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 در باره نویسنده

 بنام خدا 

 مال فرزند شیر علی بنده که شاید خواست خداوند این بود

 سیاحی طرف بنی قوم از علی شیخ ابن پور عرب خان علی

ور ابن خورشید از قوم گنجه پ خورشید رجب بنت مادر و

هجری شمسی در  9991در شانزدهم آذر ماه  علیا

گچساران که دوگنبدان نام داشت متولد بشوم و شهرستان 

پس از سه سال به دلیل نامالیمات زندگی و جبر زمان 

ناچارا به زادگاه پدریم روستای اسالم آباد بخش مرکزی 

گچساران دهستان لیشتر علی آباد عربها کوچ کنیم در 

ه ش پا به مدسه گذاشتم دقیقا حضور ذهن  9911سال 

رچه ای بنام کولغ و شکلی مانند دارم اولین بار کیف پا

توسط مرحومه مادرم ساخته شده بود  پاکت نامه داشت که



 زمان در که بروی پشتم گذاشتم و با کفشهای الستیکی

د به پا کرده چون پدرم بو روز کفش بهترین خودش

 شادروان عمویم همراه بدالیلی خارج از منطقه بود

مجوار بنام روستای ه در که دبستان روانه حمزه مشهدی

 ابراهیمی آقای بنام بود آموزگاری شدیم بود آباد مظفر

 موفقترباشد ثبت و سالمت یادش بخیر هرکجا حضور دارد

در همان  پنجم کالس تا نموده تحصیل به شروع و نام

 از یکی بدانید است جالب مدرسه ادامه تحصیل کردم

دانش اموزان تنبل کالس بودم که مکرر بدستور معلمان و 

بصر فلک می شدم به هر صورت وبا مشقت موفق به اخذ م

مدرک پنجم شدم سال بعد در روستای خودم دبستان 

 از دور پدرم چون متاسفانه هم اینبار و گردید احداث ششم

 کاوس کربالیی کار می کرد توسط عموی دیگرم منطقه

زمان زاده با  آقای بنام دانش سپاه آموزگار شدم نام ثبت

معلم و پدر را توامان بازی می کرد اخالق که نقش 



تحصیل نمودم و موفق به اخذ مدرک ششم ابتدایی با 

معدل عالی شدم پس از اتمام دوره ابتدایی مجددا روزگار 

آن رویناسازگاریش را نشان داد ناچارا ترک تحصیل کردم 

بعد از بیست و پنج سال مجددا در شهرستان گچساران 

دانشگاهی شدم الزم به ادامه تحصیل و موفق به مدرک 

چون ذوق شعر نوشتن داشتم  9939توضیح است از سال 

 در اکنون که کتابی و دست پاشکسته شعر می نوشتم

در آغاز ایده ای خام در  محتویاتش تمام با شماست دستان

قلمرو ناپیدای خیال و عشق شروع شد سپس با بکار گیری 

توب تمام اصول و قواعد و احساس قلبی روی کاغذ مک

 .گردید

باشد که این آفرینش که در قالب ابیات سروده شده 

 .مقبول خوانندگانش قرار گیرد

 

  پور عرب شیر علی بااحترام شایسته



 


