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 سي فارسي .بي.مصاحبه مريم حيدر زاده با بي: مقدمه 
 

يـک مـاه پـيش برحسب اتفاق مريم حيدر زاده رو           
رستورانی بوديم و يکدفعه    تو يک   . تـو دوبی ديدم   

صدای خيلی  . صـدای آشـنائی بـه گوشـم خـورد         
ــريف ــنيدم    ! ظ ــنا ش ــه شــعر آش ــند جمل ــد چ . بع

رفتم . فهمـيدم که خودشه، مريم حيدرزاده است      
ــن رو    ــبختانه مـ ــردم و خوشـ ــی کـ ــو معرفـ خودمـ

جالـبه کـه من مدتها دنبال مريم بودم،          . شـناخت 
شـاعری کـه هـم تونسـته و هم جرأت کرده زبان         

مـه روزمـره بـين جـوونا رو در قالب شعر بيان             مکال
شاعری که شعرهاشو چه با اجازه چه بی        . کـنه 

ــنده هــای روز داخــل و خــارج    ــون خوان اجــازه از زب
 .کشور شنيديم

تـو اون دو سـه روزی که دوبی بوديم مريم رو که              
دختر خيلی شيک پوشيه . بـه همـراه مادرش آمده بود چندين بار مالقات کردم       

ن محو انگشترها و دستبندش بودم و وقتی که کنارش نشستم         و تـا مدتـی م     
بعد ) اينها رو موقع مصاحبه متوجه شدم"! (مريم، اشعه داره  "حـس کـردم کـه       

آدامس؟ منم فهميدم که بله با : از ايـنکه ضـبط صـوتو روشـن کردم مريم گفت        
بلـه؟ و از اون بـه بعد قول دادم که با دندان مسواک   :يـک خـنده عصـبی گفـتم        

يک ساعت و خورده ای با هم حرف زديم که نتيجه اش    !  بـرم سـر مصاحبه     زده
 :اين شد که می خونين

 
بـاورم نميشـه کـه به اين صورت اتفاقی بتونم از نزديک ببينمت و با هم       : بهـزاد 

 .صحبت کنيم
بر گل به اشتياق تو شبنم ... قربان شما من هم خوشحالم  : مـريم حـيدر زاده    

تو مثل ياس پاک و سپيد    ... شق دل غم گذاشتند     گذاشتند، در کوچه های عا    
به نام تنها پناه آشفتگان ... و مقدسـی، نـام مـرا بـه عشق تو مريم گذاشتند              

عـرض سـالم دارم خـدمت تمـام دوستان عزيز که در سراسر        . ديـار سرنوشـت   
مـن خيلی خوشحال هستم که تونستم از        . دنـيا ايـن مصـاحبه رو مـی خونـند          

آورانی که در يکی از نقاط دنيا همچنان با عشق شديد نـزديک بـا يکـی از پيام       
 .به زبان فارسی مشغول فعاليته آشنا بشم

تو ! مريم، اول از آخر شروع کنيم) ... با گوش قرمز(خـواهش مـی کـنم      : بهـزاد 
 جديدًا يک آلبوم دکلمه وارد بازار کردی، ميشه درباره اش بگی ؟

کتابش دو  ". يا تو يا هيچ کس     "ايـن آلـبوم سـوم مـنه بـا نـام           : مـريم حـيدر زاده    
در حقيقت اين آلبوم گزيده ای از اشعار همون  . سـال پـيش منتشـر شـده بـود         

آهنگ متن رو آقای . کـتابه کـه منتشـر شـده و شـامل ده قطعـه دکلمـه است           
ايشون از خوانندگان جديد ما هستند که آلبوم . انجـام دادند " آرتـين شـاهوران   "



. ته در ايران با استقبال خوبی مواجه شد       سال گذش " صورتک"اولشـون به نام     
ايــن آلــبوم هــم توســط . مــن هــم از کــار خــودم بــا ايشــون بســيار رضــايت دارم

 .منتشر شده" شاخه طوبی"شرکت 
 ميشه يه قسمتش رو برامون بخونی؟: بهزاد

عطر زرد گل ياس رو : ايـن آلـبوم بـا ايـن شـعر شـروع ميشه         : مـريم حـيدر زاده    
من فقط تو چشم تو زندونی ... س رو نمی خوام نمـی خـوام، نمره بيست کال      

من تو رو می خوام اونها رو نمی ... ام، عاشـق های بی حواس رو نمی خوام   
و در نهايت اين آلبوم به يک الاليی ... خـوام، نفسـم تويـی هـوا رو نمـی خوام          

 .ختم ميشه
مثأل چند سال پيش . مـن جسـته گريخته اشعار مريم رو شنيده بودم        : (بهـزاد 

رو بـا مـريم بيرون داد و اولين بار   " بخاطـر تـولدت  "فريبـرز الچينـی آلـبوم دکلمـه      
بعد تک و توک مادرم جزو نامه هاشون اشعار مريم رو        . اونجـا صداشـو شـنيدم     

ولی . و خواننده ها هم خوب خيلی از ترانه هاشو خوندن       ! پاورقـی می نوشت   
من هم تو عالم بی     . خوشـبختانه مـريم تمـام کتابهاشـو به من داد که بخونم              

مـريم اتفاقًا کتابهات رو داشتم می خوندم و می   .) خوابـی شعرهاشـو خـوندم     
 !نميدونستم که تو نثر هم می نويسی. ديدم

. من نه تا کتاب منتشر شده دارم که دو تا از اونها نثر هست            : مـريم حيدر زاده   
کی و ي" نامه هايی که پاره کردم " منتشـر کـردم به اسم        ١٣٨٠يکـی رو سـال      

نامه هايی "منتشر شد به نام   ) ١٣٨٣(ديگـه از اونهـا ارديبهشـت سـال جاری           
ايـن سلسله مراتب نامه های عاشقانه ای هست که هر   " ... کـه پـاره کـردی     

بسياری از دوستان، حتی از خارج از ايران . چـند سـال يـک بـار نوشـته ميشـه          
ادند و اين برای بعـد از انتشـار کـتاب اول نثر من جواب تک تک اين نامه ها رو د          

 .من خيلی زيبا بود و نامه های خواننده گان رو در کتاب دوم چاپ کردم
 به چه آدرسی برات فرستادند؟: بهزاد

 دارم که   ١٧٨٣۵ - ١١۶مـن يـک صـندوق پسـتی بـه شماره            : مـريم حـيدر زاده    
 .دوستان ميتونند به اون نامه ارسال کنند

 ؟)ه با لحن موذيان( تمبر هم نزنن ديگه : بهزاد
 !فکر کنم بايد بزنند: مريم حيدر زاده

 
 مريم و سينما

. که درباره دختر شاعری بود  " چشمان سياه "مـن فيلمـی ديـدم به نام         : بهـزاد 
بنظـر مـی يـاد ايـن فـيلم داستان زندگی تو است، حتی وقتی که فيلمو ديدم                 

 اين موضوع درسته؟! مردم می گفتن فيلم زندگی مريم حيدرزاده است
قـبل از ايـنکه ايـن فـيلم ساخته بشه با من مذاکراتی انجام               :  زاده مـريم حـيدر   

شخصيت . شـد و مـن بـه داليـل کـامًال شخصـی و معـنوی اين کار رو نپذيرفتم          
هنرپيشـه هـا هميشـه بـرای من قابل احترام هست ولی من دوست داشتم                
در ايـن فيلم نقش مقابلم کسی باشه که واقعًا حس عاشقانه را نسبت به او        

ــود      . دارم ــين ب ــرفتم هم ــيلم رو نپذي ــن ف ــازی در اي ــه ب ــی ک ــرين دليل ــده ت . عم



متاسـفانه اين شبهه در ايران هم به وجود اومد که اين فيلم ممکنه برگرفته از           
داسـتان زندگـی من باشه که اصًال اينطور نيست و کوچکترين ارتباطی هم به                

ی من ممکنه به هر حال يک سری تشابهاتی از صحبت ها      . ايـن موضـوع نداره    
برداشـته شده باشه و استفاده شده باشه که به نظر من کار درستی نيست   

 .ولی به هر حال اگر فايده ای داشته اميدوارم موفق بوده باشه
 

 مريم و عاشقی 
مـريم، چيزی که من رو شيفته کارهات کرده جمله های به ياد موندنی      : بهـزاد 

دوست دارم بيتهای   رو خيلی   " نفـرين تـرين نفـرينت     "مـثأل شـعر     . تـو هسـتش   
 ...خيلی باحالی گفتی پر از احساس

عاقبت "در آلبومـی به نام   " محسـن چاوشـی حسـينی     "اتفاقـًا آقايـی بـه نـام         
کامًال حق شعر رو از     . ايـن آهـنگ رو اجـرا کـردند و بسـيار زيبا خوندند             " عشـق 

ايـن همون آهنگی است که به اسم نفرين روی بعضی     . (طـرف مـن ادا کـردند      
ترنتــی گذاشــته شــده و خيلــی هــا فکــر مــی کــنن کــه ســياوش ســايتهای اين

الهی ... "من يک جمله اون رو خيلی دوست دارم     )قميشـی ايـن آهنگ خونده     
کـه روز وصـال طـوفان شـه از سـمت شمال، هيچ چی از اون روز نمونه به جز                  

چون توی شعرهای تو من زياد      ... بريم سر مسئله احساس     ". گلهـای پرپـرش   
تالطم . ی عاشقی ها آمدن و رفتن و دلت بارها شکستهيعن. شـروع می بينم  

 های احساسی زيادی توی زندگی تا به حال داشتی؟
 . بله: مريم حيدر زاده

: می خونم" مـثل هـيچ کس  "حـاال از کـتاب   ... ) ای بگـم چـی بشـن     : ( بهـزاد 
کـه البته اميدوارم انقدر دلت      " هـوای رفـتن کـه کنـی مـرگ گـل هـای مـريمه               "

 ...نشکسته باشه 
بـه هـر حال کسی که مسير عشق رو انتخاب می کنه بايد            : مـريم حـيدر زاده    

بدونـه کـه نـه راه برگشـتی بـراش وجـود داره و نه بايد برگرده پشت سرش رو        
وقتـی اســم  . چـون اون ديگــه بـه نظــر مـن اســمش معاملـه اســت    . نگـاه کــنه 

. خودمـون رو يـک عاشـق واقعـی مـيگذاريم خيلـی مسـئوليت سنگينی داريم                
تی در حـد و اندازه های مجنون که فکر کنم کمتر کسی بتونه از عهده        مسـئول 

 .اش بر بياد
 )...از اون حرفای بابا بزرگی (مخصوصًا توی دنيای امروز : بهزاد

ــاد )! hacker(عصــر صــنعت و تکــنولوژی و هکــر . بلــه کــامًال: مــريم حــيدر زاده ي
لش که خيلی به درد   البته بجز ای مي   !!! کامپيوتـر افـتادم که اصًال دوست ندارم       

 .می خوره
 تو به عشق ابدی اعتقاد داری؟: بهزاد

عشـق های زمينی نمی تونند ابدی باشند ولی به هر حال         : مـريم حـيدر زاده    
انسان با انسان تکميل    . مـی تونـند جنـبه تکاملـی بـرای انسان داشته باشند            

يعنـی مـا هـر چقـدر بگـيم کـه يـک عشق آسمانی ميتونه يک سری                    . ميشـه 
شــايد چــون . ای بشــر رو پاســخ گــو باشــه بــه نظــر مــن ايــنطور نيســت نــيازه



ولی به هر . هميشـه مـن احساسـم کـامًال بر عقلم غلبه داشته اين رو ميگم              
يعنی يک تجربه . حـال تجـربه ها باعث سرخوردگی در عشق برای من نشدند      

و يـک شکسـت باعـث نشـد کـه مـن کـًال با عشق خداحافظی کنم و با وجود             
 . شق و تنفر يک نقطه است، تنفر رو انتخاب کنماينکه فاصله ع

با ( پـس بهتـره شکست بخوری که برای ما شعرهای بهتری بنويسی             : بهـزاد 
 ) ...خنده شيطانی 
به دليل اينکه هميشه غم . فکـر می کنم درست باشه . بلـه : مـريم حـيدر زاده    

 شادی ديدار، هميشه خيلی. تاثيـر بيشـتری تـوی زندگـی افراد داره تا شادی         
ولی اگر کسی آدم رو ناراحت کنه و اون از کسی برنجه            . سـريع تمـوم ميشـه     

متاسفانه اين يک قانونه و هميشه همين . خيلـی خاطره اش بيشتر می مونه    
وقتـی از عشـق مطمـئن ميشيم تقريبًا تبديل ميشه به عادت و           . طـور هسـت   

 !عادت در همه موارد خوب نيست. اون عشق رو به نظر من کمرنگ می کنه
 ...در مورد زندگيت برامون بگو : بهزاد

من تقريبًا سه سال و نيم سن     : مـريم حـيدر زاده    
داشـتم کـه عمـل آب مرواريد روی چشمم انجام           

يک . سـه نظـر راجع به اين عمل وجود داره         . شـد 
سـری از پزشـک هـا معـتقد هستند که دستگاه            
ــوده و عصــب چشــم   هــای بيمارســتان عفونــی ب

شم چپ هم ضعيف   راسـت مـن از بـين رفته و چ         
يـک سـری هـم اين اشتباه رو می گذارند      . شـده 

. بـه حسـاب ناشـی بودن و سهل انگاری پزشک          
بـه هـر حـال مـن مـی گذارم به حساب يک کليد               
طاليـی کـه در تقديـر انسـان وقتـی نهفـته باشه             
ــه      ــه نظــر مــن بهان ــته ب ــه مياف ــی ک ــام اتفاقات تم

يک .البـته من خيلی از تصويرها رو يادمه       . هسـت 
ــه   عروســک  دارم کــه مــال دو ســالگيم هســت ب

و عينک ذره بينی ... کـه کـامًال اون رو يادمـه و يـک پلنگ صورتی    " نيـنا  " اسـم   
و رنگهـا رو هم بخصوص يادم مياد مخصوصأ        ! کـه خوشـخبتانه ديگـه نمـی زنـم         

مـن هميشـه دسته گل های عروس ها رو خراب می کردم و گل               . رنـگ سـرخ   
گل ها رو هم از دسته گل عروسی بيشترين ! سـرخ ها رو هميشه می چيدم      

 ! خالم چيدم که همين جا ازشون معذرت خواهی می کنم
 !ذوق شاعری از کی در تو گل کرد؟ اصأل برامون بگو چی شد: بهزاد

مـادرم مـيگه که از سه چهار سالگی خيلی دوست داشتی    : مـريم حـيدر زاده    
 اگر خيلی   يعنی اينکه می گفتند   . کـه آخر جمله هات شبيه به هم تموم بشه         

هـم مفهومـی نداشـت امـا دوسـت داشتی کلمه های آخر جمله هات شبيه                 
مـن از ايـن موضـوع چيـزی يـادم نمـياد منتهـی اينها صحبت های        . هـم باشـند   

يعنــی اگــر از . فقــط يادمــه شــعر رو خيلــی دوســت داشــتم . ايشــون هســتند



. شـعری خوشم ميومد سريع ترجيح می دادم که دوباره بخونم و حفظش کنم        
 .هشت سالگی و در کالس سوم دبستان اولين شعرم رو شروع کردماز 

يـک شـعری نوشـتم که معلمم به من گفتند اين رو ميتونی به چند تا از معلم                  
هـای ادبـيات سـال هـای باالتـر نشـون بدی که برات اشکال هايش رو برطرف                   

يـک نامـه هـم بـرای مـادر مـن نوشتند که برای من کتاب شعر، مجله و            . کنـند 
از اون موقع بود که . يـی کـه ميشه توش شعر پيدا کرد رو کم کم بخونم           چيزها

بـا کـيهان بچـه هـا، حتـی حـافظ و مثـنوی معـنوی کـه هـيچ چيزی ازش نمی                        
. فهمـيدم، شـروع کـردم و مـادرم هم خيلی نقش مهمی توی اين کار داشتند             

خيلـی چيزها می گفتند که معنی اون رو متوجه نمی شدم ولی خوندن اونها              
 . داره به وزن و قافيه من توی کاربرد شعريم کمک می کنهاالن 

 
 مريم يک رازی رو افشاء کرد

دوسـت دارم از اون لحظـه ای بـرامون بگی که اولين کتاب شعرت چاپ           : بهـزاد 
 ...شد 

داستان اين . نام داره " پروانه ات خواهم ماند   "اولين کتاب من    : مـريم حيدر زاده   
که سه تلويزيون ايران آقای کاشانی که من  بـر می گرده به کارگردان خوب شب       

خيلـی ازشـون تشـکر مـی کنم و هميشه هم گفتم که آغاز کار من با ايشون       
" شب های تابستان"ايشـون کارگـردان يک برنامه تلويزيونی بودند به نام           . بـود 

قـرار يک مصاحبه ای رو برای من و   . کـه از شـبکه اول سـيما پخـش مـی شـد             
در اين سواالت رسيديم .  در اون سواالتی می کردند     بـرای المپـياد گذاشـتند و      

اتفاقًا شعر . بـه شـعر و ادبـيات و آخـرش گفتـند يک تفعل به حافظ بزن و بخون                 
اون رو خوندم و تموم  . در اومد " چـو بشـنوی سـخن اهل دل نگو که خطاست          "

چـند مـاه بعـد از اون مصـاحبه بـا من تماس گرفتند و گفتند که يک جنگ             . شـد 
 در شـبکه سه سيما تشکيل دادند و به من گفتند که تو حاضری          اجتماعـی رو  

اجـرای بخـش ادبـی اون رو به عهده بگيری؟ اين کار رو قبول کردم و کار خيلی      
يـک سـال و نيم اين کار رو به شکل مداوم انجام دادم که            .  قشـنگی هـم بـود     

من هفته ای يک بار . خوشـبختانه بـا اسـتقبال خيلـی زيـادی هـم مـواجه شد           
تا اينکه اين برنامه . د همـه نامـه ها رو بررسی می کردم و جواب می دادم           بايـ 

بعـد از اين کار آقای کاشانی  . هـم مـثل همـه قصـه هـا و نامـه هـا تمـوم شـد          
پيشـنهاد کردند حاال شعرهايی که توی اين جنگ خوندی رو در قالب يک کتاب          

روين هم تشکر من هم اين کار رو کردم و همين جا از نشر معين و پ. ارائـه بده  
مـی کـنم و از ناشـر بسـيار گلـم آقای رامسری که هر سال به من قول دادند                 

تا حاال . کـه بـرای ارديبهشت که نمايشگاه کتاب هست، کتاب من رو برسونند           
 .هيچ وقت هم بدقولی نکردند و من هم خيلی ازشون تشکر می کنم

 پس عالقت به ماه ارديبهشت به همين خاطره؟: بهزاد
عالقـم بـه مـاه ارديبهشـت بـه دلـيل تـولد کسی هست که        : در زاده مـريم حـي   

به هر حال کتاب من منتشر شد و . خيلـی تاثير بزرگی توی زندگی من داشته       



االن کـه من دارم با شما صحبت می کنم بعد از گذشت شش سال اين کتاب            
 .چاپ هجدهم شده و من به ناشرم تبريگ ميگم

 ست چاپ داری؟االن کتاب ديگه ای هم در د: بهزاد
اسم ". اون يکی رو جز من داشت     "کتاب دهم من به نام      . بله: مريم حيدر زاده  

 .غم انگيز و حقيقی که در حقيقت اسم ترانه اول اين کتابه 
 اون چشمهای روشن داشت اون، يکی رو جز من داشت،"

 " من تو حسرت موندن اون، خيال رفتن داشت
ــتاب رو هــم در ارديبهشــت ســال     ــن ک ــيم  ١٣٨۴اي ــتاب خواه  در نمايشــگاه ک

امـيدوارم هـيچ کـس، هـيچ کسـی رو بـه جـز همـون يک نفر نداشته                    . داشـت 
 ...باشه 

 
 مريم و دادگاه

 رشته ادبيات خوندی ؟: بهزاد
رشـته دبيرسـتان مـن انسـانی بـود اما رشته دانشکده من              : مـريم حـيدر زاده    

 . متاسفانه حقوق قضايی دانشگاه تهران بود
 رو دوست نداشتی؟اين رشته : بهزاد

زمان انتخاب . مـن خـودم ادبـيات رو دوسـت داشتم    . نـه زيـاد   : مـريم حـيدر زاده    
رشـته کـه رسـيد، همـه مخصوصًا کادر مدرسه ای که توش تحصيل می کردم             

 !گفتند به خاطر معدلت حقوق بخون
مـن فکـر مـی کـردم شـايد قسـمت هـای عملی اين رشته بتونه من رو جذب            

چون اين جاها با احساسات مردم ... اه، زندان ها و مـثل رفـتن بـه دادگـ      . بکـنه 
. ارتـباط داره و ميـتونه بـرای کسی که عشق به شعر و ادبيات داره مؤثر باشه          

ولـی متاسـفانه مـا حتـی يک جلسه عملی هم توی دانشگاه تهرانی که اين                
ترم . يعنـی چهار سال تئوری خونديم ! همـه ازش صـحبت مـی کنـند نداشـتيم      

تاسـفانه مـتوجه شـدم و ديـدم که نمی تونم اين رشته رو               دوم بـود کـه مـن م       
امـا بـه اصرار مادرم اين چهار سال رو تموم کردم و کامًال درس رو           ! تحمـل کـنم   

 !بوسيدم و گذاشتم کنار
 

 قرمز و سفيد
 بعدازظهر ٢می گويند متولد : "تـوی مقدمـه يکـی از کـتاب هات گفتی        : بهـزاد 
حاال واقعًا اين "...  هر چيز سرخ ، عاشـق گـل سـرخ، رنـگ سرخ و          ۵۶ آبـان    ٢٩

سـرخی رو به خاطر رنگ قرمز دوست داری يا اينکه از تيم پرسپوليس خوشت       
 مياد؟

 !نميدونم کدومش به خاطر کدومش هست: مريم حيدر زاده
تازگـی آهنگـی بـه اسـم پرسـپوليس در ايـران بيـرون آمـده کـه شعرش مال                 ( 

 )مريمه
  هستی؟نه واقعأ چرا شيفته رنگ قرمز: بهزاد

 .قرمز، زرد و نارنجی. چون عاشق پاييز و رنگ های پاييزم: مريم حيدر زاده



 چرا پاييز ؟: بهزاد
به دليل اينکه پاييز يک حس عاشقانه و شاعرانه قشنگی به       : مـريم حيدر زاده   

خيلـی از دوسـت های صميمی من شايد اول مهر زنگ می زنند و     . مـن مـيده   
ا اول فـروردين هـيچ وقـت اين کار رو نمی    عـيد رو بـه مـن تبـريک مـيگن و اونهـ           

البـته منهای ماه  ! چـون مـی دونـند کـه مـن بهـار رو زيـاد دوسـت نـدارم          ! کنـند 
کًال فعاليت های من در !  ارديبهشـت کـه يـک ارادت خاصی به متولدينش دارم         

زميـنه نوشـتن، شـعرها و کارهايـی کـه خـودم انجـام مـيدم، اتفاقاتی که توی          
پاييز . ه بـرام بخش دوم سال موفقيت آميزتر بوده        زندگـی مـن ميافـته، هميشـ       

بـرام پـيام آور يـک سـری خاطـرات خيلـی قشـنگ بوده و همچنين زمستون به         
خاطـر شـب يلـدا و اون قداست قشنگش که وجود داره، برف و اون سفيدی و              

 .و در ضمن تولدم هم تو ماه آبانه. دونه های درشتش از پشت پنجره
  پاييز هست که تو دوست داری؟چه چيزهای ديگه توی: بهزاد

تـو پاييز خيلی آشنايی هاست      : مـريم حـيدر زاده    
پاييز . کـه بعـد از خيلـی جدايـی هـا اتفاق ميافته           

يـک عطـر قشنگی داره و اينکه آدم با احتياط بايد         
ــا نشــکنند    ــرگ ه ــه ب ــه  . رد بشــه ک ــا ديگ اون ه

شکســت خــوردند کــه از اون بــاال افــتادند پايــين،  
مــن هميشــه .  رو نشــکنيمولــی مــا ديگــه اونهــا 

سـعی مـی کـنم با احتياط راه برم و از طرفی که      
بــرگ هــا باشــن نــرم کــه فکــر مــی کــنم آدم اگــر  

 . کسی رو دوباره شکست بده خيلی بده
 ديگه از چه رنگی خوشت مياد؟: بهزاد

ســـفيد هــم رنـــگ قشـــنگی  : مــريم حـــيدر زاده 
چــون هــم رنــگ عــزا هســت، هــم      . هســتش
رنــگ کفنــی کــه يعنــی فکــر کنــيد کــه . عروســی

 .انسان سفر کرده رو توش می پيچند و رنگ لباس عروس هر دو سفيده
مـريم، ما شعرهای تو رو از زبون خيلی از خواننده های داخل و خارج از         : بهـزاد 

بارهـا هـم تـوی روزنامـه هـا در ايـران شـکايت کردی که چرا                  . کشـور شـنيديم   
 از اين کار خوشحال معمـوًال آدم ! خوانـنده هـا شـعرهای مـن رو بـر مـی دارنـد             

 ميشه، تو چرا ناراحت ميشی؟
اوًال فکـر مـی کـنم حـق مسـلم يـک شـاعر و ترانه سرا اين                  : مـريم حـيدر زاده    

هسـت کـه وقتـی که بخواهند شعرش رو بخونند ازش اجازه بگيرند و صحبتی               
 .باهاش بکنند

شـايد يـک نفر دارای زيباترين صدای دنيا باشه اما سليقه اون شاعری که اون               
اين حق مسلم اون شخصه که حق       .رانه رو نوشـته بـا اون آدم متفاوت باشه         تـ 

به نظر من اين کوچک ترين کاريه که می تونن انجام    . انـتخاب بهـش داده بشه     
 . بدن



هميشـه بـه مـا از بچگـی ياد دادند که يک شکالت رو اگر می خواهيم برداريم          
ان ناپذيره و سـرقت ادبـی از اون سـرقت هايـی هسـت که جبر     . اجـازه بگيـريم   

، " شمعدونی"، " فقـط به خاطر تو  . "نميشـه خـريدش و بـا پـول جبـرانش کـرد            
رو از زبون کسانی " جلـوی آينه نرو آينه خجالت می کشه      "و  " قـناری "،  "نامـه "

يعنی عالوه بر اينکه بی اجازه بود   . شـنيدم کـه اصـًال دوسـت نداشـتم بشنوم          
 . اصًال به دل من هم ننشست

با اونها . نه آلبوم های ديگه در اين چند ماه آينده بيرون بياد       بـاز هم ممک   : بهـزاد 
 چيکار ميشه کرد؟

متاسـفانه بـه خاطـر نـبودن حـق تاليف و کپی توی ايران اين      : مـريم حـيدر زاده    
کـتاب هـا کمابيش توی بيشتر نقاط دنيا ميره و اين برای من              . مشـکل هسـت   

ند کــه مــا خيلــی از اشــخاص بهانــه مــی کنــ. خيلــی خوشــحال کنــنده هســت
اصًال اين افراد می تونند با  ... شـماره تمـاس نويسنده اين کتاب رو نداشتيم و           

با اين کار می تونن تمام بهونه ها ! شـما يعنـی بـرنامه روز هفتم تماس بگيرند     
مـی تـونن بـا شما تماس بگيرند و شما هم اين لطف رو می             ! رو از بـين ببـرند     

بهانه ای برای اون افراد بهانه جو نمی کنـيد که به من اطالع بديد و ديگه هيچ         
 .مونه

از کـدوم يکـی از ايـن آهـنگ هايـی کـه از روی شعرهای تو بدون اجازه             : بهـزاد 
 خونده شده بيشتر بدت مياد؟

چون عالوه بر سرقت شعر، اون رو خراب   " فقـط بـه خاطر تو     : "مـريم حـيدر زاده    
! ش اضافه کردندکـردند و رديـف شـعر رو برداشتند و قافيه های خيلی بدی به       

 !در ضمن صدای خواننده اش رو هم دوست ندارم
 می شه شعرش رو برامون بگی؟: بهزاد

البـته پـس و پـيش خـواهم گفـت و همه اش رو يادم         . باشـه : مـريم حـيدر زاده    
 .نيست ولی براتون می گم 

آخـر يـه روز دق مـی کـنم فقـط بـه خاطـر تـو، دنـيا رو عاشق می کنم فقط به               
 ...خاطر تو 

بـه بـيابون مـی زنـم فقـط بـه خاطـر تو، رو دست مجنون می زنم فقط به                     سـر   
 ...خاطر تو 

يـه روز ميشـم بـی آبـرو فقـط به خاطر تو، قربونی يه جستجو فقط به خاطر تو                 
... 

تـو هـم يـه روز ميـری سفر فقط به خاطر من، خيره ميشن چشمام به در فقط      
، ميرم به احترام تو ميگـی کـه از پيشـم بـرو فقط به خاطر من         ... بـه خاطـر تـو       

 .فقط به خاطر تو
مـريم مـی شـه گفـت تو کنسرت هم دادی يعنی شعرهاتو اجرا کردی           : بهـزاد 

 ميشه دربارش بيشتر برامون توضيح بدی؟... 
 در ١٣٨٠آخرين برنامه من در حقيقت به عنوان کنسرت سال : مـريم حيدر زاده   

 سوئد هستند از من  کشـور سـوئد بـود کـه مديـر راديـو آوا، آقای ايرانی که در                
. بـرای اجرای چند تا کنسرت در استکهلم و چند شهر ديگه سوئد دعوت کردن      



بـا وجود اينکه من بهمن ماه در سردترين فصل به اين کشور رفتم اما اين يکی         
البته از ايشون قول گرفتم که روز چهاردم فوريه، . از بهتـرين سـفرهای مـن بود    
 .روز عشاق به ايران برگردم

وقتـی روز عشـاق خـونه بـودی اون کارتی رو که می خواستی دريافت          : بهـزاد 
 کردی ؟

ناچارم راست بگم که از اون کسانی که هميشه منتظرشون  : مـريم حيدر زاده   
 ! بودم هيج وقت اون کارت رو نگرفتم

 شايد چون از روز والنتاين بی خبرن؟: بهزاد
ان لطف می کنند و برای      خيلی از دوست  ! نه اتفاقًا می دونند   : مـريم حـيدر زاده    

همشون هم  . مـن کـارت و حتی دست گل های ناشناس عجيب می فرستن            
ــرام گــل ســرخ مــی      ــند کــه رنــگ قرمــز رو دوســت دارم و هميشــه ب مــی دون

 .ولی اونی که می خوام هيچوقت از من يادی نکرد. فرستند
 يکی ديگه از شعرهايت رو برامون می خونی؟: بهزاد

از " يک حقيقت تلخ "اجتماعی می خونم به اسم      يـک شـعر     : مـريم حـيدر زاده    
 ".يا تو يا هيچ کس"کتاب 

يـه نفـر خـوابش مـياد و واسـه خـواب جـا نداره، يه نفر يک لقمه نون برای فردا            
يـه نفر نشسته و اسکناسهاشو ميشماره، می خواد امتحان کنه که  ... نـداره   

 توش، اون يکی يکـی از بس که بزرگه خونشون گم ميشه ... تـا داره يـا نـداره        
يکـــی از ... اطاقشـــون واســـه همـــه جـــا نـــداره 

ــا   واحـــدهای بـــاالی برجشـــون مـــيگه، يکـــی امـ
کاش يه روزی بشه ... خونشـون اطـاق باال نداره       

کـه ديگـه نشـه جملـه ای ساخت، با نمی خوام             
 .با نميشه با نشد با نداره

مريم جان خيلی ممنون خيلی حرف های       : بهـزاد 
ــتن هســت   ــرای گف ــه  دو. بيشــتر ب ســت دارم اگ

ميشـــه در آيـــنده اگـــر دوســـت داشـــته باشـــی 
 .طرفدارهات برات سوال بفرستند و جواب بدی

. بلـه، خيلـی خوشـحال ميشم    : مـريم حـيدر زاده    
 m_n_respina@yahoo.comايمـــيل مـــن هـــم   

يـک شعر کوتاه هست که با اون از همه   . هسـت 
 ... خداحافظی می کنم 

 ی گذارم،اول نامه جای دل تنگ چند تا نقطه چين م
 جای اسم قشنگت سر سطر

 ...نازنين، نازنين می گذارم 
 گفتن از تو ولی کار من نيست،

 ...پس قلم را زمين می گذارم 
 شب و روز همه بخير

 .و پر از گل سرخ



 تا قيامت 
 من ميگم بهم نگاه آن 

 تو ميگي آه جون فدا آن 
  من ميگم چشمات قشنگه 

 تو ميگي دنيا دو رنگه 
 م اسيره من ميگم دل

  تو ميگي آه خيلي ديره 
 من ميگم چشمات و واآن 

 تو ميگي من و رها آن 
 من ميگم قلبم رو نشكن 

 تو ميگي من مي شكنم من ؟
 من ميگم دلم رو بردي

 تو ميگي به من سپردي ؟
  من ميگم دلم شكسته است 

 تو ميگي خوب ميشه خسته است 
 من ميگم بمون هميشه 
 تو ميگي ببين نمي شه 

 ن ميگم تنهام مي ذاريم
 تو ميگي طاقت نداري

 من ميگم تنهايي سخته 
 تو ميگي اين دست بخته 
 من ميگم خدا به همرات

  تو ميگي چه تلخه حرفات 
 من ميگم  آه تا قيامت 

 برو زيبا به سالمت 
 من ميگم خدا به همرات 
 تو ميگي چه تلخه حرفات 

 من ميگم آه تا قيامت 
 برو زيبا به سالمت

 
 

 فت و گوگ
 من ميگم بهم نگاه آن 

 تو ميگي آه جون فدا آن 
 من ميگم چشات قشنگه 

  تو ميگي دنيا دو رنگه 
 من ميگم چه قدر تو ماهي

 تو ميگي اول راهي
 من ميگم بمون هميشه 
 تو ميگي ببين نميشه 
 من مي گم خيلي غريبم
 تو ميگي نده فريبم



 من ميگم خوابت رو ديدم 
 تو ميگي ديگه بريدم 

 من مي گم هدف وصاله 
 تو ولي ميگي محاله

  من ميگم يه عمره سوختم 
  تو ميگي قلبم رو دوختم

 من ميگم چشمات و وا آن 
 تو ميگي من و رها آن 
 من ميگم خيلي ديوونم 
 تو ميگي آره مي دونم

 من ميگم دلم شكسته ست 
 تو ميگي خوب ميشه خسته ست 

 من ميگم بشين آنارم
 تو ميگي دوستت ندارم
 من ميگم بهم نظر آن 
 تو ولي ميگي سفر آن

 من ميگم واسم دعا آن 
 تو ميگي نذر رضا آن 

 من ميگم قلبم رو نشكن 
 تو ميگي من مي شكنم من ؟
 من ميگم واست مي ميرم 

 تو ميگي نمي پذيرم 
 من ميگم شدم فراموش؟ 
 تو ميگي نه ، رفتم از هوش
 من ميگم آه رفتم از ياد ؟

 رهاد تو ميگي نه مرده ف
 من ميگم باز شدي حيروون ؟

 تو ميگي بيچاره مجنون 
 من ميگم ازم بريدي ؟
 تو مي پرسي نا اميدي ؟
 من ميگم واسم عزيزي
 تو ميگي زبون ميريزي؟

 من ميگم تو خيلي نازي 
 تو ميگي غرق نيازي
 من ميگم دلم رو بردي

  تو ميگي به من سپردي ؟
 من ميگم آردم تعجب 
  تو ميگي ديگه بگو خب

 من ميگم تنهايي سخته 
 تو ميگي اين دست بخته 

 من ميگم دل تو رفته 
 تو ميگي هفت روزه هفته 

 من ميگم راه تو دوره 
 تو ميگي چاره عبوره 



 من ميگم مي خوام بشم گم 
 تو ميگي حرفاي مردم ؟
 من ميگم نگذري ساده ؟

 تو ميگي آدم زياده 
 من ميگم دل به تو بستن ؟

 ن تو ميگي اينقده هست
 من ميگم تنهام ميذاري ؟
 تو ميگي طاقت نداري ؟

 من ميگم خدا به همرات 
 تو ميگي چه تلخه حرفات
 من ميگم اهل بهشتي 
 تو ميگي چه سرنوشتي
 من ميگم تو بي گناهي 
 تو ميگي چه اشتباهي

 من ميگم آه غرق دردم 
 تو ميگي مي خوام بگردم

 من ميگم چيزي مي خواستي ؟
 تو ميگي تشنمه راستي

 من ميگم از غم آبه 
 تو ميگي دلم آبابه

 من مي گم برو آنارش 
 تو ميگي رفت پيش يارش
 من ميگم با تو چيكار آرد ؟
 تو ميگي آشت و فرار آرد
 من ميگم چيزي گذاشته ؟
 تو ميگي دو خط نوشته 
 من ميگم بختش سياهه 
 تو ميگي اون بي گناهه 
  من ميگم رفته آه حاال 
  تو مي گي مونده خياال
 من ميگم مي آد يه روزي

 تو ميگي داري مي سوزي 
 من ميگم رنگت چه زرده
 تو مي پرسي بر ميگرده ؟
 من ميگم بياد الهي

 تو ميگي آه خيلي ماهي
 من ميگم ماهت سفر آرد
 تو ميگي تو رو خبر آرد ؟
 من ميگم هر آي با ماهش
 تو ميگي بار گناهش؟
 من ميگم تو بي وفايي
 تو ميگي بريم  يه جايي
 من ميگم دلم اسيره 

 تو ميگي نه خيلي ديره 



 من ميگم خدا بزرگه 
 تو ميگي زندگي گرگه 

 من ميگم عاشق پرنده ست 
 تو ميگي معشوق برنده ست 
 من ميگم به روزها شك آن 

 تو ميگي بهم آمك آن 
 من ميگم خدانگهدار

 تو ميگي تا چي بخواد يار 
 من ميگم آه تا قيامت 
 برو زيبا به سالمت

 ت تو آب نمي ريزم پش
 آه نروندت عزيزم

 
  

 مثل هيچ آس
 مث اون موج صبوري آه وفاداره به دريا 
 تو مهي مثل حقيقت مهربوني مث رويا 

 چه قدر تازه و پاآي مث ياساي تو باغچه 
 مث اون ديوان حافظ آه نشسته لب طاقچه

 تو مث اون گل سرخي آه گذاشتم الي دفتر 
 مونه دم آخر مث اون حرفي آه ناگفته مي 

 تو مث بارون عشقي روي تنهايي شاعر 
 تو همون آبي آه رسمه بريزن پشت مسافر 
 مث برق دو تا چشمي توي يك قاب شكسته 
 مث پرواز واسه قلبي آه يكي باالشو بسته 
 مث اون مهمون خوبي آه ميآد آخر هفته 
 مث اون حرفي آه از ياد دل و پنجره رفته 

 ز گل هاي پونه  مث پاييزي وليكن پري ا
 مث اون قولي آه دادي گفتي يادش نمي مونه 

 تو مث چشمه آبي واسه تشنه تو بيابون 
 تو مث يه آشنا تو غربت واسه يه عاشق مجنون

 تو مث يه سرپناهي واسه عابر غريبه 
 مث چشماي قشنگي آه تو حسرت يه سيبه 
 چشمه ي چشماي نازت مث اشك من زالله 

 نت با من محاله مث زندگي رو ابرا بود
 يك روزي بيا تو خوابم بشو شكل يك ستاره 

 توي خواب دختري آه هيچ آس و جز تو نداره 
 تو يه عمر مي درخشي تو يه قاب عكس خالي
 اما من چشمام رو دوختم به گالي سرخ قالي
 تو مث بادبادك من آه يه روز رفت پيش ابرا 
 بي خبر رفتي و خواستي بمونم تنهاي تنها

  دفتر مشقم پر خطاي عجيبي تو مث
 مث شاگرداي اول آمي مغرور و نجيبي 



 دل تو يه آسمونه دل تنگ من زميني
 مي دونم عوض نمي شي تو خودت گفتي هميني
 تو مث اون آسي هستي آه ميره واسه هميشه 
 التماسش مي آني آه بمون اون ميگشه نميشه 

 مث يه تولدي تو مث تقدير مث قسمت 
 يچ آس واسه اون نذاشته قيمت مث الماسي آه ه

 مث نذر بچه هايي مث التماس گلدون
 مث ابتداي راهي مث آينه مث شمعدون 
 مث قصه هاي زيبا پري از خواباي رنگي

 حيفه آه پيشم نمونن چشاي به اين قشنگي
 پر نازي مث ليلي پر شعري مث نيما
 ديدن تو رنگ مهره رفتن تو رنگ يلدا 

 ه شب قصد سفر آرد بيا مثل اون آسي شو آه ي
 ديد يارش داره ميميره موند ش و صرف نظر آرد

 
 

 به خاطر من 
 آخر يه روز دق ميكنم فقط به خاطر تو 
 دنيا رو عاشق ميكنم فقط به خاطر تو 

 شب به بيابون مي زنم فقط به خاطر تو 
 رو دست مجنون مي زنم فقط به خاطر تو 

 تو نمي خواي بياي پيشم فقط به خاطر من 
 ن ولي سرزنش مي شم فقط به خاطر تو م

 عشق تو پنهون ميكني فقط به خاطر من 
 من دلم و خون مي آنم فقط به خاطر تو 
 از دور تماشا ميكني فقط به خاطر من 
 من دل و رسوا ميكنم فقط به خاطر تو 
 از خوبيات آم ميكني فقط به خاطر من 

 رشته رو محكم مي آنم فقط به خاطر تو 
  گم ميكني فقط به خاطر من تو خودت رو

 من خودم رو گم ميكنم فقط به خاطر تو 
 شعله رو خاموش ميكني فقط به خاطر من 
 شب رو فراموش ميكنم فقط به خاطر تو 

 تو خنده هات غم ميزني فقط به خاطر من 
 دنيا رو بر هم ميزنم فقط به خاطر تو 

 يه روز مي شم بي آبرو فقط به خاطر تو 
  و جو فقط به خاطر تو قربوني يه جست

 تو ام يه روز مي ري سفر فقط به خاطر من 
 خيره مي شن چشام به در فقط به خاطر تو 

 به من تو ميگي ديوونه فقط به خاطر من 
 جملت به يادم مي مونه فقط به خاطر تو 
 تو من و بيرون ميكني فقط به خاطر من 
 قلبم رو ويرون ميكنم فقط به خاطر تو



 دلت فقط به خاطر من ميگي از سنگ 
 يه عمره آه تنگه دلم فقط به خاطر تو 

 تو گفتي عاشقي بسه فقط به خاطر من 
 دنيا واسم يه قفسه فقط به خاطر تو 
 مي ري سراغ زندگيت فقط به خاطر من

 من مي سوزم تو تشنگيت فقط به خاطر تو 
 تو ميگي عشق يه عادته فقط به خاطر من 

  تو دلم پر شكايته فقط به خاطر
 ميگيري از من فاصله فقط به خاطر من 
 دست ميكشن از هر گله فقط به خاطر تو
 توميگي از اينجا برو فقط به خاطر من 
 رفتم به احترام تو فقط به خاطر تو

 رد ميشي از مقابلم فقط به خاطر من
 مونده سر قرار دلم فقط به خاطر تو 

 ناز ميكني براي من قفط به خاطر من 
 ه پاي تو فقط به خاطر تومن ميشينم ب

 نيستي آنار پنجره فقط به خاطر من 
 دل نمي تونه بگذره فقط به خاطر تو 

 تو من رو يادت نمياد فقط به خاطر من 
 دلم آسي رو نمي خواد فقط به خاطر تو 
 مي گذري از گذشته ها فقط به خاطر من
 مي رم توي نوشته ها فقط به خاطر تو 

  به خاطر من تو منو تنها مي ذاري فقط
 من خودم رو جا ميذارم فقط به خاطر تو 

 دل رو گذاشتي بي جواب فقط به خاطر من 
 يه عمر ميكشم عذاب فقط به خاطر تو 
 دلت شكسته مي دونم فقط به خاطر من
 منم يه خسته مي دوني فقط به خاطر تو
  آخر ازم جدا شدي فقط به خاطر من
 من مشغول دعا شدم فقط به خاطر تو

 
 

 ه خاطر تو ب
 آخر يه روز دق مي آنم فقط به خاطر تو 
 دنيا رو عاشق ميكنم فقط به خاطر تو
 شب به بيابون مي زنم فقط به خاطر تو
 رو دست مجنون مي زنم فقط به خاطر تو
 عشقت رو پنهون مي آني فقط به خاطر من
 من دلم رو خون ميكنم فقط به خاطر تو

 تو گفتي عاشقي بسه 
 قفسه  دنيا برام يه 

 گفتي آه عشق يه عادته 
 دلم پر از شكايته 



 گفتي مي خواي بري سفر 
  خيره شدن چشام به در 

 من مي شينم به پاي تو فقط به خاطر تو
 من مي شينم به پاي تو فقط به خاطر تو
 به من تو گفتي ديوونه فقط به خاطر من 
 حرفت به يادم مي مونه فقط به خاطر تو

 از خوبيات آم ميكني 
 لبم رو پر پر مي آني ق

 گفتي آه از سنگه دلت 
 از من و دل تنگه دلت 
 از خوبيات آم ميكني 
 قلبم رو پر پر مي آني 
 گفتي آه از سنگه دلت 
 از من و دل تنگه دلت

 ازم گرفتي فاصله فقط به خاطر من 
 دست آشيدم از هر گله فقط به خاطر تو
 گفتي آه از اينجا برو فقط به خاطر من 

 به احترام تو فقط به خاطر تومي رم 
 
 

 خلوت يك شاعر 
 آاش در دهكده عشق فراواني بود
 توي بازار صداقت آمي ارزاني يود 

 آاش اگر گاه آمي لطف به هم ميكرديم 
 مختصر بود ولي ساده و پنهاني بود

 آاش به حرمت دلهاي مسافر هر شب 
 روي شفاف تزين خاطره مهماني بود 

 ودش آم مي آرد آاش دريا آمي از درد خ
 قرض مي داد به ما هرچه پريشاني بود 
 آاش به تشنگي پونه آه پاسخ داديم 
 رنگ رفتار من و لحن تو انساني بود 

 مثل حافظ آه پر از معجزه و الهامست 
 آاش رنگ شب ما هم آمي عرفاني بود 

 چه قدر شعر نوشتيم براي باران 
 غافل از آن دل ديوانه آه باراني بود

 راب نمي رفت به اين زودي ها آاش سه
 دل پر از صحبت اين شاعر آاشاني بود 
 آاش دل ها پر افسانه ي نيما مي شد 
 و به يادش همه شب ماه چراغاني بود

 آاش اسم همه دخترآان اينجا 
 نام گلهاي پر از شبنم ايراني بود 

 آاش چشمان پر از پرسش مردم آمتر 
 غرق اين زندگي سنگي و سيماني بود 



 اش دنياي دل ما شبي از اين شبها آ
 غرق هر چيز آه مي خواهي و مي داني بود

 دل اگر رفت شبي آاش دعايي بكنيم 
  راز اين شعر همين مصرع پاياني بود 

 
 

 اين روزا 
 اين روزا عادت همه رفتن ودل شكستنه 
 درد تموم عاشقا پاي آسي نشستنه 

 اين روزا مشق بچه ها يه صفحه آشفتگيه 
  رو آينه ها فقط غم زندگيه گرداي

 اين روزا درد عاشقا فقط غم نديدنه
 مشكل بي ستاره ها يه آم ستاره چيدنه 

 اين روزا آار گلدونا از شبنمي تر شدنه 
 آرزوي شقايقا يه شب آبوتر شدنه 

 اين روا آسمونمون پر از شكسته باليه 
 جاي نگاه عاشقت باز توي خونه خاليه 

 هاي پاك رو بردنهاين روزا آار آدما دل
 بعدش اونو گرفتن و به ديگري سپردنه 

 اين روزا آار آدما تو انتظار گذاشتنه 
 ساده ترين بهانشون از هم خبر نداشتنه 
 اين روزا سهم عاشقا غصه و بي وفاييه 

 جرم تمومشون فقط لذت آشناييه 
 اين روزا توي هر قفس يكي دو تا قناريه 

 ه جاريه شبها غم قناريها تو خواب خون
 اين روزا چشماي همه غرق نياز شبنمه 
 رو گونه هر عاشقي چند قطره بارون غمه
 اين روزا ورد بچه ها بازي چرخ و فلكه

 قلباي مثل دريامون پر از خراش و ترآه 
 اين روزا عادت گلها مرگ و بهونه آردنه 
 آار چشماي آدما دل رو ديونه آردنه 

 نه ساختنه اين روزا آار رويامون از پونه خو
 نشونه پروانگي زندگي ها رو باختنه 

 اين روزا تنها چارمون شايد پرنده مردنه 
 رو بام پاك آسمون ستاره رو شمردنه 

 اين روزا آدما ديگه تو قلب هم جا ندارن 
 مردم ديگه تو دلهاشون يه قطره دريا ندارن 
 اين روزا فرش آوچه ها تو حسرت يه عابره 

 د يه مسافره هر جا يكي منتظر ورو
 اين روزا هيچ مسافري بر نمي گرده به خونه 
 چشاي خسته تا ابد به در بسته مي مونه 
 اين روزا قصه ها همش قصه دل سوزوندنه 

 خالصه حرف همه پر زدن و نموندنه 



 اين روزا درد آدما فقط غم بي آسيه 
 زندگيشون حاصلي از حسرت و دلواپسيه 

 نبودنه اين روزا خوشبختي ما پشت مه 
 آار تموم شاعرا فقط غزل سرودنه 

 اين روزا درد آدما داشتن چتر تو بارونه 
 چشماي خيس و ابريشون همپاي رود آارونه
 اين روزا دوستا هم ديگه با هم صداقت ندارن 
 يه وقتا توي زندگي همديگر و جا مي ذارن 
 جنس دالي آدما اين روزا سخت و سنگيه

 و رنگيه فقط توي نقاشيا دنيا قشنگ 
 اين روزا جرم عاشقي شهر دل و فروختنه 

 چاره فقط نشستن و به پاي چشمي سوختنه 
 اسم گال رو اين روزا ديگه آسي نمي دونه 

 اما تو تا دلت بخواد اينجا غريب فراوونه 
 اين روزا فرصت دال براي عاشقي آمه 

 زخماي بي ستاره ها تشنه ياس مرهمه 
 ي بي قراريه اين روزا اشك مون فقط چاره 

 تنها پناه آدما عكساي يادگاريه 
 اين روزا فصل غربت عشق و يبدهاي مجنونه 

 بغضاي آال باغچه منتظر يه بارونه 
 اين روزا دوستاي خوبم همديگر رو گم ميكنن
 دالي پاك و ساده رو فداي مردم ميكنن
 اين روزا آدما آمن پشت نقاب پنجره 

 تظره آمتر ميبيني آسي رو آه تا ابد من
 مردم ما به همديگه فقط زود عادت مي آنن
 حقا آه بي وفايي رو خوب هم رعايت ميكنن
 درسته آه اينجا همه پاييزا رو دوست ندارن 

 پاييز آه از راه ميرسه پا روي برگاش مي ذارن 
 اما شايد تو زندگي يه بغض خيس و آال دارن 

 چند تا غم و يه غصه و آرزوي محال دارن 
 ايد هممون براي هم سايه باشيماين روزا ب

 شبا يه آم دلواپس آودك همسايه باشيم
 اون وقت دوباره آدما دستاشون رو پل ميكنن
 درداي ارغواني رو با هم تحمل مي آنن

 اگه به هم آمك آنيم زندگي ديدني ميشه 
 بر سر پيمان مي مونن دوستاي خوب تا هميشه 

  نيست اما نه فكر آه ميكنم اين آار يه آار ساده
 انگار براي گل شدن هنوز هوا آماده نيست 

 
  

 نامه بي جواب
 سالم بهونه قشنگ من براي زندگي 

 آره باز منم همون ديوونه ي هميشگي 



 فداي مهربونيات چه مكني با سرنوشت 
 دلم برات تنگ شده بود اين نامه رو واست نوشت 

 حال من رو اگه بخواي رنگ گالي قاليه 
 وري تو صحن چشمام خاليه  جاي نگاهت بد ج

 ابرا همه پيش منن اينجا هوا پر از غمه 
 از غصه هام هر چي بگم جون خودت بازم آمه 

 ديشب دلم گرفته بود رفتم آنار آسمون 
 فرياد زدم يا تو بيا يا من و پيشت برسون 

 نمي دوني بي تو چه دردي آشيدم ! فداي تو
 حقيقت رو واست بگم به آخر خط رسيدم 

  و من تنها شدم با غصه هاي زندگيرفتي
 قسمت تو سفر شد و قسمت من آوارگي
 نمي دوني چه قدر دلم تنگه براي ديدنت
 براي مهربونيات نوازشات بوسيدنت

 به خاطرت مونده يكي هميشه چشم به راهته 
  يه قلب تنها و آبود هالك يه نگاهته 

 من مي دونم همين روزا عشق من از يادت ميره 
  ميدن بيا آه داره دوستت ميميره بعدش خبر

 روزات بلنده يا آوتاه دوست شدي اونجا با آسي
 بيشتر از اين من و نذار تو غصه و دلواپسي 

 يه وقت من و گم نكني تو دود اون شهر غريب 
  يه سرزمين غربته با صد نيرنگ و فريب 

 فداي تو يه وقت شبا بي خوابي خستت نكنه 
 ستت نكنه غم غريبي عزيزم زرد و شك

 چادر شب لطيف تو از روت شبا پس نزني
 تنگ بلور آب تو يه وقت ناغافل نشكني

 اگه واست زحمتي نيست بر سر عهد مون بمون 
 منم تو رو سپردم دست خداي مهربون 

 راستي ديروز بارون اومد من و خيالت تر شديم
 رفتيم تو قلب آسمون با ابرا همسفر شديم 

 پر آبوتره از وقتي رفتي آسمونمون 
 زخم دلم خوب نشده از وقتي رفتي بد تره 
 غصه نخور تا تو بياي حال منم اين جوريه 

 سرفه هاي مكررم مال هواي دوريه 
 گلدون شمعدوني مونم عجيب واست دلواپسه 

  مثه يه بچه آه بار اوله ميره مدرسه 
 تو از خودت برام بگو بدون من خوش ميگذره ؟

 ا تنها رفتي بهتره دلت مي خواد مي اومدم ي
 از وقتي رفتي تو چشام فقط شده آاسه خون 

 همش يه چشمم به دره چشم ديگم به آسمون 
 يادت مي آد گريه هامو ريختم آنار پنجره 
 داد آشيدم تو رو خدا نامه بده يادت نره 
 يادت ميآد خنديدي و گفتي حاال بذار برم
 تو رفتي و من تا حاال آنار در منتظرم 



 يدم ديگه داري من رو فراموش مي آني امروز د
 فانوس آرزوهامونو داري خاموش ميكني 

 گفتم واست نامه بدم نگي عجب چه بي وفاست 
 با اين آه من خوب مي دونم جواب نامه با خداست 

 عكساي نازنين تو با چند تا گل آنارمه 
 يه بغض آهنه چند روزه دائم در انتظارمه 

  دوست دارمتنها دليل زندگي با يه غمي
 داغ دلم تازه ميشه اسمت و وقتي مي آرم 

 وقتي تو نيستي چه آنم با اين دل بهونه گير 
 مگه نگفتم چشمات رو از چشم من هيچ وقت نگير 

 حرف منو به دل نگير همش مال غريبيه 
 تو رفتي و من غريب شدم چه دنياي عجيبيه 

 زودتر بيا بدون تو اينجا واسم جهنمه 
  پر از سايه ي غصه و غمهديوار خونمون

 تحملي آه تو دادي ديگه داره تموم ميشه 
 مگه نگفتي همه جا ماله مني تا هميشه 

 دلم واست شور مي زنه اين دل و بي خبر نذار 
 تو رو خدا با خوبيات رو هيچ دلي اثر نذار 
 فكر نكني از راه دور دارم سفارش ميكنم 
 م به جون تو فقط دارم يه قدري خواهش ميكن

 اگه بخوام برات بگم شايد بشه صد تا آتاب 
 آه هر صفحه ش قصه چند تا درده و چند تا عذاب 

 مي گم شبا ستاره ها تا مي تونن دعات آنن 
 نورشونو بدرقه پاآي خنده هات آنن

 يه شب تو پاييز آه غمت سر به سر دل مي ذاره 
 مريم همون آسي آه بيشتر از همه دوست داره

 
 

 و زير درخت آرز
 مي خوام يه قصري بسازم پنجره هاش آبي باشه 

 من باشم و تو باشي يك شب مهتابي باشه 
 مي خوام يه آاري بكنم شايد بگي دوسم داري
 مي خوام يه حرفي بزنم آه ديگه تنهام نذاري 

 مي خوام برات از آسمون ياساي خوشبو بچينم 
 مي خوام شبا عكس تو رو تو خواب گل ها ببينم 

 آه جادوت بكنم هميشه پيشم بمونيمي خوام 
 از تو آتاب زندگيم يه حرف رنگي بخوني

 امشب مي خوام براي تو يه فال حافظ بگيرم 
 اگر آه خوب در نيومد به احترامت بميرم

 امشب مي خوام تا خود صبح فقط برات دعا آنم
 براي خوشبخت شدنت خدا خدا خدا آنم

  امشب مي خوام رو آسمون عكس چشات رو بكشم
 اگه نگاهم نكني ناز نگاتو بكشم 



 مي خوام تو رو قسم بدم به جون هر چي عاشقه
 به جون هر چي قلب صاف رنگ گل شقايقه 
 يه وقتي آه من نبودم بي خبر از اينجا نري
 بدون يه خداحافظي پر نزني تنها نري

 يه موقعي فكر نكني دلم واست تنگ نميشه 
  فكر نكني اگه بري زندگي آمرنگ نميشه

 اگه بري شبا چشام يه لحظه هم خواب ندارن 
 آسموناي آرزو يه قطره مهتاب ندارن 

 راستي دلت ميآد بري بدون من بري سفر 
 بعدش فراموشم آني برات بشم يه رهگذر 

 اصال بگو آه دوست داري اينجور دوست داشته باشم
 اسم تو رو مثل گال تو گلدونا آاشته باشم 

 و تو قلب منهحتي اگه دلت نخواد اسم ت
 چهره تو يادم مي آد وقتي آه بارون مي زنه 
 اي آاش منم تو آسمون يه مرغ دريايي بودم 
 شايد دوسم داشتي اگه آهوي صحرايي بودم

 اي آاش بدوني چشمات و به صد تا دنيا نمي دم 
 يه موج گيسوي تو رو به صد تا دريا نمي دم

 به آرزوهام مي رسم اگر آه تو پيشم باشي 
 وقت خوشبخت ميشم مثل فرشته ها تو نقاشياون

 تا وقتي اينجا بموني بارون قشنگ و نم نمه 
 هواي رفتن آه آني مرگ گلهاي مريمه 

 نگام آن و برام بگو بگوي مي ري يا مي موني
 بگو دوسم داري يا نه مرگ گلهاي شمعدوني

 نامه داره تموم ميشه مثل تموم نامه ها 
 ي انتها اما تو مثل آسمون عاشقي و ب

 
 

 هواي رفتن 
 مي خوام يه قصري بسازم 

 پنجره هاش آبي باشه 
 من باشم و تو باشي و 
 يه شب مهتابي باشه 

 امشب مي خوام از آسمون 
 ياسهاي خوشبو بچينم 

 امشب مي خوام عكس تو رو 
 تو خواب گل ها ببينم 

 آاشكي بدوني چشمات رو 
 به صد تا دنيا نمي دم 
 يه موج گيسوي تو رو 
 به صد تا دريا نمي دم 
 آاش تو هواي عاشقي 
 هميشه پيشم بموني



 از تو آتاب زندگي 
 حرفاي رنگي بخوني
 حتي اگه دلت نخواد 
 اسم تو ، تو قلب منه 

 چهره تو يادم مياد 
 وقتي آه بارون مي زنه 

 امشب مي خوام براي تو 
 يه فال حافظ بگيرم اگر آه خوب در نيومد 

 به احترامت بميرم 
 شب مي خوام رو آسمون ام

 عكس چشات رو بكشم 
 اگر نگاهم نكني 

 ناز نگات رو بكشم 
 مي خوام تو رو قسم بدم 
 به جون هر چي عاشقه 

 به جون هر چي قلب صاف 
 رنگ گل شقايقه 

 يه وقتي آه من نبودم
 بي خبر از اينجا نري
 بدون يه خداحافظي 
 پر نزني تنها نري

 وقتي آه اينجا بموني 
 شنگ و نم نمه بارون ق

 هواي رفتن آه آني 
 مرگ گلهاي مريمه

 
 

 خيال 
 ديشب دوباره ديدمت اما خيال بود 
 تو در آنار من بشيني محال بود 

 هر چه نگاه عاشق من بي نصيب بود 
  چشمان مهربان تو پاك و زالل بود
  پاييز بود و آوچه اي و تك مسافري
 با تو چه قدر آوچه ما بي مثال بود

 ن عاشق من را نگاه تونشنيد لح
  پرواز چشم هاي تو محتاج بال بود 

 سيب درخت بي ثمر آرزوي من 
 يك عمر مانده بود ولي آال آال بود 

 گفتم آمي بمان به خدا دوست دارمت 
 گفتي مجال نيست و ليكن مجال بود 

 يك عمر هر چه سهم تو از من نگاه بود 
 سهم من از عبور تو رنج و مالل بود 

 يه جام بلور دلي غريب چيزي شب



 حاال شكست واي صداي وصال بود 
 شب رفت و ماه گم شد و خوابم حرام شد 

 اما نه با خيال تو بودم حالل بود  
 
  

 محبت 
 نام تو رو آورده ام دارم عبادت ميكنم
 گرد نگاهت گشته ام دارم زيارت ميكنم

 دستت به دست ديگري از اين گذشته آار من 
  دارم حسادت ميكنماما نمي دانم چرا

 گفتي دلم را بعد از اين دست آس ديگر دهم 
  شايد تو با خودئ گفته اي دارم اطاعت ميكنم

 رفتم آنار پنجره ديدم تو را با بگذريم 
  چيزي نديدم اين چنين دارم رعايت ميكنم 
 من عاشق چشم تو ام تو مبتالي ديگري
  دارم به تقدير خودم چنديست عادت ميكنم

 اسيم مي آني جوري فراموشت آتمتو التم
 با التماس ولي تو را به خانه دعوت ميكنم 
 گفتي محبت آن برو باشد خداحافظ ولي 
  رفتم آه تو باور آني دارم محبت ميكنم

  
 

 فاصله 
 گفتي آه مرا دوست نداري گله اي نيست 
 بين من و عشق تو ولي فاصله اي نيست 
 گفتم آه آمي صبر آن و گوش به من آن 
 گفتي آه نه بايد بروم حوصله اي نيست 
 پرواز عجب عادت خوبيست ولي حيف 
 تو رفتي و ديگر اثر از چلچله اي نيست 

 گفتي آه آمي فكر خودم باشم و آن وقت 
  جز عشق تو در خاطر من مشغلهاي نيست 

 فتي تو خدا پشت و پناهت به سالمت 
 بگذار بسوزند دل من مساله اي نيست 

  
 

  پيشم بري اگه تو از
 اگه تو از پيشم بري سر به بيابون مي ذارم 

 هر چي گل شقايقه رو خاك مجنون مي ذارم 
 اگه تو از پيشم بري من خودم و گم مي آنم 
 به عمر تو رو شرمنده حرفاي مردم مي آنم 
 اگه تو از پيشم بري دل رو به دريا مي زنم 



 غرور خورشيد و با برف آرزوها مي شكنم 
  پيشم بري آار من آوارگيه اگه تو از

 خالصه شو واست بگم آه آخر زندگيه 
 اگه بري شكايت تو رو به دريا ميكنم 

 شقايقاي عالم و من بي تو رسوا ميكنم 
 اگه تو از پيشم بري زندگي خاآستريه 

 فرداش يكي خبر مي ده دلت پيش ديگريه 
 اگه تو از پيشم بري شمعدونيا دق ميكنن 

 ه مررغ عاشق ميكننشكايت چشم تو رو ب
 اگه بري پرستوها از زندگيشون سير ميشن 

 آهوا توي دام صياداي پير اسير مي شن 
 اگه بري دريا پر از اشك و نياز ماهياس 

 شباي شهرمون مثه چشماي عاشقت سياس 
 اگه بري يه شب تو خواب دريا رو آتيش مي زنم 
 نردبون آسمون و با هر چي نوره مي شكنم

 نه ها شمعا رو خاموشن ميكنناگه بري پروا
 قنرياي قفسي دل و فراموش ميكنن
 اگه بري پلك گال از غم عشق تو تره 

 يكي مثه من دلش از چشماي تو بي خبره 
 اگه تو از پيشم بري پنجرمون بسته ميشه 
 يه دل با صد تا آرزو از زندگي خسته ميشه 
 اگه بري مجنون ديگه از من و تو نميگذره 

 نمت باز از آنار پنجره نرو بذار ببي
 اگه بري من مي مونم با بازي هاي سرنوشت

 آه من رو تو دوزخ گذاشت ترو فرستاد به بهشت 
 اگه بري به آسمون شب شكايت ميكنم 

 يه شب مي شينم با خدا تا صبح خلوت ميكنم
 اگه بري پرنده ها بر نمي گردن به لونه 

 بي تو آدوم پرنده اي راه خودش رو مي دونه 
 گه تو از پشم بري تو ابرا غوغا ميكنما

 براي مردن گال بهونه پيدا ميكنم
 اگه تو از پيشم بري ياسا ترك بر ميدارن 
 شبنما رو گل رز مگه حتي طاقت ميارن 

 اگه بري مردم منو به هم ديگه نشون مي دن 
 مي پرسن از همديگه آه چي راجع من شنيدن 

 اگه بري همه ميگن عشق من و تو هوسه 
 مون با هم نشون بديم آه عشق ما مقدسه ب

 اگه بري مي لرزه فرهاد و ستون بيستون 
 به خاطر اونم شده تو تا ابد پيشم بمون 

 اگه بري مي گن ديدي اين آخر و عاقبتش 
 ما هيچ آدوم و نمي خوايم نه رنج و ئنه محبتش 

 اگه بري نمي دونن شايد واست خوشبختيه 
 و سختيه نمي دونن لذتت بعضي خوشيا ت

 اگر چه وقتي تو بري ديگه من و نمي بيني 



 اگه بخواي هم مي بايد تا فصل محشر بشيني
 اما تورو جوون خودت آه از همه عزيزتري
 با يك نگاهت منو تا اوون ور دنيا مي بري 
 اگه ميشه بري يه جا به آرزوهات برسي 

 يا آه دور از چشماي من قلب تو دادي به آسي
 و زندگي رو سر ميكنم برو منم با يد ت

 گاهي به اشتياق تو قلبم و پر پر ميكنم
 عيدا آه شد عشق تو رو تو قلب هفت سين مي چينم 

 با اينكه رفتي باز تو رو آنار هفت سين مي بينم
 غصه نخور دنياي ما سمبل بي وفاييه 

 هر چي من و تو مي آشيم تقصير آشناييه 
 يارم راستي اگه بخواي بري اين جوري طاقت مي 
 خودم بايد دست تو رو دست غربت بذارم 
  اگه بري دنبال تو ميام تا اوج آسمون

 اون وقت مي بينم همه رو پس تو نرو پيشم بمون
 دلت مي خواد اگه يه روز بدون من مي رفتي يه جا 

 دنبال مهربونيات آواره شم تو آوچه ها 
 اگه بري يه وقت مي آي مي بيني مريم نداري

  دسته گل و رو خاك مريم بذارياون وقت بايد
 اگه بري بيداي مجنون و پريشون مي آنم
 سقف دل و بر سر آرزوها ويرون ميكنم

  اگه بري اينجا يه دل بمون آه صاحب اون مريمه 
 اگه بري دعاي من بازم مي ياد پشت سرت 

 من به فداي تو و عشق تو و فكر سفرت 
  
 

 مي دونم 
 زندگي پر از سواله مي دونم 

 سيدن به تو خياله مي دونم ر
 تو ميگي يه روزي مال من ميشي

 اما موندت محاله مي دونم
 تو ميگي شبا دعامون مي آني 

 چشمه چات زالله مي دونم 
 توي آسمون سرنوشت ما 
 ماه آاملمهالله مي دونم 

 تو ميگي پرنده شيم بريم هوا 
 غصه ما دو تا باله مي دونم 
 چشم من پر از غم نبودنت 

 تو پر از مالله مي دونم دل 
 طاقتم ديگه داره تموم ميشه 
 صبر تو رو به زواله مي دونم

 آره مي ري و نمي پرسي آه اين 
  دل عاشق در چه حاله مي دونم 



  
 

 حدس
 و حدس مي زنم شبي مرا جواب ميكني 

 و قصر آوچك دل مرا خراب ميكني 
 سر قرار عاشقي هميشه دير آرده اي 

 ب شتاب ميكني ولي براي رفتنت عج
 من از آنار پنجره تو را نگاه ميكنم

 و تو به نامديگري مرا خطاب مي آني
 چه ساده در ازاي يك نگاه پاك و ماندني 
  هزار مرتبه مرا ز خجلت آب ميكني

 به خاطر تو من هميشه با همه غريبه ام 
 تو آمتر از غريبه اي مرا حساب ميكني 

 لت  و آاش گفته بودي از همان نگاه او
 آه بعد من دوباره دوست انتخاب مي آني

  
 

 يك فكر ديگر 
 امشب تمام خويش را از غصه پرپر ميكنم 

 گلدان زرد ياد را با تو معطر ميكنم 
  تو رفته اي و رفتنت يك اتفاق ساده نيست

 ناچار اين پرواز را اين بار باور ميكنم
 يك عهد بستم با خودم وقتي بيايي پيش من 

 عتت من ناز آمتر مي آنميه احترام رج
 يك شب اگر گفتي برو ديگر ز دستت خسته ام 

 آن شب براي خلوتت يك فكر ديگر ميكنم
 صحن نگاهت را به روي اشتياقم باز آن 

 من هم ضريح عشق را غرق آبوتر ميكنم 
 شعريست باغ چشم تو غرق سكوت و آرزو 
 يك روز من اين شعر را تا آخر از بر ميكنم

 عهد را مثل غرور ترد من گر چه شكستي 
 اما چنان ديوانه ام آه با غمت سر ميكنم
 زيبا خدا پشت و پناه چشمهاي عاشقت 
 با اشك و تكرار و دعا راه تو را تر ميكنم

  
 

 رفع زحمت 
 حافظ آنار عكس تو من باز نيت ميكنم 
 انگار حافظ با من و من با تو صحبت ميكنم
 ا وقت قرار ما گذشت و تو نمي دانم چر

  دارم به اين بد قوليت ديريست عادت ميكنم



 چه ارتباط ساده اي بين من و تقدير هست 
 تقدير و ويران ميكند من هم مرمت مي آنم
 در اشتباهي نازنين تو فكر آردي اين چنين 
 من دارم از چشمان زيبايت شكايت مي آنم

 نه مهربان من بدان بي لطف چشم عاشقت 
 س غربت مي آنم هر جاي دنيا آه روم احسا

 بر روي باغ شانه ات هر وقت اندوهي نشست 
 در حمل بار غصه ات با شوق شرآت ميكنم
 يك شادي آوچك اگر از روي بام دل گذشت 
 هر چند اندك باشد آن را با تو قسمت ميكنم

 خسته شدي از شعر من زيبا اگر بد شد ببخش 
 دلتنگ و عاشق هستم اما رفع زحمت ميكنم
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