
 

 
  األجنبي الجميلاستذكار بمناسبة مرور ربع قرن على رحيل  

 الشاعر مصطفى عبدهللا
 16/01/2015..الثقافي في ملتقى جيكور 

 الملف من اعداد : مقداد مسعود 
تألق ملتقى جيكور الثقافي في البصرة  2015  /  1/  16في تمام الرابعة عصرا،من يوم الجمعة  

بجلسة استذكار بمناسبة مرور ربع قرن على رحيل االجنبي الجميل الشاعر البصري مصطفىى 
عبدهللا..وكان برنامج الجلسة حىال بمساهمات البصريين االوفياء ألبن مطدينتمم الشطاعر المتعطدد 

 مات التالية :المواهب مصفىى عبدهللا ،وأحتوى برنامج الجلسة على المساه
 *عريف الجلسة : الشاعر عبد السادة البصري 

 مقداد مسعود : إلقاء مسرحي لقصيدة االجنبي الجميل *
 *كلمة أنس عبدهللا ،شقيق الشاعر مصفىى عبدهللا

 *كلمة ناظم المناصير : صديق فىولة وشباب الشاعر
للشطاعر مصطفىى عبطدهللا الطى  والشطعريدعوة لعودة التراث الثقافي *كلمة الناقد جميل الشبيبي 

 2015في هذا العام  –البصرة  –مدينته 
 قرأها بالنيابة عنه الشاعر صبيح عمرشقيق الشاعر من براغ /  /*كلمة خالد عبدهللا 

 *كلمة شىاهية للشاعر عبد العزيز عسير 
 ن *كلمة الشاعر محمود بدر عفية / اغادير، قرأها بالنيابة عنه الشاعر سالم محس

 الدكتور ضياء الثامري  *دراسة نقدية عن قصيدة االجنبي الجميل لألستاذ 
 عبد الحميد السياب للشاعر صيدة )خفوات من خفى مصفىى(*ق

 *كلمة استذكار شىاهية للشاعر أحمد الجاسم
قراءة مقارنة بين قصيدتين )حانة على النيل االزرق( لمصطفىى عبطدهللا وقصطيدة )حانطة علطى *

 المتوسف( لسعدي يوسفالبحر 
صفىى عبدهللا/ برتقالة محمد مفرود وشمر تشرين الثاني : للناقطد *قصيدة مومسك ختام الجلسة

 مقداد مسعود 



 البصري عبد السادةكلمة عريف الجلسة : الشاعر 

 الجميل   األجنبي ذلك....عبدهللا مصطفى
يته ُ في حياته كلّما..سمعت ُ بإسمه مطن أصطدقا ي وزمال طي لم أكن قد تعرفّت عليه سابقاً..أو ألتق

الشعراء..وتألمت ُ كثيراً لوفاته غريبا ً..عرفت ُ أنه كان مدرساً لمادة االحياء في أحدى مطدارس 
الىاو الثانوية في سبعينات القطرن الماضطي المنصطرم ،فطي منفقطة البحطار)دورة ابطراهيم( وكطان 

سبعينين الذين عبّدوا الفريق لنطا نحطن ابنطاء االجيطال الالحقطة شاعرا ضمن موجة الشعراء الستي
 وباألخص جيلي والجيل الذي لحق بي.. 

قططرأت لططه بعضططا مططن النصططوص التططي نشططرها أصططدقاء  هنططا  2003بعططد سططقوف الىاشططية عططام 
بتلك المقدمة الضرورية التي   كتابه الرا ع )االجنبي الجميل (  وهناك..ثم فرحت كثيرا وانا أقتني

تبما صديقه ُ الحميم الشاعر عبد الكطريم كاصطد بعنطوان )ثمطن الشطعر(..قرأت ُ الكتطاب بشط ف ك
 وحب ورحلت مع كل قصا د  بسرحات كثيرة أعادتني الى زمن السبعينات وآواخر الستينات 

 أحبتي الحضور الكريم ..
البصطريين ،مممطا كانطت اتجاهطاتمم في ملتقى جيكور الثقافي عقدنا العزم على االحتىاء بمبدعينا 

ناديلما في كل ليلة ..كما عقدنا العزم على اشاعة ثقافطة التسطامح ورؤاهم ألنمم رموز البصرة وق
 ..غيّبته والمحبة وبىكرة را عة من أحدنا أرتأينا أستذكار شاعر ٍ مبدع أكلته ال ربة بكل معانيما

وضطحكاته وهمسطاته ُ وكلماتطه ُ وقصطا د  ُ جسدا الى غير رجعة ..لكن ظلت روحه ُ وحكاياتطه ُ 
..االجنبطي عطن أرٍ ٍ عطام ومطات وم نستذكر االجنبي الجميل بكل شيء حية ً بينمم وبيننا..الي

واالجنبي عن زمن عام ومات فيه كان من   واالجنبي الجميل عن ناس ٍ عام ومات بينمم  عليما
ه مصطفىى عبطدهللا ذلطك الجنطوبي أنأقسى االزمان واشطدها عطذابا علطى روال االنسطان الشطاعر..

  الرا ع الذي يحمل فيبة الجنوب وهدو ه وابتسامة نخيل ابي الخصيب لكل وافد إليه

 

 !!  الصافية  الكلمــة..  مصطفى
 ناظم المناصير    
 سططكت مصفىى ، لكنططه’ ها هو أمامنطا ينشططد’ ويتكلم ويبتسططططم ،.. سطططكت    

 الصوت الجريء ، ليترك جرحا" داميّطا" فطي قلوبنا المتعبطططة ... سطططططططططكتت   
 ت ريداتطه ومكاشطىاتطه النديطة السالكطة أبدا" فطي فريق عميق الجذور ليتواصل  

 .. سطططكتت بحطة النطططاي األصيل في يوم ’حمل    مع أرٍ المعانطي المعفططططاء
 تابوتطه إلطى مثوا  األخيطر، وهنا نجطد الحيطططططططاة فيه المعبطر الذي ’يعبد دربططه   

 وارصىتططه ، الحّب والشطعر واألمل ، ويبقى يرفطع يطد ’ بقوة ،يقول : شططعرا"     
 النور البمطي ، ليس لمطا أن ، ويقول: أحلطى ما تختزن روحطه الىيّطاضة بآلليء 

 ’تحطّف علطى الصدور ، وإنّمطا لما أن تأخذ أجراسططما مكانططا" لمطا فطي خطاليططا   
 القلوب ... وتبقطى كل كلمططة ، تت نطى بالبلم والقريططة وعلمدار * ، كمطا يت نطى 
 بأحالم البشطططططر الرافٍ قفعا" للقبضات الحديديطططططة الصلىطة والتي تعطصطر  
 األيادي وكأنمططا تخلع قلبطططه من صدر  ،... أنطه’ كان ’ي نطي للىقيطر واليتيطم ،  
 .. ’ي نطي الشططوارع المتربططة فطي أسططىل الوديان وال نية جوانبمطا باألعشطاب  
 الفريطططططة ، وتبرز وثيقططططة الخلود ناصعطة المعالم ، وتنحسطططر وثيقطة الزمن  

 الصعب وتلد الحقيقططة كلمطات صافيططة نقيطة .. 
 يكتب إلى فاضل حميد ** قصيدة ، .. فاضطططططل الذي ما أنىّك يىتح األبواب     

 منمم خجل لكنطه  المحنفطة بليل بميم ، الىقراء ها هنا ،... يذهب ليأنطس معمم و
 مفم ن ، يسططعد بلقا مطم ... وبل طة يقدممطا مصفىى لىاضل حميد وهل يسطمع 

 فنين الذباب الذي يمجم على األفوا  الجا عة :  
 يا فاضل حميططد  



 هل تسمع فنين هذا الذباب  
 المندِس في األفوا  الجا عططة  
 ’مّدعيا" أنه يبتكر الخبز ؟  

 ة هل ترى هذ  المخالب المتردد 
 بين الشطططميق والزفير ؟ *** 

 و’ي ني للتوابيت الىارغطة وكأنه’ يعلم بأنه سينام في أحدها وفي يوم ما شاء    
 القدر أن ينام فيه ويودعنا بعيون دامعة وقلوب مكلومة !... لكنه يظل مرتبفا" 
 بحبطططل المودة الذي ال يكتم األنىاس ليفىو على نىوسنا كالماء حين يىيٍ فطي

 اء المملوء : األن
 

 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
 *علمدار : مقام رجل صالح في قرية باب ميدان / ابوالخصيب / البصرة 
 **فاضل حميد : أحد أبناء قرية جالب قريططططة الشاعر / توفي بتططاريططخ  

    31 /3   /2013  .. 
 ديوان ، أألجنبي الجميل   ***مقفع من قصيدة )المقايضة ( طط

 توابيتنا الىارغطططة  
 ’تىّرقنططا فططي الزحام  

 وتجمعنططا للصالة على الميتين  
 توابيتنطا مثلنطا خشططب فطي خشططب 

 ولما تضيق بنا أرضنا ال ارقطة
 ونىشل فطي الفىو مثل الخشب 

 تمطُل علينطا توابيتنا  
 مطن ال يب مىتوحطة واسططططعطة *  

                ******* 
 ويلتىت إلطى الوراء قليال" ليرى كل شطيء قد فال كتب أبن رشطد ومكتبته 
 وعلمطه ، أنمطا تحترق ألنطه قال كل الحقيقطة ، ولم يستفع األمير أن يحرق 

 ن  فيه مزرعططة األمل والصبر والمسطططتقبل ، وحتى التواصل المسططتمر وأ
 يضع أبن رشططد في موضع آخر بعيدا" عن الحقيقطططة ومعلوم لديه أنططه ال  

 يليق به إالّ أن ينعم بمدوء وصىاء الضمير على جريان الميا  العذبة .. 
 بين بابي وسيف األمير  

 أهتززت  
 فألقيت ظلك في الباب . 

 ألقيت’ ظلّي . 
 وحين أغتسططلت’ ،  

 ورتبت’ بيتطي  
 تركت النوافذ مىتوحطة للصباال  

 فلم تنفىيء شمعتي  
 متى يفرق’ الباب جند’ األمير  

 لكي يحرقوني على كتبي ** 
             ********* 

 والدهر يكشطططططف عن أرٍ أبي العالء المعري ، الخصم األبدي للظلم    
 .. والظالمين والمندد’ دا ما" بالباحثين عن انتماك أمل األنسان وأحالمه ...

 فىي ب داد يعرضون عليطه أهلمطا أموالمم ويلّحون بقبولمططططا ، لكنة يرفٍ  



 ويأبى متعىىا" ، ويردهطططا متأفىا" ، بالرغم من رقة حالته وحاجته الشديدة 
 للمال ،.. أنطه رهين المحبسططين ، فال الشطططططموع المضطاءة ’ت نيطه ويضّل  

 بصحبة العصا حين يمشي أو أنه يريد فريقه بالعثرات وال يشم ّز أو يندم 
 مبت ا  ... أنطططه’ يمشي وال يمشي على األرٍ إالّ هونا" ألنه يعلم بأنمطططا 
 تضّم تحتما أجسططاد البطططططشر منذ القديم وال يعوز ’ إالّ التأكد من أن تحت  

 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
 ة ) تنويعات على لحن الحرب ( ديوان مكاشىات ما بعد *مقفع من قصيطد 

 الرحيل  
 **مقفع من قصيدة ) كتاب أبن رشد ( ديوان مكاشىات ما بعد الرحيل . 

 األرٍ التي يمشي عليما تخلو مطن هذ  األجسططاد.. 
 بين الشموع المضاءة والعثرات 

 ضللت’ فريقي  
 فمل ج ْت كي تأخذ بيدي  

 أتركيني .. 
 الحبال التي ’توصل’  أنا ممسطططك ب
 وألمسيني .. 

       *** 
 أأنت التي ما ينال األمير  

 ويحني الىقير ؟  
 انا : سططيدي  

 عصاي  
 وكُل إنحنا ي لقبري  * 

           ******* 
 ويعاتب الزمن بسؤال لحي شعبي تموت فيه العيون والقلوب منزوية فطي     

 والنساء ... دار غير متسعة أن يأكل األفىال واألوالد والشيوخ 
 قصيدة ) النزهة ( ** التي وصىما الشاعر سعدي يوسف بأنما ط شططططططوكة 
 في العينين طط وكم األنسان ’يعاني وكم يصارع الحياة !!... أنما الحياة التي 

 يسجل فيما األنسان معنى بقا ه أمام كل التحديات :  
 لماذا ينزل’ أوالد الحيانية *** قبل وقوف الباص ؟  

 ون مع الحّر ، سريعا" ، أبواب البارات  ويقتسم 
 وأسواق الخضرة والساحات  

 وحين تنام الشمس على الفرقات 
 ينتصبون رفوفا" للبارد والحلويات ؟  

 ال أدري .. 
 كيف ستحلو النزهططة’ ،  

 بين األشجار وأوالد الحيانية ؟ ** 
       ******** 

 أنقاضمططططا الصعبططططة والفرق الموغلة بالعمق ، تحسططب أّن لما زوايا في 
 واألمتحان يكون عسيرا" ، ويىقد’ أبا  ويرثيه بقصيدة مؤلمطة كانت أصدق  
 تعبيرا" من كتب أبياتا" شعرية كمرثيطططططة إلى إنسان عزيز ليخدم العنصر 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
 ي العالء طط ضمن ديوان مكاشطططططىات ما بعد *مقفع من قصيدة ط كتاب أب 

 الرحيل  



 ** قصيدة النزهة طط ضمن ديوان األجنبي الجميل  
 ***الحيانية حي شعبي في البصرة / يفلق عليه حاليطططا" "حي الحسين" 

 ويسكن فيه معظم الىقراء .       
 األنسططاني النبيل لحاالت قد تحصل في تاريخ األنسان بتواضعه في عمله  
 اليومي الشططاق والدؤوب في كل الىصول ويختارها لملحمة تفىو في البرِ 
 وصدق المشاعر وأستحسان كبير لتؤول كل القصا د في لحن يسري فطي

 كل دفقططة قلب : 
 أمسكت حياتك كالمنجل ،  

 وفتحت على الشجر اليابس ماء الجدول  
 في شمس القيظ ،  
 مكشوف الرأس  

 أسرعت ’ت في الشجر ال ٍ 
 ظر:  أن

 يتأرجح عمرك في الحبل المشدودة  
 ما بين الىم والدود  

 يا عبدهللا بن المال حسين  
 ال تخلع نعليك ، فأنت أتيت إلى الدنيا ،  

 محموال" فوق يدك * 
           ********* 

ٍّ المالّ الذي أصبح غرابا" شرسا" وحلّق بشططموة      وبحالة مأساوية ينق
 عارمة ، وينسى كل التراتيل الدينيططططططططططة ويقىل على عقلططططه كل الخفب  
 والمواعظ األخالقيططططة ، ويل ي دروسه في المواليد واألذكار ... وتصرخ  

 تلتّم حوله )حول الوسواس  الىتاة الص يرة بين يديه .. ويأتي أفواج الناس ل 
 الخناس ( وكان فيما مضى يفلب من النسططططوة ديكا" أسودا" وترابا" من 

 قبر صبي ليىّك عقد السحر من سالسله : 
 تاتيه النسوة ، ** 

 بديوك سوداء  
 وتراب من قبر صبيّ 

 بسالسله المعقودة فوق األرٍ يحُل الّسحر ،  
 ويىتح للدنيا األبواب   

 المالّ : 
 كان الرفب ،  في الد 

 حلّق ذات مساء مثل غراب  
 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 

 *مرثية )إلى أبي ( طط ديوان األجنبي الجميل رحل عناط وعدنططططا باللقاء  
   20/3/1990المفبوع بتاريخ   

 القصة حقيقية حدثت **قصيدة المالّ طط ديوان األجنبي الجميل طط وهذ  
 في ستينيات القرن الماضي ط هرب إلى إيران ومات فيما وقصتطه هذ   
 معروفة ومنتطططططططشرة بين الناس وال زال يتذكرها ذلك الجيل في ذلك  

 الزمن !!  
 ’مذ عافت بين يديطه البنت  

 وألتَم الناس ،  
 مثل الوسواس ...  



              ********* 
 وعندما تعلن اآلفاق البعيدة ، ببدء أسطططترخاء الكون ، يحمل بيد  باقة من  
 الورد ، يضعمطا فوق أفياف الرؤى ليلطططططة الىراق األخير ، وليبق تدفق  
 ينبوع الشعر األصيل على مديات الدنيا الواسعة وبميبة وسمو وألق منير 

 في فضاء ات الكون الرحيب 
 
                     

 ماتزال أغنياتك زهوتنا ايها االجنبي الجميل 
 خالد عبدهللا حسين / براغ                                              

 أيما الحضور الكرام   
توجد لحظات يرى فيما المرء نىسه عاجزاً عن التعبير عّما يجول في خافر ، أو يريد قوله، أو  

قلبه، أو أقله اإلحافة الممكنة بشيٍء من ذلك التعبير، تلك اللحظات يختلف فيما العقل  بما يكنّه  
بالعافىة، والعجز باإلرادة، ولكن في كل األحوال يظل الثناء على مواقف أهل الىكر واإلبداع  

ُم راحالً.   قا ماً وواجباً، خاصة عند تكريممم ألقرانمم، واألخص حين يكون الُمكرَّ
أ لي  الراحل  إسمحوا  فقيدنا  لتكريم  المناسبة  هذ   إقامة  على  شكراً  جميعاً:  لكم  أقول  أن  والً 

مصفىى عبدهللا إبن المال حسين، وقد قضى في دار غربته اإلجبارية، وأظن في هذ  اللحظات  
أن لسان حاله يقول: آ  يا وجع الوفن، كم يكون الرحيل األبدي في دار ال ربة قاسياً، خاصة  

 رحيل فجأةً وكأنه على عجلة من أمر .   حين يداهمنا ال
 

أنا أكاد ال أصدق أحياناً ما جرى لمصفىى؛ وأتساءل هل رحل حقاً، وتوقف قلبه المشبع بحب  
 العراق والنخيل والميا  والشف والمفر والبصرة والناس؟.  

أرى   الموجع.  الرحيل  ذلك  على  قرن  ربع  مر  وقد  الجسدي،  رحيله  بذكرى  نحتىي  نحن  ها 
باغنياته  صورته   الباقي  بتراثه  نىسي  ارتوت  لقد  ينحني.  أن  كاد  الذي  كظلي  تالحقني  أمامي 

وكما جاء   أزري،  تشد  اإلنسان  تعدت  التي  اإلبادة،  الوفن واإلنسان ومقاومة  بحب  الصامدات 
في   الخارفة  ط  ديوانه  ،  27/3/1979بمقدمة  النساء  األفىال،  الموظىون،  الفلبة،  )العمال،   .

الخبز. وأكثر فقد تحولت اإلبادة  كلمم تعرضت ضما  بينمم وبين  رهم لإلبادة فقد وقف هوالكو 
نعم نحن نحتىي بذكرى    مصفىى(.   -الى صىة مفلقة صىة تعدت اإلنسان الى الحجر والوقت  

الرحيل والوفن العراق ال زال جرحه ينزف، يا مصفىى فرحنا بسقوف هوالكو، ولكن األغنيه  
ولكن   أشكاالً أخرى، ال أدري كيف ستعبر عنما لو كنت حاضراً،ما زالت حزينه واإلبادة أخذت  

بأننا نستفيع أن نحتىي بك في داخل الوفن،   المىرال والواعد من األمل الذي ن ذي به صبرنا 
وأوالد   والىقراء  وأصدقا ك  أحبتك  مع  نعم  الحزينه،  بصرتك  في  ومعك  بك  نلتقي  نحن  وها 

 ية األجنبي الجميل. الحيانيه ال زالوا يتذكرونك ويرددون أغن 
حين حلَّ علّي فا راً مع الصديق العزيز سعد ناصر    1978كان آخر لقاء بيننا في صيف عام  

التقنية،   الجامعة  في  فالباً  كنت  عندما  السلوفاكية،  الجممورية  عاصمة  براتيسالفا  مدينة  في 
لقلق بارزتان  أخبرني في حينما بأن األوضاع في العراق تسير نحو األسوء وعالمات الحزن وا

في عينيه، وعند م ادرته عا داً الى البصرة قال: إن شمر العسل قد إنتمى بالعراق والباقيات إما  
وإست ل   البصر ،  في  فويالً  يمكث  لم  عودته  عند  حصل،  الذي  وهذا  المروب،  أو  الموت 
خاتمة   ولكن  سىر ،  فريقة  تمت  كيف  أعرف  ال  ولكني  وغادر،  وإجازته  جواز   صالحية 

 ف كانت في الم رب. المفا
 قبل الرحيل: 

ثانوية التقدم، أستاذاً    -بعد إستقرار  النسبي في الم رب   في  مدينة القنيفرة باشر عمله مدرساً 
بعٍ   وفي  التقدم  ثانوية  في  يدرس  الفبيعية  العلوم  في  كتاباً  وألف  الفبيعية،  العلوم  مادة  في 



وم الفبيعية في ثانوية التقدم، وبعد رحيله  المدارس األخرى لحد اآلن، وأنشأ مختبراً خاصاً بالعل 
 إسم مختبر مصفىى عبداللة، وال زال المختبر عامالً لحد اآلن.  -أفلق على هذا المختبر 

المتقفعة، حتى م ادرتي جممورية تشيكوسلوفاكيا عام   الرسا ل    1983إستمرت عالقتنا عبر 
ننا متباعدة وغير منتظمة حتى  بعدها وبحكم عدم إستقراري في مكان محدد أصبحت األخبار بي

)كنت خا ىاً أن اكتب لك،  جاء فيما:  10/11/1987إستلمت منه رسالة مؤرخة في  1987عام 
ال أدري، لماذا؛ صدقني.. فكلما كثر عندي حضوركم ماتت يدي على الورقة.. وأخيراً كان ال  

ني. أيما الحبيب،  بد أن اعرف عنك أنت، فأنت كل من بقي لي، أستفيع منه أن أرى أهلي ووف
السىر،   أستفيع  ال  أنا   .. الثمن  كلف  ممما  أراك  أن  بد  وال  تماماً،  مثلك  أيضاً،  أنا  تعبت  لقد 
إلرتبافي بالوظيىة، وثانياً وهو األمر األهم، فإن جواز سىري ما يزال تحت المعامله منذ أربع  

يلة للوصول إلينا.. أريد أن  سنوات، لذلك، أرجو أن تىكر جدياً أنت بالمجئ إلينا ... فقف فكر بوس 
 أراك ...(. 

من    وقلقه  حزنه  عن  عبر  أيضاً  الرسالة  هذ   في  الوسيلة.  توفر  لعدم  األمنيه  هذ   تتحقق  ولم 
)... وال أكذب عليك فإن الشعر السا د، يثير فّي حالة من  الوضع واحتمال النىي الى مكان أخر.  

الكتابة، أنني أكثر قرباً الى نىسي، رغم حالة  القرف الى درجة كبيرة ... ومع ذلك فإنني أجد في  
أصبحتا   الكتف  وضرب  الشخصية  العالقات  أن  أرى  لحظة.  أي  في  وقوعما  المحتمل  النىي 
ظاهرة ال بد من اإلعتراف بما ... حتى من أقرب الناس إليك، هكذا يتعاملون معك.. وأنت تقول  

أنمم يضع ... كال ، ياعزيزي،  لقد أصبحت  بأنني أضع نىسي في قوقعة  القوقعة،  وننا في هذ  
وهم    .. كلماتمم  أمام  يقىون  إنمم   ... أالسف  مع  للكثيرين  هذ   المنابر  أعلى  والصعود  الكتابة 

 يتحدثون بدالً عنما .. إن الكتابة جلست في الظل ومد الشاعر لسانه الى الشمس(. 
 

العا لة في البصرة أيضاً،  وبعد هذ  الرسالة والى حد ما إنتظمت العالقة والمواصلة بيننا ومع  
عبر أخينا أنس الذي كان يسكن الكويت، ويجدر هنا االشارة الى رسالة كتبما وخص بما جميع  

البصرة مؤرخة في   العا لة في  الوالدة رحمما هللا: )ا2/2/1988أفراد  لى  ، وبدايتما خص بما 
قفعة الى  أمي،  الى   . و...و...و  مصفىى  أم   .. اللة  مال  علي  بنت  والياقوت    عا دة  الماس 

البحر، األرٍ،   الى  والعافية.  الحب،  أبد  الى  والزمرد وكل حجارة مقدسة.  والذهب واإلبريز 
الخ،    ... األبيٍ  غناءها  للسماء  أفلقت  التي  والعصافير  واألشجار  األزرق  لونما  بكل  السماء 

فأ  ... واضحة  بحروف  إكتبه   .. أمك  إسم  مصفىى  يا  أكتب  أمر:  عندما  يقولون،  كتب،  كلمم 
ويقولون أيضاً، وال تنس أن تقول تاريخ والدتما، فأصمت .. متى ولدت يا أمي؛  لقد قرأت كتباً  
كثيرة عن ميالد اإلنسان .. لكنني لم أعثر على هذا التاريخ .. أغمٍ عيني، فأرى أول تكوين  

مضة شماب  للماء واألشجار واألرٍ ... وقبلمم جميعاً أراك أنت .. بعيدة، بعيدة مثل هالل أو و 
 .)... 

 الرحيل وموعد لقاء: 
عام   من  األخير  الربع  الجممورية    1989في  عاصمة  براغ  مدينة  في  المفاف  بي  إستقر 

أمور    ألن  فرحاً  وكان  نىسه،  العام  نماية  في  إنتظارة  فال  لقاء  موعد  على  وإتىقنا  التشيكية، 
األفالم الوثا قية مع صديقه المخرج  المالية قد تحسنت الى حد ما من خالل عمله في مجال إنتاج  

كاظم الصبر، ووعدني بإرسال ثمن تذاكر السىر لي ولعا لتي، وحددنا الموعد في شمر كانون  
 . 1989األول/ 

وبحادث مرور غادر ومىجع في فريق مدينة القنيفرة ط    11/1989/ 1يوم األربعاء المصادف  
الرباف  راال الىقيد ضحية له، وهكذا رحل مصفىى عنا الى جوار ربه في رحلته األبدية، لم  
أبلغ بمذا الحدث إالّ بعد مرور فترة خمسة أيام من وقوعة. وبمذا كان الوقت متاخراً لحضوري  

 .  11/1989/ 2تشييع التي تمت بتاريخ مراسيم ال
يظلله   له،  مميزاً  قبراً  ومحبوة  أصدقاؤة  وعمل  الم رب،  في  القنيفرة  مدينة  بمقبرة  الىقيد  دفن 
قوس على شكل جدارين متباعدين في إنىراجمما نحو األرٍ، ويلتقيا من أعلى بانحناءة، قوس  



المجمو الجندي  لنصب  وهو صورة مص رة  الشكل،  حيث  من  األيام  مختزل  في  أقيم  الذي  ل، 
 .  1958تموز   14األولى لثورة 

يوم   الراحل  أربعينية  بمناسبة  أقيم  الذي  التأبيني  الحىل  يوم    8/12/1989حضرت  المصادف 
ثانوية التقدم، وقد شارك في هذا الحىل كل من: ممثل وزارة التربية    -الجمعة في مدينة القنيفرة  

التقدم،  ثانوية  القنيفرة،  في  األعمال    الوفنية  جمعية  والتربوية،  اإلجتماعية  األنشفة  جمعية 
في   التشكيلين  جمعية  الفبيعية،  العلوم  أساتذة  جمعية  السينما ي،  النادي  جمعية  اإلجتماعية، 
القنيفرة، وعا لة وأصدقاء الىقيد. في هذ  المناسبة وضمن هذا الجمع الكبير شعرت بأن فيف  

المبدعين إن  بيننا.  حاضراً  كان  بإعتراف    الىقيد  عظيماً  عزاًء  يجدون  والراحلين  منمم  األحياء 
المحبين واألصدقاء وعامة الناس بعصارة إبداعاتمم، ومخاٍ والدة كل قفعة من إبداعاتمم. إن  

 الراحلين يبتسمون ويىرحون أيضاً.  
 من تراث وأعمال الفقيد: 

االس -1 والعمارة  المسلمين  عند  العلوم  وثا قيين/  ثقافيين  فيلمين    1988عام    -المية  إنتاج 
لصالح المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )االيسيسكو( وبالتعاون مع التلىزة الم ربية.  

 دقيقة.  45من أعداد وسيناريو مصفىى عبداللة وإخراج كاظم الصبر ومدة عرٍ الىيلم الواحد 
عبداللة -2 مصفىى  قصة  الصياد:  زيدان  بعنوان  المتحركة  للرسوم  فيلم  سيناريو  إنتاج   ،

حميد السماللي. اإلنتاج:    -مصفىى عبداللة وادريس الص ير، حوار ادريس الص ير، اإلخراج  
 . 1989الم رب. عام  -معمل العين 

وثا قي مدته   -3 للتربية والعلوم    40فيلم  المنظمة اإلسالمية  المخدرات. لصالح  دقيقة عن 
ط   )االيسيسكو(  مصفى8/1989/ 8والثقافة  وسيناريو  أعداد  من  كاظم  .  وإخراج  عبداللة  ى 

 الصبر. 
عبداللة  -4 مصفىى  وسيناريو  أعداد  من  وثا قي  فاس.  حب  في  االس  كتاب  سيناريو 

 وإخراج كاظم الصبر. 
ادريس   -5 مع  باالشتراك  عبداللة  مصفىى  وسيناريو  أعداد  ط  الثالثاء  وغداً  اإلثنين  أمس 

 الص ير وأمين عبداللة. 
سوريا دمشق    -ار المدى للثقافة والنشر  ديوان مكاشىات .. ما بعد الرحيل ط فبع في د  -6

الدكتور مجيد الراضي. االعداد واالنتاج  خالد    -1999عام   قدم له وساهم في إعداد  مشكوراً 
 العلي.

ديوان األجنبي الجميل: فبع في دار الشؤون الثقافية العامة ط وزارة الثقافة العراقية عام   -7
ق الشاعر عبد الكريم كاصد. االعداد واالنتاج   . قدم له وساهم في إعداد  مشكوراً الصدي2004

 خالد العلي. 
بعٍ  -8 في  نشرت  قصا د   من  بعٍ  الكل(  )بين  اآلن  لحد  منشور  غير  ديوان  لدية 

العراقية والعربية، وكان له عمود إسبوعي كل يوم ثالثاء تحت عنوان مكاشىات في   الصحف 
 جريدة الميثاق الوفني الم ربية. 

الصحف والمجالت الراحل بعٍ من قصصة القصيرة في    في أواسف الستينات نشر   -9
 التي كانت تصدر في تلك الىترة. 

االوبريت،   -10 بكتابة  لتأسيس  إهتم  األربعين  الذكرى  لمناسبة  )الفريق(  أوبريت  وكتب 
َم لمرة واحدة في ب داد. وكذالك لدية سيناريو أوبريت الجرداغ   الحزب الشيوعي العراقي، وقُّدِ

 غير منشور.  
الجوز    -  العالي -11 شجرة  )قصة  حكمت  ناظم  قصيدة  من  مستوحاة  ط  شعرية  مسرحية 

 ويونس األعرج(. غير منشورة. 
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على   -13 اآلن  نعمل   ، الىقيد   تركما  التي  األخرى  والمسرحيات  القصص  من  عدد  هناك 
اإلنتر على  خاصاً  موقعاً  سنىتتح  وقريباً  فباعتما،  مصفىى  إستكمال  الشاعر  صىحة  ط  نيت 

 عبداللة. 
هذ    ولمنظمي  جميعاً  لكم  الكبير  وحبي  وإعتزازي  بشكري  األعزاء  أيما  اليكم  أتقدم  وأخيراً، 
إن   نبيلة:  وأفكار  جياشة  عوافف  من  تحمله  ما  بكل  المناسبة،  بمذ   وأقول  الكريمة،  الىعالية 
الص ير  لعوا لمم  واإلبداع، وليس  الكلمة  لكل محبي  ُمْلُك  الوفن وذخيرته، وهم  ُمْلُك    المبدعين 

 فقف، إن فضاء الكلمة الشريىة أوسع فضاء، حيث النقاء والعفر.  
 ألُف شكٍر صادٍق لمنظمي هذ  الىعالية وللحضور الكرام، ويبقى مصفىى بيننا.  

 

 
 مطرود / تشرين الثاني  محمد برتقالة/  عبدهللا مصطفى قصيدة

 مقداد مسعود 
)االجنبي الجميل( العا دة لشقيقه  حين سلمني الصديق العزيز خالد عبدهللا مخفوفة  

الشاعر مصفىى عبدهللا ،قبل ان تفبع وتصدر من دار الشؤون الثقافية وكان ذلك  
صيف   االهداء  2004في  أحدث  فقد  )الجنازة(  قصيدة  في  االهداء  ..أستوقىني 

،غرابة لدي !! وحين زرت أنس عبدهللا شقيق مصفىى سألته ،هل هي ممداة  الى  
الذي اعرفه أم لسوا  ؟ فأبتسم أبو نواف )أنس عبدهللا (وقال لي هو  محمد مفرود  

فعدت الى سنة االهداء ) ( فتيقنت ان االخبار الدموية  10/10/1978الذي تعرفه ُ 
يبالغ   ولم  الشمداء  قا مة  في  كلمم  اليساريين  ان  ،تعني  مصفىى  وصلت  التي 

وهو  جادر(  )هندال  النقابي  القا د  بإعتقال  عرف  حين  قصيدة    مصفىى  عن  كتب 
( تاريخ صالحية القصيدة للنشر، فقد 1979/  3/ 15)زهرة للموافن ( مذيلة ب)  

( المرقم  الجمموري  المرسوم  القضية  1024صدر  في  حسين  صدام  بتوقيع   )
من ق.ع.  53و  50و   49وبداللة المواد  156وفق المادة  983/ خ/  1371المرقمة  

كذا تم تنىيذ االعدام بكوكبة من  وعلى الوزراء المختصين تنىيذ هذا المرسوم ( وه
في   الرا ي  ينمٍ  حاجم(..هنا  جادر  )هندال  النقابي  القا د  ضمنمم  من  المناضلين 
الشاعر مصفىى عبدهللا ويرى ان هندال وماسوف يكون..وهذا ماتوقعه ايضا..بعد 
ذو   المادىء  والسجايا،  الوجه  الجميل  اليساري  المناضل  مفرود(  اعتقال)محمد 

الخىيض وشبابه  النبرة  وصبا   فىولته  قسيم  مفرود  الالمعتان...محمد  والعينان  ة 
هو بداية االعتقاالت العشوا ية لكل قوى الخير    78وقسيمه في زهرة الرمان..وعام  

تحت   ينضو  لم  من   على  النظام  حقد  يعرف  مصفىى  ..وألن  العراق  في 
وبع الرمان  وزهرة  الحياة  في  وتألق  ..عام  مفرود  محمد  سقوف  ياففته....لكن  د 

 الفاغية كان دا م الحضور في الجلنار .. 
 ** 
هالال    2014/  11/ 2في  هالال  البرتقالة  يتناول  كان  المريضة  بأبنته  يىكر  وهو 

وكانت عينا  ترى مااليرا  سوا  ..فأنتمز ال راب اللحظة واندس في هالل من أهلة  
عتما  لزهرة  برتقالة محمد ..!! هل سمعتم بموت بمذاق البرتقال ؟وحياة بسبب نصا

 الرمان : ي تاظ منما الموت ..؟ 
نيساني   مساء  وأنا    2014ذات  مصفىى  شقيق  وخالد  مفرود  محمد   : معا  كنا 

..غادرنا بيت شقيقة خالد في العباسية لنشتري الصمون والىالفل من شارع السعدي  
المساء جميال هكذا   الشاي كان  لنأكل معا ونحتسي  الشاعر  الى بيت شقيقة  ، عدنا 

الىالفل ساخنة  شعر نتحايل على بعضنا ونلتمم  نا ونحن نتحدث مبتسمين ممراحين 
في الفريق ونحن في سيارة محمد  وخالد يحدثني عن رأيه في قصيدتي )في كل  



في   الحزب  احتىالية  في  ألقيتما  التي  الخير(  على  تصبحون  الشيوعي  يقول  وقت 
 منتصف شباف ايضا. البصرة، يعّقب محمد وقد ألقما في )نقرة السلمان ( في 

إنتمزت الىرصة وسألت محمد مفرود عن وقع األثر  وهو يقرأ قصيدة مصفىى  
الحب   هذا  بكل  ي مرني  وهو  بما  فرحت  واجاب  كعادته  ابتسم  إليه..؟  اهداها  التي 

 االخوي وتألمت على ألم مصفىى علّي .. 
 ..)*( 

( وسيموت محمد  1978/  10/11الكتابة النما ية مثبت تاريخما في نماية القصيدة )
( مرور  بعد  ولكن  منه  االولى  العشرة  وضمن  نىسه  الشمر  في  سنة   36مفرود   )

ب)   القصيدة  كتابة  بعد  ..وسيرحل مصفىى  القصيدة  كتابة  ..لكنه  11على  سنة   )
يرحل قبل وفاة محمد بيوم ضمن الشمر نىسه ويدفن في يوم وفاة محمد ولكن بعيدا 

 عن محمد..في القنيفرة .. 
   ..االثنان 

 اآلن ينبضان في قلب القصيدة ذاتما.. 
 ويقتسمان تشرين الثاني نىسه ، شمر والدة القصيدة ورحيل الصديقين الجميلين  

   الجنازة
 ...الى محمد مفرود              

 إنني أنظر للكيلومترات بيننا  
 هذ  السالسل الفويلة  

 ُمىكراً : 
 بالمرواال التي تدور في الشتاء

 ومقاعد البيبيسي كوال 
 ُمىكرا : 

 بقال د الدنلوب الثقيلة  
 التي وضعوها في رقبتك  

 وأنت واقف ٌ على رجل ٍ واحدة 
 الأدري 

 من َحىَر َ اآلخر  
 أنا أم خندقي  

 هذا الجرال المكشوف على خاصرة ِ أرضي  
 أنني أنظر                            

 لمذين الرصيىين المتداخلين  
 كشوكة وإظىر  

 مىّكرا بالجنازات التي توازت في الصناديق  
 مستقبلة ً بالمودعين  
 وموّدعة بالمستقبلين  

                     *** 
 كيف أختلىت ال ايات  

 على حافة هذا الخنجر الذي يىصل بيننا 
 لن تستوي الرايات واألشرعة  
 لن يستوي المتأهب والمنحني  

 أعرف ُ هذا 
   مثلما أشم   را حتك ياصديقي 

 بين حّدي هذا الخنجر الذي يىصل بيننا  



 لقد جلست ُ أمام جثتك الواقىة  
 مىكرا بمن يستند على اآلخر  

 أنت أم الحبل الذي دار حول ُعنقك ؟ 
 ولكن  

 متى استفاعت المشنقة  
 أن تصنع َ من الجالّد بفالً  

                                 10/11 /1978 
 

 

 خطوات من خطى مصطفى 
 عبد الحميد السياب                            

 .. في صمت الظميرة
 .. ونوم القيلولة في جالّب 

 !! التي لما بحكم الزمان نصيب 
 يىترم الىتى قلبه ليكتب حرفا

 يدسه ُ في جناال فير ٍ فالت في السماء 
 يبعثه ُ شاعر لقلب الحبيب 

 … كلمات يسفرها في عىوية وشوق عجيب 
 ..يندهم مما روا  

 !!! تستحي الحبيبة ويعلو صوتما الحبيب 
 …الحب يسفو على قلبما

 فريحة الىرام 
 والموى غريب …عجيب 

 دواء وسماعة فبيب 
 هي الكلمات من عمقه 

 وكان يص ي لصوت الخفيب 
 هو يردد من بعيد وقريب 
 أدوا الصالة في أواقاتما 

 ..يدلف في )الليوان( منكسرا
 يخفي وجمه الحنفي في جريدة ممزقة 

 ..وي الى فراشه الرفب الك يب يأ
 هو يدرك ان العراق صعب فيه النضال 

 فىي كل شباك وباب رقيب 
 مصفىى لقد حّل في جالّب الم يب 

 هم رفاقك في الدرب 
 ولرجال االمن صولة 

 سيكون المستمدف فيما 
 ( على رأسما )الرفيق فاضل حميد 

 والحبل على الجراّر 
 وسيكون نصيبك في القريب.. القريب 

 فأغلق االبواب واستعد 
 أمك يامصفىى ابن عبدهللا 

 تعودت البكاء وصوت النحيب 



 فىي العراق ليس هناك من أمر عجيب 
 يمان عالم عالي الشأن 

 وبقربه ي تال فنان عجيب أو أديب 
 توقع ان الصبي في بلدي يشيب 

 ويصعد في السلم الدنيا 
 … مختال..وضيع.. مريب 

 يامصفىى صرت في وفنك للسجون 
 ناك وصرت ال ريب ومت ه 

 فأفىأ نار شوقك 
 باللقاء بصرتك الحبيبة 

 لم يزل اللظى في قلبما واللميب 
 

--------------------------------   
 حانة على النيل األزرق 

 حانة على البحر المتوسط 
 مقاربة بين قصيدتين 

 
 * قاسم محمد علي اإلسماعيل  

 
األزرق( حادثططة إعططدام عبططدالخالق تططؤرخ قصططيدة مصططفىى عبططدهللا )حانططة علططى النيططل 

فطي  1971تمطوز  19محجوب وهاشطم العفطا والشطىيع أحمطد الشطيخ ورفطاقمم بعطد فشطل ثطورة 
 السودان، حيث يستمّل الشاعر القصيدة بإعالن واضح منه:

 )أنا ،
 أوّدعُ َمن ال يجيء معي(

إلطى قصطيدة وهو بدايةً يحيلنا عبر إهدا ه هذ  القصيدة )... إلى سعدي يوسطف(، يحيلنطا  
سعدي )حانة علطى البحطر المتوسطف( المنشطورة فطي ديوانطه )نمايطات الشطمال اإلفريقطي(، حيطث 
تشترك القصيدتان بحواريّة مع )اآلخر( وهو )سيّدة( مىترضة يحاورها الشطاعر. كمطا فطي نطّص 

 مصفىى عبدهللا:
 فمل تذهبين...؟ -)

 أراِك غداً،
 وأترُك إسمي على دفترك.

 وتمشي المحفة.(     
 وفي نص سعدي يوسف:

 هل تريدين شي اً من الملح..؟ -)
 ال ....( -

وفي كلتا القصيدتين تستمر هطذ  الحواريطة بإغنطاء الطنص عبطر سلسطلة مطن الحواريطات 
 القصيرة، يقول مصفىى:

 )فاكتبي يا صديقه،
 وبالل ة األجنبية:

 بأن الوصول إلى النيِل شوٌق محّرم 
 سياحة صعبه.(وأّن ال       



في قصيدة سعدي يوسف، منذ البداية، يميئ القارئ إلى حدث عصيب سوف يأتي حطين 
يكرر وبشكل متسق: أعتَم البحر... ، أعتَم النمطر...، أعطتَم الوجطه... ليصطل بالقطارئ فطي نمايطة 

 القصيدة إلى صورة اإلعدام بشكل ضربة واحدة سريعة:
 )إّن كىّيه مشدودتان.

 ان.إّن عينيه معصوبت
 إنّه ، فوق كرسيِّه...

 سوف يُعدم.(               
وفي كلتا القصيدتين يعالج الشاعران حدثاً سياسياً هو اإلعدام بصورتين متقاربتين جداً، 

وقت كتابطة  –اإلعدام الذي يذكر  سعدي يوسف في العراق الذي كان يعيم في سنّي السبعينات 
ي عبر التصىيات الجسدية التي مارستما السلفة آنذاك حالة واضحة من التوتر السياس  -القصيدة  

ضد جميع المعارضين ومن التيارات الىكرية المختلىة، فمو من منىا  في الجزا ر يستعرٍ قلب 
ب داد )باب المعظم( حيث مقر وزارة الدفاع ومديرية االستخبارات العسطكرية العصطب الحقيقطي 

دام بعطد تطأجج المشطمد بتكطرار كلمطة )العيطون( للسلفة آنذاك، ليصل في وصىه إلى مشطمد اإلعط
 خمس مرات في القصيدة، وتكرار كلمة )المرايا( أربع مرات، إلحالة القارئ إلى المشمد ذاته.

أما )صورة( اإلعدام في قصيدة مصطفىى عبطدهللا فتطأتي أكثطر وضطوحاً وإعالنطاً وبطط)  
 شاشة( واسعة وبحدث سريعٍ متنام:
 ه)ما ماَل إالّ وعشرون فوه

 أبرقت، أرعدت دفعة واحد .
 ً  وشالوا رصاصاً ولحما

 شالوا حبيبي رصاصاً ولحماً،
 شالوا حبيبي(..

وغنا ية الىجيعة بعد القتل واضحة في هذا المقفع عندما يكرر الشاعر )شالوا رصاصاً 
كالزمطة... لتظمطر ولحماً.. إلخ...( فمي تبدأ قوية ثم ما تلبث أن تضعف وتتالشى رويطداً رويطداً 

لمرة واحدة في نماية القصيدة. وقد وّظف مصفىى عبدهللا فطي قصطيدته األفعطال الماضطية مثطل: 
ف أفعطال األمطر مثطل:  عّدوا، شالوا، قالوا، كنسوا، لوصطف فعطل الجريمطة وفضطحما، بينمطا وظطّ

 على الجريمة. –ضمناً  -إذكري، قولي، اكتبي، للرد 
واضطح المكطان المىتطرٍ لروايطة الحطدث وهطو   في قصيدة سعدي يوسف يظمر بشطكل

 )حانة(:
 هل تريدين شي اً من الثلج..؟ -)
 ال ...(  -
 أنِت ال ترقصين..! -)
 ربما بعد كأسيِن...( -

 بينما في قصيدة مصفىى عبدهللا يبدو بضبابية:
 )أهوُن إذا ما سكرت(

 أو: )وثّم يسامرنا كأسنا
 نموُن إذا ما سكرنا(..

القصيدتان رغم أنمما ُكتبتا في نىس العام ومتجاورتان في العنوان إال أنني أعلم وحسب 
معرفتي الشخصية الوثيقة بالمرحوم مصفىى عبدهللا أنه لم يكن يعلم بقصيدة سعدي يوسف وأن 

بحجطب هطذ  القصطيدة )حانطة علطى النيطل   -عندما قرأ قصيدة سطعدي منشطورة    -مصفىى اكتىى  
ر وأضاف اإلهداء )إلى سعدي يوسف( أسىل عنوانما. وإنني عندما ُكلّىُت مطن األزرق( عن النش

عا لة المرحوم مصفىى عبدهللا بأن أنّضد ديوانه الكامل بشكله األخيطر الطذي أعطّد  شطقيقا  خالطد 
وأنس وبجمد كبير وخاص من الشاعرين الصديقين عبدالكريم كاصد وممدي محمد علي لتقديمه 



افة العراقية ، وجدت أّن هذ  القصيدة لم تدخل أيضاً ضمن المجموعة المعّدة للفبع في وزارة الثق
 للنشر، على أهميتما الىنية واإلبداعية.

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

 دعوة لعودة التراث الثقافي والشعري للشاعر مصطفى عبدهللا الى مدينته
 (2015ا العام )في هذ  –البصرة 

 جميبل الشبيبي 
،حيث   العشرين  القرن  من  الستينيات  جيل  الى  الراحل مصفىى عبدهللا  الشاعر  ينتمي 
واكب التحوالت الثقافية واالجتماعية في الساحة العراقية بعد المجمة الشبافية الشرسة  

الوفنية في  1963عام   القوى  العراقي وكل  اليسار  لقوى  المرة  المزيمة  اثر  العراق  ، 
،كان مصفىى من ذلك الجيل المتمرد والمنىتح على تيارات الثقافة الوافدة للعراق بعد  

 تلك المجمة الشرسة. 
من خالل الروا ي اسماعيل فمد اسماعيل ،كان يص رنا 1965عرفت مصفىى في عام  

بخمس سنوات ،خجوال، لكنه يمتلك شخصية ثقافية واضحة ،وخطالل فتطرة قليلطة أصطبح 

 زما لنا.صديقا مال

لم يكن هنطاك تيطار ثقطافي قطار بطل   –منتصف ستينيات القرن الماضي    –في تلك الىترة  

مجموعة كبيرة من التيارات الثقافية، بعضما يحافظ على ثقافطة ماركسطية مشطذبة بسطبب 

االنتكاسة التي تعرٍ لما الحزب الشيوعي وبعضما يميل الى وجمة النظطر الوجوديطة، 

لعبث وتأثيرها على عدد كبير من مثقىي المدينة كطان اسطماعيل وهناك أفكار كامو عن ا

واحد منمم ، أما الشاعر مصفىى فقد بدا محافظا يميطل الطى وجمطات نظطر دينيطة ،لكنطه 

سرعان ما تأثر بالتيارات الثقافيطة ، دون تفطرف، متخطذا مطن السطرد القصصطي وسطيلة 

بيننطا ينشطر نتاجاتطه فطي  للتعبير عن أفكار  وهي في فطور التكطوين ، وكطان أول كاتطب 

الصحف المحلية البصرية بعد إسماعيل فمد الذي كطان قطد أصطدر مجموعتطه القصصطية 

االولى )بقعة داكنة ( كانت قصص الراحل تتميز بالجدة والفرافة ،وتبشر بقاص واعطد 

لكنه، هجر كتابة القصة وجرب كتابة السيناريو والمسرحية الشعرية قبل ان يستقر على 

شعر .في سبعينيات القرن الماضي، انتمى مصفىى عبدهللا الى الحزب الشيوعي كتابة ال

العراقططي واصططبح كططادرا مططن كططوادر  الثقافيططة الططى جانططب الروا ططي عبططد الجليططل الميططاال 

والشاعر عبد الكريم كاصد ومجموعة من مثقىي المدينة، ولم يمنعه التزامه الحزبي من 

الدا رة في الساحة البصرية، كان فطاعال وجطادا   القراءة المتنوعة والخوٍ في النقاشات 

في عمله الوظيىي مدرسا لألحياء وفي عملطه الحزبطي اضطافة الطى حضطور  الطدا م فطي 

ندواتنا الثقافية التي نعقدها في المقمى عادة دون تحضطير لموضطوع أو محاضطرة معطدة 

جديدة وفي العديطد سلىا وفي تلك الىترة نشر مصفىى قصا د  في مجلة االقالم والثقافة ال

من الصحف العراقية .في معظم قصا د  السبعينية، نجد تلك العالقطة الوثيقطة بطين الىنطي 

وااليدلوجي متضافرين في ضطىيرة واحطدة .كمطا نجطد اهتماماتطه بحيطاة النطاس اليوميطة، 

وربما نسطتفيع القطول ان الراحطل هطو أول مطن دشطن كتابطة القصطيدة اليوميطة بقصطيدته 

 ة(، في رسم مشاهد مقربة وحيوية من حياة الناس الىقراء:الشميرة )نزه

 )لماذا ينزل أوالد الحيانية قبل وقوف الباص ؟

 ويقتسمون مع الحر، سريعا، ابواب البارات  

 وأسواق الخضرة والساحات 

 وحين تنام الشمس على الفرقات 



 ينتصبون رفوفا للبارد والحلويات ؟(

نه وبين من كان يدافع عنمم، لكنه فور ادواته وكانت هجرته القسرية قد وضعت حدا بي

الشعرية في ال ربة فاتسعت أهتماماته الثقافية ،واصبح علما ثقافيا في بالد الم رب التي 

تحتضن المثقىين والمبدعين ،اذ أصبح مصفىى عبدهللا ينافسمم حتى في كتابة تطاريخمم 

تمثطل مشطروعا الخاص)لدي مخففات على شكل خطرا ف عطن الفطوارق وعطن قطادتمم  

للراحل عن حياة هؤالء الناس في الصحراء وعن حضارتمم(،كما كتب قصصا لألفىال 

ويقول صديقي الكاتب جاسم العايف ان الراحل )عاود نشافه الثقافي االبداعي المتنطوع 

فططي الم ططرب حيططث نشططر قصططا د  فططي الصططحف الم ربيططة وكتططب بعططٍ الدراسططات 

ات لصطالح المنظمطة االسطالمية للتربيطة والعلطوم االنثروبولوجية وكتب ثالث سطيناريوه

والثقافة )اآليسيسكو( كما كتب سيناريو لىلطم رسطوم متحركطة بعنطوان )زيطدان الصطياد ( 

باالشتراك مع الكاتب الم ربي )أدريس الص ير( وكطذلك كتطب سطيناريو )أمطس االثنطين 

ناريو فلم)كتطاب وغدا الثالثاء( باالشتراك مع ادريس الص ير وأمطين عبطدهللا وكتطب سطي

 اآلس في حب فاس(

ان رحلة الشاعر مصفىى عبدهللا الثقافية ،قد انتجت ابداعات مممة في الشطعر والقصطة 

والمسرحية والسناريو ،تتفلب بعثما الى الحياة من خالل هطذا المنبطر التقطدمي الرصطين 

نمم ،بسبب ان هذ  النتاجات غير معروفة حتى عند مثقىي مدينتنا، خصوصطا الشطباب مط

بسبب هجرة الشاعر المبكرة وبسطبب التعتطيم االعالمطي المقصطود إلبعطاد  عطن السطاحة 

الثقافية مع مجموعة كبيرة ومبدعة من شعراء المدينة وكتابما،ولطذا فطان مطن واجبنطا ان 

نسمم في التعريف بمنجز هذا الشاعر ،عبر أقامطة ملتقطى باسطمه وبالتعطاون مطع جامعطة 

رابد وليكن القادم ،ليحمل اسم الشطاعر مصطفىى عبطدهللا، البصرة ،أو تخصيص احد الم

فمو قامة مبدعطة، تقطف الطى جانطب قاماتنطا االبداعيطة المعروفطة، ولطيكن اسطم مصطفىى 

ومحمد فالب محمد الى جانب شطعراء المدينطة المبطدعين : عبطد الكطريم كاصطد، ممطدي 

ممطن ظمطروا محمد علي، كاظم الحجاج، حسين عبد اللفيف، مجيد الموسوي وغيطرهم  

 في الساحة العربية ،بعد جيل الرواد الكبار السياب وسعدي والبريكان 

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

 ...  أستذكار
  عطية بدر محمود

حتى أصابعي تتذكر ..تلك الليلة في حي) عدن( مع الصديق العزيطز مصطفىى عبطدهللا وصطديق 
الحديقة ..صافحنا الكتب وتقاسمنا العشاء واستمعنا الى بصري وصاحب الدار..سمرنا مع ورود 

الموسيقى الماد ة بإنتظار غد ٍ حيث الرحيطل ..غطادر مصطفىى وصطديقه البصطري الطى بل اريطا 
..وانتظمت ُ أنا في صف فويل صوب سىارة جيكوسلوفاكيا آنذاك للحصول على الىيزا ثطم عطاد 

بعطدها االحطزان والشطا عات ،ف ادرهطا ..مصفىى بعدها الى بصرة كانطت قطد ضطاقت بطالمموم و
بأشمر وصلتنا إشارات مفم نة من كونه  مستسلما لنسا م البحرمنممكا ً بالعمطل والتطأليف.. فطي 
ليلة من الليالي التي الترحم كنا أنا وفاضل حميد واستاذنا محمطد علطي اسطماعيل وكطان الحطديث 

الصديق محمطد مفطرود الطذي تجمطد  يدور عن الحياة التي ت رق وأحزان االشجار ،واذا بصوت 
على وجوهنا : مصفىى ..رحطل فطي الم طرب ..فطي سطتوكمولم فطي مطرة ألتقيطت ُ فيمطا القطاص 



والروا ي أحمد أمين ، وحدثني عن مصفىى : كان بشوشطا يانعا..كلماتطه حجطر كطريم ولألسطتاذ 
 الناقد محمد الجزا ري تعليق أثير حين قال مامعنا  : مصفىى سبق عصر  ُ

ا االعزاء : عطام سطنوات االخيطرة بعيطداً عطن الطوفن ..بعطد ان تعطرف علطى دروب الشطعر أيم
 السرية ..فمل هي نماية الرحلة ؟ نعم غياب مصفىى عقوبة لنا جميعا لكنه لن ي ب ابدا

 مادمتم بمذا الدأب والمحبة 
 2015/ 15/1-محمود عبد عفية / مدينة اغادير                                      

                                                            

 
 
 

 كلمة أسرة الشاعر مصطفى عبدهللا يلقيها شقيقه أنس عبدهللا حسين 
 الحىُل الكريْم ، أُسِعدتُم مساًء... 
 السادةُ  والسيداُت الحضور.. 

كر ِ الجزيطِل أشكُر لُكْم تلبيتُُكْم للدعوةِ الكريمة ِلحضوِر هذ  ِ  األُمسية.. ، كمطا أتقطدَُّم بالشطُ
 لألُخوة ِ في ملتقى جيكور الثقافي اللتىاتتمم الجميلة لتنظيم ِ هذ  ِ األُمسية.

 قال أحمد بوغابه عنهُ:
)أتَحدَُّث بحماِس الُمراِهق ِ فيرتىُع صوتي وكطأنني ال زلطُت فطي حلقطة ِ الفلبطة . يُجيبُنطي 

ُب كلماتُطهُ إلى فؤادي دوَن مقاومة ٍ فتحتويني..بصوت ٍ منخىٍ ٍ وبُمدوء ِ ال  حكيم ، فتتسرَّ
 تعلَّمُت منهُ فَن  المحاورة ِ الماد ة ..

وألنَّهُ ُملتَِزٌم فكرياً ، سياسياً ، أدبياً ، فنياً ، اجتماعيطاً.. مطاَت ضطحيَّة َ اإللتطزام... إلتطزاٌم 
 بالزمن..(.

ِء الشاعر مصفىى عبدهللا من مدّرسي ثانويطة هذ  ِ سفوٌر قصيرةٌ من شمادة ِ أحِد ُزمال
التقدم في مدينة القنيفرة يَِصُف فيما انفباعاته ِ عن شخصيِّة مصفىى في أّول ِ أيَّام ِ قدوِمه ِ إلى 

 الم رب.  
لمصفىى أشعاٌر جميلةٌ ، وقلٌب أبيٍ ٌ ، وأغاريٌد صافيةٌ ألفىاٍل أبرياء . لمصفىى فٌن 

كنُهُ رفيٌع وخلجاُت كبد ٍ ُمرهَ  كناً ، فسطَ ف، يعشُق الكلمةَ ويُ ني للناِس البُسفاء. لم يَطبِن لنىسطه ِ سطَ
قصا ُد ُ. لم يُفّوُق عنُقَهُ يومطاً بربفطة ِ عنُطق، كطاَن يكطر ُ االختنطاق، ويرتشطُف ُجرعطات ِ الشطاي 

 األسود، ثُمَّ ال يتوقُف عن الكتابة.
َك هو ذا مقعُدك َ اآلَن شطاغٌر يطا مصطفىى فطي مقمطاَك المىضطّ  ل، شطايَُك األسطود، ونقاشطُ

العميططق، أُسططَرتَُك الصطط يرة، وتالميططذَُك وأصططدقاؤَك، ضططحكتَُك الرا قططة ومشططيتَُك السططريعة، 
 وفموحاتَُك الكبيرة...

مصططفىى أنشططودةٌ حزينططة ، مصططفىى قصططيدة ، مصططفىى ضططميُر الىقططراء ِ والبُسططفاء ِ 
قة ، الُممَملة ، بشعوبنا ، وهشاشة ِ عظِمنطا، والُشعراء. هكذا نأتي إليكم من دروبِنا ال افية ، الضيّ 

نحمُل للعالم ِ فناً زرعنا ُ من أحزانِنا، وعجنطَّا ُ بمأساتنا.. وألننا ال نروُم به ِ استجداًء أو نستدر  به 
ُل بعضاً من تأريخ هذا اإلنسطان العظطيم. وهكطذا مطن  شىقة. سنجعلُهُ تراثاً يحيا بعدنا، إبداعاً يُسّجِ

الخليج ومن الخليج إلى المحيف يُرفرُف ُحب  مصفىى، علطى هطذ  األرٍ ِ الفيبطِة،   المحيف إلى
ٍُ البفولة ِ والرجال.   أر

 ستظل  رواُل مصفىى ُمرفرفة ً في فضاء الوفن، ترقُب مسيرتنا ..
 أال فلنِقُف احتراماً لمذ  الروال ِ الفاهرة.

 الحياة.هَو َجالُل الموت ِ . َموُت الشاعر. الموُت 
 وشكراً.

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


