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 است  شده  اماده تک رمان  درسایت کتاب این
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 !احساس  و شعر خدای نامبه

 خویش،  وجود زیبایی  از که خدایی

 بخشید  را احساس خروش   و پرجوش یچشمه  بندگانش، از برخی به

 . کرد  سرشار وجودشان   در روان  شعری چون را؛ نظراتشان و دیدگاه و

 ! اوست مطلق  اشعار یسرچشمه  که خدایی نامبه

 !شعرها تمامی و  نو شعر رباعی، قصیده،  غزل، خداوند   نامبه

 !...احساس خداوند   نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مقدمه
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 تنهایی«  ی»کافه

 

 

 ! دارم حرف

 ! رویتبهرو داغ   یقهوه فنجان یک یاندازه به

 .دراز راه   از خسته یخاطره  یک و باشیم من و تو

 !دارم هاحرف

 تو  نگاه از عشق،  تکراری   یواژه  هزاران

 . هایمچشم  دفتر در را شعرهایم بخوانی و

 سکوت،  به رو یپنجره این پشت

 کنی  شاد دلم و  بگشایی خنده به ب*ل

 خویش،   تنهایی   یکافه دراین تا

 ! بنشینم  تو میز   سر   بر

 کردم، جووجست نرگس، گل هزاران بین از را تو من

 ! سرخ یالله ای

 ! صبح خود تا شمردم را هایتقدم  صدای و

 !کردم آرزو دعا، هزاران بین از را تو من

 ... .شد بارانی هایمپلک پشت که زمانیآن
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 شعر«  »شب

 

 

 امشب   خواهدمی شعر یک دلم

 ... . سعدی و سهراب از که یا حافظ از

 امشب   خواهدمی شعر یک دلم

 ... . نیما نو   و فروغ اشعار از

 دارد،  بغضی چنان  امشب دلم

 ! تنهاست چه  تنهایی گرداب در که

 دارد  سوزی چنان  امشب دلم

 .اسفند سوزناک سرمای این در

 آرام   خوانممی شعر بیتی دو

 ... . برپاست سکوت من قلب درون

 تا  شود بالی و پر  من تمام

 ! ابرها سوی روم پروازی به

 ! تو  از و عشق از نو، از خوانممی نو شعر

 ! بیایی شاید  کنم،می صدایت

 ! ببینی شاید  کنم،می صدایت

 . بارممی ابر چونهم و  خوانممی شعر بیتی دو

 !ریزممی
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 .آرام شوم می تمام

 ! یادم از رودنمی اما  بارم؛می

 انگار پیچممی هاواژه  درون

 ! یابم تو شأن در ایواژه تا

 اما   گردم؛می شعرها درون

 ! یابمنمی حضورت از نشانی

 امشب،  تو  نیستی، کنارم

 ! توست با انگار من روح تمام

 امشب؛  تو نیستی کنارم

 ! جاستاین من اشعار ولی

 ... . را شعرهایم کتاب تو،  بی زنممی ورق باز

 

 

 

 

 مسافر« »

 

 

 ! روممی

 . نیست کاری شما منطق  با مرا

 ! روممی
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 گذارممی جابه را فلسفه هایکتاب

 ... .را روح حصار پس از ی  خسته و ُخشک های  نگاه و

 ! روممی

 پیداست، صداقت آن در  که هرچه برممی باخود

 . جاریست احساس هایشکتاب فصل سر روی

 ! روممی

 ها واژه  کمبود از زده دود شهرتان

 .است محدود همواره المعارفتان دایره و

 باخود،  برممی را اقاقی گلدان! رفتن وقت

 کتاب  و خوانمشعرمی برایش

 .شود تازه روحش که تا

 اش دهممی آب

 ... .بخشممی  او به! من را خورشید نور از ذره هزاران و

 

 

 

 

 عشق«  ی»لحظه

 

 

 عشق  یلحظه از ترناب ایلحظه
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 ! کرد پیدا نتوان

 دیدم، زیبا چه روز آن در من

 ! را مانندات شب به هایچشم

 دیدم،  هاآسمان پیشانیت میان در

 . بود من  با تو یپرآوازه  چشمان دو سوی

 بودیم،  جاآن در دو هر زمانآن

 !... سرخ هایگل از پر تپه یک روی

 نقره، از  ایدریاچه! تپه کنار در

 گوش،  در بلبالن صدای

 ! هوش و  عقل سر از بردمی که

 .بودیم جاآن تو و من! آری

 ! بود ما با هم عشق

 سردرگم، خود گردش از ساعت

 . بود  ثابت تبسم با

 عظیم،  نیروی یک با  تو و من  هایقلب

 بودند، دیگریک پی در

 . ربود عشق از سخن!  هایتلَب ناگهان  که

 ! بود؟  چه تو رنگ شب و سیاه چشمان راز

 : داد فرمان ابرها به  تو یجمله یک تنها

 «!ببرند ها آسمان تا مرا »که

 داد می بشارت من  به را عشق  هایتلَب
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 .دادمی درونت احساس از خبر و

 آرام پرقدرتت، هایدست

 داد دستانم دو به را اشگرمی

 . دادمی منگاه به  محبت!  نگاهت و

 : گفت گوشم در ناگهان

 مانی؟« می  من با »آیا

 لرزید جانم همه جوابش در

 ترسید؛  تنهایی از قلبم و

 ! بودی من با تو چون

 دیدم،می فرشته یک کنارم در

 . فشردمی عشق با را دستانم که

 لرزان، صدایی با

 لبریز،  چشمانی با

 را  عشق کردم زمزمه

 ... . کردم یاد بودن تو با! سوگند هاآسمان به و

 

 

 

 

 مرگ« »رنگ
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 کتاب،  الی در خشکیده رز بوی

 !خراب حال  این و دلتنگی عطر

 تاریک،  آسمانی به شوممی خیره

 ! مهتاب درخشندگی و  ستارگان موج در غرق

 !تنگ دل این از آه

 !اشک شوری از آه

 امپیرامون سکوت   و بغض از آه

 و

 خواندمی چنانهم جیرجیرک انگار

 . زندمی سوسو  سوتر، آن ایستاره و

 ها، واژه میان جنگ و من

 ! هادل جدایی   و صبر و من

 اماحساس یشیشه شکست

 . چشمانم در امید اشک ریخت و

 پی در پی چراهای این و من

 سوال  هایعالمت اند،کرده  امدوره که

 ! برایشان درخور پاسخی نیافتن و

 نیست  او رفت، او

 ! تمام و

 یتیم عشق عالم یک و من
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 خاک از بیزارم چه و

 روح پرواز از بیزارم چه و

 سرد  کالبد از بیزارم چه و

 تنهایی  از بیزارم چه و

 خاک آغوشیهم از بیزارم چه و

 ! سیاه روبان از بیزارم چه و

 زیبایت،  عکس قاب گوشه

 گالب  عطر و من باز

 !... .خواند می گداز و سوز  با که خوانی، روضه و

 

 

 

 

 شب«  »انتهای

 

 

 بلند،  دیوار این روی ! من آرامش رنگ

 ! است تارتر هنگام، شب سکوت  در نهفته غم از

 ! است گمشده حوالی دراین روزگاریست انگار  هایم؛خنده دلیل و

 ! سیاه مژگان ای بنه، هم بر چشم

 . خیال دنیای   های  آسمان در بکش پر
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 ! مبین  هیچ و بگذار برهم چشم

 سیاه،  انگیز حزن عالم این اندر

 سیاه،  خاک این کالبد از روحم

 ! است ترفرسوده  که ستسالی چند

 عمر،  یصدساله دو خواب این اندر

 ! است ترمتروک شب انتهای از هایمخوشی دل

 

 

 

 

 »رهایی« 

 

 

 خویشم،  خویشتن درگیر

 ! پوسیده کالبد این در

 پود  و تار میان امگم

 ! دیده ستم خویشتن این

 ام،  حنجره عمق صدای   بی فریادهای   میان

 ! کندمی بیداد که  سکوتی جویجست در

 خاموشم؛ 

 !سرد هوایی در رفته برباد خاکستر چون
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 . زمین و آسمان مرا  کشند می شآغو به

 !نور قطرات به مانده  ثابت امنگاه سردی

 . حیات کمبود از کشد می تیر تنم

 !چشم در  خشکیده هایاشک ای

 ! گلو در مانده هایبغض ای

 های  ناامیدی تلخ خاطرات ای

 ! رهایی

 تابم،  بی قلب از بردارید چنگ

 ! ظلمت  سیاه سنگ از خراشیده که

 را نشاطم پر رنگ نارنجی کتاب

 ! زد خواهم جوانه و زد خواهم ورق

 آرم، برون تنهایی خاک از سر

 !دنیا از  صفحاتی میان کنم سفر

 را رنگم خاکستری کالبد این من

 !کرد خواهم گرم خورشید عطش با

 چشمانت،  عمق  پنهان لبخند پشت و

 ... . ساخت خواهم خانه
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 »دوست« 

 

 

 دل بر نشینیمی آرامآرام 

 ! لَب بر را لبخند زنیمی مهر و

 ... . مانی  می و مانیمی آیی،می

 !تو از شده پر وجودم خالی   جایهمه

 را محبت شعر خوانیمی

 بسته،  چشمانی با

 !اماحساس بر  محبت دست کشیمی

 تو،  از  خاطرم آسوده آییمی

 ! شماربی توی ای

 ! مهربان توی ای

 !خدا لبخند احساس خود ای

 ... . مانیمی ابد تا  امخسته دل پای آییمی

 

 

 

 

 من«  »تمام
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 لبریزم  ایام  این حاصلیبی از من و

 ! هاناتمامی  میان امگم و

 من،  حیات زیبای پایان آن تویی

 ! هاناامیدی انبوه میان در

 ات، عشق غم   آشوب دل و سرگشته من

 نهادم،  راهی در پای

 ! ها مشکل از مملو

 !من از جدا من ای باش، مشکوه تو

 ... . هاانسان از انبوهی میان در! مرا بکش شآغو در و

 

 

 

 

 شعر«  »کتاب

 

 

 . شعر کتاب یک تورا  دهممی هدیه

 ! شعر بوستان از سرخ گل ایشاخه

 . سرخ یواژه سبد  یک را تو  دهممی هدیه

 !شعر مرام از محبت ز پر نگاه یک
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 سطر، به سطر را تو  دهممی هدیه

 ! عشق  مصرع به مصرع  قافیه، به قافیه

 .شعر  عاشقان دیار به سفری را تو  دهممی هدیه

 کشیم می نفس و  کنیممی سفر رویم،می

 ! رباعی و  قصیده غزل، نو، شعر

 ! را شعر مثالبی های واژه کشیممی نفس

 شعر،  کلمات یگونهنوازش و مالیم  نسیم کنیممی احساس

 را اتخسته روح را، احساست را، تو  دهم می هدیه

 ! شعر فنجانی صرف به

 ! چسبدل چسبدل! داغداغ

 ... . شعر از پر و احساس از پر  عشق، از پر کتابی نوشیممی

 

 

 

 

 تنهایی«  و من »

 

 

 ! ستمردانگی نهادن من  ایام غربت در پای

 ! ستدیوانگی فروغمبی چشمان عمق در غم خواندن

 !... اقبالم یستاره زندنمی سوسو و خاموشم
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 ... .افکارم پریشانی ایلحظه ماندنمی  دور نظر از

 

 

 

 

 »مسافر«

 

 

 . است  بس مرا دیار، این از رفتن! روم می

 ! است بس مرا افکار فرسودگی از جستن

 . من تاببی تن در نبود  توان و تاب! روم می

 ... .است بس مرا انگارها از رهایی و شدن دور

 

 

 

 

 دل« »سوز

 

 

 !...است  شیرین چه مردن

 پردردی، که آنگاه
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 ! نامردی پرگشته دنیا، در که آنگاه

 است،  مجروح چه قلبم

 ! نااهالن  دست از

 ناله   کنم شب هر

 ! گریان من چشمان

 حسرت از میرممی

 ! اشک از خیس صورت با

 دل  عمق از سوزممی

 ! محنت  از قلبی با

 است،  این همه کار

 ! کردن جگر به خون

 !کردن ول  نادیده را حقیقی عشق

 ! سود؟ چه سوختندل

 نیست؛  یاری که وقتی

 دنیا،  در که وقتی

 ! نیست وفایی و مهر

 . است درگیر چه ذهنم

 ! است  آسوده یادت با

 که  زمانی هم آن

 ! است آلوده رفتارت

 است؛  شیرین چه مردن
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 منظومه ی معصومه  
 معصومه نجاتی 

 ! رفت یارم که وقتی

 هم  او با که وقتی

 ... .رفت هم صفا و مهر

 

 

 

 

 تویی،  این

 !حال؟  برآشفته چنین این

 . قرار بی  هاینیمکت بر نشسته

 درخت،  از خالی هایباغ درون

 ! تار؟ و سیاه دیوارهای کنار

 تویی،  این

 روزگار؟ به ایبسته چشم که

 وزدمی باد

 . شال گردنت دور ز افکندمی و

 . شود نمی باورم! نه

 سال،  گرم و سرد روزهای سرو

 زده غم چنین این

 !غبار در ایستاده

 . شود نمی باورم! نه



www.taakroman.ir  

 
  

 
20 

 

 منظومه ی معصومه  
 معصومه نجاتی 

 ماندگار هایعشق شکوه

 زده، ماتم و سرد

 !بهار در هایششاخه گشته خشک

 . نیستی تو این

 . شود نمی باورم! نه

 ! حال برآشفته یشعله ای

 .بهار ایباشی تو تواننمی این! نه

 خسته،  صدای این

 تار پشت تارهای پس از

 !آه

 ! تویی؟  این

 ماندگار؟  غم شآغـو در چنین این

 

 

 

 

 دوست«  یک به تقدیمی »شعر

 

 

 ! کنانخنده من سوی آمدمی  زیبا چه پاییز

 : گفتم تبسم با
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 منظومه ی معصومه  
 معصومه نجاتی 

 سرخ یخنده این راز چیست -

 ! حیات؟ زیبای  ای داری، دل در چه و

 . ریخت خیابان بستر بر نرم را اشرنگ طالیی هایبرگ

 : خواندمی ب*ل زیر ایترانه زد چرخی

 !لرزاند را پاییز قلب آرامآرام آمد، او -

 زر، یشاخه این زیبایی به کودکی

 اشگونگل هایگونه سرخسرخ

 را رنگششب هایچشم پاییزی شبی در

 .گشودمی روشن جهانی بر

 

 

 

 

 خزان« »رنگ

 

 

 ! زده خزان هایکوچه میان سرگشته

 لبریز، خستگی از هاییقد با

 ها ناامیدی برزن و کوی یآواره 

 !کرد خواهد رسوخ کالبدم  در که سرمایی و

 غربت،  از هاییواژه میان در من
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 منظومه ی معصومه  
 معصومه نجاتی 

 خویشتن  یدیده  ترک دستان در را ایشکسته فانوس

 ها روشنایی  از راهی یافتن امید به

 ! را هاخیابان کاوممی

 !خستگی فرط از یتکیده جسم در قدم به قدم شوممی مچاله

 .دهندمی  کسیبی بوی که هاییحرف اندکرده  امدوره 

 که  درختی سرد یسایه زیر نشینممی

 ! برباد است داده بادها،  دستبه را هایشبرگ

 زده وحشت و سیاه ابرهای توده از مملو  که آسمانی و

 .نمایاندمی زمین بر را خود

 که درختی یتنه به کنممی تکیه

 ! تنها منه   با  پایان،بی سترقابتی در ناامیدی از

 !را  هاخوشیدل از متروک  هایخیابان نگرممی و

 .آیندمی و روند می هاسایه

 مرگ، ناقوس بلندی به هافریاد 

 بلعد می را هاگوش

 نانی  لقمه پی سرگردان هایروح و

 !درندمی را دیگریک چندباره

 نیست،  رفتنش نای هایمکفش

 است  رسیده خویش پایان به

 خون،  یسایه از خشکیده هایرگ و

 را خویش العبور صعب گذرگاه
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 . پیمایدمی  قلب سویبه

 را  هایمسلول شدن منجمد صدای

 شنوند می کهنسال، کاج  شوم سیاه هایکالغ

 .زنند می پرسه سرم باالی  تیره آسمان روی! ناکجاآباد از کرکسان و

 !آدمی جهالت از آه

 منش،  ارباب  معابان   دانا نادانی از آه

 .کشید خواهند نابودی ورطه به را آدمی که

 !دیده ظلم روزگار مردمان سادگی از آه

 .است شده مهروموم  هایشانلَب بر بارمرگ سکوتی که

 آدمی یافتاده  نفس از آخر دمی و آه و

 ... . حیات از اکسیژنی بلعیدن برای از حاصلبی تالش و

 

 

 

 

 شد،  تمام دیگر

 انتظار، از خسته روزهای آن

 جویبار، مثال هایاشک آن

 گس،  و غمگین و تلخ هایلحظه آن

 ! کسهیچ نبود خلوتت  در گیرگوشه و  تنها که

 کنم، می تمام دیگر
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 ! را خسته قلب این هایآشفتگی

 کنم،  می تمام دیگر

 !را تو آمدن از بیهوده انتظار

 دلش، در بود تو آرزوی که من این

 !باد دست داده  آرزوهایش تمام اکنون

 من؟  ز تو حال از دلم این پرسدمی

 !پاسخی نیست سکوت و شدن آسمان به خیره جز

 تو،  یاد ماند جا و رفتی که روزی

 تو،  نگاه من در تو حضور من در

 مرگ،  چو نبودنت که انتظار معنای ای

 !کرد نفود من در صدابی و آرام

 چنین،  این که آنم از ترخسته من

 ! سپاریشمی انتظار دستبه را من

 

 

 

 

 ! بارانی هایچشم  راز چیست؟  نمیدانم هیچ من

 ! غربت غبارآلود ابرهای ست،خفته من نگاه پس در

 ! نگفته هایحرف  راز چیست؟  نمیدانم هیچ من

 ! گشته سد هاب*ل پشت هاواژه از شماربی که
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 کنم؟  چه تنگ  دل این با شب همه این نمیدانم هیچ من

 ! فریاد زندمی تکاپوها از خسته که ستسکوتی از لبریز  من تمام

 . جوید می را تو هایواژه نوازش من  سکوت

 حاصل،  بی  هایدویدن از خسته

 اجباری،  هایتردید

 !دل ان*ه*د بر  محکم هایمشت

 احساسم،  سرکوب از پر من

 . هاگریه دلیل از پر من

 

 

 

 

 " او  بی منه"

 چشم، به آیدمی خواب دیگر مرا نه

 من؛  ایام یبیگانه شب در

 ها، اشک این کنندمی نوازش چون

 . من فام  گلگون روحبی یگونه

 دلم،  گیردمی آرام مرا نه

 من؛  زیبای دلبر فراقت در

 ها، ترس این کشند آغوشم در چون

 ! من افکار اوییبی این ترس
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 شب،  به شب  خسته و رنجور تن این

 !را تو یاد گیردمی ش*و*آغ در

 زند، می در  صدابی  آهی و بغض

 . من احساس پر و تاببی دل بر

 

 

 

 

 " انتظار معنای"

 

 

 رسوخ کرده هایم رگ  در غمی

 ! تنم بندبند  در شده جاری و

 روز، یک آخر رسدمی سر به که انتظارم

 ! جاهمه از شهر، همه از تو بر از روم می

 گویی،   فروغمبی هایچشم  در

 ! عظیم باران یک بعد  است، شده سالیخشک

 . زندمی خموشی مهر هایمب*ل بر  که سکوتی و

 درمان، بی دردهای مرهم ای کجایی؟ تو

 !ایام  حسیبی تسکین ای

 کجایی؟  تو
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 شناسیش، می خنده  به که من، آن ببینی که

 ! شد گم غربت دیوارهای الیالبه در

 ! ماند جا انتظار هایواژه میان در

 ! نیافت  تو از  نشانی هیچ که گاهآن

 

 

 

 

 را،  او بی تنهای منه این

 راه، به مگذارید

 صبر،  به مگذارید

 !آه به مگذارید

 را،  هانبودن از رنجور تن این

 خاک ش*و*آغ در بسپارید

 ! روید نهالی تا

 باد،   دستان به بسپارید

 ! جوید نشانی تا

 باران،  ببارد تا

 ! تابشبی هایچشم از
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 اشک،  به میزنم لبخند

 ! را تو کشم می آه من

 گس، و تلخ و سرد قلب این

 !را تو زند می فریاد

 غم،  به زنم می لبخند

 . نهدنمی سر بغض، این

 ی خسته هایشانه بر

 !را تو یمانده  راه در

 چنین،  کنممی گریه من

 شمار، بی هایخنده  از

 عبور، پر خاطرات از

 !را تو از پر هایشب در

 کند، می عبور دل این

 ! زجر هایراهه بی از

 شود، می صبور دل این

 . شعر زیبای وادی در

 ! تورا  کنممی گریه من

 تمام،  شوممی بغض  من

 ! تو  جایبه اممانده من
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 . بمان شوممی خنده من

 

 

 

 

 " نامه شب"

 

 

 شب،   هایشانه به سر بگذار

 ! چشمانت  در را ماه نور  ببینم تا

 خیال،  ابرهای بروی پای بگذار

 !خواب در  را تو پای رد بجویم تا

 بار  این من،  باشکوه روی مه ای

 ! را دیوانگیم بگیر ش*و*آغ در

 آه، و بیداری  و ساعت این منو

 ! بوها شب آن پس در بلند، اقبال آن و تو

 عظیم،   نیروی یک با تو و من

 ! هامان دل گویی آمیخته هم در

 انگار،  ما گرروشن روح

 ! کالبدهامان  هم  سوی کشاندمی
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 !"مرد ایستاده که مردی و"

 

 

 سکوت،  هایواژه میان در او

 را، تردید های چمدان

 . بست هاکسیبی هجوم از

 بار،  محنت  و تاریک غروب آن

 افکنده، هاییشانه با مردی

 سیاهی،   رنگهم هایکوچه از

 !عبور کردمی  غریبانه چه

 روح،  خستگی فرط از سنگین هایگام و

 ! رفتمی نشانه را شب قلب

 مرد ایستاده که مردی

 ! بربست  رخت گویی کالبدش از که روحی و
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 || ها گریه شب||

 

 

 توست،   انتظارچشم کسی جااین

 ! خاطرات سد از بیا دورها از

 بیا،  یادها از  مرگ، سکوت بشکن

 !سرد خاک بر نشسته یکی جااین

 من،  هایگریه شب ماه ای

 ! بیا  هابام بر  خیال، عالم از

 توست،  به رو باز، اکنون که پنجره این

 ! اشزدهماتم مات   هایشیشه زده باران

 میان،  در بشکسته اکنون که  هادرب این

 ! توست صدایبی هایگام انتظارچشم

 

 

 

 

 " خیال هایپیچک"

 

 

 خیالت،  هایپیچک شباهنگام
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 ! پیچید املحظه دور به

 برد، را  عالمم کرانبی سکوت

 .کشانید هاوزنیبی دنیای به خود با مرا

 نور،  هایهاله در من و

 .دویدم تو  هایچشم نگاه دنبالبه

 عمر،  تمام های حاصلیبی از خسته

 . نشستم هاناامیدی ابر تکه بر

 بستم،  چشم هایمکسیبی هایخنده تمام بر

 ! نهانی  در من با که دیدم را تو

 کرانی،بی شکوه خنده، آشتی، در از

 .دید مرا  چشمانم که دیدم را تو

 .رویید تو عشق گل هایدسته گیسوانم روی به

 کشاندی بیرون ناامیدی از مرا

 ... .  فشردیمی هایتدست درون را دستم و

 

 

 

 

 !بیزارم شهر  این شلوغی از من

 زجرآور، هایسکوت این از

 حاصل، بی  ازدحام این از



www.taakroman.ir  

 
  

 
33 

 

 منظومه ی معصومه  
 معصومه نجاتی 

 !زجرآور هاینبودن این از

 لبریزم،  خیابان این شلوغی از من

 .وادی این در آرامشم رنگ شده گم که

 دور، از را تو  من، کنممی نگاه

 ! افتادی من  چشم از دیگر که تویی

 ببخش،  من بر را نبودنت برو

 ! آغوشت سوی گشت  بازنخواهم هیچ که

 بدار،  دست دلم از دیگر و برو

 ! طاقتبی رنگخاکستری ای تو
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این فایل در انجمن تک رمان منتشر شده است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع  

 پیگرد قانونی دارد.
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