
 
رغم اأن اجللد هو اأكرب ع�سو يف الإن�سان وميكن روؤيته ومل�سه 
الكثري  تف�سري  عن  عاجزين  الأطباء  مازال  مبا�رش،  ب�سكل 
يبحث  املعروفة،  واملراهم  الأدوية  جانب  واإىل  اأ�رشاره.  من 

الباحثون الآن عن طرق جديدة منها الغ�سيل الكلوي.
 ت�سكل م�ساحة جلد الإن�سان حوايل مرتين مربع وتزن تقريبًا 
ج�سم  يف  ع�سو  اأكرب  بذلك  تعد  وهي  كيلوغرامات،  خم�سة 
اأمر متاح،  ب�سكل مبا�رش  روؤية اجللد ومل�سه  اأن  الإن�سان. ومع 
اإل اأن الأطباء مازالوا يعرفون القليل عنه. فهناك اأ�سئلة حول 
جلد الإن�سان مازالت مفتوحة، مثل كيفية عمل النظام الع�سبي 
مبر�ض  امل�سابني  فلدى  الإكزميا.  مر�ض  واأي�سًا  اجللد  حتت 
التاأتبي(، يهاجم جهاز مناعة اجل�سم  )التهاب اجللد  الإكزميا 
الأمر مازال حمرياً  اجللد، ويرد الأخري بالتق�رش واحلكة. وهذا 
بهذا  الإ�سابة  اأ�سباب  الآن  حتى  يعرفون  ل  وهم  للأطباء، 
وال�سغط  الإجهاد  عند  يزيد  لكنه  وراثية  اأ�سباب  فله  املر�ض، 
يف  املر�ض  بهذا  امل�سابني  معاناة  تزيد  ما  وعادة  النف�سي. 
يف  اجللد  حكة  �سدة  من  التعرق  يزيد  حيث  ال�سيف،  ف�سل 
منذ  املر�ض  هذا  من  البع�ض  ويعاين  م�سابة.  عديدة  موا�سع 
فهم  اأكزميا،  بنوبة  الأ�سخا�ض  ي�ساب  وعندما  طفولتهم، 
مكان،  كل  ويف  الأوقات  كل  يف  اأنف�سهم  حك  يف  ي�ستمرون 
ان  اخلرباء  يقول  وخدو�ض.  بجروح  اإ�سابتهم  يف  يت�سبب  ما 
ناجت  مر�ض  هي  والإكزميا"  معروفة،  غري  احلقيقية  الأ�سباب 
وينتج عن عوامل  التح�س�ض،  بفرط  ويتعلق  اجللد،  التهاب  عن 
وراثية ومناعية وبيئية، وي�سبب تهيج اجللد وا�ستثارته للحكة، 
واحمراره وجفافه لدرجة ظهور ت�سققات وخ�سونة وق�رشة على 
على  الغالب  يف  الُر�سع  عند  الأكزميا  اأعرا�ض  وتظهر  اجللد. 
الوجه والذراعني وال�ساقني ولكن اأي�سا على الظهر، ويف اأ�سواأ 
الأحوال على اجل�سم كله. ومن العلمات املبكرة على ظهور هذا 
املر�ض اجللدي قد يكون ما ُي�سمى "قبعة املهد" والتي تت�سم 
بظهور ق�رشة على الراأ�ض والتي جندها عند الكثري من الر�سع. 
الطفولة،  مرحلة  بعد  تختفي  ما  عادة  اجللدية  التغريات  هذه 
جلدية  ا�سطرابات  تتبعها  احلالة  هذه  يف  دائما،  لي�ض  ولكن 
يف املرفقني وخلف الركبتني والرقبة. وت�سكل "الإكزميا" 15 
خا�ض  ب�سكل  وتظهر  كافة،  اجللدية  الأمرا�ض  من   20% اإيل 
ولكنها  عمر،  اأي  الإن�سان يف  وت�سيب  والأطراف،  الوجه  على 
ال�سن. ول  اإيل كبار  اأكرث �سيوعًا قبل �سن املدر�سة، بالإ�سافة 
تزال الأ�سباب احلقيقية ملر�ض اللتهاب اجللدي غري معروفة. 
على  اإىل ظهورها،  توؤدي  قد  عوامل  اأن هناك  املعروف  ولكن 
غرار "الإجهاد واحل�سا�سية اأو حتى البكترييا والفطريات التي 
�ستيفان  وفق  ذلك"،  يف  تت�سبب  اأن  ميكنها  اجللد  على  تعي�ض 
البيئية  ال�سموم  لبع�ض  نتيجة  اأي�سا  هي  "بل  وي�سيف  ميلر. 
الناجتة عن النبعاثات الغازية للم�سانع وال�سيارات". ولي�ض 
منه  يعاين  الذي  الوحيد  ال�سيء  هو  اللتهاب  عن  الناجت  الأمل 
اإزعاجا  ي�سكل  والذي  امل�ستمر  اخلد�ض  اأي�سا  واإمنا  امل�سابون 
الأمل  درجات  لقيا�ض  جهازا  الأطباء  ابتكر  وقد  لهم.  كبريا 

لتحديد قوة اخلد�ض. ويقول ميلر: "ُت�ستخدم نتائج هذا اجلهاز 
على  مري�ض  كل  عند  الأمل  درجات  لتحديد  الدرا�سات  يف 
هي  لي�ست  الأمل  حالت  اأن  كما  ع�رشة.  اإىل  واحد  من  مقيا�ض 
الأطباء  ويحاول  اأي�سا".   نوعيتها  يف  تختلف  فهي  نف�سها، 
حالة  كل  بني  التمييز  الدرا�سات  هذه  خلل  من  املخت�سون 
تطوير  بهدف  اجللدي  املر�ض  هذا  عن  املزيد  ملعرفة  واأخرى 
مبر�ض  امل�سابني  معاناة  من  ال�سيء  بع�ض  للتخفيف  علج 
اأو  الكورتيزون  مراهم  اإىل  الإكزميا  مر�سى  ويلجاأ  الأكزميا، 
الأدوية  هذه  كل  لكن  احلكة،  لتهدئة  حبوب  �سكل  على  اأدوية 
تزيل الأعرا�ض دون توفري علج للمر�ض. واحلقيقية، اأجمعت 
الإكزميا  ملر�ض  نهائي  علج  يوجد  ل  اأنه  على  الدرا�سات 
من  التخفيف  ت�ستهدف  امل�ستخدمة  الأدوية  لكن  الآن،  حتى 
اأعرا�سه على اجللد، واإيقاف م�ساعفاتها على الأطفال، واأدوية 
العناية بالب�رشة تعترب العلج الرئي�سي ملحاولة ال�سيطرة على 
الب�رشة ول حتتوي  الأدوية تعمل على ترطيب  املر�ض، وهذه 
وبع�ض  واللنولني،  الربافني  ومنها  للتح�س�ض،  مثريات  على 
املعطرة  املواد  عن  البعد  ويجب  املتنوعة،  الأخرى  الكرميات 
لأنها تثري الب�رشة، وهناك اأنواع من ال�سابون املرطب املتوفر 
الفاترة  باملياه  بال�ستحمام  الأبحاث  وتن�سح  بال�سيدليات، 
ولي�ست ال�ساخنة ول الباردة، وميكن ا�ستخدام بع�ض اأنواع من 

مراهم  با�ستخدام  الطباء  وين�سح  باملنازل،  اجلو  مرطبات 
عن  علج  وهناك  اله�ستامني،  وم�سادات  الهيدروكورتيزون 
طريق الأ�سعة فوق البنف�سجية للحالت التي تعاين ب�سدة هذه 
احلالة املر�سية. وعليه كل منا يعرف ق�ساوة لدغة نحلة ومدى 
نهاية  يف  ذلك  ي�سل  وقد  عنها،  الناجم  املزعج  اخلد�ض  قوة 
يعي�سها  التي  باملعاناة  بالك  فما  للدم.  نزيف  اإىل  املطاف 
امل�سابون بالتهاب اجللد التاأتبي اأو ما يعرف بالأكزميا والتي 

قد ترافقهم طيلة احلياة.
 مر�ض مزعج وحماولت لعلجه

من  وواحد  الإكزميا.  علج  اإمكانيات  الآن  الباحثون  يدر�ض   
تلعب  التي  امل�سادة  الأج�سام  من  الدم  غ�سل  هي  الطرق  هذه 
دوراً هامًا يف الإ�سابة بالتهابات اجللد. ويبتع الأطباء حاليًا 
اأثراً جديداً، فهم يعتقدون اأن الغلوبولني املناعي هـ م�سوؤول عن 
الإ�سابة باملر�ض. ويقول د. مي�سائيل كا�سربكليفيت�ض، طبيب 
لديهم  املر�سى  من  باملائة   80 "نحو  اإن  اجللدية،  الأمرا�ض 
ن�سبة مرتفعة من الغلوبولني املناعي، لذا يعتقد اأن له دوراً يف 
ن�سوء املر�ض رغم عدم اإمكانية تف�سري الأمر بال�سبط". فعادة 
ما يولد اجل�سم م�سادات مناعية حلمايتنا اإذا نفذت ميكروبات 
حتت اجللد، لكن امل�سابني بالكزميا ي�ستجيبون ملواد ب�سيطة 
مثل لقاح الزهور اأو املواد الغذائية بتكوين الغلوبولني املناعي 

هـ، في�سبح تركيزه يف اجللد والدم مرتفع، وهذا يوؤجج التهاب 
اجللد وي�سبح املري�ض عر�سة لدائرة مفرغة من احلك ون�سوء 

.d.w التهاب جديد. بح�سب
 ويجرب الباحثون الآن طريقة جديدة للتعامل مع هذا املر�ض 
الأطباء  الكلوي، فبدل معاجلة اجللد فقط ير�سل  الغ�سيل  وهي 
املر�سى اإىل اأخ�سائيي الكلى، حيث يتم غ�سل الدم، ويبدو اأن 
ذلك جمد، فاأثناء غ�سل الكلى يتم تنظيف الدم من الغلوبولني 
ثم  ومن  خا�سة،  مب�سفاة  بال�ستعانة  ذلك  ويتم  هـ.  املناعي 
تعاد بلزما الدم املنظفة اإىل اجل�سم. وتظهر اأوىل النتائج اأن 
العلج ناجح، لكنه ل ينفع كل املر�سى، اإذ يبقى تاأثريه لفرتة 

ق�سرية فقط.
بربلني،  اجللدية  الأمرا�ض  طبيب  �سلمة،  جوزيف  د.  لكن   
يعتقد اأن هذه الطريقة مل تثبت بعد فعاليتها مع كل امل�سابني 
كما اأنها معقدة وقد تزعج بع�ض املر�سى، ولذلك فهو ين�سح 
م�سببات  نوعية  ملعرفة  طبيب،  مع  دائمًا  باملتابعة  املر�سى 
العلج  عن  للبحث  وكذلك  امل�ساب،  ال�سخ�ض  لدى  احل�سا�سية 
�سلمة:  د.  بها  ين�سح  التي  العلج  اأنواع  �سمن  ومن  الأمثل. 
اأثر  نف�ض  لها  مراهم  هناك  الكرتيزون،  اإىل  "بالإ�سافة 
الكورتيزون على جهاز املناعة، لكن دون الأعرا�ض اجلانبية 
يوؤثر  ل  يومي  ب�سكل  فا�ستخدامها  وبالتايل  للكورتيزون، 
اأي�سًا الأ�سعة فوق البنف�سجية التي  اأن هناك  �سلبيًا" وي�سيف 

قد تريح الب�رشة ل�سهور.
 هل من فعالية للعلج بالكورتزون؟

 ويكون جلد امل�ساب مبر�ض الأكزميا جافا للغاية ولونه اأحمر 
اأنه كثري الق�رشة. وغالبا ما يخد�ض امل�سابون  اإىل  بالإ�سافة 
يت�سبب  ما  جلدهم،  من  الدم  نزيف  درجة  اإىل  بقوة  اأنف�سهم 
اآمنا للبكترييا  بدوره يف املزيد من اجلروح التي تكون ملذا 

التي تت�سبب بدورها يف التهابات حادة.
 وللخروج من هذه الدوامة وال�سيطرة على اللتهاب والتخفيف 
الكورتزون،  مادة  الأحيان  من  كثري  يف  ت�ستعمل  اخلد�ض  من 
له  الكورتزون  ولكن  كرميات.  اأو  مراهم  �سكل  على  عادة 
والأوعية  رقيقا  اجللد  يجعل  قد  اأنه  اإذ  جانبية،  اآثار  اأي�سا 
اجللد  تعر�ض  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  وبالتايل  ح�سا�سية  اأكرث 
الكورتيزون  فاإن  لذلك  بالتهابات.  للإ�سابة  اأ�رشع  ب�سكل 
ميكن  ل  للأ�سف  ولكن  دائم،  كدواء  �سحيحا  اختيارا  لي�ض 
التخلي عنه يف احلالت احلادة.  ويكون م�سار مر�ض الأكزميا 
التهاب  �سكل  على  تاأتي  انتكا�سة  وكل  بانتكا�سات،  م�سحوبا 
مرفوق باخلد�ض القوي. اأما عن مدة ا�ستمرار هذه النتكا�سات 
للكثريين  وبالن�سبة  لأخرى،  حالة  من  فيختلف  قوتها  ومدى 
وميكن  العمر.   يف  تقدمهم  مع  النتكا�سات  هذه  قوة  ت�سعف 
املمكن علجها، كما  لي�ض من  الأكزميا ولكن  اأعرا�ض  اإخماد 
يو�سح �ستيفان ميلر. ويقول: "التهاب اجللد التاأتبي هو مر�ض 
طبيعي ميكن اأن ي�سيب اأي �سخ�ض، وجيناتنا هي التي حتدد 
�سن�ساب  كنا  اإذا  ما  يف حالت معينة وح�سب عوامل خا�سة 
ل  الأكزميا  مبر�ض  والإ�سابة  ل.  اأم  حياتنا  طوال  بالأكزميا 

ميكننا تفاديه، كما ل ميكننا التعايف منه".

اأثار عزم جمل�ض النواب، ت�رشيع قانون حرية التعبري 
عن الراأي، ال�سخط لدى ال�سارع العراقي، حيث تخ�سى 
منظمات املجتمع املدين ان يوؤدي القانون اىل تقييد 
النواب،  جمل�ض  يف  ع�سو  ينفيه  ما  وهو  احلريات، 
فيما يوؤكد خبري قانوين ان القانون يف حال ت�رشيعه 
اأوروبية.   دولة  يف  مماثلة  قوانني  من  اأف�سل  �سيكون 
عقدها  التي  العتيادية،  جل�سته  يف  املجل�ض  واأرجاأ 
م�رشوع  على  الت�سويت   ،2017 متوز   24 الثنني 
والتظاهر  والجتماع  الراأي  عن  التعبري  حرية  قانون 
ال�سلمي واملقدم من اللجان القانونية وحقوق الن�سان 
والمن والدفاع والثقافة والعلم والوقاف وال�سوؤون 
الت�سويت  ارجاء  ان   ، للمجل�ض،  بيان  وذكر  الدينية. 
جاء بناء على طلب اللجان املعنية، فيما وجه رئي�ض 
املجل�ض �سليم اجلبوري، "اللجان املخت�سة بال�رشاع 
عليه   الت�سويت  لغر�ض  القانون  م�رشوع  ان�ساج  يف 
القانون  دولة  ائتلف  كتلة  عن  النواب  جمل�ض  ع�سو 
الكتل  بني  خلفات  وجود  عدم  اأكد  الكناين،  احمد 
الرجاء جاء  ان  اىل  م�سريا  القانون،  ب�ساأن  ال�سيا�سية 
للت�سويت  اجلل�سة  يف  الكامل  الن�ساب  توفر  لعدم 
خلف  اي  يوجد  "ل  الكنائي،  وقال  القانون.    على 
مدرجا  وكان  الراأي،  عن  التعبري  حرية  قانون  ب�ساأن 
للت�سويت عليه، لكن اختلل يف  الأعمال  على جدول 
الت�سويت  لن  الت�سويت،  تاأجيل  اىل  ادى  الن�ساب 

على اي قانون كان يتطلب ن�سابا يبلغ 169 نائب".  
الكناين ان الخلل بالن�ساب، جاء على خلفية  وبني 
اخرى  قوانني  م�ساريع  على  الكتل  بني  "اخللفات 
حرية  قانون  قبل  العمال  جدول  على  مدرجة  كانت 
التعبري عن الراأي"، لفتا اىل ان ذلك ادى اىل مغادرة 
بع�ض النواب لقاعة اجلل�سة، وهو ما ادى اىل الخلل 
بالن�ساب عند الت�سويت على قانون حرية التعبري عن 
الراأي. واأعرب النائب الكناين عن عدم اعتقاده بوجود 
ا�سكالت ب�ساأن القانون لدى ال�سارع العراقي، لفتا اىل 
ان حرية التعبري عن الراأي "م�ساألة مكفولة بالد�ستور 
يف عدة موادمنه"، م�سددا على ان "هذا القانون الذي 
�سي�رشع يف الربملان هو جزء من املادة التي و�سعها 
الد�ستور، والقانون �سيف�رش املادة، وطبيعة املظاهرات 
و�سدد  لذلك".  تعليمات  ويحدد  الراأي،  عن  والتعبري 
الراأي  يقيد حرية  لن  القانون  ان  على  الكناين  النائب 
اأو�سع  وب�سكل  كاملة  حرية  يعطي  بل  العراق،  يف 
لو�سع  هو  القانون  ت�رشيع  ان  اىل  لفتا  للحريات، 
�سوابط وتعليمات وفق �سياقات د�ستورية، ملنع وقوع 
الفو�سى.  من جانبه اكد زعيم التيار ال�سدري، مقتدى 
حرية  على  "التعدي"  له  يحق  ل  الربملان  ان  ال�سدر 
 ، مكتبه  عن  �سادر  بيان  يف  ال�سدر  وقال  التعبري.  
يحق  ول  بالد�ستور  مكفول  والتعبري  الراأي  "حرية  ان 
انه  التعدي عليه".، م�سددا على  ل للربملان ول لغريه 
"لي�ض للربملانيني الت�سويت على ما يرف�سه ال�سعب"، 
م�سريا اىل اأن اعطاء املواطن حرية ابداء الراأي هو من 

اهم ما اجنز بعد �سقوط النظام املباد. اخلبري القانوين 
مت  حال  يف  القانون  ان  اأكد  جهته،  من  حرب،  طارق 
املماثلة  القوانني  من  الكثري  من  اأف�سل  فهو  ت�رشيعه 
له يف املنطقة.  وقال حرب ، "الأ�سل ان هناك حرية 
يف  ذلك  وورد  والجتماع،  والتظاهر  والتعبري  للراأي 
ان  على  ت�سدد  املادة  لكن  الد�ستور،  من   38 املادة 
منظمات  بع�ض  ان  اىل  لفتا  بالنظام،  ذلك  يخل  ل 
كبري،  ب�سكل  احلريات  اطلق  حتاول  املدين،  املجتمع 
من  اأف�سل  احلايل  بو�سعه  القانون  ان  على  م�سددا 

القوانني املماثلة يف دول املنطقة والدول الأوروبية.
على  العراقي  الد�ستور  من   38 املادة  وتن�ض  هذا 
:ـ   اوًل  والآداب،  العام  بالنظام  يخل  ل  مبا  الدولة  ان 
:ـ  حرية  الو�سائل. ثانيًا  الراأي بكل  التعبري عن  حرية 
ثالثًا  والن�رش.  ال�سحافة والطباعة والإعلن والإعلم 

:ـ حرية الجتماع والتظاهر ال�سلمي، وتنظم بقانون.
"قوانني  ان جميع  القانوين طارق حرب،  واكد اخلبري 
ت�سع  ان  لبد  العامل  جميع  يف  والتعبري  الراأي  حرية 
ت�رش،  ل  طاملا  حر  انت  تقول  القاعدة  لأن  �سوابط، 
احد  ان  اىل  لفتا  مطلقة"،  مف�سدة  املطلقة  واحلرية 
القانون هو ان مينح احلرية املطلقة  اخللفات ب�ساأن 
للتظاهرات، م�سددا على انه يجب حتديد موعد ومكان 
يف  التحرير  �ساحة  تتحول  ان  يجوز  ول  التظاهرات، 
يف   ، للتظاهرات  مكان  اىل  املثال  �سبيل  على  بغداد 
للمواطنني  مق�سدا  اليوم  هذا  يف  ال�ساحة  تعترب  وقت 

للتب�سع و�رشاء م�ستلزماتهم احلياتية.

ولدته ولد ال�ساعر عزيز ال�سماوي عام 1948 يف حمافظة الديوانية 
ال�سماوة.  مبدينة  علقة  له  ولي�ض  )�سماوي(  والده  ا�سم  العراق.  يف 
اأثناء درا�سته   1965 ال�سماوي طريقه ك�ساعر �سعبي يف  �سق عزيز 
اأثبت ال�ساعر  يف معهد الهند�سة التطبيقية العايل يف جامعة بغداد 
امليثاق  ملقهى  الرواد  من  وكان  املميز..وق�سائدة  بح�سورة  نف�سه 
ال�سعبي  ال�سعر  يف  الأول  ال�سف  �سعراء  مع  الثورة..  مدينة  يف 
ال�سيد خلف وزامل �سعيد  النواب وعريان  العراقي من امثال: مظفر 
)اخاه(  ال�سماوي  �ساكر  ال�سماوي،  األركابي،كاظم  وكاظم  فتاح 
واإ�سماعيل  يا�سني  وطارق  الكاطع  اإ�سماعيل  وكاظم  ال�سباين  وعلي 
حممد اإ�سماعيل واأبو �رشحان وغريهم. اأ�سدر ديوانه الأول )ق�سائد 
للمعركة( عام 1968 وهي جمموعة ت�سارك فيها عدد من ال�سعراء 
الثاين  ديوانه  اأ�سدر  الفل�سطينية.  الثورة  لدعم  ق�سائد  كتابة  يف 
ال�سباين  ال�ساعر على  الأول  الأو�سط  الفرات  �ساعرين من  1970مع 
الغنائي طارق ها�سم بعنوان  خطوات على املاء. ويعترب  وال�ساعر 
ثلثة  فله  الإبداع  وغني  ال�سعري  الإنتاج  �سحيح  عزيزال�سماوي 
عام  بالليل  والورد  الثلج  لون   ،1973 الدروي�ض  اأغاين  دواوين 
1980، النهر الأعمى 1995  بني عام 1973 اإىل عام 2001_ 8 
حزيران حيث فارق احلياة دون اإن تتكحل عينه بالعراق ودفن يف 
لندن عا�سمة ال�سباب. ديوانه النهر الأعمى، واحد من اأهم الدواوين 
1980 بعنوان  هموم  التي كتب ق�سيدته الأوىل حزيران  ال�سعرية 
ينبا�ض  جمر  بجفوفك..  جرحي  اأهي�ض  فيها  ال�ساعر  يقول  عراقية 
اأبعيد ميتد اأبطول الفرات.. منذ اواخر اخلم�سينيات  خيط الدم يروح 
جرب الكتابة يف ال�سكال ال�سعرية القدمية، كتب البوذية والدارمي 
معر�سا  اجلديدة  العامية  الق�سيدة  كتابة  اإىل  ذلك  بعد  ليتحول 
مدينته  لهجة  لتطوير  وجاهدا  املظفرية،  الق�سيدة  اجناز  وها�سما 
عامية  �سعرية  لغة  م�ساف  اإىل  بها  ذاهبا  الديوانية-  املحلية- 
ناحتة  لهجات  من  �سواها  عما  بها  انفردت  مبيزات  لحقا  متيزت 
عزيز  جهد  اختلف  �سواها،  من  للف�سحى  اقرب  هي  ثالثة  لغة 
فعل  كما  م�ستدل  العامية  الق�سيدة  لتجديد  حماولته  يف  ال�سماوي 
والدارمي،  والبوذية  كاملوال  القدمية  ال�سعرية  بال�سكال  النواب 
ريف  لهجة  ا�ستثمار  يحاولوا  ال�سماوي وجيله مل  ان  هنا  املختلف 
اجلنوب العراقي -الهوار- كما فعل مظفر النواب، بل حاولوا ومنذ 
الق�سيدة الأوىل تطوير تلك ال�سكال ال�سعرية القدمية مبا يتناغم مع 
لهجة اأبناء املدن، من ناحية اأخرى مل تن�سغل ن�سو�ض ال�سماوي اأو 
النواب  ق�سائد  فعلت  مثلما  لفكر  ايديولوجيا  تنحز  مل  ادق  بعبارة 
ال�سيوعي العراقي وجعل منا�سليه  يف ا�سهارها الدفاع عن احلزب 
ال�رشاع رموزا يدور ن�سه حولها،  الذين قتلوا يف خ�سم  الفلحني 
العريف يف  ال�سمو�ض، عن  �سعود، �سلح، ومطولتها ح�سن  ق�سائد: 
1963 وف�سل  الذي حاول قلب �سلطة  العراقي ح�سن �رشيع  اجلي�ض 
واأبناء  ال�سماوي  ق�سائد  انحازت  بل  الق�سائد  من  وغريها  فاعدم، 
جيله ال�ستيني اإىل الإن�سان كقيمة مطلقة ت�سقط ازاء عذابها الفردي 
بال�سئلة  مكتظة  ا�سعار  اليديولوجية.  والتربيرات  العتبارات  كل 
بدء  منذ  الب�رشي  والو�سع  بالوجود  املتعلقة  الفل�سفية  والهموم 
اخلليقة ورحلة العذاب التي تبدو ل نهائية، فتكون احللول الدينية 
الروح، ف  اإذ انها ل تعو�ض مرارة  بفردو�سها املاأمول غري جمدية 
الأنظمة  عدالة  ول  اله�سة  الب�رشية  الكينونة  عميقا  ا�سعارتاأملت 

والأعراف الجتماعية والقوانني الو�سعية، 

إحذر من الصيف.. اللدغة المزمنة وأمراض الجلد
بغداد ــ مروة االسدي 

بغداد ــ متابعة

�إن�سان يرى  �لنا�س ف�سار كل  �لتقنيات �حلديثة ورطت 
�خللق  وح�سن  �ملعرفة  والجتانبه  �ل�سو�ب،  نف�سه  يف 
على  يعي�س  �إن�سان  جمرد  �إنه  واليعرتف  و�ل�سمو، 
�ملتاعب و�لبالء�ت، و�إن هناك من هو �أف�سل منه.. فعلى 
�لفي�س بوك ي�سع �سوره �جلميلة �لتي يلتقطها متاأنقا، 
وكذلك  قبحه،  ويخفي  جميل  ماهو  كل  للنا�س  ويظهر 
عن  معربة  بكلمات  ويتكلمون  �لنا�س،  من  �لبقية  يفعل 
روح �إن�سان لكنها تخفي م�ساعر حقد ومر�س والينطق 
مبجال�س  ومقربني  �أ�سدقاء  مع  �أو  �لبيت،  يف  مثلها 
�لذي  �لرقمي  �لعامل  عباءة  حتت  يختبيء  هو  خا�سة. 
�سناعة  عن  �لعاجز  �لرقمي  �الإن�سان  �لقبح..  اليظهر 
�جلمال يف حياته �لطبيعية، وي�ستعي�س عن ذلك بجمال 
و�ل�سعور  و�لعزلة  �لكاآبة  له  ي�سبب  اليدوم  �إفرت��سي 
باحلزن و�لرغبة يف �لهروب �ىل خياالت التغنيه �سيئا.. 

كلنا هكذ� �سرنا.
يف �ملنزل تنعزل �الأ�سرة عن بع�سها بحو�جز كونكريتية 
غري مرئية لكنها تتج�سد ب�سلوك ونظر�ت وطريقة نوم 
وطعام و�سر�ب ولبا�س ومو�قف، فكل �سيء يتغري لدى 
�أع�ساء �الأ�سرة ممن ي�ستخدمون �لعامل �الإفرت��سي مكانا 
�ملعتادة  �ملنزل  �أعمال  حتى  به،  وين�سغلون  لوجودهم 
من  م�ساعدة  على  فيها  حت�سل  �أن  ت�ستطيع  �الأم  تعد  مل 
�لبنات حيث يحتجنب عن �لظهور، ويبقني يف �أ�سرتهن 
كا  باد  و�الآي  توب  �لالب  وجهاز  �ملوبايل  ي�ستخدمن 
عالقات  تتيح  �أخرى  تو��سل  �أجهزة  ورمبا  ي�سمونها 
بعيد  من  �لوجد�ن  يف  توؤثر  حم�سو�سة  غري  �إفرت��سية 
وت�سنع، تغري� يف �ل�سلوك و�لنظرة �ىل �الأ�سياء، بينما 
�لعي�س  يف  رغبة  وعدم  تع�سبا  �أكرث  �الأوالد  ي�سبح 

�لطبيعي كاأفر�د يف �الأ�سرة.
النعرف بال�سبط كيف ميكن �أن جنتاز هذه �ملرحلة من 
و�لتطور�ت  باملتغري�ت  �حلافلة  �لب�سرية  حياة  مر�حل 
م�سبوقة،  غري  تاأثري�ت  من  ماحتمله  مع  �ملتوقعة  غري 
�حلياة  لتتحول  م�ساعف  زمن  �ىل  بحاجة  نحن  ورمبا 
�الأجتماعي  �لتو��سل  فيه مو�قع  �آخر التكون  �سكل  �ىل 
�مللل  ي�سيبنا  قد  �أو  تاأثري،  من  �ليوم  عليه  كماهي 
ونتحرك باإجتاهات �أخرى، �أو نعود لنبحث عن �لطبيعة 
من  تو�رثناه  فما  �الأفر�د،  بني  �حلميمة  و�لعالقات 
بالكم  �لوقت  تتاأثر مبرور  �سلوكيات ومو�قف وثقافات 
و�لوجد�ن  �لعقل  يف  �ملوؤثر  �لتقني  �لع�سف  من  �لهائل 
�جلمعي، والبد من حترك ما لتقليل ن�سبة تاأثريه علينا، 
ميكن  كيف  النعرف  �إننا  ذلك  من  و�الأدهى  �إز�حته،  �أو 
�أن  ميكن  و�لتي  �لقادمة  �لتقنية  �لتطور�ت  تكون  �أن 
ت�سنع منا �أنا�سا خمتلفني، وقد ن�ساب مبر�س �لتوحد. 
�أفر�د�  ي�سيب  كان  �أن  بعد  به  �ست�ساب  كلها  �لب�سرية 

معدودين.

مبدعون
من العراق قانون حرية التعبير في العراق.. هل يقيد الحريات؟

عزيز السماوي

ضحايا العالم 
الرقمي

هادي جلو مرعي

أقالم حرة

 وفاء/ موظفة توؤكد »دخلت يف اإحدى املرات اإىل مكان 
يدي  و�سع  الكرادة حاولت  ا�سواق  احد  الألب�سة يف  بيع 
على اأحد القطع التي اأعجبتني، وعندها انهالت يد ال�ساب 
�ساحب املحل مبا�رشة فوق يدي مما دفعني ل�سحب يدي 
ب�رشعة ناظرة اليه با�ستغراب، فما كان منه ال واأن قال 
اأنا امازحك فقط، لكنه حاول جمدداً و�سع يده على  يل 
الثياب  باقي  اإىل  اأنظر  كي  ا�ستدير  واأنا  وربطتي  كتفي 
قائًل يل: اإن النية �سافية، فلماذا النزعاج؟ فخرجت من 
املحل واأنا فعًل منده�سة من جراأته الزائدة بل حدود«. 

عمرها  من  الثاين  العقد  تتجاوز  مل  التي  زهراء  تقول 
الذي حدث معها جعلها  املوقف  الأغرب كون  فق�ستها 
مرة  ذات  كانت  فعندما  اأخرى،  اإن�سانة  قولها  حد  على 
يف  �ساب  حاول  اجلديدة،  بغداد  يف  املحال  اأحد  يف 
عليها  اخلطبة  مو�سوع  عر�ض  عمره  من  الثلثينات 
طريقته  ول�سدة  الأوىل،  النظرة  من  اأحبها  اأنه  مدعيًا 
وملب�سه  �سكله  اأن  ل�سيما  بالأمر،  ارت�ست  املقنعة 
اإن�سان مهذب و�سادق، لكنها  التي يرتديها توحي باأنه 
اكت�سفت فيما بعد اأن كل همه كم الفتيات اللواتي ي�ستطيع 
الواحد  اليوم  يف  يحببنه  ويجعلهن  معهن  يتكلم  اأن 
اأناقته  م�ستخدمًا  للذهاب معهن  غرامية  مواعيد  لين�سق 
ك�سلح  ي�ستخدمهما  الذين  و�سحكته  املنمق  وكلمه 
لإغراء الفتيات. تقول كل من زينب ودعاء/ جامعيتان، 
ال�سباب،  اأنهما يحاولن دائمًا اختيار املحل اخلايل من 
اإىل الدخول يكونا عندها حري�سات  اإذا ا�سطررن  ولكن 
معها  حدث  ما  زينب  وتروي  حالهن  على  احلر�ض  كل 
عندما دخلت غرفة القيا�ض املوجودة يف املحل وطلبت 
من �سديقتها الوقوف على طرف الباب حتى ت�ساعدها، 
لكن اأحد ال�سباب الذين يتمتعون بخفة الدم وقف حماوًل 
النظر اليها كي يحاول ت�سويرها بكامريا املوبايل وهي 
تفتح الباب عندما حاولت ان تناول �سديقتها امللب�ض، 
باأنه  تذرع  لكنه  موقفه  من  جداً  للنزعاج  دعاها  مما 
اأعجب بها جداً ومل يقت�رش الأمر عند هذا احلد بل جتراأ 
من  وخرجت  فرف�ست  موبايلها  رقم  طلب  على  اأي�سًا 
تكرار هذا  ن�سيان ما حدث معها وعدم  املكان حماولة 
املوقف ثانيًا.  لكن »اميان« ل حتبذ دخول غرفة القيا�ض 
اأبداً منذ ان حدث معها موقف جعلها ترف�ض كليًا هذه 
الفكرة وتقول اأنها فوجئت باأ�رشار �ساحب املحل على 
روؤية املوديل على ج�سدها مع اأنها فتاة حمجبة، وحتى 
ان مل تكن كذلك فاأنها �سرتف�ض كليًا ما قاله من كلم 
اإىل  الوقاحة  به  لت�سل  لإثارتها  منه  حماولة  يف  اغراء 
امللب�ض  مرتدية  بروؤيتها  واملتمثل  احلقيقي  مطلبه 
احرتام  اأي  من  اخلالية  غريزته  اإ�سباع  بهدف  ال�سيقة 
لأنه لو يرت�سي لأخته اأن تكون هي الواقفة مكانها ملا 
فعل هذا بالتاأكيد وكرد فعل ويف حماولة منه لتمويه 
اأي خ�سم،  الأ�سلي دون  ب�سعرها  القطعة  موقفه باعها 

كما تعرب!

شكاوى نسائية من ممارسات 
أصحاب محال األلبسة !!

المواطن و المسؤول
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