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 یش ردتصحیح و تهیهاه محبت کنم هک بار کسی تقدیم می هب را  حارض مجموهع
.راستوام رشاره میرن شارع محترم خا هب ؛کندشعراهیم رب دوشم سنگینی می



 

   

 



 

  

 ،و با تعدادی غزل «جنس خورشیداز »با نام  0۷۳۱این مجموعه در سال 
جناب آقای  ،ت دوست گرانقدررباعی و دوبیتی پیوسته به هم ،مثنوی

ر همان سال دیپلم به چاپ رسید و دانتشارات زر  مدیر محترم ،مسعودی
ها و غزل حفظفرهنگ فارس به آن تعلق گرفت و اکنون با  ةافتخار جشنوار

شعر و » غزل تازه به آن با عنوان سی و هشتو افزودن  ،هاشعر ةحذف بقی
ر فکرمضانی مدیر توانمند و خوشو به لطف جناب آقای دکتر احمد  «باران
محترم نشر زر و نشر بوکا  اناز مدیر .رسدبه چاپ می (بوکابوی کاغذ ) نشر

 .کنم و از شما خوانندگان این مجموعه نیزگزاری میصمیمانه سپاس

 چشمی آن را ةچشم دارم که به یک گوش
 به تماشا بنشینید و نظر بنمایید
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آهی
مان  اهی آس

  ی

  

 انعک    اس آرزوه    ای نه    انی اس    ت عرش      

 های روان    ی اس    تتص    ویری از پیچی    دگی
 

 تص       ویری از روک لطی       ف کودکان       ه

 ای در امت     داد مهرب     انی اس     تآیین     ه
 

 مث    ل ف    رو افت    ادن ب    ر  از درخت    ان

 ی    ک اتف    اق س    اده ام    ا ناگه    انی اس    ت
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 ه  م س  اده ه  م دش  وار ه  م زیب  اترین ح  رف  

 انگی  ز ج  ادوی زب  انی اس  تش  عر آن ش  گفت
 

 نش      یندکن      ارم میآی      د س      ته میآه

 خوانی اس    تآیین    ه آهس    ته یعن    ی لحظ    ة
 

 نه    د آیین    ة عش    قدر پ    یش روی    م می

 عش   قی ک   ه سرش   ار از مع   انی اس   ت ةآیین   
 

 ای از ج     نس خورش     ید نگاه     تآیین     ه

 از ج نس خورش  یدی ک  ه ن ورش ج  اودانی اس  ت
 

 های س    رکش عش    قم    ن در می    ان ش    عله

 های پرنی    انی اس    تدل در ح    ریم س    ایه
 

 های چش     متروش     نح     ریم سایهدل در 

 مح   و تماش   ا در فض   ایی تمک   انی اس   ت
 

 های ش     اعرانهم     ن در عب     ور از گری     ه

 کم   انی اس   تدل زی   ر ب   اران غ   زل رنگین
 

 ه      ای نگاه      تدل زی      ر ب      اران غزل

 های آس     مانی اس     تانتظار آی     هچش     م
 



  0۷   

 از لطف خورش یدی ک ه در چش م ت و ج اری اس ت

 ب   اغ خی   الم ف   ارغ از ش   عر خزان   ی اس   ت
 

 چش   مان زیب   ای ت   و هس   تم م   ن ش   اعر

 چش   مان ت   و زیب   اترین بی   ت ج   وانی اس   ت
 

 ش  عرم ب  ه رن  گ آب  ی احس  اس عش  ق اس  ت

 عش   ق آب   روی هرچ   ه اش   عار جه   انی اس   ت
 

 عش   ق آن کش   یده از غ   الف چش   م ت   و تی   غ

 گانی اس   تدر ج   وی شمش   یرش زتل زن   د
 

 آب    ی ننوش    دت    ا از ل    ب شمش    یر ت    و 

 فش    انی اس    تچن    ان در آرزوی جاندل هم
 

 ش      قر پنه      انم ای عای آرزوی از نظ      

 ش    عر انعک    اس آرزوه    ای نه    انی اس    ت
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م چش
ظار انت

  

  

 تک   انم پ   یش پای   تامش   ب دل   م را می  

 چی   زی ب   ه غی   ر از دل ن   دارم از برای   ت
 

 س    رایمام را میامش    ب گل    وی زخم    ی

 یعن     ی تم     ام غ     ربتم را در هوای     ت
 

 ام راها خاموش   یخ   واهم امش   ب س   المی

 زم در ص       دایتآرام ب       ردارم بری       
 

 ای ب   ا دل م   ن آش   ناتر از م   ن ای خ   وب  

 دی  ری اس  ت تنه  ا مان  ده ای  ن ج  ا آش  نایت



  03   

 

 ام تاری ک مان ده اس تتو کلب ه دیری است بی

 هایتبگش   ای ب   ر م   ن روزن   ی از چش   م
 

 زن   د پ   رهایت م   یدل در ه   وای چش   م

 ت    ا مح    و گ    ردد در نگ    اه دلربای    ت
 

 کش  د تی  غ نظ  ر راچش  م ت  و ب  ر م  ن می

 زی  ر شمش  یرت ف  دایت ت  ا م  ن ش  وم در
 

 ب   ارد از مه   رات میوقت   ی نگ   اه ش   رقی

 افت  د ب  ه پای  تخورش  ید می ن کیس  تم،م  
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ق  ی عش ن یع

  

  

 های ب   ارانیدل   م پ   ر اس   ت پ   ر از لحظ   ه  

 های ط   وتنیپ   رم ز گری   ه پ   ر از گری   ه
 

 م بغض   م اگ   ر بش   کند ز دلتنگ   یطلس   

 ت     رم از ابره     ای ب     ارانیدلشکس     ته
 

 ای بنش  یندام  نم ای اش  ک لحظ  هبی  ا ب  ه 

 مگ    ر غب    ار دل    م را دوب    اره بنش    انی
 

 

 



  0۳   

 ام ای اش  کبی  ا ک  ه چش  م ب  ه راه  ت نشس  ته  

 ش   ود چراغ   انیبی   ا ک   ه ب   ا ت   و ش   بم می
 

 و خل  وت و تنه  ایی و تالط  م دردش  ب اس  ت 

 های پنه   انیم   ن و خی   ال ت   و و گری   ه
 

 گ   ریمدل س   ر نه   اده می ب   ه روی ش   انة

 ای   انینگ   اه پ ب   ه ی   اد چش   م ت   و و آن
 

 را در آب   ی چش   مان خ   ود ره   ا ک   ردیم   

 ه    ای طوف    انیگون    ه بگ    ذرم از مو چ
 

 ب  ه وس  عتی ک  ه ن  دارد کران  ه یعن  ی عش  ق

 کنم ام   ا ب   ه س   مت ویران   یعب   ور م   ی
 

 بیا که با سر زلفت ب ه ه م گ ره خ ورده اس ت

 پریش    انیش    ب س    یاه م    ن و قص    ة 
 

 ام ب   ر ص   بحه   ا را گش   ودهتم   ام پنجره

 یبی    ا ب    ه خل    وتم ای آفت    اب روح    ان
 

 ه   ای عش   ق پ   روردهگل می   ان ای   ن هم   ه

 م   انیه   ای ی   اس میگل ب   ه ب   ر   ت   ازة
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 احساس   یت   و آرزوی من   ی ب   ا دل   م هم

 خ   وانیچ   را ب   رای دل م   ن غ   زل نمی
 

 

 

 



  0۱   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 دل  
ه ش شی

  ای

  

 گون  ه نش  کنمت  ر چشیش  ه ن  ازکب  ا دل  ی از   

 ام ب  اور چگون   ه نش   کنمس  نگ را م   ن ک   رده
 

 ب   ارد هن   وزین   ه میاز در و دی   وار س   نگ ک

 م   ن ک   ه دارم آین   ه در ب   ر چگون   ه نش   کنم
 

 نش   کنم گ   ر در عب   ور از س   نگباران فل   ک

 در عب   ور از عش   ق ویرانگ   ر چگون   ه نش   کنم
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 ه اس  ته  ا ش  دآس  مان پوش  یده از ب  ال کبوتر  

 گون  ه نش  کنمم  ن ک  ه مح  رومم ز ب  ال و پ  ر چ
 

 بینم می   ان باده   اه   ر نف   س ه   ر لحظ   ه م   ی

 گون  ه نش  کنمش  ود پرپ  ر چب  اغی از گ  ل می
 

 ه   اانتظارت درعب   ور از لحظ   هام چش   من   دهما

 ب  ا نگ  اهی خس  ته چش  می ت  ر چگون  ه نش  کنم
 

 دوس  ت نی  زدش  من از رو بس  ته شمش  یر از ب  رایم 

 زن  د از پش  ت س  ر خنج  ر چگون  ه نش  کنممی
 

 یک طرف نیرنگ دش من ی ک ط رف تزوی ر دوس ت

 ب   ا دل   ی از شیش   ه ن   ازکتر چگون   ه نش   کنم
 

 


