
"�شنكل"  ابن جاره  نومه, على �شوت  فزع كرمي من 
التي  طيوره  على  وي�شيح  ي�شفر  وهو  املطريجي, 
ال�شابعة  م��ازال  الوقت  اأن  مع  ال�شماء,  يف  ط��ارت  
زعيقه  تفهم  الطيور  اأن  �شنكل  يعتقد  حيث  �شباحا, 
بقوة  زعق  كلما  انه  يعتقد  و�شنكل  باأمره,  وتاأمتر 
انهال  واأال  اأك���ر,  ل��ه  مطيعة  ت�شبح  ط��ي��وره,  على 
عليها باحلجارة, حيث تتهاوى حجارته على بيوت 
عدم  من  منزعج  �شنكل  ف"املطريجي"  اجل���ريان, 
الدار  ترك  يف  كرمي  يفكر  لزعيقه,   الطيور  ا�شتجابة 
واالنتقال اىل بيت بعيد عن �شنكل, فال قانون يحمي 
الأبي  كرمي  �شكوى  تنفع  وال  االإزعاج,  من  املواطنني 
لبيت  باالنتقال  اال  الراحة,  اأب��واب  �شد  مما  �شنكل, 
بعيد. مربي الطيور "املطريجية" ظاهرة غري �شحية, 
باالأذى  وتت�شبب  خ�شو�شا,  ال�شعبية  املناطق  تالزم 
فوق  والقفز  واحلجارة  ال�شفري  خالل  من  للجريان, 
اأ�شطح اجلريان, �شعيا وراء طري قد هبط هنا اأو هناك, 
واملجتمع يتاأذى من هذه الظاهرة, ب�شبب ال�شلوكيات 
النا�س  حق  على  تتجاوز  التي  الطيور,  مربي  بع�س 
مربي  تدفع  التي  االأ�شباب  عن  نتعرف  اأن  حاولنا   ,
الطيور لفعل كل هذا , ثم التعرف على راأي املواطن, 
كي  دوافعهم,  لفهم  املطريجية  بع�س  مع  فتكلمنا 

يحملوا هذا اللقب املثري للجدل:
هكذا   ( زاجل  خليل  املطريجي  مع  كان  كالمنا  اأول 
26 �شنة,  اأنا ابلغ  يلقب يف عامل املطريجية ( فقال: 
كرهي  ب�شبب  تعليمي,  اأكمل  ومل  العمل,  عن  وعاطل 
اأرعى  الطيور,  برج  كله يف  وق�شيت عمري  للدرا�شة, 
واخلرب  ال�شمون  واجلب  اجل��دي��د,  وا���ش��ري  الطيور 
اأطلقها  ثم  طيوري  واطعم  باملاء,  وامزجه  واطحنه 
يف اجلو, وابداأ منذ ال�شباح حتى غروب ال�شم�س, فهي 
اأ�شدقائي   ( وكل  اأخر,  �شيء  اعرف  ال  االأهم,  عاملي 
الطيور,  عامل  حول  كالمنا  كل  فيكون  مطريجية(, 
واأح�س  احلياة,  وواقع  النا�س  بعيدون عن  اأننا  اأح�س 
اأن البع�س يحتقرنا فقط الأننا مطريجية, لكن ال ميكن 

اأن اأغري قدري بان اأعي�س مطريجي!
اأخر وهو ب�شام كركر ) هكذا يلقب  التقينا مبطريجي 
نف�شه (, فقلنا له نريدك اأن حتدثنا عن الطيور, وهل 
اجلريان را�شون عنك؟ فقال: الطيور اأخذت كل وقتي 
البع�س  اأخذت مني كل وقتي,  اأربيها, وهي  اأن  اأحب 
يدمن على اخلمر, والبع�س االأخر يدمن �رشب احلبوب 
املخدرة, لكن اأنا مدمن طيور, فال ا�شتطيع اأن اأعي�س 
يوم واحد بعيد عن طيوري, واأنا االآن بالثالثني من 
العمر, واأح�س اأنني مكروه من قبل اجلريان, ب�شبب ما 
اأحدثه من اإزعاج للجريان, والكثري من بيوت جرياين 

ارميها  التي  حجارتي  من  مك�شور  �شباك  زجاج  له 
هنا وهناك, كي اأ�شيطر على حركة الطيور, وامنع اأن 

ي�شطاد احد اأحدى طيوري.
ي�شعرون  وه��ل  باملطريجية,  النا�س  راأي  عن  ام��ا   
ي�شعرون  اأم  الطيور,  مربي  بوجود  بوجود  بالر�شا 

بالتعا�شة الن جارهم ميار�س هذه املهنة ؟
خالد  اأب��و  املواطن  اىل  بال�شوؤال  توجهنا  وعندما 
واإزع��اج  امل  املطريجية  �شبب  لقد  فقال:   اخلفاجي 
منها  جند  واحلجارة  تك�رش,  نوافذنا  فزجاج  دائ��م, 
للزعيق  باالإ�شافة   ! يوميا  ال�شطح  على  الع�رشات 
البذيئة!  وال��ك��الم  ال�شطوح  ف��وق  ال�شتائم  وت��ب��ادل 
يف  االأخالقية  للقيم  مكان  فال  اب��داأ  ي�شتحون  وال 
ي�شبب  من  تعاقب  جهة  توجد  وال  حياتهم!  قوامي�س 
االأذى جلاره ! لذا �شدقني اأنا اأمتنى بيع بيتي اليوم 
اأقاربي  اأن  مع  املطريجية,  هوؤالء  ب�شبب  الغد,  قبل 
واأ�شدقائي هنا, لكن االإزعاج امل�شتمر من قبل هوؤالء 

اجلهلة هو الدافع االأهم لبيع البيت.
حي  �شكنة  من   ( ح�شن  اأب��و  �شالل  باحلاج  التقيت 
حمنتي  �شبب  املطريجية  ه��وؤالء  فقال:  الكفاءات( 
والنا�س  جمعة  فاليوم  جحيم,  اىل  نومي  حولوا  لقد 

"املطريجي" ابن  االأ�شبوع, لكن هذا  ترتاح من تعب 
عمله  بدا  �شباحا  والن�شف  ال�شاد�شة  منذ  ج��اري, 
ب�شفري مزعج و�رشاخ كاملعتوه وال�رشب بعنف على 
نومي, وال خال�س  اأفزعني من   ) التنكة   ( ال�شفيحة 
من هذا الهم, فال ي�شمعون الكالم وال يوؤنبهم �شمري 
وال كبري لهم ن�شتكي عنده,واملجال�س البلدية ال تفعل 
ل�شجلت �شكوى يف مركز  لنا, ولوال خمافة اهلل  �شيء 
طيب  اإن�شان  وكان  جاري  اأبيهم  كان  لكن   , ال�رشطة 
املجنون  ه��ذا  مع  تنجح  مل  احللول  كل  اهلل,  رحمه 

بالطيور , فقط بقي اأمامي الرحيل وترك احلي.
املظاهر  من  باتت  الطيور  تربية  ظاهرة  ان   اخريا   
من  وذلك  ال�شعبية,  االأحياء  يف  خ�شو�شا  ال�شلبية, 
االآخرين,  حقوق  على  امل�شتمرة  التجاوزات  خالل 
اال  يهتم  ال  �شخ�س  "املطريجي"   الطيور  فمربي 
حتى  الطيور,  عامل  مع  واالندماج  هوايته,  بتحقيق 
و�شفر  �شاح  اأو  اجل��ريان,  بيوت  اأ�شطح  على  قفز  لو 
لو  حتى  احلجارة  رمي  اأو  اجل��ريان,  اإزع��اج  م�شببا 
له  ت�شتجيب  اأن  عنده  فاملهم  اجلريان,  باأذى  ت�شببت 
الطيور, وهذا يدلل على نوعية تفكري �شطحيه الأغلب 
مربي الطيور, فلو كان اإن�شان واعي ملا فعل كل هذه 

االأ�شياء, لذا اأجد احلل لهذه الظاهرة يكمن يف النقاط 
التالية :

يحا�شب  ال���ذي  ال��ع��ق��وب��ات  ق��ان��ون  تفعيل  اأوال: 
"املطريجية" لكي نحمي حقوق النا�س, عرب حما�شبة 
املزعجني, فال�شفري وال�رشاخ والطرق على ال�شفيح 
فلو  ردع,  دون  من  جت��اوزات  كلها  احلجارة,  ورمي 
اأ�شالح  المكن  املالية  كالغرامات  عقوبات  كانت 

اخللل .
وان  الك�شل,  ترك  اأن  البلدية  املجال�س  على   : ثانيا 
االأحياء  يف  حقيقي  ب��دور  البلدية  املجال�س  تقوم 
"املطريجية",  ع��ن  بيانات  توفري  مثل  ال�شكنية, 

واإدخالهم كور�شات تثقيف ليغادروا حالة الالوعي .
ذو  الطيور  مربي  تقاطع  اأن  النا�س  على  ثالثا: 
ال�شلوكيات املنحرفة, فيكون اتفاق بني االأهايل كي 
يح�س بخطيئته ويعود لل�شواب, وهذا يحتاج لثقافة 
التكاتف والت�شامن بني اأبناء املجتمع والذي نفتقده 
املجتمع  ملنظمات  املفقود  ال��دور   : رابعا   . اليوم 
وحتت�شنهم,  هوؤالء  تنت�شل  اأن  منها  فنحتاج  املدين, 
اجلهل  ببحر  ي�شبحون  فهم  لتطويرهم  برامج  وت�شع 

وال�شياع. 

تعنى  التي  االأو�شاط  بني  وا�شعًا  جداًل  اليوم  يثار 
االأطفال  رمي  ظاهرة  حول  الطفل  وحقوق  بالطفولة 
اأماكن  يف  اأو  الطريق  قارعات  على  الوالدة  حديثي 
ظاهرة  وهي  االأطفال  م�شايف  من  بالقرب  النفايات 
املعروف  العراقي  املجتمع  على  دخيلة  ماأ�شاوية 
بالوفاء والطيبة . ويف هذا اجلدل هنالك من يقول انهم 
اأطفال جائوا بطرق غري �رشعية مربراً لتك اجلرمية مع 
غري  الطرق  ت�شلك  من  الأن  كثرية  �شكوك  فيه  االأمر  اأن 
ال�رشعية يف العالقات بال�رشورة هي تبحث عن املال 
ومادامت جتني هذا املال فلي�س من ال�شعوبة اأن تقوم 
نعرف  اأن  علينا  لذلك  حملها  بدايات  يف  باالأجها�س 
لتلك  معقولة  اأ�شباب  تَعد  والفاقة  واجلوع  الفقر  على 
االأفعال رغم عدم �رشعيتها وعلينا ان نعرف ان اأعداد 
رمقها  ت�شد  خبز  لقمة  الجتد  اليوم  العوائل  من  كبرية 
الذات  مراجعة  علينا  املاأ�شاة  الظاهرة  هذه  واأمام   .
لن�شل اىل قناعة وثقافة حتدد االأجناب ب�شبب الظروف 

املفروظة علينا ق�رشيًا .
منها  اأو  فيها  اأق�شد  ال  ي�شمعها  ملن  اطلقها  ن�شيحة 
ال�شخرية امنا واقع البلد يحتم علينا ان نعالج اأو�شاعنا 
اأن  علينا  املفرو�س  الكارثي  الظرف  مع  والتعاي�س 

نعي�شه والذي �شيكون اكر ق�شاوة يف قادم االأيام . !
هي  ولكن  كفتوى  الأ�شدارها  توجه  اأو  فتوى  لي�شت 
حماولة للن�شح من اجل انقاذ االأجنة من مرحلة عذابات 
قد تبداأ منذ بث الروح فيها وهي حتتاج اىل من يعينها 
مرحلة  بدايات  نحن يف  بينما  �شليم  ب�شكل  النمو  على 
من الفاقة والعوز الكارثي بعد اأن بددت احلكومات كل 
ثروات البلد ومل يتبقى فيه �شوى الفتات التي ت�شتنفذه 
كنا  مذ  نعرفها  اجتماعية  ثقافات   … اآخر  بعد  يومًا 
يف  ي�شاعد  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأن  اىل  ت�شري  �شغارا 
هل عملية الزواج ملن  اأكمال عملية دفن امليت كما ي�شَّ
ينوي الزواج وتلك ثقافات كانت موجودة عندما كانت 
من  �شمة  االأن�شاين  والتعامل  ال�شادقة  والنوايا  الطيبة 
�شمات قادة املجتمع بعيداً عن امل�شالح ال�شيقة ولذلك 
كان جمتمعنا ينعم باخلري الوفري على قلته كما ينعم 
و�شل  حتى  والتعليمي  ال�شحي  واالأهتمام  باخلدمات 
املجتمع يف وقت ما اىل جمتمع 
خايل من االأمية وبعيداً عن 
والبطالة  ال�شكن  اأزمات 

ف�شاًل 

عن توفري التاأمني ال�شحي الذي جعل البلد ليكون يف 
مقدمة البلدان التي تقل فيه ن�شبة الوفيات . . !

وتكاد  متامًا  تختلف  املجتمع  يف  االأو�شاع  اليوم 
من  جمموعات  لت�شلط  نتيجة  كارثية  او�شاع  تكون 
من  �شيء  كل  لي�شلبوا  النا�س  رقاب  على  املت�شولني 
اأب�شط حقوقه من اجل  الوطن واملواطن وليجردوه من 
�شنة   13 من  اكر  بعد  املواطن  لي�شبح  ب�شالم  العي�س 
على ماي�شمى بالنظام الدميقراطي مهدد بحياته وقوت 
بعد  والفاقة  والعوز  الفقر  انت�شار  حيث  وعياله  يومه 
االأحزاب  زادتها  والتي  الع�شوائية  االأحياء  انت�رشت  ان 
جتري  انتخابية  عملية  كل  يف  منها  لالأفادة  احلاكمة 
يف البالد .ف�شيحة قطع االأرا�شي التي وزعها املالكي 
تبني  حيث  تتفاعل  الزالت  النا�س  من  لل�شذج  واأعوانه 
اأوالد  حتى  الينفذها  واأحتيال  ن�شب  عملية  انها  على 
وهم  الب�شطاء  على  طبقوها  �شا�شتنا  لكن  ال�شوارع 
نتيجة  النا�س  ا�شاب  الذي  الفقر  على  يراق�شون 
نهبت  الدوالرات  من  .املليارات  املقرفة  ل�شيا�شاتهم 
حتويلها  ومت  منظم  وب�شكل  ال�شعب  من 
الأ�شخا�س بعينهم كانوا والزالوا ميثلون 
حتى  وغريها  الأيران  العمالة  ذراع 
نقول  لذلك   . خراب  اىل  البلد  ا�شتحال 
الهاج�س  فينا  ينتف�س  ان  واىل 
الطغمة  من  ونتخل�س  الوطني 
لنا  ينبغي  والظاملة  الفا�شدة 
وابنائنا  انف�شنا  ان نحمي  ان 
ب�شكل  ولو  االأجناب  ونوقف 
يف  ينت�رش  فالفقر  موؤقت 
اأو  معاجلات  دون  البالد 
جاء  الذي  اأن  ذلك  حلول 
الميكن  خَمرِّب  ليكون 
ي�شاعد  او  يبني  ان  له 
اأن  البناء وقد قيل  يف 
اليعطيه  ال�شيء  فاقد 

.
احلياة حتى ت�شتمر 
طبيعي  ب�شكل 
تتطلب م�شتلزمات 
اأهمها  �رشورية 
ال�شحية  الرعاية 
يعرف  واجلميع 
الواقع  ان 
يف  ال�شحي 
العراق هو يف 

. اأ�شواأ حاالته بل هو االأ�شواأ  العامل  يف 
�شتاأتي  �شود  اأيام  من  بعد فاأحذروا  الحمالة 

واأن مرتبات  بالكامل  البلد مفل�شة  ا�شبحت خزينة  ان 
املوظفني يف خطر داهم

الذين  االأطفال  اأمور  اأولياء  من  البع�س  اأن  والغريب 
بحثًا  املاء  وعلب  املناديل  يبيعون  ال�شوارع  يجولون 
االأجناب  زيادة  يف  ي�شتمرون  جتدهم  خبز  لقمة  عن 
وكان االأوىل بهم اأن يوفروا حماية الأوالدهم على اأالأقل 

وهم يف �شن الطفولة … وح�شبنا اهلل ونعم الوكيل .

نطالب  الكاظمية  و�شط  الواقع  اجلميلة  الفنون  معهد  طلبة  نحن 
الربية  ت�شتجب وزارة  امني بغداد ذكرى علو�س بعدما مل  ال�شيدة 
تنفيذ  اي  دون  خطية  حلول  على  حتتوي  اجابات  باإر�شال  �شوى 
وتوفري  املعهد  اق�شام  كافة  لغ�شل  مياه  باإر�شال خزان  لها,  فعلي 
رافعات النفايات, وعمال لتهذيب وق�س النبات ال�شارة التي باتت 
تنت�رش ب�شكل ال ميكن جتاوزه وامل�شي قدما كاأن �شي مل يكن النها 
ا�شبحت م�شكنا لالفاعي ال�شامة وبيئة م�شجعة لتكاثرها وبالتايل 
تعر�س كافة الطلبة والطالبات والكوادر االدارية والتعليمية خلطر 
فعلية  حلول  اي  نرى  ومل  الثانية  املنا�شدة  هذه  ان  يذكر  املوت. 

�شوى وعود واهية. 

نحن موظفو وزارة ال�شناعة واملعادن من ال�رشكات التي اعلنت 
افال�شها جراء االزمة االقت�شادية التي مر بها البلد ومت احالتنا 
15 �شنة علما ان ال�شن لي�س �رشطا يف  اىل التقاعد وفق قانون 
1/2/2016 من  التقاعدي  ومت االنفكاك عنا بتاريخ  نظامنا 
دوائرنا كما مت ت�شلمنا  هوية وبطاقة كي كارد باال�شافة اىل 
الراتب ولكننا فوجئنا ولال�شف بتوقف رواتبنا هذا ال�شهر ونحن 
الننا  العي�س  �شيق  نعاين  وا�شبحنا  اخر  دخل  م�شدر  المنلك 
ا�شحاب عوائل ولدينا اطفال كما اننا ملتزمني بت�شديد قرو�س 
رئي�س  �شيادة  اىل  �شوتنا  اي�شال  نرجو  اليوم  فنحن  �شكان  اال 
اعادة  من  لنجد حلوال  متكننا  العبادي   الدكتور حيدر  الوزراء 
اطالق رواتبنا وفق طرق قانونية و�شليمة , ومراعاة امر هام جدا 
وهو اننا فالغالب ارباب ا�رش وا�شبحنا نواجه  حرجا يف تلبية 

متطلباتهم كوننا ال منلك �شوى هذا الراتب التقاعدي .

جابت  حتى  اخلطرة  الريا�شات  جمال  يف  لفتة  فريد  الكابنت  ا�شم  ملع 
�شهرته جميع اأنحاء العامل. جنح الكابنت فريد, وهو عراقي مقيم يف دبي 
مناف�شيه يف  اإعجاب  على  املخاطر حتى حاز  اأ�شعب  اجتياز  حاليًا, يف 
جميع اأنحاء العامل, ليتكرر ا�شمه كثرياً يف و�شائل االإعالم الدولية. ُو�شف 
باأنه رجل العراق اخلارق اأو "�شوبرمان" العراق, ويعد منوذجًا ُيحتذى به 
ل�شباب االأمة, فهو يحلق بحرية بني الغيوم يف ال�شماء, ويغط�س م�شتك�شفًا 
الكابنت  ح�شل  ال�شيارات.  �شباقات  يف  اأي�شًا  ي�شارك  كما  البحار,  اأعماق 
فريد على اعراف وتقدير دويل عن م�شاركته يف قفزة حرة باملظلة فوق 
التي  االأن�شطة  من  العديد  يف  الحق,  وقت  يف  �شارك,  كما  اإيفر�شت.  جبل 
يتمكن فيها من مواجهة التحديات يف الهواء واملاء والف�شاء. ن�شاأ الكابنت 
فريد يف بغداد, واإبان اندالع احلرب يف عام 2003 غادر مع عائلته اإىل 
حتول  ما  و�رشعان  الدراجات,  ب�شباقات  �شغفه  فريد  تابع  وهناك  دبي. 
لي�شبح حمرفًا يف هذا املجال. بعد ذلك اأ�شبح مدربًا متخ�ش�شًا بغو�س 
ال�شكوبا وحقق اإجنازاً يف الغو�س لعمق 80 مراً حتت �شطح البحر بدون 
الف�شاء, حيث مار�س ريا�شة  اإىل  البحار حتول فريد  اأعماق  تنف�س. ومن 
  paragliding والتزحلق املظلي  hang-gliding التزحلق ال�رشاعي
وح�شل على رخ�شة طيار جتاري. االإجنازات التي حققها الكابنت فريدة 
كثرية, مبا يف ذلك القفز باملظالت الأول مرة فوق جبل ايفر�شت على ارتفاع 
30 اأاف قدم, وهو اأول غوا�س حّر عراقي, واأول طيار مدين عراقي يطري 
اإىل حافة الف�شاء يف طائرة ميغ 29, واأول رائد ف�شاء عراقي م�شتقبلي, 
ال�شمايل  القطب  اإىل  ي�شل  عراقي  واأول  واأول طيار �رشاعي عراقي دويل, 
لل�شالم يف  بقفزتني  2010(, كما قام  ال�شالم يف عام  نفذ قفزة  )عندما 
العراق واأفغان�شتان, وحلق با�شتخدام البالونات ملدة 8 �شاعات من اأجل 
اإىل  باالإ�شافة  االأمريكية,  املتحدة  الواليات  يف   )2012( العراق  اأطفال 
باملظلة يف  بالقفز  يقوم  كان  العامل عندما  علم يف  اأكرب  حتليق حاماًل  
�شيكاغو )2012( حيث دخل بذلك اإىل مو�شوعة غيني�س العاملية لالأرقام 
القيا�شية. يف جميع االإجنازات التي حققها الكابنت فريد كانت لديه مهمة 
و�شعها ن�شب عينيه؛ وهي ن�رش ال�شالم وتعزيز التفاهم بني خمتلف دول 
العربي,  لل�شباب  بها  ُيحتذى  كقدوة  اأبرزته  املهمة  العامل. هذه  وثقافات 
ال�شالم  ثقافة  لن�رش  �شفرياً  البلدان  خمتلف  يف  به  التعريف  يف  و�شاهمت 
غري امل�رشوط. وجنح الكابنت فريد وفريقه من ت�شجيل رقم قيا�شي جديد 
من خالل ر�شم اأكرب لوحة اأيقونية لل�شالم يف العامل با�شتخدام 1.2 مليون 
2013, بالعمل  – 9 مار�س   2 اإذ �رشع الكابنت فريد, يف الفرة من  زر. 
لتحقيق هذه املهمة يف برج بالزا يف منطقة "اإعمار بوليفارد" التي تقع 
بالقرب من مول دبي. و�شتكون لوحة ال�شالم على هياأة حمامة م�شكلة من 
اأزرار ملونة باألوان علم دولة االإمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك االأحمر 
واالأبي�س واالأخ�رش واالأ�شود. ي�شارك يف دعم هذا احلدث كل من حكومة 
 Peace and ال�شالم والريا�شة  الريا�شي, ومنظمة  دبي, وجمل�س دبي 
القيا�شية.  Sport  غري احلكومية )موناكو(, ومو�شوعة غيني�س لالأرقام 
مو�شوعة  يف  مرة  والأول  العراق  اأ�شم  باأدخال  فريد  الكابنت  جنح  كذلك 
من   31 يف  االأ�رشف  النجف  مدينة  خالل  من  القيا�شية  لالأرقام  غيني�س 
ت�رشين االأول ل�شنة 2013 باأقامة اأطول �شل�شة ب�رشية يف العامل مكونة من 
4275 طفل و 4275 لعبة دب لتعزيز ون�رش مفاهيم قيم ال�شالم واحلب. 
ويف 14 ت�رشين الثاين ل�شنة 2014 اأدخل العراق وللمرة الثانية مو�شوعة 
غيني�س لالأرقام القيا�شية العاملية من خالل جامعة بغداد حيث كون اأكرب 
لوحة لل�شالم يف العامل مكونة من 2888 لعبة الأي�شال �شوت ال�شالم من 

بغداد ال�شالم.
بالن�شبة للكابنت فريد, فعندما يتعلق االأمر بالعمل من اأجل ن�رش ال�شالم, 

فال�شماء وحدها هي حدوده.
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مربو الطيور والمجتمع... عالقة متأزمة بال هدنة وباستمرار
بغداد ــ خاص

 بع���د اأن اأُغِرق���ت �ش���وق الرواي���ة العراقي���ة بع�ش���رات املئات من 
العناوي���ن والتقت الأجيال الأدبية عل���ى م�شطبة ال�شرد املفتوح 
حت���ى اآخ���ره، �شيك���ون م���ن ال�شع���ب الف���رز النق���دي واملتابع���ة 
التف�شيلي���ة لتوطي���د روؤي���ة حتليلي���ة ل���كل ه���ذا الك���م الهائل من 
ال�شرود الروائية التي ل تزال تتدفق من دون انقطاع، و�شيكون 
م���ن امل�شتحي���ل توط���ن حالة نقدي���ة مثاب���رة تتق�ش���ى فنية تلك 
النتاج���ات املتع���ددة وتوؤ�ش���ر اإىل حلق���ات اإ�شافي���ة نوعي���ة على 
�شعي���د املمار�شة الإبداعية ب�شكلها الأو�شع. حمنة النقد حقيقية 
اإزاء ه���ذه الأهوال الروائية ل �شيما واأن النق���د العراقي اأ�شا�شا 
يع���اين م���ن م�ش���كالت ج�شيمة منذ اأك���ر من ثالثة عق���ود ب�شبب 
غي���اب اأركان���ه الأ�شا�شية، وانح�شار احلال���ة الثقافية عامة حتت 
رقاب���ة �شلطة اأجه�ش���ت الكثري م���ن حلمها ونه�شته���ا. وبالتايل 
ظلت ممار�ش���ة الكتابة فردية غري واثقة مما حتققه من منجزات 
اإبداعي���ة وبقي النقد بعي���دا عن تلك املحاولت حت���ى هذا اليوم 
ال���ذي ي�شه���د ولدات جيلية متعاقب���ة تطم���ح اإىل اأن توؤ�ش�س لها 
موطئ قدم يف ال�شاح���ة الثقافية كفاعلية اأدبية اأنتجتها �شنوات 
م���ا بعد 2003. ل نريد الإنابة ع���ن النقد يف موجة ال�شرد التي 
توا�ش���ل اندفاعها الكبري ولك���ن ميكن تلخي�س ثالث ع�شرة �شنة 
�شردي���ة يف اأربع نقاط نعتقدها �شاحلة لتوفري الكثري من اجلهد 
النق���دي امل�شتقبلي ال���ذي �شين�شاأ مع جيل جديد رمب���ا له قابلية 
الف���رز العلمي والأكادميي لي�شكل ركي���زة جديدة يف بناء عالقة 
مت�شامنة م���ع امل�شروع الإبداعي بو�شفه ال�ش���ردي العام. اأول: 
جمم���ل الرواي���ات متث���ل “الرائي” اخلارج���ي الذي يع���ود اإىل 
الوط���ن بعد غربة طويلة ف���ريى بغداد )اأو املحافظ���ات( ب�شكلها 
اجلديد، وه���و �شكل ماأ�شاوي بال �شك بوج���ود املارينز الغرباء، 
اأو خ���روج ق���اع املجتم���ع املحبو����س ثالث���ة عقود وه���و ميار�س 
اأدواره ال�ش���اذة الغريبة يف ف�شائح اجتماعي���ة وطائفية تعك�س 
�ش���ورة احلالة اجلديدة الت���ي ت�شبب فيها الحت���الل الأمريكي. 
ثاني���ا: اإدانة النظام ال�شابق وجرائم���ه الكثرية بطريقة مبا�شرة 
والوقوف على اأطالل الف���رة احلاكمة ال�شابقة بت�شف، وعر�س 
اأهواله بطريقة واقعية ا�شتعرا�شية اأو خيالية م�شممة لإدانته، 
وهذا ممكن يف اخليال ال�ش���ردي وطبيعي جدا يف و�شع ثقايف 
مفت���وح م���ن دون رقاب���ة �شابقة، وث���اأرا لتعري���ة حال���ة �شيا�شية 
ما�شي���ة اأطبق���ت على اجلمي���ع ب�شروطها القا�شي���ة ول �شيما من 
جانبه���ا الثق���ايف والأدب���ي. ثالث���ا: �شي���وع ظاه���رة الكتاب���ة عن 
الأقلي���ات الديني���ة والعرقي���ة والنت�ش���ار لها وهذه ثيم���ة بداأت 
تتكرر بطريقة ا�شتذكاري���ة وتداعيات متعددة وبدت كما لو اأنها 
ق�شدي���ة م���ن خالل الركيز عليه���ا، الأمر ال���ذي تطّلب مراجعات 
ريرَ تاريخي���ة جلماعات كانت مهم�ش���ة يف املجتمع  وم�ش���ادر و�شِ
العراق���ي كال�شابئ���ة واليه���ود والإيزيدي���ة وال�شب���ك و�شواها. 
رابعا: توفري م�شاح���ات �شردية ل�شتدراج ثيمة )املخطوطة( اأو 
ما يوازيها من مذكرات اأو كتابات مركونة اأو اأي حيلة من �شاأنها 
اأن ترتق���ي ملثل ه���ذا امليتا- �شرد وهذا �شكل ب���ات قدميًا ومل يعد 

جمديًا كبناء فني را�شد لأعمدة روائية معيارية.

مبدعون من

معهد الفنون الجميلة في الكاظمية 
يشكو انتشار االفاعي والحشرات الضارة 

متقاعدو وزارة الصناعة والمعادن  
يشكون ضيق العيش  

أطفال على قارعة الطريق واخرون في النفايات..
 ما الحل يا ترى؟ 

المواطن والمسؤول
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