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والدي علمنا حب النا�س 
لي�س عندي ما اقوله عن املرحوم اأبو  كاطع اكرث مما قاله ا�صدقاوؤه 
ورفاقه ولكن ثمة كلمة رمبا اليعرفها وغريي وهي ان والدي علمنا 
اختلفت   مهما  النا�س  معاملة  وعلمنا  الوطن  وح��ب  النا�س  حب 

ثقافاتهم.. 

ريا�ض �صمران 
كتاباته كونت وعينا 

اأنا من ابناء اجليل الذي بداأ وعيه االجتماعي وال�صيا�صي ين�صج 
املا�صي  القرن  �صبعينيات  وب��داي��ة  �صتينيات  نهاية  مع  ويتبلور 
اىل   ، االدبية  اأم  منها  ال�صيا�صية  �صواء  كاطع  اأبو   كتابات  وكانت 
جانب ابداعات املئات من املبدعني والكتاب ال�صيا�صيني العراقيني 
ا�صهمت  التي  وامل��وؤث��رات  العوامل  بني  من  واالخ��ري��ن،  وال��ع��رب 
ا�صتهواهم  ابناء جيلني ممن  باأغلب  اأ�صوة  الوعي  ذلك  تكوين  يف 
العمل ال�صيا�صي اأو جذبتهم ميادين االبداع املتنوعة. واكرث ما كان 
يجذبنا وي�صدنا يف كتابات )اأبو كاطع( اىل جانب ا�صلوبه املمتع يف 
الكتابة ، هو النقد الالذع "النابت" يف تناول املظاهر واملمار�صات 
وال�صيا�صية  االجتماعية  احلياة  بها  حتفل  كانت  التي  ال�صلبية 
ل�صراء  ال�صبعينيات  بداية  التي جرت  االكتتاب  اأذكر حملة  اآنذاك. 
العام  الطلبة  احت��اد  يف  نا�صطًا  كنت  حينها  يف  ال�صهرية  رباعيته 
تلك  االكتتاب  حملة  يف  االحت��اد  وا�صهم  العراقية  اجلمهورية  يف 
من  العديد  وزع��ت  �صخ�صيًا  �صدورها،  قبل  للرباعية  وال��روي��ج 
الن�صخ على اال�صدقاء واملعارف. وبعد �صدور الرباعية باأجزائها 
مادة م�صوقة يف  تباعًا اىل  االج��زاء  تلك  املتتالية حتولت  االربعة 
الكليات  نوادي  يف  ذلك  كان  �صواء  ونقا�صاتنا  واحاديثنا  لقاءاتنا 
او املقاهي وحتى يف فرات اال�صراحة الجتماعاتنا احلزبية التي 

كانت جتري ب�صكل �صري انذاك. 

د. ح�صان عاكف حمودي 
ب�صتان من االألفة 

االحتفاء مبثابة حزمة من النور على جوهرة النريد ن�صيانها..اأو 
نفحة بهيجة عطرة من ب�صتان االلفة الب�صرية.. و�صمران اليا�صري 
هو واحة من الذكاء واللطف والبديهة التي مت�صي ب�صرعة الربق 
اىل املنري الالئق واملناق�س وامل�صاك�س.. من ذا الذي �صين�صى ابا 

كاطع..؟! 

ا�صماعيل زاير 
 �صاحب اأ�صهر عمود �صحفي 

ان االحتفاء بهذه القامة العراقية املهمة اعتربه وفاًء كبريًا لالبداع 
لل�صلة  وتعميق..  وتعريف  اع��ادة  وه��و  واجلمال..واالن�صانية 
الطق�س  ي�صبه  )االحتفاء(  التقليد  ه��ذا  اعترب  االجيال..فاأنا  بني 

املقد�س..
عمود  وكاتب  كبري  روائ��ي  هو  كاطع(  )اأب���و   اليا�صري  ف�صمران 
التي مر  الكثري من االح��داث  ا�صتطاع فيه ان يك�صف  �صحفي مهم 
بها الوطن. عرب الرواية اخرق الريف بكل ا�صراره وجمالياته.. 
يحمله  كان  ما  ومكثفًا  الب�صيط،  الفالح  خالل  من  افكاره  غار�صًا 

املجتمع من تطلعات وامان كبار. 
اعالميًا  اليا�صري  وكذلك  كبرية  اهمية  روائيًا..يحمل  اليا�صري 

�صاحب ا�صهر عمود يف جريدة طريق ال�صعب. 

حممد علوان جرب 
 متثال يف مدخل احلي 

اىل يومنا هذا مل ي�صهد املوقف الثقايف العراقي �صبيهًا بهذا املبدع 
ي��رك يف  ك��ان  نف�صه  ال��وق��ت  القلق ويف  م��ن  ك��ان ي�صحكنا  ال��ذي 
روحنا اثرًا اإيجابيًا ملعرفته االجتماعية اأو ال�صيا�صية واأبو  كاطع 

هو رائد الق�صة والرواية الفالحية يف العراق. 
�صمران اليا�صري كان يعرب ب�صكل دقيق عن هموم الفالح العراقي 
يتحدث  ال��ع��راق،  انحاء  جميع  يف  وامن��ا  اجلنوب  يف  فقط  لي�س 
كاكه حمه  الفالح  مثلما يتحدث عن  اأبو  ح�صني  نا�صر  الفالح  عن 
الق�صائية  املوؤ�ص�صات  كل  على  ب�صدق  اقرح  لهذا  اربيل  ريف  يف 
الر�صمية وكذلك احتاد االدباء والكتاب ان يهتموا مبنجز اأبو  كاطع 

االبداعي كما امتنى ان يقام له متثال يف مدخل مدينته )احلي(.

اآ�صتي اأحمد     
احجيها ب�صراحة اأبو كاطع 

اأبو  كاطع �صخ�صية �صعبية عراقية مثقفة ومرموقة دخلت حومة 
له  فكانت  العراقي،  ال�صيوعي  احلزب  خالل  من  الوطني  الن�صال 
مواقفه الوطنية والفكرية امل�صرقة.. ولعل برناجمه ال�صهري الذي 
كان معظم العراقيني ينتظرونه يف ال�صاعة اخلام�صة ع�صرًا كل يوم 
من اذاعة اجلمهورية العراقية يف بغداد وا�صم الربنامج )احجيها 
واملذيع  االعالمي  للربنامج  يقدم  وك��ان  كاطع(  اأب��و   يا  ب�صراحة 
يتحلقون  كانوا  والنا�س  ال��ق��ب��اين(..  )حافظ  امل��ع��روف  العراقي 
االن�صانية  وتطلعاتهم  احالمهم  ي�صوغ  ك��ان  الأن��ه  ال��رادي��و  ح��ول 
رقة  تفي�س  حمببة..  جنوبية  لهجة  اط��ار  يف  والربيئة  الب�صيطة 
وعذوبة واأ�صالة وحنانًا وطيبة وذلك يف ايام اخلري ايام انطالقة 
يف  قا�صم  الكرمي  عبد  ال�صهيد  الزعيم  بقيادة  العراقية  اجلمهورية 
عام 1959 واىل نهاية عام 1961.. ومن ثنايا املقدمة اجلميلة التي 
كان ينطق بها املرحوم القباين كانت عبارة )احجيها ب�صراحة يا 

اأبو  كاطع.. حجاية اخ الأخوه ونابعة من عني �صافية(.

ح�صني اجلاف  

عام  اليا�صري  �صمران  ول��د  اخلياط:  وا�صاف 
قرية  احل��ي  ق�صاء  وا�صط  حمافظة  يف   1926
)املوفقية(  ناحية  وح��ال��ي��ًا  �صابقًا  امل��ح��ريج��ة 
خا�صة  دينية  مبكانة  تتمتع  اأ���ص��رت��ه  وك��ان��ت 
م�صواره  وب���داأ  واأط��راف��ه��ا،  املنطقة  عموم  يف 
ال�صحفي عام 1953 حني ا�صدر جريدة �صرية 
ا���ص��م��ه��ا )���ص��وت ال���ف���الح( م��ع ارب��ع��ة فالحني 
عام  مت��وز   14 ث��ورة  وبعد  زراع���ي،  ومهند�س 
)�صوت  ���ص��ح��ف  يف  ب��غ��داد  يف  ع��م��ل   1958
االحرار، البالد، احل�صارة( ف�صاًل عن برناجمه 
االذاعي ال�صهري )احجيها ب�صراحة ياأبو  كاطع( 

الذي اجتذب ماليني امل�صتمعني.. 
�صوت �صجاع 

ال���رزاق  الكبري عبد  االع��الم��ي  امل��ق��دم  دع��ا  ث��م 
ال�صايف اللقاء كلمة باملنا�صبة اذ قال: 

عراق  يف  التقدمية  للحركة  الغني  ل��الأرث  كان 
كبري  ف�صل  املن�صرم.  القرن  من  اخلم�صينيات 
ب���روز ظ��واه��ر ع��دة يف االب���داع العراقي  يف  
ويف �صتى مناحيه، وكانت ظاهرة )اأبو كاطع( 
بالظاهرة،  ت�صميتها  ب��ج��دارة  ا�صتحقت  التي 
ناحية  م��ن  فهي   ، وخ��ا���س  متفرد  ط��اب��ع  ذات 
العراقية  الفالحية  ال�صخ�صية  معامل  حملت 
بكل حميمية واأ�صالة ، ومن ناحية اخرى كانت 
ممار�صات  وتعرية  ك�صف  يف  �صجاعًا  �صوتًا 

ال�����ص��ل��ط��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة م�����ص��ت��ن��دة يف ذل���ك اىل 
طروحات احلركة التقدمية وافكارها.. 

وا�صاف ال�صايف: متتعت ظاهرة )اأبو  كاطع( 
املتمثل  االدبي  ابداعه  اأهمها  لعل  عدة  مبيزات 
خاللها  م��ن  خلق  ال��ت��ي  ال�صهرية  رباعيته  يف 
�صخ�صيات وعوامل تتماهى مع الروح اال�صيلة 
للبيئة الريفية العراقية حتى عدت هذه الرباعية 
واحدة من عالمات االبداع يف حقل ما ي�صمى ب� 
)الرواية الريفية( على حمدودية عالماتها، لي�س 
على م�صتوى االنتاج االدبي العراقي بل حتى 
وف�صاًل  العربي.  االدب��ي  االنتاج  م�صتوى  على 
ع��ن ذل��ك ام��ت��ازت ظ��اه��رة )اأب���و ك��اط��ع( بكونها 
انتجت مدر�صة اإعالمية ذات �صمات خا�صة، من 
خالل برناجمه ال�صهري)ب�صراحة( اأو من خالل 
تفردت  اذ  اي�صًا،  ال�صهرية  ال�صحفية  اعمدته 
بخ�صائ�س خطاب اإعالمي اعتمد قاعدة ال�صهل 
املمتنع ، الذي حر�س على اي�صال مدلوالته اىل 
وعي ال�صواد االعظم من ال�صعب العراقي ف�صاًل 

عن وعي النخب الثقافية وال�صيا�صية. 
ال�صايف مداخلته  الرزاق  الباحث عبد  واختتم 
موؤ�ص�صة  تقيمها  التي  املنا�صبة  هذه  بالقول:  
تدل  فاأمنا  �صيء  على  دل��ت  ان  م�صكورة  امل��دى 
على احلر�س على تكري�س التوا�صل التاريخي 
يف  املبدعة  ال��ظ��واه��ر  ال�صتلهام  االج��ي��ال  ب��ني 
ت��راث��ن��ا ال��ث��ق��ايف واالن�����ص��اين، وظ��اه��رة )اأب��و  

كاطع( ظاهرة ثرية ملبدع عراقي كبري..
ابراهيم اخلياط مقدم  ال�صاعر  ذلك  بعد  حتدث 

احلفل
قائاًل: تنقل الراحل بني �صجون بغداد وبعقوبة 

وب�صربة  وال��ع��م��ارة، 
�صراحه  اط���ل���ق  ح���ظ 
يوم 8 �صباط  اال�صود 
ليق�صد   1963 ع����ام 
ال�����ري�����ف ال�������ص���ا����ص���ع 

، وا�صدر خالل  عام 1968  فيه حتى  ويختفي 
حال  ل�صان  )احل��ق��ائ��ق(  �صحيفة  ال��ف��رة  تلك 
يف  العراقي  ال�صيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة 
لواء الكوت، فيما كان احل�صان و�صيلته للتنقل 

والتنظيم والربيد.. 
ب�صاطة الأر�ض وعنفوانها 

اعقب ذلك كلمة القاها بني احلا�صرين الدكتور 
جمال العتابي نورد بع�صًا مما جاء فيها: 

�صمران  فيه  دخل  الذي  اليوم  ذلك  جيدًا  اأتذكر 
بزيه القروي متلفعًا بعباءة ذات لون بني يعلو 
هامته عقال  )حياوي( غليظ ا�صتقر على ي�صماغ 
الغراف  ريف  اىل  بانتمائه  وهلة  الأول  يوحي 
املنحدر من مقدم �صدة الكوت، واملتجه �صوب 
�صمران،  وعا�س  ولد  املكان  هذا  يف  اجلنوب، 
من  وام��ت��الوؤه  وف��ردو���ص��ه  احلقيقي  عامله  هنا 
وامتزجت  االن�صانية  قيمه  نبتت  ومائه  طينه 

افكاره واحالمه.. 
ب�صفتي  �صمعان  الفريد  ال�صاعر  اإل��ي��ه  قدمني 
التحرير  مدير  وهو  للمجلة،  وم�صممًا  خطاطًا 
وتتوا�صل،  تتدفق  كلماته  ب��داأت  لها..  اجلديد 
بان�صداد  اح�صا�س  اللحظة اخرقني  تلك  ومنذ 

�صحري لهذا الريفي  اجلميل.. 
ايام اجلبهة كانت كتاباته م�صدر قلق وازعاج 

احراج  وم�صدر  جهة  م��ن  )احل��ل��ي��ف(  للحزب 
)تطوير  على  حري�صني  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  لرفاقه 
العالقات اجلبهوية وعدم ت�صدعها!!( فاأوقفوا 
ق��ل��م )اأب�����و  ك��اط��ع( ل��ربه��ة م��ن ال��زم��ن خ�صية 
مهام  )اجن���از  يف  التاريخية  اللحظة  �صياع 
اىل  لالنتقال  الدميقراطية(  الوطنية  املرحلة 

اال�صراكية. 
)اأبو   ان نتحدث عن  لنا  العتابي: هل  وت�صاءل 
الرحيل  من  عامًا  ع�صرين  من  اكرث  بعد  كاطع( 
مثل اأي ما�س؟ كيف تركناه يرحل هكذا، وهو 
ا�صطياد  ح��ي��ات��ه،  يف  ك��ث��رية  با�صياء  املكتنز 
املودات، الدعابة، امل�صاك�صة، الب�صاطة، العفوية 
بالعمل  االن�صغال  الف�صيح،  اخليال  التوتر،   ،
بابعاده،  والوفاء  وال�صيا�صي  واملهني  الفني 
و�صط  االج��ي��ال،  ك��ل  م��ع  اجلميلة  ال�����ص��داق��ات 
ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��اوف وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي حتيق 

بهاج�صه؟! 
كاطع(  )اأب���و   ع��ن  كثرية  ق�ص�س  ذاك��رت��ن��ا  يف 
التي جند من  اال�صرار  الكثري من  ذاكرته  ويف 

ال�صروري توثيقها وكتابتها.. 
مقدم  اورده���ا  التي  املعلومات  بع�س  ذل��ك  تال 
كتب   1968 ع��ام  بعد  ق��ائ��اًل:  اخل��ي��اط  احل��ف��ل 
والفكر  ال�صعب  وط��ري��ق  التاآخي  يف  ال��راح��ل 
اجلديد و�صغل مركز مدير حترير جملة الثقافة 

اليومي يف طريق  ، وا�صتهر بعموده  اجلديدة 
االف  دعا  ال��ذي  كاطع(  اأب��و  )ب�صراحة  ال�صعب 
ال�صفحة  من  لي�س  اجلريدة  ق��راءة  اىل  القراء 
التي  ال�صفحة  م��ن  ب��ل  معتاد  ه��و  كما  االوىل 
يت�صدرها عمود ال�صراحة، وكان عموده جم�صًا 
وباروميرا ، ومنه كان القراء يعرفون احوال 

املطبخ ال�صيا�صي العراقي.. 
منا�صل عنيد 

ثم تناول زمام احلديث ال�صاعر الفريد �صمعان 
قائاًل: 

ن�صتح�صر  ك���اط���ع(  )اب����و  ع���ن  احل���دي���ث  ع��ن��د 
العراق  ت��اري��خ  يف  ت��وه��ج��ًا  االك���رث  اللحظات 
الرجل  كان  فقد  واإعالميًا،  و�صيا�صيًا  ان�صانيًا 
اللذين  وال�صدق  باال�صالة  يفي�س  طيبًا  فالحًا 
العراقية،  الريفية  ال�صخ�صية  بهما  ت�صتهران 
عقائديًا  �صيا�صيًا  ك��ان  ال�صيا�صة  م��ي��دان  ويف 
موؤمنًا بوطنه و�صعبه و�صجاعًا مقارعًا الدوات 
ميدان  ويف  كانت،  حيثما  واال�صتبداد  الظلم 
خا�صة  ب�صمة  ذا  حم��رف��ًا  قلمًا  ك��ان  االع���الم 
ذوو  وحتليلها  درا�صتها  اىل  يلتفت  ان  ينبغي 

ال�صاأن يف ميدان االعالم.. 
يف  عملنا  ف��ق��د  ع����دة،  ذك���ري���ات  م��ع��ًا  جمعتنا 
ال�صحف التقدمية التي كانت ت�صدر اآنذاك حتت 

عناوين �صتى  �صتى ، وكان �صمران روحًا وقالبًا 
كل  يف  االمن��وذج  املنا�صل  �صخ�صية  عن  يعرب 
وال�صجون  باملخاطر  احلافلة  حياته  �صلوكيات 
واالحوال  الظروف  تلك  كل  ويف  واملعتقالت 
االكرث  الطبقات  حقوق  عن  مدافعا  عنيدا  كان 

مظلومية يف ال�صعب العراقي.. 
رائد للرواية الريفية 

غيالن  كاظم  االع��الم��ي  لل�صاعر  مداخلة  ويف 
�صوى  و�صعبه  للعراق  لي�س  ق��ائ��اًل:  ارجتلها 
و�صمران  �صمائه،  يف  م�صيئة  قليلة  ك��واك��ب 
�صاطع  فهو   ، ال�صطوع  �صديد  كوكب  اليا�صري 
يف طيبته و�صاطع اي�صًا يف ابداعه ، ويعد من 
القالئل الذين كتبوا يف فن �صح فيه املت�صدون 
لكتابته، ذلك الفن ال�صعب هو فن كتابة الرواية 
املا�صي  ال��ق��رن  يف  الكتاب  اع��ت��اد  اذ  الريفية، 
الرواية  وه��ي  اآن���ذاك  ال�صائعة  ال��رواي��ة  كتابة 
انربى  فيما  وحياتها،  امل��دي��ن��ة  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 
عند  اال�صعب  الفن  لكتابة  اليا�صري  �صمران 
رباعيته  يف  الريفيني  ح��ي��اة  لكتابة  ت�صديه 
ال�صهرية التي �صتبقى منوذجًا نا�صعًا للدار�صني 
والباحثني ممن يت�صدى منهم لدرا�صة الرواية 
الريفية لي�س على ال�صعيد املحلي بل والعربي 

وكذلك العاملي. 

واختتم غيالن مداخلته بالقول: طوبى ل� )اأبو 
نذروا  ال��ذي��ن  املبدعني  لكل  وط��وب��ى   ، ك��اط��ع( 

ارواحهم واقالمهم خدمة للعراق و�صعبه. 
قيمة وطنية كبرية 

اح�صان  ال��راح��ل  جن��ل  ال��ق��اه��ا  كلمة  ذل��ك  تلت 
اليا�صري(  )�صمران  بالقول:  اليا�صري  �صمران 
موروث  م��ن  مهم  وج��زء  ك��ب��رية،  وطنية  قيمة 
ال��ع��راق االب���داع���ي اخل��ال��د، وج����زءًا م��ن ملح 
وبكم  ب��ه،  لالحتفاء  امل��دى  مبادرة  ف��ان  ار�صه، 
)املدى(  ل�  للراحل..�صكرًا  الوفاء  من  جزء  هي 
للعديد  و�صكرا  لكم.  و�صكرا  ل�صاحبها  و�صكرًا 
من املبادرات التي �صبقت من احلزب ال�صيوعي 
والعمارة  الكوت  يف  احلزب  وحملية  العراقي 
ودار  ال�صعب  طريق  �صحيفة  ومن  والب�صرة.. 
التي  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  يف  الثقافية  ال�����ص��وؤون 
اعادت طبع رواية )ق�صية حمزة اخللف( ومن 
التي  املزدهرة  ال��رواد  دار  ومن  النا�س  رادي��و 
ال�صباح  �صحيفة  وم��ن  رباعيته  طبع  اع���ادت 
�صحيفة  وم��ن  ملحق  م��ن  اك��رث  ا���ص��درت  التي 
التاآخي التي ا�صدرت ملحقا عنه..ومن �صحف 
يف  ا�صهموا  كتاب  وم��ن  تلفزيونية  وحمطات 

ابراز نتاج الراحل وفكره. 
من  واالنتفاع  لتخليده  عديدة  م�صاريع  ولدينا 

تراثه، قد تتاح الفر�صة للمبا�صرة بها. 
قلياًل،  اليا�صري(  )�صمران  املرحوم  عا�س  لقد 
وكتب قلياًل..فلم تتح لطاقته الهائلة يف الكتابة، 
وجراأته البالغة ، ان تنتج ال�صيء الكثري الذي 
نحتفي به بني احلني واحلني، ونحاول احلفاظ 

عليه. 
)ابو  رباعية  لدرا�صة  دعوة 

كاطع(  
البداية  الناقد فا�صل ثامر قائاًل: يف  ثم حتدث 
املبادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  )امل����دى(  موؤ�ص�صة  اح��ي��ي 
املتميزة التي ا�صتذكرت فيها واحدًا من الرموز 
الثقافة  �صفر  يف  املهمة  وال��وط��ن��ي��ة  الثقافية 
واالعالمي  الروائي  الراحل  هو  ذلك  العراقية 
�صمران اليا�صري من خالل اختيار ف�صاء مكاين 
يتمحور كليا داخل الريف العراقي. وهي حالة 
ورمبا  �صابقًا،  العراقي  ال��روائ��ي  لها  ينتبه  مل 
باأن  اج��زم  لكنني  ب�صيطة  ا�صتثناءات  هناك 
جتد  مل  الروائية  رباعيته  يف  �صمران  جتربة 
العراقيني  ال��ن��ق��اد  قبل  م��ن  املطلوبة  العناية 

وبقيت على هام�س تاريخ الرواية العراقية. 
طابع  ذات  حم���دودة  كتابات  ن�صتثني  ورمب��ا 
ولكنني  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  و���ص��ح��ف��ي  اع��الم��ي 
اتوقف عند الناقد د. �صجاع العاين الذي در�س 
اكادمييا هذه الرواية �صمن ر�صالة الدكتوراه. 
حتى  يطبع  مل  الف�صل  ه��ذا  ان  املوؤ�صف  وم��ن 

االن.  
درا�صية  ح��ل��ق��ة  تنظيم  اىل  ادع����و  ف��اأن��ا  ول����ذا 
لدى  ال��روائ��ي��ة  التجربة  ل��درا���ص��ة  متخ�ص�صة 

املرحوم �صمران اليا�صري. 

ــري ــص ــا� ــي ــذكــر الـــكـــاتـــب واملــنــا�ــصــل �ـــصـــمـــران ال ــت ــص ــ� ت
وم���������وؤث���������ر ك��������ب��������ري  ح��������ف��������ل  يف 

بح�صور ح�صد كبري من 
املثقفني والعالميني 
اقامت)املدى( بيت الثقافة 
والفنون يف �صارع املتنبي �صباح 
اأم�ض، حفاًل ا�صتذكاريًا كبرياً، 
للكاتب املنا�صل �صمران اليا�صري 
)اأبو  كاطع( وادار حفل 
ال�صتذكار ال�صاعر ابراهيم 
اخلياط، الذي ا�صتهل حديثه 
بالقول: ت�صتذكر )املدى( بيت 
الثقافة والفنون هذا اليوم 
املنا�صل الكبري والكاتب الراحل 
�صمران اليا�صري )اأبو  كاطع( 
فاأهاًل و�صهاًل با�صم )املدى( 
بح�صراتكم مع هذه الفعالية 
املتميزة ، با�صمكم ن�صتذكر 
وبح�صوركم البهي نرحب ، 
و�صيتحدث اليكم نخبة من 
�صحبه ورفاقه وجمال�صيه ومن 
تالميذه واأهله..

اإ��������ص�������راق�������ات م������ن رح�����ل�����ة )اأب������������و ك����اط����ع( 

ح�سني اجلاف

د . ح�سان عاكف
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