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چکيده
«شیرکو بيکس» شاعر بلندآوازۀ کرد و «معروف رصافي» شاعر مشهور عرب از شعراي معاصر
عراق در قرن بیستم هستند که غربتگزيني در اشعارشان نمودي خاص دارد .افزون بر غربت
روحي نشأتگرفته از شرايط زندگي شخصي ،دو شاعر از اغتراب اجتماعي ـ سیاسي و زماني
و به تبع آن از اغتراب مکاني رنج ميبردهاند .از آن روي که تاکنون جستار مستقلي به بررسي و
تحلیل تطبیقي پديدۀ غربتگزيني در شعر رصافي و بيکس نپرداخته است ،لذا نگارندگان در
پژوهش حاضر برآناند تا به بررسي تطبیقي غربتگزيني در شعر دو شاعر بپردازند .مسألۀ
بنیادين پژوهش حاضر اين است که پديدۀ غربتگزيني ،چگونه و در چه قالبهايي در
سرودههاي دو شاعر ،نمود يافته و با چه مفاهیمي پیوند خورده است؟ جهت بررسي اين
مسأله ،نگارندگان از روش توصیفي ـ تحلیلي مبتني بر بررسي بنمايههاي جامعهشناختي
سرودههاي دو شاعر بهره گرفتهاند .اغتراب روحي ،اجتماعي و سیاسي نشأتگرفته از هژموني
بیگانگان و فرومايگان ،ناخرسندي از اقامت در وطن ،ناکامي و درهمشکستگي ،خفقان و فقدان
آزادي ،بیداد ،تباهي اخالق و معیارهاي اصیل ،سرخوردگي از بياعتنايي مردم به نداي
روشنگرانه ،اندوه برخاسته از واپسگرايي ،حسرت بر زوال سرزمین مادري و کهنالگوهاي
اصیل ،دو شاعر را به انزوا سوق داده است؛ همچنانکه از اغتراب زماني ناشي از ناخرسندي از
زندگي و مصیبتهاي روزگار و اشتیاق بازگشت به گذشته و غربت مکاني حاصل از دوري از
وطن رنج ميبرده اند .در مقايسه با رصافي ،نگاه شیرکو به مسائل جهاني برآمده از اندوه و
غربت دامنۀ وسیعتري را در بر ميگیرد .در میان مفاهیم متعلق به غربتگزيني ،وطن جلوهگاه
خاصي دارد که ساير عناصر برانگیزندۀ اغتراب را تحتالشعاع قرار داده است زيرا وطن کانون
و نقطۀ عطفي است که سیر تمام مسائل اجتماعي ،سیاسي ،زماني و مکاني و احساس غربت
برآمده از آن در شعر دو شاعر ،پیرامون آن ميگردد.
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__________________________________________________________________________
ebarwasi@gmail.com



(نويسنده مسئول( heidaryan@um.ac.ir
nazeri@ferdowsi.um.ac.ir





غربت گزینی و روح الينه شده در درون¬مایۀ شعری «شيرکو بی کس» و «معروف رصافی»733

1ـ مقدمه
پديدۀ غربتگزيني در عصر حاضر به يکي از جلوههاي بارز زندگي انسان مدرن و به ويژه
شاعران ،نويسندگان و هنرمندان تبديل شده است .چنین ظهور چشمگیري نشأت گرفته از
سرشت زندگي معاصر و روند رو به افزايش عوامل انگیزشي از خود بیگانگي در روزگار
حاضر است .اين عوامل انگیزشي برآمده از شرايط اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي ،فرهنگي،
روحي و  ...است که روح انسان معاصر و به ويژه اهل قلم را به سوي انزوا و احساس بیگانگي
سوق ميدهد و در قالب آثاري ماالمال از اندوه و رنج جلوهگر ميشود .عوامل ذکر شده به
وضوح در اشعار «شیرکو بيکس» و «معروف رصافي» تجلي مييابد به گونهاي که پديدۀ
غربتگزيني يکي از شاخصههاي بارز شعري در سرودههاي دو شاعر است .روح تشنۀ «بي-
کس» و «رصافي» نگاهي خیره به آرمانشهري دارد که در زندگي معاصر آنان امکان بروز و
تحقق نیافته است بنابراين دو شاعر گاه از اغتراب سیاسي حاصل از خفقان و فقدان آزادي و
هژموني بیگانگان و استعمارگران فرياد برميآورند و گاه از رنج جانکاه ناشي از احساس غربت
اجتماعي در میان نزديکان و هموطنان و سرزمین مادري و ظلم و محرومیت و ناهمگوني
ديدگاه شاعر با معیارهاي جامعه و پراکندگي و تفرقۀ مردم خويش و بياعتنايي آنان به نداي
روشنگرانۀ شاعر و عقبماندگي از کاروان ترقي و تباهي اخالق ،سرشك اندوه از ديده فرو
ميچکانند و گاهي ديگر ،به سبب دورافتادگي و طردشدگي از وطن مألوف و اشتیاق جانسوز
به آن و احساس غربت تاريخي ناشي از زوال شکوه سرزمین مادري فغان سرميدهند و گاه
خود را در تالطم مصیبتها و آالم بيوقفۀ روزگار يافته و از احساس غربت زماني و
ناماليمات روزگار شکوه ميکنند .چنین شرايط و عواملي روح دو شاعر را غرق در اندوهي
بيپايان ساخته و شرارههاي احساس غربت را در روح و جانشان برافروخته است .با توجه به
حضور چشمگیر پديدۀ غربتگزيني در اشعار دو شاعر و نیز از آن روي که تاکنون جستار
مستقلي به بررسي تطبیقي غربتگزيني در اشعارشان نپرداخته است ،لذا نگارندگان در پژوهش
حاضر برآناند که به بررسي تطبیقي اين پديده در شعر «رصافي» و «بيکس» پرداخته و به
پرسشهايي از اين قبیل پاسخ گويند:
4ـ چه عوامل و شرايطي سبب بروز غربتگزيني در سرودههاي بيکس و رصافي گرديده
است؟ 8ـ جلوۀ غربتگزيني در سرودههاي بيکس و رصافي چگونه است و در چه اشکال و
تصاويري جلوهگر ميشود و وجوه اختالف و اشتراک دو شاعر در چیست؟
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فرضيۀ پژوهش بر اين است4 :ـ ظهور غربتگزيني در اشعار بيکس و رصافي نشأت گرفته از
شرايط اجتماعي ،سیاسي ،روحي ،زماني و مکاني دو شاعر است8 .ـ تصاوير شعري غربتگونه
در شعر دو شاعر در قالب اغتراب روحي ،اجتماعي ،زماني و مکاني متبلور ميشود لکن حوزۀ
نگرش بيکس به مسائل دربرگیرندۀ غربت در مقايسه با رصافي ،دامنهاي گستردهتر و جهان-
شمول دارد.
7ـ پيشينۀ پژوهش
در ميان کتابهای نوشته شده دربارۀ شعر رصافی و بیکس ميتوان به آثار زير اشاره کرد:
تحلیلي بر اشعار سیاسي معروف الرصافي به قلم اکبر زالي به نگارش درآمده و نويسنده در اين
کتاب به بررسي و تحلیل محتواي سیاسي اشعار رصافي پرداخته است.
معروف الرصافي حیاته و أدبه السیاسي اثر رؤوف الواعظ است که در اين کتاب به تحلیل و
بررسي زندگي رصافي و ديدگاههاي سیاسي وي از خالل اشعارش پرداخته است.
القومیۀ و االشتراکیۀ في شعر معروف الرصافي نگاشته شده به قلم هالل ناجي است که نويسنده
در اين کتاب به بررسي مسألۀ مليگرايي و رويکرد سوسیالیستي در اشعار رصافي پرداخته
است.
صورۀ المکان و داللته الجمالیۀ في شعر شیرکو بيکس کتابي به قلم صالح األنباري است که
نويسنده در آن به بررسي تصوير مکان و جلوۀ زيباييشناختي آن در شعر بيکس پرداخته
است.
مقالههای نگاشته شده دربارۀ اشعار دو شاعر به شرح ذیل است:
بررسي تطبیقي رويارويي با پديدۀ استعمار در شعر سید اشرفالدين حسیني و معروف رصافي
که به قلم فضلاهلل میرقادري و حسین کیاني نوشته شده و در نشريۀ شعرپژوهي دانشگاه شیراز
به چاپ رسیده است .نويسندگان در اين مقاله به موضوع رويارويي با استعمار از خالل آگاه
کردن مردم ،دعوت به اتحاد ،بازگشت به هويت اسالمي و محکوم کردن استعمارگران پرداخته-
اند.
القضايا االجتماعیۀ في مرآۀ شعر الرصافي که توسط حسین شمسآبادي ،اصغر مولوي نافچي و
غالمرضا گلچینراد نگاشته شده و در نشريۀ دراسات األدب المعاصر منتشر شده و نويسندگان
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در آن به بررسي بازتاب مسائل اجتماعي از قبیل آزادي انديشه ،از میان بردن جهل ،گسترش
عدل ،مبارزه با استعمار و مسائل زنان پرداختهاند.
بررسي تطبیقي مضامین اجتماعي در شعر ايران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت(بررسي
موردي اشعار بهار ،پروين اعتصامي ،نسیم شمال و معروف الرصافي ،جواهري و صدقي
زهاوي) نگرشي تطبیقي به مسائل اجتماعي همچون محرومیتهاي جامعه ،علت عقبماندگي،
باال بردن سطح آگاهي مردم و  ...در اشعار شعراي مذکور است که به قلم محمودرضا توکلي
محمدي و مصطفي حیدرزاده نوشته شده و در فصلنامۀ پژوهشهاي تطبیقي زبان و ادبیات ملل
منتشر شده است.
بررسي تطبیقي جلوههاي پايداري در شعر ابوالقاسم عارف قزويني و معروف رصافي که توسط
اسداهلل لطفي و حشمتاهلل زارعي کفايت نگاشته شده و در نشريۀ ادبنامۀ تطبیقي چاپ شده
است .نويسندگان در اين مقاله به بررسي مؤلفههاي ادبیات پايداري همچون دفاع از وطن،
استعمارستیزي ،دعوت به اتحاد ،شکايت از ستم حکمرانان و دعوت به بیداري اسالمي
پرداختهاند.
بررسي تطبیقي مضامین سیاسي در اشعار اديب الممالك فراهاني و معروف الرصافي نگاشته
شده به قلم فاطمه تسلیم جهرمي و طیبه امیريان است که در ششمین همايش پژوهشهاي ادبي
دانشگاه شهید بهشتي تهران منتشر شده و نويسندگان در آن به بررسي بازتاب مضامین سیاسي
در اشعار دو شاعر پرداختهاند.
بررسي تطبیقي تجلي عشق به وطن در اشعار فرخي يزدي و معروف الرصافي به قلم
محمودرضا توکلي محمدي نگاشته شده و در نشريۀ ادبیات تطبیقي دانشگاه کرمان منتشر شده
و در آن به بررسي تطبیقي جلوههاي مشترکي همچون توجه به قشر مستضعف جامعه ،مخالفت
با استعمار و استبداد و توجه به مفاخر ملي و قومي در اشعار دو شاعر پرداخته شده است.
الکرسي رمزا شعريا في ديوان الکرسي لشیرکو بيکس به قلم عبداهلل بیرم يونس و حسین
عبداللطیف عبداهلل نگاشته شده و در مجلۀ علوم انساني دانشگاه زاخو منتشر شده و در آن به
بررسي تصوير صندلي به عنوان يك رمز در تعبیر از دردها و رنجهاي شاعر پرداخته شده
است.
مطالعۀ تطبیقي عشق و سیاست در اشعار شیرکو بيکس و حمید مصدق که توسط تیمور مالمیر
نگاشته شده و در نشريۀ پژوهشهاي ادبیات کردي چاپ شده و در آن به بررسي جلوههاي
عشق به وطن و تأثیر آن در تعبیر از مضامین سیاسي همچون جنگ پرداخته شده است. .
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بازنمود آرمانخواهانۀ اسطورۀ کاوه در نمايشنامۀ منظوم کاوهي ئاسنگهر شیرکؤ بيکس اثر
محمد ايراني و سمیرا کنعاني و منتشر شده در دو ماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامۀ دانشگاه تربیت
مدرس است در اين پژوهش ،شیوۀ بازتاب آرمانخواهانۀ سیماي کاوۀ آهنگر و ديگرسانيهاي
ساختاري ،خويشکاريها و پايانبندي متناسب با ايدئولوژي سراينده در اين منظومه بررسي
شده است.
انسان ،مبارزه و عشق در شعر شیرکو بيکس و احمد شاملو اثر امید ورزنده و مژگان وفايي
است که در فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي سنندج منتشر شده و در آن با
تکیه بر فنون تحلیل محتوا ،مضامین انسان و مبارزه و عشق در اشعار دو شاعر بررسي شده
است.
بررسي جلوههاي ادبیات مقاومت در اشعار شیرکو بيکس به قلم محمدامین ابراهیمزاده
میرزائي ،مصطفي حسیني و رضا حقدادي نگاشته شده و در نخستین همايش ادبیات مقاومت با
محوريت شهداي دانشجوي استان خراسان شمالي منتشر شده و نويسندگان در آن به بررسي
مفاهیمي چون آزادي ،بیان دردها و مصیبتهاي مردم ،دعوت به استقامت و مهرورزي به وطن
در اشعار بيکس پرداختهاند.
در ميان پایاننامههای مرتبط با اشعار دو شاعر میتوان به این پژوهشها اشاره کرد:
بررسي تطبیقي نابسامانيهاي اجتماعي در اشعار معروف الرصافي و عبداهلل گوران توسط
جمال هاشمي در دانشگاه کردستان نگاشته شده و در آن به بررسي تطبیقي نابسامانيهاي
اجتماعي همچون خفقان و سرکوب ،فقر ،ستم ،جهل و زنستیزي در اشعار دو شاعر پرداخته
است.
بررسي تطبیقي اشعار سیاسي و اجتماعي معروف رصافي و عبدالرحمان شرفکندي که توسط
رضا شاکرمي در دانشگاه کردستان نوشته شده و نويسنده در آن به بررسي تطبیقي مضامین
سیاسي و اجتماعي در اشعار دو شاعر پرداخته است.
بررسي تطبیقي درونمايۀ ملي و آزاديخواهي در اشعار ابوالقاسم الهوتي و معروف الرصافي
که توسط ابراهیم کاوسيسطري در دانشگاه پیام نور کرمانشاه به نگارش درآمده و با بررسي و
تبیین مضمون وطن و آزاديخواهي در اشعار دو شاعر ،چیستي مفهوم وطن و آزاديخواهي،
انگیزههاي سرايش اين مفاهیم و اشتراک و اختالف در آنها بر اساس تحلیل محتوا ،تحلیل
شده است.

322

غربت گزینی و روح الينه شده در درون¬مایۀ شعری «شيرکو بی کس» و «معروف رصافی»732

بررسي تطبیقي مضامین ادبیات پايداري در اشعار محمود درويش و شیرکو بيکس پژوهشي
صورت گرفته توسط دلبر مرادي در دانشگاه کردستان است که نگارنده در آن به بررسي
تطبیقي مؤلفههاي ادبیات پايداري و مبارزه با ظلم و استعمار در اشعار دو شاعر پرداخته است.

وجه تمايز و تازگي جستار حاضر به نسبت پژوهشهاي انجام شده در مورد شعر رصافي و
بيکس آن است که هیچ يك از اين پژوهشها به بررسي غربتگزيني در شعر دو شاعر
نپرداخته و نیز در هیچ کدام از اين آثار ،جستاري تطبیقي میان اشعار دو شاعر صورت نگرفته
است.
3ـ نگاهی به زندگی «رصافی» و «بیکس»
3ـ 1ـ رصافی
«معروف عبدالغني الرصافي سال4228میالدي در بغداد در خانوادهاي اصالتا کرد متولد شد.
اصول خواندن و نوشتن را در مکتبخانههاي بغداد فراگرفت سپس وارد مدرسۀ نظامي رشديۀ
شد و بعد از سه سال آنجا را ترک کرد»(سلوم و ديگران ج« .)8/4هنگاميکه تحصیالتش را
به پايان رساند ،تا سال  4092به تدريس پرداخت و سال  4084از سوي حکومت عراق به
عنوان نايب رئیس هیأت ترجمه و تعريب منصوب شد»(الفاخوري ج« .)128/8رصافي به
خاطر سرودن اشعار آتشین انقالبي و پرداختن به مسائل اجتماعي و سیاسي ،به «شاعر آزادي»
شهرت يافته است»(خورشا « .)08در اواخر زندگياش از فقر و تنگدستي و بياعتنايي رنج مي-
برد تا اينکه سال 4018درگذشت»(أبوحاقۀ .)402
3ـ 7ـ بیکس
4
«شیرکو بيکس» فرزند شاعر مشهور کرد «فايق بيکس» است« .شیرکو سال  4019در يکي از
روستاهاي سلیمانیه به دنیا آمد و نخستین بار که نور را مشاهده کرد ،قابله صلیب رنجها و
دردهايش را بر پیشانياش رسم کرد»(األنباري« .)41:8944،در هشت سالگي ،پدرش را از
دست داد و اندوههاي وطن را از وي به ارث برد .بیش از سي مجموعۀ شعري به زبان کردي
منتشر کرده است که شامل قصايد کوتاه و بلند ،نمايشنامهها و داستانهاي شعري
است»(خضري و ديگران « .)41درونمايۀ اشعارش غالبا میهنپرستي ،آزادي ،تودههاي مردم و
مسائل اجتماعي است»(بورهکهيي « .)898وي در سال 4022جايزۀ توخولسکي را از سوي
انجمن قلم سوئد دريافت کرد .نخستین مجموعۀ شعرياش در سال 4092با عنوان تريفهي هه-
__________________________________________________________________________
« .4فايق بيکس» سال 4098در روستاي «سیتك» از توابع سلیمانیه به دنیا آمد و سال 4012در حلبچه درگذشت(خزنه-

دار:8998،ج.)120/8
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لبهست منتشر شد»(رحمانزاده و ديگران « .) 4شیرکو اگوست  ،8941به دلیل بیماري قلبي
درگذشت»(ورزنده و وفايي  .)1:08دربارۀ اصالت و زيبايي شعر شیرکو همین بس که شاملو
گفته است«:اگر شیرکو را زودتر ميشناختم ،نخست شعرهاي او را ترجمه ميکردم ،بعد لورکا
را»(دالييمیالن و سلیمان )889
0ـ غربتگزینی
«غربتگزيني در زبان فرانسوي و انگلیسي Alienation ،ميباشد که به معناي حالت از دست
دادن هوش و آگاهي و دور شدن از آن يا ضعف رابطۀ دوستي با فرد ديگر است .در زبان
آلماني ،واژۀ  Entfremdungبراي چنین تعبیري به کار ميرود که به معناي غربت و
اضطراب و پريشاني عقلي است»(شاخت  .)91لفظ غربت يا اغتراب ،تنها بر غربت مکاني
اطالق نشده است بلکه از اين معنا به ساختار روحي و اجتماعي فرا رفته و «به معناي عزلت و
دوري از مردم ،بدون آن که اين عزلت و دوري مقرون به سفر باشد آمده است»(ابن سیده
ج )802/8همچنان که به معناي «دگرگوني ،دور کردن و غربت از جامعه است»(رجب .)14
غربتگزيني پديدهاي روحي ،نفسي و اجتماعي است که در احساس فرد به تنهايي و انزواي
روحي و عزلت از ديگران ،اشتیاق به بازگشت به گذشته و حس در تنگنا بودن و تفاوت
شخصیت و غالبا اعتقاد به بيمعنايي ،بيمعیاري ،پوچگرايي ،هنجارگريزي و گاه بيارادگي در
تعامل با جريان امور زندگي تجلي مييابد .غربتگزيني «حالتي روحي و اجتماعي است که بر
فرد چیره شده و وي را غريب و از واقعیت اجتماعي خويش دور ميسازد»(کیزوريل  )891نیز
اين پديده «در گسستگي انسان از خويشتن خويش و دنیاي پیرامون خود متبلور ميشود ،به -
طوري که سازگاري و انسجام با خود و عالم پیرامون را از دست ميدهد»(رجب ) 44همچنان
که غربتگزيني «سیلي از تباهي و اندوه و احساس مقهور بودن و در هم شکستگي و نپذيرفتن
واقعیت است»(زکريا عناني  .)188اين پديده در مفاهیمي همچون احساس تباهي ،انکار و طرد،
بيمعنايي و فقدان هدف ،از هم گسستگي معیارها ،عزلت اجتماعي ،عزلت فرهنگي(المحمدي
 )49و احساس بيقدرتي و ناتواني(ستوده  )811تجلي مييابد.
بارزترين جلوههاي غربتگزيني در انواع پنجگانۀ زير رخ مينمايد:
غربتگزيني روحي و اجتماعي حالتي است که در آن« ،احساس جدايي و کنارهگیري از
ديگران يا از ارزشها و رسوم و عادات رايج و حاکم در جامعه رخ ميدهد»(سالمي )484
همچنان که «سازگاري میان فرد با مردم و وقايع پیرامون او انجام نميپذيرد و شکلي از اشکال
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جدايي از بعضي جوانب جامعه است؛ نیز هنگامي که آداب و رسوم حاکم در جامعه نوعي از
درد و اندوه را در وجود فرد برانگیزد ،احساس عزلت و غربت اجتماعي ميکند»(هاتوفعل و
العفراوي.) 00
اغتراب زماني يا «اغتراب از دهر و روزگار ناشي از ناتواني و شکست فرد و تنفر وي از
شرايطي است که روزگار را مسئول آن ميداند»(رسن األسدي  21ـ )21و گاه اين احساس
حاصل دگرگوني معیارهايي است که در روزگار معاصر شخص روي ميدهد که با ارزشها و

خواستههاي وي همخواني ندارد و انسان ،روزگار را باعث اين تغییرات و امور ناخوشايند مي-
پندارد .در چنین شرايطي ،فرد تمام مصیبتهاي وارد آمده بر خود و شکستها و محرومیتها
و تلخي و درد حسرت را به سبب شدت تأثیر اندوه بر خود ،به زمان و روزگار نسبت ميدهد.
«اين نوع از اغتراب در نتیجۀ ناکامي و شکست و ناخرسندي فرد از شرايطي روي ميدهد که
دهر را مسئول آن مي داند و گاه در نتیجۀ تحوالت و دگرگوني معیارها که در زمان معاصر او
رخ ميدهد و با ارزشها و خواستهاي فرد مطابقت ندارد و در ديدگاه فرد ،دهر سبب چنین
تغییرات و امور ناخوشايندي است که در نتیجه باعث ظهور احساس بیگانگي و بیزاري و تنفر
فرد از زمان ميشود»(عبداهلل .)80
غربتگزيني سیاسي نشأت گرفته از احساس فرد به تنگنا و خفقان سیاسي در فضاي استبداد و
بیداد و استعمار است همچنان که «واکنشي نبست به ناتواني از تأثیرگذاري و چیرگي بر
سرنوشت اجتماعي انسان است»(مجاهد  )489که در نتیجه «به نپذيرفتن نظامهاي سیاسي و
ارزش ها و رسوم اجتماعي در جهان پیرامون خود و انکار سلطه و قدرت در هر نوع از انواع
آن که باشد»(الراوي  )21منجر ميشود.
غربتگزيني مکاني به معناي جدايي و دوري از مکان با انتقال و رفتن از آنجا به مکان ديگر
است و اين اغتراب در حقیقت ،ترکیبي از دو اغتراب مکاني و روحي ميباشد(عبداهلل .)80
 Nostalgiaواژهاي فرانسوي برگرفته از دو واژۀ يوناني  nostosبه معناي بازگشت و algos
به معناي درد و رنج است(شريفیان  )18نیز به معناي «فراق ،درد دوري ،درد جدايي ،احساس
غربت ،غم غربت ،حسرت گذشته و آرزوي گذشته» است(آريانپورج .)1810/1نوستالژي
«رؤيايي است که خاطرات پیش تاريخي و نیز دوران کودکي را در متني از ابتدائيترين غرايز
إحیا ميکند»(يونگ و لويزفون فرانتس" .)481نوستالژي روايت دلتنگي ،احساس بیگانگي و
بیزاري از واقعیات موجود و ممکن و همچنین مجالي براي ورود به ساحات خوشايند از بین
رفته و دستیابي به خوشيهاي گمشدۀ انسان است"(مظفري و ديگران .)829در اشعار داراي
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درونمايۀ نوستالژيك« ،شاعران به دوران خوش گذشته حسرت ميخورند و با ياد رفتگان
نوحه سر ميدهند»(شمیسا .)481
2ـ غربتگزینی روحی و اجتماعی در شعر رصافی
2ـ 1ـ احساس غربت ناشی از هژمونی دونمایگان و بيگانگان
گاه احساس غربت و عزلت از طرد و به حاشیه رانده شدن فرد و ناتواني وي از تأثیر در
جريان امور به دلیل سیطرۀ بیگانگان و سفلگان بر قدرت و محرومیت ساير قشرهاي جامعه
نشأت ميگیرد زيرا «از عوامل برانگیزندۀ اغتراب ،گسستگي و عدم آمیزش میان گروههاي
اجتماعي و به ويژه بعضي گروههاي حاکم در مرکز قدرت در جامعه و سیطرۀ آنان بر ثروت و
محرومیت گروه هاي ديگر است؛ نیز زندگي سیاسي سرشار از زور و اجبار و چیرگي و فقدان
آزادي سیاسي و تالش نظامهاي حاکم در جهت سرکوب آزادي بیان و باورها .چنین حالتي در
نهايت به عزلت فرد و احساس غربت و بیگانگي سیاسي ميانجامد»(شمال  )98که «از عدم
تأثیر و تعیینکنندگي رفتار فرد در ايجاد نتايج جديد يا دستکاري در واقعیت ناشي مي-
شود»(محمدي .)82
رصافي در وطن خود احساس خفقان و اضطراب و غربت ميکند؛ سرزمیني که تحت سیطرۀ
فرومايگان و استعمارگران قرار گرفته است! آنان که وجود شومشان همچون صداي قارقار
کالغي است که خبر از هجران و ناگواري و مصیبت ميدهد! زمامداراني فارغ از محاسن
اخالق که رفتاري همچون گرگ داشته و فضاي وطن را بر شاعر به تنگنا تبديل کرده و قلب
وي را ماالمال از اضطراب و وحشت ميسازند:
کـأني في بلـادي إذ نزلـت بهـا
إذ حل فیها غراب کان يوحشني
حـتي غدوت طريدا للغراب بها
حتي تقلد فیها الـأمـر زعنفۀ من

نزلت منها ببیت غیر مسکون
و کان تنـعابه بالبـیـن يؤذيني
و ما غدوت طريدا للشواهین
الـأناس بأخالق الـسـراحین
(رصافي ج188/8ـ)188

ترجمه :گويي من در هنگام سکونت در سرزمین خود ،در خانهاي خالي از سکنه اقامت گزيدم.
زيرا کالغي در آن وارد و ساکن شد که مرا به وحشت ميانداخت و صداي نحس خبر دهنده
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از جدايي و فراقش مرا آزار ميداد .تا اينکه مورد طرد و تعقیب کالغ قرار گرفتم در حاليکه
شاهینها مرا طرد و تعقیب نکردند .تا اينکه مردمامي فرومايه با اخالق گرگها زمام امور را به
دست گرفتند.
«شیرکو» نیز از چنین احساس خفقان و تنگنايي در سرزمین خود رنج ميبرد! سرزمیني که
حکومت نظامي و سیطرۀ دونمايگان و بیگانگان ،فضاي آن را به جوالنگاه وحشت و دلهره
تبديل کرده است به گونهاي که شاعر با ديدن نظامیان بیگانه دچار تشويش ميشود زيرا گمان
ميکند که به محض اينکه وي را ببینند او را مورد تفتیش قرار داده و تمام اشعارش را زير و
رو ميکنند و کبوتر آزادياش را با شمشیر و قمه به خون ميغلتانند و قامت خیال و عاطفهاش
را تکه تکه ميکنند؛ استعمارگران و بیگانگاني که «میل به آتش کشیدن جهان ،باور به وجه
تاريك روح و بياعتنايي به میانهروي دموکراتیك»(گرندين  )409در وجودشان نعره ميزند.
شیرکو ميگويد:
ميبینمشان! نظامیان و ژاندارم را با هم! /قطعکنندگان درختان بیشۀ رؤيا و جسم من
هستند/گوشۀ کوچه و گرداگرد میدان و /بارگاهها را گرفتهاند /هنوز روز است اگرچه /مرگ
شبم را چون اسلحه به دوش گرفتهاند! /ميبینمشان! ميلرزم!/احتمال دارد مرا متوقف کنند و/
تمام اشعارم و گوشه و کنارشان را تفتیش کنند/احتمال دارد بوستان عمومي سلیمانیه و
چناروک و کبوترهاي دياربکر را از درون جیبم بیابند و بیرون بیاورند و همانجا با شمشیر و
قمه به جانشان بیفتند/احتمال دارد قامت يار و /قامت خیال و ديدگاهم را قطع کنند و/آنها را
درون دو تابوت سراب بگذارند /ميبینمشان! خلبانان ترک در کنار حوض /ماهي مرده ،گل
مرده و داستان مرده ميشمارند!(بيکس:8999،ج19/8ـ.)12
با تأمل در درونمايۀ اشعار رصافي و شیرکو ،احساس اندوه و غربت ناشي از زندگي در نظامي
جلوهگر ميشود که روابط آن در دو طبقۀ استثمار شده و استثمار کننده تعريف ميشود؛ در
چنین نظامي ،فرد استثمار شده از خود بیگانه ميشود «چون انسان استثمار شده ،خود و
امکانات خويش را کمتر از انسان سالم احساس ميکند»(شريعتي  )482که در چنین واقعیتي،
فرد استثمار شده(دو شاعر) يك هستي غیر انساني را مشاهده ميکند.
2ـ 7ـ احساس غربت ناشی از کينهتوزی و غربت در وطن
گاه فرد با وجود اقامت در سرزمین مادري و حضور در میان نزديکان و خويشان احساس
غربت و بیگانگي ميکند .چنین حالتي از ناخرسندي از رابطه با ديگران و ناسازگاري در روابط
اجتماعي بین افراد نشأت ميگیرد؛ به خصوص زماني که ديدگاهها و خوانشهاي افراد فاصلۀ
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زيادي با هم داشته و هیچ گونه تفاهمي در باورها وجود نداشته باشد و به طور کلي فرد
احساس کند که به هیچ عنوان از سوي محیط پیرامون درک نميگردد يا اينکه از سوي
اطرافیان مورد طرد و انزوا قرار گیرد .چنین احساسي «سبب از هم گسیختگي پیوند میان فرد با
ديگران و دورافتادگي يا جدايي از ديگر افراد ميگردد»(.)Boudon,1989:30
رصافي خود را مقیم وطني مييابد که قلب مردمانش نسبت به وي ماالمال از کینه است و با
گوشۀ چشماني سرشار از خشم به وي نگريسته ميشود .شاعر رفتار مردم را آمیخته با ريا و
نفاق مي داند؛ مردمي که در عین لبخند زدن ،نسبت به وي عبوس و خشمگین هستند به گونه-
اي که خود را در سرزمین مادري ،غريب و تنها ميداند:
أقمت ببلدۀ ملئت حقـودا
أمر فتنظر األنظار شـزرا
و کم من أوجه تبدي ابـتساما
و عشت معیشۀ الغرباء فیـه

علي فکل ما فیهـا مريـب
إلي کأنمـا قد مر ذيـب
و في طي ابتسامتها قـطـوب
لأني الـیوم في وطني غريـب
(رصافي ج)101/4

ترجمه :در سرزمیني ساکن شدم که قلب مردمش نسبت به من ماالمال از کینه است و هر آنچه
که در آن سرزمین وجود دارد ترديد برانگیز و شبههانگیز است .وقتي که عبور ميکنم با گوشۀ
چشمانشان به من مينگرند؛ گويي که يك گرگ از کنارشان گذر کرده است .چه بسیار چهره-
هايي که لبخند نشان ميدهد اما در باطنش عبوسي و خشم نهفته است .در وطنم همچون افراد
بیگانه زيستم زيرا اکنون در سرزمین خود غريب هستم.
تصوير اندوهي که دربردارندۀ «تشنگي آب» باشد ،جلوهاي وصفناشدني از رنج و دردي
عمیق را ترسیم ميکند که در کالم شاعري دردمند و رنجکشیده همچون «بيکس» به نمايي
محسوس و ملموس و دنیايي از احساس و حرکت تبديل ميشود؛ آنجا که شاعر ،دردمندي و
رنج و احساس غربت و تنهايي خود را با تعبیر «تشنگي آب» بیان ميکند؛ تشنگي و عطشي که
تنها با «آتش» برطرف ميشود .شاعر چنان رنجور و دردمند است که خود را در میان وطن و
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هموطنان خود غريب و ناشناس مييابد؛ احساس غربت و بیگانگياي که «نشانگر عدم پیوند
ذهني و کنشي فرد با نهادها و ساختارهاي اجتماعي است»(دستغیب  .)11شیرکو ميگويد:
آب تشنهام /رودخانۀ اشتیاق درماندۀ رو به سمت دريا /سرگشته و حیرانم/آب تشنهام/تا به
سمت پايین حرکت کنم/تا دست و صورت غريبيام را/در جايي دورتر بشويم/از تشنگيام
مينوشند! اما خودم همچنان تشنهام! /جوي آبي هستم که در کنارم اندوه ميرويد /عذاب رشد
ميکند و شکوفه ميدهد/اشکم چشمانم را مينوشد /رود سکوتم ،فرياد رودخانههاي مرا مي-

نوشد/آب تشنهام /نان گرسنهام؛ تهیدستان سیرم ميکنند /خورشید اسیرم! زندانیان آزادم مي-
کنند/اجارهنشینم در خانۀ تخريب شدۀ ديوار به ديوار شهر خودم /من ناشناس و غريبهام/در
میان قوم و خويش سرزمین خودم /چشمانم در باغ زمستان شکفتهاند/در جنگل آزار رشد
کردهام!(بيکس:8999،ج891/4ـ.)899
در حقیقت ،دو شاعر تصويري از زندگي در جامعهاي ارائه ميدهند که «خود در آن غربا و
ساير مردم نوابت هستند .به عبارت ديگر ،در جامعه و وطن خود غريب و بیگانهاند .نوابت
علفهاي هرزه اند و غربا اهل خیر و نظر و تفکرند که در جامعۀ بیگانه با تفکر ،غريب و
مهجور ماندهاند»(آويني و ديگران .)2
2ـ3ـ سرخوردگی از تباهی اخالق و رفتار و بیاعتنایی به معيارهای اصيل
شکي نیست که «ادبیات تصويري از روح و بزرگي انسان است»(طبانۀ  .)90با اعتقاد به چنین
رويکردي ،رصافي به تعبیر از روح دردمند خود و کرامت تباه شده در جامعۀ خويش
ميپردازد؛ جامعهاي که افراد آن در جوالنگاه حسادت ،اسب ميرانند و بدون هیچ
خويشتنداري ،آبروي يکديگر را آماج تیر کالم رکیك خود ساخته و نفاق را زره محافظت از
خويش قرار داده و به قهرمانان سخنچیني تبديل شده و از کینهتوزي سر تا پا مسلح گشتهاند!
مردماني با خلق و خوي جاهلیت که تاخت و تازشان براي به غارت بردن گناه و تباهي
است(در زشتي رفتار و ناپسندي گفتار از يکديگر سبقت ميگیرند) و هیچ خرد و انديشهاي را
ياراي اصالح اخالق و رفتار فاسد و گمراهيشان نیست .در چنین جوامعي« ،افراد احساس
ميکنند نظام اجتماعي که در آن ميزيند خردکننده و مغاير با اساسيترين نیازهايشان است به
طوري که جدايي و عدم تعلق به آن را سبب شده است و حتي براي نفي کل نظام اجتماعي و
ضوابط حاکم بر آن تالش ميکنند»( .)Tavis,1969:47رصافي ميگويد:
رکضـوا بمیدان التحـاسد خیلهم

و سبوا من األعراض غیر مبـاح
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لبسوا النفاق لهم دروعا و اعتدوا
أضحـوا کمـاۀ وشـايۀ و سعـايۀ
کـالـجـاهـلیـۀ غیر أن مغـارهـم
إصلـاحهـم أعیـا الـعقول لـأنهم
من کل مرتکب الشنیع و لم يکد

يتـطـاعنـون من الـخنـا برمـاح
و من الضغائن هم شکاۀ سالح
في نهب کل خطـیئـۀ و جنـاح
خلقت مفـاسدهـم لغیر صلـاح
يثنیه عنـه إذا لـحـاه الـلــاحي

أهدي بطرق المخزيات من القطا

و أضل ممـن آمنـوا بـسجـاح
(رصافي ج998/8ـ)991

4

ترجمه :اسبشان را در میدان حسادتورزي راندند و بدون اينکه جايز باشد ،آبروي يکديگر را
هتك کردند .نفاق را به عنوان زره بر تن کردند و به تعدي پرداختند و با نیزۀ دشنام با هم
جنگیدند .به قهرمانان و دلیران سخنچیني تبديل شدند و از کینهتوزي سر تا پا مسلح گشتند.
خلق و خوي آنان همچون دورۀ جاهلیت است ،غیر از اينکه تاخت و تازشان براي به تاراج
بردن خطا و گناه است .عقل از اصالح آنان درمانده شده است زيرا مفاسدشان براي اصالح-
ناپزيري آفريده شده است .هر مرتکبشوندۀ زشتي و ناپسندي که نزديك نیست سرزنش
سرزنشگر ،وي را از عمل ناپسندش باز دارد .از مرغ سنگخواره نیز به راههاي خواري و شرم-
آوري آگاهتر! و گمراهتر از آنان که به «سجاح» ايمان آوردند.
در حقیقت ،رصافي جامعهاي را به تصوير ميکشد که دچار نظامگسیختگي اجتماعي شده است
که «حاصل فروريختن و از بین رفتن هنجارهاي مرسوم حاکم بر رفتار»(سلیمي و داوري 449
) و تباهي ارزشهاي اصیل جامعه است« .تباهي ارزشها و معیارهاي اصیل از ويژگيهاي
جوامع استعمارشده است .در چنین جوامعي ،بعد از آنکه استعمارگر توانست ملت را از
بازگرداني تصوير گذشتهاش عاجز گرداند و بعد از آنکه آگاهي مردم را نسبت به ارزشها و
اصولشان خاموش کرد ،در ذهنشان عادات و انديشهها و اصول جديدي را تثبیت مي-
کند»()taleb:1973:12 Ahmed؛ «در حقیقت ،بيهويت ساختن و بد هويت ساختن دو
مؤلفۀ اصلي بیگانگي فرهنگي در جوامع استثمارشده است»(شريعتي  .)82چنین مردمي «به
بیگانگي از فرهنگ خويش مبتال ميگردند چراکه فرهنگ و روح استعمارگر در فرهنگ و
__________________________________________________________________________
« .4سجاح» دختر حارث تمیمي و همسر مسیلمۀ کذاب است که در زمان حیات پیامبر(ص) ادعاي نبوت کرد(ربیع .)8
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روحشان رسوخ ميکند»(ابراهیمي  )82و «اين بیگانگي فرهنگي عامل اصلي در توسعهنیافتگي
و عقبماندگي جوامع است»(موسوي و حیدر پورمرند .)88
شیرکو نیز همچون رصافي ،تفرقه و اختالف حاکم بر مردمش و بازيچه شدن آنان در دست
دلاالن و گرگهاي گوسفند نما را فرياد ميزند؛ شبنشینيهايي که درآن ،مردم آبروي يکديگر
را وسیله اي براي گذراندن وقت ساخته و همچون باتالقي لبريز ،همه را در کام خود فرو مي-
برد .مجلس دزدان و راهزناني که گرداگرد شیخان دينفروش حلقه زده و به اسم دين ،هستي
مردم را به تاراج ميبرند .دستاني که به خون يکديگر آغشته شده و گريبان همديگر را دريده و
زبان هايي که کاربردي جز دشنام دادن به يکديگر نداشته است؛ چیزي که عاقبتي جز پشیماني
و حسرت به دنبال نداشته و وبال آن تنها بر گردن همین مردم است؛ مردماني زيردست و تحت
هژموني که «به يمن جايگاه خود در نظام ياد گرفتهاند که جامعه را از ديد حاکمان خود
ببینند»( )Femia,1981:56بدين معني که آن گونه باشند که نظام حاکم ميخواهد .شیرکو
ميگويد:
اتاق پیشخوان آن حرفهايي که /براي مالمت کردن يکديگر و دور از ادب است/اتاق
پیشخوان آن شبهايي که /با شبنشیني خوردن يکديگر(غیبت کردن)/سرشار و گرم است/گل
و الي و لجن آن باتالقي که/لبريز است و همگي در آن افتادهايم /پیشخوان آن گرگهايي که/
در پوست گوسفند نمايان ميشوند/غیر از آن دلاالن و قماربازاني که /در تاريکي غار/آبروي ما
را ميبازند! /مجلس آن دزدان و راهزناني که/گرداگرد شیخ ،ورد ميخوانند! /در کنار بريدن
دست ديگران(کالهبرداري) /نام خدا و حقیقت را ميبرند/پیشخوان آن امیراني که /با طلسم
فريبخوردگي /نمايندۀ خود و ما هستند/آن دستاني که درون خون يکديگر /رنگشان
کرديم!/آن دهانهايي که در دشنام دادن به همديگر /خستهشان کرديم /در برابر چشم
دشمنان/آبروي يکديگر را با آن دهانها برديم و /يقۀ يکديگر را با آن دستها گرفتیم/اين
نوکري و تهیدستي/که بر خود روا ميبینیم/اين زندگي که با رسوايي/در آن ميشنويم ،در آن
ميبینیم /وبال تمام آنها بر گردن خودمان است/گردن شکستهمان! /هر چه کرديم ،از پستي
رفتار ماست!(بيکس:8999،ج402/4ـ.)899
يکي از جلوههاي بیگانگي اجتماعي ،روي برتافتن شخص از رسوم رايج و «عدم پذيرش
ارزشهاي هنجاري و اخالقي جامعه و احساس عدم تعلق بدانها از سوي فرد است»(طالبي
 .)484رصافي و بيکس از زندگي در جامعهاي رنج ميبردهاند که نسبت به ارزشها و
هنجارهاي آن احساس بیگانگي ميکرده و میل به انزواگزيني و جامعهگريزي داشتهاند« .فردي
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که از جامعه ميگريزد بدين معناست که اعتقادي به شیوههاي کارکردي جامعه ندارد و چون
نميتواند اين روابط و هدفها را نفي کند ،با گوشهنشیني و جامعهگريزي ،خود را از گزند
ديگران به حاشیه ميکشاند و کنارهگیري اختیار ميکند»(شیخاوندي .)488
6ـ اغتراب سياسی ناشی از احساس تنگنا و خفقان
همواره مفهوم آزادي جايگاه ارزشي وااليي در انديشۀ اهل هنر و ادب داشته و بخش زيادي از
توجه آنان را در آفرينش آثار ادبي و هنري به خود معطوف داشته و نقطۀ اشتراک و تالقي
همگي آنان حول اين محور جريان داشته است که «مرگ در تالش علیه ظلم برتر از زندگي
بدون آزادي است»(فروم )81؛ از اين رويکرد ،قداست و ارزش آزادي نزد رصافي آنقدر است
که زندگي بدون آزادي را مرگ ميشمارد و سرزمین بدون آزادي را گورستاني تهي از نشان و
معناي زندگي:
إذا لـم يعش حرا بـموطنه الفتي

فسم الفتي میتا و موطنه قبرا
(رصافي :ج)418/4

ترجمه :اگر انسان در وطن خود با آزادي نزيست ،پس او را مرده و سرزمینش را قبر نام
بگذار.
در فضاي بسته و ماالمال از تاريکي و وحشت وطن ،آنچه بر روح و کالبد دردمند رصافي
زخمه ميزند فقدان آزادي بیان و بيحرمتي و اهانت نسبت به روشنفکران و آزادانديشان و
مردم آزاده است؛ احساس خفقان و تنگنايي که اندوه شاعر را دوچندان ساخته و وي را به انزوا
سوق ميدهد .تنگنا بر محرومیت نسبي داللت دارد که «تفاوت میان وضعیت مطلوب و
وضعیت واقعي است»(.)Hirsch,1964:89 and Zollschan
رصافي از تنگنايي رنج ميبرد که از فقدان آزادي بیان و عدم احترام نسبت به افراد آزاده و
روشنفکران نشأت گرفته است:
و الـحـر منا مهان لیس يحترم
حـريـۀ الفکر غیـر جائزۀ
(رصافي ج)129/8
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ترجمه :آزادي انديشه ممنوع است و انسان آزاده تحقیر شده و مورد احترام قرار نميگیرد.
بنابراين شاعر در روح و جان خود احساس عطش ميکند؛ عطشي که با آب مادي که جسم را
سیراب ميکند برطرف نميشود بلکه تشنۀ آبي است که روح را با حقیقت سیراب گرداند:
ز مرورا بجانبي بغداد
يا میاها جرت بدجلۀ تجتا
أ فتشفین غلۀ من صـاد
إن نفسي إلي الحقیقۀ عطشي
(رصافي ج)88/4
ترجمه :اي آبهاي جاري در دجله که از کنار بغداد ميگذريد! روح و جانم تشنۀ حقیقت
است؛ آيا شدت عطش فردي تشنه را برطرف ميکنید؟!
«اغتراب سیاسي احساس شاعر به تباهي و اجبار نشأتگرفته از استمرار استبداد سیاسي در
سايۀ فقدان برابري و عدالت اجتماعي است؛ امري که غالبا به يأس ميانجامد»(عرفان )419؛
چراکه «استبداد دردي دشوارتر از وبا ،وحشتناکتر از آتشسوزي ،ويرانگرتر از سیل و
خوارکنندهتر از گدايي است»(الکواکبي .)81
«بيکس» اين تنگنا و فقدان آزادي را در شرح حال يك مداد به تصوير ميکشد؛ مدادي که در
نتیجۀ وجود نداشتن آزادي بیان و انديشه ،سر به ناکجا آباد ميگذارد زيرا تحمل فضاي استبداد
و خفقان ايجاد شده توسط حاکمان عصر خويش را ندارد؛ آنان که نوشتار قلم را تنها در جهت
منافع حکومت خودکامۀ خود ميخواهند:
مدادي بدون آنکه مقصد و مأوايي داشته باشد /سرگشته رفت /هیچ دفتري خبر نداشت و هیچ
کاغذي ندانست! /مداد به کجا روي کرد! /زيرا از مداد انتظار داشتند چنان بنويسد/که تنها
حاکمان ،توان خواندن داشته باشند!(بيکس:8999،ج.)189/4
اين رويکرد شیرکو حاکي از احساس غربت سیاسي و روي برتافتن از سیاست نظام حاکم به
سبب عدم همسويي با آن است ،همچنانکه کالم وي بیانگر ديدگاه افرادي است که «احساس
ميکنند از جامعهاي که در آن زندگي ميکنند جدا شدهاند و ديگر به آن تعلق سیاسي ندارند و
فکر ميکنند مسئوالن سیاسي کشور با آنان همانند بیگانگان رفتار ميکنند»(پوگام .)490
فقدان آزادي و تنگنا سبب ميشود که فرد ،نگاه غرق در اشتیاق خويش را به روزنۀ آزادي
بدوزد؛ روزنهاي که نور رهايي در آن سوسو ميزند .اين نگاه چشمدوخته به آزادي چیزي
است که در تمام اشعار «بيکس» رخ مينمايد .در يکي از طبیعت سرودههايش که همآوايي
عناصر طبیعت زنده را بازگو ميکند ،نداي همیشگي اشعارش را در طلب آزادي بیان ميکند:
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هنگاميکه برق با ابر دست ميدهد /مزارع به پا ميخیزند و /شعار باران سر ميدهند /وقتي
مزارع با باران و رودها دست ميدهند /برهنگان و گرسنگان به پا ميخیزند و /نان و لباس مي-
خواهند /من نیز هر گاه کلماتم /با صدايم دست ميدهند/اشعارم به پا ميخیزند و/از من
درخواست آزادي و رهايي ميکنند(بيکس:8999،ج.)119/4
اين تنگنا و فقدان آزادي و خفقان در سرزمین شیرکو ،نه تنها روح و جان او را آزرده کرده و
احساس غربتش را افزون ساخته است بلکه تمام عناصر طبیعت را نیز به گريه و اندوه واداشته
و بر تار و پود کالبدشان زخمه ميزند؛ چنان که فريادشان تا بارگاه الهي ميرسد:
دود اين بیشۀ غمگین بلند است /همچون قامت نقشهام! /سرشك اين کوهها و قلهها بلند
است/از دجله و فرات هم بلندتر! /بوي سوختن شاخه و برگ امتداد دارد /تا جايي که چشم
زخمم توان ديدن دارد /نعرۀ کوچه و خیابان اين جسم طوالني است /تا عرش خدا /غربتم
طوالني است! طوالني! /طوالنيتر از خط آهن اروپا!(بيکس:8999،ج898/1ـ.)891
«طبیعت همواره نقش خاص خود را در ادببات و به ويژه ادبیات کردي بازي ميکند .طبیعت
صحنۀ حوادث است بنابراين بر اديب بسیار دشوار است که وجودش را هر چند اندکي از
طبیعت دور کند و چه بسیار که آمیختگي مستحکمي میان حالت و نوع طبیعت و حالتي مي-
يابیم که شاعر از آن رنج ميبرد»(السندي .)02
2ـ اغتراب زمانی
2ـ1ـ سرازیر شدن مصيبت روزگار و فقدان آرامش
احساس آرامش و خرسندي در تعامل با زمان و روزگار چیزي است که سرودههاي رصافي از
آن تهي است و حس ناخوشايندي و گريز و نفرت از زمان در اشعارش موج ميزند .اين
احساس از آنجا سرچشمه ميگیرد که شاعر روزگار را سرشته شده بر عادت کینه و دشمني
نسبت به مردم ميانگارد .در ديدگاه رصافي ،روزگار فرد فريبکاري است که براي پوشاندن
حقايق از هیچ تالشي فروگذار نميکند ،همچنانکه دامن مصیبت خود را روي مسیر حرکتش
مي کشد تا سرشت و طبعش همواره نهفته بماند! حتي طلوع آفتاب نیز براي فايده رساندن به
مردم و روشن کردن راه زندگي آنان نیست بلکه براي اين است که آنان را با جهنم گرماي
خود بسوزاند:
إذا افـتـر عن صبح تـلـاه بغـاسـق
أري الدهر ال يألو بستر الحقائق
يجر ذيول الخطب فوق طريقها
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لما کان فجـر کـاذب قـبـل صــادق
فـتـنظر شـزرا بـالنـجوم الـشوارق و
و لکـن لـتصلیهـم جحیم الـودائــق
(رصافي ج)411/4

و لو لم يجئنا کل يوم مواريا
کأن لیالي الدهر غضبي علي الناس
ما طلعت کي تهدي القوم شمسه

إذا افـتـر عن صبح تـلـاه بغـاسـق
لیعفـو منـه مـا بـه من سلـائـق
لما کان فجـر کـاذب قـبـل صــادق
فـتـنظر شـزرا بـالنـجوم الـشوارق و
و لکـن لـتصلیهـم جحیم الـودائــق
(رصافي ج)411/4

أري الدهر ال يألو بستر الحقائق
يجر ذيول الخطب فوق طريقها
و لو لم يجئنا کل يوم مواريا
کأن لیالي الدهر غضبي علي الناس
ما طلعت کي تهدي القوم شمسه

ترجمه :روزگار را چنان ميبینم که حقیقتها را ميپوشاند؛ هنگامي که پرده از صبح بردارد،
تاريکي را در پي آن ميآورد .دامن مصیبت را بر روي راهش به دنبال خود ميکشد تا سرشت
و خوي خود را از روي آن محو گرداند .اگر چنین نبود که هر روز با نفاق با ما برخورد
ميکند ،هرگز فجر کاذب قبل از فجر صادق پديدار نميگشت .گويي تاريکيهاي روزگار بر
مردم خشمگین است و با گوشۀ چشم غضبناکي با ستارگان درخشان مينگرد .خورشیدش
براي هدايت کردن مردم طلوع نميکند بلکه براي اينکه آنان را با جهنم گرما و آتش بسوزاند.
شاعر روزگار را سرشار از مصیبت و صحنۀ هستي را منزلگاهي ماالمال از ماتم ميبیند ،گويي
روزگار بر مردم خشم گرفته و شمشیر مصییبتها را به روي آنان برکشیده است! بنابراين شاعر
نسبت به روزگار احساس غربت ميکند؛ «روزگاري که شاعر در برابر آن احساسي جز تباهي،
درهمشکستگي و فقدان و تسلیم نداشته است»(خلیف  .)88شاعر ميگويد:
علي الناس من سیف المنون بقائم
و مازال هذا الدهر غضبان آخذا
کثیر الیتامي عـامرا بالـمآتم
تبصر تجد هذي البسیطۀ منزال
(رصافي ج)199/4
ترجمه :همچنان اين روزگار بر مردم خشمگین است و شمشیر مصیبت را بر آنان برکشیده
است .بنگر! اين زمین را منزلگاهي سرشار از يتیمان و ماالمال از اندوه مييابي.
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شعر و عمل ادبي وسیلهاي براي تعبیر از رنجها و آالم اجتماعي و تصوير زخمهاي روحي و
اندوههاي جانکاه حلقه زده بر کالبد بشر و در حقیقت «تحويل و تبديل خون به دوات و جوهر
است»(درو  )82بنابراين «بيکس» نیز در اندوه سردهاي سرشار از رنجي جانکاه ،به اسارت و
آوارگي و ستمديدگي ازلي خود و مردم کرد در طول تاريخ و روزگار و ژرفاي زمان ميپردازد
و تصويري از عذابي بيپايان در تاريخ چند هزار سالۀ مردم خويش ارائه ميدهد؛ مردماني که
از لحظۀ تکوين خاک ،بدون خاک و سرزمین و همواره آواره و ستمديده بوده و از بدو پیدايش
آتش سوختهاند و از زمان ظهور آب ،غرق شده و از لحظۀ شکلگیري سنگ و تیغ و چوب،
قرباني و کتكخورده بوده و مورد اهانت و ستم واقع شدهاند و هیچ گاه حقوق به رسمیت
شناخته شدهاي نداشتهاند؛ حالتي که در آن انسان «همچون شیئي جامد يا به شیوهاي غیر انساني
زندگي ميکند»(رجب  )88و «با او چون شيء رفتار ميشود»(سارتر  )18يا به تعبیر آنتوني
گیدنز «شيءانگاري انسان»(گیدنز  .)899شیرکو حکايت نسلکشي ،شکنجه و کشتار مردم کرد
در درازاي تاريخ و زمان را روايت ميکند و صحنهاي از رنج و دردي همیشگي را به تصوير
ميکشد؛ آنجا که «تنها بقاياي انساني که بازديدکنندگان مييابند ،خونهاي دلمهبسته بر ديوارها
و جفت جنین و بند نافهايي است که روي زمین افتاده است»(.)Wilkinson,2002:327
شیرکو ميگويد:
از وقتي که کوچ هست ،کوچ ميکنم/از زماني که آتش هست ،ميسوزم/از هنگامي که آب
هست ،غرق ميشوم/از آن لحظه که تیغ هست ،قربانيام/از وقتي خاک هست ،بيخاکم/از
هنگامي که کوه هست ،تلو تلو ميخورم/از وقتي چوب هست ،کتك ميخورم/من پیش از
موسي آوارهام /پیش از مسیح مصلوب هستم /پیش از قريش ،زنده به گورم /پیش از حسین،
سري بريده شدهام(بيکس:8999،ج.)892/1
چنین تصويري در شعر شیرکو ،حالتي از پايمال شدن انسانیت و شخصیت واالي انسان و
تباهي کرامت و «فقدان منزلت اجتماعي و احساس تحقیرهاي ناشي از آن»(توسلي  )18را
بازگو ميکند همچنان که چنین رويکردي ،نگرش نقش بسته در ناخودآگاه شاعر را متبلور مي-
سازد؛ نگرشي شکلگرفته از امیال و خواستههاي سرکوب شده که با پسزدن و بياعتنايي
مواجه شده است؛ خواستههاي مشروعي همچون آزادي و حق بیان انديشه و موجوديت که با
ديوار آهنین خشونت برخورد کرده و سرکوب شده است .چنین احساس سرکوب و محرومیتي
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مي تواند عامل اصلي سوق دادن شاعر به سوي کنش انقالبي و اعتراض شديد باشد زيرا
«گروهي که ويژگيهاي منزلتي متفاوت آن در سلسله مراتب منزلتي داراي رتبههاي متفاوتي
هستند ،ناراضي و آمادۀ شورش ميشوند»(.)Geschwender,1964:249
2ـ7ـ ویرانگری دست روزگار در سرزمين شاعر
در شعر رصافي ،تأثیر روزگار بر روح و قلب شاعر گاه در تصاويري ظهور ميکند که از تأثیر
مصیبهاي روزگار بر طبیعت سرزمینش ترسیم ميکند؛ آنجا که رود دجله از شدت دردمندي
ناشي از هجوم روزگار بر پیکرۀ زخمخوردهاش ،خود را گرفتار شبي مييابد که به روشني
صبح نميانجامد و عزت و بزرگياش به ذلت گرايیده و کسي نیست که خواري و حقارت را
ا ز آن دفع کند و همچون کشتي بدون بادبان و ملوان شده است و مخرج و منفذي جز به اندازۀ
يك وجب راه برونرفت نمييابد:
بید الذل هـالـك مجـتـاح
کیف ال أذرف الـدموع و عزي
جـلـل مـا لـلیلـه إصبـاح
قد رمتني يد الـزمان بـخـطـب
ظلمات تخفي بهـا األشباح
حیث غمت علي وجه سمائـي
شرف فـي مواطـني وضاح
و تواري عن أعیـني مضمحلـا
يم عني و ال ظبي و رمـاح
يوم أمسیت ال حماۀ تذود الض
ال شراع لـهـا و لـا مـلـاح
فـأنـا الـیوم کالسفیـنـۀ تجـري
قید شبر لي الفجاج الفساح
(رصافي ج194/8ـ)198

ضقـت ذرعـا بـمحنتي فتراءت

ترجمه :چگونه اشك نريزم؟ در حاليکه عزتم با دستان ذلت تباه شده است! دست روزگار مرا
با مصیبتي بزرگ مورد هدف قرار داد که تاريکي شبش را صبحي نیست .به گونهاي که چهرۀ
آسمانم را تاريکياي پوشاند که سايهها نیز با آن پنهان ميشوند! و شرفي بزرگ و نوراني از
چشمانم ناپديد گرديد .روزي که به چنان حالي گرفتار شدم ،غیرتمندان و شمشیرها و نیزه-
هايي نیستند که ظلم و ذلت را از من دفع کنند .امروز همچون کشتياي هستم که بدون بادبان
و ملوان حرکت ميکنم .با اندوهم به تنگ آمدم ،چنان که اندازۀ يك وجب ،راه باز براي
حرکتم وجود دارد.
نیز تأثیر روزگار و زمان بر روح و انديشۀ «بيکس» و اشعارش ،غالبا در سرودههايي جلوه مي-
کند که شاعر در آن به بیان مصیبتها ،زخمها و رنجهاي وارد آمده بر کالبد سرزمین مادرياش
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ميپردازد؛ رنجهايي جانکاه و زخمهايي التیامناپذير همچون حادثۀ بمباران شیمیايي «حلبچه»
که تأثیري ژرف بر سرودههاي شیرکو بر جاي گذارده است؛ آنچنان که پس از واقعۀ حلبچه،
دست شیرکو ياراي نگهداشتن قلم و نگاشتن شعر را ندارد زيرا همچون شهر حلبچه ،دستان
شاعر نیز خشك و عاري از معناي زندگي گشته است:
چهاردهمین روز ماه بود /بر روي زالزالك ،باد مدادم را ربود/وقتي مداد را يافتم و با آن
نوشتم/اشعارم دسته دسته پرواز کردند/پانزدهم ماه بود /رود سیروان مدادم را با خود برد/وقتي
مداد را از آب گرفتم و با آن نوشتم/اشعارم به ماهي تبديل شدند/شانزدهم 4ماه بود/که سرزمین
شهرزور مدادم را از دستم گرفت/وقتي مدادم را پس داد/دستهايم همچون حلبچه خشك و
عاري از حیات شده بود(بيکس:8999،ج.)298/8
2ـ3ـ احساس غربت ناشی از ورود به دنيا و روزگار اندوه
در ديدگاه رصافي" ،زندگي واقعیتي است پر از وحشت"(فروغي و رضايي  ،)491چندانکه
شاعر زاده شدن خود را ورود به روزگاري ماالمال از اندوه و مصیبت و خروج از دنیايي از
ظلمت و تاريکي به سوي دنیاي تاريکي ديگر ميانگارد که حقیقت پشت سر و پیش روي آن
مبهم است! «چنین ابهامي ترسي فزاينده را در پي دارد؛ ترس از اينکه انسان نميتواند خودش
باشد و اينکه او محکوم است در دنیايي که در آن زندگي ميکند ،همواره موجودي بیگانه و
غريب بماند»(پاپنهايم 440ـ)488؛ دنیايي که راه نجات از تنگناهاي آن بسیار دشوار است؛
بنابراين رصافي خود را از زندگي مبرا دانسته و مرگ را بر آن ترجیح ميدهد! حیات و
زندگياي که جوالنگاه بال و مصیبت است:
فما أمامي و مـا ورائـي؟
خرجت من ظلمۀ لأخري
يکبو به الطرف ذو النجاء
إن طريـق الـنجـاۀ وعـر
مـا نکبت مهیع الـشـقـاء
برئـت للموت من الحیـاۀ
حتي غدت حومۀ الـبلـاء
لم يکفهـا أنهـا احتـیـاج
(رصافي ج11/8ـ)11
ترجمه :از دنیايي تاريك به سوي دنیاي تاريك ديگري خارج شدم؛ نميدانم حقیقت پیش رو
و پشت سرم چیست؟ راه نجات بسیار دشوار است به گونهاي که اسب اصیل در آن سکندري
__________________________________________________________________________
 .4اشاره به بمباران شیمیايي شهر حلبچه در شانزدهم ماه مارس  4022توسط رژيم بعث عراق(حکمت و ملائيتواني) 12
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ميخورد .خود را از زندگي مبرا کرده و مرگ را بر آن ترجیح دادم؛ زندگياي که از مسیر
نگونبختي دور نشد .اين امر براي زندگي بسنده نبود که سراسر احتیاج و نیاز است ،تا اينکه
به جوالنگاه بال و مصیبت نیز تبديل شد.
شیرکو نیز در يکي از سرودههاي ماالمال از اندوه خود به زمان تولد اندوهناک خود اشاره مي-
کند؛ زماني معاصر با جنگ و کشتار و تهیدستي و سیطرۀ ستمگراني همچون هیتلر و موسولیني
بر دنیا؛ آن هنگام که آب شفاف کهريزها به نفت آغشته شده و امنیت و آسايشي در هستي
نمانده بود و بحبوبۀ خفقان و رنج و جنايت بود:
متولد شدم! /همزمان با کندن تمام گورهاي سرزمین بدون آسمان زاده شدم!/در منطقۀ گلوله
متولد شدم/در اتاق اندروني يکي از نظامیان هیتلر و موسولیني زاده شدم/متولد شدم! /زماني که
درون کهريزهاي شفاف و روشن /نفت سیاه ريخته ميشد/چشمانشان به دودکش تبديل مي-
شد /در زمان سوگواري آسايش و امنیت به دنیا آمدم/پستان بريده شدۀ مادري بدون شیر را
مکیدم/گهوارهام تنور(درون) تانکي شکسته در پرچین سیم خاردار اروپا بود /همزمان با بمب
اتم متولد شدم!(بيکس:8999،ج149/4ـ.)144
2ـ 0ـ اندوه ناشی از عقبماندگی از کاروان تمدن و پيشرفت
بر اساس فطرتي که نوع بشر بر آن سرشته شده است ،روح انسان همواره میل به تحول و
پیشرفت داشته و از سیر قهقرا و عقبماندگي گريزان بوده و نگاهي خیره به شکوفايي دارد
همچنان که «دگرگوني تاريخي جامعه بازتاب ادامۀ تکامل روح انسان است»(کنوبالخ )91؛
بنابراين همسويي و همگامي با سیر تمدن جهاني و گام نهادن در مجال پیشرفت و تکامل امري
است که ذهن و خاطر اغلب شاعران معاصر را به خود مشغول داشته است .اين امر چیزي
است که در اشعار رصافي متبلور ميشود! شاعر همواره از عقبافتادگي مردم خود و بياعتنايي
آنان به پیشرفتي همسوي ديگر ملتها فرياد شکوه سر ميدهد؛ مردمي که همچنان در غفلت و
بیهودگي ماندهاند در حاليکه مردم غرب به اوج پیشرفت رسیده و در جوالنگاه تالش و ترقي
يکهتاز گشتهاند:
بـهائـم فـي بـغداد أعـوزها النـبت
أيا سـائال عــنــا بــبــغــداد إنــنـا
علینــا فظلنا ننظـر الـقوم من تحت
عـلت أمـۀ الغـرب السماء و أشرقـت
بنـا فرس عن مقنب الـسعي منبـت
و هم رکضوا خیل الـمساعي و قد کبا
کـأننـا يهـود کـل أيـامـنـا سـبـت
فــنـحـن أناس لـم نـزل في بطــالـۀ
(رصافي ج)112/4
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ترجمه :اي کسي که از حال و روز ما در بغداد سؤال ميکني! ما در بغداد در صحرايي خشك
و بدون آب و علف به سر ميبريم .مردم غرب به اوج آسمان صعود کرده و بر ما درخشیدن و
چیرگي يافتهاند و ما از پايین به آنان مينگريم .آنان اسب تالش را به تاخت آوردهاند و ما از
کاروان تالش گسستهايم! ما مردمي هستیم که همچنان در پوچي و بطالت هستیم؛ گويي
يهودياني هستیم که تمام روزهايمان شنبه است!
اين حسرت و تأسف بر عقبافتادگي سرزمین مادري در مقايسه با ساير کشورهاي پیشرفته و
مدرن ،در شعر «بيکس» نیز رخ مينمايد .شیرکو در نامهاي به يکي از دوستانش که در يکي از
کشورهاي اروپايي پیشرفته سکونت دارد و با دنیاي ترقي و بهرهمندي از امکانات زندگي مرفه
مأنوس است ،از رنج جانکاه به قهقرا رفتن و سقوط اخالقي حاکم بر سرزمین خود ميگويد؛
آن جا که زندگي و انسانیت بهاي خود را از دست داده و تناقض و دوگانگي بر همه چیز سايه
افکنده و هیچ چیز در جاي خود باقي نمانده و حتي سرزمین طلوع خورشید نیز به مکان
غروب و افول آن تبديل شده و ضد ارزش جاي ارزش را گرفته و ناهنجاري به هنجار تبديل
شده است! به گونهاي که فرد حسرت زندگي گذشته و بازگشت به روزگار شیرين گذشته در
دل دارد .در حالي که مردمان سرزمینهاي ديگر در شرايطي کامال متفاوت بوده و هر روز
شادي و کامیابي جديدي را تجربه ميکنند:
متحیر نشو! اگر بگويم /برف قرمز رنگ است! /همانند رنگ درخت ارغوان /همچون لباسي که
بر تن شهیدان گمنام است /بهار عشق سالهاي پیشین مرد/مدينۀ فاضله و نیكکرداري
اجدادمان مرد /رگ مردانگي و غیرت ديرينۀ کردها بيحس شده است/نزد ما ،بهار فصل ريزش
گلهاست /مطلع خورشید به مکان غروب آن تبديل شده است /حسرت گذشته را مي-
خوريم/اندوه همدم ماست؛ تار و پود زندگي را در بر گرفته /مدتي است شادکامي رخت بر
بسته /نزد ما ارزش زندگي/ارزش عمر ،روشنايي روح و جان/از پنیرک ارزانتر است/از هیزم و
تکه چوب بيبهاتر است /براي سر بريدن ،براي جان گرفتن/گردن جوجۀ پر در نیاورده/از
گردن انسان کلفت تر است /نزد شما پیشرفت رايج است /به سوي بلندا رفتن رايج است/سفر
به آسمان و فضا رايج است/اي برادر! نزد ما/کشتن يکديگر رايج است /با دست يکديگر کفن
کردن رايج است /جنايت و خونريزي رايج است!(بيکس:8999،ج890/4ـ.)848
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2ـ  2ـ حسرت بر دوران کودکی و جوانی
يکي از تابلوهايي که اغلب شاعران در آن به نگارگري پرداختهاند ،تصوير روزگار گذشته و
خصوصا دوران کودکي يا جواني است زيرا گنجینۀ به تاراج رفتۀ بهترين لحظات زندگي است
که در زمان حاضر به خاطراتي دور از دسترس تبديل شده و تنها در ناخودآگاه نقش بستهاند.
روح حساس شاعران که با کمترين عامل بیروني يا دروني دچار خدشه و رنجش ميگردد،
غالبا در رويارويي با ناماليمات روزگار ،گريز و مأوايي جز روزگار شیرين گذشته نمييابد
بنابراين به خاطرات کودکي يا دوران جواني پناه ميبرد تا اندکي از رنج درون بکاهد.
رصافي با ابراز اشتیاق و حسرت بر روزگار خوش جواني ،آن را به شکوفه و گل در طراوت و
رنگ و عمر کوتاهش تشبیه ميکند و زندگي خود را با سپري شدن آن دچار پژمردگي و اندوه
به تصوير ميکشد:
أشبـه شـيء بأزاهـیـر الربـا
عهد الصبا سقیا لأيام الصبـا
و عمره و اللون منه و الشذا
إن الصبا کالـورد في نضرته
و کان ريان التصابي و المني
لقد ذوي غصن حیاتي بعده
(رصافي ج)828/4
ترجمه :روزگار جواني! روزگار جواني شادکام باد .شبیهترين چیز به شکوفههاي تپهها! جواني
همچون گل است؛ در طراوت و عمر کوتاه و رنگ و رايحهاش .شاخۀ زندگيام بعد از آن
پژمرده شد و خشکید! در حالي که سیراب و سرمست از عشق و آرزو بود.
«گذشته رايحۀ خاص خود را نزد انسان دارد؛ به ويژه کسي که غمهاي روزگار حاضر ،پشتش
را خم کرده و غربت مجراي نفسس را به تنگ آورده است ،پس براساس اين تصور ،روزگار
گذشته بندر و لنگرگاهي است که شاعر براي فرار از درد و کسب آرامش به آن رفت و آمد
ميکند؛ هرچند در عام خیال و رؤيا!»(راضيجعفر .)88
اشتیاق به گذشته در وجود شیرکو ،در میل به روزگار کودکي تجلي مييابد؛ شاعر دوست دارد
به درون پنبۀ سفید کودکي و دامن مادر بازگردد ،همان جا که در زير سايهاي از اندوه دامن
مادر ،چشم بر هم مينهد و غرق در دنیاي رنگها و چشمان مادر و غربت وطن ميگردد .اين
اشتیاق بازگشت از آن روست که «احساس عزلت و اغتراب ،شاعر را به درون خويش بازمي-
گرداند؛ دروني سیال در گذشته»(ربابعۀ  .)402شیرکو ميگويد:
به درون پنبۀ سفید کودکي بازميگردم /با يك دست رؤيا ميچینم و/دست ديگر را جاي مي-
گذارم/درون دامن مادرم /براي سايهاي حزنآلود! /به دنیاي ديدنيهاي کودکي بازميگردم /با
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يك چشم ،رنگ را ميخوانم و /چشم ديگر را جاي ميگذارم/درون چشمان مادرم /براي
گريهاي آرام و آهسته! /به دنیاي شنیدنيهاي کودکي بازميگردم /با يك گوش ،صداي قرباني
را ميشنوم و/ديگري را جاي ميگذارم/درون غربت وطن /براي گوش دادن به
تنهايي!(بيکس:8999،ج812/9ـ.)810
«قدرت تخیل نیرومند بيکس با زباني سخته که گرماي عاطفه بر سراسر آن تابیده است ،ما را
در شهرها و کوچه پسکوچههاي سرزمیني وحشي و غبارآلود در فصلهاي سال و از میان
دشت و قلهها و چمنزارها و برف و باران و خاطرات کودکياش يله ميکند»(بيکس)2:4129،
و با برانگیختن احساس و عاطفۀ مخاطب ،جريان سیال ذهن و خیال وي را به سوي روزگار
گذشتۀ نهفته در ناخودگاه خويش برده و در برابر يادمان شیرين روزگار کودکي قرار ميدهد.
8ـ غربتگزینی مکانی و دوری از وطن
8ـ1ـ مهاجرت «رصافی» و تبعيد شدن «بیکس» از وطن
بسي روشن و آشکار است که روح انسان و به ويژه هنرمند همواره در پي مکاني سرشار از
آرامش و جايگاهي براي محقق ساختن آمال و آرزوهاي خويش است .شاعران از جمله افرادي
در جامعه هستند که پیوسته در جست و جوي اين آرامش و آرمانشهر رؤيايي خود ميباشند
که گنجايش خواستها و آرزوهاي آنان را داشته باشد .رصافي از جمله شعراي عراقي است
که شرايط شکننده و سرشار از آشوب و بيعدالتي جامعۀ خود و سیطرۀ جاهالن و بیگانگان را
تاب نميآورد و در نتیجه عزم خود را بر ترک سرزمین مادري جزم ميکند و راه سرزمیني
ديگر براي اقامت در پیش ميگیرد و بدين ترتیب ،تبعیدي خودخواسته را برميگزيند تا شايد
از اين طريق ،عزت و کرامتش را از تباهي مصون دارد:
علي الضراعۀ في بحبوحۀ الهون؟
عالم أمکث في بغداد مصطبرا
لـعـل بیروت بعد الیوم تؤوينـي!
لـأجعلن إلـي بیروت منتسبي
فهل تخیب إذا استذرت بصنین؟
خـابـت ببغـداد آمـال اؤملها
عن الـعراق و عن واديـه تغنیني
لیـت سوريۀ الوطفاء مزنتهــا
(رصافي ج188/8ـ)189
ترجمه :چرا در بغداد بمانم و در بحبوحۀ ذلت و خواري بر خضوع شکیبايي کنم؟ خود را به
بیروت منتسب ميکنم؛ شايد پس از اين ،بی روت مرا پناه دهد! آرزوهايي که داشتم در بغداد به
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ناکامي گرايید؛ آيا اگر اين آرزوها در کنف حمايت منطقۀ صنین باشد ،ناکام و تباه خواهد شد؟
کاش سوريه با ابر پر باران و همیشه جارياش ،مرا از عراق و وادي آن بينیاز گرداند!
بنابراين شاعر با روحي ماالمال از ناکامي و پريشان خاطري ،خود را از بغداد و مردم آن مبرا
دانسته و رحل سفر ميبندد:
فإني لست منك و لست مني
إلیك إلیك يا بغداد عني
(رصافي ج)111/4
ترجمه :اي بغداد! از من دور شو .نه من از تو هستم و نه تو از مني!(خود را از تو مبرا ميدانم).
«بيکس» همچون بسیاري از شاعران کرد معاصر خود با مسألۀ غربت مکاني دست و پنجه نرم
کرد« .شیرکو» از جمله شاعراني است که در جريان انقالبها و مبارزات کردها با رژيم بعث،
همچون شاعري متعهد به آرمان آزادي ،پاي در رکاب مبارزه و پايداري نهاد و از اين روي ،در
همان ابتداي جواني با طرد و تبعید مواجه گرديد« .در بحبوحۀ شورشها و انقالبهاي
کردهاي عراق در سال ،4028شیرکو توسط رژيم عراق به استان أنبار در غرب عراق تبعید
گرديد .در سال 4021شیرکو به حرکت انقالبي کردها در کوهستان پیوست»(فريد حسن  )99و
در اواخر همان سال به ايران ،سوريه ،ايتالیا و سرانجام سوئد مهاجرت کرد .اين روند طوالني
از تبعید در وطن تا آوارگي در کشورهاي مختلف ،تأثیر عمیقي بر روح و جان شاعر بر جاي
گذارده و اندوه و احساس غربتي ژرف در وجود وي و کالبد اشعارش پديد آورده است .اين
غربت سبب شده است که «شیرکو» همواره ياد و خاطرۀ وطن را در ذهن داشته و به دنبال آن
باشد که هر لحظه بیش از پیش با سرزمین مادري درآمیزد؛ تا آنجا که وطن همچون تکۀ گلي
در مشت شعري از اشعار وي جاي بگیرد و شاعر نیز همچون اندکي آب در پلك چشمان
سنگي از سنگهاي وطن قرار بگیرد:
اي وطنم! تو را «تکۀ گلي» نام مينهم/آنقدر که در مشت يکي از اشعارم جاي بگیري /خود را
نیز «اندکي آب» نام مينهم/آن قدر که در پلك چشم يکي از سنگهايت/جاي بگیرم! /مي-
ايستم! اندکي بر تو اشك ميريزم/تا جايي که قامت سبز فوران کند/طوالني است! طوالني! اين
فصل غربت و غريبيام!(بيکس:8999،ج811/1ـ.)818
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8ـ7ـ حضور وطن در ذهن رصافی و بیکس
در شعر رصافي ،ياد و خاطرۀ وطن و اشتیاق به دوستان و نزديکان ساکن در سرزمین مادري
جلوهاي خاص و پررنگ دارد ،به گونهاي که ذکر وطن و اشكهاي مواج جاري بر رخسار
شاعر به سبب دوري از آن ،در اغلب اشعارش نمودي بارز مييابد؛ اين يادآوري و اشتیاق
چنان آتشي برافروخته است که وجود شاعر را شعلهور ساخته و خواب راحت را از چشمانش
ميگیرد چنان که وي را همدم ستارگان بیدار در کرانۀ آسمان ميسازد
فأرسلت دمعا فاض وابله سکبـا
تذکرت في أوطاني األهل و الصحبا
بشاخص طرف في الدجي يرقب الشهبا
وبت طريد النوم اختلس الـکري
(رصافي ج)891/4
ترجمه :خانواده و دوستان ساکن در وطن را به ياد آوردم و اشکي همچون باران مداوم و پي
در پي از چشم جاري کردم .بيخواب شدم و با گوشۀ چشمم ،ستارگان و شهابها را نظاره
کردم.
در ذهن و خیال «شیرکو» ،تمامي خاطرات گذشتۀ سرزمینش از يادهاي کودکي تا طبیعت
همواره حاضر است! آنچنان که گويي غربتي وجود ندارد! خاطرات درختان بلوطي که در
مقابل شاعر ايستاده و در برابر قلم وي سر تعظیم فرود آوردهاند! رايحۀ روستاهاي کردستان که
سراسر فضاي اتاق شیرکو را دربرگرفتهاند! هیاهوي بچههاي هممحلهاي دوران کودکي که در
صداي شاعر نقش بستهاند! همه و همه نزد او حاضرند و گويي غربتي وجود ندارد:
چگونه غربت سايۀ درخت بلوط دوري است؟/اگر چنین است! اين همه کاله سرشك بلوط/
کنار من چه ميکنند؟ چرا اينجا هستند؟!/چرا در برابر نوک مدادم تعظیم کردهاند؟ /چهطور
غربت ستارۀ پنبهاي مهاجر سیويل(سهیل) است؟ و /ميبینمش! چهطور چنین است؟/اگر چنین
است! اين همه بنفشۀ رؤياي روستاهاي «زئ» و «نورک» چیست؟/که در درون دفتر شعرم
رويیدهاند! /چرا اينجا هستند؟ /چرا پس از باران ،اتاقم را سرشار ميکنند از بوي روستاي
«دوبارئ»؟ /چگونه غربت ،اشتیاق به جوش و خروش شامگاهان بچههاي محله است؟/و مي-
شنومش! چهطور چنین است؟/اگر چنین است! کودکان اين همه محله/در کوچۀ درون صدايم
چه ميکنند؟!/چرا اينجا هستند؟!(بيکس:8999،ج.)892/1

322

غربت گزینی و روح الينه شده در درون¬مایۀ شعری «شيرکو بی کس» و «معروف رصافی»722

8ـ3ـ اشتياق به دیدار دوبارۀ وطن
در سرزمین غربت و هنگام دوري رصافي از خاک وطن ،آتش فراق و اشتیاق در قلب و جان
شاعر برافروخته شده و اشك در چشمانش طغیان ميکند؛ اشکي که دواي درد مشتاقي دور
افتاده از وطن است و شکیبايي از دست داده است؛ در حقیقت «غربت مکاني نشأت گرفته از
اشتیاق به سرزمین محبوبان و دوستان ،برانگیزندۀ احساس غربتي ديگر داراي ويژگي عاطفي و
روحي است»(جودت  .)82رصافي روز فراق را روزي بسیار دشوار ميداند که در آن روز،
جدايي شمشیرش را به روي وي برکشیده است .رنج زخمه زننده بر روح و جان شاعر در اثر
اشتیاق به وطن مادري چنان است که هر گاه نسیمي وزيدن ميگیرد يا ستارهاي در کرانۀ
آسمان جلوهگر ميشود ،شاعر شوق ديدار نزديکان و دوستان دارد:
و حتام نار البین في القلب تلهب؟
إلي کم تصب الدمع عیني و تسکب
و دمـع لـه فـي عـارضي تصبـب
أبیـت و لـي وجـد يـشـب ضرامـه
سوي دمعه فهـو الدواء الـمجرب
و هـل لمشوق خـانه الـصبر عنکـم
عـلـي بـه يـوم شديـد عصبصب
ألـا إن يـومـا جرد الـبـیـن سیــفـه
مـحیـا لـه کل الـمحـاسن تنسب
فـیـا لیت شعري هل أفـوز برؤيتي؟
نـسـیـم و کـلمـا لـاح کـوکــب
أحـن إلـي رؤيـاکـم کـلـمــا سري
(رصافي ج)919/8
ترجمه :چقدر چشمم اشك ميريزد و تا چه وقت آتش فراق در قلبم زبانه ميکشد؟ شب
زندهداري ميکنم در حاليکه آتش اشتیاق برافروخته ميشود و اشك از ابر چشمانم جريان
مييابد .آيا براي فرد مشتاقي که در اشتیاق به شما شکیبايي از کف داده است ،غیر از اشك
ريختن راه ديگري وجود دارد؟ اشکي که دواي آزموده شده و نیك است .هان! روزي که فراق
شمشیرش را به روي من برکشید ،روزي سخت و دشوار بود .اي کاش ميدانستم که آيا موفق
به ديدار دوبارۀ چهرهاي خواهم شد که همۀ زيباييها به وي منسوب است! مشتاق ديدار شما
ميشوم! هرگاه نسیمي بوزد و هرگاه ستارهاي در افق ظاهر شود.
درد غربت «بيکس» و اندوه زخمهزنندۀ ناشي از آن بر قلب شاعر بسیار دشوارتر و جانکاهتر از
احساس غربت رصافي است ،زيرا غربت رصافي امري خودخواسته و بدون عامل فشار و
اجبار و تبعید بوده است حال آنکه غربت «بيکس» امري قهري و توأم با تبعید و عدم توانايي
براي بازگشت و در نیتجه همراه با رنج و عذاب روحي و احساس ناکامي بوده است زيرا «هر
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چیزي که مانع رسیدن به هدف شود ،ناکامي را سبب ميشود»( .)Mills,1988:396از اين
رويکرد ،شیرکو با رنج بردن از دردي عمیقتر و جانکاهتر از رصافي ،آرزوي بازگشت به
سرزمین مادري و بويیدن و بوسیدن و در آغوش کشیدن پیکرۀ طبیعت آن و سجده بر خاک
وطن را دارد زيرا « انسان بر عشق وطن سرشته شده است؛ بنابراين هر دردي را با گیاهان وطن
درمان ميکند! پس هر چقدر هم مهاجرت کند و به سرزمینهاي ديگر برود ،در نهايت به
سرزمین مادري اشتیاق ميورزد»(الجاحظ  .)9شیرکو ميگويد:
تا وقتي که ميآيم ،آن گلهاي سفید را به خاک نسپاريد /بايستید! آنها را به گهوارۀ تاريخ
نسپاريد/آرزو دارم براي آخرين بار/چهرهام را با پاشیدن گالب آنها خیس کنم /نسیمشان را
در آغوش بکشم/دهانم را بر دهان حسرت يکايك آنها بگذارم /ناکامي سینهشان را بو کنم و
بمکم /همچون مادر و باران و دستنبو/آنها را بو کنم /يك به يك دست بکشم /بر پرتو و
آفتاب گیسوانشان /مو به مو ببوسمشان/تا وقتي که ميآيم ،آن ماه زرد را به خاک نسپاريد!/
بايستید! تا تابش غربتم را بیاورم /بايستید! تا برسم و /هالۀ شعرم را به کمربند دور کمرشان
تبديل کنم/آرزو دارم براي آخرين بار/دست بر موج گردن همهشان بیندازم/اندوه يکايك آنها
را چون گهواره تکان بدهم /سرم را روي سینه و دامن برفي يکاکشان بگذارم/دانه دانه فوت
کنم/در سوراخ زخمهايشان و /ني قامتشان را بنوازم!(بيکس:8999،ج109/1ـ.)108
8ـ0ـ احساس درهمشکستگی روحی
تأثیر درد غربت و دوري از وطن بر روح رصافي چنان سخت است که شاعر تحمل چنین
دردي را خارج از توان ميداند و خود را در لحظۀ جدايي از نزديکان و وطن همچون کشتي
طوفانزدهاي ترسیم ميکند که بادبان خود را در مقابل طوفان برافراشته است اما باد کشتي را
کج کرده و تختههايش در معرض شکستن واقع شدهاند و ياراي ايستادگي از کف دادهاند:
و إن کنت في غیر الفراق شجاعا
و إني جـبـان في فراق أحبـتي
أشالت علي الريح الهجوم شراعا
کـأنـي و قـد جد الفراق سفینۀ
و قد أوشکت ألواحهـا تتداعـي
فمالت بها األرواح و البحر مائج
(رصافي ج)182/4
ترجمه :من در هنگام جدايي از دوستان و محبوبان ترسو هستم؛ هرچند در زماني غیر از
جدايي شجاع باشم .گويي که در لحظۀ شدت يافتن جدايي ،کشتياي هستم که بادبانش را بر
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باد طوفاني برافراشته است .پس بادها کشتي را کج کردهاند و دريا مواج و طوفاني است و
نزديك است تختههاي کشتي در هم بشکنند!
درد غربت و اندوه تنهايي« ،شیرکو» را به کنج میخانه و روي صندلي اندوهگین غروب و
خاطرات گذشته ميکشاند .بادۀ گلگون ارغواني رنگ ،خاطرات شیرکو را به کشتياي تبديل
ميکند که وي را در تالطم اندوه غربت به روزگار گذشته ميبرد .شاعر همچون بندري مه-
گرفته است که تنهايي تمام وجودش را فراگرفته و با شنل خیالش ،تنهايي را تا ماوراي مرزهاي
آب بدرقه ميکند:
اندوهم مست است و چشم تنهاييام خمار/در کنج سپید کبود فام قفسگونۀ اين میخانه/
سرزمیني آوارهام /روي صندلي غروب و خاطرات نشستهام /بادهاي ارغوانيرنگ ،سرم را به
درياچهاي زير باران رنگارنگ تبديل کرده است و خاطراتم را به کشتي/از هر کجا به من
بنگري ،بندري مهگرفتهام و /فقط تنهايي از رخسار خیس وجودم پیاده ميشود و /فقط تنهايي
را همراه شنل و زهدان خیالم/تا آن سوي مرز آب بدرقه ميکنم/خوشۀ تاک رنج و دردي
هستم که /روي حوض پر از ماهي زرد و قرمز رؤياهايم/آويزان و خم شدهام/از آن سو هم،
دستهاي زرد پايیز /با پنجههاي خشکیده و درازش ،دانه دانه/عمرم را ميچیند/آري! در اين
کنج سپید کبود فام /من سرشك به هم پیچ خوردۀ تبعیدگاهم و /بادۀ آتش مي-
نوشم!(بيکس:8999،ج92/1ـ.)90
اين سخن گفتن شیرکو و رصافي از درد و رنج حاصل از دوري از وطن و اندوه نشأتگرفته
از آن ،از آنجا سرچشمه ميگیرد که «شاعر مغترب و دورافتاده از وطن ،در پردهبرداشتن از
مکنونات دروني خود و خاطرات گذشتهاش مونسي براي رهايي از تنهايي وحشتانگیز مييابد
يعني رابطۀ میان شاعر مغترب و وطن رابطهاي است که اضطراب و ترس از امري ناشناخته بر
آن سیطره دارد زيرا شاعر مأواي خود را از دست داده و از دوستان و وطن دور افتاده
است»(البغدادي .)4
 8ـ 2ـ حسرت بر تباهی سرزمين مادری
رنج و اندوه ناشي از تباهي گذشتۀ شکوهمند وطن ،دغدغۀ خاطر و دردمندي جانفرسايي
است که همواره هستي رصافي را در معرض سیلي از حسرت و تأسف قرار داده و در البهالي
تمام صفحات دفتر شعرش رخ مينمايد .شاعر سرزمین مادرياش را گرفتار درد و مصیبتي
چنان طاقتفرسا ميبیند که هیچ دوايي ندارد؛ سرزمیني که سرچشمۀ نعمت و آبادي و رونق
زندگي بوده است! گويي روزگار از سرزمین شاعر روي برتافته و با آن از در کینه و دشمني در
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آمده است! سرزمیني که مردمش ،شکوه و بزرگي پیشین خود را تباه ساخته و جاهالن زمام
امورشان را به دست گرفته و دچار تفرقه شدهاند و تمامي آثار زيبايي و شکوهمندياش در
معرض زوال قرار گرفته است؛ چنین احساسي شاعر را به سوي اغتراب تاريخي سوق داده
است؛ حالتي که «نشأتگرفته از دگرگوني ارزشها و آداب و رسوم در نتیجۀ تغییر اجتماعي
سريع است که به سبب احساس تاريخي افراد به تباهي ارزشهايي کهن حاصل ميگردد که با
آن انس گرفته و از آن تأثیر پذيرفتهاند»(نورالدين  .)42رصافي ميگويد:
أدواء خـطـبـك مـا لـهـن اســاۀ
ولعت بك الـأحداث حتي أصبحت
أ فـکـان لـلـزمـان عنـدک ترات؟
قلب الـزمـان إلـیـك ظـهـر مجـنۀ
أمست تحـل بأهـلك الـکربــات
إذ من ديـالـۀ و الـفـرات و دجـلـۀ
تجري و أرضك حـولـهن مـوات
إن الـحـیــاۀ لـفـي ثـلــاثـۀ أنـهـر
قـوم أجـاهـلـهـم هـم الـسروات
قد ضل أهلك رشدهم و هل اهتدي
فتراهـم جمـعـا و هـم أشـتــات
قـوم أضـاعـوا مـجـدهم و تفـرقـوا
خبـرا تـفـیـض لمثـلـه الـعبـرات
مـن مبـلغ الـمنـصـور عـن بـغـداده
طمست رسوم جمـالهـا الـهبـوات
أمـســت تـنـاديـه و تنـدب أربـعـا
آثـار عـزک و هـي مـنـطمـســات
مـاذا دهاک من الـهـوان فـأصبحـت
و غدت تجیش بصدرها الحسـرات
قـد ضیـعـت بـغـداد سـابـق عزهـا
(رصافي ج191/4ـ)148
ترجمه :حوادث مشتاق تو شدند تا اينکه دردهاي مصیبتت را درماني نیست .روزگار روي
خوش از تو برگرداند! آيا روزگار نسبت به تو کینه و حس انتقام دارد؟ به گونهاي که از دياله و
دجله و فرات ،مصیبت و اندوه بر ساکنانت وارد ميآيد! زندگي در سه رودخانه جريان مييابد
و زمین تو پیرامون آن رودها خشك و مرده است .هدايت ساکنانت تبديل به گمراهي گشت و
آيا مردمي که جاهالنشان زمامدار امورشان باشند ،هدايت ميشوند؟ مردمي که بزرگيشان را
تباه کردند و متفرق شدند! آنان را جمع ميبیني ،در حاليکه پراکندهاند! چه کسي خبري دربارۀ
بغداد براي منصور ميبرد؟ که فردي همچون او به خاطر بغداد ،چشمانش ماالمال از اشك مي-
شود .او را ندا ميدهد و بر خانههايي شیون ميکند که بادها آثار زيباييشان را محو کرد .چه
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ضعفي بر تو وارد آمده است؟ که آثار عزت و بزرگيات اين چنین محو گرديده است! بغداد
عزت پیشینش را از دست داد و چنان گشته است که در سینهاش حسرت ميجوشد!
احساس اغتراب تاريخي و حسرت و اندوه بر روزگار گذشتۀ شکوهمند وطن در شعر «بي-
کس» نیز جلوهگر ميشود؛ شاعر در قالب تمثیل ،گذشتۀ سرشار از سرور و شکوفايي سرزمین
خود و تباهي آن در عصر حاضر به دست استعمارگران خارجي و خائنان داخلي را در تصوير
درخت بلوط 4ترسیم ميکند که در گذشته ،نماد سرزندگي بوده است؛ درختي با شاخه و برگ
انبوه و ريشهدار در اعماق زمین؛ آنچنان که تندباد سخت هم ياراي به لرزه انداختن پیکرۀ
درخت را نداشت! اما با سپري شدن مدتي ،طراوت خود را از دست داده و پژمرده گرديد.
کینهتوزان شاخه و برگهاي درخت را بريده و ساقه و تنۀ آن را قطع کردند .عالوه بر اين،
کرمها نیز از درون به جان درخت افتاده و سبب فرسودگي آن گشتند؛ به گونهاي که چیزي جز
پیکري بيجان از بلوط باقي نماند:
هزار نسل پیش از اين؛ در روزگار گذشته /زماني که نخستین نسل کرد متولد شد /نزديك
اورامان کنوني /درخت بلوطي وجود داشت /به آن ،نام درخت زندگي و درخت زنده داده
بودند/آنقدر اعتماد به نفس داشت/و چندان نیرومند بود که /بر درياي وحشت ،خشم مي-
گرفت /با تندباد گالويز ميشد/از زير ،رگ عمیقش را /روي پشت گاوماهي فرو کرده بود/از
قسمت تاج ،شاخۀ بلندش /تا هفت طبقۀ آسمان باال رفته بود/اما درخت بلوط ما /پس از يکي
دو نسل /ريشهاش ضعیف گشت/تاج بلندش به زوال گرايید /برگش ريخت؛ کبوتر امید و
زندگي از روي آن پر کشید/دشمن شاخه و برگش را قطع کرد/از درون نیز ،کرمزده شد/
موريانه شروع به خوردن و سوراخ کردنش کرد/تنۀ ستبرش پوسید /روي الشۀ ماالمال از
زخمش خم شد/دشمنان به پايکوبي افتادند /زمستان فرا رسید/کینۀ تبر دست جنايت/تکه تکه-
اش کرد /شعلهورش کردند؛ اتاق پیشخوان را با آن گرم کردند /پیرامون شعلۀ آتشدان؛ شعلۀ
درخت بلوط سوخته!/استعمارگران غاصب حلقه زدند/جشن گرفتند؛ تا پاسي از شب؛ تا هنگام
خستگي/تا درخت بلوط سوخته/شعلۀ قرمز و آخرين اخگرش خاموش
شد(بيکس:8999،ج889/4ـ.)814
__________________________________________________________________________
 .4يکي از کارهاي برجستۀ بيکس اين بود که توانست به شیوهاي قابل توجه بر روي فرهنگ زبان کردي کار کند و واژهها را
از نو در متون شعري خود معناي تازه و زيبا ببخشد و از نو برايشان نقش تعريف کند؛ اين جريان ،صورتي زيبا و برجسته به
اشعار بيکس داده است(رئوف.) 402
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 -2مقایسۀ بیکس و رصافی
غربت اجتماعي رصافي غالبا ناشي از کینهتوزي مردم و نگرش خصمانۀ آنان نسبت به شاعر
است ولي غربت اجتماعي بيکس بیشتر نشأتگرفته از ناهمگوني ديدگاه و رويکرد شاعر با
مردم است.
اغتراب زماني در شعر رصافي غالبا حاصل سیل مصیبتها و ناگواريهايي است که شاعر
روزگار را سبب وارد آمدن آن ميداند ،حال آنکه اغتراب زماني در شعر شیرکو بیشتر در قالب
تراژدي نسلکشي و آپارتايد نژادي نسبت به مردم کرد جلوهگر ميشود که در ظرف زمان و
درازاي روزگار به وقوع پیويسته است.
اغتراب سیاسي رصافي بیشتر نشأتگرفته از ناخرسندي و تنفر شاعر از سیطرۀ سفلگان و
بیگانگان بر امور سرزمین مادري است اما اين نوع اغتراب نزد بيکس ،عالوه بر بیزاري از
هژموني استعمارگران بر وطن شاعر ،غالبا از احساس اندوه شاعر به سبب نفي و انکار هويت و
ظلم و بیداد توأم با کشتار و ژينوسايد سرچشمه ميگیرد.
احساس تنگنا و خفقان به سبب فقدان آزادي بیان و رنج بردن از سرکوب و محرومیت ،وجه
مشترک دو شاعر در زندگي کردن در فضاي اندوهزده و تاريك استبداد است.
دامنۀ نگرش رصافي در پرداختن به مسائل مربوط به احساس اغتراب بیشتر منحصر به بازگو
کردن امور سرزمین شاعر است اما شیرکو نگاهي وسیعتر و جهاني به قضاياي انسان معاصر
داشته و غالبا درد مردم کرد را با آالم رنجديدگان ساير کشورها پیوند داده و پنجرۀ شعر را
براي نگريستن به رنج و اندوه تمام بشريت به کار برده است.
دورافتادگي رصافي از وطن امري خودخواسته و غیر اجباري بوده و شاعر امکان بازگشت به
سرزمین مادري را داشته است لکن غربت مکاني و دور افتادن بيکس از وطن امري قهري و
توأم با طرد و تبعید و بدون امکان بازگشت به وطن بوده است.
عدم تحقق آرزوي دو شاعر براي ديدار دوبارۀ وطن در نتیجۀ غربت مکاني و بازگشت به
دوران شیرين خاطرات گذشته ،روح رصافي و بيکس را به سوي درهمشکستگي و درونمايۀ
اشعارشان را به سوي اندوه سوق داده است.
در شعر رصافي ،تعبیر از احساس غربت به صورت صريح و بدون کاربرد رمز صورت ميگیرد
اما شیرکو براي بیان احساس غربت و اندوه خود ،گاه از رمزهايي همچون بلوط و زالزالك
استفاده ميکند.
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نتيجهگيری
دو شاعر از سیطرۀ استعمارگران و فرومايگان بر زمام امور سرزمین خود و به حاشیه رانده
شدن و فقدان آزادي رنج ميبردهاند؛ امري که رصافي و بيکس را به تنگناي اغتراب سیاسي
سوق داده است.
انزواطلبي و احساس غربت اجتماعي رصافي و بيکس نشأت گرفته از دشمني و کینهتوزي
مردم نسبت به شاعر و ناهمگوني ديدگاهها و رويکردهاي دو شاعر با محیط پیرامون است؛
امري که احساس غربت در سرزمین مادري را نیز در پي داشته است.
تباهي اخالق و رفتار و دور شدن مردم از پايبندي به اصول اصیل و رويگرداني از معیارها و
کهن الگوهاي ديرين و نیز بياعتنايي به نداي روشنگرانۀ شاعر چیزي است که احساس غربت
روحي رصافي و بيکس را برانگیخته است.
رصافي و بيکس زمان را سرچشمۀ مصیبتها و رنجهاي بسیار وارد آمده بر خود ميانگارند؛
امري که سبب نگرش بدبینانۀ دو شاعر نسبت به زمان و روزگار و سوق دادنشان به سوي
اغتراب زماني شده است .در شعر رصافي ،زمان بیشتر در شکل عامل و سبب جلوه ميکند
لکن در سرودههاي شیرکو ،زمان غالبا ظرف محور بوده و تاريخ و روزگار در نقش بینندهاي
بيتفاوت و اهمالگر نسبت به سرنوشت شاعر و مردم کرد ظاهر ميشود.
روح دردمند رصافي گرهخورده به نوعي نگرش منفي و بدبیني است که در اغلب سرودههايش
به ناامیدي و يأس از تغییر اوضاع و احوال منتهي ميشود اما شیرکو غالبا رويکردي خوشبینانه
و نگرشي مثبت به ايجاد گشايش و دگرگوني شرايط و بهبود اوضاع دارد.
تباهي اخالق و ارزشها و معیارهاي اصیل که برانگیزندۀ احساس غربت روحي در وجود دو
شاعر است از رويگرداني مردم از سنتها و الگوهاي رفتاري و اخالقي اصیل گذشته نشأت
ميگیرد؛ امري که ناهمگوني ديدگاه رصافي و بيکس با جامعه در ضرورت پايبندي به اصول
گذشته و احساس تعلق خاطر دو شاعر به کهنالگوها را به تصوير ميکشد.
تباهي سرزمین مادري و عقبافتادگي از چرخۀ پیشرفت و همگامي با روند ترقي جهاني سبب
فروپاشي برج آرمانشهر مطلوب رصافي و بيکس شده و احساس غربت روحي دو شاعر را
برانگیخته است.
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 رنج روحي ناشي از غربت مکاني بسیار دشوارتر از رصافي است زيرا دورافتادن،نزد شیرکو
رصافي از وطن امر ي خودخواسته و غیر اجباري بوده است اما دوري بيکس از سرزمین
.مادري امري توأم با طرد و تبعید و بدون امکان بازگشت بوده است
 زماني و روحي است که خود،تولد و حیات دو شاعر جلوهگاه به هم آمیختگي اغتراب مکاني
، اقتصادي و فرهنگي نشأت گرفته است؛ به عبارت ديگر، اجتماعي،از شرايط ناگوار سیاسي
 احساس غربت مکاني و زماني ناشي از حضور بر عرصۀ گیتي...  اجتماعي و،اغتراب سیاسي
.را تشديد کرده است
 در سرودههاي بيکس حضوري،بهکارگیري رمز واژگان براي تعبیر از درد غربت و رنج درون
 سیاسي و،بسیار چشمگیرتر از اشعار رصافي دارد که به ويژه در تعبیر شیرکو از غربت مکاني
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