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سهیال میرزایی

پگاه احمدی، شاعر و منتقد ادبی، زادۀ 
سال یکهزار و سیصد و پنجاه و سه خورشیدی، 
در تهران؛ دانش آموختۀ ادبیات فارسی، و عضو 

کانون نویسندگان ایران است. 
نخستین شعرهای او در هفده سالگی در 

ماهنامه ی ادبی – هنری تکاپو به سردبیری 
منصور کوشان، چاپ شد و همکاری با نشریات 

ادبی- هنری دیگر، مانند آدینه، گردون، کارنامه، 
کلک، عصر پنجشنبه، بخارا، فیلم، و زنان، در 
قالب شعر، نقد و ترجمه ی شعر، کوشش های 

فرهنگی او را در ایران پیش برد. 
احمدی پیشینۀ مدیریت بخش شعر سامانۀ ادبی 

»جن و پری«، تدریس »شاعرانگی در سینما« 
در مدرسۀ سینمایی مسعود کیمیایی، عضویت 

در هیأت داوران جشنواره های گوناگون شعر، در 
درون کشور را در کارنامۀ خود دارد. 

مجموعه شعر »روی ُسل ِ پایانی« )یکهزار و 
سیصد و هفتاد و هشت خورشیدی(، ترجمۀ 

گزیده ای از شعرهای سیلویا پلت، در کتابی با 
عنوان »آواز عاشقانه ی دختر دیوانه« )سال هفتاد 

و نه(، مجموعه شعر»کادنس« )سال هشتاد(، 
منظومه ی »تحشیه بر دیوار خانگی« )نشر 

اینترنتی، سال هشتاد و دو(، مجموعه شعر»این 
روزهایم گلوست« )سال هشتاد و سه(، بررسی 

و پژوهش ِ شعر زنان ایرانی به انضمام آنتولوژی 
شعر شاعران زن ایران، در کتابی با عنوان »شعر 

زن از آغاز تا امروز« )سال هشتاد و سه(، و 
ترجمه ای از هایکوهای ژاپنی- صد و یک هایکو از 

آغاز تا امرو، )سال هشتاد و شش(؛ آثار منتشر 
شدۀ احمدی در سال های اقامت او در ایران است. 

پگاه احمدی، حدود سه سال پیش، به دعوت 
انجمن قلم آلمان، ایران را ترک کرد و همچنین 

مدت یکسال شاعر میهمان دانشگاه براون در 
آمریکا بود. 

تازه ترین مجموعه شعر پگاهی - »سردم نبود«- 
سال هشتاد و نه خورشیدی، به دو زبان فارسی 
و آلمانی، به همت نشر سوژه در آلمان منتشر 
شد. او در سال 2013 به خاطر مجموعه شعر 

سردم نبود برنده ی شعر جایزه ی شعر زنان ایران 
خورشید شد.

پرتره 

پگاه احمدی 
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تأملی بر شعر سیاسی با 
نگاهی به مجموعه شعر 

»سردم نبود« 

اثر پگاه احمد

سپیده جدیری
اشاره: “سردم نبود”، چهارمین دفتر شعر پگاه 

احمدی است که عالوه بر شعر، آثاری نیز در زمینه ی 
پژوهش ادبی و ترجمه ی شعر در کارنامه دارد. کتاب 

“سردم نبود” به دلیل رویکردهای انتقادی – اجتماعِی 
ویژه اش به جامعه ی ایرانی، به مدت هشت سال در 

ایران ممنوع الچاپ بود و به آن اجازه ی انتشار داده 
نشد تا سرانجام در سال جاری به همت نشر “سوژه” 
در آلمان به چاپ رسید و به منظور تسهیل مطالعه ی 
خوانندگان ایرانی، در سایت ادبی “دوات” نیز منتشر 

شد. این مجموعه عالوه بر شعرهایی که پیش تر در 
ایران مشمول ممیزی شده بود، شامل اشعار جدیدی 
از احمدی نیز هست که در آن ها عمدتًا روایت هایی 

شاعرانه از وقایع سیاسی – اجتماعی ایران به ویژه در 
دو سال اخیر رقم خورده است و از آن میان می توان 

به شعرهایی نظیر “ندا”، “اهلل و اکبر”، “پرده ی سهراب 
اعرابی”، “دانشگاه تهران” و شماری دیگر اشاره کرد. 

ترجمه ی آلمانی این کتاب به قلم یوتا هیملرایش 
که پیش تر نیز ترجمه ی آثاری از قبیل “جن نامه” 

اثر هوشنگ گلشیری را در کارنامه داشته است، در 
نمایشگاه امساِل کتاب فرانکفورت عرضه خواهد شد و 
در اختیار مخاطبان آلمانی زبان قرار خواهد گرفت. از 
پگاه احمدی تا کنون اشعار گوناگونی در آنتولوژی های 

مختلف به زبان های انگلیسی، هلندی، آلمانی و 
فرانسه منتشر شده است. او در سال 2005 تنها شاعر 

منتخب ایرانی در جشنواره ی جهانی شعر هلند بود 
و در کنار شاعرانی مانند شیموس هینی – برنده ی 

نوبل ادبیات – به ارائه ی اشعار خود پرداخت. از سال 
2009 و در پی حوادث مرتبط با انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران، به مدت دو سال شاعر میهمان 
انجمن جهانی قلم در فرانکفورت آلمان بود و در این 

مدت، شعرخوانی ها و سخنرانی های گوناگونی را با 
محوریت جنبش سبِز مردمِی ایران و در حمایت از آن 
در دبیرستان ها، دانشگاه ها و سمینارهای مختلف در 
آلمان، انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، ترکیه و… به 

انجام رساند. 

 des poètes Leبنژامین پره به سال 1945 با چاپ
déshonneur حمله ای بی رحمانه را به اشعاری که در تعریف 

“شعر مقاومت” می گنجید، آغاز کرد. او نوشت که باور ندارد 
این ها اصاًل شعر باشد: »شعر واقعی، بنا به تعریف، باید شورشی 

باشد حال آن که این ها همه ارتجاعی اند؛ چه از نظر ساختار، 
که اغلب به قافیه سازی و اوزان سنتی بازگشته اند و چه از 

نظر مضمون، که اساساً بیشتر سعی در احیاء اساطیر مذهبی 
داشته اند، به طوری که “ناسیونالیسم” یا مثاًل اسطوره هایی 

چون “وطن” و “رهبر” تنها جانشین های امروزیِن آن 
اساطیرند.« )1(

ویلیام باتلر ییتس نیز با ادبیاتی که ابزاری برای نیل به اهداف 
سیاسی قرار می گرفت، بنای مخالفت گذاشته بود: »خطری 

که هنر و ادبیات امروز را تهدید می کند، رفتارهای مستبدانه 
و متقاعدسازنده ی جوامع انقالبی و شیوه های تبلیغ سیاسی و 

مذهبی ست.« )2(
ییتس در تحسین نمایشنامه های جان میلینگتون سینگ نیز 

از چنین نگرشی بهره می برد: »او همان آدمی بود که الزم 
داشتیم چرا که میان افرادی که می شناختم، تنها آدمی بود که 

از سیاسی اندیشیدن یا داشتن نیات بشردوستانه عاجز بود!« 
)3(

جالب است که هر دوی این شاعران، خود هم اکنون به 
عنوان شاعران سیاسی زمان شان شناخته می شوند؛ تأکید 

پره بر این امر که اهل سازش با نظام ارزش های مورد حمایت 
جامعه ی بورژوازی نیست، با صراحِت تمام در مجموعه 

شعر “من از این نان نمی خورم” به چشم می خورد و یادمان 
نرفته است که »برخی منتقدان، دو گرایش اصلی در 

فعالیت سیاسی ییتس را ناسیونالیسم ایرلندی ضد انگلیسی 
و اقتدارگرایی دانسته اند.« )4( اما »با این حال، پذیرفته اند 

که سیاسی ترین شعرهای ییتس بیان  کننده ی چیزی بیش از 
این دو گرایش است و خیال پردازی آینده  نگر و آخرالزمانی او 
می توانسته هر امر سیاسی را به اسطوره ای عام و جهان شمول 

تبدیل کند.« )5(
و چه دشوار است این تبدیل امر سیاسی به اسطوره ای عام 
و جهان شمول! این همانی  ست که سروده های سیاسی این 

دو را از اشعار سیاسی مورد انتقادشان متمایز کرده و همان 
چیزی ست که باعث شده اتیکِت “تاریخ مصرف دار” از آثار 

سیاسی ییتس، پره، برشت، الوار، ریتسوس، لورکا، نرودا، 
درویش، هیوز ]لنگستون[، … زدوده شود و این آثار را در 

تاریخ ادبیات جهان ماندگار کرده است.
شعر “آزادی” الوار، نمونه ای ابدی در این میان است؛ هر جا 

سخنی از “آزادی” به میان آید، هر جا خواست “آزادی” مطرح 
باشد و هر جا که جانی در راه “آزادی” از دست َرَود، می توان 

آن را خواند، باز خواند و باز خواند:
… بر شگفتی شب ها
روی نان سپید روزها

بر فصول عشق باختن
می نویسم نامت را.

بر ژنده های آسمان آبی ام
بر آفتاب مانده ی مرداب

بر ماه زنده ی دریاچه
می نویسم نامت را…

به قدرت واژه ای
از سر می گیرم زندگی

از برای شناخت تو
من زاده ام

تا بخوانمت به نام:
آزادی. )6(

 Let America Be یا مثاًل ترجمه ی احمد شاملو از شعر
America Again لنگستون هیوز، که به واسطه ی جایگزین 

کردن واژه ی “آمریکا” با “وطن”، همان امِر عام و جهان شمول 
شده است:

بگذارید این وطن دوباره وطن شود
بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.

بگذارید پیشاهنگ دشت شود
و در آن جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.

این وطن هرگز برای من وطن نبود.
بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای خویش 

داشته اند.
بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود

سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند 
نه ستمگران اسباب چینی کنند

تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد.
این وطن هرگز برای من وطن نبود… )7(

مقاله ای که پیش تر در بررسی موردی سروده های شاعران 
ایرانی در رثای “ندا آقاسلطان” از همین قلم منتشر شد، در 

نهایت بر این تأکید داشت که »می توان سیاسی اما شعر نوشت 
و این امر جز با به کارگیری امکانات متکثر بیانی و شعری 

ممکن نیست.« )8(
اما نکته ای که در بحث های مربوط به شعر سیاسی اغلب از 

قلم می افتد، این است که اساساً چه مؤلفه ای در یک شعر، آن 
را سیاسی می کند؟ در عوض، همیشه بحث ها فقط حول این 

موضوع درمی گیرد که شعر، باید یا نباید سیاسی باشد. حال آن 
که باید دید اصوالً این اشعاری که تحت تعریف شعر سیاسی 

قرارشان می دهیم، از کدام منظر سیاسی اند؟

اینجا کجاست که نیمکره همدرد می شود؟*
از نگاهی می توان گفت تمام فعالیت های آدمی از آنجا که در نقد

بافتی تاریخی اتفاق می افتد، به نوعی سیاسی است. شاعران 
نیز از ابتدای تاریخ تا به اکنون از برخی منظر ها سیاسی 

بوده اند، از انهدوانا، ایزدبانوی شعر گرفته تا هومر، دانته و 
شکسپیر. به طور مثال، جنگ تروا در “ایلیاد” هومر به تعبیر 

دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب “ایران و یونان در 
بستر باستان”، نماینده و نمادی در نبرد آسیا – اروپا ]شرق - 

غرب[ قرار گرفته است.
رابرت اوپنهایمر، پدر بمب اتم به هنگام تماشای انفجار 

نخستین بمب اتمی در صحرای نیومکزیکو، از »بَهَگَود 
گیتا« )9( نقل قول می آورد، و این اثر نیز سیاسی بوده و 

است. نمایشنامه های اسخیلوس، سوفوکل و اوریپید )مثلث 
نمایشنامه نویسان یونان باستان( از آنجا که به خشونت ها و 

جنایات جامعه ی یونانی پرداخته ، آثاری سیاسی – اجتماعی 
به شمار می رفته است. دانته، شکسپیر و میلتون را نیز 

جمله گی می توان شاعرانی سیاسی فرض کرد )فقط کافی است 
بیندیشیم که اگر دانته، “کمدی الهی” را امروز می نوشت، چه 

کسی یا کسانی را به گودال نهم دوزخ اش می فرستاد؟(
اما این سیاست، چنان که در مقاله  ی مذکور نیز نشان داده 

شد، با بهره بردن از امکانات پیشنهادِی جریان ها و رویکردهای 
متکثر هنر و شعر جهان، سیاستی ست که دیگر آلوده ات 

نمی کند؛ به آن معنا که می گذارد شاعر بمانی و بی بیمی از 
تاریخ مصرف دار شدن، میرایی و شعارزدگی، بمانی.

… من با صدا، هزار نفر می شوم

َو با صدا، هزار نفر می شوم
َو با صدا، هزار هزار هزار نفر می شوم

من با ندا، هزار نفر می شوم
َو با ندا، هزار هزار هزار هزار نفر می شوم… )مجموعه “سردم 

نبود”، از شعر “دانشگاه تهران”، صفحات 29 و 30(
حقیقتی که شعر پگاه احمدی را نه تنها در مجموعه ی حاضر 

]سردم نبود[، که در تمام کتاب های شعرش از تاریخ مصرف دار 
شدن مبّرا می کند، ویژگی های خاص بیانی اوست که پای 

شعرهایش، امضایی ماندگار به ثبت رسانده است به نشانه ی 
صاحب سبک بودن و تقلیدناپذیری:

… و من که تمام سلسله ام تاریک شد،

تاریخ ام با موهایم مشکی زیرا
خاکم مشکی زیرا
ایوان ام مشکی…

پس ما
زن های همسایه،

با سینی هامان بر ایوان و سینه هامان الی کبوتران،
به هم نگاه نکردیم؟!
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زیرا من بلند گریه می کردم
و چانه ام از سنگ و باد، پر شده بود… )از شعر “یا ُمجیب”، 

صفحات 51 و 52(
شعر سیاسی پگاه احمدی به مانند سروده های سیاسی 

“شاعران زبان” در آمریکا، سعی در عبور از معنامحوری و 
رسیدن به کارکردی بیانی برای درگیر کردِن هر چه بیشتِر 

مخاطب با متن و افزایش مشارکت او در تولید معنا دارد. در 
حقیقت، شاعر این شعرها با رویکرد به مضامین اجتماعی و 

سیاسی که طبیعی است مخاطب گسترده تری دارد، شیوه هایی 
نوین را برای تأویل شعرش جست وجو می کند.

… شعری که دسته دسته ما را در بهشِت زهرا سرود،

ردیِف کدام قافیه بود؟…
تا با باتوِم چراغ داِر چهارراِه “پامنار”
»ایمان بیاوریم به آغاِز فصِل ]زار[«

از این خواب های اشک آور
اینجا هنوز می ترسم پدر!

و قبرهای بی پالک و بی تاریخ،
هر شب،

با “سهراب”های جواِن شاهنامه،
بدرقه ام می کنند. )از شعر “پرده ی سهراب اعرابی”، صفحه ی 

)37
مهم ترین نکته درباره ی شعر او این است که با وجود گریز 
از تک معنا و تک صدا شدن، او به خوبی بر کاری که انجام 

می دهد اِشراف دارد و می داند که در نهایت قرار است به کدام 
هدف دست پیدا کند. پگاه احمدی می داند که چگونه باید 
شعری سرود که در عین فاصله گرفتن از کلیشه های زباِن 
سیاسی، به قیامی مردمی چون جنبش سبز انگیزه ببخشد
چارلز برنستین، از برجسته ترین های این گروه ]شاعران 

زبان[، کتابی دارد به نام Girly Man که شعرهای آن حول 
حادثه ی یازده سپتامبر و نیز در واکنش به جنگ عراق نوشته 

شده است؛ با این حال، از آنجا که او شاعری فرمالیست به 
شمار می آید، شعرهایش نیز به ناگزیر، از منظر ساختاری، 

هنجارستیز و در همان حال، معناگریز است و این است که 
جرومی روتنبرگ اذعان می دارد که نمی تواند این کتاب را 
تحت گروه شعری خاصی دسته بندی کند؛ این اشعار، هم 

مایه  هایی از طنز دارد و هم رومانتیسیسم، از جنبه ای آوانگارد 
و پیشتاز است و از جنبه ای مردمی و عامه پسند، از منظر 
شخصی، سیاسی به نظر می رسد و از منظر غیرشخصی، 

شاعرانه… )10(

The truth is hidden in a veil of tears
The scabs of the mourners grow thick with fear

A democracy once proposed

Is slimmed and grimed again

By men with brute design

…Who prefer hate to rime

Thugs from hell have taken freedom’s store

The rich get richer, the poor die quicker

the only god that sanctions that &

Is no god at all but rhetorical crap

So be a girly man

take a gurly stand &

Sing a gurly song

dance with a girly sarong &

Poetry will never win the war on terror

11( …But neither will error abetted by error

و چنین است اشعار پگاه احمدی در “سردم نبود”؛ در عین 
پیچیدگی و پیشرو بودن، مردمی و در عین شاعرانگی و نه 

شعارگونه  گی، سیاسی:
… زیرا من از کناره ی سینی ها می ریزم اگر دروغ بگویم

زیرا من
مثلث ام را در خون پرت کرده ام…

زیرا من اگر نگویم می ترکم مثل النگوهای تنگ،
بریده می شوم از حلق!

زیرا من باید کنار چاقوها برنج بکارم… )از شعر “یا ُمجیب”، 
صفحات51 و 52(

این  ها  اشعاری است که شاعر در واکنش به لحظه ای تاریخی 
که تجربه ی زیسِت آن را از سر گذرانده، سروده است. اما گاهی 

نیز در ادامه ی رویکردی که در مجموعه ی پیشین  اش، “این 
روزهایم گلوست” در پیش گرفته بود، به شیوه ی دیگری از 

حس آفرینی به واسطه ی پیوند زدن تجربیات شخصی خود به 
تجربیات جمعی و تاریخِی ملت اش، روی می آورد:

… بر زمینی جنازه که رودی را هی پشت هم به عزا می بََرد،
اذان کردیم!…

عشقی عشقی نمی شود به این هوای پشت زمستان عاشق نشد،
شدیم:

میرزاده و مجلس، ِسنا و جمهوری
که توی هر گوری

دوباره از ما صدای گریه می آید. )از شعر “تحصن”، صفحات 61 
و 62(

اصوات همگون و هارمونیکی که از کنار هم قرار گرفتن کلمات 

در شعرهای این کتاب به گوش می رسد، حکایت از عشق 
شاعر به آفرینِش کالمی خوش آهنگ دارد؛ به اثربخشِی کالم 

به واسطه ی نشستِن واژه در کنار واژگانی هم آهنگ، همگون و 
هم آب و رنگ:

… می ترسم از جنازه ی آن صلح

تنها شیمیایی اش مانده باشد و از قاب
تنها، جنازه ی پدرت!

می ترسم از الیروبِی تماِم زمین
چیزی جز تیربار و مرثیه و مین، به نام مان نشود… )از شعر 

“گریه”، صفحه ی 44(
شیوه ی رفتاِر او با زبان فارسی آن قدر خاص خودش است 

که به جرأت می توان آن را به عنوان سبکی نوشتاری به نام 
“سبک پگاه احمدی” به رسمیت شناخت.

آنجا غروب،
از زیر آفتاب و صدا رفته بود

آنجا دلم برای روسری ام سوخت
برای جعبه ها که هی نفس نکشند
برای استخوان کهنه ی یک پرتقال

هوا که بازدمی خونی است
لیوان هایی که می روند ته آب…

حاال یک گوشه از زمین زخم است
لیوانی که شکسته ام زخم است

و استخوان ساعت که روی 5 افتاد،
جای گریه ام زخم است…

تو جاروی این سرزمین غمگینی
و من آنقدر خسته ام

که یک جای این هوا انگار
بیهوده می شوم

چهار منظره از یک پرتقال خلوت بود:
دهان پاره ی غمگین

ماهی ها که با هوا بازی می کنند
باران که خواب- خواب، زمین می خورد

انگار باز
من گریه کرده ام
چیزی نوشته ام

تا در انگشت ام بپیچم و خلوت شوم
چهار منظره از یک پرتقال خلوت بود

در کفش ام
کیف ام

و هر چه که از زندگی بلد بودم. )شعر “چهار منظره از یک 
پرتقال خلوت بود”، صفحات 81 و 82(

مهم ترین نکته درباره ی شعر او این است که با وجود گریز از 
تک معنا و تک صدا شدن، او به خوبی بر کاری که انجام می دهد 

اِشراف دارد و می داند که در نهایت قرار است به کدام هدف 
دست پیدا کند. پگاه احمدی می داند که چگونه باید شعری 

سرود که در عین فاصله گرفتن از کلیشه های زباِن سیاسی، به 
قیامی مردمی چون جنبش سبز انگیزه ببخشد.

… وقتی از آن کتیبه ی متروک،

تنها صدای نوحه می آید
صدای داربست آن همه اعدام،

اهلل و اکبر شکسته ی آن پشت بام
و ما که در این شعر، محرمانه، تحریم ایم!… )از شعر “جریده”، 

صفحات 9 و 10(
آفرینش چنین اشعاری حاصل هم سو شدِن و هم پوشانِی 

خودآگاه و ناخودآگاه اوست؛ حاصل دریافت تازه ای از هستی، 
که به تازه شدِن ذهن او منجر شده است.

پانوشت ها:

* عنوان مقاله برگرفته از مجموعه شعر “سردم نبود”، اثر پگاه احمدی.

)des poètes Le déshonneur )1، بنژامین پره، صفحات 75، 
.82 ،80

)2( از متن سخنرانی ییتس به هنگام دریافت نوبل ادبیات، پانزدهم 
دسامبر 1923، وب سایت جایزه ی نوبل.

)3( همان.

)4( از مقدمه ی مقاله ی “شعر عامه پسند چیست؟”، ویلیام باتلر ییتس، 
ترجمه ی محمد آزرم، وبالگ “تفاوط”.

)5( همان.

)6( بخش هایی از شعر “آزادی”، پل الوار، ترجمه ی بامداد حمیدیا، 
وبسایت ادبی “وازنا”.

)7( “سیاه همچون اعماق آفریقای خودم”، شعرهای لنگستون هیوز، 
ترجمه ی احمد شاملو.

)8( “زیباترین ندا”؛ بررسی موردی سروده های شاعران ایرانی در رثای 
ندا آقاسلطان، سپیده جدیری، فصلنامه ی “تالش”، ویژه ی جنبش سبز.

)9( مهم ترین و به زعم برخی، اسرارآمیزترین بخش حماسه ی هندی 
موسوم به »ماهاباراتا« است که از دو کلمه ی بَهَگوان به معنای خداوند 

و گیتا به معنای سرود و نغمه تشکیل شده و مشتمل بر 18 فصل و 
حدود 700 بیت است.

 Girly 10( برگرفته از دیدگاه جرومی روتنبرگ درباره ی کتاب(
Man، وب سایت انتشارات دانشگاه شیکاگو.

)11( بخشی از شعر The Ballad of the Girlie Man، چارلز 
برنستین
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ترجمه ی شعر سنگ ها از سیلویا پلت به قلم پگاه احمدی

 
 

این، شهر ِ مردمان ِ شفا یافته ست
لمیده ام بر سندانی سترگ

چرخ هموار ِ آسمان ِ آبی فام
همچون کاله عروسکی به هوا رفته است

فرو که ریختم از نور
پانهادم به معده ای بی شکل، اِشکافی بی لغت

هاون ِ کبیر، مرا کاست
ریگی ساکن شدم

سنگ های طبله ی شکم، آرام بود
َو سنگ قبر، آرام، بی تکانه ای از هیچ

تنها شکاف دهان می دمید 
جیرجیرکی یکریز
در معدن سکوت

آوایش را مردمان شهر شنیدند
سنگ ها را آرام و یک به یک به دام انداختند

دهان بر آن نواحی می گرید
مست چون نوزادکی

حریره ی تاریکی را می مکم
لوله های غذا به بََرم می کشند و بوسه ی اسفنج، گلسنگ هایم را به دور می دارد

گوهر تراش کاردکش را بر اهرم می زند
تا یکی از چشم های سنگی را افشا کند

همان پسادوزخی که نور را از آن دیدم
باد – آسیمه سر ِ کهنه کار – پنبه را از داالن گوش ربوده ست

آب، نرم می کند لب ِ چخماق را
َو روشنای ّ ِ روز، تشابهش را بر دیوار می گسترد

سخت کوشان، سرخوش اند
انبرها را داغ می کنند و چکش های ظریف برمی افرازند

جریان برق، سیم ها را آشفته می کند
ولتاژی از پس ِ ولتاژ، ِزه، درزهای مرا دوخته ست

کارگری گام می زند در حال حمل نیم پیکره ای صورتی
انباری ها از قلب آکنده اند

این، شهری از لوازم یدکی ست
پاها و بازوان قنداق پیچم به عطر کائوچو آغشته است

اینجا آنها قادرند اندام ها و َسَرم را درمان کنند

روزهای آدینه، کودکان سر می رسند
تا قالب هاشان را با دست ها به تاخت گذارند

مردگان برای الباقی، چشمی بر جا گذاشتند
عشق، باالپوش ِ پرستار طاس من بوده ست

عشق، مفصل و استخوان ِ نفرینم
گلدان ِ بندخورده، مامن ِ گل سرخ گریزپای
ده انگشت، کاسه ای برای سایه ها می آرایند

جای بخّیه می خارد؛ نمی شود کاریش کرد
خوب خواهم شد، باز، از آغاز

 
پی نوشت : 

 
1: به فراخور موسیقی شعر، در خالل ترجمه، پاره ای زمان ها 

ازماضی به حال و بالعکس تغییر یافته است؛شیوه ای که در 
برگردان اشعار فارسی به انگلیسی نیز متداول است. نیز در یکی 

دومورد از ترکیبات، واژه،از جمع به مفرد تغییر یافته است. 
چنانکه به عنوان نمونه«معدن سکوت ها« به معدن سکوت 

برگردان شده است. 
2: لب چخماق = لب چخماق گون

از کهریزک تا کربال 

پگاه احمدی

باز، پوکه از نخاع ِ نفربر گذشت

زیرزمین ِ بوسه در هوای ضّدهوایی حرام شد

جمهوری ام کروکی ِ کهریزک است و کوچه ای که نقش اول داشت را

کّباده و ِکراک، کشته ست 

سمفونی ِ آخرم همین سوت است که ُسرمه از نََفس اش روی دوده 
می ریزد

از کرخه تا کربال... ولی کسی هنوز، منتظِر ماست

!«بیا تا برویم«

کنار ِ » ُگلِدن ِگیت«

صدای گلنگدن می آید و در ضرب و شتم ِ گیتارم، خاطره ی دور ِ سوله ای ناسور،

نارنجک به گریه می بندد 

کجای ترِکش خورده ایم که کافه تعطیل است َو من به حلق ِ تنگ ِ پوتین آغشته ام ؟

در این سرود ِ ملّی، سرزمین ِ سردردی ست

که پشت ِ هر اَلو به سرفه می افتد تا مشروح ِ باد، ناتمام بماند

هنوز بی بی،محو ِ صدای سّید مرتضاست 

َو از کروکِی« فتح المبین » چند تکه تکه شدن بیشتر تا کربال به انفجار ِ مین نمانده... بیا! 

دلم پُر از ُجرمی در جریان ِ باد

دلم پُر از ُگدار ِگلوبندک است

هنوز، گرم ِ اذان ِ مغربم که هر تدفین، حّمام ِ فین ِ شاهرگم را می زند!

بیا برویم

کار ِ قیطریه، تمام است

شعر

َو کار من که با یک ساک 

از خاک ِ دردهای قاچاق آمدم

بیا برویم 

سالمتی ِ خون! هنوز، اکنون است

سالمتِی دین! هنوز، از کدئین، زیباترم

سالمتی ِ زندانبان ِ الت!

هوا، هوای لواط است.
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ماندانا زندیان- شعر کالسیک فارسی، در ذهنیت جامعۀ 
ایرانی ساختاری تعریف شده دارد- تودۀ مردمان دستکم 

می توانند دست بر اثری کالسیک بگذارند و بگویند این شعر 
است. آیا شعر امروز ایران را به معنای قاطع واژه تعریف پذیر 
می دانید؟ خود شما برای شعر نامیدن یک متن چه سنجه هایی 
دارید؟ دست باالتر در تعریف شعر، و امروزی)نو( بودن آن با 

چیست- زبان، مضمون یا هر دو به یک اندازه؟

پگاه احمدی - این که که تودۀ مردم یا مخاطب در معنای عام 
ِ آن، برای شعر کالسیک نوعی رسمیت شعری قائل است یعنی 

آن را چنانکه اشاره کردید به مثابه ی » شعر » می شناسد، مطلقا 
هم ارز با شناخت او از شعر حتی در نوع کالسیک آن نیست. 
از میان همین توده ی مخاطبان، کمتر کسی ست که مثال به 

صورت جدی با واژه ها، تعابیر و تاویل های شعر حافظ آشنا 
باشد یا مثال همانقدر شعر فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، 

ناصر خسرو یا صائب را بشناسد که شعر سعدی و حافظ را. 
پس همین شناخت هم مطلق نیست و بیشتر محصول نوعی 

تعمیم یافتگِی تاریخی ست. 
با این مقدمه باید گفت که تعاریف، مبتنی بر شناخت ها و 

تلقی ها هستند و از نوعی فرهنگ ِ شناخت پیروی می کنند. 
تعریف مخاطب و درک او از ماهیت و چیستی ِ هر نوع شعری، 

نسبتی مستقیم با آگاهی، شناخت و احاطه ی او بر شعر در انواع 
گوناگون آن دارد و به همین اعتبار هم نسبی و فردی است. 
هر مخاطبی که به شکل مستمر، تغییرات فرمی - محتوایی 

شعر را از گذاری به گذار دیگر پی گرفته باشد و با ضرورت ها 
و ایجاب های اجتماعی – فرهنگی ِناظر بر این تغییرات در 

بازه های زمانی مختلف، آشنا باشد، می تواند بر تعریف یگانه ی 
خود از شعر، صحه بگذارد و این تعاریف، می توانند با توجه به 

ناهمگونی مخاطبان، تعاریف متکثری باشند. من شخصا در 
شعر، در جستجوی صیرورت های مدام ِ زبان، روایت های نو، نا 

بهنگامی تصاویر، فضاسازی های جدید و فردیتی هستم که وامدار 
چیزی جز خودش نباشد و با فراروی از حافظه ی شعری – 

تاریخی ام به التذاذ خوانشی بینجامد؛پس در جستجوی رازهای 
نو در زبان هستم. 

ماندانا زندیان- گوهر شعر خوب، شعر ناب، در نگاه شما 
چیست؟ 

پگاه احمدی - راستش این روزها کمی از تلقی های مثل«ناب«و 
از این دست، پرهیز دارم. در زمانه ای به سر می بریم که دیگر 
نمی شود تعریفی را مطلق کرد. همه چیز نسبی ست. کثرت، 

گوناگونی و تضادهاست که زیبایی شناسی ها را سامان می بخشد. 
چه چیز، نسبت به چه چیز؟ این پرسشی ست که همواره از 

خود می کنم. به جای »ناب«می گویم شعری که به من ِ شاعر 
ِ خیلی شعر خوانده هم عمیقا لذت ببخشد، غافلگیرم کند و 

دردمند باشد. اصل و بی نقاب! و تنها، صدای اصیل و شاخص 
خودش باشد نه نسخه ی جدیدی از صداهای قدیم. 

ماندانا زندیان - »باز سرسام ِ کدام سلسله در من، / سرداب 
و سردخانه و سوگ است؟/

کدام بزنگاه؟ / دوباره نستعلیق، / دعوت به مراسم گردن 
زنی ست!/ در این جریده، تا ابد، ُجرم ایم / و این خطابه ی 

تدفین هنوز، / پر از خرابه ی طاهاست. /
باز، خاوران، خونی ست / َو در بلندی ِ تهران ِ بادگیر / به هر 
گداری زدم، گروگان بود!/ کدام بزنگاه؟ / اینجا که بی هوای 

تو باید / شب را تکه تکه آتش زد!/
وقتی از آن کتیبه ی متروک، / تنها صدای نوحه می آید /

صدای داربسِت آنهمه اعدام، / اهلل و اکبر شکسته ی آن پشت 
بام / و ما که در این شعر، محرمانه، تحریم ایم!... «

زبان شعر شما، زبانی پالوده و فاخر است. اگر بپذیریم 
زبان پدیده ای پویاست که همیشه رو به تکامل دارد و جای 
بهکرد؛ و ساختارهای برکشیده شده در شعر یا نثر می توانند 

به زبان فارسی بیفزایند؛ آیا پرداخته و پالوده کردن ساختار و 
زبان شعر، به کشف گستره های تازه تر برای بیان مضمامین 

بکر و ناب کمک می کند، بدین معنا که هر متن خوب، امکان 
آفرینش متن خوب تر را- برای آفرینندۀ متن و دیگران نیز- 

فراهم آورد، آیا برای شما چنین است؟

پگاه احمدی - نوشتن خالق، می بایست تسخیر ِ زبان و به 
مهمیز کشیدن اش باشد. زبان را با کشف ها و تصرف های مدام 

می توان پالوده کرد و سوهان زد. امکانات شگفتش را از بطن اش 
بیرون کشید. 

من خیلی جاها در شعرم به سوی تلفیق رفته ام. تلفیق زبان به 
ظاهر ناکارآمد ِ کهن با زبان ِ زنده ی امروز. خب، این تلفیق، زباِن 
مرده را به یک امکان ِ تازه پیوند می دهد. در عین حال فراخواندِن 

زبان فاخر و پاره ای از واژگان کهن و تاریخی به متن ِ قرائت 
ِ امروزیِن ِشعر، یکی از دلبستگی های شخصی من است. مثال در 

شعر »محاکات« می گویم: 
َو خواب ببینم که تکه تکه های »بلبل گوینده بر منابر ِ قضبان« 

از اَلست ویران است َو گودترین جای سینه ام در تو خاک 
می ریزند. 

که تضمینی ست از شعر سعدی. به هر تقدیر شخصا گمان 
می کنم تمهید موفقی در جهت گشودن افقی نو بوده است و در 

عین حال متضمن نوعی نقِد طنزآمیز آموزه ها و وضعیت های 
تاریخی ماست. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که بی 

گفت و گو با پگاه احمدی
پیرامون شعر امروز ایران 

»تهران، یعنی 
لبخندهای من 

زخم است«
ماندانا زندیان

تردید، متن ها از هم ملهم می شوند. یقینا هر متن خالقی، واجد 
انگیزش هایی برای متن های بعدی است و پیشنهاداتی را فراروی 

آنچه پس از آن نوشته می شود، خواهد گذاشت. در این راستا، 
متن ها گاهی با هم به تالقی می رسند، در هم فرو می ریزند 

و از هم می گریزند. زبان، کیفیتی ست زایا و دیوانه وار که با 
شدن های مدام، به انقالب زیبایی به انقالب نوشتن می رسد و 
نوشتن، تحمل دردناک ِ زیبایی ست به قول ریلکه«زیبایی آن 
حد از وحشت است که هنوز می توانیم آن را تحمل کنیم« و 

نوشتن، مسیر این تحمل را هموار می کند. 

ماندانا زندیان- و این زباِن به باور من، تا اندازه هایی 
سرآمدگرا، که در گزیدن واژه این اندازه باریک و ظریف 

است، چه اندازه به موسیقی شعر توجه دارد، و در نگاهی 
فراگیر، توجه به موسیقی شعر را چه اندازه الزم و بااهمیت 

می داند؟

پگاه احمدی- موسیقِی نوشتن به دو دلیل در من درونی 
شده است. اول به این دلیل که کارم را در آغاز نوجوانی با 

شعر کالسیک ِ موزون و مقفا و شناخت عروض و قوافی آغاز 
کردم یعنی در آغاز غزل و قصیده می نوشتم و این تربیت 

موسیقایی از همان زمان در ذهن و گوش درونی ام باقی مانده 
است. حتی غالبا نثرها یا نامه هایی که می نویسم هم مبتنی بر 

نوعی آهنگ درونی اند. دوم به این دلیل که از کودکی تا پاسی 
از نوجوانی پیانو می نواختم و از این منظر هم به شکلی مضاعف 

با انظباط ِ موسیقایی و مترونومی آشنا شدم. به همین خاطر، 
شعرهای من اغلب دارای موسیقی درونی اند یعنی روی ریتم 

آوایی مشخصی حرکت می کنند. با اینهمه حضور با فقدان 
موسیقی در شعر، یک انتخاب و سلیقه است نه چیزی بیش از 

آن. 

ماندانا زندیان - چندصدایی – این پدیدۀ کمیاب در شعر 
فارسی- به شکل های گوناگون در شعر شما، به ویژه پس 

از »تحشیه بر دیوار خانگی« حاضر است- در مضمون و 
ساختار، هر دو؛ از حضور راوي های زن و مرد، که راوي زن، 
تنها یک زن نیست و راوي مرد، تنها یک مرد؛ تا فضاسازي 

درخشان ساختاری که روایت ها را از هیأت زبان کالسیک تا 
زبان امروزی به ساختاری چند صدا می رساند:

»این همه تعویذ و این همه اسب شهید از شاهنامه می آیند/
مادرم فردوسی/ ادبیات فارسی درس می دهد. «/ 

یا در الیه هایی گوناگون یک نام رخ می نماید:
»تمام بیستون همین چمدان بود!/ ایرانی که از زیر قرآن 

می گذشت/ با پیراهن پری می رفت پشت مهرآباد، اشک از 
گونه ام... «

از سوی دیگر، از همان دوران ها، یعنی از »این روزهایم 
گلوست« شعر شما ژرف تر و گسترده تر با امر سیاسی 

می آمیزد، و شعری اجتماعی – انتقادی می شود، با بسامد باالی 
واژه هایی مانند »گلو«، »هوا«، »زخم«، »خون«، و »ُشرطه«. 

آیا می توان گفت این چندصدایی، انتخابی آگاهانه برای 
مضامین انتقادی-اجتماعی شعر شماست، که با آواهای 

گوناگون، و ایجاد امکان تفسیرهای متفاوت از رویدادهای یک 
بازۀ زمانی مشخص، می کوشد بر تک صدایی یا استبداد 

جاری بر فرهنگ و سیاست جامعه، چیره شود؟

پگاه احمدی - منظومه ی »تحشیه بر دیوار خانگی« که بعدها 
در دفتر« این روزهایم گلوست« منتشر شد، بغض فرو خورده ی 

همه ی آن سال های زخم و حرمان بود. صداهایی بود که مثل 
ترکش در شعر تکه تکه می شدند، می دانم که صدای من تنها 

نبود، صدای رابعه و قره العین و رودابه هم بود. 
صدای شمس کسمایی و مشروطه و پروین و فروغ و تحصن و 
بهمن پنجاه و هفت و جنگ و خمپاره هم بود. صدای باجی ها 

و فاحشه ها هم. صدای الت و لواط ِ تاریخ و شمس العماره 
و اندرونی و بیرونی و بقعه ها و رقعه ها هم بود تا صدای همان 

نسلی که توی شعر، پاره پاره و لت و پار است. این صداها با هم 
ریخت توی شعر. خیلی از بخش هایش در بیمارستان های تهران 
و تحت حمله های شدید نفس تنگی نوشته شده، وقت هایی که 

به هر چه چنگ می زدی، زخم تر از خودت و حافظه ات بود. 
در آن مقطع این صداها که همه با هم در بزنگاهی به نام تاریخ، 

مشترک بودند با من همصدا شدند اما من هیچوقت شعری را 
از پیش، به قصد چندصدایی ننوشتم. من آمدم قصه ی خودم 
را بنویسم که دیدم قصه ی دراز دامنه ای ست و ته حلقش به 

انسداد قرن های مدیدی می رسد. 
و بعد، همانطور که اشاره کردید به نقد آن فضای مسدود و 

مسموم و سیاه »تیغه های خودکشی شهر«، » کوچه های بنگ«، 
» سلول های دانشگاه«، » خیابانی که می گذرد از مراسم اعدام«، 

» پنجره ای که زیر گلوی من باز است »... الخ. بی تردید، 
»تحشیه« حکایت جان به لب رسیدن بود، بدون هیچ امید و 
روزنی، بی هیچ پناه و ملجائی. »تحشیه« دفتر خیلی تلخی 

ست. 

ماندانا زندیان- معرفی و نقد شعر شاعران دیگر، ارائۀ 
آنتالوژی شعر زنان ایران، و دبیری فصل های شعر برخی 

سامانه های ادبِی نام آشنا، همراه پرداختن به شعر خود، شما 
را به چه تصویری از شعر امروز ایران می رساند؟ فرازها و 

کاستی های شعر امروز ایران چیست؟

پگاه احمدی - خوشبختانه این روزها گاهی شعرهای قابل 
تاملی از برخی از شاعران جوان تر می خوانم که شاد و امیدوارم 

می کند. حس می کنم نوع نگاه به مقوله های مختلف در نسل 
شعری بعد از من تاحدی دستخوش دگرگونی شده است. این 

نسل، اقتضائات، بحران ها و صدای خودش را دارد. همانطور که 
نسل من صدای خودش را دارد و داشت. سیالن و حرکت خوب 

است. آن دسته از تجربه های جدید را که در عمق راه می پوید 
باید مغتنم شمرد. تنها نکته ای که قبال هم در یکی دو گفت و 

گو به آن اشاره کرده ام این است که شعر ایران باید بکوشد ضمنا 
به نوعی نگاه فرابومی هم توجه نشان بدهد. خیلی از شعرهای 

موفق ایران، با تاسف صرفا شعرهای موفق ایرانی اند. یعنی 
ناظر به طرح مسائل یا کارکردهای زبانی ای هستند که تمام 

کیفیت اش را در خارج از مرزهای آن جغرافیا، از دست می دهد. 
نه دغدغه اش دغدغه ی قابل تعمیمی ست نه زبان اش در ترجمه 
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پاسخ می دهد. لذا اگر به چشم انداز فراخ تری نظر داریم، باید 
به نوعی این کاستی را جبران کنیم. 

ماندانا زندیان - مشکالت بزرگ و مهم پیش روی 
شعر امروز ایران و شاعران هم نسل ما چیست؟

پگاه احمدی - سانسور گسترده، فشارهای فزاینده، فقدان 
احساس امنیت فردی و اجتماعی، ایزوله شدن و بی پناهی 

شعر و شاعران و به تبع آن خود سانسوری و خود ویرانی در 
نوشتن )در مورد شاعرانی که در ایران قلم می زنند( و دوری 

از زبان، زایش ها و تبادالت زنده ی زبان مادر، ایزوله شدن 
در غربت، فقدان مخاطب ملموس و قطع ارتباط نسبی با 

جامعه ی ادبی مادر )در مورد شاعرانی که در خارج از ایران 
قلم می زنند(. 

ماندانا زندیان - آیا باوردارید شعر دهه های هفتاد و هشتاد 
ایران، هم ارز شعر دهه های چهل و پنجاه نیست؟

پگاه احمدی - بی تردید! اساسا دهه ی هفتاد، دهه ی 
نوزایی ِ شعر فارسی و شالوده شکنی از بسیاری از تلقی های 
شعری دهه های پیشین بود که نمودهای آن را می توان در 
کارکردهای متفاوت زبان، مفاهیم، دایره ی واژگانی، لحن، 
تعابیر، فرم و بسیاری فاکتورهای دیگر با ذکر نمونه های 

برشمرد.  مستند 

ماندانا زندیان - ولی برخی شاعران، نویسندگان و منتقدان 
ایرانی نسل پیشین، معتقدند ما بعد از فروغ، یا شاملو شعر 

به یادماندنی و شاعر برجسته نداشته ایم. 

پگاه احمدی - خب، این قضاوت منصفانه و دقیقی نیست و 
غالبا هم از سوی افرادی مطرح می شود که محافظه کاری 
و نوعی دگماتیسم، مجال عمیق شدن در تجربه های نو و 

تنفس در هوای تازه و خالق نسل های بعدی را از آنان گرفته 
است و غالبا دوست دارند به پاره ای نام ها، مثل اشیاء عتیقه 

بچسبند. هر قضاوتی می بایست مستند باشد و من گمان 
نمی کنم منتقدی به ضرب و زور ِ سلیقه ی شخصی بتواند 

به من بقبوالند که مثال شعر شاعرانی که در دهه های پنجاه 
و شصت و هفتاد، خوش درخشیدند، چیزی کم دارد از 

شعر شاملو یا فروغ و به همین نسبت اساسا گمان نمی کنم 
منتقدی که واجد شناخت و آگاهی قابل قبولی نسبت به شعر 

دهه های گذشته و اخیر باشد، اصال چنین قیاس یا قضاوتی 
بکند. برای من در این زمانه ی کثرت، درک »برجسته« یا 

اساسا ضرورت این »برجستگی« و »راس هرم بودن« دیرگاهی 
ست معنایش را از دست داده است. گاهی بهترین شعرها را 
از شاعرانی خوانده ام که نه برجسته بوده اند و نه نام آشنا و 
بارها کیفیت ها و ایده های بدیع و به غایت قابل تاملی را در 

شعر شاعران دهه ی پنجاه به این سو پی جسته ام که کمترین 
قرابتی با شعر شاعران دهه های سی و چهل ندارد. گمان 

می کنم برای هر پژوهنده ی دور از تعصبی، مسلم است که 
شعر هر دوره، محصول منطقی ِ ضرورت ها و اقتضائات همان 

دوره است، مسائل خودش را مطرح می کند و لذا برجستگی ها 
و »برجسته« های خودش را می پرورد. )چنانکه قائل به کل 

ماجرا باشیم(. 
ماندانا زندیان - به نظر می رسد هر شاعر مهاجر- به معنای 

شاعری نامأنوس با زبان کشور میزبان، که دستکم پاره ای 
از دوران جوانی را در سرزمین مادری، جدی و مستمر به 

نوشتن پرداخته است - می باید دستکم از دو کشاکش 
برون آید - دور بودن از زبان مادری، و دور بودن از 

تجربه های بی واسطه ای که او را به شعر می رسانده اند. 
در شعر شما، با قطعه های مانند »هنوز، گرم ِ اذان ِ مغربم 

که هر تدفین، حّمام ِ فین ِ شاهرگم را می زند تاریخ و 
اسطوره« / »این سهراب، ادبیات ِ من است!/ َدوال گرفتید 
و خوب شهیدش مي کنید/ در لُّجه مي نویسم و گرداب/ 

َو » مادِر حسنک »، بي گریه مي رود!« / »تمام پرده 
خانه های شاه عباّسی ِ شما سرد است«

به نظر من، دور بودن از فضای تاریخی- اسطوره ای مثال 
»الله زار«، »شمس العماره«، »حمام فین« و... که از 

گذشته های دور تا امروز آمده است، نیز به دو مورد نخست 
اضافه می شود و نوشتن را پاک چیز دیگری می کند، 

کشاکش دشواری است؟ دوست دارید یا می کوشید چگونه 
از آن به درآیید؟

پگاه احمدی- به نکته ی خیلی خوبی اشاره کردید. من 
شاعری هستم که ذات نوشتن اش در شعر، عمدتا در پیوند با 

اسطوره های ایرانی، اشاره های تاریخی و ارجاعات میهنی به 
هویت می رسد. این ها تعلقات، دلبستگی ها و نوستالوژی من 

در نوشتن و اساسا اثر انگشت من تا کنون بوده است. حاال بعد 
از قریب به سه سال زندگی در خارج از وطن، انگار المسه ام 
را از دست داده ام. آن حس شگرف لمس ِ خاک، لمس ِ درد 

را از نزدیک! از دست داده ام. لمس های من از دور است. 
دردهای من )آن هایی که مربوط به آن خاک می شود( دورند. 

دور یعنی مجاز. آرام شده ام. یک جور آرامش دردناک. اگر 
هنوز از » شمس العماره« بنویسم وقتی مثال در منهتن قدم 
می زنم، به خودم به خوانندگان شعرم دروغ گفته ام با اینهمه 
که می دانم آن ها دوست دارند از من هنوز » شمس العماره« 

بخوانند یا »خرابه ی طاها«. اما من در یک دوره ی عبور و گذارم. 
در دوره ی نگاه و سکوت. به نسل من، خیلی چیزها تحمیل 
شد. فرصتی برای آرامش نبود، برای شادی هم. حاال دست 

کم اندکی فرصت برای آرامش برای دوره کردن هست. اگرچه 
آنهمه زخم بی التیام که ُمدام هم از دور، تشدید می شود، 

مجال شادی را از ما گرفته است. حاال دارم فکر می کنم تمام 
جهان نوشتن ام همان یک قطعه خاک نیست. آن خاک، باید با 

من بیاید تا دردهای دیگری را با هم در به در بنویسیم. تمام 
دردها جایی با هم تالقی می کنند و درد بزرگ، خاک ندارد، 
وطن ندارد. درد بزرگ، درد بزرگ است و اندوِه درونی شده 
زائل نمی شود، تنها جنس اش تغییر می کند. بله، کشاکش 

سختی ست. 

آذر یکهزار و سیصد و نود خورشیدی *عنوان متن، برگرفته از 
شعر »شهریور«، پگاه احمدی

تنِگ تنم

سایه ها خالی شده اند 
در سطر اول دیوار   

 ملچ و ملوچ  روی مالش معده غژ می روند               
پاک می شوم تا دهان بیمرز

آینه ام لک دارد
هر چه پاک کنم

انگشت می شود لک 
 

ـ چشم ها به حدقه شان خیانت کردند ـ
در را ببند خش خش دلخراشی دارد این فصل

سرم زیر آسمان  سرزمینم  زمینم 
واوووو مشتم    

یک مشت آسمان!
ـ   ـ وحشیانه ربودمش 

سرت زیر آب است نیم وجب یک وجب ندارد
شب ها کفش هایم بی من راه می روند

می چرخند که نیفتم
می خندند دندان قروچه می روم

می نشینند به راه می افتم
حتا اگر کتاب ها کلمه به کلمه از سرم بیفتند

یا سایه ها از سرم سر بروند

لک ات را به دامنم دوختی
بساب بمال   

تکه تکه جا بمان    
دست های سنگینی دارد این سوزن

دهان دور تنت یخ بزند
فکری بگردد  بشکند

قوه ای که برقش رفته باشد
اجرا از قد سکون پایین بیفتد

که بمانم بپاشم  پرشی از ارتفاع خود
که له شده باشی افراطی
این ثانیه ها صبور نیستند

اعصابشان تمدید نمی شود
که شل بیفتم روی زمین   ول

که عرضش مدام کمم کند از طول
اینجا ختنه میشود زبان

ببین تنم  تنم
عبور می کنی از تنم بی مرور

 مرورم را به خاک سپرده اند ـ

از مجوعه شعر جدید سهیال میرزایی
هویت سازی نظام جمهوری اسالمی وارد شده است. در عرصه بین المللی و با مصرف داخلی، می افتم از دستم

این هویت سازی در شعار »مرگ بر آمریکا« تبلور می یافت. در سایه ی بحران اقتصادی و تحت 
فشار مجموعه ایی از مسائل داخلی و خارجی، نیروهایی از درون نظام، از حاشیه به هسته 

مرکزی قدرت سیاسی انتقال یافته اند. این نیروها برای تثبیت موقعیت گروهی خود و برون رفت 
نظام از بحران فعلی و کسب خشنودی غرب و پایان بخشیدن به تحریم اقتصادی، به استفاده 

ابزاری و همدستی نیروهایی در بیرون و یا در حاشیه ی حلقه ی اصلی قدرت نیازمندند. از این 
رو با نمایش نشانه هایی از وعده تغییراِت در راه، و پررنگ کردن لبخند رضایت طیف هایی از 

ناراضیان، وقت می خرند تا تجدید قوا کنند. 

فرض کنیم که گفتمان رایج میان دست اندرکاران دولت فعلی، تفاوت هایی با پیشینیان هسته 
مرکزی قدرت دارد که بخشن می تواند نشانه و معلول گسست ها و بحران هایی در درون نظام 
باشد. شکی نیست که ارزیابی صحیح و استفاده از خالء سیاسی حاصل از گسست پیوند میان 

مجریان کنونی نظام، با پایه ی سنتی هوادار والیت فقیه، فرصت مناسبی است برای سازمانیابی 
نیروهای مترقی و خواهان عدالت و برابری. فرصت میان مخدوش شدن هویِت تا کنون غرب 

ستیز جمهوری اسالمی و هویت آتی و در حال شکل گیری آن، می تواند کوتاه اما مغتنم باشد. 
به همین دلیل توجه به شکست سیاست های هویتی اسالمی به منظور جداسازی مردم ایران از 

جامعه جهانی و بهره برداری هشیارانه از آن در این مرحله اهمیت زیادی می یابد. راه گشایی 
برای رشد هویت های نوین می تواند از ثمرات این گسست شود. هویت هایی که طبق آن 

شهروندان ایران فارغ از جداسازی های هویتی، به مثابه یک نیروی هم سرنوشت، خود را الیق 
بهترین ها بدانند و در هم سویی با نیروهای مترقی جهان به دنبال دنیایی دیگر باشند. 

تعمیق خواسته های جنبش مستقل زنان 

در شرایط فعلی با توجه به بحران حاکم بر جمهوری اسالمی، باید سنجیده تالش کرد تا با 
درگیر کردن بخش بزرگی از زنان جامعه از طریق طرح مطالبه حقوق اصلی و عاجل آنان، 

قدمی ماندگار به نفع کسب خواسته های جنبش مستقل زنان برداشت. با محدود کردن سطح 
خواسته ها به مواردی که فردا با رای مجلس و یا شورای نگهبان بازپس گرفته شوند، نمی توان 

به توانیابی و گسترش جنبش مستقل زنان امید داشت. نیروهایی در میان جنبش زنان البته 
ارزیابی دیگری دارند. آنها به سیاست گام به گام و الویت بندی شده معتقدند. قدم می شمارند. 

فکر می کنند که هر نیم قدمی به جلو، ارزش هم گرایی با صاحبان قدرت را دارد، اگرچه 
حاصلش دریافت حقی غیرعاجل و کم اهمیت برای اکثریت زنان باشد و بی توجه به آن که 

دریافت آن به قیمت تقویت نظامی تمام شود که از بنیان زن ستیز و بازتولیدگر چرخه خشونت 
و خرافات است. 

قطب بندی های درون جنبش زنان و شکاف طبقاتی، جنسیتی و سیاسی امری بدیهی است 
که باید آنرا در پیوند با روند تسریع قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی به رسمیت شناخت. 

جنبش مستقل زنان باید در جستجوی راه هایی متنوع و نو برای تبلیغ سایر آلترناتیوهای درون 
جنبش زنان باشد و اهداف و شیوه های آنها را میان مردم انعکاس دهد. روشن است که حرف 

زدن از این بایدها بسیار آسان تر ازعمل کردن به آنهاست! اما بحث پیرامون این شیوه ها و 
جهت گیری به سوی چنین اهدافی، جامعه و به ویژه جنبش زنان را در مسیر یافتن و ابداع راه 
کارهای ممکن به حرکت در می آورد. تاریخ پیروزی های جنبش زنان جهانی نشان این ادعاست.

فرصتی کوچک برای بهره برداری از رخنه ایی که در دیوار استبداد ایجاد شده، پدید آمده 
است. چشم انداز رهایی اما علی رغم توهم پراکنی ها، هنوز رویت پذیر نیست. تصویر روشنی از 
مختصات و شرایط حاصل از تغییرات تحمیلی بر حاکمیت جمهوری اسالمی در طول ماه های 
در پیش رو در دسترس نیست. نمی دانیم که در کوتاه مدت، فشارهای خارجی، معاهدات در 

پس پرده و سازش ها، دقیقن چه ارمغانی برای مردم و چه منفعتی برای بقای رژیم در بر خواهد 
داشت. اما می دانیم عقب نشینی اجباری و احتمالی جمهوری اسالمی حول مسئله ی فناوری 

هسته ایی، تغییراتی را به دنبال خواهد داشت، اما ابعاد و نشانه های این تغییرات و اثرات مثبت 
و منفی حاصله کوچک تر از آنند که بتوان با تکیه بر آنها مسیر مبارزه را بی خطر و گشوده 

انگاشت. فعالین جنبش مستقل زنان نمی توانند اشتباهات گذشته را تکرار کند. این بار نمی توان 
نیروهای جنبش زنان را بی گدار درگیر نبردی کرد که پذیرش باخت یک سره، شرط ورود 
به آن است. باید تالش کرد که حیات و پویایی جنبش زنان در عرصه عملی، تنها به از خود 

گذشتگی کنشگران اصلی آن وابسته نشود. اکنون با توجه به شرایط موجود داخلی و خارجی، 
باید کوشید تا سطح خواسته های جنبش زنان به رفرم های حداقلی در زمینه هایی که تنها برای 

بخشی از جامعه ی زنان ایرانی قابل درک و ضروری است، محدود نشود. باید خواسته هایی را 
طرح کرد و یا به لیست خواسته های مطرح شده افزود، که با زندگی روزمره میلیون ها زن ایرانی 

پیوندی روزمره و حیاتی دارد. باید اکثریت زنان را در جنبش زنان درگیر کرد!

  شعله ایرانی، نوامبر 2013

ادامه از صفحه 3...شرایطی جدید برای جنبش زنان...
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ادبیادبی

جلوی پنجره ای که روی صفحه ی مانیتور باز شد، خشکم زد. 
عکس قاب شده توی پنجره، سنگ مزاری شد و نشست رو 
دلم. بدتر از اون، گربه ی سنگینی بود که مدام روی سنگ 

ناخن می کشید. 
سنگین تراز سنگ زیرین آسیاب فراموش شده تو خونه ی 

آباجی بود که چند روز پیش تحویل موزه دادیم. آباجی 
می گفت:»سنگه بیشتر از 150 سالشه« موزه سنگ رویی اش 

رو هم می خواست، اما عمواوغلی وقت رفتن گویی که دسته ی 
چمدانش رو گرفته باشه، دسته ی چوبی سنگ رو گرفته بود 
و باخودش برده بود. آباجی می گفت:» هیچ وقت سنگ رویی 

با سنگ زیری جور نبود، همیشه یه جای کار می لنگید.« مثل 
من که همیشه یه جای کارم می لنگه. هیچ کارم مثل بقیه ی 

مردم نیست. حتی حسودی کردنم؛ بلد نیستم مثل بقیه  ی 
زنها حسودی کنم. 

نمی دونم با این گربه ای که به دلم ناخن می کشه، چیکار 
کنم. سنگینی اش بدتر از سنگینی سنگه. این یکی نفسمو 

بند میاره. مثل کوهنوردی که اکسیژن کم میاره. دست که 
روی سینه ام میذارم، حس می کنم توپکهای هوای توی ریه ام 

دانه های گندمی اند که زیر سنگ آسیاب له می شند.
خیلی وقت بود سرم تو کار خودم بود و حسودی کسی 

رو نمی کردم.-البته موردی هم پیش نیومده بود- با این 

عمواوغلی چوپان نبود، فقط عاشق بود. همه می دونستند، خود 
آباجی هم می دونست که عاشق اون نبود. اما آباجی اینقدر 

ساده و مهربون بود که بتونه بدون عشق زندگی کنه، آن هم 
اینهمه سال. بعِد رفتن عمواوغلی یک کلمه هم ازش بد نگفت. 
همه می گند من خیلی شبیه آباجی ام. اما خودم می دونم که 

نیستم. هیچی ام به آباجی نرفته؛ وگرنه اینهمه حسودی پیرزن 
توی عکسو نمی کردم. 

کی باورش می شه با اون همه روسری و شال که تو کمدم 
دارم، دلم غنچ بره برای یاشماق پیرزن ِ توی عکس! 

خودم هم خودمو باورنمی کنم. میدونم اگه اونو سرم کنم 
خیلی چیزها عوض می شه. فکرم، ذهنم، شخصیتم، رویاهام؛ 
مطمئنم اگه اون یاشماق سرم باشه، دیگه حسودی نمی کنم. 
پیچ تمام رویاهام باز می شه؛ مثل اینکه پیچ گوشواری ات رو 

باز کنی و بذاری رو میز. اصال زیر یاشماق گوشواری به چه درد 
می خوره؟ می دونم اگه اونو سرم کنم، همه چی ساده می شه، 

مثل حل کردن مسئله ی ریاضی از روی حل المسائل. دیگه 
شاگرد تنبل کالس ریاضی نمی شم و این گربه ی لعنتی مثل 
سنگ قبر رو سینه ام سنگینی نمی کنه؛ اما بیشتر از یاشماق 

گل- گلی اش حسودی نگاشو می کنم. چشاش بیشتر از لباش 
می خنده. لبهاش، عینهو آلوی خشک خیس خورده است. 

چین های دور لبش انگار رگه های خشکیده ی چشمه ای است 
که تا چانه اش، تا گلهای ریز یاشماقش می رسه. ته چشاش 

مثل مخلوط شیر و عسله، که وقتی حامله بودم آباجی هر روز 
به خوردم می داد. 

آباجی هم از اون یاشماق ها داشت. اما یاشماق پیرزن 
توی عکس فرق می کنه؛ رنگ گلهاش شفافه؛ تازه آبش 
دادند. یاشماق آباجی رو با اون زمینه ی سفید و گلهای 

سرخش انداخته ام رو میز گوشه ی پذیرایی، زیر رادیوی عتیقه 
ای که از عمواوغلی به یادگار مونده. همیشه تعجب می کنم 

عمواوغلی وقت رفتن به جای سنگ رویی آسیاب، چرا رادیو رو 
با خودش نبرد. آباجی عاشق صدای رادیو بود.

جلوی پنجره ای که یکهویی باز شد و اتاق سه متری ام رو 

لحظه- لحظه داره تنگتر می کنه خشکم زده. ماووس رو 
می کشم گوشه ی راست کامپیوتر رو عالمت ضربدر؛ می خوام 
از دست حسودی ام خالص بشم. اما نمی تونم از آبی آسمون، 

صدای نی و یاشماق پیرزن توی عکس دل بکنم.
از اتاق سه متری ام سرک می کشم تو پذیرایی. 

شرابه های یاشماق آباجی از گوشه ی میز آویزونه. دلم برای 
آباجی تنگ شده. دست به گونه هام می کشم. دنبال رد ِ 
بوسه هاش می گردم. اثری نیست. دلم بیشتر براش تنگ 

می شه، برای لبهاش با اون بوسه های آبدارش، برای نگاهش که 
همیشه نرم و خیس بود. 

دلم می خواد مثل پیرزن توی عکس باشم. حتی اگه چین های 
همه ی پیرزن ها زیر چشام باشه، بازهم دلم می خواد مثل 

پیرزن توی عکس باشم؛ حتی اگه دستهام مثل دستهای اون 
عینهو دوشاخه ی خشکیده باشه؛ دلم می خواد دستهام گره 

بخوره دور گردن پیرمردی که داره برام نی می زنه.
اتاقم هر لحظه تنگ تر می شه. اگه از جام بلند نشم زیر 

سنگینی سنگ ها له می شم.
دگمه های باالیی بلوزمو باز می کنم. هوای توی عکسو رو داخل 
ریه هام می کشم. از روی میز گوشه ی پذیرایی، یاشماق آباجی 

رو از زیر رادیوی ِ عتیقه ی عمواوغلی بیرون می کشم. پر از 
گرد و خاک هم باشه، باید همین حاال سرم کنم. 

پیچ رادیوی ِ عتیقه رو می پیچم؛ خاموشه. یاشماق آباجی رو 
روی سرم می کشم. می نشینم جلوی مانیتور و به صدای نی 

ِ توی عکس گوش می کنم. دستهام دوشاخه ی شکسته ی 
خشکیده است که از پهلوهام آویزونه...

یاشماق: روسری ای که زنان ایالت آذربایجان سر می کنند.

پاپاق:کالهی که بیشترمورد استفاده ی مردان ایالت آذربایجان و 
آشیق های آذربایجان است. 

آبان- 1390

داستان

رقیه کبیری

یاشماق ها و پاپاق ها

حسودی کردنم از خودم خجالت می کشم. مگه می شه کسی 
حسودی یه عکسو بکنه! حاال عکس بازیگری، خواننده ای، 

مانکنی بود یه چیزی! دوستهام اگه بفهمند تا آخر عمر دست 
از سرم بر نمی دارند. تا زنده ام مسخره ام می کنند. 

چنگ زدم به سینه ام تا گربه رو بکنم و از پنجره پرتش کنم. 
سینه ام داغ  ِ داغ بود. انگشتهای یخ کرده ام انگار رو کرک 

نرم گربه داغ شدند. تازه یادم اومد اتاق سه متری ام پنجره 
نداره. یاد پنجره های تو کالس کامپیوتر افتادم. انگشتم که 

به ماووس می خورد، نمی دونم پنجره ها از کجا رو صفحه ی 
مانیتور ظاهر می شدند؛ مثل حاال که پنجره ای باز شد و عکسه 

سرک کشید تو صفحه ی مانیتور. حتما دوباره انگشتهای 
بی تجربه ام با این ماووس زبون  نفهم دسته  گل به آب داده 

بودند. 
عکسه پر از گل بود. تمام کادر پر بود از گلهای سفید، زیر یه 

سقف آبی. انگار تمام آبهای رو زمین سرباالیی سر خورده 
بودند تو آسمون. آبی ِ آبی؛ آبی تر و شفاف تراز دریا. اون دور- 

دورهای عکس خطی از رنگهای آبی و سبز تو هم رفته بود؛ 
مثل بازوهای پیرزِن توی عکس که فرو رفته بود تو شونه های 

پیرمرد.
عجب عکسی بود! پنجره ای تصادفی روی مانیتور کامپیوترم باز 

شده بود و عکسه مثل مهمون ناخوانده ای سرک کشیده بود 
تو اتاقم؛ حس حسادتم رو انگولک می کرد. درست مثل عشقی 
که تو چند ثانیه بخزه رو دلت؛ گیج بودم. عجب احساس آب 

زیرکاهی بود این حسادت و من خبر نداشتم. 
من که آدم بی غل و غشی بودم. بی غل و غش هم که نه، 
هر چی بود نمیذاشتم کینه تو دلم تخم بذاره. تنها عیبم 

این بود که غل و غش های ته دلم به سوسکهای ته فاضالب 
می موند. گاهی مثل پیرهای باوقار و بیکار تو سایه ی دیوارها 
پیاده گردی می کردند. با شش پای حشره ایشون تن سنگی 
شونو آروم زیر سایه ی دیوارها یدک می کشیدند. گاهی غل و 
غش های ته دلم هوس می کردند پر بکشند. مثل سوسکهای 

بالدار؛ حسادت تو یه چشم به هم زدن از رگ و پی ام پر 
می کشید تو چشام و منو لو می داد.

 بیشتر از نیم ساعته زل زده ام به عکس توی پنجره ی مانیتور. 
تو این عکس چیزی هست که من ندارم. چیزی که همیشه 

دلم می خواست داشته باشم چیزی که باعث حسودی ام 
می شه... دارم می شنوم... اشتباه نمی کنم. صدا... دوباره رو 

عکس تمرکز می کنم. درسته...این عکس الل صدا داره؛ آنهم 
چه صدایی...

مسیر نگاه پیرمرد پاپاق به سر رو نگاه می کنم. اون دوردورها 
پشت درختی که تو عکس دیده نمی شه، چوپان جوونی داره 
نی می زنه. صدای نی ِ چوپانه که هم صدا با نی پیرمرد داخل 
عکس، توفضای ذهنم پخش می شه. انگار سلولهای عصبی ام 

آروم- آروم دارند چرخ می زنند و می رقصند. دلم میخواد بلند 
شم و بچرخم...بچرخم...بچرخم...آااااخ که صدای نی چقدر 

آرومم می کنه.
آباجی می گفت:» عمواوغلی هم یه وقتهایی نی می زد« اما 
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