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چكیده
غم غربت یكی از مهم ترین مضامین شعری در میان شاعران از گذشته تا كنون بوده است .یكی از دالیل عمده احساس
غربت در میان شاعران ،مهاجرت به سرزمین های دیگر است .برخی از شاعران فلسطین و لبنان نیز به دالیل زیادی از
سرزمین خود مهاجرت كرده و در دیگر كشورها ساكن شدند ،بنابرای ن غربت یكی از موضوعات اصلی شعر آنها به شمار
میرود .از آنجا كه انگیزه های مهاجرت در میان شاعران فلسطین و لبنان متفاوت است نوع نگاه آنها به غربت نیز
تفاوتهایی دارد .در این مقاله كه بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است ،غم غربت در میان شاعران فلسطین
و لبنان در مهجر را مقایسه كردهایم .نتایج تحقیق نشان میدهد كه شاعران لبنانی به دلیل زندگی در كشورهای غیر عرب
زبان با یك نوع غربت به نام غربت زبانی مواجه هستند اما این نوع غربت در میان شاعران فلسطینی دیده نمیشود چون
آنها عمدتا در كشورهای عربی به ویژه لبنان ،سوریه و اردن زندگی میكنند .همچنین شوق به وطن نیز نزد شاعران
فلسطینی و لبنانی در مهجر متفاوت است و شاعران فلسطین عالوه بر شوق به وطن ،از اشغال وطن و آوارگی نیز سخن
میگویند.
كلیدواژهها  :شعر عربی معاصر ،غربت ،فلسطین ،مهجر شمالی ،مهجر جنوبی.

مقارنة الغربة بنی شعراء املهجر؛ شعراء مهجر فلسطنی ولبنان منوذجا

حبیب كشاورز (األتساذ املاسذد جبذمعة مسنذن) ،مهدی تركشوند (األتساذ املاسذد جبذمعة تسی مجذل ال ين أتس آابدي)

امللخص
الشعور ابلغربة من أهم املوضودذت دن الشعراء الفلاسطینني و الشعراء املهجريون أيضذ هلم نفس الشعور باسبب ترك الوطن .مع أن الغربة من أهم
موضودذت الشعر ل ى الشعراء يف فلاسطني واملهجر ولكن هنذك فروق بني هذا الشعور .الشعور ابلغربة من أهم املوضودذت دن الشعراء
الفلاسطینني و الشعراء املهجريون أيضذ هلم نفس الشعور باسبب ترك الوطن .مع أن الغربة من أهم موضودذت الشعر ل ى الشعراء يف فلاسطني
واملهجر ولكن هنذك فروق بني هذا الشعور .حنن يف هذه املقذلة ابملنهج الوصفي  -الاحلیلي نري املقذرنة بني الشعراء الفلاسطینیني والشعراء
املهجريني يف الشعور ابلغربة .الشذدر الفلاسطیين يري أن ياسرتجع وطنه ولكن الشذدر املهجري خرج من وطنه وميكنه أن يرجع إلیه ويشعر ابلغربة
باسبب بع ه املكذين .وهنذك فرق آخر بني الشعور ابلغربة دن الشذدر الفلاسطیين والشذدر املهجري وهو الغربة اللاسذنیة .الشذدر املهجري دخل
يف بالد آخر يف قذرة بعی ة اليعرف لغاهم ولكن الشذدر الفلاسیطين إمذ يعیش يف البل احملال إمذ يعیش مشردا يف ال ول العربیة يف املنطلقة و هلذا
اليشعر ابلغربة اللاسذنیة .أثر املذاهب الغربیة خذصة املذهب الرومنطیقي يف شعر شعراء املهجر أكثر من الشعراء الفلاسطینیني .وميكن أن نعارب
هؤالء الشعراء املهجريني من رواد املذهب الرومنطیقي يف الشعر العريب املعذصر .الشذدر املهجري يهرب من واقعه ولكن الشذدر الفلاسطیين ينعكس
الواقع يف شعره.
الكلمات الرئیسة :الشعر العريب ،الغربة ،فلاسطني ،املهجر الشمذيل ،املهجر اجلنويب
 . 1نویسنده مسؤول؛ پست الکترونیکhkeshavarz@semnan.ac.ir :
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 .1مقدمه
تردیدی نیست كه انسان موجود اجتماعی است و مایل است در كنار دوستان و آشنایان خود زندگی
كند .اما گاه بنا به برخی دالیل دست به مهاجرت زده و در كشوری بیگانه ساكن میشود و گاه گروهی
غاصب وی را یا مجبور به ترك وطن كرده یا او در كنار اشغالگران حیات میگذراند و بنابراین در خود
نوعی غربت احساس می كند .این احساس غربت و دلتنگی كه همواره مورد توجه شاعران و ادیبان
بوده است در شعر معاصر عربی نسبت به شعر قدیم ،نمود بیشتری دارد كه از جمله دالیل آن دوری
از وطن و اشتیاق بازگشت به آن ،وضعیت نابهسامان سیاسی و اقتصادی در كشورهای عربی در مقایسه
با غرب ،تأثیر مكتب رمانتیك بر شاعران ،یا اشغال این سرزمینها همچون سرزمین فلسطین توسط
اشغالگران است.
موضوع غربت از جمله موضوعاتی است كه نه تنها دغدغۀ عمدۀ برخی ادیبان عربی بوده است بلكه
ذهن فیلسوفان ،دانشمندان و ادبای زیادی را در غرب نیز به خود مشغول كرده است .هگل در كتاب
خود "پدیدار شناسی ذهن" كه در سال  1807منتشر شد از غربت روح انسان زیر چكمههای تمدن
سخن می گوید .همچنین ماركس برای اشاره به شكاف بین طبقات اجتماعی و نافرمانی طبقه كارگر
از طبقه سرمایهدار از اصطالح غربت انسانی استفاده میكند (كامیلیا .)7 :2008 ،به این ترتیب میتوان
ماشینی شدن زندگی بشر به دلیل پیشرفتهای علمی و تضادهای طبقاتی را از دیگر علل احساس
غربت در افراد دانست.
نویسنده در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه شكل غربت گزینی در شعر دو گروه شاعرانِ
مهجر فلسطین و لبنان است و در این راستا قصد دارد مخاطب را با شباهتها و تفاوتهای این دو
گروه در بیان این احساس و انواع و خصوصیات این غربت آشنا سازند.
در حیطۀ موضوع غربت در شعر فلسطین یا مهجر ،به صورت جداگانه پژوهشهایی انجام شده است.
امیر فرهنگ نیا و همكاران وی در مقاله «ظاهرة االغرتاب يف شعر عزالدین املناصرة» كه در سال  1436قمری
در شماره  3مجله اللغۀ العربیۀ وآدابها به چاپ رسید به بررسی و تحلیل اشكال مختلف غربت مكانی،
درونی و اجتماعی در شعر عزالدین شاعر معاصر فلسطین پرداختهاند و با اشاره به اینكه موضوع شوق
و غربت در اكثر اشعار وی بازتاب داده شده است ،او را شاعر غربت گزین بزرگ خوانده و مهمترین
مظاهر غربت در شعرش را شكایت ،عزلت و امید به آینده برتر دانستهاند .پژوهش دیگر مقاله «قسوة
الغربة واحلننی إلی الوطن يف شعر بعض من شعراء املهجر املختارین» اثر مریم هاشمی و معصومه نعمتی قزوینی
است كه در سال  1435در مجله اللغۀ العربیۀ وآدابها به چاپ رسید و نویسندگان در آن به علت
مهاجرت برخی شاعران مهجر پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند كه مهاجرت نه تنها آرزوی قلبی آنها
را برآورده نساخت؛ بلكه نوعی احساس به غم و غربت و ناامیدی را در درون آنها به وجود آورد.
كیالس محمد عزیز العسكری در پایان نامهای با عنوان «االغرتاب يف شعر الشاعرین حممود درویش و شیكو
بیكهس» نویسنده به بررسی موضوع غربت در شعر این محمود درویش (شاعر فلسطینی) و شیركو
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بیكهس (شاعر كرد عراقی) پرداخته است و نتایج این پژوهش نشان میدهد كه بیشترین نوع غربت
در شعر این دو شاعر ،غربت سیاسی است .همچنین طبیعت جایگاه باالیی در شعر غربت این دو شاعر
دارد.
همچنین جمشیدی و همكاران ( )1396در مقالهای با عنوان « مالمح االغرتاب يف شعر "علي فودة" وردود
فعله علیها» به بررسی غربت در شعر علی فودۀ یكی از شاعران معاصر فلسطین پرداخته اند و نتایج این

پژوهش نشان می دهد كه در شعر او انواع غربت اجتماعی ،سیاسی ،زمانی و مكانی وجود دارد.
با بررسی پیشینه به این نتیجه میرسیم كه تا كنون هیچ پژوهشی در مسیر مقایسه نوع غربت گزینی
بین شاعران فلسطین و مهجر صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهشگر برآن شد تا طی مقایسهای میان
این دو گروه به تحلیل و بیان تفاوت غربت در شعر ایشان بپردازد.
سؤاالت تحقیق
 -1غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان از چه نوع است و چه عواملی در آن تأثیرگذار است؟
-2غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان چه تفاوتها و شباهتهایی با هم دارد ؟
فرضیهها
-1انواع غربت در شعر مهجر فلسطین و لبنان شامل غربت درونی ،مكانی ،زمانی و زبانی میشود .فقر
و بیچارگی و اجبار به ترك وطن از جمله عوامل تأثیرگذار در شعر غربت نزد شاعران مهجر است هر
چند شاعران فلسطین عالوه بر این درد با درد از دست دادن وطن نیز روبه رو هستند.
 -2از آنجا كه شاعران لبنانی به اختیار خود و به هدف دستیابی به زندگی بهتر وطن را ترك كردهاند
از اشتیاق خود به وطن سخن میگویند و برخی از این شاعران در نهایت به وطن باز میگردند ،اما
شاعران فلسطینی به اجبار اشغالگر وطن خود را ترك كرده و نمیتوانند به آن بازگردند به همین
خاطر است كه شاعران لبنان از شوق به وطن سخن میگویند ،اما شاعران فلسطین عالوه بر شوق به
وطن ،از آوارگی نیز سخن میگویند.

 .2تعریف لغوی و اصطالحی غربت
شایسته است قبل از ورود به اساس پژوهش ،اشارهای كوتاه به معنای لغوی واصطالحی غربت داشته
باشیم:
غربت 1در زبانهای انگلیسی و فرانسوی به معنای از خود بیگانگی است (اجلبوري  .)16 :2008اما «لفظ
االغتراب در این سخن :اغترب فالن :هنگامی به كار میرود كه كسی با غیر نزدیكان خود ازدواج كند
و در حدیث آمده است( :اغرتبوا التضووا) یعنی ازدواج خویشاوندی نكنید (از غریبهها زن بگیرید) تا
فرزندانتان ضعیف و الغر و ناتوان نشود» (ابن منظور)33-32 :1408 ،
1. Alienation
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اما غربت از نظر اصطالحی عبارت است از« :دوری از وطن و خانواده و سرزمین؛ یعنی این كه انسان
از زادگاه و كسانی كه از نظر روحی ،عاطفی و اجتماعی با آنان در ارتباط بوده ،دور شود و چنین به
نظر میرسد از رمانی كه انسان در مسیر اهداف خود حركت كرده ،نوعی احساس غربت را نیز در قلب
خود حمل كرده است ،اینجاست كه میبینیم بخشی از ادبیات انسانی با این احساس آمیخته شده
است( .فهمی ،د تا )7 :غربتزدگی به معنای دنیای صنعتی و مدرن امروزی این است كه انسان از
محیط و یا وطن خود دور میشود و این امر بر روح و روان او تأثیر منفی باقی میگذارد (آصفی،
)22 :1387؛ بنابراین غربت هممعنای مهاجرت ،ترك دیار و دوری از خانواده و سرزمین است و میتواند
انواع غربت چون غربت زبانی ،مكانی ،عاطفی ،سیاسی و اجتماعی را شامل گردد.

 .3انگیزههای غربت و انواع آن در شعر مهجر
غربت انگیزه های مختلفی دارد .علت مهاجرت شاعران فلسطینی عموما غصب وطن توسط اسرائیل
است .اما سبب مهاجرت شاعران مهجر متعدد است .محمد یوسف نجم علت اصلی هجرت شاعران
لبنان را انگیزههای سیاسی میداند؛ به این صورت كه وی معتقد است حكومت آن زمان به سبب
ضعف خود ،فشار زیادی بر مردم به خصوص غیر مسلمانان متحمل میكرد به طوری كه جاسوسهای
خود را در میان آنان گسترانیده بود و این خفقان سیاسی عامل اصلی مهاجرت این دسته از شاعران
شد( .اخلفذجي )13 :1980 ،اما دربارۀ شاعران مهجر به طور كلی ،مسعود سماحۀ عامل اصلی را در این
می بیند كه اغلب این شاعران مسیحی بودند و حوادث خونینی كه حكومت عثمانی بر آنها وارد كرد
سبب مهاجرت بسیاری از آنها شد ،عامل دوم موضوع شرایط اقتصادی بود و وضعیت بد اقتصادی و
تنگدستی بعث مهاجرت این شاعران شد( .همان)23 :
همچنین غربت انواع مختلفی دارد كه از آن جمله به غربت درونی ،زبانی و مكانی اشاره كرد .در این
مقاله به بررسی این سه نوع غربت در شعر مهجر فلسطین و لبنان میپردازیم.

 .1-3غربت درونی  -عاطفی
غربت درونی به این معناست كه انسان مالك ذات و طبیعت انسانی خویش نباشد(شارونی:1979 ،
 )69و حالتی است كه شخص در آن به سادگی احساسات ،تمایالت و اعتقاداتش را درك نمیكند.
(شتا )167 :1984 ،غربت درونی و عاطفی میتواند علتهای مختلفی داشته باشد ،فردی دلتنگ
معشوقۀ خود است دیگری دلتنگ مادری كه آن را از كودكی از دست داده و شخصی دیگر دلتنگ
مجد و شكوه گذشنه وطن و حتی ارزشها و سنتهای قدیمی آن میشود .در شعر معاصر نیز غم
غربت و حسرت و دلتنگی ناشی از آن به صورتهای گوناگون به چشم میخورد .یكی از علتهای
اصلی بروز وتنوع آن ،پیشرفتهای سریع و حیرتآفرین تمدن و صنعت است .فناوری و پیشرفتهای
صنعت ی در كنار رفاه و آسایشی كه برای انواع بشر به همراه آورده ،خواه ناخواه بخشی از دلبستگیها،
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عواطف ،گذشته ،مقدسات و ارزشهای انسانی را در خود بلعیده و انسانها را در مواجهه با تمدن،
بیشتر و بیشتر دچار وحشت كرده و باعث شده است كه آنان برای غلبه بر این وحشت و تنهایی به
گذشته خویش پناه برند و از آن با حسرت یاد كنند (عالی عباسآباد .)160 :1387 ،پناه بردن به
گذشته سبب جدایی فرد با حال میشود و به نوعی احساس غربت در وجود وی مینهد؛ به این صورت
كه او شرایط كنونی را برنمیتابد و از اینكه آنچه را در گذشته میدیده هم اكنون نمی بیند ،غمگین
میشود و لب به شكوه میگشاید .هر چند این نوع غربت در شعر معاصر عرب نمود بیشتری نسبت به
شعر قدیم دارد .اما با مراجعه به شعر قدیم عرب نمونههایی از این نوع غربت را مشاهده میكنیم .ابیات
ابتدای قصیده معروف المیۀ العرب بهترین نمونه از این نوع غربت در شعر عربی قدیم است:

أقیموا بين أمي صدور مطیكم

وإين إىل قوم سواكم ألمیل

ويل دونكم أهلون سید أملس

وأرقط زهلول وعرفاء جیأل

(الشنفرى) 58 :1996،
(ای خاندان من مركبهایتان را آماده سازید كه من به قومی غیر از شما متمایلترم / .من غیر از
شما خویشان و اقوامی دارم؛ گرگ تیز پا و پلنگ نرم پوست و كفتارهایی با یالهای درهم).
شنفری اجتماع خود را مناسب روحیات خویش نمیبیند و از اینكه رازدار نیستند و خطای انسان
را نمی بخشند و عزت نفس ندارند و به طور كلی به سبب تفاوت اخالقی و اجتماعی كه میان خود و
قوم خویش میبیند با آنها احساس غربت درونی میكند و ترجیح میدهد در میان حیواناتی چون
گرگ و پلنگ و كفتار زندگی كند و به نوعی خود را به یك مهاجرت فردی دعوت میكند.
غربت درونی در شعر معاصر فلسطین از جمله "محمود درویش" زیاد دیده میشود .محمود درویش،
در شعر خود به وضوح بیان میكند كه غربت فلسطینیها پایانی ندارد:
احلبیب إلی
یصل
ُ
هذا هو العرس الّذي الینتهي  /يف ساحة التنتهي /يف لیلة التنتهی  /هذا هو العرس الفلسطیين /ال ُ
احلبیب /إال شهیداً أو شریداً( .درويش) 256: 2003،

(این یك جشن عروسی است كه پایان نمیپذیرد /در میدانی بیانتها /در شبی بیپایان  /این جشن
عروسی فلسطینی است /عاشق و معشوق به هم نمیرسند /مگر شهید یا آواره).
درویش غصب فلسطین توسط بیگانه را به یك جشن عروسی تشبیه میكند كه مهمانان آن جشن
همان غاصبان هستند با این تفاوت كه این جشن شادی و رقص بیگانگان تمامی ندارد و در آن هیچ
وصالی برای عاشق و معشوق نیست؛ بلكه آنها در این جشن یا به دست غاصبان كشته میشوند یا
اینكه مجبور به مهاجرت شده وآواره میگردند.
"فدوی طوقان" ملقب به خنسای فلطسین ،نمونۀ بارز شاعر فلسطینی است كه با وجود زندگی در
وطن خویش ،از غربت درونی رنج میبرد .با بررسی اشعار و زندگینامه طوقان میتوان برخی از این
علل را درك كرد .نخستین عامل را میتوان دوران كودكی عذابآور او در خانواده دانست؛ زیرا وی در
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خانوادهاش از مهر و محبت محروم بود و حتی قبل از تولد ،مادرش سعی كرده بود تا او را سقط كند.
ارتباط او با پدرش نیز چندان عاطفی نبود او خود بیان میكند كه پدرش برای مخاطب قرار دادنش
از ضمایر غایب استفاده میكرد .افزون بر این ،وی در كودكی مبتال به تب ماالریا شد و در نتیجه بسیار
الغر و رنجور بود و همین عامل موجب میشد كمتر مورد توجه خانوادهاش قرار گیرد (طوقان:1985 ،
 .)12همین دالیل و شرایط سبب شد فدوی در كودكی در میان خانواده خویش احساس غربت كند
و رابطه خود را با دیگران قطع كند و به گوشهگیری روی آورد .در عین حال وی به سبب
توانمندیهایش در بیرون از خانواده بیشتر مورد توجه بود و معلمان و همكالسیهای خود را بیش از
افراد خانوادهاش دوست میداشت (همان.)52 :
شاعران لبنان در مهجر به دلیل دوری از وطن ،شوق به بازگشت به خود دارند .اما در عین حال به
دلیل رنجهایی كه در وطن آنجا كشیدهاند از عقبماندگی وطن خود و ظلم و ستمی كه در آنجا
وجود دارد ،انتقاد می كنند و آرزو دارند كه آزادی بر شرق خیمه زند و مردم را از ظلم و ستم برهاند.
در حقیقت ،آنچه سختی غربت نزد شاعران مهجر را بیشتر میكند این است كه اینان نه تنها در دیار
غربت ،احساس بیگانگی و تنهایی میكنند؛ بلكه در دیار خود نیز به نوعی غریبه بودند.

 .2-3غربت مكانی
غربت مكانی از جمله انواع غربت است كه بین شاعران مهجر لبنان و فلسطین مشترك است .هر چند
احساس غربت در بین شاعران لبنان بیش از شاعران فلسطین است و این به دلیل فاصله بیشتر آمریكا
ودیگر كشورهایی مقصد شاعران مهجر با كشورهای عربی و تفاوتهای فرهنگی زیاد است .ایلیا
ابوماضی شاعر لبنانی از غربت شكوه می كند و و اگر چه سالهای فراوانی از زندگی خویش را در غرب
گذرانده بود اما مشرق زمین در نزد او همواره دارای جایگاهی واالست .او در این باره و در پی احساس
غربت از مكانی كه در ان زندگی میكند ،میسراید:

أان يف ن ییییویییور ابلسی ی ی ی ی ییم وابلی ی
وداده

ی ی ی ی ی ی ییرو يف الش ییر عل تل ا ض ییاب
(ابوماضی)155 :1988 ،

(جسم من در نیویورك است و روحم در شرق روی آن تپهها سیر میكند).
در عین حال احساس غربت ایلیا ابوماضی ،نوعی غربت جمعی است و شاید در دیدگاه او تمامی
انسانهای روی زمین از نوعی غربت رنج می برند كه البته غربت عینی و ملموس مكانی او در نیویورك
در به وجود آمدن این احساس در وجود وی موثر بوده است:

وما أان ابلغریب الدار وحدي

فكل الناس عندي يف اغرتاب
(همان)68 :

(من تنها نیستم كه در اینجا غریبهام و به نظر من همه انسانها در غربت هستند)
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نكته حائز اهمیت در این ابیات نگاه عمیق فلسفی ابوماضی به غربت است .او در عین حال كه از غربت
مكانی رنج می برد .اما غربت اصلی را غربت جسم نمیداند؛ بلكه غربت روح و درون را سختتر
میپندارد:

لست أشكو إن شكا غیي النوى

غربة األجساد لیست ابغرتاب
(همان)155:

(اگر دیگران از دوری شكوه میكنند من نمیكنم چرا كه به نظر من غربت مكانی غربت نیست).
شاعر قروی نیز مانند ابوماضی معتقد است كه روح او در شرق (لبنان) است .وی میگوید:

سالم إىل حیث غادرت روحي

بلبنان ساحبة هائمة
(القروي)410 :1973 ،

(سالم من به لبنان ،آنجائی كه روحم را سرگردان رها كردم).
لبنان وطن شاعر قروی است و اگر به سبب برخی مسائل جسم او در غربت است .اما روح او همواره
جسم را ترك میكند و به لبنان سفر میكند و آزادانه در آن به پرواز در میآید.
جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی اقامت خود در نیویورك را نوعی تبعید میداند و در نامه
خود به امین ریحانی در سال  1912مینویسد :تو فردا به زیباترین و مقدسترین سرزمینها در این دنیا
یعنی لبنان می روی و من در این تبعیدگاه باقی میمانم و تو چه خوشبختی و من چه كم بهره.
(الریحانی .) 139 :1965 ،این نوشته داللت بر عمق وطن دوستی جبران خیلیل جبران و حس غربت
مكانی وی دارد و در درون او لبنان مقدسترین سرزمنهاست و كسی كه به سوی آن می رود خوشبخت
است و كسی كه در غربت می زید بیچاره و نگون بخت است.
به غربت مكانی شاعران لبنان در مهجر اشاره شد ،اكنون به احساس غربتی كه شاعران فلسطینی
احساس میكنند ،میپردازیم .از جمله این شاعران "هارون هاشم الرشید" است كه در پی اشغال غزه
توسط اسرائیل به مصر مهاجرت كرد .وی در قصیده "عودۀ الغائب" كه آن را بعد از بازگشت به غزه
بعد از بیست و هفت سال سروده ،میگوید:

أتیت غزة ،طیا شاردا تعبا
ُ

قض سنینا طرید الدار مغرتاب

(هذشم الرشی )139 :1998 ،
(من مانند پرندهای آواره و خسته كه سالهای زیادی دور از خانه و در غربت زیسته است)،
شاعر در این ابیات شرح حالی از غربت مكانی خود ارائه میدهد و بیان میكند كه من سالهای
متمادی قریب به  30سال در غربت زندگی كردم و اكنون چون پرندهای آواره و به سرزمین خودم
آمده ام .اما همچنان غصب كننده سرزمینم یعنی اسرائیل اشغالگر مانع وورد من به سرزمینم است و
ورود و خروج من به اختیار خودم نیست؛ بنابراین در هر دو صورت شاعر غریب است چه آن زمان كه
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در مصر و در سرزمین غریب زندگی میكرد چه اكنون كه به سرزمینش بازگشته است؛ چرا كه وقتی
او در سرزمینش اختیاری ندارد و اسرائیل فلسطین را اشغال كرده باز هم همه فلسطینیها احساس
غربت دارند.

 .3-3غربت زمانی
حس غربت فقط محدوده مكانی را در بر نمی گیرد؛ گاهی انسان در زمان خود احساس غربت و تنهایی
می كند و تالش دارد تا خود را در ظرفی زمانی غیر از زمان حاضر تصور نماید .ایلیا ابوماضی در ابیات
زیر حسرت ایام گذشته و دوستان خود در آن دوران را می خورد:

ای رسوما قد هیجت أشواقی

طال ،لو تعلمنی عهد الفرا

أین تل الكؤوس أین الساقي؟

أین تل األایم أین رفاقي؟

(أبوماضی :1988 ،ج)264 : 2
(ای پیامآوری كه شوقم را برانگیختی ،اگر بدانی روزگار جدایی طوالنی گشته .آن جامها و آن ساقی
كجایند؟ آن روزگار و آن دوستانم كجایند).
در جایی دیگر میگوید:

ای لیت شعري ،أین عهد الصبا

وأین أحالم الفىت األمرد

ويل ولت كخیال الكرى

یلو يف الذهن ومل یوجد

(همان)282 :
(ای كاش می دانستم روزگار جوانی و آن رویاهای جوان كجاست؟ آری آنها چون خیال یك چرت دور
شدند و اگرچه نیستند در ذهن باقی میمانند)
محمد القیسی شاعر معاصر فلسطینی نیز در غربت به یاد خاطرات وطن می افتد و می سراید:

تری من خیرب األحباب أان ما نسیناهم
وأان حنن يف املنفی نعیش بزاد ذكراهم
وأان ما سلوانهم
فصحبتنا بفجر العمر مازالت تؤانسنا
ومازالت هبذي البید يف املنفی ترافقنا
(القیاسي :1999 ،ج )17 :1
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(چه كسی به دوستانم خبر میدهد كه ما آنها را فراموش نكردهایم /توشه ما در تبعید ذكر و یاد
آنهاست و ما آنان را فراموش نكردهایم /دوستان ابتدای زندگی ما هنوز ما را آرام میكنند و هنوز در
این بیایان در تبعید ما را همراهی میكنند).
شاعر در این ابیات حسرت گذشته را میخورد و در زمانه حاضر احساس غربت میكند و به همین
دلیل در تبعید نیز از آنها و دوران خوشی كه با آنها سپری كرده سخن میگوید.

 .4-3غربت زبانی
یكی از انواع غربت كه برای اهل قلم دردآورترین غربتهاست و در میان شاعران فلسطین دیده نمیشود
و اختصاص به شعرای مهجر دارد ،غربت زبانی است؛ به این دلیل كه شاعران فلسطینی عمدتا یا در
فلسطین یا در دیگر كشورهای عربی زندگی میكردند و مشكل چندانی برای ارتباط كالمی با مردم
جامعه نداشتند ،اما شاعران مهجر عمدتا با زبانهای كشورهایی كه به آن مهاجرت كردند آشنایی
نداشتند و به ویژه در سال های اولیه حضور خود در آن كشورها غربت زبانی را به وضوح احساس
میكردند .در عین حال این نوع غربت بیشتر در بین شاعران مهجر جنوبی دیده میشود؛ زیرا زبان
آمریكای شمالی انگلیسی بود و شاعران با این زبان ،بیشتر آشنا بودند ،اما شاعران مهجر جنوبی مجبور
بودند زبان پرتغالی را فرا بگیرند در حالیكه قبل از ورود به این كشورها هیچ آشنایی با آن نداشتند.
آنها در آغاز زندگی خود در جهان جدید از غربت زبانی رنج میبردند؛ چون جهان جدید از نظر نژاد،
زبان ،فرهنگ و سنتها با آنها تفاوت داشت و آنها برای همكاری با مردم آن كشورها ناچار به یادگیری
زبان بودند .جورج صیدح در كتاب خود میگوید :بیشتر ادبایی كه در مهجر آنها را شناختم  ...به زبان
بیگانه سخن نمیگفتند مگر به اجبار و آن هم به خاطر منافع تجاری و خرید و فروش (صیدح1965 ،
 .) 97 :شاید یكی از دالیل مهم ارتباط زیاد شعرای مهجر با یكدیگر و تشكیل انجمنهای ادبی چون
الرابطۀ القلیمۀ و العصبۀ األندلسیۀ و ...این بود كه آنها به دلیل عدم آشنایی به زبان به هم وطنان
خویش كه در آمریكا زندگی میكردند گرایش داشتند.
البته غربت زبانی مختص شاعران لبنانی در مهجر نیست و این نوع غربت در ادبیات قدیم عرب نیز
مشاهده می شود .بعد از گسترش اسالم و فتوحات اسالمی شاعران بسیاری در مورد غربت زبانی شعر
گفتهاند .برای مثال متنبی در دیدار خود از شعب بوان میگوید:

مغاين الشعب طیبا يف املغاين

مبنزلة الربیع من الزمان

ولكن الفىت العريب فیها

غریب الوجه والید واللسان

(املانيب) 541: 1983،
(چه دره زیبایی كه در مقایسه با دیگره دره ها به منزله فصل بهار در بین فصول سال است /اما یك
عرب در آن از هر جهت (شكل و زبان) غریبه است).
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رشید سلیم الخوری درباره انگیزۀ مهاجرتش میگوید« :بعد از انتشار بعضی از قصاید انقالبیام در
برزیل عمویم كه در آنجا بود این شعرها را خواند و ضمن نامهای از من خواست تا نزد او بروم ،اما من
قبول نكردم تا اینكه بعد از مرگ پدرم برای پرداخت بدهیهای او مجبور به ترك وطن و پذیرفتن
دعوت عمویم شدم» (بیضون25 :1993 ،و .) 26او در یكی از قصاید خود به غربت زبانی اش چنین
اشاره میكند:

انء عن األهل یفصلنیي

عمن أحب الرب والبحر

حويل أعاجم یرطنون فما

للضاد عند لساهنم قدر

لو عاش بینهم ابن ساعدة

لقضی ولن یسمع له ذكر

(القروي)376 :1973 ،
(دور از خانواده هستم و دریا و خشكی مرا از كسانی كه دوستشان دارم جدا میكند /در اطراف من
غیر عربزبانهایی هستند كه به زبانی دیگر سخن میگویند و زبان عربی برای آنها ارزشی ندارد /اگر
قیس بن ساعده بین آنها زندگی كند ،از دنیا میرود و كسی نام او را نخواهد شنید).
شاعر در این ابیات اندك به دو شكل از غربتی كه بدان دچار شده است اشاره میكند؛ در بیت اول
از غربت مكانی سخن میگوید و بیان میكند كه از خانواده اش جدا افتاده و خشكی و دریا و همه
راههای ارتباط بین او و اهلش فاصله انداخته است و در بیت دوم و سوم به غربت زبانیاش اشاره دارد؛
به این صورت كه اطراف او را عجم فرا گرفته كه با عرب اختالف زبانی دارد و او زبان آنها را نمیفهمد
و آنها نیز آنقدر از زبان عربی نمی دانند كه حتی اگر قیس بن ساعده كه به فصاحت در زبان عربی
شهرت دارد در میان آنها زندگی كند و بمیرد كسی متوجه نخواهد شد.
زكی قنصل دیگر شاعر مهاجر سوریه ای كه به برزیل و سپس آرژانتین مهاجرت كرد از رنجی كه از
غربت زبانی متحمل میشود میگوید:

غریب اللسان غریب األماين

غریب العشیة واملوئل

كالان یعیش عل الذكرایت

وأین السراب من الدول

(قنصل :1995 ،ج)532 :2
(زبان و آرزوهایی غریب دارم و از عشیره و پناهگاه بیگانه هستم /هر دو با خاطرات زندگی میكنیم،
اما سراب كجا و جوی آب كجا) .شاعر در این ابیات به وضوح از غربت زبانی شكوه میكند و آن را یكی
از دالیل احساس غربت خود میداند.
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 .4مقایسه غم غربت در شعر مهجر بین شعرای مهجر لبنان و فلسطین
در این بخش به مقایسه غم غربت میان شاعران مهجر فلسطین و لبنان میپردازیم و مهمترین دالیل
و انگیزههای شعرا در بیان غم غربت را بیان میكنیم.
شاعران لبنانی در مهجر اغلب به دلیل مشكالت اقتصادی ،فرهنگی و روانی كه در سرزمین خود
داشتند ،وطن را با هدف رسیدن به زندگی بهتر ،ترك كردند و روانۀ آمریكای جنوبی و شمالی شدند.
اما در آنجا نیز با مشكالت عدیده ای مواجه شدند و همین امر باعث شد كه شوق و اشتیاق به وطن
و احساس غربت در درون آنها سایه افكند .این در حالی بود كه بیشتر این شاعران ،قبل از مهاجرت
نیز در محیطی زندگی می كردند كه از لحاظ حسی ،فكری و روانی ،غریب و بیگانه بودند و در جوّی
كه تحت سلطه دستگاه حكومت بود ،احساس خفقان میكردند و دوست داشتند به جهان آرمانی و
معنوی خود بروند (عبدالدایم .)69 :1993 ،ایلیا ابوماضی شاعر لبنانی كه در پی اوضاع نا به سامان
سیاسی و اقتصادی و لبنان را ترك و در ابتدا به مصر و سپس آمریكا رفت ،اشتیاق زیادی به وطن
عربی دارد .او در این زمینه میسراید:
األرض سورای ،أحب ربوعها

عندي ،ولبنان أحب جبا ا

(أبو ماضی)308 :1988 ،
(تنها سرزمین سوریه است و من دشتهای آن را دوست دارم و زیبایی لبنان را نیز دوست دارم)
رشید سلیم الخوری (الشاعر القروی) كه یكی از چهرههای برجستۀ ادبی در مهجر جنوبی است نیز
شوق زیادی به وطن دارد .اما امكان بازگشت برای او فراهم نیست او به اجبار مهاجرت كرده و اگر
اختیار داشت مهاجرت نمیكرد .وی سبب مهاجرت خود را اینگونه بیان میكند:
أروم إىل ريب لبنان عودا

فیمنعين عن العود افتقار

ولو خیت مل أهجر بالدي

ولكن لیس يف العیش اختیار

(القروي)257 :1973 ،
(من مایلم كه به لبنان بازگردنم اما فقر و تنگدستی مانع بازگشت من میشود /و اگر به اختیار خودم
بود هرگز سرزمینم را ترك نمیكردم .اما چه میشود كرد كه در زندگی اختیاری نیست)
جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی نیز كه به سبب مشكالت مالی به آمریكا مهاجرت كرده بود
در نامه خود به می زیاده همین مطلب را بیان میكند:
إن شوقي إىل وطين یكاد یذیبين ولوال هذا القفص – هذا القفص الّذي حبكت قضبانه بیدي -ألعتلیت منت أول سفینة

سائرة شرقا (جبر.)46 :1950 ،
(اشتیاقم به بازگشت به وطن نزدكی است كه مرا آب كند و اگر این قفسی كه میلهاش به دستانم
بافته شده نبود از عرشۀ اولین كشتی كه به سوی شرق در حركت است باال میرفتم)
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عقل الجر نیز از دیگر شاعران لبنانی مهجری كه به برزیل سفر كرده است ،دربارۀ شوق بازگشتش
به وطن میسراید:
وخی مغامن الدنیا غریب

یتا له إىل الوطن القفول

(اجلر ،بی ات)141 :
(بهترین غنیمت دنیا برای یك غریب این است كه قفلهای ورود به وطن به وی داده شود)
اما انگیزههای مهاجرت و نوع غربت در بین شعرای مهجر فلسطینی متفاوت است و مفهوم پرتكرار در
شعر غربت نزد شاعران فلسطین ،آوارگی و اشغال سرزمینشان است" .هارون هاشم الرشید" كه در پی
اشغال غزه توسط اسرائیل به مصر مهاجرت كرد از زبان یك كودك آوارۀ فلسطینی كه از پدرش دلیل
آوراگیاش را سؤال میكند ،به این مسأله اشاره كرده و چنین میگوید:
ملاذا حنن ای أبت

ملاذا حنن أغراب؟

ألیس لنا هبذا الكون

أصحاب وأحباب؟

ملاذا حنن فی سقم

ويف بؤس ويف فقر؟

أما كانت لنا أرض

هبا اآلمال ختضر؟

(هذشم الرشی 23: ،1998 ،و)24
(ای پدر چرا ما غریب هستیم؟ آیا ما در این روزگار دوست و یاوری نداریم؟ چرا ما بیماریم و در
بدبختی و فقر زندگی میكنیم؟ آیا ما در این كره ی خاكی سرزمینی نداریم كه آرزوهایمان را سبز
كند؟)
یكی از مضامین مشترك در شعر غربت میان شاعران مهجر فلسطین و لبنان ،شوق به وطن است .هر
چند در این زمینه نیز اشتیاق به وطن متفاوت است .چون شاعر لبنانی عمدتا به خاطر دستیابی به
زندگی بهتر مهاجرت كرده است اما شاعر فلسطینی عمدتا به زور و به دلیل اشغال كشورش دست به
مهاجرت زده است .شاعر لبنانی اگر بخواهد میتواند به وطن بازگردد ،اما شاعر فلسطینی یا نمیتواند
به وطن بازگردد یا اگر بخواهد به وطن بازگردد باید از موانعی كه اشغالگران ایجاد كردهاند به سختی
عبور كند.
هاشم الرشید شاعر معاصر فلسطینی با اشاره به همین مسأله میسراید:

وقفت يف ابهبذ هلفذن مناظرا
أبع كل تسنني العمر ،يوقفين

إ ن ال خول ،مشوق الروح مرتقبذ
يف ابهبذ غذصب ،مذزال مغاصبذ؟

(هذشم الرشی )139 :1998 ،

(آمدم /بر درِ آن با اشتیاق و شیفته در انتظار اذن دخول ماندم /آیا بعد از سالها ،غصب كننده
سرزمینم با خشم مانع ورود من میشود؟)
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"عبدالرحیم محمود" از دیگر شاعران فلسطینی است كه در موضوع غربت و شوق به وطن ،اشعار
زیادی دارد .او به دلیل برخی فعالیتهایش به عراق تبعید شد و در هنگام حضور در عراق ،شوق
بسیاری به وطن خویش داشت .این شوق و اشتیاق نسبت به وطن در قصیده "حنین إلی الوطن" به
وضوح نمایان است:
ای بالدي ارشفیين قطرة

كل ماء غی ماء فی كدر

لیت من ذا الثرى يل حفنة

أمتل من شذا الرتب العطر

(محمود)47 :1998 ،
( ای سرزمین من قطرهای آب به من بنوشان! هر آبی جز آبهای تو ،گلآلود است /ای كاش مشتی
خاك از خاك عطرآگین تو داشتم و آن را میبوییدم).

 .5نتایج بحث
غربت یكی از مضامین اصلی شعر شاعران مهجر فلسطینی و لبنانی است و انواع غربت در شعر این
شاعران دیده می شود .در شعر شاعران لبنان و فلسطین در مهجر غربت درونی (ذاتی) ،غربت مكانی،
غربت زمانی و غربت زبانی دیده می شود .هر چند برخی انواع غربت نزد شاعران فلسطینی كمتر به
چشم می خورد .از آنجا كه شاعران لبنانی عمدتا در آمریكای شمالی و جنوبی زندگی می كردند به
ویژه در سال های اول مهاجرت خود از غربت زبانی نیز رنج می بردند و گاهی این مسأله را در شعر
خود بازتاب داده اند اما شاعران فلسطینی بیشتر در كشورهای عربی منطقه سكونت داشتند و به دلیل
شباهت زبان و فرهنگ كمتر این نوع غربت را در شعر خود منعكس كرده اند .غربت درونی ،مكانی و
زمانی در میان شاعران لبنان و فلسطین در مهجر دیده می شود.
یكی دیگر از مضامین مشترك در شعر غربت شاعران مهجر فلسطین و لبنان ،شوق به وطن است با
این تفاوت كه شاعر لبنانی به اختیار خود وطن را ترك كرده و از اشتیاق خود سخن می گوید اما
شاعر فلسطینی به زور وطن را ترك كرده و دائما از آوارگی سخن می گوید .در عمل نیز این مسأله
مشاهده می شود ،برخی شاعران لبنانی مانند القروی و جبران خلیل جبران توانستند به وطن خویش
بازگردند یا رفت و آمد می كردند اما شاعران فلسطینی عمدتا اجازه بازگشت به كشور را نداشتند و تا
پایان عمر در بیروت یا دیگر شهرهای عربی در كشورهای همجوار زندگی كردند.
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