
ويقول براون: "تعـودت على أن أفكر بهذه
الطريقة كـلما واجهت شيـئا يضايقني أو
يحـبطـني. حيـنـها أتـساءل هل هـذا األمر
الـذي يــعـكــر صـفــو حـيــاتي هـو نــتـيــجـة
ـكـنـنـي الـتـحـكم به أم أنه أمـر أفـعـالي و
لــسـت مــســـؤوال عــنـه واحلــال كـــذلك في
الغالب. وعندها أقول لنفسي ماذا لو كان
الـشـخص الـذي يـزعـجـني مـجـرد شـخص
طــائش وغــبي أو أن شــريــكــة حـيــاتي ال
كـنـهـا الـتعـامل مع الـضـغـوط النـفـسـية
وهكذا. كل هذه األمور تؤثر على نفسيتي
لـكــني أحـاول تــقــبـلــهـا ألنــهـا نــاجتـة عن

أخطاء اآلخرين وليست مشكلتي أنا".
ويضيف براون أن هذا النـوع من التفكير
سـيــســاعــدك عــلى جتــاوز مــشـاكــلك ألنك
تزيح الهمـوم عن كاهلك وبعـدها قد تقرر
أن تـســاعـد هــذا الـشــخص إن أردت لـكن
األهم من ذلك أنـك لن تـــشــعـــر بـــذلك األلم

العاطفي الذي قد يتسلل إلى نفسك.
باراة التنس أو أي نوع ويضرب مثاال 
نافـسات ويـقول إنك إذا عـزمت منذ من ا
البداية على الفوز فهذا الهدف خارج عن
جرد ما تخسر نقاطا ستشعر إرادتك و
قـابل لو قلت بالفـشل والقلق. لـكنك في ا
لـنــفـسك مــنـذ الــبـدايــة سـأبــذل كل مـا في
وسعي ألقدم أفـضل أداء فأنت لن تـكترث
لــلــخــســـارة ألنك لم تــخــفـق في حتــقــيق

أهدافك.
ثل قد تـتوجه إلى مقـابلة عمل وأنت وبا
مقتـنع بأن قـرار صاحب الـعمل خارج عن
ــتـازا ســيــطـرتـك حــتى لــو كــان أداؤك 
وهــذا ســيــهــون عــلــيك األلم إن لم جتــتــز
وذج الفلسفة قابلة. وهذا يتوافق مع  ا
الرواقية للسعـادة الذي يركز على تفادي

نغصات. ا
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عـاصر فندق "دو الك" أياما هي األفضل
مــقــارنــة بـأيــامه حــالــيــا وذلك بــفـضل
ـمـيـز األشـبـه بـهـرم مـقـلوب أو شـكـله ا
طـائـر يـحـلق فـي الـفـضـاء كـرمـز لـطراز
مـعــمـاري جـديـد تـمـيـزت به تـونس في

اضي. أوائل سبعينيات القرن ا
كــان الــفـنــدق يــومـا مــا رمــزا لـطــمـوح
واسـتـقـرار تونس بـعـد حـصولـهـا على
االســتـقالل من االسـتـعــمـار لـكـنه بـات
الــيــوم مــهــجـورا وفــريــســة لــســنـوات

اإلهمال كما أصبح مصيره معلقا.
ويـــــعــــد هـــــدمه مـن بــــ اخلـــــيــــارات
ـطـروحـة ويـقـول صـاحـبي جـورجي ا
مـــهــنـــدس مــعـــمــاري شـــارك في وضع
خـطط للبـناء فوق مـوقع الفنـدق نيابة
: "الـبـنـايـة اآلن في عن مـالكه الـلـيـبـيـ

مرحلة اإلنقاذ".
¡UM³ « rO dð

وقــال لـبي بـي سي إن تـرمــيم الـبــنـايـة
ســوف يــتـكــلف عــلى األرجح أكــثـر من
بــنــاء أخــرى مــكــانــهــا بــعــد أن أكـدت
دراسـات إضافيـة شكوكه بـشأن ضعف

اإلطار احلديدي لتلك البناية.
وكـانت مـجـمـوعـة تـونـسـيـة تـنـشط في
ـواقع األثــريـة مــجــال احلـفــاظ عـلـى ا
وتـعـرف بـاسم "بـنـايـات وذكـريـات" قـد
دشـنت حمـلة تهـدف إلى احلفـاظ عليه
مـع تــســـلـــيط الـــضـــوء عــلـى تــاريـــخه
يزا وذجـا  بـنى  ـعمـاري. ويعـد ا ا
لـنمط مـعماري يـعرف باسم "بْـرُوتَلِزْمْ "
أو "الـعـمـارة الـقاسـيـة" - والـذي اشتق
ط فـــرنــسي كـــان يـــعـــرف بــاسم مـن 
ط سـاد "اخلــراسـانــة اخلـام" - وهــو 
الــقـرن الـعـشــرين ويـعـرف بـتــصـمـيـمه
ـكشوفة اجلـريء والنحـتي والهياكل ا
ـــصـــنـــوعـــة من ــــزخـــرفـــة وا غـــيـــر ا

عادن. اخلرسانة وا
وقـال محمد زيـتوني مهنـدس معماري
في تــونس شــارك في حـمــلـة لــلـحــفـاظ
بنى لبي بي سي : "الفندق عـلى ذلك ا
شـاهد فريـد على عصـر بعيـنه فهو من
األبـنــيـة الـنـادرة بـعـد اسـتـقالل تـونس

التي تبرز رؤية ونضجا".
وانــعــقــدت آمـال بــشــأن احلــفــاظ عـلى
الــفـنــدق الـذي تـربــطه عالقــة واضـحـة

مـبــتـكـرة تـرمـز إلى احلـداثـة والـرؤيـة
الدولية.

وقـال تـروكـر إن تـلك األبـنـيـة تمـيل في
تــصــمــيــمــهــا إلى إبــراز ثـالث قــواعـد
ــواد وكـشف رئــيــسـيــة هي : كــشف ا
الــهـيـكل وتـقــد تـصـمـيـم فـريـد يـظل

عالقا في الذاكرة".
ــعــمـاري اإليــطــالي رافــايـلي وصــمم ا
كـونتجياني فـندق "دو الك" ويُعتقد أن
ـــبــدئي جــاء مـــشــابــهــا الــتـــصــمــيم ا
لـــتــصــمــيـم هــرم مــقــلـــوب عــرضه في
معرض زغرب الدولي في عام 1957.
ـقلـوب لـلفـندق في وكـان شـكل الهـرم ا
ـشـكالت في تــونس يـعـد حال مـثــالـيـا 
مــوقع الــبـنــاء نـظــرا لـعــدم اسـتــقـرار
األرض كــمــا أن األســاس اخلــرســاني
كـان يحتاج إلى طريقـة معاجلة خاصة

في البناء وهي عملية شاقة.
ويــقـول تـروكــر إن مـوقع الـفــنـدق كـان
مـعروفا برائحته الكـريهة نتيجة قربه
مـن بحيرة ضحلة في ذلك الوقت كانت
مـــصــبـــا لـــنــظـــام الــصـــرف الـــصــحي
الــتـونـسـي.وكـانت الـرائــحـة الـكــريـهـة
تـنتـشر أكثـر في الطابق األرضي ومع
زيـــادة حـــجم الـــفـــنــدق فـي الــطـــوابق
الـعــلـويـة هـيـأ تـصـمــيم كـونـتـجـيـاني
الـفرصـة لغالـبية غـرف الفـندق لتـتمتع

بهواء نقي بعيدا على تلك الرائحة.
كـــــانت تـــــونـس قــــد حـــــصـــــلت عـــــلى
اسـتقاللها منذ عشرين عاما في الوقت
الــذي صـور فـيه فــيـلم حــرب الـنـجـوم
وراقت الــبـلـد فـي أعـ صـنـاع الــفـيـلم
لــعـدة أسـبـاب عـمــلـيـة.كـانـت مـيـزانـيـة
الـفـيـلم ضـئـيـلـة نـسـبـيـا أمـام لـوكاس
وكـانت الـتكـالـيف في تونـس رخيـصة
عـالوة عـلى وجــود مـواقع صــحـراويـة
كن رائـعـة تقع بـالـقرب مـنـها فـنـادق 
أن تـــســــتـــضـــيـف طـــاقم الـــفــــيـــلم من
هـوليوود.واسـتطاع قطـاع الفنادق في
تــونس تـطــويـر نــفـسه بــعـد اســتـقالل
الــــبـالد جلــــذب الــــزائــــرين األجــــانب.
وسـاعدت عـائدات الـسيـاحة في تـقوية
ئة االقـتصـاد وأسهمت بـنحو 8 فـي ا
مـن إجـمــالي الــنــاجت احملــلي. غــيـر أن
عــدد الــزائــرين األجــانب تــراجـع بــعـد
سـلـسلـة من الهـجـمات اإلرهـابيـة التي

 UBÒGM  ÊËœ …bOFÝ …UOŠ gOF « w  bŽU ð `zUB½

 
UŽ

ö
D

²Ý
«

بــعـــروض بـــراون الــســـحــريـــة وبـــرامــجه
الـتـلـيـفـزيـونيـة لـكـنـه يشـيـر إلـى أن فـنون
اخلـداع الـبـصـري تـساعـده عـلـى الـوصول
إلى منطـقة الالوعي من الدمـاغ. ويقول إن
السـحـرة يـحاولـون تـغـييـر نـظـرتك لألمور
ـة منهـا وهذا ما ؤ باستـبعاد اجلـوانب ا
يفعله الدماغ ح يسترجع التجارب التي
مررت بـهـا في حيـاتك. ويـضيف: "رأيت أن
السـحـر يـنطـوي عـلى أسـرار قد تـسـاعـدنا
على تغـييـر نظـرتنا لـلواقع لـنتـصالح معه

ونرضى به".
dO³  —Ëœ

ويشير براون إلى أن نظـرتنا لألمور تلعب
دورا كبيرا في تـشكيل مـسار حيـاتنا. فإذا
ـثـال أنك شخص كنت تـرى عـلى سبـيل ا
غريـب ال تنـسـجم مع اآلخـرين فـلن تـتـذكر
إال اللـحـظات الـتي تـصـرفت فيـهـا بطـريـقة
محـرجـة. أو إذا كـنت مـقتـنـعـا أنك شخص
"غيـر سـعـيـد في الـعالقات الـغـرامـيـة" فلن

تختار لنفسك إال العالقات البائسة.
ويقول براون إن هذه القناعات تترسخ في
وجـدانـنـا مـنـذ الـصـغـر وقـد نـرث الـكـثـيـر
ــا قــد مــروا مــنــهــا من آبــائـــنــا الــذين ر
بـــتـــجـــارب فــــاشـــلـــة في حـــيــــاتـــهم أو لم
يستـمتـعوا بـحياتـهم كمـا ينـبغي. وعـندما
نخرج إلى احلـياة بـهذه القـناعـات قد نظن
أنـــنـــا لـن نـــحـــظى بــــحب اآلخـــرين إال إذا
جنحـنا في حـياتـنـا أو أننـا يجب أن نـؤثر
اآلخرين عـلى أنفـسنـا ونقـدم احتـياجـاتهم
على احـتـياجـاتـنا أو أال نـطـلع أي شخص

على سرنا. 
وقد يسهم إدراك مصادر هذه القناعات في

احلد من التوتر أو التعاسة.
ويـــرى بـــراون أن الـــتـــفـــكـــيـــر اإليـــجـــابي
ة والـثـقة بـالنـفس الـتي تروج لـها والعـز
ساعدة الذاتيـة قد تؤثر أيضا على كتب ا

ويـنصـح بـراون بتـخـصـيص بـضع دقـائق
ـشكالت كل صبـاح للـتأمل والـتـفكـير في ا
واإلحــــبـــــاطــــات الــــتـي من احملـــــتــــمل أن
تصادفها خالل اليوم والتـهيؤ نفسيا لها.
فـــإن الـــنـــظـــر لألمــــور بـــشـــكل مـــنـــطـــقي
ومــوضــوعي يــذكــرنــا بــأن بــعض األمــور
خارجة عن سيطـرتنا وال ينـبغي أن ندعها
تكدر مـزاجنا وفي الـوقت نفسه يـساعدنا
في أن نـنـظـر إلى الـتـحـديـات النـاجتـة عن
تصـرفـاتـنا بـحـكـمة حـتى ال نـرتـكب نفس

األخطاء مرارا وتكرارا.
WOI¹dſù« WH K

أمـا عن مـدى مالئـمة الـفـلـسـفـة اإلغـريـقـية
ــفــعــمـة ــة لـلــحــيــاة الــعــصــريــة ا الــقــد
باالضـطرابـات والـتقـلبـات فـيقـول براون:
ـدرسـة الرواقـيـة في عـصر دارت "ظهـرت ا
فيه رحى احلروب والصراعات السياسية
وترددت أصداء آراء فالسفتـها ألنها كانت
تــدعــو إلى الــنــأي بـالــنــفس عـن الــصـراع

واالنشغال بالذات".
ويـــنــــبه بــــراون إلى أن هــــذا الـــنــــمط من
الـتفـكـيـر ال يـسـوغ لـلـسـلـبـيـة والالمـباالة
لـكـنه يــسـاعـدنــا عـلى أن نـنــعم بـشيء من
الراحـة النـفسـية والـسـكيـنة عـندمـا تشـتد
ـــعــــارك الـــتي األزمـــات حــــتى نـــخــــتـــار ا
نخـوضـهـا وال نـنـفعل ونـغـضب كـلـمـا طرأ
خالف.وهـــــذا الـــــنـــــوع مـن االنـــــفـــــصــــال
الوجداني يساعدنا على مواجهة حتديات

مواقع التواصل االجتماعي. 
ويقول براون إنك قد تشـعر باحلزن عندما
ـــثــالـــيـــة الــتي تــقـــارن حـــيــاة اآلخـــرين ا
ــواقع بـحــيـاتك يـعــرضـونــهـا عــلى هـذه ا
القـاسية والـبشـعة الـتي تعـيشـها بـالفعل
ألنك سـيـغـيب عن ذهـنك أن جـمـيع الـنـاس

صاعب. يواجهون نفس ا

d Ëd  b½UÝ W³ d  bOOAð ¡«—Ë ¡UM³ « …—uDÝ√

Êu ÐË— bOH¹œ ≠ ÊbM

تخـيل أنك تـقف عـلى ضـفـة نـهـر وتـريد أن
تـصل إلى الـقــريـة الـتي تـقع عــلى الـضـفـة
ـــقــــابــــلـــة ومن ورائـك مـــجــــمــــوعـــة من ا
شجـع يـحفـزونك على الـقفـز. ثم عقدت ا
الـــعــــزم وانـــطـــلــــقت لـــكــــنك لم تــــضع في
احلسـبـان اجتاه الـتـيـار ومهـمـا بذلت من
جهـد عضـلي لن تـتـمكن من الـسـباحـة ضد
قابلة التيار. وعنـدما وصلت إلى الضفـة ا
اكــتـــشــفـت أن الــتـــيــار دفـــعك بــعـــيــدا عن

مقصدك.
وذج مـصغر مـن حيـاتنا ـثال هـو  هذا ا
إذ تدفعـنا جمـيعا قـوى خارجيـة ال تخضع
سار الـذي اخترناه لسيطـرتنا بعـيدا عن ا
ألنفسنا وقد نبـهني إلى أهمية إدراك هذه
الــعـــوامل وغـــيــرهـــا دارين بـــراون قــار
األفكـار ومـصـمم اخلـدع البـصـريـة ومؤلف
الـكـتب. وقـد اســتـكـشف في كــتـابه األخـيـر
"السـعـادة" األسس الـفـلـسـفيـة والـنـفـسـية

للسعادة وراحة البال.
وبيـنـمـا تنـصـحـنـا كتب اإلرشـاد الـنـفسي
سـاعدة الـذاتية التي تسـمى أيضـا كتب ا
ــة ــواجــهـــة تــيــارات احلـــيــاة بــالـــعــز
والتـفـكيـر اإليـجابي والـتـفاؤل فـإن براون
يـــرى أن هـــذه الـــنـــصــيـــحـــة هـي وصـــفــة
مـضـمــونـة لإلحــبـاط وخـيــبـة األمل وهـذا
الرأي اسـتوحـاه من الـفالسفـة اإلغـريقـي
والرومـان كـالرواقـيـ وآرثـر شوبـنـهاور
ــاني في الــقـرن الــتـاسع عــشـر ـفــكـر األ ا

وكذلك األبحاث العلمية احلديثة.
ويـقــول بــراون: "قـد يــكــون من األفـضل أن
نـدرك أن القـوى احملـركـة حلـيـاتـنـا خـارجة
عن سيطرتنـا ونكيف أنفـسنا على تـقبلها
بدال من أن نتـوهم أن بإمكـاننا الـتحكم في

كل شيء وتسخيره لتحقيق أهدافنا".
وقد يـبـدو أن كـتـاب "الـسـعادة" ال عـالقة له

بـــفــيـــلم "حـــرب الــنـــجــوم" عــام 1977
والـذي استخدمه مخـرج الفيلم جورج
لـوكاس ليجسد جزءا من خياله بشأن
الــــفــــضــــاء في تــــونس واســــتــــخـــدم
"الـصحراء" التونسـية كبديل يرمز إلى
كــوكب "تــاتـوين" اخلــيــالي في أحـداث
فـيـلمه. ويـعتـقـد البـعض في تونس أن
مـخرج الفيلم استـوحى تصميم مركبة
حــربـيــة أشــبه بـدبــابـة عــمالقــة أطـلق
عــلــيــهــا اسم "ســانــد كــرولــر (زاحــفــة

الرمال)" من تصميم فندق "دو الك".
ويـــبـــدو أن مـــواقع الـــصـــحــراء الـــتي
ظـهرت في مشاهد فـيلم "حرب النجوم"
أصـبـحت مـقـصـدا لـلـجـذب الـسـياحي.
كن احلـفاظ على الـفندق من لـكن هل 

الهدم?
وتــقـول حــمــلـة مــنـاشــدة دُشــنت عـلى
اإلنــتـرنـت لـلــمـطــالـبــة بــاحلـفــاظ عـلى
ــبــنى وتــروج لـلــصــلـة بــ الــفــيـلم ا
والـــفــنـــدق الـــذي يــعـــتــبـــره الـــبــعض
"أســطــورة" إن الـفــنـدق "يــفُــتـرض أنه
كـان مـصـدر إلـهـام لـبنـاء مـركـبـة سـاند

كرولر في فيلم حرب النجوم".
وقـال زيـتـوني في وقت الحق لـبـرنامج
"فـوكـاس أون أفـريـقـيـا" لـراديـو بي بي
سي إن لـوكـاس شـاهـد الفـنـدق عـنـدما
زار تــونس أول مــرة "واســتــلــهم مــنه
فــكــرة رسم أو تــصــمــيم دبــابــة أشــبه

بنى فندق دو الك".
وقـال عضو بارز في فريق عمل الفيلم
عرفة إن كانت اتـصلت به بي بي سي 
ـبـنى هـنـاك بـالـفـعل صـلـة تـربط بـ ا
ــركــبـة األشــبه بــدبـابــة إنه يــوجـد وا
"شــــبه إلى حـــد مــــا".بـــيـــد أن اخملـــرج
الـبريـطاني روجـر كرسـتيـان الذي فاز
بـجـائـزة أوسـكـار عن تـصـمـيم اإلنـتاج
لـفيلم "حرب الـنجوم" يعـتقد أن وجود
أي صـــلــة هـي حــجـــة "ضــعـــيـــفــة" في
أحــسن األحـوال.وقــال كـرسـتــيـان لـبي
بـي سي إن شـكل مـركـبـة سـانـد كـرولـر
يــرجـع إلى "رالف مــاكــواري" الــفــنــان
األمــــريـــكي األســــطـــوري الـــذي صـــاغ
ـنـاظر اجلـمالـية جلـميع أفالم ثالثـية ا

حرب النجوم األصلية.
وكـان لوكاس قد عهد إلى ماكواري في
وقت مـبكر عملية جتهـيز الفيلم بينما

كـان ال يزال يـكتب الـسيـناريـو ويصيغ
أفــكـاره. وقــال كــرسـتــيـان: "رسم رالف
بــعــضــا من أجــمل رســومـاتـه وكـانت
مــركـبـة سـانـد كــرولـر أجـمـلــهـا".بُـنـيت
ـركــبـة في اسـتــوديـوهـات أجــزاء من ا
"إلـــســتــري" بــالـــقــرب من الـــعــاصــمــة
الـبريطـانية لـندن وأرسلت قـطعها عن
طــــريق الـــشــــحن إلى تــــونس ولـــطخ
كـرسـتـيـان التـصـمـيم بـالطـ لـيـضفي
عــلـيه األصــالـة. ويـقــول كـرســتـيـان إن
مـاكـواري صـمم مـركـبـة "سـانـد كـرولر"
قــبل حتــديــد تـونـس كـمــوقع مــحــتـمل
لــتـصــويــر الـفــيـلم الســيـمــا وأن قـرار
الـتـصـويـر هـنـاك أتُـخـذ في عـام 1976
بــعـد أن زار لــوكـاس الـبــلـد بــنـاء عـلى
ــنــاظــر جـون تــوصــيــة من مــصــمـم ا
بـاري.ولم يعـد باري وال مـاكواري على
قـيـد احلـيـاة بـيـد أن صـديق مـاكواري
بـــول بــاتـــيــمـــان أكــد لـــبي بي سي أن
الـرسومـات التـمهـيديـة للـمركـبة سـاند
كـرولر كانت جاهزة قـبل أبريل/نيسان
عــــام 1975 أي قـــــبل عـــــام من زيــــارة
لـــوكــاس لــتــونـس.خــدم مــاكــواري في
اضي في اجليش خـمسينيـات القرن ا
ــكن األمـــريــكـي في كـــوريــا ومن ثـم 
ــــعــــدات مـالحــــظــــة اإلحـــــســــاس بـــــا
لساء الـعسكريـة العمالقة واألسلـحة ا
في فـيـلم حرب الـنجـوم.وظن مـجمـوعة
مـن اجلنـود اجلـزائريـ عـلى احلدود
أثــنـاء تـصـويــر الـفـيـلـم في الـصـحـراء
ـوذج مـركــبـة سـانـد الــتـونـسـيــة أن 
كـرولر هو بالفعل معدة عسكرية. وقال
كـرستيان : "شاهدوا هذا االسم (حرب
الــنـجـوم) واعـتـقـدوا أنــنـا نـصـنع آلـة
حـربيـة. وكانـوا يضـطرون إلى اجمليء
والـــــــتــــــــأكـــــــد مـن أنه تــــــــصـــــــويـــــــر
ســـيــنــمــائـي".وبــعــد انـــتــهــاء احلــرب
الــكــوريـة احــتــرف مـاكــواري فن رسم
ـعدات الفنية وأنتج رسوما متحركة ا
تـصـاحب التـغـطيـة الـتلـفـزيونـيـة التي
تــروج لــبـعــثــات "أبـولــو" الــفـضــائــيـة
لــوكــالــة نــاســا كــمـا عــمـل مع شــركـة
"بـويـنغ" وأنـتج دلـيـال لـتـجمـيـع طـائرة
ـثابة جـامبو 747 اجلـديدة.كـان ذلك 
هنة كنوع من اتقان فـترة تدريب في ا
الــعـمل لــيـصــبح رسـامــا مـحـتــرفـا في

قـطاع الـفضاء األمـريكي وهـو ما جعل
آالت مــاكـواري الـتـخـيـلــيـة لـلـحـرب في

ستقبل مقنعة. ا
وكـــان عـــمــله الـــفـــني في فـــيـــلم حــرب
ثابة مشروع متقدم يدل على النجوم 
تمثل الـتفوق التـكنولوجي األمـريكي ا
فـي سبـاق الـفـضاء الـذي جتـاوز حدود

نافسة على األرض. ا
ويـقول باتـيمان إن فـكرة تصـميم دبابة
ســـانـــد كــرولـــر الـــعـــمالقـــة جــاءت من
"نـاقالت نـاسا الـزاحفـة" وهي مركـبات
عـمالقة كانت تنـقل صواريخ "ساتورن"
ضــمن بـرنـامج "أبـولــو" الـفـضـائي إلى

موقع إطالقها.
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ويـقـول بـاتـيـمـان إن فـكـرة شـكل سـانـد
كــرولــر األشـــبه بــالــســفــيــنــة جــاء من
قـصص اخليال العـلمي للسـفن الرملية
والـسفن الـتي تمـخر عـباب "الـصحراء"
وطُـــورت بــطــريــقـــة مــا حــتـى تــصــبح
كن رصد "وشـبه بسفينة حـرفيا".كما 
بــعض األفــار الــتي جتــلت في قــصص
ط اخلـــيــال الـــعــلـــمي بـــوضــوح في 
ط مـعماري "الـعمـارة القاسـية" وهو 
ـاضي ظـهـر في خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
وأصـبح مـؤثـرا مع انـتـشـاره في شـتى
أرجــاء الـــعــالم وبــات رمــزا لــلــخــيــال
الـعـلـمي لـهذا الـعـصـر الـذي جتلي في
صـور استكشـاف الفضاء.وقـال فليكس
تـوركر مـؤرخ معمـاري ساعد في إدارة
حــمــلــة تــهــدف إلى إنــقـاذ ذلـك الـنــمط
ثل بدايات عصر ـعماري: "كان ذلك  ا
ـــكــــنـــا. الــــفـــضــــاء وكـــان كـل شيء 
وانـــتــشــرت في ذلك الـــوقت تــصــامــيم
مـــعــــمـــاريـــة جــــريـــئـــة ومــــعـــبـــرة عن
ط ــــســـــتــــقــــبل".وتــــزامـن ازدهــــار  ا
ــعــمــاري من "الــعــمـــارة الــقــاســيــة" ا
خـمــسـيـنـيـات إلى سـبــعـيـنـيـات الـقـرن
ــاضي مـع انــتــهــاء االسـتــعــمــار في ا
ـهـنـدس أفـريـقـيـا.وعُـهـد إلى بـعـض ا
ـعماري بناء الـبارزين في ذلك الطراز ا
ــشــروعــات الـــكــبــيــرة الــكـــثــيــر مـن ا
ـتـاحف واجلـامـعـات والـفـنـادق في كـا
الدول التي نالت استقاللها فانتصبت
فـي شــتـى ربــوع الـــقـــارة أبـــنـــيــة ذات
هـياكل خرسانية مكشوفة وتصميمات

»_« bOFÐ Î«bſ qH²×M

بغداد

wðU ³ « ”U³Ž

اســتــهــدفت مـواقـع سـيــاحــيــة في عـام
ويـكـافح الـقطـاع حـالـيا من أجل 2015

حتقيق انتعاش.
ـعماري ط "الـعمـارة القاسـية" ا ظـهر 
ــيـة الــثـانــيـة في أعــقــاب احلـرب الــعـا
ي لــلــقــطـاع ط إســكــان عــا لــتــقــد 
الـعـام واخـتارته احلـكـومـات في شتى
ـوذج أرجــاء الــعــالم لــلــتــعــبــيـر عـن 
ثـلي الشعب يـنبغي مـثالي مـفاده أن 
أن يـستـخدمـوا األموال الـعامـة لتـوفير

أبنية لالستخدام العام.
وخـالل الـــعــــقــــود األخــــيـــرة لــــلــــقـــرن
الـــعــشـــرين تـــراجع االهــتـــمــام بـــهــذا
ــثـالـي وحتـولـت أشـكــاله الــنــمــوذج ا
ـكن الـقول اخلـرسـانـيـة إلى حـطـام و
إن أفـالم هـذا الــعــصــر كــانـت مــتــأثـرة
ـعـمـاري الـذي بـوضــوح بـذلك الـنـمط ا
ــســتــقــبل بــصــورة كــئــيــبــة يــصــور ا
وبـائـسـة.وأصـبـحت الـكـثـيـر مـن أبـنـية
ــهــمــلــة رمـزا ــعــمــاري ا ذلك الــنــمط ا
اضي لـلسياسات الفاشلة حلكومات ا
كـمـا أصبـحت مـرشحـة لـلهـدم بـيد أنه
في اآلونـة األخيرة جتدد االهـتمام بها
والــذي انــبـعث من خــوف الــبـعض من
عـمـارية فـقـدان بـعض أفضل األبـنـيـة ا
إلـى األبـــــد.وفي عـــــام 2013 افـــــتـــــتح
لـوكاس شركة سينمائية في سنغافورة
تــشـتــرك مع مــركـبــة ســانـد كــرولـر في
االسم والـــشــكل يــغـــطــيــهــا الــزجــاج

عماري. وتستلهم ذلك النمط ا
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إذن مـا الـذي دعـا إلـى الـقـول إن هـناك
رابــطــا بـ تــصـمــيم فــنـدق "دو الك" و
مــركــبـة ســانــد كـرولــر? يــلـمح الــســيـد
زيتوني إلى وجود مصدر محتمل لذلك
- كــــمـــا قـــال لـــبـي بي سي - وهـــو أن
األشـخـاص الـذين يعـمـلون في الـفـندق
اعـتـادوا التـفاخـر بأن مـبـناهم قـد ألهم
لــوكـاس.وفي عـام 2015 قــدرت مـجــلـة
"فــورتـيـون" قــيـمـة االمــتـيـاز الــتـجـاري
ـــا في ذلك عـــائـــدات دور لـــلـــفـــيـــلـم 
ــنــزلــيــة ــشــاهــدات ا الــســيـــنــمــا وا
والــسـوق الـتـجـاري بـنـحـو 42 مـلـيـار
ــــــلــــــــــيــــــار دوالر عن دوالر أي أقـل 
إجـمالي الناجت احملـلي لتونس في تلك

السنة.
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نظرتنـا لألمور. فعـندما تـرى نفسك بطال ال
ييـأس رغم اإلخـفاقـات ويـصر عـلى حتـقيق
أهـدافه سـتـشـعـر بـالـقـوة في الـبـدايـة لـكن
ـشــكـلــة أنك إذا فـشــلت سـتــصـاب حــتـمـا ا

بخيبة األمل.
ويـشـيــر بـراون إلى داء آخــر قـد يـؤدي إلى
إصابتنا باإلحبـاط وهو الفشل في اختيار
ناسبة. ويقول: "نحن ليس لدينا األهداف ا
القـدرة على حتـديد األهـداف التي تـرضيـنا
ـال كـهدف بالـفـعل". فـقد يـضع الـكـثـيرون ا
ثال رغم أساسي في احليـاة على سبـيل ا
أن األبـحــاث الـنــفـســيـة أثــبـتت أن الــثـراء
عندمـا يتـجاوز احلـد الذي نحـتاجه لـتلـبية

احتياجاتنا األساسية ال يجلب السعادة.
وإلثبات ذلك ينصح براون بأن تتخيل أنك
استـيـقـظت يـومـا واكـتـشـفت أنك الـشخص
ـتــبـقي عـلـى ظـهـر األرض وأنك الـوحـيــد ا
تسـتطـيع أن تـسكن فـي أي منـزل يروق لك
حتى لو كان أفخم قصـر ملكي. فهل ستريد
حيـنـهـا بـالـفعل أن تـسـكن في مـنـزل فـاخر?
ــا ســتــبــحث عن مــكــان مـريح ويـقــول: "ر
البس وعمـلي فـقط. وهذا يـنـسـحب على ا
والسيارات وأحدث األجهزة التكنولوجية".
ويـضــيف: "إذا فــكـرت بــهــذه الـطــريــقـة في
حـيــاتك ســتــفــاجـأ بــحــجم األشــيــاء الـتي
نقتنـيها أو نرغـب في احلصول علـيها فقط

للتباهي وجذب األنظار".
لكننا حـتى لو اخترنا األهـداف الصحيحة
يــرى بــراون أن اخلــبـــراء الــذين يــروجــون
لـلـتـفــاؤل والـتـفــكـيـر اإليـجــابي يـشـحـذون
ــتـنــا ويــجـعــلـونــنـا نــفــرط في الـثــقـة عـز
بأنـفـسـنـا إلى حـد أنـنا نـتـجـاهل انـتـقادات
اآلخـريـن رغم أن آراءهم عن حــظــوظــنـا في
النجاح قد تكون أكثر واقعية من تطلعاتنا.
ــدوي الـــتي وذلك ألن قـــصص الـــنـــجـــاح ا
نـسـمــعـهـا هـي مـجـرد حــاالت نـادرة ولـعل
ــة هـي ســر أكـــثــرهـــا يـــوحي بـــأن الـــعـــز

النجاح. 
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ويقول براون: "أنت فقط لم تقرأ سير رجال
األعـمـال الـذين لم يـنــجـحـوا". فـفي الـواقع
هــنــاك تــسع شــركـــات نــاشــئــة من بــ كل

عشرة فشلت فشال ذريعا.
وال شك أن بـراون ال يـقـصـد أن نـتـخـلى عن
أحالمـنا لـكـنه يـحـذر من جتـاهل الـتـيارات
الـتي تـدفـعـنـا في اجتـاهـات مـخـتـلـفـة كـما
ذكـرنـا في مـثـال الـسـبـاح الـذي يـريـد عـبور
الـنـهـر أو أن نـظن أن قـوة إرادتـنـا وحـدها
ستـساعـدنا عـلى مجـابـهتـها ألنك سـتحـيد

عن مسارك ال محالة.
ـــقـــابل أن الـــفـالســـفــة ويـــرى بـــراون في ا
الـرواقــيــ يــوفــرون بــديال أفــضل لــعـيش
حـيـاة سـعـيدة. إذ يـنـصـح هؤالء الـفـالسـفة
اليونانيون بإمعـان الفكر قبل اتخاذ القرار
لـلـتـمـيــيـز بـ األشـيـاء الــتي نـسـتـطـيع أن
نـغـيـرهـا واألشـيــاء الـتي تـخـرج عن نـطـاق
سيـطـرتـنا وبـالـتـالي يجب أن نـتـعـلم كيف

نتقبلها كجزء ال يتجزأ من حياتنا.
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غـابـت كـثـيــر من احلـقـائق عـن وعي الـنـاس مع الــيـقـ بــاإلعـتـراف بــهـا من قـبل
أغلـبهم إال أن هذا اإلقرار ال أثرَ له عـلى السلوك العـام. القرآن الكر أشار الى
هــذا الـنــهج اخلــاطيء عــلى نــحــو الـذم حــيث يــقــول: (وال يـؤمـن أكـثــرهم إال وهم
ا ان بـرغم أهمـيتـها إال انـها عـرضة  مـشركـون) األمر الـذي يؤكـد أن حالـة األ
من شأنه تلـويث الفطرة الـسليـمة للنـفس اإلنسانيـة. مهمـا يكن مستـوى "الظاهرة"
انيـة وزخمها تبقى عاجزة عن بلوغ الهـدف مالم يتم مالمسة جوهر القضية اإل
نـعطفات اخلطيرة سرعان ما تكشف صدق اإلدعاء من عدمه وهذا يحتم إذ إن ا
سير نـحو الهدف ة قويـة تمكنه من هـجر كل ما من شـأنه عرقلـة ا رء عـز على ا
ـتـمـثل بـرضـا الـله سـبـحـانه وتـعـالى (ألم يـأن لـلـذين آمـنـوا أن تـخـشع الـسـامـي ا
واقف الـتـأريخـيـة من سـمات الـشـعوب قلـوبـهم لـذكر الـله). يـعتـبـر الـتعـكـز علـى ا
ـآثر األجداد وبطوالتهم بحيث سلم وخصوصاً العربي  ا يفتخـر ا سلـمة فطا ا
كن شكـل ذلك دافعـاً لـتـلك الـشـعـوب لـلتـعـامل مع الـتـأريخ كـعـلم مـسـتـقل بذاتـه 
اإلفادة منه في الـتعامـل مع القضـايا األجتـماعيـة والسـياسيـة بنحـو يرسخ الروح
ا وصل إلـيه اآلبـاء من قـبيل الـشـعر اإلتـكالـيـة لـدى األجيـال الالحـقة واإلكـتـفـاء 
ا نـتج عن ذلك أمة مـستـهلـكة تـعتـمد على والـبالغة والـفتـوحات وبـعض العـلوم 
الـشـعـارات كـوسـيــلـة لـتـخـديـر الـشـعـوب وسـلـب إرادتـهـا. عـنـد الـنـظـر الى بـعض
واقف التـأريخية خـصوصاً تلك التـي شهدت طمسـاً للحقـائق ومصادرة جلهود ا
أهل احلـق وتضـحيـاتهـم يصـاب اإلنسـان بـالدهـشة جـراء اإلنـقالب على الـثوابت
ـتلـقي الى إسـتنـكار ذلك الـعقـائديـة الـتي رسخـتهـا الـرسالـة اإلسالمـية فـيبـادر ا
وقف ويـعلن البراءة من تلك األفعال وأصحابها وهذا األمر ال يقتصر فقط على ا
ـواقف التي حصـلت بعد وفـاة الرسول "صـلى الله علـيه واله" بل يشمل دراسة ا
ا ال يـعلم واقـف التي تـعرض لـها االنـبـياء الـسابـقون "عـليـهم الـسالم". ر حـتى ا
كثـير من الناس في الوقت احلاضر أنهم مـدانون بنفس اجلرم الذي عوقب به بنو
إســرائــيل الــذين إســتــبــدلــوا الـذي هــو أدنى بــالــذي هــو خــيــر أو يــغــتـر بــعض
ـا وصلوا إلـيه من مسـتوى دراسي مـتقدم األكـادميـ وحمـلة الـشهادات الـعلـيا 
لكنـهم إستكـثروا على طالـوت نعمـة الله عليه حـ زاده بسطـة في العلم واجلسم
وما إكـتفى البعض اآلخـر من غرفة واحـدة بل سولت له نفـسه ان تمتـد يده اآلثمة
ـرجع تشـبه الى حـد مـا معـانـاة بعض ـال العـام. نـعم ..إن محـنـة الـسيـد ا عـلى ا
األنبـياء الذين تعـرضوا لألذى من أقوامـهم. ومن يتمـعن في اخلطاب األخـير يجد
ـكن تـفسـيـره عـهلـى حقـيـقـته من قبل ـرارة واللـوعـة في طـيـات الكالم الـذي ال  ا

بعض الذين تمت اإلشارة إليهم .
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أن ما يـجري في العراق لهـو خطير ومدمـر. وكأن هناك مخـطط أن تكون واجهة
الـبـلد الـرسـمـيـة تـابـعـة لـواجـهـات سيـاسـيـة مـحـددة وذات والء لـلـخـارج. وتـأخذ
تعـليمـاتها من اخلـارج .وكأن لسـان حال هذا اخملـطط اخلطيـر  يقول (سـيُصبِح
الـعـراق حتت رحـمـة الـفـئة الـتي تـعـمل لـلـخـارج / أي أدخـال الـعـراق في حـقـبة
(األقـطـاع الـسـياسي) الـذي  سـيـجـعل الـعـراقيـ خـدمـا في جـامـعـات ومدارس
وحـقـول ومصـانع ومـؤسـسـات ومحـطـات وقـود ومزارع  بـاتت  تـابـعـة للـمـقـرب
ـرجـعـيات اخلـارجـيـة التي أشـتـرت الـعراق بـأسـمـاء هؤالء من الـذين هم وكالء ا
خالل بوابـة اخلصـخصـة وبوابـات الفـسـاد وغيـرها). أنه حـدث سيـاسي خطـير
ئة  .. ـنهج مسـتقبـلي مدمر لـلعراق بـنسبة 99 بـا وذو ابعـاد كارثيـة. وتأسيس 
نـاطقـية  لـلمـستـويات اال وهـو نزول احملـاصصـة احلزبـيـة والطـائفـية واالثـنيـة وا
هنـية والتدرج الـوظيفي.فرغم الدنيـا في السلم الـوظيفي على حـساب الكـفاءة وا
ـنـهج كـان مـوجـودا بـصـيـغـة او اخـرى. ولـكن كـان غـيـر مقـ وجـزئي ان هـذا ا
نـصب بنـاء على كفـاءته حتى وان كـانت بصـعوبة وبعض الـكفـاءات كان يأخـذ ا
ـنــهج دائــمي ولــكــنــهــا مــوجــودة ومـتــوفــرة .ولــكن الــيــوم يــريــدون الــتـأســيـس 
للـمحاصصة في الـوظائف العامـة . فمن الينتمي الى احـزابهم  سوف اليحصل

علـى منصـب حتى لـو كان مـدير قـسم او مديـر مدرسة  ..
انـهــا خـطـوة خـطــيـرة تـمـر هــذه االيـام مـرور الـكـرام وال
حـراك شـعــبي ضـدهـا بـعـد ان اطـمـئـنـوا الى الـشـعب

ستسلم الجنداتهم السرية  .. النائم وا
طروح ماذا نحن فاعلون ?  السؤال ا

ومستقبل اجيالنا في خطر ?
وَلم يبق من وطننا اال األسم فقط!

االباء مثل االمهات سهروا وتعبوا من أجل إسعاد أبنائهم
غـدا اجلمعة 21 حزيـران هو عيـد االب في العراق ومـعظم الدول الـعربيـة. وكما
احـتفلنا بعيد االم في 21 اذار علـينا ان نحتفل بعيد االب ونقول البائنا كل عام
. امـا الذين فقدوا وانتم بـخير ونقـدم لهم هديـة مهمـا كانت ولو قـبلة عـلى اجلب
ابـاءهم بـالــوفـاة فـلــهم ان يـســتـذكـروا كم تــعب االبـاء الى جــانب امـهــاتـهم عـلى

تـربيتـهم ورعايتـهم.   وكمـا هو احلال في
عـيد االم فان دول العـالم ال حتتفل به في
يـوم واحد واخـتارت الـدول ايامـا محددة
في حـزيران لالحتفـال بهذا اليـوم ومنها
الـدول الـعـربــيـة الـتـي اخـتـارت يـوم 21
حــزيـران عـيــدا لالب مـا عـدا فــلـسـطـ
وسـوريا والـيمن وَمـوريتـانيـا وَالسودان
وَالــصـومــال وَجـيــبــوتي. مـعــظم الـدول
الــغـربـيـة اخــذت بـاالخـتــيـار االمـريـكي
لــعـــيــد االب وهــو ثـــالث يــوم احــد من
شـهر حزيـران من كل عام ولـذلك فهو
يـتغير ب سـنة واخرى وصادف هذه
ــــاضي 16 الـــســــنــــة يــــوم االحــــد ا

حزيران 2019.
 **متى بدا االحتفال بعيد االب?

ويعـتـقد الـكثـيـرون أن هذا الـعيـد هو
مــســـتــحــدث ولـــيس لــديه أي جــذور

تـاريخـية  اال ان هـذا االعتـقاد خـاطىء حيث
اضي  وبالتحديد الى قبل 110 سنوات.  أنه يعود الى أوائل القرن ا

وتــعــود فــكــرة تــخــصــيص يــوم لــتــكــر األب لـ ســونـورا لــويـس ســمـارت دود
(Sonora Louise Smart Dodd) وهي من واليـة ميـتـشـيـغان األمـريـكـية
وذلـك في عـام  .1909فــبــعــد أن اسـتــمــعت إلى حــديث عـن األم في عــيـد األم
أرادت أن تكرم والدها وليم جاكسُون سمَارت الذي عمل على تربيتها وأخوتها

الـ 6بعد وفاة والدتها عام 1898.
قــدمت الـشــابـة حـيــنـذاك عــريـضــة تُـوصي بــتـخــصـيص يــوم لالحـتــفـال بـاألب
وحصـلت العريضة على تأييد كبير فنالت الشابة مرادها عام  1910 باحتفال
مـدينـة سبـوك بأول عـيد لألب في 19 حزيـران لتـنتـشر هـذه العـادة فيـما بـعد

في دول أخرى.
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ال تـوجـد طـقـوس أو مـراسم مـحـددة لالحـتـفـال بـعـيد األب وذلـك ألنه لـيس يـوما
ـميز دينـيا بل أنه  تنـفيـذ فكرة عـيد األب لـتقديـر دور األب مثل يـوم عيد األم ا
الـذي يـقـام من أجـل تـقـديـر دور األم وإسـعـادهـا ألنـهـا تـعـبت وسـهـرت من أجل
تـربـية أبـنـائـها وألن هـنـاك أباء أيـضـاً سـهروا وتـعـبـوا من أجل إسعـاد أبـنـائهم
كن االحـتـفال عن فكـان من الـواجب تقـديـرهم وإدخال الـسـرور إلى قلـوبـهم و

ناسب لآلباء. طريق تقد بعض الهدايا ا
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وللمعلــــــومات هذه تواريخ عيد االب في دول العالم للعام  احلالي 2019.
2 حزيران في سويسرا وَليتوانيا.

9 حزيران في النمسا.
17 حزيران في السلفادور وَغواتيماال.

16 حزيران في امريكا وبريطانيا و دُول مُتعددة ما عدا
الدُول العَربية

21 حزيران في معظم الدول العربية
23 حزيران في بولندا وَنيكاراغوا.

ومن الـثـابت ان كل دول العـالم حتـتـفل بـعـيد االب في
ايام مـحتلـفة لـكنهـا كلهـا في شهـر حزيران الـذي يعد

شهرا لتكر االب.


