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 کورتە   چکیده 
و احمد عبدالمعطی حجازی شاعر مشهور  بلندآوازۀ کُردر زاده شاعلخانیسواره ای

عرب )مصری( از شعرای معاصر در قرن بیستم هستند که در اشعارشان، زمزمۀ 

آالیش زندگی شهریِ آمیخته با صنعت و مدرنیته و گرایش به زندگی بینکوهش  

می گوش  به  چندانروستایی  ویژگیرسد،  از  یکی  شهرگریزی  برجستۀ که  های 

 تحلیل آن روی که تاکنون جستار مستقلّی به    ازهای این دو شاعر است.  سروده

  گان ذا نگارندنپرداخته است، ل  حجازی  و  سوارهدر شعر  شهرگریزی  تطبیقی پدیدۀ  

دو شاعر    هایسرودهدر    شهرهراسیتا به بررسی تطبیقی    نددر پژوهش حاضر برآن 

، چگونه و شهرگریزی  د. مسألۀ بنیادین پژوهش حاضر این است که پدیدۀنبپرداز

و مضامین    های دو شاعر نمود یافته و با چه مفاهیمهایی در سرودهدر چه قالب

ُبن  گانبررسی این مسأله، نگارند  تایدر راس  پیوند خورده است؟  ایشعری  -از 

تحلیلی مبتنی بر    -توصیفی    یکردرو  مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی و  هایمایه

ابراز تنفّر از نمادهای صنعت   .اندهای دو شاعر بهره گرفته سروده  ۀمایبررسی درون

های شهری، احساس پژمردگی  و مدرنیته، دلزدگی از فضای آلوده و عناصر و اِلمان

بی دلتنگی،  گرایش و  و  شهر  از  برتافتن  روی  سرد،  اجتماعی  روابط  و  رحمی 

های دو شاعر بازگشت به روستا از پُربسامدترین نمودهای شهرگریزی در سروده

گون شهرگریزی  های گونههای حجازی و پردازش جنبهاست. حجم شهرسروده

های سواره است. امّا دغدغۀ شهرگریزی در اشعار وی، بسیار بیشتر از شهرسروده

ای و رازآلود  در تصاویر شعری سواره بیشتر معطوف به آمیزش با جلوۀ اسطوره

 ساران است. های چشمهطبیعت و غرق شدن در زمزمۀ زالل سنگریزه

زادە شاعیری بەناوبانگی کورد و ئەحمەد عەبدولموعتی حیجازی شاعیری  لخانی سوارە ئی 
رخی سەدەی بیستەمن کە شیعرەکانیان ڕەخنە بەناوبانگی عەرەب له شاعیرانی هاوچه

لە ژیانی شارستانی تێکەڵ بە پیشەسازی و مۆدێرنیزم دەگرێت و مەیلی ژیان لە ناوچە 
چە  تاڕاددەیەك  تاکوو  پاکەکان،  وەک الدێییە  شار  ژیانی  لە  هەاڵتن  مکەکانی 

تایبەتمەندییەکی دیار سەیر دەکرێن کە لە شیعرەکانی ئەو دوو شاعیرەدا هاتووە. بەو 
پێیەی لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ هێشتا شیکارییەکی بەراوردکاری بۆ دیاردەی هەاڵتن 

بەنیازن نووسەران  بۆیە  نەکردووە،  حیجازیدا  و  سوارە  شیعری  لە  شار  ژیانی  لەم   لە 
لێکۆڵینەوەیەدا بە شێوەیەکی بەراوردکاری فۆبیای شار لە شیعرەکانی ئەو دوو شاعیرەدا 
شی بکەنەوە. مەسەلەی بنەڕەتیی ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوەیە کە دیاردەی هەاڵتن لە ژیانی 
شار لە شیعرەکانی ئەو دوو شاعیرەدا چۆن و بە چ فۆرمێتێک دەردەکەوێت و پەیوەندی  

ەری شیعرییەوە هەیە؟ نووسەران بۆ لێکۆڵینەوە لەم بابەتە، بنەماکانی بە چ چەمک و تەو
شیکارییان بەکارهێناوە  -قوتابخانەی ئەدەبی بەراوردکاری ئەمریکی و رێبازێکی وەسفکەر

کە لەسەر بنەمای لێکۆڵینەوە لە تەوەری شیعرەکانی ئەو دوو شاعیرە دامەزراوە. دەربڕینی  
و مۆدێرنیتە، بێزاری لە فەزا پیسه شارییەکان و ڕق و قین لە هێماکانی پیشەسازی  

کردن بە پژبوونەوە و نۆستالژیا، دڕندەیی و ساردی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان، هەست
هێشتنی شار و مەیلی گەڕانەوە بۆ گوندەکان، زۆرترین دەرکەوتنی هەاڵتن لە ژیانی جێ

کردنی  یجازی و پرۆسێسشارن لە ناو شیعرەکانی دوو شاعیردا. ژمارەی شیعرەکانی ح
دا زۆر زیاترە لەو شیعرانەی الیەنە جۆراوجۆرەکانی هەاڵتن لە ژیانی شار لە شیعرەکانی

شار بەاڵم  نووسیویەتی،  سوارە  زیاتر  -کە  سوارەدا  شیعرییەکانی  وێنە  لە  دوورکەوتنەوە 
زواڵڵی ی  مهمزهتێکەاڵوبوونە لەگەڵ ئەفسانەیی و نهێنیی سروشت و نوقم بوونه لە ناو زه

 کانی کانیەکاندا. وردهخیزه

-سواره ایلخانی   ؛شهرگریزی  ؛شعر عربی  ؛شعر کُردی  : واژگان کلیدی 

  ادبیات تطبیقی.  ؛عبداملعطی حجازی ؛زاده

هەاڵتن لە ژیانی  ؛شیعری عەرەبی   ؛ شیعری کوردی گەلی سەرەکی: وشە  
 . انەئەدەبی بەراوردکار ؛عەبدولموعتی حیجازی ؛ زادەسوارە ئیلخانی  ؛ شار

ـ مقدّمه 1  
یافتن روند تبدیل زندگی روستایی به زندگی مُدرن شهری و به تبع آن، مدفون شدن سادگی و    عصر حاضر دورۀ شتاب 

های خاکستر زندگی پر زرق و برق و سرشار از آالیش شهر است. پیامد چنین  آالیشی حیات روستایی در زیر تودهبی 
شهرها و تغییر هویّت  شدن مناطق روستایی در نواحی شهری یا تبدیل شدن مناطق روستایی به حاشیۀ کالنتحوّلی، ادغام  

زندگی و فرهنگ روستایی در نتیجۀ تاب نیاوردن در برابر هژمونی فرهنگ غالب شهری و گرایش داشتن به مرکز است. 
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جریان فزایندۀ مهاجرت از روستا به شهر را در پی    عالوه بر این، تمرکز امکانات و منابع ثروت و قدرت در محیط شهری،
به گسترش فضای   نیاز  نوبۀ خود،  به  امر  این  که  است  روانه ساخته  به سمت شهرها  را  مهاجران  عظیم  و سیل  داشته 

ای و در نتیجه، تخریب نواحی روستایی و تبدیل آن به های شهری و توسعۀ دامنۀ شهر به سمت مناطق حاشیهسکونتگاه
 های حاشیۀ شهر را به دنبال داشته است.  شهرک

شهرها و پویایی روزافزونشان، پدیدار  ها و متعاقباً زایش کالنپیامد میرایی جوامع روستایی و ایستایی قلب تپندۀ آن
شدن جوامع انسانی سرگشته در تالطم امواج صنعت و مدرنیته و احساس ازخودبیگانگی ناشی از گسستن از زادگاه نخستین  

 یستن در محیط مکانیکی نامأنوسی است که آهن، سیمان و یخبندان عاطفی بر روابط میان افراد آن سایه افکنده است. و ز
تر دارد، بیش از  تر و احساسی نازکدر محیط آهنی و سرشار از هیاهو و آلودگی شهر، آن کس که روحی لطیف

گردد. در این میان، شاعران و هنرمندان به واسطۀ چیرگی  صدچندان میاش  سایرین در رنج بوده و احساس غربت و تنهایی 
جنبۀ عاطفی و احساسی بر شخصیّتشان و تفاوت نگاه و رویکردشان در بینش هستی، بیشتر از سایرین از محیط سخت و 

گردد. در میان شعرای  ی شان متأثّر از رنگ سیاهِ فضای دودگرفتۀ شهر م که آثار ادبی و هنریاند؛ چندانسنگی شهر در عذاب
از جمله شاعرانی هستند که ترک روستا و سکونت در محیط شهر،  حجازی    احمد عبدالمعطی و    زادهسواره ایلخانی  معاصر،

ای از روستا  اشعارشان را به سوی دوگانگِی دیالکتیکی نمایان در نکوهش شهر و گریز از محیط شهری و تصویر اسطوره
 سوق داده است.و اشتیاق بازگشت به آن 

در اشعار دو شاعر و نیز از آن روی که تاکنون جستار مستقلّی    شهرگریزی  با توجّه به تجلّی و حضور چشمگیر پدیدۀ
های فرهنگی و اجتماعی میان  و نیز وجود قرابت  در اشعارشان نپرداخته است  شهرهراسی و شهرگریزی  به بررسی تطبیقی

که به بررسی تطبیقی این پدیده    نددر پژوهش حاضر برآن   دگان، لذا نگارندو شاعر  جامعۀ ایران و مصر به عنوان خاستگاه
 د: ن هایی از این قبیل پاسخ گویپرداخته و به پرسش حجازیو  سوارهدر شعر  
و حجازی چگونه است و در چه اشکال و تصاویری   1سواره  هایـ جلوۀ شهرهراسی و شهرگریزی در سروده1

 چیست؟مایۀ شهرگریزی در دروناختالف و اشتراک دو شاعر در   ـ وجوه2گردد؟ نمایان می 
 ـ پیشینۀ پژوهش 2

زاده در  نقش سواره ایلخانی شود:  هایی انجام گرفته است که بدان اشاره می زاده پژوهشدر مورد آثار ادبی سواره ایلخانی 
( عنوان کتابی است که توسّط شنو محمّد محمود نگاشته شده و نگارندۀ آن به واکاوی نقش  1386)  نوگرایی شعر کُردی

و جایگاه سواره در روند نوگرایی شعر کُردی معاصر پرداخته است. »بررسی شعر عقاب سواره از منظر ساختارگرایی«  
منتشر شده و در آن به بررسی شعر عقاب از    دیپژوهشنامۀ ادبیات کُرای است به قلم جعفر قهرمانی که در  ( مقاله1394)

زاده و جالل ملکشاه(« دیدگاه ساختارگرایی پرداخته شده است. »نماد در شعر شاعران کُرد )هیمن، هَژار، سواره ایلخانی 
بررسی نماد در  ای نگاشته شده به قلم احمد رحیمی در دانشگاه رازی کرمانشاه است که نگارندۀ آن به  نامه( پایان1396)

زاده و النَّسر عمر  لو سواره ایلخانی شناسانۀ شعر ههشعر شاعران کُرد از جمله سواره پرداخته است.  »بررسی تطبیقی سبک
است که در    پژوهشنامۀ ادبیات کُردیالّدین عبدی و ناصح مالیی و منتشر شده در  ای از صالح( مقاله1397أبوریشۀ« )

وه  اند. »بررسی زبان سمبولیک اجتماعی در شعر خهشناسِی دو شعر عقاب پرداختهتطبیقی سبکآن، نویسندگان به تحلیل 
های  ادبیات و زبانای به قلم بهار کاظمی و جمال احمدی است که در فصلنامۀ ( مقاله1400زاده« )ردینه سواره ایلخانی به

ادگرایی در بازنمایی وقایع اجتماعی ـ سیاسی در شعر منتشر شده و نویسندگان آن به بررسی کارکرد نم زمینمحلّی ایران
 اند.»خواب سنگی« سواره پرداخته

 
1. Swara 
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پژوهش حجازی  عبدالمعطی  اشعار  تطبیقی  دربارۀ  »بررسی  است:  گرفته  صورت  زیر  جستارهای  همچون  هایی 

ینی و سجّاد اسماعیلی و  ای به قلم  خلیل پرو( مقاله1390نوستالژی در اشعار احمد عبدالمعطی حجازی و نادر نادرپور« )

است که وجوه نوستالژیکی دوری از سرزمین، کودکی و ... را در اشعار دو    نقد و ادبیات تطبیقیمنتشر شده در مجلّۀ  

»بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی و عبدالمعطی حجازی« ) ( 1390شاعر مورد بررسی قرار داده است. 

های نوستالژی  دانشگاه محقّق اردبیلی به قلم مینا پژوهان است که نگارندۀ آن به بررسی جلوهیافته در  ای نگارشنامهپایان

گرایی در و غم غربت و حسرت بر گذشته در اشعار دو شاعر پرداخته است. مقالۀ »بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی

 زبان و ادبیات عربیشهری در مجلۀ  ( توسّط احمدرضا حیدریان  1391شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی« )

دانشگاه فردوسی نگاشته شده و در آن به بررسی شهرگریزی در اشعار سپهری و حجازی پرداخته شده است. مقالۀ »وجوه 

شوب و منتشر  بک و فرشته فرضی ای به قلم مجید صالح( مقاله1391تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی« )

های تقابل روستا و شهر در اشعار حجازی پرداخته شده است. است که در آن به بررسی جلوه  ن مُبین لساشده در مجلّۀ  

ای است که توسّط ( مقاله1400ی« )اعتصام  نیو پرو  یحجاز   ی در اشعار عبدالمعط  یزی شهرگر  کردیرو  ی ق یتطب  ی بررس»

نگاشته شده و نگارندگان به بررسی    نامۀ ادبیات تطبیقیکاوشمهدی شاهرخ، علی بابایی و سلیمان سادات اشکور در  

تقابل شهر و روستا در شعر محمدرضا عبدالملکیان    ی سنجش  ی بررساند. »تطبیقی شهرگریزی در اشعار دو شاعر پرداخته

احمد  )حجاز  ی عبدالمعط  و  مق1396ی«  نگاشتهاله(  نشریۀ ای  در  میرساالری  صغری  و  سیاوشی  صابره  قلم  به  شده 

 است که در آن، وجوه تقابل شهر و روستا در اشعار دو شاعر بررسی شده است.  های تطبیقی زبان و ادبیات مللپژوهش

در آن است که  حجازیسواره و ر اشع اشده در مورد های انجامبه پژوهش وجه تمایز و تازگی جستار حاضر نسبت
خصوص در موضوع شهرهراسی و شهرگریزی و بههای دو شاعر  جستاری تطبیقی میان سروده  ،هاهیچ یک از این پژوهش

شناسی  های جامعهشناختی و با کاربرد منابع و نظریهها با رویکردی جامعهیک از این پژوهشو هیچ  صورت نگرفته است
های فرهنگی  قرابتوجود  که  شهرگریزی و شهرهراسی در اشعار حجازی و سواره نپرداخته است؛ همچنانبه بررسی پدیدۀ  

-ای مناسب برای پژوهش تطبیقی میان سرودهدو شاعر، زمینه  بستر ظهورو اجتماعی میان جامعۀ ایران و مصر به عنوان  
 های دو شاعر فراخوانده است.شهرسروده. همین امر نگارندگان را به بررسی تطبیقی هایشان فراهم آورده است

 ـ روش پژوهش3
های سواره و حجازی خواهند  در پژوهش حاضر، نگارندگان با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی شهرسروده

مایۀ شهرگریزی در دیوان دو شاعر مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته )در  های دارای درونپرداخت. بدین منظور، سروده
بر شعر  میان سروده اصلی  تکیۀ  و  تأکید  می   »شهر«های سواره،  اصلی سواره محسوب  که شهرسرودۀ  با  است  و  شود( 

های شهرگریزی در اشعار سواره و حجازی و  گیری از اصول مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی به تحلیل تطبیقی جلوهالهام
. »در دیدگاه مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی، صِرف تشابه  بررسی وجوه اشتراک و اختالف دو شاعر پرداخته خواهد شد 

های تطبیقی است«  ای قوی برای پژوهشها میان دو یا چند ادبیات مختلف، انگیزههای ادبی یا موضوعات و اندیشهدر شیوه
عیار اصیل که و م  وجود تأثیر و تأثّر شرط الزم و ضروری در ادبیات تطبیقی نیست(. در این مکتب،  60:  1992)دراقی،  

بیشتر مورد تأکید است، همان تشابه است؛ بنابراین »رویکرد آمریکایی، وجود روابط تاریخی را در ادبیات تطبیقی مالک  
 (.  1: 1389ی، منظَّم و منصوری نظرپردازد« )ها میان آداب مختلف می ها و تفاوت دهد و به بررسی مشابهتقرار نمی
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 ـ شهرگریزی 4

جامعهدر   و  جغرافیا  نواحی  شناسی اصطالح  به  نواحی شهری  از  جمعیّت  حرکت  معکوس،  مهاجرت  یا  »شهرگریزی   ،

 2(. »شهرگریزی شامل تمرکززدایی 49:  1389روستایی است که عموماً با مهاجرت از شهر به روستا همراه است« )رضوانی،  

ای از منطقهو مهاجرت درون  3زدایییز شامل تراکمو مهاجرت از شهرهای کوچک و بزرگ به نواحی روستایی مجاور و ن 

تواند پیامد وضعیّت اقتصادی نامطلوب  (. این امر می 126:  1390باشد« )وودز،  شهری به نواحی روستایی می نواحی کالن

ایجاد گردد؛ زیرا  نشدن نیازهای مادّی جمعیّت شهری باشد یا در پِی فقدان آرامش در محیط شلوغ و آلودۀ شهر  و برآورده

: 1388زند« )کوئن،  کند و آرامش زندگی را به هم می»تراکم جمعیّت در مناطق شهری، افراد را دچار فشارهای روحی می 

کند  ها انباشته می گوید »زندگی شهری، ذهن را با سیل تصاویر، تأثیرات، احساسات و مشغلهکه زیمل می( و همچنان364

(. در چنین شرایطی،  Simmel, 1950: 395دردسر زندگی در روستا دارد« ) ام، مألوف و بی و تقابل شدیدی با آهنگ آر

جمعیّت افسرده و دلزده از شهرنشینی، محیط شهر را به سوی نواحی روستایی ترک کرده و به تعبیری دیگر، به موطن 

آمیز شهری و گریزگاه با محیط جنون  ، شهرگریزی برونداد ناسازگاری روحی شاعراز رویکرد ادبی گردند.  اصلی خود بازمی 

های تنها و مطرود«  منزلۀ عرصۀ انسانزدۀ »شهر بهگسستن از بند هیاهوی افسارگسیخته و فضای آلوده و مکانیکی و صنعت

چیز حتّی احساس و عاطفه را  اندیشِ شهرنشین، همهجا که ذهن حسابگر و مادّی( است؛ آن156:  1387)ساوج و وارد،   

شود. در چنین  آلود مادّه و صنعت گشوده می اش تنها بر عالَم مِهشناختی سنجد و دریچۀ هستی ر ارزشِ افزوده می به اعتبا

آالیش و راستین و بازگشت به دامان طبیعت و فریاد شهرگریزی  محیطی، روح آزردۀ شاعر، »ندای بازگشت به سرشت بی 

 (. 173: 2005دهد« )علی، سَرمی 

 زاده و احمد عبدالمعطی حجازی شعر سواره ایلخانیـ نگاهی به زندگی و 5

 ـ سواره1ـ5

(. »در 1:  1379زاده،   شمسی در روستای تُرجان به دنیا آمد« )ایلخانی  1316زاده شاعر نامدار کُرد »در سال  سواره ایلخانی

فرستاده شد و در محضر وی، به فراگیری علوم ابتدایی پرداخت« )کاظمی    َنزانیاحمد کَسهفت سالگی به کالس درس  

(. به سبب فقدان شرایط و امکانات الزم در منطقه، »برای ادامۀ تحصیل رهسپار تهران شد و در  120:  1400و احمدی،  

در ادبیات کُردی است  (. سواره از پیشگامان شعر ُنو 40: 2011ور، رشتۀ حقوق و علوم قضایی به تحصیل پرداخت« )بهره

تر  ای تازهای جدیدتر و ثمرۀ تجربه گاه شعر نوِ کردستان ایران، سواره شیوهبیان داشته، »در جلوه  کَسشیرکو بی که  و چنان

ترین ویژگی سواره این است که بازتاب  کننده بود. مهماندازِ روزگاری دیگر نغمه سَر داد و تابشی خیرهبود و با نوای طنین

(. با وجود نوگرایی سواره در ساختار شعری لکن وی  15ـ14:  2007زاده،  صدای دیگران و سایۀ این و آن نبود« )ایلخانی 

بدوی فرهنگی، شاعری  و  زبانی  بدویاز رویکرد  این  موج میجایِ سرودهدر جای  4گرایی گراست.  سواره  تا های  زند، 

چادرها  اش را به تابلوی بازنمایی دنیای سیاههای شعریو روستا، نگاره  جا که کاربرد واژگان کهن و گرایش به طبیعتبدان

 های نمناک بدل ساخته است. های روستایِی ماالمال از عطر کاهگِلو ذهن و روح شاعرانۀ سیّال در سکونتگاه
 

2. Decentralization 
3. Deconcentration 
4. primitivism 
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 ـ عبدالمعطی حجازی 2ـ5
(.  33:  1965در روستای تال در منوفیه زاده شد« )المناصرۀ،    1935احمد عبدالمُعطی حجازی شاعر مشهور مصری »در سال  

های  (. »سال 7:  2006حمودۀ،  »تحصیالت ابتدایی را در روستا گذراند، سپس برای ادامۀ تحصیل به قاهره رفت« )موسی  
: 1981دار بود« )فهمی،  و خاطرۀ روستا همواره در ناخودآگاهش ریشهاش را در غربت سپری کرد و یاد  طوالنی از زندگی 

جامعه(. شهرسروده215 ـ  میکرو  »یک  و  های حجازی،  پُر سر  زندگی  از  منظره  یک  و  و شهر  زندگی روزمره  شناسِی 
دهد. به بیان یای از طبیعت رازآمیز روستا شکل مهای او را نگارهزمینۀ بیشتر سروده(. »پس57:  1388صداست« )جیلوش،  

های اصلی تکرارشده در شعر حجازی که قالب موتیف به خود گرفته، همان عناصر ادبیات رمانتیک است«  تر، سازهروشن
های حجازی آمیخته با احساسی ژرف و نوستالژیک مایۀ غالب سروده(. از این رویکرد، درون41: 1391شهری، )حیدریان

 دهد. آالیشی است که طبیعت، شالودۀ بنیادین آن را تشکیل می ه دوران زندگی بی بردن بدر بازگشت به روستا و پناه

 های سواره و حجازی ـ نمودهای شهرگریزی در سروده6
ناگزیر و برای ادامۀ تحصیل، زادگاه رؤیایی و سکونتگاه آرمانی خویش  که پیشتر اشاره شد، سواره و حجازی به  چنان

ها و ازدحام جمعیّتِ سرگشته از معضالت زندگی شهرنشینی ساکن  از غوغای ماشین  ماالمال را ترک گفته و در شهرِ 
ای  کدههای دو شاعر بخشید و خلوتگاه و سرای شاعرانۀ آن دو را به غربت ای که جلوۀ متفاوتی به سرودهشدند؛ تجربه

-شان، به آفرینش شهرسرودهفه و الهام شعری از احساس تنهایی و انزوا تبدیل کرد و با تراوش انگیزشی در عاط ماالمال  
 عنوان زادگاه نخستین انجامید.  مایۀ شهرهراسی و شهرگریزی و اشتیاق بازگشت به روستا بههای دربردارندۀ درون

 های مُدرن بر زندگی شهری ـ سیطرۀ عناصر و سازه1ـ6
از  شهر، »تشدید تراکم جمعیّتی در شهرها به اِشغال بیشرشد پدیدۀ مهاجرت از روستا به های اخیر، با روند روبه طّی سده

ساختمان گسترش  و  )شالین،  ظرفیّت  شده«  منجر  شهرنشین  مناطق  در  تأمین  96:  1372ها  سو، ضرورت  دیگر  از  و   )
های حمل و نقل شهری در جهت برآوردن نیازهای شهرنشینان به وسایط نقلیّه و هرآنچه که اقتضای یک محیط  ناوگان 
که  شدن کالبد و سیمای شهرها به کلکسیون آهن، سیم و سیمان و بتن گشته است؛ چندانمدرن است، سبب تبدیل شهری 

انتقال برق، ریل های مدنیّت جدید پوشانده  ها، پاساژها و سایر جلوهخراشآهن، آسمانهای راهپیکرۀ شهرها با خطوط 
 کامل از میان رفته یا در انزوای رکود، خموش و نهان گشته است.  شده و هرآنچه نسبتی با روستا و طبیعت دارد، یا به طور

از مهر و صفای کردستان  چادرهای ماالمال  یافته در سیاهخیاالن پرورشسواره که شاعری روستازاده و از تبار نازک
قامت در محیط  ها و ستاوندهای کاهگِلی عطرآگین است، در زمان ورود به تهران و اآالیش روستا و سکوو طبیعت بی

گرا  گردد که تضادّی دیالکتیکی و تقابلی آشکار با روان طبیعتها و عناصر شهری مواجه مینمودی از ساختمانآن با رُخ
جا  انگارد؛ همانکشیده می فلکهای سربهها و سازهو عاطفۀ بدوی وی دارد. سواره شهر را نماد فلز و مناره و ساختمان

پندارد.  از هیاهویش، غریب و بیگانه میمجال و مکانی برای آرمیدن نیست و خود را در محیط آکندهکه کبوتر عشق را  
دَرهَمها و کابلشهری که سیم انتقال برق و حصارهای منازلش، روح و جان سواره را   فشارد و بهمیهای خطوط 

 آورَد:  اش را به درد میکِشد و سروش الهام شعریاسارتش می
ی وهست و پێم/ ئهوری دهده  ڵێی لهئه  /یه وارهوین غهلی ئهمه  /یهمزی ئاسن و منارهڕهت که  کهشاره  ت؟/ لهکهشاره  یم له»چلۆن بژ

 (. 561:  2020زاده، )ایلخانی!« یه بچهڵه،کهڵهتێل و تان و ڕایه که
و مناره است/ و پرندۀ عشق در آن، غریب،   ترجمه: »چگونه مرا یارای زیستن در شهر توست؟/ شهری که سمبُل آهن

 بنِد اسارت است!«. مهجور و سرگشته است/ گویی بر دست و پایم/ هرآنچه از سیم و کابل و حصار است، دست
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های مدنیّت در آن، از جنس همان تجربۀ سواره در  شهر قاهره و جلوهتجربۀ حجازی در زمان رویارویی با کالن
گشودن بر هستی، با نوای نِی  های مدرن تهران است. حجازی که از همان نخستین روزهای چشمشدن با سازهمواجه 

وَزَنده از رود نیل و آبریزهای آکنده از نیلوفر آبی و نغمهچوپانان و نسیم طراوت  چینان و رایحۀ  های خوشهانگیز 
های شهر، گمگشته  ها و تونلهزارتویی از راهزیست، اکنون »در  اندود میها و منازل روستایی گِل باغهای کوچهشکوفه

ها  خراشها و آسمانگر در برابر دیدگانش، برج( و تنها نگارۀ جلوهBenjamin, 1978: 299)و سرگردان بود«  
سانِ قارچ در هر گوشه و های سیمانی بهو خطوط برق و ابزارهای ارتباطی بود. در شهر دودگرفتۀ قاهره، ساختمان

افکندن بر سطح زمین، جایی برای رشد و زیستن گیاهان برجای نگذارده و تنها موهبت  رده و با سایهکناری سربرآو
-های معابر است. آسمانها و خزهیافتن زنگار آهن و جلبکریزش باران روی فضای فلزی و سیمانی شهر، فزونی

ها و ها و دکلتلفن به طناب اعدام جوجههای برق و  ها تبدیل شده و رادارها و سیمها به قبرستان گنجشکخراش
 سپارد:های برق میهای پرندگان را به جوخۀ مرگبار کابلتیرهای برق به چوبۀ اعدامی که دسته

ناشی  آید و سپری می ترجمه: »زمان می  اینکه سایه )تاریکی  این درخت شود/ بدون  آلودگی( برطرف شود/ و  از 
که جایی نیست برای گیاهان/ و معنا و مفهومی  پوشاند/ چنانروید/و سطح زمین را می سیمان است که همچون قارچ می 

رویاند/ یا جلبک و خزۀ جان/ چیزی جُز زنگار و اُکسیداسیون نمی این باران تُندریزان/ که روی سنگ سخت و بی برای  
هایی را  آورَد/ همچون شیاطین!/ و گنجشکبُن/ و این درخت سیمان است که در هر مکانی/ امتداد یافته و نعره بَرمی بی 

می  می شکار  سنگ  همچون  که  دستگاهکند  در  یا جوجههافتند/  رادار/  می ای  آویخته  گردن  از  سیمها  روی  های  شوند/ 
بالکن ابزارهای شنودِ صدا/ در آن آسمان از  دهند/  می   ها در آن جاناکنون گنجشک هایمان بدان آگاهیم/ همهایی که ما 

 گردد«. مرتعش می های فلزِ برافروخته در آخرین نور  کنند/ شاخها برخورد می های پرندگان به سیمکه دستههنگامی 
زدۀ آن، برای سواره و حجازی، تجسّم رؤیایی تلخ است که در آن هیچ اثری  پارۀ شهر و محیط سیمانزیستن در میان آهن

زادی است که گنجینۀ  که شهر قتلگاه سادگی فطریِ نخستآالیش روستا نیست، چندانهای بدوی و بی از عناصر و سازه
بایست همیشه  دیرین را به تاراج برده و عرصۀ »رنجی است که سرشت غریزی انسان می رسیده از سرشت و طبیعت  ارثبه

 (. Freud, 1961: 65ای متمّدن تحمّل کند« )در حصار جامعه
 ـ روابط اجتماعی سرد و فقدان عاطفه2ـ6

دیوارهای بتنی و حصارهای  تراکم جمعیّت در نواحی شهری و رشد روزافزون زندگی آپارتمانی و وجود درهای آهنی و  
سربُردن در تنهایی و گمنامی در پی نداشته است. وجه گزیدن شهرنشینان از یکدیگر و بهخاردار، پیامدی جُز دوریسیم

بار عاطفی کمتر، خشک و بی مشخّصۀ چنین محیطی،   شدن روابط اجتماعی، سرگشتگی و روح بودن و سست»داشتن 
ها به دلیل تراکم باالی جمعیّت، گمنامی، تقسیم کار شدید و صنعت و  گانگی در آنحیرانی ساکنان و احساس ازخودبی

تر و  (. از سوی دیگر، »نیروهای سازندۀ شهرها در قرن بیستم به طور مستمر، ظالم229: 1390شدن است« )نقدی، ماشینی 
 ,Mumfordشوند« )امیال طبیعی خود جدا میروح، از  های اجتماعی بیها بر اثر توسعۀ نظمشوند و انسان تر می روحبی 

 گیرند.خود می  گرا و سنگی در کالبدشان، هویّت و قالبی نو به( و با حلول روح مادّی1961:652
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شود که در زمان اقامت در تهران، سواره که از فضای سرشار از صمیمیّت روستا گسسته است، با مردمانی روبرو می 

ای در وجودشان نیست  روح است و هیچ صمیمیّت و عاطفههمچون چوبدستی خشک و بی سان آهن سرد و  دستانشان به

یابد که  کسی خود همدمی نمی که در گردابۀ غربت و بی سان ویروسی واگیردار و زهرآلود است؛ چندانو هر نگاهشان به

داشتن از چنین مردمانی، بسی بیهوده  عقدۀ دل نزدش بگشاید و به آیت دفتر دل شاعر گوش فرادهد. آری! انتظار محبّت 

ها و مرغزار  تواند رُستنگاه شکوفهاند که همچون محدودۀ باتالقی است که نمی است! آنان در محیطی مردابی رشد کرده

 های عطرآگین باشد: گُل

ل/ چلۆن رێمی زۆنگ و زههه  گوڵم!   /کهتایهک و پهر نیگایه هه   به  ستی چێوییه/یگوشم/ دهئه  که  رمی ئاشنا نیهستی گه»ده
 (. 562:  2020زاده، )ایلخانی وای دڵ؟« ڕتی پهئایه  داتهژار/ گوێ ئه شاری قاتڵی هه شاری تۆ،له گوڵ؟/ کێ لهجاڕه بێتهئه 

فشارمش/ دست ابزار و چوبدستی است/ هر نگاه، همچون  ترجمه: »دستان گرم و صمیمی دوست و آشنا نیست که می 

ها تبدیل شود؟/ نازنینم! چگونه امکان دارد که محدودۀ باتالق/ به دشت شکوفه  کنندۀ رنج و درد است/ویروس، منتقل

 دهد؟«. کسی در شهر تو، شهر قاتل بینوایان/ به آیت دفتر دل گوش فرامی چه

ای نگارهیابد. شاعر در  حجازی در زمان رحل اقامت افکندن در قاهره، خود را در تنهایی و عزلت روحی مطلق می 

پردازد و  شده از صحنۀ زندگی اجتماعی شهر می دورافکندهبه تصویرپردازی روابط اجتماعی تهی از شفقت و صمیمیّتِ به

می  تصویر  عریان  و  لخت  فردی  قالب  در  را  خیابان، هیچخود  از  عبور  لحظۀ  در  که  ترحّمکند  نگاه  به وی  کس  آمیزی 

روها و معابر را درنوردد، کسی لباس و عبایی بر جسم  کنان، پیادهبرهنه و گریه  ای،اندازد و حتّی اگر همچون دیوانهنمی 

 بخشد:اش به وی نمی کردن گرسنگی افکنَد و تکّۀ نانی از روی دلسوزی برای برطرفعریان وی نمی 

از خیابان عبور می ترجمه: »خود را می  برهنه  بهبینم که  از عریانکنم/ چشمانم را  بندم/  بودنم می خاطر شرمساری 

امّا نیافتم!/ بنابراین/ اگر ـ خدای نکرده!    /آمیز از کسی ترحّمتا کمک بگیرم از نگاهی گذرا/ نگاهی  گردانم/  سپس چشم می 

پوشاَند/  ای از لباس و عبایی بر جسمم نمی کسی گوشهـ دچار جنون شوم/ و برهنه و بدون شرم، گریه کنم و راه بروم/ هیچ

کند/ در  مرا برطرف نمی   اگر ـ خدای نکرده! ـ زندانی شوم، سپس گرسنه بازگردم/ کسی از این افراد، اندکی از گرسنگی 

 کسی!!«. این انبوه جمعیّت، کسی نیست! هیچ 

انگیزِ نزدیکِی بدون معاشرت را تجربه  اند که ساکنانش شکل غمای پرداختهسواره و حجازی به تصویرگری جامعه
کند.  « تعریف می گزلشافتای را با اصطالح »شناس آلمانی، نوع روابط در چنین جامعهجامعه  5فردیناند تونیس کنند.  می 

مّدت و گذرا و ابزاری دارد و تابع شرایط و اهداف خاصّی است و تمام تعامالت در  »پیوندهای گزلشافت خصلتی کوتاه
گردد که خصوصیّات آن، پیوندهای نزدیک سنّتی  می گزلشافت    آن ابزاری است و در جوامع شهری جایگزین پیوندهای

شناسی و تعهّد است« )گیدنز و ب دائمی بین همسایگان و دوستان و حسّ وظیفهخویشاوندی و روابط شخصی و اغل
 (. 50: 1394گردد« )جنکس، گرایی مشخّص می وسیلۀ حسّ جمع( و »هویّت کلّی آن به 281-280: 1395ساتن، 

 
5. Tonnies 
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 ـ آلودگی هوا و آلودگی صوتی 3ـ6

تراکم باالی جمعیّت و رشد شهرنشینی  ها و  کارخانهشهرها در حلقۀ تنگ  شدن کالندر عصر مدرنیته و صنعت، محاصره
های ای و آالیندههای آروماتیک چندحلقهو گسترش مناطق صنعتی و انتشار گازها و ذرّات معلّق در هوا و هیدروکربن 

ناشی  بنزین خودروها، فضای کالنصنعتی و دود  احتراق  »زغال از  به  را  با شمّهشهرهای صنعتی ماللتشهرها  از    ایبار 
بر »اثرات تنفّسی و قلبی ـ عروقی، با تأثیر  است که عالوه( و ورطۀ آلودگی بدل ساخته369و    261:  1385جهنّم« )مامفورد،  

به تأثیر می عنوان عاملی استرس  بر عملکرد عصبی ـ روانی،   ,Schwela & Zaliگذارد« ) زا بر سالمت روانی فرد 

ها، ساخت و ساز و  ادشده از ترافیک، قطار شهری، هواپیما، کارخانه(. از سوی دیگر، سر و صدای ایج157 :1999
پذیری شدید، گرفتگی عضالت، شود که »سبب بروز حسّاسیّت عصبی، تحریکمشاغل صنعتی باعث آلودگی صوتی می 

  .(202: 1375گردد« )بونفو، شوک عصبی، سرگیجه، مالیخولیا، ترس، آلرژی، از دست دادن تعادل بدن و خستگی می 
از دود و آلودگی و گرد و یافتۀ محیطی جغرافیایی است که هوایش سرچشمۀ خلوص است و عاری  سواره پرورش

ها و  ها و کوهستانها و ابزار صنعتی مدرن. او که خوگرفته به دمیدن هوای دشتوقفۀ ماشینغبار و غوغا و هیاهوی بی 

نجوای روحجویباران و گوش به  های وحشِی روییده در دامان  پرستوها و مرغان عاشق و بوییدن شکوفهانگیز  فرادادن 

زاران است، اکنون در دوزخ شهر، در سیاهی آلودگی هوا و هیاهوی ماشین و صنعت گرفتار آمده و حال زار و نزار  سبزه

نمایی و  ان جلوهافروزش را توو روح رنجورش همزاد خورشید تابانی است که از شّدت دود و آلودگی شهر، رُخ عالَم

-ستوهکند که گویای ماللت خاطر و بهاز آلودگی شهر را چنان تصویر می   6فروزش نیست. سواره حالت بیزاری و دلزدگی

 از سر و صدای شهر است:  آمدن از فضای دودگرفته و آکنده

ندی مه  ت کهکهشاره  و/ له ی شه خۆش و تاو و یاوڕۆژی چڵکنی نه  و/ له هاڕی ئه شار و هاڕه  ز بوو گیانی من له ڕه»وه
 (. 561: 2020زاده، )ایلخانیند« به خاتهتاو ئه گوناهی خۆرهتیشکی بێ ند/ وهمهوڵهماڵی ده  ر/ لهدهدێته که ڵه دووکه

آمد/ از ستوهاش بهآسای تیرهترجمه: »روح و جانم از شهر و سر و صدایش/ و روزهای آلوده و بیمار و قیرگونِ شب

آید/ و نور معصوم خورشید را در قبضۀ  داران بیرون می درآورندۀ دود/ از خانۀ سرمایهاسارتشهری که در آن، کمنِد به

 افکنَد«. اسارت خویش می 

خوردن در رطوبت وحشی چمنزاران و  گرفته با تپش قلب مرغزاران و زمزمۀ چکاوکان و خیسحجازی که أنس

ناپدید شهر گم گشته و در گرداب آلودگی و ترافیک خش روستاست، اکنون در فراسوی کرانهبکشیدن نسیم جانآغوشبه

شدن سان لیمویی است که قبل از چیدهفرسایش، بهآور و ازدحام جمعیّت و هیاهوی جانهای شلوغ و اختناقشهر و خیابان

ها و گُل سرسبد پرندگان بوده است؛ ج سایهور در مودم و غوطهاز قامت سبز درخت، پُرطراوت و نمناک با شبنم سپیده

های سبز بهشتی، طراوت و شادابی از کف داده و دود و غبار، چهرۀ سبز و پُرطراوتش  از شاخه و برگلکن بعد از جدایی  

 را زرد و پژمرده ساخته است:

 

 

 (. 57: 1372است« )زیمل،   دلزدگیاش شهر نسبت داد، مگر نگرشی که مشّخصهروانی را بالشرط نتوان به کالن ۀپدید هیچ   شاید».  6



 1٤01  113  و زمستانپاییز  ،  1٤  پیاپی،  ٢  ش. ،  ٨  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

دم بود/ شناور در  شده/ نمناک با شبنم سپیدهترجمه: »سبد لیمو در صبحدم، روستا را ترک کرد/ تا همین زمانِ نفرین

ومیشِ امواج سایه/ در خوابِ سبزرنگش، عروس پرندگان بود/ کدام دستِ گرسنه در این صبحدم او را چید؟/ و در گرگ

هایی  شوند/ ماشین هایی که متوقّف نمی فشرده و شلوغ/ قدم هماز جمعیّت و به  های انباشهبه خیابان  دم انتقالش داد/سپیده

 . «کنند که با سوخت بنزین حرکت می 

اند؛ در این دو نگارۀ شعری، سواره و حجازی به بیانِ تأثیر جسمی ـ روانی آلودگی بر کالبد و روان خویش پرداخته

منزلۀ ۀ پژمرده در محیط ماشینی و صنعتی شهر که تضادّی دیالکتیکی با محیط بدوی روستا بهکالبد ملول و روان شاعران 

تر از جنبۀ تأثیر  زادگاه نخستین دو شاعر دارد. در این تصاویر، جنبۀ روانی و جلوۀ روحی تأثیر آلودگی شهر بر دو شاعر، پُررنگ

 شاعرانۀ شاعر، روح تقدّس و تقدّم ذاتی بر کالبد مادّی دارد. جسمانی است و این امر بسی بدیهی است؛ زیرا در سرای 

 آور بودن عناصر مُدرن شهری  انگیز و دلهرههولـ  4ـ6

سکونتگاه تدریجی  تخریب  آنبا  تبدیل  و  روستایی  شهرکهای  به  ادغامها  و  زیستها  حاشیۀ  بومشدن  در  طبیعی  های 
های صنعتی  های آهنی و بتنی و کارگاهها و کپرها را سازهتیرهای برق و جای کلبهها و شهرها، جای درختان را دکلکالن

های طبیعی  شوند. روند تخریب زیستگاههای شهری جایگزین می ساران و رودهای خروشان با فاضالبگیرد و چشمهمی 
شکلِ ای در جریان بوده و »هیوالی بی شکل فزاینده  شهرها بهاز کالنو تغییر کاربری نواحی روستایی و تبدیل آن به بخشی  

( و »محیط سرد و 49:  1392فیلد،  شود« )هاروی و مریاز هرگونه کنترل بدل میشهر به یک دگرگیسِی سرگردانِ خارج  
روح باعث تشدید استرس و ترس و دلهره  های بی های عظیم آهن و آجر و امواج سنگین سازهروح شهرها در میان تودهبی 

 (. 38: 1392زاده، گردد« )تقیمی و اضطراب 

ترین سازۀ هستی در فراسوی دیدگانش در محیط  چادرهای عشیرت که مرتفع سواره، آن کودک شیرخوارۀ سیاه
هایی مواجه  برافراشتۀ چنار و سروهای جنگلی بود، اکنون در برزخ هزارتوی شهر با سازهروستا، رؤیت درختان قامت

ها  انگیزد؛ مجسّمهآورشان حسّ ترس و اضطراب را در وجود شاعر برمیناآشنا و قامت دلهرهگشته است که سیمای  
 ها هستند و تیرهای برقی که نماد چوبۀ اعدام و چنگک قصّابی:هایی که یادآور مترسک و پیکره
 (. 561: 2020زاده، )ایلخانی یه«نارهری قهزههمه ،تێلهداره ی کهوهئه /ڵهمیسالی داوه رهیکهپه ی کهوهئه»

کنند/و تمامی تیرهای خطوط انتقال  ها سیمای مترسک را )در ذهن( تداعی میها و پیکرهترجمه: »تمامی مجسّمه
 برق، نماد چوبۀ اعدام و قلّاب قصّابی هستند«. 

مردمانی شتابان و ها و صدای هواپیماها، با  حجازی در محیط قاهره، سرگشته و سراسیمه در هیاهوی ماشین
خراش قطار شهری چنان  شود که صدای گوشخیره به ساعت و منتظر در ایستگاه قطار شهری)تراموا( مواجه می

های مدرنیته، به ای خوش است؛ امّا شاعر غریب و بیگانه با جلوهبرایشان آشنا و دلپذیر است که گویی نویدآور مژده
کنندۀ  بسا قطار شهری برای حجازی تداعیگردد. چهو اضطراب میمحض دیدن قطار شهری دچار ترس و دلهره  

های آهنی  پیکر باشد که با خزیدن بر سطح زمین در حال گذر است و صدای اصطکاک قطار با ریلاژدها یا ماری غول 
 آور آن مار و اژدها باشد:  یادآور صدای وحشت
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کنند/  گاه نمیکند/ نهایشان پشت سرشان حرکت میکنند/ سایهکنند/ اعتنایی نمیترجمه: »مردم شتابان گذر می 
ترسم/ اینجا هر غریبی  ترسند/ امّا من از قطار شهری میکند/ نمی که قطار شهری میان انبوه مردم عبور میحتّی هنگامی

 هراسد!«. از قطار شهری می

گاه دستاوردهای علمی و تسریع  که جلوهاز این  هژمونی مدرنیته و سایۀ سنگین آن بر زندگی دورۀ معاصر، بیش
تکنولوژی باشد، هراسی در قلب انسان ازخودبیگانۀ سدۀ حاضر و خراشی بر کالبد احساس و عاطفۀ وی در نتیجۀ  

دارش بود. در این میان، شاعرانی همچون سواره و حجازی  های نامحقّقی است که مدرنیته طالیهوارونگی در وعده
اند، پا در ورطۀ گردابی شهر سُکنی گزیدهحیط کالنو در م  آالیش و روستایی نخستین خویش بریدهکه از زادگاه بی

نتیجه اند که دگرگیسیِ بینهاده های  ای جُز فزونی اضطراب و ترس و روند رو به رشد آسیبحساب و کتابش را 
 روحی ـ روانی نبوده است.

 مُردگی و افسردگیاحساس دلتنگی، دلـ فقدان شادی و 5ـ6

های  کردن زیستگاهمحیطی و مُثلههای زیستبر آسیبشهرها و افزایش شهرنشینی، عالوهکالنپیامد رونِد روزافزون توسعۀ  
»زندگی در شهرهای بزرگ،  است.    7های روحی، افسردگی، انزواگزینی و احساس ازخودبیگانگییافتن لطمهطبیعی، فزونی

: 1396رود«)هوبارد،  و اخالقی تحلیل میزندگی طبیعی انسان نیست و انسان تحت چنین شرایطی از نظر فیزیکی، ذهنی  
( و با وجود زندگی در فراخی شهر،  21:  1390شود« )باندز،  عاطفه، پیچیده، سرد و وازده می ( و »انسان شهرنشین بی 55

افسردگی  کند و متعاقباً در گردابۀ  رغم حضور در میان انبوهی از مردم، احساس تنهایی می احساس زیستن در زندان و علی
از آید؛ پیامدی که برونداد زیستن در فضایی ماشینی و فارغ از احساس است که القاکنندۀ گسستن  مُردگی گرفتار می و دل 

 دهد. زادی است که انسان را ناخواسته به طبیعت و سرشت اساطیری آغازین پیوند میفطرت بدوی و دیرینه
های برخاسته از ژرفای یک از روزگاران سُرور و خندهیادآور هیچهای تهران  ها و خیابانگرفتۀ کوچهفضای اندوه

داشتند. برعکس، فضای تهران  دریغ به شاعر ارزانی می قلب سواره در محیط روستا و مردمانی نیست که مهربانی را بی
زد؛ فضای  زخمه می   آکنده از اندوه و ماتم بود و امواج غم از هر سو، قلب و روح شاعر را احاطه کرده و بر قلب رنجورش

انسان    ِِ شد و انسانیّتچیز مقّدم شمرده می داری بود و پول و ثروت در آن بر همهای که در قبضۀ قدرت سرمایهشهری
ای فراخ برای حزن و  ورزیدن و عاطفۀ انسانی نداشت و گسترهجا که مجالی برای عشقبهاتر از هرچیز دیگر؛ همانبی 

 اندوه و افسردگی بود: 
به  /   پۆڕی شینهک شهیهقام و کووچهر شههه  »له دڵمرهدێ   /   ی دراورهقۆنده  رشهبانی عه  له  شاری تۆ،  له  /  و 

 (. 562-561: 2020زاده، )ایلخانی راو«ت ههفهوین و بۆ خهبۆ ئه سکهته / م!کهجوانه ت ئاسکهکهشاره
شود/ در شهر  اندوه و شیون/ به سوی قلب و روحم روانه میترجمه: »از هر کوچه و خیابانی، موجی از غم و  

ای آهوی زیبارُخَم! شهر تو/ برای مهر ورزیدن مجالی است تنگ و    /8تو، پول و سرمایه در عرش و اوج جای دارد 

 نافراخ و برای اندوه و ماتم، مجالی بس فراخ«. 

 

 (. 195:  1387پور،  های غالب زندگی شهری هستند« )شارعمحّققان معتقدند که انزوا و ازخودبیگانگی ویژگیغلب  »ا. 7

شدن سرمایه یا انباشت سرمایه در شهر« )هاروی،  اقتصادی در شهر که از آن با اصطالح »شهریای است به تمرکز سرمایه و قدرت  اشاره.  8

 شود. ( تعبیر می1392
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ها  سرگردان بود، در میان گوناگونی نژادها و تنوّع زبانهای آلوده و غبارگرفتۀ قاهره  حجازی که در هیاهوی خیابان 
گردد. گویی شاعر مفهوم زندگی و هستی را گم کرده و رابطۀ های مردمان ساکن در شهر، حیران و گمگشته می و لباس 

ارد و بینشان  های آهنین قرار دیابد. گویی میان شاعر و آن جمعیّت، میلهمعناداری میان خود و انبوه جمعیّت پیرامون نمی 
بودن و  زده و افسرده است که احساس زندهچنان اندوهانگارد و آنکه خود را زندانی می ها فاصله است؛ چندانفرسنگ
گرفتۀ شهر و دود و بیند! آری! فضای تیره و ماتمکردن را می دهد؛ گویی تنها خواب زندگی کردن به او دست نمی زندگی 

نولوژی آن و روابط انسانی سرد و یخبندان عاطفِی حاکم بر جامعۀ شهرنشین، شاعر گرد و غبار و غوغای صنعت و تک
مُردگی کشانده و شور و شوقِ وی را به بند کشیده و سایۀ سنگین اندوه  روستازاده را به انزوای سکوت و خموشی و دل 

 اش سیطره افکنده است:بر دنیای شاعرانه

گُنگ و مبهم است/ در  ترجمه: »زندگی  داستانی  زبانگونهام  نژادها و  لباسگونی  و  ها، سرگردان و حیران  ها 

شده/ گویی میان من و  کنم/ با اشتیاقی به غل و زنجیر کشیدهشوم/ در سکوت و خاموشی، زندگی را نظاره می می

)آن کنم  بینم؛ زندگی نمیکنم، خوابِ زندگی را میهای آهنی وجود دارد/ گویی زندانی هستم!/ اشاره میمردم، میله

 کنم(«.را زندگی نمی

 ـ ترک شهر و بازگشت به روستا 6ـ6

کردن هالۀ زرّین در گِل و الی گاه اندیشه و عاطفۀ سواره و حجازی، تجربۀ اقامت در شهر، تکرار تجربۀ »گم در جلوه

میز روستا و  ای و رازآهای اسطوره( است. محیط ماالمال از صفا و صمیمیّت و جلوه189-188:  1392خیابان« )بِرمَن،  

کردن هالۀ زرّین در گِل و الی  مثابۀ همان هالۀ زرّین است و دور شدن از چنین محیطی حُکمِ گمطبیعت، برای دو شاعر به

شهرهای آکنده از دود و آلودگی  گاه مدینۀ فاضلۀ گمگشته در ورای سیاهخیابان را دارد و به تعبیری دیگر، روستا جلوه

ناپیدای صنعت و مدرنیته است. خاطرات  ای در فراسوی تالطم امواج دریای کرانهبهشت گمشدهاش  است و محیط آرمانی 

سربردن در  تلخ روزهای زیستن در محیط فرسایندۀ شهر و گرفتار آمدن در قبضۀ تنگنا و اندوه و افسردگی ناشی از به

ی، اسب خیال دو شاعر را در جوالنگاه  لطیف و شاعرانۀ سواره و حجازطبع و احساس بسمحیطی ناهمگون با روح نازک

جا که چیرگی آهن و صنعت و سازد؛ همانرماَند و رهسپار فراخی آغوش طبیعت و روستا می تهی از آرامش شهر می 

 روح و نورهای مصنوعی و آلودگی و هیاهو و ازدحام را رونق و اعتباری نیست.های مدرن بیسازه

روح و آهنین شهر دارد و دیگر زیستن در محیط مصنوعی و ماالمال  ط بیسواره که قلب و روحی رنجدیده از محی
های تنگ شهر به تنگ آمده است، درد غربت و انزوای روحی  تابد و روح و جانش از تنگنای کوچهاز آالیش شهر را برنمی 

رخت هجرت و گذار از شهر    و بیان ماللت از فضای شهر،  9ریزیسان با نوعی بُرونزند و بدینو رنج درون را فریاد می
کند تا عازم روستا  ای خویش گردد. آری! سواره اسب خود را برای سفر زین می بندد تا عازم زادگاه دیرین و اسطورهبرمی 

بخش سوز و گداز جان و روح است و نور سِحرآمیز مهتابش با تبسّم لبان  سارانش التیامجا که زمزمۀ چشمهگردد؛ همان

 

اختیار و مهارنشده که از امیال و خیاالت  ( اصطالحی است در روانکاوی برای توصیف هرگونه رفتار بیacting outریزی )»برون.  9

 (. 204: 1382های شخص بکاهد« )ریچاردز، تواند موّقتًا از تنشجویانه دارد و می ماهّیتی ستیزهگیرد و معموالا ناخودآگاهانه سرچشمه می
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اش عاطفه و الهام شعری سواره  شهرش جایی برای نیرنگ و جفا نیست و فضای الهوتی و در معبد آرمان  آمیزدشاعر درمی 
 بخشد:ای خاص می را رنگ و جلوه

م کوڵی م/ عیالجی کهکهجامێ ئاوی کانیاوی دێیه  ڵێم بهت/ ئهکهشاره  ڵێم بڕۆم لهرد و کوڵ/ ئهده  له  گوڵم! دڵم پڕه»
  دێ که  ت/ بڕۆمهکهوارهر چرای نێئۆن شهبهشاری چاو له  ت!/ لهکهشاره  ڵێم بڕۆم لهت/ ئهکهردی ئینتزارهده  دڵی پڕم،له

ی  کهوارهر دهرمی بهگۆچی تاوی گه  م!/ منێ کهدڵ دژی گزهپڕبه  ت؟/ کهکهشاره  م/ چلۆن بژیم لهناو بزه  و بزێتهشهمانگه
دا/  نگی سوور و شین ئههاری دێ/ ڕهشم/ بناری پڕ بهله  هاتووهت/ ڕانهکهکانی شارهنگهته  رمی کووچههت  داره  تم/ بهشیرهعه
 (. 562-561: 2020زاده، )ایلخانیشم« ی گهشێعر و عاتیفه له

یشۀ آن است/ اندیشۀ آن دارم که شهر تو را ترک گویم/ اند نازنینم! قلبم سرای درد و سوز و گداز گشته  ترجمه: »
ساران روستایم/ سوز و گداز قلب رنجورم را/ از درد انتظارت التیام بخشم/ سودای آن دارم دارم که با جامی از آب چشمه

نئون است/ به روستا بروم تا نور مهتاب   که شهر تو را ترک گویم/ شهری که چشمان شامگاهانش خیره به روشنایی المپ
ستیز و دشمنی دارم/  10که از ته دل، با حیله و نیرنگ شهر تو زندگی کنم؟/ در حالی  به لبخند لبانم رسوخ کند/ چگونه در

های تنگ و نافراخ  کِش کوچهچادرهای عشیرت و روستا هستم/ جسم و جانم به نعشمن که شیرخوردۀ آفتاب گرمِ سیاه
 آراید«. های سرخ و سبز می را با رنگ ورم است/ دامنۀ کوهسارانِ بهارگونۀ روستا/ شعر و عاطفۀ شعلهشهرت خو نگرفته

های آغشته به الحاد و گاه و باتالق ماورای ویترین زیبای شهر و گنبدهای سرای شهوت و گلدستهحجازی که ورطه
ای  سان مردهفرسایش بهکُفرش را به چشم دیده و در مرداب شباهنگامش بوی تعفّن را استشمام کرده و در همهمۀ جان

آورَد و به بیانِ  های آهنِی زندان شهر با آخرین نفس در قفس فریاد برمی گذرا گشته است، از پشت میله متحرّک و رؤیایی 
گوید و دیگر به سویش باز  دازد؛ همان شهرِ کافر و ملحدی که حجازی ترکش می پردرد جانکاه تجربۀ زیستن در شهر می 

 نخواهد گشت:

-گردم/ بدونِ پول دوباره بازنمی کنم/ نه! هرگز بازنمیعفّن استشمام می ترجمه: »ای شهرِ من! در شامگاهانت بوی ت

های مُلحد و  پرستی(/ ای گلدستهگردم/ ای قاهره!/ ای گنبدهای بر زمین نشسته از سوء هاضمه )از فرط شهوت و لذّت

 ایمان!/ ای کافر!/ من اینجا چیزی نیستم، همچون مردگان، همچون رؤیایی گذرا«. بی 

بنابراین حجازی با گسستن از شهر و رهایی از زندان فرسایندۀ صنعت و مدرنیته، رهسپار روستا و دیار دیرین کودکی  

اند و حتّی در زمان  های شاعر تبدیل شدهو سرچشمۀ الهامی برای سروده  مایههایش به بُنجا که یادوارهگردد؛ همانمی 

ینۀ اساطیری را از یاد نبُرده و همواره در یادوارۀ روستا و طبیعت و دوران گاه دیرزیستن در شهر نیز، خاطرات آن جلوه

 

انسانی. »شهر دنیایی است که    ۀزیبندهای اصیل و  ای است به رواج حیله و دروغ و نیرنگ در میان مردم شهرنشین و دور شدن از خصلت. اشاره10

: 1382)ریچاردز،  های متعالی در آن پوسیده است«  اند و مالکاند یا کنار گذاشته شدههای سّنتِی کرداِر اخالقی، اعتبار خود را از دست دادهتمامی شالوده

آورند و شهوات دنیوی را  ورند و به دنیا روی میمت غوطهپرستی و ناز و نعها و عادات تجّمل رو که پیوسته در انواع لّذت »شهرنشینان از این(.  243

های ناپسند و عادات زشت در نهاد آنان است و به همان اندازه که خوی ها آلوده شدههای نکوهیده و بدی گیرند، نهاد آنان به بسیاری از خویپیشه می

نشینی پایان اجتماع و عمران است و سرانجام آن فساد و منتهای بدی و دوری  اند. شهرهای رفتارهای نیک و نیکویی دور شدهاست، از شیوهرسوخ یافته 

 (.138-137: 1393از نیکی است« )توّسلی، 
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شده با هایی پوشیدههایش کلبهنهد که خانهور است. حجازی با گریز از شهر، رو به سوی دیاری می کودکی غرق و غوطه

های آهنی و سیمانی شهر  قفسگِل سرخ است و در آنجا اثری از ازدحام و هیاهوی مردم و زندگی تصنّعی شهرنشینان و  

های  رنگی محض و مطلق است و خبری از تغییرها و دگرگونینیست و هرآنچه هست همه آزادی و خلوص و ثبوت و یک

آور شهر و رفتار آغشته به ریا و نیرنگ شهرنشینان نیست و آغوش پُرمهر و عطوفتش همواره مأوایی برای  ایِ سرساملحظه

جای خاکش کتاب تاریخی است که خاطرات ساکنان خویش را در دل نهفته دارد و هر مکان و  گزیدن دارد و جایسُکنی 

 کاهد: هایش دَمی از عمر نمی اش را محدودیت و تنگنایی نیست و گذر سال ای از آن با انسان آشناست و گسترهزاویه

دادن گُل و گیاه در ظرف مسی کجاست؟/ اینجا گستره و حدود،  ترجمه: »ازدحام و هیاهوی مردم کجاست؟/ پرورش

ای سبز بر تن شناسد/ اینجا من آزاد هستم/ اینجا پرندگان را یارای پَرگشودن است/ اینجا گیاه همچنان جامهنگهبان نمی 

انگیز، بیگانه  گونه که بود/ اینجا حقیقتی هست که با دُورنگِی نفرتبارد/ همانگونه که بود/ و آسمان همچنان می هماندارد/  

پذیرند/ اینجا برای هرچیز، تاریخ وجود دارد/ هر  ها نیز زوال نمی است/ اینجا استمرار و ثبات هست/ اینجا حتّی اندوه

شناسد/ ای سرزمین دیرین من!/ روح من که سفر از زندان  جا هر مکانی انسان را میبندد/ و اینمکانی پلک بر زمان فرومی 

شوید/ مهربانی  اش را میکند/ و دود و آلودگِی درون سینهات پرواز می اش بخشید/ بر بلندای فضای اصیل و متعالی رهایی 

جوید/ و دوستان گریه و خنده را؛ برادران دوران میجوید/ درختانِ رشد و نمو کرده را  شده را میاینجا عمر سپریجوید/  را می 

 اند!«.اند و روزگار بلوغ مردان را تجربه نکردهبسا بزرگ نشدهکنند/ و چهاکنون کاروان سفر را مهیّا می کودکی/ شاید هم

 گیریـ نتیجه7

های مکتب رمانتیسم شاعر از اندیشههر دو    توان دریافت کهبنابر مقایسۀ اشعار دو شاعرِ مورد بررسی در این تحقیق، می 

اند و در واقع، یکی از منابع الهام آن دو بوده است، لیکن هیچ مستندی دال بر تأثیرپذیری یکی از دو شاعر از  تأثیر پذیرفته

 دیگری یافت نشد.

مقایسه با تصاویر  های شعری سواره در تعبیر از پدیدۀ شهرگریزی دارای جنبۀ ایجاز و اختصار بیشتری در  نگاره 

خورده به موضوع  تری از معانی و مفاهیم گرههای حجازی دامنۀ گستردهشعری حجازی است و از این رویکرد، سروده

گون و نمودهای متنوّع زندگی  های گونههای مُدرن و تعبیر از جلوهحضور عناصر و سازه  کند.شهرگریزی را بازنمایی می 

تر و پُربسامدتر از  گان و معانی متعلّق به مدرنیته در شعر حجازی شمولی بسیار وسیعشهری و کاربرد اصطالحات و واژ

های گرفته از معاصر بودن دورۀ حیات حجازی با قرن بیست و یکم و ظهور اِلمانهای سواره دارد و این امر نشأتسروده

 نوین مدرنیته در آن است.
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از عاطفۀ محیط شهری، تجربۀ مشترک سواره   ماعی سرد و فارغاحساس تنهایی و عزلت روحِی برآمده از روابط اجت

شهری مبتال به فردگرایی است، لکن افزونگی مدرنیته و شتاب چرخ صنعت در روزگار حجازی،  و حجازی در جامعۀ کالن

بی  از روابط سرد و  تجربۀ دردمندی وی  اسبه  با سواره بخشیده  مقایسه  در  بیشتری    ت.عاطفۀ موجود در شهر ژرفای 

های مدرن شهری است، با این تفاوت که  شدن با عناصر و سازهاحساس ترس و دلهره ویژگی مشترک دو شاعر در مواجه

اند، اضطراب و استرسی دوچندان را های مدرن موجود در دورۀ حیات حجازی که در شعر وی نمود یافتهعناصر و جلوه

رسیدن آن در دورۀ حجازی اوجهای مدرنیته در عصر سواره و بهبودن جلوهگرداند و این امر ناشی از نوظهور  پدیدار می

از سکونت در شهر، در سرودهاحساس دلتنگی نشأت  است. های سواره غالباً در چارچوب حزن و ماتمی عمیق  گرفته 

 گی همراه است.گردد؛ امّا این احساس در اشعار حجازی غالباً با نوعی افسردگی و گمگشتگی و ازخودبیگان منحصر می 

منوال رنجبرون بر  از شهرنشینی در شعر سواره  از رنج حاصل  تعبیر  بیانگر  سرودهریزی و  های شعرای رمانتیک، 

ریزی در اشعار حجازی گاه با بیان نفرت و گاهی دیگر با  احساس اندوهی ژرف و دردی جانکاه است؛ لکن این برون

نمود ستوهیدگی و    گردد.در جهت ابراز دردمندی و رنجوری توأمان می  کاربست تعابیر رکیک در مخاطب قرار دادن شهر

تر از دود و هیاهوی محیط شهری در شعر سواره، در قالبی صریح  بیزاری از آلودگی شهر و فریاد برآوردن از اختناق حاصل

 یابد. های حجازی بروز می اندازتر از سروده و پژواکی طنین

های متداول و همسو با دورۀ معاصر است؛ لکن واژگان سواره گاه در ژرفای فرهنگ  واژهواژگان حجازی غالباً از تبار  

  بخشد. اش رنگ و بوی معجمی از واژگان رمیده از دنیای معاصر می دواَند و این امر به دیوان شعریکهن کُردی ریشه می

جازی دارد و از این رهیافت، زبان شعری  های حهای سواره بسامدی چشگیرتر از سرودهکاربرد استعاره و نماد در سروده

 کند. پرده تکیه می حجازی غالباً بر تصریح و بیانِ بی 

ای از شهرهراسی و شهرگریزی در  عنوان گریزگاه و جلوهگرایی و اشتیاق بازگشت به روستا بهطبیعت 

دنیای آرمانی و زادگاه نخستین،  مثابۀ  اشعار دو شاعر نمود یافته است؛ لکن بازنمایی تصاویر طبیعت و روستا به

بازتاب گستردهدر سروده از اشعار حجازی دارد، به گونههای سواره تجلّی و  های ای که اغلب نگارهتری 

با جلوه آمیخته  اسطورهشعری سواره  است.های رازناک و  های سواره و حجازی و  شهرسروده  ای طبیعت 

ای اجتماعی در عصری است ریزی، آینۀ بازنمایی پدیدههای دو شاعر در تصویر شهرهراسی و شهرگنگاره

شهرها سایه گسترده بود و به تبع آن، دنیای ادبی شاعران آور مدرنیته بر زندگی ساکنان کالنکه معمّای سرسام 

 روستازاده رنگی از احساس گمگشتگی و انزوا و بیگانگی در محیط شهر به خود گرفت. از این رویکرد:
ها و در نتیجه زوال  خراشها و آسمانشهرها و رشد روزافزون ساختمانو عناصر مدرن بر کالبد کالنها  چیرگی سازه

های اصیل روستایی، پدیدار شدن فضایی نامأنوس و ناهمگون با روح و جان سواره و حجازی را در  تدریجی سکونتگاه

تقابلی دیالکتیکی میان دیدگاه دو شاعر و روند مدرنی به  انجامیده است.  پی داشته و  گزیدن سواره و  سُکنی   تۀ موجود 

روح شهر که فردگرایی و دیوارهای قدبرافراشته میان روابط انسانی و عاطفی شناسۀ بارز آن است،  حجازی در محیط بی 

 گریزی آن دو را ژرفا بخشیده است.به تعمیق حسّ تنهایی و عزلت دو شاعر منجر گشته و برخودتابیدگی و جامعه
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هوا و صوت و فضای دودگرفته و آکنده از هیاهوی شهر که ناهمنوا با هوای پاک و محیط آرام و تهی  آلودگی  
تیره ساخته و احساس پژمردگی و   از دغدغه و غوغای روستاست، سیمای هستی را در دیدگان سواره و حجازی 

آور مدرن  ها و عناصر دلهرهرویارویی سواره و حجازی با اِلمان  تکیدگی جسمی ـ روحی آن دو را دامن زده است.
با جلوه تفاوتی ملموس  و  تضادّی محسوس  اُنسشهری که  ساختۀ ذهنی و  پذیر محیط روستا و تصاویر پیشهای 

 ناخودآگاه دو شاعر دارد، برانگیزندۀ احساس ترس و اضطراب و استرس در قلب و روان آن دو بوده است.
سربُردن در میان مردم وازده و گسسته از فطرت اصیل نخستین،  روح و عاطفۀ شهر و بهزیستن در محیط بی

سواره و حجازی را با مکانی فارغ از مفهوم رابطۀ انسانی ـ اجتماعی مواجه ساخته و احساس غربت و پژمردگی و 
دن  شده از مواجه ش زنجیرۀ رنجِ تشکیل دار کرده است.افسردگی و ازخودبیگانگی را در روان و خاطر دو شاعر ریشه 

از عاطفه و آلودۀ شهر و احساس  انگیز مدرن و زیستن در محیط سرد و تهیهای نامأنوس و رعببا عناصر و سازه
ای روستا سوق  دلتنگی و افسردگی و بیگانگی، سواره و حجازی را به ترک شهر و بازگشت به سوی فضای اسطوره

ای است که مأوای  ادگاه نخستین بشر، مدینۀ فاضلهعنوان زآالیش روستا و طبیعت رازآلود به محیط بی  داده است.
و به بوده  بیگانۀ شهر  و  نامأنوس  از فضای  لوح حافظ روزگاران سواره و حجازی در گریز  مثابۀ گنجینۀ روحی و 

 از دغدغۀ زیستگاه مادری است. های اساطیری دوران کودکی و زیستن در محیط عاری کنندۀ یادوارهگذشته، تداعی
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