العمليات التجميلية سالح ذو حدين
ٌلاوي لثيرون الدشىهاث الخلقُت أو التي جـهش هدُجت حلشطهم لخادر ما ومً هىا حاء دوس اللملُاث
الخجمُلُت ،وباليعبت للمشأة بشهل خاص باجذ هىاك بلع ألامىس التي جإزش في هفعُتها وجضعجها و جقلقها،
لـهىس الخجاكُذ في الىحه أو صٍادة في الىصن أو وحىد بلع الترهالث في مىاػق الجعم ،ولزلو أصبذ
ً
ً
شِئا كادًا أن جخظم اإلاشأة إلحشاء حشاحي ججمُلي مً أحل أن حعخلُذ خُاتها الؼبُلُت وزقتها بىفعها،
وخىى هزا اإلاىطىق جدذزىا ئلى بلع أػباء واظدشاسَي الخجمُل .
ًقىى الذلخىس مدمذ شلبي أخصائي حشاخت ججمُل وجشمُم« :مً اإلاضعج باليعبت للعُذة ؿهىس الخجاكُذ
والخؼىغ الشفُلت والتي جذى وجهىن بمثابت كالمت للخقذم باللمش ،وٍنمً دوس كملُاث الخجمُل في ئخفاء
وجأخير ؿهىس هزه الخجاكُذ مً خالى كذة ئحشاءاث وجقىُاث منها خقً البىجىلغ وخقً الفُلشص وكملُاث
شذ الزقً وسفم الجفً وشذ الشقبت وغيرها مً اللملُاث التي حعهم في ئخفاء وجدعين الشهل اللام
لىحه العُذة وئخفاء كالماث النبر .وخقُقت ال ًمنً سبؽ مىطىق ؿهىس الخجاكُذ بالخقذم باللمش فقؽ
ً
فهىاك أظباب وكىامل معببت لـهىسها مبنشا لنثرة الخلشض للشمغ وقلت ششب اإلااء التي جإدي ئلى
حفاف البششة وشخىبها وحشُخ بىقذ مبنشة بعبب قلت جشػُبها ،وكذم الاكخىاء بىظاسة وصخت البششة
ملها أمىس جإدي ئلى جبنير ؿهىس الخجاكُذ والخؼىغ الشفُلت».
ً
ً
ً
ظىىٍا ومً الصلب خصشها ّ
وكذها،
وٍظُف« :باليعبت للخقىُاث الخذًثت حشهذ جؼىسا واصدًادا ملخىؾ
فهي جخخلف باخخالف الخاحت لها ولثرة الؼلب كليها ،ولنً الزي ًشبؽ حمُم الخقىُاث الخذًثت وٍهىن
بمثابت اللامل اإلاشترك بُنها أجها باجذ ظشَلت ،وظهلت وال جدخاج لفتراث هقاهت ػىٍلت ،فالهل ًفظل أن
ًقىم باحشاء كمل حشاحي ججمُلي ولنً الزي ٌعخىقف البلع هى فترة الخلافي والغُاب كً اليشاػاث
الُىمُت واإلاهىُت لفترة صمىُت ،أما آلان فقذ أصبدذ في مخىاوى الجمُم ومهما مان مؼلب الصخص وهذفه
ً
ً
مً اللمل الجشاحي ،فملـمها باث ظشَلا ظهال وختى أجها ملقىلت الخهلفت ».
ً
وأطاف« :باليعبت لي واظدىادا أللثر الخا االث التي ولالجها ،فأسي أن جقىُت شفؽ الذهىن باجذ مً أظهل
وأٌعش اللالحاث ولثر الؼلب كليها بفظل جؼىسها واظخدذاثها ،وقذ جم اظخخذام الليزس وألالترا ظاوهذ
إلجمامها ،وما صالذ في جؼىس معخمش ،باإلطافت ئلى جمنً الؼب الخذًث في ًىمىا هزا مً اظخخشاج بلع
أهىاق الخالًا الجزكُت مً خالى هقل الصخىم مً الجعم و دمجها مم خالًا الجلذ التي جقىم بخصخُذ
الجلذ واللظالث ،ولزلو ال هيس ى جؼىس اإلاىاد اإلاعخخذمت في الجشاخاث الخجمُلُت مثل الفُلشص

ً
والبىجىلغ وخشىاث جنبير الصذس وغيرها مً اإلاىاد ،وباجذ ملها خذًثت مهىهت مً مىاد ألثر أماها ومالئمت
وظهىلت في الاظخخذام».
وكً ئرا ماهذ هىاك آزاس أو أكشاض حاهبُت إلاثل هزه اللملُاث ألذ د .شلبي أن الجشاخاث الخجمُلُت
بالخألُذ مثل غيرها مً الجشاخاث ألاخشي وبالؼبم لها آزاس حاهبُت ،لنً لِعذ بالص يء اإلاخُف أو الزي
ًذكى للقلق ألن الؼبِب ّ
الجشاح ًقشس ئحشاء أي كمل حشاحي مهما ماهذ ػبُلخه كىذما جهىن هىاك ؿشوف
ً
مالئمت أي أن ًهىن اإلاشٍع بصخت حُذة وال ٌشخهي مً أي ألم أو مً كشض ،لما أن الؼبِب دائما
ًخلامل في كمله الجشاحي مم ألاوسجت الخُت والتي جخفاكل بؼبُلتها وجخالءم بعشكت مم الخغير واللالج،
وبالخالي هخفادي الىقىق في جأزيراث ظلبُت وأكشاض هدً واإلاشٍع في غنى كنها ،وال هيس ى لثرة جىكُت اإلاشٍع
بهل ما ظِخم ئحشاؤه وأهم الششوغ والخؼىاث التي ًجب أن ًؼبقها وٍلتزم بها بلذ ؤلاحشاء الجشاحي ملها
ظدعهم وحعاكذ كلى ئجهاء فترة الىقاهت دون الخلشض آلالم أو جأزيراث ظلبُت.
وأطاف« :ال ًىحذ كمش ملين أو وقذ مدذد إلحشاء كملُاث الخجمُل ،ولنً حلخمذ كلى مذي الخاحت
اإلالخت التي جقشس ئحشاءها مىالدة ػفل بشفت أسهبُت ،أو حشىه في كـمت ألاهف لفخاة في ظً اإلاشاهقت جإزش
ً
فيها ظلبا وفي هفعُتها ،أو حلشض أخذهم لخادر لبير أدي لخذور خلل أو حشىه في مىؼقت ما مً حعمه،
ً
ً
ً
مل هزه الـشوف حعخذعي ئحشاء حشاخُا ججمُلُا ولنً ًللب هىق اللملُت الجشاخُت الخجمُلُت دوسا في
مذي قبىلها ومىافقت الؼبِب كلى أدائها وبالؼبم لً ًقىم الؼبِب بلمل حشاحي أو كملُت شذ لشابت بلمش
ً
الـ 02ظىت ،ألن هزا الىىق مً اللملُاث ًالئم مً هم فلال بداحت لشذ و ئخفاء الترهالث ظىاء ماهذ في
الجلذ أو في الجفً أو الىحه ،وهزا الىىق مً اللملُاث ٌعمى بلملُاث الترمُم أي أن هقىم باصالح
ً
ً
وحلذًل أمش أو شهل ما أخذر الضمً والـشوف الخُاجُت حغيرا ملخىؿا فُه».اوكً جأزير كملُاث الخجمُل
ً
أشاس د .شلبي ئلى أهه ًذوم ػىٍال ولنً بالخألُذ لِعذ أبذًت ،فهىاك مىاػق في الجعم مالىحه والصذس
جدخاج ئلى جشمُم وئكادة ؤلاحشاء الخجمُلي وألبر مثاى كلى رلو كملُت شذ الىحه ،فقذ جذوم لثماوي أو
كشش ظىىاث ولنً بلذ مشوس هزه الفترة الضمىُت ًهىن الجلذ قذ حغير وبذأ بالترهل مشة أخشي ألامش الزي
ؤلاحشاء واإلاخابلت مم ػبِب الخجمُل ،ولزلو ألامش للملُت سفم وشذ الصذس فالنثير مً
ٌعخذعي ئكادة ا
ً
العُذاث ٌلاهين جشهل الثذًين خصىصا بلذ ئجمام مشخلت الشطاكت أو مم الخقذم في اللمش وهزا ؤلاحشاء
ً
أًظا ًمنً أن ًبقى إلاذة ػىٍلت جصل ئلى ظذ أو زماوي ظىىاث ولنً بلذ اهقظاء هزه الفترة ًخؼلب مً
اإلاشٍع مشاحلت الؼبِب والخظىق للمل حشاحي ججمُلي آخش مً أحل اإلادافـت كلى الىخائج اإلاشطُت
ً
واإلاؼلىبت ،وهدً هزلش دائما أهه بالتزام اإلاشٍع بمشاحلت ػبِبه اإلاخخص والتزامه بجمُم الششوغ التي

حعخىفي هجاح اللملُت ظىف ٌعهم في بقاء الىخائج أػىى فترة ممنىت .
ً
ً
وأبان د .شلبي أن كملُاث شفؽ الذهىن حلذ آلان مً ألثر اللملُاث شُىكا وػلبا ولزلو كملُاث هقل
الذهىن وئكادة جىصَلها بشهل مخىاظب في الجعم ،باإلطافت ئلى كملُاث شذ البؼً وكملُت ججمُل ألاهف
ً
ً
ً
وشذ الىحه ..ملها ئحشاءاث وحغيراث باث الؼلب كليها متزاًذا وملخىؿا في الىقذ الخالي ،وأًظا مً ألثر
كملُاث الترمُم هي كملُاث جصلُذ شهل وحجم الصذس وهي مً ألثر اللملُاث التي اظخغلذ الخقذم
ً
والخذازت والخؼىس في مجاى اللمل الجشاحي ،ولخصخُذ شهل الصذس خصىصا بلذ مشض العشػان فخمش
اإلاشٍظت في فترة كالج وجخظم للمل حشاحي ًخم مً خالله وطم الخشىاث أو العُلُهىن وجشمُم الشهل
النهائي للثذي.
ً
لما اهدششث مإخشا وبشهل لبير أحهضة الليزس الشائلت ،والتي حعخخذم في لثير مً اللالحاث مثل كالج
الخصبغاث وئصالت الشلش وفي ئصالت الخاجى والىشم ،وهىاك أهىاق أخشي مً ألاحهضة ًخم كملها وحشغُلها
بىاظؼت مىحاث وأشلت أخشي مثل ألالترا ظاوهذ واإلاىحاث الفىص صىجُت ،وهي في جؼىس وجقذم معخمش،
ً
وكمىما مً الظشوسي ملشفت أن الليزس وغيره مً ألاحهضة التي حلمل بىاظؼت ألاشلت واإلاىحاث ألاخشي
حعخخذم كادة إللماى كالج أو لخدعين أداء حشاحي و لنً ال ًمنً أن جدل مدل اللمل الجشاحي وال حغني
كىه بل هي حلخبر منملت له .
وهصح د .شلبي مل امشأة بلذم اإلابالغت في اظخخذام الؼب الخجمُلي إلبشاص حمالها ،ألامش الزي ًىلنغ
ً
ً
ً
ظلبا كلى الشهل اللام و ًصبذ أشبه بالدشىٍه ولِغ ججمُال ،لزلو كليها أن حعي جماما و جذسك مخؼلباتها
وجدذد أهذافها مً أي ئحشاء ججمُلي جىىي الخظىق له ،لما ًترجب كليها الخلامل مم ػبِب حشاح ري
خبرة ولفاءة ختى جهىن الىخائج مشطُت وبالخذود الؼبُلُت.
وأوضح الذلخىس صقش اإلالال اظدشاسي حشاخت الخجمُل أن الجماى ال ٌلخمذ كلى حماى الىحه ،أو الجعم
فقؽ ،ولنً ًبقى الخىاظق بُنهما هى سمض الجماى ،وٍظاف ئليهما الاخخفاؾ به كلى مذي جقذم ومشوس اللمش
باإلوعان ،لصخت وهظاسة البششة وجىاظق أحضائه مً ألاهف والخذود والجفىن وختى الخاحبين ،فان
ملشفت البشش بجشاخاث الخجمُل ًشحم ؿهىسها ئلى اللالم القذًم ،وألاػباء في الهىذ القذًمت ،باظخخذام
ػبِب هىذي جشقُم الجلذ في القشن الثامً قبل اإلاُالد ،زم اظخؼاق الشومان اظخخذام جقىُاث بعُؼت
إلصالح بلع ألاطشاس في ألارن في القشن ألاوى قبل اإلاُالد ،وجؼىس ألامش بلذ اهتهاء الخشب اللاإلاُت ألاولى في
أمشٍها وجم وطم اللذًذ مً الخقىُاث الخذًثت في حشاخه الخجمُل واللىاًت بمصابين الخشب ،وجىظم
ً
اللمل بهزه الجشاخت بلذ الخشب اللاإلاُت الثاهُت هـشا الخخُاج الىاط لترمُم وحىههم إلصابتهم بدشىهاث

الىحه.
وفى اللصش الخذًث وبلذ اصدًاد وظائل الخجمُل وجقذم الؼب الخجمُلي والخنمُلي هجذ ؿهىس النثير مً
الخقىُاث الخذًثت ،مثل الخُىغ الؼبُت لشذ الىحه ،وهي جـل بذاخل الجعم فترة  6أشهش أو كام مامل
زم جزوب وخذها بذون جذخل حشاحي إلصالتها ،والخالًا الجزكُت التي جإخز مً هفغ الصخص كً ػشٍق
شفؽ الذهىن وٍخم صسكها مشة أخشي وحعخخذم في النثير مً حشاخاث الخجمُل ،وهىاك أحهضة الليزس
وأحهضة الشذ والتي جىحذ بخقىُاث خذًثت وجخؼىس بشهل معخمش.
وأطاف د .صقش أن خذور آزاس حاهبُت ٌلخمذ كلى هىق ؤلاحشاء الخجمُلي ئن مان كملُت أو خقً ألن مل
كملُت حشاخُت لها ؿشوف خاصت بها ،ولنً ًجب أن ًهىن اإلاشٍع كلى كلم بهل اإلاظاكفاث اللامت التي
ًمنً أن جدذر هدُجت اللملُت قبل ئحشاءها أو كملُت الخقً ،فاللملُاث الخجمُلُت مثل أي كملُت
حشاخُت أخشي قذ ًخلشض فيها اإلاشٍع لبلع آلازاس مثل الالتهاب أو النذماث ،وقذ ًدذر أن ًدذر كذم
جىاصن في الجعم بلذ كملُت شفؽ الذهىن أو كىذ حلذًل اإلاىخاس جيخج صلىبت في الخىفغ ،وٍبقى الجضء
ألالثر صلىبت هى أن جهىن الىدُجت غير مشطُت للمشٍع أو لِعذ لما جخُلها .
وأشاس د .صقش أهه ال جىحذ ظً مدذدة إلحشاء اللملُاث الخجمُلُت ال جىحذ ظً مدذدة ولنً ًفظل أن
ً
ًهىن اللمش فىص  81كاما ختى ًهىن جم الىمى الهامل للجعم ،وجهىن الىدُجت مظمىهت وال جخغير مم جقذم
اللمش ،ولنً هىاك بلع الخاالث التي هظؼش فيها للخذخل اإلابنش مثل الشفت ألاسهبُت ،بشوص ألارن كىذ
ألاػفاى ،حشىهاث ألاًذي وألاصابم ،أو أي مشهلت أخشي جإزش في أي مً أكظاء حعم ؤلاوعان.
ً
لما أن كملُاث الخجمُل أصبدذ مً أظهل اللملُاث والتي ال حعخغشص وقخا مثل اإلااض ي وهىاك النثير
مً كملُاث الخجمُل التي جخم بلُادة الؼبِب وألاخشي باإلاعدشفُاث منها :
ً
1ما ًخم في كُاداث الخجمُل مثل (البىجىلغ والفُلش وغيرها) ،لما اهدششث مإخشا وبشهل لبير ومخؼىسأحهضة الليزس واظخخذاماتها اللالحُت كذًذة مثل ئصالت الىشم أو جدعين مىاػق الجشوح ،جقشير البششة
وجدعُنها وبالشغم مً ئزباث حىدة هخائجها ،لنً ًبقى لهل ش يء دوس وال ًمنىىا الاظخغىاء كً اللملُاث
الخجمُلُت ألهىا وعخخذمها في جدقُق هخائج في مىاػق ال ٌعخؼُم الليزس أن ًدققها مثل شفؽ الذهى ان.
2اللملُاث الخجمُلُت التي جخم باإلاعدشفى مثل اللملُاث الترمُمُت مثل الخشوص والخىادر والدشىهاث،ومً اللملُاث الخجمُلُت ما ًخص اليعاء (كملُاث الصذس مً جنبير ،شفؽ الذهىن ،كملُاث الجفىن)
ولزلو كملُاث جشمُم الصذس بلذ العشػان لخدعين الخالت الىفعُت للمشٍع بالشغم مً أجها ال جشحم
لىطلها الؼبُعي ،وباليعبت للشحاى (كملُاث الشفؽ ،بشوص غذة الصذس ،كملُاث ألاهف).

ورلش د .صقش اإلالال أن أهم حضء في اللملُت الخجمُلُت هى طشوسة صٍاسة الؼبِب الخجمُلي ألثر مً مشة
ً
والخفنير حُذا في اللملُت قبل ئحشائها ،وظإاى الؼبِب كً اإلاظاكفاث التي ًمنً أن جدذر بلذ ئحشائها،
ً
ً
ألن الىدُجت ظخهىن اخخالفا مامال بالشهل الخاسجي ،وٍجب أن ولشف أن امخذاد فترة هدُجت اللملُت ٌلخمذ
ً
كلى هىكها ،وهـشا للخغيراث التي جدذر للجعم والىصن واخخالف اإلاـهش الخاسجي مم جقذم اللمش فهىاك
بلع اللملُاث التي جدخاج إلكادتها بلذ مض ي فترة ػىٍلت ،وٍأحي القشاس مً الصخص هفعه ألهه هى
الىخُذ الزي ًدذد مذي جقبله لىفعه أم ًدخاج للخجذًذ والخغُير.
وقاى الذلخىس ظالُفاساط حشاح ججمُل وجشمُم ئن الخؼىساث الخنىىلىحُت الخذًثت في مجاى الجشاخت
الخجمُلُت هي ألادواث وآلالُاث التي وعخخذمها في الؼب الخجمُلي وهي في جؼىس وجقذم بشهل معخمش ،مل
ًىم وعمم كً آلُت حذًذة ،جقىُت خذًثت وكالج خذًث ،وباليعبت لىا الخقىُاث الخذًثت حلؼي هخائج
لفتراث ػىٍلت وبىقذ وصمً قُاس ي بأقل مظاكفاث وآزاس مترجبت كلى الشهل والصخت اللامت ،ومً أهمها
صساكت الثذي ،فمثل هزه الخقىُت فقذ شهذث اللذًذ مً اإلاشاخل والخؼىساث التي حللذ منها الخل ألامثل
ً
للعُذاث الالحي ٌلاهين حشىها في شهل الثذي أو قذ فقذهه لعبب ما أو بمشض العشػان ،وٍالخف أن مثل
ً
هزه الخقىُت هخائجها جذوم ػىٍال ولفتراث جخلذي الـ 1ظىىاث ،ورلو ألجها جخخلف في مهاجها وقلت اظخخذام
هزه اإلاىؼقت مً الجعم ئرا ما جمذ مقاسهتها مم مىاػق أخشي مالىحه والُذًً أوالبؼً ،وهى ألامش الزي
ٌعهم في ئػالت كمش الىخائج وبقائها لفترة ػىٍلت دون الخاحت إلحشاء حلذًل أو ئكادة جشمُم .
وهىاك جقىُاث خذًثت أخشي مثل الخشى أو العُلُهىن فأصبدىا وعدبذى وطم الخشى الاصؼىاعي واإلاىاد
اإلاصىلت بالذهىن الزاجُت كً ػشٍق هقلها وجىصَلها بشهل مدعاو ومخىاصن في مىاػق الجعم ،باإلطافت ئلى
جؼىس ػشٍقت ؤلاحشاء فنىا مً قبل وعخخذم الخخذًش النلي واللام للخالت أو للمشٍع مً أحل ئحشاء شفؽ
الذهىن أو هقل الذهىن أما آلان فأصبذ بامهان الؼبِب أن ٌعخخذم الخخذًش اإلاىطعي ،لزلو ألامش
باليعبت للىذوب والنذماث أو الاخمشاس الزي كادة ًـهش بلذ اهتهاء اللملُت أو ؤلاحشاء الجشاحي ،أصبذ مً
ً
العهل اللىدة ئلى اللمل وهمؽ الخُاة الؼبُعي دون الخاحت لفترة هقاهت ػىٍلت لما مان ظابقا ورلو
بفظل الخقىُاث والؼشص اإلاعخدذزت في ئحشاء الجشاخت الخجمُلُت مهما اخخلف هىكها .
وأشاس د .ظالُفاساط ئلى أهه هىاك آزاس حاهبُت مدخملت الخذور وٍمنً أن جـهش في أي ئحشاء حشاحي لِغ
الخجمُلي فقؽ لدذور الالتهاباث أو النذماث وؿهىس جىسم للمىؼقت أو الشلىس بالقلُل مً ألالم ووحىب
اجباق ششوغ ملُىت إلجمام فترة الىقاهت و لنً مل رلو كلى الصلُذ الجعذي ،لنً الزي ًمنً أن
ًدذر والزي ًقلق الؼبِب هى كذم سطا اإلاشٍع كً هخائج اللملُت ،وهزا الجاهب الىفس ي واإلاهم باليعبت

ألي ػبِب ،ألهه بؼبُلت كملىا هذفىا هى ئسطاء اإلاشٍع كً شهله وئكادة زقخه بىفعه .بغع الىـش كً
ً
لفاءة الؼبِب وخبرجه ًمنً أن ًهىن اإلاشٍع غير ساض ي و ًدذر رلو أخُاها للذم مىاقشت ألامش مم
الؼبِب اإلاخخص وكذم اػالق اإلاشٍع كلى مجشٍاث اللملُت وؤلاحشاء ،أو هدُجت لخلشطه ألظباب هفعُت
ججلله ٌشلش بالعىء خُاى أي حغير قام به أو ألظباب خالفاث صوحُت ،ومل رلو ٌعهم في كذم حلافي
ً
ً
اإلاشٍع بعشكت وٍمنً أن ٌعبب مظاكفاث حعذًت ألجها جشجبؽ اسجباػا وزُقا بالخالت الىفعُت للمشٍع و
مذي جقبله لىطله .
ً
وأطاف :ال أكخقذ أن هىاك ظىا ملُىت إلحشاء اللملُاث الخجمُلُت ،ػاإلاا أن وطم الصخص الؼبي كلى ما
ًشام وبدالت حُذة وخاى مً ألامشاض و اإلاشامل الصخُت مثل اسجفاق الهىلِعتروى أو العنش في الذم
واسجفاق أو اهخفاض الظغؽ بشهل ملخىؾ ،وأمشاض القلب ،فُمنىه البذء باللمل الجشاحي والخظىق
له ،وفي خاى مان الصخص لذًه أخذ ألامشاض اإلازمىسة ًترجب بهزه الخالت الخصىى كلى مىافقت وجقشٍش
ً
ػبي مً ػبِبه الخاص ًإهله للقُام باللمل الجشاحي فقؽ ئرا مان هزا اللمل الجشاحي مهما و ٌعخىحب
ً
ئحشاؤه .لزلو هىاك أظباب جذفم بلع ألاشخاص للجىء ئلى ئحشاء اللمل الجشاحي مبنشا مىحىد حشىه
ً
ً ً
خلقي أو الخلشض لخادر معببا حغيرا ظلبُا في الشهل مالخشوص والنعش وغيرها مً ألاظباب التي حعخىحب
الخذخل الجشاحي اإلابنش لخدعين وجصخُذ الشهل اللام.
واظخنمل أن اإلاشأة حشلش بأجها بداحت ئلى رلو ،كىذما جبذأ كالماث الترهل والنبر بالـهىس كلى وحهها
ً
وخصىصا الخؼىغ الشفُلت كلى مىؼقت الجبين وخىى الفم وخىى اللُىين وفي الشقبت ،وهىا جدخاج
العُذة ئلى جذخل حشاحي أو ئحشاء ججمُلي ًخفي أو ًقلل مً ؿهىس هزه الاهدىاءاث وٍإخش مالخـتها ألامش
الزي ٌلُذ للعُذة زقتها بىفعها وحشلش بالشطا كً حمالها وراتها .وقذ جدذر أكشاض مخؼىسة جإدي ئلى
ئكاقت الىؿائف الُىمُت للجعم والصخص هفعه لفقذ ألاظىان أو هبىغ الفو أو خذور جشهل في
ً
الجفىن ًإزش ظلبا في الشؤٍت ،هىا ال مجاى للمىاقشت وئن الخذخل الجشاحي ظُهىن أوعب وأفظل الخلىى،
فلملُاث الخجمُل جخخلف باخخالف الخاحت لها ولزلو باخخالف أكماس اإلاشض ى ،وهىاك كملُاث ججمُل
خاصت باإلاشض ى صغاس العً أو لىقل الشاباث وهي جنبير الثذي ،وشفؽ الذهىن مً مىاػق مدذدة مً
الجعم ،لزلو هىاك كملُاث خاصت لألمهاث الجذد والتي جدمل وجىجب ألثر مً مشة مثل شذ البؼً
وسفم الثذي الزي ًترهل بلذ اهقظاء فترة الشطاكت .باإلطافت ئلى كملُاث خاصت بالعُذاث والشحاى
اإلاخقذمين في اللمش وهي كملُاث مظادة للشُخىخت مثل سفم الخاحب ،شذ الىحه ،وسفم الزساق وحمُم
أهىاق الشفم التي هقىم بها .لما أن هىاك كملُاث خاصت للفئت التي حلشطذ لفقذان خاد في الىصن ( - 02

ً
اما في فترة صمىُت قصيرة والتي ّ
جهىن الجلذ اإلاترهل.
 )02لُلىغش
ً
لما أن الليزس أشلت حعخخذم لثيرا في الؼب الخجمُلي لاصالت الشلش أو ئصالت الىذب أو جفخُذ الهلف وئصالت
الخصبغاث الجلذًت لنً مً الصلب أن ًدل مدل اللمل الجشاحي أو أن ٌلؼي الىخائج هفعها ،فالليزس
ً
ً
ٌلخبر منمال و أداة لخدعين ما سممخه وقامذ باصالخه كملُاث الخجمُل وال ًمنً الاظخغىاء كىه فمثال
ً
بذى أن ٌعخخذم الجشاح ألاداة الخادة أو العنين الؼبي أصبذ ٌعخخذم الليزس والزي ال ًترك أزشا في
الجلذ ،لما ٌعخخذم الليزس للالج النثير مً ألامىس والخاالث الؼبُت دون الخاحت لخخذًش .
وأبان د .ظالُفاساط أن اإلاهىر هدُجت اللملُت لفتراث ػىٍلت ٌلخمذ كلى هىق الخالت اإلاشطُت واللملُت
وظبب ئحشائها وكمش اإلاشٍع الزي أحشٍذ له الجشاخت الخجمُلُت ،وكلى هزا ألاظاط وعخؼُم أن هقعم
اإلاشض ى ئلى كذة أهىاق سئِعُت منها :اإلاشض ى الزًً ًخظلىن للجشاخت الخجمُلُت مً أحل جدعين أو ئصالت
حشىه ما في شهلهم أو حعمهم مثل شهل كـمت ألاهف ،حجم الثذي والخاالث ألاخشي التي جأحي في اإلاشجبت
ً
الثاهُت هي الخخلص مً الذهىن والبروص في مىؼقت ألاسداف وشذ البؼً خصىصا لألمهاث والعُذاث الالحي
خملً ألثر مً مشة ألامش الزي حعبب في جشهل البؼً بلذ الىالدة ،مل هزه ألامىس ال جدخاج العُذاث
ً
إلكادتها أو الخظىق لها مجذدا وجبقى هخائجها ملمىظت في خاى خافـذ العُذة كلى قىامها وجىقفها كً
ً
ً
الخمل وؤلاهجاب الزي ٌغير مً شهل الجعم داخلُا وخاسحُا .أما الىىق الثالث مً اإلاشض ى هم لباس العً
والزًً جخفاوث أكماسهم ما بين  02- 62ظىت ،وكليها فىدً هقىم بذوسها باحشاء حشاخاث ججمُلُت حعهم
في جأخير ؿهىس كالماث النبر والخقذم في العً مثل شذ وسفم الىحه والزقً وكالج جشهل الجفىن ولنً
ً
هزه ؤلاحشاءاث قذ جذوم ػىٍال لننها لِعذ أبذًت ،ألامش الزي ٌعخذعي كىدة اإلاشٍع والخظىق لها مشة
أخشي أو اإلاشاحلت مم الؼبِب اإلاخخص مً أحل ئحشاء حلذًل أو جدعين ػفُف ًلغي طشوسة ئكادة اللالج
ً
مامال.
وؤلاحشاء الجشاحي ا
لما أن أهم ما هصبى ئلُه مً خالى ئحشاء اللملُاث الخجمُلُت وهي جشمُم وجدعين الشهل اللام الزي
ً ً
أفعذه مشض ملين أو ظبب ما ،وباليعبت لضساكت الثذي فخللب اللملُاث الخجمُلُت دوسا مهما في هزا
اللالج وحعهم بشهل لبير باكادة جشمُم شهل الثذي وبالخالي ئكادة زقت اإلاشأة بىفعها وبجمالها وٍنعبها
ً
شلىس اللىدة للخُاة وػبُلتها مً حذًذ و أن هىاك أمال مهما مان هىق اإلاشض ومذي قىة جأزيره ،ألن
فقذان الثذي باليعبت للمشأة هى بمثابت فقذان أخذ ألاػشاف وهى حضء مً أهىزتها ال ًمننها الاظخغىاء كىه
ً
أو جخُل هفعها مً دوهه .و قُاظا كلى هزا ألامش هدً وعخخذم الجشاخت الخجمُلُت في ئكادة ئصبم مبخىس
أو رساق أو ظاص مً خالى اظخلاطت واظخخذام ألاوسجت مً البؼً أو مً اإلاإخشة أو الفخزًً ،وبالؼبم

كىذما هخدذر كً هزا الىىق مً الخجمُل ٌلني أهىا ولُذ شهله ومـهشه فقؽ لخدقُق الخىاصن والنماى
الجعذي الزي فقذه اإلاشٍع ،أما كً الىؿائف الخُىٍت وئكادة الشلىس والخغ في هزه ألاحضاء فهى
صلب وال ٌشمل رلو دوس كملُاث الخجمُل .
وكً دوس كملُاث الخجمُل في خُاة اإلاشأة ًقىى د .ظالُفاساط :ئن الخجاكُذ هي أولى كالماث الشُخىخت
ً
والخقذم في اللمش والتي جإزش ظلبا في هفعُت ومشاكش النثير مً الشحاى واليعاء .فارا هـشث ظُذة في كمش
ً
ً
ً
ً
الـ 02ظىت ئلى هفعها في اإلاشآة ،ظخجذ اخخالفا واضخا في جقاػُم وحهها وفشقا ملخىؿا كما ماهذ كلُه
ً
ً
ظابقا ،وفي خاى ئهماى هزه الخجاكُذ والخؼىغ الشفُلت ظىف جصبذ ألثر كمقا بدُث جـهش كلى الىحه
مباششة دون فلل أي حلبير ظىاء ابدعامت أو حعجب أو خضن ،وَلىد العبب في ؿهىسها ئلى فقذ الجلذ
ً
بلظا مً خىاصه وسوهقه وخالًاه الخُىٍت وقلت اإلاىاد اإلاهىهت للبششة مالهىالحين الزي ًدعً مً شهل
البششة ولىجها .و كلى هزا فان اإلاباششة باظدشاسة ػبِب مخخص خىى هزا ألامش وظإاله كً ػشص ئخفاء
وجدعين مً شهل هزه الخؼىغ هي أوى خل ًجب أن جفنش به العُذة وجخجىب خذوزه باظخمشاسٍت اللالج
ً
ً
وجصخُذ اإلاشهلت اإلاىحىدة فظال كً جفاقمها و جؼىسها ولما هقىى دائما الىقاًت خير مً اللالج .وأوص ى
د .ظالُفاساط :بأهه كىذما ه اىاحه مشهلت صخُت أو شهلُت ماً ،جب أن هزهب وهدشاوس مم الؼبِب
اإلاخخص وهؼشح حمُم ألاظئلت التي جشاود أرهاهىا ،لما ًجب أن ًهىن الؼبِب الزي هخلامل مله مدل زقت
ورا لفاءة و خبرة في هزا اإلاجاى ،وهأخز حمُم الىصائذ وؤلاسشاداث الؼبُت بلين الاكخباس ،لزلو ًترجب
كلى الؼبِب ششح وجبعُؽ مل خؼىة ظُقىم بها للمشٍع مم اػالكه كلى مافت ألامىس اإلاخللقت باإلحشاء
ً
لمذي خؼىستها أو جأزيراتها العلبُت وأكشاطها الجاهبُت ،وأن ًخخاس اإلاهان ألافظل ػبُا ،فان قصذ اإلاشٍع
ً
ً ً
مشلضا ػبُا وػبِبا را ظملت ػُبت وخبرة في مجاى الخجمُل ظىف ًىجح ؤلاحشاء وٍظمً له الىخائج
ً
ً
وظُهىن ساطُا جماما كً حمُم الخغيراث التي ظُجشحها ،وال هيس ى أن ألاخز بىصُدت الؼبِب هى اللىصش
ألاظاس ي في هزه اإلاعألت ألهه قذ هشي مً وحهت هـشها أهىا بداحت إلحشاء حغُير ما و ًىفي الؼبِب مذي
خاحخىا لزلو ،هىا ًجب أن هخألذ و ولُذ الىـش في قشاساجىا التي ًمنً أن جهىن راث جأزير ظلبي في خُاجىا
في خاى لم ًخىفش ػبِب ًخلامل مم اإلاشٍع بهل مصذاقُت وطمير.
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