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 08/03/2017          محمد ولی آریا

 

 نادیا رفت، انجمن خاموش شد
 

 ناک زن  قبل به مناسبت شهادت درد چند سالاین نوشته را 

، منحوسي که پنجۀ« نادیا انجمن» سخن ساز و سخن پرداز

تنومندی که می رفت درخت  این ساقۀ زیبای ادب دری را

. کشیدم تحریر، به تشكسدر بوستان زبان دل ما گردد، 

و از  درد و دریغاز یکسو به یاد بود آن زبانور اکنون آنرا 

میهن ما که با  بیدار دلاستوار و زنان  آن نثار گرسوی دی

 . نثار می کنم ،و جلوه گاه مهر و محبت و رحم و عطوفت اند ، هنوز مظهرکشی ستم همۀ رنج و زجر و تبعیض و

 

خاطر ها بگذرد.  ی گذرد؛ اما کجاست که خاطره اش از، این سخن سرای حزین مانجمن سال از مرگ رقتبار نادیا چند

شنیده بودیم که لب فرو بست و ناگفته هائی را در پس را ن ، و هنوز اوه ناپدید گشتم کهنوز او را تمام نیافته بودی

 شنیده گذاشت.پردۀ انسان ستیزی آدم نمایان، نا

لبرگ هایش شبنمی بر برگ احساسش چون کوهی گران بود، چنان تکان داد که همه گرا که  ، این گلخشنی دست  

 .ن بر خاک غلتیدریخت و ساقۀ تکیدۀ آ فرو

زودی ه ، آن غزل سرای خوش خوان، مرغ احساسش را بر بال سخن چنان بلند به پرواز در آورده بود که ب"انجمن"

 .می توانست بر بلندی های ادب دری بال بگشاید

های روان افسردۀ زن مظلوم افغان را با سر انگشتان حساسش چنان با مهارت و تر دستی می نواخت که او پرده 

 گوئی در دل تار خانه دارد.

 :وقتی می گفت 

 ، از چه بخوانمنیست شوقی که زبان باز کنم

 م چه نخوانمـ، چه بخوانمـور زمانـمن که منف
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 2از 2

 .ی از تحقیر انسانی، ترسیم می کندی سوزانرا در صحرا انباریگردلزدگی 
 

 زمانیکه سرود:        

 نیست غمخوار مرا در همه دنیا که  بنازم

 یرم، چه بمانمچه بم چه بگریم،م، چه بخند

 خموشم، نرود نغمه ز یادم دیریستگرچه 

 دل برهانمزانکه هر لحظه به نجوا سخن از 
 

 .نمی یابدخویشتن فریاد رسی  جز نالۀچنان خسته از بی همنوائی و بیزار از بی پناهی است که 

را در چشم انداز خویش بسیار نزدیک می بیند و فرسایش انسانی را با تمام دور ترین کرانه های درد و رنج  ،وا

قد  نمی شود، وهر حیات یعنی مقاومت، تهیفرو نمی غلتد و از جمناعت  کند؛ مگر از شاخۀ وجود احساس می

 راست می کند و سر می افرازد و نجوایش را

 ناک یکی می کند و می سراید:ناک و شکوه اش را با فغان هیبتد دردبا فریا

 

 د ضعیفم که زهر باد بلرزم ـیـمن نه آن ب

 فغانم  خت افغانم و بر جاست که دایم به د

 

 پایان

 

 

 
 


