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صباح الخير يا أھل النور
مؤسسة النور

بقلم رئيس التحرير

درع ) مؤسسة النور الثقافية ( لھيئة النزاھة
احمد الصائغ

المتنبي فوق ...المتنبي تحت
ف11ي الح11ديث م11ع المب11دعين الكب11ار فوائ11د
كثي111111رة فھ111111م دائ111111رة للمع111111ارف واالدب
واالبداع يستطيع مح1دثھم ان ينھ1ل م1نھم
الكثير ،في اح1دى محادث1اتي الھاتفي1ة م1ع
اس1تاذي يحي11ى الس1ماوي ش11كوت ل1ه م11ن
بعض االصدقاء الذين يعتبون على الن1ور
وق11د يص11ل بھ11م االم11ر لمقاطع11ة الن11ور الن
مواض11111يعھم ال تتص11111در ص11111فحة الن11111ور
الرئيس111ية دائم111ا ،وبرق111ة كلمات111ه ودف111ئ
حديثه وامثاله المؤثرة اجابني :
ھ11ل يض11ير المتنب11ي ان وض11ع اس11مه ف11ي
اول القائمة او آخرھا ،فھو المتنبي اينم1ا
كان  ...فالمبدع – والحديث للس1ماوي –
يعرف11ه انتاج11ه االب11داعي وھ11و ال11ذي ي11دل
ّ
عليه ..
فعال ال قيمة للمكان اذا ك1ان ال1نص يفتق1ر
لالب111داع فاحيان111ا تتص111در ص111فحة الن111ور
مواضيع ال تلق اي اھتم1ام او تفاع1ل م1ن
القراء بينما نجد ان القراءات والتعليق1ات
لموض11وع او ن11ص ك11ان ترتيب11ه االخي11ر او
قب111ل االخي111ر ق111د وص111ل ال111ى ح111د ملف111ت
لالنتباه.
ان للن111ور سياس111تھا كم111ا لبقي111ة المواق111ع
االليكتروني1111111ة ف1111111ي اختي1111111ار وترتي1111111ب
النصوص وف1ق آلي1ة معين1ة واخ1راج فن1ي
يعك11س سياس11ة الموق11ع ولن11ا نظ11رة ع11دم
احتكار اسماء معينة للواجھ1ة ك1ي التتك1ر
الص11فحات ب11نفس اس11ماء وص11ور الس11ادة
الكتاب.
ھن1111اك بع1111ض االخ1111وة يتح1111رج ان يأخ1111ذ
موض11وعه الص11دارة الن11ه يج11د ب11ان ھن11اك
بعض الكتاب غير المعروفين يج1ب األخ1ذ
بأيديھم وتقديمھم الى القارئ ليطلع عل1ى
نتاج11اتھم بينم11ا يبق11ى اس11م الكات11ب الكبي11ر
ممي11زا ان ك11ان ف11ي اعل11ى الص11فحة او ف11ي
آخرھا .

أعرب القاضي عزت توفيق جعفر رئيس ھيئ1ة النزاھ1ة بالنياب1ة ع1ن امتنان1ه وتق1ديره لمؤسس1ة
الن11ور الثقافي11ة لمبادرتھ11ا ف11ي تقلي11د ھيئ11ة النزاھ11ة درع المؤسس11ة وش11ھادة تقديري11ة تعبي11راً ع11ن
شكر وتقدير مؤسسة النور وكتابھا لھيئة النزاھة ودورھا الفاعل في دع1م المؤسس1ات الثقافي1ة
واألعالمية ومد جسور التواصل معھا .

وكان السيد احمد الصائغ رئيس مؤسسة النور الثقافية قد كلف السيد غالب الدعمي ف1ي تس1ليم
درع المؤسس11ة إل11ى الھيئ11ة الت11ي أش11ار رئيس11ھا بالنياب11ة إل11ى أھمي11ة ھ11ذا التواص11ل م11ع المثقف11ين
واألعالميين من أجل نشر ثقافة النزاھة ومكافحة الفس1اد وأك1د خ1الل اللق1اء أن الھيئ1ة ستس1مي
مرشحيھا لتحديد ضوابط وشروط جائزة األبداع الثقافي والتي أطلقتھا ھيئ1ة النزاھ1ة ف1ي مج1ال
الكتابة .

3

أخبار النور

مؤسسة النور
براعم من حدائق العراق ترتل القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية

الحاج ابو ھاشم والبرعم حسن الخاقاني

الحاج ابو ھاشم والبرعم ايھاب اياد

اللھم بارك لنا في اوالدنا  ...واجعلھم نورا لنا في الدنيا وطيور حب في االخرة واحسن لنا تربيتھم ليكونوا خيرا لن1ا ف1ي آخ1ر ايامن1ا وأع1نھم عل1ى ب1الء
الدنيا واجعلھم ممن يذكر آياتك يارب العالمين ...
من منا ال يسره منظر ولده وھو يرتقي المنبر ليرتل آيات بينات من القران الكريم في بلدان لم يرفع فيھا اآلذان يوما ...
شكرا لك ياحاج أبا ھاشم وانت تحتضن اوالدنا بحنانك ومعرفتك وقدرتك على ترتيل وتعليم أصول قراءة كتاب  Uالمجيد
شكرا لكم ايھا السادة المؤمنين القائمين على ھيئة خ1دام الحس1ين ف1ي مدين1ة م1المو الس1ويدية وان1ت تطعم1ون أوالدن1ا ھ1ذا الغ1ذاء الروح1ي ل1يحفظھم م1ن
عواصف الزمن اقبل رؤوسكم ايھا االفاضل  ...وتنحني كلماتي حبا ً لكم واخالصا ً لما تقومون به من عمل عظيم ....
دعوة كريمة لجميع اآلباء الكرام بارسال اوالدھم الى مقر الھيئة لالشتراك بدورة تعلم القرآن.
نرفق لكم ادناه صورة االعالن عن الدورة

إعالن
يسـرنا أن نعلن لبراعمنا األعزاء عن افتتاح دورة
)بيت القرآن الكريم(
لتجويد كتاب ﷲ الحكيم
بإشراف الموفق أبو ھاشم دامت إفاداته
وذلك في ھيئة خدّام اإلمام الحسين عليه السالم
في يومي الجمعة والسبت مسا ًء من كل اسبوع
يرجى من أولياء األمور الكرام تشجيع أوالدھم للحضور واالستفادة
واغتنام ھذه الفرصة العزيزة فان الفرص تمر م ّر الســــحاب
علما ً بانّ الدورة ستشتمل على مسابقات وجوائز تشجيعيّة للمشاركين
وﷲ ولي التوفيق

رب العالمين
والحمد ّ V
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حوارات

افراح شوقي
حوار مع القاصة والروائية ميسلون ھادي
آن األوان الن يروى العالم من وجھة نظر امرأة
لدى المرأة قدرة فكرية وفطرية على إدارة أزمات بيتھا
تعد القاصة والروائية ميس1لون ھ1ادي اح1د األص1وات المھم1ة ف1ي جي1ل
الثمانينيات ..أصدرت أكثر م1ن عش1رين عم1ال إب1داعيا من1ذ مجموعتھ1ا
البكر )الشخص الثالث( عام  1985وعملت في الصحافة الثقافي1ة ف1ي
أكثر من مطبوع ..كما نالت عدداً من الجوائز األدبية المحلية والعربية
منھا جائزة باشراحيل في مصر وأندية الفتيات في الشارقة.

الغربة والبعد عن الوطن ،كيف تجلى في إبداعك القصصي؟
الغرب11ة تأخ11ذ وال تعط11ي ..فال11ذين طال11ت غ11ربتھم نض11ب
•-
خ111زينھم الوج111داني أو ك111اد .وال يمك111ن إنك111ار أن الس111فر يجعل111ك
تستنش111ق عط111ر تجرب111ة جدي111دة وارتي111اد آف111اق جدي111دة ال يمك111ن
ارتيادھا بدون الس1فر ك1ذلك ف1إن الش1عور بتغي1ر المك1ان ق1د يعط1ي
حافزاً مختلفا ً للكتابة ...ولكني أعتبر نفس1ي غي1ر موج1ودة عن1دما
أكون خارج العراق ...وعندما أعود إليه أع1ود إل1ى نفس1ي ق1راء ًة
وتأمالً وانتما ًء ..لم اعتبر نفسي مغتربة عن العراق ف1ي ي1وم م1ن
األي111ام ،إنم111ا )مس111افرة( ولس111ت مھ111اجرة والف111رق شاس111ع ب111ين
االثنين ...أن1ا وأوالدي نش1عر باألس1ى ل1ذلك وكأنن1ا أس1رى ھن1اك..
ابن11ي الكبي11ر ق11ال م11رة :ل11و وض11عنا محل11ة اليرم11وك ف11ي كف11ة )بي11ت
جده ھن1اك( والع1الم ف1ي كف1ة لم1ال الحن1ين ب1ي إل1ى كف1ة اليرم1وك.
العراق جذور الكون ..عمق اإلنسانية الحضاري ..لقد شربنا ملح
االرض من111ه ..فكي111ف نس111تطيع الع111يش بدون111ه؟؟ .ھ111ذه المش111اعر
واألفكار كنت أعرفھا سلفا ً قبل أن أجربھا ول1م أك1ن أن1وي اختب1ار
نفسي ،لكن القدر وض1عني ف1ي ھ1ذه التجرب1ة عل1ى م1دى س1نوات،
وال تدرين كم جعلتني تلك التجربة أذرف من الدموع ،فأنا أع1رف
أن مكاني ھو الع1راق .ھ1ذا اإلحس1اس ھ1و حن1ين عراق1ي بامتي1از،
فغير العراقي قد يتأقلم م1ع أي مك1ان يج1د أن الق1در ق1د ألق1اه في1ه،
لك111ن العراق111ي ال يت111أقلم .ھ111ذا ش111عور اإلنس111ان الع111ادي ،فكي111ف
بحساس11ية الكات11ب االس11تثنائية؟ إن بغ11داد حبيبت11ي ..ولھ11ا وح11دھا
كتبت ما كتبت من القصص.
ھل أنت مع تجنيس األدب نسائي ،رجالي؟
لو كنت قد سألتني ھذا السؤال قبل عشر سنوات لتوترت
•-
وث11رت وقل11ت ل11ك بشراس11ة إن األدب ل11يس ف11انيالت أو جواريب11ات
س11م إل11ى نس11ائي ورج11الي ،وإن األدب إنس11اني ومطل11ق ال
لك11ي يق َّ
يمك111ن وض111عه ف111ي مث111ل ھ111ذه الخان111ات...ال111خ ،ولكن111ي اآلن وق111د
أصبحت أكثر كھولة ونضجا ً أقول لك آن األوان لكي يروى الع1الم
من وجھة نظر امرأة ،وعلى الرجال الذي ينزعجون من االھتم1ام
ب1األدب النس1وي لمج1رد أن11ه نس1وي ،أن يعرف1وا أن قم1ع المجتم11ع
للنس11اء ھ11و س11الح ذو ح11دين ،ألن11ه س11يحجم الم11رأة ظاھري 1ا ً م11ن
جھة ،ولكنه من جھة أخرى سيطلق طاقاتھا الكامن1ة وإب1داعاتھا
بكل درجاته ومجاالته،

وھذا م1ا يفس1ر م1ثالً ازدي1اد أع1داد النس1اء المنخرط1ات بالدراس1ات العلي1ا م1ع
تراج11ع الحري11ات ف11ي الع11راق ...إنھ11ن كمس11تعمرات النم11ل إذا أغلق11ت عليھ11ا
منفذاً وجدتْ الف منفذ ومنفذ للخروج إلى الھواء الطلق ....وإذا صنعت ھذا
المنف11ذ روائي11ة أو ش11اعرة فستس11تطيع بكثي11ر م11ن الجھ11د وقلي11ل م11ن الح11ظ أن
تك11ون ملك11ة عل11ى منص11تھا الفري11دة الت11ي ال يش11اركھا فيھ11ا الرج11ال ....فطيل11ة
التاريخ ونحن ال نسمع سوى وجھة نظر واحدة ھي وجھة نظر الرج1ل الت1ي
ف111ي كثي111ر م111ن األحي111ان ب ّيض111ت األس111ود وس11ّ 1ودت االب111يض وغي111رت وج111ه
الحقيقة ...واآلن نشھد ثورة روائية نس1وية لتع1ديل ھ1ذا المي1ل وربم1ا وض1ع
مساره على خطين متوازيين لكي يمشي القطار بشكل صحيح ...م1ع األس1ف
ال يشعرالرجل باالرتياح لندّية المرأة في ھذا المج1ال كم1ا ال يش1عر باالرتي1اح
لھذه ال ّندية في كل مجاالت الحياة .وقد كتبتُ م1رة ع1ن ھ1ذا الموض1وع أق1ول
فيه إن المثقف العربي من النادر أن يقتبس نصا ً المراة أو يستشھد بھا عند
الح111ديث ع111ن محط111ات معين111ة ف111ي األدب العرب111ي ،وك111أن ف111ي ھ111ذا انتقاص111ا ً
لرجولت11ه الت11ي ل11ن تتغي11ر معاييرھ11ا حت11ى وإن ك11ان مثقف 1اً ،م11ع اس11تثناء م11ن
يتمتع منھم بحس اخالقي وثقافي عال بالطبع...
مع ما تقدم من نصرتي لألدب النسوي ،أضيف أن األدباء واألديب1ات ف1ي
ھ111ذا الزم111ان اص111بحوا تواقي111ع وأس111ماء ول111يس م111ن الممك111ن وض111عھم ف111ي
خان111ات ...أي بع111د )موض1111ة( األجي111ال ظھ1111رت )موض111ة( األدب النس1111وي..
والمص11طلحات مث11ل الموض1ة ،ك11ل م11دة يطف11و مص11طلح أو مدرس11ة أدبي11ة ،ث11م
يخب11و نجمھ11ا .اآلن األدب11اء ص11اروا أس11ما ًء وتج11ارب يص11عب تحجيمھ11ا ف11ي
خانات النقد .ربما صح ھذا المص1طلح ف1ي زم1ن كان1ت الم1رأة في1ه محص1ورة
في ضيق التجربة وانبرى الكثير من النق1اد ،بع1د االزدي1اد الملح1وظ ف1ي ع1دد
الكاتبات في الوطن العربي ،إلى دراسة ھ1ذا األدب واالھتم1ام الج1اد ب1ه .وق1د
خدم ھذا التوجه الجديد المرأ َة الكاتبة وس ّلط الضوء عل1ى جھودھ1ا المض1نية
التي كانت فيما مضى تنزوي في الظل من األدب الذي يكتبه الرجل.

انت من جيل اكتوى بنار الحروب .كيف انعكس ھذا في إبداعك وتوجھاتك؟
الم1111رأة دائم1111ا ً ھ1111ي أول م1111ن ي1111دفع ال1111ثمن ف1111ي مث1111ل ھ1111ذه المح1111ن
•-
واالضطرابات ..انظري إلى تضحياتھا ومعاناتھا في دفتر الحصار ،ستجدين
أنھا العمود المتين ال1ذي ح1افظ عل1ى ثب1ات البي1ت العراق1ي وديمومت1ه ،واآلن
ايضا ً ھي سفينة النجاة التي تنقذ البيت من التشتت والضياع ..الم1رأة ل1ديھا
قدرة فكرية وفطرية على إدارة أزمات بيتھا في أحلك الظروف ،وتستطيعين
اعتبارھا حكومة مص1غرة داخ1ل أس1رتھا ،فھ1ي بقل1ب األم تس1توعب وتم1تص
كل الصدمات والمش1اكل الت1ي يم1ر بھ1ا أبناؤھا،وبعق1ل الم1رأة المرت1ب تتغل1ب
على كل الصعوبات االقتصادية التي يمر بھا البي1ت ..ومھم1ا كان1ت الظ1روف
صعبة س1تجدين الم1رأة العراقي1ة تعم1ل وتك1دح وتنھ1ي دراس1تھا العلي1ا وت1دير
بيتھا على أحسن وجه ،وھذا امتياز لھا بين كل نساء العالم اللواتي ال يصل
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الكثير منھن إلى ذكاء وجمال ومھارة الم1رأة العراقي1ة ،ولك1ن يتم1تعن
بالحياة الرغي1دة المرفھ1ة الت1ي ال نراھ1ا ونس1مع عنھ1ا إالّ ف1ي األف1الم.
أما ما تمر به اآلن من ظروف صعبة واس1تثنائية ف1ال ب1د أنھ1ا س1تعيق
تطلعاتھ11ا ،ولكنھ11ا ل11ن تثنيھ11ا ع11ن مواص11لة المس11ير ...وعن11دما تكت11ب
المرأة فإنھا تمتثل لخصوصيتھا وطبيعتھا الوجدانية التي تختلف ع1ن
طبيعة الرجل ،فھو بطبيعته عزوف ع1ن أم1ور البي1ت وش1جونه ،بينم1ا
المرأة تحافظ على تماسك البيت ...ولذلك فھي تتشبث بأسباب الحي1اة
ولھ11ا ق11وة ف11ي البق11اء تف11وق ق11وة الرج11ل ،ول11ديھا أھ11م عناص11ر إدام11ة
الحياة أال وھو الحنو والعطف على المخلوقات الصغيرة والحزن على
فق1دان األع1زاء بأض1عاف م1ا يحزن1ه الرج1ل .وعن1دما تكت1ب الم1رأة ف1ال
يمك11ن إلغ11اء ك11ل ھ11ذه الخص11ائص والص11فات م11ن طبيع11ة م11ا تكتب11ه..
ومثلما ھي أم في البيت ستكون أما في الكتابة تحاول لملمة ما تبعث1ر
وتعم11ل عل11ى تض11ميد الج11راح وال يفوتھ11ا أن ت11زرع نبت11ة ھن11ا أو وردة
ھناك ..وحبذا لو يتعلم الجميع من قلب األم محبته وغفرانه واتس1اعه
لجمي11ع األبن11اء .وم11ع احترام 1ي للرج11ال فإن11ك إذا دخل11ت إل11ى غرف11ة ال
توجد فيھا امرأة ستجدينھا مظلمة حتى لو كان الوقت نھاراً ...المرأة
بطبيعتھ1111ا تح1111ب األل1111وان واإلكسس1111وارات وك1111ل االش1111ياء المبھج1111ة
والجميلة ..ھنا تس1تدعي الحكم1ة منھ1ا أن تتواج1د عل1ى الجبھت1ين وال
تفرط بأنوثتھ1ا عل1ى حس1اب ثقافتھ1ا وأن تتش1بث بكونھ1ا ام1رأة كامل1ة
األوصاف وال تصبح من أشباه الرجال كما ھ1و ح1ال بع1ض الناش1طات
والمثقفات والسياسيات والداعيات إلى حقوق االنسان.
كي11ف تقيم11ين تجرب11ة األديب11ة العراقي11ة ف11ي التص11دي لك11ل مراح11ل بن11اء
وتاسيس الدولة ما بعد عام  2003عبر توجھاتھا األدبية؟
أن مفھ111وم الدول111ة ق111د تفت111ت ف111ي ع111ام  ،2003ول111م ي111تم
•-
االستفادة م1ن أخط1اء الماض1ي لتص1حيحھا ب1ل ت1م مح1وه كل1ه وبعثرت1ه
ف11ي فوض11ى ال أول لھ11ا وال آخ11ر ..ث11م أعي11د بن11اؤه عل11ى أس11اس ط11ائفي
وعرقي جاھز للتقسيم في أية لحظة حيث رأينا من1ذ أي1ام بريم1ر سّ 1يئ
الص11يت أس11ماء لعلم11انيين وش11يوعيين كت11ب أمامھ11ا أس 1ماء الطوائ11ف
التي ينتمون اليھا ف1ي مجل1س الحك1م ،وب1دالً م1ن أن ُيص1ار إل1ى تع1ديل
ھذا الميل بدأت الدولة ُتمأسس له عبر المحاصص1ة الت1ي وص1لت إل1ى
تعي11ين الس11فراء ...ب11ل أص11بح ھ11ذا الل11ون الجدي11د وس11يلة لالس11تفزاز
الص11ريح ال11ذي يض11ر وال ينف11ع لتأس11يس دول11ة ...وانظ11ري كي11ف ي11أتي
الع11راق رابع11ا ض11من ال11دول األعل11ى نس11بة ف11ي الفس11اد ف11ي الع11الم كم11ا
األعلى في ھذا في التاريخ ،ألن المواطن قد أحبط منذ اللحظ1ة االول1ى
التي أفصحت فيھا الحرب عن وجھھا القبيح من حرق ونھب وت1دمير
وما شكلته تلك اللحظة التاريخية م1ن لطم1ة قوي1ة لك1ل ذي ع1ين ت1رى
وقلب يشعر ..وبدال من االعت1ذار للع1راقيين ول1و م1ن ب1اب اإلض1طرار,
كان الشكر يوجه باستمرار لمن قام بتلك الحرب ...لقد جرفتھم نشوة
االنتصار بعيداً فنسوا ان التعفف مطلوب في الغنى وفي الفقر ،وج1اء
خطابھم اإلعالمي والسياسي وكأنه الوجه اآلخر لعملة واحدة ...ومع
ذلك فأن تلك الحرب على بشاعتھا قد تلتھا أشھر من الھدوء النس1بي
ألن الن11اس ك11انوا ق11د أنھك11وا وأص11بحوا ينتظ11رون الف11رج بأي11ة طريق11ة
كان111ت حت111ى وإن م111رت ف111وق عرب111ات الح111رب الجھنمي111ة ،ولك111ن تل111ك
اللحظة التاريخية النادرة من االس1تعداد ل1م تس1تثمر كم1ا يج1ب و ُترك1ت
نھب111ا ً للت111أثيرات األقليمي111ة ،وال زلن111ا ن111دور ف111ي حلق111ة مفرغ111ة م111ن
الترقيع11ات والتقطيب11ات تتفت11ق ك11ل لحظ11ة ع11ن ش11قوق وتص11دعات ل11ن
تنتھ11ي ،م11ا دام الساس11ة بعي11دين ع11ن ش11اطئ األم11ان ال11ذي ھ11و ش11اطئ
الوطني11ة؟؟؟ ...ھ11ذا التغيي11ر س11يبقى مخيب11ا لآلم11ال إذا ل11م يب11ذلوا جھ11داً
أخالقي11ا بس11يطا لتق ّب11ل اآلخ11ر واحت11رام اختالف11ه داخ11ل مفھ11وم الوطني11ة،
وال111بعض ي111تعلم ذل111ك اآلن .والتف111اؤل س111يبقى قائم111ا م111ا دام الش111عب
العراقي على ھذه الدرجة العالية من الوعي.

ماھي حصيلة ما جاد به قلمك في السنوات االخيرة؟
ف11ي الرواي11ة ك11ان عل11ي أن أض11ع األولوي11ة للواج11ب األھ11م ،وھ11و
•-
الواج111ب تج111اه ال111وطن ..وبالتأكي111د ال يمك111ن للرواي111ة أن تھت111ف ب111ذلك ف111ي
شعارات كما يفعل المتظاھرون ،أو الساسة ،أو قادة األحزاب ،ولكنھا تفعل
ذل11ك م11ن خ11الل تق11ديم المص11ائر الغامض11ة الت11ي يالقيھ11ا الھ11اربون م11ن ھ11ذا
الواجب ..كما يحدث مثال لـ)ن1اجي عب1د الس1الم( ف1ي "يواقي1ت األرض" ،أو
ل111ـ)خال111د( ف111ي "الح111دود البري111ة" ..إنھم111ا يح111اوالن النج111اة بنفس111يھما م111ن
الخراب ،ولكن إيثاكا دائما ً معك في ھذا الخراب ،وھي خراب أينما حلل1ت،
فإذن عليك أن تلتزمي الوطن بالسعي إلصالح ھ1ذا الخ1راب ال الف1رار من1ه،
والتزام المكان ھو م1ن أع1ز الثيم1ات عل1ى قلب1ي ،وق1د جس1دتھا ف1ي المك1ان
الذي يكاد يحتل البطولة فيما كتبت من روايات ،أال وھو )البيت(.
أم11ا ف11ي "حل11م وردي ف11اتح الل11ون" ال11ذي ھ11و حلمن11ا جميع1ا ً ف11إن البي11ت ھ11و
الم11الذ ال11ذي يج11ب أن يع11ود إلي11ه الجمي11ع .ومثلم11ا َق11دم البي11ت ف11ي رواي11ة
"العيون السود" بانوراما مصغرة للمجتمع العراق1ي خ1الل الحص1ار ...ف1إن
بي111ت )يحي111ا( ف111ي "نب111وءة فرع111ون" س111يقدم الم111وروث الش111عبي العراق111ي
مقصوداً للداللة على أن ھذا الطفل المستھدف ھ1و عراق1ي ،فأم1ه )بلق1يس(
طلبت11ه م11ن )ص11ينية الزكري11ا( ،وف11ي الع11راق يحتفل11ون بزكري11ا أول أح11د م11ن
ش11ھر ش11عبان ،وذل11ك بإع11داد ص11ينية فيھ11ا طع11ام ،ونبت11ة ي11اس ،وش11موع،
وحل11وى ،وأب11اريق خاص11ة باإلن11اث وال11ذكور ،وكلھ11ا توض11ع ف11ي فوھاتھ11ا
حبوب الشعير النامية للتو.
فف11ي "حل11م وردي ف11اتح الل11ون" ف11أروي قص11ة ح11ب ت11دور ف11ي وض11ع ق11اتم
ومك11ان خط11ر للغاي11ة ،ولك11ن البي11ت أيض11ا ھ11و ال11ذي يج11ب أن يحميھ11ا م11ن
األخطار ويجعل الحلم الوردي قابالً للتحقق .
ال بد من السؤال التقليدي عن البدايات الت1ي نحت1ت ص1ورة األدب والرواي1ة
لدى ميسلون ھادي؟
ف11ي الع11ام  1985نش11رت مجم11وعتي األول11ى "الش11خص الثال11ث"،
•-
وفيھ11ا غرس11ت الب11ذرة األول11ى لبن11اء أعم11ل عل11ى إعالئ11ه بھ11دوء من11ذ ذل11ك
الحين ...كنت دائما ً معنية باألدب كرسالة إلنسان يھ1تم ب1إعالء ق1يم الجم1ال
ونشرھا فيما حول1ه ،ولوالھ1ا لك1ان الع1الم ق1د تح1ول ال1ى ص1حراء قاحل1ة ..
وكنت دائما ً أكتب من قلب يحزن أو يفرح وال يمكنه السكوت عل1ى المظ1الم
مھما كان شكلھا ،والصحافة أعانتني في استيعاب ما ال يمكن استيعابه في
األدب ،فكن1ت إذا م11ا رأي1ت حف11رة ف1ي الش11ارع أو إذا م1ا ح11دث ع1دوان عل11ى
غزة تأخذني الحمية نفسھا للكتابة .
أما ع ّم1ا قب1ل ذل1ك فسأختص1ر المس1افة ألق1ول ان1ي كن1ت والازال عاش1قة
للقراءة قبل ان أكون عاشقة للكتابة ولو كان األمر بيدي لقرأت كتب الدنيا
جميعھا .وعندما أنظر اليوم إلى الوراء وكيف نضجت تجربت1ي م1ع الثقاف1ة
والق11راءة عل11ى وج11ه التحدي11د أكتش11ف ك11م كان11ت قراءت11ي كثي11رة ومنظم11ة،
بالنسبة لفتاة في عمري إذ لم أجد أوالً موجّ ھ1ا ً معين1ا ً دائمي1ا ً ل1ي ،كم1ا أُت1يح
مث11ل ذل11ك لك ّت11اب نم11ت م11واھبھم وقابلي11اتھم اإلبداعي11ة والكتابي11ة ف11ي أج11واء
مقاھي المثقفين واألدب1اء وم1ا إل1ى ذل1ك؛ ول1م أن1تم ثاني1ا ً إل1ى ح1زب سياس1ي
يرع11اني وي11وفر ل11ي عناي11ة واحتض11ان وقب11ل ذل11ك التوجي11ه األول11ي؛ كم11ا أن
دراس11تي العلمي11ة ثالث 1ا ً ل11م ت11تح أن يق11وم فيھ11ا األس11اتذة بمث11ل ھ11ذا ال11دور.
وب11الرغم مم11ا يب11دو م11ن الجدي11ة التام11ة الت11ي أخ11ذت بھ11ا نفس11ي ف11ي مس11يرة
الكتابة ,فأنا أنظر اآلن الى الكتابة بمنظور مختلف وأجد فسحة ف1ي الكتاب1ة
لتصبح مجاال الرتيادات فكرية وتجريبية وھذا ما افعله أحيان1ا عن1دما أكت1ب
قصص 1ا ً م11ن الخي11ال العلم11ي أو كم11ا أفع11ل اآلن م11ع روايت11ي الجدي11دة الت11ي
ض11منتھا عش11رات المواق11ف المض11حكة ومئ11ات الطرائ11ف والمفارق11ات وھ11ي
ساخرة منذ عنوانھا وحتى سطرھا االخير.
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مجتمع  -آراء
غازي الجبوري
سوسن الزبيدي

العنف ضد المرأة والقانون؟!
إن ظ11اھرة العن11ف ض11د الم11رأة ليس11ت ظ11اھرة محلي11ة حس11ب إنم11ا ھ11ي
ظ111اھرة مستش111رية عربي111ا ودولي111ا  ،وھ111ي إح111دى اخط111ر الظ111واھر
االجتماعي111ة والت111ي تعتب111ر مؤش111را خطي111را لتراج111ع الق111يم اإلنس111انية
والديني11ة واألخالقي11ة ف11ي المجتم11ع  ،وبالت11الي تن11تج عنھ11ا جمل11ة م11ن
النت111ائج الس111لبية عل111ى المجتم111ع واآلس111رة والس111يما إن ك111ان ال111زوج
يم11ارس ھ11ذا العن11ف ض11د زوجت11ه أم11ام أبنائ11ه ق11د يك11ون ض11ربا مبرح11ا
ألتف111ه األس111باب عل111ى س111بيل المث111ال اخ111تالف ال111رأي ومناقش111ة ف111ي
موض1وع م11ا ولفق11دان ثقاف1ة الح11وار تتط11ور وتتف1اقم المش11كلة وتص11ل
إلى ممارسة العنف من قبل الرجل برفع يده عليھا مس1ببا ف1ي بع1ض
األحيان عاھة مستديمة  ،تسبب لھا عق1دة وآث1ار نفس1ية تبق1ى عالق1ة
معھا ولسنوات طويلة وبالتالي ل1م يعل1ن بش1كل واض1ح وص1ريح ع1ن
ممارسة العنف اتجاھھن خوفا م1ن توس1ع المش1كلة بحي1ث تص1ل إل1ى
المح1111111اكم " واالنفص1111111ال " وبالتأكي1111111د األبن1111111اء ھ1111111م الض1111111حية .
وھناك عنف ممارس بأشكال وصور مختلفة ال يقتصر على الصورة
التقليدي111ة المرتس111مة ف111ي أذھانن111ا والمتمثل111ة ف111ي العن111ف حس111ب ،
فاالغتص111اب والتح111رش الجنس111ي م111ن أكث111ر أن111واع العن111ف المنتش111ر
عالمي11ا  ،وأيض11ا ھن11اك القت11ل للنس11اء غس11ال للع11ار  ،وك11ذلك التش11رد
والكثير من الحاالت التي رصدت وكلھا عنف ولكن !!
أين القانون والمادة الدستورية التي تلج1أ لھ1ا الم1رأة عن1د تعرض1ھا
للعن11ف  ،وع11دم وج11ود ق11انون واض11ح وص11ريح يعاق11ب الق11ائم عل11ى
العنف  ،ورغم المحاوالت لمنظمات المجتمع غير الحكومية والسيما
المنظمات الداعية لرفع العنف ضد المرأة والطف1ل م1ن خ1الل إقامتھ1ا
لورش وندوات يبغون من خاللھا نش1ر ال1وعي الثق1افي ف1ي المجتم1ع
واألس111رة وبالت111الي تري111د أن ت111ؤثر تل111ك المنظم111ات عل111ى الجھ111ات
والمعني11ين بالتع11ديل الدس11توري بس11ن تش11ريع ق11انوني للح11د م11ن ھ11ذه
الظاھرة الالأنسانية لك1ن م1ع األس1ف ل1م تك1ن ھ1ذه الن1دوات وال1ورش
بالمستوى المطلوب وغي1ر مجدي1ة والس1يما ل1م تص1ل ھ1ذه المنظم1ات
إلى المناطق النائي1ة الت1ي تستش1ري بھ1ا ھ1ذه الظ1اھرة بش1كل اكب1ر ،
وتبق11ى ھ11ي مح11اوالت وان كان11ت ض11عيفة  ،فنوج11ه رس11التنا ھ11ذه إل11ى
أص111حاب الق111رار والمعني111ين بالق111انون ب111النظر العتب111ارات إنس111انية
والس111يما إن بل111دنا الع111راق يمتل111ك أخالقي111ات وس111لوكيات عريق111ة ،
وبالنھاية ال ننسى قول رسولنا الكريم " محم1د ص1لى  Uعلي1ه وآل1ه
وسلم رفقا بالقوارير " .

واقع حياة أطفال العراق
في العراق وبرغم الثروات الھائلة التي يمتلكھا إال أن أطفاله يعانون
الفق11ر والم11رض والجھ11ل والج11وع والتش11رد وانتھ11اك بش11ع وفض11يع
للحقوق والحريات في مقدمتھا حق الحياة بسبب الحروب التي أقح1م
فيھ11ا من11ذ ع11ام  1980ولح11د اآلن فض11ال عل11ى العقوب11ات االقتص11ادية
الجائرة التي أدت إلى انھيار تام للبنى التحتية والخدمات .
وب11رغم تغيي11ر النظ11ام ع11ام  2003ونش11وء نظ11ام يحم11ل اس11م النظ11ام
الديمقراطي إال أن المعاناة تضاعفت آالف المرات بدال م1ن أن يلم1س
األطف11ال أي تحس11ن عل11ى أي مس11توى م11ن المس11تويات .فأص11بح م11ن
الطبيعي أن نجد أطف1اال بعم1ر ال1ورود يھيم1ون ف1ي الش1وارع مرت1دين
المالب11س الرث11ة ف11ي ح11ر ص11يف الع11راق المح11رق أو ف11ي ب11رد ش11تاءه
الق11ارص وھ11م وق11د ترك11وا مقاع11د الدراس11ة ليمارس11وا مختل11ف أن11واع
األعم111ال الت111ي التتناس111ب م111ع أعم111ارھم كص111بغ األحذي111ة أو تنظي111ف
السيارات أو كمساعدين ألصحاب مح1الت البي1ع والتص1ليح والص1يانة
أو بيع مختلف السلع البسيطة على األرص1فة وب1ين الس1يارات الم1ارة
لإلنف1اق عل1ى أنفس1ھم أو ع1وائلھم الت11ي غالب1ا م1اتكون فاق1دة لمعيلھ11ا
بسبب القتل أو الع1وق م1ن ج1راء الح1روب والعن1ف ناھي1ك ع1ن ال1ذين
ھجروا داخل وخارج البالد فأي قادة ينتظر العراق؟
إننا نعتق1د أن الح1ل العاج1ل لھ1ذه الكارث1ة تكم1ن ف1ي تخص1يص نص1ف
واردات البالد كروات1ب ش1ھرية للم1واطنين الع1راقيين م1ن اج1ل ت1وفير
حد أدنى من العيش الكريم لھم وفي نفس الوقت تقوم الحكومة برفع
ال111دعم ع111ن الس111لع والخ111دمات وإلغ111اء التخصيص111ات المالي111ة لش111بكة
الحماي1111ة والرعاي1111ة االجتماعي1111ة والش1111روع ببن1111اء وح1111دات س1111كنية
للمواطنين بأقساط مريحة وطويلة األمد وبالتالي القضاء على حاالت
الفساد المستشرية والبطالة المقنع1ة وانخف1اض أعم1ال العن1ف بنس1ب
كبيرة مما يت1يح الفرص1ة للحكوم1ة أوال لترتي1ب األوض1اع االقتص1ادية
تدريجيا وت1وفير ف1رص عم1ل حقيقي1ة للع1اطلين ع1ن العم1ل وعن1د ذاك
بإمك1ان األطف11ال أن يترك11وا العم11ل والع1ودة إل11ى مقاع11د الدراس11ة الت11ي
يس11توجب اإلس11راع بتأھي11ل بنيتھ11ا التحتي11ة وإع11ادة النظ11ر بمناھجھ11ا
الضخمة التي تثقل كاھل الطلبة وتوفير تغذية ورعاي1ة ص1حية عالي1ة
المستوى للطلبة فضال على بناء دور رعاية لألطفال المحرومين م1ن
الرعاي1ة واأليت1ام والمش11ردين.وف1ي الت1زامن م11ع ھ1ذه اإلج1راءات ف11ان
على الحكومة أن تبذل أقصى جھودھا لمناشدة األمم المتحدة وال1دول
الص11ديقة للوق11وف م11ع الش11عب العراق11ي لمس11اعدته ف11ي النھ11وض م11ن
واقع1111ه المنھ1111ار كم1111ا عل1111ى منظم1111ات المجتم1111ع الم1111دني والنقاب1111ات
واالتح111ادات المھني111ة أن تس111عى لمناش111دة المنظم111ات المماثل111ة لك111ي
تتظ111افر الجھ111ود الرس111مية وغي111ر الرس111مية لتخفي111ف معان111اة أطفالن111ا
وعموم أبناء شعبنا بالسرعة الممكنة .
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مجتمع  -وراء كل قضية حكاية
رحلة إلى المجھول

ابتھال بليبل
) نبشوا ( قبره لتظھر براءتھا
ھان11ت الس11معة  ،وھ11انَ الش11رف  ،وفق11د ال11زاد قيمت11ه ،ووھن11ت
العِش11رة والمواق11ف وص11الت القرب11ى ،ورف11ع األھ11ل س11الح ال ُ 1تھم
الباطلة  ،حتى إذا سقط المج1روح توال1ت الس1كاكين ف1ي طعن1ه ?
ھكذا بدت الجرائم العائلية وھي تتجه لخطر ي َغ ّلف مجتمع بأكمله
 ،بل ھذا ما حدث ويحدث بالفعل بع1د أن أكتش1ف أن أعل1ى نس1ب
من الجرائم تلك التي ترتكب من قبل معارف وأقارب العائلة ?
الزوجة ومشيئة األقدار
قضية حزينة  ،زوجة شابة يموت زوجھا وتتھم من ِق ِ◌ب1ل أھ1ل
زوجھا وتحديداً من قِبل أشقائه بأنھا القاتلة  ،حتى تمكنت م1نھم
األحق11اد وأس11كتت الكراھي11ة نفوس11ھم  ،ھن11ا ف11ي العاص11مة بغ11داد
كان11ت تق11يم زوج11ة وزوج يعيش11ان عل11ى الح11ب والوئ11ام  ،ال11زوج
يكبر زوجته بـ ) ( 12عاماً ،متقاعد ،ويمتلك ثروة ال بأس بھ1ا ،
شاءت األقدار أن يصاب بمرض في عضلة القل1ب ،مم1ا أث1ر ھ1ذا
المرض في تحقيق حلمه بأن يكون أبا ً في يوم من األي1ام  ،حت1ى
عج1ز األطب11اء والجراح11ون م11ن داخ1ل ال11بالد وخارجھ11ا ف11ي إيج11اد
سبيل لخالصه من محنته ھذه.

وقفت نادية بقامتھا أمامي وسط الغرفة  ،وأخذت تتفرس مالمح ذكرياتھا
يمحھ11ا ال11زمن م11ن ذاكرتھ11ا أب11دا  ،ت11ذكرت ي11وم ألق11ي
بدق11ة  ،ذكري11ات ل11م ُ
القبض عليھا ،وكيف كان السواد يكتسح قلبھا وجسدھا ،محاول1ة اإليف1اء
لزوجھا المتوفى بالتزام ال ُع ّدة  ،فتقولّ :
ع1زة نفس1ي وكبري1ائي وأن1ا ملق1ى
ب11ي ب11ين نس11اء ل11م أر م11ثلھن بحي11اتي  ،قض11بان الس11جن ك11ادت ان ت11ودي
بحي11اتي قھ11راً  ،والخ11وف يمل11ؤني خيب11ة ودم11اراً  ،ھ11ل أن11ا قاتل11ة ؟! ،م11اذا
سأقول إلخوتي وأھلي وعشيرتي ؟! ،ھل سيص1دقون يوم1ا ً ب1أني مظلوم1ة
ويتھموني زوراً وبھتاناً؟!.

عظام جسده تتناثر
وبالرغم من أن المحاكم ال تنظر إلى ال1دموع وخاص1ة م1ن ام1رأة جاني1ة ،
متھمة بالخيان1ة والقت1ل  ،فق1د م ّثل1ت ھ1ذه الم1دة لنادي1ة فاص1لة ف1ي حياتھ1ا
كإنسانة  ،وألنھا من عائلة ذات سمعة طيبة أفرجت عنھا المحكمة بكفالة
أحد أشقائھا إلى أن تنتھي التحريات وتظھر الحق1ائق  ،وص1درت األوام1ر
بنبش جثة الزوج المتوفى بع1د ع1ام كام1ل م1ن وفات1ه  ،فتص1ف نادي1ة ھ1ذا
الحدث وكأنه القيام1ة بالنس1بة إليھ1ا  ،ھرع1ت بالبك1اء والص1راخ متس1ائلة
بألم ھل ھذا حال ال1ذي ق1دم المعون1ة إلخوت1ه ،ول1م ي1رد ط1ارق م1نھم لباب1ه
يوما ً ؟! ،ھل ھذا جزاؤه بأن ينبشون جثته ويخرجونھا من مثواھا األخير
ليبرھن1وا للجمي11ع أن زوج1ة أخ11يھم قاتل1ة  ،لق11د م1ت ذاك الي11وم ،وأن11ا أرى
ساق زوجي تقع من جسده على األرض وكأنه ركام  ،كان المشھد مرعبا
ومخيفا ،وأنا أرى عظام جسده تتناثر من بين أيديھم ،وھم يحملونھا إل1ى
الطب العدلي.

وحيدة تنھش الذئاب فيھا
إن أصعب ما في الحياة أن تتھم بقتل أقرب وأحب الناس إلي1ك ،
إال أن أبشعھا وأشدھا ألما وحسرة أن توجه إليك أصابع االتھ1ام
من قبل أناس يصعب عليك في يوم من األيام التفكير ول1و لحظ1ة
أنھ1م يظن11ون ب11ك مث11ل ھ11ذه الظن1ون  ..ھ11ذه كان11ت أول11ى العب11ارات
الت11ي نطق11ت بھ11ا ) نادي11ة ( المتھم11ة بمقت11ل زوجھ11ا  ،مس11تدركة
حديثھا وبنبرة األسى على م1ا ل1م يتص1وره عقلھ1ا قائل1ة  :رفع1وا
دع11وى أم11ام المحكم11ة الجنائي11ة ض11دي  ،بع11د وف11اة زوج11ي بش11ھر
واحد فقط ،وكان محتواھا  ،بأنني خائنة وتآمرت مع عشيق ل1ي
لقتل زوجي ،ودسست السم في طعام1ه لل1تخلص من1ه  .ث1م تكم1ل
وھي تتنھد :لقد دمروني  ،ودمروا كل ذكرى جميل1ة عش1تھا م1ع
زوجي ) رحمه  ، ( Uلقد تزوجته وأنا صغيرة ،وتحملت حيات1ه
التي احتواھا المرض بكل رحمة وطيبة  ،لم أر في حياتي سوى
ذاك ال111زوج الحن111ون الطي111ب والحبي111ب  ،عوض111ني ع111ن فق111دان
الش11عور باألموم11ة  ،وأحت11ار ف11ي ت11وفير م11ا ارغ11ب ب11ه وأطلب11ه ،
ولك11ن حالت11ه الص11حية ب11دأت تس11تاء ل11يعلن الم11وت قدوم11ه  ،أخ11ذه
ف11ي  ،أش11قاؤه بع11د وفات11ه
من11ي وتركن11ي وحي11دة ت11نھش ال11ذئاب ّ
بأس11بوع أص11يبوا بالص11دمة عن11دما اكتش11فوا ب11أن زوج11ي ق11د كت11ب
وص11ية ل11ي تنف11ذ بع11د ممات11ه ب11امتالكي نص11ف المي11راث فض11ال ع11ن
حصة الثمن الشرعية للزوجة.

حكم بالبراءة
وقتھا وعلى الرغم من صعوبة استيعاب الموقف  ،انتظرت الزوج1ة
خال تماما ً من أي
تصريحات الطب العدلي  ،فتبين أن جسد المتوفى ٍ
مادة تسببت في موته ،وأي نوع من أنواع ) السموم ( ،وان نھايته
كان11ت بالس11كتة القلبي11ة  ،والج11دير بال11ذكر وبحس11ب أق11وال المستش11ار
الق11انوني محس11ن عب11د الخ11الق ،ف11إن م11ا عم11دت إلي11ه المحكم11ة م11ن
إخراج الجث1ة وفحص1ھا  ،نتيج1ة اتھ1ام الم1دعين ب1أن المت1وفى ق1د ت1م
قتله بالسم  ،واإلجراءات الجنائي1ة تؤك1د أن الس1م يبق1ى متراكم1ا ف1ي
نخ11اع العظ11م حت11ى ان م11ر دھ11راً عل11ى الض11حية  ..م11ن ھن11ا فق11د ردت
ال11دعوة م11ن قب11ل المحكم11ة الجنائي11ة لع11دم كفاي11ة األدل11ة  ،عل11ى ال11رغم
من عدم تحصيلھا على إقرار موث1ق ب1اعترافھم ب1أن التھم1ة ملفق1ة ،
فالمحكم1ة ل1م تطم1ئن إل1ى ص1حة االتھ1ام المس1ند إل1ى الزوج1ة نادي11ة،
ولكنھ111ا ترك111ت للقض111اء أن يأخ111ذ مج111راه الحقيق111ي  ،وحكم111ت لھ111ا
بالبراءة  ،وأيدت محكمة االستئناف ھذا الحكم.
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مقاالت
قال كيف ؟

حسن النواب

وجبة عشاء مع رئيس الوزراء
لم اصدق عندما رن ھاتفي النقال وكان المتحدث ذلك المسؤول الرفيع بالدولة
..

قلت ل1ه  ..لق1د اخت1رت الص1نف ال1ذي ال يزعج1ك وال ي1زعج المنطق1ة الخض1راء
حتى لو كنت عنھم بعي1د  ،لق1د اخت1رت ال1دواجن والثعال1ب ف1ي الثقاف1ة العراقي1ة
وصحافتھا  ،ولم يرشدك إي مخلص إلى ديوك وضباع الثقافة والصحافة الذين
ينتشرون في األزقة والشوارع والساحات.
قال لي وھل نحن حكومة دواجن ؟
قل11ت ل11ه بل11ى و Uم11ادام ال11ذين يش11رفون عل11ى الكلم11ة الص11حفية م11ن ال11دجاج ،
شعرت إن الغضب بان على مالمح رئ1يس ال1وزراء لكن1ي قل1ت ل1ه  :أتمن1ى أن
تمشي وراء الذي يبكيك وال تمشي وراء الذي يخدعك بالضحكات ..

ق1ال ل1ي بص1وت حن1ون ادع11وك الليل1ة لتن1اول وجب1ة العش11اء مع1ي  ،قل1ت ل1ه ب11ال
مجاملة وما ھي المناسبة ؟

حاس رئيس الوزراء على مقعده وتلفت إلى اح1د الخ1دم وق1ال ل1ه  :اجلب1وا ل1ي
قھوة مرة ألن حديث ض1يفنا يقط1ر م1رارة  ،قل1ت ل1ه ولك1ن بوس1عك ي1ا أخ1ي أن
تجعل حياة الناس مجبولة بالعسل ..

أجابني بھدوء  ..أتمنى أن اس1تأنس برأي1ك ح1ول أح1وال الثقاف1ة والص1حافة ف1ي
البالد

قال لي متلھفا  :كيف با Vعليك ؟

قلت له إذا كان األمر كذلك فأنا قادم لھذه الدعوة ولكن أرجو أن ال يكون الطعام
سمينا ألني أعاني من ارتفاع الس ّكر في الدم  ،ضحك المس1ؤول الرفي1ع وق1ال :
ألجلك ستكون وجبة العشاء خالية من الدھون والسكريات ،
وفي الموعد المح1دد حض1رت إل1ى المنطق1ة الخض1راء  ،أخ1ذتني س1يارة رباعي1ة
حديثة إلى قاعة فارھة في قصر المسؤول الرفيع وما ھي إال لحظات حتى اط1ل
رئيس الوزراء بشحمه ودمه مصافحا كفي بحرارة ودعاني للجل1وس ف1ي مقع1د
رئاسي وثير إلى جواره ..

قلت له أن تظھر للناس جميعا وتقول  :و Uلن أتناول فطوري ما لم أتيقن إن
كل عراقي قد تناول فطوره ؟
قال لي ولكن ھذا مطلب عسير ؟
قلت له إذن لماذا تخدع الناس بتصريحات رنانة وطنانة  ،و Uلو كنت محلك
لتركت المنصب في المنطقة الخضراء ونصبت خيمة في الب1اب الش1رقي التق1ي
بھا الناس  ،اسمعھم وأش1اركھم أوج1اعھم وحرم1انھم  ،ربم1ا نس1يت ي1ا رئ1يس
ال11وزراء معلمن11ا الكبي11ر اإلم11ام عل11ي ب11ن أب11ي طال11ب " ع "  ،وال11ذي اعرف11ه إن
حزبكم ينھل أفكاره ودساتيره م1ن ذل1ك اإلنس1ان البس1يط ف1ي تعامل1ه م1ع الن1اس
والكبير في أعماله ..

وتبرم1ت ش1فتيه وس1مح ل1ي
استأذنته أن أدخ1ن س1يجارة فتك1دّرت مالم1ح وجھ1ه
ّ
بت11دخين س11يجارتي ولك11ن عل11ى مض11ض  ،قل11ت ل11ه إذا ك11ان دخ11ان س11يجارتي ق11د
أزعجك فماذا ستفعل لو دخل دخان حزن الناس إلى المنطقة الخضراء ؟

قال لي  :أصبت و .. Uربما زحمة المشاغل أنستني ذلك ،

تبسم بوجھي بطريق1ة دبلوماس1ية مكش1وفة وق1ال دعن1ا م1ن أح1زان الن1اس
وتحدث لي عن أحوال الثقافة والصحافة ،

قلت له  :ال ادري كيف تزدرد لقمتك بعافي1ة والج1وع والحرم1ان يفت1ك بالن1اس
حول المنطقة الخضراء ؟

قلت له وھل يتسع صدرك إلى حديثي وأنت الذي انزعجت من دخان سيجارتي

ق11ال ل11ي م11ا ع11دت أتحم11ل ص11راحتك  ..أن11ت تطل11ب من11ي أش11ياء مس11تحيلة  ،أن11ا
رفعت من الدخل المعيشي لجميع الناس وص1ار الن1اس بوس1عھم ي1أكلون م1ا ل1ذ
وطاب من الطعام ،

قال لي وقد نفد صبره  ..لم يخط1ئ مستش1اري الثق1افي م1ا قال1ه عن1ك ؟ قل1ت ل1ه
وماذا أخبرك عني ؟

وقال عنك سليط اللسان حتى لو كنت على حب1ل مش1نقة وتتمت1ع بص1راحة ت1دين
بھ11ا نفس11ك قب11ل غي11رك ول11ذا حرص11ت أن أراك حت11ى اع11رف الخ11يط األب11يض م11ن
األسود ،

قلت له ولكنك يا رئيس الوزراء لم تدخل إلى بيوت الناس الفقراء حتى تع1رف
ماذا يأكلون ؟ إال تشعر بالحرج وأنت ترى امرأة بعمر والدتك تفترش الرصيف
وتبيع الس1جائر للن1اس ؟ أم1ا تش1عر ب1الوجع وأن1ت ت1رى الن1اس تق1ف بالط1ابور
حت11ى تحص11ل عل11ى دجاج11ة الكفي11ل بس11عر م11دعوم ؟ وم11اذا تق11ول ع11ن ھ11ؤالء
الص111بيان ال111ذين يمل111ؤن الس111احات وھ111م يبيع111ون المنادي111ل الورقي111ة والبن111زين
والحبوب المخدرة ؟ بل م1اذا تق1ول ع1ن الس1جون الس1رية الت1ي ال تلي1ق بس1يرة
رجل مسؤول ومثقف يفھم بنحو اللغة العربية وزحافھا اللعين مثلك ؟ !

قل11ت ل11ه  :ابع11د ع11ن مخيلت11ك وج11ود إي خ11يط اب11يض  ..الخي11وط كلھ11ا س11ود مث11ل
فجيعة عاشوراء  ،بدءا من شبكة اإلعالم العراقي وليس انتھاء بجريدة الدولة

ص1رخ رئ1يس ال1وزراء ب1وجھي كف1ى تقريع1ا  ..و Uل1و ل1م تك1ن ض1يفي لجعل11ت
لسانك ھذا طعما لألسماك ؟؟

قال لي ولكن الذي اعرفه إن من يحتلون المناصب فيھا ھم من أصدقائك ؟

قلت له بوسعك أن تقطع لساني ولكن ھل بوسعك أن تقطع لسان الناس ..؟

قلت له كانوا أصدقائي عندما كنا نتقاسم الشعر والھم والج1وع والفك1رة النبيل1ة
سوية أما اآلن  ..فھم في نعيم ويخشون على مناصبھم أكثر من خشيتھم عليك

كما إن1ي ل1م أخب1رك إال بفت1ات قليل1ة م1ن أوج1اع الن1اس وال1بالد  ،نھ1ض رئ1يس
الوزراء منزعجا وغادر المكان ونس1ى ان1ه دع1اني عل1ى وجب1ة عش1اء رئاس1ية
خالية من النفاق والمكر والتملق والدجل والدسم .

تبسم رئيس الوزراء زيفا كعادته ثم قال  :يقول عن1ك  ..ان1ك ص1علوك  ..تعش1ق
حرمان الرصيف وتمقت الجاه والثراء ..

قال وھل تظن إني لم أحسن اختيار الناس لھذه الشبكة ؟
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للكلمة ثمن

ھادي جلو مرعي

الصحافة في العراق.طموحات مؤجلة ومستقبل
غامض..
الح11ظ وح11ده ك11ان كف11يال بإنق11اذ حي11اة الص11حفي والكات11ب العراق11ي ھ11ادي
جل1و مرع11ي الم11دير التنفي11ذي لمرص11د الحري11ات الص11حفية وھ11ي أش11ھر
منظمة عراقية في الدفاع عن الصحافة وحرية التعبير .
أو ھو القدر الذي أراد ل1ه أن يكم1ل دوره م1ع عش1رات م1ن الص1حفيين
الذين كانوا يتھياون القام1ة اكب1ر تجم1ع م1ن نوع1ه ف1ي بغ1داد إحتجاج1ا
على مقتل صحفي في اربيل .
الص1حفي ھ11و سردش1ت عثم11ان ال11ذي أختط1ف م11ن ام1ام مبن11ى الجامع11ة
الت11ي ي11درس فيھ11ا وس11ط عاص11مة اقل11يم كردس11تان) اربي11ل( وعث11ر عل11ى
جثته في الموصل.والمتظ1اھرون ال1ذين ق1رروا ان يتجمع1وا م1ع زم1الء
لھ11م ق11دموا م11ن م11دن كردس11تان ف11ي اش11ھر ش11وارع العاص11مة العراقي11ة
بغداد )ابو نواس( ھم مجموع1ات م1ن الص1حفيين يس1اورھم القل1ق م1ن
مس11تقبل غ11امض يتھ11ددھم خاص11ة وان ح11ادث اختط11اف وم11ن ث11م مقت11ل
سردش11ت وق11ع ف11ي المنطق11ة االكث11ر اس11تقرارا ف11ي الع11راق وھ11ي اقل11يم
كردستان .
التظاھرة اقيمت عند النصب الشھير لبطلي القصة التاريخية الش1ھيرة
)الف ليلة وليلة( ھما شھريار وشھرزاد التي كانت عرضة للقتل ل1وال
حري11ة التعبي11ر الت11ي اتاحھ11ا لھ11ا ش11ھريار والض11مانات الت11ي ق11دمھا لھ11ا
لتواص1ل س11رد الحكاي1ات .تجم11ع مئ1ات م11ن الص1حفيين عص11ر الخم11يس
وك11انوا يش11يرون بعب11اراتھم ال11ى الح11ق ال11ذي كفل11ه الدس11تور لھ11م ف11ي
ممارسة عملھم دون مضايقات .
الحوار الت1الي اجرين1اه م1ع ھ1ادي جل1ومرعي الم1دير التنفي1ذي لمرص1د
الحريات الصحفية واحد ابرز المساھمين في التظاھرة كشف في1ه ع1ن
طموح11ات مؤجل11ة لص11حفيين ودع11وا زم11الء لھ11م وينتظ11رون مس11تقبال
غامضا في ظل انعدام الضمانات الكافية من الحكوم1ة العراقي1ة وت1أخر
المصادقة على قانون حماية الصحفيين .
اين وصل قانون حماي1ة الص1حفيين ولم1اذا التؤي1دون إق1راره م1ن قب1لمجلس النواب؟
..نح1ن لس1نا جھ1ة مانع1ة او ممانع1ة انم1ا ن1ؤمن ب1أن دورن1ا ف1ي حماي1ة
الصحفيين ليس استھالكا مؤقتا او حالة عبثية أو مزايدات في وسائل
االعالم.دعونا منذ البداي1ة ال1ى ق1وانين للش1فافية تض1من حري1ة التعبي1ر
وح11ق الوص11ول ال11ى المعلوم11ة وبحس11ب ماج11اء ف11ي الدس11تور العراق11ي
والنظ11ن ان مجل11س الن11واب ف11ي غفل11ة لكن11ه أدرك حج11م الثغ11رات ف11ي
القانون المقترح وبالتالي اليمكن لجھة ان تكون نائبة ع1ن الص1حفيين
دون ان تش1ركھم ف11ي اع1داد ص11ياغات مالئم1ة ت11وفر لھ1م الحماي11ة..لق11د
انتھى عھ1د الوص1اية عل1ى الص1حافة..وغ1دا س1يتغير ش1كل االس1تھداف
الموجه للص1حفيين وھ1م بحاج1ة لق1وانين تت1يح لھ1م ح1ق الوص1ول ال1ى
المعلومة .

ماھو الدور الواضح لكم في حماية الصحفيين؟
..نحن لسنا مخفر شرطة والدور الذي يمكن ان نؤديه م1رتبط بالض1غط
والوسائل التي يمكن ان نتمكن منھا لتكون عوامل ضغط عل1ى مختل1ف
الجھ11ات حت11ى االعالمي11ة الت11ي التحت11رم الع11املين فيھ11ا وك11ذلك الحكوم11ة
ومؤسس11اتھا واالجھ11زة االمني11ة وحماي11ات المس11ؤولين وال11دوائر الت11ي
تمنع الصحفيين من التغطية والوصول الى اماكن الحدث.عدا ع1ن ذل1ك
فإنن111ا النغف111ل اب111دا أي إعت111داء يط111ال الص111حفيين الع111راقيين ونوثق1111ه
ونم11ارس عم11ل الش11راكة م11ع المؤسس11ات الدولي11ة والمنظم11ات المعني11ة
عبر العالم لتامين توثيق االعتداءات وتوفير عناص1ر االم1ن للص1حفيين
المھددين .
_ھل تجدون إستجابة من الس1لطات لمناش1داتكم او بيان1اتكم الت1ي ت1دين
االعتداءات على الصحفيين؟
..في احيان عدة نج1د االس1تجابة خاص1ة وان االع1الم ف1ي الع1راق ل1يس
بالضعف الذي يمكن ان ي1دفع للي1أس ھنال1ك مس1ؤولون يس1ارعون ال1ى
االعتذار حين يبدر سلوك سئ من عناص1ر حماي1ات ت1ابعين لھ1م او ف1ي
حال إساءة تب1درمن موظ1ف بمعي1تھم ولك1ن بالمجم1ل االس1تجابة التلب1ي
الطموح او حين يمنع صحفيون من تغطية حدث ما .
_ماھو نوع الشراكة مع المنظمات الدولية وھل ھي مجدية ف1ي حماي1ة
الصحفيين؟
..نحن النعمل وفق مبدا الربح والخسارة ولذلك نعمل ثم ننتظر النت1ائج
والمنظمات الدولية نجد منھا تعاطفا وفي احيان كثيرة يسالوننا مال1ذي
يمك111ن ان يق111دموه لن111ا خاص111ة وغ111ن امكان111اتھم ليس111ت متاح111ة ل111دعم
الصحفيين في العراق على الدوام.ھم يقيم1ون عملن1ا ل1ذلك ك1ان مرص1د
الحري11ات الص11حفية اول منظم11ة ص11حفية ف11ي ت11اريخ االع11الم العراق11ي
تحص11ل عل11ى ج11ائزة احس11ن منظم11ة ف11ي الع11الم لع11ام  2007ف11ي مج11ال
الدفاع عن حري1ة الص1حافة وك1ان لمنظم1ة مراس1لون ب1ال ح1دود الس1بق
في اختيارنا .
_ھ11ل يختل11ف ح11ادث اختط11اف الص11حفي الك11ردي سردش11ت عثم11ان ع11ن
مئات الحوادث التي طالت الصحفيين العراقيين ط1وال الس1نوات الس1بع
الماضية ومامدى تاثيره إذا كان مختلفا بالفعل عل1ى مس1تقبل الص1حافة
في العراق؟
..كردستان كانت المالذ االمن لكل العراقيين كلما اشتدت اعم1ال العن1ف
في الوسط ول1ذلك اح1دث اغتي1ال سردش1ت ص1دمة ل1دى ش1رائح واس1عة
من الصحفيين وعامة الناس الذين يرتادون االقليم بين حين وآخر .
_ھنال11ك إقص11اء لعش11رات الص11حفيين م11ن وس11ائل اع11الم عراقي11ة خ11الل
االي11ام الماض11ية زھ11ل ت11ابعتم قض11ية ھ11ؤؤالء الص11حفيين وھ11ل اتخ11ذتم
اجراءات ما بھذا الصدد؟
..نع111م ولالس111ف ھن111ا ف111ي مرص111د الحري111ات ج111اء زم111الء كث111ر يطلب111ون
المساعدة وآخرون عبر الھاتف والبريد االلكتروني إشتكوا من إقص1اء
جماعي.والبعض اتص1ل حت1ى م1ن ب1الد اخ1رى يعم1ل ف1ي مكات1ب قن1وات
فض111ائية عراقي111ة ف111ي الخ111ارج وتع111رض ال111ى االقص111اء..س111ألنا ع111ن
الموضوع والسبب ك1ان بحس1ب وس1ائل االع1الم م1رتبط بالتموي1ل.ھن1اك
قنوات فضائية لم تمنح رواتب للعاملين فيھ1ا م1ن ث1الث ش1ھور...نعتق1د
ان التميل الخارجي ھو السبب الن معظم القن1وات الفض1ائية تم1ول م1ن
بلدان اخرى !
_م111اھي الرس111الة الت111ي تري111دون ايص111الھا م111ن خ111الل التظ111اھرة الت111ي
اقمتموھا عصر الخميس؟
اردنا القول ان حرية التعبير يجب ان تكون مضمونة والذين يتبجحون
انھ11م دع11اة الديمقراطي11ة ف11ي ھ11ذا البل11د يترت11ب عل11يھم االلت11زام بمع11ايير
العم11ل ال11ديمقراطي الت111ي تض11من حري11ة الص111حافة كض11امن الس111تمرار
الديمقراطية في العراق.نطالب ايضا بكش1ف واض1ح لمالبس1ات الح1ادث
االثيم الذي أدى الى فقدان الزميل سردشت عثمان.
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الحدث األسبوعي

 دائ11رة المھ11اجرين والمھج11رين ف11ي محافظ11ة الس11ليمانية
العائدة الى حكومة اقليم كردستان الع1راق تش1ھد نش1اطا
ملحوظا وھم1ة اس1تثنائية ف1ي خدم1ة الن1ازحين م1ن بقي1ة
المحافظات الجنوبي1ة والوس1طى ال1ذين ف1روا م1ن أعم1ال
العن11ف الت11ي عص11فت ب11البالد من11ذ ب11دايات الس11قوط ع11ام
2003المھ1111اجرون والمھج1111رون دائ1111رة تعن1111ى بھم1111وم
ومتطلب11ات ك11ل م11ن س11عوا ال11ى النج11اة واألم11ان ف11ي إقل11يم
كردس11تان الع11راق الت11ي وف11رت ومازال11ت ت11وفر األم11اكن
المريحة والھانئة ولقمة العيش.

 ناشد القيادي في االئتالف الوطني العراقي الشيخ ھم1ام
حم11ودي رئ11يس ائ11تالف دول11ة الق11انون ن11وري الم11الكي
بسحب طعونه من اجل اإلسراع بالمص1ادقة عل1ى نت1ائج
االنتخابات للتسريع بتشكيل الحكومة.
واك11د حم11ودي ف11ي بي11ان تلق11ت الفيح11اء نس11خة من11ه ان
جميع السياسيين مدعوون لتحمل مسؤوليتھم التاريخية
وإخراج البلد من المأزق الذي يمر به  ،مناشدا المالكي
بسحب طعونه المقدم1ة بح1ق بع1ض الف1ائزين وذل1ك م1ن
اجل التسريع بعملي1ة تش1كيل الحكوم1ة .م1ن جھ1ة أخ1رى
دعا حمودي رئيس القائمة العراقية إياد عالوي للتخلي
ع111ن إص111راره عل111ى تش111كيل الحكوم111ة والجل111وس إل111ى
الطاول11ة المس11تديرة لتش11كيل حكوم11ة الش11راكة الوطني11ة
والتي تعتبرمطلبا جماھيريا.
 أكد عضو االئ1تالف ال1وطني العراق1ي عم1ار طعم1ة عل1ى
ان تمديد المباحثات بين الوطني ودول1ة الق1انون لعش1رة
أيام ي1أتي لغ1رض حس1م اس1م المرش1ح لرئاس1ة الحكوم1ة
المقبل111ة وتحدي111د طبيع111ة العالق111ة ب111ين مرش111ح الرئاس111ة
واالئتالف1ين .وأوض11ح طعم11ة ان1ه ت11م اع11داد أوراق عم11ل
حول الشروط الالزم توفرھا في المرشح لرئاسة مجلس
ال111وزراء وطبيع111ة العالق111ة الت111ي س111تكون ب111ين رئ111يس
الحكومة واالئتالفين ،مشيراً الى ان حس1م ھ1ذه األوراق
قيد النقاش ولم يتم االتفاق عليھا بشكل نھائي،مبينا انه
ينبغي عل1ى رئاس1ة ال1وزراء المقبل1ة التزامھ1ا بالدس1تور
وقبولھ11ا م11ن قب11ل الش11ركاء اآلخ11رين وإدارتھ11ا الس11ليمة
للسياسة الداخلية والخارجي1ة وغلب1ة الس1لوك الجم1اعي
عليھا بعيداً عن التفرد.

 حث1111ت المحكم1111ة االتحادي1111ة المفوض1111ية العلي1111ا المس1111تقلة
لالنتخاب11ات عل11ى س11رعة إرس11ال ملف11ات س11بعة مرش11حين
ق11دموا م11ؤخرا طلب11ات طع11ن إلع11ادة النظ11ر بنت11ائجھم وذل11ك
إلتمام المصادقة النھائية على نتائج االنتخابات التشريعية
وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لمجلس القض1اء األعل1ى
عب11د الس11تار البيرق11دار إن المحكم11ة ال تعتب11ر النت11ائج المرس11لة
ع111ن مفوض111ية االنتخاب111ات نھائي111ة م111ا ل111م تج111ب عل111ى األم111ور
القانونية ،وما لم تحسم الطعون التي تقدم بھا المرشحون إلى
الھيئة القضائية في محكمة التمييز .وكانت المحكمة االتحادية
قد اعترضت على النتائج النھائية لالنتخاب1ات التش1ريعية الت1ي
أرسلتھا مفوضية االنتخابات لحين النظر في الطعون.

 اك11دت القائم11ة العراقي11ة ان الخ11روج م11ن األزم11ة الحالي11ة
التي تمر بھا البالد يكمن ف1ي اتف1اق العراقي1ة واالئ1تالف
ال111وطني والتح111الف الكردس111تاني عل111ى تش111كيل حكوم111ة
ش11راكة وطني11ة تمث11ل ك11ل مكون11ات الش11عب العراق11ي وف11ق
حص111ص ك111تلھم ال111ثالث.واك111د بي111ان العراقي111ة ان ھن111اك
مش11تركات ب11ين الق11وائم ال11ثالث وھ11ي رغبتھ11ا بتس11ريع
تشكيل الحكومة وإيمانھ1ا ب1الحوار م1ن خ1الل اس1تجابتھا
ل1دعوة رئ1يس المجل1س اإلس1المي األعل1ى عم1ار الحك1يم
بعقد الطاولة المستديرة.
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سينما ومسرح

نعمة السوداني
قراءة نقدية  :دراما الشعب العراقي بعيون السينما
العربية الجديدة
فيلم بصرة : Basra
إخراج وسيناريو :الفنان المبدع احمد رشوان
تمثيل  :باسم سمره  ,فاطمة عادل  ,يارا جبرا,اياد نصار ,ناھد
السيا,محمد االحمدي,كريستيان سليمان...
الفلم من انتاج الفنان السوري المعروف ھيثم حقي .....
إن ف1يلم )بص11رة ( ال11ذي ت1دور أحداث11ه عب11ر يومي1ات مص11ور ك11ان ق11د درس
الحقوق في مصر وذھب إلى فرنسا إلكمال دراس1ة ال1دكتوراه فيھ1ا  ,لكن1ه
وبمالحظات احد األساتذة ھن1اك ال1ذي رأى في1ه ان رغبت1ه وحب1ه للتص1وير
ھ11و ابل11غ م11ن ان يكم11ل دراس11ة ال11دكتوراه ف11ي ب11اريس عل11ى أس11اس ان م11ن
يحب عمله يبدع فيه لذلك عاد الى مصر وھو الشاب المتمرد عل1ى الحي1اة
وعل11ى قوانينھ11ا الوض11عية بك11ل تفاص11يلھا ...ح11دث ھ11ذا ع11ام  2003اثن11اء
سقوط نظام صدام حسين في العراق ودخول االحتالل األمريك1ي  ...يبح1ث
ھ11ذا المص11ور عب11ر ال11ة التص11وير ع11ن اجوب11ة مفق11ودة الس11ئلة معق11دة ف11ي
فلس11فة الحي11اة والم11وت والج11نس والمنط11ق ال11ى اخ11ره م11ن اس11ئلة واجوب11ة
مفق11ودة وس11ط التح11والت الدراماتيكي11ة الت11ي تعص11ف ب11الواقع و بم11ا ي11دور
حوله من احداث  ...كذلك يبحث عن الحرية السياسية الناقصة في طبيع1ة
المجتم11ع والدول11ة والتناقض11ات العام11ة ف11ي المجتم11ع العرب11ي واالس11المي
ويتن1اول الق1وانين الوض1عية الت11ي درس1ھا بش1كل س11اخر ..ھك1ذا ھ1و بعبثي11ة
مثق11ف وفن11ان يفك11ر ويح11س ويت11نفس ويص11ور ض11من مخ11اض الوض11عية
العامة

ھكذا بدء لنا الفلم  ...ھناك اجندة واضحة ومخطط عام للمخرج يعط1ي في1ه
مايس11مى بخارط11ة الطري11ق للمتف11رج م11ن خ11الل حبك11ة مليئ11ة بمش11اھد جميل11ة
متواص11له ومترابط11ة بنس11يج فن11ي رائ11ع باتج11اه بوص11لة االح11داث المتق11دة ,
السريعة  ,وبشكل فني ي1دفع المخ1رج بالحكاي1ة ومض1امينھا ال1ى االم1ام م1ن
دون ان يكون ھناك حسابا مقصودا لقطع الفع1ل ال1درامي المتسلس1ل ض1من
شروط وقواع1د اللعب1ة الس1ينمائية  ..الن عل1م اللقط1ة ھ1و ك1ل ماتش1اھده او
ت1راه الك1اميرا كم1ا يق1ول ) فيل1د (  ...ل11ذلك ف1ان اي قط1ع ف1ي المش1اھد غي11ر
مبرر ال وجوب له  ..و قد بدا ذلك واضحا في اشتغال المخرج على لقطات
اعتراض11ية لخطاب11ات ص11دام حس11ين المھ11زوم م11ن الش11عب العراق11ي وامريك11ا
لمدة دقائق وبالتالي تش1كل ھ1ذه اللقط1ات االعتراض1ية حال1ة م1ن االس1تفزاز
للمشاھد الذي يتابع وبلھف1ه ح1ول م1ا يح1دث ھن1ا ف1ي الص1الة وف1ي محت1وى
الش 1ريط الفن11ي الس11ينمائي  ..وھ11ي حال11ة م11ن االس11ترخاء الجمي11ل لمتابع11ة
االحداث على الشريط وفجأة  ...واذا بص1دام يظھ1ر عل1ى الشاش1ة م1ن دون
اي مس11وغ فن11ي او اعتب11اري للمتف11رج  ..وايض11ا حينم11ا ي11ذھب بن11ا الف11يلم
لعالقات المصور الغرامية المتعددة واالختالء بالكاميرا لفترة زمني1ة جميل1ة
وايضا يفاجئنا كالع1ادة باالنتق1ال الس1ريع م1ن دون تمھي1د  ,فن1راه ينتق1ل بن1ا
الى لقطات ليس لھا عالقة باالحتالل االمريك1ي  -واق1ول ربم1ا ھ1و خل1ل ف1ي
عملي1ة المونت11اج الت11ي ص11احبت ھ11ذه اللقط1ات الخارج11ة ع11ن س11ياق الف11يلم -
ومثال اخر ھو كي1ف لن1ا ان نت1ابع اح1داث طويل1ه ف1ي زم1ن واح1د ع1ن رج1ل
االع11الن والدعاي11ة ف11ي الف11يلم وھ11و ل11ه حيات11ه الخاص11ة بتع11اطي المخ11درات
وعالقات111ه النس111ائية الكثي111رة وبعي111د ع111ن اي قض111ية سياس111ية او انس111انية
وبالتالي يدخل علينا المخرج بلقطة اخرى لسنا بحاج1ة اليھ1ا وف1ق تس1اوق
االح11داث الت11ي ف11ي الش11ريط حينم11ا يق11دم لن11ا الص11حفي العراق11ي ط11ارق كي11ف
يم11وت ؟؟؟ ف11ي الع11راق !!!!لقط11ات اعترض11ت الش11ريط الس11ينمائي م11ن دون
مبرر وليس لھا عالقة بالرجل االخر االعالني او من يعمل في ھ1ذا الجان1ب
...ھل ھي مقارنة ؟؟ ولماذا يقارن ھذا بذاك ؟؟ بصراحة نقول ان مثل ھ1ذه
اللقط11ات تص11ب خ11ارج نط11اق تغطي11ة الف11يلم ان ال11ذي يج11رب تحلي11ل مواق11ف
الف111111111يلم وتطورات111111111ه من111111111ذ بداي1111111111ة االح111111111داث كص111111111ور متحرك1111111111ة
وشريط فيه من االحداث القيم1ة ولقط1ات ص1امته وح1وارات س1اخنة وايض1ا
استخدام الفالش باك بالعودة للماضي يجد ويدرك ان ھذا الفن -فن السينما
 يش11ير ال11ى الح11د الواض11ح والكبي11ر للجمالي11ات الت11ي تعاطاھ11ا الف11يلم م11نتاثيرات في الصوت والحوارات او القصة عب1ر الس1يناريوالجميل والجھ1ود
الجبارة لھذا المخرج الفتي الرائع الذي اتحفن1ا ف1ي فيلم1ه ھ1ذا م1ن ناحي1ة ,
ومن ناحية اخرى يتمتع الفيلم بايقاع حيوي ناتج عن التعاق1ب الس1ريع ف1ي
المشاھد وقد ك1ان جلي1ا وواض1حا ان1ه ھن1اك اھتم1ام ف1ي التفاص1يل والحرك1ة
داخل المش1اھد م1ن الناحي1ة االخراجي1ة وال نتوق1ف ونح1ن نق1ول ھن1اك قيم1ة
عالي11ة ف11ي التمثي11ل واالداء الب11ارعين للمث11ل بس11ام س11مره وم11ن عم11ل مع11ه و
الذي يعتمد على مھارة ف1ي االداء وحرك1ة خاص1ة ف1ي ف1ن التمثي1ل ...اخي1را
الب111د وان نق111ول ان المخ111رج ص111نع فيلم111ا ناجح111ا بمواظبت111ه وعزم111ه عل111ى
اخراجه للنور بعد مشقة كبيرة في العمل.
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أدب
سده..
إلي َك صوتي ..فتو ّ

سمر محفوظ

ُ
الحكاية..
فلدي
أ ّما أنا
َّ
أكت َب َك بھا..

مثل البشارة ..مثل القيامة
ل َك دمي ..وأعل ُم أ ّنه لن يكفي َك..
ولي س ّل ُة اللوز ..وتعلم أ ّنھا لن تكفيني..
دعني أنز ُع عن الساع ِة عقار َبھا..
األول َ بين ظلّينا..
لتكونَ الميدانَ الذي سيشھ ُد اللقا َء ّ

وكشالل حينا ً آخر..
كغزال حينا ً..
أطلقُ َك في براريھا
ٍ
ٍ
إلي ..حيث تحتجزني..
أو ر ّبما رس ْم ُت َك دربا ً ترابيا ً يقودُني ّ
ف ما على مشارف شھوات َك..
في كھ ٍ
وھناك ستراني مشدودة كوتر..
وسأرا َك محشواَ بالنار..
آن لي أن

ھناك ..حيث يتراشقان بالقصائد..

أشعر بالحري ِة ..وأنا أقلّـ ُبـ َك على جمر دمي..
َ

ثم يشتبكان ..لتورقَ
األرض تحت قدميھما..
ُ

مجرت َك..
أغمس أصابعي في ليل
أو وأنا
ّ
ُ

وتنھمر النجو ُم فوقھما..
َ

يغادرنا قليالً
وھذا الغياب..الذي آنَ له أن
َ

دعني ل َك.

أكوابھا
آنَ لقھوتِنا أن تخر َج من القصيد ِة إلى
ِ

ألزر َع َك بي..

ٌ
رائحة ..حينَ تداھ ُمنا
أن تكونَ لھا

وأنتق َم لنفسي في َك..

وللماءِ أن يلف َظ روحينا على أح ِد سوا ِ
حلِه

ُ
فرصة السماءِ األخيرةُ ،كي تثبتَ عبقر ّي َتھا..
نحن

المھجورة

تخترني ل َك
ولتعلم أ ّنھا لم تختر َك لي ،ولم
ْ
إال لعطش ذاكرة أقلقھا خروج الظل عن السياق
ال تبالي بھذه اللعب ِة الساد ّي ِة التي يحاول ُ الزمنُ أن يز َّج
دواماتِھا المراوغة..
بنا في ّ

نجف قليالً
ھناك ..إلى أن
ّ
ثم نفتت ُح موس َمنا
إلي ..إالّ ريثما
ج ّ
األم ُر وما فيه أ ّنني ال أحتا ُ
تأتيني ..
وعندئ ٍذ سأھ ُبـني ل َك..
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شعر شعبي
وانته ال تحن ال مثلي ھم تشتاگ
وقانون العشگ وحدك عزفته
ضرغام العراقي

قانون العشگ
ما مرتاح طبعا ً والحچي مايفيد
وبعد ما ظل صبر كافي الصبرته
بالحب تختلف مااختلف وياك
عوض
گلبمني االخذته بس ّ
مليت انتظر باچر تجي وما جاي
عگب باچر اجه وما جيت انته !؟
واسھر والسھر ريشه ابمھب الريح
واحس حتى الگمر عاتبني سكته
وگلي اشحصلت من عمري ذاك الفات
اذا نص العمر لجلك سھرته
واذا بيه الذنب فھمني خل ارتاح
واذا بيك الذنب رغما ً قبلته
يحسدونه شكثر حسبونه عالعشاگ
ويگلولي شكثر من عدنه بگته
وگتلھم چذب بس باالسم محبوب
ومتندم على يوم العرفته
ألن طبع اليحب معروف عندالناس
صافن والحچي كله ابصفنته

موھيچ اليحب گلب اليحب ولھان
وال گلب اليحب ھم ھيچ دگته
كل ساعه احترگ طافيني دمع العين
وترجع حضرتك ثاني وشعلته
ومثل عالم صرت بس تخترع االعذار
ولعلمك نعم ھسه افتھمته
بستانك حزن منه جنيت اھموم
ماجاني الفرح اليوم ضگته
كافي بطلت رجعلي گلبي النوب
مااريد العشگ ماعندي بخته
وباچر ال تجي ودگ على الباب
مفتاحك ألن اصالً كسرته
وتتندم علي تحلم تردلي بيوم
وخط رجعه چذب سولفھه نكته
وازيدك بالشعر بيتين مو بس بيت
البومك للصور بيدي حرگته
ورسمك لو طفل والعين امه اتصير
من عيني بعد صدگ فطمته !!
وخسران اعترف والحب تجاره صار
وبايع مشتري كل شي خسرته
جواي
بس ابقه القلم وانته الورق ّ
وبكيفي االريده والشطبته
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إصدارات
سلسلة /دراسات

جذور الطغيان في العراق
نظرة تاريخية

ضمن سلسلة دراسات وھي سلسلة تعنى بمناقشة ظواھر مختلفة ونشاطات جادة في أنس[اق
الثقافات المتنوعة وعن دار الشؤون الثقاية العامة صدر كت[اب )ج[ذور الطغي[ان ف[ي الع[راق(
من تاليف االستاذ حامد سالم الزيادي احتوى الكتاب على  247صفحة من القطع المتوسط.
تحدث الكاتب في ھذا المنجز باس[لوب تحليل[ي ع[ن اخ[الق الس[الطين اي الحك[ام او مجموع[ة
م[[ن المجتم[[ع عن[[دما تمس[[ك باي[[ديھا مقالي[[د االم[[ور ،فانھ[[ا مھم[[ا فعل[[ت تظ[[ل مرتبط[[ة ب[[الفترة
الزمنية التي ظھرت فيھا.
ت[[وزع الكت[[اب عل[[ى س[[تة فص[[ول متبوع[[ة بخاتم[[ة ،احت[[وى الفص[[ل االول عل[[ى ج[[وھر الق[[يم
السلطانية القديمة ،والفصل الثاني تناول :1ـ اوضاع الجيش العباسي :2ـ تدخل الج[يش ف[ي
شؤون السلطنة ،وضم الفصل الثالث نموذج الطغيان في السلطنة العثماني[ة ،والفص[ل الراب[ع
احت[[وى عل[[ى الق[[يم الس[[لطانية الجدي[[دة ،الفص[[ل الخ[[امس ض[[م الس[[لطان وال[[دين ،ام[[ا الفص[[ل
السادس فقد ضم المواطنة والشعور بالمسؤولية

سلسلة /مدن

المجمل في تاريخ البصرة

من السالسل الجديدة التي تبادر دار الشؤون الثقافية العامة الطالقھا في فضاء الثقافة االرحب ھ[ي
)سلسلة مدن عراقية( وھذه السلسة تعنى بتعريف المدينة العراقية تراثا ً وحضارة ومجتمعات.
وتزامن [ا ً م [ع فعالي[[ات البص[[رة عاص[[مة للثقاف[[ة العراقي[[ة ص[[در كت[[اب )المجم[[ل ف[[ي ت[[اريخ البص[[رة(
لمؤلف[[[ه االس[[[تاذ ع[[[الء الزم العيس[[[ى ،يض[[[م الكت[[[اب  383ص[[[فحة لس[[[نة  2010وھ[[[و م[[[ن القط[[[ع
المتوسط.
انه نوع من االحتف1اء بتراثن1ا الزاخ1ر وتاريخن1ا ال1وطني وكيفي1ة ترس1يخ االعت1راف باص1الة الھوي1ة
العراقية لھذه المدائن واستدعاء للعقل العراقي الذي استوعب التجربة واستحقاقاتھا فانتج بأمتياز
وابداع بجدارة في خلق ذلك التأسيس المديني والمعرفي لشواخص اتسمت ابداً بالثبات والخلود.
فمعنى كلمة البصرة ھي الحجارة الرخوة تضرب الى البياض ،وكما قال البكري":س[ميت البص[رة،
الن ارضھا التي بين العقيق واعلى المربد حجارة رخوة ،وھو الموضع الذي يسمى الحزيز".

سلسلة تواصل

درس في الھواء الطلق
وعن دار الشؤون الثقافية وضمن سلسلة تواص[ل ص[درت مس[رحية لألطف[ال بعن[وان درس
ف[[ي الھ[[واء الطل[[ق ،اس[[م المؤل[[ف محم[[د حس[[ين عب[[دالرزاق ،س[[نة اإلص[[دار  ،2010ع[[دد
صفحات  87صفحة ،وكتاب من القطع المتوسط.
وتضمن الكتاب من مجموعة من مسرحيات ذات فصل واح[د وم[ن مس[رحيات األطف[ال مث[ل
الع[زف عل[ى وت[ر مقط[وع ،درس ف[ي الھ[[واء الطل[ق ،بس[تان الص[عاليك ،ت[دور أح[داثھا ف[[ي
تشكيلية
فنوناألسد الحزين.
غابة ،غابة
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أ.د .زھير صاحب

اإلبداع التشكيلي في صورة الثور المجنح االشوري
تكشف دراستنا التحليلي[ة لص[ورة الث[ور المج[نح ،إل[ى ان الص[ورة الذھني[ة
للفنان المبدع  ،استطاعت ان تبرز أكثر الجوانب والوح[دات تعبي[راً ف[ي ك[ل
عنصر من عناصر التكوين ،باعتبارھا نوع من العالقات الفكرية والش[كلية
الت[[ي انتزعھ[[[ا الفن[[[ان انتزاع[[[ا ً م[[[ن المعطي[[[ات البيئ[[[ة وأحالھ[[[ا إل[[[ى دالالت
رمزية ،بعد تكثي[ف الخط[اب التواص[لي ال[ذي تبث[ه كبني[ات رمزي[ة ،فالش[كل
ھن[ا ،ل[[يس مج[[رد انعك[[اس للتجرب[[ة الخارجي[[ة ،ب[[ل نت[[اج روح[[ي ،ان[[ه إب[[داع
إضافة للوجود  .وھو ذلك الجوھر ال[ذي يتص[ف ب[الوعي و اإلرادة قب[ل ك[ل
شيء  ،وعلى ھذا النحو تحولت األش[ياء و الظ[واھر إل[ى رم[وز ومف[اھيم ,
سرعان ما وجدت لھا مناخا ً اجتماعيا ً ش[امالً وعميق[ا ً اتفق[ت الجماع[ة عل[ى
عظم أھميته.

ويقف في مقدمة ھذه الق[وى ف[ي تركي[ب نظ[ام الص[ورة ،ش[كل الث[ور  ،تل[ك
الداللة الرمزية ،الت[ي ظھ[رت ف[ي الفن[ون التش[كيلية الرافديني[ة من[ذ أعم[اق
التاريخ  ،وھي تؤشر قراءة عالمية  -القوة  -الخصب  -التكاثر -الفحولة -
التناسل  .وبغية تعميق داللة العالق[ة ،فق[د ظھ[ر الث[ور بجن[احي نس[ر ،وھ[و
كذلك يتصل بداللته الفكرية بمف[اھيم  -الق[وة  -الس[رعة الطي[ران  .وق[د كث[ر
توظيفه في التش[كيالت النحتي[ة الرافديني[ة بمث[ل ھ[ذه ال[دالالت  .وخصوص[ا ً
ف[[ي النح[[وت الس[[ومرية .وھ[[ذا التعبي[[ر ع[[ن ال[[ذات ال[[ذي يج[[د انعكاس[[ه ف[[ي
األعمال التشكيلية  ،ھو بمثابة دليل أو مرجع تسترشد به الجماع[ة .ويبق[ى
الن[[اس متش[[بثين ب[[ه ،ويغل[[بھم إزاءه الت[[وقير واالحت[[رام .لق[[د جس[[د الفن[[ان
مخططه الذي ارتسم قبل ذلك بوعيه وإدراكه ،وھو نظام م[ن العالئقي[ة ب[ين
الظ[[[اھرة الحس[[[ية الطبيعي[[[ة بخصائص[[[ھا المعروف[[[ة ،وع[[[الم الموج[[[ودات
الروحية .
ول[[ذلك يق[[ف ف[[ي مقدم[[ة ھ[[ذه المنظوم[[ة العالمي[[ه ف[[ي تركي[[ب ص[[ورة الث[[ور
المج[[نح ،ص[[ورة )بورتري[[ت( اآلل[[ه اآلش[[وري ،بدالل[[ة زوج الق[[رون الت[[ي
تتوج الرأس ،وتقرأ العالمة ھنا  -قدسية  -ماورائية  -مطلقة .

وھ[[ذه الم[[دلوالت الرمزي[[ة ،ھ[[ي بمثاب[[ة تكثي[[ف لألفك[[ار بخط[[اب التش[[كيل ،
وھ[[ي ب[[دائل س[[حرية للتعبي[[ر ع[[ن أي[[دلوجيا الفك[[ر ،فق[[د كان[[ت بمثاب[[ة الع[[وذ
السحرية في تركيبة الفكر االجتماعي.
وإذا استثمرنا بنية العالقة سوسيولوجيا ،يمكن قولبة قراءة العالمة بش[كل
األتي :
)قوة الحياة األبدية( ،وھ[ذا ھ[و التفس[ير العقالن[ي باتج[اه خل[ق موازن[ة ب[ين
اإلحس[[[اس ال[[[داخلي )ال[[[ذات المنفعل[[[ة( وع[[[الم التجرب[[[ة الخ[[[ارجي )ق[[[راءة
الموجودات( حيث تكون مھمة التشكيل إدراك مثل ھذه الموازنة ،فمثل ھ[ذه
األشكال كانت نوعا من الترجمة الرمزية للخبرة ،لتك[ون طاق[ة رمزي[ة غي[ر
متناھي[[ة ،وم[[ادة س[[حرية دائم[[ة ،ومف[[ردة م[[ن مف[[ردات التج[[دد ،فھن[[ا تنبث[[ق
روحية الوعي كإب[داع وخل[ق  ،ذل[ك أن ش[كل الث[ور المج[نح ل[م يع[د دعام[ة
معمارية ،و أنما تمثاال وعمال إبداعا لكل اإلنسانية ،وش[عاراً إب[داعيا ً الرض
الرافدين التي أحبت من أعماق التاريخ كل اإلنسانية .
ان فحصا ً نقديا ً لنظم العالقات التش[كيلية  ،يتح[رى الكش[ف والتأوي[ل  ،ل[نظم
العالقات التكعيبية ف[ي ص[ورة الث[ور المج[نح  ،وھ[ي تواج[ه المش[اھد ب[أكثر
م[[ن مس[[قط نظ[[ر ف[[ي لحظ[[ة زمني[[ة واح[[دة  ،سيص[[ل إل[[ى ن[[وع م[[ن التقاب[[ل
المتض[[ايف  ،ويعق[[د نوع[[ا م[[ن التش[[ابه ب[[ين ش[[كالنية نظ[[ام ص[[ورة الث[[ور
المج[[نح ونظ[[ام الص[[ورة التكعيبي[[ة ،ش[[رط إقص[[اء الم[[دلول الك[[وني كعالم[[ة
فاعل[[[ة ف[[[ي ص[[[ورة الث[[[ور المج[[[نح  .وفھ[[[م عمي[[[ق لتح[[[ول نظ[[[م الذائقي[[[ة
وخصوصية التحوالت في الدافعية والقصد في ابداعات الفن الحديث.
وإذا ما أعدنا الفحص ،وھذه المرة لنظام تركيب العناصر الصورية المركبة
ف[[ي التك[[وين  .س[[نجد ان الفك[[ر الم[[اثيولوجي ،ق[[د أب[[دع تكوين[[ا يع[[دو ب[[أربع
أرج[[[ل ،وم[[[ا وج[[[ود الرج[[[ل الخامس[[[ة ،إال تع[[[ويض ع[[[ن إح[[[دى الس[[[اقين
األماميتين ،والتي وھبت لتمثل ش[كل اإلل[ه بش[كل كام[ل ،فيم[ا إذا نظ[ر إلي[ه
من مس[قط نظ[ر أم[امي  .ان[ه نوع[ا ً م[ن التمس[رح الزمن[ي لتع[الق المركب[ات
التشكيلية ،والذي يعقد نظام من الصلة مع اليات االستيعاب البصري ،وبم[ا
يحدث في أية لحظة والت[ي تليھ[ا  ،ح[ين نتج[اوز الم[دلول الظ[اھري للتمثي[ل
الشكلي إلى نظام من االنسجام بين الطبيعي والرمزي
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لوحة وفنان
بھيجة الحكيم
بھيجة الحك1يم فنان1ة عراقي1ة ول1دت ف1ي ك1ربالء  1938خريج1ة
كلية البنات فرع الفن عملت مش1رفة فني1ة لم1دارس البن1ات ف1ي
كربالء وشغلت مناصب عديدة منھا
مديرة لقاعة الواسطي ومديرة لمتحف الرواد في بغ1داد اقام1ت
العدي111د م111ن المع111ارض الشخص111ية وش111اركت ف111ي العدي111د م111ن
المعارض داخل العراق وخارجه .
اشتغلت الفنان1ة ف1ي معظ1م اعمالھ1ا الفني1ة وف1ق ح1االت التجل1ي
التي تعيشھا مخلفة روحيتھا وانتمائھا ف1ي اللوح1ة كم1ا نالح1ظ
في جميع اعمالھا الفنية .
فالفنان11ة الحك11يم ال تح11اول أن تنس11خ الطبيع11ة كم11ا ھ11ي  ،أو أن
تسجل انطباعاتھا وإنما تريد ان تغ ّير من طبيعة الطبيعة لتمث1ل
المرئي111ات ب111ذاتھا ،كم111ا تتجل111ى ف111ي احساس111اتھا وتح111اول ان
تستكشف تخطيط وتلوين شيء طبيعي ما بال حدود وب1ال عج1ز
لتمثي1ل رؤيتھ1ا الحقيقي11ة فالفنان11ة ھُن1ا ق11د راھن11ت بك11ل عوالمھ11ا
النباتية وعوالمھا الكونية والروحية على إظھار الطيف الكامن
ف11ي ج111وھر األش111ياء – ال111وردة عل111ى وج111ه الخص111وص كونھ111ا
تسجل احساساتھا باللون المشرق بتلقائية واعية .
إيمان الوائلي

الجامعة الحرة في ھولندا

اإلعالنات

بشرى سارة ألھالي مدينة مالمو
اإلعالنات
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طبيبك
•2.السلوكية ومنھ1ا ل1وم ال1نفس والش1عور المتك1رر بال1ذنب مم1ا
يجر إلى اإلنتحار أحيانا ◌ً 19 .
•3.الجسدية الشعور بال1دوار والص1داع والض1عف الع1ام وفق1دان
الوزن .

د .سالم الخفاف

اإلكتئاب) ( DEPRESSION
يص11نفه العلم11اء عل11ى كون11ه مرض11ا ◌ً بي11د أن الكثي11ر م11ن أعراض11ه ت11زول
بإزالة السبب وبعضھم يصنفه ترجمة ◌ً لحالة من المعاناة تفوق التحمل
لدى اإلنسان  .فمثاال ◌ً على التص1نيف األول إكتئ1اب النس1اء خ1الل فت1رة
ال11دورة الش111ھرية وك111ذلك إكتئ111اب الحام11ل الن111اتج ع111ن التفكي111ر بإحتم111ال
صعوبات الحمل والوالدة والمخ1اطر الت1ي يمك1ن ان تح1يط ب1الجنين وھ1ذا
اإلكتئاب الطبيعي والمؤقت غالبا ◌ً ما ي1زول ب1زوال الس1بب أي الحم1ل .
ومھم1ا ك11ان التص11نيف فاإلكتئ11اب ل11ه الت11أثير الواض11ح عل11ى نفس11ية الم11رء
وسلوكه وتفاعله مع المجتم1ع مم1ا ح1دى بالط1ب الح1ديث إل1ى رب1ط حال1ة
المكتئ11ب باألعص11اب وق11د ب11ذلت جھ11ود طبي11ة وأجري11ت تج11ارب مختبري11ة
ھائل11ة للتوص11ل إل11ى إخت11راع األدوي11ة المھدئ11ة لتل11ك الت11وترات العص11بية
والتخفيف من معاناة المرضى.
اإلكتئ11اب أوالكأب11ة مص11طلح طب11ي يض11م ب11ين دفات11ه مختل11ف اإلض11طرابات
النفسية المتباينة في الشكل والمتفاوتة في الحدة وھو حالة نفسية معقدة
تنت11اب الف11رد ك11رد فع11ل للظ11روف المختلف11ة الت11ي تح11يط ب11الفرد  ,فالبش11ر
يتحسس الفرح والحزن وينتابھم الش1عور باإلحب1اط أحيان1ا ◌ً وھ1ذا  ,أم1ر
طبيع11ي ج11دا ◌ً  ,ولك11ن ف11ي حال11ة إس11تمرار ھ11ذه التغي11رات ف11ي الم11زاج و
لفترة طويلة نسبيا ً,إضافة إلى إزدياد أعراض1ھا لتص1بح عائق1ا ◌ً للحي1اة
اليومية ,حينھا تصنف كم1رض يتطل1ب اإلس1راع بمعالجت1ه لم1ا ق1د يس1ببه
من نتائج وخيمة على الف1رد ذات1ه والمجتم1ع المح1يط ب1ه ,إذ أن اإلكتئ1اب
غالبا ◌ً ما يؤدي في النھاية إلى الفتك وال1دمار عل1ى الحي1اة اإلجتماعي1ة
واإلقتصادية بصورة عامة والمتمثل بضياع الفرد وعدم عطائه للمجتمع
والتفكك األسري والجرائم المختلفة وأحيانا ◌ً اإلنتحار.
ھناك حقيقة مفادھا أن قرابة ال %15من عامة الن1اس بأعم1ار م1ن 25
إلى  50يصابون بنوبة واحدة من الكأبة على األقل طيلة سنوات حياتھم
 ,ناھي11ك ع11ن إكتئ11اب كب11ار الس11ن  .وللنس11اء نص11يبين م11ن تل11ك الح11االت
مقارنة مع الرجال.
وم11ن الطري11ف والثاب11ت أن اإلنس11ان ل11يس المخل11وق الوحي11د ال11ذي يص11اب
بالكأبة بل إن فصيلة الثديات قاطبة معرضة لإلصابة بالكأبة احيانا ◌ً .
األعراض

األسباب غي1ر مح1ددة وال تنطب1ق عل1ى جمي1ع المرض1ى  ,حي1ث أن
ردود األفع1111ال وتحم1111ل الص1111دمات النفس1111ية والتغي1111رات األخ1111رى
المؤثرة تتفاوت من ش1خص ألخ1ر  .فھ1ي بتنوعھ1ا ش1ملت الوراث1ة
والبيئ1111ة والمتاع1111ب الحياتي1111ة بم1111ا فيھ1111ا العائلي1111ة والعاطفي1111ة ,
االجتماعي11ة والص11حية واإلقتص11ادية وإن للف11رد دور ھ11ام باإلص11ابة
م11ن خ11الل ض11عف شخص11يته وإرادت11ه وللمجتم11ع ك11ذلك مس11اھمة
بالوقاي111ة الفعال111ة بتعاون111ه وتكامل111ه وتكافل111ه ول111ه ال111دور المتمي111ز
ب111العالج الش111افي والس111ريع .غالب111ا ◌ً م111ا تراف111ق الكأب111ةاألمراض
المزمنة والسرطان وھبوط الغدة الدرقية ونقصان فيتامين B12
وعلي11ه ف11إن األم11راض الم11ذكورة أنف11ا ◌ً وغيرھ11ا م11ن الممك11ن أن
تك11ون م11ن مس11ببات اإلص11ابة باإلكتئ11اب.وم11ن األس11باب البيولوجي11ة
نقص إفراز مادة السيروتنين والنورأدرينالين.
العالج
يشمل مجموع1ة م1ن العوام1ل الھام1ة والم1ؤثرة عل1ى عق1ل ونف1س
وجس11د الم11ريض ويس11اھم الف11رد المص11اب والمجتم11ع والمؤسس11ات
الص11حية والمدني11ة ف11ي ن11واحي الع11الج وأش11كاله ومراحل11ه  .وق11د
توص11ل الط11ب الح11ديث لش11فاء قراب11ة ال %80م11ن ح11االت اإلكتئ11اب
المزمن .
إن لنوع الغذاء دور ھام وجلي في التحكم بمزاج اإلنس1ان وعل1ى
س111بيل المث111ال ال الحص111ر إن االطعم111ة الغني111ة بأحم111اض أوميغ111ا3
واليوري11دين ك11بعض االس11ماك الدھني11ة ) الس11لمون (وك11ذلك الج11وز
والبنجر وب1ذور الكت1ان لھ1ا فاعلي1ة ض1د اإلكتئ1اب ,وإن قل1يال ◌ً م1ن
الشكوالتة والكاكاو والشاي وكثير من الخضروات والفواك1ة ترف1ع
المعنوي11ات وتحس11ن الم11زاج ألحتوائھ11ا عل11ى م11ادة الفالفوني11دات .
وأثبتت التجارب إن التعرض للشمس بإعتدال يس1اعد الجس1م عل1ى
إنت11اج الس11يروتنين الم11ادة الكيميائي11ة الت11ي تع11زز مش11اعر البھج11ة
واإلرتي111اح وتزي111د الش111عور بالتف111اؤل والس111عادة ل111دى اإلنس111ان .
ومعل11وم للجمي11ع إن ممارس11ة الرياض11ة وإتخ11اذ ھواي11ة إيجابي11ة م11ا
واإلنتظ111ام بأي111ام عم111ل أو دراس111ة متواص111لة واإلنش111غال ب111البحوث
العلمي11ة النافع11ة واإلھتم11ام ب11األداب والفن11ون  ,ك11ل م11ا تق11دم ي11دعو
للشعوربالعطاء المثمر مما يزي1د م1ن الرض1ا ع1ن ال1ذات وھ1ذا بح1د
ذات11ه م11ن أھ11م الوس11ائل المفي11دة والناجح11ة والم11ؤثرة للوقاي11ة م11ن
اإلصابة بالكأبة وفي نفس الوقت ھي أحد ركائز العالج الھامة.

يمكننا تلخيصھا ◌ً وبإختصار كالتالي

ف111ي الخت111ام إن إستش111ارة الطبي111ب المخ111تص وإض111افته لألدوي111ة
الخاصة ھي الغاية والوسيلة للوقاية والعالج وتجنب المضاعفات.

•1.النفسية وتشمل القلق والياس والتش1اؤم والرغب1ة ف1ي البك1اء
 ,ع111دم الرض111ا وفق111دان الثق111ة ب111النفس  ,الح111زن وھب111وط ال111روح
المعنوية.

مع تمنياتي الصادقة للجميع وقرائي األعزاء خاصة بحياة س1عيدة
بھيجة وجعل  Uأيامكم أفراحا ◌ً دائمة .

18

استراحة النور

احلى الكالم
شكو ماكو

مھند الليلي

علينا أن نثبت وجودنا في
معارك األفكار إذا أردنا أن نثبت
في معارك الوجود........

ما أثمن صوتك!..
نس[[معھا ك[[ل ي[[وم ..وم[[ن ذا ال[[ذي ل[[م يس[[معھا..؟ كان[[ت تخ[[رج
علين[[ا ف[[ي الفض[[ائيات ..لتقط[[ع علين[[ا البرن[[امج والمسلس[[ل..
وف[[[[ي موج[[[[ات الرادي[[[[و ..لتقط[[[[ع اللق[[[[اء واألغني[[[[ة ..لتق[[[[ول
بص[[وتھا ال[[رخيم وبك[[ل ش[[موخ ...م[[ا أثم[[ن ص[[وتك !..ھ[[ذي
األسطوانة وغيرھا ..كانت تقرع إسماعنا طوال أشھر ما قب[ل
األنتخابات لتخبرنا وتثقفنا بأھمية وقيم[ة ص[وتنا وإن[ك إن ل[م
تنتخب ..سيذھب ص[وتك إل[ى اآلخ[رين !...ي[ا ويلت[ي عل[ى م[ن
ل[[[[م ي[[[[ذھبوا لالنتخاب[[[[ات ..كي[[[[ف س[[[[يتكلمون بع[[[[دما ذھب[[[[ت
أصواتھم..؟ المھم ..تشكلت في ذھني صورة عن قيمة صوت
الفرد ..إذ بإمكانه تغيير وضع بلد حس[بما يقول[ون ف[ي فح[وى
اإلع[[الن ...م[[ا أثم[[ن ص[[وتك..؟ السياس[[يون ھ[[م أكث[[ر م[[ن ق[[در
ھذه القيمة ..فبعضھم من جم[ع الن[اس وأق[ام لھ[م ال[والئم م[ن
)الق[[وزي( ب[[التمن العنب[[ر والبس[[متي وقط[[ع اللح[[م )الھرف[[ي(
للحص[[ول عل[[ى أص[[واتھم ..ناھي[[ك ع[[ن المق[[بالت ..وي[[ا عين[[ي
عل[[ى المق[[بالت ..فم[[ا أثم[[ن ص[[وتك !..ال[[بعض اآلخ[[ر ك[[ان ل[[ه
تق[[[دير مختل[[[ف ع[[[ن قيم[[[ة أص[[[وات الن[[[اخبين ..فق[[[ام بتوزي[[[ع
البطاني[[ات عل[[ى الم[[واطنين لش[[راء أص[[واتھم ..منھ[[ا بطاني[[ات
)دك النجف( !..ومنھا نوع آخ[ر ي[ذكرنا )ببطاني[ات الج[يش(..
فم[[ا أثم[[ن ص[[وتك !..وھن[[اك قائم[[ة سياس[[ية معروف[[ة ..ق[[ررت
وضع قيمة محددة وثابتة لصوت الناخب بال ل[ف وال دوران..
وأعطاءه حقه بشكل علني و)طك ..بطك( !..حيث قررت م[نح
كل من يدلي بصوته لھا مبل[غ ) (25أل[ف دين[ار فق[ط ال غي[ر..
فما أثمن صوتك..؟! ق[وائم سياس[ية أخ[رى لھ[ا )وجھ[ة نظ[ر(
في مسألة قيمة اصوات الن[اخبين ..حي[ث دارت مركب[اتھم ف[ي
الشوارع لتوزع كارتات وص[ور لمرش[حيھم األفاض[ل ..ول[دى
فتحھ[[ا تج[[د أن ب[[داخلھا )ھدي[[ة( معتب[[رة ج[[داً ..وغالي[[ة ج[[داً..
وھي عبارة ع[ن )ك[ارت أب[و الخمس[ة( !..ي[ا س[الم ..نعتق[د أن
الق[[ائمين عل[[ى ھ[[ذه القائم[[ة لھ[[م م[[ن ال[[ذكاء وال[[دھاء بحي[[ث
حصلوا عل[ى أص[وات ك[ل العاش[قين مم[ن يبحث[ون ع[ن خدم[ة
)تالي الليل( الھاتفية ..فما أثمن صوتك..؟! أما بع[ض الق[وائم
المعتب[[رة والت[[ي فيھ[[ا سياس[[يين محنك[[ين ..فق[[ررت أن تض[[ع
ألص[[وات الن[[اخبين قيم[[ة علي[[ا ..حي[[ث ق[[اموا بزي[[ارة المن[[اطق
الش[عبية ووزع[[وا أكياس[ا ً عل[[يھم ..ف[ي ك[[ل ك[[يس ھن[[اك باكي[[ت
ج[[بن مثلث[[ات م[[ع ص[[مونة م[[ن باكي[[ت ش[[ربت أب[[و ال[[ـ)رب[[ع(!..
وذل[[[ك عب[[[ارة ع[[[ن )ريوك[[[ات( للم[[[واطنين تق[[[ديراً ألص[[[واتھم
الغالية ..فم[ا أثم[ن ص[وتك..؟! وأخي[راَ ..رأي[ت ب[أم عين[ي ي[وم
األنتخابات رجالَ واقفا َ أمام بوابة مركز األقتراع وقد قال بعلو
صوته وب[الحرف الواح[د وھ[و يش[ير إل[ى عرب[ة متوقف[ة عل[ى
بعد أمتار) ..إلي يري[دني انتخب[ه يش[تريلي لف[ة فالف[ل م[ن ھ[ذا
أب[[و العربان[[ة !!..(...وحينھ[[ا رددت بعل[[و ص[[وتي ..م[[ا أثم[[ن
صوتك ..ما اثمن صوتك !!..وعليھم.....
ومختصر مفيد  :صارت بيد شعيط ومعيط ..وجرار الخيط!..
)مثل عراقي(

لحظة حب
حبيبتي ..لو خيروني بين
الموت  ..وبين أن أنساك..
ألخترت نسيانك..........
قابل الموت لعبة...

احتفظ دائما ً
بصورة زوجتك
في محفظتك ..وكل ما
مريت بمصيبة طلعھا
واتمعن بيھا زين ..حتى
تتذكر عندك مصيبة أكبر
من كل المصايب!!...

للرجال فقط

وخزة..

مركزنا الكبير ..مركزنا الجميل ..مركزنا )الوحيد(..
مركز النور  ..ھذا الذي يلمنا في حديقته الوارفة
المالحظ ولألسف الشديد لدى الكثير المشتركين من
الكاتبات والكتاب األفاضل ..ظاھرة )الزعل( على
المركز ومقاطعة الكتابة فيه !!..فالكثير منھم لدى
حديثي معه أجده )زعالن( دون سابق إنذار !..مرة
بحجة أنه لم ينشر تعليقي ..ومرة رفع موضوعي من
الصفحة الرئيسية بسرعة ..ومرة أن )فالن( موجود
فيه ..أو )عالن( أنا في خالف معه....الخ!!..
أساتذتي النوريون ..مرحبا عليكم ..ھلله ھلله بالنور
 ..على كيفكم ..فماذا يستطيع شخص أن يفعله
إلرضاء أكثر من ثالثة اآلف شخص ..مع مئات
المواضيع يوميا ً ..وأكثر من )ألف( تعليق يومي ..يا
كتاب النور األحبة ..ھناك شخص يمنحنا )نصف(
يومه كل يوم لمتابعة أمورنا في النور ..أال يستحق
منا بعض التسامح...
تحياتي للجميع ) .....دنبوس (

للمغتربين فقط...
يا غريب كافي غربة ..ارجع
وعود لبالدك ..ارجع للعراق..
ارجع ارجع ..ارجع…...
ھوووووووووب يمعود

راح تدعم الحايط!!!....
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نلقاكم

مواجھـــــــــــــات
رفيف الفارس

ال تمشي مطأطأ الرأس
أتطل111ع إل111ى غيم111ة ت111داعبھا النس111مات
لتنساب أشعة القمر على س1طح البح1ر
الس11111اكن ال اس11111مع س11111وى ھمس11111ات
الموج111ة وھ111ي ت111رتعش تح111ت األش111عة
الفضية  ..أغمض عيني ,لتنساب إل1ى
روح11ي النق11رات األول11ى عل11ى مف11اتيح
البيانو لضوء القمر..
تلفني العذوبة ويأخذني التأمل إل1ى م1ا
وراء الوج111111ود ,أك111111ان حق111111ا يكت111111ب
موس111يقاه أم ان111ه ينح111ت روح الح111زن
الشفيف
ض111وء القم111ر تل111ك النغم111ات الحزين111ة
المنس111ابة م111ن المف111اتيح واألوت111ار إن
الحزن الذي يغلف سوناتا ضوء القمر
ليس حزن األلم واللوعة بل ھ1و ح1زن
يجيرن11ا أن نغم11ض أعينن11ا لنغ11رق ف11ي
تأمل ما ورائي وعلى شفاھنا ابتس1امة
خفيف111ة لھ111ذا الس111حر المنس111اب وھ111ذه
العذوبة .

نبضـــــة

§

آالمكِ بغداد موجعة

أال يعود زمانا

يا من أبكت الحجر

أن ِ
ت أميرته

صبية منحورة الجيد

لتورق الزھور من جديد

قيثارةٌ مقطوعة الوتر

ليغني الطير على الشجر

كيف تسير ؟
ھل انتبھت يوما إلى طريقة سيرك؟
منحني ..الرقبة ملتوية والظھر مقوس
انك مطأطأ الرأس
تنظر إلى ما تحت أقدامك ,
تعد الحصى أثناء سيرك المتثاقل.
انتبه !!
ارفع الرأس وعدل األكتاف
عانق بنظرك أعالي األشجار
أو ابعد نجمة
اترك ما تحت أقدامك وانظر إلى ابعد نقطة
يطالھا بصرك وبصيرتك
فالحدود ھي السماء
ال تخدع نفسك !
فالحياة لعبة ونحن نعرف قواعدھا جيدا
نخسر إن نسينا إيماننا
إن خذلنا أحالمنا
نخسر إن استسلمنا آلالمنا
إن تركنا قيادنا لآلخرين
وتخلينا عن مبادئنا
نخسر إن أوھمنا أنفسنا
بأننا أذكى الموجدين
نخسر إن أوھمنا أنفسنا بأننا
نسيطر على الوضع
فليس ھناك سيطرة على الوضع ,
بل ھناك تحمل الوضع تحمل الخيبة واأللم
واالستمتاع بالفرح والسعادة
مھما كانت بسيطة
سنخسر وستتراكم على كاھلنا الھموم
نسير منحني الرأس و الظھور
إن نح11ن نس11ينا أن نبح11ث ف11ي داخلن11ا ع11ن
أنفسنا.
ودي لكم

