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 مجموعه شعر منش نفس 

 ویسنده: نhananeh  حنانه سادات(

 ی(میرباقر
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

  

 عنوان: منش نفس 

 ر: عاشقانه، اجتماعیژان 

    :نویسندهhananeh )حنانه سادات میرباقری ( 

 قالب: کالسیک، مثنوی 

  :ترالن محمدیطراح 

 ویراستار: ملیکا مؤمنی 

  :ترالن محمدیکپیست 

 

  راشعادسته بندی: مجموعه 

 های دلم؛ها ناتمام است ز ناگفتهسخن

 . ...گر روزی ل*ب گشاید لبم

 گوید ز طبع نفس های سرم،

 .و درد های وجودم
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 "امید خزان"

 خواریام دست ز میز امید خزان روز کامیابی کشیده

 ام دست ز دیوانگیعاری کشیدهمن، نامبرده دلداری و بی

 ام دستبودم خود را بر باد لیک کشیده با باده داده

 .ام بستبه خستگی و پریشانی ز روز شبیه دیروز زده

 سوی راه رعنا زین پس روی خواهم آورد سمت و

 برم ز یاد بیان قدح را چون آمدم در راه زیبازیرا می

 روزگاری اورم که یادگار ماند سخن طعن و ماند سر خم

 .الستمکنم تمام هستی را ز درسبرم و تمام میبه فنا می

*** 

 "یادی بی عار"

 .در روز منتهای عالم و محشر زنده باد یاد یاران بر باد

 بماند، نماندن برخی ظاهر داران در یاد،آن روز به یادگار 

 هاگذارم میان افسانهروز هنگامه یاد و یادگار را می

 هاعار خواهم رفت، بین افسانهز آن روز با یادی بی

 گذارم نوااما تا آن روز گر باشد عمری روی سنگی می

 .یاد و نام یارانی وفادار و ماندگار در یادم را که بود دوا

*** 

 "دیوانهباز شد "

 !به سی*نه زده، سر و سودای دلی که هوایت را دارد دریغا

 !برده سامان ز من دلی که هو*س خاطراتت را دارد دریغا

 !طلبد دریغاهای تورا میخندهباز شددیوانه دلی که شوق

 !های تو را ندارد دریغابا جنون رسوا کرد مرا دلی که بهانه

*** 
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 "سِر دلبر

 .خت و نخواندش ز من حرامسِر دلبر را خواندن س

 نخواهم سر بی درد را، درد و درمان را خواهم ز هم،

 کش و کشش نگاه ابرو کمان را باهم دهم تلفیقزمانه آدم

 .غریقمنی که نه دلدارم نه دلبر دل را تنها دهم ز تو نجات

*** 

 "روز رعنا"

 رنگین کمان را نشود قبل از باران جست جانانم،

 ه را نشود کرد ماندگار و بست جانانمابر تیرباران بی

 آید مگر از ورای طوفانی سخت جانانمرخ زیبای ابر نمی

 .ی روزی رعنا گذر کردن ز روز ناخوش هست جانانمالزمه

*** 

 "رخ بنما"

 .رخ بنما جانا که رخسارم جان بی آزار را داده بر باد

 مدارا داده بر بادباده و می و میخانه همه را بی

 روز، روز شمار آمدنتم در دوری، که رفتم بر باد شبانه

 .ام طوفانی در دست بادام ز یاد و شدهحال رباب و ارباب را برده

 پیدا و پنهان مرا دریاب تا ندهم این مانده جان را بر باد

 .ام شهر دیوانگان را بر بادای شدم که دادهبا رفتنت دیوانه

*** 

 "من ماندم و قلمم"

 .ر گذر، من ماندم و قلممشب شد و روز د

 .دست خسته ز قلم، لیک من هستم و قلمم
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 .کنم با قلممسر خسته ز سوداها منتها سر می

 .گذرانم با قلممسر و سامان شده و من میسر و دست بی

*** 

 "ساز دلم"

 گر ساز دلم را تو شاد باش بمانی من آورم سر و سامانی

 وجودید بیتهی سازم نومیدی را چونان که وجودش باش

 خالی کنم هستی و هست و بود جهان را ز غم فراغ

 .پر کنم جمال دنیا را از مهروی مهر عشق و آوای باغ

*** 

 "تنها عشق تو"

 کند، درون مراهوای تو هویدا می

 شود، خرمن بار مرانفس تو ضامن می

 نوا مرادارد، بیصدای تو زنده نگه می

 .یا مرااِحدهد، بیو تنها عشق تو امید می

*** 

 "ویرانه دل"

 .دانمکجای این ویرانه دل نماندی، نمی

 !دانمکجای دیوانگی من اهل دل نماندی، نمی

*** 

 "خم خمیده"

 .خیال عاشقی تو را میان خم خمیده ابروهایم

 .هایمدارم گاه دیدی ناگه شدی خام عاشقانهنگاه می

*** 
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 "دل من دلدار"

 نم نم باران را هایی کرشمهقسم دادم قطره قطره

 تو و ماند کنار ما شب و روز این زمان را،تا نبارد بی

 شست باران شب و شبستر و بستر شبنم را

 .تو را طلبد چشمام، آخر که دلکم میلیک هنوز سیراب نشده

 .طلبد باران راگره ناگه افتاده در خلوص دل من دلدار که می

 .ا سر و سامان رادهد به مسوگند به ابرهایی که عاشقانه می

 .ام زیر باران ماندنم رابه امید تو نذر کرده

 .ام آمدنم رابه شور و شوق دیدنت، ز خود طلب کرده

*** 

 "زمانه خوش دل"

 بودم زمانه خوش دل را که شده بلبل دوست شرح کرده

 .دوست مرحبا که چه خوب سودایم جا خوش کرد در دل

 .ماده ز فتادن دوستدل مانده حیران ز دوری و جان شده آ

 .حاشا که آخر کرد رغبت میل، مرا مایل به سوی آن دوست

*** 

 "سازگاری بی سنگ نیست"

 نامردی را شایان مردان عالم دانستن، کار خوبان نیست

 .نیست مردی به جنس مرام است و به جنس وجود انسان

 .گر قشنگ نیستپاشدن رنگ شرنگ به قاب نقاش حیله

 سنگ نیستترکیب ناخالصی نبوَد کارساز و سازگاری بی

 هیچ نیستوقت بیدار زمان میان وقت و بیگذر شتاب

 .نیست هیچفکری کنید، ز افکار رها شده که گاهی دگر فرصت 

*** 
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 "سکوتی گرفته"

 باور خفت و چشم بستن به روی ظلم و ستم

 یاور نداشتن یار مظلومان و تنها ماندن عَلم،

 یل آوارگی طفالن مانده در ره گمگشتگاندل

 این، اسم دین خدایان، سوگند به وجود اهلل که نبوده

 سخت نیست گشودن چشم خاک خورده و بسته

 .گشته میان سکوتی گرفتهنیاز دین و انسان گم

*** 

 "وجود مبارک"

 .هابستم و کردم رها خود را ز همه دلهرهز نوای درونی بشر، دل

 هادادم به باد و دل را سپردم به آذوقه سر و سامان را

 .بس است هرچه نادید گرفتم و گوش دادم ز حرف نااهالن

 بس است تردید و ضن که زین پس راهیم سوی آسمان

 ماند همچو خزان برگ برگتماثیل گل و گلبرگ می

 .کاین تصاویر هست مثالی ز وجود مبارک جود و سنگ

*** 

 "هست دستی"

 را حک به سرها کردم آنی، ز روزمرگیهای زندگدر وهله

 را دانستم چو استراحت برای بازی دگرمکث و درنگ زندگی

 آالیشقبول که گه و گاه باختم، آن هم چه ساده و بی

 اشنصیبی بازندگان بازیچهلیک نصیبم شد چیزی جز بی

 شود همچو سرو سر به زیر بلند شد و ساختیافتم می

 .جای این زندگی سختجای ز یاد سپردم هست دستی در

*** 
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 "بَر آیینه"

 ام در بُهت و مبهوتاز بَر آیینه مانده

 آیینه چون گوید سخن به راست،

 حقش دانند قیل و قال شکستن

 زنهار که شکستن نیست راه ساختن،

 چو دانستی ایرادت کجاست ببر دست ز سر

 .بکش دستی به سر و ز نو ساز روزگار

*** 

 "خفته در برف"

 ر ای خفته در برف و مانده در بحر،هازن

 هشیار باش که مدهی به باد خود را و بمانی در بر

 روزگار نباشد جز برهم زدنی و جز دو روزی

 .بخواه که گذرد به خوشیخواه و ناخواه خواهد گذر لیک

*** 

 "هول و وهم"

 ز سر ما که گذشت آب و سر برفت به زیر آب آبدان

 پس بمان به پیش دگرانتو که ز ما نبودی و نماندی 

 حال دگر ترسی نباشد ز نبودنت، بودنت بوُد چه فایده

 .ی منِ رها شده در بهانهکه نبودنت شَود هول و وهم شبانه

*** 

 "تمام اذهان"

 ذهن همچو درختیست که نیازمند آب است و خاک

 باکدلبسته به سخنان دلبر و غذایی که کند او را بی
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 گیردر بحر وجود و در بر میکند دذهن کم کم ریشه می

 .ای که قرار است برقرار سازد تو راتمام اذهان و اندیشه

 

 . ...پایان

 .هفتِ مهر هزار و سیصد و نود و نه

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 م افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نر
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن ht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/ 
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
 اینستاگرامxyz m/caf ewri t ers_ht t p://i nst agram.co/ 
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