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 اخوان ثالث شاعر شکست

 مجتبی شریفی

 

 دهایتمام ام ۲۳۳۸مرداد  ۸۲ یاست که کودتا یثالث متعلق به نسل اخوان .نداشت دیاز ام یو نه در شعر بهره ا یکوتاه نه در زندگ یجز دوره ا یکرد ول یتخلص م«  دیام» اخوان ثالث هرچند  یمهد

 .است یخاکستر ینسل و آن سال ها نیزمستان اخوان بازتاب تمام و کمال حال و وضع ماتم زده و اندوهبار ا شعر .را تباه کرد شیاهایو رو

 زیتر من ن شیپ نیها ز سال

 ادیکهنه را از نو کنم بن نیپوست نیکا خواستم

 ادیاز جگر فر دمیبرکش گرید نیچرک نیهزاران آست با

 !مباد آن باد نیا

 ...برخاست هیس یرحم یتوفان ب ناگهان

شکست  نیا یتلخا .کمر راست کند نیضربه سهمگ نیگاه نتوانست از ا چیه یشود ول میتسل یخیشکست تار نیطبع و روح سرکش اخوان مانع از آن شد که در برابر ا یآزادگ ،غرور پرشکوه  هرچند

 :شود یشکست معطوف م نیبر ا ییسرا هیو مرث یاز شعر اخوان به سوگوار یادیپس بخش ز نیا از .دیتوان اخوان را شاعر شکست نام یم یاست و از منظر یدر سرتاسر شعر اخوان جار

 هاست یبخت رهیت میگل نیا

 ها اوشیخون داغ سهراب و س سیخ

 ...هاست یتابوت تخت روکش

 :آورد یم ادیرا به  یخیتار یاز شکست ها یا رهیشاعر زنج یشکست برا نیالبته ا و

 یام آر یام من راو یراو

 یهمچنان که گفته ام بار میبازگو
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 ادمیرفته از  یافسانه ها یراو

 خیتار یشده  نینفر رانهیو نیا جغد

 خراب آباد نیبام ا بوم

 ...ادمیرفته از  یقصرها یکوکوسرا یقمر

 

شاعر  واکنش .دیفائق آ خیورزد تا بر تکرار و تسلسل دور باطل تار یتامل م -و خوفناک  بیهرچند مه -و در آنچه رخ داده  دیآ یکه در شب فاجعه به پرواز در م ستین یهگل ینروایجغد، جغد م نیا اما

بنا به سرشت خود ذره ذره در شاعر رسوخ  یدیناام .اندازد یو چنگ م ابدی یزهر شکست به جان و دل شاعر راه م نینچنیا .یاندوه و سوگوار ،یاست از خشم ، پرخاش، افسردگ یا زهیبه شکست، آم

 :گذارد ینم دیام یبرا ییجا گریتراشد تا آنجا که د یخورد و م یکند، روحش را آهسته و در انزوا م یم

 همه تلخ یتجربه ها دقاص

 دیگو یدلم م با

 تو دروغ یدروغ که

 ...بیتو فر یبیفر که

 

برد که  ادیاز  دیهمه نبا نیا با .جستجو کرد رانیا یخیتار یها یزخم ها، دردها و ناکام ییدر فهم چرا یو ناتوان یو درماندگ أسیاخوان را در وادادن به  یدهه آخر زندگ یبرگ وبار یبتوان علت ب دیشا

 : شد روزیاهل زمانه پ یو جفا یریو مناعت طبع و غرور سرکش او بر فقر و پ ستیاخوان تا به آخر آزاده ز

 صحرا گرسنه زخم خورده نیا در

 سر بر برف چون باد مهیآس میدو

 را یعزت آزادگ کنیل و

 آزاد میآزاد مینگهبان
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 ماست.  یروزیاو، ضعف و قوت و شکست و پ یروزیجامعه و مردم خود است. ضعف و قوت و شکست و پ یخودآگاه یتجل شاعر .شاعر فروکاسته شود یو روان شناس تیبه فرد دیهمه نبا نیالبته ا و


