
 

 
1 

 
 

اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمامي حقوق اين اثر نزد ما محفوظ است. براي 

 .خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 

 :لينک انجمن

www.forum.novelcafe.ir 

 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 
 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir


 

 
2 

 -بسم النور-

 

 های ماه تو [] چشم

 سروده ترنج شایگان

 ویراستار: وحید طاهری

 

*** 

 

 مقدمه:

 دانستم بدون تو روزی دیوانه خواهم شدمی

 نتوانستم کسی را جای تو ببینم

 مهربان

 این جنون برگردان! من را از

 فریاد رسم رس!به فریاد بی

 نجاتم ده!

 جا که فریادم را کسی شنوا نیست،از آن

 شود،رانده میهای سنگینی که بر من از نگاه

 این اتهام برگردان! من را از

 این شهر فریاد بزن که و رو به عابران

 های ماه تو دیوانه کرده است!  مرا چشم
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*** 

 ریزممن اشک می

 وقتبرای از دست دادن کسی که هیچ

 ام او راوقت نداشتههیچ

 امقرار دردی شدهامروز بی من

 که بیماری نیست

 این درد العالج

 هایم رسوخ کردهان در استخوانچن

 هایشهایم را به نفسکه گویی نفس

 گره زده است

 درماناین درد بی

 زندگی من است

 های عابران شهرهر روز که خسته از خنده

 ریزمنشانت اشک میبر مزار بی

 اندیشمهای پریشانم میو بر گمشده شب

 هایممن برای التیام بغض

 تو بودنبرای دردهای بی

 این بی کسی برای مداوای

 چیزی فراتر از مرگ نیاز دارم

 خواهمچیزی فراتر از اغما می

 طلبم!چیزی به نام تو را می
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*** 

 ای تا که مرا مـسـ*ت کنیآمدهتو

 چه که هست کنینابودتر از هر آن

 بیچاره کنی، خنده زنی، در بروی

 هربار ز بار قبل بدتر بروی

 انه شومای از اشک تو ویربر قطره

 خانه شومها و میی کوچهسرگشته

 آماج گاهی به قفا نگر کمی بر

 گاهی به نگاهی ببرم بر تاراج!

 لبخند بزن، صبر نکن! باز بخند

 دو چشم به شّدت ز تو سرگردانند

 هر ذره ز من همیشه دنبال تو است

 عشق است دگر، به ضد احوال تو است!

 

*** 

 گنجشککی بدون پرم، خب پرم بده

 ترم بده!اصال مرا دردسر افزون

 پرستمتاما خوشا به حال من که تو را می

 حاال شما مرا بگیر و ببر یا پسم بده!
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*** 

 ای عشق مرا زیبا بخوان یا زشت،

 ای عشق بخوان دیوانه و مجنونم

 تمام درد تو درمان من شد

 ای عشق درمانیتو حقا درد بی

 

*** 

 فی نیست برای ریختن در فراق توکنم، دیگر اشک کاگاهی فکر می

 آیددیگر بغض به مذاقم خوش نمی

 ام!ساده تر بگویم؛ بریده

 که باید تنها و تنها بنشینم و از دور، چشمانت را حسرت بکشم،این از

 که به غارت و یغما بردن احساسم برایم عادت شده است،این از

 که....این از

 که نیستی لعنتی!ایناز

 خودش خیلی حرف است،« بودن»همین 

 بی ارزش ابتدایش بنشاند،« ن»اگر یک جا غلط کند و تنها یک « بودن»همین 

 بندد...زندت که توان از وجودت برای همیشه رخت بر میگاهی چنان زمین می« نبودن»همین 

 امجا خوش کرده« هایتنبودن»و من در اوج 

 شود یا نه!می« آمدنی»دانم حتی نمیام که خوش کرده« آمدنی»امید و دلم را به

 

*** 
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 هایی که سرت حسابی گرم و شلوغ است؛وقتآن

 لرزد؛شود و اشک، آرام در آن میو چشمانت در آغـ*وش کسی سرخ می

نشیند و شادی در صدایت غوطه هایت میبینمت و با کسی خنده به لــ*بدانی میها که میوقتحتی آن
 خورد؛می

 کنم؛گذارم و به خداحافظی سرد و تلخ کوتاهی اکتفا میدستم را روی دستانت میها فقط آنوقت

 شکنم؛وقت ها غرورم را نمیآن

 کنم ساکت باشدفشارد زمزمه میو در گوش بغضی که گلویم را می

 شوم؛هایی که از تو دور میوقتولی آن

 آید؛هایی که فکرت به سراغم میوقتآن

 شکند!هاست که بغضم میوقتآن

 

*** 

 خبر از همه جا رفتیروز که بیآن

 بودیامروز می باید به فکر

 ریزمامروز من اشک می

 وقتبرای از دست دادن کسی که هیچ

 ام او راوقت نداشتههیچ

 امقرار دردی شدهامروز بیمن

 که بیماری نیست

 این درد العالج

 هایم رسوخ کردهچنان در استخوان
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 هایشا به نفسهایم رکه گویی نفس

 گره زده است

 این درد العالج

 زندگی من است

 های عابران شهرهر روز که خسته از خنده

 ریزمنشانت اشک میبر مزار بی

 اندیشمهای پریشانم میو بر گمشده شب

 هایممن برای التیام بغض

 تو بودنبرای دردهای بی

 کسیاین بی برای مداوای

 چیزی فراتر از مرگ نیاز دارم

 خواهمچیزی فراتر از اغما می

 طلبم!چیزی به نام تو را می

 

*** 

 پیچد؛اند، برای احساس گنگی که در قلبم میآشفتگی را برای من ساخته

 کنند؛ریزی و دردی را دوا نمیهایی که هرروز میبرای اشک

 آشفتگی برای من است؛

 زنی؛هایی که بر روی بغضت میبرای نقاب لبخند

 گویی خوبم؛صدایت وقتی به دروغ میبرای لرزش 

 آشفتگی یک نام نیست؛
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 ست!آشفتگی انتظار و تر شدن چشمانت در تنهایی

 تو بودن است!تر برای بیآشفتگی،یک کلمه ساده

 

*** 

 رخ تو،من بی

 نامت،بی

 که دوستت داشته باشم؛این نشانی از بدون هیچ

 که با تو باشم،اینبی

 شناخته شومکه بهترینت این بدون

 ام.زنده

 اما با تمام وجود،

 پرستمتمی

*** 

 ها؛آرزوی واژه

 ای باران است؛جرعه

 ای دریاچه؛قطره

 و نسیمی که تو را؛

 برد از دنیا؛می

 برد بر رویا؛می

 برد بر جایی؛می

 که فروشند دل ساده و پاک؛
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 که خرند اشعاری تازه و ناب؛

 ها؛آرزوی واژه

 ای باران است؛جرعه

 های من؛استعاره

 امان از شاعر؛ و

 که کند نام تو را؛

 ردیف اشعارش

 

*** 

 هااین گذر هفتهکاش 

 بُردتو را هم از یادم می

 باریدآن شب که باران می

 تلفن بارها زنگ خورد و زنگ خورد

 های آسمانی غرشالاضطراب گذاشتم صدایش البهو من بی

 خفه شود

 و آسمان تا صبح آن شب من

 پای هم غریبانه گریستیمپابه

 های زمستانی پارسالدر زوزه

 ریختهایت روی دستانم میآن شبی که اشک

 من دوباره انسان شدم

 ام را به هستی سپردم تا بمیرمو جاودانگی
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 مرگ شیرینی بودو چه

 صبح که مرا تکان دادی تا برخیزم

 های تو وجود من بیدار شداز دست

 های تو نوشیدمرا من از دست جرعه زنده بودنو جرعه

 من خودم نبودم!

 

*** 

 ام متهم و خام و خراب وجرمی شدهبازهم من به چه

 اند؟به چه جادو و فسانه، اتهام عاقلی بر من مجنون زده

 ام مضحکه ظن و گمان وباز هم من به چه جرمی شده

 به چه حیلت نام دیوانه به یک عشق فکاهی بستند؟

 این شهر؟ ام بدترلت به چه توضیح و چه سان و چه نمودن شدهباز هم من به چه ع

 این قهر؟ آید به سربه چه جرمی شده کارم که بمانم و بدانم که نخواهی که بی

 ام کافر احساس و ببردند به هر حیله و نیرنگ و فریبی که بود بابشده

 ر بکرده بود حاصلام عمهر آنچه که از دل، دل قاتل، دل باطل، به صد شیوه و آوارگی

ی خانه خرابم که دالرام کسی بوده و هستم که بشر را به هوای سر کویش این عاشق مجنون شده و من
 بکشم به جاهلیت

 ام متهم و خام و خرابت؟باز هم من به چه جرمی شده

 باز هم من؟!

 به چه علت؟!
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*** 

 این فاصله عادت کردیم!و من و تو، به 

 گذردسالها می

 بینمبار تو را طور دگر میاینو من 

 بویماین قامت عینک زده را طور دگر میعطر

 و دلم سرگرم است؛

 که کنار قلب تو،

 ای به نام من خواهد شدخانه

 گذردسالها می

 خواهمبار تو را جور دگر میاین و من

 خنددلـب من می

 بیندکه لبخند تو را میچون

 و به قول شاعر

 انگیزتر است!ریه غمی تلخ من از گخنده

 گذردسالها می

 غم تو فرض محالیست که دور از عقل است

 هایشهقاشک من صوت بلندیست که هق

 خواندوسط بغض تو را می

 مهربان!

 عطر تو شعر بلندیست نفس بُر آخر!

 گذردسالها می
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 امروز تو راو من 

 های نفس،زیر سرمای غریب یخ زدن

 تابستانی،ترین بارش زیر کمیاب

 طلبم،ز خدا می

 خوانم:و به فریاد؛ ز دل می

 خواهممن تو را می

 خواهم!من؛تو را می

 گذردسالها می

 این فاصله عادت کردیمو من و تو به

 کاش روزی برسد

 مان؛که به هر نگاه

 ات؛های تیرههر نگاه چشم

 فاصله به جای من جان بدهد!

 سالها بگذرد و

 دست ظریفم به دستان تو را بگشاید!آسمان هم نتواند گره 

 

*** 

 اسیر تالطم روزهای زندگی

 امی مرگ شدهدست نشانده

 دستانم را به بازی بگیر

 عاشقانه مرا
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 همچو آواز های نیمه شب

 دوست بدار

 دمی هم

 هایم شومثل خواب

 چنان که در رویاآن

 کشیدستانت را روی موهایم می

 لبخندهایت را کاش

 ه کرده بودمروزی، جایی ذخیر

 های نفس کشیدنمبرای ثانیه

 هایتبدون عطر نفس

 امها فقط من ماندهاین ساعت

 هایی که بوی تو را گرفتهو مچ دست

 و دلی که آکنده از نخواستن توست

 من برای زنده ماندن به تو نیاز دارم

 گاهو تو هیچ

 سهم من از زندگی

 نخواهی شد!

 

*** 

 کسی را واسطه کنمچه

 مرا دوست داشته باشی؟!یک نفس 
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 ترین دوست داشتنی زمیناحمقانه

 این را بدان

 این دختر سخت است برای

 داشتن تو و کابوسش در یک قاب!

 آییچیز دیگری جز من نمیاصال تو به هیچ

 ای موبلند باشد!حتی اگر آن چیز فرشته

 من احساساتم را ز دست تو بریدم

 باشد

 قبول

 هگاه برای مو کوتاه قصهیچ

 دوستت دارمی به لـب نران

 اما لطف کن

 امر کن ات استبه سنگی که در سینه

 کمی غیرت برایم خرج کنی

 مقداری اهمیت بده

 که دیدنت در کنار دیگری

 هایم نشودکابوس خواب

 توان کرد؟!داستان ما را مگر چند صفحه کتاب می

 من در صفحه آخر

 با خرسندی تمام

 به تو خواهم رسید؟
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 خواهد گشت؟ قلبم خرم

 یا به تازیانه باد

 نفس خواهم برید؟

 

*** 

 دانم چرا؟!این هیچ و نمی کندام میخفه

 دانم چرا؟!ام در خم یک پیچ و نمیمانده

 بینمت انگار، ولی نه، آری!گاه می

 دانم چرا؟!نیستی باز برم، باز نمی

 رگشکست از شاهاین دل می کردی وقهر می

 دانم چرا؟!اما، نمییرکار گناهی بودم و تقصبی

 اوج دلتنگی و لبخند، اوج زیبایی و غم

 دانم چرا؟!اوج تنها اشتراک ماست نمی

 این گلوی لعنتی آرزویت بغض شد بر

 دانم چرا؟!حسرتت دیوانه کرد من را، نمی

 کار هر روزم شده تنها نگاه کردنت

 دانم چرا؟!دوستت دارم هنوز، اما نمی

 دانه لبخندت به منیکگاه از فکر همان 

 دانم چرا؟!گیرد، نمیعمق قلبم درد می

 هیچ دنیا از دل سنگت بعید و دور نیست

 دانم چرا؟!فهمم چرا، شاید نمیمن نمی
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 گاه تکرار عجیبی در پس چشمانت است

 دانم چرا؟!گاه یک تک بیت داغ، گاهی نمی

 

*** 

 خواستم تنها باشمروزها من فقط میآن

 خواستم دیگر کسی به چشمان دلم نخوردمیفقط 

 تا دیگر دلم نلرزد

 ترین احساس!حتی بترسد از کوچک

 ضربه خورده بودم

 دو مرتبه پشت سر هم به نابودی کشیده شده بودم!

 و قبل از وقوع فاجعه سوم

 دویدمبه سمت خودم می

 خواستم خودم باشمروزها میآن

 م مهم شوداین خود لعنتی داغان شده برایکمی هم

 میخواستم درِ کاروانسرای دلم را برای همیشه ببندم

 نه کسی بیاید

 نه چیزی تغییر کند

 ها بسته بودروزها همه روزنهآن

 دانستم که روزیو من بینوا چه می

 طوفانی از یک عطر تلخ مردانه خواهد آمد

 های بسته را به هم خواهد کوبیدو تمام در و پنجره
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 طوفانی که

 کندوجودم را زیر و رو میذره ذره

 دهدچیز را تغییر میو همه

 

*** 

 ام،ایستادهجا اینحاال من 

 امهای نقش بر باران شدهباتمام نقشه

 ام به درخت جلوی خانههای عینک خیسم زل زدهاز پشت شیشه

 ام یا باران باریده؟!گریه کرده

 زمین می آورد یا نه؟ دانم دروغ است که هر مالئکه یک قطره باران را بهنمی

 اما باور دارم هر باران با خودش حجمی از خاطراتت می آورد

 آنقدر عظیم

 کنموپایم را گم میکه دست

 رود قرار بود قهر باشمیادم می

 ولی مگر عشق یک طرفه هم قهر دارد؟

 آورمدستخطت را می

 ام و هربار تابم آورده استدستخطی که هزار بار رویش گریسته

 خودم نیستدست 

 هایم دست خودم نیست!شوند، دیگر گریههایت که تکرار میچشم

 شوم که برگردی و دوباره صدایم کنیهوایی می

 برگردی تا کمی نگاهت کنم
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 های بلند بلندش!برگردی تا عطر تلخت دوباره مستم کند و بخندی، از آن بی دغدغه

 کارترین انعکاس تاریخ است.خواندنم جنایتات ترین آدم زندگیو بی تردید صدایت موقع بی ارزش

 

*** 

 گیردسرم درد می

 آیی و دوست داشتنت حماقت است؛گوید نمیمغزم می

 ایمان دارد اتاما به معجزه قلبم

 خالصه که

 این روزها

 شودهایم جاری میباران در رگ

 باردو آسمان خون می

 شود و آسمانهایم جاری میباران در رگ

 دبارخون می

 

*** 

 عشق یعنی که تو را قاب به قلبم بکنم

 عشق یعنی که سراسیمه شوم، بغض کنم

 ناگاه میان نگهتعشق یعنی که به

 وپا نه، که دل و جان و روان گم بکنمدست

 گیرمعشق یعنی که ز تو جان دگر می

 عشق یعنی که اگر نبینمت، میمیرم



 

 
19 

 

*** 

 دانمترین شعر خدا میمن تو را ناب

 ام ای یار!سختی بسیار تو را دیده من پس از

 و تو

 تو به زیبایی خورشید، و کمیابی دری، جانم!

 من تو را جان خودم میدانم

 ای با دگران باشی، باش!تو اگر خواسته

 تو میازار خودت را، من که عادت دارم

 من اگر قسمتم اینست، تو هم بد بشوی

 من اگر عاشق و مجنون و تو کافر بشوی

 مانمق چشمان شما میباز هم عاش

 قلب من دست تو مانده نفسم، زیرا که

 من تو را ناب ترین شعر خدا میدانم!
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