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لـست أدري من أين أبــدأ وهل سـاوفق فـي قـراءتي لـكــتـاب هـذا
الــبــاحث في الــثــقــافـة واألدب. ولــكــني ســأحــاول جــاهــده وقـدر
اسـتـطـاعـتي عسى ان أوفـق في قراءتي واحـتـواء الـكـتاب من كل
جـوانــبه فـقــد قـال تــعـالى (( وقل اعــمـلـوا فــسـيــرى الـله عــمـلـكم

ؤمنون )) صدق الله العظيم  ورسوله وا
ـنطـلق سـابذل جـهـدي لكي الم بـفحـوى الـكتـاب الذي ومن هذا ا
ب يـدي اآلن وأجده عـباره عن كتـاب ثم يـتمـتع به القار ألنه
ام كامل بأفكار وخواطر حول اجلدل السياسي..  عبارة عن إ
ـن شـاركــته في مـحن بــدأ كـتــابه بــاالهـداء وكــعـادته في الــوفـاء 
احلـيـاة ومصـايب الـدنـيـا االنـسـانه القـديـسه زوجـته رحـمـهـا الله
ـن سانـده في وهـذا جـزءا من مـصـداقـيـة ووفـاء الـكـاتب الـكـبيـر 
بدايه حياته بكل مراحلـها الفكرية والسياسيـة والثقافية والعلميه

واالجتماعية. 
ــقـدمه فــكـانت مــوجـزا حملــتـوى كــتـابه فــاجـاد الــكـاتب في أمـا ا
ايجازها للقارىء.. يتكون (( غليان األفكار ))من أربع فصول
متكاملة وشامله جلميع نواحي احلياة وعلى جميع األصعدة.. 
ـقـوله لـلـنـبي مـحـمـد ((ص)) اتـركو حتـدث عن االعـتـدال وبـداه 

اإلنسان على فطرته ليختار دربه ودينه ووجوده بيده.
وتـطرق إلى الـدروس احملمـديـة التي البـد لإلنسـان أن يقـارن ب
سلوكه وب ما استـفاد به من مدرسه الرسول من رؤية اخالقيه
وعـقـايـديـه في مـجـتـمع يـسـوده الـعـدم واالبـهـام والـظـلـمـات.. ولم
يذهب عن ذهن الـكاتب ذكره ألحـد تقاريـر اجلاسوس الـبريطانى
سلم وجه إلى رؤساؤه (( ان العرب وا مستر همفر 1710م ا
لو كـانوا يـعرفـون مصـاحلهم لـتـركوا اخلالفـات ووحدوا كـلمـتهم
وقاوموا كل هذا الـتخلف فلم يكن من رئـيسه إال أن نهره قائال :
واجـبـك أن تـزيــد الــشـقـه ال أن حتـاول جــمع كــلـمــتــهم.. فــكـانت
سـياسه فـرق تسـد- فرق حتـطم -تسـتفـد أكثـر هي السـائدة ب

الشعوب وقادتها
وأكد الكـاتب ان عقيـدة االعتدال والوسـطية وجدت لـتوفر احلريه
لإلنسان وتغلبها على مـبدأ العنف والتشدد والقتل وإن من أبرز
ارسـة سياسة االعـتدال في حركة الدوله وسائل حتقـيقها هي 
وتطـبيـقهـا في كل مـياديـنهـا الداخـلـيه واخلارجـيه وأعطى جتـربة
ـثل الـعظـيم الـذي مكـنه من الـسيـطره الرسـول ( ص) ورسالـته ا
عـلى زمـام األمـور داخل اجلـزيـرة الـعـربـيه وخـارجـها حـيث أدت
إلى هزم أكـبر امـبراطـوريتـ كانـتا تـتحـكمـان في مصـير الـعالم
امـــبــراطـــوريــة فـــارس في الـــشـــمــال وامـــبــراطـــوريـــة الــروم في

اجلنوب.. 
وتـطرق إلى الـتـعايش اإلنـسانـي وكيف ان سـلوك الـرسول (ص)
كان رسالة انسانية شاملة من احلب
والــرحــمـــة إلى االنــســانــيــة
والــبـــشــريــة كـــافــة من دون
التـفريق ب الـنوع واجلنس
واللون والـدين.. وفي كتابته
ـقراطيه عن التـعدديـة ب د
األحـــــــــــــــــزاب وأحــــــــــــــــزاب
ـقـراطـيـة.. فـأكـد أن في الـد
التعددية السياسيه يتم إلغاء
ــصـــلــحــيه واالنــقــســامــات ا
الــــداخــــلــــيه عــــلـى حــــســـاب
اآلخرين بعيدا عن الشعارات
الــــتي تــــقــــود إلى الــــصـــراع
الـــســـيــــاسي بـــ مــــخـــتـــلف
األحزاب والتيارات السياسيه
والــتـعــدديــة تـضــمن احلــقـوق
دني العـامه وتعـزيز اجملـتمع ا
وسـيادة القـانون وعـدم تركيـز السـلطات في سـلطـة واحده مادام
ــقـراطـيه.. وجـعـل اخـتالف االمه رحـمـة ـارسـون الـد اجلـمــيع 
ـثـل الـعـلــيـا في الــتـعـايش ولـيــست نـقــمه ولـيــطـلع كل مــنـا إلى ا
اإلنــســاني والــتــمــسك بـــاخلــلق الــفــاضل وبــالــســلــوك الــفــردي
واالجـتمـاعي من أجل بنـاء أخوة انـسانـيه جامـعه حتصن الـبشر
ضـد الـتـشـتت واالســتـعالء ولـيـرتــبط بـعـضـنــا إلى بـعض بـربـاط

الوحده واحلرية والتعاون والرجاء
ـعـنى وكـذلك ذكـر مـوضـوع ابن الـوقـت او ابن الـريـاح وعـرفه بـا
ـتلـون الـذي يقـال بأنه في السـياسي بـأنه الـشخص االنـتـهازي ا
حزب الـرياح ال أصل له وال اسـاس وهو االنتـهازي الـذي يحاول
ـا يضمن اصـطيـاد مصاحله الـشخـصيه وتـغييـر سلـوكه ولونه 
احلـصـول عـلــيه من مـكـاسب ومـنـافـع خـاصه من سـلـطه ومـركـز

وظيفي غير مشروع كما يحصل اآلن في العراق
وفي أسر احلقيقه أكـد ان على الدوله متمثلـة بالسلطة إال تخاف
مـن الـشــعب ألن اخلــوف في هــذه األيــام ال يـفــســر الــهـروب من
ــكـاسـب الـتي ـا يــفــسـر اخلــوف عــلى ا غــضب اجلــمـاهــيــر وإ
راكز الوظـيفيه التي عاشوا فيـها وعليها ويرى حصلوا علـيها وا
الـكاتب أن مـواجهه الـشعب بـالغـضب والقـسوة والنـار هي فشل
في إدارة الـدوله والـتــمـسك بـهــا بـالـقــوه وسـلب وتـدمــيـر حـقـوق
ـلف اخلـدمي ومـعـاجلته فـهـذان هـما النـاس واحلل هـو مـتـابعه ا
ـلـفـات األخـرى وفك أسـر الـسـلـطه من الـطـريق الـصـحـيح حلل ا

الضالل والوعود البراقه
و حتدث عن ضرورة فصل الـقضاء عن السـياسه وعدم تسيس
الـقضـاء عن طـريق اسـتـبعـاد اجلـمـيع من الـتدخل الـكـيـفي الذي
ا يـسبب حاالت يـؤدي إلى التنـاحر والـتمزق بـ رجال الدولـة 
من عـدم االستـقـرار الـذي ال يـنـال قـبـول الـناس ورضـاهم.. وفي
صـدد كتـابـته عن احلركـة السـياسـية في لـواء العـمارة حـتى عام
1958م وذكر نشوء احلركة السياسية ودوافعها وكذلك األحداث
التي نشأت فـي مرحلة النشـوء واألحزاب السياسـية التي نشأت
ه واالغـتــصـاب الـثــقـافي. في فـتــرة الـنــشـوء. وحتـدث عـن الـعــو
وضـوع قيمـة السـياسي مايـحسنه من أداء وأخـيرا ختم كـتابه 
وتــقـد خــدمه ألبـنــاء الـشــعب وعـنــدمـا ال يــخـرج ذلك األداء من

القلب والعقل فاقرأ على السياسة والسياسي السالم.

العلمنا لوجيا والعقليا لوجيا
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ـفــكّــر حـسن  صَــدَرَ لـلــكــاتب وا

عـجــمي كــتـاب جــديــد بـعــنـوان
"الــــفـــلــــســـفــــة اإلنـــســــانـــويـــة:
الـعلمـنالـوجيـا والعـقلـنالـوجيا"
عن الــدار الــعــربـيــة لــلــعــلـوم -
نـاشرون. يـحـتـوي الكـتـاب على
ضـامـ األسـاسـيـة للـفـلـسـفة ا
اإلنــســانــويـة الــتي تــؤكّــد عـلى
وحـدة احلـضــارات والـثــقـافـات
ؤلف واألديان والبشر. يعتمد ا
عـلى مـنـهـجـيـة جـديـدة مـفـادهـا
ــفــاهــيم والــظــواهــر تــعــريف ا
عانـي واحلقائق) عـارف وا (كـا
عــلى أنــهـــا عــمــلــيــات أنــســنــة
مـــتـــنـــوّعـــة لـــكـــونـــهـــا قــرارات
إنـسانـوية مـستـقبـليـة ما يـحرّر
ـــاضــويــة. كــمــا اإلنــســان من ا
يـتـضـمـن الـكـتـاب مـصـطـلـحـات
فلسفـية جديـدة كالعـلمنـالوجيا
والـعقلنـالوجيا. فـالعلمـنالوجيا
(أال وهـي عـلم الـعـلـمـنـة) تـهـدف
إلى عــلــمــنـــة كل الــظــواهــر من
خالل فــصـلــهــا عن مــاهـيــاتــهـا
ُحـدَّدة مُسـبَقا ً مـا يُحـررنا من ا
ــــاضي بـــــيــــنــــمــــا ســــجـــــون ا
الــعـقــلــنـالــوجـيــا (أال وهي عـلم
الـعـقــلـنـة) فــتـهـدف إلى عــقـلـنـة
الـــــظـــــواهـــــر كـــــافـــــة من خالل
حتــلــيــلــهــا عــلى أنــهــا قــرارات
إنــسـانــيـة عـقالنــيـة مــا يـضـمن
الدور الـفعّال للـوجود اإلنساني
في صــيـاغـة الــواقع عـلى ضـوء

القِيَم العلمية واألخالقية.
ـعـرفـة من      يُــعـرف الـكـاتـب ا
مـــنـــطـــلق اإلنـــســـانـــويـــة عـــلى
ــعـــرفــة هي الــنـــحــوالـــتــالـي: ا

ـعتـقدات. لـكن األنسـنة أنسـنة ا
كـــامـــنــــة في قـــبــــول اخملـــتـــلف
ــعـتــقـدات. ـســاواة بـ كل ا وا
عرفة تكمن في اعتبار أنَّ لذلك ا
ـعتـقـدات مقـبـولة وصـادقة كل ا
لـكونـهـا تصف أبـعـادا ً متـنـوّعة
لــلــحــقــيــقــة ذاتــهــا. الــتــحــلــيل
اإلنــسـانـوي لـلـمـعـرفـة من خالل
ـلـك فـضـائل عـديـدة. األنـسـنـة 
ــعــرفــة هي أنــســنـة فــبــمــا أنَّ ا
عـتقـدات ما يـتضـمن مقـبولـية ا
ـعـتـقـدات كـافـة  ,إذن ال تـوجـد ا
مــعـتـقـدات أفــضل من أخـرى مـا
يـحـتم عـدم الـتـعـصب جملـمـوعـة
مــعـتـقـدات دون أخـرى فـيـضـمن
الــتــحـرّر مـن الـتــعــصب بــكــافـة
أشـكـاله ومـضـامـيـنه. هـكـذا هذا
الـتـحـلـيل اإلنـسـانـوي لـلـمـعـرفة
ينجح في الـتعـبير عن الـفلـسفة
اإلنـسانـويـة القـائـمة عـلى قـبول
اآلخــر من خالل الــتــأكــيــد عــلى

مكنة. عتقدات ا مقبولية كل ا
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ـنـظـور اإلنــسـانـوي نـفـسه من ا
ؤلف حتليالت إنسانوية يقدم ا
عنى. فاهيم عدة منها مفهوم ا
بـالــنــســبــة إلى الــبـاحـث حـسن
ـعـنى قرار اجـتـماعي عـجمي  ,ا
مـــســـتــقـــبـــلي عـــلى ضـــوء قِــيَم
الـــــصـــــدق وظــــــروف الـــــنـــــطق
واالسـتـعـمـال والـسـيـاق. وبـذلك
يـنجح هذا الـتحـليل للـمعنى في
التوحيد ب النظريات اخملتلفة
ـــعــانـي من جــراء فـي حتــلـــيل ا
فاهيم الـتأكيد عـلى أنَّ معانـي ا
ُـعـبَّـر مُـحـدَّدة مـن قِـبَل الـواقع (ا
عـــنه بــقِـــيَم الــصـــدق) كــمــا هي

"الفلـسفـة اإلنسـانويـة" فدعوة
خالص من الـــســوبــر تــخــلف
ودعـــــوة سالم فـــــلــــســـــفــــيــــة
مـضـمـونـهـا عـدم الـفـصل بـ
ـعـارف ـعـاني واحلـقـائق وا ا
مـن جــــــــهــــــــة والــــــــقـــــــرارات
اإلنـســانــويــة الــعــقالنــيـة من
جـهة أخرى مـا يضـمن سيادة
ــعـرفـي والـســلـوكي الـسالم ا
ـــذاهب بــــفـــضـل تـــوحــــيــــد ا
الــفـلـســفـيـة ووحـدة الــعـقـائـد
الـدينـية والـفكـرية. فـالفـلسـفة
اإلنــســانــويــة كــمــا يُــقــدمــهــا
الــكــاتـب تــهــدف إلى حتــقــيق
الــــــــسـالم األهـــــــلـي مـن خالل
رفض فـلسـفة الثـنائـيات التي

تميز ب األنا واآلخر.
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تختزل رواية نساء في اجلحيم واقع
ـرأة الــفــلـســطــيــنـيــة ومــسـيــرتــهـا ا
الــنــضـالــيــة من خالل ســرد ذكــريـات
مجـمـوعة من الـفـلسـطيـنـيات ومـنهن
األســيــرات في الــســجــون.  وتــنـتــقل
الـــروايـــة من فـــضــاء إلـى آخــر عـــلى
ألــســنــة نــســاء تــعـتــصــرهن فــواجع
عانـاة اليومية ب زري وا الواقع ا
ـدن اخلــيـال والــواقع عـبــر األمـكــنـة 

فلسطينية وغيرها . 
الرواية صـرخة في ضمـير اإلنسـانية
عـاصر تتـجـلى فيـهـا أزمة اإلنـسـان ا
وصــراع األنــا مـع الــذات ومع اآلخــر
وما يـنتج عـنهـما من تـناقـضات على
ـصير كما مستوى الفـكر والهوية وا
أنـهـا تـعـزز مفـهـوم الـقـيم اإلنـسـانـية

للحب والتضحية.
لالشارة الـرواية صـدرت في طبـعت
 الـــطـــبـــعـــة األولى عـن مـــنـــشــورات
احلضـارة اجلزائر - 2016والطـبعة
الـثــانـيـة عن مـنـشــورات دار الـنـخـبـة

صر 2017-
الــروائــيــة عـــائــشــة بـــنــور روائــيــة
وقاصـة من اجلزائـر نشـرت أعمـالها
بـاجلزائـر وخـارجهـا تـرجـمت بعض

أعــــمــــالــــهــــا إلى الــــفــــرنــــســــيــــة
واإلنـكـليـزيـة ونـشـرت مـقاالت في
رأة جرائد مختلفة بشأن قضايا ا

والطفل. 
نـالت عـدة جــوائـز مـنـهـا اجلـائـزة
الـدولـيـة األولـى في مـسـابـقـة أدب
ـــرأة عن هـــيـــئـــة احتـــاد األدبــاء ا
ـتحدة األمريـكية مايو بالواليات ا

في عام 2017.
من اصداراتها في القصة :

ـ سلسلة حكايات جزائرية .
وؤودة تسأل.. فمن يجيب. ـ ا

ـ  مخالـب .
ـ امرأة في الظل .

في الرواية :
ـ السّوط والصّدى 2006
ـ  اعترافات امرأة 2007

 ـ سقوط فارس األحالم 2009
ـ نساء في اجلحيم 2017

في الدراسة :
ـ  نساء يعتنقن االسالم 1996

ـ  قراءات سيكولوجية في روايات
وقصص عربية 2004

ــرأة اجلـزائــريـة عــبـر الــتـاريخ ـ ا
(نـــضــــال وحــــريــــة ... شــــهـــادات

ووثائق).

مُـحـدَّدة من قِبَل قـدرات اإلنـسان
ُـعــبَّـر عـنـهـا بــظـروف الـنـطق (ا
الـتي تبـرّر النطق بـهذه الـعبارة
أوتـلك). وعـمـلـيـة الـتـوحـيـد ب
ـتـصـارعة ـذاهب الـفـلـسـفيـة ا ا
وحلّ اخلالف فـيـما بـيـنـهـا جزء
أســـــاسـي من الــــــفــــــلـــــســــــفـــــة
اإلنسانوية التي تهدف إلى حلّ
اخلالفات الـفكـريـة جمـعاء. كـما
أنَّ هـذا التـحلـيل لـلمـعـنى يعـبر
عن جــوهــر اإلنــســانــويــة عــلى
ــعـنى ــا أنَّ ا الــنـحــوالــتـالي: 
ـسـتـقبل , قـرار اجـتـمـاعي في ا
وعـلـمـا ً بأنَّ الـقـرار االجـتـماعي
يــــتـــشـــكّل عـــلى ضـــوء قـــرارات
ـعـاني معـتـمدة اإلنـسان  ,إذن ا
في تكـوّنـهـا على قـرار اإلنـسان.
عاني من نتاج من هنا تصبح ا
اإلنـسـان مـا يـتــضـمن مـحـوريـة
الـــــوجــــــود اإلنــــــســــــاني ودور
اإلنـســان الــفــعّــال في صــيــاغـة
ــعــاني. فــمــحــوريــة الــوجــود ا
اإلنـــســــاني جــــزء أســــاسي من
الــفـــلــســفــة اإلنـــســانــويــة. أمــا
ـعنى عـلى أنه يتـشكّل تـعريف ا
سـتقـبل عـلى ضوء الـقرار في ا
اإلنـــســــانـي فــــيـــضــــمـن حتـــرّر
اإلنــســـان من ســـجــون مـــعــاني

اضي. احلاضر وا
عاني قرارات اجتماعية بينما ا
إنـسانويـة فإنَّ احلـقائق قرارات
عـلـميـة مـسـتقـبـليـة عـلى أساس
الـتطـابق مع الواقع واالنـسجام
فـيـما بـيـنهـا وإفـادتهـا الـنظـرية
والــعـمــلــيـة. هــكـذا يــنــجح هـذا
ـفـهـوم احلـقـيـقـة في الـتـحـلــيل 
الـــتـــوحـــيـــد بـــ الـــنـــظـــريــات

ــتــنــافـســة مـن جـراء تــعــريف ا
احلقـيـقة من خالل الـتـطابق مع
الواقع واالنسـجام واإلفادة بدال
ً من اســـتــخـــدام الـــتــطـــابق مع
الـواقع فــقط أواالنــسـجــام فـقط
أواإلفادة فـقط في عملـية حتليل
احلـقيـقة كـمـا تفـعل الـتحـليالت
تنافسة. لكن إن كانت األخرى ا
احلـــقــيــقــة قــرارا ً عــلــمــيــا ً في
ـسـتـقبل  ,وعلـمـا ً بـأنَّ الـقرار ا
الـعلمي هـوقرار اإلنـسان صانع
الــعـــلم  ,إذن احلـــقـــيـــقـــة قــرار
إنـساني مـا يعبـر عن إنسـانوية
هـــذا الـــتـــحـــلـــيل. أمـــا تـــشـــكّل
ــســتــقـبـل عـلى احلــقــيـقــة في ا
ضوء قـرارات العـلمـاء فيـحرّرنا
ــاضــويـة من قــيــود احلـقــائق ا
فـــيــدفع بـــنــا إلى اســـتــمــراريــة
ـــعــرفي. الــبـــحث الـــعـــلـــمي وا
واســتـمـراريــة الـبـحث فــضـيـلـة
جـوهريـة لـكونـها تـضـمن الدور
الــفـــعّــال لـــلـــوجــود اإلنـــســاني
الهـادف باستمـرار إلى اكتشاف

حقائق ومعانٍ جديدة.
من مـنــطــلق أنـســنــة الـظــواهـر
يعتبر الـكاتب أنَّ العدالة أنسنة
ـــعـــلـــومــات مـن خالل إنـــتــاج ا
ــعــلــومــات الــعــدد األكــبــر من ا
الصـادقة وتوزيـعها بـتساوٍ ب
ــسـاواة اجلــمــيـع مـا يــضــمـن ا
ـتــلك كل واحلـريــة. فــعــنــدمــا 
علومات نفسها حينئذٍ األفراد ا
يـتسـاوون في فُرَص الـنجـاح ما
ساواة يضمن نوعاً من أنواع ا
ـتـلـكـون فـيــمـا بـيـنـهـم. وحـ 
ــعــلــومــات الــعــدد األكــبــر من ا
الصـادقـة يتـحـررون من أكاذيب

ــــاضي. أمــــا احلـــريـــة ا
بِـــنـــظـــر الـــكــــاتب فـــهي
لــيـــست ســوى الــتــطــوّر
فـالـذي ال يـتـطـوّر سـج
مــــا هـــوعـــلـــيه. وبـــهـــذه
ــتـــكــونــة من الــعـــدالــة ا
ــــــســـــاواة واحلــــــريـــــة ا
يـتـحقـق السالم فال سالم
اجـتـمـاعي وشـخـصي بال
عـدالـة قـائـمـة عـلى إنـتـاج
عـلومات الـصادقة. ومن ا
ـاذا ــؤلّف  هــنــا يُـفــســر ا
ـتـطـوّرة في اجملـتـمـعـات ا
صـنـاعـة الـعـلـوم مـتـطـوّرة
أيـضـاً في سـيـادة الـعـدالـة
والـعكس صـحيح. فـبما أنَّ
الـعـدالــة كـامـنــة في إنـتـاج
ــــعـــلـــومــــات الـــصـــادقـــة ا
وتـــوزيــعــهــا بـــتــســاوٍ بــ
ـتوقع واطـن  ,إذن من ا ا

ـتـصـفة أن تـكـون اجملـتـمـعـات ا
بـالـعــدالـة مُـنــتِـجـة لـلــعـلـوم من
خالل إنــتــاجــهــا لـلــمــعــلــومـات

الصادقة.
…bÐbŽ V²

 لــلــمــؤلف حــسن عــجـمـي كـتب
فلـسـفـية عـديـدة مـنهـا "الـسـوبر
حداثـة" التي تقـول إنَّ الالمُحدَّد
يــــحــــكم الــــعــــالَم و"الــــســــوبـــر
مــسـتــقـبــلـيــة" الـتي تــعـتــبـر أنَّ
ــســتــقــبل الــتـــاريخ يــبــدأ مـن ا
بينما في كتابه "السوبر تخلّف"
ـفكّـر الـشعب الـسـوبر فـيُعـرف ا
مــتـخــلف عـلـى أنه الـذي يُــطـور
الـتـخـلف من خالل تـقـد الـعلم
عـلـى أنه جــهل وتــقـد اجلــهل
عـــــلـى أنه عــــــلم. أمـــــا كـــــتـــــاب
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ـثابـة اعادة بـعـد كتـابه الذي كـان 
االعـتــبـار لــلـصـحــفي وكـان يــحـمل
عـــنــوان غـــريب (عـــنــوان صـــحــفي
يكـفي) يأتي كتابـه الثاني من حيث

ـضـمون " نـد الـرئـيس" فهل نـفس ا
هي نرجسية أم حق مكتسب? يقول
طـالب سـعدون "لـكنـها احلـقيـقة في
.. وال أرى الـصـحفي أقل من ـرت ا
ذلك  وهــــو حـــقه وأســــتـــحــــقـــاقه
ا يناسب دوره ومكانته عنوي  ا

ورسالته الوطنية واالنسانية".
كــتـاب نــد الــرئـيس  –كــتــابـات في
ـثلث ـثـلث الصـحفي- ويـقصـد با ا
الـــصــحــفـي ( الــصــحــفـي ويــشــكل
ـــثــلث قـــاعــدته مــعــهـــمــا اضالع ا
ـــواطن وقـــمـــتـه الـــوطن ) ســـنـــة ا
االصــدار  2019والـــصـــادر من دار
الرفـاه للـطـباعـة والـنشـر ويقع في
 240صفـحة ويـحتوي عـلى مقاالت
نـشرهـا الـكـاتب في جـريـدة الـزمان
ا يكتبه وعلى الرغم من متابـعاتي 
سـعــدون لــكـنــني كـأنــني اقــرأ تـلك
ـقـاالت ألول مـرة وهـذا الـفـرق ب ا
القـراءة السـريـعة لـلـجريـدة وقراءة
ـادة في كـتـاب! قـدم الـكـتاب نفس ا
بــشــكل رائع الــكـاتـب "عـادل ســعـد"
وأثنى عـلى االفكار ووصـفها بـأنها
(غـنـيـة) "ولذلـك وأنت تـقـرأ مقـاالته
فكـأنك تـشـاركه في جـلـسـة حوار ال

تـخـلـو مـن ود وحـزن أيـضـا لـيس
بعيدا مـن احلزن الذي كان الروائي
الـروسي دســتــوفـســكي يــشــعـر به
عــنــدمـا كــان ال يــجــد مــا يــخـدم به

اآلخرين"ص 6.
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حتت هــذا الــتـــســاؤل يــبــدأ طــالب
سـعـدون رحلـته مع الـكتـاب ويأتي
بـنــمـوذجــ االول الـكــاتب مـحــمـد
حسنـ هيكل والرئـيس جمال عبد
الـنــاصــر " عــنــدمـا شــكال ثــنــائــيـا
مـــتــــجــــانــــســـا بــــ ( الــــزعــــامـــة
واالسـتــاذيـة) كـان أحـدهــمـا يـكـمل
اآلخــــر ..دخل االثــــنــــان في عـالقـــة
مـتـكـافـئـة عـادت بـالفـائـدة عـلـيـهـما
مــعـا..زعـامــة عـبـد الــنـاصـر جـذبت
هـيكل اليـها وموهـبة هيـكل جعلت
عبـد الناصـر يحرص عـلى أن يكون
قـريـبـا مـنـهــا..كـانت الـصـحـافـة نـد
الزعـامة"ص  12ومثل هـذه العالقة
ـتجـانـسـة ذكرتـني بـعالقـة (فـيدل ا
كــــاســـتـــرو بــــالـــكـــاتـب والـــروائي
والــصــحــفي  مـــاركــيــز) فــعــنــدمــا
أصطحب كاسترو ماركيز في جولة
بـأرجـاء كــوبـا أسـتـغـرقت اسـبـوعـا

قال كـاسـتـرو عن ماركـيـز "مـا أعظم
هـــــذا الــــرجـل عــــلى احلـــــديث أنه
يفوقـني في ذلك" علما بـأن كاسترو
كـان يـتـحـدث عبـر الـتـلـفـزيـون على

أمتداد سبع ساعات بال توقف!
الــنــمــوذج الــثــاني الــذي اخـذه في
االعــــــتــــــبــــــار طــــــالـب ســــــعـــــدون
هــوالـــصــحـــفي ( جـــيم أكــوســـتــا)
مــــــراسـل شــــــبــــــكـــــــة (سي أن أن)
األمريكـية والرئـيس دونالد ترامب
.. كانا (متضادين ) أذ دخل االثنان
في مشـادة كالمـيـة وسـجـال أنـتهى
ـنع الــصـحـفي مـن دخـول الـبـيت
األبـيض لـكن الـصـحـفي أصـر على
موقفه والقضاء وقف معه وأعاده
بـــنــــقض قـــرار الـــرئـــيـس فـــكـــانت
الصحافة ند الرئاسة أيضا" ص12
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 لـقـد أعـادني الـنـمـوذج الـثـاني الى
الرئيس نيكسون وهو يتعرض الى
فــضـحـيــة ووتـرجـيـت وكـيف كـانت
ـذيع ـقـابـلـة الـتــلـفـزيـونـيـة بـ ا ا
االعالمي والرئيس نـيكسون وكيف
ـذيع- يـحـاصـر كـان الـصـحـفي  –ا
نـيـكـسـون بـأسـئـلـته الـذكـيـة وعـبـر

البـعض عن هذا اللـقاء التـلفزيوني
(لـقاء بـ نـدين)  فـلـو لم تعـرفـهـما

ذيع! ألحترت من الرئيس ومن ا
»U²J « »uKÝ«

تــتــصف كــتــابــات طــالب ســعــدون
باشـرة واالبتعاد عن بالوضـوح وا
ــــداورة والـــغـــمــــوض ســـواء في ا
أسـلـوب الكـتـابة أو في قـوة الـرؤية
الــتي تــطــرحــهـا كــتــابــاته "االعالم
يــلـعـب دورا مـهــمــا وأســاســيـا في
توضيح االمور ويساعد في عملية
ـا الــفـهم لـهــا من قـبل اجلــمـهـور 
يوفره من معلومـات مفيدة تساعده
فـي تـكـوين صـورة حـقــيـقـيـة عـنـهـا
لـكي يــتـخــذ مـوقــفـا جتــاهـهـا.. أي
ـعـنى أنه يــلـعب دورا قـيـاديـا في
تــكـوين الــرأي الـعــام أو تـوجــيـهه
الـوجـهـة الـتي يـخـطط لـها صـاحب
الـقـرار" ص 31وحـيـنـمـا يـكـتب عن
حــريـة الــصــحـفي فــهــو يـكــتب عن
حـريـة االنسـان وتتـجـلى لديه فـكرة
احلـريـة االنـسـانـيـة ويـحـرص عـلى
ـــصـــطــــلـــحـــات الـــتي تــــوضـــيح ا
ـا يـحرص عـلى يـسـتـخـدمـهـا وكـأ
ــزيـد مـن الـوضـوح إعــداد الـقـار 

ولتجنب اخلـلط "يقول جيفارا (ال
شيء أســوأ مـن خــيــانـــة الــقــلم:
فــالــرصـــاص الــغـــادر قــد يـــقــتل
أفـرادا بــيـنـمـا الــقـلم اخلـائن قـد
ـــا) هـــذه هـي قـــيـــمـــة يـــقــــتل أ
الــكــلــمــة.. الــكــلــمــة مــســؤولــيـة
جسـيمة يـتحمـلها الـقلم.. والقلم
كائن حي ينـطق ويتحرك ويرى
ويــســمع..والــقــلم  –عــلى خالف
الكائنات االخرى  –يعيش شابا
دون أن يــــهــــرم أو يـــــشــــيخ  ثم
وت "ص ? 37ويختـار سعدون
ـقاالته عنـاوين مـثيـرة ومـشوقـة 
واحيانا يستخدم صيغة السؤال
ـاذا نـد الرئـيس من بالـعـنـوان (
إحـبـاط أم حقـيـقة هو الـصـحفي
ـنـقـبون عن الـفـساد هل من هم ا
تـوجــد صـحــافـة مـســتـقــلـة قـوة

الصحافة وهم أم حقيقة).
كــتــاب (نــد الــرئــيس) يــســتــحق
الــــقــــراءة لــــيـس فــــقط مـن قــــبل
الـصحـفيـ لكي يـعرفـوا قيـمتهم
ولن يــفــرطـــوا بــهــا أبــدا بل هــو
ـتع جلــمـيع كـتــاب تـعــلـيــمي و

القراء.

طالب سعدون 

غالف الكتاب

غالف الكتاب

غالف الكتاب

غالف الكتاب

عتـادة (مساء الثالثـاء االخير من كل شهـر ) والتي ستــــــــــــكـون مساء غد يتشـرف مجلس الصـدر بدعوتكم حلـضور جلسـته ا
الثالثاء 29 تشرين االول اجلاري. 

تميـزة في قضايا الفكر واألدب وقال بيـان تلقته (الزمان) امس ان (مـجلس الصدر هو منـهل الوّراد ومنتجع الروّاد وله بـصمته ا
والثقافة والوطنية .

داخالتكم ومساهماتكم الفاعلة في االثراء والتنوير) . وهو اذ يُرّحب بكم يأمل ان ترفدوه 
ا تعصب أو حتيّز). تسع الحتضان األفكار واآلراء دو نفتح وصدرُهُ الرحيب ا واضاف (انكم من مجلس الصدر قلبه النابض  وعقلُه ا
ا يُطرح من طلوبة  همان في احلراك العلمي واألدبي والثـقافي  كما أنَّ الواقعية هي الصـيغة ا وضوعيـة والعقالنية هما الركنـان ا انّ (ا
واطن عن  اجملـلس فهو محطـة من محطات التواصي مقـترحات وحلول لـلمشكالت القـائمة) .ولن تغيب  –وبـكل تأكيد  –همـوم الوطن وا

بوجوب العمل واالخالص للدين والشعب والوطن .
الزمان : الثالثاء  29/ 10/ – 2019الساعة السابعة مساءً

كان : مكتب سماحة السيد حس الصدر بالقرب من ساحة عبد احملسن الكاظمي . ا

رسالة بغداد
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صــدر فـي عــمــان عـن دار ازمــنــة
لـلـنشـر كـتـاب لـلـكـاتب  الـعـراقي
ــتـــحــدة ـــقــيم فـي الــواليـــات ا ا
ـــــتــــــخـــــصـص في الــــــشـــــأن وا
ــوسـوي   الـفــلــوكـلــوري عـلي ا
ــاذج من فــنـون حــمل عــنـوان (
االدب الـشـعــبي ) وزخـر الـكـتـاب
ـــعــلــومـــات مــهــمـــة عن الــوان
الــغـنـاء الــعـراقي وارتــبـاطــاتـهـا
ـتـنـوعـة . ويـقول االجـتـمـاعـيـة ا
ـــلـــكـــة ــــؤلفحل إنه  لـــثــــراء ا ا
..صاروا الشعـرية لدى العـراقي
مــا ان يــقــول احــدهم شــطــرا او
مسـتـهال لقـصيـدة حـتى يتـهافت
الـشــعــراء لــلــنــظم عــلى مــنـواله
طا من النظم ليصبح بـعد ذلك 
الــشــعــبي وطـــــــــورا غــنــائــيـا 

أمثلة :
الــنــايـل : اشــتـهــرت بـه عــشــائـر
الـعـزه والـعـبـيـد واجلـبـور يـقال
اول بـــيت قـــيل فـــيـه لــفـــتـــاة من

عشيـرة العبيـد احبت فتى اسمه
نائل  قالت :

نايل جتلني ونا.    
  يل غير الواني

ونائل بشوككه.      
سج الروح خالني
ـيـمر : واصـلـها  –عـلى األغلب ا
ـامـر  يـقـال ان اول بـيت من  –ا

يمر هو :  ا
ـيــمـر. ـيــمـر وعــا ـيــمـر وعــا عــا
بـيض الــسـواهي عــلى شـبــيـجه

حدر
وصـار اآلخــرون يـنــظـمــون عـلى
مـنوال  مـثل :خشم الـترف عـجد
الــذهب من صــبه.      حل صـاغه

(
ودمــــوع عــــيــــنـي اعــــله الــــوجن

منصبه.         ( جارية)
اجنـان لن هـذا اخلشف مـنـصبه.

ندائية )       (الطائفة ا
واجب على االسالم كلها تكفر

الدلع : مستهله :

داله تالكه وياي.  
 البسله نفنوف

ر من ابعيد.   من 
 ايوجف اصفوف

انفتك جرحي احاه. 
 من بيكم يروف
الهـدل : مـسـتهـله : امـنـ اجيب

زرار للزيجه هدل
جـوابه : اشـلون يـتزرر الـشايـلله

جبل
وثالث أضاف :

ال تـلح اعــلـيه خـل صـدره كـشف.
ضاق بيه الثوب وزراره كلف

ـــحــــزمه شــــســـوه انت تــــدري 
الـــــردف.  خـــــصــــره مـن اجلــــور

تخصير النحل
ورابـع انـــزعج من فـــكـــرة األزرار
وعاتب صـاحبهـا قائال :ال جتيب
أزرار وازرارك آلك.  او من نخاك
بـهـاي منـهـو الـوكـلك تـزرر زيجه
شـلــون تــتــجــسـر ولك.     ودون
زيجه اشجم فتى انسل واجنتل


