
والتاريخ  والدهور  .
وهـي مـثل بــغــداد  كـلــمــا  ابـتــعـدت
عنها قلـيال  ..  وضاقت بي السن 
تسـتدعيـني   بربـيعـها  وخريـفها  ..
فـأعود مـسـرعا   مـحتـمـيا بـجـمالـها

وطيبة اهلها  .
ــدن  .. لـهـا مــركـز  يــتـكـثف مــعـظم ا
ديـنـة .. وما ان تـبتـعد قـليال وسط ا
حـــتى يــاتــيك فــراغ حــضــري قــاتل 
اسطنـبول  .. ال فراغ فيـها وال ضجر
  وال رعــاع    وال غــجـــر  فــكـــلــهــا
امست مركزا مـفتوحا

 بــــــــفـــــــضل
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شـــاعـــرنـــا
عــبـد الــوهـاب الــبـيـاتـي ..الـذي كـنت
معه في ربـيع باريـسي حالم  فــــــي
احـد مـقــاهي تـروكـاديـرو   / اعـتـذر
الدعـوة مبـتسـما هـامـــــسـا  .. (تريد

تموتني ) . 
هـذه الـذكـريـات الـبـاريـسـيـة .. نـزلت
عــلي فــجـأة   عــذبــة  طـريــة  وانـا
فــوق تــلــة ايـــوب .. وفي صــومــعــة
االديب الـــــفــــرنــــسـي  والــــضــــابط
الــعــاشق جــولــيــان مــاري فــيـود ..
الذي عشق اسطـنبول  وتزوج من
بـنـاتـهـا الـســــــيـدة (ازادا ) وكـتب
فـيمـا بـعـد .. رواية بـاســـــــــمـها 
وغير اسمه بـاسم مستعـار  (بيير
لـوتي ) وهـو احملـفـوظ  في ذاكـرة
اسطنـبول وشوارعـها  وأحيـائها
ـــــصـــــعــــد  ويـــــحـــــمـل اســــمـه ا
الــكــهـربــائي ( تــلـيــفــريك ) الـذي
يوصـلنـا الى قمـة التـلة الـذهبـية
ـــقــهى بــيــيــر .. الــتي تــزدهــر 
ـطـعم لـلـفـطـور لـوتي لـيـال   و
صـــبـــاحـــا  وشــــارع جـــمـــيل 
تتـوزع عـلى جانـبيه    دكـاك

ـــصـــنــــوعـــات الـــتـــراثـــيـــة   ا
ـنتـجات الـيدوية ومحـال بيع ا
.. والتي تـؤطر حـاالت وتقـاليد

وســائل الـنــقل وشـبــكـاتـه ..و حـركـة
ــركـــز الى ـــمـــتــدة مـن ا الـــبــنـــاء  ا

الضواحي  .
دن .. لـيلها اكـثر جماال من ومعظم ا
نـهــارهـا .. اال هي  يـتــسـاوى سـحـر
الــلـيـل فـيــهـا  وروعــة الـنــهـار وسط

متنزهاتها.
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من الـيـوم.. سـأبـدأ مـعـكم   بـاحـسن
الـقـصص االسـطـنـبـولـيـة .. وقصـتي
ستبدأ من (تلة ايوب) حيث اسكن ..
ـدن اجلـمـال .. كنت فـانـا محـظـوظ 
وقبل عقود اسكن باريس ومبانيها 
في غــرفــة بــالــطـــابق الــســابع   في
شارع  فـكتور هـيگـو .. متوسـطا ب

قــوس الــنــصــر    وغــابــة بــولــون 
قـريب من ســاحـة تـروكـاديـرو  وبـرج

ايفل .
كـانت غـرفـتي عـجـيـبـة غـريـبة.. تـقع
باجـمل احيـاء باريس (الـدائرة 16)
لكـنها مـن دون مصعـد يواسـيها  ..
لم يـــصـــعــد الـي  اال  الــقـــلـــيل من
االصدقاء  والكثير من الصديقات.
واذكر  ان صديقنا الرائع  االستاذ
سامي مهدي .. شاركـني باحتساء
الشاي في غـرفتي الصـغيرة .. اما

القسطنطينية .
 واعود الى الفـرنسي العـاشق (بيير
ـكـان لــوتي)  الـذي لـم يـخــتـر هــذا ا
ـــدهـش خالفــــا   ولَم يــــألف هـــذه ا
ناظر اخلالبة جـزافا  ..  انها تذكر ا
ه بـأجـواء  بـاريس .. ومن فـوق قـمـة
بـــرج ايــفـل .. حــيـث نــهـــر الـــســ 
وسـاحة تـروكاديـرو  وكـنيـسة نـوتر
ــــبـــانـي  وذكـــريـــات دام  وروعـــة ا
األيــام واألعــوام . وتــنــزل .. مــغـادرا
التـلـة الذهـبيـة  وتقـترب من ضـفاف
اخلـلـيـج   وجتـد االسـطـنـبـولـيـ  
ـنـاظـر اخلالبـة  عـلى يـتـمــتـعـون بـا
رائـحـة الشـواء  وحـركـات األطـفال 
وهم يـــتـــذكـــرون  كـــيف كـــانـت هــذه
ـياه االمـاكن تـغص بـالـنـفـايـات   وا
ـيـاه اجملـاري والـقاذورات مـوبوءة 
.. الى ان جاءهم  النبأ اليق  بفوز
 رئـــــيـس بـــــلـــــديــــــة امـــــ   أعـــــاد
الســـطـــنـــبـــول جـــمـــالـــهـــا االوربي 
وسـحــرهــا الــشــرقي .. انــهـم الــيـوم
يـتـذكــرون قـدرة  الـرئـيس اردوغـان 
من مـنـتـصف الـتـسـعـيـنـيـات.. وحلـد

االن .
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ضـرة أمـام 200 طـالب يــؤدي إلى زيـادة
عالمات اإللتهابات في الدم.

لـكن هــذه االسـتـجـابــات مع الـوقت تـوفـر
وقـاية لـلجـسم تـساعـده عـلى البـقـاء على
قيـد احلـياة. إذ تـضمـنت مـقاومـة اجلسم
ـثـال ـؤقـتـة لإلنــسـولـ عـلى سـبـيل ا ا
وصـول الـسـكـر إلـى الـدمـاغ بـيـنـمـا تـقي
االلتهابات اجلسم من األجسام الدخيلة.
وهذا يدل على أن تـأثير الضـغط النفسي
ـــؤقـت يـــزول بــــزوال األحـــداث احلــــاد ا
الــضـاغـطــة وقـد تـؤدي اآلثــار الـطـفــيـفـة
ــتـبــقـيــة لـهــذه الـضــغـوط إلى حتــسـ ا
مقاومـة اجلسم أو أداء الدمـاغ. وخلصت
دراســــات أجــــريت عــــلـى فـــئــــران إلى أن
الـضغط الـنـفـسي الـناجت عـن احلبس في
مــكـان مـغـلـق لـسـاعـات قــلـيـلـة قــد يـحـفـز
الدماغ على توليد خاليـا عصبية جديدة
وترتبط زيـادة اخلاليا العـصبيـة الوليدة

بتحسن األداء في اختبارات الذاكرة.
أمـا إذا تـكررت الـضـغـوط النـفـسـيـة التي
نتعرض لـها أو اشتدت وطـأتها أو طالت
دى. مدتها فقد نـصاب باإلجهاد طويل ا
وأشــارت دراســات إلـى أن آثــار الــضــغط
الــنــفـسي تــتــغـيــر بـحــسب طــول احلـدث
ــثـيــر لالنــفـعــاالت الــذي نـواجــهه. وقـد ا
ــتـكـرر لـلــضـغـوط إلى يـؤدي الــتـعـرض ا
حدوث تـغيرات فـسيولـوجيـة ونفسـية قد

تسبب اضطرابات مختلفة.
ويـلـعب اجلـهـاز الـعـصـبي دورا مـحـوريـا
سـببـات الـضغط في تـنظـيم االسـتجـابـة 
ـواجــهـة أو الــنـفــسي مــثل اسـتــجـابــة ا
الفرار عنـد الشعور بـاخلوف أو الغضب.
ــــاط من لــــكن إذا اســــتــــمــــرت هــــذه األ
االسـتـجـابـات الفـسـيـولـوجـيـة رغم غـياب
مــسـبـبـات الــضـغط الــنـفـسي فــقـد تـزيـد
مــخــاطـر اإلصــابــة بـارتــفــاع ضــغط الـدم

وغيره من األمراض.
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يرى بعض البـاحث أن الضـغوط طويلة
ـدى أدت إلى ارتـفــاع مـعـدالت اإلصـابـة ا
ــرض الـــســـكـــري مـن الــنـــوع الـــثـــاني
وارتفـاع ضـغط الـدم وتدفع الـفـئران إلى
اإلصـــابــــة بـــاالكــــتـــئــــاب احلـــاد. والحظ
باحـثون في دراسـات أجريت عـلى البـشر
واحليوانات أن الضغوط النفسية طويلة
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في عــام 2017 أبــلـغ اثــنـــان من جــراحي
العـيون في بيـروت عن حالـة فقـدان بصر
تـخصص محـيـرة. إذ اشتـكى زميـلـهمـا ا
في جراحـة الشـبكـية من ضـبابـية الـرؤية
في جـزء من عــ واحـدة بـعـد يـوم واحـد
أو يـوم من الـتـعـرض لضـغـوط شـديدة
في غـرفـة العـمـلـيات. وقـد عـانى الـطـبيب
من نفس األعراض أربع مـرات خالل سنة
واحـدة وفي كل مـرة كــان يـسـبـقـهـا أيـام

مشحونة بالضغوط.
وشـخـصت حـالـة الـطـبـيب بـأنـهـا اعـتالل
ـركـزي ـصـلي ا ـشـيـمـيـة ا الـشـبـكــيـة وا
سـببـهـا جتـمع كمـيـة ضـئيـلـة من الـسائل
خـلف مـنطـقـة صـغـيرة مـن الشـبـكـية أدت
إلى انفصالها مؤقتا. وعولج الطبيب في
خالل أسابـيع ووضعت له خطـة للـتحكم
في الــقــلق والـتــوتــر لـتالفـي ظـهــور هـذه

األعراض مرة أخرى.
ودأب األطـــبــاء عـــلى ربط مـــرض اعــتالل
ـشيـمـيـة بـالضـغط الـنـفسي الـشـبكـيـة وا
ية الثانـية بسبب ظهور منذ احلرب العـا
. وقد حاالت عديدة ب صـفوف احملارب
أطلق عليه اجلراحان في أحد أبحاثهما
ـشـيـمـيـة الـناجت عن اعـتالل الـشـبـكيـة وا

الضغط النفسي بغرفة العمليات.
ـتـطورة وذكـرا أن األسـاليب اجلـراحـيـة ا
أتــاحت آفــاق غــيــر مــســبــوقــة لــلــتــدخل
اجلـراحي لـكن الـعـمل في هـذه الـبـيـئـات
احلـديـثة يـعـرض اجلـراح لـضـغط نـفسي
مهـول.وفي عام 1959 تنـبـأ بيـتـر دراكر
أحــد أعالم اإلدارة في الــعــصــر احلـديث
بـحـدوث حتـول كـبـيـر في طـبـيـعـة الـعـمل
بعد 50 عاما. وصاغ دراكر عبارة "العمل
ـــعــرفي" وذكـــر أن الــعـــمل مــســـتــقــبال ا
سيـعـتمـد عـلى اجملهـود الـذهني أكـثر من

اعتماده على اجملهود البدني.
وكلـمـا زادت التـطورات الـتـقنـية كـما في
حــالـــة اجلــراحـــة حتـــول الــتـــركـــيــز من
هارات البدنية ليد اجلراح شيئا فشيئا ا
هارات الذهنية للتحليل والتركيز. إلى ا
وقــد تــعــد غــرفــة جــراحــة الــعــ صـورة
مصغرة لبيئات العمل اليوم حول العالم
إذ لم تـعـد طـبـيـعـة الـعـمل الـيـوم تـتـطـلب
مجـهودا بـدنيـا بقـدر ما تـتطـلب مجـهودا
ذهـنـيـا وأصـبح الـدمـاغ أكـثـر عرضـة من

هنية. أي وقت مضى للمخاطر ا
وذكـرت الــهــيــئــة الـتــنــفــيــذيـة لــلــصــحـة
ـتـحـدة أن 57 في ــمـلـكــة ا والـسـالمـة بـا
ـــرضـــيــة فـي عــام ـــئـــة من اإلجـــازات ا ا
2018/2017 كـــان ســـبـــبـــهــــا الـــضـــغط

النفسي واالكتئاب والتوتر.
ويــعــد هــانـز ســيــلي الــطـبــيب الــكــنـدي
ـصطـلح اجملـري أول من وضع تـعـريـفـا 
"الـضـغـط الـنـفـسي" في الــثالثـيـنـيـات من
ـصـطـلح من ــاضي واسـتـعــار ا الـقـرن ا
الـطــبـيب اإلجنــلـيـزي روبــرت هـوك الـذي
صــنف "اإلجــهـاد" أحــد تــبـعــات الــضـغط

الشديد.
وقـد بـنــيت عـلى دراسـات ســيـلي أبـحـاث
عديدة وصـفت االستجابـات الفسـيوجلية
ـسبـبة لـلضـغوط الـنفـسية. إذ للـعوامل ا
أشــارت أبـحــاث إلى أن الــقـفــز بـاحلــبـال
ـرتفـعات يـؤدي إلى زيادة طـاطيـة من ا ا
مقاومة اجلسم لإلنـسول وأن إلقاء مح

األفكار السـلبية عـلى النفس. إذ أن إعادة
ــثــيــر لالنــفــعــاالت في تــمــثــيل احلــدث ا
ناطق من الدماغ الذهن قد تنشط نـفس ا
سببة واقف ا التي تنشطهـا األحداث وا
للـضـغوط الـنفـسيـة. وهـذا يجـعل اجلسم
في حالة تأهب دائـما استجابـةً للضغوط
الداخلـية واخلـارجية.وربـطت دراسة ب
دى وب ارتفاع الضغط النفسي طويل ا
ضغط الدم. واستـعان باحثـون أمريكيون
بـتـدريـبات الـتـحـكم في الـضـغط الـنـفسي
لتـخفـيض ضـغط الدم. والحظ الـباحـثون
ارتــبــاط الــتــوقف عن الــفــكــيــر الــسـلــبي
بــانــخــفـــاض ضــغط الــدم.وقـــد تــســاعــد
تـمــريـنـات الــتـأمل واالسـتــغـراق الـذهـني
وأساليب التنفس في التحكم في الضغط
الـنـفـسي إذ تــعـمل عـلى حتـسـ الـقـدرة
عــلى الـــتــحـــكم فـي االنــفـــعــاالت وتـــقــلل
اســتــجــابــة اجلـسـم لـلــضــغــوط وتــعـجل
بـالشـفـاء من الضـغـوط الـنفـسـية. رغم أن
بـعض األبـحـاث أشـارت إلى أن تـدريـبات
الـتـأمل قـد تـشـجع الـبـعض عـلى اجـتـرار

األفكار السلبية.
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يـشـبّه البـعض الـدمـاغ بـآلة الـتـنـبـؤ التي
تـنـتج صـورا لـلـواقع اسـتـنـادا إلى األدلـة
الـتي تـســتـنـتـجـهـا من الـبـيـئـة احملـيـطـة.
ستقل أو ولهذا فإن العـجز عن التنبـؤ با
توقع حدوث مـفاجآت أو الـشعور بـفقدان
القـدرة على السـيطـرة على األمـور تسبب
الـــتــوتـــر والــضــغـط الــنــفـــسي.وقــد رأى
الــبــعض أن الـضــغط الــنــفـسي لـه عالقـة
ـركـز االجــتـمــاعي فـإذا كــنت تـرى أن بــا
مركـزك االجتـمـاعي على احملك قـد تشـعر
بالـقلق والتـوتر. ألنك حـينئـذ ستـشعر أن
األمـــور خـــرجت عن ســـيـــطـــرتك ولـــهــذا
ساواة واخلوف يسبب الـتنافس وعـدم ا
من آراء األخــرين ضـغــوطـا نــفـســيـة.وقـد
أشار باحثون إلى أن الـشعور بأن مردود
العـمل ال يـعادل اجملـهـود الذي تـبـذله فيه
ـدى. يــسـبـب الـضــغط الــنـفــسي طــويل ا
والحظ باحـثون أن هـذا الشـعور أدى إلى
ارتـفــاع ضـغط الـدم لـدى عــامالت نـظـافـة
واإلصابة باالحتراق الـنفسي لدى ضباط
شـرطــة بـنـيـويــورك ومـتالزمـة الــتـمـثـيل
الـغـذائي لـدى الـعامـلـ بـجـهـاز الـشـرطة

بـإيــطـالـيــا. وأشـار بـحث إلـى أن مـعـانـاة
ـوظف الــذي يـشـعـر أن راتــبـة ال يـعـادل ا
اجملهود الـذي يبذله يـؤدي إلى استنزاف
شاعر وتدهـور األداء الذهني. وخلصت ا
دراسة أجريت على اخليـالة في أستراليا
إلى أن تأثير الشـعور بأن األجر ال يوازي
اجملـهـود عـلى الـقـدرة عـلى اتـخـاذ الـقرار
يـعـادل تـأثــيـر الـكـحـول في الـدم بـتـركـيـز

ئة. 0.08 في ا
ـدنـيـة عـلى كـمــا تـؤثـر مـظـاهـر احلــيـاة ا
اسـتـجــابـة اجلـسم لـلــضـغـوط. إذ يـعـجل
اخلروج إلى الـطـبيـعة مـن تعـافي اجلسم
من الضـغوط الـنفـسيـة. ويؤدي الـتعرض
لـلـضـوء الــسـاطع أو الـضـوء األزرق لـيال
ـيالتــونـ إلى تــثـبــيط إطالق هــرمــون ا

ــسـؤول عن احلــد من الـقــلق والـتــوتـر. ا
وتخـفض التـمريـنات الريـاضيـة اخلفـيفة

من مستويات الكورتيزول في الدم.
وربط بــاحـثــون بــ اسـتــهالك األطـعــمـة
ــعـاجلــة وبـ أعــراض االكـتــئـاب. وقـد ا
تـــعــدل الــعــادات الــغــذائـــيــة من تــركــيب
ــيــكــروبـــيــة في الــقــنــاة الــتــجــمـــعــات ا
الهـضمـية وقـد أثبت بـاحثـون أن تركيب
اجلـــراثـــيم في األمـــعـــاء قــد يـــؤثـــر عــلى
الــطـريــقـة الــتي يــسـتــجـيب بــهـا الــدمـاغ
للضغوط.وأشارت نـتائج دراسات سابقة
إلى أن تـــــنــــاول سـالالت مــــعـــــيــــنـــــة من
الـبـكـتـيريـا الـنـافـعـة قـد يـحـد من اإلرهاق
ن ــعـــرفي  الـــنـــفـــسي ويـــحــسـن األداء ا

يعانون من الضغط النفسي.
ـــعـــارض بـــبـــاريس عـــرض وفـي أحـــد ا
الفـنان الـبلـجيـكي تومـاس ليـروي تمـثاال
برونزيا لشـخص رأسه هائلة احلجم إلى
حــــد أنـــهـــا ســـقـــطت أرضـــا حتت وطـــأة
الضـغوط النـفسـية. وأطـلق علـيه "الدماغ

لم يعد يكفي للبقاء على قيد احلياة".
لكن الرأس البـشري مع األسف ال يتوسع
ويـتـمـدد لـيـستـوعب الـضـغـوط الـنـفـسـية
احلديـثـة كمـا أن اجملهـود الـنفـسي على
عـكس اجملـهـود البـدني لـيس لـه عالمات
ـــا حــان الــوقت ظـــاهــريــة واضـــحــة.ور
لـتـسـلـيط األضـواء عـلى مـشـكـلـة الضـغط
ـدى في ظل الـتـطـورات الـنـفـسي طـويل ا
تـالحقـة في الـعصـر الـرقـمي حيث حل ا

العبء الذهني محل العبء البدني.

دى قد تغير بنية الدماغ. ا
ـعهد إذ قارنت إيـفانـا سافيك وفـريقـها 
كــارولـــيــنـــســكـــا بــالـــســويـــد وجــامـــعــة
ستوكـهولم أدمغـة أشخاص يـعانون من
ـدى بــسـبب ضــغــوط نـفــسـيــة طـويــلــة ا
الـــعــمـل مع أدمــغـــة أشــخـــاص أصــحــاء
بــــاســـتــــخـــدام الــــتـــصــــويـــر بــــالـــرنـــ
ـغـنــاطـيـسي. واكـتــشف الـفـريق وجـود ا
ـسـؤولـة اخـتالفـات في مـنـاطق الـدمـاغ ا
عن االنــتــبــاه واتــخـاذ الــقــرار والــذاكـرة
والعواطف.والحـظوا أن القشـرة األمامية
اجلبـهـية لـدى األشخـاص الـذين يعـانون
من الــضـغط الــنـفــسي كــانت أقل سُـمــكـا
مــنـهـا لــدى نـظـرائـهـم األصـحـاء بــيـنـمـا
كـانت لـوزة الـدمـاغ أكـثـر سـمـكـا والـنواة
ــذنـبــة أصـغــر حـجــمــا. ويـرتــبط تـرقق ا
القشرة األمامية اجلبـهية بتدهور القدرة

على التحكم في العواطف.
وبعـد إخضـاع األشخـاص الذين يـعانون
من ضـــغـط نـــفــــسي لـــبــــرنـــامـج عالجي
تأهيلي لثالثة أشـهر الحظ الباحثون أن
القشـرة األماميـة اجلبهـية أصبـحت أكثر
ســمـــكـــا وهـــذا يـــدل عـــلى أن الـــضـــغط
ــسـؤول عن هـذا الــتـغـيـر الـنــفـسي هـو ا

الذي طرأ على سُمكها.
وأشـــارت دراســات أخـــرى إلى أن زيــادة
مـستـويـات هرمـون الـكورتـيـزول في الدم
الذي يـنتجـه اجلسم استـجابـة للـضغوط
يــؤثــر ســلــبــا عــلى الــذاكـرة ويــؤدي إلى
تــرقق أجــزاء من الـدمــاغ لــدى الـشــبـاب

وكبار السن على السواء.
وقد ترجع تلك التغـيرات في بنية الدماغ
إلى قــدرة أدمـغــتـنــا االسـتــثـنــائـيــة عـلى
طلوبة منها. ففي التكيف مع الوظائف ا
ثـال يـشـتد عـارك عـلى سـبـيل ا خـضم ا
النـشاط االنـفـعالي الـذي نحـتاجه لـلبـقاء
على قيد احليـاة بينما تـتعطل الوظائف
ـعرفـيـة لـلدمـاغ. في حـ أن في بـيـئات ا
العمل التي تعتمد على التركيز وعمليات
ـعـقـدة قـد يـؤثـر تـراجع اتـخـاذ الـقــرار ا
وظـائـف الـتـحــكم في الـعــواطف وضـعف

أداء الذاكرة العاملة على اإلنتاجية.
ـرء من الـضغـوط الـنفـسـية وقـد يعـاني ا
ط الــتـفـكـيـر أو طـريـقـة نـظـرته بـسـبب 
لألمـور. وهـذا يتـجـلى في تـأثـيـر اجـترار

بغداد
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اظن ان حــكــايــتـنــا مع وزارة الــصــحــة لن تــــنــــتـهـي خالل اشــهـر او

سنوات.
.ولـعل من فـهـنـاك خـلل كـبـيـر في تـقـد اخلـدمـة الـصـحـيـة لـلـمـواطـنـ
يـراجع احـدى مــسـتـشــفـيـاتـنــا يـلـمس حــجم الـفـوضى الــتي تـعم هـذا
. قـصص عـجـيـبة وغـريـبـة نسـمـعـها ـواطـن القـطـاع اخملـتص بحـيـاة ا

ستشفيات. حتصل في اروقة ا
ولعل ليلة واحدة يتـعرض فيها االنسان او احـد عائلته الى حالة طارئة
او حالة والدة سـتجعل رومـيو يكـره جوليت,ويلعن الـساعـة التي ارتبط
بـهـا مـعــهـا في ربـاط زوجي مـقـدس.انــا طـبـعـا افـتــرض انـهـمـا تـزوجـا
لـكـنـهـمـا لم يـتـزوجـا واريـد فـقط ان اسـخـر من درامـا الواقـع الصـحي

الذي نعيش حتت سقفه. 
دعـونـا نـاخـذ بعـضـا من كالم الـسـيـد وزير الـصـحـة عالء الـعـلوان في
احدى الفضائيـات يتحدث وزير الصحـة بعقلية متـفتحة تعرف احللول

لكن االدوات او االمكانيات قليلة.
هو مثال يعترف بان العراق يحتاج الى 500 نوع من االدوية ال يتوفر
منها اال نسبة قليلـة جدا.هذا الكالم خطير من وزير يترأس اهم وزارة

في البلد.اذن ما احلل.? 
احلل في زيادة الـدعم احلكـومة لـوزارة الصـحة. مـتى يحـصل هذا.?ال

احد يعرف. 
لكن دعـونا نـنتقل الى الـنقطـة الثـانية اخلـطيرة الـتي اعلن عـنها الـسيد

وزير الصحة.
واطن 155 دوالر هو يـقول في البـرنامج نـفسه ان الدولـة تنـفق على ا

سنويا.ما معنى هذا.? 
مـعـناه ان الـدولـة تـتخـلى عـني وتـتركـني لـلـمـرض كي اموت ان لم اكن
ال الـكـافي لـلعالج. 155 دوالر هـذا يعـني انـني اقل قـيـمة من امـلك ا

كبش في اماكن بيع الغنم.
ـسؤول بـانه وال اظن ان هـنـاك كـبـشـا بـهـذا الـسـعـر.ومع ذلك يـشـعـر ا
يقوم بعمله وواجبه على اكمل وجه متـناسيا الثمن الذي يدفعه االبرياء

لكون ماال لعالج مرضاهم.  ن ال  والفقراء 
ـضـحك الذي ال يـكاد ال اعـرف كيف اقـتـنعت احلـكـومة بـهذا الـسـعر ا
يـغـطي اجـرة طـبـيـب مع االدويـة في مـراجـعـة واحــدة لـطـبـيب االسـنـان

زمنة.  مثال.دعك من طبيب القلب او االمراض ا
تعـرف احلكومـة كيف تـسعر مـواطنـيها,وكيف تقدم

لهم نظاما صحيا فارغا من محتواه.
ؤسف ان كالم وزير الـصحة مر دون ان ومن ا

يتحول الى نكتة.
فــالـكـبـش في عـ صـاحــبه اغـلى مــني في عـ

احلكومة.  

أربيل
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اكـثر شـخص طبـعت له صـور في العـراق هـو صدام حـس خـاصة
ا صار رئيسا ولفترة قصيـرة ظلت صور سلفه احمد حسن البكر
معلقة جوار صوره ومـكتوب حتتها" االب القـائد" فيما اكتفى صدام
بـخط فـي اسـفل صــورته من بــضع كـلــمــات رسـمــيـة" الــسـيــد صـدام
حس رئيـس اجلمهورية" ثـم سرى تعميـم برفع صورة البـكر لتبقى
صـورة صـدام الــتي يـظـهــر فـيـهــا واضـعـا كــفـيه عــلى كـرسي وهـو

يبتسم دون ان تزحف الضحكة لعينيه.
ثم ظهـرت صور رسـمية كـثيـرة له وبال ابتسـامة مـرة بزي مدني و
اخريـات بـزي عـسـكـري و حتـتـهـا اضـيـفـت عـبـارة" و الـقـائـد الـعام
ــسـلــحـة" و الــواو في اجلــمـلــة الن قـبــلـهــا جــمـلــة" رئـيس لــلـقــوات ا
اجلـمـهوريـة او رئـيس مـجـلس قيـادة الـثـورة و رئيس اجلـمـهـورية ثم

صارت معدلة الى" السيد الرئيس القائد....
ـنـاضل وكـلـهـا ظـلت حتـمل صـفـة رسـمـيـة و سـمة واحيـانـا الـرفـيق ا

للشرعية الثورية التي منحها حزب البعث له.
كان مـصور بابل يـضع اسم مختـبره اسـفل الصور وقـيل ان مصور

بابل احتكر بفن رؤوساء العراق ليقدمهم كما تشتهي الدعاية.
كـانت الـصـورة الرسـمـيـة للـرئـيس واجـبة الـتـعـليـق دون امر مـكـتوب
كان مفروزا فعدم وجودها يثـير سؤاال غير مريح يـجعل صاحب ا

وعليه عالمة استفهام امنية.
صـورة الــرئـيس وضـعـت عـلى قــائـدة سـاعــات يـد ثــمـيـنــة و سـاعـات
منضدية و جدارية وعلى العملة و الكتاب و الدفتر و على ميداليات

معدنية تعلق تشك في الياقات.
ـارسة وعـدا صـوره الـرسـميـة فـأن صـورا اخـرى ظهـرت له لـتـثـبت 
حياتية ما فقد ظهر يصلي و يـطوف ويزور عتبة دينية وظهر يسبح
ويصـطاد ومـتشـنجـا ومستـرخيـا ويدخن ويـأكل وظهـر نائـما مرة

وبجوار امه ثم ظهرت صورته على قبره.
صَورون. صورون وا مر الزمان وراح ا

لم تـكن تــبـاع صـورة لــرمـز اال هــو فـيـمــا كـان يـجــري تـداول صـورة
ـة الـتــاريخ لـلـسـيـد مـالـك الـيـاسـري و ثـمـة صـورة البي مـعـروفـة قـد

القاسم اخلوئي في كتيب صغير من تأليفه لتعليم الصالة.
في الـسـاحـات الـعـامـة تـرى صـورا لـلـرئـيس و بـكل االزيـاء واسـفـلـها
تـتـعـد الـعـبـارات مـثل" بـطل الـقـادسـيـة حـفـيـد سـعـد بن ابي وقـاص
فارس االمـة" ثم  نشر قـائمة بـألقاب الـرئيس فاقت من حـيث العدد

االسماء احلسنى.
قطعا لم يكن صدام وحده يفكر في تعظيم دعاية ذاته "فحملة القلم و
ثقفون" وبعضهم الزال حيا بحـمد الله و قليل منهم لم يغير كانوا ا
ساهمة في افساده اكثر يجتهدون ليس في كسب ود صدام بل و ا

و جعله يتفرعن.
ة وثمة كتاب تـقارير كسروا رقاب زمالء وصار تمزيق صورته جـر
و جـيـران بـكـتـابـة جـمـلـة" مـزق صـورة الـسـيـد الـرئـيس واحـد هـؤالء
الكتبة مـوجود وينشر مـقاالت وقد جـــــــاوز الستـ واخذ منصبا
ــيــا وبــخط يــديه ودون جــبـر مـن احـد اعالمــيــــــــا ومــوقـعــا اكــاد
يـخـاطـب مـكـتب صــدام حـسـ لـيــعـلن اسـتــعـداده لـيــكـون مـشـروع"

استشهاد"!.
رض ـريض و لم ينـتهي ا هم انتهى كل شيء في 2003 انتهى ا ا
ولـكن خف اســتـفـحــاله فـالــدسـتـور وزع الــصالحـيــات صـحـيح ان
ـمـارسـة لالفـضل ال يـتـم بـوقت قـصـيـر لـكنـه يـنـمو حتول الـفـكـر و ا
ـوه اثـنـان الذين يـريـدون ان يـأخذوا ـنـعون  ـصـيبـة ان الـذين  وا
دور صــدام حـسـ ولـكن بــنـسـخـة اخـرى و الــذين جنـوا من الـعـنف
ـثــقــفــ والـذين وان لـم يـكن الــشـعــبي بــعــد الـســقــوط من اولــئك ا
بـعضـهم بـعـثـيـا لـكـنه كـسـر رقـابا بـقـدر الـرقـاب الـتي عـقـدت الجـلـها
احملـكـمـة اجلنـائـية الـعـراقـية الـعـلـيا لـتـحـاكم صدام حـسـ و برزان

التكريتي و عواد البندر و غيرهم.
قد يـتفق كـثيـرون ان صدام حسـ لم يكن يـتوقع خـاتمـة مثل خـاتمته
وتـفـصـيالتـهـا الـتي انـتـهت بـولـديه قـتـيــــــــلـ وبه هـاربـا مـطـلـوبـا
مـحـاكمـا ثم مـشـنوقـا فـلم تـكن صوره الـتي احـتـلت كل مـكان لـتـنبئ
ثل تـلك النـهاية افال يـنتـبه اصحـاب صور اليـوم الى اسبـاب تقلب

االيام?.
ــا يــجيء يــوم لــيـحــاسب مـن سـفك مـن يـدري ر
دماء مثل الدجـيل و االهوار و االنفال و سرق
بــأسم مـقــدسـات الـســمـاء و حـقــوق الـنـاس و
عنـدها سيـكون ثمـة من يقـارن صورهم التي لم

صيرهم. تنبئ 
" ان ربك سريع العقاب".

منذ سنت وانـا في اسطنبول  .. ما
ـلل  وال الــكـلـل .. النـهـا شــعـرت  بــا
مدينـة ال تمل  جـمالهـا يؤسرني  و
تـاريـخـهـا  يـفـجر حـوارا  وتـأمال في
ذاكــرتي .. ويــشــكل لي لــوحـة فــنــيـة
جـمـيلـة  فـيـهـا الكـثـيـر من األسرار 
واالبــتــكـــار    ولي مــنـــهــا  حــصــة

التجوال  وحب األسفار  .
 في اســطــنــبــول .. امــضــيت ايــامــا
وأيــــام  .. مــــشـــــيــــا عــــلى األقــــدام 
مـتــسـكـعـا ومـتـأمال عـظـمـة  مـديـنـة 
على محيط خـصرها تلـتقي العصور

احلــــــيــــــاة
االســطــنــبــولــيـة . .
ـكـان  الـسيـاحي ـا يـكـون هـذا ا ور
الــوحــيـد الــذي  يــقـصــده  االتـراك  
حـــالـــهم حـــال الـــســيـــاح  .. بـل هــو
فضل لـلمواعـيد  وحفالت مكانـهم ا

االعراس  .
ــطــلــة عــلى مــنــطــقــة في خــلــوتـه  ا
اخلــلــيج الــقــرن الــذهـبـي ..نــشــاهـد
الـــصــــــــور الـــتي تــــوثق حـــيـــاته ..
ونــســخـــا من مــؤلــفـــاته    ومــنــهــا
روايــــــته عـــن مـعشوقـته التـــــركية

(ازادا) .
ومن قـــمــة ( تـــلـــة ايـــوب) تــفـــتح لك
اسـطـنـبـول ذراعـيـهـا .. وانت تـبـصر
جوامعها  ومـتاحفها  ومـتنزهاتها
.. واألقــــــرب مــــــشــــــاهــــــدة  جــــــامع
الــــصــــحــــابي اجلــــلــــيل ابــــا ايـــوب
األنـــصـــاري .. الـــذي أمــر  بـــبـــنـــائه
الــسـلــطــان مــحــمــد الــفــاحت / فـاحت
القسطـنطينـية وقاهر  االمـبراطورية

البيزنطية .
واالنـصــاري .. الـوحـيــد الـذي حـظي
بــبـنـاء جــامع يـحـفظ قــبـره وتـراثه..
فهو ليس من السالطنة العثماني 
لـــــــكــــــــنه كــــــــان مـن أوائل  الــــــــذين
اســتــشــهــدوا من اجـل فــتح مــديــنــة
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