
احلالقة مهنة تطورت بفعل تط��ور اأدواتها، واليوم 
ب��ات بع���س النا�س يعزوه��ا �رضورة اأ�سا�س��ية من 
�رضوري��ات احلي��اة، فه��م يحاولون االط��الع على 
اأحدث ق�س��ات ال�سعر وتنفيذها، وقد ال ميكن ح�رض 
حالقة ال�س��عر والتزيني للن�ساء فقط، فاالإقبال على 
حمال احلالقة م�س��األة ت�س��مل كال اجلن�س��ني. مهنة 
احلالق��ة من امله��ن القدمي��ة التي عرفه��ا التاريخ 
فه��ي مهنة ال عالقة لها ب�رضيحة او زمان او مكان 
فه��ي موجودة منذ القدم ، باالإ�س��افة اىل �س��عوبة 
التعام��ل م��ع جمي��ع الزبائ��ن باخت��الف اذواقهم 
وكثرياً م��ا يتهم البع�س احلالق بكرثة الكالم طيلة 
الي��وم ويف املقابل فاأن احلالق ينف��ي هذه التهمة 
مدعي��ًا ان الزبائ��ن هم م��ن يب��ادرون اىل احلديث 
معه��م مم��ا يجعل��ه م�س��طراً للحديث وع��ن اتهامه 
بغ��الء ا�س��عار احلالقة فه��و يوؤكد انه��ا تختلف من 
منطق��ة اىل اخ��رى ففي بع�س املناط��ق تكون هذه 

اال�سعار مرتفعة يف حني ان اغلب املناطق ال�سعبية 
تكون فيها ا�س��عار احلالقة اعتيادية. ويرى ح�س��ن 
عم��ار )45عام��ًا( وه��و �س��احب حم��ل للحالق��ة 
الرجالي��ة: اأن طقو���س النا���س مل تتغ��ري وحتدي��دا 
الرج��ال مبختل��ف اأعماره��م يف م�س��األة احلالق��ة، 
الفت��ًا اإىل اأنه ميكن للمراأة اأن ت�س��تغني عن ذهابها 
ل�سالون احلالقة الن�س��ائية، لكن هذا االأمر خمتلف 
عند الرجل، الأنه قد ي�س��تغني عن اأي �س��يء لكماله، 
لكن��ه بال �س��ك ال ي�س��تطيع اال�س��تغناء ع��ن حالقة 
�س��عره اأو ذقنه لفرتات طويلة.  ويوؤكد ح�س��ن اإىل اأن 
مهنة احلالق��ة تعود لقرون بعي��دة، مهنة اأوجدتها 
يف  الرج��ال  اأن  خ�سو�س��ًا  احلي��اة،  �رضوري��ات 
املا�سي كانوا ي�س��تخدمون حجراً ي�سمى ) اخلفاف 
( حلالقة ذقونهم، وهو حجر بركاين فيه م�س��امات 
وي�س��تخدمه النا���س يف اإزال��ة اللح��م املي��ت م��ن 
االأقدام. وت�س��ري امل�س��ادر ) اأن اأول اأ�سكال احلالقة 
ظهرت يف فرن�س��ا ع��ام 1762 وكان��ت عبارة عن 

قطع��ة طويل��ة م��ن النحا���س اأو احلديد ذات �س��فرة 
حادة عل��ى اأحد جوانبها، ويتم �س��حذها بتمريرها 
ع��دة مرات على قاعدة جلدية(. يف ما يقول احلالق 
هادي زهري ان مهنة احلالقة مهنة متعبة وت�س��بب 
الكثري من االمرا�س وخا�س��ة يف املفا�سل والركب 
ومن ال�س��لبيات االخرى لها كرثة طلبات اال�سدقاء 
واجل��ريان بفتح املحل يف اوقات غري منا�س��بة وال 
ميكن رف�س هذه الطلب��ات نظراً للعالقات احلميمة 
الت��ي بينن��ا ويف بداي��ة عملي كنت اعم��ل مبفردي 
ولك��ن احلم��د هلل ا�س��تطاع اخوت��ي )خالد و�س��امر( 
ان ميار�س��وا املهنة وا�س��بحوا خري ع��ون يل رفعوا 
الثقل الكبري عني وان هذه املهنة لي�ست فيها راحة 
وال ا�س��رتاحة فالعمل فيها متوا�س��ل منذ ال�ساعات 
االوىل اىل �س��اعات اللي��ل وه��ي تختل��ف عن باقي 
امله��ن يف ه��ذه احلال��ة. اما احلالق �س��الح مهدي 
الذي ميار�س مهنة احلالقة منذ )15( �س��نة اكت�سف 
يف مهن��ة احلالق��ة الكث��ري م��ن االيجابي��ات اال ان 
االيجابي��ة االك��رث فائ��دة ح�س��ب اعتق��ادي هي ان 
املهنة تبني لك �س��بكة �س��داقات غري حمدودة وانا 
خ��الل ه��ذه ال�س��نوات تقريب��ًا لدي عالق��ات حمبة 
والفة مع جميع �س��باب املنطق��ة وبدون مبالغة بل 
حتى ان عالقاتي و�س��داقاتي تع��ددت اىل مناطق 
اخرى جم��اورة . وباخت��الف اأذواق النا�س تنوعت 
الق�س��ات لتلبي رغب��ات اجلميع، فاختيار الق�س��ة 
يكون بح�س��ب طلب الزبون ومبا يتالءم مع �س��كله. 
ويف ال�سنوات االخرية انت�رضت ق�سات �سعر خمتلفة 
واأ�س��بح ال�سباب العراقي ت�س��تهويهم هذه الق�سات 
ما ا�سطر احلالقني اىل اتباع هذه الق�سات لل�سباب 
التي يراها البع�س غري منا�سبة ملجتمعنا العراقي. 
اإذ يوؤكد ار�سد قا�سم )25عامًا( وهو عامل باالأجرة 
يف حمل حالقة ، اإىل اأن لكل زبون موديال ينا�س��ب 
�س��كله، فهناك من يرغب منهم بتخفيف �س��عر راأ�سه 
وهن��اك العك���س وهناك من يطلب �س��بغ  اللحية او 
و�س��ع املواد التجميلية للب�رضة ، ونحن نعمل وفق 
رغبته��م. ويو�س��ح اأر�س��د اأن مهنة احلالق��ة مل تعد 
مقت�رضة كال�س��ابق على حمل واحد يف املنطقة بل 
تعد االأمر ذلك واأ�س��بح كثري م��ن النا�س ميتهنوها، 
ب��ل اأن هن��اك من يبح��ث عن الرب��ح ال�رضيع فيقوم 
مب�س��اركة ح��الق بامل��ال لفت��ح �س��الون حالق��ة، 
مقاب��ل توف��ري اأج��ور يومي��ة ل��ه. احل��الق عبد اهلل 
)49عام��ًا(  يق��ول انه يواجه م�س��كلة كبرية مل مير 
به��ا منذ عمله يف هذه املهنة اال يف هذه ال�س��نوات 
االخ��رية. حيث دخل��ت ت�رضيحات عجيب��ة وغريبة 
وم��ا ان��زل بها من �س��لطان وانا تع��ودت من خالل 
عمل��ي ان��ا ال اعم��ل وان��زل لرغب��ات ال�س��باب غري 
املعقولة فهي دائما ما تزعجني واقول احلقيقة ان 
الكثري من ال�س��باب مل يعودوا ايل ثانية بعد رف�سي 
لعم��ل الت�رضيح��ات الت��ي يطلبونه��ا من��ي او عمل 
)اللحية وال�سك�سوكة( لذلك جتدون ان اغلب زبائني 
ه��م من كبار ال�س��ن وانا قنوع بعملي ورا�س��ي عن 

زبائني وهم ال يطلبون مني اي �س��يء غري تقليدي. 
وح��ول ارتف��اع اج��ور بع���س احلالق��ني يف بع�س 
مناطق العا�س��مة بغداد . احلالق )بالل احمد( وهو 
رجل يف نهاية الثالثينيات من عمره ميار�س عمله 
من��ذ اأك��رث من ع�رض �س��نوات يق��ول: مل يع��د الطعام 
وامللب���س م��ن ���رضورات احلياة فقط.. لق��د خرجنا 
للحي��اة للتو، فال�س��يارة ا�س��بحت مطلوبة ونوعية 
االث��اث والكومبيوت��ر وخ��ط االنرتن��ت واملوباي��ل 
وكارت ال�س��حن والع��امل الرقمي لي���س جمانيًا كما 
تعلم واحل��الق بالتايل هو جزء من املجتمع فنحن 
اليوم ل�س��نا يف )عراق االم�س( وبالتاأكيد فالعالقة 
طردي��ة ب��ني هذه املتطلب��ات واجورن��ا. واكد بالل 
ان االأن�س��ان بات يعي�س و�س��ط هذا املجتمع ويتاأثر 
مب��ا يطراأ عليه �س��واء كان ايجابيًا اأو �س��لبيا والذي 
ينعك�س عل��ى اأحوال املهنة فاملعروف عن احلالقة 
اأنه��ا حمل واأدوات ب�س��يطة ي�س��تخدمها احلالق يف 
مزاول��ة ن�س��اطه اأو عمله. وا�س��اف، لو فر�س��نا اأن 

احلال هك��ذا فنحن بحاج��ة اإىل كهرب��اء هنا االأمر 
يتطل��ب ���رضاء مول��دة ووق��ود وم��ا يتب��ع ذل��ك كل 
ه��ذه اأ�س��باب وراء ارتف��اع اأ�س��عار احلالق��ة خالل 
االآون��ة االأخ��رية. ام��ا ال�ساب)عبدال�س��تار( طال��ب 
كلي��ة قان��ون فيق��ول: معروف اأن ال�س��اب يوا�س��ل 
االهتمام مبظهره ب�سكل م�ستمر وخ�سو�سًا �رضيحة 
الطلب��ة. واح��د جوان��ب االهتمام تتعلق يف م�س��األة 
احلالقة والرغبة يف الثبات على م�س��توى معني من 
ال�س��عر وت�رضيحة م�ستقرة تتنا�س��ب وميول ال�ساب. 
وارتف��اع االأ�س��عار ج��اء ليوؤثر �س��لبًا يف موا�س��لة 
وخ�سو�س��ا  الطبيع��ي  بال�س��كل  احلالق��ة  ال�س��اب 
الطلبة كون الو�س��ع امل��ادي العام للعائلة اأ�س��بح 
مرتب��كًا ويوؤث��ر يف ميزاني��ة الطال��ب التي ت�رضف 
ل��ه م��ن وي�س��كل اخل��وف م��ن التهديدات والو�س��ع 
االقت�س��ادي امل��رتدي عائقًا كب��رياً اأمام احلالقني 
الطموح��ني الراغبني يف االطالع على كل جديد يف 
عامل املو�سة ومواكبته. وي�سري الباحث االجتماعي 

احمد حممود يف ال�سنوات االخرية  حاول الكثريون 
الت�س��به بالدول الغربية من النواحي ال�س��لبية طبعا 
)فف��ي املاني��ا �س��عر احلالقة يق��ارب خم�س��ة ع�رض 
ال��ف دين��ار عراق��ي( م��ن جه��ة، ومن جه��ة اأخرى 
هن��اك ارتفاع يف م�س��توى الدخ��ل للف��رد العراقي 
و�س��ل اإىل م�س��توى ع��ايل مقارنة مب��ا كان عليه ، 
مما ي�س��كل �سعورا بالغنب لدى العاملني يف القطاع 
اخلا���س كاحلالق��ني واخلياط��ني وباق��ي امله��ن 
مم��ا ا�س��طرهم اإىل رف��ع اأجوره��م ب�س��كل يجعلهم 
متفوقني عل��ى املوظف .وا�س��ار)احمد( اىل ارتفاع 
ا�س��عار االيج��ارات للمح��الت واج��ور الكهرباء ان 
كانت الوطنية او ا�س��رتاك املولدة .وا�س��بحت مهنة 
احلالقة ال تقت�رض فقط على مكائن احلالقة تطورت 
هذه املهنة مع التطور احلا�سل حيث حمل احلالقة 
ا�س��بح ي�س��م ع��دة اجهزة وم��واد التجمي��ل .ويرى 
احمد  حتى ال�س��باب ا�س��بحت اذواقهم خمتلفة يف 

طلب ت�رضيحاتهم من احلالقني.

وا�س��بح املجتمع يع��اين من هذه امل�س��كلة التي 
ينتج عنه��ا التفكك اال�رضي واب��رز مثال للعقوق 
ه��و دار امل�س��نني الت��ي امت��الأت بالعج��زة م��ن 
الرجال والن�س��اء الذين تركه��م اأوالدهم من دون 

ال�سوؤال عنهم 
تق��ول ري��ام جا�س��م يف اح��د االي��ام زرت اح��د 
اقارب��ي مع عائلت��ي وراأيت للم��رة االوىل املراأة 
امل�س��نة التي كنت ا�س��مع عنها دائما وعن �س��وء 
معاملتها م��ن قبل ابنها وزوجته .. فعند روؤيتها 
لنا ا�س��تقبلتنا بلهف��ة وكاأنها تقول خذوين معكم 
وعينه��ا ميالأها احل��زن ..اال باملفاج��اأة اذ ابنها 
يدفعها بق��وة لتعود اىل مكانه��ا اذ كان مكانها 
مع��زوال يف زاوي��ة يك�س��وها االمل وكاأن حيطان 
ه��ذه الزاوية تبكي عن حالها .. طعامها لوحدها 
كاأنه��ا غريب��ة ولي���س يف بي��ت ابنها ال��ذي كان 
يختبئ يف اح�س��اوؤها وحجرته ح�س��نها وامانه 
ب��ني يديه��ا ..كان اجلميع يوبخها بق�س��وة .. عند 
روؤيت��ي له��ذا املوقف متنيت لو بالي��د حيلة الأمد 
ي��د العون لها لكن لي�س با�س��تطاعتي فعل �س��يء 
ذرف��ت دموعي من اجل عينيها التي وجدت فيها 
مع��امل الياأ���س واالنك�س��ار واخليب��ة .. ق��رر الولد 
الع��اق التخلي عن والدته! باإيداعها لدور العجزة 

لتعي�س ما تبقى من عمرها هناك. 
ثامر عبد اهلل �سيخ كبري جتاوز ال�سبعني من العمر 
ت�سايقت منه زوجة االبن االأكرب وكانت حتر�س 
ابنه عليه بعدها اتفق مع اخوته بالذهاب به اىل 
دار اأخ��ذا معهم والدهم هو ال يدري اأين �س��يذهب 
قالوا له : �سنذهب بك اإىل امل�ست�سفى كي يرعونك 
هناك وفعاًل ذهبوا به لكن اإىل دار العجزة.. دخل 

االأب ومل ياأتوا له اإال بعد �سهر كامل لزيارته 
ح�س��ن عبد اهلل توفيت زوجت��ه، وبعد وفاتها قام 
على تربي��ة اأبنائه، وعمل عل��ى تربيتهم الرتبية 
ال�س��احلة، وواجه كل امل�س��اعب يف �سبيل تلبية 
كل مطالبه��م.. لدرجة اأنه مل يت��زوج بعد زوجته 
لئ��ال يوؤث��ر ذلك عل��ى قيام��ه بواجب��ه يف تربية 
اأبنائه.. وبقي على هذا احلال اىل اأن قام بتزويج 
جمي��ع اأبنائ��ه.. حينه��ا ب��داأت امل�س��اكل، حي��ث 
اأ�س��بحت زوجات اأبنائه ال يطقن اأي طلب منه... 
وي�س��ئن معاملته وبعدها قام االأوالد وزوجاتهم 
ب��رتك والده��م يف دار العجزة بعدم��ا اأنفق عمره 

على تربيتهم 

 يتح��دث حممود كرمي توفيت زوجتي منذ �س��بع 
�سنوات بعد ان كافحت معي كفاح االبطال لرنبي 
ابنائنا وبعد ان انهوا تعليمهم وت�سلموا وظائفهم 
وبعد ذلك توفيت امهم وا�س��تق االبناء مبعي�ستهم 
و�س��افروا وال ي�س��األون عن��ي وح��ني فك��رت ان 
ات��زوج ان�س��انة ترع��اين حا���رضوين وه��ددوين 
بالقوة انهم ال يهتمون باأمري ويتطلعون اىل ما 

يف يدي ويريدون ان اموت لريثوين 
ابراهي��م حميد يقول، لقد رزقن��ي اهلل بثالث من 
البن��ني وبنت��ًا ولقد انفق��ت �س��بابي يف تربيتهم 
على اح�سن م�س��توى وكلهم تعلموا تعليمًا عاليًا 
وحينم��ا ذه��ب كبريه��م اىل بعث��ة درا�س��ية يف 

اخل��ارج كانت فرحتنا ال تو�س��ف ث��م اخرتنا له 
عرو�س و�س��افرت اليه وبعد عودته ا�ستقل بنف�سه 
وباأ�رضت��ه وب��داأ يبتعد عنا ويطل��ب منا اال نزوره 
اننا ل�س��نا يف حاجة اليه لك��ن يعز علينا ان نراه 

عاقًا
ان  حمم��د  ري��ام  االجتماعي��ة  الباحث��ة  وت��رى 
العقوق الذي ينت�رض وبكرثة يف اغلب املجتمعات 
�س��ببه �س��وء تربية االهل لالأبناء وعدم االهتمام 
بتعليمه��م اآداب االح��رتام وب��ر الوالدين واجلهل 
ال��ذي يعي�س��ون في��ه فللجهل عاك�س �س��لبي على 
م��ا يعاني��ه جمتمعن��ا لهذا الي��وم. وك�س��فت عن 
خل��ل يتحّمله االأبن��اء، ويتمثَّل يف االأنانية وعدم 

الن�س��ج وتاأث��ري البيئ��ة املحيط��ة بهم و�س��عف 
الواع��ز الدين��ي والقيمي لديه��م، مبين��ة اأنَّ ذلك 
ل االآب��اء جزءاً منها، ومن  ق��د يعود لعوامل يتحمَّ
ذلك التق�سري يف الرتبية واالقت�سار على اجلانب 
املادي امُلتمثِّل يف حتقيق واإ�سباع االحتياجات 
املادي��ة لالأبن��اء م��ن تعليم وترفي��ه وم�رضوف 
دون االهتم��ام باجلانب اخُلُلق��ي، مبيِّنة اأنَّ ذلك 
قد يرجع لق�س��ور وع��ي يف الرتبية ل��دى االآباء، 
اأو ب�س��بب ان�س��غالهم يف اأمورهم املعي�س��ية على 
جان��ب الرتبي��ة واالهتم��ام باالأبن��اء، وبالتايل 
ي�س��عر االب��ن باالإهم��ال. .ام��ا يف ع��الج ه��ذه 
الظاهرة فهناك عدة امور يجب اتباعها ... ومنها 

اتباع الرتبية ال�س��ليمة لالأبناء وتعليمهم ا�س��ول 
الدين واحكامه املفرو�س��ة عل��ى كل فرد ومنها 
بر الوالدين وح�سن معاملتهم وتتم تلقيتهم لهذه 
االم��ور من��ذ طفولته��م وحتى ن�س��جهم واي�س��ا 
دور االب��اء يف معاملة االج��داد امام االبناء دور 
مهم للغاية يف زرع الطيبة وااللفة ... واالإ�س��باع 
املادي والعاطفي اي�س��ا له جان��ب ايجابي لكي 
ال ي�س��عروا باحلرمان وكذل��ك تقوية العالقة بني 
االب��اء واالبناء وثم اأن الوالدين يعلما ان العقوق 
من اعظم الباليا فعليهم التوجه اىل اهلل ومراجعة 
عالقتهما باهلل عز وجل الن الباليا تكون نتيجة 
مع�س��ية اهلل �س��بحانه والواجب عليه��م التجديد 
يف التوبة واي�س��ا االكث��ار يف الدعاء لالأبناء يف 

الهداية اىل طريق احلق وال�سواب .
وتب��ني الباحثة اال�رضية ن��ور املياحي ان عقوق 
االبن��اء للوالدين منت�رض هذه االيام بكرثة وكاأنه 
م��ودة الع���رض ويرج��ع ه��ذا الت���رضف البغي�س 
اىل الكثري من اال�س��باب الظاه��رة واخلفية منها 
تقليد امل�ساهري والفنانني حيث تبث امل�سل�سالت 
اليومي��ة واالفالم الكثري م��ن املفاهيم املغلوطة 
والالاأخالقي��ة يف التعام��ل مع الوالدين ال�س��يما 
انه��ا تبني االبن �س��حية وعليه التح��رر من ابيه 
و�سيطرته عليه وهجره وعدم ال�سماح له بالتدخل 
يف �س��وؤون االبن خا�س��ة املراه��ق. ومن ثم فان 
لالأ�س��دقاء التاأثري االأكرب على االبناء ال�سيما يف 
�س��ن املراهقة حيث تن�س��اأ افكار �سبيانية لديهم 
يربطونه��ا باأثبات ال��ذات فيعتقد ان عدم طاعته 
لوالديه ورفع �س��وته عليهما والبعد عنهما يثبت 
رجولته وكيانه ويجعله حمموداً بني ا�س��دقائه. 
وكذلك فان للم�س��احنات العائلية وان�سغال االب 
بعمله وعدم تخ�سي�س��ه الوق��ت الكايف للجلو�س 
م��ع اوالده واحلدي��ث معه��م م��ن اال�س��باب التي 
ت��وؤدي اىل العق��وق ومن ثم فان عق��وق الوالدين 
اأنف�سهم لوالديهم فهذا من جملة اال�سباب الوجبة 
للعقوق ف��اذا كانا الوالدين عاقني عوقبا بعقوق 
اوالدهم��ا يف الغال��ب. و�س��ددت املياح��ي عل��ى 
اهمي��ة الرتبية من نعومة االظاف��ر واحلزم اللني 
يف االوق��ات املنا�س��بة دون ان يطغ��ي اأحدهم��ا 
عل��ى االخ��ر ولك��ن ان ظهر عل��ى االبناء �س��لوك 
�س��يئ اأو ما ي�س��ري اىل العقوق يف امل�ستقبل فهنا 
الب��د للوالدين من تقوية عالقته��م باأبنائهم قدر 
امل�ستطاع مع اي�ساح اهمية متا�سكهم وترابطهم 

مع بع�سهم البع�س

وال تقل لهما اف وال تنهرهما..

الحالقة مهنة تطورت مع اختالف االذواق وتسريحات الشعر

 عقوق الوالدين.. عندما تتحول قلوب األبناء إلى حجر

بغداد ـ محمد هشام
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منذ ان يفتح الوليد عيونه 
يراهما امامه يعطيانه 

احلب واحلنان ويدفعونه 
اىل االمام بقلبهما 

وعيونهما انهما الوالدان 
ال�شمعة التي تذوب لت�شعل 

ال�شمعة االخرى ولقد 
او�شى بهما الله ولكننا 

جند اليوم من ي�شيء 
اليهما نا�شيًا كل ما قدموه 

اليه حيث يقوم ب�شبهما او 
�شربهما او التربوؤ منهما 

ولقد انت�شرت ظاهرة عقوق 
الوالدين يف وقتنا احلايل 

ب�شورة كبرية
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