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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 )نیمایی)شعرنو : قالب

 *** 

 : مقدمه

 ست که ناگه دلم، دیری 

 ! گیردآهسته می 

 ! گیردباره نه، آرام آرام می به یک  ! هان

 ضربان بمی سخت چو پیچک، 

 ! گیردکز حصاری تنگ، پیوسته جانم می 

 ست کوته عمر، حیاتی 

 ! گیردگیسوانم می کز آغاز، رنگ 

 ی نظری پدیدار گردد شباهنگام رشته 

 ز پیش چشم 

 ترکاند تنها رگِ خوابِ وجودت، که می 

 ! گیردخواب دیرینه، نم نمک خواب می چو منِ بی 

 ! گیردآه دریغا باز هم طلوع فردا تو را ز من می 

 دهم غم به نوش خاطرم،می 

 که گهی سیراب نشده چنگ نزند 

 مرا،  ی اشک حلقه 

 ستاندست که می چه دردی آه 

 جان تن مجروح مرا،جان بی 

 ست که ناگه دلم، دیری 

 ! گیردآهسته می 

 ! گیردباره نه، آرام آرام می به یک  ! هان

 ! گیردندانم چه زخمی و کجای است کز آن دردی عمیق، ناخواسته می 



 

 

 
4 

 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 *** 

 گمراهی مرا به بند نفرینت بکش، 

 ! تا خالق بند آورد باران درون من 

 ام،پای خود گم کردهدست و 

 ! کور با نظرت کورتر شود تا که دگرباره گره

 پوش عیش، ی سیه نظر اندر آن سایه 

 کاین مأمور اجل، تیر بر بال خویش باشد، 

 ! ای بیش نیاید به جهانمکزین کار بی آسمانی 

 عاقبت کز دست عمر، رهگذر از این دنیا شوم، 

 ! ر از چشمانت، آسوده فارغ از این دنیا شومقسم به آن مقدس، ردپا نباشد بر خیالت، رهگذ

 حسرتت، آهسته تیشه به جانم زد،

 ز آگهی مردنت، طبیب از هر جهت تا آخر 

 ! عمر جوابم کرد

 فام روزگارم به سیاهی چشمانت کشید، 

 ام، به بندم کشیده و من اعدامیه آن گناه ناکرده

 ! عاشق تو و متهم به نبود تو

 سم، ات گیرد نفکاش دیدار دوباره 

 !من از آن طناب دار هراسانم

 *** 

 من رنگ سیاهی نقش چشمان توام، 

 گله مند از دردمندی قلب خود، 

 آن زندانی در بند لبخند توام، 

 تار نگاهت،ی شب بگشا پیله 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 ات نیست، جرأت پروانه شدن بر دیده

 پنهان نگاه توام، من غم 

 خاطر ندارم،  شکایت که هیچ در  دلِ

 مرا، بگشا زنجیر مرگ  

 من بغض پر درد گلوی توام، 

 بکش آن رنگ شادی بر لبت، 

 سرو سامانی من، طاقتم طاق از بی 

 شکست خورده از جنگ استدعای دل، 

 من زخم خونین قلب مهربان توام، 

 ! بیا خاموشم کن

 شمع من و بال پروانه بگیر، 

 به آتش بکش حماقت من، 

 زخم من و دل دیوانه بگیر، 

 ! بیا خاموشم کن

 مردن به از خاموشی چیست؟ به هنگام 

 *** 

 انگیز آسمان توام، باران غم 

 چتر نفرین مگیر بر سر خود، 

 حوصله کن طاقت باریدن مرا، 

 ی چشم توام، ی خشکیدهدریاچه 

 تشنه ز نگاه تو، حوصله کن مرگ مرا، 

 سردی پر سوز زمستان توام، 

 مرا،  پروایی حوصله کن بی 

 ی دیروز توام، خاطره
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 فردای مرا،  حوصله کن رنج نبود

 تنهایی شباهنگام توام، 

 دست باد به همراهت، 

 حوصله کن ناتوانی دستان مرا، 

 ی بهشت قلب توام، گمشده

 به دنبالم نگرد، بهشت بیش بود برایم، 

 حوصله کن برزخ رنج مرا، 

 ها، ها و غم گنجشک گریستن فصل 

 یاد من کمرنگ نخواهند کرد، 

 حوصله کن یاد دردناک مرا،

 را،  زمانه گرفت دل ماندندست 

 !ببر بند نگاهت، حوصله کن پای رفتن را

 *** 

 مرگ را یک بار دید دیدگانم،

 مردمک لرزان آن رنگ وداع گرفت، 

 مردابی بس وسیع چو سرزمینی در درون من، 

 با قامت رشید اندوه و غم، 

 گیردکه هربار زندگانی گریبان مرا می 

 گرید، در درونم می 

 ... ال فایده نکرد، برای دیدنش کور شده بودم هایم بست، تق پلک 

 بدتر از آن؟ چه مرگی بل 

 مرگ را یک بار حس کرد دستانم، 

 ! ها را در پس وداع، درودی ابدی گفتبه هنگامی که دست او فاصله 

 دستانم وسط راه همانند روزگار بالتکلیف ماندند، 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 برف و باران و تگرگ، 

 ند، ای بر تنش انداختند و رفت هرکدام رعشه 

 هایم باز هم ساکن ماندند، ولیکن دست 

 جا ماندتندیسی از جنس انتظار همان 

 ! و دستان من، همان جا که رها شدند مردند

 *** 

 پرسیدند از من و کل وجودم، 

 گونه عاشقی؟ که چرا این 

 به خود خندان و به اجبار پاسخ دادم، 

 دانم که مثالش عشق باشد،  عجایب در آن 

 ر و دلش درد کند، اش رخ یاببیند دیده 

 ی یار و دلش درد کشد، نبیند سایه 

 ببیند حضور یار در کنارش، ولیکن دل او به تنگ بیاید، 

 ! وای بر آن روزی که نداشته باشد یار را، وای 

 حال، وای بر آن که عاشق شود، 

 درمان شود، دچار درد بی 

 دیوانه و شیدا شود، 

 ! وای بر آن که عاشق شود

 ماندند،  همگان از پاسخم خاموش

 حق مسکوتی بر آنان باد که، 

 .  ...عاشقان خاموش باید بود  از دیوانگی 

 *** 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 ی تلخ مردن مرا باور کنید، شایعه 

 بکشید تصویر من بر یادتان، 

 اگر به جهانم نیکی کرده باشم، 

 باره شیدا شدنم بود، عاشق شدنم بود، مجنون و به یک 

 سخت بیادم بیاورید، 

 من آواز نخواند،به گنجشک بگویید بعد  

 از این شاخه به آن شاخه نپرد، 

 ! شاید کبک سرش را در برف کرده باشد

 خزان نگیرد به سرزمینش چتر رنگین، 

 گاه رهگذران خیس از باران چه کنند؟ آن 

 ! شاید عادت عاشقان، رهگذر باران بودن باشد

 به خورشید بگویید نقاب خود بردارد، 

 امروز ما تاریک ماند تا ابد، 

 ی عاشقان تاریک نماند،فردا

 ! ی عاشقان، غصه شودشاید آخر قصه 

 از قو بخوانید بر قلب خود، 

 شود، ی مرگ سروده می بار در لحظه بار در زمان عاشقی و یک آوازی که یک 

 .  ...بار عاشق شود، عاشق بماند و با عشق بمیرد یک 

 *** 

 درمان من آخر تو شدی، درد بی 

 ر تو شدی، پایان و پر رنج من آخ عاقبت بی 

 دستی برایم تکان دادی، 

 کنج ل*ب نشاندی،  لبخندی 

 آهسته پلک بستی، 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 ! گاه مرد، خیالت راحت اولین و آخرین یار تو شدی قلب من همان 

 آوخ از من و من که شدم رنج خویش، 

 تر از پیش، نگاه دوختم و مجنون 

 امان دردمندتر از خود قبل خویش، بی 

 یمار من، بآوخ از تو و تو، که شدی تب رخ 

 آهسته به دل نشستی، 

 نشان، بند آمدی پشت دیدگانم، های بی چو قطره

 دار از باران قبل تو، شدم تب 

 سرمای آن روز به گرانی مردن بیمار کرد مرا، 

 ! باریدکاش گویان، که کاش باران نمی به دل ای 

 *** 

 روم از خیال خود، گاه می 

 مانم از همگان، مسکوت می 

 از آن و دگران،  بیش از خلق خدا و 

 میل سخن که هیچ، قفل زبانم را هیچ گشایشی نیست، 

 هایی که هیچ یک، همه حرف الل میان آن 

 نمی گویند درد من، 

 حال پریشانی و غمگین من،

 علت درماندگی و بیماری من، 

 به کجا باید رفت؟ 

 شهری نمانده به جهان، به کجا کوچ کنم؟ 

 . خوب نیستتیمار بیاورید، حال قلب من مجنون 

 *** 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 خورند، حسرت و آه همانند خوره، ته جانم را می 

 هایم نیست، خون در رگ 

 دهد، ی جانم عذابم می ماندهرمق باقی 

 ناتوان از تالش برای منجی حال خود، 

 ناتوان از مرگ و مردن از دنیای خود، 

 به کجا باید رفت؟ 

 ستاند جان مرا؟که می 

 ! بار قطعاً خواهم مردم او را، به یقین این بگذار بگویمت؛ بار دگر ببیند دیدگان

 *** 

 کشد، رنجی مرا می 

 دانم از برای چیست و بهر چه به جان من آمده، نمی

 خلق هر طبیبی بیاوردند که رنج من از بین برد، 

 هیچ معجزه عاید نشد حال پریشانی مرا، 

 نومید از سوفل قلبی جان خود، 

 بیمار به یک گوشه ماندم، 

 ت، سالیان سال گذش 

 خو شدم، با درد خود هم 

 خواستم؟ ولی در حسرت آنم که طبیبان را چه می 

 آمد، آوردند حال خوش هم می گر او را می 

 سالیان سال گذشت، 

 !اممرده به یک گوشه ماندهولیکن من با دل 

 *** 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 روزی به کنجی که فتاده بودم، 

 دلم ناگه تنگ تو شد، 

 ام،های اشک برگونه درد کشید قطره 

 ی قلبم، واسته درد ناخ

 .مجال نفس کشیدن نداد

 دور مانده بودم، ز خود جا مانده بودم، 

 خودم را دیدم که در منجالب مرگ دست و پا 

 زند، می 

 خس خس گلویش تردید را به یقینم وا داشت، 

 دیدی؟ 

 تنگی دل، آخر رنج تو شد، 

 علل مردنم، باریدن چشم تو شد، 

 تنگی دل گرفت از من عهد قرار و آخر 

 علت شکستن قلب تو شد، 

 بی رحمی پاهایم به هنگام رفتن، 

 باعث از پا افتادن توان تو شد، 

 ! دست مرا نگرفتی

 اوایل خشم من چیره بر یاد تو شد، 

 ! سر تکان دادی، متأسف شدی

 مرگ دست من رو گرفت و برد، 

 پشیمان کردی نگاهم 

 به عشق کردم حاللت، 

 ! طور نگاهمفقط دگر، نکن این 

 *** 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 دم چون برکنی از ریشه جهانم، گفته بو

 شوم خسوف رویایت، می 

 ها گر بگذرد، سال 

 باران شود، نم نم ببارد 

 به دریا طوفان شود، امواج بگیرند خشم، 

 پاییز شود، برگ غزل بریزد

 ی عشق بکارد، یا که بهار جوانه 

 لباس نو هم به تن کنم 

 ماند درد من، کهنه می 

 زان سر سفره بنشینم، 

 ه قلبم بگیرد،بینی که ناگمی 

 سالیان سال هم تحویل شود

 !سوفل قلبی تا ابد با من بماند

 *** 

 باره خاک شود، گر این دنیا به یک 

 آرزو برکشم ز تو 

 بودنت در آسمان با من شود، 

 گر برد این میدان بازی، دل عاشق شود، 

 هایم شود، اولین قلب ز تو شوق بُرد خون رگ 

 گر من قلم دست بگیرم 

 نام تو رویا شود، این جهان با 

 هایم بنشانمت، بگذار زیر سقف شعر 

 من شاعرم گر قلب من 

 ! ی چشمانت شودشیدای شیوه 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 *** 

 سفری طوالنی داشت خاطر من، 

 گشت به دنبال ایام دلدادگی می 

 گفتمش نسیان گرفت از خاطر من ایام به کام را، 

 به دنبال کدام رهی؟ 

 ! بازگرد

 فردا که خورشید طلوع کرد، 

 یی بگیر و برو، دست تنها 

 ی آشنایی نه از امروز، خوانی قصه نه از دیروز می 

 جایش که هر روز در قلبم درد کند، 

 ! فهمی آن یام افت جانم بودمی 

 *** 

 چشم گشودم، زیستم ز کودکی تا جوانی 

 خنده بر ل*ب کشاندم 

 ها رفت، و صدایش تا آسمان 

 به دنبال نور خورشید، 

 عاشق برگ شدم، 

 ه از چیدن گل غنچه خندید، وسوس

 قربانی سنگ شدم، 

 مهنت و غم رهی جدا داشتند با من، 

 سر بلند کردم تا ببینم ره برگشت، 

 راه مرا عشق یافت، 

 دستم بگرفت برخاست مرا،
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 دگر آن کودک پیش نبودم،

 آن نوجوان مسرور نبودم، 

 ای با لبخندی مردهدل شکسته 

 با رضایت ز مرگ خویش، فتاده از چشم، 

 . مآن من پیش نبود 

 *** 

 بگذار مجال رفتن بیابم، 

 از کنار خاطرات آرام خواهم گذشت، 

 ! بیدار که شوند سخت خواهد شد

 جای ردپای نخواهد ماند، 

 ! دیده که شوند سخت خواهد شد

 روی دیوار نخواهم نوشت، 

 ! قلم که شکست سخت خواهد شد

 هیچ نیامد ز دستم بر هیاهوی دلم، 

 ! مرده رفتن، سخت خواهد شد  با دلی 

 کز تقالی بسیار جوابی نیست، 

 ! نادان مردن سخت خواهد شد

 ها هیچ کجای نیست، مرحمی چون التیام زخم 

 ! خونین به ناکجا رفتن سخت خواهد شد

 عمر گران که گذشت، 

 ! کشیدن سخت خواهد شدتا به پیری رنج 

 بگذار دست وداع برایش تکان دهم، 

 ! یار زنده ماندن سخت خواهد شد بی 
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 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 *** 

 ی چشمت، اشک شیوه نم

 از خاطرم به دور نمانده،

 بندد ز چشمم، زنم نقش می پلک که می 

 نشیند، هربار که نقش شبنمی بر برگ گلی می 

 آید، بند می  ای باران پشت شیشه یا که قطره 

 بارد، کند و ابر غم می هربار که آسمان بغض می 

 کند، قراری می گونه که قناری بی همان 

 .  ...میردبرای یار می   ریزد وقلب من قطره اشکی می 

 *** 

 از دل نخوانم که گله از عالم و آدم بسیار خواهد کرد، 

 مرده،به معشوق نرسیده و دل 

 ! ها خواهد کرد نفرین 

 دهد نشان یار، از دیده نخوانم که نادیده می

 ی یار، شنود حتی به نادیدن چهرهسو شود می گر کم 

 ی من، ست سخت میان دل و دیده رقابتی 

 ریزد نج کشیده اشک درون می دل که ر

 شناسد، دیده که نادیده عطر یار می

 ی من، امان از دل و دیده 

 آن روز که دیده دید دل بیچاره گشت، 

 اش شامل دیده شد،بیچارگی 

 ! اشک عشق ریخت و دل با حزن دست رنجور بر رخش کشید 

 *** 
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 ست، های جهان هرکدام نشان عللی حکایت 

 او؟ حکایت عشق نشان من بود یا 

 خواستن عاشقی گر چنین احوال داشت، 

 کردم از آن، دیدمش شانه خالی میتا می 

 ولیکن حیف که ناتوان بودم، 

 همان درد نخستین دیدار یار

 چنان فهماند که این ره، 

 درد و رنج فراوان دارد، 

 عجب احوال خوشی بود آن زمان، 

 خامی به سرم زده بود، 

 اعتنا ز درد دل، بی 

 ه دوختم، نگاه دوختم و نگا

 ام، هنوز هم خیره مانده

 زنم تا شاید نرود پلک نمی 

 ! تصویر او ز چشمم

 *** 

 باشد که قلب من درد کند، 

 اشک شود جاری، چو سیل بعد باران 

 خاموش باشد چراغ امید، 

 خسوف نگردد ناپدید، 

 تر از پیش، شب تاریک 

 بکشاند رنگ تیرگی بر دل من، 

 سرما بگیرد رمقم، 

 من بمانم و شب، 
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 شود؛ اما   صبح

 منی نباشد 

 ! شبجا مانده باشد در دل 

 *** 

 لعن و نفرین کدام بنده گرفت دامن من؟ 

 به بندم کشید و نابود کرد تار و پود من، 

 سخت و سیه کشید روزگار من، 

 ناکرده چه عذابی بیش از این باید داشت؟ عاقبت گناه

 افتاده ز مرداب خوفناک، 

 آزرده،  رنجیده و دل 

 پریشان و آشفته، 

 ست دلدادگی من؟ آخر تصویر قشنگی 

 *** 

 سویی دادمش به دیده که خفته بود حق کم

 به دل که مرده بود، حق مرگ دادمش 

 ات از بر کند دین و دل خویش نور رخ زینتی 

 بگرفت جان دل و خود برفت، 

 های پایانی دل، ست نفس دیده نگری 

 اشک ریخت و خموش گشت، 

 دیده چون دید، 

 ! بگرفت و عاشق شددل جان دوباره  

 دیده چون دید، 

 ! ی مرداب شددل مرد و مرده 



 

 

 
18 

 نادیا بیرامی  |شعر سوفل قلبی 

 
 *** 

 هیچ خلقی فریاد دل نشنید،

 رحمی بستند به دل، بند بی 

 ست، بهاری گری آن دل به زنجیر کشیده چو ابر 

 ی جانش را، یک به یک طعن دگران سوزاند ریشه 

 : ظالمانه بگفتند

 عاشق که شدی آخرت با هیچ پایان رسید،  -

 ! ی درد خود نیز نیست، مجنون بودنت به هیچ خواهد رسیدعشق دوا

 ! تر از پیش، به هیچ ماندو دل هزاران بار عاشق 

 *** 

 ! دال

 بایدت از درد بیش ز پیش مرده شوی، 

 مرگ ببینی و زنده شوی، 

 با هیچ بمانی و هیچ ندانی، 

 ! بایدت معشوق دید تا زین حال پریشان رهایی یابی

 آید تو راشده، یادش نمی  ولیکن معشوق درجایی هویدا

 نشانی رهی بنشانی ز دیده، بایدت زان بی 

 مرگ حقیقتی سپیدموی تا چه میزان، کند زندانی زندگانی؟

 بایدت ایستاده غم چکه کند دیدگانت، 

 نه در بند هراس تا به غایت مرده شوی، 

 بایدت دست خالق بگیری، 

 !نه آن که بستاند عشق ز تو 

 ز عشق، ی وجودت لبریز  کند جامه 
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 گویمت که، گر عشق گهی به کامت تلخ آمد، 

 ! نرنج

 تر، کز خلقت عشق ندیدم خوش 

 ! کشیدی به یقین عاشق نیستیگر رنج 

 *** 

 دیوانگی را تا دیوانگان هستند 

 کس را نسیان نگیرد این موضوع دگر 

 عاقالن را گر علم و منطق باشد 

 نادان نگیرد رنگ خموشی به دنیا دگر 

 عاقالن به کنار کنون، دیوانگان و 

 سرنوشت گر سخت شود عشق نیست 

 زندگی گر مرگ شود عشق نیست 

 ! دانی عشق چیستیا عاشق واقعی نیستی و نمی

 ! قدر عاشقی که گمان به مرگ هجر داری یا آن 

 عاشقان را تا معشوق هست 

 کام کس نشود تلخ، 

 لبخند نشود درد، 

 زندگی نشود مرگ، 

 . و عللش عشق نامیدن عاشق عاقل را در دیوانگی دیدن

 ! بگذار علل مرگت هم عشق باشد

 *** 

 ! دال

 شود، دارد و سحر می میروزگاری شب پرده بر 
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 کشیده و مرگ چشیده گشتی، گر عاشقی رنج 

 ! هراسنه

 دهدت زهر و سپس پادزهر، عشق گاه نخستین می 

 !اتدعاگوی این باش که خالقت حکمت کند زندگانی 

 ام یار فریاد ده درد درونت را در بر گرفته ن

 !دلواپس به یار برس و از دوران عاشقی پایان نیک یاد ده

 *** 

 : نویسنده

اش درس خواهم گرفت و  یاد ماندنی در یاد من خواهد شد، از درد و رنج هر واژهسوفل قلبی یک اثر به 

 . ام خواهد شد ی شیرین شاعری تجربه 

 . ر من در آرزوها خواهد شدسوفل قلبی یک شعر جاودانه خواهد شد، ره امید و همسف

های باران، چکه کند در قلب آدمی، نفس بکشد و به دنیا  نم قطرهتواند باشد، به زیبایی نم عشق می 

 ! بفهماند هنوز هم عشق هست و خواهد بود

 ! رسد یا نهاش به قهوه می شکسته که بگویم تلخی نه عاشقم که بدانم تا چه اندازه شیرین است و نه دل 

 . ترین بیمار است شانسشک خوش قلبیه عشق را داشت بی نم قلب هرکه سوفلدافقط می 

 

 ۱۴۰۰/۱۰/۲۴روز جمعه  : پایان

 ۲۲:۴۶  :ساعت 
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 «.پایان رسید»با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به 

 

 

 

 . برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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