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ـكـان بـفرشـاة و مـجـرفـة. كل شخص ا
يـبــذل أقـصى مـا عـنـده في ظل ظـروفٍ
صـــــعــــبــــة.يــــقـــــود األخــــصــــائــــيــــون
االجـتـمـاعـيـون زيل إلى سـريـر مـريض
تلـف فخـذه ضـمـادات كـثـيـفـة. يـنـحني
ـــريـض ويــســـأله زيل مـــقـــتــربـــاً من ا
بصـوتٍ خفـيض:"ما الـذي حدث معك?"
ـريض الـشــاب الـذي يـعـمل فـيـجـيـب ا
حالقاً قائالً إن شخـصاً ال يعرفه أطلق
علـيه النار. يـسأله زيل: وكـيف ستدفع
ـســتـشــفى? فـيــرد أنه يـدعـو فـاتــورة ا
دة دون الله. يواصل زيل حديثه معه 
ـريض عن هـويـته كـمـا أن أن يـســأله ا
زيل ال يــــعـــرّف بـــنـــفـــسه. ثم ودون أن
ريـض يتـأكـد زيل من قـصته يـسـمع ا
مـن طــاقم الــتــمــريـض. تــبــلغ فــاتــورة
عالجه 250 دوالراً ويبدو أنه محظوظ
فـقـد قـرر زيل دفع الـفاتـورة. وفي وقتٍ
قدوره الحق من اليـوم ذاته سـيكـون 
الــعـودة إلى مـنــزله. وال يـتـواصل زيل
مـع أي مـن األشـــــــــخــــــــــاص الــــــــــذين
يــسـاعـدهم. وال يـرغب حــتى في تـلـقي
الشكـر منهم. اال أن هنـاك شيئا واحدا
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في نيجيريـا القليل جداً من اخلدمات
. وإذا لم تـتـمكن الـطـبـيـة مـتاح مـجـانـاً
ستـشفى فقد من دفع قائمـة عالجك با
ـــكــنه ـــغــادرة. من  ال يُـــســمح لـك بــا
سـاعدة اذن? في اجملتـمع النيـجيري ا
ـغـرق فـي الـتـديـن يـأمل الــعـديـد من ا
ـرضى الـعـالـقـ في تـدخل الـعـنـايـة ا

اإللهية.
ــلك زيل أكــرايــواي جـنــاحي مالك ال 
بل سـيــارة مـرســيـدس فــخـمــة سـوداء
تـمــتـاز بـصـوت مــحـركـهـا ومــقـاعـدهـا

ريحة. اجللدية ا
ــالي الــذي ــســتــشــار ا يــخــرج هــذا ا
يـجـاوز األربـعـ بقـلـيل بـكـامل أنـاقته
ــــــوقـف ســــــيـــــارات من ســــــيــــــارته 
ـليء بـاحلـفر ـسـتـشـفى احلـكـومي ا ا
ويــــحــــيـــــيه فــــريـق األخــــصــــائــــيــــ
االجتماعـي بحرارة قـبل أن يستغرق
في مـهــمـته عــلى الـفــور. يـســألـهم عن
"الـقــائـمــة" فـيـقــدمـون له ورقـة مــرتـبـة
مـقـاس آي فور مـطـبوع عـلـيهـا أسـماء
ـا ــرضى الـذين حتـسـنـت حـالـتـهم  ا
ستـشفى اال أنهم غادرتـهم ا يسـمح 
ال يـغــادرون بـسـبب عـدم قـدرتـهم عـلى

ستشفى. دفع فواتير العالج با
التـقى زيل من قـبل بأشـخاص أرغـموا
ـســتـشــفى سـتـة أو عـلى الــبـقــاء في ا
حــتى ثــمــانــيــة أســابــيع بــعــد إنــهـاء
ستشفيات في عالجهم.وتتيح بعض ا
نيجيـريا خدمة الدفع بـالتقسيط ولكن
حـتى الــقـسط األول قــد يـكـون بــاهـظـاً
بـالـنـسـبة ألصـحـاب الـدخل الـزهـيد أو

من ال دخل لهم على اإلطالق.
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ـــتــــداعـــيـــة لـــعـــنـــابـــر ـــمـــرات ا في ا
ــســتـشــفى يــســتـمـع زيل بـاهــتــمـام ا
لـتـعلـيقـات األخـصائـي االجـتـماعـي
عن األشـخـاص الـذين سـيـلـتـقيـهم. في
قـسم الـرجـال بالط األرض يـهـتز حتت
األرجل دهـان اجلـدران يـتـقـشـر وعـلى
طـــول هـــذه اجلـــدران وُضع عـــشـــرون
ـــة تــــلف فـــوق .مـــراوح قــــد ســـريــــراً
ــمــرضــات الــرؤوس بــيــنـــمــا تــضـع ا
نياشـ على أكتـاف أزيائهن الـبيضاء
ــنـشــاة. عـامل نــظـافــة يـقـوم بــكـنس ا

ـقرب من الـذاكرة? وجه صديـقك ا
مل دون أو أن تصفه بالتفصيل ا

النظر إلى صورةٍ له?
رجح أن يتسنى لك أن تبلي من ا
بالءً حـســنـاً عــلى صـعــيـد وصف
ـالمح الـــــعــــــامـــــة لـــــوجه هـــــذا ا
ا الـصـديق مـا لم تـكـن مُـصـابـاً 
يُــعـــرف بـ"عـــمـى الــتـــعـــرف عـــلى
الــوجـوه". لــكــنك ســتــكـتــشف في
الـوقت نفـسه أنه سـيصـعب عـليك
المح الـدقيقة حتديد الـصفات وا
لـــــلـــــوجـه; حـــــتـى األســـــاســـــيـــــة
واجلـــوهـــريـــة مـــنــهـــا مـــثـل لــون

العينيْن.
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مـــا ســبـق ال يــعـــدو ســوى مـــثــالٍ
واحـدٍ على كـوننـا نـنزع إلى تـذكر
جــوهــر األشـــيــاء ال الــتــفــاصــيل

الدقيقة لها.
ـفارقـة أن ذلك ليـس أمراً سـلبـياً ا
أو عـيـبـاً بالـضـرورة. فالـتـفـاصيل
الـدقـيـقة لـلـوجـه - مـثالً - تـتـغـير
في الـــغـــالب من يـــومٍ آلخـــر لــكن
االنـطــبـاع الــعــام الـذي يــتـركه أو
المح يــبــقى عــلى جــوهــر هــذه ا
حــاله وهـو مـا يـعــني أنه سـيـظل
ــقـدورك الـتـعــرف عـلى صـديـقك
هـذا إذا تـغـيـرت شـدة اإلضاءة أو

غيّر تصفيفة شعره.
وال يقـتصـر األمر على ذلك بل إن
الصورة التي يحفظها كل منّا في
ذهـــــــنه وذاكـــــــرتـه عن مـالمـــــــحه
ومـظـهره هـو نفـسه لـيسـت دقيـقةً
يل إلى أن نـحفظ في تمـامـا إذ 
الـــذاكـــرة مالمح أكـــثـــر جــاذبـــيــةً

ا هي عليه بالفعل. لوجوهنا 
فرطة في قوة ذاكرتك 5- للثقة ا
خــســائــر مــالــيــةإذا مــا عَنّ لك أن
حتــــاول رسم وجـــــهك أو وصــــفه
حـتى فـســتـكـشف أن مــا تـتـذكـره
ـا كـان عـنه بـالـفـعـل أقل كـثـيـراً 
في حسـبانك. وقد أظـهرت الكـثير
مـن الـدراسـات أن غـالـبـيـة الـنـاس
يــعـتــقـدون أن ذاكـرتــهم أقـوى من
ـــتــوسـط الــســـائــد بــ ـــعــدل ا ا
البشـر وهو أمر ضئـيل االحتمال
بـدرجــةٍ كـبـيــرةٍ لـلـغــايـة.وفي هـذا
الــشـأن يــبـدو أنــنـا نــتــجـاهل بل
ونــــــرفـض - ومن ثـم نـــــنــــــسى -
رات التي خذلتنـا فيها ذاكرتنا ا
ـــرات الـــتي ونــــؤْثِـــرُ تـــذكـــر كـل ا
ـدد والـعـون أسـعـفــتـنـا فـيـهــا بـا
حيـنمـا أردنا تـذكر شيءٍ مـا. ولذا

ـعاني أن مـعـنى الشـور لغـة هـو: اإلحسـاس والـعاطـفة ورد في قامـوس ا
الح وكـما يقال: إن الزاد الذي عنى ا والضجيج واحلماسـة واحلرقة وا
ــعـنى الـدكـتـور ال يـوجـد فـيه مــلح يـكـون فـاتــرًا (مـاصخ) وأشـار لـهـذا ا
مـحمـد الـتـوجني صـاحب كـتـاب (قـامـوس فـرهـمـنـد قالئي) وهـو قـاموس
ــة أو الــلـطم عــربي فـارسـي واصـطـالحًـا هـي: إحـدى الــتــعــزيـات الــقــد
ـصاب ويتخلل العزاء تـسبيح بأحد أسماء السريع الذي يدل على عظم ا
أهل البـيت. يـذكـر بعض الـبـاحثـ ومـنهـم محـمـد جمـيل: إن أوَّل مـجلس
شــور عــقــد لــســيــد جــواد ذاكــر (رحــمـه الــله) وهــو إيــراني وهــذا لــيس
بصـحـيح: فـالسـيـد جواد ذاكـر في ايـران يـقول عـلى لـسـانه ((حتسـسـنا
معـاناة احلـس وأجـواء الطف من الـلطم الـعراقي ولـطمـة الشـور أخذته
من النـساء العـراقيـات الالتي يلـطمن فـالنسـاء العـراقيـات في اللـطم تقرأ
الية) وفي نـفس الوقت نسـاء يرددن ويكـررن كلمـة أو كلمات الرادودة (ا
بصورة سريـعة مع لطم سـريع ونساء أُخـريات يرددن بـالشجى واحلزن
وهـذا الـعـمـل مـأخـوذ من جـيـل الى جـيل مـنــذ مـئـات الـســنـ فـهـو تـراث
عــراقي قـد فــبــعــد تـســفــيــر الـعــراقــيــ عن مــوطـنــهم في ذلـك الـزمن
وابتـعـادهم عن كربالء كـان الـعراقـيـون بطـبـيعـتـهم ال يسـكـنون فـالرادود
عادة يقـرأ قصـيدة واحدة فـتبـدأ عند الـناس الـعراقيـ احلرقـة والضرب
عـلى الـصـدور ويصـيـحـون: حـسـ حـسـ حـسـ أكـثـر من مـرة وكان
الــرادود حـــســ الــكـــربالئي فـي ذلك الــوقـت يــردد بــأول شـــور عــراقي
فاسـتـحـسن سـيد جـواد ذاكـر هـذه الطـريـقـة وأُخـذت عن العـراقـيـ أما
ـكـان في ايران فـسـمـوا بـهذه التـسـمـيـة فألنَّ الـعراقـيـ كـانـوا في ذلك ا
ـعنى (الـردة الـسريـعة التـسـميـة وكمـا ذكـرنا مـعـانيه وإن الـشـور بهـذا ا
واحلـزن الـعـمـيق والـتــرديـد) مـسـتـخـدم في كـثــيـر من دول الـعـالم كـطـور
إنشـادي وهـو من تـراث أكـثـر الشـعـوب مـثل الـهنـد وبـاكـسـتان وأفـريـقـيا
والـصومـال ومـوريـتـانـيـا والسـودان وغـيـنـيـا وغـيرهـا. ويـعـد الـشـور عزاء
حسينيـاً حاله حال باقي الـعزاءات بأطوارها اخملـتلفة فهـو ليس بجديد ال
في العراق وال في غيـره وهنا نقول الـشور ليس ضد أحـد وال يستهدف
جهـة مـعـيـنـة وال ضد أي طـور آخـر من الـعـزاءات احلـسيـنـيـة وعـلى هذا
األسـاس إنـتـخب أنـصـار األُسـتـاذ احملـقق الـشـور وسـيلـة وسـالحـاً ضد

اإلحلاد الذي فتك بشبابنا واجتاح مجتمعنا. 
واتخذوا الشور وسيـلة سريعة مقـبولة عند شبـابنا وأشبالنـا وعند الكثير
من غـيــرهم من اجملـتــمع كي تـوصل لــهم الـفــكـر والـعــقـيــدة الـصـحــيـحـة
الصـاحلة بـأقرب طـريق لهم وأسـهلـه علـيهم وأكـثر تـأثيـرًا بهم وانـتخـبوا
ـعـاجلـة اإلنـحـدار األخالقي الـشـور أيـضًـا كـوسيـلـة مـؤثـرة في اجملـتـمع 
الـذي ضــرب اجملـتــمع بـعــد اإلحــتالل األمـيــركي اإلسـتــعـمــاري لـلــعـراق
واخـتــاروا الـشــور ال إفــراط وال تـفــريط وال تـشــويه وال تــكـفــيـر أو رذائل
أخالق وجتهيل بل وسطية واعتدال إليصال رسـالة تربوية أخالقية لتنقذ
ــسـتـطــاع من تــشـويه الــدين والـعــادات الـتي تــثـيـر الـشــبـاب عــلى قـدر ا

اإلشمئزاز عند عموم الناس.

بدفع فاتورة عالجها كي يتسنى نقلها
ـركـزة لـتـلـقي عالج لـوحـدة الـعـنـايـة ا
مـــتـــخـــصص. هـــز زيل رأسـه وحتــرك
ـريـضـة.خـارجاً في بـعـيـداً عن سـرير ا
ـــرأة ـــمــــر انـــضـــمت الــــيه ابـــنـــة ا ا
ـريـضـة. سـألـهـا عن صـحـة والـدتـها. ا
وبـدا أنه حـتى لـو قـام بـدفـع الـفـاتورة
ــرحـــلــة فــلن يــكــون ذلك ســوى هــذه ا
خطوة أولى في طـريق طويل جداً وقد
ـريـضـة في نـهـايـته. حتدث ال تـنـجـو ا
زيل بـلــطف لالبــنـة مــعـربــاً عن أسـفه.
ــراقـبـة ابـتــسـمت وشــكـرته ثـم عـادت 
ـرأة كان أمهـا.دفع فاتـورة عالج هذه ا
سـيـعـني كـسـر القـواعـد الـتي وضـعـها
ساعدة زيل بنفسه فهو عامةً ال يقدم ا
لـلـحـاالت اجلديـة الـتي تـتـطـلب عالجاً
الك يـقـوم فقط مـتـواصالً. فـمـشـروع ا
بــدفع فــواتــيــر أولــئك الــذين تــعــافـوا
وبــإمــكـانــهم الــعــودة لـبــيــوتـهـم عـلى
الـفـور. ومع ذلك يـقر زيل بـأنه يـضـطر
سـتفيدين من أحيانـاً لتوسـيع دائرة ا
رأة التي شـروع. فهو يتـذكر جيـدا ا ا
ظــلت تـنــزف طـيــلـة أحــد عـشــر شـهـراً

ـقـابـل أال وهـو أن يـقـوموا يـأمـله في ا
الك ذات يــوم بـروايـة قـصــته: قـصـة ا
الـــذي زارهم عــنــدمــا كـــانــوا عــالــقــ
سـتـشفـى ودفع فواتـيـر عالجهم ثم بـا
غادر.يـقول زيل:" هذا هـو السبب وراء
ـالك" عــلى مــا إطـالق اسم "مــشــروع ا
الك الـذي تـأمل في أقـوم به. كن أنت ا
ـرضى مـقــابـلــته".دفع فــواتـيــر عالج ا
غـيـر الـقادرين عـلى دفـعـهـا هي واحدة
من الـطــرق الـتي يـعــبـر فــيـهـا زيل عن
سيحي. ويقول إنه يرغب في انه ا إ
ـقدوره الـبرهـان علـى أن كل شخص 
ساعدة اآلخرين. يقوم أن يفعل شيئاً 
أصـدقـاء زيل وعائـلـته أيـضاً بـإعـطائه
ـــــال من أجـل مـــــشــــروعـه أمـــــا هــــو ا
فـيــحـتــفظ بـإيــصـاالت الــدفع في مـلف
أســود مـرتب الى جــانب تـفــاصـيل كل
ــشــروع.في عـنــبـر ــسـتــفـيــدين من ا ا
النساء أُخذ زيل لرؤيـة مريضة غائبة
عن الـــوعي وتــعـــتـــمــد عـــلى انـــابــيب
األكــســجــ في الــتــنـفـس. وكـانـت قـد
تـعرضت لـسكـتة دمـاغية حـادة. يرغب
الـعـاملـون االجتـمـاعيـون أن يـقوم زيل

بـسبـب حاجـتـهـا لـعـملـيـة اسـتـئـصال
الـــــرحـم. قـــــام زيـل بـــــدفع 400 دوالر
الجــراء الـعــمـلــيــة. وفي زيـارة الــيـوم
للـمـسـتـشـفى العـمـومي هـنـاك حـاجة
الك ـزيـد من الــتـوسـيع. فــمـشـروع ا
ـريض يـحـتاج عـمـلـية ـسـاعدة  قـدم ا
لقـرحـة السـاق ومن جانـبه يرغب زيل
في االطالع على التقدم في حالة طفلة
في الـعاشـرة من الـعمـر تنـتظـر اجراء
عملية أخرى في األمعاء. وكان قد قام
بـدفع تـكالـيف عالجـها حـتى اآلن كـما
ســـيـــواصـل دفع فـــواتــــيـــرهـــا حلـــ
عودتـها لـلبـيت. وقد طمـأنه العـاملون
االجـتمـاعيـون بأن الـطفـلة تـبلي بالءاً
حسناً. كـان زيل قد التقى هـذه الطفلة
الــصـغـيـرة مـن قـبل اال أنه ال يـريـد أن
يــراهــا مــجـدداً ويــســتــذكــر قـائالً: ان

عينيها تشبهان عيني ابني.
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الــــــيــــــوم يــــــزور زيـل كـل من هـم في
الـقائـمة الـتي أمده بـها اإلخـصائـيون
االجـتــمـاعــيـون. تــوجه إلى احملـاسب
ودفع فواتير ثمـانية أشخاص. العمل
سـتشفى اخليـري الذي يقـوم به في ا
يــجـعــله حــزيـنــاً عـلى الــدوام ويـثــيـر

غضبه ازاء فشل احلكومة.
ويقول: "فقط حقيـقة أن شخصاً مثلي
يـتـوجب عــلـيه الـذهـاب لـلــمـسـتـشـفى
لــدفع فـواتـيــر الـعـالــقـ فـيـهــا يـكـفي
لــلــتــعــبــيــر عن انــعــدام الــعــدالــة في
ـنع ـنـظـومـة .. ال يـوجـد أي سـبب  ا
أن يـــكـــون لــنـــا تـــأمــ صـــحي الئق.
فـلـديــنـا أشـخـاص أذكـيــاء بـإمـكـانـهم
الـتـفـكيـر في بـرامج نـاجـحة لـتـحـقيق
ـئــة فـقط من ذلك".يـتــمـتع خــمـســة بـا
الـسكـان في نيـجيـريا بـتأمـ صحي.
وتــســـود الــشــكــوك بــشــأن جنــاح أي
برنـامج شامل للـتأمـ الصحي وذلك
بـالـنـظـر لـلتـبـاين الـهـائل في الـثروات
وماليــ األشــخــاص الــفــقـراء الــذين
ســـيــتـــعـــ عـــلى الـــدولـــة تـــغـــطـــيــة
اشــتـراكــاتــهم. ويــبـدو زيل وقــد نــفـد
صـبــره حـيــال األمـر فــهـو يــقـول:" كل
أسـبــوع أرى بـأم عــيـني عــواقب عـدم
وجـود تأمـ صـحي اجبـاري. الـناس

وتون ويدفعون الثمن".

نهج أو استذكاره. راجعة ا
3- التسلسل الزمني لألحداث

في ذهنك مشوه
ـمـكن أن تُـمـعن الـتـفـكـير هل من ا
لثوانٍ لتخـمن في أي شهرٍ وسنة

وقعت األحداث التالية:
ـغـني األمـريـكي مـايكل أ - وفـاة ا

جاكسون
ب - طــرح ألـــبــوم "لـــيـــمــونـــايــد"

للمغنية بيونسيه
ج- اخلـطــأ اخملــزي الــذي شــهـده
حــفل تـوزيـع جـوائــز "األوسـكـار"
عندما أُعْلِنَ بـاخلطأ عن منح فيلم
"ال ال الند" جائزة أفضل فيلم

د - إعالن أنـــغــيال مـــيــركـل أنــهــا
ســــتــــتــــنـــحـى من مــــنــــصــــبــــهـــا
انيا في عام 2021 كمستشارة أل
غالباً ما ستكون إجاباتك في هذا
الشأن خـاطئةً للـغاية إال إذا كنت
متـابـعـاً بـشـكلٍ نـهمٍ وغـيـر مـعـتاد
لــلــتـغــطــيـات اخلــبــريــة لألحـداث

اخملتلفة.
ـــا كــــمـــا أن هــــذه اإلجــــابــــات ر
ـطاً مـعروفاً ستـكون قـد اتخذت 
لـــدى الـــعـــلـــمـــاء. فـــقـــد أظـــهـــرت
الـدراسات أنـنا نـتصـور في أغلب
األحـيــان أن الـوقت الـذي مـر مـنـذ
ـاضي وقـوع أحـداثٍ بـعـيـدةٍ في ا
ــا هـــو عــلـــيه بـــقــدرٍ ال أقــصـــر 
يُــسـتــهــان به (مــثل مـا ســيــحـدث
مـــثالً مـع واقـــعــــة وفـــاة مــــايـــكل
جاكسون) ونغالي في طول األمد
الـذي يـفـصـلـنـا عن وقـائع حـديـثةٍ
نــــســـبـــيــــاً (مـــثـل إعالن مــــيـــركل
اعتزامها التنـحي بعد أكثر بقليل

ثال). من سنت على سبيل ا
وتُـــعـــرف هـــذه الـــظـــاهــرة بـــاسم
"اإلحالل الــزمـــني" أو "الـــتــداخل"
وهي عــبـــارة عن وضع عـــنــاصــر
متعلقة بـحدث ما في سياقٍ زمنيٍ
مـغـايـرٍ أي أن يـتشـوه الـتـسـلسل
الزمـني لألحداث في أذهـاننا وال

يتوافق مع ما حدث في الواقع.
ـناسـبة تـواريخ األحداث التي با
ذكـــرنــاهــا ســابــقـــاً هي يــونــيــو/
حـــزيــران  2009 لــوفـــاة مـــايــكل
جاكسون وأبريل/ نيسان 2016
أللبوم بيونسـيه وفبراير/ شباط
شكلة حفل األوسكار 2017 

وأكـــتــوبـــر/تـــشــرين األول 2018
إلعالن ميركل اعتزامها التنحي.
بهمة ال تخلو من 4- الذكريات ا
فــوائــد هل جــربت مــرةً أن تــرسم
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رغم أن نقاط الضعف التي تشوب
الــذاكـرة الــبـشــريــة أمـر ال يــخـفى
عـلى اإلطالق عـلى عـلـمـاء الـنفس
فـــإن الــكـــثــيـــرين مـــنّــا يـــقــلـــلــون
بـاسـتـمرار من قـدرة ذاكـرتـنـا على
ـقــبــلـة خــداعــنـا. فـي الـســطــور ا
تـستـعـرض "بي بي سي فـيوتـشر"

أغرب سمات ذاكرة اإلنسان.
قدورهم 1- يظن الكثيرون أن 
تــذكـر ســنــوات طـفــولــتـهم األولى

رغم أن ذلك مستحيل عملياً
لـعل مـن طـالـعـوا مـذكـرات الـرسام
اإلسباني سلـفادور دالي يتذكرون
تـلك الـفـقـرة الـتي يـقـول فـيـهـا إنه
يــفــتــرض أن قــراءه "ال يــتــذكــرون
ـا يـتـذكـرون عـلى اإلطالق - أو ر
عــلى نــحـوٍ مــبــهمٍ لــلـغــايــة - تـلك
الفتـرة شديدة األهمـية لوجودهم
والتي تسبق ميالدهم وحتدث في
أرحــام أمــهــاتــهم.. لــكن أجل أنــا
أتـذكـر تـلـك احلـقبـة كـمـا لـو كـانت

باألمس".
وأعــــــــرب دالـي عـن أمــــــــلـه في أن
يـسـاعـد اسـتـرجـاعه لـتـلك "اجلـنـة
السماوية" اآلخـرين على استعادة
حلـــظـــات حـــيـــاتـــهم الـــضـــائـــعــة
ـــفــقـــودة في مــرحـــلــة مـــا قــبل وا

خروجهم إلى الدنيا.
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فـي واقع األمـر ال تــعــدو ذكــريـات
دالـي سـوى أمــرٍ من نــسج خــيـاله
اخلصب بالقـطع تقريباً فـالعلماء
بـــاتــــوا يـــعــــتـــقــــدون اآلن أنه من
ـــرء تـــذكـــر ــــســـتـــحــــيل عـــلـى ا ا
الـســنـوات األولى من حـيـاته وأن
يالد البد أن الفـترة الـتي تسـبق ا
تـكـون بدورهـا عـبارة عن مـسـاحةٍ

خالية تماماً في ذاكرته.
فـفي تلك الـفتـرة تـكون الـكثـير من
الــبــنـى الــضــروريــة لــلــذاكــرة في
الـدمــاغ لم تـصل بـعـد إلى مـرحـلـة
الـــنـــضـــوج وهـــو مــا يـــعـــني أنه
يــــــســــــتـــــحــــــيل مـن الـــــوجــــــهـــــة
الفـسيولوجـية أن حتتـفظ الذاكرة
بـــأي أحــداثٍ شـــخــصــيـــةٍ تــخص
ـبـكـرة الـفـتـرة مـا بــ الـطـفـولـة ا

وصوالً إلى البلوغ.
وبـــرأي الــــعـــلـــمــــاء ال تـــعـــدو أي
ـرء عن ذكــريــاتٍ تـعــلق في ذهـن ا
ـــــرحـــــلـــــة ســـــوى وهمٍ أو تـــــلك ا
ـرء "ذكـريـاتٍ زائـفـةٍ" اســتـمـدهـا ا
مـن شــذرات مــتـــصــلــة بـــخــبــرات

ومعارف أخرى اكتسبها في وقت
الحق من حياته.

2- قوة ذاكرتك قد تعتمد على
درجة حرارتك

يـقـول عــلـمـاء الـنــفس إن الـذاكـرة
الـبـشـريـة "تـعتـمـد عـلى الـسـياق".
ولـــفـــهـم مـــا الـــذي يـــعــــنـــيه ذلك
فـلـتـضع في االعـتبـار هـنـا جتـربةً
ـبـحـوث طـلِب فـيـهـا مـن بعـض ا
وضع أيــاديــهم في دِالءٍ بــهــا مــاء
نـاسبة جتربة غير مثلج وهي با
مـريــحـةٍ إلى حــدٍ بـعـيــد ثم حـفظ

مفرداتٍ مُدرجة في قائمة.
وفي وقـتٍ الحق وبـــــعــــد إجــــراء
بـعض التـجارب وجـد الـباحـثون
أن ذاكرة أفراد عينة البحث كانت
تـتـحـسن إذا مـا وضـعـوا أيـاديهم
في مـيـاهٍ مـثـلــجـةٍ كـمـا فـعـلـوا من

قبل.
وأظــهــرت الــدراسـة أنــنــا نــتــذكـر
ـــعــلـــومــات واحلـــقــائق بـــشــكلٍ ا
المح أفـضل إذا مـا أعـدنـا خـلق ا
الدقيقة - البيئية والفسيولوجية
- الــتي تــوافـرت في الــوقت الـذي
ـتـعـلـقة جـرى تـكـوين الـذكـريـات ا
ـعـلـومـات حـتى وإن بدت بـتـلك ا
المـح غـيـر ذات تــلك الـســمـات وا

ا حُفِظَ في الذاكرة. صلة 
ويــشـكل ذلـك أحـد األسـبــاب الـتي
ـرء مثالً جتـعل من األيـسر عـلى ا
أن يتذكر - عنـد احتساء قليل من
اجلـعة - أحـداثاً مـرت به في ليـلة
ـعـاقرة اخلـمـور مُقـارنةً حـافـلة 
بـقـدرته عـلى فـعل األمـر ذاته وهو

في كامل وعيه.
ا يـتسـنى للـمرء االنـتفاع من ور
ـالمح ذات ـــــؤشـــــرات وا هـــــذه ا
الـطبيـعة الـفسـيولـوجيـة بحسب
جـولـيـا شـو أسـتـاذة عـلم الـنفس
بـجـامـعـة كـولـيـدج لـنـدن ومـؤلـفـة

كتاب "وهم الذاكرة".
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ضغـون العلكـة ويحتسون فمن 
الـــــقـــــهـــــوة خالل االســـــتـــــذكــــار
ـعـلـومات سـيـتـمكـنـون من تـذكر ا
الـتي اسـتــذكـروهـا بــشـكلٍ أفـضل
ـثل وبــقـدرٍ أكـبـر إذا مـا قـامـوا بـا

قرب موعد خوضهم لالختبار.
ــكن أن تــمـثـل الـروائح أيــضـاً و
عـامالً مُسـاعداً عـلى التـذكر. لـهذا
ـــا يــــجـــدر بك أن تــــضع خالل ر
خــوضك االخــتــبــار الــعــطــر - أو
ـرتـبط عــطـر مـا بـعــد احلالقـة - ا

فـإنـنـا نـفـتـرض - إذا مـا احـتـجـنا
يـوماً مـا إلى تقـييم مـدى قوتـها -
أنـهـا دقـيـقـة لـلـغـايـة وال تـشـوبـهـا
ثل ذلك مـشكلـةً خطيرةً شائـبة.و
لـعـناصـر الـشرطـة مـثالً في ضوء
أنه قــد يــكـون العــتــقــادهم بــأنـهم
قادرون على تـذكر تفـاصيل واقعةٍ
مــا بــدقــة تــأثـيــر عــلى الــقــضــيـة

تعلقة بها. اجلنائية ا
ــكن أن يــصــبح هــذا األمـر كــمـا 
سبـباً في فشل الـكثـير من الطالب
ن يبالـغون - على نحـوٍ متفائلٍ
- في تــــصـــوراتــــهم بـــشــــأن قـــدر

علومات التي استذكروها. ا
كـمـا أنـنا نُـكِّـنُ ثـقـةً مُفـرطـةً فـي ما
ــسـتـقـبـلـيـة" يُـعـرف بـ "الـذاكـرة ا
ـتمثـلة في الـقدرة على وهي تلك ا
تـــذكــر أداء أشــيــاءٍ بــعـــيــنــهــا في
ــسـتـقـبل. وقـد يـتـرتب عـلى مـثل ا
ُـبــالغ فـيـهـا خـسـائـر هـذه الـثـقـة ا
مـالــيـة.بـحــسب جـولـيــا شـو فـإن
ـــقــدور الـــشــركـــات الــتـي تــقــدم
خــدمـاتــهـا مــقـابـل اشـتــراكٍ مـالي
االســتـــفــادة من هـــذا األمــر عــبــر
تــقــد اخلــدمــة بـشــكـلٍ جتـريــبي
مجاناً لفترة محدودة يبدأ بعدها
سحب االشتراك على نحوٍ تلقائي
ن حـصل ـصـرفي  من احلـسـاب ا
عـــلـى هـــذه اخلــــدمـــة اجملــــانـــيـــة
ُبـالغ فيـها ـؤقتـة.وبفـعل الـثقـة ا ا
ــسـتــقــبـلــيـة" في قــوة "الــذاكـرة ا
يـنـسى الكـثـيـرون إلغـاء االشـتراك
قـــبل انـــتـــهـــاء فـــتــرة الـــتـــجـــربــة

اجملانية.
ـرء من "فـقـدان ـا يـعـاني ا  6- ر
الذاكرة الـرقمي"قد يكـون االنتشار
الواسع للغايـة للهواتف احملمولة
نـعـمـةً هـائلـةً بـالـنسـبـة لـذاكرة كلٍ
مــنّـا. ولــلـتــعـرف عــلى حــجم هـذه
الـنـعـمـة ما عـلـيك إال أن تـفـكر في
ـــنــاســـبـــات واألحــداث كل هـــذه ا
ُـخـزّنـة في مـنـشـوراتك الـسـابـقة ا
عـــلى حــــســـابـــيْك عـــلـى مـــوقـــعيْ
"فــيــســبــوك" و"إنــســتــغــرام" عــلى
ــثــال وهـو مــا يــوفـر لك ســبـيل ا
أرشـيــفـاً ضــخــمـاً من اإلشــعـارات
الــتـي تــســاعــدك عــلـى تــذكــر تــلك
ــنـاســبـات الحــقــا.لـكن الــصـورة ا
لــيــست ورديـــةً خــالــصـــةً فــثــمــة
إمــــكــــانـــيــــة ألن تــــشـــوه وســــائل
الـتـواصل االجـتمـاعي مـا نـحـتفظ
ــــا مـــر بـــنـــا من بـه من ذكـــريـــات 
أحــداث.ومن أســبــاب ذلك ظــاهـرة

ـــــسَــــبِبْ تُــــعـــــرف بـ"الــــتـــــذكــــر ا
ـعروف لـلنـسيـان". فقـد صار من ا
كن أن تصبح اآلن أن الذكريـات 
" أو "غيـر مـستـقـرة" عنـدما "هـشـةً
نـــســتـــعـــيـــدهــا مـن الــذاكـــرة إلى
مـســتـوى الــعــقل الـواعي وأنــهـا
تُـــــعَــــرِّض الــــذكـــــريــــات األخــــرى
رتبطـة بها للتـحريف والتشويه ا
كذلك.نتـيجةً لـذلك فبالرغم من أن
اســـتــــدعـــاء عــــنـــصــــرٍ واحـــدٍ من
ـتعلـقة بحدثٍ جوانب الـذكريات ا
ما قد يقود إلى تقوية القدرة على
تــذكـر هــذا الــعـنــصــر أو اجلـانب
حتـديداً فـإن ذلك يـؤدي في غالب
ـعـلـومـات األحـيـان إلى نـسـيــان ا
ذات الـــصــلـــة الــتـي لم تُــســـتــدع
بـالـطـريـقـة نــفـسـهـا إلى مـسـتـوى

العقل الواعي.
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ـكـان رؤيـة كيف ومن الـسـهـولـة 
يـــتـــجــــســـد ذلـك كـــامالً فـي عـــالم

وسائل التواصل االجتماعي.
فـتـلـقـيك إشــعـاراً من "فـيـسـبـوك"
يــلـفت انــتـبـاهـك مـثالً إلى صـورةٍ
بـعيـنهـا من حـفل زفاف قـد يؤدي
إلى أن تــنـــسى تــفـــاصــيل أخــرى
مــتـعـلـقـة بـاحلـفل. ومن شـأن هـذا
األمـر أن يـقـود حلـدوث مـشـكالتٍ
بـالــنـظــر إلى أن مـا نــنـشــره عـلى
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي قـد
اُخـتـيـر وصُـقِلَ وهُـذِبَ ورُتِب لـكي
يـقـدم رؤيـةً غيـر واقـعـيةٍ ألنـفـسـنا
وعنها.وفي هذا الـشأن كتبت شو
أن كـــــــون وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االجتماعي هي التي "تُملي" علينا
أي اخلبرات والـتجارب احلـياتية
تُـعـتـبـر األكثـر أهـمـية في حـيـاتـنا
وأيُها ال يجعل هـناك إمكانيةً ألن
يـكون بـوسع هـذه الوسـائل مـحو
الذكريات الـتي تُعد أقل فرصاً في
أن يــعـيــد اآلخــرون نـشــرهــا عـلى

حساباتهم نقالً عنّا.
وتــضــيف بــالــقــول إن هــذا األمـر
يـــؤدي بـــالــــتـــزامن إلـى تـــعـــزيـــز
حـــضــور الـــذكــريــات الـــتي يــرى
اجلـــمــيع أنــهــا األكـــثــر جــاذبــيــة
وقــابـلـيـة ألن حتـظى كـذلك بـأكـبـر
عــددٍ من إشــارات اإلعــجــاب عــلى
وســائـل الــتــواصل وهـــو مــا قــد
يجعل بعض الذكـريات تبدو أكثر
أهــمـــيـــة ويُــبـــقــيـــهــا فـي الــذهن
ــا والــذاكــرة عــلى نــحــو أكــبــر 

كانت عليه في األصل.

ا استـنفـد رئيس الـوزراء أغلب فـرصهِ في اكـمال تـشكـيلـته الوزاريـة  
قررة دة ا يُضعف امكـانية اكمـال مشروعه احلـكومي  او حتى اكمـال ا

لعمر احلكومة االربع سنوات .
والذي يبحث عن اسبـاب تأخير تـشكيل الكابـينة احلكـومية والبدء بـتنفيذ
الـبـرنـامج احلـكـومـي لن يـجـد سـبـبـاً مُـقــنـعـاً واحـداً وكـأن اجلـواب يـقـول
((الدم ضاعَ ب القبائل)) فسادة قُريش من عمالقة السياسة العراقية !

كل طرف يرمي السبب على الطرف األخر.
شـروع الوطني  مغـادرة التخنـدق الطائفي وكلهم يَدّعي وصالً بـليلى (ا
 اخلروج من خنـدق احملاصصـة  القضاء عـلى الفسـاد) والغريب ان ال

أحد يتساءل حلد هذه اللحظة 
باديء وتعملون على حتقيقها  اذا انتم جميعاً مقتنعون بتلك ا

اذا جميع مرشحي الوزارات هم من احزابكم ? اذاً 
هـدي الـرفض والـقبـول بـأي مرشح وهـو (الـقوي اذا اليـسـتطـيع عـبـد ا و

احلازم  الشجاع) ?
عجباً على قومً يقولون ما اليفعلون !!

ـهدي في بـاديء االمر وقبل وقد سـمعنـا وفرحـنا بـتصـريح السـيد عـبد ا
تشـكيل احلـكومـة مهـدداً جمـيع االحـزاب والكـتل السـياسـية انهُ لن يـبقى

على رأس حكومة تُفرض عليه اسماء كابينتها الوزارية !!
نصب تكليفاً وليس تشريفاً !!! نصب وجاء الى ا النه زاهد با

(وتاهت علينا السالفة)
نصب . ما ادري صحيح او سلك الطريق القصير للوصول الى ا

وقد تمكن من الوصول ثم ماذا بعد  الوصول? 
الوصول نقطة البداية وليس نقطة النهاية .

بداية تنفيذ البرنامج االصالحي وليس نهاية التنفيذ. 
نصب المر دنيوي فقد وصلتم . فاذا كان الطموح للوصول الى ا

وان كان الوصول الن تـصبحـوا جزءاً مهـماً من حركـة التأريخ فـانتم بها
واعود الذكركم.

اين الوعود ?
واين برنامجك احلكومي ?

ئة يوم لتُثبت صدق نوايا عمل برنامجك ? واين فرصة ا
انا اجيبك سيد عادل

ئة يوم لم تستطع اكـمال تشكيلتهـا احلكومية وقد اخلفت وعدك جنابك 
وعهدك مع جمهورك وهذا لم نعهده بك !

ثانياً ; قدمت برنـامجاً حكوميـاً  التصويت علـيه من قبل مجلس النواب
ـزري في الـعـراق والـنـهوض عـلى أمل تـنفـيـذ فـقـراته لـتـحسـ الـوضع ا
عـيشي للـمواطنـ  وبعد مـئة يوم ستـوى ا بواقع اخلدمـات واالرتقاء بـا

لم تستطع ان تنفذ وال فقرة من البرنامج احلكومي !!
وبقت رحى العمـلية السـياسية تـدور رُحاها في اختـيار االسماء وصراع

االحزاب وحصص الكتل السياسية من كعكة احلكومة
هل انت تقبل على هذا االداء.

هانة والتراجع. هل تقبل ألهلك التردي والذل وا
ـنـصـبه ..ان يـضع أن من واجب الـقـائـد في االيـام االولى مـن الـتـحـاقه 
نـهـجهُ وأسـلوبـهُ وافكـاره اإلداريـة ... وبـعـد فـتـرة سـيـكـون واجـبهُ مـراقـبة
ـتـبعـة في الـتطـبيـق  وفقـاً لذلك ومتـابـعة فـريـقه الوزاري عـلى اخلـطوات ا
ــدة الـتي تـلـيـهــا  فـان لم تـطـبق او الـنـهج الـذي وضــعه لـهم ... امـا في ا
تسير االمور  على نهجه وأسلوبه وافكاره ... فاخللل اما به شخصيا او
بـالـنــهج او األفـكــار او األســــلـوب الــذي وضـعه ... وهــنـا فـانـه اليـصـلح

للقيادة .
عذراً دولة الرئيس.

قراطية الكاذبة ان نقول رأينا بصراحة . علمتنا الد
انـا اعـلم مــدى تـمـســكك بـالـنــهج االسالمي  وتـعــلـمت من ثــورة سـيـدنـا

باديء والقيم !! احلس عليه السالم الكثير من ا
... سـمـعـنـاكم كـثــيـرا تـرددون ان االمـام احلـسـ عـلــيه الـسالم  عـلـمـنـا
الكـثيـر من القـيم و الشـجاعـة من ثورته ضـد الظـلم والفـساد و كـنا نـتألم
كل عـام عــلى عــبـارته الــشـهــيـرة هـل من نـاصــر يـنــصـرني .... مــاذا مـا
تـعـلـمتـوه من هـذا الـرجل الـعـظـيم عـنـدمـا تـسـمـعـون صـرخـات الـنـساء و

االطفال و الشيوخ و هم يطلبون منكم الغوث?
اين انتم من صرخات الشباب العاطل عن العمل?

هجرين? غيب وا فقودين وا اين انتم من ا
اين انتـــــــم من تــــــردي اجلانب اخلـدمي والتـعلـيـــــــمي والـصحي وال

اريد ان اكمل النــــــــها ملـفات اصـــــــبـحت التليق
بـترديـهــــــــا بـبـلـد بـحـجم الـعـراق وامــــــــكـانـية

شعبه ?
حان وقت القرار دولة الرئيس:

غادرة بشرف الفرسان .  اما احلسم او ا
والله من وراء القصد 
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WOKLŽ∫ تذكر الوجوه عملية صعبة احياناً

ثل عيباً في بعض األحيان U¹d ∫ مالمح الوجوه مجرد ذكرياتٍ مبهمةٍ لكن ذلك ال  –

كن أن تتذكره ا في ذلك درجة احلرارة على ما  كن أن تؤثر حالة اجلسم    ∫Wł—œ


