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شب شعر 2014آوريل خالصه اخبار جلسه بيست و هفتم ماه   
ِ.اشعاری از حافظ شروع و همراهان شب شعر اشعار منتخب خود را قرايت نمودندجلسه با قرايت الف-  

طراحی کند اختصاصی برای شب شعر  اگر فردی را می شناسند که می تواند وبدرخواست شد تا حاضرين در جلسه پيرو جلسه قبلی شب شعر، از  ب-
ِ. پی گيری الزم را در اين زمينه انجام و نتيجه را در جلسه بعدی اعالم نمايندبه آقايان دکتر شهاب و دکتر کريمی معرفی نمايند تا اين دو نفر   

شب شعر سه لاز حاضرين در جلسه درخواست شد که در صورت داشتن پژوهشی در زمينه شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان در دور دوم ج-پ
.مطرح نمايند  

در جلسه قرايت و مورد تحسين همراهان شب شعر قرار  متخلص به شبنم-نم فيروزه ضرابی سرکار خا–اشعار داستان موش ها توسط سراينده آن  ت-
برمبنای داستان فردريک اين شعر به پيشنهاد سرکار خانم دکتر شاهق : قبل از قرايت اشعار خود اشاره کردندم فيروزه ضرابی سرکار خان.  گرفت

  .روده شده استنوشته ليوليونی س) داستان پنج موش به زبان انگليسی(
.آينده چاپ خواهد شدبولتن ماه شعر ايشان در . جناب آقای دکتر ارفع اشعار خود را قرايت نمودند که مورد تحسين همراهان شب شعر قرار گرفتث-  
مشاهده شب شعر  همراهان )دست به دست(ابتدا ساز کمانچه . کمانچه و تاريخچه آن در جلسه شرح دادندساز جناب آقای برهانی نحوه ساخت  ج-

.برهانی مورد توجه همراهان شب شعر قرار گرفتاحمد کمانچه توسط استاد قطعه ای با ساز شرح تاريخچه و نواختن . کردند  
ها                             داستان موش  

ُمشخَ در کنار  کشتزاری  سبز وخوش                                      بود ديواری  ز سنگ، اما    

 در ميانش  خانه ای ازموش بود                                       پنج موش  زيرک و با هوش  بود

 شاد وخوشحال وغنی ازمرغزار                                       زندگانی   بود زيبا  چون    بهار

موشها  را   جنبشی  ديگر رسيد   ليک چون بوی زمستان بر دميد                                      

 سرديش  را چاره  و  انديشه ای                                       جز يخ  و سرما  نيابی  توشه ای

 زود  بايد   فکر نان  و آب  کرد                                       موشها را اين  سخن بيتاب  کرد

موشها گشتند  پُر کوشش روان                                        در   ميان     مرغزار   بيکران  

 دانه های  گندم  و گردو و  جو                                         دانه  ذّرت   قديمی  يا   که  نو   

سطح النه را   جمع می کردند  آنها  دانه   را                                          کوهه  می کردند  

  در تکاپوی  غذا  و قْوت   جان                                          موشها   بودند   آسيم  و  دوان

 ليک يک موش اين ميان بيکار بود                                      ساکت  و  آرام بر  ديوار  بود

فارغ ازآن موشها بُد  پيشه اش                         بود  جای  ديگری     انديشه اش                 

 موشها  را  خصلش   آشفته کرد                                         نقد او  کردند   با   آوای  سرد

 از چه بنشستی تو بيکار و خموش                                       بهر  آب و دانهٴ   فردا   بکوش

تو شايسته در انظار نيست                                        درعمل، کار توجز ادبار نيست کار     

 از چه ما اين گونه درجوش و خروش                                   تو نشسته در پی بانگ  سروش

ا در فکر کار و پيشه باشهمچو ما پر کار و پر انديشه باش                                       همچوم  

 گفت پاسخ،  نيستم   بيکار و  عار                                      هست منظوری مرا زين طرفه کار

 از برای روزهای  سخت و سرد                                         بهر  سرمای   زمستانی    و بَْرد

نور و گرمای سراسر   مهر را                                    می کنم   انبار    نور مهر  را          

 رنگ گلها را، ز هر باغ و بری                                          بهر  دوران    شب    خاکستری

انجمع می سازم که   تا بر دوستان                                         جلوه گر سازم به سان   بوست  

 هر کالمی را که خوبست وفصيح                                        طرفه شيرين است يا نغز و مليح

 گرد می سازم که در شبهای سرد                                         باز  گويم  تا  ُزدايم  رنج  و درد

سرد بود و سخت و تاريک و مهيب            الغرض ، آمد   زمستانی  عجيب                               

 موشها  خوردند هر چه  دانه بود                                         هر چه  آذوقه    درون  النه  بود
  2ادامه شعر داستان موش ها در صفحه 

ه و برای همراهان شب های شعر از طريق پست پژوهشی شب های شعر تهيه شدبرای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين : توضيح
هرنوع پيشنهادی در مورد . بدون دريافت مجوز کتبی ممنوع است" بولتن شب های شعر ايرانيان"استفاده از مطالب . الکترونيکی ارسال می شود

.زير اعالم فرماييدداريد به ايميل شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان پژوهش و آموزش در زمينه طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی   
iamfromtheworld@yahoo.com 

 

  سرکار خانم فيروزه ضرابی
   خوانیدر حال شعر 

در شيراز شاعر نامدار ايران زمين مقبره حافظ -  
با قرايت اشعاری از حافظ شب های شعر جلسه 

می شود شروع  



 

 

 

 

 

 

 

استاد احمد برهانی در حال  
 نواختن قطعه ای با کمانچه

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

شب شعر ايرانيان در مريلند-همراهان   
 2014مورخ بيست و هفتم ماه آوريل  

 

 
 
 همراهان شب شعر ايرانيان در مريلند-

 2014مورخ بيست و هفتم ماه آوريل  
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
می کندرا منعکس  گانمقاالت مندرج در اين بولتن صرفا نظر نويسند  -1393ماه ارديبهشت    2صفحه  دومسال هفتم شماره  

Iranian Poetry Nights in Maryland -   مريلندايرانيان در های شعر  شب

:داستان موش ها  اشعار ادامه  
بی غذايی  مايهٴ   بس  درد  بود         زندگانی   سخت بود و سرد بود                                    

 شد فردرک ناگهان بر روی سنگ                                            گفت با ياران بی صبر و درنگ

 ياد    روز گرم     تابستان    کنيد                                            يادی  از گلهای  هر بستان  کنيد

روزها    هم   بگذرد                                          درد و  غم را  از دل ما می برد  سردی اين    

 باز هم دنيا   شود  رنگين   و پاک                                           باز هم رويد   گل و دانه ز خاک

پخش می سازد زمين و طَْرف را؟               کيست  آنکه  دانه های    برف را                              

 کيست آنکه  می کند  يخ را  مذاب                                           يا هوا  را  می کند در َدم  خراب؟

 کيست آنکه سرد و گرمش می کند                                           لحظه ای خوب و ولرمش می کند؟

ه   در دل   فصل  تموز                                           تخم  شبدر  را   بروياند   به روز؟کيست آنک  

 کيست آنکه   نور   روز   دلفروز                                           کم  کند ، تا شب نشيند جای روز؟

نور  را  در شام   تاريک  او نهد؟                     کيست   آنکه نور  را بر َمه  دهد                         

 چار  موش کوچک  صحرايی اند                                            که  همانند    من   و تو   می زيند 

يم و رایدر ميان    آسمان   دارند    جای                                             جمله  پر انديشه  و تصم  

 اين   يکی  باران    بيارد در بهار                                            تا  فرو  ريزد  به دشت و مرغزار

 واين يکی   نقاش  ُگل در  بوستان                                            گل   بروياند   به تابستان  و جان

ِگرد آرد  جوز  و ُجو را بی امان                                     وآن يکی موشی است در فصل خزان     

 و آخرين ، موش   زمستانی     بود                                          کآورد   سردی،  و گرما را  بََرد

ت و نباشد بيش از آنما چه خوشبختيم چون در اين جهان                                         چهار فصل اس  

 فکر   سالی کن که  تابستان  نداشت                                         نه   بهاری و   گل و  بستان  نداشت

 چون   فردريک  داد پايان  قّصه را                                          قصهٴ  خالی  ز درد و    غّصه را

صد سپاس                                           که توای سر چشمه هوش و حواس دوستان    گفتند   او را   

 شاعری، هر گفته ات   زيبا و  نغز                                           هر کالمت    پر بها و  جمله  مغز

در ميان  چهره ای  سرخ از حيا  سر فرود   آورد   بی رنگ  و ريا                                            

 با متانت   گفت،    آری ،  شاعرم                                             شعر  را   در سينه ام می پرورم

 شد    بهار  ديگری    فردای   آن                                             موشها    بودند   در امن  و امان

 :مانچه توسط جناب آقای برهانیک معرفی ساز
است احتمال دارد ازمناطق ترک زبان شمالی وارد ايران شده باشد زيرا کلمه رباب  از حوالی قرن پنجم " رباب"ساز کنونی کمانچه که نا م  قبلی آن 

اين . يمه تا چند سيمه ديده می شودهجری وارد ادب فارسی شده  است و بعالوه حضور اين ساز در آن مناطق فراوان و به شکل های مختلف تک س
کاسه کمانچه از چوب . در لرستان هم بسيار مورد توجه است و احتمال تعلق  آن به فرهنگ قديم بين النهرين نيزوجود دارد" پشت باز"سازبه شکل 

پل حا مل سيم ها بر روی اين . ه می شوددهانه کاسه  با پو ست آهو يا ماهی پوشيد. توت است که می تواند يکپارچه يا از ترک های متفاوت باشد
آرشه ساده و از مو ی دم اسب است که . دسته از چوب گردو و مخروط  نا قص است . پو ست قرار می گيرد و باعث کم شدن پژواک می شود

 اکنون به چهار سيم ارتقاء  سه وتر ابريشمی داشته که کمانچه قبل از انقالب مشروطيت. کشش آن بکمک انگشتان ميانی و حلقه کنترل می شو د
 برای توليد صدا گاهی ساز به آرشه کشيده می, هنگام نواختن. آن نيز شبيه ويلن است نتی وسعت و کوک و Viola يافته است که همان  سيم های

   .مانچه می نوازندبرخی هنرشناسان معتقدند که ويولونيست های تک نواز معروف ايرانی هنوز اين ساز غربی را تحت تاثير سبک ک. دشو

شعر از طريق پست های شعر تهيه شده و برای همراهان شب های پژوهشی شب برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين : توضيح
ر مورد هرنوع پيشنهادی د. تبدون دريافت مجوز کتبی ممنوع اس" شعر ايرانيان های بولتن شب"استفاده از مطالب . الکترونيکی ارسال می شود

.زير اعالم فرماييدبه ايميل داريد شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان پژوهش و آموزش در زمينه طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی   
iamfromtheworld@yahoo.com 

سنتی توسط استاد ی اجرای موسيق
برهانی و سرکار خانم ضرابیاحمد   

 


