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 چکیده
شاعران از گذشته تا کنون بوده است. رکی از دالرل عمدیه احسداس   تررن مضامین شعری در میان  غم غربت رکی از مهم

های درگر است. برخی از شاعران فلسطین و لبنان نیز بده دالردل زردادی از     غربت در میان شاعران، مهاجرت به سرزمین

بده شدمار   سرزمین خود مهاجرت کرده و در درگر کشورها ساکن شینی، بنابرارن غربت رکی از موضوعات اصلی شعر آنها 

هدا بده غربدت نیدز      های مهاجرت در میان شاعران فلسطین و لبنان متفاوت اسدت ندوع نگداه آن    رود. از آنجا که انگیزه می

توصدیفی نگاشدته شدیه اسدت، غدم غربدت در میدان شداعران         -هاری دارد. در ارن مقاله که بر اساس شیوه تحلیلی تفاوت

دهدی کده شداعران لبندانی بده دلیدل زندیگی در         تارج تحقیق نشدان مدی  ارم. ن فلسطین و لبنان در مهجر را مقارسه کرده

کشورهای غیر عرب زبان با رک نوع غربت به ندام غربدت زبدانی مواجده هسدتنی امدا اردن ندوع غربدت در میدان شداعران            

 کنندی. همچندین   شود چون آنها عمیتا در کشورهای عربی به ورژه لبنان، سورره و اردن زندیگی مدی   فلسطینی دریه نمی

شوق به وطن نیز نزد شاعران فلسطینی و لبنانی در مهجر متفاوت است و شاعران فلسطین عالوه بر شدوق بده وطدن، از    

 گورنی. اشغال وطن و آوارگی نیز سخن می

 شعر عربی معاصر، غربت، فلسطین، مهجر شمالی، مهجر جنوبی.  :ها واژهکلید

  مقارنة الغربة بِ شعراء املمجر
 (طِ ولبنان منوذجاشعراء ممجر فلس)

 امللخص
الشااعور ابلغربااة ماان أهاام املوضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين  والشااعراء املهجريااون أيرااا هلاام نفااذ الشااعور بساابب تاارك 

فاروق با  ها ا الشاعورت  كهناا لكنفلسط  واملهجر و  الوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء  
 تااركالشااعور ابلغربااة ماان أهاام املوضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين  والشااعراء املهجريااون أيرااا هلاام نفااذ الشااعور بساابب 

                                                      
 hkeshavarz@semnan.ac.irنورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:  1
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فاروق با  ها ا الشاعورت  ولكن هنااكالوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء   فلسط  واملهجر  182
التحليلااي نريااد املقارنااة باا  الشااعراء الفلسااطيني  والشااعراء املهجااري    الشااعور  -وصاافي حناان   هاا ه املقالااة ابملاانهج ال

الشااعر املهجاري خارج مان وطناه ومیكناه أن يرجاع نلياه ويشاعر  لكانابلغربةت الشااعر الفلساطيين يرياد أن يسارتجع وطناه و 
ر الفلساطيين والشااعر املهجاري وهاو الغرباة فرق آخر با  الشاعور ابلغرباة عناد الشااع كابلغربة بسبب بعده املكاينت وهنا

اللسانيةت الشاعر املهجري دخل   بالد آخر   قارة بعيدة اليعرل لغتهم ولكن الشاعر الفلسيطين نما يعي    البلاد 
ملا هب احملتل نما يعي  مشردا   الدول العربية   املنطلقة و هل ا اليشعر ابلغربة اللسانيةت أثار املا اهب الغربياة خاصاة ا

الرومنطيقااي   شااعر شااعراء املهجاار أكثاار ماان الشااعراء الفلسااطيني ت ومیكاان أن نعتااخ هااؤالء الشااعراء املهجااري  ماان رواد 
املاا هب الرومنطيقااي   الشاااعر العاارد املعاصااارت الشاااعر املهجاااري يهاارب ماان واقعاااه ولكاان الشااااعر الفلسااطيين يااانعكذ 

 .الواقع   شعره
 .د، الغربة، فلسط ، املهجر الشماي، املهجر ا نودالشعر العر  ال لمات الرئيسة:
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 . مقدمه1 183

تردریی نیست که انسان موجود اجتماعی اسدت و ماردل اسدت در کندار دوسدتان و آشدناران خدود        

شدود و   زنیگی کنی. اما گاه بنا به برخی دالرل دست به مهاجرت زده و در کشوری بیگانه ساکن مدی 

گذراندی و   مجبور به ترا وطن کرده را او در کنار اشغالگران حیدات مدی  گاه گروهی غاصب وی را را 

کنی. ارن احساس غربت و دلتنگی که همواره مدورد توجده    بنابرارن در خود نوعی غربت احساس می

شاعران و ادربان بوده است در شعر معاصر عربی نسبت به شدعر قدیرم، نمدود بیشدتری دارد کده از      

سامان سیاسدی و اقتصدادی در    و اشتیاق بازگشت به آن، وضعیت نابه جمله دالرل آن دوری از وطن

هدا   کشورهای عربی در مقارسه با غرب، تأثیر مکتب رمانتیک بر شداعران، ردا اشدغال اردن سدرزمین     

 همچون سرزمین فلسطین توسط اشغالگران است.

وده اسدت  برخی ادربان عربی بد  ةعمی ةموضوع غربت از جمله موضوعاتی است که نه تنها دغیغ

بلکه ذهن فیلسوفان، دانشمنیان و ادبای زرادی را در غرب نیز به خود مشغول کرده است. هگدل در  

های منتشر شی از غربت روح انسان زرر چکمه 1807که در سال  "پیریار شناسی ذهن"کتاب خود 

طبقه  گوری. همچنین مارک  برای اشاره به شکاف بین طبقات اجتماعی و نافرمانیتمین سخن می

 نرد ا بده  (.7: 2008کندی )کامیلیدا،   دار از اصطالح غربت انسانی اسدتفاده مدی   کارگر از طبقه سرماره

 از ی راطبقدات  یتضدادها  و یعلمد  یهدا  شدرفت یپ لیدل به بشر یزنیگ شین ینیماش توان یم بیترت

 .دانست افراد در غربت احساس  علل گررد

مقارسده شدکل غربدت گزرندی در شدعر دو گدروه       نورسنیه در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و 

هدای   ها و تفاوت شاعرانِ مهجر فلسطین و لبنان است و در ارن راستا قصی دارد مخاطب را با شباهت

 ارن دو گروه در بیان ارن احساس و انواع و خصوصیات ارن غربت آشنا سازنی.

هاری انجدام شدیه    هششعر فلسطین را مهجر، به صورت جیاگانه پژو در غربت موضوع ةدر حیط

کده در  « ظاهرة االغتراب فی شعر عزالیرن المناصرة»است. امیر فرهنگ نیا و همکاران وی در مقاله 

مجله اللغة العربیة وآدابها به چاپ رسیی به بررسی و تحلیدل اشدکال    3قمری در شماره  1436سال 

اندی و بدا    سدطین پرداختده  مختلف غربت مکانی، درونی و اجتماعی در شعر عزالیرن شاعر معاصدر فل 

اشاره به ارنکه موضوع شوق و غربت در اکثر اشعار وی بازتداب داده شدیه اسدت، او را شداعر غربدت      

گزرن بزرگ خوانیه و مهمتررن مظاهر غربت در شعرش را شدکارت، عزلدت و امیدی بده آرندیه برتدر       

بعض مدن شدعراة المهجدر     قسوة الغربة والحنین إلی الوطن فی شعر»انی. پژوهش درگر مقاله  دانسته

در مجلده اللغدة    1435اثر مررم هاشمی و معصومه نعمتی قزورندی اسدت کده در سدال     « المختاررن

و   العربیة وآدابها به چاپ رسیی و نورسنیگان در آن به علت مهاجرت برخی شاعران مهجدر پرداختده  

ه نساخت؛ بلکه نوعی احساس انی که مهاجرت نه تنها آرزوی قلبی آنها را برآورد به ارن نتیجه رسییه

 به غم و غربت و ناامییی را در درون آنها به وجود آورد.
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االغتراب فدی شدعر الشداعررن محمدود     » عنوان با یا نامه انرپا دری العسکر زرعز محمی السیک 184

محمدود دروردش )شداعر     نرد ا شعر در غربت موضوع یبررس به سنیهرنو« س درورش و شیرکو بیکه

 که دهی یم نشان پژوهش نرا جرنتا و است پرداخته س )شاعر کرد عراقی( بیکهفلسطینی( و شیرکو 

 در ریبداال  گداه رجا عدت یطب نیهمچن. است یاسیس غربت شاعر، دو نرا شعر در غربت نوع نرشتریب

 .دارد شاعر دو نرا غربت شعر

علدی  "مالمح االغتراب فی شدعر  » ای با عنوان  ( در مقاله1396همچنین جمشییی و همکاران )

به بررسی غربدت در شدعر علدی فدودة رکدی از شداعران معاصدر فلسدطین          «وردود فعله علیها "فودة

 یزمدان  ،یاسد یس ،یاجتماع غربت انواع او شعر در که دهی یم نشان پژوهش نرا جرنتا وپرداخته انی 

 .دارد وجود یمکان و

مسیر مقارسه نوع غربت رسیم که تا کنون هیچ پژوهشی در  با بررسی پیشینه به ارن نتیجه می 

گزرنی بین شاعران فلسطین و مهجر صورت نگرفته اسدت؛ بندابرارن پژوهشدگر بدرآن شدی تدا طدی        

 ای میان ارن دو گروه به تحلیل  و بیان تفاوت غربت در شعر ارشان بپردازد. مقارسه

 سؤاالت تحقیق

ن تأثیرگدذار  غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان از چه نوع است و چه عدواملی در آ  .1

 است؟

 ؟هاری با هم دارد ها و شباهت غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان چه تفاوت .2

 . تعریف لغوی و اصطالحی غربت  2

ای کوتاه به معنای لغوی واصطالحی غربت داشته شارسته است قبل از ورود به اساس پژوهش، اشاره

 باشیم:  

(. 16: 2008الجبدوری  ای از خود بیگانگی اسدت ) های انگلیسی و فرانسوی به معن غربت در زبان

رود که کسی با غیر نزدرکان خدود   لفظ االغتراب در ارن سخن: اغترب فالن: هنگامی به کار می»اما 

ها زن  ( رعنی ازدواج خورشاونیی نکنیی )از غرربهاغتربوا التضوواازدواج کنی و در حیرث آمیه است: )

 (33-32: 1408)ابن منظور، « ر و ناتوان نشودبگیرری( تا فرزنیانتان ضعیف و الغ

دوری از وطن و خانواده و سرزمین؛ رعنی اردن کده   »اما غربت از نظر اصطالحی عبارت است از: 

انسان از زادگاه و کسانی که از نظر روحی، عاطفی و اجتماعی با آندان در ارتبداط بدوده، دور شدود و     

سیر اهیاف خود حرکت کرده، نوعی احساس غربت را رسی از رمانی که انسان در م چنین به نظر می

بینیم بخشی از ادبیات انسانی بدا اردن احسداس     نیز در قلب خود حمل کرده است، ارنجاست که می

 اسدت  نرد ا یامروز میرن و ینعتص یایدن یمعنا به یزدگ غربت (7آمیخته شیه است. )فهمی، د تا: 

 گذارد یم یباق یمنف ریتأث او روان و روح بر امر نرا و شود یم دور خود وطن ار و طیمح از انسان که
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معنای مهاجرت، تدرا دردار و دوری از خدانواده و سدرزمین      ؛ بنابرارن غربت هم(22: 1387 ،یآصف) 185

 توانی انواع غربت چون غربت زبانی، مکانی، عاطفی، سیاسی و اجتماعی را شامل گردد. است و می

 های غربت و انواع آن در شعر مهجر   . انگیزه3

های مختلفی دارد. علت مهاجرت شاعران فلسطینی عموما غصب وطن توسط اسدرائیل   غربت انگیزه

است. اما سبب مهاجرت شاعران مهجر متعید است. محمی روسف نجم علت اصلی هجدرت شداعران   

حکومت آن زمدان بده سدبب    دانی؛ به ارن صورت که وی معتقی است  های سیاسی می لبنان را انگیزه

کدرد بده طدوری کده      ضعف خود، فشار زرادی بر مدردم بده خصدوص غیدر مسدلمانان متحمدل مدی       

های خود را در میان آنان گسترانییه بود و ارن خفقان سیاسی عامل اصدلی مهداجرت اردن     جاسوس

 سدماحة  مسدعود  کلی، طور به مهجر شاعران ة( اما دربار13: 1980، یالخفاجدسته از شاعران شی. )

بینی که اغلب ارن شاعران مسیحی بودنی و حوادث خدونینی کده حکومدت     می ارن در را اصلی عامل

عثمانی بر آنها وارد کرد سبب مهاجرت بسیاری از آنها شی، عامل دوم موضوع شرارط اقتصادی بدود  

 (  23و وضعیت بی اقتصادی و تنگیستی بعث مهاجرت ارن شاعران شی. )همان: 

انواع مختلفی دارد که از آن جمله به غربت درونی، زبانی و مکانی اشاره کرد. در همچنین غربت 

 پردازرم.ارن مقاله به بررسی ارن سه نوع غربت در شعر مهجر فلسطین و لبنان می

 عاطفی -. غربت درونی3-1

: 1979 ،یشدارون ) نباشی شرخو یانسان عتیطب و ذات مالک انسان که معناست نرا به یدرون غربت

. کندی  ینمد  درا را اعتقاداتش و الترتما احساسات، یسادگ به آن در شخص که است یحالت و( 69

های مختلفی داشته باشدی، فدردی دلتندگ     توانی علت ( غربت درونی و عاطفی می167: 1984 شتا،)

 دلتندگ  درگر شخصی و داده دست از کودکی از را آن که مادری دلتنگ درگری است خود ةمعشوق

شود. در شعر معاصر نیدز غدم    های قیرمی آن می ها و سنت ارزش حتی و وطن گذشنه شکوه و مجی

هدای  خورد. رکی از علدت  های گوناگون به چشم می غربت و حسرت و دلتنگی ناشی از آن به صورت

آفددررن تمددین و صددنعت اسددت. فندداوری و  هددای سددررع و حیددرتاصددلی بددروز وتنددوع آن، پیشددرفت

صنعتی در کنار رفاه و آسارشی که برای انواع بشر به همراه آورده، خواه ناخواه بخشدی  های   پیشرفت

هدا را در   های انسدانی را در خدود بلعیدیه و انسدان     ها، عواطف، گذشته، مقیسات و ارزش از دلبستگی

مواجهه با تمین، بیشتر و بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شیه است که آنان بدرای غلبده بدر اردن     

: 1387آبداد،   و تنهاری به گذشته خورش پناه برنی و از آن با حسرت راد کننی )عدالی عبداس   وحشت

شود و به نوعی احساس غربت در وجود وی  (. پناه بردن به گذشته سبب جیاری فرد با حال می160

م دردیه هد   تابی و از ارنکه آنچه را در گذشته مدی  نهی؛ به ارن صورت که او شرارط کنونی را برنمی می

گشاری. هر چنی ارن نوع غربت در شدعر معاصدر    شود و لب به شکوه می اکنون نمی بینی، غمگین می
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هاری از ارن نوع عرب نمود بیشتری نسبت به شعر قیرم دارد. اما با مراجعه به شعر قیرم عرب نمونه 186

رن نوع غربدت  کنیم. ابیات ابتیای قصییه معروف المیة العرب بهتررن نمونه از اغربت را مشاهیه می

 در شعر عربی قیرم است:

 أقيمـــــــــــــوا بـــــــــــــين أمـــــــــــــي صـــــــــــــدور مطـــــــــــــي ُ
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــون ســــــــــــــــيد أمل  ويل دون ــــــــــــــــُ أهل

 

 وإ  إَ قـــــــــــــــــــــــــو  ســـــــــــــــــــــــــوالُ ألميـــــــــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــــأل ــــــــــــــــــول وعرفــــــــــــــــــاء جي  وأرقــــــــــــــــــ   هل

 (58: 1996 )الشنفرى،
 رید غ مدن /  .ترمرلمتما شما از ریغ یقوم به من که یرساز آماده را تانرهابمرک من خانیان یا)

 (.درهم یالهار با ریکفتارها و پوست نرم پلنگ و پا زیت گرگ دارم؛ یاقوام و شانرخو شما از

بیندی و از ارنکده رازدار نیسدتنی و خطدای      شنفری اجتماع خود را مناسب روحیات خورش نمدی 

بخشنی و عزت نف  نیارنی و به طور کلی به سبب تفاوت اخالقی و اجتماعی که میدان   انسان را نمی

دهی در میان حیوانداتی   کنی و ترجیح می بینی با آنها احساس غربت درونی می میخود و قوم خورش 

 کنی.   چون گرگ و پلنگ و کفتار زنیگی کنی و به نوعی خود را به رک مهاجرت فردی دعوت می

شدود. محمدود    زراد دریه می  "محمود درورش"غربت درونی در شعر معاصر فلسطین از جمله   

 ها پارانی نیارد:کنی که غربت فلسطینی ضوح بیان میدرورش، در شعر خود به و

هذا هو العرس الندذی الرنتهدی /  فدی سداحة التنتهدی/ فدی لیلدة التنتهدی /  هدذا هدو العدرس            

 (256: 2003)درورش،یار أو شرریار. الفلسطینی/  ال رصلُ الحبیب  إلی الحبیب/ إال شهی

پاردان / اردن    انتها/ در شدبی بدی   انی بیپذررد /در میی)ارن رک جشن عروسی است که پاران نمی

 رسنی/ مگر شهیی را آواره.(/ عاشق و معشوق به هم نمی جشن عروسی فلسطینی است

کندی کده مهماندان آن     درورش غصب فلسطین توسط بیگانه را به رک جشن عروسی تشبیه مدی 

ندیارد و در  جشن همان غاصبان هستنی با ارن تفاوت که ارن جشن شادی و رقص بیگانگان تمدامی  

آن هیچ وصالی برای عاشق و معشوق نیست؛ بلکه آنها در ارن جشن ردا بده دسدت غاصدبان کشدته      

 گردنی. شونی را ارنکه مجبور به مهاجرت شیه وآواره می می

 زندیگی  وجود با که است فلسطینی شاعر بارز ملقب به خنسای فلطسین، نمونه "وقانفیوی ط"

تدوان برخدی از     نامه طوقان می برد. با بررسی اشعار و زنیگی می رنج درونی غربت از خورش، وطن در

آور او در خانواده دانسدت؛ زردرا    توان دوران کودکی عذاب ارن علل را درا کرد. نخستین عامل را می

از مهر و محبت محروم بود و حتی قبل از تولی، مادرش سعی کدرده بدود تدا او را     اش وی در خانواده

کنی که پیرش برای مخاطدب   با پیرش نیز چنیان عاطفی نبود او خود بیان میسقط کنی. ارتباط او 

کرد. افزون بر ارن، وی در کودکی مبتال به تب ماالررا شدی و   قرار دادنش از ضمارر غارب استفاده می

اش قدرار   شی کمتر مدورد توجده خدانواده    در نتیجه بسیار الغر و رنجور بود و همین عامل موجب می

همین دالرل و شرارط سبب شی فیوی در کودکی در میان خانواده خدورش  . (12: 1985، )طوقانگیرد 
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گیری روی آورد. در عین حال وی  احساس غربت کنی و رابطه خود را با درگران قطع کنی و به گوشه 187

های خدود   کالسی هارش در بیرون از خانواده بیشتر مورد توجه بود و معلمان و هم به سبب توانمنیی

 .(52)همان منبع: داشت اش دوست می از افراد خانواده را بیش

شاعران لبنان در مهجر به دلیل دوری از وطن، شوق به بازگشت به  خود دارنی. اما در عین حال 

جا  مانیگی وطن خود و ظلم و ستمی که در آن انی از عقب هاری که در وطن آنجا کشییه به دلیل رنج

زو دارنی که آزادی بدر شدرق خیمده زندی و مدردم را از ظلدم و سدتم        کننی و آر وجود دارد، انتقاد می

کنی ارن اسدت کده ارندان نده      برهانی. در حقیقت، آنچه سختی غربت نزد شاعران مهجر را بیشتر می

 بودنی.  کننی؛ بلکه در درار خود نیز به نوعی غرربه تنها در درار غربت، احساس بیگانگی و تنهاری می

 .  غربت مکانی  3-2

غربت مکانی از جمله انواع غربت است که بین شاعران مهجر لبنان و فلسطین مشدترا اسدت. هدر    

چنی احساس غربت در بین شاعران لبنان بیش از شاعران فلسدطین اسدت و اردن بده دلیدل فاصدله       

های فرهنگدی زرداد   بیشتر آمررکا ودرگر کشورهاری مقصی شاعران مهجر با کشورهای عربی و تفاوت

کنی و و اگر چه سالهای فراوانی از زنیگی خورش ا ابوماضی شاعر لبنانی از غربت شکوه میاست. ارلی

را در غرب گذرانیه بود اما مشرق زمین در نزد او همواره دارای جارگاهی واالست. او در اردن بداره و   

 سراری:کنی، می در پی احساس غربت از مکانی که در ان زنیگی می

 ابلــــــــــــــــــــــــــ       أِ يف نيويـــــــــــــــــــــــــورك ابجســـــــــــــــــــــــــُ و 
 

 ـــــــــــرو  يف الشــــــــــر  علــــــــــى تلــــــــــذ اهضــــــــــاب 
 (155: 1988)ابوماضی، 
 کنی.(ها سیر می)جسم من در نیورورا است و روحم در شرق روی آن تپه

در عین حال احساس غربت ارلیا ابوماضی، نوعی غربت جمعی است و شاری در دریگاه او تمدامی  

البتده غربدت عیندی و ملمدوس مکدانی او در       انسانهای روی زمین از نوعی غربت رنج مدی برندی کده   

 نیورورا در به وجود آمین ارن احساس در وجود وی موثر بوده است:

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــدار ْو  ومـــــــــــــــــا أِ ابلغري
 

ــــــــــــــــد  يف اغــــــــــــــــرتاب  ــــــــــــــــا  عن  ف ــــــــــــــــل الن
  (68)همان منبع: 

 ها در غربت هستنی(ام و به نظر من همه انسان)من تنها نیستم که در ارنجا غرربه

اهمیت در ارن ابیات نگاه عمیق  فلسفی ابوماضی به غربت است. او در عین حدال کده   نکته حائز 

داندی؛ بلکده غربدت روح و درون را     از غربت مکانی رنج می برد. اما غربت اصلی را غربت جسدم نمدی  

 پنیارد:   تر می سخت

ــــــــــوى  لســــــــــ  أشــــــــــ و إن شــــــــــ ا غــــــــــری  الن
 

 غربـــــــــــــــة األجســـــــــــــــاد ليســـــــــــــــ  ابغـــــــــــــــرتاب 
 (155 )همان منبع:
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کنم چدرا کده بده نظدر مدن غربدت مکدانی غربدت         کننی من نمیدرگران از دوری شکوه می )اگر 188

 نیست.(

 گوری:شاعر قروی نیز ماننی ابوماضی معتقی است که روح او در شرق )لبنان( است. وی می

ــــــــــــــــي  ســــــــــــــــال  إَ ْيــــــــــــــــر غــــــــــــــــادرت رْو
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــــــاحبة هائمــــــــــــــــــــــــــــــــــة   بلبن
  (410: 1973القروی، )

به سبب برخی مسائل جسدم او در غربدت اسدت. امدا روح او      لبنان وطن شاعر قروی است و اگر

 آری. کنی و آزادانه در آن به پرواز در می کنی و به لبنان سفر می همواره جسم را ترا می

داندی و در  جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی اقامت خود در نیورورا را نوعی تبعیی مدی 

تررن سدرزمینها در   ورسی: تو فردا به زرباتررن و مقیسنمی 1912نامه خود به امین ررحانی در سال 

مانم و تو چه خوشبختی و من چه کدم   ارن دنیا رعنی لبنان می روی و من در ارن تبعییگاه باقی می

. ارن نوشته داللت بر عمق وطن دوستی جبدران خیلیدل جبدران و حد      (139: 1965)الررحانی، بهره. 

لبنان مقیستررن سرزمنهاست و کسی که به سوی آن مدی رود  غربت مکانی وی دارد و در درون او 

 خوشبخت است و کسی که در غربت می زری بیچاره و نگون بخت است.

به غربت مکانی شاعران لبنان در مهجدر اشداره شدی، اکندون بده احسداس غربتدی کده شداعران          

اسدت کده در    "یهارون هاشم الرشدی "پردازرم. از جمله ارن شاعران  کننی، می فلسطینی احساس می

کده آن را بعدی از    "عودة الغائب"پی اشغال غزه توسط اسرائیل به مصر مهاجرت کرد. وی در قصییه 

 گوری:بازگشت به غزه بعی از بیست و هفت سال سروده، می

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــُ  غـــــــــــــــزم، ْیـــــــــــــــریا شـــــــــــــــاردا تعب  أتي
 

ـــــــــــــدار مغـــــــــــــرتاب  ـــــــــــــد ال  قضـــــــــــــى ســـــــــــــنينا ْیري
 (139: 1998هاشم الرشید، )

 های زرادی دور از خانه و در غربت زرسته است،( آواره و خسته که سالای  )من ماننی پرنیه

های  کنی که من سال  دهی و بیان می شاعر در ارن ابیات شرح حالی از غربت مکانی خود ارائه می

ای آواره و به سدرزمین خدودم    سال در غربت زنیگی کردم و اکنون چون پرنیه 30متمادی قررب به 

غصب کننیه سرزمینم رعنی اسرائیل اشغالگر مانع وورد من به سرزمینم است و ام. اما همچنان  آمیه

ورود و خروج من به اختیار خودم نیست؛ بنابرارن در هر دو صورت شاعر غررب است چده آن زمدان   

کرد چه اکنون که به سرزمینش بازگشته است؛ چرا کده   که در مصر و در سرزمین غررب زنیگی می

هدا   ختیاری نیارد و اسرائیل فلسطین را اشغال کرده باز هم همده فلسدطینی  وقتی او در سرزمینش ا

 احساس غربت دارنی.
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 . غربت زمانی3-3 189

 و غربدت  احسداس  خدود  زمدان  در انسان یگاه رد؛یگ ینم بر در را یمکان محیوده فقط غربت ح 

 اید لرا. یرد نما تصدور  حاضدر  زمدان  از رید غ یزمدان  یظرفد  در را خدود  تا دارد تالش و کنی یم ریتنها

 :خورد یم را دوران آن در خود دوستان و گذشته امرا حسرت ررز اتیاب در یابوماض

 ای رســـــــــــــــــوما قـــــــــــــــــد هيجـــــــــــــــــ  أشـــــــــــــــــواقی
 أيــــــــــــن تلــــــــــــذ ال ــــــــــــ و  أيــــــــــــن الســــــــــــاقي 

 

 ْیــــــــــــــال، لــــــــــــــو تعلمــــــــــــــِ عمــــــــــــــد الهــــــــــــــرا  
 أيـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــذ األای  أيـــــــــــــــــــن رفـــــــــــــــــــاقي 

 (264:  2ج :1988 أبوماضی،)
هدا و آن   بیانی روزگار جیاری طوالنی گشته. آن جدام آوری که شوقم را برانگیختی، اگر  )ای پیام

 ساقی کجارنی؟ آن روزگار و آن دوستانم کجارنی.(

 :یرگو یم گررد ریجا در

ــــــــــــن عمــــــــــــد الصــــــــــــبا ــــــــــــ  شــــــــــــعر ، أي  ای لي
ــــــــــــــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــــــــــ  لخي  ويل ول

 

ـــــــــــــــــــــن أْـــــــــــــــــــــال  الهـــــــــــــــــــــ  األمـــــــــــــــــــــرد   وأي
 يلــــــــــــــــــــــــــــو  يف الــــــــــــــــــــــــــــذهن ومل يوجــــــــــــــــــــــــــــد

 (282: همان منبع)
جوانی و آن روراهای جوان کجاسدت؟ آری آنهدا چدون خیدال ردک      دانستم روزگار  )ای کاش می

 ماننی( چرت دور شینی و اگرچه نیستنی در ذهن باقی می

 :یرسرا یم و افتی یم وطن خاطرات ادر به غربت در زین ینیفلسط معاصر شاعر یسیالق محمی

 تــــــری مـــــــن ُــــــ  األْبـــــــاب أِ مــــــا نســـــــيناهُ
 فصــــــــحبتنا بهجــــــــر العمــــــــر ما الــــــــ  ت انســــــــنا

 

ــــــــزاد ذلــــــــراهُ   وأِ حنــــــــن يف املنهــــــــی نعــــــــيش ب
ــــــــا ــــــــد يف املنهــــــــی ترافقن ــــــــ  هبــــــــذ  البي  وما ال

 (17: 1: ج 1999القیسی، )
 ادر و ذکر ییتبع در ما توشه/ مرا نکرده فراموش را آنها ما که دهی یم خبر دوستانم به یکس چه)

 در هنوز و کننییم آرام را ما هنوز ما یزنیگ یابتیا دوستان/ مرا نکرده فراموش را آنان ما و آنهاست

 .(کننی یم یهمراه را ما ییتبع در انرایب نرا

کندی و بده    خورد و در زمانه حاضر احساس غربدت مدی   شاعر در ارن ابیات حسرت گذشته را می

 گوری. همین دلیل در تبعیی نیز از آنها و دوران خوشی که با آنها سپری کرده سخن می

 . غربت زبانی3-4

غربت که برای اهل قلم دردآورتدررن غربتهاسدت و در میدان شداعران فلسدطین دردیه       رکی از انواع 

شود و اختصاص به شعرای مهجر دارد، غربت زبانی است؛ به ارن دلیل کده شداعران فلسدطینی    نمی

کردنی و مشدکل چندیانی بدرای ارتبداط     عمیتا را در فلسطین را در درگر کشورهای عربی زنیگی می
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های کشورهاری که بده آن مهداجرت   نیاشتنی، اما شاعران مهجر عمیتا با زبان کالمی با مردم جامعه 190

های اولیه حضور خود در آن کشدورها غربدت زبدانی را بده      کردنی آشناری نیاشتنی و به ورژه در سال

کردنی. در عین حال ارن نوع غربت بیشتر در بین شداعران مهجدر جندوبی دردیه     وضوح احساس می

مررکای شمالی انگلیسی بود و شاعران با ارن زبان، بیشتر آشنا بودنی، اما شاعران شود؛ زررا زبان آ می

مهجر جنوبی مجبور بودنی زبان پرتغالی را فرا بگیرنی در حالیکه قبل از ورود به اردن کشدورها هدیچ    

بردندی؛ چدون   آشناری با آن نیاشتنی. آنها در آغاز زنیگی خود در جهان جیری از غربت زبانی رنج می

ها با آنها تفاوت داشت و آنها برای همکاری بدا مدردم   جهان جیری از نظر نژاد، زبان، فرهنگ و سنت

گوری: بیشتر ادباری کده در  آن کشورها ناچار به رادگیری زبان بودنی. جورج صییح در کتاب خود می

خداطر مندافع   گفتنی مگر بده اجبدار و آن هدم بده     مهجر آنها را شناختم ... به زبان بیگانه سخن نمی

. شاری رکی از دالرل مهم ارتباط زرداد شدعرای مهجدر بدا     (97:  1965)صییح،  تجاری و خرری و فروش

های ادبی چون الرابطة القلیمة و العصبة األنیلسیة و... ارن بود کده آنهدا بده    رکیرگر و تشکیل انجمن

 دنی گرارش داشتنی. کردلیل عیم آشناری به زبان به هم وطنان خورش که در آمررکا زنیگی می

البته غربت زبانی مختص شاعران لبنانی در مهجر نیست و ارن نوع غربت در ادبیات قیرم عدرب  

شود. بعی از گسترش اسالم و فتوحات اسالمی شاعران بسیاری در مورد غربت زبدانی  نیز مشاهیه می

 گوری:انی. برای مثال متنبی در دریار خود از شعب بوان میشعر گفته

ـــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــع  ْیيبـــــــــــــــــا يف املغـــــــــــــــــا   مغ
 ول ــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــ  العــــــــــــــــــــــرِب فيمــــــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــــــة الربيــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــــــان   صنزل
ــــــــــــــــــد واللســــــــــــــــــان  غريــــــــــــــــــ  الوجــــــــــــــــــه والي

 ( 541: 1983المتنبی،)
)چه دره زرباری که در مقارسه با درگره دره ها به منزله فصل بهار در بین فصول سال است/ امدا  

 .(رک عرب در آن از هر جهت )شکل و زبان( غرربه است

ام  بعی از انتشار بعضی از قصداری انقالبدی  »گوری:  می مهاجرتش ةرشیی سلیم الخوری درباره انگیز

ای از من خواست تا ندزد او بدروم،    جا بود ارن شعرها را خوانی و ضمن نامه در برزرل عمورم که در آن

بده تدرا وطدن و    های او مجبدور   اما من قبول نکردم تا ارنکه بعی از مرگ پیرم برای پرداخت بیهی

. او در رکی از قصاری خدود بده غربدت زبدانی اش     (26و25: 1993)بیضون، « پذررفتن دعوت عمورم شیم

 کنی: چنین اشاره می

 ِء عـــــــــــــــــــــــــــــن األهـــــــــــــــــــــــــــــل يهصـــــــــــــــــــــــــــــلنيي
 ْــــــــــــــــــــويل أعــــــــــــــــــــاجُ يرْینــــــــــــــــــــون فمــــــــــــــــــــا
 لـــــــــــــــو عـــــــــــــــا  بيــــــــــــــــنمُ ابـــــــــــــــن ســــــــــــــــاعدم

 

 عمــــــــــــــــــــــن أْــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــ  والبحــــــــــــــــــــــر 
 للضـــــــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــــــــد لســـــــــــــــــــــااُ قــــــــــــــــــــــدر
 لقضــــــــــــــــی ولــــــــــــــــن يســــــــــــــــمع لــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــر

 (376: 1973 القروی،)
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کنی/ در اطدراف   )دور از خانواده هستم و دررا و خشکی مرا از کسانی که دوستشان دارم جیا می 191

هدا ارزشدی    گورنی و زبان عربدی بدرای آن  هاری هستنی که به زبانی درگر سخن می زبانمن غیر عرب

 را نخواهی شنیی.( رود و کسی نام او ها زنیگی کنی، از دنیا می نیارد/ اگر قی  بن ساعیه بین آن

کندی؛ در بیدت    شاعر در ارن ابیات انیا به دو شکل از غربتی که بیان دچار شیه است اشاره می

کنی که از خانواده اش جیا افتداده و خشدکی و درردا و     گوری و بیان می اول از غربت مکانی سخن می

اش  سدوم بده غربدت زبدانی    های ارتباط بین او و اهلش فاصله انیاخته است و در بیدت دوم و   همه راه

اشاره دارد؛ به ارن صورت که اطراف او را عجم فرا گرفته که با عدرب اخدتالف زبدانی دارد و او زبدان     

داننی که حتی اگر قی  بن ساعیه که به فصاحت  فهمی و انها نیز آنقیر از زبان عربی نمی آنها را نمی

 رد کسی متوجه نخواهی شی.در زبان عربی شهرت دارد در میان آنها زنیگی کنی و بمی

زکی قنصل درگر شاعر مهاجر سورره ای که به برزرل و سپ  آرژانتین مهاجرت کدرد از رنجدی   

 گوری:شود میکه از غربت زبانی متحمل می

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــ  األم ـــــــــــــــــ  اللســـــــــــــــــان غري  غري
ــــــــــــــــــذلرایت  لــــــــــــــــــالِ يعــــــــــــــــــيش علــــــــــــــــــى ال

 

ــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــ  العشــــــــــــــــــــــــــــــریم واملوئ  غري
 وأيــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــراب مــــــــــــــــــــن اجــــــــــــــــــــدول

   (532: 2: ج1995 قنصل،)
)زبان و آرزوهاری غررب دارم و از عشیره و پناهگاه بیگانده هسدتم/ هدر دو بدا خداطرات زندیگی       

کنی  کنیم، اما سراب کجا و جوی آب کجا(. شاعر در ارن ابیات به وضوح از غربت زبانی شکوه میمی

 دانی. و آن را رکی از دالرل احساس غربت خود می

 شعر مهجر بین شعرای مهجر لبنان و فلسطینمقایسه غم غربت در  .4

پدردازرم و مهمتدررن    در ارن بخش به مقارسه غم غربت میان شاعران مهجر فلسدطین و لبندان مدی   

 کنیم. های شعرا در بیان غم غربت را بیان می دالرل و انگیزه

خود  شاعران لبنانی در مهجر اغلب به دلیل مشکالت اقتصادی، فرهنگی و روانی که در سرزمین

 شدمالی  و جندوبی  آمررکدای  ةداشتنی، وطن را با هیف رسیین به زنیگی بهتر، تدرا کردندی و رواند   

ای مواجه شینی و همین امر باعث شی که شدوق و اشدتیاق    عیریه مشکالت با نیز جا آن در اما. شینی

شاعران، قبل از ها ساره افکنی. ارن در حالی بود که بیشتر ارن  به وطن و احساس غربت در درون آن

کردنی که از لحاظ حسی، فکری و روانی، غررب و بیگانه بودنی و  مهاجرت نیز در محیطی زنیگی می

کردنی و دوست داشتنی به جهدان   در جوّی که تحت سلطه دستگاه حکومت بود، احساس خفقان می

که در پی اوضداع ندا بده     . ارلیا ابوماضی شاعر لبنانی(69: 1993)عبیالدیارم،  آرمانی و معنوی خود برونی 

سامان سیاسی و اقتصادی و لبنان را ترا و در ابتیا به مصر و سپ  آمررکا رفت، اشتیاق زرادی بده  

 سراری:  وطن عربی دارد. او در ارن زمینه می
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 عنــــــــــــــــــد ، ولبنــــــــــــــــــان أْــــــــــــــــــ  جباهـــــــــــــــــــا 
 (308: 1988)أبو ماضی، 

های آن را دوسدت دارم و زربداری لبندان را نیدز دوسدت       ت)تنها سرزمین سورره است و من دش

 دارم(

جنوبی اسدت   مهجر در ادبی تههای برجس رشیی سلیم الخوری )الشاعر القروی( که رکی از چهره

نیز شوق زرادی به وطن دارد. اما امکان بازگشت برای او فراهم نیست او به اجبار مهداجرت کدرده و   

 کنی: . وی سبب مهاجرت خود را ارنگونه بیان میکرداگر اختیار داشت مهاجرت نمی

 أرو  إَ رِب لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا
 ولـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــریت مل أهجـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــالد 

 

 فيمنعــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــود افتقـــــــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــيش اختي ـــــــــــــــــي  يف الع  ول ـــــــــــــــــن ل

 (257: 1973القروی، )
شود/ و اگر بده اختیدار    )من مارلم که به لبنان بازگردنم اما فقر و تنگیستی مانع بازگشت من می

 شود کرد که در زنیگی اختیاری نیست( کردم. اما چه می بود هرگز سرزمینم را ترا نمیخودم 

جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی نیز که به سبب مشکالت مدالی بده آمررکدا مهداجرت     

 کنی:کرده بود در نامه خود به می زراده همین مطلب را بیان می

 -بیدیی  قضدبانه  حبکدت  النذی القفص هذا –قفص إن شوقی إلى وطنی رکاد رذربنی ولوال هذا ال

 .  (46: 1950)جبر،  شرقا سائرة سفینة أول متن ألعتلیت

اش بده   )اشتیاقم به بازگشت به وطن نزدکی است که مرا آب کنی و اگدر اردن قفسدی کده میلده     

 (میرفتم باال است حرکت در شرق سوی به که کشتی اولین ةدستانم بافته شیه نبود از عرش

 شدوق  ةالجر نیز از درگر شاعران لبنانی مهجدری کده بده برزردل سدفر کدرده اسدت، دربدار        عقل 

 سراری:می وطن به بازگشتش

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــدنيا غري ـــــــــــــــــــــاب ال  وخـــــــــــــــــــــری مغ
 

ــــــــــــــــــــوْین القهــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــه إَ ال  يتــــــــــــــــــــا  ل
 (141الجر، بی تا: )
 های ورود به وطن به وی داده شود( )بهتررن غنیمت دنیا برای رک غررب ارن است که قفل

های مهاجرت و نوع غربت در بین شعرای مهجدر فلسدطینی متفداوت اسدت و مفهدوم       انگیزهاما 

هدارون هاشدم   "پرتکرار در شعر غربت نزد شاعران فلسطین، آوارگدی و اشدغال سرزمینشدان اسدت.     

 ةکه در پی اشغال غزه توسط اسدرائیل بده مصدر مهداجرت کدرد از زبدان ردک کدودا آوار         "الرشیی

کندی، بده اردن مسدأله اشداره کدرده و چندین        اش را سدؤال مدی  آوراگی یلدل پیرش از که فلسطینی

 گوری: می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب   ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ای أب
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ــــــــــــــــــــــــي  لنــــــــــــــــــــــــا هبــــــــــــــــــــــــذا ال ــــــــــــــــــــــــون 193  أل
 ملــــــــــــــــــــــــــاذا حنــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــی ســـــــــــــــــــــــــــقُ
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لانـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرض

 

  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب وأْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 ويف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ويف فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اآلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ةضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 (24و23، :1998هاشم الرشید، )
هستیم؟ آرا ما در ارن روزگار دوست و راوری نیاررم؟ چرا ما بیماررم و در )ای پیر چرا ما غررب 

ی خاکی سرزمینی نیاررم که آرزوهارمدان را سدبز    کنیم؟ آرا ما در ارن کره بیبختی و فقر زنیگی می

 کنی؟(

رکی از مضامین مشترا در شعر غربت میان شاعران مهجر فلسطین و لبندان، شدوق بده وطدن     

رن زمینه نیز اشتیاق به وطن متفاوت است. چون شاعر لبنانی عمدیتا بده خداطر    است. هر چنی در ا

دستیابی به زنیگی بهتر مهاجرت کرده است اما شاعر فلسطینی عمدیتا بده زور و بده دلیدل اشدغال      

توانی به وطن بدازگردد، امدا شداعر     کشورش دست به مهاجرت زده است. شاعر لبنانی اگر بخواهی می

نی به وطن بازگردد را اگر بخواهی به وطن بازگردد باری از موانعی کده اشدغالگران   فلسطینی را نمیتوا

 انی به سختی عبور کنی. ارجاد کرده

 سراری: هاشم الرشیی شاعر معاصر فلسطینی با اشاره به همین مسأله می

 وقهــــــــــــــــــ  يف ابهبـــــــــــــــــــا ههــــــــــــــــــان منتظـــــــــــــــــــرا
 أبعــــــــــــــد لــــــــــــــل ســــــــــــــنِ العمــــــــــــــر، يــــــــــــــوقهين

 

ــــــــــــرو    ــــــــــــدخول، مشــــــــــــو  ال ــــــــــــاإذن ال  مرتقب
ــــــــــــــا ال مغتصــــــــــــــبا   يف ابهبــــــــــــــا غاصــــــــــــــ ، م

 (139: 1998)هاشم الرشید، 
 کنندیه  غصدب  ها، سال از بعی آرا/ مانیم دخول اذن انتظار در شیفته و اشتیاق با آن درِ بر/ آمیم)

 (شود؟ می من ورود مانع خشم با نمیسرزم

بده وطدن،    از درگر شاعران فلسطینی است که در موضدوع غربدت و شدوق    "عبیالرحیم محمود"

هارش به عراق تبعیی شی و در هنگدام حضدور در عدراق،     اشعار زرادی دارد. او به دلیل برخی فعالیت

حندین إلدی   "شوق بسیاری به وطن خورش داشت. ارن شوق و اشتیاق نسبت بده وطدن در قصدییه    

 به وضوح نماران است: "الوطن

 ای بـــــــــــــــــــــــــــــالد  ارشـــــــــــــــــــــــــــــهيين قطـــــــــــــــــــــــــــــرم
ـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن ذاك الاـــــــــــــــــرى يل ْهنـــــــــــــــــة  لي

 

 غـــــــــــــری مـــــــــــــاء فيـــــــــــــذ لـــــــــــــدر لـــــــــــــل مـــــــــــــاء 
       أَتلـــــــــــــــى مـــــــــــــــن شـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرتب العطـــــــــــــــر  

 (47: 1998محمود، )
آلدود اسدت/ ای کداش     های تو، گدل  ای آب به من بنوشان  هر آبی جز آب ای سرزمین من قطره)

 بورییم.( مشتی خاا از خاا عطرآگین تو داشتم و آن را می
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 نرد ا شعر در غربت انواع و است یلبنان و ینیفلسط مهجر شاعران شعر یاصل نیمضام از یکر غربت

 غربدت  ،(یذاتد ) یدروند  غربدت  مهجدر  در نیفلسدط  و لبنان شاعران شعر در. شود یم یهرد شاعران

 ینیفلسدط  شداعران  نزد غربت انواع یبرخ چنی هر. شود یم یهرد یزبان غربت و یزمان غربت ،یمکان

 یمد  یزندیگ  یجنوب و یشمال یکارآمر در عمیتا یلبنان شاعران که آنجا از. خورد یم چشم به کمتر

 مسدأله  نرد ا یگاه و بردنی یم رنج زین یزبان غربت از خود مهاجرت اول یها سال در ژهرو به کردنی

 سدکونت  منطقده  یعربد  یکشدورها  در شدتر یب ینیفلسط شاعران اما انی داده بازتاب خود شعر در را

. اندی  کدرده  مدنعک   خدود  شعر در را غربت نوع نرا کمتر فرهنگ و زبان شباهت لیدل به و داشتنی

 .شود یم یهرد مهجر در نیفلسط و لبنان شاعران انیم در یزمان و یمکان ،یدرون غربت

 وطدن  بده  شدوق  لبندان،  و نیفلسط مهجر شاعران غربت شعر در مشترا نیمضام از گررد یکر

 یمد  سدخن  خدود  اقیاشدت  از و کرده ترا را وطن خود اریاخت به یلبنان شاعر که تفاوت نرا با است

. در عمدل نیدز   یرد گو یم سخن یآوارگ از دائما و کرده ترا را وطن زور به ینیفلسط شاعر اما یرگو

ارن مسأله مشاهیه می شود، برخی شاعران لبنانی ماننی القروی و جبران خلیل جبران توانستنی بده  

عمیتا اجازه بازگشت به کشدور   وطن خورش بازگردنی را رفت و آمی می کردنی اما شاعران فلسطینی

 را نیاشتنی و تا پاران عمر در بیروت را درگر شهرهای عربی در کشورهای همجوار زنیگی کردنی.

 منابع

 بعة األولیتطالت بريوت: دار نحياء الرتا  العردت لسان العرب(ت 1۴08ابن منظور )
 ، بريوت: دار كاتبتاألعمال الكاملة(ت 1988أبو ماضي، ايليا )

 ، بريوت: دارالكتب العلميةتالشاعر القروي رشيد سليم خوري(ت 1993يرون، حيدر توفيق )ب
 ، بريوت، دار بريوت للطباعة والنشرتمی وجخان(ت 1950جخ، مجيل )

ت الطبعااااة األولاااایت كوياااات: دار احلناااا  و الغربااااة   الشااااعر العرباااای املعاصاااار(ت 2008ا بااااوری، حيياااای وهيااااب )
 اهلدايةت

 ت بريوت: دارالثقافةتديوان عقل ا ر (تات الا ر، عقل )
 تت بريوت: دارالكتاب اللبناينقصة األدب املهجري(ت 1980اخلفاجی، حممد عبد املنعم )

 ت، دار اهلدی، بريوتاألعمال الكاملة(ت 2003دروي ، حممود )
 تللطباعة والنشر، بريوت، دار الرحياين الرحياين ومعاصروه رسائل األدابء نليه(ت 1965الرحياين، الخت )
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 ، الطبعة األولیتالقاهرة: داراملعارل تأدب املهجر(ت 1993عبدالدا ، صابر )
 بريوت: دار ا يلت تاحلن  و الغربة   الشعر العردات(ت  فهميت ماهر )ال 

 تت بريوت: داراحلريةاألعمال الكاملة(ت 19۷3القروي، رشيد سليم خوري )
 ت عبداملقصود: جدةتاألعمال الشعرية الكاملة(ت 1995قنصل، زكي ) 
 وت: املؤسسة العربية للدراسات والنشرتت بري األعمال الشعرية(ت 1999القيسي، حممد )

سااكندرية: دار نت الشااعر العاارد القااد   دراسااة نقديااة اليليااة لظاااهرة االغاارتاب(ت 2008كاميليااا، عباادالفتاح )
 املطبوعات ا امعيةت

 بريوت: دار بريوتت  تالديوان(ت 1983املتن ، أبوالطيب )
 ا ليلت  ق: دارت دمشاألعمال الكاملة(ت 1998حممود، عبدالرحيم )

 الشروقت ت القاهرة: داروردة علی جب  القدس(ت 1998هاشم الرشيد، هارون )
 


