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ـثقف والـفنان اليخـتلف اثنـان على ان وزارة الـثقـافة كانت تـعاني الـقطـيعة مع ا
الـية اخلجول منذ سـقوط النـظام السـابق والسباب عدة اهـمها الـتخصيـصات ا
ـفــاصل الـوزارة الى جــانب االدارات الـتي تـســلـمت مـفــاصل الـوزارة بـدءاً من
ا نستثني السنة راس الهـرم وزيرها ومدراء ورؤساء اقسام دوائر الـوزارة  ر
التي اطلـقت فيـها فعـاليات مـشروع بغـداد عاصمـة للثـقافة الـعربية 2013 والتي
ـليارات من الدنـانير وسارعت خصصـت لها ميـزانية انفـجارية تقـدر بعشرات ا
الوزارة باطالق مشاريعها الثقافية والفنية ومنها كانت خجولة واالخرى لم تنفذ
الي الـذي كـشفـته وسـائل االعالم ومازالت حتـقـيقـاته االدارية بسـبب الـفسـاد ا
ساريـة ولم تنته ويقينـا نتذكر مشـروع دار االوبرا العراقيـة في الصاحلية والتي
دقت الوزارة  حـجـر االساس لـهـا وبقـي االن في ذاكرة الـنـسيـان بـعد اتـهـامات
ـشـروع  في وقت بـقي مـسـرح الـرشـيـد يـئن ـالي الـذي تـعـرض له ا بـالـفـسـاد ا
ويعـاني التهميش واحلـرمان كذلك مؤسـسات ثقافـية وفنيـة اخرى بالتالي راحت
الي الذي عـطل مشاريع مهمه عنية تـباشر حتقيـقاتها بشـان الفساد ا اللجـان ا
ـشـاريع التـسـتـحق ان يـصـرف لـهـا مـاانـفق عـلـيـها واعـطى الـشـرعـيـة والضـوء 

الي . ا
واخرى هـمشت والـغيت واالن وبـعد ان تسـلم وزير الـثقـافة الـدكتـور عبـد االمير
احلـمـداني مـهـامه  بـدأ تـفـعـيـل دوائـر الـوزارة وقـبـلـهـا حـقق لـقـاءات مع الـنـخب
ـتنبي والقشلة اثناء زيـارته واستمع لهم وبالعكس وفتح ثقـفة والفنية بشارع ا ا
ثـقفـ والفـنانـ ورؤساء اجلمـعيـات والنـقابات ايضا ابـواب مكـتبه السـتقـبال ا

شهد الفني والثقافي . التي اسهمت باالنفتاح على ا
ناسب في كان ا ناسب في ا وخيرا فعل احلمداني عندما بدا باختيار الرجل ا
دوائره وبالتالي تغيير فكرة االعالم الذي يدعو الى جتميل ماهو قبيح في بعض
الدوائر وحتـل محلها جتـميل جمال الدوائـر وتفعيل الـوانها البهـية  وتعد دائرة
ـسرح  عصب الـوزارة  وجاء اخـتيار االعالمي وسـيقـية والسـينـما وا الفـنون ا
اجملتـهد عماد جـاسم بوقته كـونه اعالميا عـمل سنوات في الـدائرة ومطـلعا على
مفاصـلهـا ويقـينا ان عـمله سـيطـور ويفعـل عمل الدائـرة الذي يـصب في النـهاية
بـنـهـر وزارة الـثـــــقـافـة الـتي حتـرص كل احلـرص عـلى تـفـعـــــــــيل دور الـفـنان
ثـقف العراقي ليخرج من حدوده الى الوطن الـعربي والعالم ليؤكد ان العراق وا

الـذي هــزم االرهـاب ســيـهـزم بــالـــــــثــقـافـة والــفن اجلـهل
والــظالم  واعــتـــقــد ان الــوقـت حــان لــنــضـع الــيــد مع
وزيـرالـثــقـافـة ونـعــمل مـعـا وحتـت خـيـمـة الـــــــــــثـقـافـة
كـــاســـرة مــتـــراصـــة تــعـــشــــــق اجلـــــــمـــال واالبــداع

والسالم .   

خرجت البقرة للسباق...
وخرج احلصان للحرث .

فخسرنا السباق وخسرنا احملصول!!!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

(إذا وُسِّدَ األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)...
ـقــراطـيـة مــاذكـرتهُ اعـاله لـيسَ بــعـيــداً عن مـاحــدث في الـعــراق بـعــد ثـورة الــد
ــطـابخ االمـريـكـيـة والـتَـحــول الـذي حـدث عـام ٢٠٠٣ عـلى جـمـيع ُـصَـنـعه في ا ا
ـقراطـية لكـنها بـدون اساس وجـميع ادواتهـا غير االصعـدة  وهي فعالً ثورة د

صاحلة لالستخدام .
مـاحدث في العـراق بعد عام  2003 حـيث زوال نظام شمـولي وطموحـات  بنظام
قراطي قادر على مسك زمام االمور وحتويل البلد من حالة اخلوف الى حالة د

االستقرار والطمأنينة والعيش الرغيد ولألسف حدث ماكنا نخشاه .
ن الخبرة لهم وبفضل فأستبدال ذوي اخلبرة والدراية في شؤون ادارة الدولة 
لـكون خبرة األدارة وليسَ لـهم معرفة في شؤون ن ال ساسـة (ضربة احلظ ) 
ال الـعـام حتَوّل ـشـورة زواحف الـسيـاسـة من سـراق  ا الدولـة  واخلـاضعـون 
عطاء هذا  الـبلد الـعريق الغـني في تاريخه وحـضارته وشعـبه النابض وارضـه ا
باخلـير  "الـعراق" في وقت قـياسي الى بـلد  فـقيـر يقـبع حتت احتـالل  "صندوق
تـدفقة الـنقـد الدولي " الـظالم  بـينـما حتـول  الشـعب وتـلك الطـاقات الـبركـانيـة ا
تـفجرة  على جميع االصعدة الى جـيوش من العاطل عن العمل  وافواج من وا

الفاقدين لقوت يومهم بل وصل حال بعضهم  الى حد االستجداء .
ـتـعـاطـ للـمـخـدرات وجتـار االعـضـاء الـبـشـرية ـنـظـمـة وا ـة ا وانـتـشرت اجلـر
جمـلها جرائـم كانت غريبـة على مجتـمعنا حـتى وقتا قريب   فـيما رافق هذا و
الية لـبعض الساسـة ومسؤولي الدولة التـحول حالة تطـور كبيرة في االوضـاع ا
التي حتـول اصحابـها ب لـيلـة وضحاهـا الى مُالك امبـراطوريات مـالية ضـخمة
لك مايـسد به حاجـته اليوميـة والبعض االخر في الوقت الـذي كان  افضلـهم ال

هجر . نظمات الدولية مساعدات عندما كان في بالد ا يستجدي من ا
تأمرين التمتلك ارضية فروضة بقوة السالح االمريـكي وبتآمر ا ـقراطية ا فالد
مناسـبة في العـراق تؤهلـها لألنتـشار وان يتعـاطى الناس مـعها وكـأنها جزء من
ثقـافة اجملتـمع لتـتمكن تـلك التـجربة من ان حتـوّل العراق الـى بلد يـحتذى به في

علنة ? الشرق االوسط وفق الوعود ا
تلك النـقلة النوعـية في نظام احلكم تسـببت للمجـتمع بخسائـر فادحة على جميع
ستـويات كمنظومات قيمية واخالقـية ونسيج مجتمعي وصوالً الى تسلل بعض ا
ن اعـتـادوا اغــتـنـام الـفـرص ـتـمــرسـ بـالـسـرقــة الى الـعـمـلــيـة الـسـيـاســيـة  ا
ـعيشية حيث واالحتـيال واكل السحت احلرام  لـيتمكنـوا من حتس  احوالهم ا
كانـوا يـقـطـنـون بـيـوت بائـسـة تَـكـاد ال تـصـلح لـلعـيش الـبـشـري الى ان يـتـمـلـكوا
واطـن الفـقيـر  الذي كـان دائماً قصـوراً وفلالً في كل دول الـعالم عـلى حسـاب ا
فـتـعـلـة  وصـراعاتـهم احملـلـيـة  الـتي كان اسـوأهـا واخـطـرها وقـوداً  حلـروبـهم ا
واطن سـببـهُ قصـور ادارتـهم وجشـعـهم  وعدم امـكـانيـتـهم من تلـبـية مـتـطلـبـات ا

االساسية .
لقـد أضحت الـشعـارات الوطـنيـة الرنـانة مُـلك السـراق والكـذب واخلداع ديـدنهم
لـضـمـان اسـتــمـرار احـتـيـالـهـم عـلى الـنـاس  ولالسف ال احــد يـتـصـدى لـهـؤالء
احليـتان الـفاسـدين ..وال زال أبـناء الـفـــــــقراء يـسكـنون الـقـبـــــــــور دفـاعاً عن
ســـــــؤولـ الذين يسـكنون الـقصـور خارج البـلد و يتـمــــــتعـون باموال ابنـاء ا

الفقراء .
ـلك الشـجـاعـة للـتـصدي لـثُـلة ن ال ـلك الـغيـرة عـلى شـعبه .. وتـبـاً  ن ال فـتبـاً 

الفساد ويوقف تمددهم. 
وتبـاً حلكومـات التسأل الـسراق كيف حتـولتم  الى امبـراطوريات مـالية  ضـخمة
بـ لـيـلـة وضـحــاهـا وتـمـلـكـتـم  حـتى وسـائل االعالم لـتــنـفـذوا  من خاللـهـا الى
واطن وتدسوا  سمومكم القاتلة في شعب صارت احالمة وطموحاته كأحالم ا

العصافير  تتركز في فرصة عمل  ورغيف خبز مغمس بالكرامة .
ـسؤوليـة ان يضـربوا آفة الـفسـاد بيد من فاألمـانة احلقـيقـية على من تـصدروا ا

حديد ?
ـنـحـهـا المريـكـا وايـران وتركـيـا والـسعـوديـة انـكم  شـاركتم  في شـهـادة براءة 
تدميـرنا لكـنكم لم تسـرقوا بلـدنا  ومن سرقـنا هم اخوتـنا وابنـاء جلدتـنا واولياء
ـسـؤول الـفـاسد او امـورنـا امـا بـشـكل مـبـاشـر او بـشـكل غـيـر مـبـاشـر  وامـا ا
الـسـاكت عن مـا يـحــدث من فـسـاد في الـبــــــلـد فـيــتـحـول الى شـريك وشـيـطـان

اخرس !!
نعم كـنا نطمح ان يحـرث احلصان االرض فخـسرنا احملصول الن تـقديراتنا في
االختـيار ونوع الـعمل خـاطئـة  وطمـوحنـا امتـد الى ان تفـوز البـقرة في الـسباق

فخسرنا السباق. 
وعــنـدمـا نــخـســر في كل تـقــديـراتــنـا ان كــان عـلى مــسـتــوى االخـتـيــار او جَـني
تلـكون اجلرأة احملصـول او السبـاق هذا يـعني اننـا بحـاجة الى رجال مـرحلـة 
والشجـاعة للـمراجعـة احلقيـقية والـبناءة لـلوقوف عـلى نقاط الـضعف ومعـاجلتها
وتـعـضـيد  نـقـاط  الـقـوة ان وجـدت في مـثل تـلك الـتـجارب   ومـحـاسـبـة حـيـتان
واطن الفقير الفسـاد واسترجاع ماسرقوه الى خزينة الدولة التي تعتبر خزينة ا

(  وبذلك ستتحقق نبوءة (احلازم والقوي االم
كن ان  يحصل ب النبالء الذين يعشقون اوطانهم حد الثمالة فتبادل االدوار 

ويضحون بالغالي والنفيس الجل ذلك 
اما تدويـر السراق واعـادة تسويـقهم فقـد اصبحت لعـبة مفـضوحة التـنطلي على

ابسط مـواطن  وستخسـر احلكومة هـيبتهـا واحترامها ان
لـم تتـصـدى لـهـؤالء وعـدم الـتــــــــصـدي سـيـجــــــــــعـلـنا
نــصـل  الى نــتــيـــــــــجــة الــغــوص في حــصــار وتــدمــيــر
الفـــــــقراء وبـالتـــــــأكـيد خـسائـرها ستـكون فـادحة على

العراق ككل. 
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أن هـذه األعـراض لم تـظـهـر إال عـلـى اثـن
ن اسـتـخدمـنه وتتالشى ائـة فقط  فـي ا

هذه اآلثار بالتدريج".
لــكن هــذا الــرأي يــخــتــلف مــعـه كــثــيـرون.
ويـــــقـــــول مـــــراد صـــــادق مـــــديـــــر إحــــدى
الــصــيـــدلــيــات في أحــد أحــيــاء الــقــاهــرة
الـشعبية "عادة ال نـبيع هذا العقار من دون
وصـفــة عالجـيـة بـسـبب آثـاره اجلـانـبـيـة".
ويـؤكـد زميـله الـصـيدلي إيـهـاب تركي أن "
الـدواء يسـبب انخـفاضـا شديـدا في ضغط
ـا يــتـعــارض مع أدويـة األخـرى الــدم. ور
مــثل مــضـادات االلــتــهـابــات والــفـطــريـات

وأدوية القلب والكبد والضغط. "
ويـعـاني سـوق األدوية فـي مصـر نـوعا من
الـفوضى إذ يـسهل احلـصول عـلى الكـثير
ضادات احليوية ا فيها ا من الـعقاقير 

من دون أي وصفات عالجية.
ويـقول مراد صادق "نـشرح لزبائـننا جميع
اآلثـار اجلـانـبيـة لـلفـلـبـنسـرين لـكن هذا ال

يثنيهم عن اإلحلاح في طلبه."
ويـضيف "أغلب مـن يسألون عـن العقار هم
من الـرجـال فـالـنـساء يـخـجـلن أن يـشـترين
مـثل هذه العقـاقير. ويزورنـا يوميا حوالي
عــشـــرة أشــخــاص يــطــلـــبــون الــفــيــاجــرا
ـائـة مـنـهم الـنـسـائـيـة. نـحـو سـبـعـ في ا
رجــال."عـنـدمـا دخــلـنـا إلى صـيــدلـيـة مـراد
وجـدنـا إعالنـا الفـتـا مكـتـوب عـلـيه "احلـبة
الـروز" للـترويج للـعقار اجلـديد وذلك على
غــرار "احلـــبــة الــزرقــاء" الــذي يــســتــخــدم
ن حتـدثـنا لإلشـارة إلى الـفـيـاجـرا.ووفـقـا 
إلـيهم مـن أطباء وصـيادلـة فإن إطالق اسم
"الـفياجـرة النسـائية" عـلى هذا العـقار جاء
بــدافع جتـاري من دون أي أسـاس عـلـمي.
وتـقــول د.هـبـة قـطب مـسـتـشـارة الـعالقـات
الـزوجية إن هذه "تسمـية خادعة" موضحة
أن "الــــفـــيــــاجـــرا تـــضـخ الـــدم لـألعـــضـــاء
الـتناسلية في ح أن الفـليبانسرين يعمل
بـاألساس عـلى اجلهـاز العـصبـي." وهو ما
ـــراغي مـــؤكـــدا أن يـــتــــفق مـــعه أشــــرف ا
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"مـا أن تناولت الـقرص حتـى شعرت بدوار
وتـــســـارعت ضـــربــات قـــلـــبي وانـــتـــابــني
الـنعاس." هـكذا قالت لـيلى (اسم مـستعار)
وهي زوجــة مـصـريـة في الـثالثـيـنـيـات من
الــعـــمــر. كــانت حتــدثـــني عن عــقــار صــار
صـرية مـؤخرا حتت مـتـداوال في السـوق ا

اسم "الفياكرا النسائية".
طـلـبت عـدم ذكـر اسـمـهـا نـظـرا حلـسـاسـية
ــوضــوع. وتــقــول إنــهــا اشــتــرت الـدواء ا
اجلـديـد بـعـلم زوجـهـا ومن دون اسـتـشارة
طــبــيب. "أخــبــرنـي الـصــيــدلـي أن أتــنـاول
قـرصا واحدا يوميا لبـضعة أسابيع نافيا

وجود أي آثار جانبية."
ـصــريـة وألول وأجــازت وزارة الــصـحــة ا
مـرة عقارا لـعالج ضعف الـرغبة اجلـنسية
عـنـد الـسـيدات. ونـشـأ هـذا الـدواء واسمه
تحدة الـعلمي فلـيبانسرين في الـواليات ا
إذ طـرح في السـوق األمريكي قـبل أكثر من
ثالثــة أعـوام. ومــنـذ أسـابــيع قـلـيــلـة صـار
مــتــاحـــا في مــصــر بــعــد أن بــدأت شــركــة

مصرية خاصة في تصنيعه وتوزيعه.
وتـقول ليلى وهي متزوجـة منذ نحو عشر
ســـنـــوات إنــهـــا ال تـــعـــاني أي فـــتــور في
عالقــتــهــا اجلـنــســيــة مع زوجــهـا لــكــنــهـا
اشـترت العقـار "بدافع الفضـول. لقد أخذت
قـرصـا واحدا ولن أكـررهـا". وتؤكـد أنـها ال
تـعاني أي أمـراض عضـوية وال تـتناول أي

عقاقير.
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"هـذا عـقـار ثـوري في عـالج ضعـف الـرغـبة
اجلــنـســيـة لــدى الـســيـدات" يــقـول أشـرف
ـتـخـصـصة ـراغي مـديـر وحـدة األدويـة ا ا
ــصـنـعـة. "أثــبـتت األبـحـاث أن بــالـشـركـة ا
نـــحــو 3 من ب كل 10 نـــســاء فـي مــصــر

يعان البرود اجلنسي."
لــكن تـظل هــذه أرقـامـا تــقـديـريــة إذ تـنـدر
اإلحــــصـــاءات الــــدقـــيــــقــــة في مــــثل هـــذه
ـوضـوعات. فـفي بلـد يغـلب عـليه الـطابع ا
احملـافظ دينيـا واجتمـاعيا يـعدر احلديث
عـن اجلـــنس من احملــــاذيـــر. فـــالــــثـــقـــافـــة

اجلنسية في مصر شبه غائبة.
وتــقــول لــيـلـى وهي ربـة مــنــزل من طــبــقـة
مــتـوسـطـة " ال يـحـق لـلـمـرأة الـتــعـبـيـر عن
مـشكالتـها أو احتـياجـاتها اجلـنسـية. فإذا
اشــتــكت أي امــرأة ألمـهــا مــثال من سـوء
عالقـتـها اجلـنـسيـة مع زوجـها سـتـنهـرها
األم ألنـه من غـيـر الالئق أن تـبـوح بـأسـرار
بـيتهـا. وستحمـلها األم مسـؤولية أي فشل

في العالقة. هكذا تربينا."
راغي ضـرورة أن يـصرف الـعـقار ويـؤكـد ا
ــرأة حتـت إشــراف طــبـــيب. ويـــقــول إن "ا
يـجب أن تـتنـاول قرصـا يـوميـا وستـحصل

على أفضل نتيجة بعد شهرين تقريبا."
كــمـا يــؤكـد عـلـى كـفـاءة وفــعـالــيـة الــعـقـار
مــضـيـفـا أن اسـتــخـدامه ال يـحـمل أي آثـار
جــانــبــيــة مـزعــجــة. "ال يــســبب إال شــعـور
بـالـداور أو الـنـعاس. وأوضـحت الـتـجارب

أن أصـيــبت حـيـاتـهن اجلـنــسـيـة بـالـفـتـور
نـتيجـة الضطراب حيـاتهن الزوجـية بشكل
ــرأة عـــام."وتـــوضح قـــائـــلــة "ســـتـــفـــقـــد ا
بـالتدريج رغبتها اجلـنسية إذا كان زوجها
ـقـابل قــد تـتـحـمل ســييء الـطـبــاع. وفي ا
ـرأة زوجـهـا حتى إن كـان يـعاني ضـعـفا ا
جــنــســيــا مــثال مــا دام إنــســانــا حــنــونــا
وعـطـوفـا بل سـتـسـانـده وتـبـحث مـعه عن
حـــلـــول."من جـــانب آخـــر حتــذر قـــطب من
اآلثــار االجـــتــمــاعــيــة الــتـي قــد تــنــتج عن
اسـتخـدام العقـار. وتقول "عـندما ال يالحظ
الـزوج حتـسـنا مـلـموسـا في حـالـة زوجته
رغم تــنـاولـهــا الـفـلــيـبـانــسـرين بــانـتـظـام
سيلقي اللوم عليها وليس على العقار غير
ا ـتوتـرة. ور الـفـعال أو عـلى عالقتـهـما ا
يــجــد ذلك مــبــررا كي يــتـركــهــا أو يــتـزوج
بـــامـــرأة أخـــرى."ويــصـل ســعـــر الـــعـــبــوة
الــواحـدة من الـفــلـيـبــانـسـريـن إلى مـائـتي
جــنـيه مـصـري (أكـثـر من عـشـرة دوالرات)

وحتتوي على عشرة أقراص. 
ـرأة حتـتـاج إلى حـوالي ويـقـول مـراد إن ا
سـت عـبـوات أي  1200جــنـيـه مـصــــــــري
(نــــحــــو 60 دوالرا) وهــــو مــــبـــــلغ ضــــخم
صـريـ فـأكـــــــثر من بـالـنـسـبة لـعـمـوم ا
ربـع سـكـان مــصـر يـعــيـشـــــــون حتت خط
ــؤشــرات الــفـــقــر.ويــقــول مــراد "تــوضح ا
ـبـدئيـة أن العـقار اجلـديد سـيلـقى رواجا ا
كـبيـرا وأعـتقـد أن مبـيعـاته ستـصل قريـبا

إلى نفس نسبة مبيعات الفياجرا".
عــلى صــعـيــد اخـر طــور عــلـمــاء اخـتــبـاراً
جـديداً يعـتقد أنه قـد يحدث تـغييـراً جذرياً
في الــكـشف عـن خـطـر اإلصــابـة بــسـرطـان

الثدي لدى النساء.
ـعـلـومات عن ويـجـمع هـذا االخـتـبار بـ ا
ــئــات مـن اجلــيــنــات تـــاريخ الــعــائـــلــة وا
الوراثية وغيرها من العوامل مثل الوزن -
لـيـكون الـتـقـيــــــيم أكـثـر شمـوال- بـحسب
ــمــلــكـة مــركــز أبــحــاث الــــــســرطــان في ا
تخصصون إلى ـتحدة.ويعمد األطباء وا ا

صنعة للدواء لم تستخدم مطلقا الـشركة ا
مـصطلح "الفياجـرا النسائية". وأضاف أن
اإلعـالم هو من خلق هـذا االسم. ويقول إن
الــعـقـار " يـعــيـد االتـزان لـبــعض الـنـاقالت
خ بـهدف حتـسـ الرغـبة الـعـصبـيـة في ا
ـرأة في ح أن الفياجرا اجلـنسية عند ا
تــــعــــالج عــــرض عـــضــــوي وهـــو ضــــعف

االنتصاب عند الرجل".
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ــراغي إن وفـي الــوقت الــذي يــقــول فــيه ا
ـؤشرات األولـية للـمبـيعات تـبدو مـبشرة ا
لـلـغـايـة تـرفض هـبـة قـطب أن تـصـف هذا
الـــعــــقـــار ألي من الـــنـــســــاء الالتي يـــزرن
عـيادتها. وتـقول "وفقا للـموقع االلكتروني
لـــلـــدواء األمــريـــكي وحـــتى إدارة الـــغــذاء
والـدواء األمـريكـية (FDA)  الـتي أجازته
فــإن نـسب فـعــالـيـة هــذا الـعـقــار مـحـدودة
رأة لـلغـاية. كـما أنه غـير مـجد إذا كـانت ا
تـعـاني ضـعـف الـرغـبـة اجلـنـسـيـة نـتـيـجة

مرض نفسي أو عضوي."
وتـقـول قـطب إن الـفـيـاجـرا "ضـيف خـفيف
ــكن تــنــاول قــرص عــلـى اجلــسم" حــيث 
واحـــد قــبل فـــتــرة قـــصــيـــرة من الـــعالقــة
احلـميـمة وال يـظل أثرهـا في اجلسـم ألكثر
رأة أن من 36 سـاعة بـينـما يـتعـ على ا
"تـظل أسـيـرة" الـفـلـيـبـانـسـرين إذ تـتـناول

قرصا يوميا لفترة طويلة.
وتــــعـــانـي مـــصــــر وفـــقــــا لإلحــــصـــاءات
الرسمية ارتفاع نسب الطالق بشكل الفت
خـــاصـــة في الـــســـنـــة األولى مـن الــزواج.
وتـرجع تـقـاريـر بـعض حـاالت الـطالق إلى

. سوء العالقة اجلنسية ب الزوج
ــرأة وتـــوضح قـــطب أن "اجلـــنس عـــنـــد ا
يــكـمـن في الـعــاطـفــة. فــإذا كـانت الــزوجـة
تـعاني مـشكالت زوجـية تـتمثـل في العنف
ــكن لــرغــبــتــهـا ــعــامــلــة فال  أو ســوء ا
اجلـنـســيـة أن تـتـحـسن مـهـمـا تـعـاطت من
عــقـاقـيــر."من جـانــبـهـا تــؤكـد لـيــلى أنـهـا
تـعـرف عـدة سيـدات "قـررن االنـفصـال بـعد

جتــربـــة هــذه االخــتــبــار اجلــديــد قــبل أن
تـعتمده هيـئة اخلدمات الصحـية الوطنية
الـبريطانيـة "ان اتش اس" كأحد الفحوص
رضـاها.ويعـتبر هـذا االختبار الـروتينـية 
بـكر عن أمراض في إطـار حمـلة للـكشف ا

السرطان من خالل الفحوص الروتينية.
ـعـرضـات وقــال الـبـاحـثـون إن "الــنـسـاء ا
ـكن ـرض الـســرطـان  خلــطـر اإلصـابــة 
ـزيد إخـضـاعـهن إلى عالجـات وقائـيـة أو 
من الـفحوصـات".ويتم تشـخيص نحو 55
ألف امـرأة بسرطان الثـدي سنوياً وتكون
الـنسـبة األكـبر من األكثـر عرضـة لإلصابة
ــرض.إعـادة تــصـنــيف الـســرطـان بــهـذا ا

"يزيد فعّالية وسائل عالجه"
مــا سـر الــعالقـة بــ الـســمـنــة واإلصـابـة

بالسرطان?
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وقـال الـبـروفـسـور أنـتـونـيـوس أنـتـونـيو
رئـيس فريق البـحث في جامعة كـامبريدج
ـرة األولى الـتي يــتم فـيـهـا إن "هــذه هي ا
إدراج الـكثير من العوامل للتنبؤ بسرطان
ــكـن أن يــحــدث هــذا الـــثــدي".وأضــاف "
تــغـيـيـراً فـي الـكـشف عن ســرطـان الـثـدي
ألنـنــا نـسـتـطـيع حتـديـد أعـداد كـبـيـرة من
الـنساء اللواتي لـديهن مستويـات مختلفة
مـن اخملـاطـر ولـيس فـقط الـلـواتي لـديـهن
مـخاطر عـالية".وأردف "من شـأن هذا األمر
مــســاعـدة األطــبــاء عـلـى اخـتــيــار الـعالج
ـنـاسب للـمرضى اعـتـماداً عـلى مسـتوى ا
اخلـطر لـديهن".وتـابع بالـقول "عـلى سبيل
ــثـــال قــد حتــتــاج بــعـض الــنــســاء إلى ا
ـنــاقـشـة مــواعـيـد إضــافـيــة مع الـطـبــيب 
خـيارات الـفحص أو الـوقايـة وقد حتـتاج
أخـريـات فـقط إلـى إسـداء النـصـيـحـة لـهن
ط حــيــاتــهن ونــظــامـهن حــول تــغــيـيــر 
الـغـذائي.وأردف "نحـتـاج إلجراء مـزيد من
األبـــحــاث والـــتـــجــارب لـــهـــذا االخــتـــبــار

اجلديد".
ووصـفت مـنـظمـة خـيريـة لـسرطـان الـثدي
هذا االختبار بأنه "خطوة واعدة" إال أنها
دعت إلى إجراء مزيد من األبحاث لتطوير
هـذه االخـتـبار وجتـربـته قـبل أن يدرج في
إطـار االختبارات الروتينية التي تعتمدها
هــيــئــة اخلـــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة
الــبــريــطـــانــيــة.وقــالت إيــلــونــيــد هــيــوز
ــنــظــمــة " في الــوقت ــتــحــدثـــة بــاسم ا ا
احلـالي نشجع أي امرأة قلقة من امكانية
اإلصــابـة بـسـرطــان الـثـدي بــالـتـحـدث مع
طــبــيـبــهــا".وأضـافت "بــالــرغم من أنــنـا ال
سببـة للمرض نـتحكم بـبعض العوامـل ا
ـكن إال أن هـنـاك بـعض اخلـطـوات الـتي 
رض اتـخـاذها لـلـحد من اإلصـابـة بهـذا ا
ارسـة الريـاضة بـانتـظام واحلـفاظ مـثل 
عــلى وزن صــحـي والـتــخــفــيف مـن شـرب
ــكن لـهــذا االخـتــبـار أيــضـا الــكـحــول".و
الـــكــشف عـن خــطــر اإلصـــابــة بـــســرطــان
ـبيض ونشرت نتيجة البحث في دورية ا

بغدادعلم الوراثة في الطب.
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الـبـصـرة قـد أصـبح فـيـه مـاء جـار كـما
هـو نهر العـشار عدا بعض األماكن في
ياه الـنهـر ما زالت مـكبـاً للـفضـالت وا
الـثقـيلـة. مع الصـديق ابو ومـيض كان
لـنـا مع كل دربـونـة ضيـقـة ذكـريات عن
احلـزب او العالقات العاطـفية السرية.
ـوفـقـيـة ـعـرفي ومــدرسـة ا ومــنـطـقـة ا
االبــتــدائـيــة حـقــا كــانت جـولــة تــشـبه

احللم.
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الـيوم ال بد أن نتكلم عن أيقونة الشعر
الــغــنـائـي الـشــاعــر اإلنـســان الــوطـني
(عـلى العضب) عند زيـارتنا له للسؤال
عن حـالته الصـحية واقـترحت عليه أن
ـســؤولـ لــرعـايـته وتــوفـيـر انــاشـد ا
ـادي لعالجه رفض فـورا قائال الـدعم ا
بـأنه ال يريد لـنفسه اي شي اال ان يرى
الـنـور عمـله (ثـورة الزجن ) وهـو دراما
ـدة ســاعـة و نـصف كـتـبت مـنـذ عـشـر
سـنوات واكمل د. حميد البصري وهو
ـــوســـيـــقـي والـــفـــنـــان الـــذي حتــدى ا
الــدكــتــاتــور واالن مــقــيم فـي هــولــنـدا
وعـلى اجلـهات اخملـتـصة ان تـتصل به
لـتـوفيـر مـستـلـزمات إكـمـال انتـاج هذا
الـعــمل خـاصـة وان الـبـصـري قـد كـتب
ـوسيقيـة وهي أحلان تمثل (الـنوطة) ا
ـوروث الـثـقـافي والـتـي تـفـجـر ذكرى ا
ثـــورة الــزجن كــمـــا اقــتــرح ان يـــســنــد
االخــراج إلى د. كــر عــبــود ود. عــبـد
الـلـه عـبـد عـلى الـسـالم والـعـمل جـاهـز
ومـن الظـلم ان ال يـرى الـنـور حلد االن
أكـرر شـخـصـيـا ال أريـد اي شيء مادي
عروف ان الشاعـر علي العضب ومـن ا

الـذي كــان يـكـنى بـالـصـاروخ. تـبـادلـنـا
الـذكـربـات واسـتـرجـعت مـقـاال كـنـت قد
كــتــبت عـنه حتـت عـنــوان (شـنــو صـار
انــقالب) الالزمــة الــتي يـكــررهــا كـلــمـا
وفي يــــوم ســـحب تــــعـــجـب اآلخـــرون 
الـسـجـادة وسقـطت الـصـوبـة النـفـطـية
وكــــادت تـــــســــبب احلــــريـق. صــــرخت
شـقيـقـتهم خـائفـة التـفت علـيهـا قائال :
شــنـو صــار انـقالب. 'رد شــقـيــقه قـائال
ا يحترق خـلي يصير انقالب احسن 

بيتنا.
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كــان لــنـــا مــرور عــلى قــصــر الــثــقــافــة
والـفـنـون في الـبصـرة وهي تـابـعة إلى
وزارة الــثـــقــافــة / مــديـــريــةالــعالقــات
الـثـقـافـيـة تـعـرفـنـا عـلى نـشـاطـات هـذا
الـصرح الـثقافي وطـموحاته وتـفاصيل
أخـــرى تــخص الـــدعم من خالل اجــراء
لـقـاء مع مـديـر قـصـر الثـقـافـة والـفـنون
(عـبـد احلق مـظـفـر) سـوف يـنـشـر نص

اللقاء في جريدة الزمان.
كـان ال بـد من تـصـوير (حـمـام الـنـساء)
ومـا الت الـيه الـيـوم ثم الـدربـونـة التي
يـقع فـيـهـا بـيـتـنـا او الـذي كـان. بـيـتـنا
وامــامه كــانت شــنــاشـيـل تـقــيم فــيــهـا
يـهــوديـة وجـيـران من الـصـابـئـة وغـيـر
بــعـيــد عــنـا مــسـيــحــيـ والجــئـ من

. فلسط
اسـترجعت ذكرياتي في لعبة كرة القدم
وبـــاقي األلــعـــاب الــتي تـــعــتــمـــد عــلى
الـركض وتـبـدو لي االزقة قـد. أصـبحت
اقل اتــســاعـا لــكـنــهـا قــد خــضـعت إلى
الــتــحــســ والــتــبــلــيط كــمــا أن نــهــر
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تــنـشط ذاكـرتــنـا حـيــنـمـا نــزور مـديـنـة
راهـقـة والشـباب الـطـفولـة والـصبـا وا
سـافـات وبريق ولـم تسـتـطع كل هـذه ا
وجــاذبــيـة بــغــداد الـعــاصــمـة وجــمـال
الـدول العربية واالجنبية ان حتتل ذلك
اجلـــــزء األصــــيل مـن الــــذاكـــــرة الــــتي
تـشــكـلت في الـبـصـرة. فـتـجـارب احلب
والــسـيـاسـة واألدب قـد كـانت من هـنـا.
وكــلــمــا زرنــا الــبــصــرة تــشــتــعل تــلك
الــذكـريــات وتـومض في فــضـاء الــفـكـر
ويـعـتـصـر القـلب. كـانت اجلـولـة الـيوم
في مــنــطــقــة الــعــشــار عــلى الــرغم من

طر. زخات ا
”U³Ž uÐ« WÝu³LÝ

كـنت حريصـا على رؤية أمـاكن محددة.

مــطـــعم ســمــبـــوســة ابــو عــبــاس اوال.
قـام العـالي) وهو وصـور إلى جـامع (ا
ــسـاجـد الـتـراثــيـة الـذي يـتـجـاوز من ا
ــعــلــومــات غــيـر بــنــاؤه 400 ســنــة وا
الواقع الن تاريخيا هذا اجلامع كان قد
شــيــده الـســلـطــان الــعـثــمــاني وسـمي
ـقام الـعالي. لـكن اهل البـصرة جـامع ا
ـقـام مـع مـرور الـوقت أصـبح عــنـدهم ا
(مـــــقــــام) و الــــعـــــالي أصــــبـح (عــــلي)
ويـــقـــصـــدون اإلمـــام عــــلي بن مـــوسى
الـرضا ومع مـرور الزمن ايـضا أصبح
مـقـام (األمـيـر) وهـذا يـسـمى فـرض أمر
ــقـام كـان الــواقع. بـالــقـرب من جـامع ا
هــنــاك نـهــر الــعــشـار والــداكــيــر حـيث
راكب سـابقا لـتفريغ الـبضائع تـرسو ا
والـسلع وكـانت تـفرض الـدولة ضـريبة
مـــقــــدارهـــا (الـــعـــشـــر) ويـــقـع مـــكـــتب
الــتــحـصــيل خــلف اجلــامع ومع مـرور
الـــزمن والـــقــدرة الـــعـــجــيـــبـــة ألهــالي
الـبصرة في الـتأويل والتـحويل تصبح
نـسـبـة الـرسـوم الـعـشـر إلى مـا يـسـمى

االن (العشار)
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الـتحق بي صديقي قاسـم حنون لنكمل
جــولـتـنـا في شــارع الـوطن وكـورنـيش
شـط الـعــرب واإلهـمــال لــهـذا الــسـاحل
ــــكن أن يـــكـــون األجــــمل لـــكن الـــذي 
اجلـــمــيـع ال يــرغب فـي خــلق اجلـــمــال
سـك على الرغم بـالبصرة. الـسياب ا
مـن تـبرع وزارة الـنـفـط النـقـاذه ال يزال
الـــنــصب يــشـــعــر بــاحلـــرمــان ونــقص
الــعــاطــفــة حــتى اســمه عــلى الــنــصب

مــتــسـاقط.مـن ثم كـانت لــنــا زيـارة إلى
ســـوق الـــهـــنــود وهـــو الـــســـوق الــذي
اكــتــسب اســمه من اســتـغالل الــهــنـود
لــبــيع ســلــعــهم في هــذا الــســوق بــعـد
احــتالل بــريــطـانــيــا لــلـعــراق وتــوافـد
الـتـجار الـيه لعـرض التـوابل والبـخور
ونــوَمي الـبـصـرة وتـمــر الـهـنـد. الـيـوم
ســوق الــهـنــد جـرى عــلــيه تـغــيــيـر في
ـضـمون بـعـد أن انـتهى ذلك الـشـكل وا
الــزمن الــتي كــانت مــحالت الــبــهـارات
والــفـلـفل الـهـنــدي احلـار حتـتل نـهـايـة
الـسـوق وعنـدما نـصل بـالقـرب منـها ال
ـغـايز. بـد أن نـعـطس. وأصبـح سوق ا
وتعني بالتركية سوق احملالت. وأطلق
عـليه في مرحلة آخـرى سوق الصيادلة

لكثرة األطباء والصيدليات.
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اخـذني صـديـقي قاسـم إلى حيث تـعـقد
اجلـلسات الثقـافية وتوقيع اإلصدارات
اجلـديدة لألدباء والـشعراء والـروائي
(الـتـجـمع الـثـقـافي الـعـراقي) وفـي هذا
ـكان تستنشق عـبق الثقافة واالصالة ا
وانت تــتـطــلع في صـور مــحـمــود عـبـد
الـوهاب ومـظفـر النـواب وقاسم عـلوان
وعــامـر مــوسى الـربـيــعي واخـرون من
عـظـمـاء األدب والشـعـر البـصـري.كانت
جـــولــة مع الــتـــاريخ واألدب والــشــعــر

وعالم الذكريات.
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األصـدقـاء مـختـلـفون كـمـا هي األماكن.
امس حتـــدثــنــا عن مــنــطــقــة الــعــشــار
وجــولـتـنــا مع الـصـديق قــاسم حـنـون.
الـيــوم نـتـحـدث عن مـنــطـقـة الـصـبـخـة
وجـولتـنا مع الصـديق او كما يـحلو له

ان يكون الرفيق حميد خليل.
ــرور عــلـى مــقــهى في كـــان ال بــد من ا
الــــســـيــــمــــر يـــطــــلق عــــلــــيه (مــــقـــهى
) واذا بي التقي بأهم العب الـشيوعيـ
لـكــرة الـسـلـة في الـبـصـرة (عـلي داري)
كـــان هـــذا الالعب يـــقف عـــبـــر ســـيــاج
مـتوسـطة الـتقـدم ويرمي الـكرة فـتدخل
بـالــسـلـة ومع األسف مـثـلـمـا فـقـد عـلي
ـرض لم اهتـد إلى رؤية سـاقه بـسبب ا
ســيـاج مـدرســتي (مـتــوسـطـة الــتـقـدم)
ـتـجـاوزين بــسـبب بـنـاء دور لـبــعض ا
درسة لصعوبة حل مشكلة أزمة أمـام ا
الــسـكـن في الـبــصـرة. لــكن مـروري من
هـناك جـعلنـي التقى بـصديـقي (ضياء)

عــلى مـدى عـمـره األدبـي لم يـفـكـر ابـدا
ـا يحصل عليه مـقابل ما يقدمه. وقد
ـطــرقـة قــدم أوبـريـت بـيــادر اخلـيــر وا
وعــشـرأت االغــاني مـنــهـا ( يـا بــو بـلم
عـــشـــارب مـــا جـــنك هـــذاك انت الـــله
شـحالت العمر يا سـمره كهرب يخالل
عـجيـراوي ومكـبعـة وكذلك (سـنمضي)
واخـذ يـنشـد بـصـعوبـة هـذه القـصـيدة
األخـــيـــرة لـــتــعـــرضـه قــبـل فــتـــرة إلى
(جـلطة) أثرت على حركة يديه والنطق
بــصــعــوبــة وهــو مــقــعــد عــلى كــرسي
مــتـحــرك وبـحـزن يــنـطق (ســنـمـضي..
ســـنــــمـــضي إلى مــــا نـــريـــد وطن حـــر
وشـعب سعيد/سنمضي جميعا نساءا
ورجــــــاال ونــــــحـــــــفــــــر حــــــتـى أعــــــلى
اجلـبل/كسرنا القيود واختنق بعبرة
الــبـكـاء فـلـم نـريـد أن نـكــون سـبـبـا في

زيادة األلم. 
غـادرنـا بـيت عـلي الـعـضب ودمـعـة في

عـيون رفـاقي (قاسم وحمـيد واحلارث)
عـلى هذا العمالق الذي عرفته البصرة
شـامـخـا في مجـال الـنضـال والـصالبة
ـــبــدا. وشــاعــر قــدم والــثـــبــات عــلى ا
لـلحركة الـفنية اجمل االغـاني الوطنية
والــعـــاطــفــيــة الــراقـــيــة كــنت اردد مع
نـفسي كلمات قصيـدته (تلمينه يا دنيا
تـلـمـيـنه / شمـا يـطـول الـبعـد تـلـمـينه)
ا قدمه تـرى اال يستـحق هذا اإلنسـان 
لـلعـراق ان نحـقق امنـيته الـوحيدة في
إخــراج عــمــله (ثــورة الــزجن) لــيــكــحل
عــيـنه بــهـذا الـعــمل الـرائـع قـبل فـوات
األوان حــــتى نــــثـــبـت نـــبــــوءته في أن
الـبـصـرة ما عـذبت مـحب انـنا نـنـاشد
وزيـر الــثـقـافـة لالسـتــجـابـة الـسـريـعـة
لـنـداء الـعـضب وكـلنـا ثـقـة بـأن الـوزير
سـيــكـون عـنـد حـسن ظن هـذا الـشـاعـر
الـذي يـذوب في حـب مـديـنتـه الـبـصرة

وبلده العراق.

صر الثقافة والفنون في البصرة
ي مع عبد احلق مظفر مدير ق

(الزمان) تلتق
(الزمان) تزور الشاعر علي العضب

(الزمان) امام قصر الثقافة والفنون في البصرة

(الزمان) ترفع مناشدة علي العضب لوزير الثقافة (الزمان) في قصر الثقافة والفنون

إعالن في
إحدى

صيدليات
مصر


