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اخوان از نگاه:
عبدالحسینزرینکوب،غالمحسینیوسفی،محمدرضاشفیعیکدکنی،عباس

زریابخویی،سیمینبهبهانی،ابراهیمگلستانوفروغفرخزاد

عبدالحسینزرینکوب:
شعر اخوان  ثالث چیز دیگري است. این چیز دیگر نه فقط در لحن صداي او، که زبانش 
را از آن چه در نزد اقران معمول است، ممتاز مي دارد، منعکس است بلکه بیشتر در صداقت 
مجموعة   اولین  در  حتّي  مي شود.  نمایان  دارد  انعکاس  »غریبه«  لحن  این  در  که  رندانه اي 
شعرش که ارغنون نام داشت و بعدها مجموعه اي از ارغنونیات دیگر را هم شامل شد، طلوع 
این لحن روستایي اّما به کلي غیر روستایي دیده مي شد. از این ارغنون کهنه، صدایي تازه، 
از سنّت هاي  بي آنکه  و  برخاست  داشت،  را  دیرینه ساالن خراسان  زبان  زبانش صالبت  که 
در  اّما  داشت.  آهنگ خویش  در  تازه اي  مایه هاي  کند،  پیدا  انحراف چشمگیري  دیرینگان 
زمستان که سرها در گریبان و نفس ها در سینه بود، صداقت رندانة وي در آهنگ ناآشناي 
این زبان، به نحو بارزي دلگرم کننده شد؛ صالبتي که در این زبان غریبه انعکاس داشت، شاید 

دنیاي حماسه را، که داشت فراموش مي شد، احیا مي کرد.
در تمام آن چه در طي یك زمستان طوالني از فریادهاي شکایت، تا ترنّم هاي مستانه از 
لب هاي وي تراوید، این صالبت زبان عامل قابل مالحظه اي باقي ماند. درست است که در 
این زبان گه گاه کالم وي براي بسیاري نامأنوس یا نامفهوم ماند، اّما در انتخاب زبان، شاعر 
همواره مخاطب خود را هم انتخاب مي کند و پیداست که زبان او براي آن  کس که مخاطب 
اوست، ناآشنا نیست. مع هذا این سؤال باقي است که اگر زبان شعر قدیم خراساني در شعر 
امروز حق بقا دارد، چرا قالب ها و اوزان آن نباید استمرار یابد؟ اّما اخوان با گرایشي که به 
قالب هاي سنتي اظهار مي کند، نشان مي دهد که نزد او گرایش به شیوة تازه، شیوه هاي قدیم 



را نفي  نمي کند، و آن چه او مي خواهد عرضه کند جوهر شعرست، قالب و صورت آن، براي 250
وي آن اندازه ها مهم نیست.

زمزمه  حماسه  لحن  با  را  یاد  از  رفته  قّصه هاي  رمزي،  عنوان  این  با  که  شاهنامه  آخر 
باز مي ماند  دیوانه  قرن  پایتخت  از تسخیر  در هواي سرد عبوس زمستان  مي کند، همچنان 
و حتّي نغمه هاي از این اوستا که به »شهر سنگستان« راه مي برد، نمي تواند به آنچه ماوراي 
این زمستان دوزخي است، راه پیدا کند. زمستان تیره اي که طي سال ها همه چیز را افسرده 
و منجمد مي کند. طبیعي است که دنیا را به یك شهر سنگستان که از روح و هیجان عاري 
است تبدیل کند، اّما این شهر سنگستان هم راه فراري به دنیاي بیرون از زمستان است، به 
دنیاي گذشته ها، دنیاي تاریخ که »آخر شاهنامه« است. و این جاست که آخر شاهنامه خوش 
مي شود هر چند در بیرون از قلمرو زمستان خوش نیست. این واپس نگري که حتّي زرتشت 
و مزدك را به سر نیچه و مارکس مي کوبد، المحاله این فایده را دارد که دنیاي »زمستان« را 
چیزي عاري از حقیقت نشان مي دهد، خاطر را از آن چه مي گذرد و جز رنج و دلهره و بیم 
و شکنجه نیست به اقلیم دنیایي که دیگر جز در وهم انسان واقعیّت ندارد منحرف مي کند و 
در غریبستاني که هیچ کس به سالم انسان هم پاسخ نمي دهد، یك لحظه وي را از احساس 
است.  تسلي  مایة   لحاظ  این  از  و  مي دارد  غافل  الزمة سورت سرماست  که  دردي  و  رنج 
درست است که این طرز تلقي انسان را از واقعیّت منصرف مي  دارد و استمرار در آن کمك 
به استمرار یك زمستان بي رحم مي کند، اّما اخوان  حتّي در این واپس نگري، افق هاي آینده 

• مهدی اخوان ثالث )اواخر دهه سی(
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را هم از یاد نمي برد، و براي آن که یارانش در اوهام تاریخ غرق نشوند، تاریخ را هم، چندان 
جّدي نمي گیرد و براي آن که راه برونشو را از تنگاي گذشته ها نشان دهد، بانگ »چاوشي« سر 
مي دهد و روشني هاي قرن »منفور« را هم جستجو مي کند و دنیایي را که دارد در وراي شهر 
سنگستان به وجود مي آید و سرانجام طلسم دنیاي جادو شده و زمستان زدة وي را که از تاریخ 
خویش هم جدا مانده است خواهد شکست، از دور نشان مي دهد. این قّصة شهر سنگستان 
تمام صفاي ادراك انساني و در عین حال تمام صالبت آمیخته به انعطاف پذیري را که در 
زبان او هست در تقریر »دو تا کفتر« که بیشتر از هر چیز مظهر تاریخ و تجربة تاریخي هستند 
منعکس مي کند و مثل »گزارش« باوري ها و ناباوري ها را در لحن رندانة یك »الهام یافتة« 
عصر زمستاني تصویر مي نماید. در »نماز« وي که نماز اهل خرابات و نقطة التقاي خودي و 
بي خودي و هستي و نیستي است، نیز مثل گزارش این امتزاج باوري ها و ناباوري ها هست و 
استغراق بي دوام گوینده را در لحظه هایي از تجربة عرفاني اّما نه بر شیوة سالکان دنیاي بیرون 
از اقلیم زمستان نشان مي دهد. بدون شك جهان بیني او شاعرانه است، و از این رو انسجام و 
ارتباط یکپارچة مکتب هاي روشنفکرپسند دنیاي زمستان را ندارد. حتي آن َجزم و یقین را که 
روشنفکر دنیاي خارج از اقلیم زمستان را تا حد تعبّد و تقلید عهد اسکوالستیك مي کشاند، در 
آن نیست و با این همه این جهان بیني شاعرانه نه راکدست نه مخالف ترقي. در فاصله اي که 
بین فکر و عمل دارد مي تواند واپس نگري را دریچة اطمیناني براي پویه و جهش به فراپیش 
سازد و خاطرة سلوك رهروان عصرهاي دور را هشداري براي رهایي از آفات سراب هاي 
دورناك افق هاي بسته نماید، و قرن کج آئین خویش را که در آن همه جا زمستان عواطف، و 
همه جا یخبندان انسانیت به چشم مي خورد، به سخره و پیکار گیرد و به ناهنجاري هاي آن 

که انسانیت را مغلوب دیوانگي ها و ددمنشي هاي خویش مي سازد چشم بسته تسلیم نشود.
زبان اخوان، با آن که گه گاه از ناهنجاري ها و خشونت هایي که شاید از نوسان بین جد و هزل 
یا کهنه و نو ناشي است، خالي نیست، غالباً صالبت مردانه اي دارد که شایستة زبان یك فرهنگ 
است اّما قالب و صورت شعر حدیث دیگري است. از وي که آن همه به عطا و لقاي نیما 
مي نازد و حتّي براي نقطه هاي ضعف بیان نیما هم در نقطه هاي ضعف شاعران کالسیك محمل 
و توجیه مي جوید، گرایش به بعضي ویژگي هاي شعر نیمایي، البته مایة  تعجب نیست و هر چند 
در تمام این گونه آثار، وي در »راه نیما« مي پوید و در این راه که اگر همت بي مالل نیما آن را 
نگشوده بود، شاید هنوز گام فرسود رهروان نبود، نیما را هم به چشم رهبر و رهنما تلقي مي کند 
باز، به نظر نمي آید که او را باید یك شاگرد »مکتب نیما« و یك »شاگرد اصیل نیما یوشیج« تلقي 
کرد. مخصوصاً که در این راه بسیاري هم در دنبال نیما راه پیموده اند و از مجرد این »پیروي« 
جز تقلیدهاي سطحي از قالب  و اندیشة شاعران غربي چیزي عاید شعر امروز نساخته اند. این که 
اخوان در شیوه هاي سنتي هم هر وقت حوصله کند، تقلید و ابداع را با هم مي آمیزد، مایة  امتیاز 
اوست و نشان مي دهد که وراي قالب و ظاهر به جوهر شعر مي اندیشد و وزن و قافیه و قالب 
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و زبان را در مقابل احساس و اندیشة خود مانع دست و پاگیري تلقي نمي کند.)1(

غالمحسینیوسفی:
اثر هنري هر قدر دلپذیرترست دوستار هنر تمامیّت و کمال بیشتري در آن مي جوید، نظیر 
بلوري درخشان و خوش تراش که در آن وجود یك مویة نازك و پوشیده از انظار نیز دور 
از انتظارست. »زمستان« از جوهر شعري و لطف مضمون و جمال اسلوب برخوردارست و 
شعري  است گیرا و دلکش. امید با روح شاعرانه و ُحسن ذوق و بصیرتي که در زبان فارسي 

دارد به خلق این اثر و نظایر آن توفیق یافته است.
در هر حال، شعر »زمستان« از آثار نغز و ماندگار ادبیّات معاصرست؛ بي سبب نیست که 
شاعر نیز مجموعه اي از اشعار خویش را که سي و نُه قطعه است به نام این قطعه، زمستان 

نامیده است که خود نوعي گزینش است.
اگر بخواهیم نمونه هایي برجسته از شعر امروز فارسي را برگزینیم براي قطعة »زمستان« 
باید در آن میان، جایي خاّص در نظر گرفت؛ گویندة  آن نیز بي گمان از شاعران و نمایندگان 
اثر  بر  پروردة خویش و هم  توانا و  قریحة  به واسطة طبع و  امروزست، هم  ارجمند شعر 

مایه وري از فرهنگ ایران و ادب فارسي.))(

محمدرضاشفیعیکدکنی:
در این لحظه، هیچ تردیدي ندارم که هر هنرمند بزرگي، در مرکز وجودي خود، یك تناقض 
ناگزیر دارد. تناقضي که اگر روزي به ارتفاع یکي از نقیضین منجر شود کار هنرمند نیز تمام است 
و دیگر از هنر چیزي جز مهارت هاي آن برایش باقي نخواهد ماند. کشف مرکز این تناقض ها، 
در هنرمندان، گاه بسیار دشوار است و چنان که جاي دیگر بحث کرده ام، خاستگاه این تناقض 

همان »ارادة معطوف به آزادي« است که در کمون ذات انسان به ودیعت نهاده شده است.
خالقیت هنري، چیزي جز ظهوراِت گاه  گاهِ این تناقض نیست. خیّام، جالل الدین مولوي، 
حافظ و حتّي فردوسي گرفتار این تناقض بوده اند. ناصرخسرو کوشیده است که این تناقض 
را، آگاهانه، حل کند ولي ناخودآگاه از گوشه و کنار هنرش این تناقض خود را نشان مي دهد.
محور این تناقض وجودِي هنرمندان مي تواند از امور فردي و شخصي سرچشمه بگیرد 
وراي  در  حتّي  و  بنمایاند  را  خود  مّلي  و  اجتماعي  و  تاریخي  امور  حوزة  در  مي تواند  و 
مسائل تاریخي و اجتماعي و مّلي در حوزة االهیّات هم این تناقض خود را نشان مي دهد. 
اتفاقًا بهترین نمونه هاي این ظهورات به هنگامي است که تناقض در میدان االهیات خود را 
جلوه گر مي کند. خیّام، حافظ و مولوي میدان اصلي هنرشان در تجّلي تناقض هاي االهیّاتِي 
ذهن ایشان است. به همین دلیل آنها که در تفسیر شعر حافظ کوشیده اند با رفع یکي از دو 

1( زرين كوب، عبدالحسين، حكايت همچنان باقی  است، سخن، 1376، ص 387-384
2( يوسفی، غالمحسين، چشمه روشن، علمی 1369، ص 740-733
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• دستخط مهدی اخوان ثالث برای مجله کلك



255 سوِي تناقض شعر او را تفسیر کنند )الحادِي محض یا مذهبِي خالص( دورترین درك را از 
شعر او داشته اند.

شاید یکي از عوامل اصلي عظمت هنرمندان، همین نوع تناقضي باشد که در وجود ایشان 
خود را آشکار مي کند.

اخوان ثالث، از این لحاظ هم نمودار برجسته اي بود از یك هنرمند بزرگ که چندین 
تناقض را، تا آخر عمر، در خود حمل مي کرد و خوشبختانه هیچ گاه نتوانست خود را از شّر 

آنها نجات بخشد.
گرفتار  او همواره  بودند،  تجزیه ناپذیر  او  براي  که  ایران،  و گذشتة  اکنون  با  ارتباط  در 
نوعي تناقض بود. عشق و نفرت، یا حب و بغض توأماِن Ambivalence او، نسبت به »باغ 

بي برگي« که رمزي است از ایران معاصر انگیزة زیباترین خالقیت هاي شعري اوست:
به عزاي عاجلت، اي بي نجابت باغ!/ بعد از آنکه رفته باشي جاودان برباد/هر چه هر جا 

ابر خشم از اشك نفرت باد آبستن/ همچو ابر حسرت خاموشبار من ]پیوندها و باغ[
و از سوي دیگر:

باغ بي برگي که مي گوید که زیبا نیست؟/ خنده اش خوني ست اشك آمیز/ جاودان بر اسب 
یال افشان زردش مي چمد در آن/ پادشاه فصل ها پاییز ]باغ من[

این تناقض، در حوزة االهیات هم به زیباترین وجهي در شعر او خود را نشان مي دهد. 
در شعر بي ماننِد »نماز«:

• از راست: غالمرضا صدیق، نعمت میرزاده، حسین خدیوجم، مهدی اخوان ثالث، محمد قهرمان و علی 
باقرزاده )فروردین )134(



مستم و دانم که هستم من/ اي همه هستي ز تو آیا تو هم هستي؟ ]نماز[256
که در یك آن، به نفي و اثبات یك چیز مي پردازد.

حتّي اگر به عمق قضیة »مزدشت« او توّجه کنیم، خواهیم دانست که مزدشت، شکل گیري 
همین تناقض است. یعني او براي اینکه خودش را، به ظاهر، از این تناقض نجات دهد، مزدك 
و زردشت را به عقیدة خودش آشتي داده و بدین گونه اجتماع نقیضیِن عجیب و غریبي را 
تصویر مي کند. جلوه اي از تعارض آن دو را در شعر »و ندانستن« در مجموعة  از این اوستا 

قباًل در 1340 نشان داده بود.
ستایشي که از زندیق و مزدشت مي کرد )همه در مؤّخره از این اوستا و هم در مقّدمة ترا 
اي کهن بوم و بر دوست دارم( نمودار دیگري بود از ظهوراِت این تناقض در اعماق هستي 
او. مزدشت، شکل اساطیري این تناقض بود و زندیق شکل تاریخي و حتّي فردي این تناقض. 
و به همین دلیل، عزیزترین چهرة تاریخ ایران در دورة اسالمي براي او، تا آنجا که من مي دانم، 
خیّام بود. خیّامي که از خالل آن مجموعة  رباعیّات، تناقض وجودي انسان را شکل بخشیده 

و مي توانست آینه اي باشد براي لحظه هایي از هستي اخوان ثالث.
تناقض  این  اگر  شاید  و  است  تناقض  این  آگاهانة  و  نظري  شکل  مزدشت،  و  زندیق 
هم چنان در کموِن ذاِت او مي ماند و مي جوشید و به صورت تئوري خود را آشکار نمي کرد، 
خالقیّت هنري او، در همان اوج سال هاي 34-44 بیشتر ادامه مي یافت. از وقتي که آگاهانه به 
 Tragic( موضوع اندیشید، قدري از آن اوج ها فرود آمد. زیرا مي خواست این بینش تراژیك

• مهدی اخوان ثالث )1349( پشت سر او عکس های نیما یوشیج و فروغ فرخزاد روی دیوار دیده 
می شود.



257 Vision( خود را توضیح منطقي و عقالني بدهد.
من اگر متجاوز از یك ربع قرن، زندگي او از نزدیك ندیده بودم و در احواالت مختلف 
با او نزیسته بودم، امروز فهم درستي از شعر حافظ نمي  توانستم داشته باشم. اخوان، مشکل 
شعر حافظ را براي من حل کرد، بي آنکه سخني در باب حافظ، یا توضیح شعرهاي او گفته 
باشد. من از مشاهدة  احوال و زندگي اخوان متوجه این نکته شدم که چرا حافظ »خرقة زهد« 

و »جام مي« را »از جهت رضاي او« با هم مي داشته است.)1(
دریغا که به دالیلي، اکنون مجال آن نیست تا لحظه هایي از تجسم این تناقض ها را در 
گفتار و رفتار او نقل کنم. زیباترین سخنان و طنزآمیزترین لحظه هایي که در عمر خویش 

شنیدم و دیدم، همین گفته ها و لحظه ها بود،  شب قدري نصیبم شد ولي قدرش ندانستم.
انحطاط  به  شوروي  فرهنگ  و  ادبیات  ژدانف  سلطة  دورة  در  چرا  که  مي فهمم  اکنون 
تناقض که محور هنرهاست، نمي خواستند میدان بدهند و  این  به  ایّام،  گرایید، زیرا در آن 
مي گفتند: باید یکي از دو سوي این تناقض به نفع ایدئولوژي حزب مرتفع شود و نمي دانستند 

که ارتفاع یکي از دو سوي این تناقض به معني پایان یافتن خالقیت هنري است.
به زبان ساده، مي توانم بگویم که هیچ شعر حزبي یا مذهبي خالص، تاکنون ندیده ام که ارزش 
هنري هم داشته باشد. بي گمان اگر شعر مذهبي اي که ارزش هنري داشته باشد یافت شود، به 

ناگزیر صبغه اي از عرفان و گاه زندقه در آن وجود دارد و این الزمة خالقیت هنري است.

1( نگاه كنيد به موسيقي شعر، چاپ دوم، فصل مربوط به حافظ.

• از راست: علی رواقی، محمد قهرمان، محمدرضا شفیعی کدکنی و مهدی اخوان ثالث )دی 1344(
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• مهدی اخوان ثالث )1348(



259 من این نکته را از زندگي با اخوان آموختم.
تهران شهریور)1( 1369

عباسزریابخویی:
مهدي اخوان ثالث مانند همة نوابغ مستثني بود، مستثني از قاعده. به شهادت آثارش او از 
هر ادیب معاصري، ادیب تر بود. »نقیضه و نقیضه سازان« او دلیل این مّدعاست. اّما او از زیر 
بار این همه ادب بیرون جست و برجسته شد و مانند برق یا آتشي که مي جهد و دور و بر 
خود را نابود مي کند، سنّت دیرین را شکست و افاعیل عروضي را قطعه قطعه کرد و نظم 
قافیه ها را از هم گسست و الف تأسیس را از اساس برکند. او نه تنها بیست هزار بلکه بیش 
از صد هزار بیت خوانده بود، اّما این همه، نَِهنبَني براي قریحة او نشد. او خود تز و آنتي تز 
خود  شد و از این  رو ترکیبي جامع ساخت که جامع گذشته و حال بود و امید استقبال. تضاد 

برجستگي او در همین است.
اخوان  ثالث چون برجسته بود با خود در تضاد بود. یك تضاد او میان شعر و وجودش 
با وجود او در تضاد بود. او به گواهي بهترین  بود. زیبایي که او ترسیم و تصویر مي کرد 
اشعارش جهان را تیره و تار مي دید، جهاني فرو رفته در تاریکي یك شب سرد زمستاني 

آدينه، ش 50/51، مهر 1369، ص  آزادی«، مجلة  به  اراده معطوف  1( شفيعی كدكنی، محمدرضا، »اخوان، 
.73-71

• مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی کدکنی )اوایل دهه 60(



طوالني. در نظر او »زمستان« حاکم مطلق بر جهان است، همه جا لغزان و تاریك است، سرها 260
همه در گریبان است و کسي جواب سالم تو را نخواهد داد.

اّما، م. امید که چنین نومید است وجودش پر از امید بود، اّما براي دیگران، براي جوانان 
فرهنگ دوست مملکت ما، براي آیندگان که بدانند فرهنگ ما نمرده است و پایان شاهنامه 
نیست و زمستان فسرده را بهاري پر از امید در پي است. از امید زندگي فرهنگي بارور و 
پرثمر بود. امید قرن معاصر ما بود و کوهي برجسته و بلند در بیاباني هموار و مالل انگیز که 
شاهبازها و عقاب ها به سوي آن پرواز کنند و از یکنواختي بیابان ها دمي بیاسایند. طوفاني بود 
براي به هم زدن ابرها تا صاعقه ها و برق ها و درخشش ها از آن بجهد و به قول گوته: امواج 

خروشان را بادي به هم انگیزد/ اي باد به هم انگیز طوفان امیدي تو!)1(

سیمینبهبهانی:
چندان  آن  از  یا  گرایشي  چندان  سیاست  به  بي آنکه  است  سیاسي  شاعري  اخوان   )1
اطالعي داشته باشد، یا صریحًا به آن تظاهري کند )زیرا که شعر جاي این گونه تظاهرات 
نیست(. شعر او مدام از وقایع و حوادث سیاسي که در کشور مي گذرد بارور مي شود: شور 
و هیجان مردم و دسته ها و احزاب قبل از 8) مرداد، حالت انتظار و بهت زدگي بعد از آن، 

تصّور اینکه دست هاي بیگانه در کارها دخیل اند:

1( باغ بی برگی، ص 270-266.

• محمد قهرمان، مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی کدکنی )تیر 1359( منزل شفیعی کدکنی



261 اینان.  در خندة   بینم/  و خون  اشك  من سیل هاي  پیرفرزینان/  هم  با  مي خندند  پوشیده 
]آنگاه پس از تندر[

انعکاس  مرداد،   (8 از  پس  سال هاي  در  جوانان  شکسته دلي  و  عمیق  یأس  انعکاس 
نارضایي هاي مردم در طول سالیان، دو بار زنداني شدنش )که مردم دوست داشتند به دومین 
بار هم جهت سیاسي بدهند( و نق زدن همیشگیش و »چه و چها«)1( همه و همة  اینها موجب 

مي شود که مردم حضور او را همراه با سرنوشت و رویدادهاي کشورشان حس کنند.
)( اخوان فضاساز و حالت آفرین خوبي بود. در »زمستان« در »کتیبه« در »مرد و مرکب« و اصاًل 
در بیشتر شعرهایش، مقدمه چیني ها، اشاره به خطوط و طرح اشیاء، اشاره به خصوصیات زمان و 
مکان، توّجه به انتخاب واژگان الزم براي این زمان و مکان و توصیف خصوصیات قهرمان ها چنان 
زنده و پرتحرك است که خواننده خود را در معرکه حاضر مي بیند. در »خوان هشتم«، قهوه خانه، 
کپة آتش، سماور، گرمي هوا، بخار آب و بخار نفس ها، مرد نّقال، راه رفتنش، دستارش، شکرآویز 
گوشة دستارش، منتشایش... ما را به باور حضور در قهوه خانه و شنیدن صداي مرد نّقال وامي دارد.
3( اخوان در القاي عواطف و حاالت شاید در میان معاصران نظیري نداشته باشد. اخوان 
در این مورد مثل یك خطیب مصیبت خوان، با صداي رسا، با آواز خوش، با کلمات صریح و 
روشن، و با توصیف دقیق صحنه ها به گریه وا مي داردت: خود مي شورد و مي شوراندت. در 
شعرش از خوشاهنگي قافیه، از موسیقي وزن، از وصف شخصیّت ها، و از گراني مصیبت ها 

1( اين لفظ »چه و چها« مفر و پناهگاهي بود براي اخوان به هنگامي كه ديگر نمي خواست يا نمي توانست چيزي بگويد.

• دیدار نوروزی با مهدی اخوان ثالث )چهارم فروردین 1366( از راست: ضیاء موحد، محمد حقوقی، 
عباس عارف، مهدی اخوان ثالث، علی دهباشی، احمد محیط و فرامرز سلیمانی



سود مي جوید. خودش به هیجان مي آید و تند و پشت  سر هم کلمات را بیرون مي ریزد. و از 262
دیدن این شور و هیجان آشفته مي شوي و مي گریي. اّما همیشه بعد از این گریه صفایي داري 

مثل صفاي آسمان پس از باران.
4( اخوان، به طور کّلي، تصویرساز نیست. البته تصویر به صورت تشبیه و استعاره در کار 
او دیده مي شود. اّما نه مثل سهراب پي در پي و سیل آسا، نه مثل نادرپور روشن و ملموس و 
رنگین، نه مثل شاملو چند بعدي و ناب و پالوده از ادات تشبیه و استعاره و کنایه. استعاره هاي 
اخوان ندرتًا مثل »اخم جنگل« یا »خمیازة کوه« وجه شبه عیني و ملموس دارد و اغلب یکي 
از عناصر در آنها معنوي است. مثاًل در تشبیه »شط شیرین پرشوکت« به معشوق که از لحاظ 
صورت، تناسبي موجود نیست. اّما از لحاظ معنا )عظمت( این تناسب کاماًل پذیرفتني است. 
همچنین است در تشبیه »نگاه ناباوري« به نعشي که روي دست مانده است )مزاحمت(. این 
شگردي تازه است و در ادبیات امروز بسیار رایج. اّما قدما حتّي المقدور تناسب صوري و 
معنوي را با هم در صور خیال در نظر مي گرفتند. اخوان براي ایجاد تخیّل بیشتر، از موسیقي 
وزن و قافیه، حرکت ها و سکون هاي پرتقطیع، طنین واژه ها و جاذبة  پیرنگ، یا به قولي »طرح 

و توطئه« )عناصر مجرد و انتزاعي(، استفاده مي کند و در این شگرد استاد است.)1(

1( بهبهانی، سيمين، ياد بعضی نفرات، تهران، نشر البرز، ياد بعضی نفرات، ص 117-83

• از راست: علی باقرزاده، محمد قهرمان، احمد کمال پور و مهدی اخوان ثالث ))136(
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• سایه دست مهدی اخوان ثالث برای سردبیر کلك
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• از راست: مهدی کمال پور، محمدرضا شفیعی کدکنی، مهدی اخوان ثالث و علی باقرزاده )بقا( 
)فروردین )136(
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• جشن شصتمین سالروز تولد مهدی اخوان ثالث. از راست: احمد وثوق احمدی، رضا براهنی، علی دهباشی، 
مهدی اخوان ثالث و ملك ابراهیمی در منزل علی اصغر خبره زاده )اسفند )136(

• شب شصتمین سالروز تولد مهدی اخوان ثالث در منزل علی اصغر خبره زاده )اسفندماه )136(



ابراهیمگلستان:266
او پیش من عزیز بود و حرمت داشت، و هم چنان هنوز هم دارد، هست. »همچنان امروز« 
حرف بي  معناست زیرا در این فقط دوروزه مرگ، پا در میان ما گذاشته پهلوي ما نشسته است 
هرچند در حول و حاشیه پیوسته مي چرخید، پیوسته مي چرخد. اّما مرگ کاري به کار جوهر 
آدم نمي تواند داشت. مرگ در کار جوهر آدم زبون  و بي کاره است. تن مرده است، بمیرد. 
جوهر که مي ماند. و جوهري که در او بود، در حّد من تا من باشم در ذهن من دوام خواهد 
داشت، گیرم که حّد من وسیع نباشد. و در وراي من، در دیگران و دیگران  آینده، مي دانم که 
مي ماند. در یاد مي ماند. و آدمي چه است اگر نه فقط یاد است. ما یادیم و حافظه مان ما هست.
من با او، با شعرش در یك مجله آشنا شدم. اّول شعري که وصف ظاهر یك امر ساده در 
طبیعت بود اّما با چه قدرت، فشرده وضع تلخ روح تیرة آن روزگار را منتقل مي کرد، دوراني 
که انحراف فکري یك کشور در زیر اسم نظم محروم از تصحیح خود مي شد، مجبور مي شد به 
هرتي مشّدد و آواره در عین قحط دوربیني و انصاف. دوران دورخیز تخطئة  آدمیّت بود. دوران 
بذر ریزي نوع نمونة نو از فساد، دوران ریشه بندي بي ریشه بودن بود. دیگر کسي به فکر، فکر 
نمي کرد هر چند هر جور اّدعا بر زبان فراوان بود و تازه، داشت راه مي افتاد. زشتي هاي تازه 
داشت مستقر مي شد، عادت مي شد، و راه و رسم زندگي مي شد. من در حّد سادة خودم دیدم 
در این یك شعر وابستگي به آدمیّت و اعراض از سرماي تنهایي، جوش حیات همراه غیظ از 
این  که شمع آسمان فشارنده، خواه مرده یا زنده، در تابوت تاریکي است، و اینها تمام با چه حزن 

• مهدی اخوان ثالث و محمد قهرمان ))) فروردین )136(
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• شعری که مهدی اخوان ثالث برای سیدابوالقاسم انجوی شیرازی سروده بود



غّرنده در یك زبان پاك که پرواز مي گرفت. بي پیرایه و صمیمي و ساده، فواره مي زند. کاري که 268
هیچ وقت نمي کردم، شاید چون چنین چیزي مرا به حال نیاورده بود، برداشتم نامه اي به آن مجله 
نوشتم، هم در ستایش آن شعر، هم در بیان شادي از دیدار در یك مجله با نََفس نو در قیاس 
با قزمیت هاي مقمپز که زیر اسم دانش و هنر روز در عهد بوق لنگ مي خوردند یا در خواب 
و خرفتي خود هنگ هنگ مي کردند. یك چند روز بعد گردانندگان »جنگ« آن مجله آمدند به 

دیدارم. دو تا بودند. یکي که نام مستعارش حسین رازي بود، و دیگري که مهدي اخوان بود.
من گرچه از شعرش با او آشنا شدم اّما از آن به بعد خودش جاي خود را داشت. او بي شعر 
هم مهدي اخوان بود، هر چند بي جوري که او مي بود شعرش چه جور مي شد بود؟ این چند 

شعر دربارة خودش نوشته مي شود نه از شعرش. من خرده خرده با خودش آشنا شدم.
بعد از دیدارها در طي یك سالي، در اسفند 1335، که مي رفتم به خوزستان براي کارهاي 
فیلمبرداري، او را همراه خود بردم. پانزده روزي همراه هم بودیم. یك شب در گچساران 
به جاي خواب نشستیم و تا سحر برایم از گذشت روزگارش گفت، از آن چه دیده بود و بر 
او رفته بود، خاصه در زندان، از مردمي که دیده بود و نامردمي که دیده بود،  و از شعرهاي 
ناتمامش و از شعرهاي درنیامده اش، از دیده ها و از شناخته ها مي گفت. بهترین نقال. نقالي 
که چشم دیدن و زبان گفتن داشت؛ نقالي با دید پرده  پس زن بیناي پشت چهره ها و چیزها 
بي آنکه دزد دیده هاي دیگران باشد؛ نقالی که جزء های اصلی حال و هوای جهان را »جز به 
چشم خویش نمی دید« نقالي با زبان زیرك و زبل و برگزیننده و، گاهي که پاش مي افتاد، 

• حومة لندن حیاط خانه ابراهیم گلستان )1368(
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بازیگر، گزنده، شوخ، گاهي کمي هم پرت، اّما پاك، پیوسته. این برجستگي هایي که تا دیروز، 
تا روزي که بود، در هر کار و در رفتار، در شعر و در نوشته هاش مي دیدي.

در پایان این سفر رفتیم تا بختیاري و مسیر کوهي کارون، با دره دره دشت هاي گشاده 
که در بهار انگار گهوارة  بهشت و برکت زیبایي اند و جز شقایق و نرگس نه برگ نه رنگ 
ندارند. اّما دیدي که پرده پس زن بود در پشت رنگ هاي طبیعت سیاه روزي و سهم زمخت و 
سخت مردم را به غیظ و غم مي دید هر چند درمان را به روشني نمي سنجید، یا گمان مي کرد 

مي سنجد اّما در واقع پندار خامي از عالج داشت.
در هر حال، مطلب براي او اّول آدم بود، اصل کار آدم بود، نقطه نگاه آدم بود؛ و هرچه بود 
از زیبایي طبیعت و تنّوع چشم انداز، پیچیده  بودن پهناي صنعت و بغرنجي و غناي پیش از آن 
ندیده و ناآشنا، تمام، در ربط با آدم، در قیاس با خیر  آدمي مالحظه مي شد. مطلق نمي گرفتنشان. 

دست در کار آدمیت بود از روي مهر، محبّت، با دانستن که تن، یك تن، توان بار ندارد.
حرمت به ذهن و دید و حس او در من در این سفر قوام یافت تا ماندگار بماند و با من 

ماند حتّي در لحظه هاي سیاهي که در زندگیش بعدها دیدم.)1(

فروغفرخزاد:
م. امید، اخوان به هر حال در ردیف نیما و شاملو است. یکي از آن آدم ها است که اگر هم 
دیگر شعر نگوید، به حد کافي گفته. شعر اخوان به شکل خیلي صمیمانه اي، هم مال این دوره 
است و هم مال خود اخوان. زباني که اخوان در شعرش به وجود آورده براي من همیشه حالت 
زبان سعدي را دارد. مشکل است که آدم کلمات خیلي رگ و ریشه دار و سنگین زبان فارسي 
را بیاورد پهلوي کلمه هاي زبان روزانه و متداول بگذارد و هیچ کس نفهمد، یعني این کار را 
آن قدر ماهرانه و صمیمانه انجام بدهد که آدم بي آنکه متوّجه بشود بگذرد. مثل شعر سعدي و 
کاري که او با کلمات عربي مي کرد، اّما این ظاهر شعر است. اصل کار حرفي است که با این 
کلمات زده مي شود. حرف هاي اخوان حرف هاي کوچکي نیستند. از غزل ها و قصیده هایش که 
بگذریم آن قدر به ما نزدیك است که انگار در خودمان دارد حرف مي زند. به نظر من او کامل 
است. یعني شعرش هم فرم دارد هم زبان جاافتاده و شکل گرفته، هم محتواي قابل تعمق و هم 
فضاي فکري و دید. فقط به نظرم مي رسد که بعضي وقت ها او، خودش هم فریفتة مهارت ها 
و تردستي هایش در بازي با کلمات مي شود، البته این جزء خصوصیات شعر اوست به هر حال 

او در جایي نشسته است که دیگران باید سعي کنند به آنجا برسند.))(

1( گلستان، ابراهيم، »سی سال و بيشتر با مهدی اخوان ثالث«، ايران شناسی 20 )1369(: 755-773. و نيز: 
دنياي سخن، ش 35 )آبان 1369(: 27-24.

2( بخش هايی از مصاحبة حسن هنرمندي با فروغ فرخزاد.
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