلجنـلـيـزيـة في الـشـوارع كـمـا لـو كـان
ذلـك هـو األمـر الــعـادي. وهم يــدخـلـون
احملـال ويطلبـون األشياء باإلجنـليزية
' ويــــحـــيــــون الـــنــــاس قـــائــــلـــ 'أهالً
و’مـــــرحـــــبــــا 'و’صـــــبــــاح اخلـــــيــــر"'
بـاإلجنـلـيـزية ال اإليـطـالـيـة.ويـحدث كل
هـذا مـن دون أي قدرٍ مـن الـسـخـرية أو
التهكم بل بتعبيرٍ صادقٍ وحقيقيٍ عن
الـتـقــديـر لـكلٍ من بـريـطـانـيـا الـعـظـمى

وللماضي الصناعي لـ "سكيو" كذلك.
ســألت كـانـوفــا: "مـا الـذي ســيـحـدث لـ
بـعد خروج 'الـيوم الـبريطـاني لسـكيو'
بــريــطـانــيـا مـن االحتـاد األوروبي? هل

ريخ مركبة هايابوسا 2 اليابانية في مسار ب األرض وا

ـا لـو كان حلـسـن احلظ كـان سـلـفك تـافـهـا فـبـناء مـكـانـتـك اسهـل 
السلف ذا حضور.

ــلـفـات لـيـسـت سـهـلـة بـعــضـهـا سـتـتــقـدم بـهـا وبـعض انت مـحـاط 
سينسى وقسم لن يشهد حراكا.

انت امـام قـائـمـة احـزاب وقـاعــــــــدة مـذهـبـيـة يـحـكـمـهـا رجـال دين
قدس ابدا بل الن ورجال الدين خطرون ليس النهم يحكون بأسم ا
اجلــــــــــمــوع تــقــدســهـم بــســبب ان االلــتـــــــزام مــعــهم غــيــر مــرهق

واختياري.
سيخنقك اثنان لو جنحت بكسـر يد احدهما تمكنت من تخفيف ثقل
ـهـمـة الذيـن زرعهم ـراكـز ا اخلـانق االخـر تـخـلص من كل شـاغـلي ا
سابقوك النهـم يداهنوك االن وينقـلون عنك نقاط ضـعف ستبدو منك

ان خففت االختياط.
قـبل ذلك انت جـاوزت الـســـــــبـعـ ولـيس هـذا عـائــــــــقـا امـام بـناء
نــفـــسك إن اردت ان يــكــــــــون لك دور امـــا ان اردت تــمـــــــــضــيــة
اعـوامــــــك وسط مـعـتـقـد انـهـا سـنـوات اربع وتـنـتـهي حـيـنـهـا تـكـون

قدمك في فخ.
العـراقيون تـثيرهم االخـبار التي حتـكي عن حـــــــبس مسـؤول عندك
سـجن وعنـدك مـخـطئ وحتى يـكـون لك جمـهــــــور فأقـدف رعـبا في
االخرين زج بكبيــــــر بسجن النك ان سكــــــت االن حتـــــــى وان
ــا عـامــــــــلك اخلـاســــــــرون كـخــاسـر يــقف في اخـر كـنت مــــــسـا
نهـاج وتدخل في مـستقـبل االطفال الطـابور.اشغل الـتربـية بتـغييـر ا

فالكبار صاروا ثمارا قاربت العفن.
اجــلب وزيــر الــصـحــة وامأل االخــبــار حــركــة حـولــهــا وحــول امــانـة
العاصمة طالع صور بغداد واخملـافظات وضع قلما احمرا وعالمات
سـؤول بـالـط وحـقن الـطبـيب بـدواء خاطئ ان حـمراء وهـدد بـردم ا

تساهل او اهمل.
ـنــفـلت او مــدعـوم خــارج قـانـونـك فـكل رشـوة ايـاك ان تـســلم االمن 

بجيب ستكون شريكا فيها وان لم تعلم.
اطــلب من كـل فــريــقك ان يــوقع عــلـى اســتــقــالــة بــدون وضع تــاريخ

جرد شكك به ضع انت التاريخ. و
لـيـكن في علـمك ان الـسرقـات الـسـابقـة حتـولت الى كيـانـات كادت ان
ــشـــكــوك تــمـــسك مــقـــعــدك االن اطـــلب جتـــمــيـــد اصــول االمـــوال ا
بــأصـحــابــهـا واخــتــر مــدع عـامــا اقــسى من احلــجـاج وابــطش من

عبيدالله بن زياد.
اخـرج مـتـنــــــــكـرا الى مــنـطــــــــقـتك وانـظـر لــلـمـشـهـد سـتــــــــجـد
سـيـارات فـارهـة وبـيـــــــوتـا ضـخمـة واطـفـاال يـسـتــــــــجـدون وفـقرا
يكاد ينفجر غوش عينك وتخيل مصادر الثراء وسبب البؤس وتخيل

كم فـقيـر يـشبـع لو ان امـوال الـبيت والـسـيارة وزعت
ولو بقليل من عدل.

ر نــفــسـك ســتــجــد تـــرمــيم حــكـــومــتك ســهال
الــتــواضع االن غــلـط االســتــبــداد مــطــلــوب واي

تهاون قد يطيح بك. ان قبلت سنكمل.

ــراتٍ نـادرةٍ لــلـغــايـة الــكـويــكـبــات سـوى 
ـواد الــتي تـتــكـون نــاهـيـك عن أن نـحــلل ا
مـنـهـا بشـكلٍ مـبـاشرٍ وهـو مـا يـعني أنه ال
كن ا  ـكن ألحدٍ أن يكون واثقاً تماماً 
أن جنـــده حــيـــنــمـــا نــكـــشف الــنـــقــاب عن

الطبيعة احلقيقية لتلك األجرام.
وفي إشـارةٍ إلى االحتـماالت اخملـتلـفة التي
قـد حتدث في هذه احلالة تقول ماكينُن إن
األمــر قـد يـصل إلى حـد الــعـثـور عـلى ثـلجٍ
ـزوج بـباقي مـكونـات الكـويكب وهـو ما
رء قـد يُـباغت بـانـفجـارٍ بـسبب يـعـني أن ا
حتــول هــذا الــثــلج إلـى غــازٍ حــال ارتــفـاع

درجة ذلك اجلسم الفضائي.
وحـــتى اآلن اقـــتـــصـــرت جتـــارب الــفـــريق
الــيـابــاني عــلى اخـتــبــار بـعض من أدوات
الـثـقب الـتي قـامـوا بتـصـنـيـعـها من خالل
إســقـاطــهـا إلى أســفل عـبــر أنـبــوبٍ طـويلٍ
بــاجتــاه لـوحٍ خــرسـانيٍ يــقــبع أسـفل درج

طويل بدوره.
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عدات في احلصول على وقـد جنحت تلك ا
بــعض الـعـيـنــات من اخلـرسـانــة ولـكـنـهـا
أسـقـطــتـهـا أحـيـانـاً لـدى سـحـبـهـا من قـبل

الباحث واستعادتها إلى أعلى.
وقـال الـفـريق في ورقـتـه الـبـحثـيـة فـي هذا
الـشأن: "ثـمة حـاجة إلى ابتـكار آلـيةٍ حتول
دون ســـقــوط الــعـــيــنـــات خالل عــمـــلــيــتيْ
احلـصــول عـلـيـهـا واسـتـعـادتـهـا". بـجـانب

يـتسنى لنا الـنظر في الصخـور البكر التي
لم تتعرض لتأثيراتٍ أو عوامل تعرية".

ــشـكـلـة أنه لــيس من الـيـســيـر احلـصـول ا
حـتى عـلى عـيـنـة من عـلى سـطح الـكـويكب
أو مـن مـســتــوى قــريبٍ من ســطــحه وذلك
بـسبب خـاصيتـيْن أساسـيتيْن تـتسم بـهما
الــكـويــكــبـات أال وهي صــغــرهـا من جــهـة
وافـتقـارهـا لقـوة سحبٍ قـويةٍ مُـستـمدةٍ من

اجلاذبية من جهةٍ أخرى.
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ويـقـول إلـفيس: " مـن شأن الـلـجوء إلى أي
شـيءٍ يـــســـمح لك بــــاســـتـــخـــدام قـــوةٍ أقل
لـتـقـطيـع (أجزاء من) سـطح الـكـويـكب مثل
صـلب `تـامـاهـاغاني `هـذا أن يـسـاعد" في

حتقيق ذلك الهدف.
مـن جـهـة أخـرى فـرغـم أنك قـد تَـحْـسَبْ أن
الـكويـكبات مـا هي إال صخـور ضخمـة تمر
في الــفـضــاء فـإنــهـا غــالـبــاً مـا تــكـون في
حـقـيـقة األمـر أقـرب إلى أكـوامٍ من احلصى
والــركـام لــتـجــمـعــات من الـصــخـور وهي
الـتجـمعات الـتي قد تتـسم بعدم االسـتقرار

الشديد.
إذن فـلتتصور مدى الصـعوبة التي تكتنف
مـحـاولـتك احلـصـول عـلى عـيـنـة مـنـهـا في

. أجواء تنعدم فيها اجلاذبية تقريباً
وتـقول ميكـا ماكينُن وهـي باحثة مـستقلة
في مــجـال الـكـوارث واجلـيــوفـيـزيـاء إنـنـا
كــــبـــشــــر لم نــــقـــتــــرب في واقـع األمـــر من

ذلـك لم يـــــتم اخـــــتـــــبـــــار أدوات الــــثـــــقب
ــصــنـوعــة من صــلب الـ "تـامــاهــاغـاني" ا

نظراً ألنها مكلفة للغاية.
ثل ومـع ذلك فإن مـا يـجري فـي اليـابـان 
اخلــطـوات األولى بـاجتــاه تـصـنـيع أدوات
جــمع عـيـنـات تـعــتـمـد عـلى تــقـنـيـة ومـواد
تـــدخل في صـــنع الــســـيــوف الـــيــابـــانــيــة
الـــتــقـــلــيـــديــة وإطـالقــهـــا في رحالت إلى
ـعـادن الـفــضـاء.ولـكن هل هـذا الـنـوع من ا
هـمـة جـمع العـيـنات هـو األفـضل لـلقـيـام 

من الكويكبات أم ال?
مـاكيـنُن غيـر متـيقـنة من ذلك لـكنـها تـشير
إلى أن اجلــاذبــيــة الــكــامــنـة فـي مـثـل هـذا
ـعـدن ذي األهمـية الـثـقافـيـة تمـثل أمراً ال ا
يــتــعــ جتــاهــله قــائــلــةً "إنــنــا نــخــلق -
بـإرسالنـا عناصر ذات صـبغةٍ إنـسانيةٍ مع
مـركبتنا الفضائية - روابط مع تلك السفن
هام) بالـنيابة الـتي تذهب (إلى مثل هـذه ا
ثل ذلك الـقيـمة احلقـيقـية للـ ـا  عـنّا".ور
"تــامـــاهــاغــاني" أي كــونـه يُــشــكِل رابــطــاً
إنـســانـيـاً لـلـغــايـة بـيـنـنــا نـحن هـنـا عـلى
األرض والـكـويـكبـات الـتي قـد يـحصل ذلك
الـنوع من الصـلب على عـينةٍ منـها في يومٍ
مـا.وهـكـذا فمن شـأن أداةٍ كـتـلك مصـنـوعةٍ
ــعــادن الــتـي تــتـألـف مــنــهــا ســيـوف من ا
الــسـامــوراي; وتـخـتــرق غـيــاهب نـظــامـنـا
الـــشــمــسي الـــربط بــ مــاضـي الــيــابــان

ومستقبلها.ش

اإلطـالق في إيــطــالــيــا الـقــرن الــتــاسع
ـهيب ألول عـشـر. ويـشـكل اآلن الـرمـز ا
ثــورةٍ صـنـاعـيــة يـشـهـدهــا هـذا الـبـلـد.
صنـع أغلق أبوابه اآلن ورغـم أن ذلك ا
ـبناه شـاهق االرتفاع لـألبد فال يزال 
ذي الـ  330نـافذة شـاهداً عـلى العالقة
الـوثيقة التي ربطت سـكيو ومانشستر
في مـجال تقنيات الـغزل والنسيج على
مــر الــقـرون مع أن هــنــاك نـحــو ألـفيْ

كيلومترٍ تفصل بينهما.
ويــقــول كــانـوفــا: "إذا أضــفت إلى ذلك
ـاطـر لـسـكـيـو والـشـخـصـيـة الـطــقس ا
الـعبـوسة لسـكانهـا فستـجد أنك بإزاء
ـــديــنـــة األكــثــر اتـــســامـــاً بــالـــطــابع ا

البريطاني في إيطاليا".
ويُــشـكل "الـيــوم الـبـريــطـاني لــسـكـيـو"
هرجانٍ كـان يحمل اسم "سكيو تـطوراً 
اليـف" وكـــــانت مــــــوســـــيـــــقى الـــــروك
الـبريـطانيـة تمثـل موضوعه الـرئيسي
وكـان كـانوفـا صاحب الـدور األكبـر فيه
كـذلك. ويقـول هذا الرجل: "ظـللنـا ننظم
حــفالتٍ مــوسـيــقــيـةً مــنــذ عـام ?2007
وســنـحت لــنـا الـفــرصـة لـلــتـواصل مع
" في ـوسـيـقـيـ الـكـثـيـر من أسـاطـيـر ا

إجنلترا.
وأضـاف كـانـوفـا بـالـقـول: "أدركت أنـنـا
نــــعـــيش فـي أكـــثـــر بــــلـــدةٍ ذات طـــابعٍ
بــريــطــانيٍ في إيــطــالــيـا ومـن ثم كـان
عـلـيـنا فـعل شيءٍ إلبـراز هذه الـسـمات.
أعــتـقـد بـعـد سـت سـنـوات (من تـدشـ
هـذا الــيـوم) أنـنـا جنـحـنـا" في حتـقـيق

هذا الهدف.
ومــــنــــذ بــــدء االحــــتــــفــــال بـ "الــــيــــوم
الـبريـطاني لسـكيـو" يحظى هـذا اليوم
بـشعبـية متزايـدة وجترى مراسمه في
عـطلـة نهـاية األسبـوع الثـاني من شهر
أكـتوبر/تشرين األول من كل عام حتت
شـعـار "حار ومُـتَبَلْ ومـستـقل وأصيل"
الـذي يرى كانـوفا أنه يعكس شـخصية

سكان البلدة.
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وقــد اجــتــذبت هــذه الــفـعــالــيــة الــعـام
ـــاضـي أكــثـــر من  30 ألـف شـــخص. ا
وتُــكــرس في كل عـام لــتــكـر فــنـانٍ أو
فـريقٍ بريـطاني بعـينه. ومن بـ الفرق
ــهـــرجــان في األعــوام الـــتي كــرمـــهــا ا
الــسـابـقــة "الـبـيــتـلــز" و"بـيـنك فــلـويـد"

و"أواسيس".
أمـا فعـالية  2018 فـقد كُـرِسَتْ للـمغني
وكــاتب األغــنــيــات اإلجنــلــيــزي بــيــتـر
غــابــريـيل الــذي وصــفه كـانــوفــا بـأنه
"أحد مناصري السالم في العالم" قائالً

إنه يحمل رسالةً مهمةً للجميع.
ويـشير إلى أن مـعيار اختـيار الفرق أو
ُـكــرّمـ يـتــمـثل فـي الـقـيم الــفـنــانـ ا
االجــتــمــاعــيـة الــتي يــنــشــرهــا هـؤالء.
وعـندما سـألت عن اسم من سيُخصص
ــقـبـل له عَــلِـمْتُ أن مــهــرجــان الـعــام ا
الــفـعــالـيــة سـتُــكـرس إلى ألــيـســانـدرو
روسـي نـظــراً إلى أن  2019 ســيــمـثل
ــولــده.ولـكي أشــهـد الــذكـرى الـ  200 
الـفعـاليات بـنفـسي وصلت إلى سـكيو
في ســاعــةٍ مــبـكــرةٍ من بــعــد ظــهـر ذلك
"الـيوم الـبريـطاني" في أكـتوبـر/تشرين
باني الـضخمة اضي ألجـد ا الـثاني ا
الـواقـعـة في شـوارع وسط الـبـلـدة وقد
اصـطـبغت بـلـونيْ األصفـر والـبرتـقالي
احملــروق وكـذلك بـلــون الـكـارامـيل. في
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ــشــمــســـة الــتي كــانت لـــوال األجــواء ا
ـكـان لـكـنت قـد أقـسـمت أنـني تـسـود ا
في بـــريــطــانــيــا الــعــظــمى. فــالــشــارع
ـرتـاديه بيـنـما الـتـجـاري كان يـغص 
ــتـحــدة - الـتي ــمـلــكـة ا كــانت أعالم ا
تُـــعــــرف بـ "أعالم االحتـــاد" - تـــرفـــرف
بـفعل الـرياح بيـنما تـفوح في األجواء
روائح خـفـيـفـة ناجـمـة عن قـلي أسـماك

القد.
بــالــتــوازي مع ذلك كــانت اثــنــتـان من
مــلـكــات بــريـطــانـيــا تـلــوحنّ لــلـرعــايـا
لـكة الـشغـوفـ برؤيـتهـما. إحـداهمـا ا
إلـيـزابيث الـثـانيـة من عـلى م سـيارة
المــعــة بــراقــة. أمــا األخــرى فــجــدتــهـا
ـلـكة فـيـكـتوريـا الـتي كانت الـبـعـيدة ا

. ظلة سوداء مُفرّغة قليالً حتتمي 
بــدا لي وقــتـذاك أن الــســيـاق الــزمـاني
ـكـاني قـد اخـتل لـيـجـمع اثـنـت من وا
أكـثر مـلكات بـريطانـيا تـبجيالً وعـظمة
في مكانٍ واحد وغير متوقع كذلك. فلم
ــا في أكـن وقـتــهــا في لــنــدن مــثالً وإ
بــلـدة صــغـيــرة تـقع شــمـالـي إيـطــالـيـا

وحتمل اسم "سكيو".
 UOB ý hOLIð

كـــان ذلـك خالل مـــا يُـــعـــرف بـ "الـــيــوم
الـبــريـطـاني لـسـكـيـو" وهـو عـبـارة عن
مــهــرجــانٍ ضـخـمٍ تـشــهــده الــبــلـدة في
إحـدى عطالت نهاية األسبوع ويُكرس
لـبـريـطـانـيـا الـعـظـمى ويـعـتـبـر سـكـان

. "سكيو" فيه أنفسهم بريطاني
ولـــذا يــتـــقــمـص هــؤالء شـــخــصـــيــاتٍ
ـاضي واحلـاضـر بل بــريـطـانـيـةً مـن ا
ويـطــبـعـون صـحـيـفـةً حتـدث عـنـوانـهـا
ـدينة الـرئيـسي بفـخر هـذا العـام عن "ا
األكـثـر اصطـبـاغـاً بالـطـابع البـريـطاني

في إيطاليا".
ويــقــول كـالوديــو كــانــوفـا ( 51عــامــاً)
اخلـبـيـر في مـجـال الـتـسـويق الـرقـمي
والـذي ابتـكر فكـرة هذا الـيوم قبل ست
سـنـوات: "سـكـيو كـانت مـعـروفـةً دائـماً

بأنها 'مانشستر إيطاليا ."'
ويـكمن السبب وراء اللقب الذي حتمله
تــلك الـبــلـدة اإليــطـالــيـة فـي تـاريــخـهـا
الــصــنــاعي فــقــد كــانت فـي يــومٍ مـا -
مـثلها مـثل مانشسـتر - مركزاً رئـيسياً

نسوجات. إلنتاج األصواف وا
ويُــــــــعــــــــزى الــــــــفــــــــضـل فـي ذلـك إلى
ارسـتقـراطيٍ من مديـنة البـندقـية يُدعى
نــيــكـولــو تــرون اسـتــورد الــتـقــنــيـات
اجلـــديــدة اخلــاصـــة بــغــزل األصــواف
ونـسجها من إجنلـترا وهو ما قاد إلى

إنـشاء مـصنعٍ مهمٍ لـلصوف في الـبلدة
اإليطالية عام .1718

وكـان ترون رجل أعمالٍ وصـديقاً لعالم
الــريـــاضــيــات الــبــريـــطــاني إســحــاق
نــيـوتن وسـفـيــراً سـابـقـاً جلــمـهـوريـة
ـلك جورج األول. الـبنـدقيـة لدى بالط ا
وقـد قَصَـدَ سكـيو; هـذه البـلدة الـواقعة
عـلـى احلـدود الـشـمـالـيـة لـلـجـمـهـوريـة
ــة بــعــدمــا صـدت اإليــطــالــيــة الــقــد
شـــركــات الـــنـــســيج ذات الـــنـــفــوذ في
الـبـنـدقـيـة مـحـاوالته جلـلـب الـتـقـنـيات
ـعـارف البـريطـانـية في هـذا اجملال وا

دينة. إلى ا
وشـكلت سـكيـو علـى مدى قـرونٍ مركزاً
واد إلنـتـاج الـصـوف بـفـضـل وجـود ا
اخلــام بـوفـرة فـيــهـا وتـوافـر الــعـمـالـة
ـاهـرة الـتي تـتقـاضى أجـوراً زهـيدةً ا
بـجانب الـترخيص الـذي حصـلت عليه
من جـمهورية البندقية في عام ?1701
لـتــصـنـيع مـنـسـوجـاتٍ عـالـيـة اجلـودة
بـشـكل مـسـتـقل عن الـشركـات الـعـامـلة
في هـذا اجملـال في الـبـنـدقـيـة نـفـسـها.
وقــد وظّف تـرون تــسـعــةً من الـفــنـيـ
ن انـــتــقـــلـــوا وأســرهم اإلجنـــلــيـــز 
ـصنع لإلقـامـة في سـكـيو لـلـعـمل في ا

الذي افتتحه هذا الرجل هناك.
وبـــــعـــــد عـــــدة عــــــقـــــود جـــــلب هـــــذا
االرســتـقـراطي إلى الــبـلـدة اإليــطـالـيـة
الـصـغيـرة اختـراعـاً إجنلـيزيـاً آخر في
ـكـوك هــذه الـصـنــاعـة يُـعـرف بــاسم "ا
ـيكانيكي جون الـطائر" الذي اخترعه ا
كــاي وأدى إلى جـعل عــمـلـيــة الـنـسج
تـتم بسرعةٍ أكبر بكثيرٍ عن ذي قبل ما

زاد اإلنتاجية وقلل التكاليف.
ــمـكن كــذلك أن يـعــمل هـذا وكــان من ا
ـا مـهد ـكـوك" بـشـكلٍ مـيـكـانـيـكـيٍ  "ا
الـــــطـــــريق نـــــحـــــو ظـــــهـــــور األنــــوال
األوتــومـاتــيــكـيــة. وهـكــذا سـرعــان مـا
أصــــــبح اسـم "ســــــكـــــيــــــو" مــــــرادفـــــاً
ـنسـوجات الـراقيـة عالـية اجلودة" لـ"ا
الـتي  تصـديرها إلى مـختـلف أنحاء
أوروبا وإلى مناطق أخرى خارج هذه

القارة كذلك.
وفـي الــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر ارتـــقى
فــرانـشـيــسـكـو وألـيــسـانـدرو روسي -
ـنسـوجات وهـما أب وابـنه - بإنـتاج ا
. فـفي عـام فـي سـكـيـو إلى ذرى جـديـدةٍ
شُـيّد في البلدة مـصنع مُستلهم 1862
من مـصـانع لـلـصـوف كـانت قـائـمةً في
مـانـشـستـر ومـختـلف ربـوع بـريطـانـيا

العظمى.
ـصنع األكبر على كان ا وأصـبح هذا ا

سـتـواصل تـنـظـيـمه?". أجـابـني الـرجل
قائالً باإلجنليزية واإليطالية "بالطبع"
وأضـاف بـالـقول: "سـنـواصل تنـظـيمه.

وبتصميمٍ أكبر في الواقع".
واصـــلت الـــضـــغط عـــلـــيه قـــائالً: "هل
سـيـغـيـر اخلـروج الـبـريـطـاني طـبـيـعـة

مـــشـــاعــــر (ســـكـــان) ســـكـــيـــو حـــيـــال
بـريـطـانـيـا?". أجـابـني كـانـوفـا بـالـقول
: "كال عـــلى اإلطالق أعـــتـــقــد أن جـــاداً
ـواطن الـبريطانـي كانوا تـاريخياً ا
في مـوقعٍ متقدمٍ مُقـارنةً بباقي أوروبا
ـا (مـقـارنـةً ببـاقي أنـحـاء) الـعالم. ور
أعـتـقـد أن الـشعـب البـريـطـاني ال يـريد
ســوى الـدفــاع عن دولـته مـن الـغـزوات
ــالـــيــة ولــيس من االقـــتــصــاديــة (و)ا

." واطن األوروبي ا
وحـتى اآلن لـيس لـدى مانـشسـتـر علم
بــتـلك الــفـعــالـيــة الـســنـويـة. ويــخـطط
ـدينة كـانوفـا للـتواصل مع مـسؤولي ا
ـســتـقـبـل الـقـريب الــبـريــطـانـيــة في ا
إلقـامة عالقـة تقـوم على أسـاس الرابط

التاريخي بينها وب سكيو.
WŠU « W¹ƒ—

وفـي وقـتٍ الحـقٍ مـن ذلـك الــــــــــيـــــــــوم
تـوجهت إلـى الشـرفة الـكبـيرة الـواقعة
أمـام كـاتـدرائـيـة سـان بيـتـرو بـالـبـلدة.
مـن هناك كان بوسـعي أن أرى الساحة
مـتدة أسفل الـشرفة وهي الـرئيسـية ا
ن ينتظرون ئات األشخاص  تكتظ 
انـطالق الـفقـرة الرئـيسـيـة للـمهـرجان
ـتمثلـة في موكب "اليوم الـبريطاني وا

لسكيو".
بـــعـــد ذلـك أُفْـــعِـــمَت األجـــواء بـــاألداء
احلـــمـــاسي ألنـــشـــودة "اســـكـــتـــلـــنـــدا
الــشـجــاعـة". ولـم يـكن هــنـاك من شيءٍ
ـوسـيقـي ـكن أن يـشي بـأن هؤالء ا
- الذين يرتدون التنورات اإلسكتلندية
ــهــارةٍ عـلى مــزامــيـرهم- ويــعــزفـون 
لــيـسـوا من اســكـتــلـنـدا بل من مــديـنـة

فيتشنزا اإليطالية القريبة.
الـفقرة التـالية تمـثلت في موكبٍ طويلٍ
من الـسـيارات الـبريـطانـيـة التـاريخـية
تــقــاطـــرت أمــامــنــا; المــعــةً ومــشــرقــةً
سيرة نظر في استعراضٍ  وجـميلة ا
تـــقــــدم تـــكـــنـــولـــوجــــيـــا الـــســـيـــارات

وتـصـمـيـمـاتهـا في بـريـطـانـيـا عـلى مر
العقود.

فـجـأة تدفق احلـشـد إلى األمام مـتـلهـفاً
. لــرؤيــة شيءٍ كــان بـعــيــداً عن نــاظـريْ
وبـــعــــدمـــا أجـــهـــدت عــــنـــقي ألرى مـــا
يـتـطلـعون إلـيه حملت سـيارةً مـفتـوحة

الـسقف المـعةً يـحيـطهـا أربعـة حراسٍ
يـرتدون قـبعاتٍ من فـرو الدب. وصحت

لكة!". : "إنها ا وقتذاك في بهجةٍ
أمـامي رأيت شـبيـهـةً للـملـكـة إليـزابيث
ـعـتـادة الـثـانـيـة مـتـألـقـةً بـالـزخـارف ا
لـلــمـلـكـة وحتـمل بـاقـة ورودٍ في إحـدى
يـديـهـا. واسـتـحـوذت هـذه الـشـخـصـية
عـلى إعـجـاب وافـتـتـان احلـشـد احملـيط
بـها مـانحةً إيـانا بـ الفيـنة واألخرى
واحــدةً من تـلــويـحــاتـهــا بـالـيــد الـتي

تمثل عالمةً مُميزةً لها.
ـــرء أن فـي ضـــوء كل ذلـك يـــجــــدر بـــا
نـظمي تلك الفـعالية يـعترف بـالفضل 
ـن جنــحــوا في جــعـل امــرأةٍ مــثــلي
بــلـغــاريـة اجلـنــسـيــة وال تـكــتـرث عـلى
اإلطـالق ألي شيءٍ مـــــلــــكـيٍ تــــشـــــعــــر
بـرأسـهـا يـدور من فـرط احلـمـاسـة لدى
لـكة.ورغم أن إيـطالـيا ال تـعاني رؤيـة ا
ـهرجـانات فـإن تلك الـفعـالية من قـلة ا
ضمار بشدة. تـفوق قريناتها في هذا ا
فـقد جـمع سكان تـلك البـلدة بعض أهم
ـيزات مـنظـومة الـثقافـة البـريطـانية
وجنـحـوا بـشكلٍ مـا في وضـعـها جـنـباً
إلـى جنب فـي ما يـبـدو أحـجـيـةً حتمل
ــتـحــدة يــجـمع ـمــلــكـة ا ألــوان عــلم ا
ــطـاف الـفـخـر مــكـونـاتـهـا فـي نـهـايـة ا
بـــبــلـــدتـــهم اإليــطـــالـــيــة وتـــاريــخـــهــا

الصناعي.
أمـا مـا يـلفت الـنـظر أكـثـر من غـيره في
ضمـار فهو جنـاح سكان سـكيو هـذا ا
في إتــقـان روح الـفـكـاهـة الــبـريـطـانـيـة
ـوصومة بـأنه يصعب فـهمهـا. للداللة ا
عـــلى ذلك يــكــفـــيك إلــقــاء نـــظــرةٍ عــلى
الــصــحـيــفــة الـتـي صـدرت في الــبــلـدة
ناسبة "يومها البريطاني" اإليـطالية 
إذ كُـتِبَ فـيـهـا بـأحرفٍ صـغـيـرةٍ حـمراء
ــوكب حــتى إذا كـان الــلــون "ســيُـقــام ا
الـطقس صحواً" فـي سخريةٍ ذات طابعٍ
ـــــتــــقـــــلب في خـــــاصٍ من الــــطـــــقس ا

بريطانيا.
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بعيداً عن التأمالت واالحالم الـوردية التي انطلقت حـال سماعنا أنباء
ـهـدي بـتـشـكـيل احلـكـومـة حتـى انـهـالت عـلـيـنا تـكـلـيف الـسـيـد عـبـد ا
فضائل هذا الرجل وصفـاته  وبدأنا للوهلة االولى كـأننا سننتقل الى
لـفات العالـقة منذُ عالم اخليـال في  مواجه التحـديات ومعاجلـة كافة ا

خمسة عشر عاماً .. 
واطن ومستوى معيشته بعيداً وهو ما سينعكس أيجابا" على حياة  ا
نتشر خارج اطار تفشية او السالح ا عن سوء اخلدمات او البطالة ا
ـكـن حصـرهـا فـي مـقال  وسـيـنـتـقل الـدولـة الى اخـره مـن ملـفـات ال
حينهـا البلد الى حالـة من األمان والسالم والتـطور  وسنشعـر جميعاً
انـنــا عُــدنـا لــسـابق عــهــدنـا بــلـد مــحـوري وشـــــــــعب حي وهــذا كـلهُ
هـدي وتأريخه بفـضائل مـاسمـعنـاه وقرأناه عن سـيـــــرة عـادل عبـد ا

احلافل ; 
هدي بل اصبحنا نعتقـد ان مرتكز القوة يتمثل بـشخص السيد عبد ا
"  وهــنـــا عــلى وجه في أطــار بــحـــثــنــا جـــمــيــعـــاً عن "الــقـــوي األمــ

قولة الكاتب  هارولد سيمور : اخلصوص سنستشهد   
( ـاضي  ـان بـا الـقـادة الـعـظـمــاء يـوقـضـون في نـفـوس أتــبـاعـهم اإل

والعمل للحاضر  واألمل في غد أفضل) ... 
هـدي قبل  تـكلـيفه بـتشـكيل وتـلك الصـفات قـرأناهـا عن السـيـد عبـد ا
ـهـدي احلـكــومـة  وتـفــائـلـنــا بـبـرودة  وكــيـاسـة وعــدم اكـتـراث عــبـد ا
بأجماع التكليف  وهو ما زاد من اعجابـنا وتلهفنا لبداية خاطفة نحن
ــتـردي عـلى الـصــعـيـد الـوطـني ـعـاجلـة الـوضع ا امس احلـاجـة لـهــا 

واجملتمعي .
وانت  كــذلك ; دولــة الــرئــيس بـــأمس احلــاجــة الى ثــورة  في الــعــمل
ـثل يـابـاني يـقـول " التـوجـد نـبـتـة حتـمل ارزاً والـقـرارات   واذكـرك 

مطبوخاً " .? 
ولـكن بـعد ان مـرَّ  الـوقت انـصـدمنـا بـأن سـيادتـكم لم تـكن حـازماً وال
قوياً وال محاربـاً للفساد الذي نـخر كل مؤسسات الدولـة وقبلها انهى

الفساد مستقبل جيل بأكمله !!!
بل وجـدنـاك متـرددا"  سـمـاعـا" لـلـكالم  مـنـقـادا"  لـلـكـتل الـسـيـاسـية
وتوجهاتها  بل ويسعى أحيانا" ألســـــــترضائها بتحــــــقيق رغباتهم
ضمن الكابينـة احلـــــــكومية  و غيـر قادر على رفض طموحاتهم في
ـكـاسب  ويـقيـنـا" قـد وضعت الـتـمـدد للـحـصـول عـلى اكبـر قـدر من ا

طالبهم ...  نفسك في خانه الرضوخ 
وهنا تـسكن العبرات .. ايـن القائد الذي يـحي بداخلنـا ماضينـا لنعتز
به? واين القائـد الذي يجعـلنا نـطمح ونحلم ونـعيش حاضر كـله حيوية
 ونـسعى دومـاً للـعـمل الدؤوب من اجل حتـس حـالـنا ومن يـوقد بـنا
ـاضي ـطـلـق بـا ــان ا جـذوة الـتــمـسك واالعــــــــــتـزاز بــاالجنـاز واال
سـتقبل افضل  وبذلك واحلث من اجل حتس احلاضـر كي نخطط 
فـترض سـيكـون االجناز كـامالً من حـيث السـيـاق الزمـني لقـائـد من ا
ـن سـبــقـوه في ــاضي الـقــريب ومن اخــطـاء  اسـتــفـاد مـن جتـارب ا

موقعه?
ـهدي لقد اصبنا ال اريد ان اسبق االحداث واقول للـسيد عادل عبد ا
بـخـيـبـة أمل كـبــيـرة  ونـحن النـقـبل ألســمك وتـأريـخك ان يـلـوث بـأداء
ضعـيف وبائس اليتـناسب والصـورة اجلمـيلة الـتي رسمنـاها عنك في

مخيلتنا   لذا نضع امامك طريق الثالث لهما ; 
فأما االستقالـة وحتفظ بها اسمك وسيـرتك وتأريخك  او التغلب على
ـتـمـددين عـلى السـلـطـة من كـتل سـيـاسيـة لـتـحـقـيق مـكاسب طغـيـان ا
ـواطن فـتنـقلب عـليـهم لصـالح وطنك شـخصـية عـلى حسـاب الوطن وا

وشعبك .. 
ا يحملهُ هذا االسم و تذكر دائماً انك تقود بلدا" أسمه » العراق  «
ـنطـقـة  والتـنسى الـنـاصع من تـأريخ وحضـارة  ومـكـانة ريـاديـة في ا
انك تقود شـعباً ضـحى بالغـالي والنفـيس من اجل أن يبقى هـذا البلد
مـوحــداً صـامـداً بـوجه ريـاح الـذل الـقـادمـة من الـشـرق والـغـرب ; لـذا

سؤولية ..  عليك ان تكون بحجم هذه ا
وبــعــكـــــــــســهــا فــأن اجلــلــوس عــلى الــتــل لــكـــم
أســـــــــلم  و أود ان انــوه عــلى مــوضـــــع مــهم
عــــلــــــى كل قــــائـــد ان يــــنــــتـــبـه له " ان االفـــراط

ذلة " !!! بالتواضـــــع يجلب ا

لكة إليزابيث الثانية في اليوم البريطاني لسكيو ثلون يرتدون ثياب شخصيات شهيرة من بينها ا  ∫ UOB ý
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