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   : فصل اول                  

  ترانه
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  آلوده يدست ها

  

  يتکرار ين روزایاز ا خسته م ، ین سردرگمیاز ا

  ير از منو داریغ یکیکه معلومه  ین حالیاز ا

  تو سرده ين روزا چرا دستایفهمم ا یحاال م

  ر راهو گم کردهیچرا قلب پر از عشقت مس

  دارم يه احساس بدیآلوده  ين دستایبه ا

  زارمین احساس بیازم بود ، از این نیع چشات

  ينه پر از شوریش چشماشه واسه ایحواست پ

  يام چقدر دوری، تو از دن یک دستاشیچقدر نزد

                      ***  

  از من ی، فاصله گرفت یرفت یخداحافظ یب

  دستام از تو دورن یندارم وقت یچ غمیگه هید

  حسابم یگه با تو بیبه کارت ندارم ، د يکار

  خوابم يکبار توی یدم حتیتورو ند يانگار

  17/6/90 پنج شنبه                                                                                                  

  بامداد 20/01                                                                                                   

  )ست یگر هم وزن نیات دیت آخر با ابیدو ب: ن  پ( 
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  یکس یحس ب

  بود ینو بدونه که عشق تو همش دلواپسیا یچ کسینخواستم ه

  بود یکس یمثل حس ب يزیه چین غصه ، یکنار تو نشستن ع

  ر کردهیعشقه س ید تو بودن منو از هرچسر يکنار دستا

  ر کردهیمو پیمن ، غم تو زندگ یخوش جوون يتوو روزا

  ر شد قلب صبورمیا ، چقدر تحقیحسابش رفته از دستم خدا

  دورم يتونم بگم دوسش ندارم ، کنارش هستم و انگار ینم

  گرون شهیخوام حواسم سهم عشق د یست و نمیش من نیحواسش پ

  باشه یخوام لحظه هام بارون ید ، نمینشن یشکیه هامو هیگر يصدا

  به شعرام نداره یچ حسیگه هیگه عذابم ، میکنم م ینگاهش م

  قراره یه بین دلم بازم واسش یده و ایغم م ینگاهش معن

  15/8/90کشنبه ی                                                                                              

  بامداد 35/00                                                                                              

  سکوت کهنه

  ن سکوتهیبودنم ع یکه نباش یدون ینم

  ر لوتهیبدتر از کو یستین یحال خونه وقت

  با ابرا ندارن یکه توو نبودت فرق ییچشما

  ارنیتو ماسم یشم وقتیتوو سکوتم زنده م



 

9 

  
  

  ينجا کشوندیکه تو با نبودت اونو تا ا یعشق

  يکه نبود یی، لحظه ها يواسش عادت شده دور

  ستیابون سهم من نین بیدستات ا يبا سرد یحت

  ستین یکس ير دستایکه از تو دورن گ ییدستا

  جز رفتن ندارم یراه يکردکه تو  یبا سکوت

  ه هامو دوست دارمیه کردم ، گریبا سکوتت گر

  من به راهه يه هایبساط گر یستیکه ن یوقت

  مون روبه راههیزندگ یاگه تو دوباره باش

  ه هاتمیل گریهنوزم باور ندارم که دل

  من که از تو دورم اما ، توو سکوتت همصداتم

  16/6/90 چهارشنبه                                                                                              

                                                                                               45/23  

  

  چرا ؟؟؟

  !؟ تو عادت کرد يدونم چرا دستام به دستا ینم

  !؟ت کرد چرا برق نگاه تو به قلب من اصاب

  !؟ اد تو هستمیرم یدونم چرا هرجا که م ینم

  !؟ انت کردیپر از اشکم خ يچرا چشمات به چشما
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  من يان رو گونه هایادتو میحاال اشکام به 

  من يست ، چه سرده شونه هاینجا کنارم نیا یکس

  ر و آشفته می، بدون تو چقدر دلگن تنها یبب

  رفتمیرو پذ ییبد جدا ين حال و هوایبا ا

  18/4/89 جمعه                                                                                              

                                                                                               00/23  

  

  فوق العاده

  ذارهیه نمیگر یرم ولیخوام آروم بگ یم

  قراره یقرارت ، ب یدل من واسه نگاه ب

  ه نگاه پاك و ساده تیر یدل من شده اس

  تفوق العاده  يع اون چشایه شده مطیعمر

  دهیه میتو حتما روزگارم دل به بغض و گر یب

  دهیتو پا نم ي، چشما یب يچ ترانه ایگه هید

  شونه هات بذارم يخوام سرم رو رو یمن فقط م

  که دلم گرفته س ، دو سه تا قطره ببارم یوقت

  25/6/89 پنج شنبه                                                                                              

  بامداد 55/02                                                                                               
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  طعم شکست

  

  گه چشاتو دوس دارهید یکیدم به جز من یشکستم تا که فهم

  مخصوص داره يگه نگاهش واسه تو جمله ید یکیر از من یبه غ

  رهیاحساستو از من بگ یکیچقدر سخته توو اوج با تو بودن 

  رهیگ یهمون که باعث کوچ تو بوده ،  کنار فکر تو آروم م

  ر از منم هستیغ یکینم که نگاهت هوادار یگذشتم تا نب

  ر از منم هستیغ یکیدم حواست گرفتار یشکستم تا که فهم

  اومد سراغم یوونگیچشماتو دارم ، بازم د يبازم دلشوره 

  نبودت روز و شب واسم نذاشته ، غم تو وقفه انداخته توو خوابم

  ارهیکم متو  یهست که وجودش جلو دلتنگ یکینجا یبدون ا

  د ، االن چشماش مث ابر بهارهیکه با تو طعم عشقو فهم یاون

  ر از منم هستیغ یکینم که نگاهت هوادار یگذشتم تا نب

  ر از منم هستیغ یکیدم حواست گرفتار یشکستم تا که فهم

  11/10/90 ک شنبهی                                                                                              

                                                                                               55/23  
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  حواس پرت

  ش چشماشهیحواست پ

  ینیب یمنو اصال نم

  شه یداره عمرم تلف م

  ینیش یکنار من نم

  چقدر سخته جدا بودن

  يچقدر زجر آوره دور

  نهیچقدر عشق تو سنگ

  ! يخوامت هر جور یم یول

  حواست به منم باشه

  که محو چشماتم یمن

  عاشق یکه با دل یمن

  تو بهت ردپاهاتم

  دونم چرا چشمات ینم

  نهیب یگه نمیمنو د

  گرم تو يچرا دستا

  نهیش یکنار من نم
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  !، اما  يریگن میهمه م

  یمون یگه تو میدلم م

  خونه س يهنوز عطرت تو

  یدون ینو میخودت خوب ا

  20/11/89 چهارشنبه                                                                                              

                                                                                               40/20  

  

  ...شروع 

  عطر بارون يخداحافظ برو ا

  ونیگر يه چشمایسیخ يسالم ا

  قلب تنهام يناله ها يسالم ا

  خداحافظ تموم شدن نفسهام

  ر نفرتینمونده غ یگه حسید

  سپاره به حسرت یشو مدم جایام

  هر شب من يه هایشروع گر

  تو موندن یمصادف شد با حس ب

  ن خونه جدا شمیچقدر سخته از ا

  مبتال شم ینکه باز به عشقیا ای
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  با من همصدا شد ییچقدر تنها

  که دستام از توو دست تو جدا شد

  نمونده توو دالمون یگه عشقید

  خداحافظ حروم شد لحظه هامون

  25/8/90 چهارشنبه                                                                                              

  بامداد  40/1                                                                                               

  کاذب غرور

  روزگارت از خورم یم خط دارم

  ستین خودت دست تو افسار گهید

  ينبود من شعور سطح در تو

  ستیجدائ نیا لیدل تو غرور

  سرنوشتت از خومیم خط دارم

  رمیبگ پس هامو یلتنگد خوام یم

  رمیاس رفتن و موندن ونیم

  رمیبگ نفس خاطرت با بذار

  مرگه نیع بودن تو یب عذاب

  سرده و نیسنگ تو يدور غم
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  گرفتار هیگر از پر يچشما به

  کرده دوره شبامو چشمات تب

  اومد در احساس همه نیا يصدا

  داره اندازه هم ينامرد آخه

  یعشق غرق کنارش که دونم یم

  ... نداره یبیع دلم شکستن

  ییجدا نیا فشار ریز دارم

  شمیم ریپ يگرد دوره هیشب

  رو دلم ناسهشینم یشکیه گهید

  شمیم رییتغ شامل دونمیم

  شمیم حذف روزگارت از دارم

  ستین دوتا ما ونیم یعشق گهید

  ينبود من شعور سطح در تو

   ستیجدائ نیا لیدل تو غرور

  18/10/90 ک شنبهی                                                                                              

  بامداد  20/02                                                                                             
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  :  دومفصل                   

  یرباع           
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  نیریعشق ش

  د استیمن خود خورش يچشم تو برا

  د ستیعشق تو به کام من عسل پاش

  میآ یدنت مید يکه برا یوقت

  د ستیانگار که آسمان غزل بار

  4/10/90 ک شنبهی                                                                                              

                                                                                               30/19  

  

  

  ایرو

  میالیشود ل ینم یر از تو کسیغ

  میآ یم یبه سمت عاشقمن با تو 

  باستیا زیه دریآنکه دلت شب يا

  میایشود رو ینم یبعد از تو کس

  5/10/90 دوشنبه                                                                                              

                                                                                               30/23  

  

  

  



 

18 

  
  

  نین تریریش

  ن خانه بدون نام تو زندان استیا

  ان عقل و دل پنهان استیعشق تو م

  باستیش از زیهرچند که چشمان تو ب

  ...ک قندان است یاما لب تو مثال 

  4/10/90 ک شنبهی                                                                                              

                                                                                               45/23  

  

  

  تیچشم ها

  رمیم یبه مقام تو رسم م یوقت

  رمیگ یاره جان مدهم و دوب یجان م

  ره شدمیتو خ يآنجا که به چشم ها

  دم یفهم یوگرنه م!  يعاشق نشد

  5/10/90 دو شنبه                                                                                             

                                                                                               45/22  
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  يریاساط يبایز

  اسم تو شده رمز ورود قلبم

  گردم یه شب میبت تو شبیدر غ

  !شتم به شماست، پ يریاساط يبایز

  رخصت بده تا به سمت تو برگردم

  6/10/90 سه شنبه                                                                                             

                                                                                               00/20  

  

  دیسف يادع

  کنم تورا ینمازم دعا م يدر انتها

  کنم تورا یازم دعا میکنار راز و ن

  از تو نوشتن قلم پر از اشک است يبرا

  کنم تورا یشبم دعا م يه هایان گریم

  8/10/90 پنج شنبه                                                                                            

                                                                                               45/13  
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  !عالمت تعجب 

  کردم ین وآن نهان میعشق تو از ا

  کردم یاز لطف تو رو به آسمان م

  شوکه شدم یدمت کمیآن روز که د

  ! کردم  یکه گمان م یباتر از آنیز

  9/10/90 جمعه                                                                                            

                                                                                               30/19  

  

  ...جز تو 

  ستین یتو راه يتا ساحل چشم ها

  ستین ين من و روزگار تو رازیب

  رم و زنده شومیصدبار اگر بم

  ستین یر از تو به آسمان من ماهیغ

  12/10/90 دوشنبه                                                                                            

  بامداد 40/00                                                                                               
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  دارید

  شود یر میدن تو دید يدارد برا

  شود یر میه زنجینجا نفس به حکم قافیا

  عشق يهمه رازها يانتها يا

  ...شود  یر میدن تو دید يدارد برا

  28/9/90 دوشنبه                                                                                            

                                                                                               40/21  
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  :  سومفصل          

  دیاشعار سپ   
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  مانیجان هردوبه 

  فکرش را هم نکن یحت

  تو یکه ب

  گذارم یابان میسر به ب

  کنم یاجاره م ییتنها یگیدر همسا یا اتاقکی

  نکهیا ای

  ام را یکند کمر زندگ یغم تو خم م

  !!!نه 

  اما باور کن

  ندارند يخورم که مانند یرا م ییهر روز حسرت لحظه ها

  سوزد یم میلبخند ها يبرا یدلم کلو 

  شدند یکه فقط خرج سه شنبه ها م ییلبخندها

  و

  خداوند قسم ، یبه بزرگ 

  مان ،یبه جان هردو

  میامروزها يخنده ها یتمام

  ک تبسم کوتاه سه شنبه ها را نداردیطراوت 
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. . .  

  قبول کن

  که افکارت

  ...مان را تباه کرد یهردو

  14/10/90 چهارشنبه                                                                                            

                                                                                               30/23  

  ...گذارم  ینم

  ق شکستیعم يگذارم که چروك ها ینم

  ناز انتظار ينم ها يجا

  میگونه ها يند رویبنش

  يدیگذارم که برف سرد ناام ینم

  عشق يبایشبنم ز يبه جا

  میشانه ها يند رویبنش

  یکس یگذارم که سکوت سرد ب ینم

  وعجل فرج يدعا يبه جا

  میلبها يند رویبنش

  29/8/88                                                                                          ...گذارم  ینم

                                                                                               40/23  
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  خاطرات مشترك

  که  ییتجربه ها

  ...شدند  ید تلخ مینبا

  و اکنون

  ندارند ییکه تاب تنها ییعاشقانه ها

  ...ا یب

  م منتظرت هستندیچشمها

  29/9/90نبه   سه ش                                                                                            

                                                                                               45/19  

  

  

  ...شما

  عاشق شده ام یبه تازگ

  بزرگتر ید کمیو شا

  ن من و شما متولد شدهیکه ب یو احساس

  ...ست یزهائیچ يایگو

  که  یعشق

  نوشتن يشده برا يزه ایانگ
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  که یذوق

  م را یکند عاشقانه ها یبارور م

  که یو چشمان

  م شده اندیاعتبار ترانه ها

  ... یبه تازگ

  2/10/90   جمعه                                                                                              

  بامداد  35/02                                                                                               

  

  

  اعتراف

  کنم که عاشق شده ام یاعتراف م

  را دوست دارم  یو چشمان

  دانم  یکه نم

  !!! ...دارند  یچه احساس

  5/10/90دوشنبه                                                                                               

  بامداد  00/01                                                                                               
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  لیدل

  میها یل تمام دلتنگیدل

  ستیدختر

  دیاز تبار خورش

   یکه چشمان

  باتر از قطرات باران یز

  ...زالل تر از چشمه دارد  یو دل

  8/10/90   پنج شنبه                                                                                            

                                                                                               00/20  

  

  نوزده

  ین شب سرد زمستانیدر ا

  توست  يتنها صدا

  ن تلفن همراهیکه در پس امواج ا

  دهد یبه من گرما م

  حرکت ندارند ییکه از شدت سرما توانا یدستان یحت

  کنند یتو تحمل م بخاطر
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  يه یه به ثانیو ثان

  يقه این مکالمه نوزده دقیا

  ...م خاطره شد یبرا

  اکنون

  کنم یاحساس م

  ...که سالهاست دوستت دارم 

  9/10/90جمعه                                                                                               

  بامداد 08/00                                                                                               

  ...ن بار یا

  با خودم عهد بسته ام

  گریکه د

  ه چهره ات نگاه نکنمب

  نداشته باشد یتیم اهمیت برایگر چشمهاید

  دهم ین بار به خودم قول میا

  گریکه د

                                             ...عاشق نشوم  ین حوالیدر ا

  13/10/90سه شنبه                                                                                                         

  بامداد 35/01                                                                                               
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  ست و چهار ساعتیکمتر از ب

  اتاقم ساعت يها عقربه

  زنند یم ادیفر را شب مهین از بعد سه

  يدیسف کاغذ و

  ، است نشسته رمیتحر زیم يرو که

  ، ینگفت که ییها حرف تمام هیشب درست

  ... يدینپرس که ییزهایچ تمام و

  یداشت دوست را میشعرها توکه آخر

  یدانست یم که تو

  شعرم دفتر يها دخترك یتمام

  ... نبود خودت جز کس چیه

  !؟ چرا پس

  ساعت چهار و ستیب از کمتر

  ! یگرفت پس را تیحرفها یتمام

  ، يبود شنبه پنج

  ... !!! نه یگفت اش جمعه اما

  18/10/90ک شنبه  ی                                                                                                      

  بامداد 35/03                                                                                               



 

30 

  ... تمام شد
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