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 به نام خداوند مهربان 

 که عشق بر قلبم ساخت روان

--- 

 پیشگفتار

زندگی!آری زندگی پر از سرور و لحظات بیادماندی است، عشق پر بیادماندنی تر از لحظات   

در این کتاب اشعار از گنمام را که بسا خاموش گشته از عشق نارنجی که خود لقب نهاده را به خوانیش خواهید 

ام در برابر معشوقه اش که حاال نیست با او جا داده شده است. نمفت، در این اثر که همه احساسات گگر  

ی نارنجی که مثل طلوع خورشید در زندگی هر یک از این دکلمه ها پر از شور و شوق گفته ها است که برا

گمنام پا نهاد، ابراز شده است، تا گفته های خاموش را که نتوانسته است برای معشوقه اش در وقتی با هم بودن 

 اضهار نماید در قالب اشعار، دوبیتی، دکلمه های کوتا برای رسانیدن پیام عشقِ نا تمامش گفته است.

شده است، و  شان خاطرات بیاد مانده است تحریربه هم نرسیده که جز حاصل عشق این اثر گمنام برای عاشقان 

 این کتاب بیان روزگار گمنام است که بعد ار عاشق شدن در این طالطم از تنهایی ها قرار دارد.

ه دل نباید از یاد برد عشق از دید گمنام همانند شعله از نور خورشید است که با تابیدن نارنجی رنگش به هر خان

دادگان روشنایی بیشتر می بخشد، همانگونه که طلوع صبحانه خورشید نبض احساسات روان انسان را تغیر می 

است را به سر نرسیدن  های که فرا راه ییبیدون در نظر گرفتن قاعده  احساس انسان را در مقابل، دهد عشق هم

پیش میسازد. میچرخاند و عاشق تر از  

با ذکر ننمودن عنوان برای خواننده های گرامی ترتیب  "خاموش"ماندگار گمنام  این مجموعه از سروده های

شده است و اولین کتابی الکترونکی از گمنام است، در صورت داشتن موضوعات امالیی از خواننده ها معذرت 

طریق ده را که از ظم بخشیدن و درست نمودن نویسنبرای ن هم و در صورت مشاهده چنین نکته ها لطفآمیخوا

 . و لطف بزرگ نماید، ی بخشیدک ذیل آگاینلی

 است! "خاموش"نام مستعار این اثر گمنام یاداشت: 
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 خاموشی مطلق در سینه یی من 

 اشک درد نیاید از دیده یی من

 *** 
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 کاش دنیا به فکر انجام ما کار می کرد 

 ز تنهایی سرودم را آوازه گمنام می کرد

 نه صدا خاموش می خفت در این دار فنا 

 کرد یار میوشه یی کلبه ام را غرق وصال گ

--- 

هرگز فاصله ها مست و مغرور نماند، تا آنکه جدایی ها فراتر رود، من به درد عشق افزون تر روم، نه کاستی ز این 

ق تر نوشت، گمنام شهر و درد ماند، نه جدایی ها خاموش تر گردد، بس ناله ها خواهم نوشت، ز اه سینه عمی

  !خاموش تنهایم، این صدا تا ثریا رسا تر نوشت

--- 

  !دهنه بزرگم و نه تاج بزرگواری به سر دارم، مجنون ام مجنون بزرگ درگاه عشق تو بزرگ کر

--- 

 چو غزل به شهر دل سفر کرد 

 محرم راز شد، همه واژه ها بُرد

 با چشم سیاه اش بیان غزل شد

 ز پا افتادم این همه توان ام بُرد 

--- 

به بیان دیگر؛ اگر برف آسمان که میایید حساب نمایی من بیشتر از این همه ترا دوست دارم و بیشتر از این ترا 

 !در قلب و روان ام یاد می نمایم

--- 

  :فلسفه زندگی یعنی شده این

صبح با یاد تو بیدار میشوم، شب بر یاد تو می خوابم، ولی مهم اینجا است هر دو جز درد برایم هیچی دیگری 

  .نمی دهد

--- 

  !به گنجینه دردم بیا و ببین، من چی میکشم ز درد هجران تو

--- 

 ستاره یی خموشی من 

 به ثریا دیده ام که او 
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 به ستاره دیگری نور خود 

 بخشیده روان است 

 من غمی عشق او خورده 

 ایم خون گریه میکنم ز دیده ه

  
 --- 

 
اینجا خاموش خانه ام از صدای توست، من خاموش تر از آشیانه ام، فقد نفس دارم ولی تپش های نفس من هم 

  !خاموشی هجران ترا صدا میزند

 --- 

 دلتنگ یارم در این شهر 

 بیتاب و بیقرارم در این شهر 

 کسی نشد پیدا که کلبه عشقم را 

 خاموش بیان دارد در این شهر 

--- 
 کاش برگردی یکبار 

 این عاشقی نیست 

 من را عاشق کردی 

 حال با حالم تنهایم

--- 
سکوت بدتر از مرگ است، گاهی سکوت ابراز نمی تواند آنچه سنگینی که در قلب می گذرد، گاهی سکوت بهتر 

از گفتن است، گاهی سکوت شرین تر از لحظات است که با عشق خود انسان داشته؛ چون فقد سکوت است 

  !خاطرات را دوباره تکرار میکند در عالم از خاموشی

--- 
  !هر جا دنیا بروی، این دنیا من است که من عاشق تو ام، این را بدان

--- 

  !دیوانه هر قسمی بخواهی، من دیگر با عشق که در مقابل تو دارم نمی توانم مبارزه کنم

--- 

 !دلتنگ ام

  !بمیرم یعنی بهتر است
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آهسته آهسته می بلعدم، نه عشقی داشته باشی، نه دارایی، واقعا این روز ها  نبودن بی همه چیز مرگ است؛چون

  .سخت می گذرد

  !!!گمنام اگر زنده بمانی این پیام را آنزمان بیادآور که همه جدید باشند اتا نفس کشیدن

--- 

 می تپد قلب پر ز رازم 

 برای نبودن تو 

 ای کاش برگردم به گذشته نزدیک 

  !داغ لبانم را بر لبانت بگذارم

--- 
 

  !ه هم، ولی آرزو؛ رسیدن این کار مشکل را ساده ساختهگرچه سخت است نرسیدن ما ب

--- 
 ستاره آسمانم 

 آرزو نهانم 

 عاشقت ام بدان

 برگرد اینجا بمان 

 قلبم ذکر تو دارد 

 قصه های تو دارد 

 ده هایت یگانه دی

 مهربان شو نازدانه

 خورشید آسمانی 

 مهتاب جهانی 

 نفس ما یی 

 امیدی اه

  !جانی

--- 

 غزل و افسانه منم 

 در عشقت دیوانه منم 

 کی مثل من دوستت دارد 
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  !آخر خاموش گمنامت این منم

--- 

 غم قرار میکشد دلم 

 به راه ات بهشت سازم بیا 

 دهکده ز هوا عاشقانه 

 پر از لبخند و ترانه 

--- 
 

  !گامی به سوی تند باد ها باید گذاشت

  !ورنه عشق با طوفان که دارد گمنام میکند

--- 

جهان گیر یعنی همین وقتی تصرف کامل قلب من مال تو باشد پس من جهانی از رویا هایم را در گرو تو سپرده 

  !ام و تو جهان گیر کامل قلبم یی

--- 

 فرسنگ ها خانه ات دور از من است 

 بدبختی من اینجا است 

ترسم ترا برای  آرزو پرواز به خانه ات را دارم اما برایم توان بال زدن نمانده است و از توان آمدن من نزد تو می

  !همیشه از دست ندهم و نمیرم

--- 

 برگرد جانا بی تو حس تنهایی دارم 

  !خاموش ام توان پرواز به سویت ندارم

--- 

 هم نفسم، هم صدایم، آوازم 

  !برای بودن کنار تو لحظه می شمارد

 
-- 

 العاده ترا خارق

 محرم قلبم نمود 

 آنکه محرم نمود 
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 بهتر می داند 

  !درد این قلبم که می کشم

--- 

 ندا ام را به کی گویم 

 قلبم  فریاد دارم حال

 که بی تو می تپد جانا

 چون ماهی کنار ساحل 

--- 

 گر باشم درد آزارم دهد 

  !گر نباشم، دنیا دیگر بی تو کارم نیست

--- 

 اشک بریزم

 بحر عاشقان کجاست؟ 

  !مروارید درد نداشتن صدف را می داند

 
--- 

 ندانم درد چطور به صدایم خانه کرد 

 ترا در نهان قلبم و احساسم یکجا کرد

 من الف ز صداقت عشقم فریاد ننمایم

 غزل به روایت چشمانت گمنام ام کرد

--- 

 ز کی بپرسم 

 این جهان بیوفا است 

 لحظات خورسندی ندارد 

 زندگی فاصله ها و پستی ها دارد 

 جز عشق تو دارد دلم 

 بی تو جهان معنی ندارد برایم 

 
--- 
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 بقا است احساس میکنم تنهایی راز 

  !برای قلبی که انتظار آمدن عشق خود را میکشد

 
--- 

  . نگو نمی دانم اعتراف میکنم عاشقت ام، معشوقه یی رنگینم کمانم ،آرامش روانم، دوستت دارم

--- 

 چشم الماسک من 

 امشب دوریت می آزاریم 

  .بی تو اتا نفس کشیدن هم آزار دهنده است

--- 

  !تنهایم نگذار

اتا بهانه یی را پیدا کن و بعد دور شو و باز هم تکرار کن هزار تکرار و صد هزار تکرار؛ چون دوستت دارم نمی 

  !توانم بی تو آرام بمانم

--- 

 سال اش شد  3فقد آشنایی که 

 درد قرن ها را بعد رفتن کشیدم 

--- 

 وقتی یاد هایت عبور میکند ز قلبم 

  !بحر خشمگین که همه را از بین میبردناراحتی عوج میگیرد؛ چون 

--- 

 اتا نفس کشیدن هایم ترا یاد میکند 

  !ولی چی کار کنم فاصله ها را تو معنی کرده یی نه من

--- 

  !تدوام چنین وضعیت که عاشق بماند آدم ولی معشوق مثل رویا باشد چی دردی است عالم سوز

 
 

 دلتنگی بحران غیر منتظره قلب انسان ها است 

در وقت با هم بودن به وقوع نمی پیوندد بلکه وقتی به وجود میاید مه با کسی عادت کنی ولی دور باشد به 

  !چشمانش نگاه کرده نتوانی
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--- 
 

  !کسانیکه اظافه اند، حذف کردن شان بهتر از داشتن شان است

--- 
 

  !این رسم زمانه که ما ایم گمان کردم که دیگر اینجا خانه عاشقان نیست بس هوس است

 
--- 

  !غافالن پی نبرند، راز دل عاشق

--- 
 

  !ساده باید گفت، آنکه قدر ما نداند دیوانه است

--- 

 حال دیگر هوا عاشقانه است 

 تمنا بودن تو جاودانه است 

 جانمهرگز ز پایان عمر نترسم 

 یک آغاز دیگر، نقش بهانه است 

 خاموش بیایم گمنام بمانم با تو

 این حریمم برایت صادقانه است

--- 
 تا هنوز قلبت را تسخیر نکرده؛ 

  !حاال که برایش لقب انتخاب نکردی پس صد سال بعد هم نخواهی توانست

--- 
  !پایه زندگی خود به دروغ و همه دار و ندار دنیا به دروغ نهادن بهتر بوَد ز نبودن اینجا و همه جا

--- 

 آتش به جانم زد فراق تو 

  !سوختم و خاکستر شدم

--- 

رفتار در فیس هم چنان شده مثل اینکه خیرات بخواهی البته این دیگه متفاوت از دیگر ها است، به شکل رسمی 

  !مام کره زمین درخواست می داشته باشیو علنی از ت

--- 
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  !گامی به سوی تند باد ها باید گذاشت

  !ورنه عشق با طوفان که دارد گمنام میکند

--- 

  !بسوخته ام؛ چون تو به قلبم آتش افروختی و رفتی

--- 

 جانا ترک دنیا کن و ترک ما مکن 

 ! چو ترک ما کردی ترک دنیا مکن

--- 

 !نازنین ناز تو،عالمی از محبت است

--- 

 ! پاییز رسید ،فصل که همرنگ توستفصل 

--- 

 خدا بهتر می داند؛ 

 !وقتی نیستی من در تنهایی چی می کشم

--- 

 ! چی نداد دنیا مهربان ترین هدیه ؛چون عشق تو برایم هیچ

 ! تو یی مثل دنیا ام از یاد مبر

--- 
 تو  چشم درخشان

 !یک بار دیگر ؛چو الماسک بهاری زد به قلبم

--- 

 خوابم و احساساتم و آغوشم 

 !بس جای تو است

 ! هر شب و صبح در رویا هم آمدن کار توست

 ! ان هزار بار بر تو دهم جانمن گیرم نام تو بر زب

--- 

 صبح خزان ، خاموش در انتظار 

 پیام یار مهربان ، با درود و سالم

 ... 
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دنیا است میشکند رسم مغروریت ؛چون آواره دربار  دنیا است گاهی مغرور میشود انسان ولی بعضآ ناچار این 

 . عشق به بیابان ها سحرا ها سحر گفته و رنگین کمان آرزو ها را می طلبد

 
--- 

 هر آنکه خاموش نظاره کرد ترا

 وش نفس ها دیرنه را شنید خام

 آن تنش که ز ترس دیگران میزد

 بهانه کنان به چشم دیده ما آمد 

--- 
 کاش میشد مثل دیروز می بودم 

 صاف و ساده بدور از فهمیدن راز

 می کردم هر آنچه دروغ تو  باور

 شنیده باور میکردم و دیده فرار 

 ! اما گذشت آن و این روز ها

 . باور نیست و باور نمی کنم

--- 

 تنها شکستم 

 از دیده افتاده ام 

 ! بود جز تو هیچ کسی نبود تو برای

--- 

 ! تو تنها عشق پاک منی عزیزم

--- 

 جان به لبم رسیده 

 فراق تو این کار کرده 

 فراق تو دوری تو جانا

 سحر صد بار تکرار رسیده

--- 
 عنبرین موئی در این شهر 

 برده دل و جانم گوشه تر
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--- 

 بیوفایی تو تا کی 

 من میمیرم روزی 

 جفا تو تنها تا کی 

--- 
 

 همان لحظه یی آشنایی تو 

 بیادم آید و آبم سازد هردم 

--- 

باید وابسته به هیچ کس نبود ؛چون وقتی تنها بمانی آنوقت میدانی هیچ کسی در دنیا ات قصد بخشش خوشی 

 خورسندی نمی نماید فقد یادآو

 ! وری میکنند بیبین چقدر پشمرده شده ، آی دنیا آخر همین شد رسم وفا ات رسم بخشش ات

 . زنده باشی ولی مرده حسابت کنند

--- 

 .باید پیدا کنم گمشده خود از البالی چهره های که نقاب خوبی پوشیده اند ولی در اصل خطا کار و ریا کار اند

--- 

 . برای زندگی بعضی وقت ها باخت یعنی برد است و بردن باختن بزرگ

--- 

 کاش مثل پرنده مهاجر ؛

 . دهکده خاطرات را ترک میکردم ، به سوی خانه جدید پا می نهادم و سرآغاز خاطرات دیگر را آغاز میکردم این

--- 

 !تنها شدن و تنها بودن خاموش آفرید نه بودن تو

است رمز خلقت و راز نهان وقتی انسان ها با هم اند همان اند که می باشند ولی وقتی نمی باشند همان این 

 . میشوند که باید شوند

--- 

 !شهر میبودم نه خاموشاگر گذر از تو نبود ؛حال دیوانه 

--- 

 با خیال تو دنیا میسازم 

 دنیا سرشار از محبت 
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 دنیایی که 

 تنها ترا جا دهم 

 دنیایی که 

 برای ما باشد 

 . قانهپر از خاطرات و لبخند های عاش

--- 

 شمع است و یاد یار 

 ! آن یار که شعله ور نمود عشق اندرین قلب من

 آن یار که ؛چون آتش می درخشید و چون آتش به زندگیم تباهی آورد 

 بود الماسک چشمان من 

 رنگین کمان من بود 

 ما کرد رفت و برای همیشه ترک

از خداوند  ،ودف قرار دهمرا در لفظ لفظ نوشتارم ه عطا کرد لقب خاموش را برایم تا بی اندازه برایش بسرایم و او

  . درخواست سالمتی، شادی و لبخند برایش نمایم ه،که قلب را آفرید و در وصل او به تپش بیاورد

 پیروز روزگار باش شاد و نمکی تو 

 ! راز دار خاموش تنها من خسته و

--- 

 نا به خوابم بیا جا

 به آغوشم و نوا ام

 !بر نگرد از کاشانه

 بمان تا انتها جانم

--- 

 کم نما شده جانا و پر جفا تا کی 

 فراق تو سوخت این جان تا کی

 بیا خبری ز حال بی نوا گیر جانم

 دوری ز من ستم و بیوفایی تا کی

--- 

 هزار مژگان بال کرده بر من 
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 کرده بر من  بی حساب جفا

 من کجا روم دست کی گیرم

 این همه را ناخدا کرده بر من 

--- 

 مسلمانان فریاد قلبم گوش دهید 

 من ناکس و بی کس این شهرم 

 گمنام این شهرم خاموش وتنها 

 بر من یارم را پیدا کنید و بمانید ؛

 لحظه یی چشمانش را نگاه کنم 

 لحظه یی نفس هایش را بحسابم

 لحظه یی صدا اش را شنوا شوم 

 وجودش را ببویملحظه یی عطر 

 .بعد آن بمیرم و روی سنگ قبرم با خط درشت بنویسد

 خاموش به تاریکی پیوست 

 .به آسمان درخشیدروشنایی چشمانش را دزدید که همانا خورشید شد 

--- 

 فرشته یی زندگی یی منی 

 آرزو یی منی 

 امیدی منی 

--- 

 خورشید گونه به قلبم تابیدی

 رسید بیا جانم  خزان روزگارم

 خواهم گرمایش آغوش ترا می

 !پایان یابد بمانتا بهار زندگانی 

--- 
 ! خموشانه صفحه آواز قلبم را برای مدتی بی صدا و بی نوا می گذارم تا درود دیگر بدورد

--- 

 پایان خط که اینجا باشد 

 درگاه امید ما جدا باشد 
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--- 

 نه به درِ تو نیازمندیم

  !نه آیم و نه جایم نه خواهیم

--- 

 خدایی عاشقان با ما باشد

 رحمت و امید هر جا باشد

--- 

 نه به درِ تو نیازمندیم 

  !نه جایم و نه خواهیمنه آیم و 

--- 

 بندگی خدا دارم به دل 

 به سادگی نظر ندارد 

 پناه برده ام به او 

 مثل خود مانند ندارد

 زخاک آفرید ما نظام گر 

 آنکه چنان مثل تو باور ندارد

 بدرود ام او که مثل تو 

 بنده اینجا دیگر ندارد 

 عطا فدا باشد کالم و وجود 

  !داردبر ترسیم او که هم مانند ن

--- 

 تنها ترین شهر و دیارم چی کنم 

 گمنام ترین مرد دنیا ام چی کنم 

 ز کلبه ما شوق رمیده کجا بیارم

 به سوی خانه تو مستم چی کنم 

--- 
 صد صدا به سیماه نگاه ات 

 عاشقم به صورت ُ صدایت 

 بیا بالین ما نفس گیر بمان
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 تو بمان این جانم به فداَت 

--- 

 فصل پاییز ام نظر کن 

 به رخی نارنجی و زدم

 من تنهایی تنهایم اینجا

 بی تو به خاک افتاده ام

 به روی جاده قدم بگذار

 مخاموش و خزانم هر سو

--- 

  .نهایت با تمام خوشی ها آغاز شد علت خورسندی امروزم خواب خوشایندی صبح گاهی بود

یا صبحانه ام بیامد. لبخند بخشید حاالکه معشوقه نیست با من ولی یاد و خاطرات که داشتم ز او بار دیگر در رو

  .بر روزم از صبح تاکنون

  !فقد لبخند امروزش را سال ها استدعا نمودم که بخندد و باحال بماند کنار خانه و خانواده

--- 
 با من بمان  برگرد

 تا دیگری نیاد اینجا بمان 

 قلبم مال توست هرجا 

 تک ستاره یی من بمان

--- 

 گذرگاه دلم به تو شوق رسیدن دارد 

 این عمر کوتا بودن با تو می خواهد 

--- 
 نه زمان برگشت نه من به گذشته 

 نه تو ماندگار این درگاه یی نه من

 فقد خاطرات ما است گویا حقیقت

 حقیقت نه پناهان تو است نه من

 م راهتو پر از درد جدایی و تصمی

 من درگیر ؛چون و چرا این کاروان

 زندگی با همه آن و این در گذر بماند
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  !من در کنار رودبار عاشقی قدم گذار

--- 

 با آوارگان راه نه ورزم عاطفه 

 ستم این راه عاشقی بی خیال ب

 نه خورشید گویم دیگر معشوقه

 ؛ چون در آتش خود سوختم تنها

--- 
 دارد ترا خاموش در گلو یاد می

 با لفظ عاشقی دوست می دارد ترا

 و نه قرار شناخت آن که نه قول 

  !این دل است بیتاب و در یاد ترا

--- 

 حاال که دو چندان دوریم ز هم 

 پیکار مه بست دیده هایت ز من

 با همان خوی بی وفایی نگاه کن

 ش تو دیدگان منحریص و خامو

 
--- 

 فریاد و باور ها همان است 

 من گرو عشق تو تا جهان است

 این کالم ز اندیشه نرود از یاد 

 دوست داشتن تو خاموشیم است 

--- 
 این ناز زیبنده چشمان توست 

 این درد گوینده رویایی توست

 به هر نگاه که سویت میکنم من

 این قلب من تنها مال توست 

--- 

  !تنها ساعت است ماندگار
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  !دقایق یاد تو میکند

  !ثانیه ها نام تو میگیرد

  !ساعت ها انتظار آمدن تو است

  !ولی آواز من خفته و خاموش است که ساعت نمی داند چی می گذرد در این قلب که برای تو می تپد

--- 

 حال دلم به کی گویم 

 قاصد یی ندارم که ترا 

 نامه دهد، حرف دل گوید 

  !آی قاصد این عشق بیا

 بین ما فاصله ها را دور کن

 قدعلم کن که بی او میمیرم 

 یرم مکن غم دل دلگ

 یک دورد من به او برسان 

 قاصد که ز حال عاشقان باخبری 

 از تپش قلب عاشق تو میدانی 

  !ای قاصد بیا دستم گیر دستم گیر

--- 

 

 
  !این دلتنگی هم مردن است

گاهی لبخند لبانش، گاهی یاد چشمانش، گاهی آواز رسا اش، گاهی شیرین سخنانش که یاد می آید میمیرم و 

  .دوباره جان میگیرم

--- 
 

 پیرو عشق که باشیم 

 میپذیریم  به هر حال

  !یکدیگر را

--- 
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 فراق تو 

  !رمان و داستان است بر من

  !برای دفتر خاطرات ام بیا دست به آستین شو، تا دیگر ترا داستان نه دوبیتی عاشقانه سرایم

--- 

 تا کی 

 کم نما باشد یار گمشده یی من 

  .من تا خزان عمر به او عطا کردم؛ همه وجودم مگر او است که بهار ام دزدید

--- 

  !تمکین و ناز تو

  !عالم خراب کرد، دلم ویران کرد، عمرم گمنام کرد، صدا ام خاموش در سینه؛ چون گنگ و الل کرد

--- 

 از نگاه فتاده ام بی تو به کس نگاه نکنم 

 عزیز و مهران بهتر ز تو در شهر پیدا نکنم

 عاشق چشم الماسک تو ام جانا همیش صدا

 جز نام تو بر زبان گیرم نام دیگر یاد نکنم

--- 

 ز شراب کهنه گالیه دارم امشب 

 ز سوز سینه و دل ناله دارم امشب

 آن یار کمر باریک کجا آید باز 

 ز این تقدیر و مالک گله دارم امشب

--- 

 گفته ها، سخن ها، دکلمه ها 

 فقد ترا میخواهد

 کلبه ام بیا 

 ! تا نثار کنم همه وجودم تا ترا دوباره به دست آورم

  !اتا عمرم، زندگی ام، روح ام

--- 

  !لعنتی دلتنگی را میدانی
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 نه نمی دانی 

  !یعنی بغض که فقد خاطرات دوباره به یاد می آورد ولی دیگر آن خاطره تکرار شود دلتنگی است

  !آرزو همین بغض دارم برایت

--- 

 پاییز گذشت؛ 

  !مثل تو

--- 

 از بس که گرفتم نام تو 

  !خنده فراموش شد

 گمنام زمان بودم 

  !زبانم خاموش شد

--- 

  !می خوری ها دارم ز فراقت بیوفا یادم بکن

  !یک نگاه با دوچشم سرمه سیاه ات بکن

 ای بیوفا نگذار بر این امید آرمان بروم ز دنیا

  !عاشقانه آغوش محبتت بر خاموش وا بکن

--- 

 هنگام ودا گفتن ما زود رسید و همه 

 خاطرات به یغما بستیم 

 ز فراق رخ ات ،رنج دل به کیمیا بستیم 

 د و نه بیت غزل دارم دیگر برایت نه سرو

  !تا قیامت صفحه آشنا را با شکوه ها بستیم

--- 

 
 امروز و همان سال و همان ماه بیادم است 

 م استکه ترا دوست دارم این واژه به زبان

--- 

 همدرد و همراز که بودم 
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 حرف دل میگفتم 

 حال که با طرف مقابل یی 

  !نیاز ما کجا و درد ما کجا

--- 

 به هر بهانه تبسم روی لبانت کار من بود 

  !حالکه خنده یی مستانه داری سخن حرف مزن

--- 

 دلباخته بودم بر چشمان ناز توعاشق 

 اندکی دیوانه بودم ،خاموش گفتار تو

 من همدم راز خواهم جاویدان، دیگری 

  !عشق اول خواهم ، قد رسا همچون تو

--- 

 ها همه ز یاد برم گذشته یی خاطره 

  !جادوگر همراز نهان دارم که تویی

 نه قصد یکجا شدن باشد نزد من 

  !فاصله ها حرف است بر نزدیکی ما

--- 

 حال دل بر هرکی مگو خاموش بمان

  !درد جهان سوز عجب عاشقانه بوداین 

 ز لطافت عشق اگر بنویسی نامه ها 

 نه درد خاطره ماند و نه درد روزگار

 گفتند تقدیر درست نویسد فردا را 

  !پس فکر امروز کن نه فردا که مینویسد

 ز امروز و دیروز گذر کن که این قافله

 به یک چشم بستن گذرد و نیاید دیگر باز 

 میدانی ز این بیت و غزلآی گمنام تو خوب 

  !قاصدی بکار نیست که برساند این درد و فغان
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--- 

 بر حال زارم خنده خاموش کنم 

 این درد نهان به کی گوش کنم 

 رم من نه یار و نه همدم راز دا

 لب خندانت چگونه فراموش کنم

--- 

 ز اه درد نقش زمینم عشق دیروزم

 گشته خود،امیدم عشق دیروزمگم

 تک ستاره یی رویایم برگرد دوباره 

 عشق دیروزمخاموش این ضمیر ام 

--- 

 ! دلتنگی یعنی همین

 ! عشقت کنایه گوید ،خاموش بمانی

--- 
 ! در گذر روزگار گذشته فراموش شود

--- 
  .عشق اول و آخر یکی است برای کسی که با یکی باشد و دیگری را از روی مجبوریت قبول نماید

--- 
 عاشقان قلب روشن تر از چشمان دارند

  .گر یکدیگر نیستند تا مبادله رنج نکنندنظاره

--- 
 ترک ما کرده آن راهیابی دهات 

 مقصود بال داشت عمل کرد بر ما

--- 
 برای بعضی ها باید گفت

  !دور بودن پایان زندگی نیست

 .ی جدید استبلکه تجربه

--- 
 نازم چشم پر ناز ترا 

 تا آنکه ببازم دنیا ام 

 جز ترا دوست دارم 
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 مهربانم و ابرو کمانم 

---  

 قسم که دیده های تو؛ 

  !پیر و جوان راشرابی سازد 

--- 

 اینجا است ستاره تابان شب 

 چو جلو تو می درخشد 

 بیاد می آورد آن نگاه 

 آذرخش مانند تو 

--- 

 ندارم طاقت و توان دوری را 

  .برگرد به خانه ام عطر وجودت کیمیاست

--- 

 ماجرا دوری ما نه دست تو بود نه دست من 

  !این تقدیر رقم میزند یکجا شدن دلها را

--- 

 اینجا همه فریب می دهند خود را 

 با افکار که خود می سازند 

  .و خود درد می بینند

--- 

 بغض های پنهان روزی پایان دارد 

 ولی پایان من و تو فرقی دارد 

 تو پایان دادی تکیه بر بی وفایی

  !من پایان وفا مندی دارم که آغاز بغض تو را بنا می سازد

--- 

 بیاد دارم آواز ترا 

 ود ماندگار ترا سر

 زمزمه یی کالم ترا 
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 لبخند و نگاهی ترا 

 چشمان رنایی ترا 

 سخن پر معنی ترا 

 عشق گمنامی ترا 

 قول پر ز وفا ترا

 خاطرات بودن ترا

 خاموشی دیدن ترا

--- 

 آخر به خانه ام بیا 

 خانه تاریک و تنهایم

 انتظار ترا پایانی نیست

  !اینجا و آن جا که بیایی

--- 

  !عاشقی دوری نیسترسم 

 پهلوی هم بمانیم تا ابد 

 با انبوه نارضایتی ها 

  .عاشق بمانیم و عشق بورزیم

--- 

  !رسم عاشقی دوری نیست

 پهلوی هم بمانیم تا ابد 

 با انبوه نارضایتی ها 

  .عاشق بمانیم و عشق بورزیم

--- 

 بی او زندگی یاد ام دی 

 تبسمی بر لبانم بازو دی 

 یار خون دل خوردم بس

 صدایم دوباره آواز و دی

۰۰۰ 
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--- 

 بیتابی دل دوباره آغاز می شود 

 نه قرار برای بودن به یکجا دارد 

  !نه قرار برای دیدن چشم های تو

 این سفر خط آخر است این بار 

  !تنها تر از پیش شده وداع گویم

--- 

  :هیچ گاهی فراموش نباید کرد

  !متفاوت اند، مبارزه باید کرد تا به هدف رسیددنیا هنوز ادامه دارد، درک انسان ها 

--- 

 باز امشب هوا تو دارد 

 قلب بیچاره یی من 

 پناه دی با آغوش ات 

  ! مرا با دیوانه گی هایم

--- 

 مغرورم

 آسمان پُرنور ام 

 امشب آرامش می دهی 

 در خیال و رویا هایم 

 با نوازش دستانت 

 مرحم گذاری داری 

 بر قلب شکسته شده 

 سته که زره زره شده شک

 داغ هجران خورده و ز کار افتاده

 عاشق شده 

 تنها شده 

 کاش مرحم بمانی 

 مرحم دوباره ما شدن را 
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 آن گذشته و این حال مان را 

 یکجا سازی 

 نه دوری بیفزا یی 

 نه محبت خود را بر چینی 

 فقد تکرار داری لفظ ناگفته را 

 چنان که من می گویم 

 با زمزمه های بلند 

 در دامنه های کوه 

 در قفس سینه 

 اینکه تو تنهایی اینجا 

 اندرین قلب تنهایم 

 با لفظ تکرار بشنو 

  !ترا دوست بدارم و بی تو هیچ کسی ندارم

--- 

 گمان کردم که دیگر هیچ 

 یادی نمی نمایی 

 حال سلطان قلبم که شدی 

 فراموش کردی وعده هایت؟ 

--- 

 تو  هر لحظه بیاد

 قلبم خاموش نداء دارد

  !دوست دارم نگاه ات آن رنگ آفتاب ات

--- 

 آرامش و احساس تویی 

 وقتی لحظه یی با منی احساسی 

 وقتی در خاطر و خیالی آرامش یی

--- 

 محرمانه و جاویدان
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 جای تو 

  !قلب گمنام است

--- 

 هرگز گذشته تکرار نمی شود

 ولی چی خوب تکرار شود 

 گاه رنگین کمان ات من شاعرانه بر ن

 گنجی ز ناگفته ها بنویسم 

--- 

 
 

  !انتظار آمدن تو ام جانا

--- 

 
 ایام عید قربان است

 قربانی دهم قلبم را با خاطرات اش 

  !تا تو خوش بمانی؛ نیایش برپا دارم

--- 

 تبعیدی وجود ندارد 

 وقتی حدیث چشمان ما 

 کتاب ها حکایت نماید 

 پس دوباره عاشق می شویم 

 ز فراق بی کسی سر بیرون می آوریم 

  .تا انتها زندگی همیش صادق می مانیم

--- 

 !!! گاهی از دور تورا خواب میبینم کافیست

  !ز دور ترا؛ چون مثل مهتاب می بینم کافیست

 ! کافیست ان نیم نگاهت بر من
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--- 

 من دو دیده قربانت دارم 

 تا زنده ام ترا نگاه دارم 

 بر من  تو هدیه ز دربار خدا

 این قلبم را فدایت دارم 

--- 

 بازآ هرنچه هستی بازآ

 من عاشق و دلبند تو ام 

 دلداده تو و چشم تو ام 

 آغوش وفا بگشای سویم 

 گوش به فرمان صدا تو ام 

--- 

 گهی با حضور وجودم 

 گهی با روح و نفسم 

 گهی با لفظ قلم بر دستم 

 ترا تنها یاد نمایم 

  !خاموش و گمنام انه

--- 

  !خواهانم ترا

  !به درگه قلبم؛ چون خورشید بتاب یی

  !جز تو دیگر نخواهم اندر این آغوش بی کس ام

--- 

اشک عاشق؛ چو ریزد ز عمق دریا مروارید و صدف از بودن خود خجل گردند و گویند تخمین قیمت این اشک 

  .بیقراری ز توان حساب ما باال است

--- 

  :آری عشق تو برایم آموخت

  .یقرار بمانم و به زبان نه آورم، با درد درون بسوزم و خاکستر نشوم، همیش یاد تو نمایم و فریاد نکشمب

  !این است میراث عشق تو که صداقت را شفاف تر ز الماس برایم نمایش داد و بی اعتمادی را جابجایی آن کرد
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--- 

 ای مرگ سراغم بیا و ز این دلتنگی شبانه بکاه 

  .شق او طاقت فرسا استبودن در یاد ع

--- 

گاهی هوس میکند آدمی که برگردد بر گذشته و هر آن چه که درد دهنده حال است را دوباره ز سر گیرد و 

  .اصالح کند

--- 

 تو با نبودن حال چی ثابت داری؛ 

  .این! جز بیوفا مثل تو دنیا شاهید ندارد

--- 

 من در میان ستاره ها 

 تا صبح دم 

 های عمر تو پنهان از لحظه 

 سر به سجده نهادم 

 تا هم نفسی 

 جز تو کسی را 

 سر نوشت 

 دگری را 

 نه نویسند

 ای کاش سرنوشت دست ما بود 

  !به گذشته برگشته ترا آرزو و بنیاد می گذاشتم

--- 

  !حال میلی برای داشته های گذشته برایم نماند

وابسته بودم، برای کسی که ارزش یک لحظه بودن فقد داشتن افسوس زمان است که هر دم اذیتم میکند؛ چون 

  .ام را نداشت

--- 

  .حال دگر چشمان تو هنرمند نیست برایم؛ چون نه نغمه عاشقی می سراید نه خاطره را بیاد ام می آورد

  !حال چشمانت جز فریب دهنده بیش نیست
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--- 

خود آدم رابطه داشته باشد پایدار باقی شاید تغیر قابل مالحظه در روند زندگی بیاید ولی تغیر که با فریب 

  !نخواهد ماند

--- 

 نه حال و نه صد سال 

 ز دایره یی عشق فرار 

 ننماید قلب اسیر کرده 

 در گرو معشوق فریبنده 

--- 

 هدیه روزگار که تو باشی 

  !من تسلیم ام تا به ابد

--- 

 دنیا کوچکتر می شود؛ 

  !وقتی ترا داشته باشم

  .دن چشمان تو میبینمبزرگی آن را با دی

--- 

 تو در عمق قلبم جا داری 

 با خود من را احساس دی

 جز با تو هرگز نشود تکرار 

 جانم خنده هایم را آواز دی

 آغوش محبت واه کن نازنین

 دمی بیقراری ام را قرار دی 

 با لبانت طعم شیرین بخشا 

 گلوی خشکیده ام را آب دی

 گمنام هرگز نه فراموشت ترا

  !ما را با وفا آغاز دیپیوندی 

--- 

 بغض دارم تا که نباشی 
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 قلبم می گیره ز تنهایی 

 وعده هایم هنوز سر جاست

 تو همانی بر قلبم نارنجی 

 راز و رمز چشمانم پنهان 

 ولی با دیده دل در نگاهمی

 صدا تند می وزد در قلبم 

 فریاد و نعره ها ز بیزاری 

 از این گلشن رنگین دنیا 

 مرگم آری خسته و خواهان

 تو خوشحال بخند با خود 

 ولی آتش بیفروز برمن مغروری

 گمنام دنباله رو خاطرات 

 واگذارم ترا بر خدا آری آری

--- 

 دیشب مهتاب رنگ تو داشت

 رنگ گونه هایت رنگ لبانت

 من چشمانم را دوخته ام تا

 یاد همان رخسار لبانت بیفتم

 بیقرار و بیتاب گردم بار دیگر 

 و گمنام گردم ز عشقت رسوا 

--- 

 تن و تن پوش رنگین؛ 

  !به تو زیبد جانا

--- 

 
 امشب قلبم چو آتش شعله دارد 

 برای گذشته ما ز زندگی گله دارد 

 واه همی گوید و میسوزد صد بار 

 خاموش نشسته ز دل پیام ناله دارد



 

 

Pag | 33 

--- 

 خاموشی مطلق در این سینه یی من 

 بعد این اشک غم نباید ز دیده یی من 

دم است اولین سرودم که سال ها پیش گفته بودم ولی همانگونه خاموش بی نفس بی ادامه گذاشتم، تا آن که بیا

  .ترا مذهب و ایمان قلبم یافتم

برای چشمانت که جالیش؛ چون الماسک برایم دارد، برای نفس هایت که شب ها من  برای تو حال می سرایم،

آواز ات که آرامش بخش روح است، برای قامتت که بی جوره یی شهر صد ها بار تکرار به گوش می شنیدم، برای 

  .است، برای رنگ خورشید گونه ات که به هزار ها بار صدا زده ام ات

  .بیاد آور که گفته هایم تغیری نکرده است شاید من تغیری برای تو نبوده ام ولی تو تغیری بزرگی هستی برایم

واز قلبم، روح ام خالی از یادت نیست همیشه با نعره های خسته ناپذیر با آن که حال دوری ولی نفس هایم، آ

  !اسم ترا فریاد دارم در درونم در عمق قلبم

 اما خسته ام حال ز همه دار و ندار می خواهم رهگذر دنیا محس

خاطرات وب گردم و بروم به شهر تاریک به شهر که من با آرزو هایم تنها باشم و درگیر هوس ها نباشم، درگیر 

  . نباشم، درگیر تو و خیال تو نباشم

  ! تو برای طبعیت لبخند ببخش و همه را خوش نگه دار

  .قلب آرام داشته باش و زندگی عاشقانه خود را پیش بر

 شاید فردا فرصت باقی نماند ولی در عشق تو من باختم 

  .خودم، زندگیم، آروزیم، آینده ام، امیدم

در باال ذکر کردم را تکمیل می نویسم تا آن هم مثل من نا تکمیل زنده بی جان در اخیر بیت نا تکمیل که 

  .نماند

 من اشک ریزم چو باران به یک بار 

  !تو خوش باش و لبخند دی بر من

--- 

 

 
 با حضور سبز ات؛ 

 رنگین تر از پیش می شوم 

  .فقد بودن بی تقاضا که ز تو دارم برایم کافیست
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  !کنار من و سرودم باش

چون سرود من بی تو هدف ندارد هنوز، ولی زندگی حال تصمیم جدا بودن گرفته است اگر به گذشته ام برگردم 

  .حال دیگر سود ندارد

--- 

  !برگرد و دوباره سحرم ام شو

  !عاشقانه بمان و گوهر ام شو

--- 

 خواب ز چشمانم ربوده امشب 

 آن یاری قامت بلند و مغرور ام 

 جادو کرده با دیده ای خمار اش

 این زندگی، جوانی و خیال ام را

--- 

  !ابرو کمان

 بیا امشب رنگ بخشا 

 به واسطه لبانت بر لبانم 

 تا خمار نمام و بی تاب ترا 

  !هر نگاه به هر جا تصور نه نمایم

--- 

  !بدان

 ز گفتار نفس تا پایان تپش ها 

 هردم ترا در تاریکی شب ها 

 با خود و خاطرات گذشته ها 

 یاد نمیایم و غرور جوانی ها 

 بشکنم و ترا تا تنهایی شب ها 

  !بجویم و آرزو نمایم ؛ آغوشت را

--- 

 
  !نیامدی



 

 

Pag | 35 

 پایان بهار جوانی منتظر تو بماندم 

 فصل آغاز پیری رسید 

 همه توان پر بست و پرواز کرد 

 مگر این دل رهایی نیافت 

 ز عشق افروخته تو 

  !بر قلب تنهایم

--- 

 خوابم هنوز  آری بستر

 تمنا تو دارد تا بوی عطر 

 ترا جاویدان بر مشامم 

  !احساس دهد

--- 

 هنوز 

  !قلبم سرشار ترا می خواهد

  .با آنکه بی وفایی مهر و الفت نداری

--- 

 کتاب خاطرات زندگی 

 هر صفحه تکرار می نویسد؛ 

 !نگذارد شعله عشق ترا ---

  .تا تو؛ چون مشعله این نگاه باشی

--- 

 گر خاموش بماند زبانم 

 بیا اه قلبم گوش کن

  !جز تو کسی را صدا ندارد

--- 

 آری تو یادگار قلب گمنام یی 

 با آنکه عزیز جان و مهربانی

 بی نهایت ترا یاد دارم جانم 
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 سیاه چشمان و آرام جانی

---  

 آی مغرورم 

 نوا و سرورم 

 مشکن غرورم 

 مهتاب و نورم 

 عشق پر شورم 

 رم بلند آواز صو

... 
--- 

 گمنام کجا بوسه زند دست و پا، 

  !دلگرم به میل بوسیدن لبان سرخ رنگ انار ات ام

--- 

 خنده یی روی لبان تو؛ 

  !تباه سازد این دل زارم

  !چقدر لبخند پر شور ترا دیدیم امروز، بمیرد زانکه قدر لبخند هایت ندارد

--- 

 کاش می شد خلق را قناعت داد

  .عمر من می شدی و من آهسته آهسته به پای تو می سوختمتا تو پروانه شمع 

--- 

 کاش ؛ چو گل گالب آتشین 

 صورت زیبا ترا 

 هر روز به بهانه آالیش لمس میکردم و با دادن ناز و نیاییش

  .هر روز هزار بوسه را ز کنج لبانت می چیدم

--- 

 امروز با دیروز فرقی ندارد؛ چون 

  .را سحر میکردم، ولی امروز با یاد خاطرات تو صبح ام را سحر کردم دیروز با تو و عشق تو صبح ام

--- 
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 ناز کن نازی یی من 

 پرواز کن نارنجی یی من 

 به هفت آسمان بگو خبر قلبم 

 دوستت دارم معشوقه زندگانی من 

--- 

 امشب ساقی من باش عزیزم 

 ساقی باقی من باش عزیزم 

 تا باده رسد من مست چشمانت

 من باش عزیزم نگاهی مستی 

--- 

 صدای قلبم ندا دارد 

 اسم ترا؛ چون الماسک بهار 

 تو بشنو این صدا 

  !غرق رویا ات ساز خاموش را

--- 

 ای فریاد قلب عاشق تنها کجایی 

 برگرد به سوی ما بینوا ام کجایی

 تو با لب خندان به سویم بشتاب 

 من انتظار تو تا قیامت تو کجایی 

 ام مشو ای مغرور خاموش تو گمن

 من گمنام تو ام ای آرزو تو کجایی 

 نظر داری با چشمان مست ات جانا

 حال کور گشته یی تو ام تو کجایی 

 می آزاری این قلب رنجدیده خود را

 فصل آغاز دوباره عشقم تو کجایی 

 من لفظ وفا به تو وعده کردم بس 

 می جویم ترا تک ترا آشنا تو کجایی

--- 
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 غرور می ورزم 

  !جز خاطرات خود می حسابم وقتی ترا

--- 

  !آغوش پر ز گرمایش نفس های ترا خاموش انه استدعا دارم

--- 

 رقیب فرصت طلب بود 

 ولی تو چرا خود را جز فرصت حسابی دی؟ 

--- 

  .هیچ گاهی سازگار نیست زندگی با انسان ها، این انسان ها اند که محیط را با خود باید سازگار سازند

--- 

هایکه همیش شکایت دارند و تلخ می سازند روزگار خود را فراموش نکنند این تلخی ها همانا لحظه آری انسان 

  .های شادکامی آینده اند که امروز تحمل می نماید و فردا طعم اش را می چشاند

--- 

ا انسان ها از بیان مستقیم اعتراضات ترس ندارند، ولی بعضی مواقع گذشت خصلت مردانگی است که بعضی ه

 فضولی می کنند

--- 

یا رب به فضل و مرحمت ات طاعات ،عبادات، نیایش،دعا های بنده های که جز ترا نی پرستند و جز از تو کمک 

  !و یاری می طلبند را قبول فرما

و از درگاه ملکوتی خود راحتی و آرامش قلبی را نصیب همه بنما و همه را به راهی که تو خشنود می شوی و ما 

  .دایت فرما تا روز عشر قامت خمیده به دربار تو ایستاد نبوده و نعماتت را با شکر گویی استفاده نمایمرستگار؛ ه

--- 

 با لباس سفید عروسی 

  !دیدن تو آرزو ماند

--- 

  !عاشقان قلب را اسیر می گذارند؛ چون جز معشوقه باالی هر کس و ناکس اعتبار ندارند

--- 

 نه حال و نه بعد صد سال 

  !عشقم گویم بلکه ترا بعد مردن هم دوست دارمترا 
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--- 

 جانم عیدت مبارک 

 راستی عید قربانت مبارک 

 ما خو ز اول قربان تو شده ایم 

 ت مبارکاو جفت نوَ مرحبا زندگی

--- 

  !دلم هوای تو دارد هنوز

--- 

 زندگی هر نفس بیاد می آورد 

  .پر از مهر که ما دوتا برای هم بنیان گذاشته بودیمخاطرات تلخ روزگار، لحظات عاری از محبت، گذشته یی 

--- 

 قرار شد امروز به گذشته برگردم 

 ولی تو گذشته ام را دزدیدی 

  .من نه مالک حال هستم و نه مالک گذشته یی که دزدیده شد

--- 

 تنهایی رقیب من است؛ 

  !خوشبخت برنده است تا حال

--- 

 با تیر نگاهت شکار نمودی 

 و رها نمودی  صیاد نبودی

--- 

  !استقاللیت گیسو هانت بیاد می آورد

 !که قلب من تحت مستمره تو است

--- 

 ز چشمان و لب انار ات 

 کجا خواهم آزادی 

 مستمره تو ام 

  !تا زنده ام
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--- 

  .نگذار قلمرو تسخیر شده ترا همه لبخند زنند

  !با نگاهت سایه رحمت بیاور تا همه عذاب کشند

--- 

 ام کرد  فلک خاموش

 این خاموشی پیان دارد 

 روزی برای همیشه 

 که من ترک فلک نمایم 

--- 

 این سرود یادگار گمنام ماند 

 اگر دوباره بعد مردن چانس دیگر برایم دهند 

 خود را دوباره می یابم 

  !با عشق تو

--- 

 همه شب ها با خود زمزمه دارم 

  !نام تو، گذشته ما، خاطرات را

--- 

 هر ثانیه آواز ساعت دیوار 

  !تنش نفس های ترا بیادم می آورد

 من هر ثانیه دوباره جان می گیرم 

  !ولی بدون تو هر ثانیه می میرم

--- 

 ایام عید قربان است

 قربانی دهم قلبم را با خاطرات اش 

  !تا تو خوش بمانی؛ نیایش برپا دارم

--- 

 دلیلی برای رفتنت ز شهر عاشقی چیست؟ 

 ه زندگی را عوض کردی چرا؟ اینک
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--- 

 گاهی در صفحه روزگار یاد ما کن 

 کلبه خود شبی با آغوش مهربانی با کن

 این سفر بس دور دراز نگذار آشنایم 

 چند کالم عاشقانه بگو سحر با ما کن

--- 

 مرا تا جان بود؛ 

  !جانان تو باشی

 ز جان بهتر چی باشد

 دین و ایمانم توباشی 

 زیبد جاناخال سیاه به تو 

 چو مشعله زیبایم تو باشی

 ز تاریکی چشمت زیبا خاندم 

 تا آخرین نفس حیاتم تو باشی 

--- 

 

 تو آرزو نهان قلبم بودی 

 مگر روزگار نگذاشت آرزو بمانی 

--- 

 فراموش شده گان 

 راه برای پیوستن می یابند 

 مگر ای کاش 

  .راه پیموده شده را سالم نگه دارند

--- 

 بگذار بازار عشق رنگانگ باشد 

  !من عاشق یک رنگ بانم و او هزار رنگ

--- 

  .این خاطره را با کدام نام به کتابچه خاطرات بنویسم
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--- 

 نگذارید تاثیر منفی در زندگی شما رقم بخورد 

  !مثبت بیندیشید و زندگی کنید

--- 

  !فاتحه عشق ترا خواند و من فاتحه ترا

--- 

 ن پنهان سخن گفته یی روز ها با دیگرا

  !منی دیوانه خوشبین اخالقت بودم

--- 

 رفتم مرا خاطره ساز 

 آوازم مدی و تنها ساز 

--- 

 رفتنم را به یاد گار بسپار 

 من ترا بخشیده ام عشقم 

 ز آغاز بودن سال گذشت 

 من حال هم عاشقت ام 

 دستور چشمانت 

 برایم امر عاشقی می دهد 

 حال توان و طاقت نماند

 حریر دارم ناگفته هایم ت

 اینجا درون این قفس 

 تا سرودم جاویدان ماند 

 من گمنام ام ز روز اول 

 خاموش عشق ترا دکلمه دارم 

--- 

 عشق تعریف جز درد ندارد برایم 

--- 

  !کجا خواهد خاموش این دستور؛ که تو حساب دهی من محاسب گردم
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--- 

 قلبم تحریر دارد خاموشیم را تا ابد، 

  !گفتار کن من شنونده امتو 

--- 

 تا ابد آرزو می ماند 

 قلبم در امید بست 

--- 

 گاهی آغوش با کند زندگی 

 گاهی درد دهد زندگی 

 گاهی خاموش سازد زبان 

 گاهی آواز دهد زندگی 

 گاهی خیال پردازد 

 گاهی تمنا دهد زندگی 

 گاهی اندیشه بودن

 گاهی تمایل دهد زندگی 

 گاهی خاطر نشان 

 پایان دهد زندگی  گاهی

 گاهی امید وار سازد 

 گاهی نهان دهد زندگی 

 گاهی ترا با ناز هایت 

 گاهی قهر دهد زندگی 

 گاهی من گمنام بمانم 

 گاهی خاموشی دهد زندگی 

--- 

 و او کجا دانست گفته هایم؛ 

  !توضیح حرف ها را ز گفتار دانستم

--- 

  !سپری کرده باشدز عشق چی داند آن که همه زندگی را با کودکان 
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--- 

 تو هر کجا که بخواهی بمانی 

 ترا بواسطه عطرت می یابم 

 اگر چشمانم بسته باشد 

  ! ترا از تپش های قلبت می یابم

--- 

 من به تو عشق ورزیدم 

  !زندگیم چی مشکل شده است

--- 

 یک بار نزدم بیا 

 روح ات با روح ام پیوند دهم 

 نزد دیده هایم بگذارم ات 

 از حد بگذرم 

 بیقراری می دانم 

  !بیش تر از این بی قرارم مکن

--- 

 خاموش وقتی در آغوشم میایی 

 ترا بواسطه وفا ات می شناسم 

--- 

 حال زندگی دشوار است 

  !بدون تو

--- 

 یک دلدار دارم 

  !چاره کارم را ساز خدایا

 ارمان دلم بسیار است

--- 

 عاشق چشمان شهال تو ام 

 ا یی تو ام عاشق روی زیب
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 سنبل یی با زلفانت 

 جانم به آخر رسیده 

 عزیز با وفا یم 

--- 

 شراب لبت در جام من 

 بوسه های شرین کام ات نوشیدم 

 با دل که آهو وهشی بود 

 ندانم چطور رام خود کردی 

 یاد تو با من است همیش 

  !دلم ندا دارد که بیاد منی

--- 

  !لبخند،گاهی اندوه، گاهش بخشش نیاز داردزندگی یعنی لحظات بیاد ماندنی؛ گاهی 

--- 

 حدیث عشق چشمانت 

 طوفان می کند بر سرم 

--- 

 عاشقانه نگاه میکند یار سوی ما 

  !کاش توان دیدن چشمانت را می داشتم

--- 

 جانا تو روح مایی 

  !مرام گم شده یی مایی

--- 

 تا هستم جز سرودم تویی 

 تا هستم جز امیدم تویی 

--- 

 عشقت؛ تو به 

 مرا به پرواز آوردی 

 حال که بالم بستی، 
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  !کجا به عشقت پرواز کنم

--- 

  !و من دل تنگ روزگار گذشته ام

 آنوقت که وفا قدری داشت 

 محبت قیمت نداشت 

 با مهربانی به دیده می نگرستم 

 پیام چشمان او راز داشت 

 حال گذشت روزگار گذشته ام 

  !حال عشق قیمت دارد و من فقیرم

--- 

 این شد تقدیر؛ 

  .با چشمانی که آغاز و انجام عشقم را تجربه کردم

--- 

 روزگار گذشت و تو گشتی زمن 

  .ولی این قلبم برای تو دکلمه عاشقی دارد

--- 

 عاشقانه دوستت داشتم و دارم 

  !مرزی برای دوست داشتنم برای تو نبسته ام

--- 

 تا آخرین آرزیم 

  !امیدم تویی

--- 

  !عشقی؛ چون تو دارد خوشا قلبی

 نه دردی دارد نه رنجی، 

  .سراسر غرق لبخند است و شادمانی

--- 

 خدا ترا سرودم ساخت 

  :تا الفبای هر کلمه اسمت را چنین نگارم
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 فصل عشق 

 راه خاطره 

 زندگی دوباره 

 امید واری

 ناتمام 

 همیشه جاویدان 

 که می شود آخر این همه دکلمه حیاتم، 

ی دوباره تو بودی که با امیدواری ام ناتمام پایان یافت تا همیشه جاودان آتش گیرم با رقیبم راه خاطره زندگ

  !بینمت

  !فرزانه بگوییم ترا با ظلم خاموشانه ات

--- 

 هر شب مرور بر داستان زندگی دارم 

 در هر صفحه داستان ترا می یابم 

 هر کلمه هر جمله و هر بیت عشق است 

  .و ترا ماندگار می سازد عشق که خاموش می ماند

--- 

 این قلب ترا آرزو دارد، 

  !برای بخشیدن آغوشت بیقرارم تا به ابد

--- 

 جانا تو آرزویی 

 جانا تو قلبی 

 جانا تو عشقی 

 جانا تو روحیی

--- 

  !تو در غرق خیال و همه جایی

  .این چی پیوند است که لحظه اتا با خدایم تنها نمی گذارد

--- 

 خداییتو معجزه 
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 بر قلبم 

 که با لطافت صدا دارد رنگینی

 چمن ها ز رنگ دامنت گلریز دانم 

 !جرقه چشمانت هم الماسک آسمانی

--- 

 آن که ز خود تحفه بجا گذاشت 

 این تحفه ما خاک بوَد 

 قلب خاموشم تنها گذاشت 

 صبر ما جاویدان بوَد 

--- 

 ترا با آالیش چشمانت دوست دارم 

 ترا تنها و تنها دوست دارم 

 این است وفا خاموشت نگار 

 ترا تا جاودان دوست دارم 

 این زمان است که جدایم 

 ترا تا بعد مردن دوست دارم 

 ز خدا گمنام خواستی دارد تا به ابد 

 خاموش آرزویم یی ترا تا آن زمان دوست دارم 

--- 

  !ای عشق

 من آرزو کردم تو نابود کردی، 

 تم تو خاموش کردی، من امید بس

 ز تو کجا لب به شکایت وا کنم، 

  !که همه زندگی ام را به باد فنا داده یی

--- 

 این جسم و جانم را بگیر 

  !لحظات و خاطراتم را مگیر

 تو یی هم نفسم 



 

 

Pag | 49 

 بی تو من خسته ام 

 آهو چشم الماسک ام 

 خورشید سحرم 

 گمنام انتظار تو دارم 

  !خاموش تویی زمزمه نفسم

--- 

 انسان ها امید به نوشیدن شراب بهشت دارند؛ 

  !ولی در اینجا خوناشام و ظالم اند

--- 

 رابطه های خوب عاشقی؛ 

 گاهی جنگ ،گاهی لبخند ،گاهی درد

  !دارد

  .ولی ای کاش خوب بودن تا آخر ادامه می داشت و عاشقانه به فکر قدیم می ماندم

--- 

  .یوند عاشقی با عاشق بودن فرق داردانسان ها همه عاشق یکدیگر اند ولی پ

 عاشق بودن یعنی احترام به مقام انسانیت طرف مقابل

 اما 

 عاشقی یعنی تمایل داشتن برای بودن جاودانه با طرف 

  !که آدم ها بعضا این هر دو کلمه ها را اشتبا می گیرند

--- 

 چشمانت سخن عشق می گوید 

 من کجا خوانم این همه 

 نده یی مکتب وفا تو نخوا

  !مگر ز چشمانت من وفا آموختم

--- 

 طلوع خورشید را با هم تماشا می کردیم، ولی

حاال زمان گذشت و من خورشید صبح را با همان تعبیر گذشته، بی تو تماشا می کنم؛ چون غروب امروز طلوع 

  !برای فردا دارد
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--- 

 این روح و این جسم از من است ولی

 !مالکیت آن را تو داری 

 دشوار می گذرد؛ 

  !یاد تو

 آزارم می دهد؛ 

  !خاطرات تو

 من اسیر لبخندم؛ 

  !لبخند لبان تو

 تو حال در امرار روزگاری؛ 

 بیقرار ام من به چشمان تو

  !پیام تو 

--- 

 عید عاشقانه برایت آرزویم 

 من عید ندارم؛ چون تویی جستجویم 

 هر روز برایت عید باشد جانا 

  !ن تویی آرزویمگمنام عید ندارد؛ چو

--- 

 عیدی من؛ 

  !جز کنج لبانت، آغوش مهربانت

--- 

 هر سو لبخند عاشقان بینم 

 درد بینم و درد بینم 

 هر سو هم آغوش اند عاشقان

 منی بی کس درد بینم و درد بینم 

 تو آتش برافروخته ای قلبم

  !هر لحظه درد بینم و جز درد هیچی نبینم

--- 
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 گر دستان عاشقی ام بنویسم 

 همه گفته هایم بنویسم 

 قصه هجران بنویسم 

 با قلم رنگ ها بنویسم 

 آخر دیدار بنویسم 

 آخر درد ها بنویسم 

 انتها تکرار بنویسم 

 ترا مذهب و ایمان بنویسم 

 خدا قلب یکتایم بنویسم 

 جز اندو و اشک ها بنویسم 

 با خون دل خاموش و گمنام بنویسم 

صادقانه کالم ات، آخر واژه هانت، چشمان خمار ات، موهان سیاه ات، لبان انار ات، می میرم  ارم نگاه ات،دوست د

 ! ، مانده ام حیران ات، قلبم پریشان اتفداه اتبراه ات، قلبم 

--- 

 آخر می شود تنها 

 قلب آدمی 

 آخر به پای عشق 

 میمیرد آدمی 

 فقد صدا می ماند 

 جاویدان 

 آخر رسوا میشود 

 عشق آدمی

--- 

 من راحتم با تنهایی

  !جا ندارد بیوفا اندرین کلبه ام

--- 

 اعتمادم شکسته یی 

  !ماندنت اینجا سودی ندارد
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--- 

 با رقیبان دل بسته بودی 

 راز دل کرده بودی 

 اینجا کلبه من است 

 تکرار نمی شود گذشته ام 

 ترک کرده ام وابسته گی 

 دم من همان ام که بو

  !ولی تو همانی که من نشناخته بودم

--- 

  !تحمل دیدن چشمانت ندارم؛ چون بی وفا هرگز با وفا نگردد

--- 

 تو انتخاب کرده بودی 

 راز های زندگیت امانت نگه داری 

 من قول داده بودم 

 ازبین برم آشنایی ها گذشته ام 

--- 

 وقتی حرفی نباشد 

 پس اینقدر راز 

  .جز گفتن امکان ندارد

--- 

 جفا در حق وفا کردی 

  !من وفا با جفا نکنم

--- 

 هرگز فراموش خاموش نشود؛ 

  !ذات بد خوب نگردد

--- 

 تو یک قصه ناتمام بودی 

 من داستان بیاد ماندی
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 تو فراموش خاموش می شوی 

  !من درد گمنام تو

--- 

 همین بود انتظار 

  !ز یار بد ذات

--- 

 حاال دقایق بر من آب روان است 

 برای تو ؛ همچون سال و صد سال

 من آرزو تو کردم با قلب پر مهر 

 تو آرزو دیگر کردی با قلب ناپاک

--- 

 زندگی را آموختم

  !ز این پس اعتبار بی معنی بود

--- 

 هرگز دلبسته به آشنا نباش 

  !آن آشنا که دل بسته نمودید

--- 

 
 اینجا احساس راحتی ندارد 

  !آنکه خنجر به پیش چشم زند

--- 

 آخر راه بی وفا 

 اشک و درد است 

 تنهایی و مرگ است 

--- 

 اصول تعریف شده 

 غیر قابل تبدیل بود 

 آنکه ز ما دانست زندگی 

 حال استاد ما نمی شود 
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--- 

 ترک ما کرده بود 

 غافل ما ایم 

 انتظار خودخواهی داشتم

--- 

 آنکه ز دیده برفت 

 ز قلب و سینه برفت 

 آنکه ماندگ

 ار بماند 

  !پیوسته مایل ما ماند

--- 

 اسم تو معنی مکمل زندگی است 

 زندگی 

 امید 

 یکدانه/یگانه 

 همیشه 

--- 

 بیوفا کجا رقابت با تو کرد 

 او رفت ترک ما کرد بدتر ز تو کرد 

--- 

 آغوشم هنوز عطر باوفا دارد 

 بیوفا هرگز اینجا جا ندارد 

--- 

 صد می خورم 

  !آخر جام دست شکنم

--- 

 سته در نظر، من به کجا نظر کنم؟اوست نش

 حضرت موالنا اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟
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  !اوست گذشته، بر من گذشته بی معنی

  !اوست خاطره، بر من خاطره بی پروا

--- 

  !تنها غزل گمنام ترا در هر سرود ستایش دارد

--- 

  !تویی تنها ماندگار در خاطرات

--- 

  !لبخند تو

  .و من در تالش بخشیدن لبخند ام تا تو بخندی و من لذت برم بی نظیر است

--- 

 حال نمی دانم چی بهانه یی برای بوسیدن تو طرح کنم 

--- 

 آغاز عشقم لبخند تو بود 

  !انجام عشقم را نیز با لبخندت پایان دی

--- 

 حس عجیبی دارد؛ 

  !تبسم لبانت بر حال دلم

--- 

 تاب چشمان سیاه ترا 

 فش ترا رنگ لبان بن

 آغوش پر ز راز ترا 

 من ندارم عزیز جانم 

--- 

 گاهی ز حال دلم پرسیده یی 

 گاهی فهمیده یی که چقدر ترا 

 بی نهایت آرزو کرده ام 

 حال وقت آن است که خاطرات 

  !همه خلق شوند ز عشق ما دو تا
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--- 

  !فقد تویی نه با پیشوند و نه با پسوند با همه خوبی هایت در کنارم

--- 

 این آرزو پا بر جاست 

  !که ترا آغوش گیرم و جان به حق سپارم

--- 

  !ز کنج لبت نازنینا با بوسه عاشقانه بدرقه ام نما

--- 

 نگذار در تنهایی هایم بیاد آورمت 

 ماندگار باش در روح ام؛ 

  !تا پایان زندگی

--- 

 این موسوم پر طراوت بهار 

  !میندازدبیاد زلف تو که با نسیم باد پرپر می شد 

--- 

  !اه بهار تو بودی که من عاشق یار که مثل طوفان در خاطراتم گنجانیده ای میروم

--- 

 عاشق هوا بهارم 

  !نه خزان که ترا ز من دزدید

--- 

 بی تو طلوع خورشید 

 بی تو غروب خورشید 

 نخواهم من؛ چون 

  !تویی خورشید من جانا

--- 

  .که من وابسته ام، به فکرت هستم، به خیالت هستم تو رفتی ز برم دور؛ چون حرف آشتی است

--- 

 یادم است 
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  !روزگار عاشقی ام

--- 

  !بوی انبرین وجودت خیالم را با دنیا هوس یکجا سازد

--- 

 یک دنیا تعریف تو دارم 

 تویی دنیایی من 

 یک آرزوی نهان دارم 

 تویی امید من 

 گر دنیا بی امید تو باشد 

  !نه دنیا نه امید دارم

--- 

 نیمه شب ز خواب برخاستم؛ 

  !بیاد قول و وفا تو افتادم

--- 

 آخر تمام دنیا یی منی 

 معشوق یکتایی منی 

 بی سبب دوری ز من 

 نگار ماندگار رویا منی 

--- 

 ترا ز گوشه چشمم 

 با رنگ تکرار پارچه تنت 

 نظاره کردم ولی چشمان تو 

  !حال سوی دیگر نظاره دارد با محبت

--- 

 یامی دل شادم بنما جانا با پ

 آتش بیقراری ترا 

 د!را با تپش هایش یاد می دارد نداراین قلب که ت
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---  

 ترا مهمان کلبه ام گر سازم 

 جز چشمانت جز چشمانت 

 !مینگرم، مینگرم

--- 

  !بیا دست مهربانت را باالی قلبم بگذار و بیبین بیقراری ایم را

--- 

  !ولی همیش خاطره ها می کشاند سوی عاشق بودنعشق هیچ گاهی در گرو نمی ماند؛ 

--- 

 همدم و هم راز ام 

 تویی جان و آوازم 

 کجایی بال پروازم 

 بیا کلبه ام مهناز ام 

--- 

 رویا منی عشق دنیایی منی 

 تا نفس است تو تک نگار منی 

 آوازم خفته امشب در قفس 

 تو ستاره و مهتاب و شام منی 

--- 

 تنها ترین گمنام منم 

 خاموش و به دام منم 

--- 

 قلبم هنوز مال تو است 

 بی انتها به فکر تو است

 تو ظالم یی به احساسم 

 همه سرودم برای تو است

--- 

 چقدر لحظات و خاطره ها رنگ عوض می نمایند 
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 گاهی عاشق شدن دارد و گاهی درد عاشقی

  !گاهی با تو بودن دارد و گاهی دور بودن ز تو

--- 

  عاشقی همین است

 وقتی دور ز هم باشیم 

 ولی صمیمانه نگاه کنیم 

 آرزوی بهترین ؛داشته باشیم 

 تو لبخند لبانت بنما بر من 

  !من آرزو حیات دوباره کنم

--- 

 به فکر فرو رفتم 

 که تو

 با نقاب نیم رخ ات 

 مرا گمنام این دیار نمودی 

 صدا رسا ام را چون بلبل خفته صبح خاموش و بی صدا نموده یی

 حال فهمیدم، 

  !این رخ چهره ات عجب جادوگری کرد

---  

 ای کاش آینه قلبم 

 رخ پنهان ترا یک دیده فراموش می کرد 

 که حال ز درد عشق احساس نمی داشتم 

 همیشه فکر ترا بر سر نمی داشتم 

 کاش تو یک راه گذر بیش برایم نمی بودی 

  .من هم راه گذر می بودم و فراموشت می نمودم

--- 

  !ابطه خاموش تو آوازم را جاودانه دزدیدر

--- 

 امشب ز شراب لعل لبت سیرم کن 
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 آغوش محبت بگشا و پر مهرم کن 

---  

 نگذار نبودنت را ستاره تعبیر کنم 

 تو تک خورشید منی 

  !که برای طلوع فردا ات من انتظار ام

---  

  !و او تغیر خوشبختی ام بود

 مداوم در تنگنای زندگی ترکم کرد

 مغرور عصر خود بود 

  !حال مغرور تر از پیش سویم خودنمایی می کند

---  

 تاثیر

  !چشمان تو

  .شنیده بودم وقتی چشمان خیره می شود حرف دل را می گوید، راز قلب را که نهفته است را بازگو می کند

مثل الماسک شب، مگر با دیدن چشمان تو حقیقت موضوع را فهمیدم ؛چون این چشمان تو بود که درخشید 

  !مثل طلوع خورشید، مثل ماه که همه جا را روشن میسازد

من هرگز فراموش نه نمایم آنچه راز نهان که چشمان تو برایم گویا کرد راز که همه صداقت نهفته بود راز که جز 

  .لبخند بود و راز که همش خاطره بود

رانه حرف قلب ام را که همیشه ترا تمنا داشت با حال میدانم این تعریف بی وقت است ولی ای کاش تو هم جسو

  .دیده های خود می خواندی و در این محرکه هستی تنها راهم نمی کردی

تو با چشمانت خیال پردازم نموده ای و من را درگیر فکر خود ساخته ای، حال هم چرخش زمان دیر نگذشته 

  !گیرماست با من باش تا با نور چشمانت راه گم شده ام را هدیه 

---  

 وقتی یاد خوشی می نمایی 

 من خوشحال تر از قبل می شوم 

 حال تو با خوشی هایت زندگی کن 

  !من با جام شرابم خوشی های ترا جشن می گیرم

---  
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 تو تک نفس 

 بی تو ام بی نفس 

 تا آخرین لحظات عمر 

 دارم در هوس

---  

 صد قسم خورم؛ این گویم 

  !جامم را بیاد تو نوش می کنممن بال پرواز می یابم وقتی 

---  

 ترا تعبیر دارم 

  !مثال آرزو و امید زندگیم

---  

  !انتظارم

  !با آواز ات ناگفته های دیروز ات را برایم گویا نمایی

---  

 انسان ها ارزش خود را در دو بخش واضع می سازند 

  !اول اینکه وقتی چندی ارزش قایل گردی خود را گم می کنند

  !وقتی بی ارزش باشند باز هم انتظار ارزش داشتن خود را به جلوه بکشنددوم 

--- 

  !برای اینکه بهتر بدانیم کجا جا داریم بهترین گزینه دانستن اینکه کجا در گذشته با چی اعمال بوده ایم است

و بیایم که  پس تغیر دیدگاه خلق می شود وقتی گذشته و اعمال گذشته خود را از نظر خود رده بندی نمایم

  .چقدر نکات منفی ما بیشتر از نکات مثبت ما بوده است

آن وقت است احساس شرمنده گی ببار می آید و انسان ها درون نگر شده و با حیث عقب نشینی از انسانیت می 

  .شود

---  

  !ظهور عشق

 احساس می آفریند 

 بی خوابی دارد 

  !ام مرگ قسم یاد میکندبرای دو دلداده که قرار با هم بودن را تا انگ
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--- 

  ! عشق هم؛ چون ترک اعتیاد آرامش را می دزدت

---  

 فراموش کن خاموش 

  !عشق گمنام که ارزش عشقت را ندارد

  !خاموش کن شعله این درد برای عشق واقعی انتظار بمان

---  

 

 

 
 نظم این قاعده عاشقی 

 بی نظم روان است 

 تا معشوقه اینجاست 

  !موش اندهمه بی دلیل خا

--- 

 حال گذاشته ای تنها 

 سرودم را چی با چشمان بینا همواره تعقیب داری 

---  

 دل اوره دارد نگار ما 

 میان نظم و نشر ام 

 این درد دل است 

 بیا آغوش با کن 

 لب بر الفاظ بگشا 

  !این قلب خاموش کن

---  

 مذهب و ایمان بهانه ای است برای داشتن بیان عشق خدا 

 این چی مذهب عشق است که دلدار کالمی ندارد 

--- 
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  !من ترا انجام نه بلکه پایان ناتمام در قلبم نامم

---  

 قلمرو عشقم برای تو 

 مرزی ندارد 

 بیا بی مرز قلمرو وجودم را 

  !ساکن باش

---  

 نگذار بی دلیل بمانم 

  !برای بی وفایی هایت محکمه قلبم مرحله استیناف دارد

---  

  :اییبیوف

 قول وفا دادن ولی تنها گذاشتن، 

انتظار گذاشتن، بهیوده وقت را گذشتاندن، ارزش قایل نبودن، تعریف و پردازش جمالت دروغین بروی همه، 

پشیمان نبودن، حق کسی دیگر را تلف نمودن، دروغ گفتن، و موارد دیگر که نباید بابت انسان های کثیف دیگر 

  .دارد و باور دارد گرفته شوداز کسی که حق دارد و احترام 

  !زمان تفاوت خود را دارد رفتار را باید مطابق زمان عیار نمود

---  

  ! هر آنچه اتفاق در گذشته پیوست گذشت

  .ولی تغیر مسیر با آغاز دوباره آغاز می شود

ختی است که تفکر برای گذشته کار انسان های است که پشیمان حال اند ولی تفکر برای آینده دریچه خوشب

  .خود آدم تعین می نماید

--- 

 حال پشیمانی سودی ندارد 

 کاش و ای کاش جای را نمی گیرد 

 حال با همه ودا باید گفت 

  !و طراح برای آینده بود

--- 

 ز آن روز اول بیوفایی ها را در تو حس نموده بودم
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  !خاموش بنشستم و حال تماشا دارم

---  

 !بلکه با اعمال امروز محاسبه خود را نمایان می سازند انسان ها با اعمال گذشته نه

---  

 تنهایی لبریز از غم و غصه ها دارم 

  !خاموش انتظار دیدن یار دارم

---  

 بی تو برای کی سرودم را پیوند دهم 

  !حال تو با من نیستی و فقد خاطره های تو است

  !شق شدن برای منهر لحظه آزارم می دهد، درد می دهد بس همین است میراث عا

--- 

 از چی یاد کنم 

 از مهربانی دیروز 

 از بی وفایی امروز 

 از عاشقی دیروز 

 از بی مهری امروز 

 از خاطرات دیروز 

 از آرزو امروز 

 از با هم بودن دیروز 

 از جدایی امروز 

 از صدا دیروز 

 از خاموشی امروز 

---  

 با تو دنیا زیباست؛ 

  !این حرف دل است

---  

  !تاثیر چشمان تو

 شنیده بودم وقتی چشمان
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  .خیره می شود حرف دل را می گوید، راز قلب را که نهفته است را بازگو می کند

مگر با دیدن چشمان تو حقیقت موضوع را فهمیدم ؛چون این چشمان تو بود که درخشید مثل الماسک شب، 

  !مثل طلوع خورشید، مثل ماه که همه جا را روشن میسازد

هرگز فراموش نه نمایم آنچه راز نهان که چشمان تو برایم گویا کرد راز که همه صداقت نهفته بود راز که جز  من

  .لبخند بود و راز که همش خاطره بود

حال میدانم این تعریف بی وقت است ولی ای کاش تو هم جسورانه حرف قلب ام را که همیشه ترا تمنا داشت با 

  .در این محرکه هستی تنها راهم نمی کردی دیده های خود می خواندی و

تو با چشمانت خیال پردازم نموده ای و من را درگیر فکر خود ساخته ای، حال هم چرخش زمان دیر نگذشته 

  !است با من باش تا با نور چشمانت راه گم شده ام را هدیه گیرم

--- 

 امشب ز شراب لعل لبت سیرم کن 

 آغوش محبت بگشا و پر مهرم کن 

--- 

 نگذار نبودنت را ستاره تعبیر کنم 

 تو تک خورشید منی 

  !که برای طلوع فردا ات من انتظار ام

--- 

  !و او تغیر خوشبختی ام بود

 مداوم در تنگنای زندگی ترکم کرد

 مغرور عصر خود بود 

  !حال مغرور تر از پیش سویم خودنمایی می کند

--- 

 به فکر فرو رفتم 

 که تو

 با نقاب نیم رخ ات 

 مرا گمنام این دیار نمودی 

 صدا رسا ام را چون بلبل خفته صبح خاموش و بی صدا نموده یی

 حال فهمیدم، 
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  !این رخ چهره ات عجب جادوگری کرد

---- 

 ای کاش آینه قلبم 

 رخ پنهان ترا یک دیده فراموش می کرد 

 که حال ز درد عشق احساس نمی داشتم 

 سر نمی داشتم  همیشه فکر ترا بر

 کاش تو یک راه گذر بیش برایم نمی بودی 

  .من هم راه گذر می بودم و فراموشت می نمودم

--- 

  !رابطه خاموش تو آوازم را جاودانه دزدید

--- 

 هر چی بیشتر غرق شود انسان؛ 

 غرق گذشته ها، 

  .می داند هر کی و هر جا با چشم که مینگرد آدم آنطور نیست

--- 

 آرزویم بود که بدانم 

 بیشتر در مورد آدم ها 

 تکمیل شد آرزوی من 

 مگر تو آدم نماندی 

--- 

 پشیمانی سودی ندارد نه برای من نه برای تو 

 تو درگیر فروش شدی من درگیر خرید 

  .تو وفا فروختی من عشق خریدم

--- 

 حال دانستی که بیدون ما 

 هر چی زمان گذشت 

  !ایتتلخ تر از دیروز بود بر

--- 
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می خواهم به عنوان اعتراف بنویسم، من درد می کشم، حس بی کسی می کنم، احساس دور بودن می کنم 

،حسرت می خورم،ولی تنهایت می گذارم به راه که انتخاب کرده یی نمی خواهم کسی باشم که این سرمایه که 

که لحظه تو خطور می نمایی، معجزه دارم را نیز روزی از دست دهم که او عشق واقعی تو بوده است و همین 

آرام بخش می شوی، گذشته میشوی، احساس می شوی، آواز می شوی، قصه و داستان و شعر می شوی یک 

  !عالم دیگر عشق است برایم از خاطر تو

--- 

 آری تمام شد فصل بودن 

 از همان آغاز جدایی 

 من دیدگاه دیگری داشتم 

  !مگر او خالف کار بود

--- 

 شکن نیستم  من عهد

 اعتراف نکرده ام گذشته را 

 آن است که محتاج به من است 

  !من طبیب قلب زخم داده تو برای او

--- 

 ! صیاد

  !خیلی ها به دام تو اسیر اند

--- 

 انتظار پیامی تو بودم نیامدی 

 مانده به راه تو بودم نیامدی 

 مسلسل تکرار نمودم گفته ها 

  گمنام وفا دار تو بودم نیامدی

--- 

  .این همه وجود من دارد ترا تعریف؛ چشمان مهربان، قلب با صفا، عشق تا انتهی

--- 

  !این آرزو به سر ماند؛ ترا مهمان آغوشم می نمودم

 امشب و هزار شب خاطره ها را می پیمودم
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--- 

 همرازم شدی 

 بالی پروازم شدی 

 گذشته ها دیرینه ام 

 هم آغوش خیال ام شدی 

--- 

  !حرف ها هم چقدر آسوده می سازد قلب در چهار راه راثابت شدن 

--- 

 توضیحات بیشتر خواهانم 

  !قبل از اینکه من دهن باز کنم

  !در رشته لیسانس در دام انداختن ماستری

--- 

 ٬بستر که عشق و همدلی نداشت

 !دور بودن ز آن بهتر

 ٬معشوق که وفا نداشت

 ! تنها بودن بهتر

--- 

  !بود دشوار رسیدنش نمایی می امید آنچه ٬د آرزو رابطه عکس دار

--- 

 تنهایی پایان زندگی نیست 

  .امید برای فردا بهتر بود

--- 

 زندگی محبت واقعی می خواهد 

  !محبت تا انتها

--- 

  .روایتی از تو نمیکند دل که برایت بنویسم، بیتی شعری که احساسم نوا ترا داشته باشد

--- 

 انتظار
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  !آرزو استدر ذات خود یک 

--- 

 ترا گالبی بینم 

 هر رنگی بینم 

 همیشه گویم 

  !بی وفایی بی وفایی

--- 

 صبح که خورشید می تابد

 یاد لبان نارنجی تو میکنم 

--- 

  !با تو آرزو رسیدن داشتم به انتها عشق جاویدان؛ چون همه الگوی وفا را از ترکیب ما می آموختن

--- 

 سرود عاشقانه دارم 

 برای تو 

 نوا جاودانه دارم 

 برای تو 

--- 

 حال داشتن تو 

 مثل رویا ماند 

 برایم

--- 

 ترا شباهت بر خزان دادم

  !زندگیم خزان کردی و رفتی

--- 

 آرزو می ماند که ترا 

  !آغوش گیرم تا انتها زندگیم

--- 

 تو بودی زندگی ام
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 تو بودی هر خوشی ام 

 تو بودی خورشید من 

 دزدیدی روشنی ام 

--- 

 هم خاموش زمزمه دارم  حال

  !ترا؛ اندرین قلب دیوانه ام

--- 

  !هزار سال با عشق واقعی بودن یک دقیقه میگذرد ولی یک دقیقه بدور از عشق سال ها را گذرانیدن است

--- 

  !برگشت ناممکن به گذشته چی درد آور است؛ برای تو

--- 

 پنهان دیدنت 

 بیان دلتنگی هاست

 بیان ناگفته هاست 

 نی سال هاست پشیما

--- 

 آخر فراموش می شوی 

 می شوی  گمنام خاموش

 هر تپش قلبم که می تپد

 آخر سیاه پوش می شوی 

--- 

 زندگیم از روزی آغاز گردید 

 که ترا داشتم 

  !ولی روزی پایان یافت

  .که ترا از دست دادم

--- 

 غرورم را شکستی 

 بی وفا 
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 رفتی بادیگری بستی 

 بی وفا 

 با درد رهایم کردی 

 بی وفا 

 آرزو لبخند تو دارم هنوز 

 رسم وفا دارم بر تو بی وفا

--- 

 آغوش تو 

 چشمان تو 

 بحر آرامش خیال من

 عاقل آن بود که به باد فراموشی نسپارد 

  .گذشته

 عشق آن بود که سال ها گذشته باشد ولی 

  .احساس گذشته را هدیه کند

اصلی زندگی یعنی زویا، عاشقم، عشقم، عزیزم و جانم، گذشته ام، امروزم، آینده  من برگشتم برای بار دوم به خط

 ام، 

  !صدهزار قربان یک قطره اشک چشمانت

--- 

  !زمان

 التماس دارم؛ سرعت تمام اختیار کن 

  .تا این همه درد پایان یابد و خاک گردد

--- 

 ترا مثال فرشته آسمان خدا بینم 

 با لبخند و چشمان عاشقانه بینم 

 آرزو بماند اندرین قلب تنها وجود

 آغوش عاشقانه ترا در رویا بینم 

--- 

 منزل ام تو بودی 
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 بی تو منزل کجا 

 یک جان دارم 

 بی تو حیات کجا 

 من با خیال ماندم 

 تو کجا حال من کجا 

 آرزو دیدن چشمان تو ماندم 

 درخشش آن کجا من کجا 

 ین باشد دعا گمنام هم

  !خوش بمان با خود و من کجا

--- 

  !این است اقرارم که ترا داشتن یک خواب در حد یک قرن بود برایم

--- 

  !ترا غنیمت می شمردم ولی ندان از اینکه تو گنج اسرار افکارم بودی

--- 

 گاه و نا گاهی طبیب قلب من هم باش؛ 

  !در حد یک پرستار

--- 

 حس واقعی هم همین است 

  !با همه افکار عاشقانه می نویسم؛ نداهم، احساسم،ترا تصور میکند وقتی

--- 

 خرسندم که لبخند جاودانه بر لبانت جاری است

  !من حال می گیرم؛با لبخند تو هنوز

--- 

 تحول از آنجا آغاز گردید؛ 

  !که تو

 !آغاز بودن را با دیگری انتخاب کردی

--- 

 دیر است ندیدمت 
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 سخنی نگفتم ات 

 عطر آغوش نازت 

  !دیر است نبوی دمت

--- 

 اشک چشمانت مروارید است 

 کمیاب در عالم هستی 

 . که با یک قطره اش همه طبعیت دوباره زنده می شود ؛ چون آب حیات جز دیده تو هیچ دیده یی نمی ریزد

--- 

 فردا 

 یاد تو 

 بیشتر می شود 

 اندرین قلب دیوانه ام 

--- 

 ا من دارم ترا در خاطره ه

 تا جان نمایم فدای لحظه ها 

 آن لحظه های گذشته دور 

 گمنام سرایم تا زنده هم جانا 

--- 

 نوا نقش تو دارد این دل و جان 

  !سروده هایم چشمان تو بود

--- 

 ماندگار عشق ترا 

 قلب تنهایم 

  !دارد تا ابد

--- 

  !نگاه خاموش تو

  .گمنام تر زاین میکند

--- 
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  !اطراتت در ذهنم خطور می کندبار بار میمیرم وقتی خ

--- 

  !نگاهش عالم از دروغ بودن عشق بین ما را بیان میکند وقتی مینگرم

--- 

 عزیزم عدالت کن ؛ 

  !لحظه یی چشمانت را بگذار برای من پلک زند

--- 

  !دلگیرم؛ چون صدا نفس هایت را حال وقفام نمی نمایی

--- 

 با چشمانت که حال تاثیر گذار نیست 

  .بیوفایی را چه زیبا ثابت می نمایی

--- 

 ما از زندگی خود خبری نداریم 

 ولی زندگی به خط پایان رسید 

 همه خاطره ها را بست و رفت

 بستر آرامش غیر واقعی را خواست 

--- 

  ! نبض زندگی ام باش

--- 

  !آرامش آغوش ترا تا ابد خواهانم

--- 

 مسیر زندگی را پیموده ام 

 با تو 

 تو با یاد 

--- 

 با تو 

  !لبخند مهمانی بیش نبود

--- 
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  !بی تو چشمانم برای هیچ کسی انتظار دیدن ندارد

--- 

  !تا انتها هستی با هم بودن ما جاویدان می ماند

--- 

 چشمان تو 

 الماسک گونه

  ! روشنایی راه عشق برایم بخشیده

--- 

 با خاطره معصومانه چشمانت 

  !شیده ییحیات دوباره زنده شدن برایم بخ

--- 

 نگاه خاموشانه تو 

  !خنجر عشق بر قلبم فرو برده است

--- 

 تو خیال و احساس منی 

 تا جهان است مهربان منی 

--- 

 زمان گر به گذشته بر گردد 

 ترا دوباره می یابم 

  !با تو بودن بهترین گذینه زنده بودن است

--- 

 بخشیدن احساس گذشته 

 تکرار است و تکرار 

  !روز، هفته، ماه، سالبرایم بعد 

--- 

 شنیدم لباس سفید بر تن کرده 

 وعده ها مان را زیر پا کرده

--- 
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  !عشق را باید در انتظار سپری کرد

--- 

 فردا بینم ترا 

 چی خواهد دلم 

 جز چشمان تو 

 انتظار دیده هایم

--- 

 لحظه انتظار پایان می رسد 

 وقتی بوی تو به مشامم رسد

--- 

 ود سفر کن تو به خواب ناز خ

 من با تنهایم شب را سحر میکنم

--- 

 با چشم آهو نظاره بر شکوفه کرد همه بریخت و فرش زیر پا اش شد

  !گر با آن چشمان نگاهی بر ما کند حال شکوفه را خواهم بر قدم هایش

--- 

  !بوی عطر گل ام شکوفه را خجل ساخته امروز

--- 

 فرش قدم هایت شکوفه بریزم 

  !زندگی بر منی با آمدنت شکوفه

--- 

 هر کجا یادی ز ما میبری 

 یادگاری زما میبری 

 وعده ما بودن با هم بود 

 اشک چشمانت به کجا میبری؟ 

--- 

  !تو

 در هر لحظه یاد هایت که بیادم میایی 
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  .نابخشودنی تر می شوی

--- 

 دلتنگی من بیان دارد چنین؛ 

  .ستایدرباید،حال دل مینا آشنا خیال دل می

--- 

 گمان کرده که فراموش شده باشد 

  !ولی قلبم بی تو تپش نمی نماید

--- 

  !دادگاهی دلم قضیه عشق ترا تا صد سال دیگر برای بودن در همین حبس پذیرفته است

--- 

  !عشق و صفا ز دیده های تو شوق بقا می آفریند

--- 

 دیری نگذشت ز جدایی مان؛ 

  !ولی احساس گذشته ام را برای تو دارم

--- 

 ترا که داشته باشم 

  !جهان را با خود دارم

--- 

 عاشقانه بودن، پیوسته بودن 

 ! بی تو

 .کجا بعید باشد برای من

--- 

 نگار بی جوره ما 

  !خرمان فرار را بر قرار ترجع داد

--- 

 غرق نگاه هانت 

 که شوم 

 هوش و هواسم؛ 
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  .راه گم میکند

--- 

 مصرع چشمانت 

 حدیث عشق بر من 

 .یت میکندروا

--- 

 شب بارانی بیا بخانه یی من

 با عطر تنت معطر کن النه من

--- 

 میدانی 

  !بهانه تپش های قلبم تویی

--- 

 شب و غم شب 

  !جز دوری توست

--- 

 تا من ز چرخ فلک دور ز تو روم 

 برای ناگهان خاموشت می سرایم 

--- 

 قلبم بسوخت و خاکستر شد 

 ز دوریت جسم و جانم افسرده شد 

 من با تنهایم چطور کنار آیم 

 وقتی جسم و جانی دیگر پیدا شد

--- 

 بشکن فاصله ها 

 دور کن این همه اه 

 بیا آغوشم خسته ام 

 رهایم کن ز این ناله ها 

--- 
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 خبری ندارد ز من 

 آن گلی که 

 دل ناشاد ام کرد

--- 

 دو دیده پر خون دارد خاموش 

 بی تو کجا 

 جسم و جانی دارد خاموش 

--- 

 بوسه ز کنج لبانت 

 چی ها کند 

 بر جسم و جانم

--- 

 خاموش نگاه هانت 

  !طاقت ز جسم و جانم برده

--- 

 زبانم، قلبم، جسمم، و جانم 

 فدای یک نگاه ات

 گر نگاه ات جز من بر کسی باشد 

 این زنده گیم فنا ات

--- 

  !توان جسم و جانم همه فدای تو فدای تو

--- 

 خوشی هایم همه فنا به راه تو شد 

  .تا توان ترا جسم و جانم صدا زنم

--- 

 نه قرار ز دوریت بر جسم مانده 

 نه طاقت درد دوریت بر جانم مانده 

 بیا شکار گونه با چشم الماسک مانند خود؛ 
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  !جسم و جانم بر عالم دیگر روانه کن

--- 

 من و تو 

 دو جسم ز یک جان بودیم 

  ! ر ما را دو تا کردولی این روزگا

--- 

 تو چنان جسم و جانم مانده یی 

  !تا لحظه مرگم لفظی ز فراموش شدنت نبرم

--- 

 زلیخا من بودی ولی لیلی شدی 

 یوسف تو بودم مجنون ماندم

--- 

  .عشق یعنی غرق بودن در خیال کسی که فراموش کرده باشد گذشته را ولی تو خیالت او را کرده باشی تا ابد

--- 

 ذرخش امروز آ

 خاطره یی را بیادم آورد؛ 

  !آن خاطره که بی نفس گرفتن چشم آذرخشیم می گفتم ترا

--- 

  !انتظار هم در فکر کردن داشتن تو

 احساس می بخشد؛ 

  .زنده گی کردن

--- 

 گاهی خودت نیز دانسته یی؟ 

 نگاه هانت؛ 

  !مقتول ام شده

--- 

 تو برای من 

  !آرزوی بزرگ می شوی
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--- 

 از تو تمنا دارم 

 لحظه های خرسندیم 

 اراده قویم 

 با یک بار دیدن 

 به خود

  !وابسطه ام کن

--- 

 شکارچی بزرگی است 

 بدون طُعمه غرق م

 یکند 

 دو چشمانش وقتی دیدن 

 دو لبانش وقتی گفتن 

--- 

 چشمانت قاموس قلمم شد 

 دو لبانت شهد و شکرم شد 

 بوسه زنم خال پشت لبانت

 سحرم شد در آغوشت شبم

 ملکه ای دنیایم تنها ترا گویم

 قربانی راه تو جوانیم شد

 همه دست یاری ز تو طلبند 

 نگاه خاموشت لبخندم شد 

 بیا ز این روستا به دور رویم 

 هر جا چهره ات ماه ام شد 

 گمنام عاشق چشمت در خیال 

 این وجود و قلبم قربانت شد 

--- 

 من با یک دیدارت برگشتم 
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 عاشقی بر نقطه جوش 

  ! تو آرزویم شدی تا انتها زنده گی

--- 

 ای که خال لبت بسمل ام کرد 

 دیدارت دیگر روانه منزلم کرد 

 منزلم جز عشق تو نیابد راهی 

 راه گُم کرده بودم محول ام کرد

--- 

 قطره قطره دریا میشود

 لحظه لحظه فراموش 

 تو از یاد من 

 مگر تو 

  !برعکس من

--- 

 ابدیت را بر ابدیت 

 امروز را بر امروز 

 فردا را بر فردا 

 مگر

  !گذشته فراموش ناشدنی است

--- 

 ثابت ساخته گان ثابت کرده اند ؛ 

  !وفا را قبل از وفایشان

--- 

 نه حرفی مانده بر دل نه بر زبان 

 من گفته هایم تا ابدیت گفته ام

--- 

 قسم خوردم عاشق نشوم 

  !ولی چشمانت نگذاشت
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--- 

 با دیدن چشمانت 

  ! آرامش میگیرد قلبم

---  

 عاشق باشی برعکس

 عشقت عاشقت نباشد 

  !درد است درد

--- 

 معشوقه که نداشته باشی ، 

 هر روز برایت روز عاشقان است

--- 

  !من بر گذشته های صبگاهی از درد افزود،یک خورشید بر عشق ٬امروز آسمان آبی صبح

--- 

  !ریشه سرطانی استعشق بر قلب بد تر ز 

--- 

  !داشتن عشق ترا آرزوست

--- 

  !عشق آمد و لبخندم دزدید و رفت

--- 

  !گنج گمشده نیست 7عشق از دست رفته ؛درد 

--- 

  !تنهای بعد عشق هم عاشق تر می سازد

--- 

  !عشق هم یک خوابی بود و گذشت

--- 

  !حال دیگر هوا عشق نمانده

--- 

 کاروان هم ز ساحه ما کوچ بست و برفت 
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  ! معشوقه هم جز کاروان

--- 

 عاشق شدن 

 اشک دارد 

 جدا شدن 

 گریه دارد 

  .خوشی البته در وقتی به آغوش کشیدن (نوت: ) اشک

--- 

 بر عاشقان روزی دیگر آمد 

  !بر من تازه شدن غم گذشته

--- 

 نظاره گر عاشق 

 گاهی به چشم و 

 گاهی به یاد یار 

 میبیند چشمو و راه یی

--- 

 برای عشق داشتن زنده گی مکن 

  !برای عشق ورزیدن زنده بمان

--- 

 صبر دل عاشق هم دریا است 

 هر چی غم ببارد 

  .تحمل می دارد

--- 

 عصر ما عشقی وجود ندارد 

 همه فریب و دروغ میدارند 

 با به دام انداختن و افتادن 

 همه عمر را بی دست آورد 

--- 
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 طرز نگاه مبین مه را  با این

  ! خاموش به آغوش می کشم ترا

--- 

 عطر ترا 

 مشام من 

  !فراموش نمی کند

--- 

  !فریب نگاه های مظلومانه که توان به پا ایستادن را ندارد را نخورید؛ چون روزی ز پا می اندازد شما را

--- 

  !صبر لبریز می شود ز آن پایان که سبب دور بودن عشقت را ندانی

--- 

  .انتظار ز نا اصل همین است که ثابت کرده باشد ؛ نا اصلیش در نسلش تک است

--- 

 تعارف عشق چو بی حد شد 

 فراموش کردن؛ گزینه است

 پیوستن چو بار عظیم گردید

 دور بودن؛ گزینه است 

 افسانه عشق که انجامش ؛ 

 یکجا شدن نباشد

 بهترین صورت دیگر را 

  دیدن و جا دادن؛ گزینه است

--- 

 خوش قسمت که باشی 

  !بی قسمت را کجا باشد نصیبی

--- 

 ما همه برای ماموریت در دنیا می آیم 

 اما من نمی دانم؛ 

 ماموریت من چیست؟ 
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 اگر درد بود دیدم درد دوری ترا 

 اگر جواب محبت بی وفایی بود دیدم ز تو 

 حال دیگر ماموریت من تمام شد از جانب تو 

  !م شدنمپس انتظارم الی تسلی

--- 

 عاشقان ستاره می شوند 

 کهکشان می شوند 

 سحر مثل من ندارند 

  !همه تا سپیده دم صبح بی خواب می شوند

--- 

 سپیده دم دمید 

 بیاد داری صد سپیده دم با تو بودم 

  .حال سپیده دم به تنهایی میدمد

  !بیدون ما

--- 

 چی می خواهی 

 ز این دل دیوانه ام 

 با رفتنت پیمان شکستی 

  !گر روح ام می خواهی می دهمت

  .آراممم بگذار

--- 

 جامم لبریز کن 

 ز هوش بر امشب 

  !دلم هوا او خیلی دارد امشب

--- 

 دل به اختیار من نیست 

 غم عشق تو 

 سوختانده دلم 
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 بیدارم تا نظاره کنم 

  !عکس ترا، چشمان ترا،لبان ترا

--- 

 رسد نصف شب درد تا انتهی می

 وقتی یادش میکند قلب 

 آن وقت است که شعر در وصفش 

  !سروده میشود

--- 

 دورم ز تو 

 دورم ز تو 

 ز تو دورم من افسانه ام 

 ز تو دورم من دیوانه ام 

 دورم ز تو 

 دورم ز تو 

 ز تو دورم از دل نبرم ترا 

 ز تو دورم از دل بوسم ترا

--- 

 در ساغرم 

 دست نزن ساقی من 

 ار بیاد چشمانش ۶بگذ

 نوش کنم 

 گذشته ام فراموش کنم 

--- 

 قصه دلم گوش کن 

 مگر خاموشانه فراموش کن 

 دلم ز بسکه غصه دارد 

 یک بار در آغوش کن 

--- 



 

 

Pag | 88 

 خواب ز چشمانم رمیده امشب 

 کاش ترا می داشتم 

 تا نور چشمم را با دیدن تو 

  !می افزودم

--- 

 هر گام که با رقیب می برداری؛ 

 حساب تک تک اش بر قلبم، بدان 

  !درد می دهد

--- 

 نغمه عشق 

 نوا

 آسمانی 

 رنج عشق 

  ! درد جاویدانی دارد

--- 

 در گفتارم نه 

 بلکه در عمرم 

 بخاطر تو 

  !نکته پایان خواهد بود

--- 

 وای بر حال شب 

 برای آرامش بشریت طرح ریزی شده 

  !مگر تو با حیث این شدی سرکشی کند

--- 

 فکر کنم بر اعظم محبت ما تغیر کرده 

  !خورشید گفتن من ترا در صبح گاهی

  .بیشتر از سال در غروب ماند

--- 
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 هر خبری در این وقت زمان فرا خبری دارد 

  .ای کاش محبت ما هم برگشتی برای دوباره بودن کنار هم می داشت

  .که پیشتر از قبل، برای فردای بهتر به نتیجه مطلوب می رسیدیم

--- 

  !درد اینجا است

 شیرنی محبت را زره حس نکرده باشی؛ 

  . تلخی جدایی با خبرت کند

--- 

 امتحان نکرده بودم درد را 

  !مگر دردی واقعا طاقت فرسای برایم بجا ماندی

--- 

 نگران خود هستم

 آالنکه من را ز روز اول دوست نداشتی 

 ؟ چرا وارد زنده گیم شدی و مرا محتاط خود ساختی 

  .آین معما را پاسخ دی تا دوباره برگردم به لحظات و روزگار گذشته ام

--- 

  ! ای ظالم

 آرامش داشتم ؛ 

  !دزدیده بردی با خود

--- 

  ! بدون تو

 زنده گی را چی کنم؟ 

  !لبخند وجود ندارد

 این تنهایی را چی کنم؟ 

--- 

  !گمنام برای خوش بودن تو خاموش است

--- 

 چنان که دل آسمان گرفته گریه دارد 



 

 

Pag | 90 

 دل من هم بغض گرفته گریه داره 

  !از دور بودن ما

--- 

 دوباره با تو 

 تقسیم خواهم کرد 

 خوشی هایم را 

  !مگر تو بار دیگر می دزدی لبخندم را

--- 

  !آرامش یک بحث کلی برای زنده بودن بدور از درد است

  !ولی از لحظه ودا گفتن تو

  !سته؛ برای از پا در آوردن من مبارزه میکندآرامش پر ب

--- 

 صبح گمنام آرامش حفظ دارد همیش 

 تا ترا دارد در دل غم راه ندهد به پیش 

 بسترم گر انتظار آغوش تو دارد جانا 

 پیموده ام زمان تا فاصله بستم همیش

--- 

 ظلم روا مدار نازنینم 

 انتظار پیام ترا می کشم 

 ه ام تا آن دم که ز قفس سین

 روح ام را حس کنم بیرون میرود

--- 

 دلتنگ نگاه تو هستم 

 تو کجایی 

 دلتنگ لبخند تو هستم 

 تو کجایی 

--- 

  !بدیل جز تصویرت ندارم به فکر
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--- 

 یاد عاشق دیوانه خود داری 

 یا با رقیب رفته ز دیوانه گیم قصه داری 

 من هر آنچه دیوانه تر بودم جز عشق تو بود 

افتاده ام الیق خنده تو دارم؛ چون جز خودم کسی دیگر ترا به لبخند زدن خواه بر من یا بر دیگران حال گر ز پا 

  ! نبود و نمی تواند دهد

--- 

 هر روز بیشتر ز دیروز 

 من آمیخته تر می شوم 

 نه به یاد جدا بودن ما 

  !به یاد لبخند جادویی تو

--- 

 تویی بهانه که نمیرم 

 تویی بهانه که بگریم 

 بی تو ناتمام ام جانم

 تویی بهانه زنده گیم 

--- 

 تنهایی صبرم را امتحان می کند 

 دوری تو توان قلبم را 

  !من ز این هر دو خسته ام کاش صبرم را با آمدنت بودنت را از توانم بر چینی

--- 

 !ملبخندم را ز روی لبخند های خود رنگ بخش؛ چون که بی تو لبخندی را نمی توانم آغازگر باش

--- 

 جز تبسم بر لبانت تمنا دیگر ندارم 

 حال بمیرم تا ابد آرمان ندارم 

 من دزد ز تبسم لبان تو بودم 

  !حال شاد و خندانی پس بمیرم

--- 
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 با هر رنگی گر رنگ عوض کنی 

 من با هر رنگت رنگ می گیریم

 بی رنگ نگذار رنگ ات رنگینم

 جز رنگ تو هرگز رنگ نگیرم 

--- 

 نده کسی نیست پول ندارد نیازمند و درما

 کسی است از دست دهد؛ 

  !همه آنچه را که جز با بودن عشقش پیوند داده باشد

--- 

  .باید رفتار آدم ها را قبل از پیوستن با چند خواست که انجام دادنش مشکل است پرسید

  !اگر قرار گذاشت برایم وقت بدی یعنی ترا در انتظار خود پیر می سازد

  !مثبت برایت ارایه نمود یعنی بعد چند روزی رهایت می کنداگر جواب 

  !اگر جواب منفی برایت ارایه نمود یعنی ترا نمی خواهد در انتظار خود بماند ولی خود انتظار ترا می کشد

--- 

وقتی قرار بودن را با کسی تا انتها زندگیش نداری پس هیچگاه به شوخی هم وارد زندگی وی قدم نگذار ؛ چون 

  !ا رفتنت لحظه ای شاد نخواهد دید، لبخند نخواهد زد، نفس راحت نخواهد کشیدب

--- 

 مرام دل ما حاصل شدن توست 

  !بیقرارم تا ترا بدست نه آرم

--- 

 غزل چشمانت مدهوش سازد مرا

 دخت رویا ؛ آغوش بگشا سوی ما 

 غرق خود کن ز لب سرخ بوسه دی 

 امشب و شب های دیگر بمان تنها

--- 

 تا زنده ام چشم خود دور مکن ؛ زمن 

  !خاموش هانه دیدن چشمان تو هم برایم مژده ای زنده بودن می دهد

--- 
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 واژه ها همه در سرودن یاد تو تمام خواهد شد؛ 

  !ولی زمان برگشت ترا با واژه نه با چشم دیده انتظار خواهم کشید

--- 

  !من آزاد ام

  !یاد کنمکه ترا با هزار نه گفتنت؛ بی نفس گرفتن 

--- 

 ای کاش چشم سیاهت؛ 

 نشان خود نمی کرد قلبم ، 

  !جز راه گزر میبودم و یک نگاه دیده فراموش میکردم

--- 

 تو شاید ساخته باشی 

 ولی من باخته ام؛این تمام عمرم را

  !در یاد تو

--- 

 !میدانی

 آنوقت که با دیدنت قلبم پر ز تپش می شود 

 خواهم جز تو سبب دیگری قلبم را به تپش بیاندازددعا میکنم به ایستد؛ چون نمی 

  !اتا رفتنت

--- 

عشق یعنی؛ بیان گفته های قلب با نگاه که ساعت نمی شناسد،دقیقه نمی حسابت، ثانیه نمی نگرد،پیوسته نگاه 

  .میکند و گفته ها می رساند

--- 

 جادو گری بود صنم ما 

  !ام کردبا یک نگاه؛دیوانه ام کرد،به کوه و دمن روانه 

--- 

 با قدم قاعده بردار که بعد از این 

  !هیچ قلبی نمی شکنی، تنها نمی گذاری

--- 



 

 

Pag | 94 

 نوا بی نوا همچون من را 

 با چشم دل ربا بر راه آر 

--- 

 با تو یک نوا ام 

 بی تو بی نوا ام 

--- 

 هفت رنگ آسمان شدی 

 آفتاب من مهتاب من 

 تو گذشته ناتمام شدی 

 سراب من شهاب من 

 ق قلب گمنام شدی عش

 لیلی من و شرین من 

 بی مهر و بیگانه شدی 

 هوش من و آشنا من 

 خاموش و آرام شدی 

 چشم من و نگاه من

--- 

 قامت آرای من 

 بهشت من بهار من 

 عشق من و دنیای من 

 بی تو من جان ندارم هرگز 

 دلبر بی مثال دنیا من 

 یکدانه یی جان من

 سحر یکتا من 

--- 

 چشمانت شوم هر قدر غرق 

 دیوانه شوم دیوانه شوم 

 هر قدر دیوانه شوم 
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 گر غرق چشمانت نشوم 

 آواره شوم آواره شوم 

--- 

 چقدر تپش قلبم با دیدن رویت می تپد 

 عزیزم تویی که قلبم حرکت می کند 

  !پس دور بودن ز من یعنی مردن من

--- 

 پیوند نام خود با رقیب بستی 

 من گمنام بماندم دور ز هستی 

 با هزار گوش زد تغیری نیست 

 پیوند ما حال بر همیش بستی 

 گر طلوع صبح گویم یا جادو 

 من رفتم ز تو دور ز این هستی 

 ترا ننمایم یاد بعد از این تصمیم

 بر خدا سپارم این پیمان و مستی

 خاموش نمود چراغ بودن همیش

 گر بیایی این جا نه آن جا هستی 

--- 

 دلگیرم نه برای تو 

  !برای آن خندیدن های تو

 میمیرم نه برای تو 

  !برای آنچه گفته های تو

--- 

 آنکه تازه قدم بنهاد بر حریم 

 نه حق انتخاب دهم نه پرسش و نه چنین

 خواه انگشت بر پوست دهد 

 من گمنام بودنم دارم از اول و تا آخرین 

--- 
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 قصیده ندارم برای تو 

 و آن راه تو این راه من

 بودن ما بعد امروز تمام

 نه عشق ما و نه عشق تو

 روزگار گذشت غرق بودم 

 تو غرق من و من غرق تو 

 این داستان پایانی نداشت

 اوایل یکجا شدن من و تو

 هی می خندیدیم یک زمان

 لبخند من بود و لبخند تو

 این قافله به پایان رسید تا

 عبرت باشد بر من و بر تو 

 خدا می سپارم با آنترا به 

 رقیب جا کرد بین من و تو 

 من ز رقیب ترس بیم ندارم 

 به هالک رفت زنده گی تو 

 من سازم بار دیگر داستان 

 داستان عشق نو گمنام تو 

 خاموشم با هر حال بینمت

 نه بازنده ام ز لحظات تو 

--- 

 من بی تو شب یلدا چی کنم 

 تو رفتی من ماندم تنها شب یلدا چی کنم 

 من هر شب که با تو بودم بیاد دارم 

 هم آغوش پایزم من هزار شب یلدا چی کنم

--- 

 امشب و فردا شب و شب های دیگر 

  !یلدا بود و یلدا بماند و یلدا باشد
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--- 

 شب یلدا هم گر با تو بگذرانم

 دقیقه هم نخواهد بود بر من 

--- 

 تو گر جام شرابم بشکنی 

 می دیگر نخورم من 

 بشکنی  تو گر قلبم

 عاشق دیگر نخواهم من

 این می و این عشق با هم 

  ! پویند هر دو از نبودن تو مهیاست

--- 

 با عالم از عشق بریزم گُل سرخ آتشی 

 فرش قدم هایت کنم تک رنگ نارنجی 

 هزار رنگی کرده یی طرز فکر و خیالم

 بی تو کجا دارد خاموش لبخند زندگی 

--- 

 تو گر پنهان ز چشم ما باشی 

 هالکم و هالک 

 بی خیال در فکر ما باشی 

 هالکم و هالک 

 بیا نور چشمانم مرو دور

 هالکم و هالک 

 گر گریزان عشق ما باشی 

 هالکم و هالک 

--- 

 می دانم که خون دل می نوشم 

 اینکه برایم ابراز داشتن عشق دیگر را 

  !با رنگین شدنت رساندی
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--- 

 ت داده ام این با طرز پوشش ننماید رونمایی باورم این که عاشقانه می درخشی؛از دس

  !با عمل پیاده کن و نزدیک بیا

--- 

 نگه دار همه خدا باشد 

 نگاهت بر نگاهم گدا باشد

 دل شکستی و مرحم نگذاشتی 

 طبیب درد عشق قلب عالم باال باشد 

--- 

  !میدانی تو دلیل برای آزامایش دیگران بودی ولی خود ناکامی بیش نبودی

--- 

 بخند میزنی گر پشمرده هم بینی ل

 دیگر لبخند کاری نیست چون مرده بینی 

 من کشته عشق و وفایی بیگانگی تو بودم 

 چانس راز و گفتار دیده هایم تا جهانه نبینی

--- 

 وداع گفتم به تو و یاد تو 

 دیگر حرفی نیست با تو و یاد تو 

 بعد از این نقشی بر دل و جان نداری

 ودم بودن با تو و یاد تو سرا پا فراموش نم

--- 

 فاتحه بودن خود را اعالن کرد 

  !با آراسته گی سیاه پوشیدنش

--- 

 بگذر 

 تا بگذرانم

 باقی مانده عمرم 

 در فراق تو 
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 در یاد تو 

  !بیوفا

--- 

  !خورشید کجا دارد طاقت یک جلوه یی تیر نگاهانت

  .من دارم و می کشم اه و فغان راز این معما ات

--- 

 مقصد و مرام دلم تویی تو 

 خورشید تابان سحرم تویی تو 

 من غرق خاطره های عشق تو ام

 لیلی گم شده یی راه ام تویی تو 

 بیا آغوشم سرد و به نور شده است 

 هم آغوش شب های تارم تویی تو 

 ز بوی تنت عطر می پاشی برایم 

 مرسل و نارنجی گالب ام تویی تو 

 نور آلماسک چشمانت به چشمم دهد

 به هر کجا شکار نگاه ام تویی تو

 گمنام و پریشانم در خلوت های شب

 خاموش گشته داستانم تویی تو 

 "خاموش"گمنام

  !تو هم خیلی مهربانی

  .نگاه میکنی ولی حرفی به گفتن نداری

--- 

  !ما می رسیم به هم اما دیر تر؛ چون دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است در طرز افکار من

--- 

  !انه شدن این شهر هم جرم به حساب می آید که من از عشق تو مرتکب شده امافس

--- 

ای کاش کبوتر های سفید میبودیم؛چون کبوتر ها وقتی دوست میشوند آنقدر دقیق بال می زنند که ز هم 

  !پیشی نگیرند
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--- 

ولی وقتی بغض گرفتم زمان بر عکس رفتار انسان ها را نشانم داد؛ چون وقتی بغض داشت من بودم کنارش 

  !رهایم کرد

--- 

 می دانیم هر کی جایگاه خاص در قلب دارد 

  !ولی ای کاش بدانند کدام قسمت هستند

--- 

  .با تصمیم درست و سر وقت می شود دنیای از خورسندی را دید

  !ولی عجوالنه تصمیم گرفتن در هر کاری یک ماه خوشی سالها درد به همراه دارد

--- 

 اش چشم سیاه 

 شکار بنمود مارا 

 آن که نگاری بود 

 تنها بنمود ما را 

 الماسک چشمانش 

 تباه بنمود ما را 

 نارنجی رنگ لبانش

 بی رنگ بنمود مارا 

 رنگی پوشیده دیشب

 خمار بنمود ما را 

 نگاهی راز دارش 

 بر زمین بنمود ما را 

 صالح یی محبتش

 شهره بنمود ما را 

 دست بر رقیب داد

  ............ ا رافنا بنمود م

--- 

 ماندگار غرق شادی بمانی 
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 روزها همیش عاشق بمانی

 گر من بودم در این جهان 

 افسانه کار و جاودانه بمانی 

 بر لبت خنده پایانی نباشد

 ناز و نازدانه یی من بمانی 

 عقاب دیده ات اشک نبیند

 سحر خورشید صبح بمانی 

 با پوشش نارنجی وجودت 

 هر بمانی یک و یکدانه یی ش

 بیا این عمر بگذرانیم باهم

 آهو قید شده صیادی نمانی

 این انتظار آخر در سر انجام

 آغوشم بیایی و ناکامم نمانی 

 من نور حیات ز تو دیده ام 

 دیوانه نگذاری و با من بمانی

--- 

 زنده گی چی زیباست 

 که پهلوی هم باشیم 

 تا حالوت عشق هم 

 با رمز چشم کوشیم 

 نگذاریم ز همیادی 

 همه خاطره نویسم 

 بوسه ز لب ها زنیم

 عطر آغوش بپاشیم

 ز دیوانه گی محبت 

 دنیا یی دیگر سازیم

--- 
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 قسم که جز تو دیگر یاری ندارم 

 هزار خریدار من ولی کاری ندارم

 امید،جوانی همه انتظار به تو بسته

 جز چشمان تو مطلبُ پیامی ندارم

--- 

 بیهوده افتاده ام 

 چون مجنون 

 در بستر عشق تو 

 لبریز و سرشار

 چو بیمار 

 تا آنکه تسلیمی دهم 

 این جان و این جسم 

  !برای حق که آفریده

--- 

 احوال دلم نداری 

 با تو چی گویم 

 قول محبت نداری 

 من پر ز سرود تو ام شب ها 

 چی گویم جوابی به نامه ام نداری 

--- 

 امید زنده گی بی تو 

 فراموش ناشدنی است 

 این سوزنده دل 

 بار بار تکرار و تکرار 

 یاد رویت میکند 

 مرغ دل بسته پر 

 ز دیار آرزو ها 

 .پر میزند و می گریزد
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--- 

 توبه کنان ز شب هجران 

 می ترسیدم و هراس داشتم 

 آن شب فرا رسید در زندگانی 

 یاد کردم این چرخ فلک را 

  که دوریم و احوال ز هم نداریم

 این پایانی بود و گذشت ناتمام

--- 

 کتنی دور و کتنی پاس یی هم 

 می اکیال و توم اوسکی سات

 یی همارا وعده نتا کسنی کردیا 

 می بی وفا نتا تو هی بی وفا ته

--- 

Never I forgot you!  
you always tacking my hearth by; 

Your smiles and eyes.  
--- 

 وعده کن عشقم

 ی مانیمز هم دور نم

 تا هنگام مرگ 

 تا دنیا است میباشیم 

 به پای هم 

 به آغوش هم 

 در نگاه هم 

 در عمق قلب های هم 

--- 

 آن روز اول 

 بر دیوار خاطره

 نی بر دست من 
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 شعر از زبان تو 

 می نوشتم 

 بار دیگر تکرار 

 می خواندم 

 وقتی ز هم 

 !دور می بودیم

--- 

 ای کاش مستانه شبی می بود 

 آن مستانه می َ می بود این تو

 من می نوشیدم ز پیک لبانت تو

 گذشتهِ می بود و خاطرهَ می بود 

--- 

 طعم شراب دست تو نوشم 

 این قرار را در نگاه تو کوشم

 ز هر راه هالک شوم بیقرارم 

 مکتب تو بَرد همه دلُ هوشم

--- 

 گویند همه ناکامم در راستا عشق 

 گر بدست می آوردم یک بنا عشق

 شادی و سرور مستی با نگاهاین 

 خاتمه نگذارم پیوند یکتا یی عشق 

--- 

 پیموده ام راهی محبت ترا 

 چشیده ام پیک محبت ترا 

 من خمارم و بیتابم در عشق 

 راز نگه دارم انجام محبت ترا

--- 

 درد من بی تو 
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 پایانی ندارد 

 عشق من بی تو 

 پیامی ندارد 

--- 

 تنها چشم تو بینیم 

 بینیم تنها روی تو

 تا زنده ام همیش 

 تنها سوی تو بینم 

--- 

 می دانم حس درد بی کسی میکنیم 

 گر ز هم دوریم رنج بی کسی میکنیم

 من اینجا و تو آنجا نگران یک دیگریم

 کاش خاطره نبودیمُ با هم می بودیم

--- 

 خلوت شب های من 

 یک کتاب خاطره دارد 

 آنکه همیش مینویسد ترا 

  ! اند ترامی خواند ترا می د

--- 

 عشق یعنی

 نزدیکی نیست 

 وابسطه بودن من 

 عاشقانه نگاه کردن من

 تا آنکه جهان است تو هستی

  !هست و انتظار است و درد است

--- 

 من عاشقم عاشق رنگ لب های تو 

 من دیوانه ام دیوانهِ نفس های تو 
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 گر جامه ای نارنجی بر تن مینمایی

 فنا ام فنا یی یک رخ صالح یی تو

--- 

 هفت رنگ رنگین کمانم تویی 

 تنها خاطر حیات گمنام تویی 

 این زمان گر دوریم جانا زهم 

 مماس و ممات و حیاتم تویی 

--- 

  ! تک تنهای شهرم

  ! ز وقتی رفتی

  ! خاموش گمنام شهرم

 ! ز وقتی رفتی

  !با نگاهم ز قلب بر تو درود عشق می سرودم

--- 

 چقدر سخت است 

  !نارسیدهپیمودن راه عشق 

--- 

 ای اشک بایست 

 !قدر قیمت ترا ندارد

 "خاموش"گمنام

 تکیه گاهی برای دیدن دیده هایت 

 می جویم و تکیه می زنم

  !تا سیر بیبینم ترا پنهانی

--- 

 نهان درد سینه ام 

  !برای تو

 درد می کشد

--- 
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نمی توان عمق چشمان ترا با دیده  رقیبان همه جایگاهی برای با تو بودن به ارمغان بردن لیکن افسوس حال اتا

  !هایم بنگرم

--- 

 دردمند عشق منم 

 آواره و گم کرده منم 

 آوراه یی دشت و صحرا

 با جدایی ها منم 

 هم آغوش گریه ها 

 مانده تنها منم 

 انتظار مرگ در ثانیه ها 

 خاموشم و منم 

 بیا سینه ام بگشا 

 درد دیده یی بیگناه منم 

 با چشمت بنگر غزل ها 

 قاعده منم وزن منم قافیه منم 

--- 

 خمر می نوشم 

 به هر نوش 

 گیرم نام ترا 

 فزون ام ز غصه 

 گر یاد آورم ترا 

 ساغر بیاد تو 

 گیرد عقل و وابسته گی ام

 این روانم این ایمانم

 مگر چشم ترا 

 در نگاه کردن به جام

 نه نگرم 

  !بشکنم جام می توبه کنم
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 تا آن دم نوشم 

 که رخ تصویرت بینم 

 گر تصویرت بدزدند

  !نه نوشم بمیرم

--- 

  !آرزویم را بیاد داری

 آن آرزو که تمناِ آغوش تو بود 

 بوسیدن چشم شوخ تو بود

--- 

  !با نگاه عمق چشمت یک عالم درد،یک عالم رنج بجا ماندی و رفتی

 "خاموش"گمام 

 هزار دیده بستم که دیگر چشمت نبینم 

 !یک نگاه بینم و بینم این عشق نگذارد

--- 

 بازار محبت همه عاشقان است 

 ورود من آنجا یک خواب است 

 ای کاش یکبار قدم زنیم با هم 

 کوچه وفا تو دیگر گمنام است

--- 

 دو چشمت رنگ آسمان 

 رختِ تنت رنگ پاییزی

 من مانده حیران تو ام 

 !آسمانی پذیرم منی پاییزی

--- 

 حدیث چشمان ترا پسِ هزار لنز

  !می خوانم و می دانم

--- 

 حال هوا تو 
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 محاله 

 برای بودن ما 

 کنار ه

 م 

--- 

 درد هم دمبالم را رها نکرد 

 تا نفس بر تن است

 درد است 

 گاهی درد قلب 

 گاهی درد نفس 

 گاهی درد هر چی 

 گاهی درد ناکامیم 

 واقعآ بازنده خوبی بودم 

 ! زنده گی تو برنده یی

 من یک بازنده

--- 

 نی نازنی

 تو نازنینی 

 همیش بر قلب من 

 تو بهترینی 

--- 

 ز حالم خبر داری 

 احوالم نداری 

 هر دم می آزاری 

 مگر مغرور زمانی؟

--- 

 بیمارم و خمارم ز دوری کسی 

 خسته و بی حالم ز دوری کسی 
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 ناچار پریشانم ز دوری کسی 

 افتاده و لنگانم ز دوری کسی 

 پشمرده و خزانم ز دوری کسی 

 و گمنامم ز دوری کسی خاموش

--- 

 ز چشمم خوابم ربوردی 

 ای نا آشنا ای نا آشنا 

 حسیری جلوه ات نمودی 

 ای نا آشنا ای نا آشنا 

--- 

 دوریت هدیه دردیست

 اما 

 درد همدمی جز تو نخواهد

--- 

 برای نبودنت 

 با اشک جدایی 

 .نامه یی ز حس بی کسی هایم می نویسم

--- 

 گر بال پرواز میبود 

 یک بال پرواز با 

 مشام عطر ترا 

 ! می بویدم

--- 

 با دستانت یک عمر نویشتی سرنوشت یی را

 . آخر ام گمنام،گمنام،گمنام

--- 

 گرمایش دستانت قسم ای بود ناکام ؛

 !چون به دست دیگر رسید کردی گمنام
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--- 

 !آرامش دستانت بماند ؛چون خیال ویرانگر

--- 

 دیده بستم و نظاره ات نکنم 

 درِزبان بستم و صدا ات نکنم 

 !تو با رخت سرخ دستانت گرم

 رخت بستم و انتظار ات نکنم 

--- 

 من آنم که راه گم کرده تو شدم

 من آنم ای جانم پروانه تو شدم

--- 

 دیره یی ز بزم تو خاموش

 !نگزار خاطرت کنم فراموش

--- 

 آغوشم همیش سرد و تنها میماند 

 در خاطرم عشق تو گمنام میماند

 پیمانه ام ز دوری تو سرد و رنگین

 آغوشم باز و زبانم خاموش میماند 

--- 

 !من خزانم

 از آن دم که ترا 

 ! خزان خاندم

--- 

 ادامه 

 آن خارا که در دشت و صحرا 

 ز عشق خورشید فتاده هویدا 

--- 

 ادامه 
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 این هدیه چنان که طاقت قلبم برده 

 ...راحتی شب هایم را نیز به خارا برده

--- 

 !ماه

 ...شاهد رنج هایم ،اشک هایم، در طول شب است که تو برایم هدیه کرده یی

--- 

 گمنام مشام عطر ترا؛ 

 !خاموش می بوید

--- 

 !چشمان تو

 آذرخشِ خاموش ندارد؛

 !وجود گمنام می سازد

--- 

 !گمنام دیوان کوچک از عشق خاموش ترا؛طراح گر است

--- 

 دیارِ دیگری ز خاموشی سکوت گزینم 

 منام همه عمر؛ پر ز یاد تو بر دل بگیرمگ

--- 

عاشقانه صدایت می نمودم*قلبم را فدایت می نمودم *گذشتی از خط قرمز با بی وفایی* فهمیدم دقایم را 

 حبس می نمودم 

--- 

 !خدایا

 دستم گیر گم کردهِ راه ام 

 !نشان دی منزلم؛گناه کارم

--- 

 !ن ما ودا استتکرار نمی آورد زمان خاطره ها؛ چون ودا گفت

--- 

 تا جهان است 
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 !من هستم و تو هستی تنها هستی و تنها هستم

--- 

 !شادخت رویا هایم

 خسته و تنها شده ام 

 با ترک تو؛چون آهو 

 گرفتار دام بال شده ام 

 تو با دیگری آغاز نمودی 

 من تنها و بی نوا شده ام

 !خاطره های ؛نارنجین

 انتظار غروب آفتاب شده ام

 همه عمر بماند عشقمگمنام 

 خاموش بازنده شده ام 

--- 

 ! گمنام بازی نهنگ آبی نشناسد

 ! خاموش نشسته بازی رنگی تو شناسد

--- 

 !گمنام آناءِ تو است

 ! خاموش هم غرق شب های تو است

--- 

 آن لبان پاییزی تو گمنام نمود 

 !خاموش بساخت و بدنام نمود

--- 

 !گمنام نمودنت از فصل پایز آغاز شد

 ! خاموش بودنم فصل پاییز ندارد

--- 

 
 ساعت دیوار ؛گمنام نظاره گر است 

 خاموش صدایش شنیده بی طاقت است



 

 

Pag | 114 

--- 

 گمنام زمزمه دارد 

 !خاموش ترا

--- 

 تا زنده هستم گمنام بمانم 

 خاموش بسوزم پروانه بمانم 

--- 

 گمنام هیچگاه نکرده فراموش 

 آنکه خاموش بخشید این همه هوش

--- 

 لبانش نمود با رنگ گمنام

 خاموش ببوسید بماند داغش

--- 

 گمنام هستی و نیستی به تو بست 

  ! تا زنده است خاموش اسیر است

--- 

 من سحر ترا با دل و جان قبولم

 گاهی یاد نما حضورم را فضولم 

 با شعر و نوا درهر بیتم ترا گویم

 خاموشانه قلبم ایستاده ستونم

--- 

 ر واژه ها مکن یادی بغیر از من د

 واژه خاموش! مگزر ز این ویژه ها 

 گر عالیق ز عمق قلب زمزمه داری

 نظر کن حالی قلب پژمرده یی ما

--- 

 مرحم درد های وجودم

 گذاشت بر حریمم  گام
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 سیاهش با تماشا چشم

 زنده نمود قلب اسیرم

--- 

 گر ز دل و جان گوهی هزار تکرار با آن خواهی

 گذشته ام 

 خاطره ام 

 ! تکرار نگزاردیک 

--- 

 آفتاب غروب زیبای عاشقانه می ماند

 ! مگر تو غروبت آفتابی نیست

--- 

 پنهان نگاه کردنت سوی گمنام

 !بغض خاموش در دلم می آفریند

--- 

 !چشمانم تشنه دیدار عمق چشمان یاری درد دیده همچو من سالها انتظار خواهد ماند

 !طرز نگاهانت حال پیامی ندارد برای من

 !درد قلب زخمی ام را تازه می گرداند جز

--- 

 خاموشانه گذشته ام را یاد می آورم 

 !گمنام درد هایم را برسی کن

--- 

 گمنامت چی باید داند راز 

 !خاموشانه نگاه کرده طرز لباس

--- 

 گمنام شهر این دیار ام من 

 خاموش صدا خسته ام من 

--- 

 !خاموش در عالم هستی
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 ! گمنامم با وجودم

 !کجایی ، تو کجاییترا خواهم ، تو

 !گیر ! وجودم گیر ، همه ام گیرنفسم

--- 

 ! تو گمنام سخن بجا ماندی

 ! لبخند خاموشم تنها ماندی

--- 

 !ز سخن گمنام لفظ عشق بیاموز عاشق

 !خاموش خواهی شد ز دست معشوق

--- 

 !گر قامتت ؛ جلوه گمنام میدارد من را

 .کرد هزار بار خاموشی اختیار خواهم

--- 

 گاهی خاموش 

 ! گاهی گمنام یادم کردی

 گاهی هم آغوش

 !گاهی تنها رهایم کردی 

 ! می بینمترا با او 

 . گلویم بغض می گیرید

--- 

 با نگاه چشم نازت 

 ! عاشق بودنم را جویا میشوم

--- 

 گوشه چشمت حیا 

 می نگرد دیده ما 

 این دیده مانده تا 

 بکند شکار قلبک ما

--- 
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 لطف خدا میاید 

 ز آسمان 

 بر من و تو 

 ! بنده ناشکر

 ! او رفت

 آغاز مبارزه 

 قدرت تفکر فکر 

 دید مثبت به زنده گی 

 امید دوباره برای پیوسته گی 

 . را هدف رسیدن تعین نمودم

--- 

 ! میدانی

 . حرف نامت تکمیل کننده من است یک

--- 

 با خداوند 

 . یابد تاریکی های عمق قلب مان روشنایی می

--- 

 خداوند 

 . سختی ها را بهانه یی برای نزدیک شدن ما با خود طراحی میکند

--- 

 خاطره شب ها 

 نکته تمام گذاشت 

 فرشته بود لحظاتی 

 پر بست و پرواز کرد 

 آرامش بود 

 اما دردی گذاشت 

 برای آسمان شب 

 حسابداری گذاشت 
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 گنجی بود 

 دوباره برگشت 

 آغازی بود 

 شت بی انجام برگ

 احساس بود 

 غمی گذاشت 

 او بود

 اما رفت 

 خاطره ماند و خاطره گذاشت

--- 

  !دو چشمت ساقی من

 ....نموده خمارم ، برده خیالم ، کرده شکارم

--- 

 مرا با جام می نباشد کاری لب یار نماید کاری می 

--- 

 ! با نگاهت پیمانه دیگر بنوشان تن زخم دیده عاشق خود

--- 

 نوشتم غزلی چشمش وقتی 

 دیوان عاشقانه یی بیقراری شد

 خورشید چهره اش وقتی دیدم 

 راه گم کردهی تنهایی شد 

 دستانش را نوازش وقتی کردم 

 حس دیوانه گی زنده گی شد 

 پیک لبانش وقتی نوشیدم

 خیالم مست رسوایی شد 

 قلبم را وقتی سپردم 

 کنار گذاشت جدایی شد 

--- 
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 آرزو با تو بودن 

 سخنخوابی بود و 

--- 

 عاشقانه نگرستن ما 

 آغوش باز تو میخواهد

--- 

 نور دیده چی پنهان کرده زما 

 !آن خورشید

 . که نوری در کار ندارد

--- 

 زنده گی عشق عمیق ؛ داشتن خاطره ها است 

 ! پس تو خاطره بماندی و بخش زنده گی شدی

--- 

 ! دود سیگار چه داند

 . آتش سوزنده سینه ما

 ! جز تو دانی

 . پر رنج دیده ما اشک

--- 

 ! به عمق نگاه تو

 . بیچاره شهرشدم آوراه و 

--- 

 ! گذشته تلخ

 تضمین خوشی ها آینده

 . بار می آورد

--- 

 ! آتش نفسی بود

 .با یک نگاه رفت و زما گذشت

--- 
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 میدانی چی می کشد این دل؟ 

کرده، لحظه ای فراموش نکردم ترا و یاد ترا، هزار بار دوباره زنده شدن را پشت سر گذاشته، ملیارد ها بار یادت 

  .وای بر من که چنین عاشقانه دوست داشته ام و چنین درد میکشم

 .در دعا هایت التماس کن بمرم تا از این درد رهایی بخشم، خیلی تنها شده ام

--- 

وجه این درد نمی دانم اشتبا من است یا مغرور بودن ما؛ ولی خوب میدانم چنان خدا آرامشم را گرفته است که 

 .گویی خار بیابان های دنیا را در سینه ام فروبرده است

--- 

  !برایم وقت بگذار تا صدایت لحظه یی نوازش کند قلبم را، دیر است دورم ز تو ولی فکرم با توست

--- 
 پاسخ بفرما؛ 

گونه خاموش می کنی؟ چگونه می توانی تنها رهایم کنی؟ چرا این شد با من؟ درد دوری بس آتش قلبم را چ

نبود که رفتی با دیگری ماندی؟ این درد خیلی نامرد بود خاکسترم کرده، به خدا چی میگی؟ اگر از رنج ام لذت 

  !میبری وقتت است اما روزی نباشم میگیری و یاد میکنی

--- 

این بیت شعر و غزل ز سعدی و حافظ نیست، این درد من است دردی گمنامی که تو ساخته یی و تو خاموشم 

  !کرده یی

--- 

  .ز هفت رنگ آسمانم می خواهم با من لحظه یی از دقایق خود را ارزانی بخشد

--- 
 کاش برگردم به گذشته؛ 

  !را عمیق تر نگاه نکنمنگاه ان روز ت

--- 

سرودم وصفی توست، دیار قلبم رنگِ ز همرنگی ترا گرفته است، کاش ترا میداشتم تا انتها زندگیم، با تو گلشن 

عاشقانه های دیگر بر کاروان دنیا میگذاشتم، تا هر کی هوس چنین عشق را خاموشانه  میساختم، با تو تاریخِ ز

  .استدعا میکردند

  !حال هم چنین است، ولی متفاوت؛ چون من حال حسرت میخورم ز جهان که تو در آن هستی

--- 

  !بگذار آتش درون بلعیدن بیشتر داشته باشه، آب نشو هیزم شو و بیشترش کن
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--- 

  !ت آنوقت دست بکار شو دفنم کنپیک شرابم را لبریز کن و بمان تا بمریم دیده به چشمان

--- 

  .چنان قدم بمان و بخند سویم که گویی عالمی بخشیده یی گلِ خشبویم

--- 

 پاسخی نداری می دانم 

 بی پاسخ بمان اینجا جانم 

  .من بی پاسخ بودن ترا هم دوست دارم

--- 

نباید برای اینکه جلوه های خودنمایی از خود در صورت دوست نداشتن کسی نشان دهند، عشق هرگز  انسان ها

  .دروغ نیست، واقعیتی است که هر دو طرف میدانند

--- 

ز و پریروز و همان سال و همان ماه کاش دوباره تکرار شود، تا من عاشق تر از دیروز به همین تبسم های دیرو

  .روز شوم

---  

 قلبم را به امانت تو گذاشتم

 ولی با خنجر فوالدی 

 جوابش دادی!

 عاشقانه می خواهم لحظات بودن دیرنه یی ما !

--- 

 لبانم رنگ لبانش را رنگ و رنگین تر از این می خواهد!

--- 

 1با تو

 دردی تناهیی را آموختم 

 بی تو!
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 تنهایی آموخت درد را

--- 

 رخت سفر بسته ام تا شهر خاطره های یاد تو؛بیاد نیاورم!

--- 

 1شب ها پناه آغوش تو 

 بهانه ای زنده بودنم بود.

 حال مرگ را بهانه ای آغوش می جویم!

--- 

 1نگاه آفتاب یی تو

 !اموختانتظار طلوع خورشید را برایم 

--- 

 "ما"گاهی لحظه های آرامش را با عمق دقت بودن گذشته های 

--- 

 

 قدم نهادم به کلبه جانان بار دیگر 

 خاک قدمش سرمه کنم 

 چشم مست اش بوسه کنم

--- 

 لب شکر یاری من دمی امشب

 با شیرین لبت شکر به کامم دی 

--- 

 افسانه سرایم بیت بیت زندگیم 
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 زانکه خاموش لفظ لفظ بندگی یم 

--- 

 دریچه چشمانت زندان حیاتم 

 گر رخ چشمان سویم ننمایی 

 اسیرم در قید زندانت

--- 

 عادت لمس کردن موهای تو ؛

 وقتی نبودن 

 حسی دلتنگی بجا می ماند

--- 
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