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 :مقدمه

 یوا یا داد سر ناله نگاهم در غم

 یوا یا داد پر آماده دل ز یشاد

 دشوار ییها غصه با اممانده من

 یوا یا داد تبر بر یدرخت چون دل

*** 

 "درمانده"

 یزندگ از امدرمانده و مانده

 یزندگ از امآزرده و خسته

 نینازن کنارم در ینباش گر

 یزندگ در امپژمرده و مُرده

*** 

 

 "متروکه"

 یقرار یب از گشت متروکه دل تو یب

 ییصدا یب از گشت وانهید جان تو یب

 عاشق و است تنگ دلم من ییکجا پس
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 قیال عشق کی شود دل ییایب گر

 

*** 

 

 "محبوب"

 امدین معشوق یول آمد؛ بهار

 امدین محبوب یول آمد؛ خزان

 دیآ که مانمیم رهیخ راهش به

 امدین مهجور و آمد زمستان

*** 

 "افسوس"

 است رانیو افسوس دلم اما ؛یآمد

 !است انیگر چشمِ دل، نیا افسوس یآمد

*** 

 

 "سوزان شمع"

 من قلب بر یاگشته سوزان شمع
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 من جان بر یشویم پنهان راز

*** 

 ""بایز

 ییرعنا تو ،ییبایز تو

 ییدایش تو ،ییآوا تو

 بردار صورتت از نقاب

 من نمیبب تیمایس که

*** 

 

 "دلگرفته"

 او با میبگو خود حال که ستین کس

 !او با میبگو صفا یسخن دم کی

*** 

 

 

 "عهد یوفا"

 بگو تو یجان یصفا من دل نیا
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 بشو تو یعهد یوفا دلم حال بر

*** 

 

 "کاش یا"

 یمان شهیهم من دل نیا با که کاش یا

 !یبخوان خود یوفا تو جهانم و جان بر

*** 

 "رانهیو"

 نباشد کنارم در او که یبهار

 باشم رانهیو که شب آن مانند به

*** 

 

 "!مانمیم تو با بازم"

 من بخوانم را ت؛ینوا را نگاهت؛ را؛ تیصدا

 خواهم را تو ابمی را تو میجو را تو درگه نیا در

 خواهمیم که یهست آن تو مارمیت تو درمانم تو

 مانمیم تو با بازم که من با بخوان من با بمان
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*** 

 "بایز تیب"

 بهانه یب قلبم باز

 ترانه با سدینویم

 قیشقا از لیگال از

 نامه ز ییبایز تیب

 دیبگو تا سدینویم

 !جوانه صد زد او ادِی

*** 

 "نامهربان یا"

 جانم بر شو مرهم نامهربان یا

 حالم بر شو همدم من مهتاب یا

*** 

 

 "را تو ندیب اگر عالم"

 جهان در را تو ندیب اگر عالم

 نهان شد دهان در زبانش آن کی
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*** 

 "بمان"

 بمان تو میهالحظه کنار در

 بمان میهایخستگ قلب شیپ

 اممُرده ماتم خاکِ ریز تو یب

 !امزنده یحت خاک ریز تو با

*** 

 "غم"

 ایدن نیا در دارم یغم

 دایپ شده قلبم از که

 همتا یب و سوزان جگر

 رسوا باشدش غم هر ز

 دینام چنان را جهانم

 !ایگو ازل از بود غم که

*** 

 

 "دلتنگ"
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 است اری دلتنگ دلم

 است دار چو او بر جهان

 قلب نیا که بازم ایب

 است بهار ،یباش چون تو

*** 

 

 "شوق"

 بخوان همراهم و باش کنارم در من ماه

 !بمان پس دارم شوق ارمی دارید ز من

 

*** 

 

 "باران"

 ببارد یباران باز

 بخواند غم نگاهم بر

 ندینشیم یاشک باز

 بکارد غم لبانم بر
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*** 

 "شد عاشق دلم"

 خود راه در امدهید من را تو

 شد دور هم غم که من با بمان

 ببر هرجا خود فکر با مرا

 !بشد عاشق دلم یباش گر تو

*** 

 

 "وفا یب"

 نماند هم میبرا یحال دگر

 نماند قلبم نیا در یشور دگر

 میوفایب یکرد تو تنها مرا

 !انتظارم در من که یرفت کجا

 

*** 

 "عاشقم نجایا من"
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 است من با خاطراتت آن کنار بودن یساعت

 است من با تیهالحظه آن در غرق بودن که ای

 نینازآفر یا قلبم سراسر در امشب باش

 است من با تینوا آن با صدا هم بودن که ای

 من جان پرگل باغ از رسد گل تا بگو گل

 است من با تینها در یزبان بر گل سحر تا

 گسست را روانم تیموها نیعطرآگ یبو

 است من با عشقت ریتقد نیا در بودن گمان یب

 عاشقم نجایا من یدار جفا من بر یک به تا

 است من با تیجفا با ابدها تا یسازگار

*** 

 "دایش"

 دایش آن برده را دلم

 تنها شده قلبم یول

 دل نیا یافسردگ در که

 رسوا شد بار هزاران

*** 
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 "ماهم"

 را جان کنم من تیفدا تا دل نیا کنج در ایب

 ماهم کنمیم تیصدا بازم یرویم جا هر که

*** 

 

 "گذارم دل یکجا"

 ؟ینباش شمیپ تو که یا گذارم دل یکجا

 یباش تو من بخواهم دل نیا از یدور یجا به

*** 

 "روزگارا"

 سینو را سرنوشتم روزگارا

 خوش خطّ با ن،یک ز یخال یدل با

*** 

 

 "یمان تو گر"

 کنارم در یمان تو گر
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 بخوانم دارم هاتیب

 یمان تو گر یباش تو گر

 بمانم ایدن نیا در من

*** 

 "باران"

 جانان یکنیم دورم تو غم از مرا

 باران نیا در هم با میزنیم هاقدم

*** 

 "درمان و درد"

 کرد؟ینم درمان من ز یدرد چرا

 کرد؟ینم شادان جهان نیا در مرا

 ییایب دادم سر ناله یرفت تو

 کرد؟ینم مهمان مرا ارمی چرا

*** 

 

 "!افسوس"

 ندارم یدرمان افسوس یول دارم؛ دردها
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 ندارم یهمراه فیح کنیول دارن هاحرف

*** 

 آخر کالم

 دوستانم جانم، جان

 یبدان تا یخواه تو گر

 دارد، که یشاد یزندگ

 دارد که انیپا هاغصه

 کامل لبخندِ بزن پس

 مشکل و یسخت آن هر در

 تو با هست ییخدا تا

 !تو یکنیم ییکدخدا

 

 دیباش برده لذت دوارمیام

 !هاتون نگاه از سپاس

*** 

 (خفاش شبمهدیه ): کپیست
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مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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