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PREFÁCIO

O MUNDO POÉTICO DEVASTADO
DE NADIA ANJUMAN

Luís Castro Mendes



Sou uma afegã, por isso o meu afã
é chorar-me o tempo todo

Nadia Anjuman, poema Nada

Nadia Anjuman fala-nos a partir de um país abandonado. O 
Ocidente só se faz forte quando o inimigo é igualmente forte e 
constitui uma séria ameaça: quando o inimigo é fraco e só amea-
ça o seu próprio povo, o Ocidente pode esquecer facilmente toda 
a guerra que antes moveu, todos aqueles que morreram e todos os 
que confiaram na sua proteção. O abandono do Afeganistão pe-
las tropas norte-americanas entregou o país de novo aos talibãs 
e diminuiu moralmente as potências ocidentais, o que por certo 
esteve na base das expetativas feitas por Putin sobre um clima 
de fraqueza, que levaria igualmente a abandonar a Ucrânia à sua 
sorte.

A poesia afegã exprime-se em duas línguas e duas dife-
rentes tradições: dari, que é uma versão local do farsi e herda 
o passado da riquíssima poesia persa e pashto, língua também 
de raiz iraniana. Ambas as poesias têm muitos cruzamentos e 
interferências, a acrescentar às influências comuns das tradições 
poéticas persa e árabe.

Nadia Anjuman, natural de Herat, cidade próxima do 
Irão, era uma falante e uma praticante de dari e a sua iniciação 
poética é semelhante à de qualquer autor inserido na tradição 
persa: Hafiz (século XIV), Saadi (século XIII), poetas do sufismo 
místico e das imagens eróticas, no momento do despertar poéti-
co, mais tarde o épico Ferdusi (século X) e, em idade mais adulta, 
as vozes femininas insubmissas de Parvin E t́semani (1907-1941) 
e Forough Farrajzad (1934-1967). Sem esquecer o exemplo, que 
vem do século X, da poeta afegã Rabia Balkhi, primeira mulher a  
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escrever poesia em língua persa, descrita por biógrafos da época 
como “extremamente culta e inteligente e continuamente a jo-
gar o jogo do amor com belos homens” (Awfi, século XIII). Foi 
lida mais tarde como poeta mística sufi e precursora mesmo de 
Rumi, mas, seja verdade ou lenda, a história do seu suicídio pelo 
frustrado amor por um escravo, a quem escreveu poemas com o 
seu próprio sangue, é um belo mito fundador da poesia feminina 
afegã.

Neste momento em que as mulheres iranianas ousaram 
invadir as ruas do seu país em revolta contra as leis pretensamen-
te “islâmicas” de repressão das suas vidas, e arrastaram consigo 
um povo exasperado, o encontro com a poesia de Nadia Anju-
man, vítima dos talibãs, vítima do seu próprio sistema familiar, 
assassinada pelo seu marido, é um preito de homenagem, que não 
se esgota porém simplesmente numa saudação. É que a poesia de 
Nadia Anjuman é de uma qualidade impressionante e de uma 
maturidade excepcional, se pensarmos que toda a sua obra foi 
escrita antes dos vinte e cinco anos, idade em que foi morta.

Como disse já noutro lugar, a sua poesia “é uma poesia 
de um desespero manso, de uma desilusão que não grita para 
não estilhaçar as possibilidades de beleza que o mundo sucessi-
vamente recusa, mas que nos interpela com mais força, pela vio-
lência do seu silêncio”.

Como salienta o crítico Abdul Qafoor Arezu, a poesia de 
Nadia Anjuman transcende a morte, dando-se como missão 
transmitir as “histórias amargas”, que não quer deixar “sem lar”, 
porque a sua arte poética se propõe dar-lhes personalidade. É 
uma leitura generosa desta poesia de um mundo devastado.

Ler estes poemas, na tradução inteligente e criativa da 
poeta Regina Guimarães (a partir de versões inglesas e de uma 
profunda empatia da tradutora com a obra), é partilhar o prazer 
da grande poesia e a dor contida numa raiva que aqui ousa dizer-
se e que constitui o universo poético de Nadia Anjuman.
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ACEITA A VERDADE

Porque te fechas na jaula da fantasia?
Ó inquieto, 

ó irrequieto nómada
Ó humano

de todas as criações de Deus a mais nobre
e contudo condenada a viver no caos

Tu e eu somos como pedaços de madeira flutuando à flor
                                                                                        do mar

não sabemos se um terrível vendaval 
se vai abater sobre nós
arrastar-nos até à praia
ou sujeitar-nos ao desastre, 
à tormenta arrasadora...

Tu e eu somos a folha de outono 
– a mão irada do vento facilmente nos derruba

Ó tu, menina rara,
ó beleza coroada de cabelo em desalinho,
um olhar teu basta para virar o mundo ao contrário 
e a tua farta cabeleira basta para mil corações subjugar,
de que vale esse encanto rebelde, esse teu jeito de inflamar

                                                                                                  corações?
Dizes para contigo:

“O mundo é meu...
O céu e a terra são meus
A primavera e o seu ar perfumado pertencem-me
Pertence-me o jardim e pertencem-me todos os ramos
                                                                  verdes a vicejar...”

Ao ergueres a cabeça qual flor medrando
não percebes que vais murchar entre as garras do tempo?

Não dilaceres o coração dorido de quem te ama
pois a tua beleza não é eterna
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e a frialdade do outono não tardará a transtornar-te

Porque és tão arrogante?
Tu e eu somos como velas acesas, 
como pássaros feridos
– almas coladas aos lábios
Aceita a verdade
Ó tu, comerciante afortunado,
atolado nos luxos deste mundo
até à ponta dos cabelos,
espreita para dentro do teu colarinho estreito
e atenta no que vês 
A tua mãe, aflita e doente, sofre

e tu, indiferente, bebes o vinho da ganância
De que vale arrecadar ouro e prata?
Dia e noite vives afogado no medo
temendo que a mão do destino te roube a glória, a riqueza
                                                                                       e a honra
Porquê fugir da verdade?
Onde irás parar ao cabo dessa rota sem pouso nem repouso?
Se acaso recebesses a notícia da morte da tua mãe

que farias, ó tu que julgas subjugar o sol?
Imagina que possuis o tesouro de Korah e o poder de Nimrod 

1

e pergunta a ti mesmo
se tens um só instante teu?
Ou se és capaz de aliviar um enfermo a arder em febre?
Não sei o que queres ao certo...
Ora tu e eu somos as sombras das nuvens
Tu e eu somos a chama extinta, somos caminho, desfiladeiro,
                                                               rua, ruela, beco sem saída
Não conheces a razão da nossa existência
o segredo da nossa concepção?

Nada podemos contra o tempo, nem nos mais breves
                                                                             instantes?

Ó senhor das leis! Ó tu, dono da força!
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Se és humano e humana decência tens,
desfaz o nó que amarra os desgraçados
Sê abrigo dos sem-abrigo 
e, como Haatam 

2,
dá a mão aos fracos!

Ó humano!
Porque estás cheio de pesares e ânsias?
Porque estás preso ao mal deste mundo?
Suportas inúteis penas
Vives só e de mãos vazias, carente de amiga companhia
Precisas de sustento, pois no fim terás de abalar
E não poderás levar ouro e prata para o outro mundo
Pensa bem:
de nada serve devanear
É preciso conhecer o que nos espera
Aceita a verdade 
e escorraça os sonhos...
Precisas de víveres, porque no fim terás de abalar
Não poderás levar contigo ouro e prata 
Há que pensar de outra maneira!
Não podemos sonhar acordados,
temos de tomar consciência do nosso estado
Aceita a verdade 

e livra-te dos sonhos que toldam o teu entendimento!

1997 3

1  Korah é uma figura da literatura rabínica que descobriu um dos tesouros que José 
escondeu no Egipto, descoberta que o tornou incrivelmente rico. Nimrod é um rei bíblico 
que ordenou a construção da Torre de Babel.
2  Haatam é um lendário árabe famoso pela sua generosidade.
3  Na maioria dos casos, Nadia Anjuman data os seus poemas especificando não apenas 
o ano mas também o mês. O dia de escrita, em contrapartida, nunca vem indicado. Dado 
que o calendário utilizado pela poeta não corresponde ao nosso calendário gregoriano, 
entendemos que não seria sensato traduzir para português esta datação.
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JÓIA 

Procurei-te
correndo para o oceano noite após noite
como se foras uma jóia
De olhos acesos e rasos de lágrimas
fiz com dor escaldante rações de viagem 
Desci vezes sem conta 
até às profundezas retumbantes do mar 
Vi mil gemas de mil cores
todas elas estrelas
cintilantes e lindas
Por elas conhecia a tua luz
No entanto, a ti, 
ó sol resplandecente, jóia das jóias
nunca te encontrei lá...
Não vives nas profundezas do mar
O mar não te merece...
Como poderia o mar ser digno de te prender a si?

1998

(...)
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افتاده ك س دیدم درحاشیه جاده
خوابیده وفارغ بود ازمال خداداده

ازكهنه ك رباسی پاتاكمرش پنهان
دیگر همه اندامش برخا كرتافتاده

نه پای به ك فش اندر نه جامه اش اندربر
عریان بود وغافل بودازمردم ایستاده

هركس زرستحقیر حرفی زده میخندید
سودا زده اینش خواند آن بیخرباز باده

آن جاهل واین غافل آن مرده واین بیدل
هركس ك ه گذركردی برخفته دلساده

باالی رسش بودم دربهت فرو رفته
ك زروی زمین برشد ناگه رسبنهاده

چون جمع خالیق دید گفتا ك ه چه بازارست
ازبهر چه حیرانید ؟ غولی مگرافتاده
گفتند ك سانش ما از حال توحیرانیم

در حاشیه وارفتی ای هوش زكف داده
گرعقل به رسبودی اینگونه نخوابیدی
لیلی صفتی شاید عقلت به فنا داده

گفتا چه میاندیشید برمرد كدیوانه
حیوان بیابان است این ژنده افتاده

ازجامه چه میپرسید دیباست به تن مارا
اما نتواند دید چشم به گنه داده

آنكس ك ه زرسبگذشت درحرست بالش نیست
باكی نبود مارا ازخاروخس جاده

گرچشم به رسدارید بالین مرا بینید
این خوابگهم بهرت ازمخمل آماده

حیرتزده بنشستم برگل نظرافگندم
انگشت منا دیدم ی كنقشه سجاده

حمل ١٣٧٨

خوابگاه

(...)
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ترا رهتوشه یی باید ك ه راهی میشوی أخر
نشاید سیم وزر بردن به عقبا ، فكر دیگر ك ن

خیال اندوزی ازما نیست
باید واقف از احوال خود باشیم

حقیقت را پذیرا باش و
                                رویا را زرس دركن

عقرب ١٣٧٦

گفتی ك ه گوهری
درجستجوی تو

شبهای بیشامر به دریا شتافتم
ازچشم تر چراغ وزدل درد جانگداز

ره توشه ساختم
رفتم به عمق بحر خروشان وبار بار
دیدم هزار گونه جواهر ، هزار رنگ

هری كچو اخرتی
تابنده وقشنگ

نور تو را درون جالها شناختم
اما تو آفتاب درخشنده چهره را

هرگز نیافتم
گفتی ك ه گوهری

اما تو در میانه دریا نزیستی
دریا چه الیق است ؟

تا درمیان خویش ترا پرورش دهد

ثور ١٣٧٧

گوهر
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چرا دربند رویایی ؟!
توای آشفته مبهوت ورسگردان

ای انسان
ك ه نامت ارشف مخلوق یزدانست و

احوالت به سامان است
من وتو چون خسی بر روی دریاییم

منیدانیم تا ی كلحظه دیگر
باد وهم انگیز ما را سوی ساحل میكشاند

                                          یا به طوفان بالمان میسپارد درتباهی ها
من وتو برگ پائیزیم ودست خشمگین باد

                                                          مارا میتواند رسنگون سازد
توای یكدانه دخرت

ای پریشان موی زیبا روی
ك ه با نیم نگاهت عاملی را زیر ورو سازی

                                          وزلفانت چو زنجیر بال صد دل به دام آرد
توای یكدانه دخرت

ای پریشان موی زیبا روی
ك ه با نیم نگاهت عاملی را زیر ورو سازی

                                          وزلفانت چو زنجیر بال صد دل به دام آرد
چه سود از این همه طنازی ودلسوخنت ، چون فتنه انگیزان

به خود گویی :
                    »جهان ازمن

                                  زمین وآسامن ازمن
                                  بهاران با فضای عطرآمیزش

                                  چمن با شاخه های سبزگلریزش .....«
منیدانی ك ه تارس بركنی ، چون گل

                                       به چنگال زمان پژمرده میگردی ؟
دل آزرده دلداده را نشكن

ك ه حسنت جاودانی نیست ،
                                     ودست رسد پائیزت بلرزاند

چرا بیهوده مغروری ؟
من وتو شمع سوزانیم وهمچون مرغ بسمل جان به لب داریم

حقیقت را پذیرا باش
تو ای سودا گر بهروز وثرومتند

ك ه ازرس تا به پا غرق تجمل های دنیایی
رست را درگریبان ك ن

پریشان مادرت رنجور وبیامرست و-
                                                    تو غافل رشاب حرص مینوشی

چه سود از سیم وزر اندوخنت ،
ایام وشب هایت به ترس اندر

ك ه شاید دست تقدیرت بگیرد آنهمه عزوجالل وحشمت ومكنت
چرا از حق گریزانی ؟

مگر أخر ك جا باید شدن
                                 ای راه بی منزل

اگر روزی خربیابی ك ه مادر تر كدنیا ك رد
                         چه خواهی ك رد اگر خورشید گردون را بدست آری ؟

گامن ك ن گنج قارون ، قدرت منرودیان ازتوست
بپرس از خویش !

آیا میتوانی لحظه ای ك وتاه را از آن خود سازی ؟
ویا با مخترص بیامر تبداری در آمیزی ؟

ندانستم چه میخواهی ؟
من وتو سایه ابریم

من وتو جرقه خاموش وراه بی رسانجامیم
ندانستی چرا هستیم و

                                 راز خلقت ما چیست ؟
                                        زمان ی كلحظه ك وتاه هم درقدرت مانیست

توای ارباب قانون ای تو در اوج توانایی
گرانسانی وخوی آدمی داری

گره بگشای از ك ار نگون بختی
پناه بی پناهان باش وحاتم وار

                                         دست ناتوانان گیر
ایا انسان

چرا لربیز حرمان ومتنایی
چرا دربند پستی های دنیایی

تو در اندوه بیجایی
تو تنهایی ودستانت تهی از یار همراهی

حقیقت را پذیرا باش
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من اين جا با تباِر سنگ و آهن سخت خو كردم 
مرا با سنگ پيامين ست در همطاقتي؛

 بگذار با او همقدم در سنگالخ صرب مي گردم
مرا از زمهرير مرگ بايك نيست

به جانم رضبه هاي دست توفان،
اتفاق دردنايك نيست25؛

)الخ(
و با مشاهده ی اتفاق های پیاپی دردناک سیاسی، فرهنگی، فقر گسرتده، تاریخ مذکر، 

سّنت های سنگ شده ی اجتامعی، تجدد کاذب و هزاران درد پیدا و ناپیدا، فریاد می زند:
جاي من اين جا نيست

من زجاي دگرم
بخدا من ز جهان دگرم26

با عدم تجانس با جهانی که »در آن سنگ را بسته اند و سگ را نه27«، می خواهد پرواز 
کند و به ناکجاآبادی برود که مهمرتین مشخّصه ی آن صفا و زیبایی است:

عاقبت خواهم رفت
به جهاين كه در آن دست متدن نرسيده ست هنوز

و رساپا همه جا زيبايي ست
به جهاين كه خيالش از دور،

مثل ديدار خدا رويايي است28
آری، یأس اجتامعی سبب می شود تا مرگ بر ذهن و زبان شاعر خیمه بزند و از قلمرو 
ناخودآگاهش پیوسته زبانه بکشد. چگونگی مرگ در نگاه و نگرش نادیا می تواند نونبشته یی 
را پی افکند. البته واکاوی آرایه های ادبی خود مجال تازه یی است که قلم دانشجوی با دل و 

دماغ را می تواند به هیجان آورد.
منی دانم نادیا انجمن به چه دلیل و انگیزه یی پسوند »نورزایی«را از نامش زدوده است. 
آنچه می دانم سامحت و دلیری اوست. در این روزگاری که تعصب و عصبیت بیداد می کند 
است.  ژرف اندیشی  از  کارستانی  نادیا  کار  می سازند،  ابزار  همه چیز  از  سیاسی  دالالن  و 
برکه ها را فروهشنت و پیوسنت به اقیانوس مّواج کرامت انسانی، هرنِ وصف ناپذیر است: 

إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم
جهان  جاِن  به  جان  روایت  بسا  رویدادی  در  انجمن  نادیا  روانشاد  سخن،  واپسین 

می سپارد، اینک ماییم و سه یادگارش:

27  شیخ اجل سعدی
26  هامن، جهان من، جدی ١٣٧9

25  گل دودی، آدم، سنگ، آهن ، قوس ١٣٨0

28  هامن، جهان من، جدی ١٣٧9

١. گل دودی،

2. یک سبد دلهره،

٣. بهرام سعید.
نادیا یعنی  یادگار و جگرگوشه ی  رسوده هایش نقش ذهن و ورد زبان هاست. سالمت 
بهرام عزیز را از خداوند خردبخش خواهانم و فراست فرهنگی جناب محمد شفیع راستی 
نورزایی را صمیامنه می ستایم. ان شاءالله »مجموعۀ اشعار نادیا انجمن« با ویرایش مکرر 

مزیّن به چاپ شود.

تاجیکستان

١٣95/٧/١2
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من نه آن بيد ضعيفم كه ز هر باد بلرزم
دخت افغانم و برجاست كه دايم به فغانم16

را درهم شکند،  افغان«  اجتامعی و سیاسی منی تواند مقاومت »دخت  نابسامانی های 
اما دردهای خاموش »آبگینه حصار« خانوادگی و سّنت های سنگ شده ی اجتامعی، وی را 

مرگ اندیش می کند:
کم رنگ ترین واژه ی دیوان حیاتم

در خّط کج و ریز که خوانا شدنی نیست
بگذار که ناخوانده و بیگانه مبیرد

این واژه ی نفرین شده معنا شدنی نیست17؛
وقّصه ی پُر غّصه اش را کسی منی شنود و رسانجام »قّصه های تلخ« را مخاطب می سازد:

اي قّصه هاي تلخ
عمري ست دفرت دِل ما خانه ي شامست18

این آغاز گفتامن شگفت شاعرانه است. شاعر از مرگ منی هراسد تنها نگرانی اش بی خانه 
ماندن قّصه های تلخ زندگی است:

اي قّصه هاي تلخ
جان ها به لب رسيده ز مهامين شام
زنهار، جستجوگر مسكن اگر نه ايد
فرداست كز خرابه ی غمبار روزگار

ما رخت بسته ايم؛
و شام زار و يب پناه،

در برزِخ زمان
يب خانه مانده ايد19

این پرداخت هرنی را دست کم نگیرید. شخصیت بخشیدن به قّصه های تلخ هرنی بس 
شگفت است. با چنین هرنی و با تکنیک داستانی، مرگ اندیشی را به تصویر می کشد:

آن روزها او از خودي لربيز بود
مي پرورانيدند دستانش

نورسته ي يب ريشه را در خويش
تا بارورگردد20

با چنین رضباهنگی گذشته را با حال گره می زند و می موید:
ويل امروز

18  هامن، قّصه های تلخ، حمل ١٣٨0
17  یک سبد دلهره، کم رنگ ترین، ١٣٨١

16  گل دودی، عبث، دلو ١٣٧٨

20  گل دودی، تا بیکران خالی، ثور ١٣٨0
19  هامن

او دستهايش خشك و يب بارند
چشم هايش سوخته؛ 

خايل ست
زالل فكرهايش نيز؛

اينك در دل مرداب مي مريد21
شاعر با دیدن »رشته های پوالدین« سّنت های سنگ شده بر دست و پایش و تابو بودن 

حضورش در جامعه ی طالب ساالر دردمندانه چیغ می زند:
ز بسكه رانده شد از جام لب ترانه ی من

شكست زمزمه در روح شاعرانه ي من
مجوي در سخنم معني نشاط و رسور

كه ُمرد در تب غم طبع شادمانه ي من22
در چنین حال و هوایی دو نکته را برجسته می کند:

1. تراوش های طبعش جوششی است:
نهال خودرِس من دست باغبان نشناخت

مخواه جلوه ي بسيار از جوانه ي من23

2. رشته هاي پوالدين نشانه و شناسه ی او در قرن 2١ است. یعنی با زباِن در زنجیر، تکبیر 
عزّت و آزادی را تکرار کرده است:

به دست و پا و زبان رشته هاي پوالدين
به روي لوح زمان اين بود نشانه ي من24

شاعر که در »بن بست پوالدين« زندگی می کند و سنگ شدن انسان را متاشا، از »زمهریر 
مرگ« منی هراسد بل مرگ را بهرت از سنگوارگی می داند:

درين بن بست پوالدين
تن ديوار را با جسم در پيوند جاويدي ست

گسسنت را نشايد
آه، دربان!

بس كن، اين كوبيدنت با سنگ بيهوده ست
كليد اين جاست،

اما قفل بر دروازه جوشيده ست
برو دربان، 

برو بگذار گوِش مغز من يكدم بیارامد

23  هامن
22  هامن، رشته های پوالدین، عقرب ١٣٨0

21  هامن

24  هامن
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اي جعبه ي خايل از عروسك
من نيز تُهي تر از تو هستم

بازيچه شدم به دست تقدير
ناچيز شدم، بهم شكستم12

گفتگو با »جعبه ی خالی از عروسک«، بیانگر توان تخیّل پویا و اندیشه ی مّصور شاعری 
است که تازه ویزای سفر به قلمرو شعر را به دست آورده است. از آن جایی که:

طبع موزون نه کسبی و عملی ست
از عطیّات فیض مل یزلی ست13

فیض مل یزل ناخودآگاه شاعر را رسشار از ظرافت کرده است. این ظرافت در رسوده ی 
»بازیچه« با چنین اوج و عمقی به پایان می رسد:

بازيچه شدن حديث تلخي ست
جز محنت و دردرس ندارد

دستي كه من و تُرا تَبَه كرد
از ناله ي ما حذر ندارد

***

اي جعبه ي خايل از عروسك
اي هستي خود ز دست داده

اي پا و رست دريده، خسته
در كنج زباله دان فتاده14

فراست شاعر در هنگام و هنگامه ی جوانی از سطح به عمق می گراید و با نگاه فلسفی 
مفهوم زندگی انسان در کارگاه تخیّلش با نقش و نگاه »حقیقت را پذیرا باش« بافته می شود:

چرا دربند رويايي؟!
تو اي آشفته ي مبهوت و رسگردان،

اي انسان!
كه نامت ارشف مخلوق يزدان ست؛

و احوالت به سامان ست
من و تو چون َخيس بر روي درياييم

مني دانيم تا يك لحظه ي ديگر
باد وهم انگيز ما را سوي ساحل مي كشاند

13  هامن، محزون ترین رسوده، حوت ١٣٨١
12  یک سبد دلهره، بازیچه، ثور ١٣٨١

يا به توفان بالمان مي سپارد درتباهي ها
من و تو برگ پاييزيم؛

و دسِت خشمگنِي باد ما را مي تواند رسنگون سازد
من و تو سايۀ ابريم

من و تو جرقه ي خاموش و راه يب رسانجاميم
ندانستي چرا هستيم ؛

و راز خلقت15 ما چيست؟
با زمزمه ی این نجوای فلسفی شادروان نادیا، رباعی مشهور حکیم عمر خیام ناخواسته 

زمزمه کردم:
جامی ست که عقل آفرین می زندش
صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش
این کوزه گِر دهر چنین جام لطیف

می سازد و باز بر زمین می زندش
پرداخنت به چگونگی خلقت، آغاز و انجام انسان از نگرانی های خیام است. سال ها پیش 
در مقاله ی » بیدل و خیام« نگاشته بودم که همه رباعی های خیام مرگ محور اند. این نگرش 
نتیجه ی یأس فلسفی است که بر جانش خیمه زده است. اما یأس و رسخوردگی نادیا از 

جنس دیگر است.
و  و سلطه ی سیاهی  مرد ساالری  بیداد  از  و جانش  ندارد  زندگی دل خوشی  از  نادیا   

سنگوارگی به لب رسیده است:
نيست شوقي كه زبان باز كنم از چه بخوانم
من كه منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم

چه بگويم سخن از شهد كه زهرست به كامم
واي از مشِت ستمگر كه بكوبيده دهانم

نيست غمخوار مرا در همه دنيا به كِه نازم
چه بگريم، چه بخندم، چه مبريم، چه مبانم

من و اين كُنج اسارت، غم ناكامي و حرست
كه عبث زاده  ام و ُمهر ببايد به زبانم

دانم اي دل كه بهاران بود و موسم عرشت
مِن پَر بسته چه سازم كه پريدن نتوانم

گرچه ديريست خموشم نرود نغمه ز يادم
زانكه هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

ياد آن روز گرامي كه قفس را بشگافم
رس برون آرم ازين عزلت و مستانه بخوانم

15  هامن، حقیقت را پذیرا باش، عقرب ١٣٧٦ 14  یک سبد دلهره، بازیچه، ثور ١٣٨١
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بود و هزاران خنجر، سوخنت مزرعه ها، آشفته ی مبهوت، پاییز، تنهایی، نگاه بی فروغ، قلب 
دردآلود، خار جفا، چاقو به مشت، حرست خانه، دردآشنا، داغ تنهایی، سودای حرست، لیاقت 
در زنجیر، سعادت در ظلمت، بذر آفت زده، غروب، درخت غم زده، تازیانه ی باد، تگرگ، 
نیشرت، ترس، جغد، چشم مرتوک، ترب ظلم ... داللت بر اندوهی می کند که تا ژرفای جان 
نوجوانی ریشه دوانیده است، که سزاوار آن نیست. نادیا از هژده سالگی تا بیست و پنج 

سالگی می موید و اشک های ناچکیده اش را با ترنّم موزون و مخیّل تفسیر می کند:
مگو مگو که امیدست بر طلوع دگر
مرا که عمر امیدم به رس رسیده برو
من از دیار غمم با تو کی درآمیزم

حدیث درد مِن زار ناشنیده برو
مرا به خلوت زندان دردها بگذار

تو ای پرنده ی شاِد قفس ندیده برو6
آری، زندگی برایش قفسی بیش نیست و با پرندگان آزاد و شاد )قفس ندیده( منی تواند 
سنخیتی داشته باشد. با آنکه احساس می کند عمرش »به رس رسیده« و در »زندان دردها« 

دلتنگی هایش را می نالد، با آنهم در اوج ناامیدی منتظر کسی است:
تو اگر برگردي

به رسود من يب ساز، نوا مي بخيش
من كه دل ُمرده ترينم،
 همه رنجم، همه درد

تو دآلراي َمني
من چو دسِت پاييز

زرد و پژمرده و آزرده و رسد
تو اگر برگردي

جامه ی سبز بهاري به تنم مي دوزم
به متناي نگاهت، به هواي نفست

چشم را وا كنم و ديده به راهت دوزم7
بیداد، آتشفشان خشم  تازیانه ی  با دیدن سلطه ی سترب سیاهی و  این نگاه منتظر  اما 

می شود و با زباِن ساده اما فخیم زبانه می کشد:
بخت سيمني مرا تا ديدند

چه حسودانه ز من دزديدند
اسپم از خانه به غارت بردند؛

و وقيحانه به من تازيدند

7  هامن، تو اگر برگردی، ثور ١٣٨0
6  یک سبدلهره، برو، ثور ١٣٧9

واي ازين طايفه ي رنگ و ريا
كه به يك رنگي من خنديدند

هرچه در بود به رويم بستند
دشنه بر پنجره ها پيچيدند

چشم اگر ميل گشودن مي كرد
ميخ آتش زده مي كوبيدند

خون من گاه چو جاري مي شد
گرگ مي گشته و مي نوشيدند
يك بدن بود و هزاران خنجر

رگ رگ جان مرا بربيدند
از چه ره بر قلمم مي بستند؟

كجروي از قلمم يك ديدند؟
از چه از باغچه ي كوچك لب

گل لبخند مرا مي چيدند8؟
الخ

در چنین زمانه یی که دلُهره و اضطراب از در و دیوارش می بارد، فقط قرب مأوای آرامش 
است:

ديشبم قرب به خواب آمد و آسوده شدم
آدم آنجاست كه يب دغدغه مي آسايد9

آری خواب شاعر چیزی جز بازتاب دلهره آور زمانه یی او نیست:
من در فضاي باور خود دود مي شوم

آرام پيچ خورده و نابود مي شوم
تا دستهاي دلُهره مي پرورد مرا

در قعر خواب ها تپش آلود مي شوم10
با چنین تپشی شب به سحر می رسد، اما هرگز خورشیدی طلوع منی کند و »محزون ترين 

رسوده ي بدرود« ره آورد شب زنده داری انساِن دردمند است:
شب نيز كم كمك ره خود مي رود و من
محزون ترين رسوده ي بدرود مي شوم11

این دردنامه ی نوجوان 22 ساله است. در این سن و سال احساس می کند که بازیچه ی 
دست تقدیر شده است:

10  هامن، محزون ترین رسوده، حوت ١٣٨١
9  هامن، آسایش، حمل ١٣٨١

8  هامن، یک حکایت، حوت ١٣٨0

11  هامن
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سایه  ذهنم  بر  سنگین  اندوه  می کنم،  مرور  را  جوامنرگ  شاعران  تجربه های  هنگامی 
می افکند. دوست دارم در خاموشی کاملT با شاعر گفتامن آرام داشته باشم. بیشرت بشنوم و 
هرگز داوری نکنم. این اندوه جانکاه جان پرور هنگامی روح مرا می آزارد که گفتامِن خاموش 

و آرام مخدوش می شود. 
بگذارید بی پرده بگویم، برادر روانشاد نادیا انجمن با مهربانی و فرهیختگی خواست 
نایا انجمن« را زینت بخشد. می خواستم بگویم نه!  تا »مجموعۀ اشعار  متنی را بنویسم 
سال ١٣٨١ خورشیدی در نگاهم مجّسم شد و چهره ی معصومانه ی نادیا انجمن و دوستان 
همدرسش فرایاد آمد که با کوله باری از درد برآن بودند که در آزمون کانکور استعدادشان 
را بیازمایند و در پیامد سال های سیاهی و سنگوارگی مفهوم روشنایی را تجربه کنند. ضوابط 
بازدارنده منی توانست حس رشیف »دخرتان انزوای قرن2« را دریابد و با دخرتانی که »با تبار 
سنگ و آهن خو3« کرده اند، همدردی کند. خوشحامل که در هموار کردن راه ناهموار نقشی 
داشته ام. نادیا و یاران زجر کشیده اش در کانکور ١٣٨١ خورشیدی خوش درخشیدند و نادیا 
در دانشکده ی ادبیات سفر دانشجویی را با فرهیختگی آغاز کرد و در واپسین لحظه های 
سفر چهارساله ی دانش آموختگی، در ١5 عقرب ١٣٨4 خورشیدی جان به جان آفرین سپرد. 

روحش شاد باد!
در آن دقایقی که سلطه ی سیاهی شکسته شده بود و رگه های از نور در فضای هرات 
می درخشید، نادیا با دوستانش پیوسته به دفرت کارم می آمدند تا گره از کار فروبسته بگشایم. 
در آن هنگام بود که دانستم نادیا برآنست تا از ازدواج زودهنگام مرشوع سّنتی رسباز زند و 
با»دلهره ی شیرین4«در زیر چرت دانشجویی پناه بربد. نادیا مصمم بود که با ازدواج مرشوع 
معقول و مدنی در زیر سقف تفاهم و دگرفهمی دفرت زندگی را ورق زند. دریغ که این 
کوشش عقالنی در جامعه ی سّنت زده با رویداِد دردناک ورق خورد. اینک ماییم و چگونگی 
درک جامعه شناختی مرگ نابهنگام و غم انگیز نادیا. باید فراست روشنفکری برخود بپیچد 
تا ژرفای چنین رویدادی را دریابد. نادیا به ابدیت پیوست و جامعه هنوز در مفصل جنگ 
سّنت و تجدد دست و پا می زند. باِر سنگین سّنت های اجتامعی سنگ شده و تجدد کاذب 
بر دوش روشنفکران سخت گرانی می کند. بانو رخشانه، بانو فرخنده ... قربانی قانون گریزی 
و سلطه ی سنگوارگی شدند، اما بانو نادیا قربانی تجدد کاذب! واکاوی و درک تجدد کاذب 

پیام خاموش نادیا انجمن است.

 دفرت زندگی نادیا در عنفوان جوانی )بیست و پنج سالگی( بی شیرازه شد. اما شعر و موسیقی 

4  هامن، طعم غزل: یک سبد دلهره ی شیرین
3  گل دودی، ای کاش: ای دخرتان انزوای قرن
2  گل دودی، ای کاش: ای دخرتان انزوای قرن

نگذاشتند تا ورق های زّرین زندگی شاعر را باد بربد. دو مجموعه ی »گل دودی« و »یک سبد 
دلُهره« راز ماندگاری اوست.

تا ١٣٨٣  از ١٣٧٨  ها  این رسوده  تاریخ رسایش  دارد.  بر  در  را  »گل دودی« ٣٧ شعر 
خورشیدی است. ١5 غزل، ١٨ شعر نو و 5 چهارپاره چگونگی این مجموعه را نشان می دهد. 

شاعر در سال ١٣٧٨ و ١٣٨٣ کمرتین انشاد را داشته است. 
»یک سبد دلُهره« با 2٦ شعر شیرازه شده است. آفرینشگری شاعر از ١٣٧٦ تا ١٣٨0 
خورشیدی است. »حقیقت را پذیرا باش« در سال ١٣٧٦ و »گوهر« شعر نو در سال ١٣٧٧ 
رسوده شده است. در این مجموعه 9 غزل، ١١ شعر نو، 2 چهارپاره، یک مسدس و یک 

مخمس آیینه دار رسایش شادروان نادیاست.
بحر  دو  این  و زحافات  و هزج  بحر رمل  در  بیشرت  انجمن  نادیا  رسوده های شادروان 
است. این دو بحر آرام بیان آرامش روحی شاعری است که دوستانش بر آن صّحه می گذارند. 
اگر چنین باشد این تناسب می تواند باب روان شناسیک را در عروض بگشاید. یعنی ریزش 

داده های ناخودآگاه در بحرهای عروضی، از نکته های قابل تأمل است.
به  جّدی  صورت  به  خورشیدی   ١٣٧٦ سال  از  نادیا  که  گفت  می توان  نیم نگاه  این  با 
»کشور رسارس ناشناس شعر5« سفر کرده است. در این سفر هفت ساله توانسته است با 
نوآموزی، نگاه و نگرش نو را به ارمغان بیاورد. گاستون باشالر باور دارد که »شعر فقط شعر، 
جای حادثه است؛ حادثه یی متاشایی و شنیدنی«. متاشای »گل دودی« و »یک سبد دلهره« 
چگونگی آفرینشگری نادیا را به متاشا می گذارد و راز دردهای نهفته اش را شنیدنی می سازد.
هامن گونه که روانشاد استاد خلیل الله خلیلی غم و درد را شناسنامه یی اشعارش می داند:

شعر هم اشکی ز مژگاِن غم ست
ترجامِن راز پنهاِن غم ست

شعر بی دردست لبخنِد دروغ
نی در آن آبی ست پیدا، نی فروغ

نام دو مجموعه شعرش  از  را  این حقیقت  است.  و درد  نیز شاعر غم  نادیا  شادروان 
می توان دریافت. بر بیشرتین رسوده هایش ُمهر درد و غم کوبیده است، چونان: عبث، فرار، 
استسقاء، زهرآگین، زندان، شکست، قّصه های تلخ، تا بیکران خالی، رشته های پوالدین، ای 
کاش، فریاد بی آوا، کم رنگ ترین، درهم و برهم، برو، کاش می شد، سنگی، همزاد اتفاق، 

محزون ترین رسوده، کودک نابینا، ای وای من...
اگر از چنین چشم اندازی به واژگان و ترکیب های کاربردی شاعر نیم نگاهی بیفکنیم، باز 
هم سوگ سازه هایی چونان: بیچارگی، زمین تشنه، شکست، خرابه ی غمبار، نورسته ی بی ریشه، 
دست های خشک، ُمرداب، پاهای بی اعتامد، کجروی، کنج خاموشی، اعامق فراموشی، مرگ، 

 مرگ تبّسم، تبّسم کاذب، راهبان ساکت، کُنج مهجوری، خاطرات خفته، انبوه حرست ها، زمهریر
بدن یک  زده،  آتش  میخ  پیچیدند،  پنجره ها  بر  دشنه  گمشده،  عطر  گِل آلود،  موج   مرگزا، 

5  شعر سفری است به کشور رسارس ناشناس. مایاکوفسکی
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ACEITA A VERDADE

JÓIA
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A LANÇA DO SOL
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EU DESEJO

CORAÇÃO INSANO

É PRECISO TENTAR
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RICO 
CORDAS DE AÇO

 FALÊNCIA

REBENTOS
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CANÇÃO DO MAIOR DESALENTO

QUANDO

SENTADA COM A FILHA DA PRIMAVERA

DE QUE MANEIRA

VIVER VERGADO

LÊ ISTO

O MEU CORAÇÃO NÃO PODIA

 SORRISO FALSO

CAÓTICO

تعارف

حقیقت را پذیرا باش

گوهر

خوابگاه

عبث

نیزٔه خورشید

ای وای بر من

کاش می شد
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تالش باید کرد

برو

ناز دخرتانه
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فرار
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سنگی
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رشته های پوالدین

شکست 
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خفته در غبار
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ای قدمت چراغ من!

رشته های وهمی

با کاغذ و با خامه

گل دودی

محزونرتین رسوده

وقتی

با دخرت بهار

چگونه

انحنا

مرا بخوان

دمل نشد

تبسم کاذب 

درهم و برهم
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