
رغم ندمها على اإجراء عملية جتميل لوجنتيها، 
ال تزال اأمرية، 42 عاما، تفكر يف تكرار التجربة 
من جدي��د يف عيادة اأخرى معروفة بني اأو�ساط 
الن�س��اء املتهافت��ات على عملي��ات التجميل يف 

بغداد.
ال�سي��دة االأربعيني��ة ال تع��اين م��ن اأي ندب��ة او 
ت�س��وه، وهي لي�س��ت من �سحايا احل��رب، لكنها 
ق��ررت قب��ل اأربعة اأ�سه��ر اإج��راء العملي��ة اأ�سوة 
ب�سديقتها، يف مركز للتجميل يف حي املن�سور 

غرب العا�سمة.
�سفت��ي،  ت�سخي��م  بعملي��ة  اأوال  قم��ت  تق��ول، 
و�سجعن��ي جن��اح العملي��ة عل��ى اإج��راء عملي��ة 
مماثل��ة لوجنت��ي لك��ن العملي��ة الثاني��ة كانت 
اأ�سعب مم��ا اأت�سور، وت�سيف "حينما بداأ عملية 
حقن وجنتي بال�سليك��ون �سعرت باأمل ال يحتمل 
وب��داأت بال���راخ، فاملخ��در املو�سع��ي ال��ذي 
ا�ستخدمه اخلبري مل ياأت مفعوله كوين مدّخنة".

اأم��رية التي مل تعقها ماآ�س��ي احلرب عن التفكري 
وجهه��ا  وكان  املن��زل  اىل  ع��ادت  باجلم��ال، 

منتفخا ومليئا باآث��ار احلقن التي ت�سبه اإىل حد 
كبري اآثار ال�رب املربح، وقد تطلب االأمر �سهرا 
من االنتظار لتختفي الزرقة من على وجنتيها، 
لكنها تفكر جم��ددا يف اخل�س��وع لعملية اأخرى 

اأمرية. اأجمل" تقول  اأن يبدو  "فاملرء يوّد 
االقب��ال عل��ى عملي��ات التجمي��ل ب��ات نوع��ا 
م��ن املو�س��ة اجلدي��دة يف الع��راق. وق��د تزاي��د 
االهتم��ام بجراحات التجمي��ل منذ �سقوط نظام 
�س��دام ونهاية احل�سار ال��ذي كان يعزل العراق 
ع��ن الع��امل اخلارج��ي. وم��ع حت�س��ن الو�س��ع 
االأمن��ي نهاي��ة الع��ام 2007 ع��اد كث��ري م��ن 
االأطب��اء املقيم��ني يف اخل��ارج حامل��ني �ست��ى 

االخت�سا�سات من بينها اجلراحة التجميلية.
م��ن الناحي��ة القانوني��ة، متن��ع وزارة ال�سح��ة 
العراقية امل�ست�سفيات العامة من اإجراء عمليات 

التجميل الكمالية.
اأح��د املتخ�س�س��ني يف  الدكت��ور �سع��د داخ��ل 
عمليات جتميل احل��روق يف م�ست�سفى الوا�سطي 
للجراح��ة التقوميية وه��و اأول واأك��رب م�ست�سفى 

ع��ام عراق��ي يف اخت�سا���ص التجميل ق��ال، اإن 
امل�ست�سفى "يجري عمليات التجميل للت�سوهات 
اخللقي��ة والت�سوه��ات الناجت��ة ع��ن التفجريات 
اأو احل��وادث، لكن��ه ال يج��ري عملي��ات جتمي��ل 
االن��ف، ونف��خ اخل��دود وتكب��ري الث��دي و�سحب 
العني وغريها م��ن العمليات كون امل�سفى يقدم 

خدماته جمانا".
ووفقا للطبيب داخ��ل، فاإن الوا�سطي اأجنزت يف 
الع��ام املا�سي 2009 اأكرث م��ن 4200 عملية 
جتميل خمتلفة بينه��ا عمليات �سغرى وكربى، 
ف�س��ا عن عملي��ات جتمي��ل العظ��ام، مبينا اأن 
معظ��م اخلا�سع��ني للعملي��ات هم م��ن �سحايا 

التفجريات.
يف املقاب��ل، ب��ات التهاف��ت عل��ى امل�ست�سفيات 
والعي��ادات اخلا�س��ة ح��ا اأمث��ل للح�سول على 
�س��كل اأجم��ل، م�ستوح��ى م��ن اأ�س��كال الفاتنات 

اللواتي يظهرن على �سا�سات التلفاز.
فالداخل اإىل املراك��ز املتخ�س�سة يف التجميل، 
بال��كاد يفل��ح يف العث��ور عل��ى كر�س��ي ف��ارغ 
للجلو�ص، فيما تغ�ص �سالة االنتظار بالباحثني 

والباحثات عن اجلمال حتى الردهة.
تاأتي معظ��م الن�ساء ويف باله��ن �سور لفنانات 
يرغ��ن يف الت�سّبه بهن، كنان�سي عجرم وهيفاء 
وهب��ي عل��ى حد ق��ول املمر�س��ني العاملني يف 
املراك��ز، وهم��ا فنانت��ان لبنانيت��ان خ�سعت��ا 
تتمتع��ا  اأن  قب��ل  التجمي��ل  لع���رات عملي��ات 

بجمالهما احلايل.
ورغم نظافة املكان يف �ساالت االنتظار، اال اأن 
العيادات الداخلية خمتلف��ة متاما عن واجهتها 
اجلميل��ة، اإذ تب��دو مليئ��ة بالدم��اء وخملف��ات 
اأن��وف  ال�سا���ص االأبي���ص ال��ذي مت رفع��ه م��ن 

الزبائن.
وزارة ال�سح��ة قام��ت بو�س��ع �سواب��ط لعم��ل 
العيادات اخلا�سة، وهي ال متنح مراكز التجميل 
اج��ازة ممار�س��ة املهنة اإال لاأطب��اء املتمر�سني 

يف هذا املجال.
لك��ن الدكت��ور اأ�سام��ة الزبي��دي املتخ�س�ص يف 
جراح��ة التجمي��ل يع��رف بوج��ود اأخط��اء يف 
عملي��ات التجمي��ل يعزوه��ا اإىل اأن العدي��د م��ن 
املراكز تتعامل مع الط��ب ب�سكل عام واجلراحة 
التجميلي��ة ب�س��كل خا���ص كم�س��در رزق بغ�ص 
اخلدم��ات  م��ن  املقدم��ة  النوعي��ة  ع��ن  النظ��ر 
للمري���ص، م�سيف��ا ،الع��راق ال ميتل��ك تاريخ��ا 
طويا يف التعامل مع هذا النوع من العمليات.

وتزدحم غالبي��ة عيادات التجميل بال�سباب من 
اجلن�سني واإن زاد عدد الن�ساء على عدد الرجال.

وقال الزبيدي الذي يدير مركزا خا�سا للتجميل 
للعام��ني  االولي��ة  لاإح�سائي��ات  وطبق��ا  اأن��ه 
املا�سي��ني، فاإن ن�سب��ة الن�س��اء اللواتي يجرين 
عملي��ات التجميل يف مرك��زه و�سلت اىل 86% 

مقارنة بن�سبة الرجال التي مل تتعدى 14 %.
وحتظ��ى عمليات زراعة ال�سع��ر مبوقع ال�سدارة 

بالن�سب��ة للرجال، تليها عملي��ات جتميل االأنف 
واإزالة ال�سعر باللي��زر ملنطقة الوجه ال�سيما يف 

منطقة الوجنتني وحول الرقبة.
واأ�ساف الزبيدي اأن اأكرث الفئات العمرية، اقباال 
عل��ى العمليات هي بني �س��ن 28 و50 ، وت�سل 
ن�سبته��ا اىل 65 % باملئة، تليها الفئة العمرية 
بني �سن 18 و28 بن�سبة 31 يف املئة، الفتا اإىل 
اأن "املراك��ز الطبية اخلا�س��ة ال جتري عمليات 
جتمي��ل كمالي��ة مل��ن ه��م دون �سن��ة الثامن��ة 

ع�رة".
بالن�سب��ة للراغب��ني باإجراء جراح��ات جتميلية، 
وفرت امل�ست�سفيات والعيادات التي افتتحت يف 
ال�سنوات املا�سي��ة، كلفة ال�سفر اىل بلدان اأخرى 
مث��ل �سوريا الت��ي تعد على راأ���ص قائمة البلدان 
الت��ي ت�ستقب��ل العراقيني املهوو�س��ني بعمليات 

التجميل.
ووفقا الأ�سع��ار بع�ص مراكز التجميل يف بغداد، 
يدفع الزبائن مبلغا يف حدود 1500 دوالر يف 
جراحة االأن��ف، ومبلغا اقل لنف��خ اخلدود، فيما 

تزي��د تكلفة عملي��ات تكبري ال�س��در عن 1500 
وت�س��ل اإىل 3000 دوالر اأمريك��ي ح�سب �سهرة 
الطبيب، ف�س��ا عن تكاليف بع���ص املواد التي 
ي�ستورده��ا املري���ص بنف�س��ه من خ��ارج الباد 
اأو ي�سريه��ا م��ن ال�سيدلي��ات العراقي��ة كمادة 

ال�سيليكون اخلا�سة بنفخ ال�سفاه واخلدود.
وم��ع اإن االأ�سع��ار اأق��ل يف �سوري��ا ويف بع���ص 
ال�سف��ر  تكالي��ف  اأن  اإال  االأردن،  م�ست�سفي��ات 
واالقام��ة مل��دة تزي��د ع��ن ا�سبوع��ني او ثاث��ة 

ت�ساعف تكلفة العملية التي تتم خارج الباد.
عل��ى الرغم من ذلك، تقول �سحر 28 عاما، التي 
رف�ست االف�ساح عن ا�سمها الكامل، اأنها ف�سلت 
اإج��راء عملي��ة جتمي��ل االن��ف يف اإح��دى مراكز 
التجمي��ل يف �ساحية جرمانا يف دم�سق وبقيت 
تقط��ن هن��اك الأكرث من �سه��ر "بعيدا ع��ن اأعني 
النا���ص"، وا�ساف��ت اأن ذل��ك "جنبن��ي االحراج 
الناج��م ع��ن ت�سخم االأن��ف بعد العملي��ة والذي 

ي�ستمر الأكرث من اأ�سبوعني".
العامل الديني بدوره مل ي�سكل عائقا اأمام �سحر 

الت��ي ترتدي حجابا ا�ساميا يف اإجراء اجلراحة 
التجميلية، بالرغم من االأجواء الدينية الطاغية 

يف بغداد وعموم مناطق الباد.
وق��د جلاأ البع���ص اإىل ا�ست�س��ارة املرجع اآية اهلل 
الديني��ة  ال�سخ�سي��ات  اأه��م  ال�سي�ست��اين،  عل��ي 
ال�سيعي��ة يف الب��اد والع��امل االإ�سامي يف هذه 

امل�ساألة.
وقال ال�سي�ستاين يف فتوى من�سورة على موقعه 
اأك��رث م��ن  ال�سع��ر حمب��ب  اإن زرع  االإلك��روين 
ارت��داء ال�سع��ر امل�ستع��ار، الذي ميك��ن اأن ي�سقط 
خال ال�س��اة. كما اإن جراح��ات �سفط الدهون 
واجلراح��ات الت��ي ت�سته��دف ت�سغ��ري اأو تكبري 
حج��م ال�س��در جائزة "ب���رط اأن يكون الطبيب 

الذي يجري اجلراحة امراأة".
الفت��وى ال�س��ادرة ع��ن املرج��ع الكب��ري حققت 
ارتياح��ا كبريا يف اأو�ساط مراك��ز التجميل كما 
يف اأو�ساط املر�سى. وتقول �سحر يف هذا ال�سدد 
"اأردت احل�س��ول على اأنف جميل، وكنت واثقة 

ان اأمنيتي ال تتعار�ص مع الدين.

 
"اندي�س��ة" ه��و مرك��ز ثق��ايف يف ال�سليمانية قد 
يكون اأكرث مركز لطب��ع وا�سدار الكتب حركة يف 
جمي��ع انح��اء العراق حيث ي�س��در �سنويا حوايل 

)100( كتاب خمتوم بعامته.
  ويقول هزار جميد مالك املركز ان �سعيه احلثيث 
اىل جانب زيادة الن�ساط��ات الثقافية يهدف اىل 
حتوي��ل اال�ستثم��ار يف الكت��ب اىل �سناع��ة ذات 

اكتفاء ذاتي.
  وي��زور مرك��ز اندي�س��ة الثق��ايف ال��ذي يق��ع يف 
�س��وارع  اأك��رث  يف  مبن��ى  م��ن  الراب��ع  الطاب��ق 
مول��وي،  �س��ارع  وه��و  ازدحام��ا  ال�سليماني��ة 
مئات الزائري��ن يوميا لا�ستفادة م��ن ن�ساطاته 

املتنوعة.
  ول��د هزار جميد ع��ام 1976 يف مدينة جوانرو 
���رق كرد�ستان )كرد�ستان اي��ران( وترك م�سقط 
راأ�س��ه ب�سب��ب االو�س��اع ال�سيا�سي��ة متوجها اىل 
جن��وب كرد�ست��ان )اقليم كرد�ست��ان( حيث ان�ساأ 
يف ايل��ول )�سبتمرب( ع��ام 2012 مكتبة �سغرية 

با�سم "اندي�سة".
  وبع��د مرور اأرب��ع �سنوات اأ�سبح��ت االآن مركزا 
ثقافيا كبريا. وحول ذلك يقول هزار: "اندي�سة هو 
اأكرب مركز ثقايف اأهل��ي يف ال�رق االو�سط حيث 
ال يوجد مثيل له ال يف العا�سمة االإيرانية طهران 
او العا�سم��ة اللبناني��ة ب��ريوت وهم��ا مدينتان 

كبريتان يف جمال ا�ستثمار الكتب يف املنطقة.
 وا�س��اف ه��زار ، يف بداية ان�س��اء مكتبة اندي�سة 
كان هدفنا ه��و حتويلها يوما بعد يوم اىل مركز 
ثقايف كبري وقد و�سلنا االآن بعد اربع �سنوات اىل 
ن�سب��ة %50 م��ن هدفنا. ويتكون مرك��ز اندي�سة 
الثق��ايف من ع��دة اأق�سام هي: ق�س��م املكتبة وهو 
اأك��رب اق�سام املركز وتقوم بطب��ع الكتب ون�رها 
بنف�سه��ا، وهي مركز لن�ر وبيع كتب املوؤ�س�سات 

واملطبعات االخرى التي تنتج الكتب.
 وي�س��م ق�سم املكتبة يف مركز اندي�سة )25( األف 
عنوان لكتب باللغات الكردية والعربية والركية 
والفار�سي��ة واالنكليزية منها 250 كتابا باللغة 

الكردية قام املركز بطبعه ون�ره.
  وح��ول ذل��ك ق��ال ه��زار، هدفنا م��ن اال�ستثمار 
يف الكت��ب هو الو�س��ول اىل طبع ون���ر )100( 
كتاب �سنويا، ولكننا مل ن�سل بعد اىل ذلك الهدف 
وال�سبب يف ذلك يتعلق يف الغالب باالأزمة املالية 

التي تع�سف باإقليم كرد�ستان منذ �سنوات.
 وي�سم املركز اأي�سًا باالإ�سافة اىل ق�سم املكتبة، 

الق�س��م الفن��ي وق�س��م الن�ساطات الثقافي��ة وق�سم 
االأطفال واق�سام اأخ��رى وت�سهد يوميا واأ�سبوعيا 
ن�ساطات خمتلفة ح�س��ب خ�سو�سية كل ق�سم مع 

تنظيم مهرجانات ف�سلية و�سنوية للمركز.
وم��ع تنوع ن�ساطات مركز اندي�سة تعترب النوعية 
واالأ�سع��ار م��ن اأك��رث اجلوان��ب اث��ارة لاهتمام 
فاملرك��ز ي�ستخ��دم يف اأعماله اأف�س��ل النوعيات 
ويو�سله��ا اىل الزب��ون باأرخ���ص االأ�سع��ار، ه��ذا 
ف�سا عن اأن كثرياً من ن�ساطات املركز جمانية.

  ومن االق�سام التي تقدم ن�ساطاتها جمانا، ق�سم 
االطف��ال الذي يخت�ص بن�ساط��ات االطفال حيث 
يعلم االطفال الذي��ن يزورونه الر�سم واملو�سيقى 

من خال دورات �سهرية.
  �سادي��ار �سور���ص )16 �سنة( هو اأح��د ال�سبيان 
الذي��ن كانوا خ��ال اإعداد هذا التقري��ر من�سغلني 

يف مركز اندي�سة الثقايف باإقامة اأحد الن�ساطات، 
قال ، منذ عامني وانا ازور مركز اندي�سة الثقايف 
با�ستم��رار وق��د اأ�سبح املرك��ز مكان��ا مهما وذا 
منفعة بالن�سبة يل وملئ��ات االأ�سخا�ص االآخرين 

يف مدينة ال�سليمانية وحميطها.
  واأ�س��اف �سادي��ار، ازور مرك��ز اندي�سة الثقايف 
يوميا مع اأ�سدقائي كلما �سنح لنا الوقت وننتفع 

من قراءة الكتب والن�ساطات االأخرى.
  وباالإ�ساف��ة اإىل ا�ستثمار مركز اندي�سة الثقايف 
يف الكت��ب والن�ساط��ات االأخرى فان��ه يلعب دور 
مكتبة عامة اأي�سا، حي��ث افتتحت املكتبة ق�سما 
خا�سا بالقراء الذين ال يقدرون على �راء الكتب 
او ال يرغب��ون يف �رائه��ا اذ ميكنه��م ا�ستع��ارة 

الكتب من املكتبة وقراءتها ثم اإعادتها اليها.
  وع��ن ذلك قال هزار جميد، يوؤدي هذا الق�سم من 

مكتبتن��ا دور مكتب��ة عامة حكومي��ة، فاملكتبة 
ت�س��م املئات من الكتب وينتفع من كتبها مئات 

اال�سخا�ص ب�سكل ا�سبوعي و�سهري".
  وذك��ر ه��زار اي�س��ا ان زائريهم يفوق��ون زائري 
املكتب��ة العامة مبئ��ات اال�سعاف وذل��ك ب�سبب 
الت�سهيات التي يقدمونها يف هذا الق�سم بخاف 
اإج��راءات ا�ستعارة الكت��ب يف املكتبة العامة يف 

ال�سليمانية املليئة بالروتينات.
  ومل يب��ق اندي�سة يف ال�سليمانية فح�سب بل فتح 
االن فرعا مماثا يف مدينة اربيل هذا باالإ�سافة 
اىل ا�سراك��ه مع معظم املكتب��ات يف مدن اقليم 

كرد�ستان االأخرى.
  ويق��ول ح�س��ني ح�سين��ي اأ�ست��اذ ق�س��م الفيزياء 
يف كلي��ة العل��وم بجامع��ة ال�سليماني��ة انه كلما 
�سنح له الوق��ت يتوجه اىل مركز اندي�سة الثقايف 

لا�ستف��ادة م��ن ن�ساطاته الثقافي��ة، معتربا اإياه 
مركزا مهما يف مدينة ال�سليمانية.

  ح�سين��ي املخت�ص يف عل��م الفيزياء والذي األف 
العدي��د م��ن الكتب العلمي��ة، كما طبع ل��ه املركز 
حت��ى االآن �ست��ة كت��ب، يق��ول: هن��اك جمموع��ة 
اخ��رى من كتبي معدة للطبع، وقد مت طبع جميع 
كتب��ي دون مقابل حتى اأنهم منحوين %15 من 

االأرباح
  و�س��دد االأ�ست��اذ اجلامعي عل��ى ان العملية التي 
يقوم به��ا مركز اندي�سة الثقايف ه��ي "ال�سناعة 
يف الكت��ب" و�رب مثا لذلك ب��ان اندي�سة طبع 
)25( كتاب��ا علمي��ا  االع��وام املا�سي��ة  خ��ال 
باللغ��ة الكردية وهو عمل ال مثي��ل له يف تاريخ 
الثقاف��ة والعلوم الكردية وقد ب��اع جميع الكتب 

يف االأ�سواق.
  وتوج��د االآن اىل جان��ب مركز اندي�س��ة الثقايف 
عدة مراكز ثقافية اخ��رى مناف�سة له منها مركز 
غزلنو���ص وعدد من املراك��ز احلكومية واحلزبية 
م��ا يعد الوجه امل���رق للمدينة التي مت حتويلها 
اىل العا�سم��ة الثقافية الإقليم كرد�ستان من قبل 

حكومة االإقليم وبرملان كرد�ستان.
  وع��ن دور املركز قال بابكر درائي املدير العام 
للثقاف��ة يف ال�سليماني��ة ، كان ملرك��ز اندي�س��ة 
الثق��ايف واملراك��ز االخ��رى الت��ي تعم��ل يف هذا 
املج��ال تاأث��ري ايجاب��ي عل��ى املج��ال الثق��ايف 

والفني يف مدينة ال�سليمانية.
املراك��ز  ه��ذه  وج��ود  ان  درائ��ي،  وا�س��اف     
ومناف�سته��ا يف املج��ال الفني والثق��ايف يوؤدي 
اىل اظه��ار الوجه امل�رق للعا�سمة الثقافية يف 
اقلي��م كرد�ستان، وهو احد اال�سب��اب التي توؤدي 
اىل رف��ع امل�ستوى الثقايف والفن��ي للمدينة كما 

ي�ساهد االآن.
  ومل يق��ف مرك��ز اندي�سة عند طب��ع ون�ر الكتب 
والن�ساط��ات املتنوعة االخ��رى فح�سب، بل ينظم 
�سنوي��ا مهرجانا كب��ريا يوزع في��ه اجلوائز على 
الكت��اب واملبدع��ني كم��ا ينظ��م في��ه الن�ساطات 
املو�سيقي��ة والغنائية باالإ�ساف��ة اىل ن�ر اأعداد 

كبرية من الكتب.
  ومهرج��ان هذا الع��ام هو الرابع ال��ذي يبداأ من 
االأول �سهر كانون االول )دي�سمرب( وي�ستمر حتى 
اخلام�ص منه، و�ستكون االيام الثاثة االأوىل منه 
يف ال�سليماني��ة واليوم��ان االأخ��ريان يف اربي��ل 
و�سيتم فيه ن���ر )42( كتابا جديدا كما �ستوزع 
�س��ت جوائز عل��ى اأف�سل املوؤلف��ني يف املجاالت 

املختلفة.

باحثات عن الجمال... ينهضن بعيادات التجميل في بغداد 

"انديشة".. مركز ثقافي يبعث الحركة في السليمانية

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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يف وقت �ضعفت 
فيه احلركة الثقافية 

يف ال�ضليمانية 
ب�ضبب الأزمة 

املالية وامل�ضكالت 
ال�ضيا�ضية، قرر مركز 

"اندي�ضة" الثقايف 
عدم الر�ضوخ وبعث 

لوحدة احلركة يف 
املدينة.

5


