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-شب شعر ایرانیان در مریلندهمراهان   
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-همراهان شب شعر ایرانیان در مریلند  

4102مورخ بیست و هفتم ماه آوریل    

 

 

 

 

 

 

 سال هفتم شماره دوم صفحه 4

Iranian Poetry Nights in Maryland -   مریلندایرانیان در های شعر  شب

 ادامه اشعار داستان موش ها :

 زندگانی   سخت بود و سرد بود                                           بی غذایی  مایٔه   بس  درد  بود

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

یاد    روز گرم     تابستان    کنید                                            یادی  از گلهای  هر بستان  کنید  

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

هم دنیا   شود  رنگین   و پاک                                           باز هم روید   گل و دانه ز خاکباز   

 کیست  آنکه  دانه های    برف را                                           پخش می سازد زمین و طَْرف را؟

یا هوا  را  می کند در َدم  خراب؟                    کیست آنکه  می کند  یخ را  مذاب                         

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

کیست آنکه   در دل   فصل  تموز                                           تخم  شبدر  را   برویاند   به روز؟  

کیست آنکه   نور   روز   دلفروز                                           کم  کند ، تا شب نشیند جای روز؟  

 کیست   آنکه نور  را بر َمه  دهد                                            نور  را  در شام   تاریک  او نهد؟

که  همانند    من   و تو   می زیند                           چار  موش کوچک  صحرایی اند                    

 .         ش         ق        ی ل  ی ت      ک    ز     ف  ی        ز  ی    ز غ         ت   ثی    ک ش 

   .             ز  

توضیح: این بولتن برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی-پژوهشی شب های شعر تهیه شده و برای همراهان شب 

شعر ایرانیان" بدون دریافت  های شعر از طریق پست الکترونیکی ارسال می شود. استفاده از مطالب "بولتن شبهای 

پژوهش و در زمینه ت. هرنوع پیشنهادی در مورد طراحی، محتوی مطالب و یا پیشنهادهایی مجوز کتبی ممنوع اس

زیر اعالم فرمایید.به ایمیل دارید جهان  شعر، ادبیات و فرهنگ ایران وآموزش   

iamfromtheworld@yahoo.com 

سنتی توسط استاد ی اجرای موسیق

برهانی و سرکار خانم ضرابیاحمد   

 

 

 

 مقاالت مندرج در این بولتن صرفا نظر نویسندگان را منعکس می کند

 

 

 گوشه هایی از همراهان شرکت کننده 

4102/42/12مورخ  در شب شعر  

 

 

 

 
 

 

 

بانوی سیمین بهبهانی   

درگذشت غزل سرای ایران  

 

 سال هشتم شماره پنجم، مرداد ماه سال 0131  صفحه 0 

 

 

Iranian Poetry Nights in Maryland -   مریلندایرانیان در های شعر  شب

 خالصه اخبار جلسه بیست و هفتم ژوییه )جوالی( 4102 شب شعر

.ِکردندجلسه با قرایت اشعاری از حافظ شروع و همراهان شب شعر اشعار منتخب خود را قرایت -الف  

مهمانی و به منظور در اختیار گذاشتن سالن ران خانه کباب بهمن عسگری صاحب رستومهندس آقای از  -ب

برای افرادی که در  شب های شعر ایرانیان در مریلند قدردانی بعمل آمد.جلسه به  جشن های خانه کباب

کماکان ساعت قرایت اشعار توسط همراهان شب جلسه مذکور شرکت نداشتند مجددا یادآوری می شود که 

 می توانند افرادی که مایل باشند 03:5تا  03:5خواهد بود و بین ساعت عد از ظهر ب 03:5تا  03:5شعر بین 

می  سایرین که مایل نیستند از بوفه خانه کباب استفاده کنند. از بوفه خانه کباب استفاده کنندبرای صرف شام 

ک ساعت نیم به مدت ی 03:5از ساعت جلسه  دور دوم  توانند به مدت یک ساعت در بحث آزاد شرکت کنند.

و در زمینه تاثیر شعر در فرهنگ و ادبیات ایران و جهان و آموزش  ها به ارایه پژوهشادامه می یابد 

پرداخته می شود. همچنین به موسیقی سنتی توسط هنرمندان   

از حاضرین در جلسه درخواست شد که در صورت داشتن پژوهشی در زمینه شعر، ادبیات و فرهنگ -پ

مطرح نمایند.شب شعر سه لدور دوم جایران و جهان در   

با تایید شرکت کنندگان در جلسه به عضویت  مهدی کریمی طاهری آقای دکتر رضا سرهنگی و آقای -ت

  هیات تحریریه بولتن شب های شعر مریلند انتخاب شدند.

چهار  درجموافقت در به مناسبت مریلند مقیم ایرانیان انجمن فرهنگی رییس  خانم دکتر زرکوباز  -ث

در ماه های آینده نیز تشکر به عمل آمد. مذکور انجمن وب سایت شماره بولتن شب های شعر مریلند در 

 بولتن شب های شعر ایرانیان در مریلند در وب سایت مذکور درج خواهد شد.

 

احمد  ، فیروزه ضرابی  و آقایان:خانم ها: دکتر مهوش شاهق -به ترتیب حروف الفباء هیات تحریریه

.مهدی کریمی طاهریو آقای  دکتر ایرج کریمی ،شهابمحمد رضا سرهنگی، دکتر  رضادکترانی، بره  

 

توضیح: این بولتن برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی-پژوهشی شب های شعر تهیه شده و برای همراهان شب 
شعر ایرانیان" بدون دریافت  های شعر از طریق پست الکترونیکی ارسال می شود. استفاده از مطالب "بولتن شب های

آموزش پژوهش وزمینه درطراحی، محتوی مطالب ویا پیشنهادهایی موردمجوز کتبی ممنوع است. هرنوع پیشنهادی در

زیراعالم فرمایید.دارید به ایمیل جهان شعر، ادبیات وفرهنگ ایران و  

iamfromtheworld@yahoo.com 
ر پاره ای از حروف به ندرت دالزم است اشاره شود که در زمان تبدیل مطلب بولتن از ورد به پی دی اف ممکن است 

بوجود آید که مربوط به اشتباه در تایپ مطالب نیست. اندکیتغییر بسیار   

 

مین بهبهانی یباخبر شدیم که سشب های شعر ایرانیان مریلند امریکا، در هنگام تدوین بولتن 

ماه  نوزدهم) 0131مردادماه  شتمبیست و هشنبه سه بانوی غزل سرای مشهور ایرانی در روز 

ضایعه در گذشت بانوی غزل سرای در بیمارستان پارس تهران درگذشت.  (  4102اوت سال 

تجدید  حیات غزل فارسی است به تمامی دوستداران شعر و  ،ایران که یکی از شاهکارهای او

و خانواده محترم آن بانوی گرامی تسلیت می گوییم. ت ایران ادبیا  

کا ی شعر ایرانیان مقیم مریلند امریهمراهان شب ها  

 

 ادامه ترانه چرا رفتی

 بیا با هم شبی آنجا سرآریم،

 !دمار از جان دوری ها برآریم

 خیالت گرچه عمری یار من بود،

 امیدت گرچه در پندار من بود،

 !م دهبیا امشب شرابی دیگر

 !ز مینای حقیقت ساغرم ده

 .دل دیوانه را دیوانه تر کن

 .مرا از هر دو عالم بی خبر کن

 بیا! دنیا دو روزی بیشتر نیست؛

 .پی ِ فرداش فردای دگر نیست

 :بیا... اما نه، خوبان خود پرستند

 .به بنِد مهر، کمتر پای بستند

 اگر یک دم شرابی می چشانند،

 .خمارآلوده عمری می نشانند

 :درین شهر آزمودم من بسی را

 .ندیدم باوفا زانان کسی را

 تو هم هر چند مهر بی غروبی،

 .به بی مهری گواهت این که خوبی

 گذشتم من ز سودای وصالت،

  !مرا تنها رها کن با خیالت

 از سیمین بهبهانی چرا رفتیترانه 

 من بی قرارم، -چرا رفتی، چرا؟

 -.به سر، سودای آغوش تو دارم

 ی ماهتاب امشب چه زیباست؟نگفت

 ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

 نه هنگام گل و فصل بهارست؟

 نه عاشق در بهاران بیقرارست؟

 نگفتم با لبان بسته ی خویش

 به تو راز درون خسته ی خویش؟

 خروش از چشم من نشنید گوشت؟

 نیاورد از خروشم در خروشت؟

 اگر جانت ز جانم آگهی داشت

 سهل انگاشت؟چرا بی تابیم را 

 :کنار خانه ی ما کوهسارست

 .ز دیدار رقیبان برکنارست

 چو شمع مهر خاموشی گزیند،

 .شب اندر وی به آرامی نشیند

 ز ماه و پرتو سیمینه ی او

 .حریری اوفتد بر سینه ی او

 نسیمش مستی انگیزست و خوشبوست، 

 پر از عطر شقایق های خودروست 

 

http://bukharamag.com/wp-content/uploads/2010/05/238.jpg
mailto:iamfromtheworld@yahoo.com


 

 

 خالصه ای از زندگی نامه سیمین بهبهانی

دکتر ایرج کریمی  :از  

در بیمارستان پارس در تهران درگذشت. این شاعر نامدار  مردادماه ۸۸سالگی بامداد روز سه شنبه  ۸۸در سن  سیمین بهبهانی شاعر و غزل سرای نامی ایران

در تهران به دنیا آمد. پدرش عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام  ۶۰۳۱تیر ماه  ۸۸ه بود.سیمین بهبهانی روز به اغما رفت و از چندی پیش در بیمارستان بستری

از او  ۶۰۳۱با حسن بهبهانی ازدواج کرد و با آن که در سال  ۶۰۸۱بود. مادرش فخر عظما ارغون شاعر و سردبیر روزنامه آینده ایران بود. سیمین در سال 

تا  5::0سال )از  5:گی بهبهانی را از همسر اول برای خود نگاه داشت. سیمین در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرد و به مدت جداشد، اما نام خانواد

عضو شورا ی شعر و موسیقی شد و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران  ۶۰۳۸( در آموزش و پرورش به شغل دبیری اشتغال داشت. سیمین درسال 0:35

داشیل هامت و نیز نشان کارل فون اوسی یتسکی آلمان را در سال  -سیمین به پاس فعالیت های حقوق بشری خود شهرت جهانی یافت و جوایز لیلیان هیلمنبود. 

سه تار »سالگی سروده بود در روزنامه نوبهار به مدیریت ملک الشعراء بهار به چاپ رسید و  ۶۳دریافت کرد. نخستین شعرهای سیمین که در  ۶۰۳۸

ترانه سروده شده توسط سیمین از سوی خوانندگان سرشناس و آهنگسازان  ۰۳۳انتشار یافت. بیش از  ۶۰۰۳نخستین مجموعه شعر سیمین در سال  «شکسته

خطی » ، و«یک دریچه آزادی»، «دشت ارژن»، «رستاخیز»، «مرمر»، «چلچراغ»، «جای پا»اجرا شده است. مجموعه شعرهای  مشهور در رادیو ایران

از سوی نشر نگاه منتشر شده  ۶۰۱۳آخرین اثر سیمین بهبهانی درسال  «مجموعه اشعار سیمین بهبهانی»همگی در ایران انتشار یافته است.  «زسرعت و آتش

سیمین را به تازگی اجرا کرده است. «چرا رفتی»غزل  است. شجریان خواننده سرشناس    

 

Source: Simin Behbahani - Wikipedia, the free encyclopedia, 2014 

 

 

در مورد طراحی، محتوی مطالب و یا پیشنهادهایی مخصوص یادداشت است )افرادی که تمایل دارند بولتن را چاپ کنند، می توانند پس از چاپ بولتن در این صفحه قسمت   این

رشماره های آتی پیشنهادهای دریافتی لحاظ گردد(.درزمینه پژوهش وآموزش شعر، ادبیات وفرهنگ ایران و جهان دارند، دستی یادداشت کرده ودر شب شعر تحویل دهند تا د  

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSimin_Behbahani&ei=QrcPVK65GIWHyAT4vIBo&usg=AFQjCNH75kwDnnrTymGhkVhTXLmwrrcAXA

