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إزالة الوشم
التراجع عن الحبر في جلسات

كارين إليان ضاهر

ــــذي  ــبـــب الـ ــسـ ــكــــون الـ ــا يــ ــ نـــــــــادرًا مـ
يستدعي اللجوء إلى تقنية إزالة 
الوشم بالليزر طبيًا. ففي معظم 
األوقــــــــات، يـــكـــون الـــهـــدف تــجــمــيــلــيــًا. وقــد 
 إلى اللجوء إلى هذه 

ً
تكون املرأة أكثر ميال

يستخف  أحــيــانــًا،  خـــاص.  بشكل  التقنية 
الــبــعــض بــتــقــنــيــة إزالــــــة الـــوشـــم بــالــلــيــزر، 
ــى خـــبـــيـــر تــجــمــيــل،  ــ ــأ إلــ ــلـــجـ وغــــالــــبــــًا مــــا ُيـ
آمــنــًا،  التجميل  عــمــل خبير  ذلـــك العــتــبــار 

ونتيجته أكيدة.
الــتــي يمكن  النتيجة  الــواقــع، تختلف  فــي 
تطبيق  طريقة  بحسب  عليها،  الحصول 
بها.  ترتبط  التقنية ووفــق عوامل عديدة 
ع، 

ّ
هــو متوق كما  دائــمــًا  تــكــون  ال  النتيجة 

ويــمــكــن أن تــبــقــى أحــيــانــًا آثــــار مــزعــجــة ال 
يــمــكــن الــتــخــلــص مــنــهــا. انــطــالقــًا مــن ذلــك، 
إدارة األغــذيــة والــــدواء األميركية  تــوصــي 
FDA بــالــلــجــوء إلـــى طــبــيــب اخــتــصــاصــي 

إلزالة الوشم بالليزر.
ــي بــــــاألمــــــراض  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وبــــحــــســــب االخـ
ــة  ــ  إزالـ

ّ
الـــجـــلـــديـــة، إســـمـــاعـــيـــل مـــعـــتـــوق، إن

)Getty/يجب شرب لتر من الماء وتناول وجبة غذائية قبل الجلسة )دازريل روزاندي

ألوانه املستخدمة  الوشم، ومعالجة  حبر 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــة، مــــــن الـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــقــــة املـ ــالــــطــــريــ بــ
األساسية لتحقيق نتيجة مثلى في تقنية 
إزالة الوشم بالليزر. فالنتيجة التي يمكن 
الــحــصــول عــلــيــهــا، تــرتــبــط إلـــى حــد بعيد 
ــزال بــالــلــيــزر. في  ــ

ُ
بــمــعــدالت الــحــبــر الــتــي ت

الــوقــت نــفــســه، ثــمــة عــوامــل أخــــرى عــديــدة 
يمكن  التي  النتيجة  فــي  أيضًا  تأثير  لها 
التقنية،  فاعلية  وعــلــى  عليها،  الحصول 
اللجوء  قبل  باالعتبار  أخذها  من  بد  وال 
إليها. أهم هذه العوامل مدة إجراء الوشم، 
ومــــا إذا كــــان قـــد أجــــري مــنــذ زمــــن بــعــيــد، 
قــريــب، ومــســتــوى دخـــول الحبر فــي عمق 
الــجــلــد، وألــــــوان الـــوشـــم، واملـــوضـــع الـــذي 

أجري فيه الوشم.
 ثمة حاالت يزول فيها 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

الوشم تلقائيًا. ترتبط هذه الحالة بجهاز 
ز جهاز املناعة 

ّ
املناعة، حيث إن الجلد يحف

الوشم.  في  املستخدم  الحبر  في مواجهة 
يكون  وال  مزعجة  عندها  تكون  النتيجة 
، إذ ال تبقى إال آثار الوشم. 

ً
الشكل جميال

بالليزر  الوشم  إزالــة  تقنية  عندها  تكون 
تمامًا.  منه  للتخلص  املثلى  الــحــلــول  مــن 

تعتبر اآلثار الجانبية التي يمكن أن تنتج 
مــن تقنية إزالــــة الــوشــم بــالــلــيــزر مــحــدودة 
ــنــــد الــــلــــجــــوء إلــــى  ــًا عــ ونـــــــــــــادرة، خــــصــــوصــ
الجلدية،  األمــراض  طبيب اختصاصي في 
ــــك، فمن  ــا فـــي غــيــر ذلـ يــســتــخــدم الـــلـــيـــزر. أمــ
املــضــاعــفــات الــتــي يــجــب تــوقــعــهــا، الــحــروق 
وغيرها من اآلثار والندبات، والتغيير في 
 ثمة أنواعًا عديدة من 

ّ
نوعية الجلد. علمًا أن

الليزر إلزالـــة الــوشــم، لكن فــي كــل الــحــاالت، 
ــهــا تــتــطــلــب إجــــراء 

ّ
يـــؤكـــد مــعــتــوق أنـــهـــا كــل

جلسات متعددة، تفصل بينها مدة شهرين 
أو ثالثة تقريبًا، بما يسمح بتعافي الجلد، 
إذ إن إجــراء الجلسات في فترات متقاربة، 
ينعكس سلبًا على الجلد، ويسبب أضرارًا 

فيه، وآثارًا جانبية بعيدة املدى.
كما أن ذلك ال يعطي الوقت الكافي للجسم 
للتخلص من الحبر الذي تم تكسيره في 
الجلسة األخيرة. »بشكل عام، ال يمكن أن 
نحدد مسبقًا عدد الجلسات التي يمكن أن 
تتطلبها إزالة الوشم بالكامل، لكن بشكل 
عــــام، يــمــكــن أن يــتــضــح ذلـــك فـــي املــعــايــنــة 
قــبــل الـــجـــلـــســـات، وفــيــمــا بــيــنــهــا، لــيــعــرف 
الشخص عدد الجلسات التي سيحتاجها 

ــم تـــمـــامـــًا«، يـــقـــول مــعــتــوق.  لـــيـــزيـــل الــــوشــ
ــنـــاك نـــصـــائـــح لــكــثــيــر مــــن األمـــــــور الــتــي  هـ
يجب مراعاتها والقيام بها قبل الجلسة. 
أبــرزهــا: ضــع الكريم الــواقــي مــن الشمس، 
في موضع الوشم قبل أربعة أسابيع من 
معالجته بالليزر، حتى لو كان في موضع 
ــجــــب أال يــتــعــرض  تـــخـــبـــئـــه املـــــالبـــــس. ويــ
أو أســّرة  املــوضــع املعني ألشــعــة الشمس 
التسمير طوال فترة األربعة أسابيع قبل 
املعنّي  املــوضــع  ترطيب  ويــجــب  الجلسة. 
مــرتــن فــي الــيــوم ملـــدة أســبــوع عــلــى األقــل 
البشرة.  الجلسة، حفاظًا على صحة  قبل 
ويجب شــرب لتر مــن املــاء وتــنــاول وجبة 
غـــذائـــيـــة قــبــل الــجــلــســة، ويـــجـــب أن تــكــون 
الــبــشــرة صحية وخــالــيــة مــن الــجــروح في 

موعد الجلسة.
أما في ما يخص ما بعد الجلسة، فيجب 
وضــــع مــكــعــبــات الــثــلــج، وتــبــريــد مــوضــع 
الـــوشـــم بـــالـــكـــمـــادات. وال يــمــكــن مــمــارســة 
نــشــاط جــســدي يسبب الــتــعــّرق أو يسبب 
تسارع دقــات القلب أو يــؤدي إلــى ارتفاع 
ــدة 24 ســـاعـــة بـــعـــد الــجــلــســة.  ــ ــرارة ملـ ــ ــحـ ــ الـ
كــذلــك، ال بــد مــن تنظيف املــوضــع املعنّي 
بـــالـــصـــابـــون املــــضــــاد لــلــجــراثــيــم الــخــالــي 
مــن الـــروائـــح الــعــطــريــة. ولــتــجــنــب تعرض 
املوضع املعني لاللتهابات، يجب تغطيته 
وتــطــهــيــره حــتــى يــتــعــافــى الــجــلــد تــمــامــًا. 
وينصح باإلكثار من شرب املاء، واعتماد 
الكريم الواقي من الشمس مرتن في اليوم 
بــن الــجــلــســات، وعـــدم حــك املــوضــع الــذي 
تعرض لليزر إلزالة الوشم. كذلك يجب أال 

يتعرض ألشعة الشمس.

ثمة أنواع عديدة من 
الليزر إلزالة الوشم، لكن 
ها 

ّ
في كل الحاالت، كل

تتطلب إجراء جلسات 
متعددة، تفصل بينها 
مدة شهرين أو ثالثة 

تقريبًا

■ ■ ■
ال بد من ترطيب 

راد إزالة 
ُ
املوضع امل

الوشم عنه مرتني في 
اليوم ملدة أسبوع على 

األقل قبل الجلسة، 
حفاظًا على صحة 

البشرة

■ ■ ■
ُينصح باإلكثار من 
شرب املاء، واعتماد 
الكريم الواقي من 
الشمس مرتني في 
اليوم بني الجلسات، 

وعدم حّك املوضع الذي 
تعرض لليزر

باختصار

تعتبر اآلثار الجانبية التي يمكن أن تنتج من تقنية إزالة الوشم بالليزر محدودة ونادرة، خصوصًا عند اللجوء إلى طبيب اختصاصي 
في األمراض الجلدية. هنا، نصائح إلزالة الوشم بأفضل شكل ممكن

هوامش

معن البياري

يغشاك شيٌء من الحرج، بعد أن تنتهي من قراءة رواية 
 .. الــكــواري، »في ذاكرتي مكان  القطرية، شّمة شاهني 
الدوحة،  للنشر،  الجذور« )دار جامعة حمد بن خليفة 
2020(، ألنها الرواية السابعة لكاتبتها )عدا عن رواية 
ولم  ومجموعتني قصصيتني(،  للناشئة،  علمي  خيال 
الحكي وبناء  الخبرة في  أيا من سابقاتها، فيما  تقرأ 
مسار سردي واملناورة مع أزمنة القص، وغير ذلك من 
كتابتها،  واحــتــراف  الــروايــة  بفن  العليمة  العليم/  أدوات 
ت، 

ّ
أمــوٌر ظــاهــرة، والفــتــة، في هــذه الــروايــة التي استحق

أخيرا، جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة 
البادي في  )فئة الرواية القطرية(. وبالنظر إلى اإلتقان 
الــتــوازي الــذي حضر في هــذا العمل الــســردي، الشائق 
حقا، بني زمنني بعيدين ملحكياته املتناسلة من حكايٍة 
كبرى فيه، وكذلك املغامرة غير الهّينة في ذهاب الكتابة 
إلى بيئتي الصحراء والبحر، قبل أزيد من مائة وخمسة 
وعشرين عاما )1895 وما قبلها(، لتتحّرك الشخصيات 
الــوســع حسبان هــذا العمل حّبة طيبة  هــنــاك، فــإن فــي 
والتي  الناهضة،  الخليجية،  العربية  الرواية  عنقود  في 
إلــى إضـــاءات نقدية جّدية وجـــاّدة، واهتمام  في حاجة 
خاص من الصحافة الثقافية العربية، وإْن تحرز شيئا 
من هذا وذاك اإلصدارات الروائية السعودية، على غير 

االنــتــبــاه، هنا،  يغفل  أخـــرى. وال  أمــر ســـروٍد خليجيٍة 
ــكــواري، وإلــى  إلــى الــحــرارة الضافية فــي روايـــة شــّمــة ال
قها قراءة هذه الرواية، عن أخطاء 

ّ
مقادير من املتعة تحق

يلزمها من بعض  كــان  وعّما  فيها،  قليلة  نحوية غير 
ــف مـــن فــصــاحــٍة 

ّ
الــتــحــريــر الــلــغــوي الــــذي كـــان ســيــخــف

ــقــة وغـــيـــر متعلمة.
ْ
زائــــــدٍة فـــي حــكــي شــخــصــيــاٍت طــل

املرسلة، الخافية الظاهرة في آن، في رواية »في ذاكرتي 
مكان ..« أن ناسا عاشوا في أرض دولة قطر، قبل أزيد 
من قرن ونصف القرن مثال، كابدوا في حياتهم، ليبقوا، 
وليغلبوا ظروفا قاسية وطبيعة جافة. وكانت لهم في 
األثناء حكاياتهم، أشواقهم، كانت لهم محبوبات، كانت 
للنساء منهم مآثر وأمــور عظيمة. كانوا يغامرون مع 
البحر الذي يسعون فيه من أجل رزقهم، يغّيب شبانا 
أن  غير  غير رحمة،  في  أحشائه،  في  ويرميهم  منهم، 
الــنــاس ال يــهــابــونــه، يــقــاومــون الــخــوف فيهم مــنــه. كان 
ثــّمــة خاطفو نــســاء، وعبيد. كــانــت ارتــحــاالت وأســفــار 
إلــى بومباي والــبــحــريــن، كــانــت ثـــارات وحــمــاقــات، كان 
ــان جــاهــلــون ومـــكـــابـــرون، كــان  عــاقــلــون وحــكــمــاء، وكــ
ومخاصمون،  مكايدون  وكــان  ومتسامحون،  محّبون 
وكانت النساء الوديعات الصابرات، الخائفات املؤمنات 
ى الحسد فيهن، 

ّ
بقضاء الله وقدره، وكذا اللواتي يتفش

.. يجتمع كــل هــؤالء فــي شــخــوص، حّصة بنت غانم، 
الفاتنة  الشابة  ومحبوبته  مــشــرف، صــور  بــن  مــبــارك 

املــؤذن،  بن محمد  أحمد  الشيخ  لطيفة،  فايدة، سالمة، 
ــة شّمة  وغــيــرهــم كــثــيــرون، يجتمعون بــني دفــتــي روايــ
القلقة والعاصفة في حشاياهم،  الكواري، بمشاعرهم 
ارتباكاتهم  الــذي في جوانحهم وجوارحهم، بكل  بكل 
وحيرتهم، فــي لحظات قــوة وضــعــف، فــي حــاالت حّب 
وشــغــف، فــي دســائــس صغيرة، فــي ارتــجــافــات وآمــال 
وآالم وأحـــــزان وأفــــــراح. وفـــي هـــذا كــلــه، وغـــيـــره كثير، 
تــجــدك تــقــرأ روايـــة اإلنــســان فــي املــكــان، تحمي ذاكــرة 
ويجيء  ويـــروح  ويتتابع  الحكي  يتوالى  عندما  املــكــان 
مــن شخصيٍة إلــى أخـــرى، ويــغــادر مــن زمــن إلــى آخر 
بعيد سابق، وإلــى آخر متقّدم. وفي ظّن صاحب هذه 
في  الــكــواري هو  الشائق في صنيع شّمة  أن  الكلمات 

لعبة املــراوغــة مــع الــزمــن، سيما وأنــه زمــن بعيد، غــاٍف 
ومتروك هناك، في رمال أرٍض تبدو الكاتبة الحصيفة 
 جدا في تظهير ذاكرتها، بكتابة »رواية خيالية، 

ً
مهمومة

تنويٍه  أوضــحــت، في  أحــداث حقيقية«، على ما  بنكهة 
إتيانها  فيه  بديعا  كــان  الــروايــة،  فــي مختتم صفحات 
على »تعاطفها« مع بعض الشخصيات، ورثاؤها حال 
آخــريــن، بــل وخوفها مــن بــأس أحــدهــم وسطوته أشد 
الخوف )مبارك بن مشرف الكبير(، وأيضا سؤالها عن 
سبب أنها جعلت صور يفّرط في حبيبته فايدة. تسأل 

شّمة: ملاذا لم أساعده في استعادتها؟
وليس من تزّيد لو قال واحدنا إن خواطر مثل هذه تأتي 
الكاتبة تجعله،  الرواية، سيما وأن  على بال قارئ هذه 
ابــن حّصة، الصغير  أولــى الصفحات، خائفا على  في 
الــذي يصحبه والــده معه إلى الغوص في رحلة موسم 
الخانكية لصيد اللؤلؤ، وفي بالها أخوان لها غرقا في 
البحر. يعود الولد مع أبيه في مختتم الرواية ساملا، بعد 
صفحاٍت تناسلت الحكايات من بعضها بإيقاع أمسك 
بخيوطها وأنفاس شخصياتها، بالجاذبية الحاّرة في 
 
ً
رواية فكانت  وأزمنته،  منعطفاٍت سلسٍة في مسارها 

غــيــر تــقــلــيــديــة فــي مــنــاوشــة الــبــحــر وســـنـــوات الــغــوص 
وتــجــارة الــلــؤلــؤ، وهـــذه مــوضــوعــاٌت أثــيــرة فــي القصة 
أبقى  إنساٍن  وإنما عن  الخليج،  في  واملسرح  والــروايــة 

لهذه األرض، وهي قطر هنا، ذاكرتها.

شّمة الكواري... ذاكرة المكان

وأخيرًا

تناسلت الحكايات في الرواية 
بإيقاع أمسك بخيوطها 

وأنفاس شخصياتها، بالجاذبية 
الحارّة في منعطفاٍت سلسٍة

الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  7  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2629  السنة الثامنة
Friday 12 November 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


