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كــنــا مــجـمــوعــة مـن الــشــيــوعــيـ
) في سـنة  1980ولكم (الـعـسكـريـ
إن تــتــصـــوروا خــطــورة مــثل هــذا
الـتوصـيف في ذلك الـوقت الذي من
الــسـهــولـة خالله ان يــتم اتـهـام اي
شــيــوعي حــتى لــو انه كــان تــاركـا
التنظيم او (مـجمد) من قبل احلزب
خـوفـا عـلى حـيــاة االعـضـاء اقـصـد
كـن بسهـولة ان يـتم تلـفيق تـهمة
خــطــيــرة (تــنـــظــيم داخل اجلــيش)
وعــقـوبـتـهـا االعـدام! ومـا زاد االمـر
تـعـقـيـدا هـو تـعـرض مـجـمـوعـة من
الـــشـــيـــوعـــيــ فـي عــام  1979الى
االعـدام في تـهـمـة مـشـابـهـة وكـانت
احـدى اسـباب انـهـيـار اجلبـهـة ب

الشيوعي العراقي والبعث!
حـــاولت االجــهــزة االســتـــخــبــاريــة
اسـتـنـسـاخ مجـمـوعـة (بـشار) العب
نتخب العراقي لكرة القدم حينما ا
وجـهوا لـهم تهـمة الـتنـظيم لـلحزب
الـشـيـوعي داخل اجلـيش وال نـعلم
ـــكن الـــتــــعـــامل مع حـــزب كــــيف 
البعث الذي كـان يدعي بإن اجليش
الـعــراقي جــيش عـقــائـدي وجــمـيع

ــسـلــحــة يـجب ان افــراد الـقــوات ا
يــكـونـوا اعـضــاء في حـزب الـبـعث!
هذه الطروحات كانت في مناقشات
الـشـيـوعي الـعـراقي مع الـبعـث قبل
وإذا كـان هذا االمر انبـثاق اجلبـهة
ــكن تـطــبـيــقه عـلى (الــعـســكـري)
ـكن تطـبيـقه على ـتطـوع فكـيف  ا
ـكـلف!فال يـوجـد حل (الـعـسـكـري) ا
إال بـــإصــدار قـــانـــون لـــلـــعــفـــو من
اخلــدمـــة الــعـــســكـــريــة كـل عــراقي
(شـيــوعي) عــنــدهـا ســوف يــصـبح
( جميع الـشعب العراقي (شـيوعي
وان لم يــنـتــمــوا لـذا كــان االتــفـاق
على (جتـميـد) نشـاط الشـيوعي في
اجلــيش واال تـعــرض الى االعـدام 
وبـــــــــــــذلــك  وضـع رقــــــــــــــاب كـل
الـشـيـوعـيـ الــذين يـتم جتـنـيـدهم
ألداء اخلدمة العسكرية حتت رحمة
ومـــــزاجــــيـــــة (االســـــتـــــخـــــبــــارات
ــنــطــلق الــعــســكــريــة)! ومن هــذا ا
تـــــعــــرضـــــنـــــا انــــا ومـــــعي  29من
الــشـــيـــوعـــيـــ واصــدقـــائـــهم الى
االعــتــقــال بــتــهــمـة (تــنــظــيم داخل
اجليش) وصادف اعتـقالنا واطالق

سراحـنا بـ شهـري اذار ونيـسان
ومـنذ سـنوات وبـعد سـقوط الـنظام
ونحن نحيي هذه الـذكرى بالتزامن
مع احتـفاالت احلـزب الشـيوعي في
ذكــــرى تــــأســـيــــسه  31اذار من كل
ســنــة. هـذه الــســنــة  االتــفـاق ان
ــارس هــذا االحـتــفــال في كـربالء
(احلـســيـنــيـة) وهي مـنــطـقــة تـمـلك
طــبـيـعــة جـمــيـلـة وطــقـسـا مــعـتـدال
شمش والـنخيل تضـللهـا اشجـار ا
ـنـطـقة وهي ايضـا ا واحلـمـضـيـات
ـتـهمـة مـعنـا في انـبثـاق الـتنـظيم ا
الـشـيـوعـي مـنـهـا! بـســتـان الـرفـيق
(غـــالب الـــنــشـــمي) وهــو حـــقــا من
الـــــنــــــشـــــامى فـي كـــــرمـه وحـــــسن
اسـتـقبـاله لـنا وبـعـد تنـاول الـغداء
ـتنـوع والـفواكه والـشـاي وتداول ا
اطـراف احلديث والبـد لـلـحديث ان
يــتــجه الى االنــتــخــابــات وحتــالف
احلـــزب الــــشـــيــــوعي مع الــــتـــيـــار
والبعض يرى فيه خطوة الصدري 
ذكـية خلـلق قوائم عـابرة لـلطـائفـية
وكسر حـاجز احملاصـصة  واخرون
يـرون فــيه ضـيـاعــا لـهــويـة احلـزب
الشـيوعي وخصـوصيـته العقـائدية
ويـــرغــبـــون ان يــكـــون الــشـــيــوعي
الـعـراقي بـقـائـمـة منـفـردة (الـم يـفز
قعديـن في اول انتخابـات حينما
نـزل بــقـائــمـة انـتــخـابـيــة لـوحـده)?
يـنــسى الــبـعـض بـإن االنــتـخــابـات
الـتي فـاز احلــزب الـشـيــوعي فـيـهـا
ـقـعـديـن كـان الـنـظــام االنـتـخـابي
يــعــد الــعــراق (دائــرة انــتــخــابــيــة
واحدة) وبعد تغيـير الوضع بتعدد
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طبوعات الـتي مضى على إصدارها الـعديد من العقود  ولم بدأ االحتـاد العام لالدباء والكـتاب في العراق بإصـدار عدد من ا
همة في مسيرة االدب العراقي  وقد إختار لنا اإلصدار االول صادر ا كتبات واالسواق على ان تكون من ا تـعد متوفرة في ا
كتـاب الناقد بـاسم عبد احلـميد حمـودي الذي صدر الول مرة بـعنوان ( في القـصة العـراقية ) وحافـظت الطبعـة اجلديدة على
ـقدمـة التي كـتبـها الـنـاقد بـاسم عبـد احلمـيد حـمودي لـلطـبـعة احلـاليـة وصدرت الـطبـعة االولى عن العـنوان نـفسه " جـاء في ا
طبعة كـتابي هذا في ايلول  1961 عن مطـبعة احتاد االدباء وكانت تكـاليف الكتاب قد بلـغت ست ديناراً تسلـمها مني مقسـطة مدير ا
ومحـاسب االحتاد االستـاذ العزيز الـفريد سـمعان والـذي قام مشكـوراً بترويج بـيع الكتاب عـلى رواد االحتاد فيـما قمت بـتوزيعه على
ـكـتبـات الـرئـيـسيـة بـبـغداد  واشـرف عـلى طبـع غالفه االسـتاذ بـلـنـد احلـيـدري الذي صـحـبـني مـعه بـسـيارته الـ ( فـكس واكن ) الى ا
االسـتاذ مـدير شـركة الـتـجارة والـطبـاعة في الـصـاحليـة حيث رحب بـنـا ووافق على طـبع الغالف  كـتاب ( فـي القـصة الـعراقـية ) اول
كـتاب لـلنـاقد بـاسم عبـد احلمـيد حـمودي  الـذي يعـد من اغـزر النـقاد في الـعراق  والـكتـاب حـسب مقـدمة االحتـاد العـام لالدبـاء والكـتاب في
ـا النه يـحمل تـوقـعات واراء اثـبتت العـراق ال تـأتي اهمـيته مـن كونه اول كـتاب نـقـدي للـناقـد الكـبـير بـاسم عبـد احلـميـد حمـودي وحسب  وإ

صحتها في العقود والتي جاءت بعد صدور الكتاب بعقود من الزمن .  
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الــدوائـر االنــتــخـابــيـة لـم يـســتـطع
احلــزب عــلى الــرغم من حتــالــفــاته
ـتـعـددة من احلـصـول عـلـى مـقـعد ا
واحــــد! ولـــو كـــان الــــعـــراق دائـــرة
انتخابيـة واحدة لصح القول ونزل
فـي قـائـمـة واحــدة وسـوف يـحـصل
عــلى اكــثــر من  5مــقــاعــد! انــا من
جـهــتي ارى االمــر ال يـعــدو اتـفــاقـا
تـكـتـيـكـيـا من اجـل االنـتـخـابات وال
بـأس اذا كـان البـرنـامج االنـتـخابي
ويــــرى ال يــــلـغ اي من الــــطـــــرفــــ
تحمسو لـهذا االتفاق بإن العراق ا
ذهب والقومية متنوع في الدين وا
وال ضـــيــــر ان يـــتــــحــــالف احلـــزب

الـــشــيـــوعي مـع احــزاب وتـــيــارات
مـعـتـدله تـعـبـر عـن هـذه االجتـاهات
ا ـذهبـية والـقومـية طـا الـدينـية وا
تلتقي مع اهـداف احلزب الشيوعي
في حتـقــيق الـعــدالـة االجــتـمــاعـيـة
وتـوفـيـر احلـريـة ومحـاربـة الـفـساد
والــــقــــضــــاء عــــلـى احملــــاصــــصـــة

الطائفية.
في هذه االجواء التي كـانت مفرحة
ظلمة من ألستذكار تلك الـسنوات ا
سيرتنـا الذاتية وكـيف  التخلص
من خــطـورتــهــا وبـحــضــور رئـيس
احتـــــاد ادبـــــاء كـــــربـالء ونـــــقـــــيب
احملــامــ ونـــخــبــة من الــضــيــوف

ـثقـف فـضال عن مـجمـوعتـنا وا
كــنت قـــد قــررت ان يـــكــون حــفل
تـوقـيع كـتـابـي اجلـديـد (مـسـافـر
زاده اخلـيـال) والـذي اشـترك في
معرض بغداد الـدولي للكتاب  –
ـكتـبة احلـديثـة ناشرون جـناح ا
 –لبنان- وكذلك في  –جناح دار
امل اجلـــديـــدة –ســـوريـــا- حتت
ظالل اشــجــار بـســتــان رفـيــقــنـا
(الـنـشـمي) كـانـت ضـحـــــــكـاتـنـا
تـــــــــصل عـــــــــبــــــــر الـــــــــزمـن الى
ـاضي ثـمــانـيــــــــــنــات الـقــرن ا
وكــــانت صـــــورنــــا تــــوثـق تــــلك

اللحظات السعيدة.
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بغداد

ترى كيف سيـكون حال العـالم لو أهتم بـالكتب ألن االهتـمام بالسالح
والتسـابق في تنـويعه وزيادة مـخاطره  وكيف تكـون العالقات الـدولية
لو أن الدول الكبرى إمـتلكت حجمـها وتأثيرهـا في العالقات الدولية ?
ألنهـا متـمـيزة وبـارزة في تألـيف الـكتب وتـوزيعـهـا على اوسع نـطاق ?
نـاقشة تـحدة ومـؤسساتـها  وما الذي يـربحه العـالم لو فـتحت اال ا
ـترجمة القـادمة إليها ؤلفة وا هذا الكتاب وذاك ولإلعالن عن الـكتب ا

من مختلف دول العالم ? . 
ولو حـدث ذلك ألصـبح العـالم أكـثر أمـنـاً وسالماً وجـماالً  بل ألصبح
ـنــا الـيـوم  حـيث يـقـف الـسالح وراء كل بــؤر الـقـتل مـخـتــلـفـاً عـن عـا
والـدمـار  وحتـاول الـدول الــكـبــرى الـتــسـابق بـحـق الـسالح وتــنـويـعه

وزيادة مخاطره . 
ـكـرسـة ــيـزانـيـات ا ويـعـزز من ذلك ان دول الـعــالم تـعـاني ضـخـامـة ا
صـائب ترجع لـلسالح ومع لالسلـحة وان اغلـب الكوارث واجملـازر وا
ان هـذا التـوجه اقـرب لـلـحـلم لـكـنه لـيس حـلـمي وحـدي انا  هنـاك من
ـتـحـدة االمـريـكـية  فمن اجل يشـاركـني فـيه  وخـاصـة في الـواليـات ا
دارس االمريكية  وإيقاف ما معاجلة مخـاطر استخدام السـالح في ا
احدثه من قـتلى وجـرحى فـقد أقـترح الـرئيـس االمريـكي ترامب تـزويد
ـدرس باالسلحـة لكي يردوا على الـطالب الذين يحاولون علم وا ا
استخدام ما لديهم من اسلحة خالل الدوام او بعد االنتهاء منه   وقد
رفض مـتــظــاهـرون امــريـكــيــون هـذا االقــتـراح  مـطــالـبــ الـســلـطـات
االمـريكـيـة بـإحالل الـكـتب مـكـان االسـلـحـة وتوعـيـة الـطـلـبـة والـتالمـيذ
بشراء الكتب واالشـتغال بهـا بدالً من شراء االسلـحة وتعريض حامل
واطـنـ الى مخـاطـر القـتل والتـعـويق والرعب السالح واالبـريـاء من ا
ـترتـبـة على ذلك  وقد وجـدت في مـطالـبات واخلوف من االحـتـماالت ا
ـتـظـاهـريـن االمـريـكـان بـإحالل الــكـتب مـحل االسـلـحــة فـكـرة مـهـمـة ا
تسـتـحق االشادة والـثـناء  كمـا وجـدت في اقـتراح الـرئـيس االمـريكي
ـعـلـمـ ان ـفـتـرض بــا تـرامب عــمالً يـســتـحق الــرفض واالهـمـال  فـا
ـهمات التي اوكل يكونوا رسـل سالم ومحبـة وتنوير  وان يشتغـلوا با
اليـهم تـنفـيـذها  وان يعـمـلوا عـلى تـطويـر وجنـاح الطـلـبة وإسـتيـعـابهم
للدروس بدال من حمل السالح  ومراقبة الطلبة والشك في تصرفاتهم
علم مخاوفه على الطلبة االبرياء وقد يحدث اخطر من  وقد يعلق  ا
ـعلم يـضع السالح جـانبـاً عنـد إلقـاء الدرس  وقد يـغري هذا ذلك  فا
الوضع احـد التالمـيذ اخملـتلـ عقـلياً  او التالمـيذ الـذين تسـتبـد بهم
وجودين في رغبة جتريب السالح ويسرع الستخدامه وتعريض كل ا

درسة للقتل والتعويق .  الصف وا
لـقــد كـان من االفـضـل ان يـأتي أقــتـراح الـرئــيس االمـريــكي في إطـار
برنـامـج مدروس يـضـمن عـدم تـكرار مـثـل هذه احلـوادث فـي اجملتـمع
االمـريـكي  لـكن هــذا االقـتــراح جـاء في خــضم إنـشــغـالـه بـاالســلـحـة
واالشد فتـكاً وتدمـيراً لدى هذه الـدولة وتلك  وهي دول اتخذت مـوقفا
وذجاً ضد امريكا ومن دور امـريكا في التـسابق التسلـيحي الدولي 

لها او دافعاً لكي تتطور وتزداد قدراتها على التسلح . 
ان الـعـالم وهـو يـعـاني ثـقل مـيــزانـيـات الـتـسـلـيح يـعـاني اإلنـفـاق عـلى
نـظور لها نظـور وغير ا احلروب وتبعـاتها ومخـاوفها مع االستـعداد ا
يـكـون بصـورة جـمـيـلـة وواسـعـة لـو ان الـرئـيس االمـريـكي يـبـدأ فتـرته
الرئاسـية بـبرنامج  الكتـب ومعارضـها ومـؤلفـيهـا وما وزع مـنها  وما
سيتم طبـعه ونشره منـها ال ان يبدأ بـالتهديـد والوعيد وحتـشيد الدول

اخملالفة للنيل من دول اخرى وتعريضها لالحتماالت اخلطيرة . 
ونحن في العراق من اكثر الدول حاجة اللقاء السالح واالجتاه للكتب
عـاهد والكـليات دارس وا واالهتمـام بها  وإقامة مـكتبـات في جمـيع ا

عامل الخ...  ساجد واجلوامع وا واجلامعات وا
ويعزز من ذلك ان الـدول ترفع شعـاراً قريبـاً من الشعـار " الكتب بدالً
من الـسـالح " وتـدعــو الى إخالء الــبـيــوت وكل االمــاكن اخلــاصـة من
السالح وحـصـره بيـد الـدولة  وهي مطـالبـة ألن تـهتم بـالـكتـاب ودعمه
وتــوزيـعـه ونـشــره وان يــتم تــزويــد كل شــخص يــتــخــلص من سالحه
بـهـوايــات الـكـتب الــتي يـفـضل ان يــكـون بـعــضـهـا مـكــرسـاً لـلــتـوعـيـة
والـتـثـقــيف بـخـطـورة وجــود االسالح خـارج الـدولـة  ومن االفضل ان
جتمع الوقائع التي تعرض فيها ابرياء للموت واالعاقة بسبب السالح
ـشروع جتمع في كـتاب يوزع ضـمن حمالت التـوعية والـتثقيف غير ا

عدة لذلك .  ا
ـعـروف بـالـريـادة في الـتـعـرف عـلى الـقـراءة ان الـعـراق ا
والــكـــتــابــة  والــذي عـــانى الــكـــثــيـــر عن الــسالح
واستـخدامه  جديـر بأن يـجدد عـمقه احلـضاري
تـمـثل في الـكتـاب وحـصـر السـالح بيـد الـدولة ا
وجـعل الـشـوارع واالحـيـاء آمنـة وبـعـيـدة عن كل

خوف واعتداء . 
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بغداد

صــدر في بــغـداد كــتــاب جــديـد في
االتــــــصـــــال االعالمـي بـــــعـــــنـــــوان
(الـعالقـات الـعــامـة الـتـسـويـقـيـة –
رؤيــة مـعــاصـرة ) لــلــدكـتــور خـلف
كر كيوش الـتميمي  وهو يبحث
فـي مـبــاد وأسس هـذا الــفـرع من
االتـصـال بـوصـفه حـقالً دراسـياً لم
يتجـاوز عمره العـشرين عاماً  فهو
حــقل حــديـث قــيــاســاً بـــغــيــره من
حـــقــول الـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيــة
واالنسـانية كـاالجتـماع والسـياسة

والــتـاريخ والــفــلـســفـة ويــتـألف
الكـتاب الـذي يقع في نـحو 150
صـــفــــحـــة من اربــــعـــة فـــصـــول
ـــفـــاهـــيـــمي هـــــــــي : اإلطـــار ا
لـلــعالقـة بــ الـعالقـات الــعـامـة
والـتـسـويق ومــفـهـوم الـعالقـات
ـزيج الــعــامــة الــتـســويــقــيــة وا
الــتـســويـقي لــلـعالقــات الـعــامـة
ــســـؤولـــيــة الـــتـــســـويــقـــيـــة وا
االجـتـمـاعـيــة لـلـعالقـات الـعـامـة

التسويقية . 
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حـــفل الــعــدد اجلـــديــد من جــريــدة
ترجم العراقي الشهرية الصادرة ا
ـأمـون للـترجـمـة و النـشر عن دار ا
- قـسم الـترجـمـة الفـوريـة بالـعـديد
ــتــنــوعــة تــوزعت بــ ــواد ا من ا
الــتــرجــمــة واالخــبــار والــتــقــاريــر
اخلــــاصـــة بــــنـــشــــاطـــات الـــوزارة
ــهــمـة في الــبـلــد. وقـد واالحـداث ا
تصـدر الصـفحـة األولى  تقـرير عن
انـتـخـاب الـعـراق عـضـوا فـي جلـنة
مــنح جــائــزة عــاصــمـة الــســيــاحـة
الـــدولـــيــة ,فــضـالً عن لــقـــاء وزيــر
الـثـقـافـة فـريـاد روانـدزي بـعـدد من
ثـلي الـبعـثات وزراء الـسيـاحـة و
الدبلوماسية في العراق. فضالً عن
مــتــابـــعــة اهم نــشـــاطــات الــوزارة
ـعارض الـثـقافـية والـفـنيـة التي وا
تـقـيـمـهـا ومـنـهـا    مـعـرض (لألمل
وقت مــســتــقـطـع) الـذي اقــيم عــلى
قـاعــة كــولـبــنـكــيـان لــلــفـنــون عـلى
هامش مؤتـمر إعادة أعـمار العراق
في الـكويت . وخـصصت الـصفـحة
أمون التي الثانـية لنشـاطات دار ا
تــمــثــلت بــإقــامــة نــدوات ثــقــافــيـة

ودورات جـــــديـــــدة فـي الـــــلـــــغــــات
اخملـتـلــفـة مـنـهــا نـدوة عن تـرجـمـة

التـعابير الـتلطيـفية حاضـرت فيها
تـرجمة سـميـرة جبار عـنبر. ومن ا
ــواد الـتي تــضـمـنــتـهــا اجلـريـدة ا
نـقـرأ مـقـالـ مـتـرجـم عـن الـلـغة
الفرنسية األول بعنوان ( أي كتابة
ان قاسم نختار للعنف?) ترجمة إ
ذيــبــان والـــثــاني (مــســـاء شــجــرة
الــبـوبـاس) من األدب الــكـامـيـروني
تـرجمـة نور جالل. وعن األسـبانـية
نطالع مقال ايضاً أولهما بعنوان

( األمـثـال كنـز ثـقافي وأداة تـعـليم)
تـــرجــمــة طــارق تــوفـــيق والــثــاني
بـعـنـوان ( الـكـوريـغـرافـيـا) تـرجـمة
أحــمـد حــمـيــد. ونـقــرأ من تـرجــمـة
هدى عبد علي عن الـروسية تقريراً
بــعـــنــوان ( شــراكــة احلــضــارات )
ولـسـيف حـسن عــبـد الـسـادة مـادة
جاءت بعنوان ( أدب ديـستوفسكي
وأثـره النـفسي و الـفلـسفي) . وعن
ــانـيــة تــطـالــعــنــا ثالثـة الـلــغــة األ
تـقــاريـر االول عـنـوانه (أجـمل قالع
ـانـيـا ) تـرجـمـة ضـميـاء صـبـحي أ
تـــــوفــــيـق والــــثـــــاني بــــعـــــنــــوان(
دوكــيـــومــنـــتــا: ســـتــون عـــامــا من
اإلبـداع) ترجـمـة زيـنب عالء سامي
والـثــالث كـان عــنـوانه (الــفن يـزيل
غـبـار احليـاة الـيـوميـة عن الـنفس)
تــرجــمــة نــور مـحــمــد الــبــحـراني.
وتــرجــمـت رشــا حــسن عن الــلــغــة
الـتـركــيـة تـقـريــراً بـعـنـوان ( اآلالت
ـوسـيقـيـة الـتـركـيـة ) فـيـمـا ترجم ا
مـحــمـد عـبــاس عن الـلـغـة نــفـسـهـا
مـــادة جـــاء عـــنـــوانـــهـــا ( أورهــان
بـامـوك). وكـتـبت نـدى مـهـدي شـكر
بـالـلـغــة أالنـكـلـيـزيـة دراسـة نـقـديـة
تـناولـت الفـنـانـة سـمـيـة الـبـغدادي
كما ترجمت ليلى مراد سرحان الى
االنـــكـــلـــيـــزيـــة مــادة عـن األعـــمــال
ــتــحــفــيــة فــيــمــا تـولـت رئــيــسـة ا
ـشهداني الـتحريـر سنـاء محـمود ا
ترجمـة نشاطات الـوزارة إلى اللغة

اإلنكليزية .

حــرصت عــلـى ان اقــدم في هــذا
الكتاب الذي استغرق العمل فيه
اكـثـر من اربع سـنـوات وتـطـلب
مني الكثيـر من اجلهد في جعله
صـورة ناطـقـة عن جودة احلـياة
فـي هــذا الــبــلــد امـــتــزجت فــيه
سـتمدة من عـلومة الـصادقة ا ا
ـصـادر الـعـديدة بـ صـفـحات ا
ـعايـشة ـشاهـدة وا وبـ رؤيا ا
الــتي قـــضــيـــتــهــا في الـــيــابــان
عـاهد الـيابـانية ودراستـي في ا
واهتمـاماتي في استـيعاب عمق
التجـربة اليـابانيـة ليضم حملات
من مساحة احلـياة الواسعة في
الــيـابـان ). ومن الـعـنـاوين الـتي
يضمـها الكتـاب : (القيمـة العليا
لالنـسن في اليـابان) (نـاكازاكي
) عـمالق يـنـهض بــعـد الـكـارثـة)
( (الـزراعـة (شـوارع بـال تـقـاطع)
بـــــــــــــــعـــــــــــــــيــــــــــــــدا عـن االرض
ـطـبخ الـيـابـاني من (ا والـتـربـة)
الــــفـــرن الـــطــــيـــني الـى الـــفـــرن
( الــتـكــنــولـوجــيـا االلــكـتــروني)
اليابـانية و حتـول اخمللفات الى
) ســلع اســـتـــهالكـــيــة جـــديــدة)
الـــيــابــانـــيــون وجـــنــون لـــعــبــة

البيسبول).

الـيــابـاني الــتي حـقــقت له الــتـفـرد
الذي اتخذ صفة التجربة اليابانية
الـتي اصــبـحت مــدرسـة حــضـاريـة
للعالم بلدانا وشعوبا). فيما يشير
االنـصاري فـي مقـدمة الـكـتاب (لـقد

االحــتــرام واالخـالقــيــات والــبــنــاء
االســـطــــوري ومـــظـــاهـــر الـــتـــقـــدم
والــنــجـاح فـي الـعالقــات الــدولــيـة
ومـساعـدة الشـعـوب وغيـرها  الى
جــــانب خــــصــــوصـــيــــة اجملــــتـــمع
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صــــدر لــــلــــكـــاتـب حــــســـام الــــدين
االنـصـاري كـتـاب بــعـنـوان (كـوكب
اليـابان شمس ال تـغيب ) ويقع في
 272صـفــحـة من الــقـطع الـكــبـيـر
وضم مــقــاالت ســبق لــلـكــاتب وان
نـشـرهـا في جــريـدة (الـزمـان) كـمـا
ارفق االنــصـاري صــورا مــتـنــوعـة
قـاالته  فيمـا قدم للـكتاب رئيس
قــسم الـــتــاريخ بــكــلــيــة االداب في
ــتــخـصص في جــامـعــة بــغـداد وا
الـــشـــؤون الـــيــابـــانـــيــة مـــحـــمــود
عـبـدالـواحـد الـقـيسـي نائـب رئيس
جمـعـيـة خـريـجي مؤسـسـة جـايـكا
(الــوكــالــة الــيــابــانــيــة لــلــتــعــاون
الـدولي) والـذي قـال (ان مـايـضيف
الـى الـكـتـاب نـكهـة خـاصـة هـو انه
ـعـايـشـة ـشـاهــدة وا يـجـمـع بـ ا
والــبــحث والــقــراءة حــيث حــرص
ؤلف عـلى ايصـال مشـاهداته في ا
الـيــابـان وذخــيـرة مــعـلــومـاته الى
الــــقــــار في مــــجـــاالت الــــعــــلـــوم
واالبداع والتـكنولـوجيا والطـبيعة
والــتـطــور احلـضــاري والـتــقـالــيـد
والفنون وقدسية العمل والطقوس
االجـتـمـاعـيـة واالهتـمـام بـاالنـسان
والــقـــيم الــروحـــيــة وســلـــوكــيــات

ـفـكـر عـبـد االمـيــر الـبـدران تـاريخ طـويل مع الـكـتـابـة لـلـبـاحث وا
والبحث والدراسة  وله مؤلفات في مجاالت متعددة  ومنها كتاب
عن التـجربـة اليـابانـية وآخـر عن الفـوضى اخلالقة  وله كتب عن
الصحافة والـعشائر وتاريـخها وانسـابها ومضايـفها وعن بغداد
والفـساد االداري والـتخـطيط  وقد اجـريت الكـثيـر من احلوارات
مع البدران  ولكـنه في كتـابه " مرايـا األنا انـا كما يـراني اآلخر"
ـنـشـور في جـريدة الـزمـان بـالـسـطور االولى من يخـص حواره ا
الكـتاب  وينـشـره كامال عـلى انه صـورة واقعـيـة لسـيـرته الذاتـية
وانه يقدم اجوبة على ما تثيـره هذه السيرة من اسئلة واشكاالت
ما يـحـتـوي عـلى مـواقف الـبـدران إزاء قـضايـا وإشـكـاالت مـهـمة

ومختلفة  
وحتت عــنــوان " حــوار الــزمــان نـقــرأ عـن الـكــتــاب مــايــلي " في
الـصــفـحــات من الف يــاء ومن عــددهـا ( 5631 ) والـصـادر في
تاريخ  " 17/1/2017 نشرت جريـدة الزمان الـغراء حواراً معي
ــذكـورة الــصـحــفي اخملــضـرم رزاق اجـراه مــحــرر الـصــفـحــة ا
ابراهيم حسن عن القراءة والتأليف  فكان العنوان االبرز للحوار
مــا قــلــته ( وخــلــفت الــتــاريـخ إلســتــخالص رســائل لــلــمــجــتــمع
عـاصر) واستـهل الصـحفي الالمـع رزاق ابراهيـم احلوار على ا
الـنـحـو اآلتي : يـأتي احلـوار كــمـا نـشـر في جـريـدة الـزمـان دون
زيادة او نـقـصان  لكـني بـعد إطالعي عـلى كـتـاب " مرايـا األنا :
انـا كمـا يـراني اآلخـر " اشـعـر ان احلـوار لم يـكن كـافـيـاً لـتـقد
ـنـاسـبـة لـلـبـدران وانه اوسع من ذلك بـكـثـيـر  كـما ان الـصـورة ا
محتويات الكتـاب جاءت موجزة ومحدودة وقلـيلة التفاصيل وهي
ـزيـد الـذي يـتـطــلب تـخـصـيص كـتـاب بـصـفـحـات بـحـاجـة الى  ا

عديدة وحوارات اوسع . 
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