
يف  ودخولها  زوجها،  ت�ساوؤالت  من  اخلوف  لوال 
احمد  مها  لرفعت  والتحقيق،  اال�ستجواب  معرتك 
�سورة زفافها، بعد ان باتت تذكرها بام�س بهيج 
وىل وانق�سى، وحا�رس راهن يتدحرج ب�رسعة نحو 
ريعان  تبدو مها يف  ال�سورة،  ال�سقاء. يف  خرائب 
�سبابها، وج�سدها الر�سيق يتجلى يف اف�سل حاالت 
معامل  عليه  ا�سفت  وقد  �سبابه،  وعنفوان  �سحره 
املهيب.  اجلمال  من  املزيد  الفرح  وروح  الزفاف 
ام�سها  بني  للمقارنة  تندفع  ما  غالبا  مها  لكن 
القريب ويومها الذي باتت ت�سمئز منه، فقد ت�سخم 
ماكران  انتفاخان  وبداأ  الفت،  ب�سكل  ج�سدها 
ب�سحب  في�رسعان  عينيها،  حتت  لي�ستقرا  يزحفان 
من  الرغم  على  ال�سيخوخة  معامل  نحو  وجهها 

حداثة �سنها، فهي مل تتجاوز الثالثني اإال بقليل.
ان  بني  ما  تتاأرجح  جرى،  مبا  مها  تفكر  وحني 
بجفاء  يعاملها  بداأ  الذي  لزوجها  احلق  تعطي 
وبني  بنف�سها،  اهتمامها  عدم  نتيجة  معلن  غري 
برعايته  ان�سغالها  مدى  يقدر  ال  النه  تلومه  ان 
من  التخل�س  يف  وانهماكها  باالوالد،  واالهتمام 
اعباء االعمال املنزلية التي لها بداية ولي�ست لها 

 " الوزن  زيادة  عن  م�سوؤولة  " الهرمونات  نهاية. 
ال�سعدي  ماجدة  الدكتورة  ا�ستهلت  العبارة  بهذا 
ال�سمنة  عن  حديثها  �سحية  تغذية  اخت�سا�س 

م�سرية اىل ان:
تكون  ال�سمنة  من  يعانون  الذين  من  الكثري   "  
ت�سبب  والتي  الهرمونية  اال�سطرابات  نتيجة 
من  كبرية  اجزاء  يف  ال�رسيعة  والزيادة  االنتفاخ 
هو  للبدانة  �سيوعا  االكرث  اال�سباب  فاأحد  اجل�سم، 
الذي  الرقبة  يف  املوجود  الدرقية  الغدة  هرمون 
يعمل على تباطوؤ عملية االي�س واالحتفاظ بامللح 
يف  زائد  ووزن  انتفاخ  اىل  يوؤدي  ما  وهذا  واملاء 
يعانون  الذين  اال�سخا�س  ان  كما  البطن،  منطقة 
ويتناولون  الكورتزول  هرمون  يف  فائ�س  من 
املفرطة،  ال�سمنة  من  يعانون  بريدنيزون  ادوية 
تنظيم  على  يعمل  الكورتزول  هرمون  الن  وذلك 
�سغط الدم ومينع اجل�سم من اال�سابة باالمرا�س، 
وتدهور وظائف الكبد يوؤدي اىل زيادة وتراكم يف 

ال�سوائل واالنتفاخ اي�سا".
ال�سهرية  الدورة  انتظام  " عدم  ال�سعدي:  وت�سيف 
عند  الوزن  زيادة  ا�سباب  احد  املباي�س  وتكي�س 

و�سائل  معرتك  يف  الدخول  قبل  لذلك   ، الن�ساء 
وطرق التنحيف يجب التاأكد من ال�سبب احلقيقي 

الذي يقف خلف زيادة الوزن".
وتقول مها وهي تفرك انتفاخا حتت عينها: " لقد 
التي  ا�ستهنت، لال�سف بن�سائح بع�س �سديقاتي 
ان  اظن  وكنت  مبظهري،  العناية  �رسورة  اكدت 
زوجي لن يعنيه هذا االمر، ال�سيما بعد ان توثقت 
�رساكتنا باجنابي لطفلني جميلني، لكن يبدو ان 
كالم �سديقاتي كان يف حمله، فقد بت ا�سعر بان 
اهتمام زوجي بداأ بالن�سوب واجلفاف تدريجيا."

به  متر  ما  تو�سيح  يف  م�سرت�سلة  مها  وت�سيف 
" لقد دفعني حر�سي على رعاية زوجي  فتقول: 
ومل  كثرية،  نواح  من  نف�سي  اهمال  اىل  وطفلّي 
وها  لر�ساقتي،  وفقداين  ج�سدي،  ترهل  اىل  انتبه 
انا اتلقى ال�سدمة ل�سعوري بان زوجي فقد الكثري 
كلمة  ي�سمعني  ال  وبات  بي،  القدمي  هو�سه  من 

اطراء او مديح جلمايل كعهدي به �سابقا".
القي�سي:  خالد  ابراهيم  ال�سيديل  الدكتور  ويقول 
البدين  الن�ساط  وقلة  ال�سيئة  الغذائية  العادات   "
احد اال�سباب الرئي�سة لزيادة الوزن، فالكثري من 
ب�سكل �سحيح  الغذائي  بالنظام  الذين اليلتزمون 
املعدة(  )ق�س  اجلراحية  العمليات  اىل  يلجوؤون 
لغر�س احل�سول على نتائج �رسيعة قد ت�ساحبها 
العملية  ان  اليعني  وهذا  كبرية  وم�ساكل  خماطر 

غري ناجحة ".  
اىل  لوعدنا   " باال�سف:  مليء  ب�سوت  قالها 
ا�سباب ق�س املعدة لوجدناها خا�سة باملر�سى 
حتتاج  التي  املعدة  �رسطان  من  يعانون  الذين 
التنحيف  لغر�س  ولي�س  وتكميم  ا�ستئ�سالها  اىل 
الو�سائل  هذه  اىل  يلجاأ  االن�سان  ان  ،باعتقادي 
عندما يجد كل االبواب اخلا�سة بربامج التنحيف 
واحلمية الغذائية  املعمولة بطريقة علمية مو�سدة 
ان  يجب  لذلك  العلمية،  الطريقة  على  هنا  واأكد 
املعلومة  ميتلك  ومن  العلم  �ساحب  بني  نفرق 
ويحاول ان يطبقها على غريه، فاملوازين ال�سحية 
هذه  مع  التفاعل  على  اجل�سم  وقابلية  والنف�سية 
م�سبقة  علمية  وابحاث  درا�سة  اىل  حتتاج  املواد 

لغر�س تطبيقها". 
منذ   " وجهها:  على  تغلب  واحلرية  مها  وتقول 
فيما  افكر  وانا  زوجي  اهتمام  برتاجع  اح�سا�سي 
بداأت  وقد  ر�ساقتي،  ال�ستعادة  افعله  ان  علي 
الوجبات  يف  للطعام  تناويل  بتقليل  بالفعل 
لال�ست�سارة  �سديقاتي  ببع�س  وات�سلت  الغذائية، 
يف التخل�س من اكوام �سحوم ج�سدي التي اخذت 

بالتو�سع بال حدود".
التي  بال�سهولة  االمر  يكن  مل   " باأ�سف:  وت�سيف 
اقوال  بح�سب  الريجيم،  فو�سفات  توقعتها، 
�سهل  هو  ما  ومنها  وانواع،  ا�سكال  �سديقاتي، 
عك�س  هو  ما  ومنها  مواده،  ومتوفرة  التح�سري 
ذلك، وهناك م�ستح�رسات طبية يقال ان لها نتائج 
اجلهد  من  الكثري  اخ�رس  ان  اخ�سى  لكني  جيدة، 
والوقت واملال بال نتيجة". و�سهد العراق بعد عام 

2003 انفتاحا على الكثري من م�ستجدات احلياة 
االنرتنت  �سبكة  و�سول  بعد  �سيما  ال  احلديثة، 
الر�سمية  واملوؤ�س�سات  املنازل  اغلب  اىل  العاملية 
وا�سع  انت�سار  التطور  هذا  كل  و�سحب  واملدنية، 
يتداولونها  النا�س  بات  التي  الريجيم  لو�سفات 
واملواقع  االإعالم  و�سائل  عن  نقال  اأحاديثهم  يف 
 ) YOUTUP ( الـ  موقع  وعن  االلكرتونية 
وانت�سار  ظهور  وا�سهم  اخل�سو�س،  وجه  على 
زيادة  يف  الع�سابني  وحمال  البديل  الطب  مراكز 
عما  ف�سال  وتنوعها،  الو�سفات  هذه  تدفق  زخم 
تقدمه ال�سيدليات من م�ستح�رسات طبية خا�سة 
اليقني  زعزعة  يف  اأ�سهم  هذا  وكل  بالريجيم، 
تلك  اأو  الو�سفة  هذه  بني  الرتدد  حدة  وزيادة 
ي�ستمعون  الرت�سيق  طالبي  اأغلب  وان  �سيما  ال 
حمددة.   و�سفة  على  يتفقون  يكاد  وال  لبع�سهم 
وتف�سح مها اكرث عن حريتها يف اختيار الطريق 
ال�سحيح للريجيم، فتقول: " حاولت االطالع على 
ما من�سور يف االنرتنت بخ�سو�س هذا املو�سوع، 
املعلومات  من  هائل  كم  فهناك  يقيني،  فتزعزع 
والن�سائح واالر�سادات املت�ساربة، وكلما اعجبت 

ثانية  و�سفة  اعجابي  الغت  الو�سفات،  باحدى 
وثالثة، فزادت حريتي اكرث".

وكلما   " فتو�سح:  قلقها،  ا�سباب  اىل  وت�سري 
انتقدتها  الريجيم  و�سفات  من  و�سفة  اأعجبتني 
�سديقة من �سديقاتي موؤكدة انها لن حتقق يل ما 
�سديقة  لتنتقدها  جديدة  و�سفة  واأعطتني  اأريده، 
اأخرى، كما ان هذه الو�سفات حتتاج اىل االلتزام 
بكميات ونوعيات من االأطعمة وتوقيتات حمددة، 
والين ربة بيت ووالدة لطفلني يحتاجان للرعاية، 
ما زلت اجد �سعوبة يف اختيار احلل االأمثل، فتارة 
اأفكر يف �رساء جهاز ملمار�سة الريا�سة يف املنزل، 
وتارة اأفكر بااللتزام بو�سفة ريجيم ال اأحيد عنها، 

واأحيانا اأفكر بتطبيق الفكرتني معا".
الكم  "و�سط  القي�سي:  ال�سيدالين  الدكتور  وي�سيف 
والدوائية  الغذائية  الريجيم  فتوى  من  الهائل 
التوا�سل  عامل  ي�سهدها  الذي  والريا�سية 
مفرتق  يف  نف�سه  االن�سان  يجد  االفرتا�سي 
املنطقية  غري  احللول  عن  بالبحث  ويبداأ  طرق 
توؤثر  والتي  املن�ساأ  املعروفة  غري  كاملنحفات 
اىل  نحتاج  لذلك  القلب  �سحة  يف  �سلبي  وب�سكل 

للتنحيف  الفقري  العمود  ا�سا�س  باأن  توعية 
الربنامج الغذائي، ويحتاج اىل دمج العلم بالواقع، 
غري  �سعب  باننا  يوؤكد  والواقع  موجود  فالعلم 
الفرد  وان�سغال  ال�سعبة  الظروف  نتيجة  ريا�سي 
بالعمل، اذ الميكن ال�سغط عليه ملمار�سة الريا�سة 
على  الرتكيز  يكون  هنا  لذلك  املنحفات،  اخذ  او 
التعديالت  اجراء  مع  كبري  ب�سكل  الغذائي  النظام 
ومعادلة   املعدة  تتقل�س  ان  اىل  عليه  اال�سبوعية 
الطعام ب�سكل قليل، والق�سد هنا باأن على االن�سان 
ان اليحرم نف�سه من االكل وبنف�س الوقت اليفتح 
توعية  اىل  بحاجة  نحن  م�رساعيه،  على  الباب 

كاملة عن النظام ال�سحي الغذائي للفرد". 
بريق  من  اكرث  عينيها  ويف  حديثها  مها  وتختتم 

امل وتوهج رغبة بقولها:
ا�سمح  لن  والعوائق،  ال�سعوبات  كانت  مهما   "
تخيلت  وكلما  وتخريبه،  ج�سدي  بغزو  لل�سحوم 
حما�سي  زاد  البدانة،  غاية  يف  بت  وقد  نف�سي 
بالعثور على حل حقيقي حلالتي املتفاقمة، لي�س 
اهتمام  ك�سب  اجل  ومن  بل  فقط،  نف�سي  اجل  من 

زوجي كي ال ت�رسق اهتمامه امراأة اأخرى".  

مازال  املجتمع  اأن   " احمد  "عبا�س  اأو�سح   
خا�سًة  الق�سايا،  من  النوع  ذلك  من  يتح�س�س 
"التلفاز"،  على  يعر�س  الربنامج  يكون  حينما 
اأ�سهل،  الورقية  ال�سحافة  رمبا  اأنه  م�سيفًا 
البع�س  قبول  �سعب  التلفزيونية  الربامج  لكن 
اأنه قليل  باخلروج واحلديث عن م�سكلته، مبينًا 
من االأفالم الوثائقية اأو ال�سحافة اال�ستق�سائية 
البيوت  اإىل  الدخول  ي�ستطيع  من  التلفزيونية 
اأهم مميزات هذا  اأن من  ليعرف الق�س�س، ذاكراً 
النوع من الربامج اأي�سًا اأن اإثارة حالة واحدة قد 
اإن�سانية  ت�ساعد على فتح احللول حلاالت اأخرى 
م�سابهة لها يف الق�سة اأو الظروف، الفتًا اإىل اأن 
واأكرثها  الربامج  اأ�سدق  هي  االإن�سانية  الربامج 
جمتمعنا  يف  فدائمًا  املجتمع،  ملعرفة  واقعية 
الواقع  ت�ستق�سي  ال  حوارية  برامج  على  نعتمد 
اخلرباء  من  جمموعة  واإمنا  لالأ�رسة،  احلقيقي 
املجتمع،  عن  بالنيابة  يتكلمون  واالأكادمييات 
اأن الربامج الواقعية التي تدخل اإىل حياة  ذاكراً 
يف  االأ�سدق  هي  واالأ�رسية  ال�سخ�سية  املواطن 
ال�سلبي  اجلانب  هناك  وبطبع   ، املطاف  نهاية 
املجتمع وهي عدم  تثار يف  لكل ق�سية جديدة 

احرتام اخل�سو�سية لبع�س العوائل.
وقال "خالد حازم " اإننا ال ن�ستطيع احلكم على 
الربامج  هذه  مثل  الهدف من عر�س  النوايا يف 
اأو  االإن�سانية  الق�سايا  اإثارة  على  تعتمد  التي 
امُلِعد،  على  يعتمد  فذلك  ال�سخ�سية،  امل�ساكل 
م�سيفًا اأن هناك فرًقا بني اإثارة الق�سية من اأجل 
االإثارة وبني عر�س امل�سكلة لالإ�سهام يف حلها 
اأن من برنامج  وامل�ساركة يف ذلك احلل، مبينًا 
الربامج  من  فهناك  الواقع،  ذلك  يختلف  الآخر 
من تهدف اإىل االإثارة فقط، مو�سحًا اأنه ال يجد 
اأنها جمدية كثرياً؛ الأننا كاأفراد جمتمع لالأ�سف 
زاوية  من  للق�سية  فننظر  امل�ساعر،  حتركنا 
واحدة، وحينما يتم التطرق الأي مو�سوع اإن�ساين 
ُينظر له من زاوية واحدة؛ الأن الهدف االأ�سا�سي 
قد  املو�سوع  خلفيات  لكن  امل�ساعر،  اإثارة  منه 
القنوات  عرب  براجمنا  اأن  اإىل  م�سرياً  تختلف، 
لالأ�سف اأ�سبحت تهدف لالإثارة اأكرث من اأي �سيء 
اآخر، وقد تكون االإثارة اأمراً جيداً، لكن يجب اأن 

ذاكراً  االإن�سانية،  امل�ساعر  ح�ساب  على  تكون  ال 
فحينما  معروفة،  االإعالمي  العمل  اأبجديات  اأن 
القرار  ل�ساحب  الق�سية  اإي�سال  الهدف  يكون 
وامل�ساركة  التوعية  اأجل  من  الق�سية  واإثارة 
يف حلها فاإن ذلك جميل جداً ومثمر. اما حنني 
تعتمد  االإعالم  و�سائل  بع�س   ، اأن  فتوؤكد  جمال 
�سواء كانت املرئي منها اأو امل�سموع اأو املقروء 
يف  حتمل  �سخ�سية  اإن�سانية  ق�سايا  اإثارة  على 
طياتها معاناة فرد يف حياته ال�سخ�سية، لُت�سّلط 
بع�س القنوات ال�سوء على تلك الق�سة، مع اإثارة 
النقا�س حولها عرب املخت�سني واأ�سحاب القرار.

مثل  تاأثري  مدى  من  الرغم  ،على  واأ�سافت 

�ساحب  على  ورمبا  املتلقي  على  الربامج  هذه 
ق�سته  احلل جراء عر�س  يجد  قد  الذي  امل�سكلة 
هذه  اأن  يرى  من  هناك  اأن  اإاّل  اجلميع،  اأمام 
للتك�سب،  النا�س  ق�س�س  ت�ستغل  قد  الربامج 
االإعالمية  الو�سيلة  لتحقيق  �سبياًل  تكون  وقد 
االآراء  اختالف  واأو�سحت،رغم  جتارية.   اأهدافًا 
اإاّل  التلفزيونية،  الربامج  من  النوع  هذا  حول 
لبع�س  الكبري  الدور  اإغفال  ال�سعب جداًّ  اأنه من 
القنوات، والتي اتخذت هذا االأ�سلوب و�سيلة حلل 
خ�سو�سية  من  الرغم  على  الكثريون،  معاناة 
حل  يف  بها  يوؤمن  مازال  جمتمع  يف  امل�سكلة 
هذه  مثل  على  نحكم  فكيف  اخلا�سة،  م�ساكله 

الربامج التي تعتمد على اإثارة ق�س�س �سخ�سية 
اأبجديات  من  هي  هل  للمواطن؟،  واإن�سانية 
الواقع  على  تعتمد  والتي  املعروفة  االإعالم 
وعر�سه بكل اأبعاده من منطلق عر�س احلقيقة؟، 
اأنها  اأم  واملتاجرة؟،  الربحية  و�سيلة  اأنها  اأم 
اأ�سلوب جديد دخل اإىل جمتمعنا موؤخراً ليربهن 
اأن هناك نقلة نوعية يف طريقة تفكري امل�ساهد 
هو  االإعالم  اأن  يوؤمن  اأ�سبح  الذي  واملواطن 
الو�سيلة التي �ستن�سفه بعد اأن �سّعب عليه طرق 
االأبواب؟، وكيف ُيقّيم املخت�سون هذا النوع من 
اإن   ، واثق  ح�سني  االإعالمي  وقال  الربامج؟.   
عر�س احلاالت االإن�سانية هو جزء من م�سامني 

ملناق�سة  �رسوري  مبداأ  وهو  االإعالم،  و�سائل 
الق�سايا من خالل حتليلها عرب خمت�سني لديهم 
اخلربة، ت�سفي على مثل هذه الق�س�س االإن�سانية 
نوًعا من احللول ملن قد مير مبثل هذه الظروف، 
ال  حتى  لالآخرين  التنبيه  مبثابة  اأي�سًا  وهي 
الذي نالحظ  الوقت  اأنه يف  يقعوا فيها، م�سيفًا 
وظائف  اأهم  ُيعد  والذي  الهام  الُبعد  هذا  مثل 
مبكان  احل�سا�سية  من  اأنه  اإاّل  االإعالم،  و�سائل 
املتعلقة  التفا�سيل  يف  االإغراق  عدم  اإىل  التنبه 
بني  والتفريق  االإن�سانية،  الق�س�س  هذه  مبثل 
وتناق�س  تطرح  اأن  املمكن  من  التي  الق�سايا 
اخل�سو�سيات  تلك  وبني  االإعالم  و�سائل  عرب 
خل�سو�سية  انتهاكًا  تكون  اأن  املمكن  من  التي 
اإ�سكاالت قد يكون  امل�ساهدين، وتعري�سهم الأي 
اأن طرح  مبينًا  نفعها،  بكثري من  اأكرث  م�رستها 
قد  التلفزيونية  الربامج  عرب  اإن�سانية  ق�سايا 
يكون جمياًل جداًّ، لكن ال يعني ذلك اأن نغرق يف 
والتي قد تكون فيها تفا�سيل  النا�س،  تفا�سيل 
امل�سكلة  اأ�سحاب  على  �سلبًا  تنعك�س  �سخ�سية 
واأفراد املجتمع. واأخريا تقول ماجدة حازم ، اإن 
مثل هذه الربامج التي تعتمد على اإثارة الق�سايا 
االإن�سانية ال�سخ�سية اإذا مل يكن بها جرح مل�ساعر 
يف  عر�سها  املمكن  فمن  الق�سية،  اأ�سحاب 
الأن  الت�سهري؛  بهدف  لي�س  لكن  االإعالم،  و�سائل 
املدين يف  املجتمع  يف عر�سها حًثا ملوؤ�س�سات 
الق�سايا،  هذه  اأ�سحاب  مع  التوا�سل  ج�سور  مد 
املجتمع يف  اأفراد  ي�سارك  اأن  املمكن  اأي�سًا من 
مثل هذه الق�سايا، ُم�سددًة على اأهمية م�ساهمة 
التي  االأعمال  هذه  مثل  يف  واملجتمع  املواطن 
تدخل �سمن االأعمال التطوعية، �سواء باملال اأو 
باجلهد اأو حتى باإبداء الراأي يف ق�سية �سخ�سية 
املختلفة،  االإعالم  وو�سائل  قنوات  عرب  تعر�س 
اأن نرتك كل �سيء على  اأنه من ال�سعب  م�سيفًة 
هوؤالء،  ملثل  العون  نقدم  اأن  يجب  بل  الدولة، 
الأ�سحاب  العون  يقدم  اأن  للمجتمع  البد  كذلك 
موؤ�س�سات  وكذلك  االإن�سانية،  الق�س�س  هذه 
مثل  اأن  يجزم  من  مع  خُمتلفًة  املدين،  املجتمع 
هذه الربامج هدفها ال�سهرة اأو املتاجرة، موؤكدًة 
ا�ستهار الربامج وجذب عدد  البحث عن  اأن  على 
م�رسوع  حق  وامل�ستعمني  امل�ساهدين  من  كبري 

يف االإعالم.

وسط تهديدات بالطالق... وصفات الريجيم عالم من المغامرات والتناقض

عرض المشاكل الشخصية في البرامج.. بين االستغالل وإثارة المشاعر
أصبحت شبكة لصيد المشاهدين ... 
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باتت احلياة اليوم تختلف 
اختالفا جذريا حيث نتيجة 

التطور التكنولوجي و 
دخول و�صائل التوا�صل 

االجتماعي وتعدد و�صائل 
االعالم بكافة اأنواعها 

دفع البع�ض اىل عر�ض 
م�صاكلهم اخلا�صة على 

�صا�صة التلفزيون متنا�صني 
خ�صو�صية كل فرد داخل 

اال�صرة , فيما اأ�صبح عر�ض 
امل�صاكل االإن�صانية يف 

الربامج التلفزيونية حدث 
والأحرج بني برامج واخر 

والتي ا�صتغلت القنوات 
هذه امل�صاكل لك�صب اكرب 
عدد من اجلماهري وهذا 

مانحن بحجاة اليه ايوم 
وهو الوعي الكايف ملثل 

هذه االأمور لتجنب الكثري 
من الكوارث الب�صرية على 

�صعيد العائلة.
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