
  الرنج�س��ية " التي تعني حب النف�س،هي حالة 
من حالة اأ�سطراب ال�سخ�سية، تدفع ب�ساحبها 
اىل الغ��رور والتعايل على الأخرين، ف�س��ا عن 
�س��عور وهم��ي بالأهمي��ة، و يع��ود م�س��طلح " 
الرنج�س��ية " اإىل اأ�سطورة يونانية، ورد فيها اأن 
نرك�سو�س كان اآية يف اجلمال، وقد ع�سق نف�سه 
حتى املوت، عندما راأى وجهه يف املاء.. بيد اأن 
ال�س��خ�س الرنج�سي ميار�س حياته، وتعاماته 
م��ع الأخرين، متاأثرا بعقدة التف��وق عليهم، ما 
ي�س��بب له م�ساكل كثرية، مع الزماء يف العمل، 
والأ�س��دقاء، وحتى الأهل، ولعل العبىء الأكرب 
�س��يقع على الزوجة، وهو ما �س��نتناوله يف هذا 

التحقيق. 
ت��روي �س��جى "موظف��ة " 27 عام��ا، حكايتها 
مع زوجها الرنج�س��ي، قائلة: قبل زواجي كنت 

مدللة، ل�س��يما واأين اأنتمي اىل عائلة من و�سط 
اأجتماعي جيد، وقد تزوجت من رجل فقري، لكن 
احل��ب كان اكرب من الفوارق الطبقية واملادية، 
وبع��د ال��زواج، ب��داأ يتعام��ل معي برنج�س��ية و 
غ��رور، رغم حالت��ه املادي��ة ال�س��عيفة. فكان 
ل يعم��ل ولي���س لدي��ه وظيفة، ومع ه��ذا دائما 
مت�سنج. ويعاملني واأولده الثاثة بق�سوة، وقد 

ا�سطررت للعمل بدل عنه 
. وت�س��يف : بع��د كل ذاك الع��ز والدلل يف بيت 
اأهلي، )�سفت الويل معه ( كما يقولون، فقد كان 
�سخ�س اأناين و مت�سلط، وبعد هجر ملدة طويلة، 
اأنف�سلت عنه، ولكي اأعيل اأطفايل مل اجد اأمامي 
غ��ري العم��ل يف احد امل��ولت التجارية موظفة 

ح�سابات.
فيم��ا تك�س��ف، رغ��د "معلم��ة " 35 �س��نة ،ع��ن 

معاناته��ا من زوجه��ا الرنج�س��ي، اأذ تقول: اأنا 
متزوج��ة منذ ثمان �س��نني، و اأع��اين كثريا من 
عقدة الغرور التي ت�س��يطر على عقل وت�رصفات 
زوجي، وحماولة اأثبات نف�سه على اأنه الأف�سل 
يف كل �س��يء، وكث��ريا ما يحرجن��ي باأحاديثه 
اأم��ام اأهل��ي والأق��ارب والأ�س��دقاء، واأحيان��ا 
اأواجهه، واأ�سارحه باحلقيقة، ع�سى اأن ي�سحو، 
ويفوق من هو�س��ة، لك��ن دون جدوى..وتتابع : 
يف املدة الأخرية ر�سخت لاأمر الواقع وتركته 

بحاله حتى ل نختلف ونت�ساجر.
ام��ا كوثر / طالبة � ٢٢ ع��ام  ف�اأن لها حكاية 
خمتلفة، فقد تزوجت منذ �س��نتني، وبعد اأ�س��هر 
م��ن الوئام، تغري احلال بعد ذل��ك، وبداأ زوجها 
يعاملها، باأ�س��لوب فظ وج��اف، ورائحة الغرور 
تفوح م��ن كل ت�رصفاته. وت�س��يف : اأ�س��بحت 
ت�رصفات��ه ل تط��اق، وكاأن��ه �س��احب ف�س��ل 
بزواجه مني، ودائما م��ا يهددين برتك املنزل، 
ومهم��ل لواجبات��ه العائلية، ول يهت��م بطفلته 

الوحيدة.
اىل  عام��ا    ٢٧ "موظف��ة"  نرج���س  ت�س��ري  و 
موق��ف ح��دث له��ا م��ع زوجه��ا الرنج�س��ي، اأذ 
تق��ول : يف اأح��د الأيام جاء زوج��ي من العمل، 
وبحك��م تاأخريي بالعم��ل، ف�قد تاأخ��رت قليا 
بتجهي��ز الغداء ل��ه، لكنه رف�س تن��اول الغداء، 
ورغ��م اأعتذاري وتو�س��يح �س��بب التاأخر ، وهو 
عودت��ي للمنزل م��ن العمل قبل وق��ت قليل، مل 
يقتن��ع مما جعلن��ي، اأرمي جمي��ع الطعام الذي 
اأعددت��ه عل��ى املائ��دة، ومعه جميع ال�س��حون 
واملاع��ق يف �س��لة النفاي��ات و تركت��ه ينظ��ر 
بده�س��ة ! . ويرى الباح��ث الجتماعي الدكتور 
عدنان يا�س��ني، ان " الرنج�س��ية " ت�سمى اي�سا 
داء " الربنوي��ا " اأو " داء العظم��ة " وينعك���س 
ذلك على العائلة والأطفال، وعلى منط التن�سئة 
الأجتماعية، وجتد اأمثال هوؤلء، كثريي ال�س��ك 
بالأخري��ن، لنه��م يعتق��دون، اأنه��م الأف�س��ل، 
وه��م الأج��در.. لذل��ك تع��د " الرنج�س��ية " اأطار 
�س��لبي �س��واء على �س��عيد العائل��ة اأو املجتمع. 
ويتاب��ع الباح��ث الأجتماع��ي " البع���س م��ن 
قليلي التعليم وعدمي��ي املهارات، يدعون اأنهم 
متفوق��ون عل��ى غريه��م، وكما يقول ال�س��اعر" 
مل��ُئ ال�س��نابل تنحن��ي بتوا�س��ع .. والفارغاُت 
روؤو�ُسهن �س��وامُخ " ويف ظل ثورة املعلوماتية 
الهائل��ة اليوم، فقد �س��عفت ق��درة الرجل  على 
ال�س��يطرة عل��ى العائل��ة، لذل��ك جن��د حالة من 
اأنف�س��ام تع��رتي العاق��ة العائلي��ة، ذل��ك اأن 

م�س��احة التفاعل العائلي تقل�س��ت ب�سكل كبري، 
وه��ذا عام��ل اأ�س��ايف يف مو�س��وع نرج�س��ية 
ال�سخ�س،اأذ خلقت قيمة م�سافة، اأ�سهمت ب�سكل 
اأو باأخ��ر، بخل��ق ت�س��دع يف منظوم��ة العاقة 
النموذجي��ة لاأ���رصة. وي�س��يف: هن��ا يت�س��ح 
دور الزوج��ة، جت��اه زوجه��ا الرنج�س��ي، بنوع 
من املجارات معه لو�س��عه وحلالته النف�س��ية. 
امل�سكلة انه توجد اأمرا�س نف�سية كثرية، ناجتة 
عن �س��دمات الأزم��ات واحل��روب ،تركت اثارا 
كب��رية على �سخ�س��ية الف��رد. ويف هذا ال�س��دد 
يق��ول الع��امل ) بري��د بو�س��مان ( م��ن جامع��ة 
اوهايو، اأن " الأ�س��خا�س امل�ستعدين لاعرتاف 
برنج�س��يتهم، ميك��ن ان يكون��وا فع��ا كذل��ك، 
وه��م يفخرون بذل��ك، لأنهم ل يعتربونه �س��يئا 
�س��يئا، ويثق��ون باأنهم اأف�س��ل من الأ�س��خا�س 

املحيطني به��م،. و يوؤكد اأحد الباحثني يف علم 
النف���س، اأن " ال�سخ�س��ية الرنج�س��ية، حالة من 
الت�س��خم الذات��ي، تعطي قيمة عليا ل�س��احبها 
على ح�ساب الأخرين، واعتبار الذات اأف�سل من 
الكل، فريى نف�س��ه اخلبري والعبق��ري واملبتكر، 
والأخري��ن ل �س��يء. ي�س��احبها اأنانية مفرطة 
وابت��زاز لاأخري��ن، وتدقيق يف كل التفا�س��يل 

التي تهمه هو فقط
ويتاب��ع  " امل�س��كلة ان الرنج�س��ية يف حالته��ا 
املر�س��ية هذه، حتتاج اىل تعام��ل خا�س جدا 
معها، وعدم جتاهل اأي فعل اأو �س��لوك يقوم به، 
باعتب��اره الأذك��ى والأف�س��ل دوم��ا مع جتنب 
اي انتق��اده حت��ت اي ظ��رف، او حت��ى جم��رد 
نقد، لأنه يعترب ذلك ا�س��تفزازا متعمدا واأنتهاك 
ل�سخ�س��يته. لذا يجب احلذر ال�سديد يف التعامل 

مع هكذا �سخ�سية، ذلك اأن الأفكار املكونة لها 
تقوم على الأوهام ولي�س احلقائق.

بق��ي اأن ن�س��ري اإل اأن كل من��ا ل��ه �سخ�س��يته 
الجتماعي��ة الفري��دة وعامل��ه العجي��ب ال��ذي 
يتميز عن غريه ، لذلك لن ير�سى اأحٌد عن الآخر 
ذلك الر�س��ى التام ؛ فلكٍل له عيوبه وم�س��اوئه 
ويبق��ى اخلي��ار الوحي��د اأمامن��ا تعل��م كيفي��ة 
التكي��ف مع ال�سخ�س��يات املحيط��ة واملتاأثرة 
بنا اأو املوؤثرة علينا ، كما يجدر بنا النزول عن 
رغبات النف�س وحظوظها ال�سخ�سية باأن ن�سلط 
املزيد من ال�س��وء على ح�س��نات غرينا ون�سدل 
ال�س��تار على م�س��اوؤهم ، بل وجنعل الإن�س��اف 
والع��دل هو ديدن اأحكامن��ا جتاههم ، عند ذلك 
وفقط �س��نحقق املزيد من التكامل الجتماعي 

املفرت�س بيننا كم�سلمني متحابني يف اهلل.

ومن املقرر اأن تنتهي اأعمال م�رصوع "امل�رصح 
الروم��اين" يف ال�س��ليمانية بع��د ثاث��ة اأ�س��هر 
حيث يريد القائمون عليه اإحياء احلياة املليئة 
بالن�ساط واحلركة يف روما القدمية مرة اأخرى 

يف العا�سمة الثقافية لإقليم كرد�ستان.
ويبدو من ا�س��م امل�رصوع انه ن�سخة عن م�رصح 
كولو�س��يوم )Colosseum( يف روما، اإل اأن 
الأول اتخذ �س��كله يف بداية القرن الأول وخال 
اأي��ام الإمرباطوري��ة الروماني��ة يف العا�س��مة 
اليطالي��ة روما، اأما م�رصوع ال�س��ليمانية فمن 
املحتم��ل اإمتام��ه يف ربيع عام 2017 ب�س��كل 

نهائي.
  ويعت��رب املبن��ى اح��د النماذج احلية لل�س��لطة 
يف التاريخ والذي �س��هد بع�س��ا من حماكمات 
وم�س��ائات الرومان ثم ا�س��تخدم يف الع�س��ور 
منه��ا  اأخ��رى  جم��الت  ع��دة  يف  الأخ��رى 
امل�س��ارعة وامل�رصحي��ات ويعترب اك��رب موقع 
للعر���س املفت��وح يف العامل وه��و احد عجائب 

الدنيا ال�سبع.
 واأقي��م م���رصوع امل���رصح يف ال�س��ليمانية يف 
متنزه "هواري �سار" على م�ساحة )14( دومنا 
م��ن الأر�س وقد انتهت %60 من اأعماله حتى 

الآن.
 وي�س��غل بره��م �س��الح ال�سخ�س��ية ال�سيا�س��ية 
البارزة ورئي�س حكومة الإقليم ال�س��ابق رئا�سة 
بورد م�رصوع "هواري �س��ار" وي�س��كل امل�رصح 
الروماين يف امل���رصوع اأحب جزء منه اىل قلبه 
اذ يق��وم بزيارته والإ�رصاف على اأعماله يوميا 
وذلك لكونه �سي�س��بح م�س��تقبا "اح��د مظاهر 
املتن��زه املختلفة ومدين��ة ال�س��ليمانية واإقليم 

كرد�ستان اأي�سًا.
 وقال برهم �سالح عن م�رصوعه، ان ال�سليمانية 
هي العا�س��مة الثقافية لإقليم كرد�س��تان لذلك 
لب��د له��ا ان متل��ك بنية حتتي��ة ثقافي��ة قوية 
م��ن حي��ث املب��اين، الأمر الذي �س��يكون �س��ببا 
يف تقوي��ة البني��ة التحتي��ة الثقافي��ة املعنوية 

للمدينة والتي ا�ستمرت خال تاريخ بنائه.
 واأ�ساف �س��الح، "نحن م�س��تمرون يف اأعمال 
امل�رصوع لانته��اء منه على وجه ال�رصعة كما 
نعم��ل عل��ى اقامة مهرج��ان دويل �س��نوي يف 
املبنى م��ن اجل التعري��ف بالثقاف��ة يف اإقليم 

كرد�ستان ومدينة ال�سليمانية".
ال�س��ليمانية  يف  الروم��اين  امل���رصح  وميت��از   
مبجموعة من اخل�سائ�س ويت�سع خلم�سة اآلف 
�س��خ�س مع وج��ود ح��زام من اخل���رصة حوله 

وي���رصف على بنائه ع��دد من مهند�س��ي بلدية 
ال�سليمانية.

 وح��ول ذل��ك ق��ال ريب��ني جمي��ل املهند���س 
امل���رصف عل��ى م���رصوع "ه��واري �س��ار" ، لقد 
مت ا�س��تيحاء امل���رصح الروم��اين م��ن ت�س��ميم 
وخ�س��ائ�س املبنى التاريخي �س��واء من حيث 
ال�س��به يف الت�سميم او طبيعة املكان الذي يقع 

يف منطقة جبلية.
 وحت��دث املهند���س امل���رصف عل��ى امل���رصوع 
عن خ�سائ�س��ه قائ��ا، انه��ا اول قاعة م�رصح 
مفتوح��ة يف الع��راق تت�س��ع له��ذا الع��دد م��ن 
امل�س��اهدين، كما مت ت�سميمها بحيث ل حتتاج 

لنظام �سوتي الكرتوين فعندما يتحدث �سخ�س 
على خ�سبة امل�رصح ميكن �سماعه من ال�سفوف 

الأخرية جللو�س امل�ساهدين.
 ويعت��رب امل���رصوع خط��وة مهم��ة يف جم��ال 
امل�رصح وتقدمي العرو�س يف مدينة ال�سليمانية 
وق��ال اآماجن اإبراهيم حممد مدير ق�س��م امل�رصح 
يف مديري��ة الثقافة يف ال�س��ليمانية: "�س��يكون 
هذا املبنى الفريد حجرا اآخر يو�س��ع فوق بناء 

الثقافة وامل�رصح يف ال�سليمانية".
 واأ�ساف اآماجن ابراهيم ، ان "ال�سليمانية لديها 
حرك��ة كب��رية للعرو���س الفني��ة وامل�رصحي��ة 
بحيث مل تتوقف الأعمال امل�رصحية فيها خال 

العامني املا�س��يني حيث �سهد اإقليم كرد�ستان 
ازم��ة مالية حادة، و�س��يوؤدي امل���رصوع بدوره 
اىل زي��ادة الأعم��ال امل�رصحي��ة يف العا�س��مة 

الثقافية م�ستقبا".
 وي�س��كل امل�رصح جزًء من م�رصوع اأكرب ي�س��مى 
"ه��واري �س��ار" الذي يقع �س��مال غرب مدينة 
ال�س��ليمانية ومت بناوؤه على م�س��احة )4400( 
دومن م��ن الأر���س. ويق��ول امل�رصف��ون عل��ى 
امل���رصوع ان��ه يعت��رب اأك��رب متن��زه يف ال�رصق 
م�س��توى  عل��ى  والع�رصي��ن  والثال��ث  الأو�س��ط 
الع��امل، وق��د زرع فيه اأكرث م��ن )3000( نوع 

من الأ�سجار والأزهار.

  وب��داأ العمل يف امل�رصوع ع��ام 2004 عندما 
اإقلي��م  حلكوم��ة  رئي�س��ا  �س��الح  بره��م  كان 
كرد�س��تان )كابين��ة ال�س��ليمانية(، وبع��د اثني 
ع���رص عاما من العمل فتح املتنزه ابوابه بوجه 
الزائرين م��ن اأهايل ال�س��ليمانية وحميطها يف 
الث��اين والع�رصي��ن من اأي��ار )مايو( م��ن العام 

املا�سي.
ومت حتى الآن النتهاء من ربع اجلزء ال�سياحي 
والبيئ��ي من امل���رصوع فيما ي�س��تمر العمل يف 
الأجزاء الأخرى منه ومنها فنادق ذات اخلم�س 

جنوم ودور �سينما ومطاعم.
 ويقول برهم �س��الح �س��احب فكرة امل�رصوع: 
"كان هذا حلمي يف املا�سي وقد بداأ يقف على 
اأقدام��ه ول ي��زال العم��ل فيه م�س��تمرا واأحاول 
على الدوام لكي اأ�س��ل بامل�رصوع اىل امل�ستوى 

الذي اق�سده".
واأ�س��اف ،م�رصوع هواري �س��ار لي�س م�رصوعا 
بيئ��ي  م���رصوع  ه��و  ب��ل  فح�س��ب،  �س��ياحيا 
وي�س��مل جم��الت  ثق��ايف  تراث��ي  ا�س��تثماري 

اأخرى".
  ومت بناء امل�رصوع يف منطقة يف ال�س��ليمانية 
كانت ت�س��مى يف املا�س��ي ب�"دول��ه روت" اي 
ال��وادي الجرد كاإ�س��ارة اىل ع��دم احتواه على 
اأ�سجار، اأما الآن فقد اأ�سبحت املنطقة كتلة من 
اخل�رصة وقال ريبني جميل املهند�س امل�رصف 
�س��ار زاد اخل���رصة يف  "م���رصوع ه��واري  اإن 

مدينة ال�سليمانية بن�سبة خم�سة باملئة".
 وتفيد الأرقام التي ح�س��لنا عليها من مديرية 
احلدائ��ق يف ال�س��ليمانية ب��اأن ن�س��بة اخل�رصة 
دون   14% ه��ي  ال�س��ليمانية  مدين��ة  داخ��ل 
خ���رصة متن��زه "ه��واري �س��ار" الذي �ست�س��ل 

الن�سبة معه اىل 19%.
 وك�س��ف ريبني جمي��ل اأنهم ينوون ال�س��تثمار 
يف امل�رصوع من نواح عدة فمثا مت تخ�سي�س 
م�س��احة )400( دومن داخ��ل امل���رصوع لبن��اء 
حديق��ة احليوان��ات كم��ا �س��يبنى في��ه مي��دان 

للفرو�سية و�ساحات ريا�سية اأخرى.
 وي��زور ح��وايل ع���رصة اآلف �س��خ�س املتن��زه 
يوميا خال اأيام العطل ويقدر امل�رصفون عليه 
اأن يرتفع العدد خال انتهاء امل�رصوع اإىل عدة 

اأ�سعاف.
 م��ن ال�س��حيح اإن امل�رصف��ني عل��ى امل���رصوع 
يتابع��ون جمي��ع اأجزائه ولك��ن مل يفرحهم اأي 
منها بقدر امل���رصح الروماين اإذ يتخيلون كيف 
�س��يمتلئ بعد �س��هور باملواطن��ني الذين ياأتون 
مل�س��اهدة امل�رصحي��ات والأف��ام ال�س��ينمائية 
والن�س��اطات املتنوعة وهم بذلك يعطون دفعة 
كبرية للحركة الفنية والثقافية يف ال�سليمانية.

تنتظر ثمار إدراجها ضمن التراث العالمي..

تتملكهم أوهام التفوق والعظمة.. نسوة يعترفن: هذه حكايتنا مع الزوج النرجسي

السليمانية تنعش حركتها السياحية بمشروع للمسرح الروماني
العودة إلى عشرين قرنًا ماضية:

 تحقيق ـ ليلى حيدر

بغداد ـ متابعة
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االثنين 9 كانون الثاني 2017 العدد 260

تن�سئ ال�سليمانية 
م�سروع "امل�سرح 

الروماين" على 
�ساكلة ما قبل 
ع�سرين قرنا 

والذي �سي�سبح 
اأحد اكرب امل�ساريع 

الفنية والرتاثية 
يف العراق.
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