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*سخن شاعر*

و قلم  به نام خداوند لوح

مي شراب  خواهم كه مرد افكن بود زورشتلخ
و شورش و شر زِ دنيا  كه تا يك دم بر آسايم

آ سايش  بساط دهر دون پرور ندارد شهد
و از شورش و آز اي دل بشوي از تلخ  مذاق حرص

 كمند صيد بهرامي بيفكن جامِ مي بردار
و نه گورش  كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است

مي در عالَم شعر كه ميشوي، همه وارد و شاعرانه چيز بوي احساس لطيف
و طراوت نغمه هاي بلبالن مست دهد، بوي نرمي گل با عشق !!!! هاي بهاري

ميو عرفان كه همراه مي دل.شود شوي، دلت هم نا خود آگاه عاشق وقتي
ي آن فرياد شوق سر مي گاهي از شمايل. دهد عاشق شد غزل هم به پشتوانه

ميمعشوق، او و درد اجتماع ، خال يار، تلخي هجران و گاهي گويد صاف زلف
ي ظالمي زماني هم چهره!!!!، آواز كبك دري مست هم از گلزار، سبزه، طبيعت

و قلب ديكتاتوري مريض را خون ريز را افشا مي مي كند گيرد تا جلوه نشانه
و سرگردان باشد  .!!!!گاه محروميت كودكي آواره

و هنر خالقانهي موارد در همه ي شاعر فوق، اين طبع سرشار، ذوق لطيف
و آن را كالمي ماندگار مي هيچ. كند است كه به حروف بي جان روح بخشيده

و نمي دانم، ادعايي هم در اين زمينه ندارم، زيرا وقت خودم را شاعر ندانسته
 توان به آساني در آن دنياي رمز آلود شعر آن قدر وسيع هست كه اصال نمي

و به ويژه و تنها خوانندگان شعرت و تنها و خود را كسي دانست جوالن داد
توانند به وجودت به عنوان يك شاعر هويت ببخشند يا اين مخاطبان عام مي

ي به عبارت جامعه شناسي، هر فردي خود را در آينه. هويت را از تو بگيرند
مي.بيند ديگران مي و واقعا قصد چاپگفدر ابتدا فقط براي دل خودم شعر تم



، ، اشعارم را نداشتم اما گويا آشنايي بنده با استادي بزرگوار در فضاي مجازي
زدسر مي.نوشت ديگري را برايم رقم و جوانمردي كه مشتاقانه اشعارم را خواند

و البته توصيه به چاپ كتاب، هنرمندي بي ادعا، شاعري پيوسته انگيزه مي داد
، انساني وارسته  فهميدم كه ايشان استادهاو متواضع كه تازه بعد از مدتشيدا

هم.محمد علي منصوري عزيز، دبير كانون شعر ايران هستند افتخار گرچه هنوز
هاي ارزشمند مالقات حضوري با ايشان نصيبم نشده است ،اما از راهنمايي

و همواره مديون محبت ايشان بسي بهره ي ايشان هاي خالصانه ها بردم
همچنين بر خود الزم. هستم، خداوند به ايشان طول عمر با عزت عطا فرمايد

هاي مختلف ادبي از جملهي اساتيد بزرگواري كه در گروهدانم از كليه مي
هاي ادب پارسي گلشن سخن، انجمن ادبي شاعران كوهمره، ادبستان، عاشقانه

وي خودشان قرار مي كه همواره اشعار ناقابلم را مورد نقد سازنده. ....و  دادند
زر كردند، به ويژه كاستيهاي آن را ياد آوري مي و سنج عزيز استاد كمال تشكر

.داني را دا شته باشمقدر
ي ادبي كوهمره كه هسته كنم به انجمن اين مجموعه را در ابتدا تقديم مي

و و فرزندانم، مردم فهيم و سپس به همسر و شكوفايي شعرم شد اوليه رشد
ي در نهايت همهو ويژه زادگاه افتخار آفرينم جروق فرهيخته كوهمره به

.خوانندگان عزيز
اگر اين مجموعه مورد توجه عزيزان قرار بگيرد ناشي از لطف حضرت حق

.است كه هرچه داريم از اوست
و پيشنهادات سازنده اميد است ي خودتان محروم كه بنده را از انتقادات

.نسازيد

 علي مدد نوروزي: احترامبا
99شيراز، آذر ماه



برادبيات را نقشي  لوح يك احساس، ست

و انواع همانگونه كه عالقمندان به ادبيات آگاهند، مي دانند كه نگاه به شعر
و مانعي از شعر ارائه نشده است و هنوز تعريف جامع .ادبي متفاوت است

و لذتو ذائقه و سرودن آن بستگي به هاي افراد مختلف از شعر بردن
و منابع فكري دارد نگرش با توجه به اين مطلب، بنده در خصوص. ها، آمادگي

كه) رد پاي شبنم(اين مجموعه شعر  از آقاي علي مدد نوروزي بايد عنوان كنم
ي سادگي خاصي  اشعار اين مجموعه از رواني خاصي برخوردار است كه نشانه

و آن است، زبان شعر اين مجموع و ساختار واژگاني بدون رمز پردازي ها ه
و مكاشفات شاعرانه هست، قالب غالب در اين مجموعه اليه اليه بودن مفهوم

و رواني است .عزل است در سبك سليسي
و قابل لمس باشد .سادگي صحبت شاعر در اشعار باعث شده كه مفهوم آسان

و تشبيهات دور از ذه و اندامواره پردازش مفهوم براساس استعارات ن نيست
و محتوا هست دقيقا براساس اسلوب سادگي است شاعر شعر كه شامل ساختار
و آنچه را كه از عمق  و رمز آلودگي نكرده هرگز خود را مقيد به پوشيده گفتن

شعر:(وجود خوبش برخاسته بر صفحه دفتر گماشته ايشان معتقد است كه 
ب و و بيدار بايد صداي شاعر بايد زبان حال مردم جامعه بوده عنوان وجدان آگاه

و مصائبي باشد كه هيچ كس پاسخگو  و پرچمدار دردها مردم جامعه خويش
).نبوده

و مردم نگاه مي مي وقتي به اين طرز تلفي شاعر از شعر كه كنيم متوجه شويم
.ايشان به هنر براي مردم معتقد است نه هنر براي هنر

وو اين فكر چندان دور از ذهن ني ست زيرا شعر شاعر بيانگر شور حال شاعرانه
كه. شوريدگي دروني اوست پس با در نظر داشتن اين مطلب بايد عنوان كنم

مي: گيرند چه چيزي درست يا چه چيزي نادرست است اين مردمند كه تصميم



و آنچه برايشان مفهوم دانيم كه انسانو مي ها نسبت به ناشناخته دشمني دارند
.و ماندگار باشد مقبول

و پيرو همين فلسفه،◌ٔ من در اينجا به نوبه خويش به هنر براي مردم معتقدم
و براي  و پرداختن به تصاوير نو در زباني كه هنوز تازه است همراه با مكاشفه

.مخاطب تازگي داشته باشد
و روشني و خرد و حتي از لحاظ خصوصيت سبكي پيرو شاعران وارث آب اند؛

.ممتنع همين سبك، اما
و كالم آخر را از ديدگاه خويش بيان پيش از اين خاطر عزيزان را نمي آزارم

و مي و آن اينكه، اگر نگاهي به ادبيات هزار ساله فارسي داشته باشيم كنم
مييسي نمايراشعار ماندگار اين هزار ساله را بر كهم متوجه اين مطلب شويم

آن نگرش و پردازش .تروتمتفاها به شعر متفاوت

محمدعلي منصوري



١١ علي مدد نوروزي

 ياد خدا

 خدايا نام تو داروي هر درد
و هم فرد  تو هستي حافظ هر جمع

 به لب جاري شده نام تو از عشق
 كه با اهريمنان باشم هماورد



 ردپاي شبنم12

 خدايا رهنماي عقل من باش
و نامرد  كه بشناسم جوانمردان

من نور خدا نيستاگر در قلب  
 يقين دارم گرفته بر دلم گرد

ام كردكالف زندگي سرگشته  
و دلم سرد  وجودم بي تو بيمار

قُمار زندگي را باختم من
خواهم قمار تخته با نردنمي  

و شادم  ولي با ياد تو سرسبز
 كه بي يادت شود هر بوستان زرد

 اگر مقبول درگاه تو باشم
ن طردچه غم دارم كه باشم از جها



١٣ علي مدد نوروزي

 نگار شيرين سخن

و نگارم قَد  اي دلبر خوش
و گل انارم  شيرين سخن

 نام تو كه با شعر عجين شد
 ابيات غزل چو انگبين شد

ات داد؟شناييآبا الله كه  
ات داد؟اينگونه كه دل ربايي  



 ردپاي شبنم14

 رقصت به چنين رقم كه آموخت؟
، كه افروخت؟چشمت به جمال گل

چرا كرد؟ اين قدر فسونگرت  
و دلبرت چرا كرد؟  دردانه

زِ لبان باده نوشت  ريزد
فروشتآن مي كه خورانده مي  

ها صنم حرم سرايتگل  
 جان كرده فداي خاك پايت

در آغوش سوسن چو كشد تو را  
و مي زِ سر هوشجان گيرد رود  

خوري تاببا لرزش موج مي  
 پيوسته لبت به بوسه در خواب

نشينيهردم كه كنار من  
نگيني: انگشتري مرا  

به گلشن توست"مدد"سرسبز  
 آرام دلش به جوشن توست



١٥ علي مدد نوروزي

 آفتاب بندگي

 خالق يكتا نوشته سرنوشت
 سرنوشت ما چرا بدتر نوشت

و و دغدغه از ترس و مرگ نان جان  
و بدان  هم نشيني با پليدان

كند او امتحانبندگان را مي  
نقد جانتا كه جان پويا شود با  

 سنگ اگر باشي به زير آسياب
آبخود نمي و قهر ترسي از آب  



 ردپاي شبنم16

و سنگ زير آسياب و آب  باد
 نزد عارف طعنه باشد بر سراب

 عارفان شيداي روي دلبرند
 زين سبب از جمله مردم برترند

و گاهي مرغ حق  گه شباويزند
و شفق  نوحه خوان در گه صبح

و رهپوي خدا  عارفان شيدا
شان تا به عرش كبرياناله ها  

 گر تو خواهي عارف اين ره شوي
ي درگه شوي  محرم پيوسته

 خدمت خلق خدا را پيشه كن
 بندگي را همت انديشه كن

 بندگي باشد نشاني بي بديل
و دليل  وقت حيرت باشدت راه

 آفتاب بندگي تابنده است
 تا ابد جاري به دل، پاينده است



١٧ علي مدد نوروزي

چشمقدم مهمان بر  

منور خانهمي امشود با مقدم مهمان
و من پروانهخانه و مهمان شمع امام فانوس

و رقص گل هاي دلم و جوش  در ميان جنب
امها هميشه زينت گلخانهرقص مهمان



 ردپاي شبنم18

و بي روح اي عزيزكلبه ام بسيار باشد سرد  
امگر به فنجاني نباشد همدم پيمانه

و پر از لطف خدانزد من مهمان عزيز است  
و شب پيوسته امي كاشانهرونق روز

و حرف مفت بي دليل  اين نباشد يك شعار
امگر بود فرزانه مهمان باشد او در دانه

و خوش  محرم ار باشد كنارش دل يقين شاد است
و يقين جانانه بود هم راحت جان اماو

و دين تو چيستمن نمي پرسم از او كه مسلك  
و مسلك مردانهچون نباشد اين اممرام

 گرد شمعش همچو پروانه بسي در گردشم
و رندانهچون كه باشد شيوه امي ديرينه

زِ هر مهمان كه سوغات تو چيستمن نمي پرسم  
و دانه امچون نباشم مثل مرغان فكر آب



١٩ علي مدد نوروزي

 به سوي بي نهايت

شعرهاي بي جوابم مثال  
كتابمخواهد كه آرامش نمي  

 هنوز از ارتفاع پست افكار
هاي اضطرابماسير لحظه  



 ردپاي شبنم20

گشايمدر اوج فكر تا پر مي  
 شكار چشمهاي چون عقابم

 مثال رودها جاري ترينم
 ولي در چشمهاي تو سرابم

سازد خيالتمرا آباد مي  
 در آن ساعت كه بي مهرت خرابم

و باور كن كه ازدرد  مرا درياب
و عذابم و رنج  اسير محنت

 نوازش هاي من نت هاي عشق است
جرم يا حتي ثوابم  جدا از

 خدا جاريست در شعرم كه اكنون
 به سوي بي نهايت در شتابم



٢١ علي مدد نوروزي

ي دلفريبپروانه

 روزگار من سيه گرديده چون پرهاي زاغ
گيرد سراغديگر از حال دل خسته نمي  

 چون كه طبعم مثل بلبل عاشقانه در نواست
هم از حال دوران خسته هستم چون كالغ باز  



 ردپاي شبنم22

 پير گشتم بس كه بودم منتظر در راه او
ها ديگر ندارم شب چراغدر شب اين كوچه  

 در غمش بس گريه كردم حس نكردم نازنين
 اين كه در آتش نشستم يا كه در دامان باغ

ي دلواپسيبس كه ناليدم ميان كوچه
چكانم از نگاهم روي گونه اشك داغمي  

 ام روشن شده از قامت رعناي يارديده
ي نيكو بالغگوش را بنموده  ام آويزه

"مدد"سبزه زار گندمش باشد يقين جان
و االغ و گاو  چون نباشد جاي سن يا شته



٢٣ علي مدد نوروزي

 آتش عشق

 آتش عشق اگر در نفسي شد جاري
 هيچ خاموش نشد جز به دم ديداري

بلبلي سرخ بهاري به نواي الله  
بن هر خاريژاله ي عشق نشانده به



 ردپاي شبنم24

 چون كه باران به وصال نفس خاك آيد
سمن بسياري  از دل خار برويد

 باغ غرق نفس صحبت بلبل با گل
ي بيداريرسد از همه سو غلغلهمي

مده خوشحال پرستو در شهرآاز سفر  
ي شوق به هر گوشه زده آثاريخنده

تابيدنفس گرم خدا بر دل جنگل  
و ولوله افكند به هر گلزاري  غلغل

 خاطر آسوده شود بعد شب سرد فراق
 آن كه از يار بگيرد به دلش انواري

"مدد"مرهم زخم دلم باش به مانند
 تا كه آرام كني خاطر خدمتكاري



٢٥ علي مدد نوروزي

 عناب لب

 لب سرخت شده داروي دردم
 كه من دلخسته از شبهاي سردم

هرم مردادنگاه آتشينت  
و زردم  شفا بخش رخ بي روح
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ام كردقمار عشق تو آشفته  
 خودم را با رخ تو مات كردم

آ مهرت شد به نامماز ن روزي كه
و طردم دمادم از جمع ها بيزار  

 نگاهي زير پاي خود بينداز
 به كفش پاي تو چون ريزگردم

گُل هاي عالم را ببويماگر  
بوي وردمتويي تنها گل خوش  

كهام را دادهبه پايت هستي ام  
و من نيك مردم بداني شاهي

با"مدد"  من بپيوند گويد بيا
و غمخواري كه فردم  ندارم يار



٢٧ علي مدد نوروزي

 جوياي توام

و غزل، من به تمناي توام  حافظ شعر
 در مسير غزلت خاك كف پاي توام

رازي ام فال به ديوان تو اي خواجهزده  
 تا بگويي خبر از غيب كه جوياي توام



 ردپاي شبنم28

عشاق دهي جام بال  گفته بودي كه به
ي آن مستي پيداي تواممن كه آلوده

اي شاعر شيرين گفتارشاه معنا شده  
و گل معناي تواميمن كه سرگشته لفظ  

 نيست راهي كه كنار تو بخوانم شعري
ي ماواي توامدست من گير كه سر گشته

از قامت شعرت جاريستآبشار نفس  
و كف پيوسته ي درياي تواممن حباب

بود ذكر شعرت اي خواجه "مدد"ي شيراز
و ديوانه من از نرگس شهالي توام  مست

ي اهل راز،تقديم به خواجه*
*ي دوستدارانش مبارك بادروز حافظ بزرگ بر همه



٢٩ علي مدد نوروزي

هاپايان غم

خور غم اي جوان پاك ايرانم  
 عبور آسان كني از پيچِ حيران

 شود ايران دوباره چون گلستان
 بهار آيد پس از سوز زمستان

و ناگهدوباره كاوه ها خيزند  
ي ضحاك ويرانكنند آن خانه

و محرابزِ حوزه، و خانقاه مسجد  
 سر مال بگردد توپ چوگان

 سوار يك االغ لنگ مال
و خيزان  رود از مملكت افتان
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نه ماليي نخواندنه مداحي  
و آسان  به گوش ما دروغ مفت

 به هر شاخه گلي بلبل غزل خوان
و افغان  نخواند نوحه با صد آه

و گرياننبيني ديده ي خونبار
و خندان و شاد و نوش  همه در عيش

 شود روزي فراوان، كار بسيار
و ارزان  امور زندگي سهل است

 ازِ عشق پاك ما ايرانِ آزاد
سرِ غم از گريبانبرون آرد  

 چنين روزي يقين زيباترين است
و پيكان  كه در ايران نباشد تير

 همه بر سر نوشت خود سواريم
 نه در گامِ سگان چون گوسفندان

مي"مدد"  نمايدبا شعر رسوا
و رندان  ريا كاران، سپس دزدان



٣١ علي مدد نوروزي

 خسرو آواز

 خسرو آواز ايران شد كنون هم راز درد
دلتا هاي سردبگويد شرح دردش را به اين  

ملك هنر جوالنگه آواي اوستعرصه ي
و فرد  در گلستان هنر باشد يقين تنها
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و شور بر دلها نشاند"ياد ايامش"  صفا
ي بغضِ خسانِ دوره گردمايه"ربنايش"

و سبز كوچه باغ زندگي با ناي او شاداب  
و زرد  گرچه رخسار خودش از غم شده بي روح

بود هنر در اين زمين" فرقان"و"ميزان"او  
از خانه طردكنون گرچه با ظلم خسيسان شد  

ايرا رانده"مولوي"اي كه با دستور مال،
خوانده نه شيپور نبرد"مرغ سحر"مولوي  

كنددرد خود را با قلم اين گونه عنوان مي  
را شعر كاهد از غمِ استاد مرد"مدد"چون  



٣٣ علي مدد نوروزي

 بيد مجنون

كنم اي بيد مجنونسالمت مي  
 پريشان گيسوانت كرده دل خون

ي فصل بهار استدو چشمت آيه
و هامون  صفا داده به كوهستان
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و فريبا  تويي نازك بدن، ناز
و افسونادايت مي كند جادو  

 از آن لحظه كه دل صيد دلت شد
هاي دلم صد پله افزونتپش  

هايت گنج ناب استخدايي بوسه  
 چه حاجت دارم از آن گنج قارون

 به شوق وصل تو دائم به رقصم
اي پابند قانوننباشم لحظه  

خلقت نمودت با رياضي  خدا
و موزون  كه اندام تو ميزان است

 چو پيوستم به تو راهم عوض شد
و دون  رها نيدي مرا از خواري

 خيال سبز تو رمز حيات است
 بهترين سرمايه اكنونرا"مدد"



٣٥ علي مدد نوروزي

 گندم گيسو

 باد پيچان البالي گندم گيسوي تو
توخوشه هاي گيسوانت پاسبان روي  

اتآبشار زلف تو جاري شده برشانه
توشانه گُل در سايبان موي هايت غرق  

 رنگ موهاي تو باشد خود دليل آفتاب
ي نيكوي تو  آفتاب عاشق شده بر شيوه

رونق مجلس شدهوصف موهاي تو بانو  
عشاقِ رهپويِ وصال كوي تو  مجلس

 بر مشامم چون رسيده بويي از سمت شمال
و عنبر بو ندارد در قياسِ بوي تو  عود

 آن قدر مويت درخشان است، گويا چون طالست
تو"مدد"*كه  با نور آن ديده گل شب بوي
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 با من بساز

ي بد رنگ مكننين تيرهچروز ما را تو
ي هر ساز بد آهنگ مكنخسته گوش را

 من عقابم اگر امروز به چنگال توام
 با قفس ساختنت عرصه به من تنگ مكن

و بر مهر بنا گشته عزيز  دل ما ساده
همه نيرنگ مكن با من پاك نفس اين  

 بيش از اين طعنه مزن خاطر ما را نخراش
زردگي عاشق يكرنگ مكنآقصد  

توي من برده، دل خواب از ديده آزاري  
ي من جنگ مكنزردهآبيش از اين با دل

مابرگ سبزيست اگر تحفه ي درويشي
ي دل را هدف سنگ مكنال اقل شيشه

"مدد"ها ريش مكن با سر ناخن چو قلب
ي آن بخت قوي چنگ مكنپنجه در پنجه



٣٧ علي مدد نوروزي

 شورِ شيرين

 نشسته شورِ شيرين در نگاهت
پگاهتقسم بر روشني وقت  

 كه بي ياد تو هرگز خوش نبودم
 گرفتارم به چشمان سياهت
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و ماتم  در اين بازي تو كردي كيش
 شده سرباز دل درگير شاهت

 به دنبال تو گشتن كار ما شد
 كه ايمان دارم اكنون بر گناهت

 به زندان، چشم تو تعبير كردم
 سبب شد تا من افتادم به چاهت

مبسي بيراهه را طي كرده نام
 كه شايد پا نهم در بارگاهت

گُل سرشته  خدا جان تو را از
 بياور آن شميم گاه گاهت

مي"مدد"  زند چنگپيوسته بر دل
 گاهترباب او ستون خيمه



٣٩ علي مدد نوروزي

 غزل چيني

 پاي فنجان غزل آتش گرفت
 سرنوشتم از ازل آتش گرفت

 مرغ انديشه گرفتار عقاب
و غزل را در مي نقابكشد شعر  
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و رديفم واژگون  قافيه تنگ
 گشته ديوانم گرفتار جنون

ام از روزگارشاعري دل خسته  
و قرار  رفته از احساس دل صبر

زند دزدانه بر فكرم نظرمي  
پرخانه و ي عقلم شده بي بال

 قصد دل هر كس نمايد اليق است
 موج دريا زير پاي قايق است

سرايد مثنويشاعري چون مي  
نمايد شمس دل را معنويمي  

كشانم اين غزل را سوي دردمي  
 تا بداني عشق ما را زرد كرد

و آزادگي رو بر زوال  مردي
 شد يقين در مقصد شاعر محال

"مدد"صورتك از چهره بردار اي
 تا رها گردي از اين احساس بد



٤١ علي مدد نوروزي

 كيمياي جان

آيد از احساست نسيمباز مي  
گونه از يادت شميمرسد اين مي  

كُشدچشم تو چون تير ما را مي
 طاق ابرويت كند دل را دو نيم
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 آتش عشقت كند دل را كباب
كشاني عاشقان را در حريممي  

 وصل تو اينك برايم كيمياست
و سيم  ارزشش باالست چون الماس

شودبا تو آتش هم گلستان مي  
شود نارِ جحيمبي تو جنت مي  

گُلگيرد از تو مي دو عالم بوي  
 هر زمان باشي كنار ما نديم

سوزم اي شيرين ادادر غمت مي  
 آفرين بر خالق رب كريم

ي عشق تو استديوانه"مدد"چون
زند فرياد از عهد قديممي  



٤٣ علي مدد نوروزي

 قُمري خسته

اي در زير بارانمنم جا مانده  
و احوالم خراب است  كه پايم لنگ

بيمثال قرارمروزگاران  
 ولي اين مزرعه در زير آب است
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 ضعيفم زير بار اين مصيبت
 مثال رفتگان دل توي قاب است

هاي كوچهمثال حال قمري  
 دلم بر آتش دوران كباب است

و غم ماتمام هم هاي دل  
 به سمت چشمه نه، سوي سراب است

و انگار  تبسم از لبم دور است
استبه روي گريه لبخندم نقاب  

كو! كجايي ، غيرتت مهرباني  
 منادايي كه دائم بي جواب است

 نديدم سايه ساري بر سر خويش
رخم در زير ظلم آفتاب است

 خيال زندگاني نيست در ما
 نداري هاي مردم بي حساب است

جو"مدد"بيا از نام يزدانت
 ها عين ثواب استكه كفر لحظه



٤٥ علي مدد نوروزي

 عشق الهي

ي روي نگارديوانهعاشقم
هاي بي شمارشنيدم طعنهمي  

 روح شعرم با تغزل زنده شد
خواهم چه كارتا تو هستي شعر مي  
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 در كنارت ارزشم باال رود
گاه كردگاراي نگاهت جلوه  

 جز خيال گرمي دستان تو
گيرد قراردل در اين عالم نمي  

 اي وجودت نو بهار زندگي
گردد بهارهر خزان پيش تو مي  

 زائر چشمان پاك تو منم
ام از هر كنارسر زنش ها خورده  

و جهان سيارهآ ايست فتابي  
ميرم به روي اين مداربي تو مي  

" مدد"نوش داروي دلم هستي
 بيش از اين بر دل غم دوري مبار



٤٧ علي مدد نوروزي

 يا هو

امدر دلم با ياد او خو كرده
امكرده"هو"آسمان را غرق يا

ميبوي دهد آب حياتدستش  
امباني در دل او كردهمهر
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 در نگاه او اسيرم اين چنين
امراه گم در عمق گيسو كرده

كشد دل را به بندچشم هايش مي  
امبين دامش ياد آهو كرده

 شرم ديدارش مرا آتش زده
اماز غمش سر روي زانو كرده

 عشق او آرامش ما را گرفت
امكردهراه خود با درد هم سو

 زندگي يعني كه مردن پيش او
امجان خود را نذر ابرو كرده

 كوچه را مي روفتم با دست خويش
امسينه را از غير جارو كرده

 كن اي رفيق"مدد"بخت را امشب
امچون به بخت خويشتن رو كرده



٤٩ علي مدد نوروزي

)مادر( سنگ صبور

و ناز است  تو اي مادر كه نامت خوب
ي اهل نياز استقبلهنگاهت

و اميد  وجود تو سراسر عشق
هميشه كار ساز است سجود تو  
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هاي آتش عشقيقينا شعله  
 براي هاي هايت جانگداز است

و سنگ صبوري  فرشته مسلك
هاي اهل راز استنگاهت آيه  

سوزي تو از عشقمثال الله مي  
 در جنت به رويت باز، باز است

 طنين الي اليي هايت اكنون
چمي در اهتزاز استمثال پر  

 تو اي درياي پاك مهرباني
 كردن به تو عين نماز است"مدد"



٥١ علي مدد نوروزي

!!كاش مي شد

شديمكاش با شادي هم آوا مي  
ميدور از اندوه غم شديمها  

گاه غريب كوچ باغدر سحر  
شديمهم نفس با صبح فردا مي  
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 زندگي آن جا كه رقص مرگ داشت
ميكاش دور  شديماز اين معما

و كه گرم خود بوديم  فهميديم
 شديممي"تا"زير بار زندگي

 رفته از دنيا اگر لبخند شوق
 شديمكاش با لبخند معنا مي

ي غم بر لب مردم نشست  نوحه
مي"دف"ما كه با  شديمغرق رويا

 ايمچون ريا از شيخ مسجد ديده
و تقوا مي  شديمغافل از ايمان

ما"مدد"اي  چيزي بگو وقتي كه
و پيدا مي  شديمخالي از پنهان



٥٣ علي مدد نوروزي

‼فرياد

 هزاران بغض در فرياد دارم
 شكسته خاطري را ياد دارم

 است ام سرشار بغضزالل سينه
 سكوتي در دل فرياد دارم
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 خوانم غزل را بي تكلفنمي
 كه آتش در مسير باد دارم

و جانم  سوخت اماتنم فرسوده
 شكايتهاي بي بنياد دارم

و سخت استعبور از لحظه  ها سنگين
 ها داد دارماز اين سرگشتگي

 نسيم مرگ در جانم وزيده
 كه اكنون حالتي ناشاد دارم

و خسته جانم  اگر چه دردمند
 هر آنچه از قلم افتاد، دارم

 من از اين ملتم چون دردمندم
 دارم"عاد"و"ثمود"شكايت از



٥٥ علي مدد نوروزي

 اعجاز كن

رابا تامل غنچهباغبانا، كن ها  باز
كنگرده  هايش را ببين با پرچمش هم ناز

را مهربانا، و كرم اين بنده  از سر لطف
 كن نوازش خالقا، در سخن آغاز كن
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ي بيچارگانراه غير از تو ندارم چاره
براي تو كن صاحب  علل، سور سفر را ساز

 را كه پنهان گشته چندي در دلمرمز عشقي
 خود كه آگاهي از اين دل پس تو كشف راز كن

 صد هزاران مرغ چون من، گشته در دامت اسير
 اي خدا ما را قبول درگه شهباز كن

 دوريت معبود ما بي شك خزان زندگيست
كنشكوه ي دهر مرا با عشوه ها آواز

و آشوب دامنگير اين دنياي ماست  فتنه
كنبا يد بيض  اي موسايت دمي اعجاز

و شب يارب براي وصل تو  در تالطم روز
 راه وصلت را خداوندا به من ابراز كن

 فيض حق بر شاعر حق گو يقين پاينده است
كن با ذكر"مدد"طبع خود را اي  حق فياض



٥٧ علي مدد نوروزي

 غنچه لب

كني بيانغنچه لب شكر دهان، از چه نمي  
دل تو شده عيانشرح وصال دل من با  

و بغل و عسل، به وقت بوسه  پر شده از شهد
 لبان بوسه جوي من، در طلب لبت دوان
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و شيداي دلت،اين دل من شده بسي واله  
 رفت دل از دست ببين، همچو سمند بي عنان

 فكر مني، روح مني، به زير لب ذكر مني
و كمان عشق تو، قلب مرا كرده نشان تير  

گُل نهفتهي نو شكفتهغنچه امام، رازِ
ات منم، منم به غنچه باغبانحافظ غنچه  

و خوش لم، چراغ شام محفلمگحور بهشت  
و توان  دمي بيا به منزلم، نيست مرا تاب

 طالب ناز تو منم، كوك به ساز تو منم
 محرم راز تو منم، شهد بنوشم از زبان

و مكان،  جمال تو در اين جهان رونق هر كون
و و جان از اين كران به آن كران نشاط روح دل  

سوي خدا، براي تو پر از دعا"مدد"دست  
هميشه باشي به امان رقيب،ز چشم حاسد  



٥٩ علي مدد نوروزي

 سايبان زلف

 عاشق روي توام آخر مرا نشناختي
و جانم تاختي  مثل چنگيز مغول بر جسم

 ذكر تو جاريست دائم بر لبان عاشقم
 كاش دستي از كرم بر صورتم بنواختي

ي سوداي عشقت ناگهان بر جان رسيدشعله
ام را سوختي، بگداختياين دل پروانه  

 دل به كام وصل تو باشد بسي در اضطراب
ساختيكاش كار اين دلم را يكسره مي  

 آبشار زلف تو گشته كنون پرچين دل
 عاقبت پرچين دل را بر سرم انداختي

 خنجر ابروي تو خون فراوان خورده است
كُ شتگانت با نظر پرداختيخونبهاي  

بر سايبان زلف تو خيمه زده"مدد"تا  
و وفا بر خيمه اش افراختيپرچم عشق  
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 مه شيرين لقا

نماييبه زير پرده چون رخ مي  
رباييدل هر عاقلي را مي  

ي ذات الهيسترخت آيينه
 صفاتت چون صفات كبريايي

 عزيز با نمك، در دام چشمت
رهايينخواهد صيد هم از آن  

 بيا لطفي بكن بر عاشق خود
 ندارد طاقت زور آزمايي

پابه روي قول نهادي هايت  
 ندارم شكوه از اين بي وفايي

 دو چشمت معجزه دارد برايم
 اگر چشمت به چشمانم گشايي

 با پاي دل سوي تو آمد"مدد"
 دانست از درد جدايينمي



٦١ علي مدد نوروزي

 باج

دلم باج دهممن نه آنم كه به تو كاخِ  
و به دلم تاج دهميا به تو وعده ي تخت

 عمر شيرين خودم سر نكنم من به عبث
ايم را به تو حرّاج دهميا دل شيشه  

و از اين سخنم باكي نيست  حرف دل گويم
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 گرچه سر را به سرِ دار چو حالج دهم

 زورق صيد دلت نيست چنان قابل من
 كشتي عمر خودم بر دل امواج دهم

و نگارت شده طاووس جميل گرچه كه نقش  
 پر طاووس نشايد كه به دراج دهم

بسنمك چهره و ي تو بوي ريا دارد
رخت زاج دهم پس به جاي نمك رنگ 

 عشق ماه دگري در دل من جاي گرفت
 نتوانم به دلم حكم به اخراج دهم

دل"مدد"جاي يك سرو قدي هست را در  
 كي توان سرو قدم را عوض كاج دهم



٦٣ علي مدد نوروزي

 گلبرگ بناگوش

 به گلبرگ بنا گوش تو سوگند
 كه دل افتاده در دامت به لبخند

 اگر قصد دلت صيد دل ماست
و بي چند بِدان رام تو شد بي چون

 اگر دل را به دست آري يقينا
 ببخشم من تو را ملك سمرقند



 ردپاي شبنم64

 از احوال دلم كس با خبر نيست
و گه دهد پند  گهي فكر وصال

 چنان جوشد دلم مانند سركه
ي آتش به اسپندبه مثل شعله

پردلم هر لحظه سويت مي كشد  
و پدافند  چنان لشكر در آفند

 لبان تو ندارد حس مرداد
و سرماي اسفند  زمستان دارد

كند گاهدلم ميل جدايي مي  
 ولي جانم به مويت خورده پيوند

 گهي در قعر اقيانوس هندم
كوه دماوندي گهي در قلّه  

 اگر خلوتگه آرام جوييم
گردد از كام تو خرسنددلم مي  

 آن گونه سيرابت نمايد"مدد"
 شوي چون كبك مست كوه الوند



٦٥ علي مدد نوروزي

 ماه من

ات صدبارها گرديده طاقطاقتم از دوري  
و فراق  بيش از اين ما را نباشد طاقت هجر

زندمرغ روحم در هواي كوي تو پر مي  
 تا زند چون بال سيمرغي به جانت احتراق



 ردپاي شبنم66

و جانگداز اي ماه من  دوريت نا ممكن است
ُكند از شير مادر ارتزاق  همچو طفلي كه

 گردش دوران بسي سخت است بي تو اي پري
و فصل سوزناك اختناق  چون زمستان است

و رقص نجوم آسمان  وقت نور افشاني
اي اندر محاقاز چه رو اي قرص ماهم رفته  

ميسينه كني؟ي همچون بلور از چيست پنهان  
ي زانو وساقآمدم بهر طواف كعبه

 جام دل لبريز خون هجر ماه روي تو
 كي شود ديدار سيمايت بيفتد اتفاق

 نام تو را از عمق جان نجوا كند"مدد"چون
 نام او از نام تو پيوسته گيرد اشتقاق



٦٧ علي مدد نوروزي

 سنگ مزن

را هرگز مزن سنگ درخت ميوه  
 مكن اين قصه را آغشته با ننگ

كنتو راه آدمي را پيشه ات  
و دد هرگز هم آهنگ  مشو با ديو
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 گره بگشاي از افكار مردم
 مكن تو عرصه را بر ديگران تنگ

 كمر بر خدمت خلق خدا بند
و فرهنگ  كه اين باشد نشان فرّ

 اگر شاهي كني بر كل عالَم
تيقين دان مي و اورنگرود آن اج  

 صداقت بهترين رنگ خدا هست
 بيا دوري كن از دنياي پر رنگ

انديشان يقينا رو سياهندبد  
ها تو دل تنگمشو از صحبت آن  

 راه خدا را كرده پيشه"مدد"
 زند بر ساز او چنگاز اين رو مي



٦٩ علي مدد نوروزي

 ديار خوبان

 كندهر كسي روح دالور مرديش گل مي
ميگمان بي  كندكوهمره را با جان تفال

بود و مردانگي در خون  هر كه او را غيرت
 كندرو به سوي خاك شيران بي تكفل مي



 ردپاي شبنم70

 خاك كوهمره بسان توتيا در چشم كن
 كندچون كه انوار بصر را در تكامل مي

 درد كوهمره به دوران چون ندارد انتها
 كنددرد را مردانه دارد او تحمل مي

و تن كوهمره ايمما همه چو و برگ ن ريشه
 كندسادگي در چشم كوهمره تسلسل مي

ي ايران بود اين خاك پاكماندگار نقشه
 كندگردش ايام خزانش را چو سنبل مي

و شاد باش اي مهد خوبان زمان  دير زي
 كندياد تو، شعر ترم غرق تغزل مي

 سايه ساران بلوطش رمز سبز زندگيست
ميخاك اين جا يك تنه،  كندرونق تقبل

و هوايش بي نظير و آب  چون تنوع دارد
و كبك، همدم به بلبل مي و تيهو  كندقُمري



٧١ علي مدد نوروزي

عشاق  مجلس

قُمري شد به آواز و  كبوتر، كبك
 به ذوق آمد دلم، عازم به پرواز

 شده رقصان دوباره بيد مجنون
 برايم همنشين شد يا كه دمساز
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زِ الطاف نگار استهمه جا  پر
و ناز  سراسر پر شده از عشوه

 طبيب درد پنهانم عيان شد
و آوازمرا مي  برد سمت ساز

حسنِ نگارم  چمن آرا شده
 جمالش با گلستان گشته هم راز

 قدح باده به دست آن دلبر آمد
 به چشمك لطف خود را كرده ابراز

 چو نوشيدم كمي از آن ميِ ناب
 رفته آمدش بازتو گويي جان

عشاق نما اين دم به شَها لطفي
 عنايت كن نظر بر يارم انداز

 كه با او من بگويم درد خود را
و به هر راز سرّ  شود محرم به هر



٧٣ علي مدد نوروزي

 طنين زندگي

و سرنوشتم  تويي غوغاي عشق
و سرشتم  شدي آميزه با جان

 دانم كه سيبي يا هلويينمي
 جنس قوييهزار عاشقي يا

 طنين نبض تو آهنگ جانم
و توانمنواي زندگي ، تاب



 ردپاي شبنم74

 تويي رنگين كمان خلوت دل
و سامان منزل  شدي آرامش

و احسان خدايي  نماد لطف
 بال گردان جانم در باليي

 طبيب درد پنهانم هميشه
 كه غمخواري بود نزد تو پيشه

 تو هستي معجزه از جنس عيسي
و  غوغا به جان من تو دادي شور

 تويي معصوميت در بي نهايت
 نشاني از سعادت هم كرامت

 تويي زيباترين تفسير هستي
و مستي  كه دادي زندگي را شور

 پيوسته با ياد تو شاد است"مدد"
 برايش وصل تو ختم مراد است



٧٥ علي مدد نوروزي

 بخت شهريار

، الله زاريچه خوش باشد به سبزه
 بگيري جام از دستان ياري

 دو چشمت منتظر سمت يميني
 ولي يارت بيايد از يساري



 ردپاي شبنم76

 بهشت جاودان تو همان جاست
 كه باشد در كنار تو نگاري

 طلوع ماه نو با يار زيباست
 اگر باشد به يك خرم بهاري

 اگر همدم شوي با بلبلي مست
 يقين يابي تو بخت شهرياري

 بلورين تنش را گر ببوسي
و قراري  بگيرد از تو هر صبر

 اگر ملك سليمان بر تو بخشند
و باري  ندارد اينچنين محصول

كن"مدد"  تا مي تواني دلبري
 نباشد بهتر از آن روزگاري



٧٧ علي مدد نوروزي

 در آغوش مي

و جامي گيرم بود مصلحتم باده  چون
ي خود، جام مدامي گيرمشكنم توبه

 تو به شيدايي اين دل وقعي ننهادي
، زِ جامي گيرممنم از داغ درون  جرعه



 ردپاي شبنم78

 تر نمودم لبي از باده بدارم معذور
و كامي گيرم  تا از آن باده به دل، بوسه

شدخرقه و ريا از تن من بيرون ي زهد
 درِ ميخانه روم تا كه دوامي گيرم

 مگو از روز قيامت، به من اي شيخ بگو
زِ كه كامي گيرم  دلبر ار روي بتابد

و ديده به راه م شايدگوش بردر شده
 تا از آن يار دل انگيز پيامي گيرم

 رنجدطبع نازك دل او از سخنم مي
 ام پيش دلم از چه كالمي گيرممانده

، بنده قبول  گر بيفتد به دلش بندگي
 همه آزاد دالن را به غالمي گيرم

زِ سخن  با اين حال"مدد"هاي در شگفتم
زِ بامي گيرم بود بسته دري، راه  گر



٧٩ علي مدد نوروزي

 جفاي دلبر

، كجايي؟بدن سيمين، پري پيكر
 چرا از ميل ما داري جدايي

 ات بيچاره گشتمبه تير غمزه
و پر جفايي  چرا سنگ دل شدي

 چرا عهدت شكستي بي بهانه
 سراسر شد وجودت بي وفايي
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 آب كوثر در بهشت است لب تو
 خريدارش منم با هر باليي

و دانشم و دين  رفتتمام عقل
 تو رحمي كن به حال بينوايي

 چرا با ديگران پيمانه نوشي
بتا آخر خطايي  نكردم من

 بدون روي تو روزم شب تار
 از اين ظلمت بده ما را رهايي

 گلستان بي تو جاي زندگي نيست
رخت جانا صفايي  ندارد بي

 اگر با ما لبان تو شود جور
 يقين زيباترين شهد خدايي

به"مدد"  راهت پيكر خودبخشد
 كه شايد بشنود از تو صدايي



٨١ علي مدد نوروزي

 باغ خيال

ي باغ خيالَم  تويي افسانه
 تويي لبخند آفتاب زاللم

 تويي رنگين كمان خلوت دل
 كه بي تو مثل روزي در زوالَم

و شقايقميان اطلسي  ها
و باغ پر نهالم  تويي بستان

 خيال سبز تو اندر سرم هست
 بيني كه از دوري باللمنمي

 بخوان از بهر من اي مه حبينم
 نوايي خوش كه من افسرده حالم

 تو اي محبوب من اي ناز بابا
 خدا داندكه من غرق ماللم

و سردي گور  به وقت رقص مرگ
 تويي چون آرزوهاي محالم



ي شبنم

 نشــــــــر خــيابان

: از تازه هاي نشر خيابان

صلصال گيالنيسپيدمجموعه شعررقصدپ مي

صلصال گيالنيمجموعه رباعي طنزنمخند

محسن محمديمجموعه غزلد نياور

برگزيده اشعار شاعران زن بانو
 معاصر

و گروه مرضيه فريدوني
 گردآوري

فرامرز عرب عامريمجموعه تك بيت ها را نزن

ناظميمريممجموعه شعر موزونس

مهتاب گنجعليداستانسايهي

و اشعاري پا به ماهم مجموعه شعر موزون
 فولكلور بلوچي

مريم شيراني
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تعدادي

بابا كرمت پاپ

نمخن

تو هم بياد

ب ايران

ر حرفش

گس

درختان بي

دوباره شعر نابي


