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مكتبة الموصل تنسج خيوطها من جديد باستقبالها أول مهرجان يعيد إليها الحياة الثقافية 

خيوط  ين�سجون  املو�سل  �سكان  بدء  قد  ها 
عرو�ستهم  وعودة  حتريرهم  بعد  حياتهم 
تنف�س  ,اخريا  اح�سانهم  اىل  املو�سل  ومدينتهم 
ال�سعداء واأ�سبحت احلياة  مليئة بال�سعر والفرح 
انف  عن  رغما  املدينة  ارجاء  يف  وامو�سيقى 
احلاقدين , اكرب دليل على هذا الكالم هو ا�ستعداد 
وثقايف  فني  مهرجان  اأول  ال�ستقبال  املو�سل 
ويت�سمن  جديد  من  الثقافية  احلياة  اإليها  يعيد 
ف�ساًل  والغنائية  املو�سيقية  الفاعليات  من  باقة 
عن توزيع كتب لت�سجيع اأهل املدينة على القراءة.
ويحمل املهرجان الذي �سيقام يف حدائق جامعة 
املو�سل ا�سم »مهرجان القراءة« ويهدف اىل اإحياء 
جانب من احلياة الثقافية يف املدينة التي ُدّمرت 
االإرهابي  داع�س  تنظيم  اأيدي  على  مكتباتها  كل 
اإذ  املكتبات,  تلك  لبناء  الكتب  جتميع  واإعادة   ,
�سُيوزع خم�سة اآالف عنوان خمتلف لكتب متنوعة, 

كما �ستقام حفلة غنائية واأخرى مو�سيقية.
ودعت اللجنة التح�سريية للمهرجان الذي �سيقام 
املقبل, فرقة »ماّل عثمان  )�سبتمرب(  اأيلول  مطلع 
من  خمتلفة  األوان  بعزف  ت�ستهر  التي  املو�سلي« 
يف  حفلة  لتقدمي  العراقية,  املو�سيقية  املقامات 

املهرجان الغنائي.
عزف  تعلموا  الذين  ال�سباب  العازفني  دعت  كما 
وجود  مرحلة  يف  خفي  �سكل  يف  املو�سيقى 
مقداد  اأمني  هوؤالء  و�سيقود  املو�سل,  يف  داعــ�س 
اأ�سهـــر عازف يف املدينة بعدما األف مقـــــطوعات 
عامني  من  الأكرث  العزف  يف  وا�ستمر  مــو�سيقية 
حتت  املدينة  كانت  يوم  املو�سل  يف  بيته  فـــي 

احـــتالل داع�س. 
وي�سارك يف تنظيم هذا املهرجان جامعة املو�سل 
اأخرى,  ر�سمية  وجهات  املدينة  بلدية  ومديرية 
اإقامة  دعمت  التي  »�سطور«  ن�رش  دار  عن  ف�ساًل 

املهرجان منذ انطالق الفكرة.
حملة  اأطلقت  التي  املو�سل"  "عني  جمموعة  اما 
من  جديدة  ن�سخ  وجتميع  املكتبة,  ترميم  الإعادة 
ميكن  ما  وتنظيف  ا�ستعادة  اأو  املحروقة,  الكتب 
اإ�سالحه. كل ذلك يتم عرب جمهود �سخ�س واحد, 
حفاظًا  �رشية,  هويته  اإبقاء  ال�ساعة  حتى  يف�سل 

على �سالمته و�سالمة عائلته.
اإعادة  اأهمية  على  احلملة  على  القائم  ي�سدد 
من  ي�سرياً  جزءاً  ق�سى  التي  املكتبة  ترميم 
حياته الدرا�سية بني كتبها. هو الذي كان اأ�ستاذاً 
حما�رشاً يف جامعة املو�سل, يوؤكد اأن ذلك كان 
التي  املكتبة  ترميم  الإعادة  االأ�سا�سي  املحفز 
مهمة  "املكتبة  يقول  له.  ثانيًا  منزاًل  يعتربها 
واأي�سًا  املو�سل,  يف  م�ستقبلنا  �سكل  حتدد  الأنها 
داع�س  قامت  ملاذا  حول  وا�سحًا  جوابًا  تعطينا 
اأو مثيالتها على مدى التاريخ بتدمري الكتب. اإىل 
حد  اإىل  خطرية  هي  نعم  خطرية؟  الكتب  حد  اأي 

بل  املجتمعات  على  خطرية  لي�ست  لكنها  كبري, 
م�سيفًا  املكتبة",  �سنعيد  ولهذا  االرهابني,  على 
الثقافات املختلفة  الكتب تعني االطالع على  اأن 
ترميم  عملية  تعد  وبذلك  بالدنا,  يف  واملتعددة 
املو�سل  اأبواب  "لفتح  وحيوية  مهمة  املكتبة 

للعامل".
غادر القائم على املجموعة املو�سل عام 2016 
مع ات�ساع دائرة �سيطرة داع�س على املدينة ولكن 
الرغم من املخاطر  اأكملت عملها على  املجموعة 
 1967 عام  املو�سل  جامعة  تاأ�س�ست  املتكررة. 
وكانت تعترب من اجلامعات املهمة يف املنطقة, 
درا�سة  بهدف  دول  عدة  من  طالب  يق�سدها 
والطب  الهند�سة  منها  خمتلف,  اخت�سا�سات 
املكتبة  ت�سمنت  ال�سيا�سية.  والعلوم  والتاريخ 
باللغات  الكتب  مئات  اجلامعة  يف  االأ�سا�سية 
العربية واالنكليزية, وخرائط وخمطوطات قدمية, 
للقرن  تعود  الكرمي  القراآن  من  قدمية  ون�سخة 
املدينة,  داع�س من  الهجري. ومع خروج  التا�سع 

حان  الوقت  اأن  املو�سل"  "عني  جمموعة  راأت 
الإعادة تنظيم وبناء ما ُدّمر, وحتديداً املكتبة.

خ�رشت اجلامعة اآالف الكتب, وال بد اأن ا�سرتجاع 
التي  احلملة  اأن  اإال  م�ستحياًل,  �سيكون  معظمها 
حملة  عن  العراقية  القوات  اإعالن  اإبان  انطلقت 
اهتمامًا  القت  وحتريرها  املو�سل  ا�سرتجاع 
بارزاً منذ �سهر مايو املا�سي, ومع اكتمال حترير 
االأر�س  على  العمل  بات  يونيو,  �سهر  يف  املدينة 

ممكنًا, ونقل الكتب التي ُجمعت �رشوريًا.
الكتب,  من  كبري  عدد  احرتاق  من  الرغم  على 
 2000 حوايل  ا�سرتجاع  املجموعة  ا�ستطاعت 
كتاب, من بينها مئة كتاب نادر. اأما حملة جتميع 
الكتب فلم تقت�رش على العراق ح�رشاً, بل ات�سعت 
احل�سول  املجموعة  وا�ستطاعت  العامل,  لت�سمل 

على ن�سخ كتب خمتلفة من عدة دول.
من  والفتًا,  �رشيعًا  كان  احلملة  مع  التجاوب 
وحتى  االأمريكية  املتحدة  والواليات  ا�سرتاليا 
دعمًا  كتاب  بـ1001  بغداد  تربعت  وقد  اأوروبا. 

للم�رشوع.
كتاب,   10,000 اليوم  املجموعة  جعبة  يف 
وحتديداً  اأكرب,  عدد  با�ستعادة  تاأمل  ولكنها 
اإربيل  من  العمل  فريق  ويتخذ  كتاب.   200,000
التربع  يتم  كتاب  كل  لفرز وجمع  اأ�سا�سيًا  مركزاً 
اإعمار املكتبة حتٍد  اإعادة  اأن  به. توؤكد املجموعة 
االأهم  ال�سبيل  هي  الكتب  اأن  تعترب  ولكن  كبري, 
الإعادة ربط املو�سل بالعامل اخلارجي, كي تعود 
املدينة اإىل ال�سدارة, وتكون مركزاً ثقافيًا مهمًا, 

كما عهدها العامل قبل "داع�س".
فقط  الثقافية  اجلماعات  على  االمر  يقت�رش  مل   
اليعقوبي  حممد  الديني  املرجع  وّجه  اأمنا  و 
والبحثية  العلمية  واملراكز  الثقافية  املوؤ�س�سات 
املركزية  املو�سل  مكتبة  برفد  له  التابعة 
ومكتبة جامعة املو�سل بكل ما تي�رّش من الكتب 
وامل�ساهمة يف اإعمارها واإ�سالح االأ�رشار فيها"

وقال املكتب االعالمي للمرجع اليعقوبي يف بيان 
الثقافية  املوؤ�س�سات  وجه  "املرجع  ان   , �سحفي 

برفد  له  التابعة  والبحثية  العلمية   واملراكز 
مكتبة املو�سل املركزية ومكتبة جامعة املو�سل 
بكل ما تي�رّش من الكتب وامل�ساهمة يف اإعمارها 
"التخريب  اأن  اإىل  ونّبه  االأ�رشار فيها".  واإ�سالح 
العقائدي والفكري واالجتماعي واالأخالقي الذي 
اأعقد  احتلوها  التي  املدن  االإرهابيون يف  اأحدثه 
الع�سكري,  التدمري املادي واالحتالل  واأخطر من 
حترير  من  اأ�سعب  االإن�سان  حترير  ان  موؤكدا 
االأر�س, ويحتاج اىل مدة طويلة لتنقية املنظومة 
االأخالقية  البيئة  واإ�سالح  والفكرية  الثقافية 
واالأطفال"  ال�سباب  عند  خ�سو�سًا  والعقائدية 
االعتدال  اليعقوبي" ان توفري كتب  واكد املرجع 
االإلهية  والعقائد  النبيلة  االإن�سانية  واملبادئ 
جزء مهم من عملية حترير االإن�سان, حاثا جميع  
املوؤ�س�سات العلمية ودور الن�رش على امل�ساركة يف 
هذه العملية املباركة, داعيا احلكومتني املركزية 
التي  االأهمية  اجلانب  هذا  تويل  اأن  اإىل  واملحلية 

ي�ستحقها".

أعداد  ــ فاطمة عدنان

نوال السعداوي 
يناقش "زينة" 

الوطني يحتفل 
 "وادي قنديل" " شاي بالنعناع"بانتصارات الموصل

يوا�سل ملتقى الدكتورة نوال ال�سعداوي انعقاده, وذلك يف ال�ساد�سة والن�سف 
م�ساء ال�سبت املوافق 22 يوليو اجلاري مبكتبة م�رش اجلديدة. وتقوم الباحثة 
نادين جميل بعر�س روؤيتها لرواية "زينة" التي كتبتها نوال ال�سعداوي عام 
للرواية  ا  اأي�سً روؤيته  الذي يعر�س  الباحث حممد ه�سام  اللقاء  2008, ويدير 
وعن  عر�سها  �سيتم  التي  الرواية  عن  "ال�سعداوي"  تتحدث  كما  والأعمالها. 
اأعمالها وعن الو�سع الراهن يف م�رش وعن اأهمية الثورة الفكرية وجتديد الفكر 
رة واأديبة عاملية لها  الديني يف االآونة احلالية. الدكتورة نوال ال�سعداوي ُمَفِكّ
الق�سرية  الرواية وامل�رشحية والق�سة  واأدبي متنوع بني حقول  ر�سيد فكري 

واأدب الرحلة واأدب ال�سرية الذاتية واأدب املقالة.

باأن احلفل  االأ�ستاذ جميد حميد,  الفنون املو�سيقية,  اأكد معاون مدير عام دائرة   
الفني املو�سيقي _ الغنائي الكبري مبنا�سبة احتفاالت االنت�سار على االإرهاب اقام 
على امل�رشح الوطني بقيادة املاي�سرتو علي خ�ساف  . و�ساهم يف هذا احلفل كل 
جمموعة  با�سرتاك  املو�سيقية  الفنون  لدائرة  التابعة  والغنائية  املو�سيقية  الفرق 
كبرية من امللحنني واملغنني: حممد هادي وعلي خ�ساف وعلي �رشحان واإبراهيم 
ال�سيد وزياد االمري و�سباح زيارة والفنانة اأمل خ�سري والفنان جناح عبد الغفور 
ووحيد علي واأديبة وزياد الهاجري ومن املو�سل الفنان جا�سم حيدر.  وقدم يف 
لالأغاين  باالإ�سافة  الوطنية  واالأغــاين  االأنا�سيد  من  متنوعة  جمموعة  احلفل  هذا 

العراقية الفلكلورية اختريت بعناية من �سمال الوطن حتى جنوبه.

طرحت دار كيان للن�رش والتوزيع موؤخرا طبعة جديدة من كتاب »�ساي 
بالنعناع« للكاتب الدكتور اأحمد خالد توفيق, والغالف من توقيع الفنان 

اأحمد مراد.
على  حتتوي  التي  املقاالت  من  جمموعة  عن  عبارة  بالنعناع«  »�ساي 
�سكل  على  توفيق  خالد  اأحمد  يكتبها  ن�سبيا  الغريبة  املعلومات  بع�س 
ملا  املقاالت  ي�سنف  اأن  توفيق  خالد  اأحمد  تعمد  كما  �ساخرة,  مقاالت 
قبل ثورة 25 يناير, وما بعدها باعتبارها حلظة فارقة يف كل �سيء وال 
اأن حتتفظ بعقلك  ا�ستطعت  اإذا  الكتاب نقراأ:  اأجواء  التاأريخ بها. ومن  بد 

بينما كل من حولك قد فقدوا عقولهم..  ويلومونك على ذلك. 

ال�سورية  الكاتبة  الرواية  اإيطاليا,   – املتو�سط  من�سورات  عن  �سدرت 
يف  الرواية  وجاءت  للكاتبة.  االأوىل  الرواية  وهي  خوري,  اأكرم  ن�رشين 
اأجنزت جميع  الرواية  , فن�رشين يف هذه  الو�سط  القطع  200 �سفحة من 
واحلرب  احلــرب,  عن  اأنه  ومع  نا�سجًا,  روائيًا  ن�سًا  بتقدميها  وعودها 
االأهلية حتديداً, اإال اأنه مل يتورط مبزاجاتها. ن�رشين ذهبت اإىل امل�ستقبل 
مبا�رشة وجلبته ورمته يف وجوهنا. فاأحداث الرواية تقع يف عام 2029, 
حيث تعود »ثرّيا لوكا�س« اإىل �سورية بحًثا عن ذكرياتها اّلتي غرقت مع 
مركب رماها على �ساطئ الرنكا القرب�سي, حني كانت يف اخلام�سة من 

عمرها )عام 2014(. 

إصداراتملتقى إصداراتالمسرح 

قراءة في كتاب

وحتتفي  اإذاً,  باخليال  حتتفي  رواية  اأمام  نحن 
"لنفرت�س",  معي",  فـ"تخّيلوا  اأي�سًا,  بالتجريب 
كلها  موؤقتًا"...  "لنن�َس  نفهم",  "كي  "لنخرت", 
الن�س  القارئ بينما  الكاتبة  عبارات تخاطب بها 

يتابع منّوه يف خمّيلة نت�ساركها معه وفيه.
لعبة ظالل  تت�سارك  �سخ�سيات  نقراأ عن جمموعة 
هي  معها  ال�رشد  يبداأ  التي  فـ"كاميليا"  كتابية, 
زيارة ملهرجان  براغ يف  اإىل  اأتت  كاتبة م�رشية 
"اآدم"  بـ  التقت  كافكا  متحف  اأمام  وهناك  اأدبي, 
باحا  اأحاديث,  ب�سعة  تبادال  االأمريكي,  الكاتب 
اأمام  معها  البوح  ي�سهل  باأ�رشار عميقة  لبع�سهما 
عن  واأخربته  ثانية,  مرة  نلتقيهم  ال  قد  غرباء 
حلمها بكتابة ق�سة تراها وت�سرتك يف اأحداثها يف 

الوقت نف�سه.
اإىل  ال�رشد  اللعب والتجريب �سيكمالن حني ينتقل 
باأنها  لنفاجاأ  نف�سها,  الرو�سية  الكاتبة  "اأولغا" 
براغ,  يف  يلتقيان  وكاتبة  كاتب  عن  ق�سة  تكتب 
ما هما اإال "كاميليا" و"اآدم", وبني هذه التخّيالت 
"من  �سوؤال  يقودنا  متاهاتها,  يف  ندخل  التي 
تروي  التي  ال�سخ�سيات  مع  يكتب من؟" لننغم�س 
اأحا�سي�سها وتروي باأحا�سي�سها حلظات الفقد التي 

عا�ستها وتعي�سها.
اإننا اأمام جمموعة من ال�سخ�سيات التي تعاين من 
الفقد باأ�سكال خمتلفة, كما اأنها ت�سرتك يف اأن لها 
جميعها عالقة مبا�رشة بالفن, ترّكز الرواية على 
وفزع  قلق  مو�سع  هذا  فنهم  فيها  ي�سبح  حلظة 
قدرته  فقد  فبع�سهم  اإليهم,  بالن�سبة  �سوؤال  اأو 
بجدواه  اإميانه  فقد  االآخر  وبع�سهم  اإنتاجه  على 
وماهيته. وما بني هذه املخاوف التي يعي�سونها 
موا�سيهم:  يف  عا�سوه  وما  الكتابة,  زمن  االآن: 
ر, تناق�س الرواية عالقة الفن بالواقع  الزمن املتذَكّ
ي�سّكل  مهتزاً  الظل باالأ�سل, لرت�سل �سوءاً  وعالقة 
ظله اأخيلًة وتخّيالت مراوغة, حتكي عن اأثر مرور 
بالفقد  األيٍم  �سعور  وعن  املرور,  هذا  وعبء  الزمن 
نحاول ترميمه بالفن, وعن متاهاٍت للعب تقودنا 
وراء الفردو�س, فردو�س اخليال الذي ال ين�سب بل 
ينبع ك�سالٍل متفّجر, هو وحده من ي�سمح باخرتاع 
وي�سيف  بينها,  عالقة  ال  �سخ�سيات  بني  �سلة 
الالنهائية:  الذهنية  كاميليا  الألعاب  جديدة  لعبة 

اأ�سياء ال �سلة ظاهرة بينها". "اخرتاع �سلة بني 
ورغم اأن الرواية تنحاز بال مواربة للخيال, فاإنها 
تبني �سالٍت مع ما نعي�سه اليوم يف العامل العربي 
من ثورات وعنف وجمازر وحروب, يبدو هذا جليًا 
و"كاميليا"  "اآدم"  من  كل  يكتبهما  ق�ستني  يف 

ويت�سمنهما ال�رشد.

اقتباس 

كل حٍب طفولة موقتة, ولكل حٍب اأجل.

حممد ح�سن علوان

يا واحة القلب ال�ســريد!
يا كوكبي يف ظلمة االأيام! 

يــاكنزي الوحـــيد!
كيف انتهينا فجــاأًة, و خبت 

اأمانيـــنا الو�ساء؟
وخرجت من فردو�ســِك 

املمنوع م�ســـلوب الرجاء؟!
كيف انتهينـــا؟!

كيف د�ســِت غرامنا الغ�س 
الوليْد

و دفنته بيديِك, كافرًة 
مبا�سينا ال�ســعيْد

بجميع ما �ســدناه للغد من 
خياالت جميـــــــــله؟!

بال�ســوق حني اأغيب عنك, 

وباللقاءات الطويله ؟!
ماذا �ســيبقى يف احلياة

يل, اإن فقدتك ؟ غري �سحراء 
االأ�سى و الذكرـــاْت

وحــدي اأهيم بها ذليل 
القلــب, دامي الكربياء

ال كف تاأ�ســو جرحَي 
القا�سي املميت و العـــــزاء!!

يا طفلتي , كيف ا�ســتطعت,و 
اأنت طيبة حنوْنْ

اأن تغدري بــي؟؟ كيف 
حر�سك الق�ســاة املجرمون؟؟

اأخدعتني باأن ا�سطنعت معي 
البـــراءة و احلنــاْن؟

اأ لهوت بي زمنــــًا و كنت 
اأظن اأنا عا�ســقان ؟!

...
وا ح�ســــرتا ! ماذا يظل 

لبائــ�س, مثلي, �ســريْد
غدرت به الدنيا, وكانت 

ب�سـرته مبا يريْد!

رشيد ياسين 

ثقافة 

يا واحة القلبلكونها موضوعًا لالكتشافات الجديدة ... الشاعرة سيلفيا بالث تفاجئ جمهورها من جديد 
بالث  �سيلفيا  ومرا�سالت  ق�سائد  اأن  اعتقدنا  كلما 
�سيء  يحدث  للقّراء,  متاحة  �سارت  كّلها  واآثارها 
بداية  منذ  �سيلفيا  كانت  فقد  الظن,  هذا  يبّدد  جديد 
العام مو�سوعًا لالكت�سافات اجلديدة بني العثور على 
ق�سائد, غري من�سورة, لها مطبوعة على ورق كربون, 
عن  طبيبها  اإىل  ر�سائلها  ت�سمنته  عما  الك�سف  اأو 
تعنيف تيد هيوز لها, ها هي حياتها بطلة ملعر�س 
ب�رشيًا  تاريخًا  ي�سّم  واحدة",  "حياة  بعنوان  حايل 
يف   ,)1963-1932( االأمريكية  لل�ساعرة  مفاجئًا 
وا�سنطن,  يف  للبورتريه"  الوطني  "الغالريي  قاعة 

وي�ستمر حتى 29 اأيار/ مايو من العام املقبل.
طيلة  لها  فوتوغرافية  �سوراً  املعر�س  يت�سّمن 
بينها  من  بر�سمها  قامت  ولوحات  حياتها,  مراحل 
مع  تبادلتها  ور�سائل  �سادمة,  ذاتية  بورتريهات 
النف�سي  وطبيبها  وكّتاب  العائلة  من  واأفراد  اأ�سدقاء 
يجد  متعّلقاتها  ومن  هيوز.  تيد  ال�ساعر  زوجها  ومع 
تها والدتها يف �سهر  زائر املعر�س �سفريتها التي ق�سّ
اآب/ اأغ�سط�س 1945, وهي مراهقة واحتفظت بها. كما 
اأن جزءاً كبرياً من ال�سور من األبوم عائلة بالث, حني 
بوالية  �سابة يف ماربيلهيد  ثم  كانت طفلة ومراهقة 
املعر�س  يف  املحتويات  اأهم  من  ما�سا�سو�ست�س. 
بعنوان  لوحة  هذه  ومن  الت�سكيلية,  بالث  اأعمال 
-1950 عامي  بني  ثالثية" ر�سمتها  ذاتية  "�سورة 
وال�سعور  احلرارة  من  بكثري  توحي  والتي   ,1951
وتعقيداتها,  االأنا  العميق يف  والغرق  الذاتي  بالتعّدد 
حيث الوجه م�سطور باأ�سكال هند�سية كّل واحد منها 
عمر  يف  وهي  العمل  ر�سمت  اأنها  الالفت  ومن  بلون, 
بورتريه  اأي�سًا  املعرو�سة  اللوحات  من  عامًا.   18

تر�سم  حيث  االأوىل",  العاملية  "احلرب  بعنوان  ذاتي, 
تلك  احلرب  وتتخّيل  كتابًا  تقراأ  وهي  نف�سها  بالث 
احلرب, اللوحة ُر�سمت يف 26 �سباط/ فرباير 1945, 
ومن املفارقة اأنها كانت تر�سم نف�سها تقراأ عن احلرب 
العاملية االأوىل, بينما الثانية م�ستعلة. ويف ما ي�سبه 
العمل التجريدي تر�سم بالث نف�سها عام 1954 كما 
لو كانت حماطة بدّوامة من النار حتاول دفع �سيء ما 
عنها بيديها االثنتني. وبالعودة اإىل االألبوم العائلي, 

هيوز  تيد  فيها  يظهر  �سورة  واحدة"  "حياة  يعر�س 
الربيطانية  يورك�ساير  يف  �سيلفيا  خ�رش  يطّوق  وهو 
حلظات  من  واحدة  يف  ال�ساعران  يبدو   ,1956 عام 
اأخرى كثرية ونادرة لها  ال�سعادة النادرة. ثمة �سور 
انتحارها  قبل  اإحداها  وفريدا,  نيكوال�س  طفليها  مع 
االأمومية  ر�سماتها  حتمل  واأخرى  ق�سرية,  بفرتة 
خا�سة  اأطفال  ق�س�س  كتابة  وحماوالتها  الأطفالها 

لهما.

بغداد _ متابعة


