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 مشاعره
  

 تهیه کننده: سید اسحاق مقبل
 

 ۴۱۳۲فبروری  ۳۱
 

مغو؛  محور  سوریا تناشوا   مشاعره یک سرگرمی یا یک نوع  ماواه ا تسوه  وا 

هاید هیشتر شر ه  نندگانش  ا تعدتد مخصعصن در عرصا شعر و تدهیات می هاشد

. هواز  مشواعره ماوای تسوه  وا یوک ن ور هیتوی رت میاعیود و  انو  هاشود نفر یکتز

هاعیود  وا هوا ناواف حور  شورو   ی رت هیتو هیوه   تع ا ها حر  آخور ها هاید م اهل

 شده هاشد  ها ناین منعتل تین هاز  تدتما پیدت میاند.

 

عتند ها عوین وزف و ولی تگر یک شاعر شعر یا هیتی رت هارتید و شاعر دیار  هخ 

هوا پیورو   هیوه خوعدش رت( هدوف در نظردتشه حر  آخور هیوهدتما تش )مافیا در ت

نم هنام مشاعره یاد میشعد  ا میتعتند ماهین دو و یا چندین  نتی  هارتید آف  تز مطلا

 نع وع  گول عبودتلاریم آموایعف   چنانچا در ذیل مشاعره یی ماهین نفر صعرت گیرد

سرورشوواه  نظوور فرنوواد  محاوود مووادر نووازلی   تمیوور محاوود رحیاووی   نووازنین  انوود 

 تسه   در صفخا فیس هع  صعرت گرفتا  سرور  و سید تسحاق م بل
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 خعهاف سخن ماتانا میاعیم  ءهعصف آف ما

 دمی تز خاطرتت آف گل فرزتنا میاعیم

 ا شعر و شاعر  تندر م؛تج خعد ندترم طب

 هدف هی ههانا میاعیمولی تز شعق تف سیاین 

 م بل

 

  االش چعف ما ت  تاهاف چع نیاش هنار   انا

 هعصف چشم ماه تو مــــی و پیاانا میاعیم

 ندیدم سرو رت در هاغ نشاف تز مــــامـــتش گعید

  ا حانش ناچع گل هاشد ز آف  انانا میاعیم 

 فرناد  

   

   نر س ی  ا وصفش مینااید نر دمیپر  روی

 ز تااین و خرتمش زین دل دیعتنا میاعیم  

 م بل

   

 ها ه؛م مجلس یارتف سرودم نظم وشعرم رت

 ها وصف آف ما گلرخ غ؛ل رندتنا میاعیم

 ز تیر مژه تش خعردم  رتحه نا  پی درپی

 ها تین چشااف آفه خی؛ ورت فتانا میاعیم

 نع ع 

 

 ناا یارتف گل تندتم  ا غارت  رده دل رت تز 

 ن؛ترتف آفرین هر حیلا تش  انانا میاعیم 

 م بل

 

 آخر هشعر تفاند دل نا رت ناار پر فا

 ها آف گلاعف مبا چعف هلبل هی النا میاعیم

 م بل 
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 ها گیاعیش مرت در دتم خعد صید   ند آخر

 ناین زلف و ناین گیاع هجا زوالنا میاعیم

 نع ع

 

 ند شاعه تز  عر گل تفروز  ع؛ی؛تنم ناای

 تعااق ملبم خانا تش ویرتنا میاعیم ا تز 

 م بل

 

 درتازو عشعه تت ت  گل مرنجاف  شتۀ خعها ن

 ها تین نازو خرتمانه ترت نازدتنا میـــاعیم

 نع ع

 

 میار میشعد دیدتر آف ما روتگر یک ش  

 ها گعشش تا سحر تز شعق دل تفاانا میاعیم  

  اند

 

 تگرچا هی وفا هعد  و رفتی تز  نار من

 ولی هازنم ترت تز شعق دل  انانا میاعیم  

 نازلی

 

 ها تاریاش غلع  ردم درنر مصرت  شعر خعد

 ولی پندترد تو شاید  ا من تفاانا میاعیم 

  م بل

 

 ها سرخی تین ل  ورخاار رویه ها تنار ماند

 تزینرو در مطار دیارتف من ترت" هیدتنا" میاعیم

 نع ع

 

 ورد زهاف هاشد سخن تز پا ی معشعق گر

 نااندم هی ریا خی؛م تع رت فرزتنا میاعیم 

  اند
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 ترم طامه یک لحظا نجرتف گل رویشند

 دل نعشیار خعد رت تز غاش دیعتنا میاعیم

 رحیای 

 

 تگر خعتنم ترت در هیه و نظم خعیشزسر تا پاه 

 هیه خعد ترت دردتنا میاعیم در نرمصرت 

 نازلی

 

 خعد ن؛دیاتر دتنم شنع  انا ترت تز مل 

 زهانم هاتا هادت گر ترت هیاانا میاعیم 

 نازلی

 

 چا در دیار عشق میاعیم خیال خعیشتگر 

 دل دیعتنا تم رت هی سر و سامانا میاعیم

 نارلی
 

  

 شق ناتاام خعیش رفتم در گذرگانیزع

 ا  ام یاس و ترماف تین دلم دیعتنا میاعیمه

 نازلی

  

 ورت دیارتگر تز رو  مهر خعد  ند یار    

 ندیم و نادم و نارتزو نم پیاانا میاعیم

 م بل

  

 ها نر نیم ناانه نشــــــا تم رنگ دگر یاهد

 ها تین چشااف شهالیه ساغرو پیاانا میاعیم

 نع ع 

 

 ؛ی؛ودلاش ورعناها نرسع هیشاارتماع

 ــدتنا میاعیممرتد من یای هاشد ا آف یاـ

 میانم عارم  ا نامش  ی تعتف گیرمفدتیش  
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 ها تلفاظ وها ته؛تر  دگر فرزتنا میاعیم

 سرور 

 

 

 نعت 

 

 وا تهیوات شواعرتنا و تهتاوار تسوتادتنا  من هعدم و موتام م طوا دوسوتاف مبتدتء مطلا 

 غو؛ل تز حود تعظاوی تز تیناا تعدتد تهیات در مشاعرهمینارم.  در شاف رت ها دیده م

و تز  گنجانیوووده نشووودند  در غووو؛ل دوسوووتاف شووده سوووروده لوووذت تعووودتد تز تهیوووات گ؛شووتا

تنتخاب گردیدنود  د  ز نظر وزف و مافیا ها نم هرتهر هعدنمشاعره  فعق   تهیاتی  ا ت

     تسه   مدوف گردیده ا غ؛ل زیرین تز آف 

                                        

                                            خعهاف سخن ماتانا میاعیم ءهعصف آف ما

 دمی تز خاطرتت آف گل فرزتنا میاعیم 

                                            ندترم طبا شعر و شاعر  تندر م؛تج خعد

 ولی تز شعق تف سیاین هدف هی ههانا میاعیم

                                      هنار   انا االش چعف ما ت  تاهاف چع نیاش 

 هعصف چشم ماه تو مــــی و پیاانا میاعیم

                                       ندیدم سرو رت در هاغ نشاف تز مــــامـــتش گعید

 ناچع گل هاشد ز آف  انانا میاعیم  ا حانش

                                             ها ه؛م مجلس یارتف سرودم نظم وشعرم رت

 ها وصف آف ما گلرخ غ؛ل رندتنا میاعیم

                                          ز تیر مژه تش خعردم  رتحه نا  پی درپی

 ها تین چشااف آفه خی؛ ورت فتانا میاعیم

                                     ها گیاعیش مرت در دتم خعد صید   ند آخر       

 ناین زلف و ناین گیاع هجا زوالنا میاعیم

 ها نازو عشعه تت ت  گل مرنجاف  شتۀ خعدرت                                      

 مها تین نازو خرتمانه ترت نازدتنا میـــاعی

 تگر یک ش  میار میشعد دیدتر آف ما رو                                         

 یمش تا سحر تز شعق دل تفاانا میاعها گعش 

 زعشق ناتاام خعیش رفتم در گذرگانی                                               

 ها  ام یاس و ترماف تین دلم دیعتنا میاعیم
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 گل تندتم  ا غارت  رده دل رت تز ناا یارتف                                          

 ن؛ترتف آفرین هر حیلا تش  انانا میاعیم 

                                              ع؛ی؛ودلاش ورعناها نرسع هیشاارتما

 مرتد من یای هاشد ا آف یاـــدتنا میاعیم 

                                              فدتیش میانم عارم  ا نامش  ی تعتف گیرم

 تر  دگر فرزتنا میاعیمها تلفاظ وها ته؛

 ندترم طامه یک لحظا نجرتف گل رویش                                               

 دل نعشیار خعد رت تز غاش دیعتنا میاعیم

 ها تاریاش غلع  ردم درنر مصرت  شعر خعد                                           

 میاعیمولی پندترد تو شاید  ا من تفاانا 

 

 
on  February 09, 2014 by: Eayed Esaaq Muqbel  Prepared 
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