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الثقافي

«األجنبي الجميل» الشاعر مصطفى عبداهلل
في ملتقى جيكور البصري
ملف من اعداد :مقداد مسعود
يف متام الرابعة ع�صرا ،من يوم اجلمعة 16كانون الثاين  2015ت�ألق ملتقى جيكور الثقايف يف الب�صرة بجل�سة ا�ستذكار مبنا�سبة مرور ربع قرن على رحيل "الأجنبي اجلميل"
ال�شاعر الب�صري م�صطفى عبداهلل .كان برنامج اجلل�سة حافال مب�ساهمات الب�صريني الأوفياء لأبن مدينتهم ال�شاعر متعدد املواهب م�صطفى عبداهلل .واحتوى برنامج اجلل�سة
على م�ساهمات عديدة وم�شاركات خا�ضت يف منجز ال�شاعر و�سريته ،فكان ذلك احلرث يف حقل ال�شاعر املبدع الفقيد ميثل تفاعال �إبداعيا مع �أزاهري ال�شاعر وعبقه .قراءات
ومقارنات وا�ستذكارات ون�صو�ص �شعرية هي ح�صيلة االحتفاء اجلميل بروح ال�شاعر ومنجزه املبهر ،حراك جميل يقدم �شاعرنا اىل ف�ضائه الثقايف ،واىل وطنه الذي ظل �شاعرنا
يتغنى به �شعرا وق�ص�صا وم�سرحيات ،واىل مدينته الب�صرة التي فقدته ج�سدا ،بينما روحه مازالت ترقب موجات �شط العرب وتر�سم �صورة جميلة للأجنبي اجلميل.

Culture

شعر جميل ..وقلب ابيض
أنس عبداهلل*
احلفل الكرمي �أ�سعدمت م�سا ًء
�أ�شكر لكم تلبيتكم للدعوة الكرمية
حل�ضور هذه الأم�سية  ..كما �أتقدم
بال�شكر اجلزيل للأخوة يف ملتقى جيكور
الثقايف لألتفاتتهم اجلميلة لتنظيم هذه
الأم�سية ..
�أيها احل�ضور العزيز..
�إليكم �شهادة "�أحمد بوغابة" مثقف
من املغرب العربي ،عا�ش مع م�صطفى
عبداهلل ..
�أحتدّث بحما�س املراهق ،فريتفع
�صوتي وك�أنني ما زلت ُ يف حلقة الطلبة.
ب�صوت منخف�ض ٍ وبهدوء
يجيبني
ٍ
احلكيم ،فتت�سرب ُ كلماته ُ اىل ف�ؤادي
دون مقاومة ٍ فتحتويني..تعلمت ُ منه ُ
فن املحاورة الهادئة ..ولأنه ُ ملتزم ٌ
فكريا� ،سيا�سيا� ،أدبيا ً ،فنياً ،اجتماعياً..
مات �ضحية الإلتزام� ..إلتزام بالزمن...
هذه �سطور ٌ ق�صرية ٌ من �شهادة� ،أحد
مدر�سي ّ "ثانوية التقدم" يف مدينة
القنيطرة وهذا انطباعه احلقيقي عن
�شخ�صية م�صطفى يف �أ ّول �أيام قدومه
اىل املغرب ..
*

مل�صطفى �أ�شعا ٌر جميلة وقلب ٌ �أبي�ض،

عبداهلل البصري
مل �أكن قد تعر ّفت عليه �سابقاً �أو
�ألتقيته ُ يف حياته ك ّلها� ..سمعتُ
ب�إ�سمه من �أ�صدقائي وزمالئي
ال�شعراء ..وت�أملت ُ كثري ًا لوفاته
غريبا ً  ..عرفت ُ �أنه كان مدر�ساً
ملادة الأحياء يف �أحدى مدار�س
الفاو الثانوية يف �سبعينيات القرن
املا�ضي املن�صرم ،يف منطقة البحار
"دورة ابراهيم" وكان �شاعرا
�ضمن موجة ال�شعراء ال�ستينيني
ال�سبعينيني الذين ع ّبدوا الطريق
لنا نحن ابناء االجيال الالحقة
وبالأخ�ص جيلي واجليل الذي
حلق بي..
بعد �سقوط الفا�شية عام 2003
قر�أت له بع�ض الن�صو�ص التي
ن�شرها �أ�صدقا�ؤه هنا وهناك..
ثم فرحت كثريا و�أنا �أقتني
كتابه الرائع "الأجنبي اجلميل"
بتلك املقدمة ال�ضرورية التي
كتبها �صديقه ُ احلميم ال�شاعر
عبد الكرمي كا�صد بعنوان "ثمن
ال�شعر" ..قر�أت ُ الكتاب ب�شغف
وحب ورحلت مع كل ق�صائده

*

م�صطفى �أن�شودة ٌ حزينة ..م�صطفى
ق�صيدة ..م�صطفى الفقراء والب�سطاء
وال�شعراء .هكذا ن�أتي �إليكم من دروبنا
الغافية ،ال�ضيقة ،املهملة..ب�شعوبنا
وه�شا�شة عظمنا ،نحمل للعامل فنا
زرعناه �إبداعا ،ي�سجل بع�ضاً من ت�أريخ
هذا االن�سان العظيم  .وهكذا من املحيط
اىل اخلليج  ،يرفرف حب م�صطفى ،على
هذه الأر�ض الطيبة� ،أر�ض البطولة..
�ستظل روح م�صطفى مرفرفة ً يف ف�ضاء
الوطن  ،ترقب م�سريتنا..
ــــــــــــــــــــــــــ
*شقيق الشاعر مصطفى عبداهلل

مقداد مسعود يتحدث في الجلسة

من ديوان «االجنبي الجميل»

ب�سرحات كثرية �أعادتني اىل زمن
ال�سبعينيات و�أواخر ال�ستينيات.
�أحبتي احل�ضور الكرمي ..
يف ملتقى جيكور الثقايف عقدنا
العزم على االحتفاء مببدعينا
الب�صريني ،مهما كانت اجتاهاتهم
ور�ؤاهم لأنهم رموز الب�صرة
وقناديلها يف كل ليلة ..كما عقدنا
العزم على �إ�شاعة ثقافة الت�سامح
واملحبة وبفكرة رائعة من �أحدنا
ارت�أينا ا�ستذكار �شاعر ٍ مبدع �أكلته
الغربة بكل معانيها  ..غ ّيبته ج�سدا
اىل غري رجعة  ..لكن ظلت روحه ُ
وحكاياته ُ و�ضحكاته وهم�ساته
ُ وكلماته ُ وق�صائده ُ حية ً بينهم
وبيننا ..اليوم ن�ستذكر الأجنبي
اجلميل بكل �شيء  ..الأجنبي عن
�أر�ض ٍ عا�ش ومات عليها والأجنبي
اجلميل عن نا�س ٍ عا�ش ومات
بينهم والأجنبي عن زمن عا�ش
ومات فيه كان من �أق�سى الأزمان
و�أ�شدها عذابا على روح الإن�سان
ال�شاعر�..أنه م�صطفى عبداهلل ذلك
اجلنوبي الرائع الذي يحمل طيبة
اجلنوب وهدوءه وابت�سامة نخيل
ابي اخل�صيب لكل وافد �إليه.

عن قصيدة مصطفى عبداهلل
برتقالة محمد مطرود

نزهة

ويفتح للدنيا الأبواب
يف الدكان الرطب،
ّ
حلق ذات م�ساء مثل غراب
***
مذ عاطت بني يديـه البنت
و�ألت َم النا�س،
مثل الو�سوا�س...

مقاربة بين قصيدتين
قاسم محمد علي اإلسماعيل
ت�ؤرخ ق�صيدة م�صطفى عبداهلل "حانة
على النيل الأزرق" حادثة �إعدام
عبداخلالق حمجوب وها�شم العطا
وال�شفيع �أحمد ال�شيخ ورفاقهم بعد
ف�شل ثورة  19متوز  1971يف ال�سودان،
حيث ي�سته ّل ال�شاعر الق�صيدة ب�إعالن
وا�ضح منه:
"�أنا،
�أودّعُ َمن ال يجيء معي"
وهو بداي ًة يحيلنا عرب �إهدائه هذه
الق�صيدة "� ...إىل �سعدي يو�سف"،

مصطفى عبداهلل ..ذلك
األجنبي الجميل

و�أغاريد �صافية لأطفال �أبرياء،
مل�صطفى فن رفيع وخلجات كبد مرهف
 ،يع�شق الكلمة ويغني للنا�س الب�سطاء،
مل ينب ِ لنف�سه �سكنا ،ف�سكنه ق�صائده.
مل يط ّوق عنقه يوما بربطة عنق ،كان
يكره االختناق ويرت�شف جرعات
ال�شاي الأ�سود ،ثم ال يتوقف عن
الكتابة ..هو ذا مقعدك الآن �شاغر ٌ
يا م�صطفى يف مقهاك املف�ضل� ،شايك
الأ�سود ..نقا�شك العميق� ..أ�سرتك
ال�صغرية  ..تالميذك� ...أ�صدقا�ؤك..
�ضحكتك الرائقة ..م�شيتك ال�سريعة..
وطموحاتك الكبرية..

ملاذا ينزل �أوالد احليانية قبل وقوف البا�ص؟
ويقت�سمون مع احل ّر �سريعا� ،أبواب البارات
و�أ�سواق اخل�ضرة وال�ساحات
وحني تنام ال�شم�س على الطرقات
ينت�صبون رفوفا للبارد واحللويات
ال �أدري ..
كيف �ستحلو النزهــة،
بني الأ�شجار و�أوالد احليانية؟
***
والطرق املوغلة بالعمق ،حت�ســب �أنّ لها زوايا
يف �أنقا�ضهــــا ال�صعبــــة
واالمتحان يكون ع�سريا..
�أم�سكت حياتك كاملنجل،
وفتحت على ال�شجر الياب�س ماء اجلدول
يف �شم�س القيظ،
مك�شوف الر�أ�س
�أ�سرعت ،تغطي ال�شجر الغ�ض
�أنظر:
يت�أرجح عمرك يف احلبل امل�شدودة
ما بني الفم والدود
يا عبداهلل بن املال ح�سني
ال تخلع نعليك  ،ف�أنت �أتيت �إىل الدنيا،
حمموال فوق يدك
***
ت�أتيه الن�سوة،
بديوك �سوداء
�صبي
وتراب من قرب ّ
ال�سحر،
ب�سال�سله املعقودة فوق الأر�ض يح ُل ّ

ثقافة

يحيلنا �إىل ق�صيدة �سعدي "حانة
على البحر املتو�سط" املن�شورة يف
ديوانه "نهايات ال�شمال الإفريقي"،
حيث ت�شرتك الق�صيدتان بحوار ّية
مع "الآخر" وهو "�سيدّة" مفرت�ضة
ن�ص م�صطفى
يحاورها ال�شاعر .كما يف ّ
عبداهلل:
" -فهل تذهبني...؟
�أراكِ غد ًا،
و� ُ
أترك �إ�سمي على دفرتك.
ومت�شي املحطة".
ويف ن�ص �سعدي يو�سف:
" -هل تريدين �شيئاً من امللح..؟

 ال "....ويف كلتا الق�صيدتني ت�ستمر هذه
احلوارية ب�إغناء الن�ص عرب �سل�سلة من
احلواريات الق�صرية ،يقول م�صطفى:
"فاكتبي يا �صديقه،
وباللغة الأجنبية:
ب�أن الو�صول �إىل النيلِ ٌ
�شوق حم ّرم
و�أنّ ال�سياحة �صعبه".
يف ق�صيدة �سعدي يو�سف ،منذ البداية،
يهيئ القارئ حلدث ع�صيب �سوف
ي�أتي حني يكرر وب�شكل مت�سق� :أعت َم
البحر� ،...أعت َم النهر� ،...أعت َم الوجه...
لي�صل بالقارئ يف نهاية الق�صيدة �إىل
�صورة الإعدام ب�شكل �ضربة واحدة
�سريعة:
"�إنّ ك ّفيه م�شدودتان.
�إنّ عينيه مع�صوبتان.
�إ ّنه  ،فوق كر�س ّيهِ...

مقداد مسعود
حني �سلمني ال�صديق العزيز خالد عبداهلل
خمطوطة "االجنبي اجلميل" العائدة
ل�شقيقه ال�شاعر م�صطفى عبداهلل ،قبل ان
تطبع وت�صدر من دار ال�ش�ؤون الثقافية
وكان ذلك يف �صيف  ..2003ا�ستوقفني
الإهداء يف ق�صيدة "اجلنازة" فقد �أحدث
االهداء غرابة لدي !! وحني زرت �أن�س
عبداهلل �شقيق م�صطفى �س�ألته ،هل هي
مهداة اىل حممد مطرود الذي �أعرفه
�أم اىل �سواه؟ ف�أبت�سم �أبو نواف "�أن�س
عبداهلل" وقال يل هو الذي تعرفه ُ فعدت
اىل �سنة االهداء ""1978/10/10
فتيقنت ان الأخبار الدموية التي و�صلت
م�صطفى تعني ان الي�ساريني كلهم يف
قائمة ال�شهداء ومل يبالغ م�صطفى حني
عرف ب�إعتقال القائد النقابي "هندال
جادر" وهو كتب عن ق�صيدة "زهرة
للمواطن" مذيلة بـ ""1979 /3/15
تاريخ �صالحية الق�صيدة للن�شر ،فقد
�صدر املر�سوم اجلمهوري ذو الرقم
" "1024بتوقيع �صدام ح�سني يف الق�ضية
ذات الرقم  /1371خ983 /وفق املادة
 156وبداللة املواد  49و  50و  53من
ق.ع .وعلى الوزراء املخت�صني تنفيذ
هذا املر�سوم" ،وهكذا مت تنفيذ االعدام
بكوكبة من املنا�ضلني من �ضمنهم القائد
النقابي "هندال جادر حاجم" ..هنا
ينه�ض الرائي يف ال�شاعر م�صطفى عبداهلل
ويرى ان هندال وما �سوف يكون ..وهذا
ما توقعه �أي�ضا ..بعد اعتقال "حممد
مطرود" املنا�ضل الي�ساري اجلميل الوجه
وال�سجايا ،الهادئ ذي النربة اخلفي�ضة
والعينني الالمعتني ...حممد مطرود ق�سيم
طفولته و�صباه و�شبابه وق�سيمه يف زهرة
الرمان ..وعام  78هو بداية االعتقاالت
الع�شوائية لكل قوى اخلري يف العراق..
ولأن م�صطفى يعرف حقد النظام على
من مل ين�ضو حتت يافطته ....لكن حممد
مطرود ..عا�ش وت�ألق يف احلياة وزهرة
الرمان وبعد �سقوط الطاغية كان دائم
احل�ضور يف اجللنار..
�سوف ُيعدم".
ويف كلتا الق�صيدتني يعالج ال�شاعران
حدثاً �سيا�سياً هو الإعدام ب�صورتني
متقاربتني جد ًا ،الإعدام الذي يذكره
�سعدي يو�سف يف العراق الذي كان
�سني ال�سبعينيات – وقت
يعي�ش يف ّ
كتابة الق�صيدة  -حالة وا�ضحة
من التوتر ال�سيا�سي عرب الت�صفيات
اجل�سدية التي مار�ستها ال�سلطة �آنذاك
�ضد جميع املعار�ضني ومن التيارات
الفكرية املختلفة ،فهو من منفاه يف
اجلزائر ي�ستعر�ض قلب بغداد "باب
املعظم" حيث مقر وزارة الدفاع
ومديرية اال�ستخبارات الع�سكرية
الع�صب احلقيقي لل�سلطة �آنذاك،
لي�صل يف و�صفه �إىل م�شهد الإعدام بعد
ت�أجج امل�شهد بتكرار كلمة "العيون"
خم�س مرات يف الق�صيدة ،وتكرار كلمة

ويقت�سمان ت�شرين الثاين نف�سه� ،شهر
**
يف 2014 /11/2وهو يفكر بابنته والدة الق�صيدة ورحيل ال�صديقني
املري�ضة كان يتناول الربتقالة هالال اجلميلني.
هالال وكانت عيناه تريان ما ال يراه �سواه **
..ف�أنتهز الغراب اللحظة واند�س يف هالل
من �أهلة برتقالة حممد ،!..هل �سمعتم الجنازة
مبوت مبذاق الربتقال؟ ،وحياة ب�سبب
الى محمد مطرود
ن�صاعتها لزهرة الرمان :يغتاظ منها
املوت ..؟
�إنني �أنظر للكيلومرتات بيننا
**
هذه ال�سال�سل الطويلة
ذات م�ساء ني�ساين  2014كنا معا :حممد ُمفكر ًا:
مطرود وخالد �شقيق م�صطفى و�أنا ..باملراوح التي تدور يف ال�شتاء
غادرنا بيت �شقيقة خالد يف العبا�سية ومقاعد البيب�سي كوال
لن�شرتي ال�صمون والفالفل من �شارع ُمفكرا:
ال�سعدي ،عدنا اىل بيت �شقيقة ال�شاعر بقالئد الدنلوب الثقيلة
لن�أكل معا ونحت�سي ال�شاي ،كان امل�ساء التي و�ضعوها يف رقبتك
جميال هكذا �شعرنا ونحن نتحدث و�أنت واقف ٌ على رجل ٍ واحدة
مبت�سمني ممراحني نتحايل على بع�ضنا ال �أدري
ونلتهم الفالفل �ساخنة يف الطريق ونحن من َح َفر َ الآخر
يف �سيارة حممد وخالد يحدثني عن ر�أيه �أنا �أم خندقي؟
يف ق�صيدتي "يف كل وقت يقول ال�شيوعي هذا اجلرح املك�شوف على خا�صرة ِ
ت�صبحون على اخلري" التي �ألقيتها يف �أر�ضي
احتفالية احلزب يف الب�صرة ،ي ّعقب حممد �أنني �أنظر
وقد �ألقاها يف "نقرة ال�سلمان" يف منت�صف لهذين الر�صيفني املتداخلني
�شباط �أي�ضا.
ك�شوكة و�أظفر
�إنتهزت الفر�صة و�س�ألت حممد مطرود مفكّرا باجلنازات التي توازت يف
عن وقع الأثر وهو يقر�أ ق�صيدة م�صطفى ال�صناديق
التي �أهداها �إليه..؟ ابت�سم كعادته م�ستقبلة ً باملودعني
و�أجاب فرحت بها وهو يغمرين بكل هذا ومودّعة بامل�ستقبلني
احلب الأخوي وت�أملت على �أمل م�صطفى **
علي ..
كيف �أختلفت الغايات
ّ
**
على حافة هذا اخلنجر الذي يف�صل بيننا
الكتابة النهائية مثبت تاريخها يف نهاية لن ت�ستوي الرايات والأ�شرعة
الق�صيدة " "1978 /11/10و�سيموت لن ي�ستوي املت�أهب واملنحني
حممد مطرود يف ال�شهر نف�سه و�ضمن �أعرف ُ هذا
الع�شرة االوىل منه ولكن بعد مرور مثلما �أ�شم ُّ رائحتك يا �صديقي
"� "36سنة على كتابة الق�صيدة ..بني حدّي هذا اخلنجر الذي يف�صل بيننا
و�سريحل م�صطفى بعد كتابة الق�صيدة لقد جل�ست ُ �أمام جثتك الواقفة
بـ "� "11سنة ..لكنه يرحل قبل وفاة مفكرا مبن ي�ستند على الآخر
حممد بيوم �ضمن ال�شهر نف�سه ويدفن يف �أنت �أم احلبل الذي دار حول عُ نقك؟
يوم وفاة حممد ولكن بعيدا عن حممد ..ولكن
يف القنيطرة.. ..االثنان الآن ينب�ضان يف متى ا�ستطاعت امل�شنقة
قلب الق�صيدة ذاتها..
�أن ت�صنع َ من اجل ّالد بط ًال..

"املرايا" �أربع مرات ،لإحالة القارئ �إىل
امل�شهد ذاته.
�أما "�صورة" الإعدام يف ق�صيدة
م�صطفى عبداهلل فت�أتي �أكرث و�ضوحاً
و�إعالناً وبـ "�شا�شة" وا�سعة وبحدث
�سريع متنام:
ٍ
"ما َ
مال �إ ّال وع�شرون فوهة
�أبرقت� ،أرعدت دفعة واحده.
و�شالوا ر�صا�صاً وحلماً
�شالوا حبيبي ر�صا�صاً وحلماً،
�شالوا حبيبي"..
وغنائية الفجيعة بعد القتل وا�ضحة يف
هذا املقطع عندما يكرر ال�شاعر "�شالوا
ر�صا�صاً وحلماً� ..إلخ "...فهي تبد�أ قوية
ثم ما تلبث �أن ت�ضعف وتتال�شى رويد ًا
رويد ًا كالزمة ...لتظهر ملرة واحدة يف
نهاية الق�صيدة .وقد ّ
وظف م�صطفى
عبداهلل يف ق�صيدته الأفعال املا�ضية

مثل :عدّوا� ،شالوا ،قالوا ،كن�سوا،
لو�صف فعل اجلرمية وف�ضحها ،بينما
ّ
وظف �أفعال الأمر مثل� :إذكري ،قويل،
اكتبي ،للرد � -ضمناً – على اجلرمية.
يف ق�صيدة �سعدي يو�سف يظهر ب�شكل
وا�ضح املكان املفرت�ض لرواية احلدث
وهو "حانة":
" -هل تريدين �شيئاً من الثلج..؟
 ال ."..."� -أنتِ ال ترق�صني!..
ني"...
 رمبا بعد ك�أ�س ِبينما يف ق�صيدة م�صطفى عبداهلل يبدو
ب�ضبابية:
"�أهونُ �إذا ما �سكرت"
�أو":وث ّم ي�سامرنا ك�أ�سنا
نهونُ �إذا ما �سكرنا"..
الق�صيدتان رغم �أنهما كُتبتا يف العام
نف�سه ومتجاورتان يف العنوان �إال

�أنني �أعلم وح�سب معرفتي ال�شخ�صية
الوثيقة باملرحوم م�صطفى عبداهلل �أنه
مل يكن يعلم بق�صيدة �سعدي يو�سف
و�أن م�صطفى اكتفى  -عندما قر�أ
ق�صيدة �سعدي من�شورة  -بحجب
هذه الق�صيدة "حانة على النيل
الأزرق" عن الن�شر و�أ�ضاف الإهداء
"�إىل �سعدي يو�سف" �أ�سفل عنوانها.
و�إنني عندما ُك ّلفتُ من عائلة املرحوم
م�صطفى عبداهلل ب�أن � ّ
أن�ضد ديوانه
الكامل ب�شكله الأخري الذي �أعدّه �شقيقاه
خالد و�أن�س وبجهد كبري وخا�ص من
ال�شاعرين ال�صديقني عبدالكرمي كا�صد
ومهدي حممد علي لتقدميه للطبع يف
وزارة الثقافة العراقية  ،وجدت �أنّ
هذه الق�صيدة مل تدخل �أي�ضاً �ضمن
املجموعة املعدّة للن�شر ،على �أهميتها
الفنية والإبداعية.

ثقافة
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من أعمال الشاعر الراحل
• ديوان "مكا�شفات  ..ما بعد الرحيل" ـ دار املدى للثقافة والن�شر � -سوريا دم�شق عام
 -1999قدم له و�ساهم يف �إعداده الدكتور جميد الرا�ضي .اعداد وانتاج خالد العلي.
• ديوان "الأجنبي اجلميل" طبع يف دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ـ وزارة الثقافة
العراقية عام  .2004قدم له و�ساهم يف �إعداده ال�شاعر عبد الكرمي كا�صد .االعداد
واالنتاج خالد العلي.
• ديوان غري من�شور "بني الكل" بع�ض من ق�صائده ن�شر يف بع�ض ال�صحف العراقية
والعربية.
• يف �أوا�سط ال�ستينات ن�شر بع�ضاً من ق�ص�صه الق�صرية يف ال�صحف واملجالت

التي كانت ت�صدر يف تلك الفرتة.
• �إهتم بكتابة االوبريت ،وكتب �أوبريت "الطريق" ملنا�سبة الذكرى الأربعني
لت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي العراقي ،والذي ُق ِّد َم مرة واحدة يف بغداد .كذلك لديه
�سيناريو �أوبريت "اجلرداغ" غري من�شور.
• العايل  -م�سرحية �شعرية ـ م�ستوحاة من ق�صيدة ناظم حكمت "ق�صة �شجرة
اجلوز ويون�س الأعرج" .غري من�شورة.
• الكالم  -م�سرحية �شعرية  1972 -غري من�شورة.
• عدد من الق�ص�ص وامل�سرحيات الأخرى التي تركها الفقيد  ،يجري العمل على
�إ�ستكمال طباعتها ،وقريباً �سيفتتح موقع خا�ص على الإنرتنيت � -صفحة ال�شاعر
م�صطفى عبداهلل.
• �إنتاج فيلمني ثقافيني وثائقيني /العلوم عند امل�سلمني والعمارة اال�سالمية  -عام
 1988ل�صالح املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة "االي�سي�سكو" وبالتعاون

مع التلفزة املغربية .من �أعداد و�سيناريو م�صطفى عبداهلل و�إخراج كاظم ال�صرب ومدة
عر�ض الفيلم الواحد 45دقيقة.
• �إنتاج فيلم للر�سوم املتحركة بعنوان زيدان ال�صياد :ق�صة م�صطفى عبداللة،
�سيناريو م�صطفى عبداهلل وادري�س ال�صغري ،حوار ادري�س ال�صغري ،الإخراج -
حميد ال�سماليل .الإنتاج :معمل العني -املغرب .عام .1989
• فيلم وثائقي مدته  40دقيقة عن املخدرات .ل�صالح املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة "االي�سي�سكو" ـ  .1989/8/8من �أعداد و�سيناريو م�صطفى
عبداهلل و�إخراج كاظم ال�صرب.
• �سيناريو كتاب اال�س يف حب فا�س .وثائقي من �أعداد و�سيناريو م�صطفى عبداهلل
و�إخراج كاظم ال�صرب.
• �أم�س الإثنني وغد ًا الثالثاء ـ �أعداد و�سيناريو م�صطفى عبداهلل باال�شرتاك مع
ادري�س ال�صغري و�أمني عبداهلل.

دعوة لعودة تراث مصطفى عبداهلل الى مدينته
جميل الشبيبي
ينتمي ال�شاعر الراحل م�صطفى
عبداهلل اىل جيل ال�ستينيات من
القرن الع�شرين ،حيث واكب
التحوالت الثقافية واالجتماعية
يف ال�ساحة العراقية بعد الهجمة
ال�شباطية ال�شر�سة عام ،1963
اثر الهزمية املرة لقوى الي�سار
العراقي وكل القوى الوطنية يف
العراق ،كان م�صطفى من ذلك
اجليل املتمرد واملنفتح على
تيارات الثقافة الوافدة للعراق
بعد تلك الهجمة ال�شر�سة.
عرفت م�صطفى يف عام 1965من
خالل الروائي ا�سماعيل فهد
ا�سماعيل ،كان ي�صغرنا بخم�س
�سنوات ،خجوال ،لكنه ميتلك
�شخ�صية ثقافية وا�ضحة ،وخالل
فرتة قليلة �أ�صبح �صديقا مالزما
لنا.
يف تلك الفرتة – منت�صف
�ستينيات القرن املا�ضي – مل
يكن هناك تيار ثقايف قادر ،بل
جمموعة كبرية من التيارات
الثقافية ،بع�ضها يحافظ على
ثقافة مارك�سية م�شذبة ب�سبب
االنتكا�سة التي تعر�ض لها
احلزب ال�شيوعي وبع�ضها مييل
اىل وجهة النظر الوجودية،
وهناك �أفكار كامو عن العبث
وت�أثريها على عدد كبري من
مثقفي املدينة كان ا�سماعيل
واحد ًا منهم� ،أما ال�شاعر م�صطفى
فقد بدا حمافظا مييل اىل وجهات
نظر دينية ،لكنه �سرعان ما ت�أثر
بالتيارات الثقافية ،دون تطرف،
متخذا من ال�سرد الق�ص�صي
و�سيلة للتعبري عن �أفكاره وهي
يف طور التكوين ،وكان �أول كاتب
بيننا ين�شر نتاجاته يف ال�صحف

جانب من حضور الحفل

املحلية الب�صرية بعد �إ�سماعيل
فهد الذي كان قد �أ�صدر جمموعته
الق�ص�صية الأوىل «بقعة داكنة»
كانت ق�ص�ص الراحل تتميز
باجلدة والطرافة ،وتب�شر
بقا�ص واعد لكنه ،هجر كتابة
الق�صة وجرب كتابة ال�سيناريو
وامل�سرحية ال�شعرية قبل ان
ي�ستقر على كتابة ال�شعر.
يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
انتمى م�صطفى عبداهلل اىل احلزب
ال�شيوعي العراقي و�أ�صبح كادرا
من كوادره الثقافية اىل جانب
الروائي عبد اجلليل املياح
وال�شاعر عبد الكرمي كا�صد
وجمموعة من مثقفي املدينة،
ومل مينعه التزامه احلزبي من
القراءة املتنوعة واخلو�ض يف

أبهرتني قريحتك
الشعرية
فاخر مطرود حسن التميمي
ي�سرين �أن �أ�شارك بهذه الأم�سية اال�ستذكارية عن فقيدنا املرحوم
م�صطفى عبداهلل ...وها �أنا �أخاطب روحه اململوءة م�صداقية
و�شفافية ،حيث �أقول :لقـد �أبهرتني قريحتك ال�شعرية التي
�سطرتهـا يف ديوانك "الأجنبي اجلميل" بقـي �صداها يرنُ يف
�أذين! ..كنت جبال �أ�ش ّم � ،سورا عتيدا ،بحرا زاخرا..
مهما تفوهت ،مهما فكرت ،ب�إيجاد مفردات تليق مبقامك
و�ســــــــــريتك ،ف�أنني لـن �أجدهـا يف قامو�ســــي املحدود..
�أعود لأقول :من �أنا كي �أجتر�أ لأ�ســرب غور بحر كلماتك النقي؟
( )...لقد �أوقفتني لآىلء �شــط�آن حميطك الالمتناهيـة على بع�ض
منها فالتقطت:
يا خلوة التابوت ...
متهلي ..
فكلنا منوت
متنيت� ،أن �أعرت�ض ،ولكنني ،تذكرت� ،إنيّ �أتيت ،بدون فمـي و�إنيّ
تركت ،ل�ســـاين الطويل مع احلرب يف قلمي ...
زماين هذا �أعرفه’ ويعرفني
يحا�ضنني يف القيام
ويرف�ســني يف القعود
...
ما �أ�سم الآباء املا�شــني؟
ما �أ�سم الأبناء الآتني؟ ..ما �أ�سم القرب؟
ما �أ�سم ال�شفتني والكتفني املخلوعني؟
وال�صلع ال�ســافر,
ما �أ�سم الأ�سنان املفتتحة؟
ما �أ�سم الهم�س الواطي كال�شم�س؟
�إنهم ي�ضعون على اجلدران
�صور الأع�ضاء املفككة،
هم ي�ضعون ك َل �شــيء يف مكانه ،
الأظافر ،يف منبت الرمو�ش،
واخلوا�صر بني الكالليب ،
....
عندما �أدخلوه �إىل غرفته ال�ضيقة
�ضاقت بهم غرفهم
ملاذا يكون ال�سقف بهذا التديل ..وتكون الأر�ض بهذا العلو...،
عندما يجل�س....
يف هنا وهناك املزيد ،ر�أيت ،كم كان لك �أفق وا�سـع يف �أظهار
م�شــاعر �أولئك الذين �أدخلوا عنوة" �إىل زنزانتهم ال�ضيقة،
فكان التوجع الذي مل ي�شـتك منـه ال�سجني ،بل كان ي�صرخ ،منه
ال�سجان ..
ّ
�أخريا" �أقول :لقد �أنزلك قطار املوت يف حمطة تكاد تخلو من
العائدين واملغادرين ،ع�شاق قلمك ،فلن ي�سمع ت�سبيحك املمزوج
ب�آمالك و�آمالك �إ ّال القلة ،من الذين جعلوا فنجان قهوتهم تزداد
مرارة" وح�ســــرة" عند �إرت�شافهـــــا مع ما يو�ضع بني �أيديــهم
وناظرهم من عبارات� ،أو ما ي�سمعون �أخبار معاناتك يف
غربتك...
رحماك �أيهــا اخلالد يف عقول حمبيك ومن عرفك ،و�أ�ستطاع �أن
يثمن عبقريتك اجتاه الذين مل ي�سعفهم القدر� ...أنحني �إجالال
�أمام قربك لأ�ضع �أكليال من ق�صا�صات �إرها�صاتك ،كي ي�ســتن�شق
عبق �أحا�سي�سك من ي�شـاء.

النقا�شات الدائرة يف ال�ساحة
الب�صرية ،كان فاعال وجادا يف
عمله الوظيفي مدر�سا للأحياء
ويف عمله احلزبي� ،إ�ضافة �إىل
ح�ضوره الدائم يف ندواتنا
الثقافية التي نعقدها يف املقهى
عادة دون حت�ضري ملو�ضوع �أو
حما�ضرة معدة �سلفا ويف تلك
الفرتة ن�شر م�صطفى ق�صائده
يف جملة الأقالم والثقافة
اجلديدة ويف العديد من ال�صحف
العراقية.
يف معظم ق�صائده ال�سبعينية،
جند تلك العالقة الوثيقة بني
الفني والأيدلوجي مت�ضافرين
يف �ضفرية واحدة .كما جند
اهتماماته بحياة النا�س اليومية،
ورمبا ن�ستطيع القول ان الراحل

هو �أول من د�شن كتابة الق�صيدة
اليومية بق�صيدته ال�شهرية
«نزهة» ،يف ر�سم م�شاهد مقربة
وحيوية من حياة النا�س
الفقراء:
«ملاذا ينزل �أوالد احليانية قبل
وقوف البا�ص ؟
ويقت�سمون مع احلر� ،سريعا،
�أبواب البارات
و�أ�سواق اخل�ضرة وال�ساحات
وحني تنام ال�شم�س على
الطرقات
ينت�صبون رفوفا للبارد
واحللويات»؟
وكانت هجرته الق�سرية قد
و�ضعت حدا بينه وبني من كان
يدافع عنهم ،لكنه طور �أدواته
ال�شعرية يف الغربة فات�سعت

اهتماماته الثقافية ،و�أ�صبح
علما ثقافيا يف بالد املغرب التي
حتت�ضن املثقفني واملبدعني� ،إذ
�أ�صبح م�صطفى عبداهلل يناف�سهم
حتى يف كتابة تاريخهم اخلا�ص
«لدي خمططات على �شكل
خرائط عن الطوارق وعن قادتهم
متثل م�شروعا للراحل عن حياة
ه�ؤالء النا�س يف ال�صحراء وعن
ح�ضارتهم» ،كما كتب ق�ص�صا
للأطفال ،ويقول �صديقي الكاتب
جا�سم العايف ان الراحل «عاود
ن�شاطه الثقايف االبداعي املتنوع
يف املغرب حيث ن�شر ق�صائده يف
ال�صحف املغربية وكتب بع�ض
االنرثوبولوجية
الدرا�سات
وكتب ثالث �سيناريوهات ل�صالح
املنظمة اال�سالمية للرتبية

والعلوم والثقافة «الآي�سي�سكو»
كما كتب �سيناريو لفلم ر�سوم
متحركة بعنوان «زيدان ال�صياد»
باال�شرتاك مع الكاتب املغربي
«ادري�س ال�صغري» وكذلك كتب
�سيناريو «�أم�س االثنني وغدا
الثالثاء» باال�شرتاك مع ادري�س
ال�صغري و�أمني عبداهلل وكتب
�سيناريو فلم «كتاب الآ�س يف
حب فا�س»
ان رحلة ال�شاعر م�صطفى
عبداهلل الثقافية ،قد انتجت
ابداعات مهمة يف ال�شعر والق�صة
وامل�سرحية وال�سيناريو ،تتطلب
بعثها اىل احلياة من خالل هذا
املنرب التقدمي الر�صني ،ب�سبب
ان هذه النتاجات غري معروفة
حتى عند مثقفي مدينتنا،
خ�صو�صا ال�شباب منهم ب�سبب
هجرة ال�شاعر املبكرة وب�سبب
التعتيم االعالمي املق�صود
لإبعاده عن ال�ساحة الثقافية
مع جمموعة كبرية ومبدعة من
�شعراء املدينة وكتابها،ولذا فان
من واجبنا ان ن�سهم يف التعريف
مبنجز هذا ال�شاعر ،عرب �أقامة
ملتقى با�سمه وبالتعاون مع
جامعة الب�صرة� ،أو تخ�صي�ص
احد املرابد وليكن القادم ،ليحمل
ا�سم ال�شاعر م�صطفى عبداهلل،
فهو قامة مبدعة ،تقف اىل جانب
قاماتنا االبداعية املعروفة،
وليكن ا�سم م�صطفى وحممد
طالب حممد اىل جانب �شعراء
املدينة املبدعني :عبد الكرمي
كا�صد ،مهدي حممد علي ،كاظم
احلجاج ،ح�سني عبد اللطيف،
جميد املو�سوي وغريهم ممن
ظهروا يف ال�ساحة العربية ،بعد
جيل الرواد الكبار ال�سياب
و�سعدي والربيكان.

ما تزال أغنياتك زهوتنا أيها األجنبي الجميل
خالد عبداهلل حسين
توجد حلظات يرى فيها املرء نف�سه
عاجز ًا عن التعبري ع ّما يجول يف
خاطره� ،أو يريد قوله� ،أو مبا يك ّنه
ب�شيء
قلبه� ،أو �أقله الإحاطة املمكنة
ٍ
من ذلك التعبري ،تلك اللحظات
يختلطفيهاالعقلبالعاطفة،والعجز
بالإرادة ،ولكن يف كل الأحوال
يظل الثناء على مواقف �أهل الفكر
والإبداع قائماً وواجباً ،خا�صة عند
تكرميهم لأقرانهم ،والأخ�ص حني
يكون املُك َّر ُم راح ًال.
�إ�سمحوا يل �أو ًال �أن �أقول لكم جميعاً:
�شكر ًا على �إقامة هذه املنا�سبة
لتكرمي فقيدنا الراحل م�صطفى
عبداهلل �إبن املال ح�سني ،وقد ق�ضى
يف دار غربته الإجبارية ،و�أظن يف
هذه اللحظات �أن ل�سان حاله يقول:
�آه يا وجع الوطن ،كم يكون الرحيل
الأبدي يف دار الغربة قا�سياً ،خا�صة
حني يداهمنا الرحيل فج�أ ًة وك�أنه
على عجالة من �أمره.
�أنا �أكاد ال �أ�صدق �أحياناً ما جرى
مل�صطفى؛ و�أت�ساءل هل رحل حقاً،
وتوقف قلبه امل�شبع بحب العراق
والنخيل واملياه وال�شط واملطر
والب�صرة والنا�س؟
ها نحن نحتفي بذكرى رحيله
اجل�سدي ،وقد مر ربع قرن على
ذلك الرحيل املوجع� .أرى �صورته
�أمامي تالحقني كظلي الذي كاد �أن
ينحني .لقد ارتوت نف�سي برتاثه
الباقي ب�أغنياته ال�صامدات بحب
الوطن والإن�سان ومقاومة الإبادة،
التي تعدت الإن�سان ت�شد �أزري،
وكما جاء مبقدمة ديوانه ـ اخلارطة
يف " .1979/3/27العمال ،الطلبة،
املوظفون ،الأطفال ،الن�ساء ،كلهم
تعر�ضت �ضمائرهم للإبادة فقد وقف
هوالكو بينهم وبني اخلبز .و�أكرث فقد
حتولت الإبادة اىل �صفة مطلقة �صفة
تعدت الإن�سان اىل احلجر والوقت
– م�صطفى" .نعم نحن نحتفي
بذكرى الرحيل والوطن العراق
ال زال جرحه ينزف ،يا م�صطفى
فرحنا ب�سقوط هوالكو ،ولكن
الأغنية ما زالت حزينة والإبادة
�أخذت �أ�شكا ًال �أخرى ،ال �أدري كيف
�ستعرب عنها لو كنت حا�ضر ًا ،ولكن
املفرح والواعد من الأمل الذي
نغذي به �صربنا ب�أننا ن�ستطيع �أن
نحتفي بك يف داخل الوطن ،وها نحن
نلتقي بك ومعك يف ب�صرتك احلزينة،

نعم مع �أحبتك و�أ�صدقائك والفقراء
و�أوالد احليانيه ال زالوا يتذكرونك
ويرددون �أغنية الأجنبي اجلميل.
كان �آخر لقاء بيننا يف �صيف
علي طائر ًا
عام  1978حني ح َّل ّ
مع ال�صديق العزيز �سعد نا�صر
يف مدينة براتي�سالفا عا�صمة
اجلمهورية ال�سلوفاكية ،عندما كنت
طالباً يف اجلامعة التقنية� ،أخربين
يف حينها ب�أن الأو�ضاع يف العراق
ت�سري نحو الأ�سو�أ وعالمات احلزن
والقلق بارزتان يف عينيه ،وعند
مغادرته عائد ًا �إىل الب�صرة قال:
�إن �شهر الع�سل قد �إنتهى بالعراق
والباقيات �إما املوت �أو الهروب،
وهذا الذي ح�صل ،عند عودته مل
ميكث طوي ًال يف الب�صرة ،وا�ستغل
�صالحية جوازه و�إجازته وغادر،
ولكني ال �أعرف كيف متت طريقة
�سفره ،ولكن خامتة املطاف كانت يف
املغرب.
قبل الرحيل:

بعد �إ�ستقراره الن�سبي يف املغرب -
مدينة القنيطرة با�شر عمله مدر�ساً
يف ثانوية التقدم� ،أ�ستاذ ًا يف مادة
العلوم الطبيعية ،و�ألف كتاباً يف
العلوم الطبيعية يدر�س يف ثانوية
التقدم ويف بع�ض املدار�س الأخرى
حلد الآن ،و�أن�ش�أ خمترب ًا خا�صاً
بالعلوم الطبيعية يف ثانوية التقدم،
وبعد رحيله �أطلق على هذا املخترب
 ا�سم خمترب م�صطفى عبداللة ،والزال املخترب عام ًال حلد الآن.
ا�ستمرت عالقتنا عرب الر�سائل
املتقطعة ،حتى مغادرتي جمهورية
ت�شيكو�سلوفاكيا عام  1983بعدها
وبحكم عدم ا�ستقراري يف مكان
حمدد �أ�صبحت الأخبار بيننا
متباعدة وغري منتظمة حتى عام
 1987ا�ستلمت منه ر�سالة م�ؤرخة
يف  1987/11/10جاء فيها":كنت
خائفاً �أن �أكتب لك ،ال �أدري،
ملاذا؛ �صدقني ..فكلما كرث عندي
ح�ضوركم ماتت يدي على الورقة..
و�أخري ًا كان ال بد �أن اعرف عنك �أنت،
ف�أنت كل من بقي يل� ،أ�ستطيع منه �أن
�أرى �أهلي ووطني� .أيها احلبيب،
لقد تعبت �أنا �أي�ضاً ،مثلك متاماً،
وال بد �أن �أراك مهما كلف الثمن ..
�أنا ال �أ�ستطيع ال�سفر ،الرتباطي
بالوظيفة ،وثانياً وهو الأمر الأهم،
ف�إن جواز �سفري ما يزال حتت

املعاملة منذ �أربع �سنوات ،لذلك،
�أرجو �أن تفكر جدياً �أنت باملجيء
�إلينا ...فقط فكر بو�سيلة للو�صول
�إلينا� ..أريد �أن �أراك."...
ومل تتحقق هذه الأمنية لعدم توفر
الو�سيلة .يف هذه الر�سالة �أي�ضاً عرب
عن حزنه وقلقه من الو�ضع واحتمال
النفي اىل مكان �أخر ..." .وال �أكذب
عليك ف�إن ال�شعر ال�سائد ،يثري ّيف
حالة من القرف اىل درجة كبرية
 ...ومع ذلك ف�إنني �أجد يف الكتابة،
�أنني �أكرث قرباً اىل نف�سي ،رغم
حالة النفي املحتمل وقوعها يف �أي
حلظة� .أرى �أن العالقات ال�شخ�صية
و�ضرب الكتف �أ�صبحتا ظاهرة ال
بد من االعرتاف بها ...حتى من
�أقرب النا�س �إليك ،هكذا يتعاملون
معك ..و�أنت تقول ب�أنني �أ�ضع
نف�سي يف قوقعة ...كال ،يا عزيزي،
�أنهم ي�ضعوننا يف هذه القوقعة ،لقد
�أ�صبحت الكتابة وال�صعود �أعلى
املنابر هذه للكثريين مع الأ�سف...
�إنهم يقفون �أمام كلماتهم ..وهم
يتحدثون بد ًال عنها� ..إن الكتابة
جل�ست يف الظل ومد ال�شاعر ل�سانه
اىل ال�شم�س".
وبعد هذه الر�سالة واىل حد ما
انتظمت العالقة واملوا�صلة بيننا
ومع العائلة يف الب�صرة �أي�ضاً ،عرب
�أخينا �أن�س الذي كان ي�سكن الكويت،
وجتدر هنا الإ�شارة اىل ر�سالة كتبها
وخ�ص بها جميع �أفراد العائلة يف
الب�صرة م�ؤرخة يف ،1988/2/2
وبدايتها خ�ص بها الوالدة رحمها
اهلل":اىل عائدة بنت علي مال اهلل..
�أم م�صطفى و ...و ...و� .إىل �أمي،
�إىل قطعة املا�س والياقوت والذهب
والإبريز والزمرد وكل حجارة
مقد�سة� .إىل �أبد احلب ،والعافية� ،إىل
البحر ،الأر�ض ،ال�سماء بكل لونها
الأزرق والأ�شجار والع�صافري التي
�أطلقت لل�سماء غناءها الأبي�ض ...
الخ ،كلهم يقولون ،عندما �أمر� :أكتب
يا م�صطفى ا�سم �أمك� ..أكتبه بحروف
وا�ضحة  ...ف�أكتب ،ويقولون �أي�ضاً،
وال تن�س �أن تقول تاريخ والدتها،
ف�أ�صمت  ..متى ولدت يا �أمي؛ لقد
قر�أت كتباً كثرية عن ميالد الإن�سان
 ..لكنني مل �أعرث على هذا التاريخ
� ..أغم�ض عيني ،ف�أرى �أول تكوين
للماء والأ�شجار والأر�ض  ...وقبلهم
جميعاً �أراك �أنت  ..بعيدة ،بعيدة
مثل هالل �أو وم�ضة �شهاب ."...

الرحيل وموعد لقاء:

يف الربع الأخري من عام 1989
�إ�ستقر بي املطاف يف مدينة براغ
عا�صمة اجلمهورية الت�شيكية،
و�إتفقنا على موعد لقاء طال �إنتظاره
يف نهاية العام نف�سه ،وكان فرحاً لأن
�أموره املالية قد حت�سنت اىل حد ما
من خالل عمله يف جمال �إنتاج الأفالم
الوثائقية مع �صديقه املخرج كاظم
ال�صرب ،ووعدين ب�إر�سال ثمن تذاكر
ال�سفر يل ولعائلتي ،وحددنا املوعد
يف �شهر كانون الأول.1989/
امل�صادف
الأربعاء
يوم
 1989/11/1وبحادث مرور غادر
ومفجع يف طريق مدينة القنيطرة ـ
الرباط راح الفقيد �ضحية له ،وهكذا
رحل م�صطفى عنا اىل جوار ربه يف
رحلته الأبدية ،مل �أبلغ بهذا احلدث
�إ ّال بعد مرور فرتة خم�سة �أيام من
وقوعه .وبهذا كان الوقت متاخر ًا
حل�ضوري مرا�سيم الت�شييع التي
متت بتاريخ .1989/11/2
دفن الفقيد مبقربة مدينة القنيطرة
يف املغرب ،وعمل �أ�صدقا�ؤه وحمبوه
قرب ًا مميز ًا له ،يظلله قو�س على �شكل
جدارين متباعدين يف �إنفراجهما
نحو الأر�ض ،ويلتقيان من �أعلى
بانحناءة ،قو�س خمتزل من حيث
ال�شكل ،وهو �صورة م�صغرة لن�صب
اجلندي املجهول ،الذي �أقيم يف الأيام
الأوىل لثورة  14متوز .1958
ح�ضرت احلفل الت�أبيني الذي
�أقيم مبنا�سبة �أربعينية الراحل
يوم  1989/12/8امل�صادف يوم
اجلمعة يف مدينة القنيطرة  -ثانوية
التقدم ،وقد �شارك يف هذا احلفل كل
من :ممثل وزارة الرتبية الوطنية
يف القنيطرة ،ثانوية التقدم ،جمعية
الأن�شطة الإجتماعية والرتبوية،
جمعية الأعمال الإجتماعية،
جمعية النادي ال�سينمائي ،جمعية
�أ�ساتذة العلوم الطبيعية ،جمعية
الت�شكيليني يف القنيطرة ،وعائلة
و�أ�صدقاء الفقيد .يف هذه املنا�سبة
و�ضمن هذا اجلمع الكبري �شعرت
ب�أن طيف الفقيد كان حا�ضر ًا بيننا.
�إن املبدعني الأحياء منهم والراحلني
يجدون عزا ًء عظيماً ب�إعرتاف
املحبني والأ�صدقاء وعامة النا�س
بع�صارة �إبداعاتهم ،وخما�ض والدة
كل قطعة من �إبداعاتهم� .إن الراحلني
يبت�سمون ويفرحون �أي�ضاً.

مصطفى ..الكلمة الصافية
ناظم المناصير
�سكت م�صطفى ،لكنه ،ها هو �أمامنا ين�شد ويتكلم ويبت�سم� ،سكت
ال�صوت اجلريء ،ليرتك جرحا "دام ّيا" فـي قلوبنا املتعبة� ..سكتت
تغريداته ومكا�شفاته الندية ال�سالكة �أبدا ،فـي طريق عميق اجلذور
ليتوا�صل مع �أر�ض املعاين املعطاء� ..سكتت بحـة الناي الأ�صيل يف
يوم ،حمل تابوته �إلـى مثواه الأخري ،وهنا جند احلياة فيه املعبـر
احلب وال�شعر والأمل ،ويبقى يرفـع
الذي ،يعبد دربــه و�أر�صفتهّ ،
يـده ،بقوة ،يقول� :شعرا ،ويقول �أحلـى ما تختزن روحـه الف ّيا�ضة
بلآىلء النور البهـي ،لي�س لهـا �أنّ ،
حتـط علـى ال�صدور ،و�إنمّ ـا لها �أن
ت�أخذ �أجرا�سها مكانا ،لها فـي خـاليا القلوب ،وتبقى كل كلمة تتغنى
بالبلم والقرية وعلمدار ،كمـا يتغنـى ب�أحالم الب�شـر الراف�ض قطعا،
للقب�ضات احلديدية ال�صلفة والتي تع�صر الأيادي وك�أنها تخلع قلبه
من �صدره� ،أنـه ،كان ،يغنـي للفقري واليتيـم ،يغني ال�شــوارع املرتبــة
فـي �أ�سـفل الوديان والغنية جوانبها بالأع�شاب الطرية ،وتربز وثيقة
اخللود نا�صعـة املعامل ،وتنح�سر وثيقـة الزمن ال�صعب وتلد احلقيقــة
كلمـات �صافيــة نقيـة..
يكتب �إىل فا�ضل حميد ق�صيدة ،فا�ضل الذي ما � ّ
أنفك يفتح الأبواب
املحنطـة بليل بهيم ،الفقراء ها هنا ،يذهب لي�أنـ�س معهم ومنهم خجل
لكنـه مطمئن ،ي�ســعد بلقائهـم ،وبلغـة يقدمهـا م�صطفى لفا�ضل حميد
وهل ي�سـمع طنني الذباب الذي يهجم على الأفواه اجلائعة؟
يا فا�ضل حميد
هل ت�سمع طنني هذا الذباب
املند�س يف الأفواه اجلائعــة
ِ
مدّعيا" �أنه يبتكر اخلبز؟
هل ترى هذه املخالب املرتددة
بني ال�شـــهيق والزفري؟..
ويغني للتوابيت الفارغـة وك�أنه ،يعلم ب�أنه �سينام يف �أحدها ويف يوم
ما �شاء القدر �أن ينام فيه ويودعنا بعيون دامعة وقلوب مكلومة ،لكنه
يظل مرتبطا بحبـــل املودة الذي ال يكتم الأنفا�س ليطفو على نفو�سنا
كاملاء حني يفي�ض فـي الإناء اململوء..

ناظم المناصير (الى اليسار) وعبدالسادة البصري

من ديوان «االجنبي الجميل»

المقايضة

توابيتنا الفارغـــة،
تف ّرقنــا فــي الزحام
وجتمعنــا لل�صالة على امليتني
توابيتنـا مثلنـا خ�شــب فـي خ�شــب
وملا ت�ضيق بنا �أر�ضنا الغارقـة
ونف�شل فـي الطفو مثل اخل�شب
تهـ ُل علينـا توابيتنا
مـن الغيب مفتوحـة وا�ســــعـة
***
بني بابي و�سيف الأمري
اهتززت
ف�ألقيت ظلك يف الباب.
�ألقيت ظ ّلي.
وحني اغت�سلت،
ورتبت بيتـي
تركت النوافذ مفتوحـة لل�صباح
فلم تنطفئ �شمعتي
متى يطرق’ الباب جند الأمري
لكي يحرقوين على كتبي
***
بني ال�شموع امل�ضاءة والعرثات
�ضللت طريقي
فهل ج ْئت كي ت�أخذ بيدي
اتركيني..
�أنا مم�ســـك باحلبال التي تو�صل،
وامل�سيني..
***
�أ�أنت التي ما ينال الأمري
ويحني الفقري؟
�أنا� :ســيدي
ع�صاي
وك ُل �إنحنائي لقربي

