
بغداد  العا�صمة  يف  ال�رشقي  الباب  منطقة  يف 
ثواين  خالل  �صابطا  ت�صبح  ان  اليوم  ت�صتطيع 
البياع   اىل  ت�صل  ان  اىل  الرتفيع  دورة  وجتتاز 
ت�صبح فريق ركن.. يروي �صعدون غما�س �صاحب 
حمال لبيع البزات الع�صكرية حكاية تعر�صه عام 
2006 اىل م�صايقات العديد من اجلماعات التي 
يجهل هويتها ، بالقول:  جاءت جماعة اىل بيتي 
يف �صاعة متاأخرة من الليل طلبت مني جتهيزها 
وخا�صة  الع�صكرية  املالب�س  من  كبرية  بكميات 
وبعد  الأمريكية،  القوات  ترتديها  ملا  امل�صابهة 
نقا�صات مل تدم طويال واأمام املبلغ الذي عر�س 

علّي وقتها وافقت على بيعها".
واأ�صاف غما�س "ان العوز املادي واغالق حملي 
العديد  �صهدتها  التي  الأحداث  ب�صبب  اأ�صهر  لعدة 
من مناطق بغداد وخا�صة مدينة ال�صدر هما من 
هوية  معرفة  دون  من  الكمية  هذه  لبيع  دفعاين 
املناطق  من  لكثري  الأمن  عودة  مع  اأما  الزبائن، 
بيع  يف  كثريا  اأتروى  جعلني  احلايل  الوقت  يف 

قبل  من  ا�صتغاللها  من  خوفا  املالب�س  هذه 
العديد  مع  اتفقت  اأنني  كما  امل�صلحة،  اجلماعات 
من الباعة خا�صة ان كان منهم من اأقاربي على 
اأن نكون اأكرث دقة يف بيعها ف�صال عن اأننا ن�صاأل 
من ي�صرتي عن عمله واىل اأية جهة اأمنية ينت�صب 
التي  الر�صمية  واأوراقه  هويته  خالل  من  ونتاأكد 
تثبت انت�صابه؟." ونحن ن�صغي اىل هذا الكالم .. 
يق�صد ال�رشطي  يا�رش خليل هذا املحل ، باحثًا عن 
بغالئها.  لكنه فوجئ  الر�صا�س،  واقية من  درع 
والعراقية  دولر،   300 المريكية  الدرع  �صعر 
1500 دولراً، فقرر بدًل من ذلك، �رشاء مالب�س 
ع�صكرية جديدة كي يكون مميزاً عن اأقرانه. وقال: 
من  الع�صكرية  التجهيزات  �رشاء  م�صاألة  اأ�صبحت 
ال�صواق اأمراً �رشوريًا يف ظل التناف�س بني اأفراد 
والأجمل،  الأحدث  اقتناء  على  الأمنية  الجهزة 
ب�صكل  البالد  دخولها   التجهيزات  هذه  وبداأت 
ملفت للنظر  يف العوام القليلة املا�صية والإقبال 
عليها كبري. ويحر�س يا�رش على تخ�صي�س مبلغ 

كالحذية  يلزمه،  ما  ل�رشاء  �صهريًا،  مرتبه  من 
وحامالت  واخلوذ  اجللدية  والأحزمة  والدروع 

ال�صلحة وغريها، ويف�صل الأمريكي منها.
 من جانبه يقول احلاج عبد اهلل جواد )54(  �صنة 
وهو اأحد بائعي هذه املالب�س يف الباب ال�رشقي 
انه ، اأن يختار زبائنه بدقة ،  فاحلاج الذي امتهن 
القرن  ت�صعينيات  منذ  املهنة  هذه  واأولده  هو 
ونوع  عدد  الأيام  هذه  يخ�صى  �صار  املا�صي، 
الزبائن ممن ي�صرتون ب�صاعته، فقد رف�س ال�صهر 
ل�صخ�س  واحدة  دفعة  بدلت  ع�رش  بيع  املا�صي 
الرباعي،  الدفع  ذات  ال�صيارات  احدى  من  ترجل 
ر�صمية،  جهة  اىل  انت�صابه  باثبات  طالبه  عندما 
وعند اعتذار الأخري رف�س بيعه ب�صبب التعليمات 
التي �صددت  القوات الأمنية  والتحذيرات من قبل 
يف الآونة الأخرية اإجراءاتها ب�صبب اأن الكثري من 
ورتب  مبالب�س  تنفذ  التي  الرهابية  الهجمات 

ع�صكرية.
التجهيزات  لبيع  حمل  �صاحب  عالء،  ابو  ويقول 
البزات  يف�صلون  العراقيني  اجلنود  ان  الع�صكرية 
�رشاء  على  يقبل  بع�صهم  لكن  امل�صتوردة 
الواحدة  فثمن  �صعراً،  الأقل  املحلية  ال�صناعة 
بالبزات  اآخرون  يكتفي  فيما  دولراً،   500 منها 
ويبحثون  احلكومة  من  عليها  يح�صلون  التي 
ال�رشورية.  وغري  الكمالية  )الإك�ص�صوارات(  عن 
يحاولون  الأمنية  الجهزة  عنا�رش  اإن  وي�صيف 
تقليد اجلنود الأمريكيني في�صرتون الأزياء القريبة 
اإىل ما يرتديه هوؤلء اجلنود، لأنهم موجودون يف 
مع�صكرات  يف  ولي�س  املواطنني  وبني  ال�صوارع 

بعيدة، ولذا يهتمون باأناقتهم. 
النيابية  الأمن والدفاع  اأكد ع�صو جلنة  يف حني 
اأن  يفرت�س  الع�صكري  "الزي  اإن   ، طعمة  عمار 
ي�صمح  ول  الوزارات،  قبل   من  جتهيزه  ينح�رش 
العمليات  من  الكثري  لأن  الأ�صواق،  يف  تداوله 
الإرهابية نفذت بوا�صطة هذا الزي وذلك ل�صهولة 
اقتنائه"، مو�صحًا ان "ح�رش جتهيز البدلت من 
احل�صول  من  الإرهابية  اجلهات  مينع  اأن  �صاأنه 
تت�صمن  الوزارت  هذه  اأن  اىل  بالإ�صافة  عليها، 
بالإمكان  ي�صبح  ثم  ومن  للملبو�صات،  مديريات 
حدوث  حال  يف  وحما�صبتهم  امل�صوؤولني  تعقب 

خروقات حت�صل باأ�صلوب النتحال".
مع  الأمنية  الوزارات  جتاوب  عدم  �صبب  عن  اأما 
دعوات اللجنة بهذا اخل�صو�س فاأكد طعمة اأن ذلك 
ن�صائح  مع  التعاطي  يف  اجلدية  "عدم  اىل  يعود 
اأغلب  يف  كانت  والتي  والدفاع،  الأمن  جلنة 
الأحيان ذات راأي �صديد". كما حّمل اللجنة جزءاً 
من امل�صوؤولية يف التغا�صي عن املو�صوع، وقال: 
اإهمال هذا املو�صوع �صعف رقابتنا  اأ�صباب  من 
التنفيذية  ال�صلطات  تطبيق  مدى  متابعة  يف 
فاأن  وبالتايل  لها،  نقدمها  التي  للتو�صيات 

جزءاً من اخللل يقع على عاتقنا كلجنة برملانية 
رقابية".  وجتولنا يف احد �صوارع �صارع الر�صيد 
حتدث  الذي  حممد  ابو  خياطيها  اأحد  والتقينا 
�صواء كانت  اأعمل يف خياطة املالب�س  انا  قائاًل: 
عاما    25 يقارب  ما  منذ  الع�صكرية  اأو  املدنية 
ولكني يف الوقت احلا�رش ارى اقبال على خياطة 
البزات الع�صكرية  التي ياتي  ا�صخا�س اىل حمال 
وانا  ع�صكرية  بزات  بتف�صيل  ويطلبون  اخلياطة 
الع�صكرية  املالب�س  بخياطة  تخ�ص�صت  بدوري 
فقط ب�صبب الطلب على هذا النوع، كما اأود اأن اأذكر 
اأمرا مهما هو اأن جميع من يبيع وي�صرتي ويعمل 
يف هذه املهنة اأ�صبح لديه يف الوقت احلايل حذر 
اأمني كبريين ب�صبب الأحداث التي مر بها  وح�س 
منه  ي�صرتي  من  وي�صاأل  يبادر  جتده  لذلك  بلدنا، 
بدلة اأو احد م�صتلزماتها عن اأ�صمه ومكان انت�صابه 
بدلة ع�صكرية؟". يف  ل�رشاء  وملاذا هو يف حاجة 
الباب  يف  اخلزرجي  جعفر  اجلملة  تاجر  حني 
ال�رشقي اأعرب عن ده�صته للزيارات املتكررة من 

قبل القوات الأمنية وت�صديدها  يف الآونة الأخرية 
على �رشورة ا�صدار رخ�س ملمار�صي هذه املهنة. 
تدخل  التي  واملواد  املالب�س  هذه  من�صاأ  وب�صاأن 
يف �صناعتها، قال اخلزرجي: "منذ العام 2003 
متكررة  �صهرية  ب�صفرات  اأقوم  واأنا  الآن  وحتى 
اىل اقليم كرد�صتان من اأجل �رشاء هذا النوع من 
والدروع  الأحزمة  من  وم�صتلزماتها  املالب�س 
امل�صتلزمات  والأحذية وباقي  باأ�صنافها واخلوذ 
لتجارة  الرئي�صة  امل�صادر  اأحد  فاأنا  الع�صكرية، 
هذا النوع من املالب�س بالتحديد.  وكان لنا وقفة  
مع احد منت�صبي  وزارة الدفاع يف الباب ال�رشقي 
ماهر النعيمي قال ان بدلتي متزقت اثناء تنفيذي 
اأحد الواجبات الأمنية لذلك ا�صطررت ل�رشاء بدلة 
من  وهي  دينار  الف   255 كلفتني  التي  جديدة 
قيا�صا  ب�صهولة  يتمزق  ل  الذي  ال�صيني  النوع 
بالبدلة حملية ال�صنع التي تفقد لونها ومتانتها 
يت�صلم  انه  ويو�صح  ا�صتعمالها".  اأ�صابيع من  بعد 
بدلتني يف ال�صنة من وحدته الع�صكرية، احداهما 

�صتوية والأخرى �صيفية، لكنهما بطبيعة احلال ل 
الذي  الأمنية  الوحدات  عمل  مع  مقارنة  تكفيان 
للمتغريات  التعر�س  من  طويلة  �صاعات  يتطلب 
ال�صتاء.   ال�صم�س احلارقة وبرد  اجلوية من حرارة 
ابو مرت�صى �صاحب حمل  لنا  من جانبه حتدث 
لبيع البزات يف منطقة العالوي عن ا�صعار البزات 
تكون  تكاد  الأ�صعار  "ان  قال   حيث  الع�صكرية.. 
ثابتة ومنا�صبة يف الوقت نف�صه با�صتثناء ال�صيء 
ح�صب  اأخرى  اىل  بدلة  من  تتباين  فهي  القليل، 
املن�صاأ ل  املن�صاأ واجلودة، فهناك بدلت �صينية 
وهناك  دينار،  الف   )500( الـ  �صعرها  يتجاوز 
بدلت اأمريكية ال�صنع والتي تراجع الطلب عليها 
يف الآونة الأخرية، ل يتجاوز �صعرها الـ) 100( 
الف دينار، كما ان هناك مالب�س من منا�صئ عدة 
�صعرها  يتجاوز  ل  والتي  والكوري  الرتكي  منها 
التداول و�صوقها  الـ)80( الف دينار، وهي قليلة 
ال�صنع  العراقية  البدلت  اأما  رواجا..  يجد  ل 
الف دينار   15 اىل   10 �صعرها ما بني  فيرتاوح 

 
جاءت اإحدى املمر�صات لتبلغني اإن الوقوف هنا 
ممنوع، تراجعت خمذول ثم عدت لقف عند الباب 
القلب،  نب�س  اأخريا  جاء  حتى  مبتداأ  ل�س  مثل 
ما  الذي  طفلي  نب�س  لن  جديد  من  واعيا  عدت 

برح خلف جدران الرحم قد اعاد النب�س لقلبي.
اجلنني  لأ�صاألها هل  الطبيبة  نحو  هرعت م�رشعا 
البنية  �صليم  انه  له  انظر  فقالت  جيدة  بحالة 
باأين  واخربتها  براأ�صي  اأطرقت  اجل�صم،  �صحيح 
ال�صبكة  بتلف  م�صاب  وانا  ولدت  قد  كفيف 
ولدي  كان  ان  �صوؤايل  مغزى  اأدركت  الب�رشية، 
باأنها  فاأجابتني  �صيكون م�صاب بنف�س املر�س، 
ل ت�صتطيع ت�صخي�س حالته الن فمازال �صغريا، 
�صيكون  باأنه  قلقي  من  لتهداأ  كتفي  على  وربتت 

بخري.
وهو  لنا  حتدث  الذي  ليث  ابو  حكاية  بداية  انها 
ان  قائال:  بحديثه  ا�صرت�صل  عمره  من   58 الـ  يف 
اهلل يهب نعمة كبرية لالإن�صان وهي ال�صحة التي 
ل يدركها ال حينما يفقدها، علمت فيما بعد ان 
الطفل يولد اعمى، وبعد ثالثة ايام يبداأ بالنتباه 
حتى  امه  �صوت  ويتبع  اللوان،  مثل  لال�صياء، 
يحفظ تقاطيع وجهها، ال انا فقد راأيتها ب�صوتها 
اأح�س  مل  �رشيرا،  وع�صت  �رشيرا،  ولدت  لأين 
بعجزي لن اهلل وهبني قوة الرادة، تغلبت على 

عجزي ووا�صلت حياتي حتى تزوجت.
ال�صدمة اكرب مما يحمله قلبي وخ�صو�صا  كانت 
ليث  البكر  ابني  ولد  تب�رش،  كانت  زوجتي  ان 
�رشيرا بعدما كنت اتذرع يف ذلك امل�صاء اىل اهلل 
ان يكون مب�رشا، ال ان قدره ان يكون مثلي، هون 
علّي بع�س ال�صدقاء والقارب ان ل اجعل الياأ�س 
يعرتيني فرزقت بـ غيث وكان املي هو ان ا�صمعه 
يعدوا كباقي الطفال يف البيت ويب�رش امه كما 
رزقت  حتى  �صدى  ذهبت  اآمايل  لكن  امتنى  كنت 
بتلف  مر�صي  نف�س  يحمل  الخر  وهو  يو�صف  بـ 
يب�رشون  بان  امل  يوجد  فال  الب�رشية  ال�صبكة 
وما يوؤملني هو �صعوري بالذنب لن ولدتهم لهذه 
امهم  حال  وجعي  يزيد  وما  معاقني  وهم  الدنيا 
ا�صبحت  لوحدي  ترعاين  كانت  ان  بعد  امل�صكينة 
ارادة  لرمبا هي  ا�صخا�س عاجزين،  اربعة  ترعى 
املعاقني  او  لالأقرباء  زواج  اي  �صد  لكني  اهلل 

فحتما �صيكون هناك �صحية لهكذا زيجة.
امرا�س م�صتع�صية

رحلت تقوى ورحل معها كل �صيء، غادرت دون 
حاجياها  بني  عبقها  ا�صم  زلت  ما  تودعني  ان 
وثيابها، هذا ما ا�صتهلت به ام تقوى حديثها ثم 
تزوجت  اطفايل  اول  طيبة  تكن  مل  قائلة:  تابعت 
من ع�رشين �صنة من ابن عمي ولدت اأكرث من طفل 
لكنهم م�صابني مبر�س )الهيموفيليا( وهو مر�س 
وهو  امي  جيناته  حتمل  كانت  الذي  الدم  تخرث 

وحينما  ال�صبيان  اطفايل  كل  على  ق�صى  الذي 
عليها  اَر  مل  لأين  كثريا  �صعدت  تقوى  بـ  رزقت 
انا  لنا كل �صيء  اعرا�س جانبية حتى باتت  اية 

وزوجي، حتى بلغت تقوى الثامنة من عمرها.
ادارة  بي  ات�صلت  ال�صباح  ذلك  يف  وا�صافت: 
هرعت  امل�صفى  يف  تقوى  ان  لتبلغني  املدر�صة 
بعدما  تامة  غيبوبة  يف  وجدتها  كاملجنونة 
الدم  بنزف  واأ�صيبت  املدر�صة  �صور  من  �صقطت 
كانت  ا�صابتها  ان  رغم  للحظة  يتوقف  مل  الذي 
جرح طفيف لكن مر�صها حال دون توقف النزف 
انق�صت �صهور وكانت تقوى ت�صارع املوت حتى 

فارقت احلياة وراح معها كل �صيء جميل.
بيتي  يف  املكوث  اطيق  مل  اهلي،  بيت  اىل  عدت 
خ�صو�صا بعدما نفذ زوجي قوله ان مل تعد تقوى 
بعدها  من  ندخله  ولن  �صاأحرقه  البيت  يف  تعدوا 
اطالقا، احرتق البيت واحرتقت معه اول �صحكات 
تقوى من ثغر با�صم بدون ا�صنان واحرتقت حتى 
كنا  ونحن  تركتنا  الوىل،  وكلماتها  خطواتها 
زواج  اي  �صد  كنت  م�صى  فيما  لجلها،  نحيا 
الن  اما  القارب  لزواج  املوؤيدين  ومن  خارجي 
بالأمرا�س  الناجمة  ال�رشار  خطورة  اأدركت 
الوراثية التي تهدد حياة الطفال والحفاد والتي 

ل ندركها ال بعد فوات الوان.
77 �صنة يعمل كا�صب/ تزوجت  احلاج ابو عمار 

من قريبتي وكان لها اخت مري�صة مبر�س نف�صي، 
اأدرك يف ذلك الوقت مدى اخلطر الناجم الذي  مل 
�صيلحقه بنا بهذه الزيجة لن امي كانت مري�صة 
بنف�س املر�س فلم ات�صور ان املر�س النف�صي هو 

من المرا�س املتوارثة، كرب ابني الو�صط.
وا�صاف: لقد ابتداأ المر بعدم طاعتي وتغيبه عن 
املدر�صة حتى مت ف�صله، لن احتدث عما قا�صيته 
يف  وهو  ت�رشفاته  اليه  اآلت  بعدما  توجيهه  يف 
�صن املراهقة، حيث كون �صداقات مع الكثري من 
ال�صباب الذين ان�صاق خلفهم وانخرط ب�صلوكياته 
حتى اأ�صبح ي�رشق من البيت ما خف حمله لينفقه 

على ال�صكائر وغريها.
�رشبا  ابرحه  :كنت  ملحوظ  بندم  حديثه  وتابع 
من  انقذه  لعلي  احتويه  بان  جاهدا  وحاولت 
كانت  الع�صكرية  اخلدمة  حتى  ال�صياع،  طريق 
اآنذاك، لكنه مل يلتزم بها و تخلف عنها،  الزامية 
بات  املعنية،  اجلهات  تطارده  هاربا  وا�صبح 
الكالم ل ينفع معه ول حتى املقربون له، فكلما 
كرب، كرب معه الع�صيان والطغيان، جلاأت للعنف 
حتى  املنزل،  من  وطرده  جديد  من  ب�رشبه  معه 
وتطاولت  م�صاكله  تفاقمت  ماأواه  ال�صارع  ا�صبح 
جدوى،  دون  لكن  �رشبه  عن  اكف  مل  �رشقاته 
اللزامية  للخدمة  ا�صلمه  حتى  البيت  يف  قيدته 
مري�س  انه  وقالت  رف�صت  امه  لكن  يتغري  لرمبا 

جدا، ل انكر ق�صوتي عليه لكن عجزي عن ايقاف 
مترده هو من قادين لهذا الطريق.

تلك  بعد  لأنه  ابني  خ�رشت  قائال:  حديثه  ختم 
الوعكة اأ�صبح ل يدرك ما حوله اأ�صبح )جمنونا( 
ول اأدري ان كان ما مر به جعله ينتك�س وي�صل 
زوجتي  وعائلة  عائلتي  لن  ام  احلالة،  هذه  اىل 
كانت  لهذا  املر�س،  نف�س  من  م�صابني  لديهما 
ب�صكل  املر�س  لتفاقم  م�صتعدة  الوراثية  اجلينات 

مباغت و�رشيع.
ي�صفيه ل  انق�صت ع�رشون عاما وهو كما هو مل 
طبيب ول حتى الذين يدعون �صفاء هذه المرا�س، 
ختم حديثه انا �صد اي زواج اقارب اذا كان فيه 
العائلتان  كانت  ان  خ�صو�صا  مماثله  امرا�س 
لديهما مري�س يف نف�س املر�س فان مل يكن يف 

الطفل ميكن ان تتوارث اجلينات لالأحفاد.
ا�صت�صارة طبية

لقد كان وما يزال يعي�س جمتمعنا يف اإطار حملة 
متزايدة يف قوتها وعنفوانها بانت�صار ما ي�صمى 
الذي يرتاوح  التزاوج  الداخلي فيها، وهو  الزواج 
بني زواج القارب املبا�رشين من الدرجة الوىل 
�صالت  تربطهم  الذين  الع�صرية  افراد  بني  او 
الع�صائر من  الدم وهناك تزمت يف بع�س  رابطة 
خطورة  متنا�صني  زيجات  لهكذا  واعراف  تقاليد 
يف  متوارثه  امرا�س  من  ي�صببه  مما  الزواج  هذا 

زواج  زال  فما  لالأحفاد.  متتد  لرمبا  امل�صتقبل 
القارب مف�صال لدى بع�س ال�رش العراقية �صواء 
زواج  ولن  مالية،  او  اجتماعية  دوافعه  كانت 
عنه  الناجت  الن�صل  على  ال�رشر  يجلب  القارب 
فيما  منت�صية  امرا�س  هناك  كانت  ان  خ�صو�صا 
بال�صواهد  تغ�س  احلا�رشة  حياتنا  فان  بينهم، 
الراأي  ان  العتقاد ورغم  توؤيد هذا  التي  والمثلة 
الزواج  هذا  عن  الناجم  الذى  يدرك  راح  العام 
ال�صف  ومع  زيجة  هكذا  ن�صاهد  مازلنا  اننا  ال 
ال�صحية  واخل�صارة  املعاناة  رغم  م�صتمر  بتزايد 
خ�صو�صا  الرتباط  بهذا  تت�صبب  التي  واملعنوية 
ان كانت ف�صيلة الدم غري مت�صابهة متنا�صني ان 
�صحة الطفل بامل�صتقبل اكرب من ان يعو�س عنها 
زواج  اخر. وحول  مادي  او  اجتماعي  مك�صب  اي 
الدكتور  حدثنا  ال�صحية  ونعكا�صاته  القارب 
جامعة  يف  ا�صتاذ  العالك  علي  حم�صن  مو�صى 
كربالء كلية الطب فقال مو�صحا: "ان املجتمعات 
موؤيد  بني  القارب  زواج  اىل  نظرها  يف  تختلف 
وخمالف بينما حترمه اغلب املجتمعات الغربية 
وتف�صله املجتمعات ال�رشقية وهو امر �صائع يف 
جمتمعنا ومنت�رش يف مناطق كثرية خا�صة الدول 
ال�صالمية. وتعد المرا�س الوراثية هي المرا�س 
فيها خلال  املر�صي  العامل  يكون  التي  ال�صبغية 
بعدد  اخللل  كان  �صواء  ال�صبغات  م�صتوى  على 
المرا�س  لبع�س هذه  بنيتها ميكن  او  ال�صبغات 
قانون  ي�صمى  مبا  اخر  اىل  جيل  من  النتقال 
ولكن  الوراثية  ال�صفات  انتقال  وهو  )مندل( 
اجلنينية  احلياة  اثناء  الفرد  ت�صيب  غالبيتها 
اق�صام  ثالثة  اىل  الوراثية  المرا�س  وتنق�صم 
الكرومو�صومني  والمرا�س  اجلينية  المرا�س 
للذين  القارب  زواج  ويعد  املركبة.  والمرا�س 
يحملون م�صحات وراثية هو ال�صبب الول لنتقال 
اجلينات، وهناك ت�صوهات خلقية تنجم عن هكذا 
زيجة مثل نق�س الطراف والعمى الغري املك�صوف 
اكرث  )الهيموفيليا( وهناك  واولها  الدم  وامرا�س 
ل  الوراثة  بعامل  م�صرتكا  مر�صا  ع�رشين  من 
ي�صعني ذكرها ال ان التفادي لالأمرا�س الوراثية 
الالزم حيال  الطبي واجراء  بالفح�س  اولها  يبداأ 
احليطة  اخذ  ثم  من  الدم  زمرات  تطابق  عدم 
اىل  توؤدي  عوامل  هذه  كل  الجناب  كرثة  بعدم 
العالك  واكد  جتاهلها،  مت  اذ  الوراثية  المرا�س 
باأننا م�صوؤولون عن الجيال القادمة ب�صبب عدم 
غري  التغذية  �صوء  ان  مبينا  بالوقاية،  اللتزام 
الوراثية  لالأمرا�س  �صببا  يعد  اي�صا  هو  ال�صحي 
م�صحة  يعد  العقلي  ال�صعف  مر�س  ان  واكد 
وراثية ينتقل عرب الجيال وذلك حتت ال�صتعداد 
اجليني ل�صتقبال املر�س دون اي تردد وكل هذه 
احلذر  ميكن  لكن  جتنبها  ال�صعب  من  المرا�س 
حديثه  ختم  وبائي،  ب�صكل  تنت�صي  ل  حتى  منها 

امنياتي بال�صحة وال�صالمة للجميع.
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كانت زوجتي مذعورة 
الن اجلنني توقف عن 

احلركة، تذرعت بال�صرب 
وتظاهرت بال�صجاعة 

حتى املوعد الذي تقول به 
الطبيبة هل مازال الطفل 
حيا يف جوف الرحم ام 

ال..؟
 ذلك امل�صاء ل�صقت اذين 

يف باب الغرفة كنت 
ا�صتمع ل�صجيج مكربة 

ال�صوت وهي تنتقل 
من مكان الأخر وكانت 

جوارحي هائمة بني 
االأ�صوات، بقيت واثبا 

عند باب �صالة العمليات 
كنت ا�صمعهم يلغطون 

باأ�صوات مبهمة مل 
اأ�صتطع اأن اأف�صر مغزاها، 
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