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Abstract 
This study revolves around revolt and anger in Ahmad Mater's 

poetry and the factors, which influenced his poetry. 
The question is whether his revolutionary, genuine and modern poetry 
able to highlight the deteriorating Arab situation and the defects of the 
Arab rulers?  

The research tries to show his poetry as an effective 
revolutionary tool in Arab-Israeli conflict.  

 
  ملخص ال

يدور البحث حول موضوع الغضب والتمرد في شعر أحمـد مطـر والعوامـل              

رة فيه، وهل استطاع شعره الثائر والمتسم باألصالة والحداثة والمواجهة ال االنكفـاء             المؤث

والهرب إلى الذات أن يسقط ورقة التوت عن سوءات الحكام، وأن يسلط الـضوء علـى                

الواقع العربي المتردي، وهل كان شعره أداة نضال فعالة في تفجير أخطر القـضايا فـي                

  .العربي الصهيونيمعركة الوجود العربي والصراع 

                                                           
  . فلسطين– غزة - جامعة األقصى –  والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب-قسم اللغة العربية   *



 
 
 
 

  2   ...الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر
  

   :مقدمة
يتمتع أحمد مطر بمكانة مرموقة في الشعر العربي، إذ تتوالى الدراسات النقديـة حـول             

الـذي يجـذب القـارئ فـي        و. شعره، وتتجدد لعمق محتواه، وغنى شخصيته، وتعدد عطاءاته       

شخصيته وشعره، هو الصدق الفني والوضوح، واألسلوب الساخر الذي يقـوم علـى المفارقـة               

لتصويرية، التي لها قيمتها، ال بالنسبة إلى عصر الشاعر فحسب، بل بالنسبة إلى مفاهيم الحداثة                ا

هو شاعر ثوري في الفكر والفن والشعر، يحذف الفواصل بين          ف. المعاصرة المنسجمة مع التراث   

إن شـاعرنا يـؤمن بـالتمرد        .شعره وشخصيته، التي يلتقي فيها الشاعر واإلنسان في آن واحد         

 في الوقت    من مفاهيم ترتكز على أصول فكرية وثقافية متعددة        ا الفاسد، منطلقً  ثورة على الواقع  وال

    التجربـة فـي حيـاة     في تالقيها في قصيدة واحدة، كما تلتقي البـراءة و       اذاته، دون أن يرى بأس

 لطبيعـة،   إلى موقف يتسم بالحداثة والمواجهة، ال االنكفاء والهرب إلى الذات أو ا            ااإلنسان، مستند

وإذا بدت مساحة من الحزن والغضب أوسع، فألنها مبسوطة على          : "شأن الشعراء اآلخرين، يقول   

ليس اليأس ما يحركنـي، بـل الـشعور         ... مقاس خيمة الكدر واألوجاع، وما أوسع هذه الخيمة       

 ا، ومستنهـض  اا أو مـستنجد   ع، محذر بالمأساة، وهو ما يجعلني أوزع صوتي على الجهات األرب        

وأن تشعر بالمأساة فذلك دليل على أنك واٍع، وأن تتحرك لمواجهتها، فذلك دليل             ... همة لالنعتاق ال

  )1(".على أنك حي

القضايا،  ينفذ إلى قلب اإلنسان يفجر أخطر        ،من هنا يتضح لنا أن شاعرنا واقعي الرؤيا         

ها شأن العمليـات   إلى وضع الحلول التي ال تخلو من تضحية جسيمة شأنابل قد يصل األمر أحيانً  

  . االستشهادية في األرض العربية المحتلة

 بقلوب  اا متصلً  ظل حي  ؛ثته المستندة إلى التراث   وهكذا فإن شاعرنا بتمرده وثوريته وحدا       

الجماهير المتعطشة إلى الحرية والكرامة والوحدة من خالل الفتاته، التي انتشر صداها إلى كـل               

ـ ا صـادقً ن تعبير إذ وجد فيها الكثيرو   مكان، في عالمنا العربي وخارجه،        عـن مـشاعر   اا وأمينً

  . الغضب والتمرد، التي تعتلج في نفوس وعقول الشارع العربي
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  :مدخل
إذا كان بدر شاكر السياب قد مزَّق جسد القصيدة وشكله من جديد فإن أحمد مطر مـزق            

ن إلـى الـسجون     خريطتها، ونقلها من شرفات العشاق، وحدائق المحبـين وشـواطئ المـشتاقي           

  . والمعتقالت، وأقبية الظالم، وجعلها تشاهد وتشهد على عذاب المعذبين

كانت القصيدة العربية طوال ما مضى من زمن أداة تطريب ولهو ومرح، حتـى جـاء                  

أحمد مطر ليجعلها بياناً ثورياً وصفعة تفاجئ وجه النائم وتدير وجوه الطغاة، وقد اعتادت القصيدة            

ا مضى أن تدخل قصور األغنياء مطأطئة الرأس خاضعة خاشعة، مادحة حتـى             العربية طوال م  

  .جاء أحمد مطر وحولها إلى سكين في الخاصرة، وطلقة مفاجئة تعكر انتباه حرس الجبابرة

إن شاعرنا قادر على اختزال كل هذا الحزن والغضب العربي في مثـل هـذا البيـت                   

  :الشعري، الذي يقول فيه

 )2(كتبت هذا الشعر بالسيف    فوقهو اكشفت صدري دفتًر

فقد أسس لمناخ جديد في القصيدة العربية، وجمع بين صالفة الكلمة وصـالبتها برقـة                 

رايات تتغرز في صدور الجيل العربي الشاب من الماء إلى          " الفتاته"اإلحساس الدامي، فأصبحت    

 إلى أوطـانهم حـاملين      الماء، ذلك الجيل الذي يحلم بأرض ال تأكل أبناءها، وبمهجرين يعودون          

  . آمالهم، ال محمولين في التوابيت

 من الدرجة األولى، وهو يعلن عن ذلك في         اا سياسي ن قصائده فإنها تقدم إلينا شاعر     أما ع   

  :صراحة ووضوح عندما يقول

  فأنا الفن

وأهل الفن ساسه  

  فلماذا أنا عبد

  )3(والسياسيون أصحاب قداسه؟ 

،  شاعر سياسي في األدب العربي، وهو أبو الطيب المتنبـي          تذكرنا هذه األبيات بأعظم     

  :  ومات قتيالً، إلصراره على ما يؤمن به، وفي ذلك يقول المتنبيا مغتربالذي عاش حياته متنقالً

  )4( لساني يرى من الشعراء                           وفؤادي من الملوك وإن كان

                                                           
 .5ص، )1( الفتات – أحمد مطر  )2(

 .8 ص،)1(الفتات -  أحمد مطر )3(

 .159، دار الكتاب العربي، بيروت، ص1لرحمن البرقوقي، ج عبد ا– شرح ديوان المتنبي  )4(
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 أن يكون المرء شاعراً في خدمة       ا فجميل جد  وال تدري كم أنا سعيد،    :" يقول أحمد مطر  

  )5("أمته ال ممثالً لقبيلة معينة

وندعو اهللا أن يحفظ أحمد مطر، وأال يكون مصيره هو مصير المتنبي، فيطعنـه أحـد                

  .الحاقدين في الظهر أو في الصدر، ويقضي عليه

فالحديث عن الشاعر أحمد مطر ذو شجون، فهو شاعر كبيـر، ثـري بفكـره ولغتـه                 

وصوره، واألهم من ذلك كله موقفه من قضايا أمته، واحترامه لنفسه؛ حيث ألقى بنفسه في فتـرة                 

مبكرة من حياته في دائرة النار؛ حيث لم تطاوعه نفسه على الصمت، وال علـى ارتـداء ثيـاب                   

  .العرس في المأتم، فغضب وحزن وتمرد، وأعلن الثورة على كل فساد

لبحث، وكل ظاهرة من شعره تحتاج إلى دراسـة         كل قصيدة من شعره تصلح موضوعاً       

  . عميقة، كي تفيه حقه من الدرس والبحث

كان شاعرنا يصر على أن يقدم      " الفتات" ليقدموا لنا    - أو أغلبهم  –فحين تسابق الشعراء    

؛ بل الفتات الغضب والتمرد والثورة على الواقع العربي الرديء، فعـاش مأسـاة              "الال فتات "لنا  

ة المغلوبة على أمرها، وهاجم الحكومات الفاسدة، هاجم الغـرب المنحـاز إلـى              الشعوب العربي 

  .إسرائيل، أجج النار والتمرد في صدر كل عربي غيور على أمته

وفي سبيل ما يؤمن به شاعرنا، فقد واجه التهديد الحقيقي بالقتل، قتل الكثير مـن أهلـه                 

 وبقي األلـم واألمـل همـا        اأحمد مطر يوم  فلم يضعف   . منون به ظلماً، دفعوا حياتهم ثمناً لما يؤ     

مفجرا انفعاالت الشاعر وتمرده في شعره، إلى جانب عوامل أخرى منها ما هو ظاهر، ومنا مـا                 

  .هو خفي

وليس أحمد مطر في شعره الغاضب والمتمرد إال ثمرة حية من اإليمان العميق بـاألدب       

 مـع روح    االتبعية، ألنها تتناقض جوهري   الصادق، ورسالة الشعر الحقيقية، التي ال تدور في فلك          

، وكانت حريتـه    ا ال يولد إال إذا كان الفنان حر       رسالته الفنية، فالفن العظيم المؤثر الفاعل الملتزم      

  . هذه عميقة في داخله

قصيدتي هي الفتة تحمل صوت التمرد، وتحدد موقفها السياسي بغير مواربـة،            : "يقول

ضجة والثبات على المبدأ، وعليه فإنني ال اهتم بصورة هـذه           وهي بذلك عمل إنساني يصطبغ بال     

  )6(".المظاهر، وكيف تبدو بقدر اهتمامي بجدية األثر الذي تتركه، والنتائج التي تحققها

                                                           
 .4م ، ص1987 – مجلة المصور – شاعر جديد يلفت االنتباه -رجاء النقاش)  5(

 .53ص لندن ، – مجلة العالم – لقاء مع أحمد مطر – عبد الرحيم حسن ) 6(
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ـ وعلى الرغم من أن قصائده حادة وغاضبة إال     بـالغ  ا أن أحمد مطر اإلنسان كان وديع 

 والمشاعر العنيفة ليست بحاجة إلى إنسان صاخب        التهذيب والحياء، مما يؤكد أن األفكار العاصفة      

شديد الصراخ لكي يعبر عنها، فعواصف الفكر والفن مكانها القلوب والعقـول، ولـيس مكانهـا                

يبدو لـي   : "تشنجات في الصوت أو في اليد والوجه كما يفعل البعض، يقول أحمد مطر عن نفسه              

يلتي كلما تطلـب األمـر منـي الحـديث عـن             بقلة ح  اي طويل اللسان لكنني أفاجأ دائم     دائماً أنن 

  )7(".خصوصياتي الصغيرة

  :ومن العوامل التي كانت وراء هذه الظاهرة في شعره

  : البيئة:أوالً
، وحضارة ولغة، فـشاعرنا     اا وتراثً ادر هي الوطن بمعناه الشامل أرض     أولى هذه المص    

صرها مستمدة من عناصـر     ينطق باسم حضارة عريقة، ويصوغ لغة جديدة، ينبوعها البيئة وعنا         

  .الطبيعة الغنية ألرض الرافدين

إن العودة إلى الحياة والطبيعة اقتضيا من شاعرنا التمرد على التقاليد البغيضة، والثورة             

  .على الحكام الطغاة، والمؤسسات التي تحكمت في البالد والعباد على حد سواء

 امره األولى وصـباه مـشبع     اعر سني ع  لقد كان جو مدينة البصرة التي عاش فيها الش        

  .بآراء وأفكار الغضب والتمرد منذ القدم

 في بيئة ريفية زراعية وتفاعل مع كل ما فيها من شجر وحجر،             )8(فقد نشأ أحمد مطر   

وأنهار وبساتين، وفالحين، مما يجعله يكتشف حجم المعاناة، التي يلقاها اإلنسان في هـذه البيئـة                

  . أمام بذخ الحكام وتسلطهم

شيء في بيئته من فقر وحرمان ومطاردة، وشموخ اإلنسان المستمد مـن طبيعـة              فكل  

لى طواغيت الحكام،   كل شيء يوحي بالغضب والتمرد ع     . البصرة الغنية بنخيلها وجداولها وشطها    

 على التحدي والتصدي والتجذر باألرض، فأنهار العراق وجداول البصرة، ومياه           اويزيده إصرار 

حفزته على التمرد والثورة واالستمرار في مواجهة السلطات الحاكمـة    شط العرب طهرت نفسه و    

في وطنه، فاتخذ دور الثائر المتمرد الباحث عن حياة جديدة، تقوم على احترام كرامـة اإلنـسان                 

العربي المهانة، فاصطدم بالسلطات الحاكمة في وطنه، مما قاده إلى الهرب إلى الكويت، وهنـاك               

                                                           
 .4 ص، 1987 ، مجلة المصور ،شاعر جديد يلفت االنتباه ،  رجاء النقاش )7(

م ألسرة فقيرة كبيرة العدد في قرية التنومة إحدى نـواحي شـط العـرب               1956 ولد أحمد مطر عام      )8(

 .صرة وهو مستقر اآلن في لندن وله من األبناء بنت وثالثة أوالدببال
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، حيث وجد الشاعر  اا وثقافي ا أدبي راح يعمل في جريدة القبس الكويتية محر      واجه حياة اللجوء، ثم ر    

  .من خاللها وسيلته الوحيدة لنشر قصائده بين القراء

  .من هنا كان شاعرنا واقعي الرؤيا ينفذ إلى نفس المواطن العربي، ويضيء فيها أخطر القضايا

يبدأ الجريدة بالفتـة مـن       بناجي العلي، حيث كان أحمد مطر        التقىوفي رحاب القبس    

الفتاته، ويختمها ناجي العلي بلوحة من رسوماته، وقد ترافق االثنان من منفى إلى منفى إلـى أن                 

 ظل ظـروف غايـة فـي         في اندن، فأصر على حمل الرسالة وحيد     فقد صديقه ناجي العلي في ل     

  .  بقضية أمته، ال فرق بين الشاعر ووطنه الكبيراالصعوبة، مؤمنً

دتي حتـى   هناك حكمة طالما سمعتها منذ وعيت تتردد على شفتي وال         : "مد مطر يقول أح 

   أمي ال تعيش بذل وأرض اهللا واسعة، وقد احتجـت      :  من ذهني وهي   اأصبحت لكثرة ترددها جزء

 إن الـذين    (: ألن أكبر وأتعلم القراءة لكي أدرك أن أمي ببساطة كانت تلخص لي قولـه تعـالى               

سهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض             توفاهم المالئكة ظالمي أنف   

  )10(")9( )اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

  )11("اللغز"فبيئة الشاعر تبدو واضحة في كثير من قصائده، يقول في قصيدته بعنوان 

  هقالت أمي مر

  يا أوالدي

  عندي لغز

  ه؟من منكم يكشف لي سر

  تابوت قشرته حلوى

  ساكنه خشب

  والقشرة

  زاد للرائح والغادي

  هالثمر: قالت أختي

  حضنتها أمي ضاحكة

  هلكني خنقتني العبر

                                                           
 .97 اآلية - سورة النساء)9(
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   ...مطرالغضب والتمرد في شعر أحمد   7
  

  :قلت لها

  !بل تلك بالدي

فأسرة الشاعر المكونة من أمه وأخوته وما يدور بين أفراد هذه األسرة البـصرية مـن                  

 عما تتميز به بـالده بـصفة        نص، فضالً ، كل ذلك واضح في هذا ال      عادات وطرق حياة، ومحبة   

عامة ومسقط رأسه بصفة خاصة من طبيعة ريفية غنية بنخيلها وتمرها والهام في حياة المـواطن       

  .العراقي

  :يقول" الجزاء: "وفي قصيدة بعنوان  

  في بالد المشركين

  يبصق المرء بوجه الحاكمين

  !هفيجازى بالغرام

  ولدينا نحن أصحاب اليمين

   تحت أيادي المخبريناًميبصق المرء د

  هويرى يوم القيام

  عندما ينثر ماء الورد والهيل

  بال إذن

  )12(على وجه أمير المؤمنين 

فقد رصد الشاعر من خالل مقارنة ما يتعرض له اإلنسان العربي بصفة عامة واإلنسان                

 من  في بلد الشاعر بصفة خاصة من ظلم وقهر واضطهاد، وذلك بتوظيف بعض األلفاظ المأخوذة             

البيئة الخاصة بالشاعر مثل أصحاب اليمين، المخبرين، يوم القيامة، ماء الـورد، الهيـل، أميـر                

  .المؤمنين

  ":)13(سطور من كتاب المستقبل"ويقول من قصيدة بعنوان   

  هبعد ألفي سن

  تنهض فوق الكتب

  هنبذ

  عن وطن مغترب

                                                           
 .55 ص،)1(الفتات  - أحمد مطر)12(

 .117ص ،)1(الفتات  -أحمد مطر )13(
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  تاه في أرض الحضارات

  من المشرق حتى المغرب

وطن  

  ارهلم يبقَ من آث

  غير جدار خرب

  ل الصقة فيهزلم ت

  بقايا

  من بقايا الشعارات

  وروت الخطب

  ...عاش حزب ال" 

 في ظـل الـشعارات      اا مغترب دين، وعراق المنصور قد أصبح وطنً     فحضارة بالد الراف    

الجوفاء التي يرددها الحزب الحاكم، هذا ما أكده شاعرنا من خـالل توظيفـه بعـض األلفـاظ                  

 حزب  – الخطب   – روت   – الشعارات   – وطن   –كأرض الحضارات   . ببيئتهوالعبارات الخاصة   

  . البعث

  :يقول" )14(هذه األرض لنا"وفي قصيدة بعنوان   

  قوت عيالنا هنا

  يهدره جاللة الحمار

  في صالة القمار

  وكل حقه به

  أن بعير جده

  قد مر قبل غيره

  بهذه اآلبار

  يا شرفاء

  هذه األرض لنا

  الزرع فوقها لنا

  حتها لناوالنفط ت

                                                           
 .17 ص،)2(الفتات  -أحمد مطر )14(
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  وكل ما فيها بماضيها وآتيها لنا

  فما لنا

  في البرد ال نلبس إال عرينا؟

  وما لنا

  في الجوع ال نأكل إال جوعنا

  وما لنا نغرق وسط القار

  في هذه اآلبار

  لكي نصوغ فقرنا

  دفئاً، وزاداً، وغنى

  من أجل أوالد الزنا

: اظه وأسلوبه كـذلك كقولـه     ولعل عنوان القصيدة يعكس أثر بيئة الشاعر في اختيار ألف           

قوت عيالنا لنا، الحمار، صالة القمار، بعير جده، اآلبار، شرفاء، األرض لنا، الزرع لنا، الـنفط                "

  .والقار، ماضيها وآتيها، البرد والُعري، الجوع والفقر والغنى، القار، الدفء، الزاد، أوالد الزنا

  ")15(هتاف الرحى: "ويقول من قصيدة بعنوان  

  في بالدي

  هثورة تدفن ثور

  هجرة تكسر جر

  والهتافات بأفواه الجماهير تجيش

  هكل مر

  يسقط الذاهب" 

  واآلتي يعيش

  "يا يعيش 

  والرحى تهتف للبذر الذي تحمله

  هفي كل دور

  والرحى تبقى رحى

  والبذر من بعد الهتافات يطيش

                                                           
 .122 ص،)2(الفتات  -أحمد مطر )15(
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  بين قشر وجريش

صحوة الطاغوت خمر  

  والهتافات حشيشٌ

  هخ نظرآه لو ألقى على التاري

  آه لو حاول أن يدرك سره

  لرأى أن الجماهير رياح

  وعروش الظلم ريش

   كل فصل دمويىوأللف

  ه بفقرا دوًمىبنته

  يسقط الحاكم

  !والشعب يعيش

فعنوان القصيدة مستوحى من بيئة الشاعر أال وهي الرحى، التي أحسن توظيفها حـين                

م وانتصار الشعب في النهاية وهـي        للشعب وقدرته على سحق الحكا     "المعادل الموضوعي "جعلها  

عبرة استخلصها الشاعر من التاريخ، وقد بدت آثار البيئة واضحة أيما وضوح في هـذا الـنص،    

  .الشعب يعش-يسقط الحاكم-ريش-رياح-حشيش-جريش-قشر-البذر-الرحى-جرة-ثورة

حيث أن الطبيعة بكل ما تنطوي عليه من أشياء وجزئيـات وظـواهر هـي المـصدر                   

 يوظف  إلمداد شاعرنا بمكونات الصورة، فكثير من قصائده التي عرضنا لها استطاع أن           األساسي  

   فقد راح الشاعر يسبغ الحياة والصفات اإلنسانية على العديد من           الًا فعا فيها عناصر البيئة توظيفي ،

عناصر بيئته، التي ساهمت في تكوين شخصيته األبية المتمردة على الظلم والفـساد، فقـد كـان                 

حمد مطر اإلنسان   أرنا يرنو إلى وطن مثالي خاٍل من القهر والتسلط والتخلف، في حين كان              شاع

  : يقول. ليجعل من الواقع مثاالً ولكن دون جدوى؛  اا ثائر واقعه، فجاء شعره متمردمشدوداً إلى

  أدر عينيك

ترى َبشَر هل في َمن  

وهل في ما ترى ِبشْر  

  بالدك هذه أطمار شحاذ

  )16(اع ما لها حصر تؤلفها رق

                                                           
 .Page 1 to 20  ، أحمد مطر–من قصيدة على باب القيامة  ) 16(
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 للكرامة والحرية والوحـدة،     ا، فهو يصرخ بشعره في البرية طلب      إنه شاعر مأساة حقيقية   

فقـد  .  بوضع حد للمأساة التي يعيشها اإلنسان العربـي        اشعره الغاضب المتمرد يكون إنذار    لعل  

كان الشاعر  جاءت مفرداته وجمله من نبع البيئة، وقد تم توظيف عنصر المكان بشكل بارز وإن               

  : خارج الوطن لكنه في مكان منه قريب يراه وال يستطيع دخوله من ظلم الحكام وقهرهم يقول

  سمنتأسماؤك كلها أطباق 

  فال رعد وال برق وال مطر

  وأرضك كلها أطباق أسفلت

  )17(فال شجر وال ماء وال طير

       فالقصيدة كما هو واضح تصور جو وسـها اللغـوي،    ، ويكفي أن نلتفت إلى قام     اا مأساوي

لنجد الشاعر يعيش في صراع حاد بين إصراره العميق على أن يكون مستقالً يعبر عـن نفـسه                  

بحرية وصدق ومواجهة كثير من االحباطات التي أفرزتها األنظمة، وبإيمانه بدور الـشعر فـي               

   مـاء  ا من دور الكلمة في زمن األرض كلها أطباق أسفلت وال شجر وال              التغيير، فنشعر به يائس

  .وال طير

وقد أبدع الشاعر في التشخيص من خالل الصيغة الدرامية المعبرة عن الواقع الـتعس                 

  . حين صور ذاته يتقلب بين السؤال والجواب دونما مرفأ ودونما جواب أحياناً،الكئيب

  :ثقافته : ثانياً
تـب راح   على الرغم من أن الشاعر قد تعثر في دراسته إال أنه شيد لنفسه مدينة من الك                 

يجوب في أزقتها هارباً من الواقع المرير، وقد شكلت هذه الكتب ثقافته األولى لتنـتج مـع عـدة     

  :مكونات ثقافية أخرى منها

  :التراث العربي اإلسالمي
  :يشكل التراث العربي واإلسالمي المنابع األولى لثقافة شاعرنا من ذلك قوله  

  من مات مات

  ومن نجا

  سيموت في البلد الجديد

  )18(ن الهوانم

                                                           
 .السابق   المرجع) 17(

 .153 ص،)1(الفتات -أحمد مطر )18(
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: فقد تأثر الشاعر ببعض مشاهير خطباء الجاهلية أمثال قس بن ساعدة اإليادي في قوله               

  )19("من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت"

فقد أشار الشاعر إلى أننا ما زلنا نعيش في عصر الجاهلية لخلق المفارقـة بـين ذلـك                  

الناجين من الموت، فيسقط عليه مالمح العصر        ليبرز طبيعة مصير     ؛العصر وبين واقعنا الرديء   

  .الحديث بما فيه من كبت للحريات وقمع وهوان

ولعل القصر والوضوح وشدة التركيز واإليقاع العنيف أهم ما يميز شعر أحمد مطـر،                

  .مما يسهل لشعره االنتشار

إذ  حيث أكثر من التماهي مع نصوصه،        ،وقد تأثر الشاعر بشكل واضح بالقرآن الكريم        

قدسية النص القرآني فهي عندي محفوظة بالتنصيص، وفيما عدا ذلـك اسـتلهم     "يقول أحمد مطر    

 إلظهـار المفارقـة أو      ااستهدي بعناصر القص وأوظفها فني    روح النص أو أتأثر بصدى اللفظ أو        

تحقيق الصدمة أو إبداء االحتجاج، وأحسب أنني في كل ذلك لم أصـدر إال عـن نفـس مؤمنـة      

  .)20(ارة إلى البون الشاسع بين ما أراد اهللا وبين ما تصنعه األوثان البشريةتتصدى لإلش

وإن كانت الصورة الغالبة القتباس القرآن الكريم هي اإلبقاء على تراكيب هذه اآليـات              

  )21("قلة أدب"مع تغيير الكلمات والدالالت، ومن ذلك قوله من قصيدة 

  :قرأت في القرآن

  "تبت يدا أبي لهب"

  :سائل اإلذعانفأعلنت و

  إن السكوت من ذهب

 معانيه من   االجميل عن واقع عربي مهزوم موضح     فالشاعر يعبر من خالل هذا التناص         

 أبسط األساليب البعيدة عن الغرابة والتكلف، ليخلق        اظيف هذا التراث اإلسالمي مستخدم    خالل تو 

به النص الشعري من خـالل      بذلك مفارقة بين مدلول النص القرآني، والمدلول الجديد الذي اكتس         

  .التحوير

  : التي يقول فيها)22("إعجاز" ما ورد في قصيدته اأيضومن ذلك 

                                                           
- المكتبة العلمية  -، تأليف أحمد زكي صفوت    1طب العرب في عصور العربية الزاهرة، ج       جمهرة خ  )19(

 .38، ص1بيروت ط

 .Page 18 of 24 ، لقاء موقع الساخر مع أحمد مطر– الساخر)20(

 .11 ص،)1(الفتات - أحمد مطر) 21(
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  لو البحار أصبحت

  هجميعها دوا

  لو شجر الغابات

  اصارت جميعها قلًم

  ما نفدت إفادتي

  لدى المخابرات

ات ربي   لكلم اقل لو كان البحر مداد    : "الكريمةفكلمات القصيدة، تتماهى مع كلمات اآلية         

وإن كان معنى اآليات الكريمة يعطي معنى اإلعجـاز          .)23("لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي      

 يتسم بالمفارقة الساخرة التي تكشف للمتلقي بشاعة        ان شاعرنا يوظف هذا المعنى توظيفً     اإللهي لك 

كثفة ال يكتنفها    من خالل لغة م    اا ساخر ا أسلوب مستخدم ت مع المواطنين الشرفاء،   أساليب المخابرا 

  .الغموض

 لخلق مفارقة بين األجواء     ،وقد نجح الشاعر في التماهي مع نصوص من القرآن الكريم           

النفسية لآليات والجو النفسي لواقع الحكام، وإبراز مدى تطاول الحكام على العدل اإللهي، وكأنهم              

  .وجل يفرضون أنفسهم آلهة تعبد بدالً من اهللا عز

أحاديث النبي الكريم صلى اهللا عليه وسلم، ومن ذلك مـا جـاء فـي               وقد تأثر الشاعر ب     

  .)24("سالح بارد: "قصيدة بعنوان

  إن النشور اآلن

  بأغلظ اإليمان واجه أغلظ المآسي

  قبضتك حطم الكراسيب

  أما إذا لم تستطع

  فجرد اللسان

  يسقط السلطان: قل

  أما إذا لم تستطع

  فال تدع قلبك في مكانه

  ألنه مدان
                                                                                                                                                    

 .29 ص،)3(الفتات  -أحمد مطر )22(

 .109 سورة الكهف، اآلية )23(

 .29 ص،)2 (الفتات -أحمد مطر24) (
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من رأى مـنكم منكـراً      "لنص وألفاظه تتماهى مع ما ورد في الحديث الشريف          فمعاني ا 

  )25("فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

 لمدلول الحديث الـشريف، كمـا       اا مغاير ي في بعض القصائد قد تأخذ اتجاه      لكن التماه   

، فهـذا القـول    )26(مسئول عن التفريط في حق الرعيـة      كلهم راع و  : نرى ذلك في قول الشاعر    

كلكم راع وكلكـم مـسئول عـن        : "يتماهى مع الحديث الشريف قول النبي صلى اهللا عليه وسلم         

 عن نص الحديث الشريف وفي ذلـك تعميـق        اوإن بدا ظاهر النص الشعري مختلفً     . )27("رعيته

ا السوداء وبين اإلدهاش ومفاجأتهـا      لمعنى النص من خالل السخرية التي تشبه ما نسميه الكوميدي         

المتلقي بالصور التي تصدمه فتوقظ عقله ووجدانه، وهو يعتمد في ذلك كله على كشف التنـاقض                

  .بين ما هو واقع وبين ما هو قائم في النفس والعقل

وقد وظف الشاعر الكثير من الرموز اإلسالمية والتاريخية واألدبية في شعره مثل أسماء           

عليه الصالة والسالم، وأسماء الصحابة، كعثمان، وأبي ذر والحسين، وأبـي العـالء             النبي محمد   

  .خليفة، والبيت الحالل وغيرهاالمعري، وصالح الدين، وأمير المؤمنين، وال

وقد أحسن الشاعر توظيف هذه الرموز من أجل السخرية من الواقع الجديـد، وإبـراز                 

ضر األليم القائم، ومحاكمة الواقع العربـي المتـردي         فداحة المفارقة بين الماضي المشرق، والحا     

  .والتحريض على التمرد عليه وتغييره

وقد " من طلب الُعال سهر الليالي    :"وقد ضمن الشاعر ألوان الحكمة في بعض أشعاره مثل          

  :يسخر فيها من ممارسة الحكام المخجلة في سوهو يقول فيها" صالة في سوهو"ضمنها قصيدته 

  لرباقد حرم اهللا ا

  لكنني رجل

  أوظف رأس مالي

  ما بين أجساد القصار

  !وبين أجساد الطوال 

  يا صاح

  !إن الفتح منهجنا الرسالي 

                                                           
 .1140، وأبو داود حديث رقم 49رواه مسلم رقم  ) 25(

 .74، قصيدة القضية، ص)2( الفتات- أحمد مطر)26 (

 .1829، ومسلم حديث رقم 2/37أخرجه البخاري  ) 27(
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  أدري بأن الفتح يهلك صحتي

  أدري

  بأن السهد يذبل مقتلي

  لكن من طلب العال

  )28(!سهر الليالي

كيـف تـتعلم    "وكذلك ضمن قصائده معنى الحكمة كما في قوله من قـصيدة بعنـوان              

  :)29("نضالال

  "هلبيك يا مقاوم"    تريد أن تمارس النضال؟

  واقذف بها نافذة المساومه    تعال

ثم امِش واثق الخطى    اجمع شعارات جميع األنظمه  

  على خطى األطفال    وامسح بها 

  تكن من الرجال    :ثم التقط بضعة أحجار وقل

عـن الظـالم، وإن كـان       أشعل شمعة خير من أن تل     "وهو ما يتماهى مع الحكمة القائلة       

ن بعض هذه األلفاظ بدالالت عديدة ال تخلو من جده وتحريض على التمرد والثـورة علـى                 حيش

الوضع القائم حيث جعل األحجار إضافة إلى معناها المتعارف عليه جعلها أداة تغييـر وتـدمير                

  . اا معاصرا إيجابي توظيف هذا الرمز في النص توظيفًكل ذلك من خالل. لقوى الشر والخيانة

     في تعامله مع التراث، من خالل قلبه الرموز السلبية إلى رموز            اوقد كان شاعرنا إيجابي 

  .إيجابية أو الرموز اإليجابية إلى رموز سلبية

    لت منه صوتً  جعمتلك مميزات خاصة،     أن شاعرنا ي   احيث بدا واضح ا شعري  اا بـارز –

ارقة الساخرة والوضوح الذي ال غمـوض فيـه وال           فهو يتسم بالمف   –وإن استند فيه على التراث      

  . له داللته في عالم الشعر الحر المعاصراا شعري، وكأنه يسلك مسلكًالتواء

  ": ورثة إبليس"ومن ذلك قوله في قصيدة بعنوان   

  هوغاية الخشون

  أن تندبوا

  قم يا صالح الدين قم

                                                           
 .185، ص)2(الفتات  -أحمد مطر ) 28(

 .125، ص)3(الفتات  -أحمد مطر ) 29(
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  هحيث اشتكى مرقده من حوله العفون

  هكم مرة في العام توقظون

  !كم مرة على جدار الجبن تجلدونه؟

  !؟هاء من أمواتهم معونأيطلب األحي

  دعوا صالح الدين في ترابه

  واحترموا سكونه

   بينكماألنه لو قام حقً

  )30(! فسوف تقلتونه

ونهم الهـوان دون أن يحركـوا       فالشاعر يستنكر موقف العرب من أعدائهم الذين يسوم       

 ممثلة في شخصيات أبطالهـا كـصالح الـدين          ،مية القديمة  غير االستغاثة باألمجاد اإلسال    اساكنً

األيوبي، ويكشف الشاعر عن موقف العرب المتخاذل والمتآمر في الوقت ذاته، من خالل نبـوءة               

الدين لحـاربهم زعمـاء     يستقرأها مما يجري في الواقع العربي المرير، إذ لو عاد أمثال صالح             

ع أقرب الناس إليهم عن كراسي الحكم كما فعلوا ماالعرب دفاع.  

الحسن بن حبيب   : وقد قرأ أحمد مطر للعديد من الشعراء القدامى والمحدثين، من القدماء            

إال أن  .  والمعري، وأبو تمام، وأبو فراس الحمداني، وصفي الدين الحلي وغيرهم          )31(النيسابوري

            ا عاش حياته متنقلً   اتأثره بأعظم شاعر سياسي في األدب وهو أبو الطيب المتنبي حيث كان واضح

إلصراره على أن ال  ا ومات قتيالً  مغترب  لمكـان الـسياسيين   اشاعر ينبغي أن يكون مكانه مـساوي 

  :وأصحاب السلطة، وفي ذلك يقول المتنبي بيته الشهير

  )32(لساني يرى من الشعراء  نوفؤادي من الملوك وإن كا

تنبي، وهذه الفكرة هي أن الكلمة فالفكرة التي يحملها أحمد مطر في قلبه هي نفسها فكرة الم       

 إلى مصاف الحكام وأصحاب السلطة والقـرار، والكلمـة ترفـع            ان موهوب ترفع صاحبها إذا كا   

صاحبها أكثر وأكثر، إذا كان ينطق بالحق، ومن ذلك تحوير الشاعر ألبيات صفي الدين الحلـي                

  :المشهورة في الفخر بالبطوالت العربية

                                                           
 .88 ص،)1(الفتات  -أحمد مطر)30(

  .53 ص،)185( عدد –  العالم–طر أحمد م)31(

  ، بيـروت  – لبنـان    – دار الكتـاب العربـي       – 1 ج – شرح عبدالرحمن البرقوقي   –ديوان المتنبي  )32(

 .159ص
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  فينا؟ خاب الرجا لواستشهدوا البيض ه    لينا سلو الرماح العوالي عن معا

  )33(ر مواضيناـا حمـر مرابعنـخض           اــبيض صنائعنا، سود بيارقن

  : من خالل برقية عاجلة إلى صفي الدين الحلي على النحو التالي

          واستشهدوا الغرب هل خاب الرجافينا؟  سلو بيوت الغواني عن مخازينا

  )34(!        خضـر موائدنا، حمـر ليالينــا  ا ـيارقنسود صنائعنا، بيـض ب

وقد جاء هذا التحوير في النص التراثي رغبة في توليد داللة معاصـرة تتنـاقض مـع                   

الداللة التراثية للنص والتي ارتبطت به في وجدان المتلقي؛ حيث يصور الوضع العربي المـؤلم،               

راثية المشرقة إلى هذه الصورة المتردية من       من خالل استدعاء النص التراثي لتتحول الصورة الت       

  .السقوط والهزيمة ليخلق المفارقة من خالل هذا التناقض الذي اكتسبه النص بعد التحوير

 بلسان حـال أمتـه كلهـا،        اا بلسان حال القبيلة، بل ناطقً     قًفالشاعر في تصوره ليس ناط      

ضارة إسالمية، وفي وجـداني مـن       أنا ابن بيئة عربية وربيب ح     : "واإلنسانية بأسرها حيث يقول   

  .)35("آثارها فيض ال يغيض

وهو يعتز بهذه الحضارة ويرى أنها ذات فضل على الدنيا، وال سابقة لها في االستجداء،                 

  .وهو يعبر في شعره عن هذا التصور

أن اإلبداع نسيج متواصل ال يمكن أن ينقطع عن التراث والخبـرات            "ويرى نزار قباني      

جميع االرتباطات التاريخية والوراثية والثقافية والنفسية السابقة كالوشم العميـق ال           السابقة إذ إن    

  .)36("تمحى وال تنسى

الجواهري، وبدوي الجبـل، وأدونـيس، ونـزار        : أما الذين قرأ لهم من المحدثين منهم      

ي، وأمـل دنقـل،     تقباني، والشاعر السوري الساخر زكريا تامر، وحجازي، والـسياب، والبيـا          

اب، وقد تأثر بشعراء المقاومة في فلسطين وخارجها كطوقان، والكرمي،          فر النوَّ ظَّردوني، ومُ والب

                                                           
 .20 ص، لبنان – دار صادر للطباعة والنشر بيروت – ديوان صفي الدين الحلي )33(

 .9، ص)3(الفتات  -أحمد مطر)34(

 – اإلمارات العربيـة     – جريدة الخليج    – الحزن والوطن والثورة      أحمد مطر شاعر   – ابتسام عبداهللا    )35(

 .م1988يونيو 

 .186 ص، 6 ط– بيروت – قصتي مع الشعر – نزار قباني )36(
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 الكردي، ورسول حمزا توف الداغستاني،      ةدرويش، وسميح القاسم، وبشير كوبي    ومعين بسيسو، و  

  .)37(وبابلو نيرودا األمريكي الالتيني، ورابندرانات طاغور الهندي، وبوريس باسترناك الروسي

د تذوق أحمد مطر جماليات هؤالء الشعراء النابضة بقضايا اإلنسانية والحريـة إلـى              وق

الحد الذي تماهت تجاربهم النضالية مع تجربته الخاصة التي تميزت بروعة الفن والبذل والعطاء              

  .والتضحية منتقدة الواقع العربي المرير بسخرية مريرة الذعة

 في تشكيل الصورة في شعره ويـأتي هـذا          اا تأثير التراث في شعر مطر واضح      وقد بد 

التأثير من خالل منحه لشاعرنا خبرة مكتسبة في تشكيل الصورة وطرق إبداعها، أو من خـالل                

إقامته لعالقات تقابل بين عناصر هذا التراث، وعناصر الواقع المعيش فيمـا يـسمى بالمفارقـة                

" خطاب تاريخي " ومن ذلك قصيدة     التصويرية، التي تبدو واضحة في العديد من قصائد أحمد مطر         

  :يقول فيها

  ارأيت جرذً

  ةيخطب اليوم عن النظاف

  وينذر األوساخ بالعقاب

  وحوله

  )38(يصفق الذباب

وتبدو المفارقة التصويرية واضحة في النص من خالل إبراز الـشاعر للتنـاقض بـين          

 وبـاألخرى فـي     طرفين متقابلين يتمثالن في الجرذ وأعوانه من جهة، والنظافة من جهة أخرى           

الحاكم وأعوانه من جهة، والشعب الشريف من جهة أخرى، ويظهر العنصر الكوميدي واضـحاً              

تتضارب معه العواطف واألفكار في سخرية مريرة تثير الضحك والبكاء فـي الوقـت ذاتـه، إذ       

ذي يستنكر الشاعر هذا التناقض، فالصورة تخفي وراءها بشفافية صورة الواقع العربي المتردي ال            

  . تتحكم في مصيره زمرة من الحكام والحاشية وجمهور من المنافقين

  

  : في شعر أحمد مطر فمنها)39(وقد تنوعت أنواع المفارقة

                                                           
 ).52-51 (88 ديسمبر– لندن – 6 العدد – مجلة الناقد– الشعر بين طاووس وغراب – أحمد مطر )37(

 .18 ص،)1(الفتات -أحمد مطر)38(

 ،م1998–1 ط ، القـاهرة  – مكتبة مـدبولي   –اصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر       عن – كمال غنيم  )39(

 .239ص
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-  سه وراء قناع ومن ذلك قـصيدة       فحيث يخفي صاحب المفارقة ن    : )40(المفارقة الالشخصية

  ".الغزاة"

-   مفارقة االستخفاف بالذات:     وفيها يلبس صاحب المفارقة قناع    سريع  ا جاهالً ا يبدو فيه شخص 

التصديق، مفرط في الحماس، يعمل على التقليل من قـدر نفـسه، ومـن ذلـك قـصيدته                  

 .)41("صدفة"

-  وفيها يتخلى صاحب المفارقة عن مكانه لساذج أو فج ومن ذلـك قـصيدة              : مفارقة الفجاجة

 ).42("مزايا وعيوب"

-    وفيها ينسحب صاحب المفارقة تم    : مفارقة الكشف عن الذاتليخلق شخـصيات يجلـب      اام ،

 ).43("تمرد"على نفسها مفارقات دون وعي منها ومن ذلك قصيدة 

-   تعتمد هذه المفارقة على وجود تجاور شديد بين قولين متناقـضين أو            : مفارقة التنافر البسيط

 .)44("عاش يسقط"صورتين متنافرتين من غير تعليق ومن ذلك قوله في خاتمة قصيدة 

 -  وهي تقوم على جهل الضحية بالموقف الذي هي فيه ومن ذلك قصيدة            : المفارقة الدرامية

 .)45("يحيا العدل"

-  وهي تقوم على تعبير الضحية عن       : مفارقة األحداث    في  ااعتماده على المستقبل، لكن تطور 

 .)46("وظيفة قلم"األحداث يقلب خططه، ومن ذلك قصيدة 

 -    من طرفي المفارقة بـاآلخر      لوفيه يقابل الشاعر ك   : المفارقة ذات الطرفين المعاصرين 

 . )47("الجزاء"ومن ذلك قصيدة .  بكل عناصره ومقوماتهامكتملً

 -    وهي تكنيك فني يقوم على إبراز التناقض بين معطيات         : المفارقة ذات المعطيات التراثية

 .)48("جاهلية"ومن ذلك قصيدة . التراث وبين بعض األوضاع المعاصرة
                                                           

 .143 ص،)1(الفتات  - أحمد مطر)40(

 .76 ص،)5(الفتات  - أحمد مطر)41(

 .16 ص،)5( الفتات - أحمد مطر)42(
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 .115 ص،)1(الفتات  - أحمد مطر)48(
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  :ويلخص أحمد مطر هذا الموضوع بقوله

إن للتجارب واألحداث والقراءات ضمائر عديدة تعيش في النفس قبل وأثنـاء وبعـد              " 

  .)49("الكتابة

  : الواقع السياسي:اًثالث
د خاض تجربة مرة في حياته، قاسى فيها الكثير من مرارة           قمن الواضح أن أحمد مطر        

ألسى، لكنـه بطبيعتـه     لذا تبدو نفسيته من خالل شعره مفعمة بالحزن وا        . الواقع العربي المتردي  

الساخرة يمزج السخرية بالحزن، وهو يرى أن سخريته غير مستغربة، ذلـك أنـه مـن خـالل                  

 ءة واإلضحاك هم أكثر الناس امـتالً استقرائه لواقع شرائح المجتمع، وجد أن من يحسنون السخري  

  .)50(باألحزان، فضحكه ضحك مر من شدة البكاء

  . مطر من السخرية أو المفارقة التصويريةوتكاد ال تخلو قصيدة من قصائد أحمد 

ولعل هذه القناعات قد نبعت من عدة عوامل أهمها الحياة السياسية القلقة التي يعيـشها الـشاعر،                 

باإلضافة إلى قناعته بمرارة الواقع المتردي السياسي المرير في العالم العربي القائم على القمـع               

سأنشغل لبعض الوقت بدفن كرامة أمة كاملـة ال         : "ذلكالداخلي واالنكسار الخارجي يقول واصفاً      

  .)51("تزال جثتها مرمية على رصيف الشارع

وقد تكون تجربة شاعرنا ذاتية تعبر عن ذات الشاعر ومدى انفعاله بموضـوع مـا أو                  

 ينفعـل فيهـا     ،تجربة خاصة، لكننا نجد أحمد مطر يتجاوز ذاته إلى آفاق عامة سياسـية أوسـع              

تد عاطفته نحوه، مما يقوي إحساسه بالتجربة فيحولها إلـى تجربـة عامـة،              بموضوع معين وتش  

أن نجاح الشاعر ونضجه يزداد كلما ازدادت قدرته على الخروج من إطار            : "ويرى ت إس إليوت   

  .)52("مشاعره الذاتية إلى اإلطار الموضوعي

والتجربـة  التجربة المحـدودة،    : وقد قسم عدنان قاسم التجارب الشعرية إلى قسمين هما          

األولى ومضة حديثة عابرة، والثانية مجموعة تجارب تصب في مجرى حـدث كبيـر      . العريضة

  )53("ومتسع كاغتصاب وطن أو تجربة مرضية أو قصة حب
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وكل شاعر سياسي البد أن تكون له قضية واضحة محددة، فهذه القـضية لـو كانـت                   

كل الشعر السياسي فـي األدب      والتأثير،  غامضة ومعقدة، فإنها تفقد أهميتها وقيمتها وقدرتها على         

العربي واألدب العالمي، هو شعر القضايا الواضحة المحددة حيث ال يجد القارئ صعوبة في فهم               

وعندما ُسئل عـن البـديل      . وذلك ما نجده في شعر أحمد مطر      . القضية أو التعرف على أبعادها    

 عـن   هو مع وضوحه التام ليس بـديالً      و: "السياسي أو الفكري الذي يطرحه أو يتبناه أجاب بقوله        

التوجهات األخرى، بل سابح معها في منافسة الوصول إلى سفينة النجاة، وحين يفلح في أن يكون                

 علـى بـاب     ا في زفة بعينها وال دالالً      مطبلً أول الواصلين، سأكون أول الثائرين عليه إنني لست       

 الناس فأعبر عنهـا واستنهـضهم       أنا شاعر من عامة الناس أعيش محنة كل       . دكان حزبي محدد  

 عما هو قائم، فهو نقيض كل ما تراني انتقده          كل على شاكلته أما إذا شئت بديالً      للخالص، وليعمل   

  .)54(في شعري إنه مختصر في حرية اإلنسان وامتالكه ألمره وفق قانون ربه

 في  ويتميز أحمد مطر بشجاعة نادرة يفسرها بهستيريا الحرب التي تعتري أجبن الناس           

  .)55( بالنسبة إليه يتجاهل وجوده ويسخر منها، فطول معاشرته للخوف جعله داجنًميادين القتال

وقد ارتبط الشاعر منذ بواكير حياته بواقع الشعب واألمة؛ حيث كانت القضية السياسية             

في سلم أولوياته، فهو يكتب للجماهير والوطن العربي بأسره وللمقاومة الشعبية فـي فلـسطين،                

  .كات الرفض والتمرد التي تنخرط فيها جموع الشعب المضطهدوحر

ولهذا فأحمد مطر هو ثمرة الحزن والغضب والتمرد العربي علـى الواقـع الـسياسي               

المرير في وجدان أمته، وهذا قدره ومصيره الذي ارتضاه لنفسه، بعد أن دفعه شعره لهذا الطريق                

  :كما يقول

  أنا ال أكتب األشعار

  يفاالشعار تكتبن

  أريد الصمت كي أحيا

  ولكن الذي ألقاه ينطقني

  وال ألقى سوى حزن

  على حزن

  على حزن
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  "أنني حي"أأكتب 

  على كفني ؟

  "أنني حر"أأكتب 

  )56(هوحتى الحرف يرسف بالعبودي

متى فقدت حريتك وتراكمـت عليـك       : وفي رد على سؤال حول هذه القصيدة مضمونه         

تي حتى أجدها، لقد فقدت أشياء كثيرة وكبيـرة بـسبب           لم أفقد حري  : "األحزان؟ يقول أحمد مطر   

ولو أنني فقدتها لكانت كل تلك األشياء في حوزتي ما عـداي،            . انشغالي بالحفاظ على هذه الحرية    

حريتي هي أنا ولن تستطيع أي قوة في الدنيا أن تجردني منها ولو جردتني مـن روحـي، لقـد                    

 من هنا يمكن أن نلخص قضية أحمد مطر في          .)57(أودعتها القدرة على الصراخ حتى بعد موتي      

  .الحرية وفلسطين وموقف الحكام من هاتين القضيتين

  :قمع الحريات
كان ذلك يشكل الهاجس األكبر في قضية شاعرنا وربما تولد هذا عن المعاناة التي لقيها                 

 القـضية   في مطلع حياته في العراق، ومن ثم في أقطار عربية أخرى، فأخذ على عاتقه تبنى هذه               

الناس وقد ولدتهم   متى استعبدتم   : مهما القى في سبيل ذلك، ولعله قد استلهم قول عمر بن الخطاب           

اأمهاتهم أحرار.  

فكان لهذا الموضوع أثره الواضح في شعره السيما بعد أن ثبت في وجدانه أنه لن يكون                  

هناك مجتمع عربي سليم ولن نتخلص من قيود التخلف واالستعمار بأشكاله المختلفة ولن نقـضي               

يقـول أحمـد   . على مرارة الهزائم التي تالحقنا إال إذا تحققت حرية اإلنسان العربي يشكل حقيقي      

ليس ما نتوخاه من حرية التعبير هو أن ننفض خير وشر ما في أنفـسنا مـن                 : "ا الصدد مطر بهذ 

إن ما نتوخاه من حريـة      ... غضب مشروع أو عقد مستحكمة لمجرد التنفيس من وراء الحيطان         

حرية التعبير الحقة تلك التي نقف فيهـا علـى   ... التعبير ليس التنفيس السري، بل التنفيس العلني  

  عن وجوهنا ونعلن عن أسمائنا لنقول ببساطة ودون خوف لكل من ينتحـل هيئـة               أقدامنا ونسفر 

 فاستقم وإال قومناك بالسيف عندئذ لن تكون هذه الحرية قد غيرت            القد رأينا فيك اعوجاج   : الخليفة

  .)58("شيئاً بل ستكون غيرت كل شيء

                                                           
 .90ص ،)1 (الفتات -د مطرأحم)56(
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  .لحريةويلخص الناقد رجاء النقاش قضية الشاعر أحمد مطر في كلمة واحدة هي ا  

حرية اإلنسان أن يقول ما يؤمن به، ويعلن ما يراه دون قيد أو خوف وإذا ما أردنا أن نـستخدم                    "

والكالم ما زال على لسان النقاش، فإننا نقول إن قضية الشاعر هنا هـي              . المصطلحات السياسية 

  .)59(الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ثالثـة  : "ته معه مجلة الحـدث    وفي هذا الصدد يقول الشاعر أحمد مطر في حوار أجر           

أي إنسان بعيـداً عـن      . ..هي أن ألتزم بقضية اإلنسان    : أشياء فقط كانت تلح علي في هذا السبيل       

 اللتزامي اإلنساني وأن    ا، وأن يكون التزامي الفني موازي     مكاسب القبيلة، وبمنأى عن األيديولوجية    

حبـري رائحـة دمـي، ولكلمـاتي     أسعى من خالل هذا إلى تأكيد سماتي الخاصة، بحيث يكون ل    

  .)60("بصمات أصابعي

، غير أن مظاهره ما زالت واضـحة   ان زوال االستعمار العسكري ظاهري    فعلى الرغم م    

  "يوسف في بئر بترول"في كل مكان، يقول من قصيدة بعنوان 

  وأرى حول البيت األسود

   أبيضابيتً

  )61(يجري بثياب اإلجرام

اصر بثالوث استعماري محكـم تتكامـل عناصـره،          كما يرى أن المواطن العربي مح       

وتصب جميعها في اتجاه حرمان المواطن من حريته، وتمارس ضده أبشع أنواع القمـع، حتـى                

وصل األمر إلى موت المواطن العربي على يد هذا الثالوث، وذلك ما يصوره شاعرنا في قصيدة                

  ":استغاثة"بعنوان 

  الناس ثالثة أموات

  في أوطاني

  ناه قتيلوالميت مع

  قسم يقتله أصحاب الفيل

  والثاني تقتله إسرائيل

  "َعَربائيل"والثالث تقتله 

                                                           
 .الساخر بأحمد مطر موقع  لقاء  –الساخر )59(

 . لقاء بأحمد مطر– مجلة الحدث )60(

 .170 ص،)2( الفتات– أحمد مطر )61(



 
 
 
 

  24   ...الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر
  

  وهي بالد

  !تمتد من الكعبة حتى النيل

  )62(واهللا اشتقنا للموت بال تنكيل

       والقصيدة كما هو واضح تصور جو وتعكس ما يعانيه الشاعر من صراع حاد        اا مأساوي 

 يعبر عن نفسه بحرية وصدق ومواجهة، ولكن أنَّى لـه           الًصراره العميق على أن يكون مستق     بين إ 

ذلك في ظل أنظمة قمع ظالمة، ولعل أبلغ وصف ورد على لسان أحمد مطر ألولياء أمرنا جـاء                  

  ":اهللا أعلم"في قصيدة بعنوان 

  أيها الناس اتقوا نار جهنم

  أيها الناس أنا في كل أحوالي سعيد ومنعم

  ال تسيئوا الظن بالوالي

  ظن بالشرع محرمفسوء ال

  ليس في الدرب سفاح، وال في البيت مأتم

  ودمي غير مباح، وفمي غير مكمم

  فإذا لم أتكلم

  ال تشيعوا أن للوالي يداً في حبس صوتي

  !بل أنا يا ناس أبكم

  )63(قلت ما أعلمه عن حالتي واهللا أعلم

لفن العظـيم   وليس التمرد والغضب في قصائد شاعرنا إال ثمرة من ثمار هذه المعاناة، فا            

 ولعل هذا ما دفع أحمد مطر للهروب إلى لندن لينجو بجلده            ا ال يولد إال إذا كان الفنان حر       المؤثر

  .وحريته وصوته من عربائيل

  :قضية فلسطين
وذلك الهتمامه البـالغ    ؛  حمد مطر أنه من شعراء فلسطين     ألقد ظن بعض من كتبوا عن       

من هنا كانت   . ل عما يحمله أخلص شعراء فلسطين     بقضيتها، فما يحمله لها من فكر وحماس ال يق        

 من قضيته األساسية التـي     اا هام  باعتبارها محور  ؛د ال انفصام لها   عالقته بهذه القضية عالقة توح    

ولعل هذا الموضوع قد مـأل شـعره بالغـضب الـساطع            . نذر حياته ومصيره في سبيل تحقيقها     

                                                           
 .25 ص،)3 ( الفتات– أحمد مطر )62(

 .58 ص،)1( الفتات – أحمد مطر )63(
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سوداء فشر البلية ما يضحك     يسمى بالكوميديا ال  والتمرد اإليجابي وانعكس في شعره الساخر أو ما         

ربما ذلك جعله يسير في هذا الدرب الشائك المصبوغ بلون          .  لكنه ضحك مر من شدة البكاء      اأحيانً

الثورة ومخاطر التمرد والرفض الذي سار عليه الشعراء السياسيون في كل مكـان مـن أمثـال                 

مالية، وبابلونيردا في أمريكا الالتينية، وناظم      مايكوفسكي في روسيا، ووالت ريتمان في أمريكا الش       

  . حكمت في تركيا ، وأراجون في فرنسا، وشعراء فلسطين

فهؤالء جميعهم يكتبون عن قضايا شعرهم، وهي قضايا واضحة محـددة امـتأل بهـا               

  . وجدانهم وامتألت بها عقولهم وأرواحهم

ى به، فقد عزز القول بالفعـل       فقد كان الشاعر عبد الرحيم محمود مثال الثائر الذي يحتذ         

  : م، وهو يلبي نداء وطنه، قائال1948ًوسقط شهيداً في معركة الشجرة عام 

  وألقي بها في مهاوي الردى  سأحمل روحـي على راحتي 

  وإما ممـات يغيظ العـدى  فإما حياة تسـر الصـديق 

  )64(ودون بالدي هـو المبتغى  أرى مقتلي دون حقي السليب 

  : م طوقان يؤكد في دعوته إلى الثورة للتخلص من الخطوب والحكام بقولهوهذا إبراهي

  يوم ال ينفع العيون كراها  انفـروا أيها النيام فهـذا 

   )65(أرهقتها وال يثور فتاها  ال سمت أمة دهتها خطوب 

  : وكذلك كان يوسف الخطيب في ثورته على اليأس وواقع األمة الرديء بقوله

  وقلبي كالمارج المشـبوب   عرف اليأس ال وربي أقسمت ال أ

  مع الفجر وائتالف القلوب  في غـد عـودتي إلى حرم الدار 

  )66(أمتي من عويلها والنحيب  بعد أن ندمل الجـرح وتصحو

، معتدين بـأنفسهم ا في فلسطين يتأججون حماسة وتمرد  هكذا كان شعراء الثورة والجهاد    

 ال تثنيهم عنها قوة مهما كان جبروتها، وهو ما نلمسه فـي             اوبتهم واضعين أمام أعينهم أهدافً    وعر

  . شعر أحمد مطر، ومواقفه الثابتة تجاه أمته من التحرر والتحرير

بل : "أنت لست صاحب قضية بالدرجة األولى، فكان رده   : وقد قيل ألحمد مطر ذات مرة     

له مستغرق كـل خليـة      أنا بكل المعاني صاحب قضية بالدرجة األولى واألخيرة، وإيماني بما أقو          

                                                           
 .120 ص،1974 بيروت – دار العودة – ديوانه – عبدالرحيم محمود )64(

 .136ص،  بيروت– دار القدس – ديوانه –  إبراهيم طوقان )65(

 .51ص، 1955 دمشق – المطبعة العمومية – العيون الظماء للنور – يوسف الخطيب )66(
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مني وما أقوله إنما هو ما أريده أنا قبل كل شيء لكن ألنني واحد من هؤالء الناس الذين ذكـرهم                    

البعض، وألنني أعيش مآسيهم نفسها، فإن  ما أقوله ال بد أن يكـون بالـضرورة معبـراً عـن                    

 . )67("معظمهم

ها تفاعال إيجابيا موليها     ويتفاعل مع كل أحداث    ،من هنا نراه ينفعل بأحداث قضية فلسطين      

عناية خاصة باعتبارها قضية العرب األولي والجرح النازف في جسد األمة العربية وشاهد على              

تردي وضعها وعجزها القاتل، فهو يتفاعل مع أحداثها المؤلمة كلما غاص السيف فـي جرحهـا                

فـأود  : "ازف أجـاب  عميقا، وعندما سئل أحمد مطر عن فائدة الشعر في زمن الدم الفلسطيني الن            

القول بأن الشعر ليس بديال عن الفعل، بل هو قرين له، هو فن من مهماته التحـريض والكـشف             

والشهادة علي الواقع والنظر إلي األبعد، وهو بذلك يسبق الفعل ويواكبه ويـضيء لـه الطريـق                 

  ".إن الحرب أولها كالم: "ويحرسه من غوائل التضليل، قديما قال نصر بن سيار

… اا وتمجيـد  توعية وتحريـض  :  أولها إلي أخرها   اقع أن الكالم محيط بالحرب من     والو

وما من  . ..الغني للفعل عن الكالم الصادق المؤثر، ألن غيابه يعني امتالء الفراغ بالكالم النقيض            

مقاومة على وجه األرض استغنت بالمقاتل عن الشاعر كل مقاومة حية تدرك أن ال غنى للدم عن                 

، وهو يرى أن ماساتها تتواصل بال توقف علي مسمع ومشهد من قادتهـا وأمـتهم                )68("الضمير

ـ       الغارقة في اللهو والتفاهات، في حين أن القادة يخدعون           اشعب فلسطين المجاهد  يقـول مخاطب 

  :الحكام العرب بهذا الخصوص

  طفح الكيل

  وقد آن لكم أن تسمعوا قوال

  :ثقيال

  نحن ال نجهل من أنتم

  غسلناكم جميعا

  وعصرناكم

  وجففنا الغسيال

  إننا لسنا نرى مغتصب القدس

  يهوديا دخيال
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  فهو لم يقطع لنا شبرا من األوطان

  لو لم تقطعوا من دونه عنا

  السبيال

  أنتم األعداء

  يا من قد نزعتم صفة اإلنسان

  من أعماقنا جيال فجيال

  و اغتصبتم أرضنا منا

  وكنتم نصف قرن

  لبالد العرب محتال أصيال

  عداءأنتم األ

  يا شجعان سلم

  زوجوا الظلم بظلم

  وبنوا للوطن المحتل عشرين

  .)69(مثيال

  ":القرصان"ويقول من قصيدة بغداد 

   من القتلىافألقينا بباب الصبر آالفً

   من الجرحىاوآالفً

   من األسرىاوآالفً

  وهدَّ الحمل رحم الصبر

  حتى لم يطق صبرا

  فأنجب صبرنا صبرا

  وعبد الذات

  ارضنا شبًرألم يرجع لنا من 

  ولم يضمن لقتالنا بها قبرا

  )70(ولم يلق العدا في البحر

                                                           
 .م5/4/2002 عن جريدة السفير )69(

 .61ص ،)1(الفتات  -أحمد مطر )70(
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وتعيش أولى القبلتين في وجدان الشاعر الذي ال يملك سوي كلماته التي ال تقل أهميـة                

  ":سوف لن ننسى لكم هذا الجميال"عن المقاومة المسلحة يقول من قصيدة بعنوان 

  ارفعوا أقالمكم عنها قليال

  صمتا طويالوامألوا أفواهكم 

  ال تجيبوا دعوة القدس

  ولو بالهمس

  كي ال تسلبوا أطفالها الموت النبيال

  دونكم هذه الفضائيات

  فاستوفوا بها

  وبوسوا بعضكم

  وارتشفوا قاال وقيال

  ثم عودوا

  واتركوا القدس لموالها

  فما أعظم بلواها

  إذا فرت من الباغي

  .)71( لكي تلقي الوكيال

  :)72("ن يدي القدسبي"ويقول في قصيدة بعنوان 

  همعذر.. يا قدس يا سيدتي 

  فليس لي يدان

  وليس لي أسلحةٌ

  وليس لي ميدان

  كل الذي أملكه لسان

  والنطق يا سيدتي أسعاره باهظةٌ

  !والموت بالمجان

                                                           
 . أحمد مطر قصيدة لن ننسى لكم هذا الجميال)71(

 .103 ص،)1(الفتات - أحمد مطر)72(
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غير أنه يعتذر نيابة عن اإلنسان العربي المكبل بالقيود واألصفاد مـن قبـل األنظمـة                  

  ":عاش يسقط"وقضاياها المصيرية يقول من قصيدة بعنوان الحاكمة المتواطئة على شعوبها 

  يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر

  مالي يد في ما جرى فاألمر ما أمروا

  وأنا ضعيف ليس لي أثر

  عار على السمع والبصر

  .)73( وأنا بسيف الحرف انتحر

 سبق له  ـ كما الشعر إذاً"  ألحمد مطر عن فائدة الشعر في زمن الدم النازف إجابةوفي   

 عن الفعل، بل هو قرين له، هو فن من مهماته التحريض والكشف والـشهادة  االقول ـ ليس بديلً 

  .على الواقع والنظر إلى األبعد

وهو بذلك يسبق الفعل، ويواكبـه، ويـضيء لـه الطريـق، ويحرسـه مـن غوائـل                    

  .)74("التضليل

  :هجاء الحكام 
في روحه وشعره هو الذي دفعه إلـي        إن هذا الكابوس الذي يحمله أحمد مطر كالجمرة         

 األمر الذي شكل سمة مميزة لشعر أحمد مطـر          ، ومن ثم هجائهم   ،التمرد والتحريض علي الحكام   

باعتبارهم يكممون األفواه، ويقتلون حرية التعبير عن النفس بال خوف أو رقيب يسمون أنفـسهم               

يقيمون للمواطن وزنا، فـضال      وهم منشغلون عن عظائم األمور بصغائرها، فهم ال          ،بأولى األمر 

  .عما يقترفونه من ممارسات بشعة في حق الرعية يندي لها الجبين

فإذا كان الكثير من الرعية يقبل هذا الهوان أو يصمت عنـه، فـإن شـاعرنا المتمـرد                

ذه اآللـة الجديـدة الحاكمـة،        معلنا رفضه وتمرده علي ه     ،الغاضب الثائر يصرخ بأعلى صوته    

 فهم في نظره ال يساوون قالمة ظفـر، مؤكـدا إصـراره علـي               ،غبياء البلداء  الحكام باأل  اواصفً

  .فال ركوع وال انحناء إال هللا. التصدي لهم حتى يرغم أنوفهم ولو كلفه ذلك حياته

  :والتي يقول فيها" لهذا اإلله"هذا ما عبر عنه في قصيدته 

  أهذا الغبي الصفيق البليد

                                                           
 .68ص ،)1(الفتات -أحمد مطر)73(

 .لقاء أحمد مطر بموقع الساخر -الساخر )74(
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  إله جديد ؟

  إله جديد.. أهذا الهراء

  يقوم فيحني له كل ظهر

  ويمشي فيعنو له كل جيد

  يؤنب هذا، ويلعن هذا

  ويلطم هذا، ويركب هذا

  ويزجي الصواعق في كل أرض

  أصعر خدي… لهذا اإلله

  وأعلن كفري، وأشهر حقدي

  واجتازه بالحذاء العتيق

  وأطلب عفو غبار الطريق

   لوجه البعيداإذا زاد قرًب

  وأرفع رأسي ألعلى سماء

   بحبل الوريداولو كان شنقً

  وأصرخ ملء الفضاء المديد

  أنا عبد رب غفور رحيم

  عفو كريم

  حكيم مجيد

  آلتي بكل احتمال سعيد

  مماتي زفاف، ومحياي عيد

  سأرغم أنفك في كل حال

  !)75(وإما شهيد… فإما عزيز

وتبلغ المأساة ذروتها في وجدان الشاعر عندما تتداعى الحدود ويقتـل ويـسجن اآلالف              

مات وتدنس المقدسات بمرأى ومسمع من القادة والحكام المتخاذلين أمام ما يجـري             وتنتهك الحر 

  :وغاية ما يقومون به هو التنديد والشجب واالستنكار يصور كل ذلك في هذين البيتين

  لو لم تعد في العمر إال ساعة           لقضـيتها بشـتيمة الخلفـاء

                                                           
 .م2002 مايو 12 – 6876 العدد – جريدة الوطن )75(
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  )76(ذكر الحاكمين هجائيأنا لست أهجو الحاكمين وإنما         أهجو ب

ولم يكن هذا الموقف المتشدد من الحكام طلبا للشهرة، أو سعيا ليكـون معروفـا فـي                 

األوساط الشعبية والمحافل المختلفة، وإنما كان نابعا من إيمانه العميق بضرورة عمل شيء مـن               

لقـائمين  أجل اإلصالح والتغيير وذلك من خالل إيصال صوته إلى المعذبين في األرض وكذلك ا             

  .على هذا التعذيب

إذا كنت معروفا إلى حد ما، فليس ألنني أسعى ألن أكون معروفـا،             : "يقول أحمد مطر  

ولكن ألنني أصر بوسيلتي الخاصة البسيطة على إيصال الكلمة الحرة الصادقة إلـى أبعـد رأس                

 المـسئول   مغمور بضالالت الحكام ومرتزقتهم، وعندئذ البد لمن تصل إليه الكلمة أن يعرف من            

  .)77("عنها، وأجمل ما في هذه المعرفة أنها قائمة على التشارك الفعلي في الهموم والتطلعات

ولم يفتأ أحمد مطر في فضح دور الحكام المشبوه المدعوم مـن القـوى االسـتعمارية                

  .مستخدما ألفاظا غاية في الفحش واإلقذاع

  ":مبارزه"يقول في قصيده بعنوان

  فالكل قواد

  س في مبغى العداتلقى الدر

   قائداهثم دعو

  وهيأوا مقعده

  ليمتطينا أبدا

  يحرس نفطنا لهم

  )78(داعويحرسون المق

ولعل مثل هذا األسلوب القاسي في الهجاء يذكرنا بأسلوب مظفر النواب فـي قـصائده               

  .حول الموضوع ذاته

ى حيث ال تكاد تخلو قصيدة من قصائده من الطعن في الحكام، وكشف مفاسدهم وقد تجل              

 الفتاته دون كلل أو ملـل، حتـى         ا صديقه ناجي العلي؛ حيث ظل مشرع      ذلك بوضوح بعد مقتل   

تستطيع مظاهراته والفتاته المساهمة في تأجيج نار الغضب والتمرد والثورة إلسقاط الحكام، فقـد              

                                                           
 . قصيدة ما أصعب الكالم في رثاء ناجي العلي، موقع الساخر- أحمد مطر)76(

 . لقاء موقع الساخر بأحمد مطر- الساخر)77(

 .109ص ،)4(الفتات -أحمد مطر)78(



 
 
 
 

  32   ...الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر
  

أصر أال يعرف الصمت واالستراحة والتنعم باألمن والطمأنينة قبل أن يحقق هدفه وهو اإلطاحـة               

  .لطواغيت الحاكمةبا

كالمنا هو ما يخشاه الطغاة ألنه عدتنا ودليلنا في البحث عن اإلمام العادل، ولهذا فإننـا                "

 من أن اه، سنقرأ طريقنا بالمقلوب، وبدلًلن نسعدهم بتركه، ولن نخون أنفسنا بإنهائه، ألننا في غياب       

  .)79()"إمامعادل (نعثر في نهايته على إمام عادل سيكون غاية ما نحظى به هو 

وما يلفت النظر أن السخرية القائمة على المفارقة ال تقتصر على شعره، بل تمتد إلـى                

أسلوبه النثري أيضاً كما هو واضح في كالمه السابق، مما يؤكد أن هذه السمة هـي جـزء مـن           

  .شخصية أحمد مطر وموهبته األصلية

رى أن الكلمات قد ال تفرغ      وها هو يعترف علناً بأنه إرهابي ضليع في اإلرهاب عندما ي          

  .ما لديه من غضب وتمرد وثورة

  ":البيان األول"يقول من قصيدة بعنوان 

  آه يا عصر القصاص

  بلطة الجزار ال يذبحها قطر الندى

  ال مناص

  آن لي أن أترك الحبر

  )80(وأن أكتب شعري بالرصاص

كام وحسب،  آخر فغضبه ال ينصب على الح االغضب والتمرد عند أحمد مطر شكلً     ويأخذ  

بل ينصب على أولئك الشعراء الذين ينشغلون عن قضايا أمتهم بقضاياهم الخاصة ومـن بينهـا                

  .الحب والغزل

فهو شاعر ال يشبه شعراء عصره وال ينتمي لهم، لم يدغدغ مشاعر المراهقين بقـصائد               

 ذلك تحفظ    آخر له عالقة بما يؤمن به ومع       االشعر الغجري، فهو يرى فيها شيئً     الخصر والنهدين و  

  .الناس قصائده رغم أنها من المحرمات في عرف كل السلطات

  ": التكفير والثورة"يقول من قصيدة بعنوان 

  لعنت كل شاعر

  يغازل الشفاه واألثداء والضفائر
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  في زمن الكالب والمخافر

  هوال يرى فوهة بندقي

  هحين يرى الشفاه مستجير

  ةة ناسفًوال يرى رمانً

  هيرحين يرى األثداء مستد

  )81( حين يرى الضفيرة.. وال يرى مشنقةً 

ولعل في هذه القصيدة ما يشفي غليل المتسائلين لماذا لم يكتب أحمد مطر فـي الغـزل                 

إذا ظن أحد أنني لم أعرف الحب فهو        : "يقول شاعرنا . بالرغم من أنه مجال يستهوي كل الشعراء      

ـ         مخطئ إلى أبعد حد، وإذا اعتقد أحد أنني ال أجيد صياغة ا            ابقه لغزل فهو أكثـر خطـأ مـن س

     وخالصة األمر هي أن لي قلب ـ       بالعواطف ال  اا مفعم  ولـذلك   ،امشبوبة لكنه ال يعرف الكذب مطلقً

 للعنة إذا حاولت إقناعه بضرورة إقامة معرض لصبابتي فيما هو يرى بأم فـؤاده               اسأكون مستحقً 

لذي يشغل نفسي يجعلها تخجل من     وأعرف أن الهم ا   ... أن بيتنا بمن فيه وما فيه سابح في الحريق        

ابشروا إذن سوف لن أتأخر إال بـضعة عمـر          ... تناول وجبة الطعام فما بالك بالغناء في المأتم       

وإذا . عـن نفـسها   سأقدم إليكم حالما أنتهي من البكاء على القتلى في جميع بقاع أوطاننا المستقلة              

ة أمة كاملة ال تزال جثتها مرمية على         فألنني سأنشغل لبعض الوقت بدفن كرام      اكنت سأتأخر قليلً  

  .)82()"الفيديو كليب(رصيف شارع 

، حيث يـرى    )وشعره(وقد انعكس ارتباط الشاعر بواقعه السياسي على شخصيته الفنية          

 في شخـصية    ا قد تخلى عن ذاتيته ليتحلل ذاتي      أن أحمد مطر  : "بعض النقاد، ومنهم شاكر النابلسي    

 وليس الشاعر الذي ينطق باسم الوطن أو يعبر علـى لـسان             الوطن، فأصبح الشاعر هو الوطن،    

  .)83(" من شعرهان، فشخصية أحمد مطر مختفية تمامالوط

ويرى آخرون أن الشاعر وإن عبر بقصائده عن حال أمتـه إال أنَّـه لـم ينـدمج فـي            

 آخـر يقـف   امة ويحاسبها، وجعل من نفسه طرفًشخصيتها بشكل متكامل، بل راح يحاكم هذه األ   
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ا عليها  ا متمرد داخلي ايعري مفاهيمها وينصب نفسه ضمير    ءها يسخر منها ويحاورها وينتقدها و     إزا

  .)84("ا لتصرفاتها خاضعاا ناطقًال لسانً

   على الحكام، يقول    آخر في تمرده   اولكن ألحمد مطر رأي " : ضخامة حجـم    اوندرك تمام 

يوتنا ونحمل تحت أثيابنا قدسية اإلنـسان،       الحرية التي بثها اهللا في خاليانا وعندئذ سنغادر أبواب ب         

 على من سجد المالئكة     ب لوائح التعداد، وسيغدو مستحيالً    ال مجرد ظالل األرقام السابحة في ضبا      

  .)85("لهم أن يسجدوا للبهائم مهما أثقلت قرونها التيجان المرصعة باألحجار الكريمة

العنف و الثورة التـي تتلـون       ولذلك فإن الحل الذي يقدمه الشاعر لمعضلة الحكام، هو          

بلون الدم ألنهم ال يعترفون بغير ذلك لتغيير واقعهم المتردي، وذلك من خالل قـصيدة بعنـوان                 

  :يقول فيها" الحل"

  اأنا لو كنت رئيسا عربًي

  لحللت المشكلة

  وأرحت الشعب مما أثقله

  أنا لو كنت رئيسا

  لدعوت الرؤساء

  وأللقيت خطابا موجزا

  منهعما يعاني شعبنا 

  وعن سر العناء

  هولقاطعت جميع األسئل

  وقرأت البسملة

  )86(هوعليهم وعلي نفسي قذفت القنبل

ولعل هذا الحل الظريف الساخر يذكرنا بالعمليات اإلستـشهادية فـي األرض المحتلـة              

 في كليهما موت مشرف فيه تمرد وثورة علـى الظلـم والمحتـل              –كما يراه الشاعر   –فالموت  

  .ورموزه
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شاعر سياسي متمرد ثائر كان ال بد له أن يسمع صوته للشعب العربي، من              فأحمد مطر   

هنا أخذ يخاطب الجمهور بأسلوب يغلب عليه الوضوح واإليجاز والتركيز مـستخدما موسـيقى              

ظاهرة وأخرى خفية فبرزت في قصائده الموسيقى الحادة القوية والقافية القاطعـة العنيفـة، ألن               

  .ناصر التأثير في الشعر السياسي ذي الجمهور العريضاإليقاع هو عنصر أساسي من ع

.والتمرد والثورة عند شاعرنا تجاوز الحكام والواقع السياسي واالجتماعي، بل امتد ليطال األدب  

فقد قام أحمد مطر بمحاوالت جدية ليطعم األجناس األدبية بعضها ببعض، فهـو يفجـر               

  .ته وكتاباته النثريةالشعر في لغته النثرية من خالل مقابالته وندوا

ويخاطب شعره النفس بأعمق المعاني كأنما هو نثر، ويفتح القصيدة على الحكاية، والحكاية علـى           

 تقليد   االقصيدة، متجاوز    ما يوافق معاناته اإلنـسانية وعـصره        ااألنواع واألجناس الشائعة مبتكر 

  .وواقعه العربي

تاجـات عـصره، الرؤيـا الجديـدة        كما تنطوي قصائده على ما لم تنطو عليه معظم ان         

 من بحور الشعر يجيب     اا جديد في بناء القصيدة، حيث ابتكر بحر     والموقف الجديد، والشكل الجديد     

 على وزن   1980كتبت قصيدة ميالد الموت في اليوم األخير من سنة          : "أحمد مطر عن ذلك بقوله    

ا شرعت في الكتابة لم أكن      مزاوجت فيه بين مجزوء الخفيف والمجتث وهو معكوس األول، وعند         

إلى ابتكار هذه النغمة، بل كنت أكتب بتوافق موسيقي عفوي، لم أشعر فـي أثنائـه بـأي                   اقاصد 

بـل  خروج على البحور المألوفة، ولما اكتشفت ذلك بعد كتابة البيت الخامس عشر، لم أتوقـف                

لتي النفسية فـي ليلـة       في استحضار هذه النغمة للتعبير عن حا       امضيت حتى نهاية القصيدة ممعنً    

رأس السنة الجديدة حيث عنائي من مرارة الوحدة، وبعد إتمامها تأملت فوجـدت فـي اجتمـاع                 

 لتفاعيل األبيـات    اا جديد ء الشعر بتلقائية مما يضيف قالب     مجزوء الخفيف والمجتث إمكانية الحتوا    

  عروفةمبنياً على التخالف بين الصدر والعجز على عكس التوافق في البحور الم

 فاعالتن  مستفعلن       مستفعلن  فاعالتن:    فهو 

وتركت الحكم للقراء والمختصين، فكان األستاذ الدكتور عبده        … وقد أشرت عند نشرها   

  .بدوي أول المبادرين إلى عرضها واإلشادة بها في مجلة الشعر المصرية

  :وهذا المقطع األخير منها

 أهو الحب أن أرى منيتي في األماني؟

  تم الليل همه وهمه أن أعانيك

  ومضى دون بضعة من لونه في كياني
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  تتهجى وصيتي قبل انتهاء الثواني

  رقصت ساعة الردى إذا التقى العقربان

  وذوت زهرة الصبا في القلب قبل األوان

  فرحة باألمنيات الحسان… يا فتاتي

  لم تعد دوحة المنى معروشة باألمان

  )87(وبحاري ترنقت فجربي قلب ثان

إن لم يخترع شاعرنا بالغة جديدة إال أنه من أصحاب اإللهام والرؤيا والمزاج الثوري              و

، فهو ينطلق من رؤياه ومضمون تجربته فيجري في         اومدهشا ومبتكر الجديد، من هنا جاء مبدعا      

  .قصائده نسق جديد لم يفارقه في مجمل قصائده وهي المفارقة التصويرية الساخرة

، اا ومبتكر ا جديد وضوحها إال أنها كانت مسكوكة سكً      شاعرنا و  وبالرغم من سهولة لغة   

وقد احتفل باالقتباس والتضمين الرمزي والتاريخي المستلهم من التراث العربي واإلنساني إال أنه             

عندما أكتب ال أتذكر    :" ولم ينفعل به، يقول حول هذا الموضوع       ا خالقً اعل مع هذا التراث تفاعالً    تف

ما ينحصر همي في تركيب العبارة السهلة المستوفية للفكرة التي أريد إيـصالها             عبقرية الشعر وإن  

بكل صدق إلى القارئ، وأنا أؤمن في هذا السبيل بأن المفردة بذاتها ال تملك أن تكون رفيعـة أو                   

  .)88("وضيعة، بل هي تكتسب صفتها من خالل اتحادها بمجموع مفردات العبارة

  :الخالصة
 وبيئة  ، والمطاردة ، والنفي ، والحرمان ،العوامل جميعها من بيئة خاصة كالفقر     امتزجت هذه    :  أوالً

 وأنهار وجداول رمز    ، بما فيها من نخيل رمز الشموخ والعطاء والتحدي        ،عامة كالطبيعة الجميلة  

التطهير والتغيير والثورة، والريف رمز الصدق والشرف والوضوح، امتزجـت بيئـة الـشاعر              

بثقافته الواسعة التي تمتد بجذورها إلى الماضي الزاهر بنماذجه المشرقة،          بنوعيها الخاص والعام    

وحتى الحاضر األليم بخيره وشره، وبما فيه من ثقافة عربية وأجنبيـة، إضـافة إلـى العامـل                  

 وبـروز هـذا     ، الذي كان له أكبر األثر في تمرد الشاعر وثورته على واقعه السياسي            ؛السياسي

  .حالجانب في شعره بشكل واض

 لـم   اا جماهيري  فإنه حقق انتشار   ، الشعر السياسي  وإن لم يكن أحمد مطر األول في كتابة       

 بل  ؛يكتب لشاعر سياسي مثله، ومن البديهي أن طبيعة الموضوع لم تقف وحدها وراء هذا النجاح              
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وات  عن األد  ة وخلق المفارقة التصويرية، فضالً    إن الطريقة الفنية المتميزة التي تقوم على السخري       

 وكأن اللغة العربية في أحدث تجلياتها قد تحولت إلى رحيق مصفى انتقاه أحمد              ،الفنية التي وظفها  

كل ذلك كان من أسباب نجـاح شـاعرنا وانتـشار      . مطر من مختلف الزهور والرياحين كالنحلة     

ه  مهما كان جنسه أو لون     ،شعره الغاضب المتمرد الذي سخره في مواجهة الظلم ومناصرة المظلوم         

  .أو ديانته أو مكانه

اهتماماتي إنسانية شاملة ال تسأل في مواجهة الظلم عـن          :"يقول أحمد مطر بهذا الصدد    

جيب اهللا  اللون أو الجنس أو المعتقد، بل تركز قبل كل شيء على مناصرة المظلـوم الـذي يـست                 

    ط ارتبـاطي   اإلسالم قلبي والعروبة مالمحي وصوتي واإلنسانية خي      ... ادعوته حتى لو كان كافر

  .)89("بأشباههما في الخلق، فأي ضير في أن يكون هذا كله موضع اهتمامي

 شاعرنا التي اتسمت بالغضب والتمـرد       تههذه العوامل اتحدت في لحمة وسدى بشخصي      

  . والثورة على الواقع العربي المتردي وفي مقدمته الحكام الذين يمثلون قمة هذا التردي

إنه لم يكن ليقتفي أثر واحد منهم أو        فض الشعراء القدامى والمحدثين،      رغم تأثر شاعرنا ببع    :اثانًي

 من تجاربـه الخاصـة      االفكرية انطالقً نماذجهم، بل كان يحاول أن يخلق نموذج تجربته الشعرية          

 الشاعر غير أنه استطاع تحويل تجربته الخاصة إلى         ،التي تنبع من الحياة ومن الواقع الذي يعيشه       

ا كل أبناء عروبته، بل بني اإلنسان الذين يلتقون معه في المعاناة والمبـادئ،               يعيشه ،تجربة عامة 

وبذلك كان تراث اإلنسانية تراثه بحكم عمق تجربته واتساع ثقافته، وتقلبه في وجهات األرض من         

  . مشرقها إلى مغربها

    ائها  على هضم كل تجاربه الثقافية والفكرية واستيعابها وإعط        امن هنا كان شاعرنا قادر

  .شكل بصماته وأسلوبه شأن كل شاعر أصيل ومتميز

 لما يعانيه اإلنسان العربـي مـن قهـر          اوالتمرد في شعر أحمد مطر انعكاس      كان الغضب    :اثالثً

وظروف قاسية كقمع الحريات والتجويع والهزائم والنكسات، واالغتياالت التـي يتعـرض لهـا              

فنان غسان كنفاني، والناقد حسين مروة أمام أهل        المثقفون والمفكرون وأصحاب الرأي منذ مقتل ال      

 وهـو   ،بيته، وهو ثمرة التراجع العربي أمام االحتالل الصهيوني واالستعماري لألرض العربيـة           

  .  وظمًأ بسبب الجفافالذي يموت فيه العرب باآلالف جوعثمرة هذا العصر ا
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  38   ...الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر
  

  : من أهم نتائج البحث
ثقافته الواسعة المتنوعة بالجانب السياسي لتفجر التمرد       امتزاج بيئة الشاعر العامة والخاصة ب      -1

والثورة على الواقع العربي المتردي وفي مقدمته مواقف الحكام في شعر أحمد مطـر، وإن               

  . االعامل السياسي هو األكثر تأثيركان 

قدرة شاعرنا على هضم كل تجاربه الثقافية والفكرية وإعطائها شكل بصماته وأسلوبه شـأن               -2

  . عر أصيل ومتميز، حيث استطاع أن يخرج من تجربته إلى التجربة اإلنسانية العامةكل شا

 واالجتمـاعي،   ،عدم اقتصار التمرد والثورة عند أحمد مطر على الحكام والواقع الـسياسي            -3

 ما يوافق معاناته اإلنسانية وعصره وواقعه       اطاال الشعر شكله ومضمونه، مبتكر    وامتدادها لي 

  . العربي

 عـن الغـضب     ام على المفارقة التصويرية منبثقً    سلوب الكاريكاتيري الساخر القائ   ظهور األ  -4

  . والتمرد والعوامل المؤثرة فيهما في شعر أحمد مطر

ـ       إن أحمد مطر شاعر مأساة حقيقية      -5 للكرامـة المهانـة     ا، وهو يصرخ بشعره في البرية طلب 

للمأساة التي يعيشها اإلنـسان     والحرية المفقودة، ولعل شعره الصادق يكون إنذاراً بوضع حد          
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