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Apresentação 

 

 

De uma forma delicada, mas também forte e contundente, através do uso de 

palavras incisivas, Shokoofeh Jabbari vem mostrar, através de sua poesia, as 

percepções distintas da vida moldadas, sobretudo, pelas experiências 

individuais em meio a um grande emaranhado de sentimentos oriundos do 

mundo e de outras pessoas, que ora se entrelaçam, ora se repelem. 

Nesta coletânea de poemas, a autora trata, mesmo que, às vezes, de forma 

subentendida, da formação da identidade de uma pessoa, especialmente da 

mulher, cuja força é retratada e bastante vívida em seus versos. As cicatrizes de 

diferentes formas de amor são mescladas com a arte do cotidiano e com seus 

sentimentos de liberdade. Grande expressão dessa linha artística está nas 

imagens e artes gráficas da própria autora, que também fazem parte deste livro, 

deixando sua leitura, além de visual, tátil, de uma maneira que só a arte da 

poesia feita com todas as forças e todos os sentidos é capaz de fazer.  
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Nascida no Irã, na cidade de Shiraz, em 2 de maio de 1986, e crescida na cidade de 

Yazd, Jabbari é graduada na área de Artes Gráficas, diretora de cinema e Mestre em 

Literatura Dramática pela Universidade de Tarbiat Modares. 

Em 2011, ela foi uma das dez melhores poetas da Fundação Jaleh Esfahani de 

Londres, tendo feito dois curtas-metragens: Bell (2013) e The Food Is Prepared (2014). 

Além disso, seus poemas são publicados em várias revistas, incluindo Straylight, 

Literati Quarterly, A Narrow Fellow & Artifact Nouveau (San Joaquin Delta College).  



A verdade das mulheres é que elas são amantes maravilhosas. Este livro é para todas as 

mulheres do mundo, é para todos que aceitam as pessoas como elas são. Este livro é para pessoas 

que vivem apaixonadas. 

Quero agradecer à minha mãe e a meu pai por sempre me apoiarem e me amarem. Também 

quero agradecer aos meus amigos Jamila Mafra, Seyed Morteza Hamidzadeh e Negar Emrani 

por me ajudarem a publicar meus poemas. 

Desejo o melhor para todas as pessoas ao redor do mundo.  



 
Arte gráfica Ela é uma Sereia que Mora Aqui, por Shokoofeh Jabbari  



 

 

 

  



Faz séculos 

Que eu não sou eu mesma, 

E entre as mãos de outra mulher 

Estou sonhando, 

Me sinto flutuando. 

 

Às vezes, 

Quando meu cabelo 

Está perdido no vento, 

O cadarço dos meus sapatos 

Chama minha pátria 

E eu me sinto 

Uma mulher 

Dentro de si mesma, 

Vendo todo o seu futuro 

Espalhado sobre a mesa 

Da eterna incerteza.  



 
Arte gráfica Ela Está Esperando para Nascer, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu não sou 

Um anjo no céu 

Para dormir com você, 

Ou uma mulher em um mosteiro 

Para marcar meus lábios, 

Pois milhares e milhares de pecados 

Estão ao meu redor. 

Eu quero o abraço. 

Eu não quero o trono. 

Eu quero o abraço 

E não o poder. 

Eu quero poder 

Amar sempre você. 

 

Deixe-me  

Sentir meus solavancos. 

Meus poemas  

Dão à luz um homem. 

Isso me tira dos olhos 

Uma casa sem sol, 

Mas com um teto e só. 

 

Eu odeio a cama que não fala, 

E minha mãe costumava dizer 

Que a virgindade me aproxima de Deus. 

 

O mundo inteiro é um círculo 

Que, sempre que você 

Dividir pela metade, 

Nunca irá me ver. 

 

Deus abençoe 

A mulher que cheirava a cânfora, 

Deixe-a dar 

Meu cabelo para um homem, 

Quem costumava me amar. 

E (você!) me envolve na trilha do vento 

Neste exato momento.  



 
Arte gráfica Ela Está se Olhando no Tapete, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu te amo 

Pequeno, mas aconchegante, 

Como o fim de um beco sem saída 

De onde eu decido 

Não mais sair. 

 

E você sai de mim lentamente 

E você imagina, 

Atrás desses prédios 

Altos e semiacabados, 

Que há uma mulher 

Que te ama 

Tão alto 

Quanto a torre mais alta do mundo, 

E direi novamente 

Eu te amo. 

Pequeno, mas aconchegante, 

Nesse mar do amor navegante.  



 
Arte gráfica Ela Vive como um Tapete, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Se apenas um pássaro 

Começasse 

O prazer perdido  

Em seu pobre ninho, 

Em mim 

A solidão não machucaria assim. 

 

Meu corpo 

É atingido 

Pela dor da nudez 

De um amor perdido outra vez.  



 
Arte gráfica Jogo de Luz e Minha Sombra no Tapete Iraniano, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Hoje, 

Uma perturbadora ideia  

Perambula pelo meu cabelo 

E eu penso 

De sumir com ela, 

Sem nenhum sentimento 

De arrependimento. 

 

Minha cama dói 

De tanta solidão, 

Eu coloquei colírio nos meus olhos, 

Mas meus lábios é que estão secando em rebelião.  



 
Arte gráfica Escondida Pelo Tapete, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu sou a profetisa dos beijos. 

Meu milagre 

É essa comida quente 

E um beijo 

Que eu crio no coração da noite escura. 

 

Eu sou a profetisa dos órgãos, 

Como um mosteiro dançando, 

Rindo e cantando. 

 

Uma profetisa que inveja 

As mulheres que olham para você. 

 

Eu sou uma profetisa virgem, 

Onde a feminilidade 

Se abre com dedos sensíveis 

Para agarrar seus músculos cansados. 

 

Eu sou a profetisa 

À margem 

De bordados 

E perdidos barcos…  



 
Arte gráfica Atraindo-me para a Luz da Vida, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu, a solidão febril 

De uma mulher imortal, 

Na audácia do mal, 

Sinto a terra 

Compartilhar sua dor 

Comigo. 

 

Por anos 

Você roubou meu ser, 

Como faz o inimigo, 

E você limitou os capítulos 

Do meu corpo escondido. 

 

Era uma vez, 

Meus lábios talvez 

Costumavam ter a praga de beijar, 

E agora, 

Oh, Céus! 

Não há mais lugar 

Para um beijo eu te dar.  



 
Arte gráfica Quando a Vida é Interminável, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Cachos de uvas 

E uma sombra passando 

Por minhas sombras. 

 

Não pergunte quem eu sou, 

De onde eu vim, 

Para onde eu vou, 

E quanto tempo vou ficar. 

Onde você está? 

Muitas chamas vou desenhar. 

 

Um de nós, 

Um velho esfarrapado 

Que morre em uma taberna, 

O outro, 

Um vagabundo 

Cuja cabeça eles cortarão. 

 

Nem somos 

Companheiros de sombra, 

Nem um amor 

Para ser jogado fora de nós mesmos. 

Nós apenas ferimos, 

E, ao dar feridas, 

Nós nos contorcemos 

Tanto que nós fomos sacrificados 

De uma vez por todas por todos os lados.  



 
Arte gráfica Quando Adormeço, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



A sopa esfriou, 

Já passou das dez. 

Estou feliz ou triste? 

Eu não sei dizer, 

Eu nem sei o que fazer. 

 

Eu dei tudo que eu tinha 

E eu ainda estou aqui. 

Eu lustro seus sapatos. 

Eu passo a roupa do seu pano. 

 

Eu arrumei a mesa, 

E eu fico esperando por você 

No mesmo lugar de sempre, 

E eu sei de cor 

Que alguém para amar 

Pode ser o suficiente.  



 
Arte gráfica Uma Menina Permanece entre o Tapete, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Uma rosa vermelha, 

Um copo quente de leite, 

Duas cadeiras penduradas na janela! 

 

Eu roubei seus beijos 

Para o meu poema, 

Mas ninguém acreditou 

Que os lábios podem engravidar 

E complicar o meu dilema. 

 

Minha vida está nua, 

E quando alguém me olha, 

Eu vomito sobre eles. 

 

Uma rosa vermelha, 

Um copo de leite quente, 

Duas cadeiras penduradas na janela, 

E uma mulher, 

Que morre vermelha, 

Entre as rugas no meu rosto 

Representa o meu desgosto.  



 
Arte gráfica Você Está Perto de Mim na Terra dos Sonhos, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Você tem medo de mim, 

Da tristeza depois de deixar a pátria, 

E dos meus lábios ardentes, 

Que na última manhã de maio, 

Como o peixe dourado na cama, 

São mais calmos que eu. 

 

E minha infância, 

Depois de pipas coloridas 

Com uma bala, 

No crescente da lua, 

Transformada em pedra 

A menina na rua. 

 

E você ainda está com medo das pedras, 

Da borboleta flutuando na piscina, 

E de uma libélula 

Que está batendo na janela. 

 

Não tenho pés para ir. 

Por uma questão de conforto, 

Dê uma olhada nas pipas queimadas 

E nas flores na minha casa 

E sorria. 

 

Desse amor 

Apenas as pedras permanecem, 

E uma bala ao lado do seu sorriso.  



 
Arte gráfica Você Está Sozinho em Meu Sonho, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Uma barriga cada vez maior. 

Sob meus pés 

Há um guarda da prisão que se enforca; 

Nas minhas mãos, anjos que se suicidam. 

 

Minha mãe costumava contar histórias, 

E havia um rei me segurando 

Dizendo sua dor doze vezes. 

 

Quando ficou tudo acabado, 

Você se afastou de mim 

E de tudo mais, 

E com a mancha vermelha 

Da dor que machuca demais. 

 

Eu vou morrer amanhã, 

Onde nós moramos 

Involuntariamente, 

Na lembrança do amor que passou. 

 

Mesmo em casas separadas, 

Todos sorriem um para o outro. 

No café, 

No posto de gasolina, 

Na estação de metrô, 

Até o cachorro 

Na esquina da rua 

Alivia o temor. 

 

Que feitiço conjuramos errado, 

Que chamamos até a morte? 

 

Este poema, 

Vou escondê-lo 

Sob as ervas daninhas, 

E eu me deitarei na minha cama. 

 

Rosas vermelhas 

Caíram no meu corpo, 

E meu esforço 

É mergulhar 

Em um pesadelo novamente, 

No mesmo mar.  



 
Mulher Queimando como Batalhas de Amor, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Alguém sabe 

Por que todos os dias 

Eu coloco suas memórias 

Em uma mala 

E deixo eles as levarem 

Estação por estação 

Para longe do meu coração? 

 

O amante sentado 

No canto aconchegante 

Do seu coração 

Está esperando pela amada então. 

 

Ela joga seus gemidos da noite 

Para o outro lado da galáxia. 

Quando a devoção se instala, 

Sempre somos sem-teto, sem nada.  



 
De repente a Dama de Luz Deixou seu Grito para Trás, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu conheço um grilo 

Que estava apaixonado 

Por uma donzela. 

 

Viria para o meu quarto 

Todas as noites 

E me serviria vinho, 

E nem ficaria bêbado, 

Nem eu. 

Mas ficaria 

Sob a chuva de embriaguez 

Do amor mais uma vez. 

 

E me serviria vinho, 

E nem ficaria bêbado, 

Nem eu. 

Mas ficaria 

Sob a chuva de embriaguez 

Do amor mais uma vez.  



 
No Amor a Senhora se Soltou como o Brilho da Noite, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu te acordaria 

Com uma túnica preta longa 

E uma vela apagada 

Que você trouxe para casa 

Naquela noite solitária. 

 

Na sexta-feira à noite 

Adormecemos no canto 

Dos nossos sorrisos. 

Não havia ninguém lá 

Quando eles bombardearam as casas, 

Roubaram nosso sonho, 

E os nossos risos. 

 

Desde que a guerra acabou 

A árvore 

Que estava florescendo no inverno 

Ninguém acordou.  



 
Nos Olhos de uma Mulher as Chamas do Fogo Continuam Acesas, por Shokoofeh 

Jabbari  



 
 

 

  



Começou como loucura, 

Quando o primeiro beijo de luxúria 

Manchou seus olhos 

E o empurraram para o limite. 

 

E este é o meu último preço. 

O último pico é sempre um desejo. 

Eu amo o cheiro da carcaça 

Desse amor que era cilada. 

Isso me deixa embriagada.  



 
A Senhora Encontrou uma Mulher no Espelho, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Eu juro, 

Este inverno está condenado, 

Deixe a neve cair. 

O que se passou entre nós pode cobrir 

O vapor das janelas. 

 

Agora vai se tornar 

Um dia sombrio. 

Venha você 

E talvez eu, 

Além de embaraçosos jogos de fluência, 

Estátuas do milênio do amor 

Com um beijo 

São a nossa essência. 

Eu juro, 

Esta primavera está condenada, 

Eu não sei de mais nada. 

 

Feminilidade, 

Sapatos de mãe, 

Sempre me convide 

Para minha verdadeira feminilidade, 

Mesmo quando eu quero andar 

Como meu pai faz! 

 

Pernas da mãe, 

Não minta, 

Eu, igual a ela, 

Sou uma mulher.  



 
A Senhora era o Poder do Fogo, a Dança do Fogo e o Fogo Tentou Nascer, por 

Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Minhas madeixas 

Eu coloquei em leilão, 

Em um anel de filme 

Que nunca exibirão. 

 

Comprarei luvas 

Para você 

Antes que a neve derreta 

O vento que balança as minhas madeixas, 

Com pilhas de faia queimada 

E tranças que, na fila do cinema, 

Levam-me para fora. 

 

Quadro por quadro, 

Alguém te desenha de novo, 

E devagar 

Minhas madeixas ficarão brancas, 

Como a neve que cai em minha esperança.  



 

 

  



Aqui no inferno em que estou, 

Homem-branco 

Está morto, 

E a bruxa nos meus olhos 

Vende amor ao mal 

Para quem não merece 

Meu amor real.  



 

 

  



Eu 

Estou condenada à esterilidade. 

E todo dia 

A vibração da voz do meu filho 

Dá à luz embriões mortos em minha vida. 

 

E de novo, 

Filhos das minhas palavras, 

Grudem no meu peito. 

Eu 

Estou acostumada a 

Não dar à luz.  



 

 

  



A morte está batendo na porta 

E eu 

Tenho um encontro 

Em uma carroça preta 

Que não sabe há anos 

Se é dia ou noite. 

 

Deixe neste confinamento solitário, 

Sua camiseta 

Derreter a neve no meu país. 

 

O tempo está muito frio, 

E faz anos desde que o meu cadáver 

Afundou 

Na neve do seu corpo, 

Com um sentimento de quase morte.  



 

 

  



Segure-me em seus braços; 

De mim 

A poesia permanece para você, 

E nada mais… 

 

Sob as palmeiras do vale, 

De guerra 

As minas permanecem, 

E nada mais… 

 

Me beije esta noite; 

Minhas madeixas, 

Museus de todo 

O mundo sequestraram 

E nada mais… 

 

E aí, homem! 

Não chores. 

Da minha morte 

O amor permanece para você, 

E nada mais…  



 

 

  



Foi uma motivação tão doce 

Que, com um gosto doce na língua, 

Segurei você nos meus braços 

Para qualquer tipo de amor, 

E você nunca olhou 

No reflexo da garota 

Que imortalizou 

O beijo em seus lábios 

Em um gosto doce. 

 

E eu amo-te 

Com sabor agridoce.  



 

 

  



Dia frio de inverno, 

Houve som de corvo e neve. 

O ator disse: 

“Vida, você pode beber da minha mão?” 

A mulher pegou sua bolsa do sofá 

E os últimos sinos em seus passos 

Desapareceram de uma sombra para outra. 

 

O diretor gritou: 

— Corta! 

A distância deve ser reduzida. 

A mulher desmanchou-se de sombra em sombra 

Junto ao homem que não ama!  



 

 

  



Eles têm a forca pronta para mim. 

Não feche meus olhos. 

Eu vou morrer de orgulho. 

 

Este é o meu crime: 

Eu roubei a arma do caçador 

Para deixar 

O pássaro voar…  



 

 

  



Tão simplesmente 

Eu corro para suas pálpebras, 

E, como sua camisa, eu envelheço. 

 

Antes do vapor atrás da janela 

Cegar seus olhos, 

Deixe o perfume de jasmim 

Do meu corpo 

Levar suas raízes ao sol 

Depois de mim. 

 

Tão simplesmente 

Meu presságio da borra de café diz: 

Amanhã será um dia lindo sim. 

 

Meus lábios esquentam 

E eles me deixaram 

Para escrever eu te amo, 

Tão simplesmente, 

E virar os tempos pela metade 

Em um quarto de hora, 

Em torno do universo, 

Da minha boca, 

De onde sai esse verso.  



 

 

  



Se eu fosse um pássaro 

Eu teria me tornado poeta, 

Eu teria aberto minhas asas 

E deixado o vento me levar embora, 

Ou até me esmagar à sombra das árvores 

Para estar bem longe dessa triste hora. 

 

A gaiola é melhor 

Quando temos que fugir 

Ou temer a arma do caçador, 

Que se repete na mente 

Causando a ameaça da dor!  



 

 

  



Em uma noite de inverno 

Um bosque 

Estava em chamas em meu corpo. 

Vamos juntar nossos lábios 

E beber 

Nas costas das sombras 

Até o amanhecer. 

 

Durma ao meu lado, 

Como um deserto. 

Eu vim para lhe dar todo esse tempo 

Que colocou no meu coração. 

E numa noite de inverno, 

O bosque e o deserto 

Continuo vivendo, 

Caminhando na ponta do dedo do pé, 

E 

Uma fonte de areia queima 

De febre na veia da pedra pequena.  



 

 

  



Algo entrou em colapso 

Abaixo das escadas, 

As crianças acordaram, 

Os ratos dançaram com seus ossos, 

E sua filha gritou alto 

Durante toda a noite. 

 

Suas mãos, 

O que elas estão fazendo 

Na minha cama? 

 

Disse seu filho 

Que no nevoeiro 

Havia um homem 

Que não tinha mão, 

E às cinco da manhã 

Ele saiu do nada invadindo a contramão. 

 

A guerra acabou, 

Eu estava prestes a me ver feliz, 

Prestes a segurar as mãos do seu filho 

E levantar-me novamente, 

Mas 

De repente 

Tudo entrou em colapso novamente.  



 
Em uma Noite a Lua Deixou a Senhora Queimar, por Shokoofeh Jabbari  



 
 

 

  



Meu amado! 

Existe um nome 

Que, quando abro  

Minha certidão de nascimento 

Todos os dias, 

E vejo seu lugar vazio, 

E toda vez que eu quiser 

Esculpir minha feminilidade na história, 

Brinco de esconde-esconde, 

E isso me faz ter medo de me perder 

Para fazer o amor soletrar 

A eterna dor que não quer me abandonar. 

 

Meu amado! 

Há um pastor mentiroso 

Que me assusta todos os dias 

Com seus lobos imaginários. 

Devemos atear fogo 

Em todos os capuzes vermelhos, 

E quando ele machuca meu orgulho, 

Ele diz, rindo: 

“Acalme-se, 

Eu vou partir seu coração 

Mais cedo ou mais tarde. 

Aceite a verdade.” 

 

E toda vez que ele me toca, 

Eu o beijo e o perdoo, 

E eu acredito 

Que, na verdade, 

O amor é uma bela decepção 

Para me levantar e me afundar 

Na dança da desilusão. 

 

Meu amado! 

Há um mestre carpinteiro 

Que me tranca na gaiola, 

Põe selos em minha testa 

E diz “seja minha escrava”. 

 

Ele vai ao café à noite, 

Ele dorme com prostitutas, 

E eu abraço o seu travesseiro 



Debaixo da janela do quarto, 

E um dia eu vou entender. 

 

Não, eu não aguento mais, 

Vou ficar ao lado da foto dele 

E eu vou escrever no espelho: 

Meus dias estão todos vazios 

Por amor e respeito, por amor 

Não vou culpar ninguém. 

 

E toda vez que ele me toca, 

Eu o beijo e o perdoo, 

E eu acredito 

Que, na verdade, 

O amor é uma bela decepção 

Que me levanta e me afunda 

Na dança da desilusão.  
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