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في مجاالت حياتنا... هل تصبح المكتبات العامة ماضيًا؟!
بين تدني الوعي ألهمية الكتاب واجتياح اإلنترنت 

 ي�سكو �لكتاب حاله حلاله بعد �ن �أ�سبح ن�سيا من�سيا فوق 
بيوت  وتطوقه  �لرت�ب  ح�رس�ت  تاأكله  �خل�سبية  �لرفوف 
�ل�سنو�ت  تلك  يف  هكذ�  حاله  يكن  مل  �لكتاب  �لعناكب. 
�لذهبية لع�رسه �أي ماقبل )غزو( �لإنرتنت عاملنا و�لدخول 
�لت�سفيه وعوملة  )�مل�سطربة( يف عامل  �ملتعة  يف متاهات 
�لثقافة. يف �ملكتبات �لعامة تعرف كيف يكون حال �لكتاب 
�ل�سيدة  �لأعظمية حتدثت  �أ�سابه من حيف, يف مكتبة  وما 
�ملحملة  �لرفوف  هذه  تهد�أ  تكن  مل  قائلة:  �لو�دي  �سناء 
بالكتب عن حركة �ل�ستعارة و�لتد�ول و�لقر�ءة بني مريدي 
تاأريخية وعلمية  �ملتنوعة من  �لكتب  و�لباحثني عن  �لعلم 
 , وتابعت  �أخرى.   جمالت  يف  بحثية  وم�سادر  و�أدبية 
ولكن للأ�سف تغري �إيقاع �حلياة بالكامل حتى �أثر هذ� على 
�لكتاب وقر�ئه فدخول عامل �لإنرتنت حياتنا و�سيطرته على 
و�رسعة  �لوقت  ل�سيق  رمبا  و�لباحثني  �لعلم  طلب  �أهو�ء 
من  �لثقافية  و�لعوملة  و�حلروب  جانب  من  �حلياة  �إيقاع 
جانب �آخر �أثر ب�سكل �سلبي على �لقر�ءة و�أهمية �لكتاب يف 
حياتهم. و�أكدت �لو�دي �أن �ملكتبة رغم ذلك ت�سعى لدميومة 
�لذي  �لكتب و�لتنوع  �لعمل من خلل رفد �ملكتبة باأمهات 
�لتطور حتى ل تكون هذه �ملكتبة جمرد وجه  ي�ساير ركب 
بينت  و�لقت�ساد  �لإد�رة  كلية  ويف  م�سى.  لزمن  غابر 
�لدكتورة �سحر فتح �هلل نائب �لعميد و�مل�سوؤولة عن مكتبة 
�ملكتبة  ير�جعون  ز�لو�  ما  �لطلب   , �ن  �لعليا  �لدر��سات 
�ىل  م�سرية  بحوثهم,  وتع�سيد  و�لتدقيق  و�لدر��سة  للبحث 
يت�سفحون  �لعليا  �لدر��سات  طلبة  من  قليلة  غري  �عد�د�  �ن 
لهم  يوفر  ما  �لدر��سية,  بحوثهم  يف  ت�ساعدهم  �لتي  �لكتب 
 , �أن  و�أو�سحت  �لكتب.   وجمع  �لبحث  يف  و�جلهد  �لوقت 
و�لقت�ساد  و�لد�رية  �لنوعية  بالدر��سات  خا�سة  �ملكتبة 
و�ملحا�سبة وبالتايل يكون �لطالب قريبًا من جماله �لبحثي 
�لعر�قية �ملرجعية  �لوطنية  �لتخ�س�سي. بينما تعد �ملكتبة 
عامل  يف  و�ملتميز  �لنفي�س  عن  للباحثني  �أهمية  �لأكرث 
من  �لعناوين  من  �لآلف  ع�رس�ت  على  حتتوي  �ذ  �لكتاب, 
�ملعروف  �ملوؤرخ  ح�سني  كامل  �لأ�ستاذ  و�ملوؤلفني.  �لكتب 
�سخ�س  �لعر�ق  وقر�ءته يف  �لكتاب  تد�ول  و�ملتابع حلركة 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  �ن  قائل:  و�لقر�ء  �ملكتبات  م�ساكل 
�لباحثني يف هذ� �ملجال تتلخ�س باإمكانية �ملحافظة على 
قر�ءة �لكتاب من قبل �جليل �جلديد وت�سجيعهم يف �لولوج 
�لت�سلية  يف  �لتوهان  عن  بعيد�ً  )�لقر�ئية(  �ملتعة  عامل  �ىل 
م�سرتكة  م�سوؤولية  يف  نحن  وعليه  �للكرتونية,  �ل�سطحية  
ثقافية  حملة  خلل  من  و�لكتاب  للمكتبات  �حلياة  لإعادة 
نخبوية للوقوف عند �أ�سباب �لبتعاد و�إيجاد خمرج �سحيح 
فاأجابت  �لكتاب  قر�ءة  عن  �ل�سباب  عزوف  عن  �أما  لها.  
للأ�سف  قائلة:  �جلابري  خزعل  �سهى  �ملجتمعية  �لباحثة 
قر�ءة  وخ�سو�سا  مفيد  هو  ما  كل  عن  بديل  �لنت  �أ�سبح 
معه  نق�سي  قلوبنا  على  عزيز�  �سديقا  كان  �لذي  �لكتاب 

�أرقنا  �إليه  ن�سكو  �أوقاتًا طويلة وكان يجال�سنا يف خلو�تنا 
�ل�سباب  بات  �ليوم  �لفائدة,  يف  غاية  متعة  يف  و�سهرنا 
بعيدين كل �لبعد عن �لثقافة و�لطلع و�لقر�ءة لهذ� ل جتد 
عند كثري منهم عمقًا ثقافيًا �أو عمقا معلوماتيا يف جو�نب 
بـ)كارثة(  ذلك  و��سفة  �لقدمي,  �لتاأريخ  �أو  �ل�سعر  �أو  �لأدب 
حقيقيقة �إذ� ما مت �لتدقيق يف حيثياتها. ويف معر�س بغد�د 
�لكثريين  قبل  من  رو�جا  �لكتاب  معر�س  ��ستقبل  �لدويل 
�ملالكي  هنادي  �لزميلة  و�لن�ساء,  �ل�سن  وكبار  �ل�سباب  من 
كتبا  ت�سمن  �جلناح  �ن  �أو�سحت  �لثقافة  وز�رة  جناح  من 
متنوعة ما بني �ل�سعر و�لق�سة و�لرو�ية و�لنقد �إ�سافة للكتب 
�لأخرى �لتاأريخية وغريها, �ذ حر�ست �لوز�رة على دميومة 
�لكتاب وتد�وله من خلل طباعة �لعديد من �لكتب للأدباء 
عن طريق مطبعة د�ر �ل�سوؤون �لثقافية.  و�أعربت عن ر�أيها , 
�أن �لقر�ءة و�ل�ستمتاع بها من خلل �لكتاب تتح�سن ب�سكل 
ملفت ويف �ل�سنتني �لأخريتني حتديد�, وهذ� يعطي �نطباعا 
حركة  ينع�س  �مللحوظ  و�ل�ستقر�ر  للبلد  �لعام  �لو�سع  �أن 
�لعر�ق,  و�إقامة هكذ� معار�س يف  �لكتاب و�لطباعة  تد�ول 
�ذ� نحن �أمام ف�سحة زمنية قادمة م�ستقرة �ستلقي بظللها 
�أجل  من  عنه  و�لبحث  �لكتاب  لتد�ول  �لعام  �مل�ستوى  على 

�لفائدة �لأثرى. �ما �لدكتور �لناقد جو�د �لزيدي فبني �ن �أيام 
�ملعر�س �لقلئل �سهدت زيارة نخبة من �ل�سباب �لباحث عن 
نوع من �لكتب �خلا�سة بالأدب �لعربي و�لعر�قي و�لأجنبي, 
ما يدل على  �ن �سجرة �لثقافة �لعر�قية ماز�لت مثمرة, هذ� 
من جانب ومن جانب �آخر �أجد يف �لكفة �لأخرى �ن �لوعي 
تدين  �سلبية على  تبعات  لها  و�لأ�رسة  بنا  �ملحيطة  و�لبيئة 
م�ستوى �لقر�ءة بني �ل�سباب و�حل�سيلة هي �أن هذ� �لتذبذب 
ناجت عن تر�كمات ل نقف عندها كحالة د�ئمة بل متغرية 
مبتغري �لظرف و�لقر�ء و�ملعرفة �لكاملة لأهمية �لكتاب يف 
حياتنا.  من جانب �خر وعند �أعتاب مكتبة ل ي�ستهان بها 
�لغبان  �لأديب حممد جو�د  �لأ�ستاذ  ورجل علم ثري حتدث 
�إن�ساين ل ين�سب معينه  قائل: �لقر�ءة و�لكتاب هما خزين 
ويعطي من ثماره حتى بعد �أن يفنى, ومكتبتي هي ح�سيلة 
قرون ولي�ست ح�سيلة عمر ثمانيني جمعت حمتوياتها نهما 
للمعرفة و�لوقوف على مقربة من حياة �لآخرين وفل�سفتهم 
دفقا  تعطيني  ب�رسية  خل�سة  لأكون  وجتربتهم  وحزنهم 
وكيف  وقر�ئه  �لكتاب  بالن�سبة حلال  �أما  ينتهي,   ل  وثر�ء 
�أم�سى �ليوم �أقول: لكل زمان وقعه ونا�سه وذ�ئقته يختلف 
و�لتطور  )�ملدنية(  تكون  وقد  للأ�سياء  �لروؤية  باختلف 

فبمقايي�سنا  �جلانب,  هذ�  على  �سلبي  وقع  له  �لتكنولوجي 
�خلو�ء  جند  و�لكتاب  بالقر�ءة  ت�سبثا  �لأكرث  �جليل  نحن 
و�لقر�ءة  �لطلع  عن  لبتعادهم  �لكثري  �أركان  بني  يدب 
وهذ� لي�س بحكم عام, فهناك من هذ� �جليل باحث للمعرفة 

و�لقر�ءة وهم �لقلة ولكنها نقطة �سوء يف عتمة كبرية!
 فيما بني جمموعة من �ل�سباب �لباحثني عن �سالتهم يف 
�أحمد   �سلم  �لتقينا  �لعربية  �جلمل  د�ر  وعند  )ما(  كتاب 
طالب علوم حا�سبات مرحلة ر�بعة وزيد جليل طالب �لكلية 
�لطبية مرحلة خام�سة و�إيهاب عدنان مرحلة ثالثة هند�سة 
و�لبحث  �أنو�ع  �أي�سا  و�لكتب  �أنو�ع  �لقر�ءة  قالو�:  ميكانيك 
من قبل �لقر�ء متنوع فنحن هنا نبحث عما يخدم بحوثنا 
�أننا ل نرغب  يف جمال تخ�س�ساتنا �لعلمية وهذ� ل يعني 
بات  �لوقت  �لوقت؟  هو  �أين  ولكن  �أدبية  �أخرى  قر�ء�ت  يف 
لنا  �لتخ�س�سية  �لدر��سة  كون  لنا  بالن�سبة  نادرة  عملة 
�سعبة جد� ل ت�ستوعب قر�ءة �أخرى, ويقول زيد نحن جيل 
�أو جيل �لنرتنت, فهذ� ظلم  متهم بال�سطحية وقلة �لقر�ءة  
كبري, �حلياة تتطور وطرقها تتطور و�لفائدة �ملجانية �لتي 
يوفرها �لإنرتنت ت�ستهويني ولكن �ل�سوؤ�ل كيف �أعرف طرق 

�لفائدة �ل�سحيحة و�أتبعها هذ� هو �لأكرث �أهمية.

بغداد_متابعة

يشارك في مهرجان لتكريم 
رواد الشرق

الثالثون بريشة الفنان 
 خطوط مائلةمحمد شوقي 

من قلب العالم من عالم 
بال قلب

برعاية جامعة �لدول �لعربية ومن خلل �ملنظمة �لعربية للرتببية و�لثقافة و�لعلوم 
– �لك�سو وبالتعاون مع وز�رتي �لثقافة يف لبنان وم�رس, و�ل�سفارة �مل�رسية يف 
بريوت, تقيم جلنة تكرمي رو�د �ل�رسق, مهرجانا ثقافيا فنيا, ملنا�سبة مرور �ربعني 
عامًا على رحيل �لعندليب �لأ�سمر عبد �حلليم حافظ, �لذي يعد �حد �كرب �هر�م �لفن 
و�لثقافة يف م�رس و�لعامل �لعربي. �ملهرجان �لذي ي�سارك فيه �كرث من 70 فنانا 
ت�سكيليا من لبنان و�لدول �لعربية �سينطلق يوم �خلمي�س 2017-3-30 , يف ق�رس 

�لأوني�سكو – بريوت وبح�سور دبلوما�سي عربي و��سع. 
من �جلانب �لعر�قي, �سي�سارك �لفنان �لت�سكيلي ح�سني �لبلد�وي بعمل لوحة تعبريية 

عن  �لر�حل باألو�ن �لكريليك وبقيا�س 80×60 �سم. 

فيها,  �لبارزة  �ل�سمة  مثلت  �لو�قعية  لوحات,  �إىل  تتحول  �لق�سيدة  معلقات 
حممد  �لفنان  عر�سها  �لتي  و�لثلثني  �خلم�س  �للوحات  يف  �نعك�س  ما  هذ� 
قال  �لثلثون.  )�ملعلقات  عنو�ن  حمل  �لذي  �ل�سخ�سي  معر�سه  يف  �سوقي 
�لفنان حممد �سوقي: ر�سمت هذه �للوحات لتتناول كل لوحة فيها مو�سوعا 
ذ� خ�سو�سية, وهي م�ستلة من و�قع �حلياة ووفق روؤيتي لها, و�أ�سفت جو�نب 
جمالية �أخرى من بنات �أفكاري, فحولت �خلر�ب, مثل, �إىل حياة, فمن ينظر 
�إليها يجد باأنها �أزقة بائ�سة حتولت �إىل عمل جميل يبهر �ملتلقي , �ما �لت�سمية 
جاءت من رئي�س جمعية �لفنانني �لت�سكيليني قا�سم �سبتي فانه يرى �إن كل 

و�حدة من لوحاتي متثل ق�سيدة, ف�سماها )�ملعلقات(. 

�سدر حديثا عن موؤ�س�سة �سم�س للن�رس و�لإعلم, رو�ية »خطوط مائلة« للرو�ئي 
و�لقا�س �لعر�قي �لر�حل "ح�سني �لنا�سي", وتقع �لرو�ية يف 192 �سفحة من 
�لقطع �ملتو�سط, وكتب مقدمتها �لأديب �لعر�قي �ملقيم يف ميونخ "هيثم نافل 
و�يل".هذ� �أتاح لنا معرفة طبيعة �أ�سلوبه �لكتابي, طريقة تفكريه, �لكيفية �لتي 
من  بالعمل  �رسوعه  و�أثناء  قبل  ينازعه  كان  وما  �أعماله,  لوحات  بها  ير�سم 
�أدبية  �أعماًل  بعد  فيما  لينفذها  بها  يهتم  كان  �لتي  �لعري�سة  �خلطوط  خلل 
�ء �لعر�قيني خا�سة و�لعرب عامة, جلمالية ن�سو�سها  ��ستهوت �لكثري من �لُقرَّ
حياة  ي�ساطرونه  �أحياء  وكاأنهم  �أبطاله  �سخ�سيات  ر�سم  يف  �لو��سح  وتفرده 

�لو�قع خطوة بخطوة, 

�لعامة  �مل�رسية  �لهيئة  عن  ت�سدر  �لتي  �لعربي"  "�لإبد�ع  �سل�سلة  عن  موؤخًر�  �سدر 
�لعامل- من عامل  "من قلب  �ل�ساعر �سمري دروي�س, ديو�ن  للكتاب, وير�أ�س حتريرها 
�سفحة,  مائة  من  يتكون  �لذي  �لديو�ن  �سدود".  "لينا  �ل�سورية  لل�ساعرة  قلب",  بل 
ي�سم �أربع ع�رسة ق�سيدة نرثية, تعك�س ن�سج جتربة �ل�ساعرة �لتي تعد �أحد �لأ�سو�ت 
�ل�سعرية يف �سورية, فالق�سائد تتكون من جمموعة من �مل�ساهد, تتنوع بني �لطول 
�ساعرة  �سدود  "لينا  نف�سها.  وعلى  �لعامل  على  ببذخ,  �أ�سئلتها  تطرح  لكنها  و�لق�رس, 
يف  "�أمكث  �لنو�فذ" 2009,  ل�سكان  بي  ت�س  "ل  دو�ويــن:  قبل  من  �أ�سدرت  �سورية, 
ترجمتها  �أ�سدرت  �أنها مرتجمة,  كما  �ملاء" 2013,  ��ستقبلني  "ملا  �ل�سد" 2011, 

لـ"كتاب �لهايكو" لل�ساعر �لأمريكي جاك كريو�ك عام 2014. 

إصداراتإصداراتالمعلقاتالعراق

قراءة في كتاب

"�أهل  رو�يته  حلوي  جا�سم  جنان  يفتتح 
جرى",  ما  �أعقاب  "يف  ي�سّميه  بف�سل  �لنخيل" 
ويختمها بف�سل يحمل �ل�سم نف�سه. ي�سف فيهما 
بعد  �لب�رسة  مبدينة  حّل  �للذين  و�لدمار  �خلر�ب 
يعود  �لف�سلني  بني  ما  ويف  �لأمريكي,  �لحتلل 
مدى  على  معيد�ً  �ملا�سي,  �لقرن  �سبعينيات  �إىل 
34 ف�سًل بناء ما دّمرته �حلرب, باثًا �حلياة يف 
�أهل �لنخيل, وم�سرتجعًا �سدى حكاياتهم.  ل تقّدم 
�لرو�ية حكاية و�حدة مركزية, ولي�س هذ� �ساغلها 
�أن تعاود ر�سم خر�ئط مدينة  �أ�سًل. ما يهّمها هو 
�لب�رسة بكل ما فيها من حيو�ٍت �ساّجة. هكذ� يبد�أ 
ذلك  بعد  لينتقل  �لأمكنة  بو�سف  ف�سوله  �لكاتب 
عدد  �أمام  فن�سبح  ما,  �سخ�سية  حكاية  ق�ّس  �إىل 
ق�سم  يتقاطع  �لتي  �ملتو�زية,  �حلكايات  من  كبري 
منفرد�ً  �آخر  ق�سٌم  ويبقى  �أخرى,  �أحد�ث  مع  منها 
بوحدته. لكن جمموع هذه �حلكايات, ي�سّكل �سورة 
م�سغرة عن مدينة يع�سقها �لكاتب, ويحاول �سفاء 
حنينه �إليها بكتابتها, و�إعادة �حلياة �إليها بعد �أن 

�سارت خر�بًا. 
عديدة  �سخ�سيات  حكايات  �سنقر�أ  �لرو�ية  يف 
وتكون  حقد,  �أو  كره  �أو  حب  علقات  بينها  تن�ساأ 
و�لنتقام  �لثاأر  لأعمال  حمركاأً  �لعلقات  هذه 
ب�سع  �إىل  خللها  من  �لكاتب  يتطرق  و�لقتل. 
�ل�سيعية,  �لطائفة  معتقد�ت  ي�رسد  فرت�ه  ق�سايا, 
�لب�رسة  �أهل  غالبية  �أن  خ�سو�سًا  وطقو�سها, 
�سفحات  يف  ويحكي  �لطائفة,  هذه  �إىل  ينتمون 
بع�س  و�ن�سمام  �ل�سيوعي  �حلزب  عن  �أخرى 
من�سور�ت  �إخفاء  يف  ومغامر�تهم  �إليه,  �ل�سباب 
و�مل�سايقات,  للعتقالت  وتعر�سهم  �حلزب, 
�لتي  �مل�سلحة  �لعمالية  �لثورة  �إقامة  وحلمهم يف 
�ستطيح �سلطة �لطبقة �لربجو�زية. ويروي يف مرة 
�ل�سارية  وحروبهم  �لبار�ز�نيني  مترد  عن  ثالثة 
�سد �لدولة �لعر�قية يف �جلبال �لكردية يف �سمال 
و�سحايف  كاتب  حلوي,  جا�سم  جنان  �لعر�ق. 
�لعر�ق.  يف  �لكهربائية  �لهند�سة  در�س  عر�قي, 
يف  حاليًا  يقيم  �ل�سويديني,  �لكّتاب  �حتاد  ع�سو 
جمموعات  �سبع  له  �سدرت  غوتنربغ.  مدينة 
يف  وكتاب  �سعرية,  جمموعات  وثلث  ق�س�سية, 
�لقائمة  �إىل  �لنخيل" �لتي و�سلت  "�أهل  �ملقالت. 
�لطويلة جلائزة �لبوكر �لعربية 2016 هي رو�يته 
�ل�سابعة, بعد: "يا كوكتي", "ليل �لبلد" )ترجمت 
حارة",  "�أماكن  وغبار",  "دروب  �لفرن�سية(,  �إىل 

"هو�ء قليل", و"�سو�رع �لعامل".

اقتباس 

,بل  �سيء  �إنهاء  على  يقدرون  ل  �ل�سعفاء  " �إن 
ينتظرون نهايته ."

�إيفان_تورغينيف

ل ماذ� َيح�سُ
ًلو �مَتَلكُت �لعامَلَ ِلَوقت ؟

ُكنُت َرَميُت ِبُجَثِث �خِلد�ع
ربي .. �َلذي َنَفذ يف حَمَرَقة �سَ

َو�أنا �أطُرُق �أبو�َب �لغاِدرين
َحتى �ساَل �لَدم ُ

على �أُكِف ُطهري
 ُكنُت َجَمعُت ُقلوبًا �أرَهَقها �لَوفاء

لأ�سَنَع ر�َيًةًً َخفاَقًةً
َوُعنو�نًا ِلَق�سيدة

�أُخُطها ٍبُخ�سلِت �َسعري
َجِة باحِلناء �مُل�رَسَ

و�أَُعِطر ِبر�ِئَحِة �لُبخور
�أُنوفًا ُمزَكَمة بالأمل

ُكنُت �أم�َسكُت �لتاأريَخ بَيدي
و��سَتخَرجُت من َحريَف �إِ�سمي

َفحاِت �حُلزن �سَ
لأمُزَج َمَعُه َقَطر�ت �بت�سامات

غاَدَرت َثغري ُمنُذ َدهر
ل   ماذ� َيح�سُ

َلو َغرَيُت �لَتقومي
لأعوَد ِلَلحَظِة ِولَدتي

�أغِم�ُس �خُلبَز يف �ل�َسعادة
ُع �لَرفاَه ِمن َثدِي �لأَمل �أر�سَ

�أغفو َعلى �َسحابٍة ُمثَقلٍة باأَحلِم 
�مُل�سَتقبل

و�أ�سحو دوَن �أن َتَتل�سى َكما 
�ملاء

حنَي َيَت�رَسب ِمن َبني �أناِملي
َكما مَتوُت �لأمِنيات َعلى 

َفحات �لو�ِقع �سَ
 �أَوُد َلو �أ�سُطب �لَكِذَب ِمن �لأبَجدية
دق �لآف �لَكِلمات لأ�سوَغ ِمن �ل�سِ

 �أَوُد َلو �أ�رُسخ ....
�أ�رُسخ يف َوجِه �خِلياَنة

�أطَعن ِبِخنَجر ُظلمي
ُقلوبًا َعمياء َكَكهٍف ُمظِلم

نى نى و�أمَتَ �أمَتَ
ظات �أَُعزي بها َنف�سي ِهي حَلَ
َبعَد �أن َتَو�َسَحت ِبَثوِب �حِلد�د

َعلى ُعمٍر ماَت يف َرَيعاِن �َسبابه
َوَلَفَظ �أنفا�َسُه �لأخرية

دوَن َود�ع

مي القيسي

ثقافة 

ماذا يحصل حطام مبعثر لقطع أثرية ال تقدر بثمن داخل متحف الموصل
لو امتلكت 

العالم؟
�لدخول �ىل متحف �ملو�سل هذه �ليام  بالمكان 
من خلل فجوة عند قاعدة �ملبنى بعد �ن تعر�س 
�ىل �لتدمري و�ل�رسقة على يد عنا�رس تنظيم د�ع�س 
�لرهابي �لذين �سيطرو� على �ملدينة يف حزير�ن/
ويرت�كم  بالد�خل  �لظلم  ويخيم    .2014 يونيو 
�ل�سورية  �لثري�ن  بقايا  من  خ�سو�سا  �حلطام 
�ىل  وحولوها  �لرهابيون  دمرها  �لتي  �ملجنحة 
�سابق  وقت  يف  �لعر�قية  �لقو�ت  و�علنت  ركام.  
�جلانب  يف  �لتقدم  خلل  �ملتحف  مبنى  ��ستعادة 
�لغربي من �ملدينة يف �طار عملية ع�سكرية لطرد 
بات  �لبلد.   �سمال  يف  �ملو�سل,  من  ��لرهابني 
�ليوم مدمر� ب�سكل كامل, ومل ي�سلم �سيئا  �ملتحف 
من حمتوياته. ود�خل �لقاعة �ملظلمة, كانت هناك 
�ل�سياح  كان  �لذي  �ملوقع  يف  �حلجار  من  �كو�م 

يعربون فيه عن �عجابهم بتماثلني للثور �ل�سوري 
ليلى �سالح  �لب�رسي. وبح�سب  �لوجه  ذ�ت  �ملجنح 
م�سوؤولة �ملباين �لثرية يف �ملو�سل فان �لتمثالني 
كانا بارتفاع مرتين ويزنان �كرث من �ربعة �طنان. 
وبني �لنقا�س, تبدو بقايا �رجل و�جنحة, وقطع 
�لبجدية  وحروف  نقو�سا  حتمل  حمطمة  �ثرية 
توؤدي  فجوة  هناك  �لركام,  وو�سط  �مل�سمارية. 
حديدية  ق�سبان  تظهر  حيث  �ل�سفلي  �لطابق  �ىل 
��سا�سات �ملبنى. ومن حني لخر, يهتز  بارزة من 
�ملبنى ويتطاير �لغبار بد�خله عندما تطلق �لقو�ت 

�لعر�قية �سو�ريخ على مو�قع �لتنظيم �لرهابي. 
نينوى,  وعا�سمتها  ��سور  مملكة  كانت  فيما 
�ملو�سل يف �لوقت �حلا�رس, يف �سمال بلد ما بني 
�ل�رسق  يف  �لمرب�طوريات  �قوى  �حدى  �لنهرين 
عر�س  �ل�سوري  �لفن  ويت�سمن  �لقدمي.  �لو�سط 
جانب  �ىل  مكانها-  يف  -دمرت  حربية.  م�ساهد 

��سد جمنح بابعاد  �لثورين �ملجنحني يوجد كذلك 
مماثلة, ح�سبما ذكرت �سالح.  وقالت �ن �لتماثيل 
�لثلثة �ملفقودة كانت بني �لقطع �لكرث قيمة يف 
�ملتحف. و��سارت �سالح �ىل �ن �ملتحف كان ي�سم 

مئة قطعة لكن �ستا فقط منها ��سلية. 
�ربعة  من  �كرث  تزن  �لتي  �لثار   , �ن  و��سافت 
�طنان كان ي�ستحيل �رسقتها, لذلك مت تدمريها يف 

مكانها. 
�لعر�ق,  �لثاين من حيث �لهمية يف  و�ملتحف هو 
�لهيلينية  �حلقبة  من  �ثرية  قطعا  ي�سم  كان  حيث 
لكن  �مل�سيحية.  قبل  عدة  قرون  �ىل  تعود  �لتي 
�لرفوف �حلديدية و�خل�سبية باتت فارغة ويغطيها 
بالعربية  �ملكتوبة  �للو�ئح  تز�ل  ول  زجاج مه�سم. 
على  �ساهد�  �لر�س,  على  ملقاة  و�لنكليزية 

�خل�سائر �لتي لتقدر بثمن.
عرث  ف�سيان  "كا�سان  عبارة  �حدها  على  وكتب   
عليها يف �ملقربة �مللكية يف �ور تعود �ىل 2600 
عام قبل �مليلد". وكتب على �خرى "قطع �سغرية 
�مللكية يف منرود  �لق�سور  عليها يف  متنوعة عرث 
وتتحدث  �مليلد".  قبل  �لتا�سع  �لقرن  �ىل  تعود 
و�ملرمر  و�لرخام  �لفخار  من  قطع  عن  �خرى 
و�قر��س �سنعت �بان عهود �ملمالك و�سمعة مزينة 
على  �لرهابيون  و��ستوىل  نباتية.    بزخارف 
�لو��سع  �لهجوم  خلل  �لقدمية  �ملدينة  يف  مو�قع 
يف  كبرية  م�ساحات  على  خلله  �سيطرو�  �لذي 
حيث   2014 حزير�ن/يونيو  يف  و�سوريا  �لعر�ق 
قامو� بتدمري عدد كبري من �ملو�قع �لثرية يف كل 
�لبلدين.  ومل ينج يف متحف �ملو�سل �سوى �ثنان 
�لنعو�س مزينان بايات قر�آنية. وتختم �سالح  من 
�ل�سعب  من  لكن  �لرتميم ممكنة,  "�عادة  �ن  قائلة 

معرفة ما �ذ� �سنجد كل �لقطع". 

بغداد ــ متابعة


