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نظم  ٣٦٩

خورشید با من است

٭غالمعلی حداد عادل

خورشید با من است؛ نیازي به ماه نیسـت گو که ماه نهان است و راه نیسـت مبا من 

ــی  ــد م ــبح امی ــدم دمص ــهده ــدب استوار بـاش کـه فـردا سـیاه نیسـت     پايدم نوی

ــو  ــار او مش ــت؛ گرفت ــزن اس ــد ره ـ   عمري که در یقین به!تردی تسر آیـد تبـاه نیس

هرجــا کــه آفتــاب نباشــد، گیــاه نیســتوجوي چشمۀ جوشان نور بـاش در جست

ــرس  ــرمن مت ــۀ اه ــق، ز وسوس طلبـی اشـتباه نیسـت   دل بد مکن، که حقدر راه ح

در کیش مهر، عشق و محبت گنـاه نیسـت  که گفت عشق دروغ است، یاوه گفتهرکس

افسـوس و آه نیسـت  آنجا مقام شـکوه و در پیشـگاه آینـه چـین بـر جبـین مکــش     

»کشند و بازاي به زمین میهرشب ستاره«
1

از بس ستاره هست، مجـال نگـاه نیسـت   

.رییس بنیاد سعدي و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران٭

.از سیاوش کسرایی است.1
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ییعاشورا غزل

٭اریشهر احمد

در تماشا بـود آب زد،یاز خون موج مدشت

قســاوت، در شــمارِ فــوجِ اعــدا بــود آباز

آنشیپ ـ  ميهاهیکه گراز کننـد يازشـک غم

در مشت سـقا بـود آب  :دخود جار زیتشنگ

ــاوجود ــنهب ــامتش ــمدریک ــهیخانِی ــام ه

ــحاز ــد درای ــرم ص ــو ش ــمهای ــود آبای ب

ـ بـا  مـا در کــربال میاگـر بــود رتیــحنیچن

ــک ــدارم بش ــترین ــهییآش ــود آبين ــا ب م

نبود)س(زهرايهیاست، اگر مهرمهریبکهبس

ـ ابـد منفـورِ صـحرا، ننـگ در    تا بـود آب ای

بـود سـرد  سـر، یبود بن،یآتش، بود خونبود

بـود صـحرا، بـود بابـا، بـود آب     مه،یخبود

هـا سـطر يقطره روضه خواندم من بـرا قطره

آب:انشــا بــود،دفتــريمــداد ســرخ، روبــا

.پاکستاناهل کویته، شاعر و مترجم ٭



نظم  ٣٧١

ستایش فردوسی

٭عبدالکریم تمنا هروي

ــرود  ــراز و ف ــا ف ــود ت ــان را ب ــزاران درود   جه ــا ه ــاد از م ــو را ب ت

ســزد برتــو هــردم هــزاران ســپاسر پــاك و گوهرشــناستــویی گــوه

ــخن هنرپـــــروران را هنرپـــــروري  ــدیو س ــخن را خ ــتريس گس

ــی   کشیدي بسـی رنـج در سـال سـی     ــن پارس ــر ت ــوان ب ــدي ت دمی

ــان سرگذشــت مهــان که بـه زان نیـارد خـرد بـر گمـان     ســرودي چن

بیاســــود از تــــو روان نیــــا  برافراشـــــتی پـــــرچم آریـــــا

ــام ــپیــ ــوییآور روزگــ ــوییســخناران تــ ــران ت ــاي ای ســنج یکت

ــرز و رویــین شناســــاگر کــــاوه و رســــتمی تــن و نیرمــی فرام

اگــر تــو نبــودي کــس آگــه نبــودز جمشید و هومان و سـام و فـرود  

سراســر بــه زر گــردد آراســته   گــر ایــران شــود گــنج پرخواســته

ــهنامه  ــه شـ ــرآنم کـ ــاموربـ ــتر ي نـ ــود بیشـ ــایش بـ ــران بهـ ز ایـ

ــان ــتوار جه ــده و اس ــود زن ــا ب ــدار ت ــان پای ــده و در جه ــویی زن ت

ــه  ــرت خام ــودي گ ــاننب نبــود از ســیاووش و پیــران نشــاني زرفش

ــرخ ــدون فـ ــتفریـ ــی نیکبخـ رسید از تو بر تاج و اورنگ و تختپـ

ــغاد  ــنگ و ش ــور پش ــوگفتی ز پ زادز ضــحاك خونخــوار ناپــاك  ت

ــتان   ــی داس ــان بس ــار دهگ ــتی ازز گفت ــهبیاراســ ــتانگَــ ِ باســ

ــان دري آوريي نــام و نــام تــویی مایــه  ــت زبـ ــه نامـ ــازد بـ بنـ

.از شاعران معاصر افغانستان٭
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»ز بیــــداد آن شــــاه بیــــدادگربه غزنین تورا گرچه خون شدجگر«

هــرات و بدخشــان و کابــل زمــینمپنـــدار غـــزنین و بلـــخ گـــزین

ــتند    ــوا نیس ــدل و همن ــو را هم بـــه گفتـــار تـــو آشـــنا نیســـتندت

ــن  ــان روش ــرز، پاک ــرگدر آن م ي نـــــاموربنازنـــــد برنامـــــهه

گمــانبـه ارج تـو آگــه بـود بـی    هرآن کس که دانـد بـه ارج زبـان   

ــدان  ــخن را ب ــتی س ــان بیاراس کــه هرگــز نگنجــد در آن کاســتیس

سـپاه گه از زال و سـیمرغ و ایـران  شـاه گهی گویی از دخـت مهـراب  

لــخز مازنــدران و ســمنگان و ب ز خوبی و زشتی و شـیرین و تلـخ  

گــه از بیــژن و گیــو و چــاه ســیاهگه از تـوس و گـودرز و آوردگـاه   

ــاد ــین و داد  ز گشتاســپ و کیخســرو و کیقب ــی و ز آی ــر و مه ز مه

ز اســکندر و ایــرج و ســلم و تــورز شیرین و خسـرو، ز بهـرام گـور   

ــاوري ــگ و راي خردبــ ز داناســـــتایی و دانشـــــوري ز فرهنــ

ــکبو  ــه و اش ــهراب و تهمین که گفتی؟ نگفتی گـر اسـتاد تـوس   سز س

ــان ســخن    تــویی ســرور ســروران ســخن    ــو باشــد زب ــان ت زب

آفـــرین را بـــود آفـــرینجهـــانآفـرین چو کلک تـو گـردد سـخن   

ــان  ــام جه ــه ک ــد ب ــا بجنب ــان ت زب

ــاودان  ــو ج ــام ت ــان ن ــود در جه ب



نظم  ٣٧٣

باسمه تعالی

نور هند، دهلیمرکز تحقیقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران د

قند «اي از فصلنامۀ  نزدیک به دو سه سال است که شماره:نهایت باسالم و احترامات بی

لطفاً یک دو شمارة تازه چاپ را به آدرسِ .براي استفادة این جانب واصل نگردیده»پارسی

.پیشانی این نامه چاپ شده است، ارسال داشته متشکرم سازند تازة بنده که به

محترم آگاهی نداشته باشند که بنده از خدمات دانشگاه بازنشستم و منزل سابق را  شاید آن

ام، و اینک قطعۀ شعري تاریخی که براي آن  ترك گفته در منزل تازه ساختۀ خودم ماندگار شده

.به چاپ رسانند»قند پارسی«ام اگر ممکن است در شمارة  سروده

جویاي خیرو  ارادتمند دیرینۀ شما

مد نعمانیرئیس اح
٭

تاریخِ تعمیرِ نعمانی منزل

ــداي    ــل خ ــه فض ــون ب ــندهچ شــــد مصــــور خیــــالم و آهنــــگبخش

ــو   ــزلِ نـ ــاي منـ ــته بنـ ــن خجسـ کرده شد ز آب و خاك و آهن و سنگایـ

ــم  ــس محکــ ــاي بــ هــاي بلنــد و نیــز قشــنگ   ســقفدر و دیوارهــ

ــگ هــاي جالــب و دلخــواه  گــج بــري  ــرشِ کاشــیِ خــوش رن ــدنی ف دی

ــگ چـــرا عجـــب داري؟اي کـــه بینـــی ــن نیرن شــعبده نیســت، نیســت ای

ــت    ــالقِ ماس ــاي خ ــه از عط ــن هم نقـــش بنـــد جهـــانِ رنگـــا رنـــگ ای

ــگ هــــم ز انعــــامِ او کــــه ســــکّانش ــم فرهن ــن و ه ــد دی دوســت دارن

خامـــۀ مـــن نکـــرد هـــیچ درنـــگســـال تعمیـــر چـــون رقـــم کـــردم 

ــی   ــر بـ ــرد تحریـ ــرِ کـ ــلباسـ »خانــۀ دیــن و دانــش و فرهنــگ   «طـ

21442
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.گره دانشگاه اسالمی علی.اچ.تی.استادیار بازنشستۀ فارسی مدرسه اس٭
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ملسو هيلع هللا ىلصنعت رسول مقبول

٭یاعظم یبرق یاحمدعل

»اسـت یما زِ نامِ مصـطف يآبرو«اسـت ینظامِ مصطفندورانازشِ

ـ خوانش مدح اسـت یقرآن نظـامِ مصـطف  حاملت ربِ کائنـات هس

اسـت یامکان بنـامِ مصـطف  المِعشد از نورِ او کـون و مکـان  خلق

اسـت یقلبم زِ جامِ مصـطف یِمستعرفان زِ حـوضِ کـوثر اسـت   دةبا

ــ ــنمایم ــتق دی ــراط مس اسـت یمن کالمِ مصـطف ينمارهمیآن ص

ــدهدیِروشــن ــور اوســتی اسـت یاحترام مصـطف همنگادرام از ن

ـ یغالمِ مصطفهميتاجداراست عظمتش بعد از خـدا آشکار تاس

ـ  جهدر ل برق مـدام یانِ آب و گـ

استیعامِ مصطفضِیفرما فحکم

.نویدهل و،یراد ایآل اند يسابق بخش فارس برون مرز ندةیگو٭
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براي حریت

٭الحسنعینسید 

حريـت اسـت  ینور سـحر رونمـا  طلوعحریـت اسـت  يبـرا یتمام گردش هسـت 

حريـت اسـت  یو برتر و واال، خدابزرگاوسـت یاقامه، نمازم، تمـام جلـوه  اذان،

ـ  یهـا سفرهبه حريـت اسـت  یغذایو وافیقدر كافبهيمتحـر رسـد یقناعـت نم

ــ یصــدا ــوز م ــهيدان هن ــب ش ــدیقل حريـت اسـت  یمـيهن مـن كـربال   زمينآي

حريت اسـت یشيرشان همه شهد دعاكهدر آغـوش مـادران وطـن   ستیمكتبچه

ــه ــه یروب ــه آيين ــش آين ــت بك حريـت اسـت  یآن از بنـا یروشـناي كـه وار دس

حريـت اسـت  یخاك جهان خونبهاتمام)ع(تازه است خون حسـين یهركجا بروبه

حريـت اسـت  یشعله شدن انتهـا هميشهو عشق و هدايت هميشه مشعل ماستشعور

ــالم ــه س ــام خامن ــالم و پي ــت س حريت اسـت یرهنما)ع(یاو به نام علكهیاماس

!حـافظ مـردان عشـق بـاد حسـن     خداي

سـت حريـت ا یكه در سر دنيا هواچنين

.نو گروه فارسی و آسیاي مرکزي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلیاستاد ٭
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)اهللا علیه و آله وسلمصلی(د.م.ح.در بارگه الف

٭سیده بلقیس فاطمه حسینی

قسم به نون و قلم

قسم به نور و رقم

!اي نسیم سحر

بده خبر به گلبن عصیان جهان

که رفته به غارت

با داغ الله

رمانآۀهاي ناشکفتغنچه

ها خاموشبگو که شد آتشکده

اصنام در سجود

رنوها بیستاره

ماه به کاهش

خورشید در طلوع

!اي نسیم سحر

سوي آن دلبرهببر پیام من ب

کنم در آب شورشنا می

.اد بازنشستۀ بخش فارسی دانشگاه دهلی، دهلیاست٭



نظم  ٣٧٧

جوشد از تنورکه می

جانمبی مویرگ در قالبِهر 

در انتظار شاهدي

ايدر امید سفینه

!اي چشم میم معرفت

!اي حاي حبیب

انزده در گردن میم منّحلقه

»اهللاداعی الی«ةاي دال خمید

بدرالدجیيا

شمس الضحی

خیرالوري

نون والقلم وما یسطرونراز

ربک بمجنون ۀما انت بنعم

نیست کالمی جز

ما ینطق عن الهوي

و سخنش

ح اسم ربک االعلیسب

اي شافع روز محشر

اي عندلیب گلشن وحدت 

در آ به نوا

که برسر کویت

حسینی تنهاست
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یکدکن یعیبه دکتر محمدرضا شف میتقد یغزل

٭عزیز مهدي

ـ  ییصال خواندیمستور میِاز آن مستیتیچشمش بدوخوانـد یآشنا دارد مـرا از دور م

خواندیانگور ميسوره؛یپر مستیجاملبشخانـه یذکـرِ م ش،یشـعرها مِیالمستقصراط

خواندینگاهش نور مِیشرمِ آن که رومزچشـمانم يمردمِ هندوزدیگریهرسو مبه

ـ ِ بعشقم اگـر فـنّ  کندیمتجاهل !خوانـد یعقلم اگر دستور مکندیمتعارفداردانی

خوانـد یمطربِ او شور میدلشوره؟ وقتچرا!دوربادا؛دورمستشچشمِازشورچشمِ!ایخدا

خوانـد یمنصور و زخمِ عشق را ناسور ممرااويهـا چشمالقُضاتنیعکندیمقضاوت

اويپـا نـوازد یميتارتنگم دودلِ درسِ

...خواندیمشابوریباغِ سبزِ نسطر از کوچهدو

.دکتراي ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ایران  ٭



نظم  ٣٧٩

دارید ۀتشنلب

٭مهدي باقر خان

ــا ــهمییم ــدا دانیش ــق، خ ــد، نگهــ يروازراره عش ــتیتفقّ ــاراۀکش م

دســتان دعــا راةدیخشــکۀکاســنیــاپـر از نـور سـحر کـن    !دیکوثر اميا

ــو ــاب وال ت ــام ره ارب ــنگ تم ــیس ــکنی آزردمش ــاةدل ــهیآنی ــان راه

بستان، لذت احسـاس خطـا را  !دلياآوازحضرت حر جان و دلم گشته همبا

ـ مانـده جا وبـال را کـرب ۀتو بخوان سـانح برمنعشـق و محبـت  ۀام از قافل

ــيازمان، بار دگر بر سر کفراسـت فرعون ــدازیب!اعجــازیموس ــن رایعص

ــردادنِ ــوار  س ــو دش ــددر راه ت تو بـا مـا بـه مـدارا    غیحرف زند تگرنباش

مگر بـاد صـبا را  ستیتو ره نيکودرگـل امشـب  مانیسخنم را به سـل گفتم

ـ  ـ رب بفرسـت آن  ای هـا را جهـان بازکنـد سلسـله   يپـا کزحـق را ةآزادلی

ـ دۀتشـن همـه لـب  مردم ندیشـما داری

و تهـران و سـمرقند و بخـارا   یدهلتا

.نودهلي)J.M.I(استاد مدعو گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ملي اسالمي ٭



1397٣٨٠، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

لطفی کن

٭ینقی عباس کیف

!به سواران برسان، بخـت يرا چو غبارما!درخشان برسان، بخـت دیکن و خورشیلطف

!برسان، بخـت مانیاگرم هست، به ايکفراگــرم هســت، بــه کفــر آرییایــرمــانِیا

ــرّاز ــآنةطــ ــار،یــ !شمه ز انفاسِ بهـاران برسـان، بخـت   کییمیروا دار نســ

ـ یغمِ ناکامیکتا !از لبِ جانان برسان، بخـت یمۀقطرکی؟یو خـام یجـام یو ب

!برسان، بخـت ارانیبه من از محفلِ یکیپ!عجب آفـت جـان اسـت   دار،یدیِتنگدل

به کف از دوستدیکه آزیهرآن چکوستین

!فراوان برسان، بخـت !برسان، بختاندك

.استاد ميهمان بخش فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی٭



نظم  ٣٨١

هاي بربادگنجینه

٭حسن مهدي جعفري

:کنم به مردم مظلوم فلسطین و سوریهمیاین شعر را تقدیم 

رفتنـد منجهانازهمپیِازیکایکرفتنـد منگرانعمرزکهروزهاچه

رفتندمنزمانازغباروگردِدستبهوخیـال فکرهزارورفتخاطرههزار

رفتندمنجانزجوانیشورونشاطدردوغریبـی هاسالگذردرکهببین

رفتنـد مـن دوسـتان همهزودچقدرافسوسداشتمکهزیزيعدوستانچه

بـود آسـمانم درفـراوان هـاي ستاره

رفتنـد مـن آسمانازکهدردودریغ

.، دهلی، بخش فارسی دانشگاه دهلیيدانشجوي پیش دکتر٭



1397٣٨٢، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

ترین غزلاي فیروزه

٭احسان اهللا شکراللهی

ـ یآنکه هفت گنبـد گ ياغـزلم سـهم نـام توسـت    نیتـر ياروزهیف غـالم توسـت  یت

ّخط  ـ نشـابور د عبـور سـمت ــام  آناسـت یدنی ــو تم ــدمِپس ــت اق ــام توس احتش

در کالم توستو دوستی انق و عشدیتوحثیآن حـد شـام زمـان عطـرِ   مدردهیچیپ

ــی ــه ریعن ــمانیب ــس ــزنیاله ــگدی توســتامیــپنیاطیشــآگــاهی از فریــبچن

سالم توستمست، دست به دستيهادلشراب امیـد و عشـق  و صبح و شام میمائ

ــدسـت یمـالل ن يتـو جـا  سِقـد بارگاهدر ــخلبخن ــزامِلِی ــرت از الت ــتزائ توس

ــر ــامِنیواالتـ ــاتمقـ ــارمقامـ ــوداروزگـ ــداريس ــيکفش ــتدارالس الم توس

فــام توســتنــهیآئروشــنِکمــانِنیرنگــاز فرش تـا بـه عـرش   کنییسو نگاه مهر

دلِضـمانت یوقتدهـر يهـا در دلـم از دام سـت یندلشوره سـت توآهـو مـرامِ  از

اهتمـام توسـت  ضیمـر درديشـفا حاالهالهلـت بـه جگـر جانشـکاف شـد     زهرِ

ـ امشب که در او احتـرام توسـت  یحال آن دلبرداشـتم خوشـا  یچقدر حال خوش

ـ اماقلــم نکنــد هرکــه را ســوارنِتوســنیــا چگونـه زجـان رام، رام توسـت   نیبب

ـ غشیخومرزِدر ـ  ری گام توستریت که در زدل اسۀصفحنیادهـد یتـو را ره نم

منیشده است اخوگرعشـق يمکن چو ره نبرم جز به کـو منعدل و مستدام توستم

خُلـد به هشت ینینشستینغریب!احسان

توستکه هشتم امامِي توشدیکسخاك

.نو، هند مدیر مرکز تحقیقات فارسی، دهلی٭


