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مقدمة المؤلف
هذا هو الكتاب الرابع لي (شخصيا) في محنةة النةزو
واالبتعاد عن مدينة الموصل ،وربما كانت تلة المحنةة،
واجوائها بمثابة ،الدافع لي في تقديم هذه المؤلفةات التةي
تتمحور ،حول مناخات المحنةة وقسةاوتها وغرابتهةا ،مةن
خالل قلع جذور مكون عةا علةى ارم مدينةة الموصةل
بآالف السنين ليجد نفسه بين ليلة وضحاها ،بعيدا عن تل
االرم الذي منحته كل شيء ،فكل المؤلفات التي قةدمتها
ابان محنة النزو  ،كانت ردود افعال ،لفعل تجلى ليدفعني
الى تقديم المؤلف ،وتبيان االسباب الموجبة لبلورته ،ففيما
يتعلة بكتةةاب (العمة التةةاريخي للمسةةيحية فةةي مدينةةة
الموصل) والة ذي صةدر ضةمن منشةورات ديةوان اوقةاف
المسيحيين والديانات االخرى في خريف عام 2014 ،كانةت
الغايةةة منةةه ،ابةةراز الةةدور الريةةادي لمسةةيحيي الموصةةل
واستجالء الغموم الذي بقي متزامنا ،مع اية اشارة يمكةن
ان تستهدف كنيسة موصلية ،من خالل ما يتعل بتاريخهةا
وموقعها او اي معلومات خاصة بها..
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واردت من خالل الكتاب المةذكور ان يكةون مصةدرا
متاحا لكل من يتحدث عن المسيحية في مدينة الموصل ،وال
داعي الن اقول بان الكتاب اصبح ردة فعل ثقافيةة ،ازاء مةا
جرى لمسيحيي الموصل ،من طرد تعسفي على ايدي عناصر
تنظيم الدولة االسالمية ،في صيف العام المذكور..
وهذا فيما يخةت بهةذا المطبةوع ،امةا فيمةا يتعلة
بالمطبوع الثاني والذي صدر في خريةف عةام  2015فكةان
يستهدف توثي ما جرى لمسيحيي الموصل عبةر حكايةات
اردت من خاللها ابراز ان تنظيم الدولة االسالمية لم يفاجئ
المسيحيين بصورة خاصة او اهالي المدينة حينمةا سةيطر
على مدينة الموصل في حزيران من عام  ،2014حيث كةان
مسلسل االستهداف مستمرا بالكثير من الشواهد والمحطات
التي وقفت عندها ،وابرزتها في الكتاب الذي حمةل عنةوان
(حكايات لبدتها الغيوم) والذي صدر عن المركز الثقةافي
االشوري في دهوك..
فيما كان المطبوع الثالث ،عبارة عةن روايةة قصةيرة
(نوفيال) كانت تحت عنوان (مولود في اكيتو) ،ولجت من
خاللها عةالم االدب وجةنا الروايةة بالتحديةد ،واردت ان
اسلط الضوء من خالل هذا المنفذ الذي بات حيويا وكثيفا
على محنة ابناء شعبي ،خصوصا في مدينة الموصل ،حينما
استنبطت تجسيد قصة حب في اثر مسيرة ،مرتبطة باألول
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من نيسان حيث راس السنة البابلية االشورية التةي تعةرف
بة(اكيتو) ،ألتحدث من خاللها عن شاب وفتةاة يتعارفةان
لتنشا قصة حب بينهما ويسرد كل واحد منهما حكايته مع
االالم والمعاناة التي عاشاها في مدينةة الموصةل ،قبةل ان
تسقط في ايدي عناصر التنظيم ليكون مصير الشاب الغرق
في بحر (ايجة) ،بعد ان يقرر المغامرة ببلوغ بلةد يعةي
فيه ،مع حبيبته التي اصبحت زوجته وطفله الذي سيستقبله،
بكل االستقرار الذي تمنى مسيحيو مدينة الموصل واقرانهم
من مسيحيي نينوى ان يلمسوا ولو جانبا ضئيال منه دون ان
يتمكنوا من العي بسالم واستقرار طيلة عقود من الزمن..
اما هذا الكتاب الذي بين يدي (عزيزي القارئ) فهةو،
يستهدف نقد وسائل االعالم الخاصة بأبناء شعبنا ،وبلةورة
افكار جديدة بما يتالءم مع ثورة االتصاالت ،وتقنية تداول
المعلومات خصوصا ،وان محنة النزو افرزت اعدادا هائلة
ممن استقروا خارج الوطن ،وباتوا يبحثون عةن اي منفةذ
مناسب ،للتواصل مع اقرانهم ،ممن فضلوا االستقرار وتكبد
المعاناة ،قبل ان تبلغ مطامحهم ،اف العي باستقرار وامان،
بعيدا عن كل ما يعكر صفو تل الحياة..
وقد عاشت معةي ،افكةار الكتةاب طيلةة الثالثةة اعةوام
السابقة ،متأمال بةالكثير مةن االخبةار والتحقيقةات التةي
ابرزتها وسائل االع الم ألجد قصورا كبيرا بتل الوسةائل
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عن طريقة ايصالها للمحنة التي عاشها ابناء شعبنا ،فارتأيت
ان يكون مستهل الكتاب فذلكة تاريخية تقارن بةين تبلةور
صحف استأثرت بمفردة التاريخية كونها كانت من اوائل
االصدارات التةي عنيةت بتسةليط الضةوء علةى المكونةات
المسيحية ،اال ان اال مر الذي واجهني ،هو محنة المصطلحات
التي يمكن ان استخدمها ،فبين وصةفي لإلعةالم المسةيحي
(على سبيل المثال) سيتوارد لألذهان انني اقصد المطبوعات
التي تصدرها المؤسسات الدينيةة ،والتةي غالبةا مةا يكةون
محتواها الرئيسي روحيا بحتا ،يتناول من خالله المشةرف
على تل المطبوعة ،نشر مواضيع دينية ،وربمةا هنالة
مساحات لكنها يسيرة ،بشأن تداول الشةأن العةام المخةت
بحياة المسيحيين فةي المجتمةع والةذي غالبةا مةا يكةون
مرهونا ،بالراهن الذي يعيشةه المسةيحيون ،ليلقةى صةدى
التداول والنقا على صفحات هةذه المطبوعةة او تلة ،
لذل اثرت االشارة من خالل عنوان الكتةاب الةى االعةالم
السرياني ،والذي واجه الكثير من التحديات ،رغم انه اصبح
في مركز االضواء لتداوله اخبار هذه المكونات ،عن طري
استحداث منافذ جديدة ،ربما تكون مصدرا مهما للبةاحثين
والمفكرين في االشارة لقضايا المسيحيين ،من خالل تل
المنافذ سواء عبر الفضةائيات او ا لمواقةع االلكترونيةة ،او
ربما الصحف التي واجهت خالل محنةة النةزو  ،انحسةارا
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غريبا وغير مألوف ،لدواعي تشتت ابناء شعبنا وعدم امكانية
توزيع ت ل المطبوعات على ضوء هذا االمر..
اما فيما يتعل بالفصل الثاني من الكتاب ،فكانت الغايةة
الرئيسية ان اصدره بكتاب مفصل في بداية االمةر ،لكننةي
وجدت ان ابرازه ضمن القضايا المتعلقة باإلعالم السرياني،
اصبح امرا واجبا ،فالشخصية المسةيحية التةي بةرزت فةي
جنا الرواية العراقية بعد عام  2003جعلتني اعزو اسةباب
ضعفها وارتباكها ،نسبة لمن كتب عنها الى خانة االعةالم،
الذي لم ينجح عموما فةي ابةراز الشخصةيات المسةيحية،
وقدرتها على ادراك الفارق في مجتمعاتها ،بغض النظر عن
نزيف الهجرة الذي عانت منه على مدى عقود من الةزمن،
فبقيت الرواية التي اشرنا اليها تلتفت لشخصيات مرتبكةة
وملتبسة ومسكونة بالهواجا والمخاوف ،رغم انه حتى قبل
سيطرة تنظيم الدولة االسالمية بشكل فعلةي وعلنةي علةى
مدينة الموصل ،كانت هنال شخصيات مسيحية تمةارس
حياتها بشةكل اعتيةادي ،دون ان تكةون نسةخة مةن تلة
الشخصيات الهزيلة التةي عبةرت عنهةا افكةار بعةض مةن
الروائيين ،بل حتى محنةة طةرد مسةيحيي الموصةل مةن
مدينتهم لم يل ذل الصدى المطلوب ،اللفات الراي العام
عما يواجهونه ب سبب تقصير االعالم في ابراز تل المأساة
بالشكل المطلوب ..
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اما فصل الكتاب الثالث ،فيتحدث عن مواقع بديلة يمكن
ان تلعب دورا رئيسيا في التواصل بين مسيحيي البلد او من
استقروا خارجه ،وهي محاوالت وافكار ربما تناولتةه فةي
مناسبات عدة لكنني بقيت اتحين الفرصة إلبرازها في ايةة
جلسة نقاشية ،يمكن من خاللها االشارة الى دور االعالم بمد
جسور التواصل وعدم بترها ما بين مسيحيي العراق ،اذا ما
فكروا بترك البلد او االستقرار في بةالد اخةرى يجةدونها
بديلة عن بلدهم االصل..
ومثلما اثرت قضية البحث عن مواقع بديلةة مةن اجةل
جسور التواصل ،فان الف صل الرابع من الكتاب ،يتيح للقاري
المهتم االهداف والرؤى المتبلورة من تل االفكةار التةي
ابرزتها في جولة عبر فصول الكتاب ،الذي ابتغيه ان يكةون
مصدرا هو االخر للمهتمين بالدراسات االعالمية بغية تفعيل
دور االعالم السرياني ،وجعله لةيا اداة تداوليةة لألخبةار
والحقائ واآلراء فحسب بل يعمل على انعةا دور اللغةة
لتكون متاحة امام المكونات االخرى ..
في الختام ، ،ال يسعني اال ان اقدم شكري لألستاذ الفاضل
(داؤد الشماني) لتوليه مهمة تدقي الكتاب لغويا ،فضال عن
مهمة اخرى اضطلع بها الزميل واالستاذ االعالمةي (بهنةام
شابا شمني) في مراجع ة مسودة الكتاب وابةداء مالحظاتةه
االكاديمية حولها ،كما ال يسعني اال ان اقدم وافر الشةكر
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والتقدير للمصمم المبدع (غازي عزيز التالني) الذي لةم
تقف المسافات الشاسعة التي تفصلني عنه وهةو بمسةتقره
بالعاصمة االردنية (عمان) ،اال ان يضع لمساته المبدعة على
واقع الكتاب فضةال عةن جهةود الفنةان التشةكيلي (احمةد
العزاوي) في تقديم لوحته ،كغالف للكتاب ..
سامر الياس سعيد
دهوك  15تموز 2017
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الفصل االول
الصحافة السريانية في بداياتها ..
محطات تاريخية
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ابرز االعالم السرياني بوجه عام تطلعات المكونات التي
تتداول لغته ،عبر ابرازه ألرض الواقع خصوصا مع انطالقة
الجريدة االولى والتي ترجمت الكثير من المتطلبات التيي
كان يحلم بتحقيقها هذا الشعب ،وارتهن امير بيروز هيذا
اللون من الصحافة الورقية وتجسيده ألرض الواقع نسيبة
لتأخر الركون للمطابع التي تعد المرتكز االساسي لبلورة
الصحافة ،وهي التي منحتها اشارة االنطالق نحو افاقها ،ومع
ذلك لم يخف على المتابع مدى تيأرر انطالقية الصيحافة
السريانية بمحيطها او بيئتها الشرقية خصوصا وان اغليب
متكلمي اللغة كانوا مشتتين في اتجاهات مختلفة ،مما عزز
صييدور اول صييحيفة نابقيية باللغيية السييريانية وتييدعى
(زهريري دبهرا) والتي تعني باللغ ة العربية (اشعة النور)،
حيث صدرت في االول من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام
 1849في مدينة (اورميية) بيأيران ،والتيي كانيت وتييرة
اصدارها تجري بشكل شهري ،رم تحولت فيما بعد لإلصدار
نصف الشهري وبأربع صفحات حيث كانت تلك الجرييدة
اقرب الى المجلة ،لما تضمنته من اخبار محليية وعالميية،
فضال عن مقاالت تعليمية ،عن اللغة واالدب والجغرافيا الى
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جانب قيامها ،بنشر التعاليم الدينيية والتبشييرية باليدين
المسيحي ،حيث تزامن صيدور تليك الصيحيفة ميع بيد
مرحلة المبشرين القادمين الى بالد الشرق ،وترأس تحرير
الصحيفة الدكتور( بينامين الباري) وساعده في التحرير
(ميرزا شموئيل) لتستمر هذه الصيحيفة بالصيدور ،حتيى
قيام الحرب العالمية االولى في عام ..1914
ومع هذه النبذة الوجيزة ،التي تحدرنا من خاللهيا عين
اول صحيفة سريانية ،فأنها مثليت بكونهيا حمليت شيهادة
الريادة ،اررا رقافيا ودينيا بارزا فيي رقافية هيذا المكيون
وحضارته ،لكنها مع ذلك لم تنجح في ابراز االندماج مع ما
شهده العالم في تلك الفترة من مستجدات ،لكنها في الوقت
ذاته ،عززت دورا رئيسيا ببنا الثقافة الخاصة ،والذي ميد
جسور التواصل مع ميا ابرزتيه تليك البصيمات الخاصية
بالمكون المسيحي ،من حضارة فكرية ظلت قائمة وبيارزة
على ج ميع االصعدة ،وقد ذكرنا سيلفا بأنهيا (الجرييدة)،
ظلت تراوح بمكانها دون ان تحقق االندماج المطليوب ميع
بيئتها ،وهذا ناجم من تشتت النابقين باللغة وتفرقهم ،في
اكثر من موقع ومكان ،االمر اليذي حيتم عليى الجرييدة،
توجيه بوصلة التوزيع واالنتشار الذي ظل محدودا ،بسيبب
نشو الجريدة وسط بيئة تختلف عن بيئة من ابرزوا بريق
االعالم ،ليسلكوه وليحققيوا مين خالليه ،نقطية االنطيالق
المطلوبة..
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فقد اكد المؤرخون على اهمية مفهيوم التياريف فيي
تناول المجتمع بنا ا على ما حققوه بالتنقييب فيي بواييا
حياة ابنائه وافكارهم ومدى ارتباط تلك االفكار بمعيشتهم
وو قائع حياتهم اليومية رم ربيط تليك العالئيق ،بسييرة
االنسان في االرض وجهوده المتواصلة لرفع شانه في سيلم
الحضارة من جميع نواحي ومجاالت الحياة سيوا اكانيت
االقتصييادية والعلمييية والفكرييية ومييدى ارتبيياط تلييك
المجتمعييات ميين جهيية الماحييي والحاحيير وربييط تلييك
االرتبابات بالمستقبل ..
وفي الوقت الذي كانت فيه المجتمعات ،ساعية لمواكبة
التطورات الحاصلة في تلك الفترة خصوصيا ،بميا يتعليق
بمسالة النشر والثقافة فيان المسيلمين ،رغيم انطالقيتهم
المعروفة بميادين الكتابة والتأليف والترجمة فيي العهيود
التي اصدوا فيها ،فان هذا الدور اححى مغيبا في الفتيرات
الال حقة من خالل ريية دينية مغايرة ألمر المطيابع التيي
كانت تعمل بأقصى باقتهيا لرفيد العليم المعرفيي ليدى
الشعوب والمجتمعات ،حيث كانت هنالك فتوى فيي عهيد
الدولة العثمانية تحرم انشا المطابع ،وقد كانيت الدولية
العثمانية تعيش ازهى فترات بسطها لسيطرتها على مساحات
شاسعة من ا لشرق االوسط ،فأصابت تليك الفتيوى مقيتال
بتأخير انتشار بصمات الثقافة من اصدار الكتب والنشريات
والسيما الصحف والمطبوعات ،حتى تراجعت االذهيان عين
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العمل بتلك الفتوى ،فظهرت بنا ا على ذلك االمر ،اوليى
المطابع بمدينة (اسطنبول) ،وذلك في العام  ،1712رغم ان
في ذلك العام ا لميذكور كانيت قيد ميرت عليى ابتكيار
المطبعة واختراعها ما يزيد على قرنين ونصف القرن ،وبعد
ان انشات فرنسا مطبعتها الوبنية بذلك التاريف المذكور،
بنحو قرنين بالتمام والكمال ..
وبنا ا على هذا االمر ،فيأن انعزاليية الثقافية وتبليور
الصحف ،جا تحت وبأة االستعانة بالمطابع ،وانعكس ذلك
على اوحاع الثقافة الخاصة بالشعوب التي تعيش في تلك
البالد او التي تخضع لسيطرة العثمانيين ،ولم يكن الواقيع
الثقافي المعزول ،اال اميرا مبهميا نتيجية لكيون الثقافية
(بحسب المؤرخين) ،تعني وجودا حقيقيا وكائنا عضيويا،
يمارل الحضارة العامة التي تعبر وتمثل الروح ،بمعنيى ان
االبداع ينطلق من روح االنسان ليخابب الفكير ،مثلميا ان
الروحية تبدو مختلفية ميا بيين حضيارة واخيرى ،تميام
االختالف سوا بجوهرها او اسلوبها وممكنات وجودها ..
ان تجسيدنا لمحطات االعالم السرياني ،في ابيراز اول
صفحة ورقية ،ترتبط بصيحافة باشيرت اوليى خطواتهيا،
فذلك ال يمنعنا بأي حال من االحوال ،في التمعن بالتجارب
التالية التي ابلقها اصحابها ،من اجل سلوك ذات المسييرة
التي سلك خطواتها االولى ،كيل مين (بينيامين البياري)
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ومسيياعده (ميييرزا شييموئيل) ،عبيير ابالقهمييا للصييحيفة
المعروفة بي( زهريري دبهرا) التي يمكن ان نعتبرها نقطة
االن طالق ،لصيحف اخيرى ارادت ان تكيون نقطية بيدايتها
وتفردها توظيفها للغة السريانية ..
ومن تلك الصحف صحيفة اخرى ابلقت عددها االول
في العام التالي اي في عام  1850وكانت تحمل اسم صحيفة
(سوادايا) وكانت باللغة( االشيورية) المبسيطة ،واشيرف
عليها بادل خانكالدي واعتبرها المؤرخيون وسييلة مهمية
لنشر الثقافة باللغة المذكورة حييث ذكير عنهيا كتياب
(تاريف االروريين) بجزئيه االول ،واليذي وحيعه الباحيث
السوفيتي (ك 0ما تفنيفيف)والذي صدر بترجمة عربية من
قبل المترجم (اسامة نعمان) ،وكانت الصحيفة المذكورة
بحسب المؤرخ السوفيتي المذكور اداة لتعزييز العالقيات
بين الشعب( االشيوري) والشيعوب المجياورة (عليى حيد
وصفه)..
وتوالت الصحف في الصدور ،لتعزز النهضة الثقافيية
ولتعبر ،من خالل تلك المنابر االعالمية عن ادوات الثقافة
المهمة التي بات يضطلع بها الكتاب واالدبا  ،وابيرزوا مين
خالل كشفهم الستار عن مواهب نقدية وادبية ،فضال عين
جميياهير عريضيية اسييهمت بمتابعتهييا ومواكبتهييا لتلييك
العناوين ،والتي اصبحت ايضا وسائل مهمة للتوريق وارخنة
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االزمنة واجال الغموض وااللتباس ،الذي لحيق بتاريخيية
هذه الشعوب وتقاليدها وخصوصياتها ،والتي انشأت حاجزا
من الغموض ،رغم تعايش هذا الشعب مع الشعوب االخيرى،
م ما عزز الكثير من االوهام والحكايات الغامضة نتيجة غياب
مثل تلك العناوين والوسائل االعالمية المطلوبة ..
وهذا االنطباع االخير ،شابه الكثير من الصيعوبات ،مين
خالل عدم معرفة البنية االجتماعية والطبيعية والسيكانية،
والتي كانت تلك الوسائل تؤشرها وتتيحهيا ،فضيال عين
قد رة الوسائل االعالمية على تحديد قرائهيا مين الملميين
بمعرفة تلك اللغة ،مقارنة بأقرانهم ممن لم يتقنوا تليك
اللغة ،حيث تأرروا ببيئاتهم المحيطة بهم ،ولم يتمكنوا من
االلمام بلغتهم االم ،واصبحت تلك الفئة بمواجهية الكثيير
من التحديات التي استنبطتها فرصهم القليلة ،بإتقان اللغة
وااللمام بحروفها ،وبالتالي ابراز حرفية التمكن بيالقرا ة
والكتابة ،التي تسهم في انتشار مثل تلك المطبوعات ،رغم
ان سؤال االنتما يحمل بعدا فلسفيا ،اذا برح بهيذ الشيكل،
وليس بصيغة السؤال االشكالي بوصف سؤال االنتما  ،يمثل
ايضا سؤاال وجوديا ويرتبط بالهوية واالبداع بميا يوصيف
انشغاال فرديا على مستوى اللغة والتعبير االدبي وجماليات
التصور..
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فقد مثل برح مثل هذا السؤال فرصة إلبراز التحديات
التي اوردناها في سياق السيطور السيابقة بشيأن االنتميا
وتحدياته وتأريراته المطلوبة من اجيل اذكيا روح االدب
والثقافة بشكل عام..
ومع بروز صحف ذات ريية مثقفة وذات التزام كبير
بإبراز قضاياها ،مثلما تبنت هذا االمر الصحيفة السيريانية
االولى والتي حملت من خالل صدورها ،اسئلة رقافة العالم
المعاصر من جهة وهموم االنسان بتعبيرها ،عما كان يجري
في محيطه الجغرافي من جهة اخرى ،ولكن ومع كل تلك
المؤشرات التيي ابرزناهيا ،فإنهيا ليم تشيكل ذليك الهيم
الجغرافي الذي كان يحس به قرا هذه الصحيفة ،اال مين
خالل هاجس االنتما بوصفه مسالة شائكة تتضمن ترجمية
الكثير من المواجهيات وعليى مختليف المسيتويات سيوا
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،خصوصا مع
بروز دور الصحافة ف ي اشياراتها حيول االزميات النفسيية
والشخصية التي كان يعيشها العنصر الُمستقبل للطروحات
الفكرية ،التي تقدمها هيذه الصيحافة ،وميا كانيت تسيعى
لمخاببته بغية ارارة العالقة الفاعلة التي تيربط القيار ،
بمحيطه والسعي من ورا ذلك الكتشاف نواة االنتما التي
تحكم وجوده ..
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ومثل ما عززت اسئلة االنتما  ،ذلك الحضور الوجودي،
فأن تلك الصحافة كانت بمواجهة افية تسيتهدف االبيداع
ومحاربة كل ما يؤبر مشهده ،بسبب ما قد يجيده المير
مما دونه من ادبيات حتى صارت مثل تلك االدبيات بمثابة
عقبة كأدا تحول دون االستمرار بدوره ،فقد عبر الشعرا
على سبيل المثال  -عن تلك المحنة بشكل رمزي ،ومنهممن عاش زمن انهيار الحضارة الصيينية فعبير عنهيا احيد
الشعرا المرتبطين بتلك الحقبة قائال حيول هيذا االمير
كمثال من يقوم على ابراف اصابع اليرجلين ،فيال يقيف
رابتا ،ومن يمشي بأبول الخطى ال يمشي اسرع سيرا ،ومن
يتباهى بما سيفعله ،ال ينجح في شي  ،ومن يفتر بعمليه ال
يحقق شيئا يدوم ..
وبهذه الكلمات التي اوجزها الشاعر الصيني ،يمكن لنا ان
نستجلي كنه الثورة ،وحجمها الذي صاحب انطيالق مثيل
هذه الصحف في بيئاتها ،مثلما وجدنا ان هنالك الكثير من
االفاق االبداعية قد واجهت مصاعب ومعوقات فيي خطيوات
انطال قها االولى ،ابان تجدد الظروف ،في الوقت الذي استنفذ
فيه المبدع اي فرصة له ،في تقيديم ميا يلبيي بموحيات
المجتمع المحيط به ،اال ان يستعيد نغمة الماحي ..
بينما يرى ان كل االحتياجيات تتجيدد ،وهكيذا تصيبح
بعض االبراف من مبدعي ذلك اليزمن السيابق مين اشيد
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معارحي قيام حركة اخي رى ،تسيتهدف االرتقيا بالشيكل
االبداعي لمحاور الثقافة ،ومين بينهيا المحيور االعالميي،
ولييذلك بييرزت الفكييرة فييي ان يكييون مجييال مواكبيية
التكنولوجيا جامدا بافتتان الجيل القديم بما كان له ،مين
سر التمسك بأداة تفوقه مما يدعوه لالفتتان به مما يجعله
متقولبا عند تلك النقطة ،دون السعي بشكل فعال لمواكبة
درجات التطور ..
ومثلما جير القائمون على الجريدة السريانية االوليى،
اداتهم االعالمية في نشر التعاليم الدينية والتبشير بالدين
المسيحي ،تزامنيا لميا ذكرنيا ببيد مرحلية المبشيرين
القادمين لتلك الديار ،فقد كان دخول السيريان لمييدان
النشر في العر اق من هذه البوابة عبر اصدارهم لصيحفهم
ومجالتهم حيث (اقتحم) مع شديد الغرابة ،باستخدام مثيل
هذه المفيردة التيي ابلقهيا الميؤرخ المتخصي بالشيأن
الصحفي واالعالمي الدكتور( فائق بطي) عبير المقدمية
التييي اسييتهل بهييا كتابييه المعنييون (موسييوعة الصييحافة
السريانية في العراق /تاريف وش خصيات)والتي اصدرها في
اربيل عام  ، 2013حيث ذكير الكاتيب الميذكور ،ان االبيا
الدومنيكان قاموا (باقتحام) مجاالت الثقافة والصحافة ،من
باب االعتزاز والمقدرة لولوج ميادينهيا ،ولييس الغيراض
اخرى ،كما وصيفها (بطيي) بيارادة المحتيل البريطياني
والفرنسي ،مواصال حديثه عن تلك المؤشرات التي جسدها
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االبا الدومنيكان بأول اعمالهم الصحفية ،من خالل اصدار
مجلة (اكليل الورود) في كانون الثاني (يناير) عام 1902
اي قبيل االنقالب الدستوري العثماني فيي عيام 1908حييث
عالجت المجلة الميذكورة بإصيدارها  ،المواحييع االدبيية
واالجتماعية والعمرانية مثلما كانت تلك المواحيع ،الهم
الرئيسي الذي تضيطلع بيإبرازه  ،المجيالت العراقيية فيي
باكورة اصداراتها ،فضال عن االهتمام باألمور الدينية ،بما
يتعلق بالمجلة الخاصة باآلبا الدومنيكان وتوجههم إلرشاد
وتوجيه المجتمع الموصلي ..
وما بين التجربتين االعالميتين المتمثلتين بي(زهريري
دبهرا)كصحيفة اولى اهتميت بإشياعة الثقافية ،وروحهيا
المتحددة بالجانب اللغوي وما بين مجلة (اكليل الورود)،
وخطها التوجيهي واالرشادي ،فان ابنيا شيعبنا توجسيتهم
االرهاصات ،خصوصا من خالل ما واجهته لغيتهم االم مين
تهديدات واقعية ،اشاحت وجهها عنها الحكومات التي عملت
على اعتبار ،مثل هذا الشعب في بيئته المستقر فيها ،وكونه
يمثل مكونا اقل عددا من االخيرين ،دون وحيوح الصيورة
الرئيسية ،لما تمثله الثقافة القومية ،من وجيود وحضيور
ابداعي وادبي ،وغير مرهون بخانة التراث التي يذكره في
مناسبات محددة ،او ليس بلعب دور محدد في ان تكون تلك
الل غة االصيلة ،مجرد وسيلة لتحقيق التواصل بها ،او تأدية
بقوسنا الكنسية ،فيما نستخدم لغات اخرى بتواصيلنا ميع
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العالم المحيط بنا ،او الكتساب معارف جديدة ،او متابعية
ما يحدث باستخدام وسائط االتصال الحديثة..
وقد شكل مثلما ذكرنا ،ان الفصل بين المجال القيومي
والمجال الخا رجي ،يمثل خطرا قائما في تهديد الهوية ،الن
الفصل يمثل خطوة لعزل تلك الثقافة ،وتحدييدها بابيار
حيق ال تستطيع من خالليه ،ان تنطليق اليى افياق ارحيب
وتواصل الحياة لجانب رقافات اخرى اكثر تقدما وال تمكننا
من منافستها ومواجهتها..
ونعود للمحطات التي اوردناها ،بشأن الصحف االولى في
اوساط شعبنا ،وما واجهتيه تليك الخطيوات االوليى مين
عراقيل ومعوقات ،فان ابالق تلك الصيحف شيكل فرصيا
سانحة امام الكتاب واالدبا  ،من اجل مزاوجة التجارب التي
لمسوها فضال عن محاوالت مهمة تحسب للمغتيربين مين
االدبييا  ،فييي سييبيل اذابيية جليييد االبتعيياد عيين منييابقهم
للمجتم عات التي استقبلتهم ،فكانت ابيداعاتهم فرصية فيي
التعريف بثقافاتهم التي اغتنوا بها في مواجهة خطر االذابة
في المجتمعات الجديدة ،من اجل عدم فقدان فرص التواصل
مع رقافاتهم واحيائها في بيئاتهم الجديدة ،واعادة نبضها في
تلك البيئات ،من اجل حمان توريثها لألجيال القادمة ،فهذا
هو ديدن الحياة ..
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ومثال بيرزت الصيحيفة السيريانية االوليى فيي بيئية
مختلفة وفي اوساط اغلبية ال تتقن تلك اللغة ،فمثل تبلور
(زهريري دبهرا) بجهود من ابلقها تجربة ذات ابعاد ريادية
وتجربة فكريية دعيت ،الن يكيون لإلعيالم السيرياني ذات
مسؤولية االلتفيات الييه مين جانيب مواجهية الضيغوبات
الداخلية والخارجية ،فالداخلية منها تتمثل في عدم استقرار
الملمين باللغة ورغبتهم بنقل اشعاعات تليك اللغية عبير
منافذ رقافية جادة ،السيما وان ما يأتي في اولوياتهيا دور
الصحافة واالعالم ،فان لمثل هذا االمر تقع المسؤولية على
االفراد ،ومن رم الحكومات والمنظمات و المؤسسات المعنية
باللغة ،في ابراز جهودها من خالل تشجيع المطبوعات ذات
الصلة باللغة ،واصدار الصحف التي تتناول تليك الجهيود
وتنميتها في سبيل االرتقا بالواقع السرياني ..
وفي هذا المجال ،تبدو المقارنة واردة في توجه بعيض
النخب لتعلم لغات اخرى غير لغتهم االصيلة حتى الوصول
الى مراحل متقدمة من تلك اللغات ،وكل هذا االمر يجري
على حساب لغتهم االصيلة ،ورغم عراقية شيعبنا واصيالته
كونه من الشعوب االصيلة التي استقرت في بالد ميا بيين
النهرين ،فان واجب المحافظة على موروراته وتراره تواصال
مع اسالفه يعد امرا حضاريا ،لذلك يوجه احد خبرا اللغة
السريانية وهو (االب شليمون ايشو خوشابا) من خالل مجلة
اوبقا (االفق) بعددها 34والصادر لشهري تموز ايلول ،2009
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ندا ا بعدم التقاعس بتعلم وتعليم اللغة القومية ،وان يسعى
شعبنا من جرا ذلك للمحافظة على تيراث ابائيه ونشيره
واحافة ما ينسجم وعراقة الشعب الذي ينتمي اليه ،ليبقيى
اسمنا مسطرا في لوح بيالد الرافيدين بيأحرف مين نيور
الحضارة التي ينتمي اليها ،والتي هي ام الحضارات..
ويواصييل االب خوشييابا حديثييه للمجليية المييذكورة
باإلشارة الى انه من العيب ان تحكم نخب من ابنا شيعبنا،
اصول لغات كثيرة وهو ال يفقه من لغته شيئا ،رغم انه من
الجيد ان يتعلم هذا المر لغات اخرى ،ولكن علييه اوال ان
يحكم معرفة لغته القومية ،ولغة كاللغة السريانية العريقة
والغنية بترارها جديرة بالتعلم ،رم انها االصرة االقوى التي
تربط ابنا شعبنا في كل المعمورة التي ينتشر فيها ابنا
السريانية..
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الفصل الثاني
صورة الشخصية المسيحية في
الثقافة العراقية
(الرواية انموذجا)
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نعف نع
لعل اهم نموذج ،يمكن ا نتنيه م ن
االععم الترياني ،في تأط ر صورة كوناتم وترس خها في
عف البناء الروائي والتنري ،،فني
المجيمع العراقي،
ظل ا برز في االبداعات االيب ة اليني يونهنا العديند ن
الكياب سواء في جاالت االيب ،ولعل المجاف الروائني هنو
الم دا االكثر بروزا وتأث را فني الدنديع عن نم نة
الشخص ة المت د ة اليي ظهرت بكيابات االيباء والروائ
عف عايشيهم واطععهم على المدونات
بشكل اص،
الياريخ ة واليراث ة اليي اسنيهوها ،واليني ثلنص صناير
توث ه ة واعع ة ،ما عزز تالة الهلن الرويني الن ،
يعير ،المت د  ،وهنم يندورو ينوف عننى المصن ر
االنتاني الن  ،يدكنم ودنويهم و يا نرهم فننع عن
اسيشراف تيهبلهم في البلد ،ففلتفة الرواية اليي ا يرنا
نموذدها ،بالنظر لدكميها في اسيشراف المتيهبل ،فالكث ر
اسهموا بإع اء تصنوراتهم للمتنيهبل ،عبنر
الروائ
عف الدديع ع تلك االن باعات
االعماف اليي قد وها
في الرواية اليي اصدروها ،و نها على سب ل المثاف رواينة
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( ) 1984الشننه رة للكاتننب البري نناني المعننروف (دننورج
اورويل)..
وعبنر
العنراق
لك في المهابل ،فنظرة النروائ
عظمهم ،ابرزت نم ة تهل دية للشخص ة المت د ة ،تمص
وف لغة ازيراء وسخ رية بشكل غريب ،لن لك لن م ن
المتيبعد ا يش ر هن ا الروائني الن  ،نرر ثنل تلنك
الصورة غ ر فه و ة علنى انيهناج ( فهنوم) بنا اكثنر
االكاذينب ،ولن م
الياريخ المدو  ،ا هو اال جموعة
بخاف على ا ،يابع ،ا ابرزه اليمث نل التنري ،للرواينة
العراق ة ،اليي عالجص ارهاصات المجيمع العراقي ،نا بعند
عام  2003و ا اعيرى ه ا المجيمع ن تغ نرات لموسنة
و ع ات غ ر جتدة سلفا ،ل لك اسيدالص سبل المهارنة
ع ا سبهها ،او تدديدا ا سب العام الم كور ،فع يمك
اال ا تخنع تلك النمناذج الروائ نة والشخصن ات اليني
تددثص عنها الروايات ،لكي تفعل الدراك التري ،الجديند
المعيمد على اليعايش او االععم ،او على شكل تهال د ،تدكم
تلك الشخص ات..
ولعل رية الفعل اليي ابرزت تلك الدوافع ،نبثهة
يور االععم في توظ فنم ليعرين الشخصن ات المتن د ة
وابرازها كأيد الشخوص الرئ ت ة في المشنهد الروائني،
على المشهد اال بار ،وشنري
عف اعيماي الروائ
االيداث المييال ة ،و ثم تفع ل ذلك الدنور المت دي
34

ب نها تلتنل االسنيهداف
في تلك االيداث اليي كا
ال  ،درى بد ه ا المكو وقراءتم ،بشكل يواز ،ينور
المكو ا ب ترس خ د وره وانيمائم في ار م او داولة
تلك االيداث تشك ل تهديد تيمر له ا الودوي المتن دي
ادل اقيعع د وره ويفعم التخاذ اره بالهجرة وترك
البلد تما ا ..
ولم تغب تأث رات ال ائف ة اليي ابيلي بها الوط عن
فناء الرواية المنيجة ا بعد عام  ،2003فاسنيأثرت تلنك
الكيابات الميمدورة في فلك الرواية واليني ابنرزت هن ا
ب نها ا اشنار ال نم (ي ندر
الهادم في كيابات شيى
دمعة العابد )،ي نع و نع كيابنا نهنديا تدنص عننوا
( االنتاق الواقع ة والر زية في الرواية العراق ة نا بعند
 ،) 2003وفي الكياب الم كور اشار الناقد العراقي الم كور،
الى كش وتدل ل ابرز سمات الرواية العراق ة الدديثنة،
ثلما سعى الكاتب لل وقوف على االثنر الفعلني للنصنوص
الروائ ة على المشهد الروائي والواقع المردعي ال  ،شكلها
وساهم في انياج انتاقها المنمرة والظاهرة ..
واعيمد (العابد )،في الكيناب المن كور علنى اسنلوب
عف االعماف التريية ا
تدل لي وت ب هي نهد ،يكش
ييصل ،وبشكل وا ح بالدركة الروائ ة فني العنراق بعند
 2003في بعديها الفني والمردعي ،بهدف تأص ل ردعها ..
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فالكاتب ييخ في يراسيم الموسعة ندنو ( )20رواينة
عراق ة صدرت بعد عام  2003ولنم تغنب تنأث رات الواقنع
ال ائفي ال  ،انعكم على المشهد االديماعي العراقي ،فابرز
بايع الكياب في تأش ر رواية الصراع ال ائفي
بدثا
عبر صورة الديني والت اسي ،يناوال في الكياب الم كور
الصراع ال ائفي بمخيل ال رق واالسال ب االيب ة والفن ة
صد ة اتص على كل ا ل دم ل
لما يشكلم ه ا الصراع
في بلد ثل العراق ..
و ثلما ابرز ه ا الكياب تأث ر الصراع ال نائفي علنى
المشهد االيبي ،ما انيج روايات عراق نة واقع نة اسنيمدت
تلك الواقع ة ،بما يظي بم المشنهد ال نو ي ن اينداث
و د ات فا تأث رات ذلك الصراع اينا اليفيص للمكنو
عف ل
المت دي ،فهد كانص بؤرة االن عق االولى
اعده (رون زيدف) االكاييمي في دا عة (ي فا) ونشنره
في
م يراسات وسعة في كي اب شا ل تناوف المت د
العراق ،وصدر به ا العنوا فني عنام  ،2014ي نع اصندره
االكاييمي الناش في شؤو االقل ات (سعد سلوم)..
وكا ه ا المل ال  ،اعده(زيدف) قند يمنل عننوا
( المت د و في الرواية العراق ة) ،فهد عالج ف م الباينع،
وفي تيهل البدع اليندهور التنريع لن ناق اال ن بعند
سهوط نظام صدام في ن تا (ابريل)  2003ش را في س اق
فني جناف
الناشن
هد ة البدع ،الى دهوي اثن
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( سعد

الدراسات المخيصة باالقل ات ،نوها ببصمات كل
سلوم) و(يهام العزاو..)،
الجندف الفكنر،
وركز البايع (زيدف) على نا
 ،وبالينالي
وتنوع الخ اب ،فني اوسناط هن ي الناشن
بالقل نات
انعكاس عفهما الفكر ،على الجندف المدن
صوصننا فنني ب لننة المجيمننع العراقنني ،يو ا ينكننر
النهاط
اتفاقهما ،على دملة
(زيدف)على ه ي الناش
و داوليهما تهنديم
االساس ة ،بيناولهما أساة المت د
تفت ر وا ح للمأساة اليي ابيلي بها ه ا المكو باليدديد..
ورغم ا هد ة البدع ال تيف ع صنورة المو نوع
الرئ تي ال  ،عمل عل م (زيدف) وهو ع االشارة ليجت د
الشخص ة المت د ة في الرواية العراق ة لما بعد عام ،2003
ي ع يهوف ع ه ا اال ر باإلشارة الى ا الكيابة ،ع هن ا
المكو لم تشكل ا را دظورا قبل ه ا العام بخعف تتل
النوء يوف االنهتام التني الش عي ،وفي الصفدة  438ن
كياب (المت د و في العراق) ي كر البايع (زيدف) با
كمتألة س اس ة وتنناوف دننيهم
الكيابة ع المت د
و أزقهم سواء قبل ام بعد عام  2003اصنبدص وف نرة بعند
ذلك الياريخ (انيهى االقيباس) ..
وقد ذكرنا سلفا ،بأ اتخاذنا للرواية داء العيبنارات
همة ،ابرزها ا ركزت عل م الكاتبة (ل ف ة الدل مي) في
اصدار لها صوصا النصوص اليي تردميها عن
اكثر
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كيابات غرب ة ابرزت يور الرواية وتأث راتها المجيمع نة،
و ب تلك الكيب كيناب (ت نور الرواينة الدديثنة)
فأبرزت (ال دل مي) في هد يها الخاصة في الكيناب الن ،
صدر ب بعيم االولى ع يار المدى عام  ،2016ادابيهنا عن
سؤاف (لماذا الرواية ؟) ،ش رة الى ا الف الروائي يكناي
يكو االشيغاف المعرفي الوي د ب االشيغاالت االيب ة ال ،
طالم االرتهاء الميواصل بع انه اع الى دانب فن التن رة
ال ات ة ال  ،يمك عده رواية ذات سمات اصنة وواصنلص
(الدل مي) في س اق تلك المهد ة إليراي بعن االسنباب،
اليي تدفع بالرواية الى االرتهاء المتيديم على كا ل رقعة
عالمنا وب كل الجغراف ات البشرية ييى بات اال ر يشكل
عع ة م زة لها ،و تلك االسباب اليني اوريتهنا تمثنل
ال اكرة الجمع ة المم زة لكل دغراف ة
الرواية كنوع
بشرية..
وقد سل ص الميردمة النوء على لعنب الرواينة يورا
يماثل زانة الدكاينات اليني تدفنل المزاينا المجيمع نة
علهنا
واالنثربولود ة لكل دغراف ة بشرية ،ويمك ن
االطعلة على العايات واليهال د وانماط الع ش وفنو ال بخ
واالزياء والمعبم التائدة في كل عصر ،الى داننب كنل
اليفاص ن ل الد ات ننة اال ننرى الخاصننة بالدننب والننزواج
والصداقة والرفهة والتفر وه ا تما ا ا يي اب ع نظرة
في اسيدنار الشخص ة المت د ة ،كنوع
الكياب العراق
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االشارة الى جيمع تدظى ف م تلك الشخص ة بدنور
و اسع تما ا ثلما يبدو الدديع ع المجيمع الموصلي ،و ا
ابرزتم تلك الشخص ات والنخب في المجيمنع المن كور
ييى طغص بع تتم ات المناط المرتب ة بدور العبناية
المت د ة على بع االي اء كن(يوش الب عة) او (قصنر
الم را ) او (ياو ،الكن تة) لينيم االشنارة النى يننور
وسع في تلك المناط قبنل ا ييبندي ذلنك الدننور،
وييعشى بتبب الهجرة وتأث راتها العكت ة ..
ا ا التبب الثاني ال  ،تتيخلصم (الدل مي) في سن اق
االهيمام المنه ع النظ ر بالرواية ،هو ا تؤيينم كجننم
ايبي ماثل للوظ فة اليي نهنص بها االس ورة ن قبنل،
وقد وصفص الميردمة العراق ة المعروفة الرواية بكونهنا
ا دص الفناء الم يافزيهي ال  ،يلجا ال م االفراي للدصوف
فك االرتباط ع الواقع الصلب واشيراطاتم
على فتدة
الهاس ة ..
وقد اكدت (الدل مي) على ا الرواية ا ندص البنديل
االس ورة اليي ساهمص ع فنو
االكثر ددارة وقدرة
التدر البدائ ة في تعزيز الصعبة الدا ل ة للفري البدائي،
وقنند ينناوف الكينناب العراق ننو توظ ن االس ن ورة فنني
كياباتهم في االشارة الى ا االس ورة تمثل تهل دا يوارثا
في االشارة لنبع الشخصن ات
يليزم بم اغلب المت د
الدين ة ،ثلما تينواري تلنك االسن ورة فني ننح الهنوة
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والعزيمة لدى قديم تيواري ص وره وايهوناتم وهنو يهنزم
تن نا بر دم ،كما في الصنورة الدا نرة للهنديم( نار
كورك م) او ( ار داورد وس) ،او في توظ الهصنة
الدين ة في الرواية الياريخ نة واليني اسنيلهمها الروائني
(ه ثم بهنام بريى) في يديثم عن الهنديم ( نار بهننام
وا يم سارة) ..
ونواصل ع الميردمة( ل ف ة الندل مي) فني ايرايهنا
عع ات الرواية الدديثة وتأث راتهنا ،فيشن ر النى التنبب
الثالع الميلخص في كنو الرواينة عمنع تخ ل نا يبندا
بالمخ لة ويي ور يا ل فنائها ،كما شديت الكاتبة على ا
الرواية لعبة ذهن ة ،ي ع يعمل الف الروائي علنى اشناعة
الد وية ال هن ة والعبهرية ،وه ا ا يي اب
نوع نعش
ع فكرتنا بأ الرواية سيكو المجاف الد و ،ال  ،يعمنل
على توث الهنايا المص رية تما ا ،كمنا تلعنب الفننو
قصة برية او صنورة عبنرة عن
الصدف ة الدديثة
دنيهم الدا رة ،وقد تكو
واقع ا عاشم ابناء شعبنا
الرواية نفتها ععدا في يناالت اصنة وهن ا نا تبنرزه
الكاتبة (ل ف ة الدل مي) في التنبب الخنا م ن اسنباب
انعكاسات الرواية وتأث راتها..
وال يمك انكار العا ل التايس وهو ا الرواية تندي
علما يناريا وثهاف ا تنه بم العهوف الراق ة في خيل

40

االشيغاالت المعرف ة ،فنع ع كونها دهدا عقنا ير ني
الى فيح افاق دديدة ا ام الوعي البشر ،والخ اف االنتاني..
و ع ا الرواية بدتب الميردمة( ل ف ة الدل مي) تعد
ايوات العولمنة الثهاف نة،
في نهاية الم اف اياة ناعمة
علها تش ر( الدل مي) الى ا المعيظة المؤثرة في
و
تاريخ الرواية العالم ة ،تدعو الى اعماف فكر كب ر اذ فني
الوقص ال  ،د ص ف م الرواية الوعي الهو ي وتشنكل نا
يتمى النم ر الجمعي لع ة وبخاصة ابا نشنوء فهنوم
اال ة ،فهد بينا نرى الرواية تتلك اتجاها روائ ا عاكتا
يم ل الى عولمة االفكار والثهافات واالتجاهات الروائ ة بدال
ركزتها في شكل اسنيه اب ايناي ،اللنو والنكهنة
الثهاف ة وال تخفى بناء على ذلنك (واالشنارة للميردمنة
ل ف ة الدل مي) بأ ه ا اال ر يعد اتجاها ايجاب ا للعولمة
اليي تفوق سلب اتها المدعاة بكث ر علنى نعف العولمنات
االقيصايية واليجارية الميغولة..
ونبهى في دا اسيدننار الرواينة كشنكل ي نو،
و عاصر لما تعكتم از ات ابناء شنعبنا ففني كيناب ا نر
بعنوا (ف زياء الرواية و وس هى الفلتفة) وال  ،تردميم
والروائ نات من نشنرت
واعدت تهديم نب ع الروائ
يوارات لهم في س اق الكيناب الميردمنة والكاتبة(ل ف نة
الدل مي) ي ع صدر الكياب ب بعيم االولى ع يار المندى
قبل اغلب الروائ  ،ندنو
في عام  2016هنالك يعوات
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ابراز يور الرواية وتأث رها على الواقع العام للبلند ،ففني
يوار ع الروائ ة (ايريم ريوخ) وهي كاتبة بري ان ة
ابرزت في ادابة لها يور الرواية ،ي ع قالص عنها انها ندة
لإلنتان ة ،ولك غ اب تأث ر الف الج د ل م بخاف ..
ي نما ي كر الكاتب الن جر ،االصل ( ش نوا اتشن بي)
في س اق ادابة لم ،با الف الج د والجاي ودد يو ا لدل
د ة االنتان ة ،ال إليانيها وين باننم ال يعنرف ك ن
يمك للف ا يدعى فنا ،اذا نا تتنبب بإيبناط االنتنان ة
وقهرها ،وه ا ا ييعءم ع النماذج اليني ابرزهنا كيناب
وروائ و في س اق ايناط يهم بالشخصن ة المتن د ة ن
عف ا قد وه..
وال يمك انكار ا ذكرناه سلفا ،با النموذج الد و،
ال  ،ثليم رواية دورج اورويل المعنوننة ( ،)1984واليني
به ص نموذدا بارزا في ععقنة االيب باالسيبصنار وقنراءة
النخبة االيب ة ،لما ورائ ات الدا ر ثلمنا ذكنر الكاتنب
(ايمد جد  ،همام) في هالة لم نشرتها جلنة (الشنبكة
العراق ة) بعديها المرقم  283والصاير يوم  17كانو الثاني
(يناير)  2017ي ع اتخ الكاتنب نمناذج عديندة لتنرييات
عالجص قنايا تيهبل ة ،ثلما هو الداف ع رواية (عنالم
رائع ددا) والصايرة عام  1932للكاتب االنكل نز( ،الندوس
هتكلي) وتناوف بروايينم الهندسنة الوراث نة وااليمنا
النووية الممزودة صناع ا ،وهو ا اكيش اليها ،ا ،فني
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ن طلبنة الدراسنات
عام  1972على يد فري بدثي ؤل
العل ا في دا عة سيانفوري اال رك ة ..
ويف د كاتب المهاف ،ا الروائني هنو اكثنر شنخص
خيل بمجيمعم و ينورط ف نم وهنو ب ب عنة تفك نره،
يخيل ع ا ،شخص عناي ،لننم شنغوف طنواف الوقنص
بالشخص ة وااليداث والدنوار وربن الهصنص ببعننها،
والده هة ا الد ناة المد نة بننا ل تنص سنوى اينداث
وشخص ات وقصص ل لك ..
وبدتب كاتب المهناف ،فنا الروائني يميلنك تلنك
نعف الما نم بمجيمعنم ورصنده
النظرة المتيهبل ة
ليبع ات وعواقب ا يدندث فني النراه او نا يندث فني
الما ي ،ل ع د لألذها ا اسيبصره (اورويل) في روايينم
المعروفة والمشهورة ..
ا االفكار تدياج لكي تع ش الى الت اق الن  ،ييهبلهنا،
ويتمح بظهورها فالعبرة ل تص بالجزء ،بل بالكل فكم
االفكار سبهص ز انها وادهنص باشرة ل تص اطلة ،بل ال
االطار النظر ،ال يتمح لها بالبروز ،وه ا ا يشنهد عل نم
الياريخ ل لك فا اية فكرة تدياج إلطارها النظر ،الن ،
يهدم لها دنواز المنرور ندنو
سيتبح ف م بأ ا  ،وهو
الهبوف والظهور بل ال يوع والشعب ة ..
وقد تصدى الروائ و  ،لليدوالت اليي ر بها البلد
عف الروايات اليي عالجوا ف ها قصور الوعي وغ اب قدرتم
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على اسيبصار المتيهبل ،فبه ص افكارهم عائمنة فني ز ن
ليبم و ددي ،وه ا ا عكتم توالي الدروب والصنراعات
اليي ابهنص البلند فني يوا نة العنن واالينداث المؤلمنة
والختائر اليي ني بها ،ني جة تلك االز ات واليي اي لص
بل دنا ياهة لم تينح نهاياتها لدد اال ..
واز اتهم كانص دنزء ن تلنك
وبما ا المت د
المياهة ،ول م على صع د ا شهده البلد في از اتم اليي ر
الز  ،فدتب بل يدتب الز ة ه ا
بها عبر عهد ا
المكو اسيمرارها ن س رة الدكم العثماني ال  ،كرس
اال يعال ت في نظو ة اله م وعنايات اليفك نر
الكث ر
وا فاقات النظم الوطن ة في داربة ال هن ة العثمان ة اليي
رسخص إللغاء اال ر المخيل وتهم شم واقصائم ،ما عزز
بإسهام المديل ،بفرز هويات فرع ة وطائف ة ا دص ف منا
اييهانات يراكمة ،عبر توالي العهوي
بعد ايوات تزيد
الز ن ة لكنم ع ذلك بدا اال ر غ ر رئي ،ولم ييو ح اال
ع اسيشراف المتيهبل..
عف ا عاشم ه ا العالم ،فا االيب لم يك يو ا
و
اال اكثر انعكاسا لواقع المجيمعات اليي عبر عنها بأدناسم
االبداع ة المخيلفة صوصا ع بداية العهندي اال نري ،
ي ع كا االيب بد رآة للمجيمع ،فاسيلهم ننم تلنك
المرآة االييب والكاتب ،ا اعانم بيوظ ايوات ابداعم ،ل عبر
عف تلك االيوات ،ع اشكال ة غالبا ا كانص أساة او
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از ة او شكلة ع نة لييرك تلك االرهاصات اليها بصمة
في عم النم ر االنتاني..
فهد اتتعص ثل تلك الظاهرة بشكل لدنو ووفن
ابرزهنا الظناهرة الروائ نة اليني
نماذج رو ائ ة عديدة
ايلوف (سبيمبر) عام
برزت في ا ريكا بعد الداي ،عشر
 2001ي ع تفادأ اال ريكا بما درى في ن هيهم ،يو ا
يكونوا قد يتبوا في اعيهايهم بانهم س كونو فني نأ ،
عف اليهديندات
تلك الدوايث اليي ا رت بأ نهم
الخارد ة اليي تواترت عل هم ،فاذا االرهاب بننرب بشنكل
فادئ اكبر ر وز الدننارة اال ريك نة منثع بمركنز
اليجارة العالمي و ا ي نا في س اق الواقع الروائي ونماذدم
في تشك ل االدناس التنريية الناتجنة ن وقنع االعنعم
وتأث راتم ،فا اال ر ال ييعدى االيدلود ا وتأث رها في ه ا
ننعف ت شننك ل ع ننح النننص الروائنني
الخصننوص نن
والتري..،
وقبل ا نن ل في تدل ل االيدلود ا اليي لها انعكاسها
المؤثر في النصوص الروائ ة ،عل نا ا نعد وصفا ناسنبا
كونها ،تمثل االيها وااليما بفكرة
لعيدلود ا تيهى
ا ففي المهابل يبدو االبداع وااليب ا نرا يعيمندا النع
يه  ،فميى ا وصل االيب بشكل عام والرواية علنى ودنم
الخصوص الى ال ه الخالص واالدابات الجاهزة ،فد نل
يفهد ه ا الف سدره ودمال اتم ،واذا ا كانص االيدلود ا
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هي علم االفكار المتبهة والجاهزة تدديدا فاليب بناءا على
ه ا اال ر ،يفهد النص الروائي قوتم وتأث ره ،وكث را نا
يعن ش الروائني وطننأة ابعناي نصنم االيبنني عن تنند عت
االيدلود ا الصاي ة ..
وبالعوية الى قراءة ( رون زيدف) اليي ابرزهنا فني
الملد الخاص بكياب (المت د و في العراق) واليي عالج
فني
ف ها االكاييمي في دا عة ي فا ،يننور المتن د
الرواية العراق ة فهد اشار ا لى اليجل ات االكثنر انيشنارا،
لنم ة الشخص ة المت د ة في ايداث ووقنائع الرواينات
ا بعد عام ..2003
العراق
اليي انيجها الروائ
فهد ظهرت تلك الشخصن ة يعايشنة نم دماعنة
تيعايش هي اال رى ،وف تعديية تر ز الى تننوع اط ناف
المجيمع العراقي ككل ،ثلما ييخ ل الروائني فني سنريه
ونصوصم اليي انيجها بناءا علنى النراه المعناش ،ووفن
النماذج المعيمندة
اليصورات واالن باعات اليي اتخ ها
شخص ة ت د ة في رواية
لدى(زيدف)و نها ا ابرزها
(اقصى العالم) للروائي (ناظم العب د )،فف ها يتري اال ر
عف رواييم ع شخصن ة المنواط المتن دي الن ،
يع ش يا ل صدة عنيهع وهني الر زينة اليني ابيغاهنا
الكاتب للداللة على ا عاشم البلد تدص نظام البعع ..
كما اظهر (زيدف) نموذدا ا ر للشخصن ة المتن د ة
يوارية في نص رواية (ذبابنة اله ا نة) للروائني (سنعم
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عبوي) واظهر ف ها شخص ة المت دي عيهع وس دماعة
المنبوذي المصاب بمر (الجن ام) وهني الر زينة
اليي ذكرناها سلفا واليي ال تخيل ع الشخص ة الوارية
في الرواية التابهة للداللة على ا عاشم العراق و في ز
البعع ..
كما اشار (زيدف) الى شخص ات ا رى نم قراءتنم
للروايات العراق ة اليي انيجص بعد عام  2003ي ع تددث ع
شخص ة (ام تو ناس) واليني ابرزتهنا الروائ نة (ل ف نة
الدل مي) في رواييها المعنونة (يديهة ي اة) ي ع رفنص
تلك االم غايرة بلدها (العراق) وهي ا رأة كب رة التن
يمتكة بمنزلها الواقع في العاصمة العراق ة (بغداي) يو
ا تبد ،رغبيها باالننمام لفراي عائليها م اسيهروا في
عف س اق الرواينة علنى انهنا ل تنص
ال مهجر ،وتصر
وي دة لكو دم ع االشنخاص الن ي ناتوا ن عائليهنا
ودويي هنا ل ؤنتوا ويشيها..
في الرواينة
كما يعبر (زيدف)ع تجت د المت د
العراق ة ،كر زية لليعب ر ع انيمائهم الوطني وتج رهم
في بلدهم ل رفنوا فكرة الهجرة رغم توالي االسنيهدافات
شخصن ة
المتيمرة بدههم ي ع صنور بعن النروائ
نم
الياريخ والمكنا
المت دي بكونها دزء ويز ة
اطار دينة عراق ة ط الما عرفص بايينانها له ا المكو ..
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وفي ه ا الصدي ن كر عنوا رسالة المادتي ر الخاصة
باإلعع ي عماي داسم  ،واليي نالهنا بدردنة اال ي ناز عن
يراسيم الموسو ة ( تمثل الهوينات الفرع نة فني الرواينة
العراق ة ،الهوية المتن د ة نموذدنا) ،فهند نناف الناشن
المدني واإلعع ي عماي داسم شنهاية المادتني ر بيهندير
ا ي از ،وذلك ع رس اليم العلم ة اليي داءت بعنوا "تمثل
الهويات الفرع ة في الرواينة العراق نة  2004-2003الهوينة
المت د ة نموذدا" .ي ع درت ناقشة الرسالة على قاعة
الدكيور رش د العب د ،في كل ة اآلياب  /الجا عة العراق ة
في بغداي نهار يوم /14تشري الثاني (نوفمبر  ،2016/وتألفص
االسات ة الدكيور ناهي ابراه م دمند
لجنة المناقشة
رئ تا وعنوية الدكيور اث نر دمند شنهاب والندكيور
فاطمة بدر يت واشرف على الرسنالة الندكيور عبناس
عب د كزار .وقد تعمدت ا اذكر اسماء لجننة المناقشنة
لنني وددت ا في اال ر تهم شا بالنخبوية المت د ة
عف االسيعانة بها لمناقشة الموا ع اليي تخصنها فكمنا
يهوف المثل الشائع (اهل كة ايرى بشعابها)!
وقد ا يار البايع (عماي داسم) سبعة عشر رواية تناوف
ف ها ي ث ات الشخص ة العراق نة المتن د ة ن دينوى
أصاليها واالنيهاكات اليي تعر ص لها في إطار ا تعنر
نغوط الخنوف ن اآل نر
لم العنراق عمو نا و نم
و داوالت االييواء واإللداح ال و ي للهجرة ارج الوط
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والمتاعي الرائدة لليع ايش واليجانم تدص وطأة جتنات
الدي والجنم والت اسة .
ه ا وقد أشار البايع الى انم ا يار ه ا المو وع ن
ن ل  ،اوال االهيمام بمو وع االقل ات ونشاطم هو شخص ا
في دا االععم والمجيمع المدني واثر و وع الهوينة
دهة أ رى ،وثان ا يداثة
في تماسك النت ج االديماعي
يهل الهوية المت د ة وددتم في الدراسة اليب نة عمو نا
والروائ ة بشكل اص في العراق .
كما عبرت ع و وعة ا ي ار المكونات م سن اق
الرواية ا تددثص عنم(ل ف ة الدل مي) عبر تردميها لكياب
(ت ور الرواية الدديثنة) لمؤلفنم (د تني ناتز) ي نع
ذكرت ا الرواينة تمثنل االشنيغاف المعرفني الن  ،يعند
الميفري نم االشنيغاالت االيب نة اليني طالهنا االرتهناء
الميواصل بدو انه اع الى دانب ف الت رة ال ات ة الن ،
يمك عده رواية ذات سمات اصة وتعوي (الندل مي)إلبراز
نعف تجتن د الرواينة للمعلنم الثهنافي
ه ا اال نر ن
والدنار ،في أ ،ب لة يمك ا يع شها الب ل المفينر
في س اق النص الروائي ..
وبما ا (زيدف) قد تددث ع اطر يعدية للشخصن ة
المت د ة صوصا ع تمتكم باإلشنارة النى كنو هن ه
الشخص ة تدمل انيماء لبلدها ،كما فني سن اق شخصن ات
اوريها روائ و لييردم ذلك االنيماء و صوصا في رواية
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( دينة الصور) للروائني (لنؤ ،يمنزة عبناس) ورواينة
( النن باب والز ننري) للروائنني (عبنند الكننريم العب نند)،
ورواية(سفر التر دية) للروائي (عبد الخال الركابي)..
فإلى دانب شخص ة المواط المت دي المشبع باالنيماء
الوطني الخالص ،تبرز شخص يم كمثه ينيمي لمجيمنع
يدنر ف يددث عنها روائ و بمزيد ن الوقنوف عنند
عم اليدنر والثهافة اليي تميلكها تلك الشخص ات اليي
يوريها الروائي (نجم والي) في رواييم (صنورة يوسن )
وفي رواية (غاينب) للروائ نة (بينوف الخنن ر )،ي نع
ييمتك الروائي ،بإيراي تلك الشخص ات م تدمل عمها
االنيماء ،على سب ل المثاف للدزب الش وعي
فكريا نادما
العراقي ..
قنا وا
كما ذكر(زيدف) وف رؤييم بنا المتن د
بيأيية يور تاريخي في س اق ه ا الينظ م الت اسني ،ي نع
ابرز على سب ل المثاف شخص ة لمتن دي عننو فني هن ا
الدزب كما في رواية (دنا داسم ععو )،اليني يملنص
عنوا (ا اك يارة)..
برزوا في س اق
فدتب
ول م الرداف المت د
ال روايات اليي ت رق لها (زيدف) في س اق قراءتم الشا لة،
الشخص ات اليني
بل ابرز يورا نتائ ا لدوظا في عدي
اوريتها الروايات العراق ة فننع عن كونهنا لعبنص يورا
دوريا في س اق الروايات ،ثلما هنو الدناف فني رواينة
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(زناب ب االلغام) للروائي (علي الشنوك) فيدندث ن
تنلم بيهال ند
عله ا ه ا الروائي ع انبهنار زودن
وطهوس ت د ة تصل ذروتها باالسنيمياع لنا نل ا نرأة
ت د ة تهوم بالعزف علنى الب نانو ،لكن تلنك الن روة
الثهاف ة والفن ة م تم ز بها المت د و بشكل اص ،لم
بل عمدوا السيدننار كنوال م
تغب ع اذها الروائ
عف
المجيمع الخفي لبع العوائل المت د ة ،فهد وا
رواياتهم الجانب التلبي ،إلظهار بع الواقع ة اليي يمك
ا تكو تفريا او تغريدا ارج سرب المألوف ..
وه ا اال ر ا عنيم يراسينا ندو اعيماي االععم التلبي
وتأث راتها في انياج ثل تلنك الشخصن ات اليني ال ننكنر
واقع يها ،بهدر ا هي د ة لواقعها المد بها او ب ليها
غ ر الميجانتة ،باإل افة إل كان ة تهديم علو ات غلوطة
ع تلك الشخص ات ،وتوظ فها بما يلبي روي ة النص لدى
الروائي كما ابرز (زيدف) لدى قراءتم لبع الشخصن ات
النم ة اليي لم تكي اال بلعنب يور دنور ،فني سن اق
الجدف الت اسي الراه ..
ففي رواية الروائي (علي بدر)اليي تدمل عنوا (بابنا
سارتر)تبرز شخص ة الخاي ة المت د ة اليي ته م ععقنة
دنت ة ع ب ل الرواية الشاب كما يبرز (زهد ،الداوي)،
في رواييم المعنونة (ز الهروب) قصة زواج ب ل الرواية
ا رأة ذات اصوف ار ن ة تدعى ( ايل ) يليه ها بمدينة
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الموصل ليعين ه ه المرأة الدي االسع ي وتيهبلها الهب لة
الكريية اليي ينيتب ال ها ب ل الرواية ثم تلهى ييفها في
اثناء و عها ل فل ل يدوف قبرها ف ما بعد الى زار يؤ م
المتلمو المدل و ..
وعمو ا فا الشخص ات اليي قد ها (زيدف) فني اطنار
الورقننة البدث ننة الينني نشننرها بكينناب (المت ن د و فنني
العراق)واليي صصها للشخص ة المتن د ة فني الرواينة
العراق ة فهن الك شخص ات ا رى يمك فرزها م س اق
روايات صدرت اليها ،وقد ت رق ال ها كياب (المت د و
في العراق) ،و نها ا ابرزتم رواية الروائي العراقي الرايل
(سعد ،المالح) في رواييم (في انيظار فرج اهلل الههار) ،او
عف العمل الروائني المهنم والن  ،قد ينم الروائ نة
العراق ة المغيربة( انعام كجة دي) وداء بعنوا (الدف دة
الشخص ات اليي تم الي رق
اال ريك ة) ،و ا الى غ رها
ال ها في س اق بدع االكاييمي (رون زيدف)..
لكننا نبدع اينا في س اق الروايات اليني تتننى لننا
عن النبع
االطعع عل ها او ا ابرزتم كيابات اعع
عف رواية (سهوط سرياب) للروائي العراقني
اال ر فم
المعروف (نوزت شمدي ) ،تبنرز شخصن ة تن د ة هني
شخص ة (ابو يعهوب) ال  ،يبدو لك ا اكثر ن الملنك
ذاتم في لعبم شخص ة البعثي البايع ع ب ل الرواية ال ،
يروب العراق المييال ة ..
يتيهر في سرياب وفا
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قراءتنا الموسعة ليلك
وفي ه ا الشأ نوري دزء
علهنا كاتبهنا (ننوزت شنمدي )
الرواية ،اليي ابرز
ذاكرة تيوياة ما عاشم العراق نو عبنر ثعثنة عهنوي
نعف روايينم
ليهبة بنالدروب واالز نات ،ف تنعى ن
(سهوط سرياب) والصايرة ع المؤستة العرب ة للدراسات
والنشر بنن 175صنفدة ،ا يهن عبنر شخصن ة الرواينة
د يي
الرئ ت ة (ثائر سالم)في الوقوف على الد اي ب
الد اة والموت في اسيهراره في سرياب نزلم وفنا ن
االنصهار في اتو الدرب اليي تشيعل ب فيرة وا رى ..
الث مة الرئ ت ة اليي يبرزهنا (شنمدي ) فني روايينم
ن
الم كورة  ،هي ال اكرة العراق ة اليي تنؤرخ لتنن
داياها
االز ات اليي عاية ا تيجتد الى يروب يكو
ا الرواية تبدو يافلنة بالشنخوص
االبرياء ،وبالرغم
واال كنة واليواريخ الدق هة اليي يتيع بها الكاتب ل عبر
علها يرف يم الصدف ة اليي تميزج ع سريه المؤسم
على وقائع ث رة تبرز ب فصل وا ر ليبهي الهار ،على
توا صل ع العيي والع ص المتيهر في سرياب نزلم لكي
االالم ،االسر والفهندا
ييأ ل ع ا يجر ،في الخارج
والموت بع ق مة ت كر ..
انها رواية االلم العراقي ،اليي ال يغ ب افهها ع اعمناف
انيظر كاتبهنا كث نرا ل لههنا ن
العراق
الروائ
هجره ال  ،اسيهر ف م فني ايندى الندوف االسنكندناف ة،
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وربما تبرز تلويديم لمدينيم اليي عاش ف هنا (الموصنل)
ب س وره واليي تعن ش ال نوم از يهنا
واليي تنب
الدزينة بت رة تنظ م الدولة االسع ة عل ها ن اكثر
عام (تاريخ صدور الرواية)..
اسماء المناط
ويدرك (شمدي ) اهم ة خ الكث ر
اليي تنج بها الموصل لكي يمنح رواييم الواقع ة اليي تبهي
ال كريات اليي عاشها ه ا
الهارئ الموصلي على تافة
الهارئ ع االيداث اليي تري في تلك الرواية لينيعش تلك
ال كريات بيفاص ل ا رى عاشها المتنيهر فني التنرياب،
ل منح رؤييم ازاءها وهو المتيهر في قاع المننزف هارننا
ن ع البنناقي فنني وادهننة تل نك االيننداث وال ن  ،عاشننها
بيفاص لها..
وينفجر بركا الرواية في االز نة الكبنرى بناييعف
فو ى
اال ريكا للعراق ،و ا تمخ ع ه ا االييعف
تفاص ل االيداث ال  ،يونها
اربة ال تهاس ع الكث ر
قلم الروائي (شمدي ) في س اق الرواية ،وربما ركز على
الفو ى اليي شهدها الشارع الموصنلي فني ذلنك ال نوم
عام  ، 2003واليي قرر على اثرها ب ل الرواية
الن تاني
ا ييرك س ح الد اة ول عوي الى نفاه اال ي ار ،بكلمينم
اليي يخاطب بها ا م ،وتخييم بها الرواية وهو يشن ر النى
باب الترياب بن(اغله م ورائي)..
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ثمة رسائل ب ننة تيهنا فز نا بن سن ور الرواينة
يديفل بأسرارها  ،الكاتنب (ننوزت شنمدي )ل خاطب ن
علها قارئا ذك ا يتعى لفك ر وز تبرز وتخيفني فني
علها (شمدي ) ال تكو
س اق الرواية ،اليي ال يتعى
رواييم ذات س اق تاريخي وتوث هي فدتب ،بل هني رواينة
كل االز نة ا يام الصوت االنتاني يبهى خنوقا تجاه نا
از ات ويو ا يكو للشعب قراره االهم في ا
يدصل
يه نزي الدروب ،وا تكو ادتاي ابنائم طعما ناسنبا
لن را المدافع والهاوننات والندبابات وكنل االت الند ار
المدرقة..
واذا كانص الشخص ة قد ا يارت الموقع الوس  ،ا ب
الموت والد اة فانم تردمة لما كا يع شنم اقراننم وهنم
يع شو نا ات الدرب اليي ا نفص علنى العنراق فصنع
اشنجاره االف االوراق
يزا نا الدواء الخري  ،ليته
النظرة ،ول بهى اللو االصفر ناسبا لشنكل الد ناة اليني
يد اها ه ا البلد ..
تلك الروايات،
كما ال يتعني ،وانا اسي كر دانبا
اال ا اتوق عنند د نة رواينة ا نرى قند يها روائ نة
وصل ة تدعى (غاية صدي رسوف) بعنوا (ادمل كابوس
في العالم) ،وسأتوق عند قراءة وسعة اعديتها بشأ ه ه
الرواية اليي كانص قد صدرت ب بعيهنا االولنى عنام 2014
لتددث ع شخص ات تلك الرواية ،و ب نهنا شخصن ة
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ت د ة سوف ل تكيفي بإبرازها (رسوف) في ه ا العمنل،
بل سيكو هنالك شخص ات ا رى سنيوق عند د اتها
قراءتنا بشا رواييها اليي
تباعا لكننا اال سنوري دانبا
ذكرتها انفا وهي رواية (ادمل كابوس في العالم)..
فيدص عنوا (رواية عراق ة تفصح ع اسني ا نرى
تكبدها ابناء الرافدي ) ،تددثص عن تلنك الرواينة ي نع
اشرت الى انم عبر ( ) 320صنفدة ن اله نع الميوسن ،
تصدبنا الروائ ة العراق ة (غاية صدي رسوف) في رواييها
الصايرة ع يار الفارابي بعنوا (ادمل كابوس في العالم)،
ندو االطعلة على ا شهدتم ثعثة عهنوي نرت ،ليدصند
وتكبدهم االز ات والمد اليي عاشوها في
ارواح العراق
ظرف ه ه الفيرة الز ن ة..
ولك عف ايداث الرواية الجديدة ،تفصح (رسوف) ع
الم ا ر عاشم ذوو االس ر ال  ،بهي يهوقعنا فني يائنرة
شانم
د يي الموت والد اة ،بغ اب كل ا
دايدة ب
ا يخيص بد اتم وع شم تلك المأساة االنتان ة ..
وتن ل الرواية ن د نة عنام  ،1994ي نمنا ييه نأ
المنزف الواقع ف ي قرية (يت شا ي) السيهباف ايد افنراي
االسرة م غايروا العراق ،بعند ا تكالبنص عل نم يرائن
الدروب ليدفع بن(والي) النى المنني ندنو بنعي بع ندة
لعسيهرار ف ها ،وعدم تكرار أساة شه ه م (ول د ووي د)
ي ع كا االوف اس را ال تميلك العائلة اية علو ات عنم،
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ف ما تعر الشه اال ر لدايثة ق ع ص وا االذ  ،بعند
الخد ة العتكرية.
ات ها م بالفرار
وتتيثمر الروائ نة (غناية صندي رسنوف) ،هاراتهنا
عرفة عم هة بالهرى المد نة
الروائ ة اليي تكيتبها
بالموصل ودغراف يها ،ليصور االينداث المد نة بيلنك
الفرح
االسرة اليي تع ش عبر فصوف وفصوف ،د ات
عف سنوات ال تغ ب ف ها الدرب واالنفجارات
والدز
ل كو شخوص الرواينة الشنهوي الده ه ن عمنا يع شنم
فيرات تغ ب ف ها شمم االسيهرار وتلبدها على
العراق
الدوام غ وم االز ات..
في رواييها ،تعيمد (غاية صدي رسوف) على يدسها
عف توظ ايوات الرواية إلبداع رواية ا رى يدونها ايد
شخوص الرواية الرئ ت وهو الد (اب االس ر) فيدعنم
يكيب رواييم يا ل الرواية الرئ تن ة ،يو ا تهينرف نا
يربك الهار ،،الن  ،تج بنم اينداث الرواينة الرئ تن ة،
ويشعر باالسى تجاه شخوصها وهم يع شو  ،رارة االز نة
بع
الميعيهة يو ا يبلغوا ا يصبو ال م ،بالرغم
المد ات التع دة اليي تبدو كبص ص ا ل ينبث ب فصل
وا ر يو ا يدوم طويع..
ال تيددي الروائ ة في س اق رواييها بأز ات العنراق
فدتب بل ييى تخيرق عالم االنتان ة ندو عالم الد وانات
االل فة ،ليرو ،ايننا د نات ن ي ناة كلنب العائلنة
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(صفور )،ال  ،يي وق ا تمر بم تلك العائلنة الهروينة،
ويبرز ي االتم اليي تيماهى ع ا يشعر بم..
في ه ه الرواية الشني يا لني يشنعر باالسنى ،ي نمنا
النفوس ف منا
يخيفي الشر ليتوي ال بة وينبث اال ل
يكو الشر عبر المد الخاردي دندقا ،نع نا تنبلنم
الظروف المد ة وهي ايماءة ذك ة ن كاتبنة تدناوف
ابراز ارهاصات االنتا العراقي المبيلنى بعهنوي الدنروب
ي اتنم رغنم ا
الثعثة الميوال ة ،ل جد ا ال شر يبرز
الشر عاية ا يكشر ان ابم ل داوف ا يعكم تأث راتم علنى
د تلك العائلة ،و ا اال نموذج ( الد) العائد الى الد اة
بأعجوبة النجناة لكن  ،بشخصن ة ا نرى كل بنة وفاقندة
ل اكرتها اث ر انفجار س ارة فخخة بالهرب نم..
رسالة الدب اليي ال تغ ب عن صنفدات الرواينة هني
اقصى ا يمك ا تجتده الروائ ة (غاية صندي رسنوف)،
ليداوف رسمم عبنر يو نات الندكيورة (ينع) والكاتنب
االكاييمي ( الد) وهم يواصلو شوار الد اة ،بالرغم
فصوف طفوليهم المكينزة باالسى دراء افيهاي االب االسن ر
واليي غالبا ا ه أت ادواءها الكاتبة في الفصوف االولى عبر
لند  ،و ا عكتيم تلك الزينارة ن
زيارة العم الهايم
ارهاصات نفت ة عاشها ال فع ليكو دورا يائم الدنور
الرواية..
في الفصوف اليال ة
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وربما قلم اال ل ال  ،تدو بم (رسوف) رواييها هن ه،
ي ل تلك االشارات اليي ينبغي ا تبهى يائمنة الدننور،
فلوال فتدة اال ل وال  ،يبدو كانم المرتكز الرئ تي ال ،
تعيمده الكاتبة لبناء ايداث رواييها ،ي ع تدفل بالكث ر
عف فصوف الرواية واليني و نعص
المد ات اليي تنب
وطا لكي ابرزها في س اق هن ه المهالنة ،لكننني
تديها
نعف
وددت ا را انني اتجم لنشر الرواية بكا لهنا ن
تلك المد ات الكث رة..
نعف الرواينة،
ربما هنالك رسالة ا رى المتها ن
ليجتد ا عززه فهدا االب عف سنوات االسنر ال ويلنة
غ اب ؤثر على صع د شخصا
و ا يههيم تلك التنوات
فاسي اعا ا يعكتا ذلك الغ اب بشنكل
الرواية الرئ ت
رسائل االه ل المشجعة اليي تدثهما
ايجابي ،تيف دي
على توظ ا ،تفوق إلسعاي االب ييى ولو كا على بعد
االف اال اف يعاني ن تجربنة قاسن ة عاشنها عنم االف
قبل ال رف اال ر،
العراق  ،ل شهدوا دهويا عاكتة
تنبلهم بعدم اهيمام البلد بهم وتناس هم ،لكنها جري افعاف
ال ترقى ال تكو ذكريات تمد وها ال اكرة ياف ع تة
ا ،اس ر لر الوط ولثمم ذلك اليراب الغالي ..
واالكثر ش وعا ا تجربة االسر لندى كث نري لنم
تيرسخ في ذاكرتهم ،وبه ص د ة للنت ا ل شاركوا لدى
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عويتهم لر الوط  ،اقرانهم اسي ونكبنات ا نرى هني
االقتى ربما ما عاشوه في فيرات سابهة ..
تبهى ر واينة (ادمنل كنابوس فني العنالم) للروائ نة
العراق ة غاية صدي رسوف في ذاكرة قارئها ،كونها تصدر
وئها ندو أساة ا رى ،عالجها كياب وروائ و بيجارب
وكيابات ،لكنهم لم ييوقفوا طويع عنند ا عانناه االسنرى
رارة الصبر وتجت د لدظة اللهاء اليي رت
وذووهم
عل ها اعوام يو ا تيجتد بشكل عئم ،ال هنالك الكث ر
تجارب االسر اكيتص بمرارة ا رى ربما ا اءت دانبا
نها الروائ ة (رسوف) ين اشنرت ندنو وفناء الزودنة
(يتناء) ل كرى زودها ،ع اشارتها ليجارب ا رى كنا
ف ها الوفاء غائبا و غ با..
كما انني كيبص ع رواييها االبرز واليي تددثص عن
عف شخصن ة
دنة اليهج ر اليي ر بها المت د و
همة في س اق رواييها اليي يملص عنوا (شنيات ن ننوى)
قبل بنع سنوات ،ي ع لم تك غ وم ا يصنل فني صن
العام  2014ي نما اسيولى تنظن م الدولنة االسنع ة علنى
دينة الموصل ببع د ع الكاتبة (غاية صدي رسوف) ثلها
ثل الكي اب ال ي وددوا ا ا يصل في ديننة الموصنل
بمثابننة ننزا الدكايننات ال ن  ،ال يننننب ،صوصننا وا
كانوا قد سنل وا ا نواءهم ازاء الدنرب علنى
االعع
تنظ م ياعش ركزي على ا انيجيم تلك االيداث اليني
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الد ار والخراب بفعل
شهدتها المد اليي نالص نص بها
تلك العناصر اليي انيمص الى ذلك ،ب نما به نص الهننايا
االنتان ة ،بع دة ع ينناوف االعنعم الن  ،انشنغل بنهنل
اليفاص ل المد ة ن تند ر االثنار ويفنعت االعندام
الجماع ة وكلها كانص بمثابة ف لم طويل ينيمي لتلتنلة
االفعم (االباي ة) اليي اباح ف ها ياعش االر والعر على
دار المناط اليي ف ر س رتم عل ها ،لك على العمنوم
لم تك ريوي االفعاف اليي ابرزها االععم العنالمي وازينة
ليلك الصور اليي نشرتها وسائل االععم ..
انيهاكنات ت رقننا ال هنا،
والشك في ا ا درى
الهصنص والدكاينات
كانص هنالك في المهابل الكث ر
لب اف تنوعوا ب شرائح وفلات خيلفة ،وكلها ا ندص
دزئ ات تكمل الصورة الده ه ة لما درى على دى عا
او ا يزيد ،والبد ا تبهى ع الده هة ساهرة لرصد س ر
لريلة كث ري تركوا دنهم واصبدص قن ة تهج نرهم
ال اكرة فهنالك العديند
دور لهصص اصبدص دزءا
قنايا فراق ايبة و يزود واباء لبنائهم وذكريات
سا نة كالد وع لمفارقة الب وت واال كنة –وكما اشعر انا
اال !..
بعد كل ه ه المهد ة اعوي لرواية الكاتبة غاية صدي
رسوف اليي عنونيها بن(شيات ن نوى) واليي صدرت ع يار
عف
الفارابي بب روت بن( )376صفدة وياولص الكاتبة
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رواييها الجد يدة يي كل ا يهاف با اعم وافننل نا
يكيب ال يكيب في ز االز ات بل على العكم فني ا نا
كيبيم (رسوف) يأتي في اطار المعركنة المفيوينة علنى
ذلك الينظ م واالسلدة المتيخد ة البد ا ال تغفل اسلدة
الت اسة واالقيصاي وااليب ليوصل ا عكتم ذلك الينظن م
ال  ،ياوف فصم عرى النت ج االديماعي وال  ،لنم ينفنع
رت تلك الشنهوق اليني ايندثها
دهد ا هر الدائك
الينظ م ب لك النت ج و ع ا الصبر الينفع اذا ا عالجنا
بم عهدا ا ر لنصبر على قراءة سرييات تداوف رصد ا يار
تلك النبعي اليني
في بعي الرافدي وفي بهع خيارة
وقعص اس رة ب د الينظ م ل درق ف ها اال نر وال ابم ..
عالجص الروائ ة (غاية صدي ) في رواييها يادة المشهد
االيبي له ا اللو االبداعي عايشة ب لك الواقع وهنالنك
نماذج عرب ة عالجص واقعها برؤية ايب ة الصة وتدولنص
ف ما بعد الى يرا ا تلفزيون ة كمتلتل (ذات) على سنب ل
المثاف ..
فهد انصيص الكاتبة في رواييها لصوات المهجري  ،م
ا روا ليرك نازلهم فاسيبايها الينظ م وو نع عل هنا
بصماتم المتخة ،فأبرزتها بصورة الغعف المعبرة ولم يك
ي الرواية بع دا ع غعفها فهد تفاعلص الروائ ة ع تلك
الهن ة التا نة ،ليدولها الى رواية يافلنة بالشخصن ات،
واهل الف الى ا
وة اولى تتيدعي الت نمائ
وتكو
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يليفيوا ال ها ل دولوها ف ما بعد الى تلتل او ف لم ،لييرك
بالصورة الكب رة اليي اهملها العنالم بعند ا
اسللة تد
اهمل قبلها عشرات الهصص االعع ة اليي يونها صدف و
كشفوا زي الينظ م وفندوا اكنيم االعع ة ..
واذا كانص وسائل اليواصل فني قفنص االتهنام بيهمنة
تغ ر زاج الهارئ ال  ،بات يفنل كيابا صنغ را بجمنل
قص رة وي وية ع افكار سهلة برزا ذلك الهارئ رؤيينم
ا يريد ا يهولنم إليصنالم
ندو الكاتب ال  ،كلما بت
النجاح لجن ب ذلنك
لآل ري ف كو على قدر كب ر
الهارئ وس عير ،ذلك الهارئ شعور باالسيغراب ني جة ا
انيجيم الكاتبة غاية ن اسنلوب دناذب للهنار ،بفصنوف
رواييها اليي تجاوزت الن( )65فصع ي ع تعمدت واراة ايد
الفصوف ال  ،بدا دوريا في سن اق كنل الدكاينة اليني
تناوبص على نتج تفاص لها بشخوصها وشخص اتها ليتيهل
تلك الرواية بإهدائها لي شخص ا ،وه ا ا دعلنني اشنعر
باالعيزاز عيبرا با نا قا نص بنم الكاتبنة يعيبنر يل نل
اليعايش وعنوا الدكاية االبرز وال  ،عولص عل م لين ل
في سري يكاية ب ل الرواية (ايمد رابح عباس) واصدقائم
و د عائليم ..
فالب ل يبدا بتري يكاييم ،ر زا لينداثها بالموصنل
اليفاص ل لك في
المدينة المرأة اليي ته وراء الكث ر
س ن اق كننل اليفاص ن ل هنالننك الكث ننر ن الشخص ن ات
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المدورية الس ما ( عزيز) ال  ،ي ل كلما تعر الب نل
(ايمد) لخ ب ا دراء االو اع الشاذة اليي تع شها المدينة
و ثلما ذكرت تبها ،فنا الكاتبنة ركنزت كث نرا فني
رواييها إلثارة ق م اليعايش والينوع واليبايف الثهافي وه ا
نعف
ييد الكياب ذو ،النزعنة اليعديينة الثهاف نة ن
ترك زهم في العاية على الدديع ع تلك الهن م واثنارة
و وعة اليعايش في فناء تغلب عل م ثهافة ه منة كما
تبرز ب لك شخص ة شه الب ل المدعو (عباس)..
(شيات ن نوى) الرواية بصدورها تمثنل ترن منة ا نل
لمتيهبل المدينة اليي اسيبايها الينظ م ونهاينة الرواينة،
النم وينز عم هن ال يشنكل اال
بالرغم ما تكيتبم
انيصارا للرؤية الخعص ة في نم از ة الهوية الدديثنة
ال اينة اليي يع شها الموصل و م تشييوا في اتجاهنات
العالم وفي فناءات المد البع دة والهريبة .
وقد اشرت اينا الى ا الرواية تنيمي لتلتلة الروايات
اليوث ه ة اليي ينبغي ا ر صندورها لز نا صوصنا فني
نم ا وادهيم النخب االيب نة ن اينداث فهند كاننص
االيداث يشابكة ال يغ ب ع افهها ا دنرى ن شناهد
ؤلمة بناءا على س رة الينظن م االرهنابي علنى ديننة
الموصل ص عام  ، 2014و ا لفظيم تلنك التن رة ن
صور اليشيص واليهج ر ليمدو جيمعا بنني بنالكث ر ن
صور اليعايش ،ليبرز بعد تلك الصور شاهد ا نرى ن
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الشك واليجني والريبة اليي يلص فني اوسناط المكوننات
الميعايشة ليتيبدف كل الصور اليي كاننص ألوفنة قبنل
ذلك الياريخ ..
وربما كانص ه ه الروايات اليي بدأت باالسيعداي ليكو
بميناوف الهار ،البايع ع ودم الده هة ما درى لمدينة
الموصل وليخز الرواية ال وم عم البشرية وليعبر عن
تدا ل الواقعي بالخ اف االبداعي ال  ،ينيجم الكاتب كمنا
تعد الرواية اليي تنيج ال وم ليوث ا درى بمثابة ا يبار
لعمننل المفهننوم ال ن  ،ال ينفصننل ع ن شننخوص الروايننة
وص رورة تفاععتها ع مكنات الودوي ..
و ما يعاني الى ا اوث ه ا اال ر الميعل بالرواية هو
توالي االيداث اليي لم يفلنص نهنا االرهناب ل ؤشنر فني
الجانب اال ر ولعا لدى الهار ،بإعاية اكيشناف اال ناك
واالروقة اليي ا دص ف ما بعد تريا لأليداث..
هاالت نشرتها دريندة
وفي ه ا المجاف سأدد ا ب
عراق ة هاال يردما يكشن عن اقبناف يزايند لرواينة
كيبص في عشرين ات الهر المنصرم ن قبنل همنغنوا،
وعنونها بن(باريم ع د) وكانص تباع بمعدف 10نتخ ليصبح
بعد الهجمات اليي طالص فرنتا في ري العنام الما ني
تباع بأعنداي تهنارب النن() 500نتنخة يو نا لكني يعنرب
الباريت و عبر ه ه المبايرة ع ينبهم لمندينيهم اليني
وثهيهننا تلننك الروايننة الينني تينننم ذكريننات يم مننة
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لهمنغوا ،قنناها نعف اقا ينم فني العاصنمة الفرنتن ة
الهر المنصرم ،ي ع اقيناها
(باريم) في العشرين ات
المينا نو ع ذو ،دايا االعمناف االرهاب نة ،ل ننعوا
تلك النتخ ب الزهور والشموع ا ام الوادهات اليي ثهبها
الرصاص وادياييها الشظايا في اال اك اليي شهدت تلك
االعماف االرهاب ة..
ا ا في ا ييعل با ي ار الجنم االيبي مثع بالرواية
ايداث ،فهند بنره
ليكو شاهدة العصر على ا درى
العالم العربي ا الروايات الصايرة في بلدانم قند اصنبدص
ثل ال وفا فهد ابرز ليهى اص بالرواية العرب ة عهد
في لبنا في العام  2016با ا جموعم  700رواية عرب نة
باتص تصدر في التننة الوايندة ليشنكل طوفاننا ييجناوز
به ا الف االيبي ول جعلهم بناء علنى نا تناولنم
المعن
االياطة يينى بنالنواع اليني يمكن ا
ذلك المليهى
تندرج تدص ه ا المص لح صوصا..
با ا يكيب في بلدانهم
الروائ
ي نما ذكر عدي
اليي تشهد از ات تدص ه ا المص لح اصبح يايا ييى ب
ل تص لهم ععقة بالكيابة ،ل يدوف فعل الكيابنة
اوساط
الى فعل يرية ورغبة بناليعب ر تيناسنب عكتن ا او تنأتي
كرية فعل على ي اة اوللنك الن ي يكيبنو عن ي ناة
دافظة و نغلهة على نفتها ،وقد اشنار المجيمعنو فني
س اق ذلك المليهى الى ا ر ا ر يخص الرواينة العرب نة
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اليي باتص تزياي تورطا علنى الواقنع ل جعلهنا ف منا بعند
ا ت كو اعاية انياج للد اة
تتج ع للد اة ال و ة بدال
ذاتها..
شبكة االنيرننص
وف ما شكل ينور وسائل اليواصل
نواف تواصل ة كالف م بوك والينويير
و ا ييعل بها
تلك النواف االلكيرون ة اليي ا دص نافتنا
وغ رها
للكياب وللفنو االيب ة فا الثهة بت وة الكياب وانيصاره
دانب ،لك فني
في ه ه المنافتة بات يي ريي في اكثر
يابعة ا ر برز ا را في تودم الهار ْ،الى الكياب الصغ ر
بدال ع الموسوعات والمعيم فالكياب الصغ ر يدو ،دمع
قص رة وي وية ويمنح افكارا سهلة ويج ب الكاتب قنراءه
ا يريد تمرينره لكني يننجح فني دن بهم ندنو
بيبت
ؤلفاتم ..
وه ا اال ر يوادم صعوبة لدى الروائي العربي ال  ،ال
يهنم فكرة االسيغناء او المتاس ع نص يمك ا يصل الى
 500صفدة في الوقص ال  ،تتعى يور النشر النى تصنغ ر
يجم كيبها لكي تعئم رغبة الهراء ال ي يجد اغلنبهم ا
الهفز ب الصفدات واالسيغناء ع المرور بكل اليفاص ل
يي ح لهم الوصوف ال ى ايراك نهاية الرواية با يصار الوقص
المياح لهراءة تلك الرواية ..
ايداث صوصا في نا
اعوي لش ر الى ا ا درى
ييعل بت رة ياعنش علنى ند عراق نة و نهنا ديننة
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شواهد تاريخ نة صوصنا
الموصل و ا تمثلم اال رة
وا الينظ م عف س رتم على المدينة قام بالعديند ن
االفعاف اليي وثهيها تهاريره المنشورة على شبكات اليواصل
و نهنا تنند ره لآلثنار والشننواهد الياريخ نة واسننيباييم
للكنائم ويور العباية س كونا المع ح البارزة للكث ر
الروايات والدكايات اليي سينيجها اقنعم الكيناب وااليبناء،
الن اكرة الجمع نة لكنل
اعيمايا على ا تمثلم الرواية
دغراف ة بشرية..
فمثلما ذكرنا با الرواية اصبدص زانا للن كريات
اليي باتص تدفل المزايا المجيمع ة واالنثربولود نة لكنل
دغراف ة بشرية كما تنؤي ،الرواينة فن ي ز نننا النراه
وظ فة ارسيها االساط ر في از ا سابهة لن لك تعيبنر
االسن ورة اليني
الرواية ،البديل االكثر ددارة وقدرة
ساهمص سلفا بيعزيز الصعبة الدا ل ة للفري وب نما سيكو
ا
الواقع فع بأس
الروايات المنيجة يميعة بالكث ر
الخ اف البشنر ،ل شنعل
يندو كيابها الى اعيماي دزء
شعلة الشغ وااليتاس بالمغا رة اليي اصنبدص االن بناع
ال  ،ت وقم المداصرو في لجة تلك المدينة اليي عانص
ذلك الدصار الخان  ،يناف ال هم المغنا رو بنالركو
ندو ا ي ارات االرا ي الميا مة للمند اليني لنم يننجح
الينظ م بالت رة عل ها لكي يي وقوا طعم الدرينة اليني
سلبص نهم..
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وقد تددثص الروائ ة (غاية صدي رسوف)ع دانب
ب ليها اليي دعليها تيمتك بالشخص ة المت د ة كمدور
يائم الظهور في اغلب رواياتها ،و نها رواية (ب ا الل نل
سواي النهار) ي ع ابرزت في س اق ه ه الرواية الياريخ ة
ينور ت دي إلى دانب أبناء الموصل في تصديهم لدصار
الهائد الفارسي ( ناير شاه) ش رة النى ا علنى المثهن ،
والمؤرخ واإلنتا  ،إبراز الصور الصد دة الص لة ،لليآ ي
واليعايش التلمي في الموصل وكل العراق ،الو ع الن ،
اسيمر قروناً ،ولم يهيز ييى نعفص سنل ة الدولنة بعند
أيداث سهوط النظام في .2003
ن
وتابعص ( رسنوف)با دننة تهج نر المتن د
المدينة افهدت دينة الموصل نكهيها ش رة الى ا دينة
الموصل عف االعوام اليي ترك ف هنا تن د و الموصنل
دينيهم كانص ناقصة باليأك د ،ن فة با الموصل بدو
اليعايش واالييرام والمواطنة سين ع ول تعنوي وصنلنا
اليي ندب واليي نعرف.
صنديهات
المت د
ثم قالص (رسوف) انها عرفص
وز عء في العمل ،وكننا نيبنايف اليهناني والكل جنة فني
الع اي ،إ افة ل أقرب صدي لوالد ،كا اسمم( يوس
فردو)  ،كا الوالد يع ش في بغداي ،وكنا العنم يوسن
عمنا و النا ،ولم نعرف الفنرق
(أبو يال ا) أقرب إل نا
ب ننا وب نهم ييى ذهبنا إلى المدرسنة الميوسن ة .أدمنل
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ذكريات طفوليي تيعل بمن هنة رأس الكنور والشنهوا ،
كنص أقني هناك ع لة الص والع اي في نزف دند،،
الكن تة وإل ها،
وكنص أشاهد الراهبات يد ل ويخرد
وك يهم بزيارة المر ى وال ييأ ر عن تهنديم أينة
تاعدة للجم ع ،كنص أشبهه بالدمائم وك يبيتم لي
يائماً .كما عبرت ع شغ بالدنور المت دي في رواياتها
الصايرة ي ع اكندت ا هن ا اال نر تنيمد ن شنغفها
بالييرة والكنائم (بدتب قولها)  ،لرويان يها و عمارهنا
الجم ل ال  ،يدر الخ اف .ن قتاوسنة وردناف يين
كانوا يشبهو دينيي ووطني.
تد
وبع دا ع عوالم الروائ ة( غاية صدي رسوف) ننصص
لمننا كيبيننم االعع ننة (ينننا اويشننا) بشننأ روايننة
(سابرد و ) للكاتب العراقي المعروف (عا ر يمزة) ي ع
ذكرت اويشا بأ الرواينة نن الوهلنة االولنى تتنيم ل
الهار،ء  ..عنوانها  ..اناقة الغعف وتعاب ره ..البداية وييى
النهاية ..كلها جيمعة دعلينا نيريع ليام عند داوالتنا
الكلمات تع ها يهها وتيناغم
لليعب ر عنها عبر الهل ل
ع ذلك االبداع والروح النه ة لكاتبهنا ،و نا يملنم ن
شاعر د اشة و عاني يه ه ة للدنب واليعنايش والوفناء
ي اتنم وربمنا ي اتنم بأكملهنا ..
لناس كانوا دزءا
فبمجري ا وقع نظر ،على عنوانها لص بنانني يوهمنة
ف ما اقرأ  ..ييى بدأت اتهجى الدروف كم عرف اللغنة
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ليوه… انها رواية (سابرد و ) للكاتنب العراقني المبندع
عا ر يمزة ب بعيها االولنى الصنايرة عنام  2014عن يار
فناءات للنشر واليوزيع.
الرواية وبدتب قراءة االعع ة (يننا اويشنا) اليني
سنوري دزء واسعا نها تدكي قصنة الكاتنب الن  ،عناش
طفوليم وشبابم في ( يي االثوري ) فني ن هنة الندورة
عف قصيم يبدع في وص ي اة المتن د
ببغداي و
في ذلك الدي بكل تفاص لها ،الصنغ رة نهنا والكب نرة..
تراتها وآال ها  ..اع ايهم ب هوسها ..ناسباتهم بصخبها..
يه هة شاعره وشدة تأثره بيلك الفيرة
الوص النابع
و ثم تأث راتها على ي اتم الشخص ة ،ل عوي بنا ل كريات
عاش في ذلك الدي و لنم
ا زالص عالهة في اذها
يعش!! ..وال يزاف ليلك االيام وقنع دم نل و ناص فني
نفوسهم وربما تميلكهم الدترات وتند ع ع نونهم كلمنا
عايت الى ذاكرتهم يمن عويتها يو ا  ..ولك ..
روايننة اب الهننا  ( ..ننر )،و(هنناوف) و(االب تو ننا)
و(اوسي الجر،ء) والمشاكم(دوكي) و(ول م الخ ناط)
و( دمد االسمر) و(الجم لة بيي) و(البرنت تة) و(دورج
العجوز) وو وغ رهم الكث ر م ياكوا بهصصهم نتن ج
ي اة للها الدب ودماف الروح وع ر اال وة و ثم ألم
اليشيص ..
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ورغم ا الكاتب اهيم بشكل اكبنر بد ناة المتن د
االثوري بعد انيهالهم الى الدي ،اال انم اي انا يش ر الى ا
قبل تلك الفيرة وتدديدا تلك الظروف اليي ادبرتهم على
ناطههم ي ع يهوف في وصفم لها( ..كدناف
النزوح
ا لفهراء والمع ب يفعيهم الدادة للبهاء الى النزوح ن
ا اكنهم االصل ة الى ا رى غريبة ،فعافوا الشماف الشاسنع
ل دوسوا جبري على ذكرياتهم ايام كانوا ف هنا ينرو
الشمم الكب رة والجباف المخنرة والوييا الدافلة ،واينام
اهلل ،ل نيظموا ن ري في (كمب
كانوا ف ها قريب
اتهنوا اشغالهم
الدبان ة) ويعملوا عتكري وعماال وفن
المينوعة ل د وا ا را دوار نهر يدلة عند ايند بتنات
النخ ل في الدورة ببغداي).
لهد ياوف الكاتب بأسلوبم المعبر عكم ان باعاتم عن
تلك االيام المدفورة في ذاكرتم ،وعلى ا يبدو انها أبص
خ ليم ،وذلك يبدو وا دا عند سريه للهصص
الزواف
اليي كنا يشنهدها ذلنك الدني و نهنا اييفناالت اهلنم
بأع ايهم و ناسباتهم ي ع يص الكاتب ال وم ال  ،شارك
ف م ابناء الدي لوف رة اييفالهم بع د (نوسرييل) او ا
يتمى بن (ع د الرشاش) ف عبر عنم قائع:
كاننص تنيظرننا يو ا
( قد تكو هبة الهدر هي
ندر ،،تلك الد ناة اليني ارتندى ف هنا اهلل ثنوب التنعم
اياننا
والمدبة ،وارتدى ف ها يتوع ثوب عصننا ن
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ن شنارع
لندور وزع في سنماء الشنوارع ،ننرك
مر آل ر  ..يا ل درارنا
لشارع ،و ب ص لب ص ،و
واوان نا وطاساتنا و س عتنا يالم و يشنوق الصن اي
ديفل ب و ننا العظن م..
بعنا بعنا  ،وبلل بعننا بع
ال وم ال  ،رأينا ف م انفتنا عن قنرب ،وينوم رأيننا ف نم
الجم ع ع قرب ويوم نرى ف م عظمة الد اة اليي لننا)..
ناسبات واع اي
وعلى ذلك الغرار يمني الكاتب في وص
ا رى تلك اليي كا يديف ل بها اهالي الدي المتن د و
كع د الهديم ار كورك م وع د الصل ب وغ رها..
و ا ين للرواية هو ذلك االن بناع الجم نل الن ،
ينهلم الكاتب لليعايش اال و ،ب ابناء الدي الن  ،كنا
(االثوريو ) وب نهم عوائل ا رى
المت د
غالب يهم
يعة للهارئ هو اسنيخدا م
عرب ة وكوريية .و ا ين
لكلمات وتتم ات اش اء باللهجة العا ة تماشص ع البتاطة
اليي اكينفص الد اة في ذلك الدي ،وعكتص اكثر بهجنة
الد اة اليي عاشها ابناؤه.
و ا يؤشر في النماذج الروائ ة اسيخدا ها للشخص ات
المت د ة بكو الرواية تمثل الجنم االيبي االكثر قندرة
على ت وير طمويا ت االنتا وت لعاتم و اسن م وع اباتنم
يالالت
و ن تبلور ه ا الف االيبي ،لم يهيصر ا افرزه
على كا كيابة الرواية او على ز نهنا اليناريخي الن ،
يؤشر للفناء التري ،بل ابندعص تلنك االعمناف االيب نة،
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نماذج انتان ة يخ لة عا ة تنم تدديدات بشرية فني اوج
تصاعدها وفي قمة ا كاناتها وتناقناتها ،لك اال ر االكثر
نعف
ينورا هو اسيثناء تلك الشخص ات اليي تظهر
االععم..
و النماذج اتي يمك ا نش ر ال ها اينا بخعف نا
كشفيم قراءة (رون زيدف) الم كورة نا عبنرت عننم
رواية (سُعف بغداي) للروائي ( دتن الموسنو )،واليني
عر ص عنها دريدة (الشنرق االوسن ) التنعويية قنراءة
وسعة نشرت بالعدي 13930والصاير يوم  17كانو الثناني
(يناير)  2017بهلم الكاتب (شاكر ننور )،ي نع تننمنص
ايدى شخص ات الرواينة اسنما تن د ا للعنالم العراقني
(يوينا الترياني) وهي ايد الشخص ات اليي تبيندئ عهنا
االلغاز والدلوف بخعف
الرواية اليي تغوص في العديد
ناف ة الغرابة اليي يي دها اللهاء بالعالم الترياني..
و الروايات اليي افرزت شخصن ات اهيمنص باعينناق
الديانة المت د ة ني جة تناق اربكها فني ريليهنا ندنو
االسيهرار بأيد البعي الغرب ة تبرز رواية (سهوط االقنعة)
للروائي (كلكا ش نب ل) ففني روايينم الصنايرة عن يار
الفارابي ييددث ع قصة واقع ة لشاب تلم يع ش از ات
االقنعة ل يوصل ا را العيناق المت د ة ييى يشنعر بمنا
كا فهويا في ي اتم اليي قنم نصفها اعم في ودات
المتلم الميشديي ..
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وب نما تتهب وسائل االععم في ودة لم يمك اغفالها
م تبيتم لهم الدظو
المهادري المتلم
لجموع
االنندفاع العينناق المتن د ة
في الوصوف لبعي الغرب
از ات الي رف واليز ص الديني ال ،
وبدء ي اة ال ة
بات ت را علنى يوف الشنرق ند ع اياهنا فني از نات
الدروب اليي ال تنيهي..
ويث ر الروائي (كلكا ش نب ل) فني صنفدات روايينم
ب نها ادواء
اليي تيجاوز الن  495صفدة ددل ات عديدة
اليز ص الديني والنظرة االيايية اليي ينظر بها المتلمو
الى الد ايية اليي يبديها البع يو الجر ،وراء الفرو
عف اليددث
االسع ة الس ما تأيية الصعة او الص ام
ع شخص ة ال ب ب المتلم ال  ،يدظى بفرصة االقا ة في
المان ا يو ا ييورع لوص شعبم بالكافر..
كما يصور الكاتب دنا عاشها تن د و وايزينديو
عمل ات االسيهداف اليي كانص تناف
تركوا بعيهم هربا
فنرص االقا نة اليني اتاييهنا الندوف
نهم ل تيف دوا
الغرب ة ،لكنم في المهابل صور بواقع ة فرطة ادواء عالم
المهر ب والفيرات الميباينة اليي يدظى بها كل فري
ادل انيظار يوره في الدصوف على فرصة الوصنوف لر
الم عاي ،وهو الوص ال  ،يمندم الروائي للبعي االورب ة..
وينيهي ص ر ب ل الرواية الش عي (علني الموسنو)،
لكي يناف المعمويية واالنيماء لكن تة دل ة ،وهو يعن ش
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ازيواد ة ي اتم اليي يهن ها ا ب تصويره للهنوة اليني
فر ها الدي االسع ي في انيشاره في العالم كمنا يخبنر
ب لك صايب المعمل ال  ،يعمل ف م قبنل يصنولم علنى
عف يديثم ع االيما بالمت ح وعملم في
االقا ة او
رات عدوية كواعل للدديع ع رؤياه اليي شاهد ف هنا
المت ح..
و ع ت لك الصورة الواقع نة اليني يمكن ا تيركهنا
قراءة ه ه الرواية ،ففي المهابنل هنالنك صنور شنوهة
الروايات اليي صدرت في غنو العا
ابرزتها العديد
 2016و 2017وتننأتي فنني المهننام االوف روايننة (يول انننا)
للروائي( نزار عبد التيار) فهد صدرت تلك الرواية بناءا
على اسيلثار و وعة العدالنة االديماع نة علنى نيادنات
عف توظ فهم له ه الث منة
الكياب والس ما الروائ
روايات وييى قصص ييى اسيدوذت على
ف ما يدونون م
ا يصدر سنويا ..
النياج االكبر
وتته ا لمهين ات الياريخ الدديع فهد اسيلهم ل
المفكري  ،ال ة دديدة للشنروع بمتنح شنا ل للب لنة
االديماع ة للعدالة ع ا كانص تمر بم الندوف والب لنات
المخيلفننة ن صننراعات نينناج ال بهننات الميباينننة فنني
المجيمعات العا لة ،فظهرت عبر الهر الياسع عشر انماط
دديدة لليفك ر بالعدالة ..
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كل تلك المفاه م المد ة بالعدالة االديماع ة زا نها
الروائي العراقي( نزار عبد التيار) في عملم المهدى النى
الموصل في  19تموز
ال ي يملوا الصل ب و ردوا
العام  2014وصدر بعنوا (يول انا) .
في البداية يبهى اهداء ال روائي ليبتا اذا ا تا لنا فني
ي ث اتم ففي ينوم  17تمنوز ن العنام المن كور تنداوف
الموصل و ا را شفه ا بنرورة ترك نازلهم بعد ا قاطع
رؤساء ال وائ المت د ة اديماعا يعا ال م ق اييو تنظن م
ياعش لليداوف بشا فر الجزية على سكا المدينة ن
المكو المت دي وفي ال وم اليالي ال  ،واف الجمعنة 18
لكننهم تعر نوا لعمل نات
المت د
تموز فر كث ر
سلبهم ونهبهم في الت رات اليي اقا ها عناصنر الينظن م
في ال وم ال  ،اشار ال م
المت د
ليهل االعداي الفارة
(عبد التيار) بإهدائم رغم انم كا ينم المهلة المدندية
الباق علنى
اراتم بإرغام المت د
ياعش لفر
ياح
اعيناق االسعم وفي ياف رفنهم فخ ار الدد بالت
يو ا تبرز ياالت واقع ة دراء ه ا االدراء المفرو ..
ا ا في ي الرواية ذات الن( ) 252صفدة والصايرة ع
يار نوفل في لبنا فهنالك غناالة فني الشخصن ات اليني
يتري تفاص لها تيع نا بخبرة ياية ن نا نات بلندة
(كر ل م) ي ع يوظ الشخص ة الرئ ت ة اليني تدمنل
عنوا الرواية وهي (يو ل انا)اليي ترتب بععقة صداقة ع
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الهديتة الرئ ت ة للبلدة واليي تمثل شف عة كر ل م وهي
الهديتة بربارة اليي يديفنل بين كارها فني الرابنع ن
كل عام .
كانو االوف (ييتمبر)
لهد يفلص شخص ات الرواية المن كورة بنالكث ر ن
اليكث التري ،في ايراي االيداث والمواقع واليي يوظفها
الروائنني بشننكل يتلتننل ييننى انننم ال ييدنندي بمن هننة
(كر ل م) فدتب بل ييجاوز الى بلدات ت د ة سواء في
ن هة سهل ن نوى او في واقع ذات اغلب ة ت د ة عاشص
بمدينة الموصل..
المآ اليي يفلص بها الرواية ني جنة
لك هنالك
ه ا اليكث واليوظ فع يمك ا يهنع الروائني تدنص
طائلة وص البلدة بانهنا تدينو ،علنى اكبنر عندي ن
المغفل كما داء في الصفدة  38او في الصفدة ذاتها اليي
اوري ف ها اسماء كنائم سواء ب ريهة اطلة ثل ارزينا
او كن تة قلنب يتنوع اليني الودنوي لهنا فني المنناط
المد ة بالبلدة ..
اليعاط ال  ،ابرزه الروائي (نزار عبند التنيار) نع
(دجو) المعاق او ع نجلم (ينا) تدص طائلة ابراز تعاط
الشخص ات الدين ة ع ذو ،االيي ادات الخاصنة فني ظنل
ابراز يادة المجيمع لمفهنوم العدالنة االديماع نة ،يبندو
بال ر المناسب لك نظرة الروائي العراقني تجناه اال نر
المخيل في المكو والديانة ال تي ح تمرير ثهافة تهصني
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عف تلك النيادات وتتيدعي دهدا كب را
اال ر،
نخبننة ثهف نننا وأيباءنننا لع ن عع بمهننام الينننوير ازاء
الشخص ة المت د ة اليي عاية ا تكو نم ة في كيابات
والهصاص  ،ي ع ال تخرج ن اطنار االفنراط
الروائ
بالت ادة واليمتك باليهال د الميوارثة ،كما رر( ننزار
عبد التيار)نظرتم للمجيمع المت دي الس ما في ه ه البلدة
او عبر صور ا رى لموسة في كيابات ا ري ..
الروائي (نزار عبد التيار)
وقد ذكر ايد المهرب
بانم قرأ توية الرواية الم كورة فني عنام  1998بعند ا
انجزها (عبد التيار) في نيص اليتع ن ات ولنم يرغنب
بنشرها..
لك المث ر في اال ر ا ابرزه وقنع المنون ير وهنو
وكالة صداف ة عالم ة ندو ه ه الرواية في س اق تهرير
نشر في تموز (يول و) عام  2017ونشره( وس م باسم) تدص
عنوا (ا لمت د ّو " ...عنوية شنروطة" إلنى دافظنة
ن نوى ) ي ع ايعى ا (نزار عبد التيار) هو ت دي واشار،
بما نشره نصا قوف اإلعع يّ والكاتنب ننزار عبند التنيّار
( ت ديّ) ،الن  ،سنلّ الننوء علنى دن ور المتن د ّ
الناربة في أر العراق و عاناتهم عبر الياريخ في رواييم
"يول انننا" ،لننن"المون يور"" :إ ّ الغالب ّننة العظمننى نن
المتنن د ّ اآل تجنند المننعذ والعمننل فنني المننناط
ال كريسيان ّة وأوروبا وأ ركا ،وإ ّ عويتها يشوبها الكث ر
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الد ر ،نظراً لغ اب الفعل الدكنو يّ المودّنم .وإذا نا
أ نا في االعيبار أ ّ البن ة المتن د ّة فني الموصنل هني
ريف ّة في طابعها العام ،فإ ّ المت د ّ عمو ناً ال ييلهّنو
الدمايننة الكاف ننة وال الي ت ن ر الم لننوب ن التننل ي
اليشريع ّة والينف يّنة فني العنراق .ولهن ا ،فنإ ّ العنوية
المت د ّة ال وم تعيمد على المجهوي االديماعي البدص".
ل لك تبدو الغرابة وارية في ي ج الرؤية االعع نة،
نصوص ايب ة يينى الينبم اال نر علنى
بما تم انيادم
الكياب والبايث  ،وبناء على تلك الرؤية المليبتنة اننيج
ايباء وكياب عنرب روايناتهم ائنن ذلنك المنارثو
الفو ننو ،فنني ابننراز علو ننات غلوطننة و شننوهة ع ن
المت د ..
و تلك الشواهد ا قد يم الروائ ة اال ارات ة (ايما
ال وس ) اليي قد ص رواييها (يارس الشمم) ليكو صورة
شوهة ع ت د ي الموصل ،و نها ين ل المثل الشنائع
(شر البل ة ا يندك) ،ي ع ين ب تما ا على التري ال ،
علهنا
قد يم ال وس في س اق رواييها واليي تددثص
ع أساة دينة الموصل ي نما سه ص ب د تنظ م ياعش .
وسر البل ة النايكة ا الروائ ة اليي تكيب رواييها في
ظل برنا ج يبي الدولي للكيابنة ي نع انجزتهنا بإشنراف
الروائ ة ( نجوى بركات) واسيعانص في ظل عدم عرفيهنا
المصناير اليني تهندم
بخفايا الب لة الموصل ة بالعديد
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ودويا

االهداء لهم فنع ع االثار العراق ة اليي ا كا
نها ييى عام فه وا يفى الى االبد .
وتيمدور الرواية يوف شخصن ة وصنل ة تعمنل فني
دا ع النبي يونم (ع) ا ل  ،فجره عناصنر الينظن م فني
ب الت ور
االشهر االولى لت رتهم للمدينة ،وتن ل
لغة وصل ة تي دها الروائ نة ليرسن خ نا تبيغ نم وهني
تيددث ع المدينة التل بة واليي ال تكيفي بانها توث نا
درى ف ها ابا س رة الينظ م لكنها تؤرخ لرواييها از نة
سبهص االييعف الداعشي ي ع ت ل شخص ة هدمنة فني
عف شخص ة الجند ،المت دي
ازاء التري ال  ،تهد م
ععء لكنها تشوه الشخص ة المت د ة اليني كاننص ته ن
نعف ت بن ب الشخصن ة المن كورة وعندم
المدينة
اسيهرارها ي ع تتري الروائ ة اينداثا ال نة عن هن ه
الشخص ة الس ما ي نمنا تيدندث عن طعقنم فننع عن
نصور في تهديد عائلنة
قبل الدجي يت
اسيخدا م
المكو الشن عي بغنر االسني عء علنى نزلهنا فني
المدينة..
وهنا تكم البل ة النايكة ي نما تتيدننر الروائ نة
شخص ة ت د ة طالما كانص االكثر ينورا في شناهد
والهيل ابا التنوات اليني سنبهص تما نا
اليهديد والخ
س رة تنظ م ياعش على المدينة..
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وه ا اال ر ييودب ا يكنو ؤشنرا ن قبنل النهناي
ال ي لم يش روا الى ع النياج الخل جي ازاء
العراق
المدنة اليي عاشها العراق و برغم ا لصداء المدنة اليي
عاشها العراق و داور عديدة في االععم العربي وك ف ة
ي نما هجنروا
اليعا ل عم صوصا وا دنة المت د
دنهم لم تك في دور االيداث الرئ ت ة اليني
قترا
اصدت لها الفنائ ات العرب ة وبا ليدديد المخيصنة بنهنل
اال بار وااليداث العرب ة كفنائ يي (الجزيرة) اله رية
و(العرب ة) التنعويية ،واللين كانينا شنغولي بنهنل
الهجوم االسرائ لي على دينة (غزة) الفلتن ن ة يو ا
يكو هنالك ي ز ولو بت لدرف الننو الن  ،وسنمم
والند ار الن  ،الدهنوه
الدواعش على ب وت المتن د
بكنائتهم واييرتهم ييى و ا بعد اليدرير..
كما في الت اق ذاتم نعرج على رواينة ا نرى صندرت
لع عام  2017وكانص بعنوا (على ائدة ياعنش) وهني
الرواية االولى للروائ ة التنورية اللبنان نة (زهنراء عبند
اهلل)وقد عمدت الكاتبة ليوث درائم تنظ م ياعنش بدن
االيزيدي  ،ي ع تتيدنر الروائ ة بيجربيها الروائ ة ه ه
شخص ة فياة ايزيدية تدعى (يوفا) ،و ا تعر ص لنم عنند
ي وف الينظ م لهرييها في ( سنجار) وريلة سب ها المميدة
ا ب الرقة و دينة الموصل ..
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وف ما تؤكد كاتبنة الرواينة ا دم نع الشخصن ات
الوارية في س اق سريها ال نة ،اال ا نا اسنيوييم ن
نا ات الرواية وب ليها داء ع طري ابداث كثفة يوف
ا درى لملات االيزيديات وشهايات الناد ات نه ..
ولم يهيصر سري الرواية على شخص ة يوفا و عاناتهنا
فدتب بل اقدمص الروائ ة شخص ة فيناة تن د ة تندعى
ريليها
اريا وذلك في الصفدة  141ي نما عايت يوفا
الرقة للموصل واشيراها ا ر افغناني يندعى
ا لهترية
(س ) ي ع تش ر الكاتبة الى اريا زوديم يو ا تشن ر
بالمهارنة لمص ر يوفا كتب ة ثلما كررت تلك المفرية
رارا..
ورغم ا اريا تهوف ل وفا ( اننا يشابهيا ) ..وتع د ا
قاليم جديا ي نما تهنوف يينى لنو اننك ايزيدينة واننا
ارينا شنهاية
ت د ة ند يشنابهيا ي نع تتنيعر
بيورة عما يل بأقرانها ن تن د ي الموصنل فيهنوف
الناس هربوا
انه لبص الموصل ن ي وف الينظ م ،كث ر
و لم يتي ع الهروب بهي في نزلم واعيهد بانم اذا لم
يخال قواعدهم س نجو اال ا اال ر ل م به ه التهولة ع
هؤالء الكائنات..
اريا في شهايتها عشنا اسوا ايام ي اتننا لهند
وتن
رونا ب ا ندفع لهم دزية او ا ند ل االسعم وهناك
عائعت روهنا فهن بن االسنعم او الري نل وقنا وا
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بيجاوزات لم يتي ع ايد الوقوف بنودههم تخ لني انهنم
كيبوا على كل ب وتنا ينرف ( ) كعع نة (وال تن كر
غزى الدرف ولماذا كيب)..
اال نر االفغناني
وتددثص ع ارغا ها على ا لزواج
(س ) بعد اعيهاف اب ها وكأنها ت كر الشي االيجابي في
ه ا اال ر ي نما قالص لوكنص كاني اذا سيفعل ؟
المشاهد اليي
وفي س اق الرواية تتري الروائ ة عديا
تؤكد انتجام اريا ع زودها المفينر بالمهارننة نع
عا ليم ل وفا االيزيدية ييى ينيهي ينور اريا بنالفرار
التب ة
ع س االفغاني ال  ،يأ ر ايد اتباعم بالهوف
الى ب ص ا  ،وفي ا بعد ترسلها الي..
ه ه الصورة المليبتة يوف المت د  ،وتهديمهم فني
س اق الرواية كأ نهم ييعاونو ع الينظ م ند اال نري
م ذاقوا اال ري  ،تجعلنا ننع لات االسللة يوف المغزى
صوصا وا الرأ ،العام تعا ل اينا بازيواد ة ،ي نما رر
ذكر االباية اليي تعر لها االيزيديو يو ا ي كر ذات
دنة النزوح
ال ي عانوا
الشيء ف ما يخص المت د
الشيء الكث ر..
كما ا الرواية تيعا نل نع ارغنام المتن د ة ارينا
اال ر االفغاني وكأنها تعيبره ا نرا اعي ايينا
بالزواج
ب لة الكاتبة يو ا تيمك ابداثها
للغاية وه ا نابع
كش اغوار الب لات اال رى فني العنراق نثع وك ف نة
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تعا لها ع زواج المت د ة ن تنلم او بنالعكم وهن ا
تهص ر االععم في اليعا ل ع ه ه الهن ة
برا يي نابع
المع ات واليي راها الرا ،العام
المشدونة بال كث ر
نعف از نة قنرار اسنلمة
دانب الهرارات الت اسن ة ن
الهاصري ال  ،شغل الرا ،العام لفيرة وانشغلص العديد
االيزاب والك انات بإثارتها ييى فص وطأتم ولم يعند ا،
شخص يي رق لأل ر وكأ نم اصبح ا را واقعا يو ا يكو
هنالك ثل تلك الننجة فني االسنيمرار بإيجناي يلنوف
و عالجات ل تص هيصرة في اليعا ل ع ه ا اال ر ،فدتب
اال ور اليي ينبغي ا يكو االيب ناف تها
بل ع غ رها
للدديع عنها والي رق ال ها ثلما يظ ص أساة االيزيدي
اليعاط ال  ،يفنع بيلنك الكاتبنة اللبنان نة
بالكث ر
التورية إلبرازها في عملها االيبي بالمهارنة ع ا تعر
ال م المت د و وال  ،لم يأ ي زا في المشهد االيبي اال
باسيثناءات قل لة..
وال يهيصر اال ر على الرواينات اليني ابنرزت دواننب
على اثر س رة تنظ م ياعش،
د المت د
وسعة
فدتب ،بل هنالك رواية (بندق ة ابي) اليي قد ها الروائي
(هنر سل م) وصدرت في شباط (فبراير)عنام  2004باللغنة
الفرنت ة ،وتردمص لكثر ن  30لغنة فني شنيى اندناء
يردم العمنل النى اللغنة
العالم..ي ع يههص على وص
العرب ة (سع د دموي) نجايا كب را في اوربنا وا ريكنا
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ي ع نشرت الرواية بيردميها العرب ة في عام  2015و هما
تددث واسهب الميردم ع النجاح الن  ،اصنابيم الرواينة
عف ا اشار
الم كورة واليي يملص طابع س ر ذات ة
ننناف الكنوري ودهنويهم لينا
ال م ؤل الرواية
الدكم ال اتي لمنناطههم فني شنماف العنراق اال ن هايات
صوصنا فني فينرة
كث ري
واالسيهدافات الي ي نالص
يكم نظام البعع ..
لك في المهابل عمد الكاتنب (هننر سنل م) ليهمن ش
النناف المواز ،وال  ،ابرزه الميعايشنو ن المكوننات
اال رى في االقل م ف هيصر باإلشارة الى نايف اشور ،فني
ايد البارات في ايدى د االقل م ..
واذا ا اسيأثرت الرواية العراق ة الصايرة بعد عام 2003
باالهيمام واليمد ص والدراسنات فهند ذكنر عن ذلنك
االكاييمي الدكيور (عبد التيار دبر) في س اق عدي اص
جلة (االقعم) اهيم بالرواية العراق ة بعند عنام 2003
وصدر في يزينرا  2015بالعندي الثناني ن التننة ()50
ف هوف (دبر)بانم ن ذلك العام بدأت الرواينات تينوالى
بالصدور ييى بلغ عدي الروايات الصايرة عف  12عام نا
 600رواية في شهد لنم يألفنم تناريخ العنراق
يهرب
الدديع بمثل ه ه الكثافة ..
وييابع الدكيور (دبر) في هاليم المنشورة بمجلنة(
االقعم) با ه ا المشهد يهويننا للبدنع عن اسنباب هن ا
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اليدوف باعيبار ا العنرق يعيبنر ا نة شنعر نن فا بنا
العوا ل الت اس ة واالديماع ة واالقيصنايية ت نل براسنها
على الفور لكنها ل تص بالكاف ة ليفت ر ه ا الدراك الفاعل
والميصاعد في انياج الرواية ،فثمة تدوالت يرا ات ك ة في
المشهد العراقني نن عنام  2003ي نع افنرزت تجاذبنات
وتهاطعات وتناقنات س اس ة ويين ة واقيصايية واديماع ة
وفكرية اييد ص ف ما ب نها والزالص ،عصفص على ا يبندو
بتكون ة ال هن ة العراق ة اليي نجدص الدكياتورية وانظمة
الدكم التابهة ق بل ه ا العام بيوط دها الى يد ا..
عف النمناذج الروائ نة واليني
ل لك فهد برزت
عرفها المشهد الثهافي العراقي لما بعد عام  2003تيوي
االيداث التنريية ،اليني عناية نا اسنيعانص
ينازع
بالشخص ة المت د ة كمدور يكاي يكو رئ ت ا و رتكزا
ليبلور االيداث الرئ ت ة ،او تارة تكو تلك الشخص ة ذات
يور ثانو..،
وغالبا ا تكو المتيويات ذات نزوع ندو اسيجعء فيرة
نظام يكم البعع وف ها كا يبنع المتن د و هوادتنهم
كا يتعى لمتنايرة تلنك الفينرة
وارهاصاتهم سواء
رغما ل ؤي ،ايوارا فنفا ة عل م ثلما تبدو شخص ة (ابو
يعهوب) فني رواينة (سنهوط سنرياب) للروائني (ننوزت
شمدي ) والشخص ات المهاينة اليي ابرزتها الروائ ة (غاية
صدي ) او ذات بعد يم مي عبنر شخصن ة المتن دي فني
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رواية (شيات ن نوى) ليكو تلك الشخوص اليي اكينزتها
روايات ا بعد عام  2003بمثابة عاي ر ثهاف ة داهزة ،تجعل
االنتا و وعها الرئ تي ،في ظل كنبح اليفنري و دنو
الم راث االس ور ،وايعف نظام ال اعنة والخنوف دنل
الشراكة واالنيماء ال  ،بهي في اغلب تلك الروايات يبرا
على ورق..
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الفصل الثالث
وسائل االعالم البديلة في ظل
نزيف الهجرة
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في ظل ما عاناه المسيحيون من غياب االستقرار ،وتوالي
استهدافهم االمر الذي دفعهم الختيار ترر اللدرد واتذرا
خيار الهجرة كحل لالستقرار في الكثير من المنافي ،وازاء
هذا الواقع اصلح امام المسيحيين اللحث عن وسائل بديدة
لمد جسور التواصل بينهم بعد ان تشتت العائدة واصلح كل
او اكثر من فرد يستقر في بدد دون اخرر ،فرتم االلتترا
لإلعالم الجديرد مرن خرالا مرا تتيحرا رلكا التواصرل
االجتماعي والمواقع االلكترونية ،من منافذ مناسلة إل كاء
جسور التواصل..
ويذدص هذا التصرل الرا التمسرس بسرليل المواقرع
االلكترونية لقدرتها عدا االستئثار بشعلية هذا االمرر مرن
خالا اتاحة االجهرةة الذاصرة مرا برين رفري المصردر
والمستقلل أي ما بين ابناء المكرون سرواء اكرانوا داخرل
الو ن او ممن يستقرون خارجا مع االخذ بنظر االعتلرار
قدرة تدس المواق ع عدا التمسس بالحياديرة المهنيرة فري
التعلير عن هويتها االعالمية..
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لقد تسنا لي ان القي اللحث المدرج ادناه في مناسرلة
عيد الصرحافة السرريانية فري االوا مرن تشررين الثراني
(نوفملر) حيث رعرا احتتاليرة بالمناسرلة اتحراد االدبراء
والكتاب السريان في عام 2016بلددة عنكاوا بمدينة اربيل ،وال
ضير في ان اعيد نشره لكي يتم تسديط الضوء عدا اهميرة
المواقع االلكترونيرة فري قردرتها عدرا احرداو التواصرل
المناسب ما بين ابناء علنا داخل الو ن او خارجا ..
وقلل الولوج في موضوعة اللحث البد من اال ارة اوال
الا ما كانت عديا اجواء الصحافة في منطقة سهل نينروى
قلل سيطرة تنظيم الدولة االسرالمية ،فقرد منحرت اجرواء
التغيير التي هدها العراق في عام  2003الصحافة ،فرصرة
لدلروز بشكل واسع من خالا اصدار المئا مرن العنراوين
المتعدقة بالصحف والمجال والتي تناولت الشأن السياسي
اضافة الصدائها لدشؤون الثقافية واالجتماعية التري كران
اللدد يشهدها ،ومن تدس المنا ق التي هد ازدهارا فري
صدور الصحف والمجال فيها منطقة سرهل نينروى التري
تضم اقضية تدكيف والحمدانية وما يتلع هرذين القضرائين
من نواحي وقصلا  ،كلر دة والقوش وتددسقف وغيرها ..
والسررمة الترري كانررت تمترراز بهررا تدررس المنررا ق،
خصوصرريتها بالنسررلة لدمكونررا القا نررة فيهررا السرريما
المسيحيين وااليةيديين ،ونذتص بالصحافة المسيحية التي
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كانت تصدر في هذه المنا ق كونها انلثقرت مرن خرالا
الكوادر الثقافية التي كانت لها اسهاما قلل عام  2003في
الصحافة العراقية ،من خالا نشررها فري عردد مرن هرذه
الصحف ،لكن اجواء الحرية التي تعةز عام  2003لم تتسح
المجاا للروز صرحف فري هرذه المنطقرة تمتراز بطرابع
االستقاللية فضال عن التمية باصدار صحف نا قة بالدغرة
السريانية كونها تمنح ابعا مميةا لدصحافة الصادرة في
هذه المنا ق..
لكن كان للعض تدس المطلوعا ان تتصدى لهذا االمر
بتذصيص صتحة او صتحتين لدنشر بهذه الدغة ،ا ان اغدب
الصحف كانت تتلع االحةاب وتعد لسران حالهرا باإلضرافة
الهتمام مدحرو فري تنراوا الشرأن الثقرافي دون الميرل
لدذوض في اتجاها السياسة او تحديل ما كان يجري عدا
سطح االحداو ،اال في تكثيف اآلراء بشان الحضور المسيحي
في الشأن السياسي والدعوة الا االهتمرام بالمكونرا مرن
خالا توفير الحصص المناسلة لدتمثيل السياسي في اروقة
الجها التنتيذية والتشريعية والقضائية ..
ومع بروز عشرا العناوين الصحتية التي كانت تصدر
في مركة قضاء الحمدانية (قرةقوش) سواء تدس المعنية
بإبراز الجانب االجتماعي لدقضراء ،او صردور العديرد مرن
المطلوعا برعاية المؤسسا الكنسية في هرذه المنطقرة،
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يضاف اليها العديد من العناوين التي كانت تصدر في ناحية
بر دة او في بددة تددسقف ،اال ان اغدب تدس العناوين لرم
تسنح لها الترصة بمعاودة صدورها بعرد سريطرة تنظريم
داعش عدا تدس المنا ق ،بعد ان تعررض القرائمون عدرا
اص دارها لمحنة النةوح وتشرتت اغدرلهم سرواء فري مردن
االقديم او في اختيرار مرال ا اخررى خرارج العرراق دون
االلتتا لددور التاريذي والتوثيقي الذي تدعلا الصرحافة
في ابراز تدس المأساة التي عا ها المسيحيون بتر مدنهم
ومنا قهم التي كا نوا يعيشون فيها قلل االف السنين..
فقد ع الج االعالم خصوصا في ثورتا التقنية الحديثة،
الكثير من الثغرا التي برز جراء االبتعاد عرن التواصرل
بين اللالد واالو ان ،ليسهم هذا االمر بجعل العرالم قريرة
صغيرة وهو المتهوم الذي انتشر قلل عقرود مرن الرةمن،
اركت فيها حقروق منهرا
ليؤكد ووفق اسس ومرتكةا
حق الحصوا عد ا المعدومة ،وترداولها فضرال عرن برروز
المدكية التكرية جراء تداوا تدس الحقائق التي اعتلر من
اساسيا االعالم..
وبناءا عدا انتشار وسائل اعالم غير تقديدية ،من خالا
االجهةة االلكترونية التي كدت تهديدا صريحا لدعديد من
المنافذ االعالمية ،لتسهم بالتالي تدس االجهةة في اخرراج
بعض من الوسائل التقديدية خارج ا ر خدمتها كاإل اعا
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وبعض الصحف الذاصة بأبناء علنا ،لكن بقي اللحث جادا
ومتواصال عن وسائل تواصل فعالة تعمل بشكل جدي نحرو
مد جسور الترابط االجتماعي والديني والثقافي ،سواء مرن
بين من اختار بالد المهجر مستقرا لا او برين مرن رسر
بقاءه في ارض الو ن ..
لقد حظي االعالم بالعديد من التوصيتا والتعريترا
لكن كل تدس التوصيتا لم تذرج من واقع وصف االعالم
بكونا كال من ا كاا التواصل القائمة عدا العالم الرقمي
من اجل التعريف بدور االعررالم الجديد والذي يشتمل عدا
النشر بوسائط متعددة منها اال قرا المضغو ة والتيديو
الرقمي واالنترنرت واالعتمراد عدرا اسرتعماا الحواسريب
والشلكا الالسدكية وغيرها من المنافذ االلكترونية .
لكن بقي هذا االعالم رهين االستذدام السدلي في اكثر
منافذ استعماالتا بحيث لم ينجح في ان يكون االعالم التعاا
لتأكيد مهمتا بالتواصل بين ا لداخل والذارج لينتشر هرذا
التوصيف علر المواقع االلكترونية التري حمدرت واجهاتهرا
تعريتا بمهمة لم مل ابناء علنا لكن بعد توالي مسيرتها
االعالمية ،وجد تدس المواقع انها محاصررة بالتحرديا
والمعوقا من اجل االنتشار االوسع بين صتوف ابناء علنا
من خالا متهوم التعددية التي وجدها االخرون كمصردر
قوة واسهام لتتعيل الدور االعالمي من خالا التنوع التكري
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والثقافي مما تتمتع با صتوف ابناء علنا ،وهي ايضا تعرد
من العوامل الحاضرة في ثقافا الشعوب وحضاراتهم لكنها
في الوقت اتا حالت دون اندماج كامل مع ما هده العالم
رأ عدا واقعا في ظرف العقد
من متغيرا ومستجد ا
االخير .
ولعل االنمو ج االسالمي فيمرا رهده المسردمون عدرا
سليل المثاا نحرو انطالقهرم لدعالميرة باسرتذدام قنروا
التواصل التكري من تأليف وترجمة ونشر كتب لكن فري
المقابل تراجع العثمانيون ومعهم اجةاء واسرعة مرن هرذا
العالم لنحو قرنين ونيرف عر ن مواكلرة تدرس الحركرة
االدبية جراء وجود فتوى تحرم انشاء المطرابع حيرث لرم
توجد مطلعة في (اسطنلوا) اال في العام  1712الميالدي اي
بعد مضي ما يقارب الثالو قرون عدا اختراع المطلعة ..
وازاء ما تقدم من نمو ج لدتراجع التكرري واالعالمري
وبالمقارنة والمقاربة مع واقعنا حيث صدر اوا وسريدة
اعالم خاصة بأبناء علنا و لس في العام  1849حيث صدر
جريدة (زهريري دبهرا) في اروميا بإيران حيث جاء صدور
هذه الجريدة كردة فعل لتوالي اصدار الصحف المذتدترة
الدغا والدهجا في تدس الحقلة لتكرون نوافرذ معرفيرة
حيث مثل صدور الجريدة المذكورة في االوا من تشرين
الثاني (نوفملر) فرصة لدتعريف بمحاور فكرية مذتدترة
96

من الدغة واالدب والجغرافيا فضال عن تضمينها تعاليم دينية
والتلشير بالدين المسيحي حيث تةامن صدور الجريدة مع
انطالق مرحدة من الملشرين القادمين الا تدس الديار .
وا ا ما قارنا بين اجواء صدور جريدة (زهريري دبهرا)
واالجواء التي انعشت صدور عدد من الصحف الذاصة بأبناء
علنا خصوصا داخل الو ن فان ما حازتا المحاولة المهمة
والجادة ازاء صردور اوا مجدرة عراقيرة وكانرت مجدرة
(اكديل الورود) التي انطدقت من مدينة الموصل وصدر
بثالو لغا كان اوا تدس الدغا العربية حيث صدر عددها
االوا في هر كانون الثاني(يناير) مرن العرام  1902وقرد
عالجت المجدة المذكورة العديد من القضايا التري تعتنري
بالمواد االدبية واالجتماعية والعمرانية لكنها لم تحد عرن
خطها العام في االهتمام بالجانب الموصدي ويضراف اليهرا
اهتمامها الرئيسي باألمور الدينية..
وتلاعا فقد ظهر اعداد من المجدة بالدغرة الترنسرية
و لس في هر كانون الثاني (يناير) 1906كمرا صردر
اعداد من المجدة بالدغة السريانية لتستمر بالصدور حتا
تاري احتجابها في العام .1907
ويحتل التاري الصحتي بعناوين بارزة اسهم بإصدارها
نذب اعالمية لكن بقري التسرا ا مرهونرا بمرديا ثلرا
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الصحف الورقية خصوصا في راهننا الحاضر ،ومع تأكيرد
تدس االهمية لدصحف في قدرتها عدرا التوثيرق وار رتة
اال حداو التي مر بها علنا خصوصا وان هنالس الكثير من
الصحف الورقية التي اختتت في ظل االزمرة التري عا رها
ابناء علنا بعد المحنة التي عا وها جراء تركهم لديارهم
ومنا قهم في صيف العام  2014بعد سيطرة تنظريم داعرش
االرهابي عد ا مدينة الموصل ومنا ق سهل نينوى..
لذلس بقري ال تشرلث بلرروز صرحيتة تواكرب تدرس
التطورا مرهونا بتجارب عربية اسهمت في هذا المحرور
ومثالنا في لس الصحيتة السعودية (الشرق االوسط) التي
واصدت اصدار لعا خارجية لها في عدد من الدوا ومثاا
عدا لس ما اقدمت عديا من تجربة اصدار لعرة خاصرة
بمدينة اربيل في نهاية هر ا ار (مارس) من عام .2016
وازاء ما تتيحا تدس النظرة جراء اصدار لعا دولية
لجريدة فان ا كالية التوزيع تلقا العرائق االكلرر الرذي
يواجا التتكير بأمر الصحيتة الورقية فالتوزيع با المعوق
االكلر لتواصل االدباء والكتاب من ابناء علنا فيما بيرنهم
فحركة النشر الد وبة التي تعمل عديها بعرض المراكرة
الثقافية ودور النشر ال توازي حركة التوزيرع المطدوبرة
التي ينلغي معها ان تذصص كميا مرن النتراج التكرري
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واالدبي مما تنتجا مطابعنا فري الرداخل ليسرهم بقراءترا
والتواصل معا ابناء علنا في الذارج والعكس يصح ايضا.
ومن خالا ما تقدم يلقا التشلث بالمواقع االلكترونية
في الوقت الراهن افضل الذيارا المتاحة بترامين الحدقرة
المتقودة من جسور التواصل المطدوبة ولكن وفق روط
ومحددا تسهم بلقراء تدرس الجسرور متاحرة ولشرريحة
كليرة مرن المتدقرين والمترابعين و لرس باإلبقراء عدرا
التداوا ألخلار معينة دون غيرها ممرا يتريح عردم اثرارة
القضايا الحساسة فضال عن االسهام بتأكيد الحضرور فري
مذتدف المناسلا االجتماعية والتتاصيل المحيطة بها وهذا
االمر الذي يعمق نسرلة التواصرل برين مذتدرف الشررائح
والتئا المجتمعية ..
وال يغيب عن اال هان الدور االساسي والمهم مما يتيحا
الدور المعرفي لدشلكة العنكلوتيرة والتري اصرلحت معهرا
الحاجة لمجتمع المعرفة متةايدة ،ومرا دمنرا فري محريط
مجتمع المعرفة فالبد لمذرجاتا ان تصرب فري االقتصراد
المعرفي لمضاعتة الوجود لمرجعيرة قيميرة لهرذا النروع
المتجدد من االعالم والتي البد ان تكون مدتةمة بالمعايير
المهنيررة الواضررحة والذاض رعة لتقاليررد العمررل الصررحتي
المحددة.
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وهكذا تلدو الحاجة لتدس المواقع االلكترونية كوسيدة
مدلية لدتواصل المطدوب بشروط االبتعاد عن اثارة كل ما
يثير المشاكل والقضايا الحساسة التي يثار الجردا فيهرا
لمجرد الجدا فحسب مرع ضررورة ابعادهرا عرن محريط
الصتا الحةبية لةيادة اسهم تدس المواقع ولتدعب تدرس
المواقع الدور الحيوي الذي كانت تمثدا فري عهرد مراض
مجدررة (التكررر المسرريحي)حينما كانررت تررواري رسررالتها
االعالمية بالكثير من الكدما المنمقة والمصطدحا لتلعد
انظار الرقيب عن ما كان يعيشا المروا ن المسريحي مرن
هموم التسدط وتهميش الهوية الدينية والذي كران سرائدا
في العر راق ابران حقلرة الثمانينرا ..وممرا تقردم تلردو
المقترحا في سليل تعةية دور التواصل بين ابناء رعلنا
تتدذص في النقاط التالية:
-1االهتمام التعدي بإنشاء موقع الكتروني (ويب سايت)
كون هذا الموقع يتيح لمذتدف االفراد التواصل معا سواء
داخل وخارج العراق و تتلناه النذب الثقافيرة واالعالميرة
التابعة ألبناء علنا دون ان تشار فيا االحةاب والكيانرا
السياسية باعتلار ان مثل تدس الر ى الحةبية يمكن لها ان
تحيد عن الحيادية المطدوبة لكي تتلدور فكررة مثرل هرذا
الموقع باتجاه تلني المصداقية والمهنية في رح القضرايا
ومناقشة التحديا التي تواجا هذا المكون سواء من داخرل
الو ن او خارجا.
100

-2السعي الجاد إليالء دور االعالم من خالا عدم اقحرام
القضايا الحساسة التي تثير الكثير مرن اآلراء المتعاكسرة
والجدا في تلنيها بل االخذ بنظر االعتلار اعتماد القضرايا
الوحدوية التي من انها توحيد الر ى في مسرتقلل امرن
لدعيش في الو ن وفق اسس الموا نة الحقيقية وبعيدا عن
حدقا التهميش واالقصاء التي تعود عديها ابناء علنا خالا
محطا الدولة العراقية .
 -3يتلنا الموقرع المتتررض اجرراء الدراسرا واعرداد
االحصائيا المطدوبة التي يمكن ان تشكل واقعا لما يقردم
خالصة عن القضايا ا الصدة بأبناء علنا ويمنح الصورة
المناسلة ألوضاعا دون التحدد بواقع عيشا في الو ن مرع
التوسع بإعطاء مثل هذه الصورة الدقيقة عن اوضاع ابنراء
علنا في المهجر .
وال يمكن بأي حراا مرن االحرواا ان ننراقش مسرارا
اعالمنا وقدرة وسائدا في ربط المشاهد بغض النظرر عرن
اختالف فئاترا العمريرة برالواقع الرذي يعيشرا ورغرم ان
المؤ را التاريذية تدعونا لدتأمل في الثورة التي قادهرا
انتجار التكنولوجيا المرتلطة بالتقنية واالتصاال المتقدمة
وما اتاحا االنترنت من انتشار واسع فقد بدأ معا االجياا
الالحقة تسعا الن تكون االقدر واالسرع في ولوج التضراء
الذارجي بشع ورها بذاتها ،وعلر عن ر يتها وتتاعدها مع
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التجريب بعيدا عن كل القيرود التري تترضرها االسررة او
الدولة او المجتمع..
ولكن قلل ان نشرير الرا امكانيرة التواصرل الممكنرة
فيتوجب ان نتساءا حوا امكانية التواصل الممكنة وتعامل
االجياا الالحقة مع التقنيرة الحديثرة ومجتمرع المعرفرة
والمعدوما فدذلس البرد لنرا ان نلردأ مرع تراري تدرس
الوسائل الحديثة التي ابتدأ مع بدايا العاب التيديو التي
كانت في الغرب منذ عام  1970لكن انتشارها الحقيقي جاء
بعد لس بعقد كامل حيث دخدت اجهةة الكومليوتر الرا
رابع
المنازا والمدارس وتنوعت االلعراب ،فأصرلحت ا
ر ياضي او تتذذ نما ج عنيتة تحوي مشاهد القتل والتدمير
او احيانا تكون تدس االلعاب عدا كل فنتازي وخيرالي او
تتذذ جانلا تعديميا بحتا الرا اخرره مرن ا ركاا وانمراط
االلعاب حتا تطور تدس االلعاب لتتذذ تقنية التحريرس
والجرافيس وكذلس االفكار..
وهنالررس دراسررا مهمررة تتنرراوا اهميررة االلعرراب
االلكترونية وتأثيرها السردلي او االيجرابي عدرا رريحة
النا ئين ،ويمكن ان نستذدص من تدس االثار ،بشان ايجابية
االحساس المكتسب لأل تراا بتحقريقهم االنجراز وتنميرة
قدراتهم المعرفيرة واالدراكيرة واضرافة لقردرتهم عدرا
التذطيط والتعامل مع المواقف السريما غيرر المعترادة ..
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فيما بينت االثار السدلية اهماا اال تاا االلتتا لجوانرب
تعديمهم الرئيسي ،من خالا اكمراا واجلراتهم المدرسرية
وتتضيل هذه االلعاب عدا غيرها من التةاماتهم فضال عرن
تنمية الميوا العدوانية خصوصا باتذا العاب العنف التري
تتنشر في هذه االلعاب والتي يقلل عديها اال تاا في الوقت
الذي تترض المشكال االسرية التي يترضها ضعف تتاعل
الطتل مع محيطا العائدي ..
ومع كرل مرا سرلق ينلغري التأكيرد عدرا االنتشرار
المتحقق لتدس االلعاب وما تتيحا رلكا االنترنرت ،مرن
انتشار تدس االلعاب فضال عن الدور الرئيسي الذي تحققا
مواقع التواصل االجتماعي الذي يشكل منظومرة متكامدرة،
يعيش داخدها الطتل او حترا الرداخل لمرحدرة الشرلاب ال
ليمارس االلعاب فحسب بل لتداوا المعدوما بكرل حريرة
و تافية حيث قام (التيس بو ) كموقع رئيسي من مواقع
التواصل االجتماعي بالتجاوز عدا المجتمعرا مرن خرالا
ليس سماحا بولوج عالم المعرفة فحسب بل تجاوز الكثير
من المواقع التي تثير الجدا..
لكن مع هذا الواقع يلدو السؤاا واقعيا فري ان يكرون
استذدام تدس التئا لمواقرع التواصرل االجتمراعي تحرت
غايا مثل قتل الوق ت ،ومجرد التسردية ،ام لمجررد تلرادا
المعدوما وتداوا االخلار باعتلار موقرع (التريس برو )
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اصلح جريدة بدون ا راف رئيس تحرير عديهرا خصوصرا
وان الشلاب واال تاا باتوا يعيشرون بيئرة غيرر مقتصررة
عديهم وفي ظروف ال تع تلر من الظروف المناسلة لهم..
فدذلس يتوجب ان يكون لدواقع االفتراضي الذي ينشرا
من خاللا التواصل بين المتدقي وتدس الشلكة االفتراضرية
الكثير من المحا ير خصوصا ،باعتمادها لدى كل مرحدرة
عمرية مع االخذ بنظر االعتلار ان الطتل يتعامل دون ادنا
وعي او توجيا وبال حساب لدوقت وال معرايير عمريرة وال
اية مراقلة من اي نوع في ظل تتشي االميرة المعدوماتيرة،
لدى الكثير مرن اربراب االسرر وانشرغاا افرادهرا برراهن
الظروف االستثنائية ،التي عا روها جرراء محنرة النرةوح
والتهجير سواء فيما يتعدق بأبناء رعلنا داخرل الرو ن او
انشغاا اولئس االفراد بمالحقرة الررزق فري الرلالد التري
استقروا فيها ..
ونعود لعالمنا العربي الذي يتتقر لألسف الرا الليئرة
العمومية ألوساط ابنائنا و لابنا حيث تغيب عن الواقع كم
الساعا التي يقضيها الشلاب العربي او اال تاا امام اجهةة
الحاسوب واالتصاال من اجرل ممارسرة العرابهم وترداوا
المواقع االلكترونية التي سواء تذص عرالمهم او تتجراوز
لس بكثير..
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لكن هذا االمر ال يتقرا ع مرع كرون موقرع التواصرل
االجتماعي االوا ممثال بالتيس بو اصلح اليوم وفي غمرة
الراهن الذي يعيشا الشلاب متنتسا كثير االهمية في حين
ان االوساط السياسية في كثير مرن الردوا التتترت لهرذا
الموقع ورسذت اهميتا في تقصي سلل غياب الشتافية في
بالدها وتغييب ا ر الديمقرا ية ،فا دقت من خرالا هرذا
الموقع االفتراضي كثير من المظاهر التي تعمل عدا تغيير
الواقع والكثير من نما ج التغيير اثلتت دور التيس بو في
تسيير التظاهرا التي حدثت عام  2011والتي بدأ بشركل
تظاهرا ومن ثم تحولت العتصاما قلل ان تنتهي بشركل
ثورا ا احت بالعديد من الرموز السياسية فري الريمن او
مصر او ليليا او غيرها من الدوا ..
وبعيدا عن افرق التواصرل االجتمراعي ،فران المحتروى
الثقافي المذتص بالمكون المسيحي خصوصرا تدرس التري
تعرض علر اللرامج المذصصة لأل تاا يكاد يكون اللحث
عنها موازيا لعمدية اللحث عن ابرة في كومة قرش كمرا
يشير المثل الشائع ،وهذا يتأتا من غيراب التذطريط لكرل
المواد االعالمية التري تسرتهدف رريحة اال تراا بغيراب
مقومررا المحتويررا المناسررلة وفرضررية العثررور عديهررا
لمالءمتها ومناسلتها..
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فقررد اكررد الدراسررا المذتصررة بحقررل االعررالم
التدتةيوني ان ا الق قناة تدتةيونية برا امررا يسريرا ال
يتعدى سوى قرار ا الق تدس القناة وحتنة من النقود التي
تضمن حيةا في قمر صناعي عربي او غربي ولم تعد تدس
العمديا مقتصرة عدا حكوما ودوا بعينها ،بل اصرلحت
فرصة امتال قناة تدتةيونية مرهونة بالمؤسسا واالفراد
عدا حد سواء بعد ان اصلح توفر مكان صرغير ،قرد يكرون
قة متواضعة مناسلا إلدراج مكائن تسمح بتلرادا ررائط
تعرض تدقائيرا او تقنيرة برث لمتحراورين عدرا منضردة
يواجهون الة تصوير تدتةيوني اي كاميرا..
وبالعودة الا بدايا اللث التدتةيوني التي يرقا تاري
انطالقها لهيئة اال اعة اللريطانية المعروفة باللي بي سري
و لس في عام  ، 1936حيث عد الهيئرة المرذكورة اولرا
المؤسسا التدتةيونية التي قدمت التصوير واللث الحي من
خارج االستوديوها المغدقة وبذلس حققت اللي بري سري
تتردا ال يقارن بما حققا االلمان حينمرا اكتشرتوا خدمرة
االرساا التدتةيوني و لس قلل عام من ملادرة هيئة اال اعة
اللريطانية ..
ولكن مع عام  1939قامت فرنسرا بتد رين اوا محطرة
لإلرساا التدتةيوني منتظمة و لس من خالا بررج ايترل
الشهير ،اما بالنسلة لدلالد العربية وتحديدا بددنا (العراق)
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فقد كان االخير من اوائل الردوا العربيرة التري با رر
بإ الق اوا بث تدتةيوني و لس في مطدع ايار (مايس) من
عام  1956حيث كان ارتلاط هذا اللرث بمشراركة رركة
(باي) اللريطانية فري معررض استضرافا العرراق وقامرت
الشركة فيما بعد بتجهية اللدد بأجهةة بث اقتصر عدرا
حدود العاصمة العراقية (بغداد) لتنطدرق تدرس اال رارا
لدوصوا الا حدود اوسع مع اواخر الستينيا حيث رمدت
م دن الموصل واللصرة وكركو ..
ومع هذه المساحة التاريذية التي قدمناها حروا اللرث
التدتةيوني فران كرل اال رارا المرتلطرة بهرذا الواقرع
االرسالي وبث المواد االعالمية التي تذص ابناء علنا لرم
تظهر بشكل جدي وواسع اال بعد عرام  2003حينمرا ظهرر
فضائيا تهتم بالجانب االعالمي الذا بالمكون المسيحي
مثررل فضررائيتي (ا ور)و(عشررتار) حيررث التتتررت تدررس
التضائيا لدتذصرص بلرث جانرب مرن برامجهرا بالدغرة
السريانية ،واعدادها لدتغطيا االعالمية المذتصة بأماكن
تواجد ابناء علنا واظهار االهتمام المناسب بتدس اللدردا
في حين كان هنالس توجا ولو جةئي بإتاحة فاصل زمني
محدد لدلررامج الذاصرة بالمكونرا فري التضرائية رلا
الرسمية ممثدة بتضائية (العراقية) التابعة لشلكة االعرالم
العراقي ،رغم ان هرذا التوجرا الجةئري لرم يتعرل بشران
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المحتوى المناسب لتئة اال تاا واعمارهم السنية المذتدتة،
وما يتناسب في التوجا لذائقتهم التكرية المحدودة فضرال
عن ان التضائيا المعنية استعانت بالدغة االم فري تمريرر
برامجها دون وجود وسائل مناسلة فري المقابرل لشررائح
واسعة من اال تاا الذين يجهدون التكدم او الكتابرة بهرذه
مولية ،لم تدع لتعدم الدغة
الدغة نتيجة استقرارهم بليئا
او سليل اتقانها بشكل مناسب وتام كما يتوجب االلتتا ال
الا الدغة فحسب بل قدرة المواد الترفيهية في التوجا سعيا
إلدرا ومتاهيم اال تاا من خالا استذدام برامج نوعيرة
تتناسب بالشكل المدلي لدذائقة التنيرة لدطترل فري اعرداد
اللرامج او االغاني..
وقد استنكر الكاتب المصري (ا رف ابو اليةيرد) فري
احدى الندوا ال تي اقامتها مجدة (العربي) الكويتية والتي
اهتمت بترسي الثقافة العربية في ظل وسائل االتصاا ،وقد
وثقت المجدة تدس الندوة بإصدار متترد حيث نشرر (ابرو
اليةيد) في سياق الكتاب المذكور و لس في الصرتحة 20
بحثا الموسوم (المحتوى الثقافي العربي للرامج اال تراا
في القنوا ا لتدتةيونية) والذي ناقش من خاللرا التعقيرد
الجاف للعض اللرامج التي بثتها مؤسسة االنتاج اللرامجي
المشتر لدوا الذديج العربي خصوصا في تحديده بانتقاد
اللرنامج المعروف (افتح ياسمسم) المنتج من خالا تدرس
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المؤسسة ،منوها الا فكرة اللرنامج االصدية والمقتلسة من
برنامج امريكي ..
فقد ا ار (ابو اليةيد) الا ان اللرنامج بنسذتا المعربة
المقتلس عن اللرنامج االصدي انكر ابراز االهداف االسالمية
مشيرا الا ان ما يةيد الطين بدة بحسب قولرا ان مقردمي
اللرنامج هم من نوعية الممثدرين الهرابطين او االسرتعانة
براقصة ماجنة تظهر امام االوالد بصرورة ملتذلرة بكامرل
تلرجها..
وال يكتتي (ابو اليةيد) بإبراز مالحظاتا النقدية نحرو
هذا المحتوى الموجا لأل تاا بل يستغرب اقحام ذصرية
رجل دين مسيحي باستذداما لدصديب فري احرد المشراهد
الذاصة بحدقة من الرسوم الكارتونية التي تحمرل عنروان
(مغامرا نواا) معربا بشكل ساخر بان هذا االمر مررتلط
بتعاون مؤسسة االنتاج اللرامجي المشرتر مرع مؤسسرا
التنصير عدا حد قولا..
وهذا االمر منشور بالتعل في الكتاب الذي كرناه سدتا
حيث يستطرد الكاتب لدحديث عن تأثير ابراز صديب عدرا
صدر رجل دين مسيحي عدا عقيدة ابناء االسالم في حرف
االستعانة واالسرتغاثة برا هلل تعرالا وكانرا يرواري تدرس
اال ررارا العتلارنررا ككترررة ،ولدمتارقررة وانررا فرري ا
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الموضوع الذي يثيره (ا رف ابو اليةيد) يتحدو بالمقابل
عن قصور من الجانب العربي في انتاج مواد اعالمية تقردم
الحوار مع االخر دون تكتيره والغراء حقرا فري التعرايش
المشتر ..
وما زلنا في محور النظرة القاصرة التي يلرزها بعض
الكتاب فتي كتاب (اسئدة الهوية والتسامح وثقافة الحوار)
الصادر عرن مجدرة (دبري الثقافيرة) فري كرانون االوا
ديسملر  2015يتحدو كاتلا الردكتور (يوسرف الحسرن)
مشيرا الا اعتراضا عدرا قروا احرد القساوسرة (بحسرب
الكاتب) حينما كر االخير ،بران االمرارا تسرامحت مرع
المسيحيين حينما سمحت لهم بلناء كنائس لهم مشيرا بان
وجهة نظره من خالا االعتراض جاء عدا معنا التسامح
المحدد وهو النابع من موقف الدولة الذديجية التري تقرر
باعتراف دستوري بحث االجانب في المجتمع علر تمرتعهم
بحقوقهم وحرياتهم المقرة في المواثيق الدولية المرعية،
ومن بينها حرية القيام بشعائر الدين باعتلار ان الحريرا
الدينية حسب وجهة نظرر الردكتور الحسرن هري حقروق
انسانية تقررها الشرائع الدينية نتسها..
وهذه النظرة المدتلسة والتي يلرزها سواء (ا رف ابرو
اليةيد) او الدكتور (يوسف الحسن) في سياق مرا دونراه
تثير الكثيرر مرن التسرا ال حروا دور االعرالم وتلنيرا
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المحتوى المطدوب في تنوير عقدية االخر وابراز وترجمة
الدور النهضوي لا دون الوقوع في اال ارا المتعدقة بمرا
يثير الوقوع في الكثير من المسائل ا اال كاليا مثدما
هي القضية التي تثيرها اال ارة الا الجماعرا التلشريرية
و التي تمحور قضية ابو اليةيد ازاءها..
وهنالس مذاوف جمة اثارتها تدس الجماعرا حينمرا
تستر بغطاء القضايا االنسرانية لتمريرر اهردافها ،ومنهرا
الحركة التي ابرزها االباء الدومنيكان حينما حطوا رحالهم
بمدينة الموصل فكانت هنالس الكثير من المذاوف ازاء ما
قدموه من بصما ع دا واقع المجتمع الموصدي ومن بينها
ارتقاءهم بالواقع الثقافي ،من خالا جدرلهم ألوا مطلعرة
و لع الكتب وال يقتصر االمر عدا هذه القضية فحسب بل
كانت مذاوف الموصديين تلرز حينما سعا االباء لتد ين
ساعتهم التي اعتدت اللرج المنتصب في المدينرة القديمرة،
حيث كانت تدس الساعة مهداة من مدكة فرنسرا اوجينيرة
زوجة نابديون الثالث لآلبراء الردومنيكان كرون كنيسرة
الالتين كانت مقرا لديرهم ونظرا لجهودهم التي برذلوها
في تقديم العالج وتوزيع االدوية واألغذية ألهالي الموصل
بعد ان فتس مرض التيتوئيد خصوصا في السنة المعروفة
بسنة الديرة والتي كانت ما بين عامي 1879و..1880
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برررج السرراعة الررذي انتصررب فرري المدينررة عررام 1882
وبالتحديد في تموز من العام المذكور مرر بالعديرد مرن
المحطا التي التهرا الموصرديون وترسرذت الكثيرر مرن
الحكايا حولا ،وسنورد بعضا منها فقد أصرلح اللررج مرن
الحواضررر التاريذيررة الموصرردية الترري تحكرري بصررما
المسي حيين و واهدهم اإلنسانية التي بررز فري مجتمرع
المدينة والتري انعكسرت باإليجراب عدرا الواقرع الثقرافي
واالجتماعي وقد اصلح فيما ب عد مقرا ألوا مطلعة دخدرت
المدينة..
وكانررت المطلعررة الحجريررة الترري اسررتقطلها االبرراء
الدومنيكان من اجل نشر المعرفة في صرتوف الموصرديين
وكان لس بين عامي  1856و 1857وكانت اوا منشوراتها
عن (أصوا النحو في الدغة العربية) لالب الذوري يوسرف
داود كما كانت من برين صصردارا المطلعرة اوا مجدرة
عراقية صدر باسم (اكديل الورود) في عام ..1902
وحينما استقر الساعة في برجها المعروف ،وفي وسط
بيئة متذدتة وغير متعدمة مرن اغدرب الموصرديين الرذين
اعتقدوا ان في برج الساعة ،من يرراقلهم ويتجسرس عدرا
ختايا العوائل التري تسرتقر فري محريط اللررج ،فطراللوا
بضراوة الا تهديم اللررج او ايقراف دقرا السراعة لهرذا
السلب..
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وهذا يعيد أل هاننا ما ابررزه ( فرانسريس فوكايامرا)
بكتابا الشهير(نهاية التاري واالنسان االخير) الذي صردر
بترجمة عربية في عام  1993مشيرا الا ان العالم االسالمي
سيكون الذصم الجديد لدغرب بعد انهيار المعسكر الشيوعي
كما كانت هنالس مقولة لجيمس ريستون وهرو كاترب
غربي علر كتابا (مقاتدون في سرليل اهلل صرالح الردين
االيوبي وريتشارد قدب االسد والحمدرة الصرديلية الثالثرة)
حيث علر( ريستون) الا بدايرة تحروا العقديرة الغربيرة،
وثقافتها الا نوع ما او قدر ما من الموضوعية في نظرها
الا نتسها وتاريذها والا االخر المذتدرف وتلرين اهميرة
الثقافا ..
الحوار بدال من الصراع ما بين الحضارا
ولعل اهم المعطيا التي ترجمت تدس الر ى ما ابرزتا
سيدة انكديةية تدعا (السيدة غريتيث) في كتابهرا الرذي
حمل عنوان (الموصل في مطدع القرن التاسع عشر) حينما
كانت ضمن بعثرة ليرة تقردم خردماتها ألهرالي مدينرة
الموصل في تدس التترة بالتحديد ..
وا ررار الررا اللررون الثقررافي الشاسررع بررين العقديررة
المحافظة التي كانت تسود هذا المجتمع وتدعوه لالنغالق
في الوقت الذي كان االنتتاح الغربي ال يماثل بتاترا مثرل
لس االنغالق الذي كرناه ومن ابرزها محطا اللعثرا
الطلية التي با ر بتأدية اعمالها مع المةيد من الهواجس
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والمذاوف التي كانت تلرزها بان تدرس االعمراا مغدترة
برسالة تلشيرية..
اما التر صة التي تتاح لنا بمقارنتهرا مرا ا رار اليرا
الكاتلة اللريطانية المعروفة (اجاثا كريستي) حينما كتلت
مثل تدس المؤ را حوا المجتمعرا المغدقرة والمديئرة
بالهواجس فري مرذكراتها الذاصرة عرن ايرام مصراحلتها
لةوجها اآلثاري في قيادتا للعثا التنقيب عن االثرار فري
العراق وسورية وكان عنوان الكتاب هو (تعاا قل لي كيف
تعيش) والصادر بترجمتا العربية عن دار المدى فري عرام
.. 2016
ومن بين الصور التي انتجت عن ر ية تدرس العقديرا
بتلاينها ما ابرزتا الصحافة بشكل رئيسي و لس بحسب ما
كره الكاتب (اندرو حليب) في كتابا المعنرون (الحروار
الثقافي واالعالمي بين الشرق والغرب –تحديال واليرا )
والحائة عدا جائةة مجدة دبي الثقافية لإلبداع علر محور
الحوار مع الغرب في عام .. 2012
وصدر الكتراب عرن المجدرة ضرمن سدسردة اصردارتها
الثقافية في تشرين الثاني (نوفملر) عام  2015حيث التترت
(حليب) الا ان الصورة تلدو مشوهة ما بين الغرب والعرب
نتيجة ما تلرزه كما اسردتنا الصرحافة ووسرائل االعرالم
فض ال عن ما تثيره المناهج الدراسية..
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ويعةو هذا باعتقاد اللاحث ،الا نتاج االدلجة الثقافيرة
اللعيدة كل اللعد عن المضمون الحقيقي لكرال الثقرافتين
سواء اكانت العربية او الغربية رغم ان صورة الغرب عرن
ال شرق ليست بالنمطية او مقوللة بشكل واحد فحسرب برل
هي متنوعة وغنية واحيانا متناقضة نتيجة وجود اكثر من
نظرة تمثل الغرب والمؤسف بران هنالرس مرن المثقترين
العرب من يرس تدس الصورة المشوهة عن الغرب باعتماد
بعض االخلار التي تتصف باللعد عرن واقعيتهرا واالهتمرام
باثارتها وال صاق صور بعيدة كل اللعد عن الواقع لغررض
تمريره عدا كونا الصورة الحقيقية لدغرب بتقديديتا ..
ويورد االمير كيب ارسالن في كتابا المعنون (لمرا ا
تأخر المسدمون ولما ا تقدم غيرهم ؟) وقرد صردر الكتراب
بطلعة خاصة عن مجدة الدوحة الثقافية وعن نسذة محققة
من قلل الشي حسن تم يم ومصادر اخرى ،حيث عةا ارسالن
اعظم اسلاب هذا التأخر الا العدم النراقص الرذي يحسرلا
الكاتب بانا ا د خطرا من الجهل اللسريط الن الجاهرل ا ا
قيض اهلل لا مر دا عالما ا اعا ولم يتتدسرف عديرا فأمرا
صاحب العدم الناقص فهو ال يدري وال يقتنع بانا ال يدري..
لذلس تلدو التحديا واردة في هرذا الحاضرر نتيجرة
اللون الذي تحكما اليا الحوار الثقافي سواء ما بين الشرق
والغرب ،والتي تجعل من توحيد الر ى علر اعالم محايرد
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وهو يلدو كضرورة حتمية نحو تلدور الوسيدة االنسب في
التواصل ما بين علنا داخل الو ن او خارجا ..
ومادام االعالم يمثل الوسيدة المهمة من وسائل الثقافة
فالبد من استثمار ما يمدس االعالم من وسائل خاصرة برا
لتمكنا من مذا لة اية ريحة إلثارة اهتمامها و دها نحو
الجانررب االكثررر حيويررة سررواء نحررو االبعرراد القوميررة
والتاريذية او ينابيع التكر واالدب والمعرفة وخدق توجرا
عام لالهتمام بمعارف العصرر وافكراره وتتاعالترا ،حيرث
اصلحت الثقافة في راهنها محردودة بتقرديمها بالطريقرة
التقديدية في استقطاب الحضور ،علر المنرابر والجدسرا
الجماهيرية التي تعد الجسر بين الثقافة والمتدقي لتصلح
فيما بعد وسائل االعالم الجانب اللديل فري تجسرير تدرس
الهوة..
وعدررا ضرروء تدررس اال ررارا نشررير الررا ان الثقافررة
السريانية وبسلب محدودية معرفة االخر وااللمرام بالدغرة
السريانية ،فقد اصلحت تدس الثقافة متدكئة فري مواكلرة
التطور الثقافي بين ثنائيا مر بها الثقافرا االنسرانية،
وانقسامها بين ثقافرة الصرورة والصرو فري التضرائيا
ودورها المطدوب وبين ثقافة الحرف وقدرتا عدا المشافهة
والسماع او بين الورق واالحلار..
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وهذا كدا يدفع الا اال ارة الا االعالم وقدرتا لريس
لدعب دوره السدطوي كسدطة رابعرة برالمتهوم المترداوا
والمتعارف عديا فحسب بل الا اعتماد الوسرائل االعالميرة
كقوة اولا لرفد وسائل التواصل بالتقنيا المتنوعة.
لذلس عدينا ان نقوي دور لغتنا وابراز الثقافة واالدب
المرتلطتين بتدس الدغة علر تعدد وسائط االتصاا الحديثة
او التداوا علر هذا االمر بدغة عصر العولمة ،او اال ارة الا
التهديد والمذاوف واالخطار المحدقة بها من خالا ارتلاط
قوة اية لغة بقوة المتحدثين بها سواء بمرا يتعدرق باللعرد
الحضاري او االعالمي ..
ومادام ان هنالس ما يشير الا مذاوفنا بشان حضرارة
الدغة السريانية والتي تواجا ا كاال مذتدتة مرن التهمريش
ومن بينها محاوال نةع ابناء تدس الدغة من جذورهم علر
نةيف الهجرة وخصوصا في خضم المحنة التي عا وها علر
ما عا وه في صيف عرام  2014لرذلس يلقرا االعرالم هرو
السالح االقوى والذي يعوا عديا في انهاض الدغة واحيائها
ليس في اوساط ابنائها االصديين فحسب برل فري اوسراط
اخرى يمكن ان تنتشر فيها هذه الدغة لتوسيع دائررة االدب
والثقافة التي تتيحها تدس الدغة..
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وبالمصررارحة والمكا ررتة المطدوبررة نجررد ان االفررق
االعالمي ا لذا بهذه الدغة يلدو بعيدا عن توظيتا بالشكل
المدلي لدطموح علر تأ ير التضراء االعالمري واسرتثماره
كأداة لنشر تدس الدغة بتقنيا حديثرة تواكرب العصرر،
وترسيذا من خالا المواد االعالمية القرادرة عدرا ا راعة
وسائل االدب والمنجةا الثقافية من خالا جعرل المترابع
والمتدقي في وسط تدس الجدسا اغنا بالنقاش المعرفري
والعمل عدا عرضها إلتاحتها برغم انها تعارض اقامتها في
اوقا غير مناسرلة او بعردها عرن مواقرع اسرتقرار هرذه
الشريحة..

118

الفصل الرابع
الرؤى واالهداف المطلوبة
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في خضم ما عاشه بناهاش شها اا خا اها بمبش م اه
بلازوح بلتي مروب نها طيل بالع بم بلسانق  ،رغم بنه فهي
خضم بلفترة بلسانق ت قق ت رير تله بلناهاطق بلتهي
نزح ب ماها ،بال بن في بلنقانل فان دور بالعالم بلخاص نهذب
بلنك ن شان بلكثير من بلت ديات مع بالخذ ناظر بالعت ار،
عدم م بك هذب بالعالم للتط ربت بلتي طالت قطاع بالعالم
نشكل عام ،فشكلت بلتقايهات بل ديثه وبنربمهها وبتاحتهها
ننثان ت د جديد وبجهت جنه ع بلاهامحين اه بش مهاهم
بلشري بلتي فضلت بالاتقربر في مااطق نديل في دبخل
بل طن بو ننا يتالق ناألخرين منن فضل ب بالاهتقربر فهي
م طات مؤقت  ،ريثنا تساح لهم بلفراه لالاهتقربر فهي
دول بختاروها لقضاش نقي حياتهم فيهها ف بجهه ب بول مها
وبجه ه وهم في تل بلن طات بلنؤقت وفي خضم م ا
بالنتظار ريثنا تادر لهم مكاتب (بلي بن) فيزب بالاهتقربر
في بحدى بلدول بلتي بختاروها فكانهت م طهات بلت باهل
بل ديل لند جس ر بلت بال نياهم ونين بل طن بلذي بعتقدوب
بن لفظهم مهن خهالل عههزه عهن ته فير بل نايه لههم
ومنتلكاتهم بلتي بات ي ت في غفل من بلزمن..
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وكانت م ا بلازوح فرا تاريخي وجد بلكثيهرون
م بجهتها نالنزيد من بل كن وبلشهاع من بجهل تههاوم
تل بلن ا فالكثير من بل اائل بالعالمي نقيهت عهاجزة
عن ت فير مثل تل بلا ر بلنااا وماها ت فير فضائي
يربد ماها بنربم خطاب بل كن لت اي هن م شا اا وبضاشت
للربي بلاام بلاالني..
ف قيت بلن ايقى بل زياه مهع مشهاهد تهدور فيهها
بلكاميرب لتراد ع بئل تتلظى ن ربرة بب (بغسهط)) مهن
بلاههام  2014وهههي تفتههرا حههدبئق واههاحات بلكاههائ)
وبلنؤاسات في مديا برنيل نديال عن بلا رة بلتي بنتغاها
بالعالم إلنربم بلنسؤول عن تل بلن ا في بل قت بلهذي
كانت في كل واائل بالعالم بلتي تشكل بلنشهد بلاام غير
ملتفت لنااناة تل بلا بئل بو بنربمها نالا رة بلتي ينكن
بن ت فر بلربي بلناااب بلنقانل لارخ بلاائ في بل رلنان
بلاربقي فيان دخيهل وههي تتهرجم ماانهاة بناهاش مك نهها
باليزيدي وه يتاثر في شااب ج ل ااهار هرنا من قطاات
تاظيم بلدول بالاهالمي وههي تزحهح ن ه ه فهي له
بلت قيت بلنناثل لن اتاا مع بالخهذ ناظهر بالعت هار عهدم
بمتالك ل بلنك ن لفضائي بو وايل بعهالم خااه نه
تساى الن تك ن لسان حال وتؤشر مدى بلن ا بلتي عاشها
بنااش بلنك ن بلنذك ر..
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وتا د بلنشاهد مهددب في عن ليات بلت ريهر ،لتراهد
تل بلفضائي مشهاهد بلخهربب وبلتهدمير مهع م اهيقى
جاائزي كأنها تدع بناهاش شها اا لت ديهع بل لهد ودفاه
الختيار خيار بلههرة ،وبلنفارق نان مهن يقه م نتاه ير
تل بلنشاهد ا بش من خالل حنله لكهاميرب بلت ثيهق بو
بل ق ف بمامها ندب وكان يائ) من تله بلنشهاهد بلتهي
بنرمها في تغطيات لتهده ناد بيام قليل من تل بلتغطي
بلن اا يطرق ناب مكاتب (بلي بن) في بالردن مهن بجهل
بل ا ل على فرا بلههرة كأقربن من بالف بلن بطاين
منن وجهدوب بن فراههم فهي بلاهي فهي بله طن نهد ت
نالتضاؤل..
وقد يق ل قائل نان تل بلا ر بلنتلفزة بلتي بهتنهت
بلفضائيات نإنربمها وبلتي غطت ا ر بلدمار وبلخربب بلذي
ل ق ن لدبتاا لم تك ن مخاا للنشاهد بلنسهي ي منهن
يؤاف مثل هذب بلدمار ا بش من قطن تل بلناطق بو هذه
بل لدة نل نرمت تل بلتغطي لفضهح مناراهات بلتاظهيم
بلذي لم يقار على بالطالق في بنربم نشاطات على بل بقع
بالفتربضههي وماههها ا ه ر تخري ه للكاههائ) وبل بضههر
بلنسي ي وتدميره ل اضها مثلنا ه بل ال مهع بلتقريهر
بلنا ر بلذي نث في حضرة دير مهار كه ركي) ن هي
بلارني في بلهانب باليسر ،حيانا ا ر بلتاظيم طرق قلا
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للا ان وتخري للتناثيل وبلقائ للااق س من بعلى اطح
بلدير ناإلضاف لا ر بخرى نثها في تقرير بخر عاي مهن
خاللها نطريق تفهيره للهب بلتاريخي بل بقع قهرب ديهر
مار نهاام في ماطق بلخضر وبل سهاطلي بلتاناه لااحيه
بلانرود شرق مديا بلن ال بو من خالل ما بنرمه لرفهع
بك ر علم للتاظيم حيانا بنشأه على وبجه كاتدربئي مار
بفربم فلذل ال يست اد بن تسل بي فضائي نف) بال ب
بلتاظيم من بجل بنربم تل بلا ر بلتهي تكه ن بت دبفهع
لكثيرين من بجل ب ختيارهم لخيار بلههرة وترك بل لد..
وفي بلنقانل الند ل اائل بالعالم خاا تل بلتي تااى
نالخطاب بلنتلفز من بن تساى الن تك ن مادتها بالعالميه
نايدة عن ا ر بلخر بب وبلدمار نل نالاك) ت اهي خطهاب
بلتفاؤل وبلتشهيع فقد تم بتخا بلكثير من بلانها بلتهي
تا ر عن وبقع بالعالم..
فنن بلنؤكد بن بمر رك ب بلقطار بو بلتخلح عا بو
مقاوم حركت  ،كلها خياربت غاي في بلهدي وبلخط رة
ايترتب على كل خيار مهن تله بلخيهاربت بلنهذك رة
تدبعيات ونتائج وباا وشامل ومت ايا ندرجات ملن ا ..
وقد وظفاا في بلتغطيات بلخاا ن اائل بالعالم بمبش ما
جرى ل لدبتاا وبلنااطق بلخاا نأنااش شا اا باتخدبم تل
بل اائل بلناطق بلقديم بو بلكالايكي بلذي لم ياد كافيها
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لتنثيل بلذبت وال للن بجهه ولهم تاهد مههرد بلن بجهه
وب لت ان يكفيان ألدبش دور حضاري وت قيق م قع متقدم
بنسانيا ومههرد بلت اهن هه دور تتقاه كهل بلثقافهات
بلضايف فينا ي قى بلسؤبل مره نا نكيفيه بث هات م قهع
بالعالم نا ر ت بال بل ديث لترايخ ثقافتاا بلندع مه
ناإلنتا بلفكري وبلنارفي بلذي من بلننكن من خالل بنربم
بلا رة وبخربجها وبلن بجه نها فالت ديات بلتي وبجهتهها
واههائل بالعههالم دفاتههها التخهها بلن قههح بلناااههب بمههام
جنه رها بلنت بال ماها..
واار لزبما بن تغير تل بل اائل طريق باهتقطانها
وبنربمها لراالتها بالعالمي عن طريق بالاتاان نالنفكرين
وبلنثقفين لن بك بلتط ربت بلتي ت شهدها فضاشبت بالعالم
ننزيد من جه د بلتدريب وبلتالم وبكساب بلدرباات بلتهي
تلتفت لههد بلتط ير نااشب على بعتناد خ ربت بكاديني ال
ترتكز على بال ب نال وكالايكي ،يهد نفس متق قاا بمام
ننط قديم من بنناط بلخطاب بالعالمي ليؤكد دبفع بلياس
وبلاهز بلذي ش ع ما مك ناا بلنسي ي نهل علهى بلاكه)
بضفاش ج بنب من بل ركي وبل رفي في بعتنهاد نهربمج
ح بري بو تستهدف تنتين بلاالقهات مها نهين بلنؤاسهات
وبالحزبب رغم بن بلفضائي بلتهي تانهل علهى ههذب بالمهر
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مره ن نقال ها بلسيااي دون وج د ت رك مؤثر في ههذ
بلهانب..
وفي هذب بلخا ص علياا عدم بلتركيهز علهى جهه د
بلفضائيات لهذب بالمر بلذي كرناه ،مع بالخذ ناظر بالعت ار
عهزه عن بل ا ل لشهربئح وباها منهن تركهت بل لهد
وباتقرت في نلدبن تختفي ماها مؤشربت بالاتاان نقنهر
اااعي يتهيح لهها مشهاهدة تله بلقاهاة بو غيرهها مهن
بلقا بت..
فلذل ت رم بل اج للن بقع باللكتروني في بنربمهها
بلدور بلنطل ب وبل ي ي من خالل ت اهي م بقهع بلشه ك
بلااك تي وت فير بلتن يل بلناااب لها لتضهطلع نالانهل
كايف بلكتروني كنا قامت نهذب بلانل ا يف بيالف
باللكتروني وباتطاعت بن تك ن لهها جنهه رب وباهاا مهن
خالل اياا تها بلناتندة على بتاح بلنال م وعدم حه ها
ألا اب و ربئع شتى وبالاتاان من خالل هذب بلن قع نفريق
بعالمي نخ ي ال يقح عاد ما قات بلت رير وبنربم مادت
بلا يف وبالعالمي نالكثير من بلنغالطات النل بعتنادهها
ك ايل خ ري تتهافهت عليهها واهائل بالعهالم بالخهرى
إلنربمها في اياق تغطياتها ..
وت قى مسال بكتنال بي فريق مااا لألشربف علهى
تل بلن بقع مره نا نهي من بلن ررين وبلفايين منن
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يانل ن على ت بال دبئم للت ديث بلنستنر وهذب ما بلتفتت
بلي جريدة بلشرق بالواط بلسا دي بلتي لم تكتح نط هع
نسخها بل رقي في عدد من مطانع بلاالم وبتاحتهها لتله
بلاسخ بل رقي في متااول بلقارئ ا بش بلنستقر في مهدن
بقليم كرداتان بو في قاربت بلاالم بلنختلف نل بلتفتت بلى
دور بالعالم باللكتروني لتالن عن م قاها بلذي يدبر نايغ
تفاعلي  ،حيث يهري ت ديث بالخ ار نشكل باهرع مقارنه
نالن بقع باللكتروني بلخاا نأنااش شا اا بلتي ت دث نشكل
بنطا ونشكل ي مي مع بالخذ ناظر بالعت ار بن هاال ناض
باليام تنهر دون بجهربش بي ت هديث يهذكر علهى بالخ هار
بلرئيسي بو بلتي تتادر وبجه بلن قع بلنذك ر..
ونااللتفات لدور بالعالم باللكترونهي النهد مهن جهه د
باتثناري تانل على تهسيد مثل تله بلن بقهع فالانهل
بالاتثناري بفضل من بن يك ن بلن قع وبجه الحد بالاناش
بلتي تانل على بنربم راالتها بالعالمي بلن ددة وم اناتها
لهذه بلهه على حساب بالخرى ،نل ي دو بلن قع باللكتروني
فرا مهن ال لإلشارة بلى كايس ماياه ن هد بتهها بو
مؤاس دون غيرها نل تغطي بخ ار بلكاهائ) وبلنؤاسهات
نشكل م اع وم ايد ومهاي ،ف تى بلراائل بالعالمي بلتي
ت رمههها بلن بقههع بلتههي تاههد وبجهه ولسههان حههال ناههض
بلنؤاسات بلكاسي يش نها بلغن ض وبلض اني في باتخدبم
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لغ بلتهديد و بلنقاضهاة وبلتهي باه ت تشهكل بلفراه
بالنسب إلخربس باللسا بالخرى وتازم بلتهديد وبالخطهار
بلن دق نراال بالعالم بل ر..
ومع دع تاا للنستثنرين من رجال بألعنال في خهار
بلاربق لت اي مثل تل بلن هادربت وبنهربم تله بلناافهذ
بالعالمي ف ياها ايك ن دور بلن قع غير م هدد ناه رة
تقدين للخطاب بالعالمي بلذي ينكن جه د بل حدة في ظل
بالنقسامات وبالتهاما ت بلتي تشكل مادة رئيسي نهل يسهاى
مثل هذب بلن قع لل هث عهن فهرص بل حهدة اه بش نهين
بلط بئح وبلكاائ) وبلنؤاسات بلنختلف من بجل بن يك ن
دوره رباخا في ت حيد تل بلاظرة وتقدينها ع ر واائل
بالعالم بالخرى منن تشكل بل بجهه بت بلشها ي بالواهع
وتخاطب بلشربئح نكل لغاتها ولههاتها..
كنا ات رم من خالل هذب بلن قع فراه بنهرم لغتاها
وا ل بتاحتها لي) على اايد من حرم ب من بتقانهها مهن
بنااش شا اا ف سب نل بتاحتها للنك نات بالخرى لتك ن لغ
ت بال مهن يساى من خاللها بالخرون على بالطالع علهى
بلثقاف بلسرياني وآدبنها وعل مها ونهذل يست ضهرون
جه د بلالناش وبلنفكرين في بلقهرون بلنت اهط ومهاهم
بلاالم بنن بلا ري بلذي عد دبئرة ماارف بلقن بلثالث عشر
في بنربم دور بلال م وبلناارف وترجنتها فضهال عهن دور
128

بلنترجم حاين نن با ق وبخرين منن تشهد لهم بل ضارة
بلارني نالكثير من بلارفان لدورهم في نقل عل م بلاهالم
و ماارف عن طريق بللغات بالولى..
واتك ن فراه بالاهتاان ناللغه وبتاحتهها نن ادئهها
بلنيسرة فرا هام ألطفالاا خا اا منن يايشه ن فهي
بلاالم بلارني وياان ن من عدم مالئن بلناهاهج وبنكارهها
لس يل بلتالم نهذه بللغ ف يائذ ايك ن للن قهع دور فهي
بنربم بلنقتضيات بلقيني وبل الني وبلترن ي ولي) ناتخا
بلشكل بلهامد وبلض اني بلذي تت ااه بلنااهج بلالني منهن
وضاها مختا ن ويق م ن نإتاحتها للدرباين نل ناعتنهاد
شخاي كارت ني الاتقطاب بالطفال بو بل ث عن قريه
بفتربضي يهري من خاللهها ت ريه بلشخاهيات نهأدبش
بال ب ح بري ي اكي ما يهري في ب لنسلسالت بلكارت ني
وي قي بلطفل في بثارة تام لنارف بال ب بلاص وبل بر
ومارف بل قائع بلتي تتي ها تل بلشخاي من هذب بلاص
خا اا لنا يتنل بلطفل من حب بالاتطالع وبلغ ص في
ع بلم مخفي عن ها وبدربك ..
وهذب يق دنا لل هربمج بلتالينيه بلتهي تت ااهها ناهض
بلنؤاسا ت إلتاح بللغ بالنكليزي ناه رة م سهط وفهي
ت ظيح حهروف ههذه بللغه نأشهكال كارت نيه مالئنه
الاتيااب هاي بلطفل ف ياهها اهتك ن بلفراه م بتيه
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الاتثنار مثل تله بلهدروس إلتاحته نلغتاها وتقهدينها
للنتلقي وهذب ال يهد ق ال وبااا مها لهم تهتم بالاهتاان
ناألارة فهدبفاها وتشههيا ها اهيك نان بلطريهق بلرئيسهي
النطالق خط ة بلتاليم بالولى وبلتش يق بلالمم فالى عاتق
بالارة يقع غرس تاليم بللغ وت ي ها ألطفالهم مع بالخذ
ناظر بالعت ار بن تكري) بلناتج بلنارفهي بلنتهاح لل يئه
بلتاليني بلخاا نه بالارة ايك ن نن بمبة بل قت بلذي
ينكن بن ينضي هذب بلطفل في قاعات بو اف ف مدراهت
مع فرص بتاح ميادة جرع تل بل اص بلتي يتلقاها بو
من خالل بلت بال مع تل بلن بقع باللكتروني بلتي ينكن
بن ت فر ا ل بلتاليم بلنطل ن وتند جس ر بلت بال نهين
بالهالي و نين بلفئ بلنستق ل منثل نذهاي بلطفل تنامها
مثلنا يتاامل بل غرب ع هر ناهض بلهدول بلنت ضهرة فهي
بالاتاان نالناتج بلثقافي وت ظيف لخدم بلالم فهذب بالمر
مل بلهنيع وت ال نالنادة بلتي ت دو متاح في اف ف
بلنستثنرين نهذب بلقطاع.
وغيرتهم ودبفاهم بلذي يك ن بلنرتكز بلرئيسي نتاني
تل بلن بقع لتك ن على قدر بل بجب بلناهاط نهها بو فهي
بلتزبمها ومسؤوليتها بالعالمي ..
ختاما ت دو تاني بلن بقع باللكتروني ضرورة لتاسيق
بلن ادربت وت جي جه دها على بلنسهت ى بلخهاص نأناهاش
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شا اا ودمج فرص تالينها ناإلضهاف لراهالتها بالعالميه
كغاي مهن في كل بلنااطق بلتي يستقر فيها هذب بلنك ن
وقد تساى بلطريق ب لنتاح كطريق مثلى ندمج بلتقايه
في بلتاليم .وبلهتالم كن اوله للتاهرف علهى بل اهائل
بلنت ا في بلتاليم ناطار بلاالق بلناههي بو نين بلت ايل
بلدرباي نشقي بلالني وبالكاديني وبلتكيح مهع تغيهربت
بلاار وتط ربت بلنال ماتيه بلنتالقه نالشهأن بلخهاص
ناالتاههاالت وبلت باههل ن تهه فير بلقههدرة بلذبتيهه لتل يهه
متطل ات ..
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