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 ٥٠شعر گونه شماره   یز آلودگرهاننده ای خدابنام 

 

  
و بخشندگيی بنام خدای مهربان

 

  
است ز آلودگي پاکخدايی که 

 

  

 

  
که عشق را آفريدی خداي

 

  
وز آن ديده، جهان را بديد

 

  

 

  
محبت ، خدای صفای خدا

 

  
جفا که دوست نداردی خداي

 

  

 

  
دوستی ، خدای وفای خدا

 

  
که بيناست بر خفای خداي

 

  

 

  
خدای رهنما ،ندهدهياری ی خدا

 

  
رهای آلودگ ز ه سازدکی خداي

 

  
 

 ٤٩شعر گونه شماره   آخر دنيا

 

  
،امسال

 

  
 لدايشب 

، هستکه ند يگو

 

  
 ايآخر دن

 هستکه م يهم گو من
 ستيب نياما عج
 ايکه دن

 دهيقبال به آخر رس
 ک بارينه 
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 دهيبارها رس
 آنگاه که آدم

 بيخورد فر
 يسيآنگاه که ع
 بيشد بر صل

 آنگاه که محمد
 داغدار شد
 يآنگاه که عل

 شدغصه دار 
 آنگاه که عباس

 دست شدی ب
 نيآنگاه که حس

 سر شدی ب
 آنگاه که فرهاد
 رنگيکشته شد به ن
 آنگاه که رستم

 با سهراب کرد جنگ
 آنگاه که مجنون

 وانه شديز عشق د
 اوشيآنگاه که س

 در آتش روانه شد
 آنگاه که حالج بر دار شد

 خرقه دار شدی آنگاه که صوف
 روز شديآنگاه که ظلم پ

 ديخر رسا به آيدن
 آنگاه که عاشق در خون شد

 ديا به آخر رسيدن
 يآنگاه که هر داستان
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 يان خوشينداشت پا
 ديا به آخر رسيدن

 ديتا شا
 ايگر دنيدر شروع د
 ميخوش ساز

 رای ان هر داستانيپا
 اما افسوس که هر بار

 کساني
ديا به آخر رسيدن
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 ٤٨شعر گونه شماره   کينه

 

  
 چقدر بد است

 نهين کيا
 ن درد وحشتناکيا

 نهيدر س
 ينيمبی گر نميد
 رای زيچ چيه

 

  
 نهيجز ک

 يشنوی گر نميد
 رای يچ صدايه

 نهيجز ک
 هر آنچه شود بتو

 ا که شود به دوست توي
 کندی شانت نميپر

 کندی رنجانت نم
 اگر رساند تورا

 نهيک اين به انتقام
 عمرت رای اگر تباه کن

 پولت رای ا که نا بود کني
 يشوی خوشحال م

 يشوی شاد م
 گر رساند تورا

 نهيک اين به انتقام
 ينه ايچه بدتر است ک

 يعمری که تباه کن
 نه فقط خود را

 گران رايکه د
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 شان رايايکه دن
 که آخرتشان را

 و دست آخر هم
نهيبه لذت انتقام آن کی نرس
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 ٤٧شعر گونه شماره   از کينی عينک

 

  
 چقدر بد است

 نکياز پشت ع
 دن دنبايد

 ينکيآنهم ع
 اين دنيهم به ضخامت

 نياز کی نکيع
 از نفرت

 از ترسی نکيع
 از وحشت

 که دوست رای نکيع
 داندی دشمن م

 ا رايکه دنی نکيع
 خواندی نا امن م

 که عشق رای نکيع
 نديبی نفرت م

 ن رايکه کی نکيع
 نديبی رحمت م

 آب راکه ی کينيع
 داندی آتش م

 ب رااکه خوی نکيع
 راندی از خود م

 يحرف من به کس
 ينکين عيبا چن

 ن استيا
 کهی نکيع

 ن استيجنسش از ک
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 نکس هستآ به چشم هر
 ن استيدی ب
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 ٤٦شعر گونه شماره  ی واحد اجبار

 

  
 ستيشغلم معلم

 ستيبد نم کار
 همی گهگاه

 يشوخا که ياز سر لطف 
 ييا دانشجويی دوست

 خواند مرای استاد م
 ميريپذی با خنده م

 ن طعنه رايا هم من
 انگار دوستدارم

 با رايزی ن شوخيا
وقتهای بعض

 

  
 که بدست دارم

 از نمره های انه ايتاز
 آزارم با آنی م

 رای ا بخت برگشتهی دانشجو
 آه و فغان او به هواست

کهی ن ظلمياز ا

 

  
 حق ما معلمهاست

 ظلمی ب، معلمانگار 
 ستيمعلم ن

 ترسی ب، انگار معلم
 ستيمعلم ن

 
 کنمی گاه فکر م
چرا خدا

 

  
مثل مانيست 
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  معلمها
 دوست ندارد
 بدی بدهد نمره 

 دوست ندارد 
 را ردی بکند کس

 رد امتحانيگی م
 بارها و بارها

دهد وقت اضافهی م

 

  
 به آنها

 امتحان را گيردی م
 کتاب باز

 رساند تقلبی م
 زآی ب آن هم

 يبرد بر منحنی م
 نمره ها را

 کند حذفی م
 اشتباه را جواب

 زند تبصرهی م
 تک ماده ها را

 دهد پروژهی م
 افتاده ها را 

 ديتا شا
 ميپاس کن

 ين واحد اجباريا
ا رايدن
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 ٤٥شعر گونه شماره  دارم منی يايرو

 

  
 دارم منی يايرو
 نيبس دل نشی يايرو
 در آنکه ی يايرو

 فرهاد دارد ناز
 نيريآن هم ناز ش

 شيکه فردای يايرو
 بهتر تر از حاالست

 که فرهادشی يايرو
 استيدر دلش قد

 نشيريکه شی يايرو
 ستيعاشق خسرو ن

 که فرهادشی يايرو
 ستين اوی بازيچه 

 دارم منی يايرو
 است آنی بيعجی ايرو

 ضحاک مار دوشش
 !نها ، با مار دوست هست

 مغز انسان را
 خواهدی نم مار

 عشق ضحاک را
 آن خواهدی به جا

 دارم منی يايرو
 استين رويب تريعج

 سهراب داستانش
 استين رويزنده در ا

 آنگاه که سهرابش
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 د رستميبر خاک کش
 گر بر نخواهد خواستيد

 ک دمياو ی نه ياز س
 دارم منی يايرو

 داستيوسف آن شيکه 
 است اوی دلی دايش

 که در عشق او رسواست
 که مجنونش ی يايرو

 نهاستيعاقل تر از ا
 شيليکه لی يايرو
 نجاستيباتر از ايز

 يکس بمن گفت
 فکريبی تو ای ايرو
استين دنيض اينق

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٤٤شعر گونه شماره عاشقانه 

 

  
 و تنهايي کين شب تاريدر ا
 و پريشاني ن ظلمتيدر ا

 او  مرا ترک کرده

 

  
او گشتهقهر  با من

 

  

 

  
 دانم چرای نم

 گريانگار د
 دوست ندارد مرا

 کردهی تالفکه ا ي
گذشته رای شبها

 

  
 

 نميبی نمی نور
 تنهای بجز شب پره ا

 هست ن شبيدر ا که مثل من
رسوای آواره ا

 

  
 

 دهميگوش م به صداها
 اوستی انگار صدا

 رومی م به جستجو
 اوستخود ی آر

 

  
گران رفتهيش ديبه پ

 

  
 !گرفتهآغوششان ، بر منی وا

زنمی ش ميصدا آرام

 

  
 کنمی می تاشار

هددی جواب نم

 

  
کندی سکوت م

 

  



دکتر فرامرز هندسيی شعر گونه ها

 

  
دانشيار دانشکده برق و کامپيوتر

 

  
اصفهانی دانشگاه صنعت

 

  
٠٣١١٣٩١٥٣٨٠تلفن 

 

  
fhendessi@gmail.comی پست الکترونيک

 

  
 

 **دوستان قرار گرفته استی در اختيار بعضخواهی توجه اين شعر گونه ها هنور تصحيح کامل نشده و هنوز مجوز چاپ ندارد و صرفا جهت نظر **

 
کنمی فکر م بلند بلند

 

  
گرانيبه د 

 

  
ش را برانگيزمحسادت تا

 

  
 يک آن 
 

 انگار،  اما نه
ن باريا ،ستياو واقعا عصبان

 

  
 بودد بخاطر امروز يشا

 او را زود ترک کردم که 
 نبودی چاره ااما 

 بود ارک، رفتم ی د ميبا
 

از اوی طاقت دورندارم ديگر 

 

  
با اوی بايد بکنم آشت

 

  
 سازمی می دوستاز ی ريسف

 کنمی م التماسش
 ديرحم آبد دلش يشا
 يدابخشبد مرا يشا

شايد به پيشم آيد

 

  
در آوردی يمرا از تنهاشايد  

 

  
 
ز منيعزی ا

 

  
 جان و تن منی ا

 

  
 گريدهم که دی قول م

 با تو مهربانتر باشم
 ييآنگاه که سراغم آ
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 کشمدر آغوش تو را 

 

  
 يبا من آنگاه که

زمان را  فراموش کنم

 

  
انگار که نيستم من

 

  
 پر صدای در اين دنيا 

 

  
خوب مهربانی ا، برگرد

 

  
 آرام جانی ا، برگرد

 

  
 نمشيبی گر نميد
  شيصداد يآی نم

 نکند رفته باشد
 باشد از من خستهنکند 

 

  
يچه ترس بزرگ

 

  
 چه وحشت عظيمي

 

  
 توان تحمل کردی چگونه م

 اوی را بی زندگ
 توان به صبح آوردی چگونه م

 اوی را بی شب

 

  
 او ی توان بی نم
 ها راياد برد سختياز 
 او ی توان بی نم

تحمل کرد دردها را
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 فکرش همی حت
آزاردی روحم را م

 

  
 هم نصورشی حت
 آزاردی را م دلم

 

  
،ستيرحم نينه او ب

 

  
 آنقدرها هم 
،او داندی م

 

  
 چقدر دوستش دارم

 

  
،او داندی م

 

  
 بودنشک لحظه ي

 استيدن فراموش کردن
،او داندی م

 

  
 دنشيک لحظه در آغوش کشي

 اهاستيرفتن به عمق رو

 

  
 ش يصدا آيدی ماز دور 

 نمشيبی م
 دهيرا شن ميانگار التماسها

 کارگر افتاده ميانگار دعاها

 

  
دلش برحم آمده

 

  
هخزيدمهرش برون 

 

  
خدا راشکر

 

  
پروردگارا شکر
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 مهربانانه زنديلبخند م
 آعوشش را باز کرده

 ستيبايچه خوب و ز
 شهيبا تر از هميز

 دوستش دارم
 شهيشتر از هميب

 

  
 با منی چرا قهر کرده بود

 جان من بهتر ازز يعزی ا
 شتر عمرميکه ب، با من
 وشت بودمغدر آ

 شتر از همهيکه ب، با من
 بفکر ت بودم

 عشقمی ا،  با من بمان
 روحمی ا،  بمان من با

مبخوی ا، با من بمان

 

  
 مهربانم خوابی ا

 خواب من و ی خور خور صدا
  گريکديدر آغوش 
 ديچيپ شب در سکوت 

 خوابی ب داريو ب
آغوششدر حسرت 

 

  
 تا سحر ناليد

)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٤٣شعر گونه شماره آلوده ی هوا

 

  
 مستان استزنه نه هوا سرد و 

 بان استيسرها در گر، اما
، نه از سرما

 

  
 بان استيدر گری از آلودگ

 ، است هوا آلوده
 مان استيسرد پشی آلوده از آه دلها ،آلوده

 

  
 نخواهد گفتی حرفی کس

 ستينی کالم
 ستينی حرف

 ستيمانيفقط آه است و پش

 

  
ی زن ريپ گفتناگاه 

 

  
لرزانيی باصدا

 

  
 ؟که بايد آه کشيددست از 

؟ن کرديد نفريکه را با

 

  
 

 ستينی جواب
 ستيمانيفقط آه است و پش

 ، هوا آلوده است
 مان استيسرد پشی از آه دلهاآلوده  ،آلوده

 

  
 از دود آهی يابرها

 همه جا را پوشانده
 ديآن دور دورها را نتوان د

 ديشهرها را نتوان د
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 دشتها و کوه ها را نتوان ديد
 ديالبرز در اين نزديکيها را نتوان دی حت

 

  
 ستينی انگار کوه

 انگار نبوده است
نبوده 

 

  
آرش از آنباال رود که 

 

  
 ا اگر رفتهي
 ورانترش نه در يت

يکين نزديادر 

 

  
 ن نشستهيزم هب

 

  
 گفتی جوان

که بود آرش؟

 

  
 ست؟ير او چيت
گفتی ريپ

 

  
آرش

 

  
مرديست دخو

 

  
  غيرت است و جوانمرديستهمان 

 ر آرش يت
 که بود همان جانش

 پرواز کرد به دور دورها
ها سارگذر کرد از دشتها و کوه

 

  
کرد مرزها را باز

 

  
کرد دلها را باز

 

  
او کرد

 

  
 کردی آنچه بايد م 

  ميما بوداين 
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  ميگرداندبر ر رايآن تکه 
 دلها تنگ

دهيصورتها پوش

 

  
 نفسها گرفته
 بانيسرها در گر

  ،هوا آلوده است
 مان استيسرد پشی آلوده از آه دلها ،آلوده

 

  
 ستيد آرش کيجوان که تازه فهم

 ستيرش چيد که تيتازه د
 گفت
 باستيهنوز زی زندگ

 همين الودگيهنوز، در ا
 سخت پابرجاست

 

  
 افتيد يبای د، آرش دگريشا
 د ساختيبای د، داستان نويشا

 د دوست داشتيرا بای زندگ
 د گشت يبا ،بايد جست
 هستی هنوز آرش

 هستی ر برخاسته از جانيهنوز ت
 گر رود دور

 هستی فراخ
 خواهد رفتی آلودگ

 هستی تازه ای هوا
 د گشتيبا
 د جستيبا
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 ديگوی می کس
 نديبی م نميچشمها

 ستگاهيکجاست ا
 ن پناهگاهيکجاست ا

 ديگوی می دگر
 نديبی چشمها نمی همه 

 ستينی ستگاهيا
 نيستی پناهگاه

 ستينی يجا
 ستينی راه

 ستينی ا سوارياده يپ
 آلوده ،هوا آلوده است

 ديگوی رزن دوباره ميپ
 ؟ن کرديد نفريکه را با

 بان استيسرها در گر
 استبان يآلوده در گری نه از سرما از هوا

 

  
 زدی ر مرد سرفه ميپ

 ديکشی آه م
 نه اشيخس خس س

 ديرسی به گوش م
 گفتی لرزان می با صدا

 گفتی گريان م انبا چشم
 دود آه همه جا را گرفته

 آتش ظلم بر افروخته
 ک استيآخر زمان نزد

 آمدن آن مهربان نزديک است
 ديآی او م
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 ديآی دانم او می من م
 آورد ی محبت ماز ی با خود باد

 آوردی رحمت م ازی نبارا
 دودها خواهد رفت

 آلودگيها خواهد رفت
 ظلم نخواهد بود

 مظلوم نخواهد بود
 گناه نخواهد بود 

 آه نخواهد بود
 هوا پاک خواهد شد

 دلها صاف خواهد شد
 ديچشمها خواهد د

 آن دور دورها را خواهد ديد
 بان نخواهد بوديدر گری گر سريد

 پشيمان نخواهد بودی ديگر کس
 او خواهد آمد

 او حتما خواهد آمد
 ر مرديپی نفسها

 به شمارش افتاد
 چشمشی اشکها

 از ريزش افتاد
 نبودی يگر صدايد

 نبود سينه ای خس خس
 نبودی يرمرد در جايپ

 اده شده بودياو هم پ
  ،هوا آلوده است

 مان استيسرد پشی الوده از آه دلها ،آلوده
 است بانيسرها همچنان درگر
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 ستياشکها جار ،دلها تنگ
 آلوده ،هوا آلوده است

 

  
گفتی کس

 

  
 آن جوان کجاست

 آنکه بدنبال آرش بود کو
 افت اوراي
 ا هنوز در گشت است اوي

 جواب آمد
ناکجا آباددر 

 

  
ايستگاه خود درنه 

 

  
 از کينی در ويرانه ا

 

  
ناگاهآن جوان 

 

  
 آلوده رد وسی يدر هوا

آلودهی يبا چشمها

 

  
اما پر از اميد

 

  
 پر از غرور

 گفتی هنوز م که
 استييزی زندگ

ناخواسته

 

  
  شد ادهيپ
دوبارهر زن يپ

 

  
 اما اين بار با گريه

گفت

 

  
؟ن کرديد نفريرا با که

 

  
 از دست که بايد آه کشيد؟

 ستينی دگر حرف
 ستينی کالم
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 ستينی راه
 ستينی يجا
 ستينی ديام

 ستيمانيفقط آه است و پش
  ،هوا آلوده است

 مان استيپشی آلوده از آه سرد دلها ،آلوده

 

  
 يمانين پشيو ا

 يشانين سبب آه و پريا
 ب استيک سياز خوردن ناگاه 

 که خودی بيس
 ب استيمنشاء هر فر

 که درختش رای بيس
 بش رايه فريآن ما

 ا آوردنديبا ما به دن
 که ناخورده ی بيس

 استی محبوب هر انسان
 و آنگاه که خورده شد

 استی مانيآه است و پش
 

 آلوده شدی هرگاه هوا آلوده 
 هرگاه جهان برهمگان تنگ شد

 دلها تنگ شد
 ستيچشمها گر

 برخواستی آرش ،يپهلوان ،ييمنج
 انداختی ريت

 شدی فراخ
 هوا روشن شد
 دلها شاد شد



دکتر فرامرز هندسيی شعر گونه ها

 

  
دانشيار دانشکده برق و کامپيوتر

 

  
اصفهانی دانشگاه صنعت

 

  
٠٣١١٣٩١٥٣٨٠تلفن 

 

  
fhendessi@gmail.comی پست الکترونيک

 

  
 

 **دوستان قرار گرفته استی در اختيار بعضخواهی توجه اين شعر گونه ها هنور تصحيح کامل نشده و هنوز مجوز چاپ ندارد و صرفا جهت نظر **

 ابرها رفت
 آه ها کم شد

 

  
 بين درخت سياما ا

 بيشه فريهمی  وهين ميا
 ر را برگردانديت

 هوا را آلوده کرد
 اد شديآه ها ز

 دلها تنگ شد
 سنگ شد همچودلها 

 و دوباره و دوباره
 آلوده ،هوا آلوده شد

 

  
 شومی نه ام را ميخس خس س

 م يچشمهاند يبی نم
 ديگوی می کس

 نوبت توست
ياده شويد پيبا

 

  
فرصت توستاين 

 

  
 ياده شويد پيبا

  ،هوا آلوده است
مان استيسرد و پشی آلوده از آه دلها ،آلوده

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٤٢گونه شماره  شعررنجش 

 

  
 مرنجان کس را بگفتار، يگر عاشق

 کج رفتار، بدخلق، مباش تو با کس
 شه کن با کسانيپ ، کينی وه يش
گرفتارنشوی دوباره ، در عشق تا 

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (

 

  

 

  

 

  

 

  

 ٤١شعر گونه شماره  مرنجان

 

  
 که رنجاندن آسان است، رای مرنجان دل

 است اگرچه پنهان، مزن زخم برکس
 جانش از خودنمر، از دوستی ديجچو رن

نه کار انسان است، که انتقام از دوست

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٤٠شعر گونه شماره  خواستمی م

 

  
 کودک که بودم

 خواستمی م
 سردسته باشم، تو محل

 تک ستاره باشم، يتو باز
 خر خونه باشم، تو مدرسه

 پسر خوبه باشم، تو خونه هم
 که شدمنوجوان 

 خواستمی م
 ه باشمپيخوش ت، تو محل

 هنوز ستاره باشم، يتو باز
 م فنگ باشميج، مدرسه از

 نباشم ، اصالتو خونه
 پول داشته باشم، ه خوردهمي

 بزرگ که شدم
 خواستمی م

 باشمی زيتی دانشجو
 اصال نباشم ،تو محل
 باشمن اصال اصال ،تو خونه

 باشم شتهدا پول ،شهی تا م 
 بزرگتر که شدم

 خواستمی م
 باشمی سالم و قو

 باشمی معلم محبوب
 باشمی همسر خوب
 باشمی پدر با حال

 پولدار باشم ،خيليی ليخ
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 ر که شدميپ
 خواستمی م
سالم باشمفقط  

 

  
نباشمی کس محتاج 

 

  
درد مفصل، درد سينه

 

  
درد آه ، درد کينه

 

  
کسيی درد ب

 

  
چيزيی درد ب

 

  
..درد 

 

  
نداشته باشم

 

  

 

  
اما افسوس ، که نشد

 

  
هيچوقت نشد

 

  
من برسم

 

  
خواستمی ممن  به آنچه

 

  
)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٣٩شعر گونه شماره  شناسم منی را می زن

 

  
 شناسم منی را می زن

 داردی که در کوثر جا
 ن است اويز بس نکته ب

 ز اسرارها خبر دارد
 شناسم منی را می زن

 است اوی سيکه مادر ع
 قش بودهيالی نه مرد

 است اوين دنيدر ا نه عشقش
 شناسم منی را می زن

 نهاستيکه مادر حس
 آنقدر بزرگ است او

 استيخلق دنی ه يکه ما
 شناسم منی را می زن

 نام نهند مردم، رانش يکه ا
 که عشقش رای زن

 

  
 ا برند مردميبه همه دن

....شناسم منی را می زن

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٣٨شعر گونه شماره  گناه

 

  
 شناسم من یزنى را م

 مرد ز يك تحقيری که م
 اما همه عمرش بود

 ريه هر تقصيخود ما
 خواند او یآواز م

 داندی که گناهش را نم
 اما گناه او

 رين تقديای بود باز
 م مايآنگاه که بود

 يخوشحال در آباد
 او بود که کرد مارا

ين واديآواره به ا

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (

 

  

 ٣٧شعر گونه شماره  زمان

 

  
 استی بيعج زيچ
 ن زمانيا
 کسان نگذردي

 بر همگان
 گر تند گذرد

 فيحی يگو
 گر کند

ن دورانيسخت شود ا
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 ٣٦شعر گونه شماره  رويا

 

  
 سحرگاه 

 دم تو رايدر خواب د
 بايزی ليو خی خوشحال بود

 به منی کردی که می يبا نگاها
 انگار 

 مرای دوباره دوست داشت
 به منی گفتی م وی ديخندی م

 درد تو
 باشد بر جان و تن

 ن کارها يبا ا
 احساس دوستاشتنت را

 دوباره
 در منی زنده کرده بود

 احساس با تو بودن
 کردنی احساس خوب

 انگار عشقت را
 به منی همه داده بود

 بودی يبايزی ايچه رو
 بودی داريچه عشق پا

 کردمی لمست م کهی وقت
 بودی داريدر ب انگار که

 ی ليکه گرچه خی يايرو
 با بوديز

 ا بوديک رويفقط  افسوس که
 دار شدم از خوابيآنگاه که ب
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 هنوزی واريد
ن ما بر پا بوديب

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٣٥شعر گونه شماره  روز کتابدار

 

  
 اوست ی دارنده روز کتاب است و

 اوست ی ندهينما روز علم است و
 ستييدانا و ستيرياد گيروز 

اوست ی برازنده روز کتابدار است و

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (

 

  

 

  

 ٣٤شعر گونه شماره  رفتارش

 

  
 وانه شدم ز دست رفتارشيد

 ايخدا
 جان را گفتارش به لب آورده

 ايخدا
 به اوتا شود آزادی ده عقل
 که هست گرفتارش ی ز زندان

ايخدا

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٣٣شعر گونه شماره  دوست دارم بگويم

 

  
 ميشعر بگو، دوست دارم

 مياز شور بگو از عشق و
 و رنج همهی از سخت
 ميکور بگوی از دلها

 حرف تاره ،دوست دارم
 مياز گور بگو از مرگ و

 ا را خوب بگردميدن
 ميدور بگوی ازجاها

 هرسحرگاه ،دوستدارم
 مياز نور بگو، از شفق 

 حرف از عشق خدا را
 ميدر کوه طور بگو

 مرد باشم، دوستدارم
 مياز زور بگو از ظلم و

 گر نترسميدی از کس
 مينمور بگوی از جا

 اما افسوس، دوستدارم
 ميگوی م آنچه ،نيست شعر

)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (
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 ٣٢شعر گونه شماره  دانشگاه

 

  
 ن دانشگاه ماستيا
 ف شدهين ضعينچنيا

 استاد و دانشجو
 ف شدهينقدر نحيا

 ر ماستيهمه تقص
بينيمی آنچه م

 

  
 دل نازک ماست 
 ف شدهيلط چنيناي
)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آذر (

 

  

 

  

 

  

 

  

 ٣١شعر گونه شماره  آتش

 

  
 د مرا ز خوديدوستان من، دور کن

 سوزم خود بخودی من آتشم و م
 د کردنيحذر با ،ز خاکستر من هم

همه را در خود ،که کشدی خاکستر

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ٣٠شعر گونه شماره  جاده

 

  
 چ و خم و تاريپر پی ک جاده يدر 
 پر ز اسرار ک اتوبوسيدر 

 ز خلقتی راز افتم منيب
 به ظلمتی که شود نوری راز

 کيدر آن اتوبوس تنگ و تار
 کيباری گذشت ز جاده های که م

 ييآشنا ،يدوست ،يدم کسيند
 يپناهی ب بيداشتم حس غر

 ن راهيبگفتم بخود، بگذرد ا
 چ همراهيهی ،چه ساده، بچه سخت 

 ن راهيگذر کند ز ا، چو اتوبوس 
 مرا سحرگاه رساتد به مقصد،

 يچ اثريش هينماند ز راه و سخت
 يهر سفر، چو به انتها رسد 

 ن عمر من استينبودم آگاه، ا
 در حال رفتن است ک ،ين شب تاريدر ا

 ن راهيرا در ای چو نشناسم کس
 چکس همراهيبا همن  نباشم

 ن راهيعمر م در ا گذر کند،ی به سخت
رگاه يم، دور و ديشود مقصد برا

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ٢٩شعر گونه شماره  عباس

 

  
 عباس آنجاست، 

 در کربال امروز
 راب،يکند سی م

 امروز عاشقانرا
 او خود عشق است،

 کند عاشق را دوا
 او خود وفاست ،

 دهد درس وفا امروز
،فراترود به ی آب نمی او برا

 

  
 انيکوفی ا 
رود تا کند،ی م

 

  
 نجواها با خدا امروز 

 د او را آب يگر ده
 به آنی وقع ننهد

 د دستش قطع ،يگر کن
 کند خنده ها امروز

 ،  اينجا جنگ نامدهی برا او
 خردانيبی ا

 آمده که کند،
 را فدا امروز  خود جان

 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ٢٨شعر گونه شماره  همسفران

 

  
 ن راه عبوريدر ا ميکدگريما همسفران 

 و سروری م شاديبه ، همه راه را کن
 ش رايهمسفران خو ميده کنيگر رنج

 راه فزون شود، کرور کرور ی سخت
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (

 

  

 ٢٧شعر گونه شماره  ناسازگار

 

  
 روزگاری تو ای به رو خجلم

 سازگار با تو من ستميکه ن
 مهر زی تو مرا به غرب کشان

 خواستگار ل شرقم شود،يم
 م بازيچو به شرق آر
 م، زرنگاريغرب شود برا

 يم کنيکه جدا از معشوق
 ز کردگار کام او طلبم

 م بازيچو به او رسان
 مرا رستگار ش کنديدور

 چو جوانم و سالم، همه دم
 مال و جاه خواهم ز پرودگار

 م زلطفيچو به مال و جاه رسان
 ماندگارشده  ،يماريب و ر گشتم يپ
 ميحکی خدای ا ن چه حکمت استيا

ناسازگار  نمينچنيکه من، ا
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 ٢٦شعر گونه شماره  نوبت

 

  
 دم يپدر را د

 فتاده به جا
 ستينه اين آيگفتم ا

 بدست ما
 ن ناتوان شدهيکنون او چن

باشد همی يفردا

 

  
 نوبت ما 

 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (

 

  

 ٢٥شعر گونه شماره  نفرين

 

  
 حاصل کارم بود، گرفتار شدم ی به درد

 رفتارم بودی کينه کار بد، ن
 ن و آنيها کردم به ايخوب

 در جانم بودی نيحاصلش نفر
 کردمی هر آنگاه خوب، نم کرديمادرم نفر
 در کارم بود نيه نفريما، پدرم خود

 که کنند در کار خوبی نيآه و نفر
 بود بارمی ن عمر بيا همه حاصل

 نين نفريد در حقم دگر اينکن
ن حال زارم بود يسبب ا، ی ر شويپ

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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اصفهانی دانشگاه صنعت

 

  
٠٣١١٣٩١٥٣٨٠تلفن 
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 ٢٤شعر گونه شماره  خبرت هست

 

  
 شدی طی که دور جوان، خبرت هست

 شدی ک مياز ی جرعه ا فقط ،حاصل آن
 دگری تو و چند صباحی مانده ا

 شدی چند صباحم ط ،يچشم برهم زن
)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (

 

  

 ٢٣شعر گونه شماره  غرور

 

  
 شاعر شدمکه باورم گشت 
 ک ساحر شدمي، نه فقط شاعر

 توانم جستی شيپ امياز خ
 در قلم همچو ناصر شدم

 د غزليکه گو، حافظ کجاست
 من چه ماهر شدم،  در غزل

 آنقدر گفتم که باورم شد
 نادر شدمی شاعر، در شعر 

 بافتم زغروری در ذهن طناب
بر دار شدم، با آن کهی طناب

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ٢٢شعر گونه شماره  غره

 

  
 توی دگران بهتر از  گمانت هست

 توی انيباتر از خوبرويز درجمال
 که در چرخش روزگار غره نشو
توی و ناتوانتر از ناتوانی چرخش

 

  
)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (

 

  

 ٢١شعر گونه شماره  درد گران

 

  
 سخت گرانداشتم ی درد

 ز آن من ناالن همه وقت بودم
 بردم من ت به خدايشکا

 ک آنيا که شفا در ي که دهد مرگ مرا
 آن درد رای فراموش کنی گفت خواه

 آن درد روان انگار نبوده است
توی گفتم ز دلم آگاه

 

  
 خوب خوب مهربانی خدای ا

 ميحکی د مرا خدايبخش دگری درد
ن فراموش کردم آنيکه ز درد ا

 

  
)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (

 

  

 ٢٠شعر گونه شماره  افسوس
 يام جوانيافسوس که گذشت ا

 يچه بود زندگان آنکه بدانمی ب
 جهان را دم بشناسميسخت کوش

يجهانم فان هست غافل از آنکه

 

  
)يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ١٩شعر گونه شماره  دل سنگ
 کردم پدر رای تند

 تنها ر شده است ويکه پ
 يبا تندگفتم به او 

 يهم کرد، يهم فارس
 مکن تو ناله و آه
 ناگاه مکن رفع حاجت

 اد از درديفر مزن
 نقدر تو سرديا مباش

 و نگاهم کردی رينگفت چ
 صد آغم کرد کهی نگاه

 ن منم؟يگفتم بخود ا
 ا که زنم؟يجوانمردم 

 در وضع او ستم منين
 اوی ندارم من دردها

 ن مرد؟يندانم که بود ا
 هموردی نداشت در مرد

 ن شدهيست که چنين گناه او نيا
ن شدهيدل سنگ من است که نفر
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 ١٨شعر گونه شماره  اجل دوباره

 

  
 م آمد و گفت مراياجل دوباره به خوا

 ن مهمانسراياز ا آوردی چه با خود خواه
 يافتيی مال وی تباه کردی عمر

 جاه نکند سود تو را ملک و ن مال ويا
 گرانيبا دی ه عمردر جنگ بوديبق

 به ماتمسرا جزی که نبرد راهی جنگ
 هم علم آموختم منی گفتم اندک

 ن محنت سرايدر ا آن ،ی بردم برا رنجها
 که ندارد عملی گفت علم
داد سراين بينجا ، در ايبماند هم

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ١٧شعر گونه شماره  یبزرگداشت دکتر طحان

 

  
 روزيبود دی بزرگداشت دکتر طحان

 روزيادها بود ديز او  نه مجلس ختم،
 فراوان در وصف او همه گفتند،

 روزينها بود ديبهتر از ا هرچند
 اد اويهمدل و ب همه بودند
 روزيان ما بود ديدر م انگار اوهم
 د، وضع دانشکده رايدی اگر چه م
 روزيما بود دی قه با همه يدست به 

 ،ازخاطرات اوی گفت ، مننتظر
 روزيبود د س دانشکدهي، رئی يگو

 اوی گفت از لذت شاگردی همدان
 روزيبهتر از اينها بود دی لي، خيشگيهمی نه همدان

 اد اويفراوان در  کرد ،ی صريق
 روزيبود د خوب مای انگار، دانشجو

 اوی هايز خوب شيهمه گفتند کم و ب
روزيت ما بود ديظرف ق او ،يال گرچه نبود

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
 

 ١٦شعر گونه شماره  سپهر
 سپهر، که بود باهوش و مهربان

 رانيرفت ز ا که او صدافسوس،
 فرار مغزهاست، رفتن او

رفتن ياران ا که هست ،ي

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ١٥شعر گونه شماره  تظاهر
 تظاهر کردن چه سخت است

 ی تظاهر به شاد
 ی به خوشبخت

 کردنی به دلگرم
 دنيپر درد خندی با دل

 اد نزدنيفر
 سکوت کردن

 کس بودنی ب
 به را آشنا يغر

 ل خواندنيآشنا را فام
 چه سخت است 

 تظاهر کردن
 يتظاهر به خوب

 ی به مهربان
کردنی به سربراه

 

  
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ١٤شعر گونه شماره  اتوبوس

 

  
 فکر کرد بزرگ شده

 ش بلکه گرگ شدهينه که م
 م تنهاری م گفت
 به همراهی ازين ندارم

 سينکه هر روز دارم سرويا
 سيفی فقط خوب برا

 يکنواختيخسته شدم از 
 يانگار همه عمرتو باخت

 با اتوبوس د برميبگذار
 ن خونه تا خود فردوسياز ا

 نديعالی ليخ ن روزهايا اتوبوسها
 نديبهتر از سواری ليخ
 ن دخترکيا نقدر گفتيا

 هم متلک هم ساده
 من ساده شدمی راض

 دهينداره فا حرفام دميد
 دارش کردميب صبح زود، فرداش،

 نازش کردم ه خورده هم،ي
 دار شو دختر نازميب گفتم

 برات ببازم که عمرم را
 صبح شده عزيز بابا

 ل باباگدختر ناز خوش
 بايد پاشي صبح شده

 يمدرسه خوب آماده شی برا
 گفت بابا زود هنوز

 روزتا بشه  ماندهی ليخ
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 من بخوابم بذار يکم
 گه نخوابميتا تو کالس د

 خسته بودمی خيل ديشب
 يه خوردهم دل شکسته بودم

 امروز صبح ميرم با سرويس
 خودم بنويسی را پا عهاين يه دف

 با اتوبوس از فردا ميرم
 لوسی ليخودمو خ کنمی ديگه نم

 اين و گفت و ولو شد
 آبشو کشيدن چلو شد

 ديگه نگفت من ميرم تنها
 خوام برم بدون همرای م

 و فهميدر قدر سرويس
ديدی نم طوريکه تو خوابم
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 ١٣شعر گونه شماره  ٢٠٠٠حج 

 

  
 به حج رفتم 
 سال دو هزار

 دم مردمان يد
 هزاران هزار

 ديسف، اه يس، جوان،ريپ
 از هر کدام 
 صدها هزار

 ی خانه ای تو
 همان بودنديم

 شامی هم برا
 ناهاری براهم 
 صاحبخانهی برا

 آورده بودند
 کادو ی بجا

 فقط قار و قار
 به تنی نه لباس
 بپای نه کفش

 ت ين وضعيبا ا
 دادند شعاری م
 گفتندی ک ميلب

 صاحبخانه را
 اما گذاشته بودند

 او را سرکار
 ن خانهيدور ا

 دنديچرخی فقط م
 که داشتی خانه ا
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 عمر چند هزار
 ن همهياز ا
 چکس داخل نشديه

            ناهاری صاحبخانه ماند و کل
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 ١٢شعر گونه شماره  عينک

 

  
 نديبا ببيخواهم، زی می نکيع

 نديکجا ببيهر آنچه خوب باشد، 
 نند و گرسنهياگر مردم غمگ

 نديآنها شاد و سفره هاشان پر غذا ببی دلها
 رودها خشکآبند و ی اگر سدها ب

 نديپر ز آب بب ن،بهاراهمچو آنها را 
 اگر گلها خاردارند و عمرشان کوتاست

 نديخار و جاودان ببی آنها را ب
 ماريده است و بيخمی رياگرپ

 ندياو را سالم و برنا بب
 ديدی ي، دروغگويسارق، ياگر دزد

 ندياو را مخلص و راستگو بب
 کردی ي، خطاي، مرادي، شبخياگر بزرگ
 نديببی تماما سهو او رای خطاها

 ن مردمياگرجنگ است و نزاع ب
 نديببی دوست ن جنگ را صلح و ان نزاع رايا

 به من داد و گفت شينک خويع مرادم
ندين ببيا همه رای هرچه خواه
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 ١١شعر گونه شماره ی قربان

 

  
 د قربان به مسلخ بردند ما رايع

 ها رای بعض دنديجدا کردند و سر بر
 گفتم به، ديکه رس نوبت به من

 ما رای ن انسان که کند قربانيبه ا،  به
 يدکنند قربانياوست که با

 نه من بخت برگشته و گوسفند ها را
 ل راياسماع،  م به مسلخ برديابراه

همچو ما رای گوسفند،  نه همچو شما
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 ١٠شعر گونه شماره اجل 

 

  
 خواستجان  اجل بخوابم آمد و

 ؟ين زوديگفتم به ا
 زمان خواست
گفتم فعال نه،

 

  
 گريسال د

  !گريگفت سال د
 گريگفتم نه چند سال د

 گفت سکته خوب است، 
 گفتم نه
 اد است،يدردش ز

 گر يطور د
 ن، يگفت تصادف ماش

 گريا تصادف ديما، يهواپ
 گفتم نه 

 خدا نکند، 
 گريطور د

 گريدی ضيا مريگفت سرطان 
 گفتم نه، 

 شند، ی ت مين اذياطراف
 گريطور د

 گفت سکته نه
 تصادف نه،

 نه،ی ماريب
 گر؟يپس چطور د

 فکر کردم وگفتم،
 دانم، ينم
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 گريطور د
 ييايبی خواهی گفت بنظر نم

 ين حوريف شد ايح
 گفتم کو؟ 

 کجا ؟
 ؟يکدام حور

 ن، يگفت بب
 ين حوريا

  !ين حوريگفتم با ا
گريهروقت و هر طور د

 

  
 )يهندسرامرز ، ف ۱۳۹۱آبان (
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 ٩شعر گونه شماره  دخترم

 

  
 دخترم 

 دلم رای و شاد نمودی با بهار آمد
 خا نه ام رای نعمت بخشيد وی خوش قدم آمد

 ،پر زمهر و شور وشادي
 پر ز عشق 
 خانه و کاشانه ام رای رونق داد با صفايت
 لبانتی با خنده ها ،با طرب، باطراوت

 لبان بسته ام رای شعر بخشيد
 زيبايت، ی لحظه روبا ديدن يک 

 ثنا جان
 ی ديگر بخشيدی جان

 پاهان خسته ام را
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (

 

  

 

   



دکتر فرامرز هندسيی شعر گونه ها

 

  
دانشيار دانشکده برق و کامپيوتر

 

  
اصفهانی دانشگاه صنعت

 

  
٠٣١١٣٩١٥٣٨٠تلفن 

 

  
fhendessi@gmail.comی پست الکترونيک

 

  
 

 **دوستان قرار گرفته استی در اختيار بعضخواهی توجه اين شعر گونه ها هنور تصحيح کامل نشده و هنوز مجوز چاپ ندارد و صرفا جهت نظر **

 ٨شعر گونه شماره  باغ وحش

 

  
 هستی عجب باغ وحش

ن شهر رنگارنگيا

 

  
 جور وا جور و  بيوانات عجيح پر از

 

  
 سرکشی اسبان
 رام انه روزگار انياز تاز
 چاقی سواران

 انه بردستيتاز
 ظالم، تندخو 

 

  
 سگان گله
پارس کرده اند که از بس

 

  
 دزد ،دزد

 شانيدگر صدا
 ه استيبه ناله شب

 که به اذن کدخدای دزدان
کشندی م

 

  
 هر سگ گله را

 کنندی چپاول م
 گله اش را

 

  
 ر دهيشی گاوان

 دهندی ر مينه من شی که روز
 ک قطره همياما 

 رسدی نمی به گوساله ا
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 رحميبی گاوداران
 دهير ها را دوشيکه ش

 گاوان را
 تا سرحد مرگ ترسانده

 ماندهی ر هايتا ش
 خشک شود

 يمبادا به گوساله ا
 برسدی قطره ا

 

  
 پر پشمی گوسفندان
 شانيکه پشمها

 در سرما و گرما
 شودی ده ميچ

 عبوسی نانيپشم چ
 پشمی که ذره ا

 بر بدن گو سفند
 روا ندارند

 مکند در سرما
 گرم کندی او را کم

 هستی عجب باغ وحش
 بيعج ن شهريا

 عجب
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (
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 ٧شعر گونه شماره  من نيستم

 

  
 ند يگوی آنچه م

 ستميمن اصال ن
 ،  ستمينی من عال
 ،  ستميخوب ن

 ستميسربراه هم ن

 

  
 ،  پسرخوب

 ،  همسر مهربان
 ،  پدر فداکار

 ستمينها که قطعا نيا

 

  
 ،  ستميمن عالم ن

 ، ستميعابد ن
 ستميعاقل ن
 ،  ستميعارف ن
 ، ستميعاشق ن

 ستميعازم هم ن

 

  
 ،  ستميمعلم ن

 ،  ستميمدرس ن
 ستميمحقق ن

 ،  ستمين نيا
 ،  ستميآن ن

 ستميآن دگر هم ن
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 ستم؟ يپس چ
 ستم؟ يدانم که کی نم

 ستم؟يچرا آنچه خوب است ن
 ادم رفتي

 ديده ايفهم خوداگرچه 
 ستميمن شاعر هم ن

 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (

 

  

 

   



دکتر فرامرز هندسيی شعر گونه ها

 

  
دانشيار دانشکده برق و کامپيوتر

 

  
اصفهانی دانشگاه صنعت

 

  
٠٣١١٣٩١٥٣٨٠تلفن 

 

  
fhendessi@gmail.comی پست الکترونيک

 

  
 

 **دوستان قرار گرفته استی در اختيار بعضخواهی توجه اين شعر گونه ها هنور تصحيح کامل نشده و هنوز مجوز چاپ ندارد و صرفا جهت نظر **

 ٦شعر گونه شماره  بيست ساله

 

  
 ست ساله شديپسرم ب

 بگوی گفتند شعر
 نکه آخبر ی ب

 من اصال
 ستميشاعر ن
 گفتند 

 ،ي، اندرزيپس بگو پند
 بگوی ال اقل سحر

 ن گفتمييسر به پا
 ستميا که ساحر نيمن عالم 

 گفتند 
 آن همه آه و ناله 

 گرانيدر حجر دی گفت
 در جشن ما هم
 بگوی ز عشق و از شاد

 افسوسگفتم 
 ،  ن همه غميکه با ا

 من دگر شاد
 ستميا که عاشق ني

 گفتند 
 باش  شادال اقل پس 

 هرچه دلت خواست بگو
که من گفتم افسوس

 

  
کميست و يب بين قرن عجيا در

 

  
 ستمين خوشحال

 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (
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 ٥شعر گونه شماره  پسرم

 

  
 ، پسرم

 يکه دلشاد باشی اله
 ا، ين چند روز دنيدر ا

 يخرم و آزاد باش
 ،ی به آنچه خواه

 ايدر دنی برس
 ،  در آخرتم

 يد اهللا باشيرو سف
 ، اگرچه نبودم

 خوبی ت پدريبرا
 ، انشاهللا
 ،  پسرتی تو برا

 ی نها باشيبهتر از ا
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (
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 ٤شعر گونه شماره ی خاکسپار

 

  
 ، چه آسان
 کردند و رفتندی خداحافظ

،چه آسان 

 

  
 ر خاکيدر زی تو ماند

 ، تو
 يديآرامی بر گور

 که فرزندت

 

 ديش خوابيسال پ 39
 اما انگار
 ن شماينبود بی فاصله ا

 هردو رفته
 ر خاک يبر ز

 ، خفته
 ک ساعتيچه 
 ک ساعتيسال و  ٣٩چه 

 حال همه رفتند
 تيخسته از ناله ها
 تيدلتنگ خنده ها
 چه خواهد شد

 دانمی من نم

 

  
 آنچه شد

 بخاطر زندگان بود و بس
 ديآی نکه بکار ت ميا

 آنچه تند تند
 در گوشت خواندند
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 زند يقبل از آنکه بر
 تيخاک را بر رو

 دانمی ممن ن
 جه بر تو خواهد گذشت

 دانمی من نم
 دانمی آنچه م

 ن استيا
 خدا بزرگتر از آن است

 ما رای که تو و همه 
 نبخشد

 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (
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 ٣شعر گونه شماره  عموجان

 

  
 ،  عموجان

 يم بوديتو همدرد غصه ها
 يداغ جوانم بود تو سنگ صبور

  ، داغ من و تو
 همتا بودی ب

 ، درد من و تو
 دوا بودی ب

 و ی تو رفت
 ت دوا شد يدردها

 من ماندم و 
آه بر دلم

 

  
 نوا شد 

 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (
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 ٢شعر گونه شماره  برادر

 

  
  !ميمگر ما چه کرده بود

 برادر
 ،  ميديدی د ميکه با

 تيدردها
 ، ميدينيشی د ميبا

 تيناله ها
 ، ميستيگری د ميبا

 تيبا اشکها
 ، ميتساخی د ميو با
 تيودای رفتن ببا 
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (
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 ١شعر گونه شماره  دردهايت

 

  
 ،  انتها بودی چه ب

 تيدردها
 ،  صدا بودی چه ب

 تيناله ها
 ،  بودی چه پر معن

 تياشکها
 ، غم بار بودچه 

 تيغصه ها
 ،  و چه مظلومانه بود

 تيودا
 )يرامرز هندس، ف ۱۳۹۱مهر (

 


