
 

 

www.cafewriters.ir 

منظومه شعرمجموعه   
 معصومه

 نجاتی معصومه
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

1 

 

 

 

 شناسنامه کتاب

 مجموعه شعردسته بندی: 

 منظومه معصومهنام اثر: 

 معصومه نجاتینویسنده: 

 سبک: شعر نو

 تگ: سپید

  hadis  :ویراستار

 طراح: ترالن محمدی

 کپیست: ترالن محمدی
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 مقدمه
 

 خدای، شعر و احساس نامبه 

 زیبایی، وجود خویش؛ خدایی، که از

 ش،به برخی از بندگان

 ی، پرجوش و خروش احساس راچشمه

 شان، رابخشید و دیدگاه و نظرات

 .در وجودشان، سرشار کرد ی، روانچون شعر

 ی،خدایی، که سرچشمهنامبه

 ...اشعار مطلق اوست

 ...خداوند، غزل، قصیده، رباعی، شعرنونام به 

 ...خداوند احساسنامخداوند، شعر، به نامبه 
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 《ی، تنهاییکافه 》

 

 ...حرف دارم

 !رویت در ی، داغ روفنجان قهوهی، یک به اندازه

 .ی، خسته از راه درازتو و من، باشم و یک خاطره

 ...ها دارمحرف

 از نگاه تو؛ی، تکراریِ، عشق هزاران واژه

 هایم،و بخوانی، شعرهایم، را در دفتر چشم

 ی، رو به سکوتپ**شت این، پنجره

 به خنده بگشایی، و شاد کنی، ل**

 خویش تنهاییی، تا در این، کافه

 .برسرمیز تو بنشینم

 جستجو کردم من، تو را از بین هزاران گل نرگس

 ...ی، سرخای الله

 !هایت، را شمردم تا خود صبحو صدای قدم

 آرزو کردم من، تو را از بین هزاران دعا

 .شدهایم، بارانیآن، زمانی که پ**شت پلک

*** 

 «شب شعر »

 خواهد، امشبدلم یک شعر می

 ازحافظ یا که ازسهراب و سعدی،
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 خواهد، امشبدلم یک شعر می

 از اشعار فروغ و نوی، نیما

 دلم امشب چنانی، بغض دارد

 ...که درگرداب تنهایی، چه تنهاست

 دلم امشب چنانی، سوز دارد

 در این، سرمای، سوزناک اسفند

 خوانم، آرامدو بیتی، شعر می

 !درون قلب من سکوت برپاست

 بالی، شود تاتمام من پرو 

 به پروازی، روم سوی ابرها

 ، ازعشق، از توخوانم، ازنوشعر نو می

 !کنم، شاید بیاییصدایت می

 !کنم، شاید ببینیصدایت می

 ...بارمچون ابرمیخوانم، و همدو بیتی، شعر می

 شوم، آرامریزم، تمام میمی

 رود، از یادمبارم، اما نمیمی

 ارپیچم، انگها، میدرون واژه

 ای، در شأن تو یابمواژه

 گردم، امادرون شعرها می

 یابمنشانی، از حضورت نمی
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 کنارم نیستی، تو امشب

 ...توستتمام روح من، انگار با

 کنارم نیستی، تو امشب

 جاستولی اشعار من، این

 تو، کتاب شعرهایم، رازنم، بیباز ورق می

*** 

 

 «مسافر »

 روم،می

 ...ت، نیسمرا با منطق شما کاری

 روم،می

 گذارم،های، فلسفه را جا میکتاب

 روم،های، خشک و خسته از پس حصار روح میو نگاه

 !برم، هرچه که در آن، صداقت پیداستباخود می

 !است هایش، احساس جاریروی، سرفصل کتاب

 روم،می

 ها،شهرتان دوده زده از کمبود واژه

 !تان، همواره محدودو دایرهُ المعارف

 برم، باخودفتن گلدان اقاقی، را میوقت ر
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 خوانم،برایش شعر می

 ...و کتاب

 .اش، تازه شودتا که روح

 اش،دهمآب می

 .بخشمو هزاران ذره از نور خورشید را من، به او می

*** 

 

 «ی، عشقلحظه »

 ی، عشقتر از لحظهای، نابلحظه

 ...نتوان پیدا کرد

 من، در آن روز چه زیبا دیدم

 ...شب مانندت راهای، به چشم

 .ها، دیدمات، آسماندر میان پیشانی

 !ی، تو با من، بودسوی دو چشمان پرآوازه

 جا، بودیم؛آن، زمان هر دو در آن

 های، سرخروی، یک تپه پر از گل

 ای، از نقرهدریاچه در کنار تپه

 صدای، بلبالن در گوش،

 .برد، از سر عقل و هوشکه می
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 !مجا، بودیوتو آنآری؛ من

 .عشق هم با ما بود

 ساعت از گردش خود سردرگم؛

 .با تبسم ثابت بود

 های، من و تو با یک نیروی عظیم؛قلب

 .در پی، یکدیگر بود

 .بودهایت، سخن از عشقناگهان ل**

 راز چشمان سیاه و شب رنگ تو چه بود؟

 :تنها یک جمله تو به ابرها، فرمان داد

 ...ها، ببرندکه مرا تا آسمان

 داد،هایت، عشق را به من، بشارت میل**

 داد،خبر از احساس درونت می

 های، پرغویت آرام،دست

 .ام، داداش، را به دو دستانگرمی

 داد،ام، میات، محبت به نگاهو نگاه

 :ناگهان در گوشم گفت

 مانی؟آیا با من، می

 !درجوابش همه جانم لرزید

 و قلبم از تنهایی، ترسید

 دی،چون تو با من، بو
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 دیدم،درکنارم یک فرشته می

 فشرد،که دستانم را با عشق می

 ...با صدایی، لرزان

 با چشمانی، لبریز

 زمزمه کردم عشق را،

 .ها، سوگند با تو بودن یاد کردمو به آسمان

*** 

 

 «انتهای، شب »

 رنگ آرامش من، روی این، دیوار بلند

 !نهفته، در سکوت شب هنگام تارتر استاز غم به

 !حوالی، گمشده استاست، دراینهایم، انگار روزگاریل خندهو دلی

 ای، مژگان سیاه؛چشم بر هم بنه

 !های، دنیای خیالپر بکش در آسمان

 چشم بر هم بگذار و هیچ مبین،

 .اندر این عالم حزن انگیز سیال

 روحم از کالبد این، خاک سیاه؛

 ...تر استاست، که فرسودهچند سالی
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 ای، عمرصد ساله اندر ای، خواب دو

 .تر استهای، از انتهای، شب متروکدل خوشی

*** 

 

 《رهایی 》

 خویشم،درگیر خویشتن

 !درای، کالبد پوسیده

 میان تاروپودگمم

 این، خویشتن ستم دید

 ام،صدای، عمق حنجرهفریادهای، بیمیان 

 کند،داد میدر جستجوی، سکوتی که بی

 !خاموشم

 سرد؛چو خاکستر بر باد رفته در هوایی

 .کشند، مرا آسمان و زمینبه آغـوش می

 !ام، ثابت مانده به قطرات نورسردی، نگاه

 !کشد، از کمبود حیاتتنم تیر می

 های، خشکیده درچشم،ای اشک

 مانده در گلو، های،ای بغض

 ها،ای خاطرات تلخ ناامیدی
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 !رهایی

 تابم،چنگ بردارید از قلب بی

 .که خراشیده از سنگ سیاه ظلمت

 ام، راکتاب نارنجی، رنگ پر نشاط

 ورق خواهم زد و جوانه خواهم زد

 سر از خاک تنهایی، برون آرم

 !سفر کنم میان صفحاتی، از دنیا

 من این، کالبد خاکستری، رنگم را

 !اعطش خورشید گرم خواهم کردب

 و پ**شت لبخند پنهان عمق چشمانت

 .خانه خواهم ساخت

*** 

 

 «دوست »

 دلنشینی، برآرام، آرام می

 .**زنی، لبخند را بر لمهر می

 مانی،مانی، میآیی، میمی

 !همه جای، خالی وجودم پر شده زِ تو

 خوانی شعر محبت را با چشمانی، بسته؛می
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 ...کشی دست محبت بر احساسممی

 آیی، آسوده خاطرم ز تو،می

 شمار، ای توی، مهربانای توی بی

 ...ای خود احساس لبخند خدا

 .مانیام، تا ابد میآیی، پای دل خستهمی

*** 

 

 «تمام من »

 حاصلی، این ایام لبریزم،و من، از بی

 ها،و گمم میان ناتمامی

 تویی، آن پایان زیبای، حیات من

 ها،درمیان انبوه ناامیدی

 من سرگشته و دل آشوب غم عشقت

 ها،پای در راهی، نهادم مملو از مشکل

 !ام، باش، ای من، جدا از منکوهتو ش

 .هاو درآغوش بکش مرا در میان انبوهی، از انسان

*** 
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 《کتاب شعر 》

 یک کتاب شعردهم، تورا هدیه می

 ای، گل سرخ از بوستان شعرشاخه

 ی، سرخدهم، تو را یک سبد واژههدیه می

 یک نگاه پر از محبت از مرام شعر

 دهم، تو را سطر به سطرهدیه می

 قافیه به قافیه، مصرع به مصرع عشق

 هدیه میدهم تو را سفری به دیار عاشقان شعر

 کشیم،کنیم و نفس میرویم، و سفر میمی

 ...نو،غزل،قصیده،رباعیشعر

 مثال شعرای، بیهکشیم، واژنفس می

 ی، کلمات شعرکنیم، نسیم مالیم و نوازشگونهاحساس می

 ات، رادهم، تو را احساست را، روح خستههدیه می

 به صرف فنجانی، شعر

 داغ داغ... دلچسب، دلچسب

 .نوشیم، کتابی، پر از عشق، پر از احساس، پر از شعرمی

*** 
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 «من، و تنهایی »

 !استپای، در غربت ایام من نهادن مردگی

 !استفروغم، دیوانگیخواندن غم در عمق چشمان بی

 ی، اقبالمزند، ستارهام، و سوسو نمیخاموش

 ...ای، پریشانی، افکارمد، لحظهماناز نظر دور نمی

*** 

 

 «مسافر »

 .روم، رفتن از این، دیار مرا بس استمی

 .جستن از فرسودگی، افکار مرا بس است

 تاب، منروم، تاب و توان نبود در تن بیمی

 .دور شدن و رهایی، از انگارها مرا بس است

*** 

 

 《تقدیمی، به یک دوستشعر 》

 !آمد، سوی من، خنده کنانپاییز چه زیبا می

 :با تبسم گفتم

 چیست؟
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 ی، سرخ ؟از این، خندهر

 دل داری، ای زیبای، حیات؟ و چه در

 .های، طالیی، رنگش را نرم بر بستر خیابان ریختبرگ

 خواند،ای، زیر ل** میچرخی، زد ترانه

 او آمد آرام آرام قلب پاییز را لرزاند

 ...کودکی، به زیبایی این، شاخه ی زر

 اش،های، گلگونهسرخ سرخ گونه

 اش، راهای، شبرنگچشم پاییزی،در شب

 .گشودبرجهانی روشن می

*** 

 

 《رنگ خزان 》

 های، خزان زدهسرگشته میان کوچه

 هایی، از خستگی، لبریزبا قدم

 ها،ی، کوی و برزن ناامیدیآواره

 و سرمایی، که در کالبدم رسوخ خواهد کرد

 یی، از غربتهامن در میان واژه

 ی، خویشتنای، را در دستان ترک دیدهفانوس شکسته

 ها،به امید یافتن راهی از روشنایی
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 ها، راکاوم، خیابانمی

 ی، از فرط خستگی،شوم، قدم به قدم در جسم تکیدهمچاله می

 .دهندهایی، که بوی بی کسی میاند حرفام، کردهدوره

 هی، سرد درختی، کنشینم، زیر سایهمی

 ...است بر بادهایش، را به دست بادها دادهبرگ

 و آسمانی، که مملو از توده ابرهای سیاه و وحشت زده

 نمایاند،خود را بر زمین می

 ی، درختی، کهکنم به تنهتکیه می

 !است، بی پایان با منه تنهاازناامیدی، در رقابی

 ها، راهای، متروک از دلخوشینگرم، خیابانو می

 آیندروند و میمی ها،سایه

 ی، ناقوس مرگها، به بلندفریاد

 بلعد،ها را میگوش

 های، سرگردان پی لقمه نانیو روح

 !درندچندباره یکدیگر را می

 هایم، نای رفتنش نیستکفش

 به پایان خویش رسیده است

 ی، خونهای، خشکیده از سایهو رگ

 گذرگاه صعب العبور خویش را

 پیماید،به سوی قلب می
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 .شنوندهای، سیاه شوم کاج کهنسال میهایم، راکالغلصدای، منجمد شدن سلو

 .زنندو کرکسان از ناکجاآباد روی، آسمان تیره باالی سرم پرسه می

 آه از جهالت آدمی،

 آه از نادانی، دانامعابان اربـاب منش

 که آدمی، را به ورطه نابودی، خواهند کشید

 م دیدهآه از سادگی، مردمان روزگار ظل

 .هایشان، مهروموم شده استکه سکوتی مرگبار بر ل**

 ی، آدمیو آه و دمی آخر از نفس افتاده

 .حاصل، از برای بلعیدن اکسیژنی، از حیاتو تالش بی

*** 

 

 ...دیگر تمام شد

 آن، روزهای، خسته از انتظار

 های، مثال جویبارآن، اشک

 گین و گسهای، تلخ و غمآن، لحظه

 که تنها و گوشه گیر در خلوتت نبود هیچ کس

 کنم،دیگر تمام می

 های، این، قلب خسته راآشفتگی

 کنم،دیگر تمام می
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 انتظار بیهوده از آمدن تو را

 این، من که آرزوی، تو بود در دلش

 اکنون تمام آرزوهایش، داده دست باد

 پرسد، این دلم از حال تو از من؟می

 ان شدن و سکوت نیست پاسخیجز خیره به آسم

 روزی، که رفتی و جا ماند یاد تو

 در من، حضور تو در من، نگاه تو

 ای معنای، انتظار که نبود نت چو مرگ؛

 صدا، در من نفود کردآرام و بی

 من خسته تر از آن، هم که این، چنین

 سپاریش،من، را به دست انتظار می

*** 

 

 های، بارانی!؟دانم، چیست راز چشممن، هیچ نمی

 است ابرهای، غبارآلود غربت در پس نگاه من، خفته

 دانم، چیست راز حرف های نگفته!؟من، هیچ نمی

 !ها، سد گشتهها پ**شت ل**شمار، از واژهکه بی

 .دل تنگ چه کنمدانم، این، همه شب با اینمن، هیچ نمی

 !د، فریادزناست، که خسته از تکاپوها میتمام من، لبریز از سکوتی
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 جوید،های، تو را میسکوت من، نوازش واژه

 های، بی حاصل؛خسته ازدویدن

 های، اجباریتردید

 های، محکم بردل؛مشت

 من، پر ازسرکوب احساسم

 .هامن، پر ازدلیل گریه

*** 

 

 «اومنه بی»

 آید، به چشمنه مرا دیگر خواب می

 ی، ایام مندر شب بیگانه

 ها،کنند این، اشکچون، نوازش می

 روح گلگون فام منی، بیگونه

 گیرد، دلمنه مرا آرام می

 راقت دلبر زیبای، مندر ف

 هاام، کشند این، ترسچون در آغو**ش

 اویی، افکار منترس این، بی

 این، تن رنجور و خسته شب به شب

 گیرد، یاد تو رادر آغو**ش می
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 زند،صدا، درمیبغض و آهی بی

 تاب، و پراحساس منبردل بی

*** 

 

 «معنای، انتظار »

 هایم، کرده رسوخغمی، در رگ

 و جاری، شده در بندبند تنم

 رسد، آخر یک روزانتظارم که به سرمی

 !جاشهر، از همهروم، از بر تو از همهمی

 فروغم گویی؛های، بیدر چشم

 !خشکسالی، شده است، بعد یک باران عظیم

 زند،هایم، مهرخموشی میو سکوتی، که بر ل**

 تو کجایی؟

 !درمانای مرهم دردهای، بی

 حسی، ایامای تسکین بی

 تو کجایی؟

 شناسیش،که ببینی آن، من که به خنده می

 الی دیوارهای، غربت گم شدبهدر ال
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 جا ماندهای، انتظار در میان واژه

 .، گاه که هیچ نشانی، از تو نیافتآن

*** 

 

 این منه تنهای بی او را

 مگذارید به راه

 مگذارید به صبر

 مگذارید به آه

 ها رااین تن رنجور از نبودن

 بسپارید در آغو**ش خاک

 تا نهالی روید

 بسپارید به دستان باد،

 تا نشانی جوید

 تا ببارد باران

 تابشهای بیاز چشم

*** 

 

 لبخند میزنم به اشک
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 کشم تو رامن آه می

 این قلب سرد و تلخ و گس

 زند تو رافریاد می

 زنم به غملبخند می

 نهداین بغض، سر نمی

 یهای خستهبر شانه

 ی تو رادر راه مانده

 کنم چنینمن گریه می

 شمارهای بیاز خنده

 از خاطرات پر عبور

 های پر از تو رادر شب

 کنداین دل عبور می

 های زجراز بی راهه

 شوداین دل صبور می

 در وادی زیبای شعر

 کنم تورامن گریه می

 وم تمامشمن بغض می

 ام به جای تومن مانده

 !شوم بمانمن خنده می

*** 



 

 

www.cafewriters.ir 

منظومه شعرمجموعه   
 معصومه

 نجاتی معصومه
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

23 

 

 "شب نامه "

 های شببگذار سر به شانه

 تا ببینم نور ماه را در چشمانت

 بگذار پای بروی ابرهای خیال

 تا بجویم رد پای تو را در خواب

 ای مه روی باشکوه من، این بار

 ش بگیر دیوانگیم راودر آغ

 منو این ساعت و بیداری و آه

 تو و آن اقبال بلند، در پس آن شب بوها

 من و تو با یک نیروی عظیم

 در هم آمیخته گویی دل هامان

 روح روشنگر ما انگار

 !می کشاند سوی هم کالبدهامان

*** 

 

 "!و مردی که ایستاده مرد "

 

 های سکوتاو در میان واژه
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 های تردید راچمدان

 ها بستکسیاز هجوم بی

 بارآن غروب تاریک و محنت

 هایی افکندهمردی با شانه

 رنگ سیاهی؛های هماز کوچه

 !چه غریبانه میکرد عبور

 های سنگین از فرط خستگی روحگام و

 رفتقلب شب را نشانه می

 مردی که ایستاده مرد

 .و روحی که از کالبدش گویی رخت بربست

*** 

 

 "هاگریهشب "

 انتظار توست جا کسی چشماین

 از دورها بیا از سد خاطرات

 بشکن سکوت مرگ، از یادها بیا

 اینجا یکی نشسته بر خاک سرد

 های منای ماه شب گریه

 از عالم خیال، بر بام ها بیا
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 این پنجره که اکنون باز، رو به توست

 اشزدههای ماتِ ماتمباران زده شیشه

 ها که اکنون بشکسته در میاناین درب

 .صدای توستهای بیظار گامانتچشم

*** 

 

 "های خیالپیچک"

 

 های خیالت؛شباهنگام پیچک

 !ام پیچیدبه دور لحظه

 کران عالمم را برد،سکوت بی

 .ها کشانیدوزنیمرا با خود به دنیای بی

 و من در هاله های نور،

 !های تو دویدمبه دنبال نگاه چشم

 های تمام عمر،حاصلیخسته از بی

 ها نشستمبر تکه ابر ناامیدی

 بستم هایم چشمکسیهای بیبر تمام خنده

 ...تو را دیدم که با من در نهانی

 کرانیاز در آشتی، خنده، شکوه بی
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 تو را دیدم که چشمانت مرا دید؛

 .های گل عشق تو روییدبه روی گیسوانم دسته

 مرا از ناامیدی بیرون کشاندی

 ...فشردیو دستم را درون دستهایت می

*** 

 

 زارممن از شلوغی این شهر بی

 های زجرآوراز این سکوت

 حاصلاز این ازدحام بی

 های زجرآوراز این نبودن

 من از شلوغی این خیابان لبریزم

 که گم شده رنگ آرامشم در این وادی

 کنم من، تو را از دورنگاه می

 تویی که دیگر از چشم من افتادی

 برو نبودنت را بر من ببخش

 که هیچ باز نخواهم گشت سوی آغوشت

 برو و دیگر از دلم دست بدار

 !طاقترنگ بی تو ای خاکستری
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 کافه نویسندگان مرجع رمان
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

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

 .بگیرید
 مدیریت:حسین نجفی،نگارداردان


