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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا ماه هِآدلنوشته 

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 :مقدمه

 

 !ای ماه تا همیشه عاشق

 !جاودانه سودا زده ای

 !ها چه خبر؟از آسمان

 !کشد؟ای و نگاه حزن آلودت انتظار نام و نشان مهر همواره فروزانت را میهنوز هم بر صندلی سپهر نشسته

 !ات گذشتیها از خواب شبانهسال

 !عالقگی خورشید کافی نبود؟این زمان برای اثبات بی

 .بگذار یک حقیقت تلخ را برایت بگویم

 !انی؟دمی

 .زیاد انتظار نکش، آخر خورشید با وفایت حسابی سرش شلوغ است

چند میلیارد سال است که به امید  باریست که توام که او چندین و چند قمر دارد و چه ناهماهنگی غمخود دیده

 .کشیخوابی میدیدن خورشید با وفایت بی

 !خندگاه برای من با آه ندیگر هیچای ماه سراسیمه شامگاه، 

 .ایدانم از غم خورشیدت تا چه اندازه، پیر شدهمی

 !کنم با آه نخنداما تمنّا میاز دردهای جاری عمق جانت باخبر هستم؛ 

 .بگذار قرص زیبایت تا همیشه کامل بماند

های هایی پنهان شده در پس سکوت سکون شب، پر از زخمپر از فغان قراری است،با آه خندیدن پر از نوای بی

  !آلودنمک

 !پس تا همیشه کامل بمان

 !رو، با آه نخندای ماه زیبا 

 .شودابرهایت می هایت بارشِ اشکِی چشمکه بغض خفته
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 ، چه شده تو را؟تنهای گمشده در دل قیرگون شب ای ماه

 شوی؟عازم دیارِ خواب نمی

 !شهر زیر پایت را بنگر که چگونه در دل خاموشی، آرام خواب را به آ**غ**و**ش کشیده است

 !تابی چرا؟پس بی

 !نتظار مهر حیاتت عُمری را قربانی کردیدانم در امی

وار به دور گلوی عواطفت از هر زمان دیگر پیچک ها بیشهت، شبدانم عشق و احساسات پر از اندومی

 .پیچندمی

 !اما تحمل کن

ه ای، غم و اندوهش را گران بوفایت کشیدهباید به قدر تمام این چند میلیارد سال انتظاری که برای مهر تابان بی

 .جان بخری

 !ای ماه پر آه

فروزان هستی؛ اما دلت  راستی عشق چیزی است بسی عجیب و غریب، غرق در دریای ستارگان رنگارنگ وبه 

 .شودبندد و در واپسینِ مهِ سپهرش پنهان میسفر می شوی بارلرزد که تا در آسمانش ظاهر میبرای اویی می

 !ماه کمی بخواب

 .آمد، بیدارت کنمبندم اگر خورشیدت عهد می

*** 

 ای ماه،

 ی شب،ای یگانه

 !ای نیست؟گاه زیبندههای ابر تکیهچند بار بگویمت برای گریستن، شانه

 .ابرها غرق در سپهر احساسند

 .اندهای اندوهگین زندگی تو و خورشید بودهساز شبها همتمامی این سال

ات، گریند. از غم قلب شکستهدر پس هر قطره اشکت، کل روز بر تمام این هستی میها بس است! دیگر برای آن

 !از ناراحتی گلوی اسیر بغضت

  .گذردگذارد و میشکسته، زمان عازم سفر است، خاطرات تلخ و نغزی میای ماه دل

 .ش جا نداردی ماه و مهرپس خود را از عمق منجالب افکار خورشید بیرون بکش! قلب سپهر به اندازه

  گاهی ماه

 گاهی مهر

 !مگر به نابودی دیگری
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*** 

 !ای ماه نیلگون

ات را به شهر مفروش، به نگاه خستهخبری میلی به پرواز نداری! نیمای و در قفس بیدر آسمان جا خوش کرده

 .زیر پایت بدوز

های این شهر پر از هیاهو نغمه سر بیابی؟! بگذار از حال و روز شی آدمی را در نمیهای شبانهقراریچگونه بی

 .دهم

بعضی  نماید، رنگ دلرخ می ات به این جهاناندازد، هنگامی که نور مهتابیی شب که در عالم سایه میپرده

 .کشدآدمیان عجیب غبار تاریکی به جان می

 !دانی؟می

ی هنگامی که به این سیاره شود وور میات غوطههای تشعشعات مهتابیهای تو در رگقراریها و بیدلتنگی

 .گیریمبه خود می رنگت راباره رنگ عواطف شبرسد به یکخاموش می

هایش را در پی رحمی تمام شبشود. اویی که با بیمان میی ما عازم سفر دیار مهر زندگیگویی ذهن همه

 .ریزددیگری، اشک می

*** 

 داند؟چه کسی می

 این مه، ی پر سوز و گدازدر پس خنده

 !چه غمی مهمان است؟

 راستش قدمی در ره عشق،

 !ها پریشانی و آهشود سالمی

 اگر حتی نفسی چاق کنی،

 .بردت تا به نواخستگی می

 ها رنج و عذاب،سال

 ها درد و فراق؛ماه

 ماند بازمهر نمیاما مهر بی

 .مانی در این حسرت رازو تو می

*** 
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 !ماه

 !چرا آه؟

 !خوری؟ای و غم میبه آ**غ**و**ش کشیدهزیر درخت آسمان پا 

 !هایت رادریاب داشته

 .هایت برایت مانده فکر کنوفاییامشب کمی به چیزهای نابی که با وجود بی

 !افسوس

 !گاه تو از خورشید وفا ندیدی و ما ز توافسوس که هیچ

 !بینیافسوس که هیچ چیز جز او نمی

 بینی؛ ولی بدانقرار و نگران من را هم نمیها، حتی دل بیها، اشک غلتان ابرکنگاه لرزان ستاره

 .مهرت یک عاشق و شیدا دارداگر مهر بی

 !ی خسته و پریشان داریی به انتظار نشستهتو هزاران ستاره

 .پس کمی به خود بیا

 !که ابر در آ**غ**و**ش باد رهسپار دیار دور شودقبل از آن

 !گون نگاهت دست کشندکه ستارگان از آسمان نیلپیش از آن

*** 

 !ای مهر

 !وفاای معشوق تا ابد بی

 !ام از عشق گویمتآمده

 .افکنندهایی که در پی وصال، بر دیوارهای قلبت سایه میقراریاز بی

 !ی ماهاز نگاه همیشه به انتظار نشسته

 !های مداوم دل عاشقرحم مهر، از بند زدن پینهاز دل بی

 !وفایی، از تلخی فراق، از سختی وصال، از شکوه شیدای، از حزن بیشوقمهر معهای بیاز پینه زدن

 !این روزها حال ماه تعریفی ندارد

 !از تکرار نبودنت اندوه امانش را به عاریت برده

 .بار هم که شده با او نوایی سر دهبیا برای یک

 وصال،های بیای گفتم با چاشنی غصه، از عشقبرایش قصه

 .های تارانگیز شبهای در انتظار و آه حزناشک های در فراق،غم

 .اش مهمان نگاهم شدآلود و به اشک نشستهفقط چشمان غم
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 !دهدماه بی مهرش جان می

 !کاش کمی مهرآگین شوی

*** 

 !ای ماه داغِ عشق کشیده

 !دهدقراری سر میروزها بندبند وجودم نوای دلتنگی و بیاین

 !ی خاطرات همیشه خوشش را بر روی ساحل شنی قلبم به یادگار گذاشتهدلتنگی برای اویی که فقط ردپاها

 !شودامشب این دل عجیب به یاد نگاه همیشه مهربانش خون می

 !نشینندام در نبرد با بغض سنگی گلویم به شکست میدیدگان غم دیده

 :به یاد دارم روزی پدر بزرگم گفت

کنند، از شه تو دل آسمون جا خوش میایست متوقف می ها که روی خط ممتدباباجان، نبض زندگی آدم -

 .شون به همه چیز هستجا حواساون

 !ای ماه شیدای شب

 !ها دفن شدمچگونه با پرواز ناگهانیش در گودال دلتنگی پدربزرگ این را گفت و ندانست

  .حاال او کنار تو است

 :بینی به او بگواگر او را می

 !نازک شدهدل روزها عجیبات ایندردانه -

 ا و نگاه مهربانت را،دلش عطر حضورت را، صدای گیرایت ر

 !طلبدمی

 !ای مه مغموم

 .مراقبش باش

 !کندروزها در جای خالی حضورش فقط دلتنگی و غم چکه میدانم؛ اما اینآسمان را نمی

*** 

 !بینمتای مهتاب جا مانده از مهر، چندین شب است که دیگر نمی

 !نگرم رد پایی از حضور همیشه گرمت نیستهر کجای این سپهر نیلگون را می

 !مهرت از آسمان کوچ کنیترسم یک روز در غم فراق مهر بیترسم! میمی

 !های دلتنگِ پریشان شودابرک ات بانی اشکترسم که جای خالیمی

 !به راستی کجایی؟
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 .کند؛ اما جای تو عجیب خالیسترا زمزمه میو گوش جهان، آوای انتظار  ندای شب پیچیده است

 !گویمهایم را فقط با تو میای ماه مغموم، من غم

 !دانیوفایی خورشید زندگیم فقط تو میاز بی

 .ها هم گوش شنوایی ندارمی، دیگر در آسماناگر برو

 !شوندتر میها در دلم سنگین و سنگینغم

 !گرددی احساس جاری میبغض خفته

 !بازگرد نهان،ای ماه 

 .کندات عجیب درد میامشب جای خالی

*** 

 !قرارماه بی

 !دانی؟می

 .بگذار چیزی را برایت بگویم

هنگامی که صدای شکستن  ها غریبانه در آ**غ**و**ش ستارگان مرواریدهای دلتنگی ریختند،امروز که ابرک

م نبودنت زودتر به آ**غ**و**ش زن از غچشمک شان در سپهر نیلگون طنین وزید و ستارگانبغض خفته

 !کندقراری میی احساس برای حضورت بیچه اندازه منظومه آسمان صبح پناه بردند، دانستم تا

بخش در عمق جانت پمپاژ گردد؛ اما امروز مهر، مهر دارویی التیامچون نوشخواهم امید واهی همراستش نمی

 !مهر همیشگی نبودبی

 .های دلتنگ نیافته بوداش جایی جز پنهان شدن پشت ابرکی همیشگیهاشکاندنگویی از شرم دل

 .تر از هر زمان دیگر ببارنداز دلتنگی مدتی رنگ باخت تا سپهر، رنگ شب بگیرد و ابرها با احساس

 !ای مه تابان

اشک ها خیس از ی خانهو پنجره غرندو از زور تنهایی می ها در غم نبودنت خیس از اشک انتظارندکوچه

 !ستارگان است

 !آیی؟نمی

 !زندی احساس زخم میات بر جان اهالی منظومهبازگرد که جای خالی

 *** 

 !مه تابان

 .ها دیدمتامشب پس از مدت
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ات، برق نگاه ستارگان را، گونهمه های نشسته بر صورتگونههمان لبخند آمیخته به غم همیشگی، همان چال

 !ایانگیز باد را که دیدم، دانستم که آمدهدل صآ**غ**و**ش بی دریغ ابرها را و رق

 .ی همیشگی آمدمبا شتاب به سمت پنجره

 !کنیتابی میمهرت بیتر از همیشه برای مهر بیتورا دیدم که مظلومانه

 .ایقرارتر از همیشه بر صندلی سپهر تکیه زدهدیدم که بی

 !تر بمانحاال که آمدی، کمی بیش

 .نوای عشق بگوو از نوای بی قرار، از قرار بیفروغبرایم از فراق بی

 صادقانه لب به اعتراف بگشا،

 !فرار از عشق چاره ساز شد؟

 که از دیده برفت؟از دل رفت هر آن

 !ات جان دادی؟ای از دردانهیا روزی صد بار در غم نبود سایه

*** 

 !چه کسی آگاه است؟

 ی شب،زدهکه چرا دریای غم

 !پر از فریاد است؟

 !چه کسی با خبر است؟

 !غرّد باز؟که چرا ابر می

 !از غم اویی که نیست محرم راز

 !فهمد؟چه کسی می

 !برگ؟چکد بر گلکه چرا شبنم اشک می

 !ای گم شده، در نوای مرگ؟یا چرا ستاره

 !چه کسی دانسته؟

 !انگیز قمر؟علّت بغض غم

 !در کدام درد پنهان گشته؟

 !داند؟چه کسی می

 !چه کسی باخبر است؟

 !ها پنهان استهای دنیا، حرفدر پس ثانیه
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*** 

  به پایان آمد این دفتر

 اما

 حکایت عشقِ مهر و ماه

 .چنان باقیستهم

 

  زهرآگین@ کنم از دوست خوبمسخن پایانی: تشکر می

 .که تا پایان این اثر کمک شایانی به پرورش قلمم کرد
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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