
 (كاالمس لٌس.......)هاشم احمد أٌاد

 تتحّول أن   تكاد الزمن من  صفحة على بل الماٌكروسوفت صفحة على ٌكتب لم نص

 وسٌاسٌة اجتماعٌة وثٌقة الى

 

 بشــبوش هــاتـف

 

,  حداثٌا بل عودنا كما قصائده فً كالسٌكٌا ٌبدو لم  اي. ,فعال كؤمسه   لٌس الشاعر فٌه بدا( كاالمس لٌس) نص

, لفظً ابداع ٌحمل نص, سامٌة,  القوة شدٌدة عواطف بفعل الشخوص بها ٌتحرك,  مدهشة مغامرة الى بنا ٌتٌه

 االقلٌة مهنة الشعر من ٌجعل ان الشاعر اصر وقد, (االستروفٌات) عظمة عند مذهوال ٌتوقف القارئ ان بحٌث

 ان سعى قد الشاعر وان كما, الجماهٌر رضا ٌنال ان بالضرورة والذي والمعتزل المتمرد مهنة, , اوالنخبة

 ونجح,  الرمزٌة مع ٌلعب ان اراد هو والٌوم, الكالسٌك من هً كتاباته جل الن, بالحداثة المبشرٌن مع ٌكون

 .الحدٌث الى الكالسٌك من متمٌزة  نوعٌة نقلة حصول حالة فً, الشعراء لدى تحصل قلما وهذه,  فعال

 والتحدي البقاء فً الرغبة الى ٌتطلع نص, مكانً والثانً زمانً االول, محورٌن فً ٌتقاطع شعري تناص

 . وواقعٌا مكثفا والتارٌخ الزمن من جعل نص,  التشكل فً رغبة ٌحمل نص واالدامة

 وقد..والتجرٌد الموضوع بٌن..والشئ الفكرة بٌن, والالمرئً المرئً بٌن,  الكلمة عن  آصرة شٌؤ هنا الشاعر

,  مخٌلته فً صنعهم قد شخوص الى والتحدي واالصرار والعطش والعاطفة.  والحب الغضب معانً حول

 ما وقت فً تفرقت لدٌه الشخوص وهذه, بالبقاء عنهم لٌعبر,  وشراٌٌنهم أوصالهم بكامل شخوص الى واحٌانا

 المخٌلة فً لكنهم... ونساء رجاال البشر بنوا ٌفعل كما بٌنها فٌما احادٌثا واختلقت  جدٌد من شملها لم ثم ومن

 والمظهر والتكثٌف الرمز تتطلب التً’الحقٌقٌة القصٌدة تتطلبه بما(.. الٌغوري) رمزي بشكل ٌقول ان واراد...

 فً لغاٌة.....المعانً بعض تخفً لكنها..صور هٌئة وعلى مقدسة ثٌماته جاءت ولذلك...واحد آن فً الجمالً

 ركائز هّزت هوجاء عاصفة من والعراق العربٌة الساحة له ماتعرضت لنا تحكً كلها ثٌمات. الشاعر نفس

  مترابطة والمفاهٌم المعنى ٌكون لكً,  عام بشكل النص ٌتطلبه فٌما متشعبة أخرى ورإى...  الجائرة االنظمة

 .الحدٌثة القصٌدة بمفهوم تتعلق التً المستوٌات كافة على والزاهً البراق مظهرها  القصٌدة بنٌة تعطً لكً

 

  ٌكفً الماء   من تبّقى ما

  مشربة   بعد   على

  القرى ضفاف من

  السحاب وانحسار



  جرى ودمع  

  الندى نثٌث   من تفتَّق  

  تشرقُ  والزلت المختفً دُمك  

قاب فسٌل من سرى حّتى   الرِّ

 

 

 كان الذي التخفً من وبالرغم.....   بها الٌستهان كبٌرة اجتماعٌة فئات  وحاصرت مرة عجاف سنٌن هناك 

 لها اجتماعٌة شرٌحة وجعلت,  االوسط الشرق شعوب من جعلت التً القسرٌة للظروف نظرا..  منه البد

 ومضها إختفاء الى أدى مما الموجعة اللوٌاثان ضربات تحت تكون ان الحدٌث العراق تارٌخ فً الثقٌل وزنها

 الالشئ ومن العجاف السنٌن بعد جدٌد من وعادت معطاءة مازالت لكنها.. الزمن من لعقود السٌاسً المشهد من

 . .سراجها فعاد,,,  العنقاء وكانها

 مثل تتناوب والتً..االدهاش الى تإدي التً واالحداث التعابٌر وكذلك..... متناسقة بنبرات.. رائعة صورة

 رائعةال ٌده خطت مثلما...  واالستمرار التاكٌد فً.. غاٌتها تإدي والتً..’الكونشرتو فً الموسٌقٌة الموجات

 وعراقٌة عربٌة ألرادات أو, للشعوب البقاء الى ٌشٌر الذي,   السمفونٌة هذه فً والتحدي االستمرار هذا

ٌّرة جمٌلة تطلعات رسم قد هنا انه... مناضلة  االنعتــاق الى تتطلع قصٌدة انها,  وتحررٌة ثورٌة تطلعات, وخ

 . والعبودٌة االستبداد عن جدا وبعٌدا بعٌدا

 

 ٌكفً الماء من تبّقى ما

 المرافئ لغرس

  الشراع وانتظار

 بالمطر ٌنبئ الشوارع   فجر   إن

 ظهرها أدارت القدٌمة والبٌوتُ 

  للعابرٌن

 جدران ها تحاورُ 

، تبتكرُ   االعتذار 

 اغتراب بعد   ٌمّرون   ما كً

  



 

 لغرس) افضل مستقبل تحقٌق سبٌل فً, الٌه ٌصبو لذي الشئ,  المستحٌل من ٌبنً ان ٌرٌد هنا الشاعر 

 ادران ٌترك مستقبل,  المشرق الغد الى ٌتطلع الذي المستقبل او الحٌاة رمز االنبات او الغرس( المرافئ

 والنضال الحرٌة درب سلكوا الذٌن وعلى الشعوب على وماجلب, ووٌالت مآسً من, وماحواه القدٌم الماضً

 الإلئك حتى,  تدوم لن الكراسً ان الى الشاعر ٌشٌر اٌظا والٌوم, الطغاة الحكام اٌدي على وتعسف شقاء من,

 ردع سبٌل االعذارفً ٌختلقون راحوا نراهم ولذلك, وبهتانا زورا,  االله باسم ٌحكمون انهم ٌتصورون من

 فجر) الشاعر ٌلمح كما المحال آت هو التغٌٌر لكن, النجاة ضفة الى ماٌعبروا كً بالضد لهم ووقفوا, الشعوب

 ..(بالمطر ٌنبئ الشوارع

 

حُ  عادت   المسامٌر وكل    تلوِّ

 مسٌح كلَّ  سٌحملُ  الصلٌب أن

 كاألمس   لٌس

 تأخذنا أمانٌك   كانت

 القادمٌن   علَّم   الذي والغرابُ 

 سوآت نا ٌوارون   كٌف  

 عاد  

 قابٌل   ٌحملُ 

  ساقها التً والقرابٌنُ 

ل ها ً   اآلن   تقبَّ    عتٌد وح

  

 

 فً تستقر ان الهشة للذاكرة مجاال التترك التً الذات ووعً النفس وثورة واالثارة بالحٌاة ٌنبض هنا الشاعر ان

 التضامن ٌضع ان وٌرٌد, الخاص مجاله فً الدٌن وٌضع, اللٌبرالً الناقد بمثابة دائما ٌكون ان ٌرٌد بل, راسه

 له تكفل حرٌة فً الفرد من تجعل التً الوضعٌة القوانٌن اساس على بل,  الفضٌلة اساس على ال المواطنٌن بٌن

 والٌمكن متنافرٌن والجالد الضحٌة من تجعل التً الكبٌرة الهوة سوى الٌخلق الذي االرهاب عن بعٌدا ٌكون ان

 . بٌنهما فٌما التصالح



 ان وٌرٌد, اللعنات تولد ان للوالءات والٌرٌد, واالضطهاد النزاع من خالً وعادل عقالنً نظام اقامة ٌرٌد انه

 روبسبٌر حال حالكم السادة اٌها الٌوم انكم, باالمس النضال ٌدعون كانوا للذٌن ٌقول ان, والتفقه الحب بٌن ٌفرق

 .الجٌروندي وتعاطفه وردسوث الى خلفه الذي والرعب

 ولكن. السابقٌن الطغاة من القائم والظلم التعٌسة الحٌاة مسار لتصحٌح البشر لحاجة تكون احٌانا المواالة اذن

 ان ممكن وانها كما,  الخرافات كثرة نتٌجة وتنهرش تهترئ,  القدٌمة والتقالٌد المعتقدات فان ,االستمرار بفعل

, العقل حساب على نفسه ٌطعم والذي المتخلفة الفارغة الهوة فً ٌنشؤ الذي فاالٌمان, مرعبة اصنام الى تتحول

 بعد( 6161ـ6161) اوربا دول فً التعسفً باٌمانها الدٌنٌة للثورات حصل كما,  وبائس قاس اٌمان فانه

 ثورة الى الحروب هذه ادت, وتخاشنه وتنافره وانسحاقه االوربً البشري الكائن عقلٌة فً الشامل الدمار

 بالرفاهٌة تزخر والتزال مجتمعاتها الشعوب هذه اساسها على بنت التً والنواة الشرارة كانت والتً اصالحات

  ان الى بها ادى والتشاحن التناحر من زلزال اجتاحها ان بعد. هذا ٌومنا حتى واالجتماعً االقتصادي واالمان

 االٌمانً االنفجار بعد الحقٌقً االنبجاس حصل حتى.. (  كفانا,  اٌمان كفانا,  بالكنٌسة اٌمان كفانا)  تصرخ

 . هذا ٌومنا والى تستقر ان الشعوب بهذه فادى  المتشاحن

 

 حواسٌبكم تغادروا ال

 تباعا   ٌتساقطون إنهم

 (2) العربة خلف ٌختبئون كانوا

 بارد بدم  

ُهم ٌبٌدون   شعوب 

  تبّقى ما وٌأكلون

 شعاراُتُهم

 الشعوب إسقاط ٌرٌدون الُحّكامُ 

 النظام إسقاط ترٌدون وأنتم

 

 وأننا كما,  الجدٌد والعراقً العربً الواقع هو بالذات الثٌمة وهذه النص هذا الشاعرلكتابة قرٌحة أثار الذي

 روائع لكتابة دسمة كمادة الجماهٌر غضب من استلهموا الٌن الكبار الشعراء من الكثٌر النص خالل من نتذكر

 .........قال حٌث( فاصنعوا تشاإون ما) قصٌدته فً الجواهري العظٌم الشاعر ومنهم,  قصائدهم

 تضٌعوا ال وفرصة....فاصنعوا تشاؤون ما 

 وترفعوا وتحطوا.........تحّكموا أن فرصة



  أجمع االرض لكم.... فاصنعوا تشاؤون ما

 كانت التً الملتهبة الجماهٌر بٌن لالعصاب واثارة للنفوس زعزعة من لقصٌدته وما الجواهري نرى فهنا

 غضبه بٌن ٌمزج وحٌن امته وبٌن نفسه بٌن ٌوحد حٌن الجواهري فكان.... بٌنها الفتٌل ٌشعل من الى بحاجة

 قبل من ساخرة دعوة فهنا,  جمٌعها االمة غضب منه ٌجعل لكً,  شئ هكذا ٌفعل كان,  امته وغضب

 .الطغاة الحكام قبل من والمهانة الذلٌلة للشعوب الجواهري

 هذا مثل كتابة فً التارٌخ هذا  ٌوظف ان واستطاع العراقً االدب لتارٌخ جٌد قارئ احمد اٌاد الشاعر ان فٌبدو

 .مذهل حداثً بنمط النص

 بوك الفٌس شبكة على االتصال على تبقى ان منها وطلب الجاهٌر الى الغضب دعا قد احمد اٌاد الشاعر لكن

 الن جدا واضح بشكل الحداثة دخلت وهنا,   المهترئة انظمتهم واسقاط  اسقاطهم حتى( حواسٌبكم التغادروا)

 . الشعوب تمٌٌز فً  والرقً الحداثة رمز هً الحواسٌب

 الرجعٌة سموم من البالد تطهٌر حتى المغادرة دون ساحاتها فً الجٌاع الجماهٌر تبقى ان الى دعا وانه كما

 من  بها حصل وما العربٌة الكونٌة لٌشمل,  الشاعر بلد حدود تجاوز النص ان الى اشارة وهنا,  والتخلف

 .االستبداد انظمة لتدك االخٌرة الفترة فً احتجاجات

 ولكنه..  غضبه من المستوحى بالقلم والمقارعة المجابهة تجربة مضمار دخل وقد, سٌاسٌا متوقد هنا فالشاعر

 .كشاعر به ٌلٌق الذي ماحق الغٌر الغضب

 انه, والفجٌعة التوتر عمق عن ٌنم الذي الدرامً االطار وصف فً و الرائعة الثٌمة هذه رسم فً تفنن الشاعرقد

 مستكشفا روحانٌا ٌكن ولم, شعوب هكذا مصٌر على والشفقة االضطراب اغوار من غضبه نبع شاعرقد

 والمسمى عراقنا فً الٌوم المحتقر االدب ان ٌدركوا الذٌن الشعراء من لكنه,  الفرد دخٌلة على وفضولٌا

 الٌنفصل الشعر ان الشاعر ادرك. العراقً الشعب فً المهمة الشرٌحة هذه على البعض اطلق كما( بالالادباء)

 فً تنخر التً السٌاسٌة باالهتمامات مرتبط وهو, المضطهد صرخة وانصاف والمساواة الحرٌة عن الدفاع عن

 .واالخرى الفٌنة بٌن المجتمع

 مجانٌة ضحٌة وقع لشعب المهان الوجود ذلك االخرٌن من حوله ومن نفسه ٌرى ان الٌرٌد الشاعر وان كما

 له ٌحسب موقف ذاته بحد هو والعدل الحرٌة جانب الى انتمائه ٌكن ومهما هنا الشاعر وقوف,  الجائرة لالنظمة

 منشوراتك فحروف..  جرٌدة أو حزب لدٌك لٌس كان إن) البٌاتً الوهاب عبد الكبٌر الشاعر قال كما, 

 (.. جدٌدة ساطعة الخضراء

 الشاعر ٌإكد ان بحاجة ولٌس,  والتسمن التغنً التً العنترٌات بدون شجاعة وقفة هنا وقف احمد اٌاد فالشاعر

,  الحداثة افساد الى تإدي النها,  فٌه المبالغ والتحدي  المفاخرة اظهار او, ادبٌا بطال ٌكون بؤن دوره على

 .والتقلٌد الهرطقة فً والدخول

 االبٌات وسبك,  الشعر وساحات مٌادٌن فً  جماهٌري غضب الختراع مإهال كان بؤنه الشاعر اثبت لقد

 االنا) الى ٌقترب ٌكاد, نفسه فً للتغٌٌر  الشاعر لدى ملحة رغبة هناك وان كما, مذهل بشكل الصورٌة

 .والالعدالة الظلم دنٌا خارج ٌقف بؤنه لنا ٌقول ان ٌرٌد أنه بحٌث, ( الفولتٌرٌة



 

 إلٌك   أخذتنا التً الدروب   إن

 علٌك   لتقضً استدارت  

 للعزاء خٌمة   فً كأنك  

غُ   بالحزن   وجهك   تمرِّ

هاتُ  قالت ما تجتر    األمَّ

قهُ  لم نبٌا   ٌا  قوُمهُ  ٌصدِّ

  والخرافات باإلفك   فاستنجد  

 

 الذٌن, واالفاقٌن المتزلفٌن الإلئك,متعمدة بؤناقة والمإطرة, مباشر الغٌر الداللً المقصد لدعم رائعة صورة

ٌّهم, امورهم افتضحت  كشفوا الذٌن القوم من تنقذهم لم التً والخوف الخرافة ومفاهٌم التجهٌل ٌبثون فراحوا,وغ

.  بهم ٌُصدق ٌعد فلم,  السٌاسٌة والمزاٌدات,   والفساد اللصوصٌة وراءه ٌخفً الذي المستور وبان عنهم اللثام

 وقد,  قرار لها لٌس بالقاذورات ملٌئة ومجاري,  مفازة,  بالشوك ملئ اعمالهم جراء من الوطن بات ولقد

 الدٌن بٌن,  والعلم الخرافة بٌن اعمق لفهم الساعٌة الصورة رسم فً ٌوفق ان عموما الشاعر استطاع

  .الحدٌث والعصر  الطوطمٌة بٌن,  واالسطورة

 

,  مجسدة جاءت بل منفلته صورة لدٌه تظهر  فلم,  المجاز تصوٌر على السٌطرة ٌفقد لم الشاعر أن أقول اخٌرا

 وتفرض جدا مهمة( ٌكفً الماء من ماتبقى) الرائعة للشذرة  التكرار وأن كما. وجّدتها بمذاقها مذهلة,  حركٌة

...  الشعر مبادئ من اساسً مبدأ هو التكرار ان( .. باث أوكتافٌو) قال كما..  بتكرارها نشعر أن دون نفسها

 القصٌدة مضمار خاض أنه اذ.. االدبٌة حٌاته فً مفصلً تغٌٌر فً  الشاعر من جعلت القصٌدة هذه وان كما

 . توفٌق أٌما موفقا وكان العمودٌة القصٌدة مع بالقلٌل لٌس مضمار بعد الحدٌثة

 فً بها الٌستهان وبراعة, ممٌزة شعرٌة وطاقة فٌاضا ونفسا,  فائقة لغوٌة مطاطٌة ٌمتلك هاشم احمد اٌاد المبدع

,  شعوبهم بحق مخطئون ٌراهم من بحق الالذعة الكلمات واختٌار,  المالئم الوقت فً المالئم النص اختٌار

 االستطراد عن بعٌدة, منفردة بكٌاسة الحمٌمٌة المواد ٌختار وأنه كما, والزمن الضروب مقتضٌات وحسب

 نحن وخصوصا, العمودٌة قصٌدته تعتمدها التً واالثارات االٌماءات من خالٌة, مدهشة اندفاع بقوة تتسم لكنها,

 .صمٌمها فً ٌكون ان للشاعر والبد كبرى مصٌرٌة عربٌة قضاٌا ظل فً الٌوم

 العربً الواقع مع للتعامل القصٌدة خاضتها التً الكبرى والمغامرة, المعنوٌة والداللة الجمال امتلكت القصٌدة

 رغم لكنه,  المباشر التعبٌر تجنب, المختلفة الحٌاة جوانب من المجازات اقتطاف,سواء حد على والعراقً

,  المنعشة وموسٌقاها اللغة برفعة المتمٌز بالموروث محتفظا ظل انه اال علٌها اعتاد التً الكالسٌكٌة عن ابتعاده



 الى بقوة ٌنتمً بانه النص هذا خالل من الشاعر اثبت ولقد,  نهائً بشكل منه التخلص ٌستطع لم الذي والروي

 مطمؤنة هادئة ماتؤتً غالبا ونبراته, النادرة وبدرره,  الوافرة وبغالله, الخفٌض,  المكبوت بغضبه, العصر هذا

 وبصورة,  العمٌق باالدراك شعره اتسم وقد,  القصٌدة شذرات  جمٌع بٌن جلً بشكل جاء الداخلً والتماسك, 

 الطقوس نحو ذاتها بحد جادة خطوة تعتبر كلها وهذه, للقصٌدة الشامل المعنى مع متناسقة,  فٌاضة غرٌزٌة

 . الحداثة لعالم الحقٌقٌة

 

 .......(كاالمس لٌس) لقصٌدة الكامل النص وادناه

 

 ٌكفً الماء من تبّقى ما 

 كاألمس لٌس

  الحواجز حول   تجولون وأنتم

 !!تقولون

ها التً البالد   إن ت  ب   الروافدُ  أنج 

  بكرا   بعدُ  تعد   لم

نُ   الثٌاب ب ٌض   ُتلوِّ

 جدٌد من أهل ها تتنفسُ 

را   تنادٌُهمُ  ج  ه  را م  ج  ه   م 

 التراب وجه   فوق وتنثرُهم  

  

 ٌكفً الماء من تبّقى ما

 المرافئ لغرس

  الشراع وانتظار

 بالمطر ٌنبئ الشوارع   فجر   إن

 ظهرها أدارت القدٌمة والبٌوتُ 

  للعابرٌن



 جدران ها تحاورُ 

، تبتكرُ   االعتذار 

 اغتراب بعد   ٌمّرون   ما كً

  

 ٌكفً الماء   من تبّقى ما

 مشربة   بعد   على

 القرى ضفاف من

 السحاب وانحسار

 جرى ودمع  

 الندى نثٌث   من تفتَّق  

 تشرقُ  والزلت المختفً دُمك  

قاب فسٌل من سرى حّتى  الرِّ

 أنت   كما

 الغرباء تقبلُ  ال

 إلٌك   أخذتنا التً الدروب   إن

 علٌك   لتقضً استدارت  

 للعزاء خٌمة   فً كأنك  

غُ   بالحزن   وجهك   تمرِّ

هاتُ  قالت ما تجتر    األمَّ

قهُ  لم نبٌا   ٌا  قوُمهُ  ٌصدِّ

  والخرافات باإلفك   فاستنجد  

 

 ٌكفً الماء   من تبّقى ما



 تطٌح ال كً العناقٌد لدرء

 أقدامنا تحت الخطى كلَّ  أتحسبُ 

 بنا؟ تمٌد   أن

 لدٌك   حرف   آخر   على لُتبقً

 المكان قفر   بالعري   ترممُ 

 تصٌحُ  ال أضالعنا أتحسبُ 

حُ  عادت   المسامٌر وكل    تلوِّ

 مسٌح كلَّ  سٌحملُ  الصلٌب أن

 كاألمس   لٌس

 تأخذنا أمانٌك   كانت

 القادمٌن   علَّم   الذي والغرابُ 

 سوآت نا ٌوارون   كٌف  

 عاد  

 قابٌل   ٌحملُ 

  ساقها التً والقرابٌنُ 

ل ها ً   اآلن   تقبَّ    عتٌد وح

 كاألمس   لٌس  

 الشموع مثل تسٌرون وأنتم

 رؤوسكم فوق نٌرانكم تحملون

 !ٌكفً؟ ماء من زال وال

ً   لن   )  (1)(  لٌبقون نمض

ع    الخبز بقاٌا من ولو الفدٌة   لنجم 

 جدٌدا وحٌا   الٌوم   ونستقبل  



  

 حواسٌبكم تغادروا ال

 تباعا   ٌتساقطون إنهم

 (2) العربة خلف ٌختبئون كانوا

 بارد بدم  

ُهم ٌبٌدون   شعوب 

  تبّقى ما وٌأكلون

 شعاراُتُهم

 الشعوب إسقاط ٌرٌدون الُحّكامُ 

 النظام إسقاط ترٌدون وأنتم

 .. تغادروا ال

 مستقر   لكم الساحات

 بٌوت   الشوارعُ 

 دافئا   معكم ٌحتفلُ  والبردُ 

 المّرة هذه األصابعُ  تخذل ُكم   لن

 !!!العربة انقل ب ت لقد

 ٌكفً الماء من تبّقى وما

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

 

 الشعارات من( ونبقى ٌمضون) (1)

 البوعزٌزي محمد عربة (2)

 

 عــراق/دنــمارك


