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على ما يرام.وتختلف الدوافع وراء
ـريـض لـكن ــرض عــلى ا إخـفــاء ا
البعض ومـنهم بيرنـز يعتقدون أن
الـيـابـانـيـ ليـسـوا أكـثـر أمـانة من
سـائـر الــشـعـوب.وتـقــول بـيـرنـز إن
الـيـابـانـيـ يـحـركـهم اخلـوف الذي
ــعـتــقــدات الــبــوذيـة عن تــرســخه ا
ارس الكثيرون تناسخ األرواح. و
في اليـابان طقـوس ديانـة الشيـنتو
والديـانة البوذيـة رغم أن الغـالبية
الـعـظـمى يـقـولـون إنـهم ال يـؤمـنون

بديانة محددة.
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وفـي أعــقـــاب الـــتــســـونـــامي الــذي
ضــرب شـمـالي الــيـابـان عـام 2011
وأســفـر عـن تـشــريــد اآلالف أظــهـر
الــيــابــانـــيــون إصــرارا عــلى وضع

قدمة.  احتياجات اآلخرين في ا
وتـعـزو بيـرنـز ذلك إلى فكـرة اجلـلد
ــثــابــرة واإليــثــار في الــعــقــيـدة وا
الـــبــوذيــة الـــتي تــســـمى "غــامــان".
وأشارت الصـحف إلى أن السرقات
ـتـضـررة فـي الـيـابان ـنـاطق ا في ا
ــنـاطق الـتي كــانت أقل مـنــهـا في ا
ــاثـلـة فـي بـلـدان شـهــدت كـوارث 
أخـرى.غــيـر أن تــامـورا يـشــيـر إلى
مثال آخر يكشف عن طبيعة النفس

البشرية. 
فـــــفي عــــام 2011 حـــ تــــعـــطـــلت
مـفـاعالت فـوكـوشـيـمـا الـنـووية في
أعــقــاب الــزلــزال أجــلت الــشــرطــة
نـطـقـة نظـرا الرتـفاع الـسـكـان من ا

مستوى اإلشعاعات. 
ـنـطـقـة سـرقـات مـتـفـرقة وشهـدت ا

ويـــتـــعــامـل ضــابط الـــشـــرطــة مع
عـدنيـة الـتي يسـلمـها له الـعمـلـة ا
الــطــفل بــجــديــة فــيــحـرر الــبالغ
ويـــحـــتـــفظ بـــهـــا في عـــهـــدته. ثم
يـعـيـدهـا لـلـطـفل كـمـكـافـأة.ومع أن
ـكـافـأة ال تـزيـد أو تـقل عـن قـيـمة ا
بـلغ الذي سـلمه الطـفل للـشرطة ا
إال أن تــــســـــلــــيم
بلغ يختلف عن ا
االحــــتــــفــــاظ به
فـأحـدهـمـا سـرقـة
بـــيــــنـــمـــا اآلخـــر
مـكـافـأة.وأجـريت
دراسـة لـلـمـقـارنة
بـــــــــــ أعـــــــــــداد
الــــــــــــهــــــــــــواتـف
واحملــــافظ الــــتي
يـسـلـمـهـا الـنـاس
لــــلـــــشــــرطــــة في
نــــــــيــــــــويــــــــورك
وطــــــــوكــــــــيـــــــو
وخــــــــــــــــــــــــــلــص
الباحثون إلى أن
ـئـة من 88 في ا
الــــــــــــهــــــــــــواتـف
ـفـقودة سـلـمـها ا
ــــواطـــنـــون في ا
طــــــوكــــــيــــــو إلى
الشرطة في ح
لـم يـــــــــــــســــــــــــلـم
ــواطـنـون في نـيـويـورك إال سـتـة ا
ـفــقـودة. ـئــة من الــهـواتـف ا في ا
ــئــة من ــثل ســلــمت 80 في ا وبــا
احملـــافظ في طــوكــيـــو لــلــشــرطــة
ـــئــة فــقط في مــقــارنــة بـ 10 في ا
ـــــظـالت في نـــــيـــــويـــــورك.إال أن ا
الــــيـــابــــان تـــخـــتــــلف عـن ســـائـــر

فقودات.  ا
فمن ب 338 ألف مـظـلة مـفـقودة
ئـة منها فقط إلى أعيد واحد في ا
أصـحابـها أمـا الـغالـبيـة العـظمى
فقد ادعى األشخـاص الذين عثروا

عليها أنها ملك لهم.
ويـــقــول ســـاتــوشي أحـــد ســكــان
طـوكــيـو سـابــقـا إنه كـان يــحـتـال
ــفـقــودات لـلــحـصـول عـلى قــسم ا
على مظـلة إذا هطـلت األمطار دون

سابق إنذار. 
وكــان سـاتــوشي يـصف لــلـحـارس
مظلة ذات مواصفات معتادة كتلك
ــتــاجـر الــتي تــبــاع في جــمــيـع ا
ودائـــــمـــــا كـــــان يـــــحـــــصل عـــــلى
واحــدة.وتـقـول بـيـرنـز إن الـيـابـان
لديها تاريخ متشابك مع األمانة. 
ففي مجـال الرعاية الـصحية مثال
عتاد منذ 10 سنوات أن كان من ا
ــــريض يــــخـــفـي الـــطــــبــــيب عن ا
تشخيص مرضه وكان يفصح عنه
ألقاربه فـقط. إذ يعـتقد الـيابـانيون
ــريض قـد يــفــقـد الــرغــبـة في أن ا

احلياة إذ اكتشف مرضه. 
ولهذا تـتظاهـر عائلته أن كل شيء

بـعـد أن خـلت شـوراعـهـا تـمـاما من
الـبـشـر ولم يـعــد ثـمـة أحـد يـراقب
اخملـالفـات. ويصف تـامـورا مفـهوم
"عـ اجملــتــمع" الـتي تــمــنع وقـوع
الــســرقــات حــتى في حــالــة غــيـاب

ضباط الشرطة. 
ويـقـول إن الـسـرقـات دائـمـا حتـدث
حـيث تـغـيـب الـرقابـةويـؤمـن أتـباع
الـديـانـة الـشـنـتـويـة بـأن لـكل شيء
في الـطـبـيـعـة روحـا مـن الـصـخور
ثلون إلى األشجار ورغم أنهم ال 
إال نسبة ضئيلة من سكان اليابان
ـــعـــتـــقــدات ـــمـــارســـات وا إال أن ا
الــشـنـتـويــة تـغـلــغـلت في الــثـقـافـة
الـيـابــانـيـة ولـهــذا تـرى بـيـرنـز أن
اخلـوف هـو الذي يـدفع الـيابـانـي
ـــــفــــقـــــودات إلى إلـى تــــســـــلـــــيم ا
أصـحـابــهـا ألنـهم يــشـعـرون أنـهم
ــيــلــيــون دائـمــا إلى مــراقــبــون و

قدمة. وضع الغير في ا
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وتطـغى عـلى اجملتـمعـات في شرق
آســيــا الــنــزعــة اجلــمــاعــيـة الــتي
تــتـجــلى في تــفـضــيل الــغـيــر عـلى
الـنفس وانـتهـاج السـلوكيـات التي
تــصب في صـالح اجلــمـاعـة.وطـلب
بــاحـثـون في إحــدى الـدراسـات من
أمـهـات أمــريـكـيـات ويــابـانـيـات أن
يـتحـدثن عن تطـلـعاتـهن ألطفـالهن.
والحظت برنز أن الغالبية العظمى
من األمـهـات الـيـابـانـيـات يـأملن أن
يــعــيـش أطــفــالـــهن حــيـــاة عــاديــة
واطـن الـعاديـ في ح أنك كـا
ال تـكـاد تـسـمع هذه الـتـطـلـعات من
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ـــوضـــة حـــيـث الـــغـــلـــبــة في عـــالم ا
لـلمالبس الـتي تـظهـر مـفاتن اجلـسد
تـمـشي عـارضـة األزيــاء حـلـيـمـة عـدن
عـــلى مـــنـــصـــة الــعـــرض وهي تـــضع
احلـجـاب وترتـدي أزيـاء تـغـطي كامل

جسدها.
ـــعـــجـــبـــون بـــجـــمـــالـــهـــا يـــشـــيـــد ا
وشــجــاعـتــهـا فـي حـ يــنــتـقــدهـا
آخـرون بـســبب صـورهـا اجلــريـئـة
ـسـلـمة : "ال مـكـان لـلـمـرأة ا قـائـلـ
ــؤمــنـــة عــلى مــنــصــات عــروض ا

األزياء".
وصــلـت حـــلـــيــمـــة إلـى الـــواليــات
ـتـحـدة كـالجـئة صـومـالـيـة وتـربت ا
في بـيئـة محـافظـة للـغايـة ثم تمـكنت
في غضـون عامـ فقط من أن تـصبح
واحـدة من أكــثـر الــوجـوه شــهـرة في

وضة. عالم ا
الـتـقــتت مـراســلـة بي بي سي ألــيـنـا
إساخنـكو مع حلـيمة عدن وهي أول
عـارضـة أزيـاء تـرتـدي احلـجـاب يـلمع
جنــمـهــا في الـعــالم لــتـســألـهــا كـيف
جــمـــعت بـــ مــهـــنــة عـــرض األزيــاء

وااللتزام بالتعاليم اإلسالمية.
وتقول حليـمة (أحاول الصالة خمس
مـرات في الــيـوم ولـكـني ال أجنح في

هذا األمر دائما. 
ـوضـة أتـذكـر نـفـسي أثـنـاء أسـبـوع ا
فـي نــيـــويــورك وأنـــا أركض حــامـــلــة
بــيـــدي ســـجـــادة وأبـــحث عـن مـــكــان

للصالة. 
ـكان هـو غرفة وغالـبا مـا يكـون هذا ا

البس". تبديل ا
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أثـنـاء أسـبـوع األزيــاء احملـتـشـمـة في
اســطـنــبـول كـانـت حـلــيـمــة ال تـفـوّت
ـر فــرصـة لـلـتـحـدث مع أي شـخص 
قـربــهـا أو أخـذ صــور شـخــصـيـة مع
العاملـ على عرض األزياء عن طيب
خــاطــر. لـكــنـهــا كـانت تــسـيــر بـرفــقـة
مديرة أعمـالها وحارسـها الشخصي
صورين ومصممي أزياء. ومحاطة 
تبـلغ حليـمة عدن 22 عامـا وأصبحت
أول عارضة أزياء محجـبة تظهر على
غالف مجلـة فوغ البـريطانيـة وتظهر
مـرتــديـة رداء الـســبـاحـة (بــوركـيـني)
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وكاالت األزياء.  
وقـول حـلـيـمـة (ال تــغـيـري نـفـسك بل
غـيّـري قـواعـد اللـعـبـة" فهـدفـهـا جعل
صنـاعـة األزيـاء أكـثـر شـمـولـيـة لـفتح
الــــطــــريـق أمــــام الــــفــــتــــيـــات
ليصبـحن عارضات أزياء في
جـمـيع أنـحـاء الـعالـم بغض
الـــنـــظـــر عـن انـــتـــمـــائـــهن
الــعـرقي أو الـديــني لـو لم
أخـض اخـــتـــبــارات األداء
فما كانـوا ليختاروني في

أي عرض.
ــــتي ألني  لم أفــــقــــد عــــز
ــاني مـعي دائــمـا. أحــمل إ
ـــنــحــني ـــان هــو مــا  فــاإل
الـثقـة بالـنـفس) هكـذا تعـبر
حـــــلـــــيـــــمـــــة عن
جنــــاحــــهــــا
وسئلت

الثـانوية".عـندما بـلغت حلـيمة عـامها
الـتاسع عـشر أصـبـحت أول مشـاركة
ــســرح عـــلى اإلطالق تـــظــهـــر عــلـى ا
مــرتــديــة احلـجــاب ورداء الــســبــاحـة
الـبـوركـيـني في مسـابـقـة ملـكـة جـمال
مينـيسوتا.تـقول حليـمة: "أردت دائما
شاركة في مسابقة ملكات اجلمال.  ا
لــكــنـــني صــومــالــيــة ولم يــســبق ألي
واحـــــدة مــــنـــــا اتـــــخـــــاذ مــــثـل هــــذه

اخلــــطوة.
سـابقـة أخبـرت أصدقائي أنه وبعـد ا
بـإمكـانهن ارتـداء بوركـيني والـشعور
بــالــثـقــة وإن كـن واقـفــات إلى جــانب
شـــابـــات أخـــريــــات يـــرتـــدين ثـــيـــاب
ـكـشـوفـة. إنـنا عـلى األقل الـسـبـاحـة ا
نـــبــــدو مــــخـــتــــلـــفــــات لــــكن ال أحـــد
يـســـــــــتـطـيع أن يـحـرمـنـا من فـرصة

جتربة شــــــيء جديد".
ـسـابقـة تلـقت حـليـمة عـرضا وبـعد ا
لـلـتعـاون مع واحـدة من أكـبـر وكاالت
IMG) األزيــــــاء فـي الــــــعــــــالـم وهي
Models) ووافـــقت عـــلـــيه لـــكـــنـــهـــا
وضعت شرطها: ارتـداء احلجاب عند
شي على مشـاركتها فـي التصويـر وا

منصات العرض. "
ارتـديت احلـجـاب مـنـذ الـطـفـولـة لـذا
فهو بالنـسبة لي جزء ال غنى عنه في
خــزانـة مالبــسي كـمــا هي احلـال مع
ــــكـن اخلــــروج األحــــذيـــــة الــــتـي ال 

دونها".
ولـدى حـليـمـة متـطـلـــــــــبـات صـارمة
تتـعلق بالـثياب الـتي تعــــــــلن عـنها;
فــــمـــعــــتـــقــــدهـــا ال يــــســـمح لــــهـــا أن
تــكـشــــــــف إال عـن وجـهــهــا ويـديــهـا
وقــدمــيــهــا عــلــنــا وقــد كــتب ذلك في

عقود عملها.
وتضيف حليمة: "أرغب بتسهيل عمل
عـتادين عـلى العمل صـممـ غيـر ا ا

مع عارضات مثلي. 
كـنت في الــسـابق أحــمل مـعـي دائـمـا
حقيبة ملـيئة بأغطية شـــــعر مختلفة
وياقات قمــــصـان وجــــوارب طويلة.
أســـافــر دائـــمًــا مع مـــديــرة أعـــمــالي
والتي ينـــــبغي أن تكـون امرأة دائما
البــــس فــتـــســاعــدني في تـــغــيــيــر ا
عـــنـــدمـــا يـــكـــون طـــاقم الـــعـــرض من

الرجال".

Àd¹≈ U½U¼ułË „—UÐ ÂUOK¹Ë ≠ ÊbM

ــعـظم ـثل فــقـدان احملــفــظـة  قــد 
الــنـــاس كــارثــة كـــبــرى. فــمن دون
مــحـفــظــة لن جتـد وســيــلـة لــلـدفع
ـا تضطر لساعـات على األقل ور
إللــغـــاء بــطـــاقــاتك الـــشــخـــصــيــة
ـصرفـيـة وتغـييـر أقـفال مـنزلك. وا

غـــيــر أن ثــمــة مــكـــانــا تــزداد فــيه
ـمـتـلـكـاتك احـتـمـاالت اسـتـعـادتك 
ـفـقـودة مـقـارنـة بـأي مـكـان آخـر ا

وهو طوكيو.
ـديـنة الـتي يـنـاهز ورغم أن هـذه ا
عـدد سـكـانـهـا  14مـلــيـون نـسـمـة
ــقـتــنـيـات تــضـيع فــيـهــا ماليـ ا
قـتنيات سنـويا إال أن أكثـر هذه ا

تعود ألصحابها. 
وفي عــــام 2018 أعـــادت شــــرطـــة
طــوكــيـو 545 ألـف بـطــاقــة هــويـة
و130 ألف هــاتف مــحــمـول و240

ألف محفظة ألصحابها. 
وفي أكثـر احلاالت اسـترد الـناس
مـقـتـنـيـاتـهم في نـفس الـيـوم الذي

فقدوها فيه.
تـقـول كـازوكـو بـيـرنـز أخـصـائـيـة
نـفـسـانـيـة من مـعـهـد بـولـيـتـكـنـيك
بــجـامــعــة نـيــويــورك إنـهــا قـرأت
خبرا عندمـا كانت تعيش في سان
فــرانــســيــســكــو عن شــخـص فــقـد
مــحـــفـــظـــته في احلـي الـــصــيـــني
ـــــزدحم وســــلـــــمــــهـــــا آخــــر إلى ا
الشرطة وكـانت هذه احلالة نادرة
إلى حـــــد أن إحـــــدى الـــــقـــــنــــوات
اإلخباريـة أجرت حوارا مع الرجل
الذي سلم احملفظة للشرطة ولقبته

. بالرجل األم
فـي حـــ أن هــذه الـــســـلـــوكـــيــات
مـعـتـادة في اليـابـان حـيث يُـتوقع
ـرء بـأمانـة ونـزاهة. أن يـتـصرف ا
وتــقـول بــيــرنــز إنه من الــنـادر أن

حليمة عدن

يـحــتـفظ الــشـخـص بـاحملــفـظـة وال
يـعـيـدهـا لـصــاحـبـهـا.لـكن مـا الـذي
فـقودات يـدفع الشـخص لـتسـلـيم ا
الـتي عـثـر علـيـهـا للـشـرطـة?أشارت
دراســــة إلى أن الــــيــــابــــانــــيــــ ال
ــفــقــودات طــمـعــا في يــســلــمــون ا
ـــكــافـــأة أو الغـــتـــنــام الـــفـــرصــة ا

حلـيازتـها في حـال لم يـستـدل على
صـاحبـها. إذ لم تـسـلم الشـرطة أي
ـفـقــودة هـذا الـعـام من الـهـواتـف ا
إلى األشخاص الذين عثروا عليها.
ــا يــكــمن الــســبب فـي أقــسـام ور
الــشــرطـة الــيــابــانــيــة الــصــغــيـرة
دن اليابانية نتشرة في أحياء ا ا
والتي تسمى "كوبان". إذ يوجد في
طوكيو 97 قسم شرطة صـغير لكل
100 كـيـلـومتـر مـربع مـقـارنة بـ 11
قــسـمــا فــقط لـكل 100 كــيــلـو مــتـر

مربع في لندن. 
أي أن قــسم الــشــرطــة عــلى مــرمى
حـجــر مـنك أيــنـمــا كـنت.وتــخـتـلف
صــورة ضــبــاط الــشـرطــة فـي هـذه
األقسام عنـها في أي مكان آخر في

العالم. 
إذ اشــــتــــهـــــروا بــــأنــــهم ودودون
ـراهــقـ إذا أسـاؤوا فـيـوبــخـون ا
الـتصـرف ويسـاعدون الـعجـائز في

عبور الشارع. 
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ويقول ماساهيرو تامورا احملامي
وأستـاذ الـقـانـون بـجـامـعـة كـيـوتو
ســاجنـــيــو إن ضـــبـــاط الــشـــرطــة
يـهاتـفون الـعجـائز الـذين يعـيشون
نطقة لالطمئان عليهم.ويقول في ا
تـــامـــورا إن اجملـــتـــمع الـــيـــابـــاني
يحـرص على تعـليم األطفـال أهمية
ــفــقـودة أو ــقــتـنــيــات ا تــســلــيم ا
ـنـسـية لـلـشـرطـة حـتى لـو كـانت ا
ـمــتـلـكـات عـمـالت مـعـدنـيـة. هـذه ا
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األمهـات األمريكـيات.وتقـول بيرنز
إن الـــنـــزعـــة اجلـــمــاعـــيـــة خـالفــا
للفـردية تتجسـد في حس االنتماء
لـلـجـمـاعة ويـتـرتب عـلى الـنـبذ من
اجلـمـاعـة تـداعـيـات جـسـيـمـة عـلى

الصحة النفسية.
ـــهم أن تـــشـــعـــر أنك ولـــهـــذا مـن ا
تـنتـمي جلمـاعة بـطريـقة مـا سواء
من خـالل فــــعل اخلــــيــــر أو إعـــادة
مـحــفـظـة مــفـقـودة ألنك تــشـعـر أن
ثلـه.ويقول اخلـير سـيعود عـليـك 
مـــارك ويـــست أســـتـــاذ الـــقـــانــون
بـجــامــعــة مــيــشـيــغــان واخلــبــيـر
بـالـقـانون الـيـابـاني إن الـناس في
فقودات احتراما اليابان يعيدون ا
لـلــقـوانـ واألعـراف ولـيس ألنـهم
أمــنــاء بــالـفــطــرة. ويــشــيـر إلى أن
ـشــاع ال يـعــرفه أحـد في مـفــهـوم ا
ظالت الـيابـان إال فيمـا يتـعلق بـا
الـتي يـعـتـبـرهـا الـكـثـيـرون مـتـاحة
لــلـجــمـيع مــا لم يُــحـكم صــاحـبــهـا
ربـطهـا.وترى بـيرنـز أن اليـابانـي
ـفــقـودات إلى يـلــتـزمــون بـإعــادة ا
أصـــحـــابـــهــــا ال بـــســـبب األمـــانـــة
ــتـرســخــة لـكن بــســبب انـتــشـار ا
أقـــســـام الـــشــــرطـــة واحـــتـــرامـــهم
لــلــتـــقــالــيــد واألعــراف الــتي حتث
الـــنــــاس عـــلى وضـع اآلخـــرين في

قدمة. ا
لكن عـلى أية حال قـد يجدر بك إذا
مــررت بـقــسم شــرطــة "كــوبـان" في
الـيـابـان أن تـدخل لــتـلـقي الـتـحـيـة
عــلى الـــضــبـــاط الـــذين يــقـــومــون

بعملهم على أكمل وجه.

عــلى صـفــحـات أمــيــركـان ســبـورتس
إلـيـسـتـريـتـد - الـتي غـالـبـا مـا تـنـشـر

صور عارضات شبه عاريات.
ورغم أن طـــــول حــــلـــــيــــمــــة ال

يـــتــــعـــدى
 166سـنـتـمـترا -
وهــو أقل بــكــثــيـر
ــــقــــاســــات من ا
ـطـلـوبـة عـادة ا
من عـــارضـــات
األزيـــــاء - إال
أن مــــاركـــات
جتــــــــاريــــــــة
فــــــــــاخـــــــــرة
تــــدعـــــوهــــا
بــاسـتــمـرار
لـلــمـشـاركـة
فــــــــــــــــــــــــــي
عـروضــهـا.
وقـــــــــــــــــبـل
عــــــامـــــ
أصـــبــحت

أول
عــــارضــــة
أزيــــــــــــــاء
مــحـجــبـة
فــــــــــــــــــــي
الـــــعـــــالم
تـــــــــــوقـع
عـقدا مع
واحــــــدة
من أكـبر

ما أهم الـعبر في الـقرآن بالـنسبة لك?
جتــيـب حــلــيــمــة بـال تــردد (ال تــطــلق
أحكامـا على الناس أبـدا فالله وحده

القادر على احلكم. 
ساعد الناس وامنحهم احلب. 

التفاعل مع أولئك الذين ال يشاركونك
مــعـــتـــقـــداتك والـــذين يـــنــظـــرون إلى
احلـيـاة بـطـريـقــة مـخـتـلـفـة عـنك جـزء

اني) . مهم من إ
وتـضيف (نـشـأت في مخـيم لالجـئ

ــكن لــكل هــذه احلــيــاة وأدركت أنه 
الــفــاخــرة أن تـنــتــهي بــلـحــظــة وأنـا

مستعدة للحظة كهذه).
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ولـدت حـلـيمـة في مـخـيم لالجـئ في
كـيـنـيا; فـعـائلـتـهـا فرّت من الـصـومال
في مـنــتـصف الـتــسـعـيـنــيـات بـسـبب
واحــدة من أكـثـر احلــروب دمـويـة في

القارة اإلفريقية. 
مشت والدتها 12 يوما قبل الوصول

إلى كينيا. 
وعـنـدمـا بـلـغت حلـيـمـة الـسـادسة من
ـتحدة عمـرها انـتقلت إلى الـواليات ا
مع والـــدتــهــا وشـــقــيـــقــهـــا وفــقــدوا
الــتــواصل مع والــد حــلــيــمــة بـســبب
احلرب.تعـيش عائلة حـليمة في والية
مـينـيسـوتـا التي تـضم واحدة من
أكبـر اجلالـيات الـصومـالية في
ـتـحــدة وتـتـذكـر الــواليـات ا
قــائـلـة: "اعـتــقـد أصـدقـائي
في أمـريـكـا أنـني أمـيـرة
صــومـالــيـة ألنــني كـنت
أخـبـرهم كـيف انـتـقـلـنا
بـاســتــمــرار من مــنـزل

إلى آخر في كينيا. 
ـنـازل لم يــعـرفـوا أن ا
التي عشنا فيها كانت
مــصــنــوعـــة من قــنــاني
بالســتــيـــكــيــة ومن ركــام
األبــنـــيــة. كـــان ذلك كل مــا
اسـتــطـاعت والـدتي الـعـثـور

عليه".
وتــضـيف: "سـخــر زمالئي مـني
وقـالــوا إنـني أرتـدي غـطـاء رأس
ألن شـــعــري مـــتــسـخ كــمـــا كــانــوا

. يلقون نكات عن اإلرهابي
 لــــكـن كــــمـــــا تــــعـــــلــــمـــــ كــــنـــــا في

واطن اللجوء اليها 'u¡∫ أقسام الشرطة الصغيرة في مدن اليابان تسمى كوبان وهي تسهل على ا

ركز الفني الوطني بطوكيو e∫ سيدة يابانية حتكم ربط مظلتها بقفل ومفتاح في ا d

بغداد
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لن أحتدث عن فيروس كروونا الذي ما زال يهـز العالم وينتشر كالنار في
الهشيم ويحصـد معه العديد من األرواح فعـلماء الطب يؤدون دورهم على
أكمل وجه  لـكي سوف أحتـدث كيف أن هـذا الفـيروس الـلعـ بات يـهدد

ي بأسره.  االقتصاد العا
الصـ هـذا الـعـمالق االقـتـصادي الـذي يـسـيـر بـسرعـة صـاروخـيـة وكان
كن ألحـد بـتـاتـا أن يـوقف االقـتـصاد خـبراء االقـتـصـاد يـصـفـون بأنـه ال 
الصيني في مكانه  لكن اآلن وبسـبب هذا الفيروس لم يتوقف بل وسوف

يبقى جامدا لفترة ال أعتقد أنها سوف تكون قصيرة . 
ـتضـررين فـكـما هـو مـعلـوم أنـنا دول العـالم الـعـربي قد تـكـون من اوائل ا
مستوردون للبضائع الصينية ألن أسعارها في متناول اجلميع وقد اعتاد
ستهلك منذ وقت طويل  كـما أن ما ننتجه من ثروات طبيعية على عليها ا
ـتواضـعـة الـص أهم ـنتـجـات الـزراعيـة ا رأسهـا الـنـفط والغـاز وبـعض ا
ستـوردين لهـا وبينـنا اتـفاقـات وشراكات مـتيـنة  كمـا أنهم في تـصنيف ا
ـرتبـة الـرابعـة واخلـامـسة ولم يـنـقطـعـوا عن زيارة السـيـاحي يحـلـون في ا

لتهب . دولنا العربية حتى في بداية الربيع العربي ا
ية فـاخلسـائر باتت اآلن تـعلن الواحـدة تلو اآلخـرى هنا  من الناحـية العـا
وهـنـاك  مـا عـدا من جـانب اإلدارة األمـريـكـيـة بـقـيـادة الـرئـيس األمـريـكي

دونالد تـرامب وهو يعـلنـها صراحـة وبكل وضوح أن
الـصـ مـنــافس ألمـريـكــا عـلى زعـامــة االقـتـصـاد
ي  وحــتى االتـفـاق الـذي أبــرمه مع الـصـ الـعـا
بعد شد وجذب منـذ فترة قصيـرة قد  ال يستغرب
بـأن يـطـالب بـأن تــطـرأ عـلـيه تـغــيـيـرات وبـأنه غـيـر

مقتنع به .
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يقيناً أن لكل ابتكار علـمي أو ظاهرة أوجه عدة  كما كل مناحي احلياة 
الـدين مـا وجـد اال خلـدمــة اإلنـسـانـيـة ومن الـضــالـ من يـسـتـخـدمه اداة
للـنفـاق والتـنفع والـتـكسب  اداة لـلتـدجيل والـتضـلـيل  فيـنفـر العـباد من
الـدين كــله ال من ضُالّله حــسب  وبــالـقــطع أن الـعــلم ظـاهــرة كـمــا بـاقي
الظواهـر حمال أوجه واستـخدامات مـختلـفة متـباينـة  الصالح يـستخدمه
في خدمة اإلنسـانية  والـطالح يستـغله لقـتلها  وبـالتأكـيد أن وسائل قتل

احلياة واإلنسانية لها خط شروع وليس لها نهايات . 
والالفـت أن خط شــــروع الــــعــــلم كــــان في بـالد اإلسالم  وكــــانت ارض
واصـلة حتى الرافدين سـباقة فـي االبتكـار والبحث والـتطـور والتطـوير وا
راح البعض ينظر لفـكرة انتقال العراق من خانـة العالم الثالث  الى خانة
العـالم الثـاني وبـعض ذهب ابعـد من ذلك في تـصوراته حـيـنمـا راح يروج

النتقال العراق الى خانة العالم األول . 
ــراحل  وقـطع وبـعــد كل هــذه الــقـفــزات الــتـطــوريــة الـنــوعــيـة  وحــرق ا
ـيـة  يـقف العـراق في مـؤخـرة الركـب يسـتـجدي ـوصلـة لـلـعا سـافـات ا ا
ـتصدي يدعـي االبتكار ـتروكات  وا ـهجور من ا حافات الـعلوم ويـجتر ا
ـصنفة ويصرح ي  والـنشر في الدوريات ا ويؤمل نفسه بالتـصنيف العا
ويــدعي ويـــزمــجـــر بــادعـــاءات لــيس لـــهــا وجــود او واقـع ولــكن بـــقــصــد

االستهالك اإلعالمي احمللي .
دخلت ثـقافـة الشـبكـة العـنكـبـوتيـة والتـواصل االجتـماعي الـعراق في وقت
ي  وفي وقتهـا منيـنا النفس أن متاخر قـياساً الى الـعا الـعربي والعـا
العراق وشـعبه قادر عـلى اختزال الـزمن للـحاق بركب الـعلم ومسـايرة ما
وصل الـيه العـالم  وبـالـقـطع أن الـعالـم العـراقي وطـالب الـعـلم قـادر على
عـرفة عـلومـات وعـالم ا ذلك دون أدنى شك  لكن االنـتـقال لـتـكنـولوجـيـا ا
وحقل االبتـكار واالكتـشاف واستـخدام التواص االجـتماعي يـبدو أنه كان
ــقـراطــيـتــنـا الــتي لم تـمــيـز بــ احلـريـة ارجتـالــيـاً غــيـر مـدروس كــمـا د
والفوضى واحلق والباطل  فب ليلة وضحى انتقلنا من القناة احلكومية
ــيــز الــفــرد حــتـى بـ ــوجــهــة الى كم من الــفــضــائــيــات ال  الــواحــدة ا
مسميـاتها لـعددها وكـمها وغـثها  وهي تهـاجم الدولة الـوليدة وتـستهدف
احلق دون البـاطل والـنـزيه دون الـفـاسد والـسـمـ دون الـغث  حتى راح
ــوصـدات من األبــواب خـشـيـة ــتـمـيــز يـسـتــتـر خـلف ا الـشـريـف الـنـزيه ا
ـنصات اإلعالم رفوض  قـيت ا ـستـهلك ا استهـدافه  وتصدى الـفاسد ا
والـشعـب يعـرف مـكـنـونـاته فـجـاء الـرفض عـلى الـسـمـ دون الغـث وعلى
النزيه دون الـفاسد وعلـى الشريف دون الـلص  الذي راح يجـند ويجيش
ويـنـشيء الــفـضـائـيـات بـل راحت جـيـوشه اإللـكــتـرونـيـة تــتـولى الـعالمـات
شهد على الشعب الذي شرقة استهدافاً وتسقيطاً وتشويهاً  فاختلط ا ا
راح يبـحث عن التـصحـيح ويـتقـصى عن السـم ويـقدم األرواح من اجل
اخلالص  نـعـم لم يـبقَ فـي الـعــراق شـريف اال واســتـهــدف وال كـبــيـر اال
شهد وشوه وال منجز اال وتالقفته سهام الفـاسدين  ويقيناً أن اختالط ا
وتداخل األحـداث وهـيمـنـة التـضـليـل اإلعالمي صورت لـلـشعب الـثـائر أن
العـراق خال من النـاجح النـزيه القـادر القـائد وفي ذلك ظـلم وظالمة لـلبـلد
ـورخ فـكـرين وا الذي اجنب الـكـبـار من العـلـمـاء واألدباء والـشـعـراء وا
والقـادة  الـذين قـاتـلـوا االحتالل وقـادوا الـعـراق الى شـاطىء االسـتقالل
يـوم كـانت الـبالد الـعـربـية جـلـهـا يـخـضع لالحـتالل  ومـن اروقة اجملـلس
ا تزل التأسـيسي الـعراقي ولد الـقانـون األساسي العـراقي الذي كـانت و
أخباره ذائـعة يـوم كان الغـالب من البالد الـعربيـة يركع لالحـتالل  ويبدو
ؤسـس للـحاضـنـات العـلـميـة  والدبـلـوماسـية أن الذاكـرة نـسيت اجلـيل ا
الهادئـة  ومن علم اجلـار والصـديق والشـقيق فن الـتفـاوض والسـياسة 
شـهـد السـيـاسي بعـد االحـتالل األخيـر الـكثـير من نعم لـقـد هيـمن عـلى ا
ن اخـفـقـوا في قـيـادة أنـفـسـهم فـضالً عن الـفـاسد مـراهقـي السـيـاسـة 
ن راهن على مصير الرياضة صير االقتصاد  والدخيل  الذي حتكم 

والفن . 
واقـتـحم مــجـال الـعـلم واآلداب بــعض من راح يـدعي  واحلـصــيـلـة فـشل
صحح والقادر وإخفاق وتراجع وسوء سـمعة  لكن في وطني الـناجح وا
والـنـزيه والـعـالم  وفـيـهم مـن خـاض غـمـار الـسـيـاسـة والـعـمل احلـكـومي
ا ابتلي به الغالب  أما ال العام ولم يتلوث  واجنز وحقق وحافظ على ا
أن يـتـهم اجلــمـيع بـالــفـشل والـفــسـاد واإلخـفــاق وتـتـنـاولـه جـيـوش بـعض
ا يزالون يراهنون على إقصاء النزيه الفاسدين اإللكترونية الذين كانوا و
الناجـح كي تبقـى الساحـة مشـرعة لـهم فهـذا الفـساد بعـينه  والالفت أن
قـطوع وتـقريب البـعيد العالم يـعمل بـثقافـة التواصل االجـتمـاعي لوصل ا
سـار وبنـاء األوطان  أمـا في العـراق يبدو أن ونقل احلـقيـقة وتـصحـيح ا
ــمــولـة ــصـطــلح األقــرب هــو الـقــطع االجــتــمـاعي بــلــحــاظ الـهــجــمـات ا ا
ــكـشــوف وغـيــره الـذي راح يـنــال من كل كــبـيـر ـمــنـهج ا واالسـتــهـداف ا
وصغير دون تـمييز فـاالستهداف لـغرض االستهـداف هو األول والهدف 
وال بـأس في الــنـيـل من سـمــعـة الــكـبــيـر ومن شــرف احملــافظ ومن تـاريخ
احلـريص  وال حـســبـان لـلـتــاريخ واألسـرة والـشــرف واخلـدش والـشـرخ
االجتماعي  فاالستهداف هـو الهدف وال أهمية للـنهايات وفيه مقتل األمة
وتصـدع قاعدتـها االجـتمـاعيـة التي كـان االتفـاق مجـمع على انـها األقوى
ـياً ولـيس عربـيـاً وإسالميـاً حسب  وفي ذلـك اخلطـر األكبـر  فال نيل عا
ـصير دون تفـكيك قاعدته االجـتماعية من بلد وال مقتـل لوطن وال مجهول 
 ففي الـعراق الـيـوم راح األخ يسـتهـدف أخـيه  واالبن يتـهم ابيه  واألب
يقـاطع أخـيه  ولـيس اكـثـر من ذلك تـشتت وتـشـظي  عـلى عـقالء الـعراق
التحـذير والـتنظـير والـتبشـير والتـنبـيه من اجملهـول القا الـقادم الذي ان

وقع سـيـطـيح بـبـلـد وتـاريـخ واجـيـال ومـسـتـقـبل  فـلـتـكن
التكنولوجية وسيلة للوصل االجتماعي قبل التواصل
 اداة للجمع ال للتفـريق  وسيلة لعرض احلقائق ال
للتضلـيل  فالعراق اكبـر من اجلميع  وليس انفس
من الـسـمـعــة وأغـلى من الـتــاريخ  وفـوق كل كـذاب

أثيم رب كر عالم مقتص . 


