
ب��داأت فن��ون جدي��دة ب��ن ال�ضب��اب ا�ضاف��ة اىل 
الفن��ون االخ��رى كطريقة للتعبري عم��ا يجول يف 
داخلهم  . وا�ض��بحت هذه الفنون ت�ض��تهوي بع�ض 
ال�ضباب العراقي، يف فر�ضة لالبتكار والتعبري عن 
ال�ضغوط داخلهم وتخلي�ض البلد الزاخر من بع�ض 
اعبائ��ه وحماولة للخروج م��ن الرتابة يف احلياة 
اليومي��ة . وتتمّي��ز االأعم��ال الفني��ة املنتج��ة عن 
طريق هذه الفنون باأنها ُنفذت من نفايات احلديد 
بطريق��ة اإعادة التدوير او با�ض��تخدام مواد وطرق 
اخرى غريبة ولكنها ت�ض��نع �ض��يئًا مميزاً. يحاول 
فنان��ون عراقي��ون �ض��باب التعب��ري ع��ن اأنف�ض��هم 
وم�ض��كلتهم ع��ن طريق هك��ذا فنون لتاأخذ �ض��كال 
تعبرييا يعطي اإ�ض��ارة ما عن الطبيعة واالإن�ض��ان.  
بع�ض الفنانن ال�ض��باب اأكدوا اأن مثل هكذا فنون 
موجودة و�ض��ائعة يف اأوربا ولكن ال توجد مناذج 
عراقية منه، كما يقول ال�ض��اب عبد القادر النائب 

وهو �ضاحب ور�ضة لفن اخلردة.
اأم��ا زه��راء طال��ب وه��ي فنان��ة ت�ض��كيلة عراقية 

عل��ى  تر�ض��م  وه��ي  الزراع��ة  كلي��ة  وطالب��ة يف 
احل�رشات واحلبوب والفواكه واالأ�ض��ياء ال�ضغرية، 
بدال من الر�ض��م عل��ى الورق والقما���ض واجلدران. 
وانت���رش الر�ض��م عل��ى احل���رشات وعلى االج�ض��ام 
ال�ض��غرية يف العامل منذ زمن بعيد، وتقول زهراء 
ان��ه يه��دف اىل ت�ض��خري جمي��ع اال�ض��ياء حولن��ا 
واال�ض��تفادة منه��ا يف اعمال فنية مينحها �ض��كال 
جدي��دا خمتلف��ا عم��ا كانت علي��ه. وب��داأت زهراء 
الر�ض��م عل��ى احل���رشات من��ذ ان كان��ت طالبة يف 
املرحل��ة االوىل م��ن الكلي��ة حيث قام��ت بتلوين 
خنف�ض��اء ميتة وبع��د ان واأ�ض��بحت احل�رشات من 
اخت�ض��ا�ض درا�ضتها جربت الر�ض��م على ح�رشات 
حي��ة. وتوؤكد ان من ال�ض��عوبة التعامل مع �ض��يء 
متحرك يف الر�ض��م كما ان من ال�ضعب تربية هذه 
الكائنات فمعظمها يلدغ، ولكن �ض��غفها فالر�ض��م 
�ض��جعها على جمع العلم مع الفن يف التعامل مع 
ه��ذه الكائن��ات ال�ض��غرية وحتويله��ا اىل لوحات 
فنية. وتقول "احل���رشات كائنات جميلة، ولو اننا 

قمن��ا بدرا�ض��تها وجمع معلوم��ات عنها لتبن ان 
فوائدها اأكرث من م�ضارها، ولكن جمتمعنا ت�ضيطر 
عليه ثقافة �ض��لبية تطلق على احل�رشات ت�ض��ميات 
وح�ض��ية وتربطها بنق��ل االأمرا�ض اخلطرية. ولكن 
افالم الكارت��ون والوثائقية اخلا�ض��ة باحل�رشات 
كان ل��ه دور مه��م يف تر�ض��يخ حبه��ا واعجابه��ا 
باحل�رشات كما تقول �ض��جى، بعد ان اكت�ضفت انها 
جمتمعات �ضغرية تقوم على التعاون والتعا�ضد، 
وله��ذا ب��داأت تر�ض��م مب��واد ب�ض��يطة جذب��ت نظ��ر 
زمالئ��ي من حويل. وتقول انها عر�ض��ت ذات يوم 
ر�ض��وماتها على طبيب جراح الذي اأخربها بدوره 
على �رشورة عر�ض ر�ضوماتها الأهميتها وجمالها 
وكونه��ا جترب��ة فنية جديدة يف الع��راق. حتر�ض 
زه��راء عل��ى عر���ض ر�ض��وماتها يف اجلامع��ات 
والكلي��ات والتجمعات اخلريي��ة ومالجئ االأيتام 
لوحاته��ا  لعر���ض  خا�ض��ة  منا�ض��بات  وتخت��ار 
مث��ل يوم ال�ض��الم، واليوم العاملي �ض��د التدخن، 
والي��وم العامل��ي حلقوق االإن�ض��ان ويتوجه بع�ض 
الفنانن ال�ض��باب عادة اىل جم��ع اخلردة القدمية 
من املحال التجارية للبحث عن اال�ضياء املرتوكة 
والقدمي��ة وعمل حتف فنية منها، ولدى بع�ض��هم 
القدرة على اإ�ض��فاء مل�ضات �ضاحرة وحتويلها اىل 
حت��ف بحرفي��ة بارعة تع��رب عن ح��االت التحول 
يف املجتم��ع العراقي. ويوؤك��د مي�رش احمد ان هذه 
الفك��رة ماأخ��وذة من الف��ن العامل��ي وتعتمد على 
تكرير نفايات لي�ض��ت لها قيمة وحتويلها اىل ذات 
قيمة لت�ض��في جم��ااًل بعد ان كان��ت جمرد خردة 
وان مث��ل هك��ذا فن��ون ت�ض��اهم يف احلف��اظ على 
البيئ��ة . مي�رش اأو�ض��ح انه ال يوج��د اإطار معن اأو 
قال��ب جاه��ز لتحويل اخلردة اإىل حت��ف فنية الأن 
حتويله��ا يعتمد عل��ى اأفكار االأ�ض��خا�ض وتفاوت 
قدراته��م واأذواقه��م. وي�ض��يف اأن اأحد االأ�ض��دقاء 
دعمه باملال وامل�ضتلزمات املهمة يف العمل لكنه 
مل يح�ض��ل على اأي دع��م حكومي يف جمال عمله، 
وهو ومنذ �ضنوات يعمل على تطوير نف�ضه واجنازه 
يف ه��ذا املجال متاأمال النماذج العاملية لكن من 
دون حماول��ة تقليدها. وا�ضرت�ض��ل مي�رش يف �رشح 
عمله قائ��ال اإنه يقوم بجمع اخلردة من ال�ض��وارع 
وور�ض الت�ض��ليح ويح�ض��ل من بع�ض االأ�ض��دقاء 
عل��ى قط��ع الغي��ار التالفة اخلا�ض��ة بال�ض��يارات 
والدراج��ات الناري��ة واملحركات. وي�ض��ري الفنان 
اإىل ان��ه بع��د ح�ض��وله على اخل��ردة يفكر م�ض��بقا 
يف طريق��ة الإعادة �ض��ياغة ما ح�ض��ل عليه منها 
وحتويله اإىل حتف فنية واأ�ضكال تعبريية خمتلفة. 
مي���رش قال اإن الهدف من ذلك ه��و تعريف النا�ض 
ب�رشورة احلفاظ على البيئة واالإفادة من االأ�ضياء 

ويع��رب  مفي��دة،  اأ�ض��ياء  اىل  التالف��ة وحتويله��ا 
ع��ن ���رشوره مل��ا حتظ��ى ب��ه اأعمال��ه م��ن قبول 
ل��دى النا���ض وا�ضتح�ض��ان. واأكد مي���رش يف ختام 
حديثه انه ي�ض��ارك يف املعار���ض املحلية ويبيع 
معرو�ضاته من دون اأن يحدد لها ثمنا لكنه يرتك 
للزبائن تقدير اأثمانها. عدنان جميل زميل مي�رش 
وي�ض��اعده يف عملي��ة جم��ع ونقل اخلردة و�ض��ف 
مي�رش باالإن�ض��ان املثابر وال�ض��بور و�ضاحب اأول 
ور�ض��ة ل�ض��ناعة اخلردة يف الع��راق. عدن��ان اأكد 
اأن مي���رش ال يتع��ب وال يتذمر من عمله فهو يخرج 
�ضباح كل يوم جلمع اخلردة من خمتلف املناطق 
االأغرا���ض  بف�ض��ل  ليق��وم  الور�ض��ة  اإىل  ويع��ود 
وجتهيزها من اجل اإعادة �ض��ناعتها ب�ضكل جديد 
وجمي��ل. ويب��دو اأن ه��ذه الفن��ون غ��ري معروف��ة 
عل��ى نطاق وا�ض��ع يف الع��راق، فكثري م��ن النا�ض 
ي�ضتغربون هذا الفن الذي ال يجد ت�ضويقا له اإال يف 
نطاق �ضيق، وتعد �ضفحات التوا�ضل االجتماعي 
اأف�ض��ل و�ض��يلة للموهوب��ن لرتوي��ج منتجاته��م 
واأعمالهم. م�ضلم ح�ضن �ضاب من مدينة النا�رشية 

حا�ض��ل على دبل��وم يف الفن��ون اجلميلة موهوب 
ه��و االآخر يف جمال فن اخلردة. ويقول م�ض��لم انه 
يح�ض��ل على قط��ع اخلردة م��ن اأماك��ن النفايات 
املعروفة بال�ض��كراب ومن بع�ض االأ�ضدقاء الذين 
يحاولون م�ض��اعدته يف جمعها. بداأ م�ض��لم العمل 
يف ه��ذا الف��ن خالل فرتة درا�ض��ته التي ت�ض��منت 
تعليم��ه ف��ن النح��ت ون��ال اإعج��اب وتوجيه��ات 
اأ�ض��اتذته، وا�ض��تطاع اأن ينج��ز اأول عم��ل فني له 
م��ن قطع اخل��ردة والقى ا�ضتح�ض��ان الكثريين من 
زمالئه يف الكلية. ويقول م�ضلم انه يحب هذا الفن 
كثريا وقرر اخلو�ض في��ه بعد اطالعه على مناذج 
فني��ة عاملية يف االنرتن��ت، وانه حاول �ض��ناعة 
�ض��يء ي�ض��به ما ي�ض��نعه الفنانون العامليون من 
اخل��ردة حتى تكون��ت لديه املعرف��ة الكاملة التي 
متّكن��ه م��ن اإنت��اج االأعم��ال بطريق��ة احرتافي��ة. 
ومن اأبرز ما تت�ض��ف به هذه االأعمال هي حتقيق 
ال�ضدمة لدى امل�ضاهد وال�ضوؤال عن طريقة �ضنعها 
عرب اإتقان جتميع القطع ب�ض��كل يتنا�ض��ب والروؤية 
الب�رشي��ة، وه��ذا العمل ه��و فر�ض��ة لالبتعاد عن 

االو�ضاع ال�ضيا�ضية واالأمنية املرتدية يف العراق 
وم��ا يرتتب عليها من قلق ورعب”. ويقول اأي�ض��ًا 
اإن ه��ذه االأعم��ال لي�ض��ت اأ�ض��كااًل جميل��ة تعر�ض 
وتب��اع فح�ض��ب، بل فيه��ا اأي�ض��ًا م��ن االإيحاءات 
والرموز التي تتناول الق�ضايا االأ�ضا�ضية املتعلقة 
باحلي��اة. ويب��دو وا�ض��حا اأن هذه االأعم��ال التي 
ي�ض��نعها ال�ض��باب ال توف��ر فر���ض عم��ل يف بل��د 
تنت���رش في��ه البطالة ب�ض��كل وا�ض��ع لكنها فر�ض��ة 
اأم��ام ال�ض��باب للخلق والتطوير. وي�ض��ف ناقدون 
هذه  الهوايات "بالرائعة و ابتكرت فنا ومل تر�ض��م 
ب�ض��كل تقليدي، و ان "فن حتويل اخلردة او الر�ضم 
على احل�رشات واالغرا�ض ال�ض��غرية يف واربا بداأ 
كمغامرة و�رشعان ما انح�رش يف البلدان االوربية 
وب��ات يقت���رش على ع��دد حم��دود م��ن الفنانن 
واملعجب��ن". وو�ض��فوا النق��اد ه��وؤالء ال�ض��باب 
"باجلراأة "، وا�ض��افوا ان "الظروف املعقدة التي 
يعي�ض��ها العراق تفرز حاالت ابداعية ا�ض��تثنائية، 
وتعط��ي هذه التج��ارب مثاال كبريا لل�ض��الم فيما 

يغرق النا�ض بالدم واحلقد.

 
املجتم��ع  يف  �رشيح��ة  ال�ض��طح  عل��ى  وطف��ت   
عان��ت م��ن تل��ك الظ��روف ال�ض��عبة فحرموا من 
نعم��ة التعلي��م، وا�ض��طروا اإىل ت��رك املدار���ض ، 
اأما لالنخراط يف ال�ض��ارع جلل��ب لقمة العي�ض اأو 
الأ�ض��باب عدة كالتهج��ري والفقر واليت��م، فكانوا 
م��ن جمه��رة املظلوم��ن مم��ن كان��ت الظروف 
�ض��دهم فلم يحي��وا كم��ا االآخرين م��ن اأقرانهم. 
فمنذ ع��ام 2004 ولدت الفكرة، ومت ا�ض��تحداث 
نظ��ام التعليم امل�رشع ، هذا النظام الذي تعتمده 
البلدان التي تعر�ض��ت للنكب��ات واحلروب وذلك 
ملن��ح كل م��ن فاتت��ه فر�ض��ة التعل��م ليتعلم من 
جدي��د وليلحق بالرك��ب، ويكون مواطن��ا نافعا 
م��ن حق��ه اأن يتعل��م وي�ض��ل اإىل املرات��ب الت��ي 
توؤهل��ه ليمار�ض حياته العملية �ض��اأنه �ض��اأن اأي 
مواط��ن عراقي امتل��ك فر�ض��ة التعليم.وعن هذا 
املو�ض��وع املهم حتدثنا االأخت »ميعاد ح�ض��ن 
�ض��هر« املن�ض��ق الع��ام ملدار�ض التعلي��م امل�رشع 
وتق��ول : فكرة التعليم امل�رشع ُوجدت مل�ض��اعدة 
الفتية والفتيات ممن مل ت�ض��نح لهم فر�ض التعلم 
ب�ض��كل اعتي��ادي حيث تنت���رش مدار���ض التعليم 
امل���رّشع يف البل��دان الت��ي تعر�ض��ت للنكب��ات 
واحل��روب والع��راق واحد م��ن تلك البل��دان، وقد 
حققن��ا خط��وات متقدم��ة ج��دا يف ه��ذا املجال 
من حيث اإقبال الطلب��ة والطالبات ورغبتهم يف 
اإكم��ال الدرا�ض��ة وو�ض��ول بع�ض��هم اإىل املراحل 
اجلامعي��ة وه��ذا وح��ده يعت��رب فخ��ر لن��ا، حيث 
و�ض��ل ع��دد الط��الب يف تل��ك املدار���ض للع��ام 
الدرا�ضي) 2014-2013م( نحو 2850 طالب 
وطالبة. ونحن ب�ض��دد �ض��م عدد اكرب من خالل 
التثقي��ف واحل��ث والتوجيه حي��ث ندعو االأهايل 
ومن خالل املنرب االإعالمي اإىل ت�ض��جيل اأبنائهم 
يف تلك املدار�ض لكل من حرم من فر�ضة التعليم 
كي يتمكن من اإكمال درا�ضته ب�ضكل طبيعي بدال 
من اأن يكون ا�ض��به ب��اأوالد ال�ض��وارع يبحث عن 
لقمته و�ض��ط كومة العاطلن وغريهم ممن فقدوا 
فر�ضتهم يف احلياة وظلوا يعانون من التهمي�ض.
وم�ض��ة اأم��ل، وهكذا ترى » وئ��ام حيدر« تلميذة 
يف ال�ض��ف ال�ض��اد�ض االبتدائي وتبل��غ من العمر 
ثمانية ع�رش عاما حيث تقول كدت اأن�ض��ى �ض��كل 
ال��زي املدر�ض��ي وال�ض��ف والدفاتر املدر�ض��ية ، 
فمنذ اندالع االأحداث الطائفية اأبان عام 2005 
وا�ضتمرار نار الفتنة وا�ضت�ضهاد اأخي على اأيادي 
االإرهابي��ن يف منطقة اللطيفية حيث كنا نقطن 
هن��اك ، هربن��ا وتركنا كل ما منل��ك كي نحظى 
اال�ض��تقرار يف حمافظ��ة  وكان  فق��ط  بحياتن��ا 
كربالء املقد�ض��ة، وب�ض��بب اخلوف الذي ع�ض��ناه 
يف مناطقن��ا التي عانت من الت�ض��فية الطائفية 

حرمني اإخوتي من االلتحاق باملدر�ض��ة ب�ض��بب 
خوفه��م الكبري والأنن��ي البنت الوحي��دة وكوننا 
ع�ض��نا يف مدينة ال نعرف فيه��ا اأحدا، ثم جاءت 
الفك��رة بع��د اأن حدثتن��ا اإح��دى جاراتن��ا ع��ن 
مدار���ض التعليم امل���رشع واأقنع��ت والدتي التي 
قام��ت بدورها باإقن��اع اأبي واإخوت��ي الإحلاقي 
بتل��ك املدار���ض. وبالفع��ل ع��دت اإىل املدر�ض��ة 
واأن��ا ا�ض��عر باأن هناك �ض��وء اأمل م��ن بعيد اأراه 
قادمًا نحوي بعد الظلمة التي ع�ض��ت فيها طيلة 
ال�ضنوات ال�ضابقة ودر�ضت بجد وجتاوزت مرحلة 

اخلام���ض االبتدائ��ي وه��ا اأن��ا اليوم يف ال�ض��ف 
املرحل��ة  اإىل  اأ�ض��ل  و�ض��اأكمل حت��ى  ال�ض��اد�ض 
اجلامعية كما اإين امتلك ح�ضا عاليا يف اخلطابة 
واأ�ض��ارك يف الن�ض��اطات االأدبي��ة الت��ي يقيمه��ا 
ق�ض��م الن�ض��اط املدر�ض��ي واأجيد االإلق��اء واأطمح 
اإىل الكثري من االأ�ض��ياء التي حرم��ت منها ولوال 
التحاقي مبدر�ضة للتعليم امل�رشع ملا كنت اليوم 
احم��ل كل تلك االأحالم واالأهداف التي �ضاأ�ض��عى 

اإىل حتقيقها.
م��ن جانب اأخر يعرتف »�ض��جاد فا�ض��ل« طالب 

يف ال�ض��ف الثاين املتو�ض��ط باأن التعليم امل�رشع 
فر�ض��ة ذهبي��ة ل��كل م��ن ت��رك املدر�ض��ة حي��ث 
يقول ب��اأن الظ��روف القاهرة اأجربت��ه على ترك 
الدرا�ض��ة بعد وف��اة والده وا�ض��طراره اإىل العمل 
يف عم��ر مبكر، وقد حاولت وقته��ا التوفيق بن 
الدرا�ضة والعمل ولكني مل افلح يف ذلك. وي�ضيف 
�ضجاد: بعد اأن ح�ضلت على عمل يف احد االأفران 
واأ�ضبحت من العمال املاهرين وتوطدت عالقتي 
ب�ضاحب الفرن ب�ضبب ح�ضن خلقي ومثابرتي يف 
العمل، فقد متكنت اأخريا من اقت�ضا�ض وقت من 

اليوم كي التحق مبدر�ض��ة للتعلي��م امل�رشع وها 
اأنا اليوم يف ال�ض��ف الثاين املتو�ض��ط و�ضاأ�ض��عى 
الأ�ض��تكمل درا�ض��تي الأكون فردا نافعا فلو بقيت 
بدون تعليم فلن اح�ضل على عمل اأف�ضل كوين ال 
اأحمل �ض��هادة وهنا اأود االإ�ضادة بدور املدر�ضن 
يف املدر�ض��ة فه��م يبذل��ون معن��ا جه��دا كب��ريا 
الإي�ض��النا اإىل النجاح رغم املعوقات والظروف 

ال�ضعبة.
جتربة ال تخلو من املعوقات

كل جترب��ة مهما كانت ناجحة ال بد اأن تعرتيها 
بع�ض املعوقات وت�ض��ادفها امل�ض��اكل والتعليم 
امل���رشع جتربة تعر�ض��ت لبع�ض امل�ض��اكل اإذ ال 
تزال مدار�ضها ت�ض��كو من قلة الدعم وعدم وجود 
االأدوات التعليمي��ة الكافية، وعن هذه امل�ض��اكل 
واملعوقات يتحدث االأ�ضتاذ »ح�ضن حم�ضن عبود« 
مدير مدر�ض��ة الوعي للتعليم امل�رشع حيث يقول 
على الرغم من جناح التجربة عمليا لكننا ال نزال 
نع��اين من الكثري من امل�ض��اكل والتي من اأهمها 
الكتب املدر�ض��ية الت��ي طالبنا كث��ريا بتوفريها 
ك��ون مناهجه��ا خا�ض��ة بالتعلي��م امل�رشع وال 
تت�ض��ابه مع باق��ي املناهج دون ج��دوى. ورغم 
�ضعي مدير الرتبية م�ض��كورا وحماوالته الكثرية 
لتوفري م�ض��تلزمات الطلبة من الكتب املدر�ض��ية 
ولكن تلك امل�ضاعي ذهبت هباءا وال نعلم اأ�ضباب 
ذل��ك التلكوؤ يف �ض��ماع مطالبن��ا وتنفيذها. كما 
اإن قل��ة القرطا�ض��ية بل اختفاوؤه��ا من جتهيزات 
العام الدرا�ض��ي ه��ي االأخرى من امل�ض��اكل التي 
نع��اين منه��ا بينم��ا ياأت��ي الطالب من ال�ض��ارع 
وه��و ق��د ن�ض��ي الق��راءة والكتابة ليج��د االأجواء 
غري مالئمة للدرا�ض��ة فال كتب وال قرطا�ضية وال 
وقت كايف للتعلم يف ظل النظام الثالثي الذي ال 
ي��رتك لنا جماال لتعلي��م الطالب كل ما يحتاجه. 
اإ�ض��افة اإىل ه��ذه امل�ض��اكل فان بع���ض الطالب 
ب��ل اأغلبيته��م م��ن العوائ��ل الفق��رية واملتعففة 
والت��ي حتتاج اإىل م�ض��اعدات مادية وعينية وال 
جند من يقدم يد العون لهم كي ن�ض��من ا�ضتمرار 
اأبنائه��م بالدوام املدر�ض��ي فنحن مدراء مدار�ض 
خلدم��ة  اأنف�ض��نا  نذرن��ا  ومدر�ض��ن  ومعلم��ن 
ه��ذه ال�رشيح��ة الت��ي ظلمها املجتم��ع وظلمتها 
الظروف لننت�ض��لهم من ال�ضارع واملقاهي الأنهم 
اإن تركناهم �ضي�ض��بحون اأ�ض��به بقنابل موقوتة 
حن ت�ض��تغلهم اأيادي االإره��اب الكافرة. وكثريا 
ما �ض��اهدنا من خالل قن��وات التلفزيون القب�ض 
عل��ى اإرهابي��ن ال يزال��ون يف عم��ر ال�ض��با من 
املفرت�ض اأن يكونوا طلبة مدار�ض ولكن البطالة 
والفق��ر والف��راغ زجهم يف ه��ذا الطريق املوحل 
املل��يء باخل��وف من الق��ادم، نحن نحت��اج اإىل 
الدع��م واىل الدعاي��ة االإعالمية لت�ض��جيع الطلبة 

على دخول تلك املدار�ض.
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منذ اأن اأب�صرنا احلياة 
، مل نعرف منها �صوى 

احلروب والدمار 
واحل�صار، فقد عانى 
العراق من الويالت 
امل�صتمرة على مدى 
عدة عقود ، لتكون 

خامتة تلك الويالت 
ذلك احل�صار الذي اأنهك 
اجل�صد العراقي ، ومن 

ثم التغيري وما اأعقبه من 
اأعمال عنف طالت الكبري 
وال�صغري ومل متيز بني 

رجل وامراأة وطفل

5


