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 مقدمه

 آرام بخش دلهاست...به نام خداوندی که نامش 

 مجموعه شعر تقدیم به تمام کسانی که دوستشان دارم... این

 

...باشد که لبخند رضایتی بر یدمشعر برگز از جنس ی احساسم را در گزیده ایذره ذره 

 لب شما بیاورد...

 

 نام تخلص:خسته دل

 

 به ما سر بزنید و با نظر های سازنده خویش مارا یاری کنید

 

 اشعار بروز تر و کامل تر نیز در وبالگ دفترخاطرات به نشانی:

Daftarekhaterat.blog.ir 
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 بک شور(نوحه جامانده)س

 و ببین خیسم چشای و زمین رو ازبند منو و اربعین از موندم جا

 حــــــــســــیــــن      

 خواست رو تو عشق دلم این    بالست و کرب من ی عقده    تنهاست تنهای من دل

 حــــــــســــیــــن      

 جاموندم آقا چرا پس     بودم تو عشق از سرشار وجودم همه میاد یادم

 حــــــــســــیــــن      

 درده یه حس پام تا سر      سرده دیگه وجودم  کرده نهخو قلبم تو

 حــــــــســــیــــن      

 نمایی دوا دردمو      کجایی میگم عمری  خدایی مردم آقا آخ

 حــــــــســــیــــن     

 برا تو بلند میخونه      منم آقا یه دیوونه  آقا این دلم خونه

  ـل ابــــاالــــفضــــلابــــاالــــفضـــ                 
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 نوحه کربال)سبک شور(

 چی میشه امسال و آقا؛منو زائرت بدونی

 توی لیست اربعینت؛اسممو بلند بخونی

... 

 آقا جون خودم میدونم،الیق کربال نیستم

 ولی یک نگاه کن آقا؛عاشق کوی تو هستم

 دل من عاشق میمونه،تا نبینه اون سرا تو

 جونم و میدم برا توحتی اگه بشه الزم،

... 

 آقا جون خودت میدونی؛حاجت این دل زارم

 تا که کربال نبینم؛آروم و قرار ندارم

 به خود خدا قسم که؛نوکر کوی تو هستم

 به خود خدا قسم که؛از اهل زمونه خستم

... 

 آقا من حساب ویژه؛رو کرامت تو دارم

 اگه اذن بدی تو آقا؛جونمم برات میزارم

 یت؛عاشق آن رخ ماهتمن دلم تنگ سرا

 من که آخرش میمیرم؛توی اون صحن و سرایت

... 

 چی میشه امسال و آقا؛منو زائرت بدونی

 توی لیست اربعینت؛اسممو بلند بخونی
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 عقده

 خدای من خیلی عزیز و خوبه

 دوسش دارم خودش اینو میدونه

 خدایی که میبخشه بنده هاش رو

 خدایی که میگه کجاست تو برو

 ون خدایی که کریمهمیگم از ا

 یه قطره از اشک ما رو میبینه

 نمیتونه نبخشه بنده هاشو

 میگه بیا، کنار غم نباشو

 مگه عذاب میده خدا کسی که

 سر به زمین گذاشته سمت مکه

 زبون اون کسی که ذکر خدا رو گفته

 نمیشه که توی عذاب،توی آتیش بیوفته

 خدا این همه از خوبی های عظیم تو شنیدم

 جون از همه خوشی هاتم چشیدمای خدا 

 ولی حاال لنگ مجوز زیارت هستم

 میخوام بگم کمربند تالشو بستم

 یه بار بشه بین حرم بشینم

 برم زیارت نگار مه جبینم

 ای خدا به روم وا کن تو این باب

 خسته دل میخواد بره شده بیتاب
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 جسم اسیر

 به نام خداوند جان و خرد

 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 که من پا نهادم در این زندگی

 چه باید کرد اینجا به جز بندگی

 دریغا که داستان من تَه نداشت

 ولی این خدا بود که داستان نگاشت

 عمر من روز به روز در گذشت

 من برفتم بر لب کارونو رشت

 در سراسر عمر من پاینده بود

 حیف گذشت فرصت من زودِزود

  تا نرسیدم به هشت سالگی

 ت رفت پی بچگیعمرم بگذش

 در همین اثنا خداوند لطف کرد

 پاک کرد روی من را ز گرد

 خواهری خوب و توانا هدیه داد

 خواهری مثل خودم از قوم ماد

 در هر کار خدا حکمت نهایت باشد

 خسته دل برای خود نَشیند؛پاشَد
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 تولد خواهرم

 در ملک خدا گشتم گرفتار بال

 چون که آمد خواهری مثل طال

 ن تک بُوَد مثلی ندارددخت بهم

 این مالئک روز ها را میشمارند

 تا رسند بر مَه بهمن مات و مبهوت

 حواسشان بهر بهمن میشود شوت

 وای که این بهمن چه غوغایی شده

 جان جانان در بَرش جانی شده

 آماده شده رخت سیاه پوشیده

 چون که حسن زهر جفا نوشیده

 برخیز و بزن ناله که در امروزی

 د خون دل جوشیدهبهر محم

  صبح روز بیستو سوم بدرخشید

  ستاره ای و بست دست خورشید

 سریع بیا به سرعت آب و باد

 ساعت ده رسیده من شادِ شاد

 لطف خدا شامل خسته دل گشت

 در مَه بهمن دل من شده دشت
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 (5شعبان)51

 شعبان رسید 51در هیاهو 

 در مسیر زندگی پایم پکید

 وَملنگ لنگان بهر وانت میدَ

 بی خیال از درد پایم میروم

 هرچه رفت از حادثه بدتر بگشت

 پای من دردان ناالن سر به دشت

 تازه فهمیدم چه کردم با خودم

 حبس شد لحظه ای در کالبدم

 این نفس باال نمیامد همی

 فکر کردم که مُردم یکمی

 تا که من پایم ببستند با جُلی

 تا یک هفته گر بُدویی تو خُلی

 ق خود خانه نشینبا تمام شو

 گشتمو من خسته دل روی زمین
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 به در51

 تو آخرین روزای عید نوروز

 هوای سردو کمی هم میاد سوز

 ابرا تو آسمون میانو میرن

 ابرای مشکوکی که از آب سیرن

 صبحونه با نون داغو تازه

 صدای قلبم مثل صدای سازه

 نزیکای ظهر و هوای عالی

 یبه کوه میریم همین اول سال

 موقع برگشت بود عموی من گفت

 بارون بیاد نمی ارزه اینجا مفت

 موقع سیخ کردن جوجه ها بود

 بارون گرفت راه افتاد اونجا یک رود

 جمع کردیم و بندو بساطو بستیم

 جمع کردیمو توی خونم نشتیم

 گفتیم و خندیدیم چه حسو حالی

 هوای خسته دل چه خوبو عالی
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 49نوروز

 یکار نشتیمبرفتیم مهمونی ب

 نشستیم و در شادی رو بستیم

 که یکهو ذهن من فکری به سرکرد

 تمام غصه هارو دست به سرکرد

 شروع کردیم بسازیم فیلم کوتاه

 تا فردا شب ادامش را شبانگاه

 آره یادم نمیره توی نوروز

 که با هم بازی کردیم اندکی دوز

 از آن شب تا به فردایش مگر رفت

 یک هفتگذشت یک روزمان مانند 

 شب دوم کنارت عالی و بازی بسیار

 توی فوتبالِ دستی باهم شدیم یار

 عجب شبی که پایانش بشینی

 تو را در راز جنگل هم ببینی

 شبم با شوق فردایش سحرشد

 تمام غصه ها از جا به در شد

 در آن ظهر دل انگیز و بهاری

 که باران هم گرفته مثل ساری

 به جاده میزنم رویت ببینم

 مهره دوزی بچینم برایت

 خوشا آن لحظه خوب و طالیی

 ادامه صفحه بعد
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 که هر لحظه بدانم من کجایی

 ولی بازم ندای دوری آمد

 نمیدانی ندا یکجوری آمد

 ولی من که نمیدانم چه کاری

 فقط کردم برایت گریه زاری

 به سمت ساحلی گشتم روانه

 ولی عشقت همیشه جاودانه

 خسته دل در پی روزهای بهاری

 کجایی ؟ عزیزم عشق من آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورزنه

 برنامه ای ریختن برن ورزنه

 این بهترین شانس عجیب منه

 به کوری چشم همه حسودا

 این بهترینِ همه عمرم بودا

 رفتم به ورزنه چه حس و حالی

 هوای خسته دل چه خوبو عالی

 وسایالی ورزشی رو دونه دونه

 شاد شده این دل من که خونه

 دادشقایق سواری که چه کیفی 

 راه افتادیم دوباره توی جادش

 تپه های شنی چه بی نظیر بود

 هر کی نرفته عمر اون شده دود

 خالصه بعدش که داره شب میشه

 از اونجا رفتیم ما به سمت بیشه

 وسط راه دوباره بر بِگَشتیم

 رفتیم توی امام زاده نشستیم

 خسته بودن توی یه روز عالی

 مگه داریم به به چه حسو حالی
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 28دربی

 رسید قطار بازیا به ایستگاش

 مثل همیشه اشک آبی و بچه هاش

 چهار تا گل نثار آبی کردیم

 وای که عجب کار باحالی کردیم

 دو تا زدش داش مهدی طارمی

 یکی با سر یک گل با پا جانمی

 نوبت رسید به رامین پا طال

 از خاطرم نمیره این گلزنا

 آقای تکنیک توی پرسپولیسه

 ابوس تیم کیسهاسمش محسن ک

 نُه تا بازی شده که توی دربی

 پشت سر هم نبرده تیم آبی

 از سه تای ایمون زاید گرفته

 خدا قوی تر از ما ها نساخته

 تارسیدیم به تیم علی منصور

 تا بکنیم چشم آبی ها رو کور

 چهار تا بازی بدون برده حاال

 هفته ی ششم رو بکن تماشا

 شهریور امسال میشی دوباره

 ه بارهیتو شیش تا گل خوردی 

 کاشکی چنین روزی تو تهران باشم

 بعد بازی سریع تر از جا پاشم

 برم توی خیابوناش بچرخم

 به روی هر چی آبیه بخندم
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 (8شعبان)51

 در هیاهو پونزه شعبان رسید

 این دفه کَلَم به در خورد ترکید

  چند باری تکرار شد این ماجرا

 چون کوتاه ساختن درب خانه را

 اندکی بگذشت چه سرعت ظهر شد

 سند غم های آینده برایم مهر شد

 چون که بگذشت اندکی از وعدمان

  بازی را آغاز بکردیم ما همه در شهرمان

 شهر که نه در هوای پاک و دلنشین روستا

 بازی کردیم دسته جمعی ساعتی از روز را

 من که هر کاری کنم شرمنده ام آقا بیا

 لحظه میگویم نیاگر چه با رفتار خود هر 
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 شب های خسته دل

 دوباره شب شد و من،دوباره بی قرارم

 چون که دوباره هستم،اما تورا ندارم

 من از خوشی تو دنیا،هواره بی نصیبم

 در خم و پیچ قصه،دنبال یک بهارم

 هر شب برای من باز،طول و دراز باشد

 وقتی که با شروعش،باران اشک ببارم

 ن است که جان درآمددنیا تمام حرفم،ای

 دارم هوای یارم،کز او چه بی قرارم

 ای زندگی چه کردی،با خسته دل هم اکنون

 من طاقت مصیبت،تا پای جان ندارم

 شاید خبر نداری،در دل چه ها کشیدم"

 "من مورد هجومِ،شمشیر روزگارم
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 امام زمان

 هیچ تو دانی که پرسدار کیست؟

 هیچ تو دانی دل بیمار چیست؟

 جران تو از دلم طاقت بردغم ه

 به جز از دیدن تو راه چیست؟

 از دوری تو بغض گلویم شکست

 درد مرا بدون تو چاره نیست

 چشم من بر سینه در سپید

 در ندبه من ذره ای اخالص نیست

 جمعه به جمعه من شوم منتظر

 هم دم این خسته دل زار کیست؟

 کاش همان مشتاق قبلی شوم

 تخوب میدانم غم اقرار چیس

 خوب دانم که تو رنجی از من

 شرمنده ام و گوشم بدهکار نیست

 سعی من در این شده ای صاحبم

 صاحب قلب و دلم جز تو کیست؟

 صاحبم گوشه ای درد دلی دارم من

 عاقبتِ این دل زارم چیست؟

 دل من برای دیدَنَت تنگ شده

 وقت خونخواهی از یابن علی االن نیست؟

 اینهمه بی توجهی ما به شما

 داستان کوفه ی مهدی که بی پایان نیست

57 



 مدار بیقراری

 "دیگه زندگیم داره ته میکشه"

 کی میشه سختی بگه آخرشه

 ای خدا دلم دیگه حس نداره

 دلیل اون مگه اهمیت داره؟

 دیگه اشک چشم من تموم شده

 ...دل من خسته ولی دل شما جوون شده

 من که برا کسی اهمیت ندارم

 دارمخدا مگه کسی رو جز تو 

 از دل خسته دل کسی خبر نداره

 زندگیم روی مدار بیقراری برقراره
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 حس ناب

 وای که عجب خدای خوبی دارم

 وقتی که من یه ذره بی قرارم

 خدا خودش میچینه برنامه رو

 میگه که بخشیدم زیارت برو

 رفتم به دیدن شهید گمنام

 گفتم بهش که من کوتاه نمیام

 می سازی خودت برام پیش خدا

 فک نکنم من به زمان ماضی

 همین جا هم به داد من رسیدی

 تو مونس خدا تویی شهیدی

 دلم میخواد بگم از اون آقایی

 که تو دلم میکنه پادشاهی

 چه جوری من جواب بدم آقا جون

 دوری تو کرده دلم رو داغون

 امام رضا بازم پناهم بده

 دلتنگتم دوباره راهم بده

 غریبهاما بگم از اونی که 

 نگاه اون برا همه طبیبه

 تویه بقیع زائر نداره قبرش

 با همه ام با همه فرد به فردش

 53 یه روز میاد آقام امامِ زمون



 راحت میشه تموم این کهکشون

 از دست این آل سعود مزدور

  مزار فاطمه میشه پر از نور

 دلم میخواد ببینم روزی که ما

 راحت میشیم از دست اسالم نما

 اعش از رو زمینپاک بشه د

 نابود بشه اسرائیل درکمین

 خالصه گفتم به شهید گمنام

 این شما و اینم تمام دنیام

 به خسته دل کمک بکن تا دستِ

 اونو بگیره و نباشه خسته

 خودت میدونی خاطرش عزیزه

 دلم بدون اون همش مریضه

 دلم میخواد با اون برم زیارت

 مسافر مشهد رو طبق عادت

 میگیرممیرم جواز کربال 

 به کربال برم کاشکی بمیرم

 خاکم کنن همون جا تو کربال

 پیش آقام سقای کرب و بال

 اینا همش میگذره تو خیالم

 کی میشه من دیگه ازت ننالم

 28 



 من برسم به اونی که میخوامش

 دنیا بدون اون نداره ارزش

 همون که با نگاهش شعرامو زیرو کرد

 وقتی میدیدم اونو یادم میرف غمو درد

 مون که بار اول وقتی میدیدم اونوه

 گفتم تو دل که آخر میدم برا تو جونو

 خالصه اینها همه گذشت تو ذهنم سریع

 انگار که رفته بودم تو دل روستا ضریح

 تا اومدم من بیرون خدا خدا میکردم

 برای دیدن اون همش دعا میکردم

 واقعا تو اون جمعیت مث یه معجزه بود

 رو خیلی هم زودپیدات کردم عزیزم من تو

 واقعا تو اون لحظه بود دل منم شاد شد

 لطف خدا شامل من،دلم چه آباد شد

 تو اون دیدار من باهاش دلم یهو باز شد

 ثانیه دلم اینهو یک ساز شد 38تو اون 

 هر چند که خیلی کم بود دیدار ما دوباره

 ولی میدونم خدا اون لحظه رو میاره

 آبکه من با تو بشینم کنار یک جوی 

 منم سرم رو شونت به این میگن حس ناب

 حاال بگید اسم این شعرو شما رفقا

 25 از عشق من گرفته تا عشق ناب آقا



 بخور تا توانی به بازوی خویش

 بخور تا توانی به بازی خویش

 که اینها بود از مضرات دیش

 که ماهواره ها قد علم کرده اند

 بساط گرانی به پا کرده اند

 وای وایهمش جنگ دینو همش 

 خدا خیر دهد بر مودم های وای فای

 جوان حاال کجا و جوان های پیش

 که سعیت بود در ترازوی خویش
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 (8تولد خواهرم)

 باز ماه بهمن اومده دوباره

 همه میگن دو ما دیگه بهاره              

 تولدا زیاده تویه این ماه

 هدیه ها ردیف شدن دوباره               

 ومد تویه گردش این ماه خوبا

 قلبم شدده دوباره پاره پاره               

 روز تولد تو شد عزیزم

 مهمونا جمع شدن مثل ستاره              

 همه میگن با قدم تو امشب

 ماه اومده تو شب هایی که تاره              
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 حاج صادق

 ای که مسجد از حضور تو کف میزد

 تبسم دلنشین تو دف میزدو مالئک ز 

 

 مسجد بدون حضور تو یک چیز کم دارد

 و مالئک بدون حضور تو تب دارند

 

 برای من که نبودنت اصال هضم نمیشود

 عزم من برای پذیرایی جزم نمیشود

 

 جای خالی ات روی صندلی الکی

 میکند این دلم را ز رفتنت شاکی

 

 بگو که برای رفتنت کمی زود نیست؟

 یاهی روی سرم دود نیست؟بگو که این س
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 پدر و مادر

 روز پدر در گذر روزگار آمده

 روزی که در آن شود دشمن ما در به در

 برای من پدر چون دری گرانبها است

 مادر برای من چون شهری در آسمان است

 مالئکٌ عَزیزی فِی البَیتنَا المُکَرم

 آزار اون ها شده برای من محرم

 ی اِنتباه اَنصحالوالِدین أَعلَم فِ

 نظر اونها برام میشه یه کار اصلح
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 هجران

 روزای من یکی یکی گذر کرد

 خوشی رو تو نگاه من بدر کرد

 دلم تنگه واسه اون روزای توپ

 پای دیگ آشو خوردن یک سوپ

 دلم تنگه واسه اون عید نوروز

 که با هم بازی کردیم اندکی دوز

 هدیگه که میبینم اوضام خراب

 خوشی تو زندگیم مثل سرابه

 این شعر منو رو اهل دالن میفهمند

 آنها و من و خسته دالن میفهمند

 دوری من با تو زیادتر میشه

 این دل من میشکنه مثل شیشه
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 امام رضا

 شما خوب میدونی ازت چی میخوام

 تو هر لحظه میخوام به مشهد بیام

 حاال که اومدم نگاهی بکن

 نامیدم نکن به من زل بزن

 چقد زود گذشت مهمونی پیش تو

 من از عشق میگم آخرش میشه تو

  دلم تنگه و میشه آقا برات

 دیگه خسته شدم میوفتم به پات

 در حرمت بی تاب است "خسته دل"

 تو مِی ناب منی نخورده هم میکنه مست
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 خدا

 یکی تو زندگیمه همه کاره

 کار رقیبا همگی نداره چاره

 ه خسته دلیم واسه چیهمیدون

 دیگه صدام درنمیاد از این ریه

 خدا به غیر تو کیه باالسرِمن

 بیا ببین خداجونم چشم ترمن

 به غیر تو کسی معنی نداره

 تو ماه دادی به شب که تاره

 ای خدا برس به داد خسته دل

 برس به داد این منه شکسته دل
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 خدا بزرگه

 اومدم بگم از اون خدا

 نمیشیم ما دِیقه ای ازش جدا

 بگم از رحیمی و سخاوتش

 از ماچی میخوادخدا نهایتش

 هیچی ازما نمیخواد پا نعمتاش

 فقط آشتی بکنید شما باهاش

 من درددل کردم باهاش یادتونه

 خدا جواب داد سریع با یدونه

 اتفاق خوب نبود این نزدیکا

 آشتی کن با خوبیه خوبِ خدا

 

 خودمم جای خدا بودم جوابمو نمیدادم

 خدای من عظیمه و منو ببین چقد سادَم

 خدا جون خسته دلم تو شاد شادم میکنی

 یکمی بیشتر بهم لطف و نگاهم میکنی؟

 میدونم زیادیمه گوشه ی چشم تو ولی

 با گوشه ی چشم منم میگم یه یاعلیشما 
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 دلم گرفته و خدا...

 ای خدا دلم میخواد بفهمونی

  به بنده هات

 تا نگیرن یه سمفونی

 به گریه هام نگاه بکن

 تو را خودت

 میشه غما رو جمع کنی

 جواب هر حسودی رو

 خودت بده ای خدا جون

 قطعا تو روزی رسونی

 رو نزنم به این و اون

 همه اینو خوب میدونن

 تویی که میرسونی نون

 زمزمه ی خوش بختی رو

 برای خسته دل بخون

 دلم گرفته و دعا

 فایده نداره ای خدا

 بیا بهم نگا بکن

 نمیرسه به تو صدا

 بگو بهم چی کار کنم

 بهم بده خدا ندا

 بیا ببین دست منو

 38 منم تویه درگَه تو مثل گدا



 دوبیتی های کربالیی

 ...مرگ داعش

 گویند گریه بر حسین دین است

 هر چیز کنار حسین شیرین است

 از گفتن نامش اشک چشم میریزد

 کسی مدافع حرم شده برمیخیزد

 طرف این سخن من به داعش است

 اربعین ببری سمت کربال تو دست

 دست ملعونت را ز ریشه میکنم

 ودت تیشه میزنمبر ریشه نحس وج

 

 ...مسافر

 دلم دوباره شده،تنگ سرای حسین

 دلم شده هوایی کرب وبالی حسین

 خدا کند که امسال،دیگر مسافر شوم

 یا که دهم جان خود یکدم برای حسین

 

 ...کربال

 آرام دل های هوایی کربالست

  دوای هر درد و بالیی کربالست

 من چرا جا مانده ام آقای من

  وقتی هر آه و نوایی کربالست
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 ...ببخش

 خدا من پشیمونم خدا محرم اومد

 خدا بهم نگا بکن صبر دلم سر اومد

 به لطف عباس علی گناه من رو ببخش

 بهم بگو صبر تو واسه کربال سر اومد

 

 ...شش گوشه

 دلم واسه دیدن شیش گوشه موال شده تنگ

 ننگ آره منم نوکری که واسه آقاش مایه

 یا حسین کرب و بال آرزومه خوب میدونی

 بیا و منو بخر نگو بهم جا میمونی

 

 ...شرمنده عباس

 آب هم در کربال شرمنده ی عباس شد

 شعر من اما ولی فاقد ز هر احساس شد

 نمک شعر و دلم سفر به سوی یارم است

 ذهن خسته دل به روی کربال حساس شد

 

 ...اربعین

 یا حسین یه عده ای توی عزات میان میرن

 به حاجت دل اونا نگا بکن کرب و بالتو ندیدن

 یا حسین قسمت بکن تا اربعین بیام حرم

 شهادت واسه تو رو با جون دل من میخرم
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 دوبیتی گاهی...

 دل به دریا زدگاهی باید 

 گاهی باید از غزل ترسید

 دم دمی بال و پری بگشای

 گاهی باید یک نفس خندید

 

 دوبیتی والیت...

 هدایت اهل خدا به صاحبش علی رسید

 علی ولی مسلمین همان کسی که ظلم دید

 تمام افتخار من به شیعه ی علی شدن

 همان علی شیرخدا که در نجف بیارمید

 

 

 

 

 

 

 پایان
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