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الوشم وحكايات احلب والندم

NO. (676) Wed. (24) May

العصفور والعقرب وشامن لشخصية متقلبة املزاج
حـمـ ــاس املــتحـ ــدثـني االخـ ــريـن رغـم
اختالف كل حكايته عن االخرى.
ويقـول :لقـد وشـمت العـام املــاضي يف
محـافظـة البـصرة الـرقم  6علـى يدي
اليسـرى النني حملـت سنوات طـويلة
هذا الـرقم لـكونـي احد اعـضاء فـريق
كـرة القدم حتت سن الـ  15عـاماً وذكر
رضـا ان صـديقـا له نـقش هـذا الـوشم
بـ ـ ــاس ــتخـ ـ ــدام االبـ ـ ــرة وقـ ـ ــال ان عـ ـ ــدد
الـوخـزات يحـدد حـسـب حجم الـوشم
ويـبــدأ عــادة بــرسـم وحتــديــد ال ـشـكل
باحلبر او بالرصاص.
الشعور باخلجل
ويعتـرف كمـال العـيسـاوي مـوظف يف
احـدى الشـركات بـانه يشـعر بـاخلجل
والـنــدم ب ـسـبـب الــوشـم لكـنه يعـتــرف
اي ـضـ ـ ـاً ب ـ ــانه ال يـ ـس ـت ـطــيع ان ي ـن ــس

بغداد /سها الشيخلي
عرف الوشم كشكل جمالي قبل قرون
مــن الــتعـ ـ ــرف عل ـ ــى م ـ ـســتحـ ـض ـ ــرات
الـتجـمـيل وكــان ي ــوضع علــى ال ــرسغ
وال ـ ـ ــوجه ،اسـفل ال ـ ــشف ـتــني يف شــكل
نق ـ ــاط او خـ ـط ـ ــوط ،ورددت ال ـ ـس ـن ـ ــة
ال ــشعـ ــراء الع ــرب اسـم ال ــوشــم وفهـم
الـشاعـر اجلاهلـي طرفـة بن العـبد يف
قوله
"خلولة اطالل ببرقة ثهمد
تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد
اشكال الوشم
تـطور الـوشم واتخـذ اشكـاالً مختـلفة
واص ــبح رم ـ ـ ــزاً لل ــتفـ ـ ــاؤل وط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
للــشفــاء مـن االم ــراض وتعـبـيــرا عـن
عنفوان وحيوية الشباب ومعلماً بارزاً
ل ــشخ ـصـيـ ــاتهـم وذلـك بــنق ــش صـ ــور
احليـوانـات القـويـة كـاالسـد والـطيـور
وال ـ ـ ـصـقـ ـ ـ ـ ــر والـعـقـ ـ ـ ـ ــرب واالشـجـ ـ ـ ـ ــار
والنـباتـات والقلب واخلنجـر والسيف
واسم الـشخص وتـاريخ ميالده وبالده
وصـور بعـض الشـخصيـات التـاريخـية
من القادة العظماء.
حكايات  ..وحكايات!
ي ـشـي ــر مـنـي ــر احل ـسـن وه ــو مـ ــوظف
عـم ــره  25ع ــامـ ـاً ال ــى ال ــوشـم يف ي ــده
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اليمنى ويقول:
يقـدم الـشبـاب احيـانـاً علـى تصـرفـات
دون وعي او هـدف بل مجـرد الـتقليـد
او الثبات الشخصية بني االصدقاء..
ويسـتطرد قـائالً" :كنت يف لبـنان قبل
ثالث سنوات وخـرجت مع االصدقاء
يف ن ـ ــزه ـ ــة وتـ ـص ـ ــادف وج ـ ــود ش ـ ــاب
يسـتطـيع ان يضع الـوشـم بطـريقـة
جمـيلــة واتـضح لـي انه قــام ب ــوشم
جـميع االصـدقـاء فـراودتـني فكـرة
فعـل ذلك ف ــان ــا ل ـسـت اقل مـنهـم
شـبـ ــاب ـ ـاً خـ ــاصـ ــة انـي كـنـت امـ ــر
بق ـص ــة حــب رائع ــة ف ــاقـت ــرحـت
علــيه ان يــضع لـي وشـم ـ ـاً عل ــى
شـكـل قل ــب بل ـ ـ ــونــني االح ـم ـ ـ ــر
واالزرق ويـ ـ ـضـع ح ـ ـ ـ ــروف اس ــم
حبـيبـتي داخله وقــد حقق لي
رغـ ـبـ ـت ــي وال ي ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـ ـ ــوش ــم
مـ ـ ــوجـ ـ ــوداً رغــم م ـ ـ ــرور ثالث
سنـوات .وقـد جـاء اخـتيـاري
ذلك ايضاً اعتقاداً مني بان
الـ ـ ـ ــوش ــم مي ـك ــن ان يـ ـبـق ــي
بينـنا حـبل املودة والـذكرى
وع ـ ــدم ال ـن ـ ـس ـي ـ ــان ط ـ ــوال
احلياة.
الرقم 6
واليقـل حمــاس حـميــد رضــا مــوظف
وعـم ــره  25ع ــامـ ـاً عـن ــد احل ــديـث عـن

ج ـمـ ـ ــال وح ـيـ ـ ــويـ ـ ــة ف ـتـ ـ ــرة ال ـ ـش ـبـ ـ ــاب
واملــراهقــة واالنــدفــاع يف االح ــاسيـس
وامل ـش ــاع ــر خ ــاص ــة اذا ك ــانـت يف حـب
الوطن وهو احلب الذي جعله ينقش
اسـ ــم الـع ـ ـ ـ ـ ــراق عـل ـ ـ ـ ـ ــى ذراعـه وك ـ ـ ـ ـ ــان
الع ـي ـ ـس ـ ــاوي ض ـمــن مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن
الشبـاب لدى احـدهم خبـرة يف شؤون
الوشـم وتولـى بنـفسه وشـم اجلميع..
ويقــول ايـض ـاً :كــان الــوشم ســائــداً يف
املــاضـي فقــد كـنـت ارى يف مـنـطقـتـنــا
كـبـ ــار الـ ـسـن مـن الـ ــرجـ ــال والـنـ ـسـ ــاء
يوشمـون اجسادهـم العتقادهم ان يف
ذلك حـم ــاي ــة ض ــد احل ـس ــد وعـ ــامالً
يـســاعــد علــى الــشف ــاء من االمــراض
ب ــاالض ــاف ــة ال ــى اسـتخ ــدامه ك ــزيـن ــة
للمرأة.
العصفور والعقرب
ويؤكد وهـاب نعمة الذي يـعمل كاسباً
وال ـبـ ـ ــالغ مــن الع ـم ـ ــر  26ع ـ ــام ـ ـ ـاً ،انه
انـســان طيـب القلـب وحنــون
رغـ ــم م ـ ـ ـ ـ ــا
يبـدو عليه من العـصبية
والغــنف واخ ـت ـ ــار نع ـم ـ ــة
وشـ ــم كـل مـ ــن الـعـق ـ ـ ـ ـ ــرب
والـعـ ـ ـصـف ـ ـ ـ ــور ويـق ـ ـ ـ ــول ان
اجلمع بـينهمـا ليـس دليالً
علـى تناقضه الشخصي بل
ان ـ ــه اع ـ ــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
مبنظـرهمـا ..ويـرى نعمـة ان
كـثـي ــراً مـن ال ـظ ــواهـ ــر تك ــون
(بنـت وقتهـا) ويبقـى جمـالهـا
انـها جـاءت يف فتـرة من اجمل
س ـن ـ ـ ــوات الع ـمـ ـ ــر ال ـت ــي يق ــبل
االنسـان فيهـا علـى ممـارسـة مـا
يحبه ويهواه.
وي ـسـتـطــرد ق ــائالً :ل ـسـت نــادمــا
عـلى ذلك وان كنت اشعـر باحلرج
احـيانـا الننـي اصبحت اكـثر وعـياً
وتفهـمــا لـطـبـيعــة هــذه الـظــواهــر
خـاصـة مـن النــاحيـة االجـتمــاعيـة
ورمبـ ــا الــصحـيـ ــة ..ويعـ ـشـق مهـنـ ــد
نعمان (موظف يف احـدى الشركات)
ال ـطـيـ ــور وخـ ــاصـ ــة ال ــصق ـ ــر لق ـ ــوته
وعنفـوانه فاختـاره قبل عشـر سنوات
لـي ـشــمه عل ــى ي ــده الـي ـس ــرى وم ــازال
ال ــوشـم ب ــاقـي ــا رغـم رغـبــته يف ازالــته
والتخلص منه.

عباءة لكل عروس

الفقريات من النساء يقلبن العباءة عىل وجهها
الثاين الستخدامها مرة أخرى

وشم للتسلية
ويعــتقـ ــد ســيف نـ ــاصـ ــر ال ـطـ ــالـب يف
الكلـية ان مـا مييـز ظاهـرة الوشـم هو
كونها غير ثابتة اذ ميكن ازالة الوشم
مـن دون عـن ــاء ويق ــول انه ي ـسـتخ ــدم
ال ـ ـ ــوشــم اح ـي ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا لل ـتـ ـ ــسل ـي ـ ـ ــة بــني
االصـدقـاء او الظهـار القــوة او تقليـد
بعض الشخصيات املهمة يف اجملاالت
الرياضية والفنية.
ونذور ايضاً
ويــضع الـط ــالـب م ــاج ــد محـم ــد (22
سنــة) علـى يــده وشمـاً لـسـيف وضعه
له والــده وهــو يف العــاشــرة مـن عمــره
ويقـول ان ذلك كان وفـاء بنـذر "النني
اول ابـنـ ــائـه بعـ ــد عـ ـشـ ــر سـنـ ــوات مـن
ال ــزواج وال اسـتـطـيع االن عـمل شـيء
رغم علمي بان الوشم حرام".
ماذا يقول الطب؟
والستخدامه كعالج لبعض االمراض
ي ـشـيــر الــدكـتــور فــاروق عـمــر طـبـيـب
االمراض اجللدية قائالً:
رمبــا لكــونه قــريب الـشـبه مـن العالج
بـاالبر الـصينيـة فهو يـسكن التـوترات
العصبـية والتـشنجات الـعضويـة عند
الـوخز بابر ولكن ليس لكل االمراض
كمـا يعتـقد الـبعض وقـد يحـدث ذلك

مـصادفـة من دون سـابق معرفـة ويرى
اي ـضـ ــا ان ذلـك الـ ـسـبـب الـ ــرئـي ــس يف
استخدامـه كعالج يف القرى واالرياف
حـيـث جنــد الـبعـض يــوشـم صــدره او
كفه االيـســر لعالج االلـم النـاجـم عن
التوترات العصبية.
ويواصل الدكتور حديثه بالقول:
اول مـن عــرف الــوشـم هـم املـصــريــون
القـدمـاء (الفــراعنـة) ثـم اليـابــانيـون
وكـان احلـقن لغـرض الــوشم يـتم الـى
اع ـمـ ـ ــاق م ــن اجلل ـ ـ ــد ( 2ملــم) وذلـك
لـن ـش ــر اللــون املـطلــوب عـبــر انــسجــة
اجلل ــد والـي ــوم بع ــد بح ــوث مـط ــول ــة
تـبـني ان م ــادة ال ــوشـم حتـتـ ــوي عل ــى
 %80مـن الـكحــول اضــافــة الــى ثــانـي
اوكـسيــد البـوتــاسيـوم وثــاني اوكـسيـد
احلديد وهيـدروكسيد احلـديد لذلك
فــان هــذه الـبحــوث حت ــذر من ال ــوشم
لكـنه ــا يف نفــس الــوقـت ت ـسـمح به يف
احل ــاالت امل ــرضـي ــة املـلح ــة .وح ــذرت
االبحـاث عـشـاق الـوشـم من االصـابـة
بعـ ــدوى الــتهـ ــاب الـكـبـ ــد الفـيـ ــروسـي
والـورم احلبـيبي .واالهـم من كل ذلك
ان الــذي يلجـأ الـى الــوشم رجالً كـان
ام امرأة يـصعب علـيه ازالته الن ذلك
يستدعي ازالة طبقة من البشرة.

لعبة القط والفأر بني أصحاب صيدليات
األرصفة ومفتيش وزارة الصحة

عباءات امهاتنا التي كانت مالذنا الذي نحتمي به مطمئنني وتلف املرأة العراقية بها جسدها
حال خروجها من البيت وتعتبر من االزياء الشعبية حيث تتفنن املصانع االجنبية بانتاج
افخر انواع االقمشة كي ترضي ذوق املرأة وباسعار مختلفة حيث تزدحم محال بيع
العبي النسائية باصناف ال حصر لها من اجل كسب ود الزبونة.
بابل  /مكتب املدى  -محمد هادي
وت ـضـيـف العـب ــاءة جـم ــاالً وح ـشـم ــة
وان ــاق ــة للـم ــرأة ون ـش ــاهـ ــد الفالح ــة
واملــرأة العــاملــة تقــوم بلـف عبــاءتهــا
حول خـصرهـا بطـريقة ممـيزة حـتى
ال تضايقها اثناء العمل.
يقــول احلــاج جعفــر سـعيــد ص ــاحب
محل لبيع (العبي) وهو ميارس هذه
املـهن ــة من ــذ اكث ــر من نـصف قــرن يف
البـدايـة كـانـت العبـاءة مجـرد قمـاش
اس ــود مـنه االجـنـبـي ومـنه ال ــوطـنـي
وكانت املرأة ترتدي عباءتني السفلى
منهمـا حريـر والعليـا بريـسم حيـاكة
وهنـالك عبـاءة جرجـيت اما الـكريب
فهي مخصصـة للعمل والعباءة راس
واطراف ونـسميها (فجـة فوك وفجة
جــوة) واحـيــانــا ي ـسـتخــدم جــزء مـن
العباءة يغطى به الوجه (بوشيه).
عروس بغداد وعروس شمر
ال ـ ـس ـي ـ ــد اح ـمـ ـ ــد سع ـي ـ ــد
ص ــاحـب محـل الك ــوث ــر
يف سـوق احللة الكـبير
اج ــابـن ــا ح ــول اشه ــر
انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع (ال ـع ـ ـ ـبـ ـ ــي)
ومناشئها:
(( ان اشـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ص ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــة هـ ــي
ال ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بــانــواعهــا (كــوثــر
نخـلتني ،وكـوثـر
طـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن،
واجلـوادين،
والتــاج)

امـ ــا العـبـ ــاءة الـكـ ــوريـ ــة فـ ــان هـنـ ــاك
عـشـرات االنــواع منهــا (ليـزر ،كـوثـرة
بـه ـ ـبـهـ ـ ـ ـ ــان ،روح وريـحـ ـ ـ ـ ــان ،ع ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــر
محمـدي ،الـزبـدة ،اجلـرجـيت ،كـوثـر
الــزهــراء ،ال ــذهب ،الــسهل ــة ،امليــراج،
ال ـشـبح اض ــاف ــة ال ــى عـ ــروس بغ ــداد
وعـ ـ ــروس ش ـمـ ـ ــر وعـ ـ ــروس الـكـ ـ ــويــت
وعـ ــروس دبـي وعـ ــروس ايـ ــران وكـمـ ــا
ت ـ ــرى ف ـ ــان ط ـ ــريـق الف ـ ــرح مي ـ ــر مــن
محالتـن ــا امـ ــا (العـبـي) الف ــرن ـسـي ــة
والـكالم الحـمــد فــاهـمهــا الفــرنـسـي
تـتــرون  901وابــو الـبــاون وب ــرج ايفل
وسم ــوكن خـشـن واالخيــر المه ــاتنــا
والفالحات ايضا.
ام ـ ــا االسعـ ــار ف ـ ــالعـبـ ــاءة اجلـ ــواديـن
سعـرهــا ( )85الف دينـار امـا الكـوثـر
نخـلتــان يــاب ــاني ( )60الـف دينــار يف
ح ــني تـ ـتـ ـ ـ ــراوح اسـعـ ـ ـ ــار الـعـ ـبـ ـ ـ ــاءة
الكــوريــة مـن ( )25-20الف
ديـ ـن ـ ـ ـ ــار واالقـل سـع ـ ـ ـ ــراً
الع ـبـ ـ ــاءة الـ ـص ـي ـن ـيـ ـ ــة
كـ ـ ـ ـ ــونـهـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ــت
باملستوى املطلوب.
خياطو العباءات
يـقـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ــال
بـخـ ـيـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــة الـعـ ـب ــي
الـنسـائيـة وهم االبـرز
واالكثر تقـنية واتقـاناً
وتـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح اســعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
اخليـاطـة بني ( )15الف
دينــار وتــسمــى شــد الــورد
او ( )10االف ديـ ـن ـ ـ ــار
درازه شـ ـيـ ـ ـ ـ ــرازي
اما الـنسـاء من
اخلـ ـي ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ــات
ف ـ ـ ـتـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح
االج ـ ـ ـ ـ ــرة بـ ــني
( )10-5االف
ديـنــار غـيــر ان
ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
يـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـت ــكـ ـ ـ ــني
دائ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
االل ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام
ب ــامل ــواعـي ـ ــد
وخ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة
اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
االع ــيـ ـ ـ ــاد

واالعـ ــراس اذ ان العـ ــروس ال تكـتـمل
زيـنـته ــا إال ب ــالعـب ــاءة الـتـي اخـت ــارت
وب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذات اذا ك ـ ـ ـ ــان ــت مـ ـ ـطـعـ ـم ـ ـ ـ ــة
بالكلبدون والبالبل والزينة.
الفقيرة والوجه الثاني
سالم عبـد االله ،صـاحب محـل لبيع
(العـبـي) اكــد ان االقـم ـش ــة الغــالـيــة
تـصــرف اكثــر بـسـبب حتــسن الــوضع
االقتصـادي للـمواطـن عكس مـا كان
يف الســابق حيث كـانت املـرأة وبـسبب
ض ــيق احل ـ ـ ــال تـ ـضـ ـط ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى قلــب
الـعبــاءة الــى الــوجـه الثــانـي بعــد ان
يتـغيــر لــونهــا او تقــوم بـصـبغهــا امــا
االن فالوضع تغير واحلمد هلل.
اجلبة ليس منافساً
ويضيف سالم ان (اجلبة) لم تنافس
العـب ــاءة بل ان االقـب ــال علــى ارتــداء
العبـاءة ازداد وخاصة بعـد السقوط.
وقـ ـ ــد شـ ـ ــاهـ ـ ــدن ـ ـ ــا يف بع ــض احملـ ـ ــال
عـبــاءات جــاهــزة وب ــاسعــار مـنــاسـبــة
ومبخـتلف الـقيــاســات كـبي ــرة وحتــى
لالطفال باعمار عدة سنوات.
احلاج ابو احمد
ب ــزاز حت ــول ال ــى بــيع (العـبـي) مـن ــذ
عـشرات الـسنـني ،اكد ان احملـال التي
كــانـت تـبـيع العـب ــاءة بعــدد االص ــابع
اما الـيوم فـاصبحـت بالعـشرات وكـنا

نبـيع امل ــواطن بــالـتقــسيـط وخــاصــة
الفالحني حتى بيعهم النتاج املوسم
او احلصـاد وكـانـوا صـادقـني معنـا يف
الـتعــامل ومــا زال االحتـرام مـتبـادال
بيننا.
قالت احلاجة ام وسن
شــاهــدت الـعبــاءة الــسعــوديــة وفـيهــا
مج ــال فقــط للــرؤيــا حـيـث تـت ــوشح
املرأة بالكامل وطبعاً هنالك العباءة
اخللــيج ـيـ ـ ــة واملغ ـ ــرب ـي ـ ــةوال ـي ـم ـن ـي ـ ــة
واملصـريـة التي تـوضع علـى االكتـاف
وتنفـرد العراقيـة بهذا الـشكل وتقوم
املــراة بــاخ ــذ (البــروفــة) لـلتــأك ــد من
ال ـطـ ــول وقـيـ ــاس الـكــتفـني وتـ ــذهـب
لـلخـيـ ــاطـ ــة اكـثـ ــر مـن مـ ــرة لـ ــزيـ ــادة
التـأكــد ومتثـل العبــاءة ستــرا للمـرأة
ويف العـشـائـر العــراقيـة يحـاسـب من
يسقط عن املرأة عباءتها.
لقـ ـ ــد اح ــتل ــت الع ـبـ ـ ــاءة ح ـيـ ـ ــزاً مــن
الفـولكلور والتـراث الشعبـي العراقي
فـك ـت ـب ــت االشع ـ ـ ــار والفــت االغـ ـ ــانــي
والــرقـصــات ومـن االغــانـي املــشهــورة
(يــا أم العبـايـة حلــوة عبـاجت واغـنيـة
ذبـي العـبــايــة) اضــافــة الــى عـشــرات
االع ـم ـ ــال ال ـتــي تغ ـ ــزلــت به ـ ــا ومبــن
ترتديها .
تصوير /نهاد العزاوي

بغداد /كاظم موسى
االدوية حتـتل موقعـ ًا مهمـا بني اهتمـامات
امل ـ ــواط ـنــني ك ـ ــونه ـ ــا وس ــيل ـ ــة مــن وسـ ـ ــائل
احلف ـ ــاظ عل ــى ال ــصح ـ ــة العـ ــامـ ــة .إال ان
تـداولهـا يـتم يف الغــالب مـن دون استـشـارة
طـبـي ــة ،مـبـنـي ــة عل ــى الـت ــشخـيــص ال ــذي
توصف يف ضوئه انواع االدوية.
وتع ــد ظ ــاه ـ ــرة تع ــاطـي االدويـ ــة مـن دون
اسـتشـارة طبيـة ظـاهـرة خـطيـرة تفـشت يف
االونـة االخيرة ،كـونها تـنطوي علـى احلاق
اضرار فـادحة بـصحة املـواطنني حـد ايقاع
التسمم والوفاة يف حال التناول اخلاطيء
لها.
فظـاهـرة دكــاكني االرصفــة التـي استـشـرت
مـؤخـر ًا او اخلـاصـة بـبيع العقـاقيـر واملـواد
ال ـطـبـي ــة ،جنـمـت عـنه ــا مــس ــاوئ ع ــدي ــدة
طالت الصحة العامة.
ارباح جيدة
خ ـضـي ــر عـب ــاس ح ــزام بـ ــائع ادويـ ــة عل ــى
الرصيف يف منطقة الباب الشرقي ،يقول:
 مـنذ ثالث سـنوات وانـا امارس مـهنتي يفهــذه املنـطقـة ،حـيث انهـا تــدر علي اربـاحـا
جيدة ،متثل مصدر رزق ملعيشة عائلتي.
* من اين حتصلون على االدوية؟
 هـن ــاك اشخ ــاص يـبـيع ــون االدوي ــة لـن ــا،نـشتـري منهـم ،الى جـانب مـا يفيـض لدى
املــواطـنني مـنهــا ،حـيث نــشتــريهــا بــاسعــار
مناسبة.،
* اال ت ــتع ـ ــرض ـ ـ ــون لل ـمـالحقـ ـ ــة مــن ق ــبل
منتسبي وزارة الصحة؟
 نعـم ،وبــاسـتـم ــرار ،ونقــوم بــاالخـتـبــاء يفاالزقــة حلـني رحـيلهـم ،وهـن ــاك تع ــاون مع
زمـالء املهــن ـ ــة ،عــن ـ ــد ح ــص ـ ــول م ـثـل تلـك
احل ــاالت ،حـيــث نق ــوم ب ـ ــاخفـ ــاء االدويـ ــة
وع ــرضه ــا للـبـيع مــرة ثــانـيــة ،عـنــد رحـيل
املفتشني.
* اال تخـشـى مـن تبعــات بيع ادويــة تلحق
اضرار ًا باملواطنني؟
 امل ـشـت ــري ه ــو ال ــذي يح ــدد ن ــوع ال ــدواءالـذي يريـد شراءه يف الـغالب ،ويـطلع على
ال ــدواء ويقــرأ ت ــاريخ الـنفــاذ قـبل ان يقــوم
باملـفاضلة على السعـر ،وبذلك يتحمل هو
تـبعــات اخـتيــاره ،الــذي ال دخل لـي به ،ويف
بعـض االحـي ــان ،ي ــراجعـنـي م ــواطـن ــون ال
يجـي ــدون الق ــراءة والكـت ــاب ــة ،ف ــابــيع لهـم
افـضل مـا مـوجـود لــدي من انـواع االدويـة
التي يحتاجونها.
* ما االنواع املطلوبة من االدوية؟

 يتــركــز الـطـلب بــالــدرجــة االســاس علــىحبوب تهدئة االالم (الباراسيتول) وحبوب
االم املعـدة وحبـوب معـاجلـة االسهـال ،الـى
جــانب املضـادات احليـويـة وشـراب معـاجلـة
السعال.
امــا بــاقـي انــواع االدويــة ،فــالـطلـب علـيهــا
مـنخفـض لتــوفــرهــا بــاسعــار مخفـضــة يف
العيـادات الشعبيـة ،كحبوب امـراض السكر
وحبوب السكرين وحبوب ضغط الدم.
مذاخر االدوية
لــؤي حــامت صــالح صــاحـب مــذخــر ادويــة
يقول:
 عل ــى خـلفـي ــة احـ ــداث العـ ــام  2003ومـ ــاتاله ـ ــا مــن ت ـ ــداعــي ـ ــات تع ـ ــرضــت مخ ـ ــازن
االدويـة احلكومـية واالهليـة (املذاخـر) الى
عــملـي ــات س ــرق ــة ونهـب وقـت ــذاك ،وك ــانـت
حت ـ ـ ــوي ك ــم ــي ـ ـ ــات ك ــب ــيـ ـ ـ ــرة م ــن االدويـ ـ ـ ــة
واملـسـتلــزمــات الـطـبيــة .ط ــرحت لـلبـيع يف
االسواق احمللية بـشكل واسع كما ان هناك
طريقا آخر او مصـدر ًا آخر لتسرب االدوية
وامل ـسـتل ــزم ــات ال ـطـبـي ــة ب ــواســطـ ــة بعــض
الع ـ ـ ــاملــني يف امل ـ ـســت ـ ــشفــيـ ـ ــات واملـ ـ ــراكـ ـ ــز
الصحية.
 فتلـك الطــرق امللتـويـة تـؤدي الـى عـرضاالدويــة الـتـي تــراه ــا عل ــى االرصف ــة بهــذا
الشكل املتخلف ،والتي يكون الفساد املالي
لـبعــض الع ــاملـني يف تـلك امل ـسـت ــشفـي ــات
العمود الفقري لتلك الظاهرة.
* هل هنـاك حلـول تقـترحـونهـا للـتخلص
من هذه الظاهرة؟
 نعـم ،تـتـمـثل بـت ــوفـي ــر االدوي ــة مـن قـبلوزارة ال ــصح ــة يف ال ـصـي ــدلـيـ ــات بـ ــاسعـ ــار
مناسبة.
واجلــانب االخــر يتـمثـل يف ابتعـاد العــاملني
يف مخازن االدويـة احلكوميـة عن التالعب
واالحتيال وبيع االدوية يف السوق احمللية.
الصيادلة ماذا يقولون؟
* ال ـصــي ـ ــدالنــي زي ـ ــد عــب ـ ــد امل ــنعــم امــني
صاحب صيدلية املواسم يقول:
 ال ـصـي ــدلـي ــة مـك ــان معـ ــروف وم ــسـ ــؤولومتخـصص بـبيع االدويـة واملـستـحضـرات
الـطبيـة الـى جـانب كـون الـصيـدلـي يحمل
اجــازة ممــارس ــة مهـنــة الـصـيــدلــة بـصــورة
رسمـية ويـعرف بـشكل واضح انـواع االدوية
ومخاطـر االستعـمال اخلـاطئ لهـا ويحدد
طـرق التعاطي لتلـك االدوية بشكل سليم،
بع ــد االطـالع عل ــى ال ـ ــوصف ــات ال ـطـبـيـ ــة
الصادرة عن الطبيب اخملتص.

ويف ح ــال ع ــدم ت ــوف ـ ــر بعــض االنـ ــواع مـن
االدوية يتـولى الصيـدلي مهمة حتـضيرها
يف ال ـصــي ـ ــدلــي ـ ــة ،ك ـ ــونـه علـ ـ ــى اطالع ت ـ ــام
مبكــونــات تـلك االدويــة وطــرق اشـتغ ــالهــا
وهــذا اليتـوفـر لـدى بـاعـة الرصفـة الــذين
هـم يف الغــالـب من دون حتـصـيل علـمي او
ال علـمـي ـ ًا ب ـسـيـطـ ـ ًا ال ــى
ميـتـلك ــون حتـصــي ً
ج ــانب كــون الــصي ــدليــة تخــضع للــرقــابــة
والــتفـتـي ــش .اضف ال ــى ان ال ـصـيـ ــدلـيـ ــة
مت ـ ـتـل ــك ام ـ ـ ـ ـ ــاك ــن تـخ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ــن لـالدويـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملـستلزمـات الطبـية ،التـي يحتاج بـعضها
الى ثالجات كونها تتعرض للتلف يف حال
تعرضها لدرجات حرارة عالية.
بخـالف املع ــروض مــنهـ ــا علـ ــى االرصفـ ــة،
املع ـ ــرض ـ ـ ــة الشع ـ ــة ال ـ ـشــم ـ ــس واحلـ ـ ــرارة
والـتل ــوث .حيـث تقــوم فــرق رقــابــة صـحيــة
مــن وزارة ال ــصح ـ ــة ونق ـ ــاب ـ ــة ال ـصــي ـ ــادل ـ ــة
ب ــالــتفـتـي ــش ب ـشـكـل دوري علـ ــى االدويـ ــة
املع ــروض ــة يف الـصـي ــدلـي ــات والـت ــأك ــد مـن
شـروط التخـزين واالسـعار املـقررة لـالدوية
والـتجـهيــزات الـطـبيــة ،وهــذا احلــال ميـثل
صمام امان لصحة املواطنني.
مل ــا تق ــدم مـن االسـب ــاب والـتــبع ــات انــصح
املـواطـنني بـاالنـتبـاه بـشــدة عنــد التعــاطي
مع االدوية واالبـتعاد عن شـرائها من بـاعة
االرصفـة كـون قـسـم منهـا تـالفـ ًا او مـزيفـاً،
وقــد سجـلت حــاالت تـسـمم عــديــدة جــراء
تناول تلك االدوية.
الكلفة احد االسباب
امل ــواطـن رع ــد عـب ــد الك ــرمي عـب ــد احللـيـم
كاسب يقول:
اشـت ــري اغلـب مــا احـت ــاجه مـن ادويــة مـن
اصحــاب دكــاكـني االرصف ــة ،وذلك الرتفــاع
اسعارهـا يف الصـيدلـيات الـى جانـب ارتفاع
اجور االطباء ،بشكل ال يتناسب مع دخلي
املتواضع.
* هل تـعتقـد ان تـردي االوضــاع املعيــشيـة
ينمي هذه الظاهرة؟
 نعــم بــكل ت ـ ــأكــي ـ ــد فــت ـ ــده ـ ــور االوض ـ ــاعاملعـي ـشـي ــة الغلـب امل ــواطـنـني ال ــى ج ــانـب
مع ــان ــاة ق ـسـم كـبـي ــر مـنهـم مـن الـبـط ــال ــة
وضــآلــة دخــول قــسم آخــر منـهم ،يــدفعـهم
لشراء االدوية من باعة االرصفة ،بدال عن
مراجعـة االطبـاء والصـيادلـة ،والتي تكلف
مـب ــالغ كـبـي ــرة تقع خ ــارج امك ــانـي ــة اغلـب
املواطنني ،وستتالشى هـذه الظاهرة حتما
ح ــال حت ـسـن االوض ــاع املع ــاشـيـ ــة بـ ـشـكل
ملموس.

