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(1)
حلظـة انتهـيت من قراءة رواية (( بـوغيز الـعجيب )) لـلروائي ضيـاء اجلبيلي 

ـكتـبة األهـليّـة في البـصرة / 2019 في طبـعتـها الـثانـية  الـصادرة عن دار ا
شـعـرت بـأنّـها عـمل يـتـوسّل الـتـأويل  فـقـد قـدّم لـنـا الـكـاتب روايـته من نـقـطة
محدّدة ومـركزيّة  ترتبط بتاريخ مـنطقة من مناطق العـراق اجلنوبيّة لي معرفة
قطع االستهاللي وهي وثيـقة بها وبتاريخـها هي البصرة  ومنذ الـعنوان  وا
ـقدّمة التي بلغت   (11)صـفحة من صفحات الرواية الـ  (88)التي بيّن فيها ا
ـسـتـشـرق الــكـاتب كـيـفــيّـة حـصـولـه عـلى أصل الـروايـة اخملــطـوط بـواسـطــة ا
الفـرنسي فرانسـوا ديروش  وشروعه بـإعادة كتـابتها بـأسلوب عـصري ولغة

معاصرة  جعلني الكاتب أهتمّ بتفاصيل روايته . 
(2)

ـاذجها وأنـواعها ومـستويـاتها    وكمـا أنّ النصـوص األدبيّة عـلى اختالف 
ا في ذلك عـنوان الـنصّ  فإنّ تُنـتَج وفق أهداف مـعيّـنة مـخطّـط لهـا مُسـبقًـا 
الـقـار حـيـنـمـا يـواجه نـصًّـا من هـذه الـنـصـوص فـإنّه ال يـواجـهه وهـو خـالي
ـا تـراكم لـديه من مـعارف الـوفـاض  وإنّـمـا يـستـعـ بـتـجـاربه الـسـابـقـة  و
جتــّمـعت لــديه كـقــار مـتــمـرّس قــادر عـلى االحــتـفــاظ بـاخلــطـوط الــعـريــضـة
للـنصوص السابق له قـراءتها ومعـاجلتها . وأول ما يـجب أن أتوقّف عنده هو
ـعـزل عن السـيـاق : ما مـعـنى كلـمـة ( بوغـيز ) في عـنـوان الروايـة وأتـساءل 
كن استنطاقها  أم نظومة الكالميّة  وهل أنّها تمتلك داللة معجميّة ذاتيّة  ا
أنّهـا مجرّد اخـتيار عـشوائيّ من قبل الـكاتب إلثارة فـضول القـار واستثارة
توقـعاته ليـس إلّا  وإذا امتـلكت ( بـوغيز ) داللـة ذاتيّة فـما هـو جذرها  وهل
هي عربـيّة األصل  أم أنّها حبشيّـة  أو عثمانيّة  بـاعتبار أنّ أحداث الرواية
لـهـا عـالقـة بــالـعــهـد الـعــثـمــاني ? وبـعــد الـبــحث في مــعـاجم الــلـغــة الـعــربـيّـة
وقـوامـيسـهـا وجـدت أن (( بَغـزَ )) فـعل يدلّ عـلى الـنـشاط واحلـركـة السـريـعة
والـضـرب واإلقامـة عـلى الـفجـور  لـكنـني لم أعـثر عـلى بـوغيـز الـذي ذكر في
عـاجم التـركيّـة فوجـدت لفـظة       bogaz ولم أصل إلى العـنوان  أمّـا في ا
شتركات الـلفظيّة الـتي حتتمل أكثر من نتيـجة قطعيّـة في معناها  فـهي من ا

عنى في قلب الكاتب .   عشرين وجه  وبهذا يبقى ا
(3)

   ابـتـدأ الـكـاتب روايـته بـحـادثة قـتل  واخـتـتـمـهـا بـحـادثـة قـتل أخـرى  وب
حادثـة القتل األولى وحادثـة القتل الثـانية  شيّد ضـياء اجلبيـلي متنه الروائي
عـلى سـرد مـتـسـارع خـال من احلـوار تـقـريـبًـا  جمـع ب عـالم الـواقع وعـالم
الـعـجـائب واألسـاطـيـر والقـرابـ  فـاقـتـرب بـعض الشـيء من الواقـع  وحلّق
ة من كثـيرًا في أجواء اخليال والالواقع . جرت أحداث الـرواية في محلة قد
مـحـلّـات الـبـصـرة الـعـثمـانـيّـة مـلـيـئـة بـالـتنـاقـضـات االجـتـمـاعـيّـة  مـقـشّرة من
انسانيّتها  غارقة في شهواتها سمّاها الكاتب ( الكرّخانة )  والكرّخانة هي
غرفـة كبـيرة تـضمّ معـصرة مـعدّة السـتخراج مـادة الرهش ـــ كـما يـسمّى في
الــبـــصـــرة ـــ أو الـــراشي ودهن الـــســـراج من مـــوادهـــمـــا األولـــيّــة  وكـــانت
الـكرّخـانـات تنـتـشر انـتـشارًا كـبـيرًا في الـبـصرة  ومـنـها احملـلّة الـتي ذكـرها
الـرحّـالـة نـيـبــور في رحـلـته بـصـيـغــة اجلـمع ( كـوارخـ ) عـنـد ذكـره حملالت

البصرة .
(4)

  لـقـد حـوّلت حـادثـة الـقـتـل األولى  وهي اغـتـيـال كـبـيـر احملـلّـة ( عـزّت رفـقي
ـقاهي والدكاك باشـا) محلّة الـكرّخانة إلى جـحيم ال يطاق  فـقد (( أقفلت ا
عُطّـلت الكتاتيب  وفسدت الثمار في بسات النخل والعنب  أكلت الطيور ما
تـيـبّس منـها عـلى األشـجار الـعـطشى  في حـ نسـجت الـعنـاكب بـيوتـها في
اخملـادع وعـلى أسرّة الـنـساء )) ( ص 18) وأجّـلت مـراسيم دفن اجلـثّـة حتى
يـتمّ الـعـثـور على اجلـاني  ووضع رجـال الـقـريـة عقـولـهم في آذانـهم فـانـطلت
عليهم حيل شيخ القرية ( غالي ) وهو والد نظلة زوجة الباشا القـتيل (ص50
كـبوت في الالوعي لعدم عثورهم على قاتل ) الذي اسـتغلّ شعورهم بالذنب ا
الـبـاشـا ولي نـعـمـتـهم وكـبـيـر مـحـلـتـهم  الـذي يُـعـدّ مـصـدرًا نـوعـيًّـا لـلـسـفـالة
واإلجـرام واالخـتالالت الـنــفـسـيّـة والــشـعـور بـعـقــد الـنـقص (( لــكـنه في نـظـر
األهـالي يـبدو بـطـلًا يـفـتخـرون به مـا دام أنّه يحـمـيهم ويـراعي تـقالـيـد الدخـالة
والنجدة  فضلًا عن امتهانه اللصوصيّة بسطوه على قصور األثرياء والتجار
 ونــهـبه قـوافــلـهم وفـرض اإلتــاوة  عـلـيـهم )) ( ص 43) فـراح الــشـيخ يـحـدّد
ــاط حـيــاتـهم ويــصـادر حـريّــاتـهم فـي أخصّ األشـيـاء مــعـايــيـر سـلــوكـهم وأ
كـمـضاجـعـتهـم لزوجـاتـهم وعدم إبـاحـة النـوم مع نـسـائهم   واجـبـارهم  على
ـبـاغي الـسـريّـة  والـلـواط ّـا أدّى إلى انـتـشـار الـدعـارة وا تـنـاول الـكـافـور  
فـتفـشّت األمراض بـ السـكّان (ص 55) ولم يـكتف بـذلك بل تـدخّل بآجـالهم
ة بـخبايا النساء التي ومصائـرهم حينما أقدم على قتـل ( فهيمة اجلدّة ) العا
قـتل كبـير فـعلت مـا عجـز هو عن اإلتـيان به (ص 70) وحيـنـما اتـهم بوغـيـز 

قبرة (ص 77). احمللّة  وأمر بشنقه  فشُنق وعلّق من رقبته على باب ا
( 5 )

      لقـد تمـكّن الـروائي ضيـاء اجلـبيـلي من خالل روايـته ( بوغـيـز العـجيب )
من رصد أوضـاع فئـة بـائسـة من فئـات اجملـتمع اإلنـساني عـاشـوا في مديـنة
ـدن  ظـلّت بـعيـدة عن الـبـحث واالسـتـقـصاء الـبـصـرة وربّـما في غـيـرهـا من ا
تـمثـلة بـاجلهل ـهمّـش  وجتـسيـد أزماتـها الـعامـة ا وهي شـريـحة الـعوام وا
واالنحـطاط الفكري واالجتماعي وتغييب العقالنيّة وما يؤمنون به من خرافات
ـسكـوت عـنه  ونـظرًا لـسـطحـيّة وأسـاطـير  جتـسـيدًا يـدخل ضـمن التـأريخ ا
ـتاجرين بـالدين مثل تفكـير هذه الـشريـحة وتدنّي أفـكارها فـقد انتـهز بعض ا
(الشـيخ غالي ) تأثيرهم الروحي في إحراز مـزيد من الثروة والنفوذ واجلاه 
وبذل اقـصى جهد في تـوجيه عجـلة اجملتـمع في مسار بـعيد جـدّا عن التحرّر
واالسـتـقامـة والـتـقدّم .    ولـقـصور الـوعي االجـتمـاعي والـسـياسي عـنـد هذه
الـشـرائح  وفـقدان الـقـيادات احلـكـيمـة  وقـلّة االمـكـانـيّات  حتـوّلت ثـوراتهم
ضد الـفقر واجلـوع والتـمايز الـطبقي إلى شـغب عشـوائي  وإلى سلب ونهب
وقتل  وقـد استخدم الكاتب في رصـد هذه احلالة لغة تـصويريّة رائعة  على
قطع اآلتي : (( في ليـلة ظلماء من ليـالي الصيف القائظة  نحـو ما نقرأ في ا
تعفّن واجلـوع الشديد  كـثرت أشباح حيث الـدبق والرطوبة ورائـحة الهـواء ا
بـوغــيــز الـزجنـي في احملـلّــة  ظنّ األهــالي أن روحه انــشـطــرت إلى عــشـرات
األشبـاح التي راحت تقفز كالغوريالت من فوق أسـطح البيوت وعبر األسيجة
 خرج من كلّ بـيت زجنيّ غـاضب جـائع عـلى شـاكلـة بـوغـيز الـسـقّـاء  حتى

امتألت محلّة الكرخانة بقطيع من العمالقة السود اجلياع ))(ص87).
ـطـي : الـســرد الالحق      وبــالـرغم مـن أنّ الـكــاتب تــنــقّل في ســرده بــ 
تزامن  لكنه كسر في بعض األحيان حركة الزمن كسرًا فنيًّا  أي والسرد ا
ا حلق  وظائـفيًّـا  إذ عاد به إلى الـوراء  ليـكشف لـلقـار أنّ ما سـبق علّـة 

ا سبق . أو أنّ ما حلق كان على ارتباط 
(6)

   أخـيـرًا  فـمـمّـا يـجب أن أشـيـر إلـيه هـو صـعـوبـة اجلـزم بـأنّ أحـداث روايـة
بدع ضيـاء اجلبيلي هي أحداث حقيقيّة وقعت في (بوغـيز العجيب ) للكاتب ا
البـصرة  وأنّها حدثت بالضـرورة في زمن تاريخي معيّن هو الـعهد العثماني
 وأنّ كـاتـبـهـا أخـذ مـادّته من مـدّة تـاريخـيّـة مـعـروفـة األحـداث واألشـخاص 
ــقـدّمـة  بـأن بــقـريـنـة أنّ الــكـاتب ذكـر فـي مـقـدمـته  أو مــا اصـطـلح عــلـيه بـا
مـخـطوطـة الـرواية كـتـبت بتـكـليف (( من الـوالي الـعثـمـاني مدحـت باشـا الذي
دوّن اسـمه أســفل الــصـفــحـة األولى ))(ص 12) أنّ الـســيّــد ديـروش أخــبـره
((بأنّـها قصّة طريفة جتري حوادثها في منتصف القرن التاسع عشر )) (ص
9) والصـحيح أنّ الوالي الذي دوّن اسمه أسـفل الصفحة األولـى هو سليمان
نـظـيف (ص 15) الـذي ولّي عـلى الـبـصـرة سـنة  1909وهـو
الـــذي شـقّ طـــريق بـــصـــرة عـــشـــار  أي أوائل الـــقـــرن
العـشـرين  نـعـم ربّـما يـكـون األسـتـاذ الـكـاتب وفّق في
اجلمع بـ بعض الشخصيّات الواقعيّة والشخصيّات
تـخيّلة  وأحـلّها في إطار واقـعيّ  وجعلهـا تتحرّك ا

في ضوء أحداث . 
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البصرة

عن مـكـتبـة الدار الـعـربيـة للـعـلوم بـبغـداد صدر لـلـكاتب واالعالمي عـكـاب سالم الـطاهـر  كـتاب بـعنـوان (شواطيء
ي ابراهـيم العالف الذي قـال (وانا اقرأ الذاكرة) يقع في  180صـفحة من الـقطع الكـبير وتـقد الكـاتب واالكاد
ا شهـدناه ليس فقط  –كما يقال – فقـرات وتفاصيل الـكتاب الذي بـ يديكم أحس بأنـني امتلك مـفاتيح الكـثير 
ا يظهر لنا من هذه االحداث. موضوعات طريفة بالظاهر من االحداث  بل بالغاطس منها وهو في بعض االحيان اهم 
فيـها مالبـسات واشـكاليـات وابعـاد ال يدرك قيـمتـها اال واحـد مثل االستـاذ عكـاب سالم الـطاهر. لـيست سـياسـية فقط بل
تاريخية وآثارية وفنيـة وفكرية وثقافية يتحدث عنهـا ويؤطرها ويستخلص منهال العبـر. موضوعات طريفة وجميلة لكن لها

ابعاد مهمة).
وقال الطـاهر عن كتابه الذي يـقع في قسم ( هي محطـات انتقيتهـا من رحلتي الطويلـة والكتابة عن تلـلك احملطات في تقديري

وضوع الى حد كبير). جتمعها وحدة ا

رسالة بغداد
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ســافة ما الفني تكاد تختصر ا
بـــــــــ الـــــــــســـــــــرد

والشعر).
تـــــضــــمن مــــحــــور
العدد وفقا لصفحة
دار الــــــــــشــــــــــؤون
الــــثــــقــــافـــــيــــة في
فيـسبوك) مـلفاً عن
الـقـصـة الـقـصـيرة
ـــــــنــــــــفى ضـم :( ا
واألخــر فـي روايـة
ـنـفى الـعـراقـيـة) ا
ـي جنم لـالكــــــاد
عــبـــد الــلـه كــاظم
في حــ شــاركت
ـية نـادية االكـاد
هنـاوي بـ(تذويت
الـشــخــصــيـة في

الـقصـة الـقصـيـرة) وأما االديب

فـاضل ثـامـر فـقـدم عن الـواقعي
وااليــهــامي
في الـروايـة
(قــــــــــــــــراءة
تـأويـلـية في
ـاذا روايـة 
تـــــكـــــرمـــــ

ــــــــــارك?) ر
أمــــــــــــــــــــــــــــا
(صــمـــوئـــيل
بــــــــــيــــــــــكـت
ـــــــســــــرح وا
ــــــــضــــــــاد) ا
فــكـانت بــقـلم
ـي االكـــــــــــاد
عـقــيل مـهـدي
يـوسف. فـيـما
شارك الباحث
إســـــمـــــاعـــــيل

إبـراهيم عـبد بـ ( وجـد تأنيث
الــــــراس بـــــرغـــــائب اخلـــــواء

وعتمة البارا ـ روائية) .
ــــلف كــــتب  وفـي نــــهــــايــــة ا
ي جنــاح هــادي كــبه االكــاد
مـقـاالً بـعـنـوان (االنـعـكـاسـات
االجتـمـاعـيـة والنـفـسـيـة على

شاعرية عاتكة اخلزرجي).
حـــمـــلـت اجملـــلـــة في طـــيـــات
ــشــاركـة دار غالفــهــا صــورا 
الشـؤون الـثقـافيـة العـامة في
معرض بغـداد الدولي للكتاب
عــــــــام 2019.  ولــــــــوحــــــــات
وتـخـطيـطـات خـاصـة لـلـفـنان

ستار كاووش. 
وصـــــمـــــمت الـــــغالف زيـــــنب
مـــهـــدي. والــــعـــدد يـــقــــع في
 116صــــفــــحــــة من الــــقــــطع

توسط. ا
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ـكـانـيـة خاصـيـتـان ارتـبـطـتا وا
مباشـرة بالذاكـرة النها نوع من
ــتـعـلق الــذي يـحـتــفي بـتـاريخ ا
الـفـرد واجلــمـاعـة وحـيث يـفـقـد
ـكـانـيـة ويـقـصـد بـهـا االنــسـان ا
ــكـــاني فـــأنه كـــاألديب احلـس ا
يـنـتـبـذ له جـمـاالً ال مـعـنى له في
احلـيـاة بــسـبب افـتـقـاد الـتـاريخ
الشخصي وكاتب النص االدبي
يــــــبـــــحـث في تــــــاريخ الــــــفـــــرد
واجلـمــاعـة وبـذلك فــهـو يـبـحث
في سـجل الـشخـصـيـات لتـمـيـيز
خــصــوصــيــاتــهم وتــبــايــنــهم).
ويــضم الــكــتـاب  قــســمـ األول
يـــحـــمل الـــتـــخــــريج الـــثـــقـــافي
ـعرفي والـقسم الـثالـني يضم وا
ـــكـــان.ويــقع قـــراءة نـــصــوص ا
الكتاب الـذي صممت غالفه زكية
حسـ علي.في 440صـفـحة من

توسط. القطع ا
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عن دار الـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـــيــة
للطباعة والنشر والتوزيع صدر
للـكاتب و الصـحفي جليل وادي
كتاب بـعنوان (صراخ بال صدى
- جتـــربــة في كــتـــابــة الــعــمــود
الـــــصــــــحــــــفـي) يـــــقـع في 304
صفحات من القطع الكبير.وضم
الـكـتـاب: مـقـدمـة بـطعـم الـسـيرة
وخـمـسـة فـصـول ضـمت مـقاالت
ســــبق وان نــــشـــرهــــا وادي في
صـــحف مــخـــتـــلــفـــة وعـــنــاوين
الـــــفــــصــــول هـي:(طــــريـق الــــله
(من حتـرير واجلـروح الـغـائـرة)
الــــــــــعـــــــــــقـل الـى حتـــــــــــريــــــــــر
(هـديـر الـظـلـم وقـعـقـعـة االرض)
( ربـــيـع االسالمـــيـــ االصالح)
(تأسـيس اخلراب ومطاردة ر) ا
( الــتـربــيـة والـتــعـلـيم االخـوان)
والـــثـــقـــافــــة .. طـــريق االصالح
فـــضال عـــلى الــســـيــرة الـــوعــر)

العلمية واالعالمية للكاتب.
ومن غالف الكـتـاب االخيـر نـقرأ
ــا ان وظـيــفـة مــا كـتــبه وادي(
الـصــحــافــة نــقل مــا يــجـري في
الواقع حـتى وصفت بأنـها مرآة
فأن جل للبيئة التي تصدر فيها
بــضـــاعــتـــهــا ســريـــعــة الـــتــلف
وبخاصة االخبار التي تعد اكثر
السـلع تلـفا وال تـبتـعد األعـمدة
الصـحفيـة كثيرا عن ذلك فـمنها
مـــا يـــتـــنـــاول جـــوانب من تـــلك

ـخـتـلف شـؤونـهـا احلـيـاة 
وبـالتالي تـنتهي صالحـيتها
ما يعني بانتهاء ذلك احلدث
ان حدود تأثـيرها وفاعـليتها
تد وال  ا هـو آني مرهـون 
ــــــســـــــتــــــقــــــــــــبل ذلـك الى ا
بـــاســــتــــثــــنـــاء الــــوظــــيــــفـــة
التاريخـية بوصف الصحافة
ســـجال تـــوثق فـــيه الـــوقـــائع
واالحــــداث واالفــــكــــار االمـــر
الــذي يــجــعل مـــنــهــا وثــيــقــة
ـرحلـة معـينـة لكني تاريـخية 
تـحمس بـالعموم لـست من ا
ـــا هــــو يـــومي لــــلـــكـــتــــابـــة 
مـســتـهـلك فـغــالـبـا مـا اتـهـرب
مـــنه ســـواء في االحـــجــام عن
الكـتابـة او التحـايل وااللـتفاف
ا على تـلك الوقائع وتوظـيفها 
هـــو مــســتــد بـــخــاصــة تــلك
االمــور الـــتي تـــعــد انـــعــكـــاســا
للـظواهـر او مظـاهرهـا بل كنت

أسعى الى التـقصي والكشـــــف
عن بنية الظواهر).
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صـدر قبل أيـام في مديـنة بـغداد
الكتاب اجلديد " إنتباه " للكاتب

سرحي عمار نعمه جابر . ا
وكـتــاب انـتــبــاه هـو مــجـمــوعـة
مـسرحية جـديدة للـكاتب  تضم
عشـرين نصـا مسـرحيا   كـتبت

بــــ عـــــامي – 2013
   2018تــــــتـــــــنــــــاول
مـوضـوعـات إنـسـانـيـة
متنوعـة  كتبها ضمن
ـسرحية في جتربته ا
سرحي كتابة النص ا
 والــتي تــمـتــد ألكـثـر
من سبعـة عشر عاما
حــيث اســتــطـاعت ان
تــعــبــر نـصــوصه من
مـحـيــطه احملـلي الى
مـــحــــيـــطه الــــعـــربي
لــتــقــدم في اكــثـر من
عـشـرة دول عـربـية .
ويـــــذكـــــر أنه قـــــد
صدر للكاتب ستة
مـــــــــجــــــــــامـــــــــيع
مـسـرحيـة  مـثلت
جتـــــربــــتـه الــــتي
حــــــــــرص عـــــــــلى
تـــشـــكـــيـــلــهـــا من
فسـيفـسـاء ملـونة
من األســــــــالـــــــيب

اخملـــتــلــفــة في كـــتــابــة الــنص

ـــســرحي  أثـــارت اهــتــمــام ا
ـــســرحي الــعــراقي الــوسط ا
والــعــربي  لــتــطــرح جتــربــة
تـمـتاز بـخـصـوصـيـة مـيـزتـها
عـن الـــــتــــــجـــــارب األخـــــرى .
وكـتــاب " انـتـبـاه " من الـقـطع
ــــــتـــــوسـط  وبـــــواقع 192 ا

صفحة .  
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صـدر لـلنـاقـد جاسم عـاصي كـتاب
بعنوان (بيت احلـمام سفر الزمان
ـكـان) عـن دار الـشـؤون فـي رؤى ا
الـثـقـافـيـة الـعـامـة ضـمن سـلـسـلـة
كان (نقد)  جاء في مقدمته (يعد ا
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الـكـتــاب يـروي تـأريخ فـجـر االثـنـ
الرابع عشر من تموز  1958حيث
كـان فــجـر اجملـزرة الـتـي سـيـشـهـد
عـاصر حيـث انها لم لهـا التـاريخ ا
حتــــصل مــــثــــلـــهــــا من قــــبل فــــفي
الساعات االولى من الـصباح توجه
اجلـــنــود الـــثـــائـــرون نــحـــو قـــصــر
الــرحـــاب وامـــطـــروه بـــالـــرصــاص
الكة من والقنابل فخرجت العائلة ا
ـسك الـبــاب اخلـلـفي هـربــا حـيث 
لك فـيصل الثاني بعضهم بـعضا ا
ـــلـــكــة االمــــــــــــيـــر عـــبـــد االله. ا
نفيسة االميرة عابدية االميرة هيام
اخلـــادم شــاكــر اخلــادمــة رازقــيــة
لك حـتى القـاهم الـضابط وسائـق ا
عـبد الـسـتـار سـبع العـبـوسي فـفتح

عــــلــــيـــــهم نــــيــــران
رشـــــــــــــــاشـــــــــــــــتـه
لــــيــــتــــســــاقــــطــــوا
جـمـيـعـا. والـكـتـاب
ؤلفه مـعن فيصل
القيسي يروي كل
الــتـفــاصــيل عــبـر
شــهــادات كــثــيـرة
ومـن مـــــخـــــتـــــلف

صادر. ا
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كابوس طه جزاع 
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اعـــرف شـــغف د. طه جـــزاع في
القـراءة  السيمـا عالم الروايات
 وهــو شـغف ال يــعـادله شيء 
سوى حبه لقراءاته في الفلسفة
ي  بوصفها  تخصصه االكاد
ـكـثـفـة   ووجـدت ان قــراءاته ا
كـــونت شــخـــصــيـــته  وحــددت
اخــتــيـاراته فـي انـحــيـازه لــهـذا
الــفــكــر أو ذاك وعــززت نـزعــته
اإلنـــســـانــيـــة وانــفـــتــاحـه عــلى
ثـــقـــافـــات وحـــضـــارات أخــرى
وعــلى مـخــتـلف جــوانب الــفـكـر
اإلنسـاني .. فالـقراءة عـنده كـما
أراهــا  هي لــذة الــقــلـق ســمـو
الـروح  ونـبل الـغـايـات  وفـعل
حي لـلتـفاعل واحلـوار واجلدال
ـــســتـــمـــر وتـــربــيـــة لـــلــحس ا
الـــنــــقـــدي وهي ايــــضـــا  فـــعل
تطهر وتطـهير وسمو وتسامي
بــــأرواحـــنـــا .. وحــــ اهـــداني
مــؤلـفه االخــيـر ( كــابـوس لــيـلـة
صـــيـف ) ظـــنـــنـت ان الـــكـــتـــاب
دراسـة في الــفـلـســفـة  او بـحث

فيـهـا  او مجـمـوعة من مـقاالته
جـمــعــهـا فـي كـتــاب  غــيـر اني
ـمـتـعـة فـوجـئت  بـعـد قـراءتي ا
لـــلــكــتـــاب  عــدم اســتـــطــاعــتي
تصـنـيـفه  وفي اي حـقل اضعه
 فهـو ليس بكـتاب خواطر  وال
فــلـســفـة  بل هــو يـتــجه صـوب
ـكــتـبـة الـقـصـصـيـة بـقـوة  ثم ا
اغــيـر رأيي الحـقـاَ  بـالـقـول انه
كــتــاب فــلـســفـي بــامــتــيـاز  او
مــقـتــطـفــات من سـيــرة ذاتـيـة ..
انه كتـاب مثل قطـعة فـسيـفساء
فكـريـة لكن بـأسـلوب مـرن قابل
للـتداول والنقـاش واالستيعاب.
لقد خـرجت بانطباع راسخ  ان
مـضــمـون الـكـتــاب  ومـسـاراته
الـفـكـريـة والفـلـسـفـيـة  يـقـصده
ـا ــؤلف  ويــهـدف الــيه  ور ا
هــذا االنـطـبــاع  يـعــكـر مـزاج د.
جـــــزاع   كـــــونـه ضـــــد من مـــــا
اشارت اليه مقـدمة الكتاب التي
ـؤلف ( تـنـبـيه ) وهي سـمـاهـا ا
ـعـنى بـثالث كـلـمـات  لـكـنـهـا 

واحد   انـشرها  نـصا : ( اعلنُ
هــنــا بــكل صــراحــة وشــفــافــيـة
ــقـصــود في هـذا ووضــوح ان ا
الـكـتـاب ومــحـتـويـاته  هـو ذلك
احلــــيـــوان اخلـــدوم الــــصـــابـــر
االلـيف  كـبـيـر الـرأس  قـصـيـر
الــذيل  طـــويل االذنــ  شــارد
العـين  الذي يُـسمى حمارا ..
وان اي تــشـابـه بــيـنـه وبـ اي
فـرد من ابنـاء الـبـشر  امـر غـير
مقصود  ومحض مصادفة  إال
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اذن  الكتاب يـسبر غور حيوان
 دائـمـا يـتـحـمل اذى االنـسـان 
لـكني في ثـنايا قـراءاتي للـكتاب
 اشـفــقت عــلى احلـمــار  الـذي
حــــمـــله الـــكـــاتب كل وزر ورؤى
االنـــســـان  واصـــبـــحت افـــكــار
احلـمـار واالنسـان  صـنوان في
عـنى   مـتـغيـران في الـفهم .. ا
فـعـلى مـدى ست لـيـال  يُـضـرب
االنــسـان ( ابــو صــمــاخ ) الـذي
ـؤلف  ثــوب احلـمـار الـبـسـه ا
بسوط الفلـسفة  وتنوع االفكار
وهـو سـوط من حـريــر  ومـنـهـا
نـعرف ان احلـمار  لـيس سهال 
بل هــو مـــثــقف   فــرحـــلــته مع
احلـرف والكـلمة والـفكـرة رحلة
مـكـنـته من عـبـور األمـصار ومن
التعرف على ثقافات وحضارات
وآداب مــخـــتــلـــفــة  دون جــواز
سـفر أو حـتى تـذكرة  وجـعـلته
هـذه الـرحــلـة  في تــعـطش دائم

للمعرفة والثقافة دون أن يعرف
أن األمـر سـيـشـكل إدمـانـا لـذيذا
سـيـرافــقه مـدى احلــيـاة... كـنت
اظن  ان الــــكــــونـــتــــيــــســـة دي
االديــبــة والــقــاصــة ســيــجــور" 
ــولــد  الــشــهــيــرة   روســيــة ا
فـرنـسـيـة الـثـقافـة   هي االهم 
الــتي تـشـد الــقـار بـأســلـوبـهـا
ــتــمـيــز  حــ جتـعل االفــكـار ا
الفلسفية واحلكم احلياتية على
لــسـان احلـمــيـر لـكــني لألمـانـة
وجدتُ حـمار الـفـيلـسوف د. طه
جـــــــزاع اعــــــمـق  واقــــــرب  في
تـوصـيف واقـعـنـا ... نفـهم  من
(ابـــــو صــــمـــــاخ ) ان احلـــــيــــاة
الـبسيـطة  هي خيـر ما  توصل
إلـيـه عـمـالـقـة الـفـلـسـفـة والـفـكر
بــــعـــد كـم كـــثـــيــــر من الــــبـــحث
واالسـتــنـتــاج واالسـتــدالل عـلى
مدار الـتاريخ بُمخـتلف عصوره

 وان الــتــعـقــيــد في احلــيـاة 
ُـفـكـرين رفـضه عـدد ضـخم من ا
والـفالسـفـة والـعـلمـاء  ويُـمـكن
الـــقــول أيـــضــاً أنه عـــلى مــدار
التاريخ البشري الطويل لم تكن
الـبساطـة في احلياة خـياراً كما
يـراه البـعض بـل كانـت ضرورة
مُـلــحّـة وقـصـوى  لــكن احلـمـار
في ( كابوس ليلة صيف ) يؤكد
من جانـب آخر ان احلـيـاة  عـند
ــثــلــهم  بــدأت بـالــتــعــقّـد من 
والـتـشـعّب فـأصـبـحـوا  في ظل
ـوجة الشـرسة من العنف هذه ا
 هــــو الــــذي يُـــطــــلـق عـــلــــيــــهم

أفكـاره الـتي يؤمن بـهـا وقد
جنـح زمـيـلــنـا الــعـزيــز بـهـذا
ـــــنــــحـى  .. ونــــــأمـل مــــنه ا

زيد.  ا
ان كــتـــاب ( كــابـــوس لــيـــلــة
ــوســيـقى صــيف )  يــشــبه ا
نسـمعـها  ونـعيـد االستـماع
ـــــزاج  إلــــــيـــــهـــــا حـــــسب ا
زاج.. غير وأحيـانا لتغيـير ا
انــــني اقــــول بــــثــــقــــة : أهال
بـــالـــفــيـــلــســـوف الـــكــبـــيــر 

تواضع د. طه جزاع .. ا
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بغداد

بــاإلجــمــاع لــقب "
ابــو صــابــر" الـذي
يــــتــــحـــــمل االسى
دون ردة فــــــــــــعـل !
كـــتـــاب د. جـــزاع 
يـــــحـــــتـــــوي عـــــلى
جـوانب فـلـسـفـية و
فكرية خاصة كثيرة
 لـــــهـــــا دالالتـــــهـــــا
اجملـتمـعيـة  ويضم
بــــــــ طـــــــــيــــــــاته 
حـكــايــات ( احلــمـار
وجـــحـــشه االبـــيض
الــــصــــغـــيــــر ) وهي
حــكــايــات عــديــدة  
ـــــعــــاني حتــــفـل بــــا
ــعــاشــة فـي درابـ ا

حــيـاتــنـا الــيـومــيـة 
نـلمس فـيهـا بوضوح
ــسـات الــفــيـلــسـوف

فكر .  وا
واخـــتــتم ســـطــوري 

بالقول  يخطئ كثير من النّاس
حـ يـتــوهّـمــون أنّ قـراءةَ مـثل
هذا الكتاب الذي جتري فحواه
عـــلـى لـــســــان حــــيـــوان  مــــثل
(احلـــــمـــــار )  هــــــو ضـــــرب من
ضــــروبِ الــــعــــبث  وشــــكل من
أشكال الترف الفكري ولون من
ألــوان تـزجــيــة الــوقت فــيــمـا ال
يـــعـــود عـــلى الـــقـــار الـــواعي
بــالـنّـفع..  بـل  هـو لـون ونـهج 
يـسـتـطـيع من خالله الـكـاتب أن
رّر رسـائلَه وتوجـيهاته وبثّ
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عن دار اآلداب صـدر كـتـاب حملـمـد حـسن اجلــابـري عن بـغـداد في مـخـتـلف
صـورهـا. ومن مـوضـوعـات الـكـتـاب لـهـجـة اهل بـغـداد والـسـنـة الـعـوام فـيـها
ومفردات الفاظهم كذلك لـباس الرأس كما احتوى عـلى هرب الغريبة ومعالم
الكرخ كـذلك قصـر الزهـور واذاعته اضـافة الى مـوضوعـات مشـوقة اضفت

ا كتب عنها وعن بغداد خاصة. على الكتاب اهمية 

غالف اجمللة غالف الكتاب

غالف الكتاب
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صـدر عن دار الشـؤون الثـقافـية
الـعامـة العدد اجلـديد من مـجلة
األقـــــالم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــف
الــــســــنـــويــــة.واحــــتـــوى عــــلى
مـجمـوعة عـناوين تـعنى باألدب
احلـديث وفـي أبـواب مــتـنــوعـة
مـنــهـا بــاب دراسـات حـوارات
شــعــر ســرد ســيــنــمــا حـوار
تلفزيـون قراءات متابعة وفي
ــعــنــونـة افــتــتــاحــيـة اجملــلــة ا
(مـسـتـقــبل الـقـصــة الـقـصـيـرة)
كـــتب رئــيـس الــتـــحــريـــر عــبــد
الـستـار الـبيـضـاني (ان القـصة
القـصـيـرة هي الـسـيـرة االنـيـقة
والــرشــيــقــة لــفن الــســرد الــتي
حتتـاج في كـتابـتـها الى مـهارة
رسام ومـخيلـة شاعر هي كذلك
في بـــعـض مـــراحل تــــطـــورهـــا


