
ان  واأقربائها  �سناء  اأ�سدقاء  من  الكثري  ظن 
زوجها  بح�سول  اأكرث  �ستتح�سن  النف�سية  حالتها 
لكنهم  الأهلية  ال�رشكات  اإحدى  يف  وظيفة  على 
الوقت  ففي  �سوءا،  ازدادت  حالها  باأن  فوجئوا 
حالتها  �سوء  ب�ساأن  ال�سكوى  من  انقطعت  الذي 
هذه  يف  عمله  �سوء  من  ت�سكو  بداأت  املعي�سية، 
املنزل  اىل  و�سوله  موعد  عن  وتاأخره  املوؤ�س�سة 
ال�سهر  نهاية  حلت  ان  وما  الطرق،  زحام  ب�سبب 
تال�ست فرحتها براتبه الكبري الذي كان احل�سول 
عليه حلما من اأحالمها، اأخذت تقول اإنه ل يكفي 
ل�سد اأب�سط م�ساريفها، ويف غمرة ال�سمت املطبق 
مليء  و�سدره  زوجته  �سكوى  يراقب  �سالم  يقف 
يف  واحدة  كلمة  فان  الر�سا،  وعدم  بال�سيق 
وان  امل�سائب ملن ينطقها،  غري حملها قد جتلب 
ن�سجها  يف  يتحكم  من  تنقذ  ان  الكلمات  بامكان 
وهي  �سناء  به  تتمتع  كانت  ما  وهذا  بحذاقة، 
تطلق عنان الل�سنة بال�سكوى مرارا وتكرارا دون 
احل�رشات:  تتخلله  ب�سوت  �سالم  ويقول  انقطاع. 
من  ت�سكو  وهي  وقتها  معظم  زوجتي  »تق�سي 
نهر  ت�سبح يف  دائما  وكانت  احلال،  و�سيق  الفقر 
اخليال للحديث عني وعن عائلتي وت�سكو من �سوء 
ل  ا�رشارا  للبيوت  ان  تكرتث  ول  لها  معاملتهم 
ميكن اإف�ساوؤها ب�سهولة لظروف خا�سة، ولكن نهر 

الكلمات مل يكن ليجف، وطنني احلديث ل ينتهي 
عند �سناء، فهي غالبا ما تبالغ يف ت�سخيم المور 
الب�سيطة، حيث ل جتد يف حياتها اي �سيء جيد، 
ويف  الت�سكي«.  وي�ستحق  �سيئ  حولها  ما  فجميع 
املو�سوي  عماد  ال�سيد  يقول  ال�سكوى  يخ�ص  ما 
مر�ص  »ال�سكوى  ان:  العلمية  احلوزة  يف  ال�ستاذ 
�سخ�سية  يف  ا�سطرابا  هناك  اأن  على  يدل  نف�سي 
ل  الن�سان  هذا  لن  لهويته،  و�سياعا  امل�ستكي 
قناعته  هي  وما  احلياة  هذه  من  الهدف  يعرف 
ون�سيبه فيها، املنظومة ال�سالمية التي يعي�سها 
اأبناوؤنا بهذه الع�سور املتاأخرة بينهما برزخ بني 
الرازق  اهلل هو  بان  يوؤمن  والتطبيق فهو  النظرية 
وان ال�سعادة تتحقق ولو بالقليل املجزي، ال انه 
فرعون  ملك  ميلك  ان  يريد  العملية  الناحية  من 
على  ي�ستكي  كاأمنا  ي�ستكي  فمن  قارون،  واموال 
ان  الن�سان  على  يجب  لذلك  وقدره،  اهلل  ق�ساء 

يكون قانعا بن�سيبه يف احلياة الدنيوية«.
اإن ال�سكوى مبثابة قيادة عامة للت�سامن الن�سوي 
قد ل تكون حقيقية بقدر ما هي عبارة عن وهم 
نف�سي، فجميع الن�ساء مت�سابهات من اخلارج اأما 
�سديد  والتدرج  كبرية،  فالفروقات  دواخلهن  يف 
الو�سوح، فلول ال�سكوى لكانت احلياة عبارة عن 
جحيم حقيقي عند بع�سهن، فاأين �ستذهب الن�ساء 

اذا �سادفتهن امل�ساعب؟.
فالواقع الجتماعي يفرز ان املراأة كثرية ال�سكوى 
من الناحية ال�سحية وذلك كنوع مميز من انواع 
والزوج،  العمة  معاملة  �سوء  عن  ف�سال  الت�سكي، 
يف  ف�سكواهم  الرجال  ناحية  من  واما  والأولد، 
املالية  الأعباء  �سياق  يف  تاأتي  الأحيان  غالب 
ي�ستحقه  ما  على  احل�سول  وعدم  احلظ  و�سوء 

ال�سخ�ص من مكانة اجتماعية.
احلاج  ق�سية  العراقي  الفولكلور  لنا  ويظهر 
ودائم  العجب  يعجبه  يكن  مل  الذي  عبا�ص، 
ويف  احلال،  و�سوء  و�سغطه  العمل  من  الت�سكي، 
وجتعله  العمل  من  تريحه  ان  زوجته  قررت  يوم 
ينام حتى �ساعة متاأخرة كي يرتاح، وجتلب له 
الفطار املميز، ولكن احلاج عبا�ص عندما نه�ص 
من الفرا�ص، ت�سكى من انه تاأخر يف النوم، قالت 
له الزوجة انه يوم راحتك، ثم جلبت له الفطار، 
ولكنه رف�ص تناول الطعام، وقال لها اخ�سى ان 
ويحرمني  مني  امل�ساعدة  يطلب  �سخ�ص  ياأتي 
اقول  له ل عليك �سوف  اللذيذ، قالت  الطعام  هذا 
اتناول  ان  قبل  لها  قال  موجود،  غري  زوجي  ان 
الطعام دعيني انظر اىل ال�سماء، اخ�سى ان تكون 
ان  له  قالت  عوا�سف.  وفيها  ممطرة،  ال�سماء 
حمارا  راأى  الباب  من  راأ�سه  اخرج  جميل،  اجلو 
حممال بامللح ويقوده �ساحبه، قال لزوجته لن 
من  احلمار  يقع  ان  اخ�سى  لين  الطعام  اتناول 
كان  فما  م�ساعدته،  �ساحبه  مني  ويطلب  الثقل 
وقالت  راأ�سه  على  �رشبته  ان  ال  الزوجة  من 
�سالم،  قول  وبح�سب  احلياة.  من  لك  خري  املوت 
كانت  عاما،  والثالثني  الثنني  ذات  �سناء  فاإن 
مزاجية الطباع، متد من ال�سكوى احلما�ص ال�سديد 
اىل ال�سمت ال�سامل دون اأن يتمكن اأحد من مل�ص 
والقلق  بال�سكوى  مليئة  فحياتها  �سكواها،  �سبب 
مثقلة  بنربة  حديثه  �سالم  ويختتم  وال�سطراب.  
هذه  على  ح�سويل  ان  اأعتقد  »كنت  باحلزن: 
الوظيفة �سيغري الكثري من قناعاتها يف ما يخ�ص 
مل  انها  ال  احل�سد،  من  واخلوف  الت�سكي  كرثة 
تنقطع عن ممار�سة هوايتها املعهودة يف الت�سكي 
من قلة املال وانها ل ت�ستطيع ان تتدبر امورها، 
الآخرين  لك�سب تعاطف  العذار  ثم راحت تختلق 
وال�رشاب،  بالطعام  ي�ساركونها  بدوؤوا  حتى 
على  �سكب  زيت  مبثابة  هذه  ت�رشفاتها  فكانت 
الزوجية فا�سطرمت وا�ستد �سعريها  نار عالقتنا 
بكرثة امل�ساكل، و�رشنا نتخا�سم لأتفه الأ�سباب، 
ومع كل يوم مير، كانت �سحراء اجلفاء وال�سدود 
اأي  تت�سع ب�سبب كرثة ت�سكيها من كل �سيء ومن 
لدى  موجودة  اجتماعية  حالة  »الت�سكي  �سيء«. 
كحالة  الجتماعية،  واجلماعات  الأفراد  بع�ص 
العبارة  بهذه  املجتمع«،  يف  موجودة  ثقافية 
ا�ستهلت الدكتورة ا�سواق عبداحل�سن - باحث اقدم 
الرتبوية- حديثها  البحوث والدرا�سات  يف مركز 
قد  »انها  الدائمة مو�سحة:  ال�سكوى  عن مو�سوع 
ال�سخ�ص  لدى  النطباع  حالت  من  حالة  تكون 
ان  ينبغي  وما  قائم  هو  ما  بني  ر�ساه  عدم  او 
يكون على اعتبار ان من بني ال�سرتاطات العلمية 

�ساعراً  �ساحبها  يكون  ان  الجتماعية  للم�سكلة 
بها معتقداً انها ت�سكل عن�رشا غري مرغوب به يف 
الحيان  بع�ص  يف  ولكنها  الجتماعية،  حياته 
ولرمبا  الفراد،  بع�ص  لدى  مر�سيًا  طابعًا  تتخذ 
من  حتى  ارتياح  وعدم  �سكوى  حالة  يف  هو 
يظهر  لكي  العذار  يختلق  وقد  اليجابية،  المور 
هذه ال�سكوى او ال�سلبية املوجودة يف �سخ�سيته«. 
وتروي �سناء ب�رشاحة تامة ا�سباب ت�سكيها الدائم 
ما  حتملت  اين  »مع  مو�سحة:  اأخرى  زاوية  من 
يعاين  كان  التي  املادية  احلالة  �سوء  من  حتملت 
يف  عمل  ايجاد  من  يتمكن  اأن  قبل  زوجي  منها 
يوما  اأفكر  مل  احلقيقة  يف  لكني  املوؤ�س�سة،  هذه 
كان  اإذ  بالتق�سري،  واتهامه  م�ساعره  جرح  يف 
يل اأمل اأن يجد عمال يعو�سني عن كل ما فاتني، 
الفقر ل يلغي العتزاز بالنف�ص بكرثة  ان  �سحيح 
الت�سكي، ولكن ما حدث هو ان بع�ص الن�ساء غالبا 
خاللها  من  ميار�سن  ن�سوية  رابطة  ي�سكلن  ما 
اأحد  اأن يتمكن  بالت�سكي دون  هوايتهن املعهودة 
عبد  وتعتقد  الدائمة«.  �سكواهن  �سبب  معرفة  من 
باجلماعات  ترتبط  ال�سكوى  »ق�سية  ان  احل�سن 
الناحية  من  �سواء  املاأزومة  املجتمعات  او 
وحتى  القت�سادية  او  ال�سيا�سية  او  الجتماعية 
على  ت�سغط  املاأزومة  الأجواء  وطبيعة  الثقافية، 

على  بظاللها  تلقي  ولكنها  عامة  ب�سورة  الأفراد 
بع�سهم وجتعلهم اأقل قدرة واإمكانية يف مواجهة 
انوع  من  نوع  هو  الت�سكي  هذا  ولعل  ال�سغوط، 
وال�سغوط  واحلرمان  الكبت  ل�سحنات  التفريغ 
الجتماعية والنف�سية ولعل عدم وجود متنف�سات 
الأفراد  بع�ص  يجعل  ال�سلبية  ال�سحنات  لتفريغ 

يوغلون يف الت�سكي واإظهار ظلم احلياة لهم«.
من  العراقي  »املجتمع  اأن  احل�سن  عبد  وتوؤكد 
وعلى  جمة  م�ساكل  من  تعاين  التي  املجتمعات 
العراقي  املواطن  ان  ال  امل�ستويات،  خمتلف 
العلوم  جمالت  يف  للمخت�سني  مراجعة  الأقل 
النف�سية والجتماعية كي يتلقى العالج والتوجيه 
نوعا  له  ت�سبب  التي  حلالته  املنا�سب  والإر�ساد 
ينعك�ص  ما  الر�سا،  اأو  ال�ستقرار  عدم  اأنواع  من 
املنظومة  مع  وت�رشفاته  �سلوكياته  على  �سلبًا 
باأمل  �سناء  وت�سيف  به«.  املحيطة  املجتمعية 
وح�رشة: »فهناك امراأة ت�سكو من �سوء معاملة اأهل 
زوجها وهي ت�سكن يف بيت منف�سل عنهم، واخرى 
تنتزع كرامتها �ساعة ال�سكوى وتلقي بها يف بئر 
اإحدى  يف  موظفة  تعمل  وهي  واحلرمان  الفقر 
ال�سكوى  الدولة مع زوجها، واخرى تختلق  دوائر 
احل�سد،  من  خوفا  لها  اولدها  معاملة  �سوء  من 
بني  املعلنة  غري  ال�سكاوى  من  �سل�سلة  وت�ستمر 

الن�ساء، ال�سكوى ما هي ال نوع من انواع الرقية 
من احل�سد والعني«. ومن جهة اأخرى يرى املو�سوي 
الأ�سخا�ص ناجت عن  ان »هناك تذمرا عند بع�ص 
نق�ص تهذيبي نف�سي، لذلك جند الطموحات التي ل 
اإليها الن�سان تولد لديه القلق وال�سطراب  ي�سل 
عند  ال�سعادة  مفهوم  و�سوح  عدم  وان  النف�سي، 
الإن�سان  ال�سكاية،  اىل  يدفعهم  النا�ص  بع�ص 
�ساحلة  بزوجة  ال�سعادة  هل  يعرف  ل  امل�ستكي 
اأم ال�سعادة مبنزل وا�سع ومال كثري؟ فعندما تكرث 
ا�ستخدامها  يح�سن  ل  فهو  وجاهة  وميلك  اأمواله 
لأنه  دائما  �ساكيا  متذمرا  مت�سجورا  جتده  لذلك 
بينما جتد  باأي دور فعال يف املجتمع،  ي�سعر  ل 
ان بع�ص املواطنني يف بع�ص الدول ال�سالمية او 
غري ال�سالمية جتد هناك بع�ص الن�سجام عندما 
الآخرين  خدمة  يف  دوره  الموال  �ساحب  يوؤدي 
جتده ي�سعر بال�سعادة لأنه قدم خدمة اىل  الغري«.
حتتمل  مل  الزوجية  �سناء  فحياة  الل�سان،  �سكت 
خراب  اىل  فاأ�سلمت  ومرارتها  ال�سكوى  �رشبات 
بها  ورمت  الآمال  نعيم  من  فانتزعت  ديارها 
ال�رشكة  قامت  اأن  بعد  الياأ�ص  جحيم  اىل  الأقدار 
ال�سكوى والنق  بانهاء عقد �سالم، وانتهى مو�سح 
عن فقر احلال، ومل يعد هناك �سبب لل�سكوى بعد 

الآن.

مالذ  احلديقة  تبقى  عطية"  "خالد  وي�سيف 
كل �سخ�ص، �سغرياً كان اأم كبرياً، فا�ستن�ساق 
املنبعث  النقي  والأوك�سجني  العليل  الهواء 
ي�سّفي  احلدائق،  هذه  ونباتات  اأ�سجار  من 
الذهن ويريح الأع�ساب، وهذه حقائق علمية 
الأوك�سجني  من  اأكرب  كميات  دخلت  فكلما 
وال�رشايني،  الأع�ساب  اأراحت  الدماغ،  اإىل 
وارتاحت  الدموية  الدورة  نظمت  وبالتايل 
كامل  وبالتايل  والع�سالت  الأع�ساء  جميع 
هذه  به  تتميز  مبا  التمتع  فاإن  لذلك  اجل�سم، 

احلديقة �سيء ياأتي بالنفع.
يف حني اأكد خمت�سون يف الوعي املجتمعي 
تفعيل  اأهمية  على  الأ�رشية  وال�ست�سارات 
على  الغرامات  وفر�ص  الرقابي،  الدور 
التطوعي  العمل  اأطر  وتعزيز  املخالفني، 
للراغبني من ال�سباب وال�سابات يف امل�ساركة 
يف املحافظة على مكونات وعنا�رش املرافق 
الرئة  متثل  حيث  احلدائق،  ومنها  العامة، 
ل�سكان  و�سحيًا  طبيعيًا  ومتنف�سًا  الطبيعية، 
اأ�رشي-  -م�ست�سار  كاظم  عمار  كما  احلي. 
التي  اأ�سفه لوجود مثل تلك املالحظات؛  عن 
بهذه  بيننا  يعي�سون  اأ�سخا�ص  وجود  تعني 
الدرجة من الال مبالة، وغياب احل�ص البيئي 
بني  من  اأن  �سوءاً  الأمر  يزيد  ومما  والذوقي، 
والذين  واأمهات،  اآباء  الأ�سخا�ص  هوؤلء 
يجب اأن يكونوا قدوة لأبنائهم ولغريهم من 
واملتنزهات  احلدائق  تلك  من  امل�ستفيدين 

واجلل�سات ودورات املياه والألعاب.
العامة  املرافق  على  املحافظة  اأن  واأ�سار   
وهنا  جمتمعيًا،  وعيًا  ميثل  احلدائق  ومنها 
به  تقوم  ما  اأن  على  واأ�سدد  اأ�ستدرك  اأن  لبد 
ومنها  توعوية،  لوحات  و�سع  من  البلديات 
نظافة  على  "حافظ  املثال  �سبيل  على 
تفيد  ل  حديقتك"  على  "حافظ  اأو  مدينتك" 
اإن مل تكن مغرو�سة كمفاهيم وقيم للمجتمع 
واملنابر،  املدار�ص  طريق  عن  عقولهم  داخل 
هذه  يف  ي�سرتك  من  اأن  اإىل  النظر  لفتًا 
حد  على  واملقيم  املواطن  هم  املالحظات 
عندما  بع�سنا  اأن  الغرابة  من  وكذلك  �سواء، 

املرافق  يحرتم  جتده  البالد  خارج  ي�سافر 
املخلفات  يرمي  ول  يزورها،  التي  العامة 

بينما يف بلده العك�ص.
-م�ست�سار  حارث  اهلل  عبد  اأ�سار  جانبه،  من 
تاأتي  واملتنزهات  احلدائق  اأن  اجتماعي- 
�سمن املرافق العاّمة التي تبنيها وت�سّيدها 
العاّمة، ومن هذه  اأجل امل�سلحة  الّدولة من 
على  حر�سها  مع  العامة،  احلدائق  املرافق 
يعني  مما  با�ستمرار  وتطويرها  �سيانتها 
اأن هناك جهوداً ل يراها الكثريون، واأمواًل 
تنفق لإيجاد مواقع يجد فيها النا�ص الراحة 
لبد  وهنا  اأ�رشتهم،  اأفراد  مع  وال�ستمتاع 
اخل�رشاء،  املرافق  تلك  على  املحافظة  من 
الدور  وتفعيل  فيها،  النظافة  جانب  وتعزيز 
واملدر�سة  الأ�رشة  خالل  من  املجتمعي 
املرافق  تلك  اأهمية  والتاأكيد على  وامل�سجد، 
من  ولبد  للجميع،  اإن�ساوؤها  مت  التي 
هي  ومكوناتها  احلديقة  تلك  اأن  ا�ست�سعار 
هنا  ومن  احلي،  اأفراد  وجلميع  ولأ�رشته  له 
جزءاً  باعتبارها  عليها  املحافظة  من  لبد 

النا�ص  ا�ستخدام  اإن  واأ�ساف:  ممتلكاته.  من 
�سلبي  ق�سم  ق�سمني،  اإىل  ينق�سم  للحدائق 
واآخر اإيجابي، اإذ اإن ال�ستخدام ال�سلبي يعني 
مما  �سلبية  بطريقة  احلدائق  هذه  ا�ستخدام 
الدولة  خ�سارة  وبالتايل  لالإتالف،  يعر�سها 

مرتادي  بع�ص  ت�رشف  �سوء  ب�سبب  لالأموال 
هذه احلدائق، وحرمان النا�ص من ال�ستمتاع 
الق�سم  اأما  احلدائق،  هذه  من  وال�ستفادة 
احلدائق  هذه  ي�ستخدم  من  فهو  الإيجابي 
مرتاديها؛  جلميع  متاحة  ح�سارية،  بطريقة 

ومفيد،  �سليم  ب�سكل  منها  ال�ستفادة  ليتم 
تعري�ص  اأو  تخريب  اأو  تعد  اأو  اإتالف  دون 
خ�سارة  اأو  منها،  ال�ستفادة  خل�سارة  النا�ص 
الدولة للمال ب�سبب �سوء �سلوك مرتادي هذه 
العامة  احلدائق  تلك  اأن  العلم  مع  احلدائق، 
اأ�سبه  وهي  املدينة،  يف  النا�ص  متنف�ص  هي 
بالرئتني ت�سدنا دومًا بجمالها وظل اأ�سجارها 
املتوفرة  والألعاب  والنوافري  ورودها  وعطر 
البلديات يف  فيها، ولهذا فنحن نرى اهتمام 
املدن فيها اهتمامًا كبرياً، وعلينا اأن نو�سل 
الإعالم  و�سائل  باأ�سكال خمتلفة عرب  ر�سائل 
ب�رشورة اأن يدرك اجلميع �رشورة املحافظة 
على هذه احلدائق من اأجل احلفاظ على بيئة 
يف  كبري  دور  من  لالأ�سجار  ملا  �سليمة  نقية 
الهواء  وتنقية  ال�سامة،  الغازات  امت�سا�ص 
حلياتنا،  ال�رشوري  النقي  الأوك�سجني  بن�رش 
ال�سيارات  عن  الناجم  التلوث  واحتواء 
وامل�سانع والتخفيف من حدته، والذي يوؤثر 
�سلبًا على حياتنا مما يجعلنا نح�ص بالتعب 
والإرهاق. من جهته اأكد حممد عبا�ص -باحث 
اجتماعي- على اأهمية تفعيل الدور الرقابي 
الإيجابي  اجلانب  تعزيز  الوقت يف  نف�ص  يف 
املتنزهات  اأو  احلدائق  على  املحافظة  يف 
اأن  التي يق�سدها املتنزهون، موؤكداً  الأخرى 
مل  ما  جمدية  غري  والن�سح  التوعية  فعالية 
مراقبني  و�سع  يف  ممثلة  رقابة  هناك  يكن 
اأو كامريات يف جميع جوانب احلدائق، كذلك 
�سباب  نفو�ص  يف  التطوعي  اجلانب  تفعيل 
وحتفيز  اجلامعات،  وطالب  احلي  و�سابات 
هذا اجلانب لدى اجلامعات باعتبار اأن العمل 
�سخ�سية  تكوين  من  جزءاً  يعد  التطوعي 
اعتباره  يف  كبرياً  وحمفزاً  والطالبة،  الطالب 
الأكادميي، خالف  املعدل  ت�ساهم يف  نقاطًا 
ال�ستفادة  يف  الطالبة  اأو  الطالب  تفيد  اأنها 
الذاتية،  ال�سرية  اإعداد  عند  اخلربات  تلك  من 
الطالب  على  الأمر  يقف  ل  اأنه  م�ستدركًا 
والطالبات بل حتى ممن هم على راأ�ص العمل 
ي�ساهم  التطوعي  فالعمل  املوظفني؛  من 
متعة  يجدون  الذين  املتقاعدون  حتى  فيه 
العمل  اإىل  الوظيفي  العمل  تركهم  عند  كبرية 

املجتمعي.

ظاهرة تختص بالنساء.. هل الشكوى الدائمة حقيقة أم مرض نفسي؟!

الحدائق العامة تتراجع... بغداد باتت تفتقدها وسط زحام الموالت

بغداد_ متابعة

بغداد_ فاطمة عدنان
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تفتقد العا�صمة اىل الطبيعة اخلالبة 
واحلدائق العامة خا�صة مع انت�صار 
املولت واملطاعم يف الآونة الأخرية 
بالرغم من وجود بع�ض احلدائق ال 

اأنها تفتقر اىل العديد من اخلدمات 
الأ�صا�صية.

يقول "احمد ح�صني" اأن وجود 
احلدائق العامة يف دولة ما، مقيا�ض 

على مدى اهتمام هذه الدولة ب�صعبها 
ومواطنيها، ومدى عنايتها ب�صورتها 

اجلمالية وواجهتها ال�صياحية، 
كما اأنها دليل على اهتمام هذا البلد 

باملحافظة على البيئة والطبيعة. 
واحلدائق العامة مل توجد فقط 

لتزيني املدن وال�صوارع، واإمنا اأماكن 
منا�صبة لإقامة خمتلف الأن�صطة 

والفعاليات، وهذا ما نفتقر اليه يف 
العا�صمة والتي يقع الرتكيز على 

حدائق اأبو نوؤا�ض و منتزه الزوراء. 
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