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  مجنونمرگ 

  محمدیترالن 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 مرگمجنون:عنوان 

 :عاشقانه،تراژدیژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگانترالنمحمدینویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ملیکامؤمنیویراستار 

 :ملیکاکمالطراح 

 :کپیستJacklin 

 .راهتدوختهاستنیستیودلمجنونهنوزچشمبه

 .شودکهشایددیگرنمیاییگوییاوهمباورشنمی

 .مجنونبودنهمشیریناستدلبرچشمسیاهمن

 وفا؟ایبیاما؛مرگمجنوندیده

 «!خدا،برسرگرگبیابانهمنیاورد»گویند:ستکهمیمرگمجنون،ازهماندردهایی

 !سوزموسازشیدرکارنیستخکهمیآ



 

 
 

3 

  
  مجنونمرگ 

  محمدیترالن 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 دلبرا؛

 .تو همانی که نمانی و من از عشق تو بیمار

 دلبرا؛

 ؟!؛ با غم هجران و خاطر زلف پریشانچه کنم

*** 

 :ی که گر پادشه آید گویددانی که، تو همان

 !از دگر خوبان تو برتر نیستی -

 .اما؛ دلبرکم، من دانم که تو برترین و بهترینی

 . ...ات از غم چشم انتظاری ک*مر خم کرده و حیف و صدحیف که تو غایبی و مجنون بیچاره

*** 

 گویم؛ گر آمدنی در راه بود؛ تا کنون آمده بودی؛ نه؟

 ...موهایم از انتظارت سپید شد

 !شود؟ مرگ مجنون مگر جز این هم می

 .کاش یا انتظارت تمام شود؛ یا داغ دل مجنونت خنک

*** 

 ای؟ قصه مجنون لیال شنیده

 !ای؟ قصه جابجایی عاشق و مع*شوق شنیده

 !ای؟ قصه غم هجران لیال چه؟ آن را شنیده

 ...اش را داری بنشین کنارم حوصله

 .تماشایم کن

 !ام من همان مجنون زخم خورده

*** 

 !دردی دارد شبیه شکستن همزمان چند ده استخوان داغ لیال

 لیالی من اما؛

 !کند دردش هم فرق می
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 دنیا شب نخوابیدن؛ شود یک دردش که بگیردت؛ می

 .شود شب دیوانگی می

 !شود؛ شب خیرگی به سقف می

 . ...اخ که چه دردی دارد نبودنت لیال

*** 

 !شوم روزی گویم آرام می

 اما کی؟

 !د این روزشاید هرگز نرس

 .ام من هنوز، منتظر فصل گل نی

 « !آیی فصل گل نی، می» گفت:  پدر می

 .ای اه، افسوس که پدر هم تاب نیاورد و تو هنوز هم نیامده

*** 

 !قرار را چه به فالبداهه عاشقانه نوشتن؟ دل بی

 ...خواهد فنجان قهوه داغ می قرار، یک دل بی

 . ...جران لیالیشای به تلخی سرنوشتش و به داغی غم ه قهوه

*** 

 .سرنوشت هرکس مشخص است

 ...سرنوشت من هم... زندگی با درد نبودت میسر شده

 !قراری رقم خورده ها بی سرنوشت من سال

 . ...زد کاش کمی هم آن بین، خدا سوت استراحت می

*** 

 لیالی من،

 .نبودنت هم مثل بودنت شیرین است

 ...دلکم با نبودت و غم هجرانت خو گرفته

 !ترسم بیایی و خودم تاب نیاورم یدیگر م
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*** 

 !که از تب عشق بسوزی یا ککت هم نگزد با خودت است این

 !که دوستش بداری یا عاشق را دیوانه بپنداری با خودت است این

 معرفت، اما، لیالی چشم سیاه بی

 که عاشقت را چشم به راه بگذاری؛ انصاف است؟ این

 مجنون کشی را چه سود؟

*** 

 :گویند می

 !چنین شیدا شدی؟ ایش که این یدهمگر د-

 لیالی من،

 !نه نه

 بگویم یوسف؛

 !خواهد یوسف من که دیدن نمی

 ...شند دل شیفته خال سیه قدر شیرین است که ندیده؛ هزاران یوسفم ان

 !بیا دیگر مردیم

*** 

 !ترسم یوسف می

 .ترسم مانند زلیخا تاب نیاورم می

 .مروت من که ملکه مصر نیستم بی

 !سالیان دراز تاب و توان نبودت؟من را چه به 

 . ...بیا تا از پا نیوفتادم

*** 

 خبرت هست مگر؟

 .دلکم مرد دگر

 خبرت هست مگر؟
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 .صبر ز کف رفت دگر

 مرا ناله و صدالتهاب  ای

 مرا رنج و تب و درد بیگانه سخن  ای

 گو دگر

 .بازآ

*** 

 ام؛ قرار پر گریه    ای دردت به جان بی»

 «ای؟ این همه سال ماه ساکت من کجا بوده

 ماه من شکسته شدم

 خار و خفیف شدم

 !خورم حاال اگر هم بیایی دیگر من به دردت نمی

*** 

 !دلکم آرام گیر

 مگر نشنیدی؛

 ...ای شد گویند شاید معجزه همه می

 دلکم، دلش از سنگ است درست،

 جا تاب اوردی؛ تویی که تا به این

 بازهم بساز دیگر

 روزی آید می

 .شاید دور باشد؛ اما

 ...آید می

*** 

 نه گله دارم نه شکایت

 نه شکوه دارم نه توان مصیبت

 چیزی باشد تنها هجران است و بس

 اخر دل بیچاره دیگر اه در بساطش نمانده
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 دلکم دیگر خونی برایش نمانده که اشکش شود

 دلکم دیگر ارام گرفته

 .شود گویی میخواهد بایستد اما رویش نمی

*** 

 رود و دلم به نوشتن نمی ر دستدیگ

 ام  هایم گم شده دیگر در روزمرگی

 هایی توام از بوی نبودنت روزمرگی

 توام از بازتاب صدایت در گوشم

 بازتاب آخرین خدانگهدارت

 .هایت و من اینجا له شده در زیر قدم

*** 

 بهار نزدیک است

 کشم بلعم و انتظار می بویش را همچو تو می

 گل سرخی هستم که قول داده بودی در راه بازگشت برایم بیاوری،من همچنان منتظر شاخ 

 رسد بویت به مشامم می

 دیوانه نیستم نه

 من با عطر لباست هم خوب بلدم رویا ببافم

 راستی

 موهای سپیدم را سیاه کردم

  .مدیآگفتم شاید دلت خواست و 
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 «نویسندگان مرجع رمانکافه »

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرام_xyz/http://instagram.com/cafewriters 
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