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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  تيـــــــمورشاه تيموری

  2011 برنوم 25 ـالمان ـ
  

  

  

 

  

  

  

 آنچنان یا اینچنين
 

 گاه خوانم آنچنان وگاه خوانم اینچنين             شعرھای بی طراوت نظم ھای اسفلين
 

 پاره ھای سنگ رابالقمه حلواعجين       نظم ھای نامنظم شعربی احساس ودرد 
 

 پای جای سرشده سرھاشده درزیرپای          بعدازآن گویندآنراشاھدبس نازنين
 
 شعرآن باشدکه خيزدازدل وجوشدزلب          شعرناب این نيست کایدازجوال خوشه چين„
 

 ينشعراحساس وتخيل جمع اندیشه بود           شعرنبودآنکه آیدازک:م بی طن
 

 صنعت وسجع وقوافی ھست نظم ونيست
 شعر                                                     شعرآن باشدکه زیبائی دران شدجاگزین

 
 نظم ناظم بی تکلف گفته ی ازگفته ھاست    نی درواحساس باشدنی رسالت نی یقين

 
 ورعشق راستينشعرآزادازقوافی ھست شعرونيست نظم       گردرآن بنھفته باشدش

 
 گرتوفردی می نویسی باقوافی وردیف            گردران احساس نبود کی شوددریمين

 
                              شعرناگفتن به ازشعریکه می نایددرست

 
                              بچه نازادن به ازشش ماھه افگندن جنين

  
 

یاشاعرمشخص نبود،صرف خواستم ازشعرخوب درسرودن این منظومه منظورم شعرمشخص 
 .توصيفی کرده باشم ھرگاه شکل تنقيدی راگرفته باشدمن نميخواھم ازکس انتقادکنم
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مصرع اول فردچھارم ومصرع اول فردششم وھمچنان فردمقطع چون تضمين شده 
 اندلطفابداخل

  .قوس گرفته شوند
 
 

  تيمورشاه تيموری  المان

  

  
  

   2011بر مون 25

  

  :تذکر پورتال

و را اين بار استثناًء بدون تنظيم و ويرايش  ،تيمورشاه تيموریجناب  ما، منظومۀ ھمکار گرانقدر
ارجمند  گانھم خوانند ا ھم خود شاعر گرامی وتقديم کرديم، تھمان قسمی که خود فرستاده اند، 

 در تنظيم و رجه کردن و ويرايش يان قسمت ادبی ــ فرھنگید، که متصدنپورتال متوجه گرد

 گفتۀه بو  و اگر کسی اين زحمات بی پايانِ . ميدھند بخرج یسعقدر چه اشعار، ... و ام-ئی 

حکم  گرفته و خرده بگيرد، بداند کهرا نديده و بی اجر  جرامُ نا "ِسعی بليغ"ل سعدی، ـشيخ اجــ5 
  .را بر خود جاری ميگرداند "خدمت برباد، گناه ;زم"مثل معروف 

  

  محبت فراوانبا 

  

 AA-AAپورتال  "فرھنگیــ ادبی "بخش 

 

 


