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  * الحیدري بلند شعر در نوستالژي تحلیل و بررسی

  آذربایجان مدنیشهید  دانشگاه دانشیار1 زاده حاجی مهین دکتر
  آذربایجان مدنی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی مرادي فضا علی

  چکیده
 در و بـوده  مطرح همواره ادبی، ریختا طول در که است هنر و ادبیات هايویژگی از یکی شناختی،روان موضوعی عنوان به نوستالژي

 و جامعه با سازش عدم جمله از دالیلی، به بنا که اندبوده شعرایی همواره بلکه است، نشده رنگ کم ادبی، تاریخ ادوار از ايدوره هیچ
 و داشـته  بشـري  نـدگی ز قـدمت  بـه  ايسـابقه کلمه، عام معناي در نوستالژي بنابراین،. اندگرفته پیش در را غربت راه حاکم، یاسلطۀ

 از برخـوردار  شـاعر،  شخص که باشد این شعرا گزینی غربت  عمدة دلیل شاید. است بوده بشري زندگی هايدغدغه از یکی همـواره
 ناخوشـایند  رفتارهـاي  برابـر  در شـود مـی  موجب  و برده باال جامعه اقشار دیگر به نسبت را او تحلیل قدرت که بوده ظریف حسی

 روش بر تکیه با حـاضر  مقالۀ که است همان موضوع این و برگزیند خود براي را غربت راه و نموده گیريموضع جامعه، و حکومت
 عوامـل  ایشـان،  شـعر  در نوسـتالژي  انـواع  بیان ضمن و کرده بررسی عراقی معاصر شاعر الحیدري، بلند شعـر در تحلیلی -توصیفی
 بلنـد  خـانوادگی  زنـدگی  در موجـود  مشـکالت   کـه  اسـت  یافته دست نکته این به و داده قرار تحلیل مورد نیز را انواع این پیدایش

  .باشدمی شاعر نزد نوستالژي حس این پیدایش عوامل جمله از مکانی و زمانی موجود شرایط دیگر و شاعر روحی شرایط الحیدري،
  .روحی غربت الحیدري، بلند عراق، عربی، معاصر شعر نوستالژي، :هاکلید واژه

 :قدمهم -1

 algia و است خانه به بازگشت معنی به که nostos : است شده ساخته یونانی کلمه دو از Nostalgia نوستالژي اصطالح

 زادگـاه  از طـوالنی  دوري از ناشی که دلتنگی از شکلی را نوستالژي آکسفورد، انگلیسی نامه واژه. دهد می »درد« معنی که
 و اشـخاص  اشـیا،  بـه  شـیرین  و تلخ درونی احساس یک خالصه طور به توان می را نوستالژي. است کرده تعریف است،

  )840ص ،2003 باي، هورن(است زادگاه براي شدید دلتنگی نوستالژي دیگر معنی. کرد تعریف گذشته، هاي موقعیت
 پیدایش الدنب به که است فرایندي گردیده،  ادبیات وارد شناسی روان از که موضوعی عنوان به غربت غم یا نوستالژي

 یـا  و شـاعر  یـک  درون در ناخودآگـاه   حسـرت  و دلتنگـی  حس یک صورت به ابتدا درونی، و بیرونی عوامل از برخی
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 بـه  تـوان می دلتنگی حس این پیدایش عوامل جمله از. کندمی پیدا بروز او هاينوشته در وسپس آمده وجود به نویسنده
   :نمود اشاره زیر موارد
 دور مرگ، به اندیشیدن و پیري درد و غم مهاجرت، تبعید، و حبس نوجوانی، و کودکی وراند خاطرات آوردن یاد به
 فـرد،  در بیمـاري  یـک  پیـدایش  عزیـزان،  از یکـی  دادن دست از اقتصادي، و سیاسی دالیل به مادري سرزمین از افتادن

 روحی، عوامل توانمی موارد این از غیر. آید وجود به او براي آینده در است ممکن که مشکلی از ترس تنهایی، احساس
 عوامـل  ایـن . افزود باال موارد به شودمی شخص در غربت حس این ایجاد به منجر که را دیگري بیرونی یا درونی روانی
 وي اشعار در موضوع یک عنوان به غربت غم تا شودمی سبب و داشته بیشتري گذاري تأثیر شاعر ظریف حس در بویژه
 حـاالت  یـا  و احساسات و عواطف بیان براي مهمی سالح همیشه شعر که است جهت بدین این و نماید بروز و مطرح
 شـعر  در موضـوع  این تشدید باعث خاص ايگونه به نیز امروزي دنیاي مختلف عوامل. است بوده روانی روحی ناگوار

 هر امروزي معاصر شعراي از سیاريب که شودمی مشاهده مسأله، این به اجمالی نگاهی با بنابراین گردیده، معاصر شعراي
  .اند نموده مطرح خویش شعر در را آن و پرداخته موضوع این به خود زبان با یک

 زنـدگی  هـاي دغدغـه  از یکـی  عنـوان  بـه  همواره که است موضوعاتی جمله از مختلفش انواع با نوستالژي بنابراین،
 ادبـی  نوستالژي یعنی خاص، معناي در امر این سابقۀ .است بوده مطرح زیستهمی آن در که اجتماعی یا و شاعر شخصی

 دوره در بـویژه  اخیر سالهاي ادبی هايدوره در آن از پس. گرددمی بر جاهلی ادبیات دورة به است، مقاله این نظر مد که
 جنوبی، و یشمال مهجر شعراي از پس معاصر دورة در. است داشته نمود آنان اشعار در و بوده شعرا توجه مورد معاصر،

 یـک  عنـوان  بـه  و شده متجلی پیشگام شعراي بویژه و عراقی معاصر شعراي شعر در مشخص و بارز طور به مسأله این
 شـرایط  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  الحیدري بلند عراقی، شعراي این جملۀ از. است شده تحمیل آنان شعر بر اساسی موضوع
 خـود  زنـدگی  در را نوسـتالژي  انـواع  او. اسـت  نموده مطرح خود شعر در را موضوع این خانوادگی، موقعیت و روحی
 پرداختـه  ایشـان  شعر در انواع این تحلیل و بیان به مقاله این در که است کرده منعکس خویش شعر در را هاآن و تجربه

   .شودمی
  

   پژوهش سواالت -2
  الحیـدري  بلنـد  اشـعار  در سحـ  ایـن  تحلیـل  و بررسـی  بـه  نوستالژي مفهوم تبیین ضمن تا است درصدد حاضر مقاله 

  :دهد پاسخ زیر سواالت به راستا این در و بپردازد عراقی شاعرمعاصر
  است؟ داده شکل شاعر وجود در را نوستالژي هايریشه عواملی چه -
  است؟ گذاشته جاي بر عراق ملت بیداري و آگاهی درسطح تاثیري چه شاعر گزینی غربت -
  
  

  پژوهش پیشینه -3 



 یکـی  نیز اجتماعی هايسرخوردگی که چرا یافته بیشتري دورة معاصرنمود ادبیات در نوستالژي شد اشاره که طور همان
 مشـاهده  قابل وضوح به معاصر مطرح شاعران اشعار در که چنان. است جمعی  -فردي حس این آورندة پدید عوامل از

 شده انجام عرب معاصر ادبیات در خاص طور هب و طورعام به نوستالژي زمینه در مختلفی هايپژوهش رو این از. است
  :است
  )1390("نادرپور نادر و حجازي المعطی عبد احمد شعر در نوستالژي تطبیقی بررسی" مقاله در پروینی خلیل -
  )1391("آتشی منوچهر و سیاب شاکر بدر شعر در نوستالژي تطبیقی بررسی" مقاله در معروف یحیی -
  )1390("ثالث اخوان مهدي و سیاب شاکر بدر شعر در سیاسی هايدغدغه "مقاله در امیري جهانگیر -
  )1391("اشکال احلنني الی املاضي يف شعر بدر شاکر السياب "مقاله در همکاران و میراحمدي رضا سید  -

 ايشعر دوشادوش و آید،می شمار به معاصرعرب شعر در پیشگام نیز و توانمند شاعري الحیدري بلند که چند هر اما
 اندیشـۀ  و سـاختار  در را جدیـدي  مدرسۀ البیاتی، الوهاب عبد و السیاب شاکر بدر المالئکه، نازك یعنی عراقی، پیشگام

 دیگـر  بعـدها  کـه  گردیـد  عـرب  شـعر  در ايپایه تحولی ایجاد مبناي تن، سه این همراه به و کرد ایجاد عرب نوین شعر
 در الحیدري بلند حق اما نمودند، عرضه جدید محتواي با را آزاد شعر از هاییمجموعه آنان، از تبعیت به معاصر شعراي
 موضـوع  خصـوص  در چـه  ذکـري  قابل پژوهش متاسفانه و است نشده ادا درستی به اشعارش و آثار شناسایی و معرفی
  .است نگرفته صورت شاعر این درباره دیگر موضوعات در چه و حاضر

  عربی ادب در نوستالژي -4
 ذکر جاهلی شعراي شعر اصلی مبناي. است آمده وطن از دوري معناي به عربی گذشتۀ  ادبیات در تالژينوس یا غربت غم

 حال در همواره علف و آب دنبال به جاهلی عرب که زیرا است؛ بوده بازگشت به اشتیاق و وطن از خاطراتشان خالصۀ
 بـه  کـه  بینـیم  می را او مـا. است نموده سـممج قصـایدش مطلع در را مفهوم این جاهلی شاعر و بوده کوچ و جابجایی
 دوري و فـراق  بـا  جوشـد می درونش در که احساسی از سپس ورزد،می اشتیـاق اند،نموده کـوچ کـه دوستانی سرزمین

  .کندمی تعبیر
 فتـه گر پـیش  در را غربت راه که دارد وجود گزین غربت افراد از فراوانی هاي نمونه عربی،  ادبیات مختلف ادوار در

 است داشته زمانی را، غربت احساس بیشترین که است جاهلی جملۀ شعراي از القیس امرؤ. اند شده دور خود وطن واز
 تـا  گردانـد،  بـاز  او به را پدرش ملک که گردد می کسی پی در وسرگردان داده دست از را پدرش وفرمانروایی ملک که

 از سرشـار  کـه  سـراید  مـی  را ابیـات  ایـن  پس شده، نزدیک جلشا که کندمی احساس و رسدمی روم سرزمین به اینکه
  :است تنهایی واحساس وتلخی سوزش

تنا إن« َ ُ  أجار َ عسيب ٌ ما أقام َ أين مقيم ُ            و   املـزار قريب
ت َ ُ ناإنـــجار َكل غريبٍ للغـريبِ قريب   »ا غريبانِ هـاهنا            و

( 9/101 ،1945 اصفهانی، ) 
  .کنم -می است،اقامت مقیم عسیب که تازمانی ومن است یدارنزدیکد زمان! همسایه اي(



  .)است ونزدیک دیگرآشنا غریب براي غریبی وهر غریبیم اینجا دو هر ما! همسایه اي
 خاصـی  بوي و رنگ شعرشــان به نوستالژي موضـوع که داشتنــــد وجود گزینی غربت شعراي نیز اموي دورة در

 دور او از بثینه که بینیممی او شعـر در زمانی را نوستالژي این ما. است معمر بن جمیل ا،شعر این جملۀ از. است بخشیده
  :گیردمی دیگري مرد با او ازدواج به تصمیم پدرش و شده

  ـــعيدُ ــــــــــرى إين إذن لســـــادي القو ـــــــب     ــةً      لـلي ري هل أبينتــــت شعـأال لي«
ِ ج     هر مرًة      دألقني سعدى من ال لوه   ديدُ وما رث من حبل الصفاء
  »عيدُ وقد تطلب احلاجات و هي ب    هِ        أسوقد تلتقي األهواء من بعد ي   

( 277، ص1996 بثینۀ، ) 
 خـواهم  خوشـبخت  من صورت، این در که نمود خواهم بیتوته القري،وادي در شبی آیا که دانستممی کاش اي! هان(
  .بود

  شد؟ خواهد نو صمیمیت و صفا پوسیدة ریسمان و دید خواهم را سعدي روزگار، این در دیگر یکبار آیا و
 دسترس از دور که حالی در شوند،می طلب هاخواسته گاهی، و کنندمی دیدار هم با هاعشق ناامیدي، از بعد گاهی و
  )است

  :آیندمی شمار به او دشمنان هستند، او اطراف در که مردمی و افتاده تنها و غریب که بیندمی شاعر
ٌ إذا ما جئ« ٌ و أنت مش تغريب ُ طالب حاجةٍ              و حويل أعــداء   »هر

( 277، صهمان ) 
  ).هستی پرآوازه تو و هستند دشمنانی من پیرامون و هستم غریب آیم،می حاجتی طلب به هرگاه(

مـی  افزون بثینه به نسبت غربتش احساس که ستآنجا گریزد،می یمن به و دانسته مباح را خونش حاکم، که هنگامی
  :گویدمی چنین و گردد

ُ ــــــــــــــعلى الناي مشتاقٌ إيل و شائ  قٌ    ــــــار ــــــــــة طنـــــــــــــــياٌل من البثــــــــــخي أمل«   ـق
  

ُ ــرون و غاــــو دىن األشع إيل           ختلصتحىت رجسرت من تالع احل   »فـــق
( 277ص مان،ه ) 

  .شد وارد من بر دور از بثینه جانب از شوقمند، و مشتاق خیالی شبانگاه،(
   .)شد ورحمله و یافت رهایی و خالص من نزد که این تا کرد عبور سنگالخ بلندیهاي از
 شـعر  در غربـت  غـم  بـه  تـوان مـی  جمله از. است بوده مطرح  شعرا شعر در غربت غم موضوع نیز عباسی دورة در
  :کندمی شدیدي نوستالژي احســاس آیدمی فرود که زمینی هر در که آنگاه نمود، اشاره رضی ـفشریـ

  انِ ي جبطــــا م يستقـــل ازٍة       الكـل مف  رورمى بشخصي ح«
  يفـــانِ ة الضـلفإذا نزلت،فعـــق    لٍ     يز مبــــــنز ــــــــــــــــــج أستبًا الر ـــــــــــــتغم



  »النــيـي       متـعللي،وجـواحني خــــتالد ومهــــي رفيقي يف البــــفسي
( 529ت، ص.د الرضی، ) 

    ندارد، توانایی آن انجام بر ترسویی هرمرکب که افکند بیابانی هر گرماي به مرا و(
  :بودم مهمان دو بند در آمدممی فرود اگر و نداشتم را منزلی هیچ به ورود اجازة و بودم غربت در من که حالی در

   ).بودند من دوستان پهلوهایم، و من کنندة سرگرم همتم و بود من رفیق دیار آن در من شمشیر
  :کندمی شکوه خود شعر در شود، ساکن درآن که منزلی نبودن و دوستان بودن اندك از همچنین او

َى سكس يا دار قل الصديق فيك،فما                     أح«   »ناوداً و ال أر
( 529ص مان،ه ) 

  ).بینمنمی را سکونتی جاي و کنمنمی دوستی احساس من پس اند،شده کم تو درون در دوستان،! منزل اي(
 از. شودمی اشـاره اي نمونه به که است بوده مطرح شعرا از برخی شعر در نوستالژي موضوع نیز اندلس سرزمین در
 همـین  بـه  ولی نبوده، دوري بسیار جاي به وطنش، از او بتغر هرچند که است خطیب بن الدین لسان شعرا، این جملۀ
  .است گذاشته جاي بر او شعر در را خود تأثیر نیز اندازه

  :گویدمی چنین خویش شعر در او     
ُ عند الصبـاح رحال تقد قوض و         هوا عن فؤادي بعدكم كيف حاللس«   ه

ُ ــالــــحم مواكــــــي يف هــلبوان قــــلفس       ى   و ــــو ال حتسبوا أين سلوت على الن   ه
ُ اللـــــحـــ وه ،مثـــــرق أهلــــــو يف الش          هـار ــــــــيوما حال من شطت بغربٍ  د   ه

ُ ح الــــذي جبانبهِ         حللت بقرب الفتح يصدق حــالـــــــــــــــــالفت  ى جبلـــعس   ه
ُ ى عن فؤادي خـبالــــــــــــــــــر سا يت   الــيت       جر نيساعة الفى اهللا يدـــــــــــــــــــــــعس   »ه

( 573-572، صص1973 خطیب، ابن ) 
  .است پاشیده هم از سفرش وسایل هنگام، صبح که حالی در است، چگونه حالش که بپرسید شما از بعد من، دل از(
    .کند فراموش را شـما دوستی من، قلب که است المح زیرا ام،کرده فراموش را شما دوري، با که نکنید گمان و
 و باشـند  شـرق  در او خانـدان  و اهـل  کـه  درحـالی  باشد، شده تبعید غرب به او خانۀ که کسی حال است چگونه و

  .او آمدن فرود است چگونه
  .شود درست حالش تا آیم، فرود هستند، او کنار در که فتحی هاي کوه نزدیکی در نیز من که است امید
  ).گرداند نزدیک شود،می       طرف بر من دل از تباهی، و فسـاد آن، با که را فرج زمان خـداوند که است امید
 در را غربـت  راه شـعراء،  از اي عـده  وغیره، وسیاسی مالی عوامل جمله از عوامل، برخی دلیل به دورة معاصرنیز، در
 ونیز وجنوبی شمالی مهاجر شعراي به توان می نمونه، نوانع به که اند گزیده سکونت دیگري سرزمین در و گرفته پیش

 بلنـد . اسـت  شـده  آنـان  اشـعار  در غربـت  شعر پیدایش براي عاملی خود امر، این که نمود اشاره عراقی معاصر شعراي
  .گیرد می قرار تحلیل و بررسی مورد حاضر مقاله در که است گزین غربت شعراي این از یکی الحیدري



  
  الحیدري بلند نامهزندگی -5

 بغـداد  در) م1926( سـال  سـبتامبر  در اسـت، ) حیـدري ( مشهور خانوادة به منسوب که عراقی نوآور شاعر الحیدري، بلند
 کـردي  زبـان  بـه  شـعر  نظم به شروع سالگی 11سن از شعري قریحۀ و ذوق دلیل به او) 579ص ،1994 العطیۀ،. (شد متولد
 ماننـد  شعرایی از آن از پس و مهجر شعراي شعر از سپس  پذیرفت، تأثیر اسیعب دورة شعري گونۀ از ابتدا در  و نموده

 آل. (بـود  رمانتیـک  شعر نمایندة خود، شاعري دوران اوج در او. شد متأثر) شبکه ابو الیاس( و) اسماعیل حسن محمود(
  )97ص ،1423 طعمۀ،

 کـرد  شاعر این. گفت آزاد شعر رب،ع جامعۀ در که است کسانی اولین جز و است عرب مدرن شاعران از یکی بلند
) سـلیم  جـواد ( و) جبرا ابراهیم جبرا( همراه به او) 1388عبداللهی، . (است زیستهمی بغداد در کودکی اوان همان از عراقی،
 عنوان به را خودش) أغانی املدينة امليتـة( همچون شعرش دفترهاي با و نهاد بنیان عرب، معاصر شعر در را جدیدي نهضت
  )189ص ،1380 فرزاد،. (نمود تثبیت دارد، اساسی نقشی عرب، مدرن و تجسمی شعر تکاملی روند در که شاعري
 ايحرفـه  از بلکه ماند،نمی باقی حال یک بر پیوسته بنابراین کرد، احساس را یتیمی درد کودکی، دوران همان از بلند

  )579ص ،1994 العطیۀ،. (شدمی منتقل دیگر کار به کاري از و دیگر حرفۀ به
مـی  چنین باره این در خـودش او. بود کرده ایــجاد وي در را ناخوشایندي احساس بلند خانوادة در حاکم وضعیت

 پـدرم،  و) صـفاء ( برادرم مادرم، که بود  صورت بدین آغازش که آورد پیش را وضعیتی من براي خانوادگی، جو«: گوید
، 1973 الصـائغ، (» .هستم خانواده شدةگم شخصیت که کردم احساس نم پس... .دادند می ترجیح من بر را کوچکم خواهر

 از بلنـد  مـادر  کـه  ایـن  از پـس . شـد  هـم  از مـادرش  و پدر جدایی به منجر بلند، درخانوادة موجود مشکالت). 106 ص
 ایـن  و گردیـد  منتقـل  پـدرش  خانۀ به نمود، فوت مادرش که هنگامی و کردمی زندگی مادرش با او شد، جدا شوهرش

 در کـه  مشـکالتی  بـه  توجـه  بـا ). 15-14، صـص 1999 جعفر، راضی. (گردید وي درون در عذابی ایجاد موجب خود مسأله
 بـاالتري  مرحلـۀ  بـه  را هـایش درس نشـد  موفـق  او خود، وضعیت به توجه با نیز و داشت وجود الحیدري بلند خانوادة
 متوقف را تحصیالتش متوسطه، دورة گذراندن از پس و گذاشت سر پشت را راهنمایی و دبستان دوران بنابراین. برساند

  )97 ، ص1423 طعمۀ، آل. (نمود
 هنـري  ايتجربه به اقدام وي، کمک با که کرد درخواست او از و شد آشنا) سلیم جواد( عراقی هنرمند با بعدها، بلند

 مجلـۀ  انتشـار  به اقدام و پرداخت نگاري روزنامه کار به چهل دهۀ اواسط در وي. آمیزد درهم نقاشی با را شعر که نماید
  )579، ص1994 العطیۀ،. (گردید درویش فهمی محمود دستیار) الزراعة( عراقی مجلۀ تحریر در سپس نمود، عصري ادبی

 منتقـل  بیـروت  بـه   تـدریس  جهت) م1963( سال در وي. شد کارمندي صنف وارد) م1962( سال تا بلند آن، از پس
) م1974( سـال  در سپس شد، منصوب نیز بیروت در) العلـوم( مجلۀ تحریریۀ هیأت رئیس انعنو به آن، بر عالوه و گردیده

) م1975( درسال آن از پس و مشارکت،) املعاصـر الفکـر( بیروتی مجلۀ تحریر هیأت ناظر عنوان به) ممدوح عالیۀ( همراه به
 در سـال،  همـان  خـونین  وقایع دلیل به مجله این که این تا نمود فعالیت) املسـاء بـريوت( مجلۀ ادبی هیأت رئیس عنوان به



 بـه  سـرانجام  و کـرده  فعالیـت  بیروت، در عراق فرهنگی مرکز مشاور عنوان به لبنان در آن از پس وي. شد متوقف لبنان
 عمر مانند شاعرانی شعر و مهجري شعر از گرفتن الهام با آن، از پس. گردید)عربيـة آفـاق( مجلۀ  سردبیر و بازگشت بغداد

 ادامـۀ  جهـت  عمر، پایانی هايسال در او. گرفت پیش در خود براي را خاصی شعري منهج شبکه، ابو الیاس و یشهر ابو
  )580ص ،1994 العطیۀ، ؛ 97ص ،1423 طعمۀ، آل. (کرد مهاجرت لندن به کار

 سیاسـی  يباز وارد رنجور و خسته او بود، گزینغربت عراقی دیگرشعراي از متفاوت الحیدري، بلند سیاسی فعالیت
 در خـود  او). 29 ، ص1999جعفـر،  راضی.(نبود آشکـار و بلند خیلی صدایش سیاسی، شعـراي دیگر برخالف بنابراین شد،

 یـک  در مـا  کـه  نیست شکی«: گویدمی چنین زمینـــه این در خود آرام العمــلعکس و حــاکم سیـــاسی وضع زمینۀ
 از سیاسـی،  زشـت  حالـت  ایـن  ترسیم براي توانمی آیا اما بریم،می سر به آوري شرم نهایت بی و زشت سیاسی حالت
 تـوانم نمـی  مـن . هسـت  مختلفـی  هاي شیوه مخاطبان، تحریک براي نه، کرد؟ استفاده شعر در آور، شرم کلمات و الفاظ

 به)  گرنیکا( در) پیکاسو( که بگردد زبانی دنبال به باید او. شود مبتذل شعارهاي به متوسل بزرگ، هنرمند یک که بپذیرم
 حقیقی، هنرمند و است کرده متجلی آن در را انسانی عمیق ابعاد بلکه نداده، فحش تابلو این در پیکاسو،. یافت دست آن

 خـود  مخاطبـان  بـا  طریـق  آن از و باشـد  خویش هنر در متعالی، زبان این به یافتن دست براي روشی، درجستجوي باید
 و ذوق کهاین نه کند، تالش مردم ذوق سطح بردن باال در سیاست، از استفاده با که است این شاعر وظیفۀ. بگوید سخن
  )10، ص1367 پور، کیان(» .بسوزاند را آنها قریحۀ

 16در سـرانجام  بـرد، مـی  سـر  بـه  تبعیـد  در و بـود  ندیـده  را بغـداد  خود زادگاه متمادي، هايسال که حالی در بلند
 اخیر هايسال سکونت محل که لندن در او) 189ص همان،. (درگذشت لندن رد رویال بیمارستان در ،)م1996( سپتامبرسال

  )97 ص:1423 طعمۀ، آل. (شد سپرده خاك به بود، عمرش
  

  الحیدري بلند شعر در نوستالژي انواع -6
 در وقـت،  حکومـت  با مخالفت جمله از دالیلی، به بنا که عراقی، گزین غربت شعـراي دیگر همچون نیز الحیدري، بلند

 انـواع  بلکـه  اسـت،  نبـوده  دور بـه  خـود  شـعر  در غربت غم مسألۀ از اند،برده سر به تبعید در و خود سرزمین از ارجخ
  :شودمی پرداخته هاآن به زیر در که است کرده منعکس خود شعر در و تجربه را نوستالژي

  
  اجتماعی نوستالژي -6-1

 و شـکنجه  زیـرا  کـرد؛  رشـد  بعـدها  و روییـد  اشخانه در ذريب عنوان به الحیدري بلند غربت که رسدمی نظر به چنین
 گرفـت،  شـکل  جامعه مقابل در درونش در که شد اغترابی دلیل کرد،می احساس اشکودکی هنگام فرد، این که سرکوبی

 يپدر خانۀ به دوباره مادر، فوت از پس و کرده زندگی مادرش، با همدیگر، از مادرش و پدر جدایی در مدتی او که چرا
   .است شده او درون در عذابی پیدایش موجب خود این و است شده منتقل

  :گویدمی چنین خود، غربت شروع دربارة خویش شعر در بلند



  !من تنهاییِ اي                                             !  وحديت«
  نمودي رشد گونهاین تو                                       منوتِ  أنتِ  هکذا
 ً َ  عشبة   من، مرگ کرانۀ در زرد، گیاهی                            مويت ضفة يف صفراء

 َ ً  و ً  حديثا سرفا ُ ، اهلمسِ  يف م ميت کالرجسِ ُ                    پلیدي، چون آهستگی، نهایت در وسخنی،     کَص
   من سکوت چون                                                        

  نمودي رشد گونهاین تو                                      منوتِ  أنتِ  هکذا
ن   من، سکوت از                                         سکويت مِ

................                           .........................  
  نمودي رشد گونهاین تو                                   منوتِ  أنتِ  هکذا
 ً َ  قفرة م مل جرداء     روییدنی یک خواب حتی که خشک بیابانی                          بِنبتٍ  حتُل

  است،  ندیده  را            
 ً َ  قفرة اخليبة جرداء    .ناامیدي همچون خشک بیابانی                                 کَ

اخليبة    .هستی ناامیدي همچون تو                                     ».أنتِ  کَ
( 279-278، صص1980 الحیدري، ) 

 از تـرس  حد تا گاهی امر، این و است ارتباط در مردم، از اش جدائی احساس با الحیدري، بلند رنج و درد احساس
 بـه  زیـرا  اسـت،  بعـذا  و رنج در نیز دارد، سکونت آن در که ايجامعه از او. رودمی پیش نیز زمانه و زندگی و جامعه
 رمـز  را) البریـد  ساعی( خویش شعر در او. کند عرضه را ايتازه چیز تواند نمی و بوده ساکن و راکد جامعه این نظرش

  :داند می راکد جامعۀ این
  !چیپست اي                                 الربيد ساعي«

  ؟...یخواهمی چه                                 ؟...تريد ماذا
نأی الدنيا عن أنا ِ ن مب   هستم دنیا از دور مکانی در من                 بعيد مِ

  ...ايکرده اشتباه                                   ...أخطأتِ 
ن فَما شک، ال   که نیست ايتازه چیز هیچ نیست، شکی                     جديد مِ

ذا األرضُ  حتمله ِ    بیاورد خود با آواره این براي را آن زمین                  ».الطريد هل
( 272ص ،همان ) 

 تـار  و تیـره  او بـر  را زنـدگی  کودکی، دورة در که است اتفاقاتی همان از ناشی مردم، از بلند خشم سرچشمۀ و منبع
 و پـدر  آنـان  جملـۀ  از و اسـت  اندك تعدادشان بلکه نیستند، زیاد است، خشم در هاآن از او که مردمی اما است، نموده

 از تعـدادي  بلنـد،  خشـم  مـورد  افـراد  دیگـر  از. انـد نـداده  پـرورش  را وي بود، او شایستۀ که آنچنان که هستند مادرش



 فقـر  در او، بـزرگ  طایفۀ که حالی در اند،تنعم و ناز در غرق و داشته اختیار در را دولتی هايپست که هستند اطرافیانش
  .برند می سر به  ايکشنده

 داشـتن  از خـود،  ولـی  هسـتند،  آگاهی هرگونه فاقد که بردمی نام) قطیع( نام به جماعت این از خویش شعر در بلند
  :گویدمی چنین آنان دربارة او. است رنج در آگاهی

  ـذا القطيعني هلسوف ترث ن الدهر يف دمعيت        وـــــــــــتعرفيس«
  »وي ربيعـــطوي ربيعًا مث تطت  ر إال خطـــی       ــــــــــــــــبصيسري ال ي

( 235ص ،همان ) 
  .نمود خواهی مرثیه گله، این بر و شناخت خواهی من، اشک در را روزگار(

  ).بینندنمی را دیگر چیزي پیچد،می درهم دیگر بهاري پی در را بهار یک که هاییگام جز و کنندمی حرکت آنان،
 از رؤیاها این او، نظر در و نموده مبالغه آنان، رؤیاهاي تمسخر رد و مردم از جدایی و گیريگوشه در شاعر، بسا چه

  :گویدمی چنین افراد این هايخواب دربارة او. باشدمی نادان افراد آنِ
   اآلن، بینیمی خواب که کسی اي تو                             اآلن حتلمنيَ  نم يا أنتِ «

  بینی؟می خوابی چه                                      ؟...حتلمني ماذا
   آبی، هايراه در                                      الزرق، بالدروب

  جنگل، در                                                بالغابةِ     
نمی را آن که زندگی همراه به مرگ با»       .تفهمني ال الذي الكون مع باملوت )314، صانهم( !فهمي      

  
  
  

  عاطفی نوستالژي -6-2
 از ناشـی  خأل تا کشاندمی عـاطفه از جستجو سوي و سمت به را او اطرافیان، و جامعه از بلند جدایی و دوري احساس

 این. داندمی زن به نسبت اشتیاق و شور در را عاطفه این بلند که است بدیهی و پرکند برایش را اجتماعی نوستالژي این
  .برسد زن یک محبت به شده، که هم رؤیا در هرچند دارد دوست که طوري به برد،می فرو رؤیا در را او احساس،
  :کشدمی تصویر به چنین را رؤیا این خویش، شعر در بلند

» ٌ   دیگر زمستانی                                 أخری شتوية
... َ   منم این و...                                   أنا هذا و
   اینجا                                            هنا

نب ِ   بخاري کنار در                                  املدفأة جب
م َ  أن أحُل م    ببیند، خواب در مرا زنی که بینممی خواب                      إمرأة يب حتُل



م َ  أن أحُل    کنم، پنهان اشسینه در که بینممی خواب                    صدرها يف أدفن
 ً ن تسخر فال سرا   .نکن مسخره را رازش پس را، رازي»                   .سرها مِ

( 3 06، صهمان ) 
 او و آینـد مـی  هـم  سـرِ  پشـت  هایشزمستـــان که است یخبندان و سرد زندگی یک در غریبی روح همچون بلــند
 زن نبود عمرش، واقعیت بر روحی نوستالژي تأثیر علیرغم و نماید درك را او جوانی احساس زنی کهاین بدون تنهاست،

  .نمایدمی الهام او به را پیري احساس وي زندگیِ در
  :گویدمی چنین راستا این در خویش شعر در بلند

َ بِباب الســنني      أوی الصبا           أهرمک الشوقُ مل« َ ما زلت َ أنت   ».و
( 122، صهمان ) 

) عمـر  اول( هـاي سـال دروازة در هنوز تو که حالی در کرد، پیر نوجــوانی، پناهگاه به) رسیدن( براي را تو اشتیاق،(
  ).هستی

می احساس نهایت در و پنداردمی گمان و وهم داشته، توقع که را آنچه برسد، عاطفه این به تواندنمی که بس از بلند
  .گیردمی فرا را او مرگ، که کند

  :کندمی بیان چنین خویش شعر در را عاطفه نبود نای سرانجام بلند،
َ هذا أنا«   منم، این و دیگر زمستانی                          شتويٌة أخری و

    تنها                                              وحدي
  محبتی، نه                                             حب ال
َ  ال   رؤیاهایی، نه                                           أحالم
  زنی نه                                            إمرأة ال

  است، من نزد                                              عندي
 َ ٍ  يف و ن أموتُ  غد   میرم،می سرما از من فردا و                         بردي مِ

  اینجا،                                                 هنا
نب ِ    .بخاري کنار  »                                   .املدفأة جب

( 309-308، صصهمان )                                                                                                                             
  

  سیاسی نوستالژي -6-3
 افتـد، مـی  سختی و رنج در دارد، وجود اطرافش درجامعۀ و خود وجود در که گوناگونی اغترابات از بلند، کهاین از پس

می چنین بلند بارة در البیاتی الوهاب عبد. شود دیگري نوستالژي وارد تا رسدمی حکومت با آرام مخالفت به نوبت اینک
 عضویت براي را عراقی گرايچپ حزب و شده سیاست وارد عراق، در) م1958( انقالب از پس هايسال از بلند«: گوید



 وقـوع  بـه ) م1963( سـال  خـونین  انقالب که این تا شد، منصوب) األديب املعاصـر( مجلۀ دبیر سر عنوان به سپس برگزید،
 در تـا  نمود ترك را عراق شد، آزاد که هنگامی و شد بازداشت چپ، جناح به وابستگی اتهام به بلند آن، از پس. پیوست
  )66 ، ص1999 البیاتی،(».شود فعالیت وارد لبنانی مطبوعات در بیروت،
 داراي بلکه نبود، آشکار و بلند صدایش سیاسی، شعراي دیگر خالف بر و شد سیاسی بازي وارد رنجور و خسته بلند
 تکیـه  داخلی گفتگوي و اشاره و رمز بر و نموده رعبو بیاتی خشونت و سیاب ايخطابه روش از او«. بود خاصی آرامش

  )29، ص1999 جعفر، راضی. (»نمود
  :گویدمی چنین خود سیاسی هايفعالیت دربارة خویش شعر در بلند

» َ   ام،بوده انقالبیون از من و                                 الثوار نم کنتُ  أنا و
 َ َ  عرفتُ  و   ام،فهمیده را سرد سیمان روي خوابیدن و                    البارد اإلمسنتِ  علی النوم

  .بیستم قرن همچون                                     العشرين القرنِ  مثل
 َ   ام،شناخته را انقالبی بانان زندان من  و                              الثوار السجاننيَ  عرفتُ  و
 َ   را، انقالبی زندانیان و                             الثوار املسجوننيَ  عرفتُ  و

  اند،شده کنده هایمناخن و                                         ظفري تقلع قد
ً  صباحٍ  کل تصلب قد    به من سینۀ در را حالج یک صبح، هر و»           .صدري يف حالجا

  .است آویخته دار      
( 630-629، صص1980 الحیدري، ) 

 واقعیـت  او کـه  بـود  خـاطر  ایـن  بـه  ناامیدیش اما داشت، قرار امید و ناامیدي میان چیزي بلند، سیاسی یريگ موضع
  .بود جاري نزاع و درگیري حقیقت شاهد و نموده درك را موجود
  :گویدمی زمینه این در وي

  بهار، این ام،پسنموده جمع را هایمراه من                          فالربيع درويب مللمتُ  أنا«
  شد، تباه که بهاري مانند                                   ربيع ضاع مثلما

 َ ، و   دیگر، بهاري و                                             ربيعٌ
  .شد خواهد تباه نیز»                                          .سيضيع

( 483، صهمان ) 
 با ارتباط در نوعی به خودش، او اوالً زیرا ماند،می زنده او در امید بلکه شود،نمی ناامید الًکام وي وجود، این با ولی

 را او ناامیـدي  ایـن  شـود،  ناامید کــامالً اگر و است نموده احــاطه را وي نوستالژي انواع کهاین دوم و است مسأله این
 خودش، قول به و داده ادامه را اشزندگی آن با که ماندمی اقیب برایش امیدي اندك بنابراین برد،می بین از و نموده خفه

   .بخزد نزاع این در خوابیده
  :گویدمی چنین خویش شعر در او



» َ   خزممی نبرد میدان درون در همچنان من                         الصراع يف أزحف أظل و
راعٌ  يهوي   .افتدمی بادبانی                                        شِ

 َ   .میرندمی هاطاقت من کنار در و»                          .ذراع جنيب يف متوتُ  و
( 289-288، صصهمان ) 

 را غربـت  سنگ این تواندنمی وي زیرا است، مرگ همان است شاعر انتظار در دار، و گیر این در که چیزي سرانجام
  :گویدمی که آنجا دهد،می مرگ به تن خود، درشعر او همچون يناامید آوارة بنابراین، بردارد، خویش سینۀ روي از

» َ      میرم،می من!  خواهر اي هان، و                       أختاه يا أموت أنا ها و
   .میردمی تبعیدگاهش در پروردگار که چنان هم»                  .منفاه يف  الرب ميوتُ  كما

( 476، صهمان ) 
 

  یمکان نوستالژي -6-4
 نیـز  امـاکن  و شهرها به اغترابش، دامنۀ کند،می آن اقدامات و وقت حکومت با رابطه در بلند که غربتی براحساس عالوه

 بلنـد  مثـل  شاعري براي تبعید. نبود  وطن در شرایطش از بهتر وطن، از خارج در خود تبعید در بلند، وضعیت. رسدمی
 جایی از نمودن کوچ و آمدن فرود حال در پیوسته، داندمی که بس زا او. است مکانی غربت هم و روحی غربت مایۀ هم
 بـودن،  شـیء  احســاس همین و شخــص یک نه است، شیء یک حقیقت در که کند می احساس است، دیگر جاي به

   .اوست نوستالژي مظــاهر از یکـی
  :گویدمی چنین زمینه این در بلند

  منم، این                                          أنا هذا«
   شوم،می افکنده آنجا چمدان، دو همچون که                           حقيبتان هناک لقیم
   جستجو بازگشت،بی روییپیاده بر که هایی گام و         يعود ال رصيفٍ  علی جتوس طیخ و

  کنند،می                                    
  .مکانی سوي به                                      مکان إلی
ن ٍ  ألف مِ   امآمده بندر هزار از                             أتيت ميناء
 َ لف و ِ ٍ  أل   روم،می بندر هزار به و                             أصار ميناء
 َ   .است انتظار هزار من چشمان در و»                       .انتظار ألف بِناظري و

( 438، صانهم ) 
 هـاي کوچـه  در و شدهگم آن بزرگ هايخیابان در هایشگام ترسدمی که است این شهر، از بلند تنفر دالیل جمله از
 آشـنایی  و دوسـت  شـهر  ایـن  در که این از و ترسدمی شهر هايشب تاریکی از او. شود ذلیل و خوار آن تاریک و تنگ

  )94 ، ص1978 احسان،. (دارد وحشت و رعب باشد، نداشته



 کـه  بـود  جوان هنوز او. کرد پیدا انعکاس نیز شهر به نسبت او موضع در بود، گرفته اجتماع قبال در بلند که موضعی
 تـرس  و خـوف  شهر این در مجهول یک از شد، شهر وارد که هنگامی بنابراین نمود، غافلگیر را او اجتماعی، نوستالژي

 با ولی دانست،می تقلب و کذب مظهر را شهر کهاین علیرغم وي بود، یافع یک همچون او نظر در شهر هايراه و داشت
  :بود ارتباط در آن

  ؟...کرد خواهم کار چه شهر، در                                ؟...املدينة يف أفعلس ماذا«
   ارک چه شهر، در: پرسیدي من از تو و                      ؟...املدينة يف أفعلس ماذا سألتين و

  ؟...کرد خواهم          
 ُ    هايخیابان در خبرت بی هايگام              الکبرية شوارعها يف ةالغبي خطوتک ستضيع

  .شوندمی گم آن بزرگ          
 َ    را تو آن، گم در سر هايکوچه و                      الضريرة األزقاتُ  تسحقک َلسوف و

  .کرد خواهند کوب لگد          
 َ   داد، خواهد رشد و                                                    سوفل و

   آرزوهاي تو، سخت درون در شب              حزينة آماالً  الصماء أعماقک يف الليل ينمو
  .را اندوهناکی          

  ...در دکر خواهی کار چه                                      ....الـ يف ستفعل ماذا
 َ   دوست، بدون و                                                صديق الب و
  ....نه                                                      ...ال

 َ   نیست دوستی هیچ شهر آن در»                         .صديق نم املدينة تلک يف ليس
 ( 331-330، صص1980 الحیدري، ) 

می نامیده شهر که آنچه به نسبت را خود تنفر اوج الحیدري، بلند«: گویدمی شهر از بلند تنفر زمینه در عباس، اناحس
 روسـتایش  او، نگاه در زیرا برگردد، آن به که خواهدنمی و شودمی متنفر نیز خود روستاي از حتی او دارد،می بیان شود،

  )94 ص ،1978 احسان،(» .است شده تبدیل شهر به نیز
  :گویدمی چنین خود روستاي به بازگشت عدم دربارة او
  !...بازگردم که خاطر به پس                                   ...!أعود نفلم«
  روستایم به                                            قرييتل

  نه                                                 ال
  گشت نخواهم باز هرگز                                         أعود نل
   روستایم، که درحالی بازگردم، که خاطر به»             .مدينة أمست قرييت و أعود نمل

  .است شده شهري         



( 333-332، صص1980 الحیدري، ) 
 هـر  و نداشـت  شهر به سفر جز ايچاره بنابراین بود، غریب خود سکونت محل در اجتماعی، غربت دلیل به بلند اما

 نیـز  شـهر  کـه  کـرد مـی  احسـاس  چـون  کند، مهربانی و همدلی آن با که بود مجبور ولی نبود، هم شهر به عالقمند چند
 چنین این را شهر وي. شودمی جاري خون جراحاتش از سیاسی، نظام جور تحت و است افتاده غریب خودش همچون

  :دهدمی قرار خطاب مورد
  شناسم،می من من، شهرِ اي                                    مدينيت يا رفُ أع«

ن کم   را، تلخ...باز هايزخم بسیار چه                           مريرة... ثرةٍ  جراحٍ  مِ
   هاآن از خون شکسته، هايبال زیر که                        الکسرية األجنح حتت تنزف

  .است جاري   
  من، اما                                                 نينلک

  !من شهرِ اي شناسم،می                                    مدينيت يا أعرفُ 
  .است مان اندوهگین خانۀ پشت چیزي چه                              الکئيب بيتنا وراء ماذا
مته وراء ماذا ُ   .است ترسناکش سکوت پشت چیزي چه                              الرهيب ص
ٍ  أي   .درخشدمی هاراه در فردا کدامین»                           .الدروب يف يلمع غد

( 423، صهمان ) 
  روحی نوستالژي -6-5

 را او اغتـراب،  از دیگر نوعی دهد،می نشان حساسیت مختلف، شهرهاي و حکومت اجتماع، به نسبت بلند اینکه از پس
 و یـأس  جـز  کـه  گیـرد مـی  قـرار  روحی دامنوستالژي در بلند اینک،. دهدمی قرار هدف مورد را او روح که گیردمی فرا

  .ندارد دنبال به او براي چیزي ناامیدي
مـی  بر انسانی درون اعماق از که ناامیدي با آمیخته و آرام مرارتی است، تلخی و مرارت نوعی دربردارندة بلند، شعر

   .است دربند و اسیر ايبنده همچون واقع، در ولی است آزاد که پنداردمی او. خیزد
  :گویدمی چنین خویش شعر در بلند

  من، اما...کنم قیام که است نزدیک                  لکين...أکادُ أثور «
  که کنممی احساس را گوشم در زنجیر و غل               أذين يف الغل أحس
م يولولُ    :کندمی مسخره مرا که درحالی کندمی فریاد و شیون                   :ينهازئًا

 َ ً  يصرخُ  و   !بنده اي:کشدمی فریاد کنان خنده و            عبدُ : ضاحکا
 ٌ   !...بنده                               ...!عبد
ُ  أنا   عاشقم امسایه در من                ظلي يف العاشق

...........                              ..............  



  .میرممی شکلی هیچ بدون من                 شکل الب أموت أنا
ن ریت َ ، م َ   من؟ زنجیرِ اي کیستی بینیمی             ياغلي؟ أنت
  گرفت،می شدت که درحالی برگشت صدا پس                 يشتد الصوتُ  عادف

ً  کأن    کنند،می حرکت بادهایی، تند گویا                  تعدو عواصفا
  :من گوش در                               :بِأذين

 َ   شوندمی رنگ تیره و                               تربد و
  ...من                                  ...أنا

 َ   .توام                                  أنت
  .امبنده من                  »         .العبدُ  أنا

( 320-319، صصهمان ) 
 چـارچوب  از بلنـد  بریـدن  که رسدمی نظر به. بود او روحی اغتراب به ورود براي اول گام بلند، اجتماعی نوستالژي

   .باشد او روحی نوستالژي دالیل از یکی بغداد، به اشخانواده انتقال از بعد عربی فرهنگ به پیوستن و کردي فرهنگ
 کـه  گرفـت  شـکل  زمانی اولم، احساس به نسبت غربت، به من دوم احساس«: گویدمی چنین زمینه این در خود بلند

  )107 ، ص1973 الصائغ،(» .امشدهگم خود طایفۀ از کردم احساس من
  :گویدمی خویش شعر در بلند

  !فنا هايخواب اي                                    الفناء طيوفَ  يا«
ً  ريم   بگذرید سرعت به                                         سريعا

  .گرفتم خبر زندگی از اي،خانه هر در من                      دور کل يف احلياة خربتُ  قد
َ  فعرفت   آرامش که دانستم پس                                      اهلدوء

  .شودمی زنده مرگ، با            »                      .حييا املوتِ  يف
( 131-130، صص1980 الحیدري، ) 

 دریایی در را نزدیک و دور بالد که شد مواجه دوم، جهانی جنگ با کرد، باز زندگی به را چشمانش که زمانی از بلند
 نسل رنگ به افکارش، و عواطف نمود، درك  را زندگی و شد بزرگتر که هنگامی بنابراین کرد،می غرق آتش و خون از

 و گیـرد می شکل او وجود در که است درونی آتش اضطراب، این مظاهر جمله از و پذیرفت رنگ سرگردان و مضطرب
 در او بنابراین. آیددرمی دیگر سویی از مرارت و اندوه و سو، یک از گزینیغربت و سرپیچی همچون، مختلفی اشکال به

   .کندمی سؤال خویش دربارة خودش از و است کرده گم را خود گویی دار، و گیر این
  :کندمی سؤال خودش از گونه این خویش شعر در بلند

َ  نم«   ؟..کیستی تو                              ؟..أنت
  ترسد؟می ترسناکش هايگام از تاریکی که کسی اي  الرهيبة؟ خطوته الظلماء بتره نم يا



  .خواهدمی عصایش که آنگونه رود می راه                عصاه شاءت کما ميشي
  .براست از را هایشراه او که گویا                     هدروب حفظت اکأ

 ُ ُ  تتنفس ً  عينيهِ  يف األشباح    نفس اندوهناك، و آلود خواب چشمانش، در هاشبح    کئيبة حاملة
لي مبا هاأرعب الليل ال   ترساند، را او بودنش، طوالنی با شب نه کشند،می                   ميُ
  .ترسید او اخم از نه و                      هقطوب خشيت ال و

ن َ َ  م   ؟..کیستی تو                             ؟.. أنت
ُ  عمري شاعر إين   .است غریبی بادهايگرد عمرم که هستم شاعري من       »!غريبة أعاصري

( 148، صهمان ) 
. اسـت  شـده  دنیـا  یـک  بـرایش  درونـش  او، نظـر  به که چرا برد، می فرو خود روند به را او بلند، روحی نوستالژي

  :گذردمی نیز زمان مرز و حد از بلند روحی نوستالژي
  .بخوابم که خواهممی...بیستم بار براي                          أنام أن أريدُ ...العشرين ةِ لمر ل« 

َ  النوم يف أسقطُ    خوابمنمی ولی افتم،می خواب در                                 أنام ال و
  پنجاهم، بار براي                                            اخلمسني ةِ لمر ل

َ  النوم يف سقطتُ    .نخوابیدم ولی ، افتادم خواب در»                             .أنام مل و
( 623-622 ، صصهمان ) 

 آمیخته رمانتیک سوي به بیشتر وي گرایش ولی دارد، وجود رومانتیکی و واقعی يگیرجهت میان تنازع بلند، شعر در
   .است رمزگرایی با

  :است آور حزن حالتی بردارندة در که است چنین زمینه این در وي شعر از اينمونه
  دنیایی بسیار چه افسوس                                      عاملٍ  نم كم إيه«

وت.. .الدامي صميت يف   میردمی...من خونین سکوت در که                            ميَ
  آرزوهایی بسیار چه                                                أمانٍ  كم
   خسته را هاآن سکوت وهم، طریق در که                      السكوت أعياها الوهمِ  طريق يف

  .است کرده     
  هاییلب بسیار چه                                               شفاه كم
   را هاآن کشنده، ناامیدي که من خون در                        قيتامل اليأس هاأطبق دمي يف

  .است بسته     
  ؟...چه سپس                                            ؟...ماذا مث

ْ  كلما َ ...ولت ْ  و    و نمود پشت...عنکبوت که زمان هر                     عنكبوت  ظلت
   ماند،باقی     



 ُ   .بافتمی من سکوت براي را مرگ                                  صميتل املوتَ  تنسج
 َ ثلي هي و   .مرد خواهد...من همچون نیز او و                            ».تموتس...مِ

( 233-232، صصهمان )  
 چشـم  به آن در مهجر شعراي دیگر و ابوماضی ایلیا شعر تأثیر که دارد وجود وجدانی جانبی الحیدري، ندبل شعر در

 حالتی در او. دارد خود در را یأس و ناامیدي هاينشانه و روحی عطش و حزن از اثري شعري، جانب این اما خورد،می
 و خشـم  اضـطراب،  گرفتـاري،  و بـال  طریق در يو. شد زندگی وارد داشت، آرزوها از لبریز قلبی و حساس روحی که

  .است) المیتۀ المدینۀ أغانی( شاعر او زیرا نمود، حرکت ناامیدي
  :گویدمی) المیتۀ المدینۀ أغانی( در بلند

  راه، نفس                                       الطريق فسن«
   را هاآن عمیق، ششیکو ها،خانه نفس                 عميق جهد يشدها البيوت، سنف

  .کندمی محکم و سخت   
  سکوت، نفس                                        السکوت نفس
  :گفتیممی                                             :نقول کنا
 ً َ  ميوت غدا   خیزد،می بر و میردمی فردا                                  تَستفيق و
ن   اي،خانه هر از                                           ردا کل مِ

  کوچک، هايبچه صداي                                الصغار أطفال أصواتُ 
  خورند،می غلت ها،راه بر روز، همراه که                   الطريق علی النهار مع يتدحرجون

 َ يسخرون و َ   .خندید خواهند ما دیروز به و                                  نابأمس س
  ما، عفیفۀ زنان به                                      فاتتأفامل نسائناب
  .ما درخشش بدون خشک هايچشم به»                          .بريق الب املتجمدات عيونناب

( 266 -265، صصهمان ) 
  

   :نتیجه -7
  :نمود مطرح نتیجه عنوان به را زیر نکات توان می است، آمده ضرحا مقالۀ در که آنچه مجموع از

 مادر و پدر جدایی نیز و او به اطرافیان توجهی کم جمله از الحیدري بلند خانوادگی زندگی در موجود مشکالت -1
  .کند پیدا نمود وي شعر در بعدها نتیجه در و گرفته شکل او وجود در نوستالژي هايریشه که شد باعث یکدیگر از او

 فرهنگ از وي جدایی و بغداد در او سکونت به توان می را ایشان شعر در گزینیغربت این عوامل دیگر جمله از -2
  .شود گم خودش طایفۀ اواز که شد باعث امر همین خودش گفتۀ به که داد نسبت کردي



 تحـت  را خـود  الضـمیر  فـی  امـ  وي که گردید سبب او وجود در محبت و عاطفه کمبود جمله از دیگري عوامل -3
 بر عالوه. نماید تخلیه را خود درونی هايعقده از بخشی بتواند وسیله بدین تا نماید مطرح اشعارش در نوستالژي عنوان

 پیـدایش  بـر  گـذاري  تأثیر براي مهمی عامل عنوان به تواند می نیز سیاسیون و دولتمردان عادالنۀ غیر رفتارهاي از هااین
   .برد نام الحیدري بلند وجود در نوستالژي حس
 بیداري و آگاهی سطح ارتقاء بر را خود تأثیر دیگران، و الحیدري بلند همچون شعرایی گزینانۀغربت گیريموضع -4
  گذاشته، جاي بر عراق ملت
 حاکم سلطۀ علیه کشور، این در انقالباتی و هاشورش شاهد  شعرا، این تبعید هايسال همان جریان در که طوري به 

  .هستیم بیگانگان دخالت و
 ایـن  در شعرا، که مادامی بلکه شود،نمی خاصی مکان و زمان به محدود شعر، در نوستالژي که،این پایانی نکتۀ و -5

 یـک  عنـوان  به را خود نوستالژي،  باشد، موجود  جـامعه در و آنان درون در نیز آور اغتراب عوامل و باشند، خاکی کرة
  .نمود خواهد تحمیل شعرا شعر بر اسی،اس و مهم موضوع
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  الحیدري بلند شعر فی النفسی االغتراب دراسۀ

  ۱زاده حاجي مهني الدکتورة
  ۲مرادي فضا علي

   :الملخص
 عصرٍ  أي يف صبغتها من ينقص امل و املاضية العصور طوال االهتمام موضع کانت اليت هي و املعاصر الفن و االدب خصائص احدی االغرتاب ظاهرة تعد
ن تمع مع التصاحل عدم األدلة هذه مجلة من و ، دائماً  االغرتاب طريق يف للحرکة أدلة هلم کانت قد و الشعراء کان بل االديب، التاريخ عصور مِ  أو ا

 أن ميکن و البشرية، للحياة اهلامة راالمو  من واحدة کانت قد و البشرية احلياة سابقة تعادل ســابقة هلا ظاهرة العام مبعناه االغرتاب إذن،. احلاکم الکيان
ً  للشاعر أن الشعراء عند لالغرتاب الرئيس العامل يکون تمع يف الطبقات سائر إلی بالنسبة ظريفاً  شعورا  موضعاً  الشاعر يتخذ أن إلی يؤدي االمر هذا و ا
تمع و للحکومة املالئمة غري التصرفات أمام  إذن،. احليدري بلند شعر يف عليه الضوء إلقاء نريد حنن الذي هو  املوضوع هذا و الغربة طريق ينتخب و ا

 يف األنواع هذه إجياد عوامل يناقش االغرتاب، انواع تبيني ضمن يف و املعاصر العراقي الشاعر احليدري بلند شعر يف االغرتاب موضوع يدرس احلاضر املقال
 من الشاعر بيئة يف املوجودة املکانية و الزمانية األحوال و جانب من للشاعر الروحية األحوال و يةالعائل حياته يف املوجودة املشاکل أن الی ينتهي و. شعره

 .الشاعر عند االغرتابات هذه إجياد عوامل من تکون آخر جانب
  

   .الروحي االغرتاب احليدري، بلند العراق، املعاصر، العريب الشعر االغرتاب، :الرئيسية الکلمات
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