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ألـــــوان عـــىل مـــائــــدة اإلفطــــــار

وقفــــــة

ضحايا األنفال ..واحلق النفيس

بغداد/املدى

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ــنن
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اإلسـالم ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة يف
شهر رمضـان املبارك
يف إيثـار مـائــدة اإلفطـار
بـأفـضل مـا ميـكنهـا تــوفيـره
مـن ألـ ــوان ال ــطعـ ــام والـ ـشـ ــراب
واحلـلـ ـ ـ ــوى .ورمبـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان ذلــك يف
أغلب األحـوال لـيس بـدافع الـنهم
أو الرغبـة يف الشبع ،وإمنا لـتوفير
ج ــو مـن الــبهج ــة واالسـتـمـت ــاع أو

االبتسامة الغامضة للوحة (اجلوكندا) هي ألم شابة
اوتاوا  /اف ب

افـ ــادت دراسـ ــة كـنـ ــديـ ــة اعـتـمـ ــدت علـ ــى
الـت ـص ــوي ــر ال ــرقـمــي ثالثــي االبع ــاد ان
االبـتسـامـة الغـامضـة للـوحـة اجلـوكنـدا
الـتـي رســمهـ ــا لـيـ ــونـ ــاردو دافـنـ ـشـي هـي
ابـت ـس ــام ــة ام ــراة ش ــابـ ــة سعـي ــدة رزقـت
بطفل لتوها.
وك ـشـف اجمللــس ال ــوطـنـي لـالبح ــاث يف
كـنـ ــدا يف اوتـ ــاوا نـت ـ ــائج دراس ـ ــة طلــبهـ ــا
مــتحـف الل ـ ــوفـ ـ ــر الف ـ ــرن ـ ـســي واجن ـ ــزت
بفــضل نـظ ــام يعـمل ب ــالاليــزر وبـثالثــة
ابعاد.

وقـال برونـو موتـان امني متـاحف فرنـسا
يف م ــؤمت ــر صح ــايف عق ــده يف اوت ــاوا ان
ال ــدراس ــة ك ــشفـت ان م ــون ــالـي ــزا ك ــانـت
تــرتــدي "مـن ــديال مـن ال ـش ــاش" شفــافــا
معـلقـ ــا بفـتحـ ــة اللـب ــاس الـ ــذي يغ ـطـي
صـدرهـا ،وهـو مـا كــانت تـرتــديه النـسـاء
احلوامل او اللواتي وضعن طفال للتو".
وخلــص مـ ــوتـ ــان إلـ ــى القـ ــول :ان "هـ ــذه
اللــوحــة رسمـت مبنــاسبــة والدة الـطفل
الثـاني ملـونـاليـزا .انهـا امـرأة رزقـت للتـو
ب ــول ــد ،تلـتفـت الـيك حت ــدق فـيك وهـي
تبتسم بخفر!".

إرضـ ــاء رغـبـ ــات
ال ــصغ ـ ــار مــن
أفراد األسرة.
ومه ـمـ ـ ــا كـ ـ ــانــت
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن
املـ ـط ـبـخ الع ـ ـ ــربــي
اإلسـالم ــي ،ورمب ـ ـ ـ ــا
غـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلســالمـ ـ ــي
الكـائـن وسط غـالـبيـة
مـن املـ ــسلـمـني أي ـضـ ـ ـاً،
ي ــشه ــد يف ه ــذا ال ــشه ــر
ن ـش ــاطـ ـاً كـبـي ــراً مـتـمـي ــزاً
تـق ـ ـ ـ ــوم بـه ع ـ ـ ـ ــادة نـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاء
األس ـ ـ ــرة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ـ ـ ــا يـ ـتـكـفـل
الـرجال يف الغالب أمر توفير
املـ ــواد الغ ــذائـي ــة األولـي ــة مـن
السوق.
وق ـ ـ ـ ــد أف ـ ـ ـ ــرز ه ـ ـ ـ ــذا االهـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــام
االسـتـثـنـ ــائـي مبـ ــائـ ــدة اإلف ـطـ ــار
وال ــسحـ ــور ،علـ ــى صعـيـ ــد األسـ ــرة
واجملـتــمع ،أطـبـ ــاق ـ ـاً وألـ ــوان ـ ـاً مـن
أطـايـب الطعــام والشـراب .وأصبح
لكل بلـد يف هذا الـشهر مـا يشـتهر
به من هـذه املـأكــوالت واملشـروبـات،
بصرف النظر عمـا إذا كان بسيطاً
أو مـكلف ـاً ،حت ــرص عل ــى جتهـيــزه
كل أسرة وكل مطعم أيضاً.
فـإذا مـا كنت يف اجلـزائـر أو تـونس
أو املغ ــرب يف ه ــذا ال ــشه ــر وج ــدت
(احلـ ـ ــريـ ـ ــرة) ال ـتــي هــي نـ ـ ــوع مــن
الـ ـ ـشـ ـ ــوربـ ـ ــة الـ ـ ــزاخ ـ ـ ــرة مبخ ـتـلف

عرض فيلم وادي الذئاب
يف العامرة
ميسان  /محمد احلمراني

اقام نادي السينما يف العمارة التابع الحتاد ادباء
مـيسان عـرضا لفلم (وادي الـذئاب) متثيـل غسان
مسعود وبيلي زين واخراج سردار أكرم.
واكــد النـاقـد الــسيـنمـائـي صالح النـوري املـشـرف
علـى نـادي الـسيـنمــا ان اسبـاب عـرض هــذا الفلم
جــاء لنجـاحه الكـبيـر يف سـوق الـ( )cdخـاصـة ان
الفلـم يـتحــدث عـن م ـشـكالت عــراقـيــة آنـيــة مـثل
مشـاهـد سجن ابـو غــريب واألعمـال اإلرهـابيـة يف
شوارع بغداد.
واك ــد النــوري ان عــرض هــذا الفـلم هــو ج ــزء من
بــرنــامج نــادي الــسيـنم ــا للعــام احل ــالي .وحـضــر
العرض جمهور كبير من املثقفني يف العمارة.

املـكـ ـ ــون ـ ـ ــات الغـ ـ ــذائ ـي ـ ـ ــة الغ ـن ـيـ ـ ــة
بـ ـ ــالف ـ ــائ ـ ــدة وال ـنــكه ـ ــة الـ ــشه ـي ـ ــة
والطعم الالذع.
وإذا ك ـنــت يف ال ـ ـشـ ـ ــام صـ ـ ــادف ـتـك
مح ــاشــي الك ــوس ــة والـب ــاذجن ــان،
وكذلك الفتـوش الذي هـو سلطة
مـك ـ ـ ــون ـ ـ ــة مــن كـ ـ ـس ـ ـ ــرات اخل ـب ـ ـ ــز
احملـمــص واخلـيـ ــار وال ـطـمـ ــاطـم
واخلـل والـ ـ ـ ــزي ــت والـ ـبـقـ ـ ـ ــدونـ ـ ــس
واخلس والنعنع.
وإذا كنت يف العراق وجدت شوربة
العـدس والـكبـة واحمللـبي والـتمـر
والـلنب والـسـمك املقـلي واملـشــوي
والدوملة.
وإذا كـ ـ ـن ـ ــت يف ال ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ــت رأي ـ ــت
املـكـبـ ــوس ،وهـ ــو عـبـ ــارة عـن األرز
باللحم املفروم والبصل.
أمــا يف بـنغالديـش فــإنك سـتجــد
الـ ـيـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ه ــي شـ ـبـ ـيـهـ ـ ـ ــة
بالطعمية يف مصر.
وهنـاك يف ليـبيـا الـتمـر واحللـيب
وال ـش ــوربـ ــة الع ــربـي ــة والـبـ ــوريك
والـ ــرشـتـ ــة والـ ــسل ـطـ ــة املـ ـشـ ــويـ ــة
املكــونــة مـن الـطـمــاطـم والفـلفل
والـ ـبـ ـ ـصـل والـ ـث ـ ـ ـ ــوم مـع ال ـ ـ ـ ــزي ــت
والـفلـفل األس ــود واملـلح ،إض ــاف ــة
للمحـلبيـة والـسحلب والعـصيـدة
ومأكوالت أخرى.
وال تق ـتـ ـصـ ـ ــر مـ ـ ــائـ ـ ــدة اإلفـ ـطـ ـ ــار
الـ ــرم ـضـ ــانـيـ ــة يف هـ ــذه الــبلـ ــدان
وغ ـي ـ ــره ـ ــا ب ـ ــالـ ـط ـبـع عل ـ ــى ه ـ ــذه

األلـوان املـشهـورة فيهـا ،بل هنـاك
أي ـضـ ـ ـاً امل ـ ــأك ـ ــوالت واملـ ـش ـ ــروب ـ ــات
العـ ـ ــاديـ ـ ــة األخـ ـ ــرى ال ـتــي رمبـ ـ ــا
جتدها فيها جميعاً.
فـ ــالـتـ ــواصـل القـ ــومـي والـ ــديـنـي
واحلـضــاري يـتــرك تــأثـي ــره علــى
احليـاة االجـتمــاعيـة يف مخـتلف
الــبل ـ ــدان ويق ـ ــرب بــني ع ـ ــاداته ـ ــا
الغــذائـيــة واالحـتفــالـيــة يف هــذا
الـ ــشه ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذات ،لـك ـ ــونه رم ـ ــزاً
م ـ ـش ـت ـ ــركـ ـ ـاً مــن رم ـ ــوز ال ـ ــوح ـ ــدة
الق ــوميــة والــديـنيــة الق ــائمــة يف
أذهـان النـاس وتــراثهم املـشتـرك،
بالـرغم من التبـاعد الـسياسي أو
اجلغرايف بني بلدانهم اخملتلفة.
وعل ـ ـ ــى كل حـ ـ ــال ،فـ ـ ــإن ال ـت ـنـ ـ ــوع
الغ ــذائـي يف امل ــادة ال ــرمـض ــانـي ــة
واخـتالف أل ــوانه ــا مـن بل ــد إل ــى
آخـر همـا مسـألـة شكليـة يـتحكم
فـيه ــا ال ــذوق والـبـيـئـ ــة والع ــادات
الغ ــذائيــة املــوروث ــة لكل مـجتـمع
م ــن اجملـ ـتـ ـمـع ـ ـ ـ ــات الـع ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــة
واإلسالمية.
فـاملــواد الغــذائيـة األســاسيــة لهـا
جميـعاً واحـدة تقـريبـاً ،والعنـصر
املـهم فـيهــا أن تــزود الـص ــائم مبــا
يحتــاج إليه جــسمه مـن عنـاصـر
وسعـرات حراريـة تبقيه علـى قدر
مـن القــوة والـن ـش ــاط ميكـنه مـن
اسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرار قـ ـ ـ ــدراتـه الـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة
والذهنية طوال اليوم.

التمر يرفع سكر الدم الذي يفقده الصائم
القاهرة  /وكاالت

يعـد الـتمـر مـن أكثـر الـوجبــات املتكـاملــة نظـراً
الحتوائه على عناصر غذائية متكاملة.
واكـد بــاحثــون أن اإلقبـال علـى الـتمـر مـن قبل
الصائمني أو من يشعرون بإعياء مفيد جداً يف
عالج مـثل تـلك احلـ ــاالت فق ــد ثـبـت أن تـن ــاول
الـتم ــر مع اللـنب يع ــد أكثــر فــائــدةً والـسـبب يف
ذلك هـو وجــود أليــاف اللجـنني بـالـتمـر والـتي
تعـمـل علـ ــى تـخفـيــض الـ ــدهـ ــون ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة
الحـتـ ــواء اللــنب علـ ــى بـ ــروتـيـنـ ــات وكـ ــالـ ـسـيـ ــوم
وفيتامينات مفيدة للجسم.
جدير بالذكر أن تناول الصائم عصائر الفاكهة
يف اإلفطـار يعـد أيضـاً من العـناصـر التي تـرفع
سكر الـدم ألن السـكر ميكـن امتصـاصه بسـرعة
واليستغرق وقتاً طويالً للهضم.

أ.د.قاسم حسني صالح
يف مـطالعة االدعاء العـام ،ويف استجواب السيـد قاضي محكمة
اجلنـايــات العـليـا لـلمــشتـكني ،لـم يتـم التـطـرق إلـى مـا أصـاب
النـاجـني من حـرب األنفــال من أضـرار نفــسيـة .والـسـبب يعـود
إل ــى أن ثق ــافـتـن ــا الـنف ـسـي ــة حـت ــى عل ــى م ـسـت ــوى الــسلـط ــات
الـتشـريعيـة والتـنفيـذيـة والقضـائيـة مـا تـزال متـدنيـة .وبعيـدا
عن الـسياسة واإلعالم ،نتحـدث بلغة الطب الـنفسي فنقول :إن
الناس الذين يتعرضـون إلى احلروب أو يشاركـون فيها يصابون
بـ ــاض ـطـ ــراب نفـ ـسـي يـ ـسـمـ ــى " اض ـطـ ــراب مـ ــا بعـ ــد الــضغـ ــوط
الـ ـص ـ ــدم ـي ـ ــة " .والـ ـ ــذي ال يعـ ـ ــرفه ك ـث ـي ـ ــرون أن أع ـ ــراض ه ـ ــذا
االضـطراب ال تظهر وقت وقوع احلرب إمنـا بعدها بسنني .فقد
أشارت الدراسـات النفسـية إلى أن نـصف مليون جنـدي أمريكي
ظهـ ـ ــر عل ــيهــم ه ـ ــذا االضـ ـطـ ـ ــراب بع ـ ــد م ـ ــرور " "15س ـن ـ ــة مــن
مـش ــاركتـهم بــاحلــرب الـفيـتن ــاميــة .وأن نحــو  %20مـن اجلنــود
األمـريكان الـذين شاركـوا يف عاصـفة الصحـراء عام  ،91يعـانون
اآلن من أعراض هـذا االضطراب .وتفيد الـدراسات النفسية أن
أكثــر من  %25مـن سكــان يــوغـسـالفيــا الـســابقــة الــذيـن شهــدوا
احلــرب العــرقيــة ،و%20مـن الكـمبــوديني والـفيـتنــامـيني الــذين
تعـرضوا إلى حـروب أهلية يف الـثمانينـيات يعانـون إلى اآلن من
هـذا االضطراب .بل أن الـدراسات التي أجـريت على الـبوسنيني
الالجـئني إلـى أمــريكـا فــرارا من احلــرب البـوسـنيـة ،أفـادت بـأن
%65مـنهـم مــا زال ــوا يعــانــون مـن اضـطــراب م ــا بعــد الـضغــوط
الصدمية.
هذا يعني بـأن األدلة العلميـة ثابتة مـن حيث توكيـدها على أن
الـذين يـتعرضـون إلى احلـروب تظهـر عليهـم أعراض اضـطراب
مـا بعـد الضـغوط الـصدمـية حـتى بـعد أكـثر مـن عشـرين سـنة،
ومن أبرزها:
الكــوابيـس واألحالم املــزعجـة ،احلــزن والهـمّ والتـوتــر ،الغـضب
والهيجان،
الــسل ــوك العــدوانـي اللفـظـي والـبــدنـي ،العــزل ــة والعــزوف عـن
ممـارســة النـشـاطــات  ،املتعــة ،الفتـور والـتبلـد العــاطفي ،وعـدم
الق ــدرة عل ــى الـتعـبـي ــر عـن م ـش ــاع ــر احلـب ال ــذي يفـضـي إل ــى
الطالق...
ومع أن احلـرب هي احلـرب فـيمـا حتــدثه من صـدمـات نفـسيـة،
إال أن الـ ــذي تعـ ــرض لـه شعـبـنـ ــا الـكـ ــردي مـن حـ ــروب كـ ــارثـيـ ــة
استمـرت لعقـود ،يفـوق مـا تعـرض له أي شعب آخـر يف املـنطقـة
بسالح حكومته.
ومع ذلك ،لـم يحـظ األكــراد املـصــدومــون نفــسيــا" بــأيــة رعــايــة
نف ـسـي ــة .نعـم ج ــاءت بعـث ــات أو وف ــود (طـبـي ــة  -نف ـسـي ــة) مـن
حكــومــات وهـيئــات دوليــة وجــامـعيــة ومــراكــز بحــوث .وتــشكـلت
منــظمــات كـثي ــرة أو جمـعيــات بعـضهــا بــاسـم (حلـبجه) جــاءت
بالفعل إليها فما قبض أهل حلبجة منها سوى انهم عرضوهم
علــى شــاشــات الـتلفــزيــون وصــوروهـم عل ــى صفح ــات اجملالت
واجلـ ــرائـ ــد ف ـصـ ــاروا (فـ ــرجه) لـلعـ ــالـم .وصـ ــار (احللــبجـيـ ــون)
يــسخ ــرون اآلن من الــذي يــأتـيهـم من هــذا الـصـنف..وتعـلمــون
كيف كان غضبهم حتـى على حكومتهم يف العام املاضي .ويذكر
لي أحد اآلخوه األكراد أن الذين تعرضوا حلملة األنفال جلأوا
إلــى مــديـنــة( )....قــريـبــة مـن اربـيل ،ويــصفهـم بــأن جـمـيعهـم
(أعـصــاب) لــدرجــة انك اذا أزعـجت أح ــدهم ول ــو بكالم بــسيـط
سحب عليك أقسام (الكالشنكوف)..
عليه فــإننـا نـدعـو رئـاســة احملكمـة املـوقـرة وادعـاءهـا العـام إلـى
تـثبيـت احلق النـفسـي لضحـايـا حـرب األنفـال ،فهـو أهم بـكثيـر
من تدمير بيت و هالك زرع أو ضرع.

