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تاریخپذیرش1393/11/07:

چکیده
فهم زمینههای سیاسی ،اجتماعی خاورمیانة عربی -از بحرانخیزترری منراطق جهران -از نگراه
شاعرانی که روشنفکرانه و رهاییبخش ،آنها را رصد کردهاند ،برای عالقرهمنردان ادب سیاسری
بسیار سودمند است .احمد مطر ،شاعر انقالبی و پرآوازه عراقری ،برا اشررا برر مبرانی عورو
سیاسی مدرن ،عوامل ای بحرانها را در شعر خود ریشهیرابی نمروده و بازتراب دادهاسرت .از
منظر وی ،منشأ بسیاری از ای نابسامانیها ،در ساختار قدرت و شریوهای سرنتی اعمرا آن در
کشورهای عربی نهفته است .ای مقالة با شیوه ای توصیفی ر تحویوی ،دیدگاههای وی را دربرارة
منطق قدرت و شیوهای گوناگون اِعما آن را در کشورهای عربی به صورت موضوعی بررسی
میکند .یافتههای ای پژوهش حاکی از آن است که از منظر وی ،ساختار قدرت در کشرورهای
عربی ،مبتنی بر قدرت مطوقة فردی بوده و حاکمان آن با شیوههرایی چرون :ارعراب ،شرکنهه،
سرکوب ،سانسور رسانهها ،حضور گستردة نیروهای امنیتی ،تبویغرات درویری و ...شرهروندان
خود را بهشدت کنتر میکنند و همی شیوهها ،بسترساز انواع فسادها و بحرانهای فزاینرده و
درنتیهه ،خیزشهای اجتماعی است.
کلیدواژهها:شعر سیاسی؛ منطق قدرت؛ شیوة اِعما قدرت؛ احمد مطر.


.1مقدمه 
خاورمیانة عربی در طو تاریخ معاصر ،همیشه عرصة بحرانها و جنبشهای سیاسیر اجتماعی
بودهاست .ای جنبشها یالباً ،یا جهتگیری ضداستبدادی داشتهاند یا اهردا
 نویسندة مسئو :

ضداسرتعماری و

Nmohseni310@yahoo.com
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استقال طوبانه .در وضعیت کنونی ،مبارزات ضداستبدادی و آزادیخواهانة تودههرای عررب برر
اهدا

استقال طوبانه و ضداستعماری آنان سایه افکندهاست؛ زیرا آنها بعد از پشت سرر نهرادن

تهربههای بسیار ،بهخوبی دریافتهاند که بدون تغییر ساختار ارتهاعی قدرت داخوی و سررنگون
کردن خودکامگان ستمگر ،امکان توفیق در صحنة مبارزات ضداستعماری وجود ندارد .یکری از
شاعران بوندآوازهای که با تسوط بر مبانی عوو سیاسی مدرن و شناخت دقیق اوضاع کشورهای
عربی ،با زبان شعر و طنزی گزنده ،پرده از سیرت و صورت ساخت قدرت و شیوههای اِعمرا
آن در خاورمیانه برگرفته ،احمد مطر شاعر انقالبی عراقی است.
مطر ،دربارة انگیزه های مبارزاتی خود با استبداد و اوضاع نابسامان جهان عررب مریگویرد:
«نوشت و سرودن ،برای م  ،تالشی است برای بازپس گرفت انسرانیتِ برهیرارترفترها و…
چراکه م میدانم «کومه» ،معهزة ای امت و شعر ،دست ،چشم و مهراری تنفسسری ایر مررد
است .شعر شرارهای است که فتیوه ای بمب را مشتعل میکند و شاعر ،فرماندة ازجانگذشتهای
است که برای موت خویش یک شاهد و یک شهید است ،نه مطربی کره شرغوش تسروی مرزا
سالطی بادهگسار باشد (حسینی .)32 :1367 ،وی بسیار کوتاه و گویرا ،دربرارة خرود گفترهاسرت:
«مردی که متولد شد ،زندگی نکرد ولی بهزودی خواهد مرد» (عایش .)7 :2006 ،
نویسنده بر ای باور است که تحویل سروده های سیاسی شاعران بزرگی چون احمد مطرر و
دیگران به صورت موضوعی و منسهم ،دوستداران ادب سیاسی را نخسرت ،برا محروریترری
اندیشه های اساسی او و بهویژه تأثیرپذیری وی از اندیشههای سیاسی یرب؛ دو  ،با بحرانهای
فزاینده ،فراگیر و توخ کنونی جوامع عرب؛ سو  ،با عول و عوامرل آن؛ و چهرار برا راهکارهرا و
روش درمان ای بحرانها آشنا میسازد.

.2پیشینةپژوهش 
دربارة ویژگیهای شعر احمد مطر ،مقاالت و کتابهای درخور ترأموی تحریرر یافترهاسرت کره
عالوه بر منابع یادشده در مقدمه ،ذیالً ،به ذکر چند نمونة دیگر اشاره میکنم:
«روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر» ،عنوان مقالهای از فرامررز میرزایری اسرت کره در
سا  1388و در نشریة «دانشکدة ادبیات و عوو انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان» شماره ،25
156

بازتابساختارقدرتوشیوههایاعمالآندرکشورهایعربیدرشعرحمدمطر


علیاکبرمحسنی 

انتشار یافتهاست .وی در ای مقاله ،شکلهای گوناگون تأثیرپذیری و بهرهبرداری مطرر از قررآن
کریم را بهمنظور ایهاد تضاد میان قرآن و وضعیت موجود کشورهای عربی در اشعارش بررسی
کردهاست .کتاب الغضبوالتمرّدفیشعراحمدمطر نوشتة دکتر محمد فؤاد ،استاد گروه زبان و
ادبیات عررب دانشرگاه «األقصری» یرزه اسرت .او بره پرارهای از عوامرل سیاسری عصریانگری،
خصوصیات روانی و نیز ،اندیشههای سیاسری وی اشراره کرردهاسرت«.مفهرو آزادی در شرعر
احمد مطر» ،عنوان مقالهای است از حس مهیردی و محمرد حیردری کره در نشرریه «ادبیرات
پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان» ،در بهار  ،1390شمارة چهار چاپ شدهاست .ای مقاله به
صورتی گذرا ،به مفاهیم «عشق» ،آزادی ،میه در شعر مطرر و نیرز مبرارزة وی برا زور و سرتم

اشاره کردهاست« .المفارقة التصویریة فی شعر أحمد مطر» نا مقالهای از کامرل احمرد ینریم
است که در تاریخ  21دی  1389در سایت «بانک مقاالت عرربری» منعکس شدهاست .ینریم در
ای مقاله ،نوآوریهای بالیی ،اسووب «تضاد» و نیز مضامی طنز در شعر احمرد مطرر را مرورد

بحث قرار دادهاست .جواد سعدونزاده نیز در مقالرة «مظاهر أدب المقاومة فری شرعر احمرد
مطررر» ،منرردر در نشررریة «ادب پایررداری» کرمرران برره صررورت گررذرا برره موضرروعاتی چررون:
وط دوستی ،جایگاه فوسطی و قدس شریف ،لبنان ،عراق ،و همچنی  ،مبرارزة انقالبری احمرد
مطر و ...سخ گفتهاند« .پژوهشی در اندیشههای سیاسی اشعار احمد مطر» نا مقالهای است از
احمدرضا حیدریان شهری ،منتشر در فصونامة «لسان مبی » دانشگاه بی المووری قرزوی  ،شرمارة
پانزدهم ،بهار  .1393ایشان در ای مقاله ،به پارهای از اندیشههای سیاسی مطر ازجموه :جایگراه
مرد در شعر او ،استقال شاعر از گروههای سیاسی ،بیان یم آوارگان عرب و خفقران سیاسری
حاکم بر مرد و ...اشاره نمودهاند« .نقد و بررسی وا گیری قرآنی در شعر احمد مطر» مقالرهای

تحویوی است از یحیی معرو

منتشر در مهوة «زبان و ادبیات عربی» ،شماره  4تابسرتان .1390

ایشان در پژوهش مزبور ،شیوههای مثبت و منفی اقتباسهای احمد مطر از قرآن کریم را به نقد
کشیدهاند.
به نظر میرسد که پژوهش پیش رو ،نسبت به پژوهشهای یادشرده ،سره تفراوت عمرده و
اساسی دارد :نخست؛ برای نخستی بار :ساخت و منطق قردرت بره صرورت موضروعی مرورد
بحث قرار گرفتهاست؛ دو ؛ شیوهها و روشهای استبدادی اِعمرا و کراربرد قردرت بره گونرة
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عومی ،در شعر احمد مطر استقصا شدهاست و سو  ،به تأثیرپذیری احمد مطرر از اندیشرههرای
سیاسی معاصر یرب اشاره شدهاست؛ بنابرای  ،ای مقاله در مقا پاسخ به چهار پرسش سیاسری
جدی در اشعار احمد مطر است:
 .1از دید احمد مطر ،مهمتری ویژگیهای ساختار قدرت در کشورهای عرب کدا است؟
 .2از منظر شعر مطر ،مهمتری شیوههای اِعما قدرت در کشورهای عرب کدا است؟
 .3تأثیر اندیشههای سیاسی مدرن بر اندیشههای سیاسی احمد مطر چگونه است؟
 .4تحویل موضوعی اشعار سیاسی احمد مطر ،چه دستاوردهای کاربردیای در پی دارد؟

.3اهمیتوفایدةمسئله 
ژر اندیشی در اشعار سیاسی احمد مطر ،برای دوستداران ادب سیاسی پیامدهای مفید زیرر را
به دنبا خواهد داشت:
 .1مخاطب را با ساختار سیاسی و حقوقی قدرت در خاورمیانه عربی آشنا خواهد ساخت.
 .2مخاطب را نسبت به شیوههای اِعما قدرت در کشورهای عربی آگاه خواهد کرد.
 .3عالقهمندان به ادب سیاسی را با پارهای از مفاهیم سیاسی مدرن آگاه خواهد کرد.
 .4مخاطب را با ریشه های مهم جنبش های ضداستبدادی خاورمیانره عربری آشرنا خواهرد
کرد.

.4زمینةبحث 
جان اسپوزیتو دربارة تداو استبداد در خاورمیانه بر ای باور است کره «ایر منطقره ،در مرورد
مسائوی چون مقاومت در برابر ایهاد فضای براز سیاسری ،احتررا بره حقروق بشرر و اقردامات
دمکراتیک رسمی ،منطقهای استثنایی است»

(اسپوزیتو.)78 :1391 ،

«.5ساختارسیاسی»و«اِعمالقدرت»چیست؟ 
در تعریف «قدرت» گفتهاند« :قدرت عبارت است از پیش بردن ارادة فرد» (بخرارایی )52 :1381 ،و
دربارة «ساختار سیاسی» نیز آمدهاست« :مهموعرة نهادهرا ،مراکرز و قروانی مررتبط برا قردرت
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سیاسی که یک کویت واحد را تشکیل میدهند ،ساختار سیاسری نرا دارد .ایر سراختار دارای
چند عنصر مهم است:
.1قدرت سیاسی که ممک است در اختیار یک ت باشد (اسرتبدادی) یرا در اختیرار آحراد
جامعه باشد (دموکراسی)؛
 .2نهادها و سازمانها مانند مهوس ،دولت ،احزاب و

انتخابات» (همان .)38-39 :

با توجه به ای توضیح کوتاه ،اکنون به مهمتری ویژگیهای سراخت قردرت و شریوههرای
اِعما آن در کشورهای عربی از منظر شعر احمد مطر اشاره میکنم:

.5-1قدرتمطلقةفردیوغیرانتخابی 
نخست ،دیدگاههای پارهای از صاحبنظران سیاسی کالسیک و معاصر را دربرارة ویژگریهرای
قدرت مطوقه و استبدادی یاد میکنم تا نشان دهم که احمد مطر به مبانی تفکرر سیاسری یررب
اشرا

داشته و از آنها تأثیر پذیرفتهاست .پس از آن سررودههرای او را در ایر زمینره بررسری

خواهم کرد .منتسکیو دربارة قدرت مطوقة فرردی مریگویرد« :حکومرت اسرتبدادی (حکومرت
مطوقه) ،حکومتی است که در آن شخصی واحد همهچیز را به اراده و هوس خود اداره میکنرد
و فنر ای نوع حکومت فقط ترس است» (بوشه .)249 :1385 ،هانا آرنت نیز درای باره نوشتهاست:
«حکومتی که قدرت آن در دست یک فرد است ،قدرت خودسرانه که محدود به قانون نباشد و
بر وفق مصوحت فرمانروای بیدادگر و بر پایة ترس مرد از او استوار

است» (آرنرت.)305 :1390 ،

سرودههای احمد مطر حاکی از آن است که او اوالً ،با مبانی عورو سیاسری امرروز دنیرا کرامالً
آشناست و ثانیاً ،بسیار هوشمندانه ساخت قدرت در کشورهای عرب را شرناخته و توانسرته برا
زبانی هنری و استوار بر طنز و فکاهی آنها را تحویل کند .در زیر به نمونههایی از سررودههرای
وی درای باره اشاره میکنم:

هَتَف ت بالتتئیس /:ایئس ت ااریتتس /ا(یکننتتئاناّت تتااهتتاراریتتس َاس ت ریا/ایئایالتتئاریتتس /..ا
(یکننئاناّت ِ ااهاراریس َار سئاال راا(مطس؛ا2011م:ا290ی1(.ی ا
مطر ،بسیار روش میگوید که مرد عرب هیچ نقشی در انتخاب حاکمان خود ندارنرد .وی در

ادامه ای نوع نقد در جای دیگری با زبانی آمیخته به طنز میگوید:
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«قلت بایلحتائک ِام:اهت اااّت اریتتااااجنبتنتئ؟/اقتئ :اال...ایست بااّتتئ/.اقلت با:اهت ا تایکاهللاباإهلتتئا
فوقنئ؟/اقئ :احئشتئارلنتئ/.اقلت با:اهت انت بابلبنتئامنتکااناحتکمنتئ؟/اقتئ :اکتال/.اقلت :اهت اا
کئّت اینتتئا أتتسناا بتتئن/ا اف لتتئا ب ت سامبستتتام سانر َا ت احئ تنتتئ/افوهبنتتئای تکاهتتاراریوبنتتئ؟/ا
قتتئ :انای ت ثا،ا االاحست باهتتارا باکنتتئ/اقل ت با:اهت ااقسنتتتنئاشت ئئا/ا ل تیااناختس ت َ ارضر َا
لنتتئ/اإناناّبس ت ا اَینتَنتَتئ؟/اقتتئ :اک تال/.اقل ت با:امئ م ت َاإلنایس ت َاإالهتتئا/ار االتتئا/ار احئکم تئا
(2ی
منت بئا/...اا امئیکئاا ا ر نئا/افلمئلراناتتَزَ ،ایئارل َاریکار،اتسکبببنئا» (مهئن:ا209ی.
او همچنی در بخش دیگری از اشعارش ،در نقدی کوبنده ولی به زبان فکراهی دربرارة ادعرای

درویی آزادیخواهی و عدالتپیشگی حاکمان عرب و نیز ،رد مشروع برودن سراختار قردرت
آنها میگوید:

کاللت ِ
تئااّممَترساشتتس ارس/ا تتئ َا تتئارّت َتتئ ا...اقبلت بایکتما:ا َّإناریأتتاو َارسستِتلم ا/ارغت اتمَا ِغنئهتتئ...ا
ب
ئامبکممتَ ت ا/ا اإهن تتئاتس تتألب بای ّا تتئ ا/ا ا َّإنامتَت ایست ت ِسقبلئامیِلت تکامبنت تیا
مبا متَت ا/ا اإهن تتئالا تتو ا
(3ی
رسحکم ا/ا امیِالکاریقبضئنَا ارحلبألئ اا(مهئن:ا45ی.
َ
وی در ای سرودهها ،با زبان طنز و فکاهی ،نقاب از چهرة ییرانتخرابی برودن ،سررکوبگری و...

ساختار قدرت حاکمان عرب برگرفته است.

وسرکوبآزادیخواهان 

وحشتافکنی)

.5-2ارعاب(
نظا های خودکامه به خراطر اتخراذ روشهرای اسرتوار برر زور ،سررکوب مخالفران و ارعراب
شهروندان خود و لگدما کردن حقوق آنها در عرصههای گوناگون ،نظا هایی ییراخالقریانرد؛
زیرا آنان هیچ کرامت پیشینی برای انسان قائل نیستند .هانا آرنت در ایر مرورد مریگویرد...« :
ارعاب ،زمانی جنبة تا به خود میگیرد که دیگر به مخالفت با رژیرم بسرتگی نداشرته باشرد و
زمانی فرمانروایی مطوق پیدا میکند که دیگر کسی بر سر راه رژیم نایستاده

باشد» (آرنرت:1390 ،

 .)305با اندکی تأمل در سرودههای مطر در ای زمینه ،نیک درمییابیم که وی ،با ای اندیشرههرا
بیگانه نبودهاست؛ زیرا او در نقد منطق و ساختار قدرت در حکومتهای عربی ،تعرابیری را بره
کار گرفتهاست که بیانگر آگراهی دقیرق وی از مبرانی سیاسری یررب و شرناخت عمیرق وی از
شیوههای گوناگون اِعما قدرت حاکمان عرب است .او درای باره میگوید:
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اَترسا/انایکت ِتا ا/اناخیتب ا/انای ِ
ِ
طلت ِ ا
تفبورایتتیاحئکمتتئا/انایقت َِتِ ،امنت باانمتتئنا/،افتنتترار امَ َ َ
ب
ب
ناَیبتس/اناخیتِبتعا ت اشتاب /اخَلت َ ِاحبتئِ ا
رینئرَا لیام الَمَّ با/اناینثبِاسارسئ َ ا لیامتَ ام حت /ا َ
()4
ِ
رضسلح (مطس،ا:2011ا.)253

وی در بخش دیگری از سرودهها و نقردهای کوبنرده و بریمحابرا عویره حکومرت اسرتوار برر
آد کشی ،زور و خشونت حاکمان عرب ،میافزاید:
لتتَتسَاریتورییایستئّی/ا نت مئاغنا ت ب ِاشتتااسا/ا َنااناابلتب َاتسخ اتئالِ یت ارضغتئّی/التَتتَتسَاریتورییا
ی ااسئارآّی/افیاکتئلئتیاارسل بااغئّی/اإییاک ِ امک ِئن/ا َنَتََاریتورییا لتیا ِر لَتیاق ت را/اإلا
رآّیالیَااک ِ ِ
ارینئساامأی/ا َنااکفایا ایسئّی/ا ئمتئااشتکواهَتورّی/.ااَمَتسَاریتورییالإ ت رمی/ا
()5
ضّایانااب ف ا/اتا ن مئام َّسات/ا ا َن ِ
ااهت ا/...ا ا َناالسَحامکئّیا (مهئن:ا.)15
َ
َ
توصیف احمد مطر از وحشتافکنی فراگیر حاکمان عرب در جامعره برهمنظرور کنترر مررد ،
بسیار ژر

و شگفتانگیز است:

ف تیایقمت تیایقف تتزاح توییاریس ت ا…/اف تیاغف تتوتیایا تتحوالقلب تیاریس ت ا…/ای ت طال تیاف تیا
منزیی/ایس ّیافیا ملی/ایتبانیافیاری ر ا…/اففیالال اریاس ا/اک اخ ئ ال ترس/ا ااکت ا
فکسا نحرس/ا ااک ا وتالّ ا…/اهسل ایلاحسر ام ام ینتی/ا افیاریفضئ اریسح ا…/ا
(6ی
سخ ام اریقل ا…/اإیط النئایئارلنئام ا مال اریغس ا…ا(مهئن:ا64ی.
از دید وی ،کاربرد سرکوب و اعما ارعاب ،بدون بسیج نیروهرای امنیتری فرراوان و فراگیرر از

سوی حکومت ممک نیست .نیروهایی که به تعبیر او :چون سگ حتی نیت آد ها و مخالفان را
نیز بو میکشند:

توتاراشتئر /ا ا
فمئل ننئاای ب الئ ا التئ /ا ل لتئاکتال باریکتال /اتأتمااریمنتو َنا اتستمََبا َ
تَاریسقتئ ا؟/افک ت اسممض ِ
تقطَبا ق َ اریفتسر ِِالقط ِ
تیا
تیایقات ا/ا اهتمایبطلقتوناریکتال َا ل ا
ِ
لطونارحلألئرن.ا(مهئن:اا24ی7(.ی ا
ک ِ ا ر ا/ا اهمایس
وی منزلت شهروند عرب را در برخورداری از آزادی و کرامت انسانی حتی فروتر از حیوانرات

دانسته و با کالمی که از آن بوی نومیدی نیز به مشا میرسد ،دردمندانه بانگ برمیآورد که:

...ا اتباس بارحلمیبام اافکئر /المّکسارض ورت/الالمبضتئیقئت/.../ا انت اّست َاآ امس/ایستنئا
بئّنتتئ/ا االامت ارضمتورت/ا َهنتتس امت ِ
اِالینتتئ/ا ََمئفترَ ِ
مت ارضح تتئ افتیاا ِ
ارّتلئکنتئ/...اهنتتس بامت ا
ب
هس لِن تتئ/اَمئفت ترَار ِ
تقئین تتئ/التلم تِترارحل تتئن/ا ِ تتحنئالا ت ِ
توتای تتئ ا:اایل تتئاری تتوبالن/اّبسیت ت بااناّک تتو َنا
ب
رحل ورّ تتئت/اّبسیت ت بااناّک تتو َنارحل ورّ تتئت/اق تتئیوراین تتئ:اه ل تتئت/االت تتممَلورایت ت اارس تتئلسرتا(مط تتس،ا
ب
:2011ا79ی8(.ی ا
تصویری که مطر از شیوة خش اِعما قدرت در حکومتهای عرب ترسیم میکنرد ،تصرویری
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است که نمونة آن را تنها در حکومتهای فاشیستی تاریخ میتوان یافت.
به گمان وی ،حکومت استوار بر ارعاب و وحشتافکنی ،فضای بیاعتمادی ،خشونت ،کینه
و بدبینی عمومی را تولید میکند و ای به نوبرة خرود ،احسراس نراامنی روانری و اجتمراعی را
گسترش میدهد .وی در شعر زیر ،ای ناامنی روانی و اجتماعی را بسیار زیبا ترسیم کردهاست:
تئتساا َختتَتئ ب امت ااشتتاَ ائرا/ا امبقلَِتتیا َختتَئ ا
فتیا َنمتَ ِ ارضحتسر ِار/اا تتئلایا َختتَتئ ب امت ااِفَ اتئرا/ا فت ا
م اإلا ائراا/اافَکستافیاریتفک ِای ِ
الئیفسرَ ِار/ام التَ َِاّی/ایکننتی/...اخَ ِأت بامت ا ِشتئیِرارضفکتئ ِار
ب
(9ی ا

(مهئن:ا47ی.
ا

.5-3سانسورفراگیرومبارزهبانقدقدرت 
یکی دیگر از روشهای رایج اِعما قدرت در حکومتهرای اسرتبدادی ،سانسرور رسرانههرا و
سرکوب آزادی بیان است؛ زیرا آنها بهشدت از آگاهی مرد دربارة حقایق و درنتیهره ،خرروش
و خیزش آنها عویه خیانتکاریها و بیدادگریهای حکومت میترسند؛ ازایر رو ،برههریچوجره
اجازة نقد قدرت را به احدی نمریدهنرد .بردیهی اسرت کره آزادی بیران بررای انسران ،حقری
خدادادی ،پیشینی ،فرادینی و طبیعی است؛ ازای رو ،نمیتوان آن را به بهانههای ایردئولوژیک و
سیاسی از انسان سوب کرد.
گفتنی است در شعر احمد مطر ،نبودِ آزادی بیان در جامعة عرب ،همیشه با پدیدهای به نرا
«رقیب» (مراقب و جاسوس) ،پیوند خوردهاست .به نظر او ،به دلیل تداو تاریخی استبداد ،ایر
رقیب «به موجودی داخوی تبدیل شده و در عقل و جان انسران عررب جرا خروش کررده و در
همهجا حتی در یذا خوردن و اتاقخواب او نیز همراه و شریک اوست»

(النقاش.)391 : 1992 ،

وی در سرودة دیگری ،برخورد سخت و بیرحمانة عوامل استبداد برا آزادیخواهران را برا
استفاده از انواع بیانهای استوار بر استعارهها و مهازها ،چنی توضیح میدهد:

 ...احسبفتیاماتتلولرسالتیافم تیا امستتمای/امئا تتا َاریکتالما/امئا تتا َاریکتالما/...ا التتماا
ار ایکمتتو َان،ا اارنتبتنئ/انایاِک تورامنلتتئاس تاواارضمستتئِا؟/ا التتمااشتتا ایکمتتو َان،ا اشتتاببنئ/ا
ِ
ئاغسی َاری ر ِرافیاا بئّ /ا امبطئرَ رامبورب ِ اریغبسلئ ؟/ا ایکئت ا
متأا سالئیقت ا اراقائِا/ای ا
اقالمتب ت بامأت ت انس/اَب تتئ ا تتوتا الی ت ِترارضمت تسر /ا اینئقت ت ا«لئینق ت ت ِا»ایت تالحبارلت ت ( .../مط تتس،ا
:2011ا9-6ی10(.ی ا
وی همچون هانا آرنت و دیگر نظریهپرردازان برزر معاصرر ،برهدرسرتی اشراره مریکنرد کره
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حکومتهای مطوقه ،از سر وحشت از آگاهی مرد حتی ذه و نیت آنها را تهسس میکنند:
مت ت الا ت ت ِ اریض تتس ِ ا ارحل تتب ِا/ا اریفح ت ت ِا،ا اریتت ت ق ،ا ارجل ت ت ِا/ا اریبح ت ِتیاف ت ِ
تیاامتاَت تتی/ا ا
َ
ِ
ِ
تمس/ا
ریبحت ِتیافتتیا ستتمی/ا افتتیاّفستتی/انایتَابث ِسرجلبن ت با لتتیاقا ت تیا اغتتئ ر رام ت اش ت ناری ت ا
یک ت َّاکلبتتئامتتئکسرا/ااختتمهمالتتمّنی/اامح ت بااش تائراافتتیالرکستتتی/افتتمبل َارجلن ت باسَتسرحَا بثتتتی/ا ا
ئ ر راراسیا(مهئن:ا62ی11(.ی ا

.5-4حضورفراگیروانبوهجاسوسان 
تاسیت میگوید« :اگر گزمهها و نیروهای شبهنظرامی ،مکرانهرای عمرومی را در اشرغا داشرته
باشند ،انسان شاهد یک نظا جبار است» (بوشره .)143 :1385 ،آرنت نیرز معتقرد اسرت« :در یرک
نظا جاسوسی همگانی و همهجایی ،هرکس پویس دیگری است و هرر فرردی خرود را تحرت
مراقبت دائمی احساس میکند و امنیت شغوی بههیچوجه وجود ندارد» (آرنت .)250 :1390 ،احمد
مطر با آگاهی از نظریههای یادشده و مالحظة مصادیق عینی آن تئوریها در کشرورهای عربری
چنی سرودهاست:

...ا اا رااانااشائراا نونا.../افملرانااکتب ِ اریأاسااّتئ/اک ت ایات بارس تم َن؟/ا اإلرا
ب
تئمَ/ام ت ایَاتقل تتو َن؟/ا اإلرانارب تتَقَ ت اح تتئا/افم ت ایَس تتتأل ِولون؟/ا امبتتئلرایتتئات تبتسا/ا
نااشتتتبِمارحلکت ا
(12ی
ای بکمون؟ا/هؤال اریبؤسئ ا(مطس،ا:2011اا68ی .ا
یام باارلئ باریقبضئن؟/ا ا لیام َ
جالب است که احمد مطر دربارة اشغا عرصههای عمومی و مدنی بهوسیوة نیروهرای امنیتری،

در سرودة زیر ،همان حرفی را میزند که «تاسیت»« ،آرنت» و ...پریشترر گفتره بودنرد .بردیهی
است که دیکتاتورها به خاطر ترس از قیا و خیزش اجتماعی مرد  ،ای عرصهها را به کنتر و
اشغا خود درمیآورند:
کت ااریت ار ِ ارمتتت ت/الئی اأت ِ
تسبراریست ِسیِار/افئحلمت بعا لتتیارمحتتِا/ا اریأتتکسب ِایلتورییا لتتیاخبطَّتتِ ا
رضمن ر/انایِ ِ
کاریأسبرب ِاشمرافئرغئا/ا بمیک اانایسلب َک باریضح را(مطس،ا:2011ا104ی13(.ی ا
ب
یکی از شیوههای رایج و تقریباً یکسان اِعما قدرت همة حکومتهای خودکامره ،تهسرس در
امور خصوصی مرد و بهویژه ،مخالفان بهمنظور پروندهسازی امنیتری بررای آنران و تخریرب و
ترور شخصیت آنها صورت میگیرد« .ای مخبران حتی در گوشت و پوست و خون مررد نیرز
نفوذ کردهاند» (صدقی ،قدیمی ،)77 :1384 ،همچنان که وی میگوید:
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ای ت امتض تی؟/ارقتتمارینئقتتراماتتس ،ا اا تتئفکاف تیاک ت ارس تتئفس.ا.../اخف ت اریتتو اقل ت ال،ا
فم میارضر ام اهاااریاسائکس.ا.../االتق اإّکالارکس/االتق اإّکاشئ س/ات افإناریأاسا
فحأئ ا ا سحسایلمأئ س/افالتقسا،ا االتکتت ا االحتمت ایسر تئاا ا فتئتس/استو ایلقوّتکافتیا
رحلتتب /ا ای ت ایطب تتَاآیئت تکاّئشتتس.ا-/ارم ت ِ
تإاإناشتتئ ا ح ت ر/االاتس ت اای ت اریس تتئ ا/اک ت ا

ا تتحئلکاره ت ارا تقتتئ /افئیتتاااّتتئمامبتتم ارکاا تیامتتترمس/ا ارف ت اری ت ر ا ئستتوسا م ت ا
یل ر س.ا.../ا ا اتساایبغَمئا لیاشک امحئمر/ا ا اتسااآیراتستأل ا لتیاه ئترال ت اریانکبتوت/ا
تلقطاریکلمراحتیافیاریسکوتا(مهئن:ا49ی14(.ی ا

بنابرای  ،باید خیوی مواظب خودت باشی زیرا:
ئرساَممس/افیاقلب اجتاتساا متئ سا ا ِش اتسرَک/.اّمتسنسامنت ...اهَت االک/.امهسترسامنت ...اهَت االک/.ا
ییا ا
ِ
تاتالئیاتتم ا
رمحترسامن ت ...اهَت االک/.اهتتواإناحئ یت َاان/ا تتس َام ت ا ن ت اناررک/.افتتإلرامتتئایتب َ
رستثئرک/افإلرانایستطَااکل َ الئضم ِاسا اغئرَکا/هواحتیا ن مئایغمإبا ن ت ایت اسرکا/ا اهتوا
ا
(15ی
اهنئرک/.ا اهوای ارااای اامض اغ راا...ا(مهئن:ا82ی .ا
ی ارااای اامض ا
به تعبیر مطر ،جاسوسان حکومت ،سایهبهسایة مخالفان حرکت نموده و همچرون مورچرههرای
سمج خستگیناپذیر و پنهان از نظر ،همة رفتارهای آنها را لحظهبهلحظره و در تمرا شربانهروز
زیر نظر دارند:
ِ ن ااکالماررِ اَ/االاستَط َاقویتَا/افح ت ب ِ
تستاَم اتمس/ایلقتیا لتیاِلت ا/ایل ِات بالتیاکئینملت ا/ا
یاس ب
س س
ب
ِ
ِ
ِ
بحیافیاحَق بتی/ایسبحبافیاِممتَتی/ایطلتَبایتیافتیارحلبلتمااکت َّای لت ا/احتتیاإلراقتَبلت با،ایومتئا،ا
ی ب
(16ی
ن َتی/ااشابسب َّ
ااناری ی ا/اقَ ا َنَاَ اییا بَممرافیاریقببل ا.../ا.ا(مهئن:ا21ی .ا
«شاعر میگوید ،هر کها میرود ،او را به عنوان مراقبی بر رفتار و اعمالش میبینرد»

(مالرک بعیرر

االسدی1428 ،ق.)168 :

زندانهایسیاسی 
.5-5گسترش 
یکی از شاخصهای مهم و شناختهشدة حکومتهای اسرتبدادی ،کثررت زنردانهرا و زنردانیان
سیاسی در آنهاست .به باور وی ،در ای کشرورها افرراد بسریاری بردون هریچ جرر و گنراهی،
زندانی میشوند و مورد انواع بازجوییها و شکنههها قرار میگیرند:
«حَبَسوا/اقب َاانایتَّلمو ا/ا َالو /اقب َاانایستألولوا!» (مطس،ا:2011ا70ی .ا

مطر آرزومند است که روزی ،ای زندانها برچیده شروند و جرای آنهرا را کارخانره ،دانشرگاه،
مدرسه ،کارگاههای کار و ...بگیرد:
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رامأ تنتَقَر ِامبائکنتتر/ایتتواحوی تو ِ
یتتواقلب توراماتتتَقال ِایماتتنََا/ا ارستتتب یو ِ
راریستتأل َاإی تیامَ رَستَترا/ا اک ت ا
ب
ِ
ا ر ِرقاریوشتتئیئتاإیتی/ا فتتئتساملوّت /ایتتوالتتئ َیورا لائلتَترامب بتتز/ایتتوا اَلتوراستتو َقارجلتوارراا َبَنتَاتئ/ا ا
قاإی تیاموربَن ت /احلَقق تورارّتا تتئرَهما/اف تیاحلم تترا ِرح ت َنا /ل تیا ب ت ِتئناریا تتل نَراا(مهتتئن:ا
حوی توراری ت ِتس َ
280ی17(.ی ا
وی در بخش دیگری از شعر خود درای باره میگوید:
أ تتس نا ئم تتئا اری تتبال باره ن ت ارس/ایلم ت امی َا احض تتسِنار ت امرِ ا /أ تتس نا ئم تتئا اریأ تتاو باتف ت با
ررسس/امنلئ لئاریتنک بالئیسألنئِا...ا(مهئن:ا6-9ی18(.ی ا
 /أس نا ئمئا اریسألونام ا

.5-6محاکماتفرمایشیبرایواردکردناتهامبراندازیبهمخالفان 
جباران عرب برای آنکه بتوانند به راحتی اوالً :آزادیخواهان را سرکوب کننرد ،ثانیراً :از آگراهی
تودهها نسبت به وضعیت موجود جووگیری نمایند ،و ثالثاً :آنها را بره انقیراد خرود درآورنرد ،از
شیوههای گوناگون و ازجموه اتها «براندازی» به آنان بهرره مریجوینرد و ایر هرد
تشکیل محاکمات نمایشی پیش میبرند .آرنت درای باره میگوید« :هد

را از راه

محاکمههای نمایشری

که مستوز اقرار ذهنی به گناه از سوی دشمنان عینی بود ،بررای اجبرار افرراد بره اطاعرت برود»
(آرنت .)240 :1390 ،وی دربارة تشکیل دادگاههای فرمایشی آلمان هیتورری عویره مخالفران نرازی
میگوید« :محاکمات مبتنی بر اعترافات ساختگی ،اکنون به عنوان بخشی از یک آیری در آمرده
بود که از نظر داخوی بسیار مهم بود (همان .)168 :از دید احمد مطرر ،حکومرتهرای اسرتبدادی
گاهی با یک تهمت توخالی و محاکمة تشریفاتی ،مخالفان خود را مرتهم و سرپس محکرو بره
انواع مهازات وحشیانه میکنند:

تتبلَمساشتی/اتَکفیا مرسا رح انس/اانایاهبورام اغ ِیارَ اَراا(مطس،ا:2011ا146ی .ا
وی در عباراتی صریح ،شیوههرای اعتررا گیرری اجبراری و مهرازات وحشریانه و ییرانسرانی
(19ی

آزادیخواهان سیاسی در دادگاههای فرمایشی حکومتهای عرب را چنی بر آفتاب میافکند:
حبس تتو /اقب ت ت اانایتلم تتو … /تتالو /اقب ت ت اانایس تتتألولو ا…/اابف تتم راس ت ت ألئرناف ت تیامقلت ت ت ا
 /سنتورالاتتإاریتاتتئایس ل /:اقت …است اهتتاااریو تتو ؟/اقتتئ :االاالاتتس…/اقاتوراشتتفت /ا
بلب تورامن ت ار ِرفتتئا.../ا استتئا ألتتز رااناینطقتتو /اشتتنقو …/الا ت اشتتلسا…التتسا /اا ارک توراانا
ریفتی/ای اهورسطلو اا الا/ال ااخو .ا(مهئن:ا70ی20(.ی ا

مصیبت آنهاست که با کوچکتری شِکوه یا اعتراضی حداقل به جاسوسی متهمت میکنند:
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توتاریباللت /النت با بت هللاایت احت تئا
...امئتا بت هللاافتیاریستأل /ااهنتئاقت امسات افتیال تلتئا َ
ِ
ِ
بتتویالا/اإهنتتئا ئسوسترسابباتتئا/...ا ا تتساافونتتواا/ا اشتتق قیاختتئ /ا ارلنتتیامبثتتیسایلقالق ت /.ا
موتوناقسیبئاا(مهئن:ا186ی21(.ی ا
ا
س
وی ای وضعیت تراژیک را با آفریدن تصاویری متناقضنما ،طنزآمیرز و بسریار کوبنرده چنری

توضیح میدهد:

...افتلمرالئیسسقر/اا ا مرالئیزّ قر/اا ا مترالئهلسبقتر/افألثتراررقاتراحتت احبتئ ارسأتنقر/ا ا
ط ِ
احلملتئ/ا ایستتاواامت ا ِملتئ/ا ایطتسحاریب تو ا(مهتئن:ا
حوهلتئاستس سامت اریبباتو /ایغتوُبا ست َ
211ی22(.ی ا
وی با بهره جست از ف حسآمیزی و با زبان استعاری و بهویژه زبان فکاهی میافزاید:
تئناا ا
تئم/اکت ت ا تتحواخ تتئرَِارین ت ِتوم/احت تسرما/ا اخ ت ِتااریفسش ت َ
نت ت مئات تتاه ایلن تتوم/ات ت اتاکسااناتن ت ا
ِ
الاإاریکالم/ااّ االتمم اانایت مهکاریأتسب ارب/ا
رساألو َان/ا ااغس امئاتبقیالیااسنئّکام
ِ
طاااستقئ ارینمتئما...ا(مهتئن:ا
حتیافیارسنئما/...ایئا یقیاک افا افیاریمالما/هواختطت س
94ی23(.ی ا
وی با زبانی طنزآمیز ،بسیار نیشدار و کوبنده ،هراس شدید حاکمان خودکامرة عررب از آگراهی

سیاسی ر اجتماعی مرد را نیز ای گونه به باد سخره گرفتهاست:
...اک ت اهکتتار/اک ت ؟الالک ف تتر/احتتئاِرالال بِمتتئ رن/ا ار تتسبالغ ت ِایارحلنألتتسن/اریتتئکااناتَ ِ
نتق ت َا
َ
ََ
َ ََ
ب
تکوَاریما تتسب َ اریق تتئهسن/افق ت اتتباَت ااسبتبَّر ِایلقَ ت َ ِارا
ث/افق ت ات تتؤلااشتتاوراریبق تتسن/اری تتئکَااناتأ ت ا
ری تتس َا
(24ی
ِ
رسکتو /ار ایل ِ ارجملئ ِرنا./ا اک ااامساا ن ّئ:امبؤرمسناا ...ا(مطس،ا:2011ا156ی .ا


.5-7تعظیموتقدیسفرمانرواباتبلیغاتدروغ 
ترویج شخصیتپرستی در قالب ساخت چهرهای اسطورهای ،حماسی یا قدسی از حاکم مطوقه،
شیوة رایج مداحان وابسته به قدرت است .آرنرت در مرورد انگیرزة اصروی تقردیس افراطری و
تبویغاتی رهبران تمامیتخواه میگوید« :تقدیس رهبر نه به خاطر اسرتعدادهرای برترر اوسرت ر
اطرافیانش میدانند که چنی نیست ر بوکه از آن جهت که ای افراد میداننرد کره بردون رهبرر،
بیدرنگ همهچیز از دست خواهد رفت» (آرنرت .)157 :1390 ،مطرر در بسریاری از سررودههرای
خویش ،با لحنی طنزآمیز ادعاهای رسانهها و خود حاکمان دروغگوی عرب را چنی به تمسخر
میگیرد:
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رای ت با تبتسلر/اخیطبت باری توما ت ارینمئفتتر/ا اینتتارارض ستتئبَالئیاقتتئ /ا حوی ت ایاتَِتف باریتتالئ اا
(مطس،ا:1984ا18ی25(.ی ا
در اینها موشخرما ،نماد حراکم عربری اسرت کره مررد نرادان فرومایره (ذبراب) را بره پراکی

فرامیخواند .هورا کشیدن و کف زدن مرد برای حاکمان بیانگر ای اسرت کره آنران در ایفرا
مرد توفیق یافته و توانستهاند افکار آنها را با خود همراه کنند .به گفتة دیگرر «در اینهرا عنصرر
تضاد بهخوبی نمایان است .شاعر ای تناقض را انکار میکند و مدعی توافرق دو طرر

اسرت»

(معرو  .)124 :1387 ،مطر در فراز دیگری ضم تشبیه وزارت فرهنگ کشورش (از جهت تولید
دروغ) به « توالت» ،دروغپراکنی رسانههای تبویغاتی را منشأ بسریاری از فسرادها توقری کررده و
ای چنی خشم خود را بر سر حاکمان خالی میکند:
ِ
رالرتاخبسرفتترا /...اک ت اتمت نتتئارینمئف ترب؟ا/غَ ِض ت َاهللاا ل نتتئ/ا ا
...ا ارست بتایاو َنار تسر /ا ا ب
اَهَتنئاری باآف ارب/امن بااال ینئارسسرح إَای ینئ/الونرررتاریثقئفرا(مطس،ا:1984ا224ی26(.ی ا
مطر در سرودة زیر ،نمونهای از تبویغات مبوغان وابسته به قدرت را در تقدیس حاکمان چنی به
تصویر کشیدهاست:

حَ َّثنئارامتئم/افیاخبطبِترارجلبماتِتر/ا ت افضتئ ِ ارینمتتئم/ا اریات ِاما اریطئ تِترا اریات ئما/.ا اقتئ َ ا
م تتئامان تتئا/:اإلراارر ارلان تتئ/امات ت برالابت ت ِ ِ ارل تتتال /الکث تتسِناریکت تالما/.ایکنَّ ت ت انایت تااک ِس ِ
ارجلل تتئ َافت تیا
َ
ب
ب
یَاالَکسّئ /اقئ َ ایَنئ:ا ل کماریستالما! (مطس،ا:1987ا60ی27(.ی ا
خبطبَِتتِ /ا اح ا

بدیهی است که در ای عبارات ،لفظ «إما » نماد حاکم عربی اسرت کره شراعر ایر لقرب را برا
تمسخر بر او نهادهاست .وی ،بزر نمایی نا حاکمان عرب را از راه تکثیرر گسرترده و فراگیرر
تصویر آنان در جامعه ،بخشی دیگر از اِعما قدرت و تحکیم حکومت آنان توقری نمروده و برا
زبانی دردآلود و متناقضنما مدعی است :درحالیکه بیشتر مرد از وضرع اسرفبرار و زنردگی
رقستبار خود گریانند ،تصاویر او در همة اماک دولتی و عمومی خندان نمایش داده میشود:
ارجتئا/ااینم ِ
ورنبارحلائک ِمافیاک ِ ِ
رت/ا افتیا
تئاستسّئاّتسراا/افتیارسقتئهی/افتیارسالهتی/افتیاریتونرر ِا
رق/ا اریتلف ت تتئ ِان/ا ارسس ت تتسحِا/ا ارسبغ ت تی/ا افت ت تیاِ ت تتئه ِسا ت ت ت ر ِرنا
رت/ا ارضست ت تو ِ ا
رحل ت تتئررتا اریب ت تتئر ِا
رتارس تئا/ااینمتتئاس تسّئاّ تسر ا ِ
ئت/ا اف تیا رخ ت ِ ا ر ِ
/الئست اتمس/اف تیالل ت ایبکتتیام ت اریقل ت ِسا
رساتتح ِا
ق؟اا(مهئن:ا327ی .ا
البکئاا/امبأس سا
وی در محاکمهای نمادی  ،ریاکاری و عوا فریبی حاکمان در سوءاستفاده از دی را ای گونه بره
چالش میکشد:
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الئسماهللا/ا اقلبتکایتسقب بایلأت طئنا/اا ِ تزایتیامضتمو َناریاتَ ِ ا.../ا
ِا
/...ا َّانایسئّکایللَجب
فسس/ا اریکفسباریائ ب اإمیئنااا/هارا
ایق انبکا ِ ن اا تئنا/اإنانایاتَ ِ ارس زرنا/.ارامیئنباریم ِئناباک ا
م ت اتئاکتتَت َاریسمح تتئنا/.االاتات ت ِ ب ام ت تزر َناریات ت ِ ا.../ام تتئلراتفاتَت بااّت ت ار نا؟/اهت ت اتف تتتحبایلت ت ِای ِ ا
ری اّ ئ/..ااماحتِبسب بافیاابکئنا؟ا ...ا(مهئن:ا194ی28(.ی ا
و سرانها اینکه:
احبکئمبنئابببو ا/ا اب وشبنئابببو ا/اشباولنئابببو ا/ا سئ ارا ِ
المافیاا بئّنئابببتو ا/اغَفوتبنتئاتتمتیا
ب
ب
لیاقَسقَاراریطابو ا....ا(مهئن:ا29(.)158ی ا



نتیجهگیری 
 .6
تحویل موضوعی شعر شاعران انقالبی ،هوشمند و آگاهی چون احمد مطر که خود هم در مرت
و بط رویدادهای خاورمیانره زیسرتهانرد و هرم برا دیردی انتقرادی و اصرال طوبانره بره آنهرا
نگریستهاند ،در فهم عمیق و ریشهای ای رویدادها و درنتیهه ،کسب تهارب ارزشمند سیاسری
و ادبی بسیار سودمند است ،زیرا سرودههای سیاسی او ،تصویری هنری و تفسیری دقیق از بیان
ای بحرانها و جنبشهای اجتماعی برآمده از آنهاست.
از دید احمد مطر ،ریشة بسیاری از بحرانهای کنونی خاورمیانره در سراختار و شریوههرای
اِعما قدرت آن کشورها نهفته است.
سرودههای احمد مطر ،بهوضو نشان میدهند که وی با بسیاری از مبانی عورو سیاسری و
جامعهشناسی مدرن ،کامالً آشناست و در ای سرودهها از آرای بزرگان سیاسی اسرال و یررب
بهرههای فراوان بردهاست.
سرودههای احمد مطر نشان میدهد کره هریچ حکومرت خودکامرهای بردون وابسرتگی بره
حمایت خارجی امکان بقا ندارد.
احمد مطر در سرودههای خود پرده از روی بسیاری از شیوههای اسرتبدادی اِعمرا قردرت
در خاورمیانه برگرفته و آنها را در قالب طنزی توخ و یمآلود و گاه خندهدار بهروشرنی بازتراب
دادهاست.
در سروده های احمد مطر ،طنز و جدیت ،صراحت و شهاعت ،گزندگی و کوبندگی ،شرور
و شعور ،عوم و عمل ،عقل و خیا و ...کامالً درهمتنیرده و دنیرای رنگارنرگ و کرمنظیرری از
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آموزههای سیاسی ،ادبی و دانش اجتماعی را به مخاطبان خود تعویم میدهد.
از منظر احمد مطر ،شیوه های اِعما قدرتی که موجب خیزشهای اجتماعی در خاورمیانره
شدهاست ،عبارت است از:
 .1تحمیل دیدگاههای حاکم مطوقالعنان بر مرد در همة زمینهها؛
 .2حبس ،شکنهه و آزار مخالفان سیاسی و عقیدتی؛ و توسعة ساخت زندانهرا بررای ایر
منظور؛
 .3سانسور گستردة رسانهها و ایهاد محدودیت شدید برای آزادی بیان؛
 .4تحریف حقایق بهوسیوة دستگاههای سیاسی و تبویغاتی حکومت؛
 .5تقدیس حاکمان و تکثیر گستردة تصاویر آنان ،بهوسیوة دستگاههای تبویغاتی حکومت؛
 .6بهکارگرفت انبروه خبرچینران بررای ارعراب مررد و جوروگیری از وقروع خیرزشهرای
اجتماعی؛
 .7بست اتها های درویی به مخالفان از طریق تشکیل دادگاههای فرمایشی و ظالمانه؛
 .8بهرهبرداری ریاکارانه از دی  ،بهمنظور فریب افکار عمومی و ایفا مرد سادهد .


نوشتها :


پی
 .1بررر سررر رئرریس جمهررور داد زد  :ای رئرریس جهررور مر ! (البترره مررا او را رئرریس جمهررور نکررردیم!) ،هرران ای
رئیس و فرمانروا! (البته ما هرگز او را به ریاست برنگزیدهایم).
 .2به حاکم گفتم :تو ما را بره وجرود آوردهای؟ ،گفرت :خیرر ،مر ن یسرتم .گفرتم :آیرا خداونرد ترو را بره عنروان
خدا بر ما حاکم نمودهاسرت؟ ،گفرت :خردا از ایر امرر منرزه اسرت .گفرتم :آیرا مرا از ترو خواسرتیم کره برر مرا
حاکم شوی؟ ،گفت :هرگز! گفرتم :آیرا مرا ده کشرور داریرم و یکری از آنهرا زیرادی و برهدردنخرور برود و مرا آن
را به تو بخشیدیم؟ ،گفت :نه ای چنری نبروده و چنری چیرزی ممکر نیسرت .گفرتم :آیرا چیرزی بره مرا قرر
دادهای کرره اگررر طوبررت را نپررردازیم زمرری  ،مررا را خواهررد بوعیررد؟ ،گفررت :هرگررز! ،گفررتمش :اکنررون کرره خرردا
نیستی ،پدرمان نیستی ،حاکم انتخابی مرا نیسرتی ،مالرک مرا نیسرتی و از مرا طوبکرار نیسرتی ،پرس ای ابر فرالن
(کنایه برای تحقیر و بیان بیهویتی حاکم) پس چرا هنوز بر ما سوار میشوی؟
( .3حاکمان مدعیانرد) :نهادهرای حکرومتیشران انتخرابی و مشرروع اسرت ...ولری مر مری گرویم :ایر مررد
مسرومان بررا وجررود ثرروت فراوانشرران فقیرنررد و فریادشرران خراموش و صدایشرران در نمرریآیرد .آنهررا بررتهررای
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جدیردی (حاکمرران عررب) ،پرسررتش مریکننررد .برهتحقیررق ،کسرری کره امرروا مررد را یررارت مریکنررد ،همرران
شخص ،قاضیان ،دستگاه قضا و نگاهبانان را در ید قدرت خود دارد.
 .4حراکمی را برررایم توصریف کنیررد کرره از زمرانهررای گذشررته ترا کنررون مرتکررب فتنرهای ،کشررتاری ،درویرری و
خیررانتی (در حررق موررت خررود) نشررده باشررد ،بررر روی منتقرردان خررود آتررش نگشرروده باشررد ،برره مررداحان خررود
مالی نبخشیده باشد ،ستم نکرده باشد و خود را از مرد خویش پشت اسوحه مخفی نکرده باشد.
 .5فرمررانروا ،هنگررامی کرره شررعر را سرررود  ،زبررانم را بریررد؛ زیرررا از وی اجررازه نگرفترره بررود  ،و وقترری کرره
دانست سررودههرایم را برا پتسرت بره جاهرایی فرسرتادها  ،دسرت هرایم را قطرع نمرود و چرون مررا دیرد کره در
میان مرد راه میرو  ،پاهایم را زنهیرر بسرت .مر بریصردا از تحقیرر شردن خرویش شرکوه مریکرنم ،برا ایر
وصف ،وی دستور اعدامم را صرادر کررد چرون وقتری کره او عبرور کررد ،بررایش کرف نرزد و هرورا نکشرید
و از جایم بوند نشد .
 .6برره هنگررا بیررداری ،مرررا وحشررت فرررا مرریگیرررد و برره وقررت یفوررت و خررواب ،هررراس از حکومررت در دلررم
بیرردار مرریشررود .در خانرره ،در سرراعات کررار ،در راه و ...همررهجررا ترررس رهررایم نمرریکنررد؛ زیرررا در کشررورهای
عربی ،هر تصوری بدعت ،هرر اندیشریدنی جرر و هرر صردایی گنراه بره شرمار مریآیرد .ازایر رو ،از شرهر بره
بیابرران گررریختم ،برره فضررایی برراز ...و بررا تمررا وجررود فریرراد زد  :ای پروردگررار عررالم! مررا را از گزنررد مررزدوران
یرب در امان نگاه دار.
 .7هزار درودیوار در میان ما ایهاد کردهاند و برر در هرر یرک سرگی گماشرتهانرد .ایر سرگهرا ،نیرت آد هرا و
اشارههای آنها را بو مریکننرد و سرر بزنگراه ،گرردنهرا را مری زننرد .مر چگونره بره دنبرا هردفم بررو ؟ زیررا
آنها ،درحالیکه سنگها را بستهاند ،بر سر هر راهی سگی رها کردهاند.
 .8در همهجا ،االغ نیز با گوشخرراشترری صرداهایش بردون مرانعی ،اندیشرة خرود را بیران مریکنرد .ولری مرا
آدمیزادگان در میه خود ،نره جرزء زنردگانیم و نره جرزء مردگران .از تررس هترک حرمتمران از سرایة خرویش
نیررز هراسررناکیم .از ترررس برره دا افتررادن ،از فرررار نیررز مرریگریررزیم ،چررون مررتهم برره زیسررتنیم .نومیدانرره فریرراد
زدیرم :ای حاکمرران! مررا نیرز مرریخررواهیم حیرروان باشریم؛ مرریخررواهیم حیرروان باشریم! گفتنررد :هرگررز از سررازمان
اطالعات ،چنی توقعی نداشته باشید.
 .9در روزگررار آزادیخواهرران (حاکمیررت آزادی در دنیررا) ،انگشررتهررایم از نرراخ هررایم ،دفترهررایم از اشررعار
و مردمک چشمهایم از چشمهرایم مریترسرد .هنگرا فکرر کرردن ،در اندیشرة فررار از بردنم فررو رفرتم ،لریک
از سخ چینی افکار عویه خود ترسید .
 .10حر هایم میان گوش و دهانم بره صرویب کشریده شردهانرد .آه! سرخ

گفرت چقردر سرخت اسرت! بسریار

سخت! اینهرا برر کردا کشرور حکومرت مریکننرد؟ چرون ،از کشرور جرز نرا هرایی براقی نگذاشرتند .برر کردا
مرد حکومرت مریکننرد؟ زیررا برا قترل و تبعیرد آزادیخواهرانش شریرازة آن از هرم پاشریده شردهاسرت .مررد
در میه خود همچون یریبههرا و بیگانگران زنردگی مریکننرد ،و همیشره در کشرور بیگانره نیرز تحرت تعقیبنرد.
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قوررم بسرریاری از نویسررندههررایش بررا خواسررت و اشررارة حکومررت در هررم شکسررته و بسرریاری از منتقرردان
حکومت به مسوخ میروند.
( .11بازجویرران) ،پررس از شررکنهه کررردن ،زنرردانی نمررودن ،بررازجویی و بررسرری دقیررق انرردامم و نی رز گرررفت
نبض و کاویدن وسرایل و تر و روانرم ،بره سررودههرایم دسرت نیافتنرد و برا نومیردی بسریار مررا رهرا کردنرد.
ولی سگی حیوهگر ،به آنهرا خبرر داد کره مر شرعرهایم را در حافظرها نگره داشرتها  ،پرس آنران ترنم را رهرا و
سر را مصادره کردند.
 .12م نیک میدانم کر ه شرعرهایم ،عری جنوننرد .پرس اگرر مر شرعری نسررایم ،خبرچینران چگونره زنردگی
کنند و به چره کراری مشرغو شروند؟ اگرر حاکمران را نقرد و مالمرت نکرنم ،پرس آنران چره کسری را زنردانی
کنند؟ و اگر مر زنردانی نشرو  ،پرس بازجویران چره کسری را برازجویی کننرد؟ بره نظرر شرما! اگرر امثرا مر
نباشند ،قاضیان به چه شغوی اشتغا یابند و بر چه کسی حکومت کنند؟ ای بیچارهها!
 .13همة راهها و گرذرگاههرا از نیروهرای امنیتری پرر شردهاسرت .پرس خداراشرکر! و از حراکم نیرز سپاسرگزار
به خاطر نقشرة امنیتریاش ،زیررا پوریس و نیروهرای نظرامی اش یرک وجرب زمری خرالی حتری بررای راه رفرت
فداییان خودش نیز باقی نگذاشتهاست.
 .14کها مریروی؟ (در مریروی) شرمار شرترانت معورو اسرت .تمرا سروابق ترو در پاسرگاههرا و کالنترریهرا
موجود است .کمی آرا برو! نظامیان در همرهجرا حضرور دارنرد .مگرو چیرزی مریدانری یرا شراعر هسرتی! توبره
ک ! زیرا سررودن شرعر در حکرم فحشاسرت و جریحرهدارکننردة احساسرات اسرت .بنرابرای  ،چیرزی نخروان و
ننویس و قوم و دفتری برا خرود مبرر ،زیررا بره زنردانت خواهنرد افکنرد و ناشرری نوشرتههرا و آثرارت را چراپ
نخواهد کرد .اگر می تروانی تنهرا بررو! مپررس کره یارانرت کهاینرد ،چرون همرة آنهرا در زنداننرد .پرس آنکره در
اترراقخوابررت خوابیررده ،خبرچینرری توطئررهگررر اسررت و آنکرره شررانهبررهشررانهات راه مرریرود ،جاسرروس و مررزدور
نظا اسرت .آنران مری هرا را بره شرکل کبروتر و رادیوضربطهرا را بره صرورت خانرة عنکبروت درآوردهانرد (ترا
فریبمان دهند) .آنها با ای وسایل ،قادرند کومات ذه تو را حتی به هنگا سکوتت نیز ضبط کنند.
 .15همسایها جاسوس است .در شرریان قورب او ،خرون و توره برا هرم جریران دارنرد .یرک نگراه تنرد و حتری
حررر

و اشررارة آرا او مررر

و محبررتش ،نررابودی را در پرری دارد! اگررر بخررواهی از او بگریررزی تررو را مرریبینررد

و چررون بخررواهی از سررکوت لررذت ببررری تررو را برمرریآشرروبد .او هنگررامی کرره از خررودت سررخنی نکشررد ،از
فرزندان کوچکت سخ خواهد کشرید .او حتری هنگرامی کره چشرمهرایش را بسرتهاسرت ،ترو را مریبینرد .وی
میداند که روز را چگونه گذراندهای و فردا چه خواهی کرد!
 .16سررخنی د انگیررز دار ولرری نمرریترروانمش گفررت؛ زیرررا هررر کهررا مرریرو خبرچینرری سررایهاش را بررر م ر
مرریافکنررد و چررون «مورچرره» (در سررماجت) برره مر چسرربیدهاسررت .وی ،کرریفم را مرریجویررد و جرروهردانم را
میکاود .هر شرب کرابوس او را مریبیرنم ،حتری وقتری کره زنرم را مریبوسرم ،احسراس مریکرنم کره حکومرت
جاسوسی برای تعیی حهم عشقم به زنم نیز تعیی نمودهاست!

171

مجلهیعلمی-پژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.34بهار 1394

 .17اگررر بازداشررتگاههررا را برره کارگرراه و سررکوهای اعرردا را برره ماشرری کررار و زنرردانهررا را برره مدرسرره و
برر هرای بررازجویی را بره دفترهررای رنگری و تانرکهررا را بره دسررتگاه پخرت نران و بررازار کنیزفروشران را برره
وط و بردگران را بره شرهروند ،تبردیل مریکردنرد ،بریهریچ تردیرد و ترأخیری برر همرهچیرز ازجموره دشرمنان
صهیونیستی پیروز میشدند.
 .18بیست سا است کره کشرور گروگران خبرچینران و راسرای آنهاسرت .بیسرت سرا اسرت کره مررد بیردار
شرردهانررد .بیسررت سررا اسررت کرره زنرردانهررا برره مدرسرره تبرردیل شرردهانررد منتهررا روش «تربیت ری» آنهررا شررکنهة
زندانیان است!
 .19اتها های گوناگونی میبندند ،یکی از آنها برای رفتنی بیبازگشت کافی است.
 .20پرریش از آنکرره تفهرریم اتهررا شررود ،برره زنرردانش افکندنررد و پرریش از آنکرره بررازجوییاش کننررد ،سرریگاری
افروخترره را در چشررمانش فرررو کردنررد و تصرراویری را در برابرررش نهادنررد و از وی خواسررتند تررا بگویررد آنهررا
از آن چه کسانی است؟ گفرت :نمری بیرنم .سرپس لبرانش را بریدنرد و از او خواسرتند کره اعتررا

کنرد و چرون

نتوانسررتند برره سررخنش آورنررد ،دارش زدنررد و پررس از یررک مرراه او را تبرئرره کردنررد ،چررون دانسررتند کرره وی آن
کسی نبود که آنها به دنبالش بودند بوکه برادر وی بود!
 .21عبررداه در زنرردان مرررد ،چررون در منررزلش صرردای بوبررل شررنیده بررود .زنرردگی دختررر عبررداه نیررز دیررری
نخواهرد پاییررد .احتمراالً او نیررز جاسروس دشررم یرا آشرروبگر از آب در خواهرد آمررد .بررادر خررائ و فرزنررد
نیز بحرانآفری است .پس زودا که خواهند مرد.
 ... .22فرد را یرا بره اتهرا دزدی یرا بریدینری و بدکیشری بره طنراب دار کشریده و جسرمش را برر روی آن بره
رقص وامیدارند و پیرامون آن را نیرز گروهری از مگرسهرا فررا مریگیررد و بره بردنش چنرگ مریاندازنرد و از
خونش سیراب میشوند و تخمگذاری میکنند.
 .23هنگامی کره مریخرواهی بخروابی ،یراد آر کره هرر گونره آگراهی خرار از خرواب ،حررا و ممنروع اسرت.
خمیردنرردان و مسررواکت را برگیررر و برراقیمانرردة سررخنانت را از البررهالی دنرردانهایررت پررا! کرر ! تررو از
سررسیدن ناگهرانی پوریس حتری در خرواب نیرز ایمر نیسرتی .ای دوسرت مر ! در ایر نظرا  ،هرر حرکتری در
تاریکی شب توطئهای برای براندازی حکومت توقی میشود.
 ... .24ایر چنرری برراش! چگونرره؟ برریخاصرریت! سررخ بگررو ،ولرری نرره بررا کسرری! برریحنهررره فریرراد بکررش! از
سرررگی حیوانررات انتقرراد مک ر  ،چررون احساسررات گاوه را را خدشررهدار مرریکنرری ،مبررادا از اوضرراع حرراکم یررا
کشورهای همسایه گوه کنی ،ای اعترا

بره سرنوشرت مقردر اسرت .هرر گونره کره مریخرواهی بنرویس منتهرا

سفید و بیربط به امور ای دنیا و آخرت بنویس ،چون هر اقدامی بکنی توطئه عویه ماست!
 .25امررروز مرروشخرمررایی را دیررد کرره دربررارة نظافررت سررخ مرریرانررد و کثافررتهررا را تهدیررد برره مهررازات
میکرد ،درحالیکه مگسها پیرامونش را فراگرفته و برایش کف میزدند.
 .26گویندگان خبر ،افسرانهبافنرد و رادیرو ،خرافرهپررداز اسرت .چگونره ممکر اسرت کره پراکیزگی و صرداقت
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به ما رو کند؟خردا برر مرا خشرم گرفتره و از وقتری کره توالرتهرا جرای وزارت فرهنرگ را گرفترهانرد ،گرفترار
هزاران فساد شدهایم.
 .27امررا در خطبررة نمازجمعرره ،از فضررایل نظررا  ،صرربر ،اطاعررت و روزه برررای مررا سررخنرانی کرررد .و گفررت:
معنای آن ایر اسرت کره پروردگارمران هنگرامی کره بررای بنردهاش مصریبت بخواهرد او را بره پرحرفری دچرار
میکند .اما دربارة جهاد چیزی نگفت و زمانی که او را یادآوری نمودیم ،گفت بر شما باد صوح!
( .28خطاب به حاکمان) « :بر زبانرت نرا خردا جراری اسرت ولری دلرت بررای شریطان مریرقصرد .بره صرورت
کوتاه عدالت را برایم معنا کر  .اگرر عراد نباشری ،یقری ترو درویری بریش نیسرت .ایر حرر

خداسرت کره:

ایمان ستمگر عی کفر و کفر عاد عی ایمان اسرت .هریچ چیرز برا عردالت برابرر نیسرت .اکنرون بره چره کراری
هستی؟ آیا دی را دکان دنیایت قرار داده و آن را زندانی نمودهای؟!».
 .29حاکمان ما ،سپاهیان مرا ،مورت مرا ،رسرانههرای تبویغراتی سررزمی مرا همرهشران طبرل هسرتند (درویری و
توخالی) .از سروصدای ای طبلها خوابمان میگیرد.
ا

کتابنامه 
الف)فارسی 
آرنت ،هانا ( ،)1390توتالیتاریسم ،مترجم :محس ثالثی ،چاپ سو  ،تهران :ثالث.
اسپوزیتو ،جان ( ،)1391جامعة مدنیودموکراسیدرخاورمیانه ،مترجم :محمدتقی د فروز ،چاپ
او  ،تهران :فرهنگ جاوید.
بخارایی ،احمد ( ،)1381دموکراسیودشمنانش ،چاپ او  ،تهران :گا نو.
بشیریه ،حسی ( ،)1380آموزشدانشسیاسی ،چاپ او  ،تهران :نگاه معاصر.
گذاربهمردمساالری ،چاپ او  ،تهران :نگاه معاصر.

بشیریه ،حسی (،)1387
نظریههایجباریت ،مترجم :فریدون مهوسی ،چاپ او  ،تهران :مروارید.

بوشه ،راجر (،)1385
شاعرخندههایتلخ ،مهوه کیهان فرهنگی ،شماره ( 49به نقل از:

حسینی ،حس ( ،)1367احمدمطر 
الوط العربی ،سا نهم ،شماره  ،1985 ،431ص .)54
خندههایتلخ ،مهوه کیهان فرهنگی ،شماره ( 49به نقل از
حسینی ،حس ( ،)1367احمدمطر شاعر  
روزنامة الصبا  ،چاپ تونس.)1986 ،
اندیشههایسیاسیاشعاراحمدمطر ،فصونامة لسان

حیدریان شهری ،احمدرضا ( ،)1393پژوهشیدر
مبی دانشگاه بی المووی قزوی  ،شمارة .15
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شماره.34بهار 1394

طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر (1386ش) ،حقوقاساسی،چاپ دوازدهم ،تهران :میزان.
فریم  ،مایکل ( ،)1387حقوقبشر ،مترجم :محمد کیوانفر ،چاپ او  ،تهران :هرمس و ناقد.
مهیدی ،حس ؛ محمد حیردری ( ،)1390مفهومآزادیدرشعراحمدمطـر ،نشرریة ادبیرات پایرداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارة .4
نقدوبررسیوامگیریقرآنیدرشعراحمدمطر ،مهوة زبان و ادبیات عربی،

معرو  ،یحیی (،)1390
شماره ،4صص .123
میرزایی ،فرامرز ( ،)1388روابطبینامتنیقرآنبااشعاراحمدمطر ،نشرریة دانشرکدة ادبیرات و عورو
انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارة  ،25صص.300



ب)عربی
رینقئش،ار ئ ا(1992می،اثالثون عاما مع الشعر و الشعراء ،الطّبعة االولی،اکوی :ا رراسائ اریابئح .ا

تئهنسا
ستتا نانر ،ا تور ا(1388ی،امظااا ر ب ا ااواومااة عاای ااعر ا ا د مطاار،اّأتسیرار ل تتئتاائیت رراا رّأت ئ اشتتل الت ا
کسمئن،اسئ ار  .ا

شحورا،ارؤ ا(1987می،االشاعر االنتحاری،اریوب اریاسلی،امشئر ا .29ا

ئی ،اِمم ا(2006می.اب  د مطر اعر اانفی،اریطبارارال یی،الی ت:ا ررریفکس .ا

غنت م،ارمحت اکمتتئ ا(1389ی،ااافارقااة التیاوةرةة عاای اعر ا اا د مطاار ،رّتأتئرا ر:الئّتتکامقتئالتا تسلتتیا( Bank of

Arabic articlesی

فور ،اِمم ؛ا ی اریسلطئنا(ل ناتئریخی،االغضب و التمر عی عر ب  د مطر،افلسطی:ا ئمارارضقای .ا

مطس؛ارمح ،ا(2011می،ااألعمال الشعرةّة الکاملة ،الطّبعة االولی،اریقئهس :ا رررحل ئن .ا
ا
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ا

علیاکبرمحسنی 

ص دى بنية الو درة وبساليب ممارستها يف البل دان العربية يف عر ب  د مطر
عليبكرب حمسين ا

استئلامسئ ايفاقسماریلغراریاسل را اآ ر ئاجبئماراررني ا

اال ّخص

ا

ِ
اریاسيباب تلَرَاریتَّئریخارسائ ِس ام امنئب اتسوبهئارضنمرا ریتَّوتاسافوقارحل ِ ا الیزر اریمس ا
ط
َّسقارض س ب
قَ اكئ َن اریأ ب
ِ
ِ
یسئ نا لىاها ارسنطقرايفااسواارضحور .اف كونا يارحلقو اریس ئس را را تمئ راریيتاتَتتَال ب ا ا ارضنمئتا
ر َّ
ِ
ِ
ِ
قَتِمئ ایلألئنیاإىلارض اریس ئسيام امنمور اریأاسر اریای َ اقَ َار َ ب راریتَّوتاسرتالسؤیراتَّنویسیرا منقان.ايفاهارا
ِ
الی اشاس ؛ النئ ا َلَىا
َّ
ریا  ،اق الَتل َوَر اریأئ بس اریاسرقي اریار بَ اریا ا رینب اامح امطس ،ا ا َر اها ارضنمئت َ
ِ
مالومئت اریورسارام ااسئس ئتاریالوماریس ئس رارحل یثر.احس اراياامح امطس،اتس َاها اریتفئقمئتارسستاا را
ا َّىا
يفاكثیام ارضح ئناإییاّمئماریسلطرا ارضسئی اریتقل یراسمئرستلئايفاری اریاسل ر.ام اهارارسنطل ،ایَتتَ َ
ليامستو بئا
ریكئت ايفاهارارسقئ اسنط اریقوناا اس ئسراریسلطرايفاریبل رناریاسل رالئضسلو اریو فيا ریتحل ب
ِ
مت ِ
َّ
رام ارؤیراامح امطسا
اّسىااناّمئماریسلطرايفاری اریاسل ِا
جارستوخئنام اهارارسقئ
َّسقئامَارسونوع.ام ارینتئ
ب
افحكئملئ ایسرقبون ا َلَى ارسوربنی الأ ن الئیغر المسئی اكثین اكئارهئ  ،اریتَّاای ،ا
لطر؛
س
الئی
اریتفس
لى
ا
یقوم
ا
ب
ِ
ِ
ِ
َّ
امل اریطسی َ ا
ریسقئلرا َلَىارسطبو ئت،اریتور ارسكث ایقورت ارضم ،اری ئیراریزر فرا ...افئختئلاها ااسئی اقَ َّ
العارالّتفئنئتارال تمئ ر.ا ا
أَّتاریتحلا ا رضنمئتارست فِقرا لئیتئيلاق اآ َ اإىلارِّ ِ
یِ َّ

الکلمات الرئيسة:ارض ارسائ س،اریأاساریس ئسي،امنط اریقون،ا ئرسراریق رن،ارمح امطس .ا



 ریکئت ارسسؤ :ا

اااااااااا ا

ا

ا

ا

ا

ا
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