پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال  18شماره 35پاییز و زمستان( 1399صص )9-۲۶
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غم غربت و عوامل شکل گيری آن در شعر «نزار قبانی»
-۱رضا افخمی عقدا

-2فاطمه جمشیدی

چکیده
«غم غربت» یا «یادمانه» یک احساس درونی تلخ و شیرین به اشیا ،اشخاص و موقعیتهای
گذشته است که به دلیل رویدادهای سیاسی و اجتماعی پس از جنگهای جهانی ،بسیار مورد توجّه
روانشناسان ،جامعهشناسان و بیش از هر قشری ،شاعران قرار گرفت و مظاهر این پدیده بر شعر
شاعران معاصر عربی و بهویژه «نزار قبانی» شاعر سوری غالب شد .پژوهش حاضر با روش تحلیلی
– توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای نوشته شده است و نگارندگان با در نظر گرفتن زندگی
اجتماعی و سیاسی «نزار قبانی» ،به واکاوی اشعار او از منظر «یادمانه» پرداختهاند .در رابطه با
دستاوردهای پژوهش حاضر باید گفت نمود پنج قسم از یادمانهها در شعر نزار قبانی قابل مشاهده
است که عبارتند از« :یادمانه دوری از وطن»« ،یادمانه دوران کودکی»« ،یادمانه سوگ همسر» «یادمانه
ناکامی اجتماعی» و «یادمانه از دست رفتن جامعة آرمانی» .همچنین این دسته از اشعار وی در نتیجة
عواملی چون مرگ همسر ،دوری از وطن ،مشاهدة نابسامانیهای جامعه و نیز سکوت مردم در برابر
ظلم و بیعدالتی در دیوان وی تجلّی یافت.
کلید واژه ها :شعر معاصر عربی ،غم غربت ،یادمانه ،نزار قبانی.
-۱مقدمه
«یادمانه یا غم غربت در ادبیات در حقیقت همان حسرت سرودهها و غربتسرودهها و سوگ-
سروده هایی هستند که شاعران به دنبال حسّ دلتنگی یا حسرت نسبت به چیزها یا کسانی که در
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گذشته داشته امّا اکنون به هر دلیلی آنها را از دست دادهاند ،میسرایند و این احساس همان آرزوی
بازگشت به گذشته شیرین و دلخواه است» (موسوی و همکاران1391 ،ش .)148 :به موجب این
فرایند که ریشه در روانشناسی دارد ،شاعر یا نویسنده براساس آن در اثر ادبی خود ،با اندوه و درد
خاطرات گذشته را به یاد میآورد و آنچه را که از دست داده است ،توصیف میکند .خاطرات ناشی
از غم غربت ،حوزة وسیعی را دربرمیگیرند که یاد خویشان و نزدیکان ،سرزمین کودکی ،ارزشهای
واال و گذشتة و هرآنچه که شاعر را به افسوس و حسرت بر از دست دادن آن وامیدارد ،شامل
میشود .شایان ذکر است در متونی که با محوریت یادمانه و غم غربت تدوین میشود رگههایی از
گرایش خالقان این دسته از متون به مکتب ادبی رمانتیک دیده میشود؛ زیرا «یکی از ویژگیهای
بارز مکتب رمانتیک اظهار عشق و احساسات باطنی است که در نتیجه آن ،شاعر رمانتیک پیوسته به
دنبال گمشدهای میگردد» (اویسی کهخا .)14 :1391 ،در فرهنگهای علوم انسانی تعبیر «غم غربت»
را به معنای «یادمانه» یا «نوستالژی» ،حسرت و دلتنگی به گذشته و اشتیاق مفرط برای بازگشت به
آن معنا کردهاند (حقشناس )1115 :1387 ،و آن را احساس اشتیاق برای وطن ،خانواده ،دوران
کودکی ،اوضاع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دانستهاند (آشوری 1381 ،و باطنی :138۶ ،ذیل
نوستالژی) .عوامل ایجاد «غم غربت» را میتوان در این موارد خالصه کرد )1 :از دست دادن اعضای
خانواده یا عزیزان )۲ ،حبس و تبعید )3 ،حسرت بر گذشته( ،شاملو1375 ،ش )11 :و نیز )4
مهاجرت )5 ،یادآوری خاطرات کودکی و جوانی )۶ ،غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ»
(پورافکاری137۶ ،ش .)1011-۲ :یکی از شاعران عرب که اشعار وی سهم بسزایی در بازتاب
احساس غربت دارد ،شاعر معاصر سوری «نزار قبانی» است.
 -۱-۱بیان مساله وسواالت تحقیق
هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم
با لذت سکرآور شود ،دچار «غم غربت» شده که در زبان فارسی غالباً آن را به «یادمانه» و «حسرت
گذشته» تعبیر کردهاند (انوشه .)139 :137۶ ،شعر معاصر عربی نیز سرشار از مضمون غم غربت
است؛ جنگ های داخلی و خارجی ،استبداد حاکمان عربی ،فضای خفقان و ترس حاکم بر جامعه
همگی در بهوجود آمدن احساس غربت و اندوه ناشی از آن در ادیبان عربی تأثیر داشت و آنها این
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احساس را به خوبی در آثار خود انعکاس دادند (حسین پناهی1391 ،ش .)۶5۲ :در این پژوهش
پس از واکاوی مهمترین اقسام یادمانه در شعر نزار قبانی ،به سواالت زیر پاسخ داده شده است:
« )1غم غربت» یا «یادمانه» در شعر «نزار قبانی» خود را در چه مولفههایی نشان داده است؟
 )۲عوامل شکلگیری غم غربت نزد «نزار قبانی» و تجلّی آن در شعر این شاعر کدامند؟
 -2-۱اهداف و ضرورت تحقیق
هدف این پژوهش آن است تا عالوه بر کشف برخی از جنبههای ناشناخته اشعار «نزار قبانی»
از جمله توجّه وی به سرزمینهای عربی و نیز دوران کودکی خود ،این گمان که دیوان وی منحصر
در موضوع عشق و زن است کمرنگ شود و مضامین اندوهبار و اشعار حاوی غم غربت نیز در شعر
وی بیان و علّت آن ریشهیابی گردد.
 -۳-۱روش تحقیق
در مقالة حاضر که با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است،
تالش شد تا پس از تحلیل اشعار این شاعر نمود فرآیند «غم غربت» در اشعار او آشکار گردد و در
این راستا بر عشق حقیقی وی به زن ،وطن عربی و گذشتة شیرین خود تاکید شود؛ از این رو ابتدا
به تعریف و توضیح تقریب ًا مفصلی از پدیدة «غم غربت» یا همان «یادمانه» و عوامل و اقسام آن
پرداخته شده و در ادامه به زندگینامة «نزار قبانی» نظری افکنده و آنگاه نمود انواع مختلف این
پدیده در اشعار این شاعر واکاوی شده است.
 -۴-۱پیشینة تحقیق
از مهمترین پژوهشهایی که درباره «نزار قبانی» و شعر او نوشته شده باید مقاله «مسات األدب
الواقعي يف شعر نزار قباين السیاسي» نوشتة حسین شمس آبادی (فصلنامة دراسات األدب المعاصر تابستان
 ،1388شمارة سوّم ،صص  )135 – 101را نام برد که به توجّه این شاعر به مشکالت جامعه پس از
جنگهای جهانی اشاره کرد .در مقالة «نگاهی به بازتاب فلسطین در شعر نزار قبانی» از «محمّد
حسن فوادیان» (مجلة ادب عربی بهار و تابستان  ،1389شمارة  ،۲صص  )118 – 101نیز شاعر
بیتفاوتی و سستی جهان عرب و سران آن را در برابر فلسطین به باد انتقاد میگیرد .همچنین باید
به مقاله «مظاهر أدب المقاومة فی شعر نزار قبانی» از جواد سعدون زاده (نشریة ادبیات پایداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،تابستان 1389ش ،دورة  ،1شمارة  ،۲صص  )1۶7 – 145اشاره کرد که
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با توجّه به دستاوردهای آن« ،نزار قبانی» به عنوان یک شاعر مقاومت معرفی شده است که شعر خود
را میدانی جهت بیان اندیشههای سیاسی قرار داد .در مقالة «محاکمه وجدانهای خفته بشری در
شعر نزار قبانی» از «مهین حاجی زاده و نسرین چاالک» (نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر
کرمان پاییز  ،1390دورة  ،3شمارة  5و  ،۶صص  )1۶۲ – 133نیز به بیان عقاید سیاسی نزار و نقش
او در بیداری سرزمینهای عربی اشاره شده است .پژوهش دیگر مقالة «نشانههای استبداد از منظر
شعر نزار قبانی» از علی اکبر محسنی (نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان بهار ،1391
دورة  ،3شمارة  5و  ،۶صص  )451 – 4۲9است که عقیده دارد بدون درک اندیشههای سیاسی «نزار
قبانی» نمیتوان کلیّت اشعار وی را درک کرد و اینکه زبان شعری و انتقادی نزار در افشای عملکرد
حاکمان مستبد عرب ،صریح است .از دیگر پژوهشها باید پایان نامة «بررسی نوستالژی در اشعار
نزار قبانی» از «بهبود حسینی» که در سال 139۲ش در دانشگاه لرستان از آن دفاع کرد را نام برد که
بارزترین وجه تمایز این مقاله با پایان نامة مذکور آن است که بهبود حسینی در پایان نامة خود به
بیان مسائلی همچون یاد پدر و مادر و فرزند ،زمان و مکان در شعر نزار قبانی ،اندیشه آرمان شهر
در شعر وی ،تخیّل رمانتیک در آرمان شهر ،آرمان شهر عشق ،یاد کردن از سرزمینهای غربی
همچون لندن ،پاریس و مادرید پرداخته که ارتباط چندانی با مفهوم دقیق غم غربت ندارد و در این
مسائل تفاوت فاحشی با مقالة حاضر دارد.
-2زندگینامة «نزار قبانی»
«نزار قبانی» در سال 19۲3م در دمشق دیده به جهان گشود .او دوبار ازدواج کرد؛ بار اول با زنی
سوری به نام «زهره» و بار دوم با «بلقیس الرّاوی» که عراقی تبار بود و در سال 198۲م در بمباران
سفارت عراق در بیروت کشته شد (أبوعلی1999 ،م 11 :و  .)13نزار ،فعالیت ادبی خود را در سال
1939م با دیوان «قالت لی السمراء» آغاز کرد و از دیگر آثار وی « ِ
أنت يل»« ،هوامش علی دفرت النکسة»
و «شعراء األرض احملتلة» است (فاخوری۲005 ،م .)۶8۶ :وی سرانجام در 1998م در لندن چشم از
جهان فروبست (حلح۲001 ،م.)18 ،
 --۳نمود غم غربت در اشعار «نزار قبانی»
پس از بررسی دیوان نزار قبانی پنج مورد از مظاهر «غم غربت» یا «یادمانه» شناسایی شد که
عبارتند از «یادمانه دوری از وطن»« ،یادمانه دوران کودکی»« ،یادمانه سوگ همسر»« ،یادمانه ناکامی
در جامعه» و «یادمانه از دست رفتن جامعة آرمانی» که در ادامه بررسی شده است.
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« - ۱ - ۳يادمانه دوری از وطن» در اشعار «نزار قبانی»
یکی از مهمترین پدیدههای زندگی که سهم بسزایی در بازتاب اندوه آدمی دارد« ،وطن» است؛
«وطن» مفهوم جاودانه و بسیار ارزشمندی است که همواره گذشتة آدمی را برای او تداعی میکند
و دربردارندة تمامی ارزشها و میراثهای گرانبهای وی است؛ از این رو پیوند ناگسستنی و ریشه-
داری با روح و جان انسان دارد« .از دیدگاه روانشناسان ،یادمانه یا همان غم غربت حالت پیچیدهای
از احساس های هیجانی ،انگیزشی و شناختی است که از غم و اندوه ناشی از تمایل به بازگشت به
خانه و نیز درماندگی به خاطر تفکر دربارة خانه به وجود میآید .همچنین واکنشهایی اندوهناک
در مقابل جدایی از افراد مورد عالقه و دوری از مکانهای آشنا را نیز دربرمیگیرد» (آرچر199۶ ،م:
)۲07؛ از این رو میتوان گفت از جمله پدیدههای مؤثر در خلق شعر ،دوری است که حتّی قبل از
آغاز آفرینش شعری ،نقش تعیین کنندهای در انتقال افکار و احساسات شاعر دارد .برای بررسی
نمود دوری از وطن و دلتنگی برای آن در شعر «نزار قبانی» باید به این نکته اشاره کرد که این شاعر
نزدیک به  ۲0سال در وزارت خارجه کشور سوریه مشغول به کار بود و در این مدت (-19۶۶
1945م) به سبب موقعیت شغلی خود ،از شهرهای مختلف دیدن کرد .وی در نوشتههای خود دربارة
وصلت إلی حائط الصني العظیم» (الشرابی،
سافرت کثريا حتی
کثرت سفرهای خویش چنین گفته استُ « :
ُ

۲008م )38۲ ،و در جای دیگری اینگونه آورده« :إذن فأان أدين للرحیل بثالثة أرابع شعري» (قبانی ،بیتا،

 )1۲1 /3یعنی من سه چهارم شعرهای خودم را مدیون سفرکردن هستم .ترجمه :با دیگر کجا تو را
ببینم؟ /و من در چمدان سفر سکونت دارم /و در چمدان سفر میخوابم /در چمدان سفر به پیشباز
زنان میروم /و در بوستان سفر ،به کودکان سخاوتمندی و بخشندگی میآموزم.
پس از ذکر مقدمات فوق ،باید به تحلیل شواهدی بپردازیم که داللت بر عالقة «نزار قبانی» به
وطن دارد؛ از جمله آنجا که میگوید« :عندما أشرب الکأس األولی /أرسم الوطن دمعة خضراء /وأقلع ثیايب/
وأستحم فیها /عندما أشرب الکأس الثانیة /أرسم الوطن علی شکل امرأة مجیلة /وعندما أشرب الکأس الثالثة /أرسم
الوطن علی شکل سجن /أرسم الوطن علی شکل مشنقة /تتدلی منها قصائدي يف احتفال مهیب»( /قبانی ،بیتا:
 .)۶55 - ۶54 /۲ترجمه :آنگاه که نخستین جام را مینوشم /وطن را بسان اشکی سبزفام به تصویر
میکشم /و جامه از تن به در میآورم /و در آن جام استحمام میکنم /و زمانیکه دومین جام را سر
میکشم /وطن را همچون کنیزی خوش سیما نقاشی میکنم /و هنگامی که جام سوّم را مینوشم/
وطن را به صورت یک زندان رسم میکنم /به صورت یک چوبة دار به تصویر میکشم  /و در
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جشنی هولناک ،قصاید من از آن آویزان میشوند .در تک تک عبارات فوق ،شاعر به دنبال بیان
عالقة خویش به وطن است؛ او چه در حالت هوشیاری و چه در زمان مستی ،یادآوری وطن را
تکلیف خود دانسته و از آن غافل نمیشود و چه بسا قصد دارد که از این طریق ،مالزمت و ارتباط
ناگسستنی عشق وطن با روح و جان خود را برای خواننده بازگو کند؛ از این رو میتوان گفت این
امر ناشی از رضایت کامل شاعر از وطن است که بهترین روزهای زندگی خود را در آنجا سپری
کرده است ،و درحقیقت آن شادی و سرمستی خاصی که وی به هنگام سرکشیدن جام در وجود
خود احساس میکرد ،اکنون برای وی تداعی شده و از همین راستا دلتنگی برای وطن را در وجود
او برمیانگیزد .نزار در شعری دیگر ،از عشق به وطن و همراهی با آن در تمام لحظات زندگی خود
سخن میگوید و در حقیقت وطن برای وی به معشوقی تبدیل میشود که معشوقهای دیگر به او

الوطَن /ختر ُج من
صديقيت /ختر ُج من ُجیُوبنا فَ َراشةٌ صیفیةٌ تُ َ
حسد میورزند« :يف هذه األ اَّيمَّ ،ي َ
دعي َ
ِ
شفاهنا عريشةٌ شامیاةٌ تُدعي الوطَن /خترج من قُ ِ
رج ٌل/
البلَ ،ج َدا ٌ
َ
ول ،قُُرن ُف ٌلَ ،س َف َ
ُ
مصاننا /مآذ ٌن ،بَ ٌ
َ
ِ
يد أن
أخاف أن أجر َح
يد أن أراك َّي سیديت /لكناين
ُ
الوطَن /أر ُ
الوطَن /أر ُ
ُعص ُف َورةٌ مائیاةٌ تُ َ
إحساس َ
َ
دعي َ
أهتف ُك ال ٍ
لیلةِ ،
ب علَی
إلیك َّي َسیِديت /لكناين
ُمارس احلُ ا
ُ
الوطَن /أر ُ
َُ
أخاف أن َ
يد أن أ َ
تسم َعين نواف ُذ َ
الوطَن» (قبانی ،بیتا 585/۲ ،و  .)58۶ترجمه :در این
طريقيت /لكناين
أخجل من ََحَاقيتَ /
أمام أحزان َ
ُ
روزها دوست من /از جیب هایمان پروانه ای تابستانی بیرون میپرد که نامش وطن است /از لب
هایمان کجاوههای شامی خارج میشود که نامش وطن است /خارج از پیراهن هایمان /منارهها،
بلبلها ،جدولها ،گل میخک ،میوة بِه /گنجشک آبی که نامش وطن است /میخواهم تو را ببینم
بانوی من /اما میترسم که احساس وطن جریحهدار گردد /میخواهم هر شب به تو زنگ بزنم بانوی
من /میترسم درزهای وطن صدای مرا بشنود /دوست داشتنت را به روش خودم میخواهم تمرین
کنم /اما از نادانی ام خجالت میکشم /در برابر اندوههای وطن.
با دقّت در نمونة ذکر شده و بهویژه ترکیبی چون «عريشةٌ شامیاةٌ» چنین برداشت میشود که
یادآوری کجاوه های زنان بادیه نشین ،شاعر را به یاد وطن عربی انداخت و شیرینی خاطرات آن
روزگاران را در ذهن وی تجدید کرد و شاید بتوان گفت یاد وطن برای شاعر همواره قرین اصیل-
ترین و زیباترین تصاویر ذهنی است که نمود آن در ترکیب «عریشةٌ شامیَّةٌ» به چشم میخورد .در
عبارتهای پایانی ،وطن را با معشوق خویش کامالً برابر میداند و هیچگونه تبعیضی میان آنها قائل
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نمیشود و چه بسا قصد دارد میزان دلبستگی خود به وطن را برای خواننده تداعی کند؛ چراکه
همگان وی را به عنوان «شاعر زن» میشناسند و این امر میتواند دستاویزی برای به تصویر کشیدن
شدت عشق وی به وطن باشد« .نزار قبانی» در پارهای موارد ،وطن را به مثابه مادر خود تلقّی کرده

و رابطة دوسویة میان مادر و فرزند را در این ابیات ،به خوبی بیان کرده است« :إن دمشق تتكمش
يب كما يتك امش الرضیع بثدي أمه /اإَّنا تسكنين كما يسكن اهلل وجه امرأةٍ ٍ
مجیلة» (قبانی ،بیتا.)391/3 :
ُ ُ َ
ُ
ترجمه :به راستی همانگونه که طفل شیرخوار به سینة مادر چنگ میزند ،دمشق نیز مرا محکم
میگیرد /دمشق در وجود من خانه دارد ،همانگونه که خداوند در چهرة یک زن زیبارو جلوهگر
میباشد .در اینجا نیز شاعر با استفاده از رابطة مادر و فرزند که در عبارت «إن دمشق تتكمش يب كما
ش الرضیع بثدي أمه» تجلی یافته  ،شدت اشتیاق درونی خود را نشان داده است و به جرأت
يتك ام ُ
میتوان گفت وی به بهترین و واضحترین صورت به رابطة روحی بسیار نزدیک میان خود و وطن
اشاره و میزان عشق و دلبستگی خود به وطن را برای خواننده تداعی کرده است.
« - 2 -۳يادمانه دوران کودکی» در اشعار «نزار قبانی»
یکی از جلوههای غم غربت و یادمانه ،بازگشت به کودکی و یادآوری خاطرات آن روزگاران
است .شاید گفتن این سخن که هر یک از ما با گذر ایام و دور شدن از ایام کودکی ،دلتنگ آن
میشویم ،سخنی به گزاف نباشد« .از نظر "فردریش ویلهلم هگل" فیلسوف آلمانی ،دورة کودکی،
دورهای است که شاعر رمانتیک ،به آن توجّه ویژه داشته و با حسرت از آن یاد میکند؛ از این رو
میتوان گفت غم غربت با «خاطره» رابطة تنگاتنگی دارد و وقتی یادآوری خاطرات برای شخص به
حدی برسد که او را نسبت به واقعیت موجود اندوهگین سازد ،شخص احساس غربت میکند
(انوشه .)143 :137۶ ،با مطالعة شعر «نزار قبانی» آشکار میشود که وی نیز زمان حال را نمیپسندد:

إين رافض زماين وعصري

ِ
ومن الرفض تُولد األشیاء
(قبانی1993 ،م)80:

دوران کودکی با قدرت شگفتانگیز خود ،شاعر را وادار میکند که تمامی شکستهای زندگی
را فراموش کند و پدیدههایی را ببیند که دیگران را یارای دیدن آنها نیست تا جایی که میتوان
گفت «دنیایی که با چشم کودکی دیده میشود ،همان دنیای شعر واقعی است» (عقاق۲001 ،م:
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« .)37۲نزار قبانی» نیز از این پدیده مستثنی نبود و تعلّق خاطر شدیدی به دوران کودکی خود داشت

مدينة عر ٍ
و از خالل اشعار خود از این احساس را آشکار ساخت« :الأطر ُق ابب ٍ
أجد سر َير
بیة /إال و ُ
ُ َ
طفوليت ابنتظاري» ( /قبانی۲000،م ،الدمشقیات .)103 ،ترجمه :درِ هر شهر عربی را که میکوبم/

تخت کودکیام را میبینم که در انتظار من است) ناگفته نماند که «اشتیاق به ایام کودکی و بهویژه
یادآوری دوران مدرسه ،به طرز قابل توجّهی در اواخر سدة شصت و هفتاد بروز یافت و نزار قبانی
اشتیاق خویش را به محیط کودکی خود در شام و دوران مدرسه و همکالسیهای خود را در یکی
از قصاید به تصویر کشید» (عقاق۲001 ،م .)371 ،وی که از وطن خویش دور افتاده بود ،تنها راه
تسلّی دادن به خود را یادآوری خاطراتی میدانست که بهویژه در دوران مدرسه با همکالسیهای
خود برای او باقی مانده بود که در نمونه ذیل آن را بیان کرد« :وإذا بالشّام تأتینی نهوراً ومیاهاً وعیوناً

عسلیة /وإذا بی بین رفاقی وفروضی المدرسیة» .ترجمه :و در شام ،رودها ،آبها ،و چشمههای
شیرینی همچون عسل /و دوستان و تکالیف مدرسهام به سراغم میآیند( ).قبانی ،بیتا )4۲8 /1 ،و
اینگونه سخن گفتن از دوران کودکی در شعر «نزار قبانی» ،حاکی از آن است که شاعر ،گذشتة
بسیار شیرین و بیدغدغهای داشته که گذشت زمان آن را از خاطر شاعر پاک نکرده است .گاه نیز
احساس دلتنگی «نزار قبانی» برای کودکی خود به حدّی میرسد که مایل است به تفصیل از لحظه
لحظة خاطرات خود در آن روزگاران پرده بردارد و از این طریق دل اندوهگین خویش را تسلّی
بخشد؛ به این منظور از خالل یک سفر خیالی به زادگاه خویش میرود و از این طریق  -هرچند

ينطلق من بَیت
ينطلق صويت هذه املرة من
دمشقُ /
َ
برای مدتی کوتاه -خود را از دلتنگی میرهاندُ « :
تصبح كرَّيت دمي خضراء وأجبدييت خضراء /يف الشاام
تتغري جغرافیة جسدي/
ُ
أمي وأيب /يف الشام اُ
لصويت صوت جدي ٌد وتصبح أصابعي قبیلة من األصابع /أدخل صحن
فم جديدُ /
ُ
وينبت َ
ينبت لفمي ٌ
اجلامع األموي /أسلم علَی كل من فیه زاوية زاوية /وبالطة بالطةَ /حامة َحامة /أجتول يف بسات ِ
ني اخلَ ِط
ويف وأقطف أزهارا مجیلة من ِ
ال ُك ِ
صوت الفسیفساء وموسیقا مسابح العقیق/
كالم اهللِ /وأمسع بعیين
َ
أتخذين حالة من التجلي واالخنطاف /فاصعد درجات أول مئذنة وتُ ِ
حي علَی الیامسني،
صادفين ُمنادَّيِ :
حي علَی الیامسني» (قبانی ،بیتا 77۲ /۲ :و  .)775ترجمه :این بار صدایم از دمشق به گوش میرسد/
ِ
و از خانة پدر و مادرم /در شام جغرافیای جسم من دگرگون میشود /گلبولهای خونم سبز میشود
و همینطور الفبایم /در شام برای دهانم ،دهان تازهای خلق میشود /و برای صدایم ،صدای تازهای
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میروید /و انگشتانم به قبیلهای (گروهی) انگشت ،تبدیل میشود /وارد صحن مسجد جامع اموی
میشوم /و سالم می گویم به همه افرادی که در جای جای آن /یا در هر قصر و درباری حاضر
هستند /و (حتّی) به تک تک کبوترانی که در آسمان به پرواز درمیآیند /در باغهای خط کوفی
گردش میکنم /و شکوفههای زیبایی از کالم خداوند میچینم /و با چشمم صدای معرق کاری و
کاشیکاری و آهنگ به هم خوردن دانههای تسبیح عقیق را میشنوم /که احساسی از تجلی مظاهر
زیبایی و شیفتگی را در وجودم برمیانگیزند /از پلههای آغاز محلة مئذنة باال میروم در حالیکه
(آن محلة قدیمی) مرا ندا میدهد :به سوی یاسمین بشتاب.
با این اوصاف از احساس یگانگی محضی که میان وی و زادگاهش وجود دارد برای خواننده
حکایت میکند .در اینجا شاید بتوان گرایش شاعر به دوران کودکی و گذشتة سپری شده در میان
نزدیکان را اینگونه توجیه کرد که مقایسة دو دورة زندگی؛ یعنی دورة کودکی که در سرزمینهای
عربی سپری شد با دورهای که به دلیل پارهای موقعیتهای شغلی به سرزمینهای غربی سفر کرده
بود و شرایط گوناگونی که در هر دو تجربه کرده بود ،سبب تجلی احساسات و عواطفی با صبغة
غم غربت و دلتنگی در اشعار وی شد؛ چراکه زیستن در جمع خانواده و بهره بردن از آرامش موجود
در فضای خانه و سرزمین مادری برای هر انسانی مألوفتر از زندگی هرچند مرفّه امّا دور از وطن
است بهویژه آنکه نزار قبانی حوادث بسیار شیرین و دلپذیری را در وطن خود تجربه کرده که در

صحن اجلام ِع األموي /أسلِم علَی ِ
كل َمن فیه زاوية زاوية /وبالطة بالطةَ /حامة
أدخ ُل
عباراتی چون « ُ
َ
َحامة» به تصویر کشیده است .وی در جای دیگری میگوید« :أريد بندقِیاة ِِم َفظيت َرَهنتُها /دفاتري
َرَهنتُهاِ /من ِ
وري» (قبانی ،بیتا،
أجل بُندقیة /أحبث عن دراجيت /وعن ِرفاق حاريت /عن ُکتيب ،عن ُ
صَ
 .)87/۲ترجمه :تفنگی میخواهم و کیف مدرسهام را به ودیعه گذاشتهام /و همچنین دفترهایم را/
برای به دست آوردن یک تفنگ /به دنبال دوچرخهام و دوستان کوی و برزن خویش میگردم /در
پی یافتن کتابهایم و نقاشیهایم.
در اینجا نیز «نزار قبانی» از ایام مدرسه و دوستان خود که پیوند تنگانگی با دوران کودکی او
دارند ،سخن میگوید و یادآوری آنها بیانگر اوج تمنای قلبی شاعر برای بازگشت آن دوران شیرین
شادی است .و در اینجا نیز عدم انس با فرهنگ غربی ،وی را به یاد دوران گذشته و بهویژه محیط
مدرسه انداخته است .نمونة دیگری از این حالت را میتوان در ابیات زیر مشاهده کرد؛ آنجا که به
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يد /ما أخبارها
صباح اخل ِري من مدر َ
یاد دوران خوش کودکی میافتد و خطاب به مادر خود میگویدُ « :
ِ
أحب ٍ
ِ
کطفلته/
حبیبة أليب /..يدللها
الفلة؟ /هبا
ک الطفلةُ الطفلة  /فقد کانت ا
أوصیک َّي أماهُ /..تل َ
ِ
ِ ِ
تعیش حبل ِم
ويدعوها إىل فنجان قهوته  /ويسقیها ..ويطعمها /ويغمرها برَحتهَ /..
ومات أيب  /وال زالت ُ
عودته  /وتبحث عنه فی ِ
وتسأل عن جر ِ
ِ
أرجاء ِ
ِ
حني
يدته/..
عباءته/..
وتسأل عن
غرفته /
ُ
ُ
ُ
وتسأل َ -
ُ ُ
أیتی الصیف عن فريوِز عینیه /لتنثر َ ِ
ِ
سالمات ..سالمات /..إىل
الذهب/..
من
ٌ
ُ
فوق کفیه /..داننريا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
احلب والرَحة /إىل أزهارک البیضاء /..فرحة "ساحة النجمة" /..إىل ختتی ،إىل کتبی /إىل
بیت سقاان ا
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
تنام على مشارقنا»/
أطفال حارتنا /..وحیطان مألانها بفوضى من کتابتنا /..إىل قطط کسوالتُ /
(قبانی1944 ،م .)532 - 531 :ترجمه :از مادرید به تو صبح بخیر میگویم /از باغچة معطّر یاس

چه خبر /باغچة شکوفایی که عزیز پدر بود /و همیشه چنان کودکی زیبا /آن را مینواخت و به
نوشیدن آب و قهوه دعوت میکرد /باغچهای که در مرگ پدر سوگوار شد /و نفس در خواب
رجعتش کشید و او را در فضای خانه میجست /از عبا و روزنامهاش میپرسید و همیشه میگفت/
تابستان از عمق آبی چشمهای او کی خواهد آمد /تا در کف دستهای او سکّههای محبت بپراکند/
سالم مادر ،سالم بر خانهای که عشق و مهربانی به ما داد /سالم به گلهای سپید و آنجا که محل
تجمع ستارگان است /به تختم ،به کتابهایم ،به کودکان محله و دیوارهای پر از نوشته /به گربههای
کسل خواب آلود به پیچک پیچیده .در این مثال به خوبی میتوان توجّه شاعر را به کودکی اش که
با اندوه زیادی نیز همراه است ،مشاهده کرد و این امر از خالل توصیفات دقیق روزگار خوش
کودکی وی فهمیده میشود.
« - ۳ – ۳يادمانه سوگ همسر» در اشعار «نزار قبانی»
پیش از هر چیز الزم است که دیدگاه «نزار قبانی» را پیرامون عشق بیان کنیم آنجا که میگوید:

احلب يُولَد مع أطفال األسرةِ كما يُو َلد السكر يف التُّفاحة /يف احلادية
«أان من أسرة ََتتَ ِهن
العشق /و ُّ
َ
عاشقني ،ويف الثالثة ع َشر يصبح الطفل يف أسرتِنا شیخا و صاحب طر ٍ
ع َشر ِمن عم ِران نُصبح ِ
يقة يف
ُ
َ
َ َ ُ ُ
ُ
َ
َ َ
ُ
ِ
كل أفراد
العشق /جدي كان هكذا /وأيب كان هكذا وإخويت ُكلُّهم يسقطون يف أول عینني يروَّناُّ /
األسرة ُُيبون حىت ِ
الذبح» (رمصیص۲007 ،م .)1 ،ترجمه :من از خانوادهای هستم که عاشقی پیشة
آنها است /عشق ،با کودکان این خانواده متولد میشود ،همانگونه که شیرینی از ابتدا در ذات سیب
وجود دارد /ما در سن یازده سالگی عاشق میشویم /در خانوادة ما ،کودک در سن سیزده سالگی به
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شیخی تبدیل میشود که در عاشقی صاحب طریقت است /پدر بزرگم اینگونه بود و همینطور
پدرم /و برادرانم نیز در برابر اوّلین چشمهایی که میدیدند ،خاضع میشدند (دل میباختند) /همة
افراد این خانواده تا زمانی که در راه عشق قربانی شوند ،عاشق میمانند.
برخی بر این باورند که «در نتیجة دوری از عشق عفیف و معشوقی که شاعر پیوسته به توصیف
محاسن ظاهری و حتّی ویژگیهای درونی وی میپرداخت ،اینگونه از «غم غربت» و «یادمانه» یعنی
«یادمانه دوری از معشوق» ایجاد میشود و «نزار قبانی» از مشهورترین شاعرانی است که زیباترین
اشعار را در این گرایش سروده است« (عقاق۲001 ،م .)۲۲7 ،در این راستا میتوان مرثیههای عاشقانة
«نزار قبانی» برای همسر مرحوم خود «بلقیس» را نمونهای از تجلّی این قسم از «یادمانه» به شمار
آوریم؛ بلقیسی که مانند یک تابلو نقاشی زیبا با تمام تفصیل و جزئیات و همة جاذبههای خود در
ذهن و خاطر «نزار قبانی» مرسوم است و وی در رثای همسر خویش سعی دارد تمام صفات پسندیده
همچون خوبی ،جمال ،عشق و صداقت را در وجود «بلقیس» خالصه کند ،بلقیسی که مرگش برای
شاعر غیرقابل باور است و با وجود غیبت جسمانی در این عالم ،به قلب و فکر «نزار قبانی» بسیار
نزدیک است ،و او بیش از «عمر» و «زینب» به عشق و محبت «بلقیس» نیازمند بوده و در شعر خود

نرجف مثل أور ِاق الشجر؟ /و ترکتِنا –
به این موضوع اشاره کرد« :بلقیس /کیف ترکتِنا يف الريح/
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُيتاج حبک مثل «زينب»
حنن الثالثة – ضائ َ
عني /کريشة َ
حتت املطر /أتراک مافکرت يب /وأان الذي ُ
ِ
النجوم ترفعاِ /من أين
حتديت
و«عمر»؟ /بلقیس َّي کنزا خرافیا وَّي رِما عراقیا /وغابة خیزرانَّ /ي َمن
َ
ِ
بريوت/
جئت هبذا العنفوان؟ /بلقیس أيتها الصديقةُ والرفیقةُ /والرقیقةُ مثل زهرةِ أقحوان /ضاقَت بنا
ُ
اثنتان /بلقیس! ِ
ضاق بنا املکا ُن /بلقیس! ما أنت اليت تَتکررين /فما لبلقیس ِ
أنت بشاريت الکربی/
َ
َ
اليعرف
عیش يف هذا الوط ِن/
رق البشارةَ؟ َّي بلقیس َّي أحلی وط ٍن/
فمن َس َ
ُ
ُ
اليعرف االنسا ُن کیف يَ ُ
َ
ميوت يف هذا الوطن» (قبانی ،بیتا .)۲05 - 198 /۲ :ترجمه :بلقیس /چگونه ما را در
کیف
ن
االنسا
ُ
ُ
باد (طوفان) تنها گذاشتی /که مثل برگ درخت به خود بلرزیم /و ما سه نفر را درحالیکه سرگشته
و حیران بودیم ،رها کردی /مانند یک پر در زیر باران /آیا به من فکرنکردی؟ /حال آنکه من نیز
مانند (زینب) و (عمر) به عشق تو نیازمندم /بلقیس! /ای گنج اسطورهای /و ای نیزة عراقی /و باغ
خیزران /ای آنکه در عروج و تعالی ستارگان را به مبارزه و رقابت طلبیدی /این همه شادابی و
طراوت را از کجا آوردی؟ /بلقیس! /ای دوست و همدم (من) /و ای که در لطافت به شکوفة بابونه
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میمانی /بیروت بر ما تنگ گرفت /اینجا برای ما غیر قابل تحمل است /بلقیس! تو تکرار نمیشوی/
و بلقیس را همتایی نیست /.بلقیس! تو شادی بزرگ من بودی /پس چه کسی شادی (من را) دزدید؟/
ای بلقیس /ای شیرینترین وطن /انسان نمیداند چگونه در این وطن زندگی کند؟! /و یا چگونه در
این وطن جان سپارد؟! در سرتاسر ابیات مذکور ،اندوه «نزار قبانی» به خاطر از دست دادن همسر
به چشم میخورد؛ این اندوه تا اندازهای است که هیچ چیزی نمیتواند شاعر را از آن فارغ کند ،او
برای به تصویر کشیدن این عشق از تشبیه استفاده کرد و حال و هوای خود و فرزندانش را به
لرزیدن برگ درختان و در ادامه به یک پَر که در معرض باران قرار گرفته است ،مانند میکند و در
پایان با عبارت «َّي أحلی وطن» میخواهد گوشزد کند که حتی وطن عربی هم با تمام محبوبیت خود
نزد شاعر ،نمیتواند خأل عاطفی وی در فراق «بلقیس» را پر کند و لحظهای این اندوه را از خاطر

وی بزداید .در سطور فوق ،استفاده از عباراتی چون «الصديقةُ والرفیقةُ»ِ « ،
أنت بشاريت الکربی» و

نیز جملة «الرقیقةُ مثل زهرةِ أقحوان» به خوبی داللت بر دلتنگی شاعر برای همسر خود میکند که از
البالی آنها لذّت و غرور ناشی از داشتن چنین همسری ،فهمیده میشود .شاعر در جای دیگری

در فراق یار از دست رفته میسراید« :بلقیس /إن احلز َن يثقبُين /وبريوت اليت قَتَلتک /وبريوت التی

ل أَّنا قَتلَت َعشی َقتَها /وأط َفأَت ال َق َمر» (قبانی ،بیتا .)197 /۲ ،ترجمه :بلقیس /به
َع َش َقتکَ /جت َه ُ
راستی که اندوه (فراغ تو) در جان من رخنه کرده است /و بیروتی که تو را به قتل رساند /و بیروتی
که به تو عشق میورزید /از یاد برد که معشوقة خود را کشته( /و با این کار) ماه را بیفروغ کرده
است .باز هم اندوه فراوان خود را از فراق ابدی همسر بیان کرده و «بلقیس» را نه تنها همسر خود
میداند بلکه آن را به عنوان محبوب و معشوق سرزمین «بیروت» نیز معرفی نموده و از این طریق
محبوبیت «بلقیس» را فراگیر و خواننده را قانع سازد که وی را مستحق اندوه و بیتابی در سوگ
معشوق خود بداند .نمونة دیگری از ابراز اندوه «نزار قبانی» در سوگ «بلقیس» در ادامه آمده است:

«انمي حبفظ اهلل /أيتها اجلمیلةِ /
ِ
األطفال/
ستحیل /واألنوثةُ ُمستحیلةٌ /ستظل أجیال ِمن
بعدﻙ ُم
فالشعر َ
ٌ
عرف
ضفائ ِرک الطويلة /وتظل ٌ
ُ
أجیال ِمن العشاق /تَقرأُ عنک أيتها املعلمةُ األصیلةُ /وسیَ ُ
تسأل عن َ

اب يوما /أَّنم قَتلوا ال ارسولة /قَتلوا ال ارسولة» (قبانی ،بیتا .)۲10 /۲ ،ترجمه :در پناه خداوند
األعر ُ
بخواب /ای زیبارو /محال است که بتوان پس از تو شعری را سرود( /و پس از تو) زنانگی (عشق
به زنان) نیز غیرممکن است /به زودی نسلهایی از کودکان /سراغ انگشتان کشیدة تو را میگیرند/
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و نسلهایی از عاشقان /از تو ای معلم حقیقی! درس عشق میگیرند /و در یکی از همین روزهای
نزدیک /عربها خواهند فهمید /که آنها پیامبر (عشق) را کشتند /پیامبر (عشق) را کشتند.
در این جا شاعر ،ملت عرب را متهم به قتل «بلقیس» کرده و آنها را مجرمانی تاریخی دانسته
است و واضح است که منظور او از «عرب» تنها آن دسته از عربزبانان را در طول تاریخ مرتکب
کشتارهای فراوانی شدهاند ،بدون آنکه شاعر به نام آنها تصریح کند و پیرامون آنها به تفصیل
سخن بگوید .گویی اندوه نزار برای همسر خویش پایانی ندارد؛ چراکه از هر فرصتی برای سخن
گفتن از محاسن محبوب و فراغ وی استفاده کرده است .وی در جای دیگر حسرت خود و سختی

زندگی در دنیای بدون همسر را چنین ترسیم کرده است« :هذه هي الرسالة األخرية /ولن يكون بعدها

رسائل /هذه آخر غیمة رماديةَ /تطر علیك /..ولن تعريف بعدها املطر /هذ آخر النبیذ يف أانئي /وبعده
السكر وال نبی َذ /هذه آخر رسائل اجلنون /وآخر رسائل الطفولة /ولن تعريف بعده نقاء
لن يكو َن
َ
الطفولة ،وطرافة اجلنون /لقد عشقتك /كطفل هارب من املدرسة /خيبئ يف جیوبه العصافريَّ /ي سیديت/
فلن تكوين يف الكتب الزرقاء بعد الیوم /ولن تكوين يف ورق الرسائل /وبكاء الشموع /لن تكوين يف
عرائس السكر»( /قبانی ،بیتا 57۲ :ترجمه :این نامة آخر است /پس از آن نامهای وجود نخواهد
داشت /این واپسین ابر پر باران خاکستری است /که بر تو میبارد /پس از آن دیگر بارانی وجود
نخواهد داشت /این جام آخر شراب است /و آخرین نامة جنون است / /دیگر نه از مستی خبری
خواهد بود /نه از شراب .و آخرین سیاه مشق کودکی است /دیگر نه سادگی کودکی را به تماشا
خواهی نشست /نه شکوه جنون را /همچون طفل از مدرسه گریزان تو را دوست داشتم /که
گنجشکها را در جیبهایش پنهان میکند /بانوی من /از این به بعد در نامههای عاشقانه /نوشتههای
آبی نخواهی خواند /و در اشک شمعها /و شراب نیشکر /ردی از خویش نخواهی دید./
« -۴-۳يادمانه ناکامی اجتماعی» در اشعار «نزار قبانی»
یکی دیگر از مسائلی که سبب برانگیخته شدن حسرت نزار قبانی شد ،آن است که وی حق بیان
اندیشة خود را نداشت و این امر وی را بسیار آزرده خاطر میکرد تا جایی که حسرت ناشی از عدم
ایفای نقش روشنفکرانه و هدایتگر خود را نداشت .یک نمونه از سرودههای وی در این زمینه آنجا

است که میگوید« :إذا کان الوطن ممنوع من ارتکاب الکتابة مثلي /وارتکاب الثقافة مثلي /ملاذا ال
ٍ
میلیون عريب»( /قبانی1999 ،م .)1۲7/۶ :ترجمه :وقتی
يکون عضوا ،يف حزب احلزن! /الذي يضم مئة
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فردی چون من در میهن خویش از نوشتن بازداشته شود ،چرا نباید صد میلیون عرب به عضویت
حزب اندوه درآیند؟ در جای دیگری خود را با تشبیه زیبا و شاعرانهای به تصویر کشیده و چنین

گفته است« :کیف َّي سادايت ،يغين املغين /بعد ما خیطوا له شفتیه؟!»( /قبانی1999 ،م .)10/۶ :ترجمه:
سروران من ،آوازخوانی که لبانش را دوختهاند ،چگونه میتواند ترانة شادی سر دهد؟ او که حسرت
بیان اندیشه های روشنگرانة خود را داشت ضمن بیان این حسرت ،شکایت خود از جامعه را نیز
اینگونه مطرح کرد« :فإنين أعیش َّي سیديت ،يف وط ٍن تُعتَرب الکلمة يف قانونه :جرمية!» (قبانی1999 ،م.)3۲4 /۶ :

ترجمه :سرورم! من در سرزمینی زندگی میکنم که سخن گفتن ،در قانون آن ،جنایت محسوب
میشود .وی آنچنان حسرت بیان اندیشههای خود را دارد که گاه این حسرت را با خشم میآمیزد

تا بتواند احساس درونی خود را بهتر به تصویر بکشد و خطاب به آنها چنین میگوید« :أفكر :أينا
حر /ومن ِمنا طلیق الید /أان أم ذلك احلیوان /هلذا القط ..عامله /له مسند /له حريةٌ  ..وأان /أعیش
ٌ
ٍ
يقمقم موصد( /»..قبانی1983 ،م .)۶0۲ /1 :ترجمه :در این اندیشهام که کدام یک از ما آزادی بیشتری
دارد؟ /من یا آ ن حیوان؟ /این گربه برای خود دنیایی دارد /پناهگاهی دارد /آزادی دارد امّا من در
فضایی بسته به سر میبرم و زندگیام با درد و دلهره همراه است .نزار قبانی مشکل اصلی خود را
نبودن آزادی می داند و از این پدیده بسیار اندوهگین است و به صراحت در شعر خود آن را بیان

میکند و میگوید« :لکنها مشکليت /..لیست مع اخلبز الذي آکله /وال مع املاء الذي أشربه /مشکليت

األولی ،هي احلرية»( /قبانی1999 ،م .)۲0۲/۶ :ترجمه :مشکل من ،نانی که میخورم و یا آبی که

مینوشم نیست؛ مشکل اصلی من آزادی است .و در جای دیگری در تایید این سخن میگوید« :مل

تزل حرية الرأي /دجاجة مذبوحة /بسیف کل طاغیة»( /قبانی۲005 ،م .)5۶4 /3 :ترجمه :همواره
آزادی بیان را همچون مرغ ،با شمشیر طغیانگران سلّاخی میکنند .با دقّت در این موارد باید گفت
نزار قبانی ریشة این مشکالت را عدم آزادی اندیشه برای روشنفکران میداند که عامل اصلی آن نیز

سرسپردگی سردمداران کشورهای عربی است.
« -۵-۳يادمانه از دست رفتن جامعة آرمانی» در اشعار «نزار قبانی»
در بسیاری از موارد اندوه و حسرت شاعران به عنوان قشر با احساس و آگاه جامعه ،به خاطر
دردها و مشکالت حاکم بر جامعه است که اغلب به خاطر بیدرایتی سیاستمداران پیش میآید .نکتة
قابل توجّه آن است که «گذشتهای که در یادمانهها و متون حاکی از غم غربت مورد توجّه قرار
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میگیرد ،ممکن است کامالً افسانهای یا کامالً واقعی باشد ،امّا در نظر شاعر به صورت آرمانی
درمیآید» (سهیر ،و همکار .)13۲ :1373 ،جامعهای که نزار قبانی در آن میزیست نیز از این قاعده
مستثنی نماند .آنچه بیش از هر چیز سبب گشت که این شاعر برای جامعة خود حسرت بخورد و
غم غربت و جدا شدن از جامعه آرمانی به جانش چنگ بزند ،اوضاع خفقان بار و اجبار حاکم بر
سرزمین وی بود؛ زیرا مردم آنچنان تحت کنترل مأموران امنیتی بودند که حق کوچکترین دخل و

تصرفی در زندگی خود را نداشتند .نزار قبانی به خوبی این حالت را به تصویر کشیده است« :کل

َّنار /أیتینا البولیس قبیل صالة الصبح /يستجوبنا /ويهددان /ويعلقنا /بني السیوف وبني الرمح» (قبانی،

1999م .)۲98/۶ :ترجمه :هر روز /کمی زودتر از طلوع آفتاب /پلیس به سروقتمان میآید و بازجویی
و تهدیدمان میکند و آنگاه /میان شمشیرها و نیزهها آویزانمان میکند.
به عقیدة وی ،هتک حریم خصوصی در جامعة به حدّی است که هیچ کس حتّی در خانة خود
نیز احساس امنیت نمیکند و همه چیز تحت کنترل مأموران پلیس است .نزار برای تأکید بر این

احوا ُحُرمايت /بَ ْعثَُروا أَ ْغ ِطیيتََ /..شْ َش ُموا
ادّعا ،چنین میگوید« :وأخريا َ ..د َخلُوا غُ ْرفَةَ نومي /و ْ
استَبَ ُ
ِ
بیاض الص َفح ِ
العصر
اتُّ /
صوا َ
ص ٍر َعَر ٍيب ؟َ /
أي َع ْ
ْ
أحذيَيت /فَتَ ُحوا ْأد ِويَيتَ /دلَُقوا َِْم َربيتَ /رقَ ُ
فوق ِ َ َ
ذلك ُ
ِ
الذي أفْ ىت بَِقْت ِل ال َكلم ِ
ات؟»( /قبانی1999 ،م .)۲91 /۶ :ترجمه :و سرانجام مأموران داخل اتاق خوابم
َ
َ
شدند /و حریم زندگی خصوصیام را مباح کردند (دریدند) /پوششها و پردههای اتاقم را پاره
کردند /کفشهایم را بو کردند /درِ مرکّبدانم را بو کردند /و جوهر آن را بر زمین ریختند /بر روی
صفحات سفید (دفترم) رقصیدند /آه! این چه روزگاری است که در آن به سر میبریم؟ /روزگاری
که در آن /فتوای قتل واژگان را دادهاند.
از دیگر مشکالت حاکم بر جامعه که نزار قبانی بسیار از آن آزرده خاطر گشت ،حاکمیت
مستبدانه و فردی است که در آن قدرت از یک فرد به دیگر اعضای خانوادة وی منتقل میشود و
افراد جامعه تنها نظارهگر انتقال منصب از حاکم به اطرافیان وی هستند .نزار قبانی با آگاهی کامل از

این قضیه آن را در دیوان خود انعکاس داد و چنین سرود« :هنا الديك ُيکم وحده /کما الثور ُيکم
وحده /کما القرد ُيکم وحده /کما احلاکم الفرد يف العامل العريب /يغين ويسمح وحده /فال ِمن حوا ٍر
وال ِمن سؤال /وال ِمن جواب!» (قبانی۲005 ،م .)۲۶8/5 :ترجمه :در اینجا خروس خودسرانه فرمان
میراند ،همانگونه که گاو به تنهایی حکم میکند و آن سان که میمون خودسرانه دستور میدهد.
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هیمن گونه نیز در جهان عرب ،سلطان نیز خودسرانه حکومت میکند و به تنهایی آواز میخواند و
خود نیز به تنهایی به آن گوش فرا میدهد .در این سرزمین ،همه چیز ،فردی است و نام و نشانی
از گفتگو و پرسش و پاسخ نیست.
نزار قبانی این مشکل را محصور به دمشق نمیداند بلکه عقیده دارد که استبداد و خودکامگی

سران مملکت در تمام سرزمینهای عربی اینگونه استِ « :من ٍ
يوم ُولدان /نسمع يف حکم الشوری/
ابل علی حک ِم
وابل علی رأي اإلنسانَ /
ابل علی عقل اإلنسانَ /
لکن احلاکم يف الشرق األوسط /قد َ
الشوری /وشید للظل ِم قصورا»( /قبانی۲005 ،م .)84/5 :ترجمه :از روزی که به دنیا آمدیم [تا کنون]،

همواره از حکومت شورایی سخن میشنویم ،ولی در خاور میانه ،حاکم بر خرد انسان و اندیشة او
و حتّی بر نظام شورایی بول کرد و کاخهای حکومت خود را بر پایة ظلم ساخت .او در جای دیگری
به صراحت استبداد حاکم بر جامعه را فریاد میزند و همة اعمال مردم را ناشی از آن میداند و

میگوید« :من أين أیتینا الفرح؟ وكل ما ُيدث يف حیاتنا /مسلسل استبداد /الوطن استبداد /واهلجرة
استبداد /والصحف الرمسیة استبداد /والشرطة السرية استبداد /وعشقنا المرأة مجیلة جدا /هو استبداد!!»

(قبانی1999 ،م .)55۶ /۶ :ترجمه :چگونه شادی به سراغ ما میآید در حالی که همه آنچه در سرزمین
ما رخ می دهد تسلسل استبداد است؛ زیستن در وطن ،استبدادی است /رفتن و هجرت کردن،
استبدادی است /روزنامههای رسمی استبدادی است /و (حتّی) عشق به زن بسیار زیبارو نیز استبداد
است.
نزار به عنوان یک شاعر آگاه ،اطالع وسیعی از مسائل سیاسی سرزمینهای عرب داشت و
بیکفایتی سران را از عوامل عقب ماندگی عربها میدانست و از اینکه ثروت عظیم نفت را به
دست دشمنان سپردهاند ،بسیار اندوهگین بود .نمود این حالت در عبارات ذیل به چشم میخورد:

«کان بوسع نفطنا الدافق يف الصحاري /أن يستحیل خنجراِ /..من ٍ
هلب وان ٍر /لکنه /..وأخجله
اق حتت أرجل اجلواري( /..قبانی1993 ،م/3 :
األشراف من قريش /وخجله األحرار من أوس ونزار /يُر ُ

 .)87ترجمه :نفت سرشار ما می توانست خنجری از آتش و شعله شود .امّا اشراف زادگان را شرم
باد که آن را زیر پای زیبارویان میریزند.

غم غربت و عوامل شکل گیری آن در شعر «نزار قبانی»
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از آنچه ات کنون بیان شد میتوان درک کرد که اين شاعر عالوه بر حسرت و اندوههای شخصی
ل مشکالت اجتماعی و
که ناشی از دوری وطن و نیز مرگ همسرش است ،تا چه میزان دغدغة ح ّ
سیاسی را دارد که گریبانگیر مردم کشورهای عربی شده است.
 -۴نتیجه
یکی از صبغههای غالب بر اکثر شعرهای «نزار قبانی» ،احساس دلتنگی و حسرت است؛ خواه
دلتنگی برای خاطرات و حوادث گذشته و خواه برای اتفاقاتی که میبایست در همان زمان حیات
شاعر برای وطن و هموطنان وی رخ میداد امّا هرگز محقّق نشد .همة این موارد سبب گشت که
احساس اندوه عمیقی در جان شاعر ریشه بدواند و او را به سرودن اشعاری با مضمون غم و حسرت
وادارد .این اشعار که با عنوان یادمانههای شاعر شناخته میشوند در دیوان نزار جایگاه ویژهای دارند.
در یک تقسیم بندی میتوان عمدهترین مظاهر غم غربت یا همان یادمانههای این شاعر را در پنج
مؤلّفه تقسیمبندی کرد که عبارتند از« :یادمانه دوری از وطن»« ،یادمانه دوران کودکی»« ،یادمانه سوگ
همسر» «یادمانه ناکامی اجتماعی» و «یادمانه از دست رفتن جامعة آرمانی» .مهمترین عوامل مؤثّر در
تجلّی اشعار حاکی از غم غربت در دیوان نزار قبّانی عبارتند از :مرگ همسر ،دوری از وطن ،یادآوری
خاطرات کودکی ،دیدن مشکالت و نابسامانیهای جامعه از جمله عدم تحمّل ظلم حاکمان بر مردم
و دخالت در امور خصوصی زندگی آنها ،اندوه فراوان به خاطر سکوت مردم در برابر ظلم و
بیعدالتی.
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