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البصرة 

ـقـاييـس التي ـعـرفـيـة أن تـكـون ا لم يـكن في الـتـقـييـمـات ا
فاهيم يُعتمـد عليهـا في العلوم الـعامة والفـنون  خاضعـةً 
ومصـاديق انـطـباعـيـة بالـكـامل  أو ذاتـية  نـفـسيـة بـشكل
وازين االسـتـقرائـية  خاص  بـقـدر ما تـنظـر لـلمـنـاهج وا
ُنتَج ) ــــ فكراً كان  أم في معرفة فيما إذا كان النوع ( ا
اجـتــمـاعــاً  أم أدبــاً وشـعــراً ـــــ هـو يــتـنــاغم مع الــقـار

تقبل له  أو ال .  وا
تـلقي وبـشكل تـلقـائي  قد يـنسجم مع قـابل فإن هـذا ا با
ـنـجـز  فـمـنـهـا ما يـتـعـلق مـقـايـيس أخـرى  لـهـا عالقـة بـا
نجَز  ومدى كـان  وآخر يتعـلق بنوعية هـذا ا بالزمان وا
مـيزات والـصفـات  التي يـطلـقها كلٌّ من : احتوائـه على ا
نهج العلمي  والذي يهمنا هو عامل الزمان  القار  وا
باعتـباره تـشكالً أوسع وأشمل من دائـرة التـأريخ وغيره 

ومحتوي له . 
إنّ كـثـيـراً من االشــتـغـاالت الـنـقـديــة والـتـحـلـيــلـيـة  تـعـمـد
ـــنـــجَــز ( األدبـي  والــفـــني ) عـــلى وجه ــقـــاربـــات بــ ا
ـكـان  الـتـخـصـيص  في إطـار مــراعـاة عـامـلي الـزمـان ا
باعتبارهـما صنوين ال يفـترقان  مبتـغية في ذلك الوصول
نجَز من دائـرته النشئية  إلى إلى نتائج ومفاهيم تُـخرِج ا
مجـالٍ وفـضاء أوسع في الـتـلقي ونـقـده  مراعـيـة البـنـيات
ُنجِزِ له ( ُنـجَز  وآخر ما يتـعلق با التي منها ما يـتعلق با
ـتــلــقي )  وقــد تُـغــفَل بــعض الــعالئـقــيــات  كـالــعــنـوان ا
ـوازيـة وغـيـر ذلك . إلّا أنّ فـهـومه الـعـام  والـنصـوص ا
ـكـان  قـد ـنـجـزِ في ضـوء تـغـيّـر عـامـلي الـزمـان وا فـهمَ ا
يغفل عنه الكثيرون نقداً وحتـليالً  فلو عرضنا قصيدة ما
الحَظ أنّه قد ال ـعلـقـات عـلى متـلقٍ لـهـا  فـا من قصـائـد ا
ـثل العربـي الذي كان يقـرأها قبل ألف يستـذوق قراءتها 
سـنـة أو أقل من ذلك  فـعـمـلــيـة الـتـذوق قـد ال تـتـطـابق مع
سـابـقـتـهـا  فــضالً عن مـتـعـةٍ جـديــدةٍ تـتـولـد لـدى الـقـار
اجلديـد  فمـن الطـبيـعي أنّ ذلك وُجِـدَ على أسـاس الـتغـيّر
لكال الـطرفـ  فالـزمنُ لم يبق كـما هـو  وذهنـية الـفرد ال

تستقر بنمطيةٍ واحدة  سلباً أم إيجاباً . 
إنّ هـذه السـطـوة قـد تـسـحب الـقـول إلى كـثـيـرٍ من مـناطق
االشتغال  فلـيس بعيداً أن يـكون مجتـمع كان ينظر إلى (
نص منـزّل من السـماء ) بـدهـشةٍ  واسـتقـرائيـة فلـسفـية 
ليـصـبح مـجـتـمعـاً يـقـرأ الـنص باعـتـيـاديـة ذاتـية  رغم كل
التـنـقيـبـات واحلفـريات الـتي أظـهـرت منه إعـجـازاً وعلـماً 
ـتــعـة واخـتالفــهـا عن ذي قـبـل كـفـتــرة نـزل بـهـا فـتـغــايـر ا
وجـودين بـضـمـنـهـا أن يـعـيـشـوا دهـشة ال وحـتّمـت علـى ا

مثيل لها . 
وال غرو أن جتـد ـــ كـمـا أسلـفـنـا ــــ كـثيـراً من الـنـصوص
والنـتـاجـات تـألـيفـاً كـانت أم جتـسـيداً ــــ كـالـتـمـثـيل والفن
التـشـكيـلي وغـيـر ذلك ـــــ ينـتج عن مـتـابعـتـها سـابـقاً وفي
حلظات وجودها  أو بـعد مضيء عقـد من الزمن ـــــ نوعاً
اسـتـقـرائـيـاً مـغـايـراً عن ســابـقه  فـمـشـاهـدة فـيـلم مـثالً (
ـيـاه ) كــان له من األثـر في الـنــفـوس مـا يُـتـوقف حـافـات ا
عــنــده  فـي وقت أصــبـح اآلن ال يُــعــطي تـــلك اإلمــتـــاعــيــة

والتأملية كما هو سابقاً . 
طــبـــعــاً أن هـــذه االســتــقـــراءات قــد ال تـــســر عـــلى بــعض
ـونـالـيــزا  لـلـرائع الـنـصــوص  فـلـوحـة اجلــيـوكـانــدا أو ا
ليونـاردو ديفنشـي  ال زالت تعطي أبـعاداً فنـية وتصورات
جديدة كـلما دقـقوا النـظر إليـها  كما أن شـعر الصـعاليك
ال زال يُقرأ وفق مـعاييـر موضوعـية جديدة  ولـو كانت قد
طُبّقت مثالً في وقت كتابتها  خلرجـوا بنتائج غير متوقعة
 أو جتد مثالً كتاب ( نقد الشعر ) لقدامة بن جعفر  قُرأ
وال زال يُقرأ بنفس الذوقية والوقوف أمامه باحترام شديد
كنونات التـأليف فيه  أو جتد كتاب  وبتأمل واستقصـاء 
( فن الشـعر ) ألرسطـو رغم تعـدد األزمنـة عنه  إال أنّه لم
تتـغيـر متـعة قـراءته ومتَـقَـبَالً عنـد تلـقيه  أو قـد جتد شـعر
ـسن  الـسـيـاب مـثالً كـان يُـقــرأ في وقـته من الـطـالب  وا
ويسمعه حـتى الكاسب وأصـناف أخرى  بـحسب ما كان
من ثقافـة آنذاك  إال أنّه اليـوم بات ال يُقرأ إال مـن قبل فئةٍ
قليلة من الذين يـتذوقونه  ويعون مسـألة الشعر  بل جتد
ـيـلــون ألدب الـهـزل أو ( الـطـرفـة ــثـقـفـ  أنّ كـثـيـراً من ا
الشعبية ) فالـعامل في ذلك هو متغيـر الزمان الذي تعلقت
تلقي به ـــ مع ظروف وأسباب أخرى ــــ ذائقـية القار وا
في فــهم الــنص  ويــكــاد يــنــســحب هــذا االســتــقــراء إلى
األفالم السـينـمائـية الـتي هي وإن كانت تـعرض بـإمكـانات
بسيـطة  إال أن مـتعـة القـار أختلـفت عنـها وتـختـلف بعد
عقد من الزمن  فمثال فيـلم صراع الوحوش  أو فانتازيا
ة  فهذه وعند  أو حتى النتاجات الدرامـية العربية الـقد
مشاهـدتها الـيوم  ال يحـكم الزمن لصـالح العمل بـقدر ما
تعة والشوق تلقي  ح ال يستشعر تلك ا يكون بجانب ا

اً .  الذي كان يشعرهما قد
سـافة أوسع من تـغيـر هنـا تشـتغل  إن مبدأيـة الثـابت وا
نتج) مفهومها  فـمصداق الثابت يوازي مـفهوم ( النص ا
ــــ عمالً فنـياً كـان  أم دراميـاً  أدباً  أم فـكراً ـــــ إذ هو
تلق ما  في ح جند يبقى نصاً قد أُنتج في وقت ما  و
تغير هنا يأخـذ مساحة أوسع من قبل  فالزمن ليس أن ا
ـتـلـقي  ال الـزمن الـذي أُنــتج به الـنص  ولـهــذا فـذوقـيــة ا
كن اجلـزم به كـلياً  تتـعدى فـترة مـحدودة  وتغـيرهـا ال 
بـقـدر مـايـكـون نـسـبـيـاً  فـأمـام هـذا الـتـقـابل  جنـد هـنـاك
سطوة للذة  وهي تقيدة بتغيـر الزمان  ومصداقها متقيد
نـتج  مهما كان شأنه ونوعه  وبظل بتلقي االخر للنص ا
كل ذلك تبقى الـذائقـية ذاتاً ال يـلتـزم بإحكـام التـأريخ بقدر

ما تتمرد عليه .

ـشاركة  1350 عارضا من  63 دولة من بـينهـا بولـندا ضيف انطلق مـعرض أبـوظبي الـدولي للكـتاب امس األربـعاء في دورته الـثامـنة والعـشرين 
ـخـتلف الـلـغات. ـستـقـبل) ويقـدم أكـثر من  500 ألف عـنـوان كتـاب  ـعرض فـي دورته اجلديـدة شـعار (نـبـني ا ـعرض هـذا الـعام. يـرفع ا شـرف ا

ناسبة مرور  100 عام على ميالده. عرض)  واختير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (شخصية ا
ـثقف من بيـنهم الفائزون فكرين وا عرض نحو  830 نـدوة وجلسة حواريـة وحلقة نـقاشية كمـا يستضيـف مجموعة كـبيرة من الكتـاب وا يشمل برنـامج ا
ية لـلرواية العـربية وجائـزة الشيخ زايد لـلكتاب لـهذا العام. ويـتيح معرض أبـوظبي الدولي للـكتاب الفـرصة أمام بولـندا لتسلـيط الضوء على باجلائـزة العا
األعمال الكالسيكية اخلالدة في األدب البولندي بالقرن التاسع عـشر واإلجنازات احلديثة التي حققها األدباء البولنديون احلائزون على جائزة نوبل من

لحمي لهنريك سينكيفيتش وأشعار تشيسالف ميلوش إلى نهج فيسوافا شيمبورسكا األكثر حداثة. األدب ا
وحتل دولة بولندا ضيف الشرف في دورة هذا العام وستقدم برنامجا يتضمن عشرات الفعاليات بهدف تقد موروث أدبي قيم يعود تاريخه إلى ألف سنة.

ركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى األول من مايو أيار القادم. عرض  ويستمر ا
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يــــنـــســــون انــــفـــســــهم النــــهم اصال
مرتبطون بـاحلق واجلمال باكثر من

وشيجة).
وهــذا الــكـــتــاب الــذي حــمل عــنــوان
االستذكار يجمع ب طياته اغلب ما
نـشـرتـه الـصـحف بـعـد سـقـوط نـظام
الـطـاغـيـة في نـيـسـان  2003اضـافة
الى دراسات اخرى قـبل ذلك التاريخ
لـكـنه اليـجـمع كل مـا كـتب عـن سـيرة
السـيد جـاسم وقضـية تغـييـبه قسرا
واستشهاده واخفاء جثمانه الطاهر
لــغـايـة صـدور هـذا الـكـتـاب والى مـا
الله اعلم  كما ان هناك الكثير ما لم
ـا نـتـصـور يـكـتب عــنه بـعـد اكـثــر 
بكثيـر!  وسيعقـد العزم ان شاء الله
عــلى اصـدار اجلــزء الـثــاني مـنه في
ـسـتـقـبل الـقـريب مـنـتـظـرين مـنـهل ا
ـــفــكـــريـن والـــدارســ الـــكـــتـــاب وا

. والباحث
وجـاءت مـطـالـب مـركـز عـزيـز الـسـيد
جـاسم لـلـبحـوث والـدراسـات مـعززة
بـتـواقـيع اكـثـر من مئـتـ وخـمـس
اديبـاً وصحـفياً وفـنانـاً  اضافة الى
تأييد االحتاد الـعام لالدباء والكتاب
ؤسسـات الصحـفية  في العـراق وا
عنية ركزية ووزاراتـها ا للحكـومة ا
 ولـلحـكومات احملـليـة وال سيـما في
محافـظتي بغـداد وذي قار متـلخصة

ا يلي :
ــنــاهج الــتــربــويــة أوال ـ اعــتـــمــاد ا
والتعليمية الـتابعة لوزارتي التربية
والـتعـلـيـم العـالـي والبـحـث العـلـمي
ــفـــكــر جــانـب من ســـيــرة ونـــتـــاج ا
الـشـهـيـد عـزيـز الـسـيـد جـاسم اسوة

بالرموز الوطنية االخرى.
ثـانـيـا ـ تـتبـنى وزارة الـثـقـافـة اعادة
فـكر طـبع منـجز وابـداع ومـؤلفـات ا
عـبـر تـشـكــيل جلـنـة مـخـتـصـة فـيـهـا
ـركـز ــثـلــون عن احتـاد االدبــاء وا
الخــــتــــيـــار الــــكـــتـب والـــنــــصـــوص

توفرة. والدراسات ا
 ثـالــثـا ـــ تــسـمــيـة شــارع او سـاحـة
رئــيـسـة في بــغـداد وذي قـار واقـامـة

نصب تذكاري للمفكر.
رابـعـا ـــ تـتـبـنـى وزارة الـثـقـافـة يوم
اخلامس عشر من نيسان من كل عام
ـغـيّب الـعراقي) لإلحـتـفـاء بــ (يـوم ا
ـفـكـر عـزيـز الـسـيـد جاسم  بـرمـزه ا
ـهـرجـانـات الـثـقـافـيـة عـلى شـاكـلـة ا

الوطنية الكبرى.

rÝU  „U œ vM ترجمة: 

بغداد

ازعجت سلطة احلاكم .
قتل عـزيز السـيد جـاسم وهو لم يكن
مـــتــآمـــرا وال حـــامل سالح ولـم يــكن
صاحب عمل سـري في منظـمة سرية
بل قــتل في وضـح الــنــهــار النه كــان
يــكــتـب اراءه في وضح الـــنــهــار ولم
كن يكن متـسترا بسواد الـليل كان 
ان يضيف للثقافة العربية والعراقية

شيئأ افتقدناه.
كــان عــزيـــز الــســـيــد جــاسـم مــثــقف
العـمال والـفالح لـكنه ارسـتقراطي
القراءة  فـقد انتخب قـراءته وثقافته
ـــاضي واحلـــديث  انـــتـــخــابـــا من ا
وســـجل مـــوقـــفه الـــذي امـاله عــلـــيه
ضميره فـكان ضحيـة ضمير وموقف
لن يـتكـرر مثـله في الـثقـافة الـعراقـية

على االطالق.
فلـم يقتل مـثقف بـسبب ثـقافـته  فقد
قــتـل الــكــثــيــرون لــكن لــيس بــســبب
ــا بـســبب انــتـمــائـهم ثــقــافـتــهم وا
ـنـظـمـات الـسـيـاسي او عـمـلـهم في ا
الـسـريـة او بـسـبب مـزاحـمـتـهم عـلى
كرسي السـلطة  لم يكن عـزيز السيد
جــاسـم يــزاحم احـــدا عــلـى كــرسي 
وهــو يــتــربع عــلـى كـرسـي الــثــقــافـة
العراقية من دون منازع  وهو ينفرد
ـا بــطـريـقـة لـيس بــثـقـافــته فـقط وا

انتهاء حياته ايضا.
ــغـــتــرب جــمــعــة ويـــقــول الــروائي ا
ـــا نــــشــــره في الـالمي في جــــانـب 
ذكـور ان (السـيد في بـحثه الـكتـاب ا
ـعــنـون: الــثـوري الالثـوري الــراقي ا
الــذي اعـيــد طــبــعه وتــوزيــعه مـرات
فكر ومرات في السبعيـنات يناقش ا
ــثـقف عــزيـز الــســيـد جــاسم حــالـة ا
نـاضل العـربي من زاويـة معـرفية وا
وانـسـانـيـة فيـؤشـر احلـاالت الـرخوة
- ـــثــقـــفــ والـــســيـــاســ من بــ ا
خصوصا- الذين يرتبطون بالسلطة
ويتابع تـبدالته وهو يـقترب من ذوي
الــشـــأن فـال يــخـــجـل من اســـتـــبــدال
زوجـته بـاخـرى ومـقــهـاه بـنـاد لـيـلي
ــديــنــة جــديــدة وعــنــدمـا وقــريــتـه 
ينتهي دوره يرمى كنفاية مهملة وال
يجد من يقبـله ال في معارفه القدامى

وال من معارفه اجلدد.
ــبـــدع لم يــنس ــفــكـــر ا  لـــكن هـــذا ا
ـثـقــفـ الـعـرب احلـقــيـقـيـ الـذين ا
يـتــحـولـون الـى مـغـيــرين حـقـيــقـيـ
حتى عندما تقترب السلطة منهم فال

ا والفـكري لـيس للسـيد فـحسب وا
لـلـمغـيـب اآلخـرين انـطالقـا من يوم
ــغـيَـب الـعــراقي الــذي نــحـتــفي به ا
ــنـاسـبـة الـذكــرى الـسـابـعـة الـيـوم 
والعشرين الستشهاد السيد الذي لم
ت).ولـلـقـصيـدة حـضـور المع ح
يــلـقــيــهــا الــشــاعــر كــاظم عــبـد الــله
الـــعـــبـــودي وهي بـــعـــنـــوان (في كل

ذكرى) 
 واثـرت الــورقـة االســتـذكـاريــة الـتي
قــدمـــهـــا االديـب والــروائـي حـــمـــيــد
اخملتـار اجللـسة حـيث سلـط اخملتار
الـــضـــوء عــلـى اكــثـــر من جـــانب في
ــفـكــر وادبه والســيــمـا شــخــصـيــة ا
ـناضل  اعـمـاله الـروائـيـة الـثالث (ا
ــفـــتــون) وكــذلك الـــزهــر الــشـــقي  ا
مجموعته القصصية الديك وقصص
اخـرى  كـمـا اخـتـزل محـنـة الـعـلـماء
ــفـكــرين الـذيـن تـعــرضـوا لــشـتى وا
ـضــايـقـات وصــوال الى الـتـصــفـيـة ا
اجلـسـدية فـي زمن الطـاغـيـة واحلكم
الــدكـتــاتـوي  وتــطــرق الى الـنــظـرة
ـثقف القـاصرة لدى دعـاة واشباه ا
ـفـكر عـزيز وضـرورة دراسة مـنـجز ا
الـسيـد جاسم واشـتغـاله االثيـر على
مــــوضــــوعــــة احلـــريــــة والــــعــــدالـــة
وسوم االنسـانية عبـر قراءة بحـثه ا
(عــــلي بـن ابي طــــالـب ... ســــلــــطــــة

احلق).
وقــــدم الــــشـــاعــــر واالعالمـي وجـــيه
عبـاس قصـيدته الـتي وصفـها بـانها
كـــانت تــبــحـث عن من يــجـــســدهــا 
ووجدت ضـالتـها في رحـاب الشـهيد
عـزيـز السـيـد جـاسم وكانت بـعـنوان

) وجاء : (يا سومري الط
 الالفتات السود في (حي االرامل)

راية حلكومة الفقراء
الوطن العراق ولليتامى دولة
ورغيف كفك اشرف الرؤساء
ان) ايها ايتام دارك (بر

جلس الوزراء الوطن احلبيس 
وبالد عينك دمعة ومسيلها
َ سيجرف حفنة الدخالء

وقـــدم عـــريف احلـــفل ومـــضـــات من
نــصــوص جـــاءت في كــتــاب (عــزيــز
الـسـيـد جـاسم ... رحـلـة الـى الـبـقاء)
ـفكـر حـسن العـلوي مـنـها مـا كتـبه ا
حيث يـقول : ان عـزيز الـسيـد جاسم
شـاهـد عـلى تاريـخ العـذاب وضـحـية
من ضـحـايـا وقـرابــ الـثـقـافـة الـتي

الـــســـيـــد جـــاسـم كـــان ريـــاديّـــاً إنه
مجـموع في واحـد لعب دور الـبطل
ـــيل إلى لـــعب دور مـــثـــلـــمـــا كـــان 
الضحيـة فكان البـطل والضحية في

آن .
وقد مثّلت قضيـة عزيز السيد جاسم
واحــدة من الـــقــضــايــا اخلــطــرة في
مـوضـوع االخــتـفـاء الــقـسـري وهي
تـتـطلب جـهـداً وعمالً مـثـابراً لـكشف
احلــقــيـقــة وبــالــتــالي لــلــمــســاءلـة
وخـصوصـاً جلبـر الـضرر وتـعويض
ذويه عـــــلـى أمل إصـالح الـــــنـــــظــــام
الــقـانــوني الـدســتــوري والـقــضـائي
واألمني لـوضع حد لـعدم تـكرار مثل
هذه األعمـال . وإذا كنّا قـد بدأنا ذلك
ـنـظـمـة الــعـربـيـة حلـقـوق بـتـزويــد ا
اإلنـســان ومـنـظـمــة الـعـفــو الـدولـيـة
ـعـلـومـات عن عـزيـز الـسـيـد جاسم
ودوره ومـكــانـته وظــروف اخـتــفـائه
قسريـاً منذ أواخـر العام  1991فقد
آن األوان لـــلــــكـــشـف عن مـــصــــيـــره
وإجالء ذلك خــدمــة لــلــحــقــيــقـة أوالً
وأخـيـراً مثـلـما آن األوان لـكي يـكرّم
مـفــكـر مـبــدع وقـلم رشــيق وصـاحب
رأي مـــتــمـــيّــز مـــثل عــزيـــز الــســـيــد
جـاسـم).ثم حث الــنــاقـد عــلي حــسن
ــؤسـسـات الـفــواز خالل مـداخــلـته ا
عنـية الرسـمية الـفكريـة والثقـافيـة ا
وغـيـر الـرسـمـيــة الى تـبـني حـقـيـقي
ومـوضوعي وجـاد العـادة قراءة فـكر
الشـهيد عزيـز السيـد جاسم.وقال ان
ــتــبـنــيـات الــفـكــريـة لــدى الـســيـد (ا
حتـتــاج الى جـهــد مـؤســسي العـادة
حتـلــيـلـهـا وفــهـمـهـا ضــمن ظـروفـهـا
الــــــــزمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة واالوضـــــــاع
الــعـامـة).واضـاف (يــجب ان نـنـطـلق
ــنــاســبـــة ومن شــعــارهــا مـن هــذه ا
ـــواضــيع الـــتـــغــيـــيب الـــســـيــاسي

عــمـره  15عــامــا?!).وجـاء فـي كـلــمـة
االحتــاد الـتي الــقــتـهــا نــائب االمـ
العـام االديبة عـالية طـالب ان (عزيزا
اخـــتــار طــريــقــة مـــوته  فــقــد جــعل
السلطة اداة بيـده  كان يسخر منها
وهو الـذي قادها اليـه لتصفـيته وقد
جنـح في ذلـك كــــــون مـــــثـل عــــــزيـــــز
اليــــطــــيــــقــــون الـــــعــــيش بــــاجــــواء
الــدكــتـاتــوريــة والــرعب  كــنــا نـحن
االدبــاء نـخــشى من االســئــلـة فــيــمـا
بيـننا  النـنا نـخشى الوشـاية بيـنما
عــزيــز كــان مـخــتــلــفــا).وقـدم االديب
والـنـاقـد شكـيب كـاظم ورقـة نقـاشـية
بعنوان (عزيز السيد جاسم ... مفكر
ــوائـمــة بـ رفض الــتـأطــيـر ودعــا 
ادة)  تـلتها ورقـة نقاشية الروح وا
ـي الــدكــتــور داود ســلــمــان لالكــاد
الــعــنـبــكي بــعــنـوان (عــزيــز الـســيـد
جــــاسم ... تــــأمالت في الــــكــــتــــابـــة
واحلـيـاة)  وعـرج عريف احلـفل الى
فـكر عبـد احلس شـعبان ما كـتبه ا

ـــنـــشـــور فـي الـــكـــتـــاب الـــذي  وا
ـنـاسـبـة وهـو من تـأليف تـوقـيـعه بـا
عـلي الـسـيـد جــاسم بـعـنـوان (عـزيـز
الـسـيـد جـاسم ... رحـلـة الـى الـبـقاء)
الـذي  تـوزيـعه بـ احلـاضرين ان
(عزيز السيـد جاسم جمع العديد من
ــتــنــاقــضــات احملــبــبـة فـي جتـاور ا
عـجـيب أحـيـانـاً فيـه فهـو شـخـصـية
جدلـية إشكالـية مشـاغب ومشاكس
حتى وإن كان عقالنياً وتنويرياً هو
ـــــتــــاز ــــثـــــقف الـــــذي  نـــــوع مـن ا
بـالـتـمــاهي مع الـلــحـظـة احلـرّة إنه
مثقف حـرّ متنوّع االهـتمامات: كاتب
كن وروائي ونـاقـد وصـحافـي وال 
احلــديـث عن جـــانب واحـــد مــنه أو
ـعـرفة اخـتـزاله إلى فـرع من فـروع ا
فـــفي كل مــيـــدان خــاض فـــيه عــزيــز

ــفـكــر الــراحل في وقــال عـلـي جنل ا
كــلــمــة االســرة ان (نــصــيب الــســيــد
جـــاسم من االعـــتـــقــاالت سـت مــرات
خالل حــــيــــاته الــــتي لم تــــتــــجـــاوز
خــمــسـ عــامـا  1941ــ  1991الف
خاللـهـا اكـثـر مـن سـتـ كـتـابـا وفي
ـلـكـية جـمـيع االنـظـمـة اعـتـقل مـنـذ ا
وصــعـودا  وكـان نـصـيـبه االعـتـقـال
اضي بـسبب في ثـمانـيـنات الـقـرن ا
تــألـيــفه كــتــاب عـلي ســلــطـة احلق 
واالعــتــقــال االخــيـر في  15نــيــسـان
 1991بـــــــعـــــــد االنــــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة
الـشـعبـانيـة).واضـاف (نحـن نتـحدث
عـن ظــاهـــرة حـــيث كـــتب الـــدكـــتــور
سلمان الهاللي في دراسته التي نال
وسـومة ـاجـستـيـر ا عـنـها شـهادة ا
عـزيـز الـسـيـد جـاسم ودوره الـفـكـري
والـــســــيـــاسي فـي الـــعــــراق والـــتي
طــبــعــتــهــا شــبــكـة االعـالم الـعــراقي
وكــذلك دار اور لــلــطـبــاعــة والــنــشـر
والتوزيع الـكائنة في قـضاء الشطرة
ــحــافـظــة ذي قــار  كــتب الــهاللي
مستندا الى مـعاصري السيد جاسم
في وقـتـهـا ان : عـزيـز الـسـيـد جـاسم
قــاد وهـــو في ســنـــته االولى في دار
ـعـلــمـ االبـتـدائـيــة  الـتـظـاهـرات ا
الـطالبــيـة  اسـتــنـكـارا واحــتـجـاجـا
عـلى حـرب الدول الـثالث (بـريطـانـيا
وفـرنسـا واسـرائيل) عـلى جـمهـورية
ـــــقـــــابل اتـــــخــــذت مـــــصـــــر  وفي ا
الــسـلــطـات احملـلــيـة فـي الـنــاصـريـة
اجــــراءات امــــنــــيــــة مــــشــــددة ضــــد
ـــتــــظــــاهــــرين  العــــتــــقــــادهـــا ان ا
الــتــظــاهــرات وجــهت ضــد الــنــظــام
الــســيــاسي الــقــائم  وتــمـثــلت تــلك
الحقة واالعتقال وكان االجراءات با
اول اعــتـقــال لـعــزيـز الــسـيــد جـاسم
وذلك في عـام .1956اي لم يــتـجـاوز
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ـغيَب الـشهيـد عزيـز السيـد جاسم عـبر تبـني وزارة الثـقافة ـفكر ا جدد االدبـاء والكـتاب مطـالبـهم باحيـاء تراث ا
ناهج التربوية والتعليمية وتسمية ساحة و شارع مهرجانا ثقافيا سنويا باسمه وتضم سيرته و فـكره ضمن ا

باسمه في محافظتي بغداد وذي قار.
ـبنى االحتـاد الـعـام لالدباء والـكـتـاب باالدبـاء والـصحـفـي ـاضيـة  وغصت قـاعـة اجلـواهري صـبـاح اجلمـعـة ا
فـكـر عزيـز السـيد ـغيَب الـعـراقي) برمـزه ا ـناسـبة (يـوم ا والنـخب الـثقـافيـة والـوطنـية إلحـيـاء الذكـرى السـنـوية 

جاسم وادار اجللسة سعد عزيز عبد الصاحب .
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إنتعاش اإلقبال على األدب الروسي الكالسيكي 

الــكـــبــيـــر) حــيث يـــعــد وضع
تـــقــــالــــيــــد اآللـــيــــة األدبــــيـــة
ومــوضـــوع الــعــمل أهم شيء
فـي هـــذه اجلــــائــــزة.ومن أهم
الــكـتـاب الـذين حــصـلـوا عـلى
تري بـيكوف هذه اجلائـزة د
ـــــــــوســــــــوم عـن عـــــــــمــــــــلـه ا
بـ(بـــاريــــــــس بـــاســـتـــرنــاك)
والــكـاتب دانــيـيل كــرانـ عن
عــمــله في الــســيــرة الــذاتــيــة
وسـوم بـ(مالزم الـعـسـكـريـة ا
خــاصــتي) والــكــاتب مــاكـاني
عـن عــــمــــله الــــذي يــــتــــنـــاول
األســـطـــورة الـــشـــيـــشـــانـــيـــة
ــعـــاصـــرة الــذي كـــان حتت ا
عــــنــــوان (اســــان).تــــدل هـــذه
االجتــــاهـــات عــــلـى تـــمــــاسك
ــعـاصـرة الـعـمــلـيــة األدبـيـة ا
حـــيث اخـــذ كـل من  الـــقـــار
واألديب يبحـثان عن التـجربة
األدبــيـة اجلــديــدة  من اجتـاه
الكالسيكية الى اجتاه ما بعد

بهر.  احلداثة ا

ـشـهـد األدبي الـروسي الـرفـيـعـة في ا
والــتي تـأســست عـام    1992عـبـرت
عن اجتـــاه مــا بـــعــد احلـــداثــة ,وقــد
مــنـحت هـذه اجلـائـزة لــلـكـاتب اولـيغ
بـــافـــلـــوف عــام  2002ومـــيـــخـــائــيل
يـــلــيـــزاروف عــام  2008وفـــاســـيــلي

اكيونوف عام  .2004
أمـا جـائــزة الـكـتب الــوطـنـيــة األكـثـر
مـبـيعـاً الـتي تـأسـست عام  2001في
روســيــا فــقــد حــصل عــلــيــهــا كل من
لـيونـيد يـوزيفـوفيش عن عـمله (أمـير
ـتـري بـيـكـوف عن عـمله الـريـاح) ود
( (ســلـســلــة حـيــاة الــنـاس الــرائــعـ
وفيكـتور بيـليف ,فيمـا كانت جائزة
الـكــتب الــوطــنـيــة األكــثــر رواجـاً من
نـصــيب الـكـاتب بـريـلـيـبـ عن عـمـله
ـــوســوم بـ(اإلثـم).أصــبـــحت األدبـي ا
ــتع روســيــا شـــاهــدا عــلـى اجتــاه 
اظـهـر اهـتـمام األوسـاط االجـتـمـاعـية
باألشكال األدبـية الكبـيرة وقد أصبح
مألـوفا جـدا لدى قـراء األدب الروسي
الـكالسـيـكي.أثرت هـذه الـظـاهـرة قبل
كل شيء في حـائـزي جوائـز (الـكـتاب

. واكسينوف و ماكان
اجتـــــــاه الـــــــنـــــــثــــــر الـــــــنـــــــســـــــائي
أمــثـــال:ولـــيــتـــســكـــيــا وتـــوكــاريـــفــا

وسالفينكوفا.
اجتــــــــاه األدب اجلــــــــمـــــــاهــــــــيـــــــري
أمـــثـــال:اوســـتـــيـــنـــوفـــا وداشـــكــوف

وكريشكوفتس.
وقـد أظـهـرت دراسـة لـلـمـشـهـد األدبي
في روسيا خالل السنوات األولى من
الــقـــرن احلــادي والـــعــشـــرين كــانت
مــوجـهــة بـشــكل واضح نـحــو لـوائح
حــــائـــــزي اجلــــوائـــــز الــــذيـن كــــانت
كــتـابــاتــهم . وقــد تــنــاولت الــدراسـة
بـــــالــــدرجــــة األولى ســــوق الــــقــــراء,
فـــأظــــهـــرت أنـــهـــا كـــانـت من أفـــضل
ـــطــــالب األعـــمــــال الــــتي تــــعـــكـس ا
اجلـمالـيـة األساسـية جلـمـهور الـقراء
ــذكـــورة.وكــمــا هــو في الــســـنــوات ا
مــعـلـوم بـأن اجتـاه مــا بـعـد احلـداثـة
ـتـطـلـبات نـشـأ وتـعـزز مـتزامـنـا مع ا
ـتـزايـدة لــتـقـديـر الـتــجـربـة األدبـيـة ا
والـثـقافـيـة فقـد عـبرت جـائـزة البـوكر
الـــروسـي الـــتي تـــعــــد من اجلـــوائـــز

تولسـتوي وسالفيـنكوف وبيـليف و
ســوروكــ فــقــد تــمــيــز بــاالنــفــتـاح
وتقد األعمال األدبـية اجلريئة. وقد
أنـشـا جيل كـتـاب الـتسـعـينـات أمـثال
كـوجـيـركــ وكـوتـسـكـو وبــريـلـيـبـ
جمـاعة الـشخـصيات الـفتـية للـعمـلية

األدبية.
وضعت هذه األعـمال الفـنية اخملـتلفة
الـــــتـي زخـــــر بــــهـــــا األدب الـــــروسي
ــعــاصــر اجتــاهـات رئــيــســة لألدب ا
الروسي في القرن الواحد والعشرين

ومنها:
اجتــــاه مـــا بـــعـــد احلـــداثـــة أمـــثـــال:
شــيـشــكـ و لــيـمــانـوف وشـاروف و

. ساراك
االجتــاه الــواقــعـي أمــثــال: بــيــكــوف

ظهـر جيل جديـد من الكتـاب اجليدين
في الــقـــرن احلــادي والـــعــشـــرين في
روسـيـا الذين يـعـبـرون عن اجتـاهات
األدب الـــروسي احلــديث فـــقــد اعــلن
كـتاب الـستـينـات من القـرن العـشرين
ـرحلـة التي سـميت عن أنفـسهم في ا
بـ(ذوبـان الــثــلـوج) أمــثـال فــايــنـوفج
واكــسـيـنف وراسـبــوتـ ويـسـكـانـدر
وقـد تـمـيـز هـؤالء الكـتـاب بـأسـلـوبهم
ـتـمــثل بـاحلـنــ الـسـاخـر اخلــاص ا
ذكـرات.وبدا كتاب جيل للوطن وفن ا
الـسـبـعـيـنات طـريـقـهم األدبي في ظل
ظروف الكساد الـتي تعرف بالظروف
السيئة ومن هـؤالء بيتوف ويروفيف
وماكـاني وتـوكاريف. أمـا عصـر جيل
ميخائيل شيشكإعـادة البـناء(الـبروسـترويـكا) أمـثال
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