
ال�شعوب   لغة  هي  الريا�شة  ان  املعروف  من 
فيه  لي�شت  جمتمع  اي  وان   .. ال�شالم  وعنوان 
البناء  يكتمل  اومل  ناق�شا  يكون  قد  ريا�شة  
الريا�شة  اذا ماعلمنا ان  االجتماعي واحل�شاري 
هي االخرى ح�شارة وج�شور للعبور  من خاللها  
ل�شكان  االن�شانية   العالقات   اف�شل  بناء  يف 
االر�ض فكثري  من املناطق  اوالدول التي عا�شت 
حاالت �شاخنة ورمبا حروب راح �شحيتها االالف 
من الب�رش اىل ان الريا�شة فتحت افاقًا للت�شامح  
 . العامل  و�شعوب  الدول  بني  االن�شاين  والبناء 
وابداع  فن  ماهي  بقدر  االج�شام  كمال  وريا�شة 
انحرفت يف  للريا�شي فاأنها  ولال�شف  وجمالية 
النامية  املجتمعات  يف  وخا�شة  االخرية  الفرتة 
االمرا�ض   لتف�شي   بوؤر  اىل  وحتولت  واملتخلفة  
والتي التن�شجم مع  �شليمة   الغري  العقلية   وبناء 
املنطق الذي يقول العقل ال�شليم يف اجل�شم  ال�شليم 
وب�شكل  تف�شت  التي  االج�شام  كمال  وظاهرة   .
متخلف و�شكلت حالة مر�شية  للعديد من ال�شباب 
اليوم  و�شعنا  فيها  مبالغ  �شخ�شية  العتبارات 
يدنا على هذا املف�شل الريا�شي املهم  لتوثق تلك  
مكامن   على  وتعرف  اليها  ا�رشنا  التي  احلاالت 
اخللل  يف هذة الريا�شة  التي ا�شبحت  ولالأ�شف  

من  فاأنتقلنا   لالأخرين   ومر�شًا  وباال  ال�شديد 
موقع اىل اخر وا�شتطلعنا اراء عدد من امل�شوؤولني  
�شحية   ذهبوا  الذين  ومن  االمر  يعنيهم  ومن 
الريا�شة  هذة  يف  ال�شاذة  ال�شلوكيات   بع�ض 
هذه  وت�شرتلون  اندرلون  الع�شالت.  املفتولة 
للن�شاء تعمل على  التي تعطى  الهرمونات  احدى 
على  ت�شاعد  لكي  الن�شائية  الهرمونات  تن�شيط  
ي�شتخدمون  االج�شام  كمال  العبي  لكن  احلمل 
بلغة  ماي�شمى  اعطائهم  بغية  الهرمونات  تلك 
الريا�شني بقوة الدفع  وتعطيهم ع�شالت متقطعة 
عجز  اىل  بالنهاية  توؤدي  الهرمونات  هذه  ولكن 
يف  ال�شوائل  وحب�ض  ال�شباب   هوؤالء  لدى  جن�شي 
يقول  العقم.  اىل  بدورها  توؤدي  والتي  اجل�شم 
كنت   ) عاما   25 العمر  من  البالغ  )احمد �شالح 
اتطلع اىل بناء ج�شم  قوي و�شلب اتباهابه امام  
ا�شدقائي  والفتيات  فقررت  ان ا�شتخدم هرمون  
لكي ا�شارع الزمن  من اجل بناء  اجل�شم الذي كنت 
احلم به  كانت ا�شعار الهرمونات تتفاوت  فقررت 
�شبب  وكان  املن�شاأ   ايراين  االندرلون   ا�شتخدام 
الثمن  يبلغ مابني  ا�شتخدامي  له النه رخي�ض  
فاأ�شتخدمته   دينار   15000الف  10000اىل 
يف  بارتفاع  ا�شعر  ا�شتخدامي  بداية  يف  وكان 

يكون  انه  فقال   املدرب  فا�شت�رشت  الدم  �شغط 
وا�شلت  اين   اال  اال�شتخدام  بداية  يف  هكذا  
ا�شبح يل  �شهور  حتى   7 بلغت  ا�شتخدامه  فرته 
ج�شم ال مثيل له  وبعد مدة تركت  ا�شتخدام العالج  
وكانت النتائج هي النزول يف وزين  اىل حد كبري 
م�شدوده   كانت  واع�شابي  اكتئاب   جانب   اىل 
و�شعف جن�شي بالرغم اين كنت يف بداية زواجي 
القيام  الا�شتطيع  ا�شبحت  عام   مرور  وبعد 
ان  ا�شتطيع  ومل  واملنزلية   العملية  بواجباتي 
اعطي زوجتي حقها الذي �رشعه اهلل  فطلبت مني 
ان نذهب اىل احد االطباء للك�شف عن ا�شباب عدم 
االجناب  واكت�شفت بعد التحاليل انني الا�شتطيع 
التي  الطالق من زوجتي  اىل  ادى  االجناب وهذا 
اما   . زوجتي  اترك  ان  وقررت  بالطالق  رغبت 
عن  للحديث  املتحم�شني  اول  كانا  ومعتز  �شجاد 
هذا املو�شوع �شجاد ومرت�شى ومعتز  كانا ثالثة 
فقررو  العراقية  اجلامعات  احد  ارتادوا  ا�شدقاء 
ان يتميزو على ا�شدقائهم وان ميار�شوا ريا�شة 
كمال االج�شام حيث دخلوا قاعة االبطال لريا�شة 
قار  ذي  حمافظة  يف  املوجوده  االج�شام  كمال 
حال  وكان  االوىل   اال�شابيع  يف  وقالو:مترنا  
اج�شامنا  مثلما كان علية يف ال�شابق  لكن املدرب 
قرر م�شاعدتنا لكن ب�رشط ان تكون م�شاعدته لنا 
دون علم اهلنا  وا�شدقائنا فعطى لكل واحد منا 
الداينابول( وبعد  ي�شمى)  50 قر�شا من هرمون 
ا�شبوعني من اال�شتخدام  بدء التغري  يف اج�شامنا  
اي ارتفاع يف الوزن  وبعد فرته قليله اعطى لكل 
ي�شمى)تايكر(  هرمون  من  قر�شا   50 منا  واحد 
علية  مماكانت  اكرث  اج�شامنا  على  التغري  وبداء 
يف ال�شابق  لكن قررنا ان نرتك  تلك الهرمونات  
يف  ا�شبحنا  لنا  م�شار  اكرث  ا�شبحت  النها 
اما  جن�شي   و�شمور  خمول   من  نعاين  النهاية 
مرت�شى فرف�ض ترك تلك الهرمونات  وا�رش على 
يف  ا�شتيق�شنا   ان  اىل  كبريه   ب�شوره  تناولها 
اىل  نقل  مرت�شى  ان  و�شمعنا  االيام  احد  �شباح 
العمل  قلبة عن  توقف  قريب منا حيث  م�شت�شفى 
وبعد �شاعات توفى مرت�شى وقد ا�شبنا ب�شدمه  
الننا لوا�شتمرينا يف ا�شتخدامه لكان حالتنا هي 
الوفات. وقالت الدكتورة منريه داخل ان" وزاره 
ال�شحة ت�شعى جاهدة يف �شبيل تخلي�ض �شبابنا 
ن�شاهد  لكن  املدمرة  االفة   هذة  من  وابنائنا 
تزايدها با�شتمرار برغم اننا النق�رش يف الق�شاء 
ان  العامة  الكمارك  مديرية  نا�شدنا  وقد  عليها 
التي  الهرمونات  تلك  ائتالف  بواجبها  يف  تقوم 
املجاورة   البلدان  جميع  من  لنا  تاتي  ا�شبحت 
بانواع خمتلفة  وقد قامت الوزارة بغلق وتغرمي 
يف  انت�رشت  التي  الوهمية   املعامل  من  الكثري 
ب�شنع  تقوم  والتي  املحافظات  وبع�ض  بغداد 
يحتوي  والذي  املغ�شو�ض  الربوتني  او  الهرمون 
على كثري من املواد امل�شببه ل�رشطان الدم حيث 
امل�شنوعه  حتت غالف  املواد  تلك  بو�شع  تقوم 
يحمل ا�شم احدى ال�رشكات العاملية قمنا بتفتي�ض 
كافة ال�شيدليات يف بغداد واملحافظات العراقية 

ال�شيدليات  تلك  من  بع�ض  وغلق  بتغرمي  وقمنا 
التي متتلك الهرمونات. فيما اكد احد امل�شوؤولني 
رف�ض  العامة  الكمارك  مديرية  يف  يعمل  الذي 
الك�شف عن ا�شمه ان ال�شبب الرئي�شي النت�شار تلك 
ال�شاره يعود ل�شعف جهاز  الهرمونات واملواد 
والرقابة  التفتي�ض  يف  العامة  الكمارك  مديرية 
الكمركية  االجهزة   بني  كبري  تواطىئ   هناك 
تلك  دخول   عن  امل�شوؤولني  التجار  وبع�ض 
انها  املواد املميتة والتي يعتربوها يف نظرهم 
ت�شتخدم لعالج  لبع�ض املر�شى ولكن امتنى ان 
على  الق�شاء  يف  بعملها  الكمارك  مديرية  تقوم 
بدات  االندية  بع�ض  وهناك  املميتة.  االفة  تلك 
االج�شام هوعدم  الالعب كمال  بو�شع  �رشوط  
ا�شتخدام الهرمون  بعد ان تلقت بالغات من قبل 
وزارة ال�شحة  بغلق تلك االندية عند ا�شتخدامها 
ال�شباب  وزارة  قرار  واي�شا  الهرمونات  تلك 
حال  يف  االنديه  تلك  وتغرمي  بغلق  والريا�شة 
حرمان  بعد  وباالخ�ض  املواد  تلك  ا�شتخدامها 
البطوالت  احدى  يف  امل�شاركة  من  العراق  
يتعاطون   الالعبني   احد  اكت�شاف  بعد  العربية  
بذلك  التزمت  االندية  .بع�ض  الهرمونات  تلك 
ا�شتخدام  متار�ض  زالت  فال  االخرى   اما  القرار 

الدكتور  ون�شح   . امل�رشطنة  املواد  هذة  وبيع 
علي عبا�ض  املخت�ض يف امرا�ض القلب والكلى 
تعاطي  بعدم  الريا�شني   جميع  الدم   و�شغط 
توؤدي اىل كارثة ب�رشية ومن  املواد  النها  تلك 
الكبد, وعجزالكلى,  العقم, و�رشطان  اثارها هي 
و�شذوذ جن�شي , و�شكتات قلبية, وجلطه دماغية  
عبا�ض   وعزا     . املبكر  ,وال�شلع  الدم  وت�شمم   ,
الغذاء  موؤ�ش�شة  يف  تفتي�ض  ق�شم  على  اللوم  
والدواء  يف وزارة  ))ملاذا التوجد رقابة وا�شعه 
التي  الريا�شية   واملن�شطات  الهرمونات  على 
ت�شبب الوفاة((؟ . وبني املدرب والكابنت ))حممد 
ح�شني(( احلا�شل على جائزة بطل العراق لعام 
1999 والذي ميتلك  احدى القاعات  امل�شهوره 
تلك  النت�شار   الرئي�ض   ال�شبب  ان"  بغداد  يف 
التق�شري  على  فقط  الينح�رش  الهرمونات 
يتعداه   بل  الرقابة   يف  واالجتماعي   الر�شمي 
والر�شاد(  التوعية  يف)  االعالم  دور  غياب  اىل 
وا�شار اىل ان ال�شبب هو عدم وجود رقابة حيث 
لدى  ثراء   و�شيلة  الهرمونات  جتارة  ا�شبحت 
عقول  على  ال�شحك  ب�شبب  املدربني   معظم 
ال�شباب الذي الحولة وال قوة  لهم  وعدم ادراك 
تلك  تعاطي  يعد  ال�رشعية  الناحية  فمن  احلياة. 

من  وغريها  اخلمر   كتعاطي  حمرم  الهرمونات 
توؤدي  والتي  االن�شان  جل�شد  املهلكة  املحرمات 
اىل وفاته. ويف ظل غياب االرقام احلقيقية عن 
عدد  املتعاطني للهرمونات على م�شتوى العراق 
بناء  العبي  على  تاأثريه  مدى  قيا�ض  وغياب 
االج�شام  فاأن ا�شتمرار هذه الظاهرة يعد مفزعا 
وقد تكون النتائج كارثية ومدمرة  يف امل�شتقبل 
على جيل يجهل توح�ض وتفاقم  هذه الهرمونات  
وال�شحية  االمنية  اجلهات  بقيت   اذا  حال  يف 
والت�رشيعية تغ�ض النظر عن هذا املو�شوع وهذا 
تاأخذ  ان  املعنية  االجهزة  مطالبة  اىل  يدعونا 
العقوبات  وت�شديد  الرقابة  يف  الريادي  دورها 
االن�شباطية والقانونية لل�شباب الريا�شي الذي 
ا�شبحت  والتي  الطبية  العقاقري  تلك  يتعاطى 
وباال على جيل مهم من اجيالنا  اال وهو  اجليل 
احلركة  بناء  قيمة   فية  تتو�شع  الذي  الريا�شي 
الريا�شية التي يتطلب من اجلميع امل�شاهمة يف 
امل�شوؤولية  م�شتوى  يف  اجليل  هذا  ليكون  بنائه 
الوطنية الريا�شية يف املحافل العربية ودولية 
تلك  يف  ومتقدمة  مثمرة  نتائج  على  حل�شول 
امل�شاهمات الريا�شية ورفع راية اهلل اكرب عالية 

فوق ذرى املجد للعراق العظيم .

مل�رش  زيارته  عن  �شديقي  حديث  تذكرت   
للتحفة ومع  اقرب  وحالقته يف �شالون كان 
ذلك كان ال�شعر دوالر او اقل, فيا ترى هل هذا 
االرتفاع مربر ام هو ج�شع, واأين دور )نقابات 
مثل  عن  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  العمال( 
العراقي؟؟  املواطن  كاهل  تثقل  ظواهر  هكذا 
عدي  االجتماعي  الباحث  على  طرحتُه  �شوؤال 
حاول  التغيري  بعد  قائاًل:  فاأجابني  جرب 
الكثريون الت�شبه بالدول الغربية من النواحي 
احلالقة  �شعر  املانيا  )ففي  طبعا  ال�شلبية 
يقارب الع�رشين الف دينار عراقي( من جهة, 
م�شتوى  يف  ارتفاع  هناك  اأخرى  جهة  ومن 
الدخل للفرد العراقي و�شل اإىل ع�رشة ا�شعاف 
�شقوط  قبل  عليه  كان  مبا  مقارنة  تقريبا 
وهم  واملتقاعدين  املوظفني  وبالذات  ال�شنم, 
ي�شكل  مبا  العراقي  املجتمع  يف  موؤثرة  ن�شبة 
القطاع  يف  العاملني  لدى  بالغنب  �شعورا 
املهن  وباقي  واخلياطني  اخلا�ض كاحلالقني 
مما ا�شطرهم اإىل رفع اأجورهم ب�شكل يجعلهم 
ال�شابقة  احلكومة  الأن  املوظف  على  متفوقني 
ولدت انطباعا لدى املجتمع العراقي على )فقر 
)املخلوق(  هذا  يبقى  ان  يجب  لذا  املوظف( 

ب�شيطا واقل منهم على ح�شب اعتقادهم!!
نهاية  يف  رجل  وهو  معلة(  احلالق)موؤيد 
اكرث  منذ  عمله  ميار�ض  عمره  من  الثالثينات 
من ع�رش �شنوات يقول: مل يعد الطعام وامللب�ض 
خرجنا  لقد  فقط..  احلياة  �رشورات  من 
مطلوبة  ا�شبحت  فال�شيارة  للتو,  للحياة 
االنرتنت  وخط  والكومبيوتر  االثاث  ونوعية 
الرقمي  والعامل  ال�شحن  وكارت  واملوبايل 
هو  بالتايل  واحلالق  تعلم  كما  جمانيًا  لي�ض 
جزء من املجتمع فنحن اليوم ل�شنا يف )عراق 
هذه  بني  طردية  فالعالقة  وبالتاكيد  االم�ض( 

املتطلبات واجورنا.
)�شاحب  املو�شوي  الياد  كان  االخر  الراي 
حمل حالقة( والذي قال: احلالق اإن�شان يعي�ض 
و�شط هذا املجتمع ويتاأثر مبا يطراأ عليه �شواء 
على  ينعك�ض  والذي  �شلبيا  اأو  ايجابيًا  كان 
اأنها  احلالقة  عن  فاملعروف  املهنة  اأحوال 
يف  احلالق  ي�شتخدمها  ب�شيطة  واأدوات  حمل 

مزاولة ن�شاطه اأو عمله.
فنحن  هكذا  احلال  اأن  فر�شنا  لو  وا�شاف, 
�رشاء  يتطلب  االأمر  هنا  كهرباء  اإىل  بحاجة 
اأ�شباب  هذه  كل  ذلك  يتبع  وما  ووقود  مولدة 
االآونة  خالل  احلالقة  اأ�شعار  ارتفاع  وراء 

اال  الظروف  هذه  رغم  قائال  واردف  االأخرية. 
�شعرا  املحل  يف  الزبائن  على  نفر�ض  ال  اننا 
حمددا فما يهمني هو عودة الزبون مرة اخرى 
واحلمد  بال�شعر  القتناعه  دليل  اكرب  هو  وهذا 
هلل فان اغلب زبائني يرتددون علي منذ زمن 

بعيد.
مار�شت  يقول  الذي  حيدر  ا�شعد  احلالق  اما 
وليومنا  �شنوات  ع�رشة  من  اكرث  منذ  املهنة 
الين  حمدد  �شعر  دفع  على  زبون  اجرب  مل  هذا 
)اكرامية(  احلالقة  اجر  بان  اوؤمن  وبب�شاطة 
له  مرتوك  برمته  واالمر  الزبون  يقدرها 
اجلانب  هذا  يف  مت�شددا  ل�شت  بطبيعتي  .وانا 
اعرف  وانا  ا�شدقائي  من  هم  الزبائن  فاغلب 
ا�شحاب  املي�شورين وهناك  فهناك  باحوالهم 
غالبا  الذين  الطالب  وهناك  املحدود  الدخل 
وب�شورة  اهاليهم  اعانة  على  يعتمدون  ما 
عامة فانا ارفع �شعار) ارحموا من يف االر�ض 

يرحمكم من يف ال�شماء(.
وهذا ال يعني اين اأبراأ �شاحة احلالقني  فهناك 
اأ�شحابها  بج�شع  تعرف  حالقة  �شالونات 
االأ�شعار  زيادة  من  وتتخذ  الزبائن  وا�شتغالل 

يف ال�شوق ذريعة اإىل م�شاعفة اأجور احلالقة.
اردنا ان نتعرف على راأي الزبائن فكانت لنا 
النبي قال: نحن  ال�شاب عبا�ض عبد  وقفة مع 

املوظف  اأخوان منا  ثمانية  تتكون من  عائلة 
احلالقة  حمال  نق�شد  وجميعنا  والعاطل 
بداأت  االأخرية  الفرتة  يف  ولكن  با�شتمرار. 
اأ�شعار احلالقة توؤثر �شلبا يف ميزانية العائلة. 
واالإيجارات  الكهرباء  تاأثريات  نعرف  وكلنا 
ذريعة  تتخذ  اأن  ميكن  ال  ولكن  االأ�شعار  على 
اإىل  االأ�شعار  وم�شاعفة  ال�شباب  من  للنيل 
معقواًل  االرتفاع  يكون  اأن  البد  احلدود.  هذه 
عندما  �شمريه  مهنة  كل  �شاحب  يراعي  وان 
جماالت  جميع  يف  املواطنني  مع  يتعامل 

احلياة. اأما ال�شاب) مهند ح�شني مغري( فيقول: 
مبظهره  االهتمام  يوا�شل  ال�شاب  اأن  معروف 
ب�شكل م�شتمر وخ�شو�شًا �رشيحة الطلبة. واحد 
احلالقة  م�شاألة  يف  تتعلق  االهتمام  جوانب 
من  معني  م�شتوى  على  الثبات  يف  والرغبة 
وميول  تتنا�شب  م�شتقرة  وت�رشيحة  ال�شعر 
�شلبًا يف  ليوؤثر  االأ�شعار جاء  وارتفاع  ال�شاب. 
الطبيعي  بال�شكل  احلالقة  ال�شاب  موا�شلة 
العام  املادي  الو�شع  كون  الطلبة  وخ�شو�شا 
ميزانية  يف  ويوؤثر  مرتبكًا  اأ�شبح  للعائلة 

اخلوف  وي�شكل  من  له  ت�رشف  التي  الطالب 
املرتدي  االقت�شادي  والو�شع  التهديدات  من 
الطموحني  احلالقني  اأمام  كبرياً  عائقًا 
االإطالع على كل جديد يف عامل  الراغبني يف 
كالمه  يف  ان  فاح�ش�شت  ومواكبته.,  املو�شة 
�شيء من املنطق وان ارتفاع دخل الفرد ب�شكل 
مثل  ارتفاع  اىل  ادى  احد  على  يكن خايف  مل 
من  الي�ض  لل�شوؤال  تعود  ولكن  االجور  هذه 
مثل  على  للرقابة  دورا  يكون  ان  املفرو�ض 

هذه املهنة..
 ويرى ابراهيم ح�شن , بان �شالونات احلالقة 
تختلف  ال  جتميل  حمالت  اىل  معظمها  حتول 
الن�شائية  الكوافري  حمالت  عن  خدماتها 

خا�شة مع قرب العيد.
كثري  تهور  االأمر  يف  الغريب  بان   , وا�شتطرد 
من ال�شباب يف اختالق مو�شات وق�شات �شعر 
اأو ما جاء  الن�شاء  يقلدون فيها بع�ض  جديدة 
فا�شدة  غربية  و�شيحات  االأفالم  موجات  من 
واالأمر املزعج ا�شبح الطفل يطالب والده بتلك 
االأنوثة عند كثري من  قد تخلق  التي  الق�شات 
و�شلت  ذلك  يف  االدهى  بان  م�شريا  ال�شباب 
الذقن  حلق  يف  حتى  والق�شات  املو�شات 

متا�شيا مع " �شيحات املو�شة".
كانت  ال�شابق  يف  انه  عمار  غامن  واأ�شاف 
واحدث  ال�شعر  مو�شات  وراء  ت�شعى  املراأة 
ح�شها  عن  وتعرب  الرجل  عن  لتتميز  الق�شات 
فيها  االأنيق  االنوثي  اجلانب  وتعك�ض  العميق 
معامل  �شاعت  ال�شديد  االأ�شف  ومع  االآن  اأما 
عند  الفا�شدة  ال�شيحات  تلك  بني  الرجولة 
ال�شباب فقد ا�شبحوا يرك�شون وراء  كثري من 
�شيحات املو�شة واحدث ما جاء يف ق�شات 
اىل  دفع  مما  املراأة  من  اكرث  والذقن  ال�شعر 
حتديث كثري من �شالونات احلالقة بعيدا عن 

الرقابة.
يف  احلالقات  زخم  وهي  اأخرى  ناحية  ومن 
احمد  اما  يقول  اكرث  االأ�شعار  ارتفاع  و  العيد 
اأو  بيومني  العيد  قبل  "احلالقة  ان  �شامي 
التاأين يف  اكرث اف�شل وال�شبب يرجع اىل عدم 
احلالقة ورمبا عدم النظافة مع االزدحام عند 
زحمة  مع  الزبائن  مراعاة  فعدم  العيد..  قرب 
يف  خا�شة  اجليد  العمل  احلالق  يفقد  النا�ض 
حالقة الذقن فهو يريد عددا اكرب من الزبائن 
تعقيم  يراعي  وال  احلالقة  يف  ي�رشع  لذلك 
جيد  ب�شكل  االأموا�ض  �شفرة  وتنظيف  اجلروح 
مما يعر�ض ال�شخ�ض اللتهابات بكتريية وحب 
�شحية  رقابة  اأي  نرى  ال  االأ�شف  ومع  �شباب 

تذكر فهي معدومة متاما مع قرب العيد.
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كان املحل عاديًا وكانت 
الت�سريحة عادية اكرث 

ولكن ال�سعر مل يكن 
عاديا.. هذا ما حدث 
يف اإحدى �سالونات 

احلالقة، �ساألت احلالق 
عن ال�سبب فاأجاب 

قائال: ارتفاع تكاليف 
املعي�سة والغالء 

والبنزين هو ال�سبب، 
لكنها ومع ذلك ال تربر 

هذا االرتفاع الذي 
اقل ما يقال عنه انه 

)جنوين(، فع�سرة االف 
دينار ت�ساوي اأكرث من 

�سبعة دوالرات وهو 
مبلغ لي�س بالهني،
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