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به نام او
.مجموعه اشتباه ، مجموعه اي است اشتباه براي شروع مسیري اشتباه

این مجموعه تماماً نوشته هایی هستند که از آغاز جوشش کـالم شـعر در   
بـه سـاخت   شاعر روي کاغـذ آمـده انـد و انتظـار نمـی رود کـه در آنهـا       

هاي نو پرداخته شده باشد ولی بـا ایـن حـال تلفیـق نگـاه هـاي       مضمون
.مختلف شاعر به یک موضوع ثابت زیبایی خاص خودش را دارد

این مجموعه جهت حفظ و بیان مسیر آغاز شده چاپ شـده و انشـااهللا در   
مجموعه هاي دیگري که به زودي بدست شما خواهد رسید کاستی هـاي  

.ان شده باشداین مجموعه جبر
ابراهیم صالحی تبار

اردیبهشت نود و شش25





اگر این مجموعه اشتباه نبود
بی شک به مادرم تقدیم میکردم

ولی حیف...!
که مجموعه اشتباه را تقدیم نمی کنند...!
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بیچاره منم که غرق موج گیسویت شدم
سایه نشین سایه سار ابرویت شدم

دلخوشم برایت شعر میگویم ولی
خواب دیدم گلچین غنچه ی رویت شدم
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شراب ارمنی هم صحبت از مستی نکرد
بیچاره منی که مست این بویت شدم

نمیدانم عزیز است یا که نفرینش کنم
آن ساعت که من بازو به بازویت شدم

درد من از سادگی و ساده بودن دل است
باورم نمی شود چگونه جادویت شدم

یا چشم به روی من دیوانه مبند
یا برو از کوی ما ، دیوانه ی کویت شدم
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بعد یک سال کاِر خدا تو حاصلش شدی
چشمی که خدا ساخت فقط تو الیقش شدی

پیوند چشم و لبت را که خدا بافته است
آمد که ز من دل ببرد تو فاعلش شدی
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