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چکیده
در میان شاعران معاصر عرب ،احمد مطر از لحاظ شعرهای زیادی که با درونمایۀ اعتراض
سروده به چهرهای شاخص و پیشرو بدل شده است .در میان شاعران ایرانی نیز علیرضا قزوه
یکی از پیشروان اصلی جریان شعر اعتراض در ادبیات معاصر به شمار میرود .بررسی شعر
این دو شاعر حاکی است که اشعار اعتراضی آنان عمدتاً در دو جهت سیاسی و اجتماعی است.
البته لبۀ تیز تیغ اعتراضهای شعری احمد مطر علیه حاکمان عرب بوده ،بیشتر اعتراضهایش
سیاسی است حال اینکه اعتراضات قزوه بیشتر جنبۀ اجتماعی دارد .اعتراض نسبت به فقر و
بیعدالتی ،فراموش شدن مسألۀ فلسطین ،غفلت و بیخبری جامعه ،ظلم و ستم دولتهای
استکباری ،فراموش شدن ارزشهای دینی و ملی از درونمایههای اعتراضی مشترک بین دو شاعر
است.
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احمد مطر به عنوان یکی از برجستهترین شاعران سیاسی -اجتماعی عراق توانست
شعر سیاسی -اجتماعی عربی را دچار تحول سازد و خود را در عرصۀ شعر اعتراض به
الگویی برجسته تبدیل کند .علیرضا قزوه نیز از زمرۀ شاعرانی است که در کارنامه
شعریش به درونمایه اعتراض توجه خاصی کرده ،و به یکی از شاعران پیشرو در جریان
شعر اعتراض تبدیل شده است .او با سرودههای اعتراضی خود بویژه در مجموعههای
شعری «از نخلستان تا خیابان» و «شبلی و آتش» و «سورۀ انگور» همچون احمد مطر به
انتقاد و اعتراض علیه وضع موجود پرداخته است.
 1-1بیان مسأله

«ادب اعتراض» به آثار ادبیای اطالق میشود که کانون توجه شاعر یا نویسنده در آن به
عدالتخواهی و رفع تبعیض در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی باشد.
شاعر و نویسندۀ معترض که معتقد است شعر و هنرش به جامعه پیرامونش متعهد و
ملتزم است ،ظلم و ستم نابرابری را برنتابیده ،در برابر انحرافات فکری و فرهنگی،
انحطاط اخالقی جامعه و از دست رفتن اصول و ارزشها فریاد برمیآورد و از شعرش
سالحی می سازد کوبنده و بُرّان علیه حاکمان ستمگر و عدالت گریز و وضع نامطلوب
موجود .هر چند ادب اعتراض بیشتر در دهههای اخیر در ادب فارسی و عربی مطرح
شده است ،میتوان نمونههای ف راوانی در ادبیات کالسیک را نام برد که درونمایۀ
1
اعتراض را در برابر وضع موجود با هدف دستیابی به وضعیت مطلوب دارا باشد.
موقعیت خاص دوران معاصر و تنشهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
ایران و کشورهای عربی موجب شده است شاعرانی چون سلمان هراتی ،سیدحسن
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 .1مقدمه
یکی از درونمایههای اساسی شعر امروز ،اعتراض علیه استبداد داخلی ،تجاوز بیگانه،
فراموش شدن ارزشهای دینی و ملی ،ظلم و تبعیض و نابرابری است .این موضوع در
روزگار ما ،هم در شعر عربی هم در شعر فارسی رخ نشان داده است .بررسی تطبیقی
این درونمایه در شعر فارسی و عربی از اشتراکات فراوان حکایت دارد .اصوالً «شعر
معاصر عرب ،به علت وجوه اشتراک و اوضاع مشابهی که ملتهای عرب زبان با اوضاع
اجتماعی و فرهنگی ایران دارند با شعر فارسی دارای مشابهتهایی است» (شفیعی:1380 ،

حسینی ،قیصر امین پور ،علیرضا قزوه ،محمود درویش ،سمیح القاسم ،حسن السنید و
احمد مطر زبان به اعتراض گشوده ،منادی عدالتطلبی ،ظلمستیزی و آرمانخواهی
جامعۀ خود باشند .در این میان به نظر میرسد احمد مطر و علیرضا قزوه بیش از دیگر
سرایندگان ،اشعاری با این درونمایه سروده باشند؛ همین امر ضرورت بررسی تطبیقی
این درونمایه در شعر این دو شاعر را آشکار میسازد .از این رو در این پژوهش سعی
بر آن است که درونمایه های اعتراض در اشعار و آثار این دو سراینده مورد تحلیل و
بررسی محتوایی قرار گیرد و وجوه اشتراک و افتراقشان تبیین شود.
 1-2سؤالهای پژوهش

ادب اعتراض چیست و چه نمود و بروزی در شعر مطر و قزوه یافته است؟
مهمترین درونمایههای اعتراضی در شعر این دو کدام است؟
شباهت و تمایز این دو شاعر در زمینۀ درونمایههای اعتراضی در چیست؟
اگرچه دربارۀ هر یک از این شاعران آثار مستقلی به رشته تحریر درآمده از دید تطبیقی
کار چندانی صورت نگرفته است .بتول موسوی ( )1391تأثیرگذاری اشعار اجتماعی
احمد مطر بر شاعران انقالب اسالمی با تأکید بر سیدحسن حسینی ،قیصر امینپور و
علیرضا قزوه را بررسی کرده و معتقد است مطر 7هم از جهت شیوه بیان و هم محتوا
بر این شاعران تأثیر گذاشته است مهسا منافی ( )1392اشعار طنزآمیز علیاکبر دهخدا و
احمد مطر را مقایسه کرده است .ناهید نصیحت ( )1385گفتمان طنز را در شعر احمد
مطر بررسی کرده است .قاسم مختاری ( )1392نیز بدون توجه به فاصله زمانی دو شاعر
طنز سیاسی اجتماعی اح مد مطر را با عبید زاکانی مقایسه کرده است .وی معتقد است
مضمونهای طنزآمیزی چون نقد حاکمان ،قاضیان و واعظان از مضمونهای مشترک عبید
و مطر است؛ هرچند زشتگویی عببید طنزش را به سوی هزل سوق داده است و مطر با
رعایت ادب برخالف یافتههای این تحقیق -توانسته واقعیت تلخ روزگار خودش را
آشکارتر بیان کند؛ با این همه ظاهراً تاکنون پژوهش مستقلی که درونمایۀ اعتراضی شعر
احمد مطر را با شعر قزوه سنجیده باشد ،انجام نشده است.
 1-4ضرورت و هدف پژوهش

امروزه در پرتو تحوالت گوناگون علمی ،روشها و سازوکارهای گوناگونی برای تحقیق
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 1 -3پیشینه پژوهش
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(شرکتمقدم.)61 :1388،

 .2بحث
 2-1ادب اعتراض

یکی از زیرمجموعههای شعر مقاومت ،اشعاری با مضامین اعتراضی است که خود نوع
مستقلی به عنوان «ادب اعتراض»« ،ادب ستیز»« ،ادب شورش» را پدید آورده است.
«اینگونه از آثار ادبی به آن دسته از سرودهها و نوشتههایی اطالق میشود که به نوعی
روح انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر و نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی
و سیاسی و اقتصادی حاکم منعکس کرده است» (پشتدار.)158 : 1389 ،
در زبان عربی ،ادب اعتراض با ترکیبهایی مانند «ادب االحتجاج»« ،ادب التمرد»،
«ادب الرفض» و «ادب النضال» مترادف است .هرچند به نظر می رسد «ادب االحتجاج»
تعبیر دقیقتری بوده ،کاربرد موارد دیگر خالی از تسامح نباشد ،اینگونه آثار ادبی غالباً
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در علوم انسانی و از جمله ادبیات ظهور کرده است که میتوان با بهرهگیری از آنها با
نگاهی تازه به ادبیات در تحلیل و فهم آثار ادبی افقهای جدیدی گشود .یکی از این
افقهای تازه پژوهشهای تطبیقی است .این پژوهش نیز از همین رهگذر به بررسی و
مقایسه دیدگاههای مشترک و بعضاً متفاوت دو شاعر غیرهمزبان -اما همدل -روی
آورده است که هر دو به نوعی نماد شعر اعتراضی دورۀ خودشان هستند تا از این طریق
ضمن شناساندن بیشتر شعر اعتراض ،همسوییهایی فکری فرهنگی دو شاعر غیرهمزبان
و غیرهموطن را در بستر ادبیات تطبیقی بررسی کند.
در این پژوهش ،که به شیوۀ تحلیلی -توصیفی صورت میگیرد از طریق تحلیل
شواهد درونمتنی ضمن دستهبندی مهمترین درونمایههای اعتراض ،شباهتها و تفاوتهای
دو شاعر در این زمینه بررسی میشود .دادههای پژوهش از «االعمالالشعریهالکامله»
( )2008احمد مطر و مجموعههای شعری قزوه با نامهای «از نخلستان تا خیابان»،
«سورۀ انگور»« ،قطار اندیمشک»« ،شبلی و آتش» گرفته شده است .در این بررسی
مجموعه اشعار اعتراضی احمد مطر و علیرضا قزوه از دید ادبیات تطبیقی امریکایی
مقایسه شده است « .در این مکتب اگرچه دایره ارتباطات و تأثیرات ادبی یکی از زمینه-
های عمدۀ پژوهش به شمار میآید بر یافتن مدرک تاریخی و شواهد اثباتگرایانه تأکید
نشده و برخی شباهتهای آثار ادبی ناشی از روح مشترک انسانی انگاشته شده است»

هنرمند اگر واقعاً هنرمند باشد ،خود را با این عالم «بیگانه» احسااس مایکناد و ایان
احساس «بیگانگی» در همۀ هنرمندان از حافظ و مولوی گرفته تا کامو و سارتر ،منشاأ
آفرینشهای هنری بوده است .آنچه در این عالم هسات در برابار ظرفیتهاای وجاودی
میخیزد تا هستی را آنچنان کاه بایاد باشاد
هنرمند ناچیز است؛ لذا به مقابله با آن بر 
همتراز با ظرفیتهای وجودی خویش وساعت بخشاد .از ایان رو در هنار باا جهاانی
روبهرو هستیم که «اینجا» نیست (شریعتی.)23 :1361،

گذشته از این نگاه کلی و از دید خاص ،میتوان عنوان شعر اعتراض را به شعری
اطالق کرد که در آن کانون توجه شاعر ،اعتراض علیه بیعدالتی و ظلم و تبعیض در
عرصه های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است .در این نوع شعر ،واژگان در
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بیانگر رنج و ستم و سپس اعتراض ،خشم و عصیان است؛ ولی برای مؤثر واقع شدن،
باید تالشی انقالبی و دگرگونکننده وجود داشته باشد .دراینصورت است که میتوان
آن را شعری مردمی خواند» (درویش )271 :1971 ،که میتواند موجب آگاهی ،تحریک و
بسیج تودههای مردم و ایجاد هوشیاری قومی و ملی و گرایش افکار عمومی به سمت
قیام و مبارزه شود و در نتیجه به اصالح حکومت و یا وقوع انقالب بینجامد (کنفانی،
 .)5 :1971شاعر معترض که معتقد است شعر و هنرش به جامعۀ پیرامونش متعهد و
ملتزم است؛ ظلم و ستم را بر نتابیده در برابر انحرافات فکری و فرهنگی و همچنین
انحطاط اخالقی جامعه و فراموش شدن آرمانها فریاد برمیآورد و سایۀ اعتراض خود را
بر شعر و هنرش میگستراند تا علیه حاکمان ستمگر و عدالتگریز بتازد.
بسیاری از پژوهشگران دایرۀ شعر اعتراض را بسیار فراگیر و گسترده فرض کردهاند.
اینا ن روح هنر و از جمله شعر را اعتراض و مقاومت در برابر وضع موجو دانستهاند.
نیچه هنر را ناشی از عدمتحمل هنرمند نسبت به وضعیت موجود میداند
(شمسلنگرودی)58 :1390،؛ حال این وضع موجود ممکن است هستی ،طبیعت ،جامعه،
حکومت یا حتی زندگی خصوصی خود هنرمند باشد .علت این اعتراض هم کاستی و
نقصی است که در وضع موجود میبینند و به همین دلیل «برادسکی» هنر را «شکلی از
مقاومت در برابر نقص واقعیت انگاشته است» (برادسکی .)55 :1373،با این نگرش دیگر
هنر و در رأس آن شعر ،تنها توصیف ،محاکات یا تقلید از طبیعت نیست .هنر نوعی
عصیان در برابر واقعیت موجود و بازآفریدن حقیقت مفقود است.
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 2-2احمد مطر پیشرو شعر اعتراض
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احمد مطر در سال  1956میالدی در روستای «التنومه» از توابع بصرۀ عراق زاده شد و
عمری را در آنجا گذراند و از چهارده سالگی شعر سرود (غنیم .)54 :2006 ،شعرهایش
در ابتدا در محدودۀ غزل و هیجان و موضوعاتی از این قبیل بود .طولی نکشید که به
رویارویی ملت با حکومت پیبرد و به دلیل سرودن قصاید تحریککننده بر ضد
حکومت تحت تعقیب قرار گرفت و به کویت گریخت (حسینی و بیدج.)157 :1380،
لحن صادقانه و کلمات تند و آشکار مطر به عنوان نویسنده در روزنامۀ «القبس» و
چاپ «الفتات»ش بر ضد ح کومت صدام و دیگر حکومتهای عربی به تبعید دوبارهاش
به لندن منجر شد .مهمترین آثار او شامل هفت دیوان الفتات است که در سالهای -1948
 1999سروده شده است.
مطر شاعری نوپرداز ،و شکل اشعار او برای خواننده ایرانی شکل نیماایی اسات؛ اماا
جانب وزنهای عروضی و استفاده بجا از قافیه را سخت نگاه داشاته اسات .از دیگار
ویژگیهای اشعار او داستانی بودن بافت شعری و ایجاز در کاالم و اساتفاده از صانایع
بدیع لفظی و معنوی بویژه جناس ،تشخیص و تلمیح است( .حسینی)29: 1367 ،

«طنز ،متناقضنمایی ،بینامتنی ،درهمریختگی متن آیات قرانی ،تلمیح به داستانهای
مذهبی و بومی ،تلمیح به اشعار شاعران گذشته و به کار بردن نمادهای حیوانی در
شعرش متجلی است» (مختاری.)125 :1392 ،
مطر از کلمات ساختگی و پرطمطراق گریزان است .او میخواهد شعر خود را به
ساده ترین روش ممکن بیان کند؛ از این رو به زبانی نزدیک به زبان تودۀ مردم سخن
می گوید و به شکلی موجز ،صریح و به دور از ابهامهای هنری و شاعرانه پیام خویش را
بیان کرده است.
« شخصیت احمد مطر از خالل اشعارش ،سرشار از غم و اندوه به نظر میآید .او
شاعر خندههای تلخ است» (حسینی .)29 :1367 ،وی حزن و اندوه خود و ملّتش را با طنز
آمیخته به اندوه و طنزی تلخ نشان میدهد .مطر شاعری است معترض که شعر را
ابزاری برای بیان اعتراض و نارضایتی خود میداند .همین امر سبب شده است که
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دست شاعر معترض در حکم سالحی است که به وسیلۀ آن در برابر بیعدالتیها و
فراموشی ارزشها قیام میکند.

« برخی بر شعر او خرده بگیرند و بگویند مطر از زبان شعری دور شده و به ورطۀ
«خطابه» افتاده است» (غنیم)106 :2004 ،؛ با این همه او تعهد اجتماعی و رسالت شعریش
را بر زبان و بالغت شعرش مقدم دانسته است .2مطر پرچمدار شعر اعتراضی سیاسی در
جهان عرب است .عمدهترین مضمونهای اشعار او اعتراض علیه حاکمان و رژیمهای
مرتجع و مستبد عربی ،خفقان سیاسی ،فراموش شدن مسألۀ فلسطین ،استکبار جهانی و
غفلت و بیخبری جامعه و شاعران بیدرد است.
 2-3علیرضا قزوه و شعر اعتراض

.)77

با این همه هر چند میتوان پیشگام شاعر اعتراضای دفااع مقادس را سالمان هراتای
دانست و قزوه را با وسعت و شادت در لحان و مضامونهای مختلاف دنبالاهرو وی
خواند و به این دلیل بر سخن سیدحسن حسینی صحّه گذاشت کاه او پیشاگام شاعر
اعتراض نبوده است (طاهری ،)298:1393،نمیتوان منکر جایگاه خاص قزوه در شاعر

45
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«علیرضا قزوه در سال  1342در گرمسار به دنیا آمد .او اولین شعرهایش را در سال
 1360سرود و در سال  1363همکاریش را با مجلۀ امید انقالب و دیگر مطبوعات آغاز
کرد .از آن زمان تاکنون مجموعههای شعری و نثری متعددی از وی به چاپ رسیده که
برخی از آنها عبارت است از:
 -1از نخلستان تا خیابان  -2دو رکعت عشق  -3خاطرات گنبد  -4پرستو در قاف
 -5یادهای سبز  -6چه عطر شگفتی -7شبلی و آتش  -8این همه یوسف -10
خورشیدهای گمشده  -11میان ماندن و رفتن  -12قدم زدن در کلمات  -13عشق
علیهالسالم  -14با کاروان نیزه و ....
وی بیشتر شهرت شعریش را در دهۀ شصت با دفتر «از نخلستان تا خیابان» و به
دلیل روح اعتراضی این اشعار به دست آورد .خود او در مقدمه «قطار اندیمشک» ،که
مجموعۀ همۀ دفترهای شعر او تا سال  1383است ،چنین میگوید« :شعرهای این دفتر،
همه در یک چیز مشترکند؛ شعر مقاومتند و اعتراض .این شعرها پارههای روح مناند و
از شما چه پنهان که مثل آن بچههای مظلوم جنگ ،دوستشان دارم» (قزوه.)11:1384،
او در این شیوه ،مدیون کسانی چون سلمان هراتی و حتی برخی از شاعران مقاومت
فلسطین نظیر محمود د رویش است؛ امری که خود نیز بدان معترف است (قزوه:1389 ،
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(کافی و تقیزاده.)41 :1392،

نگاه معترضانۀ قزوه در چند دفتر دیگر نیز امتداد یافات اماا باه انادازۀ مجموعاۀ «از
نخلستان تا خیابان» در بردارندۀ محتوای اعتراض و حتی «خوداتهامی» نبود .اعتاراض
علیرضا قزوه در شعر نو و کالسیک هر دو تجّلی یافته است با این تفااوت کاه بیاان
وی در آثار کالسیک دردآلود و گالیهمند است؛ اما در اشعار نو با مایاههاایی از طناز
همراه شده ،غالبا نیز طوالنی و بلند است» (همان .)43:
46
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پیکان اعتراض وی هم متوجه سیاسیون میشود و هم مردم .در هر دو نیز بسیار
واضح و خارج از لفافه سخن میگوید .این صراحت گاه از مرز شعار هم رد شده
شعرش را فاقد ظرافتهای ادبی میکند بهگونهایکه اگر اثرگذاری فوقالعادۀ زبان او و
همچنین تازگی و بکر بودن موضوع نبود ،باید در شعر بودن آن شک کرد .گذشته از
این اگرچه اعتراضهای قزوه ،سیاستمداران را نیز در برمیگیرد ،باید گفت مثل کلیت
جریان شعر اعتراضی دفاع مقدس و برخالف احمد مطر ،شعر اعتراضی او غالباً رنگ و
بوی اجتماعی دارد تا سیاسی.
مهمترین درونمایههای اعتراضی در شعر قزوه را میتوان در این موارد خالصه کرد:
اعتراض به فقر و بی عدالتی و تبعیض ،فراموش شدن شهیدان و ایثارگران ،غربزدگی،
عافیتطلبی و بیدردی و غفلت برخی از مردم ،دگرگونی و تحریف ارزشهای انقالب،
سیاستزدگی ،قدرتطلبی و زرپرستی برخی مسئوالن و بیتوجهی به دردهای مردم.
 2-4بررسی تطبیقی درونمایة اعتراض در شعر احمد مطر و قزوه
 2 -4 -1اعتراض علیه حکام عرب

یکی از درونمایههای اصلی در شعر اعتراض ،همواره اعتراض علیه حاکمان بوده است.
در شعر احمد مطر نیز یکی از این واژگان پربسامد واژۀ «حاکم» و مترادفات آن است
بهگونهای که در مجموعههای شعری شاعر ،این لفظ و هممعنیهای آن  614بار تکرار
شده و در همۀ موارد  -جز در  3مورد -در معنای منفی آن به کار رفته است (غنیم،
.)115 : 2006

احمد مطر یکی از ویژگیهای این حاکمان را ترس میداند؛ ترسی که از طریق آنان
به جامعه نیز منتقل شده است:
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اعتراض شد .فراوانی اشعار اعتراضی وی و سبقتش در این راه باعث شده اسات وی
را معترضترین شاعر دفاع مقدس ،هم در دوران جناگ و هام بعاد از جناگ بدانناد

نخاف من رئیسنا /النّهُ یخاف /هو الذی أخافنا /وحین خفنا خاف! /مَن سیزیلُ خوفنا/
و کلّنا خوّاف؟!» (مطر.)416 :2008 ،
ترجمه :از حاکم میترسیم؛ چرا که او هم میترسد .خود اوست که ماا را ترساانید و
هنگامی که ترسیدیم او هم ترسید .چه کسی ترس را از دلهایمان زایل میکند؛ وقتای
که همهمان ترسو هستیم.

مطر در جایی دیگر حکام را با زبانی طنزآمیز «دزد» خطاب میکند:
ترک اللّصّ لنا ملحوظه /فوق الحصیر /جاء فیها /لعان ا االمیار /لام یادع شایئا لناا
نسرقه /اال الشخیر!» (همان.)477 :
ترجمه :دزد یادداشتی را برایمان بر باالی بوریا نهااد کاه در آن نوشاته باود خداوناد
لعنت کند حاکم را؛ چرا که جز خُرناس چیزی برایمان باقی نگذاشته است تا آن را به
سرقت ببریم.

قال لنا اعمی العمیان /تسعه اعشار االیمان /فی طاعته امار السالطان /حتای لاو صالّی
سکران /حتی لو رکب الغلمان ... /حتی لو باع االوطان /أنا حیران /فاااا کاان /فرعاون
حبیب الرحمن /و الجنه فی ید هامان /و االیمان من الشیطان /فلماااا نازل القارآن؟!»
(همان.)125 ،

ترجمه :کورترین نابینایان به ما خطاب کرد نُهدَهم ایمان در پیاروی از اوامار حااکم -
است؛ حتی اگر در حال مستی نمازگزارد و حتای اگار باا اماردان و کنیازان خاویش
همبستر شود و حتی اگر سرزمینها را بفروشد .سرگشته و حیاران شادم .اگار فرعاون
محبوب خداوند است و بهشت در دستان وزیرش هامان و ایمان نزد شیطان (حااکم)
باشد ،پس نزول قرآن برای چه بوده است؟!

شاعر در این شعر با استفاده از صنعت تضاد در بین کلماتی همچون نماز و مستی،
بهشت و هامان ،ایمان و شیطان بر زیبایی و ادبیت شعر افزوده است .همچنین به
صورت پوشیده  ،شیطان را به حاکم مانند کرده است؛ شیطانی که بمراتب از آن ابلیس
3
رانده شده بدتر و پلیدتر است.
علیرضا قزوه هم مانند احمد مطر در شعری که خطاب به «سیدحسن نصرا »
میسراید از این صفتهای نکوهیده (ترس ،عشرتطلبی وتجملگرایی و  )...که حکام
کشورهای عربی خود را به آن آراستهاند ،سخن میراند!
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او در جایی دیگر فساد و شرابخواری و عشرتطلبی حاکمان را این گونه
دستمایه طنز میسازد:

47
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(قزوه.)348:1389،

48
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شاعر در اینجا «سیدحسن نصرا » را به صورت پوشیده به حضرت ابولفضلالعباس،
«سقای کربال» تشبیه کرده که در برابر این همه دشمن رفته است تا برای مظلومان
سرزمینش آب عزت و سرافرازی بیاورد .هم چنین شاعر با آوردن «شمشیر طال» و
«خضاب ریش» و «تعطیالت امریکایی» از این واقعیت در کشورهای عربی پرده برمی-
دارد که حکام و شاهزادهها به سرگرمی و عشرتطلبی مشغول و از اوضاع تأسفبار
جامعه و فقر مردم بیخبرند.
قزوه در شعری دیگر همین مضمونها را بیان میکند:
نگاه کن و لذت ببر /از خادم الحرمینی که العربی می رقصد /از پادشاه کوچک اماانی/
که با فرشته های یهودی تزویج شد /نگاه کن که پادشاه رشید تارابلس /چگوناه یاک
روبات شد /نه ،از میان این همه اعراب /کسی کاری نمای کناد /رجالشاان دساتبوس
رایسند /نساءشان دستبوس بوش /مگر باز شکاری ولیعهد دوبی /کاری کند /و دسات
بوش را گاز بگیرد /به اشتباه» (همان).
 2-4-2اعتراض علیه غفلتزدگی و بیخبری جامعه

از دیگر درونمایههای رایج در شعر اعتراض ،نکوهش غفلت و بیخبری مردم است.
این مضمون از جمله مضمونهای مشترکی است که هر دو شاعر هر یک به نوعی،
نسبت به آن اعتراض کردهاند .
احمد مطر در شعر زیر علیه خواب غفلت جامعۀ خویش که سبب گشته است تا
ابرهه (حکام) وارد کعبه (سرزمینهای عربی) شود ،اعتراض میکند و میگوید:
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 ...تنها تو ماندهای نصرا  /در خیبری به نام جنوب /و هواپیماها دارند خندق میکَنَند
و /کودکان زخمی تشنهاند /تو رفتهای از شریعه آب بیاوری /در برابر چشم این هماه
ماهوارۀ جاسوسی /اوضاع روزگار بد نیست /از سران عرب /یکی با شمشیر طاال باه
کمر /دارد ریشش را خضاب میکند و /یکی /همیشه در مواقاع حسااس /باه ساجده
میرود  /...شیخالرشید تا سان ببیناد از برابار عکساش /شااه کوچاک تاا برگاردد از
تعطیالت امریکایی /دیر خواهد شد /تنها تو ماندهای نصارا ! /پاس شمشایر را پاس
بگیاار و /اسااب را پااس بگیاار /کااه پادشاااهان عاارب /شاایهه اساابان مااردهانااد!»

 ...فلمااا ال یصحوا الشعب /و لمااا نُدِخلُ «أبرهه» فی کعبتنا /و نُاؤان :للکعباهِ ربُ؟/
نحن نفوسٌ /یأنف منها العار /ویخجل منهل العیب /و یمرضُ فیها الطبّ /حاق علیناا
السیفُ /...الانب لنا الانب لنا /نحن الذنب!» (مطر)42 :2008،
ترجمه :پس چرا مردم از خواب غفلت برنمیخیزند و چارا «أبرهاه» را باه کعباه راه
میدهیم و ااعان می کنیم که کعبه خدایی دارد .ما جانهایی هستیم که حتای پلیادی و
عار از ما اظهار بیزاری میکند و الت از وجود ما شرم دارد و همچنین علم طب از ما
دچار بیماری میشود .مرگ را سزاواریم .ما گناهی مرتکاب نشادهایام ،آری گنااهی
مرتکب نشدهایم؛ چرا که ما ،عین گناهیم!

مطر در جای دیگر با طنزی تلخ از این خواب غفلت ملتهای عرب انتقاد میکند.
تلخی طنز آنجا است که میگوید:
صباح هذا الیوم /ایقظنی منبّهُ الساعه /و قال لی :یا ابن العارب /قادحان وقات الناوم!»

49


ترجمه :صبح امروز هشدار ساعت مرا از خواب بیدار کرد و به مان گفات ای عارب
وقت خواب فرا رسیده است.
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(همان)90 :

در این شعر کوتاه ،که با شعر هایکو ژاپنی شباهت خاصی دارد (غنیم،)232 :2006 ،

شاعر خواب غفلت و بیخبری آحاد جامعه را بیان و علیه آن اعتراض میکند .هم
چنین مطر از تناقضی که میان هشدار ساعت که ابزاری است برای بیدار کردن افراد از
خواب و تبدیل شدن آن به وسیلهای که مردم را به خواب دعوت میکند برای برجسته
کردن اعتراض خود و همچنین طنزآمیز جلوهدادن آن بهره برده است .قزوه نیز در
شعرش برای تبیین غفلت و خوابزدگی جامعه از تعبیر ساعت بهره جسته است:
« امسال به ساعتهای کاسیو اطمینان کردیم /و نماز صبحمان قضا شد» (قزوه:1390،
.)59

قزوه در اینجا همچون مطر به غفلت جامعه پرداخته است .هر دو شاعر ساعت را
عامل غفلت دانسته اند با این تفاوت که در شعر قزوه این ابزار« ،ساعت کاسیو» یکی از
مظاهر مدرنیته و از نتایج غربزدگی است که میتواند سبب فرو رفتن جامعه در
حضیض غفلت گردد .قزوه با اعتراض خود تالش میکند تا جامعه را از گرایش به
«مُد»  ،که از پیامدهای مدرنیته است ،باز دارد؛ اما احمد مطر از ساعتی سخن میگوید که
مردم را به خواب دعوت میکند و هشدار آن ،گویی طنین «الالیی» مادرانه است که
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تکتبُ الشعر لِمَن /و الناس ما بین أصمَّ و ضریر؟ /تکتب الشعر لِمَن /و الناس ما زالوا
مطایا للحمیر؟( »...مطر.)245 :2008 ،
ترجمه :شعر را برای که میسرایی؛ وقتی که مردم کور و کر هستند .شعر را برای کاه
میسرایی؛ وقتی که مردم همچنان مرکبهایی برای االغها (حکام) هستند؟!

او مردم جامعه خویش را مردگانی بیش نمیداند و خاک سرزمینش را همچون
قبرستانی میبیند که بین استعمارگران تقسیم شده است:
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 ...نحن امواتٌ /و لیست هذه االوطاان اال أضارحه /قسامت أشاال ها /باین ابااب و
نسور /4نحنُ أمواتٌ /و لکنَّ اتهام القاتل المأجور /بهتان و زور /هو فردٌ عااجز //لکنناا
نحن و ضعنا بیده االسلحه /و وضعنا تحت رجلیه النحور /أیها الماشون ما بین القبور/
5
لعن ا الذی یتلو علینا الفاتحه!» (مطر.)87 :2008 ،
ترجمه :ما مردگانی بیش نیساتیم و ایان سارزمینها (کشاورهای عربای) قبرساتانهایی
هستندکه پس ماندهشان میان کرکسان و مگسان تقسیم شده است .ما مردگانیم و متهم
کردن قاتل مزدور دروغی بیش نیست؛ چرا که او فردی ناتوان است و ایان خاود ماا
بودیم که اسلحه را در دستانش نهادیم و گردنها را برای قرباانی شادن زیار پاهاایش
قرار دادیم .ای کسانی که میان قبرها حرکت میکنیاد و ای کساانی کاه از روزگااران
آینده خواهید آمد ،لعنت خداوند بر کسی باد که از میان شما بار ماا درود بفرساتد و
فاتحهای بخواند!

احمد مطر در این شعر همانند آتشفشانی از خشم در انتقاد از جامعۀ غفلتزده و به
خواب رفتۀ خویش فوران میکند .او مردم جامعه را به مردگان و سرزمینش را به
گورستانهایی تشبیه کرده که پسماندۀ این مردگان میان کرکسان و مگسان که نمادی از
استعمارگران است تقسیم شده است . 5شاعر در پایان مردمی را که از عصرهای آینده
خواهند آمد و از کنار این گورستانها خواهند گذشت بر حذر می دارد که مبادا بر این
گورها درود بفرستند؛ چرا که این کار آنان سبب میشود تا مورد نفرین و لعن شاعر
قرار گیرند.
قزوه همچون احمد مطر جامعۀ غفلتزده خویش را مورد انتقاد قرار میدهد و
میگوید:
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خواهان ناآگاهی و غفلت فرزندانش است.
احمد مطر در جای دیگر در انتقاد از خواب غفلت جامعه از خود میپرسد:

«دیدم که زندگان همه مردهاند  /...دیدم که در تمام خیابان /یک تن نیست /که روزنامه
بخواند» (قزوه.)73 :1393 ،
او یکی از مهمترین علتهای خواب غفلت جامعه خویش را گرایش به مظاهر
مدرنیته ،غربزدگی ،مُدگرایی و تجملپرستی میداند:
« ما با یک سماور برقی متمدن شدیم /و یاد گرفتیم بگوییم /مرسی ،عالیجناب! /....
 ...سان گالسه /کافه گالسه /کاپوچینو و بستنیهای هفت رنگ ایتالیایی /کفارۀ این همه
غفلتمان بود!!» (قزوه)48 :1390،
شاعر نتیجه غرقشدن مردم را در روزمرگی ،غفلت و فراموشی ارزشها میداند:

یکی از تفاوتهای ش عر اعتراضی قزوه با شعر احمد مطر اینجا آشکار میشود؛ زیرا
که در سرودههای قزوه شاعری را میبینیم که در برابر رشد رفاهطلبی ،رواج مظاهر
مدرنیته و غربزدگی ،گرایش به اشرافیت و کمرنگ شدن ارزشها لب به اعتراض
می گشاید حال اینکه در شعر مطر ،علت غفلت مردم مظاهر مدرنیته نیست بلکه
سیاستهای مغرضانۀ حکام و جهل خود مردم جامعه است که موجبات غفلت را سبب
شده است:
کلما حلّ الظالم /جدتی تروی االساطیر لنا /حتی ننام /جدتی معجباهٌ جاداً /بأسالوب
النظام!» (مطر)157 :2008 ،
ترجمه :هر وقت تاریکی شب فرا میرسد مادربزرگم برایمان قصّه تعریف میکند تاا
اینکه به خواب فرو رویم .مادربزرگم از روش و متد رژیم که تمام ملت را به خاواب
عمیق (غفلت) فرو برده در شگفت است.
 2-4-3اعتراض علیه فقر مردم

اعتراض علیه فقر و نابرابری اقتصادی در شعر بسیاری از شاعران متعهد دیده میشود.
علیرضا قزوه و احمد مطر هر دو دربارۀ فقر مردم شعر سروده ،و به انتقاد از این
مشکل پرداختهاند.
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این روزها مردم را با هوشیار و بیدار خواب میکنند! /خناده و چشامبندی /شاوهای
تاالر وحدت /هنرمندان فخرفروش /خدا کند «روایت فتح» را فراموش نکنیم /امساال
در جلوی «امجدیه»کوررنگی بیداد میکرد /امسال همه چیز را /یا آبی دیدیم یا قرماز/
امسال هم انصافهای ما حسابی چُرت زد /امسال وجدانهای ما آنفلوآنزا گرفت /امسال
تاکسیها به پاهای قطعشده /با دنده چهار احترام گذاشتند( 6قزوه)54 :1390،
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 ...نزرعُ االرض و نغفو جائعین /نحمل الماء و نمشی ظامئین /نخرج النفط /و ال دفء
و ال ضوءَ لنا /...و أمیر المؤمنین /منصفٌ فی قسمه المال /فنصفٌ لجواریه /...و نصفٌ
لذویه الجائرین /وأبنهُ و هو جنین یتقاضی راتباً /أکبر من راتاب اهلای أجمعاین /فای
مدی عشر سنین! /ربنّا هل نحنُ من ماء مهین /وابنه مِن بیبسی کوال؟! ( ...همان 241 :و
.)242
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ترجمه :زمین را زیر کشت میبریم اما گرسنه سر بر بالین مینهایم و آب را باردوش
میکشیم اما مسیر را با لباانی تشانه طای مایکنایم .همچناین نفات را از زیار زماین
استخراج میکنیم اما از آن نه گرمایی نصیبمان شده اسات و ناه روشانایی .حااکم در
تقسیم مال ثروت و انصاف به خرج داده است؛ زیرا نصف بیتالمال را به همسایگان
و نصف دیگر را به خویشاوندان ستمکار خود و بقیه آن را باه فرزنادش ،کاه هناوز
جنینی بیش نیست ،بخشیده است؛ اینچنین است کاه حقاوق ماهیاناهاش از دساتمزد
تمام افراد خانوادهام در طول ده سال بیشتر است .خدایا آیا ما از آبی بایارزش خلاق
شدهایم و پسر حاکم از «پپسی کوال»!

باز هم شاعر با طرح پرسشهایی به اعتراض علیه فقر جامعه میپردازد .فقری که حق
این ملت نیست؛ چرا که ثروتهای طبیعی ،مانند طالی سیاه در سراسر این سرزمین یافت
میشود:
 ...إن کان البترول رخیصاً /فلمااا نقعد فی الظلمه؟ /و اا کاان ثمینااً جادّا /ً،فلماااا ال
نجد اللقمه؟! ( ...همان)348،
ترجمه :اگر نفت ارزان بود ،پس چرا در تاریکی زندگی میکنیم و اگر گران مایباود،
چرا با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنیم؟

مطر در جای دیگر به بیان فقر مردم جامعۀ خویش میپردازد؛ جامعهای که مردم آن
حتی آهی در بساط ندارند اما به عشق وطن زنده هستند و تنها دلیل زندگی آنها همین
نام وطن و عشق به آن است که این وطن در دست اشغال یهودیان است:
ما عندنا خبز /وال وقود /ما عندنا ماء وال سدود /ما عنادنا لحام وال جُلاود /ماا عنادنا
نقود /کیف تعیشون اان؟! /نعیش فی حُب الوطن /الوطن الماضی الذی یحتلّه الیهاود/
و الوطن الباقی الذی /یحتلّه الیهود! (همان)413،
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مطر در شعری ،دلیل فقر و تهیدستی مردم جامعه را در تقسیم ناعادالنه ثروت و
بیتالمال میداند:

ترجمه :نه قرص نانی داریم و نه سوختی /نه آبی داریم و نه مایحتااج زنادگی و ناه
گوشتی داریم و نه پوستی /و همچنین پولی هم ناداریم /از ماا پرساید پاس چگوناه
زندگی میگذرانید؟! گفتیم به عشق وطن زندهایم /وطن گذشتهای که یهودیاان آن را
اشغال کردند و وطن حاضری که باز هم یهود آن را به تصرف خود درمیآورد .

علیرضا قزوه نیز همچون مطر از فقر سخن میگوید .البته او این فقر را از زبان
مادرش روایت میکند؛ مادری که قلبش برای انقالب میتپد و فقر باعث نمیشود که از
عشق او به انقالب چیزی کاسته شود:

شاعر در جای دیگر در اعتراض به فقر ،تقابل دردمندی و بیدردی و فاصلۀ فقیر و
غنی را به تصویر میکشد و میگوید:
«در یک گوشه مردم با دو حلقه الستیک خوشبخت میشدند /در باالی شهر به نیت
چهارده معصوم ،آپارتمانهای /چهارده طبقه میساختند» (همان)72 :
قزوه در قالب یک غزل ،اعتراض را تنها دارایی مردم فقیر و تهیدست میداند و
میگوید:
داد زد چرا کسی به دادمان نمیرسد؟
داد زد تمام چیزهای خوب از شماست
گفت ای خدای مهربان ،به من بگو چرا
گفتم :آری،آری،اعتراض و عشق حق ماست

دستهای عاشقانه تا دهان نمیرسد؟
نان و عشق و گل چرا به دیگران نمیرسد؟
حرفهای ما به گوش آسمان نمیرسد
حق مردمی که دستشان به نان نمیرسد
(قزوه)34 :1393 ،

او در جای دیگر تنها همبازی دوران کودکی خود را فقر میداند و با طرح کودکی
فقیرانه خویش بر مخاطب تأثیر بیشتری میگذارد:
« گریستن /نخستین قطعۀ کودکانه من بود /و فقر /تنها همبازی آن روزهایم /با پدری
که دلش میخواست /یک ریال را بین دو برابر /به عدالت تقسیم کند» (قزوه)47 :1390،
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دیشب مادرم با چای و کشمش سر کرد /او قلبش برای انقالب میتپاد /اماا وساعش
نمیرسد یک نوار قلب بگیرد /و من میدانم که از ناوار قلاب هام /هماۀ منحنیهاای
دردش را نشان نمیدهد  /...و به ما یاد میدهد که چگونه شابهای جمعاه /باا چهاار
قاشق حلوای نذری سیر شویم /او قبر شهیدان را با دست میشوید /،وقتی بااد چاادر
وصلهدارش را تکان میدهد /بوی فقر و غربت /تمام پرچمهاای سابز و سارخ را باه
بوسه میگیرد (قزوه)65 :1390 ،
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از دیگر موضوعاتی که احمد مطر و علیرضا قزوه به آن اعتراض کردهاند ،بیعدالتیها و
قضاوتهای جانبدارانۀ برخی قضات و مسئوالن است .احمد مطر با آوردن حکایتی از
قضاوتهای ناعادالنه برخی قضات وابسته به حکام مستبد انتقاد میکند و میگوید:
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الخراطیم و أیدی و نعال المخبرین /أثبتت أنّ السجین /کان من عشره أعاوام //شاریکاً
للذین /حاولوا نسف مواخیر أمیر المؤمنین نظر القاضای طاویالً فای ملفاات القضایّه/
بهدوء و رویه /ثم لما أدبر الشک و وافاهُ الیقین /أصدر الحکم بأن یعادم شانقاً /عباره
للمجرمین /أُعدِمَ ،الیوم ،صبیٌّ /عُمره سبع سنین! (مطر)168 :2008 ،
ترجمه :دستها و کفشهای جاسوسان و بزرگان ثابت کرد کاه ایان فاردِ زنادانی از ده
سال پیش شریک و همکار آن دزدانی بوده است که قصد داشتند داراییهای حااکم را
به تاراج ببرند .قاضی مدت زیادی با آرامش و طمأنینه پروندهها و مدارک را بررسای
کرد و هنگامی که به یقین رسید ،این حکم را صادر کارد :ایان زنادانی بایاد باه دار
آویخته شود تا برای دیگر مجرمان درس عبرتی شود .امروز پسر بچهای اعدام شد که
تنها هفت سال عمر داشت!

مطر باز هم این موضوع را نقد ،و از قضاوتهای ناعادالنه در دادگستریهای
کشورهای عربی انتقاد میکند:
باسم و الینا المجّبل /قرّروا شنق الذی اغتال أخی /لکنّاهُ کاان قصایراً  /...بعاد تفکیار
7
عمیق /أمر الوالی بشنقی بدالً منه /الُنّی کنتُ أطول!» (همان)97 :
ترجمه :با نام حاکم معظّم و بزرگوار! تصمیم گرفتند تا قاتل برادرم را اعدام کنند؛ اماا
قاتل کوتاه قد بود .پس از ژرفاندیشی بسیار ،حاکم دستور داد تا مرا به جای قاتل بر
چوبۀ دار بیاویزند؛ چراکه قدم بلندتر از او بود!

قزوه در اعتراض به مشکل ارتشا و پارتیبازیهایی که در دستگاه قضا اتفاق میافتد،
انتقاد میکند و میگوید:
«قاضی ای در یک روز /از دو طرف /سه بار سفارش شد /من کالهم را قاضی کردم/
جهنمی شد!» (قزوه)72 :1390 ،
او نسبت به فساد اقتصادی برخی مسئوالن و سیاستمداران و حتی دینداران ریایی با
طنزی تلخ و تعابیری متناقضنما نیز اعتراض میکند و از مردم فقیری میگوید که زیر
بار طرحهای اقتصادی جانفرسا ،فرسوده و رنجور شدهاند.
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 2-4-4اعتراض علیه فساد اداری ،اقتصادی و قضایی

دالالن کامپیوتر و روغن /دالالن شیر مرغ و جان آدمیزاد /با ارز غیرآزاد تجارت مای-
کنند /شرکتهای ثبات نشاده /سیاساتبازان لارد مستضاعف /جیاب بُرهاای باا جاواز/
جیببُرهای بیجواز /غولهای پیچیاده در ماذهب /مقاطعاهکااران خیاباان زعفرانیاه/
شرکت صادرات فرش /خجالت هم چیز نایابیست /حقاً باید مسأله جنگ بماند بارای
بعد از جنگ /سیاستبازان سرگیجه گرفتهاند /اصالً گور پدر مال دنیا /ریاضتکش باه
ویالیی بسازد /باری هرچه می کشایم /از دسات مارغ و بناز و ویالسات /ماا هرچاه
میکشیم از اینها است /اصالً با این طرح چطورید؟ /جان دادن از ما ،طارح اقتصاادی
از شما! (قزوه)41: 1384،

شاعر باز هم از ریاکارانی انتقاد میکند که هنگام نیاز ،دینفروشی میکنند یا با
سکوت خود کمر مسلمانان و ملت را میشکنند؛ همچنین داغ دیانت را به پیشانی دارند
اما خالف ظاهر را در عمل نشان میدهند :
اگر داغ دین بر جبین میزنید

چرا دشنه بر پشت دین میزنید؟

خموشید و آتش به جان میزنید

میزنید

زبونید
ج

و

زخمزبان

(همان )42: 1390

 2-4-5اعتراض علیه شاعران تعهدگریز

اعتراض به شاعران تعهدگریز و برجعاجنشینی که به رنجهای مردم جامعه بیتوجهند
دیگر مضمونهای رایج در شعر شاعران اعتراض است .مطر و قزوه نیز هر یک به نوعی
این شاعران را آماج انتقادهای خویش قرار دادهاند .احمد مطر علیه شاعران تعهدگریزی
اعتراض میکند که سرودهایشان در خدمت حکام مستبد و برای دریافت صله است او
اینگونه افراد را بیشتر تاجر میبیند تا شاعر باشند:
 ...یبحث عن قریحه تنبح باالیجار /فضحکت من غبائِهِ /لکننی قبل اکتماال ضاحکتی/
رأیت حول قصره قوافل التجار /تنثرُ فوق نعله القصائد!» (همان 28 :و )29
ترجمه :حاکم دنبال شاعری است که در مقابال پاول ،عوعاو کناد (مادح کاردن) .از
حماقت او خندیدم اما هنوز خندهام تمام نشده باود کاه گاروهگاروه از ایان تااجران
(شاعران درباری) را دیدم قصاید خود را زیر پای او میافشانند.

مطر پوشیده این شاعران را به سگانی مانند کرده است که در مقابل صله شروع به
بانگ برآوردن ،و حاکم را ستایش میکنند.
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سکوت شما پشت ما را شکست
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کفرتُ باألقالم والدفاتر /کفرتُ بالفصحی التی /تحبال و های عااقر /کفارتُ بالشاعر
الذی /الیوقف الظلم و الیحرک الضمائر /لعنتُ کُلَّ کلمهٍ /لمتنطلق من بعدها مسایره/
و لم یخط الشعب فی آثارها مصیره /لعنتُ کل شاعر /ینام فوق الجمل الندیه الوثیره /و
شعبه ینام فی المقابر /و العنت کلّ شاعر /الیری مشنقه /حین یری الضفیره (همان)74 :
ترجمه :نسبت به قلم و دفترها و به فصاحتی که آبستن میشود در حالی که یائساه -
است ،کافر شدم و همچنین به شاعری کاافر شادم کاه ظلام را متوقاف نمایکناد و
وجدانها را به حرکت درنمیآورد و به هر واژهای که از پس آن ماوجی از راهپیماایی
به حرکت در نمیآید و مردم در آن سرنوشت خود را نمییابند ،لعنات مایفرساتم و
لعنت کردم هر شاعری که بر جملههای نمناک و نرم میخوابد و مردم جامعاهاش در
گورستانها شب را سحر میکنند ،باز هام لعنات مایکانم هار شااعری کاه گیساوی
بافتهشده را میبیند اما چوبۀ دار را نمیبیند.

احمد مطر در این شعر ،اعتراض خود را متوجه شعر و شاعرانی کرده است که
سرودههایشان در خدمت مردم و دغدغههای آنان نیست و همچنین از شاعر و اشعاری
انتقاد می کند که مردم را به انقالب و اعتراض دعوت نمیکنند .شاعر در این شعر از
جناس لفظ در بین دو کلمۀ «مسیره» (راهپیمایی) و مصیره (سرنوشت) برای زینت
بخشیدن به کالم خود بهره برده است .مطر در پایان نسبت به شاعرانی میتازد که
موضوع اشعار آنها فقط مغازله زیبارویان است و نسبت به ظلم و ستمی بیتوجه هستند
که بر مردم جامعه از جانب حکام روا داشته میشود.
شاعر در پایان علیه شاعرانی اعتراض میکند که مردم را به قیام علیه ظلم و استبداد
دعوت نمیکنند و دردهای جامعه را نمیبینند .همچنین مطر از جناس لفظ بین دو واژۀ
«مسیره» به معنای راهپیمایی و «مصیره» ،که به معنای سرنوشت است برای ادبیت شعر
خود سود برده است.
علیرضا قزوه هم مانند احمد مطر از اعتراض به شاعران بیدرد و غیرمتعهدی غافل
نمانده است که تمام هم و غم آنها پرداختن به مغازله است و غربزدگی ،غفلت از
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مطر با استفاده از تعبیر کفرت (کافر شدم) ،شدت اعتراضش را نسبت به زبان و
فصاحت و سرودههایی بروز میدهد که در خدمت بیان دردها و رنجهای جامعه نیست
و همچنین علیه شعری که از پس آن ،انقالبی بر پا نمیشود:

جامعه ،دشمنی با انقالب ،بیهودهگویی و بیدردی ،ضعف فکری را درد اصلی این عده
میداند:

در جای دیگر قزوه خود را شاعری میداند متعهد که باید واژگان را به مؤاخذه
بگیرد:
«آن روزها که فیلم یاد هندوستان نکرده بود /شعرهایم را در کوزه میگذاشتم /و
آبش را با اجازه میخوردم /و امروز میخواهم شاعری باشم /با شمشیر وجدان در
دست /و واژههایم را به مؤاخذه بگیرم» (همان)46 :
قزوه رسالت اصلی شاعر را اعتراض به تبعیض و بیعدالتی میداند .در نظر او شاعر
متعهد باید «موی دماغ» سیاستمداران باشد:
«من فکر میکنم شاعری زخمزبان میخواهد /نه معانی نه بیان میخواهد /شاعر
یعنی موی دماغ سیاستبازان /شاعری که با خیال راحت میخوابد /اصالً شاعر نیست»
(همان)61 :

احمد مطر نیز رسالت شعری خود را اینگونه بیان میکند و میگوید:
أنا ال أکتب أشعاری /لکی أحظی بتصفیق /و أنجو من تصفیق /أو لکای أنساج للعااری
ثیابا من حریر /اُ لِغوث المستجیر /أو إلغناء الفقیر /او لتحریر األسیر /...بل انا من قبال
هذا /و انا من بعد هذا /انّما اکتبُ أشعاری دفاعاً /عن ضمیری» (مطر)245 :2008 ،

57

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،1شماره ،2پاییز و زمستان 1395

امسال شعرها چنگی به دل نزد /رباعیهاا مثال هام باود /بعضای خودشاان را کشاف
کردند /بعضی خودشان را باور کردناد /بعضای خودشاان را گام کردناد /بعضای در
مصاحبههایشان خودکشی کردند /شاعران پروازی /هتل بازی /آدمهای از خود راضی/
دکههای سکهسازی! /اصالً مردم حق دارند کاسه «انوری» را بار سارتان خارد کنناد/
کارمندان هنر فقط گزارش کار پر میکنند /وقتی تابوت عاطفه بار زماین ماناده باود/
جمعی به جیغ بنفش میاندیشیدند /و برای کشف زوزۀ صورتی /هفت مرتبه «الیوت»
و «اکتاویو پاز»را ورق میزدند /چقدر وقت ما صرف آدامسهای بادکنکی شد /بعضای
شعرهایشان را /به مینا و سوزی تقدیم میکردند /احمقترهاا بارای گارفتن نوبال /باه
شبکههای بیبیسی و واشنگتن دخیل میبستند /امروز هم بینش هنرمندان /از ساقف
تاالرها باالتر نمیرود /بهار بارای ماردم آواز مایخواناد /خادا بارای ماردم نقاشای
میکشد /نقاشها فکر میکنند زندگی یعنی فتح قله «پیکاسو» /خطاطها برای خدا خاط
و نشان میکشند /قصهنویسهای شنگول /در زمستان حبّه انگور میخورند /شاعران را
میل جاودانه شدن کور کرده است /شاعران کمحوصله شدهاند (قزوه)55 :1390 ،
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علیرضا قزوه هم در شعری با این مضمون سبب سرایش اشعار خود را به دست-
آوردن آب و نان و مادیات نمی داند و با حسن تعلیل سبب سرودن شعر را سفیدشدن
موهای خود میداند و میگوید:
«امید نانی نیست /آسیاب قلبم میچرخد! /تنها برای آنکه موی سرم /سفید شود»
58
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(قزوه)17 :1390،

 2-4-6اعتراض به فراموش شدن مسـألة فلسطین

اعتراض علیه مسألۀ فلس طین در شعر و آثار بسیاری از شاعران و هنرمندان متعهد نمود
دارد .اصوالً مسألۀ فلسطین یکی از درونمایههای اصلی شعر اعتراض و مقاومت به
شمار می رود .از جملۀ این شاعران احمد مطر و علیرضا قزوه هستند که هر دو در
اینباره اشعاری انتقادی و اعتراضی سرودهاند.
مطر در ی کی از اشعارش با طرح سؤالی رندانه ،فراموش شدن مسألۀ فلسطین را
یادآور میشود و علیه دوستی و سازش با اسرائیل اعتراض میکند:
اجب عن اربعه اسئله فقط /ما هو رأیک فی الماشین /من خلف جنازه رابین /...ها هُم
یبکون لرابین /لِمَ لَم یبکوا لفلسطین /لفلسطین؟ /مااا تعنی بفلسطین؟! (همان)346 :
ترجمه :فقط به چهار سؤالم پاسخ بده .نظرت دربارۀ کسانی که در پس جنازۀ اسحاق
رابین حرکت میکنند چیست؟ میگوید :آنها برای مصیبت از دست دادن رابین گریاه
میکنند .پرسیدم :پس چرا برای فلسطین گریه نمیکنند ،پاساخ داد :بارای فلساطین؟!
منظورت از کلمۀ فلسطین چه چیزی (فلسطین دیگر چه صیغهای است) است.

مطر از طریق این مناظره می خواهد خواننده اشعار خود را با واقعیت تلخ فراموش
شدن مسألۀ فلسطین روبهرو سازد و هم چنین از دوستی سران فلسطینی با بزگان
اسرائیل انتقاد کند .همچنین به نظر میرسد مطر میخواهد نارضایتی خود را نسبت به
صلح پیمان «اسلو» ،که میان «شیمون پرز» و «یاسر عرفات» منعقد شد ،نشان دهد .قزوه
همچون احمد مطر از دوستی سران فلسطینی با اسرائیل به ستوه میآید و در انتقاد از
حکام و یاسر عرفات میگوید:
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ترجمه :مان شاعرم را بارای ماورد تشاویق قرارگارفتن و یاا بارای ساوتزدنهاا یاا
کمککردن به پناهندگان یا ثروتمندشدن نیازمندان یا برای رهایی اسیران نمیسارایم؛
بلکه من در هر حالی از گذشته و حاال و تاا آیناده شاعر را بارای دفااع از وجادانم
میسرایم.

اردوگاههای فلسطینی را نگاه کن /ابوالفضل با مشک تشنه برمیگاردد /صادای گریاه
رقیه را میشنوی؟ /گورباچف و ریگان هم کاندید صلح نوبال شادهاناد /قارآن فهاد
زیباتر از قرآن قابوس چاپ میشود /عرفات شلوار اسرائیلی مایپوشاد /راساتی یااد
شهیدان بیتالمقدس به خیر! (قزوه)63 :1390،

قزوه هم در اینجا همچون مطر علیه دوستی سران فلسطینی از جمله یاسر عرفات،
که خواهان دوستی با اسرائیل هستند اعتراض میکند و میتواند نارضایتی شاعر ناشی
از منعقد شدن صلح موسوم به «اسلو» باشد که میان فلسطین و اسرائیل منعقد شده
8
است.
مطر در اعتراض به صلح و سازش سران کشورهای عربی با اسرائیل در قالب
تمثیلی طنزآمیز میگوید:

میکند که این صلح را محمد انور سادات در سال  1977میالدی امضا کرد که از آن پس
حکام کشورهای عربی برای نزدیک شدن به امریکا و اسرائیل گوی سبقت را از
یکدیگر ربودند .مطر در این شعر کلمۀ حظیره در پایان شعر را به عالقۀ «جای و
جایگیر» در معنای مجازی به کار برده که و منظور شاعر از آن حیوانات درون طویله
(حکام) است.
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الثورفر من حظیره البقر /الثور فار /فثاارت العجاول مان الحظیاره /تبکای فارار قائاد
المسیره /و شکّلَت علی األثر /محکمهٌ و مؤتمر /فقائل /قال :قضاءٌ وقدر /و قائال :/لقاد
کفر /و قائل :/إلی سَقرً /و بعضهم قال :اسمنحوه فرصه أخیره /لعلَّه یعاود للحظیاره /و
فی ختا م المؤتمر /تقاسموا مربطهُ و جمّدوا شعیره /و بعد عام وقعت حادثهٌ مثیره /لام
یرجع الثور /ولکن /اهبت ورائهُ الحظیره! (همان)21:
ترجمه :گاو نر از طویله گریخت .دیگر گوسالههای طویله باه پاا خاساتند و از فارار
فرماندۀ این جنبش به گریه افتادند .فوراً دادگاهی تشکیل داده شد .از میاان آن جماع
یک شخص گفت این امر قضا و قدر است .شخص دیگری گفت به جهنم که رفات
و برخی دیگر گفتند فرصتی دیگر به او بدهید شاید به طویله بازگردد و در پایان این
دادگاه ،آخور او را بین خودشان تقسیم و خوراک و جو آن را مصادره کردند و پاس
از یک سال اتفاقی شگفتانگیز به وقوع پیوست؛ گاو نر باز نگشت اماا هماۀ طویلاه
(حکام) دنبالش رفتند.
شاعر در اینجا اعتراض و انتقادش را نسبت به صلح خفتبار کشور مصر با اسرائیل بیان
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احمد مطر و علیرضا قزوه هر دو از حضور و جنگافروزی و دخالت امریکا در منطقه
و کشورهای عربی انتقاد کردهاند که با آوردن نمونههای شعری به این مسأله پرداخته
میشود:
مطر در شعر زیر ،حکام مستبد را به «سگهایی» مانند میکند که از جانب امریکا
صادر میشوند تا مردم را قتلعام کنند و مردم شکایت خویش را از این سگ (حاکم)
نزد صاحب (امریکا) میبرند و از آن طلب یاری میکنند:
« أمریکا تطلق الکُلب علینا /و بها من کلبها نستنجدُ! /أمریکا تُطلق النار لتنجینا من
الکلب /فینجوا کلبها لکننّا نستشهُد!»
در ادامه شاعر میگوید امریکا اگر همه را در قید بندگی خود قرار دهد ،نمیتواند
مرا در طوق بندگی خویش قرار دهد:
« أمریکا لو هی استعبدت الناس جمیعاً /فسیبقی واحدٌ  /...و اسمهُ من غیر شک:
أحمدُ!»
و در پایان از سیطرۀ امریکا بر وطنش به خشم میآید و میگوید امریکا که خداوند
نیست و اگر هم خداوند میبود ،من نسبت به این خدا کافر و ملحد میشدم:
«امریکا لیست اللّه  /و لو قُلتم هی اللّه /فإنّی مُلحِدُ!» (همان)230 :
مطر نفوا امریکا و سیطرۀ آن را در کشورهای عربی آن چنان گسترده میبیند که این
کشورها حتی برای برپایی جشن استقالل خویش باید از امریکا و اروپا اجازه بگیرند:
إستأانا من أمریکا /و طلبنا رخصه اُروبّا  /...الحمد للّه /أصابح فای امکاان الدّولاه /أن
تعمل فی الخفیه حفله /لمناسبه االستقالل! (همان)374 :
ترجمه :از امریکا و اروپا اجازه گرفتیم .باز خدا را شکر که حکومت میتواند در خفا
و بصورت پنهانی جشن استقاللی برای خود بر پا کند!

شاعر در جای دیگر با تمثیلی طنزآمیز علیه قدرتهای استعماری اعتراض میکند:
حلب البقال ضرع البقره /مالء السطل و اعطاها الثمن /قبّلت ما فی یادیها شااکره /لام
تکن قد أکلت مُنذ زمن /قصدت دُکانه /مدت یدیها باالذی کان لدیها /و اشترت کوب
لبن (همان)281 :
ترجمه :بقال شیر گاو را دوشید و سطل را پُر کرد و پولش را پرداخت کرد .گاو پاول
را بوسید و تشکر کرد .مدت زیادی است که چیزی نخورده بود؛ پس به طرف مغاازه
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 2-4-7اعتراض علیه آمریکا

بقال رفت و آن مقدار پولی را که در دستان خود داشت باه بقاال داد و لیاوانی شایر
خرید!

احمد مطر با آوردن این تمثیل نمادین ،که در آن بقال نماد «غرب و استعمارگران»
است و گاو نماد «حکام» و شیر که نماد «نفت» است ،علیه مستعمره شدن کشورهای
عربی توسط غرب اعتراض میکند و میگوید در این کشورهای عربی با وجود اخایر
فراوان نفتی ،مردم در فقر و بدبختی روزگار میگذرانند؛ چرا که حکام سرسپرده به
غرب ،نفت را در مقابل پشیزی به استعمارگران میفروشند و پس از آن با خواری و
الت فراوردههای آن را از آنها طلب میکنند (حیدری.)128:1392،

در جای دیگر هم شاعر حکام مطیع غرب را به بادبانهای کشتی مانند میکند که
کشتی جامعه را به هر سویی که باد و طوفان غرب دستور دهد ،سوق میدهند:
مطر همانند دیگر سرایندگان متعهد از سیطرۀ امریکا بر سرزمینش به خشم میآید و
میگوید:
9

«ربنا اعطنا هویه امریکیه /حتی نعیش کبشر /فی بالدنا» (همان)248 :

ترجمه :خداوندا به ما تابعیت و هویتی امریکایی عطا بفرما تا بتوانیم در وطنمان
همچون انسان زندگی کنیم.
علیرضا قزوه در شعری که از بیدردی برخی افراد جامعه دلتنگ میشود ،علیه
حضور امریکا در آبهای خلیج فارس اعتراض میکند:
بوفالوهای آمریکا خلیج فارس را شخم میزنند /برادرم با پوتینهای کهناۀ ساربازیش/
بسیج میشود /مادرم آب و آیینه و قارآن مایآورد  /...اماا بعضایها خاطرشاان جماع
است /که ناوگان امریکا /به استخرهای سرپوشیدهشان کاری ندارد» (قزوه )55 :1390،
 2-4-8اعتراض علیة سکوت سازمان ملل

احمد مطر در شعر زیر دربارۀ دخالت امریکا در امور داخلی کشورهای عربی و سکوت
سازمانهای بینالمللی اعتراض میکند و میگوید:
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هذی البالدُ سفینهٌ /و الغرب ریح /و الغطاه هم الشراع ( »...همان)353 :
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قزوه در اعتراض علیه «سازمان ملل متحد» و دبیر وقت آن و حکام مستبد
کشورهای عربی میگوید:
نه ،دیگر ساعت دیپلماسی کار نمیکند /و سازمان ملل سوخته است /مثل یک بااتری
قلمی! /حتی من فکر میکنم /که از اهالی کوفه است /این «کوفی عنان»! /و فکر مای-
کنم که یزید /کسی بوده شبیه فالن پادشاه ! ( ...قزوه)355 :1389 ،

شاعر در اینجا نهایت ستمگری و خونریزی حکام عرب را نشان میدهد و
می خواهد بگوید که یزید در مقایسه با ستم و ظلم با این حکام چیزی به شمار نمیآید.
شاعر پوشیده حاکم در کشورهای عربی را به یزید مانند کرده است.
 2-4-9اعتراض علیه چنددستگی ملتها

از جمله نقاط مشترک در سرودههای اعتراضی دو شاعر نگاه جهانی آنان به مسائل
است که در اشعار آنها نمود داشته است .مطر با تشبیه کشورهای عربی به یک خانوادۀ
بزرگ که در یک خانه زندگی می کنند و بر فراز هر اتاقی از این خانه ،پرچمهای تفرقه
نصب شده است .در اعتراض به این مسأله میگوید:
أُسرتنا واحدهٌ /تجمعها أصاله و لهجهٌ و دم /و بیتنا عشرون غرفه به /لکانّ کال غرفاه
من فوقها عَلَم /أسرتنا کبیره /و لیس من عافیهٍ /أن یکبر الورم! (مطر)47 :2008 ،
ترجمه :خانوادۀ ما متحد و این اصالت و لهجه و نژاد است که ماا را گارد هام آورده
است .خانهمان بیست اتاق دارد؛ اما هر اتاقی بر فراز آن پرچمی در حال اهتزاز است.
خانوادۀ ما بزرگ است؛ اما این بزرگی نشانۀ خوبی نیست؛ همانگونه که آماس دلیال
بر تندرستی و عافیت جسم نیست.

احمد مطر در این شعر از جوامع عربی انتقاد میکند؛ جوامعی که در عین داشتن
اشتراکات زبانی ،دینی ،فرهنگی و قومیتی ،هر کدام سازی جداگانه مینوازند و شاعر با
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وطنی ثوبٌ مرقّع /کل جزء مصنوع بمصنع /...و االصول الدولیه /تمنع المسّ بأوضااع
البالد الداخلیه /انّما تسمح أن تدخل أمریکا علینا  /فای شاؤون السالم و الحارب »...
(مطر)137:2008،
ترجمه :وطنم ،قبایی وصلهدار و مرقّع و هر وصلهای از آن در کارخانهای بافتاه شاده
است و قوانین بینالمللی هر گونه دخالت در مسائل یک کشور را منع میکند اماا باه
امریکا این اجازه را می دهد کاه در مساائل مرباوط باه جناگ و صالح (هماۀ اماور)
کشورمان دخالت کند

تشبیه کشورهای عربی به خانهای که بیست عدد اتاق دارد و هر اتاقی یک پرچم بر
فراز آن بر افراشته است ،می خواهد بگوید این خانواده دچار تشتت و چنددستگی شده
است.
علیرضا قزوه همچون احمد مطر با نگاهی جهانی به این قضایا از عدم اتحاد و
چنددستگی ملتهای مسلمانان انتقاد میکند و میگوید:
«آن سوی مرزها را نگاه کن /چه همهمهایست /و کسی نیست تا بر جنازۀ الجزایر
نماز بخواند /و کسی نیست  /تا هزار پرچم را /در لبنان و افغانستان آتش بزند» (قزوه،
)92 :1390

قزوه در جای دیگر این مضمون را تکرار میکند و میگوید:
«کابل هفتاد تکه شده است /و شاهها /چون قارچ /تکثیر میشوند /احمدشاه/
رحمتشاه /برهانشاه /حکمتشاه ( »...همان.)94 :

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،1شماره ،2پاییز و زمستان 1395

 .3نتیجهگیری
از برایند آنچه گذشت ،میتوان چنین نتیجه گرفت:
 . 1احمد مطر و علیرضا قزوه هر دو از پیشگامان شعر اعتراض در شعر عربی و
فارسی معاصرند .برخی از مهمترین درونمایههای اعتراض مشترک در شعر این دو
عبارت است از :اعتراض به حکام عرب ،بیخبری و غفلت و خوابزدگی جامعه ،شاعران
بی درد ،فراموش شدن مسألۀ فلسطین ،فقر مردم ،فساد و بیعدالتی ،تشتت و
چنددستگی امت اسالمی ،سکوت سازمانهای بینالمللی و ظلم و جنگافروزی امریکا.
 .2از بررسی اشعار دو شاعر چنین بر میآید که گرایش قزوه بیشتر به اعتراضات
اجتماعی است؛ حال اینکه نوک پیکان اعتراضات مطر متوجه حاکمان و سیاستپیشگان
عرب است .قزوه با کلیت نظام مشکلی ندارد اما مطر خواهان براندازی نظامهای مرتجع
عربی است.
 . 3طنز در اشعار اعتراضی هر دو شاعر حضوری پر رنگ دارد .هرچند طنزهای مطر
گزندهتر و صریحتر است .این مسأله بیانگر این است که جدای از درونمایه و مضمون،
دو شاعر در زبان ،قالب و اسلوب بیان شعرهای اعتراضی نیز به یکدیگر شبیهند .هر دو
شاعر بین طنز و اعتراض رابطهای عمیق یافته ،با بهرهگیری از این شیوه بیانی صدای
اعتراضشان را رساتر و اثرگذارتر کردهاند.
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پینوشت
 .1در این زمینه بنگرید به:پشتدار1389 ،؛حسینیکلبادی ،سیده هاجر« 1390بررسی شعر اعتراض در
ادبیات دفاع مقدس با نگاهی به مفهوم آن در ادبیات کالسیک »پایاننامۀ کارشناسیارشد زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه سمنان.
 .2در اینباره رک.احمد مطر 74،245 :2008،
 .3آوردن همه نمونههای شعری در این زمینه از حوصلۀ این پژوهش خارج است .برای دیگر موارد
ر.ک مطر425 ،120 ،499 ،76 ،157 ،199 ،2008 :
 . 4در اشعار احمد مطر اباب و نسور (مگسان و کرکسها) نمادی از دو قدرت استعماری روسیه و
امریکا است؛ رک:غنیم.126: 2006،
 5برای دیگر موارد ر .ک .مطر157،245:2008.،
 .6برای دیگر موارد ر .ک .به قزوه :1390 ،ص .58 ،57 ،72 ،59 ،73
 .7برای دیگر موارد اعتراض به بیعدالتی و نبود عدالت در دستگاه قضا ر.ک .مطر،77 ،23 :2008 ،
.388
 .8برای دیگر موارد ر.ک  .قزوه.96 ،62 :1390 ،
 .9برای دیگر موارد ر .ک .مطر :2008 ،ص .366 ،15 ،163 ،91 ،150 ،297
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 . 4در حوزۀ بالغی نیز تفاوتهای ملموسی بین شعر مطر و قزوه یافت میشود .احمد
مطر بر خالف قزوه از تمثیل و مناظره در اشعار خود بهره برده است .همچنین احمد
مطر در سرودههایش بیشتر از «حسآمیزی» و جناس بهره برده؛ اما قزوه بیشتر از تضاد
و متناقضنمایی استفاده کرده است.
 . 5هر دو شاعر از زبانی ساده ،نزدیک به زبان گفتار و به دور از تعقید و تکلف بهره
بردهاند بهگونهایکه گاه شعرشان به شعار و خطابه نزدیک شده است .همچنین زبان
شعری مطر برخالف قزوه گاه به رکاکت 10نیز انجامیده است.
 . 6اشعار اعتراضی مطر از قزوه بیشتر است .درواقع اعتراض ،اصلیترین مضمون
شعری مطر است؛ حال اینکه اشعار اعتراضی قزوه عمدتاً در برهه و دفترهای شعری
خاص نظیر «از نخلستان تا خیابان» نمود یافته است و مضمونهای اجتماعی ،دینی و
تغزلی دیگری نیز در اشعارش به چشم میخورد .
 . 7شعارزدگی و دور شدن از جمله مهمترین آسیبها و آفتهای شعر اعتراض است.
این امر که هم در شعر قزوه و هم در شعر مطر دیده میشود ،گاه حال و هوای شعری
را از اشعارشان گرفته ،شعرشان را تا حد بیانیههای سیاسی تنزل داده است.

 . 10این شیوۀ بیان ،که در آن شاعر از الفاظ و عبارات رکیک بهره میگیرد به «اإلقذاع» موسوم است
(غنیم ،)159 :2006 ،که به معنای نوعی بدگویی در بیان که اکر آن مایۀ شرم است.

مقالهها
 برادسکی ،جوزف؛ شعر شکلی از مقاومت در برابر واقعیت؛ ترجمۀ شهال شاهسوندی؛ مجلۀشعر ،ش  ،1373 ،16ص .55
 پشتدار ،علیمحمد؛ چشم انداز آزادگی و ادب اعتراض در شعر فارسی؛ دو فصلنامۀتخصصی علوم ادبی ،س سوم ،ش پنجم ،1389 ،ص.172-157
 حسینی ،سیدحسن؛ احمد مطر شاعر خندههای تلخ؛ کیهان فرهنگی ،ش  ،1367 ،48ص. 32-29
 حیدری ،محمود؛ افسانۀ تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمدمطر؛ فصلنامۀ علمی -پژوهشینقد ادب معاصر فارسی ،س سوم( ،پیاپی ،1392 ،)6ص .146-123
 شرکت مقدم ،صدیقه؛ مکتبهای ادبیات تطبیقی؛ فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ،کرمان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت ،1388 ،ص.71-55
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