
ظاهرة  عليها  ينطوي  قد  ما  خطورة  رغم 
بني  انت�رشت  �شبابية  مو�شة  كونها  "التفحيط" 
امام  ع�شالتهم  ا�شتعرا�ض  اجل  من  املراهقني 
يربزون  الطريقة  يهذه  ان  معتقدين  االخرين 
ومل   , باأرواحهم  عجيبة  مباالة  بال  مواهبهم 
ان�شاء  على  علموا  وامنا  القدر  بهذا  يكتفون 
اأماكن خا�شة بهم ملمار�شة املوت ب�شكل عبثي 
مع  جتد  وقد  ح�شيب.   وال  رقيب  بدون  وجماين 
االأ�شف من يحاول تربير هذه االأعمال باعتبارها 
هواية ريا�شية, وطي�ض �شباب و�شجاعة ومهارة 
عالية وقدرة حتمل, وقد يكون يف ذلك بع�ض من 
احلقيقة, لكن اأحداً ال ميكنه القول باأّن الريا�شات 
اخلطرة, يعني تركها على الغارب بدون �شوابط 
على  اأو  الكواراث  وقوع  متنع  حمددة,  قواعد  اأو 
ولناأخذ  حدوثها,  من  االإمكان  قدر  حتد  االأقل 
مثاًل ريا�شة التزلج على اجلليد, اأو �شعود اجلبال 
العامل  يف  وجدت  كلها  �شابه,  ما  اأو  والرايل 
املتح�رش من يهتم بها وي�شع لها قواد االأمان, 

و�شوابط واأنظمة وقوانني قدر االإمكان, ومل ترتك 
جمرد  اىل  الريا�شات  هذه  لتتحول  �شدى,  هكذا 
احتفاالت موت جماعي باملجان على الطرقات, 
ونحن  عندها  التوقف  من  البد  التي  واحلقيقة 
هذه  مناق�شة  اأن  وهي  التفحيط,  م�شكلة  نناق�ض 
امل�شكلة يتطلب البحث عن االأ�شباب والدوافع التي 
تقود هذا ال�شاب اأو ذاك لدفع حياته ثمنا لهواية 
جمنونة وتظهر اأعمال ال�شباب الفتيه هدراً. يقول 
اأحد املفحطني التائبني وامل�شهورين الذي ق�شى 
التفحيط:  ممار�شة  يف  عمره  من  عدة  �شنوات 
وكانت   , عامًا   17 وعمري  التفحيط  "بداأت 
والتجمهر  التفحيط  ل�شاحات  باحل�شور  البداية 
باإن�شاء  االأمر  معي  ليتطور  والت�شوير,  والتعزيز 
التفحيط  بهواية  خا�ض  االإنرتنت  عرب  منتدى 
األف ع�شو, معظمهم   70 اأع�شائه نحو  بلغ عدد 
مفحطون اأو من جمهور التفحيط, قبل اأن يلهمني 
مروع  حلادث  تعر�شي  بعد  والتوبة  الر�شد  اهلل 
عودة"  "احمد  ي�شري  كما  باعجوبة".  منه  جنوت 

التفحيط,  )ال�شباق,  اأق�شام  عدة  التفحيط  اأّن  اإىل 
�شيارتي  اقود  "اأنا  قائاًل:  التطعي�ض(,  البهلوان, 
ب�رشعة 180 كم يف ال�شاعة واأجل�ض يف املرتبة 
اخللفية اأو بجانب كر�شي ال�شائق واأترك �شيارتي 
ت�شري بهذة ال�رشعة لوحدها يف الطريق ال�رشيع, 
مهارتي  وهذه  واالنتباه,  االأنتباه  اأ�شد  واأحاول 
من  كثري  اأّن  م�شيفًا  االأ�شلوب",  بهذا  وبراعتي 
ال�شباب ي�شتاأجر ال�شيارة ويفحط عليها, وهوؤالء 
م�شتعارة  اأ�شماء  لهم  يفحطون  الذين  ال�شباب 
بعدم  والن�شيحة  دائما,  تتغري  هواتف  واأرقام 
يف  ت�شتخدم  التي  امل�شتاأجرة  ال�شيارات  �رشاء 

التفحيط الأننا تركناها خرابا يبابًا.
 , الظاهرة  هذه  �شبب  علي  خالد  يربر  حني  يف 
وموؤ�ش�شات  يرحم,  ال  جمتمع  يف  "نحن  فيقول: 
ولدينا  �شباب  فنحن  مب�شوؤولياتها,  تاأبه  ال 
واإىل  نخرج  كيف  يعلمون  ال  فاأهلنا  طاقات, 
فقط  ال�شيارات,  على  نح�شل  وكيف  ومتى,  اأين 
على  ناأتيهم  اأو  بالراتب  ناأتي  اأن  يريدوننا 
كيف  اليومية  وحياتنا  ممار�شاتنا  اأما  نعو�ض, 
يحدث  كله  فهذا  جنل�ض  من  ومع  ونخرج  ناأكل 
ب�رش  فنحن  االأهل,  رقابة  عن  تام  غياب  يف 
وطاقات  قوة  ولدينا  واأحا�شي�ض  م�شاعر  لدينا 
الطريقة,  بهذه  اإال  اأنف�شنا  احتمال  ن�شتطيع  وال 
لهم  ولكن  مرتفون  معنا  يوجد  اأنه  �شحيح 
طرقهم اخلا�شة".  هنا توجهنا اإىل اأبو م�شطفى 
�شاطر  ولدي  "نعم  قائاًل:  املفحطني,  اأحد  والد 
بهذا  املاهرين  ومن  بالتفحيط,  ويتفنن  وبارع 
التخ�ش�ض, وكان يدر�ض باخلارج على ح�شابي 
اخلا�ض وقد ف�شل بدرا�شته وا�شتدرج اىل )جوقة( 
املفحطني واأ�شبح من املاهرين, وحني اكت�شفُت 
اأمره و�شغطت عليه اأكرث من الالزم, هددنا باأنه 
�شوف يتخذ م�شار اآخر يف حياته , وهنا تراجعت 
وف�شلت  عليه,  و�شغطي  وتهديدي  وعيدي  عن 
بالتفحيط  الأن  يرغب,  ماكان  على  التفحيط 
م�رشة على نف�شه وال�شارع, اأما اإذا �شلك منهجه 
الوطن واملجتمع, فف�شلت  ف�شوف ي�رش  االأعمى 
علي  عمار  يقول  جانبه  ومن  االأمرين".  اأهون 
ملا  نظراً  ك�شباب؛  يغرينا  مازال  "التفحيط  اأن 
فيه من متعة وحما�ض, وي�شتدرك: التفحيط نوع 
والهواية رغم املواقف  الوقت  اأنواع ت�شييع  من 
اخلطرية واحلوادث ال�شنيعة وموت ال�شباب الذي 
املواقف  اأكرث  من  وي�شيف:  ب�شببه,  يحدث  قد 
املحرك  انطفاء  التفحيط  اأثناء  ت�شحكنا  التي 
�شماتة  اىل  يودي  مما  التفحيط,  عملية  خالل 
وعلى  املتجمهرين".  جميع  و�شخرية  و�شحك 
داء  التفحيط  اأن  ح�شن  اإبراهيم  يرى   العك�ض, 
يغزو ال�شباب ويق�شي عليهم, فهم يعتقدون باأنه 
متعة, اإال اأن يف باطنه اجلحيم والف�شاد وزعزعة 
اأمن ال�شائقني واإقفال الطرق اأحيانًا, اإ�شافة اإىل 
مرورهم  �شحايا  ذهبوا  الذين  االأبرياء  حوادث 

بطرق املفحطني, فالتفحيط لالأ�شف يتوارث لدى 
ال�شباب, وينتقل من فئة عمرية اإىل فئات عمرية 
اإيقاف  هو  احلل  اأن  يرى  كما  حل,  دون  اأخرى 
التطوعية  االأعمال  على  واإجبارهم  املفحطني 
اخلدمية واالأعمال املجتمعية, والتي ت�شاهم يف 

تطويرهم واإعطائهم قيمة مهمة يف جمتمعهم.
�شد  طبعًا  اأنا  منزل":  "ربة  خالد  منال  وتقول 
االأبرياء  النا�ض  الأرواح  هدر  الأنه  التفحيط؛ 
ال�رشعة  ب�شبب  للنف�ض  واإهالك  للممتلكات  وهدر 
اأن  اأبناوؤنا  يظن  ولالأ�شف  واحلما�ض,  واالندفاع 
وطي�ض,  مهلكة  لكنه  وبطولة,  رجولة  املو�شوع 
التي  املخيفة  امل�شحكة  املواقف  من  وت�شيف: 
�شغري  نعرفه  �شاب  عن  التفحيط  عن  �شمعتها 
عاقاًل,  ي�شبح  حتى  اأهله  زوجه  وقد  بالعمر 
ويقوم  زوجته  ياأخذ  كان  زواجه  بداية  لكنه يف 
وترك  اهلل  هداه  حتى  بجانبه  وهي  بالتفحيط 
اأن  فريى  عبا�ض  عقيل  املوظف  اأما  التفحيط. 
قلت  قد  بالتفحيط  املهوو�شني  ال�شباب  ن�شبة 

تفحط  مازالت  التي  االأخرى  الن�شبة  واأن  ن�شبيًا, 
ال�شوارع تقوم بذلك من باب التهور واأن كل  يف 
اإثبات  يريدون  ال�شباب  فهوؤالء  مرغوب,  ممنوع 
اخلطري  ال�شيء  على  االإقبال  رجولتهم من خالل 
رغبة يف لفت النظر اإليهم, وذلك من وجهة نظري 
اأماكن  وجود  وعدم  الفراغ  ب�شبب  ال�شخ�شية 
النف�شي  اجلانب  ي�رشح  كما  جتذبهم.  ترفيهية 
االأخ�شائي  التفحيط  ممار�ض  لدى  وال�شلوكي 
مو�شحًا  قال  حيث  ؛  اأحمد  حممد  النف�شي 
بع�ض  لدى  التفحيط  ممار�شة  "اأ�شباب  االأ�شباب: 
ما  ومنها  نف�شي  هو  ما  منها  متنوعة,  ال�شباب 
خمتلفة".   اأخرى  اأ�شباب  ومنها  اجتماعي  هو 
النق�ض  عقدة  منها  النف�شية  "االأ�شباب  وتابع: 
بتعوي�شها  ويرغب  املفحط,  بها  ي�شعر  التي 
بالنف�ض  الثقة  اهتزاز  اأي�شًا  لها,  ممار�شته  عرب 
له  تعر�ض  عنف  اأو  التوكيدي,  ال�شلوك  و�شعف 
يف �شغره, ومنهم من يعاين من فقدان العاطفة 
واحلنان الذي يحاول تعوي�شه بهواية التفحيط. 

فاالإعالم  االجتماعي,  اجلانب  "اأما  وي�شتطرد: 
جميلة  �شخ�شية  ذو  اأنه  على  املفحط  ُيظهر 
العربية,  اأو  االأجنبية  باالأفالم  ذلك  كان  �شواء 
والقنوات الف�شائية تعتني به, وال�شباب يهتمون 
ويثنون, ويتناولون مقاطع فيديو له عرب مواقع 
التوا�شل االجتماعي وو�شائل اجتماعية اأخرى".  
جن�شية  كاأ�شباب  اأخرى  اأ�شباب  "هناك  ووا�شل: 
تتعلق  واأ�شباب  �شاذة,  ممار�شات  على  للح�شول 
املفحط  كح�شول  مادية  واأ�شباب  باملخدرات, 
على  اجلميع  واتفق  ونحوه"  مراهنة  مبلغ  على 
االنتباه  لفت  املمار�شات هواية؛ هدفها  اأّن هذه 
وكانوا  واأقرانهم,  اأنف�شهم  اأمام  قدراتهم  واإثبات 
حذرين من اكت�شاف اأمرهم, وف�شواًل منهم بن�رش 
ولكن  لالنتباه  ملفت  ب�شكل  ومهاراتهم  قدراتهم 
اخلا�شة,  حياتهم  عن  التفا�شيل  اأي�شاح  بدون 
واأرقام  م�شتعارة  اأ�شماء  يحملون  اأنهم  موؤكدين 
له  منهم  والبع�ض  اأ�شبوع,  كل  تتغري  جواالت 
البع�ض  بع�شهم  مع  منحرفة  �شلوكية  عالقات 

اأمي  تبحث  والدتها:   �شلوك  وا�شفة  زينة,  وتقول 
دائما عن كل ما هو جديد, ففيما يبقى طاقم مقاعد 
ل�شنوات  النا�ض  من  الكثري  لدى  ال�شيوف  غرفة 
اأحدث  بطاقم  ا�شتبداله  على  اأمي  حتر�ض  طويلة, 
املالية  لالأعباء  تكرتث  وال  االأمر,  كلفها  مهما 
�شائر  االأمرعلى  هذا  وينطبق  ذلك,  على  املرتتبة 
واحللي  املالب�ض  وعلى  االأخرى,  املنزل  موجودات 

الذهبية«.
ويف ما يخ�ض » التفاخر والتباهي« ت�شري الدكتورة 
�شناء اخلزرجي املتخ�ش�شة يف علم النف�ض اىل: »ان 
وان  االأ�شياء  يقتني  ا�شتهالكي  جمتمع  جمتمعنا 
الأ�شباب عديدة منها:  لها  لي�ض بحاجة ما�شة  كان 
اىل  تفتقر  واملراأة يف جمتمعنا  النف�شي,  التعوي�ض 
او  احلب  اىل  كاحلاجة  املعنوية  احلاجات  اإ�شباع 
االحرتام فيكون الت�شوق مبثابة تعوي�ض للحاجات 
اخلا�شة,  حياتها  يف  جتدها  وال  تفتقدها  التي 
مفيدة  باأعمال  القيام  وعدم  الفراغ  يكون  واحيانا 
اىل  احلالة  ت�شل  وقد  اال�شتهالك,  لهذا  مدعاة 
الت�شوق  جنون  ي�شمى  املراأة  لدى  يحدث  ا�شطراب 
لديها غري م�شيطر عليها  الن احلالة ت�شبح قهرية 
اال�شواق  او يف  الغري  تراه عند  �شيء  اي  فال تقاوم 
تعرف  وال  واملقتنيات  االأغرا�ض  لديها  فترتاكم 
"احلقيقة  بح�رشة:  زينة  وت�شيف  بها«.  تفعل  ما 
الت�رشف,  هذا  نتيجة  مرتني  نخ�رش  ما  غالبا  اننا 
وال  ال�شابقة,  املقتنيات  من  التخل�ض  علينا  اإذ 
ال  قد  رخي�ض  ب�شعر  بيعها  غري  حال  اأمامنا  جند 
يتجاوز ن�شف اثمانها, ثم علينا دفع اأثمان ال�شلع 
طراز  من  النه  مرتفعا  يكون  ما  وغالبا  اجلديدة, 
وال  لن�شائحنا  تلتفت  ال  اأمي  ان  واالأغرب  حديث, 
لتحذيراتنا, وت�شعى لتهون االأمر يف اأغلب االأحيان, 
فكل ما يهمها هو التفاخر اأمام �شديقاتها, وت�شعر 
بال�شعادة وهي ت�شمع عبارات الثناء واملديح التي 
كثريا ما ال تعرب عن احلقيقة واإمنا تقال للمجاملة 

فقط".
"عدوى  ان  باحلزن:  مثقل  ب�شوت  زينة  وتوؤكد 
املحيطني  اغلب  اىل  انتقلت  قد  والتباهي  التفاخر 
دارا  ليبني  داره  هدم  احدهم  ان  فلو  املجتمع,  يف 
جديدة لوجدت ن�شف �شكان احلي يهدمون بيوتهم 
وحبهم  رغباتهم  الر�شاء  جديدة  م�شاكن  ويبنون 

للمظاهر".
واال�شتعرا�ض,  الظهور,  وحب  والتباهي,  التفاخر,   
والتيه واالختيال, كلها تقود نحو معنى واحد برغم 
ال�شلوك  لهذا  فاملمار�ض  بينها,  الطفيفة  الفروقات 

االأف�شلية  له  مميزا  �شخ�شا  نف�شه  يظهر  ان  يحاول 
على االآخرين كا�شفا عن نزعة من التعايل والغرور 
غري  اأ�ش�ض  وفق  و�شلطته  �شيادته  لفر�ض  �شاعيا   ,
من  بل  �شلة,  باأية  احلال  لواقع  متت  ال  حقيقية 
الوقت  يف  ال�شخ�شية,  وانعدام  بالنق�ض  ال�شعور 
الن�شاء يف حالة حرب معلنة وغري  احلا�رش تدخل 
وم�شتح�رشات  والذهب,  املالب�ض  �رشاء  على  معلنة 
اىل  ذلك  تعدى  ان  اىل  الفاخرة,  والعطور  التجميل, 
يف  يتعلموا  لكي  االوالد  وار�شال  للخارج,  ال�شفر 
دول اجلوار, وتغيري االثاث وتبديل ال�شيارة يف كل 
اأكرث من درا�شة من�شورة  امكن.  وبح�شب  ان  مو�شم 
على االنرتنت فان التفاخر ما هو اإال حماولة للفت 
بقيمة  االح�شا�ض  اأجل  من  االنتباه  وجذب  االنظار 
ال�شخ�شية, وهو بالتايل نابع من فراغ يف �شخ�شية 

مو�شوع  ويختلف  الثقة,  انعدام  ومن  املتفاخر 
الفخر بني �شخ�ض واآخر, فهناك من يفتخر بن�شبه اأو 
مبركزه اأو مبمتلكاته اأو ب�شفة من �شفاته, اأو باأي 

�شيء اآخر. 
واملتفاخر لن يك�شب من تفاخره غري جفاء النا�ض 
وابتعادهم عنه, ف�شال عما يكلفه �شلوكه من جهد 
ال�شلوك  هذا  ان  عن  ف�شال  للوقت,  واإ�شاعة  ومال 
يجعله  ما  باملظاهر  �شاحبه  اهتمام  مدى  يك�شف 
الكثري  له  ت�شبب  غريه  بها  يوؤمن  ال  اأوهام  اأ�شري 
وتلتمع  زينة,  وت�شتدرك  واملتاعب.  االرهاق  من 
عيناها بالده�شة وهي ت�شتذكر �شببا اآخر للم�شكلة, 
فتقول:"الأمي �شديقة اأخرى ت�شاركها يف هذا ال�شلوك 
كثريا,  بيتنا  عن  بيتها  يبتعد  وال  رامي,  اأم  تدعى 
اإال  االثنتني تبدوان �شديقتني,  ان  الرغم من  وعلى 

حتت  يختفي  وح�شد  تناف�ض  حالة  تعي�شان  انهما 
عبارات الود واملجاملة امل�شطنعة, فالواحدة تغار 
من االأخرى, وغالبا ما تدعو اأم رامي والدتي اإذا ما 
اقتنت �شيئا جديدا كي تراه, فتعود والدتي مكفهرة 
الوجه, و�شيئة املزاج, ويراودها �شعور بالهزمية". 
وتو�شح زينة اأكرث:"امل�شكلة ان اأم رامي متتلك قدرة 
وميتلك  مقاوال,  يعمل  فزوجها  جدا,  كبرية  مالية 
�شيارة من اأحدث طراز, ولن ي�رشها تبذير االأموال 
غال  هو  ما  كل  وراء  الرك�ض  وال  وهناك,  هنا 
وحديث, على العك�ض منا, فنحن نعي�ض حتت �شغط 
بهذا  تبايل  ال  اأمي  فان  ذلك  ومع  حمدودة,  موارد 
اأم رامي  راأ�شها براأ�ض  الفرق, وت�شعى دائما لو�شع 
كما يقول املثل". ويقول الدكتور حممد عبد احل�شن 
العراقي  "املجتمع  ان:  االجتماع  علم  يف  اال�شتاذ 

ثقافة  ت�شودها  اجتماعية  منظومة  اىل  ينتمي 
معانيها  بني  من  تعني  التغالب  وثقافة  التغالب, 
وهذا  بعدي«   من  ياأتون  واالخرون  االول  انا  »اين 
ال�شلوكيات  من  العديد  يف  مالحظته  ميكن  االمر 
فعلى  االجتماعية,  ال�شاحة  ت�شود  التي  واالفعال 
واحلزينة,  ال�شعيدة  االجتماعية  املنا�شبات  �شعيد 
ان  يريد  واحد  وكل  ا�شدها  على  املناف�شة  ان  جتد 
ي�شيف �شيئا, ي�شكل عالمة فارقة حت�شب له وتن�شب 
اليه, ولي�ض املهم كم �شيخ�رش هذا الفرد وكم التعب 
او ال�شقاء الذي �شيناله ولكن املهم ان يكون له حظ 
يف  �شعارهم  وكان  والريادة  التفرد  من  ون�شيب 
دائم  الدنيا علومها« فهو  احلياة االجتماعية »زود 
التفكري مبا ميكن ان  يقال عنه من االخبار اجليدة 

وما ين�شب له من فعال حميدة".
على  ال�شوء  تلقي  وهي  حديثها  زينة  وتختتم 

تداعيات امل�شكلة فتقول:
الكذب وخا�شة  الن�شاء اىل  "ان حب املظاهر يدفع 
االموال,  وامتالكه  الزوج  مهنة  يخ�ض  ما  يف 
وترهق  كذبتها  ت�شدق  الن�شاء  بع�ض  هناك  واي�شا 
لظروفه  مراعاة  دون  الطلبات  بكرثة  زوجها 
واأو�شاعه املادية في�شطر اىل اخذ االموال وبالتايل 
يغرق يف بئر من الديون ال قرار لها وهذا ما يزيد 
ثقال على كاهله, واما الزوجة فتقف موقف املتفرج 
لتنفيذ رغباتها واإذا ما رف�ض الزوج تلبية طلباتها 
تبداأ �شل�شلة من امل�شاجرات التي تعكر �شفو العالقة 
اىل  هوادة  فيها  لي�ض  حرب  اىل  وتنقلب  الزوجية 
الزوج لطلباتها وير�شي غرورها وما  ان ي�شتجيب 

ي�شب مب�شلحة حبها للتفاخر واملظاهر اخلداعة".
 - عبد  عبداحل�شن  ا�شواق  الدكتورة  وتقول 
الت�رشيعات  فل�شفة  االجتماع/  علم  يف  اال�شتاذة 
االجتماعية- : ان "الن�شاء وبحكم ميولهن الطبيعية 
االجتماعية,  والتن�شئة  الرتبية  عن  ف�شاًل  االنثوية, 
والتفرد,  التميز  نزعة  الظهار  حما�شًا  اكرث  �رشن 
وحماولة اي�شال ر�شائل التفوق على االقران,اال ان 
هذه الظاهرة لها ابعاد �شلبية كثرية منها غياب او 
فقدان ملدخرات التي تفتخر بها كل ا�رشة يف العامل 
اال يف املجتمع العراقي, الذي يعتمد فل�شفة )�شبعني 
يف  املهمة  اال�شا�شيات  ترك  باجر(,  وموتني  اليوم 
على  ي�شيع  قد  ما  الق�شور,  خلف  واجلري  احلياة 
اال�رشة واملجتمع فر�شا يف التطور والرقي يف �شتى 
مر�شية  مديات  ياأخذ  التناف�ض  ا�شحى  املجاالت, 
غري مقبولة, ما ي�شتدعي خلق وعي جمتمعي جديد 
ملكافحة هذه الظاهرة, وقد ي�شل التناف�ض فيما بني 
اىل  االف�شل  واقتناء  االح�شن  ايجاد  الن�شاء باجتاه 
م�شاكل ا�رشية قد تنتهي بالطالق ويوؤدي اىل زيادة 
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ال اأحد يعرف حمنة ام زينة 
�سوى ابنتها الكربى، وهي 

االأخرى تعي�ش معاناة 
خا�سة ب�سبب �سلوك 

والدتها، وترى ان امها 
م�سابة بحالة نف�سية ومن 

ال�سعب مواجهتها خوفا 
على م�ساعرها، وخ�سية من 
تدهور حالتها ال�سحية بعد 

ان اأ�سيبت بارتفاع �سغط 
الدم وال�سكري، وعلى 

الرغم من حالة اأم زينة 
التي تبدو طبيعية الأول 

وهلة، لكن �سعيها للتجديد 
والبحث الدائم عن كل ما 

هو غال وجديد ومثري 
بات يثري اأكرث من م�سكلة، 

ال �سيما بعد ان تفاقمت 
الديون على العائلة، وكرث 

عدد االأق�ساط املالية التي 
تدفعها هنا وهناك. 

5


