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عن دار الورشـة للطباعة والنشر في بـغداد صدر هذا األسبوع اجلزء الثاني
ـظلمة - وثائق من كتـاب " هوليــود ب عـوالم اخملابرات ودهاليـز السياسة ا
وأسرار .. دسـائس ومؤامرات" ترجمـة وإعداد الناقد الـدكتور حس سرمك
حـسن. يقع اجلزء الثـاني من هذا الكتاب في 379صـفحة ويضم 13 فصال

مع ملحق وجاءت على الشكل التالي:
صور هوليود النمطية السيئة عن الروس والعرب

16 الروسي اخلسيس
اذا الروس هم األشرار دائماً ? 17 القوالب النمطية في هوليوود: 

18 هوليوود تكرّم فيلم دعاية مناهض لروسيا
Probe والية للسوفييت مقابل  "حتقيق روسيا 19 فيـديو: دعاية هوليوود ا

Russia"
 20 الـصـور الـنـمـطـيـة لـلـعرب
تحدة سلم في الواليات ا وا
21 الـفـيـلم الـوثـائـقي : الـعرب

السيئون
ـاذا هــولـيــوود مَـدِيــنـة لي  22

ال ? با
مـراجــعـة وعــرض أربـعــة كـتب
حــديــثــة عن وكــالــة اخملــابـرات

وهوليود
23 مـراجعتان مهمتان لكتاب:
ـركـزيـة في وكـالـة اخملـابـرات ا

هوليود
(أ. مـــــوجـــــز كــــتـــــاب وكـــــالــــة
ـــــركـــــزيـــــة في اخملـــــابــــــرات ا
هـولـيـود: كـيف تُـشـكّل الـوكـالة

السينما والتلفزيون 
(ب. مــراجـعــة كـتــاب تـريــشـيـا

ركزية في هوليوود جنكينز: وكالة اخملابرات ا
( .24مراجـعتان مهـمتان لكـتاب مهم : مُـفزع: كيف تتالعب وكـالة اخملابرات

ركزية بوسائل اإلعالم وتخادع هوليوود ا
ؤلف "نيك شو" يقول إن األفالم مثل "صفر زيرو دارك" راجعة األولى: ا أ. ا

ركزية و "أرغو" هي وسائل للدعاية لوكالة اخملابرات ا
ـراجـعـة الـثـانيـة : كـتـاب جـديـد يـكـشف كـيف تـتالعب وكـالـة اخملـابرات ب. ا

ركزية بهوليوود لتشجيع احلرب على اإلرهاب ا
25 مـراجـعـتـان مـهـمـتـان لـكـتـاب سـلـطـة الـفـيـلم: سـيـنـمـا هـولـيـوود والـتـفـوّق

األمريكي
(أ. كتاب: سلطة الفيلم: سينما هوليوود والتفوّق األمريكي

(ب. مراجعة كتاب سلطة الفيلم: سينما هوليود والتفوق األمريكي
26 كـتاب عمليّة هوليود  Operation Hollywoodيـكشف خفايا عالقة

البنتاغون بهوليود 
 27 صور أفالم وحكاياتها عن التعاون ب هوليود والبنتاغون 

ركـزية مع صـانعي أفالم هولـيود يضع  28 خاتـمة: عمل وكـالة اخملـابرات ا
جميع العامل في وسائل اإلعالم في خطر ...

 29 ملحق : 
االعتداءات اجلنسية  –خصوصا على األطفال - في هوليوود

(أ االعتداءات اجلنسية في هوليوود
(ب فـيـلم "ســرٌّ مـفـتـوح  " An Open Secretاالعـتـداء عــلى األطـفـال في

هوليود "ال تريد أن تراه"
(ج عـشـر قـصص مُــقـلِـقـة حــول مـشـكـلــة االسـتـغالل اجلـنــسي لألطـفـال في

هوليوود
(د ميل جـيبسون: هوليوود هي "عرين من الطفيليات" الذي "يتغذى على دماء

األطفال"
" حول إساءة معاملـة األطفال في هوليود: (هـ آخر أخـبار بطل "سيد اخلـوا

"هناك ظالم في العراء" 
ـوذجاً للفنان ـؤلف كتابه إلى : الفنان الـراحل عبد اخلالق اخملتار أ أهدى ا

واطن العراقي الغيور. لتزم وا ا
ـترجـمة وسـيرة مـوجزة قـاالت وفـصول الـكتب ا وقد خّـتم اجلزآن بـقائـمة بـا

للناقد حس سرمك حسن.
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ــوصــلي ي ا مــنــذ ان اصــدر االكــاد
ــعــروف عــمــر الــطـالـب مــوسـوعــته ا
الشهيرة  التي  نشرها مركز دراسات
ـوصل  قــبل رحـيل الـطــالب  بـنـحـو ا
عــامــ  والـســيــر الــذاتـيــة اخلــاصـة
وصـليـ  واجملموعـة بكتـاب تكاد با
تتـزايد لـتحـتل  وتيـرة منـتظـمة لـعدد
من الــكـتـاب الــذين يـضــيـئـون لــسـيـر
يـــدونـــوهـــا عن اهم الـــشـــخـــصـــيــات
وصـليـة التي تـركت بصـماتـها على ا
ـوصــلي مــدركـ ان واقع اجملــتـمـع ا
عـــمـــلـــهم هـــذا يــصـب في االعـــتــراف
بـجــهـود تـلـك الـشـخــصـيـات وتــاكـيـد
جدراتها في االسهام بارتقاء اجملتمع
ـوصــلي فــضال عن ان تــلك  الــكـتب ا
تـضــحي مـصـادر ومــراجع يـســتـفـيـد
مـنــهـا  طـلــبـة الــدراسـات الـعــلـيـا في
تــوثــيـق مــصــادرهم عـن اعــمــال تــلك
ـا  بـرزت في الـشـخــصـيـات الـتـي طـا
مــــيــــادين االبــــداع االدبي فــــضال عن
االرشـفـة والـتـاريـخ .. وبـيـنـمـا تـخـلـد
ـهـمـة شـخـصـيـاتـهـا ـدن الـعـربـيـة ا ا
ـتـاحف مثـلـمـا تنـكب مـصر البـارزة 
مثال على افتـتاح متاحف مـتخصصة
توثق من خاللـها  كل يـوميات االديب
الـنوبـلي جنـيب مـحـفوظ جـامـعـة فيه
كل مـقـتـنـيـاته الـشـخـصـيـة فـضال عن
عناوين كتبه  باالضـافة الى مساهمة
وزارة الــثــقـافــة بــتــخـلــيــد الـفــنــانـ
اثلة تؤرخ السيما بافتتاح متاحف 
حلقب الـفـنانـة الـكبـيـرة ام كلـثوم  او
غــيــرهــا من الـفــنــانــ الــذين تــركـوا

بـــصـــمـــتـــهم بـــارزة عـــلى واقع الـــفن
الـــعــربي  وكـــذلك احلـــال مع لــبـــنــان
حـينـمـا عـمدت جـهـاته الـثقـافـيـة على
ادراك دور جـــبـــران  خـــلـــيل جـــبـــران
الـذي عـد مـن اهم الـرمـوز الـلــبـنـانـيـة
فادركت اهـميـته على صـعيـد ما دونه
من  اثـار نـفـيـسـة فـاصـدت حلـضـوره
تحف مهم االدبي وغيابه اجلسـدي 
ئـات سنـويا في مسـقط راسه يـؤمه ا
في داللــة مـهــمـة عــلى ادراك اثـار ذلك
وصل ورغم ما االديب  البارز .. اما ا
تـــــعــــــرضت لـه  من اهـــــوال احلـــــرب
االخــيــرة والــتي اودت بــالــكــثـيــر من
مــتــاحــفــهــا الــتي تــعـلــقـت بـاجلــانب
ا احلضاري  بصورة اوسع مقارنة 
ــوصل من ـــركــز دراســـات ا تــيـــســر 
تـوثـيق اقـتـصـر عـلى تـراث وفـلـكـلـور
ـــديــنــة من خـالل تــخــلـــيــد احلــيــاة ا
الــيـومــيــة  ومــنه اهـلــهــا في مــتـحف
تـعـرض ايــضـا لـلـتـخــريب والـتـدمـيـر
وكان احلرب تقصدت التعرض لهوية
وصل احلضـارية والتـراثية لـتطيح ا
ـوصل من مـدن بـهـا  بــعـد ان كـانـت ا
ــهـا االشــعـاع الــفــكـري بــدلــيل تــقـد
لـلـمــشـهـد االدبي  الــعـراقي والـعـربي
همة  على صعيد العديد من الرموز ا
التـاريخ واالبـداع االدبي وغـيـرها من
مـجــاالت احلـيــاة ..والـيــوم يـتــصـدى
ــهـمــة تــدوين تـلك ـوصــلي  ــؤرخ ا ا
االثـار الـتي تـركــتـهـا نـخب مـوصـلـيـة
اسهمت بشكل كبـير ليس على صعيد
ــديـنــة فــحــسب بل صــعـيــد الــعـالم ا
بابـحاثـها ومـقاالتـها  فـاضحى كـتاب

ـــــؤرخ بـالوي فـــــتـــــحي حـــــمـــــودي ا
ـعــنـون (سـدنــة الـتـراث احلـمــدوني ا
ن ــثــابـة مــصــدر مـهم  ــوصـلي )  ا
يــبـــتــغي اقــتـــفــاء  اثــار اهم رجــاالت
ـــــوصل فـي مــــجــــاالت الــــتـــــوثــــيق ا
واالرشـــفـــة والــصـــحـــافــة فـــضال عن
ـتـنـوعـة  مع االشـارة االدب بـفـنـونه ا
الى ان الكثير من تلك االسماء توارت
بـاسـبــاب جنـهل كـنـهــهـا مع  قـدرتـهـا
على ان  تـكـون اسـهامـاتـها  في واقع
ه ـا  تـقد ـاثال وبـارزا  ـدينـة   ا
ــؤرخ ن  تــصــدى لــهم ا القــرانــهــا 
احلـمــدوني بــكـتــابه الــصـادر عن دار
غـيـداء  لـلـنـشـر والـتـوزيع في  االردن
وبـــواقع  272صـــفـــحــــة من الـــقـــطع
الـكـبيـر وبـاخـراج انـيق يـؤكـد حرص
الكاتب على تـاكيد جـدراة تلك النخب
وحفـاوته واحـتفـائه بـهم عـلى احسن
تقدير وتوقيـر .. قدم الكتاب  االستاذ
الــدكـــتــور  ابــراهـــيم خــلـــيل الــعالف
ـتـمـرس في جـامـعة اسـتاذ الـتـاريخ ا
ــوصل  مــشـــيــرا الى كــونه هــو من ا
اقتـرح عنـونة الـكتـاب  بهـذا العـنوان
الـبــاذخ  ويـبـ الــسـبب كــونه يـبـغي
ـوصل الـقـادمـة  عـلى اطالع اجـيـال ا
مـن وثـق وكــــــــتـب وارخ عـن تــــــــاريخ
ـــوصل  وكـــرس وقــتـه وجــهـــده من ا
اجل احلفاظ عـلى هذا الـتاريخ  وهذا
التراث من  الضيـاع واالندثار .. فيما
يـؤكــد الـكــاتب بالوي احلــمـدوني من
وصل باجماع خالل مقدمته  ريـادة ا
ديـنة  منذ سالف ؤرخ على ان  ا ا
عــــهـــدهـــا  والتـــزال مـــديــــنـــة الـــعـــلم

والعـلمـاء واالدب  والشـعر والـشعراء
فكرين  الذين حافظوا على والفكر وا
ـدينة  عـلى مر الـعصـور ..كما تراث ا
يــبـ احلــمــدوني في فــكـرة الــكــتـاب
اجتاهه الختيار عنوانه سدنة التراث
وصـلي مـبيـنـا باسـتـعراض نـحوي ا
اهــمــيــة  ذلك الــلــقب واســبــاغه عــلى
ـوصل  قبل ان العـشـرات من  نـخب ا
يـتـواصل بـتـسـلـيط الـضـوء عـلى  من
ـطـبـوعه سـدنـة اخـتـارهم لـيـكـونـوا 
ــوصــلي وحــسب االحـراف الــتـراث ا
االبجـديـة  حيث تـتـجاوز تـلك الـنخب
نــحـو  103اســمــا  يـــبــداهم بــحــرف
االلف  وهم كـال من  ابــراهــيـم خــلــيل
العالف  واحمد الصـوفي واحمد عبد
الـله احلــسـو واحـمـد قــاسم اجلـمـعـة
واحمـد قاسم الـفخـري واحمـد محـمد
اخملـتــار  واحـمـد مــحـمـود الــبـجـاري
واحمـد سامي اجللـبي واحمـد النـيلة
واحمد جـار الله يـاس  وازهـر سعد
الـله الـعبـيـدي واسـمـاعـيل حـقي فرج
واكـرم فـاضـل وامـجـد مـحــمـد سـعـيـد
وانور عـبد الـعـزيز فـيمـا يحـتل حرف
الـبـاء عـدة اسـمــاء نـذكـر مـنـهم بـاسم
ذنـــون وبـالوي فـــتـــحـي احلـــمـــدوني
وبـــســـام ادريـس اجلـــلـــبي وبـــشـــرى
الــبــســـتــاني وبــهــنــام ابــو الــصــوف
وبيـات مرعي وبـهـنام حـبابـة وبهـنام
عـــــطــــا الــــلـه ويــــاتي حـــــرف اجلــــيم
لـيـسـتـذكــر الـكـاتب من خالله  كال من
جاسم شالل النعيمي وجرجيس فتح
الـله وحــرف احلـاء الـذي يـســتـقـر في
اطـاره كال من حــازم الـبــكـري وحـسن
ميسر  االم  وحـسن طه السنجاري
وحيدر محمود عبد الرزاق  اما حرف
اخلـاء فــيـسـتـذكــر الـكـاتب فــيه خـالـد
اجلوال  امـا حرف الذال فـفيه كال من
ذتــكــر خــلــيـل الــعــلي وذنــون يــونس
الطائي و ذو الـنون االطـرقجي بيـنما
حـــــرف الــــراء حتـــــدد  بــــرعـــــد عــــلي
مصطـفى الطائي  ومـثله حرف الزاي
الذي تـذكـر فـيه الفـنـان  زكي ابـراهيم
حـسن  امـا حـرف الــسـ فـتـخـصص
بــاالشـارة الـى كال من  ســالم تــوفـيق
الـنـجــفي وسـالم عـبــد الـرزاق وسـعـد
الـبـزاز وسعـد الـله سـلـيـمـان وسـعـيد
الـديوةجـي وسلـيـمـان صـائغ وسـمـير
بـشـيــر حـديـد وسـهـيـل قـاشـا وسـيـار
كــوكب اجلــمـــيل و في حــرف الــشــ
حتــدد بــشـــاذل طــاقــة  ومــثــله حــرف
الــطــاء الــذي تــذكــر فــيه طالل حــسن
وذاته حرف الصادر الـذي استذكر به
 صــديق الــدمـلــوجي  لــيــحــتل حـرف
الــعــ دور الـريــادة بــاحــتـوائـه عـلى
ـوصــلـيـة بـدءا من عـسـرات الــنـخب ا
عادل الـبكـري وعـامر سـليـمان وعـامر
سالم حسـاني وعبد اجلـبار اجلومرد
وعبـد اجلبـار  محـمد جـرجيس وعـبد
احلــــلـــيم الالونــــد وعـــبـــد احلـــمـــيـــد
االفتـيحات وعـبد الـله ام اغـا وعبد
ـــنـــعم الـــرزاق احلــــمـــداني وعـــبــــد ا
ـنــعم رشــاد وعــبـد الــغالمي وعــبــد ا

الـــــــــــــوهــــــــــــاب
اسمـاعيل وعـبد
الـــــــــــــوهــــــــــــاب
النـعـيـمي وعـبد
الـــــــــلـه ســـــــــالم
اجلــــــــــبــــــــــوري
وعــــــــثــــــــمــــــــان
وصلي وعماد ا
الــــديـن خــــلــــيل
وعــــمــــاد عــــبـــد
الــــــسالم رؤوف
وعــــمــــاد غــــا
الـربـيـعي وعـمر
بـشــيـر الـنــعـمـة
وعــمــر  مــحــمـد
الـطــالب  وعـلي
جنـم عــــــيــــــسى
وعـــــــلـي االغـــــــا
النـجماوي وفي
حــــرف الـــــغــــ
يـــــذكـــــر  غـــــا
محمـد احلريثي
 اما حـرف الفاء
 ففيه فـرقد علي
اجلــــمـــيـل  امـــا
حــــرف الــــقـــاف

فـفــيه قـصـي حـسـ ال فــرج  بـيــنـمـا
حــرف الـــكــاف فـــيه كال من كـــريــكــور
اســتــرجــيــان وكــوركــيس عــواد  امــا
حـــرف الـالم فـــفـــيه لـــطـــفي اخلـــوري
ـيم يـذكـر فـيه كال من مـاجـد وحـرف ا
حــامــد احلـســيــني  ومــثــري الــعـاني
اضافة لكال من محمد حبيب العبيدي
ومـحـفـوظ الــعـبـاسي ومـحـمـد رؤوف
الــــغالمي ومــــزاحم قــــاسم اخلــــيـــاط
ومحمد ازهـر السماك ومـحمد صديق
اجلـــلـــيـــلـي ومــحـــمـــد عـــلـي الـــيــاس
العدوانـيومحـمود اجلومـرد ومحمود
شـيت خـطـاب ومـحـمـود احلاج قـاسم
الح ومــحـــمــود فــتــحي ومــحـــمــود ا
الراشـدي ومعن عـبد الـقادر ال زكـريا
ـتاز محـمد حسن ومعد اجلـبوري و
الطائي ومنـهل  اسماعـيل بك العنزي
وميـسر  صـالح احمـد االم  وموفق
يـونـس الـطــائي ويـلــيه حـرف الــنـون
الــذي يـذكــر فـيـه جنـمــان يـاســ امـا
حـرف الـهاء فـيـذكـر من خالله  هـاسم
الح امـا حـرف الـيـاء فـيـذكـر يـحـيى ا
الـكـاتب فـيه كال من يـحـيى ق الـشـيخ
عــــبـــد الــــواحـــد ويــــوسف الــــصـــائغ
ويـوسـف حـبي  ويــوسف ذنـون عــبـد
الله .. وبرغم اجلهد الكبير الذي بذله
الـــكــاتب فـي اقــتـــفــاء  اثـــار  كل تــلك
اجلـهـود الـتي قـدمـتـهـا هـذه االسـمـاء
لفـت في االمر  ندرة السـابقـة اال ان ا
اجلــهــد الــنـســائي  بــاســتــثــنـاء اسم
ـية بـشرى الـبسـتاني الكـاتبـة االكاد
بـرغـم وجـود الــعـديـد مـن الـبــصـمـات
ــوصل عــبـر الــتي قــدمــتــهــا نــســاء ا
محـطات تـاريخـية فـضال عن ريادتـها
سـواء باشـان الـطبي مـثـلـما اسـتـذكر
الـــكــــاتب جـــهـــود عــــدد من االطـــبـــاء

ــواصـــلــة  اضــافــة لــلـــمــنــقــبــ ا
واالثـاريـ  الـذين عـدد مـحـطاتـهم
وســيـــرهم احلــيــاتـــيــة في ســيــاق
الــكـــتــاب اضف الى ذلـك  اكــتــفــاء
ـــصــــدر او مـــصـــدرين الـــكــــاتب 
للحـديث عن شخصـيات مثـلما هو
ـؤرخ احلــال مع  اعـتــبــار كـتــاب ا
عـــبــد اجلــبـــار مــحــمـــد جــرجــيس
ـعـنون وجـوه مـوصـلـيـة حـاضرا ا
في االشــارة الـيه مـع  احلـديث عن
اغـــلـب تـــلك الـــشـــخـــصـــيـــات دون
ـــذكــرات الـــعـــودة والـــبــحـث عن ا
الشخصية  التي دونتها اغلب تلك
الــشــخــصـيــات الســيــمــا مــذكـرات
االثــــاري الـــعــــراقي بـــهــــنـــام ابـــو
ـدونة الـصوف واعـتـمـاد سـيـرته ا
ــذكـراته بــقـلــمه والــتي  ابـرزهــا 
التي اصدرها قبل نحو عدة اعوام
ــــــــدى  فـــــــــهي بـــــــــرايي عـن دار ا
ــا اصـدى الــيه الــشــخـصـي اهم 
الـــكــتـــاب االخــرين فـي تــدويـــنــهم
ــذكــور لــســيـــرة حــيــاة االثــاري  ا
وذات احلديـث ينـطـبق ايـضـا على
مـالحــــظــــة اخـــــرى وهي اهــــمــــال
هـمة والتي كان عشرات االسـماء ا
ـدينة قبل لها ثـقلهـا احليوي في ا
ان تـــــــرتـــــــقـي  لـــــــدور ابـــــــرز  في
الحظ ان العـاصـمـة بـغداد  ومن ا
الـكــاتب اهـمل  اسـم االثـاري فـؤاد
ســــفــــر الى جــــانب اســــقــــاط اسم
الــصـحــفي الــبـارز روفــائــيل بـطي
الـذي تــولى اول وزارة لالعالم في
ـتـعــاقـبـة احلـكــومـات الــعـراقـيــة ا
وكـان مــقـال له في جــريـدته الـبالد
كــفــيال بــاسـقــاط حــكــومــة وتـولي
اخـــرى مـــثـــلـــمـــا اجـــمـــعت اغـــلب
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تزايدة يوماً بعـد يوم على سلوكيات البشـر وبيولوجيتهم ومجـتمعاتهم. وبناء على ذلك ال ّ تطويـر ابتكارات لتعديل بيـئتها لكن هذه االبتكـارات التقنية تترك آثـارها ا مع تـطور البشرية 
بد من معرفة الطريـقة التي يجب أن نتعامل فيها مع العـالم الذي شيّدنا مداميكه. على مدى آالف السـنوات طوّر البشر اختراعات بارعة أتـاحت لهم السيطرة على البيئة  –نسبياً  –إن
شكـلة الـتي تكمن في االبـتكـار أننـا ال نتراجع عـنه فنـحن دائمو عـرفة والـبناء واالخـتراع سـاعدتهم عـلى تغـير الـبيئـة. فاالبـتكار أتـاح النـمو ولكـن ا قدرة البـشر عـلى التواصـل وجمع ا
االخـتراع والبناء واستـغالل التكنولوجـيات بهدف حتقيق مـزيد من التعديل في البـيئة ثم نعدّل هذه االبـتكارات لنتعـامل مع ما يترتب عليـها من نتائج. في كتاب »االبـتكار والعواقب غير
قصودة للتطوير «يسلّط كل من بيتر غـلوكمان ومارك هانسون الضوء على ما سيحدث إن كانت ابتكاراتنا قادرة عـلى العودة بنا إلى طبيعتنا.. ولهذا الغرض كان ال بدّ من العودة إلى السؤال ا
ـؤلفـان النقـاش حول الـنتـائج غير األولي: كيف تـطور اإلنـسان من مرحـلة الـصيـد واجلمع حـتى أصبح ما هـو علـيه اآلن في عالم تـقني مـعقّـد ومتزايـد? ولإلجابـة على هـذا السؤال وغـيره يـتابع ا
عقدة لـلتعلم ولـصناعة األشـياء من جهة تطـورة من جهة وب قـدرتنا عـلى إيصال األفكـار ا ـوروثة وا ـميز فبـرأيهما إن مـا يجعلـنا ما نحـن عليه اآلن هو تـفاعل ب حيـويتنا ا ـتوقعة لـتطورنا ا ا
كننا إدراك أنّ هذا مجرد بداية للمرحلة التالـية من تطورنا الذي سيستهلك كل عبقريتنا لكي يتحقق. وبناءً على ما تقدم عاجلة الفعالة. وفي الوقت نفسه  أخرى; فالتشخيص يجب أن يـسبق ا
يسرد الكتاب العديـد من احلقائق حول تاريخ اجلنس البشـري وكيف تمدد بدءاً من أفريقيا إلى كـل أنحاء العالم فيستحـضر نظرية "داروين" ويناقشـها كما يوضح التقنيـات التي اتبعها البشر
عاجلة األغذية وحفظها ولكن السهولة التي أصبح الناس يصلون تزايد من الناس طوّرت تقنيات  في سبيل تطوير حياتهـم واحملافظة على بقائهم ويقدم األمثلة على ذلك; ففي سبيل توفير الغذاء للعدد ا
شاكل الذهنـية وانخفاض التـماسك االجتماعي قـاومة للمضـادات احليوية ومع ظهـور اإلنترنت يربط كثـير من العلمـاء بينها وبـ ا ناعة وا فيهـا إلى الغذاء أدت إلى ظهور داء الـسمنة وزيادة أمـراض ا

ا تؤثر على وجودنا بحد ذاته. ا لن تقف اخملاوف من العصر الرقمي عند هذه احلدود بل ر كل هذا ونحن ال نزال في بداية العصر الرقمي. ور
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هل سبق أن تهربت من حتدٍّ مثير
لـــلـــقـــلق ثم تـــمـــنـــيت أن حتـــظى
ا بعد بفرصة ثانية للقيام به? ر
مـقابـلة عـمل أو أداء تـمثـيلي أو
مـحــادثـة صــعـبــة? إن الـلــحـظـات
ذاتـها الـتي تـتطـلب مـنا أن نـكون
ـسكـ بزمـام األمور صادقـ و
ــكــنـــهــا أن جتـــعــلـــنــا نـــشــعــر
بالـضعف والـعجـز. إننـا غالـباً ما
نـتـعامل مع أكـبـر عقـبـات حيـاتـنا
بـفـزع ونواجـهـها بـقـلق ثم نـهرب
. بـاسـتـدعـاء قـوتـنا مـنـهـا نـادمـ
ــكــنــنـا حتــقــيق الــشــخــصــيــة 
»ســـحـــر الـــشـــخـــصـــيــة ?«وهي
احلـالــة الــتي نــتــوقف فــيــهـا عن
الـــقــلق بـــشــأن االنـــطــبـــاع الــذي
نُــحــدثه لــدى اآلخــرين. وبــدالً من
ذلك نــتـحــكم في االنـطــبـاع الـذي
نُحدثه لدى أنـفسنا. وكـما يكشف
ي كــــادي األســــتـــاذة كــــتــــاب إ
بجامعـة هارفارد فإنـنا ال نحتاج
إلى الـــشــروع في مــســعى روحي
كــبــيـــر أو إكــمـــال حتــول داخــلي
لـتسـخـير قـوة سـحر الـشـخصـية.
ا نحتاج إلى حتفـيز أنفسنا وإ
حلـظـة بــلـحـظـة من خالل تـعـديل
لـغة جـسدنـا وسلـوكـنا وعـقلـيتـنا
في حـيـاتنـا الـيومـيـة. لقـد ألـهمت
اليــ من ي كــادي عــشــرات ا إ
ــشـــاهـــدين في جـــمــيع أنـــحــاء ا
الــعــالم من خالل كــلــمــتــهــا عــلى
مـنـصة  TEDبـشأن »وضـعـيات
القوة .«وهي تقدم اآلن هذا العلم
الـــســاحـــر الـــذي يــنـــطـــوي عــلى
وضــعــيــات الـــقــوة وغــيــرهــا من
احلــيل الـرائـعـة الــتي تـؤثـر عـلى
الـعقل واجلـسـد وتعـلّـمنـا كـيفـية
استخدام تقنيات بسيطة لتحرير
أنـفـســنـا من اخلـوف في حلـظـات

الضغط الشـديد وتقد أفضل أداء
لـــديـــنـــا والـــتـــواصـل مع اآلخـــرين
وتـمـكـيـنـهم من الـقـيـام بـذلك أيـضاً.
ـتـاز كـتـاب »سـحـر الـشـخـصـيـة«
ي كـــادي بـــالـــبـــراعـــة ـــؤلــــفـــته إ
واحلس الــعـاطـفي ويــعج بـقـصص
عن أنـاس تـعـلـمـوا كيـفـيـة الـصـمود
خالل الــلـحــظــات الــعـصــيــبــة الـتي
روَّعـتـهم. سـيـتـعـلم كل قـار كـيـفـية
التعـامل مع أصعب الـتحديـات بثقة
عــوضــاً عـن الــرهــبــة وتــخــطــيــهــا

بارتياح بدالً من األسف.
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كيف عبّرت »الرسوم الصينية «عن
حـضارة الـصـ في األعمـال الـفنـية
ومـــاذا تـــنــــاولت مـــوضــــوعـــاتـــهـــا
بـالوقـائع والـصور هـو اجملـال الذي
ـؤرخ الـصـيـني زن غـونغ يـتـنــاوله ا
في هـذا الكـتـاب فيـبدأ من الـطـبيـعة
وبــالــتـــحــديــد من كـــلــمــة بـــالــلــغــة
الصينية هي كلمة »جيانغشان- «
 – jiangshanوتــــعـــــني حــــرفــــيــــاً
»اجلـــبــال واألنـــهــار .«ثم انـــطــوت
الــعـــبــارة عــلـى مــعــنـى أو مــفــهــوم

»الـبـلـد «أو»سـلــطـة الـدولـة .«وفي
هـذا الـكـتاب »جـيـانـغـشان «حتيل
ـنـاظر الـقار بـوضـوح لـيس على ا
الـطـبـيـعـيـة فـحـسب بل أن مـعـنـاها
يـشـمل تغـطـيـة الصـور االجـتمـاعـية
والـعــلــوم اإلنـســانـيــة. يــسـتــعـرض
الكتاب أهمية الفن الصيني العريق
عـبـر مـحـطـات تـاريـخـيـة عـبـر عـنـها
الـفنـان بـلـوحات تـصور رسـومات
مدهشـة فيبـدأ بعهـد الساللت واي
وجــ لــلـــقــول أن "كل الـــرســامــ
نـشــروا قـواعــد أخالقـيــة وسـجــلـوا
تغـييرات اجـتمـاعية" وأن "لـوحاتهم
كــانت تُــعَـدْ مــراجع تــاريـخــيـة أللف
ســنـــة خــلت" (زي هي  (1991وفي
عهـد ساللة تانغ يـب الكـتاب األثر
األخـالقي لـلــرســوم (الــلــوحـات) في
اإلنسان الصـيني ويذكر الـفيلسوف
زانـغ يـانــيـون الـذي كــان يـنــظـر إلى
الــلــوحــات كــأعـمــال أخـالقــيـة وأن
الفنان الـتشكيل أشـاعوا معايير
أخالقـــيــة وحــســـنــوا األخـالقــيــات
االجــتـــمــاعــيــة وجـــسّــدوا اإللــهــام
اإللـهي ومـثـلـوا الـرقـة االجـتـمـاعـية
وبــذلك قـدمـوا مـســاهـمـات تـضـاهي
نسوبة األعمال الكالسيكية الستة ا
إلى الـفـيــلـســوف "كـونـفــوشـيـوس"
(يانيوان  ?(1991وتلك الـنظـريات
بـــيّـــنت بـــوضــــوح تـــقـــالـــيـــد الـــفن
التشـكيـلي الصيـني. إال أنه في عهد
ـفـكـرين ساللـة سـونغ أخـذ بـعض ا
والـرسامـ يـعـودون إلى دواخـلهم:
راحـــــوا يـــــحــــرّكـــــون رِيَش الـــــرسم
بــطــريــقــة بــاطــنــيــة قــاصـديـن بــهـا
الــتـــعــبــيــر مــبـــاشــرة عن أفــكــارهم
وذواتـــهم وفي الـــعـــصـــر احلـــديث
صــوّر الـفـنـانـون حلـظـات تـاريـخـيـة
تـصــور الــتـاريخ الــثــوري لـلــصـ

ومنـها لوحـة "االحتـفال بالـتأسيس"
عـام ( ?(1952وال عــجب أن الـقــائـد
مـاو قــال: "إنـهـا أمــة عـظــيـمــة إنـهـا

" عندما شاهد اللوحة. الص

يقول مـثل انكلـيزي : الوطن للـمسن
). وانــا اقـــول : نــحن وطــنـــنــا الــقــلم
والــذاكــرة  قــبل ان تــبــهت الــوانــهــا
وتـــزداد ثـــقـــوبـــهــا . انـــتـــهى الـــنص

نقول . وهو نص مؤثر . ا
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ـؤلف وفي تــمـهــيـد مـطــول  يـســرد ا
فـؤاد مــطـر  قــصـة هــذا الـكــتـاب . اذ
يقول :  »لهذا الـكتاب اجلـديد والذي
يحمل رقم  32 في مؤلـفاتي  حـكاية
تـعـود الى الــسـتـيـنـات..  .«ويـنـتـهي
بعد ايـراد تفصـيالت ووقائع متـنوعة
ـشواره التأليفي ذات صلة مباشرة 

 الى  القول :
( ان غــوايـة االنــقالبــات والـتــقـلــبـات
والـوالءات وحــاالت جــنـون الــعـظــمـة
لدى جـنـراالت تلك احلـقب احلـنـظلـية
كانت تراميديا  اي مزيج من الدراما
الــسـوداء بــالــكــومـيــديــا االقـرب  الى
الــــتـــهــــريج  بـــدأت فـي ســـوريـــا وال
ــا كـانت بـدايـة حـالـة ال تـنـدثـر..وكـا
نهـايـة لـها  . اعـان الـله االمـة من هذه
الـــــغـــــوايـــــة ) . االنـــــقالب االول ومع

وضـوعـية الـكاتب الـصديق تقـديرنـا 
فــؤاد مـطــر  نــقــول ان هــذا االنـقالب

السوري ليس
االنـقالب الـعـسـكـري االول في الـعـالم
العـربي . ففي الـعراق  عام ? 1936
قــام الـــفــريق بـــكــر صــدقـي بــانــقالب
عسكـري  وهو انـقالب ترك تـداعيات

مباشرة في الساحة العراقية. 
qOK×² «Ë WIOŁu «

ـؤلف على ذكـر الوثـيقة  مع اعتـمد ا
قـيامه بـتـحـليـلـهـا.اي انه لـيس راوية
ـا حدث . لـيس ذلك فقط  بل ان فقط 
هـمة والـنادرة تلـعب دورها الصـور ا
في تـعـزيـز الـتــوثـيق الـذي تـمـسك به
الــكــاتـب. والــتــقــاط هــذه الــصــور او
احلـصـول عـلـيــهـا واالحـتـفـاظ بـهـا 
يـدل عــلى مــوقف مـســبق يــفـصح عن
مشروع مسـتقبلي لـدى الكاتب . وهو
امـر ال جنـده لدى الـكـثـيـر من الـكـتاب
والـصـحفـيـ  وخـاصـة الـعـراقـي .
وبصـراحة نـقول : ان الـقلـيل جداً من
الــصــحـفــيــ الــعـراقــيــ من الــتـقط
صـورة  او حاول احلـصـول عـلـيـها 
واحــتـــفظ بــهــا  لــيـــســتــخــدمــهــا
مستـقبال في مـشروع تالـيف كتاب
..مثـالً .واالسبـاب في ذلك كـثـيرة 
في مـقـدمـتــهـا :قـد تـكـون الـصـورة
دليل ادانة لصـحفي عراقي متهم 
فــيـعــمــد الى اتالفــهـا والــتــخـلص
ـتـابـعـون لـلـشـان مـنـهـا . ويـتـفق ا
السوري  ان االنقالبات العسكرية
ظــــاهـــرة رافـــقت نــــشـــوء الـــدولـــة
الـسـوريــة احلـديـثــة. وهي تـعـكس
حــالــة من عــدم االســتــقــرار . فــمن
انقالب حـسني الزعـيم الى انقالب
سـامي احلنـاوي الى انـقالب اديب
الشيشكلي...الخ  اتسمت الساحة
السـياسيـة السـورية  بـاالنقالبات.
وانـتقـلت هـذه الـسـمـة الى مـصر .
وقـــبــلـــهــا كـــانت في الـــعــراق  ثم
ــؤلف تـــفــاقـــمت فـــيه . واســهـب ا
بــــايــــراد وقــــائـع مــــثــــيــــرة وذكـــر
تـداعـيـاتـهـا . وهـو امـر يـحـسب له

ــــاذا االنـــــقالب دون شك . ولـــــكـن 
العسكري ? وقد ال نبتعد  عما اراد
ؤلف قوله وايـصاله  اذا طـرحنا ا
هذا السؤال  وهو مهم جداً . واذا
عــمــدنــا الى ذكــر بــعض االســبـاب

نقول :
 .1ان طمـوح الـزعامـة لـدى الكـثـير
من الـــقــادة الــعــســـكــريــ  وعــدم
دني ن يقـودهم من ا اقتنـاعهم 
. وهـــنـــاك قــول  عـــامل مـــهـم جـــداً
متداول جاء فيه : القائد العسكري
السوري يقـوم بانقالب . فاذا جنح
يـصـبح رئـيـسـاً لـلـجـمـهـوريـة .وان
فــشـل يــعــ ســفــيــرا  او مــلــحــقــاً

عسكرياً في سفارة لبالده.
. 2ان فشل احلكم الـقائم في تقد
مـا يـرضي مـواطــني هـذا الـبـلـد او
ذاك  يحرك بعض العسكري على
احــداث تــغــيـــيــر مــا . ومن الالفت
عارضة في للنظر ان بـعض قوى ا
الـعـديـد من الـدول الـعـربـيـة عـمدت
لـلـعـمل الــسـيـاسي  الـسـري  داخل
سلـحة في بالدها . وعند القوات ا
احلاجة تزج هـذه القوة السـياسية
او تــــلك  خـاليـــاهــــا في الــــقـــوات
سلحة لـلقيام بتغـيير او مساندة ا
تـــغـــيــــيـــر   عـــنـــفي عـــادة. ولـــعل
احلــركـــات الــقــومــيـــة في الــعــراق
وسوريـة ومصـر ولـيبـيا  من اكـثر
ــعـارضــة الـتي عــمـلت احلـركــات ا
ــــــســـــلــــــحـــــة  داخل الــــــقـــــوات ا
واستـخدمت تنـظيـمهـا في الوثوب

للحكم.
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كتاب الصحفي اللبناني فؤاد مطر
الذي حـمل عـنوان : عـسـكر سـوريا
واحزابهـا  اصدار متـميز  مـقترن
ؤلف دون شك. بجـهد كـبـير بـذله ا
وهـــو كـــتــاب مـــعـــزز بـــالــوثـــائق 
ـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيــة  حتـــتـــاجه ا

السياسية خاصة .
شكـراً لـلصـديق فـؤاد على هـديته 

وتهنئة له على هذا االصدار.

من حـ آلخــر  يـصـلـنـي من الـكـاتب
والصحـفي اللـبنانـي فؤاد مطـر كتاب
جـديـد . واذ اشـكـره عـلى ذلك  اسـأل
الـــلـه ان يـــطـــيل فـي عـــمـــره  ويـــد

صحته .
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وانـا اتـابع اصــدارات الـصـديق فـؤاد
مـطــر  تـذكـرُت قــوالً عـثـرتُ عــلـيه في
واحـــدة مـن قـــراءاتي . الـــقـــول هـــو :
وت والقلم ب يتمنى الصحفي ان 
اصابعه. لكن الـكتابة بـالقلم تراجعت
 وحل مـحـلـهــا الـنـقـر بـاالصـبع عـلى

مفاتيح لوحة احلاسوب ?!.
 وال اقول انـني احسـد الصـديق فؤاد
عـلى نـشـاطه الـدؤوب   رغم الـسـنـ
الـــطـــويــلـــة  بل انـــا مـــســرور لـــهــذا
النـشاط. واكـرر القول : اطـال الله في

عمره  والى مزيد من العطاء . 
كتب عديدة وصلتني من الكاتب . من

بعضها:
× هذا نصيبي من احلياة.

× الكردي اخملذول .
× انياب اخلليفة وانامل اجلنرال .

تـنبي  اشتـريتُ كتاب : ومن شارع ا
بـصـراحـة عن عـبـدالـنـاصـر .وهـو من
تـأليـفه. وكـتـبت عن هـذه الـكتب. ومن
خالل جريـدة الـزمان  طـبـعة بـغداد 
نـشـرتُ ما كـتـبتُ . هـذا الـكـتـاب صدر
هــــذا الــــكــــتــــاب  في هــــذا الــــعـــام (
 .(2019عن الـــــــدار الــــــعـــــــربــــــيــــــة
لــلـعــلــوم..نـاشــرون  لـبــنــان . بـواقع
 296صــفــحــة من الــقــطع الــكــبــيـر .
وقدمه : ريـاض جنـيب الريس .  وفي

الصفحة اخلامـسة من الكتاب  ينقل
ؤلف فـؤاد مطـر اقواالً لـشخـصيات ا
اسالمية تاريـخية .ومنـها قول االمام
عـــــلي ( ع ) :  »االســــتــــشــــارة عـــ
الهداية . وقد خـاطر من استبد برأيه
.آلة السياسة سعة الصدر . وأشد

النـاس عذابـاً يوم الـقيامـة من اشركه
الله في سلطانه فجار في حكمه . «

احملتويات
وضوعات التالية : ضم الكتاب ا

  •تقد . 
 •تمهيد .

  •االنــــقالب الــــعـــســــكـــري االول في
العالم العربي .

 •االنقالب االول في روايت .
 •االنـقالب الـثـاني من زعـيم الى

زعيم .
 •هـوامش حـول لـعــبـة الـعـسـكـر

واالحزاب.
 •تقييم .

 •وثائق . وتضمن خمس وثائق
. ال وطن لــــلــــذاكـــرة  حتـت هـــذا
الـــعــنـــوان  يـــكــتب الـــصـــحــفي
والـــنــاشــر الـــلــبــنـــاني  ريــاض

جنيب الريس :
( كم مـــنــا نــحن صـــحــفــيي هــذا
ـلك الــزمـان الــعــربي الـرديـئ  
ـته وجهده دأب فؤاد مطـر وعز
في مـختـلف مـجـاالت اهتـمـاماته

العربية ورفده
ـكــتـبــة الـعــربـيــة  حـتى االن  ا
بثالثة وثالثـ كتابـاً ..). ويقول
ه : ( الــريـس في نــهـــايــة تـــقــد

d¼UD « r UÝ »UJŽ

بغداد

ذاكـرة كل صــغـيــرة وكـبــيــرة عـصــفت بـالــشـارع الــعـراقي
والسـوري من تفـجير الى سـلب الى مخـيمات لـلوصول الى
ـــبـــدعـــة من مـــوالـــيـــد احلـــلـــة درست االدب بـــر االمـــان وا
االنكـليزي وتأثرت به وتتلمذت على يد والدتها مدرسة اللغة
يـعة عباس العـربية التي تـتلمـذت بدورها على يـد الرائدات 
ـعلـم الئكـة والعـديـد من الرواد في دار ا عمـارة ونـازك ا
احـببت الكتـابة منـذ نعومـة اظفارها العـالية
وتـسمع الشعـر وروع احلديث واالمثال من
والـدها القاضي لطفي عبد االمير االلوسي
رحمه الله ومن والدتها واستاذتها وتنتمي
السرة مـعروفـة باالدب والـفنـون فشـقيـقتـها
الفـنانـة الـتشـكـيلـية الـبـروفيـسـور الدكـتورة
صـفا لطفي االلوسي  وتقيم باحدى الدول
االوربـية .. والروايـة حتكي مـاساة الطـفل
الـعـراقـيـ زيـنب وحـيـدر الـلـذين غـرقـا في
جـزر تركـيـا ولم يـنصـفـهـمـا االعالم وكانت
تــلك غـــصــة في نـــفس الـــروائــيــة والـــطــفل
الـسوري ايالن الذي وجد نائما على وجهه
نـومته االبـدية عـلى شواطئ اكـياالرا واخيه
ـــاســاة بــكل غــالب تــقـــول لــطــفـي كــتــبت ا
حــذافـــيــرهــا واضــفت الــيــهــا الــكــثــيــر من

االحداث والشخوص).
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صــدرت لــلـكــاتــبــة والـشــاعــرة مــر لــطـفي حــديــثــا روايـة
ـوت عن دار عــدنـان لـلــطـبـاعـة ــهـاجـرة رحــلـة ا الـنـوارس ا
والـنـشـر والــتـوزيع بــغـداد وهي تـقع في  160صــفـحـة من
توسط تـروي قصة عائـلة عراقيـة تسكن في احدى القـطع ا
محـال بـغـداد ذات الـنـسـيج االجـتـمـاعي الـرائع الـذي يضم

حتت كـنـفه جـمـيـع الـطـوائف بـعـيـدا
عن اجلـنس والـلون والـعـقـيـدة حيث
تـصحـو تـلك الـعـوائل صـبـاحـا على
الـصـوت الـفـيـروزي ورائـحـة اخلـبـز
احلـاروالـكـاهي والـقـيـمـر الـبـغدادي
الـشهـيـر..تلـك العـوائل الـتي عاشت
ولـكنها كجـسد واحد مـنذ امد بـعيد
تـصطدم بـوباء االرهـاب الذي يـتف
من اجل تـــدمـــيـــر احلـــيـــاة ..تـــقــرر
العـائـلة الـهجـرة عـبر تـركيـا لـتلـتقي
مـصادفـة بـعـائـلـة سـورية عـانت هي
االخـرى االمرين للوصول الى نفس
ـكـان لـلـوصـول الى جـزر الـيـونـان ا
لـلحصول على جلوء في احدى دول
االحتـاد االوربي تلك الرحلة الشاقة
ــيـز صــغــتــهـا بــاســلــوب ســردي 
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