
املجتمع  تكوين  ال�صغرية يف  اخللية  الأ�رسة  ُتعد 
العائلية،  اخلاليا  تلك  فيه  تتو�صع  الذي  الكبري 
الوراء ن�صرتجع  اإىل  وعندما نعود بذاكرتنا قلياًل 
خالف  على  تنام  كانت  التى  الأ�رسة  مواقف 
اأو  اأخوين  بني  الع�صاء  وجبة  تناول  اأثناء  حدث 
التايل  اليوم  يف  الإفطار  وجبة  لتجمعهم  اأكرث، 
الودية  الأحاديث  ويتبادلون  مبت�صمون  وهم 
البارحة،  ليلة  بينهم  حدث  ما  على  وي�صحكون 
واقع  يف  قامتة  ال�صورة  فاأ�صبحت  اليوم  اأّما 
بع�ض الأ�رس، فاخلالف الب�صيط يتحول اإىل �رسارة 
امل�صهد،  انتقام، ولغة احلوار مل تعد حا�رسة يف 
فاجلميع كبار ول تفاهم بعد اليوم اإّل ب�صالح او 
اخلالفات الكبرية التي ت�صل اىل القتل، وهنا يربز 
تعي�ض  الأ�رسة  جعلت  التى  الأ�صباب  ما  ال�صوؤال: 
تفقد  لتجعلها  امل�صاكل  من  �صاخن  �صفيح  فوق 
اأبنائها قاتاًل والآخر مقتوًل، لتعي�ض ويالت  اأحد 

هذا اجلرم وهي حائرة مع من تقف؟.
تباعد  ب�صبب  الأ�رسية  اجلرائم  حدوث  وياأتي 
بدايتها  والتى  الروابط،  �صعف  وكذلك  اأفرادها، 
احلوار،  لغة  و�صعف  الوالدين  تباعد  من  تكون 
يف  فيها  تت�صارك  اأوقات  هناك  يعد  مل  حيث 
الن�صاطات، واأ�صبح كل واحد من�صغال باهتماماته، 

اأو مع و�صائل التكنولوجيا احلديثة، مما اأّثر على 
ودون  باردة،  منها  وجعل  الواقعية  العالقات 
يدرك  اأن  يتطلب  الذي  الأمر  بالآخر،  اإح�صا�ض 
الوالدان اأهمية تقوية العالقات بينهم واأبنائهما، 
ي�صتطيع من خاللها  اإيجابية،  لغة حوار  واإيجاد 

اجلميع اإبداء وجهة نظرهم ودون م�صاكل ُتذكر.
بالدرا�صات  خمت�ض  جبار  د.علي  يقول 
الأ�رسية موجودة منذ  اإن اخلالفات  الجتماعية: 
القدم واأول جرمية حدثت يف التاريخ كانت بني 
فاأنا  لذلك  بال�صك،  اأ�رسي  خالف  وهي  اآدم  ابني 
اجلديدة  الأجيال  اإدانة  نحو  املندفعني  من  ل�صت 
باأنهم اأ�صحاب امل�صاكل وتربئة الأجيال القدمية، 
وعندما نتحدث عن القتل يف اخلالفات الأ�رسية 
وحمدودة،  نادرة  حالت  عن  نتحدث  فنحن 
اخلالفات  نوعية  يف  التحولت  اأن  م�صيفًا 
القول  فيمكن  معها  التعامل  وطريقة  الأ�رسية 
املا�صي،  تعد كما كانت يف  اليوم مل  الأ�رسة  ان 
فهناك تغري يف طريقة تعامل اأفراد الأ�رسة بينهم، 
يف  وتغري  اخلالفات،  ح�صم  طريقة  يف  وتغري 
العالقات الأ�رسية ب�صكل عام، مبينًا اأن العالقات 
الأ�رسية املعا�رسة تغريت بتغري الأدوار ومل تعد 
اأ�صبحت عالقة تتجه  بل  تلقائية،  ب�صيطة  عالقة 

الأخوة  بني  خا�صًة  واملجاملة،  الر�صمية  نحو 
ت�صمد  ل  فهي  وبهذا  اأكرب،  ب�صكل  والأخوات 
تباعد  اىل  يوؤدي  فتجده  ب�صيط،  اأول خالف  اأمام 
وتنافر بني اأفراد الأ�رسة، اإ�صافًة اإىل اجتاه اأفراد 
الأنانية  اىل  تقود  التي  الفردية  نحو  املجتمع 
وهذا  البع�ض،  لدى  مالحظ  وهذا  الإيثار،  وعدم 
يف�رس درجة العنف يف ح�صم اخلالفات بني اأفراد 
جند  الأخرى  الناحية  يف  اأنه  اإىل  م�صرياً  الأ�رسة، 
اأفراد اأ�رسة متكاتفني ويوؤثرون على اأنف�صهم، كما 
اأن حالت التربع بالأع�صاء لفرد اآخر يف الأ�رسة 

اأكرث بكثري من حالت القتل.
واأو�صح د. علي ، اأن التغريات املعا�رسة وال�رسيعة 
التي مير بها املجتمع نتج عنها حتولت يف قيم 
النواتية حّلت  الأ�رسة  فنجد  واجتاهاتها،  الأ�رسة 
حمل الأ�رسة املمتدة، وهذا بدوره اأدى اىل تقل�ض 
من  يعانيان  جتدهما  اللذين  واجلدة  اجلد  دور 
الأبناء  مع  التوا�صل  و�صعف  الجتماعية  العزلة 
وهذا  العي�ض مبفردهم،  يف�صلون  الذين  والأحفاد 
اأفراد  يرتتب عليه تغري وا�صح يف العالقات بني 
والفردية،  العزلة  نحو  وامليل  عام  ب�صكل  الأ�رسة 
بالتدخل  والوالدين  لالأخوة  ال�صماح  وعدم  بل 
على  وتعديا  تطفال  واعتباره  الأ�رسة  �صوؤون  يف 
اأنه  على  اإليه  ينظر  كان  بعدما  اخل�صو�صية 
يف  والقبول  بالرتحيب  يقابل  مطلوب  اهتمام 

املا�صي.
،على  اجتماعية  اأخ�صائية  ح�صن  هيفاء  واأكدت 
الأ�صا�ض  اأبنائها، وهي  الأ�رسة هي ملجاأ لكل  اأن 
وتهذبهم،  تعلمهم  والكبار،  ال�صغار  تغذي  التى 
والأمان  واملعنوي  النف�صي  ال�صتقرار  هي  بل 
اأنه  م�صيفًة  اأبناوؤها،  يتنف�ض  خالله  من  الذي 
يف ال�صابق كانت الأ�رسة ممتدة من اجلد واجلدة، 
الأب والأم والأبناء كلهم يعي�صون يف منزل واحد، 
بالرتبية،  يقوم  منهم  وكل  اأب�صط،  كانت  واحلياة 
اجلد واجلدة  بل  الأم،  اأو  الأب  تنفرد فقط على  ل 
جمتمعة  القلوب  وكانت  والكلمة،  ال�صلطة  لهما 
وكلمة اجلماعة جتمعهم، مبينًة اأنه الآن تقل�صت 
الأ�رسة املمتدة وانت�رست النووية التي عبارة عن 
العائلة  عن  قلياًل  منفردة  والأبناء،  والأم  الأب 
والتقاليد،  العادات  بع�ض  تغري  بحكم  الكبرية، 
فرد،  لكل  واخل�صو�صية  الفردية  ظهور  وب�صبب 
حتى اأ�صبحت -لالأ�صف- هذه العالقات الأ�رسية 
ه�صة، فقط �صور اجتماعية تظهر يف املنا�صبات 

والأعياد، وقلوبهم اأ�صبحت مبتعدة وجافة.
يعترب  البع�ض  عوامل،  عدة  لذلك  اأن   ، واأ�صافت 
اإىل  لذا جلاأ  فيه  �صيئا مبالغا  والتوا�صل  العادات 
اأ�صبحت  ورمبا  منه،  اإدراك  دون  ذلك  تخفيف 
م�صغول  بع�صهم  واأ�صبح  خمتلفة،  الهتمامات 
اأ�رسة  هناك  اأن  جتاهل  حتى  وبطموحه  بعمله 
اأهم  وهذا  الأعمال،  ب�صبب  ذلك  مربراً  حتتاجه، 
انعزالهم  وت�صبب  بع�صهم  تخدع  التى  العوامل 
عن بع�ض، ذاكرًة اأنه هنا تدخل الأنا اأو الأنانية 
والبحث فقط على امل�صلحة، واأ�صبحت القيمة هي 
�صخ�صية ولي�صت كما كانت يف ال�صابق اجتماعية 
اإح�صا�ض  خّف  لأنه  الأوىل؛  بالدرجة  واأ�رسية 

امل�صوؤولية جتاه الآخر، مما ت�صبب يف وجود فجوة 
كبرية يف الأ�رسة الواحدة.

عديدة  مفاهيم  تغريت  اأنه  اإىل   ، هيفاء  واأ�صارت 
يف احلياة، وهناك من لزال متم�صكًا بها، وهناك 
عن  مغايرة  مفاهيم  لديه  واأ�صبحت  تغري  من 
اأ�رسته، ومن هنا حدثت الت�صادمات بني اأفرادها، 
الحرتام  وقلة  القلب  ق�صاوة  يعاين  من  فهناك 
احلياة  يف  خا�صًة  ومتطلباتها،  لالأنا  واخل�صوع 
الأ�رسة  اأفراد  هّم  اأ�صبح  اأنه  م�صيفًة  املدنية، 
جعله  مما  الفردية،  وحب  ال�صتغاللية  الواحدة 
مت�صك  نالحظ  يجعلنا  وهذا  اأ�رسته،  عن  يبتعد 
متنا�صني  والقت�صادي  املادي  باجلانب  الأفراد 
اأهمها  التي  الأخرى،  اجلوانب  ومتجاهلني 
الروحي الذي يقوم على املحبة والود، وعلى مبداأ 
ُوجدت  اأنه  مبينًة  امل�رسوط،  غري  والعطاء  الأخذ 
الإخوة، بل و�صل  وال�صجر بني  وال�رساع  الغرية 
البع�ض  اأن  حتى  والأم،  الأب  قيمة  جتاهل  اإىل 
من  خالية  زيارة  فقط،  الواجب  لأداء  ذلك  يفعل 
اأ�صبحت  التوا�صل،  من  احلقيقي  واملعنى  احلب 

حياتهم ت�صبة اآله جامدة ل روح فيها.
واأ�صافت ، �صمعنا ق�ص�صا ي�صيب لها الراأ�ض ب�صبب 
على  اأخوان  ق�صوة  اأو  اآبائهم،  على  اأبناء  ق�صوة 

بالراأي،  التع�صب  منها؛  اأ�صباب  لعدة  اأخواتهم 
احتياج  مراعاة  وعدم  التفهم،  وغياب  وال�صيطرة 
من  مفقودة  الأ�صا�صية  لة  ال�صِّ لت�صبح  الآخر، 
الداخل، اأي افتقاد احلب، ُم�صددًة على اأهمية اإدراك 
قيمة الأ�رسة، وعدم الن�صغال عنها، فهي الأ�صا�ض 

الأول، وهي املرجع لكل اأفرادها.
اولد  خلم�صة  ام  وهي  لطيف  نادية  وحتدثت 
ب�صبب  ياأتي  الأ�رسية  اجلرائم  حدوث  قائلًة:ان 
تت�صبب  التى  الروابط  و�صعف  اأفرادها،  تباعد 
تكون  بدايتها  والتى  العنف،  م�صاكل  حدوث  يف 
مبعنى  احلوار،  لغة  و�صعف  الوالدين  تباعد  من 
الأ�رسة  فيها  تت�صارك  اأوقات  هناك  يعد  مل  اأنه 
من�صغال  واحد  كل  واأ�صبح  الن�صاطات،  يف 
باهتماماته، اأو مع و�صائل التكنولوجيا احلديثة، 
بع�ض،  مع  تواجدهم  اأثناء  حتى  ت�صغلهم  والتى 
م�صيفًة اأنه مل يعد هناك حوار ملناق�صة م�صاكلهم 
الأمور  يف  احلوار  يكون  قد  بل  حياتهم،  اأمور  اأو 
الأ�صدقاء  مع  ُيدار  ال�صخ�صية  والأمور  العامة 
اأكرث، وهذا اأّثر على العالقات الواقعية لدرجة اأن 
اأحد الوالدين اإذا �صاأل ابنه اأو ابنته عن يومياتهم 
الدرا�صية فاإنه يرد باإجابات مقت�صبة رغبًة منه 
يف البعد عن النقا�صات العميقة، ورمبا ب�صبب اأن 

التعبري الكتابي مع الآخرين اأف�صل من املواجهة، 
ل  النا�ض  من  الكثري  نرى  بتنا  اأنه  اإىل  م�صريًة 
وم�صاكلهم  اأحا�صي�صهم  عن  التعبري  ي�صتطيعون 
اأ�صبح  لذلك  الآخر،  �صوت  �صماع  ملكة  وفقدوا 

البحث عن احللول من اأ�صعب الأ�صياء.
واأو�صحت زينب م�صكور - ا�صت�صارية طب نف�صي 
،  اأن �صبب اجلرائم الأ�رسية عائد بالدرجة الأوىل 
تعي�صها  والتي  اأفرادها،  بني  العالقات  ف�صل  اإىل 
الكثري من البيوت، حيث اأ�صبحت ممار�صة العنف 
متيقنني  اأ�صبحوا  النا�ض  معظم  لأن  واردا؛  اأمرا 
يف  احلكمة  ول  الكايف  ال�صرب  لديهم  يعد  مل  اأنه 
الديني  الوازع  �صعف  ظل  يف  امل�صاكل،  معاجلة 
لذلك  الأخوة،  بني  والرتاحم  الأُلفة  وغياب 
اإ�صافًة  �رسيعًا،  "ُكره"  اإىل  احلب  طاقة  تتحول 
و�صائل  عرب  ميار�ض  والذي  التوا�صل  �صعف  اإىل 
التقنية احلديثة والذي يعترب �صببا م�صاعدا للهجر 
عام  ب�صكل  العالقات  اأن  اإىل  لفتًة  الأخوة،  بني 
جتتمع  وعندما  �صعيفة،  والرتبية  ه�صة  اأ�صبحت 
اأ�صبحت  التى  اجلرمية  مثلث  ت�صّكل  امل�صاكل  مع 
من  املزعج  الطرف  من  للتخل�ض  احللول  اأف�صل 
وجهة نظر �صيقة، متاأ�صفًة اأنه بهذا الفعل تتفكك 

الأ�رسة �رسيعًا وتبداأ �صل�صلة اللوم من اجلميع.

تك�صب  ال�صعر  �صبغة  اإنَّ   ، عبا�ض  هند  تقول 
اأجاد  اإذا  خا�صة  اأخاذاً،  ورونقًا  جماًل  �صاحبها 
على  تواظب  ها  اأنَّ ُم�صيفًة  ال�صبغة،  نوع  اختيار 
�صيَّما  ل  واملنا�صبات،  الأعياد  يف  �صعرها  �صبغ 
�صبغ  خالل  من  ت�صعر  حيث  النفا�ض،  فرتة  بعد 

ها عرو�ض من جديد. �صعرها اأنَّ
بلون  �صعره  �صبغ  ه  اأنَّ  ، فرج   اأحمد  واأو�صح 
منا�صب لب�رسته للمرة الأوىل عند زواجه، ُم�صيفًا 
ه اأ�صبح حري�ض على تكرار ال�صبغة بني الفينة  اأنَّ
والأخرى بطلب من زوجته، حيث يروق لها ذلك، 
تردد،  بال  الأمر  هذا  على  ُيقدم  ه  اأنَّ اإىل  ُم�صرياً 
ُم�صدِّداً على �رسورة اهتمام الزوج بجمال مظهره 

مثلما تهتم املراأة بذلك.
ها ت�صبغ �صعرها مرتني  وبيَّنت جنان �صربي ، اأنَّ
دون  من  اأو  مبنا�صبة  الواحد  العام  يف  ثالث  اأو 
�صنوات،  الأربع  يقارب  ما  منذ  وذلك  منا�صبة، 
�صعرها  ب�صبغ  مهوو�صة  اأ�صبحت  ها  اأنَّ اإىل  لفتًة 
التجميل، ُم�صيفًة  وزبونة دائمة لأحد �صالونات 
واإ�صادتهم  بها  املحيطني  لثناء  يعود  ذلك  اأنَّ 
ة  مرَّ اأول  منذ  وذلك  العام،  ب�صكلها  باهتمامها 
اإىل حدوث  ى  اأدَّ �صبغت �صعرها فيها، الأمر الذي 
اآثار اإيجابية على مظهرها اخلارجي ب�صكٍل عام، 
ومراعاة  بال�صعر  بالهتمام  اجلميع  نا�صحة 
اأو  للجفاف  يتعرَّ�ض  ل  لكي  امل�صتمر؛  ترطيبه 

ف. التق�صّ
اأ�صبح  ال�صاب  اأنَّ  اإىل   ، الرحمن خليل  واأ�صار عبد 
يناف�ض الفتاة ويتفوق عليها اأحيانًا يف الهتمام 
ه رغم اأنَّ ال�صبغة مل  بال�صعر وت�صفيفه، ُم�صيفًا اأنَّ
ه راأى  تنت�رس بني اأو�صاط ال�صباب ب�صكل كبري، اإلَّ اأنَّ
احلالقة  �صالونات  يرتادون  زمالئه  من  كثريا 
املنا�صبات  اأوقات  يف  خ�صو�صًا  �صة،  امُلتخ�صّ
ما  عادًة  النهائية  النتيجة  اأنَّ  ُمبيِّنًا  والأعياد، 

تكون مر�صية لل�صاب وللمحيطني به.
ن ي�صتخدمون �صبغة  بت عواطف كرمي ، ممَّ وتعجَّ
الإعالنات  خلف  وينجرفون  رديئة  ع�صوائية 
جانب  اإىل  فقط،  للربح  تهدف  التي  التجارية 
�صعورهم  ي�صبغون  هم  اأنَّ اأو  �رسائها،  يف  تعّجلهم 
�صة، اأو من قبل  يف �صالونات رديئة وغري متخ�صِّ
م�صففات اأو م�صففني غري متمكنني، ولي�ض لديهم 
ل  باأن  نا�صحًة  املجال،  هذا  يف  الكافية  اخلربة 
يقدم ال�صخ�ض على �صبغ �صعره اإلَّ اإذا كان واثقًا 
دتها الراأي ام كرار،  من نوع املنتج وجودته. واأيَّ

داعيًة للرجوع اإىل ال�صبغة الطبيعية لل�صعر، وذلك 
اأنَّ هناك طرقا حديثة  ة، مو�صحًة  لفوائدها اجلمَّ
التجميل  خرباء  بها  يو�صي  "احلناء"  بوا�صطة 
طبيعية  مواد  على  حتتوي  اإذ  ال�صعر،  ل�صبغ 
"الن�صكافيه" والليمون،  مكوناتها  ويدخل �صمن 
وغريها من املواد الطبيعية، ُمبيِّنًة اأنَّ املكونات 
تختلف ح�صب اللون املرغوب باحل�صول عليه من 
قبل امُل�صتخدم. ولفت حممد فار�ض ، اإىل اأنَّ ظهور 
لديه هو ما دعاه خلو�ض جتربة  الأبي�ض  ال�صعر 
ه  اأنَّ ي�صعر  جعله  ذلك  اأنَّ  اإىل  ُم�صرياً  �صعره،  �صبغ 
عاد اإىل الوراء عدَّة �صنوات من عمره، ُموؤكداً على 
ه ما زال �صابًا مل يتقدم  اأنَّ ال�صبغة جعلته ي�صعر اأنَّ
خ�صو�صًا  جن�صه،  بني  نا�صحًا  كثرياً،  العمر  به 
ال�صباب الذين عاجلهم ال�صيب مبكراً با�صتعمالها، 
ال�صعور  يف  �صت�صاعدهم  ها  اأنَّ اإىل  ال�صبب  ُمرجعًا 
ده الراأي اإبراهيم حاكم ،  بالتجديد واحليوية. واأيَّ
ُم�صيفًا اأنَّ �صباغة ال�صعر لكال اجلن�صني لها طابع 
جمايّل مميز، ولكن يجب اأن نبتعد عن التقليعات 
الجتماعي،  موروثنا  مع  املتعار�صة  الغريبة 
ال�صمئزاز  تثري  التي  التقليعات  تلك  خ�صو�صًا 
العجاب  اأنَّ  اإىل  لفتًا  بال�صخ�ض،  للمحيطني 

اأ�صدقائه  قبل  من  به  �صخرية  اإىل  �صيتحّول  هنا 
واأقاربه واملحيطني به.

تلوين  "اإنَّ  �صعر:  م�صففة   - ح�صان  �صهد  وقالت 
ال�صعر له ع�صاقه، فال جند من ل ت�صتهويه �صباغة 
قبل  اأوًل  اأ�رسارها  بتجّنب  نا�صحة  ال�صعر"، 
لون  اختبار  خالل  من  وذلك  الكامل،  ال�صتخدام 
لتجّنب  امل�صبوغ  ال�صعر  اأطراف  وق�ض  ال�صبغة 
انتقاء  �رسورة  على  ُم�صدِّدًة  التق�صف،  زيادة 
والتاأّكد  امل�صبوغ  ال�صعر  يالئم  الذي  "ال�صامبو" 
من عدم احتوائه على مواد ت�صبب �صحب ال�صبغة 
من ال�صعر، اإىل جانب جتّنب تعري�ض ال�صعر لأ�صعة 
ال�صم�ض ال�صارة. وحذَّرت من ا�صتخدام امُلجفِّف يف 
ُم�صدِّدًة على  ال�صعر بعد �صبغه مبا�رسة،  ت�صفيف 
لل�صعر  زيت  حمامات  عمل  على  املداومة  اأهميَّة 
لإزالة  الأ�صنان  الب�رسة بكمية من معجون  وفرك 
البقع الناجتة عن ال�صبغة، اإىل جانب غ�صل ال�صعر 
اللمعان  لإعادة  التفاح؛  خل  اإليه  م�صاف  مباء 
ا�صت�صارة  وكذلك  ال�صبغة،  بعد  اأخرى  مرة  لل�صعر 
اجلودة  ذات  ال�صعر  �صبغات  عن  التجميل  خرباء 
العالية، اإ�صافًة اإىل جتنُّب تفتيح خ�صالت ال�صعر 
اأكرث من الالزم حتى ل يتلف ال�صعر، والتقليل من 

ال�صعي وراء املو�صات اجلديدة يف �صبغ ال�صعر، اإذ 
ها توؤدي اإىل اإرهاق ال�صعر واإجهاده. اأنَّ

اأمرا�ض  -اأخ�صائي  �صعيد  د.حممد  واأو�صح 
ت�صتخدم  ال�صعر  �صبغات  من  العديد  اأنَّ   ، جلدية 
�صالحيتها  من  طبيًا  التحقق  بعد  وذلك  باأمان، 
لال�صتخدام، موؤكداً على اأنَّ الكثري من الأ�صخا�ض 
من كال اجلن�صني باتوا ي�صتخدمون هذه ال�صبغات 
م�صرياً  حمتوياتها،  على  اّطالع  اأو  جتربة  دون 
على  واإ�رساراً  عناداً  يواجهون  الأطباء  اأنَّ  اإىل 
حدوث  من  بالرغم  ال�صبغة،  ا�صتخدام  تكرار 
تكمن  هنا  اخلطورة  اأنَّ  اإىل  لفتًا  امل�صاعفات، 
يف املواد امُلثبِّتة لل�صبغة اأو احتوائها على مواد 
اأخرى غري معروفة، مع عدم ذكر املواد الأ�صا�صية 

املكونة لها.
ت�صتدعي  التي  امللحة  الأعرا�ض  اإىل  واأ�صار 
امل�صارعة يف الذهاب اإىل الطبيب املخت�ض، ومن 
ة واحمرار الب�رسة، وغريها، مو�صحًا اأنَّ  ذلك احلكَّ
اأكرث الأ�رسار التي يواجهها الأطباء مع مراجعي 
العيادات جراء ا�صتخدام ال�صبغات هي احل�صا�صية 
ة ال�صديدة التي قد تتطور  احلادة، وتتمثل يف احلكَّ
اإىل ظهور "فقاعات" قد ينتج عنها ت�صوهات اإذا مل 

ُتعالج ب�صورة فورية، مبينًا اأن بع�ض الأ�صخا�ض 
عندما ي�صتخدم ال�صبغة لأول مرة ل تظهر عليهم 
اأن  الزمن وبعد  اأيَّ م�صكالت، ولكن بعد فرتة من 

تت�صكل اخلاليا يف الدم.
ا�صتخدام ال�صبغة

تتعرَّف  احلالة  هذه  يف  اخلاليا  اأنَّ  واأ�صاف، 
ال�صبغة  ا�صتخدام  وعند  ا�صة،  احل�صَّ املادة  على 
لدى  تتكون  ب�صيط  مبقدار  ولو  تليها  التي  للمرة 
هوؤلء الأ�صخا�ض احل�صا�صية، نا�صحًا م�صتخدمي 
يجب  اإذ  ال�صبغة،  نوعية  من  د  بالتاأكُّ ال�صبغات 
على �رسورة  ُم�صدِّداً  اأن تكون م�صهورة وجُمربة، 
بو�صع  وذلك  ال�صخ�ض،  قبل  من  اختبارها 
من  وخمفي  ب�صيط  جزء  على  منها  ب�صيطة  كمية 
اأعرا�ض جانبية بعد  الب�رسة، ويف حال مل حتدث 
لل�صخ�ض  ُي�صمح  الختبار،  من  الأولني  اليومني 
فيجب  العك�ض،  حدث  واإن  باأمان،  با�صتخدامها 

التوقف عن ا�صتخدام ال�صبغة.
باحل�صا�صية  امل�صابني  على  يجب  ه  اأنَّ وبنيَّ 
امُلزمنة جتّنب ا�صتعمال �صبغات ال�صعر، حيث اأنَّ 
ال�صهل  من  اجل�صم  على  غريبة  خارجية  مادة  اأيَّ 
يكون  وقد  حت�ّص�ض،  عنها  فينتج  للب�رسة  نفاذها 
فوارق  وجود  عدم  رغم  اآخر،  نوع  من  التح�ّص�ض 
يف ال�صكل، ولكنها قد تختلف يف كيفية التفاعل، 
ا  واإنَّ الأول،  التما�ض  عند  تتفاعل  ل  ها  اإنَّ حيث 
تتعرف اخلاليا على املادة اأوًل، ويف حال تكرار 
التح�ّص�ض  يحدث  املقبلة  املرات  يف  ال�صتخدام 

ويكون �صديداً.
مادة  من  اأحيانًا  يكون  التح�ّص�ض  اأنَّ  على  د  واأكَّ
معينة، ولكن امل�صتخدم مل يكرر ا�صتخدام ال�صبغة 
من  يكون  كاأن  نف�صها،  املادة  على  املحتوية 
نف�صه،  الأ�صا�صي  امُلكّون  لها  ولكن  اأخرى  �رسكة 
ال�صعب  من  ه  اأنَّ اإىل  ُم�صرياً  حت�ّص�ض،  عنها  فينتج 
واملتعب عالج املري�ض باحل�صا�صية من ال�صبغة؛ 
حيث  طويلة،  فرتة  ي�صتمر  الذي  تاأثريها  ب�صبب 
ال�صارة،  حمتوياتها  ال�صعر  "ُب�صيالت"  تت�رسَّب 

حُمذِّراً املراأة احلامل من ا�صتخدام ال�صبغة.
م�صموح  غري  الأدوية  معظم  كانت  اإذا   ، واأ�صاف 
اجلنني،  على  لتاأثريها  با�صتخدامها  للحامل 
التي  ال�صبغة  ا�صتخدام  اجتناب  اأوىل  باب  فمن 
قد حتتوي على مواد غري معروفة وم�رسة، حيث 
الدم ميت�صها، ومن ثمَّ يتلقاها اجلنني فتوؤثر  اإنَّ 
عليه تاأثرياً بالغًا"، موؤكداً على اأنَّ �صباغة ال�صعر 
من  خلوها  جانب  اإىل  وجمال  فائدة  له  طبيعيًا 

الأ�رسار، نا�صحًا العموم با�صتخدامها.

بغياب الحوار بين أفرادها... الخالفات األسرية تصل أحيانًا إلى القتل..!
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ي�شعى كل من ال�شاب والفتاة 
اإىل احل�شول على اإطاللة 

متميزة ومتجددة، خ�شو�شًا 
عندما يتعلق الأمر بح�شور 
اإحدى املنا�شبات اخلا�شة، 

واأول ما يتبادر اإىل ذهن 
ال�شخ�ص هنا هو �شبغ �شعره 
رغبة يف التغيري اإىل الأف�شل 

والظهور مبنظر خمتلف، 
وبالتايل فاإنَّه لُبدَّ من ارتياد 
�شالونات التجميل، ومن ثمَّ 

اختيار النوع املنا�شب من 
ال�شبغات، اإلَّ اأنَّ هذه العملية 

تكون يف كثري من الأحيان 
حمفوفًة باملخاطر ال�شحية، 

خ�شو�شًا اأنَّ العديد من 
الأ�شخا�ص من كال اجلن�شني 

قد ي�شتخدمون هذه ال�شبغات 
دون جتربة اأو اّطالع على 

حمتوياتها، حيث تكمن 
اخلطورة هنا يف احتواء هذه 
تة اأو  ال�شبغات على مواد ُمثبِّ

احتوائها على مواد اأخرى 
غري معروفة، يف ظل عدم 

ذكر املواد الأ�شا�شية املُكّونة 
لل�شبغة.
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