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Abstract 
Boland al-Heydari is one of the famous modernist poets of Iraq and Siavash Kasraie is one of the 

most famous contemporary Nimaei poets of Iran. Both of them lived in a period of chaos. On 

one hand, the heavy atmosphere of tyranny of Iran, then dominated by an authoritarian 

government, influenced on Sivash Kasraie’s thoughts; on the other hand, the outbreak of the 

second World War and the dictatorship of the Baathist Regime have greatly influenced Boland 

al-Heydari’s life. These events along with other bitter events strongly affected their political and 

social positions particularly their attitudes towards the concept of death and life in their poetry. 

Al-Heydari has a negative outlook towards life, so that his pessimism over life and his severe 

tendency to death are obvious in his poems. However, unlike his viewpoint, Kasraie has a 

positive view towards the social life insofar as when he expresses the social instabilities, the 

optimism is reflected in his poems. Nevertheless, the pressures and the social and political 

problems of life sometimes make him complain and express dissatisfaction with life. Kasraie in 

comparison with al-Heydari has a hopeful outlook towards life. Both poets treat life as 

unsustainable and regard death as the fate of all human beings, they present a grim picture of 

death and they find their welfare in embracing it. This study attempts to analyze the common 

themes as well as different positions about the most widely used concepts of death and life in the 

poems of these two contemporary poets due to their poetic evidences. 
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

شرمار  تررین روزگراران تراکنون بره     ای اصلی آيرار ادبری و  نرری از کهرن    مایهاز بُن ،مفا یم مرز و زندگی

ده اسرک. ایرن دو مفهروم کره     عران و  نرمنردان را درگیرر خرود کرر    جاکه  میشه ذ ن و زبان شرا تاآن آید؛ می

انرد، در طرول تراریخ، یکری از منرابه مهرم        م داشتهای باناپذیر، تقابل دوسویه مانند دو دشمن سازش  مواره

ه بره نگررش خرود    اند. بدیهی اسک که  ر شاعر و  نرمندی، با توجّآفرین  آيار ادبی بوده ک درقیّخال  الهام و

ود را از مررز و  خر  خرا ّ   رای یرک عراطفی و ذوق  نرری خرود، تلق ری و تعب    ک و قابلیّر به  ستی و نیرز کیفیّر  

 ه داده اسک.زندگی اراه

 انرد. از با مرز،  مواره دو رویکرد متفاوت و مختلف به آن داشرته  رویارویی ا در بدیهی اسک که انسان

شرماری در شررای    نگرند و از دیگرسو، گرروه کرم   ا از آن ترسیده و با وکشک به آن میسو بیشتر انسانیک

اسرک کره شررای  اقتصرادی، اجتمراعی و فکرری و        بینانره بره آن دارنرد. روشرن    و خروش نگا ی طبیعی  ویژه،

 برر ایرن تفراوت نگراه و دیردگاه دارد.      یژرفر  خیرال شراعران، ترثيیر    عنصر عاطفه و شدّت و ضعف طور،  مین

جملره مفرا یم مررز و    ین شرعر ادیبران فارسری و عربری و از    تحواّلت سیاسری و اجتمراعی معاصرر، در مضرام    

، و سریاوش  بلنرد الحیردری  براره،  وجرود آورد. در ایرن  سریار روشرن و پرنمرودی بره     رای ب گرگونیزندگی، د

  ند. بسریاری از ناقردان، الحیردری را    سرت  التو نامدار این تحوّ  ای برجستهادبیّات معاصر از نمونهکسرایی در 

ی برخری وی را  بیراتی و کت ر  اب العبدالو ّ یاب،شاکر السّ چون نازک المالهکه، بدر مطراز شاعران بزرگی  م

پای شراعران نامرداری    م که بسیاری از ناقدان ادب فارسی، کسرایی رااند.  مچنانشمار آوردهنیمای عرب به

 اند... برشمرده. مچون مهدی اخوان يالث، اکمد شاملو و

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف1-5

 بر مفهروم مررز و زنردگی را در شرعر بلنرد      اسک که تثيیر عوامل مختلفجهک بدان  نوشتار پی  روک یّا مّ

 .دکنالحیدری و سیاوش کسرایی بررسی و تفاوت این دو مفهوم را در شعر این دو واکاوی 

 های پژوهش . پرسش1-7

 مفهوم مرز و زندگی در شعر بلند الحیدری و سیاوش کسرایی چگونه بازتاب یافته اسک؟ -

  م دارد؟ ایی با ا و تفاوته شبا کدر شعر این دو شاعر چ مضامین مرز و زندگی -

 . پیشینة پژوهش1-4

گرفتره اسرک کره اشراره بره        ایی انجرام  طور جداگانه پژو   دربارة اشعار بلند الحیدری و سیاوش کسرایی به

 شرود: بره چنرد نمونره بسرنده مری      رو، در زیر تنهاکاضر خارج اسک. از اینیکایک این آيار، از کوصل  گفتار 
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دو  ومیدی را مضرمون برجسرت   ن ،بلند الحیدری( درخالل بررسی ساختار بالغی اخوان يالث و 5613محال تی )

به شربا ک شررای  ایرران و     دانسته و عل ک آن را بلند الحیدری «ساعی البرید»اخوان يالث و  «قاصدک» ةقصید

( ظهرور اکساسرات نوسرتالژیک    5613زاده و فضامرادی )عراق در بر   زمانی خاصّی پیوند داده اسک. کاجی

و  5113مرثي ر دانسرته اسرک. میربصرری )     به مرز که ناشی از دوری از وطن و اندوه آن اسک را در اندیشیدن

( یکری از دفتر رای شرعری    5615( نیز زندگی و آيار بلند الحیدری را بررسری کررده اسرک. عبردالهی )    5111

را ترجمه و بررسی کرده اسک. در بخ  پایرانی ایرن کتراب،     «وار عرب األبعاد  اثالثةا ح»منظوم  الحیدری به نام 

 ای مضمونی شعر مهردی اخروان يالرث و بلنرد الحیردری اختصرا  یافتره اسرک.         ای به مقایس   مانندیمقاله

پرور  نلحاظ محتوا و معنا، نقد و بررسری کررده اسرک. کسر    نام  کسرایی و شعر او را به( زندگی5661عابدی )

   .( نقاب از بُعد دیگری از شعر کسرایی برگرفته اسک5611آالشتی و اسماعیلی )

بررسی کررده  در شعر این دو شاعر را تۀبیقی، مفهوم مرز و زندگی  ادبیّاتپای  مبانی ، برکاضر پژو  

 کنون در این زمینه پژو شی انجام نگرفته اسک.رسد تانظر میکه به

 نظری . روش پژوهش و چارچوب1-1

ایرن    نقاط مشترک و  مچنین اختالف اندیشر تا  کوشیده شدهتحلیلی،  –رو با روش توصیفی  در جستار پی 

د. شرو رسری  بر  را دو مفهوم پرکراربردم مررز و زنردگی برا ذکرر شروا د شرعری آن         زمیندو شاعر معاصر در

 .آمده اراهه خوا د شددسکدو شاعر، نتایج بهضمن مقایس  اشعار پایان نیز در

 . پردازش تحلیلی موضوع5

 (5)و سیاوش کسرایی (1)در شعر بلندالحیدری« زندگی»مضامین مشترک  .5-1

 شکوه و نارضایتی از زندگی. 5-1-1

یافتن زندگی و شکوه و شکایک از آن، نقۀ  مقابل دیدگاه مثبک نسبک به زنردگی اسرک کره ریشره در     معنابی

ارزش شرده و در پری آن، نسربک    دمیان نباشد، در نگاه آنان بری زندگی باب میل آ  رگاهعوامل مختلفی دارد. 

نررم کررد،    پنجره  و  دسرک  را  در زندگی برا آن   ایی که الحیدریکنند. مشکالت و سختیر میبدان اظهار تنف 

وی در برخی قصایدش به زندگی با عینرک تیرره و   »موجب بازتاب گستردة این مفهوم در بیشتر اشعارش شد. 

ی از زندگی ندارد؛ ترا جرایی کره عنراوین نرادر و عجیبری را بررای قصراید خرود          خوش لِ دند و کسیاه نگاه می

: 5111)الملحرم،  .« (گردباد رای سریاه  ) «و اثعواصف اثس  »و  (رودخان  سیاه) «هر األسو اثن  »: ازجمله ؛برگزیده اسک

ه اسرک و  شرد سرل    سران م اجبرار برر ان   ورطر بره داند و معتقد اسرک کره   ارزش می( وی زندگی را پوچ و بی34

شردن از  یابرد. خسرته  جاکه مررز را بهتررین وسریله بررای ر رایی از زنردگی مری       گونه ارزشی ندارد؛ تاآن یچ 

اش  یزنردگ خاطر شرای  بد آن، موجب شده که شاعر معاصر عراق، خوا ان آن شود کره دیگرران   زندگی به
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دانرد. وجرودی   اش بیهروده مری  ی از زنردگی ابلند الحیدری  سرتی و وجرود را در مرکلره   »را لگدکوب کنند. 

« نگران و مضۀرب، روح و درون او را محاصره کرده اسرک و شراعر تروانی بررای رویرارویی برا آن را نردارد.       

 (:616: 5113)الورقی، 

َ  اثَ ناادهذ  اايا ح يااد       ذ » ااتذ سُل اثو/ااو ا  ب ا  ذر اثن ااور    درذيهاااي طُياو اا و ا   اا    ت ساا  و و اا ابثظَّااث ذ   فا ق اا س س  ل  رذ/کياار ع اارا  اد /س
 (11-12: 2991)احلي را،  «.  وعدً  ينسس جسن  ح وسر اثش قده  و ستذ ُل احليدة  أطثل  ص ل  

ام )مرن از مانردن بیرزار    از  سرتی خسرته شرده    زیرا /آن را نابود کنید /این زندگی من اسک !ای خیاالت نیستی)ترجمه: 

از زنردگی   / ایتران رنجم را زیرر گرام  زندگی پرر  /و لگدکوب کنید /به تاریکی /ل کنیدنور و روشنایی را تبدی ام(/شده

 (.بافندروزی را در اطرافم می یرهتبدبختی و  / ایی کهو اشک / ای ساککبیزارم از ویرانه

زنرد  موج مرز را صدا مری  زمان  پوچ خوی  نیز بیزار شده والحیدری در پی شکوه و شکایک از زندگی، از 

ناک و رمانتیرک خرود، برا    شراعر برا اکساسرات انردو     »این زمان  پوچ را با خود ببرد و نیسک و نابود کنرد.  که 

کره روزگرار، جروانی     رو آن ازگیرد؛ سمک کوادث آن میهام خود را بهدادن روزگار، انگشک ات خۀاب قرار

 (:11: 5615)محسنی و کیانی، « او را مفک به یغما برده اسک.

 (231: 2991) «و اکسس ح  ز   ين.  ض ج    تذ اي  و/   ادو »
 (جارو کن.ام را زمانهو  /فریاد بک  /ای موج مرز)ترجمه: 

خرورده  تصویر کشیده شده اسک و اینکه زندگی، سرنوشک فریرب بودن زندگی که در قصیدة زیر بهسر سبک

زنردگی نرزد بلنرد     یارزشر یگرری از بری  کنرد، شرا د مثرال د    ا شوخی مری و ماه  ا سالکند و با را سرگرم می

 :اسک الحیدری

 (211-213)مهدن:  «.ابثعصورذ و   /دث  وراه اثغيب يعسبُث ابثسنني   ور: احليدُة سخدفٌ  يکسُهو هبد     ٌر غرير»
/ )سرنوشرتی کره( در ورای   د نده آن را به برازی گرفتره  ارزشی اسک که سرنوشتی فریببگو: زندگی چیز بی)ترجمه: 

 (. ا/ و عصر اکند با سالزده و شوخی میانوغیب ز

را آن، زنردگی   سرس  در پاسرخ  د و پرسمی زندگی ما یّک زن، دربارة یک زبان الحیدری گاه در شعرش، از

ی آن را و پروچ  یارزشر صرورت، شردّت بری   ینبدکند تا ده و آن را به مرداری بدبو تشبیه میکرشدّت  جو به

زنرد و ترا   شاعر اعتراض خود را از شرای  موجود، با صردای رسرا فریراد مری    تصویر بکشد. در اینجاسک که به

 شود:ر میزمانی که این سرنوشک با سرزمین   مراه اسک، از زندگی بیزاری جسته و از آن متنف 

:   د احل يدُة ...؟» د /يٌَ  و   ف  ب لس كک دٌت صَيقٌ  يف شعورا  وت سده ثسلذ  (211)مهدن:  «.کم  کبي  أ ان عکيهد ن نٌت غدرٌق بذ إَّنَّ
زنردگی الشره و مررداری     /ای بره جرانم خزیرد   پ  کلمات زشک و گستاخانه /و پرسیدی: زندگی چیسک...؟)ترجمه: 

 .(اسک که من بر گرد آن، چیز گندیده و فاسدی  ستم که در رؤیا ای بزرز غرق اسک

جرای   یجرا در  زیررا د؛ یابر ود مری  رای  در زنردگی نمر   گویی تمام درد و رنج بلند الحیدری و تمرام بردبختی  
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آور کررد، سرخک و رنرج   کشد. محیۀی که بلند الحیدری در آن زندگی میدیوان  از شکایک آن دسک نمی

 رایی کره شراعر     ای زنردگی شرده اسرک. رنرج و سرختی     بود و  مین امر موجب گله و شکایک شاعر از رنج

شرود.  ازتراب ایرن مفهروم، در اشرعار او مری     نررم کررده اسرک، موجرب ب     پنجه و دسک عراقی در زندگی با آن

 ای سرخک زنردگی   جمله مرز مادر، آغازی برای چال د مستقیم با کوادث تلخ زندگی، ازتجربه و برخور

د. در پری آن،  را ترک کنانه شد خمشکالتی که با پدرش داشک، مجبور  خاطربهنیز  آنز ا  پ الحیدری بود. 

که جامعر  عرراق از     ایی بود ا و عذابد و شا د و ناظر گرفتاریان شوجوانی، آوارة کوچه و خیابن آغازدر 

ی که در شرعرش، وزش براد را   ا گونه بهکرد؛ برد.  م  این عوامل، زندگی را برای شاعر سخک میآن رنج می

 کند: ا گله میکند و از این رنج ا و عذاب  ترسیم میبر سختی

ااتذ  لس ع ااياذييح    ااأخاادُل اثاار    اي  کااُب َت ت سکُاام» اابديذ   فت   رَّغ االس يفذ ابي اد هجااور   س س  اانس ش  َ ق االس ع کاا   دضااير  أ  اا  ذذکاارا  ذ د اثَّااخ خ 
اد أ سس ال ک باديذ   َت أ سرذا  ثعا َّ و   ُ يس َّن ذب ل رغادي  خ س  َّتس عکير اثبدب  فه  اث    ابثص ورذ اثعيابذ  َ ت ني   ث ع ا َّ ح يده  ا ثيس ال ساوا ش 

 (211: 2991« ). ا کسب   ذنس تُراب  و   ب  ذنس خ ش  
و در خانر  متروکر  مرن    / کنم که باد از رنج و عذابم بیرزار شرده اسرک   گمان می /آرزوپردازی مکن !ای قلب)ترجمه: 

 مان چیزی  سک کره در   /ا چیزی که بر گذشت  تو تسید/ با تصاویر رنج و عذابم/ امّاخاطرات جوانی /سرگردان شده

دانم/ شاید زندگی آن  مانند درب اتراق مرن   نمی /و شاید /از آن زمان که آرزوی مرا غارت کرد /روی تو بسک را بر

 (.و قلبی از خاک )قلبی خاکی( /که چیزی ندارد جز دو لب از چوب /شده باشد

در  برار و دردآور برود.  ک ای عرب، مشرق  کزیسک که زندگی مردم عراق و دیگر مل الحیدری در دورانی می

برا شررای     قدر آناش اسک، مردم عراق کند و بازتاب وقایه جامعهتصاویری که شاعر در شعر خود ترسیم می

ی کره پوشریدن   ا گونره  بره گونه زندگی برایشان تکراری شده اسک.  یناکنند که بار زندگی میکسخک و مشق 

ز مرز وجود ندارد. پ  خرواه نراخواه   برای پابر نگان را ی ج زیرااسک؛  کننده خسته ا نیز برای آنان کف 

 باید این شرای  سخک زندگی را بسذیرند:

ٌ ٌ أنس تکاابحل  احلااياه  کاا َّ يااو  ...؟» اار ُ  أنس أ ناس  ع اا ُ   أ اا اا س... أکس اا س ... أ /  اا ُ   أ /  اار ُ  أنس أثبذس  )مهاادن:  «.َتشاا ه  غااي  ادااوتذ ثذکسُحَاادةذ   أ کس
111-119) 

 /کره آن را از پرای درآورم   دوسرک نردارم  آری ... آری ...  /روز کف  به پا کنی ...؟آیا دردآور اسک که  ر )ترجمه: 

 .(نیسکجز مرز چیزی  پابر نگانبرای  /کرا ک دارم که آن را بسوشم

 رای زنردگی گلره و    کشرد و برار دیگرر از رنرج    تصویر میبار در بیروت بهبلند الحیدری سختی زندگی را این

شناسد و برا طبره شراعران  خروی ،     درد و رنج، چیز دیگری برای بیروت نمی کند. او جز سختی وشکایک می

 کشد:تصویر میرا برای آن برگزیده اسک، به )اسارت( «اثس يب»ای کوتاه که عنوان آن را در سروده
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اه  وا و    بذاث ا  طُويف بذُعرسا ص بدکو    ُشق ذ  ر  اکذ    و اث َّ  ُن اثصَّعسُب... ب يوت» اه  وا اور: إشس فبايوُت   ا س أ ک ک الس   أ ا   ب ياخ إشس
يهد  (121-121)مهدن:  «.أ عدر  ع ُ و ا و /س   ص يق    ور: ُ و  اث َّ ُن اثص عسُب ...و   ة  س

ات/ در سررزمین مرن/ و بگرو:    بیروت/ ردایک را پراره کرن/ بچررا برا بر نگری کودکانره       ...زمان سختی اسک)ترجمه: 

شهادت بد ید/ بیروت سین  خود را خورده/ و بگو زمان سرختی اسرک/ دشرمنم چهررة      شهادت بد ید ای ا ل بیک من

 .(دوستم را به خود گرفته اسک

د کره دوسرت    ن، زمرانی در شرعر کسررایی نمایران شر     و بیزاری از زندگی و در پی آن شرکوه از آ  یارزشبی

م بر جامعه، بررای او کره دل بره    ند. روند سیاسی زمانه و ترس و وکشک کاکرا تیرباران کرد (6)«کسین قبادی»

د رد و زنردگی   کوادث سیاسی و چشم به بهبود اوضاع سسرده اسک، این نگاه تلخ را به زندگی نیز انتقرال مری  

 کند:را در چشم او زجرآور می

 رای  ز تخرک کفر    /زننرد دو مریخ نرازکی کره نری  مری      /بهاسک زندگی/ چه کوچک اسک نیستی:چه بی»

 (646-645: 5615) «ام به پای من.کهنه

مایر  شرعر خرود    زنردگی، برا  نرمنردی تمرام، تشربیه زیبرایی را دسرک        یارزشدادن بیبرای نشاندرادامه شاعر 

فایرده  ارزش برودن و بری  صرورت بری   ینبرد امّا با قید خشکیده؛ تا  ؛کندد. وی زندگی را به گُل تشبیه میکن می

 رای گرل در   دانرد کره سربد و دسرته    ی مری فروشران  گلچون بودن آن را به تصویر بکشد. سس  زندگی را  م

ارزش  ستند که  یچ ر گرذری کاضرر   بی قدر آناند و  ای زندگی،  مگی پژمرده شدهامّا گل ،دسک دارند

 نیسک: به خرید آن

مرز را دیردم در گورسرتان پیرر     /بوید چو گلی خشکیدهزندگی را می /ترسگیرد قلبم بیمرز را آینه می»

گلر   داد پشریزی پری یرک دسرته    که نمری  / ای پژمردهو به را ی دیگر/ زندگی را دیدم با سبد گل /او دو ت

 (655) مان:  «وز بر  ر دو گذشتم خاموش. /ر گذری

شناسند، امّا گا ی فشار مشکالت و اوضراع وقرک جامعره    یشگر زندگی میستا عنوانبهاگرچه  مه کسرایی را 

کره مشرکالت را تجربره      راندازهکند و لند الحیدری، از زندگی شکایک میی اسک که او نیز  مچون بکدّبه

ی که اگر مرز از اراده و اختیرار  ا گونهبهد د. نبودش را ترجیح می ود یابر بیشتری از زندگی میکند، تنف می

 داد:او خارج نبود، شاعر تن به مرز می

سرر جران براختنم  سرک،      /سروپا، افزون اسرک  یبمرز از این زندگی  /؟!جان چون اسکو بی تنیبزندگی »

 (133) مان:  «جانم از دسترسم بیرون اسک. /دریغ

 رایی از بردبینی   شود که جلروه از دلهره و اضۀراب و تن ، موجب می زیستن دو شاعر در عصری سرشار

دارد و در الحیردری وضروح بیشرتری     و بیزاری از زندگی، در شعرآنان نمودار شود. این نمرود، در شرعر بلنرد   
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 شعر کسرایی جز چند نمون  شعری، اندک اسک.

از وقرروع  پرر کامررل شرربیه برره جامعرر  طررور بررهکنررد، را در آن توصرریف مرری« آرش»ای کرره کسرررایی جامعرره

انرد و آزادگران   ای که  م  اکزاب سیاسی تعۀیل شده و بیگانگان زمامدار امور کشور شرده کودتاسک. جامعه

انرد و اسرتبداد و خفقران و سرتم کراکم شرده اسرک.        یا کشته شرده اند  زندان کب دراند، یا یا خاموشی گزیده

نگرام، فضرایی از   اند؛ در ایرن    ا چیره شدهاسک و دشمنان بر جان« روزگار تلخ و تاری»کسرایی،  اصۀالح  به

 رای  د ندة سختی زیستن در آن روزگاران و گله از رنرج شود که نشانتصویر کشیده مینومیدی و شکسک به

شرود و او  در شرعر کسررایی نمرودار مری    « زمستان»زندگی اسک. پژمردگی و تاریکی و خفقان در قالب عنصر 

 کشد:تصویر میدگی و زیستن در چنین محیۀی را بهسختی زن

 /روزگرار ننرگ   /روز بردنامی،  /زندگی سرد و سریه چرون سرنگ؛    /روزگار تلخ و تاری بود /روزگاری بود؛»

 (546-543: 5615) «ی بیجان.مردگ دلعشق در بیماری  /دگی پیچان؛غیرت اندر بند ای زن

وطن نیرز در بردترین شررای  ممکرن      راه دری سخک اسک که کت ی مبارزانِ کدّزیستن در روزگار کسرایی به

کننرد، بره شرکنجه    یره آنران قیرام مری    علرسند. مزدوران و ابرقدرتان، برای سرکوب مبارزانی کره  شهادت میبه

 را گروا ی برر سرختی زنردگی در آن      شوند که سررانجام آن، مررز برا بردنی کبرود اسرک و ایرن       وسّل میمت

  ا اسک:گزاری شاعر ازین سختیروزگاران و در پی آن گله

 (333) مان:  «میرد.شهید در وطن ما، کبود می»

د و رنرج زنردگی   سای  شوم دیکتاتوری ککومک بعثی در عراق و خفقان ساواک در ایران، ارمغانی جز در

پای شاعران دیگرر، ایرن رنرج را در    ایی پابه مچون شاعران نداشک و الحیدری و کسر ،برای قشری روشنفکر

 اشعارشان بازتاب نمودند.

 امید به زندگی و ستودن آن. 5-1-5

اش آن را و درد و رنرج برود و شررای  و اوضراع زمانره      سراسر سرختی و تلخری   اگرچه زندگی بلند الحیدری،

بینان  او نسربک  یک خوشذ ند ندة که نشان دخور یمچشم هبکرد، امّا با خواندن دیوان ، قصایدی دید میتش

شاعر تمام تالش خرود را   درخشد؛ گوییبه زندگی اسک و برق ستای  زندگی و امید به آن، در اشعارش می

او  قرار داده و آن را زنده نگره دارد.  مای  شعرشکار برده اسک تا در این اوضاع بحرانی، بتواند امید را دسکبه

 ای برای شادی و سرور اسک:اش، نشانهمعتقد اسک که زندگی با  م  بدبختی

 (212-211: 2991) «.اميده ٌة ثذُسرورذ   و ث ظ د  د  ش ق د  د  ُکُ   د يفذ احل يدةذ ح خَّ »
ای از شرادی و سررور   نشرانه  /و شرعل  آتشر   /  ای (ک ای  )مشق بدبختی /در زندگی اسک، کت ی آنچه ر )ترجمه: 
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 (.اسک

اسرتعمارگران و   زیررا براد، خرود نمرادی از     ؛بررد کار میدرخک را نمادی برای این امید به ماندن برزوی سبز

امید اسرک. شراخه نیرز کره در       ا، مای سرما و نامالیمات و سختی   م باوجودماندن برز غاصبان اسک و سبز

زنردگی شراعر    بخ  ادامر  الهام، خود بودنزندهاین  ؛ مواره سرسبز و سرزنده اسک ،طن اسکاین شعر نماد و

 اسک:

ر غسام    أنَّ ذ اک  اثُغصسان  ر غسام  اثارب س ذ   رس أص احيٌح ... اي ُ ظ ََّا  إذخسض ارَّ...؟  اثصَّاحسراهر غسام  اثارذ يحذ و    إنَّ ُغصسندً ط   ر تس ُ اثرذ يُح يف اثصَّحسراه»
اُ/خذ   إخسض اُر ...؟  حذ اثارذ ي اُ/خذ اي رياُح ... اي ريااُح ُأسس اادن    ُأسس اُ/خذ اي رياُح فدسنسادُن أکَّ ک  ارس   ُأسس ٌٌ يت َ جَّ اُن أ خسض اارس و   نا بسا  «.س ايبسق  اثُغصس

 (112-391)مهدن: 
آن  /«رمظف ر »ای  آیرا درسرک اسرک    /سربز مانرد؟   /وجود باد و بیابانبا /ای که باد آن را در بیابان دفن کردشاخه)ترجمه: 

سراکک براش ای    /ساکک باش ای باد ... ای باد ساکک براش  / مچنان سبز مانده اسک /باد باوجود /وجود سرماشاخه با

 (و شاخه، سبز باقی خوا د ماند. /شودای اسک که جاری میچشمه /کجا که باشدباد! انسان  ر

کنرد. وی برا   جلوه مری  ،اسارت اسک نیز بند ردکه  ایزندانی گی در شعر الحیدری، گاه در وصفامید به زند

 را و  ی جملره ال البره کشیدن گفتگوی بین دو شخص که یکی دربند و دیگری آزاد اسک، امید را در تصویربه

 سازد: ای زندانی  ویدا میگفته

ااااو  ، و  أت قاااا» اااانس اب  أ نَّ األبااااواب  ادرصااااو  ول: أبنَّ األ سااااوار  اثس  ااااجن؟إذ ست ص اااالس کذکَّاااار حااااخ   ذ األسااااوارو  حاااادتذ اثس    أبنَّاااار ر غساااام  
األ غسثلذ و  اداوتذ     يو نر سوا ُح ک  ر غسم  األبواب اد سسُ و ةور غسم   ُکا  ذ فهاد إک  أ  ار ُب   يار  يار  ... أ / ا  ... ث ب  ث ب    اي أکارب   ذان س

َ ير  إذثير ف ث ت س  نس   يهادت... ف  انس   احلَّ عصابع ذ   ق  بعا  ااد   يف عياين فثت سا  نس س ت بس و    سأ/يُتر  فجراً... فرحدً... أثقدً    ذنس ک 
 (132-119)مهدن:  «. الک  يبسق  حيدو    يهدت... ف  ذالسُکر   د  دت   يهدت  حیيد  ط رسفدً  ذنس ةوبر

کیرده  م زنردان  درون از یکت ر  را ترو  سرای   /شرده محافظرک  در رای  و سریاه  دیوار ای که: ایآیا بر این اندیشه)ترجمه: 

 /کنرد؟ نمی سسک را تو من اندوه جز /یر ا و در ای بستهزنج باوجودو  /دیوار ا باوجود که ()آیا بر این گمانی /اسک؟

در  زیررا  /پر  غمگرین مبراش!    تررم، من از دستانک به تو نزدیک /پذیرفتم ...آری ...پذیرفتم /تر از  ر مرز!ای بزرز

دور  /!غمگرین مبراش   ...ای از آسمان امیدم در چشمانم خوا د مانرد و پاره /آراسته ...خوا م آمد ...و در شادی و سسیده

و مثرل مرن  میشره زنرده      /دور باد ... مثرل ترو نمُررده    /دور باد /ماندزنده می /انگشتی به لباس تو زده،  رکه گوش  ...باد

 خوا د ماند.(

ل ق آزادی وطرن متحمّر  تحق ر  راه ردفرسرایی کره مبرارزان راسرتین      رای طاقرک  گاه الحیدری با اشاره به رنرج »

ند که غل و زنجیر اسارت از پرای گُسسرته و از پر  تیرگری     ک یمیدی تابان تشبیه خورشاند، آزادی را به  هشد

گونره تصرویر از    یرن ا( او برا خلرق   15: 5616)کیانی، « اسک. برآوردهشب )خفقان ککومک خودکامگان( سر 

 گذارد:یدوارکننده از زندگی را به معرض نمای  میامویری یابد، تصکه از غل و زنجیر ر ایی می خورشید
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 (323: 2991) .«تشرُق إَتَّ يفذ اثکَّي س  َش سحل  َتو    ع نس َش سحل  توثُ  يفذ اثسُغ  ذ   ح  َّةسُل إبسينذ »
کنرد  نمری  شود/ و خورشیدی که طلروع د میدرمورد خورشیدی که در غُل و زنجیر متول  /با پسرم سخن گفتم)ترجمه: 

 (. نگامگر در شبم

، بسریار  «دانستن  ستی و وجرود پوچ»و « بیزاری از زندگی»، «دیشیانمرز»زیسک که ای میکسرایی در دوره

را کره بره آن   ای تابنراک و پرامیرد   رایج شده بود. در چنین فضایی، او به زبان شعر و برا بیرانی صرادقانه، آینرده    

 رای پر  از کودترا، در منظومر      امیرد ا و آرزو رای وی، در سرال    سرازد. اوج م میمجسّچشم دوخته اسک، 

 رای طبیعری و   تبلور یافته اسک؛ شاعر در این منظومره، بره سرتای  زنردگی و تحسرین جلروه      « آرش کمانگیر»

و  بخر   تلرذ  ، تداوم زندگی را عمو نوروزجای این منظومه، خۀاب امیدبخ  پردازد. در  مهزیبایی آن می

 شود:می دوچندانمید به زندگی کند و ازیبا می

 رای  برا   /آفترابِ زر؛  /آسرمانِ براز؛   / ا کاینجاسرک گفته و ناگفته، ای ب  نکته /گفته بودم زندگی زیباسک»

 (546: 5615) «در و پیکر. یب ای گل؛/ دشک

  رکردام گی در کنیم، ستای  زنرد در شعر را واکاوی می برده کاربهدر پ  تمامی این سۀر ا، وقتی رمز ای 

ترری، زیبرایی زنردگی را بیران     گیرد. در ادام  این منظومه، بار دیگر کسرایی با تثکید محکم ا موج میاز واژه

درخشرد. شرعل    ای اسک که در درون آن میداند که ارزش آن به شعلهای میکند؛ وی زندگی را آتشکدهمی

شرود.  ودن فضرای جامعره، در دل ایرانیران دیرده مری     ببنردان و نامسراعد  یخ باوجودآت ، نماد امیدی اسک که 

ة خرورد  شکسرک بودن زنردگی را بره نسرل    سازد، زیبرا  ا و رؤیایی که از آن در ذ ن  میکسرایی با این شعله

 آموزد: ای آینده میشاعران رمانتیک د   سی و  مچنین نسل
اش در  رر  ی ، رقرص شرعله  آری، آری، زندگی زیباسک/ زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاسک/ گر بیفرروز »

 (546) مان:  «کران پیداسک/ ورنه، خاموش اسک و خاموشی گناه ماسک.

ارزش اسرک کره از اجراقی سررد و     یدواران  شاعر، زندگی بردون نرور امیرد، خاکسرتری پروچ و بری      امدر نگاه 

 داند:، آرزو و امید را سرمای  اصلی زندگی میکسراییی مانده اسک. برجا شعلهیبخاموش و 

) مران:   «جرا از اجراق سررد!   سک مانرده بره  خاکستری /اش، ولیکشعلهگرم اسک زندگی/ بی /آری به آرزو»

665) 

بودن زنردگی، براز   ب شاعر رقم خورده اسک، کسرایی باوجود تیرره و ترار  در شعر زیر که گویی در عالم خوا

توانرایی   ،داندکره تنهرا عشرق   ای از زندگی می م چشمان  را به روی امید گشوده اسک و قلب خود را خوشه

 بردن غم و اندوه آن را دارد:کردن و ازبینآذین
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شرهر سریاه و    / رای مرن  آذین کنید با  م  عشرق  /یک خوشه زندگی اسک /خان  انگور ای اشکقلبم شراب»

 (66) مان:  «دیرگداز سکوت را.

اسری و اجتمراعی شربیه  رم     لحاظ شررای  گونراگون سی  ای که ازامید به زندگی و ستودن آن در دو جامعه

 رای  شردند، در شرعر ایرن دو شراعر بازتراب     سلۀ  مزدوران و کاکمان دیکتاتور اداره مری  زیردو اند و  ربوده

یرد را در  آن زمران، ام  سرهمگین گوناگونی دارد.  نر کسرایی و شهرت شعر ای او به این برود کره در فضرای    

ش بیشرتر اسرک و دیروان     ااز امید بره زنردگی   الحیدری، دمقابل، اگرچه ناامیدی بلنشعرش زنده نگه دارد. در

 ستاید و به آیندة عراق امیدوار اسک.ا قصایدی نیز دارد که در آن زندگی را میگویای این فراوانی اسک، امّ

 ناپایداری زندگی. 5-1-7

د. روزی شرو قبال او روشی انفعرالی دارد، سررانجام فعرل مررز برر او واقره مری       انسان شکار مرز اسک و در»

دانرد کره   مررز را سرنوشرک  مره مری     ،الحیردری  (66: 5666)مسرکوب،  « رباید.میآید و تمامی او را در می

روزی به سرا  آنان خوا د آمد. عنکبوت که در شعر الحیدری نماد نیستی و نابودی اسک، برای شاعر مررز  

میررد. مرگری   برای او، خرودش  رم مری   معتقد اسک که این عنکبوت با بافتن تار ای مرز  ویبافد، امّا را می

شرود. منظرور شراعر از    مری  یرادآور گویرد، ناپایرداری زنردگی را    که الحیدری در اشرعارش از آن سرخن مری   

وشرک کتمری   چینند. شاعر اعتقاد دارد که مرز سرنعنکبوت، دشمنان او و کسانی اسک که برای او توطئه می

  اسک:انسان و انکارناپذیری برای  م 

ُج ادوت  ثذص ا خذ   ک َّ اثعن/بوتُ و ثَّلس ... و  ُکک هد» ٌُ يف زاويا    ذالسا   ح ياد أي     او  الکا  ... س ايُ وتُ و    ينسسذ اُج   هاد اثقادب إنس ت ُ/انس تا نسسذ
 (213-211: 2991« ).ف  ذالک  ... ست وتُ   ر ادوت  
و او )عنکبروت( نیرز،    /بافرد را برای سکوت من مری )تار( مرز  / ا سسری شد ... و عنکبوت باقی مانداین  م )ترجمه: 

 (ای( مثل زندگی من.ای )کمین کردهای کمز کرده گوشه  ای کسی که در یک /رد.مثل من خوا د مُ

را نیرز   یزده و با اعرالم مررگ ، و   سرکوفک تمسخرآمیز به او کالک باد د و مرز، شاعر را خۀاب قرار می

خوا د به شاعر بفهمانرد کره   مانند بقیه خوا ی مرد. درواقه مرز می تو نیزیک روز  که گیرد؛می سخرهبه باد 

ی کره  کرال  درامّا تفاوت تو با بقیه در این اسرک کره ترو     روم و راه گریزی نیسک؛من )مرز( به سرا   مه می

 ، خوا ی مرد:اندبو کرده آمال و آرزو ایک مانند تس  یک خاک

تسل  يو دً   سَو متضني  الک د   س/ين س   :يت ه  َّأُ،  غ غدً   کدن   وُت بقکيب»  (233)مهدن:  «./ذ
 /گونره کره  در آینده خروا ی رفرک  مران    /بیچاره /(گویدکنان )میپچو پچ کنانمسخره مرز در درون قلبم،)ترجمه: 

 (یک روزی آمدی.

دن کرر کروب برودن مررز اسرک، مریخ    ناپایداری زندگی که گویرای کقیقری   کشیدنتصویرالحیدری برای به
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دند، بره صرلیب کشری   کره کضررت مسریح را     گونه  مان :کشد. او معتقد اسکتصویر میصلیب بر پیشانی را به

توان به ایرن نکتره پری    ک بیشتر در این بیک، میبا دق  کند.کوب می ا صلیب مرز را میخزندگی نیز بر پیشانی

کردن صلیب مررز  کوبمعتقدیم. میخبر پیشانی افراد شدن سرنوشک که در اصۀالح عامیانه، ما به کک برد

 یعنی مرز، سرنوشک آدمی اسک:  ا نیز به  مان معناسک.بر پیشانی

ک َّ س دع   و    ُتس  ذُر اثصَّکيب  يف اجلبد ذ   کدن ل احل يدةُ و  »  (391)مهدن:  «.تصک ذُب  يا اد يل  ک َّ حل ظ   و   تصک ذُب ادسيح  
و  رر لحظره ایرن     /کشید ر ساعک مسیح را به صلیب می /کردکوب میمیخ  اصلیب را بر پیشانی /و زندگی)ترجمه: 

 (کشید.مرده را به صلیب می

سرنوشرک پایرانی و  میشرگی     مثاب بهتصویر کشیده و مرز را اپایداری زندگی را در اشعارش بهکسرایی نیز ن

به سرا   مره، کت ری خرودش     اسک که روزی ناپذیرانکار  یداند. او معتقد اسک که مرز، کقیقتبرای  مه می

 آید:می

زیرن خرواب چشرم  ریچ      /شرود یک روز چشم من  رم در خرواب مری    /یک روز برز من /ریزد عاقبکمی»

 (664: 5615) «کسی را گریز نیسک.

فررو   »بردن به ناپایرداری زنردگی. زمرانی کره     ن و آشنایان، تلنگری اسک برای پیمرزم نزدیکان، دوستا

سرراید کره در آن برا  نرمنردی     ، کسرایی در سوز او و به یراد او شرعری مری   فانی را وداع گفکدار « خزادفر 

 کشد.یدن مرز و کقیقی بودن آن را به تصویر میرس فراتمام و با استفاده از اسلوب زیبای استعاره، 

ای سرر   ر کنرد کره داسری در دسرک دارد و گرل     ممکن، مرز را به انسانی تشربیه مری   شکلشاعر به زیباترین 

بخشریدن بره   کسرایی با جران  درواقهکند. ای از فرو  و تمام قربانیان مرز اسک، درو میرا   را که استعاره

 مرز، تصویر خود را زیباتر نموده اسک:

بررد  مری  /و گلی چرون لبخنرد   /گذرد داس به دسکمرز از باغچ  خلوت ما می / ای فراموشی با !آی گل»

 (611) مان:  «از بر ما.

چقردر  رم زیبرا و    مران دارنرد و معتقدنرد کره زنردگی  ر     برودن مررز ای  و شراعر بره کتمری و یقینری     رد

 یکقیقتر بررای  مره    ، مررز بره کمرین نشسرته اسرک و ایرن      در ورای آن زیرابخ  باشد، ناپایدار اسک؛  تلذ 

 انکارناپذیر اسک.

 در شعر دو شاعر «زندگی»مضامین متفاوت . 5-5

، در شعر آنان تجل ی یافتره اسرک.   «زندگی»در نوع نگاه دو شاعر به   ایی نیزتبر مضامین مشترک، تفاو افزون

تصرویر  لرودگی زنردگی را بره   م و راز ابهر اای که بررای آوارگران فلسرۀین سرروده اسرک،      الحیدری در قصیده
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چیرز مبهمری   و  جران و غربرک اسرک، زنردگی را    دری و سفر ین قصیده که سرشار از اندوه و دربهکشد. ا می

گویرد کره   ه بلند الحیدری معتقد اسک که خود زندگی بره مرا مری   البت  واضح نیسک؛ ک یچ داند که برای  می

 مبهم و پیچیده اسک:

َُ و  » اااُحو ث يااادر اثصَّاااُ و تُ   أان  أ خاااد َُ أ نس ت صس ااايف  َت يُعاااوُ  إذ   ک  اااد ت قاااوُل ث ناااد احل يااادةُ    ف ااا ذا احل يااادةُ   احلااا انس   أ خاااد َُ يف ر صذ ر ياااٌ  تُاک اااو ذ
 (331-319 :2991) «.  /دنس 

سران   آن /و ناگراه زنردگی   /و اندو ناک من بیدار شروند  /ی خاموش ا شببیم از آن دارم که  /ترسمو من می)ترجمه: 

 .(بردای که به  یچ جای راه نمید ند بر اسکلهدستی که تکان می /اسک گفته ما به خود که شود

شود که مختص به نوع نگاه او بره زنردگی اسرک و در دیروان الحیردری      ک میر کسرایی نیز مواردی یافشعدر 

گررفتن شراعر در دل خراک،  مچرون دانر       . قراراعتقاد به زندگی پر  از مررز  نشده اسک؛ مانند  ردهر بکابه

از  ،دانرد از مرز دارد. دیدگاه شاعر که مرز را پایان زنردگی خرود نمری    پ سبز، گواه از اعتقاد به زندگی 

 کند:امید در دل او ککایک می وجود

مرا بره خراک نهادنرد  مچرون دانر        /که تا نظاره کنم رونق تول د خوی  /آیممن از مراسم تدفین خوی  می»

 (341-345: 5615)کسرایی،  «بُود که دای  مرگم دوباره بار د د. /سبز

 رای زنردگی و   تیخراطر اوج مشرکالت و سرخ   ز اشعار کسرایی اسک؛ امّرا گراه بره   بار ص ، مشخ امید

  ای زیرر تجل ری  عا، ناامیدی از زندگی، در چند مصراع،  مچون مصراسکای که شاعر در آن جامعه

یرافتنی  ن دسرک گونه که رسریدن بره آمرال و آرزو رای  سرخک و      د. کسرایی معتقد اسک  مانیابمی

 اسک: نیز، دشوارو آرام  را در آن ببیند  که باب میل او باشد و آسای  ایزندگیاسک، رسیدن به 

 (161) مان:  .«دیر اسک بر من زندگی، دیر /دور اسک از من، آرزو، دور»

 الحیدری و سیاوش کسرایی در شعر بلند« مرگ»ضامین مشترک م. 5-7
 فراگیری مرگ .5-7-1

گویرد.   ای اصلی بلند الحیردری اسرک کره در اشرعار خروی  بره فراوانری از آن سرخن مری         از دغدغه ،مرز

مررز   ،در آغاز»گفک:  ی  آن در اشعارش پرسیدند، در پاسخک کثرت مرز و سااز او دربارة عل  که ی نگام

طریرق پیونرد عمیرق مررز و     ای که در شعر شعرای رمانتیرک از اف و صمیمی بود، به شیوهبه من نزدیک، شف 

و مرادرم  زندگی خانوادگی مرا مخترل کررد و پردر     که آنگاهسس  مرز را سخک یافتم  شود؛عشق یافک می

گذشرک، از دنیرا رفتنرد و زمرانی کره مررز،       سرال از عمرشران مری    وچهرار  پنجراه که  ر دو کمتر از  ی کال در

دو در یاب و جرواد سرلیم کره  رر    یعنری بدرشراکر السّر    ؛ترین پیشتازان شرعر نرو  عزیزترین دوستان من و بزرز



 57 اوش کسراییمرگ و زندگی در شعر بلند الحیدری و سی
 

کره بررای اعردام     ی نگرام  قردمی خرود دیردم،   نفوان جوانی بودند را از ما گرفرک؛ سرس  مررز را در یرک    ع

یرافتم وقتری    خرود سس  برای بار دوم مرز را نزدیرک   ن و مرز فق  پنج دقیقه فاصله بود؛رفتم و میان م می

ای در لبنان سقوط کردم که تن  درختی مانه مرز کتمی من شد و آخرین برار  رم دو   در اتومبیل به عمق درّه

ی، مررز را جزهری از   سرالگ شصرک کری(. اکنرون مرن در    اام )بررای عمرل جر   سبب شکافتن سینهسال پی  به

 (536-535: 5111)الملحم، « دانم.کیات خود می

سرود، وقرایه و کشرک و کشرتار    « ناگازاکی»و «  یروشیما»از بمباران اتمی دو شهر  ای که پ شاعر در قصیده

لحیدری از ایرن دو شرهر بره    کشد. تصاویری که بلند اتصویر میبودی و تبا ی پ  از بمباران موشکی را بهو نا

اسرک، چیرز دیگرری نیسرک.      فراگرفتره را  جرا  مهکند، جز دود و آتشی که یاد دارد و در شعرش منعک  می

 نیسک: گفتن  قابلچیز دیگری یچ جز آن  واسک  پابرجامرز، عنصر زنده و پویا و 

اااُ ل  اداااوُت ُ نااادک  و    ُ ناااد  اداااوتُ و    أ  أ ُعاااوُ  ألذ بس اااث  ع ااانس ُ اااو » ااايج ُه اثيااار و   فکت صس ااانس أثاااف  /ااادنس  -111: 2931) «. ذ
113)(1) 

 بره از  رزاران مکران    /سرکوت کرن   /و مررز آنجرا   /اینجا /و مرز /کنم مرگم را وجو جسکگردم تا آیا باز)ترجمه: 

 .(آیدی تو میسو

ز آن سرخن بگویرد.   کلبچه نیز از واقع  بمباران شیمیایی جز مرز چیز دیگری نبرود ترا الحیردری ا   نصیب 

ای که کلبچره در خراطرة   مورد وقایه تلخ این شهر نگاشتند، به شیوهندگان، مقاالت و مۀالب بسیاری درنویس»

تاریخ جاودان ماند. بلند الحیدری یکی از شاعران کرد عراقری اسرک کره کشرتار کلبچره را محکروم کررده و        

دردنراکی ایرن فاجعره و فراگیرری کشرک و کشرتار و       (. او 5: 6446)کرریم،  « ابیاتی در این زمینه سروده اسک.

یچ  ر کشرد. در کردسرتان آن روز عرراق،    تصرویر مری  را با طبه بُر نده و  نرری خرود بره   مرز در این سرزمین 

 مرز و سای  آن وجود نداشک: جزبهچیزی 

وا ادوت و   يف ُکرس ذسستدن» ُکُم أن ت/سرب  يف   کذ   ادوتَت ش ٌه سذ س  ت  ور اد  اثقتکا   یإَت  اثق تسکا   د ترک  األوغاد   بستدن د  ن نا رس/ذ
 (111: 2991) «.سوا    خدنو 

 /یای پرورش در بوستان را در سر نردارد  یچ گل نرگسی رؤ /چیزی نیسک جز مرز و سای  آن /در کردستان)ترجمه: 

 یا ی دود.(ن و خاکستر کُشتگان و سگاجز کشته /جای ننهادندبربعثیان[ چیزی فرومایگان ]

ایرن تابلو را بره    توان تابلو ایی ايرگذار نامید که سوژة مرز در برخی از مقابل، شعر سیاوش کسرایی را میدر

 نمای  درآمده اسک:

 /اش ستاره و دریرا گریختنرد  از پهنه /شود و باز بیشتربزرز می دم ر / ای مرز ای سیه، چشماز عمق آب»

 (66: 5615) «تر.کشند مرا باز پی امواج می
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گلچرین  »اعری چرون  پرای روان و تصرویر ای سرادة شر     ی برخری اشرعارش کره ردّ   ال البره گا ی کسرایی در 

پردازد. مساهلی که ارمغان آن چیرزی جرز مررز    روزگار خود می کند، به مساهل خا ّتداعی میرا « گیالنی

اسرک. گرویی    درآمرده ر آن بره رقرص   داند که مرز دو نابودی نیسک. او جامعه را  مچون آت  سیا ی می

 شود:جز مرز و نیستی چیزی نصیب مردمان این سرزمین نمی

 رای  شروند  مره واژه   ای تو دارند رقص مرز!/ آواره مری سو ترانه ر /بنگر، ببین چگونه در این آت  سیاه»

 (564) مان:  برز.مهر/ از دفتر شکسته پر و بال برز

 ای ، جز مرز چیز دیگرری را  لیل آنکه در برخی سرودهفراگیری مرز در شعر الحیدری و د

وقروع  سرچشرمه گرفتره اسرک کره در اطرراف  بره      خراشری  بینرد، از کروادث دل  اش نمری در زندگی

   ننگری برر پیشرانی تراریخ    کند. کواديی که تا ابد لک ر ر میپیوندد و روح و روان شاعران  او را متثي  می

وم در شعر کسرایی، شاعر معاصر ایرران، بازتراب کروادث شرومی     این مفه فراوانیمقابل دلیل نهاد. در

 شمار ندارد.ای جز کُشک و کشتار ای بید د و نتیجهاش را میاسک که در جامعه

 . افتخار به مرگ5-7-5

دانرد، بلکره مررز    را زنردة جاویرد مری   « کنظله»و  «خلیل کاوی»تنها عزیزانی  مچون شاعر نوگرای عراق، نه

بهرای خرود   داند که نصیب مملکک شرده اسرک. اینران کسرانی  سرتند کره از جران گرران        ری میآنان را افتخا

انداز سرزمین و جهان باشد و شاعرانی  مچون الحیدری به مرگشران  شان طنینگذشتند تا  مواره یاد و خاطره

 افتخار کنند:

تسُتمس ...   نس  دل:  دت  » اتسُتمس    ُألُ کا   عذارسق،  ان عرو ا  ابحليادة دزال  صاوُت خ ااد  ميسا  َت ...   س مُيلس   خ سذ  اد  ادت  ح نسظ ک اُ ، و َت   خ سذ
 (113-111: 2991)احلي را،  «./د ت ب  متوتُ   خاألرض اث  
 پری  و رز در کنرد مری  پر او گام صدای  میشه /اسک نمرده...  نه /اسک مرده گفتند که  اییآن... الل شوید)ترجمه: 

 .(میرداو را فدای خود کرده اسک می /کهکنظله مرده و نه سرزمینی  نه /شوید الل /من، زندگی را

،  را کهل اجتماعی در مواردی  مچرون ایرن بیر   ین  مسادرزماسک، امّا  ناامیددر مساهل فلسفی  اگرچهالحیدری 

سرراید و جراودانگی او را پر  از    در ريرای خلیرل کراوی، شرعری مری      یگیررد. و او جای امید را می نومیدی

 آورد:وجود میبه و تنا  زیبایی را با شعر خلیل کاوی شودمی دآوریامرگ  

کااا ذ فدرعااا ذ  أوس  ذااافس کااادثا  » اااد  ذ  ذااافس کدثن خس ٌس يف فُو ااا ذ ُساااو ا  و ذ اثش  أ عسکذااانس   وت ااار   اي ثوا ذاااٌف  ه ثذربُکااادنذ صااادروذ  ُصاااوت ر...  و و اْجس ااا
 (111-113)مهدن:  «.إذ يعسکذُن  وت ر  ص  ست ر    د أرسو ع    کدثن خک ذ فدرع   اي ث  د ذل کدثن خک ذ فدرع 

ی فشران  آتر  بایسرک/ و در د انر  سریاه     یبایسرک/ یرا مثرل کروه بلنرد      یو سرشار از طراوت بلندمرتبهمثل نخل )ترجمه: 

ای کره  مچرون   ای ایستاده  مچون نخل برافراشته/ ای مرده /و اعالم کن مرگک را /جمه کن،/ صدایک را پرسروصدا
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 (.کندکه مرگک را علنی می ی نگام انگیز اسک سکوتک/ای/ چه شگفکاشتهنخل برافر

داند و بررای او شرعر   ای که کسرایی به مرگ  افتخار کرده و آن را جاودان می ای برجسته کیّشخص ازجمله

از مررگ   مچنران عردّة زیرادی بره او و       اسرک. کسری کره سرالیان سرال پر       « اگروار چره ارنستو »سراید، می

 را   بوده اسک: تی بدرق داند که تحسین مل کنند. کسرایی او را عقابِ در اوجی می  افتخار میمبارزات

 «مرگری بردین بلنردی بایسرت  ترو برود.       /گر آفرینِ خلقی شایست  ترو برود  /آه ای پلنگ قل ه، آه ای عقاب اوج!»

(5615 :351-351) 

ی داده اسک، کسررایی را برر سرر شروق     جار سین  خود شماری که بهشک ز را آنان را دشدة بی پرپری  ا گل

انرد، بره نیکری    ت از دنیا رفتره عز اند و سربلند و بادهآزادی و وطن کوشی راه درآورد تا از مرز کسانی که می

 یاد کند و آنان را جاودان و مرگشان را افتخاری بزرز بداند:

 (665) مان:  «اند.وقتی به سربلندی مرده چه رشدی دارند رفتگان/ چه اوجی/»

 درراهی خرود  بهرا  گرران  شرهیدانی اسرک کره از جران     در مجموعه اشعار دو شاعر، افتخار به مررز، از آنِ 

گذرند تا وطنشان از چنگ ظلم و بیداد ر ایی یابد؛ مبارزانی که تا ابد جاودان خوا نرد مانرد و   سرزمینشان می

 آید.می کساببهک مرگشان افتخاری برای مل 
 ستقبال از مرگ. ا5-7-7

مررز، فکرر و اندیشر  انسران     »آدمی پوچ و بیهوده باشرد،   استقبال از مرز، زمانی را خوا د داد که زندگی

( و 66: 5111)جعفرر،  « از آرزو را،  مچرون الحیردری اسرک.     در دربهزده و دورافتاده از دیار و آواره و غربک

شرود  دالیلی که موجب می ازجملهآید. سرا  او میه ا باستقبال از مرز چیزی اسک که در گیرودار ناامیدی

گونره زیسرتن    یرن ال ای شود که  مگی از آن بیزارند، زندگی در غربک اسک. او تحمّشاعر منتظر وقوع کاديه

آوارة ناامیدی  مچرون  »تواند سنگ غربک را از روی سین  خوی  بردارد، بنابراین )در غربک( را ندارد و نمی

وع الن ر (. شراعر خرود را رب  564: 5613زاده و فضرامرادی،  )کراجی « .د رد بره مررز مری    او در شعر خود ترن 

 اسک: رسیدن این واقع  بزرزیابد؛ بنابراین منتظر فرا یدرمداند که روزی مرز او را سی میمقدّ

ت د س و  » -391: 2991) «.کا  ت سکُام  ابدياد س    يف اثر  ا ذ   غرساتهد  ثساُل غاي  ُخااوة  و   ک   د ميُوُت اثر ب  يف   نسَاد س      د أ ان  أ ُ وُت اي ُأخس
392) 

کره آن   /و من گامی بری  نیسرتم   /میردگونه که پروردگار در تبعیدگا   میآن /میرم ان ای خوا ر! من می)ترجمه: 

 تا رؤیای آب را ببیند.( /در شنزار /اما نشاندهر

نیاز رای عراطفی شراعر از     نبرود طررف و  هم آن از یرک بر غربک و دوری از وطن، پیری و بروز عال افزون

( بره گونر  دیگرری    پیرری ) «شايخوخ »شرود شراعر، اسرتقبال از مررگ  را در قصریدة      رف دیگر، موجب مری ط
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  سفیدی موی سر قرار داده اسرک و از جهرک   منزلبهجهک پیری معنوی روح را شاعر از یک»تصویر بکشد.  به

دانرد و ایرن   ر مری یی سر که عالمک و نشان  خارجی پیری اسرک، مسراوی و برابر   موکمدیگر آن را با طاسی و 

کشد و ایرن نیرز  مران عراملی اسرک      تصویر میی که آن را نیز بها گونهبهم اوسک؛ یانگر اغراق در تو ّنمانکته 

 (  66: 5111)جعفر، « شود که در انتظار مرز بنشیند.یک منجر به این میهانردکه 

برودن زنردگی را   يمری و بری بودن، خشرک ن در عذاب اسک و تنهرا و بردون یرار   ای که شاعر از آکمبود عاطفه

 شود:زند و موجب استقبال وی از مرز میبرای شاعر رقم می

ف أة  ُ ن اد  يف غ ا   أُ اوُت  ذانس با ارس ذاو    عذنا ذا  َت إ سر أ ةً   َت أحسث      َت ُحبَّ   و حس ذا    ي ا أ ان  ش ت وذيٌ  ُأخسر ا و  » : 2991) .«ِبذ نسابذ ادذا س
112) 

 /میررم، و فرردا از سررما مری    /کنرارم  سرک   /نه زنی /نه رؤیایی، /نه عشقی /تنها /زمستانی دیگر اسک و این منم)ترجمه: 

 (کنار این بخاری دیواری. ،/ینجاا

)عبرداللهی،  « گشرای زنردگی مل تری بروده اسرک     در آن مرز یک تن، عقرده  تاریخ لحظاتی را به یاد دارد که»

(؛ مانند مرز آرش در منظوم  کسرایی. اگر مرز در راه آزادی و وطن باشد، در دیرد کسررایی   541: 5616

کنرد.  صورت سخک. وی استقبال از مررگ  را گرا ی از زبران آرش بیران مری     آسان خوا د بود و در غیر این

 رازیر بیند و این کامالً طبیعی اسرک؛  شدن برای پرتاب تیر، پا ای خود را در کام مرز میماده نگام آآرش به

 منتظر مرز بود و خود را برای آن آماده کرده بود: لحظه  راو 

جرو دارم،/ بره مروج روشرنایی     چو پا در کرام مرگری تنردخو دارم،/ چرو در دل جنرگ برا ا ریمنری پرخراش        »

 (556: 5615) «تو، ای زرّینه گل، من رنگ و بو دارم.شو خوا م؛/ ز گلبرز و شسک

رونرد.  کسانی  ستند کره وجودشران بررای مررز آمراده شرده اسرک و بره اسرتقبال آن مری           ،مبارزان سلحشور

ايرر  خرود را نیرز بر  « تصرویر »شرعرِ  کسرایی که جرق  سرودن بسیاری از اشعارش، بازتاب وقایه اطراف اوسک، 

نوشریدن دوسرت  را   سرراید و در آن، صرحن  آب  ، مری «خالق محجوب»وسک خود، مشا دة آخرین عک  د

شدن مرز ازسوی مبارزان را به نوشریدن یرک لیروان    راکتی، پذیرفتهکشد. وی بهتصویر میپی  از مرز، به

 نوشند:جرعه میراکتی و گوارایی، جرعهکند که بهآب تشبیه می

مثرل آب/ مثرل آب    شوند/خواب مرز را چه آشنا پذیره می /شب ای ور به چشمهه اختران غوطهکطرفه آن»

 (366) مان:  «خوردنی.

ی پایانی عمر، دلیرل اسرتقبال او    ا سالشدن به الحیدری، زیستن در غربک و نزدیک برای شاعری  مچون

ن برار جامعره و محریۀ ، بره اسرتقبال ایر      فاوضاع تثسّ خاطربهاز مرز اسک. این در کالی اسک که کسرایی 

 رود.واقعه )مرز( می
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 بودن مرگترسناک. 5-7-4

ترین مساهلی اسک که  مواره ذ ن انسان را به خود مشغول کرده اسک و جز تعرداد  از مهم پدیدة مرز، یکی

ق زیرا برر ایرن باورنرد کره  رر خوشری یرا ناخوشری در سرای  زنردگی محق ر           ؛ ر افراد از آن گریزانندبیشتکمی، 

 رای  ،  مر  اکساسرات، امیرد ا، دسرتاورد ا و برنامره     فروبردزندگی را در کام خود شود. کال اگر مرز،  می

بین خوا د رفک. بر این اساس، مرز تصویری خوفناک بره خرود گرفتره و  میشره موجرب      اش نیز اززندگی

گرذارد و  نمای  مری اش را به یزندگشود. بلند الحیدری نیز، تصویری تاریک از نگرانی و اضۀراب انسان می

خوا رد در ترن او    یمر  رای شریر کره    کند. گرویی کره چنگرال   ا  نرمندی تمام، فضای وکشتناکی را خلق میب

   مرز بر او و گرفتن جان  اسک:رود، لحظ  تسل فرو

بسُل اثکَّي   » ت لس َم  دثذبُ ُ متُ   ذُق ا ضسکُعذ   ث يال دً / د ذع دً   ح سذ : 2991) .«بکحان شاقد   ادُتقاٌاادوُت حیسباو ف اوق  ص ا ر ص ابدا نذشاواانً  و   اب 
91-93) 

و مررز، مسرک، برر     / ایم را بشکافد ای  دندهنزدیک اسک با چنگال /مانند شیری گرسنه /پنداشتم شب را)ترجمه: 

 (.نف  من ةبرید یدهبربا آواز  /ام نشسته اسکروی سین  جوانی

ترین تصاویر شاعران  کسرایی اسرک؛ او مررز را  مچرون    ، از  نرمندانه«مرز»گون  تصویر زنده و انسان

گرر شراعر اسرک و او را از    ی ترسناک بر چهره بسته و با چشمانی خونین نظراره نقابداند که انسانی ترسناک می

ران، )کوپا و  مکرا « شوند.زندگی با چهرة شیرین و مرز با چهرة ترسناک  با او نزدیک می»پاید. سو میر 

و راه را برر او سرد    درآمدهکند که بر باالی سر او به پرواز  ایی تشبیه می( شاعر مرز را به کرک 54: 5613

ه و کروه را  رم   اش، درّو خبیثانره اسک کره پوزخنرد ای سررد     ترسناکیکند. مرز در اینجا  مان موجود می

 شود:شامل می

بره برال    پاید/بار میمرا با دیدة خون ،/افکن راسآید/ به  ر گام ز پیشم مرز،/ نقابی سهمگین بر چهره، می»

خنردد؛ بره کروه و درّه    بره رویرم سررد مری     بندد؛/نشیند، راه میبه را م می /گیرد،گرد سرم پرواز می نکرکسا

 (555: 5615) «گیرد.ز رخندش را،/ و بازش باز می ریزد طنینمی

آن را کنرد و  که از مرز بیزار اسرک و از آن  رراس دارد، برا آن مقابلره مری      کالیآرش در شعر کسرایی در 

او چهرة ترسرناکی را بررای مررز     اگرچهصورت ترس و  راس را از وجود خود دور کند. پذیرد تا بدینمی

ربایرد و برا جران و دل، آن را    کند، امّا با شجاعک تمام، این نقاب ترسناک را از صورت مررز مری  ترسیم می

 پذیرد:می

 ه نیرویی کره دارد زنردگی در چشرم و در لبخنرد،/    آرایم/ بآیم/ دل و جان را به زیور ای انسانی میپی  می»

 (556) مان:  «آفرین مرز خوا م کند.نقاب از چهرة ترس
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 . جاودانگی پس از مرگ5-7-1

که وی بر این براور اسرک کره اگرر     معنای خاموشی مۀلق او نیسک؛ بلالحیدری معتقد اسک که مرز انسان، به

شرود.  مانردن او مری   مان موجب ترداوم و جاودانره   هان بماند،، نام و یاد و ايری از او در جپ  از مرز آدمی

سرروده اسرک. ایرن مريیره کره برا دیرد         «سرمیرة عرزام  »ای دارد که آن را در عزای زنی به اسم الحیدری قصیده

کشد. شاعر مررز وی را مرگری   تصویر میرا به« عزام»ک و یخته شده اسک، ترکیبی از امّآمینان  شاعر ب خوش

برجاسک و کیرات ترداوم دارد، او   ا تا زمانی که زندگی پااسک، امّ گرفته بره او را درچند که اگرداجاودان می

 نیز در یاد و خاطرة مل ک، جاودان خوا د ماند:

اا  اي ُأختااد  س   الاا  ادااوت ... ث/اان» اايبسع ُث  ذناار اي ُأختااد    ذ  ااو يصاارُُو نس   اار اثص اا وتذ   اان نااب   کباار و   س متااو   فغاا ا س 
ااو   و عذااُن يف حيااث  ميس  ُااو  اثس اا/وتذ  َت ...  س مت  ٌس   و  ث اانس مت  ٌَ ا خضااُر ياا اار ااحٌل تُوثذااُ    ااد ا   يف اثاا  نيد غاا ٌ   ااد ا   ح  : 2991.« )َش 
311-311) 

از خرون   /فردای من از تو برانگیخته خوا د شد ای خوا رم /میرینمی / مانند مرز ) ستی( امّا /ای خوا رم)ترجمه: 

و  /میرری نره ... نمری   /ورزد در سرکوت ک مری  مّر  /کره  ی نگامکشد که فریاد می یکال دراز تس  قلب تو  /وش توخام

تا زمانی که در دنیرا   /شودد میتوان سخن گفک( و خورشیدی متول تابد )میتا زمانی که کرفی می / رگز نخوا ی مرد

 (.سکفردایی  

ي ادٌه عذنسا   ر هب ذذامس يُارسز  ُاون  َت  و  ﴿ وی با ایجاد تنا  قرآنری زیبرایی برا آیر      ََّذ أ  ساو اً  ب ا س أ حس َّ اثَّايذين   ُتذکُاوا يفذ س ابذي ذ ا  آل) ﴾ ت سس ان 
داند که مرگشان جاودانه اسک و  مواره زنرده براقی   شدگان در راه وطن  را شهیدانی می، کشته(219ع اران  

د رد  ب قرار مری طاخمچنین لوب استفهام انکاری، بغداد را اینخوا ند ماند. شاعر در این شعر، با استفاده از اس

 اند:مرده ،اند شده کشتهگوید کسانی که در راه تو و در راه کق که چه کسی می

ياده» وا؟ ... س ايجيتون کار   ادت ان أ/ یاثقتکا  انس  ادل  أبذنَّ   ذاکارةذ األحَاد يف ذاکذار ةذ األوَت ذ و   بغ اُ     نس  دل  أبذنَّ ادو  ث يساوا أ حس
 (39: 2991) «.سنعَر فيهم ک   َشوع األعيد غ اً  و 

 خراطر بره  شردگان کشته که گفک کسی چه / انسل کافظ  در /نیستند زنده مردگان که گفک کسی چه /بغداد)ترجمه: 

 (.را اداعی  ایشمه تمامی شناخک خوا یم آنان یل وس بهو  /آیندمی آینده در...  شدند؟ کشته /تو

 اسرک عتقرد  مداند و  ای غیر ایرانی اسک که کسرایی مرز او را دروغی بی  نمی کیّشخص ازجمله گواراچه

خوا رد بگویرد:   اسرک و مری   گروارا چهکه او  میشه جاودان خوا د ماند. خۀاب کسرایی در این شعر به خود 

ی و با این اندیشره، ترو   ا شده نابودنیسک و کسانی که تو را کشتند و در ذ ن و خیال خود پنداشتند که تو تباه و 

برجاسرک و ترا    رای مبرارزه پا  شعله که یزمانبرند؛ زیرا تا سر مینهادند و دفن کردند، در غفلک به را در خاک

 کنند، تو زنده خوا ی ماند:زمانی که کسانی در راه وطن دفاع می
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برار  رم درو  درآمرد    ارنسرتو!/ ایرن   /یکر تو ریخرک  مه گلوله که بر پآن با / مه ستوهبا آن / مه سالحبا آن»

 رای  برا گوشره   /آنان که ز رخند بره لرب، دسرک خروی  را     /کنندتو را خاک می تندتندآنان که  / الک تو

 /انرد خامران غافرل   دلنرد/ کار بیتبه طالعان یکتار /دنیا به کام شد /دیگر تمام شد /که /کنندپرچم تو پاک می

 (351-356: 5615) «ای  نوز که باروت زنده اسک.تو زنده /داد زنده اسکای  نوز که بیتو زنده

 در شعر دو شاعر« مرگ». مضامین متفاوت 5-4

بلنرد الحیردری اسرک کره در شرعرش نمرود یافتره         نداشتن مرز از جمله مضامین خا ّداشتن و یا فایدهفایده

کنرد و امیرد   ه اسک، به مررز دعروت مری   غم و غصّ اسک. اگرچه شاعر در عصری که پر از درد و ماالمال از

بینرد و   رای   ریچ سرودی در مررز نمری     ا در یکی از سرروده دارد که با مرز، از درد و رنج ر ایی یابد، امّ

 شود.میتبدیل شدن به گندم برای نجات گرسنگان، به نمک جای تبدیلمرگ  به

یابرد را تغییرر   شرود و کیرات دوبراره مری    دمی مری را که بعد از مرگ  تبدیل به گن« أوزیری »رمزِ شاعر »

در ایررن شررعر، ( 516: 6441)أبرروعلی، « د ررد. گنرردم نمررادی برررای برخاسررتن و بازگشررک زنرردگی اسررک. مرری

شود. مرگی که شراعر  مرواره در طلرب    نمیتبدیل از مرگ  به گندم  پ برد، کار میأوزیریسی که شاعر به

دلیرل شررای  و اوضراع سیاسری جامعره       م بره شود و آنمیتبدیل میدی نوآن اسک و بدان امید دارد، اینجا به 

نظرر   کره  میشره مردّ    ایشدن به آبادانیجای تبدیلو مرز در اینجا، به سکاسک که سرشار از کزن و اندوه ا

نری و نرابودی اسرک.    شود؛ زیررا نمرک نمرادی از ویرا   شاعر بوده اسک، به ویرانی و نابودی و خرابی تبدیل می

 جای مثبک روز به روز در کال گسترش اسک:اش، بهای اسک که شرای  منفی م جامعهآندلیل 

 (113: 2931 )احلي را، «س يتذ   /راح ر...  ب  س ...  کحدً   ُ س ... ک ث   ث نس يصسبح  و     سحدً »
 (.دآورجوش میکه زخمک را به /شودبلکه نمکی می /شودمرگم گندمی نمی /بگو  رگز)ترجمه: 

شرود برر   شود. مررزم شراعر نمکری مری     مین نمک که نمادی از نابودی اسک، گا ی برای شاعر سودمند می

 فساد و تبا ی بر اند:  رگونهیانگر، تا شاید سرچشم  عذابی شود و جامعه را از طغ ای قاتل و دزد و زخم

ب ح    ُا س ک اث      او   ذانس   او   َت تُاسَذ هس ذاکذر   َت تا ابسخ حلس   او   اي أب خ» ا  ح  أنس نُايس اب ح    او     سحادً     ا : کاث    ... ث انس نسس ث انس يصس
َ  اثقدت ذ و   ب  س  کحدً   (321-321: 2991)مهدن،  .اثبدغ ثا دغ  و ااددرقذ  و اثس درقذ و س يتذ   /را

 ...بگرو  رگرز   /ن اسرک مررز مرن از مررز مر    /  ارزش ندانمرگم را بی /ام را خاموش نکنخاطره /ای پدرم)ترجمه: 

که زخم قاتل و دزد و مرترد را   /شودبلکه نمکی می /شودمرگم گندمی نمی /بگو:  رگز /د یم قربانی شویماجازه نمی

 (اسک. یانگر و ستمگرطغو  /آوردبه جوش می

کسررایی اسرک کره در     جمله مضامین خا ّمورد آن، از ای گوناگون مرز و دیدگاه متفاوت افراد درشیوه

بندنرد و  ای کوتراه از آن رخرک برمری   دانرد کره برخری برا نالره     ای مری رش نمود یافته اسک. او دنیرا را وادی شع
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رونرد. مررزم براعز ت و افتخراری کره ترا       میرند و برخی با ایمان به زندگی پ  از مرز، به استقبال آن می می

ک و خرواری باشرد،   ه برا خف رک و ذل ر   سالیان سال، نام و یاد آدمیان در خاطرة  مگان بماند، با مرگی کره  مررا  

واقه این شعر کسرایی، اشاراتی به اوضراع سیاسری و مرردم آن روزگراران دارد.     متفاوت اسک. در کاملطور  به

میرند و یراد و نامشران ترا ابرد در قلرب تراریخ       ت و افتخار میاینکه برخی  مچون مبارزانِ در راه آزادی، با عز 

 آورند:کنند و دم بر نمیمیکک خوا د شد و برخی دیگر سکوت 

تروان  مری  توان داشک از این خفرتن امیرد کیرات/   می /ای کرد و در این وادی خفکناله /توان چون دگرانمی»

 (61: 5615) «توان مُرد و به لب  یچ نگفک.می /رفک ولی چون مردان

 گیرینتیجه. 7

سزایی در نوع نگاه بلند الحیردری  ر و به ای اخیر، نق  مثي هی ایران و عراق در سدو اجتماعشرای  و اوضاع سیاسی  -

 ایشران  عراق( و سیاوش کسرایی )شاعر معاصر ایران( به مفهوم مرز و زندگی و بازتاب آن در سروده تبارکرد)شاعر 

ن در ایررا  سرو دیگرکررد و از   ای عراق ککومک میسو کزب بعث بر سرزمینزیرا در این دوران، از یک؛ داشته اسک

 شد.زیر سلۀ  مزدوران و کاکمان مستبد زمان اداره می

کننرد. ایرن امیرد بره زنردگی و      دانند و گاه از آن شکایک مری داشتنی و ستودنی میدو شاعر زندگی را گاه دوسک ر -

 ستودن آن، در شعر کسرایی نمود بارزتر و در شعر الحیدری جز چند مورد، نمود کمتری دارد.

دو یافرک  وجرود آمرده اسرک، در اشرعار  رر     دو به ای زندگی در شعر آن ا و سختیکه در اير رنج استقبال از مرز -

 .سکیر در شعر دو شاعرِ مورد بحث او فراگشود. این مضمون، از مضامین بارز می

ی آنران  براکه گاه جاودانگی پ  از مرز را  افتخار به مرز بزرگان و مبارزان و ایمان به زندگی پ  از مرزم آنان -

 دو شاعر بازتاب یافته اسک.در پی دارد، در شعر 

 رای  شود، تفراوت زمین  مفهوم زندگی و مرز در شعر دو شاعرِ مورد بحث یافک میکنار تمامی تشابهاتی که دردر -

تره  کدام از این شاعران اسک و در شرعر شراعر دیگرر بازتراب نیاف    به نوع نگاه  ر شود که مختصلی نیز دیده میقابل تثمّ

 اسک.

 ها نوشت . پی4
م. در شرهر سرلیمانیه در   5165سرستامبر سرال    53از طایفر  مشرهور الحیردری اسرک کره در      « بلند الحیردری »شاعر نوگرای عراق ( 5)

شرده برود کره    موجرب  »شرد،  میان فرزندان دیده مری تبعیضی که در خانوادة بلند الحیدری درردستان عراق دیده به جهان گشود. ک

ی نیسک که رشد شاعر در چنین خانواده و چنین اوضراعی،  ای اسک. شک ک بیهودهمیان خانواده، شخصیّکه در الحیدری ک  کند

در  مرین دوران بره   زمان با جنرگ جهرانی دوم برود.    ،  م(. آغاز جوانی شاعر555: 6445)الصاهغ، « ر باشد.بر زندگی و روان او مثي 

اإلبرن  »ا به آوارگی گذراند و به  مین دلیل، سعدی یوسف، بره وی لقرب   الحیدری، جوانی خود ر. کزب کمونیسک عراق پیوسک

برار مرردم کشرورش در    ک( او یکی از شاعرانی اسک که شا د زندگی سخک و مشق 66: 5113کاف، السّر.ک: ) د درا می« الالض 
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گیررد کره  مگری    گرایی دربرمیاندیشی و غمبود. مضامین اشعارش را عشق، امید، یثس، درد، رنج، مرز امصدّزمان دیکتاتوری 

م. از دنیرا رفرک.   5115ک بیمراری قلبری، در سرال    عل ر بلند الحیدری اسرک. او سررانجام بره   بودن شعرِ  ای رمانتیکبازتابی از ویژگی

لری  پراکنم؛ گلی بره نرام شرعر و گ    ای دو گل سرا را میادونی  شاعر در ريای او گفک: از این به بعد  ر روز بر مزار او گلبرز»

 (1: 5615)عبدالهی، « به نام صداقک.

( پر  از تحصریالت دانشرگا ی، بره     56: 5661)عابردی،  « خورشیدی در اصفهان به دنیا آمرد.  5646سیاوش کسرایی در سال »( 6)

اش از ایرران    مرراه خرانواده  به ،5656 سال زمستان در توده، کزب انحالل پ  ازصف  واداران و طرفداران کزب توده پیوسک و 

ترین شاعران نیمایی معاصر ایرران برود کره بره نیمرا وفرادار مانرد.        کرد و جزو معروف آغاز جوانی از را شعر سرودن . ویخارج شد

 را و  د رد. برا وجرود انردوه    برودن را بره تراریکی نبرودن تررجیح مری       یابرد و زیبرایی پروسرعکم    ای زیستن را درمری کسرایی، لحظه

 رای شرعری او در   ترین مایهای که طبیعک، زندگی و امید، از مهم گونه یابد؛ بهزندگی را درمیگاه، با ایمان و شور  ای گه شکسک

 ویرن،  دراش را دور از وطرن گذرانرد و سررانجام    دوازده سرال پایرانی زنردگی    ییسیاوش کسراآید. کساب میدفتر ای شعرش به

ویرن  ( زنردگی را بردرود گفرک و در گورسرتان     5663مرن  به 51م. )5115سبب بیماری قلبری، در  شرتم فوریر     اتری ، به پایتخک

 خاک سسرده شد.بخ   نرمندان( به)

 تیرباران شد. 5636تیرماه  66( یکی از اعضای کزب توده که در 6)

 گرا و مردمی جهان عرب.شاعر واقه« ابمظفر نوّ»منظور ( 3)

 دیروان بلنرد الحیردری   ، آن را در کتاب ک نشد و نگارندگانافوی ی  األع دل اث/د ک که این سرودة بلند الحیدری در کتابجاازآن( 6)

 ، بنابراین ارجاع آن مۀابق با دیوان شاعر اسک.اندیافته

 منابع

 قرآن کریم.

 شر.الن  و ةمج  الت  أليف و کوين للت  دمشق: دار الت   .األسطورة يف شعر أدونيس .(9002أبوعلي، رجاء )
 قاف  العام .ون الث  ؤ ، بغداد: دار الش  الط بع  األولی .رعرماد الش   .(9222جعفر، عبدالکرمي راضي )

 اب العرب.اد الکت  ات   :دمشق .عر العراقي احلديثاإلغتاب يف الش   .(9221راضي ) دجعفر، حمم  
نقرد ادب  صرلنام   ف (. بررسری و تحلیرل نوسرتالژی در شرعر بلنرد الحیردری.      5613زاده، مهین و علی فضرامرادی ) کاجی

 .546-14، (1) 6، معاصر عربی

 و انرواع  بررسری ) کسررایی  سریاوش  اشرعار  در  را اسرۀوره  . تحلیرل (5611)اسرماعیلی   مراد و کسین آالشتی، پورکسن

 .(سرریاوش خررون و کمررانگیر آرش مجموعرر  دو در  ررااسررۀوره خلررق و برراززایی  ررایزمینرره و کارکرد ررا

 .545-11 صص ،(1) 6 ،یپژو  ادب

 العودة. بريوت: دار، الط بع  الث اني  .د احليدريديوان بلن .(9210حليدري، بلند )ا
 باح.القاهرة: دار سعاد الص   ،یبع  األولالط   .اعر بلند احليدرياألعمال الکامل  للش   .(9229) --------

 .72-14 ،(912) ،  الوسطجمل  ائع. الوقت الض   - و ي  بلند احليدر (. شاعري  9211دوح )کاف، ممالس  
 .اد الکت اب العربدمشق: ات   .9271عام  یعر احلر يف العراق منذ نشأته حت  الش   .(9004غ، يوسف )ائالص  
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 .نادر کتابتهران:  .(کسرایی سیاوش آيار و زندگی بررسی) امید بزرز شبان. (5661) کامیار عابدی،
فارسری دانشرگاه آزاد اسرالمی     ادبیّرات زبران و    لر مجّ(. سیاوش کسررایی و آرش کمرانگیر او.   5616عبداللهی، مهران )

 .555-11، (5) 6، اراک

 . شیراز: نوید.گو در سه بعدوگفک(. 5615عبدالهی، منیژه )
 الگروی قهرمران در منظومر    (. کهرن 5613دپور )بدر، مصۀفی گرجی و خیرالنسرا  محمّر  کوپا، فاطمه، نرگ  محمدی

 .516-556، (61) 55 شناختی،هعرفانی و اسۀور ادبیّاتفصلنام  آرش کمانگیر سیاوش کسرایی. 

 شراعران ) لریچ  الگروی  برمبنرای  عرراق  و ایرران  معاصرر  شرعر  در معنرایی  یزی نجارگر تۀبیقی نقد. (5616)رضا  کیانی،
 رازی. دانشگاهکرمانشاه:  استاد را نما: علی سلیمی، .(بیستم قرن دوم نیم  برجست 

 رای  فصلنام  پژو  الحیدری.  يالث و ساعی البرید بلند (. بررسی تۀبیقی شعر قاصدک اخوان5613تی، کیدر )محال 
 .16-56، (5) 5، ملل ادبیّاتتۀبیقی زبان و 

 .خوارزمی :نتهرا ،پنجم چاپ .(رستاخیز و مرز در) سیاوش سوز .(5666) شا را مسکوب،

 باح.کويت: دار سعاد الص    .عر العريب املعاصربلند احليدري يف الش   .(9221مللحم، عايدة کنعان )ا
  .هض  العربي  بريوت: دار الن   .عر العريب احلديثلغ  الش   .(9211رقي، سعيد )الو 
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 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 عک ي    قدث 

درس ( اثعري )األ بني ادقدرن األ ب يف بوث  واَث
 13-12 صص. ،2112 ربيٌ (،31) 2 اثع   ،اثعدشرة اثس ن  رازا، /د ع 

 وش کسراي سيدو  ابکن  احلي ر   راس  إحتوا ي  ثَ/رة ادوت واحليدة يف شعر

 1 سکي   عک
 يرانإ، کرمانشاه،  رازي جامع   اآلداب والعلوم اإلنساني  ، کل ي  ،  آداهبا  و الل غ  العربي   قسميف  ستاذأ

 2اکرب حمسينعک 
 نيراإ، کرمانشاه،  رازي جامع   اآلداب والعلوم اإلنساني  ، کل ي  ،  قسم الل غ  العربي  و آداهبايف  ساعدأستاذ م

 3عدطَ  ابزاير
 يرانجامع  رازي، کرمانشاه، إ  اآلداب والعلوم اإلنساني  ، کل ي  ،  آداهباو  الل غ  العربي  فرعيف  طالب  ماجسترية

 99/1/9141 اثقبول:   4/9/9141 اثوصول:

 ادکخ ص
ان يعيشددان يف اعرين کدااإليدراني . إن  هدذين الش د عراءيمدايي مدن أشدهر الش داعر الن  کمدا أن  سدياوک کسددرايي الش ددين و عراء العدراقي  املتددد  مدن مشداهري الش د بلندد احليددري

   يف سددياوک کسددرايي کمددا أن  وح املعنوي ددالددر   یأتثددرياج جددذرلج علددحکومدد  دکتدداتور يت کانددت تددت هيمندد    ال ددلددم. ترکددت أجددواء إيددران ا سددتبدادي  الظ  عصددر زا ددر ضلفوضددي و 
رؤيدد  و  حيدداة ذاو ومددديت تغدري   وجددرلانت اآل ددر  روفبلنددد احليدددري أتثدرياج عميقدداج. بسددب  هددذة الظ د إنشدداء احلکومدد  البعثيدد ، أث درت يفانيد  و   الث  ظهدور احلددرب العاملي ددو 

عندددد کسدددرايي   أن   غبددد  يف املدددوت واضدددحت  يف شدددعره.الر    احليددداة و صدددبحت کراهي دددأفرؤيددد  احليددددري يف أشدددعاره رؤيددد  سدددلبيا إلدددی احليددداة  احليددداة.اعرين للمعدددمل املدددوت و الش ددد
   کسدراييجداء لدد ، لکدن الر  دهوري دأجدواء اتتمدع الت  حد  هدو يعدع  عدن ضدغط املشداک  و  يف نظدرة اليهدا نظدراج ایابيداج.تقد أن  األمد  هدو أسداحل احليداة و يعفاقم احلياة الت  

 فيدده احيدداانج. رغبدداج ائميدد  فيدده و اهيتهمددا الد  قددد وجدددا رفلدده و      مددرد  املددوت هددو مصددري البشددري  أن  د و احليدداة مددتد  اعر العراقددي.  ددا يعتقدددان أن  الش دد یأکثددر وضددوحاج بنسددب  إلدد
  .عري  واهد الش  احلياة مع ذکر الش  عرين املعاصرين، يف جمال املوت و اأيضا اخلالفي  فکرة هذين الش  قاط املشتک  و   الن  أن تل  راس  هذه الد  تاول 

 .املوت، احلياة، يسياوک کسراي، بلند احليدرياألدب املقارن،  :ادَر ات اثر  يسي 
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