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 همه از بیش موضوع این. فروبردند خود هاي دنده چرخ زیر را انسان گذشته از بیش شهرها رنسانس،
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 آرمانشـهر  چـون  مـرتبط  مباحـث  مهمتـرین  به شهر، بررسی از پس پژوهش این در. است پرداخته
 البیـاتی،  هنـري  دیـدگاه  بـر  تکیـه  بـا  ادامه، در. است شده پرداخته روسپی شمایل در شهر وسیماي
 بـاالیی  بسـامد  و اهمیـت  وي شـعري  تجربـۀ  در که شیراز و پاریس نیشابور، بابل، بغداد، شهرهاي

 تمـامی  بـارز  یراز،ویژگیشـ  شـهر  جـز  به که یابد می تبلور نکته پایان،این در. اند شده بررسی دارند،
 و روشـنایی  و زیبـایی  از لبریـز  شیراز، اما. است ظلمت و تباهی فساد، سترگ، شاعر این شهرهاي

  .است شهرها آن مقابل نقطۀ
  

  .البیاتی عبدالوهاب شیراز، عراق،/ بغداد شهر، عرب، معاصر شعر :هاکلید واژه
  

1- مهمقد  
کشورهاي پیشرفته، با . وح انسان استبزرگترین بحران تمدن معاصر، مرگ تدریجی ر

گري را به راه انداختند و کشورهاي  هاي ویران گیري از دستاوردهاي علمی نوین، جنگ بهره
هاي علمی  انسان، قربانی استعمار و پیشرفت. دیگر را زیر سلطۀ استعماري خود فرو بردند
، شاهد تعالی خود نبود 1انسان در عصر مدرن. بود و شهرها، کانون همۀ این اتفاقات بودند

نوبۀ خود، علیه این اوضاع  شاعران، به. کرد بلکه هبوط دیگري را در این دوران تجربه می
در نزد آنان، شهرها زهدان ناپاکی بود که این اوضاع برآشفته را به وجود . فریاد سر دادند

جویانه و  هواکنش بسیاري از نویسندگان مدرن به شهر، واکنشی خصمانه، ستیز«. آوردند
هاي خیالی و  این نویسندگان اغلب اشتیاقی نوستالژیک به جهان. گرانه بوده است نکوهش

یا پیشاصنعتی ثبات، امنیت و آشنایی اطمینان بخش  هاي از دست رفتۀ روستایی جهان
- 1964(الیوت.اس.شاعر و منتقد بزرگ انگلیسی تبار، تی. )108- 109، صص1383تنر،(»دارند
یر بسزایی در شعر معاصر عرب به جاي نهاده است، مشهورترین اشعار خود که تأث) م1888

تصویر تیره و هولناکی از شهر » هاي هرز سرزمین«وي در سرودة . را در نکوهش شهر سرود
  .لندن و به تبع آن تمدن معاصر ارائه داد

بسیاري از شاعران معاصر عرب، تحت تأثیر الیوت و این سرودة مشهور وي قرار 
 -هایی که گرایشات سیاسی سوسیالیستی دارند شاعران معاصر عرب، خصوصاً آن. تندگرف



اند، منسجم  قادر نبودند با شهرهاي غربی که نمایندة تمدن غرب -مانند عبدالوهاب البیاتی
در اینجا، معضل جدیدي . شدند این شهرها، موجب سرگشتگی و نفرت شاعر می. شوند

یافت و این  به صورت مواجهه و ستیز با شهر غربی تجلیآید که  براي شاعر به وجود می
 أدونیس. )105 ص، 1978عباس،(ستیزِ با شهر غربی به معناي مبارزه با فرهنگ غربی است

وي در این . پردازد ، به تحلیل تمدن فرو پاشیدة غرب می2»قرب من أجل نيويورک«درسرودة 
أدونیس، از دریچۀ شهر نیویورك . کند سروده علیه مرگ روحی و سرگشتگی انسان قیام می

. پردازد که نماد آزادي در آن نصب شده است، به بیان نفرت خود از وضعیت کنونی بشر می
اما البیاتی براي بیان این دیدگاه، عالوه بر نفرت از شهرهاي غربی، بیزاري خود از شهرهاي 

هاي قرن  بر جامعه به عبارتی، وي با همۀ فرهنگ حاکم. کشد شرقی را نیز به تصویر می
توان بیزاري وي از تمدن معاصر  می. اند، در ستیز است بیستم، که انسان را به نابودي کشیده

  . مشاهده کرد 3»تنـيبموتامل«را در سرودة 
توان یافت که به موضوع شهر به عنوان یک  در شعر معاصر عرب، کمتر شاعري را می

 ۀ شهر، در شعر برخی از شاعران تجلی خاصیمقول. اجتماعی نپرداخته باشد -پدیدة سیاسی
یکی از . یافته است و عبدالوهاب البیاتی بیش از دیگران به این موضوع پرداخته است

شماري از عراق،  در این هفته من، به شهرهاي بی«: گوید منتقدان در این خصوص می
و . ر کردمفلسطین، مارسی، شیکاگو، چین، تهران، سوریه، تونس، مراکش و الجزایر سف

خواست وقت بیشتري را در ورشو سپري کنم و این سفري بود بر بالِ  چقدر دلم می
چرا که البیاتی در نتیجۀ نوعی جهانی بودن، خواننده را به . شعرهاي عبدالوهاب البیاتی

ها حضور  دهد در آن سرزمین کند و به او فرصت می یا چین منتقل می آفریقاي شمالی
  .)53-54صص، 1960الحاج،(»یابد

شهرهاي واقعی . شایان ذکر است که ضرورتاً شهر، همان شهر موجود در واقعیت نیست
ها، به بیان تجربۀ  گیري از تاریخ و جایگاه آن تنها، شالودة یک تخیل را هستند و شاعر با بهره

اي، از شهري زیبا  انگیز در سروده بنابراین ممکن است یک شهر هول. پردازد شعري خود می
پس سخن شاعران دربارة شهرهایی که . یک شهر نورانی از شهري استبدادزده شکل گیردو 



هاي  شناسیم، نباید ما را به این فکر سوق دهد که از طریق دید شاعر، به لمس نشانه می
شهر «به عنوان مثال، . )132، ص1988الربیعی،(مادي آن شهرها در دنیاي واقعی قادر باشیم

محمود درویش، بوي خوش آن را از . انی شهر عشق و جنون استپاریس در نزد نزار قب
. کند اما عبدالوهاب البیاتی این تصویر را کامالً دگرگون می. کند درون هواپیما استشمام می

شهري است که در آن به اندیشه، توهین . پاریس وي، شهري روسپی و آکنده از تیرگی است
  .)207-208، صص1988بدوي،(»شود می

آید نخست علل  هایی از این دست به وجود می مباحثی که در حوزة پژوهش مهمترین
به تبع این موضوع، مبحث آرمانشهر نیز . اهمیت شهر و نکوهش آن در ادبیات معاصر است

است  در نزد شاعران معاصر عرب شهر زادگاه ناپاکی و تاریکی. گیرد مورد کنکاش قرار می
  .اند وسپی به تصویر کشیدهبه همین دلیل آن را در شمایل زنی ر

  
 قلمرو تحقیق. 2

در این جستار با توجه به اهمیت مقولۀ شهر در شعر معاصر عرب، آثار شعري یکی از  
بسامد باالي حضور شهر در تجربۀ . پیشگامان آن یعنی البیاتی مورد بررسی قرار گرفته است

. تبدیل کرده است هاي شعر وي وي، این مقوله را به یکی از مهمترین مؤلفه شعري
  .بندي کرد توان به دو دسته تقسیم چگونگی حضور شهر در شعر البیاتی را می

دستۀ نخست شهرهایی هستند که در تجربۀ شعري البیاتی بر پایۀ ایدئولوژي 
تهران، یـافا، پـورسعید، : شهرهایی مانند. اند سوسیالیستی وي به صورت گذرا حضور یافته

ام کشورهایی چون مصر، مراکش، یمن، تونس، لیبی، الجزائر، کوبا، مسکو، ورشو، برلین و ن
املالئکة  کشورها بیشتر در دفترهاي نخستین یعنی/گیري از شهرها این نحوة بهره.... . چین و 

د لألطفال و الزيتون،يوميات سياسي حمرتف،عشرون قصيدة من  و الشياطني،أباريق مهمشة،ا
  .حضور دارند کلمات  برلني،کلمات ال متوتو النار و

دستۀ دوم شهرهایی هستند که در تجربۀ شعري البیاتی بر پایۀ دیدگاه هنري وي به شکل 
بغداد، دمشق، بابل، مادرید، نیشابور، پاریس، غرناطه : شهرهایی مانند. اند مستمر حضور یافته



الفقر و ر سف این دسته از شهرها در دوران دوم شاعري البیاتی که با دفتر شعري. و شیراز
الزم به یادآوري است که این دسته از . کنند تري پیدا می شود، حضور گسترده شروع می الثورة

شهرها در دفترهاي نخستین البیاتی نیز حضور دارند و در دفترهاي بعدي وي حضور این 
  .گیرند تري به خود می شهرها، شکل و صورت پخته

جربۀ شعري وي حضوري مستمر و پایدار براي بررسی شعر یک شاعر باید به آنچه در ت
آید  مسائل دیگري که ممکن است تحت تأثیر فضاهاي زودگذر به وجود . دارد توجه کرد

هایی است  توجه به شهر در تجربۀ شعري البیاتی از مؤلفه. در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند
راین بخشی از این که حضوري پایدار دارد و از این روي قابل توجه و بررسی است؛ بناب

جستار به دیدگاه سیاسی البیاتی و شهرهایی که تحت تأثیر این دیدگاه در تجربۀ شعري وي 
شده است؛ اما تکیه و شالودة اصلی جستار پیش رو، بر پایۀ   اند اختصاص داده حضور یافته

ن دیدگاه هنري البیاتی شکل گرفته و به بررسی شهرهایی پرداخته است که از گذرگاه ای
در این پژوهش سعی شده است تا به سه . اند یافته دیدگاه در تجربۀ شعري وي تجلی

  :پرسش ذیل پاسخ داده شود
  مندي از مقولۀ شهر در شعر خود چیست؟ دلیل گرایش البیاتی به بهره. 1
  تصاویر شهرها به ویژه شهر شیرازدر شعر البیاتی چه تفاوتی با هم دارند؟. 2
  گر چه کارکردي در شعر البیاتی دارند؟شیراز و شهرهاي دی. 3

 پیشینۀ تحقیق. 3

احسان عباس، . هاي بسیاري صورت گرفته است دربارة شهر در شعر معاصر عرب پژوهش
را به موضوع شهر اختصاص داده إجتاهات الشعر العريب املعاصرفصلی از کتاب مهم خود یعنی

این موضوع را بررسی املعاصر  يبر العر املدينة يف الشعدکتر مختار علی أبوغالی در کتاب. است
 ةاملعاصر، دراس العريب يفی اخلطاب الشعر  ةنياملد ةداللدکتر قاده عقاق نیز در کتاب . کرده است

اما در هیچ کدام از . این پدیده را مورد مطالعه قرار داده استللمکان اجلمايل يالتلق يةإشکال يف
، موضوع شهر در »بانية يف شعر عبدالوهاب البيايتثالثة مدن إس«ها به جز مقالۀ  هش این پژو

در این پژوهش با . شعر البیاتی به صورت مجزا و یا درنگی قابل تأمل بررسی نشده است



هاي این جستار، نشان خواهیم  هاي دیگر در بخش یادداشت هایی در متن و نمونه ارائه نمونه
براي . اي دارد ثیرگذار جایگاه ویژهداد که شهر شیراز در تجربۀ شعري این شاعر سترگ و تأ

نشان دادن این نکتۀ مهم نخست باید موضوع شهر در شعر معاصر عرب را مورد تحلیل 
  .قرار دهیم

  
 شهر و شعر معاصر عرب. 4

زدگی روحی، اجتماعی و سیاسی در  وضعیت حاکم بر شهرها، موجب ایجاد نوعی غربت
زدگی که دچار آن  خود به حاالت غربتشاعران رمانتیک عرب، در شعرهاي . شاعران شد

در دورة سمبولیسم عربی، . شده بودند، پرداختند، اما مکانی براي آن مشخص نکردند
زدگی، مکانی تعیین کردند و آن مکان، شهر  شاعران نمادپرداز براي این غربت

زدگی  شاعرانی که به مقولۀ شهر پرداختند، پس از پیدا شدن غربت. )60، ص1995أبوغالی،(بود
این نکوهش به دو گونه . هاي آن را نکوهش کردند روحی و اجتماعی در شهر، آثار و نشانه

نام  یعنی از شهر معینی. اند نخست آنکه آن را به صورت مطلق ذکر کرده. متجلی شده است
دوم آنکه نام شهر معینی را ذکر . بهره بردند» ةاملدين/ شهر«اند و تنها از واژة کلی  نبرده
غالباً نوع دوم ابتدا با نام بردن از شهر یا پایتخت کشور خود شاعر آغاز شده و . اند کرده

اگر شهر به صورت مطلق . بعدها به نام بردن از شهرهاي کشورهاي دیگر انجامیده است
البیاتی عقیده دارد که . شود نکوهش شود دیگر متمایز کردن شهر غربی از شرقی ناممکن می

شهرها سراسر . انسان به ورطۀ نابودي کشیده شده است -چه شرقی  چه غربی و -در شهر
حجر «البیاتی در سرودة . کند ها بیداد می فساد و تباهی در درون آن. ظلمت و تاریکی هستند

  .کند ، تمامی شهرها را نکوهش می»سقوطال
الج مل تشهدي احل/ و ال من زبد األمواج/ مل تولدي، أيتها الذئبةُ، من لوحات بيكاسو

ً / .../ متوجًا بالشمس/ بعدالصلب و هو يف قميص الدم كيسًا من / كنت و ما زلتِ طعامًا فاسدا
/ و أنت يف العشرين/.../ داك ضامران/ تفاحةً معطوبة تنهشها الديدان/ اللحم و عينني بال أجفان



/ ني دورة املياهفتشبه/ تضاجعني بائع احلليب و املمثل الفاشل و املهرج البطني/ و ما زلت تزحفني
  4.)215 ص،2، ج1995البیاتی،(أيتها الذئبة، يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان.../ 

البیاتی براي شهر در  تصویرگري. اي به قرن بیستم است در این شعر اشاره» بیست«عدد 
هایی  تقریباً همۀ شهرهاي البیاتی ویژگی. شود در شهرهاي خاص نیز دیده می، معناي مطلق

ستاره، حزن و اندوه، غارت، طنابدار، نبود صبح،  هاي بی گري، ظلمت، شب روسپی :چون
در سرودة زیر نیز مادر غمگین، همان شهر قرن بیستم است که . زندان و سرگشتگی را دارند

  .است -نماد پلیدي و بدیمنی -اي سیاه مانند گربه
لْ  تلد / كاألم احلزينة/  تزل كاهلرة السوداءمل/ أعماق املدينة/ ق، و يف األعماقيف ليايل املوت و اخلَ

 َ ليل / يف ذراع الليلِ / تبصق املويت على األرصفة الغُرب السخينة/ يف الصمت، و أعماق املدينة/ األحياء
ولد اخلوف، كما تُولد يف / .../ املدينة... مل تزل تبصق آالف املساكني / السل، كاألم احلزينة ُ ي

  5.)289ص،1،ج1995اتی،البی(أعماقها السفلى اجلرمية

عناصر سازندة این شهر . است -چه شرقی و چه غربی –این تصویر همۀ شهرهاي جهان
شهر در نزد . است» مرگ، سکوت، چیرگی شب، بیماري، تهیدستی، ترس و جرم و جنایت«

از مهمترین دالیل ستیز با شهر، . اي این گونه دارد بسیاري از شاعران معاصر عرب چهره
ی است که غالباً اندوه، سرگشتگی، غربت روحی و جسمی را براي شاعران به خفقان سیاس

  .آورد جود می
ا احلزينة/ و عندما تعرت املدينة رأيت يف / مباذلَ الساسة و اللصوص و البياذق/ رأيت يف عيو

ا املشانق   6).103 ص،2،جهمان(و احلزن و الضياع و الدخان/ تُنصب و السجون و احملارق/ عيو
شود این دسته از شاعران براي خود مکان دیگري تعبیه کنند  نفرت از شهر، موجب می این

یابند، در مکان دیگري  تا در آن احساس آرامش کنند و هر آنچه را که در این شهرها نمی
ها دست  هایی است که شاعران به خلق آن آرمانشهرها یکی از جایگزین. جستجو کنند

  .زنند می
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زده شد، به سراغ جایگزین دیگري  پایتخت کشور خود غربت/ ز آنکه شاعر در شهرپس ا
در نزد برخی از شاعران، این موضوع به . رود تا در آنجا غربت خود را از یاد ببرد می

صورت اشتیاق به روستا که به نوعی در آمیخته با اشتیاق به مادر و دوران کودکی است، 
مهجر این موضوع به صورت اشتیاق براي دوران طالیی  در نزد شاعران. یابد تجلی می

اي دیگر از  آرمانشهر یا شهر جادویی، تجلی 7.گذشته یا بازگشت به طبیعت نمود یافته است
  .)94،ص 1978عباس،(این اشتیاق است

اند و براي آن  در شعر معاصر عرب شاعرانِ بسیاري به موضوع آرمانشهر پرداخته
، عجیب، سرشار از ترانه، بلورین، رودهاي شرابِ جاري در جادویی: هایی چون ویژگی
ها  اما هیچکدام از آن. اند هاي ساخته شده از نقره و اموري دیگر بیان کرده ها، خیابان خیابان

تنها بدر شاکر السیاب است که نام آن . اند و نامی براي آن ذکر نکرده 8اند این شهر را ندیده
و نیز این شهر را ندیده و تنها وصف آن را از پدر بزرگ خود ا. نهاد» إرم ذات العماد«را 

البیاتی نیز نامی براي آرمانشهر خود قرار نداده و تنها به توصیف آن بسنده  9.شنیده است
  .کرده است

ٍر من الفضةِ و الليمون/ مدينٌة مسحورة ْ على  ا األلفِ و ال / قامت ِ ولدُ االنسانُ يف أبوا ُ ال ي
يطها/ ميوت ٌ من الذهب حيُ   10.)142 ص،2، ج1995البیاتی،(حترسها من الرياح غابة الزيتون/ سور

یافتن روشنایی به شهرهاي آیندة دور  براي«وي . آرمانشهر البیاتی در آینده حضور دارد
رود،  به هر کرانی که می. )236- 239،صص همان(»کند تا این شهر را بیاید رود و مبارزه می می

دهد اما باز بر  روهاي شهرها، جان می و در همان جا بر روي پیاده کند احساس تبعید می
، همان(ها است ها و گرگ جایی که تهی از مگس. رود خیزد و به دنبال شهرهاي آینده می می

مدن مل  الوالدة يف«و  )214،صهمان(»مل تولد مرثية إيل املدينة اليت«هاي  در سروده. )298ص
  .یابد به مقولۀ آرمانشهر وضوح بیشتري میدیدگاه وي  )470، صهمان(»تولد

به تصویر کشیدن یک آرمانشهر «. به هر حال آرمانشهر جایگزینی براي شهر واقعی است
همانطور که گفته شد عدم الفت با شهر . )33 ص،1999،الف،البیاتی(»جزئی از ذات شاعر است

واکنش نسبت  هاي یکی از شیوه«.شود زدگی روحی و اجتماعی می منجر به پیدایش غربت



شعر البیاتی . )50،ص 1999جعفر،(»زدگی، بنیان نهادن شهرِ آرزوها و رؤیاهاست به این غربت
شهري که هنوز به وجود . یافتن آرمانشهر است تالشی خستگی ناپذیر و سرسختانه براي

  .)156،ص 1984مونتابث،(نیامده و شاید هیچ وقت به وجود نیاید
، 1972البیاتی،(»ندا بی عدالتی در زندگی را پدید آوردهشهرها احساس هرج و مرج و «

مهمترین تصویري که . دهد قیام علیه شهر به این سبب روي می و در شعر البیاتی)188ص
کنند، سیماي شهر در شمایل یک روسپی  شاعران براي بیان نفرت خود از شهرها خلق می

  .است
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دهد، فقدان صفاي  شود و شاعر را بسیار رنج می ر شهرها دیده مینخستین موضوعی که د
وي خواستار . مشتاق صفا و پاکی روستا است«به همین دلیل است که السیاب . روح است

بغداد در نزد السیاب، یک . هاست ها روسپی ها و در مقدمۀ همۀ آن دوري از پلیدي
هاي بریده  اي با سینه روسپی«ر را البیاتی شه. )91،ص1978عباس،(»خانۀ بزرگ است روسپی

شهر در شمایل یک زن و سپس یک زن روسپی، تصویر مشترك . کشد به تصویر می» شده
چرا شاعران معاصر این تصویر : آید حال این پرسش پیش می. میان بسیاري از شاعران است

  اند؟ را برگزیده
ها،  ها، جنگ شرفتتمامی اختراعات، پی. شهر، محلِ تولد و پیشرفت عصر مدرن است

بنابراین شهر، پسندها و ناپسندهاي فرهنگ معاصر . آیند در شهر به وجود می... ها و  پلیدي
ها نگاهی  رویم و به اسطوره اکنون، کمی دورتر می. را توأمان در خود جاي داده است

ود خوانیم که مادر هستی دو فرزند خیر و شرّ را در رحم خ ها می در اسطوره. اندازیم می
توان  بنابراین می. داشت و نبرد این دو همیشه برقرار و پیوسته پیروزي با خیر بوده است

اما این شهر «. گفت که در ذهن شاعر معاصر، مادر هستی جاي خود را به شهر داده است
ها، آبستنِ اژدها شده  پیوسته تسلیم دیکتاتوران، فساد و تباهی است و از همبستري با آن



 صص،2،ج1995البیاتی،(»توان امید ظهور خوبی از این آبستن دروغین را داشت پس نمی. است
از . ست اي در نتیجه تمدن معاصر که فرزند این شهر است، همان اهریمن اسطوره. )182-181

هاي این دوران، موجب سلب آسایش انسان شده است، شاعران، این  آنجا که بیشتر پیشرفت
ها  اي، تنها به وجود آورندة پلیدي هستی دوران اسطوره مادر تمدن مدرن را برخالف مادر

شاعران . دهد شهر، شهادت می/تمدن مدرن، بر ناپاکی مادر/بنابراین این اهریمن. دانند می
زیرا شهرها در برابر همۀ . دانند علت به دنیا آمدن این فرزند را روسپی بودن شهر می

  .ها قرار دادند در اختیار آن استبدادگران و خونخواران تسلیم شدند و خود را
در زبان املدينة/ تواند مؤنث بودن خود واژة شهر شاید دلیل دیگر این تصویرسازي، می

در تاریخ بشر پیوسته تصویر فتح شهرها توسط اشغالگران، با تجاوز به زنان و . عربی باشد
در قرآن نیز . دشون منابع حیاتی آن شهر همراه است و این تصاویر تا به امروز تکرار می

قید و شرط  تجاوز به زنان و آزادي بی 11.تصویر مستبدان همراه با تجاوز به زنان آمده است
  12.)93،ص 1978عباس،(هاي شهرهاي جهان است در مسائل جنسی از ویژگی
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ري به تفکر گرایش آشکا -به ویژه در شش دفتر نخست -البیاتی در آثار شعري خود 
گیري وي نسبت به شهرها بر پایۀ  شد گاهی موضع سیاسی سوسیالیسم داشت و موجب می

هاي  در اواخر دهۀ چهل، در جهان عرب گرایش. نگرش سیاسی باشد نه نگرش هنري
بغداد نیز ).7 - 8صص، 2، جهمانو  )191 - 192صص، 1،ج1995البیاتی،(سوسیالیستی به اوج رسید

شود و از همان آغاز  بود؛ از این روي البیاتی نیز وارد این جریان میاز این امر ن مستثنی
این  کند؛ اما عضو رسمی تجربۀ شعري خود، تفکر سوسیالیستی و رهبران آن را ستایش می

 14در دفترهاي نخست البیاتی، به وضوح شاهد این گرایش هستیم. شود گرایش سیاسی نمی
این گرایش، حضور  الفقر و الثورةز دفتر سفر یعنی بعد ا وي در دورة دوم تجربۀ شعري

در ... هاي سوسیالیستی مانند لنین، پرچم سرخ، رفیق، کارگران و  نماد. کند رنگی پیدا می کم
  15.اکثر دفترهاي وي با بسامدهاي زیاد قابل مشاهده است



وجه العامل اجلديد أملح / العمال يا إخويت/ .../ العاملِ  يهدر يف/ صوت لنني األخضر العميق ال يزال
 أحملها يف/ و تصنع الرجال/ تلهم األجيال يلنني و ه/ أقوال و يف/ .../ أعني األطفال يف/ عيونکم يف

  16.)327 ص،1، ج1995البیاتی، (العمال يا إخويت/ تزلزل اجلبال وطين

ها این شعر را  ش یعنی در بحبوحۀ انقالب سوسیالیست1338/م1959البیاتی در سال 
ت تأثیر این گرایش سیاسی است که شاهد تصویرهاي متفاوتی از شهر در دید تح. سرود

هاي آنان قرار  هر شهري که زیر یوغ استعمار غرب یا دست نشانده. این هنرمند هستیم
اند، مورد ستایش البیاتی قرار  کرده گرفته یا شهرهایی که در مقابل این استعمار ایستادگی

هایی در نکوهش تمدن  در راستاي این تفکر سیاسی، سروده.)265و  261، صصهمان(گیرند می
اي اروپا را به  وي در سروده 17.خورد غرب در دفترهاي نخست البیاتی نیز به چشم می

کشد که از قطار جا مانده و در فضاي سرد و تاریک  صورت روسپی پیري به تصویر می
  .)383،ص همان(اروپا، بی هیچ پوششی تنها مانده است

/ علي الدموع و الدماء/ حنيا/ .../ الشرق علي الضياء فنحن يف/ .../ بال جنوم/ وروبامساء أ
ُ / یوطن یمستنقع ف   18).382، صهمان( بال ضياء/ ليل أوروبا من حبرية يف/ أمجل

 19ش علیه رهبر انقالبیون 1342/م1963در سال .پاید اما این انقالب نویدبخش دیري نمی
پس از این واقعه تمام آمال البیاتی از بین . شود اصله اعدام میگیرد و بالف کودتا صورت می

دهد که وي در کشور خود غریب و تنها  آرام آرام این احساس به وي دست می«. رود می
رود تا شاید بتواند در آنجا  افتاده است، پس با سفرهاي خیالی و واقعی، به اماکن بسیاري می

  . )26، ص1999جعفر،(»چهرة شهر محبوب خود بغداد را ببیند
ميت أري مساءک / و اخلوف و اهلموم/ و الشمس و األطفال و الکروم/ بغداد يا مدينة النجوم

/ عتمة النهاريف/ تغسله األمطار/ ميت أري شارعک الطويل/ .../ تنبض باللهفة و احلنني/ الزرقاء؟
 /... َ ألجل عينيک / ينيک أنا شريدألجل ع/ البعيد يا وطين/ .../ يا مدينة النجوم! ميت أري شعيب

و وجهک الصامد، يا مقربة / ميت أري مساءک الزرقاء/ .../ هذه الدوامة السوداء يف/ أنا وحيد
  20.)254-255صص، 1، ج1995البیاتی، (األعدا



توان گفت که البیاتی پس از این تاریخ از ورود مستقیم به سیاست در شعر  تقریباً می
نگرش سیاسی البیاتی به شهر  سفر الفقر و الثورةاي بعد از دفتر در دفتره. کند خود پرهیز می

دهد و در این دوره از منظر تصویرسازي دیگر تفاوتی میان  جاي خود را به نگرش هنري می
توان گفت البیاتی در شش دفتر  در مجموع می. بغداد و پاریس یا بابل و نیشابور وجود ندارد

اما این موضوع . شهرها را به تصویر کشیده است نخست خود با دو نگرش سیاسی و هنري
هاي وي از شهرها با  در دوران دوم شاعري وي تغییر کرده و تقریباً تمام تصویرسازي

  .نگرشی هنري صورت گرفته است
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ها به نکوهشِ پایتخت کشور خود  در جوالنگاه ستیز شاعران با شهر، در وهلۀ نخست، آن
از  نبود آزادي سیاسی و عدالت اجتماعی. پردازند کشور است، می که نمایندة تمامیت

بر عراق  21»نوري السعيد«در آغاز تجربۀ شعري البیاتی، . مهمترین دالیل ستیز با پایتخت است
 أباريق مهمشةدفتر . حکومت وي با خفقان سیاسی و فقر مردم عراق همراه بود. راند حکم می

 ص،1999ب،البیاتی، (نتشار، توقیف و شاعر آن از کار اخراج شدالبیاتی، در زمان وي، بعد از ا
یابد و  در ادامۀ فعالیت شعري البیاتی، تجربۀ سیاسی شاعر در مقولۀ شهر، وسعت می. )92

شود؛ بغداد، از همان نخستین دفترهاي شعري البیاتی، مورد نکوهش واقع  نمادینه می
  .شود می

 صلبون الشمس يفيو / مواتنا، و من دم األطفالأ/ صنعون اخلمر من دموعي يبالد و يف
 نيها أعيتقبل النهار فست/ اديح، بال أعيبال أراج/ بغداد نيتيمد/ املوصدة األبواب نيتيمد/ الساحات
  22.)249ص، 1، ج1995البیاتی، (اَألطفال

پایتخت خود در ستیز بودند، / البته از طرفی دیگر، بر خالف بیشتر شاعران که با شهر
بغداد، . پسندید اما چهرة کنونی بغداد را نمی )73-74،صص همان(اتی عاشق بغداد نیز بودالبی

  .)191،ص همان(ها بود سرزمین مرگ، زندان، طنابِ دار، سرگشتگی و تیرگی



ـر املـوت، يـا ملي حيـي علـى العـراق/  راقأرضٌ تـدور يف الفـراغ و دمٌ يـ./ / .. يت، أصـيحكـمن قـاع  َ  و
   و مل يــزل /  ربالءكــشــهيد   ىحزنــًا علــ/  اءكــمــن قبــل ألــفِ ســنةٍ يرتفــع الب/  مــراءحتــت مســاء صــيفه احل/ 
ـر /  سـرته الـريحكآه جنـاحي  /  املـاء و النخيـل يف املسـاء يصبغ وجه/  راقالفرات دمه امل ىعل مـن قـاع 

  23).135ص، 2،ج1995البیاتی، ( يت، أصيحكاملوت، يا ملي

است و دیکتاتوران جاي خود را به مستبدان  با وجود آنکه ظلمت همه جا را پوشانده
دهد و براي کشف شهرهاي آیندة دور  دهند، اما البیاتی به مقاومت خود ادامه می دیگر می

ش، البیاتی به 1337/م1958بعد از انقالب سال . )235- 236،صص همان(کند دریانوردي می
و آن جام سبز این شهر بار دیگر همان کودك معصوم . آورد ستایش بغداد روي می

شود و  اما دوباره با دگرگون شدن اوضاع، بغداد وارد داالن تاریک دیگري می 24.شود می
خون در . گذارند تاجِ خاري بر سر عراق می. گیرد البیاتی نکوهش بغداد را از سر می

در . )116، ص2،ج1995البیاتی، (رود شود و ماه کودکی در خاك فرو می ها روان می خیابان
توان گفت بغداد البیاتی، آینۀ تمام نماي جزر و مد وضعیت سیاسی عراق  می مجموع

  25.)101،ص 1978عباس،(است
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رود و به شهر بابل  النهرین می ها، به دوران طالیی تمدن بین البیاتی در سفر به اسطوره
هاي د در دام گرگبابل به مانند بغدا. اما این شهر نیز همراه با ظلمت و تباهی است. رسد می

ولی این الهۀ خیزش و باروري نیز در این شهر مرده . هار افتاده و منتظر ظهور عشتار است
عراق / مستبدان بابل. )77- 78 صص،2، ج1995البیاتی، (بغداد حکم فرماست/ و سکوت بر بابل

اجتماعی  افق سیاسی. اند کنند و حتی الهۀ نوزایی را نیز به قتل رسانده به هیچ چیز رحم نمی
/ در سرودة ذیل البیاتی بابل. فرماست نماید و مرگ بر همه چیز حکم عراق تاریک می/ بابل

این . بیند که در وجودش اژدهایی دارد ها می بغداد را شهرِ اشرار، ملعون و آکنده از پلیدي
. شود ها همبستر می شهر به مانند روسپیی است که در برابر مهاجمان تسلیم شده و با آن

  .دهد بشارت ظهور منجی را نمی الجرم نتیجۀ این رابطۀ شوم، آبستنی است دروغین که



و مل يدمرها و مل يغسل خطايا أهلها /  اإلنسان و مل يظهر علي أسوارها املبشر ثعبابل مل تب
ي ال ينتهي و الصمت و ذفالعقم و الصيف ال/ من قربه عرب الفرات سارق النريان مو مل يق/  الطوفان

علي  يعشرون عامًا و أنا أبک/ .../ املدن املنفوخة البطون يطعام هذ/ و احلزن و الطاعون/ ابالرت 
ُ يا مدينةَ األشرار/ .../ أسوارها و أمحل األکفان َ ر ع يو غط يقوم/ بابل هذا اجلسد الذابل  ي

ْ  يقوم/ باألزهار هول من دمشق/ لعل الربق  يتها البغي يفأ/ بطنک بذرًة فتحملنيييبذر ف/ و الفارس ا
ُ للغزاة ساقيها و للطغاةْ / ... / لکنها ظلت کأورشليم/ أحشائک التنني ُ محالً کاذبًا / تفتح ... حتمل

  26).181-182صص، همان.(
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شاید یکی از دالیل آن حلول البیاتی در . نیشابور مهمترین شهر در آثار البیاتی است
همانطور که در دفترهاي شعري البیاتی . ي استشخصیت خیام باشد که مهمترین نقاب و

میان او و خیام رابطۀ بسیار نزدیکی وجود دارد میان بغداد و نیشابور نیز این رابطۀ مستحکم 
، 1999ب،البیاتی، (»، توصیفی از بغداد باشدالذي يأيت و اليأيتشاید نیشابورِ دفتر «. وجود دارد

. ار حملۀ ویرانگري از جانب مستبدان شده استبغداد بار دیگر گرفت/ اما نیشابور. )51ص
این شهر نمایانگر سقوط و . نیشابور در شعر البیاتییکی از نمادهاي شکست و تسلیم است«

عقب نشینی است و در شعر البیاتی به همراه تصاویر زشت و نمادهاي منفی حضور 
حضور بسیار قویی اليأيتالذي يأيت و يشهر نیشابور در دفتر شعر. )89، 1384الضاوي،(»یابد می

  .دارد
دور کل الغزاة بصقوا يف/ .../ کل الغزاة، من هنا، مروا بنيسابور  يو ضاجعوها و ه/ وجهها ا

ذوائب املدينة  يلتغسل!/ أيتها السحابه/ .../ داخل هذا النفق املسدود حياتنا فيها، و يف/ املخاض يف
- 66صص، 2، ج1995البیاتی، (ليل نيسابور يف/ ء النوريکان علينا أن نض/ .../ و هذه القذارة/ الثرثارة

65(.27  



رغم چیرگی ظلمت و تباهی و مرگ بر دنیا، انتظار روزهاي خوشی را براي  البیاتی علی
این روحیۀ امیدواري و ایمان به آمدن روزهاي خوش و شکوهمند . بغداد دارد/ نیشابور

  .جاي آثار وي قابل مشاهده است گذشته، در جاي
تراکم / .../ النفق املسدود يف/ الظهرية و املوت يف/ جرها الطيور من الضائع و األرض اليتالز 

و  / أيقظ نيسابور/ اهلشيم النار يف يأشعل هذ/ عذابک املقيم/ الزحام احلزن، اختناق الصمت يف
/ الظهرية ون يفالبشر الفان/ العيون ، انعکاس النور يفياألمل الباق/.../ نوافذ املاخور کسر الزجاج يف

أن ال ميوت راکعًا / حيرتقون ليضيئوا شرف اإلنسان/ املسرية الطويلة و املوت يف/ ميارسون لعبة احلياة
الزمن الضائع / مزهرة؛ و صيحة أطلقها وليد/ شجرية من خلل الرماد و اجلليد/ .../ منسحقًا مهان

  28.)89-90 صص،همان(خيلع عن کاهله عباءة الرماد/ تزاحم األضداد يف

  
 پاریس. 7-4

. پاریس از جمله شهرهایی است که در آثار بسیاري از شاعران عرب حضور داشته است
بود که دیدي رمانتیک به آن 29نخستین شاعر عربی که دربارة پاریس شعر سرود احمد شوقی

داشت و این دید رمانتیک به شهر پاریس در آثار دیگر شاعران ادامه یافت تا اینکه در آثار 
اما این شهر براي البیاتی مانند دیگر . )206-207، صص1988بدوي،(نزار قبانی به اوج خود رسید

سیاهی موجود در تصاویري که وي براي این شهر . شهرها، مملو از فساد و تباهی است
  .از شهر پاریس است 30هاي بودلر کند یادآور تصاویر سروده خلق می
حيث !/ تعال: ليل باريسٍ  يف!/ تعالْ : ليل باريسٍ يناديين يف /و کرنةِ العصفور صوتک ال يزالْ ... 

حتت النعال و / و روبسبري و الفکر املهان» مريابو«و ضريح / البغايا الشقر و العتمات و املتسولون
ا يف ٌ «:/ و صليب ثورتنا القدمي/.../ و الثلج و العتمات و املتسولون!/ تعال: ليل باريسٍ  صو . حرية

ْ  يلوثُ يف» مساواةٌ . عدلٌ    31.)125ص، 1، ج1995البیاتی،(دماء األبرياء
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کنیم که این شهر به هیچ وجه  با بررسی تصویرهاي شهر شیراز در آثار البیاتی مشاهده می
نقاب  -مهمترین شهر شعري البیاتی -اگر نیشابور . مانند شهرهاي دیگر البیاتی نیست

وي در این شهر به . هاي بغداد است نها نقاب روشناییهاي بغداد است، شهر شیراز ت سیاهی
، 2،جهمان(هاي آفتابگردان بر سر دارند دنبال موسیقی و رنگ و زیبارویان است که گل

شوند  هاي آن بر روي وي گشوده می ریزد و دروازه در شیراز بر شاعر نور فرو می. )269ص
چندین بار سخن از شريازقمر دفتر  وي در. بیند و در تبعید، رؤیاي ماه سبز شیرازي را می

واضح است که به تبع ماه، سخن از نور . آورد که ماه شیرازي در دست دارد زنی به میان می
  .آید و نور همان چیزي است که البیاتی در دنیاي مدرن به دنبال آن است به میان می

/ أعبدها/ لکها، أسکن فيهاأمت /»شـيـراز«يف املنفى / و بشعري يبين الغرباء/ مي يغتسل العشاقبد
  32.)384،ص همان(أرسم يف ريشتها مدنًا فاضلةً يتعبد فيها الشعراء

اگر خیام مهمترین شخصیت حقیقی شعر البیاتی است، عائشه مهمترین شخصیت خیالی 
عائشه معشوقۀ «گوید  دربارة این شخصیت میاملوت يف احلياةالبیاتی در دفتر  .شعر اوست

اي است که صور الیتناهی را نمایان  عائشه زنی اسطوره... وانی درگذشت خیام بود که در ج
وي باقی است و در هر . شود کند و خود ذات واحدي است که در الیتناهی آشکار می می

تر شدن ابعاد این شخصیت  و در ادامه براي روشن )184،ص همان(»آید لحظه به شکلی در می
  .کند زیر استناد می به مستزاد منسوب به موالنا با مطلع

  دل برد و نهان شد     هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد  
  گه پیر و جوان شد    هر دم به لبـاس دگر آن یـار برآمد

این . در سرودة زیر به وضوح این چند وجهی بودن عائشه به تصویر کشیده شده است
در . دارد بیاتی رنگ دیگريدهد شیراز براي ال هایی است که نشان می سروده از بهترین نمونه

عائشه، پرواز، عاشق، / نور، پروانۀ آبی(طیفی با عناصر زیبا : این سروده دو طیف وجود دارد
ناپدید شدن، دیوار، خون، کشیده شدن بر (آلود  و طیفی با عناصر تیره و یأس) هوشیاري

  ).زمین، عذاب انتظار



تطري فوق سورها و / ا و رفرفت فراشة زرقاءو فتحت أبوا/ »شـيـراز« يفدل النور علي الرياض 
 تارکة وراءها خيط دم ميتد يف/ يتبعها لکنها اختفت وارء السوريصحا لک/ فوق وجه العاشق الفقري

جحيمه يزحف  و مل تر العاشق يف/ لکنها مل تسمع النداء! عائشة!/ عائشة:/ ناديتها/ مخائل األصيل
  33.)243ص، مانه(آخر األبواب منتظراً يف/ حنو النار

آید و از روي  پروانۀ آبی از آن به پرواز در می. طیف نخست متعلق به شیراز است
طیف دوم متعلق به البیاتی است که . گردد گذرد و موجب هوشیاري او می صورت عاشق می

گویی وي زار و نزار در پشت دیوار شهر شیراز افتاده است و هنگام . برد در غربت به سر می
ماند و هر چه او را صدا  عائشه تنها ردپایی خونین از آن پروانه به جاي می/ انهدیدن پرو

. ماند شنود و البیاتی در دنیاي تاریک خود دوباره تنها می زند عائشه فریادهاي وي را نمی می
رود و او را با نام عائشه  بعد از خروج پروانه از درهاي شهر شیراز، البیاتی به دنبال آن می

چکد؟ عائشه تمام صور زیبایی  پروانه، خون بر زمین می/ اما چرا از این عائشه. زند صدا می
شاید عائشه همان . است که دنیاي معاصر بر او ضربه وارد کرده و او را مجروح کرده است

ها و  اینک همۀ این زیبایی. اند ها را نابود کرده باشد که حاکمیت مستبد آن/... نیشابور/ بغداد
وار به  ها فرو ریخته شده است و البیاتی عاشق اند و نور بر آن ا به شیراز پناه بردهه معصومیت

اما این عاشق درمانده . شان را دارد شیراز انتظار دیدن ها آمده و در پشت دیوارهاي دنبال آن
وار خود براي رسیدن به عائشه منتظر  رود و در غربت جهنم نصیبی، از آنجا نمی با وجود بی

  .دمان می
 ياملنفي و نصف يف يو أنا نصف /»شـيـراز«إيل  يالثلجرحلت بالقطار الليل / عائشة مشس الفقراء

، أتبع شارات النار/ الدار اآلخر يف ، جمنونًا   34.)431، همان(حمرتقًا

خیام در تبعیدگاه به سر /رود و البیاتی خورشید به سوي شیراز می/در این سروده، عائشه
. وار خود به دنبال اوست هاي خیام اي است که البیاتی پیوسته در شب عائشه معشوقه. برد می

بینیم که عائشه، معشوقۀ  شعر پیشین می در دو نمونه. رود اینک عائشه به سوي شیراز می
رود و این خود دلیل دیگري بر اهمیت  خیام یا در شیراز است یا به سوي آن می/ البیاتی

  .است شهر شیراز در تجربۀ شعري البیاتی



هاي خود، شعر خود  گوید که با درد و رنج شعر بعدي، البیاتی به صراحت می در نمونه
با . شود که ماه شیرازي زیبایی در دست دارد پروراند و از این شعرها، زنی متولد می را می

توان گفت که این زنِ حامل ماه شیرازي، همان گمشدة  توجه به توضیحاتی که داده شد، می
  .عائشه است یعنی تیالبیا

أجرح قليب، أسقي من دمه شعري، تتألق جوهرة يف قاع النهر اإلنساين، تطري فراشات محر، تولد 
ً «امـرأة حـاملـة قـمـراً : من شعـري ً » شـيـرازيـا عينيها عسل الغابات  يتوهج يف/ يف سنبلةٍ من ذهبٍ مضفورا

  35.)383، صهمان(و حزن النار األبدية
از البیاتی که حاوي شش سروده بود،  املتون الشرقيةش دفتر شعري 1378/م1999در سال 

هاي مستمر نگارنده  متأسفانه تالش. ها دربارة حافظ بود منتشر شد و یکی از این سروده
در شعر ذیل اشارة غیرمستقیمی به حافظ وجود . ثمر ماند یافتن این دفتر شعري بی براي
  .دارد

ٌ فأنا  ُ حبر سوف أناديک من / »شـيـراز« أيها الدرويش يفيأبکو / سوف أناديکال تبکِ و العامل
  36.)324،ص همان(املقطوعة األثداء -املنسية -الفاقدة الذاکرة -املمنوعة -املدائن املسبية

البیاتی مهمترین . یابد در این سروده کلیت دیدگاه البیاتی نسبت به شهر تجلی می
که در شهرهاي اسیر شده، ممنوعه،  وي. برد نام میهاي خود را  تبعیدگاه/ هاي شهرها ویژگی

 درویش شیرازگرید و  حافظه، فراموش شده و مورد تجاوز قرار گرفته حضور دارد؛ می بی
هاي شیراز را مقابل تصاویر تاریک شهرهاي  البیاتی در این سروده، زیبایی. زند را صدا می

  .کند شعري خود تأکید میگذارد و بار دیگر بر اهمیت شیراز در تجربۀ  دیگر می
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البیاتی از جمله هنرمندانی است که در برابر سقوط اخالقی و اجتماعی انسانِ عصر مدرن 
این سندباد شعر معاصر عرب، به سفري بی پایان در اسطوره، تاریخ و . واکنش نشان داد

با سفرهاي واقعی  وي. آینده دست زد تا شهري را بیابد که روح انسان در آن غریب نباشد
کند مکانی  و خیالی به بسیاري از نقاط جهان و سرودن اشعاري براي این شهرها، سعی می



از دیگر دالیل حضور پر رنگ شهر در . روشن براي انسانِ گمشده در تمدن معاصر بیابد
زدگی اوست که منجر به سفرهاي متعدد و طوالنی مدت به کشورهاي دیگر  آثار وي، غربت

سفر  -چون نیشابور و شیراز –البیاتی به برخی از شهرهاي تجربۀ شعري خود . شود می
گیري از میراث انسانی به عنوان یکی از  ها در آثار وي بهره نکرده اما علت حضور آن

او با مطالعۀ آثار فرهنگی ملل مختلف، از . هاي شعر معاصر عرب است مهمترین مؤلفه
ریخ و اسطوره براي بیان احساس غربت خود هاي بزرگ تا هاي شخصی شخصیت تجربه

 .گیرد بهره می
به طور کلی کلیۀ . ما حصل سفرهاي البیاتی مشاهدة ظلمت و بیداد در همۀ شهرها است

ها بر پایۀ دیدگاه هنري در شعر البیاتی مورد استفاده قرار گرفته است،  شهرهایی که نام آن
گري و تجاوز به نیروي بارور  اري، روسپیبند و ب تصاویر قتل، خونریزي، غارت، فساد، بی

اما در این میان تنها شهر شیراز بود که بر خالف دیگر شهرهاي . شود زندگی مشاهده می
هاي متعددي از  در آثار البیاتی نشانه. البیاتی سرشار از نور و زیبایی است تجربۀ شعري

راز در تجربۀ شعري تجلی شی علت. آشنایی وي با ادبیات و فرهنگ ایرانی وجود دارد
وي در این مدت با آثار . البیاتی، ممکن است به روزهاي اقامت البیاتی در آلمان مرتبط باشد

از آنجا . سراید به یاد او شعري میيوميات سياسي حمرتفهاي گوته آشنا و در دفتر  و اندیشه
ز این طریق با که این فیلسوف و شاعر آلمانی، عالقۀ زیادي به حافظ داشت، شاید البیاتی ا

 .شیراز و درویش آن آشنا شده باشد

البیاتی شیفتۀ این شهر . ترین شهر در آثار البیاتی شهر بغداد است به طور کلی محوري
. بود و از هر شهري که نام برده است در نهایت، مقصود و هدف او همان شهر بغداد بود

خلق کرد در واقع ... ل، دمشق و تمام تصاویر سیاهی که البیاتی براي شهرهاي نیشابور، باب
همچنین تصاویر سرشار از زیبایی و . تصاویري از شهر بغداد و به طور کلی از عراق است

در یک . روشنایی شهر شیراز، در واقع رؤیا و آرزوي شاعر براي شهر و کشور خود است
اي هایی بر توان گفت همگی شهرهایی که در شعر البیاتی وجود دارند، نقاب سخن می

  .عراق است/ بغداد



  
  :هاپانویس

 آن در انسان شدن ابزاري و معاصر تمدن جدید، عصر یعنی خود سینمایی شاهکار در چاپلین چارلی -1
 .گیرد می انتقاد باد به را

 البیاتی. 107-129: صص. 1996. المدي دار. بیروت. أخري قصائد و الجمع بصیغۀ مفرد. أدونیس  -2
. ر. دهد می ارائه أدونیس به مشابه تقریباً تصاویر حتی و دیدگاه »نیویورك إلی نئزيجا قداس« سرودة در نیز
 .413-416: صص ،2 جلد ،1995البیاتی،: ك

 .481- 486: صص. 1ج. الکامله الشعریه األعمال. البیاتی عبدالوهاب-3
 مصلوب از بعد را حالج تو/ امواج کف زادة نه و/ نیستی پیکاسو هاي نقاشی زادة تو گرگ، ماده اي« -4
 چنان هم و بودي فاسد خوراکی تو/ .../ بود شده مزین خورشید با که/  ندیدي خونین پیراهن در شدن

 بیست  تو و/ .../ نزارند هایت پستان/ خورده کرم و فاسد سیبی/ پلک بی چشمانی و گوشت اي توده/ هستی
 همبستر شکمباره لودة و بها بی بازیگر و یرش فروشندة با و/ کشی می زمین به چنان هم را خود و/ اي ساله
 »اند کرده مقهورت ها موش که گشاده شهر اي گرگ، ماده اي/ .../ فاضالبی چون تو/ شوي می

/ است سیاهی گربۀ چونان که ست دیري/ شهر اعماق در/ اعماق در و آفرینش، و مرگ هاي شب در« -5
 تف را مردگان/  شهر اعماق در و سکوت، در/ آورد می دنیا هب را] ها برزن[جانداران که/ غمزده مادري سانِ به

 هزاران چنان هم/ غمزده مادري سانِ به مسلول، شبِ/ شب بازوان در/ داغ خوردة خاك روهاي پیاده بر کند می
 فرودین اعماق در شود می زاده جنایت که سان زان شود، می زاده ترس/ .../ شهر... کند می تف را بیچاره

 اش مادرانه پستان از را] ها برزن[جانداران که/  شهر اعماق/ است سیاهی گربۀ چونان که ست دیري/ / ...شهر
 ».دهد می شیر

 و دزدان و مهتران مندرس هاي جامه/ دیدم اش غمزده چشمان در/ شد عریان شهر که هنگام آن« -6
 و تباهی و غم و/ ها کوره و ها انزند و شدند می افراشته بر که/ را دارهایی دیدم چشمانش در/ را پیادگان

 »دود
 .المواکب قصیدة. جبران خلیل جبران -7
 .282-283: صص. المعاصر العربی الشعر فی المدینۀ. أبوغالی علی مختار -8
 .315-317: صص. »العماد ذات إرم« سرودة الجلبی، ابنتۀ شناشیل دفتر. السیاب شاکر بدر -9

 زاده نه آن، دروازة هزاران در انسان/ شده استوار لیمو و نقره از رودي بر/ شده افسون شهري« - 10
 »دارد می امانش در بادها از زیتون جنگل/ است گرفته فرا را گرداگردش طالیی دیواري/ میرد می نه و شود می

 .25: غافر ،4: قصص ،6: ابراهیم ،141 و 127: اعراف ،49: بقره: هاي سوره - 11



 برلین از برلین، دیوار فروپاشی از پس فیلم قهرمان بِکر، ولفگانگ اختۀس لنین خداحافظ فیلم در - 12
 غربی برلین در که چیزي نخستین و رود می غربی برلین به داشت، مدار اخالق و سنتی اي جامعه که شرقی

 .بود تلویزیون در زنان مبتذل تصاویر بیند، می
 که است معاصر انسانِ البیاتی، شعر موضوع. است توشه بی مسافري سرگذشت البیاتی سرگذشت - 13

 سفر به ورطه، این از خالصی یافتن براي و داده دست از را خود منزلت و جایگاه تاریخ، دورة این در
 تحلیل در او، شعرهاي مایۀ درون«. نشیند می »آید نمی و آید می آنکه« انتظار به هنر گذرگاه در و رود می

 معاصر شعر پرچمداران دیگر مانند به البیاتی«). 184: 1387کدکنی، شفیعی(»است کوچ و کردن سفر نهایی،
 به وي). 74: 1991شکري،(»داد می سیاسی و اجتماعی عناصر به را اولویت خود، شعري تجربۀ در عرب،

 در سفر با البیاتی). 184: 1387کدکنی، شفیعی(بود امر این منکر خود، گرچه داشت؛ گرایش سوسیالیسم
. اند شوریده حاکمان هاي ظلم علیه او مانند که رود می هایی شخصیت از بسیاري دیدار به تاریخ و اسطوره
 هاي مکان در تاریخی و اي ه اسطور مردة و زنده قهرمانان سوي به را او ذهنیتش، بر حاکم فرهنگ و روحیه

 در »الشیخ باب« محلۀ در ش1305/م1926 در البیاتی خلیل جمعه احمد عبدالوهاب. کشاند می جهان مختلف
 جهان، از من شناخت نخستین«: گوید می وي. شد متولد گیالنی عبدالقادر شیخ آرامگاه نزدیک و بغداد حومۀ

 بورژواهاي و مهاجر روستاییان فروشان، دست کارگران، تهیدستان، از مملوِ مکان این. شد آغاز کوي این از
 همان بزرگ درد این). 14: 1999البیاتی،ب،(»بود من بزرگ درد نخستینِ آبشخور شناخت، این. بود کوچک
 به را خود توانست الرسالۀ، مجلۀ در »خودکُش یک ترانۀ« شعر چاپ با البیاتی. بود معاصر انسان غربت
 زبان لیسانس بغداد معلم تربیت عالی دانشسراي از ش1329/م1950 در او. کند مطرح متمایز شاعري عنوان

 منتشر را شیاطین و ها فرشته یعنی خود شعري دفتر نخستین سال، همین در و کرد دریافت عرب ادبیات و
 در باد زیتون و کودکان شکوه، دفتر نیز و ش1333/م1954 در شکسته هاي جام دفتر شدن منتشر با. کرد

 عقیده وي. شد شناخته عرب معاصر شعر در نوگرایی پیشروان از یکی عنوان به البیاتی ش،1335/م1956
 دیگر تبعیدگاهی به نیز مرگ از پس انسان و است تبعید در تبعید انسان، سرنوشت که داشت

 و کرد سفر دیگر تبعیدي و غربت به ش1375/م1996 اوت سوم شنبه، سه البیاتی). 15: 1999البیاتی،(رود می
 .گرفت آرام دمشق قاسیون کوه فراز بر عربی ابن آرامگه جوار در

 .374 ،373 ،363 ،362 ،352 ،342 ،340 ،339 ،313: صص ،1ج البیاتی، - 14
 ،232 ،228 ،227 ،211 ،198 ،193 ،191 ،161 ،152 ،141 ،125 ،118 ،117: صص ،1البیاتی،ج - 15

238، 239، 252، 305، 313، 316، 319، 327، 331، 334، 339، 340، 344، 350، 362، 373، 374، 401، 
 .350 ،349 ،344 ،323 ،313 ،267 ،260 ،256 ،255 ،118 ،7: صص ،2ج نیز و. 446 ،407 ،403

 شما چشمان در/  کارگرم برادرانِ اي/ .../ خروشد می جهان در/ چنان هم لنین ژرف سبز نواي« - 16
/ »برشت« هاي سروده در/ »فاتزاروف« مادر هاي گریه در/ کودکان چشمان در/ بینم می را جدید جهان چهرة



 لرزه به را ها کوه وطنم در که بینمش می/ سازد می را مردان و/ گردد می ها نسل بخش الهام که لنین/ سخنان در
 ».کارگرم برادرانِ اي/ است آورده در

 ،343 ،330 ،96: صص ،2ج نیز و. 386 ،384 ،383 ،382 ،377 ،223 ،178 ،37: صص ،1البیاتی،ج - 17
413، 428، 432، 436. 

 روي بر/ کنیم می زندگی/ .../ هستیم روشنی در شرق در ما/ .../ است ستاره بی/ اروپا آسمان« - 18
 ».روشنی بی/ اروپا شب در اي دریاچه از/ است زیباتر/ من کشور در مردابی/  ها خون و ها اشک

 ش1337/ م1958 سال در که است عراق در آزاد افسران به موسوم گروه فرماندة قاسم، عبدالکریم - 19
 نظام و انقالب بودند، بریتانیا تابع که السعید نوري وي یروز نخست و عبداإلله پادشاهی حکومت علیه

 ش1342/ م1963 سال در. داشت سوسیالیسم به شدیدي گرایش وي. کند می ریزي پایه را عراق جمهوري
 .کنند می تیرباران عراق تلویزیون و رادیو ساختمان در را وي و کودتا او علیه بریتانیا حمایت با بعث حزب

 هنگام چه/ تشویش و ترس و/ انگور هاي باغ و کودکان و خورشید و/ ها ستاره شهر اي بغداد، اي« - 20
 بارانش که/ بینم؟ می را بلندت خیابان هنگام چه/ .../ تپد می مهر و اشتیاق با که/ بینم؟ می را تو آبی آسمان

 دوردست وطن اي.../  /ها ستاره شهر اي! بینم می را کشورم مردم هنگام چه/ .../ روز تیرگی در/ شوید می
/ سیاه گرداب این در/ تنهایم من که توست چشمان خاطر به/ سرگردانم من که توست چشمان خاطر به/ من
 ».دشمنان مدفن اي را، تو پایدار چهرة و/ بینم می را تو آبی آسمان هنگام چه.../ 

 مستبدانه حکومتی. بود ها عثمانی سلطۀ از بعد عراق پادشاهی دوران وزیر نخست السعید، نوري - 21
 سال در و کرد سقوط وي حکومت ش1337/م1958 سال جوالي 14 نظامی انقالب در. داشت
 .آمد کار روي بعث حزب و داد رخ دیگري انقالب ش1342/م1963

 و/ کودکان خون از و مان، مردگان هاي اشک از/ سازند می ها اشک از را شراب من کشور در« - 22
 بازي، تاب بدون/ بغداد من شهر/ بسته درهاي با من شهر/ کشند می صلیب به ها اهگ میدان در را خورشید

 ».من شهر در رود می روز پیشواز به کودکان چشمان/ عیدها بدون
 ریخته خونی و چرخد می خأل در زمین/ .../ دهم می سر فریاد مرگ، رود بستر از من، بانوي اي« - 23

 غم در/ شود می بلند زاري نالۀ پیش، سال هزار از/ تابستانش سرخ آسمان زیر/ عراق بر من واي/ شود می
 باد بالم آه/ کند می رنگ آسمان در را اب چهرة/ فرات در اش شده ریخته خون هنوز و/ کربال شهید

 ».دهم می سر فریاد مرگ، رود بستر از من، بانوي اي/ شکاندش
/ أخضران غصنان صلیبه/ یسوع هنا، من مرّ مسباأل/ یسوع:/ لی قال و/ بالدموع عیناه اغروقت و« - 24
 نجوم کانت/ السماء فی و/ أحلی ال األطفال، استیقظ و./ أغان مشیتُه. حمامه طلعته./ کوکبان عیناه./ مزهران

 فی الخضراء أرضنا و/ للنسیان و للحب طریقنا/ األحزان کانت بدمعی غرقی/ کالصلبان/ کاألجراس/ اللیل
 ظلمۀ فی صلیبهم/ یحملون سوف یسوع ألف فی تحلم/ الصباح و بالزنبق تحلم/ احالجر مثخنۀ/ مخاضها



 تصنع/ قدیسین و أبطاالً تصنع/ یاسیمن اهللا أرض تزرع ذریۀ/ ینجبون سوف و/ یکثرون سوف و/ السجون
 یفتح /الجناح أخضر مالك کان/ السماء فی و/ أحلی ال األطفال، استیقظ و./ کالصباح عیناه ابتسمت و/ ثائرین

 ).271- 272: 1،ج1995البیاتی،(».مصباح فی اللیل باب
 ،219 ،118 ،116 ،113 ،56: ،صص2جلد و 321 ،287 ،224 ،212 ،191: ،صص1البیاتی،جلد :نیز- 25

331، 482، 525. 
 ویرانش توفان/ نیاورده بر سر دیوارهایش بر دهنده نوید انسان و است نشده زنده بار دیگر بابل« - 26
 نشده برانگیخته خود گور از فرات سوي آن از آتش ربایندة/ است نشسته را مردمانش گناهان انتوف نکرده،
 این خوراك/ طاعون و غم و/ خاك و سکوت و رسد نمی انتها به که تابستانی و سترونی روي این از/ است

 دوش بر اه کفن و گریم می حصارهایش بر من که است سال بیست ـ/ .../ است کرده باد  شکم شهرهاي
 و/  خیز پا به/ ها گل با را پژمرده کالبد این عریانی بپوشان و خیز پا به/ اشرار شهر اي بابل، اي/ .../ کشم می

 به او اما/ ست اژدهایی درونت در بدکاره، اي/ گردي آبستن و بکارد بذري درونت در/  دمشق گمنام شهسوار
 دارد خود در دروغین آبستنی/ کند می باز را پاهایش اصبانغ و متجاوزان براي/ .../ ماند باقی اورشلیم سان

 .210 ،197 ،171 ،93 ،86 ،77: صص ،2جلد البیاتی، نیز »...
 تف او گون آبله چهرة بر متجاوزان تمام/ .../ کردند گذر نیشابور از اینجا، از متجاوزان، تمام« - 27
/ ابر اي/ .../ بسته تونل این درون در اوست، روند در ما زندگی/ شدند همبستر او با زایمان حال در/ کردند
/ .../ کردند گذر نیشابور از اینجا از متجاوزان، تمام/  را کثافات این و/ را گوي یاوه شهر این گیسوان  بشوي

 ».نیشابور شب در/ کنیم نورافشانی که بود ما بر
/ بسته تونلی در/ است نیمروز در که مرگی و/ کنند می کوچ پرندگانش که زمینی و گمشده زمان« - 28

 بیدار/ کاه در را آتش این افروخت بر/ تو همیشگی عذاب/ شلوغی در سکوت شدن خفه غم، انباشتن.../ 
/ است چشمان در نور انعکاس مانده، باقی امید/ .../ را خانه روسپی پنجرة شیشۀ شکست و/ را نیشابور کرد

 آتش در/ اش طوالنی عزیمت در مرگ و/ است سرگرم ار زندگی بازي که/ نیمروز در فانی بشري چشمان
 خاکستر درون از اي بوته/ .../ نمیرد خوار و خرد و خمیده کمر تا/ دارند روشن را انسان شرافت تا سوزند می
 خود دوش از را خاکستر عباي/ اضداد رقابت در گمشده زمان/  نوزادي از آمده بر فریادي کرده؛ گل/ یخ و
 ،252 ،170 ،111 ،97 ،88 ،80 ،79 ،76 ،75 ،74 ،72 ،71 ،63: صص ،2جلد: البیاتی نیز ».زند می کناري به

328. 
 سال در وي. است مصر در کالسیسیم دوران در عرب شاعران بزرگترین از شوقی احمد - 29
 در جدیدي دوران آغازگر وي هاي نمایشنامه. درگذشت ش1311/م1932 سال در و متولد ش1247/م1868
 .بودند عرب ادبیات



 در او. اند داده لقب جدید عصر شعر اعظم نیاي او به و است سمبولیسم مکتب دار طالیه بودلر، - 30
 ش1200/م1821سال در وي. کرد نکوهش را آن مردم زندگی شیوة و پاریس شهر شر، هاي گل شعري دفتر

 .درگذشت ش1246/م1867سال در و شد متولد
: پاریس شبِ در!/ بیا: کند می صدایم پاریس شبِ در/ تو صداي نوزه گنجشک، نغمۀ سان به و... « - 31

/ شده خوار اندیشۀ و روبسبیر و »میرابو« قبر و/ گدایان و شب اوایل و گندمگون هاي روسپی که جایی!/ بیا
:/ مان انقالب کهنۀ صلیب و/ .../ گدایان و شب اوایل و برف و!/ بیا: پاریس شبِ در او صداي و ها چکمه زیر

 ،137: 2 جلد و 473 ،207: 1جلد البیاتی، نیز ».شود می آغشته گناهان بی خون در »برابري. عدالت. آزادي«
246، 249، 252، 257، 258، 259، 288، 291 348، 350، 432، 480، 554. 

 شیرازي تبعید، در/ خود براي ها زده غربت من، شعرِ با و/ کنند می غسل عاشقان من، خون با« - 32
 زنم می نقش آرمانشهرهایی شاهپرش بر/ پرستمش می/ شوم می ساکن آن در و کنم، می تصاحبش/  ندساز می
 ».کنند می عبادت وقف را خود شاعران ها آن در که

 آن باروي باالي بر/ آبی اي پروانه و شد گشوده آن درهاي و/ نشست فرو ریاض بر شیراز در نور« - 33
 ».کرد پرواز فقیر عاشق چهرة و

 نیمی و تبعیدگاه در نیمی من و/ رفت شیراز به قطبی شبِ قطار با/ دستان تهی عائشه،خورشید« - 34
 ».آتشم هاي نشانه دنبال به مجنون، سوخته،/ خانه در دیگر

 انسانی رود بستر در جواهري کنم، می سیراب را شعرم خونش از کنم، می زخمی را قلبم« - 35
 کند می حمل را شیرازي ماه که زنی: شود می زاده شعرم از آیند، می رد پرواز به سرخ هاي پروانه درخشد، می
 ».درخشد می جاودانه آتش غم و ها جنگل عسل چشمانش در/ شده بافته طالیی خوشۀ در

/ شیراز درویش اي گریم می و/ کرد خواهم صدایت من ـ ست دریایی هستی و ـ نکن گریه« - 36
 البیاتی، نیز ».بریده پستان ـ شده فراموش ـ حافظه بی ـ ممنوعه ـ شده اسیر شهرهاي از کرد خواهم صدایت
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  البیاتیشعر فی األضواء مدنیۀراز؛ یش

  ۱حممد عامری تبار 
  ۲ الدکتور حبيب اهللا عباسی

  :الملخص
 و -إن املدن کانت . احلياة الريفية، و سکن يف املدينة كبعد حصول تطورات حديثة فيحياة اإلنسان، فهذا األخري تر

إن املدينة بعد . بؤرة التحوالت البشرية و من حيث اخلصائص، فإن املدن يف کل أقطار العامل تشبه األخری - مازالت
. عصر النهضة االروبية، جعلت اإلنسان حتت رحاها اکثر فأکثر، و الشعراء عانوا من هذه الظاهرة اکثر من غريهم

يف . تی ساغت االستالب الروحي و االجتماعي للشعراءسيطرت أجواء سياسية و اجتماعية خاصة علی املدينة ح
، بعد حصول حتوالت سياسية و اجتماعية مماثلة، تلـ ا علی شعراء  كاألقطار العربية أيضًا األجواء حکمت سيطر

اس، و  و عليأقدام التأثر من األدب الغريب، فإن األدب العريب املعاصر أيضًا انتقد املدينة و اثرها علی حياة الن. العرب
، هذه الدراسة بعد ما نتفحص املدينةمن املنظور األديب يف. اهتم بظاهرة املدينةياکثر شاعر عرب کان عبدالوهاب البيايت

مث و بعد . صورة مومس املدينة الفاضلة،و املدينة يف ينبحث يف أهم املباحث اليت تکون لصيقة إلی مبحث املدينة، أ
جتربته الشعرية مثل بغداد،و بابل،و  لديها مکانة خاصة يف أهم املدن اليت ، نبحث يفالرتکيز علی املنظور الفين للبيايت

النهاية البحث يتبلور لنا أن أبرز معامل مدن البيايت هي الفساد و اخلراب لکن هذه  و يف. نيسابور،و باريس،و شرياز
اجلمال يتهدل يف هذه املدينة أي اخلصيصة مل تکن موجودة يف مدينة شرياز و علی عکس املدن األخری، النور و 

  .شرياز
  

   .العراق، شرياز، عبدالوهاب البيايت/الشعر العريب املعاصر، املدينة، بغداد :الکلمات الرئيسة
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