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    اُلغام صٓغ                   

  ػجضهللا ٓصطل٠ عٝح ا٠ُ                    

 ’ اُِــبٕ ٝهق       

     ثٞجّّّٞ          

 ً الَشــــللْ أصابنـــ         

  ألمر جللْ          

 أُشــ٢ كـ٢ الرطبٝػ٢٘          

             دمايق          

  ؿــؼضٕٝ أسـ٢          

 ؟ …اُشجغ ٓب          

 ٢ءشــ أ١ّ  هَ          

 والتقل لً مصطفى أرتحـلْ          

 وراء ســحابات القدر       

 بكفـه لملم أنفاس الدهر        

 ؼاب بال وداع        

ما         ًٌ  كالم ،قل أ

 ) أ (                                  

 

 

 

 

 

 

 



 وال تقل ؼادرنا     

 دون لقاء     

 مصطفى    

 بال وداع    

 األماكن كلُها مؽلقة األبواب    

 وجالب تبكً    

 بمرارة    

 إنهـا صواعق فوق الرإوس    

 ومثلمــا تؽرق مفارق    

 الشوارع ،   

 ٌؽرق شــارع تموز    

 بدمع الفراق ... !   

 البصـــــــرة                    

                 5/7/0991  

   

             ّ 

    

 ب ()                                                      

 

 

 

 

 

 

 

           



 مقدمــــة                            

 بقلـم                                        

 الباحث : مزهر حســن الكعبً *                                           

  لكرٌم : قارئً ا    

 ً ؛ لمراجعتـه لؽوٌا" ، ً مكتبتة ( ضٌفا" فـتاب ) بنسخته الخطٌهذا الكبعد أْن حّل    

ًّ الكاتب الصدٌق األس  ة مقدمة لكتابه هذا ، وقـد تاذ ناظم المناصٌر كتابــــــــأقترح عل

ًٌن، وحبِ كتاب الفً ’ ا وجدت؛ لمأستهوانً العرض  ر ٌستحق.صادق لشاع من جهد ب

 الجرٌان ( جذوة اللذع ؛ ’ فـً العنوان الناطق ) مصطفى عبدهللا .. نهــــــــٌر ال ٌمل   

 للمْنهر ، بداللــةالّنهـر  ’ ر ( ، فمصطفـى ٌْســـتْنهرة خاصـة فـً مفردة ) الّنهــــلدالل

 بمفردة الّنهار ) ضٌاء ما بٌن طلوع الفجر الالملل فـً جرٌانـــه ، ثّم أّن المفردة تلتقً

 نهـار . قال الشاعر : ’ إلى ؼروب الشمس ( ، فٌقال رجٌل نهٌر ، أْي صاحب

ًً ، ولكّنً نهْر            ال أدلج’ لْســـت    ل ٌْ  اللٌل ، ولكْن أبتـكرْ ’ بل

ٌّة ، وســلّمه’ وتللك إشــارةٌ تإذن  األٌدٌولوجً ، باأللتقــــاء على صعٌد أرضٌته الفكر

 فكرا" مع أشــراقـة الّنهـار ، إكتـنـازا"’ وأصطفافه مع الطبقات الكادحـة ؛ ولذا ٌتوّحد

ٌّة المتزلفٌن ، والمنتفعٌن .، وعطاء" ثـّرا" ، بعٌدا" عن   دٌماؼوج

 وتؤتـً مفردة ) ٌمُل ( مســبوقـة" بالجحد .

 ) ج (                                  

 

 

 

 

 

 

 



 ٌقؾ علـى جمر .’ و)المْلملـة ( أْن ٌصٌر اإلنســان على جزع ، أو حـرقـة كؤّنه   

 وكاتبنـا األستاذ ناظم المناصٌر ٌنتزع الجزع ، والحرقـة ؛ لٌمنـح شــاعرنـا األصٌــل

ٌّاه’ ، وروحـــه’ ـهـــمصطفى عبدهللا ما منحتـه نفسـ  بقناعــة متجذرة فـً األعماق ،’ إ

 مـة ) الجرٌان ( فـً إسـتعمالهــا اللؽوي لتمنح العنوان دفقهـا بما تحمل منكل’ وتتوّقـد

 قـدرة حركٌـّة ســافرة األشــذاء .. فالخٌل تجري ، والًرٌاح تجري ، والّشمــس تجري

 . وللمصدر ) جرٌانا" (جرٌانـا" إالّ الماء فهو ٌجري ) جْرٌـة" ( ، وجرٌانـا" أٌضـا" 

ٌّـــة إذ ٌرفـد المعنـى العــــام للعنوان فهو " المفعول فً الحقٌقـة لســائر    وظٌفـــة معنو

 المخلوقٌـن " وهو أصـل الفعــل ) جرى ( ، داال" على الثبوت ؛ وبذلك ٌعطً الكاتب

 لعنوان كتابـه إشــــراقـة الّنهـــر ، وقوة المواصلـة على العطـــاء بتفّرد ، بعٌـدا" عـن 

 ( المتضّمن إسـتمرارٌـة النبضفعالن  ) ) المـْلملة ( ، مع دفق ) الجرٌان ( على وزن

 فـً الّنهـر ، وفـً الحٌــاة ، ربطا" بما ٌحمل الّشــاعر مصطفى عبدهللا من أفكار لهــا 

 ٌختـار .’ عذوبـة الّنهـر الجامح ، وقوة دفق جرٌانـه إلى حٌث

 معّمقـة لمـا كتبــه الّشـــاعر ، وما أورده الكاتب ’ــة مندوحـة" لدراسـ’ أجد’ ولســت   

 بهمســات عابرة .. وٌكفً عبارة ) دمع الفراق ( بما تحمل مـنالجلٌل ؛ لذا ســؤكتفـً 

ٌّـة المتفّحص  إشــعاع ، ودفق ، إذ ٌقؾ الكاتب ذو القدرة على إجتزاء األشٌــاء بمجهر

 خاله ٌضعهـاـن دموع الحزن ، واألســى ، وأا ملٌمنح دمعـة الفراق تفّردا" دون سواه

 

 ) د (                                  

 

 

 

 

 

 



 فً المرتبــة األعلى ســموا" ، وبهـاء" ، وهو ٌقول :

 " ال تقْل لً مصطفى ارتحلْ     

 وراء ســـحابات الّدهـر      

 األنفاس بكّفـه لملم      

ٌّمـا كالْم ،       قْل أ

 وال تقْل ؼادرنا      

 دون لقاء مصطفى      

 بال وداع .. "         

 مختل العالئق ،’فالكاتب بما ٌخترقــــه مـن دهشـــــة ، وحزن ٌدخل إلى عالم مختلؾ 

 فاألماكن كلّهـا مؽلقـة و) جالب ( تبكً ، والّشــوارع تؽرق بدمع الفراق .. لقد نقلنـــا

 حزنا" ، وكمدا" ، وأنٌنـا" ..’بالّطوفان مجتاح ’الكاتب الى عالم 

ٌّـة ، وتنتزع مـن تربتهــــا طحالب فطوبـى لك وأنت تجّســد      نبل العالقـات اإلنســان

 األختناق . 

 " ســــلة ٌ مـن الذكرٌات ال تملهــا الّنفـس .. تســـتفًز فٌنـا نبرة صافٌـة مهجورة       

ٌّـا" "لنـا حّبـا" ’ ألٌام خلت .. تهب  ، وعشــقا" أبد

 وكنت العاشق حتّمـا" ، كمـا كان الفقٌـد مصطفى فـً عشــقه الكونـً أمٌرا" للعاشقٌن

 

 ) هـ (                                 

 

 

 

 

 

 



 .. ٌســطر أنغاما" ألرض القبـلاة ــ.. ما أحالك وأنت تصف : " ٌستطلع قوافـً الحٌ

ٌّة تمخر عبابهـا لتزٌده فّنا"، وٌمتهن العّزة فـً نفســه ،   وروحـه .. زوارق عّشــار

 ، وأدبـا" ، وشعرا" وأحالما" .. " 

 لقد أسـتطاع الكاتب ناظم المناصٌر أْن ٌوّظف الجزئٌات الصغٌرة فً خدمـة النص   

 هــــارة عناصـر التشـوٌق بؤمتٌاز ، فهو ٌرى الّشــاعر الّراحل أمام، وصوال" الى إث

 نهر أبً الخصٌب ، أو فً كازٌنوى ضفاف نهر جالب ، أو على ضفاف ان علـكما ك

 الشــاطًء وهما ٌلعبان الّدومنٌو ، أو الّنرد ، أو ٌزوران صدٌقــــا" .. ، وٌدخل فـً 

 ئلة .. األجوبـة .. المكتبـة التً تثٌر الّشغف .. قراءةـجزئٌات أصغر كالحوار .. األس

 ٌلم صحبتهما الروائً اسماعٌل فهد اسماعٌل .. الّراحل دٌوان ) أنشودة المطر ( 

 فمثلمـا وصف الكاتب الّنهـر ) كلّه مٌد ( ، أقول كانت صحبة الكاتب مع شـــــاعرنا    

 ٌرتاد خطـى العشــــق األبـــدي  فاء ، ومثلمــا قلت عـن صاحبك :  )صحبـة روح الو

 اتداع الجمرتحت أدٌم جسد الكلمحقا" أنت ٌا ناظم تمتلك قدرة إٌ (ٌصّدق’بجنون ال 

 ، لتفصح عن أدب ثًر ، وتشـّوف عمٌق ، ورإى ملّونـة ، ومشـاعر تستفٌض بالنبل

 ،والوفاء لموت شاعرنا غرٌبـا" ما بٌن القنٌطرة ، والّرباط فً المغرب .

 نحـن ، بـل ’ فؤنت كالراحـل العزٌـز تخّط عشــقك ألٌـام مدٌنتك ، ولـه بجنون نصدقـه

 ونحســه بعمـق .

 

 ) و (                                 

 

 

 

 

 

 



 وصار لزامـا" علٌـنا ، وقـد أغرقتنـا ٌا ناظم بموجات حّبـك ، بـل شـوقتنـا أْن نقف ،

 ، وأول محطاتنـا فً )أرض القبل (ـس ، عند بعض ما كتب الّراحل األنٌ ولو بعجالـة

 :  ولجالب بالذاتأحلى مـن القبل ؟! ، وهـل مـن شــًء 

 أمـُد ٌدي’ جالب كنت   

   ... 

   ... 

 إلى عالمـً كلّ شًء ’ أذوب كلًّ أســٌح   

 أنشـــد كلّ العٌون ’ ولو أستطٌع تفّرقت   

 كلّ القلوب إذا ما بكْت    

 نا بعض آه ’كلّ األحاسٌس مّجت علٌهـا الد   

 عٌونـً ألم ٍ ’ ولو أسـتطٌع منحت   

 .. لكلٍب أمٌْن  لطفٍل ، لشٌخٍ    

ـا" ) لو تستطٌع ( ، وتمنح ٌّ  أُي حٍب تعّشـق شــراٌٌنـك ، وأنت تمـُد ٌدك إلٌهـا متشظ

 عٌونك ألٍم .. لطفٍل .. لشٌٍخ .. لكلٍب أمٌن .. 

ا" فـً    ٌّ  ال ، ال تقل ) لو أســتطٌع ( .. أنت فعال" أســـتطعت بدلٌـــل موتـك متشــظ

 وتتفّرد فً منح أغلـى ماؤة الجائرٌن ، ـجالب ( تحت وط غربتـك مـن أجل أالّ ترى )

 

 ) ز (                                  

 

 

 

 

 

 



 باألمانـة .. ما أبدعـــك أٌهـــا األمٌـن ! .. جالب أّمك ،’ تملك حتى لـ ) كلب ( تصفـه

 وأنت آبنهـا ، وكؤّنك طفل تطلب الّنـوم حنانــا" دافئـا" على صدرهـا فـً عالٍم خصٍب 

 طلٌق القبـل :

 أنٌمٌنـً فـً قلبـك طول لٌـل                

 وفّكً أســـار القبـل ..!               

 ولكّنك وأســفاه لم تظفر حتى بالّنوم فـً قبـر فٌهـا .. 

 ـتوطن مجّرة بعوالم خاصـة .. ٌنؤى بنفسـه عّمن أحّب خشٌةمصطفى الّراحـل ٌسـ   

 األحتراق ، وال أخال أحتراقـــه إالّ بآشتٌاقـــه ، وعبٌــر محبتـــه ؛ولذا ركـــب زورق 

 النـؤي ، وعاش حٌـاة األغتراب : 

 إلى أّي حـٍد ٌمكن األقتراب منك                 

 دون أْن أحتـرق ..!                

 ولكم أســتوقفتنً شــــذرات مـن شــــــعره ، وهو ٌتالعب باأللفاظ بجمالٌـة أّخاذة    

 المفردة’ لٌشـحذ قوة األداء فٌهـا ، فتؤتً صاّكـة" قلعـة حزنـه المتجتّذر .. إنـه ٌمنح

 حِزم اإلشــعاع خارج’فـً سـٌاقهـا قدرة عجٌبـة فـً الوخز ، والتفرد بمـا تمتلك من 

 التصور لترســو فـً القلب آمنـة مطمئنـة :حدود 

 " أنطقً بحرف هذه المســافة المجهولـة                

 

 ) ح (                                  

 

 

 

 

 

 



 ٌنـً عندك لمّ                            

 ثّم بعثري رمادي ’                

 كٌفمـا شــئت                 

                 . . . 

                 . . . 

 سؤقبل كلّ قبح العالم                

 عندما ٌغمرنـً صفاإك "               

 طالسمهـا ، ومجهولٌتهـا ’ هذه المسافة المجهولة ) التً أحســـبهـا قاتلـة ( تفكّ ’ كلّ 

 ذه المســــافة .. أهو مفتاح بالّنطق بحرفهـــــا .. وأٌـة براعـة منك تضٌف الحرف له

 قفل التنهدات ؟ ! !

 أبدا" .. " المزمـار " ٌخلد فً القلوب ، وٌعتمر قبعة التواصل فـًاللحن لم ٌمت  ))

 مدٌات الرحٌل األخٌر ((

 وكما قال شاعرنا بدر شاكر السٌاب ، مخاطبا" زوجته : 

 ’ )) إقبال    

 ٌا زوجتً الحبٌبـة        

 ال تعذلٌنً .. ما المنـاٌا بٌدي        

 

 ) ط (                                  

 

 

 

 

 

 



  بالمخلد’ لو نجوت’ ولســت       

            . . . 

            . . . 

 مًت ’ال تحزنـً إْن        

 أًي باس        

 حتى غـد ’ ٌحّطم الناي وٌبقى لحنه’أْن        

 ال تبعدي ..               

 ال تبعدي .. ((              

ـا"  ٌّ  ، ومٌتا" خلدت فً القلوب .. فرحمة هللا علٌك ، وأنت تنؤى ح

 وشكرا" لمن تّوجك فارســــــــــــــا" .. !              

 الباحث                                                       

 مزهر حســن الكعبً                                              

                                               23/6/3126 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــِ{ٌتبع                                                                                      

 ) ي (                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تابع ــــــــ

 *مزهر حسن الكعبً : عضو أتحاد أدباء وكتاب البصـــــرة .. ماجستٌر باللغـــــــــة

 العربٌـــة ) النحو واللغــة ( شـــغل قبل تقاعـــده منصب المفتش التربوي األقدم فً 

 وزارة التربٌـــة ، ومســـإول المركز الدراســــً للكلٌـة التربوٌــة المفتوحـــة/ فـً

 أخر ، ولـه عـدد’فً أربع ـرة .. أصدر أربع مجموعات شـــعرٌـة ، وشــارك البصــ

 شــورة فً مجالت معتمـدة .. ٌحاضر )حالٌــا" ( فـً مدرســـــــــةمن البحوث المن

 الموهوبٌن فً البصـــــــرة .. 

 وما زال ٌواصل نشــاطه األدبــً ..   

 

 ) ك (                                          

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ل (                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

                            

 

 أهـداء                         

 إلى روح :     

 أخً وصدٌقـً : مصطفى عبدهللا          

 

 

 

 

 

 

 

 ) م (                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ن (                            

 

 

 

 

 

 

 



 اُظًغ٣بد ؿــالٍ                         

 ُْ ثبأل أدــــبؽ أٝ شـــــؼٞع ُض١ّ   ٣ــــز٤وع د٤٘ٔـب ، عدٔبى ، ٣بعة عدٔبى      

 ًٝجغ٣بئـ٢ اٗضكبػـ٢ رصضّ  خٓٞدشـ ؿزبعح أٓبّ رعؼ٢٘ ، سل٤خ ٛٞاجؾ رؼصغ٢ٗ أٝ

 أًجخ أٝ ،  ثبُصٔذ أُٞط ٢ٌٓبٗ كـ٢ أثو٠ أٝ أ٤ْٛ إٔ ، ؼخــــٝاؿــ ٓض٣بد ػِـ٢ّ  ٝرِخ

ح ٝػ٤ٕٞ بدأٌُِـ ؿــــ٤ِػ ُـــبٕ ٓـٖ ٗلــــ٢ جٔبح   رشؼٕ ًؤٜٗـــب ، اُ٘ظغاد دبص 

 رٜــبشـــضّ  ثؼط رلوـض هـض ٌُٜ٘ـب ، ثبُصالثـخ صغ٣ـخ أػصبة كـ٢ ٝاُوِن ٝاُزؼت األُْ

  ٤ٓبٙ ُزصغ٣ق األعض أسبص٣ـض ٝرلبص١ اُغ٣بح ٝػ٘ق اُجذبع خُجّ  ثشٞض بٝٓغا٤ٜٓ

  أُز٘بصغح اُوغٟ أػب٢ُ كـ٢ ٛ٘بى اُغاثعـخ اُزالٍ ٝعاءّ’ِٜٝٗش ٗغًط أٝ ، أُطغ

 ٛٞآشٜب ك٢ ، اٌُزت أط٣بٍ ك٢ رــجَ’زّربع٣ ا٠ُ رزذٍٞ أؿــٔبإٛـب ، ٌٓبٕ ًَ ك٢

 ... طاًغرٜــب ٝكـ٢ ٝصِجٜــب ٓزٜ٘ـب كـ٢ أٝ ، ٝدٞاشــ٤ٜـب

ب     ب ، اُؤغ ٗٞع األٗـــبٕ ٣٘ـ٠ د٤٘ٔـب ُِ٘ـــــــ٤بٕ "كزجـ    س٤ٞغ ػٖ ُِزـبظ٢ "ٝرجـ 

 ... شـــزبء أ٣بّ  ٝصكئٜـب ص٤ق أ٣بّ أشـــؼزٜـب ٝدغهـخ اُشـٔـؾ

  اُؼٛٞع ٓـٖ خـآ٤ٗـ .. ٝاُضٓبؽ ٝاُؼوَ اُ٘لــــــؾ رِٜٔــب ال اُظًغ٣ــبد ٓـٖ ؿــــــِخ   

 أ٣ٝٔ٘خ ٣ؼط٢ اُظ١ اُؼطغ طُي ك٤ٜـــــب ٤ُــؾ ، ٝاجٔـــخ ٗغاٛـب ، صلٞف ك٢ رزؼِن

 سِذ أل٣بّ ٜٓجٞعح صبك٤ـخ ٗجغح ك٤٘ـب  ـزلؼٝرـ ... ، اُذ٤ٖ٘ ٝصضم "ٓذجــخ اُوِٞة

 ٝر٘لش اُصٞع، شــز٠ ك٤ـٚ رؼصدْ اُظ١ اُزبع٣ز ػجبة ُشــن ٓظِٛـخ ثــغػخ ُزؼ٤ضٗب
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  رٞػٕ ، اُوـضع ٓٞاػ٣ٖ ٗعغ ٌُٝــٖ ، ؿبٓعــخ ُٝٞػبد ، ٓجٜٔــخ ٝرٞجؼبد آٛبد

 ٝألشـجبعاُ٘شـَ اُطٜٞع، ثبُٔبء ـٌغٟؿـ ُغٝظـخ أُـزغث٤ٖ ُٜٝلخ األؿزغاة هبكِخ

 ٝؿـؼلبد جغاُشــ أؿصبٕ ٣ـبػٍ’ اُظ١ اُٞغٖ ُٝزغاة اُـٔبء ػ٘بٕأ ا٠ُ أُزطبٍٝ

 ... ٝاُغٓـبٕ أُشــٔــش ٝغؼْ اُزٔغ دالٝح ا٠ُ ٣ٝشــزبم ، اُ٘ش٤َ

  ػـٖ "ثؼ٤ضا اُٜ٘ـــغ، دبكــخ ػ٠ِ اُجِٞؽ ا٠ُ روٞصٗـ٢ األكٌبع ٓـٖ جبعف ؿـــ٤َ   

 أػزن إٔ ٝرغ٣ضٗــ٢ رطٞه٢٘’ خٓذٌٔــ صائغح كـ٢ ثـ٢ ٝرِق ٝأُضٕ اُوغٟ شـــٞاعع

  ٣ـٌٕٞ ـبـد٤٘ٔ !ّاٌُـال أجٔــَ ٝٓب ...، ثبٌُـالّ ٤ُ٘طن اُذجت ٚػ٘ــ ألػ٣َ ُـــبٗـ٢

 ٝٗزذـبٝع ٗزؼبرت ؿـ٣ٞخ بً٘ ّ ًْٝ ، ثـٚ ُـ٘ٞاد ؿـؼضٗب ًْٝ ، األثـض ا٠ُ كبعه٘ب ُؼؼ٣ؼ

 ٓجِـخ ٣ٝزؤثػ ، ٚػ٘ ٣ـ٤ت ال اُظ١ ٝصكزغٙ أٝعاهـٚ ’٣ِِْٔ’ ٓؼ٘ـب ٛ٘ب ًٝؤٗـٚ ، ٝٗ٘بهش

  ... هص٤ضح ٣ٝوغأ ... جغ٣ضح أٝ

 رغرجق ، ٝاُؼٞص اُ٘ــب١ روبؿــــ٤ْ أصبثؼٚ رـــجن ، ٣ؼٞص ٝال ٣ؤر٢ ًبُذِْ ُٔذبد   

 ٝرئؼ ، اُوِٞة ـؤـٓشج كـ٢ ر٘ضعط ، ٛبصئـخ ُٔٞؿـ٤و٠ اُ٘لــؾ ك٤٘ـب رـغ١ أُذــبٕ ك٤ــٚ

  ٝأُؼـبٍٝ ٓجٜٔــخ ٛ٘بى كبُذ٤ــبح ، األؿزغاة جبٕأشــــ كـ٢ رؼ٤ش ُٞػـخ اُ٘لؾ ك٢

َّ  ، اُٞهٞف ٝرط٤َ أٓبٓ٘ب روق اُشغؿـخ  ٝاُعجغ اٌُجذ ٖـٓ رالٍ ٝعاءا"أس٤غ ُز٘ـ

 ٝرص٤ت ، ٝأُغح اُؼٛٞ ٓـٖ هْٔ كٞم رغثط ٝا٥ٓـبٍ ٣زعخ شــ٢ء ًـَ ٝٗغٟ ،

 ٝرطِؼبد ؿــض٣ضح بعٝأكٌ ًغ٣ٔـخ ثؤدغف ٓغصؼــخ ًِٔــبد ُزشغط ػ٘لٞاٜٗـــب كـ٢

 

                                      (2 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 "ٝػشوب "ـبـــدج ّ ُ٘ـــب رٜـت ، ػ٤ٔوــــخ ج٤ِـــخ ُ٘ـٔــخ ـ٤و٠ٝٓٞؿـــ ... ٗبصعح شـــ٤وـخ

 !! ... "أثض٣ــب
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 اُـغثـخ ٗش٤ضّّّ                     

 ’ٝشـــلذ ، ِوبئٜبث   ’ذر٘ؼٔ بغبُٔ صٞعح ا٠ُ أهغة رجؼ٢ِ٘ ، اُوغ٣جخ اُشٞاغ٢ء   

 ٝػ٠ِ ، جالة ٓ٘طوـخ ك٢ اُوض٣ْ بـث٤ز٘ـ كـ٢ األصلغ اُذبئػ ػ٠ِ ’ٝأعر٤ٔذ ، ثذجٜـب 

ب ، اٌٌُٞٗغ٣زـ٢ جـــغٛـب  عجبٍ ٣ٝوبثِ٘ـب ـٔب٢ُـاُشـ ؿــ٤بجٚ دبكبد ػِـ٠ ٗجِـؾ ً٘ـ 

  ٣٘زظغٕٝ ًبٗٞا ٛئالء ، اُج٘ٞثـ٢ ؿـــــ٤بجٚ دـبكبد أؿـــلَ كـ٢ اُؼٔـغ كـ٢ ًجـــبع

 اُصـالح ألصاء اُوغ٣ت أُـــــجض ا٠ُ ٤ُظٛجٞا ، أٝاُؼشـــبء أُـغة أٝ اُؼصـغ آطإ

 "أثضا رلبعهـٚ ال بٓخأثزــ ك٢ ثؼ٤٘ـٚ ٛٞ ، ـٚٓٝص ثِذٔـٚ أٓب٢ٓ ا٥ّٕ ’أعاٙ ٢ًٝؤٗ ّ ... ،

  ًِٔـبرــٚ ك٢ دز٠"أدضا ٣ئط١’ إٔ ٣غ٣ض ال... ، "أدزغآـب ٣ٝــٌذ ، سبكزخ ٝظذٌـخ

 ٣ذز٢ٔ ... آسـغ ٓؼضٕ ٓغ أُٔؼٝط ؿ٤غ األص٤َ ًبُظٛت رشغط كٜـ٢ ، رشغط اُز٢

 هٞاكــ٢ ٣ـــزطِغ ، اُوغ٣ـت أٝ اُجؼ٤ـض أٌُبٕ كـ٢ أجٔـَ ثؼ٤ـٖ ٣ٝ٘ظـغ ، ًج٤ـغ ثوِت

ح ٣ٝٔزٜـٖ ، اُوجــَ ألعض "أٗـبٓـب ٣ـــطغ’ ، اُذ٤ــبح َّ  ال ، ٗلـــٚ كـ٢ اُؼؼ   ٝال ٣ٌـ

 َّ ب ُزؼ٣ضٙ ػجبثٜـب رٔشـغ ػشــبع٣ـخ ػٝاعم عٝدـٚ كـ٢ ، ٣ٔـ   "ٝشــــؼغا "ٝأصثـب "ك٘ـ 

  خـاُجٜجـ ٓـٖ "ػسٔـــب رؼط٤٘ـــــب رجو٠ ، اُٞجٞص أُذبٕ ٓ٘ـٚ رـــز٘لظ ال ، "ٝأدالٓـب

 ٣٘ضّ ٝال ك٤ٜـب ثٔـب ، اُذ٤ـــبح ٣ؼشــن ًبٕ ٗؼـْ ... ، اُذ٤ـبح ثؼشـن "ٓزضكوــب "ٝؿــ٤ال

 ٣شــغ اُظ١ اُ٘ٞع ٛٞ ’ٝأدـــبؿــٚ اُذت ٛٞ صلزـٚ ... ، اُؼٔـغ غٍٞ ٣ؼشـــوٜـب إٔ

 !!.. صاسِـٚ كــ٢
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   ٢  ٢ـأث ٜٗــغ ظلبف ػِـ٠ أٝ جالة ٜٗـغ ظلبف ػِـ٠ ٗجِــؾ ، أٓبٓـ٢ أعاٙ ًـؤٗـ 

 ـزبطـاألؿ أُغدّٞ ٗؼٝع ، أٝاُ٘غص اُض٤٘ٓٝٞ ِٗؼت اُشـبغ٢ء ًبػ٣٘ٞ ٢ٝك ، اُشص٤ت

 ٓ٘عضح هغة اٌُج٤غح ٌٓزجزٚ كـ٢ ٗجِـؾ ، "ًض٤غا ػ٤ِــٚ ٝٗزغصص ث٤زٚ كـ٢ اٌُجبٕ كئاص

 ػ٤ـ٘بٙ رزألأل ٓصطل٠ .. ، أًضـغ ٣ج٤ج٘ـب’ٝ "غاـــًض٤ ’ـؤُـٚ،ٗـــ رذع٤ــــغّاألعٝاح*

  أُطـغ ـٞصحــأٗشــ ص٣ٞإ ُض٣ـٚ ٣ِٞح ، ــغحاٌُج٤ـ أٌُزجــخ ألجٞاء ٣ٞصق ال ثشــــق

 :ّأُطغ أٗشــٞصح ... اُجوبء ُـٚ ٣ٝــــزط٤ت ٣وغأ ةاُـــ٤ب شــبًغ ثضع ُِشــبػغ

  ذغّ ــــاُــــ ّ ؿـــبػـخ ٗش٤َ ؿبثزـب ٘بىػ٤ّ      

ّ٘  ٣٘ؤٟ عاح كزبٕشغّ  أٝ       ـــغّ ـــاُؤـ ٜٔـبػ

ّّ ـــــاٌُ ’رٞعم ٔبٕــرجّ  د٤ٖ ػ٤٘بى       غٝ

 ٜغّ ـٗ كـ٢ ًبألهٔـبع ’األظٞاء ’هصٝرغّ      

ّـ  ؿـبػخ "ٝٛ٘ـب ظافأُجّ  ٣غجـٚ       ذغّ ـــاُ

ّّ  ٜٔــــــبؿٞع٣ّ  ك٢ ’ّر٘جط ٔبًؤٗ ّ       اُ٘جٞ

 ٔبػ٤َـأؿ كٜــض أؿٔبػ٤َ اُغٝائ٢ صذجز٘ـب ٣ِْ ٓغح ٖٓ كٌْ .. ؟.. ثؼـض ٝٓبطا "دـــ٘ب

  ٓـض ًـِـٚ .. ٝجؼع ٓـض ك٤ــٚ ٤ُؾ ـغـاُٜ٘ ... اُـــج٤ِ٤بد هغ٣ـخ كـ٢ ٗؼٝعٙ "ٝأد٤بٗـب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  اٌُجبٕ كئاص األؿزبط ٛٞا٣خ ًبٗذ*   
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 هِجــٚ ك٢ ٣ذِٔـٚ شـ٢ء ثٌـَ ٣غكضٛـب .. اُذ٤ــبح ثؤٝػإ اُذ٤ـبح ٣غكض غج٤ؼ٢ عاكـض ٗـٚا ،

 أك٤ـــــبء اُـ٠ أُٔغ ٣ٌٕٞ إٔ اال ّ ٣زٞؿــَ ال ، ـزوجَٝأُـ اُذبظــغ ا٠ُ أشـــبعح ٗـٚا ،

ّّ  ثِْ " اُؼٖٓ ٝجـغ ٓـٖ ًِٔبد ــ ػغكزٚ ًٝٔـب ــ ٣ــجؾ ، اُظالٍ اُٞاعكـخ اُطج٤ؼــخ  "ص

  ... ، ٣صضم ال ثجٕ٘ٞ األثض١ اُؼشــن سطـ٠ ٤ُغربص ، ُـٚ شــشص٤خ ٓآعة ٣زشطـ٠ ..

ـب ، اُٜٞاء كـ٢ ال أٌُِـــبد ٣ــــطغ’  ٔ   ٣ٌـَ ٝال ـــ٢ــــ٣ٔش ، اُوِت صّ ٓغ ٣ؼجٜ٘ـب ٝاٗ

  ث٤ٖ ٝٓب الٍـــاُز أػبُــــ٢ ك٢ اُط٤غإ ٣ٔزٜٖ ، ًبُط٤ٞع ٕٞـــ٣ٌ إٔ "صائٔــــب ٣غ٣ض’ ، 

 أؼصان الشـــجر وفوق جرٌان مٌاه الســواقً المترعــة... 

٢ ٛٞ، ٛظا    ٢ ، ٓؼــٚ ُض١ ػزبة ال ك٤ٔـــب أػبرجـٚ أٝ أًِٔـٚ ًؤٗـ   كـ٢ ٓؼـــٚ أرلن ًٝؤٗـ 

  كـ٢ ٗزضاٍٝ .. ، اُٞاظـخ ٣ضٙ ثشػ اُشط٤ــخ ) اُـــــِْ  ( ٓجـِـخ ٓـٖ جض٣ـض ػضص أصضاع

 األكعـَ ُِــض س٤ٞغ ٖٓ َرذٔ ٝٓب ٝاشؼبع ٝهصص ٓوبالد ٖٓ رذَٔ ٝٓب ٛـبعأ صضا

  .. ثٔؼب٤ٜٗـب صـغ٣ـخ ًِٝٔبد غ٤جــخ ُٔــــبد ٓـٖ ٝٓبرذٔـَ

   ٢  ُٜـــب أسغٟ ص٤بؿـخ ٢ك أص٤ـغح خًِج٘ ٤ُعؼٜـب أُبظـ٢ صلذبد ’٣ِِْٔ’ ’أعاٙ ًؤٗـ 

 ..سبُضح ٝرغ٣ــخ ٝٗلضبد اُٞجٞص ادــــبؿــبد ٓـٖ رشــبء ٓب

 ٗـضاء ُجـ٠ أٗـــٚ * أهغثـبئـٚ أدـض ُـ٢ هبٍ ُٔـ ب ’أدــــــذ ، ٝاُصض٣ن األر ٓصطل٠   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ػجضاُٞادــض ؿؼضٕٝ أُغدّٞ*    
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  أؿز٤ــَ’ ٛ٘بى .. ، أُـغة كـ٢ ٝاُغثبغ اُو٤٘طـغح ث٤ـٖ ٓب ، اُـغثـــخ كـ٢ ٓبد ، عثــٚ

 ض١جـــ ٝثعؼق ثبُضٝاع،ّّ’ذأدــــــ .. ، ٝغ٘ـٚ رغثـخ ػـٖ "ثؼ٤ـضا اُـغثـخ ـٞغثــ

ٛـب ٢ٝعٝد ، ٝأًضـغ أًضـغ رـــغع هِجـ٢ ٝٗجعبد ،  ًٝؤٜٗـب ، األُْ ٓـٖ ػٞاصق رٜؼ 

ّٕ  ٗلــ٢ ٝأعٟ ... !! .. أثـض٣ـخ ٗبع ٓـٖ ث٤ِٜت رـزؼغ  أدض ٝال ٣ج٤ٌــٚ د٢ُٞ اُج٤ٔـغ ًؤ

ّْ  ٓؤجٞع ُـ٢ ٣وٍٞ  اُجوــبء.. هلل اُجوبء أجَ .. هلل اُجوبء .. ؟ أٌُِـخ ٛظٙ ُٖٝٔ .. ٓؤجٞع ص

 كــ٢ّ  ٣ٝ٘لـ٢ ٣ــــزصغس٘ـ٢ كبألُْ ... ؟ اُذ٤ــــبح كـ٢ اُجوـبء ٓز٠ ٝاُـ٠ ...، د٤بري كـ٢

 أ٣ـبّ ثضا٣ــخ ’ٝأُٞد ، ص٤ق أ٣بّ كـ٢ ، اُجٞآـغ هجـبة أٓبّ اُشـــبعع اُـ٠ شــ٢ء ًَ

 ٝجٞص ُٚ ، ٓؼ٘ــب ا٥ٕ ٛٞ.. ؟ رــزض٣ْ أٝ رـــزـغم إٔ ُٜـب ًْ ، عدِـخ أٜٗــب ... شــزبء

 ...، ـبـٝرصٞعارٜ ٓضُٞالرٜـب كـ٢ ـزٔغرـ اُوض٣ْ اُؼٜـض ٖٓ دٌب٣بد ُ٘ــب ٣ذٌـ٢ ، ًج٤ـغ

 ُٜـب ُزــؤسـظ رغرلغ أٜٗـب ، اُظاد ٌٝٗغإ ٤ؾاألدبؿـ ػٔن ٓـٖ ؿــطغٛـب ًِٔـبد أٜٗــب

  ظذٌبد ٣عذي أٝ ُ٘ــب ـ٣ْجزــ ًٝؤٗـٚ ث٤٘ـ٘ـب ٣ؼ٤ـــش ... ٜٝٓــبثـخ ؿــٔٞ كـ٢ "ٌٓبٗـب

 !! ... اُؼزــبة ثؼط ك٤ٜــب ٣ٌٕٞ هـض

 !!  اُؼٔـغ ٝشــجبة اُطلُٞخ صض٣ن ٣ب ا٤ُــي ٓشــزبهٕٞ ’ٗذٖ كٌْ   

 

 

 

                                          (7 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 اُط٣ِٞخ اُضعٝة                                    

  سصـت ثٔغأٟ ٝثآســـغ ثوضع ػ٤٘ــ٢ أًذـَ إٔ ، "ـبصائـٔـ ’أؿـزؼض ، ًِـٚ ٤ًبٗـ٢ كـ٢   

  ٓؼشـــغى أغ٤ت ٝٓب ، ٝاُ٘بظــجـخ اُط٤جــخ اُــــٔبد ًَ ٢ٗلـــ كـ٢ ٣ُٞض ٝأشــز٤بم

 ث٘زيآٝ ٣ٔبٕ ُٝٝضى ، اُزغاة رزٞؿـض األ٤ٓبٍ آالف ثؼـض ٝػ٠ِ ٛ٘بى ٝأٗذ ، صض٣و٢ ٣ب

 اُذؼ٣٘خ اُ٘جغاد ٗزِو٠ ، اُؼٔـغ ٖٓ اُــجؼ٤ٖ ٓشـبعف ػِـ٠ ’ٝٗذـٖ ، ا٥ٕ ًجغا ػ٣٘ت

 ػ٠ِ ر٘ؼٍ ػ٘ضٓـب ٝصـبك٤ـخ  ثبُضٓٞع أػ٤٘٘ـب غرضٓ ،ػ٘ضٓب ٓآه٤٘ـب ك٢ صبصهـخ ٌُٜٝ٘ـب ،

ّْ  ، اُزغاة ػِـ٠ ُززجشـغ ، األعض   ... األعض عائذــخ ٝٗشــ

 األُْ ك٤٘ـب ٣٘وص أّ أ٣ؼ٣ـض.. ؟ اُؼٔـغ ٓـٖ اُضٛـغ ك٢ ُ٘ـب كٌْ األشــز٤بم، ُٞػـخ أٜٗــب   

  ثٌَ اُذ٤ــبح ٛـ٢ ... ، اُظلغ أٝ اُجئؽ ، ٝاُشــوبء اُــؼبصح ، ٝاٌُغٙ اُذت ، اُلغح أٝ

 أٝ أُــــؼ٠ ٣ش٤ت ٝهـض ، ٓب ُشــ٢ء ٗــــؼ٠ ..، ثؤكٞاٛ٘ــب ـبءٗشــ ٓب ِٗٞى ، ٓؼب٤ٜٗــب

   رؤؿــغٗب ، ٝاُجٜــبد األغغاف ٝاؿـــــــغ ِٓؼت ك٢ أ٤ًضح ـخصعا٣ـــ أٜٗــب ، ٣ص٤ت هـض

ّٞ  ٝاألصذبة األَٛ اُـ٠ ٗشــزبم ، خاُجظ٣ئـ أٌُِــخ رجؼضٗب ، اُط٤جــخ أٌُِــخ  ثبهلل طٝٗزؼ

 !!... اُشـــ٤طبٕ ٓـٖ

 أشــــز٤به٢ كؤ٤ُي ... اُـج٤َ ٝؿــٞاء ٣ـــــغ كـ٢ اُغػ٣ـٖ اُوضع ٓٞججبد ك٤٘ـب رؼسغ   

 ٝٗذٖ صاعٗب رجبٝع ًبٗذ اُز٢ صاعًْ ك٢ ، أث٤ط ٝعم ػ٠ِ بأسطٜـ ُٞدخ كـ٢ أعؿـٔٚ

  بُْـــاُـــ ٣ٝٞؿق ٝأٗذ أٗب ، ٣جٔؼ٘ـب اُٞص ٓـٖ دجَ ًبٕ ــ ٣وبٍ’ ًٔب ــ اُؼٛٞع ثؼٔـغ
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 ك٤بض ػٔغإ ٝػٔبص اُؼبشٞع شـبًغ ٝٓغ ٓؼي ٢ُ ًٔب .. * ٔبػ٤َأؿ كٜـض ٔبػ٤َأؿـٝ

 ، إٌُٞ دبظغح رج٠٘ ج٤َ ... اُذ٤ــبح ػٛٞع أ٣بص٣٘ب كـ٢ ٝٗذَٔ ٝٓضٔغح ج٤ِٔخ ُوبءاد

 ٓؼ٠٘ ٤ُٝغظؼ٘ـب هضعٗب ٓـٖ ٤ُغكغ اُٞاؿـؼخ ٓ٘بِٛٚ ًَ كـ٢ ُٝ٘ـب ، اُوِٞة كـ٢ ٝٓذجــخ

 األٜٗبع شـطإٓ ػج٤ـغ ٗـــز٘شـن ٜٓ٘ـب غ٣ِٞخ صعٝة ك٢ ٝاظذـخ ؿــ٤بهبد ... اُٞجٞص

  ٣ِجش ًْ ، ُ٘ـــب رذ٢ٌ ٝأٗذ ، ًج٤ــــغ ٝرؼِن أصغاع كـ٢ رطِؼبر٘ــب ٝرٔزضّ  ..، اُشبُــضح

 اُـ٠ ثؤشــز٤بم ٣ــــزؼض ًٝؤٗـٚ ، "كو٤ـغا أٝ "٣ز٤ٔـب ٤ٌُٕٞ أٓـٚ ثطٖ كـ٢ اُلو٤ـغ أٝ ا٤ُز٤ْ

 اُذ٤بح رالث٤ت ٓـٖ ٝثوضع ٤ُؤسظ ، ا٤ُزْ ٝشــــؼبة اُلوغ غغهبد كـ٢ اُـــ٤غ أٝ أُشــ٢

  !! ... ا٥ٓـٖ اُجشــغ الئذـخ كـ٢ أؿـــٔٚ ٣ٌزت إٔ ٝثضٕٝ اُؼ٤ش كـ٢ ؿـــؼخ ؛

  ٓـٖ ٣٘ـبصٕٝ ػ٣٘ت ٝرجوـ٠ ، ٣ٝٔبٕ ثــــــ٤ْ ٣جوـ٠ ، ٓصطلـ٠ ٝصض٣وـ٢ ، أسـ٢ أ١   

 اُضٛغ كـ٢ ـبُ٘ـ ًْٝ ، اُشـــٞم ٣ٜؼٗـب ًْ ، ٓؼٜـْ ٝٗذٖ ، ٝادـض ٝثصٞد أػٔبهٜـْ ًَ

 !! ... ٝأصُٜٞـب ٗـٔبرٜـب كـ٢ ٗشــبػ أٝ رذغ٣ق صٕٝ ا٤ُي ٗ٘وِٜـب دٌب٣ـخ ٓـٖ

  كـ٢ اُزٞاصَ هجؼـــخ ٣ٝؼزٔـغ ، اُوِٞة كـ٢ ٣شِــض’ أُؼٓـــبع ، "أثـضا ٣ٔذ ُْ اُِذٖ   

  ... ا٥سـغ اُغد٤َ ٓض٣بد

 أشــــجبٙ ًـَ "أ٣عب ٝرعْ اُغجبٍ ًـَ رذ١ٞ اُذ٤ـبح ٝأعًـبٕ ًض٤ـغح ٗجضٛـب اُؼٝا٣ب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  اُجصــغح ٓذبكظخ ــ اُشص٤ت أث٢ هعبء ك٢ ُٝض .. ٣ًٞز٢ ــ ػغاه٢ عٝائ٢*   
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ـب .. ، اُغجبٍ  ٓ  للؽـد ، وأنتظـار  أٗزظبع ػ٤٘٤ي ٝكـ٢ ًجغد ...، ع٣زٌغ ال كٞادـض أٗذ أ

 ... ٝصهـبئوٜـب صٞا٤ٜٗـب كـ٢ ُــــبػبرـٚ دز٠

  األَٓ ك٤ـي ٣ٝ٘ٔٞ ، جغ١ء ػ٘لٞإ كـ٢ رؼصٛـغ سصجــخ ٓؼعػـــخ ك٤ــي اُذت ًبٕ   

 !! اُشـــٔــؾ أشــــؼـخ ثؼٝؽ ثؤٗزظبع ًبُلجـغ

ي أٝ ، أٗذ رٔٞد ، ٌُٖٝ ، ٌُٖٝ    ّٕ  "ؿغ٣جب ٌٛظا رٔذ ُْ أٗـ    اُج٤ٔـغ رغكغ ًِٔبري أل

 ... ٣ــــزٔغ ٝاُؼطـبء ، ٝأشــَٔ أٝؿـــغ كعبءاد اُـ٠

َّ  ال أُزـضكـن ٝاُٜ٘ـغ                   !! اُجغ٣ـبٕ ٣ٔـ
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 اُوجـَ أعض                         

  ٝأُـــبء ٝاُج٤ذ ٝاألعض اُٜ٘ـغ ..، جالة .. ، اُوجــــَ أعض ٝأ٣ــبّ أ٣بٓـي غبثذ   

 رؤســظ أُبظـ٢ ٓـٖ ٝٓعبد ٝك٤ـٚ اُــض اُـ٠ ٗزطِغ ٛ٘ـــبى ٝٓـٖ ، األثض١ ٝاُؼشـــن

 ٝأجٞاء ثٔ٘بظغٛـب خٝاُؼا٤ٛ اُ٘ض٣ـخ اُجـبر٤ٖ ٝٓ٘ذضعاد ثشـؼبة ٝادـض ٓجغٟ كـ٢ ث٘ب

اح ػطغٛــب  ٞ   ، اُغغجــــخ اُغ٣بح ا٤ُ٘ـب رذِٔـٚ ، جٞاٗذ٘ـــــب كـ٢ ثؼعـٚ ٗـز٘ـْ اُظ١ اُل

  ٗضٝؿــــٚ أسغٟ ـبٕأد٤ ٝكـ٢ عإٝؿــــ٘ب ػِـ٠ "أد٤بٗـب ٣طلخ اُشــٞاعع ؿجـبع ٝٛ٘بى

 ... ٝاٌُـغا٤ٛـخ اُذوـض جغاص٤ـْ أص٘بف ًَ ك٤ـٚ ٝرٔٞد ، أدٔـغ "غ٤٘ـب ٤ٌُٕٞ ثؤهضآ٘ـب

 ٝٛٞائٜـب جغٛـبٝشـ اُشصـت رغاثٜــب ٓـٖ رؼط٢ ٓـبّرؼاٍّٝ أػطذ ، اُوجـَ أعض   

 ك٤ٜب ٤ُِخ كـ٢ ـ٣ٌَزٔ د٤٘ٔـب اُؤـغ ػٛٞ ٓـٖ ثؤُٞإ ٓئغـغح ، اُذ٤بح رلبص٤َ ، اُغغت

 ـ٘بأٗلـ ُززغٗـخ "ــوبػشــ أٝ شـــــلوخ ـذ٘ـب٣ٞشــ ّ’ أٝ ٣ِجـــــ٘ب ًْٝ ، اُضٛـغ ػٔن ٗغٟ

  ا٥ؽ ـجبعٝأشــ اُ٘شـَ هـٔـْ اُـ٠ ٗزطبٍٝ ، أؿـــلَ ٝاُـ٠ كٞم ا٠ُ "شٔبال أٝ "٤ٔ٣٘ـب

 س٤ـػ اُٜ٘ـغ كـ٢ ٝٗـغ٢ٓ .. اُصـ٤ـغح ـٞصاءاُـــ اُذجـــبد ط١ صٔـغٙ ٓـٖ ٗؤًـَ اُظ١

 ٓشزؼِخ دت جظٝح ٝك٤٘ـب ، بءأُـ ػ٘ـض ٝٗؼٞص ، ثــ٘بعرٚ رزؼِن ـٌٔخؿــ ُؼـَ اُص٤ـض

  ... أثـض٣ـخ

 اُـ٠ ه٘ـــــب٣ــــٞ "ٝشــٞهب "٤ٛبٓب ، أُزؼجـخ اُوِٞة ػ٠ِ رعلـ٢ عادـخ اُوجَ أعض   

  !! .. األثـض١ اُؼشـــن صعٝة كـ٢ ُٞدضٗـب ٗجؼِٜـب ج٘ـخ
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 ٖٓ ٝادـضح ٛـ٢ ثؤؿ٤٘ـخ ٝٗزـ٠٘ ٝٗغًـط ٤ْٜٗ كل٤ٜـب ، اُٞاص١ ػٛـغح ، اُوجَ أعض   

َّ  ال ، ُ٘ـب أُذججـخ األؿ٤٘بد   !!.. رغص٣ـضٛـب ٓـٖ ٗـٔـ

 اُجؼ٤ض هجغى رغاة روجَ’ اُوجـَ أعض ٓـٖ ٝادـضح هجِخ ُ٘ـب رضع ُْ ٝأٗذ أ٣بٓي غبثذ   

 اُشـــــــٞم ٝٓٞائـــض دبُـخ ُ٘ـب رـــزو٤ْ ال ٝٗذٖ ـبعكـٚٓشـ ػِـ٠ اُٞهٞف ث٘ـب ٤ًٝق ،

  ... اُــــؼ٤ضح األدالّ ػٝا٣ـب كـ٢ اُِوـبء رـــزؼ٤ض

 ُٝـْ .. ، اُِوــــــبء ٓٔغاد ٗـــِي ٜٝٓ٘ـب رجٔؼ٘ـب ًبُضاع ٝٛـ٢ ثبألدالّ عأ٣زـي ٗؼـْ   

 رؤسـظٗب ػ٘ضٓـب أٝ ، ٣ّٞ ًـَ كـ٢ أٝ ٤ُِـخ ًـَ ك٤ـؤرـ٢ .. ، األس٤ـغ اُذِـْ ٛـٞ "أثـضا ٣ٌٖ

ـخ ثٜجـخ اُذ٤ـبح ٣ـ٘ـ٢’ ـبٓؼ٘ــ ٝجٞصى ... اُٜ٘ـــــبع ثصضع ج٤ٔـِـخ ؿلٞح  ٔ   غبؿ٤ــخ ٝٛ

  أٝ ًِٔــخ ًـَ كـ٢ ، دغف ًـَ كـ٢ ٓؼ٘ـب أٗذ ٝٛب ... اُوِٞة ػِـ٠ رطلـٞ ٝؿـــــــؼبصح

  ... اُؼجغاد رش٘و٘ـب ُـٌـٖ ، شــــؼغ ث٤ذ

َّ  أُذ٘ـخ ٛـ٢       رِجـْ ، أُذ٘ـخ ٓـٖ شـــ٢ء ك٤ـٚ ٝاألؿزغاة ؿـــجب٣بى كٞم ٓـٖ رطـ

  !! ٝغـٖ ٓـٖ ُٚ ٣ٝب  ُي "ؿــؼ٤ضا "ٝغ٘ـب اُــغثـخ ٓـٖ جؼِذ ٌُ٘ـي ، اُذ٤ـبح ٓآصـغ

  اُذوبئت هجـِـ٢ ُزؼجـغ     

 اُؼٓـبٕ هجِـ٢ ٣ٝؼجـغ     

  أٌُـبٕ هجِـ٢ ٣ٝؼجـغ     

 : أٗزظـغ إٔ ’رؼِٔذ     

                                   (02 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 * اُـــلغ جٞاػ كـ٢ "ٝغ٘ـب ُـ٢ ’ٝأص٘ـغ     

 ٓـٖ رص٘غ ػُذ ٓب اٗـ ي ، "أثضا ، ال.. ؟ ا٤ُ٘ٔـخ أٜٗـب ٣وٍٞ ٓـٖ ؟ اُوضع أٗـٚ ، ٣وٍٞ ٓـٖ

 ر٢ٜء’ٝ ، اُج٤ِٔـخ األُذـبٕ ٔبػ٘ـبأؿـ كـ٢ ـؾرٜٔ ، اُذ٤بح ٝٓالدـْ أؿــبغ٤غ أٌُِـبد

ي هبٍ ٓـٖ ... أُؼبٗـ٢ ثٌـَ ػاسـغح "أٓجبصا ُ٘ب   أثض٣ــخ ٗٞٓـخ ر٘بّ اُوجٞع ػدٔـخ كـ٢ اٗـ 

ي هبٍ ٝٓـٖ ، ـي ال .. ؟ بـا٤ُ٘ـ ٝاُذت اُشــٞم عدجـخ اُـ٠ رؼـض ُْٝ ٓـــبكغ اٗـ   ػضد اٗـ 

  ٓؼبٗـــ٢ أعٟ ثي ًٝؤٗـ٢ ..، اُؼٓـٖ ٝهالئض اُشِٞص ـٔخأٝؿـ صضعى ػِـ٠ رذَٔ ذٗٝأ

 ٖـػ٤ ُي ر٘بّ ٝال ..، أثزـــبٓخ ُي رشزلـ٢ ٝال ًِٔـخ رلِذ ٝال هبٓـخ ُي ر٘ٞء ال ، اُذ٤بح

 بأٜٗٔـ ، ًالّ ٓـٖ ػ٣٘ت روُٞـٚ ٝٓب هٍٞ ٓـٖ ٣ٔبٕ ٣غصصٙ ٓب ًـَ صبؿ٤ـخ ثؤطٕ ٔغٝرــ

 ـبرْٜٓ٘بج رشِٞ ال ٣ّٞ ًَ كلـ٢ األٗزظبع، ػ٠ِ أُجض ثذبظغح ٗؼ٤ٔخ ٤ضحاُـ بأٜٓٔ ٓغ

ي ،   ... األكعـَ اُــض أٝرـبع ٝث٤ضى ؿـــزؼٞص ثؤٗـ 

  ٓزؤسغ٣ٖ ٗؤرـ٢ "صائٔـب     

  ٓزؤسغ٣ٖ ٗوٍٞ     

  ٓزؤسغ٣ٖ ١ٞ٘ٗ     

  ٗؤرـ٢ إٔ ٝهجَ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  اُج٤َٔ األج٘ج٢ هص٤ضح ٓـٖ*   

                                          (03  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ث٤ّٞ     

  ؿبػـخ أٝ     

  صه٤وـخ أٝ     

  ٛ٘ـب اُج٤ِٔـخ األش٤بء ًبٗذ     

خ ٓ٘زظغح        ٝؿــش٤ـ 

  ا٥ٕ أٓـب     

  ثج٘بد٤ـٚ اُط٤غ أٗلغص كوـض     

  ٛ٘ـب ثو٤ذ اُز٢ ٝع٣شــزٚ     

 اُشجغح ػ٠ِ     

 * ٓ٘ـــ٤خ صٔـغح ٓضَ     

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 82 صلذــــخ اُج٤َٔ األج٘ج٢ ص٣ٞإ / األٓبٗـ٢ هص٤ضح ٓـٖ*

 

                                  (04 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األثـضاع ثذبع                                 

 ُٝـض ــــغحـاُجصــــ ٓذبكظــخ أهع٤خ أدـض اُشص٤ت أث٢ كـ٢ ، اُؼغام ج٘ٞة كـ٢     

 ٛب ثٜ٘غ اُؼا٤ٛـخ ، جالة ثوغ٣ــخ 1947 ؿـــــ٘خ كـ٢ *دــــ٤ٖ أُال ػجضهللا ٓصطلـ٠

  ٣ّٞ ألجَٔ اُذ٤ــــبح ًٝـبٗذ .. ، اُط٤ج٤ـٖ ٝٗبؿٜــب اُجــــ٤طخ ٝث٤ٞرٜــب ٝأشـــــجبعٛـب

  اُذصـبٕ صٜٞح ٣ؼز٢ِ "جض٣ضا "ـٔبــأؿـ ٣ذٔـَ ٣ــــــ٤غ ٓشبض كـ٢ اُجشــــغٟ رؼف

 ** األث٤ط

 ***، األٓـؾ أ٣ٜــب     

  كبُذصبٕ "غ٤جـب ًٖ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  صبصعح ػجضهللا أٗؾ اُـ٤ض اُشـبػغ شو٤ن ُضٟ ٝجضرٜب ٝص٤وخ ظٖٔ اٌُبَٓ أؿٔٚ ٝعص*

 ٤ٖـدـ أُال ٣ًَٞ ك٤ٜب شٜٞص ٝشٜبصح اُغص٢٘٣ ٓذٔض اُـــ٤ض أُغدّٞ هجَ ٖٓ ٝٓٞهؼخ

 .. أٓالًٚ ػ٠ِ اُجصـــغ١ أدٔـض أُال ػ٢ِ أُال

  خـٝاُضب٣ٞٗ األثزضائ٤خ صعاؿزٚ أًَٔ ، اُجـبر٤ٖ ثؼط رِٔي ، ثـ٤طخ أؿغح ٖٓ ٣٘ذضع**

ّْ  اُشص٤ت أث٢ كـ٢  . اُجب٣ُٞٞج٢ هـْ ــ اُجصغح ثجبٓؼخ اُجبٓؼ٤خ صعاؿزٚ أًَٔ ص

 . 8/12/1989 ك٢ أُـغث٤خ اُؼِْ جغ٣ضح ك٢ أُ٘شٞعح اُذصبٕ هص٤ضح ٖٓ***

                                  (05  ) 

 

 

 

 

 



  ٝأؿــزٌبٕ ػ٘وــٚ ٝهؼذ     

  اُشٔؾ ًـبٗذ     

  اُط٤ٖ ك٢ رعغة     

  ٝاُؼ٤ٖ     

  اُِـبٕ كٞم ٝاُغَٓ     

  ػٓبٕ ٓ٘ظ     

  ر٘زٜـ٢ ال األعض ًبٗذ     

  اُذصبٕ عجَ رذذ     

  رٜزض١ ال اُغ٣خ ًبٗذ     

  اُذصبٕ ُص٤َٜ     

  اُغَٓ ػ٠ِ اُذصبٕ ظَ ًبٕ     

  أٌُبٕ ألَٛ "ؿولب     

  األٓؾ أ٣ٜب     

 : رٌـــغ كبُؼجبط "غ٤جب ًٖ     

 ؟ اُذصبٕ ٣ـِْ ٢ً    / .... ، ٣٘ذ٢٘ ٖٓ     

                                          (06  ) 

 

 

 

 

 



ـبءح ًِٔبد ك٢ ُٜـب دجـٚ جغاء ُٚ شبء ٓب اُذ٤بح ٖٓ ٣ٝؼتّ    ك٢ ٣جذـغ ، جض٣ض َـُج٤ ٝظ 

  ِٓٔٞءح "ًؤؿـــب ٤ُـؤسظ ٣زوضّ ، ــخٝاُزعذ٤ـ ٝاألؿــــزؼضاص ٝأُٜبثــخ أُزؼــخ ٖٓ ثذبع

  ٖٓ طخٗشـ ٓذصِخ ٖٓ ٣ؤسظ إٔ ثـٚ ٓب ُذض "ٓوضاعا ٣ٝؤسظ ، أُؼطبء األص٤ِخ ٘ـٔبدُثب

 ... اُذو٤وـــخ صٔبع

  األُْ صعٝة ٝكـ٢ * ٝاُوص٤ـغ اُشــبم غغ٣وـــــٚ ٝكـ٢ ٤ٌُٝجـغ ، صذبئق ٝر٘ط١ٞ   

 ٓـٖ ثـض ال ، ػ٤ٔـن ؿــــغ أٜٗـــب ، ثٜــب أًزغاس ؿ٤ـغ ٝٓـٖ اُذ٤ـــــبح ٣جـض ٝاُذـغٓبٕ

 ٗبصع شـؼٞع ٓـٖ ٣ٔزِي ٝٓب أدـــبؿــبد ٓـٖ ُض٣ـٚ ٝثٔـب اُؼــضح ٣ٝؼــض ، ك٤ــٚ اُشٞض

  ٣ٝوـغ اُجشــغ ًَ رؼ٘ـ٢ ٝٓضاسالد ٓالثـــبد كـ٢ اُذو٤وــخ جِـ٢ ـزٞظـخ٣ــ ٝأسـظ ،

 خأُؼغً ُشٞض ٓز٘بٛـ٤ـخ ثصالثــخ ٣ٝــــزؼض هـٞاٙ رزجٔغ ُـٌٖ ، أٓغٙ ٓـٖ د٤غح كـ٢

  رغى اُظ١( اُطغ٣ن ثغ٣ذأو( أُبظـ٢ اُوغٕ ٓـٖ ــجؼ٤٘٤بدـــاُــ ثضا٣ــخ كـ٢ كٌزت ...

ّْ  د٤ٖ "ٝاؿـــؼب "صضٟ  . ثـضاص كـ٢ ػغظــٚ ر

  ُألؿـغح ٣ٝ٘زٔـ٢ أُـغة اُـ٠ اُـــلغ ُـٚ ٣ٝـــزط٤ت ،1978 ؿــــ٘خ ٝؿبصعاُؼغام   

  ٣ٝؼٔـَ ؿــ٘خ ػشـــــغح ادضٟ ُٝٔضح ) اُزوضّ صب٣ٞٗـخ ( اُو٤٘طـغح ٓض٣٘ــخ كـ٢ اُزؼ٤ٔ٤ِــخ

ّٖ ٝ ٣ٝزؼٝط  ٓـٖ ــ ػ٣٘ت ــٜٔـبـأؿــ ٝث٘ذ ٣ٔــبٕ ــٔـٚأؿـ ثُٔٞـٞص رؼبُـ٠ هللا ػ٤ِــٚ ٣ٔـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 ( 0989__  0947( ســـنة )  42)*توفً عن عمر 

                                  (07 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أُـغث٤ـخ اُصذق كـ٢ ٝأُوبالد اُشـؼغ ٣ٌٝزت * ــ ٗؼ٤ـٔـخ اُـ٤ضح أُـغث٤ــخ ػٝجزٚ

  ػِـ٠ أثضاػ٤ــخ أػٔبٍ ُٝض٣ـٚ ، ٝاُؼغث٤ــــخ اُؼغاه٤ـــخ اُصذق كـ٢ ٣٘شـــغ ًبٕ ًٔـب ،

 ٜٓ٘ــب ، ـ٤٘بع٣ٞٛـبدؿـ ػضح أٗجـؼ د٤ش ، ٝاألصث٤ــخ ٝاُضوبك٤ــخ اُل٤٘ــخ األصؼضح ج٤ٔـغ

  ك٤ِٔ٤ٖ ــ٤٘بع٣ٞٝؿـــ اُصـ٤ـغ أصع٣ؾ ٓغ ثؤألشــزغاى ) اُص٤ـبص ػ٣ضإ ) كِْ ؿــ٤٘بع٣ٞ

  كـ٢ ًزت ًٔـب ، ٝاُضوبكــخ ٝاُؼِّٞ ُِزغث٤ــخ األؿـــــال٤ٓـخ أُ٘ظٔـخ أٗزبط ٓـٖ ٝصبئو٤٤ـٖ

 ( .  أأل٣ـــ٤ـٌّٞ  (أٗزبط ٓـٖ أُشضعاد ػـٖ ٝصبئوـ٢ ُل٤ِْ ؿـــ٤٘بع٣ـٞ د٤ـبرـٚ آسـغ

 ؿـــــ٘خ ػشغح ؿذ ثؼٔـغ ٝٛـٞ ٓــــغد٤ز٤ٖ أُـ ق أٗـٚ ، ػ٘ـٚ ال٣ؼغف ٖٓٔ ٝٛ٘بى   

  ) األس٤غح ا٤ُِِـخ ( ثؼ٘ٞإ ُـٚ األُٝـ٠ أُـــــــغد٤ـخ كٌبٗذ ــ 1963 ؿــ٘خ كــ٢ أ١ ــ

 اُجصــغح / اُشص٤ت أث٢ هعبء كـ٢ ُِج٤ٖ٘ خأُذٔٞص٣ـ ٓضعؿــخ ٓـــغح ػِـ٠ ٝٓضِذ

 (غّأُ٘بص٤ ٗبظْ ( اُـــطٞع ٛظٙ ًبرت ٝثؤشغاف شبًغ غٚ اُـــ٤ض أسغاط ٖٓ ًٝبٗذ

 نـاصٌـــــــر وعدد كبٌر مـن الطالب الســـٌد علـً خضٌـر وادي وناظم المل ــوتمثٌ

 الموسٌقٌـة بقٌادة األسـتاذ ٌاسٌن صالح العبودـرح الفرقـة وقبل عرضها أعتلت المس

 المعلم و، عبدهللا عبدالودود ، عبداللطٌؾ عبدالمجٌد  ونعمة جاسم الهارون ، وكان 

 ..ن رخامة الصوتلما ٌمتلك من له باع كبٌر فً الؽناء الشاعر الشعبً عدنان دكسـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 *كان زواجه األول من السٌدة المهندسة ساهرة عبدالكرٌم وله منها ولد أسمه بسٌم .

                                   (08 ) 

 

 

 

 

 

 



 

 ه العدٌدة ،قلقــــاة ، لكنـه كـان متعبـا" ٌتصدر كٌانـه وأهتمامـاتوتســٌر بـه الحٌــ   

 دتهـاـكبٌـر ومعادالت الحٌــاة الصعبــة ... وٌعٌـــش ؼرٌـبـا" وللؽربــة وطؤتهـا وش

 ه ـحشـــــعلتهــا ، وأنطلق ٌداوي جراعلـى أي إنســــان ، وكانت كالنـار ال تنطفًء 

 ـار فـً عطاء الٌبخـل الزمـن أندّيء مـن حرارة النـٌه’عر أصٌل وبنفثات مـن شـــ

 ة ـد لٌنشــد لؤلنسـان نشوة المحبـ، وٌسـتعد مـن جدٌٌعطٌـه فورة الثورة فـً النفــس 

 عرــــــى دعائم مســتقبل الشـــ... وكم كتب ، وكم أرسـ ـــــــدهان ٌنشــوأحلـى ما ك

 والثقافـــة العربٌــــة فـً زاوٌـــة نقٌــة ... وٌكتب ) المكاشـــــفات ( *وٌمضـً فـً 

 العطاء الزاخر بالحب والحنٌن وبؤشــراقات الحٌاة ، لكنــه فٌما بٌن مدٌنــة القنٌطرة

 أثر حادث ســـٌارة مروع ، أنهـــاـهٌد الؽربــة ـــٌنـة الرباط فً المؽرب ٌقع شـدوم

 الزمـن القاســـــــً تكتب لـه على صفحـــات الخلود أمجادا" وعطـاءات الات ـلحظ

 تمحـى مـن القلوب المتمرســـة باألٌمان .’

 بؤســــــمك ٌا مصطفـــى ، القلم ما أنفــّك ٌكتب لكـن القدر ٌصطؾ خلفـك بتارٌخ    

 أحبوك ووقفوا وتودع الناس الذٌن لٌقول كلمته المّرة لفراق األحبــة ،  0/00/0989

 بجانبك ، ألنـّك كنت شــرٌفا" ونادرا" نقٌـا" ، ... وأنســدّل الســتار على هرم كبٌـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 .حة المٌثاق المؽربٌة *كانت آخر مكاشفة له ) أؼنٌة المٌزان ( نشرت على صف

                                   (09 ) 

 

 

 

 

 

 



 

 ، لكن ٌبقى أثرك خالدا" فٌنا ، وٌبقى عملك وشــــعرك نترنم بــه ،وبالعمر القصٌر 

 بذكراك دائمـا" ’ وٌقؾ الجمٌــــع كالوتـد المؽروس فـً عمق تربـة الوطـن ، ونحـن

 الطٌب فـً نفوســنا ...ننشـــد األمل ، وتبقى الذكـر 

 ولكـن الدمع ٌثقـل مآقٌنـا ...!!                 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                           (21 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 الســــــــــلّـم                        

 فـً قضاء أبــً  انت تصدرهـا نخبــة من المثقفٌنـة خطٌـة كـالســلّـم ... مجلــ   

 ، كان ٌدٌرها المرحوم الشـــاعر 0966الخصٌب ، صدر العدد األول منهــا عام 

 / قصة قصٌرةل مـن ناظم عبدالوهاب ــترك بتحرٌرهـا كــمصطفـى عبدهللا وٌشـ

 ـد ـوقصٌدة لـ ت.س.الٌوت ترجمة محمد سهٌل أحمد وقصٌدة القضٌة لقصً محم

 لفالح عٌسى وقصٌدة أرض القبل لمصطفى عبدهللا .صالح وقصة النوافذ القدٌمة 

 ورد فً الصفحــة األولى وبخط مصطفى عبدهللا ) السلم ، تحررها نخبـة مـن   

 تطورا" ال ’ ننشــد’ الشــــــباب المثقؾ ( والصفحــــة الثانٌـة وردت عبارة ) نحن

 ٌصٌبنـا فٌـه رجوع بؤخالقنـا إلـى الحضٌض ( .’

 مـة .. أٌضـا" ،.. كـل ذلك بكتابة المرحوم مصطفى عبدهللا وبخطوهناك المقد   

 واضح مـن أول إلـى آخـر صفحـة ...

 مصطفى عبدهللا الشــاعر األنســان الذي فقدناه كمــا فقده األدب والفن العربـً   

 لبســاتٌن ورٌاض عالمـه فـًــبا" أخضـر ـلتحمـل ؼرســا" وعشـ’ ، أنـه ٌمّد ٌـده

 كل الزواٌا ... وفـً كل األماكـن لـه مراٌـــــا خاصـة ٌندمـج معهـا وأبتســــامتـه

 تظّل تنشـــد العٌون ال بل كل القلوب ،... أنـه ٌوّد لو ٌنام فـً قلب جالب .. ٌنـام

 ات توٌجــح ـطوال اللٌالً ، ٌحتضـن عطـر الجداول لتتداعـى أقفـال الزمـن وتتفت

                                (20 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 القبل ألرض القبـل .

 ) أرض القبـل (             

 ( 0966مصطفى عبدهللا )                                  

 جالّب هل تســمعٌن ؟    

 ســتر العٌون ’ مـن القاع ٌفتق’ نداء" ٌهب    

 كًل أنتحـار ســرى مثـل خٍؾ الذئاب ’ وٌفضح    

 ذًر بهــا مقلتٌــه ،’ تربصن ، والجوع    

 إلـى الناحل المســتطاب .    

               ****** 

 دمْ ’ أمـا مـًر نهـرك بْلم    

 فـً دفتٌـه العدمْ ’ تلّون لون الضٌاع ، وٌمســـك    

 ، مٌتـا" ، ســلٌب العٌون ، فتى كالضباب ’ وٌجلس    

 ٌطٌـر .’ إذا رًؾ موٌج ٌكاد    

 أمـا جـًس خاطرك شــكلـه     

 فجر الحنٌن أرٌـه تباشــٌر     

 وخلًّ على عٌنٌك بٌرقـه    

                                (22  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 أعٌدي علٌـه النداء     

 فســوؾ ترٌن صدى صوت نفســً     

 ٌطل على فمـه دون حـٍس .    

                 ******* 

 أمـُد ٌدي ’ كنت’ جالب    

 علٌهـا بساتٌن روحـً ، وروض الرضـا     

 إلى عالمـً ،     

 أدمً فمـً ، لو تجرأ قال: ’و                 

 مســٌنا خوالً المتاع ، كشــكل الفضـا     

 أذّوب كلّـً ، أسٌح إلى عالمً كًل شــًء ’    

 كل العٌون ،’ أنشـــد’ ولو أستطٌع تفرقت    

 كل القلوب إذا ما بكْت .    

 كًل األحاسٌس مّجْت علٌهـا الدنا بعض آه .    

 ، أعطً لها فرحتً ’ أؼنً ، وأرقص    

 عٌونً ، ألم ’ ولو أستطٌع منحت    

 لطفل ، لشــٌخ ، لكلب أمٌن     

                               (23  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌعٌش على عالمً قبل أن ٌعترٌنً الفواتْ     

 جالب ظلّت ٌدي ،     

 مـًج فٌهـا الصدأ                         

 ثقـل أرض .                        

 هّدي على مهجتً صدر أْم ’خذٌنً و    

 األلم . رهــّشً نســو’أزٌحً ستار فإادي و    

 ل أنٌمٌنً فـً قلبـك طول لٌـ    

 وفكً أســـار القبـْل .    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ             
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 الرثاء ..كٌؾ ٌكون ؟                  

 ها هً الحٌـاة تسـٌر بنـا فـً مركب قـد ٌكون صؽٌرا" وقـد ٌكون كبٌـرا" ، لكـن   

 عبدهللا ، أبـى إالّ أن ٌركب المركب الذي ٌالئم حٌاتـه ، أنـه المركب الذيمصطفـى 

 مســٌرتـه ، وٌؽدو كالحلمة لمتطلبـات " ، ٌسـمو بـه فـً أحسـن ترجملم ٌكن ؼرٌبـا

 حٌنمـا ٌتســلق الجبال فـً الهواء إلـى الســـماء ، .. الطٌور لهــا أعشــاش صؽٌـرة

 ، ..ــس بً أن أحدد مســـاحتـه أو أرتفاعـه وعرضـه وعــــُش مصطفى كبٌـر ، لٌ

 فـً عنفوانـه وصباهأراه ’ ا األخضر واألزرق والفســتقً ... كنتــألوانـه فـً نقائه

 اس ، .. ٌواســً الجمٌـع ،.ا" رائدا" وقلبـا" ٌحمل هموم النـ، ذهنـا" متفتحـا" وفكـر

 والبعٌـد ، .. ال فرق لدٌـه بٌن الحلم والحقٌقـةفـً المدى الواســع القرٌب ’ ٌحّدق.. ’

 عٌونـه ترى كل الذٌن حقٌقة ،والذي هو حقٌقــة عنده حلم ،...، فالذي ٌحلم بـه عنده 

 حوالٌه وأمامه، ال مساومة لدٌه فٌما له وما علٌه ،.. ٌحمل مشروعه الشعري الكبٌر                              

                      فً أذنٌه أصوات قرٌبة’ ... ترنلٌضفً علٌه مسـحة رقٌقة من كرم النفس وعزتهـا 

  ،بعٌـدة ، لكنـه ٌســمعهـا وٌكتب كلمـاتـــه مـن القلب إلـى القلوب المتعبــةوقد تكون 

 ـــة ـلٌس لدٌهـم الرؼباس أو بعضهـم ـٌحمل قلمـه ودفتـره ، بٌنـمـا جمٌع الن.. رأٌته 

  علٌه ه ولكن لٌس ألمر ٌعودقالم ، أحٌانا" ٌكون مؽضب الوجـالدفاتـر واألفً حمل 

 امة فهذه كانت طبٌعتـه وعشــقه سوكما رأٌتـه دائم األبت ،اس ـألمر هموم الن، وإّنما  

                                  (25  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 فـً أن ٌبتســم ..!!للحٌاة 

 وأنت تزؾ لً موعدا" جدٌدا" للّقاء بـك ’ ثٌك ؟ .. وكٌؾ ٌكون الرثاءٌاترى ، أأر   

 وتصؽــً لـًدي ــ... أأرثٌـك ، وأنت تحّط ٌدك بٌالل ــــات قمم التــفـً أعلى نهاٌـ

 ً المرتجفتٌن ... أمــا تكفـً كـل هـذه األحزان أن تعاتـب الزمـن وتضؽط علـى كفـَ 

 مـن ؼفوتـً عنـد نهـاٌـة الحلم األخٌـر فـً ’ وكؤنهـا تظّل تربطنـً بك ما شـــــــفٌت

 .. ولؤلٌام مقاصدها ولٌــس لنـا فـً الؽٌب مـن منامً على ضفاؾ نهـر القبـل .. !!

  ـاعر عبدالكرٌم كاصد ٌسـتذكرك وٌرثٌك وٌقولفـة ما تحملـه لنا .. وها هو الشمعر

 إلى الشاعر مصطفى عبدهللا ( .فً قصٌدته ) مرثٌة 

 كالمهـد 

 أهـّز قبرك الٌتٌم 

 منتظرا" فً الظٍل 

 خلؾ شمعتً األخٌـرة .         

ٌّـت ؟  ٌّـنـا أع  أ

 أٌـنـا عافـه الّرب 

ٌّـة المقفـرة   فـً هذه البر

ٌّـة الشــعر ؟   بـر

                                   (26 ) 

 

 

 

 

 

 

 



ٌّـنـا كان ٌكتم صرختـه  ’ أ

 فتدوي بها الروح ؟ 

 ) تنشــُق عن صخـرة ( 

 أٌـّنـا ؟ 

ٌّت "   لتقْل : " إننً الم

 لتقْل : " إننً الهابط مـن صخرة الرب 

 إلى الهاوٌـة "

 إننً قادم إلٌك ...

 آتٌـك ’ ال كما كنت

 حٌن ٌنحســر الظُل كالنهـر 

 والنهـر كالظّل 

 وٌقول الشاعر محمد طالب فً قصٌدته ) برد شتاء آت (    

 إهداء : إلى روح العزٌز " مصطفى عبدهللا"

 ماذا أعددت لقلبك ، 

 حٌن تئز عواصؾ قادمـة 

 مـن أعماق المجهول القادم ؟

                                   (27 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 إذ تتراءى األشـــجار العـارٌـة 

 بجالل الهـول

 واقفــة تنتظـر ؟

 هل فكـرت ملٌــا" ؟ 

 ماذا تنتظـر ؟ 

 ماذا أعـددت لعٌنٌـك ، 

 المطفؤتٌن كنجمٌـن ، 

 النادمتٌـن كجرحٌـن ، 

 السارحتٌن كجنحٌـن ؟ 

 األبواب  ماذا أعـددت لعٌنٌـك إذا أصطفت كلّ 

 األحالم  نجرفت كلّ وا

 جترحت كل الؽربات أمامهـا ؟ وا

 ( وكمـا ٌرفدنـا الشــاعر محمد ناصـري بقصٌدة فـً رثاء مصطفى ) آخر الكالم    

 إلـى روح مصطفـى عبدهللا * :   مقطع مـن القصٌدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 . 21/02/0989ضمـن صحٌفـة ) المٌثاق ( المؽربٌــة فـً *نشــرت القصٌدة 
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 عـبـدهللا ...

 أصهـر الجســد فـً حمـؤة التـراب 

 فمـن أٌـن أبـدأ الكالم 

 أأرثٌـك وأنت الحـً فٌنـا 

 أبــدا" لن تموت 

 فـً مناجم الســإال 

 تلبس لون الورق الفضـً 

 وترحل ، موؼـال" فـً الؽٌـاب 

 وآخـر الكشــؾ أؼنـٌـات 

             ******* 

 آه ٌا محبـرة األســـئلـة ..

 فمـن ٌعطٌنـا قلمـا" 

 ومـن ٌمنحنـا ورقـا" 

 لخربشـــة اللٌـل ، وزهـو الصباح ،

 الورق  كنـا وشــما" علـى كؾّ 

 والكشـــؾ ٌحتـل دفاتـرنـا الخضـر 

                                   (29 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 وجـه الشــمــس أعارهـا أســـتدارة 

 أٌهـا اآلتـً مـن صوتـه إلـى دمعتـً 

 ٌا قدح البكـاء أنـا ما بكٌت 

 أنـا ما رثٌت 

 فؤنت فٌنـا أبـدا" لن تموت 

 ولكن ٌـا بخســارتـً وقعت هوٌتـك ...!!

             ********* 

 ــــؤصلـً لصمتـك المفاجـًء ( : قصٌــــدة رثـاء إلى ) روح الفقٌـد مصطفى) س   

 * المؽربً ــ رشـــٌد عاهٌـم ــٌقول فٌهـا الشــاعر   (عبدهللا 

 أٌهــا الجســـد الجمٌــل 

 نـم وأســـترحْ 

 وأنعـم فوق تراب الخلود 

 وأفتـح عٌنٌـك للرٌـح 

 وأفتح عٌنٌك للحبـر الذي ألفـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 . 21/02/0989(فً المؽرب المٌثاق الوطنً  *نشرت ضمن صحٌفة )

                                   (31 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 تجـد محطات تنتظرك 

 وأفتح عٌنٌك لذاكـرة الصفحات 

 ســــاكنـة فـً ســالم ٌـدٌك 

 وســاكنــة فـً طٌفـك الخالـد 

 أٌهـا الجســد الجمٌل 

 أفتـح عٌنٌك فـً الضوء 

 تجـد فرٌقك الفضـً 

 تجـد نبضات قلبـك 

 ممتــدة فـً الضـوء 

 تــجـد أؼنٌــة مـن دموع 

 أنشــدتهـا لـك كـل الحروؾ 

 علـى باب الفردوس 

 أٌهـا الجســـد الجمٌـل 

 ســـؤصلـً لـك 

 ولـلعٌون الـتً تختزن براءة عٌنٌـك 

 ســـؤصلـً لـك 

                                   (30 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ت فـً فضائـك وللكلمـات التـً زخّ 

 وأجتازت كـل الحدود 

 مبتســمة فـً الخفـاء 

 وفـً كـل الممرات الرهٌبــة ... 

                 ******* 

 وقصٌدة ) إلـى الؽرٌب (* فـً ذكرى : مصطفى عبدهللا ــ للشـــــــاعـر المرحوم   

 ... ٌقول فٌهـا :  0992/ 07/6عبدالخالق محمود ؛ مإرخـة فـً 

 قبـل عشــرٌن عاما" عرفتـك ، 

 كنت فتى أخضـر الشــاربٌـن 

 ــرٌن عامـا" عرفتـك ، قبـل عش

 كانت نجوم الســـماء 

 فوقنـا ، ؼابـة مـن ضٌاءْ 

 الجنوب الخفٌفـة نلمســهـا بالٌدٌن ’ وســماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 صفحـة  2114لســـنة  300الثقــافـة الجدٌـدة العدد علـى صفحات مجلـة *نشــرت 

 ( ؛ قدم لهـا األدٌب : جاســم العاٌؾ .. 030ــ   031)   
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 قبل عشــرٌن عامـا" عرفتـك ، 

 أذكـر:

 أن الســـماء 

 هبطت وردة تســتظّل بنـا ، 

 وردة تحت قمصاننـا نســتظّل بهـا 

 وبهـا ما بنـا :

 عطش وأرتواء .

 قبل عشــرٌن عامـا" ، 

 بـدأنـا الطرٌق الذي ضمّنـا ،

 ومـن المهـد ، قلنـا ، إلـى اللحـد :

 نبقى معـا" ســائرٌن 

          ******* 

 بعد عشــرٌن عاما" ، 

 أنا ، اآلن ، وحـدي ، 

  أنت وصلت إلى آخر الدرب ،

 بٌنمـا بقٌت أنا فـً العراء 

                                   (33  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ضائعا" ..

 المدى ظلمـة وعوٌلْ 

 فالمدٌنــة ، حولـً ، مفجوعـة بفتاهـا القتٌل 

 والفتى عائد كالحســٌن 

 فوق مهرتـه ، 

 ظامًء الشفتٌن 

 دون رأس ، 

 ٌســائل عن وردة إســمهـا كربالء ’

 هذا الحبٌب أّي 

 بعد عشــرٌن عاما" تجًء ؟ 

 لقد شــاب رأس الفتى ، 

 واللٌالً تكّر ،

 اللٌالً ال تفرُ 

 ولم ٌبق فً العمر إالّ القلٌل 

 وسماء الجنوب البعٌدة مطفؤة ،

  الدلٌل وأنا سائر ، وفإادي 

 أٌـهـا الؽرٌب 

                                  (34 ) 

 

 

 

 

 

 



 ، الٌوم ، أم أنت ، ’ أأنا العائـد

 أم أننا ، قبل عشــرٌن عاما" قتلنـا ، 

 ؟وصٌرنا حبنـا شــهداء 

 أبهذا " الؽرٌب الجمٌـل " 

 كٌؾ داهمنا الموت 

 والحب ، لما ٌزل ، دورة فـً الدماء ؟؟

             ******** 

 وٌقول الكاتب الجزائري : أدرٌس بوذٌبه *   

 ة ـــــــــــــ) ترى هل أن الشاعر قد أًبن نفســـه على طرٌقتـه عبـر الحدوس الرإٌوٌ

 الصافٌــــة قبل أن ٌوافٌه األجل ..؟ ( 

           ******** 

 وٌقول األستاذ فاخر مطرود التمٌمً فً أستذكار الشاعر مصطفى عبدهللا **:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 0ط 2/3/0991*من كتاب األجنبً الجمٌل ــ رحل عنا وعدنا باللقاء ــ الصادرفً 

 مصطفى بة مرور ربع قرن على وفاة كلمة أستاذ فاخر مطرود ، بمناس **مقطع من

 .06/0/2105فً الثقافً جٌكورمسٌة المقامة من قبل ملتقى خالل األ عبدهللا،  

                                   (35 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 الموت فً محطـة تكاد تخلو مـن العائدٌن والمؽادرٌن ، عشـاق’ لقـد أنزلك قطار   

 من الذٌن جعلوا فنجان’ قلمك ، فلن ٌسـمع تسبٌحك الممزوج بآالمك وآمالك إالّ القلة

 رة عنـد أرتشـــافهـا مع ما ٌوضع بٌن أٌدٌهـم وناظرهـمقهوتهـم تزداد حرارة وحســ

 مـن عبارات ، أوٌســـمعون أخبـار معاناتك فـً ؼربتـك ،... رحمـاك أٌهـا الـخـالــد

 ٌثمن شـــاعرٌتـك تجــاه الذٌن لـم’فـً عقول محبٌــك ومـن عرفـك ، وأســتطاع أن 

 ٌعٌشــــوا حٌـاة " أفضـل ... أنحـنـًوالذٌن كابدوا حروؾ الدهـر لٌســـعفهـم القـدر 

 أجالال" أمـام قبـرك ألضـع أكلٌـال" مـن قصاصــات أرهاصاتـــك ، كـً ٌســتنشــق 

 عبـق أحاســٌســك مـن ٌشـــاء ..!!

 وٌقول الكاتب فراس عبدالمجٌد علـى صفحات المٌثـــــاق الوطنـً المؽربٌــة فـً    

 : 21/02/0989عبدهللا فـً رثـائـه للشــاعر مصطفـى 

 ... نقـاءـوى نقائـه ــــٌئـا" ســــمصطفى عبدهللا ٌرحل إذن ، وال ٌحمـل معـه شـــ   

 المٌزان منـّـا حقـا" ؟! وهل " أكمل’ ه الموتكبٌـر ... الكبٌـر ... فهل أختطفه الحلم

 األبٌض أؼنٌتـه " ؟

 وٌرددهـا كل محبٌـه وكـل المتعلقٌن’ نرددهـا نحـن مصطفـى عبدهللا صارأؼنٌـــة   

 بحلمـه الكبٌـر وكل النـاس ... فهـل تنتهـً أؼانـً الناس ؟!

                                  *********** 

                                   (36 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 دافـري : وفـً ) مرثٌـة أبـً ٌمـان ( * تقول الكاتبـة خدٌجـة ال   

 ٌروض الٌوم أقواس كلمتـً الجامحة ، كانت مكاشفاتك تسعفنً’أٌهـا الراحـل ، من 

 ، عندمـــا ٌهرب منً الوقت ، كلمـا صدتنــً عـن الكلمـــــة مخاصماتـً الوقتٌــة ،

 فات عارٌـة ، تذاكـرنـا إلٌهـا بطالق صمت ،... مصطفىمحطاتنـا الٌوم إلٌـك مكاشـ

 البصــــرة علـى كتفٌـه جرح كانت تؽتالـه اللحظـة ، ســـــفره إلٌهــــا كـانعبدهللا ، 

 دومـا" ال ٌؽٌب ، ٌارفٌق محطاتـً التسـع ... أنجبتنـا حٌنمـا تكسـرت فٌنـا الصرخة

 ، فهـل تبٌعنـً محطـة عاشــرة أمضؽهـا جرحـا" ، مرة تلـو المرة ... لم ٌكن السفر

 ،ة ، كان أعتراض سبٌل ، هروبـا" ثّم إندثارا" ال مفر منـه ـرهذه المرة إلـى البصـــ

 بعدهـا حملتـه محطـة خاطئة إلـى بلد بال عنوان ... مصطفى عبدهللا رقم ٌنؽرس فً

 صدري كالســــــــكٌن ، ٌســٌر بً صامتا" إلى مصٌره الصامت ، ٌحمل مكاشفاتـه 

 فٌـؤخـذه المنون ، عاشــــقا" لكـل جمٌلمٌثاقا" أبدٌـا" .. ٌرى الناس حولـه تتجمهـر 

 ، كموج ٌترنح فـً ؼـنج تتزوجنـا ذكـراه ...

                               *********** 

 كما ٌرثٌـه الشاعر فالح هاشــم بـقصٌدة ) الضٌؾ القدٌـم ( ..إلـى روح الشــاعر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 /المؽرب21/02/0989فً جرٌدة المٌثاق  ها*مقطع من مقالة لؤلدٌبة الدافري نشرت

                                   (37 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 فً الرباط :  0989مصطفى عبدهللا وذكـرى صٌؾ 

             ......................... 

 أحلـى مـن ســــواه ’ قلت هذا الصٌؾ

 وال موت جماعً لجٌلً ال صمـت ’ حٌث

 وترّجلت عـن الحزن قلٌال" 

 عّل كرسـٌا" بمقهى السفراْء *

 اآلن جناحٌـه وٌعلو بـك فـً هـذا الفضـاءْ ’ ٌفتح

 د إلـى أحضان أم ،عابرا" عمـرا" مـن البع

 ْت للخبـز تّنورا" ســـجر

 ولم تنس رؼٌؾ الؽائبٌنْ 

           ********* 

 ٌنْ تقبل عقد وأثن

 آســـٌا كانت هنـا 

 وشــمال المؽرب األقصـى هناكْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 فً شارع محمد الخامس .. وهً مكان لقاء مصطفى مع أصدقائه*مقهى السفراء : 

 قبل وفاتــه بؤٌـام . 

                                   (38 ) 

 

 

 

 

 

 



ٌّـر هذي األرض عن صورتهـا األولى فصارت   ما الذي ؼ

 آســٌا أٌضـا" هنـاْك 

 وؼدْت أفرٌقٌـا اآلن هنـا ؟!

           *********** 

 ٌـن ْ تثنقبل عقـد وأ

 آخر العهـد بجالب * 

 فمتى ترتشؾ الشــاي مع األهل وتحكـً 

 لصؽار كبروا عن آخـر العهـد بمقهى الؽرباء ْ؟

ٌّـك العاصـً ... لمـاذا ال ٌطٌـر ْ ؟!  آه من كرس

 أنهـا ذات الســماء ْ 

 ما الذي أّخـر أســراب العصافٌـر وؼّطى 

 قمـر اللٌل األخٌـر ْ ؟ !

          *********** 

 الوعـً عمٌقـا" ’ أؼرْقتنـا موجـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 *جالب القرٌة التً ولد فٌها مصطفى فً أبً الخصٌب /البصرة ، وهً فً ضمٌره

                                   (39 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 فحلمنـا بالهواء 

 وحفرنا فً جدار الحلم شباكا" وقلنـا : 

 الجمٌع ’ إنهـا رٌح

 فؤســتبٌح العمر منـا والدماء 

 الحب .. وهذا ’ هذه فاتحـة

 العداء ْ ’ البؽض وتارٌخ’ أول

          *********** 

 بســاتٌن ذوٌنـا ’ أؼلق اللٌل

 فؤرتحلنـا 

 كُل قلب فً طرٌق ْ 

 كُل حلم صار منفى 

 كُل منفى صار قبرا" لصدٌق ْ 

          ********* 

 أصدقائً 

 سؤمّنً لؽـة الضاد فضاء ٌحتوٌكم 

 فخذونً نبضة ترفض أن 

                                   (41 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌجرح ماء سنبل الؽربة فٌكم 

              ********** 

 وٌقول أٌضا" فً قصٌدته الطوٌلة هذه :

         ................ 

 للجٌران دبــس التمر مصطفى وّزع 

 والصٌؾ أنتصؾ ْ 

 ظال’ هاهً القرٌة تستروح

 تحت راٌات السعؾ ْ 

 نكهة الدبس مع الزبد عراق ْ 

 شوكة الؽربة فً القلب عراق ْ 

ٌّز ما بٌن مذاق ومذاق ْ   والفتى م

 فرأى البعد عناقـا" 

 والعناق الحلوفً جمر الفراْق 

              ********* 

 ا أن ـمح لنــــــٌس’ً طرٌق بعٌــد ،ـوحٌنمـا تلوح لنـا األشــجار الخضر العالٌــة ف   

 ، لكنهـا كانت مؤلى باألنٌن الذي اــنلمس أؼصانهـا وأوراقهـا لنقطؾ بعض ثمراتهـ

                                   (40 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 رـاء على قبـــال تنضب منـه الدموع !! .. وما مبلػ همّنـا ؟! .. إذ تســتعر كلمات الرث

 واء ـً قلوبنـــــا تلهمنــا أجـف الحب مـا تزال فورة ـا منذ ســـنٌن وؼلبـة ــــمـن ؼادرن

  البعٌدة !!لؽربتـه فـً الدٌار الحزٌـن النشــٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (42 ) 

 

 

 

 

 

 

                               



 !  الشــعر قضـٌـة                                 

 ’ا نلمسـٌخال لنـا أّن كل كلمــة ٌقولهـقراءتنـا لشعر مصطفى عبدهللا ،  مـن خالل   

 ـاـــة ، تلوح لنــٌقولـه بالمعانـً العمٌقـة فـً آفاق رحبـ أنْ ’ ٌود ا ماــــفٌهـ ونحــسُ  

 هـاس الوجدانـً ، ... ونذهب بعٌدا" معمــة والعطاء األنســانً واألحسـبصفاء الحك

 والدة الحٌــاة فـً عٌون الحاضر والمسـتقبل وٌقظـةحٌنمـا ٌصارحنـا بؤســتشــراق 

 شعاب الواقع وأصالة موروث الوجود الحً والصلةالعقل وبلوغ أشــواط نادرة فً 

 المالصقـة لمختلؾ فئات الناس ، وطالمـا ٌجلس مع فئــة معٌنــة واحدة مـن فقرائهم

 أو ممن ؼلبتهـم وطنٌتهم على صفتهم البسٌطة والمتواضعـة ،... وتطؤ قدمـه رٌاض

 م دواخل الذات معاســـهاداتـه ومكاشــفاته ، وتتقالحٌاة من أبواب مفتوحـة لٌدلً بش

 جمٌعهمالبشر كرا"عن جوانب كثٌرة فً حٌاةالكون لٌقؾ وقد أزاح ستارا"عأسـرار

 ولٌقول حكاٌاته القصٌرة بالكلمات والؽزٌرة بالمعانً والعطاء ، وٌلتفت إلى مصادر

 ــقطحنق ، وأحٌانا" ٌتفتق ألمـا" وتسالقهــــر والقلق ، وٌخرج مملوءا" بالؽضب وال

 على ٌابس التراب ، لتنتج شــعرا" من صلب األحداث سلٌلة الكبت والقهــردموعـه 

 ٌقول الشاعر عبدالكرٌم كاصد *: والظلم ... لذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 بمقدمة دٌوان ) األجنبً الجمٌل ( . *مقطع من مقالة ) ثمن الشعر ( جاءت

                                   (43  ) 

 

 

 

 

 

 

 



ًّ ، ال للتوقؾ عنـدهلعّل أشــّد ما ٌمٌـز شــعر مصطفى عبدهللا ، هو   أحتفاإه بالٌومـ

 ، فهو حتى فً أشــــّد اطٌر ــبل من أجل تخّطٌـه إلى نقٌضـه من حلم وطفولة ، وأس

 هذه التفصٌالت مـن مخٌلة ومشــاعر  تفصٌالته المعتادة ، كؤن مؤخوذا" بما ٌتجاوز 

 وأفكار ، ولم ٌكن مصطفى ٌمارس هذا التوجه بفطنته الشعرٌة وحدها ، بل بوعٌــه

 أٌضا" ، مدركا" أنه جزء من حركـة شــعرٌة ٌمثلهـا شـعراء عدٌدون هّمهـا هو هذا

 الشــــعر فـً إطار ما ، ألّن هذه الحركــة بال أطار التوجـــه بالذات من دون حصر 

ًّ على األمســا بعمق الواقـــأصال" وألّنه  إن لـم اك ــع وســعته ، حٌث الجوهر عص

 تســعفه ثقافـة شــعرٌة وخبرة حٌاتٌة عمٌقتان .

 لمعتادةفلو أخذنا قصٌدة ) النزهـة (*مثال" ، لرأٌنـا أّن الشــاعر ٌبدأ مـن الحٌــاة ا   

ٌّـة مؤلوفـة للجمٌع ، إل  ما هو أبعـد من هذه ى ، المعتادة جـدا"، حٌث الممارسـة الٌوم

 الممارسـة ... إلى نقٌضهــا ، حتى لتبدو مرآة الشـاعر وكؤنهـا تعكس الواقع مقلوبا"

 ـــم المرآة لٌخترقهـا إلى الواقع نفســه :، أو كؤّن الشــــاعر ٌهشّ 

 وٌمضـً ٌقول : وإذا كان األهتمام بمـا هو ٌوّمـً قد ٌصرؾ بعض الشعراء عن   

 الؽنــاء ألنشــؽالهـم بتفصٌالت الحٌــاة التً ؼالبـا" ما تكون جاّفـة مملّـة ، فإّن شعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

  029صــ  2114*نشرت المقالة ضمن دٌوان ) األجنبً الجمٌل ( المطبوع سنة 

                                   (44  ) 

 

 

 

 

 

 



 مصطفى عبدهللا منذ بداٌاته كان محتفٌـا" بالٌومـً والؽنــاء معـا" ، وكؤنهمـا رمزان

 بالواقع والشــــعر ، ... وقد ٌستحٌل الٌومـً نفســه فً شعر مصطفى إلـى لؤلحتفاء

 ٌمهـد مطلعهـا الدخول إلى جّو األســطورة ..’ما هو أسطورّي مـن دون التً 

 وٌقول الناقد األدٌب ، ٌاســــــٌن النصٌـر فـً مقطع مـن مقالـة ) قصـائـد األلوان   

 تجربـة الشــاعر أّنـه ٌتعامل مع مفردات شعرٌـة النظر فـً’ الصامتـة ( *: ما ٌلفت

 اعر ٌختزل ــون هذه المفردات لؽــة ، بمعنـى أّن الشــــا ، قبـل أن تكـمكتفٌــة بذاتهـ

 ، مـن هذه المفردات : الفراغ ، ــة دالـة ، والكلمـة ؼٌـر اللؽـةالصورة الكلٌــة بكلمـ

 الصمت ، الموت ، الرحٌــــل ، األمـــس ، األجنبـــً ، األمــوي ، القفـل ، األرق ، 

 المقاٌضـة ، الصرخـة ، الزهـرة ، االحجـــــارة ، اللٌل ، العادي ، دائما" ، الشجر ، 

 الشــــوارع ، األرض ، الدار .. ألخ .. ٌمنح هذا التعامل مع مفردات قادرة مـن هذا 

 الشــاعر ، كان ٌختزل حاالت كثٌــــرة مـن داخل لؽــة موحٌــة وحاّدة ، النوع ، أنّ 

 فالصمت ، ال ٌعنـً الســـــكوت ، بل الفراغ أٌضــــا" ، أو لؽــة ؼٌر صامتــة ، أو

 ا" لـم تتضح أبعـاده ، والفراغ لٌس الخالء ، بل هو المكان المشؽول بالمجهول تكوٌن

 وٌعنـً الصمت والفراغ ، كما ٌعنـً شـــؽل مكان فـً، والموت ال ٌعنـً الرحٌــل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             

 *ٌاسٌن النصٌر كاتب وناقد عراقً 

                                   (45  ) 

 

 

 

 

 

 



 بشـــؤن كل الكلمـات التً تختزن عشـــرات الدالالت ، األمر الذيالقاع ، وقْل ذلك 

 لعقل وحــس تحتدم فٌه الصور ً هذه التجربــة خالصـة مكثفـة الذي ٌجعل الشعر ف

 .الحٌاتٌــة الكبٌرة ، تلك الصور الحاملـة لتناقضات الحٌــاة الشــعبٌــة 

                                 ************** 

 وٌتساءل الكاتب فراس عبدالمجٌـد ، ضمـن مقالـة لـه ) فجٌعـة الزمـن ( * :   

 لماذا أبتـدأ مصطفـى عبدهللا قصٌدتـه باألمــس ؟ ... قـد ٌبدو هذا الســإال تعســــفا"

 علـى الشـــعر ، ولكـن إذا ما أعدنـا صٌاؼــــة ســــإالنـا بشــكل آخـر ، بتؽٌٌـر أداة 

 إلـى " كٌؾ " بدل لماذا مإقتـا" ، فربمـا تخّؾ حدة التعســـؾ من السإالاألستفهـام 

 ؟ ستدأ مصطفى عبدهللا قصٌدتـه باألمـكل التالـً ، كٌؾ أب، لٌكـون مطروحا" بالشـ

 فتكـون األجابـة علـى ســــــإال كهذا ، بؤّن األمــس هنـا ال ٌعنً الماضـً بقـدر مـا

 لحظـة الخطاب المنبثق مـن اللحظة الحاضـرة والمتوؼلٌعنً الحاضر/ اآلن ، إنها 

 فـً األمــس مـن حٌث هو تتابـــع زمنـً تنازلـً ٌبتدديء مـن الٌـوم ، الكٌفٌــة إذن 

 للفـا" مـن خالل عالقـة األمـس بالٌوم ... أي مـن الٌوم ، ومـن اآلن بشكة سـمتجدد

 ؽـة  األولـى للسـإال ... لماذا ... لٌلتقًأكثــر دقـة ، ..هنـا ٌمكننـا العودة إلـى إلصٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 . 8/02/0989*المقالة نشرت على صفحات جرٌدة العلم المؽربٌة فً 

                                   (46  ) 

 

 

 

 

 

 



 ٌلقٌهـا " الٌوم " أو "اآلن"’الســـبب بالكٌفٌـة ذاتهـا والمتحددة باألضاءة الكئٌبـة التً 

 علـى األمــس ، وماتمثـلـه تلك األضاءة مـن أحساس فاجع باألنكســار والتداعـً :

 ـبـا" ، فالحصـان ــ كن طٌّ    

 ــ وقعت عنقـه وأســتكان    

 صٌؽتـان للماضـً ، بؤشــــــد حاالتـه مرارة : وقعت ، و" أستكان " توحدان صٌؽة 

 الماضـً والحاضـر ، األمـس والٌوم ، بوحدة ذات شــحنـة هائلـة مـن الشـهادة على

 فجٌعـة الزمن ، وألضفاء المزٌـد مـن المؤساوٌة على هذا المشـهد الفاجع ، البـد من

 التً تؤتً بصٌؽـة فعل ناقص ..!!  رصـد مكوناتـه الدرامٌـة

                                  *********** 

 وٌذهب الباحث رٌاض مصطفى عبدهللا ، لٌتكلم عن تكرار المقطع الصوتـً * :   

 بالمقطع الصوتً " الكمٌـة الصوتٌــة التً ال ٌمكن تقسٌمهـا أو فصلهــا ، فهوٌراد ’

 ٌضٌؾ قٌمــة ’لق دفعـــة واحدة ، وتكرار هذا المقطــع " كتلـة صوتٌـــة واحـدة تنط

 ل ـبنٌـة أٌقاعٌـة أفضتوقٌع القصٌــــــدة وتوفر لها  جمالٌـة وتعبٌرٌـة داللٌّـة تنفع فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 ع من دراسة قدمها الباحث رٌاض مصطفى بعنوان ) مصطفى عبدهللا دراسـة*مقط

  .فً فنه الشعري (لٌحصل على شهادة الماجستٌر من كلٌة اآلداب ــ جامعة البصرة 
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 الشعر العربًـماع ، وهو من التقنٌات التً شاعت فً تؤثٌـرا" لمـا فٌـه مـن قوة إسـ

 عّدت جزءا" من محاكاة الواقع وتصوٌره ، فدرج الشعراء على إٌراد’و" المعاصر 

 األصوات النـاجمـة عن حركـة األنسان أو اآللـة وتفاعل الكائنات الطبٌعٌة وما ٌنجم

 مشــابه لجرســها ’عـن هذا التفاعل مـن أصوات فً قصائـــده ) كذا ( بشكل تمثٌلً 

 ن مصادرهـا التً خرجت عنهـا ، معللٌن ذلك بنزوعهم لنقـل الواقـع ،وطبٌعتهــا مـ

 والؽالب فً محاكاة هذه األصوات التتالً والتتابع ، مســتحضرٌن فـً تلك المقاطع

 الصوتٌــة طاقتها الشعبٌــة فً األنشــاد الٌومـــً " إذ ٌجب أْن ال نؽفـل عـن القٌمـة

ٌّمـه الدالـة على الربط بٌن األفعــال األٌقاعٌـــــة  للتكـرار فـً الموروث الشــعبً وق

 الطبٌعٌــة وأفعال البشــر ، أي أّن أســتؽالل المعطٌــات الصوتٌـة لٌــس مجرد لعب 

  مجانً ، بل ٌزٌد من تمتٌن الصلة الكٌانٌة بٌن الصوت والمعنى كخصٌصة مالزمة

 جهـة أخرى ، بؤنـه ال ٌدخل فـً أعتبــار الشاعر للوظٌفة الشعرٌة ، كما ٌعنً ، من

 ، إالّ فً اللحظـات الهامــة والممٌـزة ، وهذا ما ٌســـتدعً الســٌاق لتقٌٌم الشـــــحنة 

 الداللٌة لؤلصوات ، وقـد ورد تكرار المقطع الصوتً فً نهاٌـة قصٌدته " الجثــة"*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 *) الجثـة( قصٌدة للشـــــاعر مصطفى عبدهللا نشــرت ضمن دٌوانه ) مكاشـفات ...

 . الناشر) المدى ( . 0999ــ طبعة أولى سنة  40صفحــة ما بعـد الرحٌل (  
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                                 ــ فـً لٌـلة أمــس   

 ــ نشــط الطقـس    

 ــ كان ظالم الؽرفـة محترما" ، لم ٌمسسه الضوء    

 ــ وقد خرج العمال نظٌفٌن ، وســّدوا الباب األسود    

 ــ والشباك األسود ، دون ضجٌج ؼٌر أصابعهـم    

 ــ وحفٌؾ الورد    

                          ************* 

 بقوله :  ؼابةوكما ٌؤخذنا األدٌب أحمد بو   

 إننـً قاس مع الشــعر العربــً ومتطرؾ فـً أحكامـً الذاتٌـــــة إلـى أقصى حدود 

 أبٌـاته األولـى إلى "عالم المثـل " أعتبره شــعر المواسمالتطرؾ ؛ إذا لم تذهب بـً 

 ... فال أقرأ إالّ للشــعراء الذٌن تربطنـً بهـم عمق الرإٌـة والمعاناة المشــتركـة ...

 فـً حلقــة ’ ً ال زلتــً وكؤننــوكمـا ٌقول : أتحدث بحماس المراهق فٌرتفع صوتـ

 لحكٌم فتتسـرب كلماته إلـى فإادي دونٌجٌبنـً بصوت منخفض وبهدوء ا’الطلبـة ، 

 منـه فن المحاورة الهادئـــة أحمل الدرس معــً ، أنـه ’ مقاومـة فتحتوٌنـً .. تعلمت

 حاضـر فـً جســـدي العـربـً ....

                                   ************ 
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 * : كـان الفن قضٌــة مصطفى عبدهللا األولـى ، مـن أجلـهأدرٌــس الصؽٌـر وٌقول 

 عاش وبه كان ٌتنفــس ، ومنـه كان ٌطعـم ، كتب شــعرا" لكـل النـاس ، كتب للكبار

 ، وأنجز سٌنارٌوهـات ألفالم روائٌـة وأفالم وثائقٌة ، برإٌـة جدٌدةوأنشــد لؤلطفال 

 فنـً طلٌعـً متطور ، ٌكســـر رتابـة ما ٌفرض علٌنـا مـن إنتاج تجاري  وأحســاس

 مفبرك ورديء...مصطفى طاقة فنٌة كبرى وذوق فنً رفٌع ، نقاش عمٌق وأطالع

 واســـــع وطموح كبٌــــر ، كان مـن أعظم األدبــاء الذٌن أســعدنً الحظ بمعرفتهـم 

 ـا" أبٌض ـكرٌمـا" ، متواضعـا" ٌحمل قلب واألشــــتؽال معهم ... كـان دمث األخالق

 ٌتســـع لحب كل النـاس ... 

                                   *********** 

 وقال الكاتب عواد ناصـر* * : 

 وطال صمت الشاعر ... وكانت أخباره قلٌلة ... حتى فاجؤتنـا قصائده التً كانت   

 على منتهى الصدق ، .. وعلى منتهى النبوءة ، وعلى منتهى الوحشة أٌضا" : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 *أدرٌس الصؽٌر، أدٌب مؽربً كتب مقالته وداعا"مصطفى،  ضمن كتاب )األجنبً

 طبعة أولى . 21/3/0991الجمٌل ــ رحل عّنا وعدنا باللقاء (صادر فً  

 أعاله . فً **كتب عواد ناصر كلمته ضمن الكتاب
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 " ــ  ٌاوحشــة التابوت            

 ــ  تمهلـً ،            

 ــ  فكلنا نموت  "            

 ور مجٌد الراضـً * :وٌقول الدكت

 ، ولد فـً بٌئـة تعرؾ الشـــعر وتحبـهببســاطة أن أقول أّن مصطفى عبدهللا ’ أردت

 ون ، منهم مـن ٌترك الطرٌق ل هذه البٌئـة ٌقول الشـــعر كثٌروتمارســـه ، وفـً مث

 ، ومنهم مـن ٌســــٌر على الدرب حتى النهـاٌـة ، ... مصطفـى رة ــــرة قصٌـبعد فت

 عبدهللا واصل كتابة الشعر حتى رحل عّنـا فـً وقت مبكـر ،... فً وقت بدأ فٌه فنه

 ٌنضج ، وكان ٌمكن له ان ٌعطً ثمارا" أكثر إٌنـاعا" مما هو بٌن أٌدٌنـا ...

                                    ********** 

 وٌقول الناقد جمٌل الشبٌبً ** :

 فـً معظم قصائده الســــبعٌنٌـة نجـد تلك العالقـة الوثٌقـة بٌن الفنـً واألٌـدلوجـً   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 م.عبدهللا. *ورد النص لمجٌد الراضً ، ضمن كتاب ) مكاشفات .. ما بعد الرحٌل (

 ، فً ملتقى جٌكـور الثقافـًبٌبً ــــة عن جمٌل الشـألقٌت بالنٌاب’ن كلمة ـ**مقطع م

   06/0/2105أستذكارا" لمرور ربع قرن على وفاة الشاعر مصطفى عبدهللا بتارٌخ 
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         أهتماماتـه بحٌاة الناس الٌومٌـة ، وربمـامتضافرٌن فـً ضفٌـرة واحـدة ، كمـا نجـد 

 نســـستطٌع القول ، أّن الراحـل هو أول مـن دّشــن كتابـة القصٌدة الٌومٌـة بقصٌدته

 فً رســم مشــاهـد مقربـة وحٌوٌـة مـن حٌاة النـاس الفقراء .* الشــهٌرة " نزهـة " 

                                       

 

 

 

                                      

  

 

 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 . 2114*نشرت ضمن دٌوان مصطفى عبدهللا ) األجنبً الجمٌل ( المطبوع سنة 
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 نبض األحرؾ والكلمات               

 رةـــكبٌفً قصائـده الشـــعرٌـة قوالب ذات معان وّظؾ الشاعر مصطفى عبدهللا    

 لواقع ٌزٌده نبضـا" وأحســاســا" فرٌدا" أو نادرا" فـً شــمولٌـة طاؼٌة وعائمة فـً

 التواصل الحـً والمبهج حٌنــا" ، والمإلم فـً أحٌـان أخرى ، فتراوده فنـارات مـن 

 األلفـة الطبٌعٌـــة التً ما تنفك تمنحـه صدقـــا" وحّبـــا" ، ونراه ٌمضـً فـً تردٌـد 

 ، أو حتى فً تكرارهـا األنفعالًكلمـات قـد تتكرر فـً صفاتهـا وأزمانهـا وأماكنهـا 

 وإّن كثٌرا" من الشعراء تآلفوا فـً وقفـة البناء الهرمً للشـعر واألخذ والوجدانـً ،

 التعبٌر ألكثر مـن ، كً ٌكون فـً مقدرة الشـــــاعر  بـه نحو آفاق أوســع وأشــمل

 حالـة فً منعطفات زواٌا األفكار المتالزمة مع بعضها ، حتى ولو تكررت الكلمات

 ـتوجب منهـا أن تكـون فـً المكـان الذي ٌسـ، أو كونهـا تعطً الصدق فً أي حدث 

 فً محتواها الفكري ، وحتى النفســً والعاطفًة ٌحســسـنا فً مٌزة أو صفـة ؼالب’

 ... وكما ٌقول الباحث رٌاض مصطفى الماضً فً كتابه ) مصطفى عبدهللا دراسـة

 ما فً أبٌاتــهفنـه الشــعري ( : تتحرك الداللة فً تكراره من خالل ثالثة أبعــاد ، ك

 الشعرٌة فً قصٌدة " الخارطـة " * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 . 221*نشرت القصٌدة ضمن دٌوان " األجنبً الجمٌل " صـ 
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 حول طاولتً ٌا لكثرة هذا الدؾء    

 ألبرٌق ) الشــاي (’ وبعفوٌة نظرت   

 ) الشاي ( األسود    

 أّنـه ) الشاي ( المعُد كما فً العراق    

 كما فً الصباح .   

 وردت مفردة ) الشـاي ( بثالثة أبعاد ، الصفة والزمان والمكان ؛ .. تتجلى الصفـــة 

 من خالل لون الشاي ، أنه أســـــود كما ٌكون المكان فً العراق ، أنها أرض الحب 

 ى فترة ـر منذ الصباح والظهر وإلـا ٌتجلى الزمان بؤمتداد تارٌخً قصٌـواألمل ، كم

 العشـــاء .. 

 كما أّن التكرار فـً الكلمـات المســـتخدمـة فـً القصٌـدة الشــعرٌـة قد تمثل فكرة   

 معٌنـة أو رأي معٌن ، أو أنهـا مكملـة لبعضهـا البعض لهدؾ واحـد وضمن خٌمـــة

 واحـدة لفكرة عامة وشـاملـة ، أو أسلوب فـً التركٌـزعلى دائرة واحدة تحـوي على

 ندها الدعمــــً سـوفار واآلراء تجتمع ضمن تلك الدائرة ــن األفكـة مــعلى مجموع

 معنى أو الهدؾ الواحد ...الكامل لبناء القصٌدة ذات ال

  عند مصطفى عبدهللا للبحث ب فً سـٌاق المفردات المسـتعملـة وبوسـعنا أن نذه   

 فً كلماته المعبرة واألنٌقـة والعاملـة فـً أتون معارك الحٌـاة والتً قد تؽلفهـا أفكار
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 ٌالزمه عند القراءة أو’علٌـه فً أجمل حروفهـا ، فالشــاي الذي معٌنـة نراهـا تحنو 

 اصال" وعطاء" كبٌرا" مع كلبفنونهـا المتنوعـة ، تزٌده توعر والكتابة ـفً نظم الش

 نؽمـة ٌرددها طالمـا ٌضعهـــا على جانب من منضدتـه ، ٌزاول فٌهـا ومنهـا الحذؾ 

 األســتعداد فً طرٌقهـا للنشـر ... واألضافـة كً ٌتمعن من كل حرؾ قبل أن تؤخذ

 وهناك أٌضا" سـٌاقات عدٌـدة فً تكرار كلمـات وردت فً قصائــده المنشــــورة    

 0966فً مكتبتً أحتفظ بها منذ سنةً ال زالت التأرض القبل ( *وؼٌر المنشورة )

ٌّـتا" ، سلٌب العٌون ، فتى كالضباب      وٌجلس م

 إذا رّؾ موٌج ٌكاد ٌطٌر    

 أما حّس فجر الحنٌن    

 وخلًّ على عٌنك ببرقة    

 أعٌدي علٌـه النداء    

 إلى أن ٌقول : 

 كل العٌون ’ أنشـــد’ ولو أســتطٌع تفرقت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 التً كان ٌصدرهــا ة ) الســلم ( ـة الخطٌــونشرت ضمن المجل 0966*نظمهـا سنة 

 بالتعاون مع صدٌقه كاتب هذه السطور " ناظم المناصٌر " ...
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 إلـى : 

 عٌونً ألْم ’ ولو أستطٌع منحت   

                           ************* 

 فورد تكــرار العٌـــون ) وعٌنٌك ( على ما ٌبــدو للضـرورة فـً توضٌح حاالت   

 ’منحتـتطٌع ة فـً قولـه ) لو أسأو طارئ،بـنٌـة جدٌدة ’اعر على شوم ، اتألحسـاس

 ون تكمـلة لصفـةعٌونـً ألم ( ، أو أنهـا تؤتـً بصورة وجدانٌـة خالصـة أو أنهـا تك

 مقام آخر تتجلّـى دة ... وفـً ــــمن الصفات البارزة للمعنى العام فً جزء من القصٌ

 العٌون فـً وضـع آخر مـن الحِب ألّمـه حٌنمـا ٌعطٌهــا عٌونـه أو ٌمنحهـا لطفل أو 

 ، قـد تكونة عطٌهـا لكلب أمٌن ، وبتفعٌل حركـة نشــطة دائبٌمكن أن ٌ’ٌخ ، كما شـ

 مإاتٌـة فـً زخم تعبٌرات تجعل من ؼرس أمتدادات طبٌعٌـة لهـا بؤظهـار المإازرة

 فً بقائهـا ، ألنـه ٌرى قرٌـة جالب هً القطرات األولى لجرٌان الدم فً العروق ..

 وكما قلنـا أّن التكرار هو التوظٌؾ الزمانـً ، أو المكانـً أو كصفــــة ٌحاول أن    

 أدلـةن خالل ـع ، ٌلد فـً النفــس حقٌقـة مـــأو بحٌـز أوسـٌضع الكلمـة بمعنى آخر 

 واضحة ٌرسـمهـا فً تصورات تشــده إلى واقع صعب ، وقد ٌكون مإلمـا" ، ولٌس 

 لدٌنا ما نقوله أنه لوحده صاغ تلك التصورات ، وإنـّما هناك من سبقه وعاصره وما

 ب المكـان بحســفً توظٌؾ كلمات أو تعبٌـرات  أعقبـه من الشعراء الذٌن أسـتفادوا
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 ان وحتى بصفاتهـا إذا كانت لهـا صفات تســمو فٌها كنوز األبداع فً صٌاؼةـوالزم

 لها أٌقاعاتها المتناسقة والمتزامنة فً تركٌبتها وإنسجامها الشعري وبجمالٌات تظهر

 تشــخٌص أو تصوٌر أبداعً ذات نصوص تعتمد على السماع الموسٌقً أووكؤنهـا 

 البصري حٌنما ٌســبق التداخالت األٌقاعٌة والترابط الذهنـً فٌهـا ... 

 ً األدب العربـً وبشكل خاص فً الشعر العربً ، أّن ـل فــل ما قٌـا كـولو تتبعن   

 ، وحروؾ أخرى كواووؾ الجرهنـــاك تكرارا" لكلمـــات، أوعبـــارات أوحتى حر

 والكاؾ والفاء .. ألخ ... العطؾ 

 ٌقول الشاعر بدر شاكر السٌاب فً قصٌدة " ؼرٌب على الخلٌج " * :   

 ،  صوٌت تفجر فً قرارة نفســـً الثكلى : عراقْ      

 كالمد ٌصعـد ، كالســحابـة ، كالدموع إلى العٌون      

  الرٌح تصرخ بً : عراقْ      

                            *********** 

 ـاؾ لثــالث مرات وفـً بٌت شـــــــعر واحـد ، والحرؾ رار حرؾ الكــالحظ تكـفن

 ٌســتجٌب لمواقعـه الثالثـة بشــكل فنـً خالص وتعبٌر موســـٌقً رائع .. والصورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 *نشرت القصٌدة ضمن دٌوان ) أنشودة المطر ( 
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 ً ــحابة فـن سـأو مطرا" )م ،ان مّدا" )من ماء النهر (ـٌق إن كتكتمل فً تآلؾ شــــ

  .!ا تجتمع فً نسق واحد لفكرة واحدةدموعا")فً العٌون ( حٌث جمٌعه سماء ( ،أوال

  الرٌح تصرخ بً : عراقْ      

  ٌعول بً : عراق ، عراق ، لٌس سوى عراقْ ’ والموج     

  ما ٌكون وأنت أبعد ما تكونْ ’ البحر أوســع     

 .. والبحر دونك ٌا عراقْ      

 عدة مرات هنا تتكرر كلمــة البحر مرتٌـن وربطهـا مع العراق ، الوطن الذي تكرر

 ـارها الموســـٌقً الهائل لتعبئـــةـخالل عدة أبٌات لقصٌدة واحدة ، لكنهـــا تؤخذ مسـ

 ... والمتتبع لشــعر الســـــٌاب ٌجد أّن فً قصٌدته ) أنشـــودةاألشــتٌاق فً النفــس 

 ( مرة وكلمــة العراق خمـــس مرات وكلمة خلٌــج 35المطر ( تكرار كلمة مطر ) 

 ؤخذ أنماطها، وعبارات أخرى تكررت لتوكلمات سبع مرات والرّدى خمس مرات، 

 ملموس من خالل أوزان قابلة أن ترتاد أعلى قمــة ولتنخفضالموسٌقٌـة فـً نشــاط 

ًّ ثّم معاودتهـا الصعود بشــكل مفاجًء ...ج السّ بالتدر  ــلم

 ٌوســؾ ، ففً قصٌـدتـه والحدٌث قد ٌجرنا إلـى منحى آخر فـً شــعر ســـــعدي   

 ضمن دٌوانه " بعٌدا" عن السماء األولى " .. ٌقول :) تقاســٌم على العود المنفرد ( 

 قـة العاشــرة ــاعة الدّ ت السّ دقّ      
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 اعة العاشــرة ت السّ دقّ      

 ت العاشــرة دقّ      

 ـاعة ..!!ت السّ اعة ، العاشـرة فً ثالثـة أبٌات : دقّ ت ، السّ ذٌتجلى تكرار كلمات : دق

 الكلمات بشــكل بدٌع تلك  ت العاشــرة .. !! .. كان أستعمالثّم دقت الساعة .. !! ودق

 ورائع وبالتدرٌج الموســٌقً لبناء الهرم المعكوس ؛ فٌبدأ " ال " كما ٌنتــهً ...

 القصٌدة : وكذا لنفس    

 فٌهـا ’ ٌا بالدي التً لســت     

 ٌا بالدي البعٌدة      

 ماء حٌث تبكً السّ      

 اء حٌث تبكً النسّ      

 حٌث ال ٌقرأ الناس إالّ جرٌدة  !!     

 تكرار حرؾ النداء "ٌـا " مرتٌن وحٌث للمكـان ثالث مرات ، وكلمـة تبكً مرتٌن،

 ٌــة ، تشــكل بكاء الســـماء وعندما تبكً لحوادث آنر ــ.. وٌتضح أنهـا جاءت بتعابٌ

 موع ؛ .. دموع المطر حٌنما ــاء ؛ عالمـة بارزة وصورة منبثقـة من أنحدار الدّ النسّ 

 ســاء لســبب معٌن .. وهناك مكـانـا" الماء ودموع العٌون حٌنما تبكـً النّ تمطر السّ 

 ة فً فعل ٌقرأ ، ... ومـن ٌقرأ ... ؟ الناسٌاس إالّ جرٌدة ، وبؤلتفاتـة فننّ ٌقرأ فٌــه ال
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 ـٌقً ـــكرار قد ٌنسجم األنسجام اللؽوي والموسـهـم الذٌن ٌقرأون ...!!...وموضوع التّ 

 وبالتدرج الفنً المحسوس والمقبول ...

 فً أؼلب قصائده، ففً (ٌوم)نجد تكرارا" لكلمة سمصطفى عبدهللا وبتصحؾ شعر   

 ـــدة ــابوت ( جاءت هذه الكلمـــة مرة واحدة ، بٌنمـا فـً قصٌــقصٌـــدة ) ٌا خلوة التّ 

 ـةـــٌخوخـة ( مرتٌن ، وفـً قصٌــدة ) ؼبار ( مرة واحدة ، وفً قصٌدة ) أؼنٌ) الشّ 

 ، وفـً س مراتـالمٌزان (مرة واحدة ، وفً قصٌدة ) الكرسـً البارد ( تكررت خم

 قصٌــدة ) ) المرآة والرجل ( مرتٌن ...!!

 ٌقً الرائع ،ــــتؤخذ المســار الفنً والبعد الموسوهكذا ٌكون تكرار كلمـة ) ٌوم (    

 بٌنـمـا نجـد كلمـات أخرى تكررت فً قصائده المنشـــورة مثل ) الرجل ــ المطر ــ

 صباح ــ الساعة ــ دقٌقـة ــ البستان(الحصان ــ األرض ــ السفرــ اللٌل ــ النهار ــ ال

 جام مع الحدث لٌكونٌر فنً دقٌق وأنسوفق تعب علىاهذه الكلمات دخلت فً مواقعه 

 ا" ــالتعبٌر الموسٌقً الملهم ثانٌوفق الصٌػ اللؽوٌـة أوال" و علىالتكرار فٌها بارزا"

 ة ـفً مخاطب ً جمٌل ؛ وكذا ما ٌحدث عند عدٌد من الشعراء المحدثٌنتتابع نؽمفً 

 اة ومطالبهاٌإون الحما ٌبدو أّن األنهماك فً شـ فنٌة وبحس وجدانً وإنسانً،وعلى

 ـانــلـة رئٌسـة بما ٌفكـر بـه األنسوطبٌعة ما تصبه فً نفـس األنسان ، داللة لمحص

 وما ٌصادفه من مجرٌات خاصة أو عامـة ســــلبٌة كانت أم أٌجابٌـة ، لتتمخض عن 
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 ار وجملــة مـن ـبلوغ مدٌـات واعدة بؤحداث التؽٌٌرات التً طالمــا تنســجم مع األفك

 ـان فتوقظ فٌهـوعً األنسـاقٌــة والمتشــعبـة فً مكنونات شاملـة لدى من الخطط الرّ 

 الحٌــــؤة ... ! بٌلـة فـً هائً وبلوغ األهداؾ النّ عناصر الحســم النّ 
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 تحسس المقتربات الشعرٌة            

 فٌها’ تالبد لً أن أقؾ شاهدا" على مسـٌرة زمنٌـة ، أحسـستها قصٌرة وإن وجدّ    

 قـمـن برٌ لـكً ـشاعرنا مصطفى عبدهللا ، ذلك األنســــان المتواضع الخجول ٌوح

ًّ طلقات الصحوة وومض   تحتً قلبـه وٌضّمك ـك فـضا ، لٌحضنات الرّ ـعٌنٌـه رم

 لدىان بعـٌد ، تربض ا إلـى مكـــالمؽادر أبدا" من بٌنن عدك أٌهـاحاجبٌـه ، ..فما أسـ

 أبت إالّ أن تشـرق بؤشــعتهـا لحٌـاة ناصعةعالمك اآلخـر فـً ٌوم كانت الشمس فٌه 

 المبرح الذي ٌحّز فً النفوس ؛ والدموع الخاشــــعة فـً العٌون ، ...ٌـا، رؼم أأللم 

 هور ، وحصّدت ما شــــاء لك من ثمرات هو والزّ ترى فكم ســقٌت لنـا بســاتٌن الزّ ’

 ضا والمهـابـة ... القلوب محبــة" وصفاء" وســـٌال" متدفقـا" بالرّ 

 رى تعٌش فً ـن طٌب وذكحوالهم ، مـعلى جمٌع الناس مآثرهم وأل ــإّنـك لم تبخ   

 قراهـم ــبالك ومخٌلتك ، فكما كان كثٌرمن الشعراء لم ٌبخلوا فً تراث أوطانهـم أو

 المالئم والدقٌق عن أزقتهـا وتخومهـا ، وأحادٌث الناسفً التعبٌر وقد بلػ بهم األمر

 األجتماعٌـة وشإونفٌما بٌنهم ، لتطوٌع حركاتهم وأنشـــطتهم الٌومٌـة فً عالقاتهم 

 حٌاتهم بما ٌإول لهم إلى معرفـة ما ٌجول بؤفكارهم وتداولهم الكلمـات النابضـة مـن

 تحت األرض الواقفٌن علٌهـا ــ فؤنت تؤخذ من مقادٌر بائنة بحبك للناس ،.. تصطؾ

 مع هإالء الشعراء بكلمات لٌســت ؼرٌبـة عن تفاصٌل الحٌاة فً الرٌؾ أو القرٌـــة
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 وبشــكل شــاخص ، لترفـد قصائدك حٌاة أبنائهـــا ، فهناك قصائـد أتســــمت ببعض 

 نقرأ ونقرأ ، ونضطلع’ تســّمى ) العامٌـّة ( ، الحت لنا ونحن’كلمـات دارجـة أو ما 

 ـجن والهـم ... فٌـه أحســاســات بالشـ’ نتـابع ، بحب ؼامر ، طالمـا تندس’و

 وما تجربـة مصطفى عبدهللا فـً الحٌـاة إالّ لهـا المقتربات الحثٌثة ألسئلة كثٌـرة ،   

 ال ٌهدأ له بال أو حال فٌهــا ، إالّ بعد تحسـسـها ــ طرٌقـة أو مبدأ ــ لٌرتطم بؤجوبــة 

ٌّـرا" ، أو قد تكون بشـكل رائق وبهٌج فً المدارات أو ف  ـً جزءقد تكون لؽزا" مح

 منهــا .. ، فها هـً كلمـة " صرائؾ " تنطق صبرا" وحٌرة وألمــا" ، لتوقظنـا مـن

 ؼفلتنــا لترجع بنـــا إلـى أكواخ الفقراء ، المبنٌــة فـً قرانـا الجنوبٌـــة مـن القصب

 وجذوع النخـل وسـعفهـا ، .. فهـً الدافئـة أٌام الشــتاء والباردة أٌام الصٌؾ الطوٌل 

 ، لكّنهــــا قـد تطٌر أؼطٌتهـا فـً أٌام عاصفـة فً برد أو حر ، وتحٌل أماكنهـا إلـى 

 أرض جرداء ، عقٌمـة األنفاس بعد أن ٌهٌم سكانهــا علـى وجهـة الحٌرة والقلق فـً 

 ســفر العراء ما بٌن السماء ةاألرض ، وتعّزٌهـم جلجلة نباح الكالب أوحتى ضجٌج 

 لهـا ..!! الدجاج حٌث ال أقنان

 أزٌـز القناطر فـً اللٌل ،      

 فوق ) الصرائؾ ( كل الدجاج ، ’ ٌْؽرد’     

 وٌنبح كل الكالب      
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 قناطر منخورة      

 قناطر مهجورة      

 قناطر مشطورة للمواقد . *     

                      ******** 

 وكمـا وردت أبالم ــ جمع بلم ــ وهً الزوارق الصؽٌـــرة التً تجوب األنهــــار    

 الصؽٌرة المنتشــرة فً ربوع أراضً البصـــرة ، وكذا رمز النذور ) الٌاس ( وفً

 خاد أو عنـد ذكـر الموتى فً تارٌة تحؾ بعض القبور فً أٌام األعٌـأؼصانـه خضر

 وما تعنٌـه : هً شــجرة اآلس التً تحمل ثمرا" لونه والداتهم أو فً تارٌخ موتهم ،

 أحمـر ٌمٌل إلـى الســواد .. 

 ٌاطعم النعناع      

 ٌا آنٌـة الفضـة     

 طٌري بالمندٌل      

 أنفاسً دفعت فوق البحـر      

 ) أبالم ( الناس      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

  050*من قصٌدة ــ قناطر ــ دٌوان " األجنبً الجمٌل " صفحة 
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 علٌـك سؤمٌل      

 ٌاعود ) الٌاس ( *     

                   ********* 

 ـواقً المزروعة بـ )الجوالن(الل والسّ ولنا أن نعٌش فً أجواء الودٌان ما بٌن التّ    

 لٌظفر الفالح بشـــدة واحدة إن كان فـً ٌده من هذا النبات المائً لٌضعهـا فً مؤكل

 ٌر لمربٌهـا ..لتنمو أو تدر الحلٌب الكث’ تلوكـه’ الحٌوانات كعلؾ لهـا بعد أن تجتـره

 الحشــرات ــ تطلق رائحـة ) الجوالن ( على أجنحة 

 ــ تتقوس كل القامات 

 ــ فـً ســاعات **

                    ********* 

 وال تخذلنــا األثواب الطوٌلـة ) الدشــداشات ( التً ٌلبســــــها أبنـاء الرٌؾ ، كما   

 ٌلبســـها أبناء دول الخلٌج العربـً :

 ــ عند ؼٌاب الشمس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 ــ أؼنٌـة ( األجنبً الجمٌل . 04*من قصٌدة ) 

  009من قصٌدة الدهلٌز ــ األجنبً الجمٌل ــ صـ **
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 ــ خرج األوالد من الماء 

 فوق حواجبهـم  "ــ شــّدوا ) الدشداشات ( مدالة

 ــ وأنتظروا قرب التنور *

                *********** 

 فً جفاء شقوقالحوش ( ٌلهب أنفســـنا بهدوء بعض ما نتخٌلـه وفـً فناء الدار )   

 بالحســـــرات بقصـــــة  لٌنبري مجلجال") الزٌق ( وٌحٌل الوتر إلى زٌؾ المعانـً 

 األصبع المالح الذي الٌشــبع منـه الطفل األقرع ، أنهــا فتحــة القمٌص األمامٌـة فً

 فـً الحـّر مـن حٌطان إلى حٌطان :’ صدره تزعزع وقوفه

 *ــ ما بٌن الدرب الحـار 

 ــ و) الحوش ( الحـار 

 ــ دهلٌز بارد 

              ********** 

 ــ طفل أقرع 

 ــ شقوق ) الزٌق ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 *من قصٌدة الدهلٌز .
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 ــ ال ٌشــبع من أصبعه المالح 

 الحٌطان إلى الحٌطان ’ ــ تدفعــه

 ــ ٌرمٌـه الحُر إلى الدهلٌز 

                           ********************* 

 وفً قصٌدة ) األموي ( ٌؽازل اللون الحالك ، أبهـة اللون الفضـً ، و) ٌلصؾ (   

 ن ـٌزال م’ا ــًء لمعانـه ؛ .. الحدٌد حٌنمــــــاج فـً لمعانـه ولكل شــــالخشـــب الس

 ــان ٌزٌح كل ـســــطحه الشـــوائب له لمعان ، والمعادن األخرى قد ٌكون لهــا لمعــ

 األلؽـاز لندٌم النظر فٌه ، وفً أثره تكون العٌون ألمع !! 

 خالٌـة فهمت ’ ــ وفً اللٌل وحدك كنت ... الشوارع

 أال زلت ، لم ٌضعوا فـً قفاك ــ تقبلنً )!( ثّم قلت : 

ًّ وقلت : عرفت  العقود التً ٌمؤل األبتسامات ’ ــ العص

 المقاول ، الخشــب الســاج ) ٌلصؾ ( بٌن ’ ــ فٌها صدٌق

 أرتجاؾ الدوائر فـً                               

 ــ القٌظ، قلت : أنا الفرد 

                    *********** 

 قن من ترك بعض األشـــــٌاء التً نحبهـا أو نودها أو حتى تشـــمئز منها ولّما نتٌ   
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 لترك أو األبتعاد عن األشٌاء التًلنفوســنا ، تكون كلمـة ) خلً ( هً التعبٌر الدقٌق 

 قد تكون مهمـة لنا : 

 للٌل المحروق على الطرفٌن ’ ــ ٌنصت

 ــ خلً ــ * فً البٌت اللٌل الصٌفً

 ــ وجوادا" مربوطا" كالبسطال ..

ٌّة**..  وردت عند الشاعر ؼازي اقصٌبً : خلنً أروي لوجدانك ذكرى ووص

 الشــــعر القدٌم وحتى ’ ومن البدٌهً أستعمال الكلمات العامٌـة ؛ ولو أنً راجعت   

 هري وإٌلٌا أبو ماضً وأحمدالشعر العربً العمودي فً العصرالحدٌث أمثال الجوا

 عراء الشعر ـر أنهم أستعملوا الكلمات العامٌة كما أستعملهـــا شأ شوقً ... ألخ ، ولم

 الحر ، فبدر شـــــاكر السٌاب وسعدي ٌوسؾ وؼٌرهم من كبار الشعراء ، أتســمت

 بعض قصائدهم بالعدٌد من هذه الكلمات :

 *ــ والموت أهون من ) خطٌة ( **

 ــ من ذلك األشفاق تعصره العٌون األجنبٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 *من قصٌدة ) تنوٌعات على لحن الحرب ( وتعنً كلمة خلً : ترك الشًء

 ألن القصٌدةونٌة على طرده من عمله سفٌرا" للسعودٌة **قصٌدة الشهٌدة عرضت فً لندن وعملت الصهٌ

 بإسرائٌل.كانت  تندد 

 لبدر السٌاب ..من قصٌدة ) ؼرٌب على الخلٌج ( خطٌة تعنً :كلمة أشفاق ،***
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 ــ قطرات ماء ... معدنٌة ...

                       *********** 

 ) أصٌل دائـم ( فوردت كلمــة ) أنطمســت (ــؾ أّما فـً قصٌدة ســــــعدي ٌوسـ   

 أو ) المطموســـة ( * :

 على مفترق لثالث ) دروب ( ’ ــ كنت

 ــ األولى : تؤخذنً نحو البحـر 

 نحو الجبـل .’ ــ الثانٌـة : أتجهت

 ــ الثـالثـة : أنطمســت أي عالمات فٌهـا ..

 **" المطموســــة ــ قلت :" لـً الثالثـة 

 *( **  3أّما فـً قصٌدتـه ) متؽاٌرات /        

 برٌـدا" ... ’ ــ وتلقٌت

 بهـا ، ضوعا" من الفردوس فً آخرة اللٌل ...’ ــ وتنسمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 دٌوان سعدي ٌوسؾ /أؼنٌة صٌاد السمك/ وتعنً )طمس( ؼرق أو ؼاب الشًء..*

نعرؾ أّن كلمة طمس على أنها عامٌة ، ولكن األستاذ الشاعر مزهر الكعبً ’ **نحن

 ٌقول أنها كلمة فصٌحـة .

 ، ٌترك ..سعدي ٌوسؾ /شرفة المنزل الصؽٌر/تعنً كلمة خلّنا : ٌدع  **دٌوان*
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 ــ وصبحا" ٌاسمٌنا .. 

 ــ ) خلّنــا مـن حســــرة الذكـرى (

                     ************ 

 البنت وٌؽط فًومعنـا المال وقصـة هربـه وموتـه ، بعـد أن ) عاطت ( بٌن ٌدٌـه    

 العنؾ مع طفلـة صؽٌرة ... 

 الرطب ، ــ من الدكان

 ــ حلّق ذات مســــاء مثـل ؼراب 

 مذ عاطت * بٌن ٌدٌه البنت ’ــ 

 ــ وألتّم الناس ، 

 ــ مثل الوسواس ..

 ونســتنتج أّن الكلمات العامٌة لم تؤخذ مداها الواسع وإنّما أتســمت بقلـة أستعمالها   

 والحدث وبٌن العلة ، ألنهــا البد من وجود التآلؾ واألنســجام الكلً بٌن الشـــــاعر

 والســبب واألخذ والعطاء ، بٌن العشق والكره ، وال تطٌب األنفس إالّ بلؽـة ٌســٌرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 ..عنً عاطت بالعامٌة : صرخت ــ وت 051*من قصٌدة المال /األجنبً الجمٌل /صـ 

 فصٌح تتصل بالطول .ٌقول أّن كلمة عاطت لها جذر فأّمـا الشاعر مزهر الكعبً 
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 وارفة الظالل ، تمزق جمود الحشــــرجات فـًهلة إلى جانب من زواٌا الحٌاة ـــوس

 الصدور وتؽدو فـً بٌاض ٌالمــس القلوب المتعبـــة ... 
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 العبور إلى الذات                      

 ــ أتســاءل ، وســؤظل أتســـاءل ..!!؟   

 ــ هل كانت هناك بذرة حب تعٌش فً قلب مصطفى ؟

 ــ هل أحّب فً ٌوم ما وتؤلألت صفحات قلبه بومضات الحب ..؟ 

 ــ األجابة ، البد أن تكون بحروؾ كبٌــــرة ، تعً تفاصٌل الزمن بنقائه وصفائه ...

 فً لؽة مثلى وٌســٌرة كان النؽمـة الدافئة بالحب ، .. طٌب القلب ، جمٌـل مصطفى 

 هواجــس القلب المعلنــة والمخفٌة .. ٌزدادالشمائل والمعشــر ... عٌناه ال تزّل عن 

 تواصال" بالمعانً الفرٌدة ، ٌشــق عباب الحٌاة ، ال بل ٌرتاد كل معانٌها ، بظروفها

 السخٌة المعطاء حٌنا" والمحدودة بقوتها ونشاطها فً طلباتها ورؼباتها ، وما تحمل 

 آمال عرٌضة فً حٌن آخر ..!!من 

 فترة قلٌلة من الزمن، وبادلته الشعورالبة جامعٌة فً مصطفى وكما أعلم ، أحّب ط  

 ، .. لكن حبل التواصل أنقطع ه ـه وصدقـة فً نقائــ، تحت أجنحة حب وردٌ’نفســـه

 وقبلها ، كما أخبرنً شقٌقه السٌد أنس عبدهللاا" من طرفها .. بســـبب قد ٌكون عائلٌ

 تحت طٌات حب شرٌؾ ’ نفسهالشــعور  أحّب فتاة من أقاربه وبادلته، بؤّن مصطفى 

 صادق فً وثٌقـة عتٌدة لكنها لم تدم طوٌال" ، إذ تمزقت عراها بفعل عادات وتقالٌـد

 الزواج منه ، فالتقالٌد تجبرهم كثٌرا" ، عندما رفض أبناء عمها ة ، .. وتؤلّم ــــقدٌم
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 لٌتزوجهـا أحدهم ... وأرســل لها رســــــــالة لم تكن نهائٌة بها األولى على أنهم هم 

 والقلب ٌبقى ٌخفق بؤســمها ، حبه لها وحبها له ومنه وعلٌه :سامحٌنً !!

 ــ سامحٌنً *

 ــ بكل البٌاض الذي تملكٌن 

 بكل الطاعة التً تجعل قلبك ٌدق 

 ــ سامحٌنً ... 

 ــ ألننً أحببتك .. 

                    ********** 

 ــ أنا المهٌؤ لمئات المشانق 

 ــ المربوط من خاصرتً ككومة حطب 

 فم القبر الذي كاد أن ٌكلمنً ’ ــ أؼمضت

 فاتحا" ذراعً ’ ــ وعبرت

 ــ ألخذ من قدمٌك الخطوة التً توصلنً ألهلً ، 

 ــ للجوع الذي ٌجعل الشجرة تمسك بالشمس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 *قصٌدة سامحٌنً ، وجدت بٌن أوراقه ) لم تنشر ( محفوظة لدى شقٌقه أنس عبدهللا
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 ــ أحبك لك 

 ك ــ أحبك من

 ــ أحبك علٌك 

 ــ أٌتها " الناعمة " كما تتفتح زهرة 

 ــ وتتجمع قطرة مطر 

 ــ وٌفٌض لهٌب على رأس شمعة 

 ــ أحبك لً 

 ــ أحبك منً 

 ًّ  ــ أحبك عل

 ًّ  جلده ’ ــ أٌتها " الناعمة " كما ٌؤلؾ المنف

 ــ وٌملك الطٌر جناحٌه ... 

                    *********** 

 ا ـه : قصٌدة ) العرس ( التً كان المقطع األخٌر منهـــن بٌن أوراقـوكما وجدنا م   

 منشــورا" ضمن دٌوان " مكاشفات ما بعد الرحٌل " بعنوان ) أموي ( وٌبدأ المقطع 

 من : 

 الرٌاح ، وفً الشرفات  ــ هنا فً الطرٌق توشً
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 ـ ٌوش الهواء المبرد ..ـ

 ــ إلى آخر المقطع ــ                  

 ( تخطٌط القصٌدة 2(الحادثة )0ومن قصٌدة " العرس " ؼٌر المنشورة : )

 ( الحادثة :  0) 

 كانت كل مســاء  

 تدخل مثل الرٌح البردانة من تحت األبواب  

 تخرج من ... األبواب  

 البســة آهة كل شباب القرٌـة  

 ذات مســـاء  

 س قدام الباب عقاله هْند 

 وأنقّض علٌهـا  

 سقطت بٌدٌه عباءتهـا  

 هربت ، ظلّت منهـا رائحة الثوب المشقوق  

 فؤنتفض الصقر األسود  

                 ************ 

 طلعت من كل األبواب  
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 مثل الجرؾ لكن الباب المفتوح بعٌد  

 ترّجت شرطً الحاكم  

 لكن الحاكم كان بعٌدا" مثل الجرؾ . 

 نامت كل األوراق المكتوبة  

 تحت األوراق البٌضاء . 

 أعطت للشرطً عباءتهـا  

 وبكل ٌدٌهـا أنفتق الثوب بباب المحكمة الشرعٌة  

 وتهّدل كل اللحم البض بباب المحكمة الشرعٌة  

 ( تخطٌط القصٌدة 2)  

 وطنً ٌبدأ اآلن  

 مثل جرة السهم  

              ********* 

 عاش الوطن  

 عاش الحبٌب القدٌم  

 عاش الرحٌل بعٌنٌك مثل الزمن  

             ********* 
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 فً المساء  

 قد تقؾ اآلن  

 أو بعد عامٌن 

 قد تشتهً أن تشرب الماء قرب الحدٌقة 

 أو نتمشى على النهر  

 ٌحمل بٌن أطباقه الفجر شراعا"  

 ولكنك منذ ٌومٌن  

 وقفت على عتبة الباب  

 رأٌت الصؽار مرتعبٌن  

 رأٌت النساء اللواتً أختبؤن وراء الستار  

 مرتجفات  

 وحّدقت .. كان المساء ثقٌال"  

 وكانت بطاقتنا تحت الثٌاب الثقٌلة 

 مشطوبة فً سجالتهم  

 من رفة العٌن ’ نتدوّ  

 على رفة العٌن ’ ألتففت 
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 لم أكن اآلن مرتجفا"  

 ولم تستطع جرعة الماء محوي  

 مسكت بها  

 وكانت مباؼته  

 ولّما دنوت  

 لم ترتجؾ  

                ********** 

 حزٌنا" .. 

 كان ضوء الطرٌق  

 باردا" مثل عٌنً  

 صامتا"  

 أمتعتً ورحلت إلٌك  ’تماما" ، كما شلت 

              ********** 

 فلٌحٌا الشعب ولٌحب العمال  

 اآلتون من الرٌؾ  ’ولٌحب الفقراء 

 المنتظرون على أبواب التوظٌؾ  

             ********** 
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 هذا الطرٌق  

 هذا المعبد بالتعب الجارح ..  

                *********** 

 ، بعنوان " خطوات علـً بن  0968وله قصٌدة بخط ٌده ، مإرخـــة فً ســـــنة    

 محمد " *

 الرٌح ’ هذا أثري لن تمســـحه 

 وذاب بعٌري ’ ســرت 

 الرملة ، وأنتشلت شمس رسمه ’ لحســـته     

 الجبٌن ’ لحقتنً القٌلولة ، شّمرت 

ٌّا    فنام الهاجس ف

 ٌا شمس : 

 مدنً ’هذا من تعبً فً  

 فطمتنً األرض  

 جعلوا المفتاح على شفتً ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 هـ..  255*علً بن محمد : صاحب الزنج ، قاد ثورتهم ضد دولة بنً العباس سنة
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 خلّوا الحراســـا      

 أٌن السٌؾ ، فقد جاء  

 أبرهـة،         

 طاؾ بسوق البصرة ، تحملنا كفتاه إلٌه  

 مّنا الماء ’ ٌشرب 

 وترّجل عن ظهر الخادم .. 

 مّد الكّتاب أمام السفن المؤلى بالزٌت األسود 

 ــ لتكن نجران :  

 وراء ردائه ’ ٌخطّ ’ كان السٌؾ 

 دربا" للسادة  

 لتكن نجران .. دّمرت أعٌان البصرة ــ 

 أفواه السمك الجائع ’ تصعد 

              *********** 

 ألبصق ’ ــ قمت 

 وقعت شفتاي على السقؾ  

 مدٌنتنا ، ’ لما كانت بؽداد 

                                   (81 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ما جئنا            

 صارت رٌحا" 

 السمك الجائع سلّم ’ صارت أفواه 

 صرنا نؤكل ملح البصرة .. 

 أسٌادي ، ٌؤكلنً الدود ، 

 ولكنً لم آكل صنمً ..  

            ********** 

 ــ جوادي  

 قم نمشـــً هدي سهٌل  

 ال ٌؽرسنا فً الرمل األسؾ  

 نمشً ، نمتّد فما ٌرجعنا ماء أوبرد  

                     ************* 

 ؼالما" ٌشرب ملحا" ، عنهم ’ وسؤلت 

 قال أفاقوا صبحا" وأرتحلوا . 

 وأخوك ، 

 ٌبســت شــفتاه وصار فإاده .. 
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 صبٌرا" .. 

 ..ــ والماء على ظهره  

 سرنا ، حتى جئنا مكـه، 

 حتى صرنا عصفا" مؤكوال. 

 الماء ’ أنا خلؾ األفٌال أشٌل’ كنت 

 أشٌل العطش األزرق ، 

               *********** 

 ال أدري كٌؾ أنام وكٌؾ أقّفً السهر المفطوم ؟ 

 ــ نار فً الصحراء تذّب خمار اللٌل عن األرض المهجورة ، 

 ماء مندلقا" ، وخناجر مكسورة ، 

 كتب منثورة  

 هللا ولم ٌتعال ضجٌج ’ بسالسلهم جاء عبٌد 

 وتجاعٌد سواعدهم ومضوا حفّونً بسالسلهم  

 ٌلحســهم رمل الصحراء ..                                         

 مرتعشٌن ، 

 ما بٌن دماء المقتولٌن ، وبٌنً  

                                                                  0968 
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 بخط ٌده لم قصٌرة مـن ضمن قصٌـــدة ) أبو الخصٌب (وله عدة مقاطع لقصائد    

 تنشــر وهـً :

ٌّؾــ نركض ــ  0957ة ــعابدٌن ــ حادث  طوؾ ــ سوق ٌوم الجمعة ــ الحجرة ــ خل

ٌّد ــ كبرٌاء ــ   السع

 وهذه القصائد ، تعبر عن عمق الصلة بالقرٌــة وبؤرضها المعطاء وبشخوصهـا ،   

 هـا ــأشـــجارها وناسومشــاؼلة كلماته نبضات أزقتهـا ونهرهـا وسواقٌهـا وعلو قمم 

 الطٌبٌن ، وكؤنه ٌروح وٌجًء وٌســهر وٌنام وٌنهض عندما تبتّل مالبســه بقطرات 

 الندى المتساقطة على العشب والشجر ، .. فٌركض ، وٌركض لكن إلى أٌن ؟ ! 

 نركض للثلج  

 عند مجًء ضٌوؾ  

 كر والشاي للسّ  

 نركض للخبز 

 للحلوٌات  

 للشربت  

 سعاؾ نركض خلؾ األ 

 وسٌارات األطفاء  
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 نركض فً الطٌن  

 فط األسود فً الطرق المرشوشة بالنّ  

 ٌح نركض خلؾ الرّ  

 ٌر المجروح .. تلعب بالطّ  

                *********** 

 كـان ، بل ٌقبضحرجة لن ٌكون  كما وعابدٌن ، ٌزرع وال ٌحصد ، وفً زاوٌة    

أجرته من خلؾ باب " الصرٌفة " *أنه متهالك صرٌع فوق حصٌر ممزق قد ٌؤكل 

 قفاه :

 لن ٌصعد النخل  

 لن ٌكري أو ٌعمر ، ** 

 كفاه الراعشــتان  

 تركته صرٌعا" فوق حصٌر  

             *********** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 *الصرٌفة: كوخ من القصب 

 ** ٌعمر : تعنً هنا ) ٌحرث ( األرض مثال" 
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 " عابدٌن  

 تحت الجسر  

 عابدٌن  

 مثل النسر  

 عابدٌن  

 فً اللٌل األظلم  

 عابدٌن  

 ؼٌرك ما ٌسلم  

 عابدٌن  

 ظهر الجمل  

 عابدٌن  

 شال الجبل " 

         *********** 

 عابدٌن  

 ٌقبض أجرته  

 من باب صرٌفته الموصود  
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 خلؾ النسوة والعّزاب  

 " عابدٌن  

 تالً العمر  

 عابدٌن  

 تشبع خمر "  

            ************ 

 ( ، ٌصؾ أحد المعلمٌن بوقوفه أمام المرآة .. ٌعتنً بنفســـه  0957وفً ) حادثة    

 ه كبت وٌشعر بالضٌاع ودوره ٌحب فعال" ، ألنه فً نفســ’مـن ؼٌر أن  ’.. أنه ٌحب

  :كصبً فقد صوابه ومراهق ٌعتلً صهوة المجون 

 مـْن ٌبدأ بالحب  

 ؼٌر الطالب ،  

 ومحمود الواقؾ قدام المرآة   

 فً الٌوم الواحد ساعات   

 ؼٌر الحالقٌن  

 وبعض السواق  

 فً ذاك الٌوم: 
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 شاهدنا محمودا" ٌقرض بنت ... فالن  

 هّوسنا .. 

 طّبلنا فوق صفٌح فارغ  

 حتى :  

 أعطانا محمود طباشٌر  

 خالّنا نركب دراجته ونطٌر ...  

                ************ 

 " طوؾ "  

 وفً فنارات أٌام ) أبو الخصٌب ( ، ٌعتلً الصبٌـــة خٌوال" مـن الطٌن ،... ففـً    

 نالبســاتٌن المترامٌـة األطراؾ ، تحٌطهــا أســـٌجة مـن الطٌن ) طوؾ ( ربما تكو

 عالٌــة ، ٌمتطٌهــا الصبٌــة فـً فرح ؼامر :

 للصبٌـة خٌول  

 للقط المخضوض أمام نباح الكلب  

 للطٌر المكســور 

 طّوؾ  

 عارٌة وســـط العاقول  
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 ٌنخرهـا النمـل  

 ــا الرٌح وتبرقشــه 

 طوؾ مائلة  

 تســندهـا الحلفاء  

 وظهور الصبٌة والنخل  

 طوؾ ٌجرهـا المّد تســـٌح  

 على الجرؾ ...’ تســـٌح 

             ************* 

 " سوق الجمعـة " 

 الناس أعمالهـم فـً الســوق س ، ٌبدأ ــمـعاعات الشـــوكما ٌبدأ الصباح بدؾء أش   

 تإذي البعض وقـد ٌزهو البعض اآلخر’قـد الكبٌر ــ فً أٌام الجمع ــ أصوات عالٌة 

 كلهـا فـً ملحمـة الســوق المبكرة :بهـا ... حشــرجات ، صراخ الباعـة ، تتآلؾ 

 ٌبدأ بالبردي والجت  

 بالنســوة واألطفال الباكٌن  

 ٌتثاءب عند دكاكٌن القصابٌن  

 ٌبدأ كالنهر ،  
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 ٌصُب ضحى فً األبالم ، 

 برامٌل النفط  

 وأكٌاس طحٌن ، وحباال"  

 ترحل فوق الشمس  

 ك الصوب .. لذا 

              *********** 

 " الحجرة " 

 وفً الحجرة ، خالٌــة الباب ٌصعدهـا األطفال ، عندما ٌالمسـهم الظالم ، وٌزداد   

 خوفهم من الذي ســـوؾ ٌؤتـً :

 ار فوق سطحها نصعد فً النه 

 وننحنً فً بابها المخلوع . 

 ٌلمســنا ظالمهـا المؽبرّ  

 ... وحٌنما ننام  

 والمالئكـة  ، تدخلها األرواح 

 " كاظم "  أحك لنا  

 كٌؾ تطرد األرواح منها فً الشتاء ، 
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 قبل أن تنام !؟  

             ************ 

 تضوع ســاحة’تنثـر بنكهـة جمٌلة وطٌبة ،’وفً لٌالً األعراس ، أٌقاعات الفرح    

ٌّؾ  الرقص ، وصبً ٌهبط وٌصعد كالطاووس فوق حصٌر الخوص ... شــــــّدة خل

ٌّد   ، ... خشــابة الفرح تشــهد لها كل أماكن األعراس واألفراح :الســع

ٌّد ٌّؾ السع  " " خل

 بلٌالً األعراس  

ٌّؾ " وشــدته    كً ٌؤتً " خل

 ممنوع شــرب الخمر  

 ممنوع أطالق النار  

 ممنوع قرب بٌوت الناس . 

                ********** 

 ) إثن الرجل  

 (الدربك  ) لّؾ الكوفٌـة فوق 

 ولتحّمر العٌن  

 بالكتؾ المهزوز  
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 بالولد الهابط والصاعد كالطاووس  

 فوق حصٌر الخوص  إردسْ  

 أحفر باألرض  

 ولتبدأ باآله  

 وتعلّم كٌؾ ٌقول الدربك . 

 علّمه ٌتكلم (  

            ********** 

ٌّؾ    خل

 لآله جســـور  

 ـادة وأجلس بالعرق السـّ  

 وٌفّل أصابعك المشــلولة ،  

            ********** 

 " كبرٌاء " 

ٌّم ( ملتاع من قرصات البرد ، ٌعّض دشداشــــــــته القصٌرة وٌلملم أطرافهـا      )حل

 المتشــققة ، وال تحمٌـــه مـن البرد ، .. وقلنا أنه ســٌموت ، .. وقبل أن ٌنطق كلمـة 

ٌّم ( على السطل المملوء   :واحدة ؛ .. مات )حل
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ٌّم " مثل الناي    كان " أحل

 بنعال مقطوع  

 والدشداشة فوق القدمٌن بشبر  

 ٌفرد فً األبواب ) عاللٌق ( السوق ’ 

 لم المقسوم وٌتســ 

ٌّم" فً أول أٌام البرد    ســبقك " أحل

 فوق المسواق أمام الباب  

 شتموه .. 

 فتحزم .. علّق بالمسحاة السطل ودار  

 قامته المحنٌـة .ٌدفع  

 حتى وجدوه  

 ملموما" فوق الســطل المملوء  

 مفتوح العٌنٌن على كٍؾ المسحاة  

 طالعة فوق المرحاض تشــّم هواء ! 

                 ************* 

 ما سبق عرضه ــ بخط ٌده محفوظة فـً ملؾ وهناك قصائد عدٌدة ــ فضال"على   
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 لدى شــقٌقه السٌد أنس عبدهللا ، وحاولنا مراجعة قصائده المنشـــورة ضمن دواوٌنه 

 الثالثة والقصائد المنشورة فً الصحؾ والمجالت ، لكننا بعد التدقٌق الالزم لم نجـد

  ن تّم نشــرها ، وســــنحاول أدراجها فً هذاالقصائد التً بٌن أٌدٌنا ســبق وإلجمٌع 

 الفصل ، علما" أّن قسما" منها قرٌبـة للشعر النثري : 

 أوال" : قصٌدة " رؼباتنا المإجلة " 

 رؼباتنا المإجلة ،  

 رافقتنا صامتـة مثل عــش . 

 الطٌور عطشى على الشاطًء ،  

 تتقاتل بؤجنحتهـا المتزاحمـة ،  

 بٌنما األسماك التً تعرؾ اللعبـة ،  

 تمـُر ســاخرة رؼم السفر المنتظر ،  

 فـً األعماق الهائلـة  

             ************ 

 أٌها العمر الجمٌل ، دعنً أتعرؾ علٌك  

 وأنا أنتظرك . 

 جالســا" ومعً كل أوقاتـً : 

                                   (93 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ادمة ، أنا الرجل السعٌد ومن حولً بخور األٌام الق 

              *********** 

 ثانٌا" : قصٌدة )ؼائبون ( 

 ،الذكرى كرسً مقلوب  

 والشًء الجدٌد ) أبدأ ( * ، معناه إصالح جناح الطائر ،  

 كً ٌحلق وٌؽٌب  

 عندي إذن ، ما ٌكفً من العدالة  

 حتى أؼٌب أو أنسى كل هذه المإاخذات . 

           *********** 

 أسمعً أٌتها الحجارة : 

 ال شًء أكبر من الثقب ،  

 عندي أو معك . 

         *********** 

 كلنا نؤتً صامتٌن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 *جاءت هذه الكلمة هكذا ) أبدأ ( 

                                   (94  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 أفواهنا’ وعندما نفتح 

 ٌهتّز ، ثّم ٌنطفًء المصباح . 

            ************ 

 بٌوتنا الفارؼة ،  

 كشفتها أسناننا أٌضا" .  

           ************* 

 ربما تمٌل قبل أن ٌبتل قفاك  

 أنت: أٌها الشــَط  الخفٌؾ ،  

 بٌن الطٌن والجزر ! 

 أرجوكم جمٌعا" . 

 حتى أنت :  

 أتركونـً صافٌا" . 

 ( 0985ثالثا" : قصٌدة ) عام 

 شًء وحٌد كان عندي  

 قائدي ’ ولكنه ٌكفً أن ٌظّل الضوء 

 وأعترؾ :    

                                   (95 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 على حٌاتً ’ خفت 

 بقدر عدم خوفً من أي جالّد  

 هكذا ، مع متاعً الخفٌؾ هذا ،  

 !أتوجه إلى وطن عٌنٌك  

 : أٌتها المرأة العارفـة  

 لتكن حصتً منك  

 كل هذا الجهل بالظالم  

             *********** 

 كلما ثقل الحدٌد بٌنً ووطنً  

 إلى أرضك ’ تدافعت 

 وشمـسك                      

 إلى مٌاهك ،  

 خْلقً من جدٌد :  تعٌدي’إلى ٌدٌك ، كً  

            *********** 

 إلى أي حّد ٌمكن األقتراب منك  

 دون أن أحترق .  

                                   (96  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 إنطقً بحرؾ هذه المسافة المجهولة ،  

 لّمٌنً عندك                

 ثّم بعثري رمادي كٌفما شئت ؟!  

             *********** 

 لم أحن قامتً لؽٌر ضوئك العجول  

 : أٌتها المرأة الجافة مثل أمر  

 ما أجمل طاعتً إلٌك ؟! 

            *********** 

 الشًء أجمل منك ، ؼٌر حضورك عندي  

 من جهاته الست ’ أنا الوطن الذي تحّدٌنه 

 كّل قبح العالم ’ سؤقبل 

 عندما ٌعّمنً صفاإك . 

            ************ 

 عندا تحضرٌن  

 وطنً وكل رفاقً إلىّ ’ ٌحضر 

 هكذا أرجوك  

                                   (97 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 عنً ’ تذكري كل األشٌاء التً تؽٌب 

 عندما تؽٌبٌن ؟  

             *********** 

ٌّرت   المتســع الخطى ، ’ ، وأنا المهاجر’ تح

 أٌن أضع لك باقة الزهر هذه  

 وقد أمتؤل كل بٌتً بك ؟  

             ************* 

 رابعا" : ) أســئلة ( 

 ألجلك أنت  

 صنع العمال المهرة  

 كل فخار آسقً ، وكل مزهرٌاتهـا المذهبـة . 

           ************** 

 لماذا جعلت آسقً  

 هذه المدٌنة القرٌبة  

 كالجنـة ؟بعٌدة" عنً 

          ************** 

                                   (98 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 لماذا ، كل حجارة مررت علٌهـا فـً آســقً   

 تحولت إلى قمـر ؟  

             ************** 

 آســقً ، ’ لماذا صار ملح  

 ، أســود كالمســك !؟ عندما دخْلت 

             ************** 

 خامســا" : ) أســماء ( 

 أسماء مكعب باألسماء  

 أسماء حلوة  

 ة ـرّ أسماء م 

 أسماء سوداء  

 أسماء بٌضاء  

 أسماء سرٌة  

 أسماء علنٌة  

 أسماء تعرؾ كل األسماء  

 أسماء تجهل كل األسماء  

                                   (99 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 لن أتذكر هذي األسماء  

 مّرت مســرعة  

 خائفة" عزالء  

 قدامً ’ كانت تلهؾ 

 لم تنزل للخندق  

 ــ كنا نتموضع ــ دكان ثلج 

           ************* 

 سادسا" : ) كشفتنً الرٌح ( 

 أخً ،  

 كشفتنً رٌحْ  

 عرتنً بٌن األهل وساوتنً لؤلعداء  

 شكال ؛ الشكل المّر...رٌٌح ضاربٌة ولها من بٌن جمٌع األ 

 كشفتنً فً السجن ،  

 وفً ؼرفة نومً .. 

 فمتى ، أتهٌؤ كً تؤتً .. أنت  

 أنت المطعون بصدري  

                                   (011 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 شكلً . ’ اآلخذ 

 دوري ’ اآلخذ 

 فً النوم وفً التوقٌؾ .  

          ************* 

 للبصرة ، تؤتً سٌاراٌت بٌضاء   

 وطٌوٌر ملســـاء  

 زّججهـا البترول ..’ وشوارب 

 هذي البصرة  

 الخضراء ’ الطٌعة 

 وقعت بٌن الشّط الجارح والنخل المجروح  

 أحملها فً خجلً ، تحملنً  

 فً تعب العطشان بحٍر القٌظ  

 كشفتنً الرٌح  

 للبصرة حتى أطبق لٌل السٌارات البٌضاء  

 مالحظة : } هناك بٌتٌن لهذه القصٌدة مشطوبٌن من قبل الشاعر نفسه {       

         ************* 

                                   (010 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 كما وجدنا قصٌدتٌن دونمـا عنوان وهما :    

 مسقط زهرة     

 فوق تراب ٌدي     

 بؤّن الرٌح البٌضاء ’ وعلمت    

 مثلما تهدأ فوق األرض جمرة     

 طلعت من دمعتً شمس وخلٌتنً على شوقً أمٌر     

 هكذا علمنً الفجر صالة األنبٌاء     

 لم ٌكن شٌئا" وكان والعٌاء المٍر ، حبٌر أبٌض     

 عرفا" ..’شوقه     

            ************* 

 أنت تبقى ،     

 الظل عند الطرق ’ وٌطٌح    

 شوقا" بابٌن ومحراب الكالم     

 الوطن األبٌض كاآلٌات ’ كان من شوقً دماء    

 والصمت الحرام     

 أٌها الواقؾ أجلْس .    

                                   (012 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 هكذا تبدأ الرحلة منذ العام والسفرات     

 كلما هدأت براحلتً الطرق     

 سؤفٌق ..     

 مرتٌن ، وبعض ....     

 } لم نجد لها تكملة {         

 والقصٌدة األخرى :  

 الرجل: مستمر مثل قطرة مطر     

 أخذها طائر ، على منقاره     

 هنا الرجل     

 هنا     

 فً المكان السري .     

 ٌدافع عن أعضائه ، وٌجمع قوته     

 بٌنما حشرة صؽٌرة ال تتردد    

 جرح المفتوح على فمه وتدخل ال    

               ************* 

 هنا الرجل     

                                   (013  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 هنا     

 فً الزمان السري     

 ٌدخل مع الطحٌن النافذة التً أؼلقها الفؤر     

 ساعٌا" بكل أسنان هٌبته     

 نحو الطفل     

 أمه ، وصعدت الحافلة .’ الذي نسٌته    

            *************** 

 هنا الرجل     

 هنا     

 لسنا معه ، ولٌس مّنا     

 ٌبدأ أؼنٌة عجوال" ،     

 قبل ظل الكلب الذي سٌمر وٌنبح ..     

                                   (014 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...ت الشــموخ حكاٌا                    

 فـً مصطفى عبدهللا ، الشــموخ العالً والثقــة بالنفـــس ، فكان ٌتمتع  ’إّنـً ألجـد   

 بخصائل ال تنتهـً فً حد مـن الحدود ، فٌهـا كل المعانـً الالئقـة بـه كؤنـــــسان لـه 

 قدرتـه فـً التواصل مع اآلخرٌن ومع أهلـــه ومعارفـــه ، ولـه قراءاتـــه المتنوعـة 

 ...ومســاهماتـه الثقافٌـة الجادة 

 فً كلمتـه أثنـاء الندوة المقامة مـن قبلبٌبً ـــــٌقول عنه الكاتب والناقد جمٌل الش   

 العراقٌٌن فـً البصـرة بتارٌخ  ملتقى جٌكور الثقافً على قاعـة جمعٌـة األقتصادٌٌن

 من خالل الروائً إســـــماعٌل  0965مصطفى فـً عام ’ : ) عرفت  06/0/2105

 فهـد إســــماعٌل ، كان ٌصؽرنا بخمــس ســنوات ، خجوال" ، لكّنـه ٌمتلك شـخصٌة

 ثقافٌـة واضحـة ، وخالل فترة قلٌلـة ، أصبح صدٌقـا" مالزما" لنـا ( ... 

 فقال : 24/2/2105السٌد أنــس عبدهللا عنـه بتارٌخ ’ دثنً شقٌقهوكما ح   

 المدرســة’) مصطفى شــقٌقً األكبر ، وبالسـنوات الست التً ٌكبرنً فٌهـا ، دخلت

 ’ولً ذكرٌات عنه ، طالما سعدت المتوسط ،الصؾ األول األبتدائٌة وهو حٌنذاك فً 

 كان ٌحمل الصفات الجٌدة وعالقتـه معنـا  ترســــــوعلى قمــة من الود ’ بهـا ، ألنـه

 ...ع ــــن عقل ناضج وقلب واسـا" وتصرفاته تنم عـا" ومتزنـوالعطؾ ، وكان هادئ

 مسـتواه فً الدراســة األبتدائٌة جٌد جدا" ، ولـه نشــاطات فـً الرٌاضـة ــ وخاصة

                                  (015 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 لعبـة كرة الطائــــرة ــ وهاوٌـا" للرســم والخط ، أضافة أنه ٌمتاز بنشــــاطه األدبً 

 والثقافـً ... له األهتمام الكبٌر فً قراءة كتب المسرح والقصة والشـعر ، وأهتمامه

 من الكارتون بالسٌنما كان ٌؤخذ من وقته الكثٌر ، حٌث أستطاع أن ٌصنع آلة سـٌنما

 والصمػ الورقـً ، فٌضع فـً المقدمـة خرطوم وٌلصق فً الفتحة عدســــة تكبٌر ،

 ، وٌقصهـا علـىشــاشـــة من الكارتون األبٌض أو القماش كما ٌضع أمام العدســـة 

 ’ٌبعث الضوء’مســتطٌل وتعلق على الحائط فً داخل الؽرفـة ، وعند بدء التشــؽٌل 

 عـن طرٌق مرآة توضـع فً مكان خارج الؽرفــة حٌث ٌكـون ضوء الشـمس ٌحمل 

 عته إلى آلة السٌنما ــ المصنوعـة مـن قبله ــ والذي بدوره ٌصل إلى مرآة أخرىأشـ

 ٌبعث إلى عدســتها ، وٌقوم بوضع أفالم أمام العدســـة ’تقع خلؾ الســــٌنما ومن ثّم 

 فتظهر الصور على الشـاشـة واضحة ، .. هذه األفكار والنشـــاطات بدأت لدٌـه منذ 

 بداٌة ستٌنٌات القرن الماضً ، ولم ٌقؾ عند هذا الحد من النشــاط ، وإنّما رأٌنا منه

 مثلت ’فً كتابة القصة والمسرحٌات ، وتؤلٌفه أكثر مـن مسرحٌة ، ء نشاط ثقافً دْ ب

 بتدائٌة بمركز قضاء أبً الخصٌب ، كمـا بدأ ما ٌكتبـه مـن فً مدرسة المحمودٌة األ

 والمجالتشـرها فً الصحؾ عار ومواضٌع عدٌـدة وٌنـرة وأشــمـن قصص قصٌـــ

 المحلٌـة ، وكان ولعـه األثٌر لدٌه فً السنوات الآلحقة هو كتابة الشعر بشكل خاص 

 هو كلما أزداد تقدمه بالدراســـــة أزدادت لدٌه ٌم ــ ــــ... وكان ما ٌتمٌز به ــ أبو بس

                                   (016 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 الرؼبـة فً قراءة الكتب ، كما تزداد لدٌه الملكات الثقافٌة واألدبٌة .. 

 كان المرحوم مصطفى بســـٌطا" خجوال" ، وٌتعامل مع الكل بؤخالق عالٌة وكان    

 دة فٌما تستوطن نفسه منة ومشاعر جٌّ مٌع لما ٌحمله من صفات جمّ رائعا" أمام الج

 ... وكان اعره ـــُس أنه من الصعوبة خدش مشــحٌنذاك أح’ ة ، وكنتــأخالق كرٌم

 محبته وأحترامه وعطفه للجمٌع .. بٌمتاز بعالقات طٌبـة و

 وأواسطهـا مـن القرن، إذ كان فـً بداٌـة الســتٌنٌات ٌة ــأّما عن ألتزاماته السٌاس   

 الماضـً لم ٌكـن ملتزما" بحزب معٌن ، لكـن تطوره الفكــري ونضوجــه الثقافـــً 

 األوسـع وبشمولٌة نادرة أن هطرٌققادته ألن ٌؤخــذ وقراءاتـه المســـتمرة والمكثفـة ،

 كزٌة ، وحٌنما أنتقل إلى األعدادٌة المرلٌمة لهـا ــٌتصفح جمٌع الثقافات والمنابع الس

 عة مع شخصٌاتــــتوفرت لدٌه عالقات واس عشار ولكونها فً مركز المدٌنة فً ال

 لهم األهتمام الكبٌر بالثقافة واألدب والشــعر ،... وبدأ ٌهتم باألفكار الرائدة فـً ذلك

 الوقت كالفكر الماركسً وماهٌة أهدافـه ومبادئه ...ومن القراءة المستمرة وأحتكاكـه 

 أضافـة إلى ه ــري ، فكانت مكتبتــه الفكـــومع الفقراء منهم ، بدأ نضوجاس ــمع الن

 إحتوائهـــا الكتب األدبٌـــة ، كانت تحوي الكتب الماركسٌة واألقتصادٌة والسٌاســٌة 

 عموما" ، ولكنه لم ٌلتزم باألنتماء إلى أي حزب ، إالّ بعد أن نال قســطا" وافرا"من

ٌّز األفكــار ، مما أخذ ٌلّم بؤحســــنهـا وأفضلهــا ، وفـً بداٌــــة   الثقافات وعرؾ وم

                                   (017 ) 

 

 

 

 

  

 

   



 مى إلى الحزب الشــٌوعً .، أنتمـن القرن الماضً بعٌنٌات ــــالس

 ه إلىـــتوجف الوطن ،، عزم الرحٌل والســفر إلى خارج  0978وفً أواخر سنة    

 المؽرب وعمل هناك مدرسا" لمادة علوم الحٌـاة فً مدٌنة القنٌطرة ولدى سفره ذات 

 شقٌقً الذي كان’ أنقلبت السٌارة وفقدت 0/00/0989ٌوم إلـى مدٌنة الرباط بتارٌخ 

 ...ٌزمع فً أن ٌؤخذ المسار األعم والطموح الكبٌر لفضاءات الخلق واألبداع 

 ٌد أنس عبدهللا فً حدٌثـه معً لٌقول : أود أن أذكر أّن عائلتنـا كانتوٌمضً الس   

 علً مال هللا وخمســة  مال حسٌن علً العلً ووالدتً عاٌدةتتكون مـن أبً عبدهللا ال

 أشقاء وأربع شقٌقات : 

 مدرس / العراق ــ البصرة / ثم المؽرب      0947مصطفى تولد   

 / الجٌك ــبراغ مهندس      0950خالد تولد        

 كاسب / البصرة      0953أنس تولد        

  0994معلم / مقٌم فً هولندا / توفً فً سنة      0954ولٌد تولد        

 طبٌب / األمارات العربٌة      0971صالح تولد     

 مهندسة /البصرة      0957أنعام تولد       

 مدرسة / هولندا      0958       نادٌة     

 مدرسة / هولندا      0962منى تولد       

                                   (018  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 البصرة     0964سندس تولد    

            ************* 

الشـــــخصٌة الوطنٌة ) اعر محمود بدر المبارك والتً فٌها ٌستذكر ــــوفً رسالة الش

 فاضل حمٌد ( ومن ضمنها كلمات جمٌلة عن الشاعر مصطفى عبدهللا إذ ٌقول : 

 ــ كانت للحبٌب مصطفى دراجـة هوائٌة قدٌمة وفً حال الخروج من مقهى جبار    

 ً حتى جســــر ) لٌلة ( قرب جامع ـٌفضل أن نمش’كان ال ٌعتلٌهـــا وإنّمــا رعٌد ، 

 دخل فاضل حمٌد إلى بٌته من جهة الزقاق وأواصل السٌر مع مصطفىالصافً ، فٌ

 قرٌة جالب لٌعرج إلى بٌتهم وأستمر أنا إلى بلد سلطان ، وكانت أحادٌثنا،.. فندخل 

 فً المقهى تدور عن الحٌاة والشعر والشعراء وللحبٌب مصطفى أطروحاته المهمــة

 كان أن ٌقول :حدثنً مصطفى بؤنه وإلىالذكٌة بؤثارة وأعجاب وأهتمام ، وتلمٌحاته 

 خالل الفترة الســابقة ٌتردد على ) مال كرٌم ( * مإذن وأمام جامع ) باب طوٌل (*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 الشٌخ عباس األعظمً ( أمـام  )هو قصودالم*ورد خطؤ" أســــم مال كرٌم ، وإنمـا 

 إلى جهــــــة ) باب طوٌل ( الشمالٌة إذ كنتالواقـــع جامع ) باب دباغ (  وخطٌب

 سمع محاضرات ـــــــالكتاب أرتاد ومعً مصطفى جامع باب دباغ لنأنا مإلؾ هذا 

 الماضً ...ٌلقٌها كل ٌوم أثنٌن خالل أوائل ستٌنٌات القرن الشٌخ عباس التً كان 

                                  (019 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وكان رجل دٌن متنور ، لكن ما وجده فً مكتبــــة فاضل وباألخص كتـاب ) خطوة 

 بقولـه : هنـــا الكــالم أكثر  هـــفتح الطرٌق أماممام خطوتــان للوراء ( لـ لٌنٌـن ،لؤل

 أتســــاعا" !!  ــ 

 كلمـة ’ ســــمعت 06/0/2105ارٌخ ــوخالل وجودي فً ملتقى جٌكور الثقافـً بت   

 شـقٌقه خالد عبدهللا ، قرأهـا بالنٌابـة عنـه الشـــــاعر سـالم محســن ، فوردت ضمن 

 رســـالتـان من مصطفـى إلى خالد : الكلمـة 

 وجاء فٌها :  01/00/0987الرسالة األولى كانت مإرخـة فـً 

 خائفا" أن أكتب لك ، ال أدري لماذا ؟ صدقنً .. فكلّما كثر عندي حضوركم ’ كنت) 

 ماتت ٌدي على الورقـة .. وأخٌـــرا" كان البد أن أعرؾ عنك أنت ؛ فؤنت كـل مـن

 أنا أٌضا" ’ ، لقد تعبت منـه أن أرى أهلً ووطنً أٌهــــا الحبٌب بقـً لً ، أستطٌع 

 ، مثلك تماما" ، والبد أن أراك مهمـا كلؾ الثمن ... أنا الأستطٌع الســفر ألرتباطـً

 بالوظٌفـة ، وثانٌا" وهو األمر األهم ، فؤّن جواز ســفري ما ٌزال تحت المعاملة منذ

 تفكر جّدٌا" أنت بالمجًء إلٌنـا .. فقط فكر بوســٌلـة ’أربع ســنوات ، لذلك أرجو أن 

ًّ حالة للوصول إلٌنـا  ، أرٌد أن أراك ، وال أكذب علٌك ، فؤّن الشــعر السائد ٌثٌر فـ

 .. ومع ذلك فؤننً أجد فً الكتابة ، أننً أكثر قربا" إلىمن القرؾ إلى درجة كبٌرة 

 نفســً ، رؼم حالـة النفً المحتمل وقوعهـــــا فً أي لحظـــــة ، أرى أّن العالقات 

                                   (001  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 حتى مـن ا ...ـالبد من األعتراؾ بهم خصٌة وضرب الكتؾ أصبحتا ظاهرتٌنــــالش

 أقرب الناس إلٌك ، هكذا ٌتعاملون معك .. وأنت تقول بؤننً أضع نفسـً فً قوقعــة

 الكتابــة والصعود ة ، لقد أصبحت ــ.. كال ٌا عزٌزي ، أنهم ٌضعوننا فً هذه القوقع

 أعلى المنــابر هذه للكثٌرٌن مع األســؾ ، أنهم ٌقفون أمام كلمـاتهم .. وهم ٌتحدثون 

 بدال" عنها .. إّن الكتابة جلســت فـً الظل ومّد الشاعر لســـانه إلى الشمس !! ( 

 أّما الرسالة الثانٌة ، كتبها الشاعر مصطفى عبدهللا وخّص بها جمٌع أفراد العائلة فً

 وبداٌتها خّص بهـا والدتــه رحمهــــا هللا : ) إلـى  2/2/0988ة فً البصـــرة مإرخ

 اســة المــــدة بنت علً مال هللا .. أّم مصطفى و..و.. و .. إلى أّمً ، إلى قطعـعائ

 والٌاقوت والذهب واألبرٌز والزمرد وكل حجارة مقدســـة ، إلى أبد الحب والعافٌــة

 اء بكل لونهـا األزرق واألشــجار والعصافٌر التـً ،.. إلى البحر ، األرض ، الســـم

 أطلقت للسماء ؼناءها األبٌض ..ألخ ، كلهم ٌقولون ، عندما أمر : أكتب ٌا مصطفى

 أسم أمك .. أكتبه بحروؾ واضحة .. فؤكتب ، وٌقولون أٌضــا" ، وال تنس أن تقول

 ـا" كثٌرة عن مٌالدتارٌخ والدتها ، فؤصمت .. متى ولدت ٌا أمً ؟ .. لقد قرأت كتب

 تكوٌنعٌنً ، فؤرى أول ’ أؼمضً لم أعثـر على هذا التارٌخ !! .. ان ،.. لكنناألنس

 للمـاء واألشــجار واألرض ، وقبلهم جمٌعــا" أراك أنت .. بعٌدة .. بعٌدة مثل هالل 

 .أو ومضــة شــهاب ( 

                                   (000 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 وخالل بحث شقٌقه السٌد أنس ، وجد رسالة موجهة إلٌه من مصطفى مإرخة فً    

 .. ٌقول فٌهـا : ) عزٌزي أنس .. أرجو أن ٌكون الكل بخٌر ، أّمً .. 06/9/0982

 رســالتٌن .. ولم ٌكتب لً’ بســـٌم .. ولٌـد ، فقط أخبرنً ماذا حصل لكم ؟ .. كتبت

 واحد منكم .. هل ال زالت العائلـة موجودة ؟ .. أنـــس ، أرجو أن ٌبقـى ما أقول لك 

 دون أخبار أمً خاصة .. لقد أسـتشهد أبن خالتً ) حامد ( فً بٌروت ، مات البطل

 أعرؾ شـــٌئا" آخر .. أنس هذه هً الطرٌق .. حسنا" ، مرحبا"’ مبتسما" ، ولسـت

 ــرعة .. بسرعة ... ( .بك أٌهـا الحزن .. أكتب لً بس

 ، فٌقول فً األولى: ) كان لوحدةكما وجدنا من آثاره كتابات على شكل مذكرات    

 الســٌنما المتجولـة تؤثٌرها علٌنــــا ، ضمن صؽـار وكبـار القرٌـة ، وكان لزٌارتهـا 

 األسبوعٌة المنتظمة وقعا" حسـنا" ، وما أن تتؤخر أسبوعا" أو أسبوعٌن حتى تحزن

 النفوس وٌصٌبنــــا الكمد ! .. ٌومها دخل علٌنـــا معلم الرٌاضة وبٌده تحمل أوراقـه

 تعرض ، . . أســم جدٌد ٌدخل قاموس حٌاتنــــا  ’الخضــراء ختما" ، ثمـة مســرحٌة 

 البســــــٌطة " مســرحٌة " وجاء ٌوم العرض ، وأحتشــد الناس وكنا مع المحتشدٌن 

 صفّت بؤنتظام وجلس الناس ، بعد فترة ومن خالل مكبرات ’.. الكراســً الخضراء 

 واضحا" وجهورٌا"’ وزعت على زواٌا "الحوش" الكبٌر جاء الصوت’الصوت التً

 : مصطفى عبدهللا إلى المسرح !! ..أنتصب فتى قصٌر القامة نحٌل ، جمٌل ، وتقدم

                                   (002 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 راحت عشـــــرات األكؾ وبؤٌد رح حتى ـــبة المســـــما أن أعتلى خش بخطى ثابتة 

 معروقة وأخرى ؼضـة بالتصفٌق العفوي ( 

 كّنـا مجموعة من الفتٌان تبهرنا المجالت المصرٌـة واللبنانٌــةأّما الثانٌة فكانت )    

 كان ٌجلب معه كتابـا" أو كتابٌـن البؤؼلفتهـا الملونـة وصور النســاء ! .. لكن الفتى 

 نحتمل قراءتهـــا ، كتــاب بال صور ، نعجز عن قراءتــه ،.. مرة طلب مّنـً مجلـة 

 ، تسلمهـا مبتسما" بعدهـا ة ــا أعدادا" متسلسـلــــله منه’ " الموعد " اللبنانٌة ، جلبت

 ولدت قصٌــدة ، وتوالت القصائــد لتصبح دٌوانـا" مخطوطا" قرأناه بشــؽؾ ’بؤٌــام 

 ورددنا قصائده وحفظنا أكثرهـــا على ظهر قلب و " أبو الخصٌب " هً أحدى هذه 

 القصائد ، تمثلهـا الشاعر مجموعة من الصور والمشاهد .. رسـومات شعرٌة معبرة

 ـلوب الشعري لدى الشــاعر من هذه القصٌدة ذاتٌمٌز األسـ’بؤستطاعة القاريء أن 

 األبواب الكثٌرة .. ٌبدأ الشاعر قصٌدته ب " طوؾ " : 

 للصبٌــة خٌـل ــ     

 أمام نباح الكلب ــللقط المخضوض    

 والطوؾ بناء من الطٌن ــ معجون بالحلفاء الٌابســة ــ طوٌل ٌفصل بٌن البســاتٌن ، 

 القط تخلصا" من عدوه اللدود الكلب ، العاقول والحلفاء ’ هٌمتطٌه الصبٌة ، ٌثب فوقـ

 كتب علٌهـــا ’،حٌن ٌرتفع هذا النبــات عـن مســــتوى األرض ، معنـــاه أّن األرض

                                   (003  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 الخراب ...!! ..(

              ************** 

 ـالةشــقٌقـه السٌد أنس عبدهللا رســٌدة فً محفظة لدى كما وجدنا من بٌن أوراق عد

 ...ٌقول فً الرسالة : 03/2/0978من والده موجهة إلٌه بتارٌخ 

 بســم هللا الرحمن الرحٌم                             

 ــ إلى ولدنا ثمرة الفإاد مصطفى عبدهللا ، سلمه هللا .. آمٌن .. ؛ بعد أهداء السـالم  

 صمٌم قلبً الذي ٌهتؾ بسـالمتكم ، وال ٌهمنا أي شًء إالّ فراقكم وألمه علٌنا ،مـن 

 والحمد هلل فـً ’ ... بعد السإال عن صحتكم وطٌب خاطركم ، فؤذا سـؤلتم عّنـا فنحن

 كمال الصحـة والعافٌـة ،.. 

 ... ولدي ، كنت مكتوبا" فً البرٌد إلى والدتك ، فالبد أن أستلمته’ ولدي ، أرسلت  

 له مكتوبا" ..’ قد ذكرت لً على أّن أخاك تارك دروسه وٌلتهً باللعب ، لهذا كتبت

 ، عندما 04/3/0978وإن شاء هللا سؤتوجه إلٌكم فً الشـهر القادم " ٌصادؾ تارٌخ 

 أستلم راتبً وٌكون هناك خٌرا" إن شاء هللا ، ..

 والصحة والعافٌة ..عسى هللا أن ٌوفقنا جمٌعا" بالخٌر والنجاح   

 ،  8/2/0978البرٌد فً مكتوبا" إلى األخ الحاج ٌوسؾ المال هللا ب’ لتـــــولدي أرس

 وأرفق آخر إلى خالك عبدالوهاب وتســـــــلٌمه له وإلى أبراهٌم ٌاسـٌن مكتوبا" آخر

                                   (004  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 سلمه له أٌضا" ..

 مً على جمٌع من ٌسؤل عّنا ، والباري ٌحفظكم ..ولدي بلػ سال 

 ودمتم بخٌر وعافٌة ... والسالم           

 الوالد / عبدهللا المال حسٌن                                           

                                                03/2/0978   
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 بحـة الصوت                    

 ’ها هو أمامنــا ٌنشــد وٌتكلم وٌبتســم ،.. سـكت الصوت’ سـكت مصطفى ، لكنـه   

 ’ومكاشفاته’ الجريء ، لٌترك جرحــا" دامٌـا" فً قلوبنـا المتعبـة .. سكتت تؽرٌداته

 أبدا" فـً طرٌق عمٌق الجذور لٌتواصل مع أرض المعانـً المعطاءالندٌـة السالكـة 

 حمل تابوتـه إلى مثواه األخٌر ، وهنا نجد ’النــاي األصٌل فـً ٌوم ’ .. ســكتت بحـة

 ٌعّبد دربـه وأرصفته ، الحب والشعر واألمل ، وٌبقى ٌرفع ’الحٌاة فٌها المعبر الذي 

 : أحلى ما تختزن روحه الفٌاضة بآللًء النور  بقوة لٌقول : شــــعرا" ، ولٌقول’ ٌده

 تحّط على الصدور ، وإّنمـا لها أن تؤخذ أجراســـها مكانـا" لهـا’البهً ، لٌس لها أن 

 كلمـة تتؽنى بالبلم والقرٌــة وعلمدار* ، كما ٌتؽنى ’ فً خالٌـا القلوب ... وتبقى كـل

 فة والتً تعصر األٌادي وكؤنهابؤحالم البشـرالرافض قطعا" للقبضات الحدٌدٌة الصل

 كـان ٌؽنً للفقٌر والٌتٌم ، .. ٌؽنً الشـوارع المتربـة’ تخلع قلبه من صدره ، ... أنه

 فـً أســـــفل الودٌــان والؽنٌـة جوانبهـا باألعشــاب الطرٌـة ، وتبرز وثٌقــة الخلود

 صافٌة نقٌة .. ناصعة المعالم ، وتنحسر وثٌقة الزمن الصعب ، وتلد الحقٌقة كلمات

 حمٌـد ، قصٌـدة .. فاضـل ما أنفّك ٌفتح األبواب المحنطـة بلٌـل ل ـٌكتب إلى فاض   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 رجل صالح فً قرٌة باب مٌدان /أبو الخصٌب /البصـــرة . *علمدار:مقام
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  بهٌم ، الفقراء ها هنا ،... ٌذهب لٌـؤنس معهم ومنهم خجل ، لكنـه مطمئن ، ٌســــعد

 لذباب بلقائهم ... وبلؽـة ٌقدمهـا مصطفى لفاضل حمٌــد .. ! .. وهل ٌســــمع طنٌن ا

 الذي ٌهجم على األفواه الجائعـة ؟! 

 ٌا فاضل حمٌــد *  

 هل تسمع طنٌن هذا الذباب   

 المندس فً األفواه الجائعـة   

 مدعٌـا" أنـه ٌبتكر الخبز ؟’  

 هل ترى هذه المخالب المترددة   

 بٌن الشهٌق والزفٌر ؟ **  

 شــــاء، فً أحدها ، وفً ٌوم ما سٌنام ’ ٌعلم بؤنـه’ هٌؽنً للتوابٌت الفارؼـة ، وكؤنو

 ٌظّل مرتبطا"’ له القدرأن ٌنام فٌـه ، وٌودعنا بعٌون دامعـة وقلوب مكلومـة !.. لكنه

 بحبل المودة الذي ال ٌكتم األنفاس لٌطفو علـى نفوســنا كالمـاء حٌن ٌفٌض فً األناء

 المملوء :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 2103/ 30/3ى بتارٌخ ـاعر / توفرٌـة جالب ، قرٌة الش*فاضل حمٌد : أحد أبناء ق

 **مقطع من قصٌدة )المقاٌضة ( ــ دٌوان : األجنبً الجمٌل .

                                   (007 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 توابٌتنا الفارؼـة   

 تفّرقنا فـً الزحام ’  

 وتجمعنا للصالة على المٌتٌن   

 توابٌتنا مْثلنا خشـــب ٌ فً خشــب   

 ولمـا تضٌق بنـا أرضنـا الؽارقـة   

 ونفشــل فً الطفو مثل الخشــب   

 علٌنـا توابٌتنـا ’ تهل  

 الؽٌب مفتوحـة واســعة * من  

               *************** 

 وٌلتفت إلى الوراء قلٌال" لٌرى كل شًء قد طال كتب أبن رشــد ومكتبتـه وعلمه   

 قال كل الحقٌقــة ، ولم ٌســتطع األمٌر أن ٌحرق فٌـه مزرعــة ’ ، أنهــا تحترق ألنـه

 األمل والصبـر والمســـتقبل ، وحتـى التواصل المســـتمر وأن ٌضع أبن رشـــد فـً 

 ال ٌلٌق بـه إالّ أن ٌنعم بهدوء ’ موضـع آخر بعٌــدا" عـن الحقٌقـة ، ومعلوم لدٌـه أنـه

 وصفاء الضمٌر علـى جرٌان المٌاه العـذبـة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 *مقطع من قصٌدة ) تنوٌعات على لحن الحرب ( دٌوان مكاشفات ما بعد الرحٌل.

                                   (008 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 بٌن بابً وســٌؾ األمٌر   

 أهتززت   

 فؤلقٌت ظلك فً الباب .  

 ظلّـً ’ ألقٌت  

 ،’ وحٌن أؼتســـلت  

 بٌتـً ’ ورتبت  

 تركت النوافذ مفتوحـة للصباح   

 فلم تنطفًء شــمعتـً   

 األمٌـر ’ الباب جنـد’ متـى ٌطرق  

 لكً ٌحرقونـً علـى كتبـً *  

                *************** 

 ، والدهر ٌكشـؾ عن أرض أبً العالء المعري ، الخصم األبدي للظلم والظالمٌن    

 ’ ٌعرض ان وأحالمـه ... ففً بؽدادـــدائمـا" بالباحثٌن عن أنتهاك أمل األنس’ والمندد

 ٌرفض وٌؤبـى متعففا" وٌرّدهـا متؤففا"’ علٌـه أهلهـا أموالهم وٌلّحون بقبولهـا ، لكنـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 *من قصٌدة ) كتاب أبن رشــد ( دٌوان مكاشفات ما بعد الرحٌل .

                                   (009  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 المحبســٌن ، فـال’ دٌدة للمال ؛ .. أنـه رهٌنــــ، بالرؼم من رقـة حالتـه وحاجته الش

 تؽنٌـه وٌضّل طرٌقـه بالعثرات وال ٌشــمئّز أو ٌندم بصحبـة ’الشــــــــموع المضاءة 

 ٌمشـً وال ٌمشــً على األرض إالّ ’ العصا حٌن ٌمشــً أو أنـه ٌرٌد مبتؽاه ... أنـه

 إالّ التؤكد’ ٌعلم بؤنهـا تضّم تحتهـا أجساد البشــر منذ القدٌم وال ٌعوزه’ هونـا" ، ألنـه

 التً ٌمشــً علٌهـا تخلو من هذه األجســاد ..  تحت األرضمن أّن 

 بٌن الشموع المضاءة والعثرات *  

 طرٌقـً ’ ضللت  

 فهل جْئت كً تؤخذ بٌدي   

 أتركٌنً ..  

 ’ توصل’أنا ممســك بالحبال التً   

 وألمســٌنـً ..   

          **** 

 أأنت التً ما ٌنال األمٌر   

 وٌحنً الفقٌر ؟  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 مقطع من قصٌدة ) كتاب أبً العالء ( دٌوان مكاشفات ما بعد الرحٌل .* 

                                   (021  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 أنا : ســـٌدي   

 عصاي   

 إنحنائً لقبري ’ وكل  

                ************** 

    ًً  شــعبً تموت فٌه العٌون والقلوب منزوٌـة فـً دار  وٌعاتب الزمن بســـإال لح

 األطفال واألوالد والشــٌوخ والنســاء ..فٌهـا ٌؤكل  تســعة ألنْ ؼٌر م

 ــ شــوكـة فـً قصٌدة )النزهـة ( * التً وصفهـا الشــاعر ســــــعدي ٌوســؾ بؤنهـا

 ٌعانـً وكم ٌصارع الحٌــاة !! .. أنهـا الحٌـاة التً ٌســـجل ’العٌنٌن ــ وكم األنســان 

 أمام كل التحدٌات : فٌهـا األنســان معنى بقائـه 

 أوالد الحٌانٌة ** قبل وقوؾ الباص ؟ ’ لماذا ٌنزل  

 وٌقتســمون مع الحّر ، سرٌعا" ، أبواب البارات   

 وأسواق الخضرة والساحات   

 وحٌن تنام الشمس على الطرقات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 *قصٌدة النزهـة ــ  ضمن دٌوان األجنبً الجمٌل 

 ًّ ًّ  **الحٌانٌة ح  الٌا" (ٌسكن فٌه معظم الفقراء .)حً الحسٌن حفً البصرة  شعب

                                  (020  ) 

 

 

 

 

 

 

 



  ٌنتصبون رفوفا" للبارد والحلوٌلت ؟   

 ال أدري ..   

 ،’ كٌؾ ستحلو النزهـة  

 بٌن األشــجار وأوالد الحٌانٌـة ؟   

                 ************* 

 والطرق الموؼلـة بالعمق ، ٌحســـــــب أّن لهـــا زواٌـــــا فـً أنقاضهــا الصعبـة    

 واألمتحان ٌكون عسـٌرا" ، وٌفقـد أباه وٌرثٌـه بقصٌدة مإلمـة كانت اصدق تعبٌـرا"

 انـًم العنصـر األنسمـن كتب أبٌـاتا" شــعرٌـة كمرثٌــة إلى إنســـان عزٌز ، لٌخدع

 فـً عملـه الٌومً الّشــاق د تحصل فً تارٌخ األنســان بتواضـعه ـالت قل لحاـــالنبٌ

 ـاعر ـوالدإوب فـً كـل الفصول ، وٌختارهـــــا لملحمـة تطفو فـً البـٍروصدق المش

 كل دفقـة قلب :  منوأســتحســان كبٌر لتإول كل القصائد فً لحن ٌســري 

 أمســكت حٌاتك كالمنجـل ،   

 وفتحت علـى الشــجر الٌابــس ماء الجدول   

 فـً شــمس القٌظ ،   

 مكشــوؾ الرأس   

 تؽطً الشــجر الؽض ’أسرعت   

                                   (022  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 أنظـر :  

 ٌتؤرجح عمرك فً الحبل المشــدود  

 ما بٌن الفم والدود   

 ٌا عبدهللا بن المال حســٌن   

 ال تخلع نعلٌك ، فؤنت أتٌت إلى الدنٌـا ،   

 محموال" فوق ٌدك *  

               ************* 

 وبحالـة مؤســـــاوٌـة ٌنقّض المالّ الذي أصبح ؼرابــا" شــرســا" لٌحلّق بشــــهوة    

  عارمــــة ، وٌنســـى كـل التراتٌـل الدٌنٌــة وٌقفل على عقلـه كـل الخطب والمواعظ

 فـً الموالٌد واألذكار ... وتصرخ الفتاة الصؽٌرة بٌن ’ة ، وٌلؽـً دروســهاألخالقٌـ

 ٌدٌـه .. وتؤتً أفواج مـن النـاس لتلتّم حول الوســواس الخّنـاس ، وكـان فٌمـا مضى 

 ٌطلب من النسوة دٌكا" أســود وترابا"من قبر صبً لٌفّك عقد السـحر من سـالسله :

 تؤتٌه النســوة ،   

 بدٌوك سوداء   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 *مرثٌة )إلى أبً(ــ دٌوان األجنبً الجمٌل رحل عنا ــ وعدنا باللقاء .

                                   (023  ) 

 

 

 

 

 

 

 



   ًّ  وتراب من قبر صب

 الّســحر ،’ بسالسله المعقودة فوق األرض ٌحل  

 وٌفتح للدنٌا األبواب   

 المالّ :  

 فً الدكان الرطب ،   

 حلّق ذات مساء مثل ؼراب   

 مذ عاطت بٌن ٌدٌه البنت ’  

 وألتّم الناس ،   

 مثل الوسواس ... *  

            ************** 

 ة مـن الورد ،ـدة ، ببدء أسترخاء الكون ، ٌحمل بٌده باقـوعندما تعلن اآلفاق البعٌ   

 ٌضعهـــا فوق أطٌـاؾ الرإى لٌــلـــــة الفراق األخٌــر ، لٌبقـى تدفـق ٌـنبوع الشعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

 *قصٌدة المالّ ــ دٌوان األجنبً الجمٌـل ــ وهـً قصــــة حقٌقٌـة حدثت فـً ستٌنٌات

 ــة ومنتشرةالقرن المــاضـً ــ المـالّ هرب إلـى إٌران ومات فٌهــا وقصتــه معروف

 بٌن الناس ، والزال ٌتذكرهـا ذلك الجٌل من ذلك الزمـن .

                                   (024  ) 

 

 

  

  

 

  

  



 منٌــر فـً’، وبهٌبـــة وســـــمو وألـق ا الواســــــعة ـــــنٌـاألصٌـل علـى مدٌات الدّ  

 فضاءات الكون الرحٌب .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (025  ) 

 

 

 

 

 

 



 وثٌقـة                                 

 أرســل لـً الســٌد خالد عبدهللا ، شــقٌق الشـاعر مصطفـى 25/2/2105بتارٌخ    

 ـةـبهـا ألنهـا كانت نابع ’تأسعد’ة األنترنٌت ، وكم عبدهللا رسـالـة من براغ بواسـط

 الذي ٌتراءى لً تعٌدنً إلى الماضً ’الة الود والمحبة ،.. وهذه الرســـٌس من أحاس

 على وعاش ً وقلبً ، أنه مصطفى الذي تؽنى ـدة فً عقلألٌام خالأجمل الصورفٌه 

 أذن له’شواطًء أبً الخصٌب وعلى ضفاؾ نهر جالب ، أنه النؽم األصٌـــل الذي 

 فً روحنا أٌنما نكون ،فهو حركــة متوهجـــــة  كـائـن د ، لكنـه ـأن ٌفارقنا إلى األب

 الذي بصماته ال زالتـد وٌبقى الرمز الخالص والعهد ومستدٌمة ال تتؽٌر وٌظل ٌنش

 فً كل دروب الحٌــاة ... تسكب األنوار المضٌئـة 

 ٌبدأ الرســالـة :    

 األخ العزٌـز ناظم المحترم                    

 تحٌـة وتقدٌر 

 بداٌـة أعتذرعـن التـؤخٌـر الحاصل بما وعدتـك بـه من قصائد ؼٌر منشـورة لفقٌدنــا

 تنشــر سابقا"’لم  أنهـا ن القصائد التً أعتقدـمصطفى ، وأرفق لك فً أدناه عددا" م

 تنشــر بالدٌوان األول ) مكاشفات ( والدٌوان الثانً ) األجنبً الجمٌل ( .. أو لم 

 وسوؾ أمتلك ؽول حالٌـا" ـــــوشكرا" على جهودك الحمٌدة ، أنا مشأتمنى التواصل 

                                   (026  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 وقتـا" أكثر ) خالل الشــهرٌن القادمٌن ( لكً أنجز وأســــــتكمل مهمـة موقع الفقٌـد

 وطباعـة ما تبقى من قصائد ومســرحٌات ... 

 البصرة لمرات ’ لقــاء بك خالل الفترة المنصرمـة حٌث زرتلم ٌحالفنً الحظ فً ال

 أثر ســـــفري إلى 0976عدٌدة ، وأنقطاعً عن العراق بدأ منذ شـــــهر أٌلول عام 

 دراستً فً مجال الهندسة المدنٌـة بدرجة ماجستٌر ’ الجمهورٌـة التشٌكٌة ، وأكملت

 .... )هندســة وتصامٌم البناء ( 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 إلى آخر الرسالة .....                       

 تقبل تحٌاتً وأعتزازي         

 خالد                                                

 25/2/2105براغ فً                                    

 قصٌدة ) مقاٌضات (            

 ’ :أمتؤلت  

 أإجل الرحلـة إلٌكم ..’ كل ٌوم ، كنت  

 أنـا الرجل السعٌد ومن حولً بخور األٌام القادمـة   

                                   (027 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ’مؤلنـً ، أٌهـا األصدقاء’ الحزن  

 ال أرٌد أن أعترؾ لكم بحزنـً ــ   

   لكنكم تسمعون عـن ســعادتـً المفترضـة فقط ــ  

 الســجائر والبرتقال ــلً صدٌق حزٌن ، لكنـه ٌنثر من حوله   

 ت بكم ٌحدثنً عن المراحٌض التً أمتؤل’  

 والؽرؾ التً ضاقت بؤنفاســكم ..  

 باألٌام الماضٌـة :’ أمتؤلت  

 وهذا هو حزنـً الكبٌر .  

          *** 

 أظن ــ مثل شــجرة ــ أننً ســؤوقد طرٌقتً فً الهواء ’ كنت  

 ’ .. وتؤتً شمس  

 طفلـة من زهور بٌضاء ..  

 تؤخذ فتوحاتً ، وٌدًي ، ثّم تتحسـس جبٌنً التعب ..   

 هكذا جاءنً صدٌقً ، وحّدق بً   

 ثم وضع على كتفً كّفـه المتشــققـة ، وقال :   

 إجلْس أٌهـا الهرم الجمٌل   

                                   (028  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 أنت لك ؼرفتك ، وفراشــك   

 ـع ألســتقبال أوهام ضٌوفك ..ثم هذا المطبخ المتسـ  

 وهناك :   

 أعلم .. أعلم ٌا صدٌقً   

 لقد ضاقْت بهـم أمهاتهم فً اللٌل !  

        *** 

ًً وبذكرٌاتكم ..’ أبتدأت    بكف

 كً آخذ فم حبٌبتً ــ كنا وحٌدٌن ــ ’ : ثم تقدمت  

 أراكم .. فؤؼمض   

 أراكم .. فؤؼمض   

 حتى أستٌقظ دون ذكرى ..   

 تمؤل ؼرفتً كؾٌ   

 تمؤل ؼرفتً كفً .   

      *** 

 بابً إلٌك أنت ’ كؤّنً أعتذر لحٌاتً ، عندما فتحت  

 جســدي على كفك النحٌلة ’ كؤّنً أعتذر لوطنً عندما أرخٌت  

                                   (029 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 كؤّنً أعتذر ألصدقائً ، عندما أرٌدك لً .  

     *** 

 هكذا كان ، عندما توقؾ قطاري   

 ولوحوا لً بحقٌبتً   

 ٌا حبٌبتً :  

 هكذا كان !  

 بؽرفتً ومطبخً المتســع ’ : أمتؤلت  

 ’:وعندما حدقت  

 وجدتك محنٌــة على فمك   

 تكابدٌن هذه الجدران الفارؼـة ..  

 أمتؤلت أنا بؤصدقائً الوحٌدٌن   

 تهم الشاحبة .الباحثٌن عن فراغ لرإوســهم وعضال  

 حســنا" ٌا حبٌبتً : ألّن للهواء رائحـة ساعات كل ٌومً هنا ــ  

 كٌؾ سؤعتذر لك ؛  

 كٌؾ ؟  

      *** 

                                   (031 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 بالوقت ساعاتً التً ستؤتً ’ أقاٌض  

 بوقتً أنا   

 وقتً الذي سٌنساه صدٌقً   

 وتذكرٌنه أنت .  

       *** 

 أمضً .. إذن .. مثل حركـة متوهجـة   

 فً لٌل هذه المسافات ،   

 التً فصلتنً عن وطنً   

       *** 

 أمضً إذن ، بك ، قبل أن تمٌل   

 كل هذه السنوات التً أكتشــفتهـا معك .  

  02/0/0981المؽرب فً                                     

 مكاشفات                     

 ــ  أعتراؾ ــ 

 إحملً هذه الزهرة   

 وأنتظري ؼدي على حافة الشجرة ،  

                               (030 ) 

 

 

 

 

 

 



 دون مخاوؾ وال احتماالت   

 حملت إلٌك لونً ومخاطراتً   

 وأنا المنتظر أن أبدأ الطرٌق بشٌخوختً ولكن بؤحتمالً   

 عن عطشــً ’ وجدتك بالماء البارد ، فتخلٌت  

 ألجل دؾء حاضرك المجٌد ’ وحاربت  

 من أجلك أنت : أٌتها العافٌة   

 بعمري الثقٌل عابرا" الحجر واألنتكاسات ’ تقدمت  

 المتوالٌة   

 البرعم  وها أنذا أواصل ؼٌرة الشجرة وتمسك  

      *** 

 عندما أخاطر   

 وألبً قضاء الضوء فً حٌاتً   

 أجدك بكامل عافٌتك تفرقٌن القنابل على حافة   

 الشاطًء   

 مفصلة شاش الموج والرٌاح   

 ضمادا" لجروح هذا الشٌخ الهائل   

                                   (032  ) 

 

 

 

 

 



 الذي أورثنً عصاه وأصابعه المرتخٌة   

 ادٌلك ال تخجلً ، وتقدمً بكل قن  

 هذه الرحلـة ’ فؤنا الذي أنتخبت  

 ـة لهذه األشٌاء الحٌـّ ’ وخططت  

      *** 

 عندما أنكســر أمام ؼصنك الطري   

 أعترؾ بسنواتً القدٌمة   

 عندما أرفع قبة ظلً ، كً ٌمّر ضوء نهارك ،   

 ، أعترؾ بسنواتً القدٌمة كلهـا *’أعترؾ  

                 *************** 

 ــ أؼنٌة المهرج ــ

 ما أفرحتنً أؼنٌة العب السٌرك   

 لكننً سؤرددها أمامكم ..  

 أنتم الذٌن أستٌقظتم مثلً مبكرٌن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

 ة ) المٌثاق الوطنً ( المؽربٌ*نشرت على صفحات جرٌدة 

                              (033  ) 

 

 

 

 

 



 وتهٌؤتم لحفلـة المســـاء   

 ٌؽنً فوق الحبـل ’إلٌـه ’ لقـد أســتمعت  

 وعلى ظهر الحصـان الجامح   

 إلٌهـا آتٌـة كقبضـة مســددة ’ أصؽٌت  

 أو كؤســنان مصرة   

 لم تكن مثل المراثً القدٌمة   

 لكنهـا تلبس خنجر القٌصر   

 ...وتجلس بٌن طبول المهزومٌن   

 وهكذا وجدتـه واثقا" بالحبال المتوترة   

 والخٌول المإدبـة   

 وفتحت عٌنً على هٌئته النحٌلة   

 فً أماســً اللٌالً الماضٌة   

 كنت أجد الكلمـة التً تناسب أؼنٌتـه   

 لكنه قفز فؤهتّزقلبً   

 وتراخت تحت لســانً الكلمـة ...  

 أنتظرتم مثلً كً تروا أؼنٌته المهددة أنتم   

                                   (034 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 الطاعـة بالخنجر والنمر المعرض لنســٌان   

        *** 

 فـً القاعـة التً بقٌت مضاءة   

 أطفًء المســرح   

 لٌجلس العب السٌرك منفردا" بٌدٌـه   

 مصؽٌـا" ألؼنٌتـه   

 نرددها مجتمعٌن   

 ــ المٌثاق المؽربٌة  4/0989/ 00الثالثاء                              

          ************* 

 إلى أطفال حزٌران                    

  لما ٌشتعل الملح على عٌنً  

 ٌعطٌنً الشاعر ،   

 كلمات تتثاءب ، تحفر فً النٌل لها وزنا   

 حتشـــد األطفال ، ٌا رحم النٌل هل أ  

 فوق عصا موسى ؟!  

      *** 

                                   (035  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 قد قالت لً كٌلوباتره   

 قبل عٌنً المنتظرة   

 ون خلٌنا نبحر ولٌبق اآلتّ   

 أشــرعة تحبل بالرٌح   

 ففتاة النٌل ، لكً ٌتعمد من شفتٌهـا النٌل   

 لن تؤتً من بٌت أخناتون   

      *** 

 أعطٌت الخد األٌســر   

 ودخلت على قٌصر   

 .. أتبعثر   

 ٌا قٌصر :  

 دلوك فً عطشً وأشرب  ’.. أدل  

 لتكاد تفٌض دموع القلب   

 من لٌلى لو أعطت للنٌل الشفتٌن   

 لو وهبته العٌنٌن   

 لولم ... ٌتعلم وجهً األســفارا   

                                  (036  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ..ٌا قٌصـر   

 لكن عصاي على الرملة لم تزحؾ   

       *** 

 ٌا رمل الصحراء العطشــى   

 هل تبدأ فٌنـا   

 من ٌبنً األهرام علٌنا   

 ٌســؤلنً األطفال العزل :   

 فلماذا نؤتً   

 هل نؤتً كً ننحت أوجهنا فً الثلج ، نمر  

 فلماذا نؤتً ؟   

 ما دام األطفال عزاء   

          ء ٌا أّما" خرسا  

 ال ندري لم نعط اآلباء   

 لن ندري لم نعط اآلباء   

        ************* 

                                   (037 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معذرة ٌا أبً ! " "                            

ًّ الحزن     همك ٌا سٌدتً أشــاع ف

 لكننً نسٌته فً العٌد   

 ألننً : مات أبً وما رأى كٌؾ ٌكون العٌد   

 كٌؾ ٌصٌر العٌد .  

      *** 

 الجوع ٌا سٌدتً أكبرمن عٌنٌك   

 والجوع لٌس مرة فً العام   

 بكل لحظة مرات ٌؤكلنً   

 ٌحفر فً عٌنً حتى ٌستحً الموت   

 وحتى تهرم اآلالم .  

            ************* 

 " ســٌدتً "                  

 ٌا لٌتنـً أقدر أن أحزن   

 فـً هواك هائمـا" تؤخذنً الســفن ’ لصرت

 لصار لً هواك ؼٌمة تعدنـً بؤألرض 

                                   (038 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ماشــٌا" ، آلخر الدنٌــا ، إلٌك ’ لســــرت

 آلخـر الزمـن .

* 

 ســـٌدتـً 

 قال أبـً فـً ٌومـه األخٌر 

 ) الحزن لٌس للرجال ،

 الحزن موت األرض واآلمال 

 ولو ٌجًء العٌد فً أواخـر اآلجال ..

 فإنه ٌجًء .. 

 ٌجـًء للرجـال .. (         

*********** 

ٌّاع الورد             ٌا ب

 بٌنما تستطٌل العٌون 

 بٌنما تستطٌل الطرٌق 

 تصٌر المســافة أؼنٌـة 

 مـدورة                    

                                   (039 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 وتصٌر الدبابٌس فـً القلب أعمدة 

 والقلب قصـرا" 

 أمٌـرا" ’ ٌتمشــــى العذاب

 تخاؾ العصافٌر 

 وتئن النســٌم ... أراه 

 بٌن العتاب وبٌن المحبـة 

 زائرا" قائمـا" للزٌارة 

** 

 الباب ــ تلك الدبابٌس حاملة عٌن بابً ’ ــ أوصـد

 ولونـً ) المســاحة عتبـة قلبً (

 ٌستطٌل الوصول 

 وال ٌؽشــى النوم حلمـا" 

 وكان المؽنً الذي باعنً وردة 

 ٌســافر 

 كان ٌعطً المســافة حقا" 

 وٌعطً الحدود تصاوٌره ، ثّم ٌرجع 

                                   (041 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 منطفىء الوجه ، 

 ناعم العٌن ، محلولة قدماه 

 كؤنه كان ٌؤتً من الحلم 

 كان ٌؤتً من النوم 

 من شــٌبة البال ، من ســـكر األبتســامة 

** 

 إننً أفتح الباب للزائر 

 أؼلق الباب .. للزائر 

** 

 فٌكون القمر المتعالً رؼٌفا" ،

 أو ســكرا" 

 ــ ودون المقاهً التً تهب العاطلٌن بالدا" ،

 ودون األبتسامة التً تهب الرائحٌن للنوم 

 باال" من الماس 

 ودون الوجوه التً تتؤلق فوق العداوة 

 كان المؽنً الذي باعنً وردة 

                                   (040  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌمنح الوجه إسما" ، والمقاهـً رسوم الوظائؾ 

 ــ كؤنّما ٌعبر الخبز نافذة الصوم 

 ٌعبر الشاي بالد الفطام 

 إننً أفتح الباب ، أؼلقـه 

 ما بٌن وجه الذي زارنً ــ واألبتســامة 

** 

 ٌلبس اآلن ثوبه 

 إصبعه  ٌمسح الحذاء ... ٌمدُ 

 ... ثّم ٌنقر 

 فؤفتح بابً 

 وٌذهب         

             4/0/0973 

                                   (042  ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

 

 

 

 

 

 

 



 شـــكر وتقدٌـر                             

 أتقدم .. بجزٌل الشــكر والتقدٌـر إلى أخً األستاذ             

 ــأنــس عبدهللا حســٌن  ــ               

 اعر المرحوم " مصطفى عبدهللا " الذي فتح ـشــــــــقٌق الشـّـ       

 ل حٌاة المرحوم مصطفى ـأضبارتـه ، وهٌـؤ لـً معظـم تفاصٌـ     

 فً كتابة هذا الكتاب ر مهمـعره ورســائلـه ، كمصدوأدبـه وشـ     

 كمـا أوجـه شكري وتقدٌري إلى األستاذ خالـد عبدهللا شـــــقٌق     

 الشــاعر ألرســالـه لـً بعض أشعاره .. كل الموفقٌـة لهما ...     

 

  

 

  

  

 

                                   (043 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شكر وتقدٌر                           

 أتقدم بجزٌل شــكري وتقدٌري إلـى األخوٌـن :        

 األســتاذ الشــاعر مزهـر حســن الكعبً....   

 واألســـتاذ فاخـر مطرود التمٌمً ..    

ٌّـمـة ـــعلـى ما أبـدٌ             اه من مســاعدة ق

 فـً مراجعـة فصول هذا الكتـــــــاب            

 فّنـا" ولؽـة"                         

ٌّـا" لهمـا الموفقٌة والنجاح..              متمن

            

                     

 

 

 

 

                                   (044 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 المإلؾ فـً سـطور         

 

 ــ  ولد فً قرٌة باب سلٌمان /قضاء أبً الخصٌب / البصـــــــــــرة 

 ــ  خرٌج كلٌـة التجارة / الجامعــة المستنصرٌــة ــ قسم المحاسبة 

 ةجامعــــــ را" للرقابـة والتدقٌق الداخلً فًــ  عمل محاسبا" ومدٌرا" للحسابات ومدٌ

 البصــــــــــرة     

 ــ  أنجز بحوثا" فً المحاسبة والتدقٌق 

 ــ  أصدر على نفقـة جامعـة البصـــرة كتابا" بعنوان ) فً المحاســـــبة وقوانٌنهــــــــا 

 وتعلٌماتهـــــا (     

 ـــ 2111ــ  0999ــ  نال المرتبـــة األولى فـً المالكات العلمٌـــة لثالث ســنوات ) 

 ات العراقٌة ( على مستوى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والجامع 2110   

 ــ  تّم تكرٌمــه عدد من المرات 

 ــ  نشر عددا" من القصص والمقاالت فً الصحؾ والمجالت العراقٌة 

 الثقافٌة ــ ملتقى جٌكور الثقافً ــ رابطة مصطفى فً الملتقٌات ــ  ٌواصل الحضور 

 تاب بالبصرةجمال الدٌن األدبٌة ــ قصر الثقافة والفنون بالبصرة ــ اتحاد األدباء والك 

 : ــ  أصدر الكتب اآلتٌـــة 

                                   (045  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 *نوافذ فً الخٌر واألٌمان   

 *آفاق مضٌئــة   

 *الســـواقـً المترعـــة   

 *تراتٌل على ضفاؾ نهر باب سلٌمان   

 *رحلة فً عٌون القرٌة ـــ رواٌة ــ  

 مرافىء الســـٌاب ــ دراسة فً حٌاته وشعره ) ؼٌر نقدٌـة ( *دعونا نبحر إلى   

 مصطفى عبدهللا ... نهر ال ٌمل الجرٌان ــ دراسة فً حٌاته وشعره ) ؼٌر نقدٌة (*  

 *لدٌه كتب مخطوطة تنتظر الطبع والنشر وكتب أخرى قٌد األنجاز   

 ـــ عضو فً اتحاد األدباء الدولً 

 ـــ عضو فً رابطة األبداع من أجل السالم الدولٌة 

 ــ عضو فً المفوضٌة الدولٌة لحقوق األنسان 

 

 

 

 

 

                                   (046 ) 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع                            

 مذكرات                           ناظم عبدالوهاب المناصٌر دفاتر 

 دٌوان أنشودة المطر                      بدر شاكر السٌاب 

 مصطفى عبدهللا وآخرون               0966مجلة السلّم الخطٌــة 

 مصطفى عبدهللا / تم طبعه بعد وفاته بؤشراؾ          2114دٌوان األجنبً الجمٌل / 

 لشاعر عبدالكرٌم كاصد ا                                                           

 بؤشراؾ رابطة الكتاب والصحفٌٌن والفنانٌن           0991دٌوان األجنبً الجمٌل /

 ن العراقٌٌن رحل عنا ... وعدنا باللقاء                     الدٌمقراطٌٌ      

 تضمنت مجموعة مقاالت ورثاء الشاعر     8/02/0989جرٌدة العلم المؽربٌة .. 

 تضمنت مقاالت ورثاء الشاعر     21/02/0989جرٌدة المٌثاق المؽربٌة .. 

  2114ســـنة  300مجلة الثقافة الجدٌدة                      الصادرة بالعدد 

 سنة على وفاته 25ندوة ملتقى جٌكور الثقافً               استذكارا" بالشاعر لمرور 

 ( 06/0/2105) المنعقدة فً     

 قدم كبحث أصٌل للحصول على شهادة ’        ) مصطفى عبدهللا دراسة كتاب 

 فً فنه الشعري (                       الماجستٌر من قبل الدكتور رٌاض مصطفى              

 الماضً ) كلٌة اآلداب ــ جامعة البصرة (                                            

                                   (047 )                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 الناشر ) دار المدى (               0999دٌوان ) مكاشفات بعد الرحٌل ( 

 ٌاسٌن صالح العبود                2100كتاب ) أبو الخصٌب فً ماضٌها القرٌب (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (048 ) 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 أقـدم شــكري الجزٌل إلى كل              

 مـن تعاون معً :                   

 عائـلتـــً ..                  

 أخوانـــً..                   

 أصدقائً..                  

 

                      ************************ 

 الؽالؾ من تصمٌم الفنان رعد الخطاط بمشاركة       

 ناظم المناصٌر             

 

 

 

 

                                     (049 ) 

 

                                   

                                  

 

 

 



 

 المحتوٌات                    

 الموضوع                                   رقم الصفحـــة

 ــــــــــــــــــــ                                    ـــــــــــــــــــــــــــ

 أ  دمع الفراق                                      

 مقدمة / الباحث الشاعر مزهر الكعبً          ج

 أهداء                                              م

 0ســالل الذكرٌات                                 

 4نشٌد الؽربــة                                     

 8الدروب الطوٌلــة                                

 00أرض القبـل                                     

 05بحار األبداع                                    

 20الســـلّم                                          

  25الرثاء كٌؾ ٌكون ؟                            

 43الشعر قضٌة !                                  

 53 األحرؾ والكلمات                       نبض

 62تحسـس المقتربات الشعرٌـة                   

                                   (051 )                                 

 

 

 

 

 

 



 

 72العبور إلى الذات                                    

 015                  حكاٌات الشموخ                   

 006بحـة الصوت                                        

 026وثٌقـة                                                

 043شكر وتقدٌر /أنس عبدهللا وخالد عبدهللا            

  044شكر وتقدٌر / مزهر الكعبً وفاخر مطرود       

 045                            المإلؾ فً سطور       

 047المصادر والمراجع                                  

                 049                شكر                                  

                                        051                                        المحتوٌات   

 

                          

 أنتهى بعون من               

   هللا تعالى                              

 

                                  (050  ) 


