
 درعظیم خلوتِ من / ھیچ غیر از شکوِه خلوت نیست (فريدون ايل بیگی) در عظیم خلوتِ من !

 ايران در نشرياتِ فرانسوی زبان از اين و آن تارنما از نگاه ِ ديگران  نشرِ ديگران  خلوتکتاب خانهُ   ازنگاِه فريدون ايل بیگی
  صفحاتِ اوِل نشريات ِ سالیاِن پیش فرستاده ھای ديگران عکسھا و طرحھا آوا و نما آگاھی نامه ايل بیگی .اِه مازنگ

 )نیمحمدرضا شفیعی کدک( سرشک.م
 

  خموشانه

 آن روح بھارانت کو؟ !شھرخاموش من 

 شور و شیدائی انبوه ھزارانت کو؟

 می خزد در رگ ھربرگ تو خوناب خزان ،

 نگھت صبحدم و بوی بھارانت کو؟

 و بازار تو میدان سپاه دشمن ، کوی

 شیھه اسب و سوارانت کو ؟

 زير سرنیزه تاتار چه حالی داری ؟

 دل پوالدوش شیر شکارانت کو ؟

 سوت وکوراست شب و میکده ھا خاموشند ،

 نعره و عربده بادگسارانت کو؟

 درھم ودلھا ھمه بیگانه زھم ،  چھره ھا

 روز پیوندو صفای دل يارانت کو؟

 جا ، سقف يکی زندان استآسمانت ھمه 

 روشنای اين شب تارانت کو؟

 :بخوانید  "شفیعی کدکنی"اينھارا ھم از 

 (درنگاه به تخلص ھا )  روانشناسی اجتماعی شعر فارسی •
 چند شعر از ابوسعید ابوالخیر •
  تلقيِ قدما از وطن   •
 چند شعر از "ه.ا.سايه" •
 راه ھاِی انتشارِ يک شعر در قديم •
 غزلیات شمسپیشگفتار بر برگزيدهء  •
 : "تصوف اسالمِی"در رابطه با "حالج"  نیکلسون:  (برگردان) •
  عرفان ، نگاه ھنری با االھیات •
 "دوفصل از کتابِ"موسیقِی شعر •
صور خیال در شعر  •

۱۹     ۱۸    ۱۷    ۱٦    ۱٥    ۱٤    ۱۳    ۱۲    ۱۱    ۱۰    ۹    ۸    ۷    ٦    ٥    ٤    ۳    ۲    ۱    فارسی
    ۲۰    ۲۱     ۲۲    ۲۳    ۲٤    ۲٥    ۲٦ 
 گزیده اشعار •
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       شبخوانی  )۲    زمزمه ھا )۱مجموعهء اشعار :  •
 )۷      از بودن وسرودن )٦     مثل درخت درشب باران )٥       در كوچه باغھای نیشابور )٤      زبان برگ زا )۳

 دیوان اشعار][    بوی جوی مولیان
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