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 مختصر  ۀمزندگینا

تولد شد. اول شهر هرات م ۀدر ناحیخورشیدی  1335در زمستان رسول پويان 

ر و متوسطه را د یابتداي ۀآغاز کرد و دور یدرس و تعلیم را از مسجد خانگ

ت در والي یسلطان غیاث الدين غور ۀلیسه را در مکتب لیس ۀمکتب موفق و دور

صیل فارغ التحخورشیدی  1358در سال  ابلبه اتمام رسانید. از دانشگاه کهرات 

 وظیفه کرد. یفغانستان ايفاا یدر بانک مرکز یمدتپیش از مهاجرت شد و 

. وی مجبور به ترک وطن شدسابق به افغانستان،  یشورو یتجاوز نظام از پس

 درسپس و  طالباندر دورۀ نخست مهاجرت، در زمان اقامت در هرات، در دورۀ 

و سرايش شعر(  یفرهنگ ،یسیاس یهابر فعالیت ه، )عالودورۀ دوم مهاجرت

 هبود یو هرات شناس یافغانستان شناس یهامشغول مطالعه و پژوهش در زمینه 

 از آن جمله تا کنون:که ه است ف کردألیو کتب متنوع ت

جغرافیۀ عمومی هرات، هرات در کشاکش تاريخ، اقتصاد عمومی هرات، 

نان هرات، سازهای سازگار)با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و ینشحاکم

رات، راه حل بحران پیش درآمدی بر جامعه شناسی هافغانستان امروز(، 

ضرب المثل های هرات، پیر هرات افغانستان، گذری برويرانه های جنگ، 

خواجه عبدهللا انصاری و باغ آتش)شعر( چاپ شده است و تاريخ هرات به روايت 

سیری در واليات افغانستان، افسانه های قديم هرات، دوبیتی های محلی، مردم، 

افغانستان)مجموعه مقاالت(، در کوچه طالبان و روزهای دشوار هرات، شناخت 

آماده برای چاپ است. همچنان  باغهای فوشنج، سفرنامه ها و رخدادهای عینی

 ، ديارخورشید وو دوم)غزل(، عشق و تنهايی)غزل( شهر عشق دفتر اول

   ها در سه دفتر به شکل ديجیتالی چاپ شده است.دوبیتی
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 مقدمه

شاعرانه  فیلط یاهايو رو یقیاحساس، عاطفه، موس ال،یشعر با خ

شود.  یم رابیعشق و محبت س کرانیب انوسیو از اق ابديیپرورش م

و  نیرنگ یو نجوا ردیگ یم هيعشق ما ۀاز شور و جذب شتریغزل ب

 یزیچ ديریو طرب را از غزل بگ یدل است. اگر عشق، مست نیآهنگ

که عشق  ستیسبب ن یماند. ب ینم یقروح با یجز واژگان مرده و ب

ن خراسا اتیادب خيو مثبت نهفته بوده و در تار ايپو در قلب عرفان

 دارد. يی ژهيو گاهيجا يیو غنا یخاصه در اشعار تغزل نیزم

امواج مغز و در  یاگر آدم در اعماق وجود خود، در ژرفنا یراست به

و  ریپاک و شفاف اند، به س قتیحق ۀکه چون چشم يیدلها یالبال

و  یعاد یکه در زندگ دابي یدست م يیزهایبپردازد به چ احتیس

شاعر  یجاست که هرکس نيهرگز به حاصل آمده نتواند. از ا ۀروزمر

فرهاد و  ،یلیمجنون و ل ن،یو رام سيو یتواند و هردل یشده نم

تواند.  یو ... شده نم یمو اهیو س یرابعه و بکتاش ، جالل ن،يریش

 با ميناب دار یخود به عنوان ارزشها تیآنچه ما در فرهنگ و مدن

دل و عرفان مثبت  یصفا ،يیاير یب ،یکیعشق، محبت، صداقت، ن

خود   تیمدن و اتیارزشها را از فرهنگ، ادب نياست. اگر ا ختهیآم
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 زیچ کيسوز و تحّجر تار یکور، تعصب هست تیجز افراط ميریبگ

 ماند. ینم یباق یگريد

نر عشق، محبت و ه یجان و دل که از نا یانسان ها به آوازها هرگاه

ن آ شند،يندیدر خلوت دل به خود ب يیگوش فرا دهند و لحظه  ديآبدر

 مواجنهفته است و از ا یکه در فطرت انسان یو ناب زهیپاک یها یانرژ

 به نیتوه ،یدل آزار ،یشود، آنان را از بد یم یمغز متجل کرانیب

نه  یقیحرص و آز )به طور حق یوالیو ه یستمکار ،ظلم گران،يد

 ازد.س ی( دور ماکارانهير

از  یکه نمود یصادق و پاک در روابط عشق در هست یها انسان

ان )که خارج از زم زندیآم یذات است، چونان درهم م یتناهيگوهر ال

امواج ناخودآگاه  یگانگيرسند و  یوحدت م انوسیو مکان(، به اق

ارتقاء  تيبه ابد یهست یتناهيال ۀخود را در گستر یفطرت ازل

 نيباشد. ا یدر اصل ذات م یسرمد یفنا تقیدر حق نيبخشند و ایم

 ست؛ین یروزمرگ طیعقل و حواس ساده و بس ۀشور و حال در اراد

ذات  کرانیب انوسیعشق و اق یاست از نوع آن معجزه ها یزیبلکه چ

 . یو فطرت انسان

کند و  یم یارزان یتناهيال یانسان آزاد یعشق است که برا نيا

عالم  ریو دست و پاگ هودهیب یاو بنده دیاز ق یانسان را به راست

خود  ،یاستبداد ذهن ۀشيبه ر شهیبخشد. ت یم يیموجود رها
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محافظه  بانه،يمقام و منصب عوام فر ،ینام و ننگ پوشال ،یسانسور

ودات بس مختلف و متنوع موجود، یق ،یمرسوم، انحصار طلب یکار

 یعقده ها ،یناآرام کننده، خودخواه یهوسها، حرصها و استرسها

 ديعقا شیدر اشکال گوناگون، تفت یکتاتورياستبداد و د ن،یکچر

دهد؛ جان را  یم قلیزند. عشق و محبت دل را ص یم رهیو غ گرانيد

 زه،یپاک ی. از دلهاسازدیبخشد و جسم را پاک و صفا م یجال م

 تابد.  یساده و با صفا نور عشق و محبت م نه،یکیب

معشوق به عاشق از وار عاشق به معشوق و کشش  وانهيد ليتما

که به باور عرفان مثبت از  يیرویشود؛ ن یمتبارز م یفطرت انسان

و در نهاد  ردیگ یم هيما قتیعشق به حق و حق یتناهيال یجاذبه ها

عشق از نهادش به  یتبارز و تجل زانیانسان وجود دارد. عاشق به م

عاشقانه  یجاذبه ها نيگردد. هرقدر ا یم فتهیو ش ليمعشوق متما

 یخلوص، صفا ،یزگیمملو از صداقت، پاک یو در فضا ابنديامل تک

و فرهنگ به وحدت برسند، به همان اندازه عاشق به  اتیدل، هنر، ادب

 یدر آن غرق و فان یکه به کل يیشود؛ تا جا یمعشوق وابسته م

دو جسم و جان  انجاود یوحدت و بقا قت،یفنا در حق نيگردد. از ایم

کند. پس اظهار عشق، محبت، جاذبه،  یم)در گلستان وصل( ظهور 

عاشق به معشوق  ۀاز انداز شیب ليو تما یاحساس، عاطفه، وابستگ



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 7 

 ۀعشق نهفته است و عاشق جز از آن راه و چار عتیدر فطرت و طب

 ندارد.  یگريد

 وفنا در وحدت  یکوشد تا معشوقه را به سو یم رویبا تمام ن عاشق

 را به یانسان یق و محبت زندگعش یرویجاودان بکشاند و به ن یبقا

ورزد تا تمام  یآن تکامل بخشد. عشق تالش م ۀدرج نيتر یعال

 عشوقسازد تا عاشق و م رانيبندها، طلسمها و زندانها را و رها،یزنج

 اند. گرد جاودان آماده یوحدت و فنا در بقا یرا آزاد کند و آنان را برا

درک و  تیوق ظرفدر فطرت و نهاد معش زانیکه تا چه حد و م نيا

عشق و محبت از فطرت او  یشود به کشش و تجل یم جاديا رشيپذ

ام خود را انج یو رسالت گوهر فهیوظ دانیم نيتعلق دارد. عاشق در ا

تبارز عشق را از نهاد  ۀنیعاشق زم یمعشوق برا زشیدهد. انگ یم

 معشوق به یاریعاشق است که آن را ب نيسازد و باز ا یمساعد م یو

 رساند.  یتکامل م یالع ۀدرج

. ريو وصل نپذ ردیعشق گ یمحال است که دل یمشرب عشق بس در

و  یروح یسرمد وندیعاشق و معشوق وصل است. پ يیهدف غا

در  یهست ازین یحق و تبسم گوهر یتجل نیراست ۀدو دلداد یجسم

سازد.  یجاودانه م یانسان اتیاست که رمز بقاء را در ح یهست

شک و  کنیل رسد؛یوصل به اوج تکامل م ۀعشق در مرحل یانرژ

کند. در قلب عاشق و معشوق  یرا خنثا م یتناهيال یانرژ نيا ديترد
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با وجود  رايتواند؛ ز یشک و هراس جا گرفته نم یهرگز ابوال یقیحق

 ۀجیدر قلب معشوق، کوشش عاشق به نت یاعتماد یترس و ب روسيو

 یغ خرم انسانوصل در با نيریش ۀویتواند و م ینم دهیرس يیغا

 خشکد. چنان که گفته اند:یم

 

     یاگر از جانب معشوق نباشد کشش   

 نرسد يیبه جا چارهیکوشش عاشق ب    

 

خوش و با  یخالص و پاک بهر حال بس ۀعاشقان یها زهیانگ نيا

 یجوامع و در برخ یجاست که در بعض نيباشند. در ا یارزش م

 نيا یبرا یو کسب یرفط یها نهیزم یو فرهنگ یاجتماع ینظامها

جوامع و  یو در بعض شتریعشق ب ۀتبارزات پر احساس و عاطف

 کمتر است.  یاجتماعیفرهنگ یها ستمیس

رسوم و عنعنات دست  ،يیافراطگرا ،یخراف یتعصب، باورها جهل،

 ،یاسیس ،یخشک و متحّجر، استبداد ذهن نیاصول و قوان ر،یو پاگ

مهاجم  سمیاليفشار امپر و زمینیخشونت نهان ماش ،یقوم ،یمذهب

عشق و محبت در نهاد انسانها سخت  یاز تجل يیو رسانه  یاطالعات

و  یاحساس، عاطفه، دوست حبت،عشق، م یکاهد. سرچشمه ها یم

خشک،  یآن اصول و قراردادها یسازد و بجا یرا مسدود م رهیغ
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 ،یعیطب یهايکند. بر عکس آزاد یم نيگزيمتحّجر و آزاردهنده را جا

عشق و محبت  اتیرشد و انکشاف تجل یبرا یو مدن یانسان ،یفطر

 است. تیمؤثر و با اهم یاز  نهاد و امواج مغز انسانها بس

و عاشقانه  يیغنا یبه غزل ها شتریب «عشق و تنهايی»ۀ مجموع در

 که در وطن ما بحران، یطيو شرا تیشد. در موقع دیرو به رو خواه

بند و  یو کشتار، فساد و بهرج و مرج، وحشت، قتل عام  ،ینا امن

 یزندگ یدیو ناام أسيحکمفرماست و مردم با دلهره، ترس،  یبار

کنند؛ چه خوش است که با افشاندن گالب عشق، محبت، احساس، یم

 یهاو روان نیغم یهاو طرب تا حدود ممکن دل یعاطفه، مست

 مجموعه شور و نشاط نيا یاست غزل ها دی. امميرنجور را شاد ساز

و د شاو تعصب بزنند.  أسيبر دهان غم، انده،  يیو مشت ها ننديرافیب

 اسرافراز باشید.

 انیپو رسول 
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 شوق تمنا

 است گريد یایتا دل مقـام خـلـوت و دن

 است گريد یوصـل شـوق تـمنا مفهـوم

 ریغ ینشـد گوهـر وحـدت بـرا روشـن

 است گريد یز ذات مصفـا یخودباور

 ـشيذات خو یز تمنا یگر شـد گانـهیب

 گراستيد یزهمرا یزيگرخود ديتجر

 الیوحشــت خـ ۀدم ز هـمهـمـشـ یخـال

 است گريد یهمتا قيال ـنيبعد از ا دل

 دل نبـود مـأمــن تضـاد یراســ محـرم

 گراستيد یبايدت از رخ زوح یمایس

 دم در نـفـس سـاز مطـربـانشـ یجــار

 است گريد یدل ز تـرنّـا یتـن تنـا تـن

 صــل هـنـرواژگان نـبــود حـا ـمیتـنـظـ

 است گريد یاز دل انـشـا ۀتـران ســوز

 خـاک خـفـتـگان نکنند فـهـم اوج را در

 است گريد یاز پـر عـنقـا ینینـشـ باال
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 ام دهيد اریدهـر خـرمهره بـس بیج در

 است گريد یگوهر واال نهیبه سـ کنیل

 آن چـونـان که نـدانـم ســر ز پا مـسـتم

 است گريد ینایو خمـار ز م ۀنـشـ نيا

 چشمه سار وجود ازتف سراب دیخشک

 است گريد یـايزدر شـهیدل هم امواج

 و رفـت ـدیکشـ ـپـاینگار خـط چـل زلف

 است گريد یسایزنده از دم عـ اعجـاز

 و کوه طور یموسـ ۀگشت قص افسـانه

 است گريد یناینـور تازه از دل س نيا

 جان میشوم چو نهان درصم یهربارم

 است گريد یدایپ ینگم شدن به مع نيا

 دل یبـقـا ـابـميتـو  یکه در فـنا رفـتـم

 گراستيد یوصل تودرجا گفتندعرش

 اگربه خلوت دل جاگرفت، رفت یچند

 است گريد یکه دل منزل و مأوا رايز

 شمس دردل و جان آتـش افکند ینجوا

 است گريد یمن از نا ینوا نیآتش نيا
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 بیخراب شـدم از سـروش غ ۀخان خم

 گراستيد یحافظانه زهاها جوش نيا

 گـونـه کـوزه و خمخانـه سـرکشم امیخ

 گراستيد یصهبا ميشوروحال از نيا

 یگرفت جان و دل از سوزسرمد آتش

 اسـت گـريد یـراـحـم ۀدلــم ز الل داغ

 خلوتم مدام نيوز درـبه درد و س شادم

 گراستيد یوغاـام پر از دم غ يیتنها
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 الیکاج بلند خ

 ازمسـ یم انـهیــاخ کاج بلـنـد آشـشـ بـه

 سازم یآب و دانـه م الیخو بار زبرگ

 ه بـدوشـم فـلک کند هردمچـه خانـ اگـر

 سـازم یدر دل تـوفـان خـانـه م دوبـاره

 زارم اگــر کـنـد خـامــوش ۀو نـالـ نــوا

 سـازم یسـکـوتـم تــرانـه م یتـارهـا ز

 عشق نگردد در زمستان خشک درخت

 سازم ینـاز و جـوانـه م ۀغـنچـ شهیهم

 ـميگو یولـوـو م امیطـرز حافـظ و خ ز

 سازم یبه بـاده وچنگ وچغانه م غـزل

 بـه قـدرت دل ها کـنیعشـقـم و ل ریفـقـ

 سازم یشهانـه م ـريخاک تاج و سـر ز

 خـشکـد یچـشـم دلـم نـم ۀچـشـمـ زالل

 سازم یروانـه م ايرود خـرد که در نه

 او شـب موعـود شـانيپـر زلـف یبـرا

 سازم یخودم طرح شـانه م زاستخوان
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 ميتنهاکه درتب هجران خموش و مگو

 سـازم یعـشـق ورا دلـبـرانـه م کـتاب

 و آتش به دل زنـد هجران دهيدر جگر

 سازم یگـداز هندوانـه م یلخته هـا ز

 شد یباخون دل جار کهيبحر خروش

 سازم یکـرانـه م یدار نـه بل ب کرانه

 ـدیدل مـرا نشـنـ ـنیـقـيســرود  یکسـ

 سازم یدارم بهانـه م یجـو گل بهـانـه

10/1/2015 
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 یعشق و آزاد

 ـزارمیو تـفـنگ ب ـریدوِد وحـشـِت تـ ز

 قـلـمــدارم یگـفــرهـنـ ۀخــســتـ روان

 خشم شکستند گرچه نوک قلم و قهر به

 دارم ه را هواقلم، خام ون وـبـه ن قسـم

 زور و زر نفروشـم خامه را هرگز به

 دارميکه دانش و فضل و هنر خر یمن

 شهـر گل گل دل بلبل غـزل خـوانـم به

 ارمـمطـرب و ت یدایبـاده و شـ ـقیرفـ

 یشـــعـر آزاد ــميعـمــق دل بـسـرا ز

 رفتارم کیکه شــاعــر آزاد و ن راـچـ

 ـنیـيبــود مـرا آ کانـیخـاور ن طـلـوع

 تـان نـپـنـدارمدم راســبحـص ـریغـ بـه

 بــه اشـتر مقصود بـار، کج بستند اگر

 بـود رهـوارم قـتیمـسـِت حـقـ سـمـندِ 

 یعـشـق و آزاد ـخيتـار ۀـدیچکـ دمشـ

 تکرارم یبگوش دل آن درسها مخوان

 زنـد ناخون یمریدل غ ۀم کهنزخ به

 خـس و خـارم یانفـتـنه و قـرب ـریاس
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 شيـند تشـوم کابلـق دل ۀمز رش اگـر

 شه مارم ــدهيصـداقـت گـز نیآسـت ز

 ود غارتداعش وطن شطالب و بنام

 کفتارم بینهچنگ وحشت گرگ و به

 خصم ۀسیه و دسشود نقـش ادهیپ راگ

 وخته و شـرربارمس يۀورو س راقع

 دن اگـر رود بـربـادارث تـمـ یاغـنـ

 و افگارم وانیو در به در و ب خـراب

 افتد یب اجنبم وطـن قـلـبـه جس اگـر

 مارمیه ابـد غمـدرون و بکه تا ب قـسم

 ارنـد جـان استقاللبـه خاک سـپ اگـر

 بـر سـر گـور وطـن عـزادارم شهیهم

 اديرا مبـر از  ـطانیلشکر شـ هجـوم

 تهمتن پـردل اســت سـردارم اگـرچـه

 رمیزنـد ت منيز شش جهـت اهـر اگر

 راست گفتارم باک و یعاشق ب همان

 ندارم باک هیـسو دیخ و سپسر ويد ز

 ر دارمالج بـر ســـکـشـد چـو ح اگـر

16/1/2015 
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 عالم دل

 آرزو کنم یعشق و وصال و مهر  کس

 هـرسـه را ز عالـم دل جستجو کنم ـنيا

 وصال ۀجـذبمکـن که بگـذرم از  باور

 عــّشـاق بــو کنم ــقيـقـاده ام شـزنــ تـا

 هجران پلوش گشت ۀدلم به کور گرچه

 گـونـه در دل آتـش نمـو کنم ـدیـورشـخ

 یـيقـبـله گاه دل شـده محـراب ابـرو تـا

 وضـو کنم ـنيســاغـر نـگاه خـمــار از

 وحـشـت تجـاوز اعـراب خـسـتـه ام از

 و گـفـت عمـل را نکـو کنم الیخ رنگ

 هللا تجــارت اسـت ۀنـام خـانـ ــريز در

 نـمکه جـانـب بازار رو ک ــمینـ ـرـتـاجـ

 هـزار بـار دسيبار گـر رسـاله نو دـص

 شـستـشـو کنم یهـررا بـه رود اوراق

 داعـش شرور، تـمـدن کند خـراب گـر

 چـوعهد کهـن موبمو کنمقصـه را نيا
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 مد دل َکـنکه ز اجـدا مینـاخلـف ن مـن

 رو کنمکهنه را بخدا پشت و  نیپوست

 بگـذرم گانـهیب نیتـار و پـود ماش از

 وزن مژگان رفـو کنمبـه سدلـم  مزخ

 دلکش است نیرنگ ۀشیوشبلور تنگ

 خو کنم نیکه با ظروف سـفالم خواه

 نان و راحت جان در خرابه ام مین با

 صفـت از آبـرو کنم ،از طال زیپرهـ

 پر از عـزت وطن یاه هبرف قل از

 آب بقـا را بـه جـو کنم ـدیصـد ام بـا

 یدگو حـق زن ـتيحصول حـر بهـر

 گفتگو کنم نيوــو به طرز ننسل ن با

 یحاصل ستین ايو قال اهل ر لیق از

 هو کنم یام حذر از ها دهيگز خلوت

28/2/2015 
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 دهیسپ

 ديشـب سحر جو نيریدل قدر دهیسپ

 ديمهـر دل افروز از قمر جو راغس

 داند یم یام ک یتـوفان یتکش نشـان

 ديدل گهـر جو یايدر ۀنیعمق سـ ز

 مهاجر را بال و پـر مرغک مسـوز

 ديجنگ در به در جو یب ۀانیآشـ که

 یجهان پرآشوب وفتنه گر آر نيدر

 ديامن و امان ازدل خطر جو رموز

 پاکـدالن فیمـدار که طبع لط عجب

 ديضد هنر، هنر جو ۀزمـانـ ـنيا از

 وه هندوکشرکش بابا و کـس عـقاب

 دياز اوج بحر و بر جو تيرّ ح دیام

 غارت کردگرچه بهاروتموز خزان

 دين ثـمـر جـوهمـوطـ ۀسـتـمـزد دل

 کـنیل م،هـنیران مآتـش هـج کـبـاب

 ديدل شـرر جو ،نهيريسـاغـر د ادیب

 ا
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 ونمـبـه درد فـراقـش کند سـراط گـر

 ديشترجویبو شیوفا ب و به عهد قسم

 بدوشم کرد انیدر به در و آش زمانه

 ديدل آواره ام مـقـر جـو ـنيا هـنـوز

 هاتیبه سر ه یخـام پزد مـدع الیخ

 ديتجـربـه از پختگان نظر جو میحک

 و دد فراوان است ويد انیآدم بشکل

 ديچـراغ به دسـتم فـقـط بشر جو دل

26/2/2015 
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 عشق  یبو

 ستیکار ن استیـرا با نقشه وطرح س عشق

 ستیو مکار ن یهر بازارکار یورز عشق

 بـجـو یـيارا از خـلـوت گمـنـام تـنـهـ عشق

 ستین اریهـرت بسـل بهـر مقام و شد عشق

 نـه از عقل و خرد زدیخ وانگانياز د عشق

 ستین ـاریمــردم هـشـ ـالیو خـ ـايرو عشق

 به دست یآر ینم یالرا با حکمت ع عشق

 ستیافکار ن یو بـاز ـلسـوفیم فـفهـ عشق

 را از صنعت شعـر و هنر تنها مجـو عشق

 ستیوررفتن به لفظ و واژه وگفتار ن عشق

 دل یـایدر دنـ ـستیرسـالـت ن ـغیتبلـ عشق

 ستیدر جـنـت دادار ن يیبهـر قـرفه  عشق

 آورد یمـ یزنــدگـ ــدیبـا مـعــنـا امــ عشق

 ستین کاریکشتن و پجهـاد و ـجيترو عشق

 در دل تـنـگ حسـود یابیرا ن ـکانین عشق

 ستین ماریردم بم یعـقـده هـا یجـا عشق
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 ــداريســرمـا ۀـتـنـز دام ف ــزديبـگـر عشق

 ستیـر بازار نامـوال تجـارت بـر س عشق

 به دست یآر یک لیتمث ۀرا از صحن عشق

 ستیتان و خواندن اخبار نطرح داس عشق

 رانـگيدر دل بـاز یابیص را نـخـال عشق

 ستیکار ناُس ۀو تحـفـ ـودیهـالـ ملـیف عشق

 گم دهيعـرب گر یور هوس هادر گ عشق

 ستین ناريم و ددره نیخون غیخشم ت عشق

 ریبر دنبال پ ستین دانيمر یغـوغـا عشق

 ستیوطومارن یدودودعا و ضيتعو عشق

 دامگـردد م یازجادو و جمبل دور م عشق

 ستیدل، ُمهـرگان مـار ن ۀمهـر سـاد عشق

 گردد برون یترس م ندیدردل گرنش عشق

 ستیارنيها  یبا وهم و گمان و دودل عشق

 ـنیگـردان آتـشـ زهـیپاکـ ۀرا با بـوسـ عشق

 ستین ثاريا ۀتنهـا سـوخـتـن در کـور عشق

 اتیآرد به گلـزار ح یل مـوص یوـبـ عشق

 ستیعطارن یدرقوط یطرمصنوعـع عشق

23/2/2015 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 23 

 

 یخيتار تیجشن و سرور مدن یکه با آداب تکامل( 2015) روزه دیع

 ،یزنده دل تیاست که ماه دی، بر همگان مبارک باد؛ امما دمساز شده

 نانیو اطم تیو طرب که با صلح و صفا و امن یطبع خوش، شاداب

در کشور و  یثبات یو ب یرعب و وحشت، ناامن یهمراه است، بر وبا

 شود. روزیپ یمنطقوو  یداخل سميترور یها سهیدس

  

 و سرور جشن

 وطن جاودان بود دیوعوسرور جشن

 و جوان بود ریو دل مبارک پ ازجان

 ودش یـدر مکم هـالل نـازک دل ب کم

 ب آسمان بودروز و ماه ش دیخـورشـ

 و نسترن یورسنبل وس یزرو هردم

 شـوق و محـبت وزان بود مینس عـطر

 ـمیاهـل بـزم بـاده و شــعـر و نجابت ما

 بـاسـتـان بود ۀارث مـا ز عـنـعـنـ ـنيا

 بگورومحتسب ازحال رفته است زاهد

 زنــدگان بود ۀجـشـن و هـلهـلـ امـروز
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 مان محتسبچـش یبـزن بـه کـور باده

 عـنبـر فـشـان بود کـدهیت مبهـش جـامِ 

 سـفره ها بيو نقـل وکلچه بود ز حلوا

 تـر همچنان بود ۀـویو م یو چا ـلیآج

 و اختالط داريذت دـو صفـا و ل فطلـ

 خـسـته دالن ارمغان بود یشــفـا بهـر

 و طرب تنک شیوع لهیبساط م کسوي

 ـشـفـشان بودشــرارت آت گـريد یسـو

 وحشت طالب مگـو سخن میز ب رـگيد

 ان بودـامـن و ام یکه حـام یمـردم با

 کندیزطرح صلح وصفا قصه م گرچه

 بود انیع بشيو چال و فر ايو ر مکر

 ند چـه باکـظالــم ک تيرحمااگ ظالـم

 بود سمانيآسـمان و ر ثيجا حـد ـنيا

 تپد قلوب یمردم ما م یهـا نهیسـ در

 عـشق و محبت نشان بوداز صفا و تا

 روزگار ـکانیبگــو ز هـمـت ن آخــر

 آزادگان بـود ــقيکه ال يیلـهـجـه  بـا
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 کنم یدرون فاش م وراز اسرارعشق

 نهـان بود قـتیفـروغ حـق و حق یتاک

 ما بهـر مرغکان هـنیشـاخسـار م بر

 بود انیامـن و امان آشـ شهیهم اربي
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 عشق و آزار

 پـالــد در آزار دل یـق معـشـ

 انـــدازد در انــبــار دل آتــش

 را نــاالن کـنـد ـارهـچیب بلـبـل

 خـار دل دگانـشيدر د دبشکـن

 کند چانیب را گرد مه پش تار

 د تـا صبگاهـان تار دلکـن بـر

 وصل عشق انیبدر ديآ هرچه

 طومار دلحرف از ديزدا یم

 منصـور را ۀدانـد قصــ هکهـن

 د ارتـفــــاع دار دلانــبــد یک

 کـور نیبندد بـر ماش یم هان

 ســر افـسـار دل ،یـلیلـ ۀنـاقــ

 را ـديهجــر و تب تجـر ۀنسخ

 دل ماریبـر ب ــزيکند تجـو یم

 وـاز وفـا و عشق گ رانیقـف با

 دل نـاريم و دافکـن درهـ دور
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 میغــربـت و تنهائـ ــريکـو در

 ربار دلشـده س يیهاغـم  کوه

 شدن ـدارميخر اربينفس  کي

 ه گفتم بـارهـا بـادار دلچ گـر

 طرز دگر ايو  یوخبا ش فاش

 رار دلنـامحـرم کند اسـ ـشیپ

 بار بار ـشيپا رـيز رمیبم گـر

 دل مارـیتـ ـتیاو را نـ ـسـتین

 ام افزون گشت نهیس یها زخم

 ـار دلـآم یبــدانــد انــدکـ رگـ

 کیل فیکند توص یم بانیازرق

 دل اريخداجان  یا کدمي تسین

 اد ورفت رفتـدل پا نه ربـرس

 واقــف از دل افگار دل سـتین

 گان شهیبا تجاوزپ مانیپ کـرده

 افگـنـد اسـت در آثار دل آتـش

 یول ــد؛يطـاووس بنمـا ۀجـلـو

 وفـا، منـقـار دل یپـا بشـکـنـد
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 روزنـامـه را ۀدارد صحـف باز

 از اخبار دل ــديگـو یم قصـه

 بامتاع رنـگ رنـک ـدينما یم

 فروشد عشق در بازار دل یم

11.12.2015 
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 عشق ریتفس

 رکردیخرد زنجدیمجنون را بشوران عشق

 کرد ـريکافـر گفـت؛ اما، اهـل دل تقد نيد

 اريوصل  یبگذرد ب یام عمرخ الیخ در

 کرد ریرا پ یق عالمهجـران بـه ناح آفت

 نکاســت يیتنهااز نـاسـور  ـديتجـر معـال

 رکردیوحشت فقط دلگ ۀورطرا در عشق

 ر نهـمجبر روزگاران س غیت ـريبـه ز یک

 کردریعشق دل تدب کنیاست، ل ريتقد کار

 از طلوع صبحدم ميرا چه گو نوردانشب

 کرد ريرا ز نـو تنو یپاک دل جهان عشق

 ظالم شد خراب نیطرب ازکق وعش ۀخان

 کردریو احساس محبت درعمل تعم لطف

 نيکس نخوانـد بعـد ازکرگسان را داستان

 کرد ــریپـام ۀدل سـفـر در قـلـ یهـمــا تـا

 دارد گالن رنـگ رنـگ یزنـدگ تانبـوسـ

 کرد ـریتأث یزنـدگ اهـیبـر گـ یطیمح هـر
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 یا وهیم ینیثمـر هـرگز نچ یدرخت ب از

 کرد ـریبهـشـت آرزو نخــل کهـن انجـ در

 آرد بـه دل وصال دیرا نـازم که ام عشـق

 کرد ریس یدرد سر مـرا از زندگان ورنـه

 صرف شـد یعمر فـان يیطال االتیخ در

 کرد ریرا اکس شيفال خوـبا فن س یگريد

 بازم نکرد یام درخودکس دهیچیگره پ چون

 کرد ریعشـق را تفس یالیکه آمـد با خ هـر

11/12/2015 
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 آزار دل

 ـور خـداستـنـور دل از منبع ن

 خطاست دنـيق تازام عشـمق بر

 جان ودلست قلیپاکان ص عشق

 و دغاست و مکر نهیک برخالف

 نسازش کند با اهرم یک قـعش

 جداست یطانیدل از نورش نور

 سخن از بهر آزار دل اسـت گر

 رف نارواسـتـو ح یانانس ضد

 آتـش اسـت شيمغز جا یب ۀپست

 شـاه و گداسـت ۀـسیدرون ک نـه

 ـدیبـر زن یپـوکان بـه سـنگ ۀکل

 محتواست یب یتنبل یکدو چون

 نـت بسـته کدهـان یدان ینم گر

 خاموش باشد پربهاسـت گهر تـا

 گرگسان دراوج قاف یجا ستین

 که آنجا مسکن نورهماست چون
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 کم بگو یدیبزرگان چون رسـ با

 واستـس یطفالنـه از معن یبـاز

 و حسـد نـیک ۀر طبلـمـزن بـ یه

 داستصیوم طبل بـمفه یب حرف

 بادغل خودراخراب یکرد سخت

 عصاستیگرچون کوراما ب لهیح

 خورندیوپشمت م شير بيفر یک

 رعباستيزاران فتنه در زـه صد

 گران بتیباک از خنجر غ ستین

 نا بجاست يیمهر جـو النیبخ از

 مده پشت خوده با شاخ گاو جنگ

 ر صداستـدرد مثل دهانت پ رـگ

 ار اشترانـس هياـمشو در س سگ

 استـه ـهياـآزاده اوج ســ هـمـت

 مدام ديدوغ آ نیـمگس ماب ونـچ

 فضول ومفسد وپرمدعااست بس

 یکن یکه اسـتاد یـکل باش عقـل

 وباستبدترازست تـزش يیوگپر
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 شيخود داند کارو بارخو هرکه

 دستور برکس نـا بجـاسـت دادن

 با جنـس خـر یآدم ـديوـنگ کـس

 صفاست عشق و ۀازجذب یبر تا

 ودلـقـک شـــه را مگـ تـانـداســ

 و گداست نیامـروز مسک دلقک

 شـوم یان نامـگفتا چه س یمردک

 نام هاستـدش نیگفتش هم یدلقک

 ارهـاـبـا م يیچلـپاســه  یروزکـ

 مثل مـن اهـل ثناست یمار تـگف

 عقرب ازسموم فطرت است شین

 عقرب چراست، اوزهر زدينرگر

 یدیخورش 1393حمل  31
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 دامن وصل

 رمیگ یم گـريد ـاريبـه خــدا  يیـاین گـر

 رمیگ یتـر م ۀدـيدل خــون شــده و د بـا

 هاتیه دمیکه زهجر توکش یدردو سوز

 رمیگ یو شب در نفس تجربه در م روز

 همه عمردر یبه کس یو نداد یگفت آنچه

 رمیگ یتـا بـه سحـر م یبـر لب شکر از

 یتــو ولـ الـیدر دلــم افکـنـد خـ یآتـشــ

 رمیگ یز شـرر م یدامن وصل نياز دبع

 ادشيتــو را دل نبرد از  ـريتصو گرچـه

 رمیگ یدل بـاز بـه زر م ۀدر خـانـ یقـاب

 حاصل نشود یا وهیاخ وفـا مـکه از ش تا

 رمیگ یو ثمر م ضیسـر شـاخ دگـر ف از

 نخـرم یزیرا بـه پشـ یاسـکندر و ک تاج

 رمیگ یعشقـم کر و فـر م ۀکه از رتب من

 ودهنران درد سـر آرد بـه وج یب لسمج

 رمیگ یوطرب را زهنر م یو مست شیع

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 35 

 بـه گـنـدد بــه گــودال زمـان ـسـتادهيا آب

 رمیگ یو سفر م ریازجنبش و ازس برکت

 و در آب تـوقـف نکـنـم یســر خـشک بـر

 رمیگ یاز بحر و غزال از دل بر م یماه

 قیزند ناوک مژگان دو صد زخـم عم گر

 رمیگ ینـظـر م ریت یام را ســپـر هـنـیسـ

 گريکه نوازش نکند، دست د یلطف دست

 رمیگ یبـه کمر م یبـر گـردن و گاه گاه

 شدک ـهيشد، سـاـکه بـه قهـرم بک ینینازن

 رمیگ یو سر م نهیبـه خـدا س غشیت ريز

 گـرينکـنم بـار د یالیبــر قــول خ گـوش

 رمیگ یو گوش ازهمه کرم بندمیم چشم

 از و دهـلـخاموش نفسان را نبود س بزم

 رمیگ یچو صدف دّر و گهر م ازسکوتم

13/12/2015 
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 سراب

 او عـذاب شده ـاالتیگ خـدلــم بـه چـنـ

 سراب شدهوصل و طرب عرق در دیام

 مــشیتـه و وفـاکـشــوق دل خـسـ یبـنـــا

 در آب و گل خراب شده ۀخـانـ خیب چـو

 ــحـرگاهــانـمـع وجــودم تـا سشـ تمــام

 ب قطره قطره آب شدهش ۀمیخ ـريز بـه

 من نشتست به خونز درد دل زار شفق

 ـاب شدهنـاز فـلـک، رخ در نـق عـروس

 بس که بارش اوهـام هـر طـرف بارد ز

 ســحاب شده ۀآتــش دل نـالـ ســرشــک

 نیرنگ ۀبـه خـون دلـم رنگ خامـ مکـن

 خـضـاب شده ۀدفـتـر تــو خـانــ یفضـا

 دل نشـد قانـع دیحـرص تـو از ص مگر

 کباب شده نیقلب و جگر را به ب هـزار

 نیدل مسک یودخ الیه خر بـگجلوه تـو

 تاب شدهو چیهجران به پ آتش چومودر
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 هجـران ۀورغـم عـشاق و ک يی ـدهينـد

 خوش ازعشق درکتاب شده الیرا ختو

 نـوازش کـن ـایدشـنام ب یلیبـه سـ یدم

 تو در عتاب شده یاکه مهر و سخ اگر

 کرد مانیو نقض پ یرفت به بازـگ دلـم

 حساب شده ق دلـل عشایخ یهـوا طفق

 نميـريدر ســفـر عـشـق سـنگ ز هنوز

 شده ابیدلـم چـرخ آسـ یچــه رو اگـر

 دینـشـن یکسـ یمـرتبـه گفـتـم ول هـزار

 واب شدهـج یعشق ووفا طرح ب سوال

 دریمیال مـوص یعشـق بـه دل ب دـیام

 شده ابیوصـل کام یب یـقـعـاش کجـا،

 درعمل هر بار کیه کند لـقص زعشق

 ه صد گونه اجتناب شدهـب اريوصل  ز

 يیبــه تنـهـا یـر خــدا فـرصـتـبه مـده

 صبرم پر از گالب شده ۀبطن کاس که

 ال گذشتـانگور ما دوس ۀعمر کوز ز

 راب شدهـون دلـم شـکه چـو خـ اـیب ایب

12/12/2015 
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 عشقروح 

 شد ریـزنج ۀحلـقـ نیماش یـایق در دنعـش

 شد ریتأث یخلوص دل چه بوصل و ۀجذبـ

 ها کوچ کردشهر دلو وفا از مانیو پ عهد

 شد ریگهگـ یوابيخـوش گام محبت  اسـب

 وردگرگ خ ابانیفا را در بـناز ص یآهـو

 شد ـریشـ ـنید جانـشــآم هـشیاز بـ یروبهـ

 هنه گشتون داسـتان کـرهـاد و مجنف ۀقص

 شدریم نیـهـر ماشـبه سطح ش یلمیف دختر

 گرفت یمصنوع نیقلب ساده را ماش یجا

 شد ریکشته و انج ـنيگـزيچاکلـت جا طعـم

 را به خـون آغشته کرد عتیسـبز طب دامن

 شد ریدر زندان صنعت خسته و دلگ عشق

 انداختند یقـبـر حلـقـوم عـشـق و عـاش غیت

 شد ـرينزـخ یرگيبـره و بـا د یـروهگ بر

 دیفرش دل درهم کش دانیبه مفسون آمد با

 شد ریم گـآهـن سخـت عـال یـايدر ــنيا آه
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 ـديد پـدپشت هـم آم یشـماریبـ یهـاقـرن

 شد ریخـون آدم شـ یکه در پسـتان هست ات

 قدرآمـد روح عـش ینهـاد آدم و هـسـت در

 شد ریانسـان بـه نــور پـاک او اکسـ عـالـم

 به هم دیچانیرا به پ یتـام هسـرجو ف مبداء

 شـد ــریاو تــدبـ ـــوانيدر د ــريتـقــد ۀواژ

 ش کـردـفطرت را تکامل بخ یواال روهگ

 شد ـريود در جنبش و تنوـدرون ذات خ از

 درعمل کنیل ـديباز يیکه دل با جلوه  رـه

 شد ریتفـسـ یهـزاران مـدعـا و عـالم صـد

 انشمس زم یگريمنصورگشت ود یسالک

 شد ریاجم ۀخـواجـ یخـاکـسـار ـوايهـر از

 درهم شکست نيخون آلود دریدرشمشـهرق

 شد ریدل تعم یایـدو دسـت عشـق در دن با

 آغـاز کرد یبـا مهر و محبت زندگ عـشـق

 شد ریخون تعب ُکشت و ،یندگانستمگرز با

 زیتار و گرگ آمد با دندان تـطرف کف کي

 شد ریو و نخجـهم غزال و آه گريد یسـو
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 باال تر کشـد پـرواز از عـرش خـدا عشـق

 رشديو دوعالم ز یتا عـرش و کرس آنقدر

 کیآمد در دل و از غفلت معشوق ل عشق

 شد ریدر گرداب هجـران پ چارهیب عاشـق

15/12/2015 
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 یقیعشق حق

 ردیس گنفـ ــمیو نــه ن ادیآزادم کـنـــد صــ نــه

 ردیپس گ نهیدل ازسنه  یوصلم شودراضبا نه

 با چنگک هجران کشدیم یراهمچو ماه جگر

 ردیمـرغ دلــم را در قـفــس گ یتـا بـکـ نـدانــم

 یمـشــق رزم نـاوک و رســم کمـانـدار یبــرا

 ردیگ ررسیام را چـون هـدف در ت چـارهیب دل

 ـارمش گـرفـتـفـتر پـربـسـته در بـامان کــس بـه

 ردیمـن جرس گ یدو پا بـالـم پـرکند از هـر ز

 ارميخـدا دادست با  یعـدل و عجب داد عجب

 ردیاول جان ستاندعرض وصلم را سپس گ که

 ام از بخت بد فرجام ـدهيالمثل گردضرب مگر

 ردیعسس گ یها یبرپشتم زند خنجر وداد که

 ـت پنــهـان از دم اولـاس یمـا و او راز ـانیم

 ردیس گنه از او راز ک رونیب کندیازدل م نه

 ـرانيدل را کند و ۀترسم که هجران خان ازان

 ردیس گـکـده راه عقـابان را مگ رانيآن و در
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 حاصل شـودیم یهادل ونـدیعشـق از پ مراد

 ردیهوس گسارـاف شيدل به دست خو خلوص

 احساس یعطرگل وسنبل کن یهرسوبنگر به

 ردیخاروخس گ شین یجا يیخـوشخو لطافت

 واقـعاً آتـش یـقیق حقـــدر دل زنــد عـش اگـر

 ردیو دو مثل فرس گ زیا خـهوصل دل یبـرا

20/12/2015 
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 وصل نیانگب

 نابودن است یوصل جانان عـاشق دیام یب

 است دنیان کوبزم نیدر هـاوان سـنگ آب

 الـوص ینبـاشـد در دل عـاشــق تمنـا گـر

 است دنیوهم ووسواس درون پوس یالبال

 اري یرو ینـیدر دل که ب یآتش یندار رگ

 است دنیتا ابـد جـوش یخـال گيد انیم در

 بـرآرد کام دل را در عمـل یانسـان عـشـق

 است دنیچیروان پ چیدر ه چیاندر ه ورنه

 خشکد ز بن یعشـق م یدیسـراب ناام در

 است دنيیکام دل ازعهـد و وفا جو یعاشق

 رادـحاصل از عشـق و م ردیدل بگ باغبان

 است دنیازباغ انسان چ یا وهیم یآر یآر

 انیدو دل را در م یلـوص ۀقـحل ردینگ رگ

 است دنیعدم پال یعمر کرانیب یفضا در

 راه پاک وحـدت عشق و وصال يینپو ور

 است دنیک و توهـم بـر بدن پوشش ۀامـج
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 مـدام زد،یـوصـل آم نیباگـر با انگ عـشق

 است دنیدردهان چوش رنیرشیوانج کشته

 نیقيگردد،  یکيق وق با عاشـدل معش گر

 است دنیمهربان بوس اري یو لب ها گونه

 یدر دل مستانه شور وصل جا ردینگ ور

 است دنیـگمان دوش ریدل نـامطمئن شـ بـا

 کند با عشق پاک وصل دل یباز یکس گر

 است دنیکوچ یاز جهان عاشق قتیحق در

 اشـق در دل معـشوق آرد انقالبـع وصل

 است ـدنینبـج یزنـدگـ یتـا انتـها نفـسهم

25/12/2015 
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 نور دل

 گشت ديوحدت عشق و وصال دل اگر جاو 

 گشت ديهر خدشه و ترد عاشق پاک از قلب

 بـر نخـاست یحـّرد طفـل صبدل تـار تج از

 گشت دیبستر شـب نور دل خـورش انیم در

 ودا بـود در بانک فـلکـمشغول س یمشـتر

 گشت دیو ناه غانه مادرـبا چنگ و چ زهره

 دادان طـلـوعــفـق در بـامــدامـان ش طـفــل

 گشت دید نامور فـرشــدرون شـب بـرآم از

 تر ابحـار نـورـروز و شـب در بس یناخـدا

 گشت دیرد و طالع  جمشـر باده کـم پج جام

 ديور آفرـمادرزاد شب از بطن خود ن کـور

 گشت ديدادين رقص دـروزروش یفضا در

 چــــرخ فـلـک ۀکــت دوگانـــرـدوام حـ از

 گشت ديگردش آمد سالها تمددر وشب روز

 ام بـشـرم ودـشـیشـود تنها سـترون م گـر

 گشت ـديتهد یق وزندگـعش انیجفا بن نيز
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 که وصل وعشق را ازهمدگرسازد جدا آن

 گشت ـديدم اول ز جمـع عـاشـقان تجر در

 کند یها فروزان مشمع وصل دردل عشق

 گشت ديهمدل در عمل تجو ـاريبا  یزنـدگ

26/12/2015 
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 جنبش موج

 گـردم یزدام فـتـنـه که رســتـم، بــر نم

 گردم یطـالـبـان گـدا پـشــت در نم چـو

 را که بــر بـســتـم ــخيتـار ۀکهـنـ کتاب

 گردم یهزار باره سـر نم ان،يقـار چـو

 ـشيوگـوشـِک تـش دمیـگـوش دل کـش ز

 گردم یکه دوبــاره کــر نم ـدیکنـ نـیقـي

 بارد یاز نـفـسم تا بـه حـشر م شــراره

 گردم یاثر نم یدغـل ب خیوعـظ ش چـو

 ـزمير یم اتیکام دوسـت چوآب حـ بـه

 گردم یبه خـرمـن دشمن شـرر نم بجز

 ـديپارـامـواج بحـر بـس یه مـسـتبـ مـرا

 گردم یم، بر، نمـروح جـنبش مـوج که

 کنیود برون لـش یم یسخنهر دهن  ز

 ردمـگ یر نماثـــر هــــر نـظـــ مـقــلّــد

 ردمـد بـا مــرس یم مـمنـفـعـتـ ـشـهیهـم

 گردم یبانک و شرکت دلها ضررنم به
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 خورم زخم فزون یزعـقرب و افع اگر

 گردم ینم تـرـشین یـسبـه قـلـب ک یول

 هست یاعتباردیبه چرخش خورش مرا

 گردم یقمر نمران ـشب هجنه در وگر

 س است مراـب نیعشقم هم ۀدرگهریفـق

 گردم یتـاج شـه و کـّر و فـر نم نینگـ

 نرفــت دل تـا ابــد روشـــمعــ چــراغ

 گردم یجـام جـمم، مخـتصر نم فـروغ

 ـمالــشــاعـــر آزاده ام در عـ خــروش

 گردم یهـر روز و زر نم یگود زبان

 رونیکنم ب یهـد و وفـا پـا نمع مرز ز

 گردم یمفتخر نم نیقيتا به وصل و که

 بحضرت حقخوردیم موصال قس شب

 گردم یر نمسح امتیا بـه روز قـت که

11/1/2016 
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 دایمعبود ناپ

 چه بود ایدانـد هـدف از خلقت دن ینم کس

 تم معنا چه بود کنیزند؛ ل یم یحدث هرکه

 دانــد بـشـر یچـه م ـايـدا بـاالتـرک آخ از

 چه بود ـدایآن معـبـود نـاپـ یـدایپـ رــگـوه

 فـتـاد یهـسـت ۀـنـیـيکه در آ یوـمحـ ۀـياسـ

 پهنا چه بود نيامدت چه قدروحد نيا طول

 بـارهـا دمینـرا ش یون و موسـفـرعـ ۀقصـ

 چه بود نایسرگذشت طور درسو لین عمق

 گوش دلم افسانه ها استدر ويو د یپر از

 بودکهن سـودا چه  نياما حضور الیخ در

 یچشمان خرد بر اصل انسان بنگرز رگـ

 و بـودا چه بود میو ابـراهـ هچین نیب فـرق

 ط افسانه استو زال زر فـق مرغیس ۀقص

 دارا چـه بود ۀـــانـيکـنـدر و پــااسـ آخــر

 شـود یباال م ن،يیپا یر بگـذرجهت گ از

 باال چه بود ۀاز کجـا و رتـب ـنیـياپ فـکـر
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 زمان یگر محوگردانرسد  یبجانان م جان

 جـا چه بود یچـنـد و چـون مـدت ب انتظـار

 باشد به سر ینم یعـدم جـز کهنه پندار از

 وپوچش آن همه غوغا چه بود چیه انیدرب

 فـتـاد یدر هـسـت یتـورت هـسـص انعکاس

 همتا چه بود یب انیبن نيرازیغ یگاه جلوه

 اسـت ـدهیچـیپ ۀقـصـ یزنـدگان تسـرگـذش

 ه بودـهـوا چ نتیرد و طل چـه کاز او آدم

 ام قدرت عالــم به دسـتان خـدا استـتم ور

 پرواچه بود یان بدرت توفـق طان،یزورش

 د استـدر قلب انسان جلوه گاه واح گرخدا

 ترسا چه بود مسلم و شیک نیدرب کشمکش

 یوازن داشـتـو انسـان ت یخـدا و هـست ور

 ومسلک وفتواچه بود قيطر و شیک نقدريا

 لم و عملـمـا محک ع انـینباشـد در م رگـ

 ذب و حکمت دانا چه بودـجهل ک نیب فرق

 وعیـش ردـیگ یخـرافـات بشـر اوهـام م از

 آل و مـادر جـن هـا چه بود رهیـپ انـتـداس
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 در عمـل یابیـو بـد را درن کینبرد ن گـر

 چه بود نایب ۀديوش ما کجاشد دـوگ وشـه

 کامل شـود یدالـت زنـدگـمساوات و عـ با

 رسـوا چه بود یجان نيا اياستثمار و  وـيد

 د تکامل در شـعـور مرد و زنـآم ینم گر

 و فـروغ دانش واال چه بود کیتکن عصر

 شمار یهـست ۀجـسم و جـان را جـلو اتحاد

 غول آساچه بود گبنگیکه آن ب یدانیگرنم

22/1/2016 
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 تیانسان ۀقلع

 مصئون است ینه مأمن امن  نه جا جهان

 و نفاق افزون استرورـکه جنگ وت زبس

 ردمـ تـیت کـه آدمـجـنـگل وحـشــ درون

 و دد خـون است ـويان ز دانس ۀستـشک دل

 ـنـمیبـ یـا خـــراب مـدل ه ۀانـخـ ــميحــر

 خـلوت مـا خـاک بـاد هـامـون است طیمح

 شـيـاطــر آرام از بـشــر تـشـوـخ ربــوده

 ه بـلکه ربـاط مظنون استدل نـ نهیسـ بـه

 افـتـنـد ادیال اعـتــاضـطـراب بــه چـنگ ز

 است ونیوچرس واف نیدرد نه ُمرف عالج

 چـرا؟ ـتـاسیجامعــه در دسـت ماف عـنـان

 سـود مــواد و تــرور افـزون است فـقــط

 ـغیاخـبــار و دامــن تـبـل ۀــریتــ یفـضــا

 تدروغ و شـعار وافسون اس یاز نوا پر

 ذشـتـعشق دل بگجوشش افکار و زمان

 است رونیب انهیعقل و جنون ازم یصفا

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 53 

 ختيرد و زن بگرـم یدایازدل شـ محبت

 پـاره مضمون است ـلیفـامـ ۀکهـنـ کـتاب

 ارزش فـرهنگ و معـرفـت در چـاه فتاده

 ملعون است ـويو دلـو بـه دسـتان د طناب

 یبـاز ـنيو پشـت ملـل در کـریپ شکسـت

 دگرگون است قدر ـنيزمانه جهان ا نيدر

 ـدومـشــود مع ـتیافـراطـ ۀبـه فـتـنـ خـرد

 سخت ممنون است هـيمعامله سـرما ـنياز

 تمـسیسـ ــنيدر ا ـتیانـسـانـ ۀقـلـعــ یبـنـا

 و بـن وارون است ـخیروبـنـا که از بـ نـه

15/3/2016 
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 یجوان ادی

 خاطـر گذر کنم ۀاگـر ز کـوچـ یگاه

 ر کنمور و شـو هـوس ش یوانـج ادي

 تاببه آب و یجوان رخاطراتيتصو

 م دوباره و در قاب زر کنمزن قلیص

 ریود نخــل تـازه پـبـاغ آرزو نش در

 ه و شاخ و ثمر کنمـزنده ام شگوف تا

 نومبش دیخـورشـ ۀصبحـدم تـران در

 از قمر کنمس ۀگوش دل به نغم شب

 دگانيدربوده ازدل وخوابم ز صبرم

 کنمسحر شيواخسته را به ه یبهاش

 ینشد ول بانيغر اديم به روزه کي

 از دل بدر کنم یو اديه چگون اربي

 یکس یبشهر نيدر نهیه سام ب افتاده

 به سـر کنم ید بلند که خاکنش یتدس

 گرياط را نبود رنگ و رو دنش زمب

 ه بر کنمب هنیم معـزا به مات رخـت
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 و چنان بوده در عمل نیگر چن ريتقد

 ـدر کنمـدر قـضا و گـذر از ق ـریـدبت

 روم ینم نیدروغ یوعـده هـا دنبال

 حـذر کنم یـيـايا و روفـ یبـ ـاري از

 وعده بود درعمل قبولو قرارو قول

 از اگر کنم ـزياز شعار و گر زیپره

 وصال ۀکه در عمل بدهد وعد یاري

 را به عشق و مهر دلم مفتخر کنم او

 ام بلـنـد وت بـود نـالـهحنجـر سک از

 ه کر کنمخموشان غیجهان ز چ گوش

17/3/2016 
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 خلوتگاه عشق

 هراسان مرده استلرزان و یدل هاعشق در

 دوران خورده است نیقرب ماشاورا ع شنع

 ه شـد بـر دوش بـاغتـاک محـبـت دان ۀـخـوش

 رده استد و وفـا بـر شـاخ دل پـژمعهـ گلبـن

 و شوقشودازشور یم یاگر بشکست خال دل

 تــرده اسخــاطــــر افـسـ ـادگـاري یــدینـاامـ

 وصل یورد از جـوخ یم یآب زندگان عشق

 راب خشک بادآورده استدر س یخواب هورن

 سـتین ستین یو دورنگ ـدياق ترددل عش در

 تمام زنگ دل بسـترده است قـلیبـا ص قعـش

 ـدیو صـر گـذارد همچـقـدمگاه محـبـت سـ در

 معشوق دل آزرده است یهرم یاز ب عـاشـق

 بـرون دـيآ یم مخـون دل کز چش یهـا قطره

 شـمرده اسـتـر بدانــه در ادبـگاه سـحـ دانــه

 قدم یبـه خلـوتگاه عـشق و وصل بگذار گـر

 پرده است یراز درون ب یعـاشـق ـميحـر در
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 جـز صـفا یابـیعـشـق پـاک دل نـ ـطیمحـ در

 رده استگست کرانیاخالص ازکران باب فرش

 الـعاشـق و معشـوق در روز وص یپـا ـريز

 نـرده است ـزدانيتا اوجگاه عـرش  نـیزم از

 وش بهارـاگـر صد باغ گل دارد در آغ عشـق

 رده استـبفـش ۀعـطـر منبسط از حـلـقـ وصل

 دارد جدا یق و وصل را از هم نمـکه عش آن

 برده استرا یرط عشق وعاشقـش مـدردوعال

26/3/2016 
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 الیشهپر خ

 به دل نشست یریم پـجنون به موس و عشق

 به شوق وشوروطرب خوشکل نشست یآر

 ـالیــره بـا شــهـپـر خــخـاط ـدیســپـ اســب

 ـزار سـلسـله در منـزل نشستـهـفـت هـ از

 ـشيـزل آب و تـاب خوـبـا غ یوانـج شـور

 ـل نشستـو در محـف دـامـیبـ یسـاز و م بـا

 یزنـدگ یـوشـخـوــار و لـذت خبهـ عـطـر

 هــل نشسـت یاـپـرچــ ۀــالـیدامـــن پــ در

 یوشه اـو اضطراب و غـم دل به گ ـديترد

 م بدرون و خجل نشستـو غ فیو نح زار

 ستیوان بـکه بـود در نظر نـو جـ یشـور

 ل نشستـروزگار تـازه فـرا تــر ز چـ در

 مـو بـ ـريو چغـانـه بـا هـمـه آواز ز چنگ

 بـل نشست تاریـجمـع جـاز و طبله و گ در

 بـوک و چت سیو ف SMSو دار  ریگ در

 ول نشست یو اختالط بـه لب ها رـيتصو
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 ـنينـو کیتانـيابـق و تـاق سـعـش یکشـت

 احـل به گل نشستس ۀبـار در کـنار ـنيا

 تـرس دادکـم اســکـه عـشـق در شــ یآنـ

 کرد و با دل لرزان کسل نشست ازهیخم

 ر آبـکه بـرآمــد ز قـعــ یرگـوهـ ـبـايز

 پرده گشت و در هوس ساحل نشست یب

 همدم است از دل گهواره تا بگور عشـق

 د نـوک شل نشستـتا به اب نهیعمق سدر

30/3/2016 
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 چشم دانش

 ستیکار ن استیس یایمذهب را به دنو نيد

 ستیدربـار ن ۀعـبش اـسیو کل ـريو د مسجـد

 کار دولـت آشـنان درراهـب را مکو  خیشـ

 ستیحضرت دادار نصالح اجتماع و ونچ

 ذکـر خـداسـت ۀد نغـمـبو مع ارتـگاهـيز در

 ستیازار نـب ۀـدک یـاسـیبـحــث سـ زمـرکـ

 دـده یم ایبه دن نيد ندینش یر چـوکـگ خیش

 ستیل انکار نت و قاببات گشـسخن اث ـنيا

 عملاز ـزديب و مال گرـو پاپ و راه خیش

 ستیگفتار ن گريفردا د ۀوعد ریکه غ چون

 نیخدا بنشست بـر تخت زم یاگـر جا خیش

 ستیمطلق و از قـدرت دست بردار ن حاکم

 ــنيو اســتـبـداد د ینـاب آخـنــد ــميرژ در

 ستین ثاريمردم جز جهاد و کشـتن و ا کار

 دســت اجـانـب کـرده انـد ۀچـيرا بـاز ـنيد

 ست؟یپول استکبارنخوار رهیوطالب ج خیش
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 هللا مگــر ـلیسـبـ یعـنـوان جهــاد ف ــريز

 ست؟یدر تـن گرگان آدمخـوار ن نيد ۀجامـ

 یجهان از چشـم دانش بنگر ـخيبه تار گر

 ست؟یبان تار نروزان ش یقـرون وسط در

 يیظه ـلحـ یآر ـادي یـبـیصل کاریز پـ ور

 ست؟یخون افگار ن ریدم شمشعالم از قلب

 ونیب افـراطمـش نـدارد مکـتو آرا صلـح

 ست؟یو داعش مثال کوچک اشرار ن طالب

 تکامل زنده است ریتنوع حـرکت و سـ در

 ست؟یگلزار ن یدگـهـزاران رنگ باغ زن با

 بالـد قـانـون بـشـر یو هـر لحـظه م هـردم

 ستیرکـت افکار نجـدا از ح یانسان رشـد

 دست انسان داده استانسان راخدا در حق

 ستیو حاکم و بادار ن خیش دیقردرگيد نيا

 برون ديآ یمریاست با کفگ گيدرد هرچه

 ستیاسرار ن نياز شیب ایو دن نيد داستان

3/4/2016 
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 دل ۀنال

 را ايرو ريم تصوکش یم قيگلبرگ شقا به

 وز و سـودا راداغ الله آمـوزم زبـان سـ ز

 کـنین دل؛ لاپنهـ ۀاز نـالـ یـبـا کـس منگفـت

 را ــدايوداغ ســ ۀوازد قـصـــــن ینـ لـبـان

 دش یه اشک شـمع جارروانـدر ماتم پ اگر

 راسراحساس کردم سوزدلها دهيسوز نياز

 زند ناخون یام را م نهیزخم سبار هزاران

 داوا راتـا سـر کند رسـم م يیلحـظه  امـدین

 زدير یهرروزم شب وتنها خون رزراهر نه

 را دالـيگـون انار شـام  ید خـون منـوش بـه

 ـنیبـنـشـ ایب مـانـيچشـم گـر زیمـوجـخ کنار

 را ايامواج در زشین خـروش و خک اتماش

 قبشکستن دل در حـضور خل ۀنـال وتسک

 راسنگ خارا ینرم روزمثل پنبه سازد به

 دخواه یته مدل وارس ن،یمسک ۀکهن لباس

 بارايمتروک د ۀبه گوشم قص یخوانیم چه

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 63 

 ـریکند دلگـهـرم دل ش کيتنگ و تـار اتـاق

 دامـان صحــرا را ۀاحـت گسـتـردسـ بـنـازم

 داشـــرار تعـصـب انفـجــار آم ـتیـنـاميد ز

 ـودا راـب ـادينـاله و فـر ـدمیگـوش دل شن بـه

 يیتنهاهجر و درد یدرشب ها وسيمأ مشو

 راطلوع صبح فردا دميشب د مهیخواب ن به

10/4/2016 
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 اخالص ۀباد

 دگرگون شده چرا شهيز روطـن  کشت

 شـده چـرا ــونیتجـــارت افـ یِ قـــربـانـ

 شـده امـن و امـان دهــر ـایمافـ مـاليپـا

 ده چراـطاعـون ش ـاوريم و ظل افــراط

 جنگ یرانسرايشده و یبنگر هرسوکه

 و قـتال و تفـرقــه افـزون شده چرا قتل

 بـه دوش دختر رز جامگان سبز اربي

 کـده گلگون شده چراخـون قلـب ده از

 ن وشب بوونسترنـوسوسشمشادوسرو

 شده چرا رونـیگـلسـتان ســوخـتـه ب از

 گشت دیت ستمگر شهـگر به دس رابعه

 ام الله پـر از خـون شده چراـج دوباره

 الـوص ۀعشـق پاک دل بـود جـذبـ گـر

 ون شده چراـمجن ۀمیق خبـه عـم آتـش

 عاشقان یها یو سـاده دل حيصر لفـظ

 سـفسـطه مـدفـون شده چرا یالبال رد
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 ووفا وعشق ومحبت که بود پاک عهد

 و افسـون شـده چرا ـسياـبـا دس آلـوده

 که بود فقط درس ناب عشق یدرمکتب

 وهم ووسوسه مضمون شده چرا ونیاف

 اخـالص و آرزو ۀادـپــر ز ب یهـا دل

 مظنون شده چراو یو شاک بیرق باهم

 د دلمرادرخورعشق و که بود یمهر

 و وارون شده چرا رهیچنگ فتنه ت در

 عـّشـاق پـاکـزاد ۀدـيدل بـه د خـونـاب

 شده چرا حونیجوشش جو یهر رود

 غـرق کرده اند لیرا به قلزم ن یوسم

 وت قارون شده چراغرور و نخ دور

 کنند یبـر پالس عـزا نـوحـه م ردمم

 ملعون شده چراسفله و وسرور جشن

24/4/2016 
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 قعش یمحتوا

 کند یداند که دل ها را چرا خون م ینم کس

 کند یو افسون مناز دينما یبه هرکس م رخ

 زند یرا در خـفـا از پشـت خنجر م یعـاشـق

 کند یم رونیعـشـق ب یدر ظاهـر لــوا کیل

 زنـد بـر زخـم نـاسـور دل عـاشــق نمک یم

 کند یم ـحــونیوارسـتـگان را رود جـ ۀــديد

 کـرده اسـت یـالیر بنـز خـرا مـوتـ اسـتـرس

 کند ینـون مـنزلگـه احسـاس مظـرا م هـنیسـ

 وکـب سید عـشق را با تاجـران فـفـروش یم

 کند یون مـدکان حـراج قـلـب پـاک مجـن در

 ـدـده یم يیرا با دالـر و طـوق طـال بـوسـه

 کند یم ونيرا در حضور خلـق مد عاشـقان

 یولـ ؛را ینـاجـ ارــيکـنـد آزرده قـلــب  یم

 کند ینون مـممو شـاد و ـنيرا آفـر سـفلگان

 کیل غیکند تبل یوصل جانان م یرا ب عشق

 کند یتون مـدل هزاران دل مف کيط فـق نـه
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 دارد وفـا ینمـ مانـشید و پقـرار و عـهـ بـا

 کند یق پـاکان را دگـرگـون معش یمحـتوا

 قـوام ـردیگـ یم ـاري ـدیدر دل بـا ام عـشـق

 کند یق و آرزوهـا را مصئون معش صلو

 بـا قـلـب پـاک ـتیم انسـانـعـالـ ـریدبـ ســر

 کند یرا در مکتب انسـان مضمون م عشق

 بـا قـلـب فـگار چـارهیعـاشــق ب ـردیبمــ تـا

 کند یگلگون م ـدهيعالـم را ز خون د خاک

27/4/2016 
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 خاطرات عشق

 ـم مکـن آخـردارم فـرامـوش یفـرامـوشـت نم

 مزن سنگ جفا برسر ؛یدان یدل، م یشکست

 خاطرات عشق انیآتش اگرباخشم وعص یزن

 دفتر ۀتوان شستن کتاب و صفحـ یم چگـونه

 نیبنش یدم مانتیگـر وفا با عهد و پ ینکـرد

 بکـن حـرف دلـت باور ،يیخلـوتگاه تنهـا بـه

 اغر دل رازم باده نوشان سـگـر به ب یشکست

 رـکـوث یز دسـت سـاقـ گـريـر دسـاغ رمیبگـ

 د بار قلـب مهـربـانـم راـاگـر ص یرنجـان بـه

 انـد دل دلبرـکه رنجـ یـيـاراي سـتیلـم را ن د

 ا خشـمـدل آزرده را ب یـايقـاب رو یشکـست

 تـو را با زر نیرنگ یاــاهـيقـاب رو رمیبگـ

 بانـمينامحـرم گـر ـشیپ یپاره کـرد اگـرچـه

 مهـر و وفا در بر ۀرگـز جامکهنه هـ نگردد

 ق و معشوقعاش انیتوازن در م گر يینجو

 همسر یبـا کس یق همدل نگـردعـاش یابین
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 یروز یگريد یواـبا ه یزياز دل گر اگـر

 طالـع بهتر ـتيم بـرااز خـدا خـواهـ شـهیهم

29/4/2016 
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 چشم صنم

 ارزد ینمـ ــه انــدوه و غـال بـگنجینۀ ط

 ارزد یم نمو ک شیب نير به اـروزعمود

 ستین یخلوت حضور درآن که یروابط

 ارزد یدم نمـلــرزش دل و رنــج قـ بــه

 ت و اخـالصکه ندارد صـداقـ یرفـاقـتـ

 ارزد یو چـلم نم یزم قـصـه و چابـ بـه

 یاري ـدنيدر او شـوق د تـسیکه ن یدلـ

 ارزد یدرهـم نم میقـران و بـه ن کي بـه

 ود نـدهـدـخ اريبه  یوصل ۀبوسـ که یلب

 ارزد یبم نم یق به خـرماـشـهر عش به

 ـزدیخـ ینمـ یـيدل اگــر نــالــه  ینـا ز

 ارزد یـو بــم نم ــريز یب ۀتـار پـار بـه

 یسـر اگـر نبود عـشق و معـرفت آر به

 ارزد یبــه بـاد شـکـم نمـ ـفیضعـ تــن

 پادشاه کون و مکان یوـفرض ش اگربه

 ارزد یکـه بـه درد و الــم نم یلـمـروقـ
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 یکه نباشـد عــدل و آزاد یکــشـور بـه

 ارزد یشـلغـم نم کيو فـوج بـه  سـالح

 یِحکمت و داد ستیکه درآن ن یمحاکم

 ارزد یُحکـم َحکـم نم ،یپـاره کاغـذ به

 یخو ردیق و صفا نگـکه به عش یانتيد

 ارزد یچـشـم صـنم نمـ ۀاشـار ـکي بـه

 شـود چـو خـون آلـود ايجنبش در زالل

 ارزد یـبـنـم نمــشرِ حـــسـ ۀقــطــر بــه

 يیـوداـو س امیکه نـدارد پـ یـي ـرودهـس

 ارزد یظه و رنگ قلم نمـصرف لح به

1/5/2016 
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 پاکان طیمح

 است وندیپ شهيرق و محبت زـبه عش دلم

 تـار زلـف بـتان تـا ابــد در بـند اسـت بـه

 ستیصداقت و اخالص درنهادم نجز  به

 سـوگند است اريمـرتـبـه با عـشق  هـزار

 يیراب و تنهـاـترس و اضطعصر اس به

 رسـند استـز دلهـره و با نشاط و خ یبر

 پاکان است طیعشـق و محـبت محـ ـميحر

 ر و ترفند استه بازار مکـمارکت و ن نه

 رعم کيق و وفا روم ـعش ۀجاد یرو به

 و فراز و دستکند است بیه پر نشـچ اگر

 تـارـدار و کـرده و گـفـپـن یفـامـ کینـ ز

 د اسـتـزنـد و پازنـ دهنيده و پاـزن سـرود

 شان اسـتـاف ریعب یـشن فـارسـگل هشیهم

 رف او قند استـواژه و معنا و حو سرود

 است فیح نيشب زلف عنبررچادريز به

 مه نه روبند استو دیخورش قيال چنانکه
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 طــر همنـوع را نـدارد پـاسکه خـا یکـس

 گـند است ۀطـيه؛ بلکه خـرـدل ن هـنیس به

4/5/2016 
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 گوهر معنا

 گرفته ام ايشوق شـدن ز جنبش در

 گرفته ام ـايرـخـن ز اوج ثـس مهـر

 ندارم سـر سکون رهیخاکـدان ت در

 ر عنقـا گرفته امـهـپرا ز ش پـرواز

 نيم قـربا عـد ام نبود یهست مهفـوم

 و بود گوهر معنا گرفته ام ازهست

 عـشق انیدفتر و کتاب نگنجد ب در

 وشش صهبا گرفته امـدل ز ج الهام

 دلـم قــرار ردیمکان نگـ ۀـنـیسـ در

 المـکان منـزل و مأوا گـرفته ام در

 دگانيزد نیرنگ نکیداشته ام ع بر

 گـرفتـه ام ـنـایبـ ۀــدينـــور دل د از

 گرمو را چه باککرده ا دیسف یریپ

 بـرنـا گـرفته ام ۀــديز ا یروشـنـدلـ

 یام؛ ول وانهيشهرعشق واله و ددر

 رد زحکمت دانا گرفته امو خ لعق

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 75 

 حاصلم دیشـجم ۀم ز دودـجـام ج شـد

 ته امـر دارا گـرفــسکـنـدر از س ـغیت

 شهر خیوش یوقاض یام زمفت گانهیب

 وا گرفته امـز رنـد  مفلس و رس فتوا

 فسرددالن  نیرم زلغزش سنگدرب دل

 ارا گرفته امخ ۀکالن ز صخر درس

 خم شراب یجام دل شکست بپا صد

 گرفته ام دایق شـور و حال عاشش تا

 نینکرد عشـق و مراد دل غم یاري

 تنـها گـرفـته ام ۀکلـب یبـا فضـا خـو

 نهال فکر درخت کهن شدست گرنو

 گرفته ام واـيو غـذا ز خاک هـر آب

6/5/2016 
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 ماه قیرف

 یماه شو قیرف یگردهمنوا دیخورش گربه

 یشو اهیآلـوده و س یرو نه گدانيبه د گر

 وردوستان صادق و پاک و فک ینيگز گر

 یآگاه شو یدل به راز زندگفـقـط خوش نه

 یدل ها رو هیفکـر و سـ هیه دنبال سب گر

 یشو گاهیغرق در ب یگرد گانهیربسح با

 یـنداب افگندل را بـه گ ۀمزالل چـش گـر

 یکاه شو رــيـو آب زدل مـرداب بـد ب در

 جدا یازهوس گرد یساز شهیپ گرقناعت

 یشاه شوو خیرشک ش خود ۀرانيو دردل

 را همچو بهشت ـرانـهيو ۀکلب ینساز گـر

 یبند اردوگاه شودر یکش یم غربت درد

 شدارـه ؛یدار هيرماس ۀو بـرد ریاس گـر

 یتنخواه شو یبومزدور کسیب یریپ گاه

 ديوابسته بر اوالد در عصر جد یوش گر

 یتباه شو گريد یریخسته در پ یجواندر
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 بـر پالس نوحـه و درد و عـزا ینینش گـر

 یک و آه شوـمحـو اش یابـیرا ن یادمانش

 ـستـنيز یرمـز و راز جـاودانـ یابین گـر

 یو گه و گاه شوپـوچ زمـان و محـ یفـانـ

 درقاب زر یگوهرعکس هست  یریگرنگ

 یـوـم اشــبـاه شدرون عـالـ ــداینـاپـ چـیهـ

 محـدود در متن کتاب یرا کن تـقیحـق رگ

 یو آتشگاه شو ـريد ايو بتخـانـه و  کعـبـه

 گــردد تمـام ینمـ یـتـیگـ ـشيو آسـا ذتلـ

 یچوخاطرخواه شو یگوهرهسترااز عشق

10/5/2016 
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 زهیذهن پاک

 اگر يیجو رانـگيد ـانيخـود را در ز نفع

 جزضرر یرینگ یرا باز هيسرما عاقبت

 گـرانيد ـبيفــر ـايتـرّحــم  افـتيدر بهـر

 کمر یبند ینان خشکه م یزنیبرموم پنبه

 یدارد حاصلـن یبختان حسد ورز دیفس با

 نگه کـن بر قـضا و بر قـدر یدـخـردمن با

 شکمدر سديپنبه ر نـيریاله شــزرد خ گاو

 ارخـانـه بـدرمرغـوب آورد از بتن ک تـار

 انـه راافـس ـنيا دمینـشـب یزمان کـودک در

 شـتـریو مفـهـوم دارد بـ ینـزدم معـن حـال

 یر غـفـلت کـناگ يیبخـت بگشا ریمس در

 نر ریعالج شرت را درـز سـمغ یده یم

 گـردد طال یاک مدل و چشـم مصفّا خ با

 گردد گهر یباشد سنگ م زهیپاکاگر ذهن

 ـايو ر ـريبـه تـزو یاناگـر آلـوده گـرد دل

 رـاث یز نـدارد مهــر قـالبهـرگ یکـس بـر
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 را از درون یدگرمز و راز زن یابین گر

 از کر و فربکف ازثروت و دينا یخوشدل

 کالغ و چـل کالغ کيپ مـردم گ بازتاب

 صدها خبرقدم با عزم راسخ بهتر از کي

 وذهن خود پرورده کن ریدرضمرا تیامن

 نباشـد از خطر یمیب یبه آرامش رسـ رگ

 چون هما یالنه سازگر کرانیب یدرفضا

 گردد بو و برباز تينها یجهـت تا ب شش

 بتابـد نـور عـشق جاودان در شهر دل رگ

 در شب هـا به مانند قمرو یدیروزخورش

 نـيود خلد برـش نايد یبنگر یه خوشب گر

 داغ سقر ۀود چون کورش یم مـغاز ورنه

 و راز روزگارزرم ینیبگـشا تا به ب چشم

 رـمختص نکته هـايی گفـتم و مطلب کـردم

 ها بگذشت از جنگ وطن؛ اما هنوز سـال

 وزد تمام خشک و ترـس یجنگ م درتنور

13/5/2016 
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 چشم شوخ 

 زدير یه مـتانمسـ ۀانا بـادـم شـوخ جز چـش

 زدير یم هـمـانیوه در پــنش یـينابـزم آش هب

 ورانـد فـناو ک فیاز دل نـرم و لط محـبـت

 زدير یه ملـب دردان ینایمآهـسته از خنـس

 یدانـخـن یبارد از لب هـا یم شکـرین متبس

 زدير یه مچان یبرو یونه ها گاهبرگ یگه

 دـپاش یق مشـع یشمش هـواـچ ۀگـوش نگاه

 زدير یم خمخانهدل شورغزل ازجوشش ه ب

 شوق یروزرا شانيپر یافشان کند مو اگر

 زدير یبرشانه م نيعنبر زلفکه  يیگو یپر

 ت و گـفتارام حـرکـتـراود از تم یم تنـزاک

 زدير یم جانانه مـدلهـر بـر ش دهیسـنجـ قـدم

 یـيايرو یایدر خلـوت مهـتـاب در دنـ بانش

 زدير یافـسانــه م یمـا از زنـدگ یدایشـ دل

 دانـم یم کینـ ـردیگ یدل جا ۀدر خـان اگـر

 زدير یدرخانه م طربو شیوع صفاوبرکت
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 مارانــدر بهـ ـامـدیگـر نـ یـالـیخـ یتـوپـرسـ

 زدير یمهردل درالنه م یطاووس هند یزه

 ـلمـان راـر هـنـدو و مسدارد مهـ دهــنيپا خـدا

 زدير یم ـوانـهيدر دل د ـشـنايانـوار کـر کـه

21/5/2016 
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 شهر دل

 گـردد یم ــوانــهيمحـبـت نــو گل بـاغ دل د

 رددگ یق را دل مـن النه مـعاش یپرستوها

 جوشد یمن شورشراب سرخ مزرد زرنگ

 گردد یمـن مستانه م ـزيیاغـر پاـاز س بهار

 یگردد غزلخوان یدل مست م ۀرنگ نشوز

 گردد یدل خمخانه م ینایجـوشش ماز مقام

 ق آمـوزدرا دلـم از عش یمهـر ورز وزرم

 گردد یم گانـهیهمدم دل محرم و ب یرمن ز

 ـوز سـاز در بــزم خـرابـاتـانو ز سمملـ دل

 گردد یسرخانه م یگه نایم یگهساغر یگه

 رقصد یوغزل مستانه مدامن شعردر سخن

 گردد یخالص و دردانه م ـدياز دل برآ راگ

 یدانـ یم معنا چـه مـسـّر واژگان در عـال ز

 گردد یافسانه مها قصه و شهـرعشق دل به

 بالـد یمعـشوق م و یا مروزگاران ب نـشاط

 گردد یبار گـران بر شانه م یزندگ هوگـرن
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 رونیدلها شود ب ۀخانعشق و وصال ازاگر

 گردد یم هانيرا یدت دل بـازوح خـلـوص

 کنیال هـا؛ لشتم سـبگ يیايمع روگرد ش به

 گردد یدل پروانه مسـوز یدانم که تاک ینم

 د خواهب ۀنیکند قصـر دلـم را ک ـرانيو اگـر

 گردد یخانه م نیمسکه بردوشان خان یبرا

 یز تاج و تخت سلطان يیگو یه مچ رانیفق

 گردد یاهـانه مـقناعـت خاک پا ش یایدن به

 پرواز در اوج سپهر فکر یگون گر کن هما

 گردد یذهن ما زوالنه م یازدست وپا رها

 کیدانش وتخن عصرعلم و وستم در دادیزب

 گردد؟ یمردم جدا از خانه و کاشانه م راـچ

22/5/2016 
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 الفت ۀنغم

 گردد یهـا مـردار م ـنهیطاف محبت کـال ز

 گردد یگاه دل بـر دار مدر محـبت ونـتخش

 نوزون الفت ساز دل ُسر کـم ۀنغـم یپا به

 گردد یتعصب تار م یبزم طرب مودر که

 یبه گوش دل غزل خوان دلیبحافظ واگراز

 گردد یوق  در گفـتار مالل هـم از ش زبـان

 زدیرو مگرسحرسخن خو خس یسعدزشعر

 گردد یم قاریرب گلواژه موسدر بزم ط که

 را عتيموالنا شرشعـر یرقص آرد نـوا به

 گردد یطبله و دوتـار م یهمصـدا قـتيرط

 صورت بهزاد یدر بزم جامکلک هنر کشد

 گردد یابـرار م یان حـامدر خـراس يینـوا

 بس قند و عسل داردز یخراسان یها غزل

 گردد یمنقار مرشک یهند یطوط یشاد ز

 دیخورششود یبا لطف احساس تمدن مهنر

 گردد یالـق آثـار مخ ـديهـر سـو رو نما به
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 رهنگ و هنر آخرلم و فع کـرانیب یفضا

 گردد یم ـواريدر و د یدن بـتم یایدنـ بـه

 یروز یکنبا گوهر عشق و تمدن خو اگر

 گردد یسرشار م ایشرق از سـرود آس دل

 و ممدگار ات اريود ش یم یلطف اله راگ

 گردد یممن مارخشک بهردفع دش یعصا

 دانـم ؛یود گـر همدلدل هـا ش ۀچـشم زالل

 گردد یدشت سوزان وطن گلزار مآخر که

 بـود در باغ نيا عتیبلبل از جـور طب فغان

 گردد یخار م نیگل در گلسـتان همنش چرا

 باشد یوارونه م یکه اصل داور یدانیم به

 گردد یمسارـن افو رخش تهمت نيز االغان

23/5/2016 
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 در بزم دل

 اده دالن خو گرفته امبه س یادگبا س

 گرفته ام روینپاک وجذبه و احساس

 رو دار شه ریام زهمهمه و گ آزرده

 ر خاک دّره و ده بو گرفته امعط از

 ر مگوآفت گرگان دگ نیو ک ازخشم

 رفـته امآهـو گ نتیزال و طـغ مهـر

 زنسخن م یتدل ز تار درش دربزم

 رن قـو گرفته اماز پ یو نرم یصاف

 م با سموم نفـتآب و گل ستین ودهآل

 و گـرفته اممه از جقـنات و چش آب

 مسجـدمو ريود دعشق ب یخلوتسرا

 رو گـرفـته امو نماز در خـم اب ورد

 رم شگـفته شـدگل عم ايدر بـاغ آر 

 رفته امکالم و قـّوت بـازو گ عـطـر

 بشـنـود رودـيـرود هـرم سدل گـوش

 رفته امزل ز بـربـط آمـو گغـ ورش
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 رود یر نمز خـاط رمندیهـ ینجـوا

 و گرفته امتـرانـه ز هـر س هنمیم از

 ام دهـيد امیکـالم حافــظ و خـ شــهـد

 و گرفته امرو قامت دلجـو س شمشاد

 امشنفته یهند طاووس سرود و رقص

 ورنگ مکتب هندو گرفته امريتصو

 ه دلب میانخـراس قِ عشـ فـروغِ  مهـرِ 

 رزو گرفته امم و بتز رس یمـردانگ

 بلند یوشمس از سخـن مول انیعص

 گـرفته ام اهـوي کـدهیاز مس یپـا در

 مخجـند و سغـد و بخـارا کـند دل لیم

 گـرفته ام کـوینـ ۀچـکامـ یرودک از

 ام نهیق تمـدن بـه سـشد عش پرورده

 گرفته ام نویصورت مرب وط روح

 ام ـدهيـار در تـالطــم ابـحپــ امــواج

 پهـلو گرفته ام یاحلبـه س یدم تنهـا،

 شد دهیهجران خم ۀصخرريبه ز پشتم

 دو دست به زانو گرفته ام یماندگاز

26/5/2016 
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 قاریشور موس

 ون تاک آمد به جوشدل خ ۀدر خمخان باز

 بنوش ديگو ید ساغر و مده یرز م دختر

 دهـا مگـر آشـوب کـر یاز خموشتن س تن

 بگوش ديآ یآواز م یکن یرف رو مط هر

 د مگـرجـوش یخموشستان دل ها ناله م از

 خموش یلب هاشارد ز یم قاریموس ورش

 دارد چون چناران کهن شهيدر دل ر عشـق

 و برگ صد بهاران را نگهدارد بدوش ساز

 یحـاصل ـميطـق نـداز من ـگانـه؛یخـرد ب از

 ندارد عـقل و هوش يیدبسـتان جنون جادر

 گشتها سراسرخون  يیوفا یدل ازب گرچه

 گردد خـروش یافتد نم یره مدر دل گ ناله

 کـند یم یسـوز درون آتـش فـشان شجـوش

 سازد پلوش یان؛ اما نمزنـد آتش به ج یم

 دل به گـوش کـر چه سود یتن تن تنا ۀنغم

 سـروش ینامحـرم نگـردد ُسـر بـا نـا سـاز
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 ور لعلانگ یرهاز ميشان لعل جـوـبدخ از

 ر فـروشکارم با دوکان تاجـر گـوه ستین

 زند یبه صحرا مسر المیسرمست خ اسب

 رهـوار چموش ردیگـ یآرام نم يی لحـظه

 ـنـيآرم از تـمــدن بـا دل و فـکـر نــو ـادي

 زحاتم ازتهمتن تن و توش یاز جم ط جام

 بگـوش ـديطفل را آ نیدل سنگ رباطـ از

 چوشه در بما ۀنیس یارا به ج نیماش چیپ

 یکن یم يیرها لیز خاک خستگان م رـگ

 وشـدر پرواز ق ستیپرواز عـقابان ن اوج

 بارهـااز شیداده ب مـبيفـر گـريبـاز چـرخ

 گربه و موش یتکـرار گـردد باز یبک تا

29/5/2016 
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 در محضر دل 

 یختيبگر کیل یکـرد ونـدیدلـت را بـا دلـم پ

 یختيبگر کیل یرا بند کرد یجانم چنگک به

 دیپاشـ یزهـر هجـران را بـه کام زندگ تبسـم

 یختيبگر کیل یدوتالبخند کرد کي ميسو به

 ا در محضر دل هاباره یو وعـده داد رارـق

 یختيبگر کیل یجان واژگان سوگند کرد به

 واطف را به شهرعشقـع یبگرفت دهينادراـچ

 یختيبگر کیل یو جوررا صد چند کرد جفا

 یدم کارش یزخم ؛یشـتم زداز بر پـن غیت به

 یختيبگر کیل یظاهر زخم را تربند کرد به

 ق و مراد حاصلعش ۀویدل م ۀـاز باغچ نشد

 یختيبگر کیل یق را سـرکند کردعش نهـال

 یوصـل ۀآخـر بـوسـ نـيـریاز لـب شـ ینـداد

 یختيبگر کیل یقند کرد ـنیرا جانـش یسـم

 رانرد طالـع  یشکست یبُُجـل باز ـدانیمــ به

 یختيبگر کیل یرا فـقـط ارقند کرد بُُجولـت
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 نکردم در عمل با گفـته و پندار یکیجز ن به

 یختيبگر کیل یزند کرد یآتش پاره ها در

 خشم غیرتيز یفگند یچون قـوچ پروار مرا

 یختيبگر کیل یزمستان لند کرد یشـبها به

 ماتم شد یعشـق گـر بر آشنا شـب هـا نشاط

 یختيبگر کیل یـد کردرا خـرسـن گانهیب دل

 در مجمر دل هـا يیآتـش سـوزنـده  یفکـنـد

 یختيبگر کیل یاسـپند کرد ۀچـون دانـ مرا

30/5/2016 
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 عشق ۀخان

 مبــام دل بـپـــرد مــرغ آرزو کـم کـ ز

 همیو نهاده شـد پبس که دام به هر س ز

 اسـت دهیچیاب پدر دل سرد حب وصال

 ر شبنمت بر سق اسعش ۀخان يیگـو تو

 ستدسـراب ش يی هـانيعشق را اساس

 برهم خوردیدکمه م کیعشق ب دوساله

 سـتین یتبارامضا اعظ و واژه ولـف به

 مو چ بيده فـرکه غارت دل ها ش راچ

 جوشد یط اضطراب مزمانه فـق نيادر

 مارد ببـارش امـن و امـان بـب یجـا بـه

 منیبـ یراب مـوحـدت دل هـا خـ یبـنـا

 ممحـکـ ۀـقـلـــعـ دو عـهــد نـگـرد اـوفـ

 زدیخ یمان غـبار مچش ۀم چـشمچش ز

 هـممبـ ۀاســتـرس آورده پــرد ســـراب

 ندياس یسـرمـه م ـديچشم کـور عقا بـه

 مبشکـنـد خـاتـ مانیکلک عـقــل سـل بـه

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 93 

 شـود مطرب یتار غلط ُسـر نم گسسته

 نـوا دم دم یبـ یخـالـ ۀبــه طـبـلـ مـزن

 ـاديرود از  یخـاطـره هـا زود م بکتا

 رقـم الیکـشد خ یآب روان م یرو بـه

 و مهـر و محبت اگـر رود از دل صـفا

 م جفا و جور و ستمـبـه عال رهیچ ودـش

 صف دشمن یروز معرکه گر نشکن به

 و حـشم لیو خ اهیس ـديایکار نه ب رگيد

 پـول و ثروت را یریبـه  کار نگـ اگـر

 بـا پـــــر شـــلـغــم ـرزدــیطــال نـ تــن

 گرفتارستکه هرکه بخود ستيا زمانه

 نهد مرهم یس نمک یزخم دل یرو بـه

31/5/2016 
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 یتخم مهر و همدل

 ـد ز تاکستان اشعارمجوش یباده م سـرود

 َخّمـارم الـسـتـانینـشـوه آبـاد خ یـيوگ تـو

 مطرب ـدلمدر چدیگِ ِم ِد ِن سا به پ ینـوا

 ارمـم آواز دوتـو بـ رــيـرزش زلـ دمی از

 یـيآوا ارـقـیــام مـوسکـنـد الـهـ زمـینـواخـ

 غزل درگوش افکارمتن تن تن تنا دارد ت

 محفل الفتشور دل در ديفزا یبس مست ز

 بزم طبع سرشارمب رقصدیستانه مـم سخن

 ديبه گوش آ زارانینز یخاموش ینا نیطن

 شـارم یق مـعـش یه پـاآبشارانـم ب رودـس

 پرداز محفل هاستدل غـزل بیعندل یوان

 ظالـم بشـکـنـد صـد بار منقـارم ادیص اگـر

 زدیها خـزان خ یدیخارستان دشت نا امز

 گلـزارم یبـو ـميوـقـصـه گ ـميآرزو بهــار

 در عالـم دهیچـیتم پـس ریتلخ زنجـ شـرنگ

 بـزِم ابـرارم ـرِ یفقـ یخـواه و ثنا گـو شکر

 ا
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 دوران ۀنیشـدم از ک غـربت ۀگـوشـ ریسـ

 انظارمنهان گرچه ز یروز شومیم دايهو

 دگهـر دارن یکه دالالن سـودا یبازار بـه

 دارمـد مقسنج یدالـت کـس نمع زانیمه ب

 رمـکند شع یآتش تکامل مگونه در سمندر

 نارم ۀگلخـند ۀسـوز و ســازم شـعل گـدازم

 سبز اهیگ ـديرو یبـذر تفـرقـه هرگـز نم ز

 کارم یهمدلم مهر وـه دل ها تخوحدتگا به

1/6/2016 
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 ترانه ساز

 قـول و غـزل و تـرانـه سازم

 نـوازم یمـ ـشيتـار دل خــو

 ميشور و نـوا غـزل سـرا در

 به عـراق و گه حجازم یگاه

 نغز ماهـور یبه نـوا گـوشـم

 ـازمینـ یواعــظ شــهـر بـ از

 راسـت و چپ مقـام اشتر در

 ـور ســر جهــازمخــ جـنبازه

 مقـام دل نـواز اسـت عـّشـاق

 نـازم ـریزنـان اسـ زنگــولـه

 یراهوواصفهان و کیبوسل

 زم سـازمـبـ یپـرده سـرا در

 وسـه گاه و پنجگاهان زيرین

 بــزم شـهـنـازم ۀگـوشـــ در

 چهـارگاه ۀو پـرد رافکـنيز

 بکـند سـوز و سـازم افـزون

 ـونيهما ۀگـوشـه و پـرد در
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 گـدازم یو شمع مـبزم چ رد

 یبـزنـد بـه دل چـنگ بـاربـد

 صدوشصت رازم 3مسحور

 انـنغـمه سـتان بود خراس تا

 چنگ و رباب و دلـنوازم با

 مطرب و ساز باده نوشـم با

 و سماع بود نمازم دررقص

9/6/2016 
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  خموشستان دل

 نوشد یاله مـهـا نسـرودم ازخموشـسـتان دل

 پوشد یجـامه م ـسـتانیان نـز داموآه و سـ ز

 بـه گـوش دل ـديآ یاز بلـخ م یومـولـ ینـوا

 جوشد یشمس درروح خراسان بازم خروش

 يیـوايهـر دـيپـو یم شابورینسغـد و بلخ و به

 کوشد یوحدت شرق وجنوب وغرب م یبرا

 بــود مملــو یدهـلـ ۀکابـلـسـتـان از نـغـمـ دل

 چوشد ید مگالب شه دلیشعر خسـرو و ب ز

 یفردوس یآوا یه گوش غزنوـب دـيآ زطوس

 ان را نه بفروشدـراسـملک خ ۀکس حماس به

 زدير یشهد پارسـ یشعـر حافـظ و سـعـد ز

 بخروشد رازیهـر بـزم خـراسـان بلبل شـ به

 یهـنـد ۀبـود زنگـول یـنیشـاخ بُـزک چـ بـه

 ورا دوشد یانـو شهدخـت خـراس یپارس مه

 ـانـايعـلـم و تـمــدن خـاک آر ۀگهــوار بــود

 گوشد یموزون م ۀنغم شيشرق از نـوا دل
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 یردد ارث پـاک اجــدادـگـ یاز دل نمـ داـجـ

 دـنــو از دل ســاز کهـن جـوش ۀو نغـمـ نــوا

19/6/2016 
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 یسالمت

 درد یدل صخـره مبه زور شانـآتشف

 برد یتب قـّوت چل روزه م کـروزهي

 است یوثروت عالم سالمت ولبهترزپ

 خرد یبر جان م یو گـدا سالمت خان

 کند طلـب یان مان راحـت جـن مین با

 درسر نپروردحرص دردل و که یآن

 مـيـوـش یم رینگـیکند زمشـبال ب گـر

 پـرد یه باال نمـال بـشـکسـته ب مـرغ

 و ناتـوان ارـمیب ۀوردـزخـم خ یآهـو

 چرد یمن ابـانیو بهـاِر کـوه و بـن در

 یاده اـو ببر دنـدان فـت ـضيمر ریشـ

 درد یوغزال کوه ودمـن را نم شیم

 شود یم روفـرتوتیکه پ يی معشوقه

 خرد ینم یکـوه نـور بـه کاه الماس

 اثر شود یان بشر بـاگـر بـه ج دارو

 برد یرا نم یدرِد سر زدل و یدرد
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 اگـر خـراب کند سـاحل مراد وفانـت

 تردـد نگـسبهـار فـرش زمـرّ  قعـش

 چشم مست شوخ برو پرده آورد گر

 ورت معشوق ننگردـدگـر بص آسان

 ود مـدامـم بـدر تـن سـال میـسـل عقـل

 دود یجانب سالم م طرب بهو شوق

20/6/2016 
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 ساز عشق

 لحظه سال گرددهر یشوق عشق ومستیب

 ال گرددبه ح یردل عمخـوب و هم اري با

 جاودان است یـرویدر دل نـ دیو ام قعشـ

 الص نـور وصال گرددخ یرنـگ و بـو اب

 ـرـيو تــزو ـايـد زنگ ردل اگــر نـبـاش در

 گــوارا پـاک و زالل گـردد ۀچـشـم چــون

 ـردیر و وفــا بمـاضـطـرب دل هـا مهــ در

 گ و جــدال گـرددمجـمع تـنـاقـض جـن در

 ـديکه عـشق پـو یراهـ ندیم دل نبـچـش گـر

 پـر کـنـد و کال گردد یـدم گـذارق وـهـرس

 یق و مستازعشـبا س يیشال گد ورگـوش

 ـرددآل گ ـدهــيبــس ا یکـه زنـــدگانــ وهللا

 دعـشق در دل گـر غـرق آز باش احسـاس

 و ضــالل گـردددل هـا محـ ـفیلطـ نــور

 دـننيگـز یو مهـر پـرخـوشـخ افـرشـتگان

 آل گـردد پــر جـّن و وانـيم دطـلـس ذهــن
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 درنیوصـل گ ـنیـيو وفــا در دل آ عـشـق

 ان اوج کـمـال گـرددعـمـق عـمـر انـس تا

 نـتـابـد ـنیـقـيور ـــان نـهـراس ۀـنـیسـ در

 و جمال گرددمح شيوم و تشـوح وهـل بر

 انآرامش دل و جـ یابــیزور و زر نـ از

 زوال گردد یردار قـدرت عم ـرویگـ در

 یاردارير عـشق دل گو  دهيذهـن و د در

 و فـال گردد ـديهـم د یرینـور جـان گ مه

 است یزندگان انیوصال دل هـا بنو عشق

 گردد الیع یروز یو مست شیروزع کي

21/6/2016 
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 سماع عشق

 رقصد یدل مستانه م یايبـه آهنگ غـزل رو

 رقصد یم هخانیمدل درگه در خانگاه و  یگه

 والنـا کـنـد آغـازق را بـا شـعـر مـعـش سـماع

 رقصد یمغسرا ومسجـد و بتخانـه مو ـريد به

 ــزدير یر امـروزه مـرا در سـاغـ ـامیخ یمـ

 رقصد یجوشش خمخانه مو غزل در یرباع

 ـديبـود جـاو یمنظـوم فـردوسـ ۀحمـاسـ کهـن

 رقصد یانـه متمـدن دانـش و افـس ـدانیمـ بـه

 یهـسـت ۀمـبـا نــوا و نـغـ ـعـتیدامـان طبـ بـه

 رقصد یه مبلبالن در الن ـابـانیدر ب غـزاالن

 ردانسـرگ سیق الیتنـها در فـراق عشـق ل نـه

 رقصد یم وانهيدعاقل و یسازعشق ومست به

 نیمسکپادشاه ملک خـوبان طعنه بر یا مزن

 رقصد یشاهانه م یعشق و عاشقبا شور گدا

 شـود در دامـن امـواج اير گـوخامـوش گ لـب

 رقصد یدف دردانه مـصدر ايقلب درقعـر  ز
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 دارد در زنــدان یمزلـف و کاکل عـال ـریاسـ

 رقصد یوبا زوالنه م ریشور شوق با زنج ز

 ا کـن وحـدت رادر شهـر عشـق دل تمـاش ایب

 رقصد یم گانهیوب یباهم خود ضیتبع یب که

 رانيعشق شد و یپا رير دل درزـقص حصار

 رقصد یگردوخاک صحن دل دندانه م یورا

 دـر دل هـا تـا که شـمع انجمـن باشمهـ فـروغ

 رقصد یه مبا پـر پـروان یادشو وق ـش ـدیام

 ق مشکل غربتعاش یشـور از دل ها ردینگ

 رقصد یانه ممشـتاق از شـوق و غـِم کاش دل

2/7/2016 
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 غزل دل

 خواهد شد یر گـرفـتار کدانـم که دل آخ ینم

 خواهد شد یک اريوتر ومونس و همبس سیان

 ـنيروزـبـر وفـا و عـهـد ام یاراعـتـب دنبـاش

 د شـدـخـواهـ یخـار ک ۀـر داغ دل آزردپ گل

 یرطـنداد ع دميیه بـورا هـرچ یکاغـذ گالن

 خواهد شد یتانـه عـطار کدل مس یاـه زلغ

 بفروشد عشق انيحسن خوبرو کهيعصر نيدر

 واهد شدخ یرم بـازار کگ مـياجنـس پـر به ز

 یفـیق و صفـا کشباده و عـ یب یدگزن ردنـدا

 خواهد شد یرب تار کزم طدر ب دهيورش دل

 ید حالده یم ین و سالس عشق در هر بهار

 واهـد شدخ یل دل مسـت گلـزار کبـلب مـنـدان

 دانمعمر گر کي یمخدمت معشوق و گزارم

 خواهـد شد یتار کمـن پـرس فیرم و لطن دل

 یبـا وفــا روز یـبـیحبـ ـاي یـبـیطب ابـمي راگ

 خواهد شد یکماریترسم که دل مفتون وب ینم
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 قعش ـميدر حـر ـميگشـا یراز دل را م کتاب

 خواهد شد یگـنج اسـرار ک دیدل کل ـابـمي چـو

 رداـرا بـه شـوق سـاغـر فـ یالجام خ شکسـتم

 خواهد شد یار کو سرش زيمن عاقبت لبر دل

 انـدر دلباز  ـندیخـن از دل نـشـگـر س ـديبـرآ

 خـواهـد شد یدانـد که دل پابـنـد گفـتار ک خـدا

 یمانیگـرچـه از خـوبـان وفا و عهـد و پ دميند

 خواهد شد یبازغمخوارک یپرعشق وشاد دل

5/7/2016 
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 زهیلفظ پاک

 شود یم مانیپش یچه برما کند روز هرکه

 شود ین عاقبت درچاه پنهان مـچاهک نعش

 به شور ديو طـرب آ عـشق ۀبا خام یزندگ

 شود یکلـنگ گـورکــن آدم هـراســان م از

 هـشدار یگـذار یگـر م یبر راه کس سنگ

 شود یروز لنگان م کيرفتار خودت  یپا

 در ماتـم دشمن بدان یکن یم یکه شـاد یا

 شود یم انيدوست گر یدرعزا بازچشمت

 کــن ـزهیلـفـظ را پاکـ ینـدار یگـنـدمـ نـان

 شود یم زانيشنا از تو گرآدوست و ورنه

 باشـد بقا ینم ایدن ـنيو ثـروت را در زور

 شود یم ـرانيو یبـه تـوفـان یلطـانس کاخ

 مهـر و وفـا گـردد برون یز قلـب آدم گـر

 شـود یامـان مـنـا بس یـيـناـو آش یدوســتـ

 رافت پاره شدـلباس عقل و احساس وشگر

 شود یم انيلخت وعر تیو جان آدم جسم
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 ـليدر دل ُگـردان  هـنینبـاشـد حـّب م رگـ

 شود یم دانیفـرش م ديار دوباره آ تمرس

 تبجاس یآر ازیـب خندان اگـر نـان پل بـا

 شودیصاحبخانه چـون شالق مهمان م اخم

 نـيتکـرار، فــردوس بـر ۀـتــمـدار بس در

 شود یکن بانوچگان حوروغلمان م خسته

 آهنگـران ۀسـتـم در کــور ـزيخـونـر غــیت

 شود یندان مـس یبر رو نیپتک آتش ريز

 ند دنـدان فاسـد گشته راـک یعاقـل م فـرد

 شود یدرد دنـدان م یمبتال یعمر هـورن

 است رانهيگنج درو يیگرگشا دل را چشم

 شود یخرد آخر عمران م با عقل و ُملک

6/7/2016 
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 چیدر ه چیه

 چیشود درحسرت وحرمان ه یم عيعمرضا

 چیه انياول و پا يیاسـت گـو ـچیدر ه ـچیه

 چه سود ديبه دستم قدرت کون و مکان آ گر

 چیسـلـطـان ه ۀتان بـود از کلـگـورس خـاک

 ـريدلـپـذ یدلـگـشـاه و کاخ هـا یقـصــرهـا

 چیهـ انــیدارد در دل بـنـ ــادیبـنـ یبـ ــخیبـ

 اتیـطاووس ح رنگستیگاه رنگ و ن جلوه

 چیه ـرانیواله و حـ دــيانمـ یرا مـ یعـالمـ

 شـود یم ـايرق روـام غـ لیاحسـاس م بلبل

 چیُرسته دربستان ه یالیخ یکه گل ها سـب

 کـنـده و زوالنـه ام ـریاســ ـرمیزنجـ غـرق

 چیفـتـادم در دل زنــدان ه یعـمـر ـکي آه

 ون دل خوردم از خوان زمانـخ یها لخته

 چیسبب هر روزوشب بودم تا مهمان ه یب

 اتیدر سـراطون ح يیگـو شهيدارد ر چیه

 چیدرمـان ه یعـالج درد ب یدارو ـسـتین
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 تان هـشدارنـدارد در غمـس یـانيپـا مـرگ

 چیه انيگر ۀديدد ازـچک یتمساح م اشک

 ال و بـخـت چـپــه رابـارهـا اقـب آزمــودم

 چیه مانیپـدرذهـن ودل و ستین یاعتبار

 یحـاصلـ انـسـان نـدارد ـدنیچـیعـدم پ در

 چیدربرهان ه ستین يیبحث وگفتگو یجا

 و مرگ در ذهن شما است یزندگ داستان

 چیه انيپربود ازحرکت وجر یهست ورنه

 چون بود درگوهرخود جاودان یهست ذات

 چیوان هـدر عـن دهیچـیپ یتـنـوع عـالم در

7/7/2016 
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 بزم دل

 شکست يیب تُنگ تنهادر حضـور جمـع قل

 شکست يیلـدايز دوش شــام  یخـال ۀـشیش

 زم  دلـبرپا کند در ب یاغـر محشرس ورش

 شکست يینایطاق م ريبه ز یم یها وزهک

 و نـرم عـاشـق پاره شـد فیط قلـب لطفق نه

 شکست يیخاراسنگ  نيریباشورش کوهکن

 رباد دادـرا ب نيل و درا نـازم که عق عشـق

 شکست يیوادااب ذهن سو اضطر میب قفـل

 ديق و وصال از خاطر دل ها پرعـش ۀنشـو

 شکست یـيچـشـمان شـهال ۀپـربـاد اغــرسـ

 شد خراب ايدر یازتالطمها دیخورش عکس

 شکسـت یـيدل در تـاق بـاال یلمـپـا ۀـشیشـ

 زنـد یاحـل مقصـود پهـلـو کـکـج بـر س بار

 شکسـت یــيـايدزدان در ۀوارونـــ یکـشــتـ

 ح و نـبـرددر صلــ ـروزیبــود پـ یآزاد گرد

 شکست يیواـبه رس دانیتبداد در ماس تـپش
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 ز دل یرنگ کي دیخـورشــ ۀبـرآمـد اشـع تا

 شکست يینایب ـنیرنگـ کـنیعـ صبـگاهـان

 آمـد خـرد را مات کـرد یگــوانيبـا د قعـش

 شکست يیاحساس وعواطف حکم داناشور

 در عمـل ــرانیواال و احـســاس فـقـ هـمـت

 شکست يیو اورنگ دارا ـهياسـرم ـدرتـق

 دل یایـمجنون با سـرود عـشـق در دن مهـر

 شکست يیصحرا یدردل آهو ورم را ترس

17/7/2016 
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 موج کالم

 بر همه عـرض ادب دارم و اخالص تمام

 تراود والسالم یم ین اسرار هستاز سخ

 کباب یور و شوق دلهاش دهیچیپ درغزل

 مموج کالجوشد از یعشق وطرب م ۀباد

 است یچارگیازب دنیغزل پاشزهردرشهد

 تان جامدرخمارس چه گويیرا حنظل  باده

 درخـشد آشـکار یجـوهـردار بـّران م غیت

 امیان در نـرا مپوش نیوبـچ ریمشش اير با

 کـند یم رپاالنيرستم را نهان درز رخش

 بر پشت خـر و بر کون انـدازد لگام ـنيز

 نِلک ِلک کنا یا ردعکهیکبک گ گرخرام

 امع یوارسشودیرامان مـخوشخ انیدرم

 وفقط چلپاسه هم چلپاسه است ستمارمار

 گـذارد مار، نام یچلپاسـه از پست هرقـدر

 آب یوآرزو باشد کلوخ بررو قصرعشق

 خشـت خام نیپخته تا نگردد جانش خشـت
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 ردد خرابو خرد گ نيد ۀتعصب خان از

 زمام ردیبکف گ یافراط کهيازروز یوا

 ریرخ استعمار پغ سـبز و سبا بيفـر از

 امـو بغداد و ش یبیما بدتر شود از ل حال

 خسبد چرا قاتل نشد یق گـر نمناح خون

 م قطعه قطعه انقسامـحضور خلق عال در

 درمسجد و درمدرسه درس ترور گربود

 ون در پشـت امامـنماز خ زهیپاکـ سـتین

 یها بگذشته از دوران زشت بردگ قـرن

 را حرام یزیکن ديگو ینم یافـراط کیل

 خورد یباده مال م یمـردم را بجا خـون

 امیاه صـدر م ردیگ یتظاهـر روزه م بـا

 بود ازچشم خلق یاگرمخف رنگینو فتنه

 عاقبت از پشت بام فتدیب يیرسـوا طشت

 یمرد عاقـل دشمن یخـدا داده مکـن ا با

 دل در عمل مصئون بـود از انهدام ۀخان

 ت کم مگیربه دسرا  شانيعّشاق پر مهر

 ان نگـردد با دو انگـشت ظالمـپنه آفتاب

10/8/2016 
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 یعشق آزاد

 ان نگـنجـد در صدفانـس ۀشـياند گـوهــر

 هـدف یدر پهـنا و ژرفـا تـسین یـيانتهـا

 شکسـت یق آزاداذهان بـشر را عش قفـل

 سلف ـدیو در قـ دیـيبـرپـا ـریزنجـ یبک تا

 بررنج هندوستان ب یخواه طاووس گرپر

 بـه کـف ـديآ یمقصـود کتقـاّل گـوهـر یبـ

 یباشد؛ ول یربـه تـا دم کاهـدان مگ ـزیخـ

 کشف ـديمایبـه پـ یتحمـل راه طـوالنــ بـا

 ُرک وراست ینباشتا یدل نگرد نیهمنش

 شف شف يیبگو یتا ک یدشفتالو ش اخش

 ندارد بر زبان یدل و حرفدر یعشق آنکه

 ف لفکـند مانند اشـتر ل یوردن مخ ـنیح

 ینه یرا م یراه و رسـم زنـدگ ینـدان ور

 ها علفسگ ۀخرها استخوان درکاس شیپ

 اول جنگ قدرت ها بودور زدر کش جنگ

 پُف و پف يیردم خـودنمام شیدر پ یتابک
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 ایشـرم و ح یب کنیل ؛یزن یم رتیغ الف

 شـرف نیو دالـر چـرک با لایر یفـروش یم

 خونچکانبگذشت ازبحران وجنگ  چاردهه

 به کف یترورطالب و داعش چه آورد جز

 مارش یب یو عـقــده هـا ـلیقـوم و قب ۀنیکـ

 طرف یب ینیدوره باشد گربه ب نيا حاصل

 بـه دل ید عشـق اسـتـقالل و آزادنباش گـر

 گردد چون خذف هيما یپاک وطن ب گوهر

22/8/2016 
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 شرق ۀنیگنج

 ميخـارپــرور پــر افـت تمــدن

 ـميدار ــنهیـيآ ـایب آسـقـلـ بـه

 دباش دیخورش هنیم انخراس

 ميدارجهـان گـر نام خيتار به

 فقرمردم طعنه دشمنبر مزن

 ميارياز پشت و تبار شهـر که

 شـرق ۀنیخاک وطن گنج بود

 ـميپــرورده دّر آبــدار رگـهــ

 یگر مزدور پاکستان بـود تو

 ــميـاريد ـــنيآزادگان ا کهــن

 یحماس انریکوهـستان شـ به

 ميت هـزارـمس ۀگلشن نغم به

 نایــو س یـرونیدانـشگاه ب بـه

 ميرخش رستم راسوار دانیبم

 تاک دل مااز جوشدیم طرب

 ميگسار یبزم عشق دلها م به
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 از جام جم دل یم یـدیننوشـ

 ميارـاوج خم ۀنـشـو ینیبـ که

 یکف تلوارخون آلوده دار به

 مياريبا ستمگر هم د ـمظال بـه

 طالب یجـالد پاکستان گـر تو

 ـميســـرخ مـزار ۀاللـ چـراغ

 مـردم مـا یاز تـو باک نـدارد

 ميه دلفگار و داغـدارـچ اگـر

 ر افغانـستانماگ ـرانيو دهـشـ

 ميعـالـم مـردم با اعـتبار بـه

 فرهنگ وتمدن بيتخر یکن

 مياریازنو ب گـريبارد دوصد

 یتخم جنگ قـوم یتوگرکشت

 ميکارب یمـا وحـدت ملـ یول

 يیدشت خشک آرزو سراب

 ميبز باغ و سـبزه زارـس امیپ

 زارباشدیازرنگ تـو ب خزان

 ميگسـتر فصل بهار طـراوت
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 ونیبنگ واف یایگرماف يیتو

 ميشماریزعفران برم یطال

 یفیحوض بد بـو و کث حباب

 ميبحـر و روح آبشار وهـشک

 نیعقـده و ک دیم پلـخش يیتو

 ميدانش و حلـم و وقار کتاب

 اریما وتوفرق است بس انیم

 ميوما ازکردگار طانیتوازش

28/8/2016 
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 یاتحاد و همدل

 یجوشد ازرنگ بهار یم طرب

 یصـوت قـنار پـروردیم غـزل

 ارانـبيرف بـاغ و جـوـبـرط ـایب

 یگساریرا به بـزم م ـمغ بُکش

 قشـع ۀامـن سـميبـرگ گل نو به

 یمه و بانـگ هـزارـنغ یپـا بـه

 لـب تـا دم صبـح ۀبـاد مـنـوشــبـ

 یب زنـده دارـزاهـد کنـم ش مین

 با کس نـدارد عمـر هـرگز وفـا

 یادگاريبـه رسـم  ـميگـو غـزل

 بار فـرهـنگ اکانیارث نـ بـود

 یر و بـردبارـو مه یخردورز

 بـر حـال زارم یمدع یا مخند

 یاريبود ما را شهر یروز که

 نمیچشـم طالـب و داعـش مب ز

 یلعـنت به جنگ و انتحار مکن
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 ديدر جنگ قدرتها بسوز وطن

 یبخـوار ميجور خصم افتاد ز

 صحرا یآهـوکـوهسار غـزال

 یدست شکارکشته بر کيکاي

 نیرخونیمنان شمشـت دشـدسب

 یده رنگ اناردوسـتان ش رخ

 که شبنم جلوه دارد سحرگاهان

 یاریروستا و کشت و آب یزه

 ـاـه یاتّحــاد و همـدلـ مـني بـه

 یرارـازخاک ما دشمن ف شود

22/9/2016 
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 عشق آتشزا

 خواهد شد یک یزلف شـبو رـزعطيدلـم لبر

 خواهد شد یک یم جادوچش ینشوه زا نگاه

 دل الیدانـم خـ ینمـ یـزیواس پائـوس نيدر

 خـواهـد شد یک یب جـواران لنـوبهـ مالش

 اربي گـريمـن بـار د نیونو خ ـدهيوزس دل

 خـواهـد شد یک یابــرو ـغیمـراد تـنـا دیهـش

 دوران ۀدل در کــور یق آتـشـزاعـش ـمیمش

 خواهد شد یک یاک گل روپـر عـرقن گالب

 رگـرگان وحـشتـناک دل آخ ۀـنـیچـنگ کـ ز

 شدخواهد یک یغزاالن مهرآهو یصحرا به

 جنگلجوشد از یتبر م یکه غوغا يیایدن به

 د شدخواه یک یرو دلجـوسـ یبـاالبلند یقـد

 فصل خشکستان یکه درمغموم فضا دانمینم

 خواهـد شد یک ینخـل گـردو یـيآشـنـا نهـال

 دوران نيا یهـایکه بعـِد تلخکام دانـدیم که

 خواهـد شد یک یهـد کـنـدوـشـ یونگیم لبـان
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 دانـــمینمـ یمــن روز یآزاده و تـنـــهـا دل

 خواهد شد یک یو تاب زلف هندو چیپ ریاسـ

 اربيرستم کشته شد  دانیسهراب در م اگـر

 خواهد شد یک یما بـاز بـرزو ۀزاد سمنگان

 ـخيمگـر تـار داردیزخـم دلـم را بـاز م ـرـس

 خواهد شد یک یشـدارویتمـدن ن دانـدیم یک

8/10/2016 
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 ادبگاه رفاقت

 دل شکوفا شداز یکه شوق دوست یدرآن بزم

 شد ـايغــرق رو تدر ادبگاه رفــاقـ رافـتشـ

 ردیگـ یدر محفل نم یجـا یدل با درشـت سـه

 محـبت نـور دل ها شد دیکه خـورشـ ینيیآ در

 یـيادب جـا یگ واال بـرهـندر دل فـ ـردینگـ

 قامـوس تمــدن گـپ دل گلـواژه معـنـا شد بـه

 بـلنـرگـس و سـن کـور مادرزاد هـرگـز ندینب

 شد نایکه چشم دل به نور عشق ب یآن باغدر

 د جاهـل راز شمس و مهـر موالنادان یم چه

 مـوال شد کبارهي یشمس آمـد مولـونـور چـو

 هـرکـس ۀـديدر دل و در د ینقـش معـن دنـتاب

 بهزاد و مانا شد یهرصورتگرهرنقاش و نه

 دانـد یه مت را چتناقـض راز حکم گـرفتار

 شد نایپـور سـ گـريتاد افـالطـون و داس یکي

 گردد یم هودهیزمان ب یهست دتعمق وحدر

 پهنا شدطول و یب جهتیب یدرذات هست شدن
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 است اریگفتار بسبهر نادان بهتر از یخموشـ

 مغز رسوا شد یب ۀهمچون پستواکرد و دهن

 یبـود از روز اول گوهر هست دهیچیخود پ به

 کم کمک آهسته خوانا شد شـيشاـگ یواحف به

 ـقیـدانـش تحق راز و مـرز از یمـدعبا  مگو

 سـت و دانا شدرا کـز جهالـت جَ  یابله یابینـ

 کـنیبـاده در جـام وجـود آتـش زنـد؛ ل نشـاط

 شد نایـور مـاز عـشـق و محبت ش ـزيلـبر دل

26/11/2016 
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 باغ احساس

 خواهد یتـازه م یبهـــار آروز ذوق هـــوا

 خواهد یم ازهیه و خمژفا یرا ب داريد شب

 ر دانـش طناب جهـلبر س یتاک خیشـ ببندد

 خواهد یدازه مانـ یبـ ـقیآزادگان تحـقـ دل

 افکار ۀبلـنـد خـانـ وارـيو سـقـف و د رواق

 خواهد یباغ احساس لطافت خازه معطرز

 شانيود دروبـود مقص یکنج گمنام اگـرچه

 خواهد یدآوازه مبلـن نتالیت نهیدر سـ خنـس

 اوضاع عالم درهم و برهم بود امروز زبس

 خواهد یم رازهی! زنو شیآر ،یزندگ کتاب

 بـنـدنـد یتـران بـر دم خـرهـا تـابکاش مهـار

 خواهدیجنبازه مرخش رستم حرکت و بپشت

 دشمن ورشيشـد از  ـرانهيمملکت و حصار

 خواهد یو دروازه م ـوارهيد تیو امن اتثـب

 فندان را گرگانگـوس یو پهلـو نهیسـ ـدهيدر

 خواهد یگازه مدفع وحشت جنبش تان  یبرا
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 قرن ها يی دهيجور و ستم سوز ۀکور درون

 خواهد یت گـدازه مسـوزش ظالـم تـن یبـرا

 در دست دشمن رمز و راز جنبش مردم مده

 خواهد یاسـاس و سـازه م یحـرکت مل یبنا

 نديبر پا ریزنج یدسـت اجنب یها عـروسـک

 خواهد یکارخودش اجازه مبهرهر عروسک

29/11/2016 
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 تفکر انوسیاق

 چدیپ یدردانه م یزندگ یرشته ها ینرم به

 چدیپ یبر گرد خـود پروانه م شـميتار ابر و

 عشـق را نازم که در اوج غم و اندوه نشاط

 چدیپ یبر دور خود فرزانه م یوانگيد یدم

 یجا ردینگ یآزاد یقصر سـلطنت عنقا به

 چدیپ یو دندانه م ـوارهيزنـدان فقط د نيدر

 ريزوـزور و زر و ت ۀزادگان را وعـدآ مده

 چدیپ یهوس درکنده وزوالنه م یهوهو که

 ـديواج تفکـر دل شـود جـاوـام انـوسیاق در

 چدیپ یه مواج آن دردانـو خِم ام چیهر پ به

 نفرت شهر دل ها را رانهيکند و یم اگرچه

 چدیپ یم رانـهيگنج مجنون در دل و سـرود

 رونیب ستونیـاز ب يی شهیت یصدا ـديآ ینم

 چدیپ یدر دل افسـانه م ـنيریخ و شـتل ینوا

 گريغربت به گوش کودکان د ۀافسان مخوان

 چدیپ یدر دامن کاشـانه م یصوت مادر که
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 دل نشد از عقل و فهم و فلسفه حاصل مراد

 چدیپ یم وانهيدل ددر یعشق و مست نشاط

 ت راـو شراف یان خانـخ تاسيحّب ر مجو

 چدیپ یم هـگانیب ۀفتنکه بر سـر  یتاردس ز

 ضحاک ظالم را به اوالدش ۀقص يیگو چه

 چدیپ یبر شانه م هیـکه زلفان س یدوران به

 کند سـرمست یرا مـدامن آزاد صح یواـه

 چدیپ یگلخانه م ۀدر گوشـ یو افسردگ غـم

 ظ مده پندمـازافراط معبد خسته شد واع دل

 چدیپ یم خــانـهیمـدارا در ُخــم م ـنیـيآ که

8/12/2016 
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 جوش امواج دل

 ستيحـرکـت انهـار تکرار عتیدر آغـوش طـب

 ستيصحرا لنگر کهسار تکراردشت و سکون

 ـامينجـش ابـا س نــیردش کـنـد زمـتـنهـا گ نــه

 ستيو اقـمـــار تکرار ـارهیحــرکـت ســ تمــام

 قـدر نهـاد عـش یابیوصل و صداقت را ن اگـر

 ستيوقـه و دلـدار تکرارمعـش ۀو وعــد قــرار

 زیاغ دل بخشکد گـر گل عشـق و محبت نـب به

 ستيطار تکرارـع ۀخـوش در طبل یبو یهوا

 کند مضمـون نینـو رنگ ـريتازه و تصـو الیخ

 ستيو بند واژه و گفـتار تکرار ـدیدر قـ غـزل

 دان یم ملـگـر قـ ابـدین یبکـر ۀو ســوژ ـانیبـ

 ستيو آثـار تکرار یو دفـتـر و نقــاشـ کـتـاب

 یقـمـر ۀو عـشـق بلـبـل نـالـ ـبیعـندل ســرود

 ستيگل درد و سـوز خار تکرار ۀجلو نباشـد؛

 انانس ۀنیاز سـ دیق و امـاگـر عـش رونیب رود

 ستيتکرارو حور وغلمان و عذاب نار بهشت
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 عـالـم ـنيد درزر باشزور و  ریتا اس عـدالـت

 ستيتکراراهـد و اقرار ش یم قاضو حک قضا

 تاروحـشت و کش یتعصـب در فضـا یایدن به

 ستيتکرار ثاريو ا یانـذهـب و قـربو م جهـاد

 ـتعـمار و اسـتـثمـارـدود اسـمح ۀقـکام حـلـ بـه

 ستيو اسـعـار تکرار ـهيرمـاگـردش سـ نظـام

 دبـاشــ یمــردم نمـ ۀکافـ یـراب ــدیتـولـ اگــر

 ستيراربار تکخاک گـردد رنج کار و عدالت

 نبـاشــد در هـمه ادوار یو ابـداعـ قیتحـق راگ

 ستيـربــه و آمـار تکرارـش و تـجـسنج تمـام

 ـعيرـرا کند تس یرکـت انسان و هـستح تمـدن

 ستيو افکار تکرار شهـيددر سکون ان رنهوگ

 واج دل گـوهـرجـوش حـرکت ام گـر ز یابین

 ستيد ابحار تکرارموجه و جـذر و م خروش

 ستین یزیتکرار چ ۀاودان جز چرخج اتیح

 ستيتکرار ارــمیفـاء و مـردن بو شـ یتــداو

 دودسان شـود محـان ۀخالـق به ذهـن بـست راگ

 ستيفـار تکراراســ ۀدر واژگان مـــرد داخــ

26/12/2016 
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 مغز یب ۀپست

 کند یتا لـب بـر سـخن وا م ـهيمـا یب آدم

 کند یوا مرس شيز عمق خوـمغ یب ۀتپس

 یکبک در ۀویداند خـرام و شـ ینم ونچـ

 کند یبـا رفـتـار زشـت خـود پا پا م عـکه

 پخـت و پـز قيردانـد ط ینم یناشت آشـپز

 کند یجا م رکجیکفگ ست باگيد در هرچه

 زند ناکرده کار یبر چشمان مردم م خاک

 کند یم ـنــایمـادرزاد آخــر چـشـم بـ کـور

 خـردافـراط در عصـر  ۀبا حربـ محتسـب

 کند یم اـنیم ـریم را بشـکـند تکـفـجـ جـام

 رسد یش مـتوح یرویبه ن یافـراط ذهـن

 کند یبـودا م ـبيتخــر ـتیانـسـانـ غـارت

 ذهن خشندر ستیو مدارا ن یو نرم رحم

 کند یدعوا مازد وس یم هـرانيکشد؛ و یم

 تیزند افراط یوگردن مرا سنگسار عشق

 کند یها مدلوشور شیبه ع ارويرو جنگ
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 تمــدن را بـه بـاد یواال ــراثیدهــد م یم

 کند یسـغـد و خـراسـان و بخـارا م بتیغـ

 فاف دل ها را مکـدر کرده استـشـ ۀچشـم

 کند یدر آب شـفـابخـش و گــوارا م زهــر

 کیزند فواره ل یو بغض و تعصب م نهیک

 کند یوز وطـن جا مـسو دل یرا مل ـشيخو

 خسته اند جایگپ باز حـرف دروغ و  مردم

 کند یبه کام ووصف حلوا م زدير یم زهر

27/12/2016 
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 شینما یایدن

 دانم یاست م زاریعشـق ب اسـتیسـ ـريتزو ز

 دانم یخـارسـتان وحشـت گل افگار است م به

 ســوزد یجهــل م ـنیدر تـنــور آتـشــ محـبـت

 دانم یـب جـور و آزار است مـزنـدان تعص به

 ـنيـریارا بـود قــخ ۀچـون صخر تیفـراطا دل

 دانم یـر دار است مبـر س یمهــربـان لطـافـت

 ارغنون و چنگ و بربط رفت از دل ها ینـوا

 دانم یت مـتار اس ۀبگـسسـت ۀـتـم رشــدوش بـه

 شد استیسمحو یدوست ق وعش کهيروز ازان

 دانم یاست م داريشوق روزدشور وصل و نه

 در دل ها سـتیمحـبـت ن یعشـق و کاال متـاع

 دانم یاست مجا نرخ سود و رنگ بازار نيدر

 از صدق و صفا بگذشتپر یها یادگس زمان

 دانم یاست ماریـبسمکر یدوستنام عشق و به

 دش يینمایسـ یق زنـدگانشور و عش يیگـو تو

 دانم یتار است منقـش و گف ش،ينما یایدن بـه
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 رکنم تکرا یجا مصرع ضرب المثل را م نيدر

 دانم یت مـکردار اس میگفـتـه کـم از نـ هـزاران

 ـوغـاـالـمـاس در دل هـا کـنـد غ ـمـتیو قـ طـال

 دانم یت مـاس ناريهر جـا گپ دالـر حـرف د به

 برد از راه یحرص وولع ثروت و زرم بشررا

 دانم یت مـاس مـاریب ـهيارمـقــدرت و س ـریاسـ

 بـرکـنـدنـد کـشـتـنـد و دم مـار را در بـاغ رپـس

 دانم یت مـمـار اس ۀـنـیبـاغـبــان و کـ ـثيحــد

12/1/2017 
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 بشکسته ۀشیش

 ر محل داردـته هبشکـس ۀشیـش یعـزا

 بغل داردطفل زمان سنگ در يیتـوگو

 رفتلف و کاکل ازسرتازه دم ز یهوا

 غــزل تـار غـم کچـل دارد ـالیخـ سـر

 زيیت پاـت آفــت و بـاغ فـتادسـکـش بـه

 ات جمله شـل داردـم نباتـو جـس روان

 ديرو یم که مار یالـشگندم و یجا به

 و مگل دارد یما ماه ۀه بـرکـن گـريد

 ورــفـتــاده در کـش ـايخــدا یتـآفـ چــه

 خلل دارد یهردماغ که خوب بنگره ب

 کنیگشته اند ل اريم ـرگ به هـگو رباه

 با جمل دارد ریرا شخشم چ و خروش

 امروز یزلف مصنوعبرق زند هاگرک

 ودر و روغـن جل و بل داردزور پ به

 عشق سوگند باددیـخورش یبه گرممرا

 زهـره و زحل دارد یدل یهـر فضا نه
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 برم لذت یصحبت معشوقه مو زچشم

 هـوس چـشم بر کپل دارد صيحر فقط

 ینگریم کهيیزمانه به هرچهره  نيدر

 و ذهـن پر از جـدل دارد ـزهیسـتـ سـر

 یشد صدق وصفا و مگوزساده دل چه

 بـه عاشـق آزاده چال و چل دارد فلک

 ـنیمـاران سـمندر مسکـ ۀحلـقــ ـانیم

 را مچل دارد ـشيط خوـفق گـرانيد نه

 دهــد افــراط یم ـزیـيپا ۀمـــرد مـتاع

 خن از دم حمل داردـس لـهیبـه ح یولـ

14/1/2017 
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 عشق و تمدن

 ساز شد حونیوج حونیسروددلکش ستا

 کـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شداس چـشـم

 در عمـل کانیندار نـه و پفروغ گفـت در

 از شدـو بلـخ آغ ـونـانيت حکم اختـالط

 برگرفت یرقـز باغستان ش یغرب ۀشير

 مهر و فا غماز شد ۀکه عشق از حجل تا

 و سـغد در دل شعله زد ـنيبلخ گز آتـش

 ز شدمحبتسا دیه خورشـُرکسان صـورت

 دل میان بـود در اقلمهـر خراس روشنک

 ازعمق دل ابراز شداسکندر به او عشق

 اسکندر در بـزم نشاط غینان با ت قـرص

 نّاز شدـآن ط ـميآن تقـد ـمیو نـ میدون شـد

 رادرغالف عقل کردخونچکان  غیت عشق

 دمساز شدآمد و یشيدررنگ خو یدشمن

 گـرفـت دنیدر آسـمان هـنـد تاب روشـنک

 شـهباز شد یبهـاران و گه یپـرسـتـو گه
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 دور یغد تا دورهاس شميابر یهـا رشـته

 ق را نقاش خوشپرداز شدو پـود عش تار

 بـود اري يیسکـندر بـود عـشق و آشـنا تا

 و آز شد نیک یه قـربانـاناز آن ُرکس بعـد

 ختندیبهم آم یو مست یمسوگ و و یشاد

 ناز شد یاندوز آمـد زم نهیخدنگ سـ گه

 ليسهراب  یگهگاه رستم شد اوشیس گه

 انداز شد رید مـرد تآرش برآم يی برهـه

 وطندارد در شهيوفرهنگ وتمدن ر علم

 نغـمـه و آواز شد ،يیاروشـن ،یبـردبـار

15.1.2017 
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 نایب ۀدید

 گرفته ام ـنایراب و الـفـت مـشـ وقشـ

 گرفته ام بايچشم شوخ و صورت زاز

 واج آرزوامـ یشـتـام بـه کـ شسـتـهبـن

 گرفته ام اين دربه کـف که دام گوهر

 ـمین یواژگان کـتـاب کـسـ محـصـور

 معنا گرفته امو یق هـستـذات عـش از

 خشک تعصب دگرشکست روهمیزنج

 وسـعـت و پهـنا گرفته ام هـکـرانیب تـا

 ام دهيبه رخ آمد در یکه پرده ي هرجا

 ام گـرفته ـنـــایبـ ۀمهـــر دل ديــــد از

 و لطف رسـم مـدارا بـود به دل ینرم

 خـارا گرفته ام ۀز خشـم صخر یدور

 یام بـه کـس نرسـاند ضرر ول یتنهاي

 گـرفته ام ـدایشـدم که حالـت پـ پنهـان

 ام ـدهيشهـر و حاکم ظالـم بر خیشـ از

 مـــردم سـتـمـزده فـتــوا گـرفـته ام از
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 اند دهیرس یفاسدان به دالر وچوک گر

 باال گرفته ام یجمع عاشـقان سـر در

 بدبو بود خوراک ۀکه الش مین کرگس

 فـضـا و مشـرب عـنـقـا گرفته ام اوج

 ام دهیوخون وخنجرگرگان رم ازخشم

 صحرا گرفته ام یآهو یوصفا صلح

 موافق افراط وظلم وجور ستمین چون

 ق خـدا جـا گرفته امـدر قلب پاک خل 

21/2/2017 
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 لد یعشق باز

 زند یدل آتش به جانم م یهایباز عشق

 زند یآشــکار و گـه نهــانــم م یگاهـ گه

 ناوک مـژگان خوبان را به دل نـشانـدیم

 زند یابـرو تـا بـه مغـز اسـتخوانـم م غیت

 انیآشـ یگـر بـه بـاغ نميگز يیپـرسـتو با

 زند یم انمیدر آشـ یسـرکشـ یهـا شـعله

 در عمــل کـنیل ـنـد،ـانيدلـربـا ـنـانینازنـ

 زند یهجران مشت محکم بردهانم م داغ

 ایتا که گفتم تـوت یرا بـه زار يیپـا گـرد

 زند یفلفل بر دوچـشم خونفشانم م خرده

 آرزوهـا شـد خموش بیبهـاران عندل در

 زند یجا درخزانم م یهردم بانگ ب زاغ

 ام در چنگ توفان گرد شد دهيسوز کریپ

 زند یبر روانـم مآرامش به خلوت  غ،یت

 طپپد یمعنا تا که در دل م انوسیاق موج

 زند یم کرانمیگوهر از کران تا ب شـوق
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 بـود مطلـوب دل یو گمنـام یـيتنهـا اوج

 زندیوجنون خط برنشانـم م یومست عشق

 و فـرهنگ و تمـدن زاده ام خيدل تار در

 دـزن یثال و داســتانـم مـش مـخـامُ  ۀخام

 وطن برباد گشت یاطظلم افرريز به گر

 دـزن یاز کمـانـم م یریدو بـاره ت یآرشـ

 شـد تباه هنیه درد هجـر مـها ب یجوان تا

 زند یوانـم مـطبع جرـغربت طعنه ب ریپ

24/2/2017 
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 تکامل عشق

 ق دل استو خدا عش یان و هستمحـور انس

 است ليق باهم ماـعاش سبب معشوقـه و زان

 دنمــرز شـ یبـ یـروینـد منبـع بـاشـ قـعـش

 ل استرکت عشق و محبت کامـبا ح یزنـدگ

 دیبه صحراها کشگرچه مجنون را یلیل عشق

 ر ز عـقــل عـاقــل استبهتـ یـوانـگيد همـت

 وب بـشـرمطـلــ ــنیـيبــود آ یو آزاد عـشـق

 تعـصـب باطـل است ـنيو د یافـراط ربمش

 ستیاصل زندگو انیوطرب بن یومست عشق

 مشکل است یدگانو معـشوق وهللا زن یم یب

 سرمست وشاد کندیم وصل جانانرا  عاشقان

 باردردورنج هجران حاصل است یعمر ورنه

 وز خـلـقــت تـا بقـاء انــدر بقـاءدم مــرمــ از

 ر زبان و شعـر ناب محفل استورد ه قعش

 ق و مـرادعـش یب کيشود تـار یهـسـت ۀدـيد

 وخوشکل استزشت  یهمسان روتار درشبان
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 وهـم ـانيپـا یب یــراـآواره در صح یشـویم

 ان منزل استـجـان ـداريعشـق را د یـابین گـر

 ــديدـپـ آردیم ــديانـس و الــفـت جـاو عـشــق

 تـو مــدارا و لطـافـت حـامـل اس یمهـــربـانـ

 وجـود میدر اقل انيپا یب ستياگـر بحر عشـق

 ف ساحل استبه دون مـرز طـر ونـدیپ وصل

 تکامـل کـرده انـد ـزانیرا بـا وصـل م عـشـق

 است ـليبه هـردو قا یعال ۀرتب ـزديکه ا چون

 ستیوانگيو دانش گربه دست زوروزر د عقل

 فاضـل است ها،یـوانگيرا نازم که با د عشـق

 ـديـل بشـر را تـا که امـراض جـدنس ُکـشـدیم

 ناقـل است یاتیشفابخش و حـ ـروسيو قشـع

28/2/2017 
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 قتیمستان حق

 ستینرابا وحشت وخشم وخشونت کار عشق

 ستیو آزار ن هـنیطراز کـو شـفـقـت هم مهـر

 دل مجــو یفـاو صــ یربـانــب مهــتعـص از

 ستیو لـطــف و مـدارا در دم تلـوار ن یرمنـ

 یمعشوق و مرامگو ازمطرب و یومفت خیش

 ستیخـمــار ن ۀخــانــ ـديعقـا شـیتـفـتـ یجـا

 بینص یق بـاشـد بز نـور عش یافـراط بـقل

 ستیانــوار ن ۀمـکان جـلـــو یکـيتـار قـعـــر

 خـبـر یب ـقتیاز حـال مـسـتان حقـ محـتـسب

 ستیفـاسـد با خـبـر از عـالـم اســرار ن ذهـن

 واعـظ گـپ مفت ـديوـگیسـر منبر چـه م بـر

 تسین درصحبت وگفتار تیعمل را خاص یب

 عـشـق ـنـدیبـیدل آن چـه م ۀاب زنـدـکـتـ در

 ستـیآثــار ن ۀخــــط و در واژگان مـــرد در

 در امـواج عـشـق چـدـیپیکه م ینـاب گـوهــر

 ستیار نـصدف هرگـز نگنجد در دل ابح در
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 آوردیور جنون ماگـر در اوجگه ش عـشـق

 ستین اریواس مردم هشتمـرکـز در حـ ـنيا

 بـه کف ـديآیدل نم یدرت صـفازر و قــ با

 ستین ناريکارش با حـساب دالـر و د قعش

 وه را بـرکندکه ک خواهـدیفـرهـاد م همـت

 ستینهموار یبا هرکس یعشق وعاشق راه

 کـنـدیم یـدانيرا جـاو یشـوق زندگ عشـق

 ستین ثـاريب و اـنـام مـذهـ ـريز یارانتحـ

 دم انـو فـرهنگ و تمدن باه یو آزاد عشق

 ستیو وحشت اشرار ن با قتل و ترور کیل

1/3/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 149 

 

 دِل پرشرارعشق

 عشق ـارينــرمــد در د یآهـــو ز آدمـ

 کمان به دست ندارد سوار عشقو ریت

 ریضماز باردیمهر و عاطفه م باران

 نـثـار عشق ـمينما دهـيک دـاش یـايدر

 دست رفتدل زاگر ینگاه درحسرت

 عشق گساریام م دهـجـام دل ش  ادي بر

 بـاد ـاري یـاـهفــرش قــدم دهـيد ـمیاقلـ

 شقـع ارياگـر بکـنـد شـهر ـریفـقـ ـادي

 يیبـرمـتاب از دل آتـش گـرفـتـه  رخ

 عشق ـادگاريود وجــود بـ خـاکــستـر

 ربوده از دل تاب و توان ز تن صبرم

 قـرار عشق ینکرد چـاره دل ب کـنیل

 م جداو وصل نگردد زه دیو ام عشق

 ود دلفگار عشقجـدا کند بش هـرکـس

 جهان دل یصفاووفا و صدق و عهد

 مهـر بـود اعتبار عشق فـتگانیشـ رب
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 م نهفـته اسـتعـال تيانه یب یـروین

 دل پرشرارعشقزره زره جان و در

 دل عـاشــقـان پـاک ـرانـکیب ابحــار

 گـران گهــر آبــدار عشق روردپـیم

 رود تــا دم ابـــدـازل بـــ ۀظـلحـــ از

 ان قـطـار عشقتکامل انسـ ۀجـاد در

 صنم ۀحرا نغموطورو بیصل بانگ

 بـدمـد گردگار عشق نیآتـشـ ینـا در

 دهد به دل یو جذبه وشاد دیشوروام

 رنگ وبوخزان نکند نوبهارعشق یب

 چکدیو شراب ازلب معشوقه م شهد

 ها خمار عشقمحفل دل یفـزا یمست

 عجب شودیم یکيوعقل  مرزجنون

 عشق اریدشـت دل بشود هش مجنون

8/3/2017 
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 تیجوهر انسان

 ستین یم وعـده و قرارعصر جنگ ات به

 ستین یان اعـتـبارخـوب ۀنـاز و غمـز بـه

 وحــدت ۀــد ز بــادکـه گــرم نـبــاشـ یدلـ

 ستین یجدل شرارجنگ و یرسردیغ به

 ه دورانـعـاشـق و معشـوق در هم ـانیمـ

 ستین یاریداقت و مهر و وفا عجز ص به

 یو محـبوب ـزيکه دل بـدهــد بـا عـز یکسـ

 ستین یاریاخـتـ میجـز اطاعـت و تـسل بـه

 ان انـدبّ ق و محـبت همه محــملک عـش بـه

 ستین یاريشهر و خیمحتسب و ش و سیپل

 ــد در دلزنـ یاوک غـّمــاز مــنـ هـنـــوز

 ستین یدل بشکسته و فگارکف به جز به

 بـه عشــوه گــران زمـانــه دل جـانـم مــده

 ستین یقمار چیبخت بُرددوجانب به ه که

 یگرد یکوه و دره ودشت و دمن چه م به

 ستین یتـتار یمسـت خـتـن، آهــو غـزال
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 دل پـاک بــر ســـر بـازار یاـصـفـــ مبــر

 ستین یحرف اهل تجارت به جزشعار که

 بـاور یغــذکا یگل هــا ۀبــه خـنــد نمکـ

 ستین یو جور خار زيیوزش پاس ریغ که

 نات قـنـاعـت ک یـياکـنـج خلـوت تنهـ بـه

 ستین یاري کیول شیبدلشکن همه جا که

 د و روزگار شـکـوه مـکـنز بـخـت بـ دال

 ستین یم انـتـظــارظـالــ ۀزمـانــ ــنيکـز

 ود مطـلـوبـبـ تیکه جـوهــر انسـانـ مـرا

 ستین یو صـف تـبـار لیـوم و قبـق زیسـت

11/3/2017 
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 گپ دل

 زند یهمچومرغ کشته پرپرم نهیدل به س

 زند یود و چشم ترسرمـزانفاذ و ج خون

 هجران دردغربت در دل صدپاره ام داغ

 زند یفقط سوزن که نوک کند خنجرم نه

 کـنــد یـوتـاهـک ـاریآروز بسـ گاهـصبـح

 زند یبر چشمان اختر م غیهـا تبـش تار

 ینـوگالن تــازه افـتـــادم؛ ولـ ــانیمـ در

 زند یتـر م ۀـديخلـش در د يیتنـها خـار

 ـا و گاهـه ـايدل نجـوا کـنـد بـا آب در گه

 زند یدشت احمرم یها با الله ها حرف

 عشق ووصل جاودان یکمر بستم برا تا

 زند یبرم دوران پاچه را یها يیوفا یب

 زيراعز خود کندیمگر یمطلب دارد هرکه

 زند یدوه و غم در مـفقط ان يیتنها وقت

 شق پاکـبه پاداش محبت، عدلبر نینازن

 زندینشاند، سنگ برسر م یدر دل م ریت
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 دل نیبـر لب آمـده در بـستر خـونـ جـان

 زند یکرمیبردرد سلول وضعف پ طعنه

 زنم یانسان م وندیده وپـوعسخن از من

 زند یمحشرم یسخن ازجنّت و فردا او

 شوم یرخوش مـس امیخ ۀام بادـبه ج من

 زند یآب کـوثـر م تـامیق یبـه فـردا او

 وم درنقد حالـخودم قانع ش شیکم و ب با

 زند یاد داور مـو امد هیسخن از نسـ او

 آورد دـونیاگردردل فروزان شد پ عشق

 زندیدل راعاشق صادق به همسرم گپ

12/3/2017 
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 یموج شاد

 رقصد یدر دل ابحـار م یادمـوج شــ یهــوا

 رقصد یم اریبس خوردیموج برهم م هزاران

 زدـیخـ یم وسـانـیوش اقـخـودجـ یآبـ یواـنـ

 رقصد یتار م یدل ب یواآغـوش فضا نج در

 واجامـ ــزشیبا خ لـتنیـرگان پگ صخـجـن ز

 رقصد یاعصار مها به هم دربستر چکاچک

 شدر دل نشـانــد نخــل آرامـگل ـجن سـکـوت

 رقصد یم ــمـاریتـنـهـا آدم ســالــم تـن بـ نــه

 انـبـر انـس دـنيوش بگـشـاـکهـن آغـ درخـتـان

 رقصد یوباران سبزه واشجار م زعطرخاک

 صبحــدم آرام بـر جنگل فـشـانـد نـور طـلـوع

 رقصد یمدرون نار یکيترس تار از غروب

 باشـد یانسـان باز م یر روا بـه خـانـهیم در

 رقصد یگـردد دل افگار م یت مـمس عتیطب

 چـدـیپ یدخـتـران رز بـه جـام بـاده م ســرود

 رقصد یبار م انیم یو خمخـانـه و سـاق ُخـم

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 156 

 و مطـرب یرا با م یـوانگيو د یمسـت بنازم

 رقصد یم اریبزم باده نوشان عاقل و هش به

 یطوالن اریسه بـود بـنا گـرچـفـقـر و غ خط

 رقصد یوش وسرشارمخدل نجايا روخانیفق

 د فـرقـنباش انيناداران و دارا نیظاهـر ب به

 رقصد یدربازار م هيسرما یازمفلس بيغر

 یاريهـرکه دارد همـدم و  یفان یایدن نيدر

 رقصد یم اري یهمدم و ب یام ب ـوانـهيد دل

 خود را ۀدلبر گـم گشت ابـميکه  یروز یزه

 رقصد یا ابـد دل در بر دلـدار مـت یادش ز

19/3/2017 
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 بایحسن ز

 ستین ريه و تحروش خامـاز نق بايز نحس

 ستین ــريتصــو یام بـازگاه دل مقـ جلـوه

 ديچشم عاشق بنگرمعشوقه را از صورت

 ستین ـريدرت تقـرپنهـان دل در قـ ۀجـذبـ

 دیشب شود روز سپ ندیر در دل نشاگ مهر

 ستین ـريبع تـنـووان منـتشعـشع در تـ ـنيا

 بخودسازد یمجذوب م يیرا جلوه  یهردل

 ستین ریدرکف دلگ یخاص اریمعو منطق

 آورد یباغ دل ها رنگ و بو مدر یگل هر

 ستینریتأثیوب لطفیب یرنگ وصورت چیه

 به خودبرددل را یم ینگاه یناز يی خنده

 ستین  ریتقص یدل مسـتانه ب یباز نياندر

 توپ و تانک یب کندیتا غارت دل م نینازن

 ستین ریو کمان و ت غیو ت ـزهیرنـس حاجت

 د حـد و مرزعشـق و محبت را نباش جنبش

 ستین ـريدل ها در خـط تقـد دـونـیپـ ۀجـلـو
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 بـه کار ـديآ یرا منطـق دانـش نم قانعـاشـ

 ستین ریبه ذهـن صاحب تـدب یدلباز وقش

 اسـت یـوانگيجـوهـر د انیمجـنون ب تحال

 ستین ریت زنجـحاججا نيکه ا ميراگو عقل

 یگر، عشـق را خالص کن یذرـتقدس بگاز

 ستین ـریمعشـوقـه پرتفـس رتیسـ یهـا هيآ

 اريکند هجـران  یدل ها راسراطون م زخم

 ستین ریواگ یسازد؛ول یکشد؛افسرده م یم

 دیعشـق و ام یب رانـهيشـود و یدل م ۀخانـ

 ستین ـریدل قـابــل تعـمـ ۀتـبشکسـ ۀـشـیشـ

30/3/2017 
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 واژگان رقص

 گنجد ینم راهـنیبـه پـ یاددل مسـتانـه از شـ

 گنجد یدر گفـتـن نم ـهــوانيدل د یهــا غـزل

 در مستم کند هـردمـآن قـ یم شـوخچش رابش

 گنجد یتن تن نم ۀگـوشـرقص واژگان در که

 آلــوده پـــروردم الـیرا در گلـســتـان خـ گلـم

 گنجد ینمدل گلشن در شيجوش رنگ وبو که

 طرب مملو بود قلبمو یمستازعشق و نانچو

 گنجد ین نمت طیجنبـش دل در محـ گـريد که

 م و آدمـعـال یبه رو نمیبـ یشق مچـشم عـ ز

 گنجد ینم ـدنيو د دهـيرز نـگه در دط نیچـن

 م مـوزونو انـسان را با هم کـن یهـسـت نهـاد

 گنجد ین نما و مق جنجـال محـ ـزانگاهیم به

 اسکنم احـس یرا م نیقير ق انـوانـور عش ز

 گنجد یلحظه ومسکن نمدر دحقیخورش کهن

 ـابيو نا ـزهیق پاک دل بـود پاکـعش خلـوص

 گنجد یص در بر سـفتن نمالماس خال نيا که
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 فيکنـم تعر یبحـر دل را اشـک آتش م گـداز

 گنجد ین نمپـرزه در دام کيشفشان ـآت ـنياز

 ونموزدودل آن سان شود وندیـشق پـنورع به

 گنجد یرف مرد و زن نمـاوج تکامل حدر که

 فیگرتوصيد طانیقاتل وشاز یمدع یا مکن

 گنجد ینم منيروح اهـر کانیم پـاک نجس بـه

31/3/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            عشق و تنهایی
 

 161 

 

 نایم ۀسور

 است دهیکش بايخن که صورت زس کلک

 است دهیو دل معـنا کش رتیعمـق سـ از

 ــالیخـ ۀـوا شــده پــروردو محـتـ معـنـا

 است دهیا کشجــام جــم تـفــکـر مـانـ از

 زند یراب درخم دل جـوش مش یعمر

 است دهیکش ـنـایمـ ۀز ســور یـي ـهيآ تـا

 ديرو به رورو دیرا به پشت سرفگن غم

 است دهیکه دم دم وا وا کشـ یدلـ خــرم

 وزمان کشد نیکه نقش زم یصورتگر

 است دهیشـنگاه مسـلم و ترسـا ک کي با

 دل یاــیـاحـت جغــرافــس رانکـیبـ در

 است دهیکش ـوايرـام هروب شـغ طرح

 شوروحال عشق یزکس شودینم یمخف

 است دهیکش ـداينقـش جاودانـه هو ـنيا

 یدگـزن ـزيم ره هـلـوح پرنقـوش ب رب

 است دهیخوانا کشخاطره و دیوام عشق
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 جلوه گاه عشقدر يیشرده ـف ۀقطر از

 است دهیـکش ـايـم درپــر تـالط امـواج

 ـلـرـتیتمــوچـــن آمــده و گاه ه یـگاه

 است دهیکش نایحـافـظ و سـ یزمان اما

 جنگ جهان پربال کند و نیخشم وک تا

 است دهیرحم ومداراکش وصفا و صلح

 لطف ومهرو حلم دل عاشقان صلح با

 است دهیخارا کش ۀرـاز نهاد صخ موم

1/4/2017 
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 گلبرگ غزل

 خواهد شد یخـونبار ک دیص اربيدل آزرده 

 خـواهد شد یم دل آزار کچـش ۀغمـز هـالک

 ــازمــن سطبـع سـخ ۀــتانــبلـبــل مس نـدانــم

 خواهد شد یپـرشــور گلـزار ک ۀالنــ ــمیمقـ

 مـشيدل ر یزل هـاـگلبـرگ غـ یهـا لطافت

 خواهد شد یخار ک ۀآزرد ،یک یپا ــريز به

 م راخ قلبکند سورا یم یدوز نهیـس خـدنگ

 خواهد شد یباز افگار ک اربيصد پاره  دل

 مـانیه وعـده و پـانـزم ـانياز خوبـرو مجـو

 خواهد شد یابزار ک وانـهيداند دل د یم یک

 یشود جار یدر جان سالم م میلقل سـع اگر

 خواهدشد یمارکیپرورده ام صدجان ب جنون

 ردونـدارد محک گ یرا تابکخالصـم  یطال

 خواهد شد یک اریّشـاق معـگـوهـر عـ وهشک

 هوربـود مش یس قـالبجن یبازار تـاک نيدر

 خواهد شد یگـرم بـازار ک یقیاجناس حق ز
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 ـروزيد ۀبـر نـتـابــد از چـراغ مـرد یفـروغ

 خواهدشد یک م ودانش عقل انوارعصرعل به

 کشور بود محصور وهايدرطلسم د يیگو تـو

 دخواهد ش یزاوار کتم ســرس ۀاسطور کهـن

 سال یگرچـه سال ها ـدهيردماتمسرا گ وطن

 خواهدشد یمست وسرشارک سوگواران روان

 تالـفـ ۀماز دل تـار خـشـونـت نـغــ زدــینخـ

 خواهـد شد یبـش تـار کدن جـنتـمـ ـسـتـانین

 ود آغازش ديگفتمان با یجنگ قـوم یجـا بـه

 خواهد شد یآور بـن بـست گفـتار ک ـشياگش

6/7/2017 
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 شوق نگاه

 ادمينـرفـتـه از  یهـنـوز شـوق نگاهـ

 دوباره کـن شادم یچشـم ۀگـوشـ بناز

 يیقــد و باال یرو سـخنگوس شیپ به

 شمشادمسارـازشاخ يیشاخه  شکسته

 ـديآ یبـه گـوش م یالیخـ تـونـسیب ز

 و شـور فرهادم نيریشـ ۀنغـم یهـوا

 خيدر دل تار وايشـق هـرـشـوق ع ز

 نـقــش بهـزادم ـاميا ۀــامخـ ـدهیکـشــ

 و انصار یجاممکتب بهزاد و نقوش

 ادمرنگ نـثـر مسّجع نمـوده ارش بـه

 ريوتصو ۀبه چهردل را یآهو دهیرم

 ادمیخون فکند و فراموش کرد ص به

 حاصل یخرمن نشد پر ۀکاه و غل ز

 تـو بربادم نياز شیخـدا ب یبرا مـده

 ختيبگرقلب فگارم زدوچرا شرربه

 ردادمناله سغزل سوز و تانس ین ز
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 اميا دیکه ز اعماق جان کش یروغن ز

 به خانه دردادم یشعورشعر و چراغ

 ّشاقـکـودکان دبـستان مشـرب ع چـو

 گاه اسـتادمـام سـبـق از درس گـرفـتـه

 ردمـگ یپلـو نم ـگيد یرمگـرد گ بـه

 ز هـمــت رادم یـنــينـان جـو یفـــدا

 روحستمگر اگـر شوم مج غیت ريز به

 امــدادم یم آرزوســـفـله گان نکـنـ ز

 ميديستم نسل نسل سوزجور و بدست

 دادمیظلم و ب ـریبسـته بـه زنج هـنـوز

 زهـرگ یزنـدگ یمامع ،حـل نگــشـته

 جـادميا ـقيهـنـوز نـدانــد طـر یکـسـ

 نهفته چون گوهر یدر دل هست اتیح

 حق همزادمو یحساب به هست نيا به

 مرا ُکشد هجران غربت ۀبه گوش اگر

 ـانـسـتـان آزادمـق افـغــعـاش هـشیهـم

9/7/2017 
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 دل ۀکعب

 ینیب ـاير یدل کـه بـ ۀکعـبــ

 ینیرا چـارســو روا ب قـبــله

 يیجویسنگ وگل چه م ۀخان

 ینیخـدا ب یطرف رو کن هر

 یحاج یچو بگذر احتیازس

 ینیب ـنـوایدر کــوخ بـ کعـبـه

 ـنک یبـه معـبـود آسـمانـ رو

 ینیال چــرا بـو کـربـ کعـبــه

 و عـبادت راـتجـارت مج از

 ینیطـال ب ۀق سـکــح یجــا

 زیپره یکن ايزمکر و ر گر

 ینینــور دل و صـفا ب همــه

 و آز ات اگر شود دانش کبر

 ینیپا ب ريرا خاک ز ـشيخو

 ضیطلسم تعصـب و تبع گـر

 ینیذهن و دل رها ب ،یبشکن
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 انتان اگـر شـود عرف مذهب

 ینیهمـنـــوا ب ـانياد لهجـمــ

 وحشت وافراط اري یگرشو

 ینیو خـلـــق را جــدا ب ملـل

 خود ۀشیعدل و داد پ یورکن

 ینیکــم تـر از گـدا ب پـادشـاه

 بر باد یـساوات را دهم گـر

 ینیهـوا ببـام و دو کي همه

 ـزدير رم دل ات اگچـش آب

 ینیب ایح یبشرم و یب یرو

 ریتـدبـ ۀدـيو دردد چگ کـور

 ینیا بو آشـن ـاريرا  خصــم

 ذکر خداز یرا کش نیگرزم

 ینیب ایمافو اکيو تر رسچ

 یر به خّط افراطگ ینه رس

 ینیو عـزا ب موطـن مـاتـ در

 را گر کنند زنده به گورمهر

 ینیا بر کجـنــور هـ یبـ دل
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 جوشدازشهروروستا وحشت

 ینیو دلهـــره و بــال ب تـرس

 وغ و نفاقتنه و درجا ف همه

 ینیخـطا ب ـتـگرـاســیســـ از

 ودگـندد از درون خ یم دنبه

 ینیـرا بوام در ساقــ جـنـگ

 ود اجراـش یه مبا نقـش همـه

 ینیرا بـکجا جنگ و ماج ره

 وحدت که خاردلها شد حرف

 ینیو گل ز هــم جـدا ب بلـبـل

 و عقده کرده دلها سنگ نهیک

 ینیو دل سـنگ سـنگـپا ب رو

24/7/2017 
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 یدست دوست

 جـنّـت انـسان بود یربـانـبـا مهـ یزنــدگـ

 و سـوزان بود دهیخشـونت دوزخ تفـتـ در

 گردد بدن یه مالش ردیاگردردل بم عشق

 بود انيپا یب یرویق و طرب نعش ۀجـذب

 تیـانشــود گـر دامــن انس یادب خـال از

 بود وانیو آدم و حـ ـويد نیتفـاوت بـ چـه

 دردست ستمکاران بالست هياوسرم قدرت

 وجدان بود قلیجان و صو دانش نور حلم

 بـاغـبان ـرمـردیدوز و پـ هنیقـناعت پـ از

 اش سـلطان بود ـرانـهيو ۀکلـب ـريسـر بـر

 دار هيسرماجانکندن بـود دشوار بر وقـت

 ان بودراحـت و آس نیسـبکباران مسک بر

 استچون قطره  ادالنيدردل در رودباران

 موران چون توفان بود ۀدر خان یي رهقط

 مالک عمـل سـتینـ یانمفـت هـر ده گپ

 بود دانیحـرف دل هـا با گـز و م آزمـون
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 اثـر نینـرم ما نـدارد بـر دل سنگـ رفح

 نـدان بودسـ ۀکلـ ـفيآهـنـگـر حـر پـتـک

 رفته است هنیم رونانیوخمازآرد برکت

 قـروت دشـمن ما مــوش در انبان بود بـا

 گـردد بناء یت دوسـتدل با دودسـ ۀنـخـا

 بود رانيو یدشمنونفاق و کشورازجنگ

 دیکش ديبا یم شهيرا از ر دهیپوس ۀکـونـ

 انـبــور و دنـدان بود یـمـيدرد قـد ۀچـار

 شود رونیب خـنيبـه همت از  یآزاد ماه

 دامان بود ـنــتيز هــنیاسـتقالل م مهـر

28/7/2017 
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 درخت آرزو

 آرد یبـر نم یدیآرزو جـز نا امـ درخـت

 آرد یدرد سـر نم ریغ یزندگان يیگو تو

 کنیمـن؛ ل کیدلـبر تاجـ یترکتاز نـدارد

 آرد یزند لشکر نم یمژگان مریقلبم ت به

 زرع انساندر م یبرکت سـانیابر ن ندارد

 آرد ینمگريد یغـّرد نم یم هيسان پا به

 قدرت ۀعرصدر گانگانیدانم چرا ب ینم

 آرد ینم کرنگ وکل وافراد کور ول بجز

 کله ها را پرکند از کاه استعمار يیگو تو

 آرد یخرنم یها رازکلهیملک ما به غ به

 ما اريشب در دمادر اربيگشته  سترون

 آرد یکـودک اختر نم ايطفل صبحدم  که

 یشمعدان عدل و آزاداز يیشعله  زدینخ

 آرد یخاکستر نمریدود آتش وخون غ که

 سرنوشت ما استیسدرتار دهیچیپ چونان

 آرد یسردرنم یکس یبحراناوضاع  نياز
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 را ـمانیعهـد و پ يیـاير انیـاز نـازنمجـو

 آرد یدردل بسترنم یمهرعشق ودوست که

 ووصل جاودان درمزرع انسان رعشقیبغ

 آرد یبهـتــر نم ۀوــیم یزنــدگانـ تـدرخـ

 کن دایرا ز قـلب مهربان عشق پـ صداقت

 آرد یغرقاب زوروزرنمامواج را نيا که

 نوشم یم امیراب سرخوش خـجام جم شز

 آرد یوثر نمبهتر ازان از ساغـر کـ یکس

29/7/2017 
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 یقیموس ینا

 سازدیم اریقیبزم موس یدر دل هوا طرب

 سـازدیم ـاري الیتَـن تَـنَن در دل خـ ینـوا

 رافکنديوشور و ز یوراهو حجازواسپهان

 سازدیتار م یهامـهاز زخ کیوبـوسل نـوا

 نالدیراست مو بزرگ و ینیوحس زعّشاق

 سازدیم اریشزنگوله بر عـاشق و ه مقـام

 مطرب کندآغاز یوتنبورون چنگ وتنبک به

 سازدیاشعار م یگه ويـد،گیبا تار م یگه

 اگریخن شیپدر هیارغنون هارمـون یجا به

 سازدیرباب و طبله و دوتـار م یراهم به

 ارمايشهرودوشوشک درد شد بربط و کجا

 سازدیمو سـورنا زار دانیرفته از م نقاره

 ستیخراسان ن یآرامحفل وچغانه چنگدگر

 سازدیمتاریو ب ديرهیو ب دفیب سـرنده،

 د از محفلردنرا کجا بـ نیشینغـز پ تارسـه

 سازدیاز دل افگار م یو رودخـانـ رودسـ
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 ميزارجلب گو ۀسنج و نالو کاس و زطاس

 سازدیمپربار ۀتال و زنگ مطرب نغم به

 سنتور و قانون، ازعمل خارج ینداردرونق

 سازدیاز نـوا افـتـاده و گـیتار م رودربط

 یکمان بشکسته اند درمحفل شادرا کمانچه

 سازدیهمدم و همکار م اديبه  چکیغ یول

 زدیدنبوره از دّره و کـوه و کمر خ یصـدا

 سازدیر منغز و سـاده از گفتا یهـایتیدوب

 ـديساز و دهـل نا ۀطرف کـشزاران نغم ز

 سازدیممنقاریون مرغ بـتو را چ انبانین

 بود ساز وطندارانُسر یراگ و تال هند ز

 سازدیبازار م نيادر یطرح تکرار یمغن

 ها بگرفتبهره یهندخراسان ساز زآهنگ

 سازدیآثـار م یاگـریگـر بــود خـنـ تـوازن

 یو خراسان یوت هندنگـردد نُ  فـراموشـت

 سازدیهردوبه هم الحان پراسرار م نيا که

 یتَـن تَـن تَـنَن دارنــد اوزان خـراســان تَـنَن

 سازدیارمیمع یکيسا  یگا ما پده ن یر سا
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 و قـادر یفـارابـ یکي گـرددیبـاربـد م یکي

 سازدیم قاریـمرغ موسـوطـن را سرآهنگ

 تسیوخراسان یسازهند یتک ملود اگرچه

 سازدیرنگ درکارمرنگزير یهاظرافت

 خراسان استازـس ۀمعشوقه و محبوب غزل

 سازدیاز دل اظهار مـحلق را از س سـرود

 ز استادان یپردازم تازهـهست رس بايز چه

 سازدیسازوآواز و هنر صد بار م فیک که

 یقیوسـم یاـو خـدا در ن یآهنگ هسـت بـود

 دسازیوطرب سرشارم یوشورومست نشاط

 وشیپورست کرنایوب کوسیبوطناگرجنگ

 ازدـسیدم دم اشـرار م ،یزن و بـوق ـرهیتبـ

 یرا کند خاموش افراط یشوق و شاد ینوا

 سازدیقـوم تعـصـب نفـرت و ادبـار مـحل ز

 ود افـراطـطالـب و داعــش بـ ـانیحـامـ امیپ

 ازدـسیم اریوطـن بـسـ یآهـنگ آزاد یولـ

9/12/2017 
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 دل ۀقص

 و جام باده و شوق طرب بگو ازعشق

 دل و شور ادب بگو ۀر و قصــشع از

 تانو دوس ـارانيه محفـل مکن ب یختل

 از رطـب بگو ا،یبـ ـشکـر،یهد و نش با

 دل مباش رهیگـر نهـان بـود ت دیخورشـ

 ماه شـب بگوچلچراغ و مشعل و از از

 نـو از دخـتــران رزشـ ـايخــاک آر در

 خن از عنب بگون و سه کــلعل قص از

 شان بـه بـاد رفـتکان بدخ یهـانهیگنج

 قصه را به نسل نو از لعل لب بگو نيا

 جهـل را ـغین تــدل سـرا و شـک آهنگ

 جلب بگوو ارغنون و رباب و ازچنگ

 ستیو نشاط ن شیماه روزه موقع عدر

 بـه ماه رجـب بگو ـاريبـه  گـريد سـال

 سکون برآو سکوت و یچنگ کاهل از

 حرکت و ترانه و از تاب و تب بگواز
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 ن جهان بشر را به طـرح نـوک رانیح

 بوالعجب بگو گريو د ایشکن ب ریزنج

 ذرـافـراط درگ ۀون و جنگ و فتنخ از

 دن پـارس و عـرب بگودانـش و تم از

 صلح و صفا بخـوان ۀمطربـان ترانـ با

 غضب بگوجنگ و زمحو ويد ازمرگ

 نگ شدو ج بيتخرو تياگر جنا افراط

 ام و حلب بگوش یصلـح و برقـرار از

 ستین ستیافـراط ن ۀـريوطـن پذ خاک

 بـولهب بگو ۀقـصـه را بـه سـلسـل ـنيا

11/12/2017 
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 دل گاهیتجل

 داده معـنا را ـايپـسندم رنـگ رو اـبيز دل

 را بايز رـيتصـو دکـنیهـا مـدل گاهیتجـلـ

 عشوقمباترازيز يیجلوه یحسن معنندارد

 رادایوصل جانان قلب شجز يیتحفه یابین

 را یمستعشق و ینوا دمیزهره بشنزساز

 را سایگ نککـنـد چـن ـايباربـد گـو رودسـ

 کنیلالله سان اگرچه داغ دل را کردمنهان

 را ـدايـردم دامـن گــرم سـوآه سـ ـردیبگــ

 ـمیاوالد ابـراهـ ۀـنیجنگ و ک ـانيپـا نـشـد

 مخوان مزمور سارا راهاجر  ۀافسان مگو

 دل را ۀخان انيازجنگ اد یدوزخ یبساز

 و مسـلمان و نصارا را یهـودي یبسـوزان

 افراط ۀنیز دست ک ديرگیدرعرش م خدا

 تمثال بـودا را دزنیتا که آتـش م تعـصب

 یابيگرحق راجلوهريتصو یبنگر بهرسو

 ترسا راهندو و مسلم کعبه گردد ُمغ و دل
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 نيینگردد مذهب و آ یخوشخو و انساناگر

 را سایو کل خیرونـق بتـخانـه و شـ بهمـزن

 یستانیجنگ وطن چل ساله چ ۀقدـعتا شده

 ما راـمع نيا ـدينسـل جـوان ما گـشـا مگـر

 یغارت وجنگ و جفاتاکو نیقتل وک ندانم

 بشکند طبّال کوس وبوق وکرنا را گریزه

 حونیج ۀنغـم زدیخ رمندیهله وـمـوج دهز

 را ـوايامـوج هـر البیرقـه و نـغـ بنـوشـد

 محترم گردانکرباس خود را ۀجام را خدا

 را بايبـرده و مـزدور د ینباشـ گريتا د که

13/12/2017 
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 چشمان خسته

 کنندیدل م یـرویچـشـمان خـسـته پـ

 کنندیرا ز عقل و فلسفه غافل م خود

 حق جدا شدنداز همدرس رويود مسجد

 کنندیمنزل موـعشق ت یبه کو اراني

 غلمان دلم گرفت ۀحور و قص ازگپ

 کنندیمحـفـل م دهکـیبـه م وانگانــيد

 ارينار ـکر دل درـساغز يیجرعه با

 کنندیرا بـه عاطـفه عاقـل م هـوانـيد

 و نغمه وسرود ین یچنگ وبا نوا با

 کنندیم ليما ربچـهیو کبک و ش آهو

 عشق دل یو از بو یمهربان بارنگ

 کنندیخوشکل م قهيوذا وحسنرفتار

 اروقهرونازیبس ۀچرا به غمز خوبان

 کنندیمشکل م یقعـاش یرا برا کار

 به گاه وصل کنیدهند وعده و ل اول

 کنندیل مار را هـمه بـاطرو قـ قـول
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 بیزندرقینعل موگاه به خیبه م یگاه

 کنندیکاهـگل م یـگيرا دو رو ـواريد

 الو ق لیبه آب و از بهرق دهندیم گل

 کنندیکـدو ز آهـن و سنگچـل م گير

 شـنو انیعــدل از صـف زنـدان زانیم

 کنندیرا اضـافـه بـر عـدد چـل م کي

 مـوادیب گيد یتهـ زنـنـدیم ـریکفکـ

 کنندیم لیب ايه کفچـه بخش و ب لواـح

 اندباهم اکيو جهل و قاتل و تر افراط

 کنندیرا بــه مــرگ مقـابـل م انـسـان

15/12/2017 
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 محبت عشق

 شق کس کباب شودـس عـکه از نف یدل

 خراب شود کامالً  یم ۀدوجرع کي به

 یـوش پر ز احـسـاســآغ یرمــگ ـادیبـ

 وس قـطره قـطره آب شودـه الیخـ خي

 غزل خواند گوش خردب شیع سکوت

 ربـاب شود ۀو زمــزمـه و نغـم رودس

 ستین یریپحضورعشق سخن از ببزم

 شـبـاب شود ۀدل بـاد ۀـتــشــنـکام  بـه

 ستین یگل گـرچـه جـاودان ۀجلو نگاه

 گالب شود ـميـازد ـو رنگ بـبـچ یول

 است یعدم همه هست عشق ندارد دیام

 بحر برون از دل سراب شود خروش

 که در ابـد عـشـق جـاودان گـردد ازل

 کتاب شود ـنينسـل بـشـر آخـر یبـرا

 تزاسيازمحبت عشق ووصال لبر دل

 آب و تاب شود یرویمدار که ن عجب
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 ديرو یس تاک لعل مـبباغ عشق ز به

 شراب شود یکن یکه نگه م بهرطرف

 ل آرامـرسـد گـر بـه سـاح اري یبـو به

 تاب شودو چیبه پ ايموج دردل در چو

 ديگو یاز سـتاره و برق شهاب م شب

 آفـتاب شود ـاريصبحـدم که رسـد  بـه

 یخنث شود یوصل گرنرسدعشق م به

 و اضطراب شود یتجـرد و سست اي و

 یکند مست یت رزان هرـکه دخ زبس

 که انقالب شود يیملک مرده توگو به

24/2/2018 
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 ییعشق و تنها

 دارد یکه از عشق باور هر

 دارد یفهـم خودش بر  قـدر

 نپرسدخذف فروشان را کس

 دارد یگوهرچه سان دّرو که

 عشقجو از زهیطبع ست خام

 دارد یقـّـرــار و محت درک

 ستین استیس ۀستـواب عشق

 دارد یعمق و بستر کرانیب

 اده بودـهمه گـش یبه رو در

 دارد یرسـو نه اف سیپول نه

 سلطان هردو عالم باد عشق

 دارد یو نه لشکر غینه ت که

 ديدر عشق جاودان گرد حق

 دارد یجهـنم نـه محـشر نـه

 اسـت اريب ـآب بقـاء ل سـرّ 

 دارد یه کوثرـنبهشت و  نه
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 باز ردیاگربم دیو خورش مه

 دارد یرـگيد یهـاکهکـشان

 نیب یهست یهاجلوه درزبان

 دارد یطبع سـخـنور عـشـق

 تمدن شود فروزان عشق در

 دارد یرـــوهــکـه آزاد گ تـا

 ستین سایمسجـد و کل دلـهم

 دارد یعرش خدا سر خودبه

 عّشاق در تکامل عشق نـذه

 دارد یـرو بهـت یالـعـ درک

 نستیعشق بسکه رنگ ۀذبـج

 دارد یسبب هرکه دلبر زان

 ــشيــا ـدل کـاخ آرزوهـ در

 دارد یطرح منظر خوشنما

 يیتنهاعـشق و اهچالـیازس

 دارد یما عاقـبت در وصل

 میخيبنگ تار گیوتو ب من

 دارد یما نـور برتر عشـق
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 دل ۀدرجذبـبه ق ردیگ هرکه

 دارد یعـدل بـرابـر قـعـش

 عشق ۀلحظ یفدا لمهردوعا

 دارد یجهــان معـطــر چـه

28/2/2018 
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 نوروز ارید

 نوروز است ادگاريا که کهـن ـم یبـرا

 ارث پاک وکالن افتخارنوروزاست چه

 ه عهد کنونـتـا ب ـدیّرم جمشـشن خج ز

 وروز استـجـام جـم روزگار ن شـراب

 تا به رود فرات حونیوج حونیس زآب

 ت وگوهرنثارنوروزاستمسِت مس چه

 یزمـسـتانـ ۀلـرزنــد یســرد گـذشــت

 آور فـصـل بهــار نوروز است ـــامیپـ

 د بلبلـزن یگل چهچه م ۀناز وعشو به

 شاخسار نوروز است ۀو زمزم سرود

 یشـود جـار یدل آب م ۀکـوه و در ز

 نوروز است باريلـب جـو یراسغـزل

 گشت یکه جشن سورشنبه آخر چهار

 نوروز است اریآتـش ب یرخس شـکوه

 و انسان یان هستنـو شـده بر ج لباس

 نوروز است اري ديمان تحفه و بازدز
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 زیشودهرچ یم زهیکه ستره وپاک زبس

 نوروز استاریغش کامل ع یب یطال

 خندد یسبزه م نیهفت س ۀسفر یروب

 سـبزه زاِر نوروز است اهیهفـت گنماد

 ميسـمنو گو و سکه و سـنجد و بیس ز

 و سرکه بکار نوروزاست ریوس اقسم

 ور و آتـشدانوتنگ بل یتخـم و ماه به

 ما انتظار نوروز است ۀسـفر یرو بـه

 راوان بـر آتـش اندازندو عـود ف سپـند

 نوروز استمهـروشرار ۀعطرخند که

 نديگو یم کیو کردار ن دهيگفت و ا ز

 دار نوروز است نهيیکه جـام دل آ چرا

 نيریل کند شو نقل و عسل کام د نبات

 وروز استـپاک شـما در کـنار ن کتاب

 ینوروز رِ یباغ، گل شـده امروز م بـه

 نوروز است اريز سبزه تر، شهر پهس

 روزیود باز زنده حاج فگوِر خفته شز

 نوروز است اریب یادجامعـه ش یبـرا
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 باده وشعرورباب ورقص کجاست نشاط

 قرارنوروزاست یزم جشن طرب بـب به

 لیتجـل میبـدر تا ابـد کـن زدهیجشـن س ز

 نوروز استورونق هرکار و بار نشاط

 نديزنـند بـه سـبزه که بخـت بگـشا گـره

 ترکان بخـتـبـار نوروز استدخـ یبـرا

 منيوم اهـرمـرده کـنـد ذهـن ش یجـهان

 از کـردگار نوروز است يیده ـزنـ نماد

 یظـلم افــراط یشـب هـا ۀریقلـب ت بـه

 آشــکار نوروز است صـبحــدم طـلـوع

 طالب و داعـش که نوبهـار آمـد ـزيگـر

 نوروز است اريد هـنیدر دل م ـشهیهم

 ار گل ســرخ قـصــه هـا داردنــوبهـ ز

 مـا جنده دار نوروز است یخ بـامبل به

 ن دهقـانـانبـاد کهن روز جش تهخجـس

 تزار نوروز استکش ۀور و هلهلش که

 ترـشیب ـنيد ازز صبر دل دردمن مگـو

 استزارنوروز یهاوحدت دلروز که
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 انو انـس یق هـسـتعـش ۀففلـس کـتـاب

 استشمارنوروزیبورق که شود ورق

  یدیخورش 28/12/1396

   یالدیم 19/3/2018 مطابق
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 امواج عشق

 ق گـر فـوران کندـآتـشفـشان عـش ۀکـور

 کند رانيرا ز بن و استیوس زور ۀسلط

 راب وهـم را امـوج عشقـس خیکند ب یم

 کند انيدل جـر یاير درـوهکه نـور گ تا

 عشق کنیکندل میزخم رابدخ صبرافزون

 دل هجران کشان درمان کند نیخون زخم

 ناز یازرواندازدبه شهرعشق تا شورش

 را مشک افشان کند شانيزلف پرو کاکل

 گر جهان ردیخارستان رنگارنگ گ شین

 تان کندسله باغـجم ینگاه میبـا نـ قـعـش

 ديآرد پد یم دـونیانس و الفت و پ قـعـش

 مهمان کند یتـزم دوسـها را به ب یدشـمن

 چشمهاراکورکرد زانيدرسوگ عز هيگر

 را خندان کند ـهيرـلبان گ ايدر رو عشـق

 الیخ بشکستند جام باده را شور و گرچه

 صـد چندان کند اري ادیرا ب یمـست شـوق
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 دل یصحرا ۀنیس دهيها در یسال خشک

 باران کندرا نازم که خشکستان پر عشق

 عمـل دانیبـه م یصلـح و آزاد ینـوا بـا

 جنگل آورد انسان کندراز یوحش عشق،

 است گردادهيشوردوعدم را یهست عشق

 ر و سامان کنددن را تا سش یذات ۀچرخـ

 کند پـرواز گاه یوج گرانش مبا م عشـق

 کند رانیرا ح یفقـط انسان، بلکه هست نه

 خارج است یو زمان یزابعاد مکان عشق

 کند چانیخود په برا يیفضا اهچالیسصد

 ستین ستیدرزندان قانون دوعالم ن عشق

 کند مانیپ شتنيوخ یکه تنها با خـدا ونـچ

 و آسـمان ما مگو، چـون زره اند نیزم از

 ود تـوفـان کندخ انيپا یب یایدر دن عشـق

 را بشکسته است هيرمازور و زر س ۀحلق

 طان کندهـان دل بـرابـر بــرده و سـلج در

 رواندرجسم و بيکند تخر منياهر ههرچ

 و عمـران کند ديبت آبا لطف و مح عـشق
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 ووصل دل سراسردرتکامل بوده است عشق

 را عـنوان کند یاوج هسـت ونـدیسـبب پ زان

21/5/2018 
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 ناب تمدن ۀباد

 ا راکند م یم رانيکه و یبشکند دسـت یاله

 را غمايو چورو  یکند آشوبگر یم تيحما

 شودافزون یناامنرسد بحران و یم بهرجا

 باغ وسراوکوه وصحرا راکشد یآتش م به

 کردنوصف او یتوان یک يیگر بگو والیه

 را جایاوصاف ب نیچون یووبارزنگينداردد

 عالم نيدر یخونخـوار لیداراکوال تمث کند

 وا رادارد جنگ و دع ندهيپا تیافراط اي و

 قدرت را دالر وپوند و لایر ونیافراط دهد

 و برنا را ریدهـد فرمان قتل پ یم یسعود

 افراط است میپاکستان مدارس مرکزتعل به

 رگونـه فتوا راـداده انـد ه یانتحـار یبـرا

 را خـدا از دشـمن انسـان یشـادمان ردیبگ

 بهرماهرجشن ومأوارا ليماتم کرده تبد به

 زدير یـر تلخ مـرگ مکام مردم ما زه به

 هرروزحلوا را مال خوردمرده شو قبرکن
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 اقوامبر لیرا کند تحم «فغان»قوم  نام چو

 حق قوم و نسل و آبا را ديربا یمردم م ز

 وم افغان استـافغان نام قو پشتون و پتان

 را داياسم هو نیچون ینتوان دهیپوش زکس

 است ادوافغانيافغان فقط فر ۀلغت واژ به

 درد معنارا نيدرفغانستان بجز ا ميدار چه

 نیوافغان وهزاره ب کیازبک وتاج برابر

 را باـيزار زد گلپـر کـن یرنگ رنگ گالن

 آخر یولنعل خره ب یگاهزند خیمبر یگه

 راگرگ نفاق وجنگ ودعوا کندیم شتابان

 رافتادستیخشم وحشت قدرت شمش بدست

 معما را ـنيرقابت ا دانیبه م ـديبگـشا یک

 فرهنگ خراسان را و خيتار نواید بدان چه

 را امايو  دیبسپرد تاج سر جمش ـوانيد به

 ان زاده آداب بـزرگان راـد چـوپـدانـ ینم

 را ـبايو جــل شــتر الـوان د تاوهیپـ کـنــد

 رانيو تمـدن را کند و خـيتنها گنج تار نه

 امروز و فردا را يۀبرد سرما یم غماي به
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 داد امروزن یردوسـارج کار ف اگرمحمود

 را وايوبلخ و هر یجاهل غزن رانهيو کند

 نبودوخزرازهم جدا حونیوسند وج فرات

 نگر سغد و بخارا را یکابل و دهل زچشم

 نـاب تمـدن را ۀبـاد رمـیجــام جـــم بگـ ز

 ا راـلم و هندو و ترسکام مس نيریشـ کنم

8/5/2018 
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 یغارت باغ انسان

 لرزد یار مزمانه دل ازجور خ نيدر

 لـرزد یالله زار م ۀولـو ولـ ـغیچـ ز

 یباغ انـسان یقتل و غارت گل هـا ز

 لرزد یدرد و زخم سکوت هـزارم ز

 یز غـارت هـسـت ـعتیانهـدام طـبـ ز

 لرزد یمدار هيدست قـدرت سرما به

 ستکیگل رابش پالست بزه وـس یبجا

 لرزد یاغ و گل و سـبزه زار مب ادیبـ

 ـديآ یم اهیمـرغ و گـجـنـگل و  فغـان

 لرزد یم اریدل کشت و شـ یتشنگ ز

 رندیم یار زنـده مابح یو ماه نهنگ

 لرزد یمزهـر عقرب و دندان مار ز

 ل آدم دوپاسـتـنس یخـود کـش زمـان

 لرزد یمـذهـب شـعار م یانـتحـار ز

 و ز آدمخـوار یو ز افــراط ایمـافـ ز

 لرزد یهارم یسگ ها یتوز نهیزک
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 وشرارت گرفته عالم را جنگ یبال

 لـرزد یمظـلـوم زار م ۀآه و نـالـ ز

 کنم که مزارع شـوندگورستان گمان

 لرزد یسـنگ مزار م یشمار یب ز

 شودافزونیلحه باجنگ ماس روشف

 لرزد یمسـابقـه در کـشـتار م ـنياز

 آلودجهان رابه دردوغم کهيی زنقشه

 لرزد یرار مـپر ش یوـماِر ناستع ز

 غوالن فتاده خون آلود ۀجبه پن جهان

 لرزد یو شکار م ریآهوگان ز ت چو

 جنگ سـوم و محـو تمـدن انـسـان ز

 لرزد یو برگشت غارم یبخت رهیزت

 یقعر دوزخ جاسوس و اطالعات بـه

 لرزد یقـرار م یردم و دل بـم فتاده

 شودمنظور یپالس یوفتنه گر دروغ

 لرزد یشـمار م یب ۀرح تـوطـئـط ز

 قانوندر دهینـتقلب ت و بيبـس فـر ز

 لرزد یم اریوعدل وحقوق و ع قضا
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 انتقام وخونو نيرت ونفرـونف زخشم

 لرزد یودار م ریودّره وشمش بیصل

 یوعاطفه دل ها چرا بود خال زعشق

 لرزد یم اريو تـرک  یمحـو همدل ز

 زوروزر سنگ دل فتاده عشق بچنگ

 لرزد یمو کار دیو تول ستمیس زخـشم

 یضعف انسان زوررباطست و شروع

 لرزد یدرکارزار م یمصنوع زهوش

 ستيدل آزار یکنیکه نگه م بهرطرف

 لرزد یمرگ مهر و ز قلـب فگار م به

 سته که دانش چراغ انسانـزمان نـيدر

 لرزد؟ یتار م یت شب هاز وحش چرا

6/6/2018 
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 ایحرکت پو

 اترس ۀـندـلم و خمس خشـم

 کند برپا یم نیخون جنگ

 ــنيـريد ـتيآرد حـکا ـادي

 ب هـاجـر و ساراـقل ۀعـقد

 جوشدیمهوديوخشم  خون

 تـورا ۀکـهـنـ ـریمـزامـ در

 انيپا یدود جنگ ب و آتش

 ما را ۀـشيور انیبن سوخت

 دانـد یفردا دگر چه م نسل

 واـز آدم و هـ یـيهـا قـصـه

 نيقوم ونژادوملت ود جنگ

 داـخ ـرینــدارد در ضـم جـا

 دازجنگ وخون بنوشتن آنچه

 دانـا ـزديـار اگـفــتـ ســتینـ

 و آخــــر بقــاء بـا هـــم اول

 دایدر مـوج بحــر نـاپـ مـوج
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 وعشق چشم دل هارا حرکت

 ناـیبـ یر زنـدگدر بحـ کـرده

 دل بـشـنو یمحـبـت نــوا از

 ـدایشــ ید روح آدمـکـنــ که

 یکيتن ز عصـر تارگـذش با

 عمل شـود واالو علم و عقل

 در دل هاسـت دهیقعـ گاهيجا

 سوداو استیبه جنگ وس نه

 کیعلم وقدرت تخنرا غرب

 باال یدر عصر روشـن بـرده

 ـتيـکویو فکـر ن کین عمـل

 بايکند جان و گفـته را ز یم

 و جهـاد خـون یقـربـان لغـو

 ناـزرتـشت را کند مع صلح

 ون آلودـخ غیت دادیو ب خـشم

 ـدارد در دل بـــوداـنــ جــــا

 گردد یشگفته م یهست راز

 ر واـمغـز دل شود، گ ۀغنچ
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 و آواز مـذهب هندو رقـص

 وگايمرتاض وورزش  ذهن

 و فـرهـنـگ دهیعـقـ انجـماد

 درت داراـوق نیمسک ضعف

 زیسحرآم نیذهن وع چشیپ

 وایشـ ۀلـز طـب یـيهـا جـلوه

 دهد دستور یوقانون م نظم

 ایدنـبـود وسیـسیکنف قـصـد

 تدرت آوردسـکه ق یانقالب

 ردم کاراـود مـرگ و پـ در

 دارد یگـريد یـایدنـ ـنیچـ

 ود و اقتصاد غـول آساـخ با

 دندیوانگلس پروران مارکس

 را یديجد ستمیــکمون س از

 ن را انـسا اتیـنـو ح دانـش

 ـدایـد پــکــن یتـکامــل م از

 انـقــــــالب اکـتــوبَـر آتــش

 رد واـمال را کـخرس ش خي
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 است نیشیپ یدرمتنها آنچه

 به امروزوفردا یکاف ستین

 گفتند آنچـه را کـردنـد آنچه

 اـم یزنـدگ ــخيتـار هـسـت

 کران باشد یما بحر ب ذهن

 ـنـایبـاده در دل مـ حـرکـت

 جوشدیبه دم موج تازه م دم

 و پهـنا یدراز دایپـ سـتین

 ــمير بـودـگـوهــ یتجـل مـا

 جا یب ۀجدـسو میبه تسل نه

 ستین یمرزما و خدا  نیب

 فتوا ـنيدل ا یاز نا بـشـنو

 د جان و تنـزن یم یپرپر

 پـرد تا بـه ناکجـا عنقا یم

 دل مکان نـشـناســد ۀنغـمـ

 ُسرنا نيصوت ا زمانستیب

 یفتد هست یچاله م هیس در

 ايرکت درـدر موج ح موج
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 ندارد کس يیدم قصه ـع از

 ايـت حرکت پوـهاس داستان

 یدرهست ستیهست ون ۀجلو

 خوانا شودیدرهست م هست

 دارد يیاز آن بهـره  رکهـهـ

 ـود بُرناـبـ اي ریـود پــبـ گـر

30/6/2018 
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 ساز دل

 شود یرگ دمادم مم با رنج و غـم یزندگ

 شود یم معسل س یا به کندوـگل ه ۀریشـ

 ـارغـب ـردیگـ یم نهيیآ یغـروب زنـدگ در

 شود یدر چـشـم زمان خم م ريتصو قامت

 بخـسبد بخت شـاد دل بـه دامـان فـراق رگـ

 شود یم مـک پرنخشک آرزو از اش خاک

 نيقر هاکنیباخوش یلحظه دار کياگر هان

 شود یهمچوتودرخاک مدغم م صدهزاران

 خـواهـم با رنج کـنون یـردا را نمـف ـشیع

 شود یو درهـم م ارــنيد ۀـنـينقـد یک هینسـ

 و عشق و طرب با سازدل گردد ُسر یمست

 شود یو گه بم م ريز یباده گاه درحضور

 نغمه و رقص وسماع زندان بود یب یزندگ

 شود یوچنگ وبربط دردوغم کم م بارباب

 اس را گـر بشکـند انـدوه شکـاحس ۀشـیشـ

 شود یهم مـم دل معـشوق مبدر چـش عشق
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 عشق دل یتمـوز داغ از لطـف و سخا در

 دشو یم مـشـبـن یـلیـون بـر رخ لـمجـنـ آه

 آورد یدل و جـان و خـرد م وندیپـ عشـق

 شود یق و معـشوق محکـم مـعاش ارتباط

 خـرد ــریـوزد از پــربـه آمدل تجـ طـفــل

 شود یامثال و َحکم م یزنـدگ یهـا قصه

 را مگـو مانـیملک سـلـ ۀبـار افسـانـ بـار

 شود یبر کلک تعقّل رشـک خاتـم م علـم

 به من يیگو یچه مرا از نو دیجمش ۀقص

 شود یجام ما جم م یتمدن را بخـواه گـر

 گردد بزرگ یم مرغیس ۀزر در الن زال

 شود یتم مـرس ۀاو در دفـتر حمـاس طفـل

 درعمل يیدل زدارص را ازطمع و حگر

 شود یدست حاتم متر از شیهمت پ دست

 جـز زخـم درون ـديآ یچه م یدل آزار از

 شود یکن که مرهم م یولطف ومهربانناز

1/7/2018 
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 مست غزل ۀشعل

 کند ـادمياگـر  یچـشـم ۀنـگاه گـوشـ بـا

 م که مسـت مسِت دلشادم کندـنوش آنقدر

 خوشم یگرکند عمر رمیاس یزلف درخم

 که آزادم کند ادمیبـه ص ـميگـو ینم مـن

 و مطرب گرفتم خو از روز ازل یم با

 دغل هر روز ارشادم کند خیسبب ش یب

 ستیسان نرا بگو مرگ هنر آ یانتحار

 کند جادميمست غـزل هـر لحظه ا ۀشعل

 یود آنسان قوـما ب یها شهيتمدن ر در

 کند ادمیبنو خيتار یکه ب یامکان تـسین

 آورد یفرهنگ وتمدن جنگ قوم خصم

 د که بربادم کندـتفـنگ و جـنگ نتوان با

 و خـرد یـداريو شـرافـت، پا یبردبار

 رادم کند لـي یو سـاالر یـاریعـ رسـم

 کنم یم تيحکا خـميسکوتسـتان تار از

 کند ادميو فـر غیزمان در چ دادیب مشت
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 استبدادگشت یت و پاـدس ريعدالت ز تا

 کند دادمیبه خود جبرزمان برضد ب خود

 سوخت شهيجهادازر رعنوانيدرز هنمیم

 سـرگرم اورادم کند یداعش تا بک خِ یشـ

 میجنگ وخـون علم وهنرآموخت انیدرم

 ـارب پخـتـه اسـتادم کندتج ـانيشـا گـنج

 به دسـت دـيحل اختالف از گفتگو آ راه

 تکامل جمع اضدادم کند ریـو س رکتح

 دفـن وطنداران بـود ایسـ زمیفاشـ طرح

 کند ادمیمــردم رهـا از دام شــ وحــدت

 زنـده باد يیو نـوا یعصر جـام ادگاري

 بهـزادم کند ادي يیطـبع تـازه جـو کلک

3/7/2018 
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 ایقصر رو

 کنند یوق گرطرح رفاقت مـو معش عاشق

 کنند یسان درگلبن احساس عادت م غنچه

 رسد یدت به معراج تکامل مـدروح عشق

 کنند یو دو دل باهـم شراکت مـن ـقيطر با

 سـاختند نینغز و رنگ یاـقصه ه ازمحبت

 کنند یت مـنـاز و نــزاکـ یکمـال همـدل بـا

 تـوز ـنـهیارد کـدـره نـ یـيآشـنا مــيحـر در

 کنند یم تيراهدا یعشق ودوست رهروان

 رابـم کـرده انـدـتا خ یخراب آباد هسـت در

 کنند یرا به طرز نوعمارت م ايرو قصر

 پـرورد یوفـا م نـيیدل هـا را بـه آ عشـق

 کنند یداقت مـدل را گـره گاه ص عاشـقان

 در دل عشاق پاک دـابین يیو زر جـا زور

 کنند یم انتیطف را صمهروعوا عاشقان

 است پول وتجارت قاصر ۀدرچرخ یهمدل

 کنند یم تينها یرا ب یورزان همدل عشق
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 به کف ديآ یفـقط با زر نم یو خـوش ذتـل

 کنند یم تيسخن وارستگان ازدل روا نيا

 قـدرت و پـول و امارت در عمـل فتگانیش

 کنند یم تيبلکه جنا ا؛يط مکـر و رـفـق نـه

 آرند بکف ینگ وخون مج خيازتار هرچه

 کنند یم تيهـا را حکا یرانگريو و کشـتن

 برند یوزندان م دیند تبعکش یرا م نخبگان

 کنند یم تيکفا یگوش بفرمان برا حاکمان

 دهندیم استيفاسد را رورشوه خوار و دزد

 کنند یدر سـفارت م یریسـف ـايو  ـريوز اي

 بيسـالح و با زبان و با همه چـال و فـر با

 کنند یما را چه غارت م هنیو بود م هست

5/7/2018 
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 محبت دل

 و هو دارد یتو در دل هـا اديهنوز 

 خاطره هـا سخت جستجو دارد انیم

 کند در دل یم شهيعشق اگر ر نهال

 راز بقاء حـرکت و نمو دارد مني به

 ود پر شکوفه تا آخرـعـشق ب درخت

 داردورنگ وبو نيریـش ۀویم شهیهم

 گردد یپرازموج عشق مکه بحر یدل

 پرآب و رود و جـو دارد ۀبرک زارـه

 دخوان یم اري یروـعـشق به اب نماز

 دل وضودارد دیخورش ۀبه چشم اگر

 زاهد یوغسل طهارت ا مگوززمزم

 که دل ازرنگ شسشودارد یعاشق به

 ـقير قاـنـشسته ب یالیرود خ غـروب

 و داردـعـاطـفه بـر مـوج بال قـ نگاه

 بندد یشق مـع مانیپکه دل به  یکس

 داقـت دلـــدار آرزو داردـصــ طـفـقــ
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 دل امیگـرچـه نـشد تا کـنون پ رهيپذ

 و داردار سـز چ یگـرم مجاز نگاه

 کنیدل ل یقهر و ناز بـود آشـنا به

 و دارددغه و طبع تند خـدغ هـنوز

 کـنـد چـرا آشـکار سـّر درون ینم

 با دل صـد پـاره گفـتگو دارد نهـان

 اربيد ـبه خنجرهجران پاره ش دلم

 به ناوک مژگان خودرفو دارد یدم

 د نـو گل محبت راـشـاخ دل بکـن ز

 گل به مو دارد اريمدار اگر  عجب

 و پا افتاد رـیپ چینشود ه یزنـدگ به

 که دلبر خوشـرو مثل او دارد یکس

 نیدل مسکد به شهرـنباش رعشقیفق

 نزد خلق و خدا قدر و آبرو دارد به

7/6/2018 
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 خیتار ۀتجرب

 پنداشتندراروا نیجنگ خون نيسال ا چل

 ه فـرمـان خــدا پنداشتندمـردم را بـ قـتـل

 هللا؛ عجب؟! لیسـب یعـنوان جهاد ف ريز

 را سخا پنداشتند یو تعـدّ  ـدادیو بـ جـور

 ون مـردم مظلوم ماـناتـو را بـه خ جنگ

 خالف پکت ورشـو رهگـشا پنداشتند بر

 و بحران هالکت بار را یانرـيو و ورچُ 

 م فـاجـعـه؛ بلکه غـزا پنداشتندـبـه اس نـه

 دالر ساختند اريرا  و کلدار و لایر پـونـد

 و زر را کعبه و قدس ومنا پنداشتند زور

 حساب یومهربان راب فیلط یدلها خون

 خودحنا پنداشتند شيبردست و رو برسر

 را به فرعون زمان بفروختند نینیسطور

 را عصا پنداشتند نیآسـتـ نیآگـزهـر مـار

 کانون وحشت کرده اندومدرسه را مسجد

 را بـه جـا پنداشتند یو انـتحــار انفـجــار
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 خون آلوده را دردست داعش داده اند غیت

 مــدح و ثـنـا پنداشتند ــقيرا ال طـالـبــان

 رده اندـطالـب ک غیق زنـان را تح رهـبر

 دـنـداشـتـنـا پـبهــ یزن را بـ یآزاد ذات

 ختندياقـوام را به دار آو یشـهروند حـق

 تم فـرمانروا پنداشتندو س ضیو تبع نیک

 اگرمحروم ازحق کرده انداقوام را جمله

 و کـد خـدا پنداشتند ـریزورگـو را ام میت

 را نهیدل و موجود پـراز کـ نیسـنگـ آدم

 دولت به صد مکر و دغا پنداشتند رهبر

 گرفت ديـربه بادرس و تج خيازتار هان

 صاحـب گـنـج و تمـدن را گـدا پنداشتند 

 پاکـستان را جنگ و ترور آموختند فـوج

 و طالب را به مردم رهنما پنداشتند خیش

 رانخست یوسعود رانيپاکستان وا نقش

 و بـاروت جـنگ و ماجرا پنداشتند آتـش

 غصب نفت یرابرايوسعود رانيا جنگ

 ا پنداشتندبـا آل عـبـ انـیبوسـفــ جـنــگ
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 به جنگ یو بوبکر بغداد یو حقان الدن

 در خــفا پنداشتند تيو حمـا ــلیم قـابـل

 ایـرگ آسـرا بهــر مـ تـیافــراطـ آفـت

 به عنوان سراطون، بل شفا پنداشتند نه

 بود یورشورفت و ازناتو فقط نام پکت

 ا پنداشتندـرا بل یو خـرس قـطـب اژدهـا

 آورد یش مـکشمک ینفت و انـرژ منبع

 درت را وغا پنداشتندـسـود و ق دیکل شه

 کنندیهاگرگان وماران وگرازان م حمله

 غـذا پنداشتندودـخ یانـسان را برا خون

 و آتش زدن هـرگـز ندارد عاقبت کشتن

 بس خطاپنداشتند یتیگ انيکه زورگو وه

 چه هشداردر گردد یچون ذّره م یعالم

 اشتندرا مگـر بـاد هـوا پند قـتیحـق ـنيا

14/7/2018 
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 عشق دید

 است ديجاو هـشیمحبت همعـشق و جهان

 است دیشو ماه وخور اریو س پرازستاره

 بـا هـمــه ابعـاد ـکيروشــن و تـار مـواد

 است دیچرخ دیعـشق و ام ۀگرد جـذبـ به

 شـود روشن یبه نـور دل عشق م جهان

 است ـدير ذّرات هـسـت نادـچـه اکـث اگـر

 آرد یعــشــق م یکه انـــرژ یگـرانـشــ

 تـاس دیـاس دل تاباحـس ـنـشیبـ مـني بـه

 یذّرات را شـــنـو از نـ ۀجــذبـــ یواـنــ

 است دیبه بزم طربناک عشق رقص رها

 یدر دل هـسـتـ یهـسـتـ ۀجـلـــو یبــرا

 است دـیـبـتن ذّره جهـان بـزرگ تـرک ز

 است یدر دل هست ـديگوهـر جاو اتیح

 است ديود پسندـبـه خ یکه تـوال یتکامل

 بلـبـل ۀو چـهـچــ ینغــز قـنـار یصـدا

 است ـديترانـه بار عتیسـاز طب تمير به
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 شـود مختوم یزندگ نیزم یبه رو اگر

 است ـديتمد گـريشـمار جهـان د یب بـه

 بخشـد یکه محبت وعشق م يی یانرژ

 استديترد یاشک وشبهه نه ج یجا نه

 ترسـد یم نیزار و که ز آـفـقـط ن بشـر

 است دیترس نیشت آزار و کـز وح خدا

 آرد یگال مـکه گـرانـش چ یقــدرت بـه

 استديیل تأـه و عشق و عقـتجرب ديد ز

 یو آدم و ذّرات در دل هــســتـ خـــــدا

 است ديکل درجدال وتجد چوبحرجنبش

 تـکامــل تـا دم مـــوجــــود یابـتـــدا ز

 است دیرستما رنگ رنگ پ ۀوجودزند

 داند یژرف عشق درون اهل راز م ز

 است دیخبران سّر دل نپرس یزب یکس

22/7/2018 
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 بزم آسمان

 ـمان بودمهـمان بـزم آس ــنیزمـ

 از دل نهان بود يیمه لحظه اگر

 بـر مـاه دـیسـرخ افـشـانـ شـراب

 جهان بوددیومست خورش خراب

 ـدیو بـنـفـش نــور بلـعـ یآبـ ـوچ

 و ماه کامل الله سان بودر ـنياز

 يیبر و اژدها ـآمـد نـه ب ـويد نـه

 صورت مه خونفشان بود اگرچه

 انـسـان ـغیجـور خـونچـکان ت ز

 ماه بحر خـون روان بود زچـشم

 در مکـتـب دل دانـش آمــوز بـیا

 ارمغــان بود یب یات آيـت نمـاز

 یبپشت ظرف میس یمیکوب چه

 ودبـام فلک را نـردبـان ب ـردـخ

 دل ۀــآتــش درون خــانـ مــزن

 مهتاب مان بود یخاکسـتر اگر
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 خورشیدانوار نیزم یسو زآن

 ونه سوخته آشیان بودـگتوـپرس

 داغ دل هجــران کـش ما مگـر

 بود انیهـا عـ یکبود ـاديفـر ز

 دیديدگان گرخون فشاناز مريخ

 بود انیخـون در م ۀآدم قصـ ز

 زهره سازچنگ برداشت یبمست

 خوشه باران آستان بود نيزپرو

 ميرد تقدـک يیرص طالحـل ق ز

 زمان بودعرـمان شبه گوش آس 

 نوصـل دل مـ ۀحلـقــ طاليـیـن

 روس دلبران بودبه کلک نـوع 

 اســرار قلـب آســمان هـا بجــو

 بود کرانیامواج که دور و ب ز

28/7/2018 
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 دانش یانرژ

 ستین یشـهاب ۀجــز ذرّ  هـمــه

 ستین یتابو چیه پرشت یحرکت

 ــانــوسیاقـ ـکـرانیکــف بـ در

 ستین یمـا بـه جـز حبـاب یتیگ

 در ذره جسم درجسم است ذره

 ستین یدر موج آن سراب موج

 دت ذّراتداد و وحــاضـ عجمـ

 ستین یفضا و زمانه خواب در

 یهـسـت تـيز غـا یبـپرسـ گـر

 ستین یوابـو دانش را ج عقل

 ستیـيدانـش پـرده بگـشـا کار

 تـسین یمشــاهــده اجـتـناب از

 تر از دانشـبه یابـزار ستین

 ستین یابیچرخ آسـ نيا رـیغ

 از جهان ماست مـيدار هرچه

 ستین یان و آبـن ـشيورا در
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 کــن یدر کام زنـــدگانـ بــاده

 ستین یازان کوزه وشراب به

 انـسور در دل انو شـ طـرب

 ستین یحسابیعشق بو جذبه

 ـنـدياه تـن گـوـــادشرا پ مغــز

 ستین یجنابگريآن د از برتر

 محصول مغزانسان است ذهن

 ستین یتابمغز را ش یب مـجس

 و نـگاره و گـفــتــــار واژگان

 ستین یذهـن و جز کتاب ۀجلو

 کـند دانش یرـنگکه روش بس

 ستین یابـنق گريجان د بررخ

 اوهام است یعدم نغمه ها در

 ستین یو بـِم رباب ینـا سـوز

 است چیبره کيزیتافـیم اصل

 ستین یرا غـنچه و گالب چیه

 را یــدگانــزنـ ـــخيتـار ــریپـ

 ستین یعلم وخرد خطاب ریغ
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 تـنده گفـتند آن چه بنوشـچ آن

 ستین یم را ثـوابعل یب متـن

 را کيقاموس عصرتار کهنه

 ستین یامروزفصل وباب دگر

 ســفـر کـنـد دانـش یانـرژ بـا

 ستین یو شباب یریرا پ نـور

 رونیزمان و مکان شود ب از

 ستین یتاب لیم اهچالهـیس در

 اوقـات ۀـاد و قـصــابع فـکـر

 ستین یجـز ســحاب نیّ تع در

 دبـستان عصـر روشـندل در

 ستین یبنگ انقالب گیربیغ

 است ـديعـشق جاو یانرژ تا

 ستین یرا عـتاب یهـست ذات

29/8/2018 


