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ذاكرة امرأة عراقية

الرأي الثالث

الرجل وعيد
املـــرأة العـــاملـي

تفتح صفحة (قضايا عراقية) ،نافذة لذاكرة املرأة العراقية املناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها املشهودة والنادرة يف تاريخ النضال
السياسي للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت املرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً
باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية ،نساء من طراز خاص حتدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ(يعيش العراق) وهن متوجهات إلى
ساحة االعدام أو حبل املشنقة ،وحتملن كل عسف وألم زنزانات النظام املقبور .امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها
بل جارها ،عن أعني فئران الزيتوني البؤساء هذه املرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ احلقيقي للمرأة العراقية ال تاريخ احتاد
النساء وحفالت نادي الصيد! (قضايا عراقية) تفتح هذه النافذة.

بعد سقوط الصنم

وجــــدت الرجل الذي دمـــــــــر حياهتا وارسهتـــــــا
وقد اصبح اكثر جاهاً كرجل تقي ووطني

بغداد/شذى الشبيبي

(ع م راف ــت) ح ـ ـ ـ ــره م ــن ه ـ ـ ـ ــذا
الـعـ ـ ـ ــراق احلـ ـ ـ ــر زج ــت يف درب
النضـال دون ان تنتمي الى اي
حــزب سـيــاسـي اذا بهــا حتــرق
اجلناة بنزاهة كفاحها.
اسـ ـ ـت ـقـ ـ ـب ـلـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــي ك ـ ـ ـ ـضـ ـ ـي ـفــه
واشـتــرطـت ان ال احـمل قلـم ـ ًا
او ورقه لغ ــاي ــة ادركـته ــا فـيـم ــا
بعد.
وضعـت بج ــانـبه ــا طـبقـ ـ ًا فـيه
اصـن ــاف مـن االدوي ــة ضـئـيل ــة
اجلـسـد تـرافق يـدهـا ورقـبتهـا
رعـ ـشـ ــة ظـ ــاهـ ــرة ك ـ ــاي عجـ ــوز
ذهلـت حيـنمـا عــرفت انهــا من
موالـيد 1952وبـسرعـة بديهـية
ال حـظـت ذهــولـي وعلقـت  :ال
تـستغـربـي شكلي ذات يـوم قـال
لي ضـابط االمن احـمدي اهلل
واشـكـ ـ ــريه النـك ت ـت ــنف ـ ـســني.
ال كــانت هــذه اصــدق كـلمــة
فع ً
سـمعـتهــا مـن ل ـســان شـيـطــان
الن م ـ ـ ــاج ـ ـ ــرى عـلــي ي ـ ـصـه ـ ـ ــر
احلديد وانا حلم ودم.
ففـي ع ــام  1982اعــتقل زوجـي
وكـان تـاجـر ًا معـروفـ ًا لم اعـرف
كيف اتصـرف ولي سبـعة اوالد
( خـمــس بـنــات وولــدان ) كــان
عـ ـم ـ ـ ـ ــري وقـ ـتـه ـ ـ ـ ــا ( )29سـ ـنـه
اسرعـت الى جـارلنـا اعرف انه
يع ــمل ب ـ ــاالم ــن وطل ـبــت م ــنه
املسـاعدة بحكم عالقة اجلوار،
ف ــرحـب بـي واب ــدى اسـتع ــداده
للمـسـاعــدة وبعـد يــوم ابلغـني
ب ـ ــأن ات ـ ــرك امل ـ ــوضـ ـ ــوع له كــي
يتصرف مبعـرفته ثم بعد ايام
جــاء واخبــرني بـانه عــرف اين
زوجي وبــامكــانه ان يــاخــذني
الـى مكـانه لنـراه شكـرته وكنت
مم ـت ــنه ولـك ــنه حـ ـ ــذرنــي مــن
اصطحاب االطفال واقترح ان
تـ ـ ــرافق ـنــي اب ـن ـتــي الـك ـب ـيـ ـ ــرة

فقــط .لــم ان ـ ــاق ـ ـشـه ووافقــت
بـ ــدون تـ ــردد لـم يـكــن يهـمـنـي
آن ـ ـ ــذاك اي شــئ ،املـهــم زوجــي
واخباره يف اليـوم التالي ذهبنا
معه.
وه ـن ـ ـ ــاك ل ــم اواجه زوج ــي بل
ال س ـ ــال ـنــي بعــض
ف ـ ــابلــت رج ً
االسـ ـئـلـ ـ ـ ـ ــة ع ــن اجتـ ـ ـ ـ ــاهـ ـنـ ـ ـ ـ ــا
الـسيـاسـي ووضعنـا املــالي ومـا
مي ـل ــك زوجـ ـ ــي وهــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــه
ح ـس ــاب ــات يف الـبـن ــوك اجـبـته
بكل صــدق وامــانــة ،وبــال ــرغم
من احلـاله الصعبـة التي كنت
به ـ ـ ــا يف تلـك الـ ـ ـسـ ـ ــاعـه لفــت
ان ـت ـبـ ـ ــاهــي ان ذلـك امل ـ ـسـ ـ ــؤول
(االم ـنــي) ك ـ ــان ي ـتــكلــم ولـكــن
عـ ـيـ ـنـ ـيـه عـل ـ ـ ــى ابـ ـنـ ـت ــي وبـكـل
وقاحة.
وامل ـ ـسـك ـي ــنه بـ ـ ــدورهـ ـ ــا كـ ـ ــانــت
مطـرقـة نحـو االرض ،قــال لي
اذهبـي االن وسنـتصـل بك عن
ط ــريق ابـي فالن اجلــار الــويف
حيـنما نـاخذ مـوافقة املـسؤول
الكـبيــر ويف اليــوم الثــاني جـاء
اجلــار الـغي ــور وابلغـني بــانـهم
سمحوا لي برؤية زوجي وانني
محـ ـظ ـ ــوظ ـ ــة ون ــبه ـن ــي عل ـ ــى
ضـ ــرورة الـتـحفــظ علـ ــى ذلـك
وهــذا س ــر يجـب ان اليعلـم به
اق ــرب الـنـ ــاس النه قـ ــد يك ــون
ال ـسـبـب يف قــطع رزقه وحـت ــى
حـي ــاته  ...وع ــدته بــذلـك النه
صــاحب فـضـل وجمـيل علـينــا
ولـ ـسـن ــا ج ــاح ــديـن وحـيـنـم ــا
اخـذت ابـني الـصغيـر اعتـرض
بـع ـ ـ ـص ـ ـب ـ ـيـه وطـلـ ــب م ـ ـنـ ــي ان
اصـطحب ابـنتي الـكبيـرة ..لم
تـنـفع حجـتـي ب ــانه ــا يجـب ان
تــبقـ ــى لـ ــرعـ ــايـ ــة اخ ـ ــوتهـ ــا .
فطـاوعته مكـرهة يف هـذه املرة

ادخلــونـي ال ــى املكـتـب وبقـيـت
ابنتي يف البـاب ...وبعد جلسة
قصـيرة واسـئلة غـير مـترابـطة
طلب مـني ان اتبعه وخـرج من
بـ ــاب اخـ ــرغـيـ ــر ال ـ ــذي دخلـت
م ـ ـنـه ..رغـ ــم قـلـقـ ــي وخ ـ ـ ـ ـ ــويف
تـص ّنـعت الهــدوء ولم يــراودني
اي خـ ــوف عل ــى ابـنـتـي النـنـي
اوصـيت ابــا فالن عـليهــا وبعـد
مـروري مبمرات عـديدة دخـلنا
مكـتب اخـروانـا اتـبعه بـصـمت
اخـاف من طـرح اي سـؤال كـان
ع ـ ـ ــذابــي ق ـ ـ ــاتـل فـك ـ ـ ــرت بـكـل
االح ـت ـم ـ ــاالت ال ـ ـس ـي ـئ ـ ــة......
ولكن اميـاني كان رفـيقي وبعد
فترة طويلة رميت نفسي على
كرسي يف املكتب كان احساسي
بـ ــاالرهـ ــاق وال ـضـيـ ــاع ورغـبـ ــة
بــالـصــراخ والـبكــاء لـيــس لهــا
مـ ـثـ ـيـل ...سـ ـ ـ ــالـ ـتـه ان كـ ـ ـ ــان ــت
زيارتي لهم ستطول وان ابنتي
سـتقلق علـي فسـالنـي هل انت
خـائفـة منـا ؟ قلـت  :كال ولكن
كــان املفــروض ان ات ــرك ابنـتي
الـكـبـيـ ــرة لـتـ ــرعـ ــى اخـ ــوتهـ ــا .
ال غ ـ ــري ـب ـ ـ ـ ًا هل
س ـ ــال ـنــي س ـ ــؤا ً
تظنني ان اطـفالك يحتـاجون
الـى االم واالب أم االخـت اكثـر
 ...اسـتغــربـت ســؤاله ومتـنـيـت
لـ ـ ــو انــي لــم ات ـ ـ ــورط فهـ ـ ــؤالء
الـنـ ــاس انـ ــذال وال يـتـ ــورعـ ــون
ع ـن ـ ــد اي شــئ وس ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا
تـذكرت جـارنا وطمـأنت نفسي
وبقـيت ادعــو اهلل ان يــدفع مــا
ك ـ ــان اع ـظــم وبع ـ ــد اك ـث ـ ــر مــن
سـاعـة بقيـت فيهـا وحـدي عـاد
لـيقول اخت ام رافت اني اسف
ك ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــودي ان اس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدك
وتـواجهي زوجك ولـكن ظروف
العــمل ..واالن ع ـن ـ ــدي واجــب
ت تقدرين طبيعة عملنا).
وان ِ
عل ـ ـ ــى كل اضـ ـطـ ـ ــرت ام رافــت
ملغـادرة املكـان املوبـوء علـى امل
ان ي ـتـ ــصل ـ ـ ــوا بهـ ـ ــا م ــن خالل
جــارهــا الـشــريف  .كــان ال بــد
لي مـن التــركيــز الـشــديــد كي
اجـ ـت ـ ـ ـ ــاز االب ـ ـ ـ ــواب واملـ ـم ـ ـ ـ ــرات
العــديــدة كـي اصل الــى املكــان
الــذي دخـلت مـنه وت ــركت فـيه
ابـنـتـي واق ـسـمـت يف داخلـي ان
ال اع ــود ال ــى هـن ــا مهـم ــا ك ــان
ال ـسـبـب ..ف ــال ــرعـب واخل ــوف
الـذي عشـته يف تلك السـاعات
ال يقاس .
حت ــى زوجي ســاتــرك امــره هلل
واغـلق ب ـ ــابـي ان ـ ــا واوالدي الن
مـا رايته من دنـاءة يف االسئـلة
والنظـرات ال ميكن احتـماله .
وصلت اخيـرا الى املكـان الذي
تـركـت فيه ابنـتي لم اجـدهـا ..
بقـيــت اتلفـت ب ــرأسـي واج ــول
بنـظراتي لعـلها ذهبت لـتشرب
املـ ــاء فـ ــاجلـ ــو حـ ــار ولـ ــو انـنـي
اوصيتهـا ان ال تتنـاول اي شئ
يف هــذا املكـان  ...سـالـت عنهـا
يف الغـ ـ ــرف االخـ ـ ــرى لــم يـ ـ ــرد
عـلي احــد وص ــرخ بي اح ــدهم

 ...بقـيـت اس ـ ــال كل مـن ميـ ــر
بقـربي عن جـارنـا فـلم يتعـرف
عليه احـد ولم اعد قـادرة على
الـتـفكـي ــر  ...تعـب وجــوع وزوج
معتقل وستة اطفال يف البيت
وابـنـتـي الـكـبـيـ ــرة اخــتفـت ...
راودتـني شكــوك سيئـة جلـست
علـ ـ ــى املـ ـصـ ـط ـبـ ـ ــة وازدح ـمــت
االفكار برأسي كانت الدنيا قد
اسودت بعيني متاما .
عجبـت لسعـة صـدر هـذه املـرأة
لم تأبه لدمـوعي والنني بدأت
افهـم رغـبــته ــا ب ــاالسـت ــرس ــال
وهــي ت ـ ـشـعل ال ـ ـس ـيـكـ ـ ــارة تل ـ ــو
ك واســمعـيـنـي
االخـ ــرى ال تـبـ ِ
جـيــدا لـيعلـم الـنــاس جـمـيعــا
ويعـلم القــاضي الــذي يحــاكم
ه ــؤالء اجمل ــرمـني بج ــرائـم لـم
يع ـ ــرفه ـ ــا ال ـت ـ ــاريخ ان ه ـ ــؤالء
الـك ـبـ ـ ــار الـ ـ ــذيــن يف الـقف ــص
خلـفهــم مجـ ــرمـ ــون مـ ــا زالـ ــوا
احـ ـ ــرار ًا يع ـي ـ ـش ـ ــون يف ب ـي ـ ــوت
فارهة بكل سعادة .
ويف ال ـصـبـ ــاح الـتـ ــالـي ذهـبـت
وحــدهــا الــى نفـس الــدائــرة (
االمـنـي ـ ــة ) س ـ ــالـت عـن ( اب ـ ــو
فالن ) جـارها فلم يعـرفه احد
سالت عن الرجل الذي قابلته
وبعـ ــد الـتــي واللـتـيـ ــا قـ ــابـلهـ ــا
احــدهم لـلتحقـيق معهــا كيف
وصلـت الــى هـنــا ومــاذا تــريــد
ومــن اي ــن تعـ ـ ــرف فـالن وفالن
وب ــاي حق ت ـس ــال عـن ابـنـته ــا
واتهمهـا بـاجلنــون واالستهتـار
وبعــد الـتهــديــد غ ــادرت املكــان
املــشبــوه شـبه مـجنــونــة ذهـبت
ال ــى اهلهــا اسـتـنهـضـت غـيــرة
اخـوتهــا ووسط الـبكـاء واللـوم
الـ ـشـ ــدي ـ ــد ايقـنـت ان ال احـ ــد
يـستـطيع جنـدتهـا فـالقـضيـة
فيها اسم (االمن)
الذي يثيـر الرعـب يف النفوس
واتفـق اجلمـيع علــى ان اجلــار
االم ـن ــي له ضـلع ك ـب ـيـ ـ ــر مبـ ـ ــا
حدث .
تقـ ــول ( ام رافـت ) مـ ــرت علـ ّي
أيـ ــام وانـ ــا كـ ــاجملـنـ ــونـ ــة النـنـي
ج ـن ـي ــت عل ـ ـ ــى اب ـن ـت ــي ،لق ـ ـ ــد
اخـ ـ ــذته ـ ــا ب ـيـ ـ ــدي لل ـمـ ـ ــذبح .
وبـعدما الـتقيت باجلـار الغدار
اعـ ـت ـ ـ ـ ــذر مـ ـن ــي بـخ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــة
وامتعاض ،وحاول التهرب من
اسـئلـتـي بـكل وقــاحــة ق ــائال :
واهلل يـ ـ ـ ــا اخـ ـت ــي عـ ـمـل ــت مـ ـ ـ ــا
بوسعي ملساعدتكم ولكن يبدو
ك تـ ــريـ ــديــن ان تلـبـ ـسـيـنـي
انـ ِ
تهمـة ...صحـيح اتقي شـر من
احـ ـسـنـت الــيه  ...كـ ــان كـالمه
سـم ــا جت ــرعـته مـن اجل ابـن ــة
اخلـم ـس ــة ع ـش ــر ع ــامـل ال بل
ت ـ ــوسلـت واعـتـ ــذرت وكـ ــانـت ام
رأف ــت م ـ ـ ـسـ ـتـعـ ـ ـ ــدة لـ ـتـقـ ـبـ ـيـل
االحـذيـة فقـط ليـكمل فـضله
ويـذهب معهـا الى نفـس املكان
مــن اجـل اب ـن ـتـه ـ ـ ــا  ...اق ـت ـنـع
وذهب معهـا علـى مـضض الن
( قلـبه الـطـيب ) سـيجــره الــى
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التهلكة ...
الـتقـت اخـي ــرا ب( العـبــد هلل )
املـسـؤول االمـني الـذي فــوجئ
مبـســألــة الـفتــاة وادعــى انه ال
يـت ــذك ــر حـت ــى شـكله ــا تق ــول:
حينمـا راني ابكي واتـوسل بدأ
يصـرخ ويـشتم وحـينمـا وقعت
علـ ــى حـ ــذائـه دفعـنــي وركلـنـي
وهـو يصرخ بـهيستـريا خـذوها
اجملنونة زوجة اجلاسوس ...
هــذه املــرة وضعــوهــا يف غــرفــة
انفــراديــة فـيهــا ســريــر وبعـض
االثاث وثالجة صغيرة .
هناك جاءها اجلار البعثي ...
ف ــوجـئـت بــشخـصـي ــة اخ ــرى .
ارمتـى عليهـا كـاحليـوان يبثهـا
غ ـ ــرامـ ـ ــا واعج ـ ــابـ ـ ــا وانه ك ـ ــان
يحـســد زوجهــا علـيهــا وهي ال
ت ـ ـ ـ ـش ـ ـبـه زوج ـ ـتـه يف ال ـ ـ ـ ـش ـكـل
واالخالق وانه مغـرم بهــا منـذ
زمن واذا مـا اطفات نـار هيامه
سـيـ ــزول حقـ ــده علـ ــى زوجهـ ــا
ويع ــمل املـ ـ ـس ــتح ــيل ل ـيـخلــي
سـبــيل زوجه ــا وق ــد يـحل لغ ــز
ابنتها ...
صـمتت ام رافت ولطـمت فمها
بقساوة وهـي تقول  :هذا الفم
ق ـ ـبـل احـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـ ــذال ال
يــستـحق احليـاة .كـنت اتـصـور
ان لهم قلـوبـ ًا مثل الـبشـر  .يف
ه ــذه امل ــرة رف ـضـت امل ـس ــاوم ــة
القـ ـ ــذرة وبـ ـ ــاصـ ـ ــرار ورغ ــم انه
مـنـحهـ ــا فـ ــرص ـ ــة ثالثـ ــة ايـ ــام
لتـراجع نـفسهـا وكـانـت مصـرة
علــى مــوقفهــا الـشجــاع  .فـلن
تخـ ـس ـ ــر نفـ ــسه ـ ــا مهـمـ ــا كـ ــان
املقـ ــابـل  ...بعـ ــدهـ ــا مـ ــورسـت
ضـدهـا اسـالـيب مـتنـوعــة من
الــتع ـ ــذيــب ومت ـ ــزيـق املالبـ ــس
وقص الشعر بالسكني واطفاء
اعق ــاب ال ــسك ــائ ــر يف مـن ــاطق
حـ ـسـ ــاسـ ــة مـن جـ ـسـ ــدهـ ــا ...
واخـيرا وضعـوها يف املمـر امام
الزنـزانة التي كـان فيها زوجها
لـيمــارســوا انحـطــاطهـم علــى
مراى منه ...
تقــول  :جــاهــدت كـي ال افقــد
الـوعي وان ال اتفـوه بـشيء كي
ال يــسمع صــوتي وميـوت قهـرا
رغــم انهـم كـ ــانـ ــوا ي ـصـ ــرخـ ــون
ويـقهقهــون بــاسـمه  ...اصـعب
موقف على املـراة ان تكون بيد
انــذال ورغم انـني كـنت مـدللـة
يف بيـت زوجي متـنيـت من اهلل
ان يحـرمني من كـل شئ فقط
اخــرج من ذلـك املكــان املــوبــوء
حتى لو انام على الرصيف ..
بـعـ ـ ـ ــد ايـ ـ ـ ــام م ــن الـ ـتـعـ ـ ـ ــذي ــب
ال ــوح ـشـي وج ــدت نف ــسه ــا يف
م ـسـتــشف ــى ك ــان احللـيـب ق ــد
تخ ـث ـ ـ ــر يف ص ـ ـ ــدره ـ ـ ــا وس ـبــب
تقـيح ــا ودم ــا وك ــان الب ــد مـن
عملية ( استئصال ) !!
تواصل أم رأفت أفرج عني بعد
ان وقـعــت عـل ـ ـ ــى تـعـه ـ ـ ــد ان ال
اتـكلـم بــاي شـئ ميــس احلــزب
واعضاء

احلـزب واالمن واكف التـساؤل
ع ـ ـ ــن ابـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وال وال وال ..
وابـلغ ــونـي ان ابـنـتـي عـن ــدهـم
النه ـ ــا م ــطل ـ ــوب ـ ــة امـنـي ـ ــا واذا
تـف ـ ـ ـ ـ ــوهـ ــت بـح ـ ـ ـ ـ ــرف واح ـ ـ ـ ـ ــد
سـيوزعـون على الـناس شـريط
فـي ــدي ــو وص ــور لـيــس بـص ــالح
العـائلـة  ...وحـينمـا عـادوا بهـا
الــى البـيت جــاء اجلــار النــذل
ليـبلغهــا بــان ابنـتهــا يف مكــان
امـني الن م ــديـ ــره اعجـب به ــا
ولكـنه ــا عن ــده واجبــرهــا علــى
كتــابــة رســال ــة البنـتهــا لـكي (
تلني راسها ) وال يحصل معها
كمــا حـصـل مع امهــا حفــاظــا
على اختها االصغر ...
بعــد ( ) 16يــوم ـ ًا ط ــرق البــاب
فجـرا اربعـة مجهـولـني جلبـوا
ابـنـتـي شـبه مـيـت ــة دفع ــوا به ــا
نحوي وحـذروني من مـراجعة
اي ط ـب ـيــب او مـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـ ـ ــى،
ح ــذرونـي مـن الــبك ــاء والـكالم
وذكروني بـالتعهد الذي وقعته
( واال سيـنقطـع لسـانك ) ويف
نـف ـ ــس ال ـي ـ ـ ــوم يف الـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
الـث ــامـن ــة والـنــصف صـب ــاح ــا
عــادوا ومعـهم ورقــة تقــول بــان
امـ ــرا صـ ــدر مب ـصـ ــادرة الـبـيـت
العـائـد لــزوجي الــذي نفــذ به
حـ ـك ـ ــم االع ـ ـ ـ ـ ـ ــدام (لـعـالقـ ـ ـتـه
بـجـه ـ ـ ـ ــات اجـ ـنـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــة) كـ ـم ـ ـ ـ ــا
يقـ ـ ــولـ ـ ــون ..لــم ات ــنفـ ــس ولــم
اص ــرخ اع ـط ــونـي مـهلـ ــة ثالث
سـاعـات رحمـة منهـم ومنعـونـا
من اخـراج اي قـطعـة اثـاث مـا
ال م ــن املـالبـ ـ ــس ..
عـ ـ ـ ــدا قـلـ ـيـ ً
وقفت امـامهم عـزالء ضعيفـة
اردت ان اس ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــرخ ف ـ ـيـهـ ــم
ال ــنخـ ـ ــوة ولـكــن ل ـ ـسـ ـ ــانــي لــم
يتحـرك  ...ذهبت مع اطفالي
الـى بـيت اهلـي ،وهنـاك مــاتت
ابنتي الـغاليـة بصـمت لم تكن
تتكلم ممـددة كالـذبيحـة تدور
بنـظــراتهــا املـســاملــة نحــوي ال
ادري ان كـ ـ ـ ــان ــت تـلـ ـ ـ ــومـ ـن ــي ام
تواسيني بقيت ممسكه بيدي،
جسمها ملئ بالكدمات ليست
اثــار التعــذيب ولـكنهـا كـدمـات
من نـوع اخـر ...مـاتت بـسـرعـة
غ ــريـب ــة ك ــانه ــا تـن ــاولـت م ــادة
قـاتلة او ابـرة  ...تشـاور اخوتي
فيمـا بيـنهم ولعل اخلـوف من
االن ـ ـ ـ ـ ـ ــذال دفـعـه ـ ــم ل ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ــك
واقـتـ ــرح ـ ــوا علـي ان اسـكـن يف
بـيت احـدهم الــذي لم يكـتمل
بعـد ( هيـكل ) وافقت بـسـرعـة
لــرغبتـي يف العيـش بعيـدا عن
النــاس كمــا اني خــشيـت علــى
اخـ ــوتـي  ...عـ ـشـت يف بـيـت ال
ابواب فيه وال شبابيك كنت ال
أنـام احـرس اوالدي ولـكن بعـد
فـتـ ــرة اقل مـن شه ــر اعـتـقل ــوا
اخي واخـرجت من املكـان فقد
متت مصادرته !!
سكـنت بعـدهـا يف ( صــريفـة )
وص ــرت يف ذلك الــوقـت اشعــر
بـاننـي مثل ( الكلـب االجرب )

اجل ـم ــيع ي ــتحـ ـ ــاشـ ـ ــى ح ـتـ ـ ــى
ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال عـ ـن ــي وعـ ـ ـ ــرف ــت ان
اخلوف سيد املوقف وان احلق
بعيـد املنـال  ..كـان لـزامـا علي
ان اطعم ستة افواه ظلموا بال
وجـه حـق وكـ ـ ـن ـ ــت اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج يف
الـصبـاح الـى االحيـاء اجملـاورة
اخــدم يف بيــوت االعـنيــاء وقــد
اك ــون دخلـت بـي ــوت اجمل ــرمـني
الـ ــذيـن قــتلـ ــوا ابـنـتـي وزوجـي
ودمـ ـ ــرونــي دون ان اعـ ـ ــراف ...
ولـطــامل ــا راودتنـي تلـك الفكــرة
ولـ ــذلك كـنــت اتفـنن يف لـب ــس
احلجــاب لـتغـييــر وجهـي رغم
ان شكلي قد تشوه كثيرا .
وهـكـ ـ ــذا م ـ ـ ــرت علــي س ـنـ ـ ــوات
طـوال حتـى كـانـت االنتفـاضـة
االذاريـ ــة ولـم نـتـ ــرك املـ ــديـنـ ــة
ف ــنحــن م ـت ـن ـ ــا م ـن ـ ــذ زمــن ...
ولكـن اجلـيــش اجـب ــرن ــا عل ــى
اخلـروج الى الـناحـية الـغربـية
قـرب مـدينه الفلـوجـة  .هنـاك
وجـدنـا مـن احتـضنـونـا واوونـا
 ...وهنـاك عـرفت ان بلـدنـا مـا
زال بخيــر وان اهل العــراق لن
حت ـكـ ـمـه ــم الـ ـ ـط ـ ـ ـ ــائـفـ ـي ـ ـ ـ ــة او
الـعقـي ــدة ال ـسـي ــاسـيـ ــة مهـم ــا
حتـكـمـت فــيهـم ،ولـكـن يــبقـ ــى
قلـبي ينبـض الى املـدينـة التي
ول ـ ـ ــدت ف ـيـه ـ ـ ــا واالرض ال ـتــي
ابــتلعـت زوجـي وابـنـتـي تـبق ــى
عزيزة علي .
التـزمت ( ام رافـت ) بتعهـدهـا
لالنــذال ولـم يعــرف بقـصـتهــا
احـ ــد تـ ــركـت جـمــيع بـن ـ ــاتهـ ــا
املـدارس واصـرت علـى ان ينـال
ابنـاؤهـا الـذكـور نـصـيبهـم من
التـعليم النهم اوالد ،ساعدتها
بـناتهـا يف تدبيـر لقمـة العيش
 .تقـول  :كنا نـطبخ يف االفراح
وامل ــامت وننـظف دون ان نعــرف
للراحة طعماً.
بعـد سقوط الـطاغيـة كان اول
مـ ـ ـ ــا فـعـلـ ـتـه الـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــى
مـنــطقـتهـ ــا لكــي تلقـي نـظ ــرة
علـ ــى بـيــته ـ ــا وتعـ ــرف اخـبـ ــار
اجملـرم جارهـا  ..وتقول لـيتني
ل ــم افـعـل فـق ـ ـ ـ ــد وج ـ ـ ـ ــدت ان
الـ ــرجل ال ــذي اح ــرق حـي ــاتـي
وقل ـبــي اص ــبح اك ـثـ ـ ــر جـ ـ ــاهـ ـ ــا
واوسع امالكـا يحتـرمه الـناس
ك ـ ـ ـ ــرجـل تـق ـ ـ ـ ــوى وطـ ـن ــي م ــن
الطراز االول !..
ويف سـ ـ ـ ــؤال لـهـ ـ ـ ــا ع ــن رايـهـ ـ ـ ــا
مبحـ ــاكـمـ ــة صـ ــدام واعـ ــوانه :
ت ـب ـت ـ ـســم ام راف ــت بال م ـب ـ ــاالة
وتقول:
ومـا يهمـني منه  .يحـاكم او ال
يحاكم فالذين نفذوا اجلرائم
هــم اخـ ـطـ ـ ــر م ــنه  .احـ ـ ــرقـ ـ ــوا
قلوبنـا وما زالوا يـذبحوننا كل
يــوم ويعيـشــون بيـننـا مــرفهني
واحــرار ًا  ..امــا نحـن عبــاد اهلل
فليس لنـا إال ان نعزي انفسنا
ونـرثي موتانا ونـنتظر املعجزة
...

والنها بحـاجة إلى الكثير من
االعـتبـار واالعتـراف صـار لهـا
عيـد عـاملي نـحتفل به كل عـام
يف الـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ــامـ ــن مـ ــن اذر وحـ ــني
يـنـتهـي وتـنـتهـي معه خـطـبـنــا
وكلـماتنـا ومقاالتنـا التي جتـعل من املرأة
كـائنـا خـرافيـا يـستحق الـدعم واملـسـانـدة
ويــستحـق ان نقف معه لـينـال حقـوقه يف
ه ــذا اجملتـمع الــذكــوري الــذي ال يـعتــرف
اال مـظهــريــا بك ــائن يــدعــى املــرأة ن ــذهب
إلــى اعمــالنــا مـسـتقــري الـضمــائــر ،فقــد
ادينـا مـا عـلينـا واعـطينـا الـنسـوة جـميعـا
حقــوقهن ومـاذا يــرون أكثـر مـن هتـاف يف
ق ــاع ــة مب ـس ــاواة امل ــرأة ب ــال ــرجل يـتـص ــدر
مقـ ــاعـ ــدهـ ــا الـ ــرجـ ــال ويـ ــدبـج كلـم ـ ــاتهـ ــا
اخلتــاميـة الـرجــال ويتـولـى اخفـاءهـا يف
ادراج
الـبيــروق ــراطيـ ــة
الرجولية.
احملرر
ال ــرج ــال اي ـض ــا
وتـعـ ـ ـ ـ ــود املـ ـ ـ ـ ــرأة
فــرحــة مـسـ
ـرورة وراء السيدة
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى داره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تـذكـرهـا الـسيـد العظيمة املرأة،
الــرجل وكــرمهــا نصيرة
ـب ـ ـ ـ ــاالحـ ـتـفـ ـ ـ ـ ـ ــال الدميقراطية
وهنا تلتفت
فال وضمانتها ونصف
جتـ ـ ــد ام ـ ـ ــامهـ ـ ــا
ـإل ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـط ـ ـبـخ اجملتمع املاضي
والـغـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى االمام بقوة
ومـسح االرضيـة اندافاعها وهي
ـ
وت ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ـيـ ــف تربي لنا اجياال
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدران
وغسـيل املالبس ستخلق
وتغـطيـة االوالد املستحيالت
حني تزاج عنهم
االغطية وهم حاملون بعالم لرجل املثالي
ب ـي ـن ـم ـ ــا تــتع ــطف ال ـ ـس ـي ـ ــدة املـ ـ ــرأة عل ـ ــى
زمـيلـته ــا ونـبـت جـن ــسه ــا م ــذك ــرة اي ــاه ــا
ب ــالفقــرة القــان ــونيــة أو الـشــاعــريــة أو الـ
التي قـالها الـرئيـس الفالني أو الـوزير أو
املـ ــديـ ــر الـفالنـي أو الـكـ ــاتـب وال ـصـحفـي
واملثقف نصير املرأة املعروف.
هكذا تقول لبـنت جنسها ونقـول لبعضنا
وكف ــى اهلل امل ــؤمـنـني شـ ــر القـت ــال فـم ــاذا
تـريد منـا هذه املـرأة أكثر من الـتنازل عن
سق ــوف رج ــولـتـن ــا وخـط ــوطه ــا الع ــالـي ــة
والـقبول بهـا على مقـياس ريختـر أو على
مـقيــاس ســارتــر أو اولـئك الـكتــاب الــذين
جـف ــت اقـالمـه ــم ونـف ـ ـ ــد صـ ـب ـ ـ ــره ـ ـ ــا وه ــم
يـدبجون املقاالت تسبيحـا وحمدا ودفاعا
وانـدافـاعـا وراء الـسيـدة الـعظـيمـة املـرأة،
نصـيرة الـدميقـراطيـة وضمـانتهـا ونصف
اجملـ ـتـ ـمـع املـ ـ ـ ــاض ــي إلـ ـ ـ ــى االمـ ـ ـ ــام بـقـ ـ ـ ــوة
اندافـاعها وهـي تربي لـنا اجيـاال ستخلق
املـ ـ ـس ـتـح ـيـالت يف ب ـن ـ ـ ــاء مـج ـت ـمـع زاه ـ ـ ــر
متحضر متمثلني بقول الشاعر:
االم مدرسة اذا اعددتها
اعددت شعبا طيب االعراق
وحــني نعـ ــود إلـ ــى الـبـيـت نـلقـي بـكل مـ ــا
كـتـبـنــا وم ــا قلـنــا ومــا هـتفـن ــا به يف تـنــور
الـرجـولـة ملـستعـر مجـدا وفخـرا بـالـذكـورة
اآلمتياز الذي ما بعده امتياز وان هي اال
ذلـك ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت ال ـ ـ ــذي خـلـقـه اهلل ل ـن ـ ـ ــا
المتاعنا.
واحفــظ واحتــرم واقــدس قــول رســول اهلل
محمـد (ص) رفقـا بـالقـواريـر وقـد قـالهـا
قبل أكـثر من  1400عام فايـنك يا عزيزي
الــرجـل من هــذا القــول؟ ال حتــزن كـثيــرا
اعـ ـ ــدد عـ ـ ــدتــك لالح ــتفـ ـ ــال ب ـيـ ـ ــوم  8آذار
القـ ـ ــادم وانـ ـ ــس كل م ـ ـ ــا قل ــته يف قـ ـ ــاعـ ـ ــة
الحـ ـتـفـ ـ ـ ــال ع ــن حـقـ ـ ـ ــوق امـ ـ ـ ــراتــك فـل ــن
يحاسبك احد ..فأنت السيد.

مملكة الزواج واالحالم املؤجلة

عراقيات فاهتن القطار بسبب هجرة الشباب واخريات عارشن العنوسة بسبب احلروب

فات القطار ولم يعد لهذا السؤال جواب
لكن ().....
نعم يبقى حلما مؤجال ليس اكثر
ه ــذا ج ــزء مـن ح ــوار مع ع ــراقـي ــة م ــا زالـت يف
الـثالثني مـن العمـر لـكنهـا تـشعـر انهـا هــرمت
قـبل سنـوات يـوم اعـدم الـنظــام املبــاد خطـيبهـا
وعـ ـ ــائل ــته ب ـ ــاك ـمـله ـ ــا ب ـ ــدع ـ ــوى امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة يف
االنتفاضة الشعبانية-آذار 1991.
مـثلما ميكنـنا النظـر الى موضـوع االنسة (س)
نظـرنـا الـى مـاليني الفـتيـات اللــواتي تـأجل او
رحل حلمهن يف دخـول اململكة السعيدة مملكة
الزواج حلم كل فتاة على هذه االرض.
تـأجل احللم ..ثم ارحتل ..ملـاذا؟ وهل من عودة
ترجتـى؟ انها مشكلة اجتماعـية ليست بالهينة
وهــي مت ـ ــس ش ـ ـ ــريح ـ ـ ــة واسعـ ـ ــة مــن اجمل ـت ــمع
الع ــراقي ومتــس العــائلــة الع ــراقي ــة يف صمـيم
وجودهـا وكيانهـا وقيامهـا ..وللنظـام املباد دوره
الـسيئ يف تفـاقم املـشكلـة بل يف ايـجادهـا اصال
ومــاكنـا يف العـراق نعــانيهـا ،ونحـن هنـا نحـاول
عـب ــر احل ــوار اســتجـالء ابع ــاد امل ـشـكل ــة وتـبـني
امكانية حلها.
الدكـتورة خـولة نـاجي سعيـد /اختصـاص علم
االجتماع جامعة بغداد تقول:
املشكلة بـدأت عندمـا تدنت االرقـام يف احملاكمال ـش ــرعـي ــة الـتـي تـت ــولـ ــى عق ــود الـ ــزواج اوائل
ال ـسـبعـيـنـي ــات ب ـسـبـب ارتفـ ــاع معـ ــدالت امله ــور
وال ـش ــروط الـتـعجـي ــزي ــة الـتـي ك ــانـت ت ـضـعه ــا
الفـتيــات وعــوائلهـن يف حيـنه ــا وعنــدمــا بــدأت
الفتاة يف التخلي عن الكثير من هذه الشروط
يف الثمـانـينيـات سحـقت سنـوات احلـرب احالم
الكـثـي ــرات فق ــد تـ ــأجل الع ــدي ــد مــن صفق ــات

الوضع املادي املتحسن
هل يغير الواقع؟
االحالم الراحلة هل
تعود
الـزواج علـى امـل انتهـاء احلـرب سـريعـا وعـودة
الــشبـاب الــى احليـاة املــدنيــة ،وعنـدمــا وضعت
احلــرب اوزارهــا بع ــد ثمــانـي سنــوات كــان عــدد
الـن ـســاء قــد جتــاوز عــدد الــرجــال والـيك هــذه
االحصائية عن بغداد فقط:
يف النصف الـثانـي من السـبعينـيات كـان معدل
الزيجات يصل الى  1000زيجة يف االسبوع ويف
عـام  1985تدنـى هذا املعـدل ليصـبح  450زيجة
اسبـوعيـا ويف العـام  1994تدنـى العـدد الى 340
زيجــة اسبــوعيـا وتـضيف الــدكتـورة خـولـة :امـا
الذيـن عادوا من احلرب فقـد ظهروا محطمني
نفـوسـهم مألى بعقـد احلـرب وجيـوبهم خـاويـة
ليعـودوا الــى نقطــة الصفـر لـرسم مـستقـبلهم
ال ــذي م ــا لـبـث غ ــزو الك ــويـت واحلـص ــار ال ــذي
اعـقـ ـبـه ان اغـلـق االب ـ ـ ــواب يف وج ـ ـ ــوهـه ــم وه ــم
مشاريع جاهزة عمريا للزواج وغير قادرة ماديا
ومع ـن ـ ــويـ ـ ــا علــيه ب ـ ــرغــم تـخلــي امل ـ ــرأة عــن كل
شروطها القدمية.
وحتـى االن لم تـتغيـر الظـروف وحلـني تغيـرهـا
نحــو االحـسـن علـينــا االنتـظــار زمنــا مـضــافــا،
فهنـاك عالقـة جـدليـة بني القـوانني واملفــاهيم
واالعـراف السـائدة واحلـالة املـعيشـية مـن جهة
واالقبـال علـى الـزواج او العـزوف عـنه من جهـة

اخرى.
نبـيلــة عبــد الكــرمي /مــدرســة اعــداديــة( )...يف
مدينة الشعب تقول:
ال ــزواج م ـس ــؤولـي ــة قــبل كل شـيء واذا لــم يكـن
ال ـ ــرجل واملـ ــرأة قـ ــادريــن علـ ــى حتـمـلهـ ــا فـمـن
االف ــضل جتـنــبه او تـ ــأجـيـله ب ـ ــاملعـن ـ ــى االصح
حلني فهم الضرورة واالستجابة ملتطلباتها.
لهذا تأجل زواجك؟لـيس بالـضبط ،كان هـناك مشـروع لكن ظروف
احلـرب واحلصـار االقتـصادي و ..لقـد انتـظرت
طـ ــويال وحــني الغـيـت انـت ـظـ ــاري تقـ ــدم مـن ال
ينفع.
كيف؟اقراننا غادروا البلد للعمل يف الهجرة والبحث
عن فـرصــة لبنـاء املـستقـبل وحني عـاد بعـضهم
فـ ــان هـ ــؤالء بحـثـ ــوا عـن فـتـيـ ــات صغـيـ ــرات يف
العـم ــر ام ــا ال ــذيــن يكـب ــرونـن ــا يف العـم ــر فق ــد
خـاضوا التجـربة وتـرتبت علـيهم مسـؤوليات ال
اعـتق ــدني قــادرة علــى مـش ــاركتـهم يف حتـملهــا
وانت تفهم.
*سل ـمـ ـ ــى /مــن ريـف بغـ ـ ــداد ..يف ال ـ ـس ـ ـ ــابعـ ـ ــة
والــثالثـني مــن العـمـ ــر تقـ ــول :انهـيـت دراسـتـي
اجلــامعيـة ادارة واقـتصـاد عـام 1990ولـم امتكن
من احلـصــول علــى وظيفــة يف املكــان املنــاسب،
بعد ذلك زهدت يف الوظيفة.
مجتـمعنا الـريفي ضيق ومحـصور وهنـا يتزوج
الفـتـ ــاة بـ ــأمـ ــر عـ ــائلــتهـ ــا مهـمـ ــا كـ ــان وضـعهـ ــا
وشهــادتهــا ،رفـضت الــزواج من ابـن عمـي الننــا
مختلفان وفـضلت العمل خياطـة القضي على
ف ــراغي فـنحـن يف سع ــة من الـعيــش وهك ــذا لم
اعــد ارى اح ــدا ويب ــدو لي ان الـعيــش هك ــذا لم

اعــد ارى اح ــدا ويب ــدو لي ان ربــة الـبيـت مثـلي
ويف سني لم تعد لها فرصة اال بني االرامل من
كبار السن واصحاب العوائل.
ابـو الفضل فـائق يـاسني /خـريج معـهد االدارة،
يعمل حاليا سـائق تاكسي عمـره  28عاما يعلق
على حـديث سلمـى قائال :بـالعكس انـا خطبت
ربــة بـيت لـكنـني تــأخــرت كـثيــرا فــوالــدي مـثال
تـزوج والـدتـي وعمــره  22سنـة وكـان مـوظفـا يف
املــوانـئ الع ــراقيــة بــراتـب جي ــد حت ــى انن ــا كنــا
نسـافر خارج العراق لـالستجمام كل موسم ،اال
ان ال ــوظـيف ــة ب ــدأت ت ـسـتعـي ــد اعـتـب ــاره ــا بع ــد
سنـوات مـن التقـصيــر والغنب لـكن الـشبــاب لم
يعودوا الى البلد مـن مهجرهم بسبب االوضاع
االمـنيــة لهــذا م ــا زالت فــرص الــزواج اقل ممــا
ينبغي ونسبة العنوسة مرتفعة.
وحني يعود هؤالء الـشباب من املهجر يختارون
فتيـات صغيـرات ويقطعـون خيـوطهم القـدمية
اليس كذلك؟
لـيــس مت ــام ــا فـ ــالعالق ــات املـبـنـي ــة عل ــى اســس
صحيحة ال ميكـن هدمها بـسهولة ،انـا اختارت
لي عــائلتـي خطـيبـتي وقـد اقـتنـعت بهـا وبهـذا
االسلـوب يف بنـاء احليـاة الـزوجيـة ولهـذا ادعـو
الع ــوائل العــراقـيــة ملـمــارســة دورهــا القــدمي يف
اختيار الفتاة واجلمع بني الرؤوس يف احلالل.
كم كلفتك اخلطبة؟ال شـيء يـ ــذكـ ــر ..الـ ــذهــب فقــط وال ـضـ ــرورات
امللحقــة وهي ال تـخص اخلـطبـة وحـدهـا الـتي
كـلف ـت ـنــي  300000الف دي ـن ـ ــار وغ ـ ــرف ـ ــة ال ـن ـ ــوم
 600000الف ديـنار ورصـدت  500000الف ديـنار
لبقية الضرورات وسيساعدنا االهل.
فــراس ابــراهـيم /تــاجــر قمــاش يف شــارع الـنهــر

يقـول :معـرفـتنــا ابتــدأت من الـسنـة االولـى يف
دراسـتـنــا اجلــامعـيــة وبعــد ان انهـيـت اخلــدمــة
االل ــزاميــة بعــد الـتخ ــرج ومتت خـطــوبـتن ــا ثم
زواجنا.
وهل اعانك اهلها؟نعم ..قـدموا هـدايا مهـمة وحتمـلت هي قسـطا
فــاشتــرت بعـض اللـوازم الـضـروريــة للـبيـت من
مدخراتها فهي موظفة.
ويف اسـتــطالعـنـ ــا الراء الع ــدي ــد مـن ال ـشـب ــاب
والـشابات والـرجال والنسـاء وعدد من املثقفني
وأرب ــاب الع ــوائـل متكـن ــا مـن حت ــدي ــد ع ــدد مـن
الـنق ــاط الـتــي ميكـن ان ت ــؤدي ال ــى انف ــراج يف
م ــوضـ ــوع الع ــزوف عـن ال ــزواج وه ــذه الـنق ــاط
تـتلخص يف تخلـي الفتيـات والعوائـل العراقـية
عـن شروطهـا الصعبـة وتنـشيط دور العـائلة يف
اخـتـي ــار الفـت ــاة وت ــوفـي ــر ف ــرص الـتع ــارف بـني
الفتــى والفتــاة بطـرق بــريئـة والـنظـر بــارتيـاح
الــى انـته ــاء معــوق ــات زواج العــسكــريـني وعــدم
وضع شـروط جـديـدة كــالسـابق وتـشجيع عـودة
املهجرين ورصد سلف زواج للموظفني.
ويضـيف الدكتـور عبد الـرحمن النـداوي استاذ
علم االجتماع يف جامعة املوصل قائال:
تــأخــر الــزواج مـســألــة طـبيـعي ــة يف اجملتـمعــات
امل ـت ـم ـ ــدن ـ ــة ح ـيــث جت ـ ــد الـعالق ـ ــات بــني امل ـ ــرأة
والـرجل غيـر املسجلـة كحـاالت زواج تفهمـا من
اجلميع وحتى غير املسجلة وتعد امرا طبيعيا
وميـك ــنهــم اجنـ ـ ــاب االطفـ ـ ــال دون زواج لـ ـ ــذا ال
يـ ـ ـشـكـل ال ـ ـ ــزواج مـ ـ ـشـكـل ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى اح ـ ـ ــد ،ام ـ ـ ــا
مجـتـمعــاتـنــا ال ـشــرقـي ــة ومجـتـمعـن ــا العــراقـي
املـلتــزم ديـنيــا واخل ــاضع لالعــراف والـتق ــاليــد
املتـوارثة ،فـاملوضـوع يعـد معضـلة قـاسيـة تلقي

بغداد/املدى

بـظاللهـا القــائمـة علـى املـرأة حتـديـدا ويـسـبب
له ــا احـب ــاط ــا م ــؤملـ ــا ،فهــي مبج ــرد ان جتـت ــاز
الثـالثني تـصـبح عــانـســا امــام االخ ــرين وامــام
نف ــسه ــا ويـن ـشـغل اجلـمـيع مب ــوضـ ــوعه ــا مم ــا
يسبب لها حرجا واذى نفسيا كبيرا.
واملسببـات يف نظري هـي أمراضنـا االجتمـاعية
ومـوروثنـا القبـلي واالقطـاعي والـديني الـضيق
االفق والـوضع احلــزبي وقيـوده يف ايـام الـنظـام
املباد ،نعم انتهى هذا النظام ولهذا اظن بل انا
عل ـ ــى يقـني ان لـ ــديـنـ ــا االن فـ ــرص ـ ــة يجـب ان
نـستغلها العادة الـنظر حتى يف العقـد الدينية
لــتجـ ــاوز عـقلـيـ ــة عـ ــدد مـن وعـ ــاظ ال ــسالطـني
ال ـ ــذيــن وضع ـ ــوا ال ـ ــديــن يف خ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة
والعـ ـشـي ـ ــرة فغـ ــرســت هلـ ــوس ـ ــاته ـ ــا العـ ــرقـيـ ــة
والـط ــائفـي ــة حتـت غـط ــائه ،اعـتق ــد ان ال ــديـن
الــصحـيح فـيـه مج ــاالت رحـب ــة ج ــدا لـنـفهـمه
ب ـ ـشـكـل اوضح وبـ ـص ـيـغ مع ـ ــرف ـيـ ـ ــة تخ ـ ــدم ـن ـ ــا
وتخدمه.
وثمــة اراء طــرحـت من قـبل ع ــدد من املـثقـفني
تـتعلـق بضـرورة ان تـأخـذ الـدولـة علـى عـاتقهـا
مهـمـ ــة تـ ــسهــيل زواج الـ ـشـبـ ــاب وت ـ ــرويج سـلف
خـاصــة لهــذا الغـرض وتـسهـيل القــوانني الـتي
حتـكمه وتــوفيـر فـرص الـعمل والـسكـن واقتـرح
الـبعـض انـشــاء نــواد خــاصــة بــالعــزاب بقـصــد
تــزويجهم وفـسح اجملــال يف الصحـافـة ووسـائل
االعالم واالنـتـ ــرنـيـت لـنـ ـش ـ ــر طلـبـ ــات الـ ــزواج
وهنــاك من طــرح فكـرة رمبـا اعـتبـرهــا البـعض
جـريئــة ولكنهـا حتمـل مشـروعـيتهـا كفكـرة من
املمكن مـناقـشتهـا وهي تشـريع الزواج املـنقطع
او الزواج املؤقت.

