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تتواصل بيني وبـ الصديق العزيز ابـو شاه عالقة بدأت منذ
سنـوات طـويـلة ولم تـتـوقف حلظـة وكـنـا في احيـان كـثيـرة نـشرك
بدع الدكتور احـمد عبد اجمليد في التواصل شـترك ا صديقنا ا
مع البيـوت البـغداديـة التي تـنظم اجلـلسـات الثـقافـية في مـختلف

االختصاصات واجملاالت  .
والـذي مــر عــلى ابــو شــاهـ من
مـصــائب لم تــمـر بـعــمـود ثــقـافي
مـتـمـيـز مـثل ابـو شاهـ ومع كل
هذا لم تـنـقـطع عالقـتـنا الـثـقـافـية
واالجــتـــمــاعــيـــة اجلــمــيـــلــة لــكن
شـاهـدته يــزداد جـمـاال  وثــقـافـة
واسـتـطيـع القـول وبـكل صـراحة
ان ابـا شـاهـ صـنـدوق اسـرار

كبيرة يضم اخلاص والعام 
شواطئ الذكريات

وحـينـما تـصفحـت اخيـرا كتاب
ابــو شــاهــ الـذي حتــدث فــيه
عن شـواطـئ الـذكـريـات وجـدت
فـيه الكـثـير من االشـارات التي
مــر بـهــا الــعــزيـز ابــو شــاهـ
رور وزمانات مختـلفة حسب ا
بـهـا مع الـسـيـرة الـذاتـيـة فـقبل
كل شـيئ جند فـيها انـامل االستـاذ الدكـتور ابـراهيم العالف
ـوصل ــتـخــصص في الـتــاريخ الـعــربي احلـديث فـي جـامـعــة ا ا
والـذي اشار فـي مقـدمـته عن الـكـاتب عـكـاب سـالم الـطـاهر وعن
ــاضـيــة الـظــاهـر مــنـهـا االحــداث الـتي مــر بـهــا خالل الـعــقـود ا
والـغـاطس فــيـهـا واالعــتـراف الـذي جــاء مـتـاخــرا  ومـا شـاهـده
الـعــراق بـعـد سـنـة  1968وهي بـاخـتـصـار كــمـا يـقـول الـشـاهـ
مـحـطات من مـرحـلـته الـطويـلـة والـكـتابـة في تـلك احملـطـات والتي
ـؤرخ الــكـبـيـر ــوضـوع  وكـمــا اشـار الـيــهـا ا جتـمــعـهـا وحـدة ا
الـدكـتـور ابراهـيم خـلـيل الـعالف  ومن ابـرز مـاتـنـاوله الـشـاه

احددها بالنقاط التالية : 
 1-اتهام الشاه من خالل تقرير امني بالطائفية

ـرحــوم طـارق عــزيـز الــذي انـقــذ الـشـاهــ من هـذه  2-مــوقف ا
التهمة الهمجية .

 3-كـــيف الـــتـــقى الـــشـــاهــ مـع الــقـــيـــادي الــشـــيـــوعي عـــامــر
عـبــــــــــــدالـله عـام  1973 في جـريـدة الـثــورة في اطـار اجلـبـهـة

الوطنية والقومية التي تفككت اواصرها .
 4-حتـدث ابــو شـاهــ عن مـذكـرات الــوزيـر جــواد هـاشم الـذي

عمل وزيرا في عهدي احمد حسن البكر وصدام حس .
 5-صرخة الصحفي غازي العياش عن سرقة ولده .

ؤلف زعيم الصحـافة سعد قاسم حمودي وما واجهه  6-تناول ا
في االحتاد الـسوفـيتي في  17تموز  1968واالنقالب الـعسـكري
الذي جـرى في الـعـراق بعـد اعـدام قـادة البـعث من قـبل الـرئيس

االسبق صدام حس .
 7-واتذكر جـيدا كيف عقدنـا بعد احتالل الـعـــــــراق في نيسان
اجتماعات عديدة في نقابة الصحفي العراقي بهدف 2003
تـوحـيــد كـلـمـة الـصـف الـوطـني واسـتــذكـر هـنـا وبـصــفـتي نـقـيب
الـصحـفيـ الـعراقـيـ قد عـقـدنا اجـتمـاعـات مع اعضـاء الـهيـئة
الــعـامــة ورؤســاء حتـريــر الـصــحف لــتـوحــيــد احملـاور الــوطـنــيـة
هـني للـصحافـة العـراقية  8-كما سـتوى ا ومـهمـتها  االرتـقاء بـا
ـؤلف الى الـلـحـمة الـوطـنـية واحلـفـاظ عـليـهـا وحـديثه عن تـطرق ا
الـقـيـادي الـسـابق في حـزب الـبـعث صالح عـمـر الـعـلي ومـواقـفه

الشجاعة .
ــعـروف ــؤلف مــواقف يـونـس الـطــائي الـصــحـفي ا  7-وتــنـاول ا
ــصـــرفي عــصـــام مال حــويش والـــصــحــفي والـــدبــلــومـــاسي وا
الـشـيـوعي الـبصـري ابـو سـعـيـد وانـتخـاب اجلـواهـري وانـتـخاب

وحدة . هنية ا فيصل جري السامر رئيساً للقائمة ا
ـــوثـــوق بــ الـــزعـــيم ـــصـــدر ا ـــؤلـف عن ا  10-كـــمـــا حتــدث ا

عبدالكر قاسم وجهات التربية.
 11-بـعـدها حتـدث السـالم عن ابـو كاطع الـصحـفي الـكبـير وعن

ندائي عزيز سباهي . الصحفي ا
ـدينة الـسكـنيـة للـصحـفيـ ولكن فـي جزيرة واق  12-كـتب عن ا

ؤلف وهي من االحالم السعيدة . واق حسب كالم ا
 13-كـيـف فـاجــأ الـوزيــر لـطــيف الــدلـيــمي الـكــاتب بــاعـادته الى

طبوعات . وظيفته االصليه مديراًُ لتوزيع ا
 14-هي كـثيـرة مـواقف و رؤى الـعـزيز عـكـاب الـتي سـطـرها في
شـواطئ الـذكــريـات وهي جـمــيـعـهـا بــدون اسـتـثــنـاء حتـتـاج الى
وقفـات حلاجـة القار لـها وكانت هـناك العـديد من هذه الـوقفات
التي اتـركها لـزمن قادم لـكنني اشـرت الى مالحظة عـكاب والتي
ؤلف تـتـعلق بي شـخـصيـا في الـصفـحة  94 الـتي تنـاول فـيهـا ا

حتت عنوان (بصمات الالمي العراقية ) .
حيث قال :

وفي اجلـزء الثـاني من كـتابه الـذي حمل عـنوان بـصمـات عراقـية
وذكـر الصـحـفي والـكـاتب عبـد الـله الالمي الـزعـيم الـركن احـمد
صالح العبـدي بالنص التالي ( هـو عسكري محـترف ومنذ اليوم
االول لـثورة  14تـموز  1958حـتى يوم  9شـباط  1963لم يـخـلع
بــدلـته الـعــسـكـريــة اال حـ امـره الــزعـيم قـاسم فـي الـتـاسع من
شـباط   1963انه الـيـوم اصـبح حـر الـتـصـرف واالنـصـراف الى
مـنزله ) وهـكـذا ترك الـعبـيدي زعـيمه ظـهر ذلك الـيوم

وغادر مبنى وزارة الدفاع .
( ازف اصدق الـتهاني لـصديقي عـكاب سالم
ـزيــد من الـنــجـاحـات الــطـاهـر وامــنـيــاتي بـا

والصحة الدائمة ).

يحيى صديق يرصد طائر السبت محلقاً
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يـسـتـريح يـحـيى صـديق يـحيى
عـلى مقـعد وفيـر  ليـسترسل في
قـراءاته وابرازه افـكاره بـصوته
الــــرقـــيق  الـــذي يــــاتـــيك عـــبـــر
اصـداره اجلديـد (طـائـر الـسبت
حـلق بعـيدا ) الـذي ياتي بـ194
صـــفـــحـــة من الــــقـــطع الـــوسط
لــــيــــجــــمع مـن خالله الــــكــــاتب
ـتـرجم  يـحـيـى مـا اخـتـزنـته وا
صـفحـات الـصـحف من كـتـاباته
عبـر اعوام سـابقـة ليـضمـها في
اصـــداره اجلــديــد  الـــذي يــاتي
مــشــوقـا بــاســتــخــدامه لــلــغــته
السـلسـة الرقـراقة الـتي تنـساب
فـوق االسطـر  وتـداعب اخملـيـلة
وتـصـور  لك مـديـنـتك في عـهود
سـابــقـة كــمـا يـصــورهـا يــحـيى
بكاميرا قلمية التخطيء  هدفها
..وهــكـــذا يــفـــصح الـــكــاتب عن
نـفـسه بـتوطـئـة مـوجزة حـيـنـما
يـخــاطب قــارئه لــيــدعــوه لــتـلك
الــرحــلــة  وكــانـه يــعــرفه حــيث
يــــقــــول  رايـــــتك في  االســــواق
يـاديـن  واالزقة وفـي عـربات وا
الــــنـــقـل الـــعــــامــــة  وفي زوايـــا
كتـبات  ليبرهن بانه الذاكرة وا
قـريب من الـشـارع  ومـا يـعـيشه
من ارهـــاصــات اجملــتـــمع الــتي
يرصدها بقلم  يحتفي باجلميع

ويـدعـوهم جملتـمع نـقي خال من
الــشــوائب فــفي مــقــالــته االولى
وهي ذاتها عنـوان الكتاب  يقف
طـويال عــنـد شـخــصـيـة االثـاري
جـنيـد الفـخـري  وخبـرتـهم التي
اكــــتـــســــبــــهــــا  بـــجــــمع شــــمل
مـتورط  بالـثقافة والـعالق ا
ــقــالــة ذاتــهـا بــدروبــهــا  وفي ا
يــســتــذكــر جــانــبــا من طــقــوس
مجموعة مثقفة دابت على زيارة
ــوصـــلي الــراحل ـــوســوعـي ا ا
عـمــر الـطــالب  لــتـجــتـمع عــنـده
ـثـقـفـة  وتـتـحـدث عن الـنـخـبـة ا
ـاطا ـديـنـة وتسـتـذكـر ا واقع ا
واجــنـــاســا ابـــداعـــيــة تـــســاهم
بـتنقـية اخلـيال  وحجب الـغيوم
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 امــا في مــقـالــته الـتــالـيــة الـتي
يـسـتــنـشق فـيــهـا يـحــيى عـطـرا
مـــوصـــلــــيـــا من خـالل جـــولـــته
بشـارع الدواسة فـكانهـا مناجاة
جلـيل غـابـر  فايـن هي الـدواسة
من تـلك الـكـلـمـات الـتي نـضـدها
الـكــاتب لــيــنـاجـي فـيــهــا شـارع
الــــثـــقــــافــــة  ومــــجـــمـع االدبـــاء
والــكـتـاب  البل في تــلك اجلـولـة
يقـارن بـ دواسـة كانت مـيـدانا
لـــلــفن الـــســابع  وبـــ مــحــطــة
حتولت بـ ليـلـة وضحـاها الى
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بغداد

صـدر حــديـثــا اجلـزء الــثـالث مـن سـلــسـلــة كـتــاب الـرســوم الـكــاريـكــاتـوريـة
(احملـجـوب) لـرسـام الـكـاريـكـاتـيـر عـمـاد حـجـاج.ويـقع في  276صفـحـة من
ـتـوسط واشـتـمل عـلى  261رسـمـا مـنـوعـا تـنـاولت مـوضـوعـاتـهـا الـقـطع ا
بـاسـلوب نـقـدي سـاخـر قـضـايـا ومـوضوعـات وسـلـوكـيـات مـجـتـمعـيـة بـانـعـكـاسـاتـها
ومؤثـراتها الـتي تدور حـول شخـصيـة ابومـحجوب الـساخـرة خالل السـنوات الـعشر
اضـيـة وفـقا لـوكـالـة االنـباء االردنـيـة بـترا.واشـتـهـرت رسومـات حـجـاج بشـخـصـيته ا
الكـارتونـية الـساخـرة ابو مـحجـوب وتصـميـمه الشـعار الـوطني الـشهـير كـلنا االردن
وقـدم الكـثـيـر في الـكـاريـكـاتـيـر الـسيـاسي وابـتـكـار احملـتـوى الـسـاخـر وهو من رواد

تحركة في االردن. منتجي افالم الرسوم ا

رسالة عمان 
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مــخـــازن جتــاريــة مــســخت ذلك
الـوجـه اجلـمـيـل الجـمل شـوارع
دينة  وبع اخر يقف الكاتب ا
في مــــقـــالـــة ثـــالـــثـــة ازاء الـــفن
الفوتغرافي  ليترصد ما اتاحته
عــدســة مـراد الــداغــسـتــاني من
ـــا دفـــعت فـــنـــون بـــصـــريـــة  
الــكـاتب الســتـخالص عــبـرة من
هذا الـقبـيل مردهـا  بان احلـياة
شــراكــة بـ الــعــيــون واالنـامل
وبــروح الــثــقــافــة الــقــلــقــة ازاء
هـجمة  ثـقافة االسـتهالك  يدون
يـحـيى صـديـق مـقـالـته الـتـالـيـة
لــيـتــمـنى لــو كـان شـجــرة حـتى
يـتـعـلم من تـلـك الـشجـرة مـعـنى
الـتضـحيـة حـيث تمـيل غـصنـها
وتـقـطع ثـمـرتـهـا  وتضـعـهـا في
فـمك وتــمــضي  وبـروح الــوفـاء
يــســطــر مـقــاال اخــر  يــدون فـيه
عنوانا جـاذبا هو (حلم االستاذ
بهجـت ) ليحلق بعـوالم طفولته
ادة الرسم . مستذكرا معلمه 
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 وفـي ســفــيـــنــة الــوفـــاء ايــضــا
ـضي  الـكـاتب يـحـيى صـديق
لـيـسـطــر في عـبـاب هـذا الـبـحـر
مــقــالــة يــتــوجــهــا وفــاءا لـروح
الـشـاعــر  الـراحل حــا حـسـام
الديـن معـنـونـا ايـاهـا بـالـسـاعة
اخلـــامــســـة والــعــشـــرون  كــمــا

ــضـي لــيــرصـــد ابــداعــا اخــر
اتـاحه فـنـان فــوتـغـرافي بـعـيـدا
عن كامـيـرته ليـمـضي مع عوالم
ة  راصـدا دقائق مديـنته الـقـد
امـورهـا ومـجـتمـعـهـا وهـو علي
الــنــوفــلي  الــذي اقـام مــعــرضـا
جملسـمات مـوصـليـة ففـتح بذلك
وبــحــسب يــحــيى بــاب احلــارة
ـــوصــلــيـــة  عــلى مـــصــراعــيه ا
لـيـنـبض الـروح في  حـيـاة افـلـة
ـقـاالت وحـتى وهـكـذا تـتـوالى ا
الــقـراءات الـتي يــسـتـعـرض من
خـاللــــهـــــا الــــكــــاتـب جــــزءا من
ثقافاته ومتابعاته ليحولها الى
تـــوثــــيق اخـــر حلــــيـــاة زاخـــرة
بـالـعـرفـان الزمـان مـضت  نـسج
مـن خاللــــهـــا  يــــحـــيـى صـــديق
وصل لم تعة  يحيى  فصوال 
تـكن تعـرف ما خـاضته في اوار
ســـنــواتـه االخــيـــرة حـــيث كــان
وصلي النقاء يطـوق روحية ا
 والــبــســاطــة تـــطــرز حــيــاتــهم
وكـــانت افـــاق االبـــداع اشـــرعــة
يتـمـسـكـون بـها لـيـدورون فـيـها
في انـهــار ادبـيــة  اسـتــعـاضـوا
ا كـان علـيه نـهر دجـلة عنـهـا  
دينـة ب جـانب الـذي يقـسم ا
ن وايــسـر لــتــبـقـي الـثــقــافـة ا
وحــدهـا جــسـرا نــاقال  مــوحـدا
ـديــنـة  لم يــتـمـكن لـكل ارجــاء ا

ازائـــــــــــــــــــــــه
الالـعصـابات
االجـــرامـــيـــة
والــعــنــاصــر
االمـــنـــيــة من
ان تــــــــقــــــــفل
مــــنـــافــــذ ذلك
اجلسر  الذي
يـــــنـــــتـــــصـــــر
يـحـيى صديق
يـــــــحــــــيـى في
افـــتــتـــاحه من
جـــديـــد  وكــان
لــــســـان حــــاله
يــقـول  لـم تـكن
الثقافة اال نهرا
جـمــيال رقــراقـا
اليــــــــــغــــــــــضب
فــــــــتــــــــرتـــــــــفع
مناسيب غضبه
 مـبـتـلـعة ارواح
ابــــــــريــــــــاء  وال
مــنــفــذا يــصـعب
عـليك عـبوره  اال
اذا انــــــــــــــــــصـت
ــعـرفـة لــصـوت ا
وايــقـنـت بـان كل
مـا تـقـوله الـكـتب
هـــو صـــوت عـــال
ناطق باحلكمة ..
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أحـــد ألنـــهـــا رســائـل ال تــرجتي
إجـابـات بل هي إجابـات نـاجزة
ألسـئـلـة جـارحـة ومـسـتـفـزة وال
تـــقل عـن الـــرســـائل اســـتـــفــزازا
ــقـــدمــة الــتـي كــتـــبــهــا ســـوى ا
الــشــاعــر والــروائي الــتــونــسي

سامي نصر. 
ومـن عـنـاوين نـصــوص الـكـتـاب
(وجوه اخلشب ال (عرس الذئب)
تـصـدأ) (الـنـاس يـكـذبـون بـقـوة

مـــئـــة حـــصــــان) (أرجم الـــوقت
بـاحلجـارة) (الـسـراب ال يـصبح
مــاء ولـو نــفق الــبــعـيــر) (الــيـد
الــواحـــدة ال تــصـــفق ولـــكــنـــهــا
تـصــفع وتـصــافح)..ويـذهب إلى
تـعــريــفـات خــاصـة بـه ومـنــهـا:
(احلب لـعـنـة الـطـيـبـ وأصـفـاد
الـشـعـراء) و(الـشـعـر تـابع لـهـذا
وغل فيـنا نـصال بعد الـوحش ا

نصل ورصاصة بعد أخرى).

وإيالهي  أســـتـــاذ في الـــفـــنــون
عهد العالي التشكيلـية خريج ا
للفـنون اجلـميلـة بسـوسة صدر
له في الــــشــــعــــر : (مــــســــافــــات
ــقـراطــيـة) (يــسـاري الــهـوى د
قــــــلـــــبـي) و(ال وقت لـي) عـــــمل
مــدرســـا في دول عـــربــيـــة عــدة
بــيــنـهــا الــســعــوديــة واإلمـارات
ويـــعــــمل حـــالــــيـــا فـي صـــحـــار

بسلطنة عمان. غالف الكتاب

غالف الكتاب
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عن (اآلن نـــاشــرون ومـــوزعــون)
بـعمّـان صـدر كـتـاب (رسائل إلى
كـــارال) لــــلـــشــــاعــــر والـــفــــنـــان
التشـكيـلي التـونسي األمـجد بن

أحمد إيالهي.
ــرآة والـــظل الــذي وكــارال هـي ا
ـــا هي يـــنـــاجـــيه الـــكـــاتب ور
الوطن أو صورة اآلخر وفي كل
األحــــــوال هـي االسم الــــــســـــري

لــلــوجع الــذي يــبــثه إيالهي في
مـوجات الـفضاء حـينـما جترحه
الــوحــدة ويـــحــزّ قــلــبه احلــنــ
واأللم الـذي يـفـرد جـنـاحيـه على
مــــســـاحـــة الــــبالد الـــعــــربـــيـــة
والــــوحش االمــــبــــريـــالـي الـــذي
ــــســـنــــنــــاتـه عــــظـــام ــــضـغ 
الــــنــــاس.وهي رســــائل كــــتــــبت
لـكــارال لــكــنــهـا كــتــبت لــلــجـمع
ـــفــرد وأرســـلت إلى ال ولــيس ا
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