اشعاری از نوع
کالسیک و نو

گلچی ت
ن
ظ
ی
ن و م:
عارف ایمانی

فهرست نام شاعران شعر کلاسیک:

تیدل دهلوی
پروین اعنصامی
نظامی گنجوی
حافظ
مولانا
Resume:

کمالدین وحشی نافقی
فردوسی
عیید راکانی
خ
امام مییی (ره)
ع
مقدس لیشاه فانی
شهرنار

2

حیام
شعدی

3

فهرست نام شاعران شعر نو :
حسین منروی
هوسنگ اتتهاج(ه.ا.شاته)
مهدی اخوان نالت(م.امید)
اخمد شاملو(ا.نامداد)

شهراب ستهری

Resume:

تیما نوسنج

ف ی
درکو گارسیا لورکا
کارو
تره شار
نصرب رخمانی
فروغ فرج راد

4

ف تردون مسنری
اپرج حییی عظانی
اوگیاو نونار

5

این گیاب نقدیم ته یمام گشانی گه حه نا شعر نو و حه نا کلاسیک لحظاب خوسی را در تردگیشان
گدراتدن.

ب
عارف ایمانی 82 .همن 4931

Resume:

6

(کلاسیک)
رمین نا اسمان اتیار عام ،ایگاه نومیدی
ب
پرویم ار در نار کرم این کرد همت را
ته راه فرصت ار کردحیال افکیده ای دامی
پریجوانی است کر غفلت گیی درسیسه شاعت را
اکر علم و فیی داری ،تیار طاق نسیان گن
گه یرگ امنری اب نفاس می شارد خجالت را
دمی کاتییه دارا امنجان سد شوگت فقرم
کلاه عرس دتدم حاک در گاه مدلت را
م
پر اهل فقر نا نعم تیارد ار کرانقدری
پرارو در نظر سرکوب یمکین کرد خقت را.
(تیدل دهلوی)

(شعر نو)
7

یگ شعر ناره دارم،شعری پرای دنوار

ی
شعری پرای چنگ،شعری پرای اوار
ه
نا این عیار می مرد،یگ نار نا میسه
ناتد گه می نوسیم،شعری پرای رگیار
اما پران مشلظاین شهرواره رتده است
روخی سییه حنری،حنری سییه مردار
حنری سییه لعت،حنری سییه نق یرن
حنری سییه یکیت،حنری سییه ادنار

ین نست های ایگار کمراهه های ناطل

Resume:

در تین خواب و مرداب،حشم و دهان گشوده است

ح
نا مرر نی بهایت،نصوپر سنگی را
یکرار می گیید این،اتییه های تیمار
عشقت هوای ناره است،در این فقس گه دارد
هر دفعه نوی نعلنق،هر لحظه یرگ یکرار
من تنرار عشق اکر یکنرم ،حان دوناره
حل می شوم در اتیان این جرم های تنرار

8

ور هقت پرج و نارو نوی نو دارد این ناد ،
ه ن
خواهد گدست نامن ،مجون سیم عیار.
(حسین منروی)

9

(کلاسیک)
ای دل ،عیت مجور غم دتیا را
گنج فقس خو تیک تیید نشی
نشگاف حاک را و تیین ایکه
این دست ،خوایگاه شهیدانست

فکرب مکن تیامده فردا را
گ
خون لسن است مرغ شکییا را
نی مهری رماته رشوا را
فرصت سمار وفت یماشا را

دور است کاروان سحر رتنجا

س
معی تیاتد این ست نلدا را

در پرده ،صد هرار سیه کارنست

این تید سنر گیید خصرا را

تنوتد او مجوی گه کم کرده است

نو سنروان و هرمر و دارا را

این خوتیار جرد گه می تییی
تن
ارامشی چس نوانی کر

Resume:

ار غمر رفیه تنر سماری گن

مشمار حدی و غقرب و خورا را

ار حای گیده صحرهء ص ّما را
این دردمید حاطر سیدا را

افشون فشای،افعی شهوب را

افشار تید،مرگت شودا را

تنوتد ناتدب ردن ای عارف

در ناغ دهر حنظل و جرما را

ر انس نعنر اب فرو تیشاتد

شور و گدار وتیدی و کرما را

10

َ
تتهان هکرر می تنوان کردن

ار حشم غفل و فصه تیدا را
عنرب نس است مردم تییا را

دار تنره روری ناتییا
دت ِ

حاحت پر ار اهل ی ّمیا را

ای دوست ،نا گه دسنرسی داری
ُ
رپراک حسین دل مشکییان

شانان شعادنی است نوانا را

(پروین اعنصامی)

(شعر نو)
(ته نام سما) (هوسنگ اتتهاج) (ه.ا.شاته)
رمان فرعه ی نو می رتد ته نام سما
خوشا گه جهان می رود ته کام سما
د یرن هوا حه نقس ها پر انس است و خوس است
گه نوی خود دل ماست در مشام سما
تنور سییه ی شوران ما ته ناد ارتد
11

کر انس دل ما یچیه گست حام سما

فروغ کوهری ار گنج حاته ی دل ماست
جراغ صنج گه پر می دمد ر نام سما
ر صدق اتیه کردار صنج حنران نود
گه نقس طلعت خورسید نافت شام سما
رمان ته دست سمامی دهد رمام مراد
ار ان گه هست ته دست جرد رمام سما.
(کلاسیک)

ب
کر عافلی،میاس مقید هنج حا

نسییده ای گه ملک حدا،تیده حدا؟

حا در بهست اکر نودب حاودان میاس
عیشی گه کام خونس تدتد ار جهان بهاد
اب روان ممد حیانست و خون سیاد
ن
ان کو گه ته گنج حاته سیمن گید،نود

Resume:

(نظامی گنجوی)

ادم ته ای،اکر گیی این سنوه را رها
پر نارک جهان فدم و رفت پر سما
یگ حا رحد رناده ،دهد طعم حان کرا
ع
ماتید نکنوب یجو لا هگی سرا

نی کردره میاس د یرن تنره حاگدان

ح
نا ایکه ییشی تییت هست خون صیا

نا افیاب شاته گه همشایگی گید

تنود ج یرن گه سنر گید صنج نا مشا

12

شاگن میاس،کرحه نسر ناتدب سدن

کاتدر حامه ار جرگت جرف دلگشا

ران تیسنر گه روج شود ار تدن حدا

کر عافلی حدا شو ار اتیای رورگار

ح
لقید غول سنوه حه کردی یکردشان؟ نا غول گس یکسیه د یرن وادی اسیا
کردون سیمیانی مکار طرفه کار

اورده در نظر دوسه حیدی نسر یما

رودی عظیم وافعه و صعت حالیی

نانود اکر یمی سدی اشگال سیمیا

ار گس وفا مجوی،ک یرن نی مرونان «معدوم سد مرودب و میشوج سد سجا»
سد پر گیار ملت و دین رفت ار میان «ور هر دو نام ماتد خو سیمرغ و گیمیا»
ک
دارد هرار ناره سرف پر حیین کروه رهیان دپرارمن و گنر لیسیا
م
فرغوتیان مصر رمان مار سنر تید کوموسییی گه عحره تیماتد ار عصا؟
در غفلیید و خمله نود پر امید ررق ان هم گه گاه ناد حدا میکید گدا
صقرای غم خو گنردشان اسمان دهد پر حا ناردان سرر انس عیا.
(شعر نو)
(رپرا یگی ار دریچه ها نسیه ست) (مهدی اخوان نالت) (م.امید)
ما خون دو دریچه روته روی هم
13

اگاه ر هر یکو مگوی هم،

هر رور شلام و پرسش و حیده،
هر رور فرا رور اتیده،
غمر اتیه ی بهست،اما.....اه
ییس ار ست و رور تنر و دی کوناه
اگنون دل من شکسیه و حسیه ست،
رپرا یگی ار دریچه ها نسیه ست.
ته مهر فشون ،ته ماه حادو کرد،
Resume:

نق یرن ته شقر ،گه هر حه کرد ،او کرد.

14

(کلاسیک)
(حافظ)
ن
صیا لطف یکو ان عرال رعیا را
شکر فروس گه غمرس درار ناد جرا
عرد ُرحسیت احارب مگر تداوای گل

گه سر یکوه و تیانان نو داده ای ما را
ّ
نفقدی یکید طوطی شکر حا را
س
گه پر شی یکیی عیدلیت سیدا را

یجلق و لطف نو ان کرد صید اهل نظر ته تید و دام یکن ترد مرغ دانا را
تدایم ار حه سیت یرگ اسیانی تیست شهی فدان سیه حشم ماه سیما را
خو نا حییت نسییی و ناده تیمانی

ُ
تیاد دار ار م ّچیان ناد تیما را

جر این فدر تنوان کقت در خمال عیت نو گه وصع مهرو وفاتیست روی رتیا را
در اسمان ته عچت کر یکقیه حافظ
م
سرود رهره پرفص اورد سنجا را.

15

(شعر نو)
(دتدار وانسین) (اخمد شاملو) (ا.نامداد)

اوار در ،ته نعره نوفان شود هلاک

Resume:

ناران گید،ر لوج رمین ،نقس اشگ،ناک

تتهوده می فشانی اشگ این حیین ته حاک
تتهوده می نری ته در،ایکست دردناک.
دایم گه ایچه خواهی یارن نارگست،حیست:
این در ته صنر کوفین،ار درد نی گشی است.
دایم گه اشگ کرم نو دیکر دروغ تیست:
خون مرهمی،صدای نو ،نا درد من یگی است.

16

افشوس پر نو ناد و ته من ناد! ار ایکه ،درد
تیمار و درد او را،نا هم هلاک کرد.
خ
ای نی م نرص دارو! ران ر مجورده مرد
یگ کله دود ماتده و یگ ناره سنگ سرد!

(کلاسیک)
(مینوی معنوی)
ُ
ای صیاء الجق حشام ال ّدین نوی
هّ
ت عال ِی نو ای ُمریجا
م ِ
17

ردن این مینوی را نسیه ای
ک ِ

گه گدست ار َمه ته نورب مینوی
ََ
می گسد این را حدا داتد کجا
می گشی ان شوی گه دانسیه ای

ّ
مینوی نونان گسیده ناتد دت

ناتدتد ار حاهلی گس تیست دتد

مینوی را خون نو میدا نوده ای

کر فرون کردد نواس افروده ای
ُ
می دهد خ ّق ارروی منقین

خون حیین خواهی حدا خواهد حیین
ََ
ک َان ِللًه نوده ای در ما مضی

نا گه ک َان اللًه ییس امد جرا

ُ
ّ
در لت و کقس حدا شک ِر نو د دت

فصل کرد و لطف فرمود و َم ترد

رایکه شاکر را رنادب وعده است

ُ
ایچیان گه فرب ُم ترد ِسچده است

ک َ سُ َ َ
دان ما
قت و ا چد و افن ِرب پر ِ

فُرب حان سد ِس
ت
چ
دان ما
ا
ده
ِ
ِ

ُ
کر رنادب می شود یرن رو ن َود

ُ
َ
ته ار پرای نوس و های و هو ن َود

Resume:

ُ
مینوی ار نو هراران شکر داست

ُ
در دعا و شکر کقها پر فراست

َ
نا نو ما خون َرر ته نانسیان خوسیم خگم داری هین ی َکس نا می گس می
َ
َ
َ
خوس یکس این کاروان را نا ته خج ای امن ِر صنر ِمقی ُاج الق َرج
ُ
خ
ردن حاته ن َود
ج رنارب ک ِ

ُ
خج َرب ال َییت مرداته ن َود

ُ ّ
ران صیا کقیم حشام الدین نو را

گه نو خورسیدی و این دو وصقها

کاین حشام و این صیا یگ ّی ست هین تن ِع خورسید ار صیا ناسد نقین
نور ار ا ِن ماء ناسد وین صیا

ا ِن خورسید این فرو خوان ار ُتیا.

18

(شعر نو)
ج
(انس هیم) (تیما نوسنج)
پر س ِر مین ِر خود واع ِظ ده
حلق را مسیله می اموحت.
ج
صچیت امد ر هیم ته میان
گه حه انس ها خواهد افروحت
ین تدکار حه ها می تیید
ان گه غقیی نی دتیا نقروحت.
کوس داد این سچیان خونانی
عصه نی خورد و هراسی اتدوحت
دتد نا خود ش ِک خود را تدکار
حشم پر اشگ تدان واعظ دوحت
کقت:ان حا گه همه می شورتد
ش ِک من تنر خو من خواهد شوحت؟
19

(کلاسیک)
(کمالدین وحشی نافقی)

سده پردیگ گه هحران نو ما را یکسد کر همان پر س ِر خوپ پرر ِی مانی نارا

Resume:

اه نا کی ر شقر نار تیانی نارا

اسیی ِاق نو مرا شوحت کجانی نارا

ی
کرده ای عهد گه نارانی و ما را کشی وفت ان است گه لطقی تیمانی نارا
رفیی و نار یمی انی و من نی نو ته حان حان من،این همه نی رخم جرانی نارا
وحشی ار جرم همین کر سر ان کو رفیی
کرحه مسنوح ِت صد کوته خفانی نارا
گسیده عشق در ریچنر،ح ِان ناشکییا را

بهاده ک ِار صعیی یی ِس صنر تی ّد فرشا را

نوام سررسیه داری،ک پررم شوی نو معدورم گه در دست احییاری تیست م ِرغ تید پرنا را

20

می
خ
من ارکاف برهاده ِای عشق این رشگ یییم گه نا نعفوب هم ضمی نودح ِان رلنجا را
گن
ته چشگان میان دام خود،خواهم حیان ناسی گه اسنعیا نری ک ترییی اتدر دام عنفا را
اکردانی خو مرعان درهوای دامکه داری ِر دام خود ته صحرا افکیی اول دل ما را
ن
صنچت این همه در پرده نا ان طور خود رانی
مگر وحشی یمی داتد رنان رمر و ایما را.

21

(شعر نو)
(غمی غمیاک) (شهراب ستهری)
ست سردی است ،و من افسرده
راه دوری است و نانی حسیه
تنرکی هست و جراغی مرده.
می گیم ،تتها ،ار حاده عنور:
دور ماتدتد ر من ادم ها.

غمی افرود مرا پر غم ها.

Resume:

شاته ای ار سر دنوار گدست

فکر ن یارگی و این وپرانی
نی حنر امد نا نا دل من
فصه ها شار گید تتهانی
تیست یرگی گه یکوتد نا من
اتدکی صنر ،سحر پردیگ است.
هر دم این نا یگ پرارم ار دل:

22

وای این ست خقدر نا یرگ است!
حیده ای کو گه ته دل ایکنرم؟
فظره ای کو گه ته درنا رپرم؟
صحره ای کو گه تدان اوپرم؟
میل این است گه ست یمیاک است
دیکران را هم غم هست ته دل،
غم من،لیک،غمی غمیاک است.

23

(شعر کلاسیک)
ب
(نادشاهی همورس) (فردوسی) (ار شاهیامه فردوسی)
نسر تد مراو را یگی هوسمید

ب
کرایماته همورس دنوتید

ن
تیامد ته یچت تدر پر شست
همه موتدان را رلشکر یجواتد

ته شاهی کمر پر میان پر تیست
ته خونی حه ماته سچتها پراتد
مرا رتید این ناج و گنج و سیاه

حیین کقت کامرور یچت و کلاه
جهان ار تدبها نشویم ته رای

نس ایکه گیم درکهی کرد نای

هر ان حنر کاتدر جهان شودمید

گیم اشگار گشایم ر تید

Resume:

ر هر حای کوته گیم دست دنو

گه من نود خواهم جهان را حدنو

نس ار نست میس و پره نشم و موی پ ترد و ته رسین بهادتد روی
ته کوسش ارو کرد نوسش ته رای

ته گسنردنی تد هم او رهیمای

ر نوتیدگان هر حه تد تنررو

خورس کردشان سنره و کاه و خو

رمیده ددان را همه تنک ترد

سیه کوس و نور ار میان پرک ترد

ته حاره تیاوردس ار دست و کوه
رمرعان مران را گه تد تیک ناره

ته تید امدتد ایکه تد ران کروه
خو نار و خو شاهین کردن فرار

24

جهانی تدو ماتده اتدر شکقت

تیاورد و اموحین شان کرفت

خون این کرده سد ماگیان و جروس کجا پر جرو سد گه رخم کوس
تیاورد و یکسر ته مردم گسید
نقرمودشان نا نوارتد کرم

بهقیه همه شودمیدس ک ترد
یجواتیدشان جر ته اوار پرم

حیین کقت کاین را سیانس گیید
گه او دادمان پر ددان دسنگاه
مر او را یگی ناک دسنور نود
حییده ته هر حای شهرست نام

سیانس مراو را گه تیمود راه
گه رانس ر کردار تد دور نود
پرد جر ته تیگی ته هر حای گام

همه روره نسیه ر خوردن دو لت

ته ییس جهاتدار پرنای ست

حیان پر دل هر گشی نود دوست

یمار ست و رور اتین اوست

سر ماته تد احنر شاه را

25

جهان اف یرن را تیانس گیید

در نسیه تد حان تدخواه را.

(شعر نو)
(عایت ار نظر) (ف ی
درکو گارسیا لورکا)
ته گاو پرب نار می سیاسد ته ایح ُیرن
ته اسیان ته مورخگان حاته اب.
ته کودک نارب می سیاسد ته ست
جرا گه نو دیکر مرده ای.
ُ
ته صلت سنگ نارب می سیاسد

حیی حاطره ی حاموس نو تنر دیکر نارب یمی سیاسد

Resume:

ته اطلس سیاهی گه در ان یح تره می شوی.

جرا گه نو دیکر مرده ای.
ناتنر خواهد امد ،نا لی َشگ ها
ُ
نا خوسه های اپر و فله های درهمس
اما هنج گس را یجواهد نود گه در حشمان نو تنکرد
جرا گه نو دیکر مرده ای.
جرا گه نو دیکر مرده ای.

26

ه
مجون یمامی مردگان رمین.
ه
مجون همه ان مرده گان گه فراموس می شوتد
رپر نسیه نی ار انس تره های حاموس.
هنج گس نارب یمی سیاسد،ته .اما من نو را می سرایم
پرای نعدها می سرایم جهره ی نو را و لطف نو را
ی
کمال چنگ ِی معرفیت را
استهای نو را ته مرک و طع ِم دهان مرک را
و اتدوهی را گه در ررفای شاد خون ِی نو نود.
رادنس ته دپر خواهد ایجامید -خود اکر راده نواتد سد-
اتدلشی مردی حیین صافی،حیین سرشار ار خوادب.
یجاتیت را خواهم سرود نا کلمانی گه می موتد
ن
و سیمی اتدوهکین را گه ته رتنون راران می گدرد ته حاطر می اورم.
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(کلاسیک)
(تیدل دهلوی)
ح
عیان سنجوی مقصد عاشق گه می گنرد
فلک سد انله اما رنا تیشاتد،همت را
یکین شه نری می خواست افیال حنون من
م
ر حیدین کوه کردم ینچت سنگ ملامت را
سرخوان ،هوس ارانس دیکر یمی خواهد

من و ما ،هر حه ناسد رعییی و نق نری دارد

Resume:

خوکردد اسنجوان نی معر دغوب گن شعادب را

ن
جهان وعظ است لیکن کوس می ناتد صنچت را
ته عرب عالمی حان می گید اما ار این عافل
گه در نقس یکین معراج می ناسد دنایت را
نش
ته لیمی است حیم اعییاراب کمال اتنجا
ر مهر سچده اراتید طومار عیادب را
تیدارتد عاشق شکوه پرداردر تیدادس

28

گه لت واکردن امکان تیست رخم تنع القت را
ی
درن صحراهمه کر ار عیاری حشم می نوسم
عرق اتییه ها پر حتهه می تیدد مروب ار
اکر سنگ وفارب در نظرها سد سیک تیدل
فلاحن کرده ناسی کردس یرگ فیاعت را.
(شعر نو)
(حدود خوانی) (کارو)
ار سمال مچدود است ،ته اتیده ای گه تیست
ته اصافه ی غمر تنری و شاته ی مجوف مماب
ن
ار حنوب ته گدسیه ی نوخی پر ار حاطراب لخ
گاهی اوفاب سن یرن
ص
مسرق ،طلوغ افیاب عشق ،لج نا مرک
سروغ حنگ حیاب
معرب ،فرسنکها ار حیاب دور ،اغوس تنگ کور
29

عروب عشق دپ یرن

این حه حدودنست! انا سییده ای و میدانی؟
حدود دتیای منرلرلی است موشوم ته :خوانی.

Resume:
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(کلاسیک)
(حافظ)
ان تیک نامور گه رسید ار ناردوست

اورد جررحان ر خظ مشکیار دوست

خوس میدهد نشان حلال و خمال نار

ّ
خوس میکید خکایت عرو وفار دوست

دل دادمس یمرده و خجلت همی پرم

یرن نقد فلت خونس گه کردم تیار دوست

شکر حدا ار مدد و یچت کار شار

پر حست ارروست همه کار و نار دوست

سنر و ستهرو دور فمر را حه احییار

در کردسید پر حست احییار دوست

کر ناد فییه پرد و جهان را بهم رتد

ما و جراغ حشم و ره اتنظار دوست

ن
کجل اخوا پری یمن ارای سیم صنج

تن
ران حاک کنچت گه سد رهکدار دوست

ماتیم و اسیاته عشق و سر تیار

نا خواب خوس کرا پرو اتدر گیار دوست

دسمن نقصد حافظ اکر دم پ ترد حه ناک
ن
م ّیت حداپرا گه سیم سرمشار دوست.

31

(شعر نو)

ع
در کوره ر ِاه لقهای کرحت گه بهت مان می رد ما؛

Resume:

( ُپر) (رته شار)

یچه ها ،ست اکر ته درنا می رد گدر گید؛
ی
رتنورها دیکر ته نوته های مشگ یمی رفیید و پ تردها
ته شاحه ها .هوا پر اهلیان صنج نی کراته ی
اشوتی ن م گ ی یم م
واب
ِ
اک خو س ی شود .ا ن ی نود گر خ ِ
نالها ،وشوسه ی فرنادَ ،پر َپر ی میان روسیانی
ن
و سییمانیُ .پر پر حن ِگ سنکهای خود ته شور

32

می امد .ک ِوه و اتنو ،اتیه ی غفابها ،یی ِس حشم نود.
ع
در کوره ر ِاه لقهای کرحت ُپر مار سن ِر یگ عص ِر
ل
کمسده نچید می رد ته اشکهای خوان ما.

(کلاسیک)
(کمالدین وحشی نافقی)
راتدی ر نظر حش ِم نلا دتده ما را
33

سنگی نقید این طرف ار کوسه ان نام

این حشم کجا نود ر نو دتده ما را
این یچت تیاسد س ِر شورتده ما را

مردیم ته ان حشمه حنوان گه رشاتد
فرناد ر تد ناری دوری گه پرافشاتد

سرج عظس سییه نقسیده ما را
این عرصه شظر ِیج فروحیده ما را

هحران گشی کرد ته یگ سیلی غم کور حشم دل ار تنع تنرسید ما را
ما شعله شوق نو ته صد حیله نشاتدیم
ناگاه ته ناغ نو جرانی نقرسیید

دامن مرن این ان ِس نوسیده ما را
جرسید گن ار خود ِدل ریچیده ما را

نا اشگ فرو ریچت سیم های نو وحشی
ناسیده یمک ،حان جراسیده ما را.
Resume:
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(شعر نو)
(نو را من حشم در راهم) (تیما نوسنج)
نو را من حشم در راهم سیاهنگام
گه می گن ترد در شاج نلاحن ،شاته ها یرگ سیاهی
وران دل حسییاگت راست اتدوهی فراهم؛
نو را من حشم در راهم.
سیاهنگام دران دم،گه پرحاّ ،دره ها خون مرده ما را خقنگان اتد؛
در ان نویت گه تیدد دست تیلوفر ته نای سرو کوهی دام،
کرم ناد اوری نا ته ،من ار نادب یمی کاهم؛
نو را من حشم در راهم.

35

(کلاسیک)

کره حشاک خو پر گاو بهادست تیا

Resume:

(نظامی گنجوی)

هر تیانی گه پ یرن حشاک بهی در کردد
کر ته سنر فلکی تنچه گسد گاو رمین
دارد ان تنچه گه نا سنر پراپر کردد؟
شکدلاتید ی
درن مررعه ،می پرسم ارایگ
سنر تددل شود و گاو دلاور کردد
مرغ رپرک نشود شاد پ یرن رج گنود
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ای نشا پرج گه رتدان گنوپر کردد
م
در چنظ فلک ان ته گه خو گسیی رانی
نش
نای پر حاده لیم نو لنکر کردد
خصر شو ،نا خو ر نعداد جهان کوج گیی
فدم نونل این دحله اخصر کردد
نو حدارا شو ،اکر خود همه عالم درناست
یچدا! کر سر مونی فدمت پر کردد
نقس اکر تنر شود شهل تیاسد ،ران روی
کاردها کردد ماری گه کهن پر کردد
یگ فدم راست تیه ،نا شوی اراد خو سرو
گه پرار ویجوی مشگ معظر کردد
پر میاور سراران فن گه دروغ ایگارتد
هر کجا راسیی ار نو مشهر کردد
نو حیان ناس کاکر تنر دروغی کونی
37

راست کونان جهان را ر نو ناور کردد.

Resume:
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(شعر نو)
(ار مرک( ).....اخمد شاملو ا.نامداد)
هرکر ار مرک بهراسیده ام
اکر حه دسیانس ار اتیدال ،شکییده پر نود.
هراس من -ناری -همه ار مردن در سررمییی است
گه مرد کور گن
ار ارادی ادمی
افرون پر ناسد
حسین
نافین
و ایگاه
ته احییار پرک تردن
و ار خونسین خونس
نا رونی نی افکیدن....
39

اکر مرک را ار این همه اررسی ییس پر ناسد

حاشا حاشا گه هرکر ار مرک هراسیده ناسم.

(کلاسیک)
(حافظ)

دلم ر صومعه یکرفت و جرفه شالوس

کجاست دپر معان و سراب ناب کجا

حه نسیت است پ تردی صلاج و نفوی را

سماغ وعظ کجا نعمه رناب کجا

رردی دوست دل دسمیان حه درناتد

جراغ مرده کجا سمع افیاب کجا

خو کجل یییس حاک اسیان سماست

کجا رویم نشقر ما یارن حیاب کجا

میین نسیت ر یچدان گه حاه در راست
نسد گه ناد خوسش ناد رورگار وصال

Resume:

صلاج کار کجا و من جراب کجا

تیین نفاوب ره ار کجاست نا ته کجا

کجا،سمی روی اتدل تدین سیاب کجا
خود ان کرسمه کجا رفت و ان عیاب کجا

فرار و خواب ر حافظ طمع مدارا تدوست

40

فرار حیست صنوری گدام و خواب کجا.

(شعر نو)
(حسین منروی)
ای دور ماتده ار من ناحار و ناسراوار
انشوی تنج حیدق -نست جهار دنوار
41

ای فصه ی نو ومن -خون فصه ی ست و رور

تنوسیه در نی هم ،اما تدون دتدار
سنگی سده است و نا من تیدنشوار ماتده است
و ان وصل اج یرن نار ان رور اج یرن وصل،
نوسیدی و دوناره .........نوسیدی و دوناره
سنری یمی تدپرفت ار نوسه روحت ایگار
نا هر گلوله یگ گل در حان من نشاتدی
ار نوسه نا گه نسیی حشم مرا ،ته رگیار

دیکر نصیت یکرار ار غمر ما تدارد،

Resume:

دانسیه نودی ایگار،کان رور و هر حه نا اوست

ی
اتدم گه نوسه دادی حشم مرا ،کقیم
حش
مم منوس ای نار ،کاین دوری اورد نار؟
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(کلاسیک)
(نادشاهی منوجهر) (فردوسی) (ار شاهیامه فردوسی)
منوجهر یگ هقیه نا درد نود

ح
دو شمس پر اب و رحس ررد نود

به
سیم تیامد منوجهر شاه

نسر پر بهاد ان گیانی کلاه

همه بهلوانان روی رمین
ب
خو د هیم شاهی نسر پر بهاد
ته داد و ته اتین و مردایگی
میم کقت پر یچت کردان ستهر

جهان را سراسر همه مرده داد
ته تیگی و ناکی و فررایگی
ح
ه
مم حشم و نکست و هم داد و مهر

رمین تیده و جرج نار میست

سر ناحداران شگار میست

ه
مم دین و هم فره ی اپردنست

ه
مم یچت تیگی و هم یحردنست

ست نار خوتیده ی گین میم

همان انس تنر پ یررن میم

س
حداوتد مسنر و ررتیه کقس

فرارتده ی کاونانی درفس

ف ت
رورده ی منع و پ ترده تنع
گه پرم درنا دو دست میست
43

پرو یکسره خواتدتد اف یرن

تدان را ر تد دست کوته گیم

ی
چنگ اتدرون حان تدارم درنغ
ن
دم انس ار پر شست میست
رمین را یکین یرگ دتیه گیم

کراتیده کرر و یماتیده ناج
انا این هنرها یگی تیده ام

فرورتده ی ملک پر یچت عاج
جهان اف یرن را پرسییده ام

همه دست پر روی کرنان رتیم

همه داسیابها ر پردان رتیم

ی
کرو ناج و چیست ارویم سیاه

ارویم سیاس و تدویم تیاه

پراه ف تردون فرج رویم
هر ایکس گه در هقت گشور رمین
یماتیده ی ریج درونس را

تیامان کهن نود کر ما نویم
یکردد ر راه و تیاتد ر دین
رنون داسین مردم خونس را

همه پرد من سر ته سر کاف ترد

ور اهرمن تدگیس تدپ ترد

هر ان گس گه او جر پ یرن دین نود

ر پردان و ار میس نق یرن نود

س
وران نس ته مسنر ناریم دست

گیم سر ته سر گشور و مرر نست.

Resume:

پرافراحین سر ته تیشی و گنج

ته ریجور مردم یماتیده ریخ
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(شعر نو)
(رحیل) (هوسنگ اتتهاج ه.ا.شاته)
فرناد گه ار غمر جهان نقشی رفت
دتدیم ک یرن خمع پرگیده گشی رفت
45

شادی مکن ار رادن و سنون مکن ار مرک

یرن کوته نشی امد و یرن کوته نشی رفت
ان طفل گه خو تنر یارن فافله درماتد
وان تنر گه خون طفل ته نایگ جرسی رفت
ار ییس و نس فافله ی غمر میدییس
گه تیسروی نی سد گه نار نشی رفت
ه
ما مجو حشی پر سر درنای وخودیم
درناست حه سنچد گه پراین موج حشی رفت

خون ناله ی مرغی گه ر ناد فقشی رفت

Resume:

رفیی و فراموس سدی ار دل دتیا

رفیی و غم امد ته سر حای نو ای داد
تیدادکری امد و فرناد رسی رفت
این غمر سیک شاته ی ما نسیه ته اهی ست
دودی ر سر سمع پ ترد و نقشی رفت.
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(کلاسیک)
(عیید راکانی)
یکست غمره ان شوج نی گیاه مرا

فکید سیت ر یچدان او یجاه مرا

ن
علام هیدوی حالس سدم تدا سیم

کاسنر خونس گید یرگی سیاه مرا

ش
دلم یجا و دماغم لیم نود ولی

ر راه رفین او دل نسد ر راه مرا

هرارنار فیادم تدام دتده و دل

هنور هنج یمییاسد اتییاه مرا

ر مهر او تنوایم گه روی پرنایم

ر حاک کور اکر پردمد گیاه مرا

یجور او خو یمنرم ر نو شوم رتده

ی
اکر چشم عیایت گید یگاه مرا

عیید ار کرم نار پر مدار امید
گه لطف شامل او نس امیدگاه مرا
ر حد گدست حدانی رحد گدست خفا
لیت یجون دل عاشفان خطی دارد
مرا دو حشم نواتداحت در نلای سیاه
کجا گسیکه ار ان حشم پرک واپرسید
47

تیا گه موسم عیست و اسیی و صفا
عیار حیست دکر ناره در میاته ما
وک تره من گه و مسیی و عاشق ر کجا
گه غفل و هوس جهانی جراگیی نعما

ررلف و حال نو دل را حلاص ممکن است گه یرکیان سیاهس یمی گیید رها

دلم ر خعد ب شودانی و پ نرشانست

ه
نلی میسه پ نرشانی اورد شودا

عیید و صف دهان و لت نو میگوتد
تیین گه فکر حه نا یرگ و نار گست او را.

Resume:
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(شعر نو)
(خون سنوی نسیه( )...مهدی اخوان نالت م.امید)
ار بهی سرشار،
خوتیار لحظه ا حارنست.
خون سنوی نسیه کاتدر خواب تیید اب ،واتدر اب تیید سنگ،
دوسیان و دسمیان را می سیاسم من.
رتدکی را دوست می دارم؛
مرک را دسمن.
وای ،اما -نا گه ناتد کقت این؟  -من دوسیی دارم
گه ته دسمن خواهم ار او النجا پردن.
خوتیار لحظه ها حاری.
بهران .تنرماه .4991
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(کلاسیک)
خ
(عید نورور) (امام مییی ره)
ناد نورور تورده است ته کوه و صحرا
حامه عید تنوسید ،حه شاه حه گدا

ص فوی وعارف ار این نادته دورافیادتد

حام می گنر ر مظرب گه روی شوی صفا

همه در عید ته صحرا و گلسیان پروتد

ُ
م ِن سرمست ر منجاته گیم رو ته حدا

عید نورور ُمیارک پر عیی و درونس

ُ
نار دلدار؛ ر تنجاته دری را یکشا

کر مرا َره ته در تنر جراناب دهی

ته سر و حان ته شونس راه نوردم ،ته ره ما

Resume:

نلیل ناغ حیان را تنود را ته دوست

م
ُ
نارم ان مظ ِرب جلس گه نود فیله یما

ف ارناب غمایم نودم
شالها در ص ِ
ی
نا ته دلدار رسیدم ،کیم نار خظا.
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(شعر نو)
(پراته ی کوحک سه رودنار) (ف ی
درکو گارسیا لورکا)
بهیاب کودال کوپر
ی
ار رتنون راران و نار چسیان ها می گدرد.
رودنار های دوگاته ی عرناطه
ار پرف ته گیدم فرود می اتد.
درنعا عشق
گه سد و نار تیامد!
بهی ِاب کودال کوپر
51

رنشی لعلگوته دارد،

رودناران عرناطه
یگی می ک ترد
یگی خون می فشاتد.
درنعا عشق
گه پر ناد سد!
ار پرای رورق های نادنانی
سه ونل را معنری هست؛

تتها اه است

Resume:

پر اب عرناطه اما

گه نارو می گسد.
درنعا عشق
گه سد نار تیامد!
کودال کوپر،
پ ِرج نلید و
ناد

52

ی
در نار چسیان ها.
حییل و دارو
پرج های کوحک و
مرده گانی
پر بهیه ی ایکنر ها.
درنعا عشق
گه پر ناد سد!
گه خواهد کقت گه اب
می پرد نالاب نشی ار فرنادها را؟
درنعا عشق
گه سد و نار تیامد!
بهار ناریج را و رتنون را
اتدلس ،ته درناهایت تنر!
درنعا عشق
53

گه پر ناد سد.

(کلاسیک)
(فصد حیایت کردن عاشق و نایگ پرردن معشوق پروی) (مولانا) (ار مینوی معنوی)
خون گه تتهانس تدتد ان شاده مرد

رود او فص ِد گیار و نوسه کرد

نایگ پر وی رد ته هییت ان یگار

گه مرو گسیاج ادب را هوس دار

کقت اجر حلوب است و حلق نی

ه َ
اب حاضر نسیه مجون میی

ُ
گس یمی حیید در اتنجا جر گه ناد

گیست حاضر گیست مانع رین گشاد
ن
ا لهی ور عافلان نسنوده ای

کقت ای سیدا نو انله نوده ای

ُ
َ
ف صن ِع اپردس
ِمروحه نص نر ِ

رد پر این ناد همی حییاتدس

Resume:

ُ
ناد را دتدی گه می حیید تدان

ُ
ناد حییانی ست اتنجا نادران

ن تن ن کج یچیی ن ّی
چ
س
اد رن ا ا ا ی ت

جرِو نادی گه ته خگ ِم ما َدر است
ُ
حیی ِس این جرِو ناد ای شاده مرد

نی نو و نی نادتنرن َسر یکرد

ُ
ََ
َ
حیی ِس این ن ِاد نقس کاتدر لت است

ن
ف حان و فالت است
نا ِع نص نر ِ

گاه َدم را مدج و تنعامی گیی

گاه َدم را هجو و دسیامی گیی

نس تدان اخوا ِل دیکر نادها

َُ
گه ر جروی ُکل می تیید بهی

ناد را خق گه بهاری می گید

در دی اس یرن لطف عاری می گید

54

روه عاد َضر َضر می گید
پر ک ِ

ُ
ّ
نار پر هودس معظر می گید

می گید یگ ناد را ره ِر سموم

ُ ُ
مر صیا را می گید ج ّرم فدوم

ن ِاد َدم را پر نو بهیاد او اشاس

نا گیی هر ناد را پر وی فیاس

دم یمی کردد سچن نی لطف و فهر پر کروهی شهد و پر فومی ست رهر
ِم َروحه حییان ن ِی ِانع ِام گس
ِم َروحه نقدپر ر ّنانی جرا

55

ّ
ور پرای فه ِر هر نسه و مکس
ُپر تیاسد ر ِامنجان و اتیلا

خون گه جرِو ن ِاد َدم نا ِمروحه

َمص َ
َ
تیست ا ِّلا مق َسده نا لچه

َ
ُ
َ
این سمال و این صیا و این َدنود

ُ
گشی ن َود ار لطف و ار ِانعام دور.

(کلاسیک)
ع
(نا مردم تنگاته) (مقدس لیشاه فانی)
نار این دل شودانی ما اوار فشون کرد
م
چنون صقیم روی ته وادی حنون کرد
خون سرج دهم دل ته من غمرده خون کرد
راری گه بهان داسیم ار پرده پرون کرد
نا مردم تنگاته.....

صنرار دل و حان رفیه و طافت سده طافم

Resume:

کم
غمری ست گه کسیه والی فراغم

َ َ
گه شوی خجار امدن و گاه عراغم
م
گه حایت سچد دهد ان شکر سراغم
گاهی شوی یت حاته.....
ُم
خون تنر معان گنر گه سیییی ایم
تیمود نی نا نی دو سه تیماته سرایم
نا هست جراب ار اپر ناده ی نایم
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تنود ته گشی های شوالاب خوایم
جر نا می و منجاته....
خون ار اپر ناده سدم نی خود و مدهوس
رد مهره شگویم ته لت و کقت گه حاموس
کردتد سر و نای وخودم همه خون کوس
جرف دو جهان ار نظرم گست فراموس
خون نود همه افشاته......
ماتیم جرانانی و ص فوی و فلیدر
ف
کان تیده ی درگاه شهیشاه لگقر
نی خون دکران یگ رن و هقیادو دو شوهر
شلظان شلوگیم و گدای ِدر حیدر
رتداته و مرداته. ......

57

Resume:

(شعر نو)
(داروک) (تیما نوسنج)
حشگ امد گسنگاه من
در خوار گست همشاته.
کر حه می کوتید :می ک ترید روی شاحل پردیگ

58

شوکواران در میان شوکواران.
فاصد روران اپری،داروک! کی می رسد ناران؟
پر نشاطی گه نشاطی تیست
در درون کومه نا یرگ من گه دره ای نا ان نشاطی تیست
حش
و حدار دتده های نی ته دنوار انافم دارد ار کیس می پرگد
خون دل ناران گه در هحران ناران
فاصد روران اپری ،داروک! کی می رسد ناران؟
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(کلاسیک)
(نظامی گنجوی)
در اب رددوپر گس خویجوارمرا نعنف
من تنر پر یموته عشاق رورگار
نش
تنگاته وار دور سیم ییس او

نس سر گدستها گه یمن کقت ار صفا
خورا تدو سنردم نی ریج و نی عیا
هر حید نا گه نود مرا عس اسیا

خون صورب خمال رج خودسراته یمود

ع
شقس میاج گست یمن ان دم ار فصا

کقیم:مگر گه من رغم عشق حسن او

در تیدکی تیده او داده ام رصا؟

ای حشمه حیاب ،نصییی اران و لعل

ای فییه جهان ،نظری گن نشوی ما

ای رشگ لعییان حیا و حین یحهر

تنراهن حیاب دل ما مکن فیا

ای عالم جرد ردم عشق نو جراب

حیدین جراست پر تیم ار عشق نو خفا؟

ط
کر عشق نو موافق نعم تیامدی

ورته من ار کجا وغم عشق ار کجا؟

حشم نظامی ار غم عشقت جراب گست

Resume:

سی
دست ادب نعارص مییس پرر ردم

خوردم سراب شوق وصالس نصدنلا

فد خو سرو او سده ار نار غم دونا.
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(شعر نو)
(عرلی در ست) (نصرب رخمانی)
تیا تیا گه خو اپر بهار ک تره گییم
ته دامن سیه رورگار ک تره گییم
ته رور ک تره نشی حیده کرده ایم گه حال
ته حای حیده در این شام نار ک تره گییم
ن
گل وفا شکوفد ته روی حاک دلی
تیا گه خون حگر نای حار ک تره گییم
حه شهر غم رده ای ،نار تیست میکده ای
61

م
پرای چیست این دنار ک تره گییم

ر دست خود ته سنوه امدیم و ای افشوس
مجال تیست گه ار دست نار ک تره گییم
گ
ته کار عشق ،تیا می سیم و حیده رتیم
ته حای شعر ،تیا رار رار ک تره گییم
دکر عرل ته سیان سیاه می روتد
سراست کر همه دنواته وار ک تره گییم.

Resume:

(کلاسیک)
ع
(رج نار) (مقدس لیشاه فانی)
شاه فلیدر ،حیدر و صقدر
نا نود نشانی ِر رج نار
علی نود ،سنر دلاور
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نا نود خظنر ،ار خظ رتدار
علی نود ،شافی کوپر
نا نود حداوتد جهان دار
علی نود ،بهنر و پ پرر
اتییه دین مظهر دادار
علی نود ،سنر دلاور
نور خق و هم مظلع الاموار
علی نود
روری گه بهادتد تدومن عالم و افراک
ته عرص سماء نود و ته ان فلم و حاک
می نود علی وافف اسرار عرفیاک
َ
خق کقت گه لولاکی ما حلق نو افلاک
طراج ته ُته کمید دوار علی نود
ان تنر جراوانی و ان عارف سرمست
63

ان گس گه دو دست

ار عدم دنو دو حن نست
حنرنل امین رور عرل داد پر او دست
ن
نالا سد و رد نا و یت و یت گده شکست
مّ
پر دوس حمد سه اپرار علی نود
ط
دوسین دل اتدر لیس نود رواته
یکرفت ن ِس این عالم غم دتده بهاته
تیمود همین هیله و تن یرگ و فشاته

درحاته و در کوحه و نارار علی نود.

Resume:

یرن کوحه ته ان کوحه روم حاته ته حاته
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(شعر نو)
(پ ترده مردنی است) (فروغ فرج راد)
دلم کرفیه است
دلم کرفیه است
ته انوان می روم و ایکسیایم را
پر نوست گسیده ی ست می گشم
جراغ های رانظه ن یارکید
جراغ های رانظه ن یارکید
گشی مرا ته افیاب
65

مع فری یجواهد کرد

گن
گشی مرا ته متهمانی چشگ ها یجواهد پرد
پروار را ته حاطر نسیار
پ ترده مردنی ست. .......

Resume:

(کلاسیک)
ع
(صاحت دم) (مقدس لیشاه فانی)
ه
ُ
َدم ن َود نانی و من در َدم َدم سیم نی
تید تیدم همگی ُپر نود ار نعمه وی
هردم ار دم پ ترد انشم اتدر رک ونی
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عشق دم گاه ته رومم گسد و گاه ته ری
عح
«گاه اتدر عرب اتدارد و گاهی مم»
نارب این نای و نی و ما و من و دم ِدم حیست؟
َدم ته َدم می دمد و صاحت َدم تیدا تیست
پر صدا کرده جهان را ِر میم این من گیست؟
ی
میم این صاحت َدم نا من او هر دو کیست
می
ُ
«او میم نا میم او نا ن َود ار او مم»
میم ان داب گه در عین صفاب امده ام
َ
ار خصور س ِه سن یرن جرکاب امده ام
َ
ِخص ِر راه خقم و ار طلماب امده ام
کمرهان را ِحله ار به ِر یجاب امده ام
«ای نشا مرده گه یگ دم شود احیا ِر دمم»
ُخ ُ َ َم
ُ
ح
من گه ار ناده م هو هو مورم
تیست جرء ُدرد گشی حنر منطورم
67

من ِر هقیاد و دو ملت ِر خقنقت دورم

«خضم اکر سنگ تیارد ته سرم تیست غمم»

Resume:
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(شعر نو)
(در فنر ست) (شهراب ستهری)
دپرگاهی است در این تتهانی
یرگ حاموسی در طرج لت است
نایگی ار دور مرا می خواتد
لیک ناهایم در فنر ست است.
رحیه ای تیست در این ن یارگی:
درو دنوار بهم تنوسیه
شاته ای لعرد اکر روی رمین
نقس وهمی است ر تیدی رسیه.
نقس ادم ها
سر نسر افسرده است.
69

رورگاری است در این کوسه پرمرده هوا

هر نشاطی مرده است.
دست حادونی ست
در ته روی من و غم می تیدد
می گیم هر حه نلاس،
او ته من می حیدد.
نقس هانی گه گسیدم در رور،
ست ر راه امد و نا دود اتدود.
Resume:

طرج هانی گه فکیدم در ست،
رور تیدا سد و نا تییه ر دود.
دپرگاهی است گه خون من همه را
یرگ حاموسی در طرج لت است.
ح
ییشی در این حاموسی:
دست ها ،ناها در فنر ست است.
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(شعر نو)
ه
(ای میسه خوب) (ف تردون مسنری)
ه
ماهی میسه نسیه ام
در رلال لطف تیگران نو.
می پرد مرا ته کجا گه میل اوست
موج دتدگان مهرنان نو
رپر نال مرغگان حیده هاب
رپر افیاب داغ نوسه هاب
ای رلال ناک! -
جرعه جرعه جرعه می گشم پرا ته کام خونس
نا گه پر شود یمام حان من ر حان نو!
ه
ای میسه خوب!
ه
ای میسه اسیا!
هر طرف گه می گیم یگاه
71

نا همه کراته های دور

عظر و حیده و پراته می گید می گید
در میان ناروان نو!
ه
ماهی میسه نسیه ام
ای رلال ناتیاک!
یگ نقس اکر مرا ته حال خود رها گیی
ماهی نو حان سنرده روی حاک!

Resume:

72

(کلاسیک)
(مولانا) (دنوان سمس تن پرری) (عرل )8818
خو در پرم ایم نوفت نشاط

73

نود شافی و مظرب وشاعرب او

خو نامه نونشم شوی دوسیان

نود کاعد و حامه و مچنر او

خون تیدار کردم نود هوس نو

خون خوایم تیاتد یجواب اتدر او

خون خویم پرای عرل فافیه

یجاطر نود فافیه گسنر او

نو هر صو نری گه مصور گیی

خو نفاس و حامه نود پر سر او

نو حیدایگ پ پرر نظر می گیی

اران پ پرر نو نود پ پرر او

پرو پرک کقیار و دفنر یکو

گه ان ته گه ناسد پرا دفنر او

خمس گن گه هر سش جهت نور اوست یورن سش جهت یکدری داور او
رصاک رصای الدی اوپر

و سرک سری فما اطهر

رهی سمس تن پرر خورسید وس
Resume:

گه خود را نودسچت اتدر خور او.
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( شعر نو)
(تیار) (هوسنگ اتتهاج ه.ا.شاته)
موج رفص ایکنر تنراهن خو لعرد پر ییس
حیان ته رفص اتد مرا ار لعرس تنراهیس
حلقه ی گیشو ته کرد کردنس حسرب یماست
ای درنعا کر رسیدی دست من در کردنس
هر دمم ییس اتد و نا صد رنان خواتد ته حشم
وین حیین یک پررد و پرهنر ناسد ار میس
می پراود نوی حان امرور ار طرف خمن
نوسه ای دادی مگر ای ناد گل نو پر ییس
همره دل در نی اس افیان و حنران می روم
وه گه کر روری ته حنگ من درافید دامیس
در سرانای وخودس هنج نقصانی تنود
کر تنودی این همه نامهرنانی کردنس
75

شاته گه ناسد سیی کان رشگ ماه و افیاب

در سیسیان نو ناتد سمع روی روسیس.

(کلاسیک)
من
(حه کشم) (شهرنار)

نا غفل اب عشق ته یگ ُخو یمی رود

تنجاره من گه شاحیه ار اب و انشم

دنست سرم تیالس نار وصال و نار

ُصن
ل
ی
س
ش
چ
ش
ج
ن
سی
س
س
یه ا م
ت و ل ا گ ون

پرواته راشگاتیی ار خ ِور سمع تیست

ُ
غم نرست در هوای نو میشورم و خوسم

ح
لقم پروی ررد یچیدتد و ناک تیست

ّ
نع
شاهد شو ای سرار مچیت گه سیم

ُ
ناور مکن گه طعیه طوفان رورگار

Resume:

در وصل هم ِر عشق نو ای ُگل درانشم

من
عاشق یمی شوی گه تییی حه کشم

ج ه ل ن ُ ّ
دارد مشوسم
ر در وای ر ف و

ت ارادکی گه سر
سروی سدم تدول ِ

نا گس فرو تیاورد این طن ِع َسر گشم

غ
دارم خو سمع ِس ّر میس پرسر رنان

ُ
م
ش
لت میگرد خو عینچه حیدان گه حا م

76

هر ست خوماهیاب تیالین من تیاب
َ
لت پر لیم تیه تنوارس دمی خونی

ای افی ِاب دلگس و ماه پ نروسم

ل
نا نسنوی نوای عرلهای د کشم

شار صیا تیاله سیی کقت شهرنار
این کارنست من همه خورنو می گشم.

(شعر نو)
(کوسه ی ناریج) (نصرب رخمانی)
مران پراب ،مران
ر دور و دپر مگو
77

رمان خو موی پ نرسیده انست در کف ناد.

گیییه ی ناریج
فشاته انست گه نا ان یمی نوانی خقت
سنوتده انست گه ان را یمی نوانی کقت
صدای هر و فری سنونی ست پر لت ناد.
مران پر اب ،مران
ین پرهیه ی درنا ر رخمه ی شلاق
هنور محروج است

ر تیم حشم حشانار شاه می لررد.

Resume:

و بهیه ی ناریج

مران پر اب ،مران
گه نقس تنروری
حیاب پر اب است.
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(کلاسیک)
(حیام)
ّ
ناران خو نانفاق دتدار گیید
ناتد گه ر دوست ناد نسیار گیید
خون ناده خوشکوار نوسید بهم
نویت خو یمارسید یکو نشار گیید
مهیاب تنور دامن ست نشگاف
می خورگه دمی بهنر یارن تنوان نافت
می نوس و مییدنس گه مهیاب نشی
اتدر سر حاک یگ تیک خواهد نافت.
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(شعر نو)
(فصه ی درد) (هوسنگ اتتهاج ه.ا.شاته)
رفیم و رخمت تنگایگی ار کوی نو پردم
اسیای و دلم نود و ته دست نو سنردم
اشگ دامان مرا گنرد و در نای من افید
گه دل خون سده را هم ر حه همراه تنردم
شومم ار اتیه ی روی نو می اتد اکر ته

نو خو پرواته ای انس پرن ای سمع و نشوران

Resume:

انس اه ته دل هست یکونی گه فسردم

من نی دل تنوایم گه ته کرد نو یکردم
می پ تردب دکران دست ته دست ای گل رعیا
حنف من نلیل خوسش خوان گه حار نو خوردم
نو عرالم نسدی رام گه شعر خوست ارم
عرلم فصه ی در دست گه پرورده ی دردم
خون من ریچت ته افشویکری و فانل حان سد
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شاته ان را گه طییت دل تیمار سمردم.

(کلاسیک)
(عیید راکانی)
شورتده کرد سنوه ان نارتین مرا

ع
شقس حلاص داد ر دتیا و دین مرا

ه
ه
غم میسین من سد و من میسین غم

ه
نا خود جهارسد ر حیین میسین مرا

رتیشان گه انس دل من شعله من ترد

نا کی نشورد این نقس انسین مرا

ای دوسیان یمیدهد ان رلف تنقرار

نا یکرمان فرار نود پر رمین مرا

ار دور دتدمس جردم کقت دور ار او

دنواته میکید جرد دورتین مرا

کرشا پر سرم فکید رلف او دمی

خورسید تیده کردد رمه خوسه حیین مرا

نا خون عیید پر سر کونس مجاورم
81

هنج النفاب تیست ته حلدپ یرن مرا

در ما تیار می یکرد دلرنای ما

تنگاته وار میکدرد اسیای ما

نی جرم دوست نای رما درگسید نار

نا خود حه کقت دسمن ما در ففای ما

هن
یمن
نا جکس شگایت خودس کیم

یک
پرسم قنکو گسد این ماجرای ما

ما دل تدرد هحر ضروری بهاده ایم

رپرا گه فارنست طینعت اردوای ما

هر دم ر شوق حلقه ریچنر رلف او

دنواته میشود دل اشقیه رای ما

پر کوه اکر گدر گید این اه انسین

تیشگ نشوردس دل سنکین پرای ما

شاتد گه خون دتد پ پرری عیید ار ایگ
Resume:

ه
او میکید میسه جرانی یجای ما.

(شعر نو)
(حاته ام اپری ست) (تیما نوسنج)
حاته ام اپری ست
یگ سره روی رمین اپری ست نا ان
ُ
ار فرار کردته جرد و جراب و مست
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ناد می تنچد
یکسره دتیا جراب ار اوست
و خواس من!
ای نی رن گه نو را اوای نی پرده ست دور ار ره کجانی؟
حاته ام اپری ست اما
اپر نارانس کرفیه ست
در حیال رورهای روسیم کر دست رفییدم،
من ته روی افیایم
می پرم در شاحت درنا نظاره
و همه دتیا جراب و جرد ار ناد است
و ته ره ،نی رن گه دایم می نوارد نی ،در این دتیای اپر اتدود
راه خود را دارد اتدر ییس.
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(کلاسیک)
(شعدی)
ی
ردان روسن صمنر
گی ر م ِ

َُ
امن ِر حین داد طافی ج پرر

ُُ
ر شادی خوگلنرک حیدان شکقت

تنوسید دسیس تنوسید و کقت

حه خوب است نس نرف شاه حین

وران خوتنر ِجرفه خونسین

ُ
کر اراده پر رمین حست و نس

م بَ
وس گس
کن ِ هر فالی رمین ن ِ

یگی نان خ ِورس جر تیاری تداست

خودیکرگشان پرک و شاری تداست

یجواه و مدار ار گس ای خواحه ناک گه مقط ِوغ روری نود سرمیاک
ُ َ
َ
فیا نست و حایگ ن َوردتد دست

Resume:

یگی کقیس ای شقید رورگار

َ َ
َ
ط
ن
ن
ع
ع
خ
ی
م
ت
وان ا ار
پرو ی ار ِ

ش
فیانس درتدتد دوسیس ِ کست

سییدم گه می کقت و خون می ِک نرست گه هر خونسین کرده را حاره حیست.
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(شعر نو)
(گل کو) (اخمد شاملو ا.نامداد)
ست تدارد سر خواب.
می دود در رک ناغ
ناد ،نا انس تنرانس ،فرناد گشان
تنچه می شاتد پر سیسه در
شاج یگ تنجک حشگ
ار هراسی گه ر حانس پرناتد نوفان
من تدارم سر ناس
85

نا امیدی گه مرا خوصله داد.

ت
ناتد یکدرد ینچد نا ست
تید یکدار پرفصد نا ناد.
گل کو می اتد
گل کو می اتد حیده ته لت.
گل کو می اتد ،می دایم،
ته همه حنرکی ناد
گه می اتدارد

روی ن یارکه راه وپران،

Resume:

تنچه در دامانس

گل کو می اتد
نا همه دسمیی این ست سرد
گه خظ تنجود این حاده را
می گید رپر عیانس تتهان.
ست تدارد سر خواب،
شاج مانوس یگی تنجک حشگ
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تنچه پر سیسه در می شاتد.
من تدارم سر ناس،
رپر نی خوصلکی های ست ،ار دورادور
ضرب اهسیه ناهای گشی می اتد.

87

(کلاسیک)
خ
(حلوه خمال) (امام مییی ره)
ُ
کوناه سچن گه نار امد
ُ
نا گیش ِوی مشکیار امد
ی
کشود َدرو نفاب َپر داست
ُ
او نود و گشی تنود نا او

نی َپرده یکر ،یگار امد
یکیای و ع یرت وارامد

تی
شست و تیست در راعیار

او حلوه کر ار گیار امد
ُ
نا پر سر میکشار امد

پرداست خجاب ار میاته
ُ
دتیاله صنج لیله القدر

خور نا ُرج اشگار امد

ُ
یکدار جراغ صنج کردتد

خورسید جهایمدار امد

Resume:

من مجو خمال نی شالس

کونی نی نار عار امد

ب
یکدار فلم ،هنج دفنر
ُ
کوناه سچن گه نار امد.
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(شعر نو)
(صدانی در ست) (فروغ فرج راد)
تیمه ست در دل دهلنر خموس
ض تره نانی افکید طیین
دل من خون دل گلهای بهار
پر سد ار سییم لرران نقین
کقیم این اوست گه نار امده است
ح
سیم ار حا و در اتییه گنج
پر خود افکیدم نا شوق یگاه
89

اه ،لررتد لیایم ار عشق

نار سد جهره اتییه راه
شاتد او وهمی را می یک نرست
گیشویم در هم و لتهایم حشگ
شاته ام عرنان در حامه خواب
ط
لیک در لمت دهلنر خموس
رهکدر هر دم می کرد سیاب
ن
قشم ناگه در سییه کرفت

دتد اتدوه من تتها را

Resume:

ن
کونی ار تنحره ها روج سیم

ریچت پرگیشوی اشقیه من
عظر شوران افافی ها را
تید و تییاب دوتدم شوی در
ض تره ناها ،در سییه من
خون طیین نی ،در سییه دست
ط
لیک در لمت دهلنر خموس
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ض تره ناها ،لع ترد و گدست
ناد اوار ج تریی سر کرد
بهران4991 -
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(کلاسیک)
(ناکامتها) (شهرنار)
ش
رتدکی سد َمن و یگ لشله ناکامتها
ُ
نشکه نا شا ِهد ناکامیم القتها رفت
ی
ت پرگسیه نا حنره َسری اعارتد
چ ِ

َ
مسیم ار شاعرُخون حگر اشامت اه
ُ
شاد کامم دکر ار القت ناکامتها
نا حه نارد ِدک َرم تنره َسرایجامتها

ّ
دپر خوس ِی نو در نوته هحرایم شوحت شاحیم اتتهمه نا وارَهم ار نامتها
ُ
نا گه نامی سدم ار نام ت ُنردم شودی

َ
اتدل ار کف َتدهی دامن ارامتها

ُ
ُ
ناده تیمودن و رار ار خ ِظ شافی خواتدن ج ّرم ار عیس نشانورم و ح ّیامتها

Resume:

ُ
ن
ف ِدلارامم دل
شود رام سررل ِ

کر ی ُمردم من و این کوسه ناکامتها

شهرنار َاورق ار اشگ تدامت میشوی
نا گه نا َمت َت َنرد در افق نامتها.
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(شعر نو)
(درنا) (ف تردون مسنری)
اهی گسید غمرده تنری سییده موی
افکید صنحگاه ،در اتییه خون یگاه
در لانلای موی خو کافور خونس دتد
یگ نار موسیاه!
در دتدگان مضظ نرس اشگ حلقه رد.
در حاطراب تنره و نا یرگ خود دوتد.
سی شال ییس ،تنر ،در اتییه دتده نود:
93

یگ نار موی سیید!

در هم شکست جهره مچیت گسیده اس
دسیی ته موی خونس فرو پرد و کقت«:وای!»
اشگی ته روی اتییه افیاد و ناکهان
یک نرست های های!
درنای حاطراب رمان گدسیه نود
هر فظره ای گه پر رج اتییه می حکید
در کام موج ،صچه ،مرک ع نرق را

ن
طوفان فرو شست ،ولی دتدگان تنر

Resume:

ار دور می سیید

ح
می رفت نار در دل درنا ته سنجو
در اب های تنره اغماق خقیه نود:
یگ مست اررو!....
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(کلاسیک)
م
م
(در صف عشق چنون) (نظامی گنجوی) (ار لیلی و چنون)
شلظان س پرر صنج حنران
سر حیل سیاه اشگ رپران
ُم
واری ر ِاه دلنواری
ن ِ
ی
ری کوی عشق ناری
ر چن ِ
فانون معییان نعداد

گن
چسرو و نی کلاه و نی یچت

Resume:

ت ّیاغ معاملان فرناد

دل خوس گ ِن صد هرار نی رحت
م
چنون ع یرت دل شکسیه
درنای ر خوس ناسسیه
ناری دو سه داست ،دل رمیده
خون او همه وافعه رسیده
نا ان دو سه نار ،هر سحرگاه
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رفیی ته طواف کوی ان ماه
تنرون ر حش ِاب ن ِام لیلی
ته هنج سچن تداست میلی
هر گس گه جر این سچن گشادی
س
نسییدی و نا چس تدادی
ان کوه گه یچد نود نامس
لیلی ته فییله هم مفامس
ار انس عشق و دود اتدوه
شاگن نسدی مگر پر ان کوه
ب کوه سدی و می ردی دست
افیان حنران ،خو مردم مست
اوار نسید پر گسیدی
نی خود سده شو ته شو دوتدی
وایکه مره را پر اب کردی
97

نا ناد صیا خظاب کردی

گه«ای ناد صیا ته صنج پرحنر
در دامن رلف لیلی اوپر
کو ان گه ته ناد داده نوست
ار ناد صیا ِدم نو خوتد
اک رمین غم نو کوتد
نا ح ِ
نادی نقرسیس ار دنارب
حاگیس تده ته نادگارب

سیلاب غمت مرا رنودی

Resume:

کر انس عشق نو تنودی

ور اب دو دتده تیسیی نار
دل شوحیی انس غمت ،رار
خورسید گه او جهان فرورد
ار اه پر انشم نشورد
ای سمع بهان حاته حان
پرواته خونس را مریجان
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حادو حشم نو نست خوایم
نا گست حیین حگر گیایم
ای درد و غم نو راحت دل
هم مرهم و هم جراحت دل
فید است لت نو ار نوانی
َ
ار وی ف َدری ته من رشانی
ش
کا قنگی مرا در این تید
م
عجون مق ِّرج امد ان فید
هم حشم تدی رسید ناگاه
کر حشم نو افیادم ای ماه
ه
ار حشم رسیدکی گه سیم
سد خون نو رسیده ای ر دسیم».
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(شعر نو)
(افشاته) (تیما نوسنج)
در ست تنره ،دنواته نی کاو
دل ته یرگی ک پرران سنرده
ن
در دره س سرد و حلوب شسیه
هم خو شافه گیاهی فسرده
می گید داسیانی غم اور.

فصه داته اس هست و دامی.

Resume:

در میان نس اشقیه ماتده،

ور همه کقیه ناکقیه ماتده
ار دلی رفیه دارد تیامی.
داسیانی ار حیالی پ نرشان:

«ای دل من ،دل من ،دل من!
نی نوا،مضظرا ،فانل من!
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نا همه خونی و فدر و دغوی
ار نو اجر حه سد حاصل من،
جر سرشگی ته رحشاره غم؟
اجر -ای نی نوا دل! – حه دتدی
گه ره رسنگاری پ تردی؟
مرغ هرره درانی ،گه پر هر
شاخی و شاحشاری پ تردی
نا یماتدی رنون و فیاده؟
می نوانسیی ای دل ،رهیدن
کر یجوردی ف یرت رماته،
ان حه دتدی ،ر خود دتدی و نس
هر دمی یگ ره و یگ بهاته،
نا نو -ای مست! – نا من سینری،
نا سر مسیی و غم گشاری
101

نا «فشاته» گیی دوسیاری.

عالمی دایم ار وی ک پررد،
نا نو او را نود شارگاری
مییلانی تیاتد ته ار نو».
افشاته « :مییلانی گه ماتیده او
گس در این راه لعران تدتده.
اه! دپری است کاین فصه کوتید:
ار پ ِر شاحه مرغی پ ترده

لیک این اسیان ها سراسر

Resume:

ماتده پر حای ار او اسیاته.

ف نادها اتدر اتید.
پر ک ِ
رهروان اتدر این راه هسیید
کاتدر این غم ،ته غم می سراتید....
او یگی تنر ار رهروان نود.
در پ ِر این جراته معاره،
وین نلید اسمان و سیاره
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شال ها نا هم افسرده نودتد
ور خوادب ته دل ناره ناره،
او نورا نوسه می رد ،نو او را».....
عاشق« :شال ها نا هم افسرده نودیم
شال ها هم خو واماتدکی،
لیک موخی گه اشقیه می رفت
نودس ار نو ته لت داسیانی.
ل
می ردب لت ،در ان موج ،نچید».
افشاته« :من پر ان موج اشقیه دتدم
ّ
یکه ناری سراسیمه».
عاشق « :اما
من شوی گل عداری رسیدم
در همس گیشوان خون معما،
هم حیان کردنادی مشوس».
103

افشاته« :من در این لحظه ،ار راه تتهان

ن
نقس می سیم ار او پر انی».
عاشق « :اه! من نوسه می دادم ار دور
پر رج او ته خوانی – حه خوانی! –
نا حه نصوپرهای فشون کر!
ای فشاته ،فشاته ،فشاته!
ای حدیگ نو را من نشاته!
ای علاج دل ،ای داروی درد

نا من شوحیه در حه کاری؟

Resume:

هم ره ک تره های سیاته!

حیسیی! ای بهان ار نظرها!
ن
ای شسیه س ِر رهکدارها!
ار نسرها همه ناله پر لت،
ناله نو همه ار تدرها!
نو گه ای؟ مادرب گه؟ تدرب گه؟
خون ر کهواره تنرویم اورد

104

مادرم ،سرگدست نو می کقت،
پر من ار یرگ و روی نو می رد،
دتده ار حدته های می خقت.
می سدم تتهس و مجو و مقنون.
رفیه رفیه گه پر ره فیادم
ار نی ناری یحگاته،
هر رمانی گه ست در رسیدی،
پر لت حشمه و رودحاته
در بهان ،نایگ نو می سییدم.
ای فشاته! مگر نو تنودی
ان رمانی گه من در صجاری،
می دوتدم خو دنواته ،تتها،
داسیم راری و اشکیاری
نو مرا اشگ ها می ُ
سنردی؟
105

ان رمانی گه من ،مست گسیه،

رلف ها می فشاتدم پ ِر ناد،
نو تنودی مگر گه هماهنگ
می سدی نا من رار و ناشاد،
می ردی پر رمین اسمان را؟
در پ ِر کوشقیدان ،سیی نار
نودم افیاده من ،ررد و تیمار؛
نو تنودی مگر ان هنولا،

گه گسیدم ر تیم نو فرناد؟

Resume:

ان سیاه مهیت سررنار

ل
َدم ،گه نچید های بهاران
نود نا سنره خوتیاران
ار پ ِر پ نرو ماه نانان،
در ُی ِن صحره کوهشاران،
هر کجا ،پرم و ررمی نو را نود.
نلیل نی نوا ناله می رد.
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پر رج سنره ،ست راله می رد.
روی ان ماه ،ار کرمی عشق،
خون گل نار تنجاله می رد.
می نوسیی نو هم سرگدسیی....
سرگدست میی – ای فشاته! –
گه پ نرشانی و غم گشاری؟
نا دل من ته نشونق نسیه
نا گه دو دتده اشکیاری؟
نا گه سنظان راتده ر هر حای؟
فلت پر گنر و دار میی نو
گه حیین ناسیاسی و کمیام؟
ی
نا گه سرست میی ،گه کسیی
در نی رونق و شهرب و نام؟
نا نو یچیی گه ار من ک پرری؟
107

افشاته :هان! ته ییس ای یارن دره تنگ

گه بهین خوایگاه سیان هاست،
گه گشی را ته راهی پر ان است،
نا در این حا گه هر حنر تتهاست
نسراتیم دل تنگ ناهم».....
(دی ماه )4934

Resume:

108

(کلاسیک)
(عیید راکانی)
حدانا ار این فنروره انوان

فرورد ماه و مهر و تنرو گنوان

سه حاور جهان ارای ناسد

رمان نافی رمین پر حای ناسد

پر این تیلوفری کاج گیانی

گید خورسید نانان فهرمانی

جهاپرا حار عنصر ماته ناسد

مکاپرا ار جهت سش ناته یگاری

ر خوهرنا عرص راهست ناری

هنولا نا گید صورب یگاری

ه
میسه نا فرار فرس عنرا

معلق ناسد این ته شفف مییا

م
جهان جگوم شلظان جهان ناد

فلک مامور شاه کامران ناد

ی
چسیین دم گه حاطر حامه درنست
خو اسیاد طینعت داد شارس

109

پراین دتیای سسنر نقس پر نست
نوسیم نام حسرو پر طرارس

شهیشاه جهان دارای عالم

جراغ دودمان نشل ادم

همانون کوهر درنای شاهی

وخودس ایت لطف الهی

صمنرس نقظه پرگار معیی

درونس مهنظ انوار معیی.

(شعر نو)
(گاریچه) (اپرج حییی عظانی)

گاریچه های گلنر و نافالی

Resume:

در دهن کوحه ای گه گدست

گاریچه های س یرت ته لیمو
ل
در هاله های متهم د ینگی
پر حای ماتده اتد
م
گاریچه های چنصری شادمایگی.
در نعص کوحه ای گه رسید
گاریچه های نعس و غفویت

110

گاریچه های مشکیت و مرک
در هرم دود و سمیاد
در امد و سدتد
گاریچه های فت و فراوان ع تریگی
اه ای حیال جرم اتیده.
پر طرج کوحه ای گه می اتد
گاریچه های عشق و فصیلت
گاریچه های اتیار
انا هنور می گدرتد؟
گاریچه های اتدکی اوار
گاریچه های اتدکی ارادی.

111

112
Resume:

(کلاسیک)
(حیام)
افشوس گه نامه خوانی طی سد
وان ناره بهار تردگانی طی سد
ان مرغ طرب گه نام او نود سیاب
فرناد تدایم گه ک ِی امد کی سد
نا ایکه سراب پرده ما تدرتد
بهنر ر می ناب گشی ،هنج تدتد
ع
من در چیم ر می فروشان کاسیان
ته رایکه فروسیده حه خواهید ج ترد
هر رور پرایم گه گیم ست نوته
ار حام و تیاله لیالت نوته
اگنون گه رسید وفت گل پر کم ده
در مونشم گل ر نو ته نارب نوته
113

ط
نعم ته یمار و روره خون مانل سد

کقی گ م ُک
ل
ی
ح
ص
س
م ه راد م ا ل د
ن
افشوس گه ان وصو تیادی شکست
و ان روره ته تیم جُرعه ناطل سد.

(شعر نو)
(نوسه) (نصرب رخمانی)

شعری یجواتده خواتدم و ست ناره ناره سد

Resume:

کولی صقت کریچت میان سیار ست

وحشی صقت کریچت میان عیار رور
شک
خورسید را سیم و صدها سیاره سد
ه
رفصید مجو دود و لت حسیه را گشود
افیاد روی نایم و پرسید گیسیی؟
شک
نا سنگ حیده ،سچت سیم شگوب را
کقیم گه :انشم ،نو مگر اب تیسیی؟

114

کولی صقت کریچت میان سیار ست
شعری یجواتده خواتدم و ست ناره ناره سد
وحشی صقت کریچت میان عیار رور
شک
خورسید را سیم و صدها سیاره سد.
بهران .ادر 4991

(کلاسیک)
(مولانا) (ار کلیاب سمس تن پرری) (عرل سماره )4233

115

نو کوهر شو گه خواهید و یجواهید

نشاتیدب همه پر ناج ر یرن

رها گن نس روی خون نای کرمر

الف می ناس فردور است تیسین

خو معیی است امد جرف خون یرن

یکو نا کی گشی این است نی یرن

کلوج اتدار گن در عشق مردان
عروسی کلوخی نا کلوخی

نو هم مردی ولی مرد کلوحین
کلوج ارد تیار سنگ کاتین

یکورسیان پ پرر حست تنکر

گه نسیاسی نو شارانشان ر ناتین

حدانا در رشان حان را یجابها

تدان راهی گه رفیید ال ناسین

دعای ما و انشان را درامنر

حیان کر ما دعای و ار نو امین

عیایت ایچیان فرما گه ناسد

ی
ر ما احشان اتدک ور نو چسین

ر ِشهوانی نعفلانی رشایمان
Resume:

پراوج فوق پر یرن لوج ر یرن.

116

(شعر نو)
(مرک وارطان) (اخمد شاملو ا .نامداد)
« -وارطان! بهار حیده رد و ارغوان شکقت
در حاته ،رپر تنحره گل داد ناس تنر،
دست ار کمان تدار!
نودن ته ار تنود سدن ،حاصه در بهار»...
وارطان سچن یکقت،
سرافرار
دتدایم حشم پر حگر -حسیه نست و رفت.
« -وارطان! سچن یکو!
ف
م ِرغ شگوب ،خوحه ی مرک چنع را
ن
در اسیان ته تنصه شسیه ست!»
وارطان سچن یکقت،
خو خورسید
117

ن
ار تنرکی پرامد و در خون شست و رفت

وارطان سچن یکقت
وارطان سیاره نود:
یگ دم د یرن طلام درحسید و حست و رفت.
وارطان سچن یکقت
وارطان تنقسه نود:
گل داد و
مرده داد «:رمسیان شکست»

رفت. ...

Resume:

و
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(کلاسیک)
(سیاره صنج) (شهرنار)
س
خو افیاب ته مسنر شعله پرحنر
عروس حاوری ار پرده تیامده جرج
119

یحر ر ُمرد رحسیده سیاره صنج

َ
سیاه ست ته هریمت خو دود یک پررد
ی
همه خوا ِهر ا حم تیای ادرپر
گه طوق شارد و پرطاق نصرب اوپرد

ُ
ست فراق حه َپ َروپ نری نود کردون

گه ماهیاب یحر ک ِرد غم یمی تنرد

ُ
ن
ته حان شکوفه صنج ِوصال را نارم گه عنچه دل ار و شکقد ته نام اپرد
میاغ و دلنری و حال و دل سنردن تیست وک تره تنر ار عاشقی تنرهنرد
نش
نو شهرنارته یچت ونصیت شو لیم
گه مرد راه ته یچت ونصیت تیسنرد.

Resume:

120

( شعر نو)
(اجر دل است این) (هوسنگ اتتهاج ه.ا .شاته)
دل خون نوان پ تردن اررو مشگل است این
اهن گه تیست حان من اجر دل است این
م
من می سیاسم این دل چنون خونس را
تیدس مگوی گه نی حاصل است این
خ
جر تید تیست حاره ی دنواته و کیم
تیدس دهد هنور ،عچت عافل است این
کقیم طییت این دل تیمار امده ست
ای وای پر من ودل من ،فانل است این
ب
گیت جرا هیم گه پر خگ نای نار
حانی تیار کردم و نافانل است این
اشگ مرا تدتد و یچیدتد مدغی
عییس مکن گه ار دل ما عافل است این
121

تیدم دهد گه شاته د یرن غم صنور ناس

در یحر عرفه ام من و پر شاحل است این.

(کلاسیک)
(حیام)

اتد ر پراب خون سنوم رپر پراب

Resume:

حیدان یجورم سراب کاین نوی سراب

نا پر سر حاک من رسد مجوری
ار نوی سراب من شود مست و جراب
خون فوب شوم تیاده شوتید مرا
ن
لقین ر سراب ناب کوتید مرا
خواهید پرور حسر ناتید مرا
ار حاک در میکده نوتید مرا

122

ماه رمصان گدست و ش ّوال امد
هنگام نشاط و عیس و ف ّوال امد
امد گه ایکه حیگها اتدر دوس
ّ
کوتید گه نست نست خمال امد.

(شعر نو)
(ناران) (اخمد شاملو ا .نامداد)
ُ
رور عش ِق خود را دتدم
ان گاه نان ِوی پر ع ِ
در اسیاته ِی ُپر تیلوفر،
123

گه ته اسم ِان نارانی می اتدنسید

ُ
رور عش ِق خود را دتدم
و ان گاه نان ِوی پر ع ِ
در اسیاته ِی ُپر تیلوف ِر ناران،
وس نادی شوج نود
گه تنرهن اس دست خ ِ
ُ
رور ناران را
و ان گاه نان ِوی پر ع ِ
در اسیاته ِی تیلوفرها،
گه ار شق ِر دش ِوار اسمان نار می امد.

Resume:

124

(کلاسیک)
(هنر و علم گیمیاست) (پروین اعنصامی)
کوتید عارفان هنر و ِعلم گیمیاست
وان نس گه گست همسر این گیمیا طلاست
فرحیده طاپری گه تدین نال و َپ َپررد
همدوس مرغ دولت و هم عرصه هماست
وفت گدسیه را تنوانی ج ترد نار
مقروس حنره ،کاین کهر ناک نی بهاست
کر رتده ای و ُمرده ته ای ،کار حان ک یرن
ین پروری حه شود ،خو حان نو ناسیاست
نو مردمی و دولت مردم فصیلت است
تتها وطنقه نو همی تیست خواب و حاست
ران راه نار کرد ار رهروان بهی است
ران ادمی تنرس گه نا دنو اسیاست
125

کم
شالک یجواسیه است ر کسیه رهنری

عافل یکرده است ر دنواته نار خواست
خون معدنست ِعلم و در ان روج کارکر
تنوتد علم و حان سچن ،کاه و کهرناست.

(شعر نو)
(ناغ من) (مهدی اخوان نالت م .امید)

اپر نا ان نوسیین سرد یمیاگس

Resume:

اسمانس را کرفیه تنگ در اغوس

ناغ نی پرکی ،رور و ست تتهاست،
نا شگوب ناک غمیاگس.
شار او ناران ،سرودس ناد.
حامه اس شولای عرنانی ست.
ور جر اییس حامه ای ناتد،
نافیه نس شعله ی رر ن ِارنودس ناد.

126

کو پروتد ،نا پروتد ،هرحه در هر حا گه خواهد ،نا یمی خواهد.
ناعیان و رهکدری تیست.
ناغ نومیدان،
حشم در راه بهاری تیست.
ح
کر ر شمس پ نرو کرمی یمی ناتد،
ل
ور ته رونس پرک نچیدی یمی روتد،
ناغ نی پرکی گه می کوتد گه رتیا تیست؟
داسیان ار منوه های سر ته کردونشای اتنگ خقیه در نانوب
نست حاک می کوتد.
ناغ نی پرکی
حیده اس خوتیست اشگ امنر.
حاودان پر است نال افشان رردس می خمد در ان
نادشاه فصلها ،ناتنر.
بهران -جردادماه 4991
127

128
Resume:

(کلاسیک)
(وحشی شگار) (شهرنار)
نا کی در اتنظار گداری راریم

نار ای نعدار اتتهمه حشم اتنظاریم

دنست تیاد رلف نودرپرده های شار

حان شور نود سرج سیه رورگار

نس شکوه کردم ار دل ناشارگار خود

دنست گه شار داست س ِرناشارگاریم

س
معم یمام گست و جراغ سیاره ُمرد

ح
شمی یماتد شاهد ست رتده داریم

ط
نعم شگ ِار اهوی سر در کمید تیست

ما َتد ته سنر سنوه وحشی شگاریم

ُ
م
سرمم گسد گه نی نو نقس یشم هنور
نا رتده ام نس است همین سرمشاری.

129

(شعر نو)
(ک تره سیت) (هوسنگ اتتهاج ه.ا .شاته)

ن
ته درون امدم و تنحره ها را سیم.

Resume:

ست فرو می افیاد.

ناد نا شاحه دراویچیه نود.
من ،در این حاته تتها،تتها.
غ ِم عالم ته دلم ریچیه نود.
ناکهان ،حس کردم:
گه گشی،
ایجا ،تنرون ،در ناغ،

130

در ن ِس تنحره ام
می ک ترد....
صنحگاهان،
سییم
می حکید ار گ ِل سیت.
بهران -فروردین ماه 4914

(کلاسیک)
(مولانا) (کلیاب سمس تن پرری) (عرل سماره )8769

131

د یرن مه خون در دورج تییدی

هراران در ر حیت پر گشانی

یجواهد ماتداین یج رود نقروس

تیامورد ار حدا این گد حدانی

پرون گن جرفه کان یرن حاررفه ست پرانی انشی انی هوانی

پرهیه گن نوجرو حان و تیما
تیامد حان گه عدر عشق خواهد
د یرن مه عدر ما تیدپرای عشق
یچیده کوتد او دسیت کرفیم
ط
پرا پرهنر فرمودم یییم
یکن پرهنر نا س یرت نشارم

ر جرفه کر یگل تنرون تیانی
گه غفوم گن گه حان عدرهانی
خظا کردیم ای پرک خظانی
گه می دایم گه نس نی دست و نانی
گه نور یجور این خوف ور حانی
گه نا دور اتد نا خود تیانی

خمس کردم گه سرحس عشق کوتد
Resume:

گه کقت اوست حان را حانقرمانی.

132

(شعر نو)
(خون پرده ج پرر نلیدی) (مهدی اخوان نالت م .امید)
م
خواتید حمل ست نا یرگ مفانل ست
اتییه سیاهس خون اتیه غمنق
ن
شفف رفنع گیید شکوهس
لن پرر ار خموسی و ر خونس لت ته لت
م
امست ته ناد حمل رلف یچیت نو
من
ست را خو ک تره ای گه یجواتد ته دامیم من نار کیم
خون مسنری درحشان خون رهره اسیا
امست دکر ته نام صدا منریم نو را
نام نو را ته هر گه رسد می دهم نشان
ایجا یگاه گن
می
نام نو را ته شادی اوار کییم
من
امست ته شوی فدس اهورانی پروار کیم.
133

(کلاسیک)
(عیید راکانی)
نا فلک را مسنر است مدار

نا رمین را مقرر است فرار

نا گید افیاب رر ناسی

نا گید نوبهار ن ّفاسی

نا نود در میاته پرگار
نا نود کاتیاب را تییاد

کردس هقت کوگت سیار
نا نود حاک و اب و انس و ناد

نادشاه جهان علی الاطلاق

شاته لطف خق انواسجاق

در جهان شادو کامران نادا

خگم او خون فصا روان نادا

رحلس کمن تریه درنانی
ار سیاهس تیاده ای بهرام

Resume:

خم نانی خمال دتیی و دین

ی
حسرو ناج چس یچت نسیین

مسنر داغی تیا خوانی
ان گه پرک ستهر ارد نام

پ نرو روی شافیس خورسید

کقس کردان مظ نرس ناهید

تنر شاکردان میسیان درس

سر بهاده پر اسیان درس

حینر ماه نعل یکرانس

کر جرج کوی میدانس

خظیه وشکه عالی ار نامس

پر جهانی ر فنص انعامس

134

رای اعلاس عدل ت
وررده
ف
نا اتد نادشاه هقت ا لیم
دولیس در رمان تنع و فلم

135

ی
کرمس هر حه دتده چسیده
ف
درگه او تیاه هقت ا لیم
نارونس فهرمان طلم و سیم

تیده کر تیدگان ان درگاه

کمن یرن حاک نرست دولنجواه

داست اتدر دماغ شودانی

گه کرس فرصیی نو حانی

سمه ای سرج حال عرصه گید

صورب احیلال عرصه گید.

Resume:

(شعر نو)
(حسین منروی)
ار رور دسینرد ته ناغ و بهار نو
دارم عییمت ار نو گلی نادگار نو
نفویم را معظل ناتنر کرده است

136

ه
در من مرور ناغ میسه بهار نو
ار ناغ رد سدی گه گسد سر مه نا اتد
پر حشم های میشی پرگس عیار نو
فرهاد کو گه کوه ته سن یرن رها گید
ار یگ یگاه کردن شورتده وار نو
کم کم ته سنگ سرد سیه می شود تدل
خورسید هم یحرحد اکر در مدار نو
ح
شمی ته یچت و یچت تدارم .مرا نس است
ن
یگ صیدلی پرای شسین گیار نو.

137

(کلاسیک)
(کمالدین وحشی نافقی)
ح
ت دلنوار را
حنر و ته نار لوه ده فام ِ

خون فد خود نلید گن ناته ف ِدر نار را

ُ
عشوه پرست من تیامی رده،مست و کف رنان حس ِن نو پرده کو تدرپردگیان رار را
عرص فروغ خون دهدمشعله خمال نو

ف ّصه ته کوبهی گسد سم ِع رنان درار را

ان مره گست عالمی نا ته کرسمه نصت سد وای اکر غمل دهی حشم کرسمه شار را

ُ
وعده حلوه دهی فدوه اهل صومه

درره اتنظار نو فوب گید یمار را

وحشی ام و ج ترده رو کعیه عشق مقصدم

Resume:

تی
مکس نعافلم کار یمام ناسده

تیم نظراحاره ده پرگس تیم نار را

تدرفه اشگ و ا ِه من فافله تیار را.

138

(شعر نو)
(هم تیمان) (هوسنگ اتتهاج ه.ا.شاته)
گشاد کار ان دلیید اکر نا حان من نودی
همانا دادن حان کار نس اشان من نودی
حدانی کار دسمن نود ورته ای پرادر حان
من ار حان ناورب نودم نو نسیییان من نودی
ن
وفا نا نای حان این است تیمانی گه ما سییم
در ان عهد وفاداری نو هم تیمان من نودی
خو فررتدب مر خواتد شهید راه ارادی
139

ک
حه خواهی قییس فردا؟ گه رتداتیان من نودی؟

نو رتداتیان من نودی و من رتدانی اب ،اما
اکر تیگو تییدنشی نو هم رتدان من نودی
عچت کر حاته ی کرمت سچن نایچیه می اتد
تنودی حام اکر نا انس شوران من نودی
در این رتدان من ار خون دل خود اب می خوردم
نو هم خون شاته پر این خون غم مهمان من نودی.

Resume:

(کلاسیک)
(مولانا) (کلیاب سمس تن پرری) (عرل سماره )4288
خو یگ حیال خوب اوحاته کرفت در دلت
خون نو حیال گسیه ای در دل و غفل حاته گن
هست دو طست در یگی انس و ان دکر ر رر
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انس احییار گن دست در ان میاته گن
ک
شو خو لیم هین نظر نا یکیی نظست رر
انس گنر در دهان لت و طن رناته گن
خمله سنر نا سه گن کله خضم حاصه گن
جرعه خون خضم را نام می معاته گن
کار نوست شافیا دفع دوی تیا تیا
ی
ده کقم یگاته ای نقرفه را یگاته گن
ج
سش هیست این وطن فیله در و یگی مجو
نی وطییست فیله گه در عدم اسیاته گن
کهیه کرست این رماته غمر اتدمجو در ان
م نرع غمر حلد را حارج این رماته گن
ای نو خو خوسه حان نو گیدم و کاه فالیت
کر ته جری حه گه خوری روی یمعروداته گن
هست رنان پرون در حلقه در حه می شوی
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در نشکن یجان نو شوی روان رواته گن.

(شعر نو)
(اتدوه پرست) (فروغ فرج راد)
کاس خون ناتنر نودم ...کاس خون ناتنر نودم
کاس خون ناتنر حاموس و ملال ایکنر نودم
پرکهای ارروهایم یگایگ ررد می سد
افیاب دتدگایم سرد می سد
اسمان سییه ام پر درد می سد

ه
اشکهایم مجو ناران

Resume:

ناکهان طوفان اتدوهی یجایم حنگ می رد

دامیم را یرگ منرد
وه ...حه رتیا نود اکر ناتنر نودم
وحشی و پر شور و یرگ امنر نودم
شاعری در حشم من می خواتد ...شعری اسمانی
در گیار فلت عاشق شعله می رد
در سرار انس دردی بهانی
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نعمه من...
ه
ن
مجو اوای سیم پر شکسیه
عظر غم می ریچت پر دلهای حسیه
ییس رویم:
ن
جهره لج رمسیان خوانی.
نست سر:
اشوب نانسیان عشقی ناکهانی
سییه ام:
منرلگه اتدوه و درد و تد کمانی
کاس خون ناتنر نودم ...کاس خون ناتنر نودم.
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(مولانا) (کلیاب سمس تن پرری) (عرل سماره )8148
دلم خو دتده و نو خون حیال در دتده

Resume:

(کلاسیک)

رهی میارک ورتیا نفال در دتده

تنوی وصل دودتده جراب ومست سدست حگوته ناسدنارب وصال در دتده
خودتده تیسه ان سنرمست من ناسد

حه رهره داردکرک و شگال در دتده

خوحنروسنجق ان رشگ صدشلیمان دتد گشادهدهدحان پرو نال در دتده
خوافیاب خمالس تدتدها در نافت

حه شعلاست ر نورحلال در دتده

خوغفل غفل فنق سددرون جرگه حشم غفول هنج تدارد مجال در دتده
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دودتده مست سدارحان صدرسمس الدین
حه نادهاست ارو مال مال در دتده.

(شعر نو)
(ع نرو) (ف تردون مسنری)
145

سحر نا من درامنرد گه پرحنر.

ن
سیم گل ته سر رپرد گه پرحنر.
رارفشان ،دحنر رتیای خورسید
سرودی خوس پرایکنرد گه پرحنر
سنو ،حشمک رنان ،ار کوسه طاق
ته دامایم دراوپرد گه پرحنر
رمان کوتد گه:هان ،کر پریچنری
ع نرو مرک پرحنرد گه :پرحنر!
Resume:
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(کلاسیک)
(درناحه اشگ) (شهرنار)
ط
نعم ار لعل نو اموحت درافشاتتها

ای رحت حشمه خورسید درحشاتتها

ُ
َ
ص
خ
ن
ن
ب
ه
م
ظ
س
سرومن ج ارا ت رف ن ای

ن
نا سیمت تنوارد ته گل افشاتتها

ک تردین حلوه ته درناحه اشگم نانی

حشم خورسید شودحنره ر رحشاتتها

دتده در شاق خوگلنرک نو لعردگه تدتد

م
حمل اتنکوته ته کاشاته کاشاتتها

دارم ار رلف نواسیاب پ نرشانی خمع

م
َ
ف نو حموغ پ نرشاتتها
ای سررل ِ

ر ِام دنواته سدن امده در شان پری

نویحر َرم نسیاسی ر پری شاتتها

شهرناراتدرس حاک نسین افلاگید
دین کواگت همه داعید ته تیشاتتها.
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(شعر نو)
(تیما نوسنج)
کقیم الف .او کقت الف .کقیم نا.

کقیا نس نا؟ کقیم نا .کقیا نا.
ما را نس نا حه کاردیکر نا نا!

ناموحیه ناری ر الف نا نا کقت:

دل پردرمن ان سررلقین دونا.

دوحشم نو گسییددر این کار کوا.

ُ
افشوس!خواین هردورناران نواتد

تیداست حه پردخواهم ارنوته خفا.

ای علییان اردرسییت این همه تیم

نا ان همه نادرسیت این ماته رحا؟

درفول و فرارنووفاتیست نو را

Resume:

ته فیافه اس درست و ته ورن ته حا

ورتدعت خونس کرده غوعا پر نا

ناخود سرحال دل ما تیست نو را.

کقیا:گه کجا ته نو درایم؟کقیم:

این عدر تیه کجا گه حا تیست نو را.

نادورجهان فیله دل شاحت نو را

هرگس ته نوکرد روی،دل ناحت نورا.
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درپرده بهانی گه گست نسیاسد

هرگس گه مرا تدتد ،نسیاحت نو را.

(کلاسیک)
(دل راوهام عیارالودست) (تیدل دهلوی)
یرگ اتییه انس ،دو دست
غمرهاسد گه خو موج کهرم
نال پروار فقس فرشودست
طرف عحرعرورست اتنجا
م
سچدها اتییه سجودست
معیی شهرب عنفا درناب
شورمعدومی ما موخودست
149

کرشوی محرم ایجام طلت

نقس نااتییه مقصودست
عنچه گل گن گه د یرن عن یرگاه
حیده را حاک ک تریان شودست
پر دل گس یجوری ار دم سرد
وعظ نی حامه حامر دو دست
رخم دل صنظ نقس می خواهد
عنچه را نسین لت بهنودست.
Resume:

(شعر نو)
(گنقر) (اخمد شاملوا .نامداد)
در این حا جهار رتدان است
ته هر رتدان دو حیدان نقت ،در هر نقت حیدین خحره ،در هر خحره
حیدین مرد در ریچنر...
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ار این ریچنرنان یگ ین ،رنس را در یت نا یرگ بهیانی ته ضرب
دسیه نی گسیه است.
ار این مردان ،یگی ،در طهر نانسیان شوران نان فررتدان خود
را ،پر سر پررن ،ته خون نان فروس
سچت دتدان کرد اعسیه است.
ار اتیان ،حید گس ،در حلوب یگ رورناران رپر ،پر راه
ن
رناخواری شسیه اتد
گشانی ،در شگوب کوحه ،ار دنوار کوناهی ته روی نام
ح س ی ه ات د
گشانی ،تیم ست در کورهای ناره ،دتدان طلای مردگان را
می شکسیه اتد.
من اما هنج گس را در سیی نا یرگ و نوفانی یکسیه ام
من اما راه پر مرد رناخواری تیسیه ام
ی
من اما تیمه های ست ر نامی پر سر نامی چسیه ام.
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در این حا جهار رتدان است

ته هر رتدان دوحیدان نقت در هر نقت حیدین خحره ،در هر
خحره حیدین مرد در ریچنر
در این ریچنرنان هسیید مردانی گه مردار رنان را دوست
می دارتد.
در این ریچنرنان هسیید مردانی گه در رونای شان هر ست نری
در وحست مرک ار حگر پر می گسد فرناد.
من اما در رنان حنری یمی نایم – کر ان همراد را روری تیایم

من اما در دل کهشار روناهای خود ،جر انعکاس سرد اهنگ

Resume:

ناکهان ،حاموس –

صنور این علف های تیانانی گه
ح
می روتید و می نوسید و می شکید و
می رپ ترد ،نا حنری تدارم کوس.
ه
مرا کر خود تنود این تید ،شاتد نامدادی مجو نادی دور و لعران
می گدسیم ار پرار حاک سرد نست...
جرم این است!
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جرم این است!

(کلاسیک)
خ
(حلوه دتدار) (امام مییی ره)
پرده پرگنر گه من نار نوام
عاشقم ،عاشق ُرحشار نوام
ُ
ح ِان من ،عاشق کقیار ن َوام

ُ
عشوه گن ،نار یما ،لت یکشا
پر سر نسنر من نا یکدار

م ِن دل شوحیه تیم ِار ن َوام
ُ
حلوه ای گن گه کرفیار ن َوام

ُ
نا وصالت ر دلم غقده گشا
عاشقی سر ته ک تریایم من

م
سیم و ُمرده دتدار ن َوام

ُ
کر گشی نا تنواری ای دوست
153

ت
هر گه یییم ج تردار نو است

عاشقم ،ن ِار وفادار ن َوام

دار ن َوام.
دار ج تر ِ
من ج تر ِ

Resume:

(شعر نو)
(اتنظار) (هوسنگ اتتهاج ه.ا .شاته)
ن
حیال امدیت د سیم ته سر می رد
تیامدی گه تیییی دلم حه پر می رد
ته خواب رفیم و تیلوفری پر اب شکقت
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حیال روی نو نقشی ته حشم پر می رد
سراب لعل نو می دتدم و دلم می حست
هرار وشوسه ام حنگ در حگر می رد
رهی امید گه کامی ار ان دهان می حست
رهی حیال گه دسیی در ان کمر می رد
دریچه ای ته یماشای ناغ وا می سد
دلم خو مرغ کرفیار نال و پر می رد
یمام ست ته حیال نو رفت و ،می دتدم
گه نست پرده ی اشگم سییده سر می رد.
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(کلاسیک)
(کمالدین وحشی نافقی) (عرل سماره )443
ه ف ی
ت رنون گشی میاد
حران ،ر ن ِق چ ِ

خ
ضمی حیین دلنر ته خ ِون گشی میاد

ه
ف کرم گیی مجواررو
نارب ج نر ِ

کرم احیلاط ِ
درون گشی میاد
داغ ِ

شعله های طاهر و ناطن گدار هحر

رون گشی میاد
تنراه ِن درون و پ ِ

ان ک تره های شوق گه علییدتدکوه ارو

سیل تیای صنرو شگ ِون گشی میاد

صد تی ِد شوق ناره گید ر ِور اررو

حادوی او ته فکر فش ِون گشی میاد

وحشی هرار نادته دورم ر کعیه کرد

Resume:

ن
علم ته نام خمله اجرا در انس است

نارب گه یچت شور و حن ِون گشی میاد

این یچت تد گه راهیم ِون گشی میاد.
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(شعر نو)
(پراته ی ناسروده) (ف ی
درکو گارسیا لورکا)
پراته نی گه یجواهم سرود
من هرکر
خقیه ست روی لیایم.
پراته نی
گه یجواهم سرود من هرکر.
نالای تنجک
کرم ست نانی نود
157

و ماه ییس می رد

نا نور خود پر اب.
ک
حیین سد نس همن دتدم ته رونا
پراته نی را
گه یجواهم سرود من هرکر.
پراته نی ُپر ار لت ها
و راه های دوردست،
پراته ی شاعاب کمسده
Resume:

در شاته های نار،
پراته ی سیاره های رتده
پر رور حاودان.
(کلاسیک)
(حافظ)
ایکه رحشار پرا یرگ گل و نس یرن داد صنر و ارام نواتد ته من مشکین داد
وایکه گیشوی پرا رسم نظاول اموحت
من همان رور ر فرهاد طمع تن تردم

هم نواتد کرمس داد من غمکین داد
گه عیان دل سیدا نلت سن یرن داد

158

گنج ررکر تنودگنج فیاعت نافی است

ایکه ان داد ته شاهان یکدانان این داد

خوس عروسیست جهان ارره صورب لیکن هرگه تنوست تدد غمرخودس کادین داد
نعداراین دست من ودامن سرو ولت خوی حاصه اگنون گه صیا مرده فروردین داد
در کف ع ّصه و دران دل حافظ خون سد
ار فراق ُرحت ای خواحه فوام الدین داد.
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(شعر نو)
(شعله ی انسیا) (رته شار)
َد َور ِان احنران و کوفنگی های جهان را سیاب دهیم
اما جرا شادی و جرا درد؟ پراپ ِر ک ِوه حلو گه می رسیم،
رپر یمودار می شوتد ،در حامه ی افیاب و اب ،اتیان گه
می کوتیم حداناتید ،رشاپ یرن تیانی ار خودمان.
تی
ناحار سییم نا یمدن اسیا ی شان گییم .تتها حسن

شعله نی ست ،شعله ی انسیای ما.

Resume:

می گنریم شان ،هرحه پردیکنر؛ خون گه ما وای شان میام
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(کلاسیک)
(مولانا) (کلیاب سمس تن پرری) (عرل سماره )4191
خون امد روی مه رویم گه ناسم من گه من ناسم
خو هر حاری ارو گل سد جرا من ناسمن ناسم
خو هر سنگی عشل کردد جرا مو می گید مومی
همه احشام خون حان سد جرا اسینره ین ناسم
نقین هر حشم خو کردد خو ان اب روان امد
ل
خو در حلوه ست حسن اوحه تیدنوا چسن ناسم
اکرحه درلگن نودم میال سمع نا اگنون
161

س
خو معم خمله گست انس جرااتدرلگن ناسم

ی
خوار چس رحل رسیم حه رپراسمان ناسم
م
خومچیت خمله دولت گست ار حه منچن ناسم
ی
حسد ار چس رحل رسیم حه رپر اسمان ناسم
م
ر خوی خمر خون سیم جرا نسیه لین ناسم.

Resume:

(شعر نو)
(تیما نوسنج)
ف
در کو یمس.کقت:حیین رود جرا؟

ح
دوری سیم.یکقت:مردود جرا؟

فرنادم ارخفاس خون پرسدکقت:

کر شوری اتدر انشم،دود جرا؟
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درداگه یکست هرگشی محرم ما

اگاه نسد ته دل ر ییس و کم ما.

انی گه نشاتدمس سچن هادرکوس

دتدم گه ر دورحیده رد پر غم ما.

تتهقت رج ارمن گل مهیاب مرا
نودم گه ته ک تره ام ته من اتد لیک

کرحید خو نونست دولا تیست مرا.

ن
شکست دلم ته حشم خون خواب مرا.
ن
حیدان یکرسیم گه ُپرد اب مرا.

در رپر فیا ،حید فیا تیست مرا.

یگ لحظه ر دوست،دل حداتیست مرا .صدشکر،گه یگ جرف،دونا تیست مرا.

یگ حید ته گنر و ی
دارکدست مرا.

یگ حید در اتنظار یکدست مرا.

نافی همه ضرف حسرب روی نو سد تنکر گه حه رورگار یکدست مرا.
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(کلاسیک)
(عیید راکانی)
م
ای ...ر رمان پر گیارنست چست

م
وفت هنر است و سرافرارنست چست

اتیت ان .س گه ار غمس میمردی

م
(حان نافیه ته کار نارنست چست)

کقیم گه رحت اتیه لطف حداست
کقیم گه یگی موی پراین ..یت تیست

ی
تیگی گن وما را حماغی تنوار

(کقیا اری ار نظر ناک سماست)

هن
نا لعل نو فیمت شکرها چست
هن
ی
ی
ت کست گه ت کست د کرها چست

امد رمصان و موسم ناده پرفت

دور می سرج و ریج شاده پرفت

هرناده گه داسییم ناخورده یماتد

هر شاده گه نافیم ناگاه پرفت

تیدا میکن دحنرکی خوس جرکاب

Resume:

هن
نی روی نوحاصل نظرها چست

کقیا سچت هست خو نالایم راست

پر ...ن و ...سش پر ته و منرن ضرناب
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سی
کان نالس مست پرار ررو طلا

لع
وین حلقه لست پرار اب حیاب.

(شعر نو)
(درد) (کارو)
من اکر دنواته ام
نا رتدکی تنگاته ام
م
سیم اکر نا گنج و سرکردان و مدهوسم
اکر نی صاحت و نی حنر و ناراحت
جراب اتدر جراب و حاته پر دوسم
اکر فرناد منطق هنج ناتنری تدارد
در دل نا یرگ و گنگ و لال و صاحت مرده ی کوسم
165

ته مرک مادرم :مردم

سما ای مردم عادی
گه من احشاس انشانی خود را
پر سرشگ شاده ی ریج فلاگت نارنان
نی ستهه مدنویم
میان موج وحسییاکی ار تیداد این دتیا
در اغماق دل اعسیه نا خویم
هرار درد دارم
Resume:

درد دارم.

(کلاسیک)
(نفا و دوام) (پروین اعنصامی)
ای دل ،نفا دوام و نفانی حیان تداست
انام غمر ،فرصت پرق جهان تداست
روسن صمنر ایکه ار این خوان کوته کون
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ف
شمت همای وار یحر اسنجوان تداست
سرمست َپر گشود و سیکیار پر پ ترد
مرغی گه اسیاته در این حاگدان تداست
هسیار ایکه ات ُده تیک و َت َدس تنود
تیدار ایکه دتده ته ُملک جهان تداست
کو عا فری کر افت این حار دنو َرست
ه
کو شالکی گه رخمت این قنجوان تداست
گ
سییم نی سمار و تدتدیم عافیت
یگ تیک رور کو ِگله ار اسمان تداست
ایکس گه نود کام طلت ،کام دل تیافت
وایکس گه کام نافت ،دل کامران تداست.
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(شعر نو)
(عشق هرار شاله) (هوسنگ اتتهاج ه.ا.شاته)
گیست گه ار دو حشم من در نو یگاه می گید
اتیه ی دل مرا همدم اه می گید
شاهد سرمدی نونی وین دل شالجورد من
عشق هرار شاله را پر نو کواه می گید
ای مه و مهر رور و ست اتیه دار حسن نو

دل ته امید مرهمی کر نو ته حسیه ای رسد

Resume:

حسن ،خمال خونس را در نو یگاه می گید

ناله ته کوه می پرد شکوه ته ماه می گید
ناد خوسی گه می ورد ار سر موج ناده اب
کوه کران عصه را خون پر کاه می گید
ان گه ته رسم کحروان سر ر خظ نو می گسد
هر فرمی گه می رتد نامه سیاه می گید
ماته ی عیس و خوس دلی در غم اوست شاته حان
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ان گه غمس یمی خورد غمر تیاه می گید.

(کلاسیک)
(حافظ)
م
سیاره ای تدرحسید و ماه جلس سد

دل رمیده ما را اییس و مونس سد

ی
یگار من گه مکیت پرفت وخظ تنوست نعمره مسیله امور صد ُم ّدرس سد
تنوی او دل تیمار عاشفان خو صیا

فدای عارص نس یرن و حشم پرگس سد

م
نصدرمضظیه ام می نشاتدم اگنون دوست گدای شهر یکه گن گه تنر جلس سد
حیال اب ِخص ِر نست و حام اشکیدر
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یحرعه نوسی شلظان انوالفوارس سد

م
طرب سرای مچ ّیت گنون شو عمور

گه طاق اپروی نارنس مهیدس سد

لت ار پرس ّج می ناک گن پرای حدا

گه حاطرم ته هراران گیه موش ّوس سد

کرسمه نو سرانی ته عاشفان تیمود

گه علم نی جر افیاد و غفل سچین سد

خو رر ع پرر وخود است نطم من اری فنول و ولییان گیمیای این مس سد
ر راه میکده ناران عیان یکرداتید
جراگه حافظ یارن راه رفت ومفلس سد.

Resume:
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(شعر نو)
(پرا دوست می دارم) (اخمد شاملو ا .نامداد)
طرف ما ست تیست
صدا نا شگوب اسیی یمی گید
کلماب اتنظار می گسید
تی
من نا نو تتها سیم ،هنج گس نا هنج گس تتها تیست
ست ار سیاره ها تتهاپر است.....
طرف ما ست تیست
خ
حماق ها گیار فییله نی طافیید
حشم کوحه در مست نست
در لیان نو ،شعر روسن صقیل می خورد
ط
من پرا دوست می دارم ،و ست ار لمت خود وحست می گید.
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(کلاسیک)
(کریچین افراسیاب ار ررمگاه) (فردوسی) (ار شاهیامه فردوسی)

حیین کقت نا رحس کای تیک نار

س
مکن سیی اتدر گه کاررار

گه من شاه را پر نونی حان گیم

ته خون سنگ را یرگ مرحان گیم

حیان کرم سد رحس انس کهر

گه کقیی پرامد ر بهلوس پر

ر فنراک یکشاد رسیم کمید

همی خواست اورد او را تیید

ته پرک اتدر افیاد خم دوال

ستهدار پرکان تدردتد نال

و دیکر گه رپراتدرس نادنای

ته کردار انس پرامد ر حای

ی
چست ار کمید کو تیلین

دهن حشگ ور ریج پر اب ین

Resume:

ی
ب
همین پرا کنچت رحس ار سیاب

نس نست حنگ اور افراسیاب
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ر لشکر هرایکس گه تد حنگ شار

دو بهره تیامد ته جرگاه نار

اکر گسیه نودتد اکر حسیه ین

ی
کرفیار در دست ان ا حمن
س
ر پرک و ر مسنر ر یرن تیام

ر پرماته اسیان ر یرن سیام
ج یرن هرحه پرماته پر نود تنر

ته اپراتیان ماتد نسیار حنر

میان ن یارکشاد گس گسیه را

ی
چسیید مردان پرگسیه را

ی
تدان دست خچنر نار امدتد

ر هر تیگونی نی تیار امدتد

نوسیید نامه ته کاووس شاه

ی
ر پرکان ور دست خچنرگاه

وران کر دلنران نسد گسیه گس

رواره ر است اتدر افیاد و نس.

(شعر نو)
(در کوحه شار ست) (هوسنگ اتتهاج ه.ا .شاته)
د یرن سرای نی گشی،گشی ته در یمی رتد
ته دست پر ملال ما پ ترده پر یمی رتد
173

یگی ر ست کرفنگان جراغ پر یمی گید

گشی ته کوحه شار ست در سحر یمی رتد
ن
شسیه ام در اتنظار این عیار نی شوار
درنع کر سیی حیین سییده سر یمی رتد
گدر کهی ست و پر سیم گه اتدر او ته عنر غم
یگی صلای اسیا ته رهکدر یمی رتد
دل جراب من دکر جراب پر یمی شود
گه حنحر غمت یارن جراب پر یمی رتد

پرو گه هنج گس تدا ته کوس کر یمی رتد

Resume:

حه حشم ناسج است یارن دریچه های نسیه اب؟

تن
ته شاته دارم و ته پر ،فکییدم و سراست
اکر ته پر درحت پر گشی تنر یمی رتد.
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(کلاسیک)
(نامه ته دلدار شقر کرده) (کمالدین وحشی نافقی)
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میم نا حاک ره یکشان عیاری

ن
ته کوی غم شسیه حاگشاری

حیین افیاده ام مکدار غمیاک

تیا ور ناری ام پرادر ار حاک

عیارم را فکن در رهکداری

گه گاهی می گید ان مه گداری

و کردانی گه ان نار مشافر

عیاری می رشاتد ران ته حاطر

مرا یکدار و خود یکدر ته شونس

تیه ار عحر رو پر حاک کونس

نس ار اطهار عحر و حاگشاری

ته ان مه طلعت کردون غماری

یکو مچیت گس نی حان و مانی

اسنری ،حسیه حانی ،نانوانی

ر پرم شادمانی دور ماتده

ته گنج نی گشی ریجور ماتده

خو غود ار انس غم حان گداری

ته حنگ نی نوانی نعمه شاری

ع
لمدار سیاه حان گداران

پریم شار پرم نوحه شاران

دعا کونان سرشگی می فشاتد

ته عرص حاک نوشان می رشاتد.

(شعر نو)
(حسین منروی)

ناپرده نار شوی نو می اورد مرا

Resume:

من خود یمی روم دکری می پرد مرا

کالای ترده ام گه ته شودای تنگ و نام
این می فروسد ان دکری می جرد مرا
یگ نار هم گه کردته امن و امان تنود
کرکی ته گله می رتد و می درد مرا
در این مرافیت حه ف تریی است ای تنر
هنرم شکن پرای حه می پرورد مرا؟
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غ
غمری است نایمال مم نا گه رتدکی
این نار رپر نای گه می گسنرد مرا
تی
سرمیده سییم ر هم در کرفت و داد
حیدایکه می خورم غم نو ،می خورد مرا
ف
شمت گییم ایچه گه پرناب می شود
شاحه گل فنول نو را ،سنگ رد مرا.

(کلاسیک)
(در سیانس پروردگار) (کمالدین وحشی نافقی)
ح
وب عنفا طلت
راحت اکر ناتدب ،ل ِ
تنگ مکن ای همای ،حاته پراین حاگیان
177

دپ ِر جر ِاب جهان ،تنکده ای ییس تیست

ع ّرب ار ایجا یجوی ،جرمت ارایجا طلت
شهنر لا پر گشای ،گنکر ا ّلا طلت
دپر ته پرشا گدار ،معید عیشی طلت

م
م
تنره معاکی ست تنگ ،حاته دلگن ِر حاک م ِرغ سنجا ته ای ،پرم سنجا طلت
ک
وادی ایمن مجوی ،ار ن ِی ن ِار لیم
ِ
یکیه وحدب مجوی ار ِدل نی معرفت

ان همه حا روسن است ،دتده موشا طلت
کوهر یگ داته را ،در ِدل درنا طلت.

Resume:
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(شعر نو)
(داروک) (تیما نوسنج)
حشگ امد گسنگاه من
در خوار گست همشاته.
کرحه می کوتید«:می ک ترید روی شاحل پردیگ
شوکواران در میان شوکواران».
فاصد روران اپری ،داروک! کی می رسد ناران؟
پر نشاطی گه نشاطی تیست
در درون کومه نا یرگ من گه دره ای نا ان نشاطی تیست
حش
و حدار دتده های نی ته دنوار انافم دارد ار کیس می پرگد
خون دل ناران گه در هحران ناران
فاصد روران اپری ،داروک! کی می رسد ناران؟
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(کلاسیک)
م
( حمد ین شعد ین انویکر) (شعدی) (ار نوسیان شعدی)

خوان خوان یچت روسن صمنر

ته دولت خوان و ته تدتنر تنر

ته دانس پررک و ته همت نلید

ته نار و دلنر و ته دل هوسمید

رهی دولت مادر رورگار

گه رودی حیین پرورد در گیار

ته دست کرم اب درنا تنرد

ته رفعت مجل پرنا تنرد

رهی حشم دولت ته روی نو نار

سر شهر ناران کردن فرار

صدف را گه تییی ر درداته پر

ته ان فدر دارد گه یکداته در

نو ان در مکنون یکداته ای

Resume:

تن
م
انایگ حمد سه کنچت

حداوتد ناج و حداوتد یچت

ش
گه تنراته ی لظیت حاته ای

180

یکه دار نارب ته حشم خودس
حدانا در افاق نامی گیس

تنرهنر ار اسیت حشم تدس
ته نوفنق طاعت کرامی گیس

مق
یمس در انصاف و نفوی تدار

مرداس ته دتیا و غقیی پرار

غم ار دسمن نانسیدب میاد

ر دوران گییی ک تردب میاد

ب
هسیی درحت اورد خون نو نار

نسر نامجوی و تدر نامدار

ار ان حاتدان حنر تنگاته دان

گه ناسید تد کوی این حاتدان

رهی دین و دانس ،رهی عدل و داد

رهی ملک و دولت گه ناتیده ناد

ی
کنچد کرمهای خق در فیاس

حه حدمت کرارد رنان سیاس؟

حدانا نو این شاه درونس دوست

گه اشانس حلق در طل اوست.

(شعر نو)
(حسین منروی)
گن
م
م
چنوب من!نعد ار نو حم نی فرارم حالی ام نگم
پر دارنسیی ار حه خواهد سد حه خواهم کرد اویگم
181

شاری ع تریم من گه در هر پرده ام هر رخمه تنوارد

ه
لچن همانون نو می اتد پرون ار ضرب و ا نگم
ی
نو جراب رو کردن خود را ته من چسیده ای ورته
س
اتییه ای تتهان درون خونسین ار وحست نگم
ص
لج است عشق اما اکر نای نو روری در میان ناسد
ح
نا حنگ و نا دتدان پرای خقظ نو نا هر گه می نگم
خود را ته شویت می گشایم گام گام و سنگ سنگ اما
س
نوفان حدا می افکید نا یگ بهیت ار نو ته فر نگم

من اسمایم در طلوغ و در عروب انی است تن یرگم

Resume:

ل
در اشگ و در نچید و شوک و شور یرگ اصلی ام عشق است

ل
ار وفت و رور و فصل عصر و خمعه و ناتنر د ینکید
لی
و نی نو من ماتید عصر خمعه ی ناتنر د نگم.
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(کلاسیک)
(نارگسین اردسنر ار ررم هقنواد) (فردوسی) (ار شاهیامه فردوسی)
خو اگه سد ار رفین اردسنر

وران ماتدن او پران ایکنر

ل
ر د ینگی گه تد اتدر ان ررمگاه

ر بهر خورشها پرو نسیه راه

ر جهرم تیامد ته انوان شاه

ر هر شو تیامد نی مر سیاه

همه گنج او را ته ناراج داد

ته لشکر نشی تدره و ناج داد

خو اگاهی امد ته شاه اردسنر

پراتدنسه سد پر لت ایکنر

همی کقت ناشاحیه حاته را

جرا شاحیم ررم تنگاته را

پررگان لشکرس را ییس خواتد

ر مهرک فراوان سچتها پراتد

حه تییید کقت ای سران سیاه
ن
حسیدم نشی لحی رورگار

تید ریج مهرک مرا در سمار

ته اوار کقیید کای شهرنار

ح
میییاد شمت تد رورگار

خو مهرک نود دسمن اتدر بهان

جرا حست ناتد ته سچیی جهان

نو داری پررکی و گتهان پراست
183

گه ما را حیین تنگ سد دسنگاه

نقرمود نا خوان تیاراسیید

همه تیدگاتیم و فرمان پراست
می و حام و رامشکران خواسیید

ته خوان پر بهادتد حیدی پره

ته خوردن بهادتد سر یکسره

خو نان را ته خوردن کرفت اردسنر

همایکه تیامد یگی تنر تنر

ن
شست اتدران ناک ف تره پره

گه تنر اتدرو عرفه سد یکسره

پررگان فرراته ی ررمشار

ر نان داسیید ان رمان دست نار

تدتدتد نقشی پران تنر تنر

یجواتد ایگ تد ران پررگان دتنر.

(شعر نو)
(خواب و حیال) (هوسنگ اتتهاج ه.ا .شاته)

پرده ی حلوب این غمکده نالا رد و رفت

Resume:

نارتین امد و دسیی ته دل ما رد و رفت

گنج تتهانی ما را ته حیالی خوس کرد
خواب خورسید ته حشم ست نلدا رد و رفت
درد نی عشقی ما دتد و درنعس امد
انس شوق د یرن حان شکییا رد و رفت
جرمن شوحیه ی ما ته حه کارس می خورد
گه خو پرق امد و در حشگ و پر ما رد و رفت
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نود انا گه ر دنواته ی خود ناد گید
ان گه ریچنر ته نای دل سیدا رد و پرفت
شاته ان حشم سیه نا نو حه می کقت گه دوس
غفل فرناد پراورد و ته صحرا رد و رفت.

(کلاسیک)
(مولانا) (ار کلیاب سمس تن پرری) (عرل سماره )4294
رار نو فاس می گیم صنر یماتدییس یارن
ییس فلک یمی گسد درد مرا و نی رمین
185

غ
این دلمن حه پر مست و ان دل نو حه فارعست

ان رج نو خو خوب حین وین رج من پرست حین
نا گه نشورد این جهان حید نشورداین دلم
حید نود تیا حیان حید کهی نود حیین
م
سر هرار شاله را سیم و فاس می گیم
خواه تییددتده را خواه گشاو خوس تیین
شود مرا خو دتده مه امد شوی من رره
ه
کقت مده ر من نشان نار نوایم و میسین

ای صیم خوس خوسین ای یت اب و انسین

Resume:

حنره یماتد حان من در رج او دمی و کقت

ای رج حان فرای او بهر حدا همان همان
مظرب دلرنای من بهر حدا همین همین
عشق پرا خو مقرسم اب پرن پر انشم
ای مه عیت ان جهان در تن پرر سمس دین.
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(شعر نو)
(شافی)(نصرب رخمانی)
ن
سنو شکست ،شافی! همیی ار عصه می منرم
شکست تیله ها را پر لیم گس نا سحر کردد
در منجاته را ففلی پرن پرسم گه ولگردی
خ
ر درد انسین ر مم حنر کردد
حنر کردد
ته تنراهن تنوشان رورن منجاته را شافی
گه حشم هرره کردان هم تییید ماجرایم را
ته خونشم اعییاری تیست ،گیشو را تنر شافی
س
و نا ان کو شی گن نا تییدی دست و نایم را
ر خون سییه ام ،شافی! یکس نقس نری نی سر
ته روی ان خم حالی گه نای ان سنون ماتده
ته رپر طرج ان تنونس نا یگ خظ ناخوانا
187

ته راه دسمیی ماتده ر راه دوسیی راتده

ح
و دتدابهای من شوراج گن نا میه ی شمت
یحی پر ان یکسِ ،وردی یجون اوپر پر سییه
گه کر اراده ای پرسید روری :نس حه سد شاعر!
یکوتد :مرد ار حسرب؛ یکوتد :مرد ار گییه.

(کلاسیک)
(نظامی گنجوی) (ار هقت تیگر نظامی)

نوسه و گار پر شکر می رد

شکه خونس را پرر می رد

کرم سد نوسه در دل ایکنری

داد کرمی نشاط را تنری

خواست نا نوس حشمه حارد

مهر ار اب حیاب پردارد

خون درامد سیاه سنر یکور
حایکه سست نود سچیی نافت

Resume:

ح
رلف دلنر کرفت خون نکس

ت
در پراورد خون دل نکس

رپر حنگ خودس گسید پرور
حست پرحست رحیه ها نشگافت

عرفه دپ تریه ُتد فرود امد

کار تنکان تید تیایجامد

این رمونی و ان یمونی رست

این ار ان شو سد ان یارن شو حست
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نا یییییدشان پران سر راه
خواحه کوسه کرفت ار غم و درد

رفت در کوسه ای و غم می خورد

ن
سد گینرک شست نا ناران

غ
پر دو اپر کروه خو مجواران

ریحهای گدسیه ییس بهاد

حنگ را در گیار خونس بهاد

ناله حنگ را خو تیدا کرد

عاشفان را رناته سیدا کرد

کقت ک حنگ من تیاله رود
ح
عاشق ان سد گه سنگی دارد

(شعر نو)
(سیاته) (اخمد شاملو ا .نامداد)
(یگ)
ته ست مهیاب
189

دور گسیید ار ان فراخی گاه

ماه میاد نو خواب

ناد پرحسنگان عشق درود
شک
تدرسیی سنگی دارد.

منو می پره
کوحه ته کوحه
ناغ ایکوری
ناغ الوحه
دره ته دره
صحرا ته صحرا
اون حا گه سیا

ته پری میاد

Resume:

نست تیسه ها

پرشون و لررون
ناشو میداره
نو اب حشمه
شوته می گیه
موی پ نرشون . . .
190

(دو)
ته ست مهیاب
ماه میاد نو خواب
منو می پره
ته اون دره
اون حا گه سیا
یکه و تتها
یکدرحت تید
شاد و پر امید
می گیه ته نار
دسیشو درار
گه ته سیاره
یجکه مت
ته حیکه نارون
191

ته حای منوه س

نوک ته شاحه س
نسه اوپرون . . .

(سه)
ته ست مهیاب

منو می پره

Resume:

ماه میاد نو خواب

ار نوی رتدون
مت ست پره
نا خودس تنرون،
می پره اون حا
گه ست سیا
نا دم سحر
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شهیدای شهر
نا فانوس خون
حار می گسن
نو حیانونا
سر میدونا:
غمو نادگار!
مرد گییه دار!
مسیی نا هسیار
خوانی نا تیدار؟
م
سییم و هسیار
شهیدای شهر!
خواتیم و تیدار
شهیدای شهر!
اجرس ته ست
193

ماه میاد تنرون،

ار سر اون کوه
نالای دره
روی این میدون
رد می سه حیدون
ته ست ماه میاد
ته ست ماه میاد . . . .

Resume:
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(کلاسیک)
(کاروان خمن) (پروین اعنصامی)
کقت نا صید فقس ،مرغ خمن
یکشای این فقس و و تنرون ای

گه ُگل و منوه ،خوس و ناره رس است
گه ته در ناغ و ته در سنره ،گس است

ُ
کقت ،نا سنرو گییی حه گیم

ع
گه سحر درد و سیایکه شش است

ای نا کوسه ،گه میدان نلاست

ای نا دام ،گه در ییس و نس است

در گلسیان جهان ،یگ ُگل تیست

هر کجا می یکرم ،حا و حس است

ه
مجو من ،عافل و سرمست َم َنر

فقس ،اجر ته همین یگ فقس است
اتنکه دتدنس خو عنفا ،مکس است

جرج نست است ،نلیدس مشمار
کاروان است ُگل و لاله ته ناغ

سنره اس است و صیانس جَرس است

ر کرفیاری من ،عنرب گنر

گه سرایجام هوی و هوس است

حاصل هسیی تتهوده ما

اه سردی است گه نامس نقس است

حشم دتد این همه و کوس سیید
ایچه دتدم و سییدیم نس است.
195

(شعر نو)
(مرد دیکر) (نصرب رخمانی)

خون تنرکی ار تنج کوس صنحگاهی

Resume:

می انی و من می روم ای مرد دیکر

می انی و من می روم ،رتیاست ،رتیاست
ناران پرمی پر عیار کوره راهی
دست نلاحنر ع یرت نقیه ای نود
هر تیه ای خون طاولی جرگین پران دست
ما شوحییم و حیمه پرگیدیم و رفییم
گل
اتنگ ،نو می انی پرای سنر و گست
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حلاج ها ،پردار ،رفصیدتد و رفیید
سنظان حدانی کرد در این خگ شوران
این فصر عاج افنجار امنر ناریج
پر ناسیی ،ار اسنجوان تنره روران
نانوب خون الود من کهواره ی نوست
حییاتدب دست نلید تنر نقدپر
هسدار یگ دتیا ف یرت و یرگ و نارنست
روری سییدی کر گشی می کقت :تدتنر
می اتید و من می روم
تدرود
تدرود
حنری تیاوردیم و حنری هم تنردیم
ن
تتهوده نودن ،لج دردی نود ،اما
اما  ...حه دردایکنر ما تتهوده مردیم.
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198
Resume:

(کلاسیک)
(ته ناد اسیایت هر گه سر پر حاک می مالد) (تیدل دهلوی) (عرل سماره )4861
ته ناد اسیایت هرگه س پررحاک می مالد
عیارس خون سحر تیشانی افلاک می مالد
س
کهر حل می گید نا ییمی در پرده می تنرد
حیا حنری پر ان رحشار انسیاک می مالد
اهل افشون تییاکی ست در عن یرکه امکان
نقدر رنسه مسیی اسیین ناک می مالد
سچن نی پرده کم کوتید کاین افشاته عنرب
ته کوسی نا خورد اول لت تییاک می مالد
ته دوق سد ره و طونی نوهم دتدان ته شوهان رن
اهل کام جهانی را ته این مشواک می مالد
صفای دامن صنج و یم سییم حه تنگ است این
فلک صانون ،همین پر حامه های ناک می مالد
199

گ
د یرن لسن روصع لاله و گل سنر عنرب گن

گه یگ مرگان گشودن سییه پر صد حاک می مالد
ح
سیه شمی ست امست شافی مسیان گه تن یرکس
ته حام هرگه اتدارد نظریم – ناک می مالد
ته حیدین یرگ اران نقس فدم گل می نوان حیدن
ته رفیارب پر طاووس رو پر حاک می مالد
مشو امییار حنرو شهر طینور این مجفل
گه عنرب کوس هر گس در خور ادراک می مالد

نقس دسیی ته صد امید پرک ناک می مالد.

Resume:

مگر شعی تدامت هم ولی انشاگید تیدل
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(شعر نو)
(رار) (اوگیاو نونار)
هوا می درحسد
تیمرور در اتنجا می درحسد
201

ا ّما من خورسیدی یمی نایم

و ار کران نا کران
همه حنر می درحسد
من ا ّما خورسیدی یمی نایم
کمسده در ناتیاکی
ار نارناب نور ته شوی شعله می روم
ا ّما خورسیدی یمی نایم
خورسید ،خود در روسیی عرنان است

ا ّما خود ،خورسیدی یمی نایم.

Resume:

س
پر شهانس ،همه درحشان است
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نانان رخمت تنج شاله ام.
عارف ایمانی.
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