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اإلىــــــــــــــــــــــداء

إلى كؿ مف كاف لو الفضؿ بعد اهلل تعالى في كجكدم  ,إلى مف رباني صغي ار  ,الى مف
أمرني اهلل تعالى أف أخفض لو جناح الذؿ مف الرحمة  ,إلى أبي الغالي  ,إلى التي عممتني
العطؼ  ,عممتني التسامح  ,عممتني األمؿ  ,عممتني الحب  ,عممتني الحياة  ,إليؾ يا بحر
الحناف  ,كيا منبع الحب  ,يا كىج العكاطؼ  ,كيا صدؽ األحاسيس  ,كيا مصنع األفراح ,
إلى صاحبة الركح النقية  ,كالنفس الزكية  ,كالطمعة البيية  ,إليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ :
يا أمــــــــــــــــــــي
أىديكما جيد السنيف كاألعكاـ كثمرة النجاح في الختاـ إلى مف ترعرعت معيـ كنما غصني
بينيـ  :محمد ك أحمد الغالييف
كالى كؿ أخكاتي
إلى كؿ زمالئي كزميالتي كخاصة

حنان

كالى كؿ طالب جاد يسعى في طمب العمـ ,فالناس يفنكف كلكف العمماء باقكف ما بقي الدىر ,
أعيانيـ مفقكدة كأمثاليـ في القمكب مكجكدة .

طوير بركاىم

اإلىداء :
أىدم ىذا العمؿ إلى أعز ك أغمى كأحف ك أطيب إنسانة عمى قمبي التي تمأل عميا
حياتي ك ىي  :حبيبة ركحي أمي الغالية .
ك إلى كؿ عائمتي الغالية أذكر عمى رأسيـ أخي العزيز ساعد ك أيضا محمد
ك إيياب محمد ـ عمراكم محمد ك إلى كؿ األىؿ ك األقارب الذيف لـ أذكرىـ ك
خاصة اىديو إلى األطفاؿ الصغار  :كردة – عمر – إياد – منير – كرياف ك إلى
كؿ مف لـ يذكرىـ لساني كىـ في قمبي

ميمس حنان

شكر و عرفان

قبؿ قكؿ أكؿ عمؿ الحمد هلل مكلى كؿ النعـ ,كاسع الجكد ك الكرـ ,عمى تكفيقو لنا عمى
انجاز ىذا العمؿ ,ككما قاؿ الصادؽ األميف محمد صمى اهلل عميو كسمـ :
« من ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀ »
﴿ واشكروا نعمة ا﵀ إن كنتم إياه تعبدون ﴾
كما نتقدـ بعبارات الشكر كالتقدير ك االحتراـ إلى أستاذنا الدكتكر المشرؼ :
" فضة ميسوم" حفظو اهلل الذم كاف خير معينا لنا طيمة السنة ك جيكده الساعية في
محاكلة تصكيب األخطاء كتكجيياتو المتكاصمة النجاز ىذا العمؿ  ,كنشكر جميع األساتذة
الذيف ساىمكا في تحصيمنا عمى العمـ ك المعرفة طيمة مشكارنا الدراسي.
كما نتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف ساعدنا مف قريب أك بعيد كلك بكممة كاحدة  ,كنخص
بالذكر عماؿ مكتبة معيد األدب العربي ك المكتبة المركزية ك كؿ عماؿ الجامعة.

المقدمة

يقذيح

مقدمة
يعتبر األدب بمختمؼ ضركبو كألكانو مف أشكاؿ اإلرث البشرم الذم أعاف الباحثيف عمى
كشؼ مالمح الثقافة اإلنسانية كيمثؿ الشعر أىـ أشكاؿ التعبير األدبي  ،بؿ ككاف المرآة التي
صكرت الكاقع اإلنساني .
مثمما كاف األداة الفاعمة لتكجيو حركة األمة كحمؿ آماليا كآالميا كطمكحاتيا  ،كفكرىا
كمناىجيا في إدارة شؤكف الحياة .
كمف أبرز ضركب الشعر كأغراضو التي حممت الفكر اإلنساني ما يعرؼ بالشعر السياسي
 ،ذلؾ الضرب الشعرم الذم نشأ منذ قديـ الزماف كفي العصر الحديث عصر الشعكبيات
كالقكميات  ،عصر اليجمة االستعمارية  ،برز الشعر السياسي ككاف لو دكره الفعاؿ في
التعبير عف ىمكـ األمة  ،كارتبط ركاده بحركة الكفاح كالنضاؿ  ،التي شيدت تحكالت
سياسية كاجتماعية ففي العالـ العربي  ،بما انطكت عميو مف مكاجيات استعمارية كانفتاح
عمى العالـ الخارجي الذم أدل إلى ظيكر اتجاىات حديثة  ،ساىمت مع ما سبقيا مف أفكار
في صياغة الكاقع السياسي في العالـ العربي .
كمف بيف السياسييف الذيف تطرقكا ليذا المكضكع  :الشاعر مفدم زكريا  ،أحمد سحنكف
معركؼ الرصافي  ،محمد العيد آؿ خميفة  ،نزار قباني  ،أبك القاسـ الشابي  ،أحمد مطر
 ...ىذا األخير الذم تعرفنا مف خاللو عمى الرؤيا السياسية حيث يتمتع بمكانة مرمكقة في
الشعر العربي  ،إذ تتكالى الدراسات النقدية لشعره ،لتجدد كلعمؽ محتكاه  ،كغنى شخصيتو
كتعدد عطاءاتو ،كالذم يجذب القارئ في شخصيتو ىك صدقو الفني باألسمكب الساخر .الذم
يقكـ عمى المفارقة التصكيرية  ،التي ليا قيمتيا ال بالنسبة إلى عصر الشاعر فحسب ،بؿ
بالنسبة إلى مفاىيـ الحداثة المعاصرة المنسجمة مع التراث .

أ

يقذيح
كلقد كاف اختيارنا لمشاعر أحمد مطر كأشعاره السياسية مف خالؿ اتجاىات كمنطمقات
التفكير السياسي في العالـ العربي الحديث حيث أف تجربة أحمد مطر في ىذا االتجاه قد
استكعبت معظـ تداعيات الكاقع السياسي العربي .
كيعكد سبب اختيارنا ليذا المكضكع لما لو مف أىمية في تناكلو لمختمؼ القضايا السياسية
كالعربية كالقكمية كخاصة عند الشاعر المتمرد أحمد مطر بأسمكبو الساخر المتميز ككذلؾ
إلعجابنا بو  ،كمف بيف اإلشكاليات المطركحة في ىذا البحث ما يمي :
 -1ما ىك مفيكـ الشعر السياسي في األدب العربي الحديث ؟
 -2ما ىي مكضكعاتو ك أسباب ظيكره ؟
 -3مف ىك أحمد مطر كبماذا يتميز شعره السياسي ؟
 -4ما مدل تأثير أشعاره السياسية عمى المحيط العربي ؟
كمف أجؿ معالجة اإلشكاؿ المطركح عمى النحك العممي الالزـ  ،اعتمدنا منيجا تأريخيا
كصفيا تحميميا بصكرة عامة  ،ىذه األسئمة كأخرل سنحاكؿ اإلجابة عمييا مف خالؿ خطكات
البحث كقد اقتضت خطة دراستنا ليذا المكضكع إلى ثالثة فصكؿ  ،ففي الفصؿ األكؿ
تطرقنا إلى الشعر السياسي في األدب العربي الحديث كتفرع إلى ثالث مباحث المبحث
األكؿ :تناكؿ مفيكـ الشعر السياسي في األدب العربي  ،المبحث الثاني  :تطكر الشعر
السياسي عبر العصكر  ،المبحث الثالث  :أسباب ظيكر الشعر السياسي .
أما الفصؿ الثاني تناكلنا فيو ترجمة ألحمد مطر كتفرع ىك اآلخر إلى ثالث مباحث المبحث
األكؿ :نبذة عف حياة أحمد مطر ػ المبحث الثاني :العكامؿ المؤثرة في شعره المبحث الثالث:
الخصائص األسمكبية الجمالية في شعر أحمد مطر السياسي.
أما الفصؿ األخير فتطرقنا فيو إلى شعر أحمد مطر في االستبداد كتفرع إلى مبحثيف
المبحث األكؿ  :بعض نماذج مف ديكانو  ،المبحث الثاني  :تحميؿ قصيدة مف ديكانو بعنكاف
(( مفقكدات )) أنمكذجا  ،كذلؾ بدراسة تحميمية أسمكبية ،معتمديف عمى دراسات سابقػػة
أىميا  - :أركع قصائد أحمد مطر – الفتات أحمد مطر ( 1ػ  – ) 4 ، 3 ، 2تاريخ الشعر
السياسي في منتصؼ القرف الثاني ألحمد الشايب – األسمكبية كالبياف العربي أحمد خفاجي .

ب

يقذيح
كفي سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ كاجينا صعكبات عدة منيا :أىمية المكضكع كتشعب اآلراء
كالقضايا المختمفة فيو ،باإلضافة إلى قصر الكقت كقمة المراجع كمع ذلؾ بذلنا الجيد
المستطاع لتجاكز ىذه العقبات كانجاز ىذا العمؿ.
كما نتقدـ بالشكر إلى األستاذ الفاضؿ المشرؼ  ،عمى المجيكدات الساعية التي قدميا لنا
طيمة مشكارنا الدراسي .


خ

يقذيح

تمييد
إذا كاف بدر شاكر السياب قد مزؽ جسد القصيدة كشكمو مف جد يد فإف أحمد مطر مزؽ
خريطتيا  ،كنقميا مف شرفات العشاؽ  ،كحدائؽ المحبيف كشكاطئ المشتاقيف إلى السجكف
كالمعتقالت  ،كأقبية الظالـ  ،كجعميا تشاىد كتشيد عمى عذاب المعذبيف .
كانت القصيدة العربية طكاؿ ما مضى مف زمف أداة تطريب كليك كمرح  ،حتى جاء أحمد
مطر ليجعميا بيانا ثكريا كصفعة تكاجو كجو النائـ كتدير كجكه الطغاة  ،كقد اعتادت القصيدة
العربية طكاؿ ما مضى أف تدخؿ قصكر األغنياء مطأطئة الرأس خاضعة خاشعة مادحة ،
حتى جاء أحمد مطر كحكليا إلى سكيف في الخاصرة  ،كطمقة مفاجئة تعكر انتباه حرس
الجبابرة .
ىذا الشاعر السياسي المتمرد الذم أسس لمناخ جد يد في القصيدة العربية  ،كجمع بيف
سالسة الكممة كصالبتيا برقة اإلحساس الدامي  ،فأصبحت ( الفتاتو  ،راياتو ) تنفرد في
صدكر الجيؿ العربي  ،ذلؾ الجيؿ الذم يحمـ بأرض ال تأكؿ أبناءىا  ،كبمياجريف يعكدكف
إلى أكطانيـ حامميف آماليـ ال محمكليف في التكابيت ػ
أما عف قصائده فجعميا تتحدث عف السياسة بالدرجة األكلى  ،كشاعرنا يعمف عف ذلؾ
بصراحة ككضكح عندما يقكؿ :
فأنا الفف
كأىؿ الفف ساسو
فمماذا أنا عبد


ز

يقذيح
كسياسيكف أصحاب قداسة ؟

1

كما تذكرنا ىذه األبيات بأعظـ شاعر سياسي في األدب العربي كىك أبك الطيب المتنبي
الذم عاش حياتو متنقال مغتربا كمات قتيال إلص ارره عمى ما يؤمف بو إذ يقكؿ المتنبي :
كفؤادم كـ الممكؾ كاف كاف

لساني يرل مف الشعراء

2

يقكؿ احمد مطر  ” :كال تدرم كـ أنا سعيد  ،فجميؿ جدا أف يككف المرء في خدمة أمتو ال
ممثال لقبيمة معينة ” .3

كفي سبيؿ ما يؤمف بو شاعرنا فقد كاجو التيديد الحقيقي بالقتؿ  ،قتؿ الكثير مف أىمو ظمما
دفعكا حياتيـ ثمنا لما يؤمنكف بو  ،يضعؼ أحمد مطر يكما كبقي األلـ كاألمؿ ىما مفج ار
انفعاالت الشاعر كتمرده في شعره إلى جانب عكامؿ أخرل منيا ما ىك ظاىر كمنيا ما ىك
خفي كليس أحمد مطر في شعره الغاضب كالمتمرد إال ثمرة حية مف اإليماف العميؽ كاألدب
الصادؽ كرسالة الشعر الحقيقية التي ال تدكر في فمؾ التبعية تتناقض جكىريا مع ركح
رسالتو الفنية  ،فالفف العظيـ المؤثر الفاعؿ الممتزـ ال يكلد إال إذا كاف الفناف ح ار ككانت
حركتو ىذه عميقة في داخمو .
يقكؿ  :قصيدتي ىي الفتة تحمؿ صكت التمرد كتجدد مكقفيا السياسي بغير مكارية كىي
بذلؾ عمؿ إنساني اصطبغ بالضجة كالثبات عمى المبدأ  ،كعميو فإني ال أىتـ بصكرة ىذه
المظاىر ككيؼ تبدك كيقرر اىتماـ بجدية األثر الذم تتركو كالنتائج التي حققيا. 4

كعمى الرغـ مف أف قصائده حادة كغاضبة إال أف أحمد مطر إنساف كاف كديعا بالغ التيذيب
كالحياء مما يؤكد أف األفكار العاصفة المشاعر العنيفة ليست بحاجة إلى إنساف صاخب شد
يد الصراخ لكي يعبر عنيا  ،فعكاصؼ الفكر كالفف مكانيا القمكب كالعقكؿ كليس مكانيا
تشنجات في الصكت أك في اليد كالكجو كما يفعؿ البعض .

1أحمد مطر  ،الفتات ( )1ص .5
2

3
4

عبد الرحماف البرقكقي شرح ديكاف المتنبي ج ، 1دار الكتاب العربي بيركت  ،ص.159
رجاء النقاش يمفت االنتباه  ،مجمة المصكر  1987ـ ص. 4
عبد الرحيـ حسف  ،لقاء مع أحمد مطر – مجمة العالـ – لندف – ص .53


ج

يقذيح
يقكؿ أحمد مطر عف نفسو  ” :يبدكا لي دائما أنني طكيؿ المساف لكنني أفاجأ دائما بقمة
حيمتي كمما تطمب مني األمر الحديث عف خصكصياتي الصغيرة ”.

َ1فضانًزجغانثانس .

ح

1

الفصل األول :
الشعر السياسي في العصر الحديث:
 -مفيوم الشعر السياسي وأنواعو

 تطور الشعر السياسي عبر العصور -أسباب ظيور الشعر السياسي ومضامينو

انفصماألول

المبحث األول :مفيوم الشعر السياسي وأنواعو.
 -1مفيوم الشعر السياسي:
عرؼ الشعر السياسي في ىذا العصر نشاطا كبي ار  ,كتفاعمت النيضة األدبية مع الكعي
القكمي تأث ار بو كتأثي ار فيو  ,ككانت مقاكمة االستبداد  ,كفساد الحكـ الداخمي كمكافحة
االستعمار كالتدخؿ األجنبي  ,كتعبئة الشعكر القكمي  ,كاثارة الثكرات الكطنية ك التعبير عنيا
في قضايا عربية إسالمية كثيرة كغيرىا مف قضايا التيار السياسي كانت كميا مكضكعات
الشعر القكمي.

1

فقد ظير تيار الشعر القكمي بجانبو السياسي ك االجتماعي ,ككاف لمثكرات الشعبية
كمقاكمة االستعمار أعظـ األثر في ىذا الشعر كما أدل الشعر السياسي دكره في يقظة
الكعي القكمي فقاـ ينادم بالثكرة ,كيحث عمييا كيسجؿ في عزة كافتخار انتصارات الشعكب
ضد المستعمر.
فالشعر السياسي ىك ما ينظـ في شأف مف شؤكف السياسة كأف يدعك فيو الشاعر إلى
قبيمة أك حزب أك دكلة أك مبدأ سياسي  ,مثؿ مبدأ الشكرل أك الديمقراطية  ,كمف تختمؼ
دكاعي نظمو فقد تككف المنفعة أك النيضة أك المبدأ .

2

 -2أنواع الشعر السياسي :
مف ضركب الشعر السياسي :
الشعر التحرري  :الذم ارتبط بحركات التحرر العربية مف االستعمار يصكر نضاالتيا كيعبر
عف أىدافيا كىك نشط في القرف العشريف .
الشعر الوطني  :كيتضمف التعبير عف حب الكطف  ,ك التعمؽ بو كقد عرفو الشعراء قديما
كحديثا ككصفكا أكطانيـ  ,كعبركا عف تعمقيـ بيا كآماليـ في ازدىارىا كتطكرىا.

1
2

أحمد الشايب  ,تاريخ الشعر السياسي في منتصؼ القرف الثاني ,ط.5ؾ بيركت  ,دار القمـ , 1976 ,ص .90
عمي عباس عمكاف  ,تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ  ,ص .112

8

انفصماألول

المبحث الثاني  :تطور الشعر السياسي عبر العصور:
 -1في العصر الجاىمي  :الشاعر الجاىمي اقتصر شعره عمى قبيمتو في السمـ كالحرب
متغنيا بأمجادىا ,ذائدا عنيا مفتخ ار بانتصاراتيا  ,كبطكالتيا فيؤثر فييـ  ,ك في أفكارىـ كىك
في كؿ ذلؾ مثبتا لمكاقؼ قبيمتو  ,معتمدا عمى الفخر كالحماسة كالمدح كاليجاء كىي
األغراض الشعرية الشائعة  ,كىذا ما عبر عنو الشاعر دريد بف الصمدة قائال :

1

كىؿ أنا إال مف غزية إف غكت غكيت
كاف ترشد غزية أرشد
 -2في صدر اإلسالم  :احتدـ الصراع الكالمي بيف المسمميف كقريش ,فانبرل حساف
ككعب بف مالؾ كعبد اهلل بف ركاحة يردكف عمى الحممة كيدافعكف عف المبادئ  ,كاصطبغ
بصبغة سياسية  ,نابذا فكرة العصبية القبمية داعيا إلى اإلسالـ معتنيا بأمكر الدكلة
اإلسالمية.
يقكؿ حساف :
أما قريش فإني لف أسأليـ حتى يتبعكا مف الفيات
كيترككا الالت ك العزل بمعزلة كيسجدكا كميـ لمكاحد الصمد

2

 -3العصر األموي  :في ىذا العصر ظيرت أحزاب سياسية  ,بني أمية  ,الخكارج الشيعة ,
الزبيرييف ,العباسييف ........إلخ
يقكؿ عبد اهلل بف ىماـ السمكلي مرافقا عف حؽ بني أمية في الخالفة :
إذا غمزت عنابسة أسكدا

خالفة ربكـ ككنكا عمييا

كيقكؿ شاعر الزبير بيف الكحيد ساخطا عمى بني أمية :
أنا عنكـ بني أمية مزكر كأنتـ في نفس األعداء
كيقكؿ الكميث بف زيد األسدم معب ار عف كالئو لػ آؿ البيت:
إلى النف ار لبيض الذيف يحبيـ إلى اهلل فيما نالني أتقرب
بني ىاشـ  ,رىط النبي  ,فإني بيـ كليـ أرضى م ار ار كأغضب
 1أحمد الشايب  .مرجع سابؽ،ص . 19
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انفصماألول
فمالي إال آؿ أحمد شيعة كمالي إال مذىب الحؽ مذىب
ػ أما شاعر الخكارج عمراف بف حطاف فيقكؿ :
فنحف بنك اإلسالـ  ,كاهلل كأجدكا أكلى عباد اهلل باهلل مف شكر.
 -4في العصر العباسي  :ضعؼ الشعر السياسي في ىذا العصر لضعؼ األحزاب

السياسية فالزبيرم يسقط نيائيا  ,كالخكارج طحنتيـ معاركيـ مع األمكييف  ,أما الشيعة فظمت

ثكراتيـ مطالبيف بزكاؿ العباسييف عف الحكـ ك رد األمكر إلى نصابيا إال أف خكفيـ مف
العباسييف جعميـ ال يعمنكف ما ينظمكف مف الشعر كعمما ينشركنو بينيـ س ار
 قكؿ منصكر النمرم منددا بالعباسييف :شاء مف الناس رائع ىامؿ يعممكف النفكس بالباطؿ
تقتؿ ذرية النبي كيرجكف جناف الخمكد لمقاتؿ
 أما شعراء بني العباس فكانكا يحرضكف الحكاـ عمى الفتؾ ببني أمية  ,كىك مااستجاب لو السفاح يقكؿ الحجازم سديؼ:
ال يغرنؾ ما ترل مف رجاؿ إف تحت الضمكع داء دكيا
فضع السيؼ كارفع السكط حتى ال ترل فكؽ ظيرىا أمكيا
كمع مركر الزمف تالشى الحديث عف الخالفة  ,فحيف غمب العنصر األعجمي عمى الحكـ
ظيرت نزعات شعكبية (عنصرية) ككاف مف ركادىا أبك نكاس الذم عبر عف ازدرائو لمعنصر
العربي قائال:
عاج الشقي عمى طمؿ يسائمو

كعجت أساؿ عف خمارة البمد

في القرف الرابع اليجرم أصبح العرب يتذمركف مف حكـ األعاجـ عمى أنيـ ال
يصمحكف لمحكـ كال عيد ليـ كال ذمـ
يقكؿ المتنبي:
كانما الناس بالممكؾ كما تفمح عرب ممككيا عجـ
ال أدب عندىـ كال حسب كال عيكد ليـ كال ذمـ
 كلما أحدؽ باألمة خطر الصميبيف كسقطت بيت المقدس تمنى العرب لك كافالحكـ بيد العرب يقكؿ محمد أبك المظفر :
10

انفصماألول
أرل أمتي ال يسرعكف إلى العرل

رماحيـ ك الديف كاىي الدعائـ
كال يحسبكف العار ضربة الزـ

كيجتنبكف النار خكفا مف الردل

 أما بعض الشعراء فمـ يشغمكا بالسياسة  ,كآثركا التعبير عف حبيـ ألكطانيـكشغفيـ بيا يقكؿ بف الركمي:
كلي كطف آليت أف ال أبيعػو

كاف ال أرل غيرم لو الدىر مالكا

فقد ألفتو النفس حتى كأنو ليا

جسد إف غاب غدكت ىالكػ ػا

 -5في عصر المماليك و العثمانيين  :حكـ المماليؾ كثي ار مف البالد العربية
فمـ يجد العرب غضاضة عمى أنفسيـ في حكميـ ىمؿ بعض الشعراء كفرحكا

النتصارات ىـ مثمما عبر القاضي شياب الديف قائال :
الحمد هلل ذلت دكلة الصمب كعز

بالترؾ ديف المصطفى العربي

 -6في العصر الحديث  :عرؼ الشعر السياسي ك الكطني في العصر الحديث
نشاطا كبي ار  ,فقد اىتـ الشعراء بجميع مناحي الحياة ذات الصمة بالسياسة كلـ
يقتصر شعرىـ عمى ما يقتصر في بمدانيـ فقط  ,كانما شمؿ جميع أحداث الكطف
العربي اإلسالمي.
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انفصماألول
المبحث الثالث :أسباب ظيور الشعر السياسي ومضامينو:
مف بيف األسباب التي أدت إلى ظيكر الشعر السياسي ما يمي :

1

 الصراع الديني العقائدم بيف الكفار كالمسمميف  ,كما ىك الشأف في العصر اإلسالميكتعدد األحزاب السياسية في العصر األمكم  ,ككانت مف أىـ األسباب كالعكامؿ في ازدىار
الشعر عامة  ,كالشعر السياسي خاصة  ,لما لصراع ىذه األحزاب كاختالفيا مف أثر فاعؿ
في األدب إذ أنيا بذلؾ قد فجرت ينبكع الشعر الذم راح يعبر عف أرائيا السياسية  ,كيدافع
عنيا محاكال النيكض بمعالمو الفنية  ,لغة كصك ار  ,كخياال
 اىتماـ الحكاـ بالشعراء  ,فقد حرص األمكيكف عمى استغالؿ الشعر كاجتذاب الشعراء إلىقصكرىـ ليتخذكا منيـ ألسنة تدافع عنيـ كعف دكلتيـ كتياجـ حضكرىـ كلـ يقتصر األمر
عمى خمفاء بني أمية  ,بؿ انتيج كالتيـ  ,كقكادىـ نيجيـ في ذلؾ حتى صار الشعر
السياسي  ,كما يرل بعض الباحثيف أعمى ضركب الشعر صكتا في عيدىـ .
باإلضافة إلى ازدىار الثقافة األدبية في ىذا العصر  ,فكاف الحكاـ ك الناس يعتبركف لما
خمؼ العرب مف تراث أدبي كلغكم كيتجمى ىذا في ازدىار المجالس األدبية كالتي يعقدىا
خمفاء بني أمية المديح  ,كركاية الشعر كنقده كاالستشياد بو  ,كقد كثر ركاة الشعر في ىذا
العصر  ,ككانكا يحرصكف عمى جمعو كحفظو  ,كتدكينو مف أمثاؿ أبي عمر بف العالء
كحماد الراكية.
ازدىار الثقافة الدينية  ,فقد عنى العمماء في ىذا العصر بحفظ القرآف كتفسيره  ,كحفظ
الحديث كركايتو  ,ك بدؤكا يضعكف أسس التشريع ك الفقو ككاف ىؤالء العمماء كثي ار ما يجادؿ
بعضيـ بعضا  ,كلـ يكف الشعراء في عزلة عف ىذا الجدؿ  ,ك المناظرة مما ترؾ أثره في
أشعارىـ
إضافة إلى مدح األبطاؿ ك الحكماء الكطنييف ك الثكرييف  ,كرثاء الشيداء
كالتغني ببطكالت األسرل ك الجرحى كما فعؿ سميماف العيسى كىك يساند الثكرة
الجزائرية  ,كأحمد سحنكف كىك يدعـ القضية الفمسطينية بقكلو :
فمسطيف إنا أحببنا الندا

1

كانا مددنا إليؾ اليدا
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كيقكؿ محمد العيد:
رحـ اهلل معشر الشيداء

كجزاىـ عنا كريـ الجزاء

حث الشعب عمى االنتياء ك التخمص مف الظمـ كاالستبداد ك الثكرة حتى تتحقؽ
األىداؼ كالمطالب .
استخداـ األساليب الحماسية  ,مثؿ النداء ك األمر لتسجيؿ األحداث التي تمر بيا
البالد كغيرىا.
أىم أعالم الشعر السياسي في العصر الحديث :
كبعد ىذه اإلطاللة نتعرؼ عمى أىـ الشعراء السياسييف في الكطف العربي مف بينيـ :
نزار قباني  ،شاب الحب كالحرب  ،شاعر الكطنية كالقكمية  ،الشاعر السياسي الذم تغنى
بقضية مف القضايا السياسية كىي القضية الفمسطينية التي مطمعيا: 1
لف تجعمكا مف شعبنا
شعب ىنكد حمر
فنحف باقكف ىنا
في ىذه األرض التي تمبس في معصميا
إسكارة مف زىد
فيذه بالدنا ...
فييا كجدنا منذ فجر العمر
فييا لعبنا  ،كعشقنا  ،ككتبنا الشعر

1

نزار قباتي  ،األعماؿ السياسية الكاممة  ،ص . 94
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انفصماألول
يتمخص مكضكع القصيدة في الحقيقة التي يريد الشاعر إثباتيا أف فمسطيف ليا أىميا
الذيف يعمركنيا كيدافعكف عنيا  ،كليا تاريخيا العريؽ الذم تشيد لو الديانات السماكية
(القرآف كالكصايا العشر ) .
كما نالحظ في النص ربطا كمزجا جميال بيف األدب كالسياسة كالتاريخ كالديانات فنحف
في آف كاحد نرتقي بأذكاقنا الفنية  ،كنكسب ميارات كنتفاعؿ مع الشاعر الذم يذكرنا بالمأساة
السياسية المتمثمة في االحتالؿ كالبعد التاريخي لألمة العربية التي تنتظر مف يبعيا مف
جديد.
كالشاعر الحديث منسكب إلى أمتو يشارؾ في آالميا كأفراحيا  ،كيكاد يككف كؿ شاعر
مختصا بنكع مف الحكادث العمؿ بيا ألنو أخمص ليا كلـ يقؿ الشعر إال بيا  ،أك ما أجاد
الشعر كنظـ القصيدة إال بيا .
كثي ار ما يمجأ الشعراء  ،كىـ في الغربة إلى التخفيؼ مف آالميـ كأشكاقيـ باستحضار
أكطانيـ كأحبتيـ لالستئناس بيـ  ،مثمما فعؿ شكقي في قصيدتو ” مف كحي المنفى ” التي
مطمعيا :

1

يا نائح الطمع  ،أشباه عكادينػا

نشجػػي لكاديؾ  ،أـ نأسى لكادينا ؟

ماذا تقص عمينا غػير أنا يػدا

قصت جناحؾ جالت في حكاشينا ؟

رما بنا البيف أيكا غير سامرنا
فإف يؾ الجنس يا ابف الطمع فرقنا

أنػا الغريب كظؿ غير نادين ػا
إف المصائب يجمعف المصابين ػا

يدكر مكضكع القصيدة حكؿ قضية المنفى  ،كعكاطؼ الشاعر اتجاه كطنو تبدك جمية
كاضحة كيدكر ذلؾ في المنفى  .كقد أفاد شكقي مف التاريخ كمف التراث الشعرم األندلسي
1

أحمد شكقي – ديكاف الشكقيات – ج - 3ص . 60
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في نسج خيكط تجربتو الشعرية  ،فرأل بأف كضعو يشبو الممؾ المعتمد ابف عباد أف أطيح بو
كنفي كسجف  ،أف سجنو مف سجف ابف زيدكف فناغاه في بكائو :
كناب عف طيب لقيانا تجافينا

أضحى التنائي بديال مف تدانينا
مستعي ار منو الكزف كالقافية كالحالة الشعكرية .

إف المتتبع لمحركة الشعرية كمكاكبتيا لمثكرة الجزائرية يخرج بنتيجة مفادىا أف الكممة ىي
األخرل كانت تقاتؿ إلى جانب الرصاصة  ،كىذا ما نجده عند الشاعر (محمد الصالح باكية)
في تناكلو لقضية كطنية كىي الثكرة الجزائرية  ،كقضية الكحدة بيف مصر كسكريا في سنة
 1958ـ يقكؿ فييا :

1

قاؿ شعبي يكـ كحدنا المصير
أنت إنساف كبير ...
يا جراحي
أكقفي التاريخ أنا نبع تاريخ جديد
يزرع الككف سالما كابتساما كبطكالت شييد
مف ضمكعي مف دمي عبر الجزائر
قد يعبر كب عربي عف قضية فمسطيف  ،كيبدع كلكف مف ذا الذم يعبر عنيا أفضؿ مف
أبنائيا الذيف عايشكا مأساتيا بعمؽ ؟

1

محمد الصالح باكية –ديكاف أغنيات نضالية ص . 116
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ىذا ما نجده عند محمكد دركيش الشاعر الفمسطيني في قصيدة مف ديكانو ( حالة
حصار) التي مطمعيا :

1

ىنا  ،عند منحدرات التالؿ  ،أماـ الغركب كفكىة الكقت
قرب بساتيف مقطكعة الظؿ
نفعؿ ما يفعؿ السجناء
كما يفعؿ العاطمكف عف العمؿ
نربي األمؿ
بالد عمى أىبة الفجر  .صرنا أقؿ ذكاء
ألنا نحممؽ في ساعة النصر
لقد جسد الشاعر في ىذه األبيات بشكؿ قكم النزعة الكطنية كالقكمية فيك يعبر عف ركح
االنتماء في كؿ لفظة أك عبارة كظفيا  ،كعميو فالقيمة السياسية ىي أبرز قيمة في النص بما
في ذلؾ نزكعو إلى السمـ كالتعايش مع اآلخر في عدؿ كمساكاة .كالنص مفعـ بالقيـ
االجتماعية فيك يصكر بعمؽ معاناة المجتمع اليكمية  ،معاناة اإلنساف في الشارع .
اىتـ شعراؤنا باألكراس كما اىتـ بيا الشعراء العرب في شتى أنحاء الكطف العربي
كاعتبركا ثكرة الجزائر ىي ثكرتيـ كتغنكا بيا كبأمجادىا  ،كىـ ينطمقكف مف أف الجزائر جزء
مف األمة العربية كىك ما يراه الشاعر سميماف العيسى في قصيدتو ( آمنت باألكراس) :

1

يا سفح يكسؼ يا خضيب كمينة

ياركعة األجداد في األحفاد

يا إرث مكسى في النسكر كعقبة

كالبحر حكلؾ كطارؽ بف زياد

محمكد دركيش  ،ديكاف حالة حصار  ،دا الكتاب العربي ،لبناف بيركت ،ص .102
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يا شامخة التاريخ في أكراسنا

يا نبع ممحمي بثغر الحادم

فيك يرل في األكراس إعادة النتصارات  -يكسؼ بف تاشبيف ك مكسى بف نصير –
كعقبة بف نافع كطارؽ بف زياد كغيرىـ مف األبطاؿ في القديـ – فالتاريخ يعيد نفسو مرة
أخرل عف طريؽ األكراس تمجده كيستمر بربط الماضي بالحاضر .
الشاعر محمد العيد آؿ خميفة شخصية متميزة في مسيرة الشعر الغربي الحديث  ،آمف
بالقضايا التي عكسيا شعره كالمكضكعات التي تناكليا  ،لو عدة قصائد ثكرية مف بينيا
القصيدة التي بيف أيدينا كالتي يدكر مكضكعيا حكؿ مفاجآت بيف أسير كأبي بشير كىي :
سماع الشاعر طائر جميؿ داخؿ منزلو ككأنو يحييو بصكتو العذب ،تحية طيبة مباركة
فاستبشر خي ار بقرب انفراج األزمة  ،كأبت لو شاعريتو إال أف يرد تحية زائرة المحبكب يناجيو
بيذه النجكل الطريفة قائال :
جزمت بقرب إطالؽ األسير

غداة سمعت صكت أبي بشير

فقمت مرحبا بنزيؿ يم ػف

عمي بكؿ إكراـ جدي ػ ػر

كجئت أبثو نجكام س ػ ار

كمػػف لمحر بالصكت الجيير

أناجيو بآم ػػالي كمالػػي

1

كأستفتيو عف شعبي الكسي ػر

حيف حدثت حادثة دنشكام سنة  1906ـ نشر حافظ إبراىيـ قصيدتو بعد صدكر الحكـ
بخمسة أياـ مياجما االحتالؿ االنجميزم  ،كناقدا لمضعؼ عند بعض المصرييف .
كتتجمى كطنية حافظ بكضكح في شعره  ،كمف خالؿ مكافقة الكطنية مف االستعمار
االنجميزم آنذاؾ  ،كلذا نجده بعد حادثة دنشكام يخاطب االنجميز كالحكاـ متيكما مما
صنعكه بأىؿ دنشكام المصرييف مف الفالحيف البسطاء بؿ انو سخر منيـ  ،أنيـ إذا لـ
1

أبك بشير  :طائر صغير يستبشر الناس عادة برؤيتو كسماع زقزقتو كلذلؾ كنكخ بيذه الكنية .
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انفصماألول
يستطيعكا صيد الحماـ أف يصيدكا البشر  ،أم يقتمكىـ ثـ يذكرىـ بماضي االستعمار البغيض
حيث (محاكـ التفتيش في اسبانيا) باضطياد المسمميف كظمميـ  ،كما يذكرىـ بنيركف الممؾ
الركماني الذم أحرؽ مدينة ركما كأخذ يراقب النيراف كىي تمتيـ المدينة سعيدا مبتيجا  ،إذ
يقكؿ : 1
أييا القائمػ ػػكف باألمر فينا !
خفضكا جيشكـ كنامكا ىنيئ ػا
كاذا أعكزتكـ ذات ط ػ ػكؽ

ىؿ نسيتـ كالءنا كالػػكداد
كابتغكا صيدكـ كجكبكا البالد
بيف تمؾ الربا فصيدكا العبادا

كما يتكمـ شاعر الثكرة الجزائرية عند قضية كطنو منددا النشيد بالسياسة الفرنسية التي
تقضي باعتبار الجزائر جزءا ال يتج أز مف فرنسا  ،كمنح أىميا الجنسية الفرنسية كما يعنيو
ذلؾ مف القضاء عمى الشخصية الكطنية الجزائرية  ،كطمس تاريخيا كتراثيا العربي
اإلسالمي كقد دعى إلى اعتناؽ ىذه السياسة فريؽ مف الساسة الجزائرييف أطمؽ عمييـ
(جامعة النكاب) بعد أف غررت بيـ السمطة االستعمارية  ،أك يئسكا مف النضاؿ فتصدل ليـ
مفدم زكرياء كسائر السياسييف الكطنييف الغيكريف عمى كطنيـ كدينيـ كلغتيـ ككتب في ىذا
الصدد نشيدا يديف فيو أعكاف فرنسا إلى أف تفاقـ النزاع بيف الفريقيف فزجت السمطة الحاكمة
بالشاعر مفدم زكرياء بالسجف يكـ  29أغسطس  1937ـ  ،بتيمة التآمر ضد أمف الدكلة
كفي عالـ األغالؿ نظـ ىذه القصيدة التي مطمعيا :
اعصفي يا ريػ ػ ػاح

1
2

2

كاقصفي يا رعػ ػ ػػكد

أثخني يا ج ػ ػ ػراح

كحدقي يا قػي ػ ػ ػػكد

نحف قكـ أب ػ ػ ػاة

ليس فينا جبػ ػ ػاف

د  .يكسؼ نكفؿ – شاعر الشعب كشاعر النيؿ – ط  – 1دار النشر المصرية المبنانية – محرـ  1418ق  ،مايك  1997ـ .
د  .حسف فتح الباب – مفدم زكرياء شاعر الثكرة الجزائرية – ص 31
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انفصماألول
قد سئمنا الحيػ ػ ػاة

في الشقاء كاليػ ػكاف

لـ يكف الشعراء المعاصركف بمعزؿ عف قضايا بمدانيـ كال عف قضايا الكطف العربي
تذكرىـ بمجدىـ التميد كتحيي في ضمائرىـ نخكة العربي في حنيف كشجف  ،فيطمقكف العناف
ألقالميـ تترجـ حسراتيـ كأمانييـ  ،كما صالح عبد الصبكر إال كاحد ممف حزت في نفسو
ما كصؿ إليو حاؿ أمتو  ،فراح يستحضر التاريخ كيبكي الحاضر في ىذه القصيدة التي
ألقاىا في ميرجاف أبي تماـ  1961ـ فيقكؿ :

1

الصكت الصاركخ في عمكريا
لـ يذىب في البريا
سيؼ البغدادم ثائر
شؽ الصحراء إليو  ..لباه
حيف دعت أخت عربية
كا معتصماه ،
لكف الصكت الصارخ في طبرية
لباه مؤتمراف ،
لكف الصكت الصارخ في كىراف
لبتو األحزاف
يا لسيؼ المعتصـ الثائر

1

صالح عبد الصبكر األعماؿ الكاممة – ص . 1621
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انفصماألول
اخمع غمد سحابؾ  ،كانزؿ في قمب الظممة
شؽ العتمة
كاضرب يمنى في طبرية
كاضرب يسرل في كىراف
كيندد الرصافي مف العراؽ بمعاىدة ظالمة فرضيا االنجميز عمى العراؽ يقكلو :
كالعيد بيف االنجميز كبيننا

1

كالعيد بيف الشاة كالرئباؿ

يتحدث الشاعر عف قضية ظالمة جائرة فرضيا االنجميزييف عمى العراقييف كعف خيانة ىذا
العيد بينيـ .

1

معركؼ الرصافي – الشعر العربي المعاصر – بقمـ الباحاكم – دار الكتاب المبناني – بيركت – ج 1ص . 50
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الفصل الثاني :
ترجمة أحمد مطر
 -نبذة عن حياتو

 العوامل المؤثرة في شعره -الخصائص األسموبية الجمالية في شعر أحمد مطر

انفصمانثاًَ
المبحث األول  :نبذة عن حياتو:
 مولــــدهكلد أحمد مطر في الخمسينيات في قرية – التنكمة -إحدل نكاحي –شط العرب في
البصرة كعاش فييا مرحمة الطفكلة قبؿ أف تنتقؿ أسرتو ،كىك في مرحمة الصبا لتقيـ عبر
النير في محالة األصمعي.
كفي سف الرابعة عشر بدأ مطر في كتابة الشعر ،كلـ تخرج نطاؽ قصائده األكلى عف نطاؽ
الغزؿ كالركمانسية ،كلكف سرعاف ما تكشفت لو خفايا الصراع بيف السمطة كالشعب ،فألقى
بنفسو كفي فترة مبكرة مف عمره ،في دائرة النار حيث لـ تطاكعو نفسو عمى الصمت كال
عمى ارتداء ثياب العرس في المأتـ
فدخؿ المعترؾ السياسي مف خالؿ مشاركتو في االحتفاالت العامة بإلقاء قصائده مف عمى
المنصة كتتمحكر حكؿ مكقؼ المكاطف مف السمطة لتتركو ليعيش
كلـ يكف لمثؿ ىذا المكقؼ أف يمر بسالـ ،األمر الذم اضطر الشاعر في النياية إلى تكديع
كطنو كالتكجو إلى الككيت ىاربا مف مطاردة السمطة.
عممــــو:كفي الككيت عمؿ في جديدة -القبس -محر ار ثقافيا ،ككاف آنذاؾ في منتصؼ العشرينيات
مف عمره حيث مضى يدكف قصائده حتى أخذ نفسو بالشدة مف أجؿ أكال تتعدل مكضكعا
كاحدا ،كاف جاءت القصيدة في بيت كاحد.
كراح ينشر ىذه القصائد ككأنو يدكف أحد يكمياتو في مفكرتو الشخصية لكنيا سرعاف ما
أخذت طريقيا إلى النشر ،فكانت –القبس -الثغرة التي أخرج منيا رأسو كباركت انطالقتو
الشعرية االنتحارية ،كسجمت الفتة دكف خكؼ ،كساىمت في نشرىا بيف القراء.
22

انفصمانثاًَ
كفي رحاب –القبس -عمؿ الشاعر مع الفناف ناجي العمي ليجد كؿ منيما في اآلخر تكافقا
نفسيا كاضحا فقد كاف كالىما يعرؼ غيبيا أف الحر يكره ما يكره كيحب ما يحب ككثي ار ما
كاف يتكافقاف في التعبير عف قضية كاحدة ،دكف اتفاؽ مسبؽ .إذ أف الركابط بينيما تقكـ عمى
الصدؽ كالعفكية كالبراءة كالحدة الشعرية بالمأساة ،كرؤية األشياء بعيف مجردة كاحدة.
كقد كاف أحمد مطر يبدأ الجريدة بالفتة في الصفحة األكلى ،ككاف ناجي العمي يختتميا
بمكحة الكاريكاتيرية في الصفحة الخيرة.
كمنذ عاـ  .1986استقر أحمد مطر في لندف ،ليمضي األعكاـ الطكيمة في صراع مع
الحنيف كالمرض.

المبحث الثاني  :العوامل المؤثرة في شعره.
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انفصمانثاًَ
 -1البيئة
كانت أكلى المصادر ىذه العكامؿ المؤثرة.
فالكطف بمعناه الشامؿ لدل أحمد مطر ىك أرضا كتراثا ،كحضارة ،كلغة ،فشاعرنا ينطؽ
باسـ حضارة عريقة كيصكغ لغة جديدة  ،ينبكعيا البيئة كعناصرىا مستمرة مف عناصر
النفسية لألرض الرافديف.
إف العكدة إلى الحياة الطبيعية اقتضيا مف شاعرنا التمرد عمى التقاليد التبعية كالثكرة عمى
الحكاـ كالمؤسسات التي تحكـ في البالد عمى أحدك سكاء.
فقد نشأ أحمد مطر 1في بيئة ريفية زراعية كتفاعؿ مع كؿ ما فييا مف شجك كحجر كأنيار
كبساتيف ،كفالحيف ،مما يجعمو يكتشؼ حجـ المعاناة التي يعاني منيا اإلنساف في ىذه البيئة
أما بذخ الحكاـ كتسمطيـ.
فكر شيء في بيئتو مف فقر كحرماف كطاردة ،كشمكخ اإلنساف المستمرة مف طبيعة البصرة
الغنية بنخيميا كجداكليا كشطيا ،كؿ شيء يكحي بالغصب كالتمرد عمى طكاغيت الحكاـ
كيزيده إصرار عمى التحدم كالتصدم التجذر باألرض ،فأنيار العراؽ كحاكؿ البصرة كمياه
كشط العرب ظيرت نفسو كحفزتو عمى التمرد عمى الثكرة كاالستمرار في مكاجية السمطات
الحاكمة في كطنو فاتخذ دكر الثائر المتمرد الباحث عف حياة جديدة كتقكـ عمى احتراـ كرامة
اإلنساف العربي الميانة فاصطدـ بالسمطات الحاكمة في كطنو مما قاده إلى اليرب إلى
الككيت كنالؾ كاجو حياة المجكء ،ثـ راح يعمؿ في دريد القبس محر ار أدبيا كثقافيا حيث كجد
الشاعر مف خالليا كسيمتو الحيدة لنشر قصائده بيف القراء.
كفي رحاب القبس التقى بناجي العمى ،حيث كاف أحمد مطر يبدأ الجريدة بالفتة مف الفتاتو
كيختميا ناجي العمى بمكحة مف رسكماتو ،كقد ترافؽ االثناف مف منفى إلى منفى آلة أف فقد
1

يحفىظكحىال،اروعقصائذاحًذيطزَ،ىيٍذانهطثاػحوانُشزوانرىسٌغ،7007،ص.99
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انفصمانثاًَ
صديقو ناجي العمى قس لندف ،فأسر عمى حمؿ الرسالة كحيدا في ظؿ الظركؼ الصعبة
مؤمنا بقصية أمتو ،ال فرؽ بيف الشاعر ككطنو الكبير.
يقكؿ أحمد مطر" :حكمة طالما سمعتيا مند كعيت تتردد عمى شفتي كالدتي في أصبحت
لكثرة ترددىا جزءا مني كىي :أمي ال نعيش بذؿ كأرض اهلل كاسعة ،كلقد احتجت ألف أكبر
كأتعمـ القراءة لكي أدرؾ أف أمي ببساطة كانت تمخص لي قكؿ تعالى ( :إف الذيف تكفاىـ
المالئكة ظالمي أنفسيـ قالكا كنا مستضعفيف في األرض قالكا ألـ تكف أرض اهلل كاسعة
فتياجركا فييا فأكلئؾ مأكاىـ جينـ كساءت مصيرا)...1االية  97رقـ
فتأثر الشاعر بالبيئة يبدك جميا في الكثير مف قصائده منيا :قصيدة "المغز" 2التي مطمعيا
قالت أمي مرة
يا أكالدم
عندم لغز
مف منكـ لي سره؟
تابكت قشرتو حمكل
ساكنو خشب
كالقشرة
زاد لمرائح كالغادم
قالت أختي :الثمرة
خضبتيا أمي ضاحكة
1انُظاء.97
2أحًذيطز–الفراخ9ص.77
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انفصمانثاًَ
لكني خنفتي ألعبده
قمت ليا:
بؿ تمؾ الدم
إضافة إلى قصائد أخرل تعكس تأثيره ببيئتو كقصيدة "الجزاء" 1ك"سطكر مف كتاب
المستقؿ"" ،2ىذه األرض لنا " ىتاؼ الركح"

3

حيث أف الطبيعة بكؿ ما تنطكم عمييا مف أشياء كجزئيات كظكاىر ىب المصدر
األساسي إلمداد شاعرنا بمككنات الصكرة فقد راح الشاعر يسيء الحياة كالصفات اإلنسانية
عمى العديد مف عناصر بيئتو التي ساىمت في تككيف شخصيتو األبية المتمردة عمى الظمـ
كالفساد ،فيك شاعر مأساة حقيقية ،فيك يصرح بشعره في البرية طالبا الكرامة ك الحرية
الكاحدة فقد أبدع الشاعر في التشخيص مف خالؿ الصيغة الدرامية المعبرة عف الكاقع التعيس
الكئيب ،حيث صكر ذاتو يتقمب بيف السؤاؿ كالجكاب دكنما مرفأ كدكنما جكاب أحيانا.
 -2ثقافتو
عمى الرغـ مف أف الشاعر تعثر بدراستو إال أنو شيد لنفسو مدينة مف الكتب راح يجكب
في أزقتيا ىاربا مف الكاقع المرير ،كقد شكمت ىذه الكتب ثقافتو األكلى لتنتج مع عدة
مككنات ثقافة أخرل منيا:
التراث العربي اإلسالمي :فيك يشكؿ المنبع األكؿ لثقافة شاعرنا مف ذلؾ قكلو:
مف مات مات
كمف نجا فسيمكت في بمد جديد مف اليكاف
1أحًذيطز،يزجغطاتق،ص.997
2احًذيطز،الفراخ،7ص.97
3يزجغطاتق،ص.977
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انفصمانثاًَ
فقد تأثر الشاعر ببعض خطباء الجاىمية أمثاؿ قيس بف ساعده األيادم في قكلو ":مف
عاش مات ،كمف مات فات ككؿ ما ىك آت فيك آت  2فقد أشار الشاعر أننا مازلنا نعيش
في عصر الجاىمية لخمؽ المفارقة بيف ذلؾ العصر ككاقعنا الردمء
فقد تميز شعر أحمد مطر بالقصر كالكضكح كشدة التركيز كاإليقاع العنيؼ مما يسيؿ لمشعر
االنتشار.
كقد تأثر الشاعر بشكؿ كاضح بالقرآف الكريـ حيث أكثر مف التيامي مع نصكصو .فقد
كانت الصكرة الغالبة في اقتباسو مف القرآف الكريـ ىي اإلبقاء عمى تراكيب اآليات مع تغيير
الكممات كالدالالت مف ذلؾ قكلو في قصيدة "قمة أدب"

3

قرأت في القرآف:
"تبت يد أبي ليب"
فأعمنت اإلذعاف :
إف السككت مف ذىب
فالشاعر يعبر مف خالؿ ىذا التناقص الجميؿ عمى كاقع عربي ميزكـ مكضحا معايف مف
خالؿ تكظيؼ ىذا التراث اإلسالمي مستخدما أبسط األساليب البعيدة عف الغرابة كالتكمؼ
ليخمؽ بذلؾ مفارقة بيف مدلكؿ النص القرآني كالمدلكؿ الجديد الذم أكتسبو النص الشعرم
مف خالؿ التجكيد
كقد تأثر الشاعر أيضا بأحاديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمف ذلؾ ما جاء في قصيدتو
بعنكاف "سالح بارد"

4

1احًذيطز،يزجغطاتق،ص.951
2أحًذسكًصفىخ،جًهىرخطٍةانؼزبفًانؼصىرانؼزتٍحانشاهزج،ج–،9انًكرثحانؼهًٍح-تٍزوخط،9ص18.
3أحًذيطز،الفراخ،9ص.99
4أحًذيطز،الفراخ،7ص.79
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انفصمانثاًَ
إف النشكر اآلف
بأغمظ اإليماف كاجو غمط المآسي
بقبضتؾ حطـ الكراسي
إما إذا لـ تستطيع
فجر المساف
قؿ :يسقط السمطاف
أما إذا لـ تستطيع
ألنو مداف
فمعاني النص كألفاظو تتيامى مع ما كرد في الحديث الشريؼ" مف رأل منكـ منك ار فميغيره
بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإذا لـ يستطع فقمبو ،كذلؾ أضعؼ اإليماف"...1
كقد ضمف الشاعر ألكف الحكمة في بعض أشعاره مثؿ  ":مف طمب العال سير الميالي" كقد
ضمنيا قصيدتو "صالة في سيك" يسخر فييا مف ممارسة الحكاـ المخجمة كسير يقكؿ فييا:
قد حرـ اهلل الربا
لكني رجؿ
أكظؼ رأس ماؿ
مف بيف أجساد كالقصار
كبيف أجساد الطكاؿ

1حذٌسَثىيشزٌف
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انفصمانثاًَ
يا صاح
إف الفتح منياجا الرسالي
أدرم بأف الفتح ييمؾ ضختي
أدرم
بأف السير يذبؿ مقتمي
لكف مف طمب العال سير الميالي

1

كقد ق أر أحمد مطر العديد مف الشعراء القدامى كالمحدثيف مف القدماء الحسف بف حسف
النيسا بكرم  2كالمعرم كأبك تماـ كأبك فراس الحمداني كصفي الديف الحمي ...كغيرىـ .إال
أنو تأثر بأعظـ شاعر سياسي في األدب كىك أبك طيب المتنبي كمف أشير أبياتو قكلو:
كفؤادم مف الممكؾ كاف كاف

لساني يرل مف الشعراء

3

أـ مف المحدثيف منيـ :الجكىرم أك بدكل الجبؿ كأدك نيس ك نزار قباني ك زكرياء تامر
كحجاز م كالسياب كالكرمي سميح القاسـ ،محمد اتكؼ الداغستاني ،بكريس باسترناؾ
الركسي

4

فقد تذكؽ أحمد مطر جماليات ىؤالء الشعراء النابضة بقضايا اإلنسانية كالحرية إلى حد الذم
تماشت تجاربيـ النضالية مع تجربتو الخاصة التي تميزت بركعة الفف البذؿ كالعطاء
كالتضحية منتقد الكاقع العربي المرير بسخرية مريرة الذعة.

1أحًذيطز،الفراخ،7ص.985
2أحًذيطز،انهاو،ػذد،985ص.51
3ػثذانزحًٍانثزقىقً،شزحدٌىاٌانًرُثً،ج،9دارانكرابانؼزتً،نثُاٌتٍزوخ،ص.959
9أحًذيطز،انشؼزتٍٍطاووصوغزاب،يجهحانُاقذ،انؼذد،6نُذٌ،دٌظًثز،88ص(.)57-59
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انفصمانثاًَ
 -3الواقع السياسي :
ارتبط الشاعر مف بككر حياتو بكاقع الشعب كاألمة حيث كانت القضية السياسية في سمـ
أكلكياتو ،فيك يكتب لجماىير الكطف العربي بأسره ك لممقاكمة الشعبية في فمسطيف كحركات
الرفض كالتمرد التي تنخرط فييا جمكع الشعب المضطيد.
فميذا فأحمد مطر ىك ثمرة الحزف كالغضب كالتمرد العربي عمى الكاقع السياسي المرير في
كجداف أمتو كىذا قدره كمصيره الذم ارتضاه لنفسو بعد أف دفعو شعره ليذا الطريؽ كما يقكؿ:
أنا ال أكتب األشعار
فاألشعار تكتبني
أريد الصمت كما أحيا
كلكف الذم ألقاه بنطقي
كال ألقى سكل حزف
عمى حزف
عمى حزف
أأكتب " أنني حي"
عمى كنفي؟
أأكتب "أنني حي"
كحني الحرب يرسؼ بالعبكدية

1أحًذيطز،الفراخ،9ص.90
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1

انفصمانثاًَ
كقد رد عمى سؤاؿ حكؿ ىذه القصيدة مضمكنو :مني فقدت حريتؾ كتراكب عميؾ
األحزاف؟ يقكؿ أحمد مطر" :لـ أفقد حريتي حتى أجدىا لقد فقدت أشياء كثيرة ككبيرة بسبب
انشغاؿ بالحفاظ عمى الحرية ،كاك أنني فقدتيا لكانت كؿ تمؾ األشياء في حكزتي ما عدام،
حريتي ىي أنا كلف تستطيع أم قكة في الدنيا أف تجردني منيا كلك جردتني كلك جردتني مف
ركحي ،لقد أكدعتيا القدرة عمى الصراخ حتى يعدمكني
كمف ىنا يمكف أف نمخص قضية أحمد مطر في الحرية كفمسطيف كمكقؼ الحكاـ مف ىاتيف
القضيتيف:
أ -قمع الحريات:
كاف ذلؾ يشكؿ الياجس األكبر عف قضية شاعرنا كربما تكلد ىذا عف المعاناة التي لقييا
في مطمع حياتو في العراؽ ،كمف ثـ في أقطار عربية أخرل ،كيمخص الناقد رجاء النقاش
قصية الشاعر أحمد مطر في كممة كاحدة كىي الحرية
" حرية اإلنساف أف يقكؿ ما يؤمف بو  ،كيعمف ما يراه دكف قيد أك خكؼ كاذا ما أردنا أف
نستخدـ المصطمحات السياسية كالكالـ مازاؿ عمى لساف النقاش فإننا نقكؿ إف ؽ
صية

الشاعر ىنا ىي الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف

1

فعمى الرغـ مف زكاؿ االستعمار العسكرم ظاىريا غير أف مظاىره مازلت كاضحة في كؿ
مكاف يقكؿ مف قصيدة بعنكاف " يكسؼ في بئر بتركؿ"
كأرل حكؿ البيت األسكد
1يىقغانظاخز،نقاءيغاحًذيطزwww.alsakher.com.،
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انفصمانثاًَ
بيتا أبيض
يجرم بثياب اإلحراـ

1

كما يرل أف المكاطف العربي محاصر بثالكث استعمارم محكـ تتكامؿ عناصره كتصب
جميعا في اتجاه حرماف المكاطف مف حريتو أك تمارس ضده أبشع أنكاع القمع كذلؾ ما
يصكره شاعرنا في قصيدة بعنكاف "استغاثة"
الناس ثالثة أمكات
في أكطاني
كالميت معناه قتيؿ
قسـ يقتمو أصحاب الفيؿ
كالثاني تقتمو إسرائيؿ
الثالث تقتمو عربائيؿ
كىي بالد

تمتد مف الكعبة حتى النيؿ

2

كاهلل اشتقنا المكت بال تنكيؿ

1أحًذيطز،الفراخ،7ص.970
2أحًذيطز،الفراخ،1ص.75
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انفصمانثاًَ
كليس التمرد كالغضب في قصائد شاعرنا إال ثمرة مف ثمار ىذه المعاناة فالفف العظيـ
المؤثر ال يمد إال إذا كاف الفناف ح ار كلعؿ ىذا ما كقع ألحمد مطر اليركب إلى لندف لينجى
بجمده كحريتو كصكتو مف عربائيؿ.
ب/قضية فمسطين:
لقد ظف بعض مف كتبكا عف اخمد مطر أف مف شعراء فمسطيف ،كذلؾ الىتمامو البالغ
بقض يتيا ،فما يحممو لو مف فكر كحماس ال يقؿ عما يحممو أخمص شعراء فمسطيف مف ىنا
كانت عالقتو بيذه القصية عالقة تكحد باعتبارىا محك ار ىاما مف قضيتو السياسية التي نذر
حياتو كمصيره في سبيؿ تحقيقيا كلعؿ ىذا المكضكع قد مأل شعره بالغضب.
كتعيش أكلى القبمتيف في كجداف الشاعر الذم سكل كمماتو ال تقؿ أىميتو عف المقاكمة
المسمحة مف قصيدة بعنكاف "سكؼ لف ننسى كـ ىذا جميال"
ارفعكا أقالمكـ عنيا قميال
كأمألك أفكاىكـ صمتا طكيال
ال تجيبكا دعكة القدس
كلك باليمس
كي ال تسمبكا أطفاليما المكت سبيال
دكنكـ ىذه الفضائيات
فاستكفكا بيما
كبكسكا بعضكـ
كارتشفكا قاال كقيال
33

انفصمانثاًَ
ثـ عكدكا
كاترككا القدس لمكالىا
فا أعظـ بمكاىا
إذا فرت مف الباغي
لكي تمقي الككيال

1

كفي إجابة ألحمد مطر عف فائدة الشعر زمف الدـ النازؼ "الشعر إذا ىك ليس بديال عف
الفعؿ ،بؿ ىك قرف لو ىك فف مف ميامو التحريض كالكشؼ كالشيادة عمى الكاقع كالنظر إلى
بعد ،كىك بذلؾ يسبؽ الفعؿ كيكاكبو كيضيء لو الطريؽ ،كيحرسو مف غكائؿ التضميؿ".
ج-ىجاء الحكام:
إف ىذا الكابكس الذم يحممو أحمد مطر في ركحو كشعره ىك الذؿ دفعو إلى التمرد
كالتحريض عمى الحكاـ كمف ثـ ىجائيـ .األمر الذم شكؿ نسمة صغيرة لشعر أحمد مطر
باعتبارىـ يكممكف األفكاه كيقتمكف حرية التعبير ،فإذا كاف الكثير مف الرعية يقبؿ ىذا اليكاف
فإف شاعرنا المتمرد الغاصب الثائر يصرخ بأعمى صكتو معمنا رفضو كتمرده كاصفا الحكاـ
باألغبياء البمداء ىذا ما عبر عنو في قصيدتو"ليذا اإللو" كالتي يقكؿ فييا:
أىذا الغبي الصفيؼ البميد
إلو جديد؟
أىذا اليراء ...إلو جديد
يقكـ فيحني لو كؿ ظير
1أحًذيطز،قصٍذجنٍَُظىنكىهذاانجًٍم،ص.97
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انفصمانثاًَ
كيمشي فيعنكا لو كؿ جديد
يؤنب ىذا كيمعف ىذا
كيمطـ ىذا ،كيركب ىذا
كيزجي الصكاعؽ في كؿ أرض
ليذا اإللو  ...أصعر خذم
كأعمف كفي كأشير حقدم
كاجتازه بالحذاء العتيؽ
كاطمب العفك غبار الطريؽ
إذا زاد قربا لكحو العبيد
كأرفع رأسي ألعمي السماء
كلك كاف شنقا بحبؿ الكريد
كأصرخ ممئ القضاء المديد
كأنا عبد رب غفكر رحيـ
حكيـ مجدم
ألتي بكؿ احتماؿ سعيد
سأرغـ أنفؾ في كؿ حاؿ
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انفصمانثاًَ
فإما عزيز ...كاما شييد

1

كلـ يكف ىذا المكقؼ المتشدد مف الحكاـ طمبا لمشيرة أك سعيا ليككف معركفا يقكؿ أحمد
مطر" :إذا كنت معركفا إلى حد ما ،فميس ألني أسعى ألف أككف معركفا كلكف ألنني أصر
بكسيمتي الخاصة البسيطة عمى إيصاؿ الكامنة الحرة الصادقة إلى أبعد مغمكر بضالالت
الحكاـ كمرتزقتيـ كعندئذ البد لمف تصؿ إليو الكممة أف يعرؼ مف المسؤكؿ عنيا ،كأجمؿ ما
في ىذه المعرفة أنيا قائمة عمى التشارؾ الفعمي في اليمكـ كالتطمعات.
كما يمفت النظر بالسخرية القائمة عمى المفارقة ال تقتصر عمى شعره بؿ تمتد إلى أسمكبو
النثرم أيضا ،مما يؤكد أف ىذه السمة ىي جزء مف شخصيتو أحمد مطر كمكىبتو األصمية
كىا ىك يعترؼ عمنا بأنو إرىابي صبيو في اإلرىاب عندما يرل أف الكممات قد ال تفرغ ما
لديو مف غضب كتمرد كثكرة كيقكؿ مف قصيدة بعنكاف 'البياف األكؿ'
آه يا عصر القصاص
بمطة الجزار ال يذبحيا قطر الندل ال مناص
آف لي أف أترؾ الحبر
كأف أكتب شعرم بالرصاص

2

كيأخذ الغضب كالتمرد عند أحمد مطر شكال أخر فغضبو ال ينصب عمى الحكاـ كحسب
بؿ ينصب عمى أكلئؾ الشعراء الذم ينشغمكف عف قضايا أمتيـ بقضاياىـ الخاصة كمف
بينيما الحب كالغزؿ
فيك شاعر ال يشبو شعراء عصره ال ينتمي ليـ لـ يدغدغ مشاعر المراىقيف بقصائد الخصر
كالنيديف كالشعر الغجرم ،فيك يرل فييما شيئا أخر لو عالقة بما يؤمف بو كمع ذلؾ تحفظ
1جزٌذجانىطٍ،انؼذد97،6876ياٌى7007و.
2أحًذيطز،الفراخ،7ص.5
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انفصمانثاًَ
الناس قصائده رغـ إنيا مف المحرمات في عرؼ كؿ السمطات .يقكؿ مف قصيدة بعنكاف
"التكفير كالثكرة"
لعنت كؿ شاعر
يغازؿ الشفاه كاألثداء كالضفائر
في زمف الكالب كالمخافة
كال يرل فكىة بندقية
حيف يرل الشفاه مستجيرة
كال يرل رمانة ناسفة
حيف يرل األثداء مستديرة
كال يرل مشنقة ...حيف يرل الضفيرة

1

كلعؿ في ىذه القصيدة ما يشفي غميؿ المتسائميف لماذا لـ يكتب أحمد مطر في الغزؿ
بالرغـ مف أنو مجاؿ يستيكم كؿ الشعراء يقكؿ شاعرنا " إذا ظف أحد أنني لـ أعرؼ الحب
فيك مخطئ إلى أبعد حد كاذا أعتقد أحد أنني ال أجيد صياغة الغزؿ فيك أكثر خطأ

مف

سابقو كخالصة األمر ىي أف لي قمبا منعما بالعكاطؼ المشبكىة لكنو ال يعرؼ الكذب
مطمقا"...
فقد انعكس ارتباط الشاعر بكاقعو السياسي عمى شخصيتو الفنية كشعره ،حيث يرل بعض
النقاد كمنيـ شاكؿ النابمسي ":أف أحمد مطر قد تحمى عف ذاتو ليتحمؿ ذاتيا في شخصية

1أحًذيطز،الفراخ،7ص.91
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انفصمانثاًَ
الكطف فأصبح الشاعر ىك الكطف كليس الشاعر الذم ينطؽ باسـ الكطف أك يعبر عمى لساف
الكطف فشخصية احمد مطر مختفية تماما مت شعره"

1

كلكف ألحمد مطر رأيا أخرفي تمرده عمى الحكاـ يقكؿ " :ندرؾ تماما حجـ ضخامة
الحرية التي بعثيا إليا في خاليانا كعندئذ سنغادر أبكاب بيكتنا كنحمؿ تحت أثيابنا قدسية
اإلنساف ال مجرد ظالؿ األرقاـ السابحة في ضباب الرائح التعداد ,كسيغدك مستحيال عمى مف
سجد لممالئكة ليـ أف يسجدكا لمبيائـ ميما أثقمت قركنيا التيجاف كالمرصعة باألحجار
الكريمة "

2

كلذلؾ فإف الحؿ الذم يقدمو الشاعر لعظمة الحكاـ ىك العنؼ كالثكرة التي تتمكف بمكف
الدـ ألنيـ ال يعترفكف بغير ذلؾ لتغيير كاقعيـ المتردم ،كذلؾ مف خالؿ قصيدة بعنكاف
"الحؿ" يقكؿ:
أنا لك كنت رئيسا عربيا
لحممت المشكمة
ك أرحت الشعب مما أثقمو
أنا لك كنت رئيسا
لدعكت الرؤساء
كأللقيت خطايا مكج از
عما يعاني شعبنا منو
كعف سخر العناء
 1شاكزانُاتهظً،رغٍفانُاروانحُطح،انًؤطظحانؼزتٍحنهذراطاخوانُشز،د،خ،ص.710
2انظاخز،نقاء،يىقغانظاخز،أحًذيطز. Page 13 of 24،
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انفصمانثاًَ
كلقاطعت جميع األسئمة
كقرأت البسممة
كعمييـ كعمى نفس قذفت القنبمة .1

المبحث الثالث :الخصائص األسموبية الجمالية في شعر أحمد مطر.
 تعريف األسموب :يتردد ىذا المفظ في كتب النقد كالمغة كالسيما الكتب الحديثة منيا:األسمكب ىك الطريقة كىذا المعني في الحقيقة أصؿ لكؿ المعاني التي ذكرت لتعريؼ
األسمكب
) (Charlesballyيقكؿ شارب بالي:
"األسمكب ىك العمـ الذم يدرس كقائع التعبير المغكم مف ناحية المضمكف العاطفي أك
الشعكرم مف خالؿ المغة ككاقع المغة عبر ىذه الحساسية" 2يعرؼ الدكتكر محمد عبدالمطمب
األسمكبية بقكلو  ":إنو فف لغكم أدبي يستمد قكامو مف العناصر النحكية التعقيدية كالجمالية
كما يستمد مف اإلمكانات التركيبية لممفردات المغكية" 3فالنص األدبي إبداع لغكم بالدرجة
األكلى
األسمكب ىك دراسة المغة كىك كذلؾ دراسة لمعمؿ اإلبداعي إف األسمكب تركز عمى الجانب
الجمالي أك أثر المغة المستخدمة في نص القارئ
فالتحميؿ األسمكبي لو ثالث عناصر
 -1عنصر المغوي :إذ يعالج نصكصا قامت بكضع رمكزىا
1أحًذيطز،الفراخ،7ص.916
2خفاجً،األطهىتٍحوانثٍاٌانؼزتً،ط9انذارانًصزٌحانهثُاٍَحانقاهزج-9997،ص. 91
3يزجغطاتق.
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انفصمانثاًَ
-2العنصر النفعي :الذم يؤدم إلى تدخؿ حسابيا مقكالت غير لغكية مثؿ المؤلؼ القارئ
المكقؼ التاريخي كىدؼ الرسالة كغيرىا
 -3العنصر جمالي األدبي :يكشؼ عف تأثير النص عمى القارئ كالتفسير كالتقكيـ األدبي
لو

1

يمفت نظر الباحثيف في الدراسات أسمكب الشعراء بيذه الصكرة في قصائدىـ :اإلصمار
الحذؼ التكرار  ،القطع ،الكصؿ ،السخرية ،السرد ،االستفياـ ،التشبيو ،الضائع ،البديعية
كالبيانية
أىم األساليب التي تطرق إلييا أحمد مطر:
 -1األسموب القصصي :كىي إحدل الخصائص األسمكبية ألحمد مطر فشعره

السياسي

مف عكاممو المؤثرة في طريقتو ىذه ىي تجربتو الركائية في سف المراىقة.
كالفف القصصي مف أشيع األنكاع األدبية كميا اليكـ .ألنو يتصؿ بكجداف اإلنساف منذ عرؼ
الحياة 2كالقصة لكف مف ألكاف الكتابة أم النشر .أحمد مطر يستعمؿ األسمكب القصصي
بصيغة التكمـ لزيادة تأثير أشعاره في نفكس القراء
مثؿ ما في بعض قصائده " قمـ الشاعر" "الخمية" "الحرية" كىذه األخيرة يستعمؿ الشاعر فييا
أسمكب السرد القصصي فيك الركائي لمقصة كفييا شيء مف الحكار.فقد أشار الشاعر إلى
معاناة الشعب العربي كفداحة اآلالـ كاألحزاف التي أصابت أبناء العرب ككبت الحريات
بأبشع صكر كيريد يذكر المككب المكت الحرية فيقكؿ:
كانت معي صبية
مربكطة مثمي
1خفاجً،يزجغطاتق9997،ص.900
2يزجغطاتق،ص.85
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انفصمانثاًَ
عمى مركحة سقفية
جراحيا
تبكي السكاكيف ليا ...
ك نكحيا
ترثي لو الكحشية|
حصنتيا بأدمعي
قمت ليا  :ال تجزعي
ميما استطاؿ قيرنا...
البد أف تدركنا الحرية
تطمعت إلي
ثـ حشرجة حشرجة المنية:
كأسفا يا سيدم
إني أنا الحرية

1

في قصيدتو "في انتظار غدا" يركم الشاعر قصة فتاة كانت مسجكنة معو ككاف يعذبا معا
بأبشع صكر بيد الحككمة ،يرم الشاعر صبية سجنت كخرجت بشدة كيحزف الشاعر مف
رؤية حاؿ الصبية كيبكي ليا حيث السكاكيف أيضا تبكي ألجميا الشاعر أستقبميا بدمكعو
كبكى عمييا بح اررة كيقكؿ الحرية تصؿ إلينا بتحمؿ المشاؽ كاالضطياد الصبية تقكؿ في
الرد :إني أنا الحرية.
1أحًذيطز،الفراخ،6ص.97-96
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انفصمانثاًَ
 -2السخرية:
السخرية في الشعر طريقة منظكرة تكصؿ بيا الشعراء لنقد األكضاع السياسية
كاالجتماعية كالسير الفردية كالنيؿ منيا بأسمكب يترفع فييا عف الشتيمة كالسباب المحض
كيتنزه عف القذؼ ،كاإليغاؿ في الفحش ك رفث القكؿ

1

يركم أحمد مطر أنو ال يستطيع أف يتكمـ بصراحة في مجتمعو فالبد لو ال أف يمجأ إلى
السخرية كستعيف بيا لكي تتضح عيكب مجتمعو كالفساد السائد فييا
يقكؿ أحـ مطر في رده عمى السؤاؿ (ما ىي دكافع تركيزكـ عمى الكاريكاتير):
" إنني بطبيعتي ساخر ،كالذيف يعرفنني يعرفكف أف السخرية مف طبيعتي حتى في المكاقؼ
الدامية ال أدرم لماذا؟ ىؿ السخرية نكع مف الدفاع عف النفس؟ ربما يستطيع المختصكف بعمـ
النفس أف يخمكا ىذا األمر أفصؿ مما أستطيع لنني مف خالؿ مطالعتي كمعايشتي لشرائح
المجتمع كجدت أف مف يحسنكف السخرية كاإلضحاؾ ىـ أكثر الناس امتالء باألحزاف"....

2

صكر الشاعر صكرة كاريكاتيرية  :الكبت الشديد فقداف الحرية كجكد الظمـ الشامؿ بيد الحكاـ
ك شرطتيـ عمى مجتمعو كيصرخ بأف الحرية في المجتمع الحالي ال تكجد كالحككمة ال تسمح
لإلنساف العربي أف يككف حرا.

حيث أمكت
كتقكـ بتأبيف السمطة
كيشيع جثماني الشرطة
ال تحسب أف الطاغكت
1انرًًًٍقحطاٌرشٍذ،اذجاهاخانهجاءفًانقزٌانثانسانهجزي،تٍزوخداريظٍزج،دخص.15
2حظٍػثذانزحٍى،نقاءيغأحًذيطز،يجهحانؼانىانؼذد.985،9987
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انفصمانثاًَ
قد كرمني
بؿ حاصر في بالجبركت
كتشبعني حتى أخر نقطة
كي ال أشعر أني ح ار
حتى كأنا في التابكت

1

يقكؿ الشاعر في المجتمع العربي الحالي حيثما يمكت اإلنساف تقكـ الحككمة بتشيعو لكف
ىذا المعنى ليس بالمعنى إك ارـ الميت عمى يد الحككمة بؿ الحكاـ مع قدرة طاغية يحيطكنو
كال يطمقكنو حتى في التابكت تككف السخرية في ىذا القكؿ  '":لست ح ار حتى في التابكت
يقكؿ الشاعر إف القير كالظمـ كالتعسؼ ىك معي دائما مع امتدا عمرم كفي كؿ األكقات
كالحاالت ليال كنيا ار صباحا كساءا صيفا كشتاءا
طكؿ عمرم
يرض القير أمامي كرائي
ىك ظمي في الضحى
كىك ندييي في المساىي لي في الصيؼ ح اررة شديد في الشتاء
ىك مائي
كىكائي
...

1أحًذيطز،الفراخ،ص.80
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انفصمانثاًَ
ألؼ شكر أييا القير
عمى ىذا الكفاء
أنا لـ ألقى كفاء مثمو
عند جميع األصدقاء

1

يصؼ أحمد مطر القير كالظمـ السائد في مجتمعو كيقكؿ ىذا القير يالزـ اإلنساف الربي
كىك كظممو في كؿ األمكنة كالحر الشديد في الصيؼ كالبرد في الشتاء البارد كىذا القير
كإماء كاليكاء يحي اإلنساف معيما كىذا القير كصديؽ كليس صديؽ مثمي مكجكد كمكضع
السخرية قكلو إف القير يالزمني دائما فمذلؾ ىك يستحؽ الشكر لكفائو الذم فاؽ كفاء جميع
األصدقاء
عندما تتصفح ديكاف الشاعر نرل أف السخرية احتمت مساحة كاسعة في أكثر أشعاره ،إف
براعتو في السخرية شكمت حقيقة تميزه مف غيره مف الشعراء العرب فقد استخدمو بغ ازرة في
شعره السيما في المجاؿ السياسي ليس عند الشاعر السالح الحربي لكف شعره مع ىذا
األسمكب الساخر يعتبر سالحا أشد قكة مف السالح الحربي لمبياف
 -3العناية بالتقفية :إف مف الالزـ أف تتـ اإلشارة إلى أف الشعر الحر ال يمتزـ بالقافية كما
يمتزـ بيا الشعر العمكدم لكف أحمد مطر يمزـ نفسو بالقافية في أكثر اإلحساف لما في القافية
أثر جيد عمى السامعيف كالقراء.
يقكؿ في القافية ":إني أذىب إلى ضركرة االستفادة مف القافية ما أمكف ذلؾ ألف الكزف
كالقافية العفكية ليس قيديف كما يخمك لمبعض كصفيما بؿ ىما كسيمتاف لمضاعفة زخـ
القصيدة كاث ارء الصمة بيف بيت الشعر كالمتمقي"

2

1أحًذيطز،الفراخ،1ص.69
2غٍُى،7001،ص.168
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انفصمانثاًَ
قسـ قدماء القافية قسميف اثنيف  :قسـ القافية المطمقة كالقافية المقيدة عمى أساس بنائيما
عمى حركة الركم أك السككف كنحف سنتناكؿ النكعيف كسنشير إلى نماذج مف القافيتيف في
شعر أحـ مطر:
 القافية المطمقة:ىي القافية التي يككف فييا حرؼ الركم ساكنا ،كمف نماذج ىذه القافيةفي قصيدة "عاش يسقط" :
لك أف أرباب الحمى حجر
لحممت فأسا دكنيا القدر
ىك جاء ال تبقي كال تذر
لكنيا  ...أصناميا بشر
الغدر منيا خائؼ حذر

1

فكممات القافية (حجر القدر تذر بشر حذر) حركؼ الركم ىك راء مضمكنة
القافية المقيدة :ىي القافية التي تككف فييا الركم ساكنا مف نماذج الحية ليذه القافية ىي :حي عمى الجياد
كنا  ...كانت خيمة تدكر في المزاد
تدكر ...ثـ إنيا
يتابعيا الكساد

2

فكممات القافية ىي ( الجياد المزاد الكساد) حرؼ الركم ىك حرؼ الداؿ ساكنا كحيف نتصفح
ديكاف الشاعر نرل طغياف القافية المقيدة في شعر أحمد مطر بالنسبة إلى القافية المطمقة.
1أحًذيطز،الفراخ،9ص.69-68
2أحًذيطز،الفراخ،9ص.71
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انفصمانثاًَ
عالكة عمى ىذيف النكعيف مف القافية نجد أشعاره أنكاعا أخرل مف القافية كالقافية كالقافية
المتكررة القافية المزدكجة.
أ -القافية المتكررة :كمف النماذج الحية ليذه القافية قصيدة " اإلرىابي" التي يقكؿ فييا
دخمت بيتي خمسة مف أعيف الكالب
أغمقت خمفي الباب
نزلت السرداب
أغمقت خمفي الباب
دخمت في الدكالب
أغمقت خمفي الباب
ىمست ىمسا خافقا( :فميسقط األذناب)

1

القافية التي تكررت ىي سطر بكاممو حيث كررىا الشاعر ثالث مرات.
ب -القافية المزدوجة :كما ىك كاصح مف اسميا تككف قافيتيف مختمفتيف إحداىما رئيسية
كاألخرل غير رئيسية في القصيدة الكاحدة كتطغى القافيتيف عمى األخرل في بعض األحياف.
قصيدة "مكابرة" ىي إحدل نماذج القافية المزدكجة يقكؿ الشاعر فييا:
أكابر
أضمد جرحي بحشد الخناجر
كأمسح دمعي بكفي دمائي

1أحًذيطز،الفراخ،6ص.69
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انفصمانثاًَ
كأكقد شمعي بنار انطفائي
كأحد بصمتي مئات الحناجر
كأحاصر غاب الغياب المحاصر
أال يا غيابي ...
أنا فيؾ حاضر

1

فالقافية الرئيسية (الخناجر الحناجر المحاصر حاضر) كالقافية الثانية ( دمائي إنطفائي
غيابي)
فقد أكرد الشاعر القافية كذكرىا عند ضركرة حضكرىا في القصيدة بشكؿ رائع كيمتزـ بالقافية
المتكررة كالقافية المقيدة في قصائده أكثر مف سائر أنكاع القكافي
 -4استعمال أساليب البالغة:
إحدل األساليب التي أكثر الشاعر استخداميا في قصائده باألساليب البالغية مف البيانية
كالبديعية كسنعالج أىـ الصناعات التي نراىا في أشعار أحمد مطر بكفرة مع اإلشارة إلى
النماذج منيا:
الصناعات البيانية:
يقكؿ محمد عمي السراج " عمـ البياف ىك الحمبة التي يتبارل في ميدانيا أرباب الفصاحة
كالفطف كيتسابؽ فرساف البالغة كالركف كىك عمـ يمكف بو إبراز المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة
تراكيب متباينة في درجة الكضكح "

2

1أحًذيطز،القراخ،6ص.69
2يحًذػهًانظزاج،9981،ص.979
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انفصمانثاًَ
كمف ىنا نتطرؽ إلى دراسة بعض األكجو البيانية :التشبيو االستعارة كالكناية في قصائد
أحمد مطر
التشبيو:تنشأ بالغة التشبيو مف أنو ينتقؿ بؾ مف الشيء نفسو إلى شيء طريؼ يشبيو أك صكرة
بارعة تمثمو ككمما كاف ىذا االنتقاؿ بعيدا قميؿ الحضكر بالباؿ أك مفتكحا بقميؿ أك كثير مف
الخياؿ كاف التشبيو أركع لمنفس كأدعى إلى إعجابيا ك اىتزازىا

1

قاؿ أحمد مطر في إحدل الفتاتو:
نحف المصابيح بيف الغانية
رؤكسنا مشدكدة
في عقد الشانؽ
صدكرنا تميك بيا الحرائؽ
عيكنيا
تغسؿ بالدمكع كؿ زاكية
لكنيا تطفأ كؿ ليمة
عند ارتكاب المعصية

2

فالتشبيو ىنا مف نكع التشبيو البميغ الشعب كالمصابيح التي تحرؽ كيسيؿ منيا الشمع
دمكعا ساخنة لكنيا مصابيح معمقة في بيت غانية تطفئيا كؿ ليمة عندما ترتكب المعصية

1انهاشى،9981ص.750
2أحًذيطز،الفراخ،9ص.919
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انفصمانثاًَ
فالتشبيو ىنا صكرة جزئية تتكامؿ مع صكر أخرل لتكسر التقميدية كتمسح عنيا الغبار
كاألتربة .1
"التشبيو في المناىج األكلية التي تدؿ عميو طبيعة البياف المعني كأسمكبو مف أكثر
األساليب استعماال كأكفرىا انتشا ار لما في ذىف اإلنساف مف مما ثالث كثيرة معقكدة بيف
األشياء ".2
-2االستعارة :ال تكجد صيغة بالغية كانت مكضع نقاش لدل النقاد العرب القدامى أك كتاب
الغرب المحدثيف كاالستعارة.
"تعرؼ الإلستعارة بأنيا صيغة بالغية تقكـ عمى طرفيف كامميف تككف فييا –المقارنة متضمنة
في بنية الصكرة الفعمية -كىي تستعمؿ إلضفاء زينة أك حيكية أك تكضيح معنى أك إضفاء
نكع مف الغمكض المطيؼ".3
االستعارة المكنية ىي التي يحذؼ فييا المشبو بو المستعار منو بقيت صفة مف صفاتو أك
الزمة مف لكازمو كىذا نمكذج مف االستعارة المكنية التي استفاد منيا الشاعر كثيرا:
فكمما الحبر بكى
ثغر المصائب ابتسـ
ككمما الجرح شكا
عمى المالمة التأـ

4

1غٍُى،7001،ص717
2انذٌثاجً،تذاٌحانثالغحجايأولطهزاٌ:إَرشاراخطًد،،9176ص.919
3انجٍىشً،7009،واالذجاهاخوانحزكاخفًانشؼزانؼزتًانحذٌسذؼثذانىاحذنؤنؤجط9تٍزوخ:يزكشدراطاخانىحذجانؼزتٍح.
4أحًذيطز،الفراخ،ص.87
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انفصمانثاًَ
في ىذه األمثمة شبو الشاعر الحبر كالمصائب كالجرح باإلنساف ثـ حذؼ المشبو بو كذكر
مف لكزمو عمى الترتيب  :بكى ابتسـ شكا ىذه االستعارة مف نكع االستعارة المكنية كقكلو
أيضا:
أف ال اكتب األشعار
فاألشعار تكتبني

1

األشعار ىي االستعارة المكنية مف اإلنساف شبو الشاعر باإلنساف ثـ حذؼ المشبو بو
كنذكر مف لكازمو تكتب .
 3الكناية :قاؿ الجرماني معرفا الكناية ىي أف ير المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فال يذكره
بالفظ المكضكع لو في المغة كلكف إلى المعنى ىك تاليو كردفو في الكجكد فيرمي إليو كيجعمو
دليال عميو.
كالكناية أسمكب مالزـ لمسخرية استفاد منو احمد مطر كثي ار كأدنو أمثمة عمى الكناية ىي
 :لكف' قريش' لـ تزؿ كاقفة تراقب.
قصيدة عمى فـ حزينة

2

فيذا البيت كناية عف فقداف الحرية في المجتمع
ككقكلو:
في زمف األحرار
أصابعي تخاؼ مف أظفارم
دفاترم تخاؼ مف أبصارم
1أحًذيطز،الفرا،9ص.50
2أحًذيطز،الفراخ،9ص.917

50

1

انفصمانثاًَ
خكؼ األصابع مف األظفار كأيضا خكؼ الدفاتر مف األبصار كناية عف شدة الظمـ كشدة
األزمة في البالد كسكء أحكاليـ
كقكلو أيضا :
كبعد يكـ األحد
أفرج عف جثتو
بخالة أمينة
في رأسو رفسة بندقية
في صدره قبمة بندقية
في ظيره صكرة بندقية

2

رفس البندقية كناية عف الضرب بأخمصيا كقبمتيا كناية عف الرصاصة كصكرتيا كناية عف
الضرب المستطيؿ بيا.
ب -الصيغ البديعية ":كعمـ البديع ىك عمـ يعرؼ بو كجكه تحسف الكالـ بعد رعاية المطابقة
ككضكح الداللة" 3نذكر أىـ المحسنات البديعية مف المعنكية المفظية في استعارة أحمد مطر
مع ذكر نماذج مف شعره
الطباق:
يقكؿ إلى ىالؿ العسكرم":إف المطابقة في الكالـ ىي الجمع بيف الشيء كصده في الجزء
مف أجزاء الخطبة كأم بيت في البيكت القصيدة"

1أحًذيطز،الفراخ،9ص.916
2أحًذيطز،الفراخ،7ص.91-91
3انرفراساًَطؼذانذٌٍ،9188،شزحانًخرصزفًانًؼاًَوانثٍاٌوانثذٌغ،ط،5قىيطثؼحوفاءيُشىراخاطًاػهٍاخ
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انفصمانثاًَ
كالطباؽ نكعاف  :طباؽ إيجاب كطباؽ سمب كالسمب يككف باستخداـ ال النافية كالطباؽ ىك
مف أعظـ المحسنات أث ار في تجميؿ األسمكب كابراز المعاني أكثر الشاعر مف استخداـ
الطباؽ لمفظاف قد يككناف اسميف أك فعميف أك حرفيف أك مختمفيف
فعالن :كقكلو:
خفضت رأس دميتي
رفعت رأس دميتي

1

الطباؽ ىك بيف المفظيف خفضت -رفعت كىما متفقاف في الفعمية ىذه النماذج عف طباؽ
اإليجابي
اسمان :كقكلو:
األرض ثغرم أنير
لكي قمبي نار

2

التضاد مكجكد بيف المفظيف أنير-نار فالطباؽ ىنا ىك ما يمحؽ بالطباؽ:
ال الطباؽ األنير ليست ضد النار ،بؿ النار مضادة لمماء الذم يجرم في األنير عادة
كنمكذج آخر
أيف أمضي
مف سياط الحر كالبرد

3

نرل الطباؽ بيف المفظيف الحر-البرد كىما متفقاف في االسمية .
1أحًذيطز،الفراخ7،ص.916
2أحًذيطز،الفراخ،6ص.916
3أحًذيطز،الفراخ،6ص.916
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انفصمانثاًَ
فعل واسم :قولو:
ينطؽ صمتا

1

نالحظ التضاد المفظيف ينطؽ -صمت كقد اختمفا بيف الفعمية كاالسمية فاألكؿ فعؿ كالثانية
اسـ.
مراعاة النظير:
كىك أف يجتمع أمر كما يناسبو إيجابا ال سمبا ،قاؿ التفتزاني  ":يسمى التناسب كالتكفيؽ
أيضا كىي جمع أمر يناسب ال بالتضاد

2

نر التناسب بكثرة في قصائد الشاىر نحك :

ليؿ  ...كبدر ساطع  ...كأنجـ
سا شعراء ترحمكا
يقكؿ فييا الخدـ
عباءة السمطاف كالدينار كالدراىـ

3

في ىذا البيت التناسب في الكممات ليؿ-بدر أنجـ البدر كاألنجـ ال يشرقاف إال في الميؿ
كيجمع بيف الثالثة عامؿ الزمف كألقت المحدد كأيضا بيف الدينار كالدرىـ فيما عممتاف
نقديتاف كىما تناسباف السمطاف ألنيما مف أدكاتو
كقكلو أيضا
الصخر  :أدنى مني أف أمنح األحجار
ال شرؼ الثكار
1الفراخ،7ص.979
2انرفراساًَ،يزجغطاتق،ص.191-197
3أحًذيطز،الفراخ،ص.960
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انفصمانثاًَ
النسر :رأم مخمب
كمنطقي منقار

1

المقابمة :كىي مف األساليب البالغية المؤثرة في إظيار التناقص في األمكر كما في
المجتمع العربي
نمكذج في المقابمة ألحمد مطر
لك عبس الحاضر
ابتسـ المستقبؿ

2

نالحظ المقابمة بيف عبس كابتسـ ك الحاضر كالمستقبؿ
كقكؿ الشاعر :
يشحذ سيؼ الظالـ صبحا

كيكلكؿ ليال  :مظمكـ

3

نرل المقابمة بيف الظالـ كالمظمكـ كصبحا كليال بكضكح
أصبح أسمكب التقابؿ بيف المتناقضات مف أىـ عناصر األداء الشعرم يتميز بو الشاعر
المعاصر فبكاسطتو أكقد التكىج الشعرم العاطفي في الكممات
التقسيم :ىك أف يذكر متعدد ثـ يصاؼ إلى كؿ أفراده مالو مف جية التعييف كنذكر قكؿ
الشاعر :
1احًذيطز،الفراخ،6ص.917
2احًذيطز،الفراخ،1ص.906
3احًذيطز،الفراخ،6ص.978
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انفصمانثاًَ
فيؤالء مثمكـ ...
ما ألفكا ما أخرجكا ما دققكا ما غربمكا
كفي فصكؿ النص لـ يعدلكا

1

نالحظ أف الشاعر قد أقسـ ىذه األبيات إلى عدة عبارات صغيرة يكمف جماليا في تكازنيا
المكسيقي كقد ساىـ في تكرار األلفاظ في زيادة القيمة المكسيقية ليا في قكلو أيضا:
فكؿ الناس محككمكف باإلعداـ
إف سكتكا إف جيركا
كاف صبركا كاف ثاركا
كاف صبركا كاف ثأركا
كاف شكركا كاف كفرك

2

قد أقسـ الشاعر ىذه األبيات إلى عدة عبارات صغيرة
الجناس :ىك تشابو لفظيف في النطؽ كاختالفيما في المعنى ،كقد استفاد أحمد مطر في
أشعاره بأنكاع الجناس
جناس تاـ كىك ما اتفؽ في المفظاف المحسناف في أرعة أشياء نكع الحركؼ ،كعددىا كىيئتيا
الحاصمة مف الحركات كالسكنات ،كترتيبيا مع اختالؼ المعنى
قاؿ الشاعر  :فغاية القصكر في الثكرة
أف تعرض الثكرة في القصكر
1أحًذيطز،الفراخ،9ص.905
2احًذيطز،الفراخ،7ص.998
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1

انفصمانثاًَ
فيناؾ جناس تاـ بيف المفظيف القصكر –القصكر األكؿ منيما يعني التقصير كالمماطمة
كالثاني بمعنى قصكر السالطيف مفردىا القصر.
كقكلو أيضا:
أسير حيث أشتيي
لكنني أسير

2

فيناؾ جناس تاـ بيف المفظيف أسير أم أذىب كأسير بمعنى محبكس التفاقيما في الحركات
كالسكنات
الجناس الالحؽ –الناقص :يككف باختالؼ ركنية في الحرفيف متباعديف في المخرج كنذكر
في قكلو
كتصير محرقة الممكؾ العيب
إف الساعة آتية ال ريب
فيناؾ جناس بيف المفظيف -العيب كالريب مف نكع الجناس الالحؽ يككف باختالؼ بيف
حرفيف في األكؿ (عيف كراء)
كأيضا في ىذا المثاؿ :
فال يعرؼ المكت شع ار
3

كال يعرؼ شاع ار

الجناس المكتفي بيف كممتيف شع ار -شاع ار كأف بزيادة األلؼ في الكممة الثانية
1أحًذيطز،الفراخ،7ص.79
2أحًذيطز،الفراخ،7ص.89
3أحًذيطز،الفراخ،6ص.969
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انفصمانثاًَ
ما يمحق بالجناس :ىك أف يجمع الكممتيف االشتقاؽ
أكثر الشاعر مف استخداـ االشتقاؽ كاشتقاؽ بيف الكممات األسى كآس ك الحزف كحزيف
في قكلو:
األسى كآس لما نمقاه
كالحزف حزيف

1

كيتجو الشاعر إلى اشتقاؽ االسـ مف الفعؿ كالجمع بينيما  ،مف ذلؾ جمعو بيف كممتي
تكذب كتكذبا ك قمقت ك قمقاؿ في ىذا المثاؿ:
تكذم تكذب صادقا
قمقت مف قمقيا

2

رد العجز عن الصدر :استخداـ ىذه الصناعات البيانية البديعية أعطى أشعار أحمد مطر
ركعة كجماال خاصا بو
كىك في النظـ أحد المفظيف المكرريف المتجانسيف أك الممحقيف ليما في آخر البيت كاإلخر
في صدر المصراع األكؿ أك صدر المصراع الثاني
ك كنمكذج عمى ذلؾ كممتا دكلة-كدكلة أحدىما في أخر البيت كاألخرل في صدر البيت
المصراع األكؿ :
دكلة دكف رئيس
كرئيس دكف دكلة
1أحًذيطز،الفراخ،1ص.81
2قال،رحانحدائىانظفز–انًؼجىانىطٍط–الفرا6ص96
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1

انفصمانثاًَ
ككنمكذج أخر  :ىك لفظي الغفار كالغفراف كأيضا الحيكاف كالحيكاف كالسرحاف كالسرحاف
ال يحتكينا الصفح كالغفراف

إف يصفح الغفار عنؾ فإننا

لبكى كأعمف رفضو الحيكاف

لك قيؿ لمحيكاف كف بش ار ىنا

إف لـ يجد ما يأكؿ السرحاف

كسيأكؿ السرحاف ليـ صغاره

2

نرل أف احمد مطر يكثر مف استخداـ ىذه الصنيعة في ديكانو باسـ العشاء األخير
التورية :ىك لفظ لو معنيات معنى قريب ظاىر بعيد خفي ىك الذم يريده المتكمـ أك األديب
مف كاتب كشاعر
استخدـ الشاعر أسمكب التكرية التي تقكـ عمى تداخؿ معنى المفظ ما بيف معنييف قكؿ
الشاعر في القصيدة "كصمة نضاؿ شرقي"
يسبح منا شعراء في النضاالت
إلى حد الغرؽ
كيذربكف كفاحا
كيصبكف 'عرؽ'

3

قد تككف التكرية في كممة –عرؽ المعنى األكؿ :العرؽ الذم يسيؿ عف اإلنساف
الثاني الخمرة فالعرؽ ىك نكع مف الخمرة في العراؽ كىك المراد بدليؿ قكلو:
تصبكف إذ لـ يقؿ تتصبكف
كقكلو أيضا :
1أحًذيطز،الفراخ،1ص.18
2أحًذيطز،انؼشاءاألخٍز،ص.97-90
3أحًذيطز،الفراخ،1ص16
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انفصمانثاًَ
كنحك  :لي صاحب
يدرس في الجمسة الطبية
تأكد المخبر مف ميكلو الحزبية
كقاـ باعتقالو
حيف رآه مرة
يق أر عف تككف 'الخمية'

1

في كمية الخمية الثكرية فمعناىا القريب أصغر كحدة في بناء الجسـ الحي كىك ما يقكـ طمبة
كمية الطب بدراستو كىك غير مقصكد ىنا أـ المقصكد فيي المعنى البعيد لمكممة الذم يعني
الخمية الحربية أصغر كحدة في بناء الحزب كىيكمو .

1الفراخ،أحًذيطز،7ص.95
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الفصل الثالث :
تحميل قصائد من ديوانو
 -نماذج من ديوان أحمد مطر السياسية.

 -تحميل قصيدة ( مفقودات ) أنموذجا.

انفصمانثانس

المبحث األول  :نماذج من ديوان أحمد مطر السياسية .
إف الحديث عف الشاعر ذك شجكف فيك شاعر كبير ثكرم بفكره كلغتو كصكره  ،كمف
األىـ مف ذلؾ كمو مكقفو مف قضايا أمتو كاحترامو لنفسو  ،حيث ألقى بنفسو في فترة مبكرة
مف حياتو في دائرة النار حيث لـ تطاكعو نفسو عمى الصمت كال عمى ارتداء ثياب العرس
في المأتـ فغضب كحزف كتمرد  ،كأعمف الثكرة عمى كؿ فساد.
كؿ قصيدة مف شعره تصمح أف تككف مكضكعا لمبحث ككؿ ظاىرة مف شعره تحتاج إلى
دراسة عميقة كي تعطيو حقو مف البحث  ،كىذا ما نراه في نماذج مف ديكانو إذ يقكؿ في
قصيدة بعنكاف ( ىتاؼ الرحى )

1

في بالدم
ثكرة تدفف ثكرة
جرة تكسر جرة
كاليتافات بأفكاه الجماىير تجيش
كؿ مرة :
” يسقط الذاىب
كاآلتي يعيش
 ...يا يعيش ”
كالرحى تيتؼ لمبذر الذم تحممو
في كؿ دكرة
كالرحى تبقى رحى

1

أحمد مظر – الفتات ( – )2ص 122
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انفصمانثانس
كالبذر مف بعد اليتافات يطيش
بيف قشر  ...كجريش
***
صحكة الطاغكت  :خمر
كاليتافات حشيش
آه لك ألقي عمى التاريخ نظرة
آه لك حاكؿ أف يدرؾ سره
لرأل أف الجماىير رياح
كعركش الظمـ ريش
كأللفى كؿ فصؿ دمكم
ينتيي دكما بفقره :
يسقط الحاكـ
 ...كالشعب يعيش !
فعنكاف القصيدة مستكحى مف بيئة الشاعر مف بيئة الشاعر أال كىي الرحى أحسف
تكظيفيا حيف جعميا ( المعادؿ المكضكعي ) لمشعب كقدرتو عمى سحؽ الحكاـ كانتصار
الشعب في النياية كىي عبرة استخمصيا مف التاريخ  ،كقد بدت آثار البيئة أيما كضكح في
ىذا النص تظير في ثكر – جرة – الرحى – البذر – حشيش  -الرياح – الريش ...
كغيرىا .
فالطبيعة بكؿ ما تحتكيو مف أشياء كظكاىر ىي المصدر األساسي في إليامو كشعره .
يقكؿ أحمد مطر في قصيدتو ( أنا السبب )  :يتكمـ فييا بمساف الحكاـ العرب
62

انفصمانثانس
أنا السبب
في كؿ ما جرل لكـ
يا أييا العرب
سمبتكـ أنياركـ
كالتيف كالزيتكف كالعنب
أنا الذم اغتصب أرضكـ
كعرضكـ  ،ككؿ غاؿ عندكـ
أنا الذم طردتكـ
مف ىضبة الجكالف كالجميؿ كالنقب
كالقدس  ،في ضياعيا  ،كنت أنا السبب
نعـ أنا  ...أنا السبب
أنا الذم لما أتيت  :المسجد األقصى ذىب
أنا الذم أمرت جيشي  ،في الحركب كميا
باالنسحاب فانسحب .
أنا الذم ىزمتكـ
أنا الذم شردتكـ
كبعتكـ في السكؽ مثؿ عيداف القصب .
أنا الذم كنت أقكؿ لمذم
يفتح منكـ فمو :
63

انفصمانثانس
” شت أب ! ”
نعـ أنا  ...أنا السبب
في كؿ ما جرل لكـ أييا العرب
ككؿ مف قاؿ لكـ  ،غير الذم أقكلو ،
فقد كذب
فمف ألرضكـ سمب .؟!
كمف لما لكـ نيب .؟!
كمف سكام مثمما اغتصبتكـ فقد اغتصب .؟!
أقكليا صريحة ،
بكؿ ما أتيت مف كقاحة كجرأة ،
كقمة في الذكؽ كاألدب .
أنا الذم أخذت منكـ كؿ ما ىب كدب
كال أخاؼ أحدا  ،ألست رغـ أنفكـ
أنا الزعيـ المنتخب .؟!
لـ ينتخبني أحد لكنني
إذا طمبت منكمك
في ذات يكـ  ،طمبا
ىؿ يستطيع كاحد
أف يرفض الطمب .؟!
64

انفصمانثانس
أشنقو  ،اقتمو
أجعمو يغكص في دمائو حتى الركب.
فمتقبمكني  ،ىكذا كما أنا  ،أك فاشربكا (( بحر العرب ))
ما داـ لـ يعجبكـ العجب .
مني  ،كال الصياـ في رجب
كلتغضبكا  ،إذا استطعتـ  ،بعدما
قتمتـ في نفكسكـ ركح التحدم كالغضب
كبعدما شجعتكـ عمى الفسكؽ كالمجكف كالطرب
كبعدما أقنعتكـ أف المظاىرات فكضى  ،ليس إال ،
كشغب
كبعدما عممتكـ أف السككت مف ذىب
كبعدما حكلتكـ إلى جميد كحديد كخشب
كبعدما أرىقتكـ
كبعدما أتعبتكـ
حتى قضى عميكـ اإلرىاؽ كالتعب
يا مف غدكتـ في يدم كالدمى ككالمعب
نعـ أنا  ...أنا السبب
في كؿ ما جرل لكـ
فمتشتمكني في الفضائيات  ،إف أردتـ
65

انفصمانثانس
كالخطب
كادعكا عمي في صالتكـ كرددكا :
” تبت يداه مثمما تبت يدا أبي ليب ”
قكلكا بأني خائف لكـ ككمب كابف كمب
ما يضيرني أنا .؟!
ما داـ كؿ كاحد في بيتو
يريد أف يسقطني بصكتو
كبالضجيج كالصخب .؟!
أنا ىنا  ،ما زلت أحمؿ األلقاب كميا
كأحمؿ الرتب
أطؿ  ،كالثعباف ،مف حجرم عميكـ فإذا
ما غاب رأسي لحظة  ،ظؿ الذئب !
فمتشعمكا النيراف حكلي كاممئكىا بالحطب
إذا أردتـ أف أكلي الفرار كاليرب
كحينيا ستعرفكف  ،ربما
مف الذم – في كؿ ما درل لكـ –
كاف السبب .؟!
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انفصمانثانس
تمثؿ السخرية لدل شاعرنا براعة كلعبة ذكية ال يجيد استخداميا إال األذكياء المبدعكف
لذا فإف براعتو في السخرية شكمت حقيقة تميزه عف غيره مف شعراء العرب المعاصريف ألف
شاعرنا كظفيا بكعي خدمة لبناء نص عربي جديد  ،كصارت عالمة يمكف أف يممسيا
القارئ لشعره
كقد شغؼ شاعرنا بحب كطنو العراؽ حيث كاف يتألـ عندما ينظر الغربيكف إلى العربي
عمى أنو إرىابي  ،ألنو يدافع عف مستقبؿ كطنو كأمتو يقكؿ :
نعـ  :أنا إرىابي !
الغرب يبكي خيفة
إذا صنعت لعبة
مف عمبة الثقاب .
كىك الذم يصنع لي
مف جسدم مشنقة
حباليا أعصابي.
كالغرب يرتاح إذا
أدعت  ،يكما ،أنو
مزؽ لي جمبابي
كىك الذم يييب بي
كأف أذيع فرحتي
كمنتيى إعجابي ...

1أحًذيطزالقراخ()9ص5
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1

انفصمانثانس
إف مارس اغتصابي .
يتكجو بخطابو إلى الحكاـ العرب الذيف خضعكا لألجنبي كأصبحكا ينفذكف أكامره يقكؿ :
أنا لك كنت رئيسا عربيا
لحممت المشكمة
كأرحت الشعب مما أثقمو
أنا لك كنت رئيسا
بدعكة الرؤساء
كأللقيت خطابا مكج از
مما يعاني شعبنا منو
كعف سر العناء
كلقاطعت جميع األسئمة
كقرأت البسممة
كعمييـ كعمى نفسي قذفت القنبمة !
كما يحرض شاعرنا الشعكب كيدعكىا إلى التخمص مف حكاميا الظالميف بقكلو :
بمغ السيؿ الزبى
ىا نحف كالمكت سكاء
فاحذركا يا خمفاء
ال يخاؼ الميت المكت
كال يخشى الباليا
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انفصمانثانس
قد زرعتـ جمرات اليأس فينا
فاحصدكا نار الفناء
كعمينا  ...كعميكـ
فإذا ما أصبح العيش قرينا لممنايا
فسيغدك الشعب لغما
 ...كستغدكف شظايا !
كفي تصكير ساخر يبيف لنا تناقضات العربية التي أدت إلى ضياع فمسطيف مف خالؿ
االستنكار كالكالـ الذم ال يجدم نفعا يقكؿ :
صار المذيع خارج الخريطة
كصكتو مازاؿ يأبى ىاد ار :
ستنكر الدكيمة المقيطة !
ثـ بعمؽ ىذه السخرية الالذعة بقكلو :
يا فمسطيف كأرباب النضاؿ المدمنكف
ساءىـ ما يشيدكف
فمضكا يستنكركف
كيخكضكف النضاالت
عمى ىز القناني كىز البطكف !
عائػ ػ ػ ػ ػ ػػدكف
كلقد عادت األسى لممرة األلؼ
69

انفصمانثانس
فال عدنا ...
كال ىـ يحزنكف !
أشعار اإلعالمي أحمد مطر لـ تكف إال صب ار آلراء بعض الشعكب العربية  ،فبدال مف
أخذىا بعيف االعتبار  ،قاـ الحكاـ بمالحقة فرد أكصؿ الرسالة  ،جاء بما سمعو كعاينو
كنجده يتحدث عف ذلؾ في قصيدتو (الميمة) :

1

كنت أسير مفردا
أحمؿ أفكارم معي
كمنطقي كمسمعي
فازدحمت
مف حكلي الكجكه
قاؿ ليـ زعيـ  :خذكه
سألتيـ  :ما تيمتي ؟
فقيؿ لي :
تجمع مشبكه .
يستخدـ أحمد مطر في ىذه المقطكعة الشعرية لغة حكارية يفترضيا المرسؿ  ،بحيث
نجده يسأؿ كيجيب ككاف ذلؾ بعد االستغراؽ في الكصؼ كالتصكير عمى أساس تييئة
السامع كتشكيقو كاستحضار األشياء أمامو  ،كما كظؼ لتكثيؽ األحداث كلتحقيؽ التأثير
المباشر كالتفاعؿ المستمر مع المتمقي الفعؿ المضارع ( أسير  ،أحمؿ )  ،كىي أفعاؿ ذات
حركة مستمرة كدائمة .

1يحفىظكحىال–أروعقصائذأحًذيطزَ،ىيٍذٌانهطثاػحوانُشزوانرىسٌغ–7007،ص.71
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يبقى الحصار اإلعالمي دائما يحيط بالمثقؼ  ،فبدال مف استنزافو لصالح الدكؿ فإنو
بمثابة الكاىف الذم يتكقع أمكر السياسة كيمثؿ كعي الشعب كككابتو كما يقكلو ما ىك إال أننا
في كاقع األمر نجد الرقابة في مقابؿ ذلؾ تشدد عميو الحصار.
كخير ما يمكف أف نستجير بو في ىذا المقاـ ىك الشاعر البصرم العراقي أحمد مطر
الذم كاف الكاىف اإلعالمي لعدد مف المستجدات التي تحدث في المجتمعات العربية التي
سميت (الربيع العربي)  ،كىي غيمة سكداء البد ليا أف تنجمي  ،ألف العالـ العربي اآلف كما
يقكؿ المثؿ الشعبي في الجزائر ( أراد أف ييرب مف الذئب فكقع جحره ) .
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المبحث الثاني :تحميل قصيدة ( مفقودات ) نموذجا .
يعكد مصطمح الخطاب إلى عدة مفاىيـ تشمؿ مجاالت كاسعة كمتباينة باإلضافة إلى أنو
حاز عمى اىتماـ العديد مف النقاد كصار محكر التقاء دراسات مختمفة مثؿ المسانيات
النفسية ،كالمسانيات الفمسفية  ،كالمسانيات اإلحصائية .

1

يختمؼ تحميؿ الخطاب األدبي عف الخطاب السياسي الذم يكتسي حمة أخرل بحيث يعبر
عف قصيدة مكجية إلى متمقي معيف كىذا لمتأثير فيو كاقناعو بمضمكف الخطاب كالذم يترتب
عميو أفكار سياسية كليذا نجد المادة المفظية قميمة في حيف يتسع المعنى الداللي لتمؾ األلفاظ
فالمرسؿ يعتني بالفكرة التي ىي مقصده أكثر مف عنايتو باأللفاظ فيي تتناكؿ خطابا سياسيا
كىك األساس .
مفقودات
زار الرئيس المؤتمر
بعض كاليات الكطف
كحيف زار حينا
قاؿ لنا :
ىاتكا شكاكاكـ بصدؽ في العمف
كال تخافكا أحدا ...
فقد مضى ذاؾ الزمف
فقاؿ صاحبي (حسف):
يا سيدم
أيف الرغيؼ كالمبف ؟
1يحًىدػكاشح–نغحانخطابانظٍاطً–دراطحنغىٌحذطثٍقٍحفًضىءَظزٌحاالذصال–دارانُشزنهجايؼاخ–يصزط7005–9ص11
.
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أيف تأميف السكف ؟
كأيف تكفير الميف ؟
كأيف مف
يكفر الدكاء لمفقير دكف ما ثمف ؟
يا سيدم
لـ نر مف ذلؾ شيئا أبدا
قاؿ الرئيس في حزف :
أحرؽ ربي جسدم
أكؿ ىذا حاصؿ في بمدم ؟!
شك ار عمى صدقؾ في تنبيينا يا كلدم
سكؼ ترل الخير غدا
***
كبعد عمـ ازرنا
كمرة ثانية قاؿ لنا :
ىاتكا شكاكاكـ بصدؽ في العمف
كال تخافكا أحدا ...
فقد مضى ذاؾ الزمف
لـ يشتؾ الناس !
فقمت معمنا :
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أيف الرغيؼ كالمبف ؟
أيف تأميف السكف ؟
كأيف تكفير الميف ؟
كأيف مف
يكفر الدكاء لمفقير دكف ما ثمف ؟
معذرة يا سيدم
كأيف صاحبي (حسف) ؟!
عتبة العنوان :
ىذا النص الذم بيف أيدينا عنكنو الشاعر أحمد مطر بػ  :مفقكدات  ،فيؿ جاءت ىذه
التسمية اعتباطية أك اختيارىا كاف مطابقا لمنص ؟
العنكاف يمدنا بزاد ثميف لتفكيؾ النص كقراءتو كتحميمو فيك المفتاح األىـ بيف مفاتيح
الخطاب الشعرم  ،كىك المحكر الذم يحدد ىكية النص  ،كتدكر حكلو الدالالت كتتعمؽ بو ،
فيك بمثابة الرؤكس مف الجسد  ،كالعنكاف نجده في أم نص ال يأتي مجانيا أك اعتباطيا ،
فيك ليس اسـ إنساف  ،فيذا األخير يسمى بعد كالدتو مباشرة كانما في ىذه الحالة ال يككف
االسـ بالضركرة داال عميو كؿ الداللة  ،فقد نسمي مكلكدا ذك ار أك فريدا أك غير ذلؾ  ،لكف
النتيجة قد تككف العكس فقد يككف فريدا ال يككف فريدا كغيرىا مف األمثمة  ،فاالسـ ىنا
اعتباطي  ،بينما األمر في النصكص األدبية مختمؼ  ،فالنص يسمي أك يعنكف بعد إنتاجو
نيائيا  ،فاالسـ يككف داال عمى المسمى ػ
كاذا عدنا إلى القصيدة التي بيف أيدينا مقطكعة مف نص مفقكدات مف الديكاف الثاني في
سمسمة ( الفتات أحمد مطر ) العنكاف ىنا يتطابؽ مع المكضكع كيظير ذلؾ في محاكلة
الشاعر محددات زمنية تربط بيف الخطاب مع العالـ الخارجي فيك يصؼ زيارة ىذا الرئيس
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الذم يمثؿ السمطة الحاكمة لبعض كاليات الكطف  ،كتبميغ ىذه الرسالة مشبو مف خالؿ نصو
بتقديـ شكاكاىـ كدكف خكؼ .
ككاف الشاعر أحمد مطر قدـ ىذا التقرير في زمف مضى كنممح ىذا العنكاف فيذه
المفقكدات كانت في زمف الماضي كتظير في قكلو  :زار – مضى  ...الخ  ،كميا تكحي
بزمف الماضي.

 -1المستوى اإليقاعي ( الصوتي ) :
إف الشاعر قد جعؿ مف قصيدتو بح ار إيقاعيا سيال يتناسب ذلؾ البحر مع المكضكع الذم
أنشأ مف أجمو القصيدة  ،كأيضا جعؿ ليذا البحر نمطا إيقاعيا صكتيا  ،أضؼ إلى ذلؾ
اختياره لمكممات كاألحرؼ التي امتزجت مع مكضكع القصيدة  ،فمك تجكلنا داخؿ القصيدة
لكجدنا أف الشاعر قد كرر جمال مف األصكات كاألحرؼ التي تناسب مقاـ كمقصد النص :
الكطف – العمف – الزمف – كالميف .
استعاف أحمد مطر بكسائؿ لغكية حجاجية لتدعيـ خطابو السياسي كلتأكيد أيضا عمى
رسالتو لمشعب كالحاكـ  ،حيث استخدـ لغة ييضميا الشعب  ،لغة مفيكمة ال تحتاج معجما

كال تشكؿ غمكضا عمى المتمقي . 1

كعمد الشاعر في القصيدة إلى تكرار المفظ كالذم غطى كؿ القصيدة خاصة في تكرار
الفعؿ – زار – ثالث مرات  ،كما تكررت جمؿ الحاكـ كتمثمت في قكلو  -ىاتكا شكاكاكـ
بصدؽ في العمف  -في البيتيف الخامس كالرابع كالعشركف كأيضا قكلو  :كال تخافكا أحدا –
تكررت في البيتيف السادس كالخامس كالعشركف .
كما نجد االستفياـ في قكلو  :أيف الرغيؼ كالمبف ؟ كأيف تأميف السكف ؟ تكرر مرتيف في
األبيات ( )11-10ك ( )30-29كتكرر االستفياـ أيضا في  :كأيف تكفير الميف ؟ مرتيف
في البيتيف ( )31-12ك  :أيف مف يكفر الدكاء لمفقير كما مف ثمف ؟ تكرر مرتيف في البيتيف
( )33-14كما نجد أف اسـ العمـ ( حسف ) قد تطكر في البيتيف ( )35-8كما يمكف

1

محمكدعكاشة – لغة الخطاب السياسي – دراسة لغكية تطبيقية في ضكء نظرية االتصاؿ – ص 46

75

انفصمانثانس
مالحظتو أف استعماؿ النمط الحجاجي الذم سجؿ في عممية تكرار االستفياـ التقريرم قد
سيطر عمى القصيدة .
كنجد (ابف منظكر)يعرؼ االستفياـ بقكلو (الفيـ  :معرفتؾ الشيء بالقمب كفيمت الشيء :
عقمتو كعرفتو ) كفيمت فالنا كأفيمتو  ،كتفيـ الكالـ  :شيئا بعد شيء .
كاستفيمتو  :سألتو أف يفيمو  ،كاستفيـ الشيء  ،فأفيمو كفيمتو تفييما  1فاالستفياـ مف
األساليب اإلنشائية الطمبية كلو عدة كظائؼ منيا لكظيفة الحجاجية كما رأينا.
االستفياـ نكعاف كىك ما جاء عمى لساف ابف فارس حيف يقكؿ ” :األكؿ قائـ عمى األصؿ
المغكم  ،كىك االستفياـ الحقيقي كالذم يككف ظاىره مكافقا لباطنو كسؤالنا عما ال نعممو
فنقكؿ ما عندؾ ؟ كمف رأيت ؟ كالثاني ىك المجازم كأشار إلى خركجو عمى األصؿ المغكم
إلى معاني مجازية ”

2

كما يالحظ أف التكرار المسجؿ في القصيدة جاء لتقرير خطاب سياسي مقنع تحت لكاء
األلفاظ  ،يريده الشاعر أحمد مطر كييدؼ إلى إيصالو  .كنجد الشاعر ىنا قد عمد إلى
التكرار المعجمي نفسو تأكيدا عمى حجـ المصيبة  ،فكما يقكؿ محمة عكاشة  ” :إف التكرار
مف أكثر األدكات البالغية استخداما في الخطاب العربي عمى اإلطالؽ مما لو مف تأثير
عمى مشاعر المتمقي الغربي  ،الذم يتذكؽ المعنى كيتفاعؿ مع المرسؿ مف خالؿ األساليب
التي استخدميا في الخطاب في لمتكاصؿ معو كقدرتو عمى استخداميا  .كقد الحظت باربا
جكنشف أف الخطاب اإلقناعي العربي يككف تكرارم  ،كتكصمت مف خالؿ البحث إلى أف
التكرار في الغربية اآللية األشيع كاألقكل في اإلقناع سكاء أكاف تك ار ار بنائيا أـ تكرار

مستكيات ”.3

كتحدث الجاحظ عمى عف التكرار مبينا الفائدة منو قائال  ”:إف الناس لك استغنكا عف
التكرير (التكرار ) ككفكا منكنة البحث كالتنقير لقؿ اعتبارىـ  .كمف قؿ اعتباره قؿ عممو ،
1ابف منظكر – لساف العرب – مادة فيـ .
2

أحمد بف فارس – الصاحبي كسنف العرب في كالميا – تج محمد الشكمي – ط  -بيركت  – 1964مؤسسة بدراف لمطباعة كالنشر – ص
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كمف قؿ عممو قؿ فضمو  ،كمف قؿ فضمو كثر نقصو  ،كمف قؿ عممو كفضمو ككثر نقصو
لـ يحمد

عمى خير أتاه  ،كلـ يدـ عمى شر جناه  ،كلـ يجد طعـ العز  ،كال سركر الظفر

كال ركح الرجاء  ،كال برد اليقيف كال ارحة األمف ”

1

كما ركل صاحب التاج في مادة كرر (كر عميو يكر ك ار ككرركا كقعكد كتك ار ار بالفتح)
عطؼ  .ككرت عنو  :رجع فيك كرار كمكر بكسر الميـ يقاؿ في الرجؿ كالفرس  .ككرره
تكري ار كتكرار  .قاؿ أبك سعيد الضرير  ” :قمت ألبي عمرك  :ما بيف تفعاؿ كتفعاؿ ؟ فقاؿ :
تفعاؿ اسـ ك تفعا ٌؿ بالفتح مصدر كنكرة كتحمة كتصرة كتضرة كتدرة قاؿ لو ابف بزرج ككرره

أعاد مرة بعد أخرل  .قاؿ شيخنا  :معنى كرر الشيء أم كرره فعال كاف أك قكال كتفسيره في

كتب المعتني بذكر الشيء مرة بعد أخرل اصطالح منيـ ال لغة قاؿ لو عصاـ في شرح
القصارل انتيى  .قمت :كقاؿ السيكطي في بعض أجكبتو  :إف التكرار ىك التجديد لمفظ
األكؿ كيفيد ضربا مف التأكيد”

2

كقد كثؼ أحمد أحمد مطر التكرار في القصيدة التي بيف أيدينا الممزكج باالستفياـ في
عممية اإلقناع لمتأثير عمى المتمقي  ،كلبعث الحركة كازالة الرتابة .
إف سياسة ىذا الحاكـ ىي المراكغة كالتي ىي طريقة لصبر آراء الشعب كاستدراجو لقض
مكبكتاتو كتييئة طريؽ األماف بو  ،كنجد ذلؾ في قكلو ( ىاتكا شككاكـ في صدؽ في العمف
كال تخافكا أحدا فقد مضى ذلؾ الزمف ) كالنتيجة ىنا أف الشخص الذم كانت لو الجرأة لمكالـ
كىك حسف  ،يقصد مف كراء ذلؾ الشاعر أحمد مطر  ،ما حسنت أخالقو كأفعالو كالذم كاف
أسحف ممف تجمعكا كقد سيطر عمييـ الصمت  ،كاف مصيره المكت ككاف بمثابة رسالة ليدا
الشعب .
كمف األساليب الطمبية اإلنشائية التي يستخدميا المرسؿ لغرض إقناعي حجاجي  ،كقد
عمد إليو لمتكرير عمى الحالة المزرية التي يعيشيا ىذا الشعب تحت كاقع مر تغيب فيو أدنى
ضركريات الحياة .

1أبك عثماف الجاحظ – رسائؿ الجاحظ – 3 / 181
2الجكىرم تاج المغة كصحاح العربية – مادة ( كرر ) – قامكس المحيط – لمفيكز أبادم ( مادة كرر )
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كقد نسؽ شاعرنا باستخدامو صيغة التكرار في عممية طرح قضية الشعب التي تمخصت في
قمع كجبركت الحاكـ  ،فقد بدأ الخطاب بمقدمة فتح فكرتو التي تمخصت في تالعب ىذا
الحاكـ المؤتمف كجسو لنبض الشعب كاستدراجيـ لمكالـ  .كما استخدـ أحمد مطر رابط
الكصؿ المكرر في عممية االستفياـ في قكلو  ( :كحيف – كأيف تأميف السكف ؟ – كأيف تكفيف
الميف ؟ – كأيف مف ؟ ) كىذا لتأكيد القضية كسرد كيؼ كاف ىذا الحاكـ يتالعب ك يتراكغ
مع أفراد مجتمعو .

 -2المستوى المعجمي :
تحتاج معرفة الخطاب الشعرم إلى القبض عمى داللتو كرصد شبكة العالقات المتداخمة
التي تككف جماليتو كتخفييا عف القارئ.
كيقصد بالمستكل المعجمي مجمكعة الشفرات كاإلشارات كالعالمات المغكية التي تشكؿ
بنية نص ما تشكيال جديدا مف خالؿ سياؽ شحف ىذه األلفاظ المعجمية بمجمكعة مف
الدالالت السياقية كالتي يتفرد بيا النص الشعرم  ،.كىي التي تشكؿ المقكلة الداللية .
يتألؼ ىذا النص الشعرم السياسي مف خمسة كثالثكف بيتا  ،تتكزع ألفاظو كما يمي :
األسماء  ، 16منيا  5أسماء نكرة ك  10أسماء معرفة ك  10أفعاؿ  ،كقد استخدـ الشاعر
األسماء كاألفعاؿ ليشير إلى حالة ماضية حاضرة مف خالؿ الكصؼ كالتقرير .
كتشير القراءة الكشفية لممستكل المعجمي إلى أف المعاجـ المسيطرة عمى النص تتمثؿ
في:
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 - 1معجم سياسي اجتماعي :
ألف الشاعر بصدد إعداد تقرير حكؿ زيارة الرئيس الذم يمثؿ السمطة الحاكمة لبعض
كاليات الكطف كىك يصؼ حالة الشعب المزرية كالمعاناة القاسية التي يعانييا شعبو نجدىا
في  :ىاتكا شكاكاكـ بصدؽ في العمف  /كال تخافكا أحدا  /فقد مضى ذاؾ الزمف .
كاف شعبو يعاني في صمتو طيمة السنكات إلى أف جاء أحمد مطر  ،بدأ يشجع ىذا
الشعب بالمطالبة بحقكقو ككاجباتو فقد مضى زمف الصمت كالخكؼ .
كما يغالب عمى النص األفعاؿ الماضية ألنو يصؼ مفقكدات الشعب التي يحتاجيا
كالمتمثمة في  :الرغيؼ  /المبف  /الميف  /السكف  /الدكاء ..
أما ناحية األلفاظ فجاءت لغة الشاعر كاضحة سيمة  ،مكحية بمعاناة الشعب كآالمو
النفسية  ،مثؿ  :زار  ،الكطف  ،تكفير  ،أحرؽ كغيرىا  .كما نجد الكناية في البيت الثامف
في قكلو  :فقاؿ صاحبي حسف  ،فكممة ”حسف” تكحي بالجرأة كحسف األخالؽ كالمشبو بيا
ىك أحمد مطر .
كما نجد في البيت الخامس كالثالثكف أسمكب استفياـ كتعجب في آف كاحد في قكلو :
كأيف صاحبي حسف ؟! فينا تساءؿ عف حسف كمكانو كالتعجب عمى عدـ حضكره  ،كفي
قكلو  :أكؿ ىذا حاصؿ في بمدم ؟! أسمكب تعجب غرضو التحسر عمى الحالة السيئة
لشعبو.
كما يغمب عمى النص االستفياـ كذلؾ ألف شاعرنا مفعـ بالركح القكمية لشعبو.

 -3المستوى التركيبي :
دخؿ الشاعر إلى القصيدة في لحظات مف التصدع النفسي  ،ظمـ عمى شعبو كاذا كاف
المستكل التركيبي يعني لتركيب البالغي فإف الكقكؼ عند األكؿ منيما سيككف سريعا ألف
المالحظ عمى المستكل النحكم أنو بعيد عف التعقيد كاالنزياح  ،كقد ظمت الجممة تتحرؾ
عمى خصائص الجممة العربية المألكفة  ،جارية عمى مجراىا  ،بسيطة قابمة لمتقديـ كالتأخير
ال تعقيد كال احتكاء فييا .
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انفصمانثانس
أما التركيب البالغي فيك تحكلي ابتدائي  ،فالدالالت تتحرؾ مف الصكرة األمامية إلى
الخمفية لتتناغـ مع السياؽ في كظيفتو الكمية .
فالشاعر ىنا يصكر لنا بأسمكب ساخر حالة الفقر كالجكع التي يعاني منيا البسطاء مف
أبناء الشعب .
المقطع األكؿ يتحدث عف زيارة الرئيس كيصغيا ثـ في المقطع الثاني يتساءؿ عف الحالة
المعيشية التي يعانييا الشعب ثـ يعكد في األخير ليتساءؿ عف نفس الكضع كىك مفقكدات
الشعب كمتطمباتو فكممة مفقكدات جاءت جممة فعمية  ،فالشاعر يعبر عف شكايات الشعب
فكممة  :الدكاء  /السكف  /الرغيؼ  ...ىي مف المفقكدات كىي لفظة انتشارية في النص .
فالشاعر ىنا ترؾ نياية القصيدة مفتكحة عمى أبعاد ال نيائية مف الدالالت التي تتكالد
كعمى ىذا األساس ال يتكامؿ اإليقاع التركيبي لمقصيدة إال بالتناغـ الخارجي المؤسس
عمى ىذا الكزف كالقافية ك التناغـ الداخمي القائـ عمى التمكجات النفسية كالتكترات االنفعالية
التي تمنح لنا مكسيقى تعبيرية  ،كبذلؾ يتألؼ اإليقاع مع نمك القصيدة في أثناء بنائيا عبر
شبكة مف العالقات التي تصنعيا الحركؼ كالكممات كالجمؿ  ،كاضافة إلى المحسنات
المفظية كأمكر أخرل كالتكرار كالتقسيـ ككميا تساىـ في خمؽ مكسيقى داخمية مميزة في بناء
النص الشعرم العربي .
-4

المستوى الداللي :

إف مستكيات النص السابقة  ،اإليقاع  ،المعجمي  ،التركيبي  ،تتقاطع كتتداخؿ لتشكيؿ
بنية النص الكبرل  ،أك الخمفية لمصكرة الكمية العميقة .
فنجد كممة  :الرغيؼ – المبف  ،داللة عمى الجكع كىك أساس لمعيش ك كممة  : :الميف
داللة عمى البطالة  ،ك :تكفير الدكاء فيي داللة عمى المرض ككؿ ىذه الدالالت تصب في
قالب كاحد كىك حالة الفقر كىذه الدالالت مف ضركريات الحياة كتدخؿ في نطاؽ
”المفقكدات” .
كىذه الحالة تعاني منيا شعكب كثيرة كػفمسطيف  ،كالعراؽ  ،كغيرىا مف الدكؿ العربية .
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كفي النص الشعرم الذم بيف أيدينا شخصيتاف  :شخصية تتكمـ  ،كىي تسرد كتكشؼ
كتركم ترل كتتنبأ  ،كىي التي تطرح األسئمة كىي شخصية أحمد مطر  ،كشخصية صامتة
كلكنيا متكممة في غيابيا  ،حاضرة في كالـ اآلخر كىي الشعب .
كاذا تكقفنا عند األسئمة التي تطرحيا الذات المتكممة فيي كثيرة  ،كالنص حافؿ بأساليب
االستفياـ كتتركز ىذه األسئمة في المقطع الثاني كفي المقطع األخير .
أيف الرغيؼ كالمبف كأيف تكفير الميف .
إف التقريرية السردية التي تطالعنا في المقاطع األكؿ كالثالث ىي األخرل ال تخمك مف
التساؤؿ  ،أك ىي ستحث القارئ عمى التساؤؿ بينو كبيف نفسو  ،فالقمؽ الذم ينتاب الشاعر
ينتقؿ إلى المتمقي  ،ألف الحاالت اإلنسانية كاحدة .
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انخاذًح

الخـــاتمة :
تعتبر ظاىرة االستبداد في الشعر السياسي لدل أحمد مطر مف المكضكعات التي نالت
القدر البالغ مف األىمية في دراسات العالـ العربي الحديث المعاصر  ،باعتبار يتناكؿ قضايا
قكمية عربية كرؤيا سياسية إنسانية .
كقد خمصنا إلى حصد جممة مف النتائج في الجانب النظرم كالتطبيقي كالمتمثمة في النشاط
التالية :
 -1امتزاج بيئة الشاعر العامة كالخاصة بثقافتو الكاسعة المتنكعة بالجانب السياسي
لتفجر التمرد كالثكرة عمى الكاقع العربي  ،كفي مقدمتو مكاقؼ الحكاـ في شعر
أحمد مطر  ،كاف كاف العامؿ السياسي ىك األكثر تأثي ار .
 -2قدرة شاعرنا عمى ىضـ كؿ تجربة الثقافية الفكرية كاعطائيا شكؿ بصماتو كأسمكبو
شأف كؿ شاعر أصيؿ  ،متميز  ،حيث استطاع أف يخرج مف تجربتو إلى
التجربة اإلنسانية العامة .
 -3عدـ اقتصار التمرد كالثكرة عند أحمد مطر عمى الحكاـ كالكاقع السياسي
كاالجتماعي شكال كمضمكنا ما يكافؽ معاناتو اإلنسانية كعصره ككاقعو العربي .
 -4ظيكر األسمكب الكاريكاتيرم الساخر القائـ عمى المفارقة التصكيرية منبثقا عف
الغضب كالتمرد كالعكامؿ المؤثرة فييما في شعر أحمد مطر .
 -5إف أحمد مطر شاعر مأساة حقيقية  ،كىك يصرخ بشعره في البرية طمبا لمكرامة
كالميانة كالحرية المفقكدة  ،كلعؿ شعره الصادؽ يككف إنذا ار بكضع حد لممأساة
التي يعيشيا اإلنساف العربي .
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