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امللخّص
عندما ندرس الشعر العراقي املعاصر وتطور جند شعراء كثريين علـى اخلارطـة الشـعرية العراقيـة وظّفـوا موهبتـهم
الشعرية سالح اا حلماية تطلعات الشـعب العراقـي ونضـال ضـد احلكـام اجلـائرين وضـد ااـتلني .فالشـاعر العراقـي
"أمحـد مطــر" مــن أبـرز شــعراء املقاومــة الـذي يعتــش شخصـية قافيـة ونضـالية مــن طــراز رفيـع ولـ آراء هامــة حــول
الوطن واحلكم والسياسة .تأ ّر الشاعر من القرآن وألفاظ ومعاني بشكل خاص وهـذ القضـية واضـحة يف أسـاليب
الشعرية .فقد دافع عن وطن وقد تعـرض لعـذابو وحمـن وغربـة يف سـبيل الـوطن .فكانـ قصـائد وأسـلوب السـاخر
ردّة فعل عنيفة وصرخةا حيةا ووهجاا حاداا ونقداا الذعاا يف كثري من األحيـان ضـد النظـام البعثـي وسارسـات القمعيـة
وإفشاء مؤامرات السلطات احلكومية واملخشين والقوى السريني واألجانب .فهذ الدراسة الل اعتمـدت علـى املنـه
الوصفي -التحليلي هتدف إىل معاجلة مفـاهيم السـخرية وحقوهلـا الدالليـة يف شـعر "أمحـد مطـر" والعمـل علـى تـبني
أسلوب الساخر والالذع يف معاجلة قضـايا اجملتمـع العراقـي وتـبني مـدى أ رهـا يف إيقـاظ وعـي املـواطنني يف حماربـة
الطغيان وجماهبة االستبداد وحماربة التناقضات واجلهل والشعارات الزائفة ورفض الواقع املزري.

الكلمات الرئيسة
السخرية ،أمحد مطر ،الشعر السياسي ،الشعر االجتماعي ،احلقول الداللية.
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مقدمة
يعد الشاعر أمحد مطر يف خانة الشعراء السياسـيني وشـعراء املقاومـة ،لـ األسـلوب اخلـاص
الذي مييز عـن الشـعراء اآلخـرين .تـأ ّر الشـاعر مـن القـرآن وألفاظـ ومعانيـ بشـكل خـاص
وهــذ القض ـية واض ــحة يف أســاليب الش ــعرية املتنوع ــة ،يس ــتخدم كــل ه ــذ األس ــاليب لي ــبني
اعتراض وتذمر من وضع جمتمع املرير وكب احلريات سـواء احلريـة االجتماعيـة أو حريـة
التعبري .ميتلك أمحد مطر روح السخرية والفكاهة ،وقد انعكس هذ الروح يف شعر  ،فنـرا
تارة يسخر مـن النظـام البعثـي وزعمـاء العـرب ،سـخرية فيهـا اسـتنكار ورفـض حلـاهلم .لقـد
وجد "أمحد مطر" أن خري وسيلة للتعبري عن احلزن الذي يعتصر هو السخرية والتهكم ،فهو
يفضح احلكام ويضـحكك النـاس علـيهم بالشـعر ،فسـخريت مسـتمدة مـن الواقـع املعـاش ،وقـد
جلأ الشاعر إىل هذا األسلوب ملعرفت أن السخرية هلا قوة يف التأ ري ،وإ ـارة لالنتبـا  .ميتـاز
شعر أمحد مطر بسخرية الذعـة جريةـة عذبـة الصـياغة ...فكلماتـ اخلفيفـة وشـعر املختـزل
مع اجلرأة واحلرية الل امتلكها جعل حروف من ذهب ...ولذلك من املهم ألي كاتب ساخر
أو هازئ يف جمـال الكتابـة السـاخرة إن أراد تطـوير كتاباتـ السـاخرة مطالعـة قصـائد أمحـد
مطر الل يغلب على معظمها السخرية فهو مدرسة يف السخرية البناءة اجلريةة الـل توصـل
رسالة واضحة وصرحية يف كل قصيدة يصوغها حبرف اجلميل الرشيق.
درسنا يف هذا املقال الزنر اليسري من قصائد الفكاهية الساخرة الـل تـبني قـدرة الشـاعر
وبراعت ـ عل ـى نظ ــم الشــعر يف ش ــىت اجلوان ــب الش ــعرية ،فالقصــائد ال ــل اس ــتخدم الس ــخرية
والفكاهــة فيهــا كــثرية ،جلُّهــا انصــب يف اجلانــب السياســي ،وخالطت ـ روح املعاتبــة لــبي قوم ـ ،
فالشاعر يستعمل السخرية تنفسيا وتعبريا عن مرارت  .فاهلـدف الّـذي حاولـ الوصـول إليـ يف
هذا املقال هو دراسة الشعر الساخر عند أمحد مطـر وحتديـد جمموعـة مـن السـمات األسـلوبية
الل متيز هبا أسلوب الشاعر .ويف هذا الصدد طرحنا بعض األسةلة ومن تلك األسةلة مايلي:
 .1أمحد مطر يستفيد من أي أساليب يف أشعار ؟
 .2ملاذا جلاء الشاعر إىل توظيف السخرية يف شعر ؟
 .3ما هي احلقول الداللية الل طرقها الشاعر عش السخرية والتهكم؟
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الدراسات السابقة
قد شغل أشـعار أمحـد مطـر حيـزاا واسـعاا مـن الدراسـات منـها :دراسـة أمحـد غنـيم ،كمـال،
عناصــر اإلبــداع الفــي يف شــعر أمحــد مطــر (نقــد) ،ومقــال االلتــزام يف شــعر أمحــد مطــر،
للباحــف عبداحلميــد عبــدالغفور .ومقــال العمليــة االبداعيــة مــن منظــور تــأويلي المحــد مطــر،
للباحــف عبــدالرفيع اهلنــدي ،ومقــال احلكايــة الســاخرة يف أدب امحــد مطــر ،للباحــف حامــد
بكري ومقال التوظيف القـرآين يف شـعر أمحـد مطـر ،للباحـف حـافظ كـوزي عبـدالعال ومقـال
املفارق ــة يف ش ــعر أمح ــد مط ــر ،للباحث ــة انتص ــار جوي ــدان عي ــدان ،ومق ــال اس ــاليب الس ــرد
القصصــي ووســائل يف شــعر امحــد مطــر ،جنــوى حممــد مجعــة .ومقــال ،أســاليب اســتخدام
السخرية يف التصاوير الفكاهية ألمحد مطر ،للباحف حيـ معـروف ودراسـات نقديـة أخـرى
تناول شعر أمحد مطر يطيل املقام عن ذكرها.

السخرية ومفهومها
متثّل السّخرية ف ّن اا رائع اا من الفنـون اإلنسـانية ا ّلـل تع ّبـر عـن ت ّطـور اجملتمعـات البشـرية عـش
التاريخ .السخرية صفة يف العمل أو يف الكالم أو يف املوقف أو يف الكتابـة الّـل تـثري الضـحك
لــدى الق ـرّاء وهــي « يف الشــعر طريق ـ بة تعبريي ـ بة منظــور  ،توســل هبــا الشــعراء لنقــد األوضــاع
ب يترفــع عــن الشــتيمة والســباب
السياســية واالجتماعيــة والســري الفرديــة ونيــل منــها بأســلو و
ااــض ويــتزن عــن القــذف واإليغــال يف الفحــش ورفــف القــول» (التميمــي ،دون ت ـا .)35 :يعتــش
عباس حممود العقاد أوّل من حتدّث عن ملكة السخر عند املعرّي ،ألّف الدكتور شوقي ضـيف
كتاب ــة "الفكاه ــة يف مص ــر" وهن ــا مولف ــون آخ ــرون ألفّ ــوا كتب ـاا عدي ــدةا يف جم ــال الس ــخرية
والفكاهــة والضــحك وأخــرياا الــدكتور نعمــان حممــد أمــني طـ ألّــف كتابـاا نّــا "السّــخرية يف
األدب العريب حىت النهاية القرن الرابع اهلجري" وإذا أردنـا أن نـدخل البحـف البـدّ أن نشـري
إىل معىن السخرية لغة واصطالحاا.
السخرية لغة واصطالح اا
الســخرية هــي االســتهزاء ،نقــول :ســخر منـ وبـ ورد يف لســان العــرب سَـخكرَ منـ وبـ سَــخراا
وسَخَراا ومَسخَرَاا وسُخراا و ...هزئ ب واالسم سخرة وسخريا وسخرية .وقد وردت يف القرآن
الكرمي بلفظة السخرية يف أربعة عشر موضعاا كما نقرأ ﴿إن تَس َخ ُروا ِمنّاا فَننّاا نَسا َخ ُر ِمانكم كماا
تَس َخ ُرون﴾ (هود )38/هنالك تعاريف عدّة للسخرّية ،والتعريف املقترح للدكتور نعمان ط هـو:
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«لونب هزيّ أديبّ موجّ  ،يقوم على النقض املضحك أو التجريح اهلازئ ،معتمداا على أسـاليب
ووسائط فني خمتلف وغـرض السـاخر هـو النقـد أوال واإلضـحا انيـا وهـو تصـوير اإلنسـان
تصويراا مضحكا إما بوضع يف صورةٍ مضحكة بواسطة التشوي أو تكبري العيوب اجلسمية أو
العضوية أو احلركية أو العقلية أو ما في من عيوبو حني سلوك مع اجملتمع وكل ذلك بطريقـة
خاصة غري مباشرة» (ط .)10 :1978 ،
وللس ــخرية ألف ــاظب مترادف ــة مبع ــىن الس ــخرية كالفكاه ــة والت ــهكم واالس ــتهزاء وملتح ــاول
التّفريق وقد ترك أيضاا املعىن العام الّـذي مشـل السـخرية وغريهـا بـدون تعريـف يقَرِّبـ مـن
األذهان .هنا تداخلب بني معاين هذ املصطلحات املتقاربة ،بعض املهتمّني بـاألدب يعتـشون
السخرّية لَوناا من ألوان الفكاهة وبعضهم حيسبون أنّ الفكاهةَ جزءٌ من أجزاء السـخرية امّـا
احلويف يف كتابة "الفكاهة يف األدب ،أصوهلا وأنواعها" يعتش كلّها فكاهة؛ لكأنّ يريدُ بالفكاهـةك
كـل باعــف علــى الضّــحك ولــو اختلــف اإلســم وميكــن القــول أنري كلتــا النظــريتني غــري دقيقــة ألنّ
الفكاهــة شــيء والســخرّية شــيء آخــر .ويبــدو أ ّن منشــأ اخللــط بينــهما يعــود إىل النظــر إىل
"الضحك" بصفتك ك الغاية الكشى واألساسية من الفكاهة والسخرية علـى حـد سـواء« .الفكاهـة
م ــن معانيه ــا يف اللغ ــة امل ــزاح ،والرج ــل الَفكـ ـ ه ــو الطي ــب الـ ـنّفس املـ ـزّاح واإلس ــم الَفكيهَ ــة
والفكاهــة ...والغفلــة والتغافــل والتنــاقض والــتخلّص الفكـ والدعابــة واملــزاح واهلــزل والتــهكم
والسخرية ...كـ ّل منـها فكاهـة اذا كـان مـثري اا للضـحك ،ألنـي أريـ ُد بالفكاهـة كـل باعـف علـى
الضحك من فنون القول ،وإن اختلف االسم» (احلويف.)7-8 :2005 ،
وال ينكر أحـد الصـلةَ الو يقـة بـني السـخرية والفكاهـة؛ ألنّ الضـحك أو اإلضـحا يولَـد
من أيٍّ منهما .إنّ الضحك املنبعف مـن الفكاهـة ضـحك سـار ومُبـه  ،لكـنّ السـخرية مؤملـة
موجعة ولو انبعف منها أو معها الضحك فإنّ ما هو ضحك حارٌّ يقتـرب مـن البكـاء .ويضـيفُ
احلويف أنّ السخرية شعور عميق ينبعف من اعماق االنسـان بينمـا الفكاهـة ضـحك سـطحي
وعــارض .الضــحك واملضــاحكة ســلو اجتمــاعي والســخرّية ظــاهرةب فرديــة تــرتبط مبوقــف
الفكري لالنسان تكجا ما يشاهد يف اجملتمع .فالسخرية يف مصطلحها األديب هي «حماولة
إعادة النظر لألشياء بصورة خمتلفة ،أيضاا ميكن أن تضفي السـخرية علـى بعـض األشـياء
كثري اا من املبالغة ،هذ املبالغة الّل ال تراد لذاهتا بل لتلفّ االنتبا ولتميزها عـن سـواها،
وأحي انـاا تصـوّر األمــور بشــكل ظــاهر الضــحك وباطن ـ النقــد والتنبيـ ( »...جاســم احلسـني،
.)47 :1997
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«ختتلف أغراض الشعراء من سارسة السخرية ،فنرى فريقاا منـهم يلجـأون إليهـا هبـدف التلـهّي
والضحك ودفع السآمة وامللل ورفع كابوس اهلم واحلزن وإبعاد النفس عـن احليـاة الرتيبـة ،بإطالقهـا
مــن أســر اجلــد وإصــطباغها بصــبغةٍ هزلي ـةٍ ...إال أنّ فريق ـاا آخــر مــن الشــعراء وعــوا مســؤوليتهم
االجتماعيـة ومــوقعهم املميـز فأشــاروا إىل مواضــع الفســاد واالفســاد والتزلــف واجلهــل وغـري ذلــك
هبدف اصالح اجملتمع والقضاء على مظاهر الفساد في ( »...طاليب وآخرون.)78 :1434 ،
«فالسخرية جرأة على الواقع وأحياناا تعش عن عدم التطابق بني املأمول والواقـع وقـدتنت
عن تباين األسـاليب والـرىى وأحيانـاا يكـون الشـغل علـى الشخصـية فقـد تأخـذ بعـض احلـاالت
الغريبــة الّــل جتعلــها أكثــر اقترابـاا مــن الواقــع( »...طــاليب وآخــرون .)53 :1434 ،الســخرية هــي
إحدى وسـائل نقـد الواقـع وأنّ اإلنسـان إ ـا يلجـأ اليهـا ليعـا نـواقص جمتمعـ عـن طريقهـا
وهي يف األدب لون صعب األداء ملا يتطلب من موهبة خاصة وميكـن القـول بـأنّ السـخرية هـي
النقد الضاحك أو التجريح اهلازئ وغرض الساخر هو النقد أوّالا واإلضحا انياا.
"الغرض األساسي من السخرية ليس اإلضحا  ،واألديب الذي يستخدم هذا النوع ينتقـد
الناس واجملتمع ،ولكن يف شيءٍ من احلياء والتحفّظ ،وتكون لدي القـدرة ،علـى كشـف الـنفس
البشرية( »...السطوحي« .)52 :2007 ،والباعف األساسي للسخرية هو مناقضـة رأي اجملمـوع أو
ذوقـ  ،وقـد تكــون نابعـة عــن حساسـية الناقــد نفسـ  ،فهـو يكــون ذاعـنيو بصــرية نفّـاذة ،حيـسّ
نقائص اجملتمع ،مثّ يكون ذا روح مرح ضاحك يتناول العامل وما في تناوالا بأساليب السخرية
املختلفة ،يقصد من وراء ذلك اإلصالح( »...ط .)17 :1978 ،
فالس ــخرية س ــالح أق ــوى م ــن الســبِّ أو الض ــرب أو الع ــرا  .إنّ ه ــذ الوس ــائل البدائي ــة
السالفة الذكر وسائل االنسان الضّعيف احليلة وتـد ّل علـى اهنيـار الشـخص النفسـي ملـا حـدث
ل من خصـم  ،تقـدم السـخرية صـورة هجائيـة عـن الــجوانب القبيحـة والسـلبية للحيـاة ،كمـا
تصوّر معايب الــمجتمعات ومفاسـدها ،وحقائقهـا الــمرّة باملبالغـة الشـديدة ،حيـف تظهـر تلـك
الـــحقائق أكث ــر قبحــاا وم ــرارة لتظه ــر خصائص ــها وميزاتـــها بش ــكل أكث ــر وض ــوحا ،ولتجلّ ــي
التناقض العميق بني الوضع الـموجود والـحياة الكريـمة الـمنشودة.
«فالسخرية ماكان ظاهر جد وباطن هزل ،وطريقة السؤال عن شيء مـع إظهـار اجلهـل بـ  ،وان
تلقي على حمد ك ـ بعد التسليم بأقوال ـ أسةلة تـثري الشـكو يف نفسـ حـىت إذا انتقـل مـن قـول إىل
قول أدر ما يف موقف من التناقض واضطر إىل التسليم جلهل » (صليبا :1978 ،ج.)306/1
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فالسخرية إذ اا ال ميكن أن تكـون هـي النكتـة أو املـزاح وال هـي التـهكم وال اهلجـاء ذاتـ وال
هي الفكاهـة وحـدها بـل هـي شـيء أنـى مـن ذلـك ،إهنـا «رد اإلنسـان األعظـم علـى معاكسـة
القدر ،وظلم الدهر ،وقسوة الطبيعة أو عيوب اجملتمع ،ونقائص الناس ،وهـو يسـخر مـن هـذ
مجيعــا ،وال يســبها وال حيقــد عليهــا بــل يتأملــها هبــدوء ويبصــر ســخافتها وتناقضــها وتفاهتــها
وصغرها ،فيعلو عليها مجيعا ويتحدث عنها بابتسامة هادئة مجيلة مستخفة هازئة وينبغي أن
اليكــون حديثـ ســيء اللفــظ بــذيةا ،وال يكــون ــائرا وإال كــان ســخرا ،فالســخرة واهلــدوء التــام
واألدب التام والعلو التام عن مصائب الدنيا» (النويهي.)332 :1969 ،
السخرية يف القرآن الكرمي
وقد بني لنا القرآن الكرمي ان السخرية عمل مكـرو  ،إذا كـان فيـ تطـاول واسـتخفاف فقـد هنـى
اهلل سبحان وتعاىل عباد املـؤمنني عـن هـذا اللـون مـن السـخرية وقـال يف سـورة احلجـرات ﴿ياا

أيُّها الّذين آمناوا اليساخر قَ ِ ى
اوم عساى أن ي ُكونُاوا خيارا ِمانهم وال نِسااء ِمان نِس ى
ااء َعساى أن يَكان
َ
اوم مان قَ َ
َ َُ َ َ ُ ِ
ِ
َ
ُ َ

خياا ارا ما اانهن﴾ (احلج ـ ــرات )21/وق ـ ــد وردت الس ـ ــخرية يف الق ـ ــرآن الك ـ ــرمي بألف ـ ــاظ" :اهل ـ ــزء"
واالستخفاف والضحك والسخرية .وجاءت بلفظة "السخرية" ومشتقاهتا يف سكتّة عشر موضعاا.
االسـتهزاء والســخرية وردت يف القـرآن بأربعــة أشـكال :اســتهزاء الكفّـار بــالنيب ،اســتهزاء
الكفّار باملؤمنني واستهزاء الكفّار باآليات واملعجزات واستهزاء املنافقني باملؤمنني.
ِ
قين
واستخدم القرآن أساليب عديدة للسخرية منـها :التهديـد بلفـظ التبشـري ﴿بَشِّا ِر المنااف َ
بأن لَهم َعذابا أليما﴾ (النساء )138/واستخفاف العقل لريجع الضـالّ ميـن ضـاللَتك ؛ ﴿قُال تَ َمتاع
ِ
أصحاب النّا ِر﴾ (الزمر.)8/
بِكف ِرك قَليال إنّك ِمن
العزي ُز الكري ُم﴾ (الدخان.)49/
والتهديد بلفظ التهكم﴿ :ذُق إنك َ
أنت َ

هم ُح ُم ا ِار ُمس ااتَ ِنف َرة فَا ا ّارت ِم اان قَس ا َاوَرة﴾ (امل ــد ر)47/
واالس ــتهزاء بالتش ــبي والتمثيـ ـل﴿ :ك ااأن ُ

﴿أصلوتُك تَ ُأم ُرك أن نتَا ُرك ما يعبُ ُد آباؤنا﴾ (هود.)87/
وباهلمزة االستفهاميةَ :

السخرية يف الشعر العريب من العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث
وإذا حاولنــا دراســة "الســخرية" يف الشــعر العــريبّ فيحســن بنــا أن نلتــزم املنــه التــارخيي،
فنشري إليها إشارةا عابرةا يف األدب العريب.
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ولَو حبثنا يف الشعر اجلاهلي لوجدنا اذج للسـخرية وإن كانـ قليلـة ،الشـاعر اجلـاهلي
مل يعرف السخرية أو قلّما عرفها .ألنّ السخرية مل تكن عميقة اجلذور يف الشعر العريب كلّ ،
بل كان ظاهرة مؤقّتة .أمّا األمثلة الّل تدُلّ علـى سـخرية اجلـاهلني ،فهـي قليلـة منـها هجـاء
زهري بن أيب سُلمَى يف آل حصنو ،قائالا:
ومـ ـ ـ ــا أدري وس ـ ـ ـ ــوف إخ ـ ـ ـ ــال أدري
فَـ ـ ـ ــإن قـ ـ ـ ــالوا النسـ ـ ـ ــاء خمبةـ ـ ـ ــات

أق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم آل حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنو أم نس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء؟
فحـ ـ ـ ـ ــق لكـ ـ ـ ـ ــل حمصـ ـ ـ ـ ــنةٍ هـ ـ ـ ـ ــداء
(ديوان)12 :1964 ،

أمــا يف العصــر اإلســالمي فقــد اســتخدم الســخرية غالب ـاا مــن جانــب املشــركني لكــأنّهم
املنــهزمون عقلي ـا وروحي ـا ،مــن جهــة أخــرى ،فقــد أص ـيب الشّــعر عامّــة يف العصــر اإلســالمي
بركو ٍد بعد ازدهـار يف أواخـر العصـر اجلـاهلي وقـد وردت يف كتـب تـواريخ األدب آراء عديـدة
يف اسباب هذا الركود الّذي حَلّ بالشّعر ،منها انصراف األذواق عن الشّعر وانشغاهلا مبعاين
القرآن وسحر بالغت مبا محل من فوائد عقلية ومتع فنيـة .رأي آخـر يقـول :إنّ املشـركني قـد
ادّعوا بأنّ القرآن هو كتاب شعر والنيب رجل شاعر وهذا األمر قد أدّى إىل تقبيح أمر الشـعر
﴿والشعراء يتّبِعهم الغَاوو َن ،ألم تَر أنهم في كل ى
واد يهي ُماو َن،
والشعراء وقد ورد يف القرآن الكرمي
ُّ ُ ُ ُ
ّ
فعلُااون﴾﴾﴾﴾ (الش ــعراء .)226-224/ويف العص ــر األم ــويّ كث ــر اهلج ــاء بــني
وأنهاام يقولااو َن َمااا ال ي َ
شــعراء النقــائض ــ جريـر ،األخطــل والفــرزدق ــ وحنــن حينمــا نتنــاول اهلجــاء نقصــد بــذلك
اهلجاء الساخر الذي حيمل الوخز والّلذع والتهكم مصاحباا الضحك ،الّـذي ينـال مـن املهجـوّ
بشكل غري مباشر ونذكر مثاالا ساخراا يف هذا العصر ،ذلك قول األخطل يف إحدى نقائضك ك:
م ــا كنـ ـ ُ أحسـ ـبُ أنّ الـ ـدُخنَ فاكهـ ـةب
قـ ــوم إذا اسـ ــتنبحَ األض ـ ـيافُ كل ـ ـبَهمُ

حتّـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــررتُ بـ ـ ـ ــوادي آل عمـ ـ ـ ــار
ق ـ ـ ــالوا المه ـ ـ ــم ب ـ ـ ــوي عل ـ ـ ــى الن ـ ـ ــار
(ديوان)227 :1995 ،

أما العصر العباسي فازدهرت في السخرية وتنوّع أشكاهلا ومواضيعها ومن التطوّرات اجلديدة
الّل دخَل هذا الفن اتّجاه ناحية شخصية يف الغالب وتناولة الفرد باعتبار فردا يف اجملتمع.
والسخرية يف الشعر العباسي كان تستخدم يف األغلب للبعـف والتسـلية ،فكـان الشـاعر ال
حيمل الغضب والنقمة املرّة بل هدف اللهو واإلضحا .
ومن أشهر شعراء الذين استخدموا أسـلوب السـخرية هـم أبـو نـؤاس وابـن الرومـي وبشـار
بن برد...
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وكــل عصــرحيتاج إىل الســخرية الس ـيما العصــر املعاصــر ومــا أكثــر املصــائب والنكبــات
السياسية واالجتماعّيـة واالقتصـادية الّـل ابتلـي هبـا أبنـاء هـذا العصـر فانعكسـ علـى لسـان
األدباء.
وكثـر يف الشـعر املعاصــر السـخرية السياسـية فقـد كانـ مفارقــات األوضـاع السياسـية يف
الشــرق العــريب ســبب اا يف إ ــارة األشــعار الســاخرة عنــد الشــعراء وأصــحاب الفكاهــة وكــانوا
يعاجلون هذ املناقضات السياسـية بـروح فكهـة سـاخرة يف اشـعارهم ،كمـا ورد يف شـعر نـزار
قبّــاين كــثري مــن مواقف ـ السياس ـية بأســلوب ســاخرو حي ـف ينتقكــد مكــن اجلواس ـيس يف الــبالد
العربية ويسمّيهم كالب السالطني:
لَو أحد مينحي األمان /لو كن ُ أستطيعُ أن أقابلَ السلطان قل ُ ل  /:يا سيدي
الســلطان  /كالبُــك املفترســاتُ مَزق ـ ردائــي وخمــشو دائم ـاا ورائ ـي /عي ـوهنم
ورائي /أقدامهم ورائي /يستجوبون زوجل /ويكتبون عندهم /أناء أصدقائي...
(قباين)175 :1993 ،

ُت َمثِّل أشعار نزار قبّاين ذروة االتّجا الساخر الـذي أصـبح مـن نـات هـذا العصـر ،ففـي
النص ــف األوّل م ــن الق ــرن املنص ــرم ســجّل القصــيدة السياســية ذات االجت ــا االس ــتفزازي
الواخز حضورها األوّل ويف النِّصف الثّاين من القرن نفس ارتفع صـوهتا عاليـاا بعـد أن أدر
الشعراء أمهيتها بوصفها خطاباا سياسياا بعيد التأ ري.
السخرية يف الشعر العراقي املعاصر
مــا أكثــر اهلمــوم واملشــاغل ا ّلــل يواجههــا االنســان يف احليــاة وقــدمي اا ق ـالوا "ش ـرّ البليــة مــا
يضحك" وما أكثر املصائب والنكبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الّل ابتلي هبا أبناء
هذا العصر فانعكسـ علـى لسـان األدبـاء ،ففـي العـراق وحتديـد اا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة
كان الوضع السياسي قاسـياا جـدّاا ،وكـان الشـعر السـاخر «نتيجـة لسياسـات األنظمـة احلاكمـة
مــن فقــدان األمــن وتسـلّط الدكتاتوريــة وكــان مــن الطبيعــي أن يرافـقَ الشــاعر يف تعــبري هــذا
موجــات مــن الغضــب والعنــف والســخط ،فالكب ـ وانعــدام احلريــة وتكمــيم األفــوا واحلــاكم
وااكوم واجلوع والتفاوت الطبقي كان الباعف على قول الشعر الساخر ،الساخط على تلـك
األنظمــة وسياســتها التعســفية ،فكــان هــذا الشــعر متــنفّس الشــعراء الّــذين تشــكلوا عــش جبهــة
معارضة لنظام احلكم وفساد السياسة» (الكعيب.)128 :2012 ،
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والشعراء العراقيون استخدّموا كثرياا من السـخرية يف موضـوعات السياسـية واالجتماعيـة
يف القرن العشرين .يقول معروف الرصايف يف قصيدة "احلرية يف سياسة املستعمرين":
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال تتكلّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاموا وال تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيقظوا
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأخرّوا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كلّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفهّم جانب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا

إنري الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمَ مُحَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمُ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازَ إلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا النُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوّمُ
يقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تتقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمُوا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخلريُ ألّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تفهمُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا...
(بدوي)30 :1969 ،

ويقول "عبدالوهّاب البيايت" وهو من روّاد الشعر احلّر:
أجنَحة الشاعر يف بالدنا جليد /تذوبُ إن طـارَت إىل البعيـد /قبّعـة الـثريل عَلـى
(صنني) /تُحرقها الشمسُ /فَال يبقى سكوى الرّماد يكفّن احلقـول /ويغمُـر الوديـانَ
بالذّهول( ...البيايت)13 :1995 ،

وإن أردنا أن نذكر عدداا من الشعراء العراقيني يف العصر احلديف الّذين عُنوا بالسخرية
نسـتطيع أن نـذكر اجلـواهري وأمحـد الصـايف النجفـي ومظفـر ال ّنـواب وأمحـد مطـر و ...وقـد
إختذ أمحد مطر السخري ة أسلوب اا لشـعر فتجلـ يف كـل شـعر وأصـبح طابعـ يف كـل جوانبـ
وهو يف قالب الشعر احلر .وقد استطاع الشاعر أن يستخدم ألوان السخرية بغزار السيما يف
اجملال السياسي .فالسخرى عند سـالح هجـومي ال خيـرق األعـراف وال يتحـدّى القـوانني إذا
أحسن إستخدام ظاهراا أو باطناا يف عبارات .

أمحد مطر سريته الذاتية والعملية
ُولكد أمحد مطر يف مطلع اخلمسينات ،ابن اا رابع اا بـني عشـرة إخـوة مـن البـنني والبنـات ألسـرة
فقرية ،يف قرية "التنومة" ،إحدى نواحي شط العرب يف البصرة وعاش فيها مرحلـة الطفولـة،
قبــل أن تنتقكــل أســرت  ،وهــو يف مرحلــة الصــبا ،لتقــيم عــش النــهر يف حملّــة األصــمعي» (غنــيم،
« .)49 :1998وكــان للتنومــة تــأ ري واضــح يف نفسـ  ،فهــي تنضــح بســاطة ورقّــة وطيبــة ،مطـرّزة
باألهن ــار واجل ــداول والبس ــاتني ،وبي ــوت الط ــني والقص ــب ،وأش ــجار النخي ــل الّ ــل ال تكتف ــي
باإلحاطـة بالقريـة ،بــل تقـتحم بيوهتـا .وكثــرة البسـاتني واألشـجار جيعــل منظرهـا خلّابـ اا يــثري
إعجــاب النــاظرين» (غنــيم« .)52 :1998 ،ترعــرع أمحــد مطــر يف أحضــانك الفقــر واحلرمــان،
الّــذين يكابــدمها ســكان املدينــة إضــافة إىل اضــطهاد النّظــام املســتبد .يف كـلّ شــؤون احلكــم.
فتــأ ّر بتلــك العناصــر الطبيعيــة الّــل تــثري اإلعجــاب ،كمــا أخــذت ســطوة احلكــم مــن روح ـ
ومشاعر كما نرا بوضوح يف نغمات ك الشعرية» (غنيم.)54 :1998 ،
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«بــدأ مطــر بإنشــاد الشــعر مبكــرا فكــي السّــن الرابــع عشــر ومل ختــرج قصــائد األوىل عــن
نطــاق الغــزل والرومانســية لكــن ســرعان مــا تكشّــف لـ خفايــا الصــراع بــني الســلطة والشــعب
فــألقى بنفس ـ ك يف فتــرة مبكــرة مــن عمــر يف دائــرة ال ّنــار ،فــدخل املعتــر السياســي خــالل
مشاركت يف االحتفاالت العامة بإلقاء قصائد وكان تتمحور حول موقـف املـواطن مـن سُـلطة
ال تترك ليعيش» (عايش.)9 :2006 ،
القسوة والتعذيب ومرارة الواقع والصراع بني السلطة والشعب كان دافعاا لنظمـ الشـعر السياسـي
ووقوفـ موقفـ اا جرئيـ اا بوجـ السـلطة احلاكمـة .ومل يكــن ملثـل هـذا املوقـف أن ميـرّ بسـالم ،مـا اضـطَرّ
الشــاعر يف النّهايــة إىل توديــع وطنـ ومرابــع صــبا والتوجّـ إىل الكويـ  ،هاربـاا مــن مطــاردة الســلطة
وهكــذا ُعــرف امحــد مطــر بشــاعر املنفــى منــذ بــاكورة حيات ـ  ،فلقــد حرمت ـ قصــائد ل ـذّة الــوطن،
وحرمت احلياة يف مسقط رأسـ منـذ وقـ مبكـرمن عمـر وفَضّـلَ ـ ـ خالفـاا للكـثري مـن الشّـعراء ـ ـ أن
يركب سفينة املقهورين واملضطهدين على أن يسري يف موكب األمراء وأصحاب السلطان.
«ويف الكوي عمل يف جريدة "القبس" حمرّراا قافياا وكان آنذا يف منتصـف العشـرينيات
من عمر  ،حيف مضى يدوّن قصائد الـل أخـذ نفسـ بالشـدّة مـن أجـل أ ّلـا تتعـدى موضـوع اا
واحداا وإن جاءت القصيدة كلّها يف بي واحد .فكان "القبس" الثغرة الّل أخرج منها رأس ،
وبارك انطال قت الشـعرية االنتحاريـة .و َسـجّل الفتاتـ مـن دون خـوف ،وسـامه يف نشـرها
بني القرّاء» (عايش.)10-9 :2006 ،
« ويف رحاب "القبس" عمل الشاعر مع الفنان الفلسـطيي نـاجي العلـي ،ليجـد كـلّ منـها يف
اآلخر توافقاا نفسياا واضحاا ،فقد كان كالمها يعرف غيباا أن اآلخـر يكـر مـا يكـر وحيكـبُّ مـا
حيبّ ،الروابط بينهما كان تقوم على الصّدق والعفوية والشاءة وحدّة الشعور باملأساة ورىية
األشــياء بعــني جم ـدّدة صــافية ،بعيــدة عــن مزالــق االيديولوجيــة .وقــد كــان أمحــد مطــر يبــدأ
الص ــحيفة بالفت ــة يف الص ــفحة األوىل وك ــان ن ــاجي العل ــي خيتمه ــا بلوحتــ الكاريكاتريي ــة يف
الصفحةك األخرية» (عايش.)17 :2006 ،
لقد شكلَ أمحد مطر صوتاا شعرياا متميزاا ،انتشرت اشعار بني اجلماهري مبجرد بزوغها
حيف بدا واضحاا أنّ الشاعر ميتلك سيزات خاصّة ،جعل من صوتاا شعرّياا بارزاا فهو يكتـب
القصــيدة القائمــة علــى املفارقــة الســاخرة ،وعلــى الوضــوح الّــذي ال غمــوض في ـ  .قــد كت ـبَ
قصائد اا و َسمّاها "الالفتات" معتش اا أنّها "صـوت الت ّمـرد" وهلـا نفـس مواصـفات "الالفتـة" ا ّلـل
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يرفعها املتظاهرون من حيف االجياز والسهولة واملوقـف اجملـدّد واهلـدف التحريضـي .وعُـرف
امحــد مطــر بأنّـ "شــاعر املنفــى" و"شــاعر احلريــة" و"شــاعر انتحــاريّ" إنري الفتــات مطــر ســهلة
الفهــم وال توجـدُ املفــرداتُ الغريبــة فيهــا ،يســتأنس هبــا القــارئ حــىت وإن كــان حــديف النشــأة
والعهد باألدب العريبّ وحتمل اشعارها يف طياهتا أروع املعاين وتستوقف الذهن اللبيب.
مالمح السخرية عند أمحد مطر
السخرية عند أمحد مطر ختتلف كثرياا عن السـخرية عنـد شـعراء العـرب ،ألن ـ ال يسـخر شخصـاا
أو قومـاا مــن أجــل األغــراض الشخصــية أو احلزبيــة أوتيــار دون تيــار بــل جنــد غالبيــة ســخريت يف
جمــال الشــعر السياســي اهلــادف ،حيمــل قضــايا حرمـ مــن حقهــا وسـلّط عليهــا حكــام ال ينتمــون
إليها ويتحدث عن قضية إنسان سلّط علي ألوان العذاب والظلم والقساوة كما يقول:
إن ــي لسـ ـ حل ــزبو ..أو مجاع ــة /..إن ــي لسـ ـ لتي ــارو ..ش ــعاراا /..أو ل ــدكانٍ..
بضاعة /..إنـي املوجـة ..تعلـو حـرةا /مـا بـني بـني /..وتقضـي حنبـها دومـاا /لكـي تـروى
رمال الضفتّني /..وأنا ..الغيمـة لـألرض مجيعـاا /..وأنـا ..الـريح املشـاعة /..غـري أين..
يف زمان الفرز /أحناز ..إىل الفوز /فإن خريت ما بني ا نتني /..أن أغي مترفـاا ..عنـد
يزيد /أو أصلي جائعاا ..خلف احلسني /سأصـلي ..جائعـا ..خلـف احلسـني /... /لسـ
أهتم ..مبـن كـان معـي /..أو كـان ..ضـدي /..لسـ أهـتم مبـن ..أتـر بعـدي /..لسـ
أهتم ..مبن يبكي دموعاا /..أو مبن ..يبكي ..دمـاء /..لـيس عنـدي ..غـري هـمو واحـدٍ/..
أن أسبق املوت إىل العيش /فأغدوا من ضحايا كربالء (اجملموعة الشعرية)124 :

وهذ امليزة « جعل من صـوتا شـعريا بـارزاا ،فهـو يكتـب القصـيدة القصـرية القائمـة علـى
املفارقــة الســاخرة ،وعلــى الوضــوح الــذي الغمــوض فيـ وكأنّـ يســلك مــن خــالل ذلــك مســلكاا
شــعري اا ل ـ دالالت ـ يف عــامل الشــعر احلــر املعاصــر الــذي يطغــى علي ـ النكــوص إىل الغمــوض
واإلجياز يف حميطات الرمز» (غنيم.)7 :1998 ،
«وتب ــدو نفس ــية أمح ــد مط ــر م ــن خ ــالل ش ــعر مفعم ــة ب ــاحلزن واألس ــى ،لكنّ ـ بطبيعتــ
الساخرة ميزج السخرية باحلزن ،وهو يـرى أن سـخريت غـري مسـتغربة ،ذلـك أنـ مـن خـالل
استقرائ لواقع شرائح اجملتمع وجـد أن مـن حيسـنون السـخرية واإلضـحا هـم أكثـر النـاس
امــتالءب بــاحلزن» (غنــيم .)43 :1998 ،ويف هــذ العجالــة ال ميكننــا أن نفــي هــذا الشــاعر حقّ ـ
وكيف ذلك وقد اتّخذ السخرية أسلوباا يف معظم قصائد .
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أمحد مطر يلجأ إىل توظيف السخرية يف أدب
أمحــد مطــر شــاعر املنفــى الــذي عصــف ب ـ ريــاح الطغــاة وحاول ـ الــدكتاتوريات املتعاقبــة أن
تطمس صورت وتكمم صوت  ،ولكن ظل سيفا مشهرا على كل نظـام فاسـد يف كـل أرجـاء الـوطن
العريب ،فالزال احلريات تستصرخ  ،وتستنجد ب حقوق اإلنسان البائس يف كـل بـالد العـرب،
إن صوت اإلنسان ا لكادح واملـواطن املثقـل بأعبـاء املواطنـة ،إنـ صـوت احلريـة يف كـل أرض ويف
كــل زمــان ،احلريــة الــل هــي مطلــب اإلنســان يف كــل مــوطن وأوان «فالــدفاع عــن الــنفس حــق
مشروع ،واحلرص على احليـاة نـزوع إنسـاين طبيعـي ،والرغبـة يف امـتال احلريـة والـتمكن مـن
ناصية األحداث الزمة من لوازم احلياة الل ظل اإلنسان يدافع عنها ،وحيرص علـى االحتفـاظ
هبا ،ويبدي كل األساليب الل جتيز ل الوصول إليها» (محودي القيسي.)7 :1981 ،
عندما يقوم املفكر العريب بالتأمل والتفكري مطـوال يف الواقـع الـذي يعـيش فيـ املـواطن العـريب
بأحدا ووقائع املؤسفة ،فإن ال ميلك إال أن يشعر بالغصة يف حلقـ ناهيـك عـن الغضـب الشـديد
املتولــد عــن عــدم قدرتـ علــى تغــيري هــذا الواقــع ،فــال جيــد بــداا مــن اللجــوء إىل الســخرية الناقــدة
والالذعــة مــن هــذا الواقــع ،والــل تعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة أالمهوالســخرية لكوهنــا فــن راقو
حيتاج إىل الذكاء والفكر وأعمال العقل كما ذكرنا آنفا ،لذلك فهي سـالح خطـري يف يـد الفالسـفة
والكتّاب بوج السياسات الظاملـة املسـتبدة املتحكمـة مبصـائر الشـعوب ،كمـا أهنـم يسـتخدموهنا يف
نقد العادات والتقاليد البالية يف اجملتمع وأمراض الكثرية من جهل وختلف ونفاق.
وهذا ما فعل الشاعر أمحد مطر يف شعر حيف استوعب جتارب حيات املناهضـة لألنظمـة
الدكتاتورية القائمة على الظلم والقهر واالستبداد ،وقد توىل أمـر مهامجتـها خبطاباتـ النقديـة
الالذعة اململؤة سخرية وازدراء وفـق آليـات جعلـها ختـدم أغراضـ وموضـوعات الـل فضـح هبـا
أبعــاد الــتفكري واســتراتيجيات السياســة لــدى احلكــام الــذين زرعــوا الرعــب يف قلــوب شــعوهبم
باملالحقــة والتــربص والظلــم والقهــر والقتــل وتبــديل األمــن بــاخلوف دون وج ـ حــق ،وقــد اختــذ
الشاعر أسلوبا متميزا يف السخرية من أولةـك الساسـة وزبانيتـهم الـذين كـانوا يـد الـبطش الـل
يبطشون هبا .وبذلك اختذ أمحد مطـر مـن السـخرية أداة لـ للنقـد الـالذع واالضـحا وأحيانـا
النصــح ســا جعــل الســخرية طاغيــة علــى شــعر  ،فــاقترن انـ هبــا ،فغــدا أمحــد مطــر شــاعر
ســاخر مــن طــراز خــاص فهــو يف شــعر الســاخر حيمــل قضــية إنســانية عامــة بأبعادهــا املختلفــة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية يعـاين منـها الشـعب مبختلـف طبقاتـ يف ظـل سـلطة حاكمـة
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غامش ــة جردتــ م ــن مقوماتــ اإلنس ــانية واالجتماعي ــة والسياس ــية واالقتص ــادية وحرمتــ م ــن
سارسة كـل مـا لديـ مـن تقاليـد وأعـراف .وهـو يعـرض هـذ املشـاكل بأسـلوب سـاخر يبلـ حـد
احلــزن ،عرضــا يصــدق علي ـ القــول :إن الســاخرين هــم أشــد النــاس حزنــا ،حمــاوال أن يســلط
الضوء عليها ملتمسا احللول لكثري من املشاكل الل يعرضها يف شعر  .فلم يكن شـاعراا سـاخرا
بقصد اللهو والعبف واإلضحا وإمالء الفراال ،بل كان جادا يف شعر  .إن هذا األسـلوب خيتلـف
عن أساليب الشعراء الساخرين الذين عرفناهم يف العصور األدبية املاضية.
إن الشــاعر قــد تنــاول املوضــوعات السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية وغريهــا ،لك ـنّ قســماا
كبرياا من شعر الساخر تطرق إىل احلكام الظاملني وقضية فلسطني ااتلة وتعذيب وجـور يتعـرض
ل العريب يف البلدان العربية مـن اخللـي إىل ااـيط .الشـاعر يف سـخريات يـدخل جبـرأة مذهلـة
ولسان ال يعرف اااباة ومل يسلك مسلك الوعظ واإلرشاد بل إن ناقد ساخر ،سخر مـن السياسـة
اجلائرة الل قد تفتّح عينا أمحد مطر على العامل ونشري فيما يلي إىل بعض موضوعات:

مناذج من السخرية يف شعر أمحد مطر
قد تطرق أمحد مطر يف شعر إىل موضوعات خمتلفة ونظر إليها نظرةا ساخرةا وينقد عيوب
اجملتمع العريب نقداا الذعاا وفيما يلي نشري إىل عدةك منها:
السخرية من احلكام العربية
ســخر أمحــد مطــر احلكــام العربيــة جلهلــم وقســوهتم ونعتــهم نعوتــا نشـمّ منــها رائحــة الســخرية
الالذعة.فقــد كتــب الشــاعر عشــرات القصــائد والالفتــات الشــعرية الــل انتقــد فيهــا األنظمــة
العربيــة بشــكل عــام ،فــال انتخابــات حـرّة نزيهــة وال للشــعب دخــل يف تقريــر مصــري وال أمــل يف
اخلــالص مــن ســلطة الطواغيـ الــل تكــون هلــم أدوات القمــع مــن قتــل وســجن وإعــدام ،ويــرى
الشاعر احلـل قتـل مجيـع احلكـام والروسـاء ويتوجـ خبطابـ الـالذع إىل احلكـام العـرب الـذين
خضعوا لألجنيب وأصبحوا ينفذون أوامر فإنّ احللّ الذي يقدّم الشاعر ملعضلة هؤالء احلكـام
هو العنف والثورة والوقوف يف وجههم؛ ألنّهم ال يعترفون بغري ذلك لتغيري واقعهم املتردي:
أنــا لوكن ـ رئيســا عربيــا /حللل ـ املشــكلة /وأرح ـ الشــعب ســا أشــعلة /أنــا
لوكن رئيسا /لدعوت الروسـا /وأللقيـ خطابـا مـوجزا /عمـا يعـاين شـعبنا منـ /
وعن سر العناء /ولقاطع مجيـع األسـةلة /وقـرأت البسـلمة /وعلـيهم وعلـى نفسـي
قذف القنبلة (اجملموعة الشعرية)84 :
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مطر يعتقد أنّ احلاكم يف البالد العربية يعبد كمـا يعبـد اهلل ،املـواطن يشـاهد صـورت يف
كل مكان ويسمع يف اإلذاعة صوت ويرى يف التلفاز صورت  ،احلـاكم مالـك كـلّ مقـدّرات البلـد
وهو يفعل ما يشاء ويدبّر األمور كما يريد:
صُورة احلاكم يف كلّ اتّجَا  /باسكم /يف بَلدٍ يبكي مكنَ القهـر بُكـا  /مُشـرق /يف بَلَـدٍ
تلهو اللياي يف ضُحا  /ناعكم /يف بَلَدٍ حَتّى بَاليـا ُ /بـأنواع الباليـا مُبـتال  /صـادكح /يف
بَلَدٍ مُعتَقل الصوتك /ومزنوع الشِّفا سالكم /يف بَلَدٍ يعـدَمُّ فيـ النـاسُ /بـاآلالفك ،يومّيـاا/،
بدَعَوَى اإلشتبا  /صورة احلاكم يف كلّ اتّجا  /نعمةب مكن ُ علينا /إذ نَـرى ،حـنيَ نَـرا  ،أنـ ُ
لَمّا يزَل حَياا /وَما زلنا عَلى قَيدك احلَيا (اجملموع الشعرية)327 :

ويف شعر آخر خياطب احلاكم وجيري حواراا مع احلـاكم يف الرويـاء ويسـأل أأنـ خلقتنـا
أو هل جعلك اهلل إهلاا وهل الشعب انتخبك أو هل وهبك الوطن كهديـة ويف األخـري يرجـع إىل
وعي  ،يقال ل يف بيتك حلماا خائناا ،يقول:
قل ُ لكلحاكم :هل أن َ الّذي أجنَبتَنا؟ /قالَ :ال ...لَس ُ أنا /.قلـ ُ :هَـل صَـري
اهلل إلَهاا فَوقَنا؟ /قَالَ :حاشَا رَبنا /.قل ُ :هَل نَحنُ طَلَبنا مكنك أن تَحكمَنـا؟ /قَـال:
كلّا /.قل ُ :هَـل كانَـ لَنـا عَشـرة أَوطـانٍ /وَفيهـا وَطَـن مسـتَعملب زَادَ عَلـى حاجَتكنـا/
فَوَهَبنــا لَــك هــذا الوَطَنــا؟ /قَــالَ :لَــم حيـدُث ...وال أحسَـبُ هــذا مُمكنــا /.قلـ ُ هَــل
أقرَضتَنا شيةاا /عَلى أن تَخسِفَ األرضَ بنا /إن لَم نُسَدِّد دَينَنا؟ /قَالَ :كلّا /.قل ُ:
مَا دُم َ ،إذَن ،لَس َ إهلاا أو أباا /أو حَاكماا مُنتَخَباا /أو مالككاا /أو دائكناا /فلكمـاذا لكـم
تَزَل ،يا ابنَ الكذا ،تَركبُنَا؟ ... /وانتهى احللمُ هُنا /.أيقَظَتي طرُقات فوقَ بايب/:
إفتَح البابَ لَنا /إنري يف بيتكك حُلماا خائناا (اجملموعة الشعرية)209 :

السخرية من فقدان حرية التعبري يف البالد العربية
املوضــوع ااــوري لــدى أمحــد مطــر هــو النضــال للحريــة ،كتــب عــن احلريــة الــل مل تتحقــق إال بقــوة
السـالح ،إنّ مهّـ األول واآلخــر هــو احلريــة الــل صــودرت مــن قبــل الســلطة ففــي هــذ األجــواء يفقــد
الشعب كل شيء من حرية رأي أمام احلكام اجلائرين الـذين ال يسـمحون ألحـدٍ أن يبـدي عـن موقفـ
جتـا مـا جيـري يف الــبالد ،ويعتقـد أن املـواطن يف الــوطن العـريب كأ ّنـ ميـ  ،وإذا قـام بعمـل أو ألقـى
حكمة يتّهم باإلرهاب والتخريب أو الطعن يف القوانني اإلهلية وهذا كل يدلّ على فقدان احلرية:
أريدُ الصم َ كي أحيا /ولكن الّذي أَلقا ُ ينطكقي /.وَال ألقي سكوى حُـزنٍ /عَلـى
حُــزنٍ /عَلــى حُــزنٍ /أأكتُ ـبُ "أنّــي ح ـيٌّ" /عَلــى كفَــي؟ /أأكتُ ـبُ "أنــي حُ ـرٌّ" /وَحَتّــى
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احلــرفُ يرسك ـفُ بالعُبُودي ـ ؟ /لَقَــد شَــيع ُ فاتكنَ ـةا /تُسَ ـمّى يف بــالد العُــرب تَخريب ـاا/
وَارهاباا /وطعناا يف القـوانني اإلهليـة /ولكـن انَهـا واهللِ /لكـن انَهـا يف األصـل/
 ...حُرّي (اجملموعة الشعرية)33 :

يقول أمحد مطر عن اجملتمع العريب حني ميوت الناقد السياسـي تقـوم احلكومـة بتشـييع
لكن هذا العمل ليس مبعىن إكرامـ علـى يـد احلكومـة بـل احلكـام مـع قـدرة طاغيـة حييطونـ
ح ــىت يف الت ــابوت ويصــوّر الش ــاعر بش ــكلو درامــيو إنّ احلريــةَ مس ــلوبةب ح ــىت يف حلظ ــة موتــ
وتشييع إىل املقشةك:
حــني أمــوت /وتقــوم بتــأبيل الســطة /يشــيع جثمــاين الشــرطة /ال حتســب أ ّن
الطاغوت /قد كرّمي /بل حاصرين باجلشوت /وتتبعي حـىت آخـر نقطـة /كـي ال
أشعر أنّي حرّ /حىت وأنا يف التابوت (اجملموعة الشعرية)120 :

ويف قصيدة أخرى يشري الشاعر إىل انعدام التفاهم وحرية الرأي بـني احلـاكم والشـعب .فـأوامر
احلاكم ال تقبل التفكري أو النقاش ومن يفعل ذلك يلق القتل واهلوان بينمـا املـواطن يف الـبالد الغربيـة
يستطيع أن يسأل املسؤولني مايريد وعلى املسؤول اإلجابة على أسةلة املواطنني دون خوف أو قلق:
عَالقل بحاكمي /ليسَ لَها نظري /تَبدأ م تنتهي ...براحةك الضّـمري /.مُتّفكقـان
دائمكاا ،لكننا /لَو وَقَع اخلكالفُ فيما بَينَنا /نَحسِمُ ُ يف جَدَلو قَصري /أنا أقول كلمَةا/
وهــو يقــول كلمـةا /وَإنـ ُ مكــن بَع ـدك أن يقولَهــا ...يســري /وإنّــي مكــن بَعـدك أن أقولَهــا...
أسري (اجملموعة الشعرية)145 :

السخرية من تقاعس العرب جتا القضية الفلسطينية
لقـد ظـن بعــض مـن كتبــوا عـن أمحـد مطــر أنـ مــن شـعراء فلسـطني؛ وذلــك الهتمامـ البــال
بقضيتها ،فما حيمل هلا من فكرومحاس ال يقل عما حيمل أخلص شعراء فلسطني .من هنا
كانـ عالقتـ هبــذ القضــية عالقــة توحــد ال انفصــام هلــا وانعكــس يف شــعر الساخر.شــكل
القضــية الفلســطينية حمــوراا بــارزاا يف شــعر  ،فقــد عاجلهــا يف مواضــع كــثرية ومــن زوايــا

خمتلفة وفضالا عن حتديد أسباب النكبة أشار يف اكثر مـن مـرة إىل اآلفـاق الـل ميكـن
من خالهلا إعادة الوطن السليب ،وحيمّل احلكام العرب مسؤولية ضياع فلسطني ألهنـم مل
حيرّكوا ساكناا ويعتذر أمحد مطر نيابة عن اإلنسان العريب املكبّل باألصفاد من قبل األنظمـة
العربية اخلائنة وحيمّل احلكام العرب مسوولية ماأصاب فلسطني وشعبها:
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يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذرُ /ماي يد يف ما جرى فاألمر مـا أمـروا /وأنـا
ضعيف ليس ي أ ـرُ /عـار علـي السـمع والبصـرُ /وأنـا بسـيف احلـرف انتحـرُ /وأنـا
اللهيب ..وقاديت املطرُ /فمىت سأستعرُ؟ (اجملموعة الشعرية)27 :

فلسطني عند أمحد مطر ،هي الرمز وقد َت َغ ّنـى هبـا ورا َح يطلـق الكلمـات وي َع ِّبـر عـن مـدى
عمق اجلراح هنـا  .وأ رين فلسـطني باقيـة ومـازال الـزنال مسـتم ّر اا رغـم أ ّن حكـام العـرب يبـدو
أنّهم قد نسوا فلسطني ،فهم مشغولون على هَزِّ القناين وعلى هزّ البطـون ولكـن وإن مَـرّ زمَـن
على هذ القضية لكنّ الشرفاء سيعيدون األرض املغتصبة للوطن احلبيب:
هَرم الناس وكانوا يرضعون /عند ما قَـال املغُنِّـي :عائـدون /.يـا فلسـطنيُ ومـازال
املغَنّــي يتَغَنّــى /وَماليــني اللحــون /يف فَضــاء اجلــرح تَفنَــى /واليتــامى ...مكــن يتــامى
يولَ ـدُون /.يــا فلســطنيُ وأربــابُ النِّضــال املــدمكنون /ســاءه هُــم مــا يش ـهَدون /فَمَضــوا
يسـتنكروُن /وَخيوضُـونَ النِّضـاالتك /عَلـى هَـزِّ القَنـاين وعَلـى هَـزِّ البُطـون  /عائكــدون/
وَلَقَد عَادَ األسَى لكلمّرةك األلفك فَال عُدنا /...وَال هُم حيزَنون (اجملموعة الشعرية)20 :

السخرية من اجلواسيس واملخشين يف البالد العربية
يصــف الشــاعر اجملتمــع العــريب بأنّـ غـصٌّ بــاملخشين وإنّهــم موجــودون يف كــل مكــان حــىت ال
يشــعر اإلنســان العــريب بــأد حريــة يف حياتـ وهــذا االمــر جعــل اجملتمــع كســجنو كــبريو يصـوّر
الشاعر الصراع بني السلطة وأجهزهتا القمعية بأسلوب ساخر:
غـصّ مــا حتـ الســماوات وفــوق األرضــني /بعيــونٍ خمــشين /كــل إنســان لــدينا
هتمـة متشــي /وميشـي معهــا ألـف كمــني /نصـفنا يف داخــل السـجن /ونصــف خــارج
السجن سجني /مل نعد لك ما نبدي من أصواتنا /حىت األنني /مل نعد لك مـا
خنفيـ يف أعماقنــا /حــىت احلــنني /ضــاق الــدنيا علــى الــدنيا /وضــيعنا اجلهــات
األربعني( ...اجملموعة الشعرية)149-148 :

ينتقد الشاعر بشدةٍ اساليب القمع واملخابرات واملنظمات االمنيـة حـىت تصـل احلالـة بـاملواطن
أ ّن يشعر بغرب ٍة ما بعدها غربة حـىت خيـا َل املـواطن كـل مـن حولـ خمـشين يعملـون للسـلطة حـىت
إذا يريد املواطن أن يبحف عن بي صديق جيد املخشين يف الشارع ويف كل مكان ويسـمي "أمـري
املخشين" ويدعو للحاكم ساخراا؛ ألنّ حيرس بالد املسلمني بآالف اجلواسيس واملخشين:
«تكه ُ عَن بَي ك صَديقي /فَسأل ُ العابرين /قكيلَ ي :إمش يساراا /سَترى خلفَك
بعـضَ املخـشين /حُــد لَـدى أولكهـم /سَــوفَ تُالقكـي مُخبـراا /يعمَــل يف نَصـبو كمــني/.
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إتج لكلمُخبر البَادكي أمامَ املخبر الكـامكن وَاحسِـب سَـبعَةا ...ـم تَوَقريـف /هجتكـد البيـ َ
وراءه املخــش الثريــامكن /يف أقصَــى الــيمني  /حَفك ـظَ اهلل أم ـريَ املخبــرين /فَلَقَ ـد أَختَ ـمَ
باألمن بالدَ املسلمني /.أيها الناسُ اطمَةنُّوا /هـذك ك أبـوَابُكم حمروسَـةب يف كـلِّ حكـني/
فَادخُلوها بسالمو ...آمنني » (اجملموعة الشعرية) 41-42 :

ولريسم الشاعر اجلو األمـي الـذي يظـل كـالغيم علـى الـوطن العـريب يكـرر كلمـة "املخـش"
ويف سخرية أخرى يصور اجملتمع سلوءاا من كثرة املخشين ويقول:
مُخبــر يســكنُ جَــنيب /مُخبــر يلـهُو بجَيبــي /مُخبــر ين ـبُشُ قَلــيب /مُخبــر يــدرُ ُ
س
جلدكي /مُخبر يقرأ ويب /مُخبـر خَـارج أكلكـي /مُخبـر داخكـلَ شُـريب /مُخبـر يرصُـدُ
بَيل /مُخبر يكنُسُ دَربي /مُخبر يف مَخبرو( ...اجملموعة الشعرية)257 :

السخرية من الشعوب العربية
ضـعف العـريب ،بـل
ال يعَتقكد امحـد مطـر أ ّن احلكومـات وحـدها ا ّلـل تتح ّمـل مسـؤولية حالـة ال ّ
حيمكل الشعوب واألفراد املسؤولية ذاهتا .وهو يردّد دائماا القول أنّ فرعون لن يقول "أنـا رّبكـم
األعلى" إلّا إذا رأى حول عبيداا يطيعون حني يضِّلهم .الشعوب مل تقم بدورها املطلـوب وإنّمـا
تــردّد مــا يريــد احلكــام واكتف ـ بــاألقوال مــن دون األفعــال وهكــذا حيرّضالشــاعر الشــعوب
ويدعوها إىل التخلّص من حكامها الظاملني.
إذا الضــحايا سـةكلَ  /بــأيّ ذنـبو قتكلَ ـ  /أل نتفضَـ أشــالىها وجَلجَلـ  :بــذنب ِ
شعب خملصو /لكقائدٍ عميل (اجملموعة الشعرية)58 :

يعتقد أمحد مطر التعايش مع الناس وحتمل الظلم أشـدُّ مـن اإلعـدام ويعتقـد أن املـواطن
يف الوطن العريب لو أعدم أخفّ وأسهل من احلياة يف هذا الوطن ويقول:
اإلعدامُ أخَفُّ عكقابو يتَلَقريا ُ اَلفَردُ العَرَبـيّ /أهُنالكـك أقسَـى مكـن هَـذا؟ طَبعـاا/...
األقسَى مكن هذا /أن حييا يف الوَطَن العَريب (اجملموعة الشعرية)254 :

يرى الشاعر اجملتمع قد جاوز احلدّ يف ذلتـ وحتملـ لالمتـهان وال سـبيل إلصـالح سـوى
ض خلق اا آخر أل ّن اجملتمع لـو كـان سـليم اا لكفـا نـيب واحـد الصـالح يو ّجـ نقـد
أن تنب َ االر ُ
وســخريت الّــل تعبّــر عــن أمل الشــاعر ملــا يلحــق هــذ األمــة مــن ظلــم بســبب صــم الشــعوب
واملفكرين واملثقفني يف أرض كان مهبط األنبياء ورجال كبار واستبدلوا الكشيا بالذل:
فصيحنا ببغاء /،قوينا مومياء /،ذكينـا يشـم فيـ الغبـاء /،ووضـعنا يضـحك منـ
البكــاء /،تســمم أنفاســنا /حــىت نســينا اهلــواء /،وامتــزج اخلــزي بنــا /حــىت كرهنــا
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احلياء /،يا أرضـنا ..يـامهبط األنبيـاء /،قـد كـان يكفـي واحـد /لـو مل نكـن أغبيـاء؛ /يـا
أرضــنا /ض ــاع رج ــاء الرجــاء /،فين ــا وم ــات اإلبــاء /،ي ــا أرض ــنا ،ال تطلــيب م ــن ذلن ــا
كشياء /،قومي احبلي انية /وكشفي عن رجل /هلؤالء النساء (اجملموعة الشعرية)31 :

السخرية من الشعراء
أمحد مطر شاعر ال يشب شعراء عصر وال ينتمي إليهم الشعراء الـذين ينشـغلون باحلـب والغـزل وال يعتنـون
مبا جيري يف اجملتمـع العـريب مـن الظلـم والكبـ وينتقـد الشـعراء الـذين ال يشـاركون الشـعب مهومـ

وتطلعات  .تشمل سخرية أمحد مطر الشعراء الذين ينشغلون عـن قضـايا أمتـهم بقضـاياهم اخلاصـة
ومن بينها احلب والغزل ويلعن الشاعر الذي يغازل الشفا والنهدين وشَعر احلبيبة بقول :
كفرتُ باألقالم والدفاترْ /.كفرتُ بالفصحى الـل /حتبـل وهـي عـاقرْ /.كفـر ُت
بالشعر الذي /ال يوقفُ الظلمَ وال حيرّ الضمائرْ /لعن ُ كلري كلمـةٍ /مل تنطلـق مـن
بعدها مسريةب /.لعن ُ كل شاعرْ /ينام فوق اجلمل النديّةك الـو ري ْ /وشـعب ينـام يف
املق ــابرْ /لعنـ ـ ُ ك ــل ش ــاعرْ /يس ــتلهم الدمع ــة مخ ــراا /واألس ــى ص ــبابةا /وامل ــوت
قشـعريرةا /لعنـ كــل شــاعرْ /يغــازل الشـفا واأل ــداء والضــفائرْ /يف زمــن الكــالب
واملخــافرْ /وال يــرى فوه ـةَ بندقي ـةٍ /حــني يــرى الشــفا مســتجري ْ  /وال يــرى رمان ـةا
ناسفةا /حني يرى األ داء مستدير ْ  /وال يـرى مشـنقةا /حـني يـرى الضـفري /... /
يف زمن اآلتـني للحكـم /علـى دبابـةٍ أجـري ْ /أو ناقـة العشـري ْ /لعنـ كـلري شـاعرو /ال
يقتي قنبلةا /كي يكتب القصيدة األخري ْ (اجملموعة الشعرية)54 :

يعتش أمحد مطر الشـاعر احلقيقـي هـو الـذي تعـرّض نفسـ للمـوت؛ ألنّـ يعتقـدُ أنّـ جعـل
صــدر دفتــراا وكتــب شــعر عليـ بالســيف وإنّـ يــرى الشــاعر الــذي يكتــب عــن واقعيــة اجملتمــع
كالذي ينتحر خبنجر الكالم:
س ــبعون طعن ــة هن ــا موص ــولة ال ــزنفك /تب ــدي وال ختف ــي /تغت ــال خ ــوف امل ــوت
بـاخلوفك /نّيتـها قصـائدي /وسّـمها يـا قـارئي :حتفـي  /وسّـمي منتحـراا خبنجـر
احلرفك /ألني يف زمن الزيفك /والعـيش باملزمـار والـدفك /كشـف صـدري دفتـراا/
وفوق كتب هذا الشعر بالسيف (اجملموعة الشعرية)12 :

كما ينتقد باسلوب الذع وسائل اإلعالم يف الدول العربية ألهنا وجدت لكـي ختـدم احلكـام
والصحفي اليستطيع أن يقول وي كتب عـن واقـع اجملتمـع العـريب ومصـائب الشـعب وآالمـ وإ ّنمـا
ميدح احلاكم يف كل يوم:
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صحيف ْ /...عليها سطور كثيف ْ /وفيها سطور كثيف ْ /وفيها خطوط ..وفيهـا صـور/
تروح وتأيت بنفس اخلشْ /:يعيش اخلليفة ..حييا اخلليف ْ (اجملموعة الشعرية)422 :

وكانـ رســالة الشــاعر لديـ أن يلتــزم جانــب الــدفاع عــن أبنــاء شــعب يصــور معاناتـ ومــا
حلق من أذى بسبب شـعر بأسـلوب الذع ويؤكـد علـى دور القلـم يف تغـيري الواقـع يؤكـد أمحـد
مطر على دور القلم يف تغيري الواقع واألديب والناقد امللتزم ليس بإمكانـ أن يسـك أمـام مـا
جيري يف بالد وما يتعرّض شعب من قمع وظلم وفساد و ...لـذلك يعتقـد أنّ إلتزامـ بشـعب
يسبّب السجن والقتل يف آخر املطاف ويقول:
ج ـسّ الطبيــب خــافقي /وقــال ي /:هــل هاهنــا األمْ؟ /قل ـ ل ـ  :نع ـمْ /فشــق
باملشرط جيب معطفي /وأخرج القلمْ  /هـز الطبيـب رأسـ  ..ومـال وأبتسـمْ /وقـال
ي /:ل ـيس ســوى قلــم /فقل ـ  :ال ي ـا س ـيدي /هــذا ي ـد ...وفــم /رصاصــة ...ودم/
وهتمة سافرة ...متشي بال قدم (اجملموعة الشعرية)20 :

مث يوج نقدا مرّاا وقاسيا إىل الشعراء الذين يهادنون السلطان .رسالة الشـاعر لـدى أمحـد
مطر اال لتزام بالدفاع عن أبناء شـعب وتصـور معاناتـ ومـا حلقـ مـن أذى بأسـلوب الذع ويعتقـد
أنّ مصري الشاعر احلقيقي هو االستشهاد كما أستشهد عدد منهم يف هذا الطريق بقول :
ال نام أعني اجلبناءْ  /ورأي مةات الشـعراءْ /حتـ حـذائي /ووجـو يسـكنها
اخلزي /على اسـتحياءِ /يف زمـن األحيـاء املـوتى /علـى اسـتحياءِ /يف زمـن األحيـاء
املوتى /.تنقلب األكفان دفاتر /واألكباد حمابرْ /.والشعر يسد األبواب /فال شعراء
سوى الشهداءْ (اجملموعة الشعرية)34 :

ويسخر من الشعراء الذين ميجدون السالطني بشـعرهم مقابـل بعـض األمـوال والنياشـني
الزائفة ويعلل سكوت بعض الشـعراء عـن قـول كلمـة احلـق .الشـاعر إمـا يأخـذ الصـلة ويسـك
وإمّا يرفض كالم إذا مل يكتم أسرار النظام احلاكم بقول :
يا ناس إين صام  /وأمحد اهلل إذا مل اعتقلْ /بتهم الكتمـان /فالشـاعر الشـريف
يف أوطاننا /يُدان أو يُدانْ  /يا ساديت /...تلك هي القضي ْ (اجملموعة الشعرية)105 :

ويصــور معانات ـ وينتقــد الســلطات الــل تكبّــل الثقافــة بالرقابــة يقــول خماطب ـاا الرقيــب
بأسلوب في ساخر:
أين ضـي /أنـ ال تفهـم شـعري؟ /مـا الغريـبُ /أنـا ال أفهمـ أيضـاا /ولكـن/
ينبغي أن أحتاشى /كل ما يؤذي الرقيبْ (اجملموعة الشعرية)225 :
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النتائج
تتجلى يف قصائد أمحد مطر الكشياء اإلنسانية الل يراها أرفع من كل ظامل وأعظم من كل
سلطة ،فهو يريد أن يعيد لإلنسان قيمت احلقيقية الل أنزل هبا ،ويدعو ـ دائما ـ إىل الثـورة
على الظلم واالستبداد والتسلط ،وقد قصر كل حيات وشعر على الدفاع عن حـق اإلنسـان يف
الوطن العريب ،ومل يتج إىل الفنون الشعرية اخلالصـة ،إذ مل يكـن مـن اليسـري عليـ االجتـا
إىل احلب والغزل ووصف الطبيعة الساحرة الل ال يكـون للسياسـة أو النظـام سـلطان عليهـا،
ألن كان أقـرب إىل معانـاة النـاس ومهـوم الفقـراء .فهمـوم الشـاعر هـي مهـوم الـوطن .مت ّثـل
السخرية لدى الشاعر براعة ولعبة ذكية ال جييد استخدامها إلّا األذكياء املبـدعون ،لـذا فـإنّ
براعت يف السخرية شكل حقيقة متيز عن غري من شعراء العربية املعاصرين؛ ألنّ الشاعر
َو ريظفَها بوعي خدمة لبنـاء نـص عـريب جديـد ح ّتـى أ ّن السـخرية شـكل طابعـ اا سيـزا ألعمالـ
الشعرية وصارت عالمة ميكن أن يتلمسها القارئ لشعر وميزت هذ العالمة عن أقرانـ مـن
الشعراء العرب املعاصرين .فأهم ما توصل إلي البحف كالتاي:
 .1السخرية طريقةب تعبرييةب يتوسل هبا الشـعراء لنقـد األوضـاع السياسـية واالجتماعيـة
وهي أسلوب خيتلف عن الشتيمة والسباب ااض.
 .2السخرية عند أمحد مطر ليسـ للتسـلية أو للـهو والضـحك وإنّمـا هـي سـخريةب هادفـةا
هــدفها الــدفاع عــن شــعبو حمــروم ومضــطهد وحتــريض الشــعوب علــى القيــام بوج ـ
السلطات اجلائرة.
 .3لشعر أمحد مطـر سيـز خـاص ،لونـ وموضـوع سياسـي اجتمـاعي ال يشـمل الغـزل
وغري بل يعرض كلما يرتبط بانعدام احلرية وظلم احلكام للشعوب العربية.
 .4حير الشاعر الضمائر بسبب جديت و وريتـ ومحاسـيت فشـعر لـيس عاطفيـاا بـل
خيلو من .
 .5أمحد مطر ي عـرض يف شـعر الـوطن العـريب كأ ّنـ وطـن واحـد وال خيـتص ببلـدٍ دون
بلد وقضيت قضية اإلنسان العريب ،بل قضيةب إنسانية ال عراقي فحسب.
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