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ن�صو�ص

مصطفى عبد اهلل ..ذاكرة شاحبة ووجه مضئ
حممد �سهيل �أحمد

1
كنت بني ال�ساد�سة وال�سابعة من عمري حني
وجدت نف�سي يف حمطة قطار املعقل ا�شارك
الكبار من اهلي يف توديع " ام عبد الرزاق "
امل�سافرة اىل بغداد .كما �سمعت .وقتذاك كان
حلمي الكبري ان ا�شاهد قطارا حقيقيا وحلمي
االكرب ان اركبه .وها انا ارتقي درجاته لأدلف
للعربة يد ال�سيدة البي�ضاء العجوز التي كانت
ت�صطحب معها ببغاء يف قف�ص.
مل اكن اعلم ان ما حتقق كان ثالثة ارباع احللم.
اذ غادر القطار دون ان اكون على متنه.
ولكن من كانت "�أم عبد الرزاق " ؟
كانت جدة االجنبي اجلميل الراحل م�صطفى
عبد اهلل من جهة والدته.
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مل اكن قد التقيت م�صطفى عبد اهلل ولكن ابنة
عم لأبي ممن ع�شت يف كنفها خلم�س من ال�سنوات
كانت زوجة عبد الرزاق خال الراحل والذي �سكن
حي " الكزارة " بال�ضبط يف بيت عربي الطراز
�صغري ي�شكل االمتداد الغربي ل�شارع احتاد
االدباء ذي احلديقة الغناء والنخلة النارجيل
ال�سامقة والذي ا�ستوىل عليه املتجاوزون بعد
عام  .2003ومبا ان بيت اهلي مل يكن بعيدا
فقد كنت اع�شق زيارة عمو عبد الرزاق و�شقيقه
املعلم املرحوم عبد الوهاب الذي تزوج امر�أة من
بغداد .ولعل ذلك الزواج يف�سر �سفر اجلدة مع
ابنها اىل العا�صمة .كان العم عبد الرزاق موظفا
يف املوانئ العراقية وكان �صاحب خزانة ملأى
بالكتب ـ على عادة االفندية و�صغار البورجوازيني
ـ ويف ذلك البيت اطلعت على كتب وجمالت من
امثال الهالل وكتابي ومطبوعات كتابي وجملة
"هنا لندن" و"اهل النفط" و�صحف عراقية
�شتى.
حني انتقل عمو عبد الرزاق اىل احلي املركزي يف
املعقل بحكم عمله مل مينعني ذلك من زيارتهم
الكرث من مرة .و�إن تقل�ص عدد املرات بحكم
امل�سافة و�صغر �سني.
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مل اكن حتى ذلك احلني قد التقيت مب�صطفى.
ففي يوم من ايام اخلريف علق عمي على كتفي
كي�سا من القما�ش وا�صطحبني اىل مدر�سة " ابن
خلدون " االبتدائية الكائنة يف نف�س �شارع احتاد
االدباء ولكن يف بدايته تقريبا .هناك التقيت
�صبيا و�سيم الوجه باكيا .ف�صرت االزمه لأنني
اعرفه واعرف اهله الذين كانوا ي�سكنون بيتا
معلقا يف البناية املقابلة ملقهى " ابي هاين " بحي
البجاري بالع�شار .ومع االيام توطدت بيننا الفة
واعجاب .على االقل من جهتي .فقد كنت مذهوال
بخطه اجلميل م�صطفا على �سطور دفرت الواجب
البيتي االنيق .كان خطه من اجلمال بحيث

حلمت أن لي وطناً

ب�شرى الب�ستاين

ذاتَ غفوة ..
حلمت �أن يل وطنا مثل كل النا�س
و�أن يل يف الوطن بيت ًا
ويف داخل البيت ك ُّل ما قاله با�شالر
وحب و�أحالم يقظة
امنٌ ٌّ
وكر�سي غ ُري خملوع الأطراف
ٌّ
ومكتب يليق بباحثة �أكادميية
ٌ
يتوافد عليها الطلبة �سراً
لت�أمني �سري قطاراتهم
مكتب ال يلطخه د ٌم ال ادري من �أين ينزفُ
ٌ
وملاذا ...؟
جروح الكلمات والكدمات
إدراجه
وال تخفي � ُ
َ
ومع�ضالت ليل اخر�س
ِ
خفي وع َّز بالتياعه عن البوح
مما َ
ويف البيت غرفة نوم هادئة
ٌ
وفرا�ش ال تنزرع فيه امل�سامري

العقارب وزنابري املحنة
وال تكتنفه
ُ
وحول البيت حديق ٌة ال يرتادها القرد ُة والثعابني
وجتر�أ احللم حتى و�صل �إىل القلب
فحلمت �أن يف قلبي �شجر ًا ال تهزه الريح
وال تت�ساقط �أحالمه كورق �شجرة امل�شم�ش
يف �شتاء بارد
وال تنطفئ يف الربيع جنومه
�شجر ًا كلما تفي�أت ظالله قلتُ :
احلكام  ،ال قو َة �إال بهم
ما �شاء
ُ
لكنَّ انفجار رو�ضة الأطفال حيال بيتي
ه َّز الغفوة بعنف
فح َّلت ال�صحوة
نهر غا�ض زال ُله
حوايف
على
ومع ال�صحوة �أفقتُ
ٍ
َّ
وجف يف قاعه ال�سمك
نه�ضت �سريعا ..
بيت لي�س كبيت با�شالر
�أفتح نوافذ ٍ
حت�سب ًا من تالحق انفجا ٍر جديد

الميكن ت�صور ان �صاحبه تلميذا يف ال�صف االول
االبتدائي.
كان ذلك ال�صبي يدعى �شاكر حممود عبا�س
الطويل ابن خالة الراحل م�صطفى .اذن مل
يت�سن يل ان التقى الراحل اال فيما بعد حينما
اخذين االهل اىل بيت لهم يطل على نهر� .سكنوه
يف منطقة " ام الدجاج ".هناك ت�سللنا .انا
وم�صطفى اىل �ضفة ذلك النهر و�شرعنا يف
�صيد ال�سمك .كان لديه �ش�صان لل�صيد ناولني
احدهما مع كرة من العجني  ,فق�ضينا �ساعة من
اجمل ال�ساعات اذ كانت �ساعة اكت�شاف للعبة
مل امار�سها من قبل .بحكم �صغر �سني بطبيعة
احلال.
اللقاء الثاين مب�صطفى او رمبا االول ال اذكر

مت يف بيت اهل الراحل مبنطقة " جالب " ب�أبي اىل ذراعي االبدية اثر احلادث املروري املفجع
اخل�صيب .كان بيت اهله وا�سع امل�ساحة واذكر الذي ا�صابه يف مقتل .ابان رحلته اليومية اىل
انني تعرفت على �شقيقه الأكرب �سنا والذي كان موقع عمله يف احدى امل�ؤ�س�سات التعليمية هناك.
االهل ينادونه بـ" حنتو�ش " حتببا.كان م�صطفى
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يتقافز مثل قط مرح �أليف .وفج�أة ام�سك بيدي
اثناء وجودي يف ال�شمال االفريقي روى يل
هاتفا :
تعال ياحممد حمادة لأفرجك على �شيء .دخلنا �شخ�ص له معرفة وثقى بالراحل م�صطفى عن
اىل غرفة مكتنزة بالظالل .اخرج من حتت جتربة الراحل امل�ؤملة مع الزواج الذي انتهى
ال�سرير جهازا ي�شبه الفانو�س وعركه .واذا به اىل االنف�صال .وبقدر ما اجنذبت ل�شخ�صية
ي�سكب نوره على �شا�شة بي�ضاء معلقة على حائط الراحل ب�أبعادها االن�سانية واالبداعية .فانني �إذ
الغرفة لتتحرك خملوقات الفيلم وهي ترتاك�ض رغبت يف اختياره كواحد من �شخو�ص ن�صو�صي
وتت�سلق ا�شجارا وتطارد غزالنا .وو�سط انبهاري الق�ص�صية .بقيت حائرا يف اختيار زاوية تناول
�س�ألته عن ا�سم ذلك اجلهاز فابت�سم جميبا �شخ�صية ا�ستثنائية ك�شخ�صية الراحل.كنت وما
زلت واثقا من رقة هذا الكائن اجلميل .بيد
بافتخار:
انني اخفقت يف الكتابة عنه انطالقا من حدث
انا �صنعته..انه الفانو�س ال�سحري !
االنف�صال االليم الذي مل اكن وما زلت اجهل
مالب�ساته  ,فمع اي الطرفني �س�أقف .انا الذي مل
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يف اوائل ال�سبعينيات اقرتب م�صطفى مني مكانيا ارتو من لقاءي مب�صطفى وما كانت عندي ادنى
مرتني  :مرة من خالل اهله الذين ا�ست�أجروا فكرة عن الرتكيبة ال�سايكولوجية للمر�أة التي
جماورا تقريبا لبيتنا .وكان ذلك البيت م�ست�أجرا تزوجها ثم انف�صل عنها .لقد اردت ان تكون
من قبل ال�صحفي املرحوم �شاكر النعمة .و�سكنه �شخ�صية " خمتار " وهي ال�شخ�صية املحورية يف
اي�ضا �سعد اجلبري مدير عام تربية الب�صرة الن�ص تكون االقرب اىل روحية ال�شاعر الراحل
والذي كان مديري حني كنت طالبا مبتو�سطة وحياته.
التحرير يف منطقة " بريهة " .واحلقيقة انه كان عنوان ق�صتي يف البدء تقليديا وهو " ًكت ًَب
مع حلول ا�سرة الراحل يف ذلك البيت .مل ن�شعر الزمن " ثم ا�ستبدلته بـ " االزميل " �سالح الزمن
ا�صال بوجودهم .نظرا لغلبة االيقاع الهادئ على الكا�شط امله�شم واملفتت .لقد ا�ضطررت يف
حياتهم والنابع من نقاء خ�صيبي قروي .كنت التعامل مع �شخ�صية " خمتار " لتكون النتيجة
�صدفة التقي اخوته من ال�صغار بنينا وبناتا .لكن خلطة �سردية بني الراوي " انا " واملق�صود "
م�صطفى مل يكن موجودا .كان قد عني مدر�سا الراحل م�صطفى " و�إذا بي �أر�سم �شخ�صية
و�آثر ان يتزوج وي�ست�أجر بيتا يف املناوي با�شا منطية كانت اقرب اليه من حيث اخلطوط العامة
اي�ضا .ولكن يف زقاق قريب ن�سبيا يقع خلف ما للأحداث التي �سبقت رحيله .ويف الوقت نف�سه
كان ي�سمى مبديرية رعاية ال�شباب .ذلك االقرتاب ا�ضحت �شخ�صية خمتار اقرب ا ّ
يل فكريا من
اتاح لنا نحن االثنني ان نلتقي ؛ نتوقف للحظات �شخ�صية م�صطفى نف�سه .مبعنى انني هربت من
ونتحدث يف �ش�ؤون الثقافة ب�شكل خا�ص ثم مي�ضي اجلانب التاريخي للأحداث اىل �صياغة �شخ�صية
كل منا يف �سبيله .غري ان اطول لقاءين حدثا يف حمورية جديدة قوامها الراوي " �أنا " والراحل
مقهى " ابي م�ضر" .اذكر ان مدار حديثنا كان " م�صطفى " .ومن هنا انخلق كيان ثالث ميثل
" البيان ال�شعري" ومديات ت�أثريه على ال�شعراء اجتماع �شخ�صيتني يف ثالثة ا�سمها " خمتار "
ال�شباب .من بعدها ان�صرف كل منا اىل همومه .وبهذه " التقنية " متكنت من انت�شال نف�سي
ومل نلتق اال يف �صيف عام  1976يف مديرية من وهاد املغالطة حيال �شخ�ص طاملا احببته
جوازات الب�صرة القريبة من " الداكري " ،فقد واحببت �صورته االيقونية �سلوكا وفكرا وابداعا.
طلب �ضابط اجلوازات مني وكذلك من الراحل ال املك هنا .يف ب�ؤرة هذا اال�سى الذي مي�ض يف
ان نتدبر لكل منا كفيال .فقررنا امرا اذ قمت ن�سيج روحي� .إذ ي�شتد ا�شتياقي اليه اال ان ارثيه
بكفالته .وبعد �ساعات كفلني هو .و�سلمنا املعاملة ب�أبيات من ابداعه هي االقرب لر�سم تكوينه
اىل �ضابط جوازات �آخر .انا ذهبت اىل الكويت .اجلميل مبنى وروحا :
وهو �سافر اىل مكان ما خارج العراق وقيل يل "ابي�ض هذا الوجه النائم بني الورد .نظيف
انه عاد من بعدها للب�صرة قبل ان يتهي�أ عام وانيق ك�أمري ..ابي�ض بني احليطان البي�ضاء
 1978لهجرته الأخرية اىل بالد املغرب ومن ثم ابي�ض هاديء قرب اهلل" .

صعفات الكائن الوديع
إلى عبد الكريم كاصد ..طبعاً
وديع �شامخ
ُ
مي�سك -ملقط
م�سا ًء حني جتتم ُع الأوجا ُع اىل قلب ِه ،
اجلمرات واحدة ً �إثر طعنة ..
النار -و ُيق ّل ُب
ِ
يتدف�أ العا�شق باجلراحات وي�صب دمه زيتا ملوقد
الإحزان
م�سا ًء حني يذهب املننت�صرون اىل خمادعهم بوفرة
عالية و�شحوب وا�ضح يف ال�ضمري
ي�صحو الكائن لي�شعل �شمعات الغفران للذين غفوا
على حرائق الآخرين
م�سا ًء حني تذهب الطبيعة اىل �سكونها
يذهب العا�شق لي�ضيء القمر الذي تركه " الو�شاة "
بال زيت
ُ
جته�ض ال�سماء ُ �شهبا ونيازك
م�سا ًء حني

يذهب الكائن الو�سيم اىل اخلوف ،يقيمه من فزعه
يطبع قبلة على جبينه املرتع�ش ومي�ضي
م�سا ًء حني تذهب �شياطني الليل اىل بحار اجلنون
يقف العا�شق رافعا �أكاليل العطور لرقبة الليل الذي
�أدمن حياكة �أثواب الف�ضيحة .
م�سا ًء حني تزحف �صحراء النا�س على خ�ضرة
ا لطبيعة
مي ّد الكائن ج�سده قربانا لغوايات مديدة ..
م�سا ًء وحني تغلق االنوار �أبوابها
يطلق العا�شق بخور الر�ؤيا �شراعا للقادمني ..
م�سا ًء حني تلفظ احلانات �أفواج العميان

ي�شرق الكائن بب�صريته
م�سا ًء حني يذهب الإن�سان  -كامل الد�سم -اىل
ح�ضريته
يرفع الكائن رغوة روحه مدادا النت�شال الغرقى
م�ساء ً ودخان املواقد �شوارع العبودية
يرفع الكائن رايته البي�ضاء مل�سح ال�سواد عن اجلباه
م�سا ًء وعندما يذهب امل�شيعون اىل عتمة �أيامهم
ميزق الكائن كفن العقل .
م�سا ًء حينما ت�صحو املقابر على �سواحل احلزن
ي�شعل الكائن �أ�صابعه على كعكة الوجود املوح�شة .

كيف قضى عبدالقوي النشيط لياليه األخيرة
الن�شيط ي�سمى العملية باجلولة).
�أليا�س �أملا�س
 ها �أنا ذا رمز ًا للقوة واجلربوت ,رمزاًللخ�صب .
عاود عبدالقوي الن�شيط املحاولة ثانية ,كما
الليلة األولى
لو انه �سيف �ساقط من غمد متهالك وفار�س
حمنط على �شاطئ جاف.
وها �أنت يا عبدالقوي ال تقوى على �إنهاء يف تلك اللحظة حزن عبدالقوي الن�شيط وكاد
ممار�سة ن�شطة واحدة ولذا يفكر كبار ع�شرية �أن يبكي ,توجه نحو احلمام ,ف�أغت�سل وبال ,ثم
(الن�شيط) برفع هذا اللقب من ا�سمك خ�شية اغت�سل مرة ثانية ونام.
�أن تذوب الع�شرية يف �أوهام الفراغ الالجمدي,
حلظتها ت�صري الع�شرية يف خرب كان.
عاود الكرة مرة ثانية ,عله ين�شد �شيئا من �شبقه الليلة الثانية
اجلن�سي الالهب وال�ساخن ,فكثريا ما �شكت من
نامت �أ�سفله تكراره امل�ستمر والتحامه ,حلظتها  -عليك باملن�شطات يا بن عبدال�شديد الن�شيط,
كان يردد ن�شوان ًا بعد كل جولة (كان عبدالقوي ف�إنها تعيدك �شابا ومتد يف ج�سدك قوة ع�شرين
ح�صان ًا ..

مل ترق الفكرة لعبدالقوي الن�شيط..
 �أتريدين �أن �أكون �أب ًا بحيوية غريي� ..شرعا اليجوز ذلك وماذا لو عرفت الع�شرية بهذا العمل
امل�شني املكروه واملح ّرم.
ليلتها تهي�أ عبدالقوي بن عبدال�شديد جلولة
�أخرى ع�سى ولعل يعيد �شيء من �أجماده
وحروبه ال�سريرية ,التهم ملء كفني مترا
�أعقبها مبلعقتني دب�سا وبعد لهاث ولهاث ,تارة
�إىل الأعلى و�أخرى �إىل الأ�سفل ,وم�ضغ وقبل
ومداعبات هنا وهناك ,و�سيقان تت�شابك,
و�أ�صابع تتالحم و�أج�ساد تتداخل.
ا�ستلقى عبدالقوي عبدال�شديد الن�شيط جانبا..
تت�ساقط على وجهه م�ساحات ال�ضوء املنهمر من
م�صباح علق من منت�صف ال�سقف يخيل �إليه
حبل م�شنقة تهتز.

الليلة الثالثة
مهني ًا :تنف�س ال�صعداء بعد �أ�سبوع من القلق
والتوتر ,عاطفي ًا :احلياة حلوة فال حتزن
�إن �أزعجك الليل وال�سرير والوردي قليال..
اجتماعيا :ال يعتقد انك تكذب ف�أنت �أ�صيل
كاخليول الأ�صيلة ,م�س�ألة طارئة تتعلق ب�شيء
من �صحتك ,ال ت�شغل بالك.

يف زاوية �أخرى من ال�صحيفة قر�أ عبدالقوي
(انتقل �إىل رحمة اهلل ال�شيخ ,)..رمى ال�صحيفة
جانب ًا ,يف اليوم التايل وجد ال�سيد عبدالقوي
عبدال�شديد الن�شيط ميت ًا وجهاز التلفاز ملا يزل
يعمل واىل جانب جثته قر�صا ي�صور العالقات
اجلن�سية بني احليوانات ,فهم املحقق هذه
العالقة من �صورة غالف القر�ص والتي كانت
ثمة ع�صفورة تهتز فوق م�ؤخرة ذئب.

