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روايات وكتب األطفال ... ورطة حقيقية تؤرق المؤلف قبل الناشر
للأطفال.  الكتابة  مبكان،  ال�سهولة  من  لي�س 
فكما يوؤكد خرباء يف جمال ثقافة الطفل، ي�سكل 
 ، للموؤلف  حقيقية  ورطة  الإبداعي،  النوع  هذا 
ذلك يف ماهية ما يكتبه، الكاتب للطفل، مطالبًا 
باأن يحوز معارف علمية واإن�سانية كثرية، وكذا 
اأن ميتلك اخلربة العلمية وامليدانية للولوج يف 
عامل الطفل، واأن يعرف طرق خماطبته، يف ظل 

التطور التكنولوجي احلا�سل يف حميطه.
كتب  اإعداد  اإن  اإذ  للنا�رشين،  بالن�سبة  واأي�سًا 
بالغة، بفعل ما  الأطفال، ينطوي على �سعوبة 
ال�سبيل  اأنها  يفرت�س  موا�سفات  من  حتتاجه 
مع  ومتنا�سبًا  للقراءة،  جاذبًا  العمل،  جلعل 

قدرات الطفل العقلية والتعليمية والإدراكية.
تت�سدر  واإ�سداراتهم  الأدباء  عن  الكتابة  لدى 
وتزاحم  منازع،  دون  الأدبي  امل�سهد  الرواية 
ال�سعر رغم تاريخه العريق والطويل مقارنة مع 
الرواية حديثة العهد. ول تغيب الق�سة الق�سرية 
حتقيق  من  تتمكن  مل  وان  ذاته،  امل�سهد  عن 
انت�سار يتيح لها القدرة على املناف�سة لأ�سباب 
امل�رشح  اأما  نف�سها.  طبيعتها  اإىل  تعود  ل 
والقراءة  الكتابة  الأقل حظا على �سعيد  فيبدو 
على  الأدبي  النقد  ح�سور  ويقت�رش  واملتابعة. 
نخبة حمدودة من املهتمني. اأما اجلن�س الأدبي 
ونادرا  الإعلم،  و�سائل  اإليه  تلتفت  قلما  الذي 
ما يكتب عنه يف ال�سفحات الثقافية والأدبية، 
الذي  اجلن�س  انه  واليافعني،  الأطفال  اأدب  فهو 
يقبع يف الظل على الرغم من اأهميته يف الرتبية 
الذائقة  و�سقل  الثقايف،  والوعي  الجتماعية، 
منذ  القراءة  على  التعود  اأن  ف�سل  اجلمالية، 
املراحل العمرية املبكرة من العمر يعزز فر�س 
املواظبة على القراءة كعادة مفيدة مفتقدة يف 
يجب  لهذا  ال�ستهلكي.  النمط  ذات  جمتمعاتنا 
الذين  منهم،  ال�سباب  ل�سيما  الأدباء،  متابعة 
لتطوير  املحددة،  العمرية  للفئات  يكتبون 
للرتقاء  جديدة  مبواهب  ورفده  اجلن�س  هذا 
جديد  جيل  �سنع  يف  ن�سهم  علنا  وتطويره،  به 
بني  ما  املتاأخرة،  الطفولة  مرحلة  اأن  قارئ.  
املراهقة.  فرتة  واأخرياً،  �سنوات.   10 اإىل  �سبعة 
كل  يراعي  اأن  الكاتب  على  يجب  هنا  ومن 
مرحلة عمرية، فيجيب على ت�ساوؤلتها، ويراعي 

قدراتها ال�ستيعابية، ومن ثم ي�سبع حاجاتها.
للطفل،  الكتابة  مفهوم  اأن  ال�سدد،   هذا  ويف 
هو  الكتابة،  من  امل�ستهدف  اجلمهور  اأن  يعني 
اإبداعية  الأطفال؛ ولذلك لبد من مراعاة قواعد 
امل�ستخدمة  واللغة  الكتابة  باأ�سلوب  خا�سة 
اىل  امل�ستخدمة،  والألوان  الإخراجي  والأ�سلوب 
حتى  الكثري،  وغريها  ال�سور،  اأحجام  جانب 
ي�ستطيع اأن يو�سل اأفكاره اإىل الأطفال، ب�سهولة.

عن  الكبار  )كتابة  الثاين  املفهوم  عن  اأما 
الأطفال(، فهذا يعني اأن حمتوى الكتابة يتناول 

الكتابة،  من  امل�ستهدف  اجلمهور  ولكن  الطفل، 
الغالب،  يف  ولكن  الأطفال،  بال�رشورة  لي�س 
يكون العمل مقدمًا للمتعاملني مع الأطفال من 
الكبار، كالأبوين واملعلمني والأدباء والفنانني 
الثانية  الإ�سكالية  اإن  و�سواهم.  والإعلميني، 
حول  الكبار  وكتابات  الطفل  اأدب  تواجه  التي 
الت�ساوؤل: ماذا نكتب  الأطفال، تكمن يف جوهر 
اأ�سبحنا يف  .. ونحن الآن  للكبار عن الأطفال؟ 
عامل معقد ومتداخل، وجند اأن الأبوين فيه، لي�سا 
من ميثل قدوة الأبناء، ومل يعد الأدب الر�سمي، 
الطرق  التقليدية،  والإر�ساد  الوعظ  طرق  ومعه 
اأنه  اأن نعي  املثلى لتوجيه الأطفال.. ولبد من 
للكبار  ُتكتب  التي  الكتابات  من  نوعان  هناك 

عن الأطفال. الأول هو الكتب املقدمة للكبار عن 
عامل الطفولة من اأ�ساليب الرتبية ومراحل النمو 
العلمية  والأ�ساليب  للطفل  والنف�سي  اجل�سدي 
هو  الثاين  النوع  بينما  الأطفال.  مع  للتعامل 
كتابات الرتبية "الوالدية"؛ اأي تربية الآباء على 
ق�س�س  خلل  من  الطفل،  مع  التعامل  كيفية 
عامل  يف  يدور  مبا  توعيهم  للكبار،  مقدمة 
م�سكلت  تت�سبب  كيف  لهم  وت�رشح  الأطفال، 
من  لل�سغار،  مماثلة  اأخرى  اإحداث  يف  الكبار 
دون اأن ي�سعروا، واأي�سًا كيفيه بناء بيئة �سوية، 
توؤثر اإيجابيًا يف منو الطفل". حيث يبني الكاتب 
الق�سية،  حول  حديثه  يف  يو�سف،  التواب  عبد 
فذاك  الأطفال،  حول  الكبار  كتب  حال  يف  اأنه 

يف  الأطفال  لأن  الأهمية،  غاية  يف  مو�سوع 
نظرائهم  عن  متاما  خمتلفون  الع�رش،  هذا 
العلمي  التقدم  اإىل  نظرا  ال�سابقة؛  الع�سور  يف 
والتكنولوجي الذي يعاي�سه الأطفال، حاليًا. فلم 
يعد يجوز اأن يربي الآباء اأبناءهم، كما تربوا هم 
على اأيدي اآبائهم، ولذلك لبد اأن تكون الكتابات 
"كتبت  ويتابع:  متاما.  اجلانب  هذا  مراعية 
وللأطفال،  الأطفال  عن  املوؤلفات  من  العديد 
ومنها: "دليل الآباء الأذكياء يف تربية الأبناء" 

- عام 1980".
اأدب  اأن  على  عديدون،  يركز متخ�س�سون  فيما 
ومقومات  �سمات  يحوز  عام،  ب�سكل  الطفل 
فاإن  وبذا  املوهبة،  على  يتوقف  اإذ  متمايزة، 

كاتب الطفل ل يتم �سناعته بل اإنه وليد موهبة 
اأدب  يوجد  لن  املوهبة  دون  ومن  حقيقية، 
اأطفال، كما يجب يف من يكتب للطفل، اأن يكون 
واأي�سًا  قارئًا جيدا.  يكون  واأن  للأطفال،  حمبًا 
يكون لديه قاعدة وا�سعة من الثقافة واملعرفة، 

وملما بكل ما هو جديد يف العامل، ب�سكل عام.
على  يو�سف،  التواب  عبد  الكاتب  ي�سدد  كما 
رغم  اأنه  مو�سحا  للأطفال،  بالكتابة  تعلقه 
تقدمه يف ال�سن، م�ستمر يف الكتابة حول الطفل، 
الوعي  غر�س  يف  الكتاب  باأهمية  منه  اإميانًا 
لدى الآباء، عن كل ما يدور يف عامل اأطفالهم، 
وتن�سئتهم  الأبناء  تربية  يف  امل�ساهمة  وكذلك 

على القيم واملثل العليا.

بغداد ــ متابعة 

الثقافي السماوي يحتضن 
مهرجانًا شعريًا للشباب

مهرجان للعزف الفردي
 "مذكرات نورا المذعورة " " عفريت العلبة" 

ال�سعري  الثقافية، املهرجان  العلقات  التابع لدائرة  ال�سماوة  الثقايف يف  البيت  اأقام 
الأول لل�سباب برعاية هيئة جائزة ال�سهيد زهري عمران .

وح�رش املهرجان نخب اأدبية واأكادميية واإعلمية حتت اإ�رشاف ال�ساعر العراقي الكبري 
قا�سم وايل والأديب والإعلمي عامر مو�سى ال�سيخ .

اإن املهرجان بادرة طيبة  ال�سماوة يا�سني حممد علي،  الثقايف يف  البيت  وقال مدير 
ت�ستحق  رائعة  �سعرية  طاقات  من  ميتلكونه  ملا  ال�سباب  ال�سعراء  لرعاية  وم�سجعة 

الرعاية والدعم والهتمام .
بالإبداع  ق�سائدهم  متيزت  الذين  ال�سباب  ال�سعراء  من  عدد  املهرجان  يف  و�سارك 

واجلمال

ميزج "مهرجان اأيام نيابولي�س للعزف الفردي"، الذي انطلقت فعاليات دورته الثالثة 
ندوات  واإقامة  العرو�س،  ع�رشات  تنظيم  بني  التون�سية،  نابل  مدينة  ،يف  الثنني   ،
و�سناعة  للكتب  معر�س  جانب  اإىل  تعليمها،  وواقع  املو�سيقى  تاريخ  يف  �سة  متخ�سّ

الآلت والفوتوغراف.
يف  الثقايف"  "املركب  يف  اجل��اري  ال�سهر  من  التا�سع  حتى  الفعاليات  تتوا�سل 
الرتبية  لقطاع  الأ�سا�سية  البنية  تطوير  اأج��ل  "من  بعنوان  ن��دوة  ُتقام  املدينة،كما 
املو�سيقية"، ومعر�س �سور حول تاريخ املو�سيقى يف جنوب تون�س ُيعقد على هام�س 
لقاء يناق�س حمتوياته، ومعر�س اآخر ي�ستمل على اأحدث الإ�سدارات النقدية املو�سيقية، 

وكذلك حفلت تنّظم يف جميع اأيام التظاهرة.

طرحت دار غراب للن�رش والتوزيع الطبعة الرابعة من رواية »عفريت العلبة« من 
تاأليف الدكتور عمرو البدايل، وت�سميم الغلف للفنان حممد �سوة.

وتدور الرواية حول ال�رشاع بني عاملي الإن�س واجلن، كما تت�سمن جمموعة من 
التعاويذ احلقيقية.

ومن  و�سيناري�ستا،  روائيا  ويعمل  اأ�سنان  طبيب  البدايل  عمرو  الدكتور  اأن  يذكر 
ليليت  دار  عن  فرنا�س«  بن  »قلقا�س  رواية  له  �سدرت  �سيناء،  اأ�سد  فيلم  اأعماله 
للن�رش والتوزيع 2014 ورواية »علبة العفريت« 2016، ح�سل على جائزة اأح�سن 
فيلم  عن  امل�سلحة  للقوات  الأوىل  ال�سيناريو  مب�سابقة  الثاين  املركز  �سيناريو 

»النف�س الأخري«.

�سدر حديثا عن الدار امل�رشية اللبنانية كتاب "مذكرات نورا املذعورة " للفنانة 
اإ�سعاد يون�س، وتقدمي الراحل عبدالوهاب مطاوع.

اإىل كتابة »املونودراما«، وكاأنها تقف وحدها  اأقرب  باأ�سلوب �ساخر خفيف الظل 
على خ�سبة امل�رشح، وتعرب بحرارة عن النفعالت وامل�ساعر الكامنة يف كل كلمة، 

كتبت لنا اإ�سعاد يون�س هذه املذكرات املذعورة.
وامل�سكلت  املواقف  عن  الفعل  لرد  و�سف  خري  هو  الذعر  اأن  املوؤلفة  راأت  لقد 
وال�سلوكيات التي راأت اأن تنتقدها يف هذا الكتاب.. فهي ترى ما يدور يف املجتمع 

املعا�رش بعني فنانة ناقدة، ترغب يف التعبري عن وجهة نظرها للجمهور.
والكاتبة تتناول مو�سوعاتها بطريقة �سهلة مب�سطة غاية التب�سيط.

إصداراتإصداراتنيابوليسالبيت

قراءة في كتاب

عبد  الطبيب  للأديب  بغداد   دموع  رواية  تعد   
املوؤمن الق�سلق من الروايات املمتعة التي  مل تلق 
الهتمام الذي ت�ستحقه من قبل النقاد ، مثل كثري 

من الأعمال الأدبية .
للعراق  الأمريكي  الحتلل  الرواية  هذه  تف�سح 
عام 2003 م . بطل الرواية هو الرقيب الأمريكي 
يف  نف�سه  يجد  الأمريكية،  البحرية  من  "مايكل" 
العراق �سمن وحدته الع�سكرية . ويرى باأم عينيه 
واعتقالت  واغتيال  دمار  من  الأمريكيني  جرائم 
جتعله  املرعبة  التفا�سيل  وهذه   ، للعراق  ونهب 
تن�رش  اأمريكا  اأن  من  به  يوؤمن  مبا  النظر  يعيد 
اأ�سلحة  الدميقراطية يف العامل وحتارب فل يوجد 
دمار �سامل يف العراق وكلها حجج واهية لتدمري 

العراق ونهبه وابتزاز دول اخلليج العربي .
بو�س  يكره   ، اآخر  اإن�سان  اإىل  مايكل  يتحول   
الأمريكية  الإدارة  ويكره   ، الأمريكي  الرئي�س 
ترك  يقرر  بجروح  اإ�سابته  وبعد  وال�ستخبارات 
قبل  لكنه  نيويورك  اإىل  ويعود  الع�سكرية  احلياة 
ذلك يتعرف على اأ�رشة عراقية هي اأ�رشة الدكتور 
ملنزل  مداهمته  اأثناء  يف  البغدادي  اللطيف  عبد 
فاطمة  الفتاة  بعيني  عيناه  تلتقي   .. الأ�رشة 
الأوىل  النظرة  من  احلب  ب�سهم  في�سعر  البغدادي 
ي�ساعدها  ثم  زائراً   العراقية  الأ�رشة  على  ويرتدد 
يف اخلروج اإىل �سوريا بعد تعر�سها لتهديدات من 
احلدود  اإىل  و�سولها  ويوؤمن  طائفية   ع�سابات 

ال�سورية .
مايكل  وم�ساعر  اأحا�سي�س  فاطمة  ملكت  لقد 
اأ�رشة  اأن  العراق  يف  زملئه  خلل  من  ويعرف 
مايكل  يرتك   ، دم�سق  يف  اأقامت  قد  البغدادي 
وعن  عنها   بحثًا  دم�سق  اإىل  وي�سافر  نيويورك 
معرفة  ي�ستطيع  الدويل  الأحمر  ال�سليب  طريق 
عنوان اإقامتها  يلتقي بالأ�رشة ويعتربه البغدادي 

ابنًا له وهو يناديه والدي .
العرب  يحب  هو   .. اأفكاره  كثرياً  تغريت  لقد   
بعدما  فاطمة  يد  ويطلب   . وطعامهم  وعاداتهم 
حلوار  رمز  ومايكل  فاطمة  لقاء  الإ�سلم   يدخل 

احل�سارات ، كما اأراده الروائي الق�سلق .
والأحداث   . وال�سخ�سيات  بالأحداث  غنية  رواية   
حبكة  وثمة   . طبيعي  �سياق  يف  مت�سل�سلة  تاأتي 
عدة  من  تتاألف  لأنها  مركبة  متما�سكة  روائية 

ق�س�س يف اإطار الق�سة الرئي�سية.
ال�رشد �سهًل  .. ويتدفق  لغة روائية �سهلة وجميلة 
الرواية عن�رش جذب وت�سويق  ، مما يعطي  ممتعًا 
�سفحة  اآخر  حتى  القراءة  يتابع  القارئ  يجعل 

منها.  

اقتباس 

جعلك الفقر حكيما، لكن ذلك لعنة.
برتولت بري�ست   

اأ�سافر عنك
فاأملح وجهك يف كل �سيء

فيغدو الفنارات يغدو 
املطارات

يغدو املقاهي..
ي�سد اأمامي كل الطرق

واأرجع يا نيل كي اأحرتق
* * *

 واأهرب حينا
واأ�سبح يف الأر�س طيفا 

هزيل
واأ�رشخ يف النا�س اأجري 

اإليهم
واأرفع راأ�سي لأبدو معك

فاأ�سبح �سيئا كبريا.. كبريا

طويناك يا نيل بني القلوب
وفينا تعي�س.. ول ن�سمعك

متزق فينا..
وتدرك اأنك اأ�سعلت نارا

واأنك حترق يف اأ�سلعك
تعربد فينا

وتدرك اأن دمانا ت�سيل
ولي�ست دمانا �سوى اأدمعك

تركت اخلفافي�س يا نيل 
تلهو

وتعبث كاملوت يف 
م�سجعك

واأ�سبحت حتيى ب�سمت 
القبور

و�سوتي تك�رش يف م�سمعك
قد غبت عنا زمانا طويل
فقل يل بربك من يرجعك

فع�سقك ذنب.. وهجرك ذنب
اأ�سافر عنك.. وقلبي معك

فاروق جويدة

ثقافة 

أسافر منك.. وقلبي معك"المرض الكبير" أول فيلم هوليوودي رومانسي يعرض المسلمين بعيدًا عن التنميط السلبي
ق�سة  عن  كوميدي  لفيلم  الأول  العر�س  املهرجان  قّدم 
غرام بني �ساب م�سلم وفتاة بي�ساء وهو »املر�س الكبري« 
، الذي قوبل بالت�سفيق احلما�سي من قبل اجلمهور واأ�سعل 
معركة مناق�سات بني الأ�ستوديوات ، ويف النهاية ا�سرتته 
فيلم  اأغلى  ثالث  لي�سبح  دولر  مليون  اأمازون مببلغ 12 
الفيلم  فاز  �سهرين  وبعد  �سينمائي.  مهرجان  يف  يباع 
»�ساوث  مهرجان  يف  فيلم  لأف�سل  اجلمهور  بجائزة 
مغازلة  جتربة  من  م�ستلهم  الفيلم  وي�ست«.    �ساوث  باي 
الكوميدي الباك�ستاين الأمريكي كوميل ناجنياين لزوجته 
اميلي غوردون، التي التقى بها يف اأحد نوادي الكوميديا 
والديه  علم  بدون  رومان�سية  بعلقة  بها  يرتبط  اأن  قبل 
الباك�ستانيني املحافظني، اللذين كانا يحاولن اأن يعرفاه 
على فتاة باك�ستانية للزواج منها. وعندما رف�س كوميل 
وترتكه.  معه  علقتها  تف�سخ  اأهله،  على  اإميلي  يعّرف  اأن 
ولكن عندما ت�ساب مبر�س يجرب الأطباء على و�سعها يف 
حالة غيبوبة لفرتة طويلة، ي�سهر كوميل بجانب �رشيرها 
يف امل�ست�سفى برفقة والديها، اللذين يلحان عليه بالبتعاد 
من  تفيق  حتى  بجانبها  البقاء  على  ي�رش  ولكنه  عنها، 
امل�ست�سفى  يف  وقته  جل  يق�سي  كان  وبينما  �سباتها.  
�رشا، كانت اأمه تدبر له عرو�سا باك�ستانية م�سلمة. ويلعب 
كوميل دور �سخ�سيته يف الفيلم بينما جت�سد زوي كازان 
دور زوجته اإميلي غوردون.  ما مييز »املر�س الكبري« هو 
�ساب  ببطولته  يقوم  رومان�سي  هوليوودي  فيلم  اأول  اأنه 
بدون  ومرحني  عاديني  كب�رش  امل�سلمني  ويعر�س  م�سلم 
اللجوء لتنميط ال�سلبي. وقام باإنتاجه اأبرز منتج كوميدي 
جتاهل  اأن  اعرتف  الذي  اباتو،  جاد  وهو  هوليوود  يف 
اأمر فظيع، ولكنه  اأفلم هوليوود هو  اجلالية امل�سلمة يف 
يوؤكد اأن ما جذبه للم�رشوع مل يكن عرق اأو دين �سخ�سيات 
الق�سة بل وقوع كوميل بحب اإميلي وهي يف حالة غيبوبة. 
اأعوام  اأربعة  قبل  اباتاو  على  الفيلم  فكرة  ناجنياين طرح 

وي�ست«  �ساوث  باي  »�ساوث  مهرجان  يف  التقيا  عندما 
ال�سينمائي. ويف ذلك الوقت مل يكن هناك اهتمام بق�س�س 
ولكن  منهم.  وال�سحايا  الإرهابيني  م�سلمني عاديني غري 
م�سلمي  اأن  يدرك  ومل  امل�رشوع  انتاج  على  وافق  اباتاو 
الوليات املتحدة �سيكونون حمور اجلدل يف النتخابات 
الأمريكية املقبلة وعر�سة لهجمات لذعة من قبل مر�سح 
الرئا�سة اجلمهوري دونالد ترامب.  يذكر اأن اباتاو هو من 
اأ�سد مناه�سي الرئي�س المريكي: »اأنا �سعيد جدا اأن الفيلم 
�سوف ينطلق يف هذا الزمن لأن هناك كثريا من اخلطابات 
نقدم  اأن  جدا  ومهم  بلدنا  يف  املهاجرين  جتاه  العدائية 
ن�سنع  اأن  وعلينا  وناأن�سنهم.  الأفلم  يف  النا�س  هوؤلء 
ولد  النا�س«.  هوؤلء  عن  تلفزيونية  وم�سل�سلت  اأفلما 
ترعرع  حيث  الباك�ستانية،  كرات�سي  مدينة  يف  ناجنياين 
يف بيئة م�سلمة �سيعية اأ�سولية. يف �سن الثامنة ع�رشة من 
در�س  حيث  املتحدة،  الوليات  اىل  اأهله  مع  هاجر  عمره 

علوم الكمبيوتر والفل�سفة يف كلية غرينيل يف ولية اياوا.
با�سلمه  يعتز  اأنه  اإل  علماين  اىل  وحتول  اأحلد  اأنه  ورغم 
ويدافع عنه. ويف الفيلم ن�ساهده يتظاهر اأمام والديه باأنه 
ي�سلي يف غرفته، ولكن يف الواقع هو يلعب بالكمبيوتر.  
فان الفيلم يعك�س الواقع الأمريكي من وجهات نظر عدة، 
وذلك لأن ناجنياين كتب م�ساهد �سخ�سيته وعائلته بنف�سه 
عزز  مما  واأهلها،  �سخ�سيتها  م�ساهد  زوجته  كتبت  بينما 
من خلق عدة �رشاعات اجتماعية م�سوقة وفكاهية: »هذه 
جدا  ممتعا  كان  اأهلنا.  ق�سة  واإمنا  وح�سب  ق�ستنا  لي�ست 
ي�سحك  عنها«،  ير�سون  اأنهم  واآمل  والدي  ق�سة  كتابة 
خطوة  هو  الكبري«  »املر�س  �سنع  اأن  �سك  بل  ناجنياين. 
امل�سلمني  �سورة  لتح�سني  ال�سحيح  الجتاه  يف  مهمة 
يريد  ناجنياين  ولكن  الأمريكي،  املجتمع  يف  وقبولهم 
اأكرث من ذلك ويحلم بيوم ُيعر�س عليه لعب دور بطل قوى 

خارقة.
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