
عبارات خاد�شة للحياء تخط باياد مرجتفة حتمل 
بني طياتها ال�شب وال�شتم ملن يرمي النفايات يف 
وما  منها،  النائية  خ�شو�شا  ال�شكنية،  املناطق 
ان بداأت هذه الكتابات على جدران املنازل وهي 
حتمل االخطاء االمالئية بعد ما يئ�س ا�شحابها 
من منع رمي النفايات، وهذا ما حدثنا به احلاج 
ابو �شالح قائال: “على مدار �شنوات ونحن نعاين 
من تراكم النفايات  بالقرب من دارنا مع انبعاث 
تلك  على  مدمنني  ا�شبحنا  حتى  كريهة  روائح 
الروائح املرهقة لل�شحة واجل�شد ب�شورة عامة ، 
فعلى الرغم من ال�شكوى واملنا�شدات اىل اجلهات 

املعنية للحد من هذه الظاهرة، 
اال اننا مل ن�شتطع التقليل منها ويف اخر املطاف  
خجلة  وبابت�شامة  العبارات  بع�س  ا�شتخدمنا 
اكمل جملته:” حتتوي على ال�شب وال�شتم لكل من 
يرمي النفايات هنا، وبهذا اكون قد ا�شتنفدت كل 
الطرق العقالنية ملنع رميها بالقرب من منزلنا” 
. فيما يلتقط اأطراف احلديث جريانه تابع احلاج 
قائال:”  اال�شتياء  عليها  طغى  بنربة  علي  ابو 
االخري  �شالحنا  كانت  اال�شف  مع  العبارات  هذه 

�شلبت  القمامة  فهذه  هنا،  النفايات  رمي  ملنع 
الع�رص،  اوقات  يف  هنا  اجللو�س  على  تعودنا 
من  كنوع  اجلريان  مع  ال�شاي  نتناول  حيث 
الروائح  ب�شبب  البغدادية  االجتماعية  الطقو�س 
ال�شيف  يف  خ�شو�شا  منها  املنبعثة  الكريهة 
الباحثون يف  احلرارة”. ويرى  وارتفاع درجات 
لها  ينظر  اجلدارية  الكتابة  ان  االجتماع  علم 
فاإن  عليه  وبناًء  الثقايف  حمتواها  على  بناًء 
حتليل مثل هذه االأنواع يندرج اأ�شا�شًا يف جممل 
ح�شب  فهي  ال�شعبية،  للثقافة  العام  التحليل 
تو�شيف ABELL ، ممثل حقيقي لي�س للثقافة 
التي  الكتابات  تطرح مثل هذه  التي  للعقلية  بل 
تبدع م�شاكل واإ�شكاليات جمتمعها. ومع االإقرار 
باأن مثل هذه الكتابات وبناًء على �شيغتها لي�س 
يف  ولكنها  للمجتمع  املمتاز  االإبداعي  االإنتاج 
جيداً،  اجتماعيًا  اإنتاجًا  متثل  ق�شاياها  بع�س 
وتوؤكد مثاًل اأخالقية لواقع املجتمع الذي تعي�س 
ال�شائد يف  اإن  القول  ن�شتطيع  وعليه  فيه.  وتنمو 
املجتمع،  جمموع  فيه  يفكر  ما  هو  الكتابات 
عربت  واإن  الكتابة  فردية  فاإن  اأخرى  وب�شورة 

عن روؤى وحتليالت فردية اإال اأنها ترتبط بالواقع 
املعي�شي.

البيوت  على  العبارات  تلك  تنت�رص  ما  وغالبا 
او  فارغة  ارا�س  لقطع  املجاورة  واملنازل 
جدران  بع�س  او  للدولة  تابعة  مرتوكة  اماكن 
بع�س  حتى  واأحيانا  واملدار�س  االطفال  ريا�س 
�شعف  اىل  �شببها  يرجح  والتي  امل�شت�شفيات، 
الرقابة املتحالفة مع قلة اخلدمات التي تقدمها 
باتت  التي  الظاهرة  هذه  من  للحد  بغداد  امانة 
معلما من معامل بغداد و�شواحيها حتى و�شلت 
العا�شمة رقيا، وغالبا ماتدفع  اىل اكرث مناطق 
املنازل  االمرا�س  وتف�شي  االهمال  �رصيبة 
ت�شتخدم  التي  الفارغة  القطع  لتلك  املجاورة 

كحاوية للنفايات من قبل بع�س االهايل.
رمي  ان:”  اىل  النعيمي  حممد  املواطن  وي�شري 
النفايات �شيء نتعلمه وننقله دون وعي الطفالنا، 
غري  جيل  ان�شاء  االثار  تلك  على  يرتتب  بالتايل 
جدران  على  تكتب  مهينة  عبارات  باية  مكرتث 
غياب  من  اي�شا  هي  تعاين  التي  املنازل  تلك 
العا�شمة،  امللكية واالهمال، وتعد اغلب مناطق 
ال�شيما النائية منتجعا لتجمع االزبال وتراكمها 
احيانا  املارة  بع�س  يجد  حتى  خمتلفة  بطرق 
بع�س الطرق مفرو�شة باالكيا�س وبقايا الطعام 
وق�شور البي�س وغريها من املخلفات التي جتمع 
احل�رصات وبالتايل تكون عر�شة لتف�شي االمرا�س 
جانبه  ومن  املنازل”.  اىل  وانتقالها  الوبائية 
قائال:” ي�شبب  للنعيمي  االكرب  النجل  بني مازن 
تراكم النفايات اىل بع�س احلوداث التي يجهلها 
البع�س، حيث يحاول اأ�شحاب ال�شيارات جتنبها 
واالنحراف عن امل�شار املخ�ش�س لل�شري بالتايل 
االمرا�س  عن  ناهيك   ، احلوادث  اىل  يوؤدي  قد 
اللعب بالقرب  التي يتعر�س لها االطفال نتيجة 
املناطق  يف  تزداد  باتت  التي  االماكن  هذه  من 
�شكانيا  املكتظة  العا�شمة  اطراف  على  املن�شية 
واأخرى ال ت�شتطيع �شيارات جمع النفايات املرور 
الكفاح  كمناطق  ال�شيقة  فروعها  ب�شبب  بها 
ال�شيخ  الر�شيد وال�شدرية وباب  والف�شل و�شارع 
العا�شمة  قلب  القريبة من  املناطق  وغريها من 
بغداد”. وبح�شب تقارير تداولتها بع�س املواقع 
الت�شبب  على  القدرة  للقمامة  ان  االلكرتونية 
العامة  ال�شالمة  و  االن�شان  �شحة  على  بال�رصر 
و  احليوانات  ت�شمم  يعد  و  البيئة،   على  كذلك  و 
طريق  عن  مبا�رص  ب�شكل  املائية  احلياة  قتل 
يف  التاأثري  خالل  من  مبا�رص  غري  و  االختناق 
التي  ال�شارة  التاثريات  اهم  احد  املياه  نوعية 
ت�شببها القمامة، ورمي النفايات اي�شا من �شانه 
هذه  حتمل  اذ  القوار�س،  و  احل�رصات  يجذب  ان 
التي  و  اجلرذان  جتذب  التي  اجلراثيم  القمامة 
عادة ما حتمل معها انواعا متعددة من االمرا�س 
باال�شافة اىل ذلك ت�شبب القمامة احلوادث بينما 
الطريق  على  جتنبها  املركبات  اأ�شحاب  يحاول 

مما يوؤدي اىل حوادث �شري غري حم�شوبة م�شبقا.
واما بالن�شبة اىل االجراءات التي اتخذتها امانة 

غري  االماكن  يف  النفايات  رمي  من  للحد  بغداد 
بغداد  امانة  اعالم  مدير  يقول  لها.   املخ�ش�شة 
حكيم عبد الزهرة: “ يف وقت �شابق جميع اآلياتنا 
االزقة،  جميع  تدخل  النفايات  برفع  اخلا�شة 
واالعتماد  املالية  التخ�شي�شات  ب�شبب  ولكن 
بالوقت  الكافية  غري  االيرادات  من  الناجت  على 
ا�شبحت  البلدي  العمل  تكاليف  لتغطية  احلا�رص 
االليات تدخل بع�س االزقة ويف بع�س االماكن 
التي لي�شت فيها خدمة، قمنا بو�شع نقطة لتجمع 
النفايات وو�شع حاويات خا�شة بها ولكن مع 
رمي  يتعمد  من  املواطنني  بع�س  هناك  اال�شف 
النفايات بجوار احلاوية وبالتايل عملية النظافة 
التتحقق وتظهر بغداد م�شوهة بالنفايات، فنحن 
فالنظافة  البلدية،  لعمل  تفهم  عدم  من  نعاين 
هناك  يكن  مل  اذا  اليتحققان  الناجح   والعمل 
تعاون بني امانة بغداد واملواطنني وتفهم كيفية 
املخ�ش�شة  املناطق  يف  النفايات  وجمع  رمي 
مناطق  معظم  يف  ا�شبح  النفايات  فرمي  لها، 
بغداد ب�شكل ع�شوائي ونحن غري قادرين على احلد 
غلب  بلهجة  مرت�شى  ابو  احلاج  ويقول  منها”. 
العوائل  “ بع�س  التهكم والع�شبية:  عليها طابع 

ت�شتعني باطفالها ال�شغار للتخل�س من النفايات 
من دون اكرتاث وهوؤالء االطفال يرمونها يف اي 
بيوتنا،  ابواب  عند  جندها  واحيانا  قريب  مكان 
منطقتنا،  يف  عدة  م�شاجرات  احدث  االمر  وهذا 
ال�شيما بعد ان ر�شدت كامريات احد البيوت وهو 
ي�شري بيده اىل بيت جارهم  الذي قام ولدهم ذو 
باب  امام  النفايات  كي�س  برمي  اعوام  ال�شبعة 
لكن  بدونه،  او  بق�شد  �شواء  االخر  جارهم  منزل 
بعد  وفيات  حدوث  اىل  توؤدي  كادت  النتيجة 
ويف  اال�شلحة،  اىل  لت�شل  امل�شاجرة  تطورت  ان 
احلد  الع�شائرية  النزاعات  كانت  املطاف  نهاية 
ابو  احلاج  وي�شيف  العائلتني”.  بني  الفا�شل 
مرت�شى:"تلجاأ بع�س اال�رص اىل التخل�س من تلك 
النفايات يف بع�س املناطق البعيدة عن امل�شاكن 
�شواء يف ال�شاحات او حتى عند منعطفات بع�س 
ال�شوارع الفرعية عازين اال�شباب اىل عدم و�شول 
�شيارات امانة بغداد اخلا�شة بجمع النفايات مما 
او داخله  امام باب املنزل  االزبال  تراكم  ي�شبب 
لفرتات طويلة واأحيانا ب�شبب عدم رفعها من قبل 

متعهدي التنظيف يف ال�شيارات املخ�ش�شة”.
ويقول املهند�س طه ابراهيم:"غالبا اليجد بع�س 

باي  االزبال  من  التخل�س  �شوى  نافذة  النا�س 
طريقة كانت حتى لو كانت على �شمعة العا�شمة 
متعهدو  امل�شوؤولية  ويتحمل  واهلها  ومناطقها 
النفايات،  لرمي  املخ�ش�شة  لل�شيارات  النظافة 
ال  منهم  النفو�س  �شعاف  بع�س  ان  ال�شيما 
يحاول ا�شتالم نفايات البيوت النهم ال يعطونهم 
ان  مراعاة  دون  و�شفه من  بح�شب   ) )اكراميات 
ا�شحاب البيت غري متواجدين يف فرتة مرور تلك 
بتقدمي  قام  ملن  ذلك  تعمد  احيانا  او  ال�شيارات 
�شكوى للدوائر البلدية على عدم مرور ال�شيارات 

من امام بيوتهم” .
ويدعو عبد الزهرة يف نهاية حديثه: "اىل تنمية 
العالقات مع منظمات املجتمع املدين وحماولة 
ان تكون هذه املنظمات من املحلة نف�شها حتى 
ت�شببه  وملا  املواطنني  توعية  على  قادرة  تكون 
هذه العبارات غري الالئقة املكتوبة على جدران 
غري  فعل  ردة  ت�شبب  قد  والتي  املنازل  بع�س 
ناأمل  واي�شا  املواطنني،  بع�س  عند  من�شبطة 
ان تكون لهم عالقة ودية مع  البلدية  من عمال 
املواطنني ولي�س فقط عالقة ميكانيكية للحد من 
تف�شي هذه الظواهر غري املرغوب بها يف بغداد”.

 
ابتداء  فيهن  رجويل  �شيء  كل  اأن  اأخرى:  وت�شف 
ح�شلن  اأين  من  اأدري  "ال  الرجالية  العبارات  من 
ذلك  اإىل  اإ�شافة  والعبارات،  االألفاظ  تلك  على 
�شبابا  اأنهن  لو  كما  بع�شهن  ي�شاحنب  اأنهن  نرى 
اإليه حال  الفتيات على ما و�شل  ".  ويزداد حزن 
يالحظ   : حالهن  وي�شفن  امل�شرتجالت  زميالتهن 
وطريقة  جتمعاتهن  يف  ينت�رص  الرجويل  العطر 
الفتاة  خاللها  تتعمد  التي  الع�شوائية  امل�شي 
باإظهار اخل�شونة، يكملها القمي�س الرجايل وق�شة 
ال�شعر "الرجالية"، وبالتاأكيد كان احلذاء الرجويل 
من  متامًا  العك�س  وعلى    . امل�شهد  يف  حا�رصا 
اأن ي�شتبدل  املثال ال�شابق جند بع�س �شباب يقبل 
رجولته بطبائع الن�شاء حتى و�شل احلال ببع�شهم 
اإىل التحول الكامل، وكثرياً ما نرى �شباب اأنعم من 
بالنعومة  مروراً  ال�شعر  ق�شات  من  بداية  الن�شاء 
غرابة  وال  واحلركات  امل�شي  وطريقة  الكالم  يف 
واملثلية  ال�شذوذ  اإىل  هوؤالء  مبثل  احلال  ي�شل  اأن 
عنما   ، خالد  اأحمد  به  اأجاب  ما  هذا    . اجلن�شية 
اأ�شبح  االأيام،   مّمن  يف   هذه  �شباب  من  كثري  بلغه 
ال   ميّيز كثرًيا منهم عن الّن�شاء �شوى اأ�شماء مدّونة 
الواحد  ال   يغادر  �شباب  ال�ّشخ�شية؛  يف   البطاقات 
لي�س  حتى   يق�شي   وقتا  باح  يف   ال�شّ بيته  منهم 
كلّ   �شواد   ميكن  املراآة،   ي�شتاأ�شل  اأمام  بالق�شري 
اأو   بالّدهن  �شعره  وجهه،   وميّوج  بيا�س  اأن   يعّكر 
 يجعله على �شكل مكن�شة اأو   ي�شّنمه على هيئة عرف 
الّديك اأو �شنام البعري،   ورمّبا   يطيله ويجمعه خلف 
واملزري   واملتديل   وامللّون  ال�شّيق  ظهره؛   يلب�س 
 من الثياب،   وي�شع من اأجود اأنواع العطور؛   يطّوق 
رقبته ب�شل�شلة ومع�شمه باإ�شورة،   ويجعل يف   اإحدى 
اأذنيه قرطا ويف   االأخرى �شّماعة حتافظ على رّقة 
م�شاعره ورهافة اأحا�شي�شه باأغاٍن   عاطفية تنا�شب 
يف   متغّنجا  يف   م�شيته  متمايال  ذوقه،   ثمّ   يخرج 
�شفتيه  ومّطط  يف   كالمه  تذّلل  تكّلم   حركاته،   اإذا 
طاولت  �شحك  وحاجبيه،   واإذا  عينيه  وحّرك 
قهقهته ال�ّشحاب؛ ال ت�شمع له حديثا اإال يف   �شفا�شف 
تعّلق  ما  اإال  هما  له  تعرف  وتّرهاتها،   وال  االأمور 
الهيام  والفّن،   وق�ش�س  الريا�شة  جنوم  باأخبار 

يف   الهاتف  والعبث  الّطي�س  والغرام،   ومغامرات 
وعلى �شفحات االأنرتنت؛ اإذا نظرْت   اإليه اأو كّلمْته 
وحا�رصه  يف   جلده،   ون�شي   ما�شيه  ذاب  لعوب 
وم�شتقبله،   وغرق يف   بحر العواطف و�شّيع دنياه 
اجلن�شني  اأحد  ت�شبه  م�شكلة  اما  دينه .                                                                                             �شّيع  كما 
باالآخر، اأو املثلية اجلن�شية، اأو ال�شذوذ يف العالقات 
النف�س  علماء  اإىل  عالجها  يف  حتتاج  اجلن�شية، 
القانون،  قوة  اإىل  وحتتاج  وال�رصيعة،  والرتبية 
الوم  نلقي  ال  �شحيحا.   توجيها  االإعالم  وتوجيه 
على  االنفتاح  �شبب  ان  ولكن  العربي  ال�شاب  على 

العامل اخلارجي ال�شبب االأول واالأخري يف انحراف 
خا�شة  وذاك  هذا  بتقليد  يرغبون  كونهم  اغلبهم 
قدوة  لديهم  توجد  وال  عندهم  الوعي  قله  �شبب 
يحبوه  �شيء  اأي  لتقليد  في�شطروا   ، فيها  يحتذوا 
)الفرق  للب�س  ال�شباب  تقليد  مثال   ، تفكري  دون 
اأعجبهم  اأنهم  الراب( ملجرد   - الغربية  املو�شيقية 
منط الغناء هذا واأنها من جهة اأخرى تنايف ديننا 
وعاداتنا وتقاليدنا حتى يبتعد ال�شباب عن التقليد 
عاداتنا  اإىل  بالعودة  ككل  املجتمع  على  االأعمى 
اما  الوعي.  وزيادة  بالدين  ومت�شكنا  وتقاليدنا 

و�شائل االعالم التي تعترب من اأخطر واأكرث االأدوات 
اأ�شبح  الذي  االإلكرتوين  الفرد  الفرد هذا  تاأثرياً يف 
اأحد االأفراد املميزين يف العائلة والذي ي�شتمع اإليه 
الكبري ويرمقه ويتتبعه ال�شغري اأال وهو التلفاز وال 
يغفل عاقُل منا دور التلفاز يف ت�شكيل �شلوك الفرد 
وخا�شًة الطفل وهو و�شيلة �شيقة للت�شلية والرتفيه 
، فهو �شهل االإ�شتعمال بحيث ميكن لطفل يف عمر 
�شنتني ون�شف اأن ي�شغله وي�شتخدمه دون م�شاعدة 
الكبار وهو متوفر للطفل ب�شكل دائم ، كما الحتتاج 
براجمه اإىل معرفة القراءة مثل املجالت وال�شحف 

. ويقول الدكتور رزاق جابر لال�شت�شارات النف�شية 
االأهمية،  يف  غاية  املو�شوع  هذا  اإن  واالأ�رصية: 
مبا يثريه من ت�شاوؤالت تواكب حركة اجلدل حول 
ق�شايا التقليد يف الثقافة والفكر من اأجل حتقيق 
يعرف  ال  وهو  االأف�شل،  يكون  لكي  للفرد؛  حت�شن 
الطريق  هو  لي�س  االأعمى،  والتقليد  »املو�شة«  اأن 
تلك  اإىل  للو�شول  ي�شلكه  اأن  عليه  الذي  الوحيد 
االأف�شلية، وقد يكون معظم ما هو م�شتغرب من تلك 
العادات وال�شلوكيات مرفو�شا دينيا، فكيف نقبله 
ماذا  وهو  االأهم،  ال�شوؤال  يكون  وهنا  ون�شت�شيغه؟! 
نقلد وكيف نقلد، وما الواجب علينا تركه وي�شتحيل 
تقبل تقليده؟ ومن خالل عملي عر�س علي الكثري 
من احلاالت التي �شيطرت عليها املفاهيم الغربية، 
�شخ�س  من  يختلف  نف�شيا  خلال  بها  اأحلقت  حتى 
ال�شباب،  �شن  يف  احلاالت  تلك  ومعظم  الآخر، 
اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب  نعرف  اأن  علينا  وكان 
االأ�شباب:  تلك  مقدمة  يف  ودائما  ملعاجلتها،  ذلك 
ال�شحيح،  الفهم  فهمه  وعدم  الدين،  عن  االبتعاد 
االإ�شكالية،  هذه  لل�شباب  ن�رصح  كنا  وعندما 
ولي�س  ال�شحيح،  االقتبا�س  طرق  لهم  ونو�شح 
ردود  اإىل  ن�شل  كنا  ما  �رصعان  االأعمى،  التقليد 
والعلماء  االأ�رصة  على  يجب  ولذلك  اإيجابية؛  فعل 
ذلك  تو�شيح  املحرتمة  االإعالم  وو�شائل  والدعاة 
ل�شبابنا منذ �شغرهم، قبل اأن ينزلقوا نحو التقليد 
بالرجال،  الن�شاء  وت�شبه  املنكرات  وفعل  االأعمى، 

والرجال بالن�شاء، حتت �شعار »املو�شة«.
يخربنا رزاق على حتليله للظاهرة قائاًل: "ظاهرة 
بهذه  وانبهارهم  بالغرب  وهو�شهم  ال�شباب  تقليد 
الغربي  اللبا�س  يف  املتمثلة  الثقافية  الق�شور 
باأنواعه  الغربي  والفن  املو�شيقى  على  واالإقبال 
طريقة  يف  للغرب  تقليدهم  وكذلك  املتعددة، 
ما  فهذا  للغاية  طبيعي  اأمر  هذا  وامل�رصب  املاأكل 
وعر�شه،  االإعالم  �شّوقه  ما  وهذا  منهم،  يرونه 
اأما  املتقدم،  الغرب  �شورة  هي  هذه  فاأ�شبحت 
كبري  ب�شكل  عر�شها  يتم  فلم  الغرب  اإيجابيات 
وم�شجع لل�شباب بحيث يتم حتفيزهم على االقتداء 
بها فلالطالع على اإيجابيات الغرب وروؤيتهم من 
منظور حمايد يتطلب االأمر من وجهة نظر ال�شقريي 

ال�شفر اإليهم واالحتكاك املبا�رص بهم. 

بدال عن لغة النصح.... عبارات السب والشتم للحد من رمي النفايات

مظاهر منحرفة وعادات مشينة...

بين المسترجالت والمستخنثين.. هوس تقليد الغرب يجتاح الشباب
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وعى املجتمع العربي على 
عادات وتقاليد ثابتة مل تتغري 

رغم التطورات التي طراأت 
على اغلب جمتمعاتنا العربية 

, ولعل ظاهرة امل�ستخنثني 
وامل�سرتجالت من بني 

الظواهر التي اأحدثت �سجة 
عارمة يف العراق مابني  قبول 

ورف�ض كوننا يف جمتمعات 
حمافظة.تقول اإحدى 

الفتيات وا�سفة ت�سرفات 
زميالتها امل�سرتجالت :" 

هناك ت�سرفات غريبة للفتيات 
امل�سرتجالت حيث يت�سنعن 
الكالم والت�سرفات وال�سكل 

وطريقة اللبا�ض حيث يرتدين 
القم�سان الرجالية ويلجاأن 

اإىل ت�سرفات عنيفة قد ت�سل 
اإىل ال�سرب وافتعال امل�ساكل 

بالتحر�ض بالأخريات". 
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