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بـنفس التصمـيم تقريبا بـحيث تتمركز
الـقبة الـسماوية احلـرارية على ثـمانية
ـرمـر أعــمـدة ضـخـمــة مـصـنــوعـة من ا
وتـتراوح مـدة االستـحمـام فيـها مـاب
الـساعة  إلى الساعت وال يقتصرعلى
تــنــظـيف اجلــسم فــحــسب بل يــعـتــبـر
مـكانـا صحـيا  لالسـترخـاء حيـث يقوم
ــســؤول عن  قــسم االســتــراحـة وفي ا
شـروبات جـمـيع احلمـامـات  بتـقـد ا
الـبـاردة مـنـهـا والـساخـنـة كـمـا يـتـمتع
ـوسـيــقى والـغـنـاء الــزبـائن بـســمـاع ا
وأحلـان الــعـود والـطـبل أثـنـاء عـمـلـيـة
الــتـدلــيك وتـبــدأ عـمــلـيــة االسـتــحـمـام
بـــاالســتـــلــقـــاء عــلـى قــطـــعــة الـــرخــام
الـساخنـة حتى يتعـرق اجلسم  وأثناء
ذلك يكون اجللد قد أصبح طريا وقابل
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وفـي الــســـنـــوات األخــيـــرة أصـــبــحت
احلــمــامـات ضــمن األمـاكـن الـعالجــيـة
حـيث يرتـادها الـناس كمـراكز لـلعـناية
بـاجلمال والـصحة سـيما وان احلديث
مــــنـــــهــــا يــــضـم صــــاالت ريــــاضــــيــــة
ومـنـتـجـعـات طبـيـة لـلـذين يـشـكون من
بـعض األمراض الـبدنـية حـيث يخضع
بــعض الــزبـائن الى عــمــلـيــة الـتــدلـيك
رء بـالـزيـوت الـطـبيـعـيـة الـتي تـمـنح ا
بالشعور باالرتياح النفسي واجلسدي
وبـــكل هـــذا ومع األجـــواء الـــشـــرقـــيــة
والـــتـــراثــيـــة والـــتـــأريــخـــيـــة اجنــذب
السائح األجانب الى تركيا وان مثل
تــلـك األجــواء والــطــقـــوس اخملــتــلــفــة
كن أن الـرائـعـة في تلـك احلمـامـات ال
تـتيسر لهم  في بلدانهم التي يعيشون
فـيـهـا أبـدا امـا في أنـقـرة بـوجه خاص
فـانها تـضم احلمام الـتأريخـي الوحيد
ـتـرامـيـة في عـمـوم مـدنـهـا الـواسـعـة ا
األطــــراف والــــذي يـــســــمى بــــحــــمـــام
كـاراكـابي الـذي أسـسـه الثـري الـتـركي

اشـتهرت الدولة العثمانية بالعديد من
األبـنـية واآلثـار الـتـأريخـيـة والتـراثـية
والـسيـاحية والـترفيـهيـة التي ميـزتها
عن بـقية دول العالم األخرى ما جعلها
تكون قبلة ومقصدا للباحث عن عبق
الـتأريخ القد وما يحمله من ذكريات
تـؤشـر لـعـظمـة اجنـازات أصـحاب ذلك
الـعصر وامكـاناتهم الفـريدة في البناء
اليـ والـتــصـمـيم الـتي اسـتـقـطـبت ا
من الـسائح العرب واألجانب ومنها
احلـمـامات الـتي يـعود تـأريخ  بـنائـها
الـى زمن قد حـيث ظـهـر فن الـعـمارة
وازدهــر في الـقـرن الــثـاني عــشـر بـعـد
فـتح الـسالجـقة  لـألناضـول وفي عـهد
الــدولـة الـعـثـمـانــيـة كـانت احلـمـامـات
الــتـــركــيــة من أهم ســمــات طــراز هــذا
الـعـهد اضـافـة الى التـمـيز فـي األبنـية
الـدينـية والتـجارية والـسياحـية  التي
تــلــبي احــتـيــاجــات الـشــعب وبــكــافـة
طـبـقاته االجـتمـاعـية وبـحسب مـاذكره
ـعنـي األتراك ـؤرخ وا بـعض من ا
فــقــد بــني أول حــمــام خــاص من قــبل
الـــوالـي الـــعـــثـــمـــاني أورهـــان بك في
مــديـنـة بـورصـة الـتي تــعـد الـعـاصـمـة
األولى لـلدولة العثـمانية عام  1362 م
ولـكن أول حـمـام  تأسـيـسه  للـعـامة
من الـنـاس هـو حـمام تـشـمـبـرلي تاش
ـعـمـار الـشـهـيـر والـذي بــني من قـبل ا
سـنـان وبأمـر من السـلـطانـة نور بـانو
والـدة الـسـلـطـان مـراد الـثالـث في عام
م  وبـعـد  ذلك تـصـاعـدت وتـيرة 1584
بـناء هـذه احلمـامات في جـميـع أنحاء
األنـاضول وتتكـون احلمامات الـتركية
فـي الـغــالب مـن قـســمــ األول مــنــهـا
لـلـنسـاء والقـسم الـثاني لـلرجـال ولكل
مـنهـما بابه اخلـاص الذي اليؤدي الى
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ولـم تــكن احلـــمـــامـــات لالســتـــحـــمــام
ـــــا كـــــانت والـــــنـــــظــــافـــــة فـــــقط  وا
تــعـتـبـرمـؤســسـات مـجـتــمـعـيـة  حـيث
تــقـام فـيـهـا الــفـعـالـيـات االجــتـمـاعـيـة
كـاالحتـفال بـالوالدة والـزواج واخلتان
ولـيلـة احلنـاء للـعرسـان وقد أصـبحت
احلـمـامات في الـعـهد الـعـثمـاني جزءا

من حـيـاة الـنـاس  سـيمـا الـنـسـاء حيث
كـن يـجـتـمـعن هــنـاك كل أسـبـوع  لألكل
والــشـرب وتــبـادل احلـديـث وفي الـقـرن
الـتاسع عـشر بـدأت احلمـامات الـتركـية
جتـــذب اهــتـــمــام الــتـــجــار والـــرحــالــة
والـــســـفــــراء والـــســـيـــاح الـــغـــربـــيـــ
والـــشــرقــيـــ وبــذكـــر بــأن الــفـــنــانــ
الــتـشـكــيـلـيــ الـغــربـيـ قــامـو بـرسم
لـوحـات للـعديـد من احلمـامات الـتركـية
ــزدحــمــة بــالــنــاس وذلك الــشــهـــيــرة ا
لـتأثرهم بجمـال عمارتها وطـراز بنائها
ـصـطـلـحات ـا أثـر ذلك عـلـى بـعض ا
ــســمــيــات لــلــحــمــامــات في الــلــغــة وا
الـتـركــيـة والـلـهـجـة الـشـعـبـيـة لألهـالي
والـتي ما زالت متـداولة حلد اآلن فمثال
ـقـاهي ـزدحـمـة كــا يــقـال عن األمـاكـن ا
بــأنــهــا تــشـبـه حـمــام الــنــســاء ويــقـال
لألمـــاكن احلــارة والـــســاخــنـــة بــانــهــا
كــاحلـمـام وتــوجـد لـدى األتــراك قـواعـد
وطـقـوس خـاصـة بـاحلـمـامـات تـبدأ مع
حلــظـة الـدخـول الـيــهـا وحـتى اخلـروج
مـــنـــهـــا والبـــد أن يــلـــتـــزم زبـــائن تـــلك
احلـمامات بالقواعد والطقوس والتقيد
ستخدمة في االستحمام واد ا حتى با
وقـد اعـتـبـرت احلـمـامـات في تـركـيا من
الـوجهات الـسياحـية في العـالم بعد أن
أخـذت طـابـعـا جـديدا لـلـمـتـعـة والعالج
واالســتــرخــاء والــتــســلــيــة والــتــرفــيه
وبـحسب االحصائـيات التي جترى ب
فـــتــرة وأخــرى عـــلى مــســتـــوى اقــبــال
الــسـائــحـ االجـانب الـى تـركـيــا تـبـ
األمـــاكن الـــتـي تــضـم احلـــمــامـــات هي
األكــثــر جــذبــا لـهـم قـيــاســا لــلــمـنــاطق
األخــرى وخالل فــتــرة من الــزمن وصل
عـدد احلـمـامـات الى نـحـو أربـعـة عـشـر
ألـف حـمـام  مـنـهـا بـنـحو  155 حـمـامـا
لــعـامـة الــنـاس والــذي يـسـمى بــحـمـام
الـسوق والـبقيـة كانت خاصـة تبنى في
قـصـور األمـراء والـسالطـ مـثـل حـمام
الــســلــيــمــانــيــة وهـو مـن أهم األبــنــيـة
دن األكـثر ـعـماريـة العـثـمانـيـة ومن ا ا
شــهـــرة بــاحلــمــامــات الـــتــركــيــة هــمــا
اســـطـــنـــبـــول وبـــورصـــة اضـــافـــة الى
ة احلـمـامـات الرومـانـيـة األثريـة الـقـد
ومـنهـا احلمام الـذي يعود تـاريخ بنائه
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كـراجا عبـد الله بيك فـي محلـة سكاريا
شــارع طــلــعت بـاشــا عــلى مــقــربـة من
مــركـز الــعــاصـمــة أنـقــرة عـام  1440م
ومـــايــزال يـــصــارع الــزمـن واحلــداثــة
مـيز بـعد أن بـطـرازه الرائع ومـوقعـه ا
 تــرمــيــمه مــرات عــديــدة عــلـى مـدى
اضـية وقـد توارثه األبـناء الـسنـوات ا
عـن اآلباء واألجـداد حـفـاضـا على اسم
عــائـلــتــهم الـتي اشــتــهـرت بــاسم هـذا
ـنـطـقـة أو احلـمــام مـثـلـمـا أكـتــسـبت ا
احملـلـة الصـغيـرة التي شـيد فـيهـا هذا
احلــمــام شـهــرتـهــا الــواسـعــة من بـ
مــنــاطق أنــقــرة األخــرى والــتي أطــلق
عـلـيـهـا اسم حـمـام اونـو وهي مـنـطـقة
ـسـاحـة اال انـهـا تـتـميـز عن صـغـيـرة ا
بــقـيــة مــدن الـعــاصـمــة في شـوارعــهـا
الـتراثية  الـتي لم تؤثر علـيها احلداثة
وبـيوتـها الـتأريخـية اجلـميـلة واحملال
الـتـجـاريـة والـفـلـكـلـوريـة الـتي مـازالت
حتـتفظ برونقها العـثماني العريق كما
لم تـــتــغــيــر أزيــاء عــمــال مــطــاعــمــهــا
ـديـنة ـنـتـشرة داخل أزقـة ا الـتـراثـية ا
الـــتي تـــزين أرصــفـــتــهـــا وجــدرانـــهــا
الـــشــــجـــيـــرات اخلـــضـــراء والـــزهـــور
ـعلقة في اخملـتلفة بـألوانها اجلـميلة ا
سنادين بتصاميم رائعة  منسجمة في
ـكــان الـتــأريـخي أشــكـالــهـا مع عــبق ا
وروحـــيــته الــتـي جتــعل الـــســائــحــ
يــقـضــون سـاعـات طــويـلـة فـي الـتـأمل
ـــديــنــة الــتي بـــتــاريخ وأحــداث هــذا ا
اليـسمح للمركبات حـتى الصغيرة منها
أن تـخـرق شوارعـهـا حفـاظـا علـيـها من
الـضـجيـج وحرصـا عـلى نـظافـتـهـا وقد
أصــبح حـــمــام كــاراكــابـي هــو الــداللــة
ـــديـــنــة الـــتي الــبـــارزة لـــزيـــارة تـــلك ا
يـقصـدها األالف من الـزوار األجانب من
كل بـــقــاع األرض وأول ســـؤال لــهم عن
احلـمـام لكي يـقـومـوا بزيـارته والـتـمتع
بـاالستحمام به على الطريـقة العثمانية

ــكـان ـة وعــنــد وصــولــنــا الى ا الــقــد
ــسـؤولــ عن احلـمـام الـتــقـيــنـا أحـد ا
وبـعد ترحيبه بنـا حدثنا عن قدم تأريخ
وسـمــعـة هــذا احلـمـام والــشـخــصـيـات
الـــشـــهـــيـــرة الـــتي ارتـــادته مـن الــوالة
ــثـــقـــفــ والــبـــاشـــوات والــكـــتـــاب وا
ـعـروفـة والـشـخـصـيــات االجـتـمـاعـيـة ا
واألعـداد الـكـبـيـرة من أبـنـاء الـعـاصـمـة
ــكــان مــنـذ واألجــانب الــذين جــذبــهم ا
تـــأســـيـــسـه وحـــتى الــــوقت احلـــاضـــر
مـسـتـعـرضــا طـريـقـة االسـتـحـمـام الـتي
مـــــازالـت ضـــــمـن اجـــــواء وطــــــقـــــوس
الـعثماني القدمـاء والتي يتبناها عدد
ــهـنـة وهم ــدلـكـ اخملــتـصــ بـا من ا
يـعملون جاهـدين الرضاء زبائن احلمام
من خالل تــقــد أفـضل اخلــدمــات لـهم
وبـأسـعـار مـقبـولـة وكـمـا هـو احلال في
جـمـيع احلـمــامـات الـتـركـيـة فـان حـمـام
كــاراكــابي يــقـــسم الى جــزئــ أحــدهم
لـلــرجـال وآخــر مـنــعـزل لــلـنـســاء ولـكل
مـنـهـمـا بـابه اخلـاص الـذي اليـطل عـلى
بـاب الــقـاطع االخـر وبـعــد االسـتـحـمـام
يـنـتــظـر الـزبــون لـفـتـرة بــسـيـطـة داخل
ــشــروبـات احلــمـام لــيــتــنـاول بــعض ا
الـسـاخـنـة او الـبـاردة كل حـسب رغـبته
وهـذا يـســاعـد الـزبـون عـلى عـدم تـأثـره
بــالـهــواء الــبـارد الــذي ســيـواجــهه في
الـشارع  حال مغـادرته احلمام واجلدير
بـالـذكر فـان   مـنطـقـة حمـام اونـو كانت
قـــد حـــصـــلت عــــلى جـــائـــزة أوســـكـــار
ـية خالل خـمسـون عاما الـسيـاحة الـعا
مـضت ولـثالث مـرات متـتـاليـة اجلـائزة
عـبارة عن تـفاحة ذهـبيـة يقدمـها احتاد
ـناطق السياحية والصحفي الدولية ا
ـدينة بـعد عمـليات تـرميم وفقـا لطراز ا
ـة حـتى وروحـيـتـهـا الـتـأريـخـيـة الـقـد
دينـة في األعوام األخيرة إلى حتـولت ا
أكــبــر مــركــز تــقـــافي وفــني وســيــاحي

واسع ومشهور في عموم أنقرة .
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االسـتـهالك تـخـضـع لـلـبـيـئـات االجـتـمـاعـية
الـتي نكون فيها.وعندما نتخذ قرارات فإننا
ـعن النظـر في القيـمة التي سـنجنـيها من
وراء كـل خـيـار من اخلـيـارات ويـطـلق عـلى
هـذه العملية اسم "تعظيم القيمة". إذ يعتمد
ـصـعد قـرار صـعـود الـدرج بـدال من ركـوب ا
ثـال عـلى عـوامل كثـيـرة مثل عـلى سـبـيل ا
مـــقـــدار الــطـــعـــام الــذي تـــنـــاولــنـــاه وعــدد
اخلـطــوات الـتي مـشـيـنـاهـا في هـذا الـيـوم
ـبنى مع صـديق رياضي. ولـهذا ودخـولـنا ا
تـتـفـاوت إرادتـنـا عـلى مـدار الـيـوم.وعـنـدمـا
يــطــرح عــلــيــنـا ســؤال تــتــأثــر خــيــاراتــنـا
بـاألشـخـاص الـذين نـكـون بـصـحـبتـهم وقت
طــرحه وطــريـقــة اســتــجـابــتــهم وطـبــيــعـة
األحـاديث الـتي دارت بيـننـا وكـذلك رؤيتـنا
ـعـايـيـر هذه اجملـمـوعـة من األصـدقـاء. وقد
نـخـتـصـر الـطريـق وننـظـر إلى سـلـوكـيـاتهم
ونـحـاكـيـها. لـكـنـنا ال نـدرك مـدى تـأثـير ذلك
عـلى حـيـاتنـا.وتـقول سـوزان هـيـغز بـاحـثة
في الـعوامل البيولوجـية والنفسيـة للشهية
بـجـامعـة برمـنغـهام : "نـحن لـدينـا استـعداد
فــطـري لالســتـرشــاد بـســلـوكـيــات اآلخـرين

الــذين نــأكل مـعــهم. إذ أشـارت الــكـثــيـر من
الـدراســات إلى أنـنـا نـأكل كـمـيـات أكـبـر من
األطـعـمـة عـنـدمـا نـكـون بـصـحـبـة أشـخاص
يـأكلون بـشراهة. وقد يـعزي النـاس إقبالهم
ذاق أو الـسعر أو عـلى تنـاول الطعـام إلى ا
اجلـوع وال يدركون أن السـبب الرئيسي هو

الصحبة".
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ـعمل طـلبت وقـد أجـرت هيـغز دراسـة في ا
ـشـاركـ تـنـاول الـطـعام إمـا مع فـيـهـا من ا
فـردهم وانتـهت إلى أن وجود صـديق أو 
شـخص آخـر يؤثـر على قـدرتنـا على تـميـيز
عالمــات الــشــبع الــتي قــد تـطــغى عــلــيــهـا
زيد رغـبتنـا في محاكاة األصـدقاء بتـناول ا
من األطــعـمـة. وقـد ثـبت أيـضـا أن مـشـاهـدة
الـتـلـفاز تـشـتت انـتبـاهـنا وتـدفـعـنا لـتـناول
كــمـيــات أكـبــر من األطـعــمـة.ونــقـلت هــيـغـز
طـاعم حيث وضـعت الفتات أبـحاثـها إلى ا
لـتشجيع الناس على تناول اخلضروات عن
طـــريق تـــقـــد مـــعـــلـــومـــات عـن خـــيــارات
اآلخـــرين. وعـــرضت هـــيــغـــز في الالفـــتــات
بـيانـات غير حـقيقـية عن األطـباق اجلانـبية

الــتي اخــتــارتـهــا الــغــالـبــيــة الــعـظــمى من
الـــزبــائن ووضـــعت في مـــقــدمـــتــهـــا طــبق
خــضــروات.وتــقــول هــيــغــز: "وصــفت هــذه
الالفــتــات سـلــوكــيـات اآلخــرين وكــان هـذا
كـافـيـا حلث الـنـاس عـلى اتـباعـهـا. فـعـنـدما
نــدخـل بــيــئــة جــديــدة نــبــحث عن عالمــات
نــســتـدل بــهــا عـلى الــتــصـرف الـالئق وقـد
يـساعدنا التعـرف على اخليار األكثر رواجا
فـي حتــديــد قــراراتــنــا".والالفت أن الــنــاس
ظـلوا يختارون نـفس األطباق التي تصدرت
الــقـائـمـة في الـالفـتـات حـتى بــعـد إزالـتـهـا.
وتـقول هـيـغز: "نـحن نشـعر بـسعـادة عنـدما
قـبولـة في مـجتـمع ما نـسـلك السـلوكـيـات ا
ألنـها تشـعرنا باالنـتماء لـهذا اجملتمع. وإذا
انـضـممت إلى مـجمـوعـة اجتـماعـية جـديدة

فأغلب الظن أنك ستحاكي سلوكياتهم".
ــحض ــا ال نـــتــخــذ دائــمــا قـــراراتــنــا  ر
إرادتـنـا لـكـنـنـا قد نـسـتـخـدم تـأثـيـرنـا على
اآلخـرين لـنشـر سلـوكيـات إيـجابـية. وتـقول
شـولز إن الـسـلوكـيات الـسلـبيـة تنـتشـر ب
مـجـمـوعة مـن النـاس بـنـفس الطـريـقـة التي

تنتشر بها السلوكيات اإليجابية.

الـطـالب في اجلـامـعـة أكـد فـيه عـلى أهـمـيـة
شي أو ركوب الدراجة بدال من القيادة في ا
ــسـافـات الــقـصــيـرة وفي نـهــايـة احلـوار ا
أعـلن أنه جـاء إلى مـكان احلـوار بـالسـيارة.
وبـعـدهـا سـئل الـطالب عـن آرائهـم اخلـاصة
عن الــبــيــئــة.وتـقــول غــافــني: "نــحن نــغــيـر
مـواقـفنـا عـندمـا نـرى شخـصا مـن اجلمـاعة
الــتي نـنــتـمي إلــيـهــا يـتـصــرف بـطــريـقـة ال
واقف الـتي نتـبناهـا. وبدال من تـتسق مـع ا
أن أشـــعـــر بــاإلحـــراج بـــســبب نـــفـــاق هــذا
الــــشــــخـص أغــــيــــر مــــواقــــفي كــــرد فــــعل
لـسلـوكياته ألنـني أرى التـشابه بيـننا وأرى
أنه امـتـداد لـذاتي".واسـتنـدت هـذه الـدراسة
إلـى دراسـة أخــرى عن وسـائـل الـوقــايـة من
الــشــمـس الــتي أثــبــتت أيــضــا أن الــنــاس
يـتـراخـون في مـواقـفـهـم إذا وجـدوا أن أحد
أفــراد اجملـمـوعـة يــأتي سـلـوكــيـات تـخـالف
أقـواله ومـعـتقـداته في الـوقت الـذي يـتوقع
اجلـمـيع احلـذر الـشـديـد مـن مـخـاطـر أشـعة
الــشـــمس.وقــد يــؤثــر أيــضـــا نــقــاشــنــا مع
األصـدقـاء بـصـدد خـياراتـنـا الـصـحـيـة على
قـراراتـنا سـلبـا وإيجـابا. إذ أوضح حتـليل
لـلدراسـات شمل 28 دراسـة أن التـحدث عن
حـمـلة الـقـضاء عـلى الـتدخـ مع األصـدقاء

ساهم في احلد من استهالك السجائر.
وتـــقــول كـــريــســتـــ شــولـــز من جـــامــعــة
أمـستـردام: "إن العـادات الصـحيـة اخلاطـئة
كن جتنبها مثل التدخ والسمنة الـتي 
وت وهنـاك الكثير من هي أكـبر مسبـبات ا
ـتاحة عنهـا على اإلنترنت. لكن ـعلومات ا ا
أفــعــال وســلــوكــيــات األصــدقــاء قــد تــؤثـر
شـــعـــوريـــا أو ال شـــعـــوريـــا عــلـى قـــرارنــا
باالمتثال للنصائح الصحية أو جتاهلها".
وســألت شــولــز بــعض طالب اجلــامــعـة في
ــتــحــدة إن كــانــوا حتـدثــوا مع الــواليــات ا
أصـدقـائـهم حـول جتـاربـهم مع اخلـمـر وما
إن كـانت هذه األحـاديث إيجابـية أم سلـبية.
وذكـــر الــطالب أنــهـم كــلــمــا حتـــدث مــعــهم
أصـدقاؤهم بطريقة إيـجابية عن اخلمر زاد
إقـبـالهم عـلى تـناول كـميـات أكـبر في الـيوم
اط من الـتالي والعكس صحيح. وهذه األ
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كــثـيــرا مــا نـظن أنــنــا نـتــصــرف من تـلــقـاء
أنـفــسـنـا مع أن سـلــوكـيـاتـنـا تــعـتـمـد عـلى
أصــدقـائـنــا وأقـاربـنـا قــدر اعـتـمــادهـا عـلى
إرادتـنـا. فـإن رفـقـاءنا احملـيـطـ بـنـا لـديهم
الـقـدرة عـلى الـتـأثـيـر عـلـيـنـا لـنـصـبـح أكـثر
بـدانة أو نـستـهلك كـميـات أكبـر من اخلمر
أو نـصـبـح أقل اكـتـراثـا لـلـبـيـئـة وغـيـر ذلك
الـــكــثـــيــر.إن الـــتــأثـــر بــالـــرفــقـــاء هــو أمــر
الشــعــوري إذ يـحــاول الـدمــاغ بــاسـتــمـرار
البحث عن أدلة من األشخاص احمليط بك
لـيـخبـرك عن الـسلـوك الالئق الـذي يجب أن
تـــســلــكه وقـــد يــكــون لــهـــذا األمــر عــواقب
وخيمة.واستقر رأي العلماء على أن رؤيتنا
لــذواتــنــا تــتــشـــكل من خالل مــخــالــطــتــنــا
لـآلخـرين. وتـقـول أمـبـر غـافـني بـاحـثـة في
عـلم النـفس االجتمـاعي بجامـعة هامـبولدت
في واليــة كـالــيـفـورنــيـا: "إذا كــنت تـســتـمـد
جـــــزءا كــــبــــيـــــرا من هـــــويــــتـك من إحــــدى
اجملـمـوعـات حـتى لـو لم تـكـن بصـحـبـتـهم
فــأغــلـب الــظن أنك ســتــتـــمــسك بــقــيم هــذه
اجملــمـوعــة. فـإذا كــنت تـعــرّف نـفــسك بـأنك
ــــرجح أن تــــرى ي مـن ا طــــالـب أو أكــــاد

نظور". العالم من هذا ا
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عايير االجتماعية وهذه وهذا ما يسمى با
ـعـايـير ثـابـتـة عادة لـكن عـنـدما يـتـصرف ا
شـخص وسط مـجـمـوعة مـتـرابـطة بـطـريـقة
غــيــر مــعـهــودة أو غــيــر مــتـوقــعــة تــتــأثـر
سـلــوكـيـات اجملـمـوعـة.وقـد خـلـصت دراسـة
ــثــال إلى أن الــنــاس أكــثــر عــلـى ســبــيل ا
عــرضـة لـتــغـيـيــر آرائـهم عن وســائل الـنـقل
الـصــديـقـة لـلـبـيـئـة إذا الحـظـوا أن أقـرانـهم
يـسـتخـدمون هـذه الوسـائل من بـاب النـفاق
االجـــتــمــاعي.ويـــقــيم الــطالب مـن جــامــعــة
هــامـــبــولــدت في قـــريــة صــغـــيــرة شــمــالي
كـالـيفـورنـيا ويـلـتزم أكـثـرهم باحلـفـاظ على
ــا قــد تــتــوقع أن تــلــقى الــبــيــئـــة ولــذا ر
ســلــوكـيــات األقــران الـتـي تـضــر بــالـبــيــئـة
اسـتـهجـانا من اجلـمـيع.وفي هذه الـدراسة
ـــشـــاركـــون إلى حـــوار مـع أحــد اســـتـــمع ا
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الى  525لـــلــمــيـالد ويــقع في مـــديــنــة
بــورصـة  تــخـصـيــصه لالمــبـراطـور
الــرومــاني ثــيــادور وحــمــام آخــر كـان
لـلـسـلـطـان سـلـيـمـان الـقـانـوني والـذي
ياهه الـكبريتـية التي تـعتبر يـشتهـر 
عالجــا لـكـثــيـر من األمــراض اجلـلـديـة
وكــــذلـك مــــرض الــــرومـــــاتــــيــــزم ومن
احلـمـامـات التي تـلـفت أنـظار الـسـياح
هـو حـمـام تـشـيـمـبـيـرلـيـتـاس فـهـو من
أقـدم احلـمـامات الـتـركـية يـعـود تأريخ
بـنـائه الى فـتـرة حـكم السـلـطـان سـليم
الـثاني في القرن الـسادس عشر والذي
يــتـمـيــز بـفن عـمــارته الالفت ويــعـتـبـر
مـوقع زيارة هام جلميع مـحبي الفنون
ـعـمـاريـة حـيث تـدخل من خـالل قبـته ا
الــعـلــويـة اشــعـة الــشـمس لــتـصل الى
مـسطح االستحـمام  بشكل رائع جذاب
وتــشـتـرك مـعـظم احلـمــامـات الـتـركـيـة
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ومـا حـدث بـعـدهـا من ردود افـعـال اهـمـهـا اقـالـة ـوصـل بـعـد غـرق الـعـبـارة في ا
محافظ نينوى ونائبيه بدأ العقل يصنع اسئلته.

ــاذا كــان الــتــعــامل مع غــرق الــعــبــارة بــهــذا وكــان من اهم هــذه االســئــلــة هــو 
تـلك الـكـارثة ولم نـشهـد مـثل هـذا الـتـعـامل اجلـدي مع كـارثـة سـبـايـكـر االهـتـمـام
ـروعـة الـتي مـرت وانــتـهت الى الـصـمت.هـذا مـا قـيـل ومـا سـمـعـته وقـرأته عـلى ا

وسائل التواصل االجتماعي.
شاكل التي نتعرض ويبدو ان البعض يريد ان يفهم بعض مالبسات احلوادث وا

وتترك في قلوبنا جرحا ال يشفى.  لها دائما
ت فعلت ة سبايكر كان مجرد مقارنة ب جر ة العبارة وجر ما قيـل عن جر
واغالق ان باقـالة احملافظ ونـائبيه االولى ما لم تـفعله الـثانيـة اعني حـ قام البـر
اقول كأن هذه سؤول في احملافظة وفتح ملفات بعض ا كـاتب االقتصادية كل ا

االجراءات العقابية حصلت بسبب ضغط قوة غرق العبارة.
اذن الصـورة التي شـاهدها الـعالم النـقالب العـبارة عـلى راكبـيهـا شحـنت ادمغة
اجلمـيع بان االجراء التالي ال بد ان يكون قلب الطاولة على راس احملافظ ونائبيه

وكل ما تبع ذلك من اجراءات.
انقلبت العبارة فانقلبت االوضاع معها.ومن هنا شعرنا بفرح حقيقي هل سيكون
ستقبل لو حدثت جرائم جديدة في احملافظات.وبال شك هنـاك نفس النتائج في ا
سيكـون مثل هذا السؤال عادال لـكن علينا ان ننـتبه الى حقيقـة مهمة تقول ان اية
ـتسبـب فـيها او الـذين يتـحمـلون مسـؤولية ة تـقع ترتـبط بقوة االشـخاص ا جر
النهـا وقـعت اثـناء تـسـلمـهم لـلـسلـطـة.هذه احلـقـيقـة تـفـسر لـنـا الفـرق بـ معـاقـبة
مسـؤولي نينوى والـصمت ازاء جرائم فاجـعة كسـبايكر وتـفجير الـكرادة وسقوط

وصل. ا
سـؤول يؤدي دورا في غلق لـذلك ال غرابة اذا قـلنا ان وزن ا
وصل سبب اي مـلف..في ح ان هول غرق عبارة في ا
وصل نفـسه الن السياسة ما لم يـتوقعه حتى محافظ ا
عنـدنا تعـتمـد على فـكرة "اضحـية تـهدئة الـشارع"وكأن
ـسـؤولـ هو هـدف مـؤقت المـتـصاص اسقـاط بـعض ا

واطن  ال ارضاء غريزة العدالة ذاتها.  غضب ا

شـكـراً قـامـات امـتــنـا  إيـهـا احملـافـظـون  عــلى االرض والـعـرض  يـامن صـنـتم
الكـرامات ووفـر لشـعوب المـتنـا العـيش الكـر  يامن جـعلـتم من بلـدان امتـنا
العربية واحة خضراء تستقطب السياح من كل دول العالم  يامن صنعتم األمن
واألمـان  والـرقي واالعـمــار   شـكـراً حلـكــمـتـكم وســعـة قـلـوبــكم النـكم تـقـودون
شعـوباً غـير  واعـية وغـير مـنظـمة والـشيء احلسن في تـلك الشـعوب هـو ان الله
ة  عـفيـفة مـثلـكم  .. شكـراً خلطـطكم اكـرمهـا بقـيادات حـكـيمـة   شريـفة  كـر
االقتصـادية والتنـموية للـنهوض بـأمتنا  بـحيث اصبحت دولـنا تضاهي بـتطورها

تحضر !!! وعلومها وخدماتها كل دول العالم ا
لو مـكنني الله ان اجـمع كل صفات الـدنيا في اخليـر واألنسانيـة والكرم واجلود
واحلكـمة ألصـفكم اجـد نفـسي عاجـزاً وقد قصـرت ألني لم اف حقـكم    وليس
لي بـد اال ان اقـول لـكم شكـراً مـني تـقبـلـوهـا مُـفعـمـة بـاحلب واألمتـنـان كـمواطن
عربي وشـكراً من الشهداء الـذي ضحوا بارواحهم دفاعـاً عن كراسيكم  شكراً
من االبنـاء واالحفاد النهم سيستمتعون بهذا اإلرث اخلالد والتاريخ اجمليد الذي
ـواطن صـنــعـتــمـوه  ولي طــلب واحـد ســادتي  بل هـو رجــاء كـوني  في امــة  ا
اليــحق لهُ بــهــا  ان يــطــلب بل يــرجــو ويــتــوسل وتــهــان كــرامــته كي يــحق له ان

يستنشق الهواء او  يطالب  بجزء من حقوقة. 
اخاطـبكم يا أحفـاد حا الطـائي رفقاً بكـرمكم العـالي  قد رضيت عـنكم ميالنا
زوجـة تـرامب   وأبـشـركم ان إيـفــانـكـا تـنـام الـلـيل مـرتــاحـة الـضـمـيـر وراضـيـة
ومـطمـئـنة من مـسـاعداتـكم الـسخـيـة لهـا و للـشـعب  االمريـكي فـهم لن يـحتـاجوا
ـشرفة معهم لن تخذلوها شيئـاً بعد اليوم  مادامت انفاسـكم الطيبة ومواقفكم ا

ولن تخذلوا  عائلة الرئيس  ترامب .
فمنذُ عام 1990 وانتم كـرمكم بدأ يسطع ليصل الى النـجومية  فوهبتم  العراق
فكان اكبر ضحية ألعظم مؤامرة دولية خبيثة تُحاك بهذا احلجم وتلك القساوة 
فضـاع العـراق وشعـبه ب ظُـلم احملتل وأنـقسـام  احزاب الـسلـطة وترسـخ نظام
الـطـوائف والــقـومـيــات وصـوالً الى داعش الــظُـلم والـضاللــة  واجلـمـيـع يـشـهـد
ـشـاركـة بـهـا  ولن يـتـوقف كـرمكـم على ـؤامرة بـل ودعمـهـا وا لـصـمـتـكم عـلى ا
سوريا  ليبيا  مصر  تونس  اجلزائر  السودان نصيب العـراق فكان لليمن 
 مـنـهـا كل وفق حـجـمـه وحـجم مـايـحـاك له من دوائـر الـسـوء .. ذُبـحت شـعـوبـنـا
وهُجرت  دُمـرت اوطاننا وتبعثرت  اصبحنا بلدانا" ضعيفة مهلهلة الجترؤ على
ـصيريـة وقضايـا احلفاظ ا فيـها قضـايا االمة ا االتفاق عـلى ابسط الـقضايـا  
رة على الـسيادة والكرامة .. استـطعتم ان تزيلوا احلدود بـ البلدان لكن هذه ا
بـطريـقة مـختـلفـة ليـس من اجل التـوحد بل الن اصـبحـنا غـنيـمة لـلكالب الـسائـبة
تـنـهـش بـلـحـمـنـا كـمـا تـشـاء  ولـكن ولـله احلـمـد مـايـفـرحـنـا ان عـروشـكم قـائـمـة
وكروشـكم عامـرة بشـتى انواع واشـكال الـطعـام ولن احدثكـم عن شعـوب امتكم

هدمة فوق رؤوس االطفال ..   التي بدأت تأكل حجار منازلها ا
شكراً مـقدماً لـلتسـهيالت التي قـدمت كي تمر صفـقة القـرن وينتـهي اخر شعور
عروبي مقـاوم يحـسسـنا بالـكرامـة لتنـتهي ب "صـفعـة القرن " اخـر امل للـشعور
بـالـشـرف الـعربـي الذي لـم يعـد لهُ قـيـمـة بـسـبب حـكـمـكم .. شـكـراً ايـهـا االفذاذ
ا اطمئن االمـريكان والصهـاينة وهم في عقر دارهم  فـقد تمكنتم فوالـله لوالكم 
من عـقـر  عـقـولــنـا وأسـتـحـلـيـتم حـتى مـسـاحـة  تـفـكـيـرنـا ومـشـاعـرنـا وأحالمـنـا
ا تـأمرون منـقادين  مـبروك لكـم ماخلـفتـموه  من تاريخ ولوثتـموهـا فاصبـحنـا 
ومـجـد سـتـتـحدث بـه كل االجـيال  وسـتـقـرأ االجـيـال عن سـقـوط الـعـراق حامي
عـرين االسـود وتـمـزيق وحـدته  لـقـد عزمـتم عـلى تـدمـيـر الـعـراق ارضـاً وشـعـباً
حتت عنـوان اسقاط النظام فكذبـتم كما اعتدنا على كـذبكم  وتوالت بعد العراق
ؤامـرات عـلى الـدول العـربـية االخـرى فـتـساقـطت الـدول مـثل اوراق اخلريف  ا
وتــشــردت الـشــعــوب وانـتــهــكت الــكــرامـات وذُبح الــشــرف ولم يــبق المــتـكم وال
لعـروبتكم وجـود او قيمـة حتى في مـساحات الـتفكـير  وبعـد كل الذي حصل لم
يـتـبق من واجـبـاتـكم سـوى الـفـصل االخـيـر من ازعج مـسـرحـيـة دمـويـة شـهـدها

الـتــاريخ  إال وهيَّ "صــفـعــة الـقــرن  " اتــمـوهــا عـلى خــيـر
وتذكـروا ماذا سيـكون مـصيركم بـعدها .. فـمن اليصون
حـــيـــاة وشـــرف اخــيـه لن يـــجـــد من يـــصـــون حــيـــاته

وشرفه??? 
ــســتـوى شــكــراً لــكم ايــهـا الــقــادة ونــلـقــاكم وانــتم 

ماتركتوا عليه امتكم العربية .

سـئل احـد العـبـاقـرة عن مفـهـوم (االسـتنـفـار) في حـيـاتنـا الـعـابرة اجـاب بـعد ان
ارتشف قـهوته واستقام بـخطواته قائال .. اجل حـينما يـنعدم التـحقق نلتجئ الى

كينوناتنا العضوية اولها العقل واخرها اجلسد وما بينهما االرادة .
××××××

طبعي عرفته استاذا وصديقا وزميال اعالميا حاذقا وقورا من عائلة ان حمـيداً ا
ا ينجز ذو فلسفة ا يتحدث وموسوعة  عريقة بعلوها االجتماعي واالدبي ثري 
بالغيـة نادرة ومقتدرة فيما يكتب بصماته متعددة في آرائه ومداخالته الفكرية ..
ـتابـع انه من اصحـاب النـظريـة اجلدلـيـة في الوصـول الى الهـدف .. كنت من ا
ـاضي امتلك ألعمـدته وابوابه في الصـحافـة احمللـية منـذ السـبعيـنات من الـقرن ا
نـاصـيـة السـتـنـظظـفـار الـذاتـيـة مـن عقـل وجـديـة وارادة مـحـنكـة بـالـذكـاء واحلـفظ

واالقناع .
ـطبعـي جدا لكـنه خالد انه ابن الـغري الـنجف االشرف الـذي وهبه هذا افتـقدنا ا
ـآثـر مطـبعـة ومـكتـبة الـغـري في هذه الـبقـعـة الطـاهرة من الـنمـو واالرتـقاء ونـهمه 
ثراهـا الفـكري الـعربي االسالمي .. كـنت دائم الوفـاء باسـتذكـارها .. دائم الـقلق
ـرض الذي الـم بك مبـكرا هـو احد االسـباب والتـوجس ليس لـك مرفـأ قد يـكون ا

احملبـطة لـلـذات رغم ذلك تبـقى االنسـان اجلـلد الـكبـرياء في
ـسجى حله وتـرحـاله الصـادق الـصريح .. ايـهـا البـعـيد ا

في جوف الظالم في حلدك في مقبرة وادي السالم..
الزلـت احـفظ اهـداءك الحــد مـطــبـوعـاتـك لي بـ(عـزيـزي
قاسـم الساكن احلزين قلوب مـحبيك .. خصالك نادرة

طبعي .. في هذا الزمن ) .. ا

احلمام التركي احلديث


