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الريح متحو والرمال تتذكر
تأليف :حسب الشيخ جعفر
عدد الصفحات (21.5×15 )180
إنها سـرية حياة كتـبها الشـاعر العراقـي حسب الشـيخ جعفر لرتوي ذكـرياته عن
رحلته الـروسيـة األخرية ،وتـتداخل الـصور لـديه مع الـطفولـة والشـباب داخل
العراق ،فإذا بـالشاعر حياول االحاطـة مبرحلة مهمة من تارخيـنا املعاصر؛ خاصة
الفرتة اليت اعقبت انهيار االحتاد السوفيت.

العراق والـبلدان العـربية ومـازلت اعشق  1993فقــــد تــــولـت تـنــظـيــم املعــــارض
واملسابقـات اخلاصة بـاالطفال يف الدار اىل
الكتابة للطفل.
وأفرتض يف ثقافة الطفل ان تكون تربوية جانب عملها يف كتابـة القصة والسيناريو
او ًال متــده مبقـومـات الـتفـكري الـصحـيح يف اجمللة وهي تقول:
والسلـيم وهذا يـقتضي ان تـكون منـزهة لديـنا فعـاليـات كثرية خـاصة بـالطفل ـ
عن كل قوالب االيـدلوجية االلـغائية اليت فقـد قمنـا بتنـظيم مهـرجان للـرسم يف
صبت فبها ثقـافة الطفل يف العراق خالل متنـزه الـزوراء قـبل فرتة قـريبـة واآلن
حاملا تلقيت دعوة دار ثقافة األطفال حلضور حفل افتتاحها واكتمال اعمارها من جديد ،شعرت برغبة
ض للصـور تـوضح
قمنـا بتـنظـيم معــر ٍ
العشرين سنة األخرية..
ودعتـه وبقيت اتـابع مسـرحيـة مجيلـة االضرار الـيت تعرضت هلا الدار اثناء فرتة
لزيارة ذلك املكان الذي قضيت فيه أجمل أيام طفولتي عندما كان اسمه (مكتبة الطفل العربي) وقلت يف
لفـرقة العـائلة الـسعيدة الـيت اضفت جوًا احلرب وماتالها..
من الـبهجـة واملـرح علـى فقــرات احلفل وقريب ًا جدًا سنعـلن عن مسابقات للرسم
نفسي هل سيعود كل ذلك اآلن؟ وهل سينال أطفالنا اليوم نصيبهم من االهتمام والرعاية بعد سنوات من
تلتها مـسرحية لـفرقة (النيـنجا) وأغاني وكتـابــة القصـة وتـنظـيم املهـرجـانـات
مين
بالقرب
العراق.
ازهار
لفرقـة
مجيلة
اخلـاصـة بـأدب األطفـال …كــذلك تليب
احلرمان واالنشغال بضجيج احلرب ودوي القنابل وحصار اخلوف الدائم..؟
وقـف الشـاعـر جليل خـزعل والـذي بـدأ الدار دعوات كثرية للمشاركة يف املسابقات
صديقـ ًا للمـجلة وأصـبح مديـرًا لتحـرير العــامليـة وقــد حصـدنـا العـشــرات من
حملت أوراقي وتوجهت فوراً إلى بيت الطفل العراقي اجلديد ،دار ثقافة األطفال.
جمليت اذ قال لي:
اجلـوائز الـذهبيـة والفضيـة والربونـزية
حتقيق :افراح شوقي
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تصوير /مسري هادي يف الصف الـرابع االبتـدائي وتـواصلت يف وقـد تلقيـنا مـؤخرًا دعـوة للمشـاركة يف
جمال تأليف األغـاني والقصص لالطفال ..مسـابقة لـلرسم (مـصر يف عيـون اطفال
(ماما زمّنها جايّة)..
ولي حـتى اآلن ( )60كـتابـ ًا يف جمال أدب العـامل) وآخر مـوعد السـتالم املشـاركات
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الـدكتـور شفيـق املهدي مـدير عـام الدار
زمنهـا جـايـة) متأل املكـان امـام اطفـالنـا
 1969أجـبـته بـــأنـين ال أعــــرف ،فقـــال لـي ماذا بعد افتتاح املبنى اجلديد؟
الصغار فانـشغلوا عين باللـعب هنا وهناك
سأعرفك عليه أنه الفنان املخضرم وشيخ فقال :لقد اجنـزنا مبنى الدار ولدينا اآلن
وجتمهر عد ٌد مـنهم امام الدمـى املتحركة
اليوم
كلـنا
مكي..
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الـرسامني
مـشاريـع أخرى نبـدأ فيهـا وهي تصب يف
بأشـكاهلـا اجلمـيلة وهـم يداعـبونهـا حبب
واالحرتام...
التقـديـر
له
ن
ّ
ونكـ
تالمـذته
تأهيل ثقافة الطفل والغاء ثقافة التلقني
وقــاعــات الــدار رممـت وطلـيت بــألــوان
اقـرتبت من الـسيـد طـالب وهنـأته بيـوم واحلشـو ثقـافــة املســدس والقتل ،وهـذا
زاهيـة ..كتب وجمالت االطفـال ..توزعت مشهد مسرحي
افتتاح مبنـى دارهم اجلديد وعرفت منه حيتـاج جملهود خرباء علـى مستـوى قيادة
برتتيب على جانيب املمر املؤدي إىل مسرح لألطفال ضمن
ان الغالف األول جمللــة جمليت كــان حيكي الفكـر والــذين غـيبـوا يف ظـل النـظـام
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الـطفل والـذي هُـيِّي َء لـتقــديم عـروض فعاليات
السابق او مت شراء تأييدهم..
مسـرحية لألطفـال .منتسبـو الدار كـانوا املهرجان
بنسخـة منه اآلن (مع االسف) وراح يشكو حناول اآلن رفع االنقاض وايقاف التداعي
يتبـادلون التهـاني لعودتهم مـن جديد إىل
من سوء األوضـاع املعاشيـة حيث ان الدار واعـادة عالقات الدار مع مـؤسسات العامل
بيـتهم بعـد أن تــولت اعمـاره املنـظمـات
كراتب
دينار
ألف
()100
سوى
له
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وحنن نقـطف الـثمـار اآلن حـيث عـادت
اإلنسـانية منها مـنظمة االغاثـة والتنمية
نصف
قضـى
الـذي
وهـو
مكـافـأة
مبثـابـة
بعض الـدور لالتصال مبؤسـستنا وتوثيق
الدولية ومنـظمة احلياة والصليب االمحر
عمره يف خدمة الدار واليزال.
آفاق التعاون فيما بيننا غدًا (ان شاء اهلل)
Artواليونيسيف وغريهن...
سننتقل اىل املبنـى الثاني لتـأهيل القسم
وزارة
وكيل
بدأت فعاليـات احلفل حبضور
الثقـايف لـلطفل مـثل (السـينمـا ومسـرح
(زهرات اجمللة)..
الثقافـة ومج ّع غفري من املدعـوين حتدث
* كون احلـضور فتـيات اقرتنـت امساؤهن الدمى واالفالم املتحركة وقاعات فعاليات
شفـيق املهــدي مــديــر عــام دار ثقــافــة
يف خميلـة كل طفل قرأ قصـصهن اجلميلة اللعب واصدار املطبـوعات واليت ستكتمل
االطفـال يف كلمـ ٍة قصرية قـائالً :بـاألمس
علـى صفحــات جمليت واملـزمـار ..اخرتت نهاية هذا العـام .امتنى من وزارة الرتبية
جانب من فعاليات املهرجان
عثـرنا عـلى آخـر (شاجـور) للعتـاد كان
مـنهن (لـضيـق مسـاحـة الـنشــر) اثنتـان ان متد لـنا يـد العـون واالهتـمام ملـا فيه
مــرميـ ًا يف احلـديقـة اخلـلفيــة للمـبنـى،
مصلحـة اكثـر من مثـانيـة ماليني طفل
سألتهن ملاذا اخرتمتا الكتابة للصغار؟
وفرحـنا النـه (فأل حـسن) كمـا يقـولون
واستطـاعت بعـد هذا الـتأريخ ان تـرسي ثقــافـــة القـتل حـتـــى سقـــــــــــــــوط اجـابتين احملررة احالم غضـبان ـ خرجية عـراقي عـانـوا احلـرمـان من طفـولـتهم
قواعـد عمل صحيحة قادتها إىل بلوغ قمة النظــــــــــام يف .2003 /4 /9
حيث انتهيـنا من ثقـافة الـسالح واحلرب
الـربيئـة ولـنرتك اخلالفـات الـشخـصيـة
كلية االعالم يف قسم الصحافة:
اليت سيطـرت على عقول وأذهـان اطفالنا
جمدهـا يف االنتاج الـثقايف لالطفـال ،ليس الــدكتــور جعفـر صــادق حممـد تـرأس ـ عـملـت منــذ عـــام  1992وحتــى اآلن يف ونعمل من أجل الطفل وحده.
علـى مستـوى العراق حـسب (كمـا خيربنا حتــريــر (جملـيت) و(املــزمــار) لفـرتات
طيلة العقـود املاضية ...وها حنن نبدأ من
الكُتـيب) ،بل على مستـوى الوطن العربي مـتقطـعة خـالل اعوام  1976وحـتى  1995كتابـة القصص والسينـاريوهات واللقاءات
جديد..
كله واستـمرت احلـالة ،حـتى نـهايـة عام وحـالي ًا يشغل منصب معـاون عميد كلية الصحفية املـوجهة للطفل ..اشعر ان عامل
ولنا كلمة
 1985حـيث بـدأ الـوهـن والضـعف يتـسـربـان االعالم وهــو أول متخـصص اكــادميي يف الطفل قريب مين حيث الرباءة والبساطة وأنا أهـم مبغادرة املبـنى متنـيت ان ينعم
(مسيرة حافلة)
صدر العـدد األول من جـريدة (املـزمار) إىل الدار بـسبب قلـة التخصـيصات املـالية ادب االطفـال حتدث لـنا عـن فن الكتـابة واجلمال وأنـا اآلن اكثر حيويـة يف الكتابة كل اطفال العـراق مبيدان رحب ملـمارسة
ا
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ا
ً
مـؤخـر
الـدار
يف كـتيـب صغري اصـدرته
طقــوس طفــولـتهـم اجلمـيلــة قـبل ان
الـيت استنزفتها احلرب مع إيران ،وما تبع للـطفل قــائالً :ان الـكتـابـة االبــداعيـة
محل شعـار احلفل وهـو (الـطفل مقـدس الدار كتب ًا لالطفال حتت عنوان (حكايات ذلك من سيـاسات محقـاء ارتكبها الـنظام للطفل هلا جـوانب ذاتية ،وفـيها جتدد يف فالكـتابة للطفل اصعب من الكتابة للكبار يسـرقهـا االهمـال والالمبـاالة واالنشـغال
ي أكثـر ألنك تــسعــى دائـمـــ ًا لكــسـب رضــاهـم بالتداعـيات السياسية والـشعارات الرنانة
كالوطن) جاء فيه :أواخر عام  1969أسست جمليت واملـزمـار) وظلت الـدار يف تطـور املقـبور ..ظل هـذا الضـعف يف تزايـد بعد احليـاة والطفـولـة والـشبـاب .لـد ّ
رئـاسة حترير (جمليت) وصور العدد األول مـستمـر حتـى عـام  1977واليت اصـبحت غـزو النظـام للكـويت ،ومـا حلق ذلك من مـــــن ( )70عنـوانــ ًا يف قصـص االطفـال واقناعهم بكلمات سهلة وبسيطة..
اليت اثقلت كاهل اجلميع.
منـها يف  1969 /12 /24وبـعد عـام من ذلك فـيه مديـرية عـامة ذات كـيان مـستقل ،حـصار وادجلـة العقـل وعسكـرته بـاجتاه وحنـــــــــــــو ( )300قـصـــة منـشــورة يف اما احملررة مالذ ناطق واليت بدأت يف عام
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منشورات دار (

) للثقافة والنشر والفنون

هل الصورة ضرورة
يف صحافة اليوم؟!
عادل العامل

تـتـبـنـــى الكـثـري مـن الــصحف
الـعراقيـة الصـادرة اليوم تـوجهاً
تقــدميــاً أو وطـنيــاً منــاصــراً
للحريـة والدميقراطية واالنفتاح
علــى العــامل مبــا فـيه الفــائــدة
للـشعب العـراقي علـى مستـويات
احلضارة والعلم واالقتصاد .وهذا
شيء مجـيل حنـيي الـصحــافــة
الــوطـنـيــة علـيه ونـطــالـبهــا
بـتعميـقه واالستمـرار فـيه .لكن
مـا هـو ليـس جبمـيل ونطـالبهـا
بـإعـادة الـنظـر فـيه ،وان كلفهـا
خسـارة بعض القـراء املرتـاحني
إليه ،هـو هـذا الـتقليـد اليـومي
الذي دأبـت عليه بعـض الصحف،
يف (تــزيـني) صفحـتهـــا األخرية،
ورمبــا صفحـات أخـرى ،جبـسـد
امـرأة يسيـل له لعاب مـثل هؤالء
القــراء املـــراهقـني مـن خمـتلف
األعمار!
وهو تقليد يـذكرني ،وان اختلف
يف دوافعه ونــاحيـته اجلمــاليـة،
بتقليد سـقيم دأبت عليه صحف
العـهد املـباد بـ(تـزيني) كـل عدد
منهـا بصورة الـطاغيـة الضرورة
مبناسبـة وبدون منـاسبة ،متـاماً
كمــا حيـصل اآلن يف نـشــر هــذه
الصور العاريـة من اخلرب واملعنى،
ومن الثياب أيضاً وان بدا ما يشري
إىل غــري ذلك! وكـــأن مـــا تفـعله
الفـضــائيــات العــربيـة بــوجه
خاصٍ ال يكفينا عرياً وإثارة على
خمتلف االصعدة واملستويات!
حيـدث هذا يف نفـس الوقـت الذي
تـتحــدث فـيه مقــاالت ال تـبعــد
كثـرياً عن (اللـقطـة الـســاخنـة)
حـول دور املرأة الـعراقـية الـيوم
يف بنـاء العراق اجلـديد وتـارخيها
الـنضالي وأهمية نشاطها املطلوب
يف تـطــويـــر اجملتـمع وتعــزيــز
اخالقه الفاضلة!
ويف الوقت الذي اتفهم فيه دوافع
املـســؤولـني عن هــذه الــصحف
ألضفـــاء شـيء مـن اجلـــاذبـيـــة
اجلمـــاليــة علــى صـحفهـم ،بل
وأعــرب عن اعجــابي الـشخـصي
بـاملظهـر الفين اجلـذاب للعـديـد
منهـا ،فإني ال اعتقـد ،اوالً ،بأنهم
سـيجتـذبـون القـارئ مبثل هـذه
اللقطـات (احملتشـمة) قـياسـاً مبا
يشـاهده علـى شاشـة التلفـزيون
اليـوم ،إن كــان ذلك هـو اهلـدف
منها ،وان هناك من معامل اجلمال
األخـرى ،ممـا تفــرزه الطـبيعـة
والفنون واحلـياة اليوميـة ،ثانياً،
مـا ميكن ان ميتع القـارئ ،ويربي
لديه الـذائقة اجلمـالية الـرفيعة
بـشكل سـليم ،وحيفـظ للمـرأة ،يف
الوقـت نفسه ،مكـانتهـا وقيمـتها
اإلنـسانـية العـاليـة اليت نـتحدث
عنها على الدوام!

