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حني  عمري  من  و�ل�صابعة  �ل�صاد�صة  بني  كنت 
��صارك  �ملعقل  قطار  حمطة  يف  نف�صي  وجدت 
 " �لرز�ق  عبد  �م   " توديع  يف  �هلي  من  �لكبار 
كان  وقتذ�ك  �صمعت.  كما  بغد�د.  �ىل  �مل�صافرة 
وحلمي  حقيقيا  قطار�  ��صاهد  �ن  �لكبري  حلمي 
لأدلف  درجاته  �رتقي  �نا  وها  �ركبه.  �ن  �لكرب 
كانت  �لتي  �لعجوز  �لبي�صاء  �ل�صيدة  يد  للعربة 

قف�ض. يف  ببغاء  معها  ت�صطحب 
 مل �كن �علم �ن ما حتقق كان ثالثة �رباع �حللم. 

�ذ غادر �لقطار دون �ن �كون على متنه. 
ولكن من كانت "�أم عبد �لرز�ق " ؟ 

م�صطفى  �لر�حل  �جلميل  �لجنبي  جدة  كانت 
عبد �هلل من جهة و�لدته.

 2                               
�بنة  ولكن  �هلل  عبد  م�صطفى  �لتقيت  قد  �كن  مل 
عم لأبي ممن ع�صت يف كنفها خلم�ض من �ل�صنو�ت 
كانت زوجة عبد �لرز�ق خال �لر�حل و�لذي �صكن 
�لطر�ز  بيت عربي  " بال�صبط يف   " �لكز�رة  حي 
�حتاد  ل�صارع  �لغربي  �لمتد�د  ي�صكل  �صغري 
�لنارجيل  و�لنخلة  �لغناء  �حلديقة  ذي  �لدباء 
بعد  �ملتجاوزون  عليه  ��صتوىل  و�لذي  �ل�صامقة 
بعيد�  يكن  مل  �هلي  بيت  �ن  ومبا   .2003 عام 
و�صقيقه  �لرز�ق  عبد  عمو  زيارة  �ع�صق  كنت  فقد 
�ملعلم �ملرحوم عبد �لوهاب �لذي تزوج �مر�أة من 
مع  �جلدة  �صفر  يف�صر  �لزو�ج  ذلك  ولعل  بغد�د. 
�لرز�ق موظفا  �لعم عبد  �لعا�صمة. كان  �بنها �ىل 
مالأى  خز�نة  �صاحب  وكان  �لعر�قية  �ملو�نئ  يف 
�لبورجو�زيني  ـ على عادة �لفندية و�صغار  بالكتب 
من  وجمالت  كتب  على  �طلعت  �لبيت  ذلك  ويف  ـ 
وجملة  كتابي  ومطبوعات  وكتابي   �لهالل  �مثال 
عر�قية  و�صحف  �لنفط"  و"�هل  لندن"  "هنا 

 . �صتى
حني �نتقل عمو عبد �لرز�ق �ىل �حلي �ملركزي يف 
زيارتهم  من  ذلك  مينعني  مل  عمله  بحكم  �ملعقل 
بحكم  �ملر�ت  عدد  تقل�ض  و�إن  مرة.  من  لكرث 

�صني.  و�صغر  �مل�صافة 
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مب�صطفى.  �لتقيت  قد  �حلني  ذلك  حتى  �كن  مل 
كتفي  على  عمي  علق  �خلريف  �يام  من  يوم  ففي 
" �بن  و��صطحبني �ىل مدر�صة  �لقما�ض  كي�صا من 
�حتاد  �صارع  نف�ض  يف  �لكائنة  " �لبتد�ئية  خلدون 
�لتقيت  هناك  تقريبا.  بد�يته  يف  ولكن  �لدباء 
لأنني  �لزمه  ف�صرت  باكيا.  �لوجه  و�صيم  �صبيا 
بيتا  ي�صكنون  كانو�  �لذين  �هله  و�عرف  �عرفه 
معلقا يف �لبناية �ملقابلة ملقهى " �بي هاين " بحي 
�لفة  بيننا  توطدت  �ليام  ومع  بالع�صار.  �لبجاري 
و�عجاب. على �لقل من جهتي. فقد كنت مذهول 
�لو�جب  دفرت  �صطور  على  م�صطفا  �جلميل  بخطه 
بحيث  �جلمال  من  خطه  كان  �لنيق.  �لبيتي 

�لول  �ل�صف  تلميذ� يف  �صاحبه  �ن  ت�صور  لميكن 
�لبتد�ئي.

عبا�ض  حممود  �صاكر  يدعى  �ل�صبي   ذلك  كان 
مل  �ذن  م�صطفى.  �لر�حل  خالة  �بن  �لطويل 
حينما  بعد  فيما  �ل  �لر�حل  �لتقى  �ن  يل  يت�صن 
�صكنوه  نهر.  لهم يطل على  بيت  �لهل �ىل  �خذين 
�نا  ت�صللنا.  ".هناك  �لدجاج  �م   " منطقة  يف 
يف  و�صرعنا  �لنهر  ذلك  �صفة  �ىل  وم�صطفى 
ناولني  لل�صيد  �ص�صان  لديه  كان  �ل�صمك.  �صيد 
من  �صاعة  فق�صينا   ، �لعجني  من  كرة  مع  �حدهما 
للعبة  �كت�صاف  �صاعة  كانت  �ذ  �ل�صاعات  �جمل 
بطبيعة  �صني  �صغر  بحكم  قبل.  من  �مار�صها  مل 

�حلال.
�ذكر  ل  �لول  رمبا  �و  مب�صطفى  �لثاين  �للقاء   

" باأبي  " جالب  مبنطقة  �لر�حل  �هل  بيت  يف  مت 
و�ذكر  �مل�صاحة  و��صع  �هله  بيت  كان  �خل�صيب. 
كان  و�لذي  �صنا  �لأكرب  �صقيقه  على  تعرفت  �نني 
م�صطفى  " حتببا.كان  بـ" حنتو�ض  ينادونه  �لهل 
بيدي  �م�صك  وفجاأة  �أليف.  مرح  قط  مثل  يتقافز 

: هاتفا 
دخلنا  �صيء.  على  لأفرجك  حمادة  ياحممد  تعال  
حتت  من  �خرج  بالظالل.  مكتنزة  غرفة  �ىل 
به  و�ذ�  وعركه.  �لفانو�ض  ي�صبه  جهاز�  �ل�صرير 
حائط  على  معلقة  بي�صاء  �صا�صة  على  نوره  ي�صكب 
ترت�ك�ض  وهي  �لفيلم  خملوقات  لتتحرك  �لغرفة 
�نبهاري  وو�صط  غزلنا.  وتطارد  ��صجار�   وتت�صلق 
جميبا   فابت�صم  �جلهاز  ذلك  ��صم  عن  �صاألته 

بافتخار: 
 ! �ل�صحري  �لفانو�ض  �صنعته..�نه  �نا   
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 يف �و�ئل �ل�صبعينيات �قرتب م�صطفى مني مكانيا 
��صتاأجرو�  �لذين  �هله  خالل  من  مرة   : مرتني 
�لبيت م�صتاأجر�  وكان ذلك  لبيتنا.  تقريبا  جماور� 
و�صكنه  �لنعمة.  �صاكر  �ملرحوم  �ل�صحفي  قبل  من 
�لب�صرة  تربية  عام  مدير  �جلبري  �صعد  �ي�صا 
مبتو�صطة  طالبا  كنت  حني  مديري  كان  و�لذي 
�نه  و�حلقيقة   ." بريهة   " منطقة  يف  �لتحرير 
ن�صعر  مل  �لبيت.  ذلك  يف  �لر�حل  ��صرة  حلول  مع 
على  �لهادئ  �ليقاع  لغلبة  نظر�  بوجودهم.  ��صال 
كنت  قروي.  خ�صيبي  نقاء  من  و�لنابع  حياتهم 
�صدفة �لتقي �خوته من �ل�صغار بنينا وبناتا. لكن 
مدر�صا  عني  قد  كان  موجود�.  يكن  مل  م�صطفى 
با�صا  �ملناوي  يف  بيتا  وي�صتاأجر  يتزوج  �ن  و�آثر 
ما  خلف  يقع  ن�صبيا  قريب  زقاق  يف  ولكن  �ي�صا. 
كان ي�صمى مبديرية رعاية �ل�صباب. ذلك �لقرت�ب 
للحظات  نتوقف  ؛   نلتقي  �ن  �لثنني  نحن  لنا  �تاح 
ونتحدث يف �صوؤون �لثقافة ب�صكل خا�ض ثم مي�صي 
يف  حدثا  لقاءين  �طول  �ن  غري  �صبيله.  يف  منا  كل 
كان  حديثنا  مد�ر  �ن  �ذكر  م�صر".  " �بي  مقهى 
�ل�صعر�ء  على  تاأثريه  �ل�صعري" ومديات  " �لبيان 
منا �ىل همومه.  كل  �ن�صرف  بعدها  �ل�صباب. من 
مديرية  يف   1976 عام  �صيف  يف  �ل  نلتق  ومل 
فقد   ،" " �لد�كري  من  �لقريبة  �لب�صرة   جو�ز�ت 
�لر�حل  من  وكذلك  مني  �جلو�ز�ت  �صابط  طلب 
قمت  �ذ  �مر�  فقررنا  كفيال.  منا  لكل  نتدبر  �ن 
�ملعاملة  و�صلمنا  هو.  كفلني  �صاعات  وبعد  بكفالته. 
�لكويت.  �نا ذهبت �ىل  �آخر.  �ىل �صابط جو�ز�ت 
يل  وقيل  �لعر�ق  خارج  ما  مكان  �ىل  �صافر  وهو 
عام  يتهياأ  �ن  قبل  للب�صرة  بعدها  من  عاد  �نه 
1978 لهجرته �لأخرية �ىل بالد �ملغرب ومن ثم 

�ملفجع  �ملروري  �حلادث  �ثر  �لبدية  ذر�عي  �ىل 
�ىل  �ليومية  رحلته  �بان  مقتل.  يف  ��صابه  �لذي 
هناك. �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �حدى  يف  عمله  موقع 
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يل  روى  �لفريقي  �ل�صمال  يف  وجودي  �ثناء 
عن  م�صطفى  بالر�حل  وثقى  معرفة  له  �صخ�ض 
�نتهى  �لذي  �لزو�ج  مع  �ملوؤملة  �لر�حل  جتربة 
ل�صخ�صية  �جنذبت  ما  وبقدر  �لنف�صال.  �ىل 
�إذ  فانني  و�لبد�عية.  �لن�صانية  باأبعادها  �لر�حل 
ن�صو�صي  �صخو�ض  من   كو�حد  �ختياره  يف  رغبت 
تناول  ز�وية  �ختيار  يف  حائر�  بقيت  �لق�ص�صية. 
وما  �لر�حل.كنت  ك�صخ�صية  ��صتثنائية  �صخ�صية 
بيد  �جلميل.  �لكائن  هذ�  رقة  من  و�ثقا  زلت  
حدث  من  �نطالقا  عنه  �لكتابة  يف  �خفقت  �نني 
�جهل  زلت  وما  �كن  مل  �لذي  �لليم  �لنف�صال 
�لذي مل  �نا  �صاأقف.  ، فمع �ي �لطرفني  مالب�صاته 
�دنى  عندي  كانت  وما  مب�صطفى  لقاءي  من  �رتو 
�لتي  للمر�أة  �ل�صايكولوجية  �لرتكيبة  عن  فكرة 
تكون  �ن  �ردت  لقد  عنها.  �نف�صل  ثم  تزوجها 
�ملحورية يف  �ل�صخ�صية  " وهي  " خمتار  �صخ�صية 
�لر�حل  �ل�صاعر  روحية  �ىل  �لقرب  تكون  �لن�ض 

وحياته. 
"ًكًتَب  وهو  تقليديا   �لبدء  يف  ق�صتي  عنو�ن  كان   
�لزمن " ثم ��صتبدلته بـ " �لزميل " �صالح �لزمن 
يف  ��صطررت  لقد  و�ملفتت.  �مله�صم  �لكا�صط 
�لنتيجة  لتكون   " خمتار   " �صخ�صية  مع   �لتعامل 
 " و�ملق�صود   " �نا   " �لر�وي  بني  �صردية  خلطة 
�صخ�صية  �أر�صم   بي  و�إذ�   " م�صطفى  �لر�حل 
منطية كانت �قرب �ليه من حيث �خلطوط �لعامة 
نف�صه  �لوقت  ويف  رحيله.  �صبقت  �لتي  لالأحد�ث 
من  فكريا  �يّل  �قرب  خمتار  �صخ�صية  ��صحت 
�نني هربت من  نف�صه.  مبعنى  �صخ�صية م�صطفى 
�صخ�صية  �صياغة  �ىل  لالأحد�ث  �لتاريخي  �جلانب 
و�لر�حل   " �أنا   " �لر�وي  قو�مها  جديدة  حمورية 
ميثل  ثالث  كيان  �نخلق  هنا  ومن   ." م�صطفى   "
 " خمتار   " ��صمها  ثالثة  يف  �صخ�صيتني  �جتماع 
نف�صي  �نت�صال  من  متكنت   " �لتقنية   " وبهذه 
�حببته  طاملا  �صخ�ض  حيال  �ملغالطة  وهاد  من 
و�بد�عا.  وفكر�  �صلوكا  �ليقونية  �صورته  و�حببت 
يف  مي�ض  �لذي  �ل�صى  هذ�  بوؤرة  يف  هنا.  �ملك  ل 
�رثيه  �ن  �ل  �ليه  ��صتياقي  ي�صتد  �إذ  روحي.  ن�صيج 
تكوينه  لر�صم  �لقرب  هي  �بد�عه  من  باأبيات 

: وروحا  �جلميل مبنى 
نظيف  �لورد.  بني  �لنائم  �لوجه  هذ�  "�بي�ض 

�لبي�صاء  �حليطان  بني  �بي�ض  كاأمري..  و�نيق 
�بي�ض هاديء قرب �هلل. "

حلمت أن لي وطنًا 
الب�صتاين ب�صری 

ذ�َت غفوة ..
�لنا�ض �أن يل وطنا مثل كل  حلمت 

و�أن يل يف �لوطن بيتًا
�لبيت كلُّ ما قاله با�صالر ويف د�خل 

و�أحالم يقظة  �مٌن وحبٌّ 
�لأطر�ف  وكر�صيٌّ غرُي خملوع 
�أكادميية بباحثة  يليق  ومكتٌب 

�صرً� �لطلبة  عليها  يتو�فد 
قطار�تهم �صري  لتاأمني 

مكتٌب ل يلطخه دٌم ل �دري من �أين ينزُف
 وملاذ� ...؟

و�لكدمات �لكلمات  �إدر�ُجه جروَح  تخفي  ول 
�خر�ض  ليل  ومع�صالِت   

�لبوح بالتياعه عن  وعزَّ  مما خفَي 
نوم هادئة  �لبيت غرفة  ويف 

�مل�صامري فيه  تنزرع  ل  وفر��ٌض 

�ملحنة وزنابري  �لعقارُب  تكتنفه  ول 
و�لثعابني �لقردُة  يرتادها  ل  �لبيت حديقٌة  وحول 

�لقلب �إىل  وجتر�أ �حللم حتى و�صل 
�لريح �أن يف قلبي �صجرً� ل تهزه  فحلمت 

�مل�صم�ض  �صجرة  كورق  �أحالمه  تت�صاقط  ول 
بارد �صتاء  يف 

�لربيع جنومه تنطفئ يف  ول 
: قلُت  تفياأت ظالله  كلما  �صجرً� 
ما �صاء �حلكاُم ،  ل قوَة �إل بهم

بيتي حيال  �لأطفال  رو�صة  �نفجار  لكنَّ 
بعنف �لغفوة  هزَّ 
�ل�صحوة  فحلَّت 

نهٍر غا�ض زلُله �أفقُت على حو�يف  �ل�صحوة  ومع 
�ل�صمك قاعه  وجفَّ يف 

.. �صريعا  نه�صت 
با�صالر كبيت  لي�ض  بيٍت  نو�فذ  �أفتح 

جديد  �نفجاٍر  تالحق  من  حت�صبًا 

مصطفى عبد اهلل.. ذاكرة شاحبة ووجه مضئ

إلى عبد الكريم كاصد.. طبعًا
�صامخ وديع 

م�صاًء حني جتتمُع  �لأوجاُع �ىل قلبِه ، مي�صُك  -ملقط 
�إثر طعنة ..  �لنار-  وُيقّلُب �جلمر�ِت  و�حدةً  

يتدفاأ  �لعا�صق  باجلر�حات   وي�صب دمه زيتا  ملوقد  
�لإحز�ن 

بوفرة  �ملننت�صرون �ىل  خمادعهم  يذهب  م�صاًء حني 
�ل�صمري  يف  و��صح  و�صحوب  عالية 

غفو�  للذين   �لغفر�ن  �صمعات  لي�صعل  �لكائن    ي�صحو 
�لآخرين  على  حر�ئق 

�صكونها   �لطبيعة �ىل   م�صاًء  حني تذهب 
 " " �لو�صاة  تركه  �لذي  �لقمر  لي�صيء  �لعا�صق  يذهب 

بال زيت 
ونيازك  �صهبا  �ل�صماءُ   م�صاًء  حني  جته�ُض 

يذهب �لكائن �لو�صيم   �ىل  �خلوف،  يقيمه من فزعه 
ومي�صي  �ملرتع�ض   جبينه  على  قبلة  يطبع 

 م�صاًء  حني  تذهب  �صياطني  �لليل �ىل  بحار  �جلنون  
�لليل   �لذي  �أكاليل �لعطور لرقبة   �لعا�صق  ر�فعا   يقف 

�أثو�ب  �لف�صيحة . �أدمن  حياكة   
�لنا�ض على خ�صرة   م�صاًء  حني تزحف �صحر�ء  

لطبيعة  �
ميّد �لكائن ج�صده  قربانا  لغو�يات  مديدة ..

�أبو�بها   م�صاًء  وحني تغلق  �لنو�ر 
.. للقادمني  �لروؤيا  �صر�عا   �لعا�صق بخور   يطلق 

�أفو�ج �لعميان   م�صاًء حني  تلفظ �حلانات  

بب�صريته  �لكائن   ي�صرق 
م�صاًء   حني  يذهب  �لإن�صان - كامل �لد�صم-  �ىل  

ته ح�صري
يرفع  �لكائن رغوة  روحه  مد�د�  لنت�صال �لغرقى 

م�صاءً    ودخان  �ملو�قد   �صو�رع �لعبودية 
�ل�صو�د  عن �جلباه   �لبي�صاء  مل�صح   ر�يته  �لكائن  يرفع 

�أيامهم   �مل�صيعون �ىل  عتمة  م�صاًء  وعندما   يذهب 
�لعقل . �لكائن  كفن  ميزق 

�صو�حل �حلزن  على   �ملقابر  ت�صحو  م�صاًء  حينما 
�أ�صابعه   على كعكة  �لوجود �ملوح�صة . ي�صعل  �لكائن   

صعفات الكائن الوديع

اأملا�ص األیا�ص 

الليلة األولى
�إنهاء  على  تقوى  ل  عبد�لقوي  يا  �أنت  وها 
ع�صرية  كبار  يفكر  ولذ�  و�حدة  ن�صطة  ممار�صة 
خ�صية  ��صمك  من  �للقب  هذ�  برفع  )�لن�صيط( 
�لالجمدي،  �لفر�غ  �أوهام  يف  �لع�صرية  تذوب  �أن 

كان. �لع�صرية يف خرب  ت�صري  حلظتها 
عاود �لكرة مرة ثانية، عله ين�صد �صيئا من �صبقه 
�صكت من  ما  و�ل�صاخن، فكثري�  �لالهب  �جلن�صي 
حلظتها  و�لتحامه،  �مل�صتمر  تكر�ره  �أ�صفله  نامت 
عبد�لقوي  )كان  جولة  كل  بعد  ن�صو�نًا  يردد  كان 

باجلولة(. �لعملية  ي�صمى  �لن�صيط 
رمزً�  و�جلربوت،  للقوة  رمزً�  ذ�  �أنا  ها   -

. للخ�صب
كما  ثانية،  �ملحاولة  �لن�صيط  عبد�لقوي  عاود 
وفار�ض  متهالك  غمد  من  �صاقط  �صيف  �نه  لو 

�صاطئ جاف. على  حمنط 
وكاد  �لن�صيط  عبد�لقوي  حزن  �للحظة  تلك  يف 
ثم  وبال،  فاأغت�صل  �حلمام،  نحو  توجه  يبكي،  �أن 

ونام. ثانية  مرة  �غت�صل 
 

الليلة الثانية
�لن�صيط،  عبد�ل�صديد  بن  يا  باملن�صطات  عليك   -
ع�صرين  قوة  ج�صدك  يف  ومتد  �صابا  تعيدك  فاإنها 

ح�صانًا..

�لن�صيط.. لعبد�لقوي  �لفكرة  ترق  مل 
�أبًا بحيوية غريي.. �صرعا ل  �أكون  �أن  �أتريدين   -
�لعمل  بهذ�  �لع�صرية  عرفت  لو  وماذ�  ذلك  يجوز 

و�ملحّرم. �ملكروه  �مل�صني 
جلولة  عبد�ل�صديد  بن  عبد�لقوي  تهياأ  ليلتها 
�أجماده  من  �صيء  يعيد  ولعل  ع�صى  �أخرى 
متر�  كفني  ملء  �لتهم  �ل�صريرية،  وحروبه 
تارة  ولهاث،  لهاث  وبعد  دب�صا  مبلعقتني  �أعقبها 
وقبل  وم�صغ  �لأ�صفل،  �إىل  و�أخرى  �لأعلى  �إىل 
تت�صابك،  و�صيقان  وهناك،  هنا  ومد�عبات 

تتد�خل.  و�أج�صاد  تتالحم  و�أ�صابع 
جانبا..  �لن�صيط  عبد�ل�صديد  عبد�لقوي  ��صتلقى 
�ملنهمر من  �ل�صوء  م�صاحات  تت�صاقط على وجهه 
�إليه  يخيل  �ل�صقف  منت�صف  من  علق  م�صباح 

تهتز. م�صنقة  حبل 

 

الليلة الثالثة
�لقلق  من  �أ�صبوع  بعد  �ل�صعد�ء  تنف�ض  مهنيًا: 
حتزن  فال  حلوة  �حلياة  عاطفيًا:  و�لتوتر، 
قليال..  و�لوردي  و�ل�صرير  �لليل  �أزعجك  �إن 
�أ�صيل  فاأنت  تكذب  �نك  يعتقد  ل  �جتماعيا: 
ب�صيء  تتعلق  طارئة  م�صاألة  �لأ�صيلة،  كاخليول 

بالك. ت�صغل  ل  �صحتك،  من 

عبد�لقوي  قر�أ  �ل�صحيفة  من  �أخرى  ز�وية  يف 
)�نتقل �إىل رحمة �هلل �ل�صيخ..(، رمى �ل�صحيفة 
عبد�لقوي  �ل�صيد  وجد  �لتايل  �ليوم  يف  جانبًا، 
يزل  ملا  �لتلفاز  وجهاز  ميتًا  �لن�صيط  عبد�ل�صديد 
�لعالقات  ي�صور  قر�صا  جثته  جانب  و�ىل  يعمل 
هذه  �ملحقق  فهم  �حليو�نات،  بني  �جلن�صية 
كانت  و�لتي  �لقر�ض  غالف  �صورة  من  �لعالقة 

ذئب.   موؤخرة  فوق  تهتز  ثمة ع�صفورة 


