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 مقدمه
بسیار از نظر قالب، وزن و موضوعات و تصاویر شعری،  ،شعر معاصر ویژهبهمعاصر  فارسی دبیاتا

محدود به  شعر سنتیهای قالب .است (کالسیک)تر از ادبیات و شعر سنتی تر و گستردهمتنوع

بند و ترکیب ،رباعی قصیده، قطعه، ،غزل، مثنویاست؛ یعنی شده های شناختهن قالباهم

از  مثاًل  شده است؛های مشخصی سروده ها مضموندر این قالب ندرت مستزاد.و به بندترجیع

و رمانتیک و عاشقانه  های، داستانتاریخی عرفانی،-حکمی حماسی، مضامیندر  مثنویقالب 

ۀ شاهنام ،در قالب مثنوی شود.استفاده می اخالق و تعلیم و تربیتپند و اندرز و گاهی هم 

های حکیم مثنوی است.حماسی ایران -ایاسطورهمیراث  ها برای بیاناز بهترین نمونه فردوسی،

عرفانی است. مثنوی -های مشهور  در مضمون حکمیسنایی غزنوی، عطار و موالنا از نمونه

های نظامی اسکندرنامۀ نظامی گنجوی برای مضمون تاریخی استفاده شده است و دیگر مثنوی

 های عالی مضمون اخالقی است.نمونهبوستان سعدی از مضمونی عاشقانه دارد. مثنوی 

شده است. در این قالب شعری عالوه احساسات به کار برده  و برای بیان مسائل عاشقانه و عواطفنیز  لقالب غز

 ،حافظ و سعدی ،موالناسنایی، عطار، غزلیات بر حاالت عشق و عاشقی، مسائل عرفانی نیز مطرح شده است. 

یز برای مضمون حکمی و اخالقی و و قطعه ن قصیدهاند.سروده شدهعاشقانه و عارفانه  ،هاییبا تفاوت ،هر کدام

گویی به کار رفته است.  با وجودی که در قصیده و قطعه نیز ندرت حماسی و بیشتر برای مدح و تمجید و مرثیهبه

 توان قالب خاص درباری به حساب آورد.مسائل مهم انسانی و اخالقی مطرح بوده، این دو قالب را می

که شبیه به  دوبیتیقالب رباعی نیز برای بیان مضامین حکمی و فکری استفاده شده است. قالب 

رفته است. در واقع، هر برای بیان احساسات عاشقانه به کار  رباعی است، با اندکی اختالف در وزن،

 و قواعد اصولبا رعایت تمام کند میمجبور را شاعر  است کهمحدود به موضوعاتی ها یک از این قالب

 ، شعر بسراید.وزن و قافیه
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او  که تا قرن هجده میالدی معتبر بود. ارائه کردشعر تعریفی از بیش از دوهزاروچهارصد سال پیش، ارسطو 

 ّفی )دارای قافیه( و مخّیل )دارای عنصر خیال( تعریف کرد.مق موزون )دارای وزن(، را کالمی «شعر»

مرور زمان گسترش ویژگی شعر، علم مخصوص به هر یک ایجاد شد و به و برای این سه عنصر ،در طول تاریخ

 شود.عنوان واحدهای درسی ارائه میها بهها امروزه در دانشگاهیافته و هر کدام دانش مستقلی شد. این دانش

تدوین شد. برای موسیقی کناری، دانش « ضعرو»دانش  ،موسیقی بیرونی شعریا « وزن»عنصر برای  مثالً 

همچنین برای موسیقی درونی را مشخص کند.  هاانواع و اقسام  قافیه و صحت و سقم آن تادرست شد « یهقاف»

در درون لحاظ آوا و موسیقی تناسب کلمات بهبه وجود آمد. علم بدیع  « بدیع لفظی»شعر، دانشی به نام 

های شعر فارسی و ارزش اییتوان از زیبکرد. امروزه بدون دانستن این سه دانش نمیها را مشخص میمصرع

 سخن شاعران سردرآورد.

ت تعریف دربارۀ صّحت و قطعیّ  ،ها در ایرانبه تقلید از اروپاییو سپس در اروپا از حدود قرن نوزدهم 

خصوص گانۀ ارسطو از شعر تردید کردند. با توجه به تحوالت سریع سیاسی و اجتماعی و بهسه

توانستند ه تجدید نظر در قالب شعری پیش آمد و شاعران نمیهای فرهنگی در اروپا نیاز بانقالب

را زاید دانستند؛ یعنی شعر ارسطویی سه رکن  ابتدا یکی ازهای آن تعریف را بپذیرند؛ لذا محدودیت

بست. با برداشتن آن، شعری جدید به قافیه عنصری بود که دست شاعر را برای بیان آزاد می«. قافیه»

برابر های از قافیه و وزنمنظور از شعر آزاد، آزاد ظهور یافت. « شعر آزاد»یا (« free verseشعر نو )»نام 

برخالف علم عروض و قافیۀ سنتی که به تساوی دو مصرع یک بیت از لحاظ یعنی هاست؛ عمصر در 

ها( تأکید ارکان عروضی و داشتن قافیه در پایان هر مصرع )در مثنوی( یا هر بیت )در سایر قالب

تر بیند و شعرش را آزاد از این دو محدودیت و البته راحتکند، شاعر معاصر لزومی به رعایت آن نمیمی

ند. این راحتِی ناشی از خالصی از محدودیت تساوی ارکان عروضی و قافیه موجب شد شاعر کبیان می

علی اسفندیاری  این قالب شعری جدید در ایران،آغازگر تری کند. به احساسات خود توجه عمیق

نیما آغاز شد و خیلی زود مورد استقبال « افسانۀ»این قالب با شعر مشهور  است.نیما یوشیج مشهور به 

کردند، این قالب نیما که همه در عصر روشنفکری ایران زندگی میپیروان قرار گرفت و رواج پیدا کرد. 

 تر دیدند.های اجتماعی و سیاسی خود مناسبجدید را برای بیان اندیشه و خواسته

عنصر دوم تحول دیگر در قالب شعری که باز ابتدا در اروپا و به تبع آن در ایران رخ داد، آزادشدن شعر از 

نام « شعر سپید»یا  «blank verse»بود. این قالب شعری در اروپا « وزن»تعریف ارسطو، یعنی عنصر 

یافتن زندگی عصر خصوص سرعتگرفت. باز هم تحوالت سریع اجتماعی و بروز نیازهای جدید به

رو وزن را ینگذاشت. ازاماشین و تکنولوژی مجالی برای تنظیم وزن یا موسیقی شعر برای شاعر نمی
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تأکید کردند. ادیبان و شاعران معاصر از سه عنصر شعری، « خیال»کنار گذاشتند و تنها به همان عنصر 

تنها تخیل )خیال( را عنصر جوهری و اصلی شعر دانستند. ظهور مکتب رمانتیک در اروپا به روند تحول 

دانستند و آندره برتون تر از واقع میها خیال را واقعیشعر سنتی به سپید کمک فراوانی کرد. رمانتیست

با من از خیال بگویید؛ چون در »تر از خیال وجود ندارد. این جملۀ او مشهور است: معتقد بود واقعی

 «تر از خیال نیست.نزد من جهانی واقعی

سپید یا مشهور شد. شعر « شعر شاملویی»سرعت به با احمد شاملو آغاز شد و بهشعر سپید در ایران 

هم از قافیه و هم از وزن خالصی یافته است و شاعر بدون مزاحمت آن دو، که است شعری شاملویی، 

نویسد. دیگر نگران نادرستی قافیه یا خواهد، بر صفحۀ کاغذ میگونه که میاحساسات و عواطف خود را آن

 باشد. تر از شعر سنتیموجب شد شعر معاصر تصویری عنصر خیالاشکال در وزن نیست. اهمیت 

و « بیان»در شعر کالسیک، دو علم تدوین شده بود؛ یکی علم « خیال»برای درک و توضیح عنصر 

انگیزی شعر توجه داشتند و صور های خیالها به جنبههر دوی این دانش«. بدیع معنوی»دیگری علم 

 در  کردند. ایماژها و تصاویر شعر کالسیکهای اشعار را با دقت تحلیل میخیال و زیبایی
ً
غالبا

، «مجاز»به چهار صور خیال، یعنی « بیان»چهارچوب همان دو دانش تعریف و محدود شده بود. در علم 

و « ایهام»هایی چون توجه داشتند و در علم بدیع معنوی نیز به آرایه« کنایه»و « استعاره»تشبیه، »

 و دیگر انواع هنری بدیعی.« تضاد»و « تناسب»

های سنتی و چه در دو قالب اختراعی جدید )آزاد و سپید( توجه به تصویر لبدر شعر معاصر، چه در قا

شناختی سنتی که مراتب بیشتر شد. ناقدان ادبی امروز معتقدند با دانش زیباییو پیچیدگی در آن، به

 در علم بدیع و بیان مطرح شده، نمی
ً
حال هنوز های شعر معاصر را درک نمود. بااینتوان زیباییغالبا

ها بتوانیم به تمام ابعاد زیبایی شعر معاصر پی حقیقات منسجمی تدوین نیافته است تا با کمک آنت

گونه پژوهشی وجود ندارد، بلکه بدین معناست که برای تدوین ببریم. البته این بدان معنا نیست که هیچ

 باره هنوز تحقیقات بسیاری الزم است.دانش کامل در این

تر و متکثرتر شده، بلکه از لحاظ محتوا و مضمون نیز بسیار نظر قالب شعری متنوعتنها از شعر معاصر نه

خود تر شده است. رهایی از دست وزن و قافیه و تمرکز بر عنصر اصلی شعر، یعنی خیال، خودبهگسترده

با تصویرهای معاصر، شعر ای را که پیش از این سابقه نداشت، مطرح نمود. مضامین و محتواهای تازه

شعر  موضوعیشد و برای هر وارد های زندگی تمام عرصه بهتازه و گاهی دیریاب مشحون شد. شاعر 

 شد.تر تر و پیچیدهشعری بیشتر و گسترده ویرامضامین و مفاهیم و تص سرود. بدین ترتیب
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 شعر معاصر ،یلحاظ کّم بهبا وجودی که در دوران کالسیک با حجم زیادی از شعر و شاعر مواجهیم، باز 

خارج از مقایسۀ جمعیت در قدیم و امروز، باید گفت که  .تر از شعر کالسیک استبسیار گسترده ،ایران

های نخست آنکه تعداد انسان تر بود.محدودو شاعر حجم شعر  ،به دو دلیل ،کالسیک ۀدر دور 

های زندگی، مجال پرداختن به این مقولۀ مهم آموخته و اهل کتاب و فضل کمتر بود و دشواریدرس

هایی را برای خیاالت ساخت. دیگر آنکه قواعد شعری محدودیتممکن نمیهمگان فرهنگی را برای 

ت. تعداد جوانانی که امروز در ایران و گذاشت. امروزه هر دو مانع از میان رفته اسشاعرانه در پیش می

ها هم ممکن نیست. ای از آنقدر زیاد است که امکان ضبط و ثبت پارهگویند، آنجهان شعر می

های ارتباط جمعی و جهانی، همگان را برای  مشارکت در مسائل پدیدآمدن جهان الکترونیک و شبکه

یا آزمودن طبع شعری تحریک کرده است. من  اجتماع و سیاست و فرهنگ از طریق شعر )طنز یا جّد(

بسیار شعری  ما با آثار سرایند. امروزه ها بیت میبر این باورم که نیمی از جمعیت ایران روزانه میلیون

است و شاید هیچ ملتی  تردر نسبت با شعر ملل دیگر بسیار گسترده شعر فارسیو رو هستیم هزیادی روب

 .دنآثار شعری خلق کناند هانستها نتوزبانفارسی ۀانداز به

 بسیار فاضل
ً
اما در ادبیات  ؛بودند و خاص کردهتحصیل و پدیدآورندگان اشعار کالسیک غالبا

 ؛داریم مبتدی نیز شاعراِن  آور و دارای سبک و فکر،، عالوه بر شاعران اهل سخن و زبانمعاصر

روزانه  ،واقع شود. درشامل میگان را تا سالخورد تجربه و کمسال وسنهای کمیعنی از جوان

و  هاروزنامهروزانه حجم زیادی از این آثار در  ود.شمیسروده  ایراندر سراسر شعری هزاران اثر 

در مراکز مختلف ارائه  های شعریانجمنشود و در ها چاپ میدر شهرستان محلی هایمجله

چندین برابر تولید شده است، تعداد شعرهای فارسی که در ده سال اخیر کنم گمان میشود. می

های اجتماعی در شبکهگویند و این آثار درپی و روزانه شعر میپیشاعران  باشد.شعر کالسیک 

های مجازی و انتشار سریع و بدون دردسر شود. سهولِت یافتن مخاطب در شبکهدست میبهدست

، از سوی دیگر ن و مسائل انسانیو هزینه از سویی و حوادث و وقایع متنوع و روزانه در ایران و جها

شمارش و آوری امکان جمعدامن زده است. امروزه  هاشمارش آنبه کثرت اشعار و حجم غیرقابل

 و برآورد کمیت شعر فارسی ممکن نیست.

نوعی از اشتهار بیشتری برخوردار بوده یا هستند. ام که بهناچار به شاعرانی توجه کردهدر این گزیده، به

شود ماندن اشعار و شاعران گرانقدر دیگری میناگزیر و با کمال تأسف موجب پنهانن اشتهار بهالبته ای

که چنین توفیقی ندارند یا هنوز در انتظار چنان اشتهاری هستند. این دریغ و افسوس برای ادبیات 

ده بودند، های بسیار زیبایی سروسرایان روزگار حافظ که غزلکالسیک هم صادق است. بسیاری از غزل
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پایان، عالوه بر اشتهار چکانی از این دریای بیاند. معیارم برای گزینش قطرهذیل نام حافظ پنهان مانده

های در کتابۀ عمومی است. تعدادی از این اشعار حافظ ومردم شاعر، شهرت برخی شعرها در بین 

ی از این تعداد اند.ها را خواندههای گوناگون آنهای سال نسلمدارس ایران چاپ شده و سال درسی

اند. از این لحاظ دیگر ها را خواندهدرآمده و خوانندگانی آنترانه و تصنیف  وبه سرود برگزیده،  راشعا

 شده نیست.شناختهمجالی برای شاعران معاصر درجۀ دوم و کمتر

. کنمرا در پنج  فصل معرفی ادبیات معاصر تعدادی از منتخب شعر شاعران  ماهکرد در این کتاب سعی

 مثنوی و غزل ،کالسیک فارسی ۀکه همچنان به شیو است معاصری شاعران فصل اول این کتاب شامل

زبان مضامین نو را با  است که یآورنو شاعرانفصل دوم شامل  .شهریارگویند؛ مانند میقصیده  و

با کالسیک باشد. این شاعران نوآور شعری های هرچند در همان قالباند؛ درآوردهشعر ه بتری خاص

 اهاز تصویر اند خود راکردهبا زبان تازه تالش  ، مفاهیم و احساسات تازه ومضامین تازه ی تازه،تصویرها

آورند. این پدید ها سایر قالبو مثنوی و در غزل را ای ای آزاد کنند و زبان تازهکلیشهسنتی و و زبان 

فصل  .حسین منزوی و کدکنیشفیعی ،مانند محمدعلی بهمنیام؛ ه آوردهجداگان یرا در فصلشاعران 

م که شعر آزاد یا شعر نو یا نیمایی اهپرداخت یبه شاعرانسوم دارای دو بخش است. در بخش اول 

م. پس از او، برخی از اهاش پرداختیوشیج اولین نفر از این شاعران است که به معرفینیما  اند.سروده

و هم مشهورتربودن لحاظ ها را، هم بهام. آنرا معرفی کرده پیروان نیماو سپس  های مشهورچهره

های زیادی با ام. هرچند از پیروان نیما هستند، تفاوتانتخاب کردههای زبانی و سبکی لحاظ ویژگیبه

فروغ فرخزاد و سهراب  ،ثالثاخوانگفتند؛ مثل مهدی میشعر نو  هاتوان گفت همۀ آنو می دارندهم 

دارند و هر یک سبک  مضامین شعریو تصاویر  و هایی در زبانتفاوت . هر کدام از این سه تن،سپهری

اند. این هسپید گفت که شعرام بخش دوم از فصل سوم، از شاعرانی گفتهدر شعری خاص خود را دارد. 

هستند. سعی پیروان شاملو  ام کهرا معرفی کردهشاعرانی در ادامه، م و اهاز شاملو شروع کردفصل را 

 مشهورتِر این شاعران را انتخاب کنم.که شعرهای من بر آن بوده 

درآمده است و موسیقی های قطعهها به آثار آنبه شاعرانی اختصاص دارد که  کتابفصل چهارم 

مشخصات اثر موسیقایی مربوط به  ،اند. در پانوشتخواندهتصنیف و ترانه  شکلها را بهخوانندگاْن آن

شامل  آخرپنجم یا  بهرۀ بیشتری ببرند. فصلخوانندگان و دانشجویان محترم هر یک آورده شده است تا 

 جوانفعالیت داشته و دارند که اغلب  و نوجوان ادبیات کودک ۀمعرفی شاعرانی است که در حوز 

ام هتالش کرداند. گفته کودکان و نوجوانان شعر ۀدربار سالخورده نیز  وتجربه شاعران باهستند. البته 



 14 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 کانونهای کتابهای درسی کودکان و نوجوانان یا در در کتابها شاعرانی را معرفی کنم که آثار آن

 است. چاپ شده و مورد استقبال مردم واقع شده ،ایراندر پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 ناگفته نماند کهارائه کند.  ،کلی ، هرچندشعر معاصر ایرانی به اندازچشمبتواند  امیدوارم این اثر

ی در ایران هست که یهای بسیار متنوع دیگری غیر از شعر نیمایی و شعر شاملوها و شیوهسبک

 و...؛« حجمشعر » ،«نوموج » عناوین عجیب ام؛ مانند شعرهایی باهنظر کردها صرفاز آن

 .دنکنها را دنبال میی که جوانان آناتازه یهاسبک

کنم نوعی مخاطب این کتاب هستند، خواهش میکه به خوانندگان و مدرسان محترم و دانشجویانی ۀاز هم

 ارسال کنند. d_sparham@yahoo.comنشانی الکترونیکی به  ،ای پیشنهادی دارنددر هر زمینه

و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استامبول، « دماوند»از مدیر محترم انتشارات وزین در پایان 

گزارم و امیدوارم با جناب دکتر علی گوزل یوز،  بابت تشویق اینجانب به تهیۀ این کتاب بسیار سپاس

ای از این دست فراهم کنم. برای دریغ ایشان بتوانم برای نثر معاصر فارسی نیز مجموعهحمایت بی

کامی دارم. از سرکار خانم سیما سرشار نیز بابت پیرایش و ویرایش دقیق ایشان تندرستی و آرزوی شاد 

 گزارم.و کمک شایانشان در تنظیم این کتاب بسیار سپاس

۱۳۹۸استامبول، اسفندماه  



 

 فصل اول

 شاعران شعر کالسیک

 رزایم رجیا

 مشروطّیت ترین شاعر عصر. برجسته(۱۹۲۶-۱۸۷۴) تبریز  متولد

 و احساسی اجتماعی، انتقادی، اشعارش .(پهلوی اوایل و قاجار اواخر)

سرود. عالوه بر زبان صریح شعر می و روان و ساده است. بسیار تربیتی

 و اروپا دانست. بهفارسی، زبان ترکی و عربی و فرانسوی و روسی می

آنان آشنا شد. بسیاری از  ادبیات و فرهنگ و آداب با سفر کرد و قفقاز

 ترین ویژگی شعر او طنز و انتقاد است.خوانند. مهماشعار او را از حفظ می ،مردم ایران
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 مستزاد

ـــیر ـــت به دام زن اس ـــدم ای دوس  زن گرفتم ش

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o ـــده ـــیری که ز دنیا ش ـــیرچه اس ـــره س  ام یکس

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o یر گردش و ســــ فقــا  مرا بــا ر  بود یــک وقــت 

o 

ــه  ــاد آن روز ب ــری ــی  خ

o ــه اســــیــر  زن مــرا کــرده مــیــان قــفــس خــان

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o ـــم ـــه آزاد ز غ ـــاد آن روز ک ـــودمی ـــا ب  ه

o 

ــودم  ــا ب ــه ــن ــک و ت  ت

o  ــد ــرزن ــرزن و ف ــی ــج ــا زن ــرا ب ــد م ــن ــبســـــت  ب

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o ردکشـــــان ــۀ د  ــف ــای ــن از ط ــودم آن روز م  ب

o 

 بودم از جمع خوشـــان 

o ــدم الت و فقیر ــت برون رفت و ش ــی از دس  خوش

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o گرم تر  گهــت بســــ ب خوا بود  جرد کــه  م  ای 

o 

ــرم   بســــتــر راحــت و ن

o ـــیر هت الی حص ـــود خوابگ نه ش  زن مگیر، ار 

o 

یر من  گ ن تو  تم  ف  گر

o ــدم ــه حــبــس اب ــنــده زن دارم و مــحــکــوم ب  ب

o 

ـــــتــحــق لــگــدم   مس

o ــیر ــهله بود از خود مخلص تقص  چون در این مس

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o ـــوهر شـــده که ش  امام خر شـــدهمن از آن روز 

o 

ــــده  همســـر ش  امخر 

o ــی ــرم ــی ــن ــای پ ــن ج ــه م ــه ب ــج ــون ــد ی  ده

o 

یر  گ ن تو  تم  ف گر  من 

o 

 مادر

ـــو ـــگ ـــدی ـــادر ن ـــو زاد م ـــرا چ  م
o 

ـــتــان بــه دهــان گرفتن آموخــت   پس
o 

ـــوار شــــــب ـــاه ـــر گ ـــا ب ـــن ۀه  م
o 

ــــت و خفتن آموخــت داریــب  ـــس  نش
o 

ــه ــاب ــت و پ ــرف ــگ ــم ب ــرددســــت ــا ب  پ
o 

ـــــ   رفــتــن آمــوخــتراه ۀویــتــا ش
o 

ــ ــم کی ــان ــر زب ــرف ب ــرف و دو ح  ح
o 

ــت  ــوخ ــن آم ــت ــف ــاد و گ ــه ــاظ ن ــف  ال
o 

 لـــبـــخـــنـــد نـــهـــاد بـــر لـــب مـــن
o 

نچــ  غ موخــت ۀبر  تن آ ف ک  گــل شــــ
o 

ـــت ـــت یپس هس  اوســــت یمن ز هس
o 

ـــت  ـــت دارمش دوس ـــتم و هس  تا هس
o 
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 شاه

ــــکــار ــــهــی رفــت بــه عــزم ش  پــادش

o 

ــار  ــن ــاک ــه دری ــل ب ــی ــرم و خ ــا ح  ب

o ــد ــب رودی زدن ــۀ شـــــه را ل ــم ــی  خ

o 

تنــد و ســــرودی زدنــد  ف گر  جشــــن 

o ـــکـــی گـــرداب ـــود در آن رود ی  ب

o 

ـــت نهنگ اجتناب  ـــخطش داش  کز س

o ـــتی چو برق گذش طه   ماهی از آن ور

o 

ــا  ــرق ت ــه غ  نشـــــود در دل آن ورط

o ـــت بیم  بس که از آن لجه به خود داش

o 

ـــــیـــم   از طـــرف او نـــوزیـــدی نس

o ــــوی نــمــی  کــرد رویقــوی بــدان س

o 

ـــوی او فـــروی  ـــرود در گـــل ـــا ن  ت

o ــت ــه چو کمی خیره در آن لجه گش  ش

o 

ــــتطرفـه   خیـالی بـه دمـاغش گـذش

o حال مه این اســــت  هان را ه ـــ  پادش

o 

ــال  ــح ــور م ــد ام ــارن ــل شــــم  ســــه

o ننــد ک همــه بــازی   بــا ســــر و جــان 

o 

ــــت   درازی کــنــنــدتــا هــمــه جــا دس

o ــود ــف شــــاه ب ــه ک ــی ب ــالی ــام ط  ج

o 

ــود  ــم ــی ن ــذای ــرداب ک ــه گ ــرت ب  پ

o ـــکری شـــاه فت که هر لش  دوســـتگ

o 

ــــت   آورد ایــن جــام بــه کــف آن اوس

o ــچ ــی ــداده ــی ن ــواب ــرس ج ــس از ت  ک

o 

ــبــه هــمــه از حــرکــت ایســــتــاد   ن

o ــت ــت دس س ــ   غیر جوانی که ز جان ش

o 

ســت   َجســت به گرداب چو ماهی ز شــَ

o ـــر ـــه زی ـــرد جـــوان را ب ـــروب  آب ف

o 

ــیــر  ــگ ر در صــــدف آب ــو د  ــد چ ــان  م

o ــــدنــدی ز وی  بــعــد کــه نــومــیــد ش

o 

ــی  ــرد ق ــود ک ــوردۀ خ ــل خ ــام اج  ک

o ـــــعـــاراز دل آن آب جـــنـــایـــت  ش

o 

ــدار  ــر آب ــه ــون گ ــرون چ  َجســـــت ب

o ـــیــد ــــاحــل رس  پــای جوان بر لــب س

o 

ـــید   چند نفس پشـــت هم از دل کش

o ــــاهبــهجــام نزدیــک ش  کف رفــت بــه 

o 

ــــپــاه  ــــم تـمــام س  خـیـره در او چش

o ینــده بــاد تو پــا مر  ع  گفــت شـــهــاو 

o 

ــاد  ــده ب ــن ــزای ــو ف ــت ت ــت و وق  دول

o جــام بــقــای تــو نــگــردد تــهــی 

o 

ـــی  ـــره ـــر از ف ـــو پ ـــاد روان ت  ب

o ــو  روی زمــیــن مســــکــن و مــأوای ت

o 

ـــــد پـــای تـــو   بـــر دل دریـــا نـــرس

o جــای مــلــک بــر زبــر خــاک بــه 

o 

ــهخــاک از    ایــن آب غضــــبــنــاک ب

o ــدم در آب ــدی ــروز ب ــن ام ــه م ــچ ــان  ک

o 

ــــه نیز نبینــد بــه خواب  ـــمن ش  دش

o ــرد ــر ک ــی ــرا پ ــن آب م ــت ای ــب ــی  ه

o 

ــــت خود دیر کرد   مرگ من از وحش

o ــدرم ــب ان ــی ــه ــای م ــو در ج ــد چ  دی

o 

ــرم  ــد ب ــام ــی ــد و ن ــرســـــی ــت ــرگ ب  م

o 



 18 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

جای نیســــت که منم  جا  که آن ید   د

o 

پای نیســــت  هد  جل هم بن که ا  جا 

o  ـــالآب ـــه، دام ب ـــرداب ن ـــه، گ  ن

o 

ـــــیـــر نـــر و اژدهـــا   دیـــو در او ش

o بر او نرســــیــده  ــــه  من ای ش  پــای 

o 

ـــرو  ـــن ف ـــو آه ـــرد چ ـــرا ب  آب م

o ـــــرنــگــون ـــــر راه مــن س  بــود س

o 

ـــتون  ه بیس ـــنــگ عظیمی چو کــ   س

o ــرد ــگ ب ــب آن ســـــن ــان ــرا ج  آب م

o 

ـــر بی  نگ خوردوین س ـــ ـــم بر س  ترس

o ـــنــگ ــــت بــه رویم ز کمرگــاه س  جس

o 

یم دگری   ظ ع هنــگســـیــل  ن  چون 

o ــوران آب ــن دو ک ــی ــم ب ــن ــد ت ــان  م

o 

ــــیــابدانــه  ــــط آس ــــفــت در وس  ص

o ــوج ــان دو م ــی ــار م ــت ــرف ــه گ  گشــــت

o 

به اوج  گه  ـــم برد و  ـــیض به حض  گه 

o چنــد چنــد بــدنــد آن دو  گر  هم ا  بــا 

o 

ــن  ــک ت ــن ی ــک در آزردن م ــی ــدل  ان

o یرودار گ من  ــــان ســــر  میــانش  بود 

o 

ـــکـار  ـــر یـک ش ـــیـاد س  همچو دو ص

o  ـــیلی خوردی ز دو ـــرمس  جــانــب س

o 

ـــیلی خورم   وه کــه چــه محکم بــد س

o روی پـــر از آب و پـــر از آب زیـــر 

o 

ــــت  یرم و نــه دس گ یچ نــه پــا یره  گ

o یک برگ بود نه  یک شـــاخ و  نه   هیچ 

o 

ــــت  بوددس مرگ  بر  یز نــه  ن  رســــی 

o ـــیخــتام میآب هم الفــت ز پی  گس

o 

 گــریــخــتام مــیدم از زیــر پــیبــهدم 

o مــانــد مــرا زیــر پــاهــیــچ نــمــی 

o 

ــوا  ــا در ه ــودم پ ــن ب ــی ــه زم  ســــر ب

o ــــود پــای مــن  جــای نــه تــا بــنــد ش

o 

ــن  ــای م ــن ج ــده ز م ــزن ــری ــود گ  ب

o چو دود م ه ــــدی  لولــه ش هی  گ  آب 

o 

ـــعود  ـــطح نمودی ص  چنــد نی از س

o ــر ــه زی ــدی ب ــه دوی ــول ــان ل ــم ــاز ه  ب

o 

ـــیر  ــــدی زیر تنم چون حص  پهن ش

o رفـــتـــن و بـــازآمـــدنـــش کـــار بـــود 

o 

ــود  ــرار ب ــک ــه ت ــار ب ــن ک  ای
ً
ــا ــم  دائ

o ــــده گردنــده بــه خود دوک  وارمن ش

o 

ــردش دوار  ــاده ز گ ــت  در ســـــرم اف

o ــرفــره ــان دور خــودســــان چــرخف  زن

o 

ــــایـق جــان   الـفـور خـوددادن فـیش

o گــاه بــه زیــر آمــدم و گــه بــه رو 

o 

 کـــرد مـــرا در گـــلـــوقـــرقـــر مـــی 

o تر کشــــیــد فرو چو  بم  فر آ ین ســــ  ا

o 

ـــر راهم پـدیـد  ــــد س ـــنـگ دگر ش  س

o ـــتــه ــــاخــۀ مرجــانی از آن رس  بود ش

o 

ته بود  ـــ بدان بس  جان من ای شــــاه 

o ــار ــدگ ــداون ــت خ ــخ ــم از ب ــام ه  ج

o 

ته چو من میوۀ آن شـــاخســـار  ـــ  گش

o نگ به چ خه گرفتم   دســـت زدم شـــا

o 

ـــر تختــه  ـــنــگپــای نهــادم بــه س  س

o 
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ــر ــی دگ ــاه ــب ــی و ت ــاه ــر ســــی ــی  غ

o 

 آمـــدم انـــدر نـــظـــرهـــیـــچ نـــمـــی 

o ــــده آنجــا خموش ـــش بــاال ش  جوش

o 

خروش  تر از  ب یش  موشــــ خ  لیــک 

o ــرش ــود از ب ــب ــاده ن ــت ــه اف ــاش ک  ک

o 

ــــمــت بــاالتــرش  ــــش آن قس  جــوش

o ــر ز مــوج ــگــه پ ــکــه در آن جــای  ز آن

o 

به اوج  گه  مدم و  ـــیه آ به حض  گه 

o ــای ــوه ج ــه ســــر ک ــی دارم ب ــت ــف  گ

o 

ـــــت مـــرا زیـــر پـــایدرۀ ژرفـــی   س

o ــدر قــدم ــرزشــــی ان  مــخــتصــــرک ل

o 

ـــه قـــعـــر عـــدم  ـــود ب  راهـــبـــرم ب

o ــود ــاب ب ــای ــه پ ــان و ن ــای ــه پ  هــیــچ ن

o 

ـــود آب هـــمـــه   آب هـــمـــه آب ب

o ـــــر  نـــاگـــه دیـــدم کـــه بـــرآورده س

o 

 جـــانـــورانـــی یـــلـــه از دور و بـــر 

o ناب نشــــان می به من  له  ندجم  ده

o 

می  همــه جــان  عم  ل ب پی  هنــدو ز   د

o ــــان علــۀ چشـــمــان شـــرربــارش  شـــ

o 

 بــود حــکــایــتــگــر افــکــارشـــــان 

o آب تــکــان خــورد و نــهــنــگــی دمــان 

o 

ــــاده  ـــر من تــاخــت گش  دهــانبر س

o نم ک مکــث  گر   روی ســـنــگ دیــدم ا

o 

ــــاعــه بــه کــام نــهــنــگمــی   روم الس

o جــــای فــــرارم نــــه و آرام نــــه 

o 

نه  جام  ـــتم و از  ـــس جان ش  دســـت ز

o تم نگــه داشـــ نیــک  چو جــان   جــام 

o 

ــگــذاشــــتــم   شــــاخــۀ مــرجــان را ب

o نور ــــد آن جــا من رس بر  یش کــه   پ

o 

ــر  ــظ ــت ن ــوف ــط ــه ع ــم ب ــدای ــرد خ  ک

o ـــیــد ـــمــت بــاال رس  موجی از آن قس

o 

ـــــیــد   بــاز مــرا جــانــب بــاال کش

o ـــدد ـــا م ـــرد ز دری ـــر ک ـــوج دگ  م

o 

ـــمکش جزر و مــد  ـــتم از آن کش  رس

o ــرد ــار ک ــک ــو ان ــرده چ ــرا م ــر م ــح  ب

o 

ــــر خــود رفــع چــو مــردار کــرد   از س

o ــــت ـــکر کــه دولــت دهن مرگ بس  ش

do 

لک هر دو رســــت  جام م  جان من و 

o ــــاهــانــه رانــد فعــت ش بر او ر ــــاه   ش

o 

خوانــد  خویش  بر  خود را بــه  ختر   د

o کــنــدمــی گــفــت کــه آن جــام پــر از 

o 

ــــکـش وی کـنــد   بــا کـف خـود پـیش

o ــت ــرف ــر گ ــت ــام ز دخ ــوان ج ــرد ج  م

o 

ــــر گـرفــتعـمـر بــه  ــــرآمــده از س  س

o ــرد ــه ک ــون ــرگ ــار دگ ــک قضــــا ک ــی  ل

o 

ــرد  ــه ک ــام بشـــــاشـــــت را وارون  ج

o ـــیــد ـــر کش  بــاده نبود آنچــه جوان س

o 

ـــیـد  ـــربـت مرگ از کف دختر چش  ش

o ـــنود بود ــــاه چو زین منظره خش  ش

o 

 نـــمـــودامـــر مـــلـــوکـــانـــه مـــکـــرر  

o ــنــد ــک ــا ف ــه دری ــام ب ــر ج ــار دگ  ب

o 

ــد  ــن ــک ــا ف ــوان ــرد ت ــر آن م ــده ب  دی

o 
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 گـــفـــت اگـــر بـــاز جـــنـــون آوری

o 

 جــــام ز گــــرداب بــــرون آوری 

o ــم ــن ــت ک ــان ــۀ ج ــدی ــر ه ــام دگ  ج

o 

ــم  ــن ــت ک ــز از آن ــی ــود ن ــر خ ــت  دخ

o ــاه ــرگ ــه از دی ــیشـــــه ک ــاپ ــرد وف  م

o 

ــــاه  ــــت بـه دل آرزوی دخـت ش  داش

o نداشــــت به کس جرئت گفتن  یک   ل

o 

ــــتبــه چــاره   جـز رازنـهـفـتـن نــداش

o ـــنید ـــه این وعدۀ دلکش ش  چون ز ش

o 

ـــط دوید  ـــوی ش  جامه ز تن کند و س

o نبــازی چو جــا ــــه دیــد  تر ش خ  اشد

o 

گران  کبــازیســــوی  ب  اشمرگ ســــ

o ــــت  کرد یقین کـاین همـه از بهر اوس

o 

ــــت   جــان جوان در خطر از مهر اوس

o هربــان م ــــه کــای پــدر   گفــت بــه ش

o 

ــن   ــدر ای ــر پ ــن ب ــک ــم ب ــوانرح  ج

o دســت و دلش کوفته و خســته اســت 

o 

ــــت  بال جســــتــه اس گرداب   تــازه ز 

o ـــر ـــی ـــگ ـــن آب ـــام درآوردن از ای  ج

o 

ــــیـرطـعـمــه   گـرفـتـن بـود از کــام ش

o ــــده زار و زبون ـــمش از بس ش  ترس

o 

 خــوب از ایــن آب نــیــایــد بــرون 

o ــه دخــتــر جــواب ــفــرمــود ب  شــــاه ن

o 

جوان آب  حبــاببود  چون  ین   نشــــ

o ـــتــه ـــلطــان نگــذش  جواب بر لــب س

o 

ـــــر دلـــداده گـــذر کـــرد آب   از س

o هی ت بوری  کنــد جــام صــــ  عشــــق 

o 

ـــه  ـــاالت ـــعشــــــق و ح ن ال ـــِ  آه م

o 

 بوالعال

 که بوالعال به همه عمر دمیقصــه شــن
o 

ــ  ــم ن ــح ــورد و ذوات ل ــخ ــم ن ــح ــل  ازردی
o 

ــــتــور ۀدر مــرض مــوت بــا اجــاز   دس
o 

جوجــه  بردخــادم او  محضـــر او   هــا بــه 
o 

جه چو آن ط ته د ریخوا ـــ  برابر دیکش
o 

ر ز هر دو د  ـــّ ـــردیب دهیاشــــک تحس  فش
o 

 ریشــ ینشــد یشــد انیگفت چرا ماک
o 

به خون کشـــد و خورد  ت  ند َکســـَ  تا نتوا
o 

 اســت یعیامر طب فیضــع یمرگ برا
o 

 گشــت و ســپس مرد فیاول ضــع یهر قو 
o 

 جناب خر

ــــذر  مرا هیر به یروز  دبوگ
o 

بود خوابیده  خر  جنــاب   بــه ره 
o 

 بـوداز خـر تـو نـگـو کــه چـون گـهـر 
o 

حب دانش و هنر بود   چون صــــا
o 
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جنــاب تم کــه  ف ل وگ  ی؟در چــه حــا
o 

عال  باشــــد  ـــع  که وض  یفرمود 
o 

ــ ــه ب ــم ک ــت ــف ــاگ ــر ی ــن یخ ــا ک  ره
o 

عد از ا  ـــو و ب فا کن ینآدم ش ـــ  ص
o 

 گــفــتــا کــه بــرو مــرا رهــا کــن
o 

ــو  ــن خ ــم ت ــشزخ ــن ی  را دوا ک
o 

باشــــد قل و هوش  حب ع  خر صــــا
o 

 دور از عــمــل وحــوش بــاشــــد 
o 

ــه  ــم ب ــل ــه ظ ــریدن ــگ ــود ی ــم ــمن  ی
o 

ــل ر  ــه اه ــان ــود ی ــر ب ــک ــمو م  ی
o 

خو یراضــــ  یمبود یشچو بــه رزق 
o 

ـــفر    یمنــان ربودنــه کس  ۀاز س
o 

ــو خــر یــدید  را؟ یکشــــد خــر یت
o 

ــــرآنــکــه بــ   یــا   را؟ یرد ز تــن س
o 

خر یــدید ــــد؟ یتو  فروش کم   کــه 
o 

فر یــا  هر  ــــد؟ یــبب کوش لق   خ
o 

ــوه یتو خر یدید ــت؟که رش  خوار اس
o 

ـــوار اســـت؟ یگریبر خر د یا   س
o 

ـــتــه یتو خر یــدید ـــکس  یمــان؟پ ش
o 

 بــرد نــان؟ یــگــریآنــکــه ز د یــا 
o 

ــ ــر دور ز ق ــلخ ــاشـــــد ی ــال ب  و ق
o 

ــاشـــــد  ــال ب ــح ــش م ــارو زدن  ن
o 

ــــت کمــال اس عرفــت  م معــدن   خر 
o 

ـــت یتاز خر یرغ   ز خر محال اس
o 

 یــلــهو مــکــر و حــ یــاو ر یــرتــزو
o 

ـــد  ـــوخ ش ـــت در طوهمنس  یلهس
o 

ـــخنش همــه مت یــدمد ــــت ینس  اس
o 

ــــت یقیناو همــه  یشفرمــا   اس
o 

ــ ــه ز آدم ــم ک ــت ــف ــو یســـــر یگ  ت
o 

چنــد بــه د  خر یــدهر  تو یمــا 
o 

ـــودم ـــم ـــم و آرزو ن ــــســـــت ـــنش  ب
o 

 رو نــمــودم یــشبــر خــالــق خــو 
o 

 یـــتکـــاش کـــه قـــانـــون خـــر یا
o 

 یــتبشـــــود بــه آدمــ یجــار 
o 

 وعده

باد هوا بود ما  به  ند  که داد عده   هر و
o 

ند غلط بود و ر  که گفت ته   بود ایهر نک
o 

پان ند نیا یچو ـــپرد به گرگان بس له   گ
o 

 ها رسم کجا بود؟قاعده نیو ا وهیش نیا 
o 

 سفره نشستند نیرندان به چپاول سر ا
o 

 ما بودو یحالیهمه از غفلت و ب هانیا 
o 

 و تکاندند دندیخوردند و شکستند و در
o 

 برگ و نوا بودیب ۀخـانـ نیدر ا زیهر چ 
o 

ن چ تنــد  ف ن مینیگ چنــا  غــایدر میو 
o 

 خوابــانــدن مــا بود ییهمــه الال  هــانیا 
o 

 مــانــدیمــا بــاز نم یزیدر د کــاشی ا
o 

 بود ایشرم و ح یکاش که در گربه کم ای 
o 
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 مادر

قه ـــو ـــق به داد معش  غامیپ عاش
o 

تو بــا من کــه   جنــگ کنــد مــادر 
o 

نــد نــدمیــهــر کــجــا بــ  از دور کــ 
o 

هره  چپ   چ ب نیر ج  رآژنــگپ   نیو 
o 

 آلــود زنــدبــا نــگــاه غضـــــب
o 

 خــدنــگ ریــتــ مــن بــر دل نــازک 
o 

نگ ـــ  ســـتتا زنده دلتمادر س
o 

 شــرنگ و توســت شــهد در کام من 
o 

 تو را کرنــگیو  کــدلی نشــــوم
o 

ــــاز   رنــگ دل او از خون یتــا نس
o 

 یبرســـ وصـــالم به یگر تو خواه
o 

ـــاعت نیا دیبا   و درنگ خوفیب س
o 

گش ۀنــیو ســــ یورَ  ن  یبــدر ت
o 

ـــ از آن یآر برون دل   تنـگ ۀنـیس
o 

 یبــاز آر منش بــه نیو خون گرم
o 

ــرد ز آ  ــا ب ــت ــی ــم ۀن ــب ــل ــگ ق  زن
o 

ــ ــاهــنــجــار خــردیعــاشــــق ب  ن
o 

 و ننگ عصمتیفاسق ب آن بل نه، 
o 

ــادر ــت م ــرم ــاز  یح ــ   ادی ــب  ردب
o 

بنــگ وانــهیو د از بــاده رهیخ   ز 
o 

فت به ر ند  مادر را افک  خاک و 
o 

ـــ  به و دل دیبدر نهیس  چنگ آورد 
o 

 نمود معشـــوق قصـــد ســـرمنزل
o 

 نــارنــگ چون شَف کَ  دل مــادر بــه 
o 

خورد دم در بــه ــــا  م ازقض  نیز
o 

ندک  وده یو ا ـــ  نگ س  شــــد او را آر
o 

 هنوز داشت جان که گرم دل و آن
o 

 فــرهــنــگیبــ آن اوفــتــاد از کــف 
o 

خاســـت نیاز زم  نمود باز چو بر
o 

 آهــنــگ آن بــرداشـــــتــن یپــ 
o 

ته دل کز آن دید ـــ  خون به آغش
o 

هنــگ نیا برون آهســــتــه دیــآ   آ
o 

 خراش افتی پسرم دست آه
o 

 سنگ خورد به پسرم یپا آه 
o 
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 (الشعراملک) بهار محمدتقی

 شاهنامه از طریق پدرش با یسالگهفت. در (۱۹۵۱-۱۸۸۶) تولد مشهدم

سالگی به جمع در شانزده. شاهنامه سرود وزنآشنا شد و اولین شعر خود را در 

نخستین اشعار سیاسی و اجتماعی خود را منتشر و  خواهان پیوستمشروطه

را با سردبیری خود  «نوبهار» ۀحزب دموکرات پیوست و روزنام سپس بهکرد. 

ار روسیه، این روزنامه دلیل مخالفت با حضور روسیه در ایران و با فشنشر داد. به

بارها  ،رضاشاه بعد از آندر دوران قاجار و  تعطیل شد و بهار به زندان افتاد.

رفت و پس از برگشت، کتاب بسیار س یئسو تحصیل به کشوریا زندانی شد. چند سال بعد، برای ادامهتبعید 

 شعر تطور خیتار ، یاحوال فردوسهایش: ترین کتابرا نوشت. مهم شناسی شعر فارسیسبک مهم

 شعر یشناسسبک، یمان یزندگان ،دستور پنج استاد ، چهارخطابه ، یاسیس احزاب مختصر خیتار  ، یفارس

بهار تعدادی از آثار کهن فارسی را تصحیح . اشعار وانید، رانیزر ادگاری، نامهیفردوس ،رانیشعر در ا ، یفارس

مجمل  ، یفردوس ۀشاهنام ، نفس ۀرسال  ،ستانیس خیتار ، یبلعم خیتاراند از:علمی کرده است که عبارت

 ی.عوف اتیالروا لوامع و اتیجوامع الحکا ،القصص و خیالتوار

 مرغ سحر

 کن سر ناله سحر مرغ

 کن ترتازه مرا داغ

 را قفس این شرربار آه ز

 کن زبر و زیر و برشکن

 درآ قفس کنج زو پربسته بلبل

 سرا بشر نوع آزادی نغمۀ

 کن پرشرر را توده خاک این عرصۀ نفسی وز

 صیاد جور ظالم، ظلم

 باد بر داده آشیانم

 وطبیعت ایو فلک ایو خدا ای

 کن سحر را ما تاریک شام

 است بار به گل است، نوبهار
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 است بارژاله چشمم ابر

 است تار و تنگ دلم چون قفس این

 وآتشین آه ای قفس، در فکن شعله

 مچین مرا عمر گلو طبیعت دست

 کن بیشتر این ازو گلتازه ای نگه عاشق، جانب

 کن مختصر مختصر، مختصر، هجران شرحو بیدل مرغ

 شد سر به حقیقت عمر

 شد سپرپی وفا و عهد

 معشوق ناز عاشق، نالۀ

 شد اثربی و دروغ دو هر

 شد فسانه محبت و مهر و راستی

 شد میانه از همگی شرافت و قول

 شد بهانه دین و وطن دزدی پی از

 شد تر دیده

 ارباب جور مالک، ظلم

 تاببی گشته غم از زارع

 نابمی پر اغنیا ساغر

 شد جگر خون ز پر ما جام

 کن سر نالهو تنگ دل ای

 کن حذر دستانقوی از

 کن نظرصرف مساوات از

 آتشین آب بدهو گلچهره ساقی

 ودلنشین یار ای بزن، دلکش پردۀ

 وحزین بلبل ای قفس، از برآر ناله

 شد پرشرر من سینۀ تو، غم کز

 1شد پرشرر پرشرر، پرشرر، من سینۀ تو غم کز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دگان متعددی بار با آواز تاج اصفهانی منتشر شد. بعدها خواننداود بر اساس این شعر، تصنیفی ساخت که اول. مرتضی نی1

 آن را بازخوانی کردند.
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 هیچ

ـــمع ـــعلــه یو دل یمش  یچافروز و دگر همش
o 

 یچجانسوز و دگر ه یۀشب تا به سحر گر 
o 

ــــانــه بــود مــعــنــ  کــه دادنــد یــدار،د یافس
o 

 یچمرموز و دگر ه ۀوعــد یکیدر پرده  
o 

ــو یخواه ــف و کرامات یکه ش  باخبر از کش
o 

ـــق ب یمردانگ   یچو دگر ه یــاموزو عش
o 

 ورانشیشــهپ ینکه به ی؟قوم چه خواه ینز
o 

 یچدوز و دگر هانــد و کفنتراشگهواره 
o 

 ینجاســتمدرســه هرگز مطلب علم که ا ینز
o 

ـــ یلوح  بدآموز و دگر ه یهس ند   یچو چ
o 

گ همــه  بهــار از  مر،  ع تیخواهــد بــدل   ی
o 

 یــچافــروز و دگــر هــدل یــاررخ  یــدارد 
o 

 رمیدهدل 

ــــ یــنکــه بــه راه آرم ا یــا  را یــدهدل رمــ یــدص
o 

ـــپارم ا یا  ـــلبجان به ینبه رهت س  را یدهرس
o 

ـــتنخون خو یمــتز لبــت کنم طلــب ق یــا  یش
o 

ـــم به ینبه تو واگذارم ا یا   را یدهتپخونجس
o 

ــا ــور دود ی ــات را ن ــار پ ــدهکــه غــب  کــنــمیمــ ی
o 

 را یدهتو نور د یپا نهمیم یدهبه دو د یا 
o 

 جــان بــه بهــا طلــب مکن یلب یــدنبــه مک یــا
o 

ـــتــان و بــاز ده لعــل لــب مک یــا   را یــدهبس
o 

خاک ـــود  ـــکودک اشـــک من ش ناز تو یننش  ز 
o 

ـــخاک  نازد یچرا کن یننش  را؟ یدهکودک 
o 

ـــ  امیــدهبهر تو زر خر ام،یــدهچهره بــه زر کش
o 

به ه  جهو  ندٔه زرخر کسیچخوا  را یدهمده ب
o 

ـــوم چون تو  هان ش گذر کنگر ز نظر ن  یبه ره 
o 

 را؟ یدهچکرهز نظر نهان کنم، اشـــک به یک 
o 

هان یبانو ـــق را ن ـــورت عش ند ص ـــر اگر ک  مص
o 

ـــف  ـــته چون کند پ یوس  را یدهدر یرهنخس
o 

 چه دسـترس بود؟ تویگر دو جهان هوس بود، ب
o 

ــود، طــا  ــاغ ارم قــفــس ب ــرب ر ی ــ  ــرب ــدهپ  را ی
o 

ـــر ره؟ چو بنگرم  جز دل و جـان چـه آورم بر س
o 

ــادهینترک کم  ــوخ کمان گش ــو ش  را یدهکش
o 

جب ع  امیــدهد یــدهنــد یزچ ام،یــدهشـــن یبوال
o 

 را یـدهکنـد نـد یـدهد ام،یـدهفروغ د ینکـها 
o 

ـــتــان گــذربهــار خون یز،خ  جگرو جــانــب بوس
o 

ـــنو  ــــ یتــا ز هزار بش ـــن ۀقص  را یــدهنــاش
o 
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 دماوند

ــد یا ــ وی ــســـــپ ــا دی ــدیپ ــن  درب
o 

گ یا  نبــد   دمــاونــد یو ایتیگ
o 

 خودکلــه یکیم بــه ســـر یاز ســـ
o 

م  هن بــه  بنــد یکیان یــز آ مر  ک
o 

ــــر نـبـ ــــم بش  ینــدت رویـتــا چش
o 

بنــد  ل هر د چ بر،  فتــه بــه ا ه ن  ب
o 

ـــ ـــا واره ـــوران یت  از دم ســـــت
o 

 ومــانــنــدیــمــردم نــحــس د نیــو 
o 

ـــ پیبــا ش ـــتــه  ـــپهر بس  مــانیر س
o 

ــــعــد کـرده پـ   ونــدیـبــا اخـتـر س
o 

ــــت زم  ن ز جور گردونیچون گش
o 

ـــ  ـــرد و س  آونــده و خموش و یــس
o 

لک مشــــت ـــم بر ف خت ز خش  بنوا
o 

ند یتو ا ،ییآن مشــــت تو  ماو  د
o 

ـــــت روزگــار ـــــت درش  یتــو مش
o 

 افــکــنــدهــا پــساز گــردش قــرن 
o 

ـــت زم یا ـــویمش ـــمان ش  نو بر آس
o 

ــــربــتــ یبــر ر   چــنــد یبــنــواز ض
o 

ــــت روزگــار ،ینـ ینـ  یتـو نــه مش
o 

ـــنـد امیکوهو ن یا   ز گفتـه خرس
o 

ـــــردٔه زمــ  ینـــیــتــو قــلــب فس
o 

ــوده   ــم ــاز درد ورم ن ــد کی ــن  چ
o 

ــر ا ــج ــف ــن ــهو یشـــــو م ــان  دل زم
o 

ـــنــد   و آن آتش خود نهفتــه مپس
o 

ــ ــخن همیخامش منش  یگوین، س
o 

ــرده مباش، خوش هم   خندیافس
o 

ــــپــ یا ــــرس ــــنــویــمــادر س  دو بش
o 

ــــ نیـا   بـخــت فـرزنــداهیــپـنــد س
o 

ـــرا ـــگ ـــا یب ـــو اژده ـــرزه یچ  گ
o 

ـــ  ـــرزه ش  ر ارغنــدیبخروش چو ش
o 

ــ ــرک ــت ــی ــ یب ــلیســـــاز ب ــاث ــم  م
o 

ــــاز بـ یمـعـجـونـ   هـمــانـنــدیس
o 

 از آتـــش آه خـــلـــق مـــظـــلـــوم
o 

ــ  ــٔه ک ــل ــو ز شــــع ــدی ــداون ــر خ  ف
o 

ــر ــر ســـــر ر یاب ــرســـــت ب ــف  یب
o 

 م و آفــنــدیــبــارانــش ز هــول و بــ 
o 

ــرون ر ــن در دوزخ و ب ــبشـــــک  زی
o 

ــر  ــاف ــر ک ــف ــره ک ــاداف ــد یب ــن  چ
o 

ــدز آن ــر م ــه ب ــه ک ــون ــگ ــی ــاد ۀن  ع
o 

کنــد  پرا  صــــرصــــر شــــرر عــدم 
o 

پ کن ز  ف تزو نیا یب ــــاس   ریاس
o 

ــــل ز هم ا   ونــدینژاد و پ نیبگس
o 

بن ا کن ز   دیــبنــا، کــه بــا نیبر 
o 

ــــهیاز ر   ظــلــم بــرکــنــد یبــنــا ش
o 

فلــه بســـتــان خردانیب نیز  ســـ
o 

ـــد  ـــن ـــردم ـــردم خ  داد دل م
o 
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 ی )ژاله(مقاممئعالمتاج قا

فارسی و عربی سالگی . از پنج(۱۹۴۶-۱۸۹۰) متولد فراهان

بود آموخت. در جوانی در خدمت ارتش بود.او شاعر دورۀ مشروطه 

حتی از  اما از همه، ؛سروده بودانه شکناشعار زنانه و سنتو 

 ،  پنهان کرده بود.فرزندش

 کوی عشق

ـــد جوان ـــق یام همه در آرزو یگم ش  عش
o 

ـــق یآخر بــه کو افتمیــن یامــا ره   عش
o 

ـــنج مناز حجــب و از غرور دل خرده  س
o 

 عشق یز آرزو یور ز عشق، ول بهرهشد  
o 

 شـــو روم یچو از کو شیخو یگفتم به کو
o 

ـــق خــانــه برافکن فرو روم   در کــام عش
o 

 نکوســت مرد یمشــتاق وصــل و طالب رو
o 

ـــک  که در پ نیمس نا   نکو روم یخو یم
o 

 آدم و حوا

 ســتیاز طوفان ندارم، ســاحل از من دور ن یباک
o 

ست ا ییتا نگو  سهمگیگور تو  من یایدر نین 
o 

 شیمردو کاندر وقت خو ین ایر دســتم گو مبیز
o 

تر شــــود ا  بر فلــک  بیاز   من ینوا بــاال ین 
o 

نه  آدمو آخر گوش کن یات اکهنه شـــد افســـا
o 

ـــتــان   من یخوانــد تو را حوایتــازه م یداس
o 

ـــتیغمبریپ یدعو ییگر بخوانم قصـــه، گو  س
o 

ینچــه در آآ ز  بی  من ینــایب ۀدیــنــد دینــه 
o 

 زن

 مـــرد یهـــایره کـــامـــرانـــیـــذخـــ یا
o 

ــا  ــــا زد بــردهیــچــنــد ب ــــتــن؟یآس  س
o 

ــــتــن ــــد ا یفــروش  ا ازدواج؟یــن یــبــاش
o 

 ســـتن؟یا زین یباشـــد ا یســـپارجان 
o 
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 شوهر

 که ما را شوهر است یما ناجوانمردیمردس
o 

حرم  م مرد نــا هزاران  ــــتمر زنــان را از   تر اس
o 

ـــایآن که زن را ب  دیاو به زور و زر خر یرض
o 

 صورت شوهر است، ور بهیمعننامحرم بههست  
o 

 )سیدمحمد کردستانی( یعشق رزادهیم

نگار و خواه، روزنامه. شاعر آزادی(۱۹۲۵-۱۸۹۵) متولد همدان

نویس دورۀ مشروطّیت. به زبان فرانسوی مسلط بود. در نمایشنامه

جنگ جهانی اول طرفدار عثمانی بود و مدتی را در استامبول گذراند. 

سالگی در تهران ۳۱چندین نمایشنامۀ مهم نوشت و به اجرا درآورد. در 

آتشین وق زنان بود. اشعارش ترور شد. از پیشگامان شعر نو و مدافع حق

 پسند است.و بسیار ساده و عامهدار و نیش

 وصلۀ ناجور

ـــلــ کیــخلقــت من در جهــان   نــاجور بود ۀوص
o 

ض   خلقت نبودم زور بود؟ نیبه ا یمن که خود را
o 

 شیخو خلق از من در عذاب و من خود از اخالق
o 

عذاب   ات منظور بود؟چه رب ایخلق و من  از 
o 

 ســـتی شـــر و شـــور نرِ یدهر از من غ یا یحاصـــل
o 

 شـــر و شـــور بود؟ ریمقصـــدت از خلقِت من ســـ 
o 

ــــتیمن معلوم بودت، ن ذات  اممرغوب از چــه س
o 

ـــتیــآفر  ـــمــت کور بود؟یدس  ، زبــانم الل چش
o 

شم م یا شیچه خوش گر چ  من نیاز تکو یدیپو
o 

قت  یکردیفرض م  ناقص خل  مور بود کیکه 
o 

ـــت؟ بیگر نبودم من جهانت ع عتیطب یا  داش
o 

 اجــاقــت کور بود؟ یزادیفلــک گر من نم یا 
o 

ــــد ـــق قص  دارم فقط نیقیمن  یتو از خلق عش
o 

 گــون رنــج جــوراجــور بــود کیــهــر روز  دنیــد 
o 

ــــتــار  تــابــش یگــر نــبــود ــــپــهــر ۀاس  مــن در س
o 

ک ریت  ب وانیو بهرام و خور و   نور بود؟یو مــه 
o 

لت تکو نیجز ا ســــتی، نمیراســــت گو  من نیع
o 

ــــاحــت یالزم بــرا یقــالــبــ   گــور بــود کیــ س
o 

ــر ــآف ــ دنی ــردم ــذاب یم ــدر ع ــور ان ــر گ ــه  را ب
o 

ـــاف خدا ییگر خدا  ـــتو ز انص  دور بود ییهس
o 
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 غله اســـت یمقصـــد زارع ز کشـــت و زرع، مشـــت
o 

تو ز  ــــد  فر مقص غ نشیآ ل ب بود؟ یم  قــاذور 
o 

ــدر جــا ــودم امــ یگــر مــن ان ــو ب ــت ــنــات ری  کــائ
o 

ــــ   مـور بـودأمــ بـهـتـری کــاراز بـهـر  یهـر کس
o 

ن آن توانــد بــه  ن لوق داد یکیکــه  خ هر م  پــاس 
o 

 ؟را، مگر مجبور بود نشیآفر نیاز چــه کرد ا 
o 

 حسین پژمان بختیاری 

. محقق، مترجم و شاعر دورۀ (۱۹۷۷-۱۹۰۳) متولد تهران

مشروطّیت. آثار علمی متعددی دارد. ابتدا فردی نظامی بود و در ادامۀ 

زندگی به شعر و ادبیات روی آورد. عالوه بر ادبیات فارسی، ادبیات 

 مشهور است.دیوان حافظ شناخت. تصحیح او از خوبی میفرانسه را به

 کنج دل

ـــ ـــق کس  خــانــه نــدارد یدر کنج دلم عش
o 

 نــدارد یرانــهو ۀخــانــ یندر ا جــای کس  
o 

 دل را بــه کــف هــر کــه دهــم بــاز پــس آرد
o 

ــاب کــس   ــگــهــداری ت ــهد ن ــوان ــدارد ی  ن
o 

سرت ستن کش مادر بزم جهان جز دل ح  ی
o 

ـــمع آن   ـــوزدمی که ش ندارد س نه   و پروا
o 

ـــق ۀدل خان ـــت خدا را به که گوا عش  یمس
o 

 خانه ندارد یناز عشـــق کس ا کآرایشـــی  
o 

تم  ف نگ تو در دام  منو از چــه  تیمــه  ف  ی
o 

ـــمــا دام کنم چــه گفتــا    نــدارد دانــه ش
o 

ــــان نـنـهـم پــادر انـجـمـن عـقــل  یفـروش
o 

یوانــه   فرزانــه نــدارد د حبــت   ســــر صــــ
o 

ــــ یتــا چــنــد کــنــ ــــکــنــدر و دارا ۀقص  اس
o 

ــــانــه نــدارد ینعمر ا ۀروز ده   همــه افس
o 

ـــاه و گدا هر که در ا  یافتره  یکدهم یناز ش
o 

 نــدارد یمــانــهبــه پ یشجز خون دل خو 
o 
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 پریشان

ــــانبــاز آمــدم کــه بــاز پر  مرا یکن یش
o 

کرده پشــــ  گر ز  ن یمــانبــار د  مرا یک
o 

ــاد ــه در ره آب ــدم ک ــاز آم ــ یب ــبرق  ی
o 

ـــ یا   مرا یکن یرانو و یزیفتنه خ یل،س
o 

ــ ــرکش  عجزبه یتو رفتم ول یشز پ یبا س
o 

ـــربــه   مرا یکن یبــانگربــاز آمــدم کــه س
o 

 دریغیغافل که برفتم که بر تو خندم و 
o 

 مرا یکن یــانو گر یخنــد یرغ یبر رو 
o 

ـــرافکنــده آمــدم  اکنون بــه درگــه تو س
o 

  مرا یست آن کنوتا آنچه خواهش دل ت 
o 

 محمدحسین بهجت تبریزی )شهریار(

. در رشتۀ پزشکی درس خواند؛ ولی آن را (۱۹۸۹-۱۹۰۵) متولد تبریز

شهرت در شعر و شاعری، رها کرد و به کار اداری مشغول شد. پس از 

به تدریس ادبیات در دانشگاه تبریز پرداخت. به دو زبان فارسی و ترکی، 

« حیدربابا»اشعار ماندگاری سرود. مشهورترین اثر ترکی وی منظومۀ 

است که شعری عاشقانه و سوزناک است. در ادبیات معاصر ایران، 

ر تاریخ ایران اسفند د ۲۶شهریار از اهمیت بسزایی برخوردار است. روز 

 گذاری شده است.به نام روز شهریار نام

 حاال چرا

ــد ــ یآم ــت ول ــان ــرب ــه ق ــم ب ــان ــرا یج ــاال چ  ح
o 

فتــادهیب  من ا چراوفــا حــاال کــه   ام از پــا 
o 

هراب آمــد ییدارونوش مرگ ســــ بعــد از   یو 
o 

 حاال چرا یخواســـتیزودتر م نیســـنگدل ا 
o 

فردا مروز و  هلــت ا م مر مــا را  ن یع ــــتیتو   س
o 

چرا کیــمن کــه   فردا  توام   امروز مهمــان 
o 

ــ ــازن ــن ــای ــ ن ــوان ــو ج ــاز ت ــه ن ــا ب ــاداده یم  می
o 

 کن بــا مــا چرا اکنون بــا جوانــان نــاز گرید 
o 

ــا ا  اعــتــبــاریکــوتــه بــ یعــمــرهــا نیــوه کــه ب
o 

 چرا دایشــ یشــدن از چون منغافل همهنیا 
o 

ـــور فرهادم ب ـــر به زه ش ـــش س  افکنده بود ریپرس
o 

ـــ یا  ـــربـاال چرا ،نیریلـب ش  جواب تلخ س
o 
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 دم در تو چشم من نخفت کیشب هجران که  یا
o 

 آلود من الال چرابــا بخــت خواب قــدرنیا 
o 

 کندیم شـــانیآســـمان چون جمع مشـــتاقان پر
o 

ـــگفتم من نم   چرا ایپاشـــد ز هم دنیدر ش
o 

 نیــبـلــبــل طـبــع حـز یدر خـزان هـجــر گــل ا
o 

ـــ  ـــرط وفــادار یخــامش  بود غوغــا چرا یش
o 

هر بیب ارایــشـــ م بیــح ن فر یکردیخود   ســـ
o 

ـــفر راه ق نیا   تنهــا چرا یرویم امــتیــس
o 

 شرمندۀ جوانی

ــ ــدگــان ــ مایاز زن ــه دارد جــوان  مایگــل
o 

ـــرمنـد   مایزنـدگـان نیاز ا یجوان ۀش
o 

هوا حبــت  یدارم  فتــه را ارانیــصــــ  ر
o 

 مایرسان ارانیاجل که به  یکن ا یاری 
o 

 کنم که عشــق یپنج روز جهان ک یپروا
o 

ــو  ــداده ن ــ دی ــدگ ــ یزن ــاودان  مایج
o 

ـــفمیچون  ـــ ابانیبه چاه ب وس  ریغم اس
o 

 مایجــرس کــاروانــ ۀوز دور مــژد 
o 

ـــتیمن ن ۀبه نال نیگوش زم نا س ـــ  آش
o 

ـــتـه ریمن طـا  ـــکس ـــمـانش  مایپر آس
o 

نه در رمیگ ند غمیکه آب و دا ـــت  نداش
o 

 مایهمزبــانیکننــد بــا غم بیچون م 
o 

ــــد خزان یبهــار جوان ۀاللــ یا  کــه ش
o 

ــ  ــوان ــار ج ــه ــو ب ــم ت ــات  مایاز داغ م
o 

 چه ســود یول یکه آتشــم بنشــان یگفت
o 

 مایکه بر ســر آتش نشــان یبرخاســت 
o 

شهر نیزار به بال ستیشمعم گر  اریکه 
o 

ـــوز نهان زیمن ن   مایچون تو همدم س
o 

 گل پشت و رو ندارد

ندارد یا تیبا رنگ و بو گل رنگ و بو   گل 
o 

علــت آب   ل ب وانیحبــا  جو نــدارد یآ  بــه 
o 

 ستییگوو از عشق من به هر سو در شهر گفت
o 

ـــتم ا  ـــق تو هس عاش فت نیمن  نداردو گ  گو 
o 

ــدارد مــتــاع عــفــت از چــار ســــو خــر  داری
o 

فروشـــ  خود  چــار ســـو نــدارد نیا یبــازار 
o 

 میدر پشـــت ســـر نگو تیرو شیجز وصـــف پ
o 

 گل پشت و رو ندارد یرو کن به هر که خواه 
o 

پ یآرزوگر  لش  کن ع رمیوصـــ  بیــکنــد م
o 

ــــت از جوان بیــع   آرزو نــدارد نیکــا یاس
o 

ـــ  من چون رخســــاره برفروزد یرو دیخورش
o 

ــــ   رو نــدارد دیــرخ بــرفــروخــتــن را خــورش
o 

ت کن ریســــوزن ز  نخ   مژگــان وز تــار زلف 
o 

ــ  ــن ــد رخ ــن ــرچ ــدارد ۀه ــو ن ــاب رف  دل ت
o 

هد از من بخت ـــبر خوا ندارم یاو ص  که من 
o 

 که او ندارد یقصــد یاز و من وصــل خواهم 
o 

ـــهر ـــاق دلیب اریبا ش ـــرگران یس ـــتیبه س  س
o 

ـــمش مگر حر  نداردمی فانیچش ـــبو   در س
o 
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 تو بمان و دگران

ـــتمت با دگران ـــتم و بگذاش  از تو بگذش
o 

ـــر کنیتو ل یرفتم از کو  قب س  نگران ع
o 

 یو گذشت آنچه تو با ما کرد میما گذشت
o 

 بــه حــال دگران یتو بمــان و دگران وا 
o 

 رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند
o 

 کران تــا بــه کران نــدیهرچــه آفــاق بجو 
o 

 بازرســـم ینظرتا که به صـــاحب رومیم
o 

 نــظــرانکــوتــه ۀدیــمــحــرم مــا نــبــود د 
o 

فا م ۀنیدل چون آ ـــ هل ص ندیا ـــکن  ش
o 

 خبرانیز خدا ب نیا خبرندیکه ز خود ب 
o 

شکن  شکنتدل من دار که در زلف   در 
o 

سرحلق ستیادگاری   سراندهیشور ۀز 
o 

ــرت و داغم نفزودهباغ ب نیگل ا  جز حس
o 

 جگراننیبه خون یتو ببخشـــا ایروالله 
o 

 راو گران بخــت من آموخــت تداد یــره ب
o 

 گــرانداد یــورنــه دانــم تــو کــجــا و ره بــ 
o 

شتن شتن و بگذ شد همه بگذا  سهل با
o 

 بود عــاقبــت کــار جهــان گــذران نیکــا 
o 

ــر ــشــــه ــ ارای ــم آوارگ ــ یغ  یدرهو درب
o 

ــورها در دلم انگ  ــفران ختهیش  چون نوس
o 

 یاد جوانی

ه رمیپ لم  یو گــا ن ادیــد  کنــدیم یجوا
o 

هوا  لبــل شـــوقم  غمــه یب نن  کنــدیم یخوا
o 

ـــاز غزل گ رودیهمتم تا م ـــت ردیس  به دس
o 

جز  ع ظهــار  تم ا ق ن طــا توا  کنــدیم یو نــا
o 

ـــ یبلبل  چمن نیکانالد هنوزم یم نهیدر س
o 

ـــت  گل یبا خزان هم آش ندیم یفشــــانو   ک
o 

ـــقباز ـــت هایما به داغ عش ـــس  و هنوز مینش
o 

 کندیم یپرانهمچنان چشــمک نیچشــم پرو 
o 

ـــ ۀزهر  نیا یش ولما خام   ینا  هنوز طانیش
o 

ـــبـان  ـــور و نوا دارد ش  کنـدیم یبـا همـان ش
o 

ـــمــان دود هوا گردد همــانــا، نیگر زم  آس
o 

ـــمـان نیبـا هم   کنـدیم ینخوت کـه دارد آس
o 

 دسـت اما هنوز ها شـد رفته دمسـازم زسـال
o 

ــــت و زنــدگــان   کنــدیم یدر درونم زنــده اس
o 

ـــ  آزار من یکز پ ییتو گو انیــبــا همــه نس
o 

ن  تبــا خود  طرات  طرم بــا خــا  کنــدیم یخــا
o 

لیب نم و بهــارا کر  ف ــــالــه در  هر س مر   یث
o 

هاران م  با من خزانیچون ب ندیم یرســــد   ک
o 

ــــاختنـد لمیو عل ریپ یطفـل بودم دزدک  س
o 

 کنــدیم یکنــد بــا مــا نهــانیآنچــه گردون م 
o 

پا یرســــد قرنیم با انیبه  ـــپهر   گانیو س
o 

ــا  ــدفــتــر دوران مــا هــم ب ــی  کــنــدیمــ یگــان
o 

ـــهر نان ما از دل گو ارایش با ی مهر ـــکن  دنش
o 

ـــ  ــــا نـامهربـان یورنـه قـاض  کنـدیم یدر قض
o 
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 عقدۀ اشک

 از آن ســـاز امشـــب یجانســـوز ۀباز کن نغم
o 

قد یتا کن  باز امشــــب ۀع  اشــــک از دل من 
o 

ـــوز دل من م  دیگویســـاز در دســـت تو س
o 

ــب  ــاز امش ــت تو دارم گله چون س  من هم از دس
o 

فس ســــ ق م ۀنــیمرغ دل در   نــالــدیمن 
o 

ــ  ــل ســــاز ت ــب ــل ــرا دو ب ــمی  آواز امشــــبده ه
o 

پردیز هر  ــــت ۀر  هزاران راز اس تو  ــــاز   س
o 

ــــبا م آنیب  فتــد راز امش پرده  ــــت کــه از   س
o 

شمع رخت ا سوخته یگرد   جانشوخ، من 
o 

ــــب   پــر چــو پــروانــه کــنــم بــاز بــه پــرواز امش
o 

ــــت ن یو در پــا یگلبن نــاز  ازیــتو بــا دس
o 

ــــبیم  پر از نــاز امش مقصــــود  من  نم دا  ک
o 

ــــل تو ا ـــوق چمن وص  نــاز ۀیــمــا یکرد ش
o 

ــ  ــاف ــرا ق ــع م ــب ــل ط ــب ــل ــب ــرداز امشـــــبهی  پ
o 

ــــک ۀبــا کوکبــار آمــده یــشـــهر هر اش  گو
o 

ــــب یتــو ا یــیبــه گــدا  ــــاهــد طــنــاز امش  ش
o 

 پروین اعتصامی

. مشهورترین شاعر زن ایرانی. انگلیسی و (۱۹۴۴-۱۹۰۹) تهران متولد

و نزد استادان بزرگی چون دهخدا و  آموختعربی را نزد پدر فاضل خود 

ای داشت و در العادهبهار تربیت یافت. از جوانی استعداد شعری فوق

های گوناگونی شعر سرود. اشعارش مضمون اخالقی و اجتماعی قالب

ترین ویژگی شعر دارد و با عناصر طبیعت و زنانگی پیوند یافته است. مهم

اسفند در ایران روز ۲۵های طبیعی است. بخشی به پدیدهجان ،پروین

 گذاری شده است.پروین اعتصامی نام

 مست و محتسب

 گریبانش گرفتمحتسب مستی به ره دید و 

 

 
 مست گفت: ای دوست این پیراهن است افسار نیست 

ـــتی ز  ـــبب افتان و خیزان می گفت: مس  رویآن س

 

 
جرم راه  ــــتگفــت:  نیس موار  ه ــــت، ره  نیس تن  ف  ر
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ــــی بــرمگــفــت: مــی  بــایــد تــو را تــا خــانــۀ قــاض

 

 
ـــی نیمه  ـــبح آی، قاض ـــتگفت: رو ص ـــب بیدار نیس  ش

فت: نزدیک اســـت والی را   ـــویمگ جا ش ـــرای، آن  س

 

 
ــیســــت  ــار ن ــم ــۀ خ ــان ــا در خ ــج ــی از ک ــت: وال ــف  گ

 
ـــجــد بخواب  گفــت: تــا داروغــه را گوییم، در مس

 

 
ــــت  ــــجــد خــوابــگــاه مــردم بــدکــار نــیس  گــفــت: مس

 گــفــت: دیــنــاری بــده پــنــهــان و خــود را وارهــان 

 

 
ــیســــت  ــار ن ــن ــم و دی ــار دره ــار شــــرع ک ــت: ک ــف  گ

 ات بــیــرون کــنــمگــفــت: از بــهــر غــرامــت، جــامــه 

 

 
ـــیده  ـــتگفت: پوس ـــی ز پود و تار نیس ـــت، جز نقش  س

کاله  فتــادت  کز ســــر درا تی  نیســــ گــه   گفــت: آ

 

 
ـــر عقــل بــایــد، بی  ــــتگفــت: در س  کالهی عــار نیس

سیار خوردی، ز آن چنین بیمی گفت:  شدیب  خود 

 

 
بیهوده  ــــتگفــت: ای  نیس حرف کم و بســـیــار   گو، 

ــــت راگفــت: بــایــد حــد زنــد هشــــیــار   مردم مس

 

 
فت:   یار نیســـتگ ـــ ـــی هش جا کس یار، این یاری ب ـــ  هش

 

 آرزوها

 کردن، خانه در جان داشتنخوش از تن کوچ یا
o 

ند پر یرو  ـــتن یمان هان داش  از خلق پن
o 

ـــیهمچو ع ـــدنیپر و بیب یس  بال بر گردون ش
o 

 در آتش گلســـتان داشـــتن میهمچو ابراه 
o 

ـــت ندر یکش ـــبر ا ندن چو نوحدر  ایدر نیص  افک
o 

 و دل فارغ از آشــوب طوفان داشــتن دهید 
o 

ــــق  در هــجــوم تــرکــتــازان و کــمــانــداران عش
o 

ـــ  ـــتن ربــارانیآمــاده بهر ت یانــهیس  داش
o 

ــ ــار یروشــــن ــدادن دل ت ــور عــلــم کی ــا ن  را ب
o 

 رخشان داشتن دیدر دل شب، پرتو خورش 
o 

 افتنیــهمچو پــاکــان، گنج در کنج قنــاعــت 
o 

ـــل  ـــتن مانیمور قانع بودن و ملک س  داش
o 

 گشایگره

ــ ــردی،پ ــرم ــه ی ــرگشــــت ــس و ب ــل ــف ــخــتم  ب
o 

ــار  ــت یروزگ ــوار و ســـــخ ــم ــاه  داشـــــت ن
o 

ــ ــرش ب ــت ــم دخ ــم پســـــر، ه ــاره ــم ــود ی  ب
o 

 بـــود یـــمـــارفـــقـــر و هـــم تـــ یهـــم بـــال 
o 
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م ین،ا تی،یدوا  ــــک یــکآن  خواســــ  پزش
o 

ــن،ا  ــذا ی ــشغ ــود ی  آن ســــرشــــک ی،آه ب
o 

با یکآن  خواســــت،یعســــل م ین،ا ـــور  ش
o 

ــن،ا  ــود، آن  ی ــاره ب ــش پ ــاف ــح ــکل ــا ی ــب  ق
o 

ـــ ـــا م ـــتیروزه ـــو رف ـــازار و ک ـــر ب  یب
o 

ــ  ــب م ــل ــان ط ــردین ــ ک ــردیو م ــرو ب  یآب
o 

ت پرســــ خود هر  بر  ــــت   گشــــودیم یدس
o 

 فــزودیمــ یــزیبــر پشـــــ یــزیتــا پشـــــ 
o 

ـــــدیرا روان مـــ یـــریهـــر امـــ  یز پـــ ش
o 

ــ  ــر پ ــگ ــا م ــیت ــن ــراه ــه و ی ــخشـــــد ب  یب
o 

ــ ــ یســـــوه شـــــب ب ــه م ــان ــدیخ ــون آم  زب
o 

ــ  ــب از ن ــال ــروق ــ ی ــه ــون ی،ت ــر ز خ  دل پ
o 

ـــــب بــ ـــــائــل بــود و ش  داریــمــار روز س
o 

 روز از مــردم، شــــب از خــود شــــرمســــار 
o 

 رفــت و از اهــل کــرم یصـــــبــحــگــاهــ
o 

ـــــ   و نـــه درم یـــزکـــس نـــدادش نـــه پش
o 

ـــ یاز در ـــتیم ـــ رف ـــرانح ـــر در ی  یب
o 

ـــــر یـــی،رهـــنـــورد، امـــا نـــه پـــا   ینـــه س
o 

ـــــمــرده، بــرزن و کــو  نــمــانــد یــینــاش
o 

 نـــمـــانـــد یـــیتـــکـــاپـــو یپـــا یـــگـــرشد 
o 

ــــت یدرهــمــ ــــت و در دامــن نــداش  در دس
o 

ــــت  ــــتـن نــداش ــــاز و بـرگ خــانــه بـرگش  س
o 

 هــنــگــام شـــــام یــاآســـــ یرفــت ســـــو
o 

بخشــــ  مش  هقــان  یــدگنــد  دو جــام یــکد
o 

 یـــرزد گـــره در دامـــن آن گـــنـــدم، فـــقـــ
o 

ــت  ــف ــا :شـــــد روان و گ ــ یک ــد یح ــرق  ی
o 

ــــل خوهبــ یآر یشگر تو پ ــــت یشفض  دس
o 

ـــــا  امهــر گــره کــا یــیبــرگش ـــــت یــّ  بس
o 

ــــتــا یـندر ا یــارب،چـون کـنـم،  ــــل ش  فص
o 

ـــــتـــا یـــلمـــن عـــلـــ   و کـــودکـــانـــم نـــاش
o 

 کــس یجــا یــکگــنــدم ار  یــنا خــریــدیمــ
o 

 هــم عــدس خــریــدم،یهــم عســــل زان مــ 
o 

ـــــوربـــا مـــ  ریـــخـــتـــمیآن عـــدس، در ش
o 

ـــــل، بـــا آب مـــآ و   آمـــیـــخـــتـــمین عس
o 

ــــد  ــــتیــکــیدارو  یــکــی،درد اگــر بــاش  س
o 

ــدا  ــان ف ــه درد او  آن یج ــیک ــک  ســـــتی
o 

ــگشـــــوده ــره ب ــس گ ــ یاب ــب ــر ق ــلاز ه  ی
o 

ــنا  ــ ی ــره را ن ــزگ ــگشـــــا، ا ی ــ یب ــل ــلج  ی
o 

 راه پــیــمــودیو مــ کــردیدعــا مــ یــنا
o 

 پــا، نــگــاه یــشنــاگــه افــتــادش بــه پــ 
o 

ـــــاد انــگــ یــدد  یــخــتــهگــفــتــارش فس
o 

ــدم رآ و  ــن ــگشـــــوده، گ ــره ب ــهن گ ــت ــخ  ی
o 

ـــر زد ـــگ ب ـــان  دادگـــر یخـــدا یکـــا :ب
o 

 مــگــر دانــدینــمــ یــی،چــون تــو دانــا 
o 

ـــداســــــال ـــرد خ ـــا ن ـــیه ـــ ی ـــت ـــاخ  یب
o 

ـــــنــاخــتــآ گــره را ز یــنا   ین گــره نش
o 

کار اســــت، ا ینا ـــهر و ده یخدا یچه   ش
o 

 ن گـــرهآ گـــره را ز یـــنهـــا بـــود افـــرق 
o 

ــ ــم ــون ن ــدیچ ــن ــی ــ ب ــو ب ــو ت ــدهچ ــن ــن  ایی
o 

ـــــا یـــنکـــا   یابـــنـــده یـــدگـــره را بـــرگش
o 

ـــــت تـــو دادم کـــار را  تـــا کـــه بـــر دس
o 

ـــــتـــ  ـــــتـــا بـــگـــذاش  را یـــمـــاربـــ ینـــاش
o 
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 یــخــتــیبــ یــدی،هــرچــه در غــربــال د
o 

ــم   ــا را ره ــم شـــــورب ــیعســـــل، ه ــت ــخ  ی
o 

ــ ــن ت ــو م ــم، ا یرا ک ــت ــف ــار یگ ــز ی ــزع  ی
o 

ــا  ــنک ــگشـــــا ی ــره ب ــر یگ ــدم را ب ــن ــزو گ  ی
o 

ــ ــه ــل ــم ا یاب ــت ــف ــه گ ــردم ک ــدا یک  یخ
o 

ـــــا یـــنا یگـــر تـــوانـــ   یگـــره را بـــرگش
o 

ــ ــون ن ــره را چ ــیآن گ ــارســـــت  گشـــــود ی
o 

ــنا  ــره ی ــت، دگ ــگشـــــودن ــرب ــگ ــود ی ــه ب  چ
o 

 نـــمـــط یـــنز یـــدمنـــد یمـــن خـــداونـــد
o 

ــک  ــگشـــــود ی ــره ب ــط و آن یگ ــل ــم غ  ه
o 

ــرگشــــت مســــکــ ــغــرض، ب ــاک یــنال  دردن
o 

ــ  ــرچ ــر ب ــگ ــا م ــدت ــن ــاک ی ــدم ز خ ــن  آن گ
o 

ــرا  جــو خــم کــرد ســــروجســــت یچــون ب
o 

ـــدد  ـــاده  ی ـــت ـــیاف ـــک ـــ ی ـــم ـــانه  زر ی
o 

ــت ــف ــرد و گ ــده ک ــا :ســـــج  رب ودود یک
o 

ت  تم  بودو من چــه دانســــ کمــت چــه  ح  را 
o 

ــــت یرحــمــتــ یــد،کــز تــو آ یــیهــر بــال  اس
o 

قر  ف ه یهر کــه را  ت ی،د ل ــــت یآن دو  اس
o 

 یابــرتــر بــوده یشـــــهانــد ز یتــو بســـــ
o 

ــــت، خــود فــرمــوده   یاهــرچــه فــرمــان اس
o 

ـــآ ز ـــارهن ب ـــکـــیت ـــنـــده را یگـــذار ی  ب
o 

ـــ  ـــب ـــا ب ـــدت ـــن ـــده را ی ـــن ـــاب  آن رخ ت
o 

ــ ــدآ ز یشــــه،ت ــن ــدم زن ــن ــر رگ و ب ــر ه  ن ب
o 

 زنــنــد یــونــدمتــا کــه بــا لــطــف تــو پــ 
o 

ــــ ــــ یرا از تــو درد یگــر کس ــــد نص  یــبش
o 

ــــرانـجــامـش تـو    یــبطـبـ یــدیگـردهـم، س
o 

ــ ــه مســــک ــر ک ــنه ــر ی ــود یشــــانو پ ــو ب  ت
o 

ــ  ــم ــود ن ــود دانســــتیخ ــو ب ــان ت ــم ــه  و م
o 

ـــــان ین مـــعـــنـــآ رزق ز  نـــدادنـــدم خس
o 

ـــ  ـــا ت ـــو ت ـــاه ب ـــن ـــم پ  کســــــانیرا دان
o 

 بــر تــنــدرســـــت ین دهــآ ز ینــاتــوانــ
o 

ــ  ــد ک ــدان ــا ب ــه دارد زآت ــچ ــآ ن  ســـــتون ت
o 

 را یـــشدرو یـــنا ین بـــه درهـــا بـــردآ ز
o 

ــدا  ــاســـــد خ ــه بشـــــن ــا ک ــو یت ــشخ  را ی
o 

ــــتــ یــنانــدر ــــا ی،پس  ن فــکــنــدآ ز یــمقض
o 

ــو  ــو را ج ــا ت ــم،ت ــد ی ــن ــل ــم ب ــوان ــو را خ  ت
o 

ـــــتـــم رو  یـــازنـــ یمـــن بـــه مـــردم داش
o 

 گــرچــه روز و شـــــب در حــق بــود بــاز 
o 

ـــدمد یمـــن بســـــ ـــدان مـــال ی  خـــداون
o 

 ذوالـــجـــالل یخـــدا یا یـــمـــی،تـــو کـــر 
o 

ـــا ـــتـــادم ز پ ـــان، چـــو اف ـــر در دون  یب
o 

ــ  ــت ــرف ــم را گ ــو دســــت ــم ت ــدا یا ی،ه  یخ
o 

ـــخـــتـــیگـــنـــدمـــم را ر ـــا زر دهـــ ی  یت
o 

 یگــوهــر دهــ تــا کــه یام بــردرشـــــتــه 
o 

ــــتن ین،در تو پرو  فکر و عقــل و هوش یس
o 

ــه د  ــگورن ــ ی ــم ــق ن ــدیح ــت ــوش اف  ز ج
o 
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ــ ـــن فغــان یامیــا ادی ـــتم یکــه در گلش  داش
o 

م  نیــاللــه و گــل آشــــ انیــدر  تم یا  داشــــ
o 

ـــمع طرب م ـــوختمیگرد آن ش  وارپروانــه س
o 

ـــرو روان اشــــک روان یپا  ـــتم یآن س  داش
o 

 از شـــکوه لب خاموش بود یآتشـــم بر جان ول
o 

سرت ترجمان  شک ح شق را از ا شتم یع  دا
o 

 یبوس درگهچون سرشک از شوق بودم خاک
o 

ــتان  ــر بر آس ــکر س ــتم یچون غبار از ش  داش
o 

ـــر ـــرو و نس با س هار نمیدر خزان   تازه بود یب
o 

ماه و پرو نیدر زم  مان نیبا  ـــ ـــتم یآس  داش
o 

ـــقیدرد ب قت ورنه من یعش طا جانم برده   ز 
o 

ــ  ــان ــا آرام ج ــم آرام ت ــم یداشــــت  داشــــت
o 

ــــد ز تنهــا یبلبــل طبعم ره  خموش ییبــاش
o 

ـــتم یزبــانمرا تــا هم یهــا بودنغمــه   1داش
o 

 حسن شورانگیز

 کند شــمیخویکه بمی ز آن یامانهیبده پ یســاق
o 

شورانگ  سن  شق زیبر ح  کند شمیتر از پتو عا
o 

ـــبمی زان ـــبحدم یهاکه در ش  غم بارد فروغ ص
o 

 کند شمیو کم فارغ ز تشو شیغافل کند از ب 
o 

ـــحرگاه ـــیدهد ف ینور س  دهد یخواهیکه م یض
o 

 کند شمیدهد سلطان درو یبا مسکنت شاه 
o 

ــرا ــدازد م ــش ان ــرا در آت ــرا ســــازد م  ســــوزد م
o 

 کند شـــمیاز خو گانهیز من رها ســـازد مرا ب و 
o 

 یاز ره یهســت یو ســودایســرو ســه یبســتاند ا
o 

 2کند شـــمیرا دور از بداند شـــهیکند اند غمای 
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 نقد جوانی

ـــکم ول پا یاش  امدهیچک زانیعز یبه 
o 

ــــا یخــارم ول   امدهیــگــل آرم یــۀبــه س
o 

ـــق یتو، ا یرنگ و بو ادیبا   نوبهار عش
o 

 امدهیکش بانیهمچون بنفشه سر به گر 
o 

تاده یخاک در هوا چون پا ف  امتو از 
o 

ــک در قفا  ــر دو یچون اش  امدهیتو با س
o 

 شیبه عمر خو دمیشــباب ند ۀمن جلو
o 

ـــن یجوان ثیــحــد گرانیاز د   امدهیــش
o 

ف بمی تیــاز جــام عــا خورده ینــا  امن
o 

گل ع و  ـــیز شــــاخ آرزو،   امدهینچ یش
o 

پ یمو کم را دیــســـ ل ف  نــداد گــانیرا 
o 

قد جوان نیا  به ن ته را  ـــ  امدهیخر یرش
o 

پا یا ـــرو  به آزادگیس ته،  ـــ ناز یبس  م
o 

 امدهیــآزاده من، کــه از همــه عــالم بر 
o 

م ه زمیگریگر  مردمــان ر ظر  ن  یاز 
o 

هو بمیع  کن کــه آ  امدهیــنــدمردم یم
o 

 مهدی حمیدی شیرازی

 دانشگاه از فارسی ادبیات دکترای .(۱۹۶۴-۱۹۱۴) شیراز متولد

 بر عالوه پهلوی. دورۀ مشهور گویحماسه و سراغزل و محقق تهران.

 ملی شاعر لقب و سرود جتماعیا و سیاسی شعرهای ،عاشقانه اشعار

 بود. نیمایی شعر یا نو شعر مخالف او کرد. خود آن از را

 مرگ قو

قو دمیــشـــن چون   ردیبم بــایز یکــه 
o 

 ردیــبــمــ بــایــزاد و فــر بــنــدهیــفــر 
o 

ــــب مرگ ـــی تنهــا ش  بــه موجی نــدنش
o 

ــــه   ردیای دور و تنهـا بمرود گوش
o 

 شب آن خواند در آن گوشه چندان غزل
o 

 ردیهــا بمغزل انیــکــه خود در م 
o 

بر آن هی   دایــمرغ شـــ نینــد کــااگرو
o 

ـــقی کرد، آنجــا بم   ردیکجــا عــاش
o 

ــــب مــرگ از بــ ــــتــابــد میــش  آنــجــا ش
o 

تا بم  ـــود  فل ش غا  ردیکه از مرگ 
o 
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گ نیمن ا کتــه  کردم کــه بــاور رمین  ن
o 

ـــحرا بم ییکه قو دمیند   ردیبه ص
o 

 بـــرآمـــد ایـــچـــو روزی ز آغـــوش در
o 

ـــب   ردیبم ایــهم در آغوش در یش
o 

 مــن بــودی آغــوش وا کــن اییــتــو در
o 

 ردیبم بایقوی ز نیخواهد ایکه م 
o 

 دریای خون

ـــ ـــنهیبه مغرب س  دیماالن قرص خورش
o 

 گشـــت پشـــت کوهســـارانینهان م 
o 

 رنــگزعــفــران یخــت گــردیــریفــرو مــ
o 

 دارانزهیــهــا و نــزهیــنــ یبــه رو 
o 

 خوردیغلت م یز هر سو بر سوار
o 

 رخوردهیت ین اسبیتن سنگ 
o 

 د از دردیـــنـــالـــیر بـــاره مـــیـــبـــه ز
o 

 مـــردهمیـــدار نـــســــــوار زخـــم 
o 

 خاک د بریچرخیم اسب مز س  
o 

 آلود، سرهاخون یسان گوبه 
o 

ــ ــرق ت ــز ب ــی ــاد در دشــــتیغ م ــت  اف
o 

ــــت یاپیــپ  ـــپرهــادس  هــا دور از س
o 

 غیره چون میت یان گردهایم
o 

 زدیها برق مسنان یهازبان 
o 

ــــ ــــمش ــــوزیزنــدگــ یرهــایــلــب ش  س
o 

ــــه  ـــران را بوس  زدیهــا بر فرق مس
o 

 روشن روز یگشت روینهان م
o 

 یاهیر دامن شب در سیبه ز 
o 

تار هانیشــــب مکیدر آن   گشــــت پن
o 

 یفــروغ خــرگــه خــوارزمشـــــاهــ 
o 

 دیلمحه لرز کیدل خوارزمشه 
o 

 د آن آفتاب بخت، خفتهیکه د 
o 

ـــــت تـــرکـــتـــاز ز  امیـــا یهـــایدس
o 

ـــه  ـــکون ش  تخت، خفتهیب یبه آبس
o 

 ر جنبدیلحظه امشب د کیاگر 
o 

 ندیدم جهان در خون نشدهیسپ 
o 

ــه آتــش ــاز یهــاب ــرک و خــون ت ــت  کی
o 

ـــنــد تــا ج  ـــیز رود س  نــدیحون نش
o 
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 به خوناب شفق در دامن شام
o 

 دیران کهن دیآلوده ا به خون، 
o 

ـــ یایدر آن در  دیخون در قرص خورش
o 

ــو  ــاب خ ــت ــروب آف ــن دیغ ــشــــت  دی
o 

 د پنهانیشب د ۀبه پشت پرد
o 

 افروزچون آفتاب عالم یزن 
o 

فردایاســــ غوالن گشــــتــه  ــــت   ر دس
o 

ــر آ  ــه ــو م ــچ ــردی ــرون از پ  روز ۀد ب
o 

 گذر کرد ییآهوبه چشمش ماده
o 

 زانیو خ ر و خسته و افتانیاس 
o 

ــر ــهشـــــانیپ ــچ ــوب ــال آه ــد یاح ــن  چ
o 

 زانیگر یز و مــادر دوان و یســــو 
o 

 د آن دم، کس ندانستیشیچه اند
o 

 تر شد ،دهیکه مژگانش به خون د 
o 

فتــاد من ا تش در ســــپــاه دشــــ  چو آ
o 

ـــوزنــده یز آتش هم کم  ــــدس  تر ش
o 

 اد خوارزمیاش در زهیزبان ن
o 

 در دشمن انداخت یزبان آتش 
o 

ــــت یاد ابـرویــغـش بــه یـخـم تـ  دوس
o 

سر   بر دامن انداخت یبه هر جنبش 
o 

 ختیدر سپاه دشمنان ر یچو لخت
o 

 زیر سوزان، آتش تیاز آن شمش 
o 

ــــت برخــاس بوه  ن کر ا  خروش از لشــــ
o 

پرهیکــه: از ا   زین آتش ســـوزنــده 
o 

 غ و برق پوالدیدر آن باران ت
o 

 گشتیز میان شام رستاخیم 
o 

تار یایدر آن در  کیخون در دشــــت 
o 

ـــر چنگ  ــــتیز میبــه دنبــال س  گش
o 

 سوزتیز عافیر تیبدان شمش
o 

 کردیدر آن انبوه، کار مرگ م 
o 

 ختیریچندان که برگ از شــاخه م یول
o 

 کردیشـــکفت و برگ میدوچندان م 
o 

 هنرمند یسرانجام آن دو بازو
o 

 ز کار واماند کشتن خسته شد و ز 
o 

گه شد که دشمن  اش جستمهیخ چو آ
o 

ـــ  ـــد که لختیپش  ناروا ماند یمان ش
o 
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 دیچیخسته پ یعنان بادپا
o 

 خرگاه آمد یچو برق و باد، ز 
o 

ـــید از خیدو ـــحرا یدیمه خورش  به ص
o 

ـــ  ندش س مدکه گفت   واران: شــــاه آ
o 

 د در آبیرقصیان موج میم
o 

 انبوه یبه رقص مرگ، اخترها 
o 

ــ ــــنــد مــه ب  هــم د بــریــغــلــتــیرود س
o 

ــز   ــوه از پ ــران، ک ــواج گ ــوه یام  ک
o 

 آلودپهنا، کفیخروشان، ژرف، ب
o 

 رفتیش مید و پیدریدل شب م 
o 

ــاز ا ــن ســــد روان، در دی  شــــاه ۀدی
o 

 رفــتیش میهزاران ن یز هر موج 
o 

 آن سرو یسوینهاده دست بر گ
o 

 کردیغم نظاره م یایبر آن در 
o 

 یر بــودیــگــفــت: اگــر زنــجــیبــدو مــ
o 

ــ تو  ــمش ــب پاره م رمیرا ش  کردیامش
o 

 دل آبونرم یا یدلنیگرت سنگ
o 

 ید آنجا که بر من راه بندیرس 
o 

ــر ز ــرس آخ ــت ــر ب ــف ــن ــانی ــا یه  امی
o 

بر   ین زن چون مــاه بنــدیا کــه ره 
o 

 یخت اشکیریرخسارش فروم ز
o 

 دیدیآب م بر یزندگ یبنا 
o 

ــرزانمــابیــدر آن ســــ  گــون امــواج ل
o 

م یاال تــازهیــخ  خواب   د:یــدیدر 
o 

 اگر امشب زنان و کودکان را
o 

 مزیم نام بد در آب ریب ز 
o 

 دیــکــامــم نــگــرد چــو فــردا جــنــگ بــر
o 

ـــز ره در  ـــم ک ـــوان ـــت ـــری ـــا گ  زمی
o 

 ایدر یخواهم از آن سو یاریبه 
o 

 ریپوش و کمانگزره یسواران 
o 

ـــختیدمار از جان ا ـــم س  ن غوالن کش
o 

ــوزم خانمان  ــبس ــمش ــان به ش  ریهاش
o 

 د فدا کردیبایآمد که م یشب
o 

 به راه مملکت فرزند و زن را 
o 

تاد و جنگیبه پ ـــ نان اس ـــم  دیش دش
o 

 مــن وطــن رایــرهــانــد از بــنــد اهــر 
o 
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 سوخت چون شمعیها مشهین اندیدر ا
o 

 یدا شد سواریکه گردآلود پ 
o 

ــــه افــتــاد بــر خــاکیــبــه پــ  ش پــادش
o 

فت: آر  مد؟ گ فت: آ ـــهنشـــه گ  یش
o 

 خواست کیک به یپس آنگه کودکان را 
o 

گخشم ینگاه   ن در هوا کردیآ
o 

ــه آب د ــب  ده اول دادشــــان غســــلی
o 

ــــپــس در دامــن در   ا رهــا کــردیــس
o 

 آلودن کفیموج سنگ یر ایبگ
o 

 کن دهان خشم، وا کن ز هم وا 
o 

 خــواریزنــدگــ یاژدهــا یبــخــور ا
o 

ــ  ــن درد ب ــنیدوا ک ــان، دوا ک  درم
o 

 دندیزنان چون کودکان در آب د
o 

 شتن در تاب رفتندیخو یچو مو 
o 

ــآ ز و  شــــاه ۀگــفــتــین درد گــران، ب
o 

 در دهــان آب رفــتــنــد یچــو مــاهــ 
o 

 دیها دبر آب یاشهنشه لمحه
o 

 دادهسوان تابیشکنج گ 
o 

پس، تــار کرد از آن ســــ  خ دانــدیچــه 
o 

 بـــه دنـــبـــال گـــل بـــر آب دادهو 
o 

 خرد یبا لشکر یرا تا شب یشب
o 

 ها سر، ز سرها خود افکندز تن 
o 

تنــد ف گر گردش  بر  گرد  کر   چو لشــــ
o 

ـــت   بــادپــا در رود افکنــدو یچو کش
o 

 چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار
o 

 ، آسانبایپایب یایاز آن در 
o 

 زیاران گـفــت چـنـگـیــبــه فـرزنــدان و 
o 

با  بایکه: گر فرزند   ســــاننید اید، 
o 

 ش بودندین پی، آنان که از ایبل
o 

 ین بستند راه ترک و تازیچن 
o 

مروزیا از آن تم کــه ا ف گ  ن داســـتــان 
o 

ن  بر یبــدا نبــازیه قــدر و   یچش 
o 

 ن ملکیاز ا یبه پاس هر وجب خاک
o 

 ار است آن سرها که رفتهیچه بس 
o 

ـــت ز عه ز یمس ـــر هر قط خاکیبر س  ن 
o 

ـــرهــا کــه رفتــه   خــدا دانــد چــه افس
o 
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 انلریخناتلز یپرو

ـــند(۱۹۹۱-۱۹۱۴) متولد مازندران ـــتمدار، ه. محقق، نویس ـــیاس ، س

ــگاه تهران. بزرگزبان ــتاد ممتاز دانش ــاعر. اس ــناس و ش ترین محقق ش

شگاهی به  سی. مقاالت علمی وی در مجالت متعدد دان تاریخ زبان فار

شد.  شغول تحقیقات  سوربن پاریس م شگاه  چاپ رسید. مدتی در دان

ـــید و  ـــناتوری و وزارت رس ـــپاه دانش»چند بار به مقام س ایران را « س

یان ـــیس گبن تأس نگ»ذاری نمود.  یاد فره تان ادب »و « بن ـــ فرهنگس

 و عروض در قیتحقاش بســیار اســت؛ از جمله: از دیگر خدمات شــایســتۀ او بود. آثار علمی« فارســی

سزبانی، فارس شعر وزن، هیقاف ها کتاب ها، دهی. عالوه بر اینفارس زبان خیتاری، فارس زبان و یشنا

 ترجمه کرده و آثار متعددی را تصحیح علمی کرده است.رمان و علمی از زبان خارجی 

 عقاب

ــــت  عقــاب جــان و دل غمنــاک گش
o 

ــــد اا چو از   ام شــــبــابیــو دور ش
o 

ــــ د کــش دور بــه انــجــامیــد  دیــرس
o 

ــام رســـــ  ــب ب ــه ل ــش ب ــاب ــت ــآف  دی
o 

ــا ــب ــی ــ ید از هســـــت ــرگ ــدل ب  ردی
o 

ــکشــــور د یره ســــو   ردیــگــ گــری
o 

ــا چــار  ــاچــار کــنــد ۀخــواســــت ت  ن
o 

ــدارو  ــو یی ــج ــدد و ی ــن ــار ک  در ک
o 

ــاهــ ــگ ــح ــی ز یصــــب ــار  پ ــار ۀچ  ک
o 

ـــت بر باد   ـــبکگش ـــس ـــواریس  ر س
o 

ک له  ـــتآگ ـــت به دش  هنگ چرا داش
o 

گه  لهپ   وحشــــت از نا  گشــــت رولو
o 

ــــبــان آو   نــگــراندلزده، میــبــن ش
o 

ـــ  ـــر  یشــــــد پ ـــوزاد ۀب  دوان ن
o 

ــار ــن خ ــک در دام ــب ــآو یک ــتی  خ
o 

ـــوراخ گریــچیمــار پ   خــتید و بــه س
o 

ــــتــاد آهــو  دیــرمــ و کــرد نــگــه و اس
o 

غبــار  خط  ــــت را   دیــبکشـــ یدش
o 

ــــت گریاد ســـر دیــک صـــیــل  داش
o 

ــــ  ــــتیــص  د را فــارغ و آزاد گــذاش
o 

قیمرگ نــه کــار ۀچــار  ح ــــت   ریس
o 

ـــود زنــده را دل  ـــ جــان از نش  ریس
o 

ـــ  د هر روزه بــه چنــگ آمــد زودیــص
o 

ــه صــــ  ــر آن روز ک ــگ ــم ــود ادی ــب  ن
o 

ـــ ـــتیآش ـــت در آن دامن دش  ان داش
o 

ندام و یزاغک  بدا  پلشـــت زشـــت و 
o 

خوردهســــنــگ فالن  ط کف   هــا از 
o 

ــرده  ــال درب ــه ب  جــان ز صــــد گــون
o 

ــــال ـــتــهیز هــاس ـــمــار ز افزون س  ش
o 

کــنــده ز گــنــد و مــردار   شــــکــم آ
o 
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ــر ســـــر شـــــاخ ورا د ــب ــابی ــق  د ع
o 

سو  سمان  شتابیزم یز آ شد به   ن 
o 

 دادیـده ز مـا بس بیـد یگفـت کـه ا
o 

 افــتــاد بــا تــو امــروز مــرا کــار 
o 

ــ ــل ــگشــــا یمشــــک ــر ب ــدارم اگ  یی
o 

ــ  ــو م ــه ت ــچ ــم آن ــن ــک ــایب ــرم ــیف  ی
o 

ــد ــن ــا ب ــت: م ــف ــاه ۀگ ــو درگ ــت ــی  می
o 

ت  تویتــا کــه هســــ خواه  هوا  مییم 
o 

ــــت؟یچ بنــده آمــاده بود فرمــان  س
o 

 ست؟یجان به راه تو سپارم، جان چ 
o 

نم ک ــــاد  تو ش چو در خــدمــت   دل 
o 

 کــنــم ادیــ جــان ز کــه دیــآ نــنــگــم 
o 

 شیدر دل خو ین همــه گفــت ولیا
o 

 شیــپــ دگــر آورد بــه ییــگــوو گــفــت 
o 

 پنجــه کنونیقون ســـتمکــار یکــا
o 

ــــت چــنــیــاز نــ   ن زار و زبــونیــازس
o 

 شـــود غضـــبنــاک چو نــاگــه کیــل
o 

ـــود  پاک ش جان   زو حســــاب من و 
o 

ــــتــ ــــد یدوس  ادیــبــنــ را چــو نــبــاش
o 

ــا  ــزم را ب ــح ــدادی  دت از دســــت ن
o 

خو چو ایدر دل   دیــگز ین رایش 
o 

 دیــگــز جــای دورتــرک پــر زد و 
o 

ـــرده چن زار  ن گفــت عقــابیو افس
o 

ب  ــــتیکــه مرا عمر حبــا  آب بر س
o 

ـــت ا ـــت اس ـــتینکه مرا تیراس  زپرس
o 

ــــتیــک پــرواز زمــان تــیــلــ   زتــر اس
o 

 دشــت و در از شــتاب به گذشــتم من
o 

ـــتـاب ا  ــــتیـبـه ش  ام از من بگـذش
o 

ـــ ارچــه از عمر دل ــــتین رییس  س
o 

م  بیــآیمرگ  ــــتین یرید و تــد  س
o 

 جاه ن شــوکت وین شــهپر و ایمن و ا
o 

ـــت بدیعمرم از چ   ن حد کوتاه؟یس
o 

ــد ــو ب ــت ــاســــازی ــال ن ــت و ب ــام  ن ق
o 

فن  فتــهیــ بــه چــه  مر دراز؟ ایا  ع
o 

ــو ــدر خ ــدرم از پ ــپ ــی ــش شـــــن  دی
o 

ــــزاغ  یکــیــکــه    دیــپــلــ یروهیــس
o 

کاریبا دو صــــد ح ـــ گام ش به هن  له 
o 

 ســـت فرارهصـــد ره از چنگش کرد 
o 

ــ ــــت نــیــپــدرم ن  افــتیــز بــه تــو دس
o 

ـــتــافــتیــتــا بــه منزلگــه جــاو   د ش
o 

ــ ــل ــامی ــگ ــن ــازپســـــ دم ک ه ــب  نی
o 

ـــد  ـــاخ ش  نیگزیجا یچون تو بر ش
o 

ــرمــود ــا مــن ف  از ســــر حســــرت ب
o 

مان نیکا   بود که دســــتیپل زاغ ه
o 

ن ــــترفتــهغمــا یز بــه یعمر من   س
o 

 سـتنشـکفته ک گل از صـد گل توی 
o 

ـــرمــایچ ــــت س  ن عمر دراز؟یا ۀیــس
o 

جاســــت تو بگشــــا ایا یراز   راز نین
o 

 یریـن تــدبـیـتـو درزاغ گـفــت: گـر 
o 

ــــخـنـم بـپــذ   یریـعـهــد کـن تــا س
o 

تان  کاســــت و کم ردیپذ که گر عمر
o 

ــتیگران را چه گنه کاید  ــماس  ن ز ش
o 

ــیــآســــمــان هــ ز ــیــایــچ ن  فــرود دی
o 

ـــود؟یآخر از ا   ن همــه پرواز چــه س
o 
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ـــ که پس از س ندیپدر من   صــــد و ا
o 

ــان  ــدرز ک ــ   ان ــش و دب ــد و دان ــن  پ
o 

ــ ــرخ اث ــر چ ــه ب ــت ک ــف ــا گ ــاره ــب  ری
o 

ــراوان  ــا راســـــت ف ــاده ــ ب ــأت ــث  ری
o 

ـــد ـــر خـــاک وزن ـــادهـــا کـــز زب  ب
o 

ــــانــنــد گــزنــد   تــن و جــان را نــرس
o 

ــه از ــرچ ــاک ه ــر شـــــوی خ ــاالت  ب
o 

ب  ــــت و ضــــرریبــاد را  گزنــدس  ش 
o 

ــه جــا ــا ب ــت ــالک یی ــر اوج اف  کــه ب
o 

ــآ  ــی  ک هــالکیــت مــرگ شــــود پ
o 

ــــ ــــال بس  میـاافـتــهیــ یمــا از آن س
o 

ــد  ــن ــل ــز ب ــر  یک ــهرخ ب ــت ــاف ــات  می
o 

ــــل یــزاغ را مــ  بیــکــنــد دل بــه نش
o 

ــ  ــتهیعمر بس ــ ارش از آن گش  بینص
o 

ـــیگر اید ــــتیــن خــاص  ت مردار اس
o 

خوران بســـ  ــــتیــعمر مردار  ار اس
o 

ــــتا رمــاند نیبه مردار گنــد و  س
o 

ــــانآ رنج تو ز ۀچــار   ــــتا ن آس  س
o 

بیز و زیخ چرخین  پوی ش ره   م
o 

عمــ  جویخو ۀط م فالک  بر ا  یش 
o 

ـــمان جا ـــت یگهیآس ـــخت نکوس  س
o 

ـــت لب و اطیح کنجبه از آن    جوس
o 

ــ  کــو دانــمیــمــن کــه بــس نــکــتــه ن
o 

 دانــم راه هــر بــرزن و هــر کــو 
o 

ـــــ  دارم یان در پـــس بـــاغـــیـــآش
o 

ـــــراغـــ   دارم یونـــدر آن بـــاغ س
o 

ــــتــرد ــــت الــوانــی ۀخــوان گس  هس
o 

ــ  ــ یهــایخــوردن ــراوان ــــت یف  هس
o 

ـــــراغ داد ورا ن زاغآ آنـــچـــه ز  س
o 

ــد  ــن ــاغ زاریگ ــس ب ــدر پ ــود ان  ب
o 

ــو ــا ره دور یب ــه از آن ت ــت ــد رف  ب
o 

ه، مــقــام 
ّ

ـــــ  زنــبــور مــعــدن پش
o 

بال تش گشــــتــه  فر  دل و جــان ین
o 

ــــوزش و کــور   ده از آنیــدو د یس
o 

ــراه دو آن ــم ــرســـــ ه ــدی  راه از دن
o 

ــــفــر    خــود کــرد نــگــاهۀ زاغ بــر س
o 

فت:خوان  ســـتا الوان نیکه چن یگ
o 

ـــرت ایال   ــــتا ن مهمـانیق حض  س
o 

نمیم کر کــه درو ک نیشــــ  مایش 
o 

 ماین شیخو حضـــرخجــل از مــا 
o 

 گفت و بنشـــســـت و بخورد از آن گند
o 

ــ  ــا ب ــت ــنــد و مــهــمــانا امــوزد ازی  پ
o 

ــــر  عــمــر در اوج فــلــک بــرده بــه س
o 

ـــــحــردم   زده در نــفــس بــاد س
o 

ــر را ــد اب ــه دهی ــز ب ــر ری ــو پ ــخ  شی
o 

خویح  بر  ن فرمــا همــه   شیوان را 
o 

ــده شـــــادان ز ــا آم ــاره ــر ب  ســـــف
o 

ـــتــه فلــک طــاق ظفر   بــه رهش بس
o 

ــ ۀنــیــســــ ــذرو و ت ــویــکــبــک و ت  ه
o 

ــرم شـــــده  ــازه و گ ــ ت ــم ــع  او ۀط
o 

ــــه و گنــدینــک افتــاده بر ایا  ن الش
o 

 امــوزد پــنــد؟یــد از زاغ بــیــبــا 
o 

 گنــدش دل و جــان تــافتــه بود یبو
o 

ــ  ــال ب ــح ــاری ــدق  یم ــودی ــه ب ــت  اف
o 
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 شیخو ۀدید دمی بســـت ج شـــد،یگ
o 

ــ  ــفــرت و ب ــر یزاریــدلــش از ن  شی
o 

بر آن اوجیــ هر ادش آمــد کــه  پ  ســــ
o 

پ  ــــت  هر ییبــایو ز یروزیهس م  و 
o 

ــــتا و فــتــح و ظــفــر یفــّر و آزاد  س
o 

ــــحــر بــاد نــفــس خــّرم  ــــتا س  س
o 

 ســتیده بگشــود و به هر ســو نگرید
o 

ــــتیهــا ننیز ید گردش اثریــد   س
o 

ـــو خوار  بود یآنچــه بود از همــه س
o 

ــــت و نــفــرت و بــ   بــود یزاریــوحش
o 

ــــت و زد هــم بــال بــر  جــا از بــرجس
o 

ــــایــ یگفــت: کــا  بخش ب  مرا یار 
o 

ــــال  بنــاز شین عیهــا بــاش و بــدس
o 

 عـــمـــر دراز و تـــو و مـــردار تـــو 
o 

ــ ــیــم درخــور اایمــن ن  ین مــهــمــان
o 

 ارزانـــی راو تـــ گـــنـــد و مـــردار 
o 

ــا ــم ب ــک ــل ــر اوج ف ــر ب ــگ ــردی  د م
o 

توان  ن گنــد بــه ســــر  مر در   برد ع
o 

ــت ــرف ــوا اوج گ ــر شــــاه ه ــپ  شــــه
o 

ـــگفــتیــزاغ را د   ده بر او مــانــده ش
o 

ــاال و رفــت ــر و شــــد ب ــاالت  شــــد ب
o 

ـــر شـــد  لک همس با مهر ف  راســـت 
o 

حظــه بر ا یال لوحیچنــد  بود ن   ک
o 

ـــپس ه یانقطــه   چ نبودیبود و س
o 

 ماه در مرداب

ـــــــمـــــان آرام  آب آرام و آس
o 

ـــدرام  ـــارغ و روان پ  دل ز غـــم ف
o 

ــۀســـــا ــ ی ــب ــنی ــاده در آب دب ــت  ف
o 

ــ  ــف ســـــاق ــ یزل ــگ ــدر آب ــی ــام ۀن  ج
o 

 ای خوشا عاشقی بدین هنگام

ــۀســـــا ــ ی ــب ــن دی ــاده در آبب ــت  ف
o 

موج ســــ  هتــاب گونمیبر ســــر   م
o 

ـــــبــخــوان ز دور در آواز  مــرغ ش
o 

بر  ل چون د حجــاب یمــاه  کنــده   ف
o 

 تن سیمین بشوید اندر آب

ـــــبــخــوان ز دور در آواز  مــرغ ش
o 

ه  گش انــد ن ــــاز یدر دل از بــا  دلس
o 

ـــخـــاطـــر از  ـــ ادی  مـــاالمـــال اری
o 

 دور و دراز یدل پــــر از آرزو 
o 

 پروازمرغ اندیشه مانده از 

ـــخـــاطـــر از  ـــ ادی  مـــاالمـــال اری
o 

ــــت ب  ــــال میمس ـــوق وص  فراق و ش
o 

ــد مــ ــرن ــارنــگیــآســــمــان چــون پ  ن
o 

ــج و دالل  ــن ــزار غ ــا ه ــر آن ب ــه ب  م
o 

 ش اسیر ماللاکرده تنهایی
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ــ ــد م ــرن ــارنــگیــآســــمــان چــون پ  ن
o 

ــ  ــگ ــون آب ــآب چ ــهی ــ یان ــگیب  رن
o 

ــــتــاب بــه راه بــانیکــرجــ  مــکــن ش
o 

ــازگشــــت آهــنــگ  ــه ب ــکــنــد دل ب  ن
o 

 تر، درنگو درنگونرماندکی 

ــــتــاب بــه راه بــانیکــرجــ  مــکــن ش
o 

ـــ  با متیس چه خواه دیار   خواه یآن
o 

ــ ــابیدل ب ــه خــواب ت ــازه رفــتــه ب  ت
o 

 تــبــاه رهیــمــکــن آرام او بــه خــ 
o 

 در دل آبدان ملرزان ماه

ــ ــابیدل ب ــه خــواب ت ــازه رفــتــه ب  ت
o 

ــ  ــور ب ــاف ــرد ک ــگ ــهی ــت ــاب خ ــت ــه  م
o 

ـــــــمـــــان آرام  آب آرام و آس
o 

 در بــن مــردابمــاه خــوش خــفــتــه  
o 

 روی دلدار بیند اندر خواب

ـــــــمـــــان آرام  آب آرام و آس
o 

ـــدرام  ـــارغ و روان پ  دل ز غـــم ف
o 

ــۀســـــا ــ ی ــب ــاده در آبدی ــت ــن ف  ب
o 

ــ  ــف ســـــاق ــ یزل ــگ ــدر آب ــی ــام ۀن  ج
o 

 ای خوشا عاشقی بدین هنگام

 ادیب برومند

 به آشنا و حقوق رشتۀ کردۀتحصیل .(۲۰۱۶-۱۹۲۵) اصفهان متولد

 شعرهای و بود مشروطه دورۀ خواهآزادی شاعر فرانسوی. و عربی زبان

 کشاورزی طریق از و نپذیرفت دولتی کار سرود.می اجتماعی و سیاسی

 دارد. ادبی تحقیقات ،اشعار دیوان بر عالوه کرد. زندگی گذران

 الف محبت

ـــد من اری محنت به زد اریی الف کس هر نه  باش
o 

نا برد من ز دل کو آن نه  ـــ  باشـــد من دلدار آش
o 

شن در دلمنیخون بس ز ستی، گل  ترسم آن از ه
o 

ـــبزه فرش که   باشـــد من خار تفّرج، پای در س
o 

 طوفان وحشـــت کز ســـاحلم، از دور قراِن یقا چو
o 

گه ی،یجوره و نواخوانی  بان ـــ  باشـــد من کار ش
o 

ـــوی من، بر آورد روی غم چو  آرم روی نهییآ س
o 

 باشــد من غمخوار کسچیه نمینب وی در جز که 
o 
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 دل نیا آفت شـــد گر که نالم کی دهید دســـت ز
o 

ـــب، هر کنون  ـــتار ش ـــد من ماریب دل پرس  باش
o 

نازم م شــــب، دل در ب ـــ  را اختر اییگو کچش
o 

ــــد من داریــب ۀدیــد بــا گوو گفــت گرم کــه   بــاش
o 

هد گهی ند زا ـــح گهی منعم، ک هد ناص ندم د  پ
o 

ــــد؟ من آزار پی در نوعیبــه کس هر چرا   بــاش
o 

ـــرِ  بــه  خوانی؟می چــه رانم،یام نییآرفعــت قص
o 

گهیآســـا که  ـــ  باشـــد من وارید ۀیســـا من، ش
o 

ـــنــد بقــا آب گرت ـــفــا نوریب بخش  دل ای ص
o 

قدار درخور کی موهبت نیا بگو   باشـــد؟ من م
o 

 دل کام بخشحالوت باشد تر شعر باویاد
o 

 ن بود، اما نه چون گفتار من باشدیریشکر ش 
o 

 (بهبهانیخلیلی )سیمین 

 ایران. معاصر مشهور شاعر و نویسرمان .(۲۰۱۴-۱۹۲۷) تهران متولد

 و عربی زبان به فارسی، زبان بر عالوه ایران. سرایغزل زن ترینبزرگ

 موضوع است. شده چاپ او از شعر دفتر بیست داشت. تسلط فرانسوی

 زبان به اشعاری است. فرهنگ و اجتماع و سیاست و زنان اشعارش

 برگردانده عربی به را فردوسی شاهنامۀ بیت اروصدهز  و دارد عربی

 جوایز وی است. مشهور هایشترانه و هارمان و هاغزل به سیمین است.

 بشر، حقوق سازمان از «یتسکی اوسی فون کارل» مدال مانند: آورد؛ دست به متعددی المللیبین

 یانوش جایزۀ قلم، انجمن از تابی جایزۀ بشر، حقوق بانهدید از هامت داشیل هیلمن/ لیلیان جایزۀ

 مجارستان. قلم انجمن از پانونیوش

 آزار یار

ــ مرا  ای نم یاریــرب  ک  بــده تــا ســــخــت آزارش 

 

 

 هجرش دهم، زجرش دهم، خوارش کنم، زارش کنم 

ـــه  ـــ یهااز بوس ـــ یهاز خنده و ن،یآتش  نیدلنش

 

 

ـــد فتنه در کارش کنم  ـــعله در جانش زنم، ص ـــد ش  ص

 یدســت دلبر ز رمیگ ،یچشــمش ســاغر شیدر پ 
o 

 

ــــک آزارش دهـم و  ــــه بـ از رش  کـنـم مــارشیـز غص
o 
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 خــداونــدش منم میافکنم، گو شیبــه پــا یبنــد
o 

 

ــــودا   بــازارش کــنــم یزر کــاال  یچــون بــنــده در س

 خود بخواهم مهر میقهر خود، گو فزایم دیــگو 

 

 

ـــ میگو کن جفــا کمتر کــه دیــگو   کنم ارشیــکــه بس
o 

نه خا گه در  بک ،یاهر شــــام نهچا  یاتر از پروا
o 

 

ب  بر  خو و ،یاگــانــهیرقصــــم  نم زارشیب شیز   ک

 من فارغ شــد از احوال من یدایآن شــ نمیچون ب 
o 

 

کو  نم در  ک نزل  ــــد کــه د یم نم دارشیــاو بــاش  ک
o 

 بیا

ــــتــاره د ــــت و آرمـ دهیــس  ایــبـ د،یــفـروبس
o 

 

ـــراب نور بــه رگ  ــــب دو یهــاش  ایــب د،یــش
o 

ـــک انتظارم ریخت ـــب اش  ز بس به دامن ش
o 

 

ـــپ  ـــ دهیگل س ـــحر دمکش  ایب د،یفت و س
o 

من ادیــشــــهــاب  طر   تو در آســــمــان خــا
o 

 

ـــ یاپیــپ  ـــو خّط زر کش  ایــب د،یــاز همــه س
o 

ـــب حد ـــتم و با ش ـــس  غم گفتم ثیز بس نش
o 

 

نگ شــــب پر  نگ من و ر ه ر  ایب د،یز غصــــّ
o 
م گر تــازه  مرگم ا نیبــه وقــت   داریــد یک

o 
 

نگــام آن رســـ  ه هوش بــاش کــه   ایــب د،یــب
o 

گام که تویکســــان م یهابه  مان   ییبرم گ

 

 

ـــ  ــــد ز بس تپ نــهیدلم ز س  ایــب د،یــبرون ش
o 

شه یامدین شه پروکه فلک خو شت نیخو  دا
o 

 

نه  ـــحر دا که دســـت س نه چکنون   ایب د،یدا
o 

ـــ دیام ته تودل نیمیخاطر س ـــ ـــکس  ییش
o 

 

ــمــرا مــخــواه از ا  ــ نی ــب ــاامــ شی ــن ــ د،ی ــب  ای

 



 50 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 سازمت وطنمی

 وطنو اگرچه با خشت جان خویشسازمت دوباره می

 

 

 زنم اگرچه با اســتخوان خویشســتون به ســقف تو می 

ــــل جوان تودوبــاره می   بویم از تو گــل بــه میــل نس

 

 

 شویم از تو خون به سیل اشک روان خویشدوباره می 

ـــیــاهی از خــانــه می  ـــنــا س  روددوبــاره یــک روز روش

 

 

ـــعر خود رنــگ می  ـــمــان خویشبــه ش  زنم ز آبی آس

ــاله  ــدس ــتادمرده اگرچه ص  ام به گور خود خواهم ایس

 

 

یش  خو چنــان  ن عرۀ آ ن من بــه  هر قلــب ا برَدَرم   کــه 

ـــی که   ـــا کند به لطف« عظم رمیم»کس  را دوباره انش

 

 

ــۀ امتحان خویشچو کوه می  ــکوه به عرص ــدم ش  بخش

بَود  گر  یم ا ل ع ت مجــال  نوز  ه لی  یرم و پ گرچــه   ا

 

 

 نــوبــاوگــان خــویــشکــنــم کــنــار جــوانــی آغــاز مــی 

ساز می« حب الوطن»حدیث   شوق بدان روش   کنمز 

 

 

 که جان شود هر کالم دل چون برگشایم دهان خویش 

 اشجاســـت کز تاب شـــعلههنوز در ســـینه آتشـــی به 

 

 

ـــی ز گرمی دودمـان خویش   گمـان نـدارم بـه کـاهش

 

 بوسه

که م تا  نا میگف ـــم تو را، گفتم تم  کنمیبوس

 

 

ـــ ندیگفتا اگر ب  ـــا م ،یکس   کنمیگفتم که حاش

  ز در دیــآ بیــگفتــا ز بخــت بــد اگر نــاگــه رق 

o 

 

ـــونگر  با افس که  ـــر وا م یگفتم   کنمیاو را ز س

o گر نــاگوار افتــد مرامی یهــایگفتــا کــه تلخ 

o 

 

بم، آن  ل نوش  تم کــه بــا  ف م گ گوارا  نمیرا   ک

o 
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ـــم چون آ ینیبیگفتا چه م  امنهییبگو در چش

o 

 

ــا م انیمن خود را در آن عرگفتم که    کنمیتماش

o ـــد  یطاقتیگفتا که از ب  کندیم غمایدل قص

o 

 

ــا   فتم کــه ب  کنمیمــدارا م یگران بــارغمــایگ

o که پ تا  ندیگف ـــت و قد هس با ن  خرمیم یتو را 

o 

 

ـــودا م نیتر از اگفتم که ارزان  با تو س  کنمیمن 

o تو را گفتم برو یخود روز یگفتــا اگر از کو 

o 

 

که صـــد ســـال دگر امروز و فردا م   کنمیگفتم 

o 

 ای نازنین

 ؟پــرور تــو کــونــگــاه روان ،نیــنــازنــ یا

 

 
ــ ۀخــنــدو آن   ــو کــو؟امیــز عشــــق پ  آور ت

o 
ـــمــان ت یا ــــاننیکــه ا رهیآس  یاگرفتــه س

o 
 

 بنمــا بــه من کــه مــاه تو کو؟ اختر تو کو؟ 
o 

ـــا یا ـــر من،هیس ـــتر س ـــق یهما یا گس  عش

 

 
 ز چــه؟ بــال و پـر تـو کـو؟ یااز پــا فـتــاده 

ـــوخت یا  ـــپند یدل که س  به بر جمع چون س
o 

 
ـــتر تو کو؟  خاکس جا شــــد و   مجمر تو را ک

ــــ گــاهیــآخــر نــه جــا  ــــرت بــود س  ام؟نــهیــس

 

 
ـــ  کدام س ـــر بر  هاد نهیس ـــر تو کو؟ ی؟ن  س

o 
 به لطف ماســت؟ ازتی، چو نیاناز از چه کرده

o 
 

 ؟ز مــن بــهــتــر تــو کــو اریــآخــر بــگــو کــه  
o 

ـــودا ـــت یس گذش ـــق بود و  جان میعش  ما ز 
o 

 
ــــت ا  کو؟ نیامــا گــذش تو  گر   دل ســــودا

o 
ــــدهــا گره فتــاده بــه زلف و بــه کــار من  ص

o 
 

گره  ــــت  ــــادس کو؟ یگش تو  گر   نوازشــــ
o 

 یپاک ســوخت یدرخت عشــق شــد ونیمیســ
o 

 
تو کو یامــا کســـ  تر  گفــت کــه خــاکســـ  ن

o 
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 جنون

 کنم هر شــــبیم دایکنم هر روز و پیتو را گم م
o 

 

ـــاننیبد  ـــبیم بایها را با تو زخواب س  کنم هر ش
o 

ست یا یشب تحمل کن که تا باور کن کیمرا   دو
o 

 

ــــبیچگونــه بــا جنون خود مــدارا م   کنم هر ش
o 

ـــتم ته نان دس ما دهیگرد یچ  دســــت تو یاز گر
o 

 

سیکرده را از بخی نیکه ا   شبیها م یک  کنم هر 
o 

فر لم  لیم ادیــد نزوا یخواهــد و  شیخو یدر ا
o 

 

ب  م واریآزار بــا دیچــه  جوا  ــــبین هر ش نم   ک
o 

م هو ف م نبــال  م یبرا یکجــا د  یگردیعشــــق 
o 

 

ـــبح معنا م واژه را تا نیکه من ا  ـــبیص  کنم هر ش
o 

 شاخۀ یاسمن

جا؟ ـــمن ک یاس خۀ  جا شــــا  خرمن زلف من ک

 

 

 کنی؟ بهر تو همچو من کجا؟قهر ز من چه می 

باغ را مکن پیش   بت  ـــح  بهشــــت روی منص

 

 

ـــم کجــا؟ خّرمی چمن کجــا؟  ـــبزۀ عــارض  س

ـــبتی؟ ســــاغر او ز  چه نس له و من   تهیمی ال

 

 

ـــاق فریب  ـــیمس ـــاقی س  تن کجا؟زن کجا؟ س

ته  ـــ هان بس چه، د تهغن ـــکف لب ش  امای پیش 

 

 

ـــه  ـــردی آن دهن کجا؟گرمی بوس  ام کجا؟ س

ـــتمگری   نرگس و دیــدگــان من؟ وای از این س

 

 

ـــخن کجــا؟ترانــهدر نگهم    هــا، در نگهش س

 شودوام مکش دست که خسته میبر سر و سینه 

 

 

ـــترن کجــا؟  کرم کجــا؟ خرمن نس  نرمی پی
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مه هیچ ته ،بهر تو ،این ه ـــ گذش  اییار ز خود 

 

 

 دشـمن خویشـتن کجا؟ ،دوسـتِی تو خواسـته 

ــت اینمی  ــیوۀ نابجاس ــت این، ش  روی و خطاس

 

 

 همچو من کجا؟کنی؟ بهر تو قهر ز من چه می 

 

 چرا رفتی؟

 قــرارم؟چــرا رفــتــی؟ چــرا مــن بــی

 

ـــودای آغوش تو دارم  ـــر س  بــه س

ــت  ــب چه زیباس  نگفتی ماهتاب امش

 

 ندیدی جانم از غم ناشـــکیباســـت 

ـــت؟  ـــل بهار اس  نه هنگام گل و فص

 

 قرار اســت؟نه عاشــق در بهاران بی 

یش  خو لبــان بســــتــۀ  تم بــا  ف گ  ن

 

ـــتــۀ خویش؟   بــه تو راز درون خس

شت؟  شنید گو شم من ن  خروش از چ

 

ـــم در خروشــــت؟  یاورد از خروش  ن

ــــت  گهی داش  اگر جــانم ز جــانــت آ

 

 ام را ســهل انگاشــت؟تابیچرا بی 

ــــت  ــــار اس کوهس  کنــار خــانــۀ مــا 

 

ــــت  برکنــار اس یبــان  ق  ز دیــدار ر

ـــی گزینــد  ـــمع مهر خــاموش  چو ش

 

ند  ـــی به آرامی نش ندر وی   شــــب ا

ــۀ او  ــن ــی ــم ــو ســـــی ــرت ــاه و پ  ز م

 

ــری  ــر ســــیــنــۀ او حــری  اوفــتــد ب

 خیــالــت گرچــه عمری یــار من بود 

 

 امیــدت گرچــه در پنــدار من بود 

ــــرابــی دیــگــرم ده  ــــب ش  بــیــا امش

 

غرم ده  ــــا یقــت س ق ح ینــای  م  ز 

 تـــر کـــندل دیـــوانـــه را دیـــوانـــه 

 

بی  لم  هر دو عــا کنمرا از  بر   خ

ــــت  ـــتر نیس  بیــا دنیــا دو روزی بیش

 

ــــت   پی فرداش، فردایی دگر نیس

ـــتنــدبیــا، امــا    نــه، خوبــان خودپرس

 

ـــتنــدبــه بنــد مهر، کمتر پــای   بس

ـــرابی می  ــــاننــداگر یــک دم ش  چش

 

ــــاننــدخمــارآلوده عمری می   نش

من بســــی را  مودم  هر آز ین شــــ  در

 

ــــی را   نــدیــدم بــاوفــا ز آنــان کس

 غــروبــیتــو هــم هــرچــنــد مــهــر بــی 

 

هت این که خوبیبه بی   مهری گوا

ــــالـت  ـــودای وص ـــتم من ز س  گـذش

 

نهــا   ت خیــالــتمرا  کن بــا   1رهــا 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .است شده منتشر شجریان همایون صدای با و پورناظری تهمورس آهنگسازی به «رفتی؟ چرا» عنوان با تصنیفی غزل، این با. 1
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 یدالله مفتون امینی 

 در معاصر. نوپرداز و کالسیک شاعر .(۱۹۲۷) اصفهان دژشاهین متولد

 هاینزپردازیط پرداخت. وکالت به و نمود تحصیل قضایی حقوق رشتۀ

 است. مشهور او

 تبسم معشوق

ـــتیک تو ـــدا یس  ماند؟یبه آب م تیکه ص
o 

ــــمــت بــه گــل آفــتــاب مــ   مــانــدیتــبس
o 

ـــورت رهنیبــه پتنــت  ـــرخ و یص  دامن س
o 

ـــراب م یپرمــهیبــه تنــگ ن   مــانــدیاز ش
o 

ــا ــم تو آن س ــت چش  رنگارنگ یهاهیبه پش
o 

 مــانــدیقزح در حبــاب مسبــه نقش قو 
o 

 بعد و دمیلحظه د دو یراه ســر یشــب را تو
o 

نه   خا به خواب م ادیبه  ندمیتو کردن   ا
o 

 ماند یادی نهیآن تبســـم نوشـــت به ســـ از
o 

به ال  چو  که  گل  تاب م یبرگ  ندیک  ما
o 

 ســخنش ۀرا گفت نشــه که شــعر تو یکســ
o 

ـــت   مــانــدیرنــگ نــاب میبمی یبــه مس
o 

 خاکسار

ــــوخــتــه را رهــگــذار خــود کــرد نیــزمــ  یس
o 

شد  سار خود کرد نیاز ا یادیکه  چه   یخاک
o 

 قــدرآن یامــدیــرحــمــت نــۀ دیــآن چــکــ تــو
o 

پ  ـــومعــه ریکــه   یخوار خود کردرا روزه ص
o 

 انیــلــطــف بــ و ادیــعــذر ز جــرم انــدک وبــه 
o 

ــرد  ــود ک ــدار خ ــرا وام ــگ م ــن ــان گ  یزب
o 

 زیــگــرهپــابــ فیــظــر یطــوس ا ۀغــزال خــطــ
o 

کار خود کرد  ـــ غان را ش  یگوزن دشــــت م
o 

ن یمــدآ تو بمــا هم مــانــد و یکــه   یخوب 
o 

م  کرد قراریب یقــدر کــه دل نیه  یخود 
o 

حد ـــر عطش از دو مرا که   رفتیم کاســـه س
o 

 یدوچنــدان خمــار خود کردجرعــه میبــه ن 
o 

 به عشــق زهیســت از غریعطف ۀســرشــک نقط
o 

ثار خود کرد یای چه گوهر نیبب    یدل ن
o 

 تــا برگ دفترت مفتون دو انیــچــه خوش م
o 

ــهــار خــلــق خــدا  ــهــار خــود کــرد ب  یرا ب
o 
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 لبخند عشق

بنــد کــه ز بــه وریز م ب بــایخود   نمــتیب
o 

 نمــتیمبــاش کــه تنهــا بب گرانید بــا 
o 

ـــکفتـههـا تـازه کـه گـل بهـار نیدر ا  انـدش
o 

 نمتیلبخند عشــق زن که شــکوفا بب 
o 

تاق د و یجام نوش کرد کی ـــ متیمش  د
o 

ـــ یجام   نمتیبب دایدگر بنوش که ش
o 

ش ساز و گران و نیمن سبک   رقص کن جامه 
o 

ـــ   نمتیها ببچنان که آفت دل یرقص
o 

ـــب ـــت در فراق تو ش ـــماریب یهابگذش  ش
o 

ــب در ا   نمتیکه فردا بب دیام نیهر ش
o 

ــدر پــس ا ســــتــادهیا یا ــرد نی ــار ۀپ  غــب
o 

هو ایــب ترکیــنزد  ب دایــکــه   نمــتیب
o 

به  گدل یات ایازینیبنازم  ـــن ـــوخ س  ش
o 

ـــ  ــــد اس  نمــتیتمنــا بب ریهرگز نش
o 

ــت ــن ــذم ــپ ــر و ری ــه ــ ق ــوام ول ــاب ت ــت  یع
o 

 نمتیبب هانیخواستم که بهتر از ایم 
o 

 (سایه) هوشنگ ابتهاجامیر  

 دفتر اولین است. آلمان کشور ساکن اکنون .(۱۹۲۷) رشت متولد

 شاعری سرود. ارمنی دختری عشق به جوانی در را شعرش

 عشق، او شعر هایمضمون است. نوپرداز و نیمایی و کالسیک

 زیادی تعداد است. جهانی و انسانی و فرهنگی و اجتماعی مسائل

 دیوان وی اند.خوانده تصنیف عنوانبه خوانندگان را او اشعار از

 طرفداران ایران در امروزه ابتهاج شعر نمود. تصحیح را حافظ

 دارد. بسیاری

 زبان نگاه

س شود فاش ک ست انیآنچه م ین  من و تو
o 

نامه   رســـان من و توســـتتا اشـــارات نظر 
o 

ـــخن م  میگویگوش کن با لب خاموش س
o 

 که زبان من و توســت یپاســخم گو به نگاه 
o 

ـــق ند یروزگار ـــد و کس مرد ره عش  دیش
o 

هان ایحال  ـــم ج  نگران من و توســـت یچش
o 
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ـــ ما کس نرس چه در خلوت راز دل   دیگر
o 

جا زمزم  ـــق نهان من و توســـت ۀهمه   عش
o 

 گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه
o 

ــت یا  ــا باغ و بهاران که خزان من و توس  بس
o 

ـــ نیا ـــت یفردوس و تمنا ۀهمه قص  بهش
o 

ـــت یالیو خ ییوگوگفت   ز جهان من و توس
o 

 عقــل ۀبــاچــینقش مــا گو ننگــارنــد بــه د
o 

ست ۀهر کجا نام  ست نشان من و تو  عشق ا
o 

 ماســـت فروغ مه و مهر ۀآتشـــکد ز هیســـا
o 

ست نیوه از  شن که به جان من و تو  آتش رو
o 

 کهربای عشق

نه خود   کشــــدیمروم، او مرا یممن 
o 

ته کاه   ـــ ـــرگش با را س  کشــــدمی کهر
o 

 کنمیمز چنگش رهــا  بــانیچون گر
o 

قفــا   قهر از  ــــدیمدامنم را بــه   کش
o 

بایمزنم می پا دســــت و ـــرم دیر  س
o 

ــر رها   ــت و پا یمس ــدیمکنم دس  کش
o 

تم ا ف گر نیگ  مرا واگــذارد عشـــق ا
o 

گر واگــذارم وفــا   ــــدیمگفــت ا  کش
o 

 زبــان ریگوش تو خفتــه ز نیگفتم ا
o 

ــــدیمحرف نــاگفتــه را از خفــا    کش
o 

فت از آن  هان نیتر اشیپگ  مشــــام ن
o 

ــــهانــدی یبو  ــــدیمرا در هوا  ش  کش
o 

ــان شـــــدن ز ــذت ن ــل ــدان او ری  دن
o 

ـــو  ـــ یگنــدمم را س ــــدیم ایــآس  کش
o 

ــــا ــــدم چون گر ۀیــس  وا از زمیاو ش
o 

جا یماش یپدر   تا ک  کشــــدیمروم 
o 

 کسیبیسرای 

ـــرا نیدر ـــیب یس ـــ ،یکس  زنـدیبه در نم یکس
o 

ما   رمالل  نده َپر نمبه دشــــت پ   زنـدیپر
o 

ــــبز  یکـیـ نــدیگـرفـتـگــان چـراغ بـر نـمـش  کـ 
o 

س  سحر نمکوچهبه  یک شب دِر   زندیسار 
o 

ـــســــتــه تظــاِر انش ن  ســــواریبغبــاِر  نیام در ا
o 

شب غیدر   زندیسر نم دهیسپ نیچن یکز 
o 

به غیگذرگه ندر او  که ا ـــتم  ر س ــــت پ   غم ریس
o 

ـــال یکی  گذر نم یص به ره نا  ـــ ندیآش  ز
o 

ــرابدل  ــر خ ــن دگ ــراب م ــخ ــم ــر ن  شـــــودیت
o 

مت از ا  ندیتر نمخراب نیکه خنجر غ  ز
o 

 ات؟بسته یهاچهیدر نیچه چشم پاسخ است از ا
o 

که   به گوش کر نمچیهبرو  ندا   زندیکس 
o 

ی نه نه بر، ب دارم هســــا ندمیو  ـــزاســــت فکن  و س
o 

ـــ   زنــدیتبر نم یاگرنــه بر درخــت تر کس
o 
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 شکایت هجران

 ســتیب نیکه در غم غربت شــکام ن گونهیز
o 

کا  ـــ ـــر کنم ش  ســـتیب نیغر ،ت هجرانیگر س
o 

ـــحبــت جــانــانــهیجــانم بگ  ام ببخشر و ص
o 

شک  شکیکز جان  ست و ز جانان   ستیب نیب ه
o 

ــم ــگ ــد ۀگشــــت ــا رود؟ی ــج ــت ک ــب ــح  ار م
o 

 ســــتیب نیب هســــت و نشــــان حبینام حب 
o 

ـــق منم کــه   ار بــه حــالم نظر نکردیــعــاش
o 

ـــت و ل یا  ـــتین بیطب کنیخواجه درد هس  س
o 

 اســـت یمدع شیدر کار عشـــق او که جهان
o 

ـــکر چون کنیا  ما را رق مین ش  ســــتین بیکه 
o 

مال  حد ک ـــن تو  نا نصــــاب حس فتیجا  ا
o 

ـــ نیبخت ب نیو  ـــتین بیکه از تو هنوزم نص  س
o 

 خرامسرو خوش یکن ا گوش هسای گلبانگ
o 

 1ســـتیب نیهر عندل ۀســـوز دل به نــــــال نیکا 
o 

 شدهیار گم

بر آن مــه آ گر ینــهچشـــم دل  نی ک  یرو 
o 

ــــ   یاو کــنــ یرو یــنــۀجــهــان در آ یــرس
o 

ـــ  یردتمبــاش کــه کس برنگ یــهخــاک س
o 

ـــو کــه خــدمــت آن مــاه یینــهآ   یرو کنش
o 

ـــود یگــاه جمــال آنگهجــان تو جلوه  ش
o 

ستیینهکا  ش صفا  شک  شو کناش به ا  یو
o 

ــت یرو یادمن همه با  یالخواب و خ  توس
o 

 یرو کن یــداربــه من چو دولــت ب یتــا ک 
o 

بور لبوَ  یدرمــان درد عشــــق صــــ  ید و
o 

کا  ـــبو کن یتبا من چرا ح نگ و س ـــ  یس
o 

 چمن ینبلبــل در ۀچکــد ز نــالــیخون م
o 

خار خو کن یادفر  به هر  که  گل،   یاز تو 
o 

 که زلف یشــب یام به باد، به بودل بســته
o 

ــــا  ــــک ییبگش ــــام مرا مش  یبو کنو مش
o 

ـــتا ـــده گِ گم یار ینجاس  رد جهان مگردش
o 

 یوجو کناگر جســت یهســا یخود را بجو 
o 

 همیشه در میان

ــ ــران ــان، از دو ک ــگ ــت ــان و رف ــدگ ــام ــان ۀن  زم
o 

ــو  ــهیتو هم یدوند، هان ایمتو  یس  انیدر م ش
o 

ـــمــان یچرد آهویمدر چمن تو  ــــت آس  دش
o 

ـــر تو   ـــپیمگرد س ــــان دیــپرد بــاز س  کهکش
o 

ـــتنیهرچـه بـه گرد خو  چمن نینگرم دریم ش
o 

م ۀنــیآ  تو  ریضــــ جز  ممن  ــــانین  دهــد نش
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نژاد و با صدای محمد اصفهانی منتشر شده است.به آهنگسازی آریا عظیمی« شکایت هجران». با این غزل، آهنگی با عنوان 1
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ــــتــانگــل  یا ــــرا از پـس بـوس  هــا درآپـردهس
o 

ـــتانیمتو  یبو  به بوس ـــحر   کشـــد مرا وقت س
o 

ـــتهکه نهان  یا ـــس ـــتهباغ درون  یانش  یاهس
o 

 همه باغ شــد روان نیکا یافروشــکســتههســته  
o 

ــــت ن ــــد ازیــمس  ینــاز پس زد ۀپرد ،یمن ش
o 

برآمــد  خود  جهــان ،یاز دل  ــــد  تو ش  آمــدن 
o 

ـــیمآه که  ـــر و س  موج خون نهیزند برون، از س
o 

ست تو    کشد کمانیممن چه کنم که از درون د
o 

 وجودت از عـدم زنـده و مرده را چـه غم؟ شیپ
o 

تو   فس  ن نویمدم بــهدمکز   جــان یبو میشـــ
o 

بر درم شیپ عره زنــد کــه  ن برم   تو، جــامــه در 
o 

گر  گرم  ن ب م هیــآمــدمــت کــه   1امــان دهــدین
o 

 دیر است گالیا

 !دلدادگی مخوان ۀدر گوش من فسان

 !شوریدگی مخواه دیگر ز من ترانۀ

 دیر است گالیا

 به ره افتاد کاروان

 عشق من و تو؟... آه

 ستحکایتیاین هم 

 اما در این زمانه که درمانده هر کسی

 از بهر نان شب

 دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست

 جشن تولدتشاد و شکفته در شب 

 تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک

 امشب هزار دختر همسال تو ولی

 اند گرسنه و لخت روی خاکخوابیده

 های توزیباست رقص و ناز سرانگشت

 های سازبر پرده

 اما هزار دختر بافنده این زمان

 هایشانسرانگشتبا چرک و خون زخم 

 کنند در قفس تنگ کارگاهمیجان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 به آهنگسازی محمدرضا لطفی و با صدای محمدرضا شجریان منتشر شده است.« نامدگان و رفتگان»با این غزل، تصنیفی با عنوان . 1
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 حقیری که بیش از آناز بهر دستمزد 

 کنی تو به دامان یک گدامیپرتاب 

 رنگ که پامال رقص توستهفتوین فرش 

 از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ

 در تار و پود هر خط و خالش، هزار رنج

 در آب و رنگ هر گل و برگش، هزار ننگ

 اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک

 اینجا به باد رفته هزار آتش جوان

 گناهبیدست هزار کودک شیرین 

 چشم هزار دختر بیمار ناتوان...

 دیر است گالیا

 هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست

 هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان

 هاستها و دسترهایی لب ۀهنگام

 ستعصیان زندگی

 !در روی من مخند

 !شیرینی نگاه تو بر من حرام باد

 !شراب و عشقبر من حرام باد از این پس 

 !های قلب شادبر من حرام باد تپش

 یاران من به بند،

 های تیره و نمناک باغشاهدر دخمه

 آور تبعیدگاه خارکدر عزلت تب

 این دوزخ سیاه در هر کنار و گوشۀ

 ایزود است گال

 مخوانی دلدادگ ۀدر گوش من فسان

 !شوریدگی مخواه ۀاکنون ز من تران

 زود است گالیا

 ...کاروانست هنرسید

 روزی که بازوان بلورین صبحدم
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 تاریک شب شکافت، برداشت تیغ و پردۀ

 روزی که آفتاب

 از هر دریچه تافت،

 نبردروزی که گونه و لب یاران هم

 گمگشته بازیافت، ۀرنگ نشاط و خند

 من نیز بازخواهم گردید آن زمان

 هابوسهها و ها و غزلسوی ترانه

 فشانگلانگیز دلسوی بهارهای 

 سوی تو،

 عشق من

 نشاطبیبهار 

ــا ــد به نب دمینه لب گش  دیاز گل، نه دل کش
o 

هاریبچه   ـــیبکه  ینشــــاط ب  دیرخ تو رس
o 

 که شـــکفت یااللهنشـــان داغ دل ماســـت 
o 

ـــوگوار  ــــه دم نیزلف تو ا یبــه س  دیــبنفش
o 

ــــداللـهکـه خـاک رهـت  ایـب  زار خواهـد ش
o 

ـــم انتظـار چک   دیـز بس کـه خون دل از چش
o 

ــــاهــدان چمن ادیــبــه  ــــار ش  زلف نگونس
o 

ــ  ــب ــب ــدر آ نی ــی ــو ۀن ــج ــاری ــر ب ــگ ــ ۀی ــب  دی
o 

ــت ــاغرهاس  به دور ما که همه خون دل به س
o 

 د؟یکه بوسه خواهد چ نیغمگ یز چشم ساق 
o 

 ادیــفریبروزگــار  نیمن؟ کــه در یچــه جــا
o 

ه  تو نــا جور  ــــت  ل دیــز دس فلــک نــا  دیــبر 
o 

نا نیاز ـــ ـــم روش ـــتین ییچراغ توام چش  س
o 

ــ کــه کــس  ــد ریــغــ دادیــز آتــش ب ــدود ن  دی
o 

 هنوز میخریمگذشــت عمر و به دل عشــوه 
o 

 دیصـــبح ســـپ اهیشـــام ســـ یکه هســـت در پ 
o 

 امان؟ دیها امفتنه نیدر هیکراســـت ســـا
o 

ــــد آن زمــان کــه دل   دیــبود در امــان ام یش
o 

فا ـــ جه ب ۀنیآ یص ـــرد نیکز نیخوا  دم س
o 

ـــ  ـــقــان بخش ــــد مکــدر و بر آه عــاش  دیــنش
o 
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 یگانه

مان  ـــن نۀگایه هان یحس چه پن  یاگر
o 

برآ  ن ییوگر دوبــاره  چنــدا  یهزار 
o 

 که رفت در طلبت یجان و جوان هیچه ما
o 

چه بخواه ایب   یهنوز ارزان یکه هر
o 

ــز دل  ــم ــ یآرزو یا یروین ــه  یروز ب
o 

ـــان ۀعیکه چون ود   یغم در نهاد انس
o 

بود توان  ن یو  یس د ب ل ت خفــت   خراب 

 

خاتم   مان  که ه یا  یا ب مانیب ـــلی  س

 
 رونــدگــان طـریـق تـو راه گـم نـکـنـنــد

 

ـــم امید و چراغ ایمانی   که نور چش

 
ــد ــت و نش  هزار فکر حکیمانه چاره جس

 

 درمانی تویی که درد جهان را یگانه 

 
که چه پرده نان  ـــودیم و آنچ که گش ها 

 تــــــــــــــــــــــــــویــــــــــــــــــــــــــی

 

هانی  یه پن ندار ســــا  هنوز در پس پ

 

 زندگی

 چه فکر می کنی؟

 ست زندگی؟اینشستهگلبه زورقکه بادبان شکسته

 ین خراب ریخته ا در

 و گریخته ا که رنگ عافیت از

 ست زندگی؟ایرسیده راه بستهبنبه

 چه سهمناک بود سیل حادثه

 که هم چو اژدها دهان گشود

 زمین و آسمان ز هم گسیخت

 خوشه ریختستاره خوشه

 .های آب غرق شدو آفتاب در کبود دره

 هوا بد است

 روی؟باد می تو با کدام

 راو ت ۀای گرفته سینچه ابر تیره

 روز همکه با هزار سال بارش شبانه
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 .شوددل تو وا نمی

 های دور آمدیتو از هزاره

 فشاندرین درازنای خون

 .ستوبه هر قدم نشان نقش پای ت

 درین درشتناک دیوالخ

 های استوار توستز هر طرف طنین گام

 بلند و پست

 ننگ و ناماین گشاده دامگاه 

 ستووفای ت ۀنوشته نامخونبه

 ها که از تن تو تاب عشق آزمودچه تازیانه

 چه دارها که از تو گشت سربلند

 زهی شکوه قامت بلند عشق

 . که استوار ماند در هجوم هر گزند

 نگاه کن

 هنوز آن بلند دور

 زار انفجار نورآن سپیده، آن شکوفه

 کهربای آرزوست

 هماره در هوای اوست ای که جان آدمیسپیده

 زدنبه بوی یک نفس در آن زالل دم

 فتی از نشیب راه و بازیسزد اگر هزار بار ب

 .رو نهی بدان فراز

 کنی؟چه فکر می

 ستایشکسته ۀجهان چو آبگین

 نمایدتو شکسته میا که سرو هم در

 های این غروب تنگچنان نشسته کوه در کمین دره

 . نمایدتکه راه بسته می

 کرانه رازمان بی
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 تو با شمار عمر ما مسنج

 ست این درنگ درد و رنجبه پای او دمی

 بسان رود

 زندکه در نشیب دره سر به سنگ می

 رونده باش

 . امید هیچ معجزی ز مرده نیست

 . زنده باش

 فریدون مشیری

 مشهور ادیب و شاعر و دانموسیقی .(۲۰۰۰-۱۹۲۶) تهران متولد

 شروع سالگیپانزده از است. ممتاز نو شعر و کالسیک شعر در معاصر.

 مورد و شده منتشر وی از شعر دفتر چندین کرد. شعر سرودن به

 اروپا و آمریکا به اشعارش خواندن برای است. گرفته قرار مردم استقبال

 عاشقانۀ شعر مشهورترین نمود. دریافت جوایزی و کرد زیادی سفرهای

 است. «کوچه» شعر ،او

 فسگرگ ن

ـــررهیخ یکــه: گرگ ییگفــت دانــا  س
o 

ـــر  ــــت پنهــان در نهــاد هر بش  هس
o 

جار ـــترگ یکاریســــت پیالجرم   س
o 

 انسان و گرگ نیا نیروز و شب، ماب 
o 

ــــتیگــرگ نــ نیــا ۀزور بــازو چــار   س
o 

 ستیداند چاره چ شهیصاحب اند 
o 

ــر یا ــجــور پ ــبســــا انســــان رن  شی
o 

 شیگرگ خو یگلو دهیچیســـخت پ 
o 

ــر یو ــبســـــا زورآف ــ نی ــرد دل ــم  ری
o 

 ریهســت در چنگال گرگ خود اســ 
o 

 هر کــه گرگش را درانــدازد بــه خــاک
o 

ــــان پـاکیرفتـه مرفتـه  ـــود انس  ش
o 

 دم شکست که از گرگش خورد هر و آن
o 

 گرگ هسـت دینمایگرچه انسـان م 
o 
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م گرگش مــدارا   کنــدیو آن کــه بــا 
o 

لق  خوخ پ یو  کنــدیم دایــگرگ 
o 

ــ  ریــجــان گــرگــت را بــگــ یدر جــوان
o 

 ریگرگ گردد بــا تو پ نیاگر ا یوا 
o 

 رشــی هم چو یگر که باشــ ،یریروز پ
o 

ــ  ــاتــوان ــــاف گــرگ پــ ین  ریــدر مص
o 

ــمــردمــان گــر   درنــدیرا مــ کــدگــری
o 

برنــدگرگ  ه نمــا و ر ه ــــان ر  هــاش
o 

ست ا نکهیا سان ه  سان دردمندینان
o 

 کـنـنــدیمـ یـیهــا فـرمــانـرواگـرگ 
o 

با هم محرم و که  کاران  ـــتم ندآن س  ا
o 

ـــنــاگرگ  ــــان آش  انــدهم انیــهــاش
o 

ــــانگرگ  بیــهــا غرهــا همراه و انس
o 

با  که  فت ا دیبا   ب؟یحال عج نیگ
o 

 ای عشق

ـــتمتیو م خواهمیم ـــم بود خواس  تا نفس
o 

 از حسـرت و عشـق تو بسـم بود سـوختمیم 
o 

که ا ـــم بود،  ـــق تو بس ل نیعش ـــع  داریب ۀش
o 

ــــب  گر ش بود یهــاروشـــن قفســـم  لنــد   ب
o 

ــــت یدم زنــدهیآن بخــت گر  آمــد و بگــذش
o 

که پ  تهیغم بود،  ـــ ـــم بود وس  نفس در نفس
o 

 عمر کیکه  هات،یدســت من و آغوش تو، ه
o 

ـــ  ها نفس ـــم بود یتن ـــتن هوس ـــس  با تو نش
o 

 کســم هســت چیتو، گر ه ادیجز هبالله، که ب
o 

شا، که ب  سم بود چیجز عشق تو، گر ههحا  ک
o 

ـــ ـــ یمایس ـــق یاندوه تو، ا ییحایمس  عش
o 

غربــت  فر نیا در  لکــه  ه بودادیــم  رســــم 
o 

ـــوختــه از کولــب ـــتــه و پرس  تو رفتم یبس
o 

ـــم بود  ـــم بود، بس  رفتم، بــه خــدا گر هوس
o 

 آهنگ اشتیاق

ـــ ـــر به س ـــنو ۀنیبگذار س تا که بش  یمن 
o 

ــ  ــگ اشـــــت ــن ــآه ــ اقی ــد را یدل ــن  دردم
o 

 به کار عشق ینپسند نیاز شیکه پ دیشا
o 

ــآزار ا  ــ نی ــرم ــد را ۀدی ــن ــم  ســـــر در ک
o 

ـــر  ـــبگــذار س  مــتیمن تــا بگو ۀنــیبــه س
o 

 ست غم کجاستا عشق کدام ستیاندوه چ 
o 

تا بگو گذار  تهمرغ  نیا متیب ـــ  جانخس
o 

 جداســت انیتو از آشــ یســت در هوایعمر 
o 

 بــه کــام نمــتیدلتنگم آنچنــان کــه اگر ب
o 

منــت  لم بــه دا بنــا هم کــه جــاودانــه   خوا
o 

ــــا  کنــار من یکــه جــاودانــه بمــان دیــش
o 

ــــتیوفــا ن چیکــه ه نینــازن یا   بــا منــت س
o 

ــ ــان آب ــو آســـــم ــ یت  یآرام و روشـــــن
o 

تر  بو ک چون  هوا یمن  پرم در   تو یکــه 
o 
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 کنم نیچدانهرا و ت یهاســـتارهشـــب  کی
o 

ـــرم خو  ــــک ش  تو یبـه پـا زمیبر شیبـا اش
o 

ـــمت ا ـــبح یبگذار تا ببوس ـــخند ص  نوش
o 

ـــمـت ا  تا بنوش ـــمـ یبگـذار  ـــراب ۀچش  ش
o 

ـــتریتوام ب یهــاخنــده مــاریب  بخنــد ش
o 

ــــ   1تــر بــتــابگــرم یمــنــ یآرزو دیــخــورش
o 

 پرسندهمه می

 پرسندمیهمه 

 مبهم آب؟ ۀچیست در زمزم

 دلکش برگ؟ ۀچیست در همهم

 ؟چیست در بازی آن ابر سپید

 روی این آبی آرام بلند

 گونه به ژرفای خیالاینبرد که تو را می

 چیست در خلوت خاموش کبوترها؟

 حاصل موج؟بیچیست در کوشش 

 جام؟ ۀخندچیست در 

مبهوت به آن  مات و که تو چندین ساعت

 نگری؟می

 نه به ابر، نه به آب، نه به برگ

 نه به این آبی آرام بلند

 نه به این خلوت خاموش کبوترها

 اندیشمومن به این جمله نمی

 اندیشموبه تو می

تنها به تو  تک و ای سراپا همه خوبی

 اندیشممی

 همه جا همه وقت

 اندیشمبه تو می ،باشم من به هر حال که

 تو بدان این را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 شده است.علیرضا قربانی منتشر با صدای به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و « اشتیاق»با عنوان  تصنیفی، شعر. با این 1
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 تنها تو بدان

 تنها تو بمانو تو بمان با من،، تو بیا

 ها تو بتابجای مهتاب به تاریکی شب

 ها تو بخندبه جای همه گل ،من فدای تو

 تو بمان با من، تنها تو بمانو

 در دل ساغر هستی تو بجوش

 ستباقیجانم  ۀمن همین یک نفس از جرع

 این جام تهی را تو بنوشو ۀجرعآخرین 

 )محمدرضا رحمانی یاراحمدی( مهرداد اوستا 

 و سراغزل شاعر و دانموسیقی دان،فلسفه .(۱۹۹۱-۱۹۲۹) بروجرد متولد

 ینچند سیاسی، اشعار دلیلبه یپهلو زمان در معاصر. ۀبرجست سرایقصیده

 ی،فرانسو ۀمون ینسباست نزد غرب ۀفلسف یلتحص با همراه شد. بازداشت سال

 و فرانسه افغانستان، پاکستان، به یسخنران یبرا آموخت. را شرق عرفان او به

  را سارتر پل ژان یس،سوئ در کرد. یدارد  راسل برتراند با انگلستان در رفت. یتالیاا

 هنر، تاریخ تاریخ، ۀفلسف ی،فارس یاتادب فلسفه، یستدر به یران،ا در کرد. مالقات

 .داشت اشتغال  موسیقی و شناسیزیبایی

 شکوه

کرد ن خطــا نــد یوفــا   یــدمو د یــدیو کردم، 
o 

ـــت  ـــکس ر یش ـــتم، ب  ـــکس  یدمو نبر یدیو نش
o 

 اگـر ز خـلـق مـالمــت و گـر ز کـرده نــدامــت
o 

ــ  ــ یدمکش ــن یدم،از تو کش ــن یدمش  یدماز تو ش
o 

شکوفیک شک ۀام؟  شب یکه در هوا یا  تو هر 
o 

 دمیشـــکوه دو یز چشـــم ناله شـــکفتم، به رو 
o 

ـــ به شــــاد بیمرا نص مد،  عالم یغم آ مه   ه
o 

گز  تو  حبــت  م لم،  همــه عــا  دمیــچراکــه از 
o 

ـــمع خنده نکرد ـــ ،یچو ش  اهمیمگر به روز س
o 

خت جلوه نکرد  ـــپ یمگر ز مو ،یچو ب  دمیس
o 
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ــ  نمــانــد در همــه عــالم تیــجز وفــا و عنــاهب
o 

ت  م ت ینــدا م مال بردم،  ن  دمیــکــه نــد یکــه 
o 

گر تو  بود از  ن یزین غم دل نیچ  کــه بــار 
o 

 دمیدوش ناله کشــه ز دســت شــکوه گرفتم، ب 
o 

ـــتاب م امیجوان ـــمند ش ـــدیبه س  یو از پ ش
o 

ــــ دمیــچــو گــرد در قــدم او، دو   دمیــو نــرس
o 

خت ز د یبه رو به گردون ده،یب  ز چهر عمر 
o 

ستم، گه یگه  شک نش  دمیچو رنگ پر یچو ا
o 

ـــر نبرده و کردم، بــ یوفــا نکرد  و بردم یس
o 

مرا دثبــات   م یا یدیــعهــد   1دم؟یــفروغ ا
o 

 چیستی

ـــتی،با من بگو تا ک  بگو ی؟ماه ،بگو ی؟مهر یس

o 

 

ستی؟چ یالی؟خ ی؟خواب  شک ی  بگو ی؟بگو، آه ی؟ا
o 

 بسوز و دم مزن یگفت ،راندم چو از مهرت سخن
o 

 

 بگو خواهی؟یجــانــا چــه م ،بگو از جــان من یگرد 
o 

ـــفتــ دگر ز گیریینم یرمگ ـــقــت خبر ۀآش  عش
o 

 

ـــخن گـاه ،نگر یبر حـال من گـاه   بگو یبـا من س
o 

 در خلوت هر کس مرو ،هر خس مرو یگل پ یا
o 

 

نم ییگو  ه ،کــه دا گــه از را گر آ مرو،  گو یپس   ب
o 

گه ن ای،یمه ن یغمخوار دل ا  اییاز درد من آ
o 

 

ن  ن ای،یوللــه  للــه  ه ای،یبــا گــا گو ی؟از دردم آ  ب

ـــرزده   ـــاغرزده یکبر خلوت دل س ـــب درآ س  ش
o 

 

گو  ن خر  ه ســـر ییآ کوتــا من چــه  گو ی؟زده از   ب
o 

ـــق تنها ـــت امییمن عاش ـــرگش ـــ ۀس  امیداییش
o 

 

ـــوا اییوانــهد   بگو خواهییتو هرچــه م ام،ییرس
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منتشر شده است. مختاباد عبدالحسینبه آهنگسازی و خوانندگی  ،«هکوِ ِش »با این شعر، تصنیفی با عنوان  .1
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 بازآ

ــــتیبــازآ کــه چون برگ خزانم رخ زرد  س
o 

ـــرد یادبا    ســــتیتو دمســــاز دل من دم س
o 

تو آورده ــــتیــازین یام از روگر رو بــه   س
o 

ـــر  ـــر درد دهمتیم یور دردس ـــتیاز س  س
o 

فر عشــــق در هروان ســــ ــــت یناز را  دش
o 

 ســـتاگر راهنوردی ســـتیگلگونه ســـرشـــک 
o 

ند ۀدر عرصــــ فت یشــــۀا که توان گ با   من 
o 

شته چه فر   ستچه نبردی ینو خون یادیسرگ
o 

 جـز دردجـز درد و وفــادار بــهغـمـخـوار بــه
o 

 ؟ستیمرد چه مرد ینجز درد که دانست که ا 
o 

خن ناز درد ســــ تن و از درد شــــ ف  یــدنگ
o 

ــــتیکــه چــه درد ینــدان دردیبــا مردم ب   س
o 

به دل من ـــفق موج زند خون  جام ش  چون 
o 

ــــتیزرد ۀهمــه دور از تو مرا چهر  ینبــا ا   س
o 

 رحیم معینی کرمانشاهی

 و نویسنده نگار،روزنامه نقاش، .(۲۰۱۸-۱۹۲۹) کرمانشاه متولد

 گرایش هنر و شعر و تحقیق به سپس و داشت دولتی کار ابتدا شاعر.

 مطالب هاآن در خود و کرد گذاریبنیان را روزنامه چندین یافت.

 روش به منظوم شعر جلد ۱۰ او مهم آثار از نوشت.می تحقیقی

 است. معاصر دورۀ تا اعراب حملۀ از پس ایران تاریخ در ،فردوسی

 دوستی

ک یبــه دوســـت ت  زمــان کردن ینا یــهنتوان 
o 

ـــ یــدبــایآب نم یبــه رو   کردن یــانآش
o 

ــــتا ثبــات و لرزانینگرم بیبــه هرچــه م  س
o 

ت  کنــد رو بــه ا یتفــاو کردن ینن  و آن 
o 

کو یچــه جــا همــدم ۀشـــ نمبینم یدل   ی
o 

چه میبمغر یارد یندر ا   توان کردنی، 
o 

ــرا ــن یب ــت ــاف ــار ی ــی ی ــدل ــک ــذشــــت ی ــگ  ب
o 

عز  مر  ع کردن یزمتمــام  تحــان  م  بــه ا
o 

 آنچنان سست است یهتک به جاه و مکنت خود
o 

تمــاد بــه   ع کردن یــارانکــه ا هربــان   م
o 

ـــ یمخواه آنچــه دلــت خواهــد ا  هوس یراس
o 

ها ببر  ـــود  کردن یانز یناز چن یکه س
o 
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ــقان نظر ــن یبه عاش ــکر نعمت حس  کن به ش
o 

ناتوان کردنیکرامت  به  بت   ســــت مح
o 

ـــ یغدر ــــاس س ـــوزم راینــهو درد کــه احس  س
o 

 کردن یــانتر بخوب ینتوانم از اینم 
o 

 دوست

 دوست ،دوست یگفتمش ا یست؟در زدم و گفت ک
o 

 

 دوست ،دوست یا یست؟ گفتمشآن دوست چ گفت در 
o 

 یپوست یناز چه در ا ی،گفت اگر دوست
o 

 

 دوست ،دوست یا یست؟ گفتمشدوست که در پوست ن 
o 

 ام از دور دلیدهگفت در آن آب گل د
o 

 

 دوست، دوست ی؟ گفتمش ایستز یدچه ام او به 
o 

 ستی، گفت عجب عالمستیدم ین همگفتمش ا
o 

 

 دوست، دوست ی؟ گفتمش ایستبزم تو ک یساق 
o 

 بود و نبود ۀگشود، جمل یمدر چو به رو
o 

 

 دوست، دوست ی، گفتمش استیکی یدمو د یدمد 
o 

 نادر نادرپور

 از مترجم. و نویسنده شاعر، .(۱۹۹۹-۱۹۳۰) کرمان متولد

 از و گذراند فرانسه در را تحصیالتش افشار. نادرشاه خاندان

 در گرفت. فرانسه ادبیات و زبان دکترای پاریس، سوربن دانشگاه

 شعر دفتر چندین داشت. مسهولیت فرهنگ وزارت در مدتی ایران،

 است. گذاشته یادگار به خود از ایترجمه و تحقیقی اثر چندین و
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 پیکرتراش

ــ ــا تــ رمیــتــراش پــکــر یــپ ــــیو ب  الیــخــ ۀش
o 

ـــعر آفر کیــ  ــــب تو را ز مرمر ش  امدهیــش
o 

گ ن هم نیتــا در  ن هوس  قش  ن تو   چشـــم 
o 

ــزار چشـــــم ســـــ  ــاز ه ــن ــر هی ــرا خ  امدهی
o 

س بر سو ست ۀقامتت که و ستش شو در او  و
o 

ــاشـــــ  ــپ ــفدهی ــاه راآام شـــــراب ک ــود م  ل
o 

ــــم بــدت ا  دهــم یمــنــیــتــا از گــزنــد چش
o 

ــــودان نــگــاه راام ز دهیــدزد  ــــم حس  چش
o 

پ لنشــــ چیتــا  تو را د نم نیو تــاب قــد   ک
o 

ـــر ن  ـــت از س ـــودهه ب ازیدس ـــو گش  امهر س
o 

 امکــردهوام  یتــراش تــنــ یاز هــر زنــ
o 

ــــمــ یاز هـر قــد  ــــ ۀکـرش  امربـوده یرقص
o 

ــــاز ننگردبــتکــه بــه  یامــا تو چون بت  س
o 

 یافکنــدهبــه خــاکم  شیخو یپــا شیدر پ 
o 

ــــت از  یو دور از غـم مـنـ یغـرورمـی مس
o 

 یاکندهکه تو را سـاخت  یدل از کسـ ییگو 
o 

ــــدار ز پس اآ هش  ازیــن ۀپرد نینکــه در 
o 

ــــمتــراش بــلــهــوس بــتآن   ــــتــهچش  امبس
o 

ــق تو  کی ــم عش ــب که خش  ام کندوانهیدش
o 

ندیب  که تو را هم هیســــا ن تهها  ـــ ـــکس  امش
o 

 مظاهر مصفا

 استاد و نویسنده مصحح، ممتاز، شاعر .(۲۰۱۹-۱۹۳۳) تفرش متولد

 شعر کالسیک سبک به خوْد  و بود مخالف نو شعر با وی تهران. دانشگاه

 ترینبزرگ را وی بهار، از بعد و بود بهار الشعراملک شاگرد او سرود.می

 رسیده چاپ به وی از شعر دفتر چندین اند.دانسته ایران معاصر سرایقصیده

 استاْد  است. شده ترجمه مختلف، هایزبان به اشعارش از تعدادی و

 دارد. کهن آثار از مهمی تصحیحات

 هیچ

هرگزم از روزگــا یمرد هر   چیهر ز شــــ
o 

ِنتــا  تبــا ججــان از  تن از   چیه رهرگز و 
o 

ــــهـر بـ ــــ ۀکـرانــیاز ش  امدهیــهـرگـز رس
o 

 چیه رایــبــاز کنم در د شیتــا رخــت خو 
o 

ــــافـر چـمیـهـرگـز و هـ هرااز کـوره  یمس
o 

ــت، خو   چیه رخا ،یپا هرگز و در ندر دس
o 
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ـــر آرزوید در دل، ام به س ـــرد و   خام یس
o 

ــا دهیدر د  ــِک ش  چیه رو بر دوش، با دیاش
o 

لب، قصـــ به  کام، حرِف بوک و   مگر ۀدر 
o 

 چیه ربر جبهه، نقش کاش و به چهره، نگا 
o 

ندگ بال آب ز مه یدن ـــ  ســــاِر مرگاز چش
o 

م یایــجو  مرد جو ینخــِل   چیه ربــایاز 
o 

سته،  ش ست از کنار  سته مد ش  موج اِن ین
o 

نا  ـــر بر ک هان زده س ـــِر ج  چیه رپا بر س
o 

َرْدَور و فـــرزانـــ ۀوانـــیـــد  جـــهـــول ۀخـــِ
o 

ـــ ِن یآفرعقل  ـــِت جنون، هوش  چیه رایدش
o 

ـــعف  و ض
ّ

ل
 

 بــا عّز اقتــدار و بــه پــابنــِد ذ
o 

به دســــت اخت اریبا حکِم اخت   چیه رایو 
o 

 یعبرت و هم اعتبــارجو بهم خود کتــا
o 

ــ  ــان ــِر زم ــت ــ ۀاز دف ــایب ــب ــت ــ راع ــه  چی
o 

 الیــعبــث نهــاده قــدم در ره خ یچنــد
o 

ند خکی  جدا رهیچ ـــر بر  ته س  چیه رکوف
o 

شِک هنر پ یعمر شانده ا  خلق یپا شیف
o 

 چیهر کــه کرده گوهر خود را نثــا یعنی 
o 

راب یآرزوقــاف رغـ  ــــت پـ   بــاطـلـم از دش
o 

ـــ   یس
ْ

ــــا یجومرغ  چیه رغــافلم از کوهس
o 

ـــهر  امیکیراه پکردهگم ــــانیباز ش  نش
o 

نم بــه  غــامیپ  ــــا پوچ رس ر ز   چیه رایــپ 
o 

ــنجم بها ــتم و س ــرنوش ــراف س  خاک یص
o 

گ  جم و  ن  چیه رایــع رمینقــاد بــادســــ
o 

ب یراشــــ و عیب نم و   داغ و درد اعیــخو
o 

ــــمــار   چیـهـ بــازارگــان مـرگـم و گـوهـرش
o 

ـــودا انمیــزجنِس همــه ـــودچیه یو س  س
o 

خ  گر  لمیــســـودا ههیــســـرمــاو  ا  چیدار 
o 

ــــوس ۀرانــیــو و غــمیــدر ۀنــیــگــنــجــ  فس
o 

ـــوس هــدهیب نیانــدوهگ   چیه رخواافس
o 

ــآ ــ یای ــمیب ــواب ــا ج ــ یو ام ــیب ــدل  لی
o 

ــار   ــت ــف ــوچگ ــپ ــداروار ه ــن ــه و پ ــون ــگ  چی
o 

ـــیکوهم و برجــا داریــنــاپــا  لیــمــانــده س
o 

گردم و گردون   چیه رســـپــاگردوننورد 
o 

ـــرنگونم و عمر ـــر یبــه پــا یپرگــار س  س
o 

خو  گرد   چیه ردور زده در مــدا شیبر 
o 

ــــعــزلــت ــــمــانــهیبــ ۀخــانــ نیــنش  امآس
o 

ــــا کریدر و پیب نیگزمحنــت   چیه رحص
o 

ــــیانــد ــــودا ۀش  بــاطـلـم یمـحــالـم و س
o 

ـــورت و  ترازِ یمعن  ـــورتص  چیهر نگــاص
o 

ــــنــلــبو  بـمیـفـر یدر واد ــــراب ۀتش  س
o 

ــ  غم و ۀدر خــان تظــاچشـــم درو ن  چیه را
o 

م تمیــح یبــدنــا فحــ ا بر صــــ  زمــان ۀو 
o 

ـــتــه   چیه رادگــایــام بــا خون خود نگــاش
o 

ب کوم  ح همیم ب گنــا  پنــاهیو معصـــوم 
o 

ب  لوم  ظ لمیم ظ لوبو  ت  چیه روامصــــ
o 

فتــه نکــهیدردم از ا متــا  ســـرد دیــام از ا
o 

کهیداغم از ا  ته ن ـــوخ ـــراس  چیه رام در ش
o 

ـــن ـــتار هرگز، هرگز ش  د؟یادهیکس خواس
o 

ـــ دیادهید چیه ای  ـــتدا یکس  چ؟یه ردوس
o 

ـــنچیهآن   منم یادهیــکس کــه هرگز نش
o 

ـــتا  ـــتدار هرگز و هم خواس  چیه رهم دوس
o 
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 کدکنیشفیعیمحمدرضا 

 نیشابوری. ادیب برجستۀ شاگرد .(۱۹۳۹) نیشابور کدکن متولد

 ادبیات و زبان و ادبی نقد عرفان، اسالمی، علوم در ممتاز استاد

 از پرداخت. تحقیق به آمریکا پرینستون دانشگاه در مدتی فارسی.

 و عرفان فرهنگ، ادبیات، حاضر حال محققان ترینبرجسته

 و شرح را عرفانی مهم آثار از بسیاری است. ادبی نقد و تصوف

 مورد بسیار اشعارش و دارد شعر دفتر چندین است. نموده تصحیح

 شود.می تدریس ایران هایدانشگاه تمام در استاد تحقیقی هایکتاب است. مردم عالقۀ و توجه

 برای هنر عالی مدال ۲۰۱۹ سال در است. نیشابوری عطار رآثا در وی تحقیقات ترینبرجسته

 است. ایران هایدانشگاه در حاضر حال ادبی ناقد ترینبزرگ شفیعی دکتر کرد. دریافت را صلح

 های بارانبوسه

ـــهتر از برگ در مهربان یا  باران یهابوس
o 

جو یداریــب   بــارانیســـتــاره در چشـــم 
o 

ــــاحـل ونـدینگـاهـت پ ۀنـییآ ـــبح و س  ص
o 

ند   ـــبح گاهلبخ هت ص تارهگا ـــ  بارانس
o 

هوا آبــاز   جنونم یخــاموشـــ تیــکــه در 
o 

ـــنگ  ختیها برانگادیفر  ـــارانکوهاز س  س
o 

ـــا نیو زیجار باریجو یا  زیبرگ مگر هیس
o 

 شمارانیبگونه فرصت از کف دادند  نیکا 
o 

 نشـــســـته گفتم ی: به روزگاران مهریگفت
o 

 بــه روزگــاران یتوان کرد حتینم رونیب 
o 

ـــنـا مپره یز حـد رفـت ا یگـانگیب  زیآش
o 

ش نیز  شق پ ساران لیسرخ مانیعا  شرم
o 

 بودند و نقش بستند اریاز من و تو بس شیپ
o 

 ادگــارانیــگــونــه  نیــرا ز یزنــدگــ واریــد 
o 

 محبــت بعــد از من و تو مــانــد ۀنغمــ نیو
o 

نه   ما بارانیباقتا در ز باد و   ســــت آواز 
o 

 بشکن

 حصار بشکن نیشب، در ا نیا نفسم گرفت از
o 

ــــار جــادو نیدر ا  ـــکن ییحص  روزگــار بش
o 

قا ـــ نگ، برآر را ق،یچو ش ـــ  خون تیاز دل س
o 

 کوهســار بشــکن ۀبه جنون، صــالبت صــخر  
o 

ـــبح تو ترانــه ،یکــه ترجمــان ص  بــه ترنم و 
o 

 بگشـــا، صـــف انتظار بشـــکن دهیدزخملب  
o 
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ــــب کـه برآ» ـــر آن نـدارد امش  «یآفتـاب دیـس
o 

 خود باش و طلسم کار بشکن تو خود آفتاب 
o 

سرا ست یب ست بودنیتا که ه سرودن ا  ، که 
o 

ــــت ا یبــه ترنم  ـــکنیــن دیدژ وحش  ار بش
o 

ـــا ـــو فکنده س ـــب غارت تتاران، همه س  هیش
o 

ــ  ــا نیا یتو به آذرخش ــارید ۀیس ــکن وس  بش
o 

ـــ به  دیاین یز برون کس جایتو، ا یاریچو   ن
o 

ـــتنیتو ز خو  ـــکنبرون ش تار بش په ت ـــ  1آ، س
o 

 نکردیم آغاز

 به پایان رسیدیم اما

 نکردیم آغاز

 فروریخت پرها

 نکردیم پرواز  

 ببخشایو بر ما ،ای روشن عشق ببخشای

 دعوت نکردیم ما به مهمانی کوچه اگر صبح را ببخشای

 نشان عبور سحر نیست ی پیراهن مااگر رو ببخشای

 اگر از حضور فلق روی فرق صنوبر خبر نیست ببخشای ما را

 گیاه سحرگاه را نسیمی

 کشاندمیاش بیداریتا دشت  ست وفکندهدر کمندی 

 و ما کمتر از آن نسیمیم

 در آن سوی دیوار بیمیم

 بر ما ببخشایو، ای روشن عشق ببخشای

 به پایان رسیدیم، اما

 نکردیم آغاز

 فروریخت پرها

 نکردیم پرواز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 به آهنگسازی تهمورس پورناظری و با صدای همایون شجریان منتشر شده است.« حصار شب». با این غزل، آهنگی با عنوان 1
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 دیباچه

 بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب

 بیدار و بارور گردندها همه که باغ

 بخوان، دوباره بخوان تا کبوتران سپید

 خونین دوباره برگردند ۀبه آشیان

 بخوان به نام گل سرخ، در رواِق سکوت

 ها گذردکه موج و اوج طنینش ز دشت

 پیام روشن باران

 ز بام نیلی شب

 که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد

 ؟سال چه ترسیز خشک

 که سد بسی بستند

 در برابر آبنه 

 که در برابر نور

 …و در برابر آواز و در برابر شور

 عسرت ۀدر این زمان

 برگ رخصتی دادند ،به شاعران زمان

 سرو و قمری و الله ۀکه از معاشق

 تر از آبزالل ،تر از خوابسرودها بسرایند ژرف

 تو خامشی، که بخواند؟

 که بماند؟ ،رویتو می 

 بخواند؟ برگ ما ترانهکه بر نهالک بی

 از این گریوه به دور

  در آن کرانه ببین

 از سیم خاردار گذشته بهار آمده

 وگوگردِی بنفشه چه زیباست ۀحریق شعل

  تسهزار آینه جاری

 هزار آینه اینک
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 تپد با شوقبه همسرایی قلب تو می

 ست ز رندانزمین تهی

 همین تویی تنها

 ترین نغمه را دوباره بخوانیکه عاشقانه

 :به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان بخوان

 «حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی»

 نسیم و گون

 «؟به کجا چنین شتابان»

 گون از نسیم پرسید

 دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری»

 «ز غبار این بیابان؟

 همه آرزویم اما»

 «پایمبستهچه کنم که 

  «به کجا چنین شتابان؟»

 «باشد به جز این سرا سرایمبه هر آن کجا که »

 اما تو و دوستی خدا را خیروبهسفرت »

 چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی

 به باران ،هاشکوفهبه 

 «برسان سالم ما را

 حالج

 در آینه دوباره نمایان شد

 با ابر گیسوانش در باد

 باز آن سرود سرخ اناالحق

 ورد زبان اوست

 هاستکه سال تو در نماز عشق چه خواندی؟
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 های پیرشحنهباالی دار رفتی و این 

 ات هنوزمردهاز 

 کنندمیپرهیز 

 نام تو را به رمز

 چاک نشابورسینهرندان 

 های مستیلحظهدر 

 یمستی و راست

 آهسته زیر لب

 کنندمیتکرار 

 دارت ۀروی چوب وقتی تو

 بودی خموش و مات

 ما

 های مامورشحنهبا  انبوه کرکسان تماشا

 مامورهای معذور

 همسان و همسکوت ماندیم

 خاکستر تو را

 باد سحرگهان

 هر جا که برد

 مردی ز خاک رویید

 های نشابورباغکوچهدر 

 شب به ترنمنیممستان 

 آوازهای سرخ تو را باز

 وار زمزمه کردندترجیع

 هاستزباننامت هنوز ورد 
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 بیژن سمندر

 سرا،ترانه شاعر هنرمند، پژوهشگر، .(۲۰۱۹-۱۹۴۲) شیراز متولد

 دانشگاه ادبیات دکترای شیرازی. گویش شعر گذاربنیان و نوازنده

 از آسیا و خاورمیانه حقوق دکترای و معماری دکترای و تهران

 آمریکا. واشینگتن

 عشق

ــو یلیتا ل ایب ــانه م،یو مجنون ش  اش با منافس
o 

 اش بــا منوانــهیکوو د وانــهیکوو د وانــهیمگو د 
o 

به رو ایب ـــر  ن یتا س  مییراز دل گو هم، ۀشـــا
o 

شد پر تیاگر مو   اش با منشانه شان،یچو روزم 
o 

ـــا ۀخانیدر م ـــت نگه بگش ـــمت به گلگش  چش
o 

کن  بم  منرانــهیو یآبــاد ،خراب ،خرا  اش بــا 
o 

ـــا یایدن نیدر ا ـــرت یوانفس  فردایب یزاحس
o 

 اش با منشـــکرانه و عاشـــقان را غم مده،ایخدا 
o 

 سرمستان کار دارد فلک در یبشکنچه بشکن
o 

 اش با منمانهیپ نشــکســتن ،یبشــکن مانیتو پ 
o 

 زبان مهربان دلهم یغمو ســـالم ا یســـالم ا
o 

ـــ ایب   اش با منهمخانه من خانه کن، ۀنیدر س
o 

ـــمنــدر در دل آتش نم گریبگو د ـــوزدیس  س
o 

 اش با منافســـانه یگرم تو افســـون کن دلم را، 
o 

 عطر یاد تو

 من ۀبه خان یکه گل نفرســـتد کســـبگو 
o 

ـــ ادیکه عطر   نیتو پر کرده آش  من ۀا
o 

ـــعــادت  یفروز بخــت منتو چلچراغ س
o 

 من ۀتو پرتو فشان به خان ماه، یبه جا 
o 

شنه یشب صبح چیام بپبه تاک تن ت  که 
o 

ــکفد از جان هر جوان  ــت بش  من ۀبهش
o 

ـــپردم ترانــه تــا کــه مگر  بــه بــال بــاد س
o 

سد به گوش تو  شقان ر  من ۀگلبانگ عا
o 

ـــوق رو ندزندهمن تو  یبه ش خدا دا  ام 
o 

ـــتنیز یبرا  ن ییتو نکیا س ها  من ۀب
o 

 غمت هایکه شعله تو خدا را، یچه آتش
o 

 من ۀیســـمندران بیبه باد داده شـــک 
o 
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 نصرالله مردانی

 او خاک نامۀخون حماسی. غزل شاعر  .(۲۰۰۳-۱۹۴۷) کازرون متولد

 دارد. تحقیقی آثار تعدادی ،شعر بر عالوه شد. برگزیده کتاب

 هرم  راز سربه

هر مــا راز ســــربــه م کیــم  ه ب م  میآغــاز 
o 

نی  م چــهیبــاز ۀســـراچــ نیدر ا یع  میآد
o 

ـــ دیشــــا گل بزرگ نیا ۀدر  بیبه ش  جن
o 

خ یاهیما ســـا   میدرهم دیب کی ۀز شـــا
o 

ـــخر  ـــحرا ۀدر پرتگــاه ص ـــتین یص  یس
o 

 میدم کیــلبخنــد  ۀجــیکــه مــا نت ایــگو 
o 

 بــه پرگــار روزگــار میچون نقطــه، کوچک
o 

ــرون ز دا  ــا ب ــام ــ ۀر ی ــم ــال ــر دو ع ــه  می
o 

لم د هزار عــا ــــت گریدر مــا  فتــه اس ه  ن
o 

ــ  ــت ــرورف ــار ف ــب ــام در غ ــا ج ــ ۀم ــم ــج  می
o 

ــوده د ــا رب ــاز م ــم روان وی ــات ــان خ  زم
o 

ل  ج ت نجــا کــه مــا  م یآ ظ ع  میاســـمــام ا
o 

ـــنگ ـــت یتمام ینیس  عالم به دوش ماس
o 

ــق تو ا میدر حرما   ــت محرم یعش  میدوس
o 

لنــد دهیــجوشــــ ب  مــا زمــان ادیــفر یاز 
o 

 میچون شبنم یچو دود آتش و گاه یگاه 
o 

ـــت و دوزخ درهم ـــت دهیتندر ما بهش  اس
o 

ت منیاهر  ـــ با هم کی ۀو فرش  میقصــــه 
o 

ـــّر  گه نشــــد ز س ـــو آ ـــ یدایس  یما کس
o 

ــــ  ـــ ۀمــا قص ـــگفــت مس  میمیو مر حــایش
o 
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 مهدی فرجی

 با شعرهایش است، جوان شاعری اینکه با .(۱۹۷۹) کاشان متولد

 است. شده منتشر شعر دفتر چند وی از است. شده روروبه مردم استقبال

 قبول کن

ـــ ـــوق پر کش ـــرم قبول کن دنیش  اســـت در س
o 

ـــتــهدل  ـــکس  قبول کن ،پرمینمام اگر ش
o 

ــــم از تــو و نــبــ نــکــهیــا  نــمــتیــدور دور بــاش
o 

باورمینمجا   به حجم  ـــود   قبول کن ،ش
o 

ــات را ــره ــان شـــــع ــر زدن در آســـــم ــاه پ  گ
o 

 قبول کن ،کبوترم کیکه  یاز من ،از من 
o 

ــدر ا ــات ــو ســـــرک  یاق رازه ــت ــم  کشـــــمین
o 

ست شیب   قبول کن ،پرمینم یاز آنچه خوا
o 

 خوردینمهم ه قفس کــه خلوتــت بــ کیــقــدر 
o 

کن ،آورمیم ،برمیمگــاه نــامــه   بول   ق
o 

کم آن ــــاف پــا  رمــاهیتقــدر کــه آســــمــان ص
o 

پاک   ـــم   قبول کن ،ک برادرمیبا تو چش
o 

 نگو که عشقمان جداست شعرمان جداست یه
o 

ــاعرمیب  ــقم نه ش  قبول کن ،تو من نه عاش
o 

ــــرمنیـاآب  یوقـتـ، آب ــــتــه از س  قــدر گــذش
o 

ممن   بگــذرمین تو  نم از  کن ،توا بول   ق
o 
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ـــود انگیباغ اگر ب   ســـتین نهزه در پروایگل ش
o 

ــزم گــرم  ــا ز ب ــت ــی  گــلــچــهــره رفــت یاران ســــاق

 

 

ــت و نغمیفان گریدر حر  ــتانه ن ۀه هس ــتیمس  س
o 
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 نــدارم نــغــمــه در بــاغ خــزان بــلــبــلــم امــا

 

 

 ستیهر صدف باشد خزف گر در دلش دردانه ن 
o 

ــا ــدســـــت زن ب ــی ــه اف ــر رارود ک ــم ــراغ ع  زد چ
o 

 

 ســــتیبـاغبـان را لطف در گلخـانـه نیب ۀخـانـ 

ــ  ــنــاه دســــت او یب ــپ ــکــی ــدارم ت  گــاههیــک دم ن

 

 

ـــانه نیبان میدر گر  ـــر را اگر بر ش ـــتیبرم س  س

ـــه  ـــهرزاد قص ـــد ش ـــودگو از گر نباش ـــب چه س  ؟ش
o 

 

شهرزاد و ا  سانه نیزن بود خود  سخن اف  ستین 
o 

غمــ ن فس را  ق گل ۀهر  لبــل  مســــب  کنــدیتــان 
o 

 

ــ  ــــتیمرد جز غمخــانــه ن یزن برایب ۀخــان  س
o 

 روح هنر

ـــ یبو ـــحر میتو را نس  دهد به منیم س
o 

حال دگر می  مه از تو  نا به منیک  هد   د
o 

ــــب در آرزو م یهر ش پرواز  نمیتو   ک
o 

ــ   دهــد بــه مــنیال تــو پــر مــیــخــ ۀپــروان
o 

شوریرم به چهره لیپ شوق و   ک جوانم ز 
o 

 دهد به منیعشرتا که عشق پسر مخوش 
o 

 ایمــا را ز راه دور بــه آغــوش خــوانــده
o 

ـــفر م ۀخود مژد  ـــوق س  هد به مندیتو ش
o 

ن یا هرگز بــه ینــاز مزده  غ  اد مــایــن 
o 

باد خبر میگر  که  ـــو  به منیان مش هد   د
o 

مان  پدر در هواســــا ـــعر   تو یگرفت ش
o 

 دهد به منیعشـــق پســـر نشـــاط ظفر م 
o 

ـــق تو در رقص آورمژهر وا  ه را بــه عش
o 

م  هنر  تو روح   دهــد بــه منیجــانــا غم 
o 

ـــتمیــدر بــاغ جــان نهــال خ  ال تو کــاش
o 

 دهد به منیاکنون به شــکل اشــک ثمر م 
o 

به یگفت جذ حال  به تو در  عا کنم   هاد
o 

عایا  حال را د ـــحر م ین  به منیس هد   د
o 

شکفتیبا  شعر من   ک نظر ز لطف خدا 
o 

 دهد به منین که اهل نظر مین مژده بیو 
o 
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 بهانه با من

ـــ به دام اس با من ،رمیگفتم  نه  که دا تا   گف
o 

 انه با منیگفت آشـــ؟ ان کویگفتم که آشـــ 
o 

که ب نهیگفتم  ـــوق ترا هارم ش  ســــتیام نب
o 

تا ب  ـــنیگف به گلش با من ،ا  نه  ـــور ترا  ش
o 

ـــوین ایگفتم بهانه تا پر زنم به س ـــت   تیس
o 

ــــا   راه بهــانــه بــا من ،گفتــا تو بــال بگش
o 

ــــل پ  دیــونر  یدر من گل یریگفتم بــه فص
o 

 فکر جوانــه بــا من ،گفتــا کــه من جوانم 
o 

ـــق عاش کار  مانم در  خان که  فت یگفتم   ر
o 

 ر خانه با منیتدب ،باش گفتا به کار خود 
o 

ـــادگفتم به  ـــت یجرم ش  جور زمان مرا کش
o 

ـــادمان باش   جور زمانه با من ،گفتا تو ش
o 

باز ـــق ند یگفتم ز عش  دمیدر کس نشـــان 
o 

بانم  با من ،زد بوســــه بر ل نه  تا نشــــا  گف
o 

 ستا انه دوریست کز آشیگفتم دلم چو مرغ
o 

 انه با منیگفت آش ،به زلف خود زد یدست 
o 

 زم آخــریــگــر یگــفــتــم ز مــهــربــانــان روز
o 

 اشــک شــبانه با من ش،با گفتا که مهربان 
o 

 محمدعلی بهمنی

های فعالیتسرا. در کنار ترانه. شاعر غزل نو و (۱۹۴۲) متولد دزفول

به  ،هانامههفتهو  هاهازجمله همکاری با شبکۀ رادیویی و مجل ،فرهنگی

اشعارش مورد استقبال اهل ادب است.  پردازد.میکار شعر و شاعری 

است. تعدادی از اشعارش را « عشق»ترین مضمون شعری او مهم

 اند.خواندهخوانندگان ایرانی 

 منحنی

ــــده یمقــابــل خودمم بس کــه منحن  امش
o 

ــــنــ  ــــده یدنــیــامــروز د یدنــیــمــن ش  امش
o 

ــــده بود یــدکــه بــا همــه ترد یمن  بــاورم ش
o 

ــر  ــالف شـــــاع ــآدمام یخ ــن  امشـــــده یآه
o 

با من خود ن یمن  ســــت هنوزیناتن زیکه 
o 

ن  گم یم من  نکردهکــه بــا  ت ــــده یام   امش
o 

ـــودم بــه نور یمن  از ظلمــات کــه پلــک گش
o 

ـــمن یبرا  ـــم خودم طرح دش  امشــــده یچش
o 

http://ghambarak.blogfa.com/post/480
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 گــاه تلختــان نکنمیچــه نــاگهــان و چــه ب
o 

ــــده یگــرفــتــار کــودنــ دیــگــمــان کــنــ   امش
o 

ظه ن رتمیجز حبه زیچچیه و حاف  ســـتیبه 
o 

ــــده ینــگــفــتــنــ یکــنــم آریقــبــول مــ   امش
o 

 کــه نــبــود یعــمــق روزنــ ام ازعــبــور کــرده
o 

ــ  ــم نشــــر روشــــن ــه ــت ــاز م  امشــــده یو ب
o 

ـــتگــاه خو یاگرچــه منحن ـــتنمیخواس  ش
o 

ن  ت فرو مجــاب  کن کــه  کر  ف ــــده یتو   امش
o 

شعر ش چه فرق؟  سکوت ست دریخرو  نهاد 
o 

 امشـده «یبهمن»به من آموخت  «یمنزو»که  
o 

 شودگاهی دلم برای خودم تنگ می

 شودیخودم تنگ م یدلم برا یگاه
o 

 شودیکمرنگ م نهیحضور آ یوقت 
o 

 بلوا سکوت دوست ۀانیم یوقت
o 

 شودیَکَرم زنگ م یهادر جان گوش 
o 

 هاسود لحظهیکه از پس تکرار ب یگاه
o 

 شودیاز قفس آهنگ م دنیکوچ ینجوا 
o 

 ماندن خوبان راستگوست ینه جا نجایا
o 

 شودیکس که دم زند ز حق آونگ م هر 
o 

 زمانه که در چرخ روزگار نیبر ا نینفر
o 

 شودیم رنگیو ن انتیهر لحظه صد خ 
o 

 انسان قرن ما ۀآلود یهادر دست
o 

 شودیپر از ننگ م خیبرگ برگ تار 
o 

 قهقرا ریس نیام در اکه سخت غرقه یوقت
o 

 شودیخودم تنگ م یدلم برا ،یآر 
o 

 محرمی نیست

 یســتن یکنم ســهم کمیام را با تو قســمت مییتنها

 

 

ـــترده  ــــتن یمن عــالم ییتر از عــالم تنهــاگس  یس

o ــــلیقــدر دارم کــه مغم آن تمــام فص هم   هــا راخوا

o 

 

سفر   ش نیرنگ ۀبر  شانمت بن  ستین یغم نیخود بن

o ستا نیا ریمنو بر من مگ یحوا  شکیرا که ب ییخود

o 

 

هاتر از من در زم  نت آدم نیتن ما ـــ  ســــتین یو آس

o ــآ ــی ــهی ــکن ــان ت ــر ده ــک ام را ب ــت ــم ارانی ــت ــرف  گ

o 

 

ـــد در م  ـــنم ش ـــتین یمردگانم همدم انیتا روش  س

o  شیندیلحظه خوب من ب کیهمواره چون من نهو فقط 

o 

 

 ستین یمحرم تیسو چیدر ه یاز گفتن ول یزیلبر 

 



  فصل دوم: شاعران غزل نو سرای 85

ــ ــف ــن قصــــد ن ــاز یم ــدارم یب ــاران را ن ــل را و ب  گ

o 

 

ـــا  ـــبنم رمیمن که همزاد کو یبرا دیش ـــتین یش  س

o پوشـــم ز چشـــم شـــهر آن رایبه زخم من که م دیشـــا 

o 

 

ـــت  ـــتین یمهربانش مرهم تینهایب یهادر دس  س

o ــــا ــــا ایــو  دیــش ــــا دیــش  اگرچــه گرید دیــهزاران ش

o 

 

ـــدا نکیا  ـــتین یمبهم یبه گوش انتظارم جز ص  س

o 

 از تو نوشتن

ـــتن هوا کم اســــت یجا برانیا  از تو نوش
o 

ــــت یبرا ایــدن  ـــتن مرا کم اس  از تو نوش
o 

 ســتیمرا شــعر تازه ن نکهیمنو نه ا ریاکســ
o 

 کم اســت ایمیک نیو ا ســمینویمن از تو م 
o 

 سـتیکفاف ن نیا یول ،الیسـرشـارم از خ
o 

ــعر من حق  ــت کی قتیدر ش  ماجرا کم اس
o 

ـــب نیتا ا ـــود یهاغزل هیغزل ش  من ش
o 

 عطر حضــور شــما کم اســت هیشــب یزیچ 
o 

نار خود احســــاس م یگاه  کنمیتو را ک
o 

ــاما چقدر دل  ــتوخواب ِی خوش  ها کم اس
o 

ــت یهر آن غزل که نگفتم به پا خوِن   توس
o 

ــــت؟ ایــآ  کم اس بهــا  نوز آمــدنــت را   وه
o 

 وهویهایزمانۀ بی

ــــتالل یوهویهــایب ۀزمــانــ نیدر ا  پرس
o 

ــا به حال کالغان  ــتوقاللیق خوش  پرس
o 

ـــرح دهم لحظــه  خود را ۀلحظــچگونــه ش
o 

ــــت؟الیـهمـه نـابـاور خ نیا یبرا   پرس
o 

ــــب ـــبــه ش  یمرداب یهــاخرچنــگ ینینش
o 

ماه  ند  نه رقص ک  پرســـت؟زالل یچگو
o 

ـــ چه غردهیرس ندیم دهیو نچ بیها   افت
o 

پا  ـــتباغ کال یهاعلفهرزه یبه   پرس
o 

 ستنی «الحق انا» که جز یام به کمالدهیرس
o 

ــــتمـن کـمــال یکـمــال دار بـرا   پـرس
o 

نوز زنــده نم خــارام و زنــدهه ــــتیبود  س
o 

ـــم تنگ   1پرســــتنامردم زوال یبه چش
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
همچنین  .است شده منتشر محبیان حبیب صدای و آهنگسازی با «مردابی هایخرچنگ» عنوان با آهنگی غزل، این با. 1

 این غزل را دکلمه کرده است.« شودگاهی دلم برای خودم تنگ می»شاعر در آلبومی با عنوان 
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 امشب

ب ــــبیم رونیاز خــانــه  کجــا امش نم امــا   ز
o 

ــا  ــبمرا در کوچه یخواهیتو م دیش  ها امش
o 

ـــا ـــتون س ـــت س ـــب یها روهیپش  درخت ش
o 

ما ن میجویم  ـــتیا  امشــــبجا چیدر ه یس
o 

ــ ــم آریم ــ یدان ــین ــ یســــت ــم ــا ن ــمیام  دان
o 

لت چرا امشــــب؟یم هودهیب  با به دن  گردم 
o 

ما افتمییجو موجســــتیهر شــــب تو را ب  ا
o 

 به دست آرم تو را امشب یخوابینگذاشت ب 
o 

 وفیاما ح ستیت نهیو شبدمید یاهیها... سا
o 

 به چشــمانم خطا امشــب دمیدیکاش م یا 
o 

مد از هر چیتو م یپا یهر شـــب صـــدا  زیآ
o 

ــــب دیــآیهم نم یز برگ یحت  ــــدا امش  ص
o 

ــــت ابرهــا ب ــــب ز پش  مــاه امــدیــن رونیامش
o 

ماه من، ب  ـــکن قرق را   امشـــب ایب رونیبش
o 

 ســـتینفس هم ن کیها را گشـــتم تمام کوچه
o 

ـــا  ـــ دیش ـــب ایدن دندیکه بخش  را به ما امش
o 

ــــبیاز د یدانیآرم تو کــه میطــاقــت نم  ش
o 

ـــم ب یچه رنج دیبا  ـــبیبرده باش  تو تا امش
o 

ــــب یمــاجرا یا ـــعر و ش  جنون من یهــاش
o 

ـــر کنم ب  ــــب؟یآخر چگونـه س  مـاجرا امش
o 

 یادگار تو

 زدن آن هم کنــار تودل قــدم یبــا پــا
o 

ستگ  شد که خ سار تو یبا شرم شود   ب
o 

بت م یشـــۀدر دفتر هم ـــودیمن ث  ش
o 

 تو یــادگــار یزترینهــا عزلحظــه ینا 
o 

 کس نرســد تا ابد به منیچتا دســت ه
o 

 خواستم که گم بشوم در حصار تویم 
o 

 اندنموده یمکنم که جدایاحســاس م
o 

 از مدار تو یاهمچون شـهاب سـوخته 
o 

 امکــه مــانــده یمنم آر یته ۀآن کوپــ
o 

ــــهتر از همیخــال   و در انتظــار تو یش
o 

ست و غر ینا  رودیم یبانهسوت آخر ا
o 

تر  نهــا تو از د ینت فر  ــــا  تو یــارمس
o 

ثل آ ند م نههرچ فاش تو ی ظه   هر لح
o 

ــــدار م   دهـد بـه خزانم بهـار تویهش
o 

ـــرت مس مرا ۀزمــانــ ینامــا در ا  عس
o 

ـــنجد ع  ـــتباه بس ـــم که اش  تو یارترس
o 
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 حسین منزوی

شناسی جامعهو فارسی . در دو رشتۀ ادبیات (۲۰۰۴-۱۹۴۶) متولد زنجان

های سرشناس غزل نو فارسی چهرهدانشگاه تهران تحصیل کرد. وی از  در

سرایی و شعر نیمایی و شعر سپید متبحر ترانهدر  ،است. عالوه بر قالب غزل

 .اندخوانندگان سرشناس خواندهرا بود. بسیاری از اشعار او 

 تا صبحدم

ـــبحدم به  ـــب را قدم زدم ادیتا ص  تو ش
o 

حدم زدم   ـــب  آتش گرفتم از تو و در ص
o 

ـــمــان مفــاخره کرد ـــحر تــا میبــا آس  س
o 

تاره دم زد و من از تو دم زدم  ـــ  او از س
o 

شب  شهاب بر   دیکرده خط کشتباو با 
o 

ـــم ملتهبــت را رقم زدم   من برق چش
o 

ـــو ـــکنـد همـه یتـا کورس  اخترکـان بش
o 

 هــا عـلـم زدماز نــام تـو بــه بــام افـق 
o 

ـــ یبا وام ـــب یدهایاز نگاه تو خورش  ش
o 

 شـــام و ســـحر را به هم زدم مینظم قد 
o 

به عنوان هر نام و  به  نامه را   که بود هر 
o 

ـــتن قلم زدم  ـــوق از تو نوش به ش  تنها 
o 

ــ ــق چون نس ــترم وزد میتا عش  به خاکس
o 

باورم زدم   شــــک از تو وام کردم و در 
o 

که من نیشــــاداز   در ازل زیام مپرس 
o 

سمت به غم زدم ۀخواجه قرعهمراه    ق
o 

 زبان سادۀ عشق

 اســـت عشـــق ۀزبان ســـاد تیدلم گرفته برا
o 

ـــل  ـــاده بگو سیس  تیدلم گرفته برا میو س
o 

 تیکه کرده هوا یزندم ســر، دلمی نهیبه ســ
o 

 تیصدا یهاکرشمه یکه کرده هـــوا یدل 
o 

 دل به دریا زدن

 باستیچشمانت چه ز زیشورانگ یایدر
o 

ستنیهمزد  ایدل به در دیآنجا که با   جا
o 

ـــن یدر من طلوع آب ـــم روش  آن چش
o 

ـــبح  ادیــ  ــــتیــدر زیانگالیــخآور ص  اس
o 
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 نگاه شوریده

ــو ــار ت ــه ــاغ و ب ــه ب ــرد ب ــب  از روز دســـــت
o 

ن  غ ل مــتیدارم  گ تو   تو ادگــاریــ یاز 
o 

ــــت زیــیــرا مــعــطــل پــا میــتــقــو  کــرده اس
o 

مرور بــاغ   من  مدر  ــــهیه توش  بهــار 
o 

 کـه کشــــد ســـرمـه تـا ابـد یاز بـاغ رد شــــد
o 

 غبار تو ،نرگس یشـــیم یهاچشـــمبر  
o 

ـــ  رهــا کنــد نیریفرهــاد کو کــه کوه بــه ش
o 

ــــورکــردن نــگــاه کیــاز    وار تــودهیــش
o 

 شـــود بدلیم هیکم به ســـنگ ســـرد ســـکم
o 

 هم نچرخــد اگر در مــدار تو دیــخورشـــ 
o 

شم ست ،به تخت و پخت ندارم یچ  مرا بس ا
o 

 نشـــســـتن کنار تو یبرا یصـــندل کی 
o 

 پلنگ خیال

ـــو الیخ به س نگ من   بود دنیماه جه یخام پل

 

 

ندا  ماه را ز بل ـــ یبه رو شیو   بود دنیخاک کش
o 

نگ من خال دیپر ،دل مغرورم ،پل به  جه   زد یو پن
o 

 

ــق  ــ یورا ،ماه بلند من ،که عش ــت رس  بود دنیدس
o 

ظٔه د چه لح حافظ اگر خدا تهو  ـــکف  دارتیگل ش
o 

 

سهشروع   سو  بود دنیو چ دنیدر من به نام د یاو
o 

 یبــه نــاچــار انیــمواز یآر میمن و تو آن دو خط
o 

 

به   غاز  مان زآ باور ـــ کدگریکه هر دو   بود دنینرس
o 

چه ه ما چیاگر نده نشــــد ا باره ز  گل مرده دو
o 

 

ـــ   بود دنیــمــدام گرم دم یپوریبهــار در گــل ش
o 

 به کام من ختیشراب خواستم و عمرم شرنگ ر
o 

 

ــــهیپدغــل بکــاریفر  ـــنبهــانــه ش  بود دنیــاش نش
o 

 شمیکه کرم کوچک ابر یزیانگغمچه سرنوشت 
o 

 

مام عمر قفس م  فتیت  بود دنیبه فکر پر یول با
o 
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 بوسۀ شراب

 ترخوشات شـــراب و از هر شـــراب بوســـه یا
o 

 ترخوش، حالم خراب یاگر تو باشـــ یســـاق 
o 

 یجوان؟ گر خود همــه یتو چــه زنــدگــانیب
o 

ـــباب  یربا تو پ یا  ـــتن از هر ش  ترخوشگش
o 

تت بر  ـــ ـــم مس حجز طرح چش ـــف  یدمام ۀص
o 

ـــ یخط   ترخوش، نقش بر آب یــدماگر کش
o 

ـــ ـــبح یــدخورش  تتق نبنــدد یگو نخنــدد، ص
o 

فتــاب  یــتهــاخنــدهبرق  یا   ترخوشاز آ
o 

ستانیجهانهر فصل از آن   یست، هر برگ دا
o 

 تــرخــوشدفــتــر تــن تــو از هــر کــتــاب  یا 
o 

ناه ـــم از پ ـــتیچون پرس  یگاهیهتکو  ی، پش
o 

جواب   هر  هربــانــت از  م غوش   ترخوشآ
o 

ـــعرم در پ ـــته ش ـــس  یدگانتد یشخامش نش
o 

ـــ یا  ناب  ۀویش ـــعر  هت از ش گا  ترخوشن
o 

 ورپامینقیصر 

ترین شاعران معاصر محبوب. از (۲۰۰۴-۱۹۵۹) متولد خوزستان

فارسی. ابتدا در رشتۀ دامپزشکی درس خواند و سپس به علوم 

اجتماعی روی آورد و درنهایت به ادبیات فارسی تغییر رشته داد و به اخذ 

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نایل شد. رسالۀ دکتری 

کنون از منابع عالی دفاع شد و ابود که با درجۀ « سّنت و مدرنیته»وی 

 وی مشهور است. عشق زبان دستورشود. دفتر شعر میتحقیقی محسوب 

 سنگ صبور

 تـر از تـنــگ بـلـورمدلـتـنــگهـرچـنــد کــه 
o 

ــنگبا کوه غمت   ــبورمس ــنگ ص  تر از س
o 

ــن  ــدوه م ــوهان ــب ــدان ــون ــن ال ــر از دام  ت
o 

ــد غــرورمبشــــکــوه  ــر از کــوه دمــاون  ت
o 

ــانیعمر پر یک ــته به  یش ــتییمودل بس  س
o 

ـــر مو  ـــر مو ییتنهــا س  تو دورم یز س
o 

شوق تو گذر  یا شق به   یشکنم از خویمع
o 

ع  من  من و  قرار  بورم ینتو قــاف   ع
o 

ــاال  ــه ب ــذار ب ــگ ــم یب ــال ــب ــو ب ــد ت ــن ــل  ب
o 

ــــنــ یــلــوفــرمنــ ۀیــر کــز تــ   نــورم ۀو تش
o 
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 بت من

ــ ــا ت ــ ۀشــــیب ــخ ــراشــــال ی ــت ــو رادهی  ام ت
o 

تهکه  یدر هر بت   ام تو رادهیدام ســـاخ
o 

ــــمــان   بــه دامــنــم افــتــاده آفــتــاب؟از آس
o 

شت خدا ی   ام تو رادهیچا چون گل از به
o 

 دمد به باغیمخودش  یهر گل به رنگ و بو
o 

تمــام گــل  تو رادهییــبوهــا من از   ام 
o 

ــــنــا یایــؤر ــــب و روز عــمــر مــنو یآش  ش
o 

 ام تو رادهیــدام یکودک یهــادر خواب 
o 

ــــنــد دل مــنــیــاز هــر نــظــر تــو عــ  ین پس
o 

ـــندده، یندده، هم یهم د   ام تو رادهیپس
o 

تیز پرســـ نیــدلیبمن  دل ِی بــا ــــتیل   س
o 

ـــتل یــن دلیرا بــه ایز   ام تو رادهیــپرس
o 

بم  جوا کوت  جز ســــ نکــه  مبــا آ هین  ید
o 

مه   ـــ ال از ه ـــدر هر س  ام تو رادهیپرس
o 

ب تعــاره و تشــــ عر و اســــ تریــاز شــــ بر  یه 
o 

بچیبا ه  ـــنججز تو هکس   ام تو رادهینس
o 

 هرچه بادا باد

هر چــه بــادابــاددادهدل  بر  بر بــاد،   ام 
o 

 تر از فرهادنیریشــ، یلیتر از لمجنون 
o 

ـــب دار یا ـــل و نس ـــق از آتش اص  یعش
o 

 ، از دودمــان بــادیدود ۀر یــاز تــ 
o 

سترطآب از تو  شد، خاک از تو خاک  وفان 
o 

بو  فتــاد یاز  تش در جــان بــاد ا  تو آ
o 

 رانیو ســتونیچون ب نیریشــیبهر قصــر 
o 

ـــت باد یفرهاد کاهیبهر کوه    به دس
o 

ــــل غم بودنــد ــــت مــا از نس  هفتــاد پش
o 

 ارث پـــدر مـــا را، انـــدوه مـــادرزاد 
o 

ــو ــاد ب ــا در ب ــاک م ــو  یاز خ ــت ــآیم  دی
o 

 ادیـاز  میرویم، مـا یمـانیمتنهـا تو  
o 

 آهنگ قلب

 تو یشنوم از صدایمبهار  یبو
o 

 تو یهاگونهتر از گل است گِل نازک 
o 

 نبه تو آهنگ قلب من نیدر طن یا
o 

 تو یهر چه گل نفس آشنا یبو یا 
o 

 خدا ۀنییو آ هیصورت تو آ یا
o 

 تو ینقص ندارد خدا چیحقا که ه 
o 

 ریصد کهکشان ستاره و هفت آسمان حر
o 

 تو یپا ریام که فرش کنم زآورده 
o 

 امدهیتناز نخ باران  یکماننیرنگ
o 

 تو یرنگ ببندم براهفتتا تاب  
o 

 ز تمام دلم نبود زتریعز یزیچ
o 

 تو یبه پا زمیدلم، که بر ۀپار  یا 
o 
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 گاه تو آغوش گرم منهیتکامروز 
o 

 تو یهاشانهام یخستگ یفردا عصا 
o 

 تپدیمتو  یدر خاک هم دلم به هوا
o 

 تو یکم از بهشت ندارد هوا یزیچ 
o 

 فرشتگان لیخواب تو خ انیهمباز
o 

 تو یال یال  شانیآواز آسمان 
o 

 بگذار با تو عالم خود را عوض کنم
o 

 تو یمن و من به جا یلحظه تو به جا کی 
o 

 من یبرا یکه تو دار یحال و عالم نیا
o 

 تو یدار و ندار و جان و دل من برا 
o 

 خوردهخاطرات ترک

 میــاســـــراپــا اگــر زرد و پــژمــرده
o 

ــ  ــا یول ــه پ ــیــدل ب ــانســــپــرده زی  می
o 

ــ ــال ــدان خ ــل ــو گ ــره یچ ــج ــن ــب پ  ل
o 

ــرک  ــرات ت ــاط ــر از خ ــوردهپ ــاخ  می
o 

 میــادهیــاگــر داغ دل بــود، مــا د
o 

 میــااگــر خــون دل بــود، مــا خــورده 
o 

ــ ــر دل دل ــاگ ــااســـــت، آورده لی  می
o 

ــــت، مــا برده  ـــرط اس  میااگر داغ ش
o 

گر دشــــنــ ن ۀا گرد منــان،   میدشــــ
o 

رده 
 

ــــتــان، گــ  میــااگــر خــنــجــر دوس
o 

 گــواه نــکیــا د،یــبــخــواهــ یگــواهــ
o 

ـــمرده ییهــازخم نیهم   میاکــه نش
o 

ـــر یدل ـــربلنــد و س ـــربــه یس  ریزس
o 

 1میابه ســـر برده یدســـت عمر نیاز ا 
o 

 شودمیچقدر زود دیر 

 ...های ما هنوز ناتمامحرف

 کنیتا نگاه می

 وقت رفتن است

 !باز هم همان حکایت همیشگی

 پیش از آنکه باخبر شوی

 شودمیعزیمت تو ناگزیر  ۀلحظ

 وآی

 همیشگیای دریغ و حسرت 

 !شوددیر می چقدر زود، ناگهان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .است شده منتشر عبداللهی ناصر صدای و آهنگسازی اب «سربلند» عنوان با آهنگی غزل، این با. 1
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 دردهای من

 دردهای من

 جامه نیستند

 تا ز تن درآورم

 چامه و چکامه نیستند

 سخن درآورم ۀتا به رشت

 نعره نیستند

 تا ز نای جان برآورم

 دردهای من نگفتنی

 ستنهفتنیدردهای من 

 دردهای من

 گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست

 درد مردم زمانه است

 مردمی که چین پوستینشان

 مردمی که رنگ روی آستینشان

 هایشانمردمی که نام

 هایشانشناسنامه ۀجلد کهن

 کندمیدرد 

 من ولی تمام استخوان بودنم

 سرودنم ۀهای سادلحظه

 کندمیدرد 

 انحنای روح من

 غرور من ۀهای خستشانه

 پناهی دلم شکسته استبیگاه تکیه

 امبهانهبیهای گریهکتف 

 امشاعرانهبازوان حس 

 زخم خورده است

 دردهای پوستی کجا؟
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 درد دوستی کجا؟

 پافشاری شگفت دردهاست این سماجت عجیب

 دردهای آشنا

 دردهای بومی غریب

 دردهای خانگی

 لجوجۀ دردهای کهن

 حرف حرف درد را اولین قلم

 در دلم نوشته است

 دست سرنوشت

 خون درد را

 لم سرشته استبا گِ 

 سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟پس چگونه 

 درد

 دل است ۀرنگ و بوی غنچ

 پس چگونه من

 رنگ و بوی غنچه را

 توی آن جدا کنم؟های توبهز برگ

 دفتر مرا

 زند ورقمیدست درد 

 مرا ۀشعر تاز 

 درد گفته است

 درد هم شنفته است

 پس در این میانه من

 زنم؟میاز چه حرف 

 درد، حرف نیست

 است درد، نام دیگر من

 من چگونه خویش را صدا کنم؟
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 های کاغذیلحظه

 یشــــعــار یام از آرزوهــا آرزوهــاخســــتــه
o 

مجــاز  پرواز  تعــار یهــابــال، یشــــوق   یاســــ
o 

ـــب تکرارکردن روز و را یکاغذ یهالحظه  ش
o 

ــا  ــرات ب ــاط ــخ ــی ــان ــ، یگ ــدگ ــایزن  یادار یه
o 

 نییرو بـه پـا یهـاپلـه، نیغمگ آفتـاب زرد و
o 

سنگ یهاسقف  سمان، نیسرد و   یاجار یهاآ
o 

سته یبا نگاه شک شم، سر ستهنهیپ ییهاچ  ب
o 

 یانتظارچشمخسته از ، بسته یخسته از درها 
o 

 دهیکشــصــف یزهایم، دهیخم یهایصــندل
o 

 یاریــاخت یهــاهیــگر، دهیــپرلــب یهــاخنــده 
o 

 یحوال نیا یهاپارک، یخال یهاعصر جدول
o 

کتین، یالیخیب یهاپرســــه  مار یهام  یخ
o 

ها را جاق کردم یرو رونوشــــت روز ـــن  هم س
o 

ـــنبـه   یقراریب یهاجمعـه، یپنـاهیب یهاش
o 

ــت  ــب ــاق ــدهع ــرون ــا ام راپ ــار آرزوه ــب ــا غ  ب
o 

 یخواهد برد بار باد ،یخاک خواهد بســـت روز 
o 

ـــفحــ، من یخــال زیم یرو  بــاز حوادث ۀص
o 

ـــتون   ـــلدر س  یادگـاریـاز مـا  ینـام هـاتیـتس
o 

 خوردهسقف ترک

ـــا ـــقف  نیا ۀیدر س ـــتترکس ـــس  میخورده نش
o 

ستیب  سرده نش سته و اف صله و خ  میحو
o 

 ســتدهیخم شیخاموش چو فانوس که در خو
o 

ست دهیچیپ   میبه خود با تن تاخورده نش
o 

ــ ــرواز کی ــه پ ــار ب ــر ،ب ــرد یپ ــک ــاز ن ــب  می
o 

 میفرو برده نشـــســـت شیپر خو ریســـر ز 
o 

ث مر خود  مزار دل   میخوانــد هیــبر ســــنــگ 
o 

ـــت نیعمر به بال کی  ـــس  میدل مرده نش
o 

 ارانیــخــنــجــر  ۀمــا خــاطــر  ۀبــر گــرد
o 

ــت یبا جنگل  ــس  میاز خاطره بر گرده نش
o 

 دیــمــرا د دیــتــرد ۀدیــهــم از د نــهیــیــآ
o 

ـــا  ـــتدل زیخود ن ۀیبا س ـــس  میآزرده نش
o 

 مــا یولــ واریــو د بــرخــاســــت صــــدا از در
o 

 میفروخورده نشـــســـت ادیهمه فر نیبا ا 
o 

 داغ دل

ـــم ـــش چش ـــخ یبها پرس  هایرانیحپاس
o 

ــــت  ـــنــدس ـــ ۀهــا تش  هــایفراوان میتقس
o 

تو آذ خم ســـر راه  ت نیبــا گــل ز  میبســـ
o 

ــاداغ  ــا یه ــا ج ــ یدل م ــان ــراغ ــایچ  ه
o 

ــ ــــت کــر ایــحــال  دل مــا یتــو بــرا میــدس
o 

سامانیب نیست در ایسرپناه   هایسرو
o 

 یوقت آن شد که به گل حکم شکفتن بده
o 

ـــت تو آغاز  یا  ـــرانگش ـــانگلس  هایافش
o 
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 دیگل و گندم و لبخند رســ میتقســفصــل 
o 

ـــ   هایخوانها و غزلغزل میفصـــل تقس
o 

ــــا ــــا ۀیــس ـــر بس یامن کس  تو مرا بر س
o 

ــــت عر   هــایانیــتــا پنــاهم دهــد از وحش
o 

ــو ال  ــهــار ۀحــیــچشــــم ت  روشــــن آغــاز ب
o 

تو پــا  لبخنــد  نیپر انیــطرح  ــــا  هــایش
o 

 نام تو

هان د ـــرم آتش گرفت یدمناگ  س
o 

سترم آتش گرفت   سوختم، خاک
o 

 چشـــم واکردم، ســـکوتم آب شـــد
o 

 چشم بستم، بسترم آتش گرفت 
o 

 قفس را وا نکرد یندر زدم، کس ا
o 

 پر زدم، بــال و پرم آتش گرفــت 
o 

تان ـــ ـــرم خواب زمس  یدپر یاز س
o 

ـــم ترم آتش گرفــت   آب در چش
o 

 از نــام تــو آمــد بــر زبــان یحــرفــ
o 

ـــت   ، دفترم آتش گرفتیمهادس
o 

 سکوت

ن قا ـــ عاش ـــکســــت ۀآواز   ما در گلو ش
o 

ست  شک صدا در گلو  سکوت بود،   حق با 
o 

گرد هوا ی لم  مســــرودن  ید  کنــدین
o 

ــ  ــــت ۀتنهــا بهــان ـــکس  دل مــا در گلو ش
o 

 خورده در دلمگرهســربســته ماند بغه 
o 

ــتعقده یهایهگرآن   ــکس ــا در گلو ش  گش
o 

باغ یا به داِغ دل  نداد ،داد، کس   دل 
o 

ـــت یهایها، یوا یا  ـــکس  عزا در گلو ش
o 

 ، خواب بودیدیمخوب که د یآن روزها
o 

ـــکســـتخاطرهو  یدخوابم پر   ها در گلو ش
o 

 به باد رفت« مبادا»مباد گشــت و « بادا»
o 

ــت« چرا»رفت و  یادز  «یاآ»  ــکس  در گلو ش
o 

 فرصـت گذشـت و حرف دلم ناتمام ماند
o 

ـــکســــت ینو آفر یننفر  عا در گلو ش  و د
o 

ــا   کنم یتو خــداحــافظتــا آمــدم کــه ب
o 

ست  شک ضم امان نداد و خدا... در گلو   بغ
o 
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 فاضل نظری

. دکترای مدیریت تولید و عملیات. استاد (۱۹۷۹) متولد خمین

سرایان هنری کشور. از غزلگوناگون های حوزهدانشگاه و فعال در 

هزار نسخه( ۵۰۰)شمارگان است. پنج دفتر شعرش بیشترین محبوب 

زبان را دارد. چندین بار جایزۀ شعر را فارسیشعر در ایران و کشورهای 

 اند.کردهخوانندگان اجرا را از آن خود کرده است. تعدادی از اشعارش 

 هاگله

ــــتقرار توام و در دل تنگم گلــهیب  هــاس
o 

 هاســتحوصــلهکمشــدن عادت تابیبآه  
o 

که افتاده  در آب همچو عکس رخ مهتاب 
o 

 هاستفاصلهمن و تو  ینو ب یدر دلم هست 
o 

ـــمــان بــا قفس تنــگ چــه فرق  دارد یآس
o 

ــــتچلچلــهقفس پرزدن  یبــال وقت   هـاس
o 

ظه مرا بیب  اســــت یختنفرور یمتو هر لح
o 

شهر  سل  یکه به رو یمثل  ستزلزلهگ  ها
o 

ــیمباز  ــمت از مس  عشــق و یدور ۀلهپرس
o 

 1هاســتلههمســ ۀو ســکوت تو جواب هم 
o 

 دل مبند

 کــنــنــد تایبــرنــد چــراغــانــیمــاز بــاغ 
o 

ـــنتا کاج   ـــتان یهاجش  کنند تایزمس
o 

ــــانــده ـــبح تو را ابرهــاپوش  تــار یانــد ص
o 

به ا  ها  که  نیتن نه  ها ندیبارانب  ات کن
o 

ــفی ــدن از نیبه ا ،وس  چاه دل مبند رهاش
o 

 ات کننــدیبرنــد کــه زنــدانیمبــار  نیا 
o 

شن  ،گل یا شب ج  یرویمگمان مبر به 
o 

ـــا   کنند تایارزان یابه خاک مرده دیش
o 

 ســتین میو رح میفرق رج شینقطه ب کی
o 

 ات کنندیطانیشـــبترس که  یااز نقطه 
o 

ــــهینکرده همطلــبآب  ــــتیمراد ن ش  س
o 

 کنند اتیکه قربان ســـتیابهانه یگاه 
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .است شده منتشر قربانی علیرضا صدای با و حسینی محسن آهنگسازی به «تابیبی» عنوان با آهنگی غزل، این با. 1
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 خودشناسی

ــیام به خدادهیرس ــه اقتباس یـ ـــ  ستین یکـ
o 

ـــر  ـــیها قحکمکه در آن  یعتیش ـــتین یاس  س
o 

ـــخدا  ـــت که بایکس  یبرو دنشیبه د دیس
o 

س  سخت  یخدا ک سیمکه از آن   ستین یهرا
o 

ـــبیعبه  ـــا یپوش ـــوگند شیو بخش  خدا س
o 

ـــ ریخطــانکردن مــا غ  ـــپــاس ــــتین ینــاس  س
o 

 دل یجز خودت مباش ا یکسـچیهبه فکر 
o 

 ســتین یتو جز خداشــناســ یکه خودشــناســ 
o 

ــایاهل ر استیاز س دل ـــ ـــ  بکن، خود باش ـ
o 

ـــ یهوا  ـــقان س ـــیمملکت عاش ـــتین یاس  س
o 

 اضافات

ـــوق، البــاقمی من و جــام ــــت یو معش ــــافــات اس  اض
o 

 
ـــت  ـــم یاگر هس تأخکه بس له، در  فات اســــت ریال  آ

o 
ــــتینــ یمــاللــ ،یو آن کــرد نیــمــرا مــحــتــاج رحــم ا  س

o 
 

ــت یتو هم محتاج خواه  ــد، جهان دار مکافات اس  ش
o 

 بــاور کــن رنــد،یــگــیمــن اقــرار بــا اجــبــار مــز 
o 

 
شق از یهاتیشکا  ست نیمن از ع ست اعترافات ا  د

o 
موســــ انیــم م یخضــــر و  ه ف فتــاد،  فراق ا  دمیــچون 

o 
 

ــــت قـتیبـا حق تیـواقع یکـه گـاه   در منـافـات اس
o 

ّب در اصل د نیاگر در اصل، د ّب است و ح   شکیب ن،یح 
o 

 
ـــت ،یهر مذهب یجز دلدادگبه  ش ـــت یم   خرافات اس

o 

 خندۀ تو

 ســتیتو ن ۀرقص موج زلف خروشــند نیا
o 

ساختگ بیس نیا   ستیتو نۀ خند ،یسرخ 
o 

ف آرا یا
ّ

ــــنــت از تـکـلـ س  ازیــنـیبـ هیــح 
o 

ـــنعتاغراق   ـــت که زیص ـــتیتو ن ۀبندیس  س
o 

 مــبــاش نــوایز مــن بــ یدر فــکــر دلــبــر
o 

ـــ  ند ر،یحق نیچن یدیص  ســــتیتو ن ۀبراز
o 

ــــب  بخــت من مرداب ۀگرفتــمــه یهــاش
o 

ـــند یجاو ماه یا  ـــتیتو ن ۀرقص درخش  س
o 

ه تو  یگمرا ــــاب   نهنــدیممرا بــه حس
o 

 ســتیتو ن ۀبندیکســر شــأن چشــم فر نیا 
o 

ـــتیعمرو چ یا حال عاقبتبهکه  یس  هر
o 

ـــته در آ  ـــرت گذش ـــتیتو ن ۀندیجز حس  س
o 
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 سود و زیان

 من حاصل از کدام غم است یمپرس شاد
o 

 و بم اســــت ریعالم هزار ز ۀکه پشــــت پرد 
o 

ـــود آدم از  ۀان اگر همیز ـــتس ـــتیهس  س
o 

ـــر ز   اد و کم اســــتیجدال خلق چرا بر س
o 

ـــ ـــ یدیاگر به ملک رس  یجفا مکن به کس
o 

ست ،کندیکه آنچه کاخ تو را خاک م   ستم ا
o 

ن ها حال من ب ـــتن از   توســــت ۀخبرنداش
o 

ـــب ۀهمــ ۀبهــانــ  ــــت هیــظــالمــان ش  هم اس
o 

ـــ ــــت مرا یکس  بــدون تو بــاور نکرده اس
o 

ست  سم ا سبت من چون دروغ با ق  که با تو ن
o 

 ســـتین دنیبه آغوش من رســـ یتو را هوا
o 

ل  ـــ فاص نه   قدم اســــت کیما هنوز  ۀوگر
o 

 خودبینی

 ستین ریشو، انگار چشمت س رهیباز در خود خ
o 

 

 ســتین ریدانم تو را تقصــیســت مینیدرد خودب 
o 

ـــتـه در آغوش در ۀکوز  ــــتیهم ته ایـدربس  س
o 

 

ـــک تو ددر گل   ـــت تغ گریخش ـــتین رییفرص  س
o 

ـــ باشـــد یدر پ یوقت ریش  مرده اســـت ،مردار 
o 

 

ــ  ــفر  ریش ــ ۀاگر همس ــد، ش ــتین ریکفتار باش  س

ـــرط معلم نیاول  ـــق ،بودنش  بودن اســــتعاش
o 

 

 ستین ریاما پ ،سال استمجلس کهن نیا خیش 
o 

ـــ ـــن یمانیدر پش فت روش  تر اســــتچراغ معر
o 

 

ــــتین ریکردن دتوبــه یتوبــه کنو هرگز برا   س
o 

نام م ـــ ـــخ دش پاس نان در  ـــالم میگویهمچ  س

 

 

ند د  ـــ گریعاقالن دان جت تفس  ســــتین ریحا
o 

ـــنگ یاوانهیباز اگر د ـــاد باش ،به من زد یس  ش

 

 

طر آ  یخــا گ یمــا از کســــ ۀنــی ل ــــتین رید  س
o 



  فصل دوم: شاعران غزل نو سرای 99

 حسرت رنگ

ـــرت رنگ یطاووس منو حت  یتو هم در حس
o 

ــت خو یحت  ــرنوش  یدر جنگ شیتو هم با س
o 

شکر گریروز د کی شد از عمرت، خدا را   کم 
o 

 یدلــتــنــگــ روزیــکــمــتــر از د یامــروز قــدر 
o 

نگ یچرا ا یزانیاز خود گر ـــ  باور کن ؟س
o 

ـــ یحت  ـــنگ ،یاگر در کعبه باش  یباز هم س
o 

 اما یدمیم یشــور شــاد یدر ن ســتیعمر
o 

ــ   یجــز انــدوه آهــنــگــبــه دیــآینــمــ یاز ن
o 

ـــو یپل ایدن که در هر س ـــ یدارد  باش  یآن 
o 

ـــو   ویآوخ چه آونگــــــ ،یگرید یدر فکر س
o 

 مشق عشق

 ما ۀهم یوچراچونیپاسخ ب یا
o 

 

 ما ۀهم یهاو مسهله ییاکنون تو 

 خاک، سفرکرده ندارد نیکه در ا کو آن 

 

 

 ما ۀهم یسخت است فراق تو برا 
o 

 مناجات من از تو یهاشب یۀگر یا

 

 

 ما ۀهم یدعا نییلبخند تو آ 

 تو در سوز و گدازم ادیتنها نه من از  
o 

 

 ما ۀهم یصدا ،کوه نیدر ا دهیچیپ 
o 

 یگذشت اریآن  ۀابر اگر از خان یا

 

 

 ما ۀهم یبزن بوسه به جا هیبا گر 

 میما مشق غم عشق تو را خوش ننوشت 
o 

 

 ما ۀهم یاما تو بکش خط به خطا 
o 

 که عشق است ستین یتو جرم است غم ادیگر 
o 

 

 ما ۀهم یکه نوشتند به پا یجرم 

 میدر آتش عشق تو اگر مست نسوز 

 

 

 ما ۀهم یشدن باد سزاسوزانده 
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 پایانبی

شت خشک  سوخت و باران نگرفت نیو زم دید
o 

ــــان نگرفــتچیهبعــد تو بر  یزنــدگ   کس آس
o 

ـــم تو ـــمم افتاد به چش  نماند رهیخ یول ،چش
o 

ـــعلــه   جــان نگرفــت یول دیــبود کــه لرز یاش
o 

خودم  تنهــا یکســـچیهجز   من ییدر غم 
o 

فواره ســــر  گرفــت هیــگر مثــل  ن  بــه دامــان 
o 

ـــ که رس به هر کس  ـــپرد میدیدل   یول میس
o 

ـــق ۀقصــــ  فت یعاش مان نگر ـــروســــا  ما س
o 

ـــرم خورد زم ۀچــه در تجربــ هر ـــق س  نیعش
o 

ــــان نگرفــت نیکس راه بر اچیه   رود خروش
o 

ـــو یمثل نور به س بد یکه   ســـتیجار تیا
o 

پا یاقصــــه  که  غاز  فت انیبا تو شــــد آ  نگر
o 

 انتظارچشم

ــ ــه ــ چی ــادا یدل ــب ــار م ــاشـــــق و دچ  ع
o 

ــادا  ــب ــار م ــظ ــت ــت چشـــــم، ان ــب ــاق  ع
o 

 کــه بــرگــردو هیــو ابــرهــا بــه گــر یرویمــ
o 

ــد   ــداون ــادااشـــــکچشـــــم خ ــب ــار م  ب
o 

ـــنه ـــت به م یلبتش ـــت رفته اس  دانیمس
o 

ــا  ــاداو نی ــب ــوار م ــاگ ــر ســـــرخ ن ــب  خ
o 

ـــنه ـــت به م یلبتش ـــت رفته اس  دانیمس
o 

ــآ  ــهی ــادا ن ــب ــار م ــن ــگ در ک ــا ســـــن  ب
o 

ـــنه ـــت به م یلبتش ـــت رفته اس  دانیمس
o 

 بـــر مـــزار مـــبـــادا داریـــد ۀوعـــد 
o 

ـــنه ـــت به م یلبتش ـــت رفته اس  دانیمس
o 

ــه  ــب مســـــت تشـــــن ــل ــادایب ــب ــرار م  ق
o 

ـــ ـــب ۀهیش ـــن یاس ـــود از دوریم دهیش  ش
o 

ب ۀهــیشــــ  مبــادایبکــه  یاســــ  ســــوار 
o 

ــا ــو دو نی ــرف آه ــط ــو د،ی ــرف آه  آن ط
o 

ــد   شــــکــار مــبــادا ۀشــــیدشــــت در ان
o 

 م اســبانوســعت دشــت اســت و وحشــت رَ 
o 

ــــرخــ ۀغــنــچــ   بــه رهــگــذار مــبــادا یس
o 

ــــرخ مــبــارک یزنــدگــ ــــبــز و مــرگ س  س
o 

ــه   ــر از الل ــدشـــــت پ ــادایب ــب ــار م ــه  ب
o 

ــدت ــه وح ــرت گشــــود راه ب ــث ــم ک ــال  ع
o 

 مـــبـــاداو دگـــاریـــجـــز آفـــربـــه چیـــهـــ 
o 
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 حسین جنتی
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 حال دل

 داشته باشد یکه ز داغم خبر دیبا
o 

 داشته باشد یهر مرد که با خود جگر 
o 

 شیســـت که از بخت بد خویریحالم چو دل
o 

 داشـــته باشـــد یدر لشـــکر دشـــمن پســـر 
o 

 نااهل ۀشــاخ کیســت که یحالم چو درخت
o 

ــــت تبر ۀچــیبــاز  ــــد یدس ـــتــه بــاش  داش
o 

 ینیو بب یشــده باشــ مبریســخت اســت پ
o 

ــــد یدگـر نیـفـرزنــد تـو د  ــــتــه بــاش  داش
o 

ــآو ــهی ــت ــن شــــاه خ ــردن م ــاز گ ــل ــک  یدی
o 

باشـــد یکه در یکاخ کهن ب نیا  ته  ـــ  داش
o 

ــ ــم ــدوهیســــردرگ ــره ان ــره در گ  ام داد گ
o 

 داشــته باشــدو یکه ســر یخوشــبخت کالف 
o 

 حذر از زبان

 شتریدوستانت را شمردم، دشمنانت ب
o 

 شتریشاعر از فکرت حذر کن، از زبانت ب 
o 

 چنان بردار تا وقت سخن یمعن ۀلقم
o 

 شتری، دهانت بدیاز حدود عقل نگشا 
o 

 ستی، دور نارانیزنهار  یمعن یگر نفهم
o 

 شتریرا، استخوانت ب نیفهمد ایپوستت م 
o 

 قیرف یاست ا نینه ا یو باز یاندازیسنگ م
o 

 شتریدر دکانت ب یدار شهیچون که بار ش 
o 

 نگو میگویمن نم ،کن رها میگویمن نم
o 

 شتریفکر شعرت باش، اما فکر نانت ب 
o 

 قطع قلم

ط قع ق لم بــه  م یمــتق نینــان   یق؟رف یک
o 

 ویقرف ی،کنیم یاننشــان که ز ینخط و ا ینا 
o 

 یایــدهرســــ ییبــه جــا یــانــهم یندر یرمگ
o 

م یرمگ  ه، دکــان   ویقرف ی،کنیکــه زود دکــّ
o 
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فتــد ینکــه ز یروز بر پشــــتــت او گردد و   ب
o 

 ویقرف ی،کنیز کــار و بــار جهــان م یرتح 
o 

ــــت تو افتــاد، هوش دار یرت  و کمــان چو دس
o 

 ویقرف ی،کنیسر است نشان م یااست  یبس 
o 

م فــزونکــفــاره
َ

ــ ــــتاش ز گــنــدم عــال  تــر اس
o 

خان ماز   مت  خد چه   ویقرف ی،کنیعمر، آن
o 

رده توش ن  یستخود بستمش به سنگ لحد، م 
o 

ـــر آن م یــهکــه گر یگور   ویقرف ی،کنیبر س
o 

 : گمان کنم که درســـت اســـت راه منیگفت
o 

 ویقرف ی،کنیگمان چو گمشـــدگان م یدار 
o 

ــ ــق ــاب ح ــت ــه آف ــردا ک ــتف ــق ــد ی ــرون زن  ب
o 

ـــر در کــدام برف نهــان م   ویق؟رف یکنیس
o 

 خیر کندهخدا ب

 و اشتباه درآمد یمدوباره شعبده کرد

o 

 

 از کاله درآمدو یوکند، د یرخخدا به 

 میکه راه گشود یچه حکمت است؟ به هر تاجر 

o 

 

 از صندوقش سپاه درآمدو هیادو یبه جا 

o یباز ۀکند به صفحیمگر زمانه چه رو م 

 

 

 ؟درآمد اهیس انیکه بخت ما همه چون زنگ 

o سوخت بل که گلستان باچهیدو خّط اول د 

o 

 

 ز بس نفس که فرورفت دود آه درآمد 

o است نیبوده است و درد هم نیقصه هم شهیهم 

o 

 

 گاه درآمدلشمر ز گودال قت شهیهم 

 صبحت؟ یبه صاف ایچه اعتبار کنم صوف 

o 

 

 شب از پشت خانقاه درآمدومهین خیکه ش 

o رانیها همه حشهر؟ گزمه نیخبر چه بوده در ا 

o 

 

 شاه درآمدو کیپ ،هر آنچه مست گرفتند 

o یزنند بر سر بام یکه بانگ دیبدان ام 

 

 

 که ماه درآمد یگذشت و عمر و نزد لب کس 

o 
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 فتوای من

ــــت یو اگر خــدایبــار  جهــانــدار در دل اس
o 

ـــ ۀآن کعبــ  ــــت یبــه فتوا اهیــس  من گــل اس
o 

ب نیز ق هر  من از  تهــاد  ج  یالــهیپس بــه ا
o 

 ســخت غافل اســت ،کس که عزم کعبه کند هر 
o 

گر کــه خــانــ شیپ نیز ــــا ۀا بود ازقض  حق 
o 

که کنون ع نیدانم هم  طل اســــت نیقدر   با
o 

 سنگ ریغ ستیدر او ن چیسنگ است کعبه، ه
o 

ست نیا  ست کج مشنوو گرچه مشکل ا  حرف را
o 

ــــت ذوالجاللدهیـدر تو دم شیاز روح خو  س
o 

جان آدم  کاال ســــت یپس  بل اســــت یکه   قا
o 

ـــو ایب یخواه ـــو یبه س قه ش  من و خواه غر
o 

 ســاحل اســت ،یســو نیام که: درفانوس بســته 
o 

 های توبوسه

ــــ یا حِر ح ۀبوس ـــِ  من یایــتو بــاطــل س
o 

مه وی  مه منتظر دســــتدک  من یهادک
o 

نده ـــرم نگ مش ـــودیام اگر نفســــت ت  ش
o 

ــــه  ــــت هم ب یهـااز بوس  من یهوایپش
o 

ـــیجان م بت از د دیرس  خودت دنیبر ل
o 

ــود  ــرآ یب ــر ه ــاگ ــهی ــا ن ــروز ج ــن یام  م
o 

ـــم ـــ یهادودش ز چش ـــد اهتیس  بلند ش
o 

 من یصــدا گبه زن ختیکه ســرمه ر یآه 
o 

ـــن نینفر ئک ش که مال نددهیبه من اگر   ا
o 

 مــن یداشــــتــنــت در دعــا یجــز آرزو 
o 

ـــم خلق یبزرگ بود یراز  و پنهـان ز چش
o 

ــــد   من یاز ردپــا یغــافــل کــه برمال ش
o 

 خیست در نظرم بسته بر دو مینخ یهست
o 

 من یســو وفا دگر ،توســت یوفا ســو کی 
o 

 نجمه زارع

. در محبوبور و ش. شاعری جوان و پر (۲۰۰۵-۱۹۸۲) متولد کازرون

و در اثر اشتباه پزشکی در جوانی از دنیا رفت.  رشتۀ عمران تحصیل کرد

 چهار دفتر شعر از او منتشر شد. ،در عمر کوتاهش
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 ما دو تا

ــر و شال و شنل بود و ما دو تا ـــ ـــ  باران و چتـ
o 

 و دو جفت چکمه و ِگل بود و ما دو تا یجو 
o 

ــــت یوقت ـــرنوش  نگــاه من بــه تو افتــاد، س
o 

ِگل» یهاگفته قیتصـــد  تا« ِه ما دو   بود و 
o 

 یو ســــکــوت و چــا زیــروز قــراِر اول و مــ
o 

گ  ن بود و مــا دو تــا یهوا ینیســــ  هتــل 
o 

ــــت یهــاورق زیــمــ یافــتــاد رو ــــرنــوش  س
o 

فال و ب  جان و  تا یبیفن ما دو   و ِدل بود و 
o 

به هم مکم نه داشـــت   رســـاندمانیکم زما
o 

ـــاز و تمبک و ِکل بود و ما دو تا   در کوچه س
o 

ــرام ــار شــــد ب ــا آفــتــاب زد هــمــه جــا ت  ت
o 

تا ایدن  ما دو  ـــرد و کســــل بود و  قدر س  چ
o 

 مــاجرا فقط نیکــــــــه ا میپریاز خواب م
o 

 دل بــود و مــا دو تــابــهمــانــده یآرزو کیــ 
o 

 عشق قابیل است

ــــاس را در انــزوا پــنــهــان کــنــد نیــهــرچــه ا  احس
o 

 

 مرا پنهــان کنــد؟ یتوانــد از خودش تــا کیم 
o 

ـــق، قاب ـــت؛ قاب لیعش ـــرگردان هنوز یلیاس  که س
o 

 

ـــتــ   دانــد کجــا پنهــان کنــدیخود را نم ۀکش
o 

ــت، مدر خودش، من را فروخورده  چقدرخواهد یس

 

 

ــــت ابرهــا پنهــان کنــد؟و هودهیمــاه را ب   پش
o 

چه فر ـــن ادیهر ـــمان او خواهم ش  دیاســـت از چش
o 

 

ـــع  چه را او س ندیدارد ب یهر هان ک  صـــدا پن

ـــ یآهو مرد   ســــتزده رونیاش بنهیکه دلش از س

 

 

گاهش را، چرا پنهان کند؟و شیهاحرف   را، ن
o 

ـــتــه هرگز ن ـــتم،یخس ــــال س  هــابگــذار بعــد از س

 

 

ـــوم، بــاز او مرا پنهــان کنــد دایــبــاز من پ   ش
o 
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 دل دیوانه

سمت تو ما یوقت  شودینم یلدلم به 
o 

ـــم دلم، دل نم یمبگو یـدبـا  ـــودیاس  ش
o 

نهید به عقلم ن اموا که  ندیبخوان   اور
o 

نید  قل نم ۀوا عا که  ـــودیتو اســــت   ش
o 

 یاهیآ ســـت؟یعابران چ یپا فیتکل
o 

ـــلــه نــازل نم  ـــمــان فــاص ـــودیاز آس  ش
o 

م گرم زنمیخط  بن هوا را کــه   غبــار 
o 

ـــ ایآ  خل نم ز یکس ـــود؟یپنجره دا  ش
o 

ــتمیم ــقانه خواس ــوم از عاش  هارها ش
o 

ـــل نم دمید  ـــودیکه در نگاه تو حاص  ش
o 

ـــتیتــا ن قهــا تمــام غزل یس
ّ
 انــدمعل

o 
 شودیکه کامل نم ستیشعر مدت نیا 

o 

 من را نگاه کن

لم  کن کــه د نگــاه  علــهمن را   ور شــــودشــــ
o 

ـــتریب جــانیه نیبگــذار در من ا  ـــود ش  ش
o 

ــــت یهــالــرزهغــزل ریــقــلــبــم هــنــوز ز  تــوس
o 

ــرزد و ز  ــل ــا ب ــذار ت ــگ ــب ــر شـــــود ری  و زب
o 

ـــعـد ـــو امیمن س ـــتـان من ش  یاگر تو گلس
o 

لو  مو گر شــــود ،یمن  برپــا ا تو   ســــمــاع 
o 

 اگــر ،یمــن حــافــظــم اگــر تــو نــگــاهــم کــنــ
o 

 رشـــور و شـــر شـــودتو پ   یهاچشـــم رازیشـــ 
o 

که اشــــ» ـــم  ما پرده کترس ـــوددر غم   در ش
o 

به نیو  ـــر ـــودراز س ـــمر ش عالم س به   «مهر 
o 

ــــت غــم آن ــــح اس  تــو بــودنــمیبــقــدر واض
o 

ـــالً   ــــتین دیـبع اص ـــود ایـکـه دن س  خبر ش
o 

پرده گرید خود را کــه زنــدگســـ تو   یام بــه 
o 

 ســر شــودگونه آن یهر گونه که تو خواســت 
o 





 

 فصل سوم

 شاعران شعر نو

 (Free Verse) ییماین ایشعر آزاد 

 علی اسفندیاری )نیما یوشیج(

گذار . ملقب به پدر شعر نو ایران و بنیان(۱۹۵۹-۱۸۹۷) متولد مازندران

ترین شاعر دورۀ مشروطیت. وی شعر نو یا شعر نیمایی. مهم

شعر  ،های نوساختارهای شعری کالسیک را تغییر داد و با طرح شیوه

ای جدید نمود. اشعارش نمادین )سمبلیستی( فارسی را وارد دوره

اما  ؛دان و پیروان زیادی در این سبک شعری پیدا کردلاست. نیما مق

ناقدی توانمند و  ،ود او نرسیدند. عالوه بر شاعریکدام به پای خهیچ

 است. شده صورت تصنیف خواندهاری از اشعار او بهیآشنا به سبک و مضامین شعر کالسیک بود. بس
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 تراود مهتابمی

 تراود مهتابمی

 تابدرخشد شبمی

 نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

 چند ۀغم این خفت

 شکندخواب در چشم ترم می

 نگران با من استاده سحر

 خواهد از منصبح می

 باخته را بلکه خبرجانبهکز مبارک دم او آورم این قوم 

 شکنداز ره این سفرم می در جگر خاری لیکن

 آرای تن ساق گلینازک

 که به جانش کشتم

 و به جان دادمش آب

 شکندای دریغا به برم می

 سایمها میدست

 تا دری بگشایم

 که به در کس آید پایممیبه عبث 

 شانریختههمبهدر و دیوار 

 شکندبر سرم می

 تراود مهتابمی

 تابدرخشد شبمی

 آبله از راه درازمانده پای

 بر دم دهکده مردی تنها

 بارش بر دوشکوله

 گوید با خوددست او بر در، می

 چند ۀغم این خفت

 شکندخواب در چشم ترم می
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 هاآدمآی 

 بر ساحل نشسته شاد و خندانیدها که آی آدم

 سپارد جانمیدر آب دارد  یک نفر

 زندمی یک نفر دارد که دست و پای دائم

 دانیدروی این دریای تند و تیره و سنگین که می

 یابیدن به دشمندستآن زمان که مست هستید از خیال 

 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

 که گرفتستید دست ناتوانی را

 توانایی بهتر را پدید آریدتا 

 بندیدآن زمان که تنگ می

 کمرهاتان کمربند بر

 در چه هنگامی بگویم من؟

 جان قربان هکند بیهودیک نفر در آب دارد می

 ها که بر ساحل بساط دلگشا داریدآی آدم

 تان بر تنجامهنان به سفره،

 خواند شما رایک نفر در آب می

 کوبدمیموج سنگین را به دست خسته 

 دارد دهان با چشم از وحشت دریدهباز می

 هاتان را ز راه دور دیدهسایه

 ش افزونایتابگود کبود و هر زمان بی آب را بلعیده در

 ها بیرونکند زین آبمی

 گاه سر، گه پا

 وهاآی آدم

 پایدجهان را بازمیکهنهاو ز راه دور این 

 زند فریاد و امید کمک داردمی

 که روی ساحل آرام در کار تماشاییدها آی آدم

 کوبد به روی ساحل خاموشموج می

 افتاده بس مدهوشجایبهگردد چنان مستی پخش می
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 هاآی آدم آید:زنان، وین بانگ باز از دور مینعرهرود می

 و صدای باد هر دم دلگزاتر

 بانگ او رهاتر ،در صدای باد

 های دور و نزدیکاز میان آب

 هاآدمآی  ن نداها:باز در گوش ای

 را من چشم در راهمو ت

 را من چشم در راهم شباهنگامو ت

 گیرند در شاخ تالجنمیکه 

 ها رنگ سیاهیسایه

 ن دلخستگانت راست اندوهی فراهمآز  و

 شباهنگام را من چشم در راهمو ت

 نداماران خفتگانمردهها چون دم که بر جا دره در آن

 نیلوفر به پای سرو کوهی دامدر آن نوبت که بندد دست 

 کاهمنمیمن از یادت ، گرم یاد آوری یا نه

 را من چشم در راهمو ت

 داروگ

 خشک آمد کشتگاه من

 در جوار کشت همسایه

 «سوگواران در میان سوگواران گریند روی ساحل نزدیکمی»گویند:میگرچه 

 رسد باران؟میقاصد روزان ابری، داروگو کی 

 نیستبساطی که بساطی  بر

 ای با آن نشاطی نیستذرهتاریک من که  ۀدر درون کوم

 ترکدمیاقم دارد از خشکیش تهای نی به دیوار ادندهو جدار 

 ن دل یاران که در هجران یارانچو

 رسد باران؟میقاصد روزان ابری، داروگو کی 
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 پاشبکاِر 

 ست آراماتابد، رود میماه 

 «تیرنگ« »اوجا»ۀ شاخ سر بر

 «یشآ» خواب فرورفته، ولی در در اویختهدم بی

 نه هنوزست تمام« پاشب»کار

 دمد گاه به شاخمی

 به چوب ،طبل کوبد برمی گاه 

 زاوحشتی آن تیرگ وندر

 اوست این، کز جزبهست یینه صدا

 چیزی مغلوبهمههول غالب، 

 رود دوکی، این هیکل اوستمی

 ست گرازای، این اسایهرمد می

 خسته ناآلوده به چشمخواب

 گوید بازمیهر دمی با خود 

 !گرمی و دراز چه شب موذی و

 ست زنممردهتازه 

 هامبچهی یگرسنه مانده دوتا

 ما مشت برنج «ۀکپ» نیست در

 بکنم با چه زبانشان آرام؟

 طبل سر بر او کوبدمی باز

 ی به مه اندودشدهیهوا در

 آن بنشسته مهتاب بر دگر 

 یشهمه رهگذر جنگل و روی آ وز

 ست که دسته بستهپشهپرد پشه و می

 ست که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخامثل این 

 دهد وحشت و سنگینی شب را تسکینمی

 ناهنجار او ۀدید هرچه در

 سخت و سنگین بر اش درهرچه
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 گذردمی سرلیک فکریش به 

 مرغی که بگیرد پرواز همچو

 جا برده اش ازدانههوس 

 هاش آوازبچهدهد سوی می

 گویندمیست به او امثل این 

 ی ناخوشیهای تو، دوتابچه

 سوزندمیجا ه دست تب و گرسنگی داده ب دست در

 اندشدهتنها  و مادربیآن دو 

 ومرد

 هاآنآنجا، به سراغ  برو

 در کجا خوابیده

 ؟اندشدهبه کجا یا 

 زخم پشه از «بینجگر»ۀ بچ

 نی آرامیده بر

 بس مادر را که ز آنی پس از

 آورده به دل، خوابیدهیاد 

 پک سوزد آنجا پک و

 آید به دماغمیپیه  بوی، از سی هکل

 دل درهم و برهم شده ِمه در

 چراغمردهیک  ست زییکورسو

 هست جوالن پشه

 تابشبضعیف  هست پرواز

 وی و طوالنیاموذیچه شب 

 ییکس آواهیچ نیست از

 که هست چیزهمهافسرده  مرده و

 ییاز دنیا نیست دیگر خبر

 آنجاست کسی گر و او دور ده از

 گذردمیاش زندگی او همچو

 آیش خود او در



سوم: شاعران شعر نو فصل 113   

 ی تنهاست«نپار»و زن او به 

 زند اومیصدا  «آی دالنگو دالنگو»

 دالنگرا به بر خود  سگ خود

 زند دور صدایش، خوکیمی

 ی از سنگ به سنگیجهد گومی

 یا به تابندگی چشمش همچون دو گل آتش سرخ

 ست درنگکردهپاید و میست که درندهیک 

 نه کسی و نه سگی همدم او

 آنجا تنها ثمربیبینجگر 

 چون دگرهمکاران

 در دست« شماله»تن او لخت و 

 آید، چه بس افتاده به بیممیرود، باز می

 زاوحشتدودناکی به شِب 

 را ترسیم کند هیکل اومی

 شاخ دمان در کوبد ومیطبل 

 گذردمی به سوی راه دگر

 ست تکان، پنداریگرفته مرده در گور

 ایدساختهزندگی خود، که شما  ی ازازندهجسته یا 

 نفرت و بیزاری

 گریزد این دممی

 که به گوری بتپد

 امیدی یا در

 رود تا که دگر بار بجوید هستیمی

 سمج چه شب موذی و گرمی و

 دره ره خواب نگشتند ب بچگانم ز

 :گفتمشانمیها شبچقدر 

 زدگان، لیک امشبشیطانخواب، 

 ست پدرماندهخسته  دانندمیخواب هستند، یقین 

 بس که او رفته و بس آمده در پاهایش
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 رقوتی نیست دگ

 خواب گرسنه سگ او هم در «دالنگو دالنگو»

 چیز آرامهمههرچه خوابیده، 

م»ی خوک به «پلم»چمد ازمی
َ
 «ل

 جز اوبهخیزد یک تن برنمی

 ست تماما کارست و نه ا که به کار

 خون تن لخت و سیاه مکد ازمیاش پشه

 زند اومیتا دم صبح صدا 

 دیگری دم که فکرش شده سو

 او دوحشت دل افکن در گردن خود، تن خود خارد و

 کند بار دگر دورش از موضع کارمی

 مهر پدری ۀزاد فکرت

 م بیدارشاو که تا صبح به چ

 باید پاید تا حاصل آن« بینج»

 راحت، دگری دل بخورد در

 مرده زن من گوید:میباز 

 ها گرسنه هستند مرابچه

 بروم بینمشان روی دمی

 ها گوی بیایند و کنندخوک

 همه این آیش ویران به چرا

 چه شب موذی و سنگینو آری

 گویدمیست که او اهمچنان 

 جنگل باریک و مهیب ۀسایه در حاشی

 مانده آتش خاموش

 حرکت با تن یخبیها بچه

 هم خوابیدهه تا دست ب دو هر

 بردشان خواب ابد لیک از هوش

 هر دو با عالم دیگر دارند

 بستگی در این دم
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 وارهیده ز بد و خوب سراسر کم و بیش

 هاآنچشم  ۀنگه رفت

 با درون شب گرم

 یک ساعت پیش ۀکند از قصمیزمزمه 

 یند:گومیها به پدر آنتن 

 اندمردههایت بچه

 پدرو اما برگرد

 اندآمدهها خوک

 اندخوردهها را «بینج»

 برود یا نرود؟ ؟چه کند

 گرودمیدم که با ماتم خود 

 ی به خیالیگونه که گوآن «پاشب»رود می

 نه به پا، رود اومی

 کرده در راه گلو بغه گره

 گردد با او از جامیچه  هر

 او که هست از بر چیز هر چه و هر

 آید در چشممیهمچنان گوری دنیاش 

 ستاهیچ طوری نشده، باز شب 

 همچنان کاول شب، رود آرام

 ی از جنگل دوراینالهرسد می

 چراغمردهسوزد دل میجا که 

 ست دوامبریده ،ستاکار هر چیز تمام 

 آیشلیک در 

 ست تمامانه هنوز « پاشب» کار
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 هوشنگ ایرانی

دان و شاعر سبک . نقاش، ریاضی(۱۹۷۱-۱۹۲۵) متولد همدان

های بسیاری به کشورهای برای انجام تحقیقات مسافرتنیمایی. 

دانست و با افکار خوبی میه. زبان فرانسوی و اسپانیولی را بکرداروپایی 

هندوان آشنا بود. مقاالت متعددی در تخصص خود نوشت. چندین 

او به  بنفش تند بر خاکستریمجموعه شعر از خود منتشر نمود. کتاب 

اثری ماندگار در شعر فارسی شد.  ،دلیل نوآوری در ترکیبات و تعابیر تازه

 .است خروس جنگیکتاب مهم دیگرش 

 آلودهای خونمردمک

 زدیفرو ر )حتی آن غار هم( آن غاری گر روزا

 به کجا پناه خواهند برد؟

 به کجا پناه خواهند برد؟

 آلودخونی هان مردمکیا

 ورگوشه خواهند بست؟کاتشان را بر کدام یحی تارها

 آرام باش، آرام باش شِط دوردست

 یااز دست نداده کوچک رای حرکت و مضطرِب آن ماهیتو هنوز چشمان ب

 اندها هنوز نگرانآن، نیبب، انبانت را باز کن

 آرام باش شِط دوردست

 خراشندمی ا رایکه دنیی هاهنوز خروِش ناخن

 کنندمی جووجستبخزد د یتو بارا که در ی آن آتش و

 شده استنخاموش 

 اه خواهد آمدیآن آتِش س

 لرزان را خواهد خرد کردی هایو ن

 خواهد نابود کرد، دیخواهد کوب

 آرام باش ، ن موجیبلندتر آرام باش

 ین آوردییات را پاکه تو دسِت نابودکننده در آن هنگام
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 ان خواهند شدیعر ،پوشنقابی هاپارهن تختهیا

 یو چه چشماِن گستاخ

 ختیشرم فروخواهند ر که از

 طوفاِن ناآشنا آرام باش

 خواهند گرفتی ن غبارها َپستیا

 دیها خواهند رسعاج به گردابی هان برجیا

 ستادیخشک خواهد ای هاِز برگیانگرقِص خشم

 شدهکینزد ۀیِم آن سایعظی و پاها

 دها پنهان داردیخورش که در خوْد 

 خواهد کردها گذر بر آن

 منتظر ۀکور 

 شکننده ن آرامشیا ریز

 تر کننیان را سنگیعصی هاپتک

 ورت راشعله مو چش

 اها را فاش خواهد ساختیها و ریکه َپستی آن چشم

 جووجست

 گاه که کالم گفته شدآن

 و راه به انتها رسید

 های پوسیده فروریختندو دندان

 جو خواهم کردوام را جستمن برخواهم خاست و نوای گمشده

 ها پیشی گرفتگاه که ابدیت بر لحظهآن

 و سومین فرمانروایی آغاز کرد

 و شب فرا رسید

 من بار خواهم یافت و راز را آشکار خواهم کرد

 گاه که رفتارها زدوده شدآن

 ها بیهوده گردیدو پوشش و مرزها نیستی پذیرفت

 من حریم را خواهم شکست و درها را خواهم گشود
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 کسراییسیاوش 

. فعال سیاسی در حزب تودۀ ایران و (۱۹۹۵-۱۹۲۶) متولد اصفهان

گذار انجمن ادبی شمع سوخته. مدتی در شاعر شعر نیمایی. بنیان

« آرش کمانگیر»کابل و مسکو و وین اتریش به سر برد. منظومۀ حماسی 

 وی شهرت زیادی یافت.

 آرش کمانگیر

 باردمی برف

 خاراسنگبارد به روی خار و می برف

 ها خاموشکوه

 ها دلتنگدره

 انتظار کاروانی با صدای زنگها چشمراه

 ها دودیشد گر ز بام کلبهنمی بر

 آوردنمی مانیا که سوسوی چراغی گر پیامی

 ها لغزانافتاد روی جادهنمی ردپاها گر

 سرد؟دم ۀآشفتدل ککردیم در کوال می ما چه

 ای روشنکلبه کآن کآن

 روی منهروی تپه روب

 در گشودندم

 ها نمودندممهربانی

 زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز

 آتش ۀدر کنار شعل

 عمو نوروز ،های خودگوید برای بچهمی قصه

 گفته بودم زندگی زیباست»

 ها کاینجاستگفته و ناگفته ای بس نکته

 آسمان باز

 آفتاب زر
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 های گلباغ

 در و پیکرهای بیدشت

 آوردن گل از درون برفبرونسر 

 تاب نرم رقص ماهی در بلور آب

 خورده در کهسارعطر باران کبوی خا

 مهتاب ۀخواب گندمزارها در چشم

 دویدن ،رفتن ،آمدن

 ورزیدنعشق

 غم انسان نشستن

 کوبیدنهای مردم پایپای شادمانیپابه

 آرمیدن، کارکردن ،کارکردن

 و تشنه را دیدن کهای خشانداز بیابانچشم

 نوشیدن کآب پاهایی از سبوی تازهجرعه

 گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن

 نفس با بلبالن کوهی آواره خواندنهم

 در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن

 روز خستگی را در پناه دره ماندننیم

 گرفتههای مهبامزیر سقف این سفالین گاهیگاه

 های باران شنیدننمرا ز نم های درهم غمقصه

 کمان رارنگین ۀگهوار  تکاْن بی

 در کنار بام دیدن

 یا شب برفی

 ها نشستنپیش آتش

 یاهای دامنگیر و گرم شعله بستنؤدل به ر

 آری آری زندگی زیباست

 زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

 ستبرپااش در هر کران گر بیفروزیش رقص شعله

 «گناه ماست ورنه خاموش است و خاموشی

 پیرمرد آرام و با لبخند
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 جان افکندافسرده ۀای در کور کنده

 کردمی وجوهای کومه جستهایش در سیاهیچشم

 :کردمی گوو زیر لب آهسته با خود گفت

 زندگی را شعله باید برفروزنده»

 ها را هیمه سوزندهشعله

 جنگلی هستی تو ای انسان

 آزادهای روییده ،جنگل

 ناها دامافکنده روی کوهدریغ بی

 ها بر سرانگشتان تو جاویدآشیان

 های تو جوشندهها در سایبانچشمه

 آفتاب و باد و باران بر سرت افشان

 جان تو خدمتگر آتش

 ای جنگل انسان ،سربلند و سبز باش

 «خواهدمی زندگانی شعله

 : صدا سر داد عمو نوروز

 افروزها را هیمه باید روشنیشعله»

 کودکانم داستان ما ز آرش بود

 جان خدمتگزار باغ آتش بوداو به

 روزگاری بود

 روزگار تلخ و تاری بود

 بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره

 دشمنان بر جان ما چیره

 خورده هذیان داشتشهر سیلی

 های پریشان داشتبر زبان بس داستان

 زندگی سرد و سیه چون سنگ

 روز بدنامی

 روزگار ننگ

 غیرت اندر بندهای بندگی پیچان

 جانعشق در بیماری دلمردگی بی
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 ها فصل زمستان شدفصل

 ها گم شدگلگشت ۀصحن

 نشستن در شبستان شد

 های خاموشیدر شبستان

 ها عطر فراموشیتراوید از گل اندیشهمی

 های مرگترس بود و بال

 برگ از برگ ،جنبید چون بر شاخهنمی کس

 سنگر آزادگان خاموش

 گاه دشمنان پرجوشخیمه

 کمرزهای مل

 سامانگستر اندیشه بیهمچو سرحدات دامن

 های شهربرج

 بشکسته و ویرانهمچو باروهای دل

 دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو

 اندوختنمی ای در برهیچ سینه کینه

 ورزیدنمی هیچ دل مهری

 آوردنمی هیچ کس دستی به سوی کس

 خندیدنمی هیچ کس در روی دیگر کس

 برگهای آرزو بیباغ

 ها پربارکآسمان اش

 رو آزادگان دربندگرم

 نامردان در کارروسپی

 ها کرد دشمنانجمن

 ها گرد هم آورد دشمنرایزن

 دل دارندکتا به تدبیری که در ناپا

 هم به دست ما شکست ما براندیشند

 شرماندیشانشان بیکناز 

 بهی در چشم که مباداشان دگر روز

 جستندمی یافتند آخر فسونی را که



 122 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 کردمی وجوها با وحشتی در چشمخانه هر طرف را جستچشم

 کردمی وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو

 آخرین تحقیر ،آخرین فرمان

 دهد سامانمی مرز را پرواز تیری

 گر به نزدیکی فرود آید

 هامان تنگخانه

 آرزومان کور

 ور بپرد دور

 چند؟تا کجا؟ تا 

 ایمان؟ ۀآه کو بازوی پوالدین و کو سرپنج

 کردمی هر دهانی این خبر را بازگو

 «کردمی وجووگویی هر طرف را جستگفتها بیچشم

 ساییدمی پیرمرد اندوهگین دستی به دیگر دست

 نالیدمی های دور گرگی خستهاز میان دره

 باریدمی برف روی برف

 مالیدمی باد بالش را به پشت شیشه

 آمدمی صبح

 :پیرمرد آرام کرد آغاز

 پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست»

 دریایی از سرباز ،دشت نه

 آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست

 دهان صبح شد سیاهی درمی نفسبی

 ریخت روی دشت باز دامن البرزمی باد پر

 لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت دردآور

 پچ گرد یکدیگربه پچ ،سهدودو و سه  

 کودکان بر بام

 دختران بنشسته بر روزن

 مادران غمگین کنار در

 پچ خفتهدر اوج آمد پچ ککمکم
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 خلق چون بحری برآشفته

 به جوش آمد

 خروشان شد

 به موج افتاد

 از سینه بیرون داد مردی چون صدف برش بگرفت و

 ‘‘آرشمنم ’’

 :چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

 مردی آزادهسپاهی آرشمنم ’’

 آماده کاین به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

 مجوییدم نسب

 فرزند رنج و کار

 گریزان چون شهاب از شب

 دیدارۀ چو صبح آماد

 باد آن جامه که اندر رزم پوشندشک مبار 

 گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش

 شما را باده و جامه

 باد کگوارا و مبار 

 گیرممی دست دلم را در میان

 افشارمش در چنگمی و

 دل این جام پر از کین پر از خون را

 آهنگتاب خشمدل این بی

 که تا نوشم به نام فتحتان در بزم

 که تا کوبم به جام قلبتان در رزم

 که جام کینه از سنگ است

 به بزم ما و رزم ما

 سبو و سنگ را جنگ است

 در این پیکار

 در این کار

 مشتمست در دل خلقی
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 امید مردمی خاموش هم پشتم

 کمان کهکشان در دست

 کمانداری کمانگیرم

 شهاب تیزرو تیرم

 وایمأستیغ سربلند کوه م

 رس جایمبه چشم آفتاب تازه

 پریر است آتشتمرا 

 مرا باد است فرمانبر

 و لیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست

 رهایی با تن پوالد و نیروی جوانی نیست

 میداندر این 

 سازسوز سامانبر این پیکان هستی

 ‘‘پری از جان بباید تا فروننشیند از پرواز

 ان بر کردسمگه سر به سوی آپس آن

 :به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد

 ای واپسین صبح ای سحر بدروددرود ’’

 خواهد بود ررا این آخرین دیداو که با آرش ت

 به صبح راستین سوگند

 بین سوگندکمهربار پابه پنهان آفتاب 

 که آرش جان خود در تیر خواهد کرد

 درنگی خواهدش افکندگه بیپس آن

 ها نیزداند این را آسمانمی زمین

 است کعیب و جان پاکه تن بی

 نه افسونی ،نه نیرنگی به کار من

 ‘‘است کنه در دلم با ،نه ترسی در سرم

 دم شد به لب خاموش کدرنگ آورد و ی

 زد جوشمی تابها بینفس در سینه

 ز پیشم مرگ’’

 آیدمی نقابی سهمگین بر چهره
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 افکنبه هر گام هراس

 پایدمی خونبار ۀمرا با دید

 گیردمی به بال کرکسان گرد سرم پرواز

 بنددمی راه ،نشیندمی به راهم

 خنددمی به رویم سرد

 ریزد طنین زهرخندش رامی به کوه و دره

 گیردمی و بازش باز

 مرگ بیزار است دلم از

 خوار استخو آدمیکه مرگ اهرمن

 ولی آن دم که ز اندوهان روان زندگی تار است

 است ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار

 فرورفتن به کام مرگ شیرین است

 همان بایستۀ آزادگی این است

 هزاران چشم گویا و لب خاموش

 داندمی امید خویش کمرا پی

 دل پرجوشهزاران دست لرزان و 

 راندمی گیردم گه پیشمی گهی

 آیممی پیش

 آرایممی دل و جان را به زیورهای انسانی

 به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند

 ‘‘آفرین مرگ خواهم کندترس ۀنقاب از چهر 

 نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد

 :ها دستان ز هم بگشادبه سوی قله

 امید ۀبرآ ای آفتاب ای توش’’

 خورشید ۀبرآ ای خوش

 تابای بیای من تشنهچشمهتو جوشان

 برآ سرریز کن تا جان شود سیراب

 چو پا در کام مرگی تندخو دارم

 جو دارمشچو در دل جنگ با اهریمنی پرخا
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 وشو خواهمبه موج روشنایی شست

 من رنگ و بو خواهم ،گلز گلبرگ تو ای زرینه

 های سرکش خاموششما ای قله

 ساییدمی انگیزپیشانی به تندرهای سهم که

 یاییؤانداز رکه بر ایوان شب دارید چشم

 کوبیدمی های روز زرین را به روی شانهپایهکه سیمین

 گیریدمی آتشین را در پناه خویشکه ابر 

 غرور و سربلندی هم شما را باد

 امیدم را برافرازید

 ها که از باد سحرگاهان به سر داریدچو پرچم

 غرورم را نگه دارید

 ‘‘بسان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید

 زمین خاموش بود و آسمان خاموش

 تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش

 خورشید ۀکم پنجها لغزید کمبه یال کوه

 زرین به چشم آسمان پاشید ۀهزاران نیز  

 نظر افکند آرش سوی شهر آرام

 کودکان بر بام

 بنشسته بر روزندختران 

 مادران غمگین کنار در

 مردها در راه

 کالمی با غمی جانکاهسرود بی

 شد با نسیم صبحدم همراهز چشمان برهمی

 ریزدمی کدامین نغمه

 تواند ساختمی کدام آهنگ آیا

 رفتند؟می های استواری را که سوی نیستی مردانهطنین گام

گاهانهطنین گام  رفتند؟می هایی را که آ

 دشمنانش در سکوتی ریشخندآمیز

 راه وا کردند
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 ها او را صدا کردندکودکان از بام

 مادران او را دعا کردند

 پیرمردان چشم گرداندند

 بندها در مشتدختران بفشرده گردن

 همره او قدرت عشق و وفا کردند

 آرش اما همچنان خاموش

 از شکاف دامن البرز باال رفت

 وز پی او

 «درپی فرود آمدپی کهای اشپرده

 هایش را عمو نوروزدم چشم کبست ی

 یاؤغرقه در ر ،خنده بر لب

 جوپی کودکان با دیدگان خسته و

 هادر شگفت از پهلوانی

 های کوره در پروازشعله

 باد غوغا

 شامگاهان»

 ها پیگیرجستند آرش را به روی قلهمی جویانی کهراه

 باز گردیدند

 نشان از پیکر آرشبی

 تیرو ترکشی بیبا کمان 

 جان خود در تیر کرد آرش ،آری آری

 شمشیر کرد آرش ۀکار صدها صدهزاران تیغ

 راندند بر جیحونمی تیر آرش را سوارانی که

 روزی از پی آن روزبه دیگر نیم

 نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند

 و آنجا را از آن پس

 مرز ایرانشهر و توران بازنامیدند

 آفتاب

 شتاب خویشبیگریز  در
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 ها بر بام دنیا پاکشان سر زدسال

 ماهتاب

 هایش همه خاموشروینصیب از شببی

 در دل هر کوی و هر برزن

 سر به هر ایوان و هر در زد

 آفتاب و ماه را در گشت

 ها بگذشتسال

 ها و بازسال

 البرز ۀدر تمام پهن

 بینیدمی مغموم و خاموشی که ۀوین سراسر قل

 دانیدمی آلودی کهبرف هایوندرون دره

 مانندمی رهگذرهایی که شب در راه

 خوانندمی نام آرش را پیاپی در دل کهسار

 خواهندمی و نیاز خویش

 دهد پاسخمی آرش ،گهای کوهبا دهان سن

گاهکندشان از فراز و از نشیب جادهمی  ها آ

 دهد امیدمی

 «راه یدنمامی

 باردمی در برون کلبه

 روی خار و خاراسنگبارد به می برف

 ها خاموشکوه

 ها دلتنگدره

 انتظار کاروانی با صدای زنگها چشمراه

 نداست در خوابکودکان دیری

 ست عمو نوروزا در خواب

 ای هیزم در آتشدانگذارم کندهمی

 رود پرسوزمی شعله باال
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 سهراب سپهری

. در شهر کاشان زیست. مدرس هنر، (۱۹۸۰-۱۹۲۸) متولد قم

التحصیل رشتۀ هنرهای زیبا از نویسنده، نقاش و شاعر سرشناس. فارغ

ژاپن، چین، پاکستان، افغانستان، بارها به کشورهای دانشگاه تهران. 

بسیاری دیگر از و  آمریکاانگلستان و فرانسه، ایتالیا، هندوستان، 

سیر و سلوک معنوی ی ش نوعکشورهای شرق و غرب سفر کرد. سفرهای

أثیر فراوان گذاشت. در شعر او تدر ادیان هند و بودا او با  بود. آشنایی

های شعری او ژاپن با حکاکی روی چوب آشنا شد و تعدادی نمایشنامۀ ژاپنی را ترجمه کرد. مضمون

الیایی های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتزبانمداری و صلح و عرفان است. آثارش به انسان

 .ترجمه شده است

 آب

 آب را گل نکنیم

 خورد آبکفتری می، در فرودست انگار

 شویدای پر میسیره دورۀ یا که در بیش

 گرددای پر میکوزه ،یا در آبادی

 آب را گل نکنیم

 رود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلیشاید این آب روان، می

 آبدست درویشی شاید، نان خشکیده فروبرده در 

 زن زیبایی آمد لب رود

 نکنیم گل را آب

 دو برابر شده است زیبا روی

 !چه گوارا این آب

 !چه زالل این رود

 !مردم باالدست، چه صفایی دارند

 !گاوهاشان شیرافشان باد هاشان جوشان،چشمه

 من ندیدم دهشان

http://parsino.com/5414/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b4%d9%86%da%af/
http://parsino.com/5414/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b4%d9%86%da%af/
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 گمان پای چپرهاشان جا پای خداستبی

 کند روشن پهنای کالمماهتاب آنجا، می

 ها کوتاه استگمان در ده باالدست، چینهبی

 دانند که شقایق چه گلی استمردمش می

 گمان آنجا آبی، آبی استبی

 شکفد، اهل ده باخبرندای میغنچه

 وباشدچه دهی باید 

 !باغش پر موسیقی بادکوچه

 فهمندمردمان سر رود، آب را می

 ما نیز، گل نکردندش

 آب را گل نکنیم

 پشت دریاها

 قایقی خواهم ساخت

 خواهم انداخت به آب

 دور خواهم شد از این خاک غریب

 عشق ۀکسی نیست که در بیشکه در آن هیچ

 را بیدار کند انقهرمان

 قایق از تور تهی

 آرزوی مروارید از و دل

 همچنان خواهم راند

 دل خواهم بست هانه به آبی

 آرندمی دره نه به دریاپریانی که سر از آب ب

 گیرانماهی و در آن تابش تنهایی

 فشانند فسون از سر گیسوهاشانمی

 همچنان خواهم راند

 :همچنان خواهم خواند

 دور باید شد دور

https://tazesho.net/133/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://tazesho.net/133/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c/
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 مرد آن شهر اساطیر نداشت

 انگور نبود ۀزن آن شهر به سرشاری یک خوش

 ها را تکرار نکردسرخوشی ،تاالریۀ هیچ آیین

 آبی حتی مشعلی را ننمودچاله

 دور ،دور باید شد

 را خواندشب سرودش 

 هاستنوبت پنجره

 خواندهمچنان خواهم 

 راندهمچنان خواهم 

 ستپشت دریاها شهری

 ها رو به تجلی باز استکه در آن پنجره

 نگرندهوش بشری می ۀست که به فوار ها جای کبوترهاییبام

 ستمعرفتی ۀشاخ ،شهر ۀسالده دست هر کودک

 نگرندمردم شهر به یک چینه چنان می

 لطیف خواب به یک ،شعلهکه به یک 

 شنودموسیقی احساس تو را می خاْک 

 آید در بادو صدای پر مرغان اساطیر می

 ستپشت دریاها شهری

 چشمان سحرخیزان است ۀکه در آن وسعت خورشید به انداز 

 اندشاعران وارث آب و خرد و روشنی

 ستپشت دریاها شهری

 قایقی باید ساخت

 نشانی

 «دوست کجاست؟ ۀخان»

 در فلق بود که پرسید سوار

 آسمان مکثی کرد

 نوری که به لب داشت ۀرهگذر شاخ

https://tazesho.net/cat/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
https://tazesho.net/cat/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
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 ها بخشیدبه تاریکی شن

 :سپیداری و گفتبه انگشت نشان داد  و

 نرسیده به درخت»

 ست که از خواب خدا سبزتر استباغیکوچه

 ستپرهای صداقت آبی ۀو در آن عشق به انداز 

 آردمی به در پشت بلوغ، سر اوروی تا ته آن کوچه که می

 پیچیمی پس به سمت گل تنهایی

 گل به مانده قدم دو

 مانیمی جاوید اساطیر زمین ۀپای فوار 

 گیردمیسی شفاف فرارا تر و و ت

 شنویمی خشیخش، در صمیمیت سیال فضا

 بینیمی کودکی

 رفته از کاج بلندی باال

 نور ۀبردارد از الن جوجه

 پرسیمی و از او

 «کجاست؟ دوست ۀخان

 غمی غمناک

 و من افسرده ستشب سردی

 ست و پایی خستهراه دوری

 تیرگی هست و چراغی مرده

 کنم تنها از جاده عبورمی

 هادور ماندند ز من آدم

 ای از سر دیوار گذشتسایه

 هاغمی افزود مرا بر غم

 فکر تاریکی و این ویرانی

 خبر آمد تا با دل منبی

 پنهانیها ساز کند قصه

http://parsino.com/15753/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87/
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 نیست رنگی که بگوید با من

 اندکی صبر سحر نزدیک است

 دم این بانگ برآرم از دل هر

 !وای، این شب چقدر تاریک است

 ای کو که به دل انگیزم؟خنده

 ای کو که به دریا ریزم؟قطره

 ای کو که بدان آویزم؟صخره

 مثل این است که شب نمناک است

 دیگران را هم غم هست به دل

 1لیک، غمی غمناک است، غم من

 روشنی، من، گل، آب

 ابری نیست

 بادی نیست

 :نشینم لب حوضمی

 ها، روشنی، من، گل، آبگردش ماهی

 زیست ۀپاکی خوش

 چیندریحان می مادرم

 هایی تراطلسی، ابرآسمانی بی، نان و ریحان و پنیر

 های حیاطرستگاری نزدیک: الی گل

 ریزدوها میمس، چه نوازش ۀنور در کاس

 آردصبح را روی زمین می، نردبان از سر دیوار بلند

 پشت لبخندی پنهان هر چیز

 من پیداست ۀروزنی دارد دیوار زمان که از آن چهر 

 دانمکه نمی چیزهایی هست

 ای را بکنم خواهم مردسبزه ،دانممی

 روم باال تا اوج، من پر از بال و پرممی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 صدای محمد اصفهانی منتشر شده است.با دیری و آهنگسازی علیرضا کهن هب« سپید و سیاه». این شعر با عنوان 1
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 من پر از فانوسم، ظلمت بینم درراه می

 من پر از نورم و شن

 و پر از دار و درخت

 پرم از راه، از پل، از رود، از موج

 چه درونم تنهاست برگی در آب: ۀپرم از سای

 در گلستانه

 هایی چه فراخودشت

 هایی چه بلندوکوه

 آمدودر گلستانه چه بوی علفی می

 گشتممن در این آبادی، پی چیزی می

 شایدپی خوابی 

 پی نوری، ریگی، لبخندی

 هاپشت تبریزی

 زدغفلت پاکی بود که صدایم می

 زاری ماندمپای نی

 آمد، گوش دادمباد می

 زد؟چه کسی با من حرف می

 سوسماری لغزید

 راه افتادم

 زاری سر راهیونجه

 های گل رنگبعد جالیز خیار، بوته

 و فراموشی خاک

 لب آبی

 ها را کندم و نشستمگیوه

 پاها در آب

 من چه سبزم امروز

 و چه اندازه تنم هشیار استو
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 نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه

 چه کسی پشت درختان است؟

 چرد گاوی در کردهیچو می

 ظهر تابستان است

 دانند که چه تابستانی استها میسایه

 لکهایی بیسایه

 ای روشن و پاکگوشه

 کودکان احساسو جای بازی اینجاست

 خالی نیستزندگی 

 مهربانی هست

 سیب هست

 ایمان هست

 تا شقایق هست زندگی باید کرد، آری

 در دل من چیزی است

 نور ۀمثل یک بیش

 مثل خواب دم صبح

 تابمو چنان بی

 خواهدکه دلم می

 بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه

 1خواندست که مرا میدورها آوایی

 و  پیامی در راه

 روزی

 خواهم آوردخواهم آمد و پیامی 

 ها نور خواهم ریختدر رگ

 و صدا خواهم درداد: ای سبدهاتان پر خوابو سیب آوردم، سیب سرخ خورشید

 خواهم آمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 به آهنگسازی هوشنگ کامکار و با صدای شهرام ناظری بشنوید.« در گلستانه»توانید در آلبوم . بخشی از این شعر را می1
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 گل یاسی به گدا خواهم داد

 زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید

 وکور را خواهم گفتم: چه تماشا دارد باغ

 گردی خواهم شددوره

 گشتها را خواهم کوچه

 جار خواهم زد: ای شبنم، شبنم، شبنم

 رهگذر خواهد گفت: راستی را، شب تاریکی است

 کهکشانی خواهم دادش

 پاستروی پل دخترکی بی

 دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت

 هر چه دشنام از لب خواهم برچید

 هر چه دیوار از جا خواهم برکند

 دکاروانی آمد بارش لبخن رهزنان را خواهم گفت:

 ابر را پاره خواهم کرد

 من گره خواهم زد

 چشمان را با خورشید

 ها را با عشقدل

 ها را با آبسایه

 ها را با بادشاخه

 و به هم خواهم پیوست

 هازنجره ۀخواب کودک را با زمزم

 ها به هوا خواهم بردبادبادک

 ها آب خواهم دادگلدان

 پیش اسبان، گاوان خواهم آمد

 خواهم ریختعلف سبز نوازش 

 مادیان تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد

 خر فرتوتی در راه

 هایش را خواهم زدمن مگس

 خواهم آمد
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 میخکی خواهم کاشت ،سر هر دیواری

 ای شعری خواهم خواندپای هر پنجره

 هر کالغی را کاجی خواهم داد

 ومار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک

 آشتی خواهم داد

 آشنا خواهم کرد

 راه خواهم رفت

 نور خواهم خورد

 دوست خواهم داشت

 ندای آغاز

 هایم کوکفش

 سهراب؟ :چه کسی بود صدا زد

 آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ

 مادرم در خواب است

 مردم شهر ۀو منوچهر و پروانه و شاید هم

 گذردمی هامرثیه از روی سر ثانیه کشب خرداد به آرامی ی

 روبدمی سبز پتو خواب مرا ۀاز حاشیک و نسیمی خن

 :آیدمی بوی هجرت

 هاستبالش من پر آواز پر چلچله

 صبح خواهد شد

 آب ۀو به این کاس

 آسمان هجرت خواهد کرد

 باید امشب بروم

 من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم

 حرفی از جنس زمان نشنیدم

 هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود

 باغچه مجذوب نشد کدیدن یکسی از 
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 مزرعه جدی نگرفت کای را سر یکس زاغچههیچ

 گیردمی ابر دلم کی ۀمن به انداز 

 بینم حوریمی وقتی از پنجره

 -دختر بالغ همسایه-

 ترین نارون روی زمینپای کمیاب

 خواندمی فقه

 اوج هایی پرچیزهایی هم هست، لحظه

 ای را دیدمشاعره مثالً 

 تماشای فضا بود که در چشمانشآنچنان محو 

  آسمان تخم گذاشت

 هاو شبی از شب

 مردی از من پرسید

 تا طلوع انگور، چند ساعت راه است؟

 باید امشب بروم

 باید امشب چمدانی را

 پیراهن تنهایی من جا دارد، بردارم ۀکه به انداز 

 به سمتی برومو 

 که درختان حماسی پیداست

 خواندمی همواره مراواژه که رو به آن وسعت بی

 !یك نفر باز صدا زد: سهراب

 هایم کو؟کفش

 ای در لحظهواحه

 آییدمی به سراغ من اگر

 پشت هیچستانم

 پشت هیچستان جایی است

 های هوا پر قاصدهایی استپشت هیچستان رگ

 خاک ۀدورترین نقط ۀآرند از گل واشدمی که خبر
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 ها همروی شن

 ظریفی است که صبحهای سم اسبان سواران نقش

 به سر تپۀ معراج شقایق رفتند

 :چتر خواهش باز است، پشت هیچستان

 تا نسیم عطشی در بن برگی بدود

 آیدمی زنگ باران به صدا

 آدم اینجا تنهاست

 ستنارونی تا ابدیت جاری ۀو در این تنهایی سای

 آییدمی به سراغ من اگر

 نرم و آهسته بیایید

 ترک بردارد که مبادا

 چینی نازک تنهایی

 زندگی

 زندگی رسم خوشایندی است

 زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

 پرشی دارد اندازۀ عشق

 زندگی چیزی نیست که لب طاقچۀ عادت

 از یاد من و تو برود

 چیندست که میزندگی جذبۀ دستی

 زندگی نوبر انجیر سیاه

 در دهان گس تابستان است

عد درخت است به چشم   حشرهزندگی ب 

 ستپره در تاریکیزندگی تجربۀ شب

 ست که یک مرغ مهاجر داردزندگی حس غریبی

 پیچدست که در خواب پلی میزندگی سوت قطاری

 زندگی دیدن یک باغچه از شیشۀ مسدود هواپیماست

 خبر رفتن موشک به فضا
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 لمس تنهایی ماه

 ای دیگرفکر بوییدن گل در کره

 زندگی شستن یک بشقاب است

 شاهی در جوی خیابان استیافتن سکۀ ده زندگی

 آینه است« مجذور»زندگی 

 ابدیت« توان»زندگی گل به 

 هازمین در ضربان دل« ضرب»زندگی 

 هاستساده و یکسان نفس« هندسۀ»زندگی 

 هر کجا هستم، باشم

 آسمان مال من است

 1پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

 ثالثنمهدی اخوا

دان و شاعر . نوازنده، موسیقی(۱۹۹۰-۱۹۲۸) متولد تهران

پرآوازۀ دورۀ معاصر. مضامین شعر او اجتماعی و فرهنگی است و 

سرود؛ ولی لحن حماسی دارد. ابتدا به شیوۀ کالسیک شعر می

 به شعر نیمایی گرایش پیدا کرد و شعر کالسیک را با شعر 
ً
بعدا

عناصر نیمایی درهم آمیخت. شعر اخوان نمادین و مملو از 

اسطوره و حماسه است و گرایش به ایران باستان دارد. تحوالت 

سیاسی و اجتماعی ایران در شعر اخوان بازتاب کامل یافته است. او بر شاعران پس از خود 

 است. آخر شاهنامهتأثیر بسزایی گذاشت. از آثار مهم او دفتر شعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 «.صدای پای آب»بلند . بخشی از شعر 1



سوم: شاعران شعر نو فصل 141   

 برگیبیباغ 

 آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

 با آن پوستین سرِد نمناکش ،ابر

 برگیبیباغ 

 روز و شب تنهاست

 با سکوت پاِک غمناکش

 ساِز او باران، سرودش باد

 ستعریانیاش شوالی جامه

 ای بایدجامهاینش  ورجز

 زرتار پودش باد ۀبافته بس شعل

 خواهدنمی یا چه در هر جا که خواهد هر، گو بروید

 نیست یراباغبان و رهگذ

 باغ نومیدان

 چشم در راه بهاری نیست

 تابدنمی گر ز چشمش پرتو گرمی

 رویدنمی رویش برگ لبخندیه ور ب

 وگوید که زیبا نیست؟می برگی کهبیباغ 

 گویدمی اینک خفته در تابوت پست خاک سایبه گردون های سرمیوهداستان از 

 برگیبیباغ 

 آمیزاشکست اش خونیخنده

 چمد در آنمی افشان زردشیالجاودان بر اسب 

 یزیپا، هاپادشاه فصل

 قانونچنگ بی

 قانونیبچنگ شکستهن یا

 ریرنگ پهدیشوری رام چنگ چنگ

 ندیبمی خوابی یگاه گو

http://temenna.blogfa.com/category/99


 142 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 ش را در بارگاه پرفروغ مهریخو

 نداز شاد و شاهد زرتشتاچشمطرفه    

 چمان سرمستی زادیا پری

 ندیبمی و روشن مهتاب کدر چمنزاران پا

 ینیدروغی هایروشن

 مرده در مردابی هاشعلهکاروان 

 ندیبمی محرابی ن قدسیبر جب

 ام شکوه و فخر و عصمت رایاد ای

 د شادیسرایم

 ن غربت رایغمگ ۀقص

 هان، کجاست

 وانه؟ین قرن دییآکجن یتخت ایپا

 با شبان روشنش چون روز

 چون شب اندر قعر افسانه، تنگ و تارشی روزها

 ن سخت و ستوارشیبا قالع سهمگ

 گانهیسرد و ب ش،یهادروازهکردن تبسممانه یبا له

 هان، کجاست؟

 ن قرن پرآشوبیین دژآیتخت ایپا

 چهرکشکلقرن 

 ماه برگذشته از مدار

 بس دور از قرار مهر کیل

 آشامخونقرن 

 غامیتر پکوحشتناقرن 

 یموهوم مرغ دورپرواز ۀبا فضل کاندران

 آشوبندمیبری م خدا را در زمانیاقلهفتچار رکن 

 یی، هر چه باال ی، هر چه پستیهر چه هست

 کوبندیسخت م

 روبندیم کپا
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 زمستان

 خواهند پاسخ گفتنمی سالمت را

 تسرها در گریبان اس

 گفتن و دیدار یاران راپاسخکسی سر برنیارد کرد 

 نتواند، دیدنگه جز پیش پا را 

 که ره تاریک و لغزان است

 گر دست محبت سوی کس یازی و

 از بغل بیرون اکراه آورد دستبه

 که سرما سخت سوزان است

 ابری شود تاریک، ید برونآمی کز گرمگاه سینه نفس

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

 پس دیگر چه داری چشم، نفس کاین است

 ؟ز چشم دوستان دور یا نزدیک

 وچرکینپیرهنای جوانمرد منو ای ترسای پیِر مسیح

 ...آی ،هوا بس ناجوانمردانه سرد است

 ودمت گرم و سرت خوش باد

 !در بگشای، سالمم را تو پاسخ گوی

 وش مغموملولی، میهمان هر شبت، منم من

 رنجور ۀسنگ تیپاخورد، منم من

 ناجور ۀنغم، دشنام پست آفرینش، منم

 رنگمرنگ بیهمان بی، نه از زنگم، نه از رومم

 دلتنگم، بگشای، بیا بگشای در

 لرزدمی میهمان سال و ماهت پشت در چون موجو میزباناو حریفا

 مرگی نیست، تگرگی نیست

 صحبت سرما و دندان است، گر شنیدیصدایی 

 من امشب آمدستم وام بگزارم

 حسابت را کنار جام بگذارم

 آمد؟بامداد ، سحر شد، گه شدگویی که بیمی چه
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 این سرخی بعد از سحرگه نیست ،بر آسمان، دهدمی فریبت

 گوش سرما برده است اینو حریفا

 یادگار سیلی سرد زمستان است

 میدان، مرده یا زندهتنگو قندیل سپهر 

 پنهان است، اندودمرگتوی نهبه تابوت ستبر ظلمت 

 رو چراغ باده را بفروزو حریفا

 شب با روز یکسان است

 خواهند پاسخ گفتینم سالمت را

 ها پنهاندست، سرها در گریبان، درها بسته، هوا دلگیر

 ها خسته و غمگیندل، ها ابرنفس

 های بلورآجیندرختان اسکلت

 سقِف آسمان کوتاه، زمین دلمرده

 غبارآلوده مهر و ماه

 1زمستان است

 میراث

 کهنه دارم منی نیپوست

 غبارآلودی ر از روزگارانیپژندهی ادگاری

 مانندجاودانی سالخورد

 ن روزگارآلودیا، اکانم مرایراث از نیمانده م

 شناسم منمی رای ا کسیجز پدرم آ

 اکانم سخن گفتم؟یکز ن

 خونشانۀ که ذرات شرف در خانی نزد آن قوم

 تنگ، تیآدمی برای ز دگر، حتیکرده جا را بهر هر چ

 که من گفتم گفتنسخنی اکانیخنده دارد از ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بشنوید.« قاصدک»در آلبوم  ،توانید با صدای شاعراین شعر را می .1
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 یجز پدرم آر

 نشناختم هرگزی گریدی ایمن ن

 گفتمی ز او چون من سخنین

 ن دنبال کن تا آن پدرجدمیهمچن

 یکوه ۀاز یخم، یکاندر اخم جنگل

 خفتمی ای گشتمی روز و شب

 خیج و گول و کوردل: تاریر گین دبیا

 خواستمی گهدفترش را گاهمذّهبتا 

 دیاال یاکانم بیاز نی شان سرگذشتیبا پر

 اندر دستافتادش می رعشه

 دیلرزمی کسلنیریش کدر بنان درفشانش کل

 بستمی هیقه چون سنگ سیحبرش اندر محبر پرل

 خاستمیچون رعد بری ر عادلیاد امینکه فرآ ز

 سیبنوو مهربانی عموی ا، ییکجا، هان

 میدیشب دمهیندر ، با چاکران، ما ،ماه نو را دوش

 دییال ما سه کّرت تا سحر زایسرخان یماد

 سیبنو، ا آنچنانی نینچنیست ابودهن عهد یکدامدر 

 نیچت غم مباد از ایه کیل

 خیمهربان، تاری عموی ا

 دیگومی کهنه دارم من کهی نیپوست

 خیم داستان، تاریاکانم برایاز ن

 ستینی ا امامیی من خون رسولی هان دارم که در رگیقیمن 

 ستینی چ خان و پادشاهیز خون هین

 دوش با من گفترم یپژندهم ین ندیو
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 ستینی ها گناهفخربودنیبن یکاندر

 کهنه دارم منی نیپوست

 مانندجاودانی سالخورد

 که شب تا روز اکانم،یاز نی گوداستانی گیرمرده

 د چندیدم چون و نگویگو

 حونیتر در ساحل پرحاصل جشین پیها زسال

 دیبس پدرم از جان و دل کوش

 ادین را نو کند بنین پوستیتا مگر کا

 ادیگفت و بودش می نیاو چن

 شدمی کمن نوتر  ۀکاله و جبکم شبکمداشت 

 دادمی کشتگاهم برگ و بر

 گون برخاستباشکوه و سرخی وفان خشمطناگهان 

 وفان و گفتم هر چه بادا بادطمن سپردم زورق خود را به آن 

 کشفرودم کلب بر ساحل خشتشنهدم ید، تا گشودم چشم

 ام با مننهیرید ۀن کهنیپوست

 ماالمال نور معرفت شد باز، ناچار، اندرون

 سان کز ازل بودمبدانهم 

 پستان و گل زوفاسهباز او ماند و 

 دانههیسباز او ماند و سکنگور و 

 ین حجره زارانییآبهو آن 

 یهند ۀدر کتاب تحفی نیکانچه ب

 خانهی کیده او را در یخوابی کیهر 

 دینش را به ما بخشیروز رحلت پوست

 میما پس از او پنج تن بود
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 من بسان کاروانساالرشان بودم

 نشناسرهکاروانساالر 

 زانیخ، اوفتان

 میمودیراه پ، ینیت که بین غایتا بد

 زیتر من نشین پیها زسال

 ادیم را نو کنم بنین پوستیخواستم کا

 ادیدم از جگر فریگر برکشین دین چرکیبا هزاران آست

 آن بادو ن مبادیا

 ه برخاستیسی رحمیوفان بطناگهان 

 کهنه دارم منی نیپوست

 غبارآلودی ادگار از روزگارانی

 ن روزگارآلودیا، اکانم مرایراث از نیمانده م

 فرزندم، یها

 بشنو و هش دار

 مانندجاودانن سالخورد یبعد من ا

 با بر و دوش تو دارد کار

 نیچت غم مباد از ایه کیل

 توی شناسین میزربفت رنگ ۀن جبیکدام کو،

ع پوست
ّ
 تر باشد؟کمن پا ۀن کهنیکز مرق

 ا بدل سازمین خلعتش آیبا کدام

 نه در سودا ضرر باشد؟ ماهک

 1دارمی آلودگان ۀو دور از رقع کهمچنانش پا، دختر جانی آ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بشنوید.« قاصدک»در آلبوم  ،توانید با صدای شاعرمیاین شعر را . 1
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 دو دریچه

چون دو در  هم یروهروبــ چــهیمــا 
o 

گـــاه ز   هـــم یهـــر بـــگـــو مـــگـــو آ
o 

ـــش و خنــده ـــالم و پرس  هر روز س
o 

ــــر   ــــرار روز آه ــــروز ق ــــدهی  ن
o 

ــر آ ــم ــع ــی ــا ۀن ــهشـــــت، ام  آه ب
o 

ــــب و روز ت شیب   کوتــاه یو د ریاز ش
o 

 ستاکنون دل من شکسته و خسته
o 

ـــتــهچــهیاز در یکی رایز  ــــتهــا بس  س
o 

جادو کرد ماه  نه  ـــون،   نه مهر فس
o 

ــفر، که هر چه کرد نینفر   1او کرد ،به س
o 

 کتیبه

 بودی انگار کوه، تریسوآنسنگ تختهفتاده 

 یسو نشسته خسته انبوه نیو ما ا

  ریزن و مرد و جوان و پ

 وستهیگر پیکدیهمه با 

 ریزنج و بای از پا کیل

 یدلخواهی دت سویکشمی اگر دل

 دنیخزی توانستمی شیبه سو

 ریتا زنج ،تا آنجا که رخصت بود کیل

 میندانست

 هامانیخوف و خستگی ایؤبود در ری یندا

 ییاز جای یا آوایو 

 میدیکجا؟ هرگز نپرس

 گفتمی نیچن

 یریان پینیشیز پ و یسو سنگ آنتختهفتاده 

 فتجهر کس  ،کس طاق هر، نوشته استی بر او راز

 ن باریگفت چندمی نیچن

 زد ز خودیکه بگری گاه چون موجو آن، صدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منتشر شده است.« قاصدک». این شعر نیز با دکلمۀ شاعر در آلبوم 1
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 خفتمی یدر خامش

 میگفتنمی یزیو ما چ

 میگفتنمی یزیچی و ما تا مدت

 یمان بود اگر گاهنگهز تنها در ین پس از آن

 ستاده بودیو پرسش ا کشی گروه

 یبود و فراموشی ل و خستگیس گریو د

 یز خاموشیمان ننگهدر ی و حت

 سنگ آن سو اوفتاده بودتختهو 

 دیبارمی که لعنت از مهتابی شب

 دیخارمی کرد ومی و پاهامان ورم

 تر از ما بودنیسنگی رش کمیاز ما که زنجی کی

 لعنت کرد گوشش را

 د رفتیبا و ناالن گفت:

 :میگفتی و ما با خستگ

 زیمان را نش بادا گوشمان را چشمیلعنت ب

 د رفتیبا

 میم و خزان رفتیو رفت

 سنگ آنجا بودتختهکه ی یتا جا

 گه خواندآن، باال رفت، رش رهاتر بودیاز ما که زنجی کی

 راز مرا داندی کس

 بگرداندم یرو رو به آن نیکه از ا

  بیگانه یو ما با لذت

 ر لبیزی ین راز غبارآلود را مثل دعایا

 میکردمی تکرار

 بود پرمهتابی لیو شب شط جل

 اربگر ی... دو ... سه .... د ک، یهال

 اربگر ی... دو ... سه .... د ک، یهال

 میه هم کردیگری گاه، دشنام، عزا، زانیرعرق

 اریسان بارها بسنیز، سه، دو، ک، یهال
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 یروزین بود پیرین بود اما سخت شیچه سنگ

 یو ما با آشناتر لذت

 هم خسته هم خوشحال

 ز شوق و شور ماالمال

 تر بودکرش سبیاز ما که زنجی کی

 گفت و باال رفتی به جهد ما درود

 و گل بسترد و با خود خواند کده را از خایخط پوش

 تابیبو ما 

 لبش را با زبان تر کرد

 میکردز آنچنان یما ن

 و ساکت ماند

 ما و ساکت ماندی کرد سوی نگاه

 زبانش مردی پندار، ره ماندیخ، دوباره خواند

 یدوری داینگاهش را ربوده بود ناپ

 میدیما خروش

 او همچنان خاموشو بخوان

 و ما بخوانی برا

 کردمی ره به ما ساکت نگایخ

 یپس از لخت

 کردمی رش صدایکه زنجی یدر اثنا

 افتادمی کهی مش که پنداریگرفت، فرود آمد

 مشینشاند

 ش لعنت کردیدست ما و دست خوه ب

 «هان؟، یچه خواند»

 :د آب دهانش را و گفت آرامیمک

 نوشته بود

 همان

 راز مرا داندی کس

 م بگرداندیرون رو به آ نیکه از ا
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 مینشست

 میو به مهتاب و شب روشن نگه کرد

 بودی لیو شب شط عل

 نصرت رحمانی

شعر  ۀقریحنگار و شاعر خوش. روزنامه(۲۰۰۰-۱۹۲۹) متولد رشت

ای سرکش معاصر. چندین دفتر شعر از او منتشر شده است. او روحیه

 داشت و به شاعر انهدام و عصیان مشهور بود.

 بروی عشقمآمن 

 چشمت خراج سلطنت شب را، لیلی

 کنداز شاعران شرق طلب می

 من آبروی حرمت عشقم

 دار هش

 نریزیتا به خاک 

 من آبروی عشقم

 پر کن پیاله را، لیلی

 تر بخوانآرام

 های نگاه راآواز فاصله

 های فرصت و میعادکوچهباغدر 

 بگشای بند موی، بیفشان

 شب را میان شب

 نه با عتاب با من بدار حوصله، اما

 پژمردگل در میان دستت می گفتی

 هایمان به شهادت رسیده استدر چشم خواب گفتم که



 152 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 ترینیخوب که گفتی

 آری، خوبم

 شعرترم

 ترک عرفانمتاج سه

 خاکم، درویشم

 بنشین ،امدار رابطهآیینه

 بنشین کنار حادثه بنشین

 یاد مرا به حافظه بسپار

 نام مرا اما

 شویبر لب مبند که مسموم می

 امدیدهمن داغ

 از جای پای تو، لیلی

 آیدبوی فرار می درگاه ۀبر آستان

 بستر ۀآتش مزن به سین

 سبزت ۀبا عطر پیکر برهن

 بانوی بانوان شب و شعر بنشین

 لیلی، خانم

 های توستدر پلک کلید صبح 

 دست مرا بگیر

 از چارراه خواب گذر کن

 بگذار و بگذریم زین خیل خفتگان

 دست مرا بگیر

 تا بسرایم

 ستهای من بال کبوتریدر دست

 من آبروی عاشقان جهانم، لیلی

 ریزیدار تا به خاک ن هش

 من پاسدار حرمت دردم

 طلبدچشمت خراج می

 آنک خراج
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 کنی خط چشمت راوقتی که پاک می، لیلی

 دیوارهای این شب سنگین را

 وای ،در هم شکسته

 کنیکه بیداد می

 کنی خط چشمت راوقتی که پاک می

 های سبز تنت شب رادر باغ

 کنیآزاد می

 مرز باشبی، لیلی

 دیوار را ویران کن

 حال خویش رها کن خط را به

 خط و خال باشبی

 ترین باشبا من بیا همیشه

 بارید شب

 ها شکستبارش سیل اشک

 شب را ۀخط سیاه دایر 

 خط پاک شد

 گل در میان دستم پرپر زد و فسرد

 درهم دوید خط

 !ویران شد

 مرز عشقبازی کنبی، لیلی

 خط و خال باشبی

 ترینمبا من بیا که خوب

 با من که آبروی عشقم

 با من که

 شعرم، شعرم، شعرم

 در من وضو بگیر ووای

 ، بایست کنارمامسجاده

 رو کن به من که قبلۀ عشاقم

 گه نماز راآن
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 ای بلندبا بوسه

 قامت ببند

 با من بودن خوب است، لیلی

 سرایمتمن می

 هدیه

 ست سکوتایودیعه

 گزیده خاموشان

 ست سرشکتسخاوتی

 خندیمی دمی که

 بندیمی چو پلک

 ست؟های آزادیشدن راهحدیث گم

 بندیمی تمام تهمت من را به خویش

 های مناعتبه دست فقری ۀتو عطر بوس

 منوچهر آتشی

. لحن اشعارش حماسی (۲۰۰۵-۱۹۳۱) متولد دشتستان بوشهر

و پر از عناصر وحشی طبیعت است و بر بسیاری از شاعران پس از 

اشعارش پر از مضمون عشق خود تأثیر گذاشته است. عالوه بر آن، 

عنوان چهرۀ ماندگار شعر معاصر فارسی، به و امید است. آتشی به

 دریافت جایزه نایل شد.
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 هانگاه

 اندها چه ظالمانه جای کلمات را گرفتهنگاه

 سکوت چقدر جای صدا را

 ام دوستت دارمهنوز نگفته

 نگاهم اما به عربده گفت

 کردرا پژمرده  ای که نرگس حافظعربده

 ای دوستت دارمهنوز نگفته

 سکوتت اما بارانی شد

 و دل صنوبری خشکم را خرم کرد

 سروی به شکل دل آدمی بود، در این تابوت آرواره

 سال مهرسروی مرده در خشک

 از مژگان میترایی تو آفتابی جاری شد

 شد و تابوت را شکست مرده بیدار

 انداز خیابان ها راو شلنگ

 باغ سرو کرد

 گیرد هنوزمی چقدر جای صداها راسکوت 

 ها رانگاه چه ظالمانه جای کلمه

 گاه ما نیستاین تقدیر دیدار بی

 از تمامی تاریخ بپرس

 یاؤر

 ستکنون رؤیای ما باغی

 بواش میعادگاهی خرم و خوشبن هر جاده

 های نازک لبخنداش گلبرگسر هر شاخه

 هابه ساق هر درختش یادگاری

 نقش یک سوگندو با هر یادگاری 

 ستکنون رؤیای ما باغی
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 سان باغزمین اما فراوان دارد این

 ستدیدارها برده ۀکه برگ هر درختش صدم

 ستکه ساق هر درختش نشتر سوگندها خورده

 ستیای ما باغیؤکنون ر

 لیک، اش میعادگاهی خرم و خوشبن هر جاده

 بیا رسم قدیم یادگاری را براندازیم

 ای میرااز خراش ساقه و دل را خوش نداریم

 خود را ۀریشبیا تا یادگار عشق آتش

 به سنگ سرخ دل با خنجر پیوند بتراشیم

 که باران فریبش نسترد هرگز

 وفان زمانش نفکند از پاطکه 

 ما زنده تا باشیم ۀپیمان ما در سین ۀکه باشد ریش

 بیدار

 ساقی ۀبر دست سیمگون

 افروز جام راروشن کنید شمع شب

 خیالیبیبا ورد 

 های خام راباطل کنید سحر سخن

 من رهنورد کوه غروبم به باغ صبح

 امها دویدهپای حصار نیلی شب

 امها رمیدههای گند هوساز الشه

 مانده رادرراه ۀمستان سرشکست

 سیلی سرزنش، های سیلیبا ضربه

 امهشیار کرده

 هاخواب قلعهتا بشکنم سکوت گران

 های رازسرداب ۀگه شوم ز قصآ و
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 زنجیرهای وحشی پرسش را

 چون بردگان وحشی از خواب

 امبیدار کرده

 کوتاه کن دروغ

 هاشب نیست بزمگاه پری

 نیست با سکوت لطیفش جهان راز شب

 های رفته به دریای دوردستاز آب

 هاهای گمشده در پیچ و تابز برگ و

 کنند درختان به گوش رودنمی نجوا

 ایبیمار تشنه ۀدیدجز چشم مرگ

 ستروی که گرسنهیا چشم شب

 سنگهای گرانبه برق سکه

 بیدار نیست چشم کسی شهر خواب را

 چشم پیرهر مرده ۀدل خوش مکن به قص

 در خود مبند شعر صداهای ناشناس

 هاکه پوه کند روی سنگ رود است آن

 ها نفیرکشد از درهمی که باد است آن

 هاستچشم نفرین

 ها که به قصر خدا زدندسنگ ستاره

 کوتاه کن دروغ

 بال و پیراز من بپرس راز شب خسته

 من رهنورد کوه غروبم به شهر صبح

 چین شعر دروغم ز باغ شبمن میوه

 رنگ کشور یأسم به مرز خواببیگانه

 از من بپرسو

 بیدارچشم مسلخ بودم من

 مرگم ۀدر انتظار دشن
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 نه انتظار پرتو خونی ز عمق دل

 بازبخشدم نفس از عطسۀ امیدتا 

 های دروغ استبر هر چه قصه

 ام ز توسن نفرین خود لگامنگرفته

 تا خوابگاه دختر مستی

 ام ز سنگر هر جامجنگیده

 آریو از من بپرس

 امشب را شکسته ۀمن آخرین ستار 

 از شام ناامیدی تا صبح ناامیدی

 امبیدار بوده

 چشم سفید خویش ۀهای مردبا دست

 امسیاه افق را گشوده ۀدرواز 

 شب نیست ۀسحری درون قلع

 لزمان(اغ)فرو فروغ فرخزاد

. سینماتور و شاعر جوان و سرشناس. (۱۹۶۶-۱۹۳۴) متولد تهران

فروغ در کنار نیما، اخوان، شاملو و سپهری، یکی از پنج رکن شعر 

، تولدی دیگرفارسی معاصر است. پنج دفتر شعر از او باقی مانده است. 

از اشعار مهم اوست که در  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردو  عصیان

ایران و کشورهای دیگر شهرت یافت. مضامین شعر او رهایی و آزادگی 

زن و شکستن تابوهای سنتی است. آثار او به چندین زبان دنیا از جمله 

رجمه شده است. فیلم انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ت

، در فستیوال اوبرهاوزن ایتالیا جایزۀ بهترین فیلم مستند را به استاو که دربارۀ جذامیان « خانۀ سیاه»

 حادثۀ رانندگی درگذشت. در اثرسالگی ۳۲با زبان آلمانی و ایتالیایی آشنا بود. در  .دست آورد
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 سانسور

 هرگز نگفتند که

 زن باید عاشق باشد و مرد الیق

 !اندق را سانسور کردهعش

 جنگیدم هامن سال

 تا فهمیدم که

 عشق نه گیسوان بلندم زیباستبی

 مو نه چشماِن سیاه

 و نه مردی با دستاِن زمخت

 سوختهآفتابهای و گونه

 کندام را تضمین میخوشبختی

  اسیر

م همیتو را  هرگز خوا نم کــه   و دا
o 

گ  ن ــــت  غوش  رمیبــه کــام دل در آ
o 

ـــن ییتو ـــاف و روش ـــمان ص  آن آس
o 

ـــ یکنج قفس مرغ نیمن ا   رمیاس
o 

 رهیسرد ت یهالهیز پشت م
o 

 تیبه رو رانینگاه حسرتم ح 
o 

ـــت نیدر ا که دس ی شیپ یفکرم   دآ
o 

گه گشــــا  نا ـــو میو من  به س  تیپر 
o 

 لحظه غفلت کیفکرم که در  نیدر ا
o 

 رمیزندان خامش پر بگ نیاز ا 
o 

ـــم مرد زنــدانبــان   بخنــدمبــه چش
o 

ــــر بــگــ یکــنــارت زنــدگــ   رمیــاز س
o 

 فکرم من و دانم که هرگز نیدر ا
o 

 ستیقفس ن نیرفتن ز یارایمرا  
o 

خواهــد ب نبــان  مرد زنــدا هم  گر   ا
o 

ن  فس  ن پروازم  هر  ب ــــتیدگر از   س
o 

 ها هر صبح روشنلهیز پشت م
o 

 میخندد به رو ینگاه کودک 
o 

ـــر م ــــاد کنمیچو من س  یآواز ش
o 

با بوســــه  ـــو دیآیم لبش   میبه س
o 
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 روز کیآسمان خواهم که  یاگر ا
o 

 رمیزندان خامش پر بگ نیاز ا 
o 

ـــم کودک گر  میچه گو انیبه چش
o 

ـــ یز من بگــذر کــه من مرغ   رمیاس
o 

 شیمن آن شمعم که با سوز دل خو
o 

 را یارانهیو کنمیفروزان م 
o 

ـــ  نمیگز یاگر خواهم کــه خــاموش
o 

ــــانیپر  ــــانــه کنمیم ش  را یاکــاش
o 

 در برابر خدا

 یــکــیمــحــبــس تــار یاز تــنــگــنــا
o 

ــ  ــالب ت ــج ــن ــرۀاز م ــنا ی ــ ی ــادن  ی
o 

ــ ــر از ن ــگ پ ــان ــازب ــو ی ــرا بشــــن  م
o 

ــدا یآه ا  ــ یخ ــادر ب ــایق ــت ــم  ه
o 

 من بشکاف یکرز گرد پ یک دم
o 

 را یاهیحجاب س ینبشکاف ا 
o 

ــــا ب ینــۀدرون ســـ یــدش نیمن   ی
o 

ــنا  ــا ی ــۀم ــ ی ــاه ــب ــاه و ت ــن  را یگ
o 

 یکه به من داد یدل ینا یستدل ن
o 

 کن یشآه رها یدهدر خون تپ 
o 

ــ یــا  و هــوس دارش ااز هــو یخــال
o 

 کــن یــشبــنــد مــهــر و وفــایپــا یــا 
o 

گه  دانییو تو م یتنها تو آ
o 

 را یننخست یاسرار آن خطا 
o 

تو قــادر نهــا  ــــا یت بخش ب  ییکــه 
o 

ـــفــا  ـــت یبر روح من ص  را یننخس
o 

 یمرا گوو خدا چگونه ت یآه ا
o 

 یزارمخسته و ب یشکز جسم خو 
o 

تو جالل  بر آســــتــان  ــــب   هر ش
o 

 جســــم دگــر دارم یــدامــ یــیگــو 
o 

 روشن من بستان یدگاناز د
o 

 را یدندو یرغ یشوق به سو 
o 

ف ط ب یکن ا یل موزشخــدا و   یــا
o 

ــرق چشــــم غــ   را یــدنرمــ یــراز ب
o 

 به من بده که مرا سازد یعشق
o 

 همچون فرشتگان بهشت تو 
o 

ب یــاری  ینمبــه من بــده کــه در او 
o 

 ســرشــت تو یگوشــه از صــفا یک 
o 
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 یشب ز لوح خاطر من بزدا یک
o 

 را یبشعشق و نقش فر یرتصو 
o 

ــتــقــام جــفــاکــار ــه ان  یخــواهــم ب
o 

ــــق تــازه فـتـح رقـ   را یـبـشدر عش
o 

 یتخدا که دست توانا یآه ا
o 

 را ینهاده عالم هست یانبن 
o 

ـــتــان یرو یبنمــا  و از دل من بس
o 

قش شــــوق  ن تگنــاه و   را یپرســــ
o 

 یزیناچ ۀمشو که بند یراض
o 

 آرد یتو رو یرغه ب ،شود یعاص 
o 

 سـرشـکش را یلمشـو که سـ یراضـ
o 

 جـــام بـــاده فـــروبـــارد یدر پـــا 
o 

 یکیمحبس تار یاز تنگنا
o 

 یادن ینا یرۀاز منجالب ت 
o 

 مرا بشنو یازبانگ پر از ن
o 

 همتایقادر ب یخدا یآه ا 
o 

 عصیان

ـــ یمهــالــببــه   یمزن قفــل خموش
o 

ــاگــفــتــه دارم یاکــه در دل قصــــه   ن
o 

ــا ــمز پ ــران را ی ــد گ ــن ــن ب ــاز ک  ب
o 

ــ یــنکــز   آشــــفــتــه دارم یســــودا دل
o 

 موجود خودخواه یا ،مرد یا یاب
o 

 قفس را یدرها یبگشا یاب 
o 

مر ع گر  نم کشـــ یا  یــدیبــه زنــدا
o 

 نــفــس را یــک یــنا یــگــرمرهــا کــن د 
o 

 ستیریکه د یآن مرغ ،منم آن مرغ
o 

 پرواز دارم یشۀبه سر اند 
o 

ـــرود ـــ مس ـــد در س  تنگ ینۀناله ش
o 

ــه حســــرت  ــارمب ــد روزگ ــا ســــر آم  ه
o 

 یمزن قفل خموش یمهابه لب
o 

 را راز خود یمبگو یدکه من با 
o 

ــم ــم رســــان ــه گــوش مــردم عــال  ب
o 

ـــ  ـــن ـــنط ـــنآتشـــــ ی ـــود رای  آواز خ
o 

 یمدر تا پر گشا یبگشا یاب
o 

 آسمان روشن شعر یسوه ب 
o 

ـــذار ـــگ ـــر ب ـــردن امیاگ ـــروازک  پ
o 

ـــعرخواهم یگل  ـــن ش ــــدن در گلش  ش
o 
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 از تو یرینشش ۀبوس با لبم
o 

گ یتنم با بو   از تو ینشعطرآ
o 

ــــررهــا  نــهــانــش ینــگــاهــم بــا ش
o 

ــ  ــال ــا ن ــم ب ــ ۀدل ــون ــشخ ــن ــو ی  از ت
o 

 موجود خودخواه یا ،مرد یا یول
o 

 شعر تو ننگ است ینمگو ننگ است ا 
o 

ـــور  یدان یچحــاالن هیــدهبر آن ش
o 

 قفس تنگ است تنگ است ینا یفضا 
o 

 مگو شعر تو سر تا پا گنه بود
o 

 ده یایمانهننگ و گنه پ یناز ا 
o 

تو ثر از  کو حور و آب  ــــت و   بهش
o 

 ده یامـــرا در قـــعـــر دوزخ خـــانـــه 
o 

 یسکوت ی،شعر ی،خلوت ی،کتاب
o 

 ستیو سکر زندگان یمرا مست 
o 

ـــت  ره نــدارم یچــه غم گر در بهش
o 

ـــت  ــــتیجــاودان یکــه در قلبم بهش  س
o 

 آرام رقصدیشبانگاهان که مه م
o 

 آسمان گنگ و خاموش یانم 
o 

 هاو من مســـت هوس یتو در خواب
o 

ــ  ــاب را گ ــت ــه ــن م ــرمت ــوش ی  در آغ
o 

 از من هزاران بوسه بگرفت یمنس
o 

 یدبه خورش یدمهزاران بوسه بخش 
o 

ندان که ز ندان   یتو بود باندر آن ز
o 

ـــب  ــــه لرز یــکاز  یــادمبن یش  یــدبوس
o 

 مرد یا ،نام یثدور افکن حده ب
o 

 مستانه داده یکه ننگم لذت 
o 

ــروردگــار بــخشــــدیمــرا مــ  یآن پ
o 

ــ  ــر را دل ــه شـــــاع ــهد یک ــوان  داده ی
o 

 یمدر تا پر گشا یبگشا یاب
o 

 آسمان روشن شعر یسوه ب 
o 

ـــذار ـــگ ـــر ب ـــردن امیاگ ـــروازک  پ
o 

ـــعرخواهم یگل  ـــن ش ــــدن در گلش  ش
o 

 هاستارهای 

ــاره یا ــانســــت ــراز آســــم ــر ف ــه ب ــا ک  ه
o 

گاه خود اشــــاره  تهبا ن ـــ ـــس  یداگر نش
o 

ـــــتـــاره یا  ابـــرهـــا یهـــا کـــه از وراس
o 

ــــتــهبــر جــهــان نــظــاره  ـــس  یــداگــر نش
o 
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 منم که در دل سکوت شب ینا یآر
o 

 کنمیعاشقانه پاره م یهانامه 
o 

ــــتــاره یا  یــدمـن مــدد کـنـه هــا اگـر بــس
o 

پر از   ـــتــاره مدامن از غمش   کنمیس
o 

 از وفا نبرده است ییکه بو یبا دل
o 

 تر استو بهانه خوش کرانهیجور ب 
o 

کنــار ا خودپســــنــد یندر  حبــان  ــــا  مص
o 

ــوه  ــتخوش یرکانهز یهاناز و عش  تر اس
o 

 ها چه شد که در نگاه منستاره یا
o 

 ؟ردنغمه و ترانه م   آن نشاط و یگرد 
o 

ـــتــاره یا ــــد کــه بر لبــان س  اوهــا چــه ش
o 

نوا  خر آن  م   یآ  رد؟گرم عــاشــــقــانــه 
o 

 یجام باده سرنگون و بسترم ته
o 

 او یهانامه یام به روسر نهاده 
o 

نهــاده مســـر  طور ینا یــانام کــه در   ســـ
o 

ــــت  ــــانوجس  او یاز وفـا یجو کنم نش
o 

گهستاره یا  یدها مگر شما هم آ
o 

 ساکنان خاک یو جفا ییاز دورو 
o 

هان شـــد ینچنینکا مان ن ـــ لب آس  یدبه ق
o 

ـــتاره یا  ـــتارهس  خوب و پاک یهاها س
o 

 یستمن که پشت پا زدم به هر چه هست و ن
o 

 تا که کام او ز عشق خود روا کنم 
o 

ــ ــعــنــت خــدا ب ــه ل  جــز جــفــاهمــن اگــر ب
o 

ـــقـان بـاوفـا کنم ینز  ـــپس بـه عـاش  س
o 

 اشک یهاها که همچو قطرهستاره یا
o 

 یداشب نهاده یاهسر به دامن س 
o 

 هــا کــز آن جــهــان جــاودانســــتــاره یا
o 

ـــوه ب یروزن  ـــاده ینا یس  یداجهان گش
o 

 رودیرفته است و مهرش از دلم نم
o 

 ها چه شد که او مرا نخواست؟ستاره یا 
o 

ــــتــاره یا ــــتــارهس ــــتــارههــا س  هــاهــا س
o 

ـــت؟ یارپس د  ـــقان جاودان کجاس  عاش
o 

 یهای زمینآیه

 شدخورشید سرد  گاهآن

 ها رفتو برکت از زمین

 ها به صحراها خشکیدندو سبزه

 و ماهیان به دریاها خشکیدند
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 زان پس به خود نپذیرفت و خاک مردگانش را

 رنگپریدههای شب در تمام پنجره

 مانند یک تصور مشکوک

 پیوسته در تراکم و طغیان بود

 در تیرگی رها کردند ها ادامٔه خود راو راه

 نیندیشیددیگر کسی به عشق 

 دیگر کسی به فتح نیندیشید

 کسو هیچ

 چیز نیندیشیددیگر به هیچ

 ییدر غارهای تنها

 بیهودگی به دنیا آمد

 دادخون بوی بنگ و افیون می

 های باردارزن

 یدندیسر زانوزادهای بی

 ها از شرمو گاهواره

 به گورها پناه آوردند

 چه روزگار تلخ و سیاهی

 نان، نیروی شگفت رسالت را

 مغلوب کرده بود

 پیغمبران گرسنه و مفلوک

 های الهی گریختندگاهاز وعده

 های گمشدٔه عیسیو بره

 هی چوپانی رادیگر صدای هی

 ها نشنیدنددر بهت دشت

 ییها گودر دیدگان آینه

 ها و تصاویرحرکات و رنگ

 گشتمی وارونه منعکس

 فراز سر دلقکان پست و بر

 و چهرۀ وقیح فواحش
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 مقدس نورانییک هالۀ 

 سوختمانند چتر مشتعلی می

 های الکلمرداب

 با آن بخارهای گس مسموم

 تحرک روشنفکران راانبوه بی

 به ژرفنای خویش کشیدند

 های موذیو موش

 اوراق زرنگار کتب را

 های کهنه جویدنددر گنجه

 خورشید مرده بود

 خورشید مرده بود و فردا

 در ذهن کودکان

 داشتای مفهوم گنگ گمشده

 ها غرابت این لفظ کهنه راآن

 های خوددر مشق

 نمودندتصویر می با لکٔه درشت سیاهی

 مردم

 گروه ساقط مردم

 دلمرده و تکیده و مبهوت

 در زیر بار شوم جسدهاشان

 رفتندمی از غربتی به غربت دیگر

 و میل دردناک جنایت

 شدهایشان متورم میدر دست

 ای، جرقٔه ناچیزیگاهی جرقه

 جان رااجتماع ساکت بی این

 کردیکباره از درون متالشی می

 آوردندمی ها به هم هجومآن

 مردان گلوی یکدیگر را

 دریدندبا کارد می
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 و در میان بستری از خون

 با دختران نابالغ

 شدندهمخوابه می

 ها غریق وحشت خود بودندآن

 و حس ترسناک گنهکاری

 ارواح کور و کودنشان را

 بودمفلوج کرده 

 پیوسته در مراسم اعدام

 وقتی طناب دار

 چشمان پرتشنج محکومی را

 ریختاز کاسه با فشار به بیرون می

 رفتندها به خود فرو میآن

 کشیدشان تیر میاعصاب پیر و خسته،  و از تصور شهوتناکی

 هااما همیشه در حواشی میدان

 دیدیاین جانیان کوچک را می

 اندکه ایستاده

 اندگشتهو خیره 

 های آببه ریزش مداوم فواره

 هم اید هنوزش

 شده، در عمق انجمادهای لهدر پشت چشم

 زندٔه مغشوشنیمیک چیز 

 بر جای مانده بود

 خواسترمقش میکه در تالش بی

 هاورد به پاکی آواز آباایمان بی

 پایانیشاید، ولی چه خالی بی

 خورشید مرده بود

 دانستکس نمیو هیچ

 آن کبوتر غمگین که نام

 ستا ها گریخته، ایمانکز قلب
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 آه، ای صدای زندانی

 آیا شکوه یأس تو هرگز

 از هیچ سوی این شب منفور

 سوی نور نخواهد زد؟ه نقبی ب

 آه، ای صدای زندانی

 ...ای آخرین صدای صداها

 به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد

 به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد

 من جاری بود به جویبار که در

 به ابرها که فکرهای طویلم بودند

 به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

 کردندهای خشک گذر میاز فصل

 های کالغانبه دسته

 های شبانه راکه عطر مزرعه

 آورندمی برای من به هدیه

 کردینه زندگی مییبه مادرم که در آ

 و شکل پیری من بود

 من، درون ملتهبش راو به زمین، که شهوت تکرار 

 انباشتمی های سبزتخمهاز 

 سالمی دوباره خواهم داد

 آیممی آیم،می آیم،می

 با گیسویم: ادامٔه بوهای زیر خاک

 های غلیظ تاریکیهام: تجربهبا چشم

 سوی دیوار های آنام از بیشهها که چیدهبا بوته

 آیممی آیم،می آیم،می

 شودو آستانه پر از عشق می

 دارندها که دوست مین در آستانه به آنو م
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 و دختری که هنوز آنجا

 در آستانٔه پرعشق ایستاده

 سالمی دوباره خواهم داد

 تولدی دیگر

 ستهمٔه هستی من آیٔه تاریکی

 را در خود تکرارکنانو که ت

 های ابدی خواهد بردها و رستنبه سحرگاه شکفتن

 را آه کشیدم، آهو من در این آیه ت

 راو این آیه تمن در 

 به درخت و آب و آتش پیوند زدم

 زندگی شاید

 گذردمی ست که هر روز زنی با زنبیلی از آنا یک خیابان دراز

 زندگی شاید

 آویزدمی ست که مردی با آن خود را از شاخهریسمانی

 گرددمیست که از مدرسه برزندگی شاید طفلی

 آغوشیرخوتناک دو همزندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصلٔه 

 یا نگاه گیج رهگذری باشد

 داردمی که کاله از سر بر

 :گویدمعنی میبا لبخندی بی ،و به یک رهگذر دیگر

 «خیرهصبح ب»

 ستزندگی شاید آن لحظۀ مسدودی

 سازدنی چشمان تو خود را ویران میکه نگاه من، در نی

 ستحسیو در این 

 دریافت ظلمت خواهم آمیخترا با ادراک ماه و با  که من آن

 ستییدر اتاقی که به اندازٔه یک تنها

 دل من

 ستا که به اندازٔه یک عشق
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 نگردهای سادٔه خوشبختی خود میبه بهانه

 ها در گلدانبه زوال زیبای گل

 ایمان کاشتهبه نهالی که تو در باغچٔه خانه

 هاو به آواز قناری

 خوانندکه به اندازٔه یک پنجره می

 ...آه

 ستا سهم من این

 ستا سهم من این

 سهم من

 گیردمی را از من ای آنست که آویختن پردهآسمانی

 ستا رفتن از یک پلٔه متروکینیسهم من پا

 گشتنواصلو به چیزی در پوسیدگی و غربت 

 هاستآلودی در باغ خاطرهحزنسهم من گردش 

 :گویدمی دادن که به منجانی یو در اندوه صدا

 «دارممی دوست هایت رادست»

 کارممی هایم را در باغچهدست

 دانممی دانم،می دانم،سبز خواهم شد، می

 ماو پرستوها در گودی انگشتان جوهری

 تخم خواهند گذاشت

 آویزممی گوشواری به دو گوشم

 از دو گیالس سرخ همزاد

 چسبانممی هایم برگ گل کوکبو به ناخن

 ای هست که در آنجاکوچه

 پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز

 های باریک و پاهای الغربا همان موهای درهم و گردن

 شب او را اندیشند که یکهای معصوم دخترکی میبه تبسم

 باد با خود برد

 را ای هست که قلب من آنکوچه

 ستام دزدیده اکودکیاز محل 
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 سفر حجمی در خط زمان

 کردنآبستنو به حجمی خط خشک زمان را 

گاه  حجمی از تصویری آ

 گرددمیکه ز مهمانی یک آینه بر

 ستا سانو بدین

 میردکه کسی می

 ماندو کسی می

 ریزدهیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می

 مرواریدی صید نخواهد کرد

 شناسمی م پری کوچک غمگینی را من

 که در اقیانوسی مسکن دارد

 نوازد آرام، آراممی لبک چوبینو دلش را در یک نی

 میردمی که شب از یک بوسه پری کوچک غمگینی

 و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

 محمد حقوقی

. منتقد ادبی و شاعر و نویسندۀ (۲۰۰۸-۱۹۳۷) متولد اصفهان

است.  شعر نو از آغاز تا امروزترین اثر علمی او کتاب سرشناس. مهم

تحقیقات ارزشمندی دربارۀ شعر نیما و اخوان و سپهری و فروغ منتشر 

 کرده است.
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 سخن عاشقانه

 زیباست با کالم قدیمی

 گفتنباز از تو عاشقانه سخن

 بردار شانه را

 انبوه گیسوان نسیمی

 ها به عشوهاز شانه

 بیاویز و باز کن

 بردار شانه را

 بشکن شکنج طره

 هوا ایستاده است

 بپراکنش

 بیاکنش از نافه

 ناز کن

 گیسوان رها نوازش دل، ۀروداب

 زیباست با کالم قدیمی

 گفتنباز از تو عاشقانه سخن

 بردار شانه را

 منصور اوجی

. در رشتۀ فلسفه و علوم تربیتی و زبان و (۱۹۳۷) متولد شیراز

ها تدریس کرده است. ادبیات انگلیسی تحصیل کرده و سال

 از او منتشر شده است.چندین دفتر شعر 
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 گوش کن

 پشت این پنجره در تاریکی

 چینندمثل این است که از شاخه گلی می

 شنوی؟می ،گوش کن

 امدلهره همۀ

 ترسم از مرگ این نیست

 هابرد از خاطرهکه مرا می

 گیرد از منترسم این است که می

 آسمان را

 و درختان و گل و باغچه را

 آب را، آینه را

 و نمک را

 تو راو 

 ترسم از مرگ این است

 امهمۀ دلهره

 تا حسرت ما

 گردیمایم و بازمیما آمده

 و آخر کار

 نه هیچ گلی به جای خواهد ماند

 ای، در این آفاقنه هیچ پرنده

 ای، نه لبخندینه برق ستاره

 نه طعم خوشی ز هیچ بادامی

 نه طرح شالل تو، در آینه

 نه آب زالل و نه آفتاب صبح

 های مابه سینهو حسرتشان 
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 گردیمایم و بازمیما آمده

 های کی؟تا حسرت ما به سینه

 لوِح گور

 باش که تا گلی ز ما بوییمی

 خاک ۀاز سین

 گردیمایم و بازمیما آمده

 کخا ۀتا سین

 پنجره

 مثل یک پنجره در تاریکی

 اندیشدمی که به یک پنجره

 اندیشممی به تو

 پشت آن پنجره در تاریکی

 اندیشی؟می به چه

 اسماعیل خویی

. منتقد سیاسی و شاعری با دفترهای شعر بسیار. (۱۹۳۸) متولد مشهد

رگ. به زبان و  دکترای فلسفه از انگلستان و برندۀ جایزۀ روکرت درکوب 

های مختلف دنیا ازجمله ادبیات انگلیسی آشناست. اشعارش به زبان

 رجمه شده است.انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هندی و اوکراینی ت
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 مادرکم

 گفتمی مادرکم یادش به خیر

 تر بشوداز خوب هم که خوب خوب،

 شک باید کرد

 شاید به چیز دیگری آغشته است

 ایاینجا نشسته

 در شب

 چون شب

 که عطر تاریکش

 از بوی گیسوی تو سرشته است

 و با منی

 همه چیزت با من است

 آن باال تنها ماه است

 که دیگر نیست، که نیست

 سیاهی از آن برجاست ۀو حفر 

 گم گشته است در دهان وقیحش تو که خوبِی 

 
 
 ند تازه آرزوی تو را؟چگونه دل نک

 
 

ــ ــک ــه دل ن ــون ــگ ــو را؟چ ــازه آرزوی ت ــد ت  ن
o 

 بـــهـــار آمـــد و آورد بـــاز بـــوی تـــو را 
o 

ــم آ ــات ه ــس از وف ــپ ــم دی ــش دل ــخ ــرارب  ق
o 

ــو را  ــود آرزوی ت ــا خ ــرم ب ــور ب ــه گ ــر ب  اگ
o 

ــگ  ــن ــم چ ــم ــاِز غ ــه ب ــرچ ــو دارداگ ــل ــر گ  ب
o 

تو را ایــب  لوی  گ مری  ق هم  ــــه د بوس  کــه 
o 

ـــم می نیبه روی ا بد چش مه   توانم بســـته
o 

تو رانیبس ا  کوی  ن ظر آرم رخ  ن  کــه در 
o 

ــان در آ ــن ــچ ــی ــو ۀن ــن ه ــان م ــج ــدای  یی
o 

ـــت   ـــور اس ـــور و نور حض  روی تو را ادیکه ش
o 

تو روشـــنی از مهرِ  افــتیــن  دل او ییچون 
o 

ـــتریب نیروزی ازرهیچــه ت   عــدوی تو را؟ ش
o 

 ستوی، ای عدوو چه کژی بیو ع ییجوبهانه
o 

ـــرشــــت ع  نهبیس ها  جوی تو را؟تراش و ب
o 

ت، ای ســـاقیو  به جام عدل دهی باده، نوشـــَ
o 

 برو که ســـنگ ســـتم نشـــکند ســـبوی تو را 
o 

ــو ــاِع شــــادی ن ــادت ســــم ــارک ب ــب  دالو م
o 

ــن   فلک، دوش، های و هوی تو را شگو دیش
o 

 ســـت؟چه آبروداری نیعشـــق؟و ا نتو و نهفت
o 

فرو  ــــک شــــوق  تو را زدیر کــه اش بروی   آ
o 
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 شهپر من

ــ ــهپر من راگرچه بر س ــت ش ــکس  بامت ش
o 

ـــوی تو پر می  ــــد، کبوتر مندلم بـه س  کش
o 

ــــتیـدر نیتروشنـهییدلم بـه پـاکی آ  اس
o 

 ز دامــن تــر مــن؟ زییــچــرا چــو مــوج گــر 
o 

ـــو  تیایز موج در میچو قطره دســـت نش
o 

ـــنگ  چه س ـــر من اگر حل تو بر س  َزَند ســـا
o 

جی بــه ســــ مو لش   ایــدر ۀنــیتو بــاز بــا
o 

ستر من  صخره ب ست و   من آبشارم و سنگ ا
o 

ـــکی پر به اش که  باد آن  دارید نیا شـــدیم
o 

ته خ  ـــ ـــس  تو در برابر من الیکه خوش نش
o 

 مگر تو را، که چو موج نمیبب ریبه خواب س
o 

ـــمــه الیــرمــد خ  ـــم چش  آور منتو از چش
o 

ــت آرزو ــت؟یچ مینخس ــتن از غم تو س  َرس
o 

ــو آرزوی د  ــرســــتــن از غــم ت ــن  مــنو گــری
o 

 کـه آب ر،یکو نیای نبرم ره در ابـه واحـه
o 

من  خورد چشــــم زودبــاور   هم از ســــراب 
o 

 تو یۀچو خار، ســـوختم از تشـــنگی و ســـا
o 

ـــرو ســــا ختینر  ـــر من، س  پرور منهیبر س
o 

نه خا ـــم در ابهچو رود،   دراز دیام نیدوش
o 

 گســـتر منهیســـا دیتو شـــود ب ســـوییکه گ 
o 

 های مرازخم ابیو درایدر ریحر
o 

 که رود بودم و از سنگ بود بستر من 
o 

 حمید مصدق

. وکیل، حقوقدان، استاد دانشگاه و (۱۹۹۸-۱۹۳۹) متولد اصفهان

 های شعری او عاشقانه است.شاعر شعر نیمایی. مضمون

 تو به من خندیدی

 یدانستنمی وی دیبه من خند تو

 هیهمسا ۀمن به چه دلهره از باغچ

 دمیب را دزدیس
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 دیمن تند دوی باغبان از پ

 دیب را دست تو دیس

 آلوده به من کرد نگاهغضب

 کزده از دست تو افتاد به خاب دندانیس

 و هنوزی تو رفت و

 آرامها هست که در گوش من آرامسال

 خش گام تو تکرارکنانخش

 دهد آزارمیم

 کنانشهیو من اند

 ن پندارمیغرق ا

 که چرا

 1ب نداشتیما س ککوچ ۀخان

 سپانلومحمدعلی 

. حقوقدان، نویسنده، مترجم، منتقد (۲۰۱۵-۱۹۴۰) متولد تهران

ادبی، استاد دانشگاه و شاعر شعر نیمایی. آثار آلبر کامو و ژان پل سارتر 

دانست. چندین دفتر میخوبی هرا ترجمه کرد. زبان و ادبیات فرانسه را ب

 .ه استشعر از او منتشر شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 جواب فروغ فرخزاد به شعر حمید مصدق:. 1

همسایه سیب را دزدیدی/پدرم از پی تو تند دوید/و  ۀدانستم/تو به چه دلهره از باغچخندیدم/چون که میمن به تو 
خود پاسخ عشق تو را خالصانه  ۀهمسایه/پدر پیر من است/من به تو خندیدم/تا که با خند ۀدانستی باغبان باغچنمی

زده از دست من افتاد به خاک/دل من گفت: لرزه انداخت به دستان من و/سیب دندان بدهم/بغه چشمان تو لیک/

آرام/حیرت و بغه هاست که در ذهن من آرامتلخ تو را/و من رفتم و هنوز/سال ۀگری خواست به خاطر بسپاردبرو/چون نمی

 ما سیب نداشت ۀخان ۀشد اگر باغچکنان غرق در این پندارم/که چه میدهد آزارم/و من اندیشهتو تکرارکنان/می
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 دلیران قبیله

 امنشنیده و بودم ندیده هرگز

 لیلی ایزوت، ژولیت،

 قبیله این از دلبرانی و

 برسند سالگیچهل به

 ماندی دلبر و گذشتی حدود از تو اما

 باید پس این از که ترعجیب آن از

 بپرستی را مرمرینی تندیس

 گیسویینقره پادشاه از

 کولی

 این سو نیامدیقدر به آن

 تا از سیالب بهارۀ عمر تو

 تر شدرودخانه عریه

 گرفتگی، حتیبعد از ماه

 های شعراز روشنی شب

 از وعدۀ دیدار هم گریختی

 های بیگانهام و تنگ غروب و چهرهمن مانده

 بوسندعشاق که در سایۀ افراها یکدیگر را می

 رنگ شدیدر آن طرف رود تو کم
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 ها، سبزقباهامارالها، همراه گوزن

 و سنت کوچ

 گیرددر جان تو اوج می

 ای کولی

 آهو

 این عینک سیاهت را بردار دلبرم

 شناسداینجا کسی تو را نمی

 هر شب، شب تولد توست

 های ماروشنی هیجان است در چشمو چشم

 رواز ژرفنای آینۀ روبه

 خورشید کوچکی را انتخاب کن

 حلقه کن به انگشتت

 موی سیاهت تاج روییا نیم

 کند، درهرحالفرقی نمی

 اینجا تو را با نام مستعار شناسایی کردند

 نامی شبیه معشوق

 آهوی خسته را که به این کافه سر کشید
ً
 لطفا

 سایدو پوزه روی ساق تو می

 با پنجۀ لطیف نوازش کن
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 حسین پناهی

. نویسنده، فیلسوف، (۲۰۰۴-۱۹۵۶) متولد کهگیلویه و بویراحمد

دردمند و  دان، شاعر و طنزپردازنویس، موسیقینمایشنامههنرپیشه، 

های متعددی ساخت و خود مردمی و اندیشمند محبوب. نمایشنامه

ها بازی کرد. دفترهای شعرش در ایران به نیز در برخی از آن

های متعدد رسیده و  به چندین زبان دنیا ترجمه شده است. چاپ

است. اشعارش گاهی  جوهر شعر پناهی عرفان خالص و انسانی

 فکاهی و گاهی عمیق و فلسفی است.

 لعنت

 امبر گردن عشق ساده

 ستنخیکه انگشترش 

 گلوبند زمردین شعر مرا

 کند کسینمی باور

 !لعنت به شعر و من

 جاودانگی عشق

 به آتش نگاهش

 اعتماد نکن

 لمس نکن

 به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند

 رنگبیبه سرزمینی 

 بو و ساکتبی

 وبگریز و پشت ابدیت مرگ پنهان شو، آری

 اگر خواستار جاودانگی عشقی
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 شعر ابله

ـــنــگ انــد ــــهیس  وانــهیبــه افالک مزن د ش
o 

ــــان  ــــان ۀر یو از ت یچونکــه انس ـــرتــاس  یس
o 

گو هره  ق دیــز همــه آفــا عور   تو یکــه شــــ
o 

فظــه  بر حــا تو  حمور دانــد کــه  نیاش   یرا
o 

 هم ســـر و هم ســـامان را یدر ره عشـــق ده
o 

س  شوقه ر  یسامانیسر و بیب یچون به مع
o 

 راز یو بــاز از پــ ینــهــان دار دهیــراز در د
o 

ـــت   یرانیبــه طوفــان خطر م دهیــد یکش
o 

 یمســت یشــیروشــن خو ۀمســت از هندســ
o 

ــپشــــت در آ  ــدر آ نــهی  یســــرگــردانــ نــهی
o 

 بزم خرابات شعور نیدل که در ا یبس کن ا
o 

ـــعر تو دارد بــه بغــل د   یوانیهر کس از ش
o 

ـــرار فروبنــد و م  بــه راز شینــدیلــب بــه اس
o 

ــ  ــل ــاف ــه از ق ــ ۀور ن ــان ــخ درم ــل ــور و م  یم
o 

 مردگان

 دردسری هستند مردگانبیچه مهمانان 

 کنندمی نه به دستی ظرفی را چرک

 نه به حرفی دلی را آلوده

 نداتنها به شمعی قانع

 و اندکی سکوت

 بازی

 ایمماندهکه پشت درهای بسته  ما تماشاچیانی هستیم

 مدیمآدیر 

 خیلی دیر

 ناچاربهپس 

 زنیممی حدس

 بندیممی شرط

 کنیممی شک

 در صحنه و آن سوتر

 ای دیگر در جریان استگونهبازی به 
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 شبنم

 ماند آدمیمی به شبنمی

 و عمر چهل روایتش

 یت نورؤر ۀبه لحظ

 بر سطح سبز برگی

 چکدمی لغزد و بر زمینمی

 تا باری دیگر

 و کی؟

 و چگونه؟

 کجا؟و 

 دوست دارم

 من زندگی را دوست دارم

 !ترسممی ولی از زندگی دوباره

 دین را دوست دارم

 !ترسممی هاکشیشولی از 

 قانون را دوست دارم

 !ترسممی هاپاسبانولی از 

 عشق را دوست دارم

 وترسممی هازنولی از 

 کودکان را دوست دارم

 وترسممی ولی از آینه

 سالم را دوست دارم

 !ترسممی زبانم ولی از

 پس هستم، ترسممی من

 گذرد روز و روزگار منمی چنینینا

 وترسممی ولی از روزگار، من روز را دوست دارم
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 خوشبختی

 بهار :گویندمی درختان

 النه :گویندمی پرندگان

 صبر :گویندمی هاسنگ

 مصاحب :گویندمی هاخاکو 

 خوشبختی :گویندمی هاانسانو 

 ما در یک چیز شبیهیم ۀا همما

 ودر طلب نور

 ما نه درختیم

 و نه خاک

 هامان در تشخیصضعف ۀپس خوشبختی را با علم به هم

 جو کنیموید در حریم خودمان جستبا

 ؟کو

 کو زمینم؟ وهاکهکشان

 کو وطنم؟ وزمین

 ام؟خانهکو  ووطن

 کو مادرم؟ وخانه

 کو کبوترانم؟ ومادر

 ای زمان؟، در منمن گم شدم در تو یا تو گم شدی 

 ؟چیستیم

 ما چیستیم؟

 های فعال ذهن زمینلولکوجز م

 را هاکهکشانکه خاطرات 

 کندومغشوش می
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 رسالت من

 و رسالت من این خواهد بود

 تا دو استکان چای داغ را

 از میان دویست جنگ خونین

 به سالمت بگذرانم

 تا در شبی بارانی

 ها راآن

 با خدای خویش

 کنیمچشم در چشم هم نوش 

 دیوانه و عاقل

 دیوونه کیه؟

 عاقل کیه؟

 جونور کامل کیه؟

 واسطه نیار، به عزتت خمارم

 هیچ کسی رو ندارم ۀحوصل

 ال دارم  گم، سکفر نمی

 یک تریلی محال دارم

 مهکار شه چیتازه داره حالیم می

 چرخونمچرخم و میمی

 مسیاره

 تازه دیدم حرف حسابت منم

 طالی نابت منم

 که دل دارم، بستمشتازه دیدم 

 راه دیدم نرفته بود، رفتمش

 نشکفته رو رستمش جوونۀ

 ویروس که بود حالیش نبود هستمش
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 بودنم مرگ نبودزندهجواب 

 جون شما بود؟

 مردن من مردن یک برگ نبود

 تو رو به خدا بود؟

 اون همه افسانه و افسون ولش؟

 این دل پرخون ولش؟

 کردن گدار مارون ولش؟گم ۀدلهر 

 ها باالی کارون ولش؟تماشای پرنده

 شپ بارون ولش؟شپزدنا، سوتخیابونا، 

 دیوونه کیه؟

 عاقل کیه؟

 جونور کامل کیه؟

 گفتی بیا زندگی خیلی زیباست

 دویدم

 چشم فرستادی برام تا ببینم

 که دیدم

 بازی تو آسمون معناش چیه؟شیآتپرسیدم این 

 کنار این جوب روون معناش چیه؟

 این همه رمز این همه راز،

 این همه سر و اسرار معماست؟

 آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه ولله

 !مات و پریشونم کنی که چی بشه؟ نه بالله

 پریشونت نبودم؟

 حیرونت نبودم؟ من،

 فهمیدم که فهم من چقدر کمهتازه داشتم می

 اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه

 گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه

 خواد دنیا بیادمیانجیر 

 آهن و فسفرش کمه
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 چشمای من آهن انجیر شدن

 زنجیر شدن ۀای از حلقحلقه

 عمو زنجیرباف

 زنجیرتو بنازم

 چشم من و انجیرتو بنازم

 دیوونه کیه؟

 عاقل کیه؟

 جونور کامل کیه؟

 سلمان هراتی

کردۀ هنر و شاعر متعهد و . تحصیل(۱۹۸۶-۱۹۵۹) متولد تنکابن

ترین ویژگی رانندگی درگذشت. مهم حادثۀ جوان مردمی که در

شعرش ستیز با مظاهر غرب و پرداختن به حماسۀ جنگ و مقاومت 

 مردم ایران است.

 ای پاسخ سپید

 سال قحطی چشم تو

 زیستمی سالی که باغ در سایه

 و جنگل از بسیاری رطوبت

 روییدمی کرخت

 های مخوفحفرهها چشم

 و سال اختالط گرگ و میش

 آمدنمیبرای تفکیک بر دستی 
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 اندیشیدنمی و هیچ چشمی

 کردمی با آهنگ تجسس سالم هاو لب

 نمای دق بودتمام ۀآیین آسمان

 که بشارت هیچ حجم روشنی

 گذشتنمی از لبان صبح

 موجبی دریا تاالب مسطحی

 که روی ران زمین

 در استراحتی یله بود

 و عشق حرام بود

 هیچ خلوتی

 شدنمی به یاد خدا بر پا

 گرفتندمی عکس یادگاری مردم با یأس

 و با مرداب

 هزار خاطره داشتند

 ناپذیررهایی

 تو آمدی

 تر از بهارساده

 های قیامتآیهمثل تالوت 

 با بعثتی عظیم در پی

 و ما از خویش پرسیدیم

 زیستن یعنی چه؟

 و یاد گرفتیم بگوییم

 توکلت علی الله

 -های معیوبمردهدر خویش - برای ما پاسخ سپیدی بود اتپیشانی

 حضور تو امروز

 شمار ستاره داردبیکه  ستمجهزیآسمان 

 توان کهکشان را شمردمی و

 مانیمی تو به ماه در این زمان

 دریغا
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 خواهند؟می ها در این آسمان چهوارهماه

 کندمی از ما مضایقه کدام دست تو را

 و نگاه تاریک کدام چشم

 واره هویت دادماهبه 

 زیرا از چشم آسمان خواهند اوفتاد هاوارهماه

 ست سبزسرسرایی بان دست توسایه

 توان در مقابل خدا گریستمی که

 و شکوه کرد

 ستگذرگاهی و لبخندت

 توان به فتح پی بردمی که

 ها را تماشا کردوارهماهو سقوط 

 صبح انعکاس لبخند توست

 زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود

 ستحقیریحجم 

 که گنجایش بلندی تو را نخواهد داشت

 قلمرو نگاه تو دورتر از پیداست

 و چشمان تو معبدی

 کنندمی که ابرها نماز باران را در آن سجده

 دانندمی ها حتیفرشتهاین را 

 نامکشوف مانده است که نیمی از تو هنوز

 ترینامعلوماز خأل 

 در تو سفر کردند هایی که با نیت مکاشفهدست

 حیران

 در شیب جمجمه ایستادند

 اینشستهای که بر براق طوفان اشارهتو آن 

 تو آن انعطافی

 رویمی که پیشاپیش باران
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 بیمار است آن کس که تو را نسراید

 آسمان ۀبر سین ستمعلقیتو تاول بی زمین

 هنوز کوچک است، و خورشید، اگرچه بزرگ است

 اگر با جبین تو برابر باشد

 خورشید استجنگل  تو ۀدنبال

 ظرفیت تو را دارد خاک نامعلوم قیامت شاید فقط

 زمین اگر چشم داشت

 ماندنمی سان غریباینبزرگواری تو 

 تی جز قلب تو نسوختئهیچ جر 

 سپیدتر از سپیده

 ایایستادهصبح  ۀبر شقیق

 و از جیب خویش

 پراکنیمی خورشید

 ای معنویت نامحدود

 زود است حتی در زمین

 شودنام تو برده 
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 (Blank Verseشعر سپید یا شاملویی )

 احمد شاملو

نگار، نویسنده، مترجم، نویس، روزنامه. فرهنگ(۲۰۰۰-۱۹۲۵) متولد تهران

گذار شعر سپید مشهور به شعر دان و شاعر بنیانسرا، موسیقیمصّحح، ترانه

بسیاری ها و اشعار وی نمایشنامه فرانسوی بود. blank verse ثر ازأشاملویی که مت

جلد  ۱۳اش ترین اثر تحقیقیهای اروپایی به فارسی ترجمه نمود. مهمرا از زبان

های مهم است. در همایش کتاب کوچهمردم ایران به نام  فرهنگ عقاید و فولکلور

سوئدی، ازجمله  ،المللی سخنرانی نموده و اشعار و آثار وی به چندین زبان دنیابین

 ،و ترکی سپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، رومانیایی، فنالندی، کردیانگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، ا

در درسی عنوان واحد ترجمه شده است. شاملو یکی از پنج رکن شعر معاصر فارسی است و اشعارش به

 شود.های ایران تدریس میدانشگاه

 عشق

 دهم عشق من نیستمی آنچه به تو

 1بلکه تو خود، عشق منی

 درخت و بارون...من و تو، 

 من باهارم تو زمین

 من زمینم تو درخت

 من درختم تو باهار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مثل از کتاب  «آیداو عشق و شعر و امید و نشاط و سرود زندگی من»همسرش با عنوان به  احمد شاملوز نامۀ . بخشی ا1

 .های منخون در رگ
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 کنهتو باغم می بارون ناز انگشتای

 کنهمی اقمتمیون جنگال 

 تو بزرگی مِث شب

 اگه مهتاب باشه یا نه

 تو بزرگی مِث شب

 خود مهتابی تو اصاًل، خوِد مهتابی تو

 تازه وقتی بره مهتاب و هنوز

 شِب تنها باید

 راه دوری رو بره تا دم دروازۀ روز

 مث شب گود و بزرگی

 مث شب

 تازه روزم که بیاد

 تو تمیزی مث شبنم

 مث صبح

 تو مث مخمل ابری

 مث بوی علفی

 مث اون ململ مه نازکی

 اون ململ مه  

 که رو عطر علفا، مثل بالتکلیفی   

 هاج و واج مونده مردد     

 میون موندن و رفتن      

 مرگ و حیات میون       

 مث برفایی تو

 تازه آبم که بشن برفا و عریون بشه کوه 

 مث اون قلۀ مغرور بلندی   

 خندیکه به ابرای سیاهی و به بادای بدی می    

 من باهارم تو زمین

 من زمینم تو درخت 

 من درختم تو باهار  
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 کنهناز انگشتای بارون تو خوابم می   

 کنهمیون جنگال تاقم می     

 عشق عمومی

 ستیاشک راز

 ستیلبخند راز

 ستیعشق راز

 لبخند عشقم بود ،اشک آن شب

 یقصه نیستم که بگوی

 ینغمه نیستم که بخوان

 یصدا نیستم که بشنو

 یچنان که ببین ییا چیز

 یچنان که بدان ییا چیز

 من درد مشترکم

 مرا فریاد کن

 گویدیدرخت با جنگل سخن م

 علف با صحرا

 ستاره با کهکشان

 گویمیو من با تو سخن م

 نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 قلبت را به من بده

 امدریافتهرا و ت یهاریشهمن 

 امگفتهها سخن لب ههم یبا لبانت برا

 هایت با دستان من آشناستدستو 

 امگریستهدر خلوت روشن با تو 

 خاطر زندگان یبرا
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 امخواندهو در گورستان تاریک با تو 

 زیباترین سرودها را

 زیراکه مردگان این سال

 نداهترین زندگان بودعاشق

 دستت را به من بده

 تو با من آشناست یهادست

 گویمیدیریافته با تو سخن م یا

 وفانطبسان ابر که با 

 بسان علف که با صحرا

 بسان باران که با دریا

 بهاربسان پرنده که با 

 گویدیبسان درخت که با جنگل سخن م

 امدریافتهتو را  یهاریشه زیراکه من

 تو آشناست یبا صدا من یزیراکه صدا

 شبانه

 مرا تو

 نیستی سببیبی

 ایقصیدهصلِت کدام  راستیبه

 ای غزل؟

 باران جواب کدام سالمی به آفتابستاره

 از دریچۀ تاریک؟

 بنددکالم از نگاه تو شکل می

 کنینظربازیا که تو آغاز میخوشا 

 پس پشت مردمکانت

 ستفریاد کدام زندانی 

 که آزادی را  

 به لبان برآماسیده   
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 کند؟گل سرخی پرتاب می    

 بازیورنه این ستاره

 حاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست 

 شودنگاه از صدای تو ایمن می

 کنیوچه م منانه نام مرا آواز می 

 ستو دلت کبوتر آشتی

 تپیدهدرخون  

 به بام تلخ   

 کنیوبا این همه، چه باال، چه بلند، پرواز می

 کار دیگری نداریم

 کار دیگری نداریم

 من و خورشید

 هر صبح شویمبرای دوست داشتنت بیدار می

 بدرود

 دو قلب الزم است برای زیستن

 قلبی که دوستش بدارند، قلبی که دوست بدارد

 بپذیردقلبی که هدیه کند، قلبی که 

 قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید

 خواهمقلبی برای من، قلبی برای انسانی که من می

 تا انسان را در کنار خود حس کنم

 بر سرمای درون

 لرزش دست و دلم از آن بود ۀهم

 پناهی گردد که عشق
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 گریزگاهی گردد ،پروازی نه

 آی عشق، آی عشق

 ات پیدا نیستآبی ۀچهر 

 زخمی ۀبر شعل و خنکای مرهمی

 بر سرمای درون نه شور شعله

 آی عشق، آی عشق

 سرخت پیدا نیست ۀچهر 

 تسکینی ۀغبار تیر 

 و دنج رهایی بر حضور وهن

 بر گریز حضور

 بر آرامش آبی سیاهی

 بر ارغوان برگچه ۀو سبز 

 آی عشق، آی عشق

 رنگ آشنایت پیدا نیست

 دارمتو را دوست می

 طرف ما شب نیست

 کندنمی صدا با سکوت آشتی

 کشندکلمات انتظار می

 من با تو تنها نیستم

 کس تنها نیستهیچکس با هیچ

 ها تنهاتر استشب از ستاره

 طرف ما شب نیست

 اندطاقتها کنار فتیله بیچخماق

 خشم کوچه در مشت توست

 خورددر لبان تو، شعر روشن صیقل می

 دارممن تو را دوست می

 کندو شب از ظلمت خود وحشت می
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 افق روشن

 روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

 و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

 بوسه است روزی که کمترین سرود

 ستبرادری برای هر انسان و هر انسان

 بندندنمی شان راخانهروزی که دیگر درهای 

 ستیاافسانه قفل

 برای زندگی بس است و قلب

 داشتن استدوستروزی که معنای هر سخن 

 تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی

 ستزندگی روزی که آهنگ هر حرف

 وجوی قافیه نبرمجستتا من به خاطر آخرین شعر رنج 

 ستیاترانهروزی که هر لب 

 تا کمترین سرود، بوسه باشد

 روزی که تو بیایی

 برای همیشه بیایی

 زیبایی یکسان شودو مهربانی با 

 روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم

 کشممی و من آن روز را انتظار

 حتی روزی که دیگر نباشم

 دِر بسته...

 ست که دستی بداندیشدیرگاهی

 نکوفته است ما را ۀکوتاِه خان ۀدرواز 

 نگریمدر آیینه و مهتاب و بستر می

 نگریمهای یکدیگر میدر دست

 انگیزش راآرامش ۀتران دروازهو 
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 کندمکرر می در سکوتی ممتد

 آور رای ماللازمزمه گونهبدین

 ایمبه سرودی دیگرگونه مبدل یافته

 ی که در آنادر سرزمیِن بیگانه گونهبدین

 زندانی بود هر نگاه و هر لبخند

 ایملبخند و نگاهی آشنا یافته

 َپستی که ابِر ابر خاِک پوسیده گونهبدین

 بر آن باریده است

 ایمپایگاهی پابرجا یافته

 کندبادها را تکرار می آسمان باالی خانه

 باغچه از بهاری دیگر آبستن است

ِل هر ساله را و زنبوِر کوچک
 
 در موسمی که باید گ

 کنددیدار می

 حیاط خانه از عطری هذیانی سرمست است

 چردخرگوشی در علِف تازه می

 حربایی هوشیارو بر سر سنگ، 

 زندنفس می جوشدر قلمرو آفتاب نیم

 دوردست شهر ۀابرها و همهم

 کندتکرار می آسماِن بازیافته را

ستن ۀزمزم باد و ها وهمچنان که گنجشک رنیاِز ر   پ 

رشیِر بیابانی را  که گیاِه پ 

 در انتظاِر تابستانی که در راه است

 کندبیدار می سیرابش ۀدر خوابگاِه ریش

 کنمدر تو نگاه میمن 

 کشمدر تو نفس می

 کندمرا تکرار می و زندگی

 بساِن بهار



سوم: شاعران شعر نو فصل 197   

 که آسمان را و علف را

 یابددر رِگ من ادامه می و پاکِی آسمان

 ست که دستی بداندیشدیرگاهی

 ما را نکوفته است ۀکوتاِه خان ۀدرواز 

 نیاِز شنیدنشان نیست با آنان بگو که با ما

 مرا پروای دوزِخ دیداِر ایشان نیست با آنان بگو که با تو

 باِل جادویی راسنگین ۀتا پرند

 پرداِز شبانگاه و بامداد ایشان استکه نغمه

 ما مگذاری ۀروی خانبر شاخسار تازه

 در آیینه و مهتاب و بستر بنگریم

 های یکدیگر بنگریمدر دست

 انگیزش راآرامش نۀتا َدر، ترا

 مکرر کند در سرودی جاویدان

 نگاِه ماتا 

ردرد، نه در فریادی ممتد  نه در سکوتی پ 

رآفتاب رجویبار و پ   به ابدیت پیوندد که در بهاری پ 

 سرود آشنایی

 به اعتماد گونهاینکیستی که من 

 گویممی نام خود را با تو

 گذارممی ام را در دستتخانهکلید 

 کنممی هایم را با تو قسمتشادینان 

 نشینمبه کنارت می

 چنین آرامزانوی تو اینو بر 

 روم؟به خواب می

 جدبهگونه کیستی که من این

 ؟کنمبا تو درنگ می در دیار رؤیاهای خویش
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 گریست...سالخی می

 ستیگرمی سالخی

 دل باخته بود به قناری کوچکی

 )شبانه شعری چگونه توان نوشت...( شبانه

 توان نوشتشبانه شعری چگونه می

 بگوید، هم از بازویم؟تا هم از قلب من سخن 

 شبانه شعری چنین چگونه توان نوشت؟

 من آن خاکستِر سردم که در من

 هاستعصیان ههم ۀشعل

 من آن دریای آرامم که در من

 هاستوفانط هفریاِد هم

 من آن سرداِب تاریکم که در من

 هاستایمان هآتِش هم

 شبانه )یاران من بیایید...(

 با دردهایتان یاراِن من بیایید

 در زخم قلب من بتکانید و بار دردتان را

 ام به رنجمن زنده

 سوزدم چراِغ تن از دردمی

 با دردهایتان یاراِن من بیایید

 در زخم قلب من بچکانید و زهر دردتان را

 خواستم...می

 خواستم نام چنگیز را بدانمنمی

 خواستم نام نادر را بدانمنمی
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 نام شاهان را

 لنگمحمد خواجه و تیمور 

 چشندگان راخفت خواستم ودهندگان را نمینام خفت

 خواستم نام تو را بدانممی

 خواستممیکه و تنها نامی را 

 ندانستم

 زدیمما فریاد می

 «چراغو چراغو»زدیم:ما فریاد می

 یافتندو ایشان درنمی

 چشمشان سیاهی

 وارکدری بود اسفنج سپیدی

 شکافته

 بربر الیهالیه

 از جسمّیت مغزشانشباهت برده 

 شان نبودگناهی

 از َجَنمی دیگر بودند

 نگاه کن

 سال بد، سال باد، سال اشک، سال شک

 های کمسال روزهای دراز و استقامت

 سالی که غرور گدایی کرد

 سال پست، سال درد، سال عزا

 سال اشک پوری

 سال خون مرتضی

 سال کبیسه

 نیستحتی مرگ دام ، عشق دام نیست، زندگی دام نیست
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 آزاد و پاک، شده آزادندگمچراکه یاران 

 من عشقم را در سال بد یافتم

 ؟«مأیوس نباش»گوید که می

 من امیدم را در یأس یافتم

 مهتابم را در شب

 عشقم را در سال بد یافتم

 ، شدممیو هنگامی که داشتم خاکستر 
 
 ر گرفتمگ

 زندگی با من کینه داشت

 من به زندگی لبخند زدم

 من دشمن بودخاک با 

 من بر خاک خفتم

 چراکه زندگی سیاهی نیست

 چراکه خاْک خوب است

 من بد بودم، اما بدی نبودم

 و دنیا مرا نفرین کرد از بدی گریختم

 سال تاریکی، مرتضی نسال اشک پوری، سال خو و سال بد دررسید:

 ام را یافتمو من ستاره

 من خوبی را یافتم

 به خوبی رسیدم و شکوفه کردم

 هاستو این همۀ اعتراف خوبی تو

 امام و گریستهمن راست گفته

 گویم تا بخندمو این بار راست می

 زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود

 تو خوبی و من بدی نبودم

 هایم همه شعر شد، سبک شدتو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و حرف

 شدها همه شعر هایم شعر شد، سنگینیعقده

 بدی شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد

 همۀ شعرها خوبی شد

 اش را خوانداش را خواند، آب نغمهاش را خواند، مرغ نغمهآسمان نغمه
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 «گنجشِک کوچِک من باشد تا در بهار تو، من درختی پرشکوفه شوم.»به تو گفتم: 

 و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب درآمد

 ها نگاه کردم و عوض شدممن به خوبی

 ها نگاه کردممن به خوبی

 ترین اقرارهاستچراکه تو خوبی و این همۀ اقرارهاست، بزرگ

 من به اقرارهایم نگاه کردم

 سال بد رفت و من زنده شدم

 تو لبخند زدی و من برخاستم

 خواهد خوب باشمدلم می

 گویمخواهد تو باشم و برای همین راست میدلم می

 با من بمانو نگاه کن:

 بیژن جاللی

. ابتدا در دانشگاه تهران فیزیک و در (۱۹۹۹-۱۹۲۷) متولد تهران

اما به عرفان، فلسفه، ادبیات  ؛دانشگاه تولوز پاریس علوم طبیعی خواند

او از پیروان شعر  و هنر گرایش یافت و زبان و ادبیات فرانسوی خواند.

 ه است.چندین دفتر شعر منتشر کرد و سپید شاملو است

 واقعیت برتر

 روممی باال های حزناینجا از پله

 و باز هم چند چراغ است

 و تلخی قهوه و سیگار آشنا ۀو چند چهر 

 بارممی و چون ابری بر تنهایی خود

 برایم واقعیتی است برتر و چوب میز و صندلی کافه شوکا

 سپاردمی و شهر در زیر نگاهم جان
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 کتاب

 ناخوانا خواهممی کتابی را

 الی سطرهایشهکه در الب

 گنگ خیالی را تماشا کنم

 ناممکن و آرزویی را ببینم

 ناخوانا خواهممی کتابی را

 باشد روح من ۀکه آیند

 یدالله رویایی

سس چندین نشریه و مجله،  الملل، مبین. دکترای حقوق (۱۹۳۲) متولد دامغان

گذار سبکی بنیانفعال سیاسی با گرایش مارکسیستی و فعال ادبی و فرهنگی و 

این سبک در بین جوانان طرفداران «. شعر حجم»جدید در شعر معاصر به نام 

سفرهای  ،های ادبی و هنریکنفرانسها و همایشزیادی یافت. برای شرکت در 

لیف و چندین دفتر شعر أ. چندین کتاب ترجمه و تکردزیادی به خارج از ایران 

 منتشر کرده است.

 برگرد

 وه، برگردای کاروان خست

 نمک عقیم و نازاست ذهِن 

 طی کرده است ِی ذغال را آتشیزیبا

 اندها ترساندهستاره و ماهیان قرمِز شب را

 ای ذهن

 ومنتشر ای زخم

 از مزرعۀ نمک بردار تهی رامیان صبر
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 ستتو جاری کتاب های قدیمی همواره دربآزیراکه 

 و برگرد

 نیستطبیعی ، نمایدمی سان کهآن اینجا طبیعت

 شب

 در گریز اسب سیاه شب

 ماندمی صف درخت باقی کی

 کهکشان نعل در چهار

 صف درخت کی

 گذشتمی شیههبی

 بازکرده و ریختدهان، بریدهرگ

 افق دراز

 دراز

 دراز مذاب، لختهدراز لخته

 ای از شب رسیدبه شکل تازه تاریکی کزنی در اصطکا

 در ته خود چکه کرد، ای رسیدهستاره

 :از سرعت پرسید، صدایی

 «کجا؟ کجا؟»

 گذشتن بود اما جواب،

 و در گریز اسب سیاه

 رفتمی سرعت پیاده

 ماندمی که صف درخت بود، سرعت
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 رضا براهنی

نگار، فعال سیاسی، نویسنده، مترجم، روزنامه. (۱۹۳۵) متولد تبریز

های انگلیسی، سوئدی و زبانگرا. آثار متعددی از چپناقد و شاعر 

دانشگاه تبریز  زترجمه نموده است. لیسانس انگلیسی را ا فرانسوی

نگار حقوق انسانی روزنامهگرفت و دکترای خود را از ترکیه. جایزۀ بهترین 

سرود و سپس آغازگر میرا در آمریکا از آن خود کرد. ابتدا شعر نیمایی 

نویسی جدید نیز رماندر داستان و  ،مدرنی شد. عالوه بر آنپستشعر 

 متعددی منتشر کرده است.ی هاداستان ،هاترجمهبسزایی گذاشت. عالوه بر اشعار و  ثیرأت

 امبرای تو در اینجا نوشته

 امرا که در خواب دیده هایینام تمامی پرنده

 امبرای تو در اینجا نوشته

 امهایی را که دوست داشتهنام تمامی آن

 امنام تمامی آن شعرهای خوبی را که خوانده

 امهایی را که فشردهو دست

 ها رانام تمامی گل

 در یک گلدان آبی

 امبرای تو در اینجا نوشته

 گذری از اینجاوقتی که می

 یک لحظه زیر پاهایت را نگاه کن

 اممن نام پاهایت را برای تو در اینجا نوشته

 شوندپل می -وقتی که عشق را و پروانه را- و بازوهایت را

 فشرندمیو کفترها را در خویش 

 امبرای تو در اینجا نوشته

 که شب آن را امیک دایره در باغ کاشته

 کندخورشید پر می

 و روز، ماه
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 هاآزادگشته از تمامی منظومه ۀو یک ستار 

 آن ۀروید از خمیر می

 امآن را هم برای تو در اینجا نوشته

 مرا ببخش

 ام از توهاست دور ماندهمن سال

 امیا روز دیده جا، در شبهمهاما همیشه، هرچه در هر 

 امبوسیدهو هر که را 

 امبرای تو در اینجا نوشته

 امتنها برای تو در اینجا نوشته

 با دلبستگی در دوردستی و

 درشتی ۀحجم پرند

 در آشیانه مانده از خستگی

 های منتظر، متمرکزروح تمامی نگرانی، در چشم

 در راهمن رازهای اقوام درب

 اماینجا نوشتهبرای تو در 

 هایی که جوان اندافسوس رفته

 آمدندهای خاکی باال میدوش به دوشم از جاده

 دانممی ها رایک آنمن نام یک

  شوممی و داغ

 خوانممی ها رایک آنوقتی که نام یک

 های جهان بودندها همه فرزند خوابآن

 هایشانتعبیرهای من از خواب

 ِورِد زبان مردم دنیاست

 امتعبیرها را هم برای تو در اینجا نوشته

 هادر باغ

 سالهای میانبعضی درخت

 گریندکه می هاستسال

 هاشان رازیراکه آشیان چلچله

 وفان ربوده استط
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 های جوان راام که شمعمن گفته

 ها روشن کننددور درخت

 سال راهای میاننام درخت

 ها رانام تمام چلچه

 امنوشتهبرای تو در اینجا 

 و مردگان دو گونه بودند

 زنم این پرده را از روی مرگمی تا من کنار

 تو چشم خویش را ورزیده کن که ببینی 

 یک دسته از این مردگان

 مردندگاه نمیانگار هیچ

 گشتندها برمیبلکه، با قبرهای فسفری از راه قبرستان

 کردندو شهرها را روشن می

 زمین بودندهای های آیندهنور چراغ

 مظلوم بودند دیگر ۀو دست

 انگار هرگر نبوده بودند

 از بدو زندگانی، انگار مرده بودند

 یک جاروی بزرگ زیرزمینی

 ها راهای آنتن ۀارّ خاکهفت ر  می

 ریختته میبیهای و در چاه

فت و ریخت ذات طبیعت بود  این ر 

 های هر دو گونه مرده رامن نام

 امنوشتهاینجا  برای تو در

 من دوست داشتم که صورت زیبایی را

 بمیرم و ام بگذارمبر روی سینه

 اما چنین نشد

 و نخواهد شد

 هاستتر از اینهستی خسیس

 «حافظ»بنگر به مرگ و زندگی 

 چگونه زیستنش نسبی است« حافظ»
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 چگونه مرد« حافظ»فهمیم نمی گاهما هیچ

 مرگش را ۀانگار مشت بست

 مکتومی با خویش برده است ۀهمچون فریض

 گذریها که میاز راه حاال

 امها پایین خزیدههای عمیقی که من از آنبنگر به چاه

 ای دارندها دهان دایرهاین چاه

 از آسمان که بنگری

 انگار هر دهانه

 زن آن را سوراخ کرده استهای دفدفی کهنه است که انگشت

 ندزندف می ها هماین چاه ۀپشت جدار  اما

ردیدف  های ک 

 گونه مناین

 اماز این جهان به رؤیت خورشید رفته

 –زدندوقتی که اطراف من دف می از توی یک دف کهنه-

 دنیا برای من معنی ندارد

 و بمیرم ام بگذارممن دوست داشتم که صورت زیبایی را بر روی سینه

 اما نشد

 هاستتر از اینخسیسهستی 

 انتهاستبی کندمیاحساس  دردی که آدم حسی

 های اول و آخر را هممن این چکیده

 امبرای تو در اینجا نوشته

 ستویرانیگرچه روحم تبلور 

 ترین چیز استغریباما ذهنم 

 هر روز گفتِن این چیزها برای من از روز پیش دشوارتر شده است

 اما من حافظ تمامی ایام نیستم

 حتی اگر بمیرم

 رود از یادمچیزی نمی

 گذشته است و نخواهد آمد عمری

 عمر همه نه عمر مِن تنها
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 من خاطرات عالم و آدم را

 در دایره

 امدر باغ کاشته

 ِسّ زندگانی من بودحمحصول  در باغ آن دایره

 ایهر میوه

 درخت ۀافتد از شاخکه می

 افتد در دایرهمی

 شود در دایرهتکرار می

 هاها در میان فاصلهدایرهتکرار و فاصله، تکرار و دایره، تکرار 

 محصول حِس زندگانی من بود

 امبرای تو در اینجا نوشته ای را همدایرهمن این نگاه 

 از من بگیر تر بیا و کلید در باغ رانزدیک حاال

 ام از توهاست دور ماندهمن سال

 روم که بخوابمو می

 من پرده را کنار زدم

 حاال تو با خیال راحت

 باغ گردش کندر  وارپروانه

 های تازهبا رنگ ها را همهای پروانهمن بال

 امبرای تو در اینجا نوشته

 احمدرضا احمدی

دان، نقاش و شاعر. فعال در ادبیات کودک موسیقی. (۱۹۴۰) متولد کرمان

گذار شعر موج های کالسیک ایرانی. وی را بنیانتصنیفو نوجوان و فولکور و 

 دفتر شعر از وی منتشر شده است.اند. چندین دادهنو لقب 
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 از دستان من نیاموختی

 از دستان من نیاموختی

 که من برای خوشبختی تو

 چقدر ناتوانم

 شعر ۀمن خواستم با ابیات پراکند

 تو را خوشبخت کنم

 توانست ما را تسلی دهدآسمان هم نمی

 خوشبختی را من همیشه به پایان هفته

 کردمموکول میبه پایان ماه و به پایان سال 

 یافتهفته پایان می

 یافتماه پایان می

 یافتسال پایان می

 در ۀهنوز در آستان

 در کوچه بودیم    

 کردمپیوسته ساعت را نگاه می

 ای نو به ارمغان بیاوردکه کسی خوشبختی و جامه

 گذشتروزها چه سنگدل بر ما می

 ما با سنگدلی

 کردیمخویش را در آینه نگاه می

 فرسوده و پیر شده بودیمچه 

 های بادام و خاکسترهای سردبا دانه خواستیممی

 خود را تسلی دهیم، از شب مانده بود که

 همیشه در هراس بودیم

 ما را بزند و ما در خواب باشیم ۀخان کسی درِ 

 ؟توانستیم بیدار باشیمچقدر می

 یک شب پاییزی

 ریختند های درختان را بر زمینبرگ ۀکه بادهای پاییزی هم

 و برای همیشه خوابیدیم ها رفتیمبه زیر برگ



 210 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 عاشق شوید

 فرصتی بخواهید

 شانه بزنید تا گیسوان خود را در آفتاب کنار رودخانه

 فرصتی بخواهید

 ترین نام خود راکه مخفی

 کندمی که خون شما را صورتی

 از رود بزرگ بپرسید

 به نام آن اسب

 آن بیابانبه نام 

 شما فرصت دارید

 هاتا چیدن گندم

 هاتا زردشدن کامل گندم

 عاشق شوید

 نگویید برای یکدیگر فقط روزهای کودکی را

 ها زرد شدندگندم

 ها چیده شدندگندم

 نان گرم آماده است

 های زرد ذرت باشیدشما کنار بوته ولی

 آب را در کوزه بریزید

 بگذارید گل سرخ ۀکوزه را کنار تنها بوت

 دوست داریم شما را هنوز به خاطر آن گل سرخ ما

 تو و گل

 آورممی خواب بیروناز  درختانی را

گاهی کامل  روزاز  درختانی را در آ

 کنممی در چشمان تو گم

 یادر کنارم نشسته نانبی ۀسفر و  با همۀ فقر که تو

 لب داری لبخند بر
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 در چهار جهت اصلی

 یاچهار گل رازقی کاشته

 رازقی عطر

 ما را درخشان

 قضاوتی زودگذراز  مملو

 سپاردمی به شب

 ایمچیز را دیدههمه

 سنگین مای هاتجربه

 که آرام گریه کنیم دهدمی ما را پاداش

 گریزمردم

 ایمنشانی منزل خویش را گم کرده

 دانیملطف بنفشه را می

 کنیمنمی اما دیگر بنفشه را هم نگاه

 دانیمما نمی

 بنفشه شاید در کنار

 سپرد باشند کرا به خای ادشنه

 باید گریست

 تار و باید خاموش

 به اتمام هفته خیره شد

 باشد باران شاید

 ما

 تو و من

 روز بارانی کچتر را در ی

 مغازه کدر ی

 رفته بودیم های مصنوعیگل که به تماشای

 گم کردیم

http://www.parsnaz.com/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://www.parsnaz.com/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html


 212 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 در کنار تو 

 در کنار تو

 در کوچه

 دوچهار فصل سال ناگهان گل دادن

 نرگسی در چشمان تو

 گل سرخی بر لبان تو

 شقایق بر گیسوان تو

 اقاقیایی در دستان تو

 و من در پیشگاه تو سکوت کردم

 تا صبح

 آلودهای مهاز پشت شیشه

 زدیمی با من حرف

 دیدمنمی صورتت را

 آلود نگاه کردمهای مهبه شیشه

 ها آب شده بودبخار شیشه

 اما تو نبودی، شفاف بودند

 شنیدممی صدای تو را از دور

 رفتیمی تو در باران راه

 تو تنها در باران

 زیر یک چتر

 به انتهای خیابان رفتی

 در باران از یک پنجره

 شدمی سل شنیدهصدای ویلن

 سرد بود

 به خانه آمدم

 پشت پنجره تا صبح

 باریدمی باران
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 هاجمعه

 انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه را

 هایاد دارم که در غروب آنه ب

 از تنهایی گریستیم در خیابان

 نه غریب، ما نه آواره بودیم

 این بعدازظهرهای جمعه اما

 پایان و تمامی نداشت

 گفتند از کودکی به مامی

 گرددنمیکه زمان باز 

 دانم چرانمی اما

 گشتندمیاین بعدازظهرهای جمعه باز

 طعم پاییز

 از هر لیوانی که آب نوشیدم

 که تو در آن به جا ماندی طعم لبان تو و پاییزی

 به یادم بود

 فراموشی پس از فراموشی

 گم شدی چرا طعم لبان تو و پاییزی که تو در آن اما

 در خانه مانده بود؟

 پاییز را از تقویم جدا کنیم سرانجام توانستیمما 

 حک شده بود هاها و بشقابلیوان ۀطعم لبان تو بر هم اما

 ها را از خانه بیرون بردمها و بشقابلیوان

 ها دفن کردمکنار گندم

 در ایستاده بودی ۀتو در آستان

 ها مانده بودیها و بشقابلیوان ۀتو در محاصر 

 گیسوان تو سفید

 ان تو هنوز جوان بودلب اما
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 پیری

 از تو کبریتی خواستم که شب را روشن کنم

 ها و تو را گم نکنمتا پله

 کبریت را که افروختم

 آغاز پیری بود

 و بایستد که زمان کهنه شود گفتم دستانت را به من بسپار

 دستانت را به من سپردی

رد  زمان کهنه شد و م 

 ی؟روکجا می

 ؟رویمی کجا هنگام روز

 خانه بماندر 

 غمگینم

 اندها بر درختان نشستهگیالس

 زندنمی پر پرنده از تنهایی

 هراس دارد

 همواره در روز من

 دهممی نشان زخم قلبم را به تو

 در خانه بمان

 از خانه دور است آوازها

 مانده است هنوز در آسمان ستاره کی

 شودمی شب

 در شب های سرخگل

 شوندنمی در باغچه دیده

 باغچه یادبود تو استدر 

 های گل سرخکنار این بوته

 خواستی بمیریمی

 ردیم  
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 به تو بانگ زدیم

 تو را صدا کردیم

 رده بودیتو م  

 یار من

 دوام آور ای در بهشتلحظه

 شودمی شب تمام

 گم کرده بودیم کلید خانه را

 در کوچه ماندیم

 ها روییده بودعلف در کنار خانه

 اما چه سود

 سایه نداشتند

 که لباس نو بپوشم زاده شدم

 ها تعطیل باشدجمعه

 آب سرد بنوشم در تابستان

 عشق را باور کنم

 آوردنمی کلمات مرا به ستوه

 های درختاندر میان برگ انگشتانم

 شوممی تسلیم روز

 کهنه است ها بر تنملباس

 نوشممی در تابستان آب گرم من

 امهنوز تشنه

 آمدن تو بتپدخواهم تا از قلب بیمارم می

 به دنبال لبخند ناب تو هستم

 گذرانممی چنین عمرم را

 نه گالیه، ه استمرا نه شکوِ 

 قلبم اگر یاری کند

 کنممی های زرد پاییزی را شمارهبرگ
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 شوندمی که دارند از پاییز جدا

 شوندمی و به زمستان متصل

 برای زیستن هنوز بهانه دارم

 فرسوده استتوانم به قلبم که می من هنوز

 فرمان بدهم که تو را دوست داشته باشد

 دهممی به قلبم فرمان

 های زمستانی را برای تابستان ذخیره کنندمیوه

 تو در تابستان از راه برسی

 من است ۀنامسبدهای میوه را که وصیت

 برکت و فرسوده برداریاز زمین بی

 خواهم تا آمدن تو بتپدمی از قلب بیمارم

 باباچاهیعلی 

. معلم، فعال سیاسی، محقق، نویسنده، منتقد (۱۹۴۲) متولد بوشهر

ادبی و شاعر. چندین دفتر شعر و چندین کار تحقیقی از وی به چاپ 

 رسیده است.

 زندانِی اختیاری

 مردی که خودش را تمام روز

 کنددر یک اتاق زندانی می

 اصاًل دیوانه نیست

 خودش جا خوش کردهست که در پوست یا انار متراکمی

 اشدارد از تنهاییالیه پرده برنمیست که الیهیا پیاز متورمی

 گرفتهدر بیروت مردی را دیدم با پای گچ

 پریدکه از تابوت بیرون نمی

 تصوری از آزادی دارد ،پلنگ هم در قفس آهنین
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 پا گذاشتیم به فرار ،هر دو ،تنبهدر جنگ تن

 من از یک طرف

 من از طرف دیگر مِن دیگرِ 

 بهو شانه
ً
 شانه به خانه رسیدیم دقیقا

 دراز کشیدم، درازو من زیر یک سقف درازبه

 خیلی خوب شد

 مختلف دور و برم میخکوب شد یچند تابلو

 نه عاشِق عاشقم

شته ردٔه شهری که ساکنانش در صدف خودشاننه ک   م 

 نداماهِی خودشانگوش

 اما ؛کنمقطع امید نمی

 که در یک اتاق زندانی شدهاز مردی 

رده  ای که روی تختخواب دراز کشیدهیا م 

 محکوم به خوشبختی

 پس مار

 ای داردالعادهزیبایی فوق

 کند صف شمشادها رامی عین فشار آب که سوراخ

 تر استو چاقو از گردن آهو هم باریک

 رود در کتف سنگنمیوقتی فرو

 برد سر دخترکی را که به عکس خودشمی فقط

 در چشم پلنگ نگاه کرده

 آدم خوشبخت با درخت سوخته چه نسبتی دارد؟

 العاده چطور؟با مار فوق

 قهر بلد نیست

 آمدممی وقتی از کوه پایین

 گشتمی های تفنگ به دنبال خودشصلح در لوله

 در عصرهای مختلف بسیار
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 انار به انار ،و من سیب به سیب

 محکوم به خوشبختی بودم

 بسیار در عصرهای مختلف

 ای پرسیدمگرفتهاز تانک آتش

 نگفت-سرباز مجروحی گفت

 ای خریدتوان گل خشکیدهمی سوخته همبا اسکناس نیم

 در عصرهای مختلف بسیار

 فروشی نیست

 توان نوشتمی همه یادر کنار تو هم بیبی

 یا که نوشتم من

 کاریممی اش رانخلی که امروز هسته ۀفلسف

 داندمی الموت بهترملک

 زندمی و آن دختر نصرانی که روی سیصد گل سرخ غلت

 تا ریشه در آب است وپدر :گویدمی

 زایدمی پابهزنگوله ۀمرغ بزغالتخم

 بار در معاشقه قورت داده ای که جفتش را یکو پرنده

 میردنمی از گرسنگی

 پس تابوتم را نصف قیمت فروختم

 دیگر خودم که حال خوشی نداشت ۀبه نیم

 شده نیستندکارینیامده هم کاشی روزهای

 آوردهای عجیبی سر درمیسنبهنصف دیگر من از سوراخ

 اندو زیر بغلش را گرفته

 با داروهای شفابخش

 وقت تکلیفم روشن نبودهیچ

 خورمنمی نه،

 های خالی از شراب انداختند مراو بعد از آنکه در بشکه

 اما باز ؛از تشنگی هالک نشدم
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 سرسریهای بیدارشدن

 های سرسریزدنقدم

 صورتت را دیگر از بر نیستم

 های سرسریدر باران

 درآمدهاپیش

 ستهای بعدیمدی بر اتفاقآدر این پیش

 خوردنخی که در خواب دوردست و پایت وول میۀ گلول

 شوند دور و برتهای بازیگوشی که جمع میگربه

 برد پاهایت راوالی فرومیو کفش سنگینی که در گل

 سرانجام البته با خودش قهر قهر نیستآقای خوش

 زنددر یک دقیقه دور می ،استخر را نه که در خواب

 زدههای کپکاز آب آوردسرش را که بیرون می

 آورد سرش رازده بیرون میهای کپکاز آب

 ستهای بعدیمدی بر اتفاقآدر و این پیش

 شودسقف اتاق سوراخ نمی

 ها بیش از اینبطری

 شود در یخچالسردشان نمی

 دهندهاشان را از دست نمیها صورتآدم

 شودخون تبدیل می ۀسرانجام فقط به سه قطر آقای خوش

 ها و روزهای بعد از اینتا در شب

 مرموزی سفر کند ۀدر گلوی پرند

 هابر دکل کشتی

 ستهای بعدیمدی بر اتفاقآدر و این پیش



 220 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

 پوریهرمز عل

نویسی کرد و سپس داستان. معلم، نویسنده و شاعر. ابتدا (۱۹۴۶) متولد ایزه

 به شعر و شاعری پرداخت. چندین دفتر شعر از وی چاپ شده است.

 هایم را...باز باید حرف

 ز استیکه بر می از گل

 بخشدیکه پنجره به ما می تا آسمان

 اما ،دگانیم به دیکنیلمس م

 میآریاد میبه ی سختشود که نام خود را بهیگاه م

 دیآیاز بس به کارمان نم

 زندیکه در خواب بگریی چون شعرها

 ها راد آنیتوان که دیگر نمیو د

 دیآیز چون ساعت بدم نمیچچیو من که گاه از ه

 نمیکه بنگرم آن را و ببی الخصوص وقتیعل

 گریدی فرصتی م را بگذارم برایهاد حرفیباز با

 گلی به رنگ دریا

 به ناگهان سرزد خیسابرهای  پیچیده در

 گلی به رنگ دریاها

 رودی به هلهله برخاست به آواز و  پریزادان

 ن روزآو 

 ایخورشید خفته

 گل کرد در چشم آهوان
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 شمس لنگرودی

. محقق، هنرمند، مورخ ادبی و شاعر. (۱۹۵۰) متولد لنگرود

التحصیل رشتۀ اقتصاد و مدرس ادبیات. چندین دفتر شعر از وی فارغ

 ۀبار جایز  شده است. چندین فیلم سینمایی بازی کرده و یکمنتشر 

 بهترین بازیگر مرد را از آن خود نموده است.

 هابا خالکوب ستاره

 هاستارهبا خالکوب 

 هادستکی یبر تار

 زنندمی عابران به سوی تو بال

 ندیآمی

 تو ۀاط خانیتا در ح

 خود را بکارند ۀهای پژمردگل

 رسیمی و تو از راهی

 شودمی شانی دوریپر که

 دیویرسمی همه دور به نظر نیبودی و ا کیهمه نزد نیتو ا

 شدیونمی دهیمان بودی و دیهاکپلپس 

 ت را باز کنیدرها

 میاستادهیاما 

 بردمی شیهای تو ما را پابانیخ

 مییآمی ما

 نارنج ،نارنج ۀتا جای واژ

 میهوا بنشان ،و جای هوا

 میو در شعری زنده شناور باش

 ن حرفییتو نخست

 آرندمی های بهاری به زبانبرگن یکه نخست

 ن نانیینخست
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 شودمی ای خارجدهکدهاز تنور  که پس از جنگی شوم

 ن نامیینخست

 میگذارمی زندگی ۀکه بر بچ

 ت را باز کنیدرها

 مییآمی ما

 با عکس جوانی تو

 مانپارهب یدر ج

 میشومی ترکیو هرچه که نزد

 شویمی باتریتر و زجوانتو 

 ت را باز کنیدرها

 هرچه نشانه است در کفمان

 توست ۀخان

 وای آزادی

 به آتشتان کشیدند؟

 کردن بازارشانگرمآیا برای 

 به آتشتان کشیدند؟

 کرد که شعله فروبنشیندباد ایستاده بود و نگاه می یحت

 تن زدند از سوزاندن خود هاشاخه یحت

 کودکان اول ابتدایی

 به عقب برگشتندسالگی هفتاز 

 ا نخواننداعداد و حروِف دروغ ر  تا

 و به هنگامی که از مراسمتان بازگشتیم

 ها بر کاغذهای مجسمهنوشتهدست

 لرزیدمرمری می ۀشکست ۀبر پای

 بودنشانسنگشرمناِک  آنان

 ها رفته بودندسر به بیابان
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 آدمخوار

 که آدمخوارند لی هم هستندیو قبا

 کشندخ مییو مسافر مهمان را به س

 چرخانندبر آتش می

 کنندو کباب می

 دیستیل آدمخواران نیاز قبا شما اما

 دیروهای تهاتر میبه کالس

 دیشناسنقاشی و رقص را می

 دیستیل آدمخواران نیو از قبا

 کنندشان تغذیه میکه از گوشت پیران قبیله لی هم هستندیو قبا

 ترسندها میو از مسافران و غریبه

 داریدحرمت پیرهایتان را نگه می شما اما

 ها ترسی نداریداز مسافران و غریبه

 دیستیل آدمخواران نیو از قبا

 رویدهای تمیز میها و رستورانبه نمایشگاه

 زنیدلبخند می

 خوریدو یکدیگر را می

 دیستیآدمخواران ن لیو از قبا

 توانم فراموشت کنممین

 توانم فراموشت کنمنمی نه

 زنندمی باز از تسکین سر حضور توبیهای من زخم

 ریزندمیتکه فروتکههای من بال

 دوندمی بینم که به دنبالممی های مسیح رابره

 پرسندمی و نشان فولوت تو را

 توانم فراموشت کنمنمی ،نه

 حضور توبیها خیابان

 نداهای آشکار جهنمراه
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 ای معصومی که راهش راپرندهتو 

 حیات زندانی گم کرده استدر باغ 

 تک صورتی ازلی

 بر رخسار تمام پیامبرانی

 تابستانی ۀباد تشن

 شوندمی که گندمزاران رسیده در قدوم تو خم

 رودی از برف ۀآشیان

 ریزدمیهای بهار فروقلهکه از 

 خواهم که فراموشت کنمونمی توانم،نمی ،نه

 آیندمی های تو باالپلههای خشکیده از تپه

 های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردندبه بوی نفستا 

 ماه هزارساله

 فرستدمی آخرش را برای تو ۀنوشتدست

 تا تصحیحش کنی

 توانم فراموشت کنمنمی ،نه

 رودمیخود باز ۀآالی عصیانگری که به چشمقزل

 رودها که به جانب دریا روان است شده درخونین

 انی نبودیماجرای مرا پا

 هااتاق در تمام

 های تو پرپرزنانالیخ

 آمدندرفتند و میمی

 دندیچهای تو را میبال و پرندگانی

 بم دهندیکه فر بستندو به خود می

 سوختش مییهای عصادر آتش تکه موسی

 در فراق شبان گمشده انیبع گوسفندانی گربع

 دیچیپدر اتاقم می

 شدمفراموش می تکهتکه و من

 بهاریرهنت چون برف یبوی پ

 د کرده بودیها را سفتمام اتاق
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 الماس ۀغیمثل دو ت هاعقربه

 زدندبر مچ دستم برق می

 مانستدرشتی معلق می کاش ۀبه قطر  نیو زم

 انی نبودیماجرای مرا پا

 خاستاگر عطر تو از صندلی برنمی

 بردابانم نمییبه خ گرفت ودستم را نمی





 

 فصل چهارم

 سراهترانشاعران 

 بیژن ترقی

سرا و شاعر. تعداد نویس، ترانه. فرهنگ(۲۰۰۹-۱۹۲۹) متولد تهران

 زیادی از اشعار او به تصنیف خوانده شده است.

 گل من

 سر آمده گل من چندین منشین غمگین شام محنت ب

 

 

 

 افشان غم دل بنشان غمخوارت از سفر آمددست سر و 

 

 
سرا را صحن و  ستی آذین کن  شا د ستی بگ ش  ز چه بن

 

 

 ها آب و رنگ سحر آمدها به رخ شبکه پس از غم 
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 تابی روشن کن شمع صبوریشب مهتابی ز چه بی

 

 

 

 گر آمدمنشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه 

 

 
گاهی که چه شب  یاد او بنشستیم هایی باتو که آ

 

 

 

 شب بارانی غم پنهانی رفت و نور بصر آمد 

 

 
 پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی بر پا کن

 

 

 

 ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد 

 

 
 شب مهجوری ز ره دوری آوای رهگذر آمد

 

 

 

 که سحر سر زد غم دل پر زد شادی از بام و در آمد 

 

 
 جانکاهی شر آهی زد ابر غم به کناری شب

 

 

 

 افروزی خورشید ما به در آمدبه سرافرازی به دل 

 

 
 خاتم عشقمشد پایان پیدا پس از هجران غم بی

 

 

 

 1خبر آمدبه دلم نوری چه شر و شوری زان مرغ خوش 

 

 محمدعلی شیرازی

وی به  های بسیاری ازترانهسرا و شاعر. ترانه. (۱۹۴۰) متولد شیراز

صورت تصنیف خوانده شده است. اشعاری که دربارۀ توجه به محیط 

 .مورد توجه همگان واقع شده است ،زیست سروده

 هاسلطان قلب

ــ  بــرم بــرم گــهیدل مــ هی
o 

م هیــ  لم  نرم گــهید  نرم 
o 

 طــاقــت نــداره دلــم دلــم
o 

ـــ  ـــویب ـــم؟ ت ـــن ـــه ک  چ
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .است شده اجرا افتخاری علیرضا صدای با ومحمدجلیل عندلیبی  آهنگسازی به «من گل» عنوان با ترانه این. 1
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ـــق ا شیپ  بایز بایز یعش
o 

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ 
o 

جا ادیبا  جا هر   توام هر 
o 

ــــم  ــــن ــــک ــــت ن ــــرک  ت
o 

ست ست یسلطان قلبم تو ه  یتو ه
o 

ت یهــادروازه  لم را شــــکســــ  ید
o 

ـــت یاریـ مـانیپ  یبـه قلبم تو بس
o 

ــــ  ــــا مــــن پ ــــب ــــی  یوســــــت
o 

 اکنون اگر از تو دورم بــه هر جــا
o 

ــر   ــب ــد اری ــری ــم را گ ــدم دل ــن ــب  ن
o 

 سرشارم از آرزو و تمنا 
o 

ایز اری یا   1ب
o 

 مقدمافشین 

های متعددی از ترانه. خواننده و شاعر. (۱۹۷۶-۱۹۴۵) متولد تهران

 وی خوانده شده است. در جوانی در اثر تصادف در جاده درگذشت.

 الکی

ـــق عاش بدونم من فقط   اینم حرف قلبتو 

 

 
ـــیم تو بگی که الکی بگم جدا   تونمنمی ش

 من فقط عــاشـــق اینم بگی از همــه بیزاری 

 

 
 پیدام نشه تا ببینم چه حالی داریدو سه روز  

ــق اون لحظه  ــینمعاش ــت پنجره بش  ام که پش

 

 
ـــه دزدکی تو رو ببینم  باش به من ن ـــت   حواس

ـــه ببینم که وقتی هســـتم مهربونی   یا همیش

 

 
نه  کدوم ترا مهببینم  بات زمز  شـــهمی م رو ل

هام  با تو تن که  عاشـــق اینم روزایی   من فقط 

 

 
ــدگــیــمــو   ــار زن ــرای فــردامکــار و ب ــذارم ب  ب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کیا اجرا شده است.آهنگسازی انوشیروان روحانی و با صدای عارف عارفبه « هاسلطان قلب». این ترانه با عنوان 1
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 ممن فقط عاشق اینم وقتی از همه کالفه

 

 

 
یه گوشـــ  بافم ۀبشـــینم  های تو رو ب  دنج مو

 من فقط عـاشـــق اینم عمری از خـدا بگیرم 

 

 
 1قــدر زنــده بمونم تــا بــه جــای تو بمیرمان 

 

 عطایییایرج جنت

نویس، نمایشنامه. آهنگساز، کارگردان تهاتر، (۱۹۴۶) متولد مشهد

التحصیل رشتۀ تهاتر و هنرهای دراماتیک از فارغسرا و شاعر. ترانه

شناسی از چلسی. شهرت وی در آهنگسازی جامعهدانشگاه تهران و 

 سرایی دارد.ترانهاست. چندین کتاب تحقیق دربارۀ 

 ما به هم محتاجیم

 یمما به هم محتاج
o 

 به خواب یوونهمثل د 
o 

 ینمثل گندم به زم
o 

ـــورهمثل    زار به آبش
o 

 یمما به هم محتاج
o 

ــا  ــه آدم ــا ب ــل م ــث  م
o 

ماه ثل   به آب یام
o 

ــوا  ــه ه ــل آدم ب ــث  م
o 

ـــتــامون از هم اگــه دور بمونــه  دس
o 

ــ  ــب ش ــهش ــکنهینم یگهد اییش  ش
o 

ـــ یناز تو ا ـــگیهم اییشــــهش  یش
o 

قوا یــدخورشـــ  م ییم  زنــهیســـر 
o 

ــزا ــه ع ــا یدور یب ــا یدســـــت  م
o 

ساکت و بکوچه   شنیم صدایها، 
o 

 گیرهیرخوت همــه جــا رو م یبو
o 

ـــنیدرهـا، بـه غربـت وا م ۀهمـ   ش
o 

 رسنیم یدهامون که به خورشجاده
o 

کیمثــل تــار  نتهــایب ی  شـــنیم ا
o 

 2میما به هم محتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 با آهنگسازی و خوانندگی سیاوش قمیشی اجرا شده است.« الکی». این ترانه، با عنوان 1

 به آهنگسازی واروژان و با صدای فائقه آتشین )گوگوش( اجرا شده است.« ایشب شیشه». این ترانه با عنوان 2
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 انیخنتورج شعبا

دان، شاعر  موسیقی. آهنگساز، خواننده، (۲۰۱۹-۱۹۵۰) متولد تهران

و در اذهان  اندهخوانندگان سرشناسی خواندرا های وی ترانهسرا. ترانه

 مردم باقی مانده است.

 بهار

بود ــــدا  مون ص ه ــــدا  بهــار ص  بهــار 
o 

ــــدا  ــــاخــه یص ــــههــا و رش  بود هــایش
o 

ــا ــهــار چــه اســــم آشــــن ــهــار ب ــیب  ی
o 

ــــدات مــ   یــیامــا خــودت کــجــا یــادص
o 

ــ ــن ــک ــموا ب ــره ی ــج ــن ــا رو پ ــاه ــه ی  ن
o 

ــ  ــن ــازه ک ــمت ــره ی ــاط ــا رو خ ــاه ــه ی  ن
o 

ــد  ــار اوم ــه ــردب ــم ک ــن ــو ت ــاس ن ــب  ل
o 

ــــکــفــتــنــم کــردتــازه  ــــل ش  تــر از فص
o 

ــا  ــد ب ــار اوم ــه ــهب ــه ی ــوون ــل ج ــغ  ب
o 

ورد از تــو کــوچــه تــو خــونــه یــدعــ 
 
 رو ا

o 
 گلدون یهما  ۀباغچ یلغرب یهما  یاطح

o 
ــ  ــــهمــا هم ۀخون  مهمون یــهمنتظر  یش

o 
ــرد ــم ک ــن ــو ت ــاس ن ــب ــد ل ــار اوم ــه  ب

o 
ــــکــفــتــنــم کــردتــازه  ــــل ش  تــر از فص

o 
ــهــار  ــهــار ب ــهب ــمــیمــهــمــون قــد ی  ی

o 
ــــنــا یــه  ــــمــ یآش ــــاده و ص  یــمــیس

o 
ــــه یــه ــــنــا کــه مــثــل قص  هــا بــودآش

o 
ــچــه یــالخــواب و خــ  ــودهــمــه ب  هــا ب

o 
ــامــونآخ کــه چــه زود قــلــک عــ  یــدی

o 
ست دالمون یوقت  شک ست باهاش   شک

o 
قطــه ن برفــا رو   کرد ینچبهــار اومــد 

o 
ــ  ــردگ ــم ــه دل ــده ب ــن ــ یخ ــنزم ــرد ی  ک

o 
 چقد دلم فصـــل بهارو دوســـت داشـــت

o 
 ها رو دوســـت داشـــتواشـــدن پنجره 

o 
ــره ــج ــن ــد پ ــار اوم ــه ــردب ــا رو وا ک  ه

o 
ــــ  ــــنــا کــرد یــگــهد یمــنــو بــا حس  آش

o 
شد یحرف حرفا یهحرف  یه  من کتاب 

o 
ـــ ال ب یفح   شـــد جوابیکه همش س

o 
ــود ــوون ب ــم ج ــوز دل ــن ــم ه ــگ  دروغ ن

o 
ـــب دنبال آب و نون بود  ـــبح تا ش  1که ص

o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شد و بعدها ناصر عبداللهی آن را  اجرا خانیتورج شعبان صدای و آهنگسازی با «بهار بهار» عنوان اب ترانه این. 1

 بازخوانی کرد.
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 اردالن سرافراز

سرا و شاعر. دورۀ بعد از جوانی را در ترانه. (۱۹۵۰) متولد داراب فارس

خوانندگان را های بسیاری از او ترانهکشورهای اروپایی گذرانده است. 

 .اندمشهور ایران در خارج از کشور خوانده

 سوغاتی

ــ ــات یصــــدا یایــمــ یوقــت  پ
o 

ــاده  ــه ج ــم ــاز ه ــا م ــه  ادی
o 

ــه از  ــار ن ــگ ــان ــر دور هی  شــــه
o 

ــ  ــه دن ــم ــه از ه ــک ــ ای ــم  ادی
o 

ــــهیکــه در وا مــ یتــا وقــتــ  ش
o 

ــ  ــظ ــح ــد ۀل ــ دنی  رســــهیم
o 

 نیس رو زمکــه جــاده یهر چ
o 

م ۀنــیبــه ســــ  ــــهیمن   رس
o 

ــو یا ــه ت ــیک ــه ی ــم  کســـــمه
o 

ــ  ــویب ــــم رهیــگــیمــ ت ــفس  ن
o 

ــاشــــم ــو رو داشــــتــه ب  اگــه ت
o 

 رســمیم خوامیم یبه هر چ 
o 

ــــتـیتـو نـ یوقـتـ  قـلـبـمـو یس
o 

ــــه کـ   تـکـرار بـکـنـم؟ یواس
o 

ـــل ـــاگ ـــواب یه ـــوده روخ  آل
o 

ــــه کـ   بکـنـم؟ داریــبـ یواس
o 

ـــــه کــبــوتــرا ـــــق یواس  عش
o 

پاشــــه؟ یدســــت ک  نه ب  دو
o 

 تـــونـــهیمـــگـــه تـــن مـــن مـــ
o 

ــاشـــــه؟  ــده ب ــو زن ــدون ت  ب
o 

ــو یا ــه ت ــیک ــه ی ــم  کســـــمه
o 

ــ  ــویب ــــم رهیــگــیمــ ت ــفس  ن
o 

ــاشــــم ــو رو داشــــتــه ب  اگــه ت
o 

 رســمیم خوامیم یبه هر چ 
o 

ـــــوغــاتــ نیــزتــریــعــز  هیــس
o 

ـــ  ـــار پ ـــب ـــغ ـــنی ـــو راه  ت
o 

ــــار  ــــر دوب ــــم ــــه ۀع ــــن  م
o 

ـــد  ـــو دنی ـــو ب ـــی ـــو دنی  ت
o 

ــودم ــو رو واســــه خ ــن ت ــه م  ن
o 

م  هوس   خوامینــه از ســــر 
o 

ــــار  ــــر دوب ــــم ــــ ۀع ــــن  یم
o 

ــــه نفس م   خوامیتو رو واس
o 

ــو یا ــه ت ــیک ــه ی ــم  کســـــمه
o 

ــ  ــویب ــــم رهیــگــیمــ ت ــفس  ن
o 

ــاشــــم ــو رو داشــــتــه ب  اگــه ت
o 

 1رسمیم خوامیم یبه هر چ 
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 باال )هایده( اجرا شده است.به آهنگسازی محمد حیدری و با صدای معصومه دده« سوغاتی». این ترانه با عنوان 1
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 زویا زاکاریان

سرا ترانهنویس، نویسنده، شاعر نمایشنامه. (۱۹۵۰) متولد تهران

را های وی ترانههنرهای دراماتیک. تعداد زیادی از  ۀکردتحصیلو 

 .اندخوانندگان سرشناس ایرانی خوانده

 هوای عشق

ــزنــم ــا ن ــم ی ــزن ــکــنــم، حــرف ب ــا ن ــه کــنــم ی  گــری

 

 

ــــق تــو دل بــکــنــم یــا نــکــنــم   مــن از هــوای عش

ــا ا  ب ینب  برمیم ینــهپنــاه بــه آ جوابیســــ ال 

 

 

ـــو یرهخ  ـــمیخودم م یربــه تص  بگــذرم یاز ک پرس

ـــو یه  ـــه تو ینا یس ـــو یه ییقص ـــه منم ینا یس  قص

 

 

ـــکن  ـــته به هم وجود ما تو بش ـــکنمیمن م یبس  ش

ـــهینه از تو م  ـــهینه با تو م یددل بر ش ـــپرد ش  دل س

o 

 

شق تو م   موند شهیموند نه فارغ از تو م شهینه عا

o روهم پشـــت ســـر، هم روبه ینبببســـت رو هجوم بن 

o 

 

جاســـت من از تو م  با تو ک ـــفر  ـــمیراه س  بگو پرس

ست ابن  سر، هم روبه ینعشق رو بب ینب  روهم پشت 

o 

 

ـــت من از تو م  ـــفر با تو کجاس ـــمیراه س  1بگو پرس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .است شده اجرا( گوگوش) آتشین فائقه صدای با و بابک امینی آهنگسازی به «نکنم یا کنم گریه» عنوان با ترانه این. 1
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 عبدالجبار کاکایی

سرا. ترانهنگار، مستندساز و شاعر و روزنامه. (۱۹۶۶) متولد ایالم

را های وی سرودهتحصیالتش در ادبیات فارسی است. تعدادی از 

 .اندخوانندگان سرشناسی خوانده

 جهنمی ز دود

 ز دود یبه شـــهر در جهنم رســـمیباز م
o 

 با مســـافراِن خواب با قطار صـــبح زود 
o 

مام، حرف یهاخواب  راه ینب یهانات
o 

ـــمیب  ـــرود ترانـهیو نگـاه، ب تبس  و س
o 

ــندل ــت ص ــناس یهاپر از نام یپش  ناش
o 

ـــدا،یخاطرات ب   یادبود یهاعقده ص
o 

 رســیدینم یها به شــهرها کاشــکجاده
o 

کاش واقع ینب یهاخواب   نبود یراه 
o 

 هامن کجاسـت شـهرزاد قصـه یروسـتا
o 

 ز دود یگم شده بهشت من در جهنم 
o 

 دلیلسنگ بی

ـــنــگ روبــهیآ زنمیبــا تو حرف م  رووو س
o 

 هــزارتــو ۀهــزارال، صـــــخــر  ۀغــیــتــ 
o 

 ســتینازک باریمن جو یگوش کن صــدا
o 

ــــدیاز درون، م تراودیم   از گلو خروش
o 

تادهیا ـــ ـــ یرودرســـت روبه یاس  امنهیس
o 

ــوره  ــالخ آرزوک ــگ ــاب، ســــن ــخ ــت  راه ان
o 

 ز خاک، جز به سمت پنجره یکشیقد نم
o 

صد ها یکنیوا نم   وهویدهان، جز به ق
o 

ـــ ینه هوا ـــش ـــ یبخش  میکز تو بگذرد نس
o 

ــ دینه ام  ــش ــبو یجوش ــود س  کز تو پر ش
o 

ـــنگ بیآ ـــالیغرور د یو الیدلیو س  ورس
o 

ـــنگیزه می  ـــوی در کف هزار جوس  ش
o 
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 یغما گلرویی

نویس، محقق، مترجم، داستان. بازیگر، (۱۹۷۵) یهمتولد اروم

سرا. اشعار متعددی از او به تصنیف ترانهنویسنده، خواننده، شاعر و 

 خوانده شده است.

 یاؤر

ـــیمـــن رؤ ـــای ـــایدارم رؤ ی  یآزاد ی
o 

فهیرقص ب یک یایرؤ   یاز شــــاد وق
o 

 یــداریدارم از جــنــس بــ یــایــیمــن رؤ
o 

ک یــایرؤ  کرار ینا ینتســــ ت  یدرد 
o 

ـــق ته یدرد جهان ـــهیم یکه از عش  ش
o 

ـــکهیکه م یدرد درخت  ـــهاز ر خش  یش
o 

ــهدرد  ــو چــرخــ ی  کــاره ۀکــودک کــه ت
o 

ــا  ــوم آزاره ی ــک ــح ــه م  درد اون زن ک
o 

ــ ــب ــع ــرت ــنا ی ــارؤ ی ــه ی ــون دردام  درم
o 

ــ یــندرمــون ا  ــعــب ــامــهرؤ یــردردا ت  ی
o 

 کــیــنــهیبــ یــای: دنــیــنــهمــن ا یــایرؤ
o 

ن  ینــه،یب یــاید  ینــهمن ا یــایرؤ ک
o 

 رنــگــارنــگ یــایدارم، رؤ یــایــیمــن رؤ
o 

نگ یاییدن یایرؤ  بدون ج ـــبز و   س
o 

که غ یاییمن رؤ  یســـتن یرممکندارم 
o 

ها یاییدن  تابلو پاکه از   یســـتا یکه 
o 

ـــک نم یاییدن ـــازهیکه بمب و موش  س
o 

 ندازهیخواب کودک نم یموشــک رو 
o 

ن یید ط یــا ع ت تو اون زنــدونــا  لنکــه   ی
o 

 میرنیهــا بــه جرم پرســـش نمآدم 
o 

ــ ــب ــع ــرت ــنا ی ــارؤ ی ــه ی ــون دردام  درم
o 

ــ یــندرمــون ا  ــعــب ــامــهرؤ یــردردا ت  ی
o 

 کــیــنــهیبــ یــای: دنــیــنــهمــن ا یــایرؤ
o 

ن  ینــه،یب یــاید  ینــهمن ا یــایرؤ ک
o 

 آرامــش یــایدارم، رؤ یــایــیمــن رؤ
o 

 ارتــشیو بــ مــرزیبــ یــایدنــ یــایرؤ 
o 

ـــبخت یــایدارم، رؤ یــاییمن رؤ  یخوش
o 

ـــخت نفرتیب یــاییدن یــایرؤ   یو س
o 

ـــرن ترسیب  باطوم وحشــــتیب یزه،س
o 

ظالم یهر آدم   محکوم یشــــاد و هر 
o 

 یسـتکه توش پول ارباب مردم ن یاییدن
o 

ــتو گندم ن یمانلبخند و ا یقحط   یس
o 

ــ ــب ــع ــرت ــنا ی ــارؤ ی ــه ی ــون دردام  درم
o 

ــ یــندرمــون ا  ــعــب ــامــهرؤ یــردردا ت  ی
o 

 کــیــنــهیبــ یــای: دنــیــنــهمــن ا یــایرؤ
o 

 1ینــهمن ا یــایرؤ کینــه،یب یــایدن 
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ابراهیم حامدی )ابی( و  ای موسیقی درآمده است وبه قطعه با آهنگسازی شادمهر عقیلی« رؤیای ما». این ترانه با عنوان 1

 .اندخواندهشادمهر عقیلی، آن را 
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 مریم حیدرزاده

سرا. ترانه. نقاش، نویسنده و شاعر و (۱۹۷۷) تهرانمتولد 

و ااش را در جوانی از دست داد. اشعار یبینایآموختۀ حقوق. وی دانش

 مورد استقبال مردم و آهنگسازان قرار گرفته است.

 بینی عاشقیوقتی می

ــتاره رو خواب می ــه س ــقی بش ــحبت عاش  کنیص

o 

 
 کـنـیتــاب مـیزنـی، ابـرا رو بـیدریــا رو آتـیـش مـی 

o نه میوقتی فقط اونو می ـــو ماهو نش  کنیخوای 

o 

 
می  یوونــه  برو د مون صـــ قلــب آســـ تو  یری  نیم  ک

o ـــقی دنیا رو میوقتی می  ریزی به پاشبینی عاش

o 

 
می  یمــت  ق خنــدهطال رو  برق نــاز   هــاشذاری بــا 

o ـــقی میوقتی می ـــراغ پنجرهفهمی عــاش  ری س

o 

 
ـــق و خــاطرهقلبتو می  ــــه و عش ـــپــاری دس قص  س

o ـــوار رؤیاها میوقتی می ـــقی س ـــیفهمی عاش  ش

o 

 
جادهمی  تا  خدا میری  ها  باال ـــیهای دور، اون   ش

o خوای شکار کنیبینی عاشقی ماهو میوقتی می 

o 

 
 خوای که خورشــیدخانومو یه شــب بری بیدار کنیمی 

o شه میوقتی می شی سنگو با  شقی   بینیفهمی عا

o 

 
ــــه می  ــــه همیش ــــدتو مــال خودت واس  بینیگمش

o با آینه خونه وقتی می ـــقی  ـــازیمیبینی عاش  س

o 

 
 نــدازیکــمــونــو مــیــاری تــو گــردن مــاه مــیرنــگــیــن 

o خوای همه خبر بشــنبینی عاشــقی میوقتی می 

o 

 
ــازه  ــازه و ت ــا ت ــر شـــــم ــاط ــه خ ــال ب ــر بشـــــنگ  ت

o بینی پادشــا شــدیفهمی عاشــقی میوقتی می 

o 

 
ــــدی  ــــمـون جــدا ش ــــهـر یــه آس  از هـمــۀ مـردم ش

o شقی خودت میوقتی می  مونی و خودشبینی عا

o 

 
ــدش  ــول ــر ت ــاط ــه خ ــدی ب ــاضـــــری ب ــو ح ــت ــون  ج

o 
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 امیر ارجینی

سرا و شاعر. چند دفتر شعر از او ترانه (.۱۹۸۱کریم تهران )متولد رباط

 نشر یافته است.

 یزییبارون پا

ـــه ـــاس  داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احس

 

 

 

 شـــناســـهنم بارون صـــدای ما رو میهنوزم نم 

 

 
 من تو همین کوچههمین دیروز بود انگار تو با 

 

 

 

 گفتی زندگی وقتی تو با من نیســـتی پوچهمی 

 

 

 

پا بارون  های  ته تو غم یزی کییآ  انگیزیگف

 

 

چه می  خاطراتم رو تو ذهن کو  ریزیتو داری 

ـــه  ـــاس  داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احس

 

 

ـــدای ما رو میهنوزم نم  ـــهنم بارون ص ـــناس  ش

 

 
هار  تا ب ما دو  ـــوز از غصـــه میتوی تقویم   هس

 

 

 

ــــه مــا اول پــا   یـز هـنـوزم عـیــد نـوروزهیـواس

 

 
پا بارون  های  ته تو غمیآ  انگیزییزی کی گف

 

 

 

چه می  خاطراتم رو تو ذهن کو  1ریزیتو داری 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 سیروان خسروی اجرا شده است. با صدایو  سیروان خسروی و شهاب رمضان نگسازیهبه آ« بارون پاییزی». این ترانه با عنوان 1





 

 فصل پنجم

 شاعران شعر کودک و نوجوان

 حبیب یغمایی

نگار، پژوهشگر و شاعر کودک و روزنامه. (۱۹۸۴-۱۹۰۱) متولد خوی

التحصیل دانشسرای عالی در رشتۀ ادبی و دکترای فارغسال. بزرگ

افتخاری از دانشگاه تهران. وی چندین اثر ادب کهن را تصحیح و چاپ 

« زاغ و روباه»گذاری کرد.  شعر را بنیان یغماکرده است. مجلۀ مهم و ماندگار 

 درسی مدارس برای چندین نسل خوانده شده است. هایبااو در کت

 زاغ و روباه

ــ ــک ــ یزاغ ــن ــب پ ــال ــق ــد یری  دی
o 

پر  برگرفــت و زود   دیــبــه دهــان 
o 

خت ه یبر در ــــت در را ـــس  ینش
o 

ــــتیکــه از آن م   یروبــاه گــذش
o 

ــــازلــتیــو حــ بیــروبــه پــرفــر  س
o 

ــا  ــت پ ــرد آواز یرف ــت و ک  درخ
o 
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 ییوبــایچقــدر ز وبــهبــه :گفــت
o 

سر   ییوعجب پا ی،چه دم ی،چه 
o 

ـــ ـــنگاهیپر و بالت س  رنگ و قش
o 

ـــ ســـتین   رنگ ی،اهیباالتر از س
o 

 خوانو خوش یگر خوش آواز بود
o 

 بــهــتــر از تــو در مــرغــان یدبــ  نــ 
o 

م ــــتیزاغ  کنــد خواس  قــارقــار 
o 

ــد  ــن ــار ک ــه آوازش آشـــــک ــا ک  ت
o 

ـــودطعمه   افتاد چون دهان بگش
o 

مه را بربود  هک جســـت و طع  روب
o 

 )سیدمجدالدین میرفخرایی( گلچین گیالنی

. ابتدا در فلسفه و علوم تربیتی تحصیل (۱۹۷۲-۱۹۰۹) متولد رشت

راهی انگلستان شد و دکترای پزشکی گرفت. در همین  سپس نمود و

شعر برای  مند شد و سه دفتربه شعر کودک و نوجوان عالقه ،دوران

درسی مدارس  هایبااو همیشه در کت« باران»نوجوانان سرود. شعر 

 درج شده است.

 باز باران

 باز باران با ترانه

 با گوهرهای فراوان

 خورد بر بام خانهمی

 یادم آرد روز باران

 گردش یک روز دیرین

 خوب و شیرین

 های گیالنتوی جنگل

 ساله بودمکودکی ده

 شاد و خرم

 نرم و نازک

 چست و چابک
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 با دو پای کودکانه

 دویدم همچو آهومی

 پریدم از لب جومی

 گشتم ز خانهدور می

 شنیدم از پرندهمی

 از لب باد وزنده

 های نهانیداستان

 رازهای زندگانی

 برق چون شمشیر بران

 کرد ابرها راپاره می

 تندر دیوان غران

 زد ابرها رامشت می 

 جنگل از باد گریزان

 زد چو دریامیها چرخ

 های گرد باراندانه

 هرجا ندگشتپهن می

 سبزه در زیر درختان

 رفته گشت دریارفته

 توی این دریای جوشان

 جنگل وارونه پیدا

 بس گوارا بود باران

 وه چه زیبا بود باران

 شنیدم اندر این گوهرفشانیمی

 رازهای جاودانی

 پندهای آسمانی

 بشنو از من

 کودک من

 فرداپیش چشم مرد 

 هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا، خواه روشن ،زندگانی خواه تیره
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 شریفعباس یمینی

. آموزگار، نویسنده و شاعر شعر کودک. (۱۹۸۹-۱۹۱۹) متولد تهران

های تخصصی در آموزش کودکان را در دانشگاه کلمبیای آمریکا دوره

کرد. اشعار و اندازی را راه هاکیهان بچهگذراند. مجلۀ محبوب و ماندگار 

 های بسیاری از او باقی مانده است.داستان

 یار مهربان

 مــهــربــانــم اریــمــن 
o 

نا و خوش  بانمدا  ز
o 

ـــخن فراوان میگو  س
o 

 زبــانمیبــا آنکــه ب 
o 

فراوان هم   پنــدت د
o 

نم اریــمن    پنــددا
o 

ست  هنرمند یمن دو
o 

 انمیزیبا ســـود و ب 
o 

فل غا باش   از من م
o 

نم اریــمن   هربــا  م
o 

 ستاره بزن چشمک

ـــر شـــــد ـــاره اب ـــارهپ  پ
o 

 ســتاره بزن چشــمک 
o 

ــرد ــرا دل یک  شـــــاد م
o 

بان شـــد  باره یتا  دو
o 

 دوســت دارمت که یدید
o 

 اشـــاره من به یکرد 
o 

ـــمــک ـــتــاره بزن چش  س
o 

ــاره  ــر پ ــارهشــــد اب  پ
o 

 یدیــــنــــاپــــد روز در
o 

 یدیسپ و روشن شب 
o 

ـــا در ـــره ـــ یاب ـــت  رهی
o 

 یدیــام ۀچون نقطــ 
o 

نهــان گر پ  بــاز یشــــو ا
o 

 یدیــمرا، نــد یدیــد 
o 
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 بادیآـتپروین دول

گذار شورای . هنرمند و شاعر و بنیان(۲۰۰۸-۱۹۲۴) متولد اصفهان

بار  سازی تحصیل کرد. چندکتاب کودک. در رشتۀ نقاشی و مجسمه

برای کودکان و نوجوانان شعرهای  کتاب کودک شد. ۀجایز  ۀبرند

درسی مدارس کودکان  هایبابسیاری سرود و بازتاب اشعارش در کت

 ایران موجب شهرتش شد.

 گل ۀخند ،رقص باد

ــــت ـــحرا گــذش ـــرد آرام بر ص  بــاد س
o 

ـــبزه  تهزاران، س ته زرد گشــــترف  رف
o 

ــــد تــک  رنــگرنــگدرخــت نــارون ش
o 

ــنگ  ــاداب و قش ــد آن چتر ش  زرد ش
o 

 یخــتبرگ گــل بــه رقص بــاد ربرگ
o 

ـــته  ـــب  یدهای برش  یختن از هم گس
o 

شمه  شد ب کمکمچ شک   شد آبیخ
o 

ــد  ــتان ناگهان در خواب ش  باغ و بس
o 

هقــان دانــه  خــاک یرهــا در زکرد د
o 

ــــاخــ   تــاک یچــانپ ۀکرد کوتــه ش
o 

ــــل پــا یزفص م ی  رودیو زمســــتــان 
o 

گربــار د  م ی بهــاران   شـــودیچون 
o 

ــــک مــ یــناز زمــ  یــاهگــ رویــدیخش
o 

 به راه افتدیچشــمه جوشــد، آب م 
o 

 بـــرگ نـــو آرد درخـــت نـــارون
o 

ــــاران کهن  ــــاخس ـــبز گردد ش  س
o 

ــــر   هــاگـلـبـوتــهگــل بـخـنــدد بـر س
o 

خوش گــل  بوی  کنــد   بــاغ را ،پر 
o 

ــــتــو  آیــدیبــاز مــ  خــواننــغــمــهپــرس
o 

ــــازدیبــاز م  ـــ ینجــادر ا س  یــانآش
o 

 ما ۀدرخت کوچ

ــ ــوچ ــارون در ک ــت ن ــا ۀدرخ  م
o 

ـــبز خو  باره چتر س  وا کرد شیدو
o 

ـــرفراز و  ــــابلنـد و س  گســـترهیـس
o 

نه کیکای  فا کردخا ـــ باص  ها را 
o 

 نمینشیآن م ۀیسا ریبه ز
o 

 به روز گرم تابستان سوزان 
o 

 زمســتان ســرپناه کودکان اســت
o 

ـــرد بــاران دیــچو آ   بــاد تنــد و س
o 
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 وندیمهرپ یدرخت آشنا
o 

 ماست ۀخان همانیم یبه آب 
o 

 کوچه از اوست نیا ینشاط و شاد
o 

خت خرم و   نیدر  ماســــت ۀکدا
o 

 مییآشنا شیهاشاخه کیکیبه 
o 

 که بر آن النه سازد یچو گنجشک 
o 

 خواند به گوشــم یســرود دوســت
o 

ـــ  ـــبح چون برگش نوازد مینس  ص
o 

 محمود کیانوش

نگار، نویسنده، ناقد ادبی، محقق و . روزنامه(۱۹۳۴) متولد مشهد

شاعر. از پیشگامان شعر منثور فارسی است. چند اثر خارجی را ترجمه 

 .ه استکرد

 دریا

 رود آب اسـتکجا چشـم میهر 

o 

یاســــت  مه در تا افق ه  از افق 

o ــــت پـهـنــاورآب آیـیـنــه  ای اس

o 

ست  سمان در آن پیدا  صورت آ

o ـــید ـــن خورش  خندۀ گرم و روش

o 

ــی  ــن ســــرد آب م ــر ت ــزدب  ری

o ــــت مــوج مــی  آیــدمــوج از پش

o 

یش موج می  پ یزدموج در   خ

o نرممی نش را  م ــــد آب دا  کش

o 

ماســــه  پاک   های کبودبر تن 

o ــی ــوازش آبم ــذت از ن ــرد ل  ب

o 

ــــاحـل بی   آلودخیـال خوابس

o ـــید ـــت دریا به گردن خورش  دس

o 

ـــینــه  ــــدف میس  آویزدریز ص

o ــــاحــل ــــاخــۀ موج بر تن س  ش

o 

ـــکوفــه می   ریزداز کف خود ش

o ـــاد و میمی ـــوم ش  زنم غوطهش

o 

 مــثــل مــاهــی مــیــان آب زالل 

o ــــا و دریــا رام لگش  آســــمــان د

o 

 خوشـحالزندگی مهربان و من  

o 
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 منوچهر احترامی

 ،. نویسندۀ طنزپرداز، شاعر کودک(۲۰۰۸-۱۹۴۱) متولد تهران

نز همکاری کرده است و طالتحصیل حقوق. با مجالت فکاهی و فارغ

 در ساخت چند برنامۀ تلویزیونی و رادیویی مشارکت داشته است.

 چندین کتاب شعر کودک از وی به چاپ رسیده است.

 حسنی نگو، بال بگو

 توی ده شلمرود

 حسنی تک و تنها بود

 حسنی نگو، بال بگو

 تنبل تنبال بگو

 موی بلند، روی سیاه

 وناخن دراز، واه واه واه

 نه فلفلی، نه قلقلی

 نه مرغ زرد کاکلی

 کس باهاش رفیق نبودهیچ

 پایهتنها روی سه

 نشسته بود تو سایه

 :گفتمی باباش

 ؟حسنی میای بریم حموم

 نمیامنه نمیام، نه 

 خوای اصالح کنی؟می سرتو

 خوامخوام، نه نمینه نمی

 االغ کدخداکره

 هارفت تو کوچهیورتمه می

 ری؟چرا یورتمه میِغ اال 
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 رم بار بیارممی دارم

 دیرم شده، عجله دارم

 االغ خوب نازنین

 سر در هوا، سم بر زمین

 یالت بلند و پرمو

 دمت مثال جارو

 دی؟کمی به من سواری مییک

 دمنمی نه که

 دی؟نمی چرا

 واسه اینکه من تمیزم

 پیش همه عزیزم

 اما تو چی؟

 روی سیاه ،موی بلند

 وناخن دراز، واه واه واه

 پرید تو استخر غازِ 

 تو اردکی یا غازی؟

 زبانممن غاز خوش

 میای بریم به بازی؟

 نه جانم

 چرا نمیای؟

 صبح تا غروب واسه اینکه من

 کنار جو، میون آب

 شووکار و شستمشغول 

 ما تو چی؟ا

 موی بلند، روی سیاه

 !ناخن دراز، واه واه واه

 شد و یه جوجه در وا

 دوید و اومد تو کوچه

 کنانزنان، گردشجیکجیک
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 اومد و اومد پیش حسنی

 جوجه کوچولو، کوچول موچولو

 میای با من بازی کنی؟

 قدقدقدا مادرش اومد

 خداه رو ب تون، توبرو خونه

 میزهریزه ۀجوج

 ببین چقدر تمیزه؟

 اما تو چی؟

 موی بلند، روی سیاه

 !ناخن دراز، واه واه واه

 حسنی با چشم گریون

 :شد و اومد تو میدون پا

 آی فلفلی، آی قلقلی

 میاین با من بازی کنین؟

 نه که نمیایم ،نه که نمیایم

 چرا نمیاین؟

 :فلفلی گفت

 من و داداشم و بابام و عموم

 ریم حمومبار می ای دوهفته

 اما تو چی؟

 :قلقلی گفت

 نگاش کنین

 موی بلند، روی سیاه

 !ناخن دراز، واه واه واه

 حسنی دوید پیش باباش

 حسنی میای بریم حموم؟

 میام، میام

 خوای اصالح کنی؟می سرتو

 خوامخوام، میمی
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 گلحسنی نگو، یه دسته

 مپلتر و تمیز و تپل

 االغ و خروس، جوجه و غاز و ببعی

 فلفلی، با قلقلی، با مرغ زرد کاکلیبا 

 حلقه زدن دور حسنی

 :گفتمی االِغ 

 سواریکاری اگر نداری، بریم االغ

 :گفتمی خروِس 

 قوقوقوقو قوقولیقوقولی

 خوای فوری بگومی هرچی

 :گفتمی مرِغ 

 حسنی برو تو کوچه

 بازی بکن با جوجه

 :گفتمی غازِ 

 حسنی بیا

 با هم دیگه بریم شنا

 شلمرودتوی ده 

 حسنی دیگه تنها نبود
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 مدجواد محبتحم

نویس و شاعر شعر کودک و . معلم، داستان(۱۹۴۳) متولد کرمانشاه

 درسی مدارس درج شده است. هایبانوجوان. نمونۀ اشعارش در کت

 دو کاج

طوط ســـ خ کنــار   امیــپ میدر 
o 

 دنــدییــدو کــاج رو ،خــارج از ده 
o 

 دراز رهــگــذران انیــســـــالــ 
o 

 دندیدیدو دوست م آن دو را چون 
o 

 یزییپا یاز روزها یروز
o 

 باد ۀانیرگبار و تاز ریز 
o 

 دیــهــا بــه خود لرزاز کــاج یکی
o 

ــــد و رو   افتــاد یگرید یخم ش
o 

 آشنا ببخش مرا یا :گفت
o 

 خوب در حال من تأمل کن 
o 

 است رونیز خاک ب میهاشهیر
o 

 مرا تحمل کن یچند روز 
o 

 یگفت با تند هیکاج همسا
o 

 زارمیاز تو ب وآزارمردم 
o 

ـــرم بردار ـــت از س ـــو دس  دور ش
o 

 ؟ومــن کــجــا طــاقــت تــو را دارم 
o 

 داد یرا سپس تکان نوایب
o 

 محبت اویبرحم و یب اری 
o 

 پاره گشــت و کاج افتاد هامیســ
o 

ــــت قــامــت او نیبر زم   نقش بس
o 

 آن روز دیمرکز ارتباط د
o 

 ستیممکن ن امیانتقال پ 
o 

گروه  ــــت عــازم   ییجویپگش
o 

ـــتیکار از چ بیکه ع ندیتا بب   س
o 

 میپس از مرمت س بانانمیس
o 

 راه تکرار بر خطر بستند 
o 

کاج  یعنی نگآن  ـــ  زیدل را نس
o 

بر   ت تنــدتکــهبــا   تکــه بشـــکســـ
o 
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 مصطفی رحماندوست

نویس و شاعر کودک و نوجوان. . مترجم، داستان(۱۹۵۰) متولد همدان

و در کانون پرورش فکری کودکان و  استتحصیالتش در ادبیات فارسی 

های ادبی است، فعالیت ترین کانونترین و قدیمینوجوانان که از مهم

 های درسی کودکان درج شده است.. چند شعرش در کتابکندمی

 انار

نه  ته اقوتیصــــد دا ـــ به دس ته  ـــ  دس
o 

ـــته کی بیبا نظم و ترت  ـــس  جا نش
o 

ست  یاهر دانه شانخوشه  رنگ و رخ
o 

ف  ـــ ـــ یدیــقلــب س  آن ۀنــیدر س
o 

 بــا هــم دهیــچــیــرا پــ هــااقــوتیــ
o 

ــــ  ـــش  نــرم پــروردگــارم یدر پــوش
o 

ـــ  دار اســــتآبهم  نیریهم ترش و ش
o 

ست و ز  ست بایسرخ ا  نامش انار ا
o 

 شهر و روستا

لت ا حا به  تا یخوشــــا  ـــ  وییروس
o 

شاد و   صفاچه   وییخرم، چه با
o 

ـــهر ما ن ـــتیدر ش  ادیجز داد و فر س
o 

ست  شا به حالت که ه  آزاد یخو
o 

شهر ما ن ش ستیدر   نیجز دود و ما
o 

ـــاز آن و از ا دلم گرفته   نی
o 

ــودم یا ــده ب ــرن ــم پ ــن ه ــاش م  ک
o 

مان  ـــودمیپر م یبا شــــاد  گش
o 

تمیم هر بــه روســـتــا رف  ییاز شـــ
o 

 یــیآنــجــا کــه دارد آب و هــوا 
o 
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 جعفر ابراهیمی

های رادیویی و سردبیر برنامه ۀ. شاعر و نویسند(۱۹۵۱) متولد نمین

 ادبی. با تعدادی از نشریات و انتشارات مهم همکاری کرده است. ۀمجل

 سبز

ـــبزم، برگ درختم  من رنــگ س
o 

ـــم بر بنــد رختم یگــاه   لبــاس
o 

ـــتم رنـگ بهـارم ـــبز هس  من س
o 

 خارم شیها هم پگل شیهم پ 
o 

 ارمیــرنــگ خ ،گوجــهمن رنــگ 
o 

برگم  بهــارم ،من رنــگ   رنــگ 
o 

 نیاشکوه قاسم

. نویسنده و شاعر. آثار نوشتاری و شعری او بسیار (۱۹۵۵) متولد تهران

جایزه شده است. در ادبیات کودک  ۀزیاد است. تعدادی از آثارش برند

 های آشناست.و نوجوان از نام

 خبر داغ

کالغ ــــت  بری داش  خ
o 

گوش درخــت   گفــت در 
o 

 ختیتک رها تکبرگ
o 

 از سر و دوش درخت 
o 

خه پر  دیســــار از شــــا
o 

 بـــال زد تـــا تـــِه بـــاغ 
o 

 سبزه و گل گفت با
o 

 هرچه را گفت کالغ 
o 
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تپـ غنـچــه  هر   دیــدل 
o 

ــر  ــرگ پ ــب ــل ــگ گ ــرن  دی
o 

 شد حوصلهیبرگ ب
o 

 دیکش ازهیسبزه خم 
o 

بود ن خواب  پرک  ــــا  ش
o 

ــــت   پــر زد از بــاغ گــذش
o 

 دیو شن دیهرچه را د
o 

 خود تا دشت برد با 
o 

ــی ــو م ــوه ــاد ه ــردب  ک
o 

ی مــ   دیــنــالــیابــر هــِ
o 

 خــــبــــر داغ کــــالغ
o 

 دیــچــیــپــیمــده بــه ده  
o 

 اسدالله شعبانی

فعال در  ،. نویسنده و شاعر کودک و نوجوان(۱۹۵۸) متولد همدان

ها و شعرهایش در ان و نوجوانان. نوشتهککانون پرورش فکری کود 

 درسی منتشر شده است. هایباو کت هاهنشری

 همبازی

ــذ ــاغ ــا ک ــی ب ــودک  ک

o 

 قایقی کوچک ســـاخت 

o قــایــقــش را لــب رود 

o 

 برد و در آب انــداخــت 

o ـــق را ـــای  رود آن ق

o 

 بــرد تــا جــایــی دور 

o کــودکــی نــیــز آنــجــا 

o 

ــــت می   کرد عبورداش

o ــق را ــای ــان ق ــه ــاگ  ن

o 

ــــاحــل دیــد   بر لــب س

o نــاگــهــان بــر لــب او 

o 

ــد  ــی ــل شــــادی روی  گ

o ای قــایــق رالــحــظــه 

o 

ــــت   بــا تعجــب نگریس

o با من هم فت پس   گ

o 

ـــتیک نفر همبازی   س

o 
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 پورامینقیصر 

ترین شاعران معاصر فارسی. . از محبوب(۲۰۰۴-۱۹۵۹) متولد خوزستان

ابتدا در رشتۀ دامپزشکی درس خواند و سپس به علوم اجتماعی روی آورد و 

در نهایت به ادبیات فارسی تغییر رشته داد و به اخذ دکترای زبان و ادبیات 

بود « سّنت و مدرنیته»فارسی از دانشگاه تهران نایل شد. رسالۀ دکتری وی 

شود. دفتر دفاع شد و اکنون از منابع تحقیقی محسوب می عالیکه با درجۀ 

 وی مشهور است. دستور زبان عشقشعر 

 لک شادلک

 دیلک شــاد و ســفلک
o 

 گــذرد بــا شـــتــابیم 
o 

 یانگرد لحظهیم
o 

 عکس خودش را در آب 
o 

 خاک یاز رو یجنگل
o 

ــاب  ــت ــا آف  ســــر زده ت
o 

 زیجنگل وارونه ن
o 

 آب ریسبز شده ز 
o 

ــردر دل  ــم ــوه و ک  ک
o 

ــ  ــپ ــم دره چی ــاو خ  ه
o 

 سبز یهاطعم علف
o 

 هـــادر دهـــن بـــره 
o 

 سر زده از سنگ سرد
o 

 هـــــاآتـــــش آاللـــــه 
o 

 یابر سر هر صخره
o 

 هابزغاله یباز 
o 

ته نفس م ـــ  زندیخس
o 

ج  ن ــــب  هر بیــاس  ک
o 

 او شانیپر الی
o 

 سحر میدست نس 
o 

 خوش کــاهگــل یبو
o 

ــــت بــامیم   وزد از پش
o 

 از عابر است کوچه پر
o 

 ها سالمبر لب آن 
o 



 254 ادبیات معاصر ایران )شعر(
 

ـــر  ـــظ ـــن ـــ ۀم  روهروب
o 

ناســـت یامنظره  ـــ  آش
o 

 دهکده ۀمنظر 
o 

 خوب ماست ۀدهکد 
o 

 یمــا ولــ ۀدهــکــد
o 

 قــاب بــود کیــدر دل  
o 

ــدم ــود آم ــه خ ــاز ب  ب
o 

مه در خواب بود نیا   ه
o 

 ژادننشعباافسانه 

کودک و رشد نگار و سردبیر مجلۀ رشد روزنامه. (۱۹۶۳) متولد کرمان

نوجوان. دکترای هنر و دارای نشان درجۀ یک در ادبیات داستانی و شعر 

است. کاندیدای دریافت معتبرترین جایزۀ ادبی جهان در بخش کودک 

 .شد «آسترید لیندگرن»و نوجوان یعنی جایزۀ 

 درد دندان

ـــراغم ـــبی آمــد س  ش

o 

ــدان  ــه دردیو درد دن  چ

o ـــبح  نخوابیـدیم تـا ص

o 

ــیــچــاره    مــامــانمــن و ب

o 
بح هم اول صــــ  نگــا

o 

ــیــنــه افــتــاد  ــه یــک آی  ب

o مت چپم بود ـــ  لپ س

 

ــاد  ــرب ــوپ پ ــه ت ــی  شـــــب

 
 پدرجانم به من گفت

o 

ــف   ــرا پ ــردهچ ــو؟ک  ای ت

o بور ن یش ز ن گر بــا   م

o 

ــــادف    ای تــو؟کــردهتص

o 
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 عرفان نظرآهاری

نویس و شاعر کودک و نوجوان. . داستان(۱۹۷۴) متولد تهران

های فارسی. تعدادی از آثارش به زباندکترای زبان و ادبیات 

مختلف ترجمه شده است. چندین بار جایزۀ ادبی در ایران نصیب 

 آشناست.او شده است. در ادبیات کودک و نوجوان، شاعری نام

 کجاست؟ اتپشتیکوله

شتکوله ست؟یپ  ات کجا
o 

ــهیککفش کوه و    خوابس
o 

 و قمقمه ریبادگ
o 

 غذا و آب یکمکی 
o 

ــــتـگـراه،   یخــاک، خس
o 

ـــمه، رود   دره، تنگه، چش
o 

 دیقله، آرزو، ام
o 

 سنگ و صخره و صعود 
o 

فر نیهــاو در ابچــه  ســــ
o 

ن  ک  دیــکولــه را ســـبــک 
o 

 مهم ماست ۀتوش
o 

 دیو ام یمهربان 
o 

 هــاو خــدا خــودشبــچــه
o 

ــا شـــــده  ــروه م  ســـــرگ
o 

 و راهمان میرویم
o 

 جدا شده نیاز زم 
o 

 پـــنـــاهـــگـــاه نیـــآخـــر
o 

ــ یرو  ــل ــداســـــت ۀق  خ
o 

 هاوفرشته یراست
o 

 خدا کجاست؟ ۀقل 
o 

ــ ــخ ــهی ــ م ــیم ــزن ــا می  م
o 

 نــور یهــاقــلــهرو بــه  
o 

 چقدر یول نیاز زم
o 

 دور دور دور دور 
o 

ــــان یمــانــده رو  کهکش
o 

 هــــابــــچــــه یرد پــــا 
o 

ــه ــت ــه، رف ــت ــهرف ــت ــدرف  ان
o 

ــ  ــا ســــپ ــت ــا خــدا ده،ی  ت
o 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demavend Yayınları 
Başak Mah. Mimar Sinan Cad. 
Vadipark, D14 Blok, D. 47 
Başakşehir-İSTANBUL 
 : 0090 212 500 36 07 
demavend@demavend.com.tr 
http://www.demavend.com.tr 

Demavend Yayınları 
Elektronik yayınlar serisi: 14 
İstanbul, Ekim 2020 
Yazar: Prof. Dr. Davood Sparham 
Editör: Sima Sarshar 
Sayfa düzeni: Sima Sarshar 
Kapak tasarımı: Sana Sparham 
Yayın yönetmeni: Neval Güzelyüz 
Eserin türü: Edebiyat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Bu eserin bütün hakları Demavend Yayınları’na 
aittir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 
hükümlerine göre eserin tamamı ya da bir 
bölümünün, izinsiz olarak elektronik, mekanik, 
fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemi ile 
yayınlanması, çoğaltılması ya da depolanması 
yasaktır. 
 
 
 
 
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayıncı Sertifika No: 27406 
ISBN: 978-625-7087-12-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kütüphane Bilgi Kartı 
(Cataloging-in-Publication Data) 
1. İran edebiyat 2. Şiir 



 

 

 

 

 

 

ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATI 

(Şiir) 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Davood Sparham 
 

 

 

 


