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ــاذا أراك بــهـذا احلــزن? عــيــنــاك ال تــقــويـان عــلى احلــزن هل
ضجـرت حـ سرقـوا لـوحة عـنـوانك البُـنـيّة الـلون بـخط الـنسخ
اجلـميل لعـبقري مـدرسة بـغداد في اخلط العـربي هاشم مـحمد
الــبـغــدادي واسم صـاحــبك قــاسم مــحـمــد الـرجب بــالــتـعــلـيق
هرك زهراً لوجهك األبيض الرشيق كأن هاشم أراد ان يصنع 

األنيق.
اذا تخـاف الهجـر والغياب? ح ثنى!  كلـنا إلنتهاء يـا مكتبـة ا
أشـعـلـوا الـنـيـران في بـاحـتك الـفـسيـحـة كـانت الـنـوافـذ مـغـلـقة
تــعـالي سـأفـتـح بـابي لك أفـتح بــيـتي وقـلــبي ادخـلي أي نـافـذة

شئت أو أي باب! أي وعينيك.
لـم النــتــفق ان نــكــون شــركــاء في اســـتــقــبــال ضــيــوفك ومــعك
مـصطـفى جواد كـوركيس عـواد جواد عـلي  مهـدي اخملزومي
فـؤاد جـمـيل صـفـاء خـلـوصي صـالح الـعـلي امـجـد الـزهاوي
روفائيل بطي ناجي االصيل مصطفى الشيبي محمد االثري
عــبـد الـعــزيـز الـدوري يــوسف عـز الــدين عـنـاد غــزوان جـلـيل
الــعـطـيــة واخـرين مـن االعالم فـاألحــاديث في مـجــلس الـرجب

تنمو سجاالً كما الذكريات سجال.
وحـده قـاسم الـرجب يـعرف وعـورة الـطريـق والتـواءات األزمـنة
ــدرسـة اإلبـتــدائـيـة بـســبب الـفـقـر عـاف مـدار طــفـولـته وتـرك ا
فإنـتقى مـنه ما يـلهـمه في االنـتصـار علـيه فكـانت رحلـة مشـرقة

انتصرت فيها الكلمة.
في لـــيل غــارق في جلّـــة الــظالم أحـــرقــوك يــاهــولـــهــا من نــار
التـهمت جدرانك اخلـرساء? مثل غـول يفتـرس الصغـار لم تترك
النـيران غـيـر دمع ينـزف عـلى احلـجر وارض سـاخنـة كـأصابع
تـدلية من قـنبـلة من يـستعـيد رائـحة الـكتب? وضوء الـفوانـيس ا
اعـلى الـسـقف تــتـمـايل غـنـجــاً تـخـفق مـثل طــيـور الـبـحـر! حـ
وت احترقت النك لم تطيعي ما يأمر به الطاغوت خيروك ب ا
والنار تصطل بها وحدك بصمت سوى وقع بساطيل العسس

تنبي. الليلي في شارع ا
  في أيــامك األخـيـرة كــنت أسـيـرة الــقـيـود تـســحـبك الى حـيث
يشـاء القاتل فال مـفر لك سوى ان تمـوتي ميتـةً معجـلةً. الطريق
وت ـثنى صـعب  ومـزدحم بـطوابـيـر اسلـحـة ا اليـك يا مـكـتبـة ا

واإلغتياالت واألرض ال تسع الشهداء!!
ردي عـليّ لــهــفـتـي اعـرف انك مــكــبـلــة الــروح? واعـلـم انه عـبث
وفــراغ يــد مــا حــصــدنـــا لــكــنــهــا شــهـــادتك انت أو وصــيــتك

االخيـــرة.
ارة ويقـفو أثري كـتبة : خـلت اني اتالشى دون ان يبصـرني ا ا
أحـد األصـدقـاء قــلت انـتـهي في بـدايــة فـجـر لـست أقـوى عـلى
حمـايـة كتـبي فـقد أكـلتـهـا النـيـران وها انـا اقتـات عـلى حزني
كـمـيتٍ لم تـغـثه الــنـادبـات نـهـبـوا عـنـوانـي لم يـتـركـوا لي  غـيـر
ـعـرفة ومـنـحازة لـلـعقل أشيـاء بال ذاكـرة تـهمـتي انـني انـشر ا
ــتــنـــور أحــرض ضــد الـــظالم واجلــهل وأكـــرم ضــيــوفي من ا
الـعلـماء وبيـني وب فـتيـة فرشـــــــوا الـرصيف أمـامي بكـتبهم
الفة ومودة  أشاركهم شجو األيام نقتات
عـلى بــيـعـهـا يـوم بـغــداد تـمـضغ حـزنـهـا
يـكــفـنــهـا احلـصــار فـردّوا عــليّ الـصـاع
صـاعـ ها انـا أمـوت وأمـشي لنـهـايات

احلـياة.
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عن دار الـورشـة لـلـطـبـاعـة والـنـشـر
تـنـبي في بـغـداد صدر في شـارع ا
اجلـــزء األول من كـــتـــاب "أمـــريـــكـــا
وإرهــاب الــدولــة" تــرجــمــة وإعــداد

الباحث حس سرمك حسن. 
وفي الـبـدايـة يـنــبه الـبـاحث الـقـراء
إلى مالحـــظــة مـــهــمـــة جــدا هي أن
فصـول هـذا الـكتـاب مـدعمـة بـصور
فظيعة وبشعة قد ال يتحمّلها بعض
الــقـــرّاء وهي –وهــذا أمـــر مـــفــروغ

نوعة على األطفال. منه –
كما يشيـر ايضا إلى إنّ فصول هذا
الـــكــتـــاب (مُـــتــرجـــمـــة ومُـــعــدّة عن
دراســات ومـقــاالت وكُــتُب رصــيــنـة
ُـحـلّـلـ والـكـتّـاب لـعـدد كـبـيـر من ا
الـــــســــيــــاســـــيــــ األمــــريـــــكــــيــــ
والــبـريــطــانـيــ بــشـكـل خـاص من
ــنــاوئـ لــطــمــوحــات حــكــومـات ا
بالدهم االســتـعـمــاريـة الــتـدمــيـريـة
والذين اعتمدوا في كثـير منها على
وثــائق ســرّيـة رســمــيــة; حـكــومــيـة
ومخابراتـية حصـلوا عليـها بطرق

مختلفة).
وفي مـــقــدمـــة هــذا اجلـــزء يــحــاول
الـبـاحث إوالـة الــغـمـوض الـذي لف
مــصــطــلـح إرهــاب الــدولــة بــســبب
ضلل السلوك السياسي األمريكي ا

فيقول:
(يــتـنــاول هــذا الـكــتــاب مـوضــوعـة
شــديـــدة األهــمـــيــة واحلـــســاســـيــة
ينشغل بها العـالم منذ عقود طويلة
وكبّدته خسائر جسيمة في األرواح
ـمـتــلـكـات وتــسـبّـبت فـي تـدمـيـر وا
الـــعالقـــات بـــ الـــشـــعـــوب واأل
وأنـــظــمـــتــهـــا الـــســيـــاســيـــة. هــذه
ـوضـوعـة هي مـوضـوعـة اإلرهاب ا
عـمـومـاً وإرهـاب الـدولـة خـصـوصـاً
شكـلة األكبر  .State terrorismوا
ـوضوعـة هي الـتي أحـاطت بـهـذه ا
االلــتــبـــاس الــذي خــلــقـه الــســلــوك
الـسـيـاسي األمـريـكي / الـغـربي في
هـــذا اجملــــال من جــــانب وحــــمـــلـــة
التـضلـيل الهـائلـة التي تـصدّت لـها

الــقــامــعـة بــصــفــتــهــا أهــون الـشــرّين
Death وت بطبيعة احلال هو "فُرق ا
 "Squadsالـــتي تـــقـــوم بـــتـــصـــفـــيـــة
ـدنـيـ ـعـارضـ وإبـادة الــسـكـان ا ا
عبـر قـطع الـرؤوس وتـمـزيق األجـساد

بال تمييز ب طفل وامرأة وشيخ).
ويضـرب البـاحث مثال مـدعمـا بجدول
موثق عن إرهاب الدولة في كولومبيا:

(يكـفيـنا الـنظـر إلى هذا اجلـدول الذي
يـعـرض عـدد الـقـتـلى الـسـياسـيـ في
قـراطية" دولة كولـومبـيا في ظل "الـد
األمريكيـة لندرك فظـاعة وخطورة فرق
ـوت هـذه... ولــعلّ حـالـة كـولــومـبـيـا ا
تــتـطــلب وقــفــة مــوجـزة ســوف تــعـ
القـارىء عـلى تـكـوين نظـرة دقـيـقة عن
إرهـاب الـدولـة الـذي تـمارسـه أمـريـكا.
ـــقــارن اجلـــدول أعاله –كــمـــا يـــقــول يُ
احمللّل السياسي األمريكي وايد فريزر

 -Wade Frazierبــــشـــكـل جـــيّــــد مع
ــعــلــومـات األخــرى وعــلى مــصــادر ا
األخص مؤشر مـنظمـة العفـو الدولية.
ــــثــــال  فـي حـــ أن عــــلى ســــبــــيل ا
حصـيلـة الـقتل الـسيـاسي الـكولـومبي
ـنــظـمــة الـعــفـو الــدولـيــة تـقــتـرب من
اجلـــــدول أعاله تـــــوثّـق جــــمـــــعـــــيــــة
شتـركة أكثر من 67000 الكونغـرس ا
حالـة وفاة عـنيـفة مـرتبـطة بـالسـياسة
من عـــــام  1988إلى  .1995من هـــــذا
العـدد  "فقط"  6177كانـوا سيـاسي
بــــشــــكـل صــــريح و  10666آخــــرين
يُفتـرض أنهم سـياسـيون  مع "حاالت
اخــتـفــاء"  و "تــطــهـيــر اجــتــمـاعي" و
ُـحــتـمل أن "اغـتــيـاالت غــامـضــة" من ا
كن يكون لـها دافع سيـاسي  لكن ال 
إثــبـــاتــهـــا. مــا ال أســـتــطـــيع في هــذه
اليـ احلـصـيــلـة وضع عــدد له هـو ا
ثل هذا الرعب  وما يفعله تأثرين  ا

بنسيج اجملتمع... وقد توالت عمليات
الـقــتل الــسـيــاسي في كـولــومـبــيـا في
أوائل الـقـرن احلـادي والعـشـرين عـلى
نوال تـقريباً كـما في السنوات نفس ا
ـــوثــــقـــة في اجلــــدول أعاله  حـــيث ا
ــوت مـــا يـــقــرب من  3000شــخص
ــوت الـــتي ســـنــويـــاً عـــلى يـــد فـــرق ا

ترعاها احلكومة). 
ثم يشيـر إلى األساليب الـفظيـعة التي

وت هذه: تستخدمها فرق ا
ــــوت ـــــهم الــــقــــول إن فُــــرق ا (ومن ا
األمـــريــكـــيـــة هــذه كـــانت تـــســتـــخــدم
ـنــاشـيـر –جـمع مـنــشـار- لـتــقـطـيع "ا
رؤوس وأجساد الفـالح األبرياء في
الـــســلـــفـــادور. وفي إحـــدى احلــوادث
جـــعــــلـــوا عــــدداً من األبـــريــــاء الـــذين
ذبـحـوهم يـجـلـسـون إلى مـائـدة طـعـام
قطوع ب وكل منهم يحتـضن رأسه ا

يديه!!)
ويفجر الباحث معلومة خطيرة تقول:
(من احلــقـائق الــصــادمـة واخلــطــيـرة
جـدا  –وكـمــا ســيـرى الــسـادة الــقـرّاء
وبـــاألدلـــة - هـي أنّ هـــذه الـــفُـــرق قـــد
انـــتــقــلـت بــاســالـــيــبـــهــا الــوحـــشــيــة
الشـيـطانـيـة  بل وبأشـخـاصهـا الذين
شـكــلـوهـا فـي أمـريـكــا الالتـيــنـيـة إلى
الـعـراق لــيـشـرفــوا عـلى تـشــكـيل فـرق
مـوت مـرعـبـة عــاثت في الـبالد فـسـاداً
ـرعب وقـتالً وتــرويـعـاً عــبـر الـتــفـنّن ا
ــدوّي فـي اســالـــيب الـــقــتـل وقــطع وا
الــرؤوس وإبـــادة األبــريــاء بـــفــظــاعــة
وقـسـوة ال تــشـاهـدهــا حـتى في أسـوأ

أفالم الرعب الهوليودية).   
اشــتـــمل مــحــتـــوى هــذا اجلــزء (429

صفحة) على ثالثة عشر فصال هي: 
1- إرهـاب الـدولـة: الـتـعـريف ومـوجـز
ـتحـدة البارزة في عملـيات الـواليات ا

هذا اجملال.
ـتـحــدة األمـريـكـيـة هي 2- الـواليـات ا
أول دولــة فـي الــعــالـم تــديـــنــهــا األ
تحدة بتهمة اإلرهاب بقرار رسمي ا
3- أمــريـــكــا الـــعــظـــمى تــدمّـــر شــعب
نيكاراغوا ( 5مالي نسـمة) وتخرجه

قراطية  من احلياة من أجل الد
4- تــدمـيــر هــايــيــتي وإخــراجــهـا من

احلياة والتاريخ
5- فـنــزويال : مــائــة عــام من اإلرهـاب
األمـريـكي ? اإلرهـاب األمريـكـي لشـعب

فنزويال من األلف إلى الياء
ــتــحـدة 6- كـيـف اغـتــالت الــواليـات ا
ناضل " هوغو شافيز " بالسرطان?  ا
7- مــأســاة بــنـــمــا : أمــريــكــا تــغــتــال
الـرئــيس الـشــريف وتـعــتـبــر الـرئـيس

قراطياً ! احملتال "نوريغا" د
8- غــــواتـــيــــمـــاال : أمـــريــــكـــا قــــتـــلت
( (200000مـواطن في غـواتـيـمـاال من

قراطية!!  أجل تعزيز الد
9- صَلْبُ السلفادور : حِرْص الواليات
قـراطـية تـسبّب في تـحدة عـلى الـد ا
قتل  75ألف واخـتـفاء  8آالف مواطن

سلفادوري !
10- كـولـومــبـيـا : أكـثــر دولـة تـسـحق
حقوق اإلنـسان وأكـثر دولـة في العالم
ساعدات األميركية حتصل على ا

ــتـــحــدة عــلى 11- حــرب الـــواليــات ا
اخملـدّرات وسـيـلـة لــنـشـرهـا ولـتـدمـيـر
الــشــعــوب (شـــكل من اشــكــال إرهــاب

الدولة)
تحدة 12- في شيلي قتلت الواليات ا
ــنــتــخب مـن أجل تــعــزيــز ُ الــرئــيـس ا
ـقـراطـية ( 3آالف قتـيل و 30ألف الد

( مُعتقل ومختفٍ
13- مــذبـحــة أنــدونــيــسـيــا وتــيــمـور
الــشــرقــيــة : أمـــريــكــا قــتــلت مــلــيــون
أنـدونيـسي وذبـحت  200000مواطن
فـي تــــيــــمـــــور الــــشـــــرقــــيـــــة من أجل

قراطية الد
أهدى الـباحث هـذا اجلزء علـى الشكل

التالي:
إهـــــــــــــداء هذا اجلزء ... 

ــنــاضـــلــ / األســاطــيــر إلى أرواح ا
الذين قـاومـوا مـخطـطـات اإلمـبريـالـية

األمريكية:
األرجنتيني تشي جيفارا 

والكوبي فيدل كاسترو 
والفنزويلي هوغو شافيز
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ــا كــانت ال تــدري تــلك الــشــابــة ر
الــقـــادمــة من قــريــة الــبــرتــقــال في
الـــطــــارمـــيــــة.. ان مـــواسـم  قـــطف
الـبـرتـقـال لم تــعـد كـمـا كـانت .. فال
رائحـة البـرتقـال كمـا هي  وال طعم

البرتقال  ظل كما كان .
فـي كـتـابـهــا ( رسـائل وخـواطـر من
شــرفـة الــغــربـة)  تــنـقـش بـاحلــجـر
كــلـمـات لــيـست كــالـكــلـمــات  انـهـا
نــفــثــات امـرأة عــراقــيـة تــســتــسـلم
ـكلـوم  في وطن  مهزوم.. لقـلبـها ا
وذاكرة تـئن على صـفيح ساخن من

عاناة اخملتزلة  لدرب اآلالم . ا
يــوم  اصــدرت ديـوانــهــا الــشــعـري
الـبـكر ( اريـج الذكـرى) كـانت فـرحة
جذلة  وما كان لـها من رغبة سوى
اهـــــداء  الـــــنـــــســـــخـــــة االولـى الى
ـيــعـة عــبـاس الــشــاعـرة الــكـبــيــرة 
عـــمـــارة الـــتي كـــانت تـــدرس مــادة
ركزية للبنات النحو في الثانويـة ا

.
ـعـاناة في كـتـابـة القـصـيدة  لـكن ا
حتـــولت الى مـــعـــانــاة فـي كــتـــابــة
قـصـيـدة احلـياة  كـيف ال وهي األم
ـــــوت زوجـــــهـــــا الـــــتي ثـــــكــــــلت 
ـة مــلــجـأ الــدبــلـومــاسي  وبــجــر
العـامـريـة ثم لـتـجد فـيـمـا بـعـد وقد
حتـــول الـــعـــراق مـن بـــلـــد آمن الى
مـــشــروع هــروب بـــعــد ان احـــتــلت
امـــريـــكـــا الـــعــــراق وألـــغت دولـــته
وهويته ومسـتقبله.. وحـلت العتمة
الــتي جــســدتــهــا بــهــذه الــســطــور

ؤثرة : ا
( انه مـساء يـوم الرحـيل  لنـا نحن
تسـلل في عتمـة الظلمـة وبغفلة ا
مـن عـيـون الـقـتلـة  قـاطـعـ طـريق
اخلوف الفارين من عصف الكوارث
ووطــأة االمـــتـــهــان الـــشـــديـــد لــكل
ــشـاعـر االنـسـانـيـة الـتي تـأبى ان ا
تظـل ترسف بـأغالل الذل والـتهـديد
ـفـاجآت .. انـهـا رحـلـة اخملـاطـر  وا
غـيــر  الــسـارة حــيث تــتــوزع عـلى
طـول مـســارات الـطـريق عــصـابـات
الطـريق وكتائب اإلعـدام التي ترغم
ـسـافـرين على مـغـادرة سـيـاراتهم ا
ثم تـبدأ بـاالصـطيـاد حـسب الهـوية

ومدلوالتها ... ) .

ولـــكن هـــذا الـــهـــروب نـــحـــو مـــدن
االغــتــراب  لم يــعـد بــاســتــطــاعـته
تورمة التي انهاء معاناة الذاكرة ا
ـكان ذاك الـكائن تـختـزل تفـاصيل ا
احلي الـذي مــا انــفك وهــو يــحـاور
صــاحب الــدار وذكــريــات هــنــدســة
بنائه واخـتيار أثاثه وتـلك احلديقة
الـتـي امـتالت بــأشــجـار الــبـرتــقـال
والـورود والـتي اريـد لـهـا ان تـكـون
بــســـتـــانــا صـــغــيـــرا من بــســـاتــ

الطارمية .
هـذا الـدار الـذي مـات فــيه الـبـبـغـاء
وحيدا دون ان يردد كـلمة الوداع ..
صار بيـتا لذاكـرة معطبـة وحزينة 
وهــنــا نــعــثــر عــلى ســطــور اخــرى

تختزل هذا احلزن الكبير : 
وبــعـــد حــرب ٢٠٠٣ تــركـــنــا الــدار
مـــرغــمــ بــعـــد ان ســاءت احلــالــة
االمــــنــــيــــة الى درجــــة شــــديــــدة ..
وأحــــســـست ان عــــيـــون الـــدار قـــد
حتـولت الـى سـيــاط من نــار تــلـهب

ظهري وجتلدني .
وتتـابع بلـهفة الـقابض عـلى اجلمر
وانـــا  اتــــوارى هـــاربـــة بـــاوالدي 
ـوت ابـتــعـد عن مــكـامن اخلــطـر وا
احملتم واحتفي في عتمة الدروب ..
الى ان تـصل الى  ذروة االحـسـاس
بـقـيـمـة هـذا الـدار الـذي كـان خـيـمة
الــعـائــلــة لـتــهـمـس بـصــوت خـافت

كسير و مجروح  :
واحـســست بــعـدهــا ان لــلـدار روح
وعـيـون تـرقـبـنـا وتـشـتـاق لـنـا كـمـا
نـشـتــاق لـهـا  وتـاكــدت بـان بـعض
اجلـــمــادات كـــالـــدور تــتـــحــول الى
كــائــنـــات حــيــة حتس وتــضــطــرب

لرؤية ساكينيها يرحلون ) .
هذا االندماج مع اجلـمادات  يفسر
ــكـان كــائن حي مـعــنى ان يــكــون ا
ــســافــات ويـدخـل عـالم يــتـخــطى ا
االرواح عـــبــــر مـــعـــانــــاة الـــذاكـــرة
ـتـيـقـظـة . وتـعـود مـرة اخـرى الى ا
تــشــتت الــعــائــلــة وقــدر االغــتــراب
وتـــبـــعــثـــر االمـــاكن الـــتـي ألــهـــبت
مــفـاصل حـيـاة عــائـلـة ال تـدري اين
سـتقر لتـكتب سطـورا اخرى على ا

وتر األلم :
وكــــنت افـــكــــر وانـــا أراقـب شـــريط

ر من امامي وانا أطل من حياتي 
شــرفـة الـغـربــة  وأحـاول ان اجـلـو
صــــدأ الـــذاكـــرة وانــــعش افـــكـــاري
وانــظـــر الى وضــعي احلـــالي وقــد
ـنسوف ) كل اصبـحت ك( اجلسد ا
ـــكــان .. فــاوالدي عــضـــو اصــبح 
اخلـمـسـة قـد تــبـعـثـروا عـلى اركـان

االرض االربعة . 
لكن حـن ومواسـاة الكـاتبة نـزيهة
ابراهـيم لـم يقـتـصـر عـلى عـائـلـتـها
الــصـغـيـرة  بل تـعـدى ذلك لـيـشـمل
قربـ وحتى الذين ال االصدقـاء وا

تعرفهم .
فهي وفي الصـفحة 69 تتحدث عن
مــعـانــاة الـعــراقــيـ في احلــصـول

على االقامة 
في سوريا :

انه مـشـهد يـذكـر العـراقيـ بـطريق
قدومـهم الى سوريـا ومعـاناتهم من
اجـل االســتـــحـــصـــال عـــلى وثـــائق
االقـامــة الـشــرعـيــة فـيـهــا .. عـوائل
يـتـبع بــعـضـهـا بـعــضـا مـكـونـة من
نــســاء مــنــهــكــات واطــفــال صــغـار
يـتبـاكون وجتـرهم  األمهـات جرا ..
تــتـعـالى األصــوات وتـمـتـد االيـادي
ـعامالت لـفات ا مـلوحـة بالـهـواء 
الـرسـمـيـة وتـتـطـايـر احـيـانـا مـنـهـا
بعض االوراق والصـور .. ونتوسل
ـوظف الدائرة بـان يفتح اجلموع 

لفات . راجعة لتوصيل ا شباك ا
وتسـتـفـز ذاكـرة الـكـاتـبـة  نـزيـهة ..

جـمـلة مـشـاهد مـؤذيـة تأبى اال وان
تـذكـرهــا  مـتـمـسـكــة بـخـيط الـوفـاء
لــلـــمــكــان الــذي بــدأ بــوالدتــهــا في
الطارمية  احملاطـة ببسات  كبيرة
مـن البـرتـقال كـانت مـلـكا لـعـائلـتـها
..الى مـكـان الـصـبـا في الـعـطـيـفـيـة
االولـى  الى مـدن عــربــيــة دمـشق 
وعــمــان الى مـــســتــقـــرهــا االخــيــر
لـلـعالج في امـريـكا ..فـنـراهـا تـكتب
بألم عن استاذة جامـعية  تعمل في
تنظـيف عمارة ذات عـشرة طوابق 
الى  شــاب طــبــيب يــنــتــهي به الى
ـيـاه في الـشـقق تــصـلـيح انـابـيب ا
ـهــنـدس الــســكـنــيـة .. ثـم تـتــذكــر ا
غترب محمد العائد الى بلده بعد ا
إقـامـته الــطـويـلـة في بــريـطـانـيـا  
وكــان يــروم خــدمـــة وطــنه في زمن
الـــعـــســــرة  مـــثل غــــيـــره من االف
ـغـتـرب .. لـكـنه تـلقى الـعـراقـي ا

رصاصة
 في الـــرأس مــــكـــافــــأة عـــلـى حـــبه

وإخالصه للعراق الوطن االم .
ــرأة ويــظل مــعــ الــوفــاء لــهــذه ا
ـزحـومة  بـذاكرة قـوية الـعراقـية  ا
ـأسـاة  .. فـقـد شــاهـدا عـلى عـمـق ا
ـــرة نــــحــــو زمالء اجتــــهـت هــــذه ا
احلـــرف الـــنــــبـــيـل وحـــقـــول االدب
ـعـرفـة.. فـكـتـبت اخلـصب  وثـراء ا
الى صــديــقــتــهــا الــقــاصــة عــالــيـة

دوح ( ص ٤٣ ) تقول:
تذكـرتك وانت الطائـر احلر الـطليق

الـــذي يـــكـــره الـــقـــيـــود ويـــعـــشق
احلــــــريـــــــةحـــــــيث
سـاحـته الـسـمـاء ..
لــــــقــــــد طــــــرت الى
منفـاك االختياري (
فـــرنــــســــا ) وكـــنت
حـــــيـــــنـــــهـــــا أرافق
ــــــــــــــوظـف زوجـي ا
الدبلوماسي  حيث
كـــانت مـــدنـــنـــا انـــا
وانـت تــــتـــــشـــــاطــــأ

توسط. ضفاف ا
وفي صــفــحــة اخـرى
تـــكـــتـب رســـالـــة الى
جـــــار الـــــعــــــمـــــر في
الــعــطـــيــفــيــة( كــاتب
الــــســـطــــور ) تـــقـــول

فيها:
انـه  اجلــــــار الـــــــوفي
ورجـل الــــــــــشـــــــــدة ..
تــــــذكـــــرتـه ونـــــحن ي
مـنـافي الـغـربـة  حيث
تــتـســمــر انــظــارنـا كل
يــــوم خـــمـــيـس نـــحـــو
الـشــاشـة الــصـغــيـرة 

فـــالــكـل عــلى مـــوعــد مع الـــدكــتــور
ـقــدادي وكـان حـديــثه بـلــسم لـكل ا

مجروح . 
وتــعــود الى حــقــول الـورد  وأريج
الذكرى  لكن  بنفس ملتاعة حزينة
.. وكــــأن احلــــزن صــــار لـــــهــــا ظال

وصديقا :
انا أتألم لكل شيء 
وأحزن لكل شيء

وال اعلم نهاية الي شيء
وقـــد بـت مــســـكـــونـــة بـــاخلــوف
والــرعـب اعــان من شـــيــخـــوخــة

بكرة.  الذاكرة  ا
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ـاكـنـة اإلعالمـيـة الـغـربـيـة من جـانب ا
فهوم غائم آخر  وكالهما جعال هذا ا
ــزدوج المح وقـــابال لالســتـــخــدام ا ا
ـكـيـالـ التي وأداة لسـيـاسـة الـكيل 
تــسم سـلــوك اإلدارات األمــريــكــيـة في
أغــلب مــجــاالت احلـيــاة الــســيــاســيـة
الــدولـيــة. يــسـعـى هـذا اجلــزء إلى فك
ــصــطــلــحــات ــفـــاهــيم وا اشــتــبــاك ا
ــــضـــامــــ والــــغــــايـــات وحتــــديــــد ا
ــفــهـــوم إرهــاب الــدولــة ــقـــوّمــات  وا
واإلرهاب الـذي ترعـاه الـدولة مـرتبـطاً
ـتـحـدة األمـريـكـية بـسـلوك الـواليـات ا
اذج عـمـلـية (الفـصل األول) وتـقـد 
تـبرهـن ذلك من خالل الـعـرض الـدقيق
ُــعـزّز بــاألدلــة الــتـاريــخــيـة واحملــكم ا
وبـالـوثـيـقـة والـصـورة إلرهـاب الـدولة
الذي مـارسته أمـريكـا في عدد من دول
الـعــالم مــثل نــيـكــاراغـوا  هــايــيـتي 
فنـزويال  بـنمـا  إندونـيـسيـا  تيـمور
الـشـرقـيـة  الـسـلـفـادور  كـولـومـبـيا 
غواتـيـماال  كـوبا  وشـيـلي (الفـصول

.(3.4.5.6.7.8.9.11.12.13
ثم يـــبـــ الــكـــاتب حـــجم اخلـــســـائــر
الــبـشــريــة الــهـائــلــة الــتي نـتــجت عن
مارسات األمريـكية في مجال إرهاب ا

الدولة:
(سـنـرى من خالل احلــقـائق والـوقـائع
أنّ سـلـوك الـدولــة اإلرهـابي األمـريـكي
هــذا قــد كــلّـف شــعــوب تــلك الــبــلــدان
خـســائـر بـشــريـة ال تُـصــدّق (أكـثـر من
ملـيون في إنـدونـيسـبا   200ألف في
ـثل ثـلث السـكان تيـمـور الشـرقـية و
 200ألف في غواتيماال  75ألف قتيل
واخـــــــتــــــــفـــــــاء  8آالف مـــــــواطـن في
الـــســلـــفــادور وعـــشـــرات األلــوف في

كولومبيا وشيلي وبنما وغيرها).
ثم يـتـنـاول اسـتـخـدام أمـريـكـا لـ "فـرق
ـوت" لــتـحـقــيق أهـدافــهـا من إرهـاب ا

الدولة فيقول:
(ولم تــتــورّع أمـــريــكــا عن اســتــخــدام
أبشع الوسـائل لتـحقـيق هذه األهداف
لعل أكـثرهـا إشكـاليـة وتدمـيراً وإثارة
لرعب السـكان وانـقسامـاتهم وبـحثهم
ُـحـتل أو الـدولة عن حـامٍ مُقـتـدر هـو ا

ـعنـونة(جـهود الـباحـثـ العـرب في دراسة مـوضوعـات الشـعر اجلـاهلي ورد صـدرت عن دار الشـؤون الثـقافـيـة العـامة الـدراسة ا  ضمن سـلسـلة كـتب مـجلـة ا
ورد من  1970ـ 2000م) للكاتب بالل عبد الرزاق حميد السامرائي. وحتقيقه في مجلة ا

ـا يساعـد على اإلحاطـة بشيء ليس جاء في مقـدمة الكـتاب (ان من احد اسـباب اختـيار هذه الـدراسة هو خـدمة ذلك الـتراث الشـعري العـريق وتنوع مـظاهره 
ورد واحدة من تلك اجملالت التي اثـارت كثيرا من قضايا بقليل من شعر عـصر ماقبل اإلسالم وتعريف الـقارىء بطبيعـة الدراسات التي حوتهـا تلك البحوث ومجلـة ا
ـواطن الشعرية التي اقتضت اإلشارة الى شيء من اللمسات الفنية).توزع الكتاب الشعر. اعتمدت الدراسة على عرض رأي الباحث ومناقشته وهي التخلو من بعض ا
وضوعـية جعلته عـلى ستة مباحث تـناول االول الفخر توسط على فصـل الفصل األول ضم جـهود الباحثـ في الدراسة ا الذي يقع في   280صفحة من القـطع ا
ديح واخلامس الهجاء اما السادس فكان يحمل موضوعات أخرى تتضمن الرثاء والشكوى واحلكمة والعتاب اما الفصل والثاني الوصف والثالث الغزل والرابع ا
الثـاني فـقـد كان مـخـصص لدراسـة جـهود الـبـاحثـ في جـمع الشـعـر وحتقـيـقه والتـعـقيب عـلـيه وجـاء على مـبـحثـ وخـاتمـة تـمخـضت عن الـنتـائج الـتي توصـل اليـها

الباحث.وصمم غالف الكتاب رائد مهدي .
f½u¹ ¡«dÝ«
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ورائي") جملـيــد الـراضـي و (شـاعـر
الـديـوان) لــعـبـده وازن و (الـشـاعـر
الــذي ولــد غــريــبــا وعــاش غــريــبـا

ومات غريبا) لعالء االعرجي.
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عن دار الــشــؤون الــثـقــافــيـة الــعــامـة
ـنـقـحة من صـدرت الـطبـعـة الـثـالثـة ا
كتاب (اجلواهري مسيرة قرن) تأليف
الــدكـــتـــورة خـــيـــال مــحـــمـــد مـــهــدي
اجلـــواهــري يـــقع الــكـــتــاب في 336
صفحة من القطع الكبير. ضم مقاالت
ودراسـات تــتـنــاول جـوانب إبــداعـيـة
وسـيـريـة مـختـلـفـة من حـيـاة الـشـاعر
الراحل محمد مهدي اجلواهري تمثل
خالصــة حــيـة حلــيـاة وطــنه الــعـراق
وتـقـلـبـاتـهـا السـيـاسـيـة والـتـاريـخـية
واإلجــتــمــاعـيــة والــنــفـســيــة . ويــعـد
ن يـبـغي الـكــتـاب مـرجــعـا أسـاسـيــا 
دراســة شــعــر وحـيــاة الــراحل . ومن
ــقـاالت نــقــرأ:(اجلــواهـري عــنــاوين ا
والــتــراث) لــهـادي الــعــلــوي و(ذكـرى
غياب اجلواهري) لعبدالرحمن منيف
و(اجلــواهــري فـي الــنــجف: الــتــمــرد
االول) لـــــــفــــــالـح عــــــبـــــــد اجلــــــبــــــار
و(اجلـواهــري وزوربـا) لــسـامـي عـبـد
عـــلي و(كــــيف ولــــدت ثم تــــكــــامـــلت
قـــصــيــدة "خــلــفت غــاشــيــة اخلــنــوع
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صــدر لـلـكـاتب يــاسـ غـالب روايـة
+ 15وذلـك عن مــــؤســــســــة اروقــــة
لـلـتـرجـمـة والـدراسـات والـنـشـر في

الــــقــــاهــــرة  وقــــد
جـــــــــــاءت هـــــــــــذه
الروايـة الـتي كان
اهـــــداؤهـــــا (الى
البصـرة مدينتي
االم) كــــرحـــــلــــة
افـــــــقــــــيـــــــة من
سـفـوح هـلـمـند
الى مـــــيــــنــــاء
دوفــــر عـــــبــــر
مـــــحـــــطـــــات
عـــــــــــــواصـم
الـــــــــعـــــــــالم
الكبرى كما
عـــــبـــــر عن
ذلــــــــــــــــــــك
الــكـاتب 
وبــــــــــذلك
ســتــكــون

هذه الـرواية فـلمـا سيـنوغـرافيا في
ـسـتوى الـذاكـرة بـتـصـنـيف عـالي ا
مـحـذرا فـيه الـكـاتب من اقـتراب من
لم يــكن مــســتــعــدا لــقــراءة روايــته
نتيـجة ما ورد
فـيــهـا من اراء
جريئـة وافكار
وســـرد صـــادم
وفي مــواضــيع
مــــــتــــــنــــــوعــــــة
حسـاسة لـلغـاية
 حتـــــــــــتـــــــــــوي
الـــروايــــة ســـتـــة
ــــكن فــــصــــول 
قــــــــــراءتــــــــــهــــــــــا
بــــــــــشـــــــــــــــــــــكل
مــــنــــفــــصل كــــذلك
الحـتـوائهـا ثـيـمات
وحــبــكـات داخــلــيـة
تــــشــــكل بــــاجملــــمل
لـــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــة
الـــــــعـــــــمــــــــــــــــــــل

السردي مكتمال

وقــد نــاشـــقت الــروايــة جــمــلــة من
فاهـيم االنسانيـة التي جتمع ب ا
الـــشــرق والــغــرب لـــتــجــد ارضــيــة
مشتركة للتعايش كان قد عبر عنها

الكاتب في مقدمته
ومـنـهـا االغـتراب والـتـغـيـرات التي
تــتــبع ذلـك  الــروايــة تــنــتــمي الى
"الالمــنــتــمـي " مــتــحــررة بــالــلــغــة
واألســــلـــوب والـــلـــفظ و اخلـــطـــاب
مـشهـدية سـينـمائـية حـية وواقـعية
صادمة لذا اقتـضى التحذير حسب
مـا اورد الـكـاتب  يـفـتـرض الـكاتب
بـيـئـات مخـتـلـفـة زمـانـيـة ومـكـانـية
ــا خـارجـهـمـا اذ تـدور مـجـمل ور
االحــداث في فــنـلــنــدا في جـبــالــهـا
وسهولـها وبحـيراتهـا وما يصحب
ذلك من اجـــواء قـــاســـيـــة تـــتـــمـــثل
بـــالــثـــلــوج والـــصـــقــيع  بـــيــنـــمــا
تـسـتــرجع الـشـخـصـيــات بـيـئـاتـهـا
االم/االصــلـيــة عن طـريق فـــــــالش

باك
واخـيـرا فـقـد قـدمت الـروايـة صورة
مرعـبـة حلـيـثـيات الـهـجـرة الـكـبرى

 2015 والــتي قـادهـا مــجـمـوعـة
الـــشـــبــاب الـــهـــارب من جـــحــيم
الــــــــــــشــــــــــــــــرق االوســـــط الـى

اجملهـول .
يـذكـر ان يـاسـ غـالب هـو كاتب
وشـــاعـــر  مـــوالـــيـــد الـــبـــصــرة
/العراق بكلوريوس اداب اللغة
االنكلـيزية  ,يقيم في هـلسنكي 
عضو القلم الدولي (لندن) القلم
الفنلندي (هلسنكي) اضافة الى
عـدة جــمـعـيــات ادبـيـة (شــعـريـة
ومــــســـــرحــــيــــة ) اخـــــرى لــــديه
مـــجــمـــوعــة شـــعــريـــة بــالـــلــغــة
االنــــكـــلـــيـــزيـــة مــــتـــرجـــمـــة الى
الــفـنـلـنـديـة . وقـد جـاءت روايـته
هـــذه بـــعــــد تـــكـــلـــيـــفـه من قـــبل
مـؤسسـة دعم الـفنـون الفـنـلنـدية
 ,Taikeاذ اســتــمــرت الــكــتــابــة
فـيـهـا ثـمانـيـة أشـهـر حـتى اجنز
الـــــعـــــمـل . وقـــــد وزعـت ضـــــمن
فعاليات معرض القاهرة الدولي
لـــلــكـــتــاب  2020ضـــمن جـــنــاح

مؤسسة اروقة .
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رحـلة الـرابعة صـدر حديثـا عن دار اس ميـديا روايـة "الفتة حـمراء" لـطالـبة ا
بـكلية الطب في جامعة الكوفة فاطـمة ضياء.  وقالت فاطمة ضياء ان "الرواية
تـرجـمـة حـيث اخـتـرت االماكن في قـصة خـيـالـيـة فـانتـازيـا تـشـبه الـقـصص ا
أوروبــا مـنـطــلـقًـا لــروايـتي كـمــا انـهـا تــتـكـلم عـن الـكـتـابــة والـكـتـب والـسـفـر".
واوضـحـت ضـيــاء ان "هـدفي االول من إصــدار الــروايـة هــو من اجل تـوفــيـر
ـكن هم بـحـاجة روايـات تنـاسب مـخـتـلف الفـئـات الـعـمريـة وايـصـال افكـار 
مـاسه لـهــا". واضـافت "بـطل الـروايــة (ادوارد) يـتـحـدث فـيــهـا عن رحـلـته الى
مدينة غريبة بصفته كاتبًا ورحالة في محاولة منه لكشف السر اخملفي عنها
وهـناك يلـتقي بالـعديد من األشـخاص الذين سـيكونون عـونًا لبـطل الرواية في
ـواقف لـتتـطـور معه األحـداث فـيجـد نـفسه جـزء رئـيسي من ذلك الـعديـد من ا
الـسـر الــذي سـيـغــيـر حـيـاتـه الى األبـد". مـؤكــدة ان "الـقـار عــلى مـوعـد من

التشويق عند إكمال قراءة الرواية".


