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 چکیده

های فطری هر شاعر متعهّد ترین دغدغهمندی به وطن و ترسيم ابعاد گوناگون آن از اصلیعالقه

های بسيار در عرصۀ اجتماعی و سياسی شود، امری که در قرن اخير به دليل بروز دگرگونیمحسوب می

پس از است. در پی رخدادهای کشورهای جهان سوم بيشترین اهتمام شاعران را به خود معطوف داشته

جنگ جهانی دوم، عراق نسلی از شاعران را به خود دید که با نگرشی متعهّدانه به مسائل و فجایع کشور 

ترین شاعران معاصر عراق قلمداد نمود. را از متعهّد« بلند الحيدری»بين باید نگریستند. دراینخود می

-تحليلی، وطن سروده-وش توصيفیبر ررو، در پژوهش حاضر نگارندگان سر آن دارند تا با تکيهازاین

و « ماندگی و خمودگی وطن شاعرعقب»، «خفقان و استبداد در عراق»های این شاعر را در سه محور 

واکاوی نماید. نتایج این جستار حاکی از آن است که بلند، « کودک، بازتاب آینده و مقاومت در عراق»

ماندگی و استبداد و استعمار عراق که عقبنقد قدرت حاکم بر جامعه را سرلوحۀ کار خود قرارداد 

جامعه را به دنبال داشت، آشکار نمود و اثرات این دو علّت را در نسل آیندة وطنش نشان داد. نسلی که 

عنوان شوند و در شعر بلند از آنان بهگناه هستند و رنج جنگ و حرمان را متحمل میامروز کودکانی بی

 شود.وطن یاد می همتا درراه آزادیقهرمانانی بی
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  مقدّمه-1

است که از سوی مهردم و سهرآمدان فکهری     متعهّد ادبيّاتهای شاخه از یکی پایداری، ادبيّات

ایهن  آیهد.  اندازد، به وجود میها را به مخاطره میجامعه در مقابل آنچه زندگی مادی و معنوی آن

متناسب با شرایط و موقعيت آن رخ  یاای به قدمت تمدن بشری دارد و در هر دورهسابقه ،ادبيّات

-فهردی و اجتمهاعی، قهانون    هایینماید و در شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادمی

 کند. می جلوه يزیستگریزی و قانون

های ضد آزادگی و ایستادگی در برابر آنان یانبه مبارزه و پایداری در مقابل جر ادبيّاتاین »

در (. 44: 4966)شکری،« رهایی، رشد و بالندگی جوامع انسانی است متضمّنکند و تشویق می

 وسيلۀمقاومت بيشتر از همه نقش دارند و به  ادبيّاتشاعران و ادیبان در پيدایش این ميان، 

شان در برابر زورگویان که در پی و دینی های ملی، مردم را به نجات و دفاع از ارزشادبيّات

 (.423: 4933کنند )کيانی و ميرقادری،تشویق می ،تحميل قدرت خود هستند

 

 بیان مسئله-1-1

های عربی، پس از دو جنگ جهانی و وقوع رویدادها و فجایع هولناک بشری و در سرزمين

اکارآمدی این شعر، زمينۀ زدگی و رویگردانی شاعران عرب از مضامين موروثی ندر پی آن دل

به اوضاع اجتماعی و سياسی جامعه فراهم  متعهّدگرایانه و مضامين واقع گرایش روز افزون آنها به

شد. مضامينی که با زندگی اجتماعی و بستر فرهنگی عصر خود همراه بوده وتوانسته بدان حياتی 

 دوباره ببخشد. 

ردند که اوضاع نابسامان کشور را با دقت در قرن اخير، نسلی از شاعران در عراق رشد ک

ای متفاوت را برای سبک شعری خود برگزیده و در جهت رصد نموده و هر یک، سبک و شيوه

ای گونه(. به همين دليل هر یک از این شاعران به29: 4333رشد آن تالش نمودند )عباس، 
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ر و زندگی شخصی ایشان رو شدند و تبعات این پایداری در شعجامعه روبه باقدرت حاکم بر

عنوان یکی از پيشگامان شعر عراق، از این سبک مقاومت در برابر متبلور گشت. بلند الحيدری به

های قبل از روی کار آمدن حزب است. او در طی سال قدرت حاکم در آثار هنرش بهره جسته

گرفتن حزب های سياسی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی دست زد. هنگام قدرت بعث به فعاليت

به اعدام محکوم شد که با تالش های سياسی ميالدی، به خاطر فعاليت 4369بعث در پی کودتای 

های سياسی از آن زمان رهایی یافت؛ ولی با محکوم شدن به تبعيد از سرزمين مادری، شخصيّت

ویک سال را در کشورهای لبنان، یونان و انگلستان دور از وطن گذراند مدت بيست

 ( 3: 2113)عوض،

کند، وطن و اوضاع نابسامان آن است. تبعيد گری میهای حيدری جلوهآنچه در اکثر دیوان

تنگی او نسبت به وطن، حساسيت وی را شاعر از عراق، ضمن برانگيختن حس نوستالژیک و دل

های وطن بيشتر کرد. از طرفی دیگر تجربۀ سبک جدید شعر، امکان بيان در برابر مشکالت و رنج

صورت ترین موضوعاتی است که بهای که عراق یکی از شاخصگونهآزادتر را فراهم ساخت؛ به

 کشد.ملموس در چهرة شعر حيدری زیبایی خود را به رخ می

 

 پیشینة تحقیق -1-2

النزعۀ الدراميۀ »اند؛ کتاب هایی که در کشورهای عربی به شعر بلند پرداختهاز جمله پژوهش

( از اسماعيل محمد احطوب است که 2149«)دری حوار عبر أبعاد الثالجفی دیوان بلند الحي

های فکری و سبک شعری شاعر در دیوان حوار عبر أبعاد الثالج را مورد بررسی نویسنده، مکتب

( اشکال 4933« )بررسی اغتراب در شعر بلند الحيدری»نامۀ است. چنور مرادی در  پایان قرار داده

های بررسی اندیشه»شاعر بررسی نموده است. الهام قربانی در پایان نامۀ مختلف غربت را در شعر 

های او و سير تغييرات مفهومی ( برخی از مضامين غالب در دیوان4936« )شعری بلند الحيدری

الگوی سایه در اشعار بررسی کهن»است. وفادار کشاورز در مقالۀ  آن را موردبررسی قرار داده

الگوی سایه در شعر اشعار بلند ه بررسی دو بعد منفی و مثبت کهن( ب4932«)بلند الحيدری

است؛ امّا تاکنون، پژوهشی در راستای کارکرد عنصر وطن در شعر پایداری  الحيدری پرداخته
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بلند الحيدری انجام نشده است؛ از این جهت، جستار پيش رو را باید پژوهشی نو و تازه در 

 قی نمود.پایداری و مقاومت تل ادبيّاتوادی 

 

 تحقیق اهمیّتضرورت و  -1-3

عنوان ها و مظاهر مختلف وطن در شعر بلند الحيدری، بهمایهزیاد بن به بسامد بسيار توجّهبا 

-واال و انکارناپذیر وطن اهميّتسو و نقش و های شعر پایداری، از یکترین مؤلفهیکی از اصلی

چنين مغفول ماندن ابعاد گوناگون شعر سرایی در اشعار پایداری مقاومت از دیگر سو و هم

های صورت گرفته دربارة  مضامين شعری در تحقيقات و پژوهش -به ویژه شعر وطن-پایداری

نماید تا پژوهشی جامع در خصوص انعکاس تصویر عراق در بلند الحيدری، بسيار ضروری می

 شعر بلند الحيدری صورت پذیرد.

 

 بحث-2

تحليلی و با هدف واکاوی -بر روش توصيفیاست تا با تکيه جستار پيش رو سعی بر این در 

های وی را از سه منظر سرودهبازنمایی ابعاد مختلف تصویر کشور عراق در شعر حيدری، وطن

در بوتۀ نقد قرار دهند: اوّل، دیدگاه شاعر نسبت به عامل اصلی نابسامانی شرایط عراق که در 

شود؛ دوم، تحليل جویی قدرت خارجی متبلور میسلطهاستبداد و خفقان قدرت حاکم داخلی و 

ماندگی و خمودگی را در جامعه به دنبال دارد و سوم، شاعر از آثار استبداد و ظلم که عقب

عنوان نسل کند و به ماندگی جامعه بر کودکانی را که در دامان آن رشد میبازتاب استبداد عقب

 کشد.به پا خيزند، به تصویر میفردای عراق باید برای مبارزه و پایداری 

 

 سرایی دوستی و وطنوطن -2-1

 -بویژه شاعران معاصر-های شعری شاعرانمایهترین درونعشق و عالقه به وطن یکی از اصلی

ویژه در شعر شاعرانی که سرزمينشان در آتش جنگ و استعمار این موضوع به»شود. محسوب می
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موضوع، شاعران بسياری را وادار کرده تا جهت برانگيختن  است. این سوخته، نمود بيشتری یافته

 (.492: 4931)مسبوق،« خود به دفاع از وطن بپردازند ملّتشور و حماسه در 

سرایی که شعر و وجود خود را در راه ميهن و یکی از شاعران پيشگام عراقی در موضوع وطن

رفت و نهایتاً چندین سال، دوری از دفاع از آزادی و پيشرفت آن وقف نمود و تا پای اعدام پيش 

-وطن در تبعيد و زندان را به جان خرید، بلند الحيدری است. بلند، عاشق مام ميهن بود و اصلی

ترین هدفش از پرداختن به موضوع وطن، ترسيم چهرة وطن در راستای رهيافتی برای پيشرفت و 

کان کنونی( از چنگال فقر، خفقان و ویژه نسل آینده )کودوطنانش و بهآبادانی عراق و رهایی هم

 ماندگی بود.عقب

 

 شناختنامة بلند الحیدری -2-2

در شهر سليمانيۀ عراق زاده شد. اصليت او کرد و  4326سپتامبر سال  26بلند الحيدری در 

اند. های برجستۀ سياسی و دینی از آن برخاستهشخصيّتاش از خاندانی معروف بودند که خانواده

نظامی و تندخو بود که با سرشت شاعر سازگاری چندانی نداشت و زندگی او در پدرش مردی 

(. حيدری در 513: 4331؛ بصيری، 1: 2113ثبات و همراه کشمکش بود )عوض،خانۀ پدری بی

ميالدی در اثر عارضۀ قلبی در بيمارستان رویال لندن درگذشت. در طول زندگی  4336سال 

« بلند»است. وارد شدن  شعری او بيانگر زندگی عملی او بوده هایپرفراز و نشيب حيدری، تجربه

ت موجود در عراق، باعث به زندان افتادن او و همسرش و مهاجرت تحوّالسياست و  به صحنۀ

های جدایی نوشت و نگاه رمانتيک او در اولين های غربت نامهها به بيروت شد. بلند در سالآن

نسبت به مسائل مختلف تبدیل گردیده، محور آن را  گرليلدیوانش به دیدگاهی انتقادی و تح

شود. او در شعر در مرزهای عراق محدود نمی« حيدری»دهد. البته وطن وطن شاعر تشکيل می

ترین عامل شعر حيدری را است. محوری کرده خود، معنای وطن را یک پدیدة جهانی ذکر

 هایاست که به دنبال آن به بيان پيامد دادههمان ظلم و استبداد و خفقان موجود در جامعه قرار 

 گردد.این مشکل و اثر آن بر نسل جدید عراق نمودار می
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 تصویر وطن در شعر بلند الحیدری-2-3

، «خفقان حاکم بر وطن»سيمای وطن در اشعار پایداری بلند الحيدری، در قالب سه مؤلفۀ 

« اب آینده و مقاومت در وطنکودک و بازت»و « ماندگی و خمودگی حاکم بر وطنعقب»

 گيرد.موردبررسی و واکاوی قرار می

 

 خفقان و استبداد حاکم بر وطن -2-3-1

تنها کند. گویی نهسرشار از بيداری است؛ او از دور مشکالت وطن را رصد می «بلند»شعر 

 افزوده های جامعه عراق بر جان شاعر نکاسته؛ بلکه بر شدت آنتبعيد و بعد مکانی از شدت درد

های شعری جای دفترتوان در جایاست. تصویر استبداد حاکم بر جامعه و خفقان شدید آن را می

 است: شدههای مختلف به آن پرداختهشاعر یافت که به روش

فاألرض هنا صمّاء کالصّخرة/عمياء کالصّخرة/ و مياه الجرف هنا مرّة/ ال تلق مرساة/التُنصهب  

زهرة/التَلهق/ مرسهاة/ال تبهذر/ بهذرة/من یَهدری قهد       غيمۀ/ لتصير حياة فی خَيمۀ/سَنموت ولن تَعبُر 

 (915: 4331نرحل قبل الفجر/عن أرض صَماء کالصخرة )الحيدری، 

تلخ است/  نجایاهای نهر در چون صخره سخت است و کور/ و آب نجایازمين ترجمه: 

م مرد و ابری عبور نخواهد کرد/ شود/ خواهيی برپا نمیامهيخبينی/ هيچ نمی نجایاگاهی در لنگر

ای نکار/ چه کسی بينی/ دانهنمی نجایاتجلی یابد/ لنگرگاهی در  اششکوفهتا زندگی در 

 داند؟ / شاید قبل از صبح کوچ کنيم/ از زمينی که چون صخرة سخت است.می

 هایبا وجود اینکه سکوت و تاریکی دو عنصری هستند که در کنار دیگر نمادها و نشانه

که ناشی از  کند و رنج انسان راآور، پيوسته خفقان حاکم بر جو جامعه را بيان میمنفی و یأس

کند. او ب های اميد، او را همراهی میگاه بارقهامّا  کند؛های سياسی است، ترسيم میپریشانی

ی و اميد سوی آزاددمان است تا راهی کوچی بهکشيده، منتظر سپيدهعنوان نمایندة هر عراقی ستم

 شود. 



31 /در اشعار بلند الحيدری بازنمایی چهرة وطن    

های سياسی پردازد، او به بررسی عواقب این پریشانیبلند فقط به توصيف شرایط موجود نمی

تفاوتی، تنفر، ثمری، بینيز اشاره دارد. او با چشمان منتظری که رو به فرداها است، خشکی، بی

شاعر )عراق( در بيند. این تصاویر بيانگر اوضاع وطن رنج، حرمان، زندان، ظلم و بيداد را می

 های پنجاه و شصت است:دهه

فی أرضی/ الصمت مریر کالبغض/ والفجر یجیء بال ومض/والليل یمرّ وال یمضهی... و سهئمنا   

الرّکض مهع األحهالم/ کرهنها النهاس/ فقهدإلنا ا/حسهاس/مللنا/ مُتنها/ و  ذ عشهنا /فلقطهرة سهکر فهی            

 (931جام/تنسينا سود ليالينا )همان: 
آیهد/ و  بهدون درخششهی مهی    دمدهيسهپ ن من/ سکوت همچون نفرت تلخ است/ و ترجمه: در سرزمي

رسهد./ و مها از پهرواز بها آرزوهها خسهته شهدیم/ از مهردم متنفهر شهدیم/ و           و به اتمهام نمهی   گذردیمشب 

ة مسهتی در  قطهر  خهاطر احساسمان را از دست دادیم/ خسته شدیم/ و مُردیم / و اگر زنهدگی کهردیم/ بهه    

 برد.های سياهمان را از خاطرمان میشبجاممان بود./که 

خواهان و نشان دادن رنجی که از استبداد و خفقان حيدری برای روشن ساختن اوضاع آزادی

آورد. سکوت هميشگی در کنند، ابتدا از گرسنگی، فقر و ناامنی سخن به ميان میتحمل می

اثر این خفقان را با تعبير  ای به جامعه هدیه نگردد. بلندجامعه سبب شده هيچ اندیشۀ تازه

شود. اوست که با کند، یادآور میهای شکستۀ عراق خونریزی میهایی که در زیر بالزخم

بيند. آگاهی کامل در پشت سرزمين اندوهگينش و در ورای سکوتش فردایی درخشان را می

شيدن که هر غيور عراقی به دیگی در حال جو شاعر در ادامه و با تشبيه سکوت مردان مبارز و

زند که از خشم هشدار داده و نهيب می ملّتلحظه احتمال انفجارش هست، به دشمنان این 

 حذر باشند: مردمان وطنش بر

أعرف یا مدینتی/ کم من جراح ثرة... مریرة/ تنزف تحت األجنح الکسيرة/ لکنّنهی أعهرف یها    

الدروب/ أعهرف أن اعهين   د یلمع فیمدینتی/ ماذا وراء بيتنا الکئيب/ماذا وراء صمته الرهيب/ أیّ غ

 (.129الرجال فی مدینتی/ ال ترقد/ و أن ملء صوتهم/ مراجال تتقد/ غدا  ذا ما أنفجر )همان: 

کنهد  ی مهی زیه رخهون ههای شکسهته   های عميق و تلخ/ در زیر بالدانم/ چه زخمشهر من میترجمه: 

؟/ پشت سکوت ترسناک آن چيست؟/ ی خانۀ اندوهگينمان چيستسوآندانم/ که ولی/ شهر من، من می



 

 

 92 / نشریۀ ادبيّات پایداری

خوابهد/ و سهکوت   دانهم، چشهمان مهردان در شههرم نمهی     درخشهد/می کدامين فردا چون سهراب مهی  

 جوشد/ که فرداها منفجر شود. هایی است که میسرشارشان/ دیگ

کند. او حيدری شيوة تعامل مردم کشور عراق با شرایط سخت خفقان و استبداد را عنوان می

آورد. رویای او این است که هر شهيد در ار این استبداد و نتایج آن سخن به ميان میهمواره از آث

است برای معضالت  راه وطن به جامعه معرفی گردد؛ اميد بهبودی اوضاع همچون سپيده دمی

آیند و یا عفونتی سربسته هستند که از شدت حساب میهای جامعۀ عراق بهاجتماعی که زخم

 ن وجود ندارد:خفقان امکان بروز آ

بغداد/ کيف یکونک لمثلک أن تصمت/ أن ال تسأل أین أنا من حلم/ طاف به الشههداء علهی   

کلّ قراک/ و مروا عبر رؤاک ذبالۀ شمس/ مازالت تنتظر الفجر وراءالجرح/ المقروح/ وراء العفن 

 ( 313القابع فی الزاد/  ن ال تسأل ...أن تصمت ...أن ...أن ...؟ ...! )همان: 

شود برای چونان تویی ساکت شود/ سؤالی نپرسد کهه مهن در کجهای رؤیها     بغداد چطور میمه: ترج

چرخند/ و از منظر تو از شعلۀ تک روستاهایت شهيدان به طواف میام/ آن رویا که در تکسکنی گزیده

ن زده/ پشهت آ ههای تهاول  دمان هسهتند در پشهت آن زخهم   گذرند/ و همواره در انتظار سپيدهخورشيد می

 عفونت سر فروبرده در توشۀ سفر/ اگر سؤالی نپرسی... که سکوت کنی ...که ...که...؟...! 

بينيم او پيوسته دور بودن حيدری از وطن، او را از واقعيت عراق جدا نساخت. چنانچه می

ای کند. گویی او با معضالت و وضعيت نابسامان موجود رابطهمسائل کشور را بررسی می

 کند:و با جرأت از این شرایط با کلماتی مثل دمل، چرک و عفونت یاد میتنگاتنگ دارد 

کيف رضيت بهذا الخرس المدمی؟/ کيف رضيت بأن ال یسهأل أبنهاءک/ عهن کهل محبيهک      

القتلی من أجلک/ عن کل المنفيهين ألجلهک فهی غيهر بهالد و بهالد / عهن کهل األرصهفۀ الحبلهی           

فانتحرت/ بين یدی جالد/ هل جفت کل لياليک بخطاهم و دماهم/ ...بغداد/ هل شاهت أحالمک 

 ( 313فما عادت/  ال أرضا بورا و جراد...؟...! )همان: 

یک آن عاشقان چطور به این گنگی کشنده رضایت دادی/ که فرزندانت نپرسند/ از هيچترجمه: 

یک از آن که در این کشور و آن کشور هستند/ از هيچ هایک از تبعيدیهيچ که برایت کشته شدند/ از
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است  قدر کریه شدهاست/ ...ای بغداد/ آیا آرزوهایت آن های ایشانو خون هاروها که آبستن گامپياده

اند که/ فقط قدر خشک و خشن شدهکشی کردی/ آیا همه شبانگاهانت آنکه/ در ميان دستان جالد خود

  زده شد.یزرع و آفتتبدیل به سرزمينی لم

است که پس از بيان مسئله و بيان تأثيرات آن به  صمشخّاما از سبک شعری شاعر 

پردازد. بلند الحيدری با نگاهی اميدوارانه به شرایط حاکم بر عراق در قالب گيری مینتيجه

شدگان در راه وطن مرده نيستند؛ بلکه فردا روز بازخواهند دارد که کشتهاستفهام انکاری بيان می

خویش به ارمغان خواهند آورد. شاعر با  ملّتا برای های عيد رها و روشناییگشت و خوشی

شدگان راه بودن کشتهبرقراری رابطۀ بينامتنی مفهومی با قرآن کریم در به تصویر کشيدن زنده

و ال تحسبنّ الذین قتلوا فی سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربّهم »وطن )شهداء( از آیۀ شریفۀ 

است و با تکيه بر این آیۀ بر حتمی بودن بازگشت نجات ه( الهام گرفت463)آل عمران/« یرزقون

 ورزد:میدهندگان وطن از سياهی و سترونی تأکيد

بغداد/ من قال بأن الموتی ليسوا أحياء/ فی ذاکرة األوالد و ذاکرة األحفاد/ من قال بهأن القتلهی   

 ( 313: 4332ری،من أجلک/ ماتوا؟...! سيجيئون غداً/ و سنعرف فيهم کل شموع األعياد )الحيد

 ...بغداد/ که گفته مردگان )از برای تو( در خاطرة کودکان و نوادگان زنده نيستند/ که گفتهترجمه: 

 اند...فردا خواهند آمد / و هر شمع عيد را در ایشان خواهيم شناخت.شدگان از برای تو / مردهاست کشته

عراق  ملّتتۀ خود موجودیت مدارانی است که باقدرت افسارگسيخبر سياست« جالد»اطالق 

اند، در شعر حيدری تعبيری آشناست. شاعر با نگرشی متناقض از دو منظر را از آن سلب نموده

رغم دوست داشتن ذاتی و باطنی وطن گهگاه نسبت به آن گوید؛ گویا او علیبا وطنش سخن می

سرزمين جالدها  که عراق راکند؛ درحالیگيرد و نگرشی منفی نسبت بدان پيدا میخشم می

خورده و زخم زن )چاقو( کند و با قاتل و مقتول، زخمداند، آن را کشور بيچارگان قلمداد میمی

سازد که این با دامن زدن به خواندن عراق، مخاطب را با نوعی پارادوکس و متناقض مواجه می

 است: درگيری و تنش کالم منجر به پویایی نمایش شعر او شده

مسکين/ یا أنت العالق کالغصۀ/ فی حنجرتی/ کالدمعۀ « عراق»جالدین/ یا ليل وطنی یا وطن ال

فی عينی/ یا أنت القاتل و المقتول/ و أنت الجرح والسکين/ قل لی یا وطنی: /کيف أذنت لنخهاس  
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قذر/ أن یسحبنی ...من أذنی و یطوّف بی فی کل المدن/ عبدا معروضا للبيع/ بأبخس ما یطرح 

 ( 639: من ثمن...؟! )همان

ای در گلهویم  که همچون بغض غصهه وطنم ای وطن جالدان/ ای شب بيچارة عراق/ ای آنترجمه: 

است/ ای تو که هم قاتلی هم مقتول/ ای تویی که ههم   ای/ همچون اشکی که از چشمانم آویختهآویخته

بگيهرد و بهر   فروش ناپاک اجازه دادی/ گوشهم را  زخمی و هم زخمه/ به من بگو ای وطنم/چطور به برده

 ترین قيمت.شده با کمای که برای فروش عرضهها بچرخاند/ مثل بردهزمين بکشاند/ مرا در همۀ شهر

تر تجربۀ شعوری و باره با فراخوانی ميراج کهن عربی، برای ارائۀ بهتر و ملموساو دراین

ش را ملّتطن و طلبد. او شدت ستم وارد شده بر وگرفته و استمداد می شعری خویش از آن الهام

 کند. های ظلم و ستم )حجاج( و نيرنگ و فریب )دجّال( در تاریخ بيان میبا یادآوری اسطوره

أألنّی أکبرتک فی الظن/ أن ال أعرف لی وطنا/ ال یکبر  ال خارطۀ خجلی فهی دفتهر/ وحروفها    

ر/ لتعيهد علينها/   سوداء تنذر بالقتل/ بالموت/ و ال أن تنبح فی ههذا المنبهر/ أو تعنهق فهی ذاک المنبه     

 (631منکر )همان: « حجاج»خطبۀ دجال أعور/ أو سطوة 

ام/ آیا به خاطر اینکه تو را در گمان خویش بزرک ساختم/ کهه بهرای خهود    ای وطن بيچارهترجمه: 

های سياهی که هشدار کشهتار/  های شرمندگی در دفترم/ و حرفوطنی نشناسم/ وطنی که فقط/ در طرح

داند جز اینکه در این منبر بانهگ بهرآورد/ و یها در آن منبهر     شود/ و هيچ نمیمیدهد/ بزرک و مرک می

 دهد/ برایمان/ خطبۀ دجّال لنگ را/ یا خشم حجّاج کریه/ بازگرداندی. آواز

 

 وطن حاکم بر  افسردگیماندگی و عقب-2-3-2

اوّل  استبداد حاکم بر جامعۀ عراق در دورة عثمانی و استعماری که بعد از جنگ جهانی

ماندگی و خمودگی نمود. بازتاب ( کشور را دچار عقب291: 4931گير این دیار شد )مار،گریبان

فراوانی  توجّههای جامعه این شرایط در شعر شاعرانی چون جواهری و رصافی که به بيان کاستی

 گرا نيز پنهان نماند.شود. این موضوع از منظر شاعران نودارند، دیده مینشان
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صورت غيرمستقيم به کشور به« أغانی المدینۀ الميتۀ»در دومين دفتر شعری خود حيدری 

سراید؟ بدون خواند؟ برای کدام شهر مرثيه میعراق اشاره دارد. شاعر برای کدام شهر آواز می

است که جامعه  شک بغداد در عمق این تصویر قرار دارد و اساس این مرحله از شروع دهۀ پنجاه

در فلسطين و عراق بود  4313درپی سال های پیاست و بعدازآن فاجعه سياسی هایشاهد نهضت

 که باعث نگاه آگاهانه شاعر به فضای سياسی کشور شد. 

شود، در ميان مردمی که نسبت به سرنوشت های یک انسان آگاه دیده میشعر او خواهش در

برد و برای تغيير در شرایط آن نمیای اند. سرزمين آنها از وجودشان هيچ بهرهشده توجّهخود بی

 دهند:واکنشی از خود نشان نمی

یاربِّ.../لَِم کانوا...؟/لَِم کهان لهضرض تهاریخ/ و أزمهان/ و لهم یؤبهد ههذا القيهد مها فيهها/ ...و           

سودالجبهۀ الشماء خذالن /کأن عاصفۀ لمسهت مراميهها/ و زمرجهرت/ و قسهت / و انههد سهلطان/       

ما کانوا/یشدُّ أرجلهم باألرض ثعبان/واألرض تنسج فی صهمت مسسهيها/من   لکنَّما الناس/ عادوا مثل

 ( 233: 4331کل ما فيها )الحيدری، 

اش را یی داشت/ و این بند گذشهته هایزمانبودند/ چرا زمين تاریخ و  هاآنپروردگارا!/ چرا ترجمه: 

کشهيد/ و او فریهاد   دسهت  کند/ سروران سرفراز/ ذليل هستند/ گهویی طوفهانی اطهراف آن را   جاودانه نمی

بودند تبدیل  درگذشتهشد/...ولی مردم/ به همان سبکی که  سارنگون/ و سنگدل شد/ و حکومتی برآورد

/ و زمين در سکوت غم بارش/ هر چه را که درونهش  است کردهشدند/ افعی پاهایشان را به زمين محکم 

 بافد.است به هم می

است. او برای مردمی که  خوبی منعکس گردیدهدرپی و سریع در شعر شاعر بهتغييرات پی

ای است که بارها در شود. مسئلهای را متصور نمیخواهند، گذشته و آیندهخود تغييری را نمی

شود که انسان باید سرنوشت خورد و پيوسته تأکيد میشعرهایی با عنصر سرزمين به چشم می

یم نيز در سورة مبارکۀ رعد به آن اشاره خود را تغيير دهد و محور آن مفهومی است که قرآن کر

 ن اهلل الیغير مابقوم حتى یغيروا ما بأنفسهم و ذا أراد اهلل بقومٍ سوءً فال مرد له ومالهم من دارد: 

 (.44دونه من والٍ )الرعد/
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کشد؛ سرزمينی که تمام عناصر آن حيدری سرزمينی سترون و عقيم را به تصویر می

رود به عمق یأس و نااميدی شاعر اند. هر چه خواننده پيش میدچار خمودگی و تيرگی شده

 برد:مینسبت به اوضاع موجود بيشتر پی 

الليل قد یمرُّ یا صدیقتی/ و ال یجیء الصبح/ و األرض/ قد تخضهرّ یها صهدیقتی/ و لهيس غيهر      

جهان  الملح/و نحن  ذ نضحک یا صدیقتی/نطفیء کلّ ساعۀ سيجارة فی الجرح/لکننا لن نقلهب الفن 

الحيهدری،  /نبحث فی خطوطه القاتمۀ األلوان عن دربنا / بين صحاری الملح/ عهن موعهدل للصهبح )   

4332 :511) 

 سرسهبز آیهد/ ای دوسهت مهن زمهين گهگهاه      گذرد/ و صبح نمیدوست من گهگاه شب میترجمه: 

ر خنهدیم/ ای دوسهت/ ههر سهاعت سهيگاری را د     ما مهی  کهیهنگامشود/ و چيزی جز نمک نيست/ و می

بگهردیم از پهی/    رنهگ اهيسه ههای  کنيم/ ولی هرگز فنجان را وارونه نکردیم/ تا در خهط زخم خاموش می

  دمان.ی سپيدههنگامهای نمک/ و راهمان در ميان صحرا

 بادهد. سردمداران و استعمارگران ادامه می جزءجزءبهاو شرایط کشور خویش را با بررسی 

 هاباید زنگ»شوند. کاربرد عبارت ن و نگهبانان تشبيه میهای نگهبان، سارقای تند به سگانيب

کنایه از وجوب در غفلت ماندن مردم عراق است تا استعمارگران و ایادی داخلی « ساکت بماند

خواهند بکنند و ایشان را به استثمار و بردگی بکشند، ها بتوانند با خيال راحت هر آنچه میآن

 از خواب غفلت بيدار نماید: ی آنان رااهشداردهندهبدون آنکه 

العالم الکبير خلف الباب/ نام/ ال ساعۀ تأرق فی عينيه/ ال أرقام/ و نامت الکالب/ و اليهل نهام /   

و نامهههت الصهههوص والحهههراس/ فهههنم/ أطفههه  عيهههون النهههاس/ و نهههم /ولتصهههمت األجهههراس/     

 ( 516لتصمت...ال...رأس/ رأس... )همان: 

/ هها / نهه رقهم  شهده اسهت   بهدخواب ی در چشهمانش  سهاعت هنجهان بزرک پشت در خوابيده/ ترجمه: 

اند/ شب خفته/ سارقان و پاسداران همگی در خوابند/ پس بخواب/ چشمان مهردم را نيهز   خوابيده هاسگ

 ها باید خاموش شوند/ باید زنه... خاموش شود/ نگه.../ نگه... / و بخواب/ زنگکنخاموش



37 /در اشعار بلند الحيدری بازنمایی چهرة وطن    

گيری حقوق جامعه همواره در پی بازپس ی در فضایحرکتیبسترونی و  انيب باحيدری 

های موجود و تبعات آن ندارد. ترین آگاهی نسبت به واقعيتانسان است؛ انسانی که کم

 بينيم:استعماری را در شعر حيدری می هایی ناشی از سياستماندگعقب

/ لهن  قف...قف.../ أحذر/ ماذا فی صحف اليوم/  عالن باللون األحمر/ خذ قرصا...قرصا للنهوم 

أقرأ...لن أحذر/ سأنام بال قرص للنهوم/ و بشهع اللهوم األحمهر/ طفهل یقرأ...نهاولنی قرصها.../ کههل         

یقرأ...ناولنی قر.../ بنهت تقهرأ... قرصها... قرصها .../ أمهی تتمنهی لهو تقهرأ.../ یها أمهی لهن نقهرأ...لن             

باسهم البيهت األبهيض    نقرأ...لن/ سننام بال قرص للنوم/ قف...قف.../ ماذا فی صحف اليوم/ الحاکم 

یخطب فی/ الکونجرس/ عن خيرللدنيا و سالم / تصریح یصدر من ألفی/ مجلس/ عن خيهر للهدنيا   

و سالم/ یا عتمۀ تاریخ یغرق فی اآلالم/ نامی بسالم جثث أطفال القتلی/فی کردستان/ نهامی بسهالم   

 ( 655... )همان: 

ی امهروز اسهت؟/ اعهالم رنهگ سهرخ/      هها صبر کن/ صبر کن/ نرو / بترس/ چهه در روزنامهه  ترجمه: 

 و درخهوابم/  قرصی بخور قرص خوابی بخور/ نخواهم خواند ...نخواهم ترسيد/ بدون قهرص خهواب مهی   

خواند ...قُر...بهده/ دخترکهی   خواند ...قرصی به من بده.../ پيری میی رنگ سرخ/ کودکی میزيانگنفرت

توانسهت بخوانهد/ مهادرم! نخهواهيم خوانهد...      ش میکند کاخواند ...قرصی...قرصی.../ مادرم آرزو میمی

ههای امهروز چيسهت؟/    خوابيم/ بایست/ بایست/ در روزنامهه نخواهيم خواند ...نخواهيم.../ بدون قرص می

ی که از اهيانيبکند/ و خوبی و صلح برای دنيا/ سخنرانی می دربارةحکمرانی به نام کاخ سفيد در کنگره/ 

ة خههوبی و صهلح بهرای دنيها/ ای تيرگهی تهاریخ کهه در دردههها       دربهار / گهردد ههزاران مجلهس صهادر مهی    

 بخواب... در صلحی/ در صلح بخواب/ پيکرهای کودکان در کردستان/ افرورفته

گيرد که از ی دوگانه کمک میفضاسازدر بيان درونی شدن این معضل شاعر پيوسته از 

ز رنگ سرخ فضایی از خشونت و طلبد و از طرف دیگر استفاده ای را میخبریبطرفی خفتن و 

 سازد.انگيز وی را بيدار میکند که هيجانات حزنخشم را به خواننده القا می

 

 وطن  کودک، بازتاب آینده و مقاومت در -2-3-3

بينانه از متفاوت است. وی با نگاهی واقع« حيدری» های شعریدر مجموعه ی کودکتجلّ

گوید. باوجوداینکه صدای حفظ حقوق میعنصر کودک در راستای فجایع انسانی سخن 
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ترین است، چگونه کودکان کشورهای جهان سوم با عميق جا را پرکردهکودکان و زنان همه

همواره با چشمان بيدار، مشکالت کشور را نظاره « بلند»کنند. وپنجه نرم میفجایع انسانی دست

ها و ها، سنتکدام از رنجکه هيچ کندعنوان طفالنی یاد میکند. او از نسل آیندة عراق بهمی

خود را قبول ندارد؛ کودکان عراق که نشان فردای این کشور هستند، از  ملّتهای خاطره

 توانمندی الزم برای درک صحيح از مسائل برخوردار نيستند: 

کنّا نقهول:/ غهدا یمهوت و    نفس الطریق/ نفهس البيهوت/ یشهدّها جههد عميهق/نفس السهکوت/      

ر/أصوات أطفال صغار/ یتدحرجون مع النهار علی الطریق/و سيسهخرون بأمسهنا/   تستفيق من کل دا

 (265: 4331بعيوننا المتجمدات بال بریق )الحيدری،/ بنسائنا المتأففات

/ همهان سهکوت/ مها    اسهت  زدهگهره ها/ رنج و مشهقت آنهها را بهه ههم     همان راه/ همان خانهترجمه: 

/ غلتنهد یمه  درراهخيزد/ که با روز صدای کودکان خردسال برمیی اخانه هرميرد و از گفتيم/ فردا میمی

بهدون درخشهش    مهان دهيخشهک دیروز ما را به ریشخند خواهند گرفت/ زنان غرغرو مها را/ و بهه چشهمان    

 نوری/ ریشخند خواهند کرد.

ر کشيدن این مسئله، خواننده منتظ رود؛ با به تصویرانتظار می« بلند»به آنچه از سبک  توجّهبا 

این علّت  ماند و به شرحشود. آری شاعر بازنمیهایی است که باعث این درد میو ریشه هاعلّت

 پردازد:است، می وضعيت که از کجا ریشه دوانده

لههن یعرفههوا مهها الههذکریات/ لههن یفهمههوا الههدرب العتيههق/ و سيضههحکون النَّهههم ال یسههألون/لِمَ  

 ( 226یَضحکون )همان: 

اطره چيست؟/ راه کهنه را نخواهند شناخت/ و خواهند خندید؛ چهرا کهه   نخواهند دانست خترجمه: 

 خندند.شود:/ برای چه میپرسيده نمی نهااز آ

که مستقيماً به کودکان و نسل آیندة عراق ارتباط دارد، ذکر  او عامل تأثيرگذار دیگری را

پی دارد که نتيجۀ ی را در توجّهکند و آن جامعه است؛ فضای بستۀ فرهنگی آن و خفقان، بیمی

های نسل گذشته احساس آن، کودکانی است که هيچ مسئوليتی در برابر زحمات و درد و رنج

هایی است؛ فعل مشاهدهدر متن قابل کامالًهای احساسی که نخواهند کرد. او با استفاده از فعل
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عراق را ارائه  تصویری روشن در مورد اندوه و نااميدی موجود از شرایط« تخاف»و «تنتظر»مثل 

 (. 2111دهد )الجبوری،می

و هناک/خلف النافذات المغلقات/کانتإل عيون غائرات/ جمدتإل/ لتنتظر الصغار / و تخاف أن 

 (211: 4331یمضی النهار/مع الطریق )الحيدری،

ای/ خشک و بدون اشک شد/ تا منتظر های بسته/ چشمان به گودی افتاده/ پشت پنجرهآنجاترجمه: 

 ترسد که روز/ به همراه راه بگذرد.بماند/ و میکودکان 

تنها از این عنصر در راستای هایی متفاوت دارد. او نهکودک در شعر حيدری کارکردامّا  

های جنگ یادکرده و تأثيرات عنوان قهرمان صحنهکند، بلکه از او بهآیندة عراق استفاده می

تنها کشيده نهدر شعر حيدری یک کودک رنج کند.مخرب آن را در راستای نيازهای او بيان می

شود. آشکارترین فریاد دادخواهی در عراق بلکه در تمام جهان به روی بوم نقاشی شاعر رسم می

نمایان « رسالۀرجل صغير»و در قصيدة « طفل من العرب األولی»برای کودک در قطعۀ شعر 

 شود.می

طفل من »توان حس کرد که در شعر یاثرات جنگ بر کودکان را در شعر حيدری تا آنجا م

گردد. در این شعر عالوه بر کودکی از جنگ جهانی راوی فجایع جنگ می« الحرب االولی

زده نسبت به وجود خود او توسط شاعر بازگو های جنگ، نگاه درونی کودک جنگصحنه

ن ملخ صفت پرستاشود؛ سالی که از آن شکمشود. این قصيده با سال نان گندمگون شروع میمی

اند. ترین حقوق او یعنی غذا، مسکن و پوشاک محروم ساختهاست؛ کسانی که طفل را از ابتدایی

او از این جنگ داغی به همراه خود دارد وآن، چهرة خونين اوست که هميشه آن را تحمل 

 است: های انسانی تأثير گرفتهترین پدیدهکند تا نشان دهد که از فجيعمی

ألسمر/ فی عام ليال نهمات کجراد أصفر/ولدتإل أمی/ وجهی الدامی/ و کبهرت  فی عام الخبز ا

 (599: 4331مع الحرب االولی جرحاً/ ولقعت دمی )الحيدری،

ههای زرد/ مهادرم/   همچهون ملهخ   پرخهور های حهریص  در سال نان گندمگون/ در سال شبترجمه: 

 زرک شدم/ و خونم را ليس زدم.همچون زخمی، باوّل  چهرة خونينم را زایيد/ و من با جنگ جهانی
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دههد و گرفتهار   آالیهش او را خهراش مهی   او هنوز گرفتار چهرة خونينی است که روح بهی 

ههویتی شهکنجۀ دیگهری    ی دیگری است. آری او نامی ندارد؛ در حقيقهت ایهن بهی   شخصيّتبحران 

 است: گير او شدهاست که گریبان

 (599می )همان: و کبرتُ... کبرتُ و صار  سمی/رقما ال یعرف ما  س

  دانست.اسم من/ عددی شد که اسم مرا نمی بزرک شدم...بزرک شدم وترجمه: 

دههد؛ نگهاه منتظهر او بهرای تهأمين      ههای مختلهف آزار مهی   تصویرهایی که کودک را از جنبهه 

آور اسهت کهه تمهام احساسهات او را بهرای      و گرسنگی رنج نهانيازهای اساسی و برآورده نشدن آ

است؛ این واقعيت کودکان عراقی است. در ایهن شهعر    ن نياز دچار بحران ساختهبرطرف کردن ای

ولهی   -اسهت   المللهی دنيها بهرای کهودک ممنهوع شهده      تقریباً عواملی که در مجامع عمومی و بين

 است: آورده شده -بسياری از کودکان دوران جنگ گرفتار آن هستند

لم یقبر/ و بألف ذراع صلبت فی دفتر/ عرفت الحرب األولی/ فی الخبز األسمر/فی عينی ميت 

 (591و حزنت ألمی/و لوجهی المدمی الملفوف بخبز األسمر/ و الملقی وعدا لجرادأصفر )همان: 

ای کهه دفهن   شناختم/ به خاطر چشهمان مهرده   گندمگونرا/ به خاطر سال اوّل  جنگ جهانیترجمه: 

را شناختم، برای مادرم/ و برای چهرة  جنگ /دهيکشهزاران بازو که در دفتری به صليب  خاطر بهنشد/ و 

ههای زرد  خونينم که گویی در نان گندمگون پيچيده شده بود/ اندوهگين شدم/ برای کسهی کهه بهه ملهخ    

 .است دادهعهد و پيمان 

نویسهد.  ، سرگذشت نسل سوختۀ عهراق را مهی  «نامه مردی کوچک»از این قصيده که بگذریم 

آیهد و نگهاه نسهلی    گاه او به شهمار مهی  مادرش است که تکيههای کودک از نيز خواهش نجایادر 

ی آرمهانی  شخصهيّت کنهد در آن هویداسهت. او از مهادر تقاضهای     که با جنگ و خونریزی رشد می

دههد.  ببيند؛ درد نبود پدر و هزاران دردی که او را عذاب می در چشمانشدارد که دردهای او را 

کهرده  بينهد کهه دنيهای او را از ههر شهادی کودکانهه خهالی        می را هابينانه واقعيتبزرک آنچناناو 

 های کودکانه در دنيای پيچيده او جایگاهی ندارند:؛ بازیاست
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یا أمی/قهد کبهرت عينهانی/و صهارتإل دنيهای حهدیثا أَکبر/أکبهر مهن بيهت شهادتیه یهدای علهی             

 (595رمل/...أکبر/من فَرحۀ طفل )همان: 

ای که دسهتانم بهر   تر از خانهتر/ بزرکو دنيایم سخنی بزرک /است شدهمادرم/ دیدم وسيع ترجمه: 

  از/ شادی کودکی. تربزرک/ است ساختهها ماسه

قهرمان کوچک هرلحظه در انتظهار دیهدن صهحنۀ قتهل اسهت. گهویی ایهن انتظهار، او را بهرای          

نگهد  جکند؛ زیرا او، از نسل پدری است که در راه وطن مهی تر آماده میپذیرش مسئوليتی بزرک

 کند:و در چشمانش سایۀ پدر حماسه آفرینش را حمل می

التضحکی/کونی و لو لمرّة/أُمی کما أُریدها أن تکون/ تبصر فی عينی ظهلّ والهدی الکبيهر/ و    

مذ مررت قرب دارنا/صغيرک الصغير/ ألنّنهی عرفهت    –واهلل -قلبه الحنون/وصوته الجهير /فلم أَعد

 ( 519قرب دارنا/حياة )همان:  أن الموت یا أماه/ عرفت أنَّ الموت

 پهدر خهواهم/ کهه در چشهمانم سهایۀ     / مادری باش که من مهی بارکنخند مادر/ حتّی برای یترجمه: 

ی رسایش/ به خدا سهوگند کهه دیگهر/ آن کهودک کوچکهت      صدابينند/ و قلب مهربانش/ را می بزرگم

 . نيستم/ چراکه مادرم، من فهميدم/ مرک در نزدیک خانه ما زندگی است

کنهد. ایهن بهار، یکهی از     به هنگام محکوم کردن قرن بيستم نيز کودک را فراموش نمهی « بلند»

کنهد؛ در مهورد   کودک عراقی است. او کودک این قرن را توصيف مهی  های اوترین خواستهمهم

هایی که در چشمان معصومانۀ آنان کند. رنجکودکان صحبت می شرایط سخت روحی و جسمی

است و در شرایط موجود عهراق بهه    رفتهاز حرمان، بدبختی و آرزوهای ازدست هویداست، نشانی

برد. در حقيقت، قرن است. شاعر در این قطعۀ شعری، قرن بيستم را زیر سؤال می اوج خود رسيده

انهد و آن را در  هایی است که بر سرنوشت مردم کشهور شهاعر مسهتولی شهده    بيست نماد ابرقدرت

ه بودند؛ مصيبت بر مردمی که هيچ گناهی ندارند و در وجود آمدن این مصيبت و بدبختی فروبرد

 آید.های خشم زمستان بر تن عریانشان فرود میتازیانهامّا  اند؛اوضاع نقشی نداشته

او در تالش است که دستان کوچک این معصومان را کهه اميهد بهه شهکاف خهوردن آسهمان        

عنوان یکی از مدافعان حقهوق  ی انجام دهند. شاعر بهتوانند کاردارند، پس بگيرد؛ دستانی که نمی

تهر کنهد و   خيزد تا بتواند چهرة ایهن عنصهر را بهر صهفحۀ نقاشهی خهود پررنهگ       این کودکان برمی

ترین مظاهر دفاع از حقوق را نمایان کند. باوجود اینکه در این قرن بيشها زندگی سراسر رنج آن
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کننهد، در  اتورهای خشهمگين از آن حمایهت مهی   شود؛ حقوقی که دیکتبشر در دنيا مطرح می

اسهت؛ عصهری کهه     وقت نشانی از این حقوق دیده نشده، هيچ«بلند الحيدری»سرزمين اندوه و آه 

 آن ساختگی است: چيزهمه

أرجع لنا/ یا عصرنا/ یا عصر أختام من المطاط/ یا بحۀ السياط/ فی جلودنها/ یها أیُّهها القيهد بهال      

ا القدیمۀ/أبوابنا الکئيبۀ السوداء/ مفتوحۀ لليهل و األنهواء/ أرجهع لنها أطفالنها/      جریمۀ/أرجع لنا/ عيونن

 (541-513العُراة تحت غضبۀ الشتاء/ أیدیهم الصغيرة توّدّ لو تمزّق السماء )همان: 

ای عصر ما/ ای عصر مهرهای پالستيکی به ما بازگردان/ ای صدای گرفتۀ شالق بهر پوسهت   ترجمه: 

ههای انهدوهگين سهياهمان را/ کهه     مهان را بهه مها بهازگردان/ دروازه    اه/ چشمان قدیمیما/ ای بند بدون گن

خشهم/ دسهتان   ههای   کودکهان برهنهه کهه/ در زیهر يتازیانهه      بهازگردان ی شهب و بهاران بهاز اسهت/     سهو به

 کوچکشان/ دوست دارد که آسمان را بشکافد.

شهاعر در ایهن دیهوان،     شاعر سرشار از نگهاه او بهه کهودک اسهت.    « خطوات فی الغربۀ»دیوان 

، بهاوجود  بينهيم مهی « عودة الی هيروشيما»جانبه به اطراف خود دارد؛ چنانچه در قصيدة نگاهی همه

او را بهه خهود جلهب     توجّهه سوزی که این اتفاق در پی داشت، اولين چيزی که همۀ فجایع خانمان

-ست کهه در چنگهال  کند، کودک است. اولين نگرانی او کودک است و تنها اميدش، طفلی امی

انگيهز سهعی دارد، دردههای ایهن     است. شاعر بها ایجهاد فضهایی حهزن     های این فاجعه گرفتار آمده

ای بهه  آورد، ههيچ عالقهه  ههای دردنهاک را بهه خهاطر مهی     فاجعۀ انسانی را بيان کند؛ او که صهحنه 

اسهت.   بازگشت به سرزمين ندارد. تصویر او از اوج این درد، کهودکی مهرده و در خهاک غلتيهده    

 او را یارای این نيست که به این فضا پا بگذارد: هایقدم

َأأعود لبيتهی/و لمن...؟/أَلطفهل ميهت/ الکومهۀ أحجهار مسهختإل أطالال/تجّههش فهی الصهمت           

 ( 933)همان: 

/ برای چه کسی بهازگردم؟/ بهرای کهودکی مهرده/ یها بهرای پشهتۀ         گردمیبازمام آیا به خانهترجمه: 

 گرید./ و در سکوت زار می است فروبردهدر هم  ها راسنگی که خرابه
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دههد او بها   کنهد، نشهان مهی   نگاهی اجمالی به عنصر کودکی که در دوران جنگ زندگی می 

ههای  کارگيری پيوستۀ ایهن مقولهه در دیهوان   نگاهی نگران، چشم به فردای عراق دوخته بود و با به

ی حقوق انسانی دارد کهه از جنهگ و   گيرشعری خود در انتقال احساسات لطيف، سعی در بازپس

 (.43: 2113تر است )عوض،اثرات آن بزرک

 

 گیرینتیجه-3

 توان در موارد ذیل بيان داشت:سرایی را مینتایج حاصل از خوانش اشعار شاعر در باب وطن

نگهرد و پهس از   دقت میهایی که در رابطه با عراق است، بهحيدری به هر یک از مقوله  .4

 شود.حل و بيان عاقبت آن رهنمون میا بررسی شرایط، به راهبيان مشکالت ب

شاعر در به تصویر کشهيدن خفقهان و اسهتبداد موجهود در جامعهه در پهی آن اسهت کهه          .2

 نقد سياسی در شعر خود ادامه دهد. واردکردنمبارزه عليه ظلم را از طریق 

عهراق پهرده    ۀجامعه آشهکار و گهاه تلویحهاً از وقهایع      صورتبهوی با نگرشی وسيع گاه  .9

طلبهی در ميهان   های طبيعی در جهت بيان حالت سترونی و نبهود روح مبهارزه  و از پدیده داردیبرم

 جوید.مردم عراق بهره می

های منفهی  در شعر حيدری، در عين یأس از قدرت حاکم که در کاربرد نمادها و داللت .1

شود و شاعر، اميهد خهویش را از   میهای اميد به بهبودی اوضاع دیده ، بارقهاست افتهییتجلو تيره 

 دهد.کامل از دست نمی طوربهروشن  ندةیآبازگشت زندگی سعادتمندانه به وطن و تحقق 

 کنهد کهه در حهال حاضهر، کودکهانی     نسهلی یهاد مهی    عنهوان بهه حيدری از فردای عهراق   .5

ی ، در دنيهای کهودک  کننهد در شرایط محيطی و اجتمهاعی نابسهامان رشهد مهی     هرچندو  اندمعصوم

 اند.دار پایداری و دفاع از خاک کشور شدهعهده
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