
الإدمان  ظاهرة  الأخرية  الآونة  يف  انت�رشت 
الإن�سان  وجود  مع  وجدت  التي  املخدرات  على 
ف�سول  تكون  قد  خمتلفة  وبدوافع  الطبيعة  يف 
واجلهل، اأو للهروب من البطالة والفراغ، ورغم ان 
الواقع الجتماعي والديني امللتزم يرف�سها بقوة 

كبرية الن انها تزيد بعد كل فرتة بن�سب اكرب.
يف  واملقامرين  املدمنني  زوجات  تعاين  حيث 
يف  وحيدات  اأنف�سهن  وجتدن  الأمرين،  جمتمعنا 
الزوج عن  تخلي  احلياة يف ظل  مواجهة ظروف 
تتحملن  ذلك  من  واأكرث  اأ�رشته،  جتاه  م�سئوليته 
الإبقاء  �سبيل  يف  وعنفهم  الأزواج  معاملة  �سوء 

على �رشح الأ�رشة، خا�سة يف ظل وجود اأبناء.

يف  واأنا  بزوجي  ارتبطت  "منذ   ، ك(  )ع.  تقول 
ال�ساد�سة ع�رش كان يتعاط احلبوب املخدرة، كنت 
�سغرية ول اعرف كيف اك�سف املو�سوع، ومبرور 
احلقيقة،  اىل  تو�سلت  طفلة  اإجنابي  وعند  الزمن 
والنف�سية  ال�سحية  زوجي  حالة  ازدادت  عندما 
ال�سغرية  على  معي  يت�ساجر  ف�سار  �سوءا، 

والكبرية ب�سبب وبدونه".
الأ�سباب،  لأتفه  الأواين  يحطم  "كان  وت�سيف، 
تلك  ل�رشاء  البيت  م�رشوف  من  ي�رشق  واأحيانا 
احلبوب، وعندما اأواجهة يف احلقيقة ينكر متاما 
وعندما  ي�سدقني،  احد  ل  لأهلي  اأ�سكو  وعندما 
يعتذر  كان  مرة  كل  ويف  غا�سبة  اإليهم  اذهب 
وقد  يفعل،  ومل  ال�سموم  هذه  تعاطي  برتك  ووعد 
رف�ست اأن اأجنب له طفل اآخر ونحن بهذه احلال، 
ونحن  متاما  ننف�سل  اإن  بنا  احلالة  وو�سلت 
نعي�ش يف بيت واحد من اجل طفلتنا ذات الت�سعة 
اأعوام – اأ�سبحت طفلتي تفهم كل �سيء واأحيانا 

تطلب مني اإن اهجره – ولكن اأين املفر؟
من جهتها قالت )�ش.  م( 47 عاما ، اإن زوجها 
كان يتعاطى اخلمر ب�سكل مقرف من ال�سباح اإىل 
بيتي  يدخل  �سيف  اأو  �سخ�ش  كل  وكان  امل�ساء 
يالحظ رائحة امل�رشوب ب�سهولة لأنه كان يحمل 
قدحه معه اأينما ذهب وكاأنه قدح ماء وكم ا�سعر 
باخلجل واناأ األحظ ا�سمئزاز ال�سيوف من رائحته 
الن�سيحة  يئ�ست من  حني يتحدث معهم وعندما 

اأ�سلي  طاهرا  مكانا  اأجد  ل  واأنا  وتعبت  والكالم 
وا�سطحبت  الثالثة  واأولده  هو  هجرته  فيه 
خم�سة  عندهم  وبقيت  اأهلي  اإىل  ال�سغرية  ابنتي 
يحا�سبونه  وبدا  اأولدي  كرب  حيث  عام  ع�رش 
التغيري  يف  رغبه  لديه  كانت  وعندما  ويقرعونه 
بعد  اإليه  وعدت  فعال  تركه  فقد  امل�رشوب  وترك 
اإن تاب اإىل اهلل وترك امل�رشوب وحت�سنت �سحته 
وندم ندما �سديدا على الأعوام التي تركها مت�سي 

وهو �سكران.  
ال�سيدة )ا. ن( عن رجل �سكري  يف حني تروي لنا 
زوجته  تركته  العرق(  اأبو  )ع.  با�سم  يعرف  كان 
لحظ  مده  وبعد  اإ�سالحه،  من  يئ�ست  اإن  بعد 
طويلة  لفرتة  البيت  من  خروجه  عدم  اجلريان 
فوجدوه  واملختار  ال�رشطة  مع  الباب  فك�رشوا 

ميتا.
اإن  تقول  �سنة   45 موظفة  ع(  )ه.  ال�سيدة  اما 
وقد  عالية  �سهادة  على  وحا�سل  مثقف  زوجها 
تزوجته بعد عالقة حب كبرية وجنحت عالقتهم 
زوجها  اإن  ورغم  بينهم  قائما  احلب  زال  وما 
ممتازة  اأولده  مع  وعالقته  عنيف  وغري  هادئا 
امل�رشوب  اأكرث على  اأو  راتبه  ينفق ن�سف  انه  اإل 
ولهذا ال�سبب نحن مل ن�ستطع �رشاء بيت حلد األن،  
من  ال�رشقة  و  للخداع  يتعر�ش  الأحيان  وبع�ش 
له  يح�سل  ماذا  يتذكر  ل  وهو  منادميه  بع�ش 
ا�ستطعت  ملا  كثريا  اأحبه  اإين  ولول  �سكره،   اإثناء 
ال�ستمرار معه كل هذه ال�سنني،  وكل مرة يحاول 
ترك امل�رشوب ويتح�سن و�سعه املادي وال�سحي 

لكنه يعاود مرة اأخرى لأي �سبب من الأ�سباب.  
اأنواع  يتعاطى  زوجها  اإن  تقول  �سنة   30 )ا.ن(  
طول  ي�سهر  جتعله  املخدرة  احلبوب  من  معينة 
الليل يطقطق ويتحرك يف البيت ويتحدث ب�سوت 
عن  �سباحا  وي�ساألوين  اجلريان  في�سمعه  عال 

م�سدر الأ�سوات التي تقلق منامهم.  
ولحظت  حاله،  يف  تركته  فقد  منه  يئ�ست  لأين   
به.   خمدرا  كان  الذي  اليوم  كل  متاما  ين�سى  انه 
وامل�رشوف  والوعود  الأحاديث  �سيء  كل  ين�سى 
يفعله  �سيء  وكل  للبيت  اإياه  مينحني  الذي 
اأريد  ما  على  لأح�سل  اليوم  هذا  ا�ستغل  ف�رشت 
منه من مال اأو اإذن بالذهاب اإىل اأهلي وت�سيف 
اإن  ا�ستطاعت  كهذا  يوم  يف  اإنها  ن(،   )ا.  ال�سيدة 
زوجها  وميلكه  ي�سكنوه  الذي  البيت  ببيع  تقنعه 
لها،  وراحت تكمل بناءه وتوؤثثه ومل يعلم الأمر 
ازدادت حالته  اأعوام عندما  اإل بعد مرور خم�سة 
ال�سهية  وفقد  ال�سحية  حالته  وتدهورت  �سوءا 
العمل  اإىل  يخرج  يعد  ومل  الوهن  واأ�سابه  متاما 
وباع ال�سيارة التي كان يعمل �سائقا بها وعر�ش 
البيت للبيع وكنت كلما جاء م�سرتي اأعرقل عملية 
البيع باأي طريقة اإىل اإن جاء م�سرتي ل�رشاء البيت 
دون اإن يراه ويف دائرة الت�سجيل العقاري اكت�سف 
هربت  حينها  ال�رشب  من  يقتلني  فكاد  احلقيقة 
اإىل اأهلي مع اأولدي وتركت له البيت وطلبت منه 
النظر  اأعاد  لكنه  بيته  له  اأعيد  اإن  مقابل  الطالق 
يف طالقي وقرر اإن يرتك تعاطي احلبوب على اثر 

هذه احلادثة وت�ساحلنا. 
احلبوب  من  ثانية  اأنواع  اكت�سفت  اإنها  وت�سيف   
اأنها  يل  وقال  �سيدلين  اإىل  اأخذتها  جيوبه  يف 
اأنواع  باأعلى  للم�سابني  تعطي  خمدرة  حبوب 
والفر  الكر  ا�ستمرت حياتنا بني  ال�رشع،  وهكذا 

مثل )الفارة والقط(.  
)اأم اأثري(، حتدثت عن معاناتها مع زوجها ال�سكري 
قائلة بعد ف�سل زواجي الأول كنت ابحث عن رجل 
احتمي به ويخفف عني عبئ احلياة الثقيل،  بعد 
اإن  اأكن اعرف  الأول طفل ومل  اإن ترك يل زوجي 
منه  اأجنبت  وقد  الأول  من  اأ�سوء  الثاين  زواجي 
ولكنه  اإخوة  كونهم  ورغم  اآخرين،   اأطفال  ثالثة 
كان يعامل ابني من زوجي الأول معاملة قا�سية 
�سكران وطلب مني  يكون  جدا وخ�سو�سا عندما 
عن  ف�سال  منه،   ليتخل�ش  لأخي  عنه  اأتنازل  اإن 
واأقوم  ال�رشب  م�ستلزمات  بتهيئة  امل�ستمر  طلبه 
على خدمته كل يوم عندما ياأتي من العمل مقابل 
فا�ست�سلمت  البيت  يف  ابني  بقاء  على  املوافقة 
للواقع املر وحتولت من اأم اإىل نادلة وراح يجمع 

ال�سوء معه وكثريا ما حت�سل م�ساجرات  اأ�سدقاء 
معهم و�ساءت حالته اأكرث و�سار يختلق الأ�سباب 
يح�سل  ما  وي�رشف  وال�رشب،   وامل�ساجرات 
ناأكله  ما  امل�رشوب ول جند  عليه من عمله على 
كان  حلوم  وتوليف  عظام  بقايا  اإل  واأطفايل  اإنا 
اأهلي وعندما  ناأكل من �سدقات  اأو  يحملها معه 
واحتفظت  عنه  انف�سلت  اإ�سالحه  من  يئ�ست 
بيت  قرب  غرفة  وا�ستاأجرت  الأربعة  باأطفايل 
م�ساريف  على  الأكرب  وابني  اأنا  وتعاونا  اأهلي 
البيت والأولد وبقي هو فري�سة املنكر وال�سالل.   

وحتى اأمهات املدمنني واملقامرين تدفعن الثمن 
وانفرد  مطلقات  اأو  اأرامل  كن  اإذا  ، خا�سة  غاليا 
عبا�ش(  )ام  مع  حدث  كما  عاق  ابن  مب�سريهن 
العاق على كل  ابنها  والتي �سارت حكايتها مع 
ل�سان. فبعد اأن تويف زوجها بقيت وحيدة فاقرتح 
الذي كان م�ستقال ببيته مع زوجته  ابنها  عليها 
وابنه اأن ينتقل اإىل العي�ش معها ، فظنت وحيدها 
بعد  فيما  علمت  اأن  اإىل   ، وحدتها  ياأن�ش  اأن  قرر 

اأنه عجز عن ت�سديد مبلغ الكراء وتنازل عن البيت 
اإىل الأبد . واحتدمت امل�ساكل بينه وبني زوجته 
امل�سكينة  فالزوجة   ، املالية  ال�سائقة  ب�سبب 
الغارق  زوجها  اأموال  تذهب  اأين  تعرف  تكن  مل 
تفكريها  وهداها  ال�سنة  طول  على  الديون  يف 
اأخريات  ن�ساء  عليها  يعرف  اأنه  اإىل  الأخري  يف 
فقررت  ويهملها،  مرتبه  كل  عليهن  وي�رشف 
ابنها  على  وت�رشف  والدها  بيت  اإىل  تغادر  اأن 

وترتاح منه . 
فبعد  الأخري،  يف  �سقيت  من  هي  عبا�ش  ام  لكن 
على  واإ�رشارها  زوجته  ا�سرتداد  يف  ابنها  ف�سل 
يف  وغرق  اأكرث  و�سعيته  �ساءت   . منه  الطالق 
القمار ودفعت الأم   ال�سهر على طاولة  الكحول و 
وتكبدها  بالها  راحة  من  غاليا  الثمن  امل�سكينة 
منه  �سلم  بيتها  اأثاث  فال  اخل�سارة،  تلو  اخل�سارة 
اأن  اإىل  �سعى  الأخري  ويف  ذهبها  ول  مالها  ول 
يبيع البيت الذي يوؤويها بالغ�سب، وقام ب�رشبها 
وتهديدها بالقتل ،فغ�سب قلبها عليه و مل ترتدد 

يف التقدم ب�سكوى �سده لدى الأمن.

ت�سك��ن اأم �سي��اء والت��ي تبل��غ م��ن العم��ر )63( 
عام��ا يف ناحية الدغ��ارة 20 ك��م اىل ال�سمال من 
الديواني��ة، يف بيت متوا�سع، لكن بيتها هذا اأ�سبح 
مبثاب��ة عيادة طبي��ة تق�سده ن�ساء كث��ريات ل من 
الناحي��ة او الديواني��ة وح�س��ب بل م��ن حمافظات 

عراقية اأخرى بغر�ش العالج.
ا م��ن املمار�سات  ل��ت احلجام��ة ج��زءاً اأ�سا�سًيّ ومَثّ
الطبي��ة التقليدي��ة يف العدي��د من املجتمع��ات، اإل 
اأن��ه بعد اأن ا�ست�رشى الط��ب الغربي يف بالد العامل 
اأجم��ع، تراج��ع ا�ستخدام��ه، فظل كمج��رد ممار�سة 
تقليدي��ة. وظ��ل الأم��ر كذل��ك حت��ى �سن��وات قليلة 
ما�سي��ة، وخا�س��ة بعدم��ا ف�سل الط��ب احلديث يف 
ع��الج العديد م��ن الأمرا�ش، وبع��د اأن مت اكت�ساف 
العدي��د من التاأثريات اجلانبي��ة للعديد من الأدوية 
الكيميائية، بداأت يف النت�سار العديد من ممار�سات 

الطب التقليدي اأو ما ي�سمى بالطب البديل.
تق��ول ام �سي��اء انه��ا تعلم��ت احلجامة م��ن ابنها 
الذي تعلمها هو الآخر مذ كان يف ال�سعودية، وعند 
عودت��ه اىل الع��راق بع��د �سق��وط النظ��ام يف العام 

2003 علمني ا�رشار وتفا�سيل هذه املهنة.
وجّنبت اأم �سياء اأكرث من )20( امراأة كادت جتري 
عمليات جراحي��ة لكن عندما اأحجمتها تعافت ومل 
جتريها، وقالت اإن اإحدى الن�ساء جاءت من الكوفة 
وكان��ت عمليته��ا بعد يوم��ني وهي عملي��ة انزلق 
الفق��رات حجمت للفقرات كله��ا واحلمد هلل و�سلني 

اخلرب باأنها مل تعمل العملية وت�سافت متاما.
واأو�سح��ت اأم �سياء، اأن��ه يف الوقت الذي تق�سدها 
مراجع��ات تع��اين م��ن اآلم اأمرا���ش داء ال�سقيق��ة 
وع��رج الن�س��ا وال�س��داع الن�سفي، فاأن��ه يف الوقت 
لتخلي���ش  املراجع��ات  بع���ش  تق�سده��ا  نف�س��ه، 
اج�سامه��ن من ال��دم الفا�سد اإذ انه��ن ل يعانن من 

اي مر�ش.
وتوؤك��د اأم �سياء اأن للحجامة فوائ��د كثرية ومنها 
من��ع )اجللطة،وال�سغط،وال�سكر،وت�سلب ال�رشايني، 
والذبح��ة(، وت�ستخدم اأم �سي��اء يف عمل احلجامة 
)الكوؤو���ش الزجاجية، واملو�ش والكلين�ش والديتول 
والقطن واجلرائد( وهذه الأدوات التي ت�سرتيها من 

ال�سيدلية.
وذكرت اأم �سي��اء اأن اآلية احلجامة تتمثل باإ�سعال 
الورق��ة وكب�سه��ا بالكاأ���ش الزجاج��ي وبعد حتديد 
امل��كان، نق��وم بتخديره ث��م العمل عل��ى ت�رشيحه 
باملو���ش وبع��د ذلك ارج��ع الكاأ�ش ملكان��ه ليخرج 
ال��دم الفا�سد بال�سغط فت�سبح عملية تفريغ هوائي 
ويك��ون الت�رشي��ح بتخدي���ش اجلل��د بع��د اإن يخ��در 
بالن��ار، وبذل��ك يخرج ال��دم الفا�سد. لفت��ة اىل ان 
امل��راأة واثن��اء احلجام��ة �ست�سع��ر بقليل م��ن الأمل 
وعن��د النتهاء م��ن التحجيم تق��وم مبزاولة جميع 
اأعماله��ا ولي���ش هناك من حم��ذورات �سوى منعها 
م��ن تن��اول بع���ش الوجب��ات الغذائية مث��ل املوز 
والكرزات والألبان واللح��وم وليوم واحد فقط بعد 

عمل احلجامة.
اأق��وم  احلجام��ة  م��ن  النته��اء  بع��د  وتابع��ت،  
بتعقيمهن وتطيهره��ن باملواد املطهرة واملعقمة، 
م�سرية اىل ان كمية الدماء التي ن�سحبها من املراأة 

اأقل من الرجل.

ول يقت���رش عم��ل احلجامة بح�س��ب ام �سياء، على 
منطق��ة الظهر وح�س��ب، ب��ل وت�سمل اأي�س��ا منطقة 
الراأ���ش، وخل��ف الإذن اإذا كان��ت تع��اين من مر�ش 
)ال�رشج��ي( وكذل��ك حجام��ة املنت. يف ح��ني انها 
تتجن��ب اإج��راء احلجامة للحام��ل والتي تعاين من 

فقر الدم.
وتعر�س��ت اأم �سي��اء طيل��ة عمله��ا باحلجامة اىل 
الكثري من املوقف املحرجة، كحالت الإغماء التي 
تتعر�ش له��ا بع�ش الن�ساء نتيج��ة هبوط ال�سغط، 
ومنه��ا ان اإح��دى الن�ساء كانت تع��اين من ال�رشع 
واأثن��اء العملي��ة جاءته��ا نوب��ة ال���رشع، فانت�رش 
ال��دم داخ��ل الغرفة ورم��ت الكوؤو���ش، فتوقفت عن 

احلجامة اإىل اإن هدئت ثم اأكملت عملي.
وتتذك��ر اأم �سي��اء اأن من جملة احل��الت املر�سية 
الت��ي عاجلتها، هن��اك 15 امراأة كان��ت تعاين من 
انزلق الفقرات و�سد ال�رشايني وبعد عملي احلجامة 
له��ن اأ�سبح��ن ب�سحة جي��دة وبذل��ك ا�ستغنني عن 

العملية اجلراحية التي كن ب�سدد اإجرائها.

وق��اد جن��اح اأم �سياء يف عمله��ا اىل ذيوع ا�سمها 
يف املحافظ��ات العراقي��ة الخرى، حت��ى ا�سبحن 
الن�س��اء الالئ��ي يق�سدنه��ا ل يقت�رشن عل��ى ن�ساء 
املحافظ��ة وح�س��ب، ب��ل هناك م��ن بغ��داد واحللة 

والنجف واملثنى.
وبح�س��ب ام �سي��اء، ف��اأن بع���ش الأي��ام منحو�سة 
ل نحجم فيه��ا مثل الأربعاء واجلمع��ة، لأن هناك 
�ساع��ة يف هذي��ن اليوم��ني تك��ون احلجام��ة فيها 
ولأنن��ا ل نع��رف ه��ذه ال�ساعة على وج��ه التحديد 

فاأننا ل نحجم يف هذا اليوم كله.
واأك��د ام �سياء، اإقب��ال كثري من الن�س��اء، وخا�سة 
خ��الل ال�سنوات الثالث الأخرية، لزيادة امل�سابات 
مبر���ش )داء ال�سقيقة( وخا�س��ة عند ال�سابات غري 
املتزوج��ات ب�سب��ب احلالة النف�سي��ة والجتماعية 
والقت�سادية، حيث ي�سكن عند مراجعتي اأمل الراأ�ش 
امل�ستدام رغم �سغ��ر اأعمارهن، اأو انزلق الفقرات، 

فاأقوم بعمل حجامة لكل فقرة من الفقرات.
ومل حتتك��ر ام �سي��اء عم��ل احلجامة عل��ى نف�سها 

وح�س��ن ب��ل علمته��ا للكث��ري م��ن الن�س��اء كان��ت 
اإحداه��ن م��ن احلل��ة، موؤك��دة ان للحجام��ة طرقها 
واأ�رشاره��ا وفيها خماطر جمة، فلو ح�سل اأي قطع 
ل�رشيان اأو وريد خالل العملية ف�سيوؤدي اإىل اأ�رشار 
ج�سيم��ة ونزف قد ل يتوقف، وعليه لبد من اإتقان 
العمل ب�س��كل جيد، وهذا ما يتطل��ب اأ�سبوعا كامال 

على الأقل لكي يتعلم ال�سخ�ش.
الن�س��اء الالئي يق�سدن اأم �سي��اء لغر�ش احلجامة 
اأخ��رى، فحت��ى  ل يقت���رشن عل��ى �رشيح��ة دون 
الطبيب��ات وزوج��ات م�سوؤول��ني ق�سدنه��ا به��دف 
احلجام��ة، لفت��ة اىل اأن الأج��ور الت��ي اأتقا�سه��ا 

ب�سيطة جدا.
، ان  م��ن جانبه��ا يق��ول املواطن��ة ه��دى عم��اد 
احلجامة مفيدة جدا للج�سم وهي اف�سل من عملية 
الت��ربع بال��دم، وال�سب��ب ه��و عندما تت��ربع فاأنك 
تعطي دما طازجا اي يف بداية عمره ون�ساطه، اما 
احلجامة فتعطي الدم القريب من 120 يوما وقبل 
نهاية عمره، فعند بلوغ كريات الدم احلمراء نهاية 
عمرها، فانها تكون قريبة من �سطح اجل�سم وتكون 
غ��ري ن�سيط��ة ب�سبب تقدمها بالعم��ر. م�سرية اىل ان 
اخلط��ر يتاأتى من تلوث ادوات احلجامة، ويجب ان 
تكون ادواتها جاهزة وذات ا�ستخدام واحد ، جتنبا 

لال�سابة بالمرا�ش النتقالية املعدية.
ام��ا حن��ني يا���رش فاأنه��ا تن�س��ح بالت��ربع بالدم 
لن��ه مفيد لك ولغريك، ام��ا احلجامة فهي م�سكوك 
باأمره��ا ، ومل يثب��ت علميا �سحته��ا وهي ممنوعة 
قانوني��ا، وان الر�س��ول )�ش( قد او�س��ى بها لعدم 
امكانية التربع بالدم يف ذلك الوقت بال�سافة اىل 
عدم وجود بنك للدم. م�سيفة : ان الكثري من الدول 
الت��ي تعمل بها مل تعتمده��ا وزارات ال�سحة فيها، 
وامن��ا ُيعمل بها خ��ارج اطار القان��ون، بال�سافة 
اىل انت�س��ار اجلهل واخلرافة يف تل��ك البلدان ، كما 

كانت �سببا يف رواجها. 
التج��ار وانا���ش قام��وا  ، هن��اك بع���ش  متابع��ة 
للر�س��ول،  ون�سبه��ا  الحادي��ث  بع���ش  باخت��الق 
للرتوي��ج لعماله��م، وهي ت�سب��ب امرا�س��ا قاتلة، 
ويل زمي��ل ا�سي��ب بالتهاب الكب��د الفريو�سي نوع 
�سي اخلطري بع��د عملها، وهو مر�ش مزمن وخطري 

للج�سم.

زوجات المدمنين بين سوء المعاملة و مواجهة ظروف الحياة
تحت ظل تخلي الزوج عن مسؤوليته...
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بغداد ــ فاطمة عدنان

بغداد_متابعة

عين الجورنال Sun. 28 May. 2017 issue no 353
االحد 28 آيار 2017 العدد 353

ال تقت�سر ممار�سة 
احلجامة وهي اإخراج 

الدم الفا�سد من اجل�سم 
بدافع العالج، على 

الرجال وح�سب، بل 
�سغلت املراأة اأي�سا حيزا 

من م�ساحة العمل.
فاحلّجامة اأم �سياء، 

تتوىل مهمة عالج 
الن�ساء من اأمرا�ض 

االنزالق وداء ال�سقيقة 
وال�سرع وغريها، منذ 
ال�سقوط وحتى االآن، 

وهي بح�سبها، تعد املراأة 
الوحيدة التي متار�ض 

هذا العمل.
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