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اشبـعت روايـة (الـساخـر الـعـظـيم) المجـد تـوفـيق نقـدا ودراسـة مـنذ
ـيـ والـنـقـاد صـدورهـا الـعـام 2018 وكـتب عـنـهـا عـديـد من االكـاد
تذوق مقاالت نشـر معظمها في الصـحف احمللية وجتاوز عددها وا
يتان. وهي حصيلة قلما حظيت نحو  28 مقاال بينها دراستان اكاد
بهـا روايـة عـراقـية خـالل العـقـود االخـيـرة. وتقـديـرا من الـروائي لـهذه
احلصيلة وتأكـيدا لثقلـها النقدي كأداة لـلتقو االدبي االبداعي بادر
توفـيق الى جمـعهـا في كـتاب صـدر حديـثا عن فـضاءات الـفن ببـغداد
حتت عـنوان (رحـلـة مع الـسـاخـر الـعـظيم). وافـتـرض جـامـعـهـا الذي
كـتب مـقـدمـة لـلــكـتـاب حتت الـعـنـوان ايــاه انـهـا رحـلـة مع روايـة. امـا
الـكـتاب الـذين نـشـروا انـطـبـاعـاتـهم ونـقـودهم عـنـهـا فـوصـفهـم توفـيق
ـشـاركـ بـالـرحـلـة وقـال (انـهـا قرروا الـغـوص فـي رؤيـة الـسـاخر بـا
العـظـيم لـكـشف خـبـايـاها وتـأمل طالسـمـهـا وتـقـد رؤاهم وقـراءاتهم
الــتي جــمــعت فـي هــذا الــكــتــاب). وشــكــر الــروائي االدبــاء والــنــقــاد
ـا وصـفه بـشـجـاعـتـهـم وجـهـدهم الـنـبـيل. وفي ـفـكـرين والـفـنـانــ  وا
قدمة ايضا اسـهب توفيق في وصف سمات(السـاخر العظيم) الذي ا
يـراه شـخـصـا ال يـفـكر بـاحلـقـائق وهـو يـصـاحب فـي سـفـينـة عـمـالقة
صـعـد الـيـهـا مـجـرمـ وابــريـاء ومـقـاتـلـ ونـاهـزي فـرص وعـاشـقـات
وعاهـرات واتقـياء ودجـال ومـحـتلـ ومقـاوم وضـائعـ وضائـعات
ووطنيـ وخونـة وظا ومـظلومـ وطمـوح ومسـتسـلم ومـفكرين
ثل هـذا العدد من وعقوال مـؤجرة. وحقـا من النادر ان حتـظى رواية 
االقالم الـــــــتـي تــــــنـــــــاولت
(الــســاخـــر الــعـــظــيم) من
وجـــــــوه عـــــــدة وقـــــــلـــــــبت
مـــوضــوعـــهـــا من جـــوانب
شـتـى ومن بــيــنـهـم ارشـد
تـــوفـــيـق وايـــاد الـــزبـــيـــدي
واحمـد عبـد اجمليـد وحمـيد
ســـعـــيـــد وســــامي مـــهـــدي
ورافـد عـبـد االمـيـر وحـمـيـد
احلـــريـــزي وعــــبـــاس عـــبـــد
جـــاسم وشـــجـــاع الـــعـــاني
وعـــبـــد الـــزهـــرة الـــديــراوي
وعــلـــوان الـــســلـــمـــان وعــلي
حـسن الــفــواز وعـلي خــيـون
وقيس كـاظم اجلـنابي ومـؤيد
الــبـــصــام ونـــاطق خـــلــوصي
ويـوسف عــبــود جـويــعــد وقـد
تـنـاولــهـا كل واحــد من هـؤالء
من حيث مـساراتـهـا واالمكـنة
ـديـنـة الـتي يـنـتـسب الـيـهـا ابـطال الـتي دارت رحى وقـائـعـهـا فـيـهـا وا
الروايـة وبعض شـخوصـها والسـيمـا بـطلـها واالسـماء الـنسـائيـة فيـها
ونسق اخلط الـفكري والـدرامي والتـركيـز الذي اتـصفت به بـرغم انها
رواية ضـخـمـة تـقع في نـحو  670صفـحـة من الـقـطع الـوسط وسوى

ذلك.
ولم يقتـصر االهتمـام بالروايـة على اجملاالت الـنقديـة التي تنـاولتها بل
ـعــرض اقـامـهـا لـفـنـان ايـاد الـزبـيـدي حتت كـانت مـوضـوعـا مـركـزيـا 
عنوان (عشق بهار) الفتاة االثرية محور الرواية التي حتولت الى رمز
شـعـري اوحى لـلشـاعـر والـكـاتب حـسن عـبـد احلـمـيـد قـصـيـدة نـثـرية

طويلة بعنوان (بهار).

ــــــنـــــاهج الـــــقـــــراءة ـــــكن  هـل 
ـعـاصـرة ; الـلـحـاق بـاإلنـتـشـار ا
واإلبـــــتـــــكـــــار في آن  في اآلداب
ـزدوجـة  وبـأسـالـيب الــعـربـيـة ا
تـسـاعـد  عـلى مـواسم مـتـحـجّرة
ومضـللة لـتقـود " الشرق االوسط
" و " العالم العربي ?! "  هنا  أنًّ
تــعـريف " الــقــاريء " يــنــبـغي أنْ
يــتــسـع  لــيــتــضــمن أيّ إنــســان
يَــسْــتـثــمــرالــقـراءة والــنــصـوص

العربية .
 •قــد غــاصت اآلداب الــعــربــيــة 
عــلى تــبـايــنــهـا  بــحــيث تــتـسع
للمطالبة بتعدد اآلداب  بوسائل
قـتـالـيـة  تـسـاعـدهـا عـلى الـنـمـو
الــصـلب إذا لم تـكـن ثـمـة ثـورة 
مارسـات القراءة  وبـدقة اكثر 
لنـهج شامل دراسة  وتـرجمة  
ـساعـدة مقـاومة نهج وتعـليـما ; 
اإلســـتــشـــراق الــذي يــصـــر عــلى
تــــــــــســــــــــويـق اآلداب  مِـن وإلى
نـطقة العـربية  فـضال عن تيّار ا
اإلعالم  واجلـــهـــود اجلــمـــعـــيــة
ـوضوعي  بإجتـاه هذا الـهدف ا
ــقــارنــة مِـن خالل مــا يُــســمّى وا

بالكيانات الغربية .
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وكـــمـــا أوضح وائـل حـــسن  في
مـقــدمـته  في أوكــسـفــورد هـانـد
بوك   Oxford Hand bookأنَّ
الــتـقــالـيــد الـروائــيـة الــعـربــيـة )
  ( 2017الـتي تـنـاولـهـا مـؤلـفون
عــرب  هي اآلن ظـاهـرة عــربـيـة 

مـن سـوف حتــكي لــكم احلـكــايـة
حـكــايـتــهـا أو حــكـايــة أشـخـاص
آخرين ال يهم فلـتعذروني ليست
تـلك بـحـكـايـتي فـأنـا راحـلة". في
هـذه الـروايـة تـتـخـلقُ الـصـورُ ثم
تُـنْـقَل عـبر الـلـغة ولـكـنهـا لـيست
أيــة لــغـــة إنــهــا لـــغــة األحــجــار
ــة الــتي أضــافت شــيــئـاً الــكــر
جــــوهـــريـــاً إلى الــــنص ثـــنـــائي
الـطـابع فـهي أي "األحـجـار" رمـز
من جهـة ومن جهـة أخرى حتيل
إلى االرتباط بحياة الشخصيات.
فـكـل حـدث في هـذه الـروايـة يـعـدّ
عالمـــة ومــا يـــنــتج عـــنه أو مــا
يــؤدي إلــيـه هــو الــقــيــمــة الــتي
ترتبط به وهذه القيمة كما تبدو
فـي الـــــــــنـص هـي اإلرث الــــــــذي
تـــنــاقــلــته األجـــيــال والــديــانــات
الـسـمـاويـة عـن الـطـاقـة الـروحـية
لـــتـــلك األحـــجـــار; وهـــنـــا يـــبـــرز
السؤال: كيف ألحجار مجردة من
احلــيـاة أن تــكــون لـهــا مــثل تـلك

الطاقة العجيبة?

ــقــارنــة بــطـــبــيــعــتــهــا الــدراســـة ا
الـداخــلـيـة  والـذي انـتـهى الى أنَّ "
زيــادة االنــتــاج االدبي الــعــربي قــد
ــوه  في مــجــال الـهــيــكــلـة ازداد 
ـؤسـساتـيـة  لـتـنـظيم التـربـويـة وا

حقل الدراسات األدبية.) 
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في اقسـام اللـغة الـواحدة  كـما هو
احلـــال فـي االقـــســـام الــــعـــربـــيـــة 
واالجنليزية  والفرنسية  وهكذا 
فـــإنًّ أُسْــر الــلــغـــة  لــغــات الــشــرق
االدنى . بـإالمـكـان مـسـاعـدتـنـا عـلى
ـاذج اخـرى لـلـمـقـارنة  أو تـخًّـيل 
تـكـويـنـات لـلـمـعـرفـة ." وبـإخـتـصار
إنًّ إخـتـبارات األدب الـعربي الـقول 
يــنــبــغي أن تــتـحــرك عــبــر مــضـيق
ضــــيق  وفي ذات الــــوقت  قــــيـــام
صــنـــاعــة لــغـــويــة  وجــغـــرافــيــة 
وحـدود انــضـبــاطــيـة  كي نــحـافظ
عـلى خــطـوة مع هـذه اآلداب .. وفي

ـــــاثـل  الحظ ريـــــفـــــ ســـــيـــــاق 
ســـنـــيـــر "  Reuven Snirإنْ كــان
الـربـيع الـعـربي  قًـد عُـدًّ في طـريـقه
لإلخفاق أم ال ? فإنًّه في الوقت ذاته
; سـيــسـتــمــر لـيــقـدم لــنــا مـخــتـلف
ظاهراألدبية التجريبية وبالتالي ا
" وجه األدب ســيــغــيــر بــالــتــأكــيــد 
ـعـاصـر.  20 17 وهـنـاك الـعــربي ا
احـتمـاالن كمـا يـعتـقد  Snirأما إنْ
كــان الـــدين اإلسالمـي يــفــتـــقــد إلى
ثـقـافـته الـسـائـدة أوال وإما لـمْ يكنْ
ـا التـعـجيل دوره الـسيـاسي أو ر
ستقلة في تطوير ثقافاته العربية ا
ـا ايـضا أنَّ لـهـجاته . وثـانـيا  ور
احملـلـيــة  تـتــحـول الى تـطــبـيع في
عـلى وفق حسابات الكتـابة األدبية 
ــعـايــيـر الـعــربـيــة احلـديــثـة. فـإنَّ ا
التنّوع هـنا  سيكون مـرتفعا جدا .
فـــــضال عـن ذلك  أنـه يـــــوضح أنّ "
األنـتـرنـيـت قـد حتـوّلت الى مــكـتـبـة

أفـتراضـية  أو الى نـصوص أدبـية
ـواقع .” عـربـيـة  تـضـيف ماليـ ا
وقــد شـجع ســنـيـر   Snirالــعـلــمـاء
عــلى تــنــفـــيــذ الــبــحــوث األدبــيــة 
ـــتــواجـــدة عــلـى خــطـــوط الــنتْ  ا
ووســــائل اإلتـــصـــال اإلجــــتـــمـــاعي
األخــــــرى وخـــــلـص الى أنَّ " األدب
العـربي اآلن في مـكان آخـر .." ولكنًّ
علماءه بحاجة الى وقت  لتبنّي أو
هضم التحوّالت الـدراماتيكة  التي
تخـضع إلى فحص لـلتـطبـيع العام
والـتطـبـيع الذاتي  عـبـر األنتـرنيت
و  –لـم تـسـتـكف الـعـالم الـسـفـلي –
كي ُتلقي بظاللها على اصوات حيّة
 فــــضال عـنْ أســــالــــيب جــــديــــدة .
وهـكــذا  فـإنَّ هــذه الـتـكــمـلــة تـعـزز
فـهــمـنـا في طــبـاعــة االدب الـعـربي
Clair  وينـصح ايضا كـليرغـاليان
  Gallienايــضـــا أنــنــا بـــحــاجــة "
إلعـادة النـظر في ادب انـغلـو- عرب
ـربع ." كي نكـافح الـتـصور خـارج ا
ــثل هـذه الـنــصـوص الـتي الـعـالق 
تروج كـثـيـرا أو قـلـيال لـلـمـعـلـومات
االثـنـوغـرافـية  ethnographic عن
ـسـلمـ اآلخـرين في يـقـظة 9-11 ا
ســبــتــمــبــر  فــضال عن الــعــنــاصـر
الـغــريـبــة القـنــاع  هـذه الـرغــبـة بال
تـطرف . هـوادة لـلتـبايـن الثـقافـي ا
عـــــــلـى الـــــــرغـم  مـن الـــــــقـــــــراءات
ــقــاومــة   فــمـا زالت ــيـة ا األكــاد
قصـيرة الـنظر الى حـدّ ما .  وطـبقا
ــا قـاله حـسن ايـضــا فـعـلى الـرغم
ؤسـساتية وانع الـتأديبـية وا من ا
; فــإنـهــا خـلــقت شــقـا  بــ الـلــغـة
الـعـربيـة  وب الـكـتابـات بـاللـغات
ـثـال ال االجـنــبـيـة  فــعـلى سـبــيل ا
احلصر  أنًّ من بـ الروايات التي
تـســمى : عـرب  –فــرانـكـفــونـيـة في
لـــبـــنــــان  وتـــونـس  واجلـــزائـــر 
غرب  وموريتـانيا  التي مازال وا
قــسم مــنــهـا أو كــثــيــر في األعــمـال

العربية  بينما استمرت النصوص
الفرانكفونـية تلك  لتكون جزءا من
هـذه الـدراسـات  نـتــيـجـة انـحـراف
اإلدراك في االعمال باللغت " نادرا
 اذا لم يكن مـستمـرا  وتدرس معا
." وما زال األسوأ  وهـذا االنفصال
" يحلُّ مـحل تقسـيم ثنائي اللـغوي 
في الـــفـــضـــاء الـــكـــولـــنــيـــالـي بــ
ُستَـعمَر. " وبالـتشابه ِسـتعمْـرِ وا ا
ايـضا فـإنه يقـرر أنًّ تلك الـدراسات
( ـبكر  هجـر العربي ا األدبيـة في ا
ثـال ال احلـصـر . ( قد عـلى سـبـيل ا
ركــــزت فـــقط  عــــلى أولـــئـك الـــذين
يـكتـبون اعـمـالهم بـاللـغة الـعربـية .
وبـغض الـنـظـر عـن نتـائـج الـكـتّاب
العرب  في الـلغات األخـرى  فإنها
تـنزع الى الـسقـوط بـ : " الشـقوق
الـتـأديــبـيـة ." ويــا لـسـوء احلظ أنًّ
الــدراســـات احلــالــيـــة  قــد شــرعت
بالتصدي الى هذه النزعات  سواء
عن طـريق تـأكـيـد عـروبـة األجـانب 
لـدراسـة نـصـوص الـلـغـة االجـنـبـيـة
جـــــغـــــرافـــــيـــــا  او لـــــغـــــويــــا  او
موضوعيا أو عن طريق النصوص
قـارنـة وربطـهـا ببـلد ـزدوجـة  وا ا
عــربي مــحـدد ; أو بــبــلـدان عــربــيـة
مـقـابل بـلـدان مـضـيـفـة  في سـيـاق
الـشتـات كي تنـتقـد البـقع العـمياء .
وقد نـاقش جوانـا بيـاث " أنًّ علـماء
الـشـرق األوسط غـالـبـا مـا  يـعـانون
من قـصـر النـظـر ويـتمـرنـون  على
بقعة واحـدة في اخلارطة . " وهكذا
 فـــإنًّ تــهــمـــيش هــجـــرات تــواريخ
الـــــشــــرق االوسط  إنْ كـــــانــــوا في
نطقـة او خارجها فـإنهم يقومون ا
بـتـأجـيج هـذا الــتـثـبـيت  وأريـد أن
اضــيف  أنه غــيـر كـاف  فـي تـعـدد
تخصصاتهـا وتعاونها مع العرب 
و ب لغات اوربا  –أميركا والعرب
 فضال عـن علـماء اللـغة فـي الشرق

االوسط .

احلب هو قيـمة شعوريـة ال تستقيم
إلّا ب طرف تواصال أم تباعدا ال
يــــهم عــــاشــــوا في زمـن واحـــد أم
ــهم هـو أزمـان مــتـبــاعــدة ال يـهم ا
تآلف روحـيهـما سـواء كانت بـعيدة
أم قــريـبــة وآيـة ذلك مــا حـاولت أن
ــبــدعــة ســوسن تــقــولـه الــكــاتـبــة ا
يــوسـف في روايـــتـــهــا »األحـــجــار
الـتـسـعة «الـتي حتـكي فـيـهـا قـصـة
حب طفولي ظـلت معلّقـة في مخيال
عــاشــقــ هــمــا "خــالــد" و"فــريــدة"
فريـدة الـتي قالت له طـفلـة: "زوجتك
نــفـــسي" و"خـــالــد" الـــذي قــال لـــهــا
"قـبلت" أهـداهـا خاتـمـاً من الزبـرجد
األخـضــر وتـزوجت مــنه "لـفــظـيـاً ال
كـلـياً" بـعد أن أبـلـغت قلـبـها قـرارها
بــالـــزواج مــنه فـــمن قــال أن احلب
الــعــذري لم يـعــد له وجــود في هـذا
الـــــزمـــــان? ومـن قـــــال أن األحالم ال
تـتـحـول إلى حـقـيـقـة عـنـدمـا نـكـبر?
ولـكي تـمـتـلك األحالم مـشـروعـيـتـها
الـروائيـة افتـتحت الـكاتـبة/الـراوية
حــكي هـذا الــنص الـروائي بــتـقـد
الـشـخـصـيــتـ الـروائـيـتـ الـلـتـ
تدور حـولـهـما احلـكـايـة نـفسـيـهـما
لــلــقــار بــعــد أن مـزجــتــهــا مــزجـاً
خـيلـة وأحالم وأحاسيس جمـيالً 
كـل منـهـمـا; وجـعلـت منـهـا اعـتـرافاً
يـنطق به لـسانـهـما وفـؤادهمـا على
السواء فبماذا اعترفوا? "أنا خالد
كــثــيــرون غــيــري خــاضــوا جتــربــة
ا هم يقرؤون هذه اثلة ر عيشٍ 
ا ال لـكنني أظل الكـلمـات اآلن ور
أحـدهم حكـايتي هـديـة مني إلـيهم
إلى ذكـريـاتـهم وأحالمـهم عـلـى حدٍّ
ســـواء إلى الـــطــفـل الــذي مـــا عــاد
طفالً إلى خـالد. "أنـا فريـدة أعيش
في زمـنٍ لـــيـس زمـــني بــــ أنـــاس
يـرتــدون وجــوه أهـلي لــيــسـوا هم
ـا كـانـوا ســابـقًـا ولــكـنـهم حـقًّــا ر
رحـلــوا بـعــدمــا كـبــرت ال أعـلم إلى
ا لم يرحلـوا ولكنني رحلت أين! ر
وبـقــيت أخـرى ال أعـرفـهـا هـذه هي
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حتـديـدات احلــركـة الـتي شــهـدتـهـا
بغداد مؤخراً  نتجت عنها (اقامة)
شبه كاملـة في البيت . ووجدتُ في
الـقـراءة والـكـتابـة غـابـة اتـوغل ب
اشجارها بحثاً عن ثمار مفيدة .

. ومن الكتب اخترتُ لـلقراءة كتاب
هـما : في كـوالـيس الـشرق االوسط
..مذكـرات صحـفي بجـريدة لـوموند
ــصـري  لــلــصـحــفي الــفــرنــسي( ا
االصل ) أريك رولــو .وهـو صــحـفي

في جريدة لوموند الفرنسية .
 والواقع انـها القـراءة الثانـية لهذا
الـكتـاب الذي ضـمنه هـذا الصـحفي
ـــصـــري الـــيـــهـــودي الـــفـــرنـــسـي ا
اليساري ذكريـاته ووقائع مهمة من

احداث الشرق االوسط خاصة.
.  وساعرض الكتاب مستقبالً

الكتاب الثاني
اما الكتـاب الثاني فقـد حمل عنوان
:  فــوق الـــغـــيـــوم..حتـت الـــغـــيــوم
.ووصلني اهداءً من مؤلفه الدكتور
طـه جــــــزاع . وفـي االهــــــداء كــــــتب

ؤلف : ا
انــهـا دعــوة لـلــســفـر عــلى اجـنــحـة
الكـلمات . وكـان ما تضـمنه االهداء

 مــحـفـز مـضـاف  ضـمن مـحـفـزات
عــديــدة اخـرى  لــقــراءة الــكــتـاب .
منها ان العنوان  الثانوي للكتاب 
يـذهب بي بـهـذا االجتـاه حـيث جاء
فــيه : من سـالطـ آل  عــثــمـان الى

اليو .. سالط ا
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ـدن والـتـاريخ والـناس . حـكـايات ا
ــــدن واالحـــجـــار الــــصـــمـــاء وفي ا
الـــصــفــحــة 13 نـــقــرأ في مــا نــراه
اً للكتاب   وقد حمل عنوان : تقد

قبل ان تربط حزام االمان :
ـدن   »تــمــهل قــلــيالً الخــبــرك ان ا
لـــيـــست احـــجـــاراً صــمـــاء  وقالع
واسوار وشوارع وحدائق واسواق
 بل انـهــا اشـبه بـالـكـائن احلي في
دورة حـيــاته . انـهــا تـولــد وتـنــمـو
وتـمـوت .   بل اكـثـر من ذلك  انـهـا
قـد تـفـرح وتـبـتـهج وتـرقص طـرباً 
وقـد حتـزن وتـيـأس وتـبـكي وتـتـألم
بـــــصــــمـت شــــأنــــهــــا بـــــذلك شــــأن
االنسان...  . «وهذا الـقول يـقدم  
مسبقاً  معلومة للقار لكي يعرف

ؤلف . مسارات ا
الـدليل الـسيـاحي بـشيئ من الـتردد

له مـا يـبرره  اقـول ان الـدكـتور طه
كان مرشدا سـياحياً بامـتياز . لكنه
 انـــطالقـــاً من انـــتـــمـــائه لـــلــوسط
اجلامـعي الفلـسفي  ومن معـطيات
قـراءاته ومـؤلـفـاته الـعـديـدة  لـيس
مرشداً جملموعة سياحية  تكليفه
ـــصـــاحــبـــتـــهـــا  وحـــفظ بـــعض
علومات . وعـلى اهمية ذلك  فان ا
ـــؤلف الـــصـــديق طـه جـــزاع  قــد ا
تـعدى هـذا الـصـفـة بـكـثـيـر  لـيـقدم
ـعـلـومـات لـقـارئه كــمـاً كـبـيـراً مـن ا
الـتـاريـخيـة والـسـيـاحـيـة   ومـا له

صلة مباشرة باحلاضر.
انه مـؤرخ ومـحـلل ونـاقـد  يـتـفاعل
مع الـصخور لـيجـعلـها تـتحدث عن
ازمــان غــابــرة  وعن اقــوام مــرت 

واحداث وقعت.
ؤلف سـلةً كـبيرة   بوضـوح يقـدم ا
ـعلـومات  ويـترك لـلقار مـليئـة با

ان ينتقي منها ما يريد .
ـؤلف ومن جـهــة اخــرى  انــتـقـى ا
ـوضوعـات كـتابه اتـسمت عـناوين 
سك بـالـسالسـة  وكـانه يـريـد ان 
بقـار كتـابه ليصـاحبه في رحالته
ــتــعــددة . بل انه يــفــصح عن ذلك ا
بــوضـوح  حــ يــقـول في نــهــايـة

ه لكتابه:  تقد
 ( قـبل ان تـربـطـوا احـزمـة االمـان 
اقول لكم : اذكروا ابن بطوطة وهو
يتنـقل في رحالته من بلـد الى بلد 
بـال حــدود وال جــوازات ســفــر  وال
تـــأشــيـــرات دخــول وال تـــأشــيــرات
مــغـــادرة  وال غــرف حتـــقــيق  وال
مــكـاتب امن وال عـيــون مـخـابـرات 

ومن غــــيـــر بـــطـــاقــــة إئـــتـــمـــان وال
انـتــرنــيت  وال هـاتـف مـحــمـول وال

تطبيقات ذكية ..) .
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ويـنتـهي للـقول : تـمتـعوا بـرحلـتكم
كما يجب  واتركوا القيادة لي .

الـــشــفــافــيــة بـــهــذا الــنص احملــمل
بـالــشــفــافــيــة والــتــدفق الــلـفــظي 
يــــدعـــــونــــا الــــدكــــتــــور طه جــــزاع
ـصـاحبـته في رحـالته وهي دعوة

يصعب عدم تلبيتها.

ومن بـلد الخـر  ومن مـدينـة الخرى
  يسـافر الـرحالـة القـادم من اعالي
الفرات حيثُ مديـنة النواعير..هيت
التاريـخية . في تـركيا وعن جتواله
في تركيا..حملت كتاباته العناوين

التالية :
× تركيا صراع الطربوش والقبعة .

× كعبة العشاق في قونية.
× مطار على حافة البحر .

× الـــعـــرب يـــفـــتـــحـــون طـــرابـــزون
. سياحياً

× دير مر االم وهضبة آيدار .
 تلك بـعض عنـاوين موضـوعاته

عن تركيا . 
 والن الـرحـالة الـهـيتي..الـدكـتور

طه جزاع  يريد
اليـو في اقصى ـغادرة نـحـو ا ا

جنوب شرقي
آســـيــا  وألنـه يــحـــزم حــقـــائــبه

متأهباً للسفر 
نــــودعه عـــــلى امل الـــــلــــقــــاء به

مجدداً..
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في جميع القارات الست : من أصل
اثـنــ وعـشــرين  خــارج عـضــويـة
جـامـعـة الـدول الــعـربـيـة والـروايـة
كتوبة باللـغة العربية في  تشاد  ا
وأريـتـيـريـا  ومـالي  ونـيـجـيـريـا 
والـسنـغـال  فـضال عن ذلك  الدول
ــثــال .) الــغـــربــيــة  عــلى ســبــيل ا
ــؤلـفـة الــلـبــنـانـيــة حـنــان الـشـيخ ا
ـقــيـمــة في لـنــدن  وهـدى بــركـات ا
ـقــيــمـة في بــاريس( .وال نــريـد أن ا
نـقـول بــعض الـروائـيـ الــنـاطـقـ
بـالــلـغــة الـعـربــيـة  الـذيـن تُـرجـمتْ
أعمالـهم الى مختلف لـغات العالم 
ــعــضــلــة الــكــبــرى الــتي بــيــد أنًّ ا
سـأعود الـيهـا الحـقا أن ثـمة ايـضا
كثـيرا من الـروائيـ العـرب  الذين
كـتبـوا بإحـدى عـشر لـغة في االقل 
مــثل : الــعــربــيــة  والــكــتــاالنــيــة 
ــاركـــيـــة   والـــفــرنـــســـيــة  والـــد
انـية واإليطـالية والـبرتغـالية واال
 واألسبـانيـة  وأخيـرا  السـويدية
ـؤلـفـون . كــمـا كـتب بـعـض هـؤالء ا
بالـلغات األجـنبيـة ايضا بيـنما هم
يـقـيـمـون في بـلـدان عـربـيـة  وعـلى
ـثال ال احلصـر اللبـنانيون سبيل ا
الــنــاطــقــون بــالــلــغــة االجنــلــيــزيـة
Lebanese anglophone
فضال عن الروائـية اإلستـرالية ندى
ـقـيـمـة في بـيروت  . عـوّار جـرّار  ا
ـــــزدوج  في إنًّ هـــــذا الـــــتـــــوسع ا
احلـقل األدبي  يجـعل من الـتـقالـيد
الروائـية العـربية  من امـثال حسن
الــذي يـحــثّـنـا  أنْ جنــادل في حـقل
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ـثلث الصـحفي) يقع في  245صـفحة مـن القطع عن مـطبعـة الرفـاه صدر للـكاتب الصـحفي طالـب سعدون كـتاب بعـنوان (ند الـرئيس .. كتـابات في ا
توسط يضم مقاالت سبق لسعدون ان نشرها في صحفية (الزمان) وقدم للكتاب الكاتب عادل سعد. ا

وعن كـتـابه يـقول سـعـدون (نـد الـرئـيس يضـم مجـمـوعـة مـقـاالت نشـرت في صـحـيـفـة الـزمان في عـمـودي "نـبض قـلم " في حـيـنـها وكـانت بـنـات ظـرفـها
وواقعها.. بعضها تـناولت مفاهيم صحفية واخرى هموم الصحافة وشجـونها اليوم. احالم وواقع ووقائع ومعاناة وتطلعات تعكس نبض الشارع في

. مختلف حاالته ودور الكلمة في التفاعل مع القار
مالحظات بدأتها في كتـابي "عنوان صحفي يكفي" وقد تستمر اذا في العمر بقية. مالحظات هي خالصة جتربة وقراءات وحوارات ولقاءات ومعاناة ومشاهدات
سؤوليـة اسعى فيها الى الفائدة خاصة ناسبة في النشر وهي بـالتاكيد ليست غائبـة عن اهل االختصاص واخلبرة وا استقرت في الذهن ووجدت فرصتـها ا

للصحفي الشباب).
ـتمـرس طالب سـعـدون وهو يـقـود القـار الى مجـاهل الـكتـابة واظـبـة التي دأب عـليـهـا الكـاتب ا ومن تقـد الـكاتب عـادل سعـد لـلكـتاب نـقـرأ(ادهشـتـني حقـا ا
لكية االخالقية مهورة بـختم ا وفزعة للـشفافية ا نشطات االسـتسهال  عقدة من دون ان نخشى الضـياع في اجملاهل).مؤكدأ(الكتـاب مقاضاة  الصحـفية بتضاريسـها ا
ما لـلشعب ـقاالت نـقرأ(حبـر على ورق  مهـمة الكـاتب ومسؤولـية الـكلمـة احباط ام حـقيقـة ذكريات ومـذكرات ولـذلك ما جاء فـيه يسـتقطـبنا لـقراءته حقـا). ومن عناوين ا

قالب في رمضان). ولود قبيح برامج ا اسم جميل  توضيح الواضح للشعب وما لكم خذوه زمن االقدام وليس زمن االقالم
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ـلــكـة الـتي إثــر ذلك حتـمل مــظـلـة ا
يؤدي بقية دورها رجل بديل يرتدي
ــلـكــة في سـمــاء الـعـرض). ثــيـاب ا
وفي مــقــتــبس من الــكــتــاب نـشــرته
مجلة هـالو تقول كـيلي التي كانت
لكـة على مدى 25 مصـممة أثـواب ا
عاما إنه ( استدعاؤهـا للمشاركة
ــنــاقــشــة في اجــتــمــاع عــام  2011
لكـة وبويل والسـكرتير الفكـرة مع ا
اخلاص للملكة إدوارد يونغ. وكيلي
هي أول شــخص يـعـمل فـي الـقـصـر
ــلـــكي يــســمـح له بــكـــشف "عالقــة ا
عـملـهـا الوثـيـقة عـلى نـحو فـريد مع

لكة). ا

ـبياد في بونـد في حفل افتـتاح األو
كتـاب جديـد ألجنيال كيـلي مصـممة
ــقـربــة مــنــهـا. وفي ـلــكــة ا ثــيــاب ا
الكتـاب وهو بعـنوان (الوجه اآلخر
ـلــكـة والــثـوب وخــزانـة لـلــعــمـلــة: ا
الـثــيــاب) تـقــول كــيـلـي إن (األمـر لم
يـســتــغــرق أكــثـر مـن خـمـس دقـائق
ـلــكـة بــطــلب اخملـرج داني إلقــنــاع ا
بويل. وتضمن حفل االفتتاح عرضا
ــلـــكــة يــتم يـــبــدو كــمــا لـــو كــانت ا
إنقـاذها في قصـر باكـنغهـام على يد
جيمس بوند الذي يؤدي دوره على
شاشة السـينما وفي حـفل االفتتاح
ـمـثل الـبريـطـاني دانـيـال كريغ ثم ا

بــدا ذلك خــرقــا مــشــيــنــا لــلــقــواعـد
ـلكـة وبدا ـرعيـة في الـسلـوك مع ا ا
تـطــاوال غـيــر مـسـبــوق عـلـى كـرامـة
لكة إليزابيث لكة ووقتها. ولـكن ا ا
قـــالت نـــعم عـــلى الـــفـــور). ويـــقــول
ـلكـة كـانت مـتحـمـسة الـتـقريـر إن (ا
لـلــظــهــور إلى جــوار الــعــمـيل 007
ولــكن كــان لـهــا شـرط واحــد هـو أن
تكـون مـشاركـتهـا في عرض جـيمس
بــونـد حتـتــوي عـلى نص مــتـحـدث
حـيـث قـالت بـالـطــبع يـجب أن أقـول
شيئا فـجيمس بونـد جاء إلنقاذي).
ـلــكـة ويــأتي الــكـشـف عن حـمــاس ا
للـظهـور القـصيـر في عرض جـيمس
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ز البـريطانية نشرت صـحيفة الـتا
ـلـكة ـصمـمـة ثـياب ا كـتـابا جـديـدا 
إلـيــزابـيث الــثــانـيــة يـكــشف بـعض
ـلكي. تـفاصـيل عـملـها في الـقـصر ا
وكـتب فـاالنـتـ لو تـقـريـرا بـعـنوان
ــلـكـة). ــقـربـة من ا (إذن بــاحلـديث 
وتـقـول الــكـاتـبــة إنه (عـنــدمـا طـلب
اخملـــرج داني بـــويل مــخـــرج حــفل
بية افتتاح دورة لنـدن لأللعاب األو
ــلـــكــة إلــيـــزابــيث عــام  2012من ا
ـــوافــقـــة عـــلى الـــثـــانـــيـــة اإلذن بـــا
مـــشـــاركـــتـــهــا فـي اجلـــزء اخلــاص
بـجـيــمس بـونـد في حـفل االفـتـتـاح
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