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«ارغوان» در انتظار آرامش ابدی شاعر 

سایه روشِن ابتهاج

سایه می ماند

شکل های زندگی: امید  را در سایه می توان جست وجو  کرد
بدرود با سایه

در سوگ غزلسرای بزرگ

شــاید بتوان گفت با درگذشت امیرهوشــنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) 
آخرین غزلسرای کالسیک ایران به تاریخ پیوست. صفت «کالسیک» 
اینجا ناظر به چند خصوصیت اثر شعری است. نخست آن که اثر در 
فرم و قالب قدیمی و ماقبل مدرن واقع شده باشد. غزل سایه چنین 
بود. وی قالب کهن غزل فارسی را به کار می بست و قواعد و الزامات 
آن را به دقت رعایت می کرد. دیگــر آن که محتوای اثر، برخالف آثار 
مدرن، کلیات حیات بشــر و هســتی را شامل شــود، نه جزئیات آن 
را. به عبارت دیگر هنرمند نگاهی ماکروســکوپی به جهان انداخته 
باشد، نه میکروسکوپی. سایه، اگرچه گهگاه مضامیِن به تعبیِر قدما 
«محســوس» را به غزل خود راه داده و از شئون جزئی زندگی، حتی 
زندگی امروزی، سخن گفته است، درمجموع غزلی دارد «معقول»، 
کل  گرا و بیش وکم منفک از زمان و حتی مکان پیدایش اثر. او از امید، 
آزادی، «آدمیزادی» و البته عشق، یعنی مفاهیم کلی هستی انسان، 
می سراید و به شــئون ُخردتر حیات آدمی کمتر توجه دارد. مفاهیم 
کلی یادشده نیز در آثار او ملموس و مصداقی ظاهر نمی شوند، بلکه 
«مفهوم» باقی می مانند. بر ویژگی های دیگری نیز می توان انگشت 
نهاد؛ فی المثل زبان اثر کالســیک باید به اصل و ریشه نزدیک تر و از 
عناصر امروزی بیش وکم پیراسته باشد یا صنایِع ادبی استخدام شده 
باید مأخوذ از نظام زیباشناسی شعر قدیم و منطبق با پسند پیشامدرن 
باشند. همٔه این ها، به درجات متفاوت، در شعر سایه هست. اما شرط 
دیگری هم وجود دارد که تا برآورده نشود شعِر معاصر را نمی توان به 
معنای اخص «کالسیک» خواند، و آن این که اثر استادانه آفریده شده، 
نشــان از توانایی و تبحر فوق العادٔه شاعر در آفرینش شعر به سبک 
قدیم داشــته باشد. نظر به شرط اخیر است که در آغاز این یادداشت 
گفتیم درگذشت سایه احتماال فقدان آخرین غزلسرای کالسیک ایران 
باشــد، آخر در ایران هنوز کم نیستند شــاعرانی که در قوالب سنتی 
می ســرایند، از کلیات سخن می گویند و زبان و صنایع بدیعی قدما را 
به کار می بندند، لیکن جز به مسامحه کسی از آنان را استاد نمی توان 
خواند. آری، سایه استاد کار خود بود، غزلسرایی توانمند و زبردست 
که مانندش فراوان یافت نمی شــود و به سادگی پدید نمی آید. غزل 
ســایه را بســیاری کارآگاهان ســتوده اند. انتقادهایی هم بر شعر او 
وارد کرده انــد. من خود در نقدی که چندی پیــش بر «بانگ نِی» او 
نوشــتم از تالش ناکام او در اداء مضامین سیاســی-اجتماعِی امروز 

در قالب سنتِی مثنوی سخن گفتم. اما بی انصافی هایی نیز در نقد و 
ارزیابی شعر او شده است. در سال های اخیر منتقدی مصرانه کوشید 
قدر و قیمت شــعر ســایه را تا حد کپی مبتذلی از اشــعار قدما فرو 
بکاهد که به ادعای او نمونه اش را هر نابلدی تواند ســاخت. چنین 
داوری هایی حاکی از ناآشنایی منتقد با جهان شعر کالسیک فارسی 
اســت، هرچند به تفرعن بر مسند بنشــیند و به تکبر سخن ناصواب 
خود را (نزد تازه کاران) به کرســی بنشاند. آن کس که شعر کالسیک 
فارسی را خوب خوانده باشد فرق اصالت و «کپی کاری» را می فهمد 
و ســایه را در زمرٔه مقلدان نمی بیند. غزل ســایه اصالت دارد؛ ُمهر 
خود او را بر پیشــانی دارد و هیچ کارشناســی آن را با شعر دیگران 
خلط نمی کند. آنان نیز که یا به قصد تحقیر ســایه یا برای تمجید از 
او غزلش را کپی غزل حافظ شناسانده اند نه حافظ را می شناسند نه 
سایه را. از مهم ترین ویژگی های غزل سایه، از اسباب اصالت غزل او، 
روح حماســی آن اســت. در غزل کالسیک فارسی پیش از سایه این 
روح حماسی هرگز بدان آشکاری که در غزل او متجلی است ظاهر 
نشده است. مقصود تنها پرهیز شاعِر عاشق از خاکساری و عبودیت 
در قبال معشــوق نیست؛ ســخن از صالبت انسان به حیث انسان و 
شــکوهمندی موقعیِت دشوار و دردناک انســان در جهان است که 

فارغ از عاشقی و آرزومندی در غزل سایه هماره احساس می شود.
در باب غزل سایه ســخن فراوان می توان گفت. بی تردید از زبان 
زالل و تصاویر روشن و سایر ویژگی های غزل ارجمند او بسیار خواهند 
نوشت. من اینجا به همین اندک بسنده می کنم و یاد این سخن سرای 
بزرگ را با نقل غزلی از خود او، مناسب حال دوستداران شعرش در 

فقدان او، گرامی می دارم:

شــرق: مرِگ امیرهوشنگ ابتهاج برخوردهای متفاوتی را برانگیخت که شاید دور از انتظار بود. مرِگ شاعر «ارغوان» را دخترش یلدا ابتهاج اعالم کرد و زمانی نگذشت که کاربران شبکه های اجتماعی 
در ســوگ «سایه» نشستند. شاعری مردمی که غزل هایش چنان در افواه شهرت داشت و بر ســر زبان ها افتاده بود که گاه شاعرش فراموش می شد و مهم ترین شان تصنیف «سپیده» (ایران ای سرای 
امید) بود و «ارغوان» که به شــعر آزادی مشــهور شد. واکنش ها به مرگ ســایه خیلی زود از سوگواری به اظهارنظرهای متضاد در میان اهِل سیاست و شــعر و فرهنگ رسید، از رفقای قدیم حزبی و 
سوسیالیســت ها و هم مسلکان ابتهاج تا شاعران و منتقدان معاصر و حتی چهره های سیاسی و مســئوالن دولتی. بحث از مکان خاکسپاری پیکر شاعر شروع شد و دیری نگذشت که به شعر و جایگاه 
شاعرِی او رسید. امیرهوشنگ ابتهاج نوزدهم مرداد در ۹۴سالگی در شهر کلِن آلمان درگذشت و بسیاری باور داشتند پیکر شاعر باید در وطن او به خاک سپرده شود که خبر رسید مسئوالن وزارت ارشاد 
در مورد انتقال پیکر شاعر فقید به ایران روی خوش نشان داده اند که همین امر به مجادالت بسیاری منجر شد. اپوزیسیون داخلی و خارجی کشور باور داشتند با مرگ امیرهوشنگ ابتهاج فرصتی برای 
مصادره شاعر فراهم آمده است. پای وزارتخانه ها به میان کشیده شد، از وزارت فرهنگ و ارشاد تا میراث فرهنگی و حوزه هنری و حتی شرکت سیمان که خانه ابتهاج در میدان فردوسی را با آن درخت 
مشهور ارغوان خریده است و اعالم کرده آمادگی دارد این خانه را به موزه و بنیاد ادبی تبدیل کند. دست آخر اعالم موضع یلدا ابتهاج، دختر شاعر به نمایندگی از خانواده او به بحث ها در مورد محِل 
خاکسپاری شاعر پایان داد، او در اینستاگرام خود نوشت: «با هماهنگی هایی که با ایران انجام شده است مراسم تشییع پدرم از کنار درخت ارغوان انجام خواهد شد و از آنجا برای خاکسپاری به رشت 
خواهیم رفت» و البته تجربه ها حاکی از آن است که تا پیکر استاد در خاک آرام نگیرد، مکان و زمان بدرقه او مدام در حال تغییر است. همین دو روز پیش در جمعه، بیست ویکِم مرداد خبری به نقل 
از محمود شالویی، مشاور وزیر ارشاد آمد که گفته وزیر فرهنگ و ارشاد با دختر آقای هوشنگ ابتهاج تلفنی گفت وگو کرد و مقرر شد مراسم تشییع در رشت برگزار شود. اگر این خبر موثق باشد از بدرقه 
شاعر از کنار درخت ارغوان خبری نیست. شعری که ابتهاج اوایل سال های شصت در زندان خطاب به درخت ارغوان سرود: «ارغوان، شاخه همخون جدامانده من/ آسمان تو چه رنگ است امروز؟/ 
آفتابی ست هوا؟/ یا گرفته  است هنوز؟/ من در این گوشه که از دنیا بیرون است/ آفتابی به سرم نیست/ از بهاران خبرم نیست/ آنچه می بینم دیوار است/ آه این سخت سیاه/ آن چنان نزدیک است/ 
که چو برمی کشم از سینه نفس/ نفسم را برمی گرداند/ ره چنان بسته که پرواز نگه/ در همین یک قدمی می ماند/ کورسویی ز چراغی رنجور/ قصه پرداز شب ظلمانی ست/ نفسم می گیرد/ که هوا هم اینجا 
زندانی ســت/ هر چه با من اینجاست/ رنگ رخ باخته است/ آفتابی/ هرگز گوشه چشمی هم/ بر فراموشی این دخمه نینداخته است./ اندر این گوشه خاموش فراموش شده/ کز دم سردش هر شمعی 
خاموش  شــده/ باد رنگینی در خاطر من/ گریه می انگیزد/ ارغوانم آنجاست/ ارغوانم تنهاست/ ارغوانم دارد می گرید.../ ... / ارغوان بیرق گلگون بهار/ تو برافراشته باش/ شعر خونبار منی/ یاد رنگین 
رفیقانم را/ بر زبان داشته باش؛/ تو بخوان نغمه ناخوانده من/ ارغوان شاخه همخون جدامانده من...». اما در مورد شعر و جایگاه سایه در شعر معاصر نیز نقد و نظرهای متفاوتی مطرح شد که در میان 
انتقادات، نظراِت ضیاء موحد بیش از همه خوانده شد چراکه او معتقد است «دربارٔه سایه اغراق کرده اند» و می گوید: «او غزل های حافظ و سعدی را تقلید کرده و حتی به اندازٔه سیمین بهبهانی یا رهی 
معیری هم غزل سرای خوبی نیست. ایشان غزل های سعدی و بیشتر حافظ را با همان بیان و فضای سنتی تقلید کرده است». او در مورد جنبه اجتماعِی شعر سایه هم نظرات خالف  عادتی دارد: «در 
حوزٔه غزل سرایان سنتی هم مرحوم سایه، غزل سرای خوبی بود، اما نه به خوبی خانم بهبهانی یا حتی رهی معیری. به خصوص، گمان می کنم در حق خانم بهبهانی ظلم شده است، چون وقتی کتاب 
شــعر خانم بهبهانی را مالحظه می کنید، به نحوی سرنوشت تاریخی جامعه ماســت و تمام مسائل جامعه ما در آن منعکس شده است ولی در شعرهای سایه چنین چیزی نیست» و باور دارد که شعر 
«سایه» برای نسل جوان ما جذبه ای ندارد: «شعر آقای سایه، شعر امروز نیست. در زمان حیات او درباره او زیاد اغراق کردند؛ چنان اغراق کردند که گویی در ایران غزل سرایی بهتر از او وجود نداشته 
اســت. اما آثاری که از ایشــان باقی مانده، آثار قابل توجهی نیست؛ در حوزه شعر نو که اصال». عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبیات نیز شعر ابتهاج را «واپس گرا» می خواند و معتقد است «شعر هوشنگ 

ابتهاج در قیاس با شاعران نوپرداز، قابل اعتنا نیست و در قیاس شاعران نوپرداز مانند فروغ فرخزاد، خود نیما، اسماعیل شاهرودی و احمد شاملو، واپس گرا است».
در سوگ سایه، بزرگانی از ادبا و شاعران نیز اظهار نظر کردند و شعر سرودند از جمله دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی که با شعری کوتاه با رفیق دیرینه اش وداع کرد: «تو می روی،/ که بماند؟/ که بر نهالِک 
بی برِگ ما ترانه بخواند؟» او همچنین به شاعر سایه اشاره می کند که استمراربخشی به جمال شناسی شعر حافظ است: «سایه، در عین بهره وری خالق از بوطیقای حافظ، همواره در آن کوشیده است 

که آرزوها و غم های انسان عصر ما را در شعر خویش تصویر کند. سایه بی آنکه مدعی خلق جهانی ویژه خویش باشد، آینه دار غم ها و شادی های انسان عصر ماست».

یکشنبه
۲۳ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۸

ســایه می مانــد. تا همیشــه، برای همــه ایرانیان. ســایه یک 
عمــر را در ســایه آلمــا نفس کشــیده بــود و با رفتنــش نگران 
حالــش بودم. به نیم ســال هم نکشــید که به آن هوای ســیب 
بهشــتی پــای از زمیــن برکشــید. امــا تا زمان هســت، ســایه، 
ســایه بر ســر ایران زمین گســترده اســت. درســت مثل حافظ.
 و به همان قدر بی بدیل. سایه اعجاز قرن بود. رازی بود سربه مهر، 
دســت کم برای مــن. چگونه این «گهری کز صــدف کون و مکان 
بیــرون بود» هر دم از امواج دریای بی کرانه مهِر مردمش شــراب 

عشق می نوشد، و تو نمی یابی کسی را از او با کینه در دل.
هر ایرانی با هر دین و آئینی، از هر قوم و قبیله، از گدا تا پادشاه، 
با حافظ می نشــیند و راز دل می گشــاید و مدد می خواهد. این کار 
از عهده فردوســی و ســعدی و مولوی و خیام و دیگران ســاخته 

نیســت. فال حافظ اعجازگونه است. و هوشنگ ابتهاج نیز همراز 
و همنشــین فقط این گروه یا آن گروه نیست. او همان حافظ عصر 
ماســت؛ نه فقط در به زیبایــی ورز دادن واژه ها را، یا در چندالیگی 
و غنای در معنا، یا در وســعت دید، بلکه بی کرانگِی مشــتاقانش. 
ندیدم و نشــنیدم که کسی ســایه بخواند و او را درآمیخته با خود 
- و خود را درآمیخته در او - نیابد. و پر شــگفت تر آن که با هر گام 
زمان آغوش شعر سایه به روی طیف گسترده تری از مردم گشوده 
شــد. با هر گام زمان، شعر هوشنگ ابتهاج، به ایرانیان بیشتر نشان 
داد که چگونه همزیســتی ســنت و تجدد نه تنها ممکن و ضرور، 
که تا کجا زیباست. امسال شعر سایه هشتاد ساله شد. این کارنامه 
پربــار را که ورق می زنی، از آغاز تا پایان، فقط یک ســایه می بینی. 
ســایه رنگ عوض نکرد. سایه به هوس شهرت بیشتر، یا به هوای 
افــزودن بر قدرت و ثروت و مقام، هرگز زبان به ســخن نگشــود. 
ســایه در تمام عمر بر همان عهدی ماند کــه در آغاز نوجوانی با 
رفقای خود بســته بود. او از آغاز همــراه و همراز و هموند حزب 
توده ایران شــد. او هرگز و هیچ گاه به عهدی که با زنده یاد مرتضی 
کیوان بســته بود پشت نکرد. وجود ســایه می گفت: «مرا عهدی 
اســت با جانان که تا جــان در بدن دارم، هــواداران کویش را چو 
جان خویشــتن دانم». برگ  برگ زندگی 
او مشحون است از وفاداری بی خدشه 
بــه آرمان سوسیالیســم؛ آرمانی که در 
آغاز راه برگزید. کس نشنید از زبان سایه 
شرمســاری و ســرافکندگی را. هرگز و 

هیچ گاه.
زمانی از او پرســیدم آیا فروپاشــی 
اتحــاد شــوروی خدشــه ای در افکار 
شــما پدیــد نیــاورده. او نســخه ای از 
شعر به تازگی ســروده اش را از طاقچه 

برداشت و خواند:
امروز نــه آغاز و نه فرجــام جهان 

است.
ای بس غم و شــادی که پس پرده 

نهان است.
گــر مرد رهی غم مخــور از دوری و 

دیری.
دانی که رسیدن هنر گام زمان است.
و تکرار کــرد: «ناکامی اولین تالش، 
انقــالب اکتبــر -  در مقابــل عظمت و 
بغرنجی برپایی جهانی عاری از ستم و 

استثمار و جنگ - اصال اتفاق غریبی نیست».
افزون بر نقش بی تکرار هوشــنگ ابتهاج در غنای شعر و ادب 
پارســی، هم در قالب های کهن و هم در قالب های نو، او برای من، 
نمــاد پایداری و پیگیری در راه آرمان، نماد هوش و ذکاوت و نماد 
صداقت با خویشــتن خود بود. اما ورای همه این ها او سرمشقی 
بود برای نســل ما و نســل های بعدی که چگونه دل ها از کینه ها 
بزداییم و امید به برپایی پل های ارتباط میان «خود» و «دیگری» را 
زمین نگذاریم. او تا آنجا شــفاف بود که کسی را ندیدم که در طول 
زمان دریابد در شناخت سایه اشتباه کرده است. از سایه هم نشنیدم 
بگوید در فهم کس یا کســانی اشــتباه کرده است. ابتهاج یکی از 
تیزهوش ترین، خردمندترین و در عین حال پرامیدترین کســانی بود 
که من از نزدیک می شــناختم. ذهنش در دهمین دهه حیات نیز 
جالی جوانی داشــت و لحظه های وجودش سرشار از شعله های 
سرکش امید. دیدار با سایه همیشه این پرسش را برایم زنده می کرد 
که تیزهوشی و خردمندی و خودباوری تا کجا آفریدگار امید است؟ 
سایه کسی بود که در تمام این دهه های دشوار قدرت آن را داشت 
کــه ایرانیان را، از هــر رنگی و عقیدتی، از پیر و برنــا، از زن و مرد، 
زیر یک ســقف کنار هم بنشاند. در دی ماه ۸۸، که سایه به میزبانی 
انجمن سخن به لندن آمده بود، ایرانیان، از هر نحله ای، به دیدارش 
آمدند. در سالن جمعیت موج می زد. وقتی ارغوانش را می خواند، 
جمعیت زار زار می گریســت. و من بار دیگر در اسفند ۹۷ در شهر 
کلن، وقتی به همت بنیاد دیوان، ایرانیان از دور و نزدیک، به شوق 
دیدار ســایه، گرد هم آمده بودند، باز دیدم که وقتی سایه با آرامی 
و متانت همیشــگی ارغوانش را می خواند، جمعیت در ســکوت 
می گریست. و در هر دو شب من در عالم خیال سایه را دیدم که زیر 
سایه درخت ارغوان آرمیده بود. و آن سو ترک، گره در ابرو فکندگانی 
را دیدم که تاب دیدن ندارند. و همه پتک بر دست، بر پیکر کلمات 
ارغوان می کوفتند. ارغوان با سایه جاودانه شد؛ چنان تنومند و بلند 

که از باد و باران نیابد گزند.
فــردای آن روز، من و همســرم، صبا همراه بــا رفیق و همرزم 
گرامی فرهاد فرجاد، به دعوت آسیا، به دیدار سایه شتافتیم. آلمای 
عزیز در بســتر بیماری بود و زیر چادر اکسیژن. در نیمه های گپ و 
گفت بودیم که از سایه اجازه ضبط خواستم. بی گفت وگو موافقت 
کرد. حــدود ۳۸ دقیقه ضبط کــردم. و دیروز بــرای اول بار آن را 
بی هیچ کم وکاســت در شبکه اجتماعی با هم میهنانم به اشتراک 
گذاشتم.  برای یلدا و آسیا و کاوه و کیوان، و برای همه عزیزانشان، 
توان تحمل این فراغ ســنگین را آرزو دارم. به مردم گوهرشــناس 
میهنم، و به همه فارســی زبانان در چارگوشــه جهان، این فقدان 

بزرگ را تسلیت می گویم.

اگرچه امید تخلص «اخوان» است اما «امید» را بیشتر در «سایه» می توان جست وجو 
کرد. ســایه شاعر امید اســت، او امید را به آینده ای موکول می کند که در پیش روست و 
زندگی را طوری به تصور درمی آورد که گویی قرار اســت به عهد خویش وفا کند. سایه 
در بحبوحه جهاِن پرتب و تاب با «جای پایی محکم» به مســیر کار می نگرد و شعر خود 
را همچون ســرودی نویدبخش می سراید، «می خوانم و می ســتایمت پرشور/ ای پرده 
دل فریب رؤیارنگ/ می بوســمت ای سپیده گلگون/ ای فردا، ای امید بی نیرنگ/ دیریست 

که من پی تو می پویم».۱

«امید در ســایه» پروسه ای زمان بر و مسبوق به سابقه است، او با نگاهی «کالسیک» 
همچون اشــعار خویش بــه زندگی می نگرد و امید خود را به تصور خویش از هســتی 
پیوند می زند. جهان سایه آغاز و انجامی دارد و بسی گسترده تر از اکنونی است که در آن 
هســتیم، «امروز نه آغاز و نه انجام جهان است/ ای بس غم و شادی که پس پرده نهان 

است/ گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری/ دانی که رسیدن هنر گام زمان است».۲
هســتی به نظر سایه جهانی پیوسته است که گرچه پستی و بلندی، غم و شادی و... 
دارد اما چه بسا در نهایت در بطن خود حامل جهانی دیگر باشد که خود را در غایت زمان 
پدیــدار می کند. درک غایت به مقوله ای مهم به نام «زمان» پیوند می خورد که رهرو اگر 
به راســتی رونده باشد در آن مسیر گام برمی دارد. رهرو رونده به نظر سایه سوژ ه  ای است 
که «هنر گام زمان» را بداند. «هنر گام زمان» عبارتی مهم در شــعر ســایه است. در این 
هنر همچون هر هنری خالقیت آدمی نقشــی محوری دارد، تا بدان حد که بتواند با هنر 
خود گذشــته را به حال و آنگاه به آینده پیوند دهد. جهان سایه، جهانی نه خلق الساعه 
بلکه جهانی به هم پیوســته است که در آن هیچ چیز از صفر آغاز نمی شود، زیرا هیچ چیز 

بدون ســابقه نیست. از این نظر او همواره با لحظات گذشته زندگی می کند اما این بدان 
معنا نیست که به آینده نمی نگرد که بالعکس، با نگاه به آینده و در «سایه» لحظه حال 
را ســپری می کند، مقصود ســایه در اینجا جهان خاکستری و پر از بیم و امیدی است که 
اکنوِن آدمی را می ســازد. اکنون لحظه ای اســت که به آدمی «شخصیت» می دهد اما 
شخصیت آنگاه شکل می گیرد یا به تعبیری دقیق تر ساخته می شود که انسان ناکامی ها و 
کامیابی های گذشته را به خاطر آورد تا با یاد آنها اکنون را سرشار کند. به نظر شاعر عمر 
آدمی در جهان هستی لحظه ای کوتاه است اما همین لحظات کوتاه به شخصیت آدمی 
در لحظه حال شــکل می دهد. بنابراین انسان از نظر شاعر تنها به واسطه درک گذشته و 
رنج ها و حرمان های سپری شده و لحظات ستم دیده است که می تواند به خاطره هایش، 

به آدم ها، به طبیعت و اشیا و چیزها وفادار بماند.
شــعر «ارغواِن» شاعر نمونه ای از وفاداری سایه به درختی در گذشته است که آن را 
اکنون - در لحظه ســرودن شــعر- به خاطر می آورد: «... باد رنگینی در خاطر من/ گریه 
می انگیزد/ ارغوانم آنجاست/ ارغوانم تنهاســت/ ارغوانم دارد می گرید».۳ آنچه در این 

سعید  رضوانی

شــعر، در وفاداری شــاعر به ارغوان اهمیت پیدا می کند، آن اســت که شاعر با یادآوری 
لحظات گذشته،  حال خود -اکنون- را سرشار می کند و به خود شخصیت می دهد. در این 
شعر اگرچه شاعر با احساسات زیاد به گذشته ای که ارغوان را در کنار خود داشته حسرت 
می خورد، اما احساســات او حال وهوای رمانتیک، برای ازدست دادن گذشته سپری  شده  
ندارد، بلکه با یادآوری گذشته به بامدادی می نگرد که در پیش روست: «... ارغوان خوشه 
خون/ بامدادان که کبوترها/ بر لِب پنجره باِز سحر غلغله می آغازند/ جان گل رنگ مرا/ بر 

سر دست بگیر/ به تماشاگه پرواز ببر/آه بشتاب که هم پروازان/ نگران غم هم پروازند!».۴
در جهانی که همه چیز مبهم و نامعین اســت و هر ایده ای چه بســا ایده ای آزمایشی 
به حساب می آید، سایه به جهان خود و شعرهایش وفادار می ماند. وفاداری او وفاداری 
خودســاخته و شخصی نیست، او شــعرهایش را در هدف مشترک انسان ها جست وجو 
می کند. شــعر سایه مضامین خود را نه در لحظات ناپیوسته یا در چشم اندازهای جدا از 
هم، بلکه در جهانی مشترک و زمانی به هم پیوسته می یابد، زمانی که پستی و بلندی دارد 
و همچنین فراز و فرود، اما او می خواهد رودی پیوسته باشد که به دریا، به جهانی فراتر از 
خود بپیوندد. «هنر گام زمان» از نظر سایه نه آنارشی و برآسودگی، بلکه استمرار لحظات 
و هنر پیونددادن هر لحظه با لحظه ای دیگر است: «آبی که برآسود زمینش بخورد زود/ 

دریا شود آن رود که پیوسته روان است».۵
۱. «ای فردا» از مجموعه شبگیر، سایه

۲، ۵. شعر «هنر گام زمان»، سایه
۳، ۴. شعر «ارغوان»، سایه

نادر  شهریوری (صدقی)

گفتم که مژده بخش دل خرم است این
مست از درم درآمد و دیدم غم است این

گر چشم باغ گریٔه تاریک من ندید
ای گل، ز بی ستارگی شبنم است این

پروانه بال وپر زد و در دام خویش خفت
پایان شام پیلٔه ابریشم است این

باز این چه ابر بود که ما را فروگرفت
تنها نه من، گرفتگی عالم است این

ای دست برده در دل و دینم، چه می کنی
جانم بسوختی و هنوزت کم است این

آه از غمت که زخمٔه بیراه می زنی
ای چنگی زمانه، چه زیروبم است این
یک دم نگاه کن که چه بر باد می دهی

چندین هزار امید بنی آدم است این
گفتی که شعر سایه دگر رنگ غم گرفت

آری، سیاه جامٔه صد ماتم است این.

فرخ نگهدار


