
بغداد_ متابعة
�صديد وتو�صالت رجولية خال�صة من  اإحلاح   بعد 
فن  يجيدون  ممن  الأعزاء  الأ�صدقاء  بع�ض  قبل 
البينية  التمريرات  وممار�صة  واملناورة  املراوغة 
ذات ال�صق الهجومي على اأمل ان تفلح حماولتهم 
خط  عن  والبتعاد  الهجوم  خط  تامني  يف  تلك 
الإيقاع  على  الرهان  هو  تبقى  وما  الدفاع، 
ال�رسيع والتكتيك والتكنيك العايل، عل وع�صى ان 
ن�صتثمر تلك اخلوا�ض املهارية بالجتاه املعاك�ض 
وباأ�صلوب �صحفي فطن لن�صتفهم من الرجال قبل 
الن�صاء اأ�صباب تذمرهم وامتعا�صهم وحنينهم اىل 
الرجال  معا�رس  قاله  ما  واليكم  العزوبية  ايام 

بخ�صو�ض م�صالة الزواج.
بالتمام  اربعة ع�رس عاما  �صيماء متزوج منذ  ابو 
منظور  من  الأ�صياء  يحلل  كعادته  وهو  والكمال 

فل�صفي خ�صو�صا عندما يقول بان للتذمر اأ�صبابه 
وال�رسوط  الطلبات  لئحة  وان  ل�صيما  امل�رسوعة 
ول  الوقت  بات�صاع  تت�صع  العالية  وال�صعارات 
هناك  الرجل  يويل  فاأينما  رحمة  ول  هوادة 
للم�صاومة  قابلة  غري  وهي  بانتظاره  اأمور  ثمة 
عجز  ما  واإذا  للمناق�صة  تخ�صع  ول  والتاأجيل 
ال�صخ�ض املعني عن حتقيقها فحينها ل تخمد نار 
فالنة  وان  املقارنة،  م�صوار  ويبداأ  والعتب  اللوم 
وفالنة حظها يزار، وان عليه ان يكون مثل فالن 
دبل  بيت  لديهم  يوجد  حيث  �صعداء  فهم  وفالن 
ومكيف  وجممدة  وثالجة  فاخرة  واأثاث  فاليوم 
و�صبلت و�صيارة، وكل �صنة ي�صافرون فما بالك انت 
ل توفر تلك احلاجات وعند ذاك فما على الرجل ال 
ال�صت�صالم لأدوات الياأ�ض والتعا�صة وهذا ا�صعف 

الميان واهون ال�رسور.

ول  اعزب  عمره  من  الرابع  العقد  راجي يف  علي 
يدعي  ما  ح�صب  مرتاح  لنه  بتاتا  الزواج  ينوي 
هو وان جتارب املتزوجني هي من دفعة به اىل 
اتخاذ هذا املوقف العقالين وان المور مبجملها 
واذا  الدقيقة  للح�صابات  تخ�صع  يظن  ما  ح�صب 
فما  املثال  �صبيل  على  بيت  نن�صىء  ان  اردنا  ما 
علينا ال ان ن�صع اخلطط والربامج الهند�صية كي 
واحلال  العمراين  موقفنا  �صالمة  �صاعتها  ن�صمن 
توفر  وان  الزواج  ق�صية  عند  كثريا  يختلف  ل 
املتبادل  واحلب  والتفاهم  الن�صجام  عنا�رس 
الهم  القاعدة  نن�صى  ول  الثقايف  وامل�صتوى 
البرز يف مثل هكذا ظرف وهي ال�صتقرار املادي 
وعنوان  التجربة  تلك  جناح  ا�صا�ض  هو  الذي 
عن  الرجل  تخلي  ما  واذا  ودميومتها  وجودها 
تلك امليزه فاهلل يعلم ماذا ينتظره غدا ولن جتدي 
حدود  لن  وال�صكينة  الطمئنان  ادوات  كل  نفعا 
الفاقه والتعرث القت�صادي لن  ال�صرب ل حتتمل 
وطئة  حتت  قطعة  قطعة  يتبعرث  الزوجية  ع�ض 
متطلبات احلياة ويف ال�صتمرارية يتال�صى �صوت 
ال�صياء  وان  اجلميلة  املعاين  و�صحر  الكلمات 
الحا�صي�ض  حترك  من  هي  والكمالية  اجلمالية 
وت�صكن فورة الغ�صب النثوي املتلهف لتلبية كل 
امل�رسوعية وما عليك  امل�رسوعة وغري  المنيات 
يف تلك الوقات الع�صيبة واملحرجة ال ان حتفظ 
عن  غنى  يف  وانى  نعم  وهي  فقط  واحدة  كلمة 
تلبية مطالب الخرين لنني ل ا�صتطيع ان اوفر 

لنف�صي جزءا منها.
على  ومتزوج  واعالمي  �صاعر  �صكب  اأحمد 
وواعية  نا�صجة  روؤية  وميتلك  القدمية  الطريقة 
انه �رسيح جدا حينما يقول واهم من يعتقد  ال 
ال  ورقيق  �صفاف  كيان  ال�رسية  املوؤ�ص�صة  بان 
هو  ل�صيما  ق�صوى  اهمية  ذو  املقابل  يف  انه 
ملا  احلقيقة  تلك  ولول  والهدوء  ال�صتقرار  يعني 
حر�صت الديان ال�صماوية على اللتفات اىل تلك 
الناحية على اعتبارها النواة ال�صا�صية للمجتمع 
ويعالج الكبت النف�صي واجل�صدي وينمي العالقات 
طريف  يعفي  ل  املعنى  هذا  ان  ال  الجتماعية 
املعادلة من م�صوؤولية البحث عن اخليار الن�صب 
ما  م�صرتكة  املهمة  تكون  ان  �رسيطة  والمثل 
درا�صة  املو�صوع  يدر�ض  وان  والنثى  الذكر  بني 
والنف�صي  العاطفي  ال�صغوط  عن  بعيدا  متانية 
موازين  احل�صبان  يف  تو�صع  وان  والجتماعية 
والقامة  ال�صكن  وحتى  والثفايف  املادي  الو�صع 
من  احل�صابات  اعادة  اىل  نكون م�صطرين  ل  كي 
�صانها  امور غري حم�صوبة ومن  تطراء  وان  جديد 
ان تعكر �صفو العالقة ال�رسية وهذا على ما اعتقد 
وحياة  زاهر  م�صتقبل  على  ال�صحيح  الرهان  هو 

هانئة. نزار جاهل يف الثالثني من العمر وهو من 
بان  ثابته  قناعات  وذو  ومتدينة  حمافظة  ا�رسة 
الزواج �رسوره ملحة ان�صانيا وحياتيا واجتماعيا 
�صنه  الزواج  بان  يعلم  والكل  ل�صيما  وعقائديا 
نبويه واكمال لن�صف الدين ال ان ما يعنينا الن 
وان  ع�رسية  بطريقة  المور  معاجلة  كيفية  هو 
جنايف الأفكار القدمية واملوروثة ومبا يتفق مع 
ال�رسعية جملة وتف�صيال خ�صو�صا  القاعدة  بنود 
�صواء  العتبار حرية الختيار  اأخذنا بنظر  اذا ما 
كان على م�صتوى الولد او البنت وان نغادر قافية 
وابن  العم  لبنة  العم  ابن  باأن  القائلة  الفكرة 
وهكذا  فالنة  قريب  فالن  وان  العمة  لبنة  اخلال 
دواليك حتى ت�صتمر م�صرية ال�صحن الفئوي لت�صمل 
الع�صرية والقرية واملدينة واملحافظة فا�صل فكرة 
والثقايف  الفكري  والتوافق  الن�صجام  هو  الزواج 

لن  اجلاهزة  ال�صيغ  على  نعتمد  ل  وان  واملادي 
تغريت  الخرى  هي  والتقاليد  تغريت  الأزمان 
بحكم الثقافات املدنية واإذا مل حتقق ذلك امل�صعى 
تعاين  رمبا  لنك  مره  مليون  اأف�صل  فالعزوبية 
غري  الزيجات  يف  ولكن  فقط  واحده  م�صكله  من 
والزمات  امل�صاكل  مئات  من  تعاين  امل�صتقرة 
عزيز  فاهم  الدكتور  والجتماعية.  والنف�صية 
بان  م�صكورا  اجابنا  ال�رسة  علوم  يف  خمت�ض 
الن�صانية  التطلعات  على  معقود  الفكرة  ا�صل 
بل  معينة  حدود  عند  حال  لها  ي�صتقر  ل  التي 
تلك  و�رسيبة  الواقع  من  وال�صكوى  التذمر  دائمة 
اأعرا�ض  وان  البدية  التعا�صة  هي  الحتجاجات 
الرجال  اأكرث من  الن�صاء  تلك احلالة منت�رسة لدى 
التو  وليدة  لي�صت  والغرية  التناف�ض  رقعة  وان 
امتداد  هي  بل  حمدد  مقام  لها  ولي�ض  واللحظة 

جيني متاأ�صل ببنات حواء �صواء كانت يف ال�رسق 
او الغرب وهذا بطبيعة احلال له انعكا�صات م�رسه 
وان  ل�صيما  �صواء  حد  على  وباملجتمع  بالأ�رسة 
رباط الزوجية اأ�صا�صه التعاون والتكاتف والتوحد 
ويف خالف تلك احلقيقة مي�صي اأنانية وحب للذات 
على ح�صاب الطرف الآخر وهذا ما توؤكده م�صرية 
�صد  الن�صاء  بع�ض  متار�صه  الذي  النف�صي  ال�صغط 
امل�صتمر  الالحلاح  برنامج  خالل  من  الرجال 
ما  حلظة  يف  املتزوج  الرجل  ي�صتفيق  ورمبا 
تلك  يف  حيث  العزوبية  ايام  اىل  العودة  ويتمنى 
ع�صبي  و�صد  ومطالب  منغ�صات  توجد  ل  الفرتة 
وحرقه وان اعرا�ض ذلك املر�ض الجتماعي يكاد 
ان يت�صع �صيئا ف�صيئا وقد ينذر املجتمع بع�صيان 
يعلم  و�صاعتها  الغرب  يف  احلال  هو  كما  رجويل 

اهلل ما هي عواقب تلك احلالة.

وللتباهي  لالآخرين  مواكبة  م�صايرة  جمرد  بل 
ال�صاب لالقرتا�ض  قد ي�صطر  واحيانا   ، و)الك�صخة( 
من اجل �رساء �صيارة جديدة وفارهة لكي ل يكون 
اإل  ال�صاب  يقتنع  ل  وقد   ، اأ�صدقائه  من  �صاأنا  اأقل 
املوا�صفات  وكاملة  احلديث  الطراز  من  ب�صيارة 

وغالية الثمن حتى يكون حمطا لالأنظار.
واأحوال  الطبقي  التمايز  األوان  ان  خالد  اأبو  فريى 
اليوم  العراقي  ال�صارع  ت�صود  التي  ال�صيقة  النظرة 
اأبعاد تلك الظاهرة غري جديد على الواقع العراقي، 
يف  ت�صمر  وهي  جديدة  �صبغة  ذات  اأنها  فيقول، 
والقيم واملثل  التجني على املبادئ  داخلها نوازع 
الكماليات  على  احلقيقي  الرهان  وي�صبح  العليا 
ال�صكلية واملردودات املالية! وي�صيف ، هذا بطبيعة 
ل  اجرامية  وانعكا�صات  �صلبية  اأ�رسارا  له  احلال 
حدود لها، حيث يجيز املجتمع للفرد الرثاء والك�صب 
غري امل�رسوع حتت و�صاية التقييم غري املو�صوعي.
حتمل  التي  املركبة  قائد  ي�صبح  وعندها  ويكمل: 
والهمر  اجلمرة  مثل  خال�صة  عراقية  ت�صميات 
الوان  وحتى  املوقف،  �صيد  هو  واخلفا�ض  واأوباما 
لها  واخلارجية  الداخلية  وا�صكالها  ال�صيارات 
املفا�صلة  وعناوين  م�صار  من  با�ض  ل  ح�صة 
فيقول،  احمد  ابو  اما  اجلديدة.  بنزعته  والتقدير 
لي�صت  بان  ال�صورة  تت�صح  ال�صا�ض  هذا  على 
ال�صيارة  على  الرهان  يقع  ان  غرابة  ثمة  هناك 
وت�صنف  النا�ض  لتقييم  اأ�صا�صي  عنوان  باأعتربها 
م�صتوى  على  احلياتية  ودرجاتهم  مقاماتهم 
ينظرون  ومن  النا�ض  اأعني  يف  وجتملهم  املجتمع 
ال�صترياد  دورة  من  فعل  مما  هذا  ويتابع،  اليهم. 
اجل  من  ويتناف�صون  يت�صابقون  النا�ض  وجعل 
�صنعا  واحدثها  وافخرها  ال�صيارات  اغلى  اقتناء 
عليا  م�صتويات  لنف�صه  ي�صمن  كي  وذلك  وماركة، 
من الحرتام والتقدير وان ي�صنف يف عداد الغنياء 
الفقر عار ومذمه يف مثل هكذا  الفقراء لن  ولي�ض 
لال�صف  قائال،  فتحدث  عبا�ض  علي  اما  جمتمعات. 
اأ�صا�ض ما يلب�صون، وما يقتنون  النا�ض على  تقييم 
ومهمة  ثمينة،  وا�صياء  اأموال  من  ميتلكون  وما 
فهذا  دقة،  اأكرث  كنا  لو  ولكن  قدمي.  ب�رسي  �صلوك 
ال�صلوك يتمادى يف املجتمعات املادية، وحني يقل 
الهتمام باملعنويات، واأغلب الظن اأن املجتمعات 
بظروف  متر  حني  مادية  جمتمعات  اىل  تتحول 
اقت�صادية قا�صية ينتع�ض بعدها اقت�صادها وينمو 
ثراوؤها، حيث ت�صبح �رسهة يف حب املال والرثوة 
ال�صلوك،  ذلك  �صالمة  عن  علي  ويت�صاءل  واجلاه. 
الإن�صان،  عن  منف�صلة  اأ�صياء  اأو  �صيء  فاملادة 

ال�صيارة  اأن  مبعنى  بداخله،  تنمو  والقيمة  واملعنى 
احلديثة وربطة العنق املتنا�صقة مع البدلة اجلديدة 
الأخرى.  الأج�صاد  ت�صرت ج�صدا ل يختلف عن  ق�صور 
لكن ما ي�صتبطن الروح من قيم وما يعتمر يف القلب 
وهذا  �صواهم،  النا�ض عن  ما مييز  اإن�صانية، هو  من 
هو املهم. ويختم علي كالمه: لي�ض املهم كم منلك 
على  للتعايل  �صببا  املال  هذا  كان  اإذا  املال،  من 
القيم  من  منلك  كم  املهم  اأن  اأعتقد  بل  الآخرين، 
بني  دواخلنا  يف  توازن  اأن  ميكن  التي  والإن�صانية 
الروح واملادة. اأظن هناك من �صيقول اأن هذا تنظري 
ل اكرث، واأقول دعونا نلتفت حولنا لرنى كيف باتت 
حني  ببع�صنا  وبعالقتنا  باأخالقنا  تعبث  املادة 
ا�صبحت هي املقيا�ض الذي نقي�ض على ا�صا�صه نقطة 
قربنا اأو بعدنا من الآخرين. ابو �صعد من ال�صخا�ض 
ح�صب  �صيء  الدنيا  حطام  من  ميتلكون  ل  الذين 
قوله، �صوى راتبه التقاعدي ال انه اديب ومفكر وله 
انزل اهلل بها من �صلطان بحكم جترده  نظريات ما 
عن روح املجاملة وو�صع ال�صىء يف مو�صعه وهو 
مقامات  لل�صيارات  فيقول،  لذعة  دعابة  �صاحب 
وعناوين وم�صميات وا�صماء وهي تختلف باختالف 
املاركات واملوديالت واملنا�صىء العاملية. ويتابع 
قائال: ولها خ�صو�صيات خا�صة تتغري بتغري قيمة 

ونوع ولون هذه ال�صيارة او تلك وكل تلك املزايا لها 
وتعطيه  ال�صيارة  �صاحب  على  مبا�رسة  انعكا�صات 
من  النا�ض  اىل  والنظر  والتطاول  التبخرت  حرية 
فوقيه ومتيزه عن من �صواه تبعا للمنطوق الظاهري 
بالبيت  املوقف  هذا  يذكرين  ورمبا  للتفا�صل 

ال�صعري الذي ين�صب لالمام علي حينما يقول.
 تغطي عيوب املرء كرثة ماله ي�صدق فيما قال وهو 
كذب... ويزري بعقل املرء قلة ماله يحمقه القوام 

وهو لبيب.
مبداأ  وتف�صيال  جملة  م�صطفى  ح�صن  يرف�ض  فيما 
ال�صعور باحل�صا�صية وان التباين �صمة موجودة على 
ال�صيارات  وجود  ويعترب  ال�صاعة  قيام  منذ  الأر�ض 
للنمو  ورمز  عافية  دليل  والفارهة  احلديثة 

القت�صادي.
 وي�صيف اأي�صا: فعندما يتابع الزائر للعراق وجود 
من  الآلف  ع�رسات  قيمتها  ال�صارع  يف  �صيارات 
وتعايف  الأمن  لوجود  اأمان  �صمام  لهو  الدولرات 
القدرة ال�رسائية للمواطن العراقي الذي كان يتح�رس 
 1982 اإنتاج  ال�صوبر  واىل وقت قريب على �صيارة 
لها  لي�صت  امل�صالة  بان  قطعا  يعني  ل  هذا  ان  ال 
اعتقد  ما  على  حدين  ذو  �صالح  وهي  �صلبية  اثار 
ال�رسقة  على  ال�صعيفة  النفو�ض  حتفز  وهي  ل�صيما 

وا�صتغالل املن�صب من اجل اقتناء مثل هذه ال�صيارة 
ومن  املح�صودين  لئحة  على  توجده  ي�صمن  كي 
نا�صع  �صجله  يكون  وان  و�صفافية  برقه  اليه  ينظر 
�صهادة  التي حتمل  �صيارته  لون  وو�صوح  بن�صاعة 

.2017
ولدى ها�صم علي نظرة اأخرى حيث يقول : ال�صيارة 
اأحد  ي�صتطيع  ولن  الأيام  هذه  يف  جدا  مهمة 
اجلامعة  اإىل  للذهاب  لها  اأحتاج   ، عنها  ال�صتغناء 
امل�صاوير  بع�ض  ولق�صاء  الأ�صدقاء  مع  واخلروج 
واأي�صا ق�صاء حاجات الأهل ، ولن ن�صتطيع بالطبع 
العتماد على �صيارات الأجرة ول التنقل بالبا�صات 
ب�صيارته،  التباهي  لل�صاب  يحق  الوقت  نف�ض  يف   ،
اليوم  نف�صه؟  يحرم  فلماذا  ثمنها  ميلك  كان  فلو 
متعة  فهي  نقل  و�صيلة  من  اأكرث  ال�صيارة  اأ�صبحت 
ورفاهية لل�صائق والراكب من الداخل ومتعة للناظر 
ال�صيارة من  اأن   اأما جابر واثق يوؤكد  من اخلارج.  
 ، الفرد  التي ميكن يتباهى بها  الأ�صياء  اأف�صل  احد 
ويف هذا الزمن قيمة الرجل من قيمة �صيارته ، لذلك 
�صيارة  تاأجري  تكاليف  الأيام  من  يوم  يف  حتملت 
700 الف دينارا يوميا، وهذا فقط من  اإىل  و�صلت 
اأجل الك�صخة واملظهر ول م�صكلة عندي يف ذلك . اما 
من  الأ�صا�صي  هديف   : ناحيته  من  قال  باقر  حممد 

اقتناء ال�صيارة هو احل�صول على و�صيلة موا�صالت، 
اإنه الهدف الأ�صا�صي الذي �صنعت ال�صيارة من اأجله، 
يبتاعون  قد  الذين  ال�صباب  بع�ض  من  اأ�صتغرب 
�صيارة ل ي�صتطيعون حتمل تكاليفها ما ي�صطرهم 
»اأك�رس  ملاذا   ، بالأق�صاط  ال�رساء  اأو  للتاأجري 
ظهري« بالأق�صاط و»علمود منو اأك�صخ«، املهم اإين 
ببا�ض  ذلك  كان  لو  حتى  اأريد  الذي  للمكان  اأ�صل 
واأخريا  ؟!  �صاأ�صل  ما دمت  املانع  وما  املوا�صالت 
الأ�صا�صي من وراء  الهدف  اإن   ، اأحمد  ب�صار  ي�صيف 
لكن  نقل  و�صيلة  على  احل�صول  هو  ال�صيارة  �رساء 
كذلك، هناك  يعتربونها  ل  العراق  ال�صباب هنا يف 
م�صابقات تنظم ويتم التباهي باملراكز التي حت�صل 
اأو  جديدة  تكون  اأن  ي�صرتط  ول  ال�صيارات،  عليها 
مثل  يف  ال�صيارة  تدخل  حتى  احلديث  الطراز  على 
يف�صلون  ال�صباب  بع�ض  فهناك  امل�صابقات،  تلك 
لها  امل�صابقات  ويقيمون  الكال�صيكية  ال�صيارات 
ال�صيارة  لنظافة  وفقا  املراكز  ترتيب  ويكون 
على  الك�صف  ويتم  عليها  �صاحبها  وحمافظة 
ال�صيارات ول يتم احلكم على املظهر اخلارجي فقط، 
وهذا يوؤكد اأن دور ال�صيارة ل يقت�رس على التو�صيل 
يهتمون  هنا  ال�صباب  اإن  بكثري.  ذلك  يتعدى  بل   ...

بها كتحف فنية.

رغم أن بعضهم ذوو قناعات ثابتة... فهل األزواج أكثر تذمرًا من الزوجات؟

التباهي بالسيارات.. ظاهرة تطيح بأرواح شبابنا 

بغداد_ متابعة

بغداد_ فاطمة عدنان
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 اأ�صبح التباهي بنوع 
ال�صيارة التي يقودها كل 
فرد عراقي حالة طبيعية 

حيث انت�صرت ظاهرة 
الرتف وا�صتعرا�ض للمال 

والرثاء يف الآونة الأخرية 
، فال يوجد اأي بيت  ال 

ويوجد امامه �صيارة او 
اثنتني على اقل تقدير، 

وغالبا ما تخ�ص�ض �صيارة 
لكل فرد من اأفراد العائلة 

ما ترتتب عليه زيادة 
كبرية يف اعداد ال�صيارات، 

وهذا الأمر اأ�صبح حقيقة 
ل ميكن نكرانها، لكن اإذا 

بحثنا عن ال�صبب احلقيقي 
وراء اقتناء ال�صيارة قد ل 

يكون حلاجة ملحة... 
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