
�لبع�ض ي�س��ّميهم )�إميو( و�آخ��رون يدعوهم خمنثني، 
 Emotion�خت�سار�ً ل� Emo لإميو" �أتت كلمة�"
بالإنكليزية و�لتي تعني �لنفعال و�لإح�سا�ض. بد�أت 
كتيار مو�س��يقي يف مو�س��يقى �لهارد روك يف �أو�ئل 
�لثمانين��ات تتمي��ز جماعة �لإمي��و �أوًل ب��اأن معظم 
�أفر�ده��ا م��ن �ملر�هق��ني �لذي��ن لهم طريقة معي�س��ة 
خا�س��ة به��م، ولبا���ض مع��ني. ومو�س��يقى يتميزون 
بها وهي مو�س��يقى )�لروك و�مليتال( و�لتي تتحدث 
�جلين��ز  ويلب��س��ون  و�حل��زن.  �لأمل  ح��ول  كلماته��ا 
�ل�سّيق و�لقمي�ض �ل�سّيق يحمل عالمة �لإميو �أو �أحد 
�س��عار�ت ف��رق �لروك-�إمي��و غالبًا ما يكون �أ�س��ود�ً. 
وينت�رش �حللق يف كافة �أع�ساء �جل�سد مع �لكثري من 

�لأ�ساور.
ل ي��رى ول ي��ردد �حم��د )18 عام��ا( وه��و طال��ب 
خ��الل جتو�ل��ه يف �إح��دى مناط��ق بغد�د عن و�س��ع 
م�س��حة خفيف��ة م��ن �أحم��ر �ل�س��فاه و�رت��د�ء قالدته 
�لت��ي تتو�س��طها جمجم��ة ف�س��ية، مرتدي��ًا بنطلونا 
�أ�س��ود �سيقا وقمي�سا خفيفا بب�سعة �أزر�ر مفتوحة، 
ق��ال �حم��د: "لقد �عت��دت عل��ى �لتحر�س��ات �لعابرة 
و�س��ماع �لكلمات �لنابية م��ن قبل �أنا�ض تزدحم بهم 
�أر�س��فة �لأ�س��و�ق، وكلم��ات مزدرية و�أخ��رى مثرية 
ل ي��ردد بع�ض �ل�س��خا�ض يف توجيهه��ا �إيّل"، �أما 
�إذ� كان ب�س��حبة �أحد �أ�س��دقائه �حلميمني فم�سل�سل 

�مل�سايقات ل ينتهي.
و�أ�سار �أحمد �إىل �أنه �عتاد تلك �مل�سايقات ول ير�ها 

خمتلف��ة عن ح��الت �لتحر�ض بالفتي��ات �جلميالت. 
ويقول �نا "��سعر بالإطر�ء و�لإثارة �أحيانا ل�سماعي 
�لكلمات �لتي متتدح و�س��امتي". وو�س��ط ما يثار عن 
�لإمي��و وما تعر�س��و� ل��ه ف��اإن �أتباع ه��ذه �لظاهرة 
يب��دون غري مهتم��ني. وهكذ� �أوحى لنا في�س��ل )21 
�س��نة( �ل��ذي كان يجل�ض يف �أح��د مقاهي بغد�د وهو 
يدخ��ن �لأركيلة وحي��د�، بانتظار رفيقت��ه يف �لإميو 
م��رمي. �لت��ي و�س��لت بعد م�س��ي ع��دة دقائ��ق لتبد�أ 
م�س��افحة خا�س��ة بالطائفة. فالبد�ية كانت �سالما 
و��س��تعمال بع�ض �لكلمات �لغريبة ثم �لقيام ببع�ض 
�لوج��ه  �حل��ركات �خلا�س��ة بالأي��دي قب��ل تقبي��ل 
و�جللو���ض، وبعدها بد�أو� بالكالم يف مو��س��يع عدة 
مل ن�س��تطع �س��ماع �غلبها ب�سبب رف�س��هم �ل�ستماع 
لأحاديثه��م. �لتي �أكدو� �أن بع�س��ها يتعلق بحياتهم 
وطقو�س��هم �ليومي��ة. ويق��ول في�س��ل: �إن "ظاه��رة 
�لإميو لي�ست مثل باقي �ملعتقد�ت �أو ما ��سيع حولها 
"فنحن ل نعبد �ل�س��يطان ول�س��نا م�سا�س��ي دماء، 
كم��ا يعتقد �لبع�ض يف �ل�س��ارع، ب��ل نركز �هتمامنا 
عل��ى �ملالب�ض و�لك�س�س��و�ر�ت و�ل�س��كل �خلارجي"، 
ويوؤك��د "ل نختلف عن �لأ�س��خا�ض �لعاديني �س��وى 
باملالب�ض". و�أ�س��اف في�س��ل يف حديث��ه لنا عندما 
كان يد�عب �س��عره " �إن �جنذ�بي لالإميو بد�أ منذ �سنة 
�أو �أك��ر وجاء لإعجاب��ي مبظهره��م �خلارجي �لذي 
مييزه��م ع��ن باق��ي �ل�س��باب". وتابع في�س��ل قائاًل 
"�نا ل �أهتم بالنتقاد�ت �لتي تو�جهني يف �ل�سارع 

�و يف �ملن��زل وحت��ى م��ن قبل �أ�رشت��ي". لكن رفيقة 
في�س��ل -م��رمي كان��ت �أكر ج��ر�أة من��ه يف �لتحذير 
م��ن �أن "�أي �جب��ار لهم��ا على ت��رك �لإميو �س��يعني 

�نتحارهما". 
ور�ح��ت تتحدث بطالقة ع��ن طقو�ض �لإمي��و وتقول 
م��رمي ه��ادي )20 �س��نة( �لت��ي كان��ت جتل���ض قرب 
في�س��ل: "نحن �أنا���ض عاديون نتجم��ع يف جماميع 
ت�س��م فتيات وفتي��ان لغر�ض �حلديث عن م�س��اكلنا 

�خلا�سة".
و�أ�س��افت م��رمي "�أن �أهل��ي مل يرف�س��و� �ن�س��مامي 
لظاه��رة �لإمي��و قب��ل �أك��ر م��ن عامني ون�س��ف �إل 
موؤخر� بعد �زدياد �حلديث عنها يف �ل�س��ارع"، لكنها 
�كدت بالقول "�أنا �س��اأنتحر �إذ� ز�دت �ل�س��غوط علّي 
ل��رك ما �أن��ا في��ه". ور�أت فت��اة �لإمي��و �أن "غالبية 
�لمي��و  ظاه��رة  خاط��ىء  ب�س��كل  تفه��م  �ملجتم��ع 
وينظ��رون �لين��ا كعبدة لل�س��يطان �أو �س��ياطني وهو 

�أمر غري �سحيح، فال يوجد �سياطني يف د�خلنا ".
وترى نور )19 �س��نة( �لتي ترتدي �لأ�ساور و�خلو�مت 
�لت��ي حتتوي عل��ى رموز تدل عل��ى "�لإميو " لتقول: 
" نحن نعرب عن �أنف�س��نا عن طريق �لوحدة و�لعي�ض 
يف جو حزين يتمثل ب�سماع �لأغاين �حلزينة و�رتد�ء 
�ملالب���ض �ل�س��ود�ء". وتق��ول نور، �إنه��ا "كانت تفكر 
بالنتح��ار عندما عار�س��ت ��رشته��ا �نتمائها لهذه 
�لظاه��رة قبل �س��نتان". و�س��ددت بالق��ول "لجنلب 
�ل�رشر �إىل �ملجتمع ول�سنا عبدة لل�سيطان كما ير�نا 
غالبية �ملجتمع". هنالك نوع  من �لنا�ض يخيفونني 
بنظر�ته��م �لتي تعرب عن غ�س��ب دفني وعدم ر�س��ا. 
ه��وؤلء هم من �أ�س��ار �إليهم مهن��د )20عاما( بخوف 
وهو يد�عب بع�ض خ�س��الت �سعره �لتي تخفي جزء� 
م��ن وجهه �لأنثوي ويرتدي �لك�س�س��ور�ت �لتي تدل 
عل��ى "�لميو". و��س��تذكر مهند �ملدة �لع�س��يبة �لتي 
فقد فيها �أحد �أعز �أ�سدقائه �لذين كنت �حتدث معهم. 
فت�س��فية �أمثالهم �لتي حدثت يف بغد�د قبل �سنو�ت 
من قبل بع�ض �ملجموعات �مل�سلحة ما ز�لت ر��سخة 
يف ذهن��ه. ويق��ول مهند �نه "ل�س��هور ع��دة مل �أغادر 
�لبي��ت بعد �أن فقدت �س��ديقي يف �أحد�ث بغد�د، على 
يد جماعات مت�س��ددة وعنا�رش م��ن �ل�رشطة �رشعت 
بحملة على �ل�س��باب �ملخنث��ني و�لإميو دومنا ر�دع، 
حينها �سعرت بخوف �س��ديد وكذلك بقية �أ�سدقائي، 
ومن يومها فكرت جديا بال�سفر خارج �لعر�ق". كما 
نبه �لباحث م�سطفى علي �إىل �أن "�ل�سباب �لعر�قيني 
"�ل�س��باب  �لإمي��و"، مو�س��حا  ياأخ��ذو� بظاه��رة  مل 
�لإمي��و باملظه��ر ولي���ض �جلوه��ر، فالإمي��و  قل��دو� 
عاملي��ا معروف��ون بالعزل��ة عن �ملجتم��ع، يف حني 
جن��د لدى �س��بابنا جتمع��ات و�أماكن يلتق��ون فيها، 
كذلك عالقاته��م مع ذويهم وزمالئهم و�أ�س��دقائهم 
و�ملجتم��ع عام��ة طبيعي��ة ومل يتخ��ذو� م��ن �لعزلة 
طريق��ة للتعبري عن �أنف�س��هم". وم�س��ى يق��ول: "كما 
�أن �لإميو م�س��هورون �أي�س��ا بجرح مع�سم �ليد وهذ� 
م��ا مل جنده لدى �س��بابنا، جميعهم قلدو� �لإميو فقط 
باملالب�ض و�لإك�س�س��و�ر�ت وت�رشيحات �ل�سعر فقط". 

وحّمل م�س��طفى رجال �لدين و�ل�سيا�سيني و�جلهات 
�ملعني��ة �لأخرى م�س��وؤولية ما يح�س��ل، مبينا "كان 
عل��ى رج��ال �لدي��ن و�ل�سيا�س��يني وجمي��ع �جلهات 
�ملعني��ة �لربوي��ة وغريها، �أن تبحث ه��ذه �لظاهرة 
للو�سول �إىل �لأ�س��باب �حلقيقية �لتي دفعت �ل�سباب 
باجتاهه��ا. يلتق��ي مهند �أ�س��حابه يف �أح��د مقاهي 
بغ��د�د �ل��ذي �فتت��ح منذ �س��نو�ت ول يختلف ب�س��يء 
عن �س��ائر �ملقاهي. مكان �س��غري ي�سم قاعة وعدد� 
حمدود� من �لكر��سي قبالة و�جهته. على هذ� �ملكان 
يتدفق �ل�س��باب �ملخنثون و�لآخرون �لذين يعتربون 
�أنف�س��هم �ميو، ومعظمهم من�سغلون بتدخني �لر�كيل 
ومرتدين �ملالب�ض �ل�س��ود�ء. و�رشب �ل�س��اي و�لقهوة 
بالهو�ت��ف  و�للع��ب  �ل�س��عبية  �لأغني��ات  و�س��ماع 
�لنقالة، ومنهم من يجد فر�س��ة �س��انحة للقاء حميم 
�أو �لتعرف على �أ�سدقاء جدد. لكن نفى عبدو وعمره 
)21 عام��ا( �ل��ذي كان يدخ��ن �لركيل��ة �أن يك��ون 
جمي��ع رو�د �ملقهى من �لإميو ويقول "نحن �س��باب 
�س��تايل و�لبع�ض من��ا لديه ميول مثلي��ة وهناك من 
مييلون للجن�س��ني معا، ف�س��عوبة �لختالط �ملبا�رش 
بالفتي��ات يف تدفع �لبع���ض للتقرب من �ملخنثني". 
ول يخفي )��س��و( ه��ذ� ما يدعوه �أ�س��دقائه وهو من 
�أن  مو�لي��د )1999( �جنذ�ب��ه لأبن��اء جن�س��ه من��ذ 
كان يف �ملدر�س��ة �لتي ��س��طر لهجرها ب�س��بب تعر 
م�س��تو�ه �لدر��س��ي وم�س��ايقات �لط��الب و�س��خرية 
بع�ض �ملدر�س��ني م��ن مظه��ره �لأنثوي. ويق��ول �إنه 

مي�س��ي معظم وقته حالي��ا بالتعرف على �أ�س��دقاء 
ج��دد من نوعه عرب �لنرنت. ول يخفي �أنه يق�س��ي 
�أجم��ل �أوقاته مع ع�س��يق له عرب �س��بكات �لتو��س��ل 
�لجتماعي. ويقول )��سو( "��سعر �أنني �إن�سان طبيعي 
يف كل �س��يء و�إن كن��ت �مقت معاي��ري �لرجولة �لتي 
�لي��وم  �ل�س��باب  م��ن  �لكث��ري  يفر�س��ها �ملجتم��ع"، 
يت�س��بهون بهيئة �لإميو ويقلدونه��م يف �لت�رشفات، 
ويتمنون �لعثور على �س��خ�ض جذ�ب يتفهم رغباتهم 
". وتقول �لباحثة �أمل عزيز: "�إن "�نت�س��ار �لظاهرة 
ج��اء ب�س��بب ميول �ل�س��باب لتقليد �لظو�ه��ر �لغربية 
وقل��ة �لوعي �لديني و�لجتماع��ي لديهم"، و�عتربت 
�أن ت�رشيح��ات �مل�س��وؤولني ورج��ال �لدي��ن ب�س��اأن 
�لظاهرة و�حلديث عن �أنهم م�سا�سو دماء �أو غريها 
م��ن دون فهم تفا�س��يل �لظاه��رة و�بعادها ويعترب 

خطاأ كبري�". 
و��س��ارت �لباحث��ة �إىل �أن "هكذ� ت�رشيحات ت�س��كل 
خطر� عل��ى حياة مقلدي هذه �لظاه��رة وغريها من 
�لظو�ه��ر �لغريب��ة وتهي��ج �ل�س��ارع �س��دهم وتدف��ع 
�جله��ات �ملتطرف��ة �إىل �لتهدي��د بقتله��م �و قتلهم"، 
وتوؤك��د �أن ه��وؤلء "ل ي�س��كلون خطر� عل��ى �ملجتمع 
بقدر ما ي�س��كلون خطر� على �أنف�س��هم خ�سو�س��ا �إذ� 
طبق��و� طقو���ض �لإمي��و �ملعمول به��ا عاملي��ا. ويقر 
قا�س��م )38 �س��نة( وهو �س��احب حمل لبي��ع مالب�ض 
�لميو يف منطقة �لكر�دة بوجود بع�ض �ملمار�س��ات 
ملقل��دي �لإمي��و مث��ل "�رشب �لي��دي بال�س��فر�ت �أو 

�ملو�ض"، لكنه يوؤكد �أنها حمدودة. 
ويق��ول قا�س��م �إنه "يلتق��ي مقلدي �لإمي��و يوميا ول 
ي�س��مع منهم �أن هناك عبادة لل�س��يطان �أو �أن لديهم 
معتق��د� جديد�"، ويتابع موؤكد� "نحن �س��رف�ض هذه 
�لظاه��رة �إذ� ر�أين��ا �أنه��ا �أ�س��بحت ت���رش مبجتمعنا 
�لعر�ق��ي �لذي يحافظ على �لقيم و�لتقاليد ". و�أ�س��ار 
�س��الح )43 �سنة( وهو �س��احب �إحدى حمالت بيع 
�ك�س�س��و�ر�ت �لإمي��و �أن مقلدي��ن ه��ذه �لظاه��رة يف 
�لع��ر�ق "يلجئون �إىل �ملالب�ض فقط"، وي�س��يف "هذ� 
م��ا �س��اهدته م��ن خ��الل تو�جده��م يف حمل��ي بني 
�حلني و�لآخر". ويقول �س��الح من �لعتقاد �ل�س��ائد 
ب��اأن هوؤلء م��ن عب��دة �ل�س��يطان، وعلق با�س��تهز�ء 
"�ن هوؤلء �ل�س��باب جمرد مقلدين لهذه �لظاهرة ". 
ويقول عبد �هلل هادي �لباحث يف جمال �لجتماعي 
�إن "�س��يوع ظاه��رة �مليوعة و�لتخنث بني �ل�س��باب 
�إىل ع��دم فهمهم ميولهم"، ويق��ول "ل تبدو �ملعايري 
�ملح��ددة لهوي��ة �لفرد و�س��ورته ع��ن ذ�ت��ه يقينية 
متاما يف �أعمارهم با�ستثناء �لعنا�رش �لبايولوجية 
و�لتح��ولت �جل�س��دية �لو��س��حة، لذ� ت�س��ابهت هذه 
�لنو�زع ب��ني �ملر�هقني يف جمتمع��ات متحدرة من 
ثقافات خمتلفة". ودعا عبد �هلل �جلهات �ملعنية �إىل 
�لتحل��ي بالكثري من �ل�س��فافية و�ل�رش�ح��ة للتعرف 
عل��ى دو�فع �ل�س��باب وتوجهاتهم. و�أ�س��ار هادي �أن 
هوؤلء بد�أو� بالهجرة و�لهرب �إىل �لدول �لغربية �لتي 

متنحهم �حلرية.

 كان �ملح��ل عادي��ًا وكان��ت �لت�رشيح��ة عادية 
�أك��ر ولكن �ل�س��عر مل يكن عاديا. ه��ذ� ما حدث 
يف �إحدى �سالونات �حلالقة، �ساألت �حلالق عن 
�ل�سبب فاأجاب قائال: "�رتفاع تكاليف �ملعي�سة 
و�لغالء و�لبنزين هو �ل�س��بب، لكنها ومع ذلك ل 
ت��ربر هذ� �لرتفاع �ل��ذي �أقل ما يق��ال عنه �إنه 
)جن��وين(، فع�رشة �لآف دينار ت�س��اوي �أكر من 
�س��بعة دولر�ت وهو مبلغ لي�ض بالهني، تذكرت 
حدي��ث �س��ديقي ع��ن زيارت��ه مل���رش وحالقته 
يف �س��الون كان �أق��رب للتحفة وم��ع ذلك كان 
�ل�س��عر دولر �أو �أقل، فيا ت��رى هل هذ� �لرتفاع 
مربر �أم هو ج�س��ع؟، و�أين دور )نقابات �لعمال( 
وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين عن مثل هكذ� ظو�هر 
تثق��ل كاهل �ملو�ط��ن �لعر�قي؟؟ �س��وؤ�ل طرحتُه 
عل��ى �لباح��ث �لجتماعي عدي ج��رب فاأجابني 
قائ��اًل: بع��د �لتغي��ري ح��اول �لكث��ريون �لت�س��به 
بال��دول �لغربي��ة م��ن �لنو�ح��ي �ل�س��لبية طبعا 
)ففي �ملانيا �سعر �حلالقة يقارب �لع�رشين �لف 
دين��ار عر�قي( من جهة، ومن جهة �أخرى هناك 
�رتفاع يف م�س��توى �لدخل للفرد �لعر�قي و�سل 
�إىل ع���رشة ��س��عاف تقريب��ا مقارن��ة مب��ا كان 
علي��ه قبل �س��قوط �ل�س��نم، وبال��ذ�ت �ملوظفني 
و�ملتقاعدي��ن وه��م ن�س��بة موؤث��رة يف �ملجتمع 
�لعر�قي مبا ي�س��كل �سعور� بالغنب لدى �لعاملني 
يف �لقط��اع �خلا���ض كاحلالق��ني و�خلياط��ني 
وباق��ي �ملهن مما ��س��طرهم �إىل رف��ع �أجورهم 
ب�س��كل يجعله��م متفوق��ني عل��ى �ملوظ��ف؛ لأن 
�حلكومة �ل�س��ابقة ول��دت �نطباعا لدى �ملجتمع 
�لعر�ق��ي على )فقر �ملوظف( ل��ذ� يجب �أن يبقى 
ه��ذ� )�ملخلوق( ب�س��يطا و�أقل منهم على ح�س��ب 

�عتقادهم".
ولأ�سحاب �ل�ساأن كلمتهم

 �حل��الق )موؤي��د معل��ة( وه��و رج��ل يف نهاي��ة 
�لثالثين��ات من عمره ميار�ض عمله منذ كر من 
ع���رش �س��نو�ت يق��ول: "مل يعد �لطع��ام و�مللب�ض 
م��ن ���رشور�ت �حلياة فقط. لق��د خرجنا للحياة 
للتو، فال�سيارة �أ�سبحت مطلوبة ونوعية �لأثاث 
و�لكومبيوتر وخ��ط �لنرنت و�ملوبايل وكارت 
�ل�س��حن و�لعامل �لرقمي لي���ض جمانيًا كما تعلم 

و�حل��الق بالت��ايل هو جزء م��ن �ملجتمع فنحن 
وبالتاأكي��د  �لأم���ض(  )ع��ر�ق  يف  ل�س��نا  �لي��وم 
فالعالقة طردية بني هذه �ملتطلبات و�جورنا".
�لر�ي �لآخر كان لل�س��يد �ياد �ملو�سوي )�ساحب 
حمل حالقة( و�لذي قال: "�حلالق �إن�سان يعي�ض 
و�س��ط هذ� �ملجتمع ويتاأثر مبا يطر�أ عليه �س��و�ء 
كان �يجابي��ًا �أو �س��لبيا و�ل��ذي ينعك���ض عل��ى 
�أح��و�ل �ملهن��ة فاملع��روف ع��ن �حلالق��ة �أنها 
حم��ل و�أدو�ت ب�س��يطة ي�س��تخدمها �حل��الق يف 

مز�ولة ن�س��اطه �أو عمله". و�أ�س��اف، "لو فر�سنا 
�أن �حل��ال هك��ذ� فنحن بحاج��ة �إىل كهرباء هنا 
�لأمر يتطلب �رش�ء مول��دة ووقود وما يتبع ذلك 
كل ه��ذه �أ�س��باب ور�ء �رتف��اع �أ�س��عار �حلالق��ة 
خ��الل �لآون��ة �لأخ��رية". و�أردف قائ��ال، "رغم 
ه��ذه �لظ��روف �إل �نن��ا ل نفر�ض عل��ى �لزبائن 
يف �ملح��ل �س��عر� حمدد� فم��ا يهمني ه��و عودة 
�لزب��ون مرة �خرى وهذ� هو �أكرب دليل لقتناعه 
بال�س��عر و�حلمد هلل فاإن �غلب زبائني يرددون 

عل��ّي منذ زم��ن بعي��د". �أما �حلالق �أ�س��عد حيدر 
�ل��ذي يق��ول: "مار�س��ت �ملهن��ة من��ذ �أك��ر م��ن 
ع�رشة �س��نو�ت وليومنا ه��ذ� مل �جرب زبون على 
دفع �س��عر حمدد لأين وبب�س��اطة �أوؤم��ن باأن �أجر 
�حلالقة )�كر�مية( يقدرها �لزبون و�لأمر برمته 
مروك له. و�نا بطبيعتي ل�س��ت مت�س��دد� يف هذ� 
�جلان��ب فاأغلب �لزبائن هم من ��س��دقائي و�نا 
�أع��رف باأحو�له��م فهن��اك �ملي�س��ورين وهن��اك 
�أ�س��حاب �لدخل �ملحدود وهناك �لطالب �لذين 

غالبا ما يعتمدون على �عانة �هاليهم وب�سورة 
عام��ة فاأنا �أرفع �س��عار )�رحمو� من يف �لر�ض 
يرحمكم من يف �ل�س��ماء(. وهذ� ل يعني �ين �أبر�أ 
�ساحة �حلالقني فهناك �سالونات حالقة تعرف 
بج�سع �أ�س��حابها و��ستغالل �لزبائن وتتخذ من 
زيادة �لأ�س��عار يف �ل�س��وق ذريعة �إىل م�ساعفة 

�أجور �حلالقة".
�أردن��ا �أن نتع��رف على ر�أي �لزبائ��ن فكانت لنا 
وقفة مع �ل�س��اب عبا�ض عبد �لنب��ي قال: "نحن 
عائل��ة تتكون م��ن ثمانية �خ��و�ن منا �ملوظف 
�حلالق��ة  حم��ال  نق�س��د  وجميعن��ا  و�لعاط��ل 
با�ستمر�ر. ولكن يف �لفرة �لأخرية بد�أت �أ�سعار 
�حلالق��ة توؤثر �س��لبا يف ميز�ني��ة �لعائلة. وكلنا 
نع��رف تاأث��ري�ت �لكهرب��اء و�لإيج��ار�ت عل��ى 
�لأ�س��عار ولك��ن ل ميك��ن �أن تتخذ ذريع��ة للنيل 
من �ل�سباب وم�ساعفة �لأ�سعار �إىل هذه �حلدود. 
لب��د �أن يك��ون �لرتف��اع معق��وًل و�أن ير�ع��ي 
�س��احب كل مهنة �س��مريه عندم��ا يتعامل مع 

�ملو�طنني يف جميع جمالت �حلياة".
�أم��ا �ل�س��اب )مهند ح�س��ني مغ��ري( طال��ب كلية 
�لفن��ون �جلميل��ة فيق��ول: "مع��روف �إن �ل�س��اب 
م�س��تمر  ب�س��كل  مبظه��ره  �لهتم��ام  يو��س��ل 
جو�ن��ب  و�ح��د  �لطلب��ة.  �رشيح��ة  وخ�سو�س��ًا 
�لهتم��ام تتعل��ق يف م�س��األة �حلالق��ة و�لرغبة 
�ل�س��عر  يف �لثب��ات عل��ى م�س��توى مع��ني م��ن 
وت�رشيح��ة م�س��تقرة تتنا�س��ب ومي��ول �ل�س��اب. 
و�رتفاع �لأ�س��عار جاء ليوؤثر �س��لبًا يف مو��سلة 
�ل�س��اب �حلالقة بال�س��كل �لطبيعي وخ�سو�س��ا 
�لطلب��ة ك��ون �لو�س��ع �مل��ادي �لع��ام للعائل��ة 
�أ�س��بح مرتبكًا ويوؤثر يف ميز�ني��ة �لطالب �لتي 
ت���رشف له من وي�س��كل �خلوف م��ن �لتهديد�ت 
و�لو�سع �لقت�سادي �ملردي عائقًا كبري�ً �أمام 
�حلالق��ني �لطموحني �لر�غبني يف �لإطالع على 
كل جديد يف عامل �ملو�سة ومو�كبته، فاأح�س�ست 
�أن يف كالم��ه �س��يء م��ن �ملنط��ق و�أن �رتف��اع 
دخ��ل �لفرد ب�س��كل مل يكن خايف عل��ى �أحد �أدى 
�إىل �رتفاع مثل هذه �لأجور ولكن تعود لل�س��وؤ�ل 
�لي�ض من �ملفرو�ض �أن يكون دور� للرقابة على 

مثل هذه �ملهنة؟.
 ورح��م �هلل ي��وم �لثنني �ل��ذي كان يف زمن ما 

عطلة للحالقني"

تجتاح الشباب العراقي 

اإليمو..  ميول نفسية أم تحد لعادات وتقاليد المجتمع؟

الحالقة .. من قص الشعر إلى ملتقيات سياسية وإفراغ للجيوب

تحقيق : محمد هشام

الجورنال - متابعة

عين الجورنال Sun. 31 Jul. 2016 issue no 162
االحد 31 تموز 2016 العدد 162

�حلالق �إن�سان يعي�ش 
و�سط هذ� �ملجتمع ويتاأثر 

مبا يطر�أ عليه �سو�ء كان 
�يجابيًا �أو �سلبيا و�لذي 

ينعك�ش على �أحو�ل �ملهنة 
فاملعروف عن �حلالقة 

�أنها حمل و�أدو�ت ب�سيطة 
ي�ستخدمها �حلالق يف 
مز�ولة ن�ساطه �أو عمله
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