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 ازپس گیرِی ا سا یِت  ه غارت رفته
)مرکری  ر ز دگی ک اشعار احمد َمَطر ک واریکاتورهای  اجی العلی(

احمد مطر در سال 1954 میالدی در روستای »تنومه« از توابع 
و  انتقادآمیز  به شعرهای  متولد شد. وی  بصره کشور عراق  شهر 
گزنده اش در مورد حاکمان، معروف است. شعرهای آغازین او 
تحت تأثیر محیط روستا و هم چنین فضای حاکم بر شعر عرب، 
مشکالت  دیدن  از  پس  ولی  بودند  رمانتیک  و  عاشقانه  بیش تر 
و  سلطه طلب  حکومت  و  آن ها  بین  تضاد  و  مردم  اجتماعی 
هم چنین درک فقدان آزادی در جامعه به سرودن اشعار سیاسی-

اجتماعی روی آورد:
»نوشتن و سرودن برای من، نوعی اعتراض علیه اوضاع نابساماِن 

انسانیِت  بازپس گرفتِن  برای  است  تالشی  است.  عرب  جهان 
به غارت رفته ام و این از آن روست که خداوندی که مرا خلق کرد 
به من امر فرمود که بخوانم1 و... من می کوشم که قبرم را با »قلم« 
بزنم  فریاد  بتوانم  تا  بُربایم  ن 

ّ
تعف از  پیش  را  و جنازه ام  کنم  نبش 

زیرا  کنم،  خالصه  را  دیگر  زنده به گوِر  هزاران  فریاِد  فریادم  در  و 
من می دانم »کلمه« معجزه ی این اّمت و شعْر دست و چشم و 
تنفس گاِه این مردم است. شعر شراره ای است که فتیله ی این بمب 
که  است  ازجان گذشته ای  فرمانده ی  و شاعر،  می کند  مشتعل  را 

ت خویش یک شاهد و یک شهید است.«2
ّ
برای مل

»هدفم دعوت مردم به خروج از پرستش بندگان، و بازگشت به نور آزادی در سایه پروردگار است.«3

 ه  قل از مصاحبه  ا احمد مطر

گاهی، ترس و انفعال اجتماعی، استعمارستیزی  آزادی، بیداری و آ
و  محافظه کارانه   سنت های  نقد  اسرائیل(،  علیه  )بخصوص 
مضامین  و  موضوعات  جمله  از  فساد  و  تبعیض  نقد  هم چنین 
می کند؛  بیان  طنزآلود  زبانی  به  را  آن ها  که  است  مطر  شعرهای 
البته طنزی گزنده و گاه تلخ. هم چنین یکی از شاخصه های زبانی 

آیات  با  مطر  احمد  آشنایی  است.  قرآن  از  استفاده  مطر،  اشعار 
قرآن موجب شده در جای جای اشعارش، اقتباس یا تلمیحی به 
آیات قرآن نهفته باشد. به کارگیری آیات توسط مطر، گاه بر اساس 
زمینه و معنای آیات است و گاه خارج از زمینه ی آیه در قرآن و 

 براساِس فرم ظاهری آیات:
ً
صرفا

قرأُت فی القرآن:
تّبت یدا أبی َلهٍب و َتب4

فأعَلَنْت وسائُل اإلذعان:
کوَت ِمن َذَهب«. »إّن السُّ

أحَببُت فقری،
... َلم أَزل أتُلو: »و َتب

ما أغنی عنه ماُله و ما َکَسب«.
َفصوِدَرْت َحنَجرتی

بجرِم قلِه األدب
و ُصودَر القرآن

َغب. َضنی علی الشَّ أِلّنُه َحرَّ

در قرآن خواندم:
بریده باد دستان ابولهب و مرگ بر او باد.

پس وسایل فرمان ُبردارسازی اعالم کردند:
»همانا سکوت طالست«.

من فقرم را دوست داشتم ]و به طال نیازی نداشتم[...
]پس[ بی وقفه می خواندم: »مرگ بر او باد!

اموالش و آن چه گردآورده بود او را بی نیاز نساخت«.
پس گلویم ]به خاطر این سخن[ مصادره شد

به جرِم بی ادبی.
و قرآن نیز مصادره شد،

چون مرا به آشوبگری تشویق کرده است!
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...أیها الُحّکام
باللِه علیکم

أقرضوا الله ِلَوجِه الله
قرضًا حسنًا 5

و أنقرضوا!

ای حاکمان،
شما را به خدا سوگند،

برای خاطر خدا به خدا قرضی نیکو دهید
و منقرض شوید!

 االجتیاح6
َ
ألم یأتکم نبأ

لقد کان هذا لکم عبره
یا اولی االنبطاح!

عوب الُح ِلَقتِل الشُّ ُیباع الِسّ
عوب و ُیشَری السالُح ِبُقوِت الشُّ

و ها قدَعِلمُتم
بأّن الشعوَب سالُح السالح!

آیا خبِر لشکرکشی ]صدام به کویت[ به شما نرسید؟
این عبرتی برای شما بوده است،

ای برزمین ُافتادگان.
برای کشتار مردم اسلحه فروخته می شود

و همین سالح ها با ]پوِل[ نان مردم خریده می شود.
و هان اکنون دریافتید

که سالِح سالح ها مردم اند!

را  وقت  مستبِد  حکومت  شدید  دشمنی  مطر،  انقالبِی  روحیه ی 
علیه وی برانگیخت؛ تا جایی که او را وادار به هجرت به کویت 
در کویت مطر،  بود.  و چند ساله  بیست  زمان مطر  آن  در  کرد. 
فرهنگی  بخش  در  خصوصی،  دبستانی  در  تدریس  با  هم زمان 
َبس« مشغول فعالیت شد. در همین نشریه  بود که 

َ
روزنامه ی »الق

آشنا  با »ناجی  الَعلی«، کاریکاتوریست مشهور فلسطینی،  مطر 
شد و به همکاری پرداخت. علی و مطر، از لحاظ فکری و روحی 
به  از همکاری،  فراتر  آن ها،  قرابت های زیادی داشتند و رابطه ی 

دوستی ای عمیق منجر شد.

دوران القبس همان زمانی بود که مطر شروع به سرودن شعرهایی 
شعر های  گرفتند.  نام  َبِنر«  »پالکارد/  یا  »الفته«  که  کرد  کوتاه 
سیاسی اجتماعی ای که از لحاظ محتوایی بسیار غنی و موجز )گاه 
تا حد یک بیت( بودند. شاید وجِه شباهِت اشعاِر مطر با پالکارد 
همان جنبه ی کوتاه بودن، سیاسی بودن و انتقادهای بسیار صریح 
در صفحه ی  مطر  پالکاردهای  یا  الالفتات  باشد.  آن  گزنده ی  و 
نخست القبس و کاریکاتورهای علی در صفحه ی آخِر آن چاپ 

می شدند و بر محبوبیت این نشریه بسی افزوده بودند.

ناجی العلیاحمد مطر
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العلی آشنا شدم. روزنامه ای که پالکاردهایم را در آن نصب  با بهترین دوست زندگی ام ناجی  »در این روزنامه 
او مرا در آغوش خود گرفت، چشم هایم  با آن احساس خویشاوندی دارم.  القبس روزنامه ی من است.  کردم. 
را گشود و بی باکانه مثل مریم مقدس بر سینه ی خود فشرد در حالی که اطرافیان خشمگینانه بر سرش فریاد 

می کشیدند: َلَقد ِجئِت شیئًا َفرّیًا«7.

احمد مطر

بر  حاکم  استبداد  با  مبارزه  راه  در  دو  هر  علی  ناجی  و  مطر 
خشِم  کویت،  در  دو  این  فعالیت های  برمی داشتند.  قدم  جامعه  
را  آن ها  کویت  مقامات  لذا  برانگیخت.  را  منطقه  دیکتاتورهای 

مطر  که  بود   1986 سال  کنند.  ترک  را  تا  آن جا  ساختند  مجبور 
و علی به لندن نقل مکان کردند تا در آن جا در بخش بین الملِل 

القبس8 به کارشان ادامه دهند.

ناجی العلی، یکی از مشهورترین کاریکاتوریست های خاورمیانه و جهان عرب بود. او در سال ۱۹3۸ در فلسطین 
به دنیا آمد. ده ساله بود که هم زمان با اعالم موجودیت اسرائیل و حمله به مناطق فلسطینی نشین، ناجی به همراه 

خانواده به جنوب لبنان پناهنده شد و زندگی او در تبعید از همان کودکی 
آغاز گشت. علی سال های متوالی برای کار و گذران معیشت از جایی به 
جایی می رفت. سال ۱۹60 بود که علی کشیدن کاریکاتور را شروع کرد 
و فعالیت هنری را به نحوی جدی آغاز نمود. پس از همکاری با نشریات 
مختلف، ناجی العلی در سال ۱۹۸3 برای کار در روزنامه ی القبس به 
بود که رقم خورد.  با احمد مطر در همان جا  او  کویت رفت. و دوستی 
لندن شدند.  به  و رفتن  به ترک کویت  ناچار  بعد، آن ها  حدود دو سال 
سال ۱۹۸7 ناجی العلی در راه رفتن به محل کار خود مورد اصابت گلوله 

قرار گرفت و به شدت زخمی شد و بر اثر جراحت هایی که دیده بود، یک ماه پس از آن فوت کرد. قاتل او هرگز 
مشخص نشد اما اسرائیل یکی از اصلی ترین متهمان این پرونده ی ترور است.۹

مختلف  نشریات  در  کاریکاتور  هزار  چند  ناجی 
عمومی  افکار  در  او  کاریکاتورهای  کرد.  طراحی 
کسب  متعددی  جوایز  و  داشت  بسیاری  محبوبیت 
وضعیت  به  علی  کاریکاتورهای  از  بسیاری  نمود. 
را  ایشان  و مقاومِت  رنج  و  مردم فلسطین می پردازند 
اسرائیل  دولت  هم چنین  آن ها  می کشند.  تصویر  به 
رهبران  بعضی  نیز  و  کشور  این  غیرقانونی  اشغال  و 
انتقاد  را به شدت مورد  فلسطین و رژیم های منطقه 

قرار می دهند.
علی،  ساخِت  کارتونی  شخصیت های  از  یکی 
پسربچه ی کوچک و فقیری است که »حنظله«۱0 نام دارد. حنظله نماد ُمصّوِر مردم فلسطین و دردهای ایشان 
نمی کند. ده ساله  این عدد عبور  از  او  ناجی علی، حنظله همیشه ده ساله است و سن  کاریکاتورهای  است. در 
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ماندِن او ناشی از آن است که جز در سرزمین خودش نمی تواند رشد کند. ناجی علی از سال 
ترسیم کرد. حنظله  با دستان قالب شده در پشت  و  را پشت به بیننده  بعد حنظله  به   ۱۱ ۱۹73
در  می دهد.  نشان  را  فقرا  به  کاریکاتوریست  وفاداری  و  است  پابرهنه  و  پیراهن ژنده  همیشه 
کاریکاتورهای اخیرتِر ناجی  علی، حنظله دیگر تنها تماشاچی نیست و در کارها مشارکتی فعال 
آوارگان  زمانی که  »تنها  . حنظله  و...  کار شعارنویسی  در  گاه  گاه در حال سنگ پرانی،  دارد؛ 
علی  ناجی  کرد«.  خواهد  خوانندگان  سوی  را  چهره اش  بازگردند،  خود  وطن  به  فلسطینی 
درباره ی حنظله اضافه می کند: »حنظله، پیکاِن قطب نما بود؛ پیوسته به سوی فلسطین اشاره می کرد؛ نه فقط 
فلسطیِن جغرافیایی، بلکه فلسطین در معنای انسان دوستانه ی آن؛ نمادی برای یک هدف عادالنه؛ خواه در مصر 

باشد، خواه در ویتنام یا آفریقای جنوبی.«

احمد مطر پس از ترور ناجی العلی، شعر بلندی با نام »ما أْصَعَب 
 الکالم«12 در رثای دوست انقالبی خود سرود. مطر هم اکنون نیز 
در لندن ساکن است. شعر مطر ترجمان زخم های عرِب تحت 
کجای  هر  در  که  است  انسان هایی  تمامی  الهام بخِش  و  سلطه 

جهان، با استبداد و استعمار در مبارزه اند.
لندن  در  آن ها  بیشتر  که  است  داشته  متعددی  تألیفات  مطر 
به دلیل  که  چرا  رسیده اند،  چاپ  به  کویت(  در  مواردی  )و 
اغلب کشورهای عربی  در  آن ها  محدودیت های سیاسی، چاپ 
ممنوع بوده و هست. از جمله تألیفات وی مجموعه ی »الفتات«13 
در هفت جلد، دیواِن »إّنی الَمشنوق أعاله«14، دیوان »الساعه« و 

شعر بلند »ما أصعب الکالم« است.
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1
 یداری

امروز صبح
زنگ ساعت بیدارم کرد

و به من گفت:
»ای عرب زاده

وقت خواب فرا رسیده است.«

2
ترس، ترس، ترس

می ترسیم از رئیس مان
زیرا او نیز می ترسد.

اوست که ما را ترسانده است.

چه کسی ترس های ما را خواهد ُزدود،
وقتی که همگی ترسوییم؟

3
م!«

َ
عل

َ
»ک اللُه ا

ای مردم! از آتش جهنم بپرهیزید
به حاکم سوءظن نداشته باشید

سوءظن در دین، حرام است
ای مردم! من در همه حال سعادتمند و خوشبخت هستم

هیچ قاتلی در گذرگاه وجود ندارد
و در هیچ خانه ای سوگوار نیست

خونم مباح نیست

و در دهانم پوزه بندی وجود ندارد
و هنگامی که حرف نمی زنم

شایع نکنید که حاکم دستی در بریدن صدای من دارد
بلکه ای مردم!

من خودم اللم.

من حال خودم را گفتم
م!

َ
عل

َ
... و اللُه ا

4
صادرات ک کاردات

بقال شیر گاو را دوشید.
سطل را پر کرد. پولش را به او داد.

گاو، سپاسگزارانه پول را بوسید.

مدت ها بود چیزی نخورده بود.
به دکان همان بقال رفت

آنچه در دست داشت به او داد
و فنجانی شیر خرید!

5
غیرقا ل کصف
ادعا می کنیم انسانیم

اما 
گوسفندیم

...بلکه
ً
نه کامال

در ویژگی هایی آشکار؛
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آیا مانند آنها رانده می شویم؟ آری
آیا مانند آنها مطیع هستیم؟ آری

و آیا مانند آنها قربانی می شویم؟ آری
این طبیعت گوسفند است

اما بین ما و آنها فرقی است:
ما ردایی نداریم

اما آنها در تمام عمرشان غرق در پشم اند!
ما کفش نداریم

اما آنها در هر فصل ُسم ها را عوض می کنند!
ت... بع بع می کنند بی هراس

ّ
و در هنگاِم ذل

ولی ما حتی سکوت مان از صدای سکوت مان می ترسد!
آنها اندکی قبل از قربانی  شدن شان

علوفه می خورند
ولی ما در اوج گرسنگی

با نانی بخورنمیر سر می کنیم!

راستی آیا شایسته ی آن هستیم که به ما گوسفند بگویند؟!

6
دعوا

در همه چیز افراطی ایم:
یا جاودانگی یا نابودی!

یا به بهشت می رویم
یا به زیر دمپایی می خزیم!

با تعصب و کینه  ی ما
بوی خوش نسیم... ]بوی[ ُمردار می شود!

و با عالقه ]و میل  ما[،
 پرتقال است!

ْ
سرگیِن حیوانات

اگر سرماخوردگْی ما را دوست بدارد،

برمی خیزیم تا عطسه بداهه نوازی کنیم،
و عفونت را گسترش دهیم،

و به سرفه کردن رأی می دهیم؛
]و به سرفه می گوییم:[ سلطان زیبایی!

 کره االغی
ً
و اگر غفلتا

عضو تشکیالت و حزب ما شد،
او را رهبر جهان می کنیم

و این دوست خود را صدا می زنیم: »ای خالق رفاقت!«

و اگر فیل ادعای چابکی و تیزپایی کند،
و نیز ادعای ارتباط با ما،

غیرت مان به جوش می آید
و به سمِت غزاِل ]تیزپا[ تیراندازی می کنیم.

این گونه بودیم... و هنوز هم هستیم.
درس ها می آیند

اما حس نمی کنیم آن چه را که حس می شود.
بر ما دمیده می شود اما جان هایمان همان اند که بودند!

پس این ]مغز و[ کله ها برای چیست؟
- »کله ها برای چیست؟

حالت خوب است؟ این چه سؤالی است که می پرسی؟
این کله ها را خدا برایمان آفریده،

تا به وسیله ی آن ها سربندها را ببندیم!«

7
دست هایی وه خدا آفریدا است

ت،
ّ
هان، ای مل

چرا خدا دستانت را آفرید؟
تا کار کنند؟

شغلی برای تو نیست ]تا کار کنی[.
تا به وسیله ی آن غذا بخوری؟

توانی برای تو نمانده.
... برای تو کاری نیست جز بیکاری و انتظارکشیدن.

و نمی خوری جز لبان ات را ]به تأسف و حسرت[.
تو به عوض آن که بنویسی، نوشته می شوی؛

از فرق سر تا نوک انگشت ات.
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پس چرا خدا دستانت را آفرید؟
گمان ات درباره ی خدا این است- پناه بر خدا- که

چنین دستانی را آفرید تا
سبیل ات را مرتب کنی و ریش ات را بیارایی؟

حاشا لله!
این دو دست آراسته را آفریده است تا حاکمان را سرنگون کنی،

از بلندای تخت شان به زیر قدم هایت.

8
وار امه ی اجمالی

از استاد برادرم
درباره وضعیت تحصیلی اش پرسیدم

گفت: سؤال ندارد؛ برادرت نابغه است!
حضورش دقیق

رفتارش محترمانه
و فکرش منظم است.

زبانش مانند چرخ ریسندگی می چرخد.
عقلش با بار هزار شتر برابر است.

از تحصیلش نپرس؛
چه می گویم؟! کامل؟!

برادر تو کامل ترین است
در نظم از همه پیش است.

معدلش هم باالترین معدل است.
خالصه بگویم برادر:

برادرت، هیچ آینده ای ندارد!

9
تا لوهایی در مسیر جادا

خانه ی دوستم را گم کردم
از عابران پرسیدم

به من گفتند:
»به سمت چپ برو

پشت سرت تعدادی جاسوس می بینی
از نخستین ایشان گذر کن

دیگری را خواهی دید
که در حال تله گذاری است

به سمت جاسوس آشکاری که
روبروی جاسوِس کمین کرده ایستاده است برو

هفت جاسوس را پشت سر بگذار
سپس بایست!

پشت سر جاسوس هشتم
انتهای راه، سمت راست

خانه دوستت را خواهی یافت«

خداوند، امیر جاسوسان را حفظ کند
که امنیت سرزمین مسلمانان را تأمین کرده است

ای مردم آسوده خاطر باشید؛
این خانه های همواره امن شماست

لوها بسالٍم آمنین! 15
ُ

اْدخ
َ
ف
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10
گم شدگان

رئیس جمهور
از بعضی از استان های کشور بازدید کرد
و هنگامی که برای دیدار محله ی ما آمد

گفت:
»صادقانه شکایات تان را باز گویید

و از هیچ کس نترسید
که زمانه ی هراس سپری شده است«

دوستم حسن گفت:
»سرورم!

کجاست گندم و شیر؟
کجاست تأمین مسکن؟

کجاست اشتغال زایی تان؟
کجاست کسی که داروهای رایگان برای فقرا فراهم سازد؟

سرورم!
ما که از این ها، هرگز چیزی ندیده ایم!«

رئیس با ناراحتی گفت:
»خداوند مرا بسوزاند

آیا همه این موارد در سرزمین من وجود دارد؟!!
فرزندم

گاه نمودی سپاس گزارم از صداقت تو که ما را آ
به زودی خیر و برکتش را خواهی دید.«

پس از یک سال
دوباره به دیدارمان آمد:

»صادقانه شکایات تان را بازگویید
و کسی نترسد

که آن زمان ها گذشته است«
هیچ کس شکایتی نکرد،

پس برخاستم و فریاد برآوردم:
»کجاست شیر و گندم؟
کجاست تأمین مسکن؟

کجاست اشتغال زایی؟
کجاست داروهای رایگاِن فقرا؟
معذرت می خواهم عالی جناب!

کجاست
دوست من حسن؟!«

11
عدالت

مرا ناسزا می گوید
و ادعا می کند که سکوت من

ضعف او را آشکار کرده است!
مرا سیلی می زند

و ادعا می کند دهانم بر دستان او سیلی زده است!
مرا به سخره می گیرد

و ادعا می کند خونم لبه ی شمشیرش را کثیف کرده است!
قانون را از موزه اش بیرون می آورم

غبار را از پیشانی اش می ُزدایم
و از او همدردی و مهربانی می طلبم

ولی به سمت قاتل من می گریزد
و در صف او جای می گیرد!

ب و خونم می گویند:
ّ
مرک

وحشت نکن
هر کس در وطن ما قانون16 را صاحب باشد

اوست که حق دارد آن را بنوازد!

12
تفتیش

به حاکم گفتم: آیا تو ما را زاییده ای؟
گفت: نه.. من نبوده ام.

گفتم: آیا پروردگار، تو را به عنوان خدایی برای ما برگزیده است؟
گفت: حاشا که این گونه باشد.
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گفتم: آیا ما از تو طلب کردیم که حاکم ما باشی؟
گفت: هرگز.

گفتم: آیا ما ده وطن داشته ایم
و یکی از آنها سرزمینی مستعمل بود که از آن بی نیاز بودیم

و آن را به تو بخشیدیم؟
گفت: این گونه نبوده است و چنین چیزی امکان ندارد.

گفتم: آیا تو چیزی را به ما نسیه داده بودی
که اگر بدهی مان را پرداخت نمی کردیم

زمین را بر ما خراب می کردی؟
گفت: هرگز

گفتم: پس پایدار نمانی،
نه خدایی

نه پدر
نه حاکمی منتخب

نه مالکی
نه طلبکار

پس چرا ای فالن شده هنوز سوار مایی؟
... و خواب همین جا پایان یافت.

صدای کوبه های در بیدارم کرد:
- در را باز کن ای حرام زاده!

در را باز کن؛
در خانه ات رؤیایی است خائن!

13
عیدها

راوی گفت:
برای مردم سه عید وجود دارد:

عید فطر،
عید قربان

و سومین اش، جشن تولد.
فطر بعد از رمضان می  آید

و قربان بعد از سنگسار
اما تولد،

لحظه ی اعدام جالد.
گفتند در کدام سرزمین؟

راوی گفت:
از تونس تا تطوان
از صنعاء تا عمان

از مکه تا بغداد

راوی به قتل رسید
اما ای مردگان

راوی
راز تولد را به شما آموخت.

14
خالصه

من کسی را دعوت نمی کنم
جز به صراط مستقیم

من کسی را هجو نمی کنم
جز گستاخان و بی ریشه گان17 را

من نمی پذیرم زمین خدا جنگلی شده باشد
که در آن گروهی را در عیش نعمات بهشتی ببینم

و ناتوان تریِن مردم را در قعر دوزخ
این  چنین بود که هنر من  شکفت

فکر می کنم پس هستم.
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اما اگر
سخنی بر زبان جاری سازم

حاکم شهر سگ های خود را رها می سازد

آه...اگر خداوند کتابش را حفظ نمی کرد
آن را سانسور می کردند

هر کالمی که حاکِم رانده شده را برمی  آشفت
پاک می کردند

و آن گونه که نوشتِن به ایجاز برتابد
قرآن هم در پنج کلمه خالصه می شد:

»قرآٌن کریم
صدق الله العظیم«

15
 ازگشت  هاهبان

]...[
نخوابیدم؛

ترسیدم گرگ
با گله ی گوسفندان تنها شود!

نخوابیدم؛
ترسیدم بادهای شبانه

کومه های خاکستر را ویران سازد.

خوابیدم؛
دیگر چیزی نمانده بود تا از آن مراقبت کنم

جز پوچی...

چه فرقی می کند که
بخوابم یا نخوابم؟!

دندان قلم، مرا گاز گرفت
جوهر به خون آمیخته شد

به عشق َپست ها نبود که شب را بیدار ماندیم
بلکه عشق به قله ها بود

و ستایش فرشتگان، نه ستودن صنم
برای حفظ »سر« بود
نه نگهداشت »قدم«

ما
برای رضایت سرَور آزاده مان

شب زنده داری می کنیم
نه برای رضایت نوکران

به وجدانم خیره می شوم
و خونم از شرم به گردابی سرد بدل شده است

و شعله ای از ندامت:
»آقای من... پوزش می طلبم«

آنگاه لبخندی سعادتمندانه بر لبم نشست
پس نگاهم کرد و لبخند زد

نخوابیده ام. 
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