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مقدمه
به نام مهربانترین مهربان

من از طوفان می ترسم
من از بی رحمی این باد، می ترسم

چرا باید بترسم ؟
منم فاخته  

آزاد آزادم   
ولی از رعد می ترسم

من از بغضی که سنگین است ... می ترسم

صدای رعد می گوید
منم چون تو ، دلم فریاد می خواهد
کمی باران,کمی اشک می خواهد  

دلم می خواهد نترسم از کنایه
که پیرم کرد با سختی ها خدایا !

دلم می خواهد امشب زار زار
همپای رعد بگریم

دلم امشب هوای مرگ دارد
هوای پر زدن با اشک دارد

دلم امشب هوای دیگری هست
دلم امشب می خواهد بگرید

نکن فریاد ای ابر
دلم می ترسد از این خشم طوفان
دلم خیس است بس است باران !

چه سخت است این شب ، شب سرد
کنار هیزم خیس اتاقم

نه کبریتیست نه گرمایی, نه پتویی
که گرم دارم دلم را در اتاقم

نه اینکه خانه سرد است ای شب سرد
بل این دل, سرِد سرد است ای شب سرد!

دلم میگفت شکستم ، خستم
زمان میزد کنایه از بر من

تو ای دختر حیا کن ، دست بردار
بنوش از جام مرگ و بال بگشای
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چه راه سخت و سردیست در شبهای اتاقم
اتاق خالص تنهایی من

چه قدر سخت است خندیدن در اینجا
تحمل کردن و باز لبخند و لبخند
چه قدر سخت است دل را گرفتن

گذشتن از میان سنگهای سخت بی دل
چه قدر سخت است شکستن... ماندن

ولی تو را افسانه دیدن

من امشب سردی ام کرده است ای مه !
هوا سرد است ، زمین سرد است و دل سرد

نمی دانم که گرمای اتاقم, به عشق کیست روشن
زمانیکه دلم را می زند چنگ
زمان می خندد بهر دل من

برو دختر.. برو که جای تو نیست
زمین سخت است ، دلها سخت تر

می زند فریاد در کوچه شب , قاصدک:
برقص ای دختر گیسو پریشان

بخند ای صاحب چشمان بی باک

منم آن دختر گیسو پریشان
شدم آواره پس کوچه شب ... هر شب

خداوندا چه جرمیست عاشقانه در پی یاری دویدن

بگذار زمان نیشش بخندد هی بخندد
بگذار که آدم هی بگوید هی بگوید

منم آن سرخ تن از خارهای حرف مردم

من آنقدر خسته ام ای بار الها
بگذار که آدم هی بگوید هی بکوبد !

من پای بسته ، اسیر دست خویشم
اسیرم ، من اسیر این زمانم

زمان بگذشت پیر گشتم
ولی رویم همیشه سرخ گون است

چه دنیای عجیبیست
راست گویی ! به تو ایمان ندارند

دلم ُسرخست...  تنم خونین حرفست
دگر آهن شدم از بهر این حرف

زمان می خندی از بهر دل من ؟
که تو رفتی ولی جا مانده ام من!
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زمان گیر دادی ، گیر دادی

پریشان حال هستم از آن شب
که ازکوچه گذر کردم, و یارم

سبب شد تا ببینم روی ماهش

خداوندا چه دنیای عجیبیست
که راهم سخت تر گشت وقتی
که گفتم عاشقم, من درد دارم

خداوندا بگیر از من جهان را
جهان من دلم بود ای خدایا
دلم بشکست ، رویم ندیدند

سیه گوشان عالم ، باز خندیدند

خداوندا چو مجنونی، رهایم کن به دشتی
که دشت خاکیان ، گرگی ندارد

همین کوچه ، همین خاک و همین آب
همین عابر ، همین شهر, همین جا ...  گرگ دارد

من از طوفان می ترسم
من از سرمای بی مهری

من از رعد و شب تاریک, می ترسم
من از فریاد بی پاسخ ,می ترسم

امشب آرزو دارم بمیرم
این مرگ باید بداند 

در این دنیا کسی عاشق شود باید بمیرد
چون اینجا عشق را می فروشند

به ناچیزی و بی مهری!

در این دنیا عشق تنها مهریست
که از دل نه ولی از لب می نوازد

من امشب خسته هستم بارالها !
کمی بر من نظر کن

من از طوفان شب ، بسیار می ترسم.
من از فریاد بی پاسخ, می ترسم.

الهه فاخته      
یا حق!     
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تقدیم به متام آدمهای تنهایی که دوست داشتند 
عاشق شوند   

عاشق باشند     
عاشق مبانند      

اما روزگار  
 

سرنوشتشان را عوض کرد    
 

و تقدیم به متام فریادهایی که خاموش ماندند !  

با احرتام 
اهله فاخته
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می روم باال .. باالتر 

تا سر حد, ببینم رد پا از کیست !

گیسوانم خیس است 

انگار کسی تا خود صبح گریه کرده است 

آسمان خیس است 

صبح است هنوز هم آسمان خیس است 

فرشته ای درون من ندا می دهد بیا

و من به اوج ورطه خیال می روم 

می شوم یک قهرمان 

قهرمان کسی ست که اشکهای خیس را پاک می 
کند 

می دود , می دود با دوپای خسته اش 

می دود گرچه خسته است 

گرچه زخمی ست اما می دود .

قهرمان کسی ست که زخم های کهنه را نمک زده 
,ادامه می دهد

نه می نشیند و نه جا می زند 

می رود  .. می رود دوباره با دو پای خسته اش 

مشت های من بسته است 

صدای حق
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و گام 

آهسته و مداوم است 

من قهرمان شهر قصه ام 

قصه ای در تصور زمان .. زنده و نشان 

فرشته درون صدا می زند مرا 

بیا  بیا قشنگ من 

بیا که جاودان صدای تو نشسته روی برگ های گل 

تمام ژاله های گل 

اشکهای خسته من است 

چه قدر داد زنم 

خدا, به داد دل برس !

چه قدر صدا زنم 

بلند شوید ای رهروان راه حی 

خدا صدا زند 

فرشتگان صدا زنند 

چرا کسی راه حق ندید؟!

1388/12/11
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روزگاریست که این تحفه درویشی ما 

مانده در کوله خویش

تحفه را نگرفتند 

گشنگان گرچه شوند سیر 

چشمشان سیر نباشد ای دوست !

تحفه ام عشق و صفاست 

دوستداران خدایی,کجایید ؟ کجایید؟

چه خراب گشته این عمر دراز

هیچکس نخواست انسان بودن را معنی بکند!

چه کسی می داند انسان بودن 

تعریف عجیبیست که در واژه نمی گنجد 

حرف بی سامان شد

دل من بی آزار , فقط صلح و صفا می خواهد! 

داری؟

تحفه ام مانده هنوز

هر که می بیند,به گمانش که کم است 

می ترسد,تکه ای بردارد ... و تمام !!!!

اما من , دوست دارم همه را .. تکه ای بردارید 

تحفه
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جان, راه خود می یابد 

می رود به همان راه که آهسته غروب 

قصه را در گوش نی مردابی گفت 

آه ... انسان تو چه قدر می خوابی؟؟؟!!!

دوشنبه : 1389/9/1
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کبوترم بیا, آشیانه ات تنهاست 

کدام بال؟ کدام پرواز؟

کدام قاصدک مرموز, 

ز سرمای سرد زمستان گفت؟

کدام صحنه به ارتفاع افق نزدیک است؟

که ترانه ترانه به کوچ سردی فصل

بخواند تا بفهمی نباید رفت کج!

بادیه نشین در انتظار غروب 

به روز آمدنت نشسته در گرما 

که تو بیایی و سوِز سرمای شبانه بادیه را 

در اوج گرمی قلب مهربانت, بشورانی! 

کبوترم بیا آشیانه ات تنهاست 

وزان وزان شده برگ ریزان فصل زایش تو 

در این افق گرم 

صداکن یار خانه ات تنهاست 

رفیق سالهای عمرت به جز من کیست؟

هرز رفتی, راه کوچ آنجاست!

بیا کبوترم
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بیا  جای تو اینجاست 

بادیه, برای تو داغ است 

اگر آمدی عاقالنه بیا

رسم عاشقی پاک است

بیا کبوترم آشیانه ات اینجاست 

و پنجره مانده از سرما 

که تو بیابی و غبار زدایم در آن شب سرد! 

خانه ام به ناز نگاهت شده زیبا 

منتظرم ...  راه بادیه, سهو است 

بیا, بیا که خانه بی تو دل گیر است 

کبوترم بیا که آشیانه ات تنهاست . ... 

یکشنبه : 1389/08/30 
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پنجره تنهاست 

فکر پر می گیرد از بِستر ذهن 

رخنه می اندازد در ِچشم 

باشد که نگاهی َچشم اندوه مرا می بیند 

باشد که صدایم در سکوت قهوه ای چشمانم  
میجنبد

من که دوستت دارم از تو دورم 

من صدایم خاموش است 

رنگ چشمان مرا می بینی و از من دوری؟

اسم شعرم را هر چه می خواهی بگذار 

من از دوری تو تنهایم . 

دیشب 

خاطراتت را چیدم از آنچه گذشت 

خندیدم 

یاد لبخند تو  من را خندانید 

من به لبخند تو جان می گیرم
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آه  ... جمله ام را تو بساز 

من که اینجا طلب وصل تو را می خواهم 

ساحری آمد و لبخندم دزدید 

خاموش شدم 

در کجا سفره خاطره ام را چینم ؟ 

نان و آبم شده ای , می فهمی؟

من نه به تنهایی خویش 

بل به احساس درونم 

شوق دیدار تو را می جویم, می فهمی؟

خاطراتم شده ای, می فهمی؟ 

باشد تو بخند 

من به لبخند تو جان می گیرم 

من به لبخند تو جان می گیرم 

دوشنبه : 1389/8/24
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زمان, زمان ریزش برگ از خشکی شاخه های خفته 
در سرماست 

زمان, زمان ستایش باد در بی کرانه ی گرمی ظهر 
است 

زمان, زمان سردی ملسی ست که انداخته از نفس 
سبزی برگهای تابستان را 

زمان, این زمان کی رود به سپیدی صبح

کی شود خط اول دیدار؟

زمان,  زمان گریستن نیست 

زمان گذشتن از پل لرزانیست 

که تکان می دهند حاسدان , آن را

لرز دارد این پل ظاهرا آرام!

زمان بیا و گذر کن که دیده ام خیس است 

زمان بیا و ببین روح من خیس است 

زمان بیا ...  ببر روح خسته من را 

بگذر از صدای افق

بیا و تشعشع سرخ قلبم را نظاره بکن 

حس من عجیب ,گرفته نایم را 

کجاست آخر انتظار
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زمان بیا و نظاره کن که روی صخره ای بی حس 

چشم به انتهای راه افق دوخته ام

 

زمان بیا و بزرگی کن 

یار من, مانده در سر شهر ... تنهاست

یار من برسان بر دلم 

هیهات

شنبه: 1389/09/06
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دیدی رفیق 

در لحظه لحظه خاطره ام ماندی ؟!

دیشب رفیق بالشم بودی 

در خواب, امید و همدمم بودی 

چه شد زمان که گذشت شدی گذشته و رفتی ؟!

تو از راه ماندی بی وفا شده ای 

ای تنهایی.... گرچه سفره ام خالیست 

بیا و بشین, رفیق گم شده ام

کسی به کنایه گفت: یوسفت آمد؟ 

تو یوسفم شده ای, رفیق شفیق 

 دیده گشایی, میان جمع کور, سخت است 

صبح که گذشتم از کناره راه 

کودکی گفت چه زیباست چشمانت

آری گریستم .. گریستم از ته دل, ای یار 

کجاست آخر انتظار, کجاست ؟!!!!

دوشنبه: 1389/09/08

رفیق بی وفا
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صبحی بود , که دمی پلک گشودم بودی 

ساده, آرام 

تو وجودت حس شد امروز

صبح زیبایی بود  .. من بودم و احساست...

شب پره باز نمایان شو در این بهبهه تنهایی 

بی قراری را شبی یاد گرفتم, که رفتی 

حوزچه اکنون را پر از ماهیانی کردم 

که بروی تن خویش, نام تو را حک کردند 

اکنون لحظه دل تنگی ماست 

این ما, من و توست

حرف ناراست نگو! 

تهمت دیرینه نزن! راست بگو!

من که از شرم و حیا رد شده ام 

قلب تو را ُجستم و یکبار غلط در نزدم 

نارفیق, در دل من نیست که نیست 

گم شده
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حرف بیراهه نگو 

یوسفم می آید

گم شده ام بوی بهشت دارد و من 

چه خوشحال از این معرکه داغ کنون 

زیبا رخ من ! 

حوز اکنون مرا پر کردی 

حرف دیروز شدی 

خاطره را تو نوشتی در کتب فاصله ها 

فاصله کم شود و به وصالت برسم, 

قلب من باز همین است که همین است 

حرف امروز شدی 

آرزوی شب فردای منی

امروز غرق تماشا شده ای

می ترسم از دروغی که بیانش کردی 

می ترسم از تغییر نگاهت

میان این هیاهوی کثیف 

خدا شاهد ماست , شاهد قلب من و تو 

اگر این بین دلم حرف ناگفته شنید

این خدا بود که صبر داد مرا 
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اگر این بین دلم غصه چشید 

این خدا بود که  همدم شده بود

اگر این بین زمان فاصله انداخت میان من و تو 

این خدا بود که احساس تو را کنج این دل بنشاند 

این چه فصلی ست برویم شده باز ؟

فصل دل تنگی عشاق گران !

عشق به هر دل نرود 

باید اندوه عجیبی بکشی 

باید از راز دلت, قصه عشق بخوانی 

که فضا پر شود از فلسفه پاک خدا !

عشق لبخند خداست در دل بی کینه تو

بی حیایی, داستان امروز من است 

اگر امروز به دیدار من آمده ای 

صبح از زبان قلمی فاش شود

که به عشقی لب کاغذ بوسه ای سرخ زده است 

اگر امروز به دیدار من آمده ای 

من از یاد نبرم خاطره سرخ تو را 

من از یاد نبرم لبخند امروز تو را 

آه چه دنیای عجیبی ست بین من و تو 

دور از هر باور زشت 

فقط من و تو    1390/10/17
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می نشینم لب  جوی , می نوازم سازی 

“ الالیی باران زیباست “ !

می روم سمت حوالی در ذهن 

پلک من, آغشته به اشک است 

پرسید روزی  اشکی : 

" آسمان زیباست؟ "

من اندیشیدم ... آسمان زیباست!!

آسمان صفحه پرواز عقابیست 

که با قدرت بی همتایی 

چشم در چشم زمین دوخته است بی پروا 

در صید و شکار, گاهی 

آسمان جای بالداران عجیبیست 

گاهی زیبا, گاهی زیباتر

اشک گفت: چرا قصه دیروز مرا باز نوشتی اینجا؟

چند بار قصه دل باز کنم 

شب معراج تو اینجاست ؟ 

گفتم : آری اینجاست , اینجا.

راز قصه من
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من نو کرده لباس در پی یک سفرم 

دور شوم از این شهر و دیار 

کلبه ای کوچک و دنج .. 

بنشینم کنار پنجره ای که صدایش را هر لحظه به 
دم می شنوم 

محرم اسرار کجاست؟ دل من سنگین شد 

انگار که اشک هم ازین سنگینی غم خسته شده 

لب جوی قصه دیرینه سرودن, اندیشه سهو یست

امروز باران پرسید: آسمان زیباست؟

و من امروز یاد قلبم افتادم 

آری زیباست چون دل بارانی من 

گرچه دردی دارم,سنگین 

لیک احساس قشنگی اینجاست 

می بویم سیب سرخی را در باران 

یاد آن روز بخیر! 

من و تو دل دادیم ... بوی گل سرخ ...

می چکد آرام از گوشه ذهنم  یک لبخند 

لبخند تو ای همنفسم 

می ترسم از غم سنگینی چشمان تو در این دنیا 
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نکند پیر شوی .. نکند غصه به دل راه دهی 

نکند پل را بشکنی و مانده در راه شوی 

ای خداوند بزرگ 

تو به دستان همنفسم, گلی از شانس بده 

تو به قلبش نور بده 

تا که هستی پشتم همنفسم 

راحت و آسوده منم 

گرچه دوری, حرف سنگین و بزرگیست 

من به ایمان تو ای خالق من 

می سپارم دلدار به تو 

چه شبی باشد امشب اگر شک نکند 

دل من بسته به اوست 

ای خدا می نویسم از بوی تن او 

راز این قصه بدان ...  " محرم راز  "

گله دارم که چرا سخت شده این دوره ما 

گرگ بی غیرت خوش چهره لباس 

دل معشوق مرا برد سراب 

ای خدا همنفسم دست تو است 

دل دلدار  نگه دار 

ای خدا عشق در دیدار گذار 

دل من هر شب به تنگ آمده است 
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ای خدا راز این قصه بدان 

یکشنبه: 1390/10/18

دور از هر باور زشت 

می نویسم گل سرخ,  می بخشم به شما 

راه جدا مانده ز کوچ 

چه خیالی !

تو و من سردی راه نداریم 

تو و من خستگی جاده نداریم 

چه خیالی اگر از کوچ جداییم 

تو و من سوگولی قلب خداییم 

دور از هر حرف و حدیث 

ما دو تن از یک حس و حال و هواییم 

ما دو تن از اصل مرامیم 

این مهم نیست چه گفت 

غارغارک زشت و کریه 

این مهم است که ما 

دور از هر باور زشت
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بی باک ترین کوچ نشینان دیاریم 

این مهم است که ما 

خود ماییم 

دور از هر حرف و حدیث 

می نویسم که شما رنگ خدایی 

خالق ما جز عشق بلد نیست 

خالق ما چیزی جز مهر ندارد 

همه خوبیست خدا 

همه شادیست خدا 

تو ای هم نفسم 

تو کنار خدایی که شدی رنگ ز او 

تو ای همنفسم 

تو شجاعی که از این معرکه می تازی و 

بر تخت دل عاشق من, می نشینی چه سبک!

راز دل من گرچه گران است ولی 

به خدا قاصدکان راز از این پرده گشودند 

که پشت پرده دل 

دل تو شاد و شکیب 

می ناب رفاقت, طلب از یار کند 

یار, منم 

یار بی باک,  منم 

هم نفس آخر دیدار منم 
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سّر هستی چه  فزون است! 

سّر هستی چه عجیب است !

خوشحالم 

محرم راز دلم ... محرم اسرار شدم 

الیق عشق شدم 

خوشحالم 

گرچه غریبم اما مالک قلب شدم 

قلب خودم, قلب تنهای خودم 

ای خدا, برسد الوعده وفا 

برسد روز وصال 

فهمیدم این حال و هوا 

ای خدا, الوعده وفا 

1390/10/17
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دنیا, به وجودت می نازی؟

تو که چند ساله شدی 

رنگ شدی 

تو به دیرینگی خاک تنت می نازی 

تو که در خاموشی , موی تجربه را می بندی 

دنیا, خاکی و بی رنگی.

دوری از سنگ و کلوخ , آرمان من است 

تکه جسمی دارم 

زیر رگبار کلوخ تو و او گشته سیاه 

این سنگساری سخت 

جسم خاکی من را  در طلب جرعه سردی از آب 

می برد تا لب دریای زمان 

لب دریا چیزیست 

من لبخند تو را می بینم 

دریا چه عجیب است !

دنیا
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این دریای زمان 

در طلب تکه چوبی که بمانم رویش

می روم بی آنکه بدانم علت چیست ؟

دور من آبیست همین 

ای زمان من طلب عشق زخدایی کردم 

که نهاد, سرخی عشق و وفا را در قلب 

من طلب از خدایی کردم 

که اگر سفره ام خالی و بی نان است 

چهره ام را نگشود سوی جفای این فقر 

من طلب از خدایی کردم 

که به من آموخت 

به دستان محبت , سینه رد نزنم 

من طلب از خدایی کردم 

که دلم را کس دیگر متالطم کرد و 

او سر بالین دلم زجه زد و گریه کنان شعر آرامی 
خواند :

“ من که هستم 

من خدایی هستم 

که به تو صبر و تالشی دادم 

گرچه دل, خیس از این بی رحمیست 

من به بالین تو شعری خواندم 

باشد آرام بگیرد دل تو, زیبایم “
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و خدا گفت 

کلبه ای ساخته ام 

پشت آن تپه شاد 

که شقایق میکند راز و نیاز 

و من امشب طلب از آن خدایی کردم 

که دلم را ساخت از آن جنس عجیب 

آری من دلی دارم 

می شکند گاهی از بی رحمی یک سنگ 

گاهی از کور شدن چشم یک انسان 

که به ضرب دل و دل 

بست آستانه دل 

من طلب از خدایی کردم 

که تمام ارث من را در این قلب گذاشت 

آه از این سختی ها 

آه از این در به دری 

آه از آه 

1390/10/12
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قلبم میتپد

روشنی پیداست 

این روشن پیدا از چیست؟

برگ ... برگ زرد 

برگ پاییز می افتد آسان از رخت 

برگ زرد پاییز 

برف .... می چکد از رخت 

برف سرد .... ساده و بی آالیش 

می شود خیس, سختی این جاده 

می چکد گاهی چون اشک 

یک غم 

روی دیوار, گربه ای خوابیده ست 

می ترسم از خرناس 

قلب من آرام است 

جنس قلبم از ابر است 

می روم باالتر .. باالتر, دور تر 

همسفر
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آسمان از باال 

داستانش زیباست!

متانت , اقتداریست که عاشق دارد 

همسفر!

بگذر از قلب ساده من 

دستهای پینه بسته 

راز دردهای من است 

آری روشنی پیداست 

سرخی قلبی پیداست 

من به معراج گلی می شکفم 

عید است 

قلب نو هدیه امروز من است! 

همسفر با من باش!

1390/11/10
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قایقران بران 

ساز را کوک می کنم 

سل, سل و دو 

دو , فا ... می و سل 

آماده ام , آماده 

می زنم تار, می نوازم سیم ها را 

می خوانم از دل تنگی, نغمه آه 

ماهیان گوش ها را تیز تر می کنند 

میشود دریا دوچندان 

ماهیان درد مرا فهمیده اند 

اشک ماهی هاست,

 دریا بیشتر موج بیشتر 

آه من یک آه نیست 

آه من قصه نیست 

بران, قایقران بران 

آن قدر بران تا چو یک خشکی

تمام دور من آبی باشد 

می نوازم ساز

آماده ام برو
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1390/12/09

رنگ چشمان مرا می بینی؟

پس چرا خاموشی!!

روزی قلبم لرزید, کسی رنگ چشمانم را دید

اما تهمت زد بر حّسم

من آسمان را رنگی دیدم 

او تاریک! او به چشمانم تهمت زد 

زین پس ترسیدم, چشمهایم را بستم 

اما 

روزی نوری آمد, نوری غلتید 

من صدای تاپ و توپ قلبی که در نزدیکی 
چشمانم بود ... فهمیدم 

رنگ چشمان مرا می بینی؟

این بار فکری نیست 

همه احساس شده خوابیده در محفل گرم 

رنگ چشمانم
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دیگر فکر نیست 

بی پروایی ست 

من نمی دانم این حس چیست

فاصله ها , فاصله ها رنگ ببازید 

که من در غربت این میکده تنها ماندم 

لب فرو می بندم تا صدای قلبم 

بسته شود 

اما سینه ام می شکند 

می پیچد حرمت این شکستن در یاد ت 

ای معشوقه من 

بی گمان این حس, آزاد است 

اما 

من می ترسم باز تو به چشمان من خیانت بکنی!

 

رنگ چشمانم آبی نیست 

اما دریاست عمق چشمانم 

اقیانوس است 

لب فرو می بندم, چشمانم کافیست 

بشنو 

گیسو کمند باغ دلدارم 

این بستان, این گلها 

اواخر سال 1390
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دریا ... دریا ... دریا 

یاد آن روز بخیر 

تو به من گفتی در ساحل » عشق «

گفتم چیست! گفتی زیباست ! زیبا ...

گفتم چیست!گفتی خود باشی می فهمی!

و گذشت   دریا رفت 

ماندم از آن قصه پاک 

لرزیدم, آخر دریا نیست 

دیگر لحظه ای نیست که دریا بروم 

اما تو, تو .... باز , بی دریا , گفتی » عشق«

گفتم چیست ؟ ..گفتی در توست !

حال که نه دریا می بینم و نه ساحل 

می دانم دریا اینجاست 

در سینه ی من 

می دانم عشق زیباست 

و تو می خندی این بار 

خدا, تو همیشه می خندی

ساحل عشق
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بین من و تو احساسی ست 

میتپد قلب .. میتپد روح 

می شود گرم دستانم 

درون, کلبه ای دارم 

گاهی که دلم می گیرد 

می زنم پرسه در نی زار 

پشت آن تل 

پشت آن تل که هر شب 

نیلوفر پای سجاده حق

می کند راز و نیاز, تنها 

تنها با خدا ... آخر پاییز 1390

احساسی بین من و تو در خلوت
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گوشه ای از زمان کنج من است 

تو نمی دانی من چه می دانم!

در وجودم موسیقیست 

و فرو می ریزد گاهی از سستی پل 

ذرات وجودم 

گاهی جای دستیست که به دلگرمی آن 

می زنم لبخند 

گاهی می لرزد اشک

آری گاهی نیست 

می ترسم که خیال 

بشود رویای صادقانه زندگی ام . 

چهارشنبه

1390/09/24

خیال
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قلبم تیر می کشد

دلم می خواهد امشب پر بگیرم تا افق 

بر نگردم چون مسافر مانده در راه 

دلم می خواهد امشب پر بگیرم بر فراز آبی این 
آسمان 

آخر کسی گفت آنجا یکیست, آسمان آبیست 

آسمان آسمان است, آبیست 

دلم می خواهد اشک نریزم, نگریم

لیک 

تیر می کشد این قلب 

سالهاست درد سنگینی می فشارد سینه ام را

هر کسی آمد شبیخون زد به قلبم 

ولی پایان نیافت وسعتش 

شبی از شب های پاییزی 

سپید گشت خیابان های شهر ما 

دلی لرزید, هوا سرد است 

غمی آرام غلتید 

کمی سنگین شد این سینه 

صدا خاموش 

دلی لرزید زمستان شد
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و شک کرد, قلب بر بودن 

و اشک تر کرد, دروازه دل را 

برون خاموش, درون خاموش 

صدا خاموش 

حرف مانده از سنگینی این غم 

چرا دستان من خالیست ؟!

دلم می خواهد امشب پر بگیرم تا افق 

تنهای تنها ... مثل قلب 

دور گردم از این دیار 

این دیار بی وفا 

آدمکهای جفا 

چون مترسک خشک و بی دل 

چون کالغ در پی انتقام و انتقام 

دلم می سوزد از دریا که روزی آب داشت 

صدف داشت 

ماهی داشت 

ولی خشکید از بی مهری قلب آدمها 

دلم می سوزد از این خشکی مزمن 

که می سوزاند آدم را بدون هیچ دردی

آه دلی پرخون نثارم کرده این دنیا 

دلم می سوزد از سوز داغ تابستان !

1389
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این دست سرنوشت است 

دوری و هجر نوشته ست 

در مکتب ضیافت , مهمان رفیق یار است 

آری مهمان خانه هستم 

دلداده ام کجا رفت!

ای سرنوشت نامرد 

این مکتب دروغین , بر پای من نوشتی 

مهمان خانه هستم .. دل به دیار نبستم 

این خانه, خانه اوست 

این راه, جاده اوست 

دل به دیار نبستم 

دلداده ام کجا رفت؟

ای سرنوشت نامرد , از من گرفتی یارم! 

من ماندم و دل و او 

او رفت از شهر یاران؟!

ای همنفس با من بمان
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ای یار مهربانم 

گرچه سرنوشت من نور , گرچه مسافر هستم 

بمان, بمان که با هم این شهر را بسازیم 

من حاکم دل هستم 

دل جای خوبرویان 

دل جای نور و ایمان 

دل جای یادگاریست 

دل خاطرات پاکیست 

ای هم نفس با من بمان در این شهر 

ای همنفس با من بمان در این راه 

این جاده, راه سرخیست .. پایان آن طال نیست 

پایان آن, ماندن به جا 

خود بودن و از نو شدن 

از دل شدن با دل شدن 

با خدا راز دل و محرم شدن 

پایان قشنگ است همنفس.

با من بمان 

اهل دلم 

از جنس پروازم رفیق 

بام من اینجا با صفاست 

بام من اینجا از خداست 
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ای همنفس اهل دلم 

اهل دلی؟

اینجا برای تو جداست 

بابای ما اینجا خداست 

با من بمان, من با تو هستم ای رفیق .

یکشنبه:1390/10/18
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احساس میکنم دردی فزون تر 

سینه ام را می فشارد 

درد را در سینه می گیرم 

می دوم, پای عریان 

در شبی برفی 

ماه نمی خواهم 

من عاشق نورم , خدا را دیده ام 

باز سیلی خوردم 

امان از دل خدایا...

قلب من از سنگ نیست 

اما سنگ می زنند 

زندگی خانه و ویال و سرگرمی نبود !

زندگی روشن شدن از محفل عشاق بود 

من که یار و یاورم یزدان بَُود 

پا برهنه قصد رفتن کرده ام . 

آخر سال 1390

من با خدا
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و صبح فریاد کشید 

دو کبوتر بال زدند 

جاده عریان و کبوترها مست 

عشق بازی را بیاموز که دل 

شهرت صدساله به سر می دارد! 

النه خالیست, قافله در صبح

و صبح غرق شلوغی شده بود 

دل هوشیار

نور چید از این فلسفه ی بیداری 

گام به گام, فکر بیدارتر از لحظه ی قبل 

نه کسی دید, نه حرفی زده شد 

نه صدایی و نه آواز قشنگی 

فقط بهار در کوه ,گذر کرد  

آهسته و آرام به هر جایی سفر کرد 

یک دل شکست 

یک پر رها گشت تا به معراج افق سر بزند

اما اسیر شد 

منقار به پر, گوشه چشمی که نشان داد 

پر گفت: ای وای 

دل من باز می شکند
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آشیان باز زمن می سازند ...! 

یک دل شکست 

قطره افتاد به خاک 

و نفس می شمرد یک و دو 

گریه, گریه 

چشم تنهای کسی خیس شد از بی کسی پنجره ها 

ای خداوند جهان!

من دلی دارم, فاصله را می فهمد 

من دلم غرق سکوت است 

پر از آه و نیاز  پر از مدح و ثنا 

من دلم می شکند 

گلی افتاده به سنگ 

گام کوچک یک پروانه 

می شکند دل بیداری یک گل 

گل غرق دعا می شکند ... می میرد 

گل کوچک, گل زرد 

فصل رویش شده است 

حیف! 

می شکند گل 

می شکند دل 

واپسین لحظه ی غم می گذرد 

در تنگنایی بغض 

آهسته 
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می ریزد اشک چشم و غرور می لغزد 

انگار کاجی روی زمین می گرید, با سر کج 

کاش می شد , در مکتب یاد داد

 الف انسان بودن

میم معرفت 

صاد صداقت 

پس در مکتب, چه کسی رنگ خدا می بیند

هیهات 

دل من , این دل کوچک من 

باز می شکند 

آهو شده ام در دستت 

می ترسم, شیرها منتظرند 

پروانه , گلی را خشکانید 

دل من باز شکست 

اشک ریخت 

ای جهان تو چه کردی با دل من؟

1390/02/05
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اگر یکبار دیگر آمدم دنیا 

رهایم کن میان موج های نیلگون آن دریا 

که دیشب لب به لب با اون سخن گفتم !

اگر یکبار دیگر آمدم دنیا 

نگذار تنهایی سخت میان آدمها هیاهویی به پا 
دارد 

که دلها را فرو بلعد 

و نگذارد کسی بر دیگری مهری, لبخندی 

مهربانی دارد و تو نگریی از سبک دل بودن آنها!

اگر یکبار دیگر آمدم دنیا 

دلم میخواهد آن گل باشم, آن گل خّرم 

میان دشت, رها در باد

نه کس گوید که می گریی 

نه کس گوید که تنهایی 

نه کس گوید از کدام باغ آمدی اکنون؟

اگر تنها شوی در باغ 

شاه گل ها می شوی اینبار 

کسی دیگر دلت را نمی لرزاند از طوفان 

اگرمردی باز هم زیبایی و زیبا گون تو را خواهند !

اگر بار دیگر به دنیا آمدم ...
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دلم می خواهد اکنون, باز گردم 

سمت آن باغی که یارم بندگی می کرد و من 

بوی صدایش را شنیدم باز! 

دلم می خواهد آن دریا مرا بلعد

شاید گناهی کرده ام 

و این تاوان آن بوده است

یکشنبه 1391/07/09 

تو به من گفتی در کوچه باغ 
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به چه می خندی ای گل ناز ؟

من به تو خندیدم که زخندیدن من می خندی 

من خندیدم تا تو بخندی گل ناز !

روزها می گذرد .. یاد آن لحظه بخیر

من و تو خندیدیم 

تو به من گفتی : باغ پر از شاپرک است 

تو در آن روز چه قدر خندیدی 

یاد  آن لحظه بخیر 

من و تو پشت هیاهوی زمان 

غافل از ترس به هم خندیدیم 

شاید آن روز خدا هم خندید !

ولی ای دوست نگفتی که چرا 

دل تنهای مرا دیدی و رفتی از باغ ؟

باغ من گل دارد ..پر سنبل, پر رز 

و پر از پر زدن قاصدکان 

باغ من شب دارد 

و درختانش همه از رد شدن باد 

خاطراتی که رفت
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شاعر خوش کالم اند 

که می خوانند هر لحظه به یاد من و تو 

یاد آن لحظه بخیر 

که تو گفتی من همان شبنم برگم 

که نباشم نشود سبز, بهار 

پس چرا رفتی و باغم خالیست 

زیر حرفت زده ای یار گران !...

پنیجشنبه 1391/06/15
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بانوی من 

هیچ کس از درد تو آگاه نیست 

راه, راه روشنیست 

مقصد کجاست ؟

بانوی من 

درد تو رنگین ترین درد جهان است 

هر دمی آید, رود 

هیچ واژه ای بهر سخن گفتن نبود 

درد تو سنگین تر شده ست !

بانوی من 

چشم تو روشن,  ولی پر درد بود !

دست تو پیدا , ولی با رنج بود !

قلب تو مهربانی را به چشمانم فروخت !

قلب تو یاد روزگارانی ربود 

کز معرفت جام وفا نوشیده اند 

این وفا داری که می گویند, تویی !

قلب پر امید و پر رنج و مصیبت 

قلب توست 

برای تو می نویسم بانو !
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گرچه دنیا, این جهان فانی آوارگان 

بد جفاکار است و من بر دست آن !

لیک ای بانوی من، بانوی زیبای خدا

غصه کم کن ای شده در راه حق 

خالق زیبای ما این راه را کم می کند 

گرچه دنیا فانی است 

لیک جالد بدکاری به جان آدمی رحمی نداشت 

هر چه بود و هر چه ماند 

حاصل فکر ضعیف  آدم است 

تو ای بانوی من 

سالها از درد خویش غم خورده ای 

بی مهرو محبت از کسی تنها شدی

حاال که پیر و دردمند و ناتوان 

بر صفحه ی خورشید می نویسی :یادگاری از شما !

یاد دوران فغان افتاده ام 

یاد آن لحظه های بی شماری که در آن 

در میان حرف و واژه فرقی نبود !

اصل, حقیقت بود که گم شد در خفا 

تو ای بانو 

دگر از درد ببریده ای امسال 

دگر نایی نداری تا کنی گریه 
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دگر از رسم نامردان ننالی و نگریی باز 

دگر مردی عزیز جان !

چه می ترسی از این دنیا؟

ببین اهلل دانایم .... 

چه شد با من, که چشمانم بوی گلی دارد 

که هرگز فاش نخواهد شد, چه گل بوده است!

ببین اهلل زیبایم 

چه شد بامن 

که من پیرم, در این جوانی 

کجای کوچه تاریک 

دری باز است و من را می خوانند ز روی بام 
کوتاهش!

بیا ساقی که جام تو خوشتر باشد این لحظه 

مرا می رنجانند به زخم کینه ای اهلل 

بس است دیگر که این بانو 

شده تنهاتر از تنها ... 

.

یکشنبه 

1390/12/14
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تو را چشمان من دانست 

اگر از درد تنهایی 

گمان کردم که بیداری ولی خوابی 

مرا بخشای, که بی کس بودنم سخت است 

اگر از درد تنهائی

گمان کردم که جام نوش می نوشی و خندانی 

مرا بخشای, که درد بودنم سخت است 

تو ای محبوبه دلها 

گمان کردم اگر دستان من خالیست 

تو دستانی گران داری که مادر, روح پاکی در کنار 
توست 

بسان دست در دست 

بسان قلب با قلب 

مرا بخشای,گمانم باطل است ای یار 

تو پنداری که من هستم 

اما ندانستم که تنهایی سراغت آمده است  اینبار 

دلت می گیرد از دستان این دنیا

تو را چشمان من دانست 
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مرا بخشای که باید روح تنهایت شود آرام 

با دستان پر شورم 

مرا بخشای اگر کم بوده ام در لحظه های غمگینت 

مرا بخشای تو ای معشوقه قلبم 

خدا می داند این قلبم چه می گوید !

راز سنگینی, 

سینه من را ُکند سنگین تر از سنگین

که گاهی می میرم در این دنیا 

تو شاعر هستی ای زیبا 

و شعر تو نگاه توست 

و شعر تو نفسهای کالم توست 

چه خوشحالم  اگر شادی 

مرا بخشای که دورم از تو ای واال 

اگر دورم در این سینه ندارم جز تویی یادی

تمام خاطراتم گشته ای 

تو را نامت دهم دریا !

عمیق و خشمگینی 

چه دردی داری از دنیا؟

چه کس داند که علت از بودن ما چیست؟
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به جز عشق و محبت داستان چیست؟

مرا بخشای, یار دلگیرم 

که دنیا بی مرام است و دل تنهای ما با اوست 

آری خدا با ماست اگر دوریم 

خدا با ما ست اگر غمگین غمگینیم .
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دل عاشق در به در است 

دل عاشق تنهاست 

دل عاشق خیس است 

چه کسی می فهمد دل عاشق تنهاست, بی یار 

دل عاشق گم است !

عشق, رنگ خود باوری لحظه اوست 

عشق, بین فاصله ها رنگ دل است 

عشق, هر لحظه به یادیست که آرام بگیری از او !

عشق, بین من و تو پل سختیست

که تن را به هم, چشم به هم, یاد به هم 

هر لحظه به هم می زند وصله سخت !

عشق, همان اشک نجیبی ست 

که از رفتن تو می چکد 

می شود صفحه دل رنگ به تو ....

عشق خود خاطره اوست 

که در وسعت چشمان تو قد می کشد اکنون ...

عشق, همان رقص پرنده ست که در ظلمت احشام 

به عشق نگاه تو به آیین سیاه پشت کند 

عشق و عاشقی
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عشق همان لحظه پر نور خداست 

که با یاد تو آرام بگیرد دل من 

عشق, شک نکردن بر پاکی قلبیست 

که ایثار کند همین لحظه به جان من زار 

عشق, تردید عجیبیست 

میان من دیوانه و سالم!؟

در عشق, صدا جز صورت تو نقش بر آب است 

هر حس نفس، بی دم تو باز حرام است 

عشق اینست که من ساده زیر کرسی گرم نشستم 

سرد است هوا گر دل تو در یاد نباشد !

حتی اگر این کرسی گرم آتش جاوید به گرما 
بنشاند! 

عشق اینست که تو رفتی و هر شبم

با نفس گرم تو تا صبح بتازد !

عشق اینست که من هر چه از این دل غمار بنالم 

آرام نگیرد ملتهب این دل سوخته من . 

عشق اینست که من با نفس گرم تو ای محبوبه 
دلها 

تا پیش خدا با تن عریان بتازم
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عشق اینست که تو بدانی یاندانی 

قصه از این دل بیمار,

  پایان ندارد که ندارد که ندارد

عشق این است که فراق 

درد بزرگیست که بیتابی دل را 

به اوج گله و زاری و شکوه برساند 

که خدایا, مراد دل من را برسان 

نرسانی نتوانم که بمانم 

دل دلدار از این گفته بپوشان 

عشق این است سکوت از پس این همه زاری 

عشق گران است 

تو ای عاشق شیدا 

نترس از این همه دوری 

خداست  با دل عاشق !

خداست همره عاشق !

خداست مونس عاشق !

خداست صاحب این دل 

تو ای عاشق شیدا

نترس 
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خدا بود که آموخت گرمی دستان من و تو 

خدا بود که آموخت دل بی غش مارا 

خا بود که آموخت صبوری و صبوری 

عاشق, رسوای زمان است 

خدایا دل عاشق مارا 

تو نگهدار 

یکشنبه : 1390/10/25

اینجا کجاست؟؟



الهه فاخته ) صدای حق (

62

گویند که روزی آدمی از دیده ها رفت 

گویند که مشق شب هماندم با غصه پیوست 

گویند دلی دیشب کمی گریید و جا ماند 

گویند دل عاشق گمان دارد که تنهاست 

گویند که روزی آدمی از دیده ها فت 

رنگ شب روشن شد آن وقت 

گویند که چشمی سخت گریید,

قطره ها رنگ سفر داشت 

هوایی شد زمین, رنگ خزان شد 

گویند که یک دل بی تاب بی تاب 

در آن لحظه گمان باطلی داشت ....  

مگر ای دوست, عشق هم بازیست!

مگر عشق پاک و خالص و ماندن شدن نیست!

مگر عشق جدا از پول و زمان نیست!

مگر عشق راه و رسم دگر نیست!

مگر با خدا بودن, معرفت نیست!

مگر عاشق شدن با دست پر نیست!

در تنهایی,عشق رویای شکستن من 
شد
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مگر عشق بین من و تو و خدا نیست!

پس این چه رسمی ست ؟

در بیابانم خدایا, جنگل اینجاست 

چند فوتی مانده تا این جنگل سبز 

ولی انگار بالهایم ناتوان است!

خداوندا تو گفتی نیک بنگر 

دلم دزدیده شد اما خدایا 

دوباره دست یک روباه مکار , 

پرید و چنگ زد کنج دلم را 

 ) به این نیت که بمانم بی هوادار (

هوادارم تو هستی خالق من !

دلم زخمیست درد دارم امشب 

خداوندا بزرگی کن 

نگذار دل عاشق بگرید چند باره 

دلم تنها و غمگین است خدایا 

شبی گفتی که عاشق شو 

شبی می گریی از ناکامی این دل! 

چه رسمی دارد این دل 

اسیر گرگ گشتم 

خداوندا نمی دانم چرا این قدر تنهایم!
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و تنها خسته و پر غصه  است انگار 

و تنها قصه دارد, با هزاران بودن و رفتن 

و تنها گرچه محکم گشته است اما 

ظریف و ترد باشد در هزاران 

و تنها قصه اش پیچیده باشد 

و تنها جز خدا یاور ندارد 

و تنها جز دل و قلبش همراهی ندارد 

و تنها, تنهاست تنها ..

و تنها, عاشق است هر دم, هر لحظه در یاد 

و تنها دریاست دریا 

و چون اقیانوس,  ژرف و آرام 

اینجا کجاست؟

منم چون او قایقی می خواهم 

که از این شهر و دیار دور شوم 

جای من نیست میان مرداب 

جای من نیست در این بارش باران 

که منم قاصدک پر زده از شهر محبت 

دل من دل نیست دل است 

آه ای سنت و آیین خدایی 

در این سینه غمی سخت شکسته ست 

در این سینه, غنچه درد, در گوشه تاریک شکفته 
ست 
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هیهات, کسی درد مرا باز ندانست 

هیهات, کسی ندانست چرا صورت من این قدر 
عجیب است 

هیهات, کسی فکر من نیست هیچ گاه 

من یک رفیقم نه سرگرمی و بازی 

من شکستم ز جنس پرم و بال پرنده 

سبک, نرم, و آزاد 

شکستم 

شکستم 
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دال غمواره در دشت است و امشب شام آخر 

در هیاهوی افق, یک راز خوابیدست 

دال! دردم به هجران می برد این سینه من را 

اگر امشب, هوا سرد است 

اگر یک نور می آید از پس سرما 

امیدم یخ بسته در این بی باوریهای عجیب!

ساده, زیباست 

چون باور گل سرخی , چون شب یلدا 

خداوندا همان ساقی 

که روزی مست کردم از بوی نگاه او 

وفا دزدید و یادش رفت روزی در آغوشش کسی 
خندید

و قلبم سالهاست می سوزد 

از این دنیا به تنگ آمد دل حیران من اهلل ! 

چرا شیطان ندای عشق می دزدد ؟

مگر این نیست 

تو خواهی هیچ موجودی ندارد قدرت تاخیر؟ 

غمی سنگین به سینه می تازد 

چه تلخ !
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لباس دل, کمی شستم

ولی این خونی قلبم ندارد آخری انگار 

خدایا بوی عشق آمد تو را دیدم 

چرا حرمت شکستن, عرف تنهایی ست ؟

چرا می نازند بر دنیا!

مرا زخمی زده است دنیا 

که ندارد مرهمی انگار! 

خداوندا هراسان در پی رفتن 

و ناغافل از دزدانی که می دزدند دل را 

چرا هر کس دلش پاک است 

صبوری می کند 

بر غصه هایی که وجودش را فرو می ریزد یکباره 

تو ای ساقی,تو ای ساقی می ام دادی 

شراب اصل در دل بود 

نه جام پر !

تو, دلم دادی 

نگو عاشق نبودی؛ باورت پوچ است اگر این است 

ولی اینجا زتو زیباتری هرگز ندید دنیا 

چه زیباتر جز این دستان گرمی که نفهمید و 

گرفت دستم 
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از این گرما ندانی چون و چون 

تو ای ساقی به عهد خویش ماندی؟ 

نه تو دانی, نه من دانم 

خدا می داند ...  خالق اوست 

خدا ما بین دستان من و تو 

می گذارد سّر یک گرما 

تو می دانی و من چون تو 

کسی از راز, آگاه نیست !

تو رفتی بی وفا ... جام من خالیست 

ساقی ام ... بی وفایی کرده است 

ای امان و ای امان , روزگار بی مرام 

ساقی ام جامی بده 

مستی تو ازدل خاموش من زیباتر است 

جام را پر می کنم از گل 

که شاید معجزه پیدا شود در غم چشمان من,

از سنگینی شکسته ست 

ای امان و ای امان 

حاال که چشمی آشنا بر من نظر کرد 

ببین صورتگر رویای تلخ , برگی به طرح زد 

برگی چه زشت 

برگی از رنگ دوری 
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آری انگار گم شدم در این جهان .! 

تو نیستی همه چیز رنگ خاموشی گرفته ست 

تو نیستی, من فقط  با نگاه یک کبوتر شاد می 
گردم 

که در آن شب 

چشم پرغم, رنگ دوری بود و من 

همان شب گم شدم در ژرف قصه ات ای دوست! 

تو ساقی بودی و من مست 

تو ساقی بودی و من با خدا غرق دعای قلب تو 

دعای قلب تو,لب به لب دم بود 

دم گرم محبت بود 

آه, چه شد؟؟

یکباره شد ؟؟؟

یکباره بودن, رفتن ؟؟؟؟

ماجرا از چیست؟ حرف چیست؟

آخر آن شب با خدا پیکی زدیم 

پس چه شد 

این چه سخت است ای خدا 

راز دارم, راز سخت 

راز یک شب, یک شب طوالنی پر خاطره 

من بودم و او بود و خدا 

اما چه شد؟

من ماندم و یاد ساغی و خدا 
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آن شب چه شد؟

من اهل دل هستم 

خالقم 

اما دل بریدم از همه 

پس آن شب چه بود؟

چهارشنبه 

1390/10/07
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کسی گفت: معرفت شیره جان است

کسی گفت :

من در این بهبهه شهر شلوغ 

دل به این تیکه قلبی دادم 

که پر از معرفت است 

که پر از عشق و وفاست 

نه به این شعر که دستم خالیست 

نه به طغیان دروغ 

دل به دلدار زدم 

بسته شدم در وادی دور 

وادی دور کجاست!

من آکنده شدم از این خشم بزرگ 

و فروخوردم دردی چه بزرگ!

وادی دور به خاکیست که هر ذره آن 

رنگ زیبای تن یار شده ست 

وادی دور همان شهر بزرگیست که معشوقه من 

لب به لبخند گشود 

چه کسی الیق عشق خداست ؟
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از دوری او خسته شدم 

از بی باوری پنجره ها خسته شدم 

تا به کی سردی فصل ؟

حرف ناپاک لب پنجره هاست؟!

تا به کی فصل دروغ

تا به کی سردی و سوز و دروغ گرما؟!

از دروغ خسته شدم 

چه کسی الیق عشق خداست؟؟؟

1390/11/05
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دلم گرفته از این سیاهی شب ها 

چرا سحر نمیشود هر شب 

به لحظه ای که می دهد سردی پاییز 

اتاق کوچک من یخ زده از این غربت 

چرا سحر نمی شود این شب ها ؟

در آستانه رفتن و بودن 

دلم عجیب گرفته بخاطر بودن 

چرا به لحظه خود نمی شود پایان 

دلم گرفته از این لحظه های آنی مرگ 

چرا نمی چکد در لحظه لحظه زندگی ام 

دوباره شد بعد و سحر به باغ مالئک 

دو بوسه زد امروز 

دوباره در گذر ثانیه های عمرم 

دلم گرفت و دلی نپرسید 

“ غم گران تو چیست؟ “

دلم گرفته از این ظالمان دوره سرد 

چرا نمی شود پایان درد!

دلم گرفته
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چرا نمی گیرد آرام درد!

دلم گرفته از بی رحمی پاییز!

دلم گرفته از هر فصل !

چرا نمی شود پایان 

لحظه تکرار 

دلم گرفته از این ظلم و سیاهی شب 

دلم بهار می خواهد 

روشنایی نو 

دلم سفر می خواهد 

به راه آخرت و پایان 

یکشنبه : 1390/07/17
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شعر آواز من است 

شعر رنگی از قلب من است 

چه زمستان سردی, نه؟

من به یک شعله گرم, می نازم 

این شعله, قلب من است, قلب شیدای من است 

تو نمی بینی قلب شیدای مرا 

من با دیده ی من می نگرم 

من وجودم زخمیست , خاطره دارم از سرما 

چه زمستان عجیبی؟

دیشب باران بارید 

ترسیدم از رعد 

امروز سوز عجیبی آمد 

شعر, رنگی از قلب من است 

رنگ سرکشی احساس است 

آه 

در باور چشمان تو ای یار 

من, اینجا, در سرما 

دنیای شعر



الهه فاخته ) صدای حق (

76

یاد چشمان تو افتادم 

گرچه خاموش ترین قلب جهان را داری 

من احساس تو را می  فهمم

شیدا , شیدا 

قلب من اکنون شیداست 

از روشنی رویش نور 

آن که باالی سرماست 

می داند 

قلب من ملتهب است 

آه  ... 

1390/10/24
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تو به من گفتی آن روز 

کوچه تاریک راه به جائی دارد!

شبنمی لرزید 

روشنی آمد و در قلبم ماند 

گفتن حس عجیبم, سخت است 

تو به من گفتی آن شب 

که شرافت در طلب قلب تو است 

بادی آمد 

برگی از دور رها شد در باد 

چشم ترسانم را به لب چشم تو چسبانیدم 

بین ما گرما بود, ترسیدم 

لحظه ای آمد و رفت 

و تو یادم دادی بی خدا خندیدن جرم است 

من به چشمان تو دل داده شدم 

و تو رفتی, آسان  .. 

و من اینجا بی یار 

مانده از خندیدن, مانده از زجه زدن 

قلب بیتابم را, هدیه دادم به شما 

و تو رفتی از پس کوچه گنگ 

سرد است
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من به تو گفتم :نور در جاده ی باریکیست 

که در آن اثر پای خداست 

و تو رفتی با ترس 

ماندم من هم با ترس 

بی وفایی کردی!

دل من, تو تاوان گناهی داری؟

و گناه آمدن است!

ای خدا! این که بی انصافیست 

روزی تو به من گفتی 

قلبی داری, که سراسر بی تابی داشت

اما بی وفا رسم رفاقت به کجا ساییدی

که تن خسته من حادثه این سختیست ؟ 

رنگ بودن سخت است 

کاش بهر این بی وفائی ها,درمان بود

چاره چیست؟ 

دل من, بی قرار چشمان تو است . 

تو که از رنگ خدایی, من تو را می گویم 

سردی دوری تو 

قصه داغی شب های کویر است 

پیل تن حادثه قصه شدم 
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قصه حرام است اگر عشق نباشد 

من به رویای تو دل داده شدم 

لیک تو محرم این راز نبودی؟؟؟

تو شاهد این حرمت پاکی!

قصه گو, قصه سرای ... قصه کم است, شعر بگو 

شعر کم است 

آینه از حرمت این شیشه قلب من و دوست بگو 

چه کالمی, چه کالمی 

چه کالمی که بگوید راز آن شب که بلند بود

عهد شکستی؟ 

قهرمان ترس به دل راه نده 

قهرمان چاره بجوی 

محرم این دل و دل,  باز خداست 

قهرمان, معرکه را ترک نکن 

تو که زخمی شده میدانی 

ترک نکن 

اشک چشم, پا در آستین گلویم زده است 

حالت من حس قشنگی ست 

گرچه سخت است ولی رنگی از چشمان تو است 

کاش راستی قلب مرا, می فهمیدی
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ارزش قلب مرا هر کسی می داند که خدا شاهد 
اوست 

وای ازین سردی فصل 

من تنم می لرزد . 
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سر کوچه دلواپسی کودکی دیدم 

پای عریان می دوید 

لب فرو بستم 

آخر, من هم گیوه هایم پاره است 

راز سکوت!!!!

آشفته شدم 

لب فرو بستم 

شدم در جوانی پیر ای همسفرم

می شمارم یک سکوت 

می شمارم صد سکوت 

راز این شعر را می شمارم محترم 

مرحبا ای همسفرم

1390/11/17

رازی در سکوت
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زندگی شاخه گلی ست ...

خار دارد و عطر 

می پراکاند طنازی خویش 

تو اگر شاعر باشی, می فهمی 

زندگی یک شعر است 

ساده می شود گاهی خندید از پس درد

می شود گاهی گریید از شوق 

حتی گاهی, مثل دیشب 

خدا هم می گرید از ذوق با باران 

می زند فریاد با رعد 

گاهی خدا هم با بی صبری ما می گرید 

زندگی یک شعر است, ساده 

خطی بین من و تو , با نگاهی آرام 

سوی هجران کبوتر

سوی روییدن یک شاخه گیاه 

مثل یک شبنم,ذوق دیدن از باال 

مثل یک باز, سبک ...  در پرواز 

زندگی
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زندگی, رسم ساده یک خط است 

راحت, آرام

رنگ نور

 رنگ بیداری یک دیده پاک

از کجا تا به کجا, رنگی از شوق و امید

جنسی از لبخند خدا

آری, گاهی 

مهربان می خندی

تلخ می گریی و نمی فهمند 

خندیدن و گرییدن از چیست؟

آن گاه خدامی گرید, گاهی می خندد...
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بی وفا, بی وفایی می کنی 

درد ما را تو دوچندان می کنی 

در دیار عاشقان ..جرم بی وفاییست ای رفیق 

بی وفا, بی وفایی می کنی

غمهای ما را تو دوچندان می کنی 

در دیار عاشقان ..بی وفایی جرم گشته است ای 
رفیق !

هر کسی بی وفا شد رفت از شهر دل 

با وفا باش و بمان 

روزی ما تنگ گشته در این دیار 

یار,یار خوش صحبت, رفیق راه ما 

خرمی از دل گفت و مجنون گشتم از چشمان او 

من وفا دارم, وفا دارم بمان 

اهل دل هستم,

 خدا از دیار اهل دل 

آگاه و بیناست ای رفیق 

گرچه من تنهای تنها 

ای رفیق بی وفا 
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گرچه من

 بسترم کوچک, اتاقم سرد سرد 

لیک در قلب کوچکم, کلبه ای دارم بزرگ 

جای هر کس نیست در کلبه ام 

خانه ی دل را بزرگ تر کرده ام 

ای رفیق با مرام .. ناز کن, ناز کن با این دل پر 
طاقتم 

اما عزیز کاروان , پیر گشتم در کاروان راه دوست 

با من بمان گر عاشقی 

گر فارغ از هر نهی و قوانین تهی 

چون من ...  پروانه گون, پرواز کن ای رفیق 

اهل دل هستم, کالمم روشن است 

این من و این جام و این دل 

هر چه می خواهی بکن ..

اما بدان این خدای عاشقان, با من است, 

 با من تنها و عاشق ای رفیق...

1390/12/27
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ما را چه حال 

ای روزگاران اندیشه کن 

من در میان وحشت چشمان خود 

راهی به سوی نا کجا آغاز کردم, در جهان

ما را چه حال

این دل, غریب آشناست! 

در موج مواج قایقم پارو ندارد

ای ناجی طوفان دریا 

فرصت دیدار نیست

زود آی بر بالین خسته ام 

مارا چه حال

در سینه دردی خفته است

انگار تاوان زخمی کهنه را باید دهم 

می سوزد این چشمان من 

می سوزد از بی مهری تندیس های سنگی این 
سینه ها 

ما را چه حال ؟!



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

87

ما را چه حال 

هیهات 

ما را چه حال؟

دوشنبه

1390/10/26
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داروک ها می خوانند ...

زیر چتر درخت, روی شاخه ی سرد 

حس نو بودن, حس تازه, می آید, آوا

انگار در گوش جهان می خوانند

» آزادیم, آزادیم 

می خوانیم, می یابیم

یار دیگر می خواهیم «

اردک ها 

می روند در پی راه آبی 

تا کجا ؟

بودن, بودن و ماندن, قانون است 

تا خدا می خواهد, بودن, قانون است 

آرام, پرده ی شب را 

می کشد, هوری پاک خدا

به به, عطر شادابی یک غنچه گل می آید 

رنگ آب, رنگ شادابی قورباغه های عجیبی ست 

که در فاصله ای نا پیدا,می خوانند 

شب می آید, آرام 

رخنه می اندازد بر پلک 

می خواهم امشب, مهمان باشم 

من
داروگ ها 

و لحظاتی بی تکرار
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می خواهم از سفره دوست, تکه نانی بردارم 

 و با  آرامش موج , نفسی تازه کنم

که از آرامش رفتن و آمدن اردک هاست

آه, باز شبی می آید 

و من, در طلب نور خدا

دست به دامان طبیعت زده ام

آرام, باید رفت 

شاید , پشت درختان 

یک پری منتظرست تا نویدی بدهد از صبح 

باید بروم, وقت آرام الهی, آمد 

شب معراج,

در میان داروگ و اردک و آب 

می پرد لحظه ی معراج به درگاه خدا 

اما 

قورباغه ها همچنان می خوانند!

باید بروم  ...

دوشنبه:1390/02/05

“ این شعر الهام گرفته شده است از پارک ملت, 
دریاچه راکد , از روشنی آفتاب تا دم دمای تاریکی 

شب”
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پنجره تنهاست 

فکر پر می گیرد از بِستر ذهن 

رخنه می اندازد در ّچشم 

باشد که نگاهی, َچشم اندوه مرا می بیند 

باشدکه صدایم 

در سکوت قهوه ای چشمانم می جنبد

من که دوستت دارم, از تو دورم 

من صدایم خاموش است.

رنگ چشمان مرا می بینی و از من دوری ؟

اسم شعرم را هر چه می خواهی بگذار 

من از دوری تو تنهایم.

دیشب که گذشت 

خاطراتم را چیدم از حافظه بی باکم, خندیدم 

یاد لبخند تو, من را خندانید 

آه , ... جمله ام را تو بساز 

من که اینجا طلب وصل تو را می خواهم 

ساحری آمد و لبخندم چید 

خاموش شدم 

صدای مرا در چشمان قهوه ای ام 
پیدا کن
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در کجا سفره ی خاطره ام را چینم؟

نان و آبم شده ای, می فهمی؟

من نه به تنهایی خویش 

بل به احساس درونم 

شوق دیدار تو را می جویم, می فهمی؟

باشد .. تو بخند

من به لبخند تو جان می گیرم 

من به لبخند تو جان می گیرم 

دوشنبه: 1389/08/24
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عارفی را دیدم 

در بیابان, پای یک بوته خشک 

می گفت :  " سالم, بر تو ای ناز نگاه 

نفست پر آگین

شمیم خنک سرد تو را باید 

به خراباتی ببرم "

من که عاشق بودم, فهمیدم

ماجرای دل و معشوقه ماست!

بوته و عطر و نگاه 

همگی توجیه نگاهند ,  بهانه ست!

از بوته به دل , از دیده به دریا

دل و دریا چه شود!  

عاشقان,پاک ترین دل به معشوق زمانند 

فتنه ها را باید شست 

روح من در قفس است 

میله ها را بکنم ؟

آه ! بالم , بالم که شکست 

من در آغوش خدا آرام می گیرم
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باشد عیب ندارد, من در آغوش خدا می گریم....

پاهایم را بکنید 

کور کنید چشمان مرا 

درد, در درد غوطه ورم, باشد که شود صبح... 

من در آغوش خدا می خوابم 
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رنگ و رنگ  ... 

بوم رنگ 

بازی رنگ در رنگ 

“ گاهی می کشی رنگی بر بوم 

تصویر هر چه باشد تو نقاشی

بد باشد می کشی طرحی نو 

تو خود سلطانی”.

رنگ و رنگ 

بازی سایه و رنگ 

سایه تک رنگ 

هارمونی میله های زندانم تک نیست 

تکرنگ می کند سرد احساس داغ مرا 

گاهی می گذارد کالهی بر سر, شنلی بر دوش 

تا تمام حجم رنگ را پر کند از خود 

اما من می دانم, همه می دانند 

هویت رنگ نمی پذیرد پایان

من می دانم سبز, تکرنگ است

آبی, تکرنگ است 

بوم رنگ 
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اما سبز, آبی نیست

سبز و قهوه ای گاه پررنگ, گاه کمرنگ

می شود,جنگل سبز

آسمان آبیست با رنگ سپید, آسمانیست 

رنگ و رنگ, بازی رنگ

تکرنگ زیبا نیست

چون کبوتری مانده از جفت, سوا

در کوچ, خبری از تنهایی نیست

بی هراس, من دلم می خواهد پرواز کنم

بگذرم از جنگل, از دریا

آنجا, باالی ابرها  از آنجا, آسمان ,همیشه یکیست

یکرنگ است اما تکرنگ نیست, بی وفا نیست....

کاش می دانست آدم غافل, بدی... بی رنگ است!

تکی, تکرنگ

بوم نقاشی زیبا نیست با یک رنگ.

1390/08/30
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خدایا آرزو دارم 

و باد آمد, گریبان گیر

به دام ساحل تنها رها گشتم 

در این طوفان عصر نو!

شب آمد, خدا گریید

کودک گفت : “ خداوندا, شبم تاریک تاریک است 

دل ابری, فرو می ریزد از اندام سرخ شب, باران...

خدا گریید

و کودک باز می گفت : “ ندارم تا کسی بازی کند 
با من 

چرا امشب هوا دلگیر دلگیر است 

اگر می شد, به دنیا گفت: تمامش کن !

که من خستم ازین بی حرمتی ها, دل 

چرا چشمان من خیس است؟

چرا هر شب نگاهم سوی آبادیست

آبادی, نا کجا آباد رویاهاست !

صدایم را به گوش مرغ شب, دادم

و صبح, چشمان من آرام, نمی گریم

ولی انگار خدا گرییده است, ای دل !

شب آمد, خدا گریید
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دلم , می پیچد از تنهایی مزمن

دلم, امشب هوای رفتن از کوی دارد 

خدایا, خسته ام 

زبانم, گنگ گشته  خدا... اللم؟

چرا این دختر تنها شبش خیس است؟

چرا این دختر تنها زبانش الل گشته از سرمای 
تنهایی؟

چرا چشمان من غم دارد ای زیبا؟

مگر این نیست, تو هستی؟

اگر ماندم, برای توست 

اگر شعرم کسی خواند گمان دارد

که من تنهام, که من بی کس ترین تنهام 

ولی عشقم, اگر ماندم, به عهدم خالقم اهلل

اگر مرگم شده تنها کاِش دنیایم 

دلیل این است, که من آغوش گرمت را 

به دنیاها نمی بخشم!

تو را می خواهمت اهلل ... 

اگر بیتاب بیتابم,تو را می خواهمت اهلل !

نجاتم ده که من می خواهمت اهلل!

پنج شنبه : 1389/08/13
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کجا باشد زنی, مردی, کجا رفتند 

آه     و سنت کو؟

دلم غمگین غمگین است 

جسوران رفته اند انگار!

صداقت طرد گشته از دنیا

خداوندا نویدی ده

که کوران طعنه ام دادند 

اگر بینم خدایم کو!

نمی دانند, نمی فهمند, خدا در قلب انسان است 

خداوندا نجاتم ده

  که می ترسم از این گمراهِی تاریک

مرا می بینی و ماندم در این دنیا

مرا کی می بری یارم 

که تنها گشته ام در بین این کوران!

شنبه:1389/08/01 

بینا, بین کوران گشتم
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دل تنهایم را می سایم 

می سایم تا که تنهایی من, پا نگیرد بخراشد دل را 

هر چه از غربت خود باز بگویم بسرویم چه کم 
است!

مادرم! دیشب درد چنان سینه کوچک من را 
بفشرد 

از وجود داد زدم من گناه کار بزرگم اهلل ؟

که تولد شده است عامل بودم ؟

آسمان می لرزد 

ماه در پرتو عشق 

دنیای وجودم , سوت و کور است 

به کجا راه روم 

من که اینجا بی باک ترین بنده تنهای تو هستم!

آه شکوه گفتم, آن چه گفتم نه که شعر نه که نثر 

من نمیدانم چیست 

اسمش را می گذارم رازنامه من با سرور خوبم اهلل

 

خط به معراج افق نزدیک است 

خط به مشی رویش گل پیوند است 

جمله زیباست اما شعر من راز من است 

زیر این واژه تنها گنجید راز تنهایی من 

تنهایی مزمن
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نه در این سلسله واژه و خط 

ای  فلک دل تنهای مرا می بینی؟ 

آه , سپردم به زمان 

کوچه ام خلوت و گنگ است 

پایم ... 

پایم انگار تیزی سنگ به خود دیده و خون آلود 
است 

چه کنم؟ 

من فقیرم مرهم نیست که آرام کند پای مرا بل 

این دل رنجور مرا 

آه ای زمان 

پیر میکده را تو کجا دیده و دیدی؟

 شاید او درک کند

من عاشق اهلل خودم 

من عاشق و خسته دلم 

من تنها هستم و رفیقم شده تنهایی من 

کاش بغضم می شکست 

کاش می شد که پرواز کنم 

آه اهلل 

بالهایم را در کدام عرصه گشودم که فراموشم شد؟

شنبه:1389/03/08
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روزگاریست می گذرد این صحنه ی پاک 

که دلی عاشق شد 

و لبی بوسه به ماوای بهاری می برد 

ساقی ای ساقی 

این دل خون را پر کن

نگرانم, نگرانم 

می خواهم مست شوم تا ندانم چه شود!!

شرح مستی, شرح بی باکی این عاشق تنهاست 

می ترسم 

می ترسم, شب نشده 

عشق من پر گیرد 

و بگوید » زهی حب نبات «

ای خدا, داد این عاشق آواره ستان

سال 1389

زهی حب نبات
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ذهن یخ بسته خود را می سایم بر خاطره ای 

من نمی دانم آن چیست !!

گرچه می دانم زین لحظه تاریک من است 

که به ره روشن نور, می رود نرم و سبک 

باد آمد ... باران بارید 

دختری در طوفانقصه ریختن موج گران را می گفت 

باد آمد .. گلبرگ گلی را چید 

و به آواز شقایق که در آن دوری سقف 

له شد زیر پای باران, می خواند 

دختر ماند و کبوترها , رفتند زیر درخت  

دختر زیر باران رقصید 

“ ای خدایی که بزرگی, بدرود

ای خدایی که عظیمی , یارم هستی 

من دختر تو 

من نهراسم زین جا از طوفان 

قیامت شده بود!

همه رفتند دختر رفت, همه رفتند زیر سقفی 

اما دختر,زیر باران می رفت با طوفان 

کافه ویونا,باغ فردوس 1389/01/31 

دخترک ایمان داشت
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دل تنهایم را بر می دارم 

کوزه به دست ... با کمی از نان بیات 

می روم ...

 در همین جاده خیسی که شبش آمدم و 

خیس شد از گریه من ..

نم زده کوچه تاریک مرا 

نم نور! نم مهتاب قشنگ ! 

امشب در کوچه خود ماه گران را دیدم 

که چه مستانه به قصد ابدی روشن شد 

در زدم ... در چوبی نه به سنگ بل به دست 

در زدم واکن ای خالق من 

طاووسی آمد بیرون از کلبه محروقه من ...

   بال گشود 

رعشه انداخت به اندام تنم و چرا؟

این که کلبه من سوخته است خب مهم نیست 

این که من هیچ ندارم که مهم نیست 

لیک دل تنهای مرا زخم نزن! 

غصه دارم تو نکن

گر خدا غصه دهد,صبر دهد,شوق دهد

تو که هستی که لبم می گیری از خنده تنهایی 
خویش 

تنهای غریب
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من تنها هستم و عاشق 

تو مپرس!

خدایا! از کجا نور دمید ؟

که زهی حدس زدم ...

 طاووس از کلبه من آمده بود 

من مست و خراب, شیشه جام به دست 

می خورم آب خنک

تا که در باز کنی و بمیرد جسم تنهایی من!

 

ای رفیق, ای خالق من 

دل تنهای مرا در تنگنایی این کوچه تنگ 

مگذار و برو 

وقت رفتن شده است ؟ ... من فقیرم 

عهد به این بود بلیطم بدهی 

کوله بارم بدهی 

تا بیایم به همان عمق عظیم که سکونت داری! 

ای خدا من غریبم چه کنم !!

پنجشنبه: 1389/03/06
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سروری از حق گرفتن مثل آیین خداوندی قشنگ 
است 

سالها دل طلب از مهر خدا داشت ولی 

کس ندانست که آیین خداوندی چیست !

گفتم ای دوست عارفی گشته حیران سوی منزل 

گفت:

 » خنده باید,

 آشیان رنگی ز اجدادم برون آورده اند 

رنگ دنیا رنگ اجداد خموشی گشته است 

خود پشیمان گشته اند از اشتباه 

لیک در گورند, لب ها فرو بسته 

جسم زیر خاک است و دهانها بسته است 

“ خوب چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی! “

خداوندا, جهان گنگ است !

بشر گنگ است!

خدا گر هست, بزرگی هست 

اگر گنگ است, بصیرت بایدش دیدن

خداوندا چرا دنیا چنین گشته؟

و انسان کو؟

پاسخ چرای مرا ِکی می دهی؟
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چرا تنهای تنهایم!

غزل را برده اند انگار!

غزل پیوسته می گفتند 

و شعر روز!!!! .. تمام حرف من شعر است 

تمام قصه ام نثر است 

چرا عبرت نمی گیرند 

کالمت اشتباه گشته ؟؟؟ 

تو را اینک نمی بینند !!!

محبت کو؟

وفا دارم, وفایت کو؟ .. انسان ... !

شنبه: 1389/08/01
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ما بین دل و سنگ 

مانده کودکی تنها 

سنگ باشد با بادبادک فردا؟!

یا که دل با سرخی امروز!؟

کودک دل شکسته قصه ما 

کوچک است, گناه دارد 

نزنید سنگ به قلب شیشه ایش 

باز با کرانه صبح 

می وزد ترانه ی باران 

تا شمیم صبح قشنگ, بنماید هستی جهان را پیدا

باز ستاره شب .. امروز, پشت نور خوابیدست 

و به خواب چهره پاک معصومی ست 

که به سنگ خورده خون آلود است 

باد می آید وزان وزان 

ابر می پاشد قطره های باران ا 

کودک قصه راه, بی پروا 

سنگ خورده است و بیمار است 

عاقبت اندیش ما ... تنها خداست !
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تب جان گداز عشق بیداری 

شده است ماورای ذهن خسته من 

آه, گرگ بره نما

به کجا می بری بادبادک کودک تنها را 

آه, چرا ماه نمی تابد زپشت ابر سیاه ؟

آه, گرگ بره نما 

چنگ نزن کودک قصه ما تنهاست ..چنگ نزن 

ای وای که دل شکسته ای را نمک زده ای

عاقبت اندیش, خدا با کودک تنهاست 

آه,گرگ بره نما همیشه پیروز است ؟ 

عاقبت اندیش, همیشه با کودک تنهاست 

او خداست .

خدا همیشه پیروز است 

 یکشنبه:1389/03/16
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کتاب شعرگاهی 

الهه فاخته 

با احرتام,
    تقدیم به متام دوستداران شعر پارسی

    و متام کسانی که احساسات زیبایشان,
    آرامش جان

  مهسفران زندگیشان شده است .

یا حق!      
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هب انم خالق سلطان قلبها

الله

یا از تو چه پنهان ؟!  خدا

                           ..... نگرانم

تو که کنارم هستی نمی رتسم ، اما عجیب نگرانم!

نم محال است تو کنارم باشی و ساکت بنشینی! میدا

شتم آن هم تنها رفیق ...  نم، رافقت کردی که اسمت را رفیق گذا این را هم خوب میدا

.قلب است دیگر

                       شکسته است

                                           لبه اش تیز است

گاهی خودم را می خراشد

من امید نمی خواهم یقین میخواهم

بارالها ارامم کن ...                                                                 

آمین         
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1

گاهی 

از این همه تردید به تنگ می آیم 

یعنی میشود آرام شد

 بعد از دوراهی سنگین انتخاب ؟

2

گاهی 

دلم آنقدر تنگ میشود 

که میخواهم از پوست خود بیرون آیم 

و تا سر ابرها پرواز کنم ,

 آرام بخوابم 

و صدای خندیدن قطره های باران را بشنوم 

قبل از آنکه بخواهند ببارانند شعری را روی خاک

3

گاهی 

نشانه هایی می بینم

 از آنچه مطمئن هستم که اتفاق نمی افتد 

اما  ... ناگهان اتفاق می افتد

 آنچه تصورش را هم نمیکردم 

که اتفاق بیافتد



الهه فاخته ) کتاب شعر گاهی (

112

4

گاهی 

نظام دوست داشتن به جایی میبرد ما را 

که نمیدانیم در کدام وسعتش ایستاده ایم 

و عاقبت باید کوله برداریم یا کوله بگذاریم 

در دلی که طبق نظام 

همیشه می شکند!

5

گاهی

بالش خنک خود را در آغوش می گیرم 

بسان دست گرم یک مادر 

آنقدر گریه می کنم تا خوابم می برد 

نمیدانم

 به نوازش کدام است که می خوابم 

خیسی اشک؟  خنکی بالش ؟

 یا ...   

 گرمایی که نمیدانم از کجا می آید !
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6

گاهی 

ساز شکسته را بر میدارم 

کوک میکنم 

میدانم ساز شکسته, صدایش غمگین است 

بی صدا , 

مینوازم آنچه در دل می گذرد 

شیرین است ,

 وقتی فقط خودت می دانی چه مینوازی و سازت !

7

گاهی 

می شکند کوزه دل 

و فرو میریزد آب از دیوار شکسته در کوزه 

کوزه خالی   

دل من خالی 

آنچه می ماند   

حسرت کوزه ای هست قبل از آن که بشکند 

آن چه شکست دیگر مثل روز اول نخواهد شد
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8

گاهی 

با صدای سرزنده مرغی بر می خیزم از خواب 

می گشایم  چشمهایم را  

خانه پر نور است  می بینم  

و دیوارها سایه ای دارند 

انگار هر چه شی در اتاق است , خم شده است 

تا نمازی خواند بهر خدای 

اما من میخوابم , می گذارم بشود یک رویا 

این بیداری خاص!

9

گاهی 

مهتاب به کابوس شب می خندد 

وقتی قرص کامل خود را با غرور می تاباند بر راه گمشدگان 

به شب می گوید : 

فرق من و تو در نور است   

من نور دارم و تو بی نور   

اما تا تو نباشی ,  نور بی معناست    

باید بد باشد ....    تا که خوب را بهتر بشناسیم 

باید بد باشد .... 

 تا ببینیم خوب را !
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10

گاهی 

تنهایی , نیشگون می گیرد از بازوان خسته من 

درد میگیرد ,  بازوانم 

می گریم ,  همچون شمع 

هیچ کس نیست که بگوید اتفاقی افتاده است ؟!

چه صبور باید بود 

هم خانه تنهایی شدن و بودن و ماندن

11

گاهی 

تنها , به جایی می نگری چون تنهایی 

پر پرواز کبوتر می بینی 

آن طرف تر موری را ,

دانه به دهان   

می چرخی,

  بادی می آید 

می خندی , 

از سر شوق می گویی   

چه خدایی دارم !

تنهایی....    بتو می فهماند که ببینی 

می فهمی؟
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12

گاهی 

بی گاه است , گاهی ها 

گاهی , بی زمان می آید گاه 

و تو می مانی از پس گاه و بی گاه 

صبر کن .....  

 زمان همه چیز را مینشاند بر جای 

هر گاه با گاه یا بی گاه !

13

گاهی 

وهم ,

 می افتد به خیال اندوهبارت 

می زند چنگ بر غصه های تکراری   

وهم را بشکن ,   

حادثه ای ایجاد کن    

بگذار شلوغ شود ,

 دنیای شی و اشیا

یادت برود وهمی هست 

وهم, ..

تو را از آنچه هستی دور خواهد ساخت 

به خود برگرد !
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14

گاهی 

دوستت دارم ,   

گاهی نه    

گاهی میخندانمت , 

گاهی نه     

گاهی بی تفاوت هستم ,

    گاهی نه 

تو نرنج از گاهی هایم 

بگذار گاهی اتفاق بیافتد 

تا ازین روزمرگی هر روز نجاتی یابیم 

گاهی باشیم  و گاه نباشیم در این تکرار!

15

گاهی 

غم انگیز میشود زندگی خاکی بدون رویا 

ناگفتنی ها بسیار است 

اما 

غم انگیزتر این است 

کسی  برای شنیدن دردو دل هایت

   نیست 

حتی  , گاه ... گاهی



الهه فاخته ) کتاب شعر گاهی (

118

16

گاهی 

روایت عشق را برایم  دیکته می کنند 

و زمانیکه عشق رخ میدهد

 من فکر میکنم 

باید کلمه به کلمه از آنچه بمن دیکته شده است را 

رعایت بکنم 

انگار یک قانون است !  

گاهی

  باید این قانون را شکست و عشقی نو ساخت 

عشقی به دور از تمامی قانونهای شبیه به هم   

که آخر همه آنها جدایی ست 

فقط ...  رسیدن ...  باشد  عشقی باید ساخت که آخرش ...  

17

گاهی 

می دانم که می دانی ....

خودپسندی دیوانه وارت ,

خوراک از من گرفته است 

و تو بجای قبول اشتباهت 

به من احساس گناه می دهی تا فکر کنم … 

خطاکارم !!      
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18

گاهی 

می دانم که نمی دانی 

در وسعت سینه ی پر سوزم ,

آتشی از جنس ندانم کاریهایت شعله ور است 

که فقط می سوزاند .... روح خسته من را 

19

گاهی 

قلم برای نوشتن ادراک ... کم می آورد

شاید سکوت,احساس مشترکی بین کاغذ  و قلم است 

پس می گذارم واژگان ,

در سپیدی صفحه ی دفتر شعر 

بماند با سکوت قلم ... گاهی باید با سکوت ترانه سرود !

20

گاهی 

حتی تصورش را نمی توانی بکنی 

وقتی ماه از پشت ابر بیرون می آید و 

رویای کودکانه ی جمعی می شود کابوس 

کابوسی که برای من یک رویاست 

خدا را شکر که حقیقت همیشه پیداست 
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21

گاهی 

در میان خطهای آبی دفتر اشعارم 

می شوی, 

تکرار. تکرار ....تکرار....   

و آنقدر تکرار می شوی

 که تکرارت می شود بروز یک احساس 

و آن حس بی تکرار می شود 

یک شعر ناتمام

 مثل معادله ریاضی که جواب آخر

 تا انتها می شود

 تکرار ... تکرار ... تکرار 

اما ... تکراری پر ارزش!

22

گاهی 

چون

 مترسک خشکیده در وسط مزرعه ای سبز

می مانم ... بین زندگی و مرگ 

راستی

زندگی کردن ؟!  مردن راحت تر است .. یا ..  
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23

گاهی

شایدها پاپیچ راه می شوند ,

نمی دانی هستی یا نه؟

نیستی یا نه؟... بروی یا نروی!...

این شاید ها “یا “ می سازند .

و گاهی زیر فشار شایدها,

از نگاه روز و شب باز می مانی 

در شلوغی بشود یا نشود ,

یادت می رود خورشید را که مهربان می تابد

 و شب را که آسمان پر ستاره را 

به رخ چشمها می کشد ,

گاهی

 باید ...  آرام ...  بود !

24

گاهی 

آرام تر ....آرام تر از لحظه ی اکنون باید بود 

گاهی باید ایستاد تا نگاهی به پشت سرخود انداخت 

شاید تجربه ای زیر آوار فراموشی دارد می میرد 

لحظه به لحظه از سختی ها ,

باید بماند تا تجربه راه فردا باشد .
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25

گاهی 

باید بلند شد .. حرکت کرد 

دستی به سر و روی اتاقهای خاک گرفته کشید 

تا هویدا شود 

مهربانی اجسام!

که زیر خرمن ها خاک خوابیده اند,

 آرام ... گاهی باید آرامش از اجسام غبار گرفته ,گرفت 

26

گاهی 

باید خوابید .. و در خواب رویا دید

و در رویا با صدای بلند خندید 

چه اشکالی دارد ... در خواب هم شاد باشی گاهی ؟!!

27

گاهی 

کابوس خوابهای بیدارم 

رویای شاعرانه ی دیگری ست 

امیدوار می شوم بر تحمل این کابوس ....

شاید که رویای من,

 کابوس دیگری ست 
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28

گاهی 

می روی بی آنکه بدانم علت چیست؟!

هر چه می گویم بایست ... مقصد دیگر نیست 

من که با یاد تو, زندگی کردم 

چگونه این خاطرات گاه گاهی 

رها می کند گاهی تا از اسارت دوری تو, ... نجات یابم ؟

29

گاهی 

قلبی که کارش عشق ورزی است            ....  می شکند

چه کسی می داند , روز اول, هدف از قلب چه بود ؟!

قلب...                  انقالب وجود ماست 

شاید که تکامل یابد ذهن ناقص ما!

30

گاهی 

جمع می شویم دوستانه ,

می خندیم بی شاعرانه ....

چرت می گوییم ... 

روزی می گذرد ... اما , یادمان می رود حرفهای آن روز !

فقط می ماند این حرف :“ یادت هست گاهی کنار هم بودیم و می خندیدیم ؟ “

چه مهم ... علت خندیدن چیست ؟
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31

گاهی 

می خواهی که ذهنت به فکر نرود 

اما ... ذهن هویت خود را نمی برد از یاد 

32

گاهی 

دعا می کنیم برای ناراحتی آدمها 

و بعد خودمان غمگینیم 

مدام فکر می کنیم که او, شاد است 

فکر می کنم, توکل خوب است 

توکل کن و رها کن ذهنت را !

33

گاهی 

گناه را تو میکنی و جرمش را 

به گردن من می آویزند 

زور, زور است 

حتی اگر آدم خوبی باشی 

کاری کرده ای ..گناه ات به گردن من آویخته شود 

تا تو بی گناه بمانی و من گناه کار 

زور است دیگر ....گناه ناکرده و قصاص اجباری !
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34

گاهی 

یک پری....

               می آید ....آرام می نشیند روی شانه ات ,

با موهایت می کند بازی  ... فکر می کنی   

بادی آمد و مویت پریشان شد   

مهربانی این است دیگر,مهربان باشی,

پری ها هم ناز می کنند 

آشفتگی موهایت را ...  

35

گاهی 

گذشت می کنم

  از اشتباه بزرگی که کرده ای 

... تو فکر میکنی   

         باید

 تو بگذری از من 

اما من با سکوت 

آرام می گذرم از تو 

بفهم ..... 

گاهی , باید گذشت دیگران را فهمید !

نه بخود گرفت .
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36

گاهی 

از خودت دور میشوی 

عصبانی میشوی 

نا آرام میشوی 

بدان 

آرامش در درون تو است 

هر گاه نا آرام شدی 

یعنی 

بیرون خودت به دنبال آرامش می گردی 

گاهی , 

باید خودت باشی 

37

گاهی 

دوستت دارم ,

  گاهی نه 

خب آدمیزاد است دیگر !

گاهی روز خوب دارد, 

گاهی نه     

گاهی حساس میشود,

    گاهی نه 
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38

گاهی 

بی آنکه حواسم باشد 

از کوچه تو می گذرم 

شاخه خشکیده یک بوته 

می گیرد قسمتی از پیرهنم را 

و من می اندیشم 

بروم یا نروم ؟!

شاید,

 ناگهان از پنجره ات کوچه را بنگری و 

ببینی دل من,

 بی تاب ترین رهگذر کوچه تو ست !

39

گاهی 

دلم میگیرد 

میخواهم همه را بزنم ... با مشت, با لگد 

انگار بند تحمل, پاره شده است 

و من میخواهم همه را بزنم 

تا شاید .. آرام بگیرد دل بی تابم 

میدانم نمیزنم ... اما سخنانم,

شاید.. همه را درگیر حادثه طوفانی کلماتم بکند !
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40

گاهی 

خاطره ای یادم می افتد 

خاطره ای از سنگینی تنهایی 

گفتم تنها هستم 

برگهای زرد پاییزی زیر پایم فریاد زدند:

                                                      “ ولی ماهستیم “

به زمین نگاه کردم 

چیزی جز خورده های برگ نبود !

41

گاهی

با بارش باران می گریم 

باران می بارد 

و از سرمای دیشب

  می لرزم 

امروز زمین, 

تر شد   

ومن

 بغض سنگینم در سینه ام چرخید 

کمی تر شد چشمانم
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42

گاهی 

آنقدر سنگین می شوم که می ترسم برای پرواز ....

کاش ابر بودم,

 می باریدم و تمام می شدم 

اما 

می بارم و تمام نمی شوم 

همه درد داشتنم را به سخره می گیرند 

اما باشد که هیچ کس,

 سنگینی قلبم را نمیتواند که بفهمد 

من خدا را دارم 

من به بودنش باور دارم!

43

گاهی 

دلم از غربت بزرگی رنج می برد 

آرام می گریم 

آرام می خوابم 

آرامش,

 حق من است ....دارم 

اما با بی تابی ام چه کنم ؟

خدایا , گاهی ... گریه درمان نیست !
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44

گاهی 

دلم میخواهد از خدایم بخواهم 

قلبم را هزار پروانه کند 

آنگاه که غریبه های نا آشنا 

رسم انسانیت را وفا کردند 

باشد که هدیه ی پروانه ایم 

یاد آور رفتن و پیوستن ....   به تو باشد 

45

گاهی 

از حسودان خسته میشوم 

پروردگارا! در عرصه خدایی خویش نشسته ای 

مرا بنگر که چگونه لحظه لحظه,

 پیر می شوم ... مرا از شر حسود در امان نگاه دار 

46

گاهی 

چیزی مثل شانس بزرگ وجود دارد 

که در عمق نا امیدی

تو را امیدوار کند , خوش به آن لحظه 

که باید بخاطر لطف خدا ... هزاران بار شکر کرد از یاهو!
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47

گاهی 

مطمئن هستم 

آسمان .... 

بخاطر غم سنگین من می باری 

همه فکر میکنند 

پاییز بارانی  در بهار آمده است 

اما این روزها ... حال و احوال من مدام بارانی است 

48

گاهی 

شاید عشق باشد 

شاید عادت 

به هم مهربانی می کنیم   

اما  ناگهان دل می شکنیم 

دل شکسته از نامهربانی است

    عزیز دلم 

از کسی که توقع مهربانی داری 

مهربانی نکند

دل میشکند    
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49

گاهی 

ظلم,

  آنقدر بر آسمان دلم چنگ میزند 

که برای دفاع از گناه نکرده و    

ظلم جاری بر تن   

هیچ حرفی یا واژه ای برای سرودن دفاعیات ندارم 

         فقط نگاه می کنم 

به او که روزی 

غزلهای عاشقانه ام

 برای او سروده شد .

50

گاهی 

عشق هم شاید ... سر فرصت از راه برسد 

و تو ندانی ... به صحت عشق 

به صحت درستی احساس 

اما .... یادت باشد ... ای دوست 

فرصت عشق, فقط ... یکبار است  ..... یکبار 

* دوستان عزیز کتاب گاهی 101 قطعه شعر می باشد که می توانید این کتاب را از 
پخش ققنوس و کتابفروشی ها تهیه فرمایید *
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 کتاب شعر و شاید عشق 1

 شاعر الهه فاخته

 تقدیم به کسانی که قلب وسیعشان لبالب از عشق است
و لیاقت عاشقی نصیبشان شده است
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شنبه :          1391/02/16

اسم شعر: لحظه های بی کسی 

لحظه های بی کسی را می شمارم ...یک و دو 

صد هزاران گشته این لحظه های بی شمار ...

لحظه های بی کسی را می شمارم 

بی توقع از نبود دلخوشی 

راز دیرینه بالی جان من , لحظه های بی کسی مرهم اسرار من !

هیچ کس خلوت من با خدا را حس نکرد, چون ندید !

» این درخت فرتوت کهنسال زمین , صد ساله است .«

این من هستم ای دال ! 

راز ها دارم ولی واژگان از گفتنش خاموش ماند 

رازها دارم ولی هیچ کس از من نپرسید درد را !

درد من ماتم نبود ! ... درد من هجران, ولی تنها نبود !  

درد من خاموشی دل های آدم های شاد  

درد من, درد فراق از یاور غم خوار بود!   

درد من از خوابیدن دل های انسان 

از گذشت لحظه های بی امان   

از همان آغاز بی تکرار بود!  
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ای زمان و ای زمان 

سال هاست درد من را دیده ای

سال هاست صادقانه ,هی صدایت می کنم 

تو شاهدی, شاهد اسرار بیدار دلم

ای زمان و ای زمان 

می گذاری لحظه ای در دامن معشوقه ام , دلخوش کنم ؟

این گذار لحظه ها عمرم خرید 

از که نالم ای خدا ؟!

از دل خوابیده این آدمی ! یا از عبور لحظه ها ؟                 

اهل دل هستم , اهل منزل عاشقان بی ریا

ناله هایم درد را معنا می کند 

هیچ کس راز چشمانم ندانست 

هر کسی چشمان من را دیده بود 

الفرار و الفرار، از نمی دانم چرا !   

چشم هایم یادگار بی کسی های من اند 

چشم هایم هدیه تنهائی دیرینه من با خداست 

چشم هایم چند فصل قصه دارد بی صدا!

هیچ کس از راز تنهائی ، بوئی نبرد 

ای دریغ و ای دریغ !

گرچه گاهی از دل آشوب من , تابش خورشید رحمت دیده اند 
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لیک یک بار دست باال نبردندو نگفتند : خالقا ، شکرو سپاس!

ای امان و ای امان

باشد اکنون گرچه طوفان پا به ماه است و من آشوب زمان فهمیده ام 

باشد اکنون لحظه های آخر دنیای ماست 

باشد اکنون جز ایزد نباشد همدمی 

لیک قصه لیلی و مجنون پاک پاک , همچنان جاوید مانده است 

ای زمان بی عذاب !

هر کسی شوق دارد ... عشق دارد 

هر کسی عشق دارد 

در کنار خالقش , سفره می اندازد در خیال

بهر یک درد و دل,  بی ترس از فاش راز !

من هم عاشقم .. عاشق عشقم .. به فریادم برس 

من محبت می کنم لیک زخم دارد گوشه گوشه ازدلم !

ای خدای مهربان ! هر کسی سویت دوید 

بهر دعائی می دوید 

حاجتش دادی ولی یکبار آغوشت ندید 

تو چه صبری داری ای تنها صبور  !

من در این آفاق راه پر عذاب , در تنور غربتم 

می سوزد این قلب خاکستری 

چند بار می سوزد این قلب گران ؟من برایم سرد و گرم یک سوز بود 
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گرچه می نالم امشب ای خدای مهربان 

شوق دارم ، شوق پرواز

 شوق آرزوی گلچین شدن 

چگونه خوانمت , فردا کجاست ! 

شوق رفتن این امانم را ربود 

ای خدای مهربان 

پرواز .. پرواز می خواهم بالهایم کجاست ؟ !!

 اصل من اینجا نبود . 
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27/02/1391 

اسم شعر :آرزو

 

من 

من تنها ، چه شد در این پیرهن خاکی خود 

شدم عاشق که تو را دیدم  و باز توبه شکستم !

من 

در این سلطنت شاهی مردم به خدا 

ناامید , می خواستم از راه افق 

بگذرم و پشت آن تل که اقاقی می خواند به حمد ،

 نام خدا را به دو صد  کلبه ای سازم و آنجا بمانم تا روز خدا

من .. می خواستم کلبه از جنس دعا سازم و 

دیوار نگذارم،نگذارم 

می خواستم بشمارند در این خانه ..صفا ، چند بار از سمت خدا آمده است 

ما شدیم .. تنها نشدیم 

ما حرف دل و دل شده است , هم جنس شدیم 

ما حرف یک روز و یک شب سرد نبود 

ما حرف دنیای من و توست که چون او نشدیم 

خالی از لطف خدائی نشدیم 
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 شبی در سجده بی تابی خود در نماز

یک ندا گفت :

چه زیباست واژه هایی که پر از تعریف تواند !

سیر سختی ست دراین خواب چه سنگین!

تو چه هستی که دلت بر دل من چنگ زدست؟

سالها فکر من این بود 

قلب را به شهری ببرند که غریبان سفر

اگر از رسم دلی , جا ماندند

خودشان بروند از شهری که در آن همه از جنس دل اند

ندا آمد از شهر دعا : برخیز ای غصه به دست 

برخیز که عاشق همه کارش شده عشق 

برخیز که این سقف ، راه ندارد به سما 

ندا آمد از سمت خدا 

» آرزو ، احساس قشنگی ست ، عزیز !

دل و جانت به خدا 

راه, پشت این پرزدن شب پره هاست »

در راه،تو بودی که همه حسن دلت .. سراپای وجودم شده بود 

تو ندانی به خدا .. تو ندانی که چرا آشفته ام 

امشب کوچه را جارو زده ام 

تو گذر کردی و آتش به دلم افتاده ست
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من که از راه خدا ، یک سبد گل امید چیدم و رفتم 

می سپارم به خدا 

پایان
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27/02/1391 

اسم شعر: انتظار

قاصدک بال بگیر 

زندگی راز یک زیستن افسون است 

راز افسانه در این است 

اگر دل بسپاری و پر از عشق شوی , زندگی مال تو است 

زندگی ارث این خواب بیدار تو است

زندگی گرچه پر از خوشی و ناخوشی است 

لیک ای دوست  

زندگی قصه دیرینه فریاد زمان است 

 

قاصدک بال بگیر , قصه را تا در درگاه خداوند ببر  

سال ها قصه ناگفته خود را 

در چشم های همان قمری خوش آهنگ شنیدم 

که فریاد زنان نام خدا می گفت ولی 

هیچ کس فکر نکرد که چرا مهربانی کلید است!

هیچ کس فکر نکرد که چرا دختر کبریت فروش 

آرزو دارد و سرد است هوا ! 

هیچ کس فکر نکرد , چون من 

درمانده و مسکین چه کسانی شده اند؟

هرکسی در پی کار خودش 
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هر چه بد کرد به خود کرد

به این زندگی بی سرو سامان پر از کوری عقل کرد!

ای هوادار بیا 

که جهنم شده این عالم خاکی 

بیا .. من پیرو کهنسال شدم 

از پی عاطفه پوچ خدایان دروغ 

این خدایان دروغ , شده یک سنت دیرینه در این شهر خدا 

چه کسی جز تو تمام کس ماست ؟! 

چه کسی جز تو شاه دل ماست ؟!

هیهات که این عمر گذشت 

هیچ کس عشق نورزید و نیاموخت

 چرا, عشق معجزه ممکن, ناممکن هاست 

 

29/02/1391 
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اسم شعر : غمی دارم

آسمان ! .. با بارش باران چه می خوانی ؟

تو را غم این گونه بر هم زد که می گریی ؟!

 پر زغم هستم ، و فریادم 

برآن دروازه ی زیبای پر آیین رسید

مرا فریاد کم بود از پس آن رعد غم آور 

مرا ناله توان بر هم زدو ناالن و درمانده 

در این صبحدم پاییز رویایم , خموشم کرد 

) من روزه می گیرم در این شب ها (  

تو ای انسان دور از قلب 

مرا اینگونه پنداری که تنها مانده ام ، افسوس

اسرار گم گشته در این دنیا ، صدایم زد 

به خود برگشتم و دیدم .. ماه را پنهان کرده اند آنجا 

ندای ماه را فهمیدم .چه دردی دارد این غربت ، خداوندا 

چه دردی دارد این تنهائی افسون 

من تا کی قیامت را به گوش یک به یک خوانم ! 

من تا کی خواب  را کنم تعبیر !

من تا کی بگویم گرچه تنهایم ، غریبم ، دردمندم 

ولی ما عاقبت یک سو و یک مقصد 

به سمت خالق آزاد 

بر می گردیم و می خوانیم غزل های شب آخر !
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و شب داستان دارد 

و شب قصه پایان ولی تکرار از نو بودن روز است 

دال! غم رانباید بر دلی انداخت 

دال ! خدا فریاد زد , فهمیدی ؟

خدائی که به جز عشق به شاگردش نداد اندیشه ای دیگر 

تو شاگرد خدا بودی ! 

چرا در این راه با مقصد تو دل بستی به اموالت 

امانت دار بودی 

ولیکن آخری آمد, و دستت بست از دنیا 

چرا دل را نمی بینی ! 

مگر جز دل ..چه چیزی بهتر و واالتر است ای دوست ! 

)رفیق نیمه راه من یکی و صد نبود حافظ   

خوشا حالت که چون گل لبت خندان و قلبت شاکر اهلل زیبائیست .(  

غمی دارم .. غمی سنگین .. من غربت زده 

من تنها 

فسون و سحر می گویم برای تو 

من از اهلل پاک و خالق تنها 

سخن می رانم و تو حرف نادیده ، چه می گویی !؟ 

چه سحری !

خدا باالست .. باالی هر چه تنهائیست 

خدا تنهاست , ولیکن عاری از دلتنگی هر شب 

من عاشق .. . به دنبال خدا بودم 

اسیرم کرده این جسم خموش من 
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خداوندا ، غافالن چه می گویند ؟

ولیکن عشق ، علم خدادادیست 

علم شاخص دل با دل دیگر 

خداوندا چه هستی , هر لحظه بیداری 

چه کس می گوید اهلل  نمی گرید 

من که در تنهائی خاموش خویش می گریم 

به آوازی شنیدم این خداست می گرید برای من 

تویی که صادقی ، پاکی ، پادشاه خوبی و خیری 

خداوندا نجاتم ده 

که این انسان ، بد کرده است 

امشب رو به پایان است 

ولیکن .. من از این خواب می ترسم 

من از اسرار سنگین درون قلب خویش می ترسم 

من از بی تابی هر شب , و بد خواهی آدم نادان, می ترسم 

تنهایی ... مرا با خود ، می برد آن سوی آفاق مالل انگیز .

خداوندا  .. دوباره خدایی کن .

 من از خوابیدن دل های نا آرام ، می ترسم 

 

04/03/1391 

اسم شعر:شب آرزوها
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من در سجده , آرزوی شادی قلب تو را می خواهم 

من که اینجا .. با لبخند خدا خوابیدم 

شوق رؤیای تو را می جویم 

و تو ای شاه پری , می فشاری غم بی پایان دلم را... .

من در سجده 

آرزو دارم که به مرادت برسی 

 

گاهی از سختی این روزبه درد آمده ام 

گاهی از بودن خود خسته شدم 

گاهی انگار نباشم که نبینم, و نبینند هیچ کس و هر کس و ....

گاهی از دردو بال داد زنم 

گاهی از بی دلی این دل آدم ، لب فریاد زنم 

من همان شمع بی اشک  شدم 

که کسی گریه ندید ، روز ندید ، ماه ندید 

افتادن این نهال تازه به آغاز ندید 

و تو ای شاه پری

تو تمام زیبایی خاطراتم شده ای 

چشم های قهوه ای ام , گاه پر از راز شود 

گاه پر از اشک شود 

گاه آیینه ، روی دیوار .. تاب ندارد که بگوید , راز چشمان مرا !
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بنمای رخ که در این رخ .. غم و اندوه گران است 

بنمای رخ که در این غمزده کلبه من , غباری ننشانم 

هرکس و هیچ کسم در کلبه من راه ندارد

این زمان است اگر توبه کنی یا نکنی 

برگ زردی بنماید که ببینی چه شود آخر زایش برگ !

بنمای رخ .. که رخ دلداده من , رنگی از شعر خداست 

گرچه من طالب رفتن شده ام 

ولی .. دل اسیر است خدا .. دل تنهاست خدا 

من نگویم چه شود ! ... من نگویم چه کنید ! 

ای خدا 

همسفران ... راه آزار گرفتند 

ولی .. مِن تنها چه کنم ؟!

 ای خداوند بزرگ , شاه دل را چه کنم ! 

آخر راه تویی 

مقصد و پایان، ناکجا ، هر چه زمان 

ابد و ازل و آخرو پایان .. که تویی 

پس چرا ، این دل من پر زغم گشته خدا؟! 

پس چرا ، من شدم شرمنده احوال گناه دگران؟!

ای خدا مرهم این تیغ که سالهای زیاد ...تن و جان مرا برآشفت ، کجاست ؟

خسته ام از تن خویش که گاهی اسیر بی طاقتی تشنگی است 

و گاه تا خوراکی نخورد باز نگردد به زمان 
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خسته ام چون مرغکی بال شکسته در کنج قفس 

پرو بالی که نمانده ..

 آنقدر بال زدم که ریخت ، آن چه گفتند لباس است خدا .

این غم ، آتش زده روح مرا 

ای خدا،آن تنهائی مطلق که وجودش شده گنگ 

راز دلتنگی من گشته 

 

نشئت زندگی ام .. تو شده ای

راز ماندن من  .. تو شده ای

ای خدائی که بزرگی .. داد من را بستان 

بنده غریبم ، 

 

1391/03/24

اسم شعر: من از دنیا چه میخواهم ؟
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من  از دنیا چه می خواهم !

به جز یک تکه از ساعت 

بدانم چیست این دل 

بدانم زندگی , طعم خوشی دارد ؟

من از دنیا چه می خواهم 

به جز یک دل 

که بیند یک تبسم بهر بخشیدن 

و پاسخ گویدش از نو !

من از دنیای رنگارنگ 

به جز دریا و ماهیها 

به جز شب,  و مهتابش .. به جز خورشید مهر آور 

به جز کوه و دمن در وسعت صحرا 

نمی بینم .. نمی بینم دل شادی 

نمی بینم نگاه ژرف عابر را بروی آن پیاده رو 

که از سرمای آدمها .. خیس است و یخبندان !

مواظب باش , زمین خوردن .. چه راحت بود ، وقتی 

کلوخی را نبینی آدم ساده !

من از دنیا چه می خواهم 

که دلخوش باشم وخوشحال 

ندانستم که مهری نیست بر دل 

ندانستم که آدمها , وفا را زیر فرسنگ ها 
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ندانم ها و می دانم .. کند مدفون 

و آتش میزند .. خرمن احساس و باور را !

من از دنیا چه می خواهم ؟

فسیل عشق  را میان سالها جستم 

ندانستم که اینجا می فروشندش به یک دانه !

من از دنیا چه می خواهم 

به جز یک دست تا ساده بگیرد دست یک هم نوع 

پایان.

 

1391/05/03

اسم شعر : قصه دل
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یه روزی یه دل اومد توی زمین 

همه جا خوبی بود و صلح و صفا 

خنده از ستاره خانوم بودوشب پر از دعای پریا 

این دل قصه ما کوچیک بود و غرق صدا 

یه صدا خنده بود و یه صدا شوق بود و یه صدا 

یه خاطره 

یه روزی بی وفایی اومد 

کمین به ذات پریا 

بدی نخواست که یک پری کار خوبی بکنه 

با صدای پرنده ها شعر بخونه 

نغمه آب بشه .. بزرگی واسه دریا بکنه 

ابر بشه ... بارون بشه و بباره تا که هر آتیش داغ 

خاموش بشه 

یه روزی یه قطره بازیگوشی رفت سراغ دل ما 

گفت :

آرزو داره کمی بزرگ بشه 

روزی از روز گذشت 

این دل کوچیک ما 

روی شاخه 

برگی از خاطره رو گذاشت روی شاخه شاد 
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بی وفایی  از راه رسید 

گفت بذار آرزوها عوض بشه 

اگه قطره می خوادش دریا بشه بزرگ بشه 

تو بذار کنارت بمونم .. قطره شاد می شه 

وقتی از چشم تو افتاده بشه 

بزرگ می شه 

آره چند سالی گذشت 

بی وفایی، با یه سنگ دل رو می شکونه 

اشک میاد 

قطره قطره گونه ها خیس می شن

بزرگ می شه 

آخه هرروز میباره چشمهای دل 

کاشکی اون روز قطره آرزو نداشت 

دل ما دیگه همیشه اونو با خودش نداشت 

یه روزی یه دل اومد توی زمین 

چی شد و چه جوری شد ! 

یهویی همه چیز بارونی شد !

پایان-

 

 

1391/08/03
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اسم شعر : بی قراری

ای قلم ! 

دل آشوب مرا می بینی ؟

شب بی دغدغه آمد ... افسوس 

یار من ... نیامد که نیامد ، افسوس . 

ای قلم ! 

آرزو آمد و اکنون دل من .. بی طاقت 

رسم عاشق کشی و مرگ و دروغ 

می کشد بر دل من سمباده 

من هراسانم،دلتنگم 

آخر .. این دلداده ی من باز نیامد 

شب گیسو منشان , شب ابراز عدالت .. آمد 

شد .. شب تنهایی و بی تابی من 

ای قلم ! 

راز نگهدار که معشوق من از پشت دیوار زمان می ِآید

کوچه را گل زده ام 

هر چه تاریکی و نا بیداریست , خط زده ام 

ای قلم ! 
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دل بی تاب مرا تا کجا می کشانی که نویسد 

مگر این قصه من می شود خط با قلم ؟

حرمت حس مرا می شنوی ؟

من به دیدار تو نزدیک شدم ؟

کاش زود تر از آب روان 

بر در خانه ی ما .. بچکانی شبنم 

که شبی آمده ای , ناز خریدی 

و من اکنون, در جوار خیسی شبنم 

تا صبح می بالم به خودم 

کاش فاصله کوته می بود . 

پایان-

1391/08/04

اسم شعر : گالیه
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من نگویم که چرا دورم از تو 

من نگویم که چرا جامه کثیف است 

در میان صفحات,  زمان است 

من دلم می گوید که چرا پند زمانه 

با دل من نیست که نیست !

آخر ای دوست 

تو که چشمانت, رنگ دریای زمان است 

تو چرا دور شدی؟

من دلم حاجتی دارد و از درد نداند چه کند 

 زخم بر من زد این تنهایی سخت 

مانده ام زیر آوار زمان,  دور از آوار زمان 

کنج یک خانه که می گفت 

چه دنج ؟ یک روزیک دوست !

رنگ چشمان تو را می بینم 

حرف تنهایی نزنم یاد تو را می گویم 

روزگار آمد و رفت 

یک نفر پیر شد و یک نفر شاد شد و 

یک نفر در طلب حاجت دوست 

فقط شعر سرود 
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ای دوست تو که عاقل شده ای 

حال ما سفله گویان چه شود؟

سفله گی از برای دل او .. دل بیچاره ی او 

ما همه خرقه درویشیمان در بین زمان , مانده 

و کسی نیست که خنجر نزد بر دل من 

من که به آیین خدا بوسه زدم 

و به رویش گاهی سجده زدم 

واماندم از دوری تو 

تو که آن قدر عجیبی که شقایق نوکر خانه توست 

تو که آن قدر بزرگی که خورشید رویش سمت رخ توست 

گیسوانت همه بی رنگ نه پیر 

تو اگر پیر شوی بهر زمان است همین 

منزل تو  .. ای جان من اینجاست 

در همین قلب که هر روز به عشق رخ تو 

می بیند نور خدا 

شاید گاهی،دلتنگ شوم 

اما همه دلتنگی من با نبود تو چه صد بار شود!

وای دلم می سوزد 

وای دلم می سوزد

 

1391/08/11

اسم شعر : من هماهنم که منم 
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من در این بادیه سرمستم و تو پیچک غم 

من منم هر که من است از من نیست 

من همانم که منم 

ای باد که آسان دم گوشم می زنی حرف 

که این آن شد و آن، این 

ای باد به گوشش برسان 

این غم سنگین با صبوری  سیه چرده شود

من در این بادیه شادم 

و تو می پیچی چون علفی 

دور این قلب که صبوری زده است 

ای من تازه نفس، با تو هستم 

که شدی پیچک غم و به دورم می پیچی 

 

هر که چون من شد , دیوانه به نامش زده اند 

هر که چون من شد , زمان می رود از یاد 

فقط می ماند 

یک صدا،

»که بمان و بنویس

بنوس ... از شب دیدار 

در آن موقع که او سر کوچه 



الهه فاخته ) و شاید عشق 1 (

158

آدامس جوید و تو گفتی چه سبک ؟!

) هر چه او می خواهد , خواهد شد .. او یا هوست ! (

بنویس.. 

نه الف راز نه ب راز 

روشن و شفاف بنوس 

سر این کوچه دلیست کز نفس پاک او 

یک فرشته به تقدیر بگوید : شادا !

و کسی با چشم ندید 

شب مهتابی من آمده است 

شب مهتابی عشق آمده است 

می نویسم که با میم بنویسد جمله 

می نویسم 

»من منم هرکه من است از من نیست، من همانم که منم »

نقشه  زیباییست 

یک روز که در کوچه ما می گشتی 

من بالهایم را بگشایم و به سمتت بپرم 

و تو را بردارم و از یاد این کوچه برم 

من همینم که منم 

و خدا مونس من .. و خدا ثروت من 

غصه دارم که چرا تنها شده ام 
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حقیقت می آید 

راز هستی اینجاست 

.... همه خوابیم , همه با هم خوابیم .... !

کاش می شد که دوید تا سرا پرده ی حق 

تا آسمان پر از نور , و پر از کوکب شب 

یک وجب مانده تا آخر راه 

هر کسی، من نشود 	 

من، هر کس نشوم -

داستان کی به آخر برسد تا همه بیدار شوند ؟

خواب هزاران ساله است ؟

ه خدا را میپرستم و به من می گویند 

که دیوانه شدم ...

این هیاهوی عجیبی ست 

نقطه پشت غروب, فصل غریبی است 

انگار هر جا که غربت زده است 

رنگ دنیایی دگر است 

آسمان می چرخد 

می پرم از سر دیوار که پابوس تقدیرشده است 

می نشینم لب حوض .. ماهی می خندد 
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فقط خدا می داند فردا چه شود؟

و جهان پایانش چه زمان است ؟ 

فقط خدا میداند

 

1391/08/11

اسم شعر : باید بروم 
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قایقران بران .. باید دور شد از ساحل این شهر 

مرغ دلداده ما آمده است 

و صدا می پیچید در انوار غروب 

می روم سوی صدا 

قایقران قایق تنها شده ام 

راه دراز است ولی در جنبیدن یک ماهی زرد 

روی امواج 

راز یک دریازدگی ، عجیب است عجیب 

قایق را می رانم 

تا سراپرده  اکران هیاهوی پرستو 

باز هم پری تازه نفس، چشم گشود 

بالهایش چه فراخ .. پشت امواج  سوار است ، سوار 

می رانم 

آخرآن سوی افق چشمی منتظر قایق ماست 

این غروب قلب معشوقه ماست 

در هیاهوی افق , راز نهان است ولی 

آن خدایی که به من دل داده 

موج را به غروب , دریا را به دل من 

و هیاهو را به پرواز مهاجر .. 

زده پیوند 

من بی طاقت صبرکنم با ناله باد 
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می روم سمت غرب , سمت دریا زدگی 

آنجا چشمی منتظر قلب من است . 

بگذار زودتر برسم  

کوتاه شود فاصله من با  او 

دریازدگی مهم نیست که نیست 

یک چراغ .. یک نور  .. یک سرزمین نا پیدا 

باز باید بروم 

خالص و بی ارث .. خالی و لخت 

سمت آنجا بروم 

ثروت من آنجاست  ... در همان شهر که شاهش , آس دل ماست 

اینجا کسی پشت رنگ قهوه ای چشمانم 

راز عشق را نیاویخت به گوش 

کسی نفهمید که ِسحر نیست فلسفه ام ! 

من روی دستان خدا , سمت دیارت آمده ام 

بپذیر راه مرا  ... ای محبوبه من . 

 

1391/08/23

اسم شعر : بی قراری 
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گپ زدن های شبانه 

بی قراری بی قراری 

دل ندارد آشیانه 

رهگذر هر شب بگذرد از کوچه ما 

بی قراری بی قراری می شود 

مهمان آتش روشن , در این شب

گپ زدن های شبانه 

با سکوت  و با سکوت 

شیون زن در حیاط خانه دوست 

بهر دل دادن  ،ربودن از برای دیگری 

چشم گریان است امشب 

می رود بر روی دیوار زمانه 

غم 

باشد از دریای امشب می روم سوی آشیانه 

چون کبوتر راه خانه 

گم شده در میان هیاهوی دلهای بی  بهانه 

آری 

بی بهانه می روم ابتدای کوچه بی کسی 

بی قراری می شود همراه هرروز و شبم 

کوچه انگار پای من را حلقه کرده 
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در میان انگشت رهایش 

چو انگشتری تنها در درون حلقه تنهایی انگشت اشاره 

کوچه تنها  .. النه تنها .. من تنها .. کوچ تنها 

می روم سمت زمانه 

هر چه بادا باد 

کوچه نمناک است و 

سقف آسمان می چکاند قطره قطره 

اشک های شوق عشق را در میان دست باد 

) می رسد نجوا  که امشب، می آید مسیح !   

گریه کم کن (     

کوچه تنها .. و صدا ... می پیچد

می شوم تنها تر 

کوچه را می شمارم, با گام 

) خاتون از پنجره دل واپس است و بی قرار !   

خاتون می کند دعا هر شب برایم (   

می چکد نم نم اشک از آسمان چشم من 

آسمان خیس ، چشم من خیس ، راه خیس 

می چکد باران ، می شود خیس جاده تنهایی من 

بی قراری ، صلح کن با دل من ، صلح کن 
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جای اهل دل میان شعله های عشق من 

خالیست ، خالیست

ای زمان بگذر .. به گمانم می رسد عیسای من 

می شود پر نور جاده تنهایی ام 

دیگر از انسان چه خواهم آرزو 

بی قراری می رود 

.... آسمان صدایم را شنید 

بارید 

می شود روز و دوباره شب 

می خورم یک کاسه سوپ داغ 

می شود دستان من داغ 

قلب من ...  آرام 

 

بی گاه اشک می ریزم , از برای آسمان 

چون که گاهی باید صاف باشد نه ابری ، آسمان 

بی قراری می رود 

اما باران نه ... خیس خیسم .. خیس خیس.

.

1391/09/03

اسم شعر: زمان نارفیق



الهه فاخته ) و شاید عشق 1 (

166

به زمان خندیدم .. و زمان هم خندید 

نارفیق از پس خنده من  , کاری کرد 

سالیانیست که می بارد غم 

و من از خنده خود واماندم 

به زمان میگویم عفو کن ، جان مرا 

باز می خندد و با حجم سنگین عقربه ها می گوید

من دلم شفاف است که تو جان می گیری 

یک عمر نالیدم و از ناله من .. می خندد 

ای زمان فتنه کم کن , که سحر یار گران می آید 

این غباری که نشاندی بر چهره من 

چون زلیخا شده ام .. پیر شدم 

یار من ، بهر من و جان من .. شاد نبود 

 چه کنم فاصله خاک و زمان بسیار است ! 

بگذر و در گذر از من

 ) ساعت تیک و تاکت شده اندوه گلویم چه کنم ! (

نا ندارم , زمین را آب و جارو بزنم 

گل بکارم,گل یاس 

پهن کنم فرش نیلی که ز جنس بال پریاست 

و بشویم خاک چند ساله کوچه خود که سراسر همه اندوه شدست 
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ای زمان ساده گذر ..سادگی بر دل ماست 

چون... دل ما  ... ساده گذر از کوچه ما 

معشوق به آیین خدا آمده است 

من هراسم اینجاست 

فاصله از کجا تا به کجاست ! 

این شهر جدید رنگی از روی رخ شاه ندارد 

شاه ما ، شاه دل است ... آس دل است 

شاه ما با ل سبک ... دل بزرگ 

چشم به اندازه دریای جهان دوخته است !

هیهات 

اینجا هر که شاه است صدایش نزنند 

بردگی اجر و ثوابی دارد .
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1391/09/09

اسم شعر : زمان میگذرد

هر شبم می گذرد ... روز کجا؟ ماه کجا ؟

و زمان می گذرد !

پای بر آدم افتاده گذاشت .. رفت که رفت !

پای بر آدم مغرور گذاشت .. رفت که رفت !

و زمان رفت و مرا هم با خود برد 

هر کسی می پرسد :

هی یارو !!؟

اهل آبادی هستی !

با صدایی که نمی لرزد می گویم : ... نه ...

گیوه هایم پاره ست

می پرسد نان داری و آب ؟

با صدایی که نمی لرزد می گویم: »  آری! « 

زیر لب می گویم :

» جاده ها , لختی پای مرا می فهمند «

هر شب و روز 

سوزشی ناپیدا , رخنه می اندازد در اندام تنم

چه زمستان باشد و چه تابستان 

اشک می ریزم 
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سوزش گرما وا .. وی ... الست 

سوزش سرما ... بیداد !

من دراین هلهله تاریکی .... می ترسم,می ترسم 

من از دیده ارزان می ترسم ...

ای یار سفر کرده من , یادت باشد 

اینجا .. زیر این سقف که چراغش تا خود صبح , می تراواند فریاد 

من .. می نویسم از تو 

با وفابودی و از اهل 

راستی اهل آبادی هستی؟

من , اهل ناکجا آبادم 

راهم آن طرفتر پیداست 

آن سو  ... که چشم از گرگ و میش دم صبح می ترسد 

آن سو ... که سواره و پیاده همه از یک جنس اند 

کوله بارم یک بغچه , تکه نانی دارم 

می روم ... بگذرم از تاریکی 

آخر،هر کسی واماند .... بازماند 

ماند در آن آبادی! 

همه می خندند 

من دیوانه به سوی نا کجا آبادم 

چه مهم !؟

بی عصا از تل خاک 
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پشت این تاریکی می گذرم ,

روشنایی پیداست 

چه  مهم ؟ که به من می گویند : دیوانه ! 

می روم راه دراز 

قصه کوتاه ،ولی .. خسته ام ...خسته از سوز

خسته از مار که گزندش بر پای 

می نشاند شبنم بر گوشه چشم 

خسته ام از عریانی 

من امیدم اینجاست 

در همین جمله کوتاه 

» یار من با من بود «  

و فرو می نشاند گرما ,  و فرو می ریزد سنگ 

جاده صاف است وقتی .. هستی .... باز هم باش 

بی تو بودن سخت است .

پایان.



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

171

1391/09/10

اسم شعر : ای دوست !

من با صدای او فریاد می زنم تورا 

تو فکر می کنی این دل نباشد، اگر بهر توست ! 

هی دوست ! من پیر راهم  

این زندگی ، چه کوته و ما چشم به سال نو 

ما غافلیم از گذر دقائق عبور !

من یک مسافر و تو هم مسافری 

دلدادگان همه یک شب ... به شام دوست 

دعوتند و ما چه دور !

باشد که احوال ساده من 

می برد هوش از سر سرد اتاق 

ولی 

ای دوست ..می ترسی از هوس آشیانه ات ؟

من بی هوس ...دل به دل تو سپرده ام 

گر روزها بگذرد 

و صدایی ز تو نیاید به گوش دل 

شاید خدا ببخشد و ببرد روح سرکشم 

عاشقان دل 

ساکتند در بی قراری حضور 

تو گواه می خوایی ای عزیز 
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بیا این دل، گواه صادقانه من 

بر دار ... ببر ...!

در رسم مهربانی و عشق  , دروغ نیست 

حرف از صفا زدی 

حرف از عاشقانه ها زدی 

ولی 

ای دوست ... ای صاحب دل خموش !

این سینه چاک , عمرش کم است 

نزن تازیانه با حرف بی کالم 

شاید شب آخر است برای من 

این غصه ها گرفت لحظه های ماندنم 

بازم سکوت می کنی و عاشقانه دیدنت 

خیس می کند پنجره خانه ی تو را .. 

من با صدای او ... فریاد می زنم تورا

و تو از رقص شاپرک , میان شعله های نرم باد ؛

یک فلسفه حضور خدا 

یک آینه تراوش نور از دل زمان 

کردی البه الی حرف خود

ولی .. اینجا کسی .. هر شب دعا می کند تو را 

تو بی دعا  ... سوگولی قلب خالقی 

اما 
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این دوری عجیب  شاید با دعا , بهتر شود کمی 

من را ببخش اگر چه صریح 

از طیف واژه ها .. بی رخصتت , حرف از دل و دلدار می زنم ... 

من با صدای او , فریاد می زنم تورا 

ای قهرمان خاطرات سرخ من 

بشکن .. بشکن بت سکوت 

اینجا دیار عجیبی ست 

هر که عاشق است , دور است از دیار تو 

کاش شمع بودی و من بدون ترس 

می آمدم تا میان شعله های گرم تو ... تلف شوم 

بس کن الهه ناز 

شاید وقت رفتن است !

پایان.

1391/09/10

اسم شعر: یک جرعه نور
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چه شاعرانه می بارد باران در شب گشایش حاجت !

تل خاک یک وجب از خود را می کند نثار بر غم فردا 

بی دریغ صبح، صبح زیبائیست !

وقتی تو بسان فرشتگان شادی!

بی دریغ صبح، بدون تکرار است 

وقتی تو نوید گشایش کاری ! 

بی دریغ صبح ، شگفت انگیز است!

وقتی 

تو شاعرانه ،با خدا می خندی .

حتم دارم فرشتگان خدا 

فردا .. پای صحبت تو از گل کالم ات 

می چینند ..دسته دسته ، نغمه شادی !

قول می دهم فردا , چون فرشتگان 

به پای صحبت تو بنشینم , در میان موج شروع.

باز باران بارید .. نم نم  ... نم نم  .... 

های !!!!!!!!!!!!!!! آسمان بیداری !!!

فردا پای گنبد عشق 

موذن فقط اذان "یا رضا "گوید 

و پرندگان صمیمی گنبد , اعتصاب غذا بکنند 

اگر ... فردا ... 
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شوق گقتن تکبیر , به صدای مبارک و تبریک 

از برای تو، تک ستاره شب دنیا

شنیده نشود هر بار ...

تو .. ای محبوبه دل غمار 

ای طلوع روشنایی دم فردا 

نازل است برکت درپرتو تالش و بی قراری تو 

نترس ...فردا ... خالق است که جای پای او می گذاری و 

می شود شروع  نصر بی بهانه تو .

ای دوست ! 

گرچه بی بهانه از یادت می شوم  تهی ز هر اندوه 

ولی .. صدای تو اینجاست ! 

میان شعله های سرد خزان در این خلوت 

صدای پای صبح می آید ..چه خوش!!! 

شاید بهار سری کشد فردا 

روی  سنگ فرشی که , رد خواهی شد از آن  

دلت شاد و لبت خندان 

که فردا روز عاشقان است با بی کران اهلل ....

  

1391/09/15

اسم شعر:قصه کبوتر
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صبح یک کبوتر از قفس پرواز کرد 

آرزوی تازه ای آغاز کد 

رفت سمت ساحل دریای دوست 

جز صدف چیزی ندید

گریه کردو رازی از دل را گشود 

گفت :

بارالها، مهربان 

روزی آن گنجشک پیر 

گفت : خالق زیبای ما 

در ساحل است 

آمدم ساحل ولی اینجا نبودی مهربان 

چه تفاوت می کند این قفس یا آن قفس! 

صبح کودکی آمد , قفس را باز کرد 

پرزدم از پنجره 

تا به اینجا یک نفس من آمدم 

پس کجا هستی که من شامت شوم! 

جرعه ای از آذوقه ی فردا شوم !

یک صدف که شاهد این ماجراست 

با صدایی نرم گفت: 

ای کبوتر خیس گشتم , گریه بهر چیست ؟ 

درمانت چه هست ؟!

آن کبوتر ساده و بی ادعا 
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گفت : ای صدف 

تو که هر روز نذر ساحل گشته ای 

تو بگو، این قادر بی منتها 

کی بیاید، کی بیاید !؟

روی ساحل خالی است 

آن صدف گفت:

ای کبوتر ... پرواز کن 

در همین آسمان , صبح روشنی آغاز کن 

خالق ما بهر ما، در هر کجاست 

خالق ما، در قفس دانه و شامت رساند 

ای کبوتر بی قفس پرواز کن 

آسمانی هستی و عاشقی 

تو برو،خالق می فرستد یک نسیم در کنارت 

تا که رویت را ببوسد 

لیک غافل مباش 

خالق مهربان , همان است که نمی بینی 

ولی همیشه حاضر و پاینده است 

جسم خاکی , پرزدن در خاک را راحت کند 

روح باید , قصه را بهر او ...نجوا کند 

از چه می نالی؟

از این که سنگ نیست ؟

آدمی با تور و نیزه ... بهر صید نیست؟

ای کبوتر، بال بگشا و ببین 
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علت آزادی ات , حکمتیست 

بهر حکمت بایدش پرواز کرد 

رسم نو، آغاز کرد 

هر کسی در آسمان است , آسمانیست

جایگاهش محکم است

آن کبوتر 

پر زدو دیگر نیامد سمت ساحل 

لیک 

دیگر نبود 

آری، عاشقان،اینچنین اند 

بی قرار و خوش کالم 

.

 

1391/09/17

اسم شعر :که هستم ؟!
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سیه چشم و سیه ابرو ، سیه گیسو 

پریشان خاطر و افسون ... من هستم 

بسان موج که می غرد تا ساحل شنها 

می غرم در تالطم های این دنیا 

نمی دانم چه باور کرده ای من را تو ای دوست ؟!

همان غواص هستم 

به دنبال صدف , که یابم اصل مروارید ..

کسی امروز می گفت 

بزرگی در پی حق است 

آری .. که این حق جان من را می کند آرام .

سیه چشم و پریشان موی , هستم 

چو یک تنهایی ممتد 

میان جنگ آب و ساحل و ماه 

به جنگ زندگی رفتم 

ولی دیدم , بازیست ..چه جنگی !

چه می شد ..می رسیدم سوی دیگر آبهای بی کران 

از کران تا افق ...آرام آرام 

بسان راز خوابیده میان دست های وجدان ...

سیه چشم و پریشان خاطرم آری !

برای توست ، پریشان بودن احوال !

بگو ای دوست می آیی 
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من اینجا خانه را روشن کنم با شمع 

من نه شهر را بل تمام کوچه هایش را کنم جارو 

که تو می آیی و نوشداروست نگاه پاک تو ای دوست !

راز !!!

اگر اینبار شوی محرم , بگویم راز من در چیست !!

که اندوهم دو چندان است و راز دیگری دارم ) نمی گویم (

.

و تو ای دوست دوری 

چه می گویند ؟ هجران؟

بگذار هر چه می خواهد بگوید آدم منفور 

آدم چه می داند که گوید عشق!

عشق در میان واژه ها معنا نمی یابد 

فقط اندوه هست و خوشحالی بسیار 

دلم بی تو به جان آمد 

تو سازش کن همی با من 

من راز نگاهت  می شوم هر شب 

تو آوازی و من سازم 

تو زیباتر کنی آهنگ این سازم ...

نمی خوابم ...  نمی خوابم ... که شاید تو 

بیایی و نباشد چشم من بیدار 

آری ماهیست نمی خوابم !

بیا ای دوست 

زمان می تازد و من در شمار عقربه 
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جام پر از خالی به سرما می دهم 

که شاید گرم گردد , سرمای زمستانی ...

دلم نه از تنهایی تنها بل با دلیلی که نمی دانم 

کند رسوا خودش را در میان روزگار سخت 

بیا ای راز دیرینه 

دلم امشب هوایی گشته و تو نمی دانی چه می گویم !

ببین ، بی پرده می گویم که دوستت دارم 

با دلیل بی دلیلی ,احوالت را ز خالق , باز می جویم ..

ببین این بار برف بارید 

بیا و روی این دوری ، سیه کن 

تاب ندارم بگذرم از سوز این سرما 

بیا و ژاکتی بر تنم کن 

شاید بیماری مزمن به بوی تو شود درمان ...

بیا و چشم پر از راز مرا تماشا کن 

همانطور که تماشا کرده ام 

دریای بی پایان , در این چشمان سبز تو 

بیا آدینه نزدیک است 

تو با جوش و خروش 

بگذر از این دام هوس انگیز باورهای زراندودی 

عریان شو که در چشمان من .. تنها 

تو می مانی و دل زیبای تو ای دوست 

بیا و جام خالی را تو پر کن 
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شاید این سوز بخوابد با نوشدارو !

پایان.

 

کتاب شعرواره های سپید من 
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شاعر الهه فاخته 

با احترام 

راهن ی تمام انسانهایی که  تقدیم  هب دلهای سپید  شاع

دوست دارند   پاک باشند و عشق بورزند

        

الهه افخته
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مقدمه

به نام او

آن قدر دوستت دارم که نمیتوانم بگویم نفسم بند آمده است،

آخر مجنون هم که باشی یک روز نفست در سینه قفل میشود

هیهات که نمیدانی چه میکشم در سفری که قرار بود زودتر از موعد بیایی

امشب دلم چه قدر هوای آغوشت را کرده است

لباس گرم بپوش

اگر خاری به پایم رود ، دردش آنقدر نیست که تو را سوار بر شتر دروغ می 

برند

آه پروردگارا به داد م برس سخت خسته هستم

دلم برای دستهای مهربانت

نگاه معصومت و چشمانی به ژرفای اقیانوست

دلم برای آغوش همیشه پر تپشت

تنگ شده است سخت تنگ شده است سختتتتتتتتتتت 

        

الهه فاخته 
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1       

تو چون فرشته مرگ 

در کمین گرفتن جانم 

و من بسان جوجه قناری تشنه 

در انتظار قطره ای از دریای محبت تو 

ما محتاج مهربانی هم هستیم 

مهربان تر باشیم با هم 

شاید فردای من و تو فرق کند 

تو باشی و من بروم . 

2       

مثل یک جوجه قناری دربند قفس , 

هر شب خواب پرواز میبینم 

اما صبح که بیدار میشوم ,میبینم در قفسم ... 

از خود میپرسم:” آیا این قدرت رویاهای من است

 که هنوز با اسارت این قفس نفس میشکم!”

صدایی میگوید: چه قدرتی دارد عشق !

یکی نیست بگوید :عشق دست از سرم بردار

 من مرگ میخواهم نه تو را .
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3       

به خدایم گفتم که چرا خاموشی

در پریشانی احوال خدایی دارم 

گفت:

من به آن رازی که تو نمیدانی و من میدانم 

لب فروبستم و خاموش شدم 

گفتم چیست ؟ هیچ نگفت

 اما گفت بگذر از راز

 ولی تو خدایی داری که هر آن کس ندارد چون من 

کعبه اینجاست که من باشم و تو 

کعبه اینجاست مسلمان که تو آوارش کردی 

کعبه این دل بود که

گمان کردی نیست خدایی در آن 

تو شکستی دل را ...       

 کعبه کجاست؟! .
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4       

گاه گاهی که دلم میگیرد 

از سفره خالی و پینه های دل زخمی 

نگاه میکنم به دستهای خسته ام 

میبینم من با آنکه حسابم خالیست 

ولی مهربانی دارم ... قلب دارم و مرام دارم 

گاهی شوق دارم ... من خدا را دارم 

مگر میشود با خدا بود و تنها بود ؟! .

  5       

مینوسیم برایت نامه ای به دلتنگی 

شاید قاصدکی آمد پاورچین پاورچین

نامه ام را دزدید و به دستت داد 

شاید مهربانی بکنی یک روزی

شاید قلبم را درک کنی که شکست!

شاید جبران کنی همه سختی هایم را 

شاید شاید شاید ...بهترینت باشم 

شاید روزی برسد دشمنانت همه نابود شوند یا آنکه 

 تو همانی شوی که دلم میخواهد باشی 

قهرمان... پر زور ... قوی .
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6        

سرم درد میکند

دلهره دارم, ایمان هم دارم 

قلبم شکسته است 

تو نمیتوانی بفهمی دل چه میکشد وقتی میشکند !

سرمای بالش ... گرمای بخاری 

چاله رنگی... وسط آسمان آبی . 

چو رویایی است که آرامت خواهد کرد . 

شاید آنروز امروز باشد 

روز آرامش دل! .

7       

وقتی نمیخندی , نا خوش احوالم

وقتی نمی بینی, ناخوش احوالم 

وقتی گریه میکنی آرام,  ناخوش احوالم 

وقتی گمان میکنی نمیبینم , ناخوش احوالم 

بخند که من بخنده تو میخندم 
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8       

صبح بعد از بیداری 

کنار پنجره می ایستی 

با چشمانی غم آلود 

فکر میکنی کسی که دلت را 

شکسته است مدام نفرین کنی 

دریغ!

همان لحظه که دلت شکست

پروردگارت دست به کار شد 

خیالت راحت ...

دل شکسته فقط سمت خدا باز میگردد 

9       

چشمهایم را دستهای خاطره می گیرد 

تا نبینم یک گل , چگونه زیر پای عابری خشک میشود 

دریغ از اینکه .. وقتی چشمهایم را گرفت 

در گذشته , خاطره ای زنده شد 

قلبی زیر پای مردی می میرد 

خاطره , دستهایت را از چشمانم بردار 

من سالهاست که درد میکشم .
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10       

وقتی خدا می بیند 

فرشته ها می بیند 

پریان می بینند 

همه چشمهای باز میبینند

و تو نمی بینی

مشکل از جای دیگری است 

خانه دلت  برای حضور خدا تنگ شده است  .

      

 11       

نگاه میکنم بتو چرا شکسته ای ؟ 

غزل غزل ترانه از صدای تو ... کم است 

نگاه میکنم بتو .. 

صدای تو گرفته است ... صدای من خموش 

چرا کسی صدای دل به گوش خود ندید؟ 

گمان کنم دچار سردی عجیب گشته اند 

آدمهای سرزمین من.
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12       

یک زغال ...  بیصدا,زیرخاک

درد میکشد , درد 

 تاریک و سیاه است 

اما عاقبت,  روسیاه زشت سختی دیده 

گوهر است, گوهری نایاب 

بشنو این پند را 

سختی دوران , تو را گوهر کند

حرف این پیر خانه  ویرانه را  . حاال ببین ...  

13       

مثل دریا پر طالطم 

مثل طوفان , پرهیاهو 

مثل انگشت زمان , روی اندام قشنگ زندگی 

باید شروع کرد,زندگی را 

هر چند تازه تازه با تولد 

معجزه یعنی همین 

باورش کن .. .

باوری را که برایت عشق آورد.
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14       

ای زندگی 

ای زندگی 

پایان بده 

غصه ها را 

این جهان با ما ندارد سازشی

هی ناز دارد

  ناز دارد 

ناز   

15       

بخوان نام مرا 

تا که آغاز شود یک راز 

عشق یعنی رسیدن  عشق یعنی قلب من 

بی مدعا,درد اسارت می کشد

زیبای من,  باورم کن !

چشمهایم خسته بود 

دیدمت اما  پای من بسته به زنجیر 

بیا تا ببازد غصه هایم

عشق این است تو بدانی عاشق عشقم     ...  همین.
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16       

در نمی دانم گاه 

گاه گاهی که دلم می گیرد 

حس یک راز,قوی می گردد 

و من از آینه خاطره ات 

میچینم یک اشک 

بگذار خیس شود,

خاطره ای در نمیدانم گاهی 

شاید آرام بگیرد , آسمان دل غمگینم .

  

17       

گفتم که خدایا از همه عالم دلگیرم ...  هیچ نگفت 

گفتم که خدایا خود در خود غمگینم .. هیچ نگفت 

در وجودم از خود نالیدم باز خدایم دید و.. هیچ نگفت 

) گاهی آنقدر سنگینی که خدا هم نمیداند چه بگوید ,(

این سکوت از بهر خدا می شکند قلبم را 

آخر ساده گفتم ... 

دل بگیر عمر ببر 

باز خدا شنید وهیچ نگفت 

ای خدا ای تنها عاشق آدمها ،  



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

195

دل دیوانه من را تو بگیر 

بنده هایت دل می شکنند 

جایی برای دل درمانده من نیست 

اینبار تو دعایم بکن از حرمت عشقی که شکست 

محبوب تویی .. به کجا پناهنده شوم ..   

وقتی امن تر از آغوشت نیست .   

18       

گاه گاهی که دلم می گیرد میخوانم 

من صدایی دارم پر سوز 

و گلویی که نمی دانم رازش چیست!!!؟

در الفبای خشونت ماندم ..چگونه بنویسم » ظلم «

آخر من که با دست خدا می نویسم شعری 

واژه ظلم برایم سخت است ...

و چه دلگیریم امشب 

عشق,بی الفبا می دهد تغییر، دل را

ظلم  با الفبایش می دهد تغییر رسم انسانیت را .. بجنگ ... عاشق باش .
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19       

نشسته ام , کنار کلبه اسرار 

دعا میخوانم 

ِشکر ِشکر زبان برای ایزد حق میریزم 

نه دلبرم, نه ناز دارم ...

  ناز برای خدای مهربان می ریزم 

نکن تمسخر,   صدای گریه هایم را 

من امشب از سر ذوق با خدا می گریم 

چون فاخته ای رها دور نور ایزد می گردم 

چه باشد این حکایت من !

من به دور قدرت بی انتها می گردم . 

بناز نازداران عالمیان سوگند 

من امشب به شوق روی نور خدا 

تا خود صبح , دور خدا می گردم .

20       

آسمان دل گرفته و ابری ست 

اتفاق نیست که دیشب بخاری روشن شد 

و امروز هوا سرد و آسمان دل گرفته و ابری. 

اتفاق نیست شکستن یک دل 
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و رسم نیست آمدن یک دل برای شکسته شدن

تالش باید کرد,برای خوب بودن 

تالش باید کرد برای نشکستن یک دل !

آرامش درون قلب من و توست

وقتی دلی را می شکنی آرامشش را می گیری

21       

آمدیم رسوا کنیم, نفرت ابلیس را 

یادمان رفت عشق چیست!

آمدیم مرهم نشانیم, همسفر باشیم

ولی عاقبت دیدیم تشنه هستیم تا دلی را بشکنیم 

آمدیم آدم شویم 

یادمان رفت 

آدم و حوا چه کردند 

آمدیم خوب باشیم.. بد شدیم 

دل شکستیم  

گفتیم دل برای این دل شده است 

یادمان رفت ,آمدیم عاشقی را از خدا هدیه بگیریم 

پرشد این پیمانه روح ...

یادمان رفت ,عاشقان روح بزرگی داشتند 

آمدیم ابلیس را رسوا کنیم, عاقبت رسوا شدیم 

دل شکستیم...  آه   ... .
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22       

دیوانه ام ؟ 

از کی دیوانگان عاشق شدند ؟ 

از کی دیوانگان شاعر شدند ؟ 

از کی دیوانگان سرباز جان تو شدند ؟ 

دیوانه نیستم , عاشقم 

من درد دارم از بی کسی 

وقتی , نامهربانی می کنی, دیوانه ام 

وقتی باورم کردی ولی افسانه ای ,..... 

 دیوانه ام 

مجنون اگر گشتم ,

فقط از بهر توست 

آرزو دارم برایت تو هم عاشق شوی 

عاشقان را ایزد منان کند صاحب مقام 

عاشقی عرضه میخواهد ..   دعایت میکنم 

تو اگر عاشق شوی 

 می فهمی چرا دیوانه ام 

دیوانه ام ... 

دیوانه ام ...
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23       

باز پاییز رسید 

فصل رویاها رسید 

فصل ساده , بی اراده از پی تغییر 

فصل شعر و فصل عشاق 

فصل عجیب رنگهای کهکشان 

باز پاییز رسید

قلب شاعر تکانی میخورد 

ماه می لرزد ..قصه ای می آید از اعماق دل 

مثل پاییز پیچیده و زیبا 

شاعری کن تا میتوانی ای رفیق! .

24       

می گوید نماز میخوانی یا خیر! 

می گویم نماز چیست؟

می گوید حرف با خدا 

میگویم خدا کیست؟

می گوید تنها کس ماست 

می گویم چرا میپرسی با همه کسم حرف میزنم یا خیر؟

سکوت می کند 
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می روم و فکر می کنم به چند نفر باید بگویم : 

آخر بتو  چه ربطی دارد با همه کسم حرف میزنم یا خیر!

امان از حرفی که نسنجیده گفته شود...

25       

آمدم تا عاشقانه ..در کنار تو بمانم , 

تا برایت جان دهم   

آمدم تا بمانم ... 

نازنینم 

گرچه رب بر من نظر کرد 

عاشقی را صادقانه باورم کرد 

چشمهایت از نگاهم دور نیست 

تا زیباترین افسانه عشق 

آمدم با تو بمانم تا آخرش

      

  26       

گاهی دوست دارم 

کنار پنجره اتاقم بنشینم 

و فقط یک لیوان چای بخورم 

و گاهی نانی بخورم 

خانه ی دوستی بروم 

و به بهانه یک اندوه ,با او نان و سبزی بخورم 
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چقدر ... 

ساده ساده 

لحظه های ساده 

زیباترند  .

27       

» تقدیم به مرتضی پاشایی عزیزم «

به خواب دیدم .. خواب تو را 

که چه ناز می خندی 

فرشته ای در گوشم خواند 

او که زیبا می خواند .. زیبا  می خندد

من به حرفش خندیدم ..  از ته دل 

و به زیبایی لبخند تو واشد , دل من 

بگمانم نذری داری .. یا دعایی کردی 

تو برای تن رنجور,میجنگی با بد و خوب

مژده که پیروز شدی 

بگمانم که شفا می گیری

تو بخوابم عاری از درد شدی 

تو بخوابم از ته دل می خندیدی!

*این شعر برگرفته از خوابیست که قبل از فوت مرتضی پاشایی دیدم *
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28       

دو دوست کنار هم 

دو قمری کنار پنجره 

دو قطره اشک گل , کنار هم 

دو به دو با هم 

دو دست 

چقدر قشنگ می شود 

دو تا شدن 

کنار هم شدن 

چقدر قشنگ می شود 

رفاقت دو دل به هم .

29       

دلم میگیرد از باران خدایا 

می کنم گریه بسان ابر غران 

ندیدم شانس با من بتازد 

ندیدم عارفی در جام من ,شهدی ریزد 

که روحم سازش کند با این غم تلخ

کجا باید روم ..  دردم نشانم ؟
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کجا باید روم ... آرام گیرم ؟

دلم می گوید امشب بخت , یار است 

امید از عشق نگیر ای بارالها 

دل عاشق , صدایش درد دارد , 

به وقت رفتن و هجر و جدایی 

کجایی عارف حق دیده ترک 

بیا شهدی بده

این کام تلخ است ....

30       

در حسرت دیدار تو آواره ترینم 

این قصه عشقیست که خریدار ندارد !

این شهر,پر از آدمیانیست 

اگر قصه عشق ببینند 

کاری بکنند , 

عاشق و معشوق زهم دور شوند

در حسرت دیدار دو چشمت 

شب و روز ندارم 

ای خالق سلطان 
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بفریاد برس

اینجا ... جرم گنه کار فقط عاشقی و ساده دلی ست 

خالق سلطان,  بفریاد برس

در این شهر... گناه, صادقی و ساده دلیست

آه بفریاد برس 

31       

چون قاصدکی حیران , می چرخم در باد 

یک فراموشی مزمن  .. به جان خسته ام افتاد

امروز چهارشنبه بود یا پنج شنبه ؟!

دور میشوم از یاد 

در فراموشی افکار باز میگردم از رویا 

وقتی در شهر خودت, میرود از یادت روزها 

این یعنی غربتی در وطنی

که برایش میدهی حتی جان

      

32       

در زمستان سرد 

نغمه گرماییست 

که اگر عاشق باشی 
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می فهمی 

تن عاشق گرم است 

وقتی

 هر لحظه از حس تو می جوشد 

33       

می زنم طرح تو را  , روی دیوار اتاق 

تا که شاید عاقبت پیدا شوی!

عشق جدایی نیست ای رفیق! 

گر جدا گشتی , عشق نیست 

باید اکنون فکر کرد

 فکر کرد 

گر نمیخواهی نخواه !

لیکن

آن کس که مداوا می کند 

انگشت احساس تو است 

روی قلب خسته ام .... 

ای زمان با من مدارا می کنی؟

بگذر از من

خسته هستم 
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34       

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود 

جلوی آیینه می ایستم و

 به چشمهایم نگاه می کنم 

گاهی با خود حرف می زنم 

آن زمان است که برای خود غریبه نیستم 

آرام می گیرد روح خسته ام 

آیینه کسی از درونم را بیدار میکند .

35       

درد دارد این سینه درد دارد 

از پی بی باوری اندوه دارد 

آرزو دارم   که پایان گیرد غصه هایم 

یا رخت بربندم ازین عالم 

امشب ماه قرص کامل است ... جشن دارم 

باید آنقدر شادی کرد .... تا خدا دست بردارد از سکوت 

باید امشب جشن تنهایی گرفت 

جام را پر زاشک خویش کرد 

شاید از خود بر خود آرامشی ست 

من نمیدانم فقط .. اینجا جای دل .. یک داستان خستگیست ....
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36       

حرف شین که می گوید 

شیرینی یادم میرود

بیادم می افتد شکستن , شکستن یک دل 

اگر رخت تنم به اندازه کفشت قیمت نداشت

ولی بدان دلم از تمام ثروت تو گرانبها تر است !

اجازه نداشتی بشکنی 

آه دل شکسته می گیرد 

دیر یا زود دارد اما غیر ممکن ندارد 

دل نشکن که بشکند میشکنی با آه اش

37       

»عشق یعنی جدایی«

عاشقی جام شهدی می خورد 

حرف عشق عاشقی را می زند 

گفتمش ای عاشق سر به هوا

عشق یعنی   یک وصال ماندگار 

عشق یعنی    رسیدن بعد یک انتظار 

آنچه دوری است

 عشق نامش نبود



الهه فاخته ) شعرواره های سپید من (

208

دوری و عشق رسم دلدادگی

هرگز نبود

گر جدا گشتی بدان

  آن عشق , عشق نیست

کوله بردار و سفر کن

نیمه ات را تو نگاه کن 

نیمه گم گشته ما ,

آرام ترین همراه دنیاست

تو بگرد دنبال آن یوسف که گم گشته برایت 

» یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور «

38      

چون آهوی سرگشته در کوه 

می خرامم ,

ناز دارم ناز 

من از جنس نازک نازم 

چه می دانستم گرگ چیست !

در میان گل و بلبل, 

من  چه میدانستم , خار چیست؟

وقتی گرگها لباسشان زیباست 

من چه می دانستم زشت چیست؟



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

209

جنس من آهوست , دد نیست

جنس گرگ وحشیست, ناز نیست 

گر صدبار مرده و زنده شوم 

باز جنسم ناز دارد ...

ناز

بیچاره بچه آهویی که میان گرگها بزرگ شده است .

     

39       

آویزان بر بستر خویش 

همچو شاهی که ندارد کاخی 

می نویسم برگی از دلتنگی

در خواب 

چشمهایم بسته 

میزنم فریاد 

هر چه بادا باد 

من خدا را دارم . 
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40       

چون پری بال شکسته روی ابرها , خوابیده ام 

دور از سرزمین پریان 

نمیدانم چرا عصر که از خواب برخواستم 

ابرها اینقدر خیس بودند ؟!

بالهایم شکسته است 

درد میکند جای آن تیکه از بالی که تو در یک روز سرد 

کندی و رفتی 

دوباره روز سرد رسیده است و من در تب آتش درد میسوزم 

چقدر باالی ابرها, هوا سرد است .

41       

میروم به سفر ... با قایق تنهایی خویش

به گلی سرخ نویدم بدهید

شب تاریک می گذرد

وبه عشقی که نگیرد پاروهایم را... در میان امواج

بی پارو چه کنم؟

می روم من به سفر..

               شهری که درآن جرم بی قانونی ..  

راندن از خاک شود

شهری که درآن هیچ دلی نشکند 

باید بروم. با فلسفه عشق...     
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42       

گفتم دلکم با غم خود کرده چه تدبیر؟

گفتی که نگو هیچ!

گفتم دلکم تاب ندارد

گفتی که نگو هیچ!

گفتم چه کنم هیچ نگویم؟

گفتی که نگو هیچ!

آنقدر نگفتم که سکوتت زد و تدبیر شکست

شیشه قلب مرا آن تیر شکست

حال اگر به آهم تیر رهاشد , و دلت را بشکست

نگو که چه کردم که دلم سخت شکست! .

43       

نشسته بودم در خانه دل

من اشک میریختم و

شمع میسوخت.....

با واژه ها غزل می سراییدم 

و با سکوتم دریا.

چه مهم!؟  پشت دردل کسی میخواهد

 آرامشم را برهم بزند!؟
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44       

عاشقانه ها را باید بوسید و

 درگوشه قلبها ثبت کرد.

تا قلبی که بوی عشق میدهد

از قلبی که خوابیده است

جدا شود.

شاید یک روز برسد

 شهر بوی عاشقانه های پاک را بگیرد  !

45       

وقتی دلم شکست

با تمام ظلم و تهمت و بدی آدمها

فقط تنها کاری که کردم این بود ... 

عکست را از روی دیوار برداشتم

قلبت را جدا کردم وآن را پاره پاره کردم

لبهایی که میخندید وچشمهایی که رنگ مهربانی داشت

اما

روحی که قلب نداشت!
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46       

ادای مهربانی هم مهربان است

خسته ام از دلواپسی قلبی که

 مدام به سادگی و 

داشتن یک مرام میشکند

 از بی مرامی انسانها .

47       

من خدایی دارم در همین نزدیکی 

که گلویم را

تشنه از زهر شیاطین نگذاشت 

من خدایی دارم که به مریم خرما داد 

 مسیح را از صلیب پایین آورد 

من خدایی دارم که به نوح فرمان داد 

تا دوباره قومی سازد 

آن خدایی که اگر گیرد خشمش 

توبه , بی اثر است 

وقتی مسئله حرف یک دل باشد .
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48       

به آینه نگاه میکنم 

و به تمام قامت خسته ام 

انگار چیزی درونم 

معصومانه نگاه میکند 

شاید روح زخمی ام باشد 

بعد از طوفان بی وجدانی آدمها 

آینه را بشکنم یا...

خود را در آغوش بگیرم؟   .

49       

میکشد نخ کالف را 

به خیالش که اگر باز شود 

عشق پایان می یابد ! 

اما  فقط خدا می خواهد 

پس می ماند عشق 

و نخ های گره خورده 

چون یک معجزه باز می شوند 

برای ساختن کالفی دیگر  .
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50       

دلم که شکست 

ناامید بودم 

از دل شکسته ام 

چشمه ای جوشید

به دلم افتاده است 

رودخانه ای خواهد شد 

تا به اقیانوس برسد 

مرسی اهلل !   .

   

51       

باز روز دیگری می آید 

عاشقانه ای دیگر میسازد 

ومن در ماورای ذهن خسته ام, بتو می اندیشم

سادگی هایم را ببخش

گاهی نمیشود که بشود

وگاهی در نشودها میشود

دوستت دارم.



الهه فاخته ) شعرواره های سپید من (

216

52       

راه را می سپارم به ید اهلل

و در فراموشی رنگ خاکستری گیسوان پیر سرزمین رویایم 

باز می گردم چو شهاب

از ستاره ای به ستاره ای دیگر

شاید اینبار 

خود ...... 

شهاب آرزوی خود باشم   .

53       

چشم تر می شکند 

در نگاه اندوه 

تا به کی دربه دری ؟!

شاید امروز خبری از تو بیاید اینجا 

شاید امروز 

بالهای مرا پس بدهد شاه پری 

من دلم می خواهد 

پرواز ...... پرواز ...... پرواز کنم 

می خندی .  از آسمانی که تو زیرش هستی ...   
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54       

مفلسی را دیدم

در گوشه ای از راه نشسته

بی دلیل می خندد

از او  پرسیدم:که چرا می خندی ؟

گفت من ز غمهای دلم می خندم

این یک بهانه است بخندم، گاهی

به خدا می گویم

من و او می خندیم

عمر گذشت.. یادمان رفت بخندیم .. ای دوست!   .

55       

می پرسد که چرا بیداری ؟

من بیدارم چون دلم گرفته است بدجور 

دلهره دارم ... نکند امروز مثل دیروز تکرار شود

و نیابم مرهمی برای بی قراری  ذهن ؟!

درگیر یک تشویش عجیب شده ام 

انگار فراسوی معنویت .....

 شده است خرافات در ذهن آدمهای بیکار 

چقدر سخت شده است 

با ذهن بی قرار شب ها !
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56       

دی ماهم 

گرچه سردم اما یکرنگم 

سردی من از من نیست 

خالقم میخواهد بنماید من را سرد

سرنوشتم این نیست 

گر خانه های دلتان گرم شود 

خاطرات گرم شود 

و به یک لبخند

قلب خسته یک زن بتپد 

و به یک دست روح زخمی یک مرد

آرام بگیرد 

سردی نیست 

آهای دختر گیسو بلند , بیا یلدا

آمدنم را فریاد بزن

آمدم که تلنگر بزنم 

گرچه ماه سردم لیک... 

دلت سرد مباد 

و چه گرمایی باالتر از عشق!

عاشق باش!
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57       

نمیدانم چرا امشب 

هوا یک جور دیگر شد 

نه سردم شد نه گرمم شد 

نمیدانم چرا امشب,دلم از آدم و عالم گرفته است 

امشب کسی از بین ما رفت 

یکی میگفت اگر یک سختی مفرط کسی دارد 

شروع بهتریست برای یک کس دیگر 

کاشکی در این شبها دلی آرام گیرد 

کاشکی تاسف از دوری یک دل شود پایان

کاشکی دل عاشق... بگیرد امشبی آرام 

کسی از بین ما میرفت ... که خالق صدایش کرد 

خداوندا اگر جانم نمیگیری 

اگر مجبوب نبودم در دلت چون او 

ببخش بر من گناهم را 

لیک .. 

بگیر از من این عمر را 

که هر شب میکنم گریه,از آن زخمی که بر دل زد 

که شاید دور گردد 

عاشقی از دل پاکی 

خداوندا خالصم کن .
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58       

در تنهایی خود می اندیشم به فردا 

به فردایی که مرا خواهد برد 

به کجا نمیدانم باز 

فردا فردا 

فردای خوش رنگ خواهد آمد و من میدانم 

سهم دلم از غصه هایم این نیست 

من امیدم فرداست 

میخواهم هر کسی دل بیچاره من را آزرد 

آزرده شود 

میخواهم فریاد بزنم 

آهای خدا در قلب است 

و آرامش در قلب است 

وقتی دلی را میلرزانی 

روح خدا میلرزد 

گاهی که دلم میگیرد

 آسمان میبارد 

هی همسفر ناجوانمردم 

با تو هستم 

خدا میبیند.
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59       

آهای آهای همسایه 

تو که از پنجره خانه ات بر همه جا مینگری 

دیدی دیدی این کفتر جلد من است؟

غصه را میگویم

غصه با صاد 

غصه با غین 

قصه نیست غصه این دل 

هر کسی فلسفه ای خواهد ساخت 

و من ساده میگذرم از تنهایی این غصه 

بگذار تنهایی بماند شاید 

بکشد غصه را با رگبار 

اگر عشق نباشد، میجود چون موش

دیوار خصوصی دل را 

می بینند در سفره ات نان هست و

 شاهانه می اندیشی

غصه

بی رحم ترین قصه این دنیاست .
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60       

مثل یک شعر قشنگ 

می چکم از آسمان خیس شب 

می نشینم روی گلبرگ گل یاس 

شاید امشب تشنه کامی , موری , پروانه ای 

از من، سیراب گردد 

زندگی , قصه عشق است و یک مرام !

هرکسی عاشق نباشد غافل است 

رسم بر این است با مرام

بوی خدا را می دهد 

رسم این است,  معرفت از خداست , دل داده است

ما بقی از توست

گر دلت خواست دل بری 

گر نخواهی بشکنی

لیک ... 

قصه این است 

هر کسی عاشق تر است 

الیق عشق خداست !
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61       

چون فاخته ای دل شکسته و غمگین 

نشسته ام بر سر شاخه خشک درخت 

جوجه هایم گرسنه و ناالنند

هر کسی آمد و راهی گفت ..... و رفت 

راه ها بلدم لیک اکنون 

جوجه هایم گرسنه شدند , چه کنم ؟

بجای تدبیر و ادعای فهمیدن 

قرص نانی ببخشید به این دل غمگین 

از حجم درد جوجه هایم , به ناله می خوانم 

که شهره شهر گشتم ازین صدای غمین

بناله می خوانم

قرص نانی بخشید 

می آید 

می شنود 

می گوید 

به به چه صدایی ...

بی تکرار است ...

ای نامهربان با چشم خسته میخوانم 

قرص نانی برای جوجه های گرسنه دهید
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62       

یک زمان دل ارزش داشت 

زیر آسمان خدا,

 همه می ترسیدند که برنجانند دل را 

چه شده ؟!

این زمانه همه دل را میفروشند به بهایی اندک

نکند بزند تیری بر قلب که فروماند از تپش ثانیه ها 

ما به نبض های پر مهر محتاجیم 

ما به همدیگر محتاجیم

نزنیم.. نشکنیم 

اندوه به هم ندهیم 

گرچه محتاج محبت هستیم .. 

سینه را خالی از مهرو صفا کرده ایم 

گول زده ایم خود را که شاد و با صفا هستیم 

از دل یک انسان نفع خود می گیریم

و مهم نیست انگار , ماجرای دل یک انسان است !

وقتی فقط بخود فکر کنیم

دل بریدن آسان است 

دوست باشیم ... مهر بورزیم تا که پیروز شویم 

از وعده شیطان رجیم 

یعنی ... بی انتقام عاشق باشیم
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63       

با صدای قمری کنار پنجره 

بلند می شوم زخواب 

چه باک از هراس پنجره؟

 

کنار رخت آویزه خاطره ... نگاه میکنم تو را 

چه ساده ایستاده ای!

تو در خیال من 

شاهزاده ای 

تو در خوابهای من 

سوار اسب تندر گریز پای 

قشنگ ترین کاخ را ساخته ای !

چه سخت می شود که صبح می شود 

پر می کشد رویای شاعرانه ام 

در میان رنگهای  بی شمار 

چه سخت دیده می شود 

چهره ها 

و من به انتظار خواب دیگرم 

در این شهر بی وقار 
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بدون خواب ...

مرده ای 

روز .... کابوسی بی نهایت است 

زنده باد, خواب شب 

که تو میان انگشتهای خالی اش

آرمیده ای

قشنگ است رویای صادقانه ام   .

64       

باورم کن 

من میان ذوق دستان خدا با دلم 

قصه عشق را باور می کنم 

یک روز,تو شنیدی عشق را از دلم 

پر کشیدی چون گمان کردی 

برای ماندن یک عشق , باید پرید

ای دوست! 

معنی عشق در خداست 

اسم عشق یک بهانه است 

باورم کردی ولی رفتی زیادم زودتر

باورت ... یک فتنه از ابلیس بود 

باورت.. رفتنی پر سوز بود 
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عشق یعنی ..ماندن .. رسیدن 

بی ادعا 

دور از این ددپیشگان 

عشق یعنی ..

معرفت با یک نفر 

عشق .. اوج باور تو به من است 

هیس! ... عشق مطلق خالق است 

تو در لباس خاکیم.. 

روح عارف جستی و عشق مرا باور نکردی ای رفیق! 

بگذار دنیا آخر شود تا بگویم عشق چیست!

65       

دیدم آبرویی می برند 

جستم گرفتم 

روزی از روزی گذشت 

آبرو را از جهات مختلف بردند 

جستم گرفتم 

آنقدر جستم گرفتم 

نام من یک ملخ شد 
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فکر کردم قهرمان را می شود زنده نگه داشت 

آنقدر جستم تا همه دیدند آبرویی را گرفتم 

اسم من شد قهرمان در بین مردم 

لیک آنکسی که آبرویش را گرفتم 

خندید ... گفت یک ملخ اطراف من وول میخورد 

بارالها چشم دل را باز کن 

تا که بی مهری .. رنگ بازد از جهان؟

اولین عشق و آخرین عشق خالق است 

بر چه مینازیم وقتی عاقبت مقصد یکی است؟

آبرو را من گرفتم , آبروی خویش باختم 

بارالها تو قضاوت کن .... دل که تو بخشیدی اش بر ما 

کی سرد شد ؟ کی سرد شد؟

66       

عین مثل عرفان 

شین مثل شبیه 

قاف مثل قلب

عشق یعنی ... عارفانه پای تو زانو زدن 

عشق یعنی .. عارفانه غصه ها را دور زدن 

عشق یعنی ... مدعی باشی عاشقی
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عشق یعنی ... بی دلیل دل بستن و بی دلیل ماندن 

عشق یعنی یک کمی عرفان بدانی 

خالقت را مدح گویی 

عشق یعنی بی نیازی 

پس من عاشقم یا او؟ 

خدایا ... با این وجود 

عاشق تویی 

ما فقط شرمنده ایم 

  67       

روزگاران غریبی است 

در جهان بی کسی, تازگیها 

یک عروسک همدم تنهایی ماست !

از کجاییم تا کجا باید رویم 

عهد بستیم,عاشقی را زنده داریم 

آن روز ازل 

پس چه شد

ما یادمان رفت ؟؟

عشق در گرانیست به هر کس ندهند 
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عهد را ما شکستیم

چون گرگ گرسنه در پی پاره کردن 

نمک خوردن نمکدان را شکستن

چون گیاهی در پی ماورای ثابت , تن فروختن

ماندنی در یک مکان

ابلیس عجیب,زهر خود را ریخت آخر بما 

هر چه گشتیم , عشق را ندیدیم در جهان 

باورش کن ,عشق در گرانیست 

تا جواب امتحان خالقت را خوب ندادی 

عشق را نمیدانی که چیست!

68      

» نیمه گم شده من , تو کجایی؟«

من در این شهر شکستم 

من در این شهر پی عشق شکستم

من در اینجا همه کارم شده عشق 

هر کسی آمد و رفت , 

یک زخم زد و تیکه قلب مرا کند ... 

و برد 

من در این شهر گرفتار شدم 

از بیرنگی دلهای بی خدا , سرد شدم 
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من غریبم ... وقتی هم زبانم ... آمد و قلب مرا ساده فروخت 

به بهایی اندک 

من در این شهر غریبم , وقتی 

همزبانم , تهمت بیجا به من زد و رفت 

بالهایم را بدهید , در قفس چیزی نیست !

پر پرواز ازاین شهر قشنگ است 

دور باید شد ازاین شهر 

که قهرمانش در سینه

 بجای دل خود، سنگ گذاشت !

69       

:گفتم : پس چرا از یاد بردی یاد مرا؟

فکر کرد.خندید .هیچ نگفت

گفتم یک روز دانه تسبیح ات بودم

هیچ نگفت

گفتم روز پر قاصدک باورم کردی

هیچ نگفت

گفتم خورشید راگرخدا برمردمان اگاه کرد

ماه را پیر مطرب بر همه اگاه کرد

پیر مطرب ُمرد... یعنی َمرررد ُمرد؟

باز خندید هیچ نگفت به گمانم از یاد رفتم !
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اینبار دل خندیدو گفت: دختر ناز فصل سرد،  تو بیاد اوردی اش

او از فراموشی میخندد نه از چیز دگر

بی وفایی عهد شکست پیمان شکست

بی وفایی ازیاد برد خاطرات خوش

اما خدا هرزمان قدرت کند ....

میچکاند دانه دانه خاطری که از یاد رفت

....وقت موعود میرسد تا بدانی پرواز چیست

                                تا بدانی  ...  اخر سادگی دل به ایزد بستن ،اینبار چیست.

شکوه دارم ... شکوه ازتو... !

ازیاد رفتم روز پر قاصد ،دلم خوش بود خوش ....

70       

عشق یعنی ...یاد کنی چشم مرا

عشق یعنی... هرچه فریاد کنی باز بمانی در دل

عشق یعنی... حاسدان مرگ تورا میخواهند

عشق یعنی... بی تو از خدا هیچ نخواهم هرگز

عشق یعنی... خنده هایت که دلم را میبرد

عشق یعنی... من که دلم میگرد از دوری تو

عشق یعنی... نفسی از نفست بر رخ من

عشق یعنی...سرنوشتی که مرا اورد درزندگیت

عشق یعنی... خواستن قلبی که تورا باور دارد

عشق یعنی... ایمان
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هرکجا دیدی بین تو و او فاصله انداخته اند

شک کن به حسی که نمیدانی چیست

عشق همان حسی ست که نمیدانی چیست !

هرگاه به این حس رسیدی, صبر کن

 اعتماد کن و بگیر دستی را

که گفتی باورش کردی  یک روز

عشق یعنی .... میفهمند حسادت میورزند و

 تو از داوری حرف غلط از من دوری

عشق یعنی ...این فاصله را برچین.

الهه فاخته      
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کتاب جونی جونی یار جونی 

شاعر الهه فاخته 

با احترام 

تقدیم هب تمام انسانهای خوب زندگی ام !    
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با نام او

ماه

ماه تابان

سالم

هربار که در امسان بی کران اهلل، قرص کامل میشوی دستم را روی قلبم می گذارم و شروع می کنم 

به دعا کردن و ارزو کردن.

دستامن گرم میشود

ارام و سبک می شوم  

گرفتنی  حق   ، شود  می  راحت  خیالش  ادم  و  شود  می  فاش  حقیقتی  که  هنگام  ان  مثل  دقیقا 

است...

دل تنگم..

امشب چون یک پری، زیبا شده ام...

خاطره ای وجودم را میچالند و قطره ای می شود غلتیده از درون، روی گونه هایی که هیچ دستی 

خیسی اش را تاکنون ملس نکرده است.

ای مه
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ای مه تابان

می شود امشب هم به مهین زیبایی بتابی؟

بتابی و ماجرای دل شکسته ی مرا ارام کنی؟

میشود حقیقت قلب مرا فاش کنی؟

می شود بتابی و مکر حاسدامن را فاش کنی؟

به شدت نیازمند تابیدن تو هستم

به شدت دمل عدالت می خواهد

قرص کامل شدی. می دامن ..

  ابرها را کنار بزن و با قدرت بتاب

من از تابیدن تو قدرت می گیرم..

اهلل خبواه که بتابد..

یا حق!      

اهله فاخته      
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این آدما 

لباسای رنگی دروغو دوست دارن 

میگم یه وخ بد نباشه 

دلم فقط تو رو داره 

میگم واسه کی بد باشه؟

مگه مهمه حرف آدمایی که همش دروغ میگن؟!!!

دروغ می پوشن و فریب میدن؟

میگم فقط کنار تو آروم میشم

میگم یه وخ تنها نشم 

بدون تو اسیر خستگی میشم 

باشه دلم شکسته 

ولی بدون

رویای با تو بودنم همیشه هست 

آخه تو رنگی از خدا توی چشماته 

منو ببخش که خسته ام 

به فریب آدما دل شکسته ام .  
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آهای ,آهای خدای مهربون 

میخوام بگم , مرسی کنارم هستی 

میخوام بگم,همه کسم تو هستی 

اگه شهبانوی زمینم 

بدون زمین خاکی 

نه شاه داره نه شازده   

فقط بانویی هستم که اسمتو همیشه 

میگم با دونه های تسبیح

اسم منو اون پریای مهربون گذاشتن 

آهای خدای خوبم 

خواستم بگم قربونتون میرم من 

چه خوبه که بزرگترین تو هستی !

باال سر این پایینیا تو هستی 

خواستم بگم دوستت دارم 

اندازه تک تک ذرات وجود دنیا 

مرسی که هستی همیشه با من 

تنها رفیق زندگیم,

 دوستت دارم 

خدای نازنینم .  
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نمی دونی چقد غمگین و خستم !

نمی دونی چه قد دل شکستم !

یادم  نمیره روز آشنایی 

تو خندیدی.. خندیدم 

یه دل عاشق شد و یه دل بی تاب بی تاب 

عجب رسمی شده 

دیگه باید نگی عاشق شدی,

جونت می گیرن  

دیگه باید نگی, دردی نداری 

برات یه کوه غم میارن   

نمیدونی چه قد دلگیر و خستم 

مثل یه بال بسته,دل شکستم 

 بهای عاشقی انگار 

دل شکسته ست.
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بعضی دردا خیلی بزرگه 

هر چی از اولش بگی 

بازم نمیشه آخرش تموم بشه 

بعضی دردها آدمو ذوب میکنه 

قصه های فردا رو تب دار میکنه 

غصه ها رو بیشتر میکنه ....

بعضی دردا اونقده بزرگه 

نمیشه توضیحش بدی 

نمیشه از یه جاش بگی...

آدمایی که با چشم گریون شعر میخونن 

غصه هاشون خیلی بزرگه جونکم

اینا رو اذیت نکنین

براشون یه بالش بیارین 

تا بخوابن شاید که سنگین بشه چشماشون 

خوابشون بگیره  

دیگه گریه نکنن.!
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نوشتم یه نامه 

شد خیس خیس کاغذش 

گذاشتم رو طاقچه 

نشستم گرفتم غمم رو 

یهو گره خورد چشمام به اشک شمع روشن 

یه روزی گذشت و دیدم نامه نیست 

دلم ریخت ....

آخه توی این شهر 

کسی عاشق دل نمیشه عزیز !

دلم ریخت نکنه  قمری خوش خبر 

نامه رو اشتباهی بده به خدا 

دلش بگیره خدا 

ازین نامه ای   

که کاغذش با اشکام شده خیس خیس!
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بیچاره دل من 

چه قد بی قراره !

آخه وقت رفتن ...یه تیکش جدا شد 

تو دستات رها شد 

چمیدونم ای جون 

تو رفتی و قلبم یه تیکش بجاش نیست 

دل بی قرارم نداره یه مرهم که آروم بگیره 

کجایی , کجایی کجایی . خدایا  

7       

چه بی گناهه دل شکسته !

چه بی قراره دریا 

وقتی چشمامو می بینه, 

چه تنها و آروم

دل آسمونو ,به اشکی شنیدم 

بی صدا مِث من 

دونه دونه بارید از ابرای تیره 

بتو فکر کردم 

چکید اشک روی گونَم 
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پرنده ها وقتی اسیر می شن اسیر غم میشن 

ماهم وقتی اسیر میشیم , اسیر غم می شیم

ما آدما, به اسارت می کشیم همدیگرو 

حتی گاهی زندگی رو 

آخه مهربون من 

آسمون واسه همه یه وجب جا میذاره

باید که پرواز کنی ...اوج بگیری

کسی که شوق پرواز نداره 

بقیه رو اسیر لونش نکنه 

کسی که حوصله لبخند نداره 

بقیه رو غمگین نکنه 

دنیای ما شاده نگاه کن و ببین 

آسمون قدش بلنده 

برگای سبز میخندن 

رودخونه از ذوق,فریاد می زنه 

ببین خدا شاده عزیز 

پرنده ها وقتی اسیر می شن 

اسیر غم میشن  ... این قفسا, این قفسا 

آدما , اسیر غم میشن 
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انتظار

 

گل گلدونه من , ای هوادار تو من 

مژده بر باد نوشتم 

برسه 

نامه بر قاصدک شهر سپردم .. برسه 

تو که آثار دلت , رنگ صدای پریاست !

تو که با هر تپش قافیه  راز دلت 

دل هوادار تو باشه گل من 

عشق رو ، توی جاده دل تو می نویسم همه شب 

تو که هر شب ، پرسه زن راه خدایی 

تو عزیز 

گله دارم ، چه کنم ؟

دوری تو واسه من رنگ سیاهه گلکم . 

گل گلدونه ی من   

ای همه عطر تو شیدایی خونه ی کوچیک من 

شب پره ، باز سرود 

لب این پنجره ساده من 

» به خدا ،

  هر چی بهشت باشه همینه 

 به خدا ، 
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رنگ دل و حرمت عشاق همینه«  

خونه کوچیک من 

پر شده از عطر تو ای مونس من 

کاش همیشه بمونی 

کاش همیشه قلم پنجره های دلمو 

تو به رنگ ساده ی نور بمالی 

بکشی طرح دلم 

که پر از شاپرک و قاصدکه.

هر زمان می رسه فصل بهار 

فصل از نو شدن هر چه دله 

اما 

ساده بگم 

تو خود فصل بهاری 

هر کجایی ، هر زمانی 

تو خودت شادترین نقطه آغاز زمانی 

گل گلدونه  من   

ای هوادار تو من 

شاید امروز از این کوچه خاموش 

راهی از نور ببینی 

رهگذر کوچه ساکت امشب بشوی 

و من امشب 

شاهد جای پای تو باشم گلکم 

این غبار روی دل من,   
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     دیگه از آه گذشته 

  تو بیا و دستی ساده بکش 

قدمی نو بشمار 

اشک تر رو تو بچین 

گله ها رو تو بکن 

ای گل ساده من   

ای هوادار تو من 

ساده بگذر 

که من عاشق تو 

ساده از سادگی دلت 

سالهای زیادی شدم آشفته به خواب 

گلکم ساده بگو   

رنگ این دوری ، سیاهه 

طاقتم دیگه تمومه 

تو بیا . . . !
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واسه تنهایی من  گریه نکن 

واسه بی تابی من اشک نریز 

آخه میگن یه زمانی می رسه 

هر کسی عاشق بی کسیه 

می شه سردار یه روز ...!

این صدای منه از دل دیوونه میاد 

می گه بَّسه واسه تنهایی من اشک نریز 

آدما کوچه ی مهتابی من رو 

تماشا می کنن 

تویی مهتاب , تویی دلدار

تویی لحظه دیدار 

توهمون سرخیه عشقی 

که نباشه 

نمیشه دو تا همراه به راه

تا به کی کوچه ی واپسی رو جارو بزنم ؟

بدو ای مونس من , بدو تا جا نمونی 

من و تو

با همدیگه یه دنیا می سازیم   

یکی گفت دیگه نمیاد   

یکی  گفت چرا بیاد؟   
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یکی گفت بیا بریم تو حوض نقاشی 

              با رنگ, تفریح بکشیم 

دیگه بَسه این همه حرفو حدیث

شایدم خسته شدی 

شایدم غم داری و 

واسه دردهات یه گوشه شده مونس تو 

شایدم ... 

اما هیچ وقت نمی گم 

دور شدی 

بدو مهربون من 

صحنه زندگی جایی نداره واسه تنهایی من 

بدو تا سه نشده 

قصه تنهایی رو از توی کوچه مهتابی تو 

پاک کنیم 

آب و جارو می زنم 

شاید اون روز بیاد 

که دیگه فاصله ها رو نبینیم 

وقت پیروزی ماست 

بیا تا دیر نشده

1391/05/02   
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وقتی نباشی ... من ... دیوونه می شم 

شک نکن دوری تو 

دل دیوونه ی من رو می شکونه 

شک نکن خاطره ها 

جای اسم تو رو , تو ذهن خستم، میذاره 

می شکنم .. من دیوونه اگه تو نباشی 

اگه یه روز اتفاقی 

بری از پیشم یه گیالس بیاری 

من حسودی می کنم 

به همون میوه ی ناز  که تو دستهای تِو

یادته، ..

گفتی برم، کم میاری ؟

چی شده من که نباشم .. چشمهای داغ منو 

با موهای طالیی یه خود فروش طاق می زنی ؟

من دیوونه اگه تو بشه او   

میرم از شهر که شاید , توی اون شهر شلوغ   

فواره خواهش تو دلت جوش بزنه 

دلم از دریا پره  که چرا تو دل من غلط می خوره

دلم از دریا پره 
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شایدم یه روز بشه 

تاب و تاب دل من تموم بشه 

فردا دیره واسه این دل عاشق من 

باید از دنیا برم  

حجم دنیا سنگینه توی شیشه دلم 

صدای ترک خوردن قلبو می شنوی ؟

اینجا آخره راهه

  باید برم  

   1391/05/03

12       

دیدی پاییز دلم دوباره اومد تو بهار ؟

دیدی تنها شدم و غرق دعا! ؟

پاییزا، برگ درختا واسه من 

قصه داره 

پاییزا، حوصله ی راوی قصه سر می ره 

چون که شاه برگای زرد پاییز ی

هر شب یه قصه ی تازه می گه

دیدی پاییز دلم، دم زده تو ابر بهار 

گریه کن .. شاید این چشمای داغ , روزی آروم بگیره 

دم دلواپسی ...ها... می کنه روی شیشه غمم 

آخ چی می شد 
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اگه بارون بباره ..  برگهارو آب ببره 

نازی، نازی .. نازکم، برگ گلم 

بیا پیشم که همش من بیدارم 

تاخود ظهر همش کابوس می بینم 

اگه موندن ... خبر زندگیه 

اگه رفتن ... خبر پرزدنه 

بذار آهسته برم 

کوچه غم داره سو سو می زنه 

شایدم .. یه کسی ..  خاطر پاییز و بخواد !...

برگارو جمع بکنه , بارونو تموم کنه 

گالرو باز بکاره , بشه یه فصل بهار 

من و تو با هم دیگه, عهد تازه بکاریم 

توی باغچه ی بهار 

نازکم، ناز گلکم 

بیا از بهار بگیم 

بذار بیداریه شب تموم بشه 

10/05/1391
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بیا بریم سفر , یه جای پر درخت 

شاید جزیره ای دور 

شاید فقط یه قایق روی دریا .. بشه جزیره ی ما 

بیا بریم سفر 

ای یار مهربون , دستای گرمتو , صدباره بوسه زد 

این موج دلنواز .. موج سفید روز 

یکباره خسته شد .. این دل .. دل من 

    بی عبور از لحظه های تلخ 

بیا بریم سفر 

از صفر تازه کن 

این خستگی هنوز , سربار دست توست 

باشه که شیشه ایه قلب  نازکت 

اما دِل رها ... صدباره تازه شو 

در اوج خستگی   

شاید یه روز بود , یک روز پر امید 

میثاق دست تو با این دل خموش 

شد راه تازه من در بیکران خالص نور 

شاید خدا هنوز 

جانی نهاده در این سینه 
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ولی ای جان, جان من 

مشتاق سفر شدم 

تا کجا ؟

بیا بریم سفر 

شاید که تازه شه 

این رگهای سرد بی امید !

شاید دوباره شهر 

پر از رنگ شد 

رنگ سرخ قلب

ای یار ساکتم با من بیا 

رها شو در آسمان پر نگین  رها ..  

شاید یه روز 

با هم به اوج عرف خدا  بریم 

دروازه ی خیال نزدیکه برای این سفر

ای یار باوفا بیا 

چون یوسف شکسته دل از بی رحمی برادران 

بیا سوی حق ... سوی دل 

شاید قلبهای شکسته با هم 

شکل عدد شوند .. یک .. یک 

تنهاو یک شوند 

1391/07/28
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یه دلتنگیه ساده نیست 

بی قراری رفیق !  

یه دلتنگی از جنس نور 

یه چیزی شبیه شکستن 

یه دلتنگیه کوته و بی پایه نیست 

ای رفیق !

شبیه تولد، به شوق اومدن 

شبیه مهتاب، درخاکستری... رنگ شب 

شبیه تل بارون خورده اطلسی های دور 

یه چیز عجیب 

یه حس غریب 

یه نور !



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

255

15       

اگه گفتم بی قرارت شدم

اگه گفتم به تو دل دادم 

اگه گفتم دوری تو شده درد تنهاییام 

راست گفتم ای رفیق شفیق!

ببین این زمان منو از کجا تا کجا می بره 

ببین این زمان بین ما دست می زنه 

فاصله، فاصله 

عجیبه کمی ! من عجیبم کمی ... ولی همیشه حرفهای دل ..  

شبیه همون جوجه کوچیکم اگه دونه رو دور بریزن 

نمی شه غذا !

شبیه همون برگ بارون خورده ام 

که روش پر شده از ستاره 

شبیه همون زمزمه ... همون روز نو 

روز آغاز دل و دلبری   

   شبیه همون اخترم 

که تنها شده، میون دستای سیاه زمان 

نه ویس و نه لیلی .... نه شیرین ، نه فرهاد 

شبیه خودم 

شبیه دلم 
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تو ای آسمونی برام شعر تازه بگو 

تو حرفت ،کالمت قصیده است رفیق 

دلم پر زده واسه دیدنت 

دلم پر زده واسه بوسیدنت 

دلم پر زده واسه تاج شاهانه تو رفیق !

تو شاهی و من همون دختر چوپان 

که صبح .. کارش اینه 

برو ای گوسفند نفهم 

برو ، بگذر از مزرعه 

زمین پاک و تو می جوی گندمش 

نمی دونی این گندم مزرعه   

واسه نونه و سیری گشنگی!  

برو ای گوسفند نفهم 

قسمتی از زمین مال ماست 

حتی یک وجب ...!

و  تو شاهی و من گدا 

تو ای شاه خوب .. من لباسم کجه ! 

صورتم ناکجه! 

ولی حرف من از دله .. رک و راست 
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دل من گدا نیست ...رفیق !

دل من , کمی عاشقه ..صدام کن 

صدات .. مثل قمری قشنگه رفیق 

صدات مثل لحظه های اذانه 

که موذن میگه 

این خدا ، اکبر است 

محمد رسول و خدایم تک است 

تو نویدی  برام ..   

ساده گفتم .. بگو راست گفتم یا دروغ ؟

بگو  دل مگه جز راست چیزی می گه؟

من دلم روشنه , یه روزی ... شبیه همین روزهای پشت هم 

صدا می کنی ... قلب خستمو

ولی کاشکی زنده باشم رفیق !

که این روزگار دامنم رو گرفت

من لخت شدم میون همه

بارالها ، اگه کم شدم واسه دوست .. زیادم بکن 

اگه گم شدم توی راه ... نجاتم بده 

ولی ... عشق رو نشونم بده 

و هرگز نگیر قلب محبوبه را که روزی به هم می رسیم . 

1391.09.12
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می دونی سنگ صبورم گلکم 

هر چی چشم، توی دنیاست خوابیده 

اگه چشمهای تو رو 

که رنگ دریاست نبینه ! 

اگه آواز تو، تو آسمونا نپیچه 

اون پری مهربون قهر می کنه 

واسه این صدای خاص 

می دونی سنگ صبورم، گل من 

من دیگه با چشمها کاری ندارم 

     من دیگه دستهای گرمو باور ندارم 

     هرچی عشق خوبه توی دنیا مال تو 

هرچی زیبایی و عطر خوبه واسه تو 

من موهای مشکیمو می فروشم 

تا باهاش یه گیالس بخرم 

تا که هر وقت می بینم روی گلت یه پیک خالی بزنم 

مست شدم  با نفست 

من موهای مشکیمو می فروشم 

تا برای قلب تو یه حصار چوبی بخرم 

نکنه گرگ بزنه، زخمی بشه 

قلب بزرگت گلکم ! 
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همه عشقا سرابن ... همه چشما گناهن 

اگه عاشق بشم و تو نباشی عشق من 

مگه میشه خدا قهرش می گیره 

اگه آدم دلشو خوش بکنه 

که یه دست دیگه جای دستهای تورو 

زود می گیره ! 

من می خوام مثل عارفا تو کنج خونه، زندونی بشم 

و همش به جای آب و دون 

تو رو بخاطر بیارم 

یاد اون دستای گرمت    

که می گفتی: نازی نازی .. کوچولو، زود خوب بشی 

یاد اون آغوش گرمت 

که پر از طراوت گل رز بود گل من !

می خوام امشب پای خدا رو ببوسم 

واسه این که تو شدی معشوقه من 

می خوام امشب ذره ذره وجود خدا رو ببوسم 

که تو بودی، معشوقه من 

شهرعجیبه و غریب  

بیا دستای منو بگیر، ببر ... ببر ازاین شهر عجیب 

دالشونو ! که غریبا باید ارزونی کنن..  

اگه نباشی میمیرم 
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آهای مهربون من 

منو با خودت ببر 

گرگ این شهر منو تیکه تیکه کرد 

می خوام گرمای قلب منو 

تو ببینی     

تو، ببینی  سرخی رخسار منو  

عاشقم، عاشقتم   این عشقه ...   

اگه نباشی میمیرم .  

بیا و،  دست بذار تو دست من 

تا که اون آدم بد نظر نده رو تن من 

می خوام امشب خدا رو ببوسم 

که تو رو گذاشت تو راه زندگی من  ...

1392/01/03      
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میگه : چشمت رو عادت ده , اگه روزی نیاد اینجا 

می گم : می میرم اون لحظه , اگه روزی نیاد اینجا 

می گه : آغوشتو ول کن , شاید گرمای آغوشش نباشه جایی واسه تو 

می گم : می میرم اون لحظه , اگه آغوش گرمش رو  بگیره از من مفلس 

 می گه : شرم کن ..  حیا کن دختر تنها 

می گم:  این بی حیایی نیست , اگه می گم دوسش دارم 

اگه می گم که نامحرم تموم چشم های 

بی شرمیست که می خواد دلم رو بدون تو ..!

می گم : این بی حیاییه ,  ببینی از هوس گفتم ...

می گه:  نگاهش می کنی .. هر شب ... هر روز ...هر لحظه ..

بخواب آروم بسه بیداری هر شب 

می گم : خوابم شده رویا , چه فرقی بین بیداری و رویاهاست ؟

وقتی ... می بینم همینجا چشمهاشو... 

می گه :  دیوانه ای جانم 

میگم :  باشه ... تو سالم باش 

میگم :  دلتنگ دلتنگم 

نمی گه هیچ 

) می دونه آدم دلتنگ ، همیشه سخت می لرزه (
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می گم من شهر ه شهرم 

این بی حیایی نیست 

اگه گفتم که دوستت دارم 

ای خوبم 

رفیقم ، نازنینم 

می گی .... 

نمی گی ... 

خووووب میدونی 

رفیق خوب دیگر نیست !

1392/06/24 خزان 

18       

یکی بود یّکی نبود 

یکی آرزوهاشو باخته بود 

یکی غم هاشو داده بود،  از دنیا رفته بود.

یکی روی زمین .. یکی توی زمین .. یکی تو آسمون 

یکی فکر می کرد دنیا همینه !

زندگی خاک و غباره , جسم خاکی ماله خاکه 

یکی هم یادش می رفت دنیا همینه !

یکی بود یکی نبود 
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یکی اومد یه قصه شد .. یه نازنین روی زمین 

با غصه های راستکی و اشکای یواشکی 

لب حوض نقاشی با خدا نجوا میکرد 

..... دلم کوچیکه خدا جون , خسته شدم از این زبون آدما ....

یه باد اومد صدا زدش : » آهای کسی که غصه داره دل تو , بذار بگم 

اگه خدا ، اون باالسر .. خدایی رو بلد باشه 

خوب می دونه  ... فقط دل بزرگ تو 

طاقت این غم رو داره ، غصه نخور 

ماهی ام یه روز دلش می خواد مثل وزغ غر بزنه 

مثل پرنده ها باشه , یه سر تو ابرا بزنه 

غصه نخور 

دل بزرگ ، غم های کوچیک نداره 

بذار خدا ، خداییشو با قلم زمان بیاره رو کاغذ زندگی تو !

خدا خدا خدا خدا .. یه آدمی دلش بزرگ باشه ولی 

پر از غمه ؟ « چشمهای دریایی اون  

آهاااااااااااااا ی زمین .... دو روزه شد !

آهای شبا تموم میشه 

آهای یه روز تو هم تموم میشی !

اگه دلت کوچیکه  واسه دیدن دل بزرگ آدمی ،

راهتو کج کن و برو ... نمون 

 قِد دلت، بزرگ نمیشه جونکم !

بذار تو دنیای فرشته ها 



الهه فاخته ) جونی جونی یار جونی  (

264

یکی صداتو نشنوه 

به  شرف اشرف حق شک نکنه .. چیزی نگه 

اگه دلت کوچیکه  واسه دیدن دل بزرگ آدمی ،

راهتو کج کن و برو 

برو ، نمون .

19       

جونی جونی , یار جونی   

باز اومد شب خزونی 

میچکه دونه دونه 

بارون از سقف دل من 

جونی جونی   

بازم اومد شب پاییز 

کاش نیاد وقتی که فردا 

باز نمی بینم چشاتو 

جونی جونی .. جون من   

قلب خستمو ببین 

چشای  همیشه خیسمو ببین 

نه که تر باشه جونی 

بلکه این دله که می گیره 

هی بهونه 
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جونی جونی , هوا سرده   

مگه میشه 

گرمای تو باشه تو این شب پاییز 

تن من بلرزه جونم 

جونی جونی یار جونی   

عشق پاک این زمونی 

چی بگم از چی بگمممم 

فقط خدا می دونه 

هر کسی گفت که دوستت دارم فراوون 

حرف یاوه است 

جونی جونی   

قلب جونی .. می تپه تاالپ تولوپ 

انقده فرشته هست دور و برت 

که امون می مونی جونی 

ولی من دلم بزرگ نیست , میگیره زود 

نذار این دل کوچیکم 

بشکنه وقتی که حرفا میشه شمشیر 

می زنه ور ... میشه طوطی 

تو خود احساس عشقی 

نمی دونی که بزرگی .. باهمه دنیا رفیقی 

نمی دونی گرگ و بره 

تو یه جا نمیشه جاشون 

جونی جونی .. یار جونی   
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بازم امشب ... شبه پاییزه دوباره 

آسمون غم داره بازم 

آسمون،دل منه 

دل من غم داره امشب 

جونی جونی   

بمونی ایشااهلل , کنار دلهای جونی 

نه کنار گل کاکتوس .. که ندونی می زنه تیغ ... هی و هی تیغ 

جونی جونی   

دوروزه ..دنیا دو روزه 

نذار آسمون بباره 

شیره جون کسی رو ، روی این ابرا بیاره 

جونی جونی   

یه کمی بهتر از این باش 

که دلم برااات تنگه 

وقتی تو باغ پر از تیغ ... راه دیگه ای ندارم 

که تنم زخمی و پر تیغ ... که برم ولی بمیرن 

این گالی  پر تیغ بی عالقه 

جونی جونی   

پاییزه ...  دل آسمون چه ریزه !

جون نداره . نمیباره نمیباره ...   
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می گن ستاره سهیل ...کم میاد تو آسمون 

میگن شهاب آرزو ... یه بار میاد تو دیده مون 

میگن که آسمون بزرگه 

پره ، پر از ستاره 

می گم خدا خواسته ستاره ها بیان 

سهیل بیاد و کم بیاد 

زحل بشه قشنگ ترین ستاره ی توی زمین 

تا راز این ستاره ها 

دالمونو اسیر کنه 

قدر بزرگترین ستاره ی آسمونو خوب بدونیم 

می گن خدا .. وقتی می خواد کسی رو عاشق بکنه 

اول میاد مهربونی یادش می ده 

بعدش میاد عشقو میزاره تو دلش 

میشه پر از ستاره ... شهرمون 

ستاره آی ستاره ی آسمونی ...بزرگترین ستاره ی روی زمین 

کسی که نبینه شما رو  .. کوچکترین مخلوقه روی زمینه 

پشت همه ستاره ها تویی ، تویی 

ستاره ی بزرگ هر شب دلم 

2,19 نیمه شب  بازم بتاب ، .. بتاب ... بتاب        

خزان 1392     
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لب و دهن و یه لبخند  چشم چشم دو ابرو ..  

قصه ی هر چه بدی  گوش گوش فراموش ..  

میره که وقتی هستم  چوب چوب یه دشمن ..  

زمان بودن من , میره هر چی که غصه ست  تیک تیک یه ساعت ..  

وا میشه درای رحمت  دنگ دنگ یه زنگه ..  

لب و دهن و یه جادو  چشم چشم دو ابرو ..  

جادو برات یه عشقه   

می مونه و می جنگه   

قصه دیو بدی  تا که نشه برات غم    

وای وای چه رنگه ؟رنگ قشنگ عیده 

وقتی که هستی عیده لبای ما پر عیده 

تیک تیک ساعت می گه زمان گذشته 

زمان همش تو ، هستی 

عزیز دل تو هستی   

هرگز نشه فراموش  گوش گوش فراموش ..  

سوگول رب تو هستی  شاه دال تو هستی ...  

آسمون قشنگ من تو هستی  دلم می خواد که باشی ..  

فقط خدا می دونه  .. کی هستم و چی هستم 

نه دوره گرد عشقم .. نه من گدای عشقم 
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فقط بگم که عیده دلم برات گرفته 

کسی اگه شده بد 

منو نسنج با بدی ترازوش 

من یکی دیگه هستم   

از شهر دیگه هستم   

دینگ دینگ 

چه عیدی اگه نباشی عید نیست 

2 آبانماه 1392 
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میگم یه وخ بد نباشه   

یهو می آم خاطره هاتو می چینم 

می گم یه وخ بد نباشه   

میام یواشکی یه برگ سبز 

از جلوی در خونت بر می دارم می زارم الی کتاب 

می گم یه وخ بد نباشه   

شعر گونجیشکای کوچتو حفظ میکنم 

گاهی زیر لب وق می زنم 

فکر میکنم آواز می خونم 

می گم یه وخ بد نباشه   

از کوچتون , یهویی پیدا می شم   

میام می شینم و یه شعر میگم که توش پر از صدای توست 



الهه فاخته ) جونی جونی یار جونی  (

270

میگم تو اون قده مهربونی 

که سبزه های کوچیک کنار جوی کوچتون 

رو پای من بوسه زدن 

می گم تو که اسم کوچتون مهربونه 

فضای خونتون گرم و خوبه 

چرا آخه چرا چرا چرا دنیای تو از ما سواست ؟

می گم یه وخ بد نباشه   

یکی بیاد بگه که توی کوچتون بوی منه !؟

یه شاعر خسته دلی

 که روی سنگ پله ای نشسته بود ..و داغ بود 

می گم بوی تو   

تا روی آسفالت خیابونای شرق و غرب پیچیده بود 

می گم دلت نسوزه واسه من 

غرور من مثل یه شیشه می شکنه ... 

من فقط 

گذشتم از کنار کوچتون .  

23       

واسه این دل شکسته   

مرهمی بیار رفیقم 

سنگ سخت آتشینم 

زیر خاکستر غم ها , تو اگه فوت کنی .. گر می گیرم 
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واسه این دل شکسته   

دست معرفت ندیدم 

آهای آدمای خوش ذوق 

بازی این دوره زمونه 

بازی با دل نجیبه 

می خوام دل غمناکمو 

بردارم و برم تو جاده رفاقت 

اگه تنهاست من دلی دارم, اگه کوچیکه ...  

توی سینه آتشینش خاطر آدمی پیداست 

دل تنهای منو تنها نذارید 

آخه رسم روزگاران بی وفایی که نداره 

آهای آدمای بی نام 

چهره پاک دل رو سرپوش نذارین 

به خدا 

دل من,....  توی سینه ... می سوزه 

تو کجای این جهانی؟

دوشنبه : 1390/10/26
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با این که خیلی خستم 

غمگین و دل شکستم 

اما دل بی قرارم 

انگار که گم گشته دارم 

چون یوسفی که برگشت 

امید به حکمت او دارم !

با اینکه روزگاران با من نکرد سازش 

اما نمیدانم باز چرا امید دارم 

ای نارفیق دوران , گرچه دلو شکستی 

اما هنوز انگار , حس بی تابی دارم 

عشقه که با دل شکسته 

خالی نمیشه از تو حتی اگه بشکنیش دوباره

اما بدون که نیرنگ , رنگ اداست ای دوست !

بشنو این نصیحت , ادای دل ربایان 

فقط  » بهر خیال است تا گول زنند دل را «

فرق دل و دلبرانه 

به درک توست از او !  
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باز بارون . زد به شیشه 

نم نمک بارید ...   آروم 

چه حس عجیبی !

قطره ها گفتن 

نفسای سینتو بشمور 

یک , دو و سه ... آروم بشمور 

میاد جلوی چشمام... 

  نگاهت 

میخندی,تو فقط میخندی

و من می شمارم نفسامو آروم 

    یک , 

دو و  

   سه  .



الهه فاخته ) جونی جونی یار جونی  (

274

26       

بی وفایی شده یک رسم 

هر کسی فکر خودش .. راه خودش 

قصه اموال خودش 

هر کسی نفع خودش سود خودش 

ادای عاشقی شده رسم عاشقی 

بی وفایی شده قانون وفا 

همش اداهای قشنگ

نه ناز بگیر و ناز کن 

نه چشمکی به یار کن 

نمی دونم چرا یکی میتونه اینقد بد بشه 

که با ادای دیگران گول بخوره 

نونشو آجر بکنه 

دلی رو تو غصه هاش ول بکنه 

این دیگه بی وفایی نیست 

اسم جدیده جونکم

هر چی که آدم بودنو زیر سواااال می بره .
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گاهی وقتا دلتو بگیر تو دستات 

نذاز آدما بفهمن که چه قد خالیه دستات 

که بفهمن چیزی نداری بپوشونی دلتو 

یهو به خودت میای ... می بینی تیکه تیکه قلبتو بر می دارن 

و تو دستات می مونه یه لخته خون 

می شینی تیکه های قلبتو از رو زمین جدا کنی 

می بینی خیلی زیاده تیکه هاش 

اگه همه تیکه هاش رو هم بچسبونی 

مثل روز اول نمی شه   

این دل دیگه دل نمی شه   

شایدم....  واسه اینه 

بعضیا دوال می شن   

تیکه های قلبشونو بر دارن   

می بینن یه تیکه نیست   

شایدم خسته می شن 

شایدم می دونن دلشون دل نمی شه 

می رن یه سنگ شبیه دل بر می دارن ....  می زارن جای دلشون 

بعد یه مدت یادشون می ره ... جای سنگ یه روزی یه دل بود!

می زنن چند تا دل رو می شکونن 

راستی, آخر قصه چی میشه ؟    



الهه فاخته ) جونی جونی یار جونی  (

276

28       

معشوقه من 

میم ....

می دونی وقتی که نیستی دل من بی تابه!

می دونی وقتی که چشمات ,

اشک رو به یادش میاره,قصه من رو می دونه ؟  

می دونی تو یه ذره نوری که دلت از دل من با خبره؟

می دونی چی کشیدم وقتی که دستای گرمت دور بود از دستای من ؟

می دونی چند بار شکستم ؟ چی کشیدم ؟

می دونی چند بار مردم و تو من رو زنده کردی؟

عین ....

عشقه که می تونه زنده کنه مرده ها رو 

عشقه که می تونه به یاد بیاره خدا رو 

عشقه که تو شهر بی وفایی  می مونه ,

  زخمی میشه , اما هنوز امید داره!

عشقه که قانون نداره 

عشقه که راه اون فقط دله 

عشقه که چشمای کوچیکتو خیس می کنه

   ازون چیزی که می دونی!

عشقه که فراموشش کنی اسم تو رو



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

277

  با شاخه های سنبلی داد می زنه 

عشقه که تو بری اون می مونه 

عشقه که تو نباشی

  پیش خدا با اشک و مهر از تو میگه !

عشقه که 

جرأت  داره و می گه عاشقه !  

شین....

شما بگو از دل من خبر داری ؟

شما بگو روح منو باور داری؟

شما بگو تو دل من چی می گذره

) نمیتونی نمیتونی چون که    

خدا می دونه تو فقط یه واژه ای 

شیشه عمرو بشکنید ای پریای مهربون

شما بگید وقتی که از عشق دور شدم چی بهتره ؟

و ....

و آسمون خوب می دونه از دل من

  که اینجوری بارون می گیره 

و آب پاک خوب می دونه از جون من 

که اینجوری آروم می گیره   

و یاسمن خوب می دونه از شعر من
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  که بوی یار می ده به باد و این دلم خوب می دونه

خدای من باالتره حتی از عشق !  

قاف ....

قصه ها را خوب یاد بگیر ,

  کتاب زندگی من هر دو ورق یه قصه هست 

قمری پاک آسمون برای من از عشق می گه

  که دیر نمیشه ای جونم 

قمری پاک آسمون

  از یه نمی دونم جایی حرف از رفتن می زنه 

قدرت عشق پاک من ..   به امر ایزد حِق

 

ه ....

هر کی می گه که می دونه از دل من 

دروغ می گه   

هر کی میگه دلش می سوزه واسه من

  دروغ می گه 

هر جا می رم خستگی دال رو می بینم 

هر جا می رم خووووب می بینم , دنیا داره تموم میشه 

هر کی که از دال می گه از دل خود فراریه !

هر کجا آباد شلوغه ... 

چرا کسی با چشم دل نمی بینه ؟  
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میم....

منکر روز آخرند ولی به دل ایمون دارن چه جوریه؟!

منم همون شکسته دل که آدمی منکر خنجرش شده 

منم منم یه بی زبون , حرفای من حرف دله ..

کی از نگاهام فهمیده که من همیشه تو دلم ..

دل امن تره      

می گن که عاشقی بسه .. عشق دروغه 

می گم کی می دونه عشق چیه ؟... عاشق کیه ؟ .. کی توی دله ؟!

می گم اگه تو دل بودن، اون آدما ... 

چرا دلی رو می شکونن اونم دله یه عاشقو ؟!

می گم بسه ...

  بسه دروغ دنیا به آخر رسیده .. 

هی با تو ام... !    

نون...

نگو که یادت نمیاد از دل آشفته من 

که از دور بودن تو خسته شده   

نگو که چشمای منو نمیشناسی که خوب می دونم می دونی !

نمی ذارن که توی خلوت خودم آروم باشم 

نمی ذارن که توی خلوت بزرگ سرزمین دل, 

سجده زنون , روبه خدا ..   

بگم خدایا مخلصم صفات درست !!!  

نگو نمیشناسی منو ..
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  تو !!!!... یه عمُر زندگی دادی ... 

مرده بودم .    

نگو نمی دونی قصه من رو,می دونم خوب می دونی , 

     باال سر هر عشق پاکی خدای خوبی نشسته که 

عشق رو نشون می ده و  

  راهشو یاااااااااد می ده 

نگم خدای مهربون از عشق پاک!؟

پس ای خدای بزرگ و مهربون بگیر ,  

  بگیر عمر منو که عاشقم 

بدون عشق, من مرده ام   

اگه نگم زعشق پاک   

پس بشکن شیشه این دل منو   

نه ....

من عاشقم   

ای آدمای نامهربون   

منکر زندگیم شدید ... منکر عشقم دیگه نشید !  

اردیبهشت 1386    

.

صدای چیک چیک بارون که میاد نمی زاره بخوابم 

خداجون مرسی عزیزم آخه من عاشق بارش ابرم 

می چکه دونه دونه قطره های اشک من از ناودون خونه حس
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با صدای نم بارون قطره هام تموم می شن 

صدای نم نم بارون که میاد خبر از یه دنیای تازه می ده 

آهای آهای ای پرنده های قفسی حرفارو واسه بعد بذارید 

حیفه ! صدای بارون رو نشنوید 

منم مثل شما اسیر شدم 

میله های قفس من از جنس دروغه 

داغه .. می سوزونه بالهای پروازمو 

بال های من زخمی شده 

هر جا می رم وسعت چشمای منو دروغ گرفته پشت دروغ 

دروغ دروغ اگه آتیش بگیرم هیچ درستی پیدا نمیشه تا منو آروم بکنه 

صدای چیک چیک بارون که میاد نمیذاره بخوابم  اما ... می خوابم 

بارون می دونه .. من عاشق سازم عاشقه رنگای نت 

الالیی بارون توی گوشم می پیچه آروم آروم 

الال... الال .. بخواب جونم هوا, خسته .. زمین خسته .. سما خسته .. بخواب جونم 

الال ... الال .. نکن گریه نکن ناله که چشمات به درد عادت.. به اشک خیسن .. گناه 
دارن

الال... الال .. همه خوابن .. و بیدارن و دلهاشون به خواب عادت !

الال... الال.. صدات رو من شنیدم, و اشکت رو چشیدم 

ببین غرید صدای ابر , از مادر باران !

الال... الال.. منم بارون .. منم قطره . منم نم نم .. چکه چکه توی ناودون میام آروم 

مبادا تو به دام گریه و زاری کنی ناله 

الال... الال.. منم بارون میام آروم تو نجوای سکوت و حس می گم الال ... بازم الال 
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دیگه وقتش اومد .. گریه بسه بخواب جونم گل روحم ... عزیزم ال  

و من تنها در آغوش خدای خود و الالیی باران.. درون دل می کنم نجوا 

“الال ... الال.. شکستم من ... گسستم من .. بخوابم من ؟!

الال ... الال .. دلم خونین .. جونم خسته .. روحم زخمی .. بخوابم من ؟!

الال... الال.. اگه من در شب تاریک به خواب رفتم دلم بیداره بیداره 

دوای این دل من رو کجا بردید کجا بردید ؟ 

دلم زخمیست خدای من سپردم من دل و خود را به تو ای خالق مستان 

چه شادم من چه خوشحالم هدف از آمدن این بود .. تو را بشناسم ای زیبا 

الال .. الال .. بخواب جونم .. همین االن ابر اومد .. اینو دل گفت : عیدیه عید است !

الال .. الال .. بخواب جونم که تا اون روز هنوز مونده ولی کم مونده ای جونم !  

اسفندماه 1385
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عاشقانه هایی از جنس همدردی 

الهه فاخته 

با احترام و عشق 

تقدیم هب تمام کسانی که روح لطیفشان,    

    از بدی اهی روزگار زخمی شده است

    و کسی اقرد هب ردک ردداهیشان نیست !
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به نام او

چشمهایم را میبندم
آرام  کنم.  حس  امروزم  داغ  چای  در  را  دارچین  بوی  میخواهم   

مینشینم روبروی شمعی که خاموش است.ذهن خسته ام را رها میکنم.
هیچ دقت کرده ای کودکان چقدر ناز دارند ناز میریزند؟

میخواهم امشب و همین اکنون ناز بریزم با نگاه شمعی که به نازم روشن 
می شود.

گاهی باید آرام بود.     

        
الهه فاخته 
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 داستان عشق 
یک روز در خانه دلم نشسته بودم . با یک خرمن اخم . با کلی گالیه   
باز  را همیشه  را زدند من که عادت داشتم در  دلم  ناگهان در خانه   . از خدا 
کنم به روی همه و همه چیز ناگهان صورت معصوم کودکی را دیدم . گفتم : 
نامت چیست و چه میخواهی ؟ گفت عشق...! ترسیدم . نه از اسمش از صورت 
معصومش اینکه چه میخواهد . گفت :راهم بده جایم بده هر جایی که رفتم مرا 
ازخود راندند . اشک در چشمانم حلقه زد اخمم به آه تبدیل گفتم من در کلبه 
درویشی خویش فقط نان خشک دارم برو خدا روزی ات را جای دیگر حواله 

کند . گفت در را نبند من آمدم که پیش تو باشم . هرجایی نمیتوانم بروم .

 نمی دانم چه شد ! دلم بحال صورت معصومش سوخت یا بخاطر دنیای سخته 
و خانه شکسته دلم ، سوختم از معصومیت عشق  و از صداقت صریحش . 

به خانه دلم راهش دادم . صدای او صدای خدا شد . نگاهش نگاه خدا   
، و صدایش الالیی او . هر شب کنارش خوابیدم . یک لحظه رهایش نکردم با 
این که باز هم دلم شکست خانه ویران را ساختم مجبور بودم کودکی داشتم 
که کوچک بود . هر شب از ترس فروریختن سقف بی پناه دلم اشک میریختم 
دیگر خسته شدم از طوفانهایی که چه راحت خانه ام را فرو میریزند بر سرم . 
آنقدر اشک ریخته ام که چشمانم ریز شد. یک روز که در اینه نگاه کردم دیدم 
، صورتم شبیه او شده است و او هر لحظه کوچک و کوچکتر ، وقتی فهمیدم 
در  وقتی  اما  است  رفته  کردم  فکر   . نیست  دیگر  دیدم  که  ام  او شده  شبیه 
خیابان به کودکی رسیدم بویش را حس کردم ، وقتی دست پیر زنی را گرفتم 
و از خیابان ردش کردم وقتی یک اسکناس 10 هزار تومانی به کسی دادم که 
نه دست داشت نه پا حسش کردم اما وقتی به اسم تو رسیدم لرزیدم . هر چه 
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سعی کردند مرا از تو دور کنند نتوانستند ... 

 دیگر همه صورت عشق را میشناسند . عشق سکوت میکند . فقط یک صدایی 
به من گفت : چه قدرتی دارد ، عشق ! 

و من ویرانه دلم ، ویرانه تر از گذشته ، هر کاری میکنم عشق را از جانم بیرون 
کنم نمیرود . انگار که تکه ای از وجودم گم شده بود و آن روز اگر در را باز 

نمیکردم شاید میرفت و دیگر بر نمیگشت و دیگر روز دیگری نبود .

اکنون سرو پا خیسم . عرق شرم میریزم . از پروردگاری که بزرگترین قدرتش 
را به من بخشید . 

عاشق برای نا ممکن ها ممکن است ... عاشق برایش حرف ها مهم نیست 

... عاشق ، همیشه  عاشق ، همیشه عاشق کسانی است که عاشقش هستند 
پایدار است ... عاشق ، بی چون و چرا عشق می بیند . بی چون و چرا و تنها 
دوستداران معشوقش را کسی  می بیند که از ته دل دوستش داشته باشند . 

به خودم افتخار میکنم . دیوار خانه ام را ریختند ، بر سرم  بد خواهی ریختند 
اما چیزی که مرا نگه داشته است فقط قدرت عشق است . 

برای راه گم کرده ای آرزو میکنم که چون من عاشق باشد . عشق متعلق به 
یک نفر نیست که اگر رهایت کرد بگویی عشق فقط یک بازی است . عشق 
درون آدم است . و چون دایره ای بی انتها بزرگ و بزرگتر میشود و سمت بی 

نهایت میرود .و سرانجام به خالقت گره میخورد . 

وقتی می فهمند عاشق هستی ، تو را میشکنند که قدرتت را بگیرند . عاشق 
دارد  قدرت  عشق   . است  عاشق  بادیگارد  خودش  عشق  بدانند  که  نیستند 

باورش کن نه بازی اش ده !
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دختر کابلی
از مقابل آینه می گذرم . مینشینم تا صفحه ای سفید را باز کنم و در آن 
خاطره ای را بنویسم . هیچ فکر نمی آید به ذهنم . و لحظات پر تکرار یکی 

پس  هم می گذرد . دختری کابلی پیامی به من می دهد . 

• سالم 	

o  سالم

• این عکس هایی که برام فرستادی عکس چه کسیه ؟	

o  نامهربان و  سرد  قدر  چه   ، جان  الهه  وای 
هستی ، یک دختر دیگر .... کسی مثل تو ... 

عکسی مثل عکسهای تو 

به فکر کردم ) به جرم ندیدن زیبایی ام سرد و نا مهربان هستم ؟ آخر 
همه زیبا هستند (

• زیباست ! من که زیبا نیستم .........	

o .... با نگاه دیگران ببین

• همه می گن زیبا هستم اما آینه .... چیز دیگری میگه 	

o  ! آن آیینه را بشکن

آن آیینه را بشکن و با نگاه دیگران ببین ، گاهی بهتر از به حرف دیگران دل 
بدهی ، آدمها همیشه دروغ نمی گویند .
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رویای شیرین
تیک تیک تیک ، این ساعت تیک و تاکش را برای چه کسی به رخ میکشد ؟

 می گوید که من رفتم ، من رفتم ، من رفتم 

من می گویم ماندم صبر کن نرو و باز می رود . انگار که به این تنهایی عادت 
باور نمی کند وقتی می گویم  . که کسی  ام  انگار اسیر زمان شده   . ام  کرده 
دوستت دارم . انگار تا به حال نفرت را ندیده است که دوست داشتن را بفهمد ! 

یک صبح از خواب بیدار شدم و دیدم ساعت هیاهویش فرو کش کرده است 
. آفتاب چشمانم را بوسید و من لبخند زدم . پتو را کنار کشیدم و مقابل آینه 
رفتم . صدای تیک و تاک ساعت نمی آمد و من همان دختر دیروز بودم حتی 

دختر چند سال پیش . 

به ساعت نگاه کردم آه . حتی ساعت هم با آن همه اداو اطوارش خوابیده است 
. ساعتی که دیروز رفتنش را به رخم میکشید و جا ماندن من را فریاد می زد 

امروز روی 10 دقیقه مانده به 10 خوابیده است . و صبح نیست ظهر است . 

من هم رفتم زیر پتوی گرم کنار بخاری ، اولین سالیست که در سرمای زندگی 
با آن همه قیل و قالش امروز بدون دادن پیامی  . اگر ساعت  ام بخاری دارم 
ناگهان خوابید چرا من نخوابم ؟ بگذار بخوابم و زمان بگذرد شاید این پیر صد 

ساله آرام بگیرد . 

بگذار عقربه ثانیه شمار درجا بزند و به خیال خودش باز به ماندن من بخندد و 
من بدون صدای تیک و تاک آرام در رویای زیبایم فرو روم . دیگر ساعت هم 

اجازه گرفتن رویاهای شیرینم را نخواهد داشت .
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پچ پچ
اول بشمار . 1

چی رو بشمارم ؟!. 2

غصه هاتو بشمار . 3

خیلی زیاده . 4

پس بشمار . 5

چی رو بشمارم ؟!. 6

شادیهاتو . 7

خیلی کمه . 8

پس بشمار . 9

چی رو بشمرررررررررررم؟؟؟؟!!! . 10

موهای سفید . 11

یه دونه . 12

چروکای دور چشم . 13

با روغن کرچک رفت . 14

چندبار ترسیدی . 15

زیاد. 16
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چند بار گریه کردی . 17

زیاد. 18

چند بار آرزوی مرگ کردی . 19

زیاد. 20

چند بار کفر گفتی ؟. 21

هیچ وقت . 22

چند بار خالقت رو صدا کردی؟ . 23

زیاد .... و چرا این سوالها رو  می پرسی ؟. 24

چون خوابی . 25

چرا خوابم ؟. 26

چون آرزو نداری !. 27

چرا آرزو ندارم ؟. 28

چون فهمیدی آخر دنیا کجاست . 29

پس چرا زنده ام ، چرا دلتنگم ، چرا بی تابم ، چرا از خواب . 30
بیدارم کردی ؟ وقتی توی بیداری پر از دردم !

چون باید رسالتت رو به پایان برسونی . 31

یعنی ذره ذره بمیرم . 32

نه یعنی کاری رو کنی که دلت میگه تو می دونی چی آرومت . 33
می کنه 
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آره . 34

چی ؟. 35

ذکر اهلل و یا سبحان . 36

پس بگو تا آروم بشی و من دیگه نپرسم چرا ، چرا ....چرا!. 37

من
• کجا ؟ 	

• من که اینجام تو داری میری ؟	

• من ؟ کجا می رم 	

• میری بیرون 	

• تو کی هستی ؟ 	

• من ؟ خود تو هستم 	

• خود من ؟؟؟؟؟؟؟	

• .تو 	 رفتی  اما خودت   ، برو  گفتی  من  به   ، تو  بله خود خود 
دنبال خودت می گردی . اما خودت رو در بیرون خودت می گردی 

• خوب ، واسه اینکه اون بیرون من هستم ، من احساس می 	
شم 

• نه ، تو وقتی به نگاه یه پیرزن لبخند هدیه ای می دی اون 	
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بیرون نیستی از پشت شیشه دلت اینکارو می کنی . تو آرامش رو  
بیرون از خودت می گردی در حالیکه خوشبختی اینجاست . درون 
سینه تو ، بیرون از خودت جایی برای آرامش نیست . فقط خودت رو 

گم می کنی خودت 

بی وفایی

یه روز پاییز تو و من نشسته بودیم توی تنها اتاقم . اتاقم که فقط یه   
پنجره داشت . هوا بیرون خیلی سرد بود . بهت گفتم شبای پاییز امسال خیلی 
سرد شده . مثل زمستونا شده . بهت نشون دادم آبها قندیل بسته بود . سر 
سفره تو اتاق دلم نشسته بودیم ، یهویی نمی دونم چه جوری شد یکی اومد 
یه سنگ زد شیشه شکست . یه سوز سرد اومد تو اتاق دلم . تو هیچی نگفتی 
. بهم نگاه کردی . صدای کالغا بلند شد ، خیلی زیاد بودن تو صداشونو شنیدی 

، رفتی . در اتاق دلمو باز کردی و رفتی . 

تو صدای کالغ ها رو با صدای قمری خوش خبر اشتباه گرفتی چون   
زیاد بودن کالغا . رفتی بیرون دلم که باالسرت کالغا غار غار کنن بگن دلش 
گرم نبود دیدی سوز اومد . انقد غار غار کردن که تو ندیدی بیرون از دلم سرد 

تر بود . 

بیرون دلم زمستون بی مهری آدما بود . با یه شیشه شکسته رفتی   
اگه می موندی شاید 1روز یا 2 روز یه کم سوز بدنتو می لرزوند ولی بخاری بود 
بخاری عشق دلم خیلی گرم بود ، سوزای کوچیکو یه کار می کرد از یاد ببری 
. شیشه رو تو باید عوض می کردی ، بعد همه چیز عین سابق میشد ، آخه تو 
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مرد دلم بودی .

به  بازم وقتی کالغا دم پنجره دلم  نایلون زدم ولی    روی شیشه یه 
تنهاییم و بی وفایی تو می خندن بیشتر آتیش می گیرم تا اون سوز . دلم نمیاد 
شیشه رو عوض کنم ، خاطره هامو عوض کنم ، آخه تو بودی  وهمون یه پنجره 

که من قندیل های آب رو بهت نشون دادم. آه چه دنیای سردیه. 

    

                                                          نامه 

سالم  خوبی؟ ...

روزهایی که در ناراحتی به خود می پیچیدی من تو را نگاه می کردم ,آن قدر 
از من دور بودی که هر چه قدر صدایت کردم نشنیدی.

مهربان من ,تو نیاز به دست گرمی داشتی تا در حقت مهربانی کند و واسطه 
بین من و تو شود . اما کسی نبود و تو عذاب می کشیدی و من اشکهایم را به تو 
می دادم تا آرام شوی . تو با اشکها هم آرام نشدی,آن قدر شکننده و حساسی 

که چیزی جز یک قلب حقیقی تو را آرام نمی کرد . 

راه ها را به رویم بسته بودی تا اینکه دیروز خدا را صدا کردی و او به من گفت 
راهم باز است ,

می دانی من که هستم ؟؟؟! ... من خود خود تو هستم ... خود واقعی تو ... خود 
عمیق تو ...

حاال که به خودت برگشتی خیلی خوشحالم .

الهه جان ! در تمام این مدت من فقط تو را نگاه کردم و حرکاتت از زیر چشمانم 
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,حتی کودک  نداشتم  زدن  داد  توان  دیگر  که  کردم  قدر صدایت  آن  رد شد 
درون را هم با بی تابی ات الل کردی,دلم میخواست قلبی می شدم و تو را با 

تمام وجودم در آغوش می گرفتم .

االن کودک درون,پیش من است و ما خادمان سرزمین وجودت ,خوشحالیم 
که پادشاهمان بهبود یافته است و ما همه از تو به تو نزدیکتریم ,االن خدا هم 
خوشحال است . دیگر نگران نباش,موجودات قوی درون تو همیشه و تا ابد 

هوادار تو هستند . 

قلب شکسته    

امروز صدفها می گفتند :دیشب رد پای قلبی را در ساحل دیدیم که انگار به 
سمت خورشید رفته بود,چه کسی می داند دریا از دیشب کجا رفته است ؟ 

مگر می شود سرنوشت ما با قلبی پایان یابد ؟!!!

ستاره ای آرام از زیر شنهای ساحل لرزید و آهسته گفت : من می دانم دیشب 
چه گذشت ...

و سکوت مثل همیشه حاکم مطلق بود... 

برگی لرزید... برگی زرد... و سکوت شکست ... شاهدان دیشب پیر گشتند در 
بازی دل و آسمان .
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برگ گفت : دیشب قلبی به کرانه دریا آمد,اشکی لرزید... نوری از افق پیدا 
شد ... دریا گم شد ... ماهیان هر کدام یک قاصدک شدند و دریا خشکید از 
سنگینی قصه آن دل .. هر کس ماند پیر شد ,دریا دیگر نیست . من گمان می 
کردم یک دل که هر شب در سیاهی زیر نور ماه به ساحل می آید با سکوت 
دریا آرام می گیرد اما قصه ,آن قدر سنگین بود که نه دریا توان تحمل داشت 

و نه ماهیان .. 

ستاره گفت : دیشب فلسفه دریا پایان یافت ,دیشب در بهبهه رنگ, نور درگیر 
سیاهی شد ,ستارگان ریختند و آسمان ابری شد ... نباید ,نباید ,آسمان هم 
نبارید ... فقط می دانم دیشب قلبی انگار شکسته بود و خدا دیشب تمام قطره 

های آن دل را برد ... 

آری قلب های شکسته همیشه در دردستان خدا هستند . مگر می شود این 
دل بشکند  و ناله هایش را خدا نادیده بگیرد ؟   1390/07/16
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قهرمان 	

روزی روزگاری در کنار پنجره ای خاک گرفته, طوقی کوچکی زندگی  	
می کرد . پرنده ای تنها که تمام امیدش به لبخندهای یک مرد بود ! 

    یک مرد چون پرنده تنها ...

هر شب که به خانه باز می گشت, با یک لیوان قهوه گرم, کنار پنجره    

می ایستاد و به چشمان پرنده نگاه می کرد . از پشت شیشه همیشه سرد , 

چشمهای پرنده را می فهمید .

 هیچ گاه فکرش را نمی کرد

طوقی می فهمد ,    
طوقی می شنود,طوقی احساس دارد !....    

مرد قهرمان خسته شد,  معجونی نوشید 

دقیقا پشت همان پنجره ای که با طوقی حرف می زد .... راز می گفت .... درد 

می گفت .... روی صندلی راک , تاب می خورد 

 اما .... 

یک روز از همین روزها روی صندلی راک نشست , تاب خورد , قهوه   

خورد و یک قطره اشک از گوشه ی چشمانش غلتید و افتاد روی گونه های 
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مردانه اش . گونه هایی که هرگز اشک را ندیده بود , و چون ندیده بود گم کرد 

قطره سرگردان را ! 

شب آمد و غصه آمد و قهرمان را برد .  

یک لیوان قهوه . قهوه داغ .   

چشمهای شیرین و عجیب طوقی , اینبار سکوت کرد .   

  اینباررفت ... رفت که رفت .... قهرمان رفت و کسی ندانست قهرمان 

بر قلبش  این دردها مشت محکمی شد که  بود و  از درد  درون سینه اش پر 

کوبیده شد . قلبش را ایست داد . و همه چیز تمام شد جز ...

چشمهای پر از اندوه طوقی .... 

باید گاهی حرف زد .باید گاهی غرور مردانه را زیر زیرکی گوشه ای گذاشت .

 باید گاهی از دردها گفت .

 این دردها وقتی روی هم تلنبار می شوند, حجم سنگینشان, جسم و روح را 

جدا می کنند . 

قهرمان ها باید بمانند . شهر بی قهرمان, زنده نیست .

شهر بی قهرمان, زندگی  ندارد . شهر بی قهرمان, آباد نیست . ...   

یا حق!.       
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کودک فال فروش  	

در کوچه های این شهر 

کودک فال فروش فریاد می زند: 

»  فال دارم فال .... فال حافظ دارم .

 اگر دلت گرفته است از دست من فالی بگیر .

 من تمام فال های حافظ را بلدم ..... فال دارم فال . »

طوقی می پرد از آسفالت سخت خیابان . می نشیند روی شاخه ی   

درخت . سکوت می کند و فقط نگاه می کند  مثل مدبری که به دنبال راه چاره 

است ! 

و کودک باز فریاد می زند:

“ فال دارم فال حافظ . 

اگر مردد هستی نیتی کن و فالی از من بخر

... و زیر لب زمزمه می کند, گره ای از غم من باز کن . “

صبح می شود ظهر , ظهر می شود شب و کودک همچنان فریاد می زند: »  فال 

دارم فال..... « ! 
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طوقی نگاه می کند ,

پاهای  ؟  شود  دراز  عابرین  سمت  به  باید  کی  تا  کوچک  دستهای    

کوچک تا کی باید راه بروند برای فروختن یک فال . که ذره ذره جمع شود تا 

سیر شود شکم خواهریا برادر کوچکترش ? مگر خودش کوچک نیست . این 

طفل باید کودکی کند نه التماس برای فروش فال حافظ . 

شب می شود و تاریک .... همه در پی خریدن لباسهای نو , بی توجه   

خانه  پله سوم یک  روی   . است  دیگر خسته شده  که  فروشی  فال  از حضور 

نشسته است . خانه ای که جلوی در, چراغ ندارد .... و آرام گریه می کند .... 

آرام گریه می کند....    گریه می کند کودک فال فروش .

برق  دچار  انگار  درخت  شاخه  روی  است  نشسته  هنوز  طوقی  و   
گرفتگی شده است . طوقی که گریه نمی کند !   می کند ؟ 

دختری رد می شود , دختری که یک ساز به دست دارد و یک دفتر   

نت ... !

ناگهان بر می گردد . از سرکنجکاوی کودک فال فروش را می بیند که جلوی 

گریه  مبادا کسی صدای   . کند  می  گریه  های  های  و  است  گرفته  را  دهانش 

کردنش را بشنود و غرور کوچکش بشکند . آخر آدمهای پر درد فقط غرورشان 

برایشان مانده است . همه چیز را روزگار از آنها می گیرد . 

نمی دانم چرا ! 

دختر جوان می رود آن طرف خیابان .... . 

فکرنکن ثروتمند است ...... 

طوقی دید . تا باالی سرش پرید و دید دختر پول برگشت به خانه اش را داد و 
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سه عدد کتلت داغ خرید!

 برگشت و به دخترک داد و گفت : می شود دیگر گریه نکنی ؟

هوا سرد ,.. دل آدمها سرد , .. پیاده رو سرد ,.. آسفالت خیابانها سرد , 

و طوقی هنوز روی شاخه درخت بی حرکت نشسته است . 

» خود را به ندیدن زده است تا  گناه دیگران را نبیند . «

نمی دانم شاید دعای طوقی بود تا دختر جوان دلش گرم شد .

 شاید هم معجزه ی ساز بود!....  آخر ساز هم می فهمد ....    

  ساز هم آواز دارد . ندارد؟ 

 ساز بی صدا هم آواز می خواند بدون انگشتان من و تو ! 

اما من فکر می کنم کار طوقی بود . 

دستان آن دختر برای کودک فال فروش, 

صدای طوقی بود !     

        

یاحق!
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و او دیگر نیست ...  

از حقیقت که نمی شود فرار کرد ! 		
    حتی اگر  از آن ترسید !

, مملکت  داشت  به هم ریخت  روز شهر  , یک  روز جنگ شد  یک   

ویران می شد . این مملکت کودک داشت , نوجوان داشت , بی سرپناه داشت 

, فقیر داشت , پولدار داشت . زن داشت , مرد داشت , یتیم داشت , پیر داشت 

, جوان داشت و به اندازه تمام کشورها آرزو داشت . 

یک روز جنگ شد , طوقی پر زد از روی بام , بامی که فرو ریخت از    

کرنش یک خشم پوالدین ! 

طوقی بی آشیانه شد و فرو ریخت سقف ها روی سر آدمها , آدمهایی   

که مقصر نبودند اما اجباری بود . 

جنگ اجباری بود ! 

برادرم ,.... هر جمعه با من بازی می کرد . بالش  بازی می کرد . من   

بالشم را پرت می کردم به او و او همیشه می باخت . برادرم ...  نمیدانم ساده 

بود یا سادگی کرد! همیشه بالشم را پرت می کردم و او نمیتوانست جا خالی 

دهد و همیشه کتک خور من با بالشم بود اما همیشه می خندید . کوچک بود 

برادرم کوچک بود . جنگ شد . دید من نگرانم , مادرم می ترسد , پدرم نیست 
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, تفنگ به دست گرفت و رفت . من گریستم . برادرم که از پرتاب بالش من نمی 

تواند جای خالی دهد , جواب گلوله را می تواند بدهد ؟ 

. مادر عشق دارد , پدرم  جنگ شد . پدرم دید کودکش مادر دارد   

دید زن همسایه تنهاست , می ترسد . پدرم دید پیرزن کناریمان دیگر عصرها 

بیرون نمی آید می ترسد . پدرم دید کودکان دیگر فوتبال بازی نمی کنند در 

گوشه از خانه زانوهایشان را در آغوش می گیرند می ترسند . پدرم دید شهر 

دیگر در امان نیست . تفنگ به دست گرفت و رفت . برای من , برای آن پیرزنی 

که می دانست عمرش کوتاه است اما در عمر مانده باز می ترسد . پدرم رفت 

تا من همیشه سقف داشته باشم . رفت و دیگر نیامد . رفت و حتی تکه ای از 

پیراهنش را هم ندیدم . پدرم رفت و من دیگر باور کردم نمی آید . 

 . کاش می گفتم چرا رفتی ؟ به تو چه ؟ بگذار شهر را ویران کنند   

بگذار تمام هم وطنانم را چپاول کنند . بگذار این کشور متروکه شود اما سایه 

تو از سرم کم نشود . 

اما می دانی؟! غیرت بود . عشق بود . عشق به ما .    عشق به مردمش   

یک  به  که  مظلومانی  تمام  به  عشق   , فروش  دست  ی  فروشنده  به  عشق   .

مررررررررد امید بستند . 

و اکنون سالها گذشته است . تا میگویم شهید , همه انگار ارثشان را   

از من می خواهند سر کج می کنند و می روند .     

  دلم می خواهد فریاد بزنم و این بغض بشکند . که بگویم پدرم برای هم زبانش 

رفت , اگر نمی رفت ایران ایران نمی شد . 

اگر مقاومت نمی کرد صاحبان زنان ایرانی, مردان دیگری بودند . همه   
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دو رگه بودند. باید سرت را می انداختی پایین و از آدمهای ظالم طلب عفو می 

کردی . 

ای  خواننده   , نبود  ایران  از  دیگر  ورزشکار   ... رفت  نمی  پدرم  اگر   

ایرانی نبود, بازیگری ایرانی نبود . 

اگر پدرم نمی رفت... هنر ایران می رفت , شور و هیجان جوانی می   

رفت . 

می دانی دردهای بزرگ را آدمهای بزرگ می فهمند ...

طوقی بر مزار پدران من می گرید .طوقی بر نگرانی چشمهای پدر من می گرید 

یا حق!        .

 

گم شده ای دارد  	

دختری بازی می کرد . در کوچه ... ناگهان هیاهو گم شد . مادر یادش  	
رفت ! 

دختر گم شد .     

مادر یادش آمد , دخترش تنهاست , کوچه خلوت و صدایی نیست .   

شوق گم شد . مادر دید کوچه خالی است . دخترش گم شد . 

. مثل مجنون  با چشم گریان گم شده ای دارد  . مادری  طوقی دید   

فریاد می زند بر سرش می کوبد اما ... 

نیست که نیست .       
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مادر گم شده ای دارد . 

گم شده ای که دیگر گم شد . 

و مادر هر لحظه در خود می سوزد . در خود می میرد , هزار بار میمیرد و طوقی 

با هر مردن مادر, می گرید , 

آرام آرام آواز می خواند . با توک بسته آواز می خواند  . 

“ مادری گم شده ای دارد ای وای ای وای ! “

انگار که دچار وحشت غریبی شده باشد , 

مادر ... پیر شد بیچاره مادر که فقط یک لحظه یادش رفت دخترش   

در کوچه تنهاست . کودکش بی دفاع است . یادش رفت گاهی آدمها یادشان 

می رود آدم هستند . 

و طوقی دید مادری گم شده ای دارد .  

 چه کسی می فهمد , آن جنینی که با صدای قلب مادر می خوابید  کودکی که 

شیر مادر می نوشید , دستان کوچکش در دستان مادر نیست . 

تو را به محض رضای خدا , هر کجا کودکی دیدید نگذارید گم شود   

. کودک تمام عشقش مادر است . حتی اگر مادرش کور باشد , معلول باشد یا 

کند ذهن ,

 کودک به مادرش عشق می ورزد . 

طوقی برای گم شدگان می خواند .     

یا حق!       
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گرسنگ.....ی !   

در شهری عجیب , دور از تصور من و تو , آنجا که آدمهایش چشم  	
دارند , گوش دارند , دهان دارند, چون من و تو دست و پا دارند و قلب هم 

دارند ...

    گرسنگان سنگ بر شکم می بندند . 

طوقی پر کشید تا آسمان این شهر عجیب , مردمانی را دید که به   

روی خاک افتاده اند و هرکدامشان دستهایشان آویزان است و به سختی بر 

می خیزند . مردمانی که از سختی فقر, سنگ بر شکم می بندند تا شکمشان 

هوس خوراک نکند .

مردمانی که سخت در روزه ای طوالنی فرو رفته اند بی آنکه بتوانند    

با خرمایی افطار کنند . گوشه ای از دنیایی که من و تو در آن زندگی می کنیم 

 .

مردمانی هستند که از گرسنگی شکم خود را به زمین می مالند . 

طوقی بخوان !  

  برای مردم گرسنه ی آن شهر بخوان که جسم زارشان آنها را چنان 

انگار هر لحظه در حال  بزنی  آنها دست  به  عجیب کرده است که می ترسی 

شکستن هستند . 

طوقی بخوان !  

برای چشمهایی که دیگر عادت کرده اند فقط نگاه کنند,  
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 نگاه کنند ,... نگاه کنند . 

طوقی بخوان!  

 , دارند  ایمان  هنوز  کنند  می  گمان  که  دلی  سنگ  دلهای  برای    

به کسانی دهند که هرگز طعم  بردارند و  از بشقاب خود  لقمه ای  توانند  می 

گرسنگی را احساس نکردند . همان کسانی که می گویند آدمهای گرسنه هم 

خدایی دارند و با این جمله فرار می کنند از رسم و واژه ی انسانیت ! 

بعضی رسم هاو آداب ها باید انجام شود , تا ماندنی ها بمانند . 

آنچه رفتنی است بدی است ,

 آنچه ماندنی است خوبی است .

 انسانهای موفق هرگز برای انجام کاری بخود نمی گویند چه سودی برای من 

می  را  بودن  انرژی خوب  کائنات,  دارند  ایمان  چون  دهند  می  انجام  ؟!  دارد 

فهمند و در چرخه ی طبیعیشان به خودشان بر می گردانند . 

به خودت برگرد !

یا حق !        
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	 راز کهنه باران !

باز باران می بارد .  	
می زند به شیشه، قطره های جادویی باران . گاهی ریز ..  گاهی درشت . 

چشمهایت را بیناتر کن و گوشهایت را شنواتر ! قطره ها می بارند .   

آسمان خیس است , رعد هم گاهی می غرد . 

باران می  بارش  .در شب  , می خواند  , می خواند  طوقی می خواند   

خواند . طوقی از درد آسمان می خواند .طوقی از درد دریایی من و تو می خواند 

, طوقی از راز کهنه ی باران می خواند که همیشه خیس است ! 

باز باران می بارد . پنجره ها بسته می شوند . تپش ها در سینه ها می   

مانند . چای دم می کشد , صدای تیک و تاک ساعت می آید . ولی باز آسمان 

می بارد !

ای آسمان چه دردی در خود داری که اینچنین می باری ؟ 

طوقی باز می خواند حتی پس از باران مثل رنگین کمان آوازش می   

ماند ! از دردهای دوسه روزه می خواند تا دردهای عمیق ! 

طوقی چه دیده ای که اینقدر پر سوز می خوانی ؟ 

سینه ی پر سوز زیبا می خواند .... 

یا حق! سینه ی پر سوز در کنار خدا می ماند ....    
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 انتظار شیرین 

طوقی با چشمهای شیرینش نگاه می کند , پر می زند و روی شاخه سبز 

درختی می نشیند . 

درگلستان , آدمی تنهاست . ماه می تابد ,انتظار می کشد ... انتظار ... انتظار ... 

 . . که یارش می آید  امید دارد  اما هنوز  ناکامی نوشیده است  از  انگار جامی 

منتظر است . منتظر. 

آنقدر روز و شب انتظار می کشد که خواب بر چشمانش حرام میشود . ناگهان 

یارش همچون فرشته ای , باالخره می آید. در گلستان می آید . و او می خندد 

.

 آدم منتظر از پس هجر می خندد , انگار تمام غم های عالم یک شبه پایان 

یافت . 

گل ها می خندند , شاپر کها می خندند . 

و طوقی با چشمهای مهربانش می خندد . وصال بعد از هجر تماشایی ست ! 

پایان انتظار..   خوش است اگر بیاید یار!

یا حق! 	 	 	 	 	 	
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چشمهای زیبای پرنده ) طوقی (  

طوقی آرام آرام راه می رود روی سنگ فرش کوچه ای که به خیابان می رسد 

 .

صدای ظریف دختر بچه ای به ناگه در فضای ساکت کوچه می پیچد , و راه 

می افتد کوچه به کوچه . انگار که در کوه فریاد بزنی و صدایش چند بار 

منعکس شود ... 

دخترک می گوید : 

“پرنده کوچولو,... قربون چشمهات برم که اینقدر مهربون می خندن “

طوقی !  چشمهای شما , مهربان می خندد ؟ 

چه وصف کاملی از چشمهای شیرین یک پرنده ی مانده از آواز! 

دخترک ناله نکن , شوق بجوی, 

دخترک غصه نخور, شاد بخند, 

دخترک عیب ندارد که پدر چشم بر همگان دارد،ناپاک است!

دخترک عیب ندارد کوچه خالی ست, و تو تنهایی 

دخترک شاد بخند .

 طوقی قصه ی ما , به صدایت ایمان دارد.به صدایی که از عمق دلت می آید 

یا حق !  دخترک شاد بخند , شاد بمان . دخترک پاک بمان !  
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  اسیر رازهای سربسته !
	

دختری آهسته آهسته در تاریکی اتاق محو میشود .

 چندی بعد آهسته آهسته ....  صدای گریه ی نازکی از گوشه اتاق شنیده می 

شود . 

طوقی بلند بلند آواز سر می دهد .  

 گریه به ناگه قطع می شود . دختر از اتاق بیرون می آید و سمت پنجره ی 

آشپزخانه می رود . می بیند طوقی پشت پنجره منتظر است و پر نفس آواز 

سر می دهد . 

راز از سینه پر می کشد . عشقی که در قلب حبس می شود , صدایی   

که مونسی برای شنیدنش نیست ) جز تمسخر حاسدانش(.

 حرفی نمی زند . و فقط نگاه می کند . و گوش می کند . گوش هایش را شنواتر 

می کند و به آواز طوقی گوش می دهد .

 انگار طوقی پشت هم می گوید :  “ نگران نباش,...  نگران نباش,  اگر کسی 

حرف عاشق را نشنود , اله که می شنود! ...  نگران نباش ... نگران نباش “ .

راز  در یک  اما همه  احساس هست   ... ... حرف هست  عشق هست   

است . رازی که هیچ کس محرم برای شنیدنش نیست . و گاه این راز چنان به 

سینه فشار می آورد که فقط صدای ترک خوردن قلب را پرنده ای می شنود 

که با هر نفس می گوید ... یاکریم ... یاکریم....  طوقی بگذر ... باز هم بگذر .. 

شهر پر از قصه های تلخ و شیرین است . بگذر اما بدان تو از یک لبخند هم 

یا حق! زیباتری !     
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آواز مرد عاشق ...   

باز  . چشمهای سیاه شب درحال  اسیر است  . خورشید  نزدیک غروب است 

شدن هستند . 

باز هم مثل هر شب یک مرد عاشق با صدای غمگین آواز می خواند ! 

هیچ کس نمی داند صدای مرد از کجا می آید ! اما طوقی می داند . ...   

طوقی دقیقا باالی سر مرد , هم نفس با او آواز شب می خواند ! 

گرچه ستارگان, گلهای شب هستند اما مرد می خواهد گلهای شب   

پر پر شوند تا که دوباره روز شود و خورشید مهربان بدمد بر سرزمینش 

چه قدر تازگی ها فاصله زیاد شده است . این سینه ی پر سوز می   

خواند . فاصله امروز چه دور است . فاصله امروز زیاد شده است . هر لحظه که 

می گذرد فاصله ها بیشتر           می شوند . 

ای آسمان, چشمهای سیاهت را ببند , اجازه بده خورشید بدمد ,  

 صبح شود و روز دیگری آید شاید فاصله کوتاه شود .

.. شاید .... شاید ... شاید ...

یا حق!      
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نامه ای   
برای نا امیدی که سرسخت بود!  

به	نام	خالق	سلطان	قلبها

با	سالم	

این	نامه	را	برای	تو	می	نویسم	ای	نازنین	من	!

به	آیینه	نگاه	کن	!	

جا	پای	زمان	را	روی	چهره	ات	می	بینی؟ 	

	این	را	نمی	گویم	که	نا	امید	شوی	.	این	را	می	گویم	تا	بدانی	زمان	بی	رحم	

است,	زود	می	گذرد	و	به	جسم	خاکی	رحم	نخواهد	کرد		کمی	بیشتر	به	فکر	

خودت	باش	!

می	دانم	پدرت	این	دنیا	را	ترک	کرده	است	.	می	دانم	که	می	دانی	پدر	یعنی	

پشتیبان	.	اما	این	را	بدان	مادر	هر	چه	قدر	هم	که	بد	باشد,	مادر	است	.	شاید	

او	اگر	نبود	غم	نبودنش	سنگین	تر	بود	.	

می	 را	 خود	 ذهنی	 ی	 مانده	 عقب	 مادر	 دستان	 که	 دیدم	 را	 کودکی	 	

بوسید	.	می	دانست	مادرش	چیزهایی	کم	دارد

	اما	می	گفت:	“خدا	را	شکر	من	هم	مادر	دارم	“.	
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هر	یک	از	ما	ظرفیت	پذیرش	غصه	هایی	را	داریم	که	کردگارمان	به	 	

ما	عطا	کرده	است	.	عطا	کرده	است	چون	الزم	دانسته	است	قوی	تر	باشیم	.	با	

مشکالت	پنجه	نرم	کنیم	.	

و	این	را	خوب	میدانم	تو	خوب	جنگیده	ای,	تا	غرورت	نشکند	.	تا	اجازه	ندهی	

کسی	برایت	بجای	نداشته	ات	تصمیم	بگیرد	.	

این	اوج	قدرت	یک	انسان	است	.	چه	مهم	است	تو	به	مقام	بزرگی	در	دنیای	

خاکی	نرسیده	ای؟	چه	مهم	است	تو	به	رویاهای	پاک	خواهر	کوچکترت,	به	

ناچار	کم	بها	داده	ای,	نخواسته	ای	اما	پیش	آمده	است	.	مهم	این	است	تو	از	

پس	این	همه	درد	هنوز	قلب	داری	عزیز	من	.	تو	زنده	هستی,	نفس	می	کشی,	

دردها	همیشه	هستند	,	دردها	احساس	مشترک	بین	آدمها	هستند	مثل	عشق,	

اما	..	حرفهای	زیبا	گاهی	کار	دستمان	می	دهد	,	خام	می	شویم	آن	گاه	است	که	

بر	باور	خود	بی	باور	می	شویم	.	می	شکنیم	

	در	خود	می	شکنیم	بخاطر	یک	انسان	.

	کسی	که	برایمان	کاخ	رویاهایمان	را	ساخت	که	به	ناگه	فرو	ریخت	.

ما	 از	 خدا	 	. است	 بوده	 انسان	 خلقت	 اول	 از	 او	 	. کن	 واگذارش	 به	خدایمان	 	

براستی	با	تجربه	تر	است	.	

شاید	بعضی	از	احساسات	و	عواطف	را	نشود	در	چند	جمله	درد	و	 	

دل	گفت	.

	آینده	ترسناک	نیست	.	آینده	از	قبل	نوشته	شده	است	.	و	ما	فقط	بین	بهتر	و	

بهترین	انتخاب	می	کنیم	.	باید	موهایت	سپید	شود	تا	بدانی	در	گذشته	ات	از	چه	

بالهایی	عبور	کرده	ای	.	
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پدر	نیست	اما	خدا	که	هست,	مگر	خدا	در	قرآنش	نگفت	به	من	توکل	 	

کن	و	مرا	صدا	کن		تا	من	تمام	خواسته	هایت	را	برآورده	کنم	.	مگر	نگفت	از	

رگ	گردن	به	ما	نزدیکتر	است	.	نترس	,	آدم	قوی	چون	تو	نمی	ترسد	.	بگذار	

زمان	هر	چه	قدر	دلش	می	خواهد	روی	صورت	تو	پیاده	روی	کند,	از	زمان	هم	

نترس	!....

	هر	چیزی	دوره	ای	دارد	.	به	پشت	سرت	نگاه	کن	.	یک	قدم	برای	خودت	بردار	.

	...		سوم	خودت	و	بعد	دیگران	. 	اول	خودت		...	دوم	خودت	

دیگری	 بفکر	کس	 نمیتوانی	 نباشی	 بفکر	خودت	 تا	 	. نیست	 این	خودخواهی	 	

باشی	.	اگر	شاد	باشی	این	یک	لطف	است	به	کسانی	که	دوستشان	داری	.	

میدانم	قطعا	همینطور	است	اما	اگر	ته	دلت	خالی	شده,	نگران	نباش	به	 	

فکر	چاره	باش	.	بگرد	تا	پیدا	کنی	.	نا	برده	رنج,	گنج	میسر	نمی	شود	.	

و	این	را	بدان	عزیزتر	از	جانم,	ادمها	گاهی	بد	می	شوند,	اما	ارزش	 	

این	را	ندارند	که	برایشان	زمان	بگذاری	و	به	آنهایی	فکر	کنی	که	زندگیت	را	از	

تو	می	گیرند	و	رویایت	را	فرو	می	ریزند	.	همیشه	حد	وسط	را	یک	قانون	قرار	

بده	.	نه	افراط	و	نه	تفریط	.	

تو	بسیار	قوی	تر	از	تصور	خودت	هستی	,... 	

خب	گاهی	تالش	در	ظاهر	جواب	نمیدهد	اما	تو	را	سرسخت	تر	می	کند	برای	

موفقیتی	.	هر	کس	صاحب	رویای	خود	است	.	تو	فقط	مهمان	رویایش	باش	نه	

سازنده	آن	.	

هر	آدمی	صاحب	قدرت	فکر	و	اختیار	است	.	

نگران	نباش	!	به	خود	برس	,خدا	را	صدا	بزن	و	سپش	چشمهایت	را	 	



instagram &telegram: @elahe_fakhteh

315

که	باز	کردی	می	بینی,	معجزه	رخ	داده	است	.	

تصور	کن	در	یک	بیابان	خشک	و	بی	آب	و	علف,	لخت	و	عریان	هستی	.	نه	به	

فکر	مار	گرسنه	باش	و	نه	دلت	بحال	حیوانات	بیابان	بسوزد	آنها	ذاتا،	برای	

بیابان	آفریده	شده	اند

	این	تو	هستی	که	باید	خودت,	خودت	را	نجات	دهی	!

	درد	آدم	را	عارفانه	می	کند	.....

و	در	آخر	خنده	ام	می	گیردکه	بگویم	این	نامه	را	برای	دختر	سرسختی	می	

نویسم	که	نا	امید	است	.	نا	امیدی,	سراب	زندگی	است	باورش	نکن	.	

یا	حق! 	 	 	 	 	 	 	
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برای تو می نویسم ...   
       ای دوست 

سالم	

این	نامه	را	برای	تو	می	نویسم	

دوست	نازنین	من	

گاهی	وقتها	نمیشود	دردهایت	را	به	کسی	بگویی,	 	

اگر	 که	 	. دارد	 نگه	 دلش	 در	 را	 تو	 اسرار	 بتواند	 که	 نیست	 اصال	کسی	 یعنی	

فردایی	دعوایی	شد,	با	فریاد	اسرار	تو	را	فاش	نکند	.	

این	مهم	نیست	که	من	دختر	هستم	یا	پسر,	مرد	هستم	یا	زن	,	کوچک	هستم	

یا	بزرگ	...	

بین	آدمهای	پر	درد	گشتم,	آنقدر	گشتم	تا	به	یک	حس	مشترک	رسیدم	.	

درد	همیشه	در	همه	جای	دنیا	یک	رنگ	است	فقط	نحوه	ابراز	آن	فرق	 	

می	کند	.

	هر	کسی	داستانی	دارد	.	

بگرد	و	نامه	ات	را	از	بین	نامه	های	من	برای	تو	,	پیدا	کن	.	

ببخش	مرا	اگر	نتوانستم	تو	را	ببینم	و	دقیقا	آن	چیزی	را	بنویسم	که	برای	تو	

است	.	من	از	دردهایی	نوشتم	که	شاید	دقیقا	مثل	آن	برای	تو	اتفاق	نیافتاده	

باشد	اما	رنگش	آشناست	!	
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زندگی	دو	روزه	ی	دنیا	,	گردون	...	گرد	گرد	... 	

	می	چرخد	..	هر	روز	یک	رنگ	است	.	هر	آدمی	رنگ	دیگر	.	

چه	خوب	یا	بد,	معنای	درد	را	می	فهمد	.	درد	از	او	آدم	خوبی	ساخته	است	یا	

آدم	بد	!	و	شاید	هم	گاهی	این	و	گاهی	آن	!....

چرخ	گردون	روزگار,	همه	ی	ما	را	بازی	می	دهد	.	 	

گاهی	برای	دردها	مرهم	نیست	اما	می	شود	که	اگر	خوب	نشود	حداقل	آرامش	

کرد	حتی	برای	چند	لحظه	...	

گاهی	با	لحظات	خوب	میشود	زندگی	را	به	جریان	انداخت	.	

مسئله	سازش	است,	قوی	باش	و	بجنگ	...	

تو	قدرت	داری	دوست	خوب	من	

با	آرزوی	شادی	و	سربلندی	برای	شما	

یک	دوست	

یا	حق! 	 	 	 	
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سادگی 	

“از	سادگی	هایم	خسته	شدم	,	گاهی	حرفی	می	زنم	که	به	ضرر	خود	 	
تمام	می	شود	.	مثال	می	آیم	زرنگی	کنم	اما	رنگ	می	بازم	.	سرخ	و	سپید	می	

شوم	...	همه	می	فهمند	دروغ	می	گویم	.	

اصال	دروغ	گفتن	در	ذات	من	نیست	

گاهی	از	این	همه	سادگی	به	درد	می	آیم	.	

گاهی	از	اینکه	دیگران	راحت	بتوانند	مرا	با	حرفی	که	قبال	زده	ام	آزارم	دهند	

خسته	میشم	

گاهی	از	خود	خسته	می	شوم	“

خسته	نباش	دختر	زیبا!	

سادگی	که	بد	نیست	...	گل	ساده	است	که	زیباست	

آسمان	مگر	پیچیده	است	؟	آسمان	همیشه	رو	راست	است	.	

بگذار	همه	از	سادگی	ات	ساده	عبور	کنند	.	کبوتر	با	کبوتر	باز	با	باز	

گنجشک	کوچک	دوست	داشتنی,	با	شاهین	و	عقاب	پرواز	نکن,	آنها	کوچکی	تو	

را	نمی	فهمند	,	آنها	فقط	غرور	را	می	فهمند	.	آنها	از	دل	رد	شده	اند	,	قلبشان	

کوچک	است	.	..	همه	را	ببخش	و	خود	را	مواخذه	نکن	...	به	همین	سادگی	...	

ساده	بودن	,	خود	بودن	است	.	خود	بودن	نعمت	است	.شکر	

یا	حق!
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خیانت	 	

همسر	یعنی	همراه	,	یعنی	فداکار	,	یعنی	مونس	

یادم	هست	نامه	نوشتی	گفتی	:

“همسرم	خیانت	کرده	است	.	حس	وحشتناکی	است	. 	

	حس		تنفر،	ترس	...		پر	از	امواج	گرم	و	سردی	که	روحم	را	می	سوزاند	و	

خشک	می	کند	....	.	دو		فرزند	بخاطر	همین	زندگیم	هنوز	پا	برجاست	!

حس	دو	گانگی	از	خود	دارم	,یک	دقیقه	گر	می	گیرم	و	میسوزم	که	من	همیشه	

وفادار	بودم	آخر	چرا	باید	چنین	شود	و	کمی	بعد	حس	منفی		نسبت	به	خود	

امم	میکند	و	روحم	 احاطه	 	و	سرما	 پیدا	می	کنم	که	شاید	مقصر	من	هستم	

خشک	می	شود.	“

آدمها	چون	 بگویم	بعضی	 توانم	 فقط	می	 بگویم	 دانم	چه	 نمی	 عزیز	مهربان,	

شما	آنقدر	روحشان	بزرگ	است	که	ظرفیت	دیگر	آدمها	در	کنارشان	زودتر	

پر	می	شود	.	

مگر	می	شود	مادری	که	به	عشق	فرزندانش	احساس	گناه	کند	و		با	دل	شکسته,	

تحمل	کند	درد	اجباری	را,	گناه	کار	باشد	؟	

تو	راضی	باش	به	ذاتت	که	پاک	است	.	..	راضی	باش	به	تن	سالم,	به	فرزندان	

نیکو....	تو	راضی	باش	و	به	خدایش	واگذارش	کن	.	

بعضی	ها	فکر	می	کنند	اینجا	آخر	دنیاست	و	دیگر	دنیایی	نیست		

افسوس	که	شرم	زندگی	دو	روزه	تا	ابد	به	گردنشان	آویخته	خواهد	بود	.	
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تو	را	محترم	می	پندارم	و	تو	را	مادر	می	دانم	.	معنای	کامل	استقامت	تو,	مادر	

است	همان	که	لیاقتش	بهشت	است	و	بس	.	

دردها	این	دردها	و	سختی	ها	,	وقتی	به	تو	رسید	صبر	کن	و	مطمئن	باش	روز	

بهتری	در	راه	است	.	

خدا	می	بیند	.

یا	حق! 	 	 	 	 	
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ای مرد تنهای من

بیا	و	اجازه	بده	توی	خلوت	تنهاییمون	با	خدا	شریک	باشیم.

اگه	بخاطر	تنهایی	با	هم	باشیم،	فقط	کافی	یکی	از	ما	یه	ستاره	بشه،	اونوقت	..	

وقته	که	پر	میشه..

ای	مرد	تنهای	شب

بیا	و	برای	انیس	بودن،	برای	عشق		ورزیدن،	برای	آرام	گرفتن	باهم	باشیم

ناز	بریزیم	و	ناز	بخریم

در	دنیای	دو	نفره،	من	بسان	ملکه	خواهم	رقصید	و	تو	شاهزاده	ای	باش	که	

دستان	مرا	تا	اووووج	باال	می	برد
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عاشقی گلهای آفتابگردان

خوب	یادم	هست	در	کودکی	،	خانه	ای	داشتیم	که	در	حیاطش	باغچه	ی	کوچکی	

بود...	به	یاد	دارم	گلهای	افتابگردان	باغچه	ی	کوچکمان	را	که	با	طلوع	و	غروب	

می	 یوسف	 رخ	 به	 عاشقانه	 زلیخا،	 چون	 چرخیدند	 می	 نور	 سمت	 به	 افتاب		

نگریستند..	یادم	هست	یکبار	با	دستانم	سعی	کردم	گردن	یکی	از	گلها	را	به	

سمت	دیگر	بچرخانم	اما	سر	گل	دوباره	به	سمت	افتاب	می	چرخید	..شبها	از	

نبود	خورشید	مهربان،	سرشان	به	سمت	زمین	می	افتاد.

من	انقدر	اینکار	را	ادامه	دادم	تا	گل	افتاب	گردان	به	ناگه	شکست	وچندی	بعد	

به	زمین	افتاد	.

ومن	انروز	فهمیدم	که	هرگز	عاشقان	را	مجبور	به	کاری	نکنم	حتی	اگر	بخیالم	

اشتباه	می	کنند،	عاشق	ان	زمان	که	مواخذه	میشود،	می	میرد.

اموختم	درک	کنم،	چرا	که	نوشتن	انقدر	مهم	است	که	قران	کریم	دران	به	قلم	

سوگند	خورده	است!..	گلهای	افتاب	گردان	به	هر	طرف	که	می	خواهید	بچرخید..

من	هنوز	وجدانم	در	عذاب	است	بخاطر	سماجتی	که	منجر	به	شکستن	گل	افتاب	

گردان	شد.گرچه	کوچک	بودم	اما....هنوز	احساس	گناه	میکنم.

راستش	را	بخواهید	به	افتاب	حسادت	کردم.چون	گلهای	شب	بو	به	من	مهربانی	

می	کردند	هرصبح	و	شب	اما	گلهای	افتاب	گردان	فقط	خورشید	را		ستایش	می	

یا	حق! 	 	 	 	 	 	 کردند	
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عشق را از کودکان باید آموخت 

تازه	متولد	شده	است.

یکسال	فقط	یکسال	در	اغوش	بوده	است	و	معنی	اغوش	را	فهمیده	است

هنوز	نمی	تواند	کامل	حرف	بزند	و	نیاز	و	درخواستش	را	بگوید.

اما....عاشقی	بلد	است....	کودکان	تمرین	عاشقی	هستند...	کمی	دقت	کن....

مطمین	است	بوسیدن	یعنی	ابراز	محبت,		آغوش	یعنی	ارامش	و	عشق

ما	میدانیم	و	عمل	نمیکنیم.میگوییم	پر	رو	میشود

یا	ازارت	 میشود	 رنجور	 یا	 خسته	 ببوسی	 صدهابار	 را	 کودک	 مگر	 اما..	

میدهد؟اتفاقا	بالعکس...یعنی	بیشتر	با	تو	اخت	می	شود

چرا		محبت	کسی	را	نمی	بینی؟	حتی	سرزنشش	میکنی؟

علت	حضور	ما	در	دنیا	فقط	عشق	است.	خدا	خودش	جایگاه	ادمها	را	مشخص	

میکند	...	پس	به	چه	می	نازی؟

دنیای	دو	روزه،	قلبم	را	از	بی	محبتی	کسانی	که	جسمشان	ادمیزاد	است	به	درد	

اوردی	...	آه	..	کاش	پایان	می	یافت	..	قلبهای	بی	محبت..	اشکهای	غصه	دار..	

یا	حق! 	 	 	 	 آدمهای	بی	مهر	..		
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معجزه جادویی

همیشه	 پاسبان	 مثل	 	.. برق	 سیم	 روی	 راضی	 خود	 از	 کالغهای	 چون	

بیدار,چشمهای	منتظرم	بیدار	مانده	اند..	به	انتظار	دیدن	معجزه	ای	جادویی..	

چون	معجزه	ی	موسی	چون	معجزه	ی	ابراهیم	و	مریم	مقدس

اند	.مبادا	بخندم	و	خدا	یادش	برود	یک	 .چشمهایم،	نگهبان	خندیدن	من	شده	

روز	روی	زمینی	ادمی	به	ظلم	نا	اهالن	سوخت.

اما	حسی	بمن	میگوید	مگر	اله	هم	فراموش	میکند؟

صبر	 کمی	 فقط	 و	 نباش	 عجول	 گناهی	 بی	 تو	 میگوید	 دلم	 در	 صدایی	 اما	

کن.آرزوی	شکسته	شدن	بال	آنها،	چیزی	بتو	نمی	دهد.

تو	آری	خود	تو	انقدر	اوج	می	گیری	که	در	اوج	می	مانی

چه	مهم	ابلهانی	آرزوی	مرگ	تو	را	کرده	اند	آنگاه	تو	در	اوج	هستی.

اوج...	آری...	آری...	آری...	من	این	روزها	در	اوج	تردید	...عجیب	حس	پرواز	

دارم	...	وفقط	اوج	را	می	بینم	حق	خواهد	امد	و	سهم	من	از	این	همه	ظلم،	پاداش	

بزرگی	دارد.من	به	قدرت	متعالی	ایمان	دارم.																																	یا	حق	!
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جغد شوم شب

در	گرگ	و	میش	یک	مرگ

روی	شاخه	درختی	کامال	خونسرررد،	تکیه	زده	است.

کسی	نیست	مرا	از	این	کابوس	پر	تکرار	بیدار	کند؟!	

لباس	سپید	پوشیده	ام

چون	عروسان	نوظهور	..	ظاهرا	در	چمن	زاری	خیس	با	پای	برهنه	میدوم	تا	

مرز	گندمزارها...

وجغد	بلند	بلند	می	خواند...		هیچگاه	به	جغدها	دل	نبسته	ام	...	نمیدانم	چرا	!

.میروم	لب	رود،	سایه	مردی	اندوهناک	روی	آب	نقش	می	بندد	می	ترسم.نفس	

نفس	می	زنم.	..	هیچکسی	نیست	و	من	به	اسارت	اشفتگی	ذهن	تن	داده	ام

نگران	نباش!	 	در	حالیکه	صدایی	مدام	می	گوید:	

میشود	 کابوس	 تمام	 و	 اید	 می	 دم	 آید	سپیده	 می	 نور	 آید	 می	 رنگ	 وسپس	

یک	رویای	زیبا	که	اگر	هزار	بار	تکرار	شود	باکی	نیست،زیباست	و	هر	تکرار	

زیباتر!
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ومن	در	همان	لباس	سپید	چون	پریان	زیباروی	میدوم	پای	برهنه	بی	آنکه	از	

خراش	پایم	بترسم.

می	دوم	و	از	سر	ذوق	جیغ	می	کشم	انقدر	می	خندم	که	از	صدای	خنده	ام	

،فاخته	کنار	پنجره	اتاق	خواب،می	پرد	از	خواب	وبلند	بلند	آواز	میخواند	و	من	...	

دوباره	می	پرم	از	رویا. 	 	 	 	 	

یا	حق! 	 	 	 	 	 	
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حال و هوای دخترانگی	

می	خواهم	امشب	در	این	جاده	خاکی	قدم	بزنم

تا	خود	صبح	قدم	بزنم.	تا	رسیدن	به	ماه

تمام	غصه	هایم	را	در	جاده،	جا	بگذارم	..	شاید	کمی	سبک	شوم،شاد	شوم

دلم	می	خواهد	دیگر	خجالت	نکشم,	حال	و	هوای	دخترانگی	ام	را	فراموش	نکنم

.بی	تا	بیهای	بی	اغوش	را	..	بی	همدم	بودنهایم	را	..	بچه	نداشتنم	را	..	تنهایی	

سختم	را

دلم	می	خواهد	در	این	جاده	ی	خاکی	راه	بروم	و	فقط	به	ماه	نگاه	کنم...

و	فقط	صدای	قدمهایم	را	روی	خاک	بشنوم	و	هن	هن	نفسهایم	را

دلم	یک	قطره	مزه	میخواهد	..	مزه	باران

من		...	ماه	...	امشب	

با	یک	قطره	ی	باران	برای	کام	خشکیده	ام	,	رازها	دارم

چه	چیزی	امانت	نگه	دار	تر	از	ماه	!

یا	حق! 	 	 	 	 	 	 	
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عشق گوهری ارزشمند 

ماه	می	تابد	..	.دقیقا	وسط	برکه	ی	ساده	ای	در	دل	شب

قایق	هست	...	تنهایی	هست	....	حماقت	هست,	اما	تردید	میکنم..	بروم	یا	نروم

حسی	می	گوید	آنن	سوی	مهتابجای	من	است

شگفتی	انگیز	..	فریاد	میزند	رنگ	مهتاب	را	در	خود,	و	من	در	واپسین	لحظات

مردد	شده	ام	...	بروم	یا	نروم

هستی	بخش	جهان،عشق	افرید	و	عشق	گوهر	ارزشمندی	شد	برای	کسانی	که	

گوهر	را	میفهمند

قدر	گوهر	را	می	دانند

حسی	بمن	میگوید	:	این	قایق،	بال	پرواز	من	خواهد	بود

عطر	دارد	حرفهایم,	ماه	حقیقت	دارد

ای	ماه	روشن	بتاب	که	بی	معرفتی	شده	است

.یا	حی	و	یا	قیوم...	من	آمدم
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یا	حق! 	 	 	 	 		 	

به انتظار قطار آرزوها 

ایستگاه	قطار	را	نمیشناسم

حتی	نمیدانم	بهای	بلیطش	چیست؟

پول	است..	مال	است..	جان	است!

.

فقط	مسیرش	را	می	دانم

آنقدر	منتظر	نشسته	ام	تا	قطارش	بیاید

قطار	شادی	آمد	و	رفت	..	قطار	عشق	آمد	و	رفت	..	قطار	سرگرمی	آمد	ورفت

ومرا	چشم	انتظار	گذاشت

من	...	منتظر	قطاری	هستم	که	مرا	از	اسمان	باالتر	ببرد

تا	نزدیکی	آغوش	شما

یا	حق! 	 	 من	تنها	هستم	...	مرا	بپذیر		....	.اهلل					



الهه فاخته ) عاشقانه هایی از جنس همدردی  (

330

خاطرات تلخ اجباری 

مثل	گرد	غلیظ	برف،	تمام	مغز	مرا	گرفته	ای

انگار	قرار	نیست	خورشید	گرم	تر	بتابد

تا	ذوب	شود	افکار	پلید	تو

پلید	میگویمدت	چون	نیستی	و	مرا	در	وحشت	قرارهایم	با	خالق	قرار	دادی.

یاد	وعده	ی	شیطان	افتادم..	تازگیها	چقدر	سرکش	شده	ای

برفهایت	را	بردار	و	برو	...	نباید	اجازه	می	دادم	در	ذهنم	تلنبار	شود	

خاطراتت	و	نگاهت.

یخ	بسته	است	افکار	همیشه	گرم.

یا	حق! 	 	 	 	 	 	 	
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دختر باران زده 

میدانی	که	هستم؟

دختر	باران	زده	ام

با	گیسوان	خیس	انگار	که	ساعتها	یا	روزها	زیر	باران	قدم	میزدم،	من	عاشق	

بارانم	اما....	عشق	بی	وفاست	یا	باران؟

اکنون	که	پناهگاهی	یافته	ام،	سرمای	شدیدی	در	وجودم	رخنه	کرده	است...

لحاف	دارم،	بالش	و	حتی	تشکی	نررررم	اما	دلم	میخواد	بخوابم

باران	مرا	خسته	کرده	است!

اه

یعنی	می	شود	؟!

گاهی	تب	و	لرز	میکنم	وهیچ	پتویی	مرا	گرم	نمیکند،	هیچ	مرهمی	جز	خواب،	

آرامم	نمی	کند.

این	لرز	لعنتی	هربار،	تنم	را	خیس	میکند

تب	دارم	...	باران	با	من	چه	کردی؟

چه	خوش	خیال	بودم	و	چه	ساده	آدمها	سردم	کردند

آدمها	به	بهانه	عشق	من	به	باران،	تمام	پناهم	را	خراب	کردند،	و	زیر	باران	

ماندنم	انقدر	دیر	شد	که	تب	ولرز	در	جانم	ماند....	گناه	من	چه	بود؟

من	عاشق	باران	بودم..	من	عاشق	مهربانی	بودم

یا	حق! 	 	 	 	 	 مرا	می	فهمی؟	
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یک شعر ناب 

دلت	که	شکسته	باشد

قلبت	را	که	بسوزانند

بیرحمانه	به	جان	خسته	ات	که	بیافتند

نقاش	که	باشی	,		غم	انگیز	ترین	تابلو	دنیا	را	رسم	می	کنی

موسیقیدان	که	باشی،	غم	انگیز	ترین	ملودی	دنیا	را	خواهی	ساخت.

خواننده	که	باشی،	غم	انگیز	ترین	صدای	دنیا	را	خواهی	داشت

اما	شاعر	که	باشی..	شاعر	که	باشی

یک	شعر	می	سرایی	که	غم	آن	از	غم	انگیزترین	تابلو	جهان	غم	انگیز	تر	است

شعری	که	در	آن	صدا	غمگین	است

و	تمام	نت	ها	به	زانو	می	افتند	در	مقابلش.

شاعر	که	باشی	،	زبان	تمام	هنرها	را	باهم	جمع	خواهی	کرد	در	یک	شعر	....

شعری	که	اگر	به	صد	زبان	ترجمه	شود	،	صد	فلسفه	میبافد!

یا	حق! 	 وسعتی	اندوخته	در	زیرترین	الیه	خاموش	واژگان....	
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سخن آخر 

برایت	آرزومندم	جسم	و	روحی	سالم	داشته	باشی	.	
یادت	باشد...,	این	سختی	ها	آدم	را	شاعر	می	کند	

این	سختی	ها	آدم	را	نویسنده	می	کند	
این	سختی	ها	آدم	را	نقاش	می	کند	

این	سختی	ها	آدم	را	عارفانه	می	کند	
و	به	نقطه	ای	از	زندگی	ات	خواهی	رسید	که	می	بینی	چه	قدر	از	
آدمهای	دیگر	بیشتر	می	فهمی,	آنجاست	که	سکوت	می	کنی	و	خدا	
برایت	کافی	است	و	فقط	دنبال	یک	بهانه	می	گردی	که	عشق	ورزی	
........	به	فرزندانت,	خانواده	ات,	زندگی	ات	حتی	گاهی	تنهایی	ات	.	

اصل	رسیدن	به	قدرت	تعالی	است	
زندگی	فقط	راهنمای	این	مسیر	است	

برایمان		 را	 راه	درست	 کنیم	و	بخواهیم	که	 قدرت	 او	طلب	 از	 باید	
روشن	سازد	

با	آرزوی	بهترینها	
از	اعماق	قلب	ام,	قلبی	که	شکست	و	سخت	گریست	

الهه	فاخته 	 	 	 	 	 	
یا	حق! 	 	 	 	 	 	
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