
 



 

 
 

2 

  
  مجنونماه 

  باینگین 
  نویسندگانانجمن کافه Cafe Writers 

 

 

 

 

  

 شعربندی:دسته 

 ماهمجنون:عنوان 

 :مثنوی،غزلقالب 

 :نگینبایشاعر 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستارHanieh_M 

 :نژادکیانازتربتیطراح 

 :کپیستKliN 

 به فردایت قسم ای ماهِ تنها/  هایت قسم ای یار زیبا به چشم

 بگو از عشق و جان در این حوالی/  توانی منم آن عاشقت تا می

 جوابم را دهی در خواب و رویا/  کنم تا آخرت، تا صدایت می

 نگاهم تا ابد ماند به فردا/  تو در جانم چنان روحی و دنیا

 مگر در قلب و جانت کینه داری؟/  چرا با این دلم نامهربانی؟

 که من بعد از تو دارم سوگواری/  وفایی نکن با این دلم هر بی

 که دارم یادگاری از صدایت/  و دل باشد فدایت الهی جان
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 گریه کرد آن نرگسم آن چهره زیبا 

 تا که بارید از دلش باران دریا

 گشت قایق از دلم بازهم روانی

 که دریایش نفس شد قایقم را آن

 من شَوَم مدهوش عالم گر بخواهد

 موج موهایش کند، طوفان چو بر پا

 اج قلب او مانَد به دریا، باز هم این

 جا ای باشم در آن ماهی پژمرده

 ای که قایقم بر گِل نشست آن لحظه

 های دریا گشت رسوا وفایی بی

*** 

 کردم به خود با اشک و کینه گریه می

 گفت آن دم فرد خوشحالی، مرا که

 آدمی، از زندگی داری چه دوست؟

 گو که او دشمن لباس و یا که دوست؟

 ساعتی کردم سکوت از درد جانم

 گفتمش باشد شکایت شغل و کارم

 ها گر دو گوشت بشنَوَد گویم ز غم

 از سخن گفتن کنم زاید چو کم را

 گفت گر گوشم نباشد با تو هستم

 های این دل عهد بستم من که با حرف

 چه باید درد و دل کردم بگفتم آن

 تا که آرامم کند این غصه شاید

 گفتمش من زندگی هرگز نخواهم

 جز این ندارمای  شایدم من چاره

 قراری گریه کرد آن با خدا با بی
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 گفت گو باز هم شکایت از چه داری؟

 گفتمش این دردِ من از کم نیاید

 ها سرآید بیش باشد تا که این غم

 این حقیقت باشد از هر یک حقیقت

 دردِ قلبت را بفهمد آن طبیبت

 من همان دردم تو آن شادی که گویند

 دبا غمی او ساده از شادی در آی

 حال فهمیدی که دردم ناتمام است؟

 .هام است غصه آن کابوس صادق در شب

*** 

 رود با ماهی بگفتا ای غزل

 من که بودم با تو هرجا از ازل

 روم پس بیا با من به هرجا می

 برم من تو را در دشت و صحرا می

 با تعجّب گفت ماهی تا به کِی؟

 با تو از خرداد باشم تا به دی؟

 جان و دلگفت باشم من برایت 

 پس چرا هستی تو با من سنگدل؟

 گر نباشم نیستی حتی تو هم

 ام باز هم من زندگی را داده

 بر حذر باش از خطرهایت جوان

 دور بودن پر خطر باشد بر آن

 بر تو دوری باشد از اصحابِ بد

 دور ماهی باشد از خشکی و دَد

*** 
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 دوزد در امشب یک خیالِ واقعی ماه می

 حد الیقی افکار بیکنند آن را به تن  می

 خواند از هر عاشقی آسمان با صد دلش می

 تا بیاید آن پریشان مویِ او، با قایقی

 عاشقی آرامش از قلبم ربودش سرسری

 حد پر خیالم با پری قرارم کرد و بی بی

 قلب من آکنده از لبخند شیرینت بخند

 پس توهم درهای غم را در دلت محکم ببند

 زیر بارانم قدم زن ای صنم با سادگی

 ای بعدِ باران آمدش رنگین کمانِ تازه

*** 

 دریا که دید آن سبزه با گل بوته را

 از فرط خوشحالی بشد او سر به راه

 شادی همانا در دلش مهمان که شد

 ها فراری، مهربانی آشنا غم

 پروانه عشقش را به آن شمعی بداد

 حتی اگر آن لحظه سوزد دست و پا

 کند پرواز بحر را حل تماشا میسا

 صدا کرانی، بی با آن صالبت، بی

 زیبا که شد این سرزمین با کار او

 من هم دگر باید کنم شکرت خدا

*** 

 روم یا علی گویم به هر جا می

 دهم بر علی جان عشق و جانم می

 یا علی گویم علی گویند علی
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 او که تنها بر دلم باشد ولی

 ای علی باشی امیرالمومنین

 ق به حق داران رسانی در زمینح

 الحسین بن یاورم تنها علی

 ای علی جان بر تو دارم عشق و دِین

 ای که در عالم تو باشی بهترین

 پادشاهی کن تو بر این سرزمین

 ای که باشی یار و یاور بر نبّی

 خواهم علی  من تو را با جان و دل

*** 

 عشق آمد قلب رفت

 با خیالی رام و تخت

 تعشق در قلبی نشس

 قلب عشقی را پرست

 های قلب عشق در رگ

 ماند و هرگز هم نرفت

 عقل با قانون خود

 گفت با او حرف سخت

 گفت خوابی یا خیال؟

 آمدی از راهِ پست

 دور کن خود را ز من

 چون که باشی چیره دست

 عشق لبخندی زد و

 گفت در من هر چه هست

 بختِ خوب هم بختِ بد

 گفت هستم هر دو بخت
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 ام دهگریه با هر خن

 درد و شادی با من است

 رنجم به حرف گاه می

 خندم ز م*ست گاه می

 من نبینم روز و شب

 من نبینم تاج و تخت

 عقل این را تا شنید

 عاشقی دیوانه گشت

 عشق دنیایی بزرگ

 تر ز دشت عشق زیبا

*** 

 گر تو ای دشمن زنی خنجر ز پشتم، عیب نیست

 ، عیب نیست گر بگویی من تو را با ناله کُشتم

 تا نباشم من قوی دشمن نگوید حرفِ من

 گر تو را با فکرِ خود حالی نباشم، عیب نیست

 آتشی از غم به پا کردی که سوزاند مرا

 سوختی در آتشی از این سرشتم، عیب نیست

 کِشی در قفل و بندی سرنوشتم را غریب می

 با این سرنوشتم، عیب نیست گر شدی آشوب

 زم به توبا با خودت گفتی که من در جنگ می

 گر که در تاریخ اسمم را نوشتن، عیب نیست

*** 

 گفت آن جاروی خوش رنگ و لعاب

 ای با فرش خوش نقش و نگار لحظه

 زنم جارو تو را با جان و دل می
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 زنم پارو تو را با عشق و میل می

 کنی؟ پس تو کی با من مدارا می

 کنی؟ ها می زندگی منع از خطا

 :فرش گفت

 وهاین سرنوشت است ای شک -

 کار هر دو یک نباشد ای صبور

 گفت جارو من نخواهم این چنین

 من فقط انگشتر باشی و نگین؟

 گفت ای جارو کجا خواهم نگین؟

 من فقط فرشم تو یک جارو همین

 زندگی کن گر نکردی باختی

 گر نکردی کار خود را ساختی

 ام جا مانده جایی چون این گر تو این

 ام گر نباشم مرگ بد را داده

 ام بت من هم دگر آوارهعاق

 ام تر، بیچاره بی تو من فرسوده

*** 

 ساعتی بودن کنار آن خاطراتت با من است

 هایت با من است یا که بودن غرق در آن لحظه

 باش امشب در سراسرِ قلبم ای ناز آفرین

 یا که بودن هم صدا با آن نوایت با من است

 گل بگو تا گل رسد از باغ پر گل جانِ من

 تا سحر گل بر زبانی در نهایت با من است

 بوی عطرآگین موهایت روانم را گسست

 تقدیر عشقت با من است گمان بودن در این بی
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 جا عاشقم تا به کی بر من جفا داری من این

 ها با جفایت با من است ازگاری تا ابدس

*** 

 سال تحویل آمد از یادم نرفتی

 ماندی بازهم تو از فالم نرفتی

 دت به هر سالی که آیدکنم یا می

 من بیایم یاد زیبایم نشاید

 عید باشد یک خبر از آن بهاری

 سال بز باشد خروسی یا که ماری

 جشن و شادی باشد از شوقم در آن دم

 چون که با میالد یارم باید آن دم

 سالِ نو باشد مبارک ای زمانم

 بودنت بادت مبارک ای جهانم

*** 

 بیا در زندگی خورشید حق را

 های دریا مهتاب و آن حرفبه آن 

 بباید تا فدا کرد آن کرم را

 ها کش کم از نظر که باشد پیش

 ها در این دنیا که ما آدم، بشر

 چو ماهی باید از خشکی حذرها

 چرا در این جهان تنهای تنها؟

 ها؟ چرا باید فقط قانع به کم

 جا آمدم تا آن بدانم من این

 بدانم تا من اینم یا که آنم؟



 

 
 

10 

  
  مجنونماه 

  باینگین 
  نویسندگانانجمن کافه Cafe Writers 

 

 

 دگی ساده بدانیمبیا در زن

 که تا هرآنچه باید را بدانیم

*** 

 که به هر ظلم تو ساکت شوم این

 یا که به هر حرف تو رامَت شوم

 در سر خود چال و سیاهش بکن

 که به هر کار تو خدمت شوم این

 من نشوم خام تو ای دشمنم

 در سَرِ آنم شَهِ حالت شوم

 ام از غم خود خسته و آزرده

 شوم شاید از این غم پر غیرت

 شکنی با غرور گر تو مرا می

 دان! من از آن غرق ز عبرت شوم

*** 

 هایم را لحظه لحظه بشمار نفس

 های آخر این ثانیه

 های کُند تاک در این تیک

 شود جانم ربوده می

 دیگر نخواهد دید

 نه چشمِ تو مرا

 و نه چشمِ من تو را

 حداقل، بگذار این لحظه نگاهت بکنم

 نگاهم بکنی

 گردد ها برنمی دیگر این روز

 بینمت دیگر نمی
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 دلم را شکستی اما، باز هم دوستت دارم

 خواهد که دوستم داشته باشی دلم می

 شود زندگی قشنگ می

 اگر بخواهیم

 !اگر دیر نشود

 ترسم می

 از مرگ نه،

 از دیر شدن و نرسیدن به قطارسرنوشت

 و تک و تنها در ایستگاهی تاریک

 دلی مرگمن بمانم که روی صن

 .به انتظارت بنشینم

 .و تو زمانی بفهمی که دیگر نخواهم بود

 !باز هم خواهم گفت که دوستت دارم و دوستت دارم و دوستت دارم

 

 :کالم آخر

 قدر کسانی که داریم را خیلی بدانیم

 هایی که داریم خیلی بدانیم قدر چیز

 دلی را نشکنیم و همیشه و همیشه مهربان باشیم

 فهمند که تو خوب بودی در نهایت می

 !اشتباه از آنان بود

 لبخند بزنیم و لحظات را با غم و غصه هدر ندهیم

 توکل یعنی

 .اجازه بدهی به خداوند که خودش تصمیم بگیرد

 

 ممنون از نگاه های زیباتون

 

 نویسنده: نگین بای
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  !یا حق
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 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/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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