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ّ
ت��ب�����ش��ر ال���ت���ع���دي�ل�ات..؟
ب���ـ���م
َ
ال يختل ��ف النا� ��س عل ��ى القب ��ول بالأه ��داف
البعي ��دة والنهائية امل�صمّمة حلماية اجلماعة
م ��ن قبل م ��ن يدّعي القيام ب�أمره ��ا .فاحلماية
هدف نبيل وهو �سيد الأهداف يف �أي جمتمع
ب�ش ��ري ،ولك ��ن �أي ن ��وع م ��ن احلماي ��ة و�أيّ
جماع ��ة ،ما �إ�سمه ��ا وما عنوانه ��ا! هل يجوز
تق�سي ��م املجتم ��ع الواح ��د ،جمتم ��ع املواطنة
الذي يفرت� ��ض �أنْ يقوم على منظومة قوانني
موح ��دة وموحِ ��دة �إىل جماع ��ات يُ�سعى �إىل
َ
حمايتها من خالل فتح باب اختيار مرجعيات
دينية وفقهية متعددة ومتخالفة وكيف يكون
الطريق حلماية اجلماعة بهذه احلالة!
�سيك ��ون لزام� � ًا ت ��رك الأم ��ر لأك�ث�ر م ��ن
مرجعي ��ة ت�ض ��ع اجلماعات يف قواق ��ع مغلقة
تغ�ت�رب �إحداه ��ا ع ��ن الأخرى وتخ ��اف منها
وت�ستهجنها .احلماية هي احلجة التي تعلق
به ��ا دع ��اة التعدي�ل�ات امل�ص ��وّ ت عليه ��ا �أولي ًا
وامل�ستدخل ��ة على قانون الأحوال ال�شخ�صية
املرق ��م  188ل�سن ��ة  1959يف جمل�س النواب
العراق ��ي والت ��ي ج ��رت يف ظ ��ل ظ ��روف
جت ��اوزت فيه ��ا رئا�س ��ة املجل� ��س ع ��دد ًا م ��ن
قواعد الت�صويت املتفق عليها بح�سب النظام
الداخل ��ي ،ويف مقدمته ��ا اكتم ��ال الن�ص ��اب
و�إعط ��اء الوق ��ت ال ��كايف للأع�ض ��اء لدرا�س ��ة
التعدي�ل�ات واالمتن ��اع ع ��ن اال�ستم ��اع �إىل
اعرتا�ضات عدد من النواب ممن ينتمون �إىل
كت ��ل �سيا�سي ��ة متنوعة منه ��ا الديني واملدين
على حد �سواء.
ونع ��ود �إىل احلماي ��ة لنت�س ��اءل ع ��ن م ��دى
الإدراك خلطورة اجلوانب االجتماعية التي
مل حتظ مبا ت�ستحق م ��ن االهتمام وبخا�صة
م ��ا ارتب ��ط منه ��ا بظاهرت�ي�ن ت�صاعدت ��ا يف
ال�سنوات الأخرية لت�سلب الأوىل منهما حياة
الع�شرات من ال�شب ��اب العراقي ذكور ًا و�إناث ًا
من خالل االنتح ��ار ،وتق�ض الثانية م�ضاجع
ال�شب ��اب �أي�ض ًا من ذك ��ور و�إناث بب ��دء حياة

 د .الهاي عبد الح�سين
جدي ��دة واع ��دة مب�ستقب ��ل �آم ��ن و�سعي ��د من
خ�ل�ال الطالق املبكر .هل هناك ما هو �أهم من
حماية اجلماعة من �آفت ��ي االنتحار والطالق
اللتني تع�صفان بال�شباب العراقي اليوم ،على
وجه التعي�ي�ن! هذا ما غفله دع ��اة التعديالت
والداعمني لها مم ��ن مل يجدوا ما يربرون به
حما�سته ��م لدعم التعديالت غ�ي�ر تكرار فكرة
حماية اجلماعة وال�س� ��ؤال كيف �سي�صار �إىل
احلماية وحتت �أي ظروف جمتمعية!.
تذك ��ر املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق الإن�سان يف
الع ��راق �أ ّنه مت ت�سجي ��ل ( )439حالة انتحار
ع ��ام  2013فيما ت�ؤكد جلن ��ة حقوق الإن�سان
النيابية �أ ّن ��ه ّ
مت ت�سجيل ( )700حالة انتحار
لعام  .2014وتالحظ اللجنة النيابية �أي�ض ًا،
� ّأن ح ��االت االنتح ��ار يف الع ��راق ارتفع ��ت
بن�سب ��ة  %60خ�ل�ال عام ��ي ،2014 – 2013
�أرتكب معظمها من قبل ن�ساء ورجال �شباب.
ي�ش ��ار يف الغالب لتف�سري مث ��ل هذه احلاالت
�إىل عوام ��ل نف�سية كالك�آب ��ة واحلزن وفقدان
ال�شع ��ور بالأمل ،كما ي�ش ��ار �إىل التطرق �إىل
�أ�سب ��اب اقت�صادي ��ة وم�ش ��اكل اجتماعي ��ة ال
ح�صر لها.
يف درا�س ��ة اجتماعية غري من�ش ��ورة �أجرتها
الباحث ��ة "جنالء كامل" ح ��ول االنتحار لدى
الن�س ��اء يف مدين ��ة ال�ص ��در ع ��ام  2016تبينّ
� ّأن �أعمار غالبي ��ة الن�ساء املنتحرات يف عيّنة

تكونت م ��ن مئة �إم ��ر�أة تراوح ��ت بني – 20
� 30سن ��ة و�أ ّنه ��ن مم ��ن تلقني تعليم� � ًا واطئ ًا.
وعل ��ى ال�ض ��د مم ��ا هو متع ��ارف علي ��ه حيث
ي�س ��ود االعتقاد ب� �� ّأن االنتح ��ار يح�صل عادة
ل ��دى الع� � ّزاب من غ�ي�ر املتزوج�ي�ن مبعدالت
�أعل ��ى يف الغال ��ب م ��ن املتزوجني ،فق ��د تبينّ
� ّأن ه�ؤالء الن�س ��اء متزوجات و�أ ّنهن �أقمن يف
بيت �أهل ال ��زوج وم�ضى على زواجهن ب�ضع
�سن ��وات ،الأمر الذي يعن ��ي �أ ّنهن تزوجن يف
�سن مبكرة ،بالت�أكيد.
وعلى ال�ضد �أي�ض� � ًا مما هو متعارف عليه من
حيث الط ��رق التي تختارها الن�ساء لالنتحار
والت ��ي تع ��رف ب�أ ّنها طرق �أق ��ل عدوانية مثل
تناول الأدوي ��ة والعقاقري الطب ّي ��ة ومبيدات
احل�ش ��رات التي ي�سه ��ل بلعها ،فق ��د عمد عدد
كبري منه ��ن �إىل �إح ��راق �أنف�سهن بع ��د اتخاذ
ق ��رار بوقف حياتهن من جان ��ب فردي ،وكان
املكان الذي متت فيه عملية االنتحار ،احلمام
�أو غرفة الن ��وم .لي�س هذا فقط بل كان ملعظم
ه�ؤالء الن�ساء �أطفال �صغار تراوح عددهم من
واحد �إىل �إثنني �أو ثالثة �أطفال مل يتجاوزوا
ال�سنة العا�شرة من العمر.
من جانب �آخ ��ر ،وبح�سب �إح�صاءات جمل�س
الق�ض ��اء الأعل ��ى الت ��ي ن�ش ��رت يف موق ��ع
"كتاب ��ات"� ،سجل ��ت �أكرث م ��ن ن�صف مليون
حال ��ة طالق م ��ن جمم ��وع مليون�ي�ن ون�صف

م�شاريع بحجم امل�أ�ساة
من �أح�سن ما جاء يف كتاب اهلل ّ
عز وجل قوله تعاىل (:ومن يعمل
مثقال ذرة خرياً يره ،ومن يعمل مثقال ذرة �شراً يره) ،فالآية
الكرمية ت�صلح للتقييم دنيا و�آخرة ،ت�شيد ميثاق العدالة الأخالقي
بحكم العقل والفطرة واملزاج االنيق ،وهذا د�أب كتاب اهلل ،وذلك من
كونه �إعجازاً �أخالقي ًا ال يُ�ضاهى .

 غالب ح�سن ال�شابندر
ام�ض ��ي هذه القاع ��دة الأخالقي ��ة الرائع ��ة لأقول
ملء فم ��ي واعني ما �أقول� ،أق ��ول :قد تختلف مع
مرجع الإ�س�ل�ام الكبري ال�سيد عل ��ي ال�سي�ستاين،
ورمب ��ا ان ��ت عل ��ى ح ��ق فيم ��ا تختلف مع ��ه ،رمبا
ر�أي ��ك م�صيب يف هذا املو�ضوع �أو ذاك وهو على
وه ��م ،ولكن هل يحق ل ��ك �أن تدّعي ب� ��أن م�شروع
(م�ؤ�س�س ��ة الع�ي�ن) التي هي من �أب�س ��ط م�شاريعه
مرجعيته الكرمية مفخرة �أخالقية ح�ضارية ؟
ه ��ذه امل�ؤ�س�سة التي �أنقذت وما ت ��زال تنقذ مئات
ب ��ل �آالف اليتامى م ��ن �أبناء العراق م ��ن ال�ضياع
واالنحراف واحلزن الأبدي؟
م�ؤ�س�سة الع�ي�ن برعاية ال�سيد ال�سي�ستاين �إجناز
بحج ��م امل�أ�ساة ،مما قد ي�ساعد بل ي�ساعد فع ًال يف
معاجل ��ة التحدي اخلط�ي�ر مبنطق العل ��م والفكر
واملو�ضوعية .
ال �أري ��د هن ��ا �أن احت ��دث ع ��ن منج ��زات ه ��ذه

امل�ؤ�س�سة ،ولكني �أري ��د �أن �أر�سي موقف ًا يجب �أن
يتخ ��ذه ال�شرفاء من ه ��ذه امل�ؤ�س�سة وراعيها ،تلك
ال�شخ�صي ��ة ال�شفاف ��ة احلانية التي ي�ش ��ع وجهها
بحياء ال�صاحلني .
ه ��و ذاك منط ��ق الدي ��ن والأخ�ل�اق وامل�س�ؤولي ��ة
املو�ضوعي ��ة يف التقييم والتقدي ��ر بل وحتى يف
احرتام الإن�سانية.
لي� ��س مثلي م ��ن ي�شع ��ر بانزع ��اج كب�ي�ر وجريح
ـ عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ـ م ��ن مرجعي ��ة ال�سيد حممد
�سعي ��د احلكيم حفظه الله ،ولك ��ن هل يحق يل �أن
اتنا�سى �أو اتغافل م�شروعه احل�ضاري هو الآخر
يف رعاي ��ة املئات من ايتام احلروب والتفجريات
واالغتياالت والفقر واجلوع؟
كي ��ف يل �أن �أواجه عدال ��ة ال�سماء �إذن ،وكيف يل
�أن امث ��ل بني ي ��ديّ الله �شجاع ًا ال �أخ ��اف م�ساءلة
وال عدال ��ة ،لأين واث ��ق م ��ن نف�س ��ي ،وواث ��ق من
عدالة احلق �سبحانه وتعاىل؟
م�ش ��روع �أي�ض ًا بحجم امل�أ�ساة ،لأنه ي�سهم يف قتل
امل�أ�س ��اة� ،أو لنكن متوا�ضعني يف حتجيم امل�أ�ساة،
وكم هو جميل عندما نفهم �أنه م�شروع م�ستمر !
و�إين ملعج ��ب �أ�ش ��د الإعج ��اب بوطني ��ة ح�س�ي�ن
�إ�سماعي ��ل ال�صدر ،مهما اختلف مع ��ه ،ف�أنا عندما
ا�سمع ��ه يقول( :الوطن فوق الدين)� ،أو ما هو يف
معناه ،اهتز طرب� � ًا و�أرى �أن هذا ال�شعار اجلميل
ه ��و بو�صل ��ة �أو رافعة الإنقاذ حينم ��ا اتفح�ص ما
جرت ��ه والية الفقيه عل ��ى النا�س من ويل وثبور ،
حتى و�إن كانت متبناة من جهة فقيه كبري !
ع�ش ��رات اليتام ��ى يف رعاي ��ة ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة
الوطنية ،ومما يعزز قيمة ه ��ذه الرعاية �أن يعلن
بكالم �صريح ف�صيح�( :أن ��ا اع�شق اليتيم) ،فهناك
البن ��اء والغ ��ذاء واللبا� ��س والطع ��ام والتعلي ��م،
ولك ��ن يكم ��ن وراء كل ذل ��ك ع�ش ��ق مهي ��م ،ع�ش ��ق
اليتيم ،فتكتمل املعادلة ،وت�شخ�ص نظرية الكفالة
الكاملة!
يتلقاه ��م ويداعبهم ويقابلهم� ،إنه ��ا رعاية القلب،
الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تتج ّلى خ ��ارج القلب مبثابة
�أبوة خارج ّية بكل معنى الكلمة !
تختلف مع ��ه �سيا�سي ًا ،وهذا م ��ن حقك ،ولكن هل
ميكنك �أن تختلف عليه هنا �شخ�صي ًة وطني ًة با ّرة
ب�أبناء العراق؟
ه ��ذه الع ّين ��ة م ��ن امل�شاريع ه ��ي ترجم ��ة لفل�سفة
الإ�س�ل�ام العمل ��ي الت ��ي حمله ��ا ال�سي ��د ح�س�ي�ن
�إ�سماعي ��ل ال�ص ��در ،من ��ذ ان ط ��رح نف�سه ��ا راعي ًا
للعراق ،كل العراق.
وهن ��ا يتجلجل قول الله تعاىل م� � ّرة �أخرى( :من
يعم ��ل مثقال ذرة خري ًا يره ومن يعمل مثقال ذرة
�شر ًا يره( .
ً
ً
م�شاريع تثم ��ر وطنيا و�إن�ساني� �ا ،فما هو املوقف
من رعاتها وبناتها؟
ال�شك ��ر واالمتن ��ان حت ��ى و�إن كن ��ت �أو �أك ��ون �أو
يك ��ون على خالف معهم هن ��ا �أو هناك ،فكل �شيء
بح�سابه والله املوفق لل�صواب.

امللي ��ون حال ��ة زواج خالل ال�سن ��وات الع�شر
املا�ضي ��ة للف�ت�رة م ��ن � ،2014 – 2004أي
� ّأن  %20م ��ن ح ��االت ال ��زواج امل�ص ��دق عليها
يف حماك ��م الأحوال ال�شخ�صي ��ة يف خمتلف
�أنح ��اء العراق خالل الف�ت�رة املذكورة انتهت
بالط�ل�اق .والح ��ظ املوق ��عّ � ،أن هن ��اك الكثري
من الأ�سباب يقف يف مقدمتها الفقر وانت�شار
املكات ��ب ال�شرعي ��ة الت ��ي ت�س ��رع يف تطبي ��ق
�إج ��راءات الط�ل�اق للح�ص ��ول عل ��ى العمولة
املالية .يحدث هذا على ال�ضد من طريقة �أداء
حماكم الدول ��ة لعملها يف ه ��ذا املجال والتي
تدع ��و ع ��ادة �إىل الرتيث قلي ًال قب ��ل البت يف
الق ��رار النهائ ��ي لت�صدي ��ق الط�ل�اق .وي�شري
املوقع �أي�ض� � ًا �إىل انت�ش ��ار الأماكن امل�شبوهة
وو�سائ ��ل التوا�صل االجتماع ��ي باعتبارهما
من العوام ��ل التي �ساع ��دت يف �إذكاء التوتر
و�سوء الفهم بني الأزواج ال�شباب.
�إذن ه ��ذا ما ما ّ
تب�شر به التعديالت امل�ستدخلة
عل ��ى قانون الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة ،االنتحار
والط�ل�اق ولي�س حماية اجلماعة .فالت�شجيع
عل ��ى ال ��زواج دون االهتم ��ام بامل�ساعدة على
توفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية لنجاح �أيّ عالقة
زوجية �إن�ساني ��ة نبيلة جتمع بني ر�أ�سني كما
ي�ت�ردد �شعبي ًا واجتماعي ًا ،تتطلب العمل على
توف�ي�ر الوع ��ي والن�ض ��ج املعن ��وي والأدبي
والأخالق ��ي للطرفني املعنيني وبدرجة ال تقل

الغالبية العظمى
من ال�شباب ال
ينظرون �إىل �أبعد
من �أرنبة �أنوفهم
بقدر تعلق الأمر
بق�ضايا مهمة
يف حياتهم مثل
الزواج و�أ ّنهم
يب�سطون الأمر
ّ
�إىل معادلة جمردة
يف احلب والرغبة
الهوى دون تقدير
حجم امل�س�ؤوليات
التي يتحتم عليهم
القيام بها من
�أجل الفوز بحياة
اجتماعية �سعيدة

�أهمية العمل على توف�ي�ر امل�ستلزمات املادية
والتي يقف يف مقدمتها احل�صول على فر�صة
عمل �آمنة تدر دخ ًال م�ستقر ًا وكرمي ًا ملن يقوم
به ��ا ،وبخالف ��ه ل ��ن يك ��ون ال ��زواج اال دعوة
لال�ست�سالم �إىل م�صري جمهول.
اذا م ��ا ا�ستح�ضرن ��ا حقيق ��ة � ّأن الغالبي ��ة
العظم ��ى من ال�شباب ال ينظرون �إىل �أبعد من
�أرنبة �أنوفهم بق ��در تعلق الأمر بق�ضايا مهمة
يب�سط ��ون
يف حياته ��م مث ��ل ال ��زواج و�أ ّنه ��م ّ
الأم ��ر �إىل معادلة جم ��ردة يف احلب والرغبة
اله ��وى دون تقدي ��ر حج ��م امل�س�ؤوليات التي
يتحتم عليهم القيام بها من �أجل الفوز بحياة
اجتماعي ��ة �سعي ��دة و�ضامن ��ة ت�ستع ��د لإعالة
�أطف ��ال وتلبي ��ة احتياجاتهم ،ف� �� ّإن الت�شجيع
على الزواج وبخا�صة الزواج املبكر ينطوي
م ��ن بني م ��ا ينطوي علي ��ه �إىل الدف ��ع باجتاه
�أك�ث�ر من خي ��ار لعل م ��ن �أخطرها م ��ا ن�صدم
ون�سم ��ع به ع ��ن معاناة الأه ��ل والأقارب بني
ف�ت�رة و�أخرى من خالل االنتح ��ار �أو الطالق
لأفراد ميتون �إليه ��م ب�صلة القرابة .فاالفتقار
�إىل اخل�ب�رة الالزمة واحلكم ��ة والرتوي يف
مواجه ��ة امل�ش ��كالت االعتيادية ب�ي�ن الأزواج
وبخا�ص ��ة يف بداي ��ة حياتهم ��ا امل�شرتك ��ة قد
ت�ؤدي به ��م �إىل اجلزع ،فالي�أ�س فالقفز �إىل ما
يعتربون ��ه ح�ل ً�ا هكذا ب�سرعة ال�ب�رق ،وليكن
ب�أيّ �صيغة مبا فيها االنتحار �أو الطالق.
ه ��ذا م ��ا يُتوق ��ع لتعدي�ل�ات قان ��ون الأحوال
ال�شخ�صي ��ة �أنْ حتقق ��ه على م�ست ��وى احلياة
االجتماعي ��ة الواقعية يف م ��دى زمني قريب
ج ��د ًا اذا م ��ا مت متريره ��ا ب�ص ��ورة نهائي ��ة
وت�شريعه ��ا كقان ��ون .ال ي�ستبع ��د �أنْ ال يهت ��م
ال�شب ��اب بوح ��دة البني ��ة االجتماعي ��ة و�أ ّنهم
ال يظه ��رون الكثري من الفه ��م بهذه اجلوانب
لأ ّنهم يوكل ��ون مهمات ج�سيمة من هذا النوع
ع ��ادة �إىل م ��ن يكربهم �سن� � ًا ومعرف ��ة وعلم ًا
وخ�ب�رة ولك ّنهم ال يرتددون يف ا�ستخدام كل

ما يتاح لهم من �إجراءات قانونية وت�سهيالت
�شرعي ��ة ال يعون م ��دى م�س�ؤوليتها ليعي�شوا
حياته ��م بالطريق ��ة التي يعتق ��دون ب�صحتها
�ضم ��ن ر�ؤاه ��م الت ��ي تفتق ��ر �إىل اخل�ب�رة
واملعرف ��ة والتجربة الكافي ��ة .وهذا ما يحمل
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والق�ضائية وال�سيا�سية
والديني ��ة م�س�ؤولي ��ة عظم ��ى وبخا�ص ��ة يف
جمتم ��ع يظه ��ر ولع ًا كب�ي�ر ًا مبمار�س ��ة فنون
الن�صيحة والتوجيه والإر�شاد ب�إ�سم الأبوية
وامل�صلحة العائلية.
ح ��ري بن ��ا �أنْ منت ��د بالب�ص ��ر والب�صرية �إىل
�أبع ��د م ��ن جم ��رد الت�أ�سي� ��س لقوان�ي�ن يعتقد
�أ ّنه ��ا �ستمنح النا�س ظروف ًا �أف�ضل .فال �أف�ضل
م ��ن العي�ش �ضمن ظروف ي�شع ��ر فيها النا�س
وبخا�ص ��ة ال�شباب ،ب� �� ّأن هناك م ��ن يهتم بهم
حق� � ًا وال يكتف ��ي با�ستخدامه ��م والتالع ��ب
مب�صائره ��م م ��ن خ�ل�ال م�شروع ��ات قوان�ي�ن
تفرق فيما بينهم وتخدعهم �سواء على �صعيد
احلياة العام ��ة �أو اخلا�صة .ب ��ل � ّإن االهتمام
بت�أمني م�ستلزمات احلي ��اة اخلا�صة ي�ؤ�س�س
حلي ��اة اجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة �سليم ��ة �إذا ما
�أري ��د له ��ذا املجتم ��ع �أنْ يق ��ود حي ��اة ناجحة
ال �أنْ يو�ض ��ع يف جبه ��ات م�شتعل ��ة متقابل ��ة
ومتوا�صلة على �أكرث من �صعيد.
يذك ��ر �أ ّنه تردد يف الأي ��ام القليلة املا�ضية� ،أنّ
م�ش ��روع التعديالت �سيئ ��ة ال�صيت قد �سحب
لغر� ��ض �إع ��ادة النظر فيه ��ا وتعديلها من قبل
اللجن ��ة املعنية .احلق ال جم ��ال لتعديل هكذا
تعدي�ل�ات غ�ي�ر �أنْ ت�سح ��ب نهائي� � َا وي�ص ��ار
�إىل �إع ��ادة النظ ��ر بال�سيا�س ��ات والط ��رق
التي تكف ��ل لل�شب ��اب �ضمان ��ات حياتية مهمة
يق ��ف يف مقدمته ��ا الت�شجي ��ع عل ��ى موا�صلة
التعلي ��م وت�أمني فر� ��ص العمل ورفع م�ستوى
الطموح ��ات م ��ن �أج ��ل التطلع حلي ��اة نوعية
�أف�ض ��ل ولي� ��س الت�أ�سي�س للقف ��ز �إىل زيجات
غري م�ؤمنة اجتماعي ًا و�أدبي ًا واقت�صادي ًا.

ظ���������اه���������رة ال�����������س�����ي�����د ف�������اق�������د امل������و�������س������وي

�صرخة احتجاج جمتمعي �أم مرا�سيم طقو�سية م�ستحدثة العر�ض
جمهرة من �شبان ال تتجاوز �أعمارهم
اخلام�سة والع�شري ��ن يتجمعون يف
فن ��اء بي ��ت �أو �ساح ��ة وق ��د انتزعوا
ع ��ن �أج�ساده ��م الأج ��زاء العلوي ��ة
م ��ن املالب�س كم ��ا هو ح ��ال املجال�س
احل�سينية التي حت ��دث فيها حركات
اللط ��م عل ��ى ال�ص ��دور بالتزام ��ن مع
املرثي ��ة التي يردده ��ا قارئو املراثي،
ويف مواجه ��ة م ��كان التجم ��ع ه ��ذا
ُن�ص ��ب م�س ��رح �أو قاع ��دة ترتف ��ع
ع ��ن م�ست ��وى اجلمه ��ور ،يق ��ف فاقد
املو�س ��وي بو�سطه ��ا و�إىل جانب ��ه
�شخ� ��ص �آخ ��ر يب ��دو �أن ��ه م�ساعد له.
يرتدي فاق ��د (الد�شدا�ش ��ة) ال�سوداء
ويطيل حليت ��ه دون تهذيبه ��ا ما�سك ًا
بي ��ده الي�س ��رى جمموع ��ة �أوراق �أو
دفرت ًا للكتابة يبدو �إنه �سجل لأ�شعار
ق�صي ��دة مكتوب ��ة ،ويف ي ��ده اليمنى
القطة �صوت ال�سلكية.
النمط املعروف �أن يقف قارئ املراثي
عل ��ى من�ب�ر ،غ�ي�ر �أن ه ��ذا النمط مت
ك�سره ببديل عبارة عن م�سرح بدائي
يقع خلفه جهاز تنظيم مو�سيقى (دي
جي) ،كما �أن اجلمهور خمتلف متام ًا
من حي ��ث الأعم ��ار �أو الهيئة ،فبينما
ترت ��اد املجال� ��س العادي ��ة املعروف ��ة
فئات عمرية خمتلفة الأعمار �إذ ميكن
ر�ؤي ��ة ال�ش ��اب وكبري ال�س ��ن ،بيد �إن
مرثية فاق ��د يقت�ص ��ر ح�ضورها على
�شبان �أطال ��وا �شعورهم متخذين من
الق�صات احلديثة منط ًا لها.
يبد�أ فاقد �إن�شاده ب�إثارة وا�ضحة من
خالل ح ��ركات ج�س ��ده العامة ويديه
خا�ص ��ة متو�س ًال �إحداث ت�أثري حركي
ونف�سي باجلمه ��ور وطرح �إيحاءات
متع ��ددة بنظ ��رات عين�ي�ن فاقدت�ي�ن
للرباءة وت ّت�صفان ب�إغداق �إ�شعاعات
حما�سي ��ة ،ويف متاه ��ي م ��ع كلمات ��ه
الغرائبية يعيد جمهوره املذهل الزمة
املرثي ��ة م ��ع �ض ��رب عل ��ى ال�ص ��دور،
هو �أقرب للت�صفي ��ق ،فيما يرفع �أحد
احلا�ضرين �سارية ترتفع فوقها راية
ح�سينية حمراء يهزها و�سطهم وك�أنه
يثري فيهم ق ��وة الت�شجيع واحلما�سة
امل�ستمرين ،ومب ��رور الوقت يتنامى
الت�أث�ي�ر النف�س ��ي ويت�صاع ��د �إىل
درج ��ة التماه ��ي م ��ع فاق ��د ال ��ذي ال
ي�ضيع فر�صة حالة ال�شطح والن�شوة
الوا�ضحت�ي�ن بوج ��وه احلا�ضري ��ن،
وحرك ��ة �أج�سادهم �أك�ث�ر و�أكرث كلما
م ��ر الزم ��ن ،وبذكائ ��ه ي�ستغ ��ل ح ��ال
اخلال�ص الزم ��اين واملكاين و�سيادة
الوجد وفق ��دان ال�شع ��ور بالتفرد �أو
م ��ا ميكن و�صف ��ه بالغيبوب ��ة امل�ؤقتة
الت ��ي �أوجدته ��ا روحي ��ة التجمه ��ر
ح�ي�ن �أفق ��دت اجلمي ��ع �شخ�صياته ��م
وحولته ��م �إىل �ص ��ف �شباب ��ي ذاب
بع�ض ��ه مع بع� ��ض ي�ستغ ��ل م�ستوى
اخل�ضوع ال�صويف ،فيتجرد اجلميع

 د .حيدر نزار ال�سيد �سلمان
م ��ن �شع ��ور خا�صي ��ة الت�س ��ا�ؤل عن؛
املعنى ،ال�شخ�صية ،الوجود ،الهدف،
فكله ��ا ت ��ذوب يف �س ��كارى اندجم ��ت
ذواتهم باجلم ��ع املنفلت من النمطية
املعروفة وحمددات القيم االجتماعية
ومراع ��اة الواق ��ع االجتماع ��ي،
وال�سلوكي ��ات الطقو�سية ال�شعائرية
املعه ��ودة ،لت�سود املكان حالة جديدة
غريبة يف رمزيتها برت�سيمة خمتلفة
ع ��ن ال�سياق ��ات التقليدي ��ة للمراث ��ي
احل�سيني ��ة يفر� ��ض اخل ��روج ع ��ن
امل�أل ��وف ال�سائ ��د نف�س ��ه حت ��ى يف
اللغة امل�ستخدم ��ة واخلطاب املر�سل
جلمهور هائج فقد �إتزانه بالتدريج.
�إذ اغ�ت�رف كات ��ب املرثي ��ة م ��ن
اللغ ��ة ال�شعبي ��ة املوغل ��ة بق�سوته ��ا
وخ�شونتها املزيد املزيد من املفردات
الكالمي ��ة لتمد اخلط ��اب املر�سل �إىل
جمهور هائم بقوة وعنف ال �شعوري
وهو م ��ا يتمظه ��ره يف ال�ضرب على
ال�ص ��دور وحرك ��ة االج�س ��اد ،وم ��ن
الإث ��ارة املخفي ��ة عم ��د ًا الباعثة على
الت�س ��ا�ؤل ه ��و التب ��دي الوا�ض ��ح
بالتجاوز اللفظ ��ي وت�سخريه الكلمة
ال�شعري ��ة املنظوم ��ة يف �إلغاء �أحكام
فقهي ��ة كالتج�سي ��م والت�شبي ��ه عندما
يجع ��ل فاق ��د لل ��ه تع ��اىل ي ��د ًا تت�صل
بي ��د العبا�س ،كم ��ا يتب ��دى التجاوز
يف �إزال ��ة حرف م ��ن كلم ��ة لأغرا�ض
�إيحائي ��ة ومتيزي ��ة هدفه ��ا التف ��رد
بال�صنف واحلرفة واخلطاب ،وعلى
�سبي ��ل املث ��ال �أُزي ��ل ح ��رف (احلاء)
(�س�ي�ن)
م ��ن كلم ��ة (ح�س�ي�ن) ل ُتق ��ر�أ َ
وه ��ي و�سيل ��ة لق�ضية �أخ ��رى هدفها
االختالف كم ��ا �أ�شرن ��ا ويتمظهر يف
تركي ��ب �ص ��ور تاريخي ��ة وحماول ��ة
�إلغ ��اء امل�ساح ��ة الربوبي ��ة الديني ��ة
الغيبي ��ة الفا�صل ��ة بني الإل ��ه والإمام
املق�صود.
ولع ��ل الباح ��ث �سيج ��د الكث�ي�ر م ��ن
ال ��دالالت اخلا�صة به ��ذهِ ال�شطحات
القريبة من اللغ ��ة ال�صوفية ،غري �إن
فاق ��د املو�س ��وي ينجح ع�ب�ر و�سائله
اخلطابي ��ة واجل�سدي ��ة بتحقي ��ق
حال ��ة التماه ��ي مع ��ه ،و�إغ ��راق
مرتادي مرثيت ��ه بالغيبوبة� ،أو حالة
الهي ��ام ،و�إذا �أردن ��ا التعب�ي�ر بلغ ��ة
ع�صري ��ة فه ��و ينع ��م عليه ��م بن�سيان
وجوده ��م وواقعهم ونقلهم �إىل عامله

امليثولوج ��ي ،وك�أنه ��م �أع�ضاء حركة
�سري ��ة ( ه ��ي كث�ي�رة يف التاري ��خ)
متار� ��س طقو�سها اخلا�صة باالعتماد
على الأ�ساطري وب�أ�ستخدام لغة ج�سد
وخطاب تتفرد بها.
التحليل :ل�ستُ هنا يف وارد االنتقاد
والتعب�ي�ر ع ��ن ع ��دم الر�ضا ب ��ل هي
درا�س ��ة ظاه ��رة جدي ��دة ال تتوق ��ف
تر�سيمته ��ا داخ ��ل �أ�س ��وار املجال� ��س
احل�سيني ��ة ب ��ل تتم ��دد �إىل داخ ��ل
املجتم ��ع نف�س ��ه ،ورغ ��م االنتق ��ادات
الت ��ي جوبهت به ��ا بحدتها وق�سوتها
غ�ي�ر �أن هذه الظاه ��رة �أخذت حيّزها
الزم ��اين االجتماع ��ي ،وم ��ا برح ��ت
تت�س ��ع لت�ضي ��ف لأن�صاره ��ا جمهور ًا
جدي ��د ًا ،ولع ��ل م ��ا يث�ي�ر الرغبة يف
االط�ل�اع ه ��و التداخ ��ل �أو الدم ��ج
املق�ت�رن بالبدائي ��ة ب�ي�ن مو�سيق ��ى
(ال ��روك �أن ��د رول) ومو�سيقى اجلاز
الأمريك ّي ��ة املع�ب�رة ع ��ن انك�س ��ارات
الزن ��وج النف�سية وم�شاع ��ر الإحباط
ال�ساكن ��ة داخله ��م نتيج ��ة الت�صنيف
الر ّقي له ��م ،وبني الأطوار
العب ��ودي ِ
احل�سيني ��ة احلزين ��ة ذات ال�سم ��ة
البكائية ،فما نراه ون�سمعه ال يخرج
عن كونه تعبري ًا عن م�شاعر ورغبات
بالتم ��رد عند �شب ��اب يري ��د تعوي�ض
�أزمات ��ه النف�سي ��ة والب ��وح بطاقات ��ه
الكامنة باالخت�ل�اف والتفرد بطريقة
تتوائم مع الطبيعة البيئية ملجتمعه،
وعدم جرح م�شاعر التقاليد والعادات
والقيم ال�سائدة� ،إال بخدو�ش ب�سيطة
لتمنع من ت�شكيل جبهة م�ضادة �أو ًال،
وللحفاظ على االختالف املقدور عليه
ثاني ًا ،ومراعاة للعالقات االجتماعية
والأ�سرية ثالث ًا.
ل�ن َ�ر االختالف املق ��دور عليه؛ ه�ؤالء
ال�شب ��ان امل�شبع ��ون �إحباط� � ًا وي�أ�س� � ًا
يحاول ��ون �أح ��داث تغ�ي�رات يف
�سريته ��م احلياتي ��ة �س ��واء حلاجات
ع�صرية ونف�سية� ،أو تقليد وحماكاة
ملوج ��ات م ��ن الأمن ��اط ال�سلوكي ��ة
واحلياتي ��ة الت ��ي تنت�ش ��ر يف العامل
 ،ومل ��ا كان ه�ؤالء يعي�ش ��ون يف بيئة
اجتماعي ��ة �صارم ��ة يف حمدداته ��ا
ومانع ��ة ومعيب ��ة ((يف �أحيان تكون
املوان ��ع �ضروري ��ة ومثال ذل ��ك تقليد
ال�شواذ واملنحرفني)) لكل �سلوكيات
خمتلف ��ة ع ��ن ال�سل ��وك الن�سق ��ي

املتع ��ارف علي ��ه ،ف�أنه ��م وج ��دوا يف
الطريق ��ة �أو الأ�سلوبي ��ة اجلدي ��دة
لفاق ��د املو�س ��وي و�سيل ��ة لإ�شب ��اع
هذا اجلم ��وح ،فتوا�صل ��وا معه بنهم
واندفاع مثريين للده�شة ،فاملو�سيقى
هي مو�سيق ��ى ،واحلركات اجل�سدية
هي اق ��رب للرق�ص ،و�أ�سل ��وب اللطم
ي�شاب ��ه حلد كب�ي�ر لأ�سل ��وب الرق�ص
ال ��ذي ي�صاحب ��ه ت�صفي ��ق جماع ��ي،
ولعلنا ال نخطئ �إذا �أكدنا �إن ما يجري
ه ��و تلبية حاج ��ات نف�سي ��ة فر�ضتها
الطبيع ��ة الع�صري ��ة ،وا�ستطاع فاقد
املو�س ��وي م ��ن حتويره ��ا م ��ن خالل
ا�ستغ�ل�ال ال�شعائ ��ر الديني ��ة يف
�سي ��اق �آخ ��ر �أو منف ��ذ للتنفي� ��س عن
االحباط ��ات املتوالي ��ة ل�شب ��اب حامل
يرى حلمه ميوت �إمامه ،ويبحث عن
التمي ��ز واالخت�ل�اف ك�سم ��ة ع�صرية
لك ��ن ال يج ��د وظيف ��ة عم ��ل  -مهن ��ة،
جتع ��ل منه خمتلف ًا ممي ��ز ًا� ،إذ مل يعد
االختالف والتميز مرغوب ًا فيه بل �إن
م ��ا ينمّي داخله الي�أ� ��س والكدر ومن
ث ��م االغ�ت�راب جمموع ��ة التناق�ضات
املرئي ��ة وامل�سموع ��ة ،ف ��ذوو النف ��وذ
وال�سلطة ب ��كل تنوعاته ��ا ميار�سون
علن ًا نفاق ًا خطري ًا ويتمثل هذا الرياء
ب�شفافي ��ة يف العالق ��ات االجتماعي ��ة
الزائف ��ة اال�ستغاللي ��ة واملنفعي ��ة
ال�سائ ��دة املغط ��اة بلغ ��ة الزه ��د
والتق ��وى والعدال ��ة ،ويراكم الف�ساد
الوا�ض ��ح للعي ��ان الي�أ� ��س القه ��ري
الراك ��د يف نفو� ��س ه� ��ؤالء ال�شب ��اب
الباحثني ع ��ن �أمل وخال� ��ص بعد �إن
ف�شلت اخلطابات الفكري ��ة الفل�سفية
يف تقدمي حل ��ول ومعاجلات لآمالهم
املعقود عليه ��ا واملنفية ،حتى ميكننا
الق ��ول �إنن ��ا �إم ��ام م�ست ��وى تفكريي
جدي ��د يري ��د التمل� ��ص م ��ن الأط ��ر
التفكريي ��ة القدمية و�إ�شباع النفو�س
ع ��ن طريق التمرد املقب ��ول اجتماعي ًا
نوع� � ًا ما ،واملعنى هو الآخر ب�سربال
ديني �شعائري.
هن ��ا تكم ��ن املفارق ��ة يف الأ�سل ��وب
ال ��ذي جم ��ع النقي�ض�ي�ن املحبط�ي�ن
واملنعم�ي�ن ،وعندم ��ا نتح ��دث ع ��ن
�شيوع فكري جديد وظاهرة جديدة،
فل ��ن نبالغ �أو نتجنى عل ��ى احلقيقة،
وما ن ��راه �إن هذه الأمناط ال�سلوكية
ت�ش ��ق طريقه ��ا ب�ي�ن النا� ��س رغ ��م

االعرتا�ضات والتحرميات ال�صادرة
من ع ��دة جه ��ات تنظ ��ر له ��ا كخروج
ع ��ن العقي ��دة �أو �ش ��ذوذ ،بي ��د �إن
الواق ��ع لي�س �إال تعب�ي�ر عن م�ستوى
التم ��زق االجتماع ��ي ،واحت�ضار قيم
نتيجة ان�سي ��اق املا�سكني بال�سلطات
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة والديني ��ة
خل ��ف �إغ ��راءات كان ��ت ُتع ��د بقيمن ��ا
وحتى القيم الإن�سانية مبثابة مفا�سد
و�ش ��ذوذ ،كم ��ا ه ��و ح ��ال اال�ستي�ل�اء
على الوظائ ��ف الكب�ي�رة وال�صغرية
وتقريب العوائ ��ل كامتداد �سلطوي،
واغت�ص ��اب املال الع ��ام واال�ستحواذ
عل ��ى املكا�س ��ب واالمتي ��ازات الت ��ي
�أنتج ��ت م�شاع ��ر اغ�ت�راب داخل ��ي،
و�صراع� � ًا خط�ي�ر ًا تتناق� ��ض في ��ه
الإر�شادات اللفظية والوعظ الفتان،
واللبو�سات التقوية عن ال�سلوكيات
والأمن ��اط احلياتي ��ة ،فداع ��ي الزهد
والتق�ش ��ف مث ًال يعي� ��ش مرفه ًا برثاء
فاح� ��ش وداع ��ي الإ�ص�ل�اح يت�ص ��در
جل�سات الفا�سدين وهكذا.
ال ميك ��ن التعتيم على ب ��روز ظواهر
اجتماعي ��ة جدي ��دة حت ��اول �إثب ��ات
نف�سه ��ا بط ��رق خمتلفة،كم ��ا ال ميكن
النظ ��ر �إىل ظاه ��رة فاق ��د املو�س ��وي
واحلا ّف�ي�ن ب ��ه كونها حال ��ة فردية �أو
منط ًا لي�س له امتداداته االجتماعية،
بل م ��ا ن ��راه يف حقيقته ه ��و ظاهرة
اجتماعي ��ة وتعب�ي�ر ح ��اد ع ��ن م ��دى
االغ�ت�راب ال ��ذي يعي�ش ��ه �شب ��اب
وب�أعداد كبرية ،كما ميكن اال�ستنتاج
�إن الطاق ��ات ال�شبابي ��ة املج ��ردة
م ��ن قوته ��ا لأ�سب ��اب متنوع ��ة ت ��كاد
تتفج ��ر بتعب�ي�رات �أ�سلوبي ��ة مثرية
لال�ستهج ��ان �إبت ��دا ًء لكنها �سرعان ما
تتحول �إىل �أ�ساليب مقبولة ومر�ضي
عنه ��ا ،رمب ��ا التو�سع عميق� � ًا يف هذه
الظاه ��رة �سيك�ش ��ف للباحثني �صور ًا
�أك�ث�ر وح ��االت اجتماعي ��ة مرتبط ��ة
بع�ضها البع�ض ،ومل يعدم املحبطون
والبائ�سون �أن يع�ث�روا على و�سائل
يك�شف ��ون من خاللها م ��دى ما بلغوه
من ك ��در وقهر واغ�ت�راب ،ولعل فاقد
املو�س ��وي ورفاق ��ه لي�س ��وا �إال ع ّين ��ة
�صغ�ي�رة م ��ن جمتم ��ع اكرب ل ��ه نف�س
املعان ��اة واملطام ��ح وامل�ش ��كالت وقد
جت ��ري حم ��اوالت تلفيقي ��ة لو�ص ��ف
احلالة بالرثاث ��ة والرتاجع الفكري،
وله ��ذا ال ��ر�أي جان ��ب م ��ن ال�صدقية
غ�ي�ر �إن ق ��راءة مدرك ��ة وباجلمع مع
الو�ص ��ف ال�ساب ��ق تخربن ��ا �إن ه ��ذه
�صرخ ��ات احتج ��اج جمتمعية �سببها
الإحب ��اط املرتاك ��م وتط ��اول املظامل
�إىل ح ��دود بعيدة وهي رف�ض ومترد
عل ��ى الأن�س ��اق القدمي ��ة خ�صو�ص� � ًا
�إنها تنطلق من م ��دن جنوبية يعي�ش
�سكانه ��ا الفق ��ر واحلرم ��ان ب ��كل
مفا�صله.

