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 مقدمھ

 این مجموعھ دست نوشتھ ھایم است از ده شب متوالی  کھ عرضھ میدارم بر دیدگان و روح زیبایتان.

در  امیدوارم کھ این اولین مجموعھ ام کھ بھ شما عرضھ میدارم موجبات دل آزردگیتان را فراھم نکند و
مرحلھ بعد از آن خوشتان نیز بیاید،کھ گاه دیده ایم برخی از متنی بد میگویند اما در موقیعتھای متفاوت 
 بدون نام بردن از خالق اثر آن را بھ نام خود اعالم میدارند .شاید ما از خوبان باشیم و اینھا ھمھ دروغ.

دم وطنم ندارم.عرض دیگری جز آرزوی خوشبختی و آزادی مردم جھان و مخصوصا مر  

 

 

 یھ دفتر و ده تا قلم

قلب پارمھ داستان  

 آخر این دفتر عشق

 قصھ نیمھ کارمھ

 

 تقدیم بھ سپنتا ی عزیزم

 شاعر     

 وحید جنتی  
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 یادی کن از من

 از من تو یاد کن یار من آنگاه کھ بی یاد میشوم 

 آنگاه کھ در اوج سکوت فریاد  فریاد  میشوم

 

یار من آنگاه کھ بی یاد میشوماز من تو یاد کن   

 آنگاه کھ  از شیرینیت فرھاد  فرھاد  میشوم

 

 از من تو یاد کن یار من دل را بھ تنھائی مده

 در این  نگاه  آخرم  امید بھ  فردایی  بده

 

 فردا کھ خورشید میزند فردا کھ  خوشحال میشوم

 در این  سراب بی کسی  سیراب  پوشال  میشوم

 

یار من  میدانی  و  میدانمت از من تو یاد کن  

 با ھرنگاه با ھر نفس ھر لحظھ من میخوانمت

 

 از من تو یاد کن یار من آنگاه کھ ویران میشوم

 آنگاه کھ از عشق خودم حیران حیران میشوم

 

 از من تو یاد کن یار من زین رو نگارم میشوی 

 در پرده ی خام دلم  اینگونھ  یارم  میشوی
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 نگار

 

 حاال کھ بغض آسمون میشکنھ توی لحظھ ھام 

 میگم  بھ  جز  نگاه  تو نگار تازه نمیخوام

 

 دلیل نداره تو بگی کھ من مث دیوونھ ھام

 آیینھ ی  دق زنده ھا مایھ رنج مرده ھام

 

 خیلی دلم گرفت  ازت  گرچھ  بروم  نمیارم 

 گرچھ توی تنھاییام سر روی  شونت میذارم

 

نوشتم اشک نوشتم آهتو دفتر خاطره ھام   

 نوشتم محکوم شده ام من بیگناه بی گناه
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 رویای خستھ

 

 سلطان غمھایم ، تنھای تنھایم ، برس  بھ فریادم  کھ بی تو میمیرم

 ای یادگار اشک، مجنون تر از مجنون فرھاد فرھادم کھ بی تو میمیرم

 

حذر کردیدر راه عشق  تو از  خود  گذر کردم ، در وادی غمھا از من    

 ھر کوه  کھ پیش تو سری فرود آورد ھمچون دل سنگش اورا رھا کردی

 

 چون مرغ عشقی من بدست طوفانم ، ای صاحب عشقم برس بھ فریادم 

 در این شب خستھ  از تو نمانده ھیچ وقتی سحر میشد تو  را دعا کردم

 
تو خودت میدونی اینو واسھ توست کھ زنده ھستم((  

))خوندم  واسھ  تو رویای  خستماین  ھمھ  ترانھ   

 

 

 

 

 

 

 

 



تا قلم                                                                     وحید جنتییھ دفتر و ده   

Pa
ge

6 

 بدرود

 

 دو صد بدرود تو ای عشق نھانم

 تو ای عمر ودل و دین وبھانم

 

 تو ای خورشید قلب خستھ من

 تو ای ناھید و  ماه  مھربانم

 

 چھ دیدی از دل دیوانھ من

 کھ باید بی تو من تنھا بمانم

 

 تمام عمر من وقف تو بوده

مولی گفتی کھ من قدرت ندان  

 

 قسم بھ نام نامی پروردگارم

 کھ عشقت را زدل ھرگز نرانم

 

 خداحافظ  برای آخرین  بار 

 چرا اینگونھ شد ھرگز ندانم
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 فال بد

 نیای توی قلبم ، ماتمکد ست اینجا

 نبین کھ کوچیکھ ، یک دھکدست اینجا 

 یک دھکده غرق روزای طوفانی

 شبھاش مثال موج دریا زدست اینجا

 

مواج  و داغونھدریای  طوفانی   

 کسی توی چھرش  عشقو نمیخونھ 

 با این ھمھ درد و  شعرای ھر روزه

 عشقش واسھ یک شب پیشش نمیمونھ

 

 بارون امشب رو نگی کھ  بارونھ

 ابری  مثال  من ھرگز نمیباره

 این قلب کوچیکم مثل سھ قطره خون

 راھی بجز گریھ واسم نمیذاره

 

 ھرگز میون ما یک عشق نافذ نیست

بده  اما  تقصیر  حافظ  نیست فالم   

 از وقتی تو رفتی قلبم سوال داره

 حق دل خستھ ، یھ خداحافظ نیست؟
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 میشھ ؟

 

 میشھ با تو بگم از راز دلم  

 میشھ بعدش نگی کھ خیلی دیوونم؟

 

 میشھ راز دلمو جار نزنی پیش ھمھ 

 میشھ تا ابد عاشقت بمونم؟

 

 دلم عاشق شده و با تو میمونھ

میشھ کھ بھش بگی با تو میمونم؟   

 

 تو مث بھار سر سبز شمالی 

من  یھ  خاکو یھ کویر نیمھ جونم   

 

 من صدام در نمیاد وقتی تو نیستی 

 میشھ کھ بمونی تا برات بخونم؟

 

 ھمھ دنیا فدای نگاه گیرات

 میشھ زیر سایھ چشات بمونم؟

 

 



تا قلم                                                                     وحید جنتییھ دفتر و ده   

Pa
ge

9 

 میشھ کھ مث سحر شبم رو انتھا بدی؟
ستارت بمونم؟ یا مث ماه بشیو منم  

 

 آره میشھ من میدونم تو یکی فرشتھ ھستی

 تو یکی فرشتھ ھستی آره میشھ من میدونم
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 شوق

 

 بھ  مروارید ھای داخل  صدف  سینھ بند  آبیت

 بھ این کھ بھ یاد بوسھ ھای تو حس نکنم جای خالیت

 بھ موی مجعدت بھ رنگ شب تارم

دارمقسم کھ من دیوانھ وار دوستت   

 قسم بھ تمام این و آنھا کھ تو قلبم را سوزاندی

 قسم کھ خوشحال میشدی اگر، اگر کھ می ماندی

 بھ زیر چشم  دید  زدنھایت  از   چشمانم 

 بھ اینکھ بھ ھر لحظھ ھم آغوشی بگویی پشیمانم

 بھ عکسھای لخت تو ال بھ الی گوشی ام

 بھ امید اشتباه عمدی و فراموشی ام

ه دادنت در مقابل جسم سردمبھ بی تفاوت جلو  

 و اینکھ من با نگاه ، خواھش ھم آغوشی کنم ھردم

 بھ اینکھ بھ روی خودت نیاوری کھ داری شوق

 کھ من لباس زیرت را دزدکی بو میکشم از ذوق

 قسم بھ تمام این و آنھا کھ تو قلبم را سوزاندی

 قسم کھ خوشحال میشدی اگر،اگر کھ میماندی

برای لحظھ ای دریابتمام شھوت و عشقم را   

 این عمق دلواپسی ھایم را فقط ذره ای دریاب
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 آنگونھ کھ بوسھ ات در روز تولدم گونھ ام را تر کرد 

 و رد رژ صورتی ات را اشکم بود کھ پاک کرد

 اگر شعر و شعور و حرمت عشقی برای ما مانده 

 اگر کھ شاھین ھرشب را از عشق ما خوانده

یم رادارد صدایت میکند بشنو صدا  

 بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را

 چھ میتوان نوشت چھ میتوان سرود 

 تمام عشقمان در خواب و قصھ بود
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 دلخوری

 دل من عاشق او است چرا دردم نمیدانید

 چرا درد عظیمم را ز اشکھایم نمیخوانید

 

 چرا چاره ندارم من چرا راھی نمیبینم

عشقم را نمیبینمامان از دست این دنیا کھ   

 

 خدای من تو میدانی غم دوری پر از درد است 

 بھشت آتش شد و بر من جھنم امشبم سرد است

 

 من از خنده گریزانم گناه از تو نمیگیرم

 بدون چشم بیمارت یقین دان من کھ میمیرم

 

 اگر امروز تو میبینی دو دست خالیو بیمار 

 بدان عشقم  کھ آدمھا ببستند دست من از کار

 

 دل من مرغ پرواز است ولیکن بال من بستست

 رھایی آرزوی من ولی رویای من خستست

 

 دماغ از کار کشیدم من ولی روحم بکار اوست 

 در این دشت غریبانھ خزان من بھار اوست
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 مرا بگیرم از غم ھا بھ آن لحن خوش آوایت 

 یقین ھستم کنار تو میان خواب و رویایت

 

ین زمین پر دریغدلگیرم از این آسمان از ا  

 از آدمان سنگ دل و از دریاھای پر غریق

 

 دلگیرم از گلباغچھ ام از بوی و عطر نسترن

 از بی وفاییھای او از خون روی پیروھن

 

 دلگیرم از نور و صدا از این سکوت و ظلمتم

 از شھر این غریبھ ھا اینجا کھ غرق غربتم

 

 دلگیرم از پروانھ ھا از شاپرک ھای سفید

زار بیکران تا این گیاھان مفید از سبزه  

 

 دلگیرم از این دود و دم از ماشینھا و بوی شھر

 از روستاھای دور و ژرف تا دره ھای پر خطر

 

 دلگیرم از دشمن و دوست از بی مرامی ھایشان

 از فاصلھ بین عمل تا اوج آن حرفھایشان
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 دلگیرم از آوارگی در خانھ ھای پر شکوه

م بھر ستوهاز درد دل نشنیدن و آوردن  

 

 دلگیرم از خویش و خدا از خلقتو ھرچھ کھ ھست

 از اولش تا انتھا ھر قدر و ھر مقدار کھ ھست
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 روزگار عجیب...

 

 روزگار عجیبیست کھ میبینم

 در این کوچھ تاریک

 در این ماتمکده خویش میبینم

 روزگار عجیبی است...

لیلی از مجنون متنفر   

لیلیمجنون بی فکر   

 روزگار عجیبی است...

 شمع در یک گوشھ و پروانھ در گوشھ ای دیگر است

 گل و بلبل با ھم قھرند و جدا از ھم فتاده اند

 روزگار عجیبی است...

 عشق در قفس زندانی  و شھوت در آسمان دل پرواز میکند

 عاشقان مجازات و سنگدالن پاداش میشوند

 روزگار عجیبی است...

د و پول نشانگر طبقھ استشخصیت ھا مرده ان  

 ماشین و ویال و شماره حساب بانکی

 نشانگر شخصیت اند

 روزگار عجیبی است...

 مردم پی کارشان بی خبر از یکدیگرند

 ھمھ آماده ی دریدن یکدیگر
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 و اعتماد کفن پوسانده

 روزگار عجیبی است...

 بر سر قبر کسی آه دل باال نمیاید دگر

ھمین...ھرچھ میشنوی ریاست و فقط   

 روزگار عجیبی است...

 دل ھا ھمھ پر از سنگ و سرب

 و عاشقان پا دھانی پر از کاه گل

 اعتراضی نیست بھ مرگ نور 

 و صدایی نیست بر ضد سکوت

 روزگار عجیبی است...

 کاش میشد

 از این ورطھ بدر آییم بسالمت

 یکی شنید و گفت

 ((شتر در خواب بیند پنبھ دانھ ))

زیرا اما آینده روشن است  

 آسمان باران دارد ھنوز

 این باران ھمان باران عاشق ھمیشگیست

 گرچھ ھیچکس نمیفھمد واین یعنی:

 روزگار عجیبی است نازنین...
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... 

 

 تو سکوت مبھم لبھای تو 

 شایدم بشھ دل و بھ دریا زد 

 ولی نباید با سکوت لعنتی

 خط رو امروز بھ امید فردا زد

فانوس راھیتوی لحظھ ھای تاریک تو مث   

 عشق تو یھ راه صافو جداییت پر از دوراھی

 سر ھر دو راھی میگی یھ خدا حافظ خستھ

 نمیدونی عشق خوبم روزگار دستمو بستھ

 نھ میتونم کھ بمونم نھ دارم قدرت رفتن

 نھ نائی برای فریاد نھ چیزی برای گفتن

 

 

 

 تمام.


