
فوجئت عندما قابلت من دون موعد م�سبق احد اقاربي 
اىل  ي�سعى  لكنه  عمره  من  اخلم�سني  ج��اوز  رجل  وهو 
كله  ذلك  برغم  ولكن  �سيء  كل  يف  بال�سباب  يت�سبه  ان 
يُعرف بيننا "ابو خ�سة او ابو خ�سم" حتى قال له احدنا 
ان امك ولدتك اول مرة "خ�سم" ثم كنت انت املفاجئة ، 
اجرى  فقد  �سنا  اوالده  ا�سغر من  ا�سبح  قريبي هذا  ان 
قبل  كان  وان  الب�رشة  و�سد  "االنف"  لت�سغري  عمليات 
وتاريخ  تراثنا  من  الينا  و�سل  ما  عن  يتحدث  اليوم 
الرجل رجال  الرتكيز على ان يكون  االباء واالجداد هو 
خ�سنا يف كل �سيء وان تكون املراأة غيداء هيفاء مرتفة 
يعي�ش  وانه  ال�سيما  املال  تاأثري  عرف  ان  وبعد  ولكن 
ال�سفر اىل تركيا  يف بحبوحة من العي�ش وبداأ يكرث من 
ولبنان و�سوريا وجورجيا وغريها من البلدان واالطالع 
هذا  فكان  البلدان  تلك  يف  ال�سباب  به  يقوم  ما  على 
التغيري فما كان مني اال ان �ساألت عن هذا االمر فعرفت 
ان مراكز التجميل فتحت ابوابها يف بغداد وبداأ ال�سباب 
او  �سفرهم  يف  عاي�سوه  ما  بتقليد  املقتدرين  والرجال 
�ساهدوه عرب الف�سائيات. اول املتحدثني كانت �سيالن 
زنكنة ملكة جمال بغداد وامل�سوؤولة عن ادارة مركز فيور 
للتجميل يف منطقة ال�سعب يف بغداد فقالت "يف مركز 
فيور �سعارنا الزبون اوال فنعطيه اهتمامًا منقطع النظري 
ال�سعر  واإزالة  بالب�رشة  والعناية  بال�سعر  العناية  ي�سمل 
بالليزر من خالل ا�ستخدام اف�سل وارقى املنتجات ذات 
بالتجميل  متخ�س�سة  طبيبة  ولدينا  الر�سينة  املنا�سئ 
متواجدة ثالثة ايام يف اال�سبوع ا�سافة اىل انها تقوم 

مزود  واملركز  للزبائن  اجللدية  االأمرا�ش  بت�سخي�ش 
اأنتجته �رشكات التجميل والرعاية ال�سحية  باأحدث ما 
وجتميل  الدهون  �سفط  مثل  املجال  هذا  يف  اجهزة  من 
وحدات  ي�سم  اأنه  على  عالوة  وغريها،  واالأن��ف  الوجه 
"يف  ال�سمري  و�سن  الدكتورة  وتقول  التجهيز".  عالية 
نلجاأ  مفرطة  �سمنة  من  يعاين  ال�سخ�ش  كان  اإن  حال 
اإىل ق�ش املعدة الأننا نعلم اأن الزبون اأ�ساع الكثري من 
الوزن  لتقليل  تدارك ما بقي من وقت  الوقت والبد من 
فيتم  �سمنة  بداية  هناك  كان  اإذا  اأما  ميكن،  ما  باأ�رشع 
ومراقبة  ا�سهر  �ستة  ملدة  تغذية  اأخ�سائي  مع  متابعته 
اإيجابية والوزن طبيعي فنكون قد  النتائج، فاإذا كانت 
�سلبية البد  النتيجة  كانت  اإذا  اأما  العملية  تخل�سنا من 
اإىل  حاجة  يف  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  احلالة  تقييم  من 
او  التغذية  برنامج  يف  اال�ستمرار  اأو  جراحية  عمليات 
التخ�سي�ش  اأدوية  مثل  اخرى،  تخ�سي�ش  الأ�ساليب  اللجوء 
الدهون  اإذاب��ة  اأو  اجل�سم،  برتتيب  اخلا�سة  االأجهزة  اأو 
الكوافري واملاكري  يف مناطق اجل�سم املختلفة". ويقول 
با�ستخدام  التجميل  عمليات  ازدي��اد  عن  القلعة  فرا�ش 
عن  يبحثون  باتوا  �سبابنا  "ان  ال�سباب  قبل  من  الليزر 
الكثري  ان  وجند  الفتيات  حال  حالهم  واالأناقة  اجلمال 
تقليدا  العمليات  ه��ذه  ب��اأج��راء  يقومون  ال�سباب  من 
وهناك  �سنا  ا�سغر  يبدو  اأن  منهم  كل  ويريد  للمو�سة 
من  التجميل  عمليات  اجراء  وراء  تقف  متعددة  اأ�سباب 
اأهمها الذين يتعر�سون لالأ�سابة بطلق ناري و�س�سايا 
وال�سيارات  النا�سفة  والعبوات  االرهابية  التفجريات 
ال�رشطة  من  االمنية  القوات  من  وامل�سابني  املفخخة 
العمليات  واأكرث  وامل�سابني  ال�سعبي  واحل�سد  واجلي�ش 

اإقبال عليها من قبل ال�سباب هي عمليات ت�سغري االأنف 
ظاهرة  نف�رش  ان  وميكن  الدهون  و�سفط  البطن  و�سد 
بني  وخ�سو�سا  التجميل  لعمليات  املتزايد  الت�ساعد 
يف  التجميل  عمليات  اأج��راء  فزيادة  وال�سباب  الرجال 
بغداد بني الرجال وال�سباب ما بعد 2003من اأ�سبابها 
الروحي  والفراغ  بالنف�ش  الثقة  قلة  او  انعدام  الرئي�سية 
البلد  بها  مير  التي  الظروف  من  �سبابنا  يعانيه  الذي 
،ومنها ان ال�سباب يقلدون الغرب يف �سكل حالقة ال�سعر 
لكل  والف�سائيات  ال�ستاليت  ،ودخول  املكياج  وو�سع 
حيدر  الزميل  ويقول  الرئي�ش.  ال�سبب  عن  ناهيك  بيت 
با�سحاب  الوثيقة  معرفتي  برغم  �سحفي"  الكناين 
يف  عليها  اإقباال  هناك  ان  ومالحظتي  التجميل  مراكز 
من  املراكز  هذه  زبائن  �سار  حتى  االأخ��رية  ال�سنوات 
ناجتة  جلدية  ت�سوهات  الأخفاء  �سواء  ال�رشائح  خمتلف 
عن احلروق او غريها او عمليات �سد الوجه واإزالة اأثار 
حب ال�سباب واإزالة ال�سعر وغريها من عمليات التجميل 
املراكز  هذه  احد  مراجعة  يف  كثريا  ترددت  هذا  ورغم 
الإزالة ال�سحوم التي تكاثرت على ج�سدي ومل تعد تنفع 
معها احلمية والرجيم وال�سوم املتوا�سل زاد وزين على 
املئة والع�رشين كيلو غرام اذا ما علمنا ان طويل هو مئة 
و�ستني �سنتمرتا وقد اخربت مدير مركز جتميل مب�سكلتي 
وهي ازدياد الوزن وال�سمنة املفرطة فن�سحني بزيارته 
دوري  ب�سكل  ليزرية  جل�سات  اخذ  اجل  من  املركز  اىل 
لعلي اتخل�ش من هذه الكارثة وها انا امامك وزين االن 
مثايل وهناك من مل يتعرف علي ب�سبب التغيري الكبري 
الدكتور حممد عطا، باحث يف علم  الوزن". ويقول  يف 
االجتماع" ان االنفتاح الذي يعي�سه جمتمعنا  العراقي 
من  بعقليته  ينتقل  ال�ساب  جعل  املجاالت  خمتلف  يف 
منفتحة  عقلية  اىل  املجتمع  ه��ذا  مبعتقدات  االل��ت��زام 
اقت�ساديا )الربح ،واملغامرة ( ، فا�سبح ال�ساب العراقي 
وغريب  م�ستحدث  هو  ما  وكل  امل�ساهري   يتابع   االن 
وحماولة  املتاحة،  ،فاحلرية  العراقي  املجتمع  عن 
ف�سال  الفتيان،  �رشيحة  لدى  وبالذات  اال�سدقاء،  تقليد 
باال�سل  هم  الذين  التجميل   مراكز  ا�سحاب  اأن  على 
ا�سحاب حمل حالقة، مل يعد كما كان يف ال�سابق، من 
نواٍح عدة وخا�سة من الناحية العمرية، باال�سافة اىل 
مواكبة املو�سة و توفري ما يطلبه الزبائن  من ا�ستخدام 
املبي�سات وم�ستلزمات التجميل واملكياج التي تعودنا 
على �سماع ا�ستعمالها من قبل الفتيات فقط، فهو اليوم 
ت مناذج املثل  اقرب عقلية  لزبائنه. وا�ساف "لقد تغريرّ
العليا، فالوقت احلا�رش ي�سهد ت�سدر الذكور ذوي اجلمال 
وخال�سة  وال�سينما".  االعالم  يف  وخ�سو�سًا  االنثوي، 
القول ان  ظاهرة  و�سع املكياج وم�ستح�رشات التجميل  
واجراء خمتلف العمليات التجميلية من غري حاجتها ، 
الذي  العراقي  ال�سباب  اثرت ب�سكل �سلبي على �سخ�سية 
بها  والتي متيز  العالية  والغرية  ال�سخ�سية  بقوة  يتميز 
جمتمعنا العراقي  عن باقي  املجتمعات العربية ، فعلى 
اال�رشة ان تنتبه مبا يقوم به االبناء وتتابعهم  وت�سعى 

للرجوع اىل قيم املجتمع العراقي اال�سيلة .

حتى،  كافيا  ذلك  جتد  ال  واأحيانا  واحلب،  احلنان  االأم  تقدم 
لكي  لنف�سها  تدخره  الذي  الوقت  من  مبزيد  ت�سحي  فتجدها 
تقدم الراحة والرفاهية الأطفالها، ولكن تبقى القاعدة الثابتة 
الوحيدة يف احلياة هو اأن "لكل قاعدة �سواذ"، االأم ال�ساذة هي 
التي تق�سو على اأطفالها اأو رمبا ت�ستغلهم وحتى يف هذه احلالة 
من  تفعله  وما  اأجتاههم،  حب  مب�ساعر  بداخلها  حتتفظ  رمبا 
اأفعال قا�سية اأجتاه اأطفالها رمبا يكون �سببه الرتبية اخلاطئة 
ال  وه��ذا  القا�سية  حياتها  وظ��روف  �سغرها  يف  تلقتها  التي 
التي خلق  الفطرية  االأمهات  ل�سذوذها عن قواعد  يعترب مربرا 
جت�سدت  االأمهات  لبع�ش  احلقيقي  ال�سذوذ  عليها،  الن�ساء  اهلل 
يف  تعي�ش  كانت  اأم���راأة  وانيتا  وانيتا"  "االأم  �سخ�سية  يف 
وانيتا  املا�سي،  القرن  ال�ستينات من  اأمريكا تزوجت يف عقد 
بعد زواجها رزقت باأول طفل بعد فرتة زمنية ق�سرية، ولكن 
مل يكتب للطفل العي�ش اأكرث من ثالثة اأ�سهر حينما اأقدمت اأمه 
"وانيتا" على خنقه بعد اأن ذهب زوجها اىل العمل، ومل ي�سهد 
عليها اأحد الأنها كانت الوحيدة يف املنزل مع طفلها امل�سكني، 
ومل ي�ستبه بها زوجها لق�سائه معظم الوقت خارج املنزل، ومل 
يكت�سف الطبيب �سبب وفاة الطفل، وعزى ذلك اىل مر�ش ي�سمى 
"ال�سيد�ش" اأو" متالزمة مر�ش الطفل الر�سيع"، حيث ال مييز 
اأ�ستخدمته  الذي  الرقيق  واخلنق  ال�سيد�ش  مر�ش  بني  االأطباء 
وانيتا يف قتل طفلها، ومر�ش "ال�سيد�ش" هو موت غري مف�رش 
ي�سيب االأطفال �سحاح البنية – ظاهريًا – وغالبًا ما يحدث 
و  اإن��ذار  عالمات  اأي  معه  يرتافق  ال  الطفل.  نوم  فرتة  خالل 
لي�ش له �سبب وا�سح. حتدث معظم وفيات هذه املتالزمة يف 
حتدث  ما  ن��ادراً  و  الطفل،  عمر  من  اأ�سهر   4 –  2 بني  الفرتة 
من  ال�ساد�ش  ال�سهر  بلوغ  بعد  اأو  ال�سهر  عمر  الطفل  بلوغ  قبل 
العمر. ومل يعرف االأطباء يف ذلك الوقت اأي اأعرا�ش اأو اأ�سباب 
وا�سحة للمر�ش، ولكن اأظهرت الدرا�سات يف وقتا الحق بع�ش 
اإ�سابة  خطر  ارتفاع  عن  م�سوؤولة  تكون  قد  التي  االأ�سباب 
االأطفال بهذه املتالزمة، كما حددت بع�ش التدابري التي ميكن 
اعتمادها للم�ساعدة يف وقاية الطفل من االإ�سابة،لعل اأهمها، 
و�سعية النوم على الظهر عند الطفل. هذا املر�ش يعترب مدمرا 
اأطفالهم  اأطفالها من هذه املتالزمة كان  للعوائل التي يعاين 
الر�سع م�سابني بها اأو ال، وقد يتخوف االأهل من هذا الغام�سة 
اأذا املر�ش بعد  العوائل  التي تكمن خطورتها يف عدم معرفة 
م�سدر  يكن  مل  املر�ش  هذا  ولكن  ب�سببه.  لهم  طفل  اأول  موت 
قلق وانيتا التي كان اأطفالها اأ�سحاء، بل �ساعدها هذا املر�ش 
يف الت�سرت على جرميتها، وم�ساعدتها يف الت�سرت على جرائمها 
االأخرى، بعد وفاة طفلها االأول مل ترتاجع عن وانيتا عن خمطط 
املوت الذي خططته الأطفالها، فبعد اأن رزقت بطفلني اأحدهما 
اأ�سبوع واحد  العمر �سنتني واالخر فتاة عمرها  �سبي بلغ من 
فقط، اأقدمت وانيتا على قتلهما يف اأ�سبوع واحد فقط، وما كان 
يحجب احلقيقة عن االأطباء هو اأن وانيتا كانت تقدم على قتل 
اأطفالها بطريقة اخلنق الرقيق، حيث يوؤكد االأطباء اأنه ي�سعب 
واملوت"جراء  الرقيق"  اخلنق  بطريقة  "املوت  بني  التمييز 
مر�ش املوت املفاجئ للر�سيع"، اأ�سبح االأب حزينا جدا وبداأ 

ي�ستف�رش عن هذا املر�ش الذي حول حياته اىل كابو�ش.

خمل�ص �أم حمتال
بعد اأن �سمع اأحد االأطباء، كان يدعى "�ستاين�سنايدر"مبعاناة 
العائلة كان يعتقد باأن االأم "وانيتا" تعاين اأي�سا حالها حال 
زوجها الذي تاأمل كثريا جراء فقدان اأطفاله، وطلب من االأبوان 
اأح�سار مولتهم الرابعة "مويل" اىل امل�ست�سفى، وقع املمر�سات 
"مويل" التي كانت تت�سم باحليوية ح�سب ما  الطفلة  يف حب 
ال�سعادة  تن�رش  مويل  الطفلة  "كانت  املمر�سات  اأحدى  تقول 
حينما نقوم بحملها واأحت�سانها"، املمر�سات الحظن اأن االأم 
اأحداهن  تبدو غري مرتاحة عندما تقوم بحمل طفلتها فتقول 
حملتها  وعندما  طفلتها،  بحمل  تقوم  اأن  وانيتا  من  "طلبت 
باأرجاع  فقامت  باالأرتياح،  ال�سعور  وعدم  التوتر  عليها  بدى 
الطفلة اىل مكانها بعد ثواين من حملها، تاركة طفلتها تبكي 
بدا  طفلتها"،  الأ�سكات  حماولة  اأي  دون  خرجت  اأنها  حتى 
واأكدن   الطبيعية،  غري  وانيتا  بت�رشفات  ي�سكن  املمر�سات 
بقتل  تقوم  التي  هي  وانيتا  ب��اأن  �ستاين�سنايدر"   " للطبيب 
"�سيد�ش"  املر�ش  اأ�سباب  ملعرفة  يطمح  بداأ  الطبيب  اأطفالها، 
ليتقدم مبهنته، حيث قام اأبحاثه على طفلة وانيتا التي مل تكن 
تعاين من هذا املر�ش، وبداأن املمر�سات ي�سكن بنوايا الطبيب 
وقامن بتحذيره لينقذ الطفلة مويل من اأمها التي كانت ال�سبب 
الوحيد يف موت اأطفالها، واأخربته اأكرث من واحدة باأن وانيتا 
هي من تقوم بقتل اأطفالها، لكنه مل ياأبه اىل اأقوالهن متحججا 
باأنهن ال ي�ستندن اىل وقائع بل على م�ساعرهن جتاه الطفلة، 
"مويل" داخل  تقول املمر�سة التي كانت م�سوؤولة عن رعاية 
امل�ست�سفى" يف اأحد االأيام طلب الطبيب من وانيتا اأن ترجع هي 
وطفلتها اىل املنزل، وتقوم وزوجها مبراقبة حالتها، فرجعت 

اليوم  ذل��ك  م�ساء  "يف  وت�سيف  املنزل"  اىل  وطفلتها  هي 
قامت  اأنها  تعتقدين  "هل  ل�سديقتي  وقلت  جدا  خائفة  كنت 
امل�ست�سفى،  اىل  املمر�سة  رجعت  التايل  اليوم  ويف  بقتلها"، 
لكالم  الطبيب  ياأبه  ولكن مل  احلياة،  فارقت  اأن مويل  وعلمت 
املمر�سات، وبنى نظريته على اأعتقاداته اخلاطئة البعيدة عن 
�سبيا  مويل  فاأجنبت  االأخرية،  ال�سحية  مويل  تكن  مل  الواقع، 
بعد مويل واأ�سمته نوح، وطلب منها الطبيب اأن يراقب حالته، 
قامت  اأ�سابيع  عدة  وبعد  امل�ست�سفى  اىل  وانيتا  فاأ�سطحبته 
بخنقه، وقدم الطبيب "�ستاين�سنايدر" نظريته عن مر�ش "موت 
الر�سيع املفاجئ" الذي ر�سم لدرا�سة مر�ش "ال�سيد�ش" م�سارا 

خاطئا ل�سنوات عديدة. 
�شهرة وحزن معقد

"�ستاين�سنايدر" عندما قدم نظريته عن مر�ش  اأ�ستهر الطبيب 
الذي  االأطفال  الأن  خاطئة  اأ�س�ش  على  قدمها  "ال�سيد�ش" التي 
بنى نظريته على اأ�سا�ش موتهم كانو معافون من هذا املر�ش، 
واأفرت�ش اأن مر�ش ال�سيد�ش هو مر�ش وراثي، واأ�ستمر العمل 
مبر�ش  م�سابة   " "وانيتا  كانت  عاما،   22 مل��دة  بنظريته 
مر�سي  عار�ش  وه��و  مان�ساوزن"   " يدعى  م�سو�ش  نف�سي 
نف�سي ي�سيب الن�ساء تت�سبب االأم يف قتل اأطفالها اأو مر�سهم، 
فكانت "وانيتا" عندما تقتل اأطفالها ت�سعى اىل جذب االأنظار 
والعناية األيها، وهذا اأحد اأعرا�ش املر�ش الذي كانت م�سابة 
االأنتباه  "مان�ساوزن" اىل جذب  به، فت�سعى املري�سة مبر�ش 
األيها، وباالأ�سافة اىل مر�سها النف�سي كانت "وانيتا" متحفظة 
اأنها  واأق��ارب  معارف  من  بها  �سلة  على  الذين  واجمع  جدا، 

كانت حزينة جدا ومل يفهم اأحد حزنها املعقد. 
�حلقيقة بعد فو�ت �لأو�ن  

عام   يف  فيتزباتريك"،  "بيل  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اأن��ت��ب��اه  لفت 
ال�سيد�ش،  مر�ش  عن  "�ستاين�سنايدر"  الطبيب  1995درا�سة 
فقرر  اأ�ستجواب،  بدون  اأطفال  خم�سة  مقتل  هناك  باأن  وراأى 
اأ�ستدعاء "وانيتا" لالأ�ستجواب بعد اأن بلغت عمر ال�ستة واأربعني 
العام  ال�رشطة وحتى املدعي  اأفراد  اأحد من  عاما، ومل يتوقع 
اأن "وانيتا" هي امل�سوؤولة عن مقتل اأطفالها واأن�سدم املحقق 
عندما �ساألها "اأن اأطفالك جميعا ماتوا بهذه ال�سدفة!!!" فكان 
الرد الذي مل يتوقعه اجلميع من وانيتا حني اأجابت "لقد �ساألت 
اأعرتفت وانيتا قيامها  22 عاما  اأن يغفر يل"، بعد  اهلل كثريا 
بقتل اأطفالها، "وانيتا" مل تكن م�سوؤولة فقط عن قتل اأطفالها 
فح�سب، بل �ساعدت الكثري من االأمهات القاتالت يف التخل�ش 
من اأطفالهن حينما �سللت الباحثون الطبيون، ف�سهدت اأمريكا 
مري�سات،  اأمهات  قبل  من  االأطفال  قتل  جرائم  من  الكثري 
اأطفالهن  وفاة  عزين  اأطفالهن  بقتل  قامن  اللواتي  االأمهات 
"�ستاين�سنايدر" نظرية  الطبيب  الذي قدم  ال�سيد�ش  اىل مر�ش 
خاطئة عنه، بذلك تكون " وانيتا" م�سوؤولة عن عدد ال يح�سى 
"�ستاين�سنايدر"  الطبيب  اأن  كما  االأطفال،  بحق  اجلرائم  من 
االأطفال  دماء  وحقن  منها،  "وانيتا"  اأطفال  اأنقاذ  اأ�ستطاع 
الطبيب  ونظرية  "وانيتا"  مر�ش  �سحية  راحو  الذي  االأبرياء 
75 عاما، ق�ست  "وانيتا" بال�سجن ملدة  على  اخلاطئة، حكم 
اأ�سابتها مبر�ش  اأثر  ال�سجن  توفت يف  �سنوات، حيث   3 منها 

ال�رشطان.

يطالب اهايل منطقة )ابو د�سري( يف الدورة توفري رو�سة حكومية 
االهلية،  الرو�سات  على  فقط  تعتمد  املنطقة  الن  لالأطفال، 
الرو�سات  يف  اطفالهم  و�سع  املنطقة  اهايل  جميع  والي�ستطيع 
االهلية ب�سبب ا�سعار الت�سجيل فيها، وبع�ش العوائل لديها اكرث من 
او اثنني فتكون املبالغ كبرية عليهم والي�ستطيعون دفع تلك  طفل 
املبالغ، لذا طالب اهايل املنطقة اجلهات امل�سووؤلة يف وزارة الرتبية 
الطفل  لبناء قدرات  ا�سا�سا قويا  النظر يف هذا املو�سوع، النه يعد 
والتعلم والتاهيل ال�سحيح لدخولهم املدر�سة با�سا�ش قوي وناجح 

وبداية م�ستقبل م�رشق.

اأين املواطنة "ج،اأ" بع�ش العيادات ال�سعبية واملراكز ال�سحية يف 
مدينة ال�سدر ال ت�ستقبل املر�سى بعد ال�ساعة الثانية ع�رش ظهرا، 
وخ�سو�سا ق�سم التحليالت، فذهبت قبل فرتة الأجراء حتليل الأبنتي 
الأجراء  التحليل  لق�سم  ذهبت  وعندما  بالأ�سهال،  اأ�سابتها  بعد 
التحليل الذي طلبه الدكتور رف�ش امل�سوؤول يف ق�سم التحليل اأجراء 
ال�ساعة  بعد  التحاليل  ي�ستقبلون  باأنهم ال  لها، متحججا  التحليل 
وبعد  التايل،  اليوم  يف  اأرجاعها  مني  وطلب  ظهرا،  ع�رش  الثانية 
اأتهامي بالتق�سري مع اأبنتي الأين متاأخرة يف جلبها اىل العيادة، 
التحليل،  اأجراء  باأنهم رف�سوا  الطبيب واأخربته  فذهبت اىل غرفة 
اأ�سيد  اأين  التحليل لطفلتي، كما  اأجراء  الطبيب بنف�سه منهم  فطلب 
مبوقف الطبيب معي، الذي يعد مثال للطبيب املخل�ش، والحظته 
اأنه يخربهم اأن دوامهم ينتهي بعد ال�ساعة الواحدة ظهرا، فاأرجو 
من وزارة ال�سحة متابعة املراكز ال�سحية ومنع املوظفني فيها 
من التلكوؤ يف تقدمي اخلدمات ومعاملة املراجعني 

باأ�سلوب اأف�سل.

اخلليج  كاأ�ش  )م�سمم  البحراين  اأحمد  العراقي  النحات 
يف  برونزي  ح�سان  الأكرب  القيا�سي  الرقم  و�ساحب 
من  البحراين  اأحمد  العراقي  النحات  يعترب  العامل(، 
الفنانيني املعا�رشين الذين تركوا ب�سمة وا�سحة يف 
اعماله اجلريئة والتي دمج فيها الواقع باحللم وحجم 
اال�سكال  ب�رشا�سة وحنكة  القلوب  التي تخاطب  الفكرة 
وا�سحة  وفنتازيا  مب�ساك�سة  انامله  تنجزها  والتي 
املعامل واجلمال. فالبحراين فنان مميز ومرتكز اأ�سا�سي 
يف عملية التجريب وتدوين لغة معا�رشة يف املفردة 
ابواب  ودق  ذلك  تعدى  بل  والعربية  العراقية  النحتية 
يف  م�ساركته  عند  عالية  بثقة  اقتحمها  التي  العاملية 
 / فري  اأت  ميامي  كمهرجان  الدولية  املحافل  اكرب 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اقيم  والذي   2013
ي�سارك  والتي  الكبرية  العاملية  املهرجانات  من  وهو 
كانت  وق��د  العاملية.  الفنية  ال�سخ�سيات  كبار  فيه 
االنظار  لفتت  قد  املهرجان  بهذا  البحراين  م�ساركة 
اختياره  ناحية  من  فيها  �سارك  التي  االعمال  حلجم 
التي  اعماله  جميع  على  الوا�سحة  والفخامة  للفكرة 
هذه  على  يح�سل  عراقي  فنان  اول  وهو  بها  �سارك 
اأت  ميامي  كمهرجان  كبري  فني  حمفل  يف  امل�ساركة 
املعار�ش  يف  م�ساركاته  اىل  ا�سافة   .2013 فري/ 
اجمع  والتي  االخرى  والعاملية  العربية  واملهرجانات 
فيها النقاد عن والدة جنم عربي يف ترتيب النحاتني 
الكبرية  االبداعية  والقدرة  احلداثة  حيث  من  العرب 
وكاأنه  ينجزها  حكايات  اىل  الطني  تروي�ش  على 
والربونز  احلديد  �سالبة  رغم  جموح  فر�سًا  يرو�ش 
وال�ساعرية  االح�سا�ش  مينحه  ان  على  حري�ش  فهو 
يف  ملحبوبته  مو�سيقية  قطعة  يعزف  عا�سق  وكاأنه 
ليل مقمر. اوكانه ينحت عر�ساآ لل�سم�ش مليء باحلكمة 
واجلمال والطقو�ش ال�سومرية التي توارثها من االجداد 
فجعلت منه مميزاآ بلم�ساته وافكاره املمزوجة باحلنكة 
املظهر  االتقان وجمال  والواقعية يف  املنطق  وحكمة 
الذي يوحي لك عبقرية املعنى واالجناز املختزل من 
اخل�سبة  البحراين  دماء  حتمله  الذي  احل�ساري  االإرث 
واملعنى  االب��ع��اد  الوا�سعة  خميلته  تعك�سها  والتي 
لها  م�سامني  �سمن  غريه  دون  به  يخت�ش  وبايقاع 
يوؤ�س�ش  فهو  وال��درام��ي  والفل�سفي  احل�ساري  بعدها 
بذلك مدر�سة عراقية جديدة يف عامل النحت متزج بني 
عن  بعيداآ  املبا�رشة  الرمزية  واملفاهيم  الوقعية  لغة 
الرتميزية والالواقعية والتي تتجاوز املفاهيم القدمية 
البحراين  اأحمد  الفنان  التقليدية.در�ش  املنجز  ال�سكال 
الفنون  النحت يف معهد   1965 العراق- بابل  مواليد 
وتاثر   ،  1988 �سنة  منه  وتخرج  بغداد  اجلميلة- 
الرحيم  العراقيني ومنهم عبد  النحاتني  باأ�ساتذته من 
داخل  يف  املعار�ش  من  العديد  يف  �سارك  الوكيل 
ومعر�ش  الوا�سطي  معر�ش  ومنها  وخارجه  العراق 
النحت العراقي يف اليمن وكذلك م�ساركته يف معار�ش 
عاملية  ومعار�ش  واالأم���ارات  وب��ريوت  قطر  يف  عدة 
واهمها م�ساركاته يف مهرجان ميامي ارت 2013 يف 
االأعمال  من  الكثري  .وله  االمريكية  املتحدة  الواليات 

النحتية املنجزة يف عدة مدن عربية وعاملية

Tue.21  Jun. 2016 issue no 141جدار الجورنال
الثالثاء 21 حزيران 2016 العدد 141

عندما يتجرد الطب من اإلنسانية وتتجرد األمهات من الرحمة
أعداد-ساجدة خضر

انتصارات الفلوجة 

تطرح االسئلة

بقلم ناصوح

نصيحة

�نت�شار�ت �لفلوجة تطرح جمموعة  من �ل�شئلة، �أهمها:
�لعر�ق �مام خيارين:

١-�م���ا �لرجوع )�لتدريجي دون �شك( مل�شد�قية �لدولة و�شرعية 
�ملوؤ�ش�ش���ات و�عتماد �لقانون يف �لد�رة و�حرت�م �لد�شتور )مبا 
في���ه دول���ة فيدر�لية �ق���رب �ىل �لالمركزية م���ع تفوي�ص �شلطات 

حقيقية لالإد�رة �ملحلية(؟
٢-�و توق���ع �ملزيد من �ملن���اور�ت يف �لي���ام و�ل�شابيع �لقادمة 
وعملي���ات ت�شوي���ف للني���ل م���ن �لنت�ش���ار�ت �لخ���رة للجي�ص 

�لعر�قي �و �لتقليل من �شاأنها.
�ظهرت غالبية �هايل �ملنطقة �لغربية باأنهم لي�شو� مع �لدو�ع�ص، 
ب���ل يتطلع���ون نح���و �ملزيد م���ن �لقان���ون و�ملو�طن���ة �حلقة. هم 
يخ�ش���ون دول���ة �لطو�ئ���ف ق���در خ�شيته���م م���ن �ل�ش���ر�ع �ل�شني 

�ل�شني.
كردي���ا: �أمتنى �ن ل نخلط )نحن �لك���رد( بني مفهومني: �ل�شر�كة 
يف �لوطن )�لعرب و�لكرد وبقية �لقوميات و�ملكونات( من جهة، 
وب���ني �ملحا�ش�ش���ة �لت���ي دفعت بالبل���د حلافة �ل�شي���اع، من جهة 
�أخ���رى. عندما نكون �شركاء يف �لوط���ن ت�شبح حدود كرد�شتان 
لي����ص فقط »�ملناطق �ملتنازع عليه���ا« �د�ريا، بل �لب�شرة و�لنبار 
ونين���وى ودي���اىل، �ل���خ، �ي �ن نتقا�ش���م م�ش���ر وم�شتقبل هذ� 

�لوطن �مل�شرتك من ز�خو �ىل �لفاو.
�ما �لحز�ب �ل�شالمية �ل�شيعي���ة، �شاحبة �مل�شوؤولية �ل�شا�شية 
يف �د�رة �لبل���د من���ذ ٢٠٠٣ وحل���د �ليوم، عليها �لرج���وع للمبد�أ 
�لد�شت���وري �ل�شلي���م: دولة مدنية، و�لق���ر�ر مبوؤ�ش�شات عمادها 
�لقان���ون ك�شرط ��شا�شي للو�ش���ول �ىل �د�رة ناجحة، و�لبتعاد 

عن �ل�شتئثار بال�شلطة.
عل���ى �ل�شي���د رئي����ص �ل���وزر�ء حي���در �لعب���ادي �أن يتذك���ر ب���اأن 
�لتطور�ت �ليجابية �لتي �شهدها �لعر�ق ما بني ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ 
�أجه�ش���ت بفع���ل �شيا�شي ذ�ت���ي متخ�ص عن عج���ز يف فهم �آليات 
�حلوكم���ة �لع�شرية، و�حلاج���ة للم�شاهمة �جلماعي���ة يف �تخاذ 

�لقر�ر.
م���ا ح�شل يف �ل�شابيع �لخرة، حل���ني حترير �لفلوجة، يقودنا 

�ىل �لآتي:
�لنت�ش���ار�ت �لع�شكري���ة ج���رت تقريب���ا مبع���زل ع���ن �لتخطيط 
�ل�شيا�ش���ي )ب���ل �حيان���ا بال�ش���د من���ه(، وهذ� م���ا مل�ش���ه �ملو�طن 
�لعر�قي. هذ� �خلط���ان �ملتو�زيان: �لقدرة و�لتمكني �لع�شكريني 
م���ن جه���ة و�لعج���ز �ل�شيا�ش���ي م���ن جهة �خ���رى، �شي�ش���ع فريق 

�ل�شلطة �مام �ل�شوؤ�ل �لتايل:
�إن كان باإمكان �لعر�ق �لتقدم و�إحلاق �لعدو خ�شائر ��شرت�تيجية 
دون �حلاجة ملنغ�شات �لفريق �ل�شيا�شي �حلاكم )�و �ملعار�ص(، 
ه���ذ� يعني �أن �نت�شار�ت �لفلوجة ميكن لها �ن تتحول �ىل �نذ�ر 
لل�شلط���ة �ك���ر م���ن �ن ت�شب���ح �د�ة لتجمي���ل ف�شله���ا �مل�شتمر يف 
توفر خدمات �حلد �لدنى، مكافحة �لف�شاد، �ل�شفافية، �لت�شدي 

لالرهاب، �د�رة �شوؤون �لبلد وفق �شيا�شة وطنية جامعة.
عليه، �نت�شار�ت �جلي�ص �لعر�قي يف �لفلوجة )وما �شيلحقها �إن 
�ش���اء �لله( لي�شت بال�شرورة تاأ�شرة عبور للفريق �حلاكم، رمبا 

تعني عر�قيا �ملزيد من �ملطالبات �مل�شروعة!

مبدعون من

أقبال الشباب العراقي على عمليات التجميل 
من مظاهر الجمال أم من مظاهر االبتذال

الى وزارة التربية والتعليم 

الى وزارة الصحة

شكاوى

أحمد البحراني

بغداد-متابعة 


