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انتع�ص��ت احلرك��ة الثقافية يف املو�ص��ل بعد رحيل 
داع���ش واجن��اء نار احل��رب، فقد ب��رزت منتديات 
كب��ر  وب�ص��كل  ظه��رت  كم��ا  ثقافي��ة،  ومقاه��ي 
مهرجانات حتت�صن القراءة والثقافة، جذبت الكثر 
م��ن ال�صباب، ف�ص��ااً عن ازده��ار املكتبات وظهور 
الرواي��ات التي تكلمت ع��ن حقبة داع�ش، وال يخفى 
ه��ذا عن املو�صل فهي حا���رضة من حوا�رض الدنيا 

القليلة، لها عمقها التاريخي واجلغرايف والعلمي.
و�صبابه��ا  املو�ص��ل  تخ��رج  اأن  الكث��رون  ت�ص��ور 
وه��م عبارة ع��ن اأنا�ش حمطمني وغ��ر راغبني يف 
��ا، فقد  احلي��اة، لك��ن ال�صب��اب اأثبت��وا العك���ش متاماً
ا، مع اأمل وح��ب للحياة،  خرج��وا بطاقٍة كب��رة جداً
جت�ّصد ه��ذا يف اأعمال خرية واإن�صانية، وبرز ب�صكل 
رائ��ع وموؤثر يف امل�صاري��ع واملهرجانات الثقافية. 
ويف ح��وار مع النا�صط واالإعام��ي حممود النّجار، 
 : اأجابن��ا ع��ن ازده��ار الثقافة بع��د التحري��ر قائااً
"ب��داأت حكاية احلركة الثقافي��ة بعد حترير مدينة 
املو�ص��ل م��ن قب�صة تنظي��م داع���ش االإرهابي عام 
2017، حي��ث كان��ت ال�رضارة ال�صبابي��ة �صبباًا يف 
انفت��اح املدين��ة نح��و تبن��ي لغ��ة ال��راث والف��ن 
واملو�صيقى والفعالي��ات الثقافية التي توؤكد اأهمية 
االنفت��اح الفكري والثقايف نحو ال�صعوب املوجودة 

يف حمافظ��ة نين��وى، به��دف رفع م�صت��وى الوعي 
والتقب��ل املجتمع��ي ون���رض مفاهي��م الدميقراطي��ة 
املتزنة واحلرية املن�صبط��ة، االأمر الذي ي�صر نحو 
تبن��ي قي��م واأخاقيات ترق��ى باالإن�ص��ان وحتافظ 
عل��ى تراث��ه وح�صارته، وه��ذا التح��ول كان له اأثر 
جمتمع��ي كبر يف اإحياء االأمل لبيوت املو�صل من 

جديد".
جت�ّص��دت احلرك��ة الثقافي��ة مب�صاري��ع حيوية ولها 
دميوم��ة وحتولت الق��راءة من جم��رد ردة فعل اإىل 
ن�صاط��ات وموؤ�ص�ص��ات له��ا اأهدافه��ا وفعالياته��ا 

امل�صتمرة
الكث��رون يت�صاءل��ون ع��ن التغي��ر وبداي��ة احلياة 
ا املدن الت��ي خرجت من قريب  اجلدي��دة وخ�صو�صاً
من احل��رب، هل للح��راك الثقايف اأث��ره على �صباب 
ه��ذه امل��دن، اأم اأن��ه جم��رد ن�صاط��ات ل�ص��د الفراغ 
وق�ص��اء االأوق��ات؟ يجيبن��ا ع��ن ال�ص��وؤال النا�ص��ط 
: "اإح��دى اأه��م  واالإعام��ي حمم��ود النج��ار قائ��ااً
مفرزات االإره��اب كانت و�ص��ول الر�صالة الثقافية 
��ا  ل�ص��كان املو�ص��ل الت��ي كان م�صمونه��ا �رضيحاً
لك���رض الطبائ��ع املتوقع��ة والب��دء بحرك��ة ثقافية 
توؤك��د الت�صاركي��ة والتوافقية، وترك��ز على مبادئ 
التعاي���ش ال�صلم��ي كونه��ا ال�صبيل الوحي��د الإعادة 

اإحياء املدينة.
اإذ ب��رزت اأهمي��ة احلرك��ة الثقافي��ة اإث��ر مب��ادرات 
�صبابي��ة يف املج��ال االإعامي وال�صحف��ي واإنتاج 
العق��ول  خماطب��ة  حت��اول  ق�ص��رة  فيديوه��ات 
وتن���رض الثقافة امل�صرك��ة، �صاعي��ةاً لك�صب احلقوق 
جلمي��ع مكونات املجتم��ع املو�صل��ي يف حمافظة 
نينوى، منطلقةاً من اأهمية عك�ش العادات والتقاليد 
املختلف��ة واإي�صالها الأكرب �رضيح��ة من ال�صعب كي 
يك��ون هناك تقب��ل جمتمعي وتق��ارب يف وجهات 
النظر الت��ي توؤكد باالأول واالأخ��ر �صيانة ح�صارة 
وثقاف��ة املكون��ات مب��ا ي�صم��ن توثي��ق الق�صاي��ا 

االإن�صانية".
جت�ّص��دت احلرك��ة الثقافي��ة مب�صاري��ع حيوي��ة لها 
دميوم��ة وحتول��ت الق��راءة من جم��رد ردة فعل اإىل 
اأهدافه��ا وفعالياته��ا  ن�صاط��ات وموؤ�ص�ص��ات له��ا 
ال�ص��ورة  لي�ص��ت  املهرجان��ات  ولع��ل  امل�صتم��رة، 
الوحيدة التي برزت، ولكن حتولت اإىل مقاٍه واأ�صبح 
له��ذه امل�صاريع جنومها ورواده��ا يف نف�ش الوقت، 
وحدثن��ا النا�صط واالإعامي حممود النجار عن اأهم 

: املراكز واملقاهي الثقافية قائااً
"م��ن اأهم املراك��ز الثقافية مقه��ى ملتقى الكتاب 
ومقه��ى قنط��رة الثق��ايف ومقهى امل�صق��ى الراثي 
االآثاري��ني  م��ن  يقيم��ه جمموع��ة  ال��ذي  الثق��ايف 
التاري��خ  راأ�صه��م  وعل��ى  االآث��ار  يف  واملخت�ص��ني 
الكب��ر جني��د الفخ��ري، والن��دوات الت��ي يقيهم��ا 
�صي��خ االآثاري��ني الربوفي�صور اأحمد قا�ص��م اجلمعة، 
وهن��اك م�صاري��ع ثقافي��ة عديدة كفعالي��ات �صبكة 
ال�رضق ال�صبابي الثقافي��ة وم�رضوع روح مو�صلية، 
الغ��د،  ورادي��و  دالل  مث��ل  مو�صلي��ة  و�صفح��ات 
ومهرجانات عديدة كمهرج��ان القراءة االأول الذي 
اأقام��ه النا�ص��ط املدين �صف��وان امل��دين ومهرجان 
ال�ص��ام الذي اأقامه النا�صط امل��دين �صقر اآل زكريا، 
ومن�صة املو�صل االإعامية الذي يديريها ال�صحفي 

�صالح اإليا�ش.
باالإ�صاف��ة للرواي��ات املج�ص��دة لثقاف��ة وتاري��خ 

املو�ص��ل الت��ي كتبه��ا الروائي��ون كغ��ادة ر�ص��ول 
ون��وزت �صمدين، وث��ورة الدنابر الت��ي قادها اأيوب 
ذن��ون والتي كان لها اأثر كبر بالتعريف على اأزقة 
املدينة القدمية، وهناك مبادرات �صبابية �صخ�صية 
لتغطية الُبعد الثق��ايف واحل�صاري ملدينة املو�صل 

�صوره��ا ووثقه��ا امل�ص��ور مي�رض ن�ص��ر وامل�صور 
واملخرج حم��زة الفخري والنا�ص��ط والباحث عماد 
ال�صمري والباح��ث علي البارودي يف جمال االآثار، 
للُم��ا  العاملي��ة  املو�صيقي��ة  ال�صخ�صي��ة  وجت�صي��د 
عثم��ان املو�صلي عن طري��ق النحت على يد عدنان 
حرب��و، وغرهم من �صب��اب املو�ص��ل واملخت�صني 

املخ�رضمني يف جمال الراث واحل�صارة ".
وكذل��ك كان هناك دور لعازف الكمان ال�صاب اأمني 
مق��داد، فقد كان ل��ه دور مميز يف العزف يف اأماكن 
الدم��ار، فقد عزف بكمان��ه اأمام كل ر�صا�صة قتلت 
فينا االأمل وغر�ص��ت االأمل، بعزفه قتل الياأ�ش واأحيا 
االأم��ل. ويف حدي��ث لوكالة رويرز اأ�ص��اف مقداد: 
"اأود اأن اأ�صتغل الفر�صة الأبعث ر�صالة للعامل واأوجه 
�رضبة لاإره��اب وكل العقائد الت��ي تقيد احلريات 
ب��اأن املو�صيق��ى �ص��يء جمي��ل، كل م��ن يعار���ش 
املو�صيق��ى قبيح " جمتمعنا اأ�صبح موؤمناًا ب�رضورة 
ا عن �صابقتها ا�صتئناف حياة جديدة خمتلفة متاماً

لع��ل هذه اأبرز االأن�صطة وال�صخ�صيات الثقافية، لكن 
با تاأكيد هناك اأ�صماء اأخرى لها دور كبر يف هذه 

احلراك والن�صاط الثقايف.
كيف تقيم احلركة الثقافية بعد التحرير؟

الوع��ي املجتمع��ي نح��و ق�صي��ة نابعة م��ن اإميان 
املجتمع بها، وها جمتمعنا اأ�صبح موؤمناًا ب�رضورة 
ا عن �صابقتها،  ا�صتئناف حياة جديدة خمتلفة متاماً
فالواق��ع اجلديد يحتم على اجلمي��ع النهو�ش وتقع 
املرحل��ة،  رواد  الأنه��م  ال�صب��اب  عل��ى  امل�صوؤولي��ة 
وله��ذا نحتاج لتقيي��م احلركة الثقافي��ة يف مو�صل 
م��ا بعد داع���ش وله��ذا توجهن��ا ب�ص��وؤال لاإعامي 
والنا�ص��ط حمم��ود النج��ار فتحدث قائ��ااً "مت�صي 
احلركة الثقافية يف املو�صل نحو تو�صيح احلقائق 
وتغطي��ة اأه��م مع��امل نين��وى بال�ص��كل ال��ذي يليق 
بتاريخه��ا وعمقه��ا احل�ص��اري، وه��ذا ناب��ع م��ن 

قناع��ة مو�صلية �صعبية توؤكد �رضورة ن�رض ال�صورة 
امل�رضق��ة الذي ح��اول االإرهاب تلطيخه��ا بالعنف 
والدم��اء الأكرث من 3 �صنوات، وه��ذه ر�صالة جريئة 
ومبا�رضة يهدف املو�صليون من خالها زرع القيم 
االإن�صاني��ة عن طريق مب��ادرات وم�صاري��ع ثقافية 
ا عل��ى اإنقاذ املدينة  ا وا�صحاً خمتلفة تعط��ي موؤ�رضاً
ا عن الدم��ار واخلراب  وتنف�صه��ا هواء احلري��ة رغماً
ال��ذي طالها بوح�صية االإره��اب .  واأ�صاف النجار: 
"يف ه��ذا ال�ص��دد اأود الق��ول اإن املو�ص��ل تعي���ش 
بثقافته��ا ودوره��ا يف ن���رض ال�ص��ام يف الع��راق، 
وال�صب��اب هم رواد املرحلة احلالّية ولهم امل�صتقبل 
ا، وهذا  ا وثقافياً الكب��ر يف تغطية ق�صاياها اإعامياً
يب���رض مب�صتقبل واعد لاإعمار الفك��ري الذي ي�صبق 
امل�صاري��ع العمرانية التي لاأ�صف ال ترقى مل�صتوى 
النكب��ة املو�صلية، لكن املحاوالت م�صتمرة وتراكم 
احل��راك الثقايف �صيتحول اإىل �ص��دى عاملي يوجه 
االأنظ��ار نح��و مدين��ة عريق��ة امت��د اأثره��ا لقرون 
عدي��دة". تع��دد املدار���ش الفكري��ة يف مو�ص��ل ما 
بع��د داع�ش ظاه��رة اإيجابية ومهم��ة وتعطي �صمة 
املدين��ة ال�صامل��ة ل��كل االأف��كار وبعد ه��ذه الرحلة 
الق�ص��رة يف احلديث ع��ن اأهمية احلرك��ة الثقافية 
بع��د حتري��ر املو�صل م��ن داع���ش نخ��رج بالتايل: 
ا يف اإعادة الت��وازن الفكري يف  - الوع��ي مهم ج��داً
مدينة قبعت حتت ن��ران الظلم والتطرف، فمعركة 
الفكر والوعي يجب اأن تكون م�صتمرة بعد اأن �صكتت 
ن��ران البن��ادق، ال ينبغ��ي اأن ت�صكت مناب��ر الفكر 
ا  والوعي. املقاهي واملنتدي��ات الثقافية مهمة جداً
ال�صتقطاب وج��ذب ال�صباب لها، على اأن تكون هذه 

االأماكن �صاملة للجميع ت�صمن احلرية للجميع.
تع��دد املدار���ش الفكرية يف مو�صل م��ا بعد داع�ش 
ظاه��رة اإيجابي��ة ومهم��ة وتعط��ي �صم��ة املدين��ة 
ال�صاملة لكل االفكار، على اأال يتطرف فكٌر على اآخر 

  عازف كمان قتل اليأس وأحيا األمل في الموصل
بغداد - متابعة

مراهقون عراقيون يرفضون صداقة الوالدين 
واألقارب على مواقع التواصل

يتّجنب حممد جا�صم �صقر )20 �صنة( اإ�صافة عائلته اإىل 
وملا  له  ملراقبتها  يخ�صع  كيا  »الفاي�صبوكي«  ح�صابه 
من  �صخ�ش  اأي  وجود  يعترب  فهو  تعليقات.  من  ين�رضه 
العائلة، خ�صو�صااً اأبويه، هو مبثابة فتح باب للتج�ص�ش 

على خ�صو�صياته
ح�صابي  على  العثور  مرات  وال��دي  حاول  حممد:  يقول 
اإىل  ع��دة  �صداقة  طلبات  واأر���ص��ل  »فاي�صبوك«،  على 
اأمااً منه باإيجاد ح�صابي على  اأ�صدقائي الذين يعرفهم 
�صفحاتهم، لكنهم مل يوافقوا على طلبات ال�صداقة بعدما 
لديهم  فهم  ح�صابي.  عن  الك�صف  عائلتي  بنية  اأخربتهم 
اأحد  اأي  من  ال�صداقة  يقبلون طلبات  وال  ذاتها  امل�صكلة 

من االأقارب من الدرجة االأوىل، اإال يف حاالت خا�صة.
ح�صابه  اإىل  عمه  �صديقي  اأ�صاف  »حني  حممد:  ويزيد 
اإىل  كلها  احل�صاب  معلومات  العم  نقل  الفاي�صبوكي 
�صديقي  ين�رضه  ملا  �صوت«  »�صكرين  ياأخذ  وكان  والده. 
ويعر�صها على االأب الذي كّلف العم املهمة. لذا، لن اأقع 

يف الفخ الذي وقع فيه �صديقي
بل  ق��راره،  يف  وي�صاندونه  معه  حممد  اأ�صدقاء  ويتفق 
اأحدااً من عائاتهم اإىل ح�صاباتهم تلك.  اإنهم مل ي�صيفوا 
با�صمه  واح��د  ح�صابني،  خ��ال  من  بع�صهم  ويتعامل 
واالآخر با�صم م�صتعار، ي�صيف من خاله من ال ي�صتطيع 
اإ�صافتهم على ح�صابه ال�صخ�صي، ال �صيما الفتيات. كما 
اأن احل�صاب البديل يوفر له حرية اأكرب يف ن�رض تعليقات 
و�صور  وال يقت�رض اأمر رف�ش اإ�صافة الوالدين اأو االأقارب 
اأي�صااً  ال�صباب، فالفتيات  ال�صخ�صية على  اإىل احل�صابات 
ال�صخ�صية  اإىل ح�صاباتهن  االأم  اأو  االأب  اإ�صافة  يرف�صن 
اإحدى �صقيقاتهن املقّربات مع باقي  ويكتفني باإ�صافة 
يف  تلميذة  وهي  حم�صن،  ج��واد  زينة  تقول  االأ�صدقاء 
»فاي�صبوك«  ال�  على  ا�صمها  وتخفي  االإعدادية  املرحلة 
املدر�صة  يف  �صديقاتها  لدى  اأن  اأي�صااً،  م�صتعار  با�صم 
واأن  و«اإن�����ص��ت��غ��رام«  »فاي�صبوك«  ال���  على  ح�صابات 
ح�صابات  بفتح  لهن  ال�صماح  اأحيانااً  ترف�ش  عائاتهن 
بحجة اأنها تلهيهن عن الدرا�صة، اإذ مي�صني غالبية الوقت 
يف ت�صفحها والتعليق عليها. لذا، يقمن بفتح ح�صابات 

واألقابااً مثل »حنني  اأ�صماء خا�صة  غر معروفة وحتمل 
اأنثى« و»ملكة امل�صاعر«، وغرها من االأ�صماء الغام�صة 
التي ال ي�صتطيع االأهل ك�صفها يف حال عرثوا عليها على 

املواقع
وتتابع زينة: »اأحيانااً، ي�صتعني االأهل باالأقارب للك�صف 
اأو ابنة العمة  اأو العمة  عن ح�صابات االأبناء مثل اخلالة 
الئحة  اإىل  قريباتي  من  اأي��ااً  اأ�صيف  ال  لذلك،  وغرهن. 
االأ�صدقاء على الفاي�صبوك واأحتفظ ب�صديقاتي فح�صب«. 
اال�صم الغام�ش على »فاي�صبوك« قد ال ينفع للكبار الذين 
ال يحبذون االأ�صماء املجهولة، لكن االأمر خمتلف متامااً 
م�صبق  علم  فهم على  املراهقني خ�صو�صااً.  اإىل  بالن�صبة 
عائلته  من  يتخّفى  �صاحبته  اأو  احل�صاب  �صاحب  باأن 
دون  من  ح�صاب  بفتح  له  ُي�صمح  وال  ال�صن  �صغر  كونه 
على  ال�صداقة  طلبات  تكرث  ما  غالبااً  لذلك  عائلته،  علم 

االأ�صماء الغام�صة من مراهقني اأكرث من غرهم
يف  تلميذ  اأك��ربه��م  اأوالد  خلم�صة  اأم  دخ��ي��ل  ���ص��ع��اد 
فهي  تليه  التي  �صقيقته  اأم��ا  العلمي.  اخلام�ش  ال�صف 
على  ح�صابات  ميلكان  وهما  املتو�صطة،  املرحلة  يف 

»فاي�صبوك«و«اإن�صتغرام
ح�صابات  على  اأدخ��ل  اأن  م��رات  حاولت  �صعاد:  تقول 
اأوالدي على املواقع املذكورة، لكنني مل اأمتكن من ذلك. 
با�صم  اتبعت حيلة املراهقني ذاتها وفتحت ح�صابااً  لذا، 
اإىل  اأ�صتطيع الت�رضيح به، فاأ�صافني االأوالد  م�صتعار ال 
والدتهم،  اأنني  يعلموا  اأن  دون  من  اأ�صدقائهم  الئحة 
اأن  ما وّفر يل مرونة يف متابعة ما ين�رضونه من دون 
ك�صديقة  ملناق�صتهم  فر�صة  يل  وفر  كما  بذلك.  ي�صعروا 
اأي  الت�رّضف  هذا  �صعاد يف  ترى  كاأم  وال  ال  افرا�صية 
املتطفلني  من  اأوالده��ا  حماية  نيتها  اأن  طاملا  م�صكلة 
يف  تربيتهم  على  للركيز  ين�رضونه،  ما  على  واالطاع 
»هناك  بالقول:  عليه  اأقدمت  ما  وت��ربر  اأف�صل.  �صكل 
التوا�صل  مواقع  عرب  الفتيات  ي�صتدرجون  اأ�صخا�ش 
عدم  م�صتثمرين  معهن  عاقات  ويقيمون  االجتماعي 
ابنتي من م���ثل ه��وؤالء  اأخ�صى على  ن�صوجهن. والأنني 
تت��وّجب علي مراقبتها، كما اأن اطاعي على ما تن�رضه 
و�صقيقها يك�صف يل جانبااً من �صخ�صيتيهما، قد ال اأمتكن 

من اإدراكه وجهااً لوجه«. 

بغداد - متابعة


