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-شب شعر ایرانیان در مریلندهمراهان   

4102مورخ بیست و هفتم ماه آوریل    

 

 
 

-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 :

ت بود و سرد بود                                           بی غذایی  مایٔه   بس  درد  بودزندگانی   سخ  

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

یادی  از گلهای  هر بستان  کنید        یاد    روز گرم     تابستان    کنید                                      

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

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

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

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

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

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

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

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

   .             ز  

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

ان" بدون دریافت شعر ایرانی 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 شعر، ادبیات و فرهنگ ایران و جهان آموزش   

iamfromtheworld@yahoo.com 

سنتی توسط استاد ی اجرای موسیق

سرکار خانم ضرابیبرهانی و احمد   

 

 

 

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

 

 زنده یاد دکتر مجید جهانگیری

 
 
 تصاویر زیر و تصاویر صفحه بعدی، 

 گوشه هایی از همراهان شرکت کننده 

4102/42/10در شب شعر مورخ   

در رسای سجایای اخالقی و خدماتکه   

کتر مجیدجهانگیری د زنده یادارزنده    

  را سخنرانی کردند ی ایرانی به جامعه

 نشان می دهد

 

دکتر  زنده یادهمسر  سیما قهرمانیخانم   

خانم دکتر و دبیران جلسه: جهانگیری  

  و دکتر رضا سرهنگی شاهق

 

 

  زنده یادآوا جهانگیری دختر بزرگ دکتر خانم 

  شدلبند جهانگیری همراه با فرزند دکتر
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Iranian Poetry Nights in Maryland -   مریلندایرانیان در های شعر  شب

 خالصه اخبار جلسه بیست و چهارم ماه اوت )آگوست( 4102 شب شعر

این جلسه موضوع در ابتدای جلسه اعالم کردند که  (خانم دکتر شاهقآقای دکتر سرهنگی و )جلسه دبیران  -الف

انجمن یس ریسال  01دارد که مدت دکتر مجید جهانگیری  زنده یادشت اختصاص به بزرگدابراساس دعوتنامه ارسالی 

مایل هستند، می توانند اشعار منتخب خود شرکت کنندگانی که کردند، ضمنا اضافه بودند. فرهنگی ایرانیان مقیم مریلند 

عالوه بر آن  خود را بیان کنند.ِ یری دارند، سروده یا خاطراتدکتر جهانگ زنده یادو همچنین  با شناختی که از قرایت را 

زل سرای نامی ایران که در شاعر غسیمین بهبهانی به بزرگداشت شب های شعر هم از جلسه آتی اضافه کردند بخشی 

)برای آشنایی با زندگی نامه سیمین  تخصیص داده خواهد شد دار فانی را وداع کردند 0131مرداد ماه سال  40روز 

درج شده است مراجعه انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم مریلند بولتن شب های شعر که در سایت  پنجمبهبهانی به شماره 

.فرمایید(  

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

مطرح نمایند.شب شعر سه لدر دور دوم ج  

خانم فیروزه ضرابی اشعار سروده خود را قرایت کردند.کتر ارفع وم جلسه شب شعر، آقای ددودردور -پ  

رانیان در شب های شعر ایماهانه از بولتن  شماره شش و تدوین در تهیهماه شش به مدت آقای دکتر ایرج کریمی که  -ت

ت فاصله مکانی، نمی به عل ، اعالم کردند که(مریلند به ویرجینااز )تغییر محل سکونت د، به علت مریلند را عهده دار بو

شب های شعر شرکت کرده و برای تهیه بولتن اقدام کنند. لذا درخواست کردند که فرد یا افرادی ات آتی در جلس توانند

 دستاوردهای شب های شعررسانه مهمی در مکتوب کردن و انعکاس مهمترین که مسئولیت تهیه بولتن شب های شعر 

شد که در این زمینه از سوی همراهان شب های مقررهده گرفته وآن را انجام دهند. را به عمی باشد  ایرانیان در مریلند

  اقدام الزم بعمل آید. شعر برای معرفی شخص دیگری

به همت خانواده عسکری   در سالن اجتمات رستوران خانه کباب برگزار شد.مانند جلسه قبل شعر این ماه شب جلسه -ث

ر مجید جهانگیری سالن اجتماعات به نحو بسیار زیبایی تزیین واز مهمانان با چای و دکت زنده یادو به مناسبت یادواره 

شخصا در جلسه شعر حضور فعال داشت و  آقای عسکریشیرینی و خرما به صورت شایسته ای پذیرایی بعمل آمد. 

که در خانه کباب شام  یددکتر جهانگیری تمامی افرا زنده یاداز سوی دیگر به مناسب یادواره  نمود. اشعاری را قرایت

دکتر جهانگیری از آقای  زنده یاد.همراهان شب های شعر و خانواده میل کردند، مهمان آقای مهندس عسگری بودند

  مهندس عسگری کمال تشکر را ابراز نمودند.

 

دکتر مجید جهانگیری زنده یادمختصری از زندگی نامه   

 نوشته ی دکتر مهوش شاهق

در تهران به دنیا آمد. دوره ی دبیرستان را در مدرسه ی البرز شمسی  1331 مجید جهانگیری در سال

گذرانید و پس از گرفتن دیپلم متوّسطه در دانشگاه شریف پذیرفته شده ، به تحصیل پرداخت و لیسانس خود 

را دررشته ی مهندسی مکانیک از آن دانشگاه دریافت کرد. سپس برای ادامه ی تحصیل به انگلستان سفر 

رد و در کالج سلطنتی هنر به تحصیل مشغول شد . رشته ی تحصیلی او در آن کالج، طّراحی صنعتی و ک

 محیط زیست بود.

پس از انگلستان ، مجید به آمریکا آمد و در دانشگاه آیداهو موفّق به اخذ درجه ی دکتری در مهندسی 

آمد. در مریلند ، مجید همیشه برای مکانیک شد. سپس همراه با همسر و دو دختر خود به منطقه ی مریلند 

کمپانی های خصوصی معتبر کار می کرد. مّدتی هم  در اداره ی فضائی آمریکا )ناسا( روی دور بین 

 نجومی هابل به کار اشتغال داشت. آخرین شغلی که داشت با کمپانی الکهد مارتن بود.

موطنانی بود که به کمک نیاز داشتند و مجید همراه با کار روزانه اش ، بطور مستمّر در کار خدمت به ه

دمی ازین امر غافل نبود. در کارهای خیریّه همواره پیشقدم بود و به مّدت ده سال ریاست انجمن فرهنگی 

 ایرانیان مقیم مریلند را بر عهده داشت. 

مجید که بازماندگان مجید عبارتند از: پدر و مادر، همسر، دو دختر، دو خواهر و یک برادر. از دختران 

بسیار تحصیل کرده و موفّق هستند، دختر بزرگ تر، آوا، با پراون جرج ، ازدواج کرده که هردوی آنها 

پزشک هستند، اخیرا به این منطقه آمده اند و هر دو برای مؤسّسه ی پزشکی جانز هاپکینز کار می کنند. این 

هقه ی او و نور چشم او بود. دختر دیگر مجید، دو اّولین نوه را برای مجید به دنیا آوردند که بسیار مورد عال

نیکی، مدرک طراّحی گرافیک دارد و با علی محّمدی ازدواج کرده است. هر دو دختر بسیار موفّق و باعث 

 افتخار مجید هستند. 

جای مجید در میان خانواده ، دوستان و تمام کسانی که از محبّت های بی دریغ و کمک های پایان ناپذیرش 

می بردند، بسیار خالیست و خالی خواهد بود. باشد که روحش در صلح و صفا بزید و ما بتوانیم راه و بهره 

روش انسان دوستانه و کمک رساننده ی او را همچنان ادامه دهیم و شمعی را که روشن کرده است ، زنده 

 نگهداریم.     

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  رضادکتربرهانی،   

 

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

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   

 

 

mailto:iamfromtheworld@yahoo.com


 

 

  4102در شب شعر مریلند مورخ بیست و چهارم اوت  دکتر مجید جهانگیری زنده یادسخنرانان در جلسه بزرگداشت 

 

شمسعبدهللا  آقای دکتر  

 

 آقای دکتر حسین ارفع

 

 خانم مهری ارفعی

 

حایریانمحمد آقای دکتر   

 

 خانم فیرزه ضرابی

 

 آقای حسین تجلی

 

میفهیعفت خانم   

 

 آقای مهدی کریمی طاهری

 

بشرکامبیز  مهندس آقای  

 

 گوشه ای از شرکت کنندگان در جلسه بزرگداشت 

دکتر مجید جهانگیری زنده یاد  

 

 گوشه ای از شرکت کنندگان در جلسه بزرگداشت 

دکتر مجید جهانگیری زنده یاد  

 

در اجرای موسیقی سنتی قبل از ؛برهانیآقای احمد

جهانگیری سخنرانی کردنددکتر یادزنده بزرگداشت   

 

خانم فیروزه ضرابی، اجرای موسیقی سنتی توسط 

برهانی امیرو آقای  استاد احمد برهانی  

:ان درباره دکتر جهانگیریکالم سخنران ازخالصه ای   

 تلخیص از دکتر ایرج کریمی

همسری ارزشمند، پدری مهربان، دوستی وفادار، 

سوابق  پایدار، دوست داشتنی و شخصیتی

مدیری مدبر در درخشان علمی، خادم جامعه، 

سازماندهی و رهبری نهادهای اجتماعی،  آینده 

نفوذ و حمایت و دستگیری از نیازمندان، نگر، 

خدمات  مشارکت دردر اشخاص برای  هایجاد انگیز

بیانی شیوا، فروتن و متواضع، دوستدار  اجتماعی،

عه و ادبیات و فرهنگ غنی ایران و تالش در توس

یادش گرامی و روحش شاد ترویج آن.  

 

)هقرایت شرکت کنندگان در جلسه دوم شب های شعر

 اشعار توسط آهقای دکتر ارفع و خانم فیروزه ضرابی(



 

 

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

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

 

 


