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املستحرضات التي غزت األسواق هل هي مواد جتميل حقاً ؟
خالد جمعة

لم يعد تداول
مفردة كيمياء مقتصراً على
العلم فقط ،بل دخلت حيز األدب فصار
أهل الشعر والرواية يتحدثون عن (كيمياء اللغة)،
واستعارها املسرح أيضا فصرنا نسمع عن شيء له عالقة بـ
(كيمياء العرض) ،أما آخر ما وصلت اليه فهو علم النفس
االجتماعي ،ليظهر مفهوم (كيمياء الشخصية) ،والكيمياء
يف معظم تلك املفاهيم معناها التفاعل ،لذلك ال عجب أن
سمعت يوماً أن زوجاً مثقفاً نافراً من زوجته ،يفسر أسباب
ذلك النفور بأن كيمياءه ال تتوافق مع كيمياء زوجته!.

الكـيميـاء أذن أصبحـت مادة واسـعة
ومرنـة لتفـسيـر وفهم ظـواهر شـتى
ويف مجاالت مخـتلفة ،ومنهـا طبعا
ظاهـرة األثر العكـسي ملسـتحضرات
ـج ـ ــم ـيـل الـ ــتـ ــي مـألت األسـ ـ ـ ــواق
ـال ـت ـ
ـراقي ــة بعلـب مغــريــة وبـكتــابــات
الع ـ ـ
ـ
براقة وبلغات أجنبية عدة.
بائع املستحضـرات عندنا ال يحتاج
الـى درايــة وخبـرة صــانع تلك املـواد
الكـيـمــائـيــة كـي يـ ــوجه زبــائـنه الــى
طريقة االستعمال ،اما الزبونة فال
اآلث ــار اجلـ ــانـبـي ــة
ـرف ــة ـ
مع ـ ـ
حت ــت ــاج ـ
لـتلك املـستـحضــرات كي تـشتـريهـا،
انهــا حتتــاج فقـط الــى أمل ممـزوج

إبن كنيدي :مشاهدة فيلم (بويب)
مؤملة ألفراد العائلة
لوس اجنليس /رويترز

قــال ابن الــرئيـس االمـريـكي الـراحل روبـرت كـنيـدي انه رمبـا ال يـشـاهـد فـيلم "بــوبي"
Bobbyاجلديد عن اغتيال والده عام  1968الن ذلك سيكون مؤملا.
أضاف روبرت كنيـدي االبن على هامـش حدث خاص بالـبيئة يف مدينـة لوس اجنليس
الـتي شهــدت مقتـل أبيه قـائـال "سمعـت انه فيـلم رائع .رمبـا لـن أراه الن هنـاك أجـزاءاً
تكون مؤملة جدا لدرجة ال ميكن الفراد عائلتنا مشاهدتها".
وعــرض الـفيـلم الــذي يخــرجـه اميـليــو اسـتيـفيــز يف الــواليــات املـتحــدة أول مــرة يــوم
االربـعاء يف االحتفال بـالليلة االفتتـاحية ملهرجـان جمعية االفالم االمـريكية  2006يف
هوليوود.
ويشارك يف بطولة الفيلم شارون ستون ودميي مور وانطوني هوبكنز ولينزي لوهان.
ويـركز فيلـم "بوبي" علـى حياة أنـاس يعملون يف فـندق امبـاسادور يف لـوس اجنليس يف
الليلة التـي اغتيل فيها كنيـدي هناك وقال استيفـيز ان الفيلم دعوة لـلشباب للتخلي
عن الال مباالة واالنخراط يف احلياة السياسية.
وقال كنيدي االبن "أتعشم ان يحفز الناس".

بحـمــاس ألزالــة أو اخفــاء عـيـب مــا
،غالباً ما يكـون يف الوجه ،طاملا أكد
عليه الزوج.
ومم ـ ـ ـ ـ ــا ـي ـ ـ ـ ـشـجـع عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى رواج تـلــك
ـ
املـسـتحـضــرات هــو رخـص اثـمــانهــا
وسهــولــة دخــولهــا الــى الع ــراق ،من
ـح ـ ــي ـ ـ ـ ــة " ،مـع ـ ــظ ــم
ـاب ـ ـ ـ ــة ص ـ
رق ـ ـ ـ ـ ـ
دون ـ
اخملتـصني يعــزون اسبـاب االمـراض
اجللــديــة غـيــر الــوراثـيــة الــى ســوء
التغـذيـة ،الـتي تكـون نـتيجـة الفقـر
يف اغلب االحيان".
وامل ـشـتـ ـ ــري كالهـمـ ــا أذن ال
ال ــب ـ ــائع ـ
يدري ،وما الذي حدث نتيجة تلك
ـالادري ـ ـ ـ ـ ـ ــة" بـ ـ ـتـل ــك
ـ
ـرف ـ ـ ـ ـ ـ ــة "ال
امل ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

املستحضرات.
سـ ــي ـ ـ ــدة يف االربعــني مــن عــمـ ـ ــرهـ ـ ــا
قالت:
ـ بــدأ شعــر رأسـي يتـســاقـط يف املــدة
االخي ــرة ،ذهبـت للـس ــوق واشت ــريت
ـ
مثبت شعر ،استخدمته فظهر لدي
"داء الثعلب" ،بقع (صلعـاء) ظهرت
يف رأسي!.
وهل أضـيف دون أن أبدو شـامتاً :أن
تـلك ال ـسـيـ ــدة أرادت ان تق ــارب بـني
وجهتـي نظـر كـيميـائهـا مع كـيميـاء
زوجهـا فكـانـت النـتيجـة مبـرراً آخـر
للنفور.
مليـاء عبـد الـرحـمن ،يف اخلـامـسـة و
العشرين من عمرها ،قالت:
أص ـ ـبـغ شـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري بـل ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ـ أردت أن ـ
بنفسجـي ،اشتريت علبة اصباغ من
ـتخ ــدمــتهـ ــا  ،فــظه ــرت
ـس ــوق واسـ ـ
الـ ـ
حكة رهيبة يف فروة رأسي.
وحت ــت ـع ـ ــن ـ ـ ـ ــوان ( أجـه اي ـكـحـلـه ـ ـ ـ ــا
ـ
هن ــالك سلــسلــة لــروايــات
ـاه ــا) ـ
عمـ ـ
اخـرى ال تـنتهـي منهـا :أن احــداهن
ارادت أن تخـفي الكلف الذي انـتشر
ـتخ ـ ــدمــت ل ـ ــذلـك
ـاس ـ ـ
ـهه ـ ــا ـف ـ ـ ـ
يف وج ـ
كــرمي ـاً ،فـتلـطـخت وجـنتــاهــا بـبثــور
حمـر كـبيـرة ،وأخـرى أرادت ان تـزيل
أح ـ ــاط ع ـيــن ــيهـ ـ ــا
ـس ـ ــواد ـال ـ ــذي ـ
ـال ـ ـ ـ
فتـورمت عيناها ،وثالثة استخدمت
مــرهمـاً لـشـد الـوجه فــازداد وجههـا
جتعداً ..والقائمة تطول.
الـصيـدالنـي عالء عبـد الـرضـا علق

على ذلك قائالً:
تع ــانـي مـنه ــا اغلـب
ـكل ــة ـ
ـ ـه ــذه م ـش ـ
النـســوة ،واعتقــد أن اجلهل وضعف
ـال ــوعـي ـال ــصحـي هـمـ ــا الـ ـسـبـب يف
ذلك ،فمستحضرات التجميل مواد
ـاألدوي ــة ،فـمــثلـمـ ــا ال
ـ
كـي ــم ــائ ــي ــة ،ـك ـ
يـتقـبل اجلـســد أنــواعــا معـيـنــة مـن
األدوي ـ ـ ــة ـك ـ ـ ــذلــك هـ ـ ـ ــو احلـ ـ ـ ــال مـع
ـ
مستـحضرات التجمـيل ،لذلك ترى
وتسمع بتلك النتائج العكسية.
احد بـاعة املستحضرات يف االسواق
قال مدافعاً:
ـ نحن نبيع للـزبونات املـستحضرات
بناءً علـى رغبتهن ،هـن يطلنب تلك
املــواد حــسب احـتيــاجـهن ونـحن مــا
علينا اال ان نلبي طلباتهن.
وعنـدما أخـبرته ان هـنالك أعـراضاً
جانبـية عليك أن تخبر الـزبونة بها
 ،أجاب:
ـ التعليمات كلهـا باإلنكليزية (وآني
يا دوب اعرف عربي!).
ـسي ــدات املتـضــررات بـتلك
أحــدى الـ ـ
ـض ــرات الــتجـمــيلـيـ ــة حـني
ـامل ـســتحـ ـ
اخبـرتهـا  :يف دول العـالم لهـا احلق
دع ــوى قــضـ ــائـي ـ ــة علـ ــى
ـام ــة ـ
إق ـ ـ
يف ـ
ـرك ــات املنـتجــة ،او عل ــى البــائع
الـشـ ـ
املفــروض ان يكــون أحــد وكـالء تلك
الشركات ،واملطـالبة بتعويض مادي
ومعنوي ،علقت ساخرة:
(خ ـ ــوش ف ــك ـ ــرة راح اخــب ـ ــر زوجــي ،
ـ ـ
بلكت يرضى عليّ).

جائزة غونكور الفرنسية لكاتب أمريكي مغمور
باريس --أعلنت جلنة منح جائزة غونكور
االثنني يف بـاريس أنهـا منحت جـائزة هـذا العام
لألمريكي املغمور جوناثان ليتل.
وتعـ ـدّ ج ــائ ــزة غـ ــونك ــور األه ـمّ يف مج ــال األدب
الفـ ــرنكـ ــوفـ ــونــي ،بل إنه ــا مبـث ــاب ــة نـ ــوبل لآلداب
الفــرن ـسـيــة ،حـيـث عــادة مــا يـتـمّ مـنح اجلــائــزة
الـسـويـديـة لـألدب اإلجنليــزي واللغـات األخـرى
ـب ــالـنـظـ ــر لـلكـمّ الهـ ــائل مـنهـ ــا مق ــارن ــة ب ــاألدب
الفرنسي.
واشـتـملـت الئحـ ــة العـنــاويـن امل ــرشح ــة علــى 15
كـتـ ــابـ ــا ،غـيـ ــر أنّ املالح ـظـني قــصـ ــروا العـن ــاويـن
املؤهلة فعال للجائزة يف أربعة فقط.
وت ــق ـ ـ ــدمـ ــت الئـحـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذه الـع ــنـ ـ ـ ــاوي ــن روايـ ـ ـ ــة
"املتـطــوعـ ــات" من دار غــالـيمــار لـلنـش ــر للك ــاتب
األمـريكي جونـاثان ليـتل ،التي تتصـدر املبيعات

واهـتمـام القــراء منـذ صـدورهـا يف  21آب ،حـيث
متّ بيع ربع مليون نسخة منها حتى اليوم.
ويحـتـ ــوي الـكـت ـ ــاب علـ ــى  900صـفحـ ــة ويـ ــروي
اعترافات عميل سابق للمخابرات النازية.
ومن ضمن الروايـات األخرى التي رشحت أيضا
"مـ ــارلـني ،احلـصـص األخـي ــرة" مـن دار غ ــراسـيه
للكـاتـب ميــشيـل شنـايــدر ،و"العــاشق ذو الـتبـان
القـصـيـ ــر" مـن دار س ــوي لـلك ــاتـب ألـن فاليــش ــر
و"غـرب" من دار فيفـيان هـامي للـكاتـب فرانـسوا
فاليجو.
وسـبق لـليـتل أن حــاز اجلــائــزة الـكبــرى للــروايــة
التي متنحها األكادميية الفرنسية.
وشـغل لــيـ ــتل األوسـ ـ ــاط ال ــثقـ ـ ــافــيـ ـ ــة واألدبــيـ ـ ــة
الفــرنـكفــونـي ــة يف مخـتـلف أنح ــاء العــالـم ألنه
شـاب لـم يتجـاوز  39مـن العمـر فـضال عن كـونه

يع ـدّ مـبتــدئــا يف الـكتــابــة ،وغ ــريب ــا عن أوســاط
األدباء.

العني النفسية

جيل الفضائيات واملستقبل املنظور
أ.د .قاسم حسني صالح
كـ ــان أول مك ـسـب جـم ــاهـي ــري يحــصل علــيه الع ــراقـي ــون بع ــد
سقـوط الـنظــام مبـاشـرة هــو أنهم هـرعـوا الـى نـصب الـصحـون
فــوق سـط ــوح منــازلـهم ،وصــاروا ال ــوحيــديـن يف املنـطقــة ال ــذين
ميكنهم مـشاهـدة الفضـائيـات من دون تـشفيـر أو رقيب .وأقـبلوا
عليها إقبال اجلائع امللهوف واملتعب احملروم.
مـا كـانــوا يتـصـورون أن " شـاشــة " الفـضــائيــات ستـسـطــوا علـى
أدوار اآلب ــاء واألمهــات وتـتحــول الــى أب ثــان وأم ثــانـي ــة ومعلـم
جديد جليل مولود وأجيال ستولد.
وكـنا –نحن الـسيـكولـوجيني – قـد حذرنـا قبل ربع قـرن من أن
بـرامج العنف يف التلفـزيون ،السـيما بـرنامـج " صور من املعـركة
" ،تقدح غـريزة العـدوان وتذكـي شراسـته ،وها هـو قد أتـى عليـنا
بـ" أبهـى " صـوره ! .ولـيت الكـارثـة وقـفت عنـد هـذا احلـد .فقـد
ه ــرع أصحــاب الـثــروة إلــى إن ـش ــاء محـطــات فـضــائـيــة ،وصــاروا
يتسابقـون الى حشـوها بأغـان تسمى عـاطفية ،وبـرامج تسمى
فنية .و(احلق) معهم ،فمن ذا الذي يشاهد يف هذا الزمن الذي
تـتهـي ــأ فـيه الـثق ــافـ ــة لالنـتح ــار ،قـنـ ــاة مخ ـص ـصـ ــة لل ــشع ــر أو
املــوسيقـى أو املـســرح أو الفيـزيـاء والـريــاضيــات ،التـي بتقـدمهـا
(أعني الرياضيات) غـزا االحتاد السوفيتي الفضاء قبل أمريكا،
ودخـل السوفيتـي غاغارين الـتاريخ بوصفـه أول رائد يف العالم .
وب ـسـبـب ه ــذه الـص ــدم ــة أع ــادت أمـ ــريك ــا الـنـظ ــر يف نـظـ ــامه ــا
التـربـوي! ،وهــا هي اليـوم أول من يـرسل سـفينـة تـرتطـم بنجـاح
يف أول مذنب بالكون.
وصار اللهـاث وراء مشـاهدة هـذه الشـاشات هـو الشغل الـشاغل
ملـراهقني وشباب مـأزومني جنسـيا" ونفسـيا" .وفلت من أيـدينا -
نحـن اآلب ــاء واألمهــات واملــربـني  -جـيل ك ــامل ص ــارت القـنــوات
الفـضــائـيــة هـي أبــاه وأمـه ومعلّـمه .هجـمـت علـيه وأخ ــذته مـن
أي ــدينــا ثقــافــة الـصــورة الـســاحــرة ،وحــركــة األجـســاد الـطــريــة
الشهـوانيـة ،واخلالعـة التي كـان آباؤنـا ميارسـونهـا مع زوجـاتهم
استحيـاء" يف الظالم ! ،فـيما متـارس أمامـهم باأللـوان واألفعال
املغـريــة ،حتـى صـارت الفـاحـشــة مبـاحــة .فمـاذا نـستـطيـع نحن
اآلبـاء واملربني أن نفـعل أمام ساحـر وماكر مغـر يداعب الـرغبات
املتقدة واحملـرومة جنسـيا" واملضطهـدة نفسيا"؟! .سـاحر يتقن
لعـبـته بـب ــراع ــة شه ــوانـي ــة ،وال ــشه ــوة هـي أق ــوى الغ ــرائ ــز عـن ــد
األطفـال واملــراهقني والـشبـاب ،ميـارس إذكـاءهـا بل حتـريـضهـا،
فيما نحن منارس تـرويضها لديهم ليكونوا مهذبني متحضرين
مـثقفـني ومبـدعـني .جيل سـيكـون بال مـثقفـني بال مبــدعني .أال
ت ــرون معـي أن ن ـسـبــة املـبــدعـني يف العــالـم ،ال سـيـمــا يف الــشعــر
والرواية واملسرح ،كانت أعلى يف زمن ما قبل الفضائيات ؟!.
والكـارثـة اخلـفيــة،خلف فجـائـعنــا املعـلنــة ،أن معـاول اإلطـاحـة
بالـثقافة واألخالق ،سـتكتسح مسـاحة املمـنوعات مبـدّ أقوى من
املـدّ البحـري (تسـونامـي) الذي غيـر جغرافـية األرض .وسيـغير
بـالتأكيد تضـاريس نفوس جيل بكامله ،يف عـراق كان متوقعا له
أن يكـون بعـد احلـدث العـظيم منـرا آسيـويـا يتقـدم حتـى علـى
كوريا اجلنوبية وماليزيا...فصار " مختبرا " للطبيعة البشرية،
تخـتـب ــر فـيه اآلن جت ــرب ــة  ":كـيـف يك ــون ح ــال مجـتـمع ح ــدوده
األرضـيـ ــة مفـت ــوحـ ــة لإلره ــاب وحـ ــدوده الف ـض ــائـيـ ــة مفـت ــوح ــة
للفضيحـة ؟" .وقد يفـاجأ العـراقيون علـماء االجتمـاع والنفس
والـسيـاسة بـنتيجـة ال تخـطر عـلى بـال ،بعـد أن أثبتـوا للعـالم
نظـريـة جـديـدة هـي  " :أن اإلنسـان ميكن أن يـتصــرف بعقالنيـة
يف عالم مجنون بشكل غير عقالني !".

