
تردد  بات  مباح  فيه  �شيء  كل  ا�شبح  زمن  يف 
الرجال على مراكز التجميل وحقن البوتك�س والفلر 
امر طبيعي جدا , فقد اختلفت �شورة رجل الأم�س 
نف�شة  ويحتقر  الكر�س  يكره  فالأخري  اليوم,  عن 
مظهره  عليه  يف�شد  كر�شه"   " كون  الخرين  امام 
اأن الرجال   , اخلارجي. حيث بّينت درا�شة جديدة 
اأي�شا  التجميل  عمليات  باإجراء  القيام  يحبون 
مثل الن�شاء متامًا, فالرجال اليوم ل يحبون كتل 
الدهون املرتاكمة هنا وهناك على اأج�شامهم, كما 
ل يحبون الحتفاظ بذلك الأنف احلاد اأو الأذنان 
البارزتان. ويوؤكد مثنى عامر يف العقد الرابع من 
منها  متعددة  جتميل  لعمليات  خ�شع  باأنه  العمر 
�شفط الدهون وت�شغري الأنف بالإ�شافة اإىل زراعة 
ال�شعر وقد غري ذلك من �شكله واأ�شبح اأف�شل اأمام 
الآخرين . من جهته يقول عبا�س عماد موظف يف 
القطاع اخلا�س: لقد دفعني هو�شي باأحد الالعبني 
العامليني لإجراء عملية جتميل لأكون �شبيه له وقد 
جنحت العملية مما جعلني اأبدو اأكرث ثقة وجماًل. 
لعمليات  فيقول: قررت اخل�شوع  اأما علي عبا�س 
نحت لكامل ج�شمي لأن الدهون تتجمع على �شكل 
والنحت  ومتنا�شق  مت�شاٍو  ب�شكل  لي�شت  تكتالت 

يحدث ت�شاوي وتنا�شق وحقيقة اأ�شبحت اأكرث ثقة 
بنف�شي. بدوره يوؤكد د. امري ح�شن -اأ�شتاذ جراحة 
لل�شباب  التجميل  عمليات  اأبرز  باأن   - التجميل 
)ت�شخم  الرجال  لدى  التثدي  اإزالة  عمليات  هي 
الدهون  �شفط  لعمليات  بالإ�شافة  الثدي(  غدة 
والتخل�س من الرتهالت بعد فقد الوزن والتكميم 
اأي�شًا هنالك ارتفاع يف الإجراءات غري اجلراحية 
مثل الليزر وزراعة واإزالة ال�شعر بالإ�شافة حلقن 
تفاوت  جداً  الطبيعي  ومن  والبوتك�س  التعبئة 
الطبيب  موؤهل  وبح�شب  العيادات  بني  الأ�شعار 
وخربته. واأ�شاف: لالأ�شف هنالك من يقوم باإجراء 
الحتياطات  اأخذ  بدون  الدهون  �شفط  عمليات 
اأجل  من  اجلراحية  والأغطية  التعقيم  يف  العامة 
ال�شعر  لتخفي�س  ذلك  يوؤدي  وقد  ال�شعر,  تخفي�س 
ب�شكل كبري على ح�شاب �شحة املري�س وقد يوؤدي 
ل  املوؤهلون  فالأطباء  خطرية  مل�شاعفات  ذلك 
وذلك  الأ�شا�شية  الأ�شياء  هذه  مثل  يف  يتهاونون 
قائاًل: ل منلك  املري�س. وم�شى  �شالمة  اأجل  من 
زيادة  هو  املالحظ  ولكن  دقيقة  اإح�شائيات 
وقد  التجميل  عمليات  على  اجلن�شني  من  الإقبال 
ين�شب ذلك ب�شكل جزئي لنت�شار عمليات التكميم 

من  ذلك  يتبع  وما  الزائد  الوزن  من  والتخل�س 
حدوث ترهالت وت�شوهات ت�شتدعي تدخل جراح 
التجميل, ي�شاف اإىل ذلك انت�شار الوعي ال�شحي 
من  رفع  مما  الريا�شية  اللياقة  اأندية  وانت�شار 
من  الكثري  اأن  رغم  باملظهر,  ال�شباب  اهتمام 
ل  التجميل  يف  واملتخ�ش�شة  املنت�رشة  املراكز 
الكثري  فهنالك  موؤهلني,  جتميل  جراحني  تقدم 
ممن ميار�شون جراحة التجميل يف اململكة داخل 
موؤهل  اأدنى  على  احل�شول  دون  العيادات  هذه 
والربحية  املادي  الك�شب  هو  ذلك  يف  وال�شبب 
يجب  لذلك  املري�س  �شالمة  عن  النظر  بغ�س 
الدعاية  يتم  الذي  اجلراحني  موؤهل  من  التحقق 
الطبيب  �شهرة  العتبار  تاأخذ يف  ل  بطريقة  لهم 

يف مواقع التوا�شل الجتماعي.
-اأخ�شائية  حكمت  �شارة  اأو�شحت  جهتها  من 
اجتماعية - �شبب اإقبال الكثري من الرجال على 
اأ�شباب  هناك  اأن  اإىل  م�شرية  التجميل  عمليات 
اأو  اخللقية  الت�شوهات  باإ�شالح  تتعلق  طبية 
اأو  احلوادث  عن  الناجمة  املكت�شبة  ال�شطرابات 
مع  الندماج  فمحاولة  الجتماعية  اأما  احلروق 
حديث  هو  ما  ومواكبة  وامل�شتجدات  املتطلبات 
اإيجابًا  اأو  �شلبًا  التجميل  عمليات  تنعك�س   وقد 
على نف�شية ال�شخ�س فاإما اأن ي�شعره هذا الإجراء 
باأن نق�شًا ما كان موجوداً لديه اأو بقاء ال�شعور 

بهذا النق�س لديه رغم ت�شحيحه.
كما ت�شدرت حقنة البوتك�س, اأكرث الإجراءات التي 
لتح�شني مظهرهم,  الرجال  لها  اأن يخ�شع  ميكن 
اجلمعية  به  قامت  اإلكرتوين  ا�شتطالع  بح�شب 

الأمريكية للجراحة التجميلية على النرتنت.
الرجال  اأرباع  ثالثة  اأن  ال�شتطالع  اأظهر  كما 
اجلراحة  جتاه  اإيجابي  موقف  لهم  كان  تقريبًا 
التجميلية. و�شمل ال�شتطالع 1,065 رجل, قال 
اإجراء  على  يوافقون  باأنهم  منهم  باملائة   74
حني  يف  لالآخرين,  اأو  لأنف�شهم  جتميلية  جراحة 
جتميلية  جراحة  اإجراء  فقط  باملائة   11 رف�س 
لأنف�شهم اأو لالآخرين, وتردد 15باملائة. وقد وجد 
الذين خ�شعت �رشيكتهم  الرجال  باأن  ال�شتطالع 
جلراحة جتميلية اأبدوا موافقتهم خم�س مرات اأكرث 
لأنف�شهم. من  عمليات جتميل  لإجراء  من غريهم 
ق�شم  طالب  اأجراه  اإح�شاء  ك�شف  اأخرى,  ناحية 
الجتماع يف اجلامعة الأمريكية التقنية ببريوت, 
عن اأن %61 من الرجال يتذرعون بحجج كثرية 
لإخفاء اأعمارهم احلقيقية. وتبني اأن %35 منهم 
يعترب  فيما  ال�شوؤال,  هذا  عن  الإجابة  يرف�شون 
بهم  خا�س  �شاأن  هو  احلقيقي  عمرهم  اأن   22%
اأن  اإىل  الدرا�شة  وت�شري  عنه.  التحدث  يحبذون  ل 
 19 والـ   15 الـ  بني  ما  ال�شباب  من  كبرية  ن�شبة 
اإىل  �شنوات  ب�شع  زيادة  دائمًا  يحاولون  عامًا 
ولإحراز  الآخرين  ثقة  لك�شب  احلقيقية  اأعمارهم 
الذي  الأمر  الآخر,  اجلن�س  مع  ناجحة  عالقات 
والتدخني  باكراً  ذقونهم  حالقة  اإىل  يدفعهم 
ليبدوا  الطويلة  ل�شعورهم  العنان  واإطالق 
يلجاأ  فيما  حرة”,  قرارات  واأ�شحاب  “م�شتقلني 

على  خا�شة  مل�شات  اإ�شفاء  اإىل  الرجال  بع�س 
ك�شبغ  اأقل,  عمر  يف  ليظهروا  اخلارجي  ال�شكل 
ال�شعر الأبي�س واإجراء عمليات �شد وجه اأو زراعة 
عمليات  اأن  اأخرى  درا�شة  اأظهرت  كما  هذا  �شعر. 
التجميل  عمليات  مقدمة  يف  تاأتي  الأنف  جتميل 
الوجه  �شد  تليها عمليتا  الرجال,  اإليها  التي يلجاأ 
ترميم  بات  الأخرية  الآونة  ويف  الدهون.  و�شفط 
الأ�شنان وت�شحيح البت�شامة من بني الهتمامات 
بابت�شامة م�رشقة  للت�شلح  الرجال  لدى  الأ�شا�شية 
يتعلق  ما  اجلال�س معهم كل  الآخر  الطرف  تن�شي 
بالعمر. من جانبه, يقول الربوفي�شور عبد احلميد 
واحلنجرة  والأذن  الأنف  جراحة  ا�شت�شاري  كرمي 
عمليات  الأنف:  وجتميل  الراأ�س  وجراحات 
لالأح�شن  ال�شكل  لتغيري  ُتوجد  مل  التجميل  جراحة 
واجتماعية  نف�شية  م�شكالت  لعالج  واإمنا  فقط, 
الأطباء  مع  اأبحاثًا  غالبًا  فنجري  املري�س,  عند 
النف�شيني, بحيث اإن هذا اجلانب النف�شي مهم جداً 
هذه  اأن  فوجدنا  التجميلية,  العمليات,  هذه  يف 
العمليات  يطلبون  الذين  املر�شى  من  ال�رشيحة 
نف�شية,  ا�شطرابات  يعانون  اأغلبهم  اجلراحية, 
�شبب   , كرمي  يرجع  بالنف�س.  ثقة  وعدم  وتوتر 

اإىل  التجميلية  العمليات  مع  التعاطي  انفجار 
الزائد من جانب  الهتمام  قائاًل:  الإعالم  و�شائل 
و�شائل الإعالم بالفنانات وامل�شاهري وما تتيحه 
نف�شيًا  يوؤثر  املعلومات,  يف  تنوع  من  الإنرتنت 
على ال�شخ�شية, فكثري من املري�شات يطلنب منطًا 
اأن  تريد  من  فهناك  جزئي,  اأو  كلي  ب�شكل  معينًا 
تقرتب مالحمها من فنانات اأو مطربات �شهريات. 
يدر�س  اأن  عليه  املعالج  الطبيب  اأن  وي�شيف 
احلالة النف�شية للمري�شة بدقة وعناية كبرية جداً, 
اأحد  يف  جتميل  عملية  حتتاج  كانت  اإن  ومعرفة 
نف�شية, بحيث  اأو حتتاج معاجلة  مناطق ج�شمها 
تتو�شل من خاللها اإىل تقدير جمالها وا�شرتجاع 
هناك  فاإن  املثال  �شبيل  وعلى  بنف�شها,  ثقتها 
بحجم  عالقة  له  والأنف  اأنف,  جراحة  تطلب  من 
وم�شاحة  الوجنتني,  بني  وامل�شافة  ككل  الوجه 
وطول  بل  الفم,  وارتفاع  ال�شفاه  وحجم  اجلبني, 
يعطي  خ�شو�شيته  له  وجه  وكل  الإن�شان,  قامة 
مالمح ال�شخ�شية لكل فرد. وبالفح�س الإكلينيكي 
اإن كان  اأن يعرف  للمري�س ميكن للطبيب املاهر 
يلزمه  اأم  جراحية  عملية  اإىل  يحتاج  املري�س 
اإىل  واللتفات  ذاته  تقدير  من  يعلي  نف�شي  عالج 

الأجمل يف ج�شمه بدًل من تغيريه. ويقول , اإنه يف 
اجلمايل  بالعن�رش  الهتمام  زاد  الأخرية  الآونة 
اأ�شبح  والعاطفة  احلب  فعن�رش  مفرط,  ب�شكل 
موؤثراً ب�شكل لفت, بحيث اأ�شبح الأغلب ينتظر من 
الآخرين اأن يكونوا را�شني عن مظهرهم, فاأ�شبح 
عن  النف�شي  الر�شى  لتحقيق  حممومًا  ال�شباق 
هناك  باأن  العلم  مع  التجميلية,  العمليات  طريق 
عمليات التجميل �رشورية لتحقيق ر�شا املري�س 
مثل  امللحة,  احلالت  بع�س  يف  خا�شة  النف�شي, 
ب�شكل  الأنف  يف  تقو�شًا  يعاين  الذي  الإن�شان 
لفت, اأو يعاين اأنفًا كبرياً, وغريها من امل�شكالت, 
العملية  اإجراء  املري�س  طلب  اإذا  احلال  هذه  يف 
الطبيعي,  اجلمال  عن  ال�شكل  يخرج  األ  فيجب 
كالب�شمة  فالوجه  الوجه,  مع  يتنا�شق  الذي 
اأن يكون  اخلا�شة بكل واحد, فلي�س من الطبيعي 
كل النا�س مت�شابهني, فبع�س الن�شاء اأ�شبح يطلب 
احلاجب نف�شه, والعني نف�شها, فاجلمال يكمن يف 
اإح�شا�س  له  يكون  اأن  يجب  فاجلراح  الختالف, 
باجلمال, والوجه اأعقد جهة يف اجل�شم التي ميكن 
جتميله  مت  واإذا  التجميلية,  بالعمليات  تغيريها 

يجب اأن ل نغري خلقة اهلل. 

املجتمعات  يف  كبري  ب�شكل  تفاقمت  الظاهرة  هذه 
املواقع  ا�شبحت هذه  العراق, حيث  ومنها  العربية 
وال�شخرية  لالنتقادات  م�رشحًا  الخرية  الفرتة  يف 
موؤ�رش  اخلرباء  بع�س  عده  ما  وهو  الخرين,  من 
جمتمعاتنا  كيان  �شلبًا  يوؤثر  قد  خطري  اخالقي 
املحافظة. هذه احلالة اثارت اي�شًا غ�شب وا�شتياء 
يف  اآرائهم  يف  �شاركوا  ممن  امل�شتخدمني  بع�س 
خا�س  تقرير  قدمت  ان  بعد  عراق  احلرة  �شفحة 
ا�شتخدام  ظاهرة  تقيم  كيفية  عن  وا�شتف�رشت 
التعليقات اجلارحة يف مواقع التوا�شل الجتماعي 
وما هي احللول للحد منها. فتحت هذا املن�شور علق 
ظاهرة  اجلارحة  التعليقات  ان  قائاًل:  دانية(  )ابو 
ي�شتخدمون هذه  الذين  ال�شخا�س  اكرث  �شلبية وان 
املجتمع  يف  مثقفه  غري  الفئة  من  هم  التعليقات 
الطريقة  بهذه  ال  رايهم  عن  التعبري  يعرفون  ول 
لتوعيه  حمالت  باجراء  تكمن  امل�شكلة  هذه  وحل 
م�شتخدمي و�شائل التوا�شل الجتماعي من �شلبيات 
التعليق  قال:  الكرعاوي(  )يعقوب  الظاهرة.  هذه 
اكرث  بكتابته.  قام  من  م�شتوى  على  يدل  اجلارح 
نا�س  هم  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي 
ل  فهم  وفكريه �شعيفة جدا..  علميه  م�شتويات  من 
يجيدون لغة احلوار البناء وي�شتعملون لغة ال�شارع.. 
اعتقد ان حل امل�شكلة هو الرتقاء بامل�شتوى الثقايف 
ل  (فقال:  ماجد  اما)حامد  العراقي.  للفرد  والعلمي 
مقت�رش  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ا�شتخدام  زال 
على فئة �شغرية يف جمتمعنا ون�شبة كبرية من هذه 
احلياة  معرتك  يف  ب�شيطة  خرباتهم  زالت  ل  الفئة 
والت�شييق  والكبت  الرتبية  عوامل  اىل  بالإ�شافة 
لذا اأ�شاءت جزء من هذه الفئة هنا لبد من الفح�س 
ملعاجلتها  الفئة  هذه  وفرز  والتدقيق  والتمحي�س 
الجتماعية  بالأعراف  او  الو�شعية  بالقوانني  اما 
لكي  الع�شائرية  بال�شابط  او  الن�شانية  بالقيم  او 
الجتماعية  الظاهرة  هذه  على  الق�شاء حتميا  يتم 
الرديئة. )عبد النبي العبادي( من جانبه قال: رواج 
جمتمع  اأي  يف  والتجريح  والق�شوة  العنف  ثقافة 
باأي  الآخر  من  والنيل  العدوانية  �شفة  على  تدل 
الفا�شدة  لل�شيا�شات  حتميه  نتيجة  وهي  و�شيله. 
التي  العي�س  و�شنك  والتهجري  والقتل  واحلروب 

فيجعله  الب�رش  بع�س  على  يوؤثر  مما  البلد  بها  مر 
منحطا يف اخالقه بكل �شيء. كما يقول زيد علي: 
يف  دور  والأخالقي  الجتماعي  للعرف  اأنه  اأعتقد 
الجتماعي  للتوا�شل  امل�شتخدم  �شخ�شية  �شياغة 
فهو يعك�س بيئته وتربيته يف تعامله مع الآخرين 
على  لذا  للجميع  متاح  حر  منرب  التوا�شل  فمواقع 
لي�س منربا  انتقاء ما يكتب فهو  التاأين يف  اجلميع 
والعاقل من  النا�س  اأو جرح م�شاعر  الآخر  لت�شقيط 
يتعلم مهما بلغ من كرب.... )حممد هالل اجلبوري( 
�شفحات  مراقبة  يفرت�س  املن�شور:  هذا  حتت  قال 
التوا�شل الجتماعي التي تثري موا�شيع من �شاأنها 

هناك  لكن  واملذهبية  الطائفية  النعرات  اثارة 
مالحظة مهمة جدا فعندما اقراأ مثل هذه التعليقات 
التي ل تليق مبجتمعنا من مفردات �شوقية جدا اقر 
مرتعا  �شارت  الجتماعي  التوا�شل  �شفحات  اأن 
احرتامي  مع  املزمنة  الأمرا�س  وا�شحاب  للجهلة 

لكل مثقف يحرتم نف�شه ويحرتم الراأي.
نقراأ  حينما  فقال:  ال�شويلي(  ناهي  )حم�شن  اما 
فاإننا  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  التعليقات 
املكتوبة  للعبارات  املدون  ال�شخ�س  ثقافة  نقراأ 
الإدراك  م�شتوى  على  يدل  فاإنه  التعبري  واأ�شلوب 
اأغلب املعلقني تراهم تربوا  اإن  اأ�شف معه  والوعي. 

)�شامل  امللمو�س.  الواقع  ب�شبب  العنف  ثقافة  على 
هذه  ي�شتخدم  البع�س  قال:  جانبه  من  ال�شاعدي( 
الألفاظ لأنه يعرف متاما باأنه غري حما�شب عليها 
ويعتقد انه باإمكانه قول ما يريد من مبداأ احلرية. 
الدور  تفعيل  باأن على احلكومة  اأعتقد  وللحد منها 
الرقابي على �شبكات التوا�شل الجتماعي وتوعية 
عن  بعيدا  والتعبري  الراأي  حرية  مبداأ  على  النا�س 

التجريح والتق�شيط والالمبالة.
�شلبيه  ظاهره  انها  يرى  غليم(  ال  ابوعالء  )جواد 
العلم  من  الن�شان  اليه  و�شل  ما  اىل  ترتقي  ول 
فيها  تعم  امور  يف  الو�شائل  هذه  من  وال�شتفادة 

�شاحب  ال�شخ�س  وعادة  النا�س  جميع  الفائدة 
التعليق اجلارح يكون حمبط ومنعزل وي�شعر بخيبة 
امل وللحد من هذه الظاهرة على احلكومة ان ت�شن 
الر�شائل  ي�شتخدمون  الذين  مبوجبه  تالحق  قانون 
عبا�س  مهدي  واجلارحة.)  امل�شيئة  الإلكرتونية 
مقدرة �شاحب  عدم  ُيبني  اجلارح  التعليق  ان  قال: 
جتريح  اىل  فليجاأ  الأفكار  على  الرد  على  التعليق 
ا�شحاب هذه الفكار. اما احللول فهو تثقيف النا�س 
النتقا�س  اما  �شحية  عملية  هو  الأفكار  نقد  باأن 
وقلة  فكري  افال�س  دليل  هو  الفكار  اأ�شحاب  من 
وعي. )خالد حممد( قال حتت هذا املن�شور: تنتهي 
بال�شب  العراقية  ال�شفحات  من�شورات  معظم 
اإن  اأبداً  يهم  ول  التهم  وتبادل  والتخوين  وال�شتم 
اجتماعية  اأو  دينية  اأو  �شيا�شية  ال�شفحة  كانت 
لكنها  خمتلفة  تبدو  العادة  يف  الريا�شية  وحتى 
نعمة(  �شاكر  )م�شطفى   .. النقطة  نف�س  اإىل  تنتهي 
الظاهرة  هذه  �شلبية  على  متفق  الكل  قائاًل:  علق 
ومدى تاأثريها لكن يف نف�س الوقت جند ان الكثري 
يكمن  وهنا  اآرائه  لفر�س  التعليقات  هذه  ي�شتخدم 
النماذج  هذه  واإق�شاء  نبذ  يف  املجتمع  بيد  احلل 
وزيادة الوعي والثقافة . )معمر الزاخويل( يرى ان : 
التعليقات اجلارحة هي نتاج لنعكا�س البيئة التي 
افال�س  الن�شان وهي تعبري وا�شح عن  خرج منها 
لغة  تقبل  وفكرة  الأغلب  منه  يعاين  الذي  الثقايف 
جمتمعنا  يف  معدومة  ا�شبحت  والختالف  احلوار 
ها  يعني  فقالت:  العبيدي(  ازاد  )ام  اما  لالأ�شف. 
التعليقات  وكم  مزعجه  كل�س  �شايرة  لظاهره 
يعني  تعقل  ل  �شارت  القبيحة  والكلمات  اجلارحة 
متنع  بالفي�س  خا�شيه  او  اجراء  فد  اكو  لو  ياريت 
ماعدنا  �شار  التعبري  حريه  حتى  يعني   .. هال�شي 
لن كبل يدخلون لتعليقك وينزلون غلط و�شب وهو 
ا�شال ما مفتهم املو�شوع �شنو.. يعني ما اعرف �شد 
الفي�س  لالأ�شف   .. هيج  ي�شوون  من  لنف�شهم  يثبتون 
وين  العراقيني  دت�شوف  كلها  والعامل  عام  موقع 
فا�شله  وره جمموعه  من  النحطاط  بدرجه  و�شلوا 
وهيج  وتتجاوز  وتغلط  تنتقد  ب�س  غري  عدها  ما 
الغرية  اهل  العراقيني  الطيبة  النا�س  �شمعه  �شوهوا 
وخوات  امهات  اكو  يقدرون  ياريت   .. والنخوة 
ظاهره  من  ويحدون  وياهم  ديتابعون  وزوجات 

الغلط والكفر والتجاوز.

الرجال يتهافتون على مراكز التجميل ليظهروا بعمر أقل
ربما تعالج مشكالت نفسية ...

األلفاظ النابية.. ظاهرة تجتاح مواقع التواصل االجتماعي

بغداد ــ فاطمة عدنان 
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التعليقات اجلارحة 
وغري املقبولة التي ت�صل 

يف بع�ض الأحيان اإىل 
م�صتويات متدنية وغري 

لئقة، اأ�صبحت اليوم 
ظاهرة متداولة يف مواقع 

التوا�صل الجتماعي، حيث 
ي�صعى البع�ض وعند ن�صر 
خرب او �صورة معينة اىل 
كتابة تعليقات خارجة عن 

الذوق بق�صد ال�صتهزاء 
او النتقا�ض او بق�صد) 

التح�صي�ض( كما يطلق 
عليها باللهجة الدارجة، 
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