
يف  احلا�صلة  باملتغريات  تاأثرت  قد  االم��ور  هذه  ولكن   
املجتمع ، و�صار بع�صهن غري موؤمتنات يف نقل احلقائق 
املعلومات  بتغيري  يقمن  االحيان  كما هي ويف كثري من 
اىل اأخرى غري �صحيحة ، من اأجل اال�صتفادة املادية التي 
و�صلت اىل اأرقام غري طبيعية وغريها من امل�صاكل التي 
جعلت غالبيتهن غري موؤهالت لال�صتمرار يف هذه املهنة ، 
كونها اأ�صبحت متاجرة مب�صتقبل النا�س من دون اإعطاء 
االهمية ملا �صوف يحدث بعد ذلك ، نتيجة الكذب اخلداع 

على اأهل العرو�صني .
فهل �صيندثر عمل اخلطبة بعد هذا التطور التكنولوجي 
اأو  العري�س  اأه��ل  عليه  يعتمد  ومل��اذا  ؟  العامل  غ��زا  ال��ذي 
العرو�س على ما تنقله اخلطابة من دون البحث عن مدى 
�صدقه من االخرين ؟ وكيف ميكن لهذه الن�صوة اأن تتحكم 
والتفكري  م�صداقيتها  عدم  خالل  من  العوائل  م�صري  يف 
لو  حتى  الطرفني  كال  من  اأم���وال  من  جتنبه  �صوف  مبا 

و�صل االمر اىل ف�صخ اخلطوبة اأو الطالق فيما بعد ؟ . 
)) اجلورنال (( �صلطت ال�صوء على هذه الظاهرة ، وكان 

لها هذا التحقيق ال�صحفي .
غالبيتهن من االميات

هذا  اإن   :  ) بيت  رب��ة   ( حميد  الر�صا  عبد  ف��ري��دة  قالت 
االميات،  من  غالبيتهن  اللواتي  الن�صوة  به  تقوم  العمل 
ولكن   ، العري�س  ح��ي��اة  بتفا�صيل  دقيقة  معرفة  ول��ه��ن 
من  يتم  التي  ال�صخ�صية  االم��ور  ببع�س  تتعلق  امل�صاألة 
خاللها الرت�صيح للزواج من قبل العرو�س، وهذا ينطبق 
لهم، وهذه  ال�صباب وفق ما يجدونه منا�صبًة  على زواج 
العملية قد اإنحدرت اىل م�صتوى املتاجرة بها من قبلهن، 
فبع�صهن يتفقن قبل االقدام على كل �صيء بحيث تختلف 
معينة  مببالغ  تكتفي  وغريهن  بينهن،  اخلطابة  اأ�صعار 
هذا  ت�صع  اأن  على  ال��ن��ا���س،  اإمكانية  ح�صب  و�صعتها 
ال�صعر على الطرفني بالت�صاوي، ولكن ما ياأ�صف عليه هو 
ج�صع اأخريات ورغبتهن باحل�صول على مبالغ كبرية، ال 
تتنا�صب واملجهود الذي بذل مقابل هذه املهمة ، والكارثة 
اذا كان العري�س من االثرياء ، فتلك طامة كربى يف زيادة 

اأجورهن  ب�صورة عالنية. 
شخصية معروفة

عملهن  اإن   : فقالت   ) موظفة   ( حممد  ه��ادي  فاطمة  اأم��ا 
ال�صكنية  واملناطق  االحياء  النا�س يف  لدى  بات معروفا 
اأمرًا طبيعيًا ، ال غبار عليه  ووجودهن يف املجتمع بات 
وال يعاب منه ، ولكن ما يعاب اأن كثريا منهن عندما يتقدم 
اأن  يجب  ك��ان   ، طريقهن  عن  فتاة  خلطبة  ال�صباب  اأح��د 
يقمن بال�صوؤال عنه اأو من قبل اأحد اأفراد اأ�صرتها ب�صورة 
جيدة، الن �صهوا بق�صد اأو من دون ق�صد يف اإخفاء بع�س 

الن�صوة يف امل�صتقبل، وقد  املعلومات قد تقع بها هوؤالء 
ال�صاب  هذا  عن  ومبهرة  جميلة  �صورة  بع�صهن  تعطي 
له  يكون  كاأن  م�صاكل غري طيبة  عليه  اأن ترتتب  وميكن 
الزواج  بعد  الفتاة وعائلتها  لت�صطدم   ، �صوابق جنائية 

بالكثري من امل�صاكل التي تنتهي بع�صها بالطالق .
دور الوسيط

بينما تدافع عن نف�صها ) اخلطابة ( اأم عامر املعروفة يف 
املنطقة ) اأم عموري ( بقولها : لقد تعلمت من والدتي ) 
رحمها الله ( هذه املهنة والتي ال تتعدى عملية توا�صل 
من  العرو�صة  ذوي  وب��ني  ب��ال��زواج  الراغب  ال�صاب  بني 
اأجل تعريف بع�صهم بع�صًا عن طريق عقد زيارة لبع�س 
اأفراد اأ�صرته الأهل الفتاة وهو معهم من اجل روؤيتها من 
قبل  من  املوافقة  واإنتظار  لهم  ال�صيافة  تقدميها  خ��الل 
رغبة  على  احل�صول  يف  دوري  ي��اأت��ي  وهنا  الطرفني، 
ن�صيب  يح�صل  مل  واذا  الرف�س  اأو  ب��ال��زواج  الطرفني 
يحلم  التي  العرو�س  موا�صفات  عن  اأخرى  مرة  اأتعرف 
بها ، اأو العري�س التي حتلم به الفتاة ، القوم بالبحث بني 

العوائل عن املنا�صب لكال الطرفني .
بين الماضي والحاضر

و�صاركتها يف الراأي اخلطابة ) اأم �صامل ( بقولها : كنت 
من  اأبنهم  زواج  ال�صاب  اأه��ل  يريد  عندما  ال�صابق  يف 
اجلريان اأو املنطقة ، تكون عملية املعرفة ما بني الطرفني 
�صهلة جدًا النهم من نف�س احلي وعلى دراية كاملة بحياة 
الظروف  وفق  حاليًا  �صاهدته  ما  غري  الفتاة،  اأو  ال�صاب 
التي نعي�صها،  اأن هناك اإنغالقا اأ�صريا كبريا بني العوائل 
واأ�صبحت كثريا من اال�صر تتنقل بني املناطق وال حتب 
التعرف على اأهل املنطقة وال حتى اجلريان، وال يوجد 
بينهم غري ال�صالم والتحية فقط ، فكل �صخ�س منهم يلزم 
ال  االأق��ارب  مع  ، وتوا�صله  غريه  م�صاكل  تهمه  وال  بيته 
جدًا  �صعبة  مهمتنا  �صارت  لذا  املنا�صبات،  يف  اإال  يكون 
االأه��ل  على  �صعوبة  واأك��ر  احلقيقية  ال�صورة  نقل  يف 
وكذلك ال�صاب والفتاة اأن يتعرفا على من يتقدم لبنتهما .

شروط الفتيات
غ��ري اإن اإب��راه��ي��م ع��ب��د اخل��ال��ق ع��م��ار ) 

 ) الكهربائية  لبيع املواد  �صاحب حمل 
و�صعت  ب��ال��زواج  رغبت  عندما   : ق��ال 
اأمام املراأة اخلطابة بع�س املوا�صفات 
لزوجة امل�صتقبل، معتقدًا اأن الفتيات ال 

يرف�صن من يتقدم لهن وفق الظروف 
غالبية  وع���زوف  ال�صعبة  املعي�صية 

تفاجاأت  ولكني  ال��زواج،  عن  ال�صباب 
يف  اإ���ص��رتاط��ات��ه��ا  و�صعن  ق��د  الفتيات  ب���اأن 

اأو  ال�صن  اأو  التعليم  م�صتوى  حيث  من  �صواء   ، ال��زوج 
اأن عمل اخلطابة  لهذه وجدت  امل��ادي وغ��ريه،  امل�صتوى 
احلدود،  اأبعد  اإىل  اأمينة  تكون  اأن  وعليها  ي�صريًا  لي�س 
زوجة  ل��دى  واأ�صبح  الق�صمة  جاءتني  حتى  واإنتظرت 

واأ�صرة واأطفال . 
مواقف محرجة

التي  اخلطابة   ) خياطة   ( عبيد  ط���ارق  جميلة  عاتبت 
اأودعت كل ثقتها يف اإختيار زوج منا�صب البنتها فقالت 
منا�صب  زوج  اإي��ج��اد  يف  اخلطابة  ج��ارت��ي  احل��ت  لقد   :
ولكن  ذلك،  على  وافقت  اأبوها  فاحتت  ان  وبعد  البنتي، 
الذي ح�صل هو اإكت�صايف اأن زوج امل�صتقبل التي ر�صحته 
كبرية  ودي���ون  االخ��ري��ن  م��ع  م�صاكل  ل��ه  عليه،  ووافقنا 
وعليه اأوامر قب�س بحقه من قبل النا�س ب�صاأن اأموالهم، 
فاألقيت بالالئمة عليها بعد اأن ح�صلت اخلطوبة بح�صور 
موقف  يف  وو�صعنها  وامل��ع��ارف،  واجل���ريان  االق��رب��اء 
حمرج اأمامهم ب�صبب ذلك االأمر، رغم تربيراتها امل�صتمرة 
باأن دورها يقت�صر على نقل معلومات حول ال�صاب للفتاة 
وكذلك العك�س، واملعلومات عن كال الطرفني تاأخذها من 

اجلريان ون�صاء املحلة . 
العنوسة وأسباب أخرى

اأكدت الباحثة االجتماعية جنالء داود با�صم  من جانبها 
من  وغريها  البالد  يف  العنو�صة  ن�صب  اإرت��ف��اع  اأن  على 
هذه  اىل  العوائل  غالبية  جلوء  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب 
تقادم  ب�صبب  ال��رج��ال  اأو  بناتهن  ت��زوي��ج  يف  الطريقة 
اعمارهم اأو مطلقني ولديهم اأطفال، ولكن �صوء اإ�صتخدام 
نقل املعلومات التي يرغبها اأهايل الطرفني ب�صورة دقيقة 
الغني  �صاهمت يف خلق م�صاكل من دون مربر، فال�صاب 
ولديه منزل م�صتقل يتبني بانه فقري واملنزل الذي ي�صكنه 

امل�صافر  خارج البلد لوالده 
ذات  والفتاة 
املوا�صفات 
اجل����م����ي����ل����ة 

التي  واال���ص��ب��اغ  عد�صات  عيونها  ب��اأن  بعد  فيما  تظهر 
و�صعت للخطابة جعلتها جميلة ولكنها يف حقيقة االمر 
على  حت�صل  مل  اأنها  يبدو  واخلريجة  ذل��ك  عن  تختلف 

ال�صهادة االبتدائية وهكذا . 
رسم الحياة

بان  �صعيد  الله  عبد  وليد  النف�صاين  الطبيب  يو�صح 
مفاهيم كثرية  تغيريًا يف  اأحدثت  التكنولوجية  النه�صة 
قد عهدها النا�س يف ال�صابق والتي كانت غالبية الفتيات 
موهوبات لالأقارب، والزواج كان ب�صيطًا ولي�س بالتكلفة 
اأو املظاهر املبالغ فيها التي نعي�صها يف الوقت احلايل، 
يتجاوز  ال  فعملها  ب�صيط  اأج��ر  عليه  حت�صل  ما  بحيث 
يف  ولكن  ال��ع��رو���س،   ذوي  على  العري�س  اأه��ل  تعريف 
ما  بلغ  العنو�صة  معدالت  اإرتفاع  ومع  االأخ��رية،  الفرتة 
يعود  هذا  وكل   ، مرتفعة  م�صتويات  اخلطابة  تتقا�صاه 
العراقي  امل��واط��ن  يعي�صها  التي  النف�صية  احل��االت  اىل 
واإعتماده يف ر�صم حياته على االخرين من دون تدخل 

منه وح�صب ما تراه منا�صبًا لهوؤالء اخلطبات . 
نهاية الكالم

جميلة  مهمة  حتمل  النا�س  عيون  يف  اخلطابة  زال��ت  ما 
واإن�صانية ت�صعى من خاللها اإىل تخلي�س بع�س الفتيات 
قطار  تخطى  اأن  بعد  تطاردهن  التي  العنو�صة  �صبح  من 
�صغار،  وه��ن  بناتهن  ب��ت��زوي��ج  االه���ل  رغ��ب��ة  اأو  العمر 
و�صعوبة  اإجتماعية  لظروف  ولكن  فيهن  لعيب  لي�س 
عندما  ولكن  للرجال،  بالن�صبة  ال��زواج  متطلبات  اإجناز 
ت�صل اىل خالفات ب�صبب طلبها ملبالغ من اأهل العرو�س 
من  الكثري  بني  �صلبية  �صورة  تعطي  فاإنها  العري�س،  اأو 
وهن  جانب  كل  من  اال�صعار  بارتفاع  متذرعات  االأ�صر، 
كانت  فلو  العراقي،  املواطن  يعي�صه  عما  ببعيدات  ل�صن 
املثقف  الرجل  اأعطى  ملا  النا�س  لدى  ووعي  ثقافة  هناك 
اأ�صرار حياتهما اىل  اأو الفتاة اخلريجة مفاتيح  اخلريج 
بها ور�صم خارطة  ليتحكمن   ، الن�صوة اجلاهالت  بع�س 
طريق حلياتهما من دون تدخل منهما �صوى تقدمي الوالء 
واملوافقة  والطاعة 
لهن. 

»الخطابة« ... ظاهرة إجتماعية تنتعش 
عند إرتفاع نسب العنوسة !
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تقوم بعض النسوة بمهمة 
يعتبرنها من وجهة نظرهن 

إنسانية تسهم في زواج 
الفتيات من الرجال عن طريقهن 
والتي يطلق عليهن ) الخطابة ( 

فمهمتهن التي ال يعرفن غيرها 
هو إيجاد الزوج المناسب للفتاة ، 

والعروس المناسبة للشاب ..

إعتماد االهالي في تزويج أبنائهم عليهن خطأ غير محسوب النتائج

الجورنال -  دريد ثامر 

عملهن معروف لدى الناس 
في االحياء والمناطق السكنية


