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زندگینامۀ مختصر
رسول پويان در زمستان  1335خورشیدی در ناحیۀ اول شهر هرات متولد شد.
درس و تعلیم را از مسجد خانگی آغاز کرد و دورۀ ابتدايی و متوسطه را در
مکتب موفق و دورۀ لیسه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدين غوری در واليت
هرات به اتمام رسانید .از دانشگاه کابل در سال  1358خورشیدی فارغ التحصیل
شد و پیش از مهاجرت مدتی در بانک مرکزی افغانستان ايفای وظیفه کرد.
پس از تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان ،مجبور به ترک وطن شد .وی
در دورۀ نخست مهاجرت ،در زمان اقامت در هرات ،در دورۀ طالبان و سپس در
دورۀ دوم مهاجرت( ،عالوه بر فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی و سرايش شعر)
مشغول مطالعه و پژوهش در زمینه های افغانستان شناسی و هرات شناسی بوده
و کتب متنوع تألیف کرده است که از آن جمله تا کنون:
جغرافیۀ عمومی هرات ،هرات در کشاکش تاريخ ،اقتصاد عمومی هرات،
حاکمنشینان هرات ،سازهای سازگار(با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و
افغانستان امروز) ،پیش درآمدی بر جامعه شناسی هرات ،راه حل بحران
افغانستان ،گذری برويرانه های جنگ ،ضرب المثل های هرات ،پیر هرات
خواجه عبدهللا انصاری و باغ آتش(شعر) چاپ شده است و تاريخ هرات به روايت
مردم ،سیری در واليات افغانستان ،افسانه های قديم هرات ،دوبیتی های محلی،
طالبان و روزهای دشوار هرات ،شناخت افغانستان(مجموعه مقاالت) ،در کوچه
باغهای فوشنج ،سفرنامه ها و رخدادهای عینی آماده برای چاپ است .همچنان
شهر عشق دفتر اول و دوم(غزل) ،عشق و تنهايی(غزل) ،ديارخورشید و
دوبیتیها در سه دفتر به شکل ديجیتالی چاپ شده است.
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مقدمه
شعر با خیال ،احساس ،عاطفه ،موسیقی و روياهای لطیف شاعرانه
پرورش میيابد و از اقیانوس بیکران عشق و محبت سیراب می شود.
غزل بیشتر از شور و جذبۀ عشق مايه می گیرد و نجوای رنگین و
آهنگین دل است .اگر عشق ،مستی و طرب را از غزل بگیريد چیزی
جز واژگان مرده و بی روح باقی نمی ماند .بی سبب نیست که عشق
در قلب عرفان پويا و مثبت نهفته بوده و در تاريخ ادبیات خراسان
زمین خاصه در اشعار تغزلی و غنايی جايگاه ويژه يی دارد.
به راستی اگر آدم در اعماق وجود خود ،در ژرفنای امواج مغز و در
البالی دلهايی که چون چشمۀ حقیقت پاک و شفاف اند ،به سیر و
سیاحت بپردازد به چیزهايی دست می يابد که در زندگی عادی و
روزمرۀ هرگز به حاصل آمده نتواند .از اين جاست که هرکسی شاعر
شده نمی تواند و هردلی ويس و رامین ،مجنون و لیلی ،فرهاد و
شیرين ،رابعه و بکتاش  ،جاللی و سیاه موی و  ...شده نمی تواند.
آنچه ما در فرهنگ و مدنیت خود به عنوان ارزشهای ناب داريم با
عشق ،محبت ،صداقت ،نیکی ،بی ريايی ،صفای دل و عرفان مثبت
آمیخته است .اگر اين ارزشها را از فرهنگ ،ادبیات و مدنیت خود
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بگیريم جز افراطیت کور ،تعصب هستی سوز و تح ّجر تاريک چیز
ديگری باقی نمی ماند.
هرگاه انسان ها به آوازهای جان و دل که از نای عشق ،محبت و هنر
بدرآيد گوش فرا دهند و لحظه يی در خلوت دل به خود بینديشند ،آن
انرژی های پاکیزه و نابی که در فطرت انسانی نهفته است و از امواج
بیکران مغز متجلی می شود ،آنان را از بدی ،دل آزاری ،توهین به
ديگران ،ظلم ،ستمکاری و هیوالی حرص و آز (به طور حقیقی نه
رياکارانه) دور می سازد.
انسان های صادق و پاک در روابط عشق در هستی که نمودی از
گوهر اليتناهی ذات است ،چونان درهم می آمیزند (که خارج از زمان
و مکان) ،به اقیانوس وحدت می رسند و يگانگی امواج ناخودآگاه
فطرت ازلی خود را در گسترۀ اليتناهی هستی به ابديت ارتقاء
میبخشند و اين در حقیقت فنای سرمدی در اصل ذات می باشد .اين
شور و حال در ارادۀ عقل و حواس ساده و بسیط روزمرگی نیست؛
بلکه چیزی است از نوع آن معجزه های عشق و اقیانوس بیکران ذات
و فطرت انسانی.
اين عشق است که برای انسان آزادی اليتناهی ارزانی می کند و
انسان را به راستی از قید و بندهای بیهوده و دست و پاگیر عالم
موجود رهايی می بخشد .تیشه به ريشۀ استبداد ذهنی ،خود
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سانسوری ،نام و ننگ پوشالی ،مقام و منصب عوام فريبانه ،محافظه
کاری مرسوم ،انحصار طلبی ،قیودات بس مختلف و متنوع موجود،
هوسها ،حرصها و استرسهای ناآرام کننده ،خودخواهی ،عقده های
چرکین ،استبداد و ديکتاتوری در اشکال گوناگون ،تفتیش عقايد
ديگران و غیره می زند .عشق و محبت دل را صیقل می دهد؛ جان را
جال می بخشد و جسم را پاک و صفا میسازد .از دلهای پاکیزه،
بیکینه ،ساده و با صفا نور عشق و محبت می تابد.
تمايل ديوانه وار عاشق به معشوق و کشش معشوق به عاشق از
فطرت انسانی متبارز می شود؛ نیرويی که به باور عرفان مثبت از
جاذبه های اليتناهی عشق به حق و حقیقت مايه می گیرد و در نهاد
انسان وجود دارد .عاشق به میزان تبارز و تجلی عشق از نهادش به
معشوق متمايل و شیفته می گردد .هرقدر اين جاذبه های عاشقانه
تکامل يابند و در فضای مملو از صداقت ،پاکیزگی ،خلوص ،صفای
دل ،هنر ،ادبیات و فرهنگ به وحدت برسند ،به همان اندازه عاشق به
معشوق وابسته می شود؛ تا جايی که به کلی در آن غرق و فانی
میگردد .از اين فنا در حقیقت ،وحدت و بقای جاودان دو جسم و جان
(در گلستان وصل) ظهور می کند .پس اظهار عشق ،محبت ،جاذبه،
احساس ،عاطفه ،وابستگی و تمايل بیش از اندازۀ عاشق به معشوق
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در فطرت و طبیعت عشق نهفته است و عاشق جز از آن راه و چارۀ
ديگری ندارد.
عاشق با تمام نیرو می کوشد تا معشوقه را به سوی فنا در وحدت و
بقای جاودان بکشاند و به نیروی عشق و محبت زندگی انسانی را به
عالی ترين درجۀ آن تکامل بخشد .عشق تالش می ورزد تا تمام
زنجیرها ،بندها ،طلسمها و زندانها را ويران سازد تا عاشق و معشوق
را آزاد کند و آنان را برای وحدت و فنا در بقای جاودان آماده گرداند.
اين که تا چه حد و میزان در فطرت و نهاد معشوق ظرفیت درک و
پذيرش ايجاد می شود به کشش و تجلی عشق و محبت از فطرت او
تعلق دارد .عاشق در اين میدان وظیفه و رسالت گوهری خود را انجام
می دهد .انگیزش معشوق برای عاشق زمینۀ تبارز عشق را از نهاد
وی مساعد می سازد و باز اين عاشق است که آن را بیاری معشوق به
درجۀ عالی تکامل می رساند.
در مشرب عشق بسی محال است که دلی عشق گیرد و وصل نپذير.
هدف غايی عاشق و معشوق وصل است .پیوند سرمدی روحی و
جسمی دو دلدادۀ راستین تجلی حق و تبسم گوهری نیاز هستی در
هستی است که رمز بقاء را در حیات انسانی جاودانه می سازد.
انرژی عشق در مرحلۀ وصل به اوج تکامل میرسد؛ لیکن شک و
ترديد اين انرژی اليتناهی را خنثا می کند .در قلب عاشق و معشوق
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حقیقی هرگز ابوالی شک و هراس جا گرفته نمی تواند؛ زيرا با وجود
ويروس ترس و بی اعتمادی در قلب معشوق ،کوشش عاشق به نتیجۀ
غايی رسیده نمی تواند و میوۀ شیرين وصل در باغ خرم انسانی
میخشکد .چنان که گفته اند:
اگر از جانب معشوق نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جايی نرسد
اين انگیزه های عاشقانۀ خالص و پاک بهر حال بسی خوش و با
ارزش می باشند .در اين جاست که در بعضی جوامع و در برخی
نظامهای اجتماعی و فرهنگی زمینه های فطری و کسبی برای اين
تبارزات پر احساس و عاطفۀ عشق بیشتر و در بعضی جوامع و
سیستم های فرهنگیاجتماعی کمتر است.
جهل ،تعصب ،باورهای خرافی ،افراطگرايی ،رسوم و عنعنات دست
و پاگیر ،اصول و قوانین خشک و متح ّجر ،استبداد ذهنی ،سیاسی،
مذهبی ،قومی ،خشونت نهان ماشینیزم و فشار امپريالیسم مهاجم
اطالعاتی و رسانه يی از تجلی عشق و محبت در نهاد انسانها سخت
می کاهد .سرچشمه های عشق ،محبت ،احساس ،عاطفه ،دوستی و
غیره را مسدود می سازد و بجای آن اصول و قراردادهای خشک،
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متح ّجر و آزاردهنده را جايگزين می کند .بر عکس آزاديهای طبیعی،
فطری ،انسانی و مدنی برای رشد و انکشاف تجلیات عشق و محبت
از نهاد و امواج مغز انسانها بسی مؤثر و با اهمیت است.
در مجموعۀ «عشق و تنهايی» بیشتر به غزل های غنايی و عاشقانه
رو به رو خواهید شد .در موقعیت و شرايطی که در وطن ما بحران،
نا امنی ،هرج و مرج ،وحشت ،قتل عام و کشتار ،فساد و بی بند و
باری حکمفرماست و مردم با دلهره ،ترس ،يأس و ناامیدی زندگی
میکنند؛ چه خوش است که با افشاندن گالب عشق ،محبت ،احساس،
عاطفه ،مستی و طرب تا حدود ممکن دلهای غمین و روانهای
رنجور را شاد سازيم .امید است غزل های اين مجموعه شور و نشاط
بیافرينند و مشت هايی بر دهان غم ،انده ،يأس و تعصب بزنند .شاد و
اسرافراز باشید.
رسول پویان
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شوق تمنا
تا دل مقـام خـلـوت و دنیای ديگر است
مفهـوم وصـل شـوق تـمنای ديگر است
روشـن نشـد گوهـر وحـدت بـرای غیر
خودباوری ز ذات مصفـای ديگر است
بیگانـه گر شـدی ز تمنای ذات خويـش
تجريد خودگريزی زهمرای ديگراست
خـالی شـدم ز هـمهـمـۀ وحشــت خـیال
دل بعد از ايـن اليق همتای ديگر است
محـرم ســرای دل نبـود مـأمــن تضـاد
سیمای وحدت از رخ زيبای ديگراست
جــاری شـدم در نـفـس سـاز مطـربـان
تـن تـن تنـای دل ز تـرنّـای ديگر است
تـنـظـیـم واژگان نـبــود حـاصــل هـنـر
ســوز تـرانۀ از دل انـشـای ديگر است
در خـاک خـفـتـگان نکنند فـهـم اوج را
باال نـشـینی از پـر عـنقـای ديگر است
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در جیب دهـر خـرمهره بـسیار ديده ام
لیکن به سـینه گوهر واالی ديگر است
مـسـتم آن چـونـان که نـدانـم ســر ز پا
اين نـشـۀ و خمـار ز مینای ديگر است
خشکید چشمه سار وجود ازتف سراب
امواج دل همیشـه زدريـای ديگر است
زلف نگار خـط چـلیـپـا کشـیـد و رفـت
اعجـاز زنده از دم عـیسای ديگر است
افسـانه گشت قصۀ موسـی و کوه طور
اين نـور تازه از دل سینای ديگر است
هربارمی شوم چو نهان درصمیم جان
اين گم شدن به معنی پیدای ديگر است
رفـتـم که در فـنای تـو يـابـم بـقـای دل
گفتندعرش وصل تودرجای ديگراست
چندی اگربه خلوت دل جاگرفت ،رفت
زيرا که دل منزل و مأوای ديگر است
نجوای شمس دردل و جان آتـش افکند
اين آتشین نوای من از نای ديگر است
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خم خانۀ خراب شـدم از سـروش غیب
اين جوش حافظانه زهاهای ديگراست
خیام گـونـه کـوزه و خمخانـه سـرکشم
اين شوروحال ازيم صهبای ديگراست
آتش گرفت جان و دل از سوزسرمدی
داغ دلــم ز اللۀ حـمــرای ديگـر اسـت
شادم به درد و سـوز درين خلوتم مدام
تنهايی ام پر از دم غـوغای ديگراست
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کاج بلند خیال
بـه شــاخ کاج بلـنـد آشــیانـه می سـازم
زبرگ و بارخیال آب و دانـه می سازم
اگـر چـه خانـه بـدوشـم فـلک کند هردم
دوبـاره در دل تـوفـان خـانـه می سـازم
نــوا و نـالـۀ زارم اگــر کـنـد خـامــوش
ز تـارهـای سـکـوتـم تــرانـه می سـازم
درخت عشق نگردد در زمستان خشک
همیشه غـنچـۀ نـاز و جـوانـه می سازم
ز طـرز حافـظ و خیام و مـولـوی گويـم
غـزل به بـاده وچنگ وچغانه می سازم
فـقـیر عشـقـم و لیکـن بـه قـدرت دل ها
ز خاک تاج و سـريـر شهانـه می سازم
زالل چـشـمـۀ چـشـم دلـم نـمی خـشکـد
نه رود خـرد که دريا روانـه می سازم
بـرای زلـف پـريشـان او شـب موعـود
زاستخوان خودم طرح شـانه می سازم
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مگو که درتب هجران خموش وتنهايم
کـتاب عـشـق ورا دلـبـرانـه می سـازم
جگر دريده و آتش به دل زنـد هجران
ز لخته هـای گـداز هندوانـه می سازم
خروش بحريکه باخون دل جاری شد
کرانه دار نـه بل بی کـرانـه می سازم
کسـی ســرود يـقـیـن دل مـرا نشـنـیـد
بهـانـه جـو گلی دارم بهانـه می سازم
2015/1/10
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عشق و آزادی
ت تـیـر و تـفـنگ بیـزارم
ز دو ِد وحـشـ ِ
روان خــســتـۀ فــرهـنـگـی قـلـمــدارم
به قهر و خشم شکستند گرچه نوک قلم
قسـم بـه نـون و قلم ،خامه را هوا دارم
به زور و زر نفروشـم خامه را هرگز
منی که دانش و فضل و هنر خريدارم
به شهـر گل گل دل بلبل غـزل خـوانـم
رفـیـق بـاده و شـیدای مطـرب و تـارم
ز عـمــق دل بـسـرايــم شـــعـر آزادی
چــرا که شــاعــر آزاد و نیک رفتارم
طـلـوع خـاور نیـکان بــود مـرا آيـیـن
بـه غـیـر صبحــدم راسـتـان نـپـنـدارم
اگر بــه اشـتر مقصود بـار ،کج بستند
ت حـقـیقـت بـود رهـوارم
سـمـن ِد مـسـ ِ
شـدم چکـیـدۀ تـاريـخ عـشـق و آزادی
مخوان بگوش دل آن درسهای تکرارم
به زخم کهنۀ دل غیرمی زنـد ناخون
اسیـر فـتـنه و قـربانی خـس و خـارم
15
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اگـر ز رشمۀ ابلـق دلم کـند تشـويش
ز آسـتین صـداقـت گـزيــده شه مارم
بنام طالب وداعش وطن شود غارت
به چنگ وحشت گرگ ونهیب کفتارم
اگر پیاده شود نقـشه و دسیسۀ خصم
عراق و سوريۀ سوخته و شـرربارم
غـنـای ارث تـمـدن اگـر رود بـربـاد
خـراب و در به در و بینوا و افگارم
اگـر بـه جسم وطـن قـلـب اجنبی افتد
قـسم که تا به ابـد غمـدرون و بیمارم
اگـر بـه خاک سـپارنـد جـان استقالل
همیشه بـر سـر گـور وطـن عـزادارم
هجـوم لشکر شـیـطان را مبـر از ياد
اگـرچـه تهمتن پـردل اســت سـردارم
اگر ز شش جهـت اهـريمن زنـد تیرم
همان عاشق بی باک و راست گفتارم
ز ديو سرخ و سپید وسـیه ندارم باک
اگـر کـشـد چـو حـالج بـر ســر دارم
2015/1/16
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عالم دل
عشق و وصال و مهر کسی آرزو کنم
ايـن هـرسـه را ز عالـم دل جستجو کنم
باور مکـن که بگـذرم از جـذبۀ وصال
تـا زنـــده ام شـقـايــق عــ ّ
شـاق بــو کنم
گرچه دلم به کورۀ هجران پلوش گشت
خـورشـیـد گـونـه در دل آتـش نمـو کنم
تـا قـبـله گاه دل شـده محـراب ابـرويـی
از ســاغـر نـگاه خـمــاريـن وضـو کنم
از وحـشـت تجـاوز اعـراب خـسـتـه ام
رنگ خیال و گـفـت عمـل را نکـو کنم
در زيــر نـام خـانـۀ هللا تجــارت اسـت
تـاجـــر نـیــم که جـانـب بازار رو کنـم
صـد بار گـر رسـاله نويسد هـزار بـار
اوراق را بـه رودهـری شـستـشـو کنم
گـر داعـش شرور ،تـمـدن کند خـراب
اين قصـه راچـوعهد کهـن موبمو کنم
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مـن نـاخلـف نیم که ز اجـداد دل کَـنم
پوستین کهنه را بخدا پشت ورو کنم
از تـار و پـود ماشین بیگانـه بگـذرم
زخم دلـم بـه سوزن مژگان رفـو کنم
تنگ بلوروشیشۀ رنگین دلکش است
خواهم که با ظروف سـفالین خو کنم
با نیم نان و راحت جان در خرابه ام
پرهـیز از طال ،صفـت از آبـرو کنم
از برف قله های پر از عـزت وطن
بـا صـد امیـد آب بقـا را بـه جـو کنم
بهـر حصول حـريـت و حـق زندگی
با نسل نـو به طرز نـوين گفتگو کنم
از قیل و قال اهل ريا نیست حاصلی
خلوت گزيده ام حذر از های هو کنم
2015/2/28
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سپیده
سپیده دردل قیرين شـب سحر جويد
سراغ مهـر دل افروز از قمر جويد
نشـان کشتی تـوفانی ام کی می داند
ز عمق سـینۀ دريای دل گهـر جويد
مسـوز بال و پـر مرغک مهاجر را
که آشـیانۀ بی جنگ در به در جويد
درين جهان پرآشوب وفتنه گر آری
رموز امن و امان ازدل خطر جويد
عجب مـدار که طبع لطیف پاکـدالن
از ايـن زمـانـۀ ضد هنر ،هنر جويد
عـقاب سـرکش بابا و کوه هندوکش
امید ح ّريت از اوج بحر و بر جويد
خزان گرچه بهاروتموزغارت کرد
دل سـتـمـزدۀ همـوطـن ثـمـر جـويد
کـبـاب آتـش هـجران میهـنم ،لیکـن
بیاد سـاغـر ديرينه ،دل شـرر جويد
ا
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گـر بـه درد فـراقـش کند سـراطـونم
قسم به عهد و وفا بیش وبیشترجويد
زمانه در به در و آشیان بدوشم کرد
هـنـوز ايـن دل آواره ام مـقـر جـويد
خیال خـام پزد مـدعی به سر هیهات
حکیم تجـربـه از پختگان نظر جويد
بشکل آدمیان ديو و دد فراوان است
دل چـراغ به دسـتم فـقـط بشر جويد
2015/2/26
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بوی عشق
عشق را با نقشه وطرح سـیاست کار نیست
عشق ورزی کارهر بازاری و مکار نیست
عشق را از خـلـوت گمـنـام تـنـهـايـی بـجـو
عشق دل بهـر مقام و شهـرت بسـیار نیست
عشق از ديوانگان خیزد نـه از عقل و خرد
عشق رويـا و خـیـال مــردم هـشـیـار نیست
عشق را با حکمت عالی نمی آری به دست
عشق فهـم فـیـلسـوف و بـازی افکار نیست
عشق را از صنعت شعـر و هنر تنها مجـو
عشق وررفتن به لفظ و واژه وگفتار نیست
عشق تبلـیـغ رسـالـت نیـست در دنـیـای دل
عشق بهـر قـرفه يی در جـنـت دادار نیست
عشق بـا مـعــنـا امــیــد زنــدگـی مـی آورد
عشق ترويـج جهـاد وکشتن و پیکار نیست
عشق نیـکان را نیابی در دل تـنـگ حسـود
عشق جـای عـقـده هـای مردم بیمار نیست
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عشق بـگـريــزد ز دام فـتـنـۀ ســرمـايــدار
عشق امـوال تجـارت بـر سـر بازار نیست
عشق را از صحنۀ تمثیل کی آری به دست
عشق طرح داستان و خواندن اخبار نیست
عشق خـالص را نـیابی در دل بـازيگـران
عشق فیلـم هـالـیـود و تحـفـۀ اُسکار نیست
عشق در گور هوس های عـرب گريده گم
عشق خشم تیغ خونین درهم و دينار نیست
عشق غـوغـای مريدان نیست بر دنبال پیر
عشق تعويض ودعا ودودی وطومارنیست
عشق ازجادو و جمبل دور می گـردد مدام
عشق مهـر سـادۀ دلُ ،مهـرگان مـار نیست
عشق دردل گرنشیند ترس می گردد برون
عشق با وهم و گمان و دودلی ها يارنیست
عشق را با بـوسـۀ پاکـیـزه گـردان آتـشـیـن
عشق تنهـا سـوخـتـن در کـورۀ ايثار نیست
عشق بــوی وصـل می آرد به گلـزار حیات
عشق عـطرمصنوعی درقوطی عطارنیست
2015/2/23
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عید روزه ( )2015که با آداب تکاملی جشن و سرور مدنیت تاريخی
ما دمساز شده ،بر همگان مبارک باد؛ امید است که ماهیت زنده دلی،
طبع خوش ،شادابی و طرب که با صلح و صفا و امنیت و اطمینان
همراه است ،بر وبای رعب و وحشت ،ناامنی و بی ثباتی در کشور و
دسیسه های تروريسم داخلی و منطقوی پیروز شود.
جشن و سرور
جشن وسروروعید وطن جاودان بود
ازجان و دل مبارک پیر و جوان بود
کم کم هـالل نـازک دل بـدر می شود
خـورشـید روز و ماه شب آسمان بود
هردم زروی سنبل وسوری و نسترن
عـطر نسیم شـوق و محـبت وزان بود
ما اهـل بـزم بـاده و شــعـر و نجابتیـم
ايـن ارث مـا ز عـنـعـنـۀ بـاسـتـان بود
زاهد بگورومحتسب ازحال رفته است
امـروز جـشـن و هـلهـلـۀ زنــدگان بود
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باده بـزن بـه کـوری چـشمان محتسب
جـام بهـشت میکـده عـنبـر فـشـان بود
ِ
حلوا و نقـل وکلچه بود زيب سـفره ها
آجیـل و چای و میـوۀ تـر همچنان بود
لـطف و صفـا و لـذت ديدار و اختالط
بهـر شــفـای خـسـته دالن ارمغان بود
يکسو بساط میله وعیش و طرب تنک
سـوی ديگـر شــرارت آتـشـفـشان بود
ديگـر ز بیم وحشت طالب مگـو سخن
با مـردمی که حـامی امـن و امـان بود
گرچه زطرح صلح وصفا قصه میکند
مکر و ريا و چال و فريبش عیان بود
ظالـم اگرحمايت ظالــم کـند چـه باک
ايـن جا حـديث آسـمان و ريسمان بود
در سـینه هـای مردم ما می تپد قلوب
تا از صفا وعـشق و محبت نشان بود
آخــر بگــو ز هـمـت نیـکان روزگار
بـا لـهـجـه يی که اليــق آزادگان بـود
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اسرارعشق وراز درون فاش می کنم
تاکی فـروغ حـق و حقیقـت نهـان بود
بر شـاخسـار میهـن ما بهـر مرغکان
يارب همیشه امـن و امان آشـیان بود
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عشق و آزار
عـشـق مـی پـالــد در آزار دل
آتــش انـــدازد در انــبــار دل
بلـبـل بیـچـاره را نــاالن کـنـد
بشکـند در ديدگانـش خـار دل
تار شب را گرد مه پیچان کند
بـر کـند تـا صبگاهـان تار دل
هرچه آيد دربیان وصل عشق
می زدايد حرف ازطومار دل
کهـنه دانـد قصــۀ منصـور را
کی بــدانــد ارتـفــــاع دار دل
هان می بندد بـر ماشین کـور
نـاقــۀ لـیـلی ،ســر افـسـار دل
نسخۀ هجــر و تب تجـريـد را
می کند تجـويــز بـر بیمار دل
با فقـیران از وفـا و عشق گـو
دور افکـن درهـم و دينـار دل
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در کـويــر غــربـت و تنهائـیم
کوه غـم هايی شـده سربار دل
يک نفس يارب خريـدارم نشد
گـر چه گفتم بـارهـا بـادار دل
فاش با شوخی و يا طرز دگر
پیـش نـامحـرم کند اسـرار دل
گـر بمیرم زيـر پايـش بار بار
نیـسـت او را نـیـت تـیـمار دل
زخم های سینه ام افزون گشت
گـر بــدانــد انــدکـی آمــار دل
ازرقیبان می کند توصیف لیک
نیست يکدم ای خداجان يار دل
بـرسر دل پا نهـاد ورفت رفت
نیسـت واقــف از دل افگار دل
کـرده پیمان با تجاوزپیشه گان
آتـش افگـنـد اسـت در آثار دل
جـلـوۀ طـاووس بنمـايــد؛ ولی
بشـکـنـد پـای وفـا ،منـقـار دل
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باز دارد صحـفۀ روزنـامـه را
قصـه می گـويــد از اخبار دل
می نمايـد بامتاع رنـگ رنـک
می فروشد عشق در بازار دل
11.12.2015
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تفسیر عشق
عشق مجنون را بشورانیدخرد زنجیرکرد
دين کافـر گفـت؛ اما ،اهـل دل تقديـر کرد
در خیال خام عمری بگذرد بی وصل يار
آفت هجـران بـه ناحق عالمی را پیر کرد
عـالم تجـريـد از نـاسـور تنهايی نکاســت
عشق را درورطۀ وحشت فقط دلگیرکرد
کی بـه زيـر تیغ جبر روزگاران سر نهـم
کار تقدير است ،لیکن عشق دل تدبیرکرد
شبنوردان را چه گويم از طلوع صبحدم
عشق پاک دل جهانی را ز نـو تنوير کرد
خانۀ عشق وطرب ازکین ظالم شد خراب
لطف و احساس محبت درعمل تعمیرکرد
داستان کرگسان راکس نخوانـد بعـد ازين
تـا هـمــای دل سـفـر در قـلـۀ پـامیــر کرد
بـوسـتان زنـدگی دارد گالن رنـگ رنـگ
هـر محیطی بـر گـیـاه زنـدگی تأثیـر کرد
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از درخت بی ثمـر هـرگز نچینی میوه ای
در بهـشـت آرزو نخــل کهـن انجـیـر کرد
عشـق را نـازم که امید وصال آرد بـه دل
ورنـه درد سر مـرا از زندگانی سیر کرد
در خیاالت طاليی عمر فـانی صرف شـد
ديگری با فن سـفال خويش را اکسیر کرد
چون گره پیچیده ام درخودکسی بازم نکرد
هـر که آمـد با خیالی عشـق را تفسیر کرد
2015/12/11
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آزار دل
نـور دل از منبع نــور خـداست
بر مقـام عشق تازيـدن خطاست
عشق پاکان صیقل جان ودلست
برخالف کینه و مکر و دغاست
عشـق کی سازش کند با اهرمن
نور دل از نورشیطانی جداست
گر سخن از بهر آزار دل اسـت
ضد انسانی و حـرف نارواسـت
پستۀ بی مغز جايش آتـش اسـت
نـه درون کیـسۀ شـاه و گداسـت
کلۀ پـوکان بـه سـنگی بـر زنیـد
چون کدوی تنبلی بی محتواست
گر نمی دانی دهـانت بسـته کـن
تـا گهر خاموش باشد پربهاسـت
نیست جای گرگسان دراوج قاف
چون که آنجا مسکن نورهماست
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با بزرگان چون رسـیدی کم بگو
بـازی طفالنـه از معنی سـواست
هی مـزن بــر طبلۀ کیـن و حسـد
حرف بی مفهـوم طبل بیصداست
سخت کردی بادغل خودراخراب
حیله گرچون کوراما بیعصاست
کی فريب ريش وپشمت میخورند
صد هـزاران فتنه در زيرعباست
نیست باک از خنجر غیبت گران
از بخیالن مهر جـويی نا بجاست
جنگ مده پشت خوده با شاخ گاو
گـر درد مثل دهانت پـر صداست
سگ مشو در سـايه سـار اشتران
هـمـت آزاده اوج ســـايـه هـاست
چـون مگس مابـین دوغ آيد مدام
بس فضول ومفسد وپرمدعااست
عقـل کل باشـی که اسـتادی کنی
پرگويی زشـتست بدترازوباست
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هرکه خود داند کارو بارخويش
دادن دستور برکس نـا بجـاسـت
کـس نگـويـد آدمی با جنـس خـر
تا بری ازجذبۀ عشق و صفاست
داســـتـان دلـقـک شـــه را مگـو
دلقک امـروز مسکین و گداست
مردکی گفتا چه سـان نامی شـوم
دلقکی گفتش همین دشـنام هاست
روزکـی چلـپاســه يی بـا مـارهـا
گفـت ماری مثل مـن اهـل ثناست
نیش عقرب ازسموم فطرت است
گرنريزد زهراو ،عقرب چراست
 31حمل  1393خورشیدی
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دامن وصل
گـر نیـايی بـه خــدا يـار ديگـر می گیرم
بـا دل خــون شــده و ديـدۀ تـر می گیرم
سوز ودردی که زهجر توکشیدم هیهات
روز و شب در نفس تجربه در می گیرم
آنچه گفتی و ندادی به کسی درهمه عمر
از بـر لب شکری تـا بـه سحـر می گیرم
آتـشــی در دلــم افکـنـد خـیـال تــو ولـی
بعد ازين دامن وصلی ز شـرر می گیرم
گرچـه تصويـر تــو را دل نبرد از يادش
قـابی در خـانـۀ دل بـاز بـه زر می گیرم
تا که از شـاخ وفـا میوه ای حاصل نشود
از سـر شـاخ دگـر فیض و ثمر می گیرم
تاج اسـکندر و کی را بـه پشـیزی نخـرم
من که از رتبۀ عشقـم کر و فـر می گیرم
مجلس بی هنران درد سـر آرد بـه وجود
عیش و مستی وطرب را زهنر می گیرم
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آب ايـسـتاده بـه گـنـدد بــه گــودال زمـان
برکت ازجنبش و ازسیر و سفر می گیرم
بـر ســر خـشکی و در آب تـوقـف نکـنـم
ماهی از بحر و غزال از دل بر می گیرم
گر زند ناوک مژگان دو صد زخـم عمیق
سـیـنـه ام را ســپـری تیر نـظـر می گیرم
دست لطفی که نوازش نکند ،دست ديگر
گاه بـر گـردن و گاهی بـه کمر می گیرم
نازنینی که بـه قهـرم بکـشد ،سـايـه کشد
زير تیغش بـه خـدا سینه و سر می گیرم
گـوش بــر قــول خیالی نکـنم بـار ديگـر
چشم میبندم و گوش ازهمه کرمی گیرم
بزم خاموش نفسان را نبود سـاز و دهـل
در و گهر می گیرم
ازسکوتم چو صدف ّ
2015/12/13
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سراب
دلــم بـه چـنـگ خـیـاالت او عـذاب شده
امید وصل و طرب عرق درسراب شده
بـنـــای شــوق دل خـســتـه و وفـاکیـشـم
چـو بیخ خـانـۀ در آب و گل خراب شده
تمــام شــمـع وجــودم تـا ســحـرگاهــان
بـه زيـر خیمۀ شب قطره قطره آب شده
شفق ز درد دل زارمن نشتست به خون
عـروس نـاز فـلـک ،رخ در نـقـاب شده
ز بس که بارش اوهـام هـر طـرف بارد
ســرشــک آتــش دل نـالـۀ ســحاب شده
مکـن بـه خـون دلـم رنگ خامـۀ رنگین
فضـای دفـتـر تــو خـانــۀ خـضـاب شده
مگر حـرص تـو از صید دل نشـد قانـع
هـزار قلب و جگر را به بین کباب شده
تـو جلوهگـر به خیال خودی دل مسکین
چومودر آتش هجران به پیچ وتاب شده
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نـديـده يی غـم عـشاق و کورۀ هجـران
تورا خیال خوش ازعشق درکتاب شده
دمی بـه سـیلی دشـنام بیـا نـوازش کـن
اگر که مهر و سخای تو در عتاب شده
دلـم گـرفت به بازی و نقض پیمان کرد
فقط هـوای خیال عشـق دل حساب شده
هنوز در ســفـر عـشـق سـنگ زيـرينم
اگـر چــه روی دلـم چـرخ آسـیاب شده
هـزار مـرتبـه گفـتـم ولی کسـی نـشـنید
سوال عشق ووفا طرح بی جـواب شده
امیـد عشـق بـه دل بی وصـال میمیرد
کجـا ،عـاشــقی بی وصـل کامیاب شده
زعشق قصـه کند لیک درعمل هر بار
ز وصل يار بـه صد گونه اجتناب شده
مـده بهــر خــدا فـرصـتی بــه تنـهـايی
که بطن کاسۀ صبرم پر از گالب شده
ز عمر کوزۀ انگور ما دوسـال گذشت
بیا بیـا که چـو خـون دلـم شــراب شده
2015/12/12
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روح عشق
عـشق در دنیـای ماشین حلـقـۀ زنجـیر شد
جذبـۀ وصل وخلوص دل چه بی تأثیر شد
عهد و پیمان و وفا ازشهر دلها کوچ کرد
اسـب خـوش گام محبت يابوی گهگـیر شد
آهـوی ناز صـفا را در بیابان گرگ خورد
روبهـی از بـیـشه آمـد جانـشـیـن شـیـر شد
قصۀ فرهـاد و مجنـون داسـتان کهنه گشت
دختر فیلمی به سطح شـهـر ماشـین میرشد
جای قلب ساده را ماشین مصنوعی گرفت
طعـم چاکلـت جايگـزيـن کشته و انجیر شد
دامن سـبز طبیعت را به خـون آغشته کرد
عشق در زندان صنعت خسته و دلگیر شد
تیغ بـر حلـقـوم عـشـق و عـاشـقی انداختند
بر گروهـی بـره و بـا ديگری خـنزيـر شد
با فسون آمدبه میدان فرش دل درهم کشید
آه ايــن دريـای آهـن سخـت عـالـم گیر شد
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قـرنهـای بـیشـماری پشت هـم آمد پـديـد
تا که در پسـتان هستی خـون آدم شـیر شد
در نهـاد آدم و هـسـتی درآمـد روح عـشق
عـالـم انسـان بـه نــور پـاک او اکسـیر شد
مبداء و فـرجام هسـتی را به پیچانید به هم
واژۀ تـقــديــر در ديـــوان او تــدبـیــر شـد
گوهر واالی فطرت را تکامل بخـش کـرد
از درون ذات خـود در جنبش و تنويـر شد
هـر که دل با جلوه يی بازيـد لیکن درعمل
صـد هـزاران مـدعـا و عـالمی تفـسـیر شد
سالکی منصورگشت وديگری شمس زمان
از هـريـوا خـاکـسـاری خـواجـۀ اجمیر شد
هرقـدرشمشیرخون آلود دين درهم شکست
با دو دسـت عشـق در دنـیای دل تعمیر شد
عـشـق بـا مهر و محبت زندگی آغـاز کرد
با ستمگرزندگانیُ ،کشت و خون تعبیر شد
يک طرف کفـتار و گرگ آمد با دندان تیز
سـوی ديگر هم غزال و آهـو و نخجیر شد
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عشـق باال تر کشـد پـرواز از عـرش خـدا
آنقدر تا عـرش و کرسی و دوعالم زيرشد
عشق آمد در دل و از غفلت معشوق لیک
عاشـق بیچاره در گرداب هجـران پیر شد
2015/12/15
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عشق حقیقی
نــه آزادم کـنـــد صــیاد و نــه نیــم نفـس گیرد
نه باوصلم شودراضی نه دل ازسینه پس گیرد
جگر راهمچو ماهی میکشد با چنگک هجران
نـدانــم تـا بـکـی مـرغ دلــم را در قـفــس گیرد
بــرای مـشــق رزم نـاوک و رســم کمـانـداری
دل بیچـاره ام را چـون هـدف در تیررس گیرد
بـه ســان کفـتر پـربـسـته در بـامـش گـرفـتـارم
ز بـالـم پـرکند از هـر دو پای مـن جرس گیرد
عجب عـدل و عجب دادی خـدا دادست با يارم
که اول جان ستاندعرض وصلم را سپس گیرد
مگر ضربالمثل گرديـده ام از بخت بد فرجام
که برپشتم زند خنجر ودادی های عسس گیرد
میـان مـا و او رازی اســت پنــهـان از دم اول
نه ازدل میکند بیرون نه از او راز کس گیرد
ازان ترسم که هجران خانۀ دل را کند ويـران
در آن ويران کـده راه عقـابان را مگـس گیرد
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مراد عشـق از پیونـد دلهای میشـود حاصل
خلوص دل به دست خويش افـسارهوس گیرد
به هرسوبنگری عطرگل وسنبل کنی احساس
لطافت خـوشخويی جای نیش خاروخس گیرد
اگـر در دل زنــد عـشــق حقـیـقی واقـعا ً آتـش
بـرای وصل دلهـا خیز و دو مثل فرس گیرد
2015/12/20
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انگبین وصل
بی امید وصل جانان عـاشقی نابودن است
آب در هـاوان سـنگین زمان کوبیدن است
گـر نبـاشـد در دل عـاشــق تمنـای وصـال
البالی وهم ووسواس درون پوسیدن است
گر نداری آتشی در دل که بیـنی روی يار
در میان ديگ خـالی تا ابـد جـوشیدن است
عـشـق انسـانی بـرآرد کام دل را در عمـل
ورنه اندر هیچ در هیچ روان پیچیدن است
در سـراب ناامیدی عشـق می خشکد ز بن
عاشقی کام دل ازعهـد و وفا جويیدن است
باغبان دل بگیرد حاصل از عشـق و مـراد
آری آری میوه ای ازباغ انسان چیدن است
گر نگیرد حلـقۀ وصـلی دو دل را در میان
در فضای بیکران عمری عدم پالیدن است
ور نپويی راه پاک وحـدت عشق و وصال
جـامۀ شک و توهـم بـر بدن پوشیدن است
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عـشق اگـر با انگبین وصـل آمـیزد ،مـدام
کشته وانجیرشیرن دردهان چوشیدن است
گر دل معشـوق با عاشق يکی گردد ،يقین
گونه و لب های يار مهربان بوسیدن است
ور نگیرد در دل مستانه شور وصل جای
بـا دل نـامطمئن شـیر گمان دوشـیدن است
گر کسی بازی کند با عشق پاک وصل دل
در حقیقت از جهان عاشقی کوچیدن است
وصل عـاشـق در دل معـشوق آرد انقالب
همنفـس تـا انتـهای زنـدگـی جـنبیـدن است
2015/12/25
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نور دل
وحدت عشق و وصال دل اگر جاويد گشت
قلب عاشق پاک از هر خدشه و ترديد گشت
از دل تـار تج ّرد طفـل صبـحی بـر نخـاست
در میان بستر شـب نور دل خـورشید گشت
مشـتری مشغول سـودا بـود در بانک فـلک
زهره با چنگ و چـغانه مادر و ناهید گشت
طـفــل دامـان شــفـق در بـامــدادان طـلـوع
از درون شـب بـرآمـد نامور فـرشـید گشت
ناخـدای روز و شـب در بسـتر ابحـار نـور
جام جم پـر باده کـرد و طالع جمشید گشت
کـور مادرزاد شب از بطن خود نـور آفريد
در فضای روزروشـن رقص ديداديد گشت
از دوام حـــرکــت دوگانــۀ چــــرخ فـلـک
روز وشب درگردش آمد سالها تمديد گشت
گـر شـود تنها سـترون میشــود مام بـشـر
زين جفا بنیان عشـق وزندگی تهديـد گشت
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آن که وصل وعشق را ازهمدگرسازد جدا
در دم اول ز جمـع عـاشـقان تجريـد گشت
عشق شمع وصل دردلها فروزان می کند
زنـدگی با يـار همدل در عمل تجويد گشت
2015/12/26
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جنبش موج
زدام فـتـنـه که رســتـم ،بــر نمی گـردم
چـو طـالـبـان گـدا پـشــت در نمی گردم
کتاب کهـنـۀ تـاريــخ را که بــر بـســتـم
چـو قـاريان ،هزار باره سـر نمی گردم
گـوشـک تـشويـش
ز گـوش دل کـشـیدم
ِ
يقـیـن کنـیـد که دوبــاره کــر نمی گردم
شــراره از نـفـسم تا بـه حـشر می بارد
چـو وعـظ شیخ دغـل بی اثر نمی گردم
بـه کام دوسـت چوآب حـیات می ريـزم
بجز به خـرمـن دشمن شـرر نمی گردم
مـرا بـه مـسـتی امـواج بحـر بـسـپاريـد
که روح جـنبش مـوجـم ،بر ،نمی گردم
ز هر دهن سخنی می شـود برون لیکن
مـقــلّــد اثـــر هــــر نـظـــر نمی گـردم
هـمیـشـه منـفـعـتــم می رســد بـا مـردم
به بانک و شرکت دلها ضررنمی گردم
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اگر زعـقرب و افعی خورم زخم فزون
ولی بـه قـلـب کسـی نیـشتـر نمی گردم
مرا به چرخش خورشیداعتباری هست
وگر نه درشب هجـران قمر نمی گردم
فـقیردرگهۀ عشقم همین بـس است مرا
کـر و فـر نمی گردم
نگـین تـاج شـه و ّ
چــراغ معـــرفــت دل تـا ابــد روشــن
فـروغ جـام جـمم ،مخـتصر نمی گردم
خــروش شــاعـــر آزاده ام در عــالــم
زبان گودی هـر روز و زر نمی گردم
ز مرز عهـد و وفـا پـا نمی کنم بیرون
که تا به وصل ويقین مفتخر نمی گردم
شب وصال قسم میخوردبحضرت حق
که تا بـه روز قـیامت سحر نمی گردم
2016/1/11
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معبود ناپیدا
کس نمی دانـد هـدف از خلقت دنیا چه بود
هرکه حدثی می زند؛ لیکن تم معنا چه بود
از خـدا بـاالتـرک آيـا چـه می دانــد بـشـر
گـوهــر پـیـدای آن معـبـود نـاپـیـدا چه بود
سـايـۀ محــوی که در آيـیـنـۀ هـسـتی فـتـاد
طول اين مدت چه قدروحداين پهنا چه بود
قصـۀ فـرعـون و موسـی را شـنیدم بـارهـا
عمق نیل وسرگذشت طور درسینا چه بود
از پری و ديو درگوش دلم افسانه ها است
در خیال ما حضوراين کهن سـودا چه بود
گـر زچشمان خرد بر اصل انسان بنگری
فـرق بین نیچه و ابـراهـیم و بـودا چه بود
قصۀ سیمرغ و زال زر فـقط افسانه است
آخــر اسـکـنـدر و پــايــانــۀ دارا چـه بود
از جهت گر بگـذری پايین ،باال می شـود
فـکـر پايـیـن از کجـا و رتـبۀ باال چه بود
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جان بجانان می رسد گر محوگردانی زمان
انتظـار چـنـد و چـون مـدت بی جـا چه بود
از عـدم جـز کهنه پنداری نمی باشد به سر
دربیان هیچ وپوچش آن همه غوغا چه بود
انعکاس صـورت هـسـتی در هـسـتی فـتـاد
جلوه گاهی غیرازين بنیان بی همتا چه بود
سـرگـذشت زنـدگانی قـصـۀ پیچـیـده اسـت
آدم از اول چـه کرد و طینت هـوا چـه بود
ور تمـام قدرت عالــم به دسـتان خـدا است
زورشیطان ،قـدرت توفان بی پرواچه بود
گرخدا در قلب انسان جلوه گاه واحـد است
کشمکش دربین کیش مسلم و ترسا چه بود
ور خـدا و هـستی و انسـان تـوازن داشـتی
اينقدر کیش و طريق ومسلک وفتواچه بود
گـر نباشـد در میـان مـا محک عـلم و عمل
فرق بین جهل کـذب و حکمت دانا چه بود
از خـرافـات بشـر اوهـام می گیـرد شـیوع
داســتان پـیره آل و مـادر جـن هـا چه بود
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گـر نبرد نیک و بـد را درنـیابی در عمـل
هـوش وگـوش ما کجاشد ديدۀ بینا چه بود
با مساوات و عــدالـت زنـدگی کامل شـود
ديـو استثمار و يا اين جانی رسـوا چه بود
گر نمی آمـد تکامل در شـعـور مرد و زن
عصر تکنیک و فـروغ دانش واال چه بود
اتحاد جـسم و جـان را جـلوۀ هـستی شمار
گرنمیدانی که آن بیگبنگ غول آساچه بود
2016/1/22
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قلعۀ انسانیت
جهان نه مأمن امن نه جای مصئون است
زبس که جنگ وتـرورو نفاق افزون است
درون جـنـگل وحـشـــت کـه آدمیـت مـرد
دل شکـستۀ انسان ز ديـو و دد خـون است
حــريــم خـانـۀ دل هــا خـــراب می بـیـنـم
محیط خـلوت مـا خـاک بـاد هـامـون است
ربــوده خــاطــر آرام از بـشــر تـشـويـش
بـه سـینه دل نـه بـلکه ربـاط مظنون است
ز اضـطـراب بــه چـنگـال اعـتـیاد افـتـنـد
عالج درد نه ُمرفین وچرس وافیون است
عـنـان جامعــه در دسـت مافیاســت چـرا؟
فـقــط سـود مــواد و تــرور افـزون است
فـضــای تــیــرۀ اخـبــار و دامــن تـبـلیـغ
پر از نوای دروغ و شـعار وافسون است
زمان جوشش افکار وعشق دل بگـذشـت
صفای عقل و جنون ازمیانه بیرون است
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محبت ازدل شـیدای مـرد و زن بگريخت
کـتاب کهـنـۀ فـامـیـل پـاره مضمون است
فتاده ارزش فـرهنگ و معـرفـت در چـاه
طناب و دلـو بـه دسـتان ديـو ملعون است
شکسـت پیکـر و پشـت ملـل دريـن بـازی
درين زمانه جهان ايـن قدر دگرگون است
خـرد بـه فـتـنـۀ افـراطـیـت شــود معــدوم
ازيـن معامله سـرمايـه سخت ممنون است
بـنـای قـلـعــۀ انـسـانـیـت در ايــن سـیسـتم
نـه روبـنـا که از بـیـخ و بـن وارون است
2016/3/15
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یاد جوانی
گاهی اگـر ز کـوچـۀ خاطـر گذر کنم
ياد جـوانی و هـوس شـور و شر کنم
تصويرخاطرات جوانی به آب وتاب
صیقل زنم دوباره و در قاب زر کنم
در بـاغ آرزو نشود نخــل تـازه پـیر
تا زنده ام شگوفـه و شاخ و ثمر کنم
در صبحـدم تـرانۀ خـورشـید بشنوم
شب گوش دل به نغمۀ ساز قمر کنم
صبرم ربوده ازدل وخوابم زديدگان
شبهای خسته را به هوايش سحرکنم
يک روزهم به ياد غريبان نشد ولی
يارب چگونه ياد وی از دل بدر کنم
افتاده ام به سینه درين شهربی کسی
دستی نشد بلند که خاکی به سـر کنم
بزم نشاط را نبود رنگ و رو ديگر
رخـت عـزا به ماتم میهن به بر کنم
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تقدير گر چنین و چنان بوده در عمل
تـدبیـر در قـضا و گـذر از قــدر کنم
دنبال وعـده هـای دروغین نمی روم
از يـار بـی وفـا و ريـايـی حـذر کنم
قول و قرارووعده بود درعمل قبول
پرهیز از شعار و گريـز از اگر کنم
ياری که در عمل بدهد وعدۀ وصال
او را به عشق و مهر دلم مفتخر کنم
از حنجـر سکوت بـود نـالـه ام بلـنـد
گوش جهان ز چیغ خموشانه کر کنم
2016/3/17
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خلوتگاه عشق
عشق دردل های لرزان وهراسان مرده است
نعش اورا عقرب ماشین دوران خورده است
خـوشـۀ تـاک محـبـت دانه شـد بـر دوش بـاغ
گلبـن عهـد و وفـا بـر شـاخ دل پـژمرده است
دل اگر بشکست خالی می شودازشورو شوق
نـاامـیــدی يـادگـار خــاطــــر افـســرده اسـت
عشق آب زندگانی می خورد از جـوی وصل
ورنه خوابی در سراب خشک بادآورده است
در دل عشاق ترديـد و دورنگی نیست نیسـت
عـشق بـا صیقـل تمام زنگ دل بسـترده است
در قـدمگاه محـبـت سـر گـذارد همچــو صیـد
عـاشـق از بی مهری معشوق دل آزرده است
قطره هـای خـون دل کز چشم می آيـد بـرون
دانــه دانــه در ادبـگاه سـحـر بـشـمرده اسـت
گـر بـه خلـوتگاه عـشق و وصل بگذاری قدم
در حـريـم عـاشـقی راز درون بی پرده است
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در محـیـط عـشـق پـاک دل نـیابـی جـز صـفا
فرش اخالص ازکران بابیکران گسترده است
زيـر پـای عاشـق و معشـوق در روز وصـال
از زمیـن تا اوجگاه عـرش يـزدان نـرده است
عشـق اگـر صد باغ گل دارد در آغـوش بهار
وصل عـطـر منبسط از حـلـقـۀ بفـشـرده است
آن که عشـق و وصل را از هم نمی دارد جدا
دردوعالـم شـرط عشق وعاشقی رابرده است
2016/3/26

57

رسول پویان

عشق و تنهایی

شهپر خیال
عشق و جنون به موسـم پیری به دل نشست
آری به شوق وشوروطرب خوشکل نشست
اســب ســپـیـد خـاطـــره بـا شــهـپـر خـیـال
از هـفـت هـــزار سـلسـله در منـزل نشست
شـور جـوانی بـا غــزل آب و تـاب خويـش
بـا سـاز و می بـیامــد و در محـفــل نشست
عـطـر بهــار و لـذت خــوشـخـوی زنـدگی
در دامـــن پــیــالـۀ پـرچـــای هــل نشسـت
ترديـد و اضطراب و غـم دل به گـوشه ای
زار و نحیف و غـم بدرون و خجل نشست
شـوری که بـود در نظر نـو جــوان بیست
در روزگار تـازه فـرا تــر ز چــل نشست
چنگ و چغـانـه بـا هـمـه آواز زيـر و بــم
در جمـع جـاز و طبله و گـیتار بـل نشست
در گیر و دار  SMSو فیس بـوک و چت
تصويـر و اختالط بـه لب های ول نشست
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کشـتی عـشـق سابـق و تـايتانـیک نـويـن
ايـن بـار در کـنارۀ ساحـل به گل نشست
آنـی کـه عـشـق در شـــکـم اسـتـرس داد
خمیازه کرد و با دل لرزان کسل نشست
زيـبـا گـوهـری که بـرآمــد ز قـعـــر آب
بی پرده گشت و در هوس ساحل نشست
عشـق همدم است از دل گهواره تا بگور
درعمق سینه تا به ابـد نـوک شل نشست
2016/3/30
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چشم دانش
دين ومذهب را به دنیای سیاست کار نیست
مسجـد و ديـر و کلیـسا شعـبۀ دربـار نیست
شـیخ و راهـب را مکن درکار دولـت آشـنا
چون صالح اجتماع وحضرت دادار نیست
در زيـارتـگاه و معبـد نغـمۀ ذکـر خـداسـت
مـرکـز بـحــث سـیـاسـی دکـۀ بـازار نیست
شیخ گـر چـوکی نشیند دين به دنیا می دهـد
ايـن سخن اثـبات گشت و قابل انکار نیست
شیخ و پاپ و راهـب و مال گريـزد ازعمل
چون که غیر وعدۀ فردا ديگر گفتار نیست
شیخ اگـر جای خدا بنشست بـر تخت زمین
حاکم مطلق و از قـدرت دست بردار نیست
در رژيــم نـاب آخـنــدی و اســتـبـداد ديــن
کار مردم جز جهاد و کشـتن و ايثار نیست
ديـن را بـازيچـۀ دســت اجـانـب کـرده انـد
شیخ وطالب جیره خوارپول استکبارنیست؟
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زيــر عـنـوان جهــاد فی سـبـیـل هللا مگــر
جامـۀ دين در تـن گرگان آدمخـوار نیست؟
گر به تاريـخ جهان از چشـم دانش بنگری
در قـرون وسطی روزان شبان تار نیست؟
ور ز پـیکار صلیـبـی يـاد آری لحــظه يی
قلب عالم ازدم شمشیر خون افگار نیست؟
صلـح و آرامـش نـدارد مکـتب افـراطیون
طالب و داعش مثال کوچک اشرار نیست؟
در تنوع حـرکت و سـیر تکامل زنده است
با هـزاران رنگ باغ زنـدگی گلزار نیست؟
هـردم و هـر لحـظه می بالـد قـانـون بـشـر
رشـد انسانی جـدا از حرکـت افکار نیست
حق انسان راخدا دردست انسان داده است
اين ديگردرقید شیخ و حاکم و بادار نیست
هرچه درديگ است با کفگیرمی آيد برون
داستان دين و دنیا بیش ازين اسرار نیست
2016/4/3
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نالۀ دل
به گلبرگ شقايق می کشم تصوير رويا را
ز داغ الله آمـوزم زبـان سـوز و سـودا را
نگفـتم بـا کـسـی از نـالـۀ پنهـان دل؛ لیکـن
لـبـان نـی نـــوازد قـصــۀ داغ ســويــدا را
اگر در ماتم پـروانه اشک شـمع جاری شد
ازين سوزيده سراحساس کردم سوزدلهارا
هزاران بارزخم سینه ام را می زند ناخون
نیامـد لحـظه يی تـا سـر کند رسـم مداوا را
نه تنها خون رزراهرشب و هرروزمی ريزد
بـه نـوشد خـون می گـون انار شـام يلـدا را
کنار مـوجـخیز چشـم گـريـانـم بیا بـنـشـیـن
تماشا کن خـروش و خیزش امواج دريا را
سکوت نـالۀ بشکستن دل در حـضور خلق
به مثل پنبه سازدنرم روزی سنگ خارارا
لباس کهنۀ مسکین ،دل وارسته می خواهد
چه میخوانی به گوشم قصۀ متروک ديبارا
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اتـاق تنگ و تـاريک دل شهـرم کند دلگـیـر
بـنـازم سـاحـت گسـتـردۀ دامـان صحــرا را
ز ديـنـامیـت اشـــرار تعـصـب انفـجــار آمد
بـه گـوش دل شنیـدم نـاله و فـريـاد بــودا را
مشو مأيوس درشب های درد هجر وتنهايی
به خواب نیمه شب ديدم طلوع صبح فردارا
2016/4/10
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بادۀ اخالص
کشت وطـن ز ريشه دگرگون شده چرا
قـــربـانـ ِی تجـــارت افـیــون شـده چـرا
پـايمـال مافـیـا شـده امـن و امـان دهــر
افــراط و ظلم يـاور طاعـون شـده چرا
هرسوکه بنگری شده ويرانسرای جنگ
قتل و قـتال و تفـرقــه افـزون شده چرا
يارب بـه دوش دختر رز جامگان سبز
از خـون قلـب دهکـده گلگون شده چرا
شمشادوسرووسوسـن وشب بوونسترن
از گـلسـتان ســوخـتـه بیـرون شده چرا
رابعه گر به دسـت ستمگر شهید گشت
دوباره جـام الله پـر از خـون شده چرا
گـر عشـق پاک دل بـود جـذبـۀ وصـال
آتـش بـه عـمق خیمۀ مجنـون شده چرا
لفـظ صريح و سـاده دلی های عاشقان
در البالی سـفسـطه مـدفـون شده چرا
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عهد ووفا وعشق ومحبت که بود پاک
آلـوده بـا دسـايـس و افسـون شـده چرا
درمکتبی که بود فقط درس ناب عشق
افیون وهم ووسوسه مضمون شده چرا
دل هـای پــر ز بـادۀ اخـالص و آرزو
باهم رقیب و شاکی ومظنون شده چرا
مهری که بود درخورعشق ومراد دل
در چنگ فتنه تیره و وارون شده چرا
خـونـاب دل بـه ديـدۀ عـ ّ
شـاق پـاکـزاد
رود هری وجوشش جیحون شده چرا
موسی را به قلزم نیل غـرق کرده اند
دور غرور و نخوت قارون شده چرا
مردم بـر پالس عـزا نـوحـه می کنند
جشن وسرور سفله وملعون شده چرا
2016/4/24
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محتوای عشق
کس نمی داند که دل ها را چرا خون می کند
رخ به هرکس می نمايد نازو افسون می کند
عـاشـقی را در خـفـا از پشـت خنجر می زند
لیک در ظاهـر لــوای عـشـق بیرون می کند
می زنـد بـر زخـم نـاسـور دل عـاشــق نمک
ديــدۀ وارسـتـگان را رود جـیـحــون می کند
اسـتـرس را مـوتـر بنـز خـیـالی کـرده اسـت
سـیـنه را مـنزلگـه احسـاس مظـنـون می کند
می فـروشـد عـشق را با تاجـران فیس بـوک
در دکان حـراج قـلـب پـاک مجـنـون می کند
بـوسـه را با دالـر و طـوق طـاليی می دهــد
عاشـقان را در حضور خلـق مديون می کند
می کـنـد آزرده قـلــب يــار جـانـی را؛ ولـی
سـفلگان را آفـريـن و شـاد وممـنون می کند
عشق را بی وصل جانان می کند تبلیغ لیک
نـه فـقط يک دل هزاران دل مفـتون می کند
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بـا قـرار و عـهـد و پیمانـش نمـی دارد وفـا
محـتوای عشق پـاکان را دگـرگـون می کند
عـشـق در دل بـا امیـد يـار می گـیـرد قـوام
وصل عشق و آرزوهـا را مصئون می کند
ســر دبـیـر عـالـم انسـانـیـت بـا قـلـب پـاک
عشق را در مکتب انسـان مضمون می کند
تـا بمــیـرد عـاشــق بیچـاره بـا قـلـب فـگار
خاک عالـم را ز خون ديـده گلگون می کند
2016/4/27
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خاطرات عشق
فـرامـوشـت نمی دارم فـرامـوشـم مکـن آخـر
شکستی دل ،می دانی؛ مزن سنگ جفا برسر
زنی آتش اگرباخشم وعصیان خاطرات عشق
چگـونه می توان شستن کتاب و صفحـۀ دفتر
نکـردی گـر وفا با عهد و پیمانت دمی بنشین
بـه خلـوتگاه تنهـايی ،بکـن حـرف دلـت باور
شکستی گـر به بـزم باده نوشان ساغر دل را
بگـیرم سـاغـر ديگـر ز دسـت سـاقـی کـوثـر
بـه رنجـانی اگـر صـد بار قلـب مهـربـانـم را
د لـم را نیسـت يـارايـی که رنجــانـد دل دلبر
شکـستی قـاب رويـای دل آزرده را بـا خشـم
بگـیرم قـاب رويـاهــای رنگین تـو را با زر
اگـرچـه پاره کـردی پیـش نامحـرم گـريبانـم
نگردد کهنه هـرگـز جامۀ مهـر و وفا در بر
نجويی گر توازن در میان عاشق و معشوق
نیابی عـاشق همدل نگـردی بـا کسی همسر
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اگـر از دل گريزی با هـوای ديگری روزی
همیشـه از خـدا خـواهـم بـرايـت طالـع بهتر
2016/4/29
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چشم صنم
گنجینۀ طـال به انــدوه و غـــ نمـی ارزد
دوروزعمـر به اين بیش و کم نمی ارزد
روابطی که درآن خلوت حضوری نیست
بــه لــرزش دل و رنــج قـدم نمـی ارزد
رفـاقـتـی که ندارد صـداقـت و اخـالص
بـه بـزم قـصـه و چای و چـلم نمی ارزد
دلـی که نیـست در او شـوق ديـدن ياری
بـه يک قـران و بـه نیم درهـم نمی ارزد
لبی که بوسـۀ وصلی به يار خـود نـدهـد
به شـهر عشـق به خـرمای بم نمی ارزد
ز نـای دل اگــر نــالــه يـی نمـی خـیـزد
بـه تـار پـارۀ بی زيــر و بــم نمـی ارزد
به سـر اگـر نبود عـشق و معـرفت آری
تــن ضعـیـف بــه بـاد شـکـم نمـی ارزد
اگربه فرض شـوی پادشاه کون و مکان
قـلـمـروی کـه بـه درد و الــم نمی ارزد
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بـه کــشـوری که نباشـد عــدل و آزادی
سـالح و فـوج بـه يک شـلغـم نمی ارزد
محاکمی که درآن نیست ِحکمت و دادی
به پـاره کاغـذیُ ،حکـم َحکـم نمی ارزد
ديانتی که به عشـق و صفا نگیرد خوی
بـه يـک اشـارۀ چـشـم صـنم نمـی ارزد
زالل جنبش دريا شـود چـو خـون آلـود
بــه قــطــرۀ ســحــ ِرشــبـنـم نمـی ارزد
ســروده يـی که نـدارد پـیام و ســودايی
به صرف لحـظه و رنگ قلم نمی ارزد
2016/5/1

71

رسول پویان

عشق و تنهایی

محیط پاکان
دلم به عشـق و محبت زريشه پیوند است
بـه تـار زلـف بـتان تـا ابــد در بـند اسـت
به جز صداقت و اخالص درنهادم نیست
هـزار مـرتـبـه با عـشق يار سـوگند است
به عصر استرس و اضطـراب و تنهـايی
بری ز دلهـره و با نشاط و خـرسـند است
حريمـ عشـق و محـبت محـیط پاکان است
نه مارکت و نـه بازار مکر و ترفند است
به روی جادۀ عشـق و وفا روم يک عمر
اگر چـه پر نشیب و فراز و دستکند است
ز نـیک فـامـی پـنـدار و کـرده و گـفـتـار
سـرود زنـده و پاينده زنـد و پازنــد اسـت
همیشه گلـشن فـارسـی عبیر افـشان اسـت
سرود وواژه و معنا و حـرف او قند است
به زيرچادرشب زلف عنبرين حیف است
چنانکه اليق خورشید ومه نه روبند است
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کـسی که خـاطــر همنـوع را نـدارد پـاس
به سیـنه دل نـه؛ بلکه خـريطـۀ گـند است
2016/5/4
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گوهر معنا
شوق شـدن ز جنبش دريا گرفته ام
مهـر سخـن ز اوج ثــريـا گرفته ام
در خاکـدان تیره ندارم سـر سکون
پـرواز را ز شهـپـر عنقـا گرفته ام
مهفـوم هستی ام نبود با عـدم قـرين
ازهست و بود گوهر معنا گرفته ام
در دفتر و کتاب نگنجد بیان عـشق
الهام دل ز جـوشش صهبا گرفته ام
در سـیـنـۀ مکان نگـیرد دلـم قــرار
در المـکان منـزل و مأوا گـرفته ام
بر داشته ام عینک رنگین زديدگان
از نـــور دل ديــدۀ بـیـنـا گـرفتـه ام
پیری سفید کرده اگرمو را چه باک
روشـنـدلـی ز ايــدۀ بـرنـا گـرفته ام
درشهرعشق واله و ديوانه ام؛ ولی
عقل و خرد زحکمت دانا گرفته ام
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شـد جـام جـم ز دودۀ جمـشید حاصلم
تیـغ سکـنـدر از ســر دارا گـرفـته ام
بیگانه ام زمفتی وقاضی وشیخ شهر
فتوا ز رنـد مفلس و رسـوا گرفته ام
دل دربرم زلغزش سنگین دالن فسرد

درس کالن ز صخرۀ خارا گرفته ام
صد جام دل شکست بپای خم شراب
تا شور و حال عاشـق شیدا گرفته ام
ياری نکرد عشـق و مراد دل غمین
خـو بـا فضـای کلـبۀ تنـها گـرفـته ام
گرنو نهال فکر درخت کهن شدست
آب و غـذا ز خاک هـريـوا گرفته ام
2016/5/6
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رفیق ماه
گربه خورشید همنواگردی رفیق ماه شوی
گر به ديگدان رو نهی آلـوده و سیاه شوی
گر گزينی دوستان صادق و پاک و فکور
نه فـقـط خوشدل به راز زندگی آگاه شوی
گر به دنبال سیه فکـر و سـیه دل ها روی
با سحربیگانه گردی غرق در بیگاه شوی
گـر زالل چـشمۀ دل را بـه گـنداب افگنی
در دل مـرداب بـد بـو آب زيــر کاه شوی
گرقناعت پیشه سازی ازهوس گردی جدا
دردل ويرانۀ خود رشک شیخ وشاه شوی
گـر نسازی کلبۀ ويـرانـه را همچو بهشت
درد غربت می کشی دربند اردوگاه شوی
گـر اسیر و بـردۀ سرمايه داری؛ هـشدار
گاه پیری بیکس ومزدوربی تنخواه شوی
گر شوی وابسته بر اوالد در عصر جديد
درجوانی خسته در پیری ديگر تباه شوی
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گـر نشینی بـر پالس نوحـه و درد و عـزا
شادمانی را نیابـی محـو اشـک و آه شوی
گـر نیابی رمـز و راز جـاودانـی زيـستـن
فـانـی پـوچ زمـان و محـو گه و گاه شوی
گرنگیری عکس هست گوهری درقاب زر
هـیـچ نـاپـیــدا درون عـالـم اشــبـاه شــوی
گر حـقیقـت را کنی محـدود در متن کتاب
کعـبـه و بتخـانـه و يا ديـر و آتشگاه شوی
لـذت و آسـايـش گـیـتـی نمـی گــردد تمـام
عشق راازگوهرهستی چوخاطرخواه شوی
2016/5/10
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ذهن پاکیزه
نفع خـود را در زيـان ديگـران جويی اگر
عاقبت سرمايه را بازی نگیری جزضرر
بهـر دريافـت تـر ّحــم يـا فــريـب ديگـران
پنبه برمومیزنی نان خشکه می بندی کمر
با سفید بختان حسد ورزی نـدارد حاصلی
با خـردمنـدی نگه کـن بر قـضا و بر قـدر
گاو زرد خـاله شـیريـن پنبه ريسد درشکم
تـار مرغـوب آورد از بتن کارخـانـه بـدر
در زمان کـودکی بـشـنیدم ايـن افـسانـه را
حـال نـزدم معـنی و مفـهـوم دارد بـیشـتـر
در مسیر بخـت بگشايی اگر غـفـلت کـنی
می دهی مغـز سـرت را درعالج شیر نر
با دل و چشـم مصفّا خاک می گـردد طال
ذهن اگرپاکیزه باشد سنگ می گردد گهر
دل اگـر آلـوده گـردانی بـه تـزويـر و ريـا
بـر کـسی هـرگز نـدارد مهــر قـالبی اثـر
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گر نیابی رمز و راز زندگی را از درون
خوشدلی نايد بکف ازثروت واز کر و فر
بازتاب گپ مـردم يک کالغ و چـل کالغ
يک قدم با عزم راسخ بهتر ازصدها خبر
امنیت رادرضمیر وذهن خود پرورده کن
گر به آرامش رسـی بیمی نباشـد از خطر
درفضای بیکران گرالنه سازی چون هما
شش جهـت تا بی نهايت بازگردد بو و بر
گر بتابـد نـور عـشق جاودان در شهر دل
روزخورشیدی ودر شب هـا به مانند قمر
گر به خوشی بنگری دينا شـود خلد بريـن
ورنه ازغـم می شود چون کورۀ داغ سقر
چشم بگـشا تا به بینی رمزو راز روزگار
نکته هـايی گفـتم و مطلب کـردم مختصـر
سـال ها بگذشت از جنگ وطن؛ اما هنوز
درتنور جنگ می سـوزد تمام خشک و تر
2016/5/13
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چشم شوخ
ز چـشم شـوخ جـانا بـادۀ مسـتانـه می ريزد
به بـزم آشنايـی نشـوه در پـیمـانـه می ريزد
محـبـت از دل نـرم و لطیف او کند فــوران
سـخن آهـسته ازمینای لـب دردانه می ريزد
تبسم نیشکـر می بارد از لب هـای خـندانـی
گهی برگونه ها گاهی بروی چانه می ريزد
نگاه گـوشۀ چـشمش هـوای عـشق می پاشـد
به دل شورغزل ازجوشش خمخانه می ريزد
اگر افشان کند موی پريشان رازروی شوق
پری گويی که زلف عنبرين برشانه می ريزد
نـزاکت می تـراود از تمـام حـرکت و گـفتار
قـدم سـنجـیده بـر شهـر دلـم جانانه می ريزد
شبان در خلـوت مهـتـاب در دنـیای رويايـی
دل شـیدای مـا از زنـدگی افـسانــه می ريزد
اگـر در خـانۀ دل جای گیـرد نـیک می دانـم
صفاوبرکت وعیش وطرب درخانه می ريزد
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پـرسـتـوی خـیـالـی گـر نـیـامـد در بهــارانـم
زهی طاووس هندی مهردل درالنه می ريزد
خـدا پايـنـده دارد مهـر هـنـدو و مســلمـان را
کـه انـوار کـريـشـنا در دل ديـوانـه می ريزد
2016/5/21

81

رسول پویان

عشق و تنهایی

شهر دل
محـبـت نــو گل بـاغ دل ديــوانــه می گـردد
پرستوهای عاشـق را دل مـن النه می گردد
زرنگ زردمن شورشراب سرخ می جوشد
بهار از سـاغـر پايیـز مـن مستانه می گردد
زرنگ نشوۀ دل مست می گردد غزلخوانی
مقام ازجـوشش مینای دل خمخانه می گردد
رموز مهـر ورزی را دلـم از عشق آمـوزد
ز نرمی همدم دل محرم و بیگانـه می گردد
دل مملـو ز سـوز سـاز در بــزم خـرابـاتـان
گهی ساغرگهی مینا گهی سرخانه می گردد
سخن دردامن شعروغزل مستانه می رقصد
اگر از دل برآيـد خالص و دردانه می گردد
سـر واژگان در عـالم معنا چـه مـی دانـی
ز ّ
به شهـرعشق دل ها قصه وافسانه می گردد
نـشاط روزگاران با می و معـشوق می بالـد
وگـرنه زندگی بار گـران بر شانه می گردد
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اگرعشق و وصال ازخانۀ دلها شود بیرون
خـلـوص وحدت دل بـازی رايانه می گردد
به گرد شمع رويايی بگـشتم سال هـا؛ لیکن
نمی دانم که تاکی سـوزدل پروانه می گردد
اگـر ويـران کند قصـر دلـم را کینۀ بد خواه
برای خانه بردوشان مسکین خانه می گردد
فقیران چه می گويی ز تاج و تخت سلطانی
به دنیای قناعـت خاک پا شـاهـانه می گردد
هما گون گر کنی پرواز در اوج سپهر فکر
رها ازدست وپای ذهن ما زوالنه می گردد
زبیداد وستم در عصرعلم و دانش وتخنیک
چـرا مردم جدا از خانه و کاشانه می گردد؟
2016/5/22
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نغمۀ الفت
ز الطاف محبت کـیـنه هـا مـردار می گردد
خشونـت در محـبتگاه دل بـر دار می گردد
سر کن
به پای نغـمۀ مـوزون الفت ساز دل ُ
که دربزم طرب موی تعصب تار می گردد
اگرازحافظ وبیدل به گوش دل غزل خوانی
زبـان الل هـم از شوق در گفـتار می گردد
زشعرسعدی و خسرو مگرسحرسخن خیزد
که در بزم طرب گلواژه موسیقار می گردد
به رقص آرد نـوای شعـرموالنا شريعت را
طريقـت همصـدای طبله و دوتـار می گردد
کشد کلک هنردر بزم جامی صورت بهزاد
نـوايی در خـراسان حـامی ابـرار می گردد
غزل های خراسانی زبس قند و عسل دارد
ز شادی طوطی هندی شکرمنقار می گردد
هنربا لطف احساس تمدن می شودخورشید
به هـر سـو رو نمايـد خالـق آثـار می گردد
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فضای بیکـران علم و فرهنگ و هنر آخر
بـه دنـیای تمدن بـی در و ديـوار می گردد
اگر با گوهر عشق و تمدن خوکنی روزی
دل شرق از سـرود آسیا سرشار می گردد
اگر لطف الهی می شود يار و ممدگار ات
عصای خشک بهردفع دشمن مارمی گردد
زالل چـشمۀ دل هـا شود گـر همدلی؛ دانـم
که آخردشت سوزان وطن گلزار می گردد
فغان بلبل از جـور طبیعت اين بـود در باغ
چرا گل در گلسـتان همنشین خار می گردد
به میدانی که اصل داوری وارونه می باشد
االغان زين و رخش تهمتن افـسارمی گردد
2016/5/23
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در بزم دل
با سادگی به ساده دالن خو گرفته ام
احساس پاک وجذبه ونیرو گرفته ام
آزرده ام زهمهمه و گیر و دار شهر
دره و ده بو گرفته ام
از عطر خاک ّ
ازخشم و کین آفت گرگان دگر مگو
مهـر غزال و طـینت آهـو گرفـته ام
دربزم دل ز تار درشتی سخن مزن
صافی و نرمی از پرن قـو گرفته ام
آلوده نیست آب و گلم با سموم نفـت
آب قـنات و چشمه از جو گـرفته ام
خلوتسرای عشق بود دير ومسجـدم
ورد و نماز در خـم ابرو گـرفـته ام
در بـاغ آريا گل عمرم شگـفته شـد
قـوت بـازو گرفته ام
عـطـر کالم و ّ
گـوش دلم سـرود هـريـرود بشـنـود
شور غـزل ز بـربـط آمـو گرفته ام
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نجـوای هـیرمند ز خـاطر نمی رود
از میهنم تـرانـه ز هـر سو گرفته ام
شــهـد کـالم حافــظ و خـیام ديـده ام
شمشاد و سـرو قامت دلجو گرفته ام
رقص و سرود طاووس هندی شنفتهام
تصويرورنگ مکتب هندو گرفته ام
ق خـراسانیم به دل
ِ
مهـر فـروغِ عشـ ِ
مـردانگی ز رستم و برزو گرفته ام
عصیان شمس از سخـن مولوی بلند
در پـای ساز میکـده ياهـو گـرفته ام
میل خجـند و سغـد و بخـارا کـند دلم
از رودکی چـکامـۀ نـیکـو گـرفته ام
پرورده شد عشق تمـدن بـه سـینه ام
روح طرب وصورت مینو گرفته ام
امــواج پــر تـالطــم ابـحـار ديـده ام
تنهـا ،دمی بـه ساحلی پهـلو گرفته ام
پشتم به زيرصخرۀ هجران خمیده شد
ازماندگی دو دست به زانو گرفته ام
2016/5/26
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شور موسیقار
باز در خمخانۀ دل خون تاک آمد به جوش
دختر رز می دهد ساغر و می گويد بنوش
تن تن ساز خموشی هـا مگـر آشـوب کـرد
هر طرف رو می کنی آواز می آيد بگوش
از خموشستان دل ها ناله می جـوشد مگـر
شور موسیقار می شارد زلب های خموش
عشـق در دل ريشه دارد چون چناران کهن
ساز و برگ صد بهاران را نگهدارد بدوش
از خـرد بیـگانـه؛ از منطـق نـديـم حـاصلی
دردبسـتان جنون جايی ندارد عـقل و هوش
گرچه دل ازبی وفايی ها سراسرخون گشت

ناله در دل گره می افتد نمی گردد خـروش
جـوشش سـوز درون آتـش فـشانی می کـند
می زنـد آتش به جان؛ اما نمی سازد پلوش
نغمۀ تن تن تنای دل به گـوش کـر چه سود
سـر بـا نـای سـروش
سـاز نامحـرم نگـردد ُ
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از بدخـشان لعل جـويم ازهری انگور لعل
نیست کارم با دوکان تاجـر گـوهر فـروش
اسب سرمست خیالم سربه صحرا می زند
لحـظه يی آرام نمی گـیرد رهـوار چموش
يـاد آرم از تـمــدن بـا دل و فـکـر نــويــن
جام از جم طی زحاتم ازتهمتن تن و توش
از دل سنگ رباطـین طفل را آيـد بگـوش
پیچ ماشین را به جای سینۀ مادر به چوش
گـر ز خاک خستگان میل رهايی می کنی
اوج پرواز عـقابان نیست در پرواز قـوش
چـرخ بـازيگـر فـريبـم داده بیش ازبارهـا
تا بکی تکـرار گـردد بازی گربه و موش
2016/5/29
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در محضر دل
دلـت را بـا دلـم پیونـد کـردی لیک بگريختی
به جانم چنگکی را بند کردی لیک بگريختی
تبسـم زهـر هجـران را بـه کام زندگی پاشـید
به سويم يک دوتالبخند کردی لیک بگريختی
قـرار و وعـده دادی بارها در محضر دل ها
به جان واژگان سوگند کردی لیک بگريختی
چـراناديده بگرفتی عـواطف را به شهرعشق
جفا و جوررا صد چند کردی لیک بگريختی
به تیغ نـاز بر پشـتم زدی؛ زخمی شدم کاری
به ظاهر زخم را تربند کردی لیک بگريختی
نشد از باغچـۀ دل میوۀ عشق و مراد حاصل
نهـال عشق را سـرکند کردی لیک بگريختی
نـدادی از لـب شـیـريـن آخـر بـوسـۀ وصـلی
سـمی را جانـشیـن قند کردی لیک بگريختی
به مــیـدان بُ ُجـل بازی شکستی نرد طالـع را
بُ ُجولـت را فـقـط ارقند کردی لیک بگريختی
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به جز نیکی نکردم در عمل با گفـته و پندار
در آتش پاره های زند کردی لیک بگريختی
مرا چون قـوچ پرواری فگندی زيرتیغ خشم
به شـبهای زمستان لند کردی لیک بگريختی
نشاط عشـق گـر بر آشنا شـب هـای ماتم شد
دل بیگانه را خـرسـنـد کردی لیک بگريختی
فکـنـدی آتـش سـوزنـده يی در مجمر دل هـا
مرا چـون دانـۀ اسـپند کردی لیک بگريختی
2016/5/30
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خانۀ عشق
ز بــام دل بـپـــرد مــرغ آرزو کـم کـم
ز بس که دام به هر سو نهاده شـد پیهم
وصال در دل سرد حباب پیچیده اسـت
تو گـويی خانۀ عشق است بر سر شبنم
اساس عشق رايانـه يی سـراب شدست
دوساله عشق بیک دکمه میخورد برهم
به لـفظ و واژه وامضا اعتباری نیسـت
چرا که غارت دل ها شده فـريب و چم
دراين زمانه فـقط اضطراب می جوشد
بـه جـای بـارش امـن و امـان بـبارد بم
بـنـای وحـدت دل هـا خـراب مـی بـینم
وفــا و عـهــد نـگـردد قـلـــعــۀ محـکـم
ز چشم چـشمۀ چشمان غـبار می خیزد
ســـراب اســتـرس آورده پــردۀ مبـهـم
بـه چشم کـور عقايـد سـرمـه می سايند
بـه کلک عـقــل سـلیمان بشکـنـد خـاتـم
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سـر نمی شـود مطرب
گسسته تار غلط ُ
مـزن بــه طـبـلـۀ خـالـی بـی نـوا دم دم
کتاب خـاطـره هـا زود می رود از يـاد
بـه روی آب روان می کـشد خیال رقـم
صـفا و مهـر و محبت اگـر رود از دل
شـود چیره بـه عالـم جفا و جور و ستم
به روز معرکه گر نشکنی صف دشمن
ديگر به کار نیايـد سیاه و خیل و حـشم
اگـر بـه کار نگـیری پـول و ثروت را
تــن طــال نـیـــرزد بـا پـــــر شـــلـغــم
زمانه ايست که هرکه بخودگرفتارست
بـه روی زخم دلی کس نمی نهد مرهم
2016/5/31
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تخم مهر و همدلی
سـرود باده می جوشـد ز تاکستان اشعارم
تـو گويـی نـشـوه آبـاد خیالـسـتـان َخ ّمـارم
نـوای گِ ِم ِد ِن سا به پیچد دردلمـ مطرب
دمی از لــرزش زيــر و بــم آواز دوتـارم
نـواخـیـزم کـنـد الـهـام مـوســیـقـار آوايـی
ت تن تن تن تنا داردغزل درگوش افکارم
ز بس مستی فزايد شور دل درمحفل الفت
سخن مـستانه میرقصد ببزم طبع سرشارم
طنین نای خاموشی زنیزاران به گوش آيد
سـرود آبشارانـم به پـای عـشـق می شـارم
نوای عندلیب دل غـزلپرداز محفل هاست
اگـر صیاد ظالـم بشـکـنـد صـد بار منقـارم
زخارستان دشت نا امیدی ها خـزان خیزد
بهــار آرزويـم قـصـه گـويـم بـوی گلـزارم
شـرنگ تلخ زنجـیر سـتم پیچـیده در عالـم
بـزم ابـرارم
شکر خـواه و ثنا گـوی فقـی ِـر ِ
ا
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سـیر گـوشـۀ غـربت شـدم از کینۀ دوران
هويدا میشوم روزی نهان گرچه زانظارم
بـه بازاری که دالالن سـودای گهـر دارند
به میزان عدالـت کـس نمی سنجد مقـدارم
سمندر گونه درآتش تکامل می کند شعـرم
گـدازم سـوز و ســازم شـعلۀ گلخـندۀ نارم
ز بـذر تفـرقـه هرگـز نمی رويـد گیاه سبز
به وحدتگاه دل ها تخـم مهر وهمدلی کارم
2016/6/1

95

رسول پویان

عشق و تنهایی

ترانه ساز
قـول و غـزل و تـرانـه سازم
تـار دل خــويـش مـی نـوازم
در شور و نـوا غـزل سـرايم
گاهی به عـراق و گه حجازم
گـوشـم به نـوای نغز ماهـور
از واعــظ شــهـر بـی نـیـازم
در راسـت و چپ مقـام اشتر
جـنبازه خـــور ســر جهــازم
عـ ّ
شـاق مقـام دل نـواز اسـت
زنگــولـه زنـان اسـیـر نـازم
بوسلیک واصفهان وراهوی
در پـرده سـرای بــزم سـازم
نیريز وسـه گاه و پنجگاهان
در گـوشـــۀ بــزم شـهـنـازم
زيرافکـن و پـردۀ چهـارگاه
افـزون بکـند سـوز و سـازم
در گـوشـه و پـردۀ همايـون
96

رسول پویان

عشق و تنهایی

در بزم چـو شمع می گـدازم
بـاربـد بـزنـد بـه دل چـنگی
مسحور 3صدوشصت رازم
تا نغـمه سـتان بود خراسـان
با چنگ و رباب و دلـنوازم
با مطرب و ساز باده نوشـم
دررقص و سماع بود نمازم
2016/6/9
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خموشستان دل
سـرودم ازخموشـسـتان دلهـا نـاله می نوشد
ز آه و سـوز دامـان نیـسـتان جـامه می پوشد
نـوای مـولـوی از بلـخ می آيـد بـه گـوش دل
خروش شمس درروح خراسان بازمی جوشد
به سغـد و بلخ ونیشابور می پـويـد هـريـوايی
برای وحدت شرق وجنوب وغرب می کوشد
دل کابـلـسـتـان از نـغـمـۀ دهـلـی بــود مملــو
ز شعر خسـرو و بیدل گالب شهد می چوشد
زطوس آيـد بـه گوش غزنوی آوای فردوسی
به کس حماسۀ ملک خـراسـان را نه بفروشد
ز شعـر حافـظ و سـعـدی شهد پارسـی ريزد
به هـر بـزم خـراسـان بلبل شـیراز بخروشد
بـه شـاخ بُـزک چـیـنی بـود زنگـولۀ هـنـدی
مه پارسی و شهدخـت خـراسـانی ورا دوشد
بــود گهــوارۀ عـلـم و تـمــدن خـاک آريـانـا
دل شرق از نـوايش نغمۀ موزون می گوشد
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جــدا از دل نمـی گــردد ارث پـاک اجــدادی
نــوا و نغـمـۀ نــو از دل ســاز کهـن جـوشـد
2016/6/19
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سالمتی
آتشفـشان به زوردل صخـره می درد
قـوت چل روزه می برد
يکـروزه تب ّ
بهترزپول وثروت عالم سالمتی است
خان و گـدا سالمتی بر جان می خرد
با نیم نـان راحـت جان می کند طلـب
آنی که حرص دردل ودرسر نپرورد
گـر بال بـشکند زمینگـیر می شــويـم
مـرغ شـکسـته بـال بـه باال نمی پـرد
آهـوی زخـم خـوردۀ بیمـار و ناتـوان
بهـار کـوه و بیابـان نمی چرد
در نـو
ِ
شـیر مريـض و ببر دنـدان فـتـاده ای
میش وغزال کوه ودمـن را نمی درد
معشوقه يی که پیروفـرتوت می شود
الماس کـوه نـور بـه کاهی نمی خرد
دارو اگـر بـه جـان بشر بی اثر شود
دردی زدل و در ِد سری را نمی برد
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تـوفان اگـر خـراب کند سـاحل مراد
زمـرد نگـسـترد
عـشق بهـار فـرش
ّ
گر چشم مست شوخ برو پرده آورد
آسان دگـر بصـورت معشوق ننگرد
عقـل سـلـیم در تـن سـالم بــود مـدام
شوق وطرب به جانب سالم می دود
2016/6/20
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ساز عشق
بیشوق عشق ومستی هرلحظه سال گردد
با يار خـوب و همدل عمری به حال گردد
عشـق و امید در دل نـیـروی جاودان است
با رنـگ و بـوی خالص نـور وصال گردد
در دل اگــر نـبـاشـد زنگ ريـا و تــزويــر
چــون چـشـمۀ گــوارا پـاک و زالل گـردد
در اضـطـرب دل هـا مهــر و وفــا بمـیـرد
در مجـمع تـنـاقـض جـنگ و جــدال گـردد
گـر چـشم دل نبـیند راهـی که عـشق پـويـد
هـرسـو قـدم گـذاری پـر کـنـد و کال گردد
ورگـوش دل گشايی با سـازعشق و مستی
وهللا کـه زنـــدگانــی بــس ايـــده آل گـردد
احسـاس عـشق در دل گـر غـرق آز باشد
نــور لطـیـف دل هـا محـو ضــالل گـردد
افـرشـتگان خـوشـخو مهـر پـری گـزيـنند
ذهــن طـلـسم ديـوان پــر ّ
جـن و آل گـردد
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عـشـق و وفــا در دل آيـیـن وصـل گیرند
تا عـمـق عـمـر انـسان اوج کـمـال گـردد
در سـیـنـۀ هـراســان نــور يـقـیـن نـتـابـد
بر لـوح وهـم و تشويش محو جمال گردد
از زور و زر نـیـابـی آرامش دل و جـان
در گـیـرو دار قـدرت عمری زوال گردد
در ذهـن و ديده و دل گر عـشق يارداری
هم نـور جـان گیری هـم ديـد و فـال گردد
عشق ووصال دل هـا بنیان زندگانی است
يک روزعیش و مستی روزی عیال گردد
2016/6/21
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سماع عشق
بـه آهنگ غـزل رويای دل مستانه می رقصد
گهی در خانگاه و گه دردل میخانه می رقصد
سـماع عـشق را بـا شـعـر مـوالنـا کـنـد آغـاز
به ديـر ومغسرا ومسجـد و بتخانـه می رقصد
مـی خیـام را در سـاغـر امـروزه مـی ريــزد
رباعی و غزل درجوشش خمخانه می رقصد
کهـن حمـاسـۀ منظـوم فـردوسـی بـود جـاويـد
بـه مـیـدان تمـدن دانـش و افـسانـه می رقصد
بـه دامـان طبـیـعـت بـا نــوا و نـغـمـۀ هـسـتی
غـزاالن در بیـابـان بلبالن در النه می رقصد
نـه تنـها در فـراق عشـق لیال قیس سـرگردان
به سازعشق ومستی عاقل وديوانه می رقصد
مزن ای پادشاه ملک خـوبان طعنه برمسکین
گدا با شورعشق و عاشقی شاهانه می رقصد
لـب خامـوش گر گـويا شـود در دامـن امـواج
ز قعـر قلب دريا درصـدف دردانه می رقصد
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اسـیـر زلـف و کاکل عـالمی دارد در زنــدان
ز شور شوق با زنجیر وبا زوالنه می رقصد
بیا در شهـر عشـق دل تمـاشا کـن وحـدت را
که بی تبعیض باهم خودی وبیگانه می رقصد
حصار قصـر دل درزير پای عشق شد ويران
ورای گردوخاک صحن دل دندانه می رقصد
فـروغ مهـر دل هـا تـا که شـمع انجمـن باشـد
امیـد شـوق و شادی با پـر پـروانه می رقصد
نگیرد شـور از دل های عاشق مشکل غربت
غـم کاشانه می رقصد
دل مشـتاق از شـوق و ِ
2016/7/2
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غزل دل
نمی دانـم که دل آخر گـرفـتار کی خواهد شد
انیس ومونس و همبستر ويار کی خواهد شد
نبـاشد اعـتـباری بـر وفـا و عـهـد امـروزيـن
گل پـر داغ دل آزردۀ خـار کی خـواهــد شـد
گالن کاغـذی را هـرچه بـويیدم نداد عـطری
غزل هـای دل مستانـه عـطار کی خواهد شد
درين عصريکه حسن خوبرويان عشق بفروشد
ز جنـس پـر بهايـم گرم بـازار کی خواهد شد
نـدارد زندگی بی باده و عـشق و صفـا کیفـی
دل شوريده در بزم طرب تار کی خواهد شد
بهار عشق در هر سن و سالی می دهد حالی
نـدانـم بـلبل دل مسـت گلـزار کی خواهـد شد
گزارم خدمت معشوق ومی يک عمر گردانم
دل نرم و لطیف مـن پـرستار کی خواهـد شد
اگر يابـم طبیـبـی يـا حبـیـبـی بـا وفــا روزی
نمی ترسم که دل مفتون وبیمارکی خواهد شد
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کتاب راز دل را می گشـايـم در حـريـم عشق
چـو يـابـم دل کلید گـنج اسـرار کی خواهد شد
شکسـتم جام خالی را بـه شـوق سـاغـر فــردا
دل من عاقبت لبريز و سرشار کی خواهد شد
بـرآيـد گـر سخـن از دل نـشـیـند باز انـدر دل
خـدا دانـد که دل پابـنـد گفـتار کی خـواهـد شد
نديدم گـرچـه از خـوبـان وفا و عهـد و پیمانی
دل پرعشق وشادی بازغمخوارکی خواهد شد
2016/7/5
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لفظ پاکیزه
هرکه چه برما کند روزی پشیمان می شود
نعش چاهکـن عاقبت درچاه پنهان می شود
زندگی با خامۀ عـشق و طـرب آيد به شور
از کلـنگ گـورکــن آدم هـراســان می شود
سنگ بر راه کسی گـر می گـذاری هـشدار
پای رفتار خودت يک روز لنگان می شود
ای که شـادی می کنی در ماتـم دشمن بدان
بازچشمت درعزای دوست گريان می شود
نـان گـنـدمـی نـداری لـفـظ را پاکـیـزه کــن
ورنه دوست وآشنا از تو گريزان می شود
زور و ثـروت را دريـن دنیا نمی باشـد بقا
کاخ سلطـانی بـه تـوفـانی ويـران می شود
گـر ز قلـب آدمی مهـر و وفـا گـردد برون
دوســتـی و آشــنايـی نـا بسـامـان می شـود
گرلباس عقل و احساس وشـرافت پاره شد
جسم و جان آدمیت لخت وعريان می شود
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گـر نبـاشـد حـبّ میهـن در دل ُگـردان يـل
رستم ار دوباره آيد فـرش میدان می شود
بـا لب خندان اگـر نـان پـیاز آری بجاست
اخم صاحبخانه چـون شالق مهمان میشود
در مـدار بســتـۀ تکـرار ،فــردوس بـريـن
خسته کن بانوچگان حوروغلمان می شود
تیــغ خـونـريـز سـتـم در کــورۀ آهنگـران
زير پتک آتشین بر روی سـندان می شود
فـرد عاقـل می کـند دنـدان فاسـد گشته را
ورنـه عمری مبتالی درد دنـدان می شود
چشم دل را گرگشايی گنج درويرانه است
ُملک با عقل و خرد آخر عمران می شود
2016/7/6
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هیچ در هیچ
عمرضايع می شود درحسرت وحرمان هیچ
هیـچ در هیـچ اسـت گـويی اول و پايان هیچ
گر به دستم قدرت کون و مکان آيد چه سود
خـاک گـورستان بـود از کلـۀ سـلـطـان هیچ
قـصــرهـای دلـگـشـاه و کاخ هـای دلـپـذيـر
بـیــخ بـی بـنـیــاد دارد در دل بـنـیــان هـیچ
جلوه گاه رنگ و نیرنگست طاووس حـیات
عـالمـی را مـی نمـايــد واله و حـیـران هیچ
بلبل احسـاس میل ام غــرق رويـا می شـود
بـس که گل های خیالی ُرسته دربستان هیچ
غـرق زنجـیـرم اســیـر کـنـده و زوالنـه ام
آه يـک عـمـری فـتـادم در دل زنــدان هیچ
لخته های خـون دل خوردم از خوان زمان
بی سبب هر روزوشب بودم تا مهمان هیچ
هیچ دارد ريشه گـويی در سـراطون حیات
نیـسـت داروی عـالج درد بی درمـان هیچ
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مـرگ پـايـانی نـدارد در غمـستان هـشدار
اشک تمساح می چکـد ازديدۀ گريان هیچ
آزمــودم بـارهـا اقـبال و بـخـت چـپــه را
اعتباری نیست درذهـن ودل وپـیمان هیچ
در عـدم پیچـیـدن انـسـان نـدارد حـاصلـی
جای بحث وگفتگويی نیست دربرهان هیچ
داستان زندگی و مرگ در ذهن شما است
ورنه هستی پربود ازحرکت وجريان هیچ
ذات هستی چون بود درگوهرخود جاودان
در تـنـوع عـالمی پیچـیده در عـنـوان هیچ
2016/7/7

111

رسول پویان

عشق و تنهایی

بزم دل
در حضـور جمـع قلب تُنگ تنهايی شکست
شیـشۀ خـالی ز دوش شــام يلـدايی شکست
شور ساغـر محشری برپا کند در بـزم دل
کوزه های می به زير طاق مینايی شکست
نه فقط قلـب لطیف و نـرم عـاشـق پاره شـد
کوهکن باشورشیرين سنگ خارايی شکست
عشـق را نـازم که عقل و دين را بـرباد داد
قفـل بیم و اضطراب ذهن سوادايی شکست
نشـوۀ عـشق و وصال از خاطر دل ها پريد
سـاغــر پـربـادۀ چـشـمان شـهاليـی شکست
عکس خورشید ازتالطمهای دريا شد خراب
شـیـشۀ لمـپـای دل در تـاق بـااليـی شکسـت
بار کـج بـر سـاحـل مقصـود پهـلـو کی زنـد
کـشــتـی وارونـــۀ دزدان دريـايــی شکسـت
گرد آزادی بــود پـیـروز در صلــح و نـبـرد
پشـت استبداد در میدان به رسـوايی شکست
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تا بـرآمـد اشـعۀ خـورشــید يک رنگی ز دل
صبـگاهـان عـیـنک رنگـیـن بینايی شکست
عـشق بـا ديـوانـگی آمـد خـرد را مات کـرد
شوراحساس وعواطف حکم دانايی شکست
هـمـت واال و احـســاس فـقـیــران در عمـل
قــدرت سـرمايـه و اورنگ دارايی شکست
مهـر مجنون با سـرود عـشـق در دنـیای دل
ترس ورم را دردل آهوی صحرايی شکست
2016/7/17
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موج کالم
بر همه عـرض ادب دارم و اخالص تمام
از سخن اسرار هستی می تراود والسالم
درغزل پیچیده شور و شوق دلهای کباب
بادۀ عشق وطرب می جوشد ازموج کالم
زهردرشهدغزل پاشیدن ازبیچارگی است
باده را حنظل چه گويی درخمارستان جام
بـران می درخـشد آشـکار
تیغ جـوهـردار ّ
با ريا شمشیر چـوبین را مپوشـان در نیام
رخش رستم را نهان درزيرپاالن می کـند
زيـن بر پشت خـر و بر کون انـدازد لگام
گرخرام کبک گیردعکه ای ِلک ِلک کنان
درمیان خوشخـرامان میشودرسوای عام
مارمارست وفقط چلپاسه هم چلپاسه است
هرقـدر چلپاسـه از پستی گـذارد مار ،نام
قصرعشق وآرزو باشد کلوخ برروی آب
خشـت پخته تا نگردد جانشین خشـت خام
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از تعصب خانۀ دين و خرد گردد خراب
وای ازروزيکه افراطی بکف گیرد زمام
از فـريب باغ سـبز و سرخ استعمار پیر
حال ما بدتر شود از لیبی و بغداد و شـام
خون ناحق گـر نمی خسبد چرا قاتل نشد
در حضور خلق عالـم قطعه قطعه انقسام
گربود درمسجد و درمدرسه درس ترور
نیسـت پاکـیزه نماز خـون در پشـت امام
قـرن ها بگذشته از دوران زشت بردگی
لیک افـراطی نمی گويد کنیزی را حرام
خـون مـردم را بجای باده مال می خورد
بـا تظاهـر روزه می گیرد در مـاه صیام
فتنه ونیرنگ اگرمخفی بود ازچشم خلق
طشت رسـوايی بیفتد عاقبت از پشت بام
با خـدا داده مکـن ای مرد عاقـل دشمنی
خانۀ دل در عمل مصئون بـود از انهدام
مهر ع ّ
شاق پريشان را به دست کم مگیر
آفتاب پنهـان نگـردد با دو انگـشت ظالم
2016/8/10
115
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عشق آزادی
گـوهــر انديشـۀ انـسان نگـنجـد در صدف
انتهـايـی نیـست در پهـنا و ژرفـای هـدف
قفـل اذهان بـشر را عشق آزادی شکسـت
تا بکی زنجـیـر بـرپـايـید و در قـیـد سلف
گرپر طاووس خواهی رنج هندوستان ببر
بـی ّ
تقـال گـوهـرمقصـود کی آيـد بـه کـف
خـیـز گربـه تـا دم کاهـدان می باشد؛ ولی
بـا تحمـل راه طـوالنــی بـه پـیمايـد کشف
همنشین دل نگردی تانباشی ُرک وراست
شاخ شفتالو شدی تا کی بگويی شف شف
آنکه عشقی دردل و حرفی ندارد بر زبان
حیـن خوردن می کـند مانند اشـتر لف لف
ور نـدانی راه و رسـم زنـدگی را می نهی
پیش خرها استخوان درکاسۀ سگها علف
جنگ در کشور زاول جنگ قدرت ها بود
تابکی در پیش مردم خـودنمايی پُف و پف
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الف غیرت می زنی؛ لیکن بی شـرم و حیا
می فـروشی با لایر و دالـر چـرکین شـرف
چاردهه بگذشت ازبحران وجنگ خونچکان

جز ترورطالب و داعش چه آوردی به کف
کـینۀ قـوم و قبیـل و عـقــده هـای بی شمار
حاصل اين دوره باشد گربه بینی بی طرف
گـر نباشد عشـق اسـتـقالل و آزادی بـه دل
گوهر پاک وطن بی مايه گردد چون خذف
2016/8/22
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گنجینۀ شرق
تمــدن پــرور پــر افـتخـاريم
بـه قـلـب آسـیـا آيـیــنه داريـم
خراسان میهن خورشید باشد
به تاريخ جهـان گـر نامداريم
مزن برفقرمردم طعنه دشمن
که از پشت و تبار شهـرياريم
بود خاک وطن گنجینۀ شـرق
در آبــداريـم
گـهــر پــرورده ّ
تو گر مزدور پاکستان بـودی
کهــن آزادگان ايـــن ديـاريــم
به کوهـستان شـیران حماسی
به گلشن نغمۀ مسـت هـزاريم
بـه دانـشگاه بیـرونی و ســینا
بمیدان رخش رستم راسواريم
طرب میجوشد ازتاک دل ما
به بزم عشق دلها می گساريم
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ننوشـیـدی می از جام جم دل
که بـینی نـشـوۀ اوج خمـاريم
به کف تلوارخون آلوده داری
بـه ظالمـ با ستمگر هم دياريم
تو گـر جـالد پاکستانی طالب
چـراغ اللـۀ ســـرخ مـزاريـم
نـدارد از تـو باکی مـردم مـا
اگـر چـه دلفگار و داغـداريم
شــده ويـران اگر افغانـستانم
بـه عـالـم مـردم با اعـتباريم
کنی تخريب فرهنگ وتمدن
دوصد بارديگـر ازنو بیاريم
توگرکشتی تخم جنگ قـومی
ولی مـا وحـدت ملـی بکاريم
سراب دشت خشک آرزويی
پیام سـبز باغ و سـبزه زاريم
خزان ازرنگ تـو بیزارباشد
طـراوت گسـتر فصل بهاريم
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تويی گرمافیای بنگ وافیون
طالی زعفران برمیشماريم
حباب حوض بد بـو و کثیفی
شکـوه بحـر و روح آبشاريم
تويی خشـم پلید عقـده و کین
کتاب دانش و حلـم و وقاريم
میان ما وتوفرق است بسیار
توازشیطان وما ازکردگاريم
2016/8/28
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اتحاد و همدلی
طرب می جوشد ازرنگ بهاری
غـزل میپـرورد صـوت قـناری
بیـا بـرطـرف بـاغ و جـويـباران
ب ُکش غمـ را به بـزم میگساری
به بـرگ گل نويسـم نـامۀ عـشق
بـه پـای نغـمه و بانـگ هـزاری
بـنـوشـــم بـادۀ لـب تـا دم صبـح
نیم زاهـد کنـم شـب زنـده داری
وفـا با کس نـدارد عمـر هـرگز
غـزل گـويـم بـه رسـم يادگاری
بـود ارث نـیاکان بار فـرهـنگ
خردورزی و مهـر و بـردباری
مخند ای مدعی بـر حـال زارم
که روزی بود ما را شهرياری
ز چشـم طالـب و داعـش مبینم
کنم لعـنت به جنگ و انتحاری
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وطن در جنگ قدرتها بسوزيد
ز جور خصم افتاديم بخـواری
غـزال کـوهسارآهـوی صحرا
يکايک کشته بردست شکاری
بدسـت دشـمنان شمشیرخونین
رخ دوسـتان شده رنگ اناری
سحرگاهان که شبنم جلوه دارد
زهی روستا و کشت و آبیاری
بـه يمـن اتّحــاد و همـدلـی هــا
شود ازخاک ما دشمن فـراری
2016/9/22

122

رسول پویان

عشق و تنهایی

عشق آتشزا
دلـم لبريـزعطر زلف شـبوی کی خواهد شد
نگاه نشوه زای چشم جادوی کی خواهد شد
درين وسواس پائـیـزی نمـی دانـم خـیال دل
شمال نـوبهـاران لب جـوی کی خـواهـد شد
دل سوزيـده و خونین مـن بـار ديگـر يارب
شهـید نـامـراد تـیـغ ابــروی کی خـواهـد شد
شمیـم عـشق آتـشـزای دل در کــورۀ دوران
گالب پـر عـرقناک گل روی کی خواهد شد
ز چـنگ کـیـنـۀ گـرگان وحـشتـناک دل آخر
به صحرای غزاالن مهرآهوی کی خواهدشد
به دنیايی که غوغای تبر می جوشد ازجنگل
قـدی بـاالبلندی سـرو دلجـوی کی خواهد شد
نمیدانم که درمغموم فضای فصل خشکستان
نهـال آشـنـايـی نخـل گـردوی کی خواهـد شد
که میدانـد که بعـ ِد تلخکامیهـای اين دوران
لبـان میگونی شــهـد کـنـدوی کی خواهـد شد

123

رسول پویان

عشق و تنهایی

دل آزاده و تـنـــهـای مــن روزی نمـیدانـــم
اسـیر پیچ و تاب زلف هندوی کی خواهد شد
اگـر سهراب در میدان رستم کشته شد يارب
سمنگان زادۀ ما بـاز بـرزوی کی خواهد شد
ســر زخـم دلـم را بـاز میدارد مگـر تـاريـخ
کی میدانـد تمـدن نیشـداروی کی خواهد شد
2016/10/8
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ادبگاه رفاقت
درآن بزمی که شوق دوستی ازدل شکوفا شد
شـرافـت در ادبگاه رفــاقـت غــرق رويـا شد
سـه دل با درشـتی جـای در محفل نمی گـیرد
در آيینی که خـورشـید محـبت نـور دل ها شد
نگـیـرد در دل فـرهـنـگ واال بی ادب جـايـی
بـه قامـوس تمــدن گـپ دل گلـواژه معـنـا شد
نبیند کـور مادرزاد هـرگـز نـرگـس و سـنبـل
درآن باغی که چشم دل به نور عشق بینا شد
چه می داند جاهـل راز شمس و مهـر موالنا
چـو نـورشمس آمـد مولـوی يکباره مـوال شد
نـتابد نقـش معـنی در دل و در ديـدۀ هـرکـس
نه هرنقاش وهرصورتگری بهزاد و مانا شد
گـرفتار تناقـض راز حکمت را چه می دانـد
يکی استاد افـالطـون و ديگـر پـور سـینا شد
درعمق وحدت هستی زمان بیهوده می گردد
شدن درذات هستی بیجهت بی طول وپهنا شد
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خموشـی بهر نادان بهتر ازگفتار بسیار است
دهن واکرد وهمچون پستۀ بی مغز رسوا شد
به خود پیچیده بـود از روز اول گوهر هستی
به فحوای گـشايـش کم کمک آهسته خوانا شد
مگو با مـدعی از راز و مـرز دانـش تحقـیـق
نـیابی ابلهی را کـز جهالـت َجسـت و دانا شد
نشـاط بـاده در جـام وجـود آتـش زنـد؛ لیکـن
دل لـبريـز از عـشـق و محبت شــور مینا شد
2016/11/26
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باغ احساس
بهـــار آروز ذوق هـــوای تـازه می خواهد
شب ديدار را بی فاژه و خمیازه می خواهد
ببندد شـیخ تاکی بر سر دانـش طناب جهـل
دل آزادگان تحـقـیـق بـی انـدازه می خواهد
رواق و سـقـف و ديـوار بلـنـد خـانـۀ افکار
زعطرباغ احساس لطافت خازه می خواهد
اگـرچه کنج گمنامی بـود مقصود درويشان
سـخن در سـینه تینتال بلـندآوازه می خواهد
زبس اوضاع عالم درهم و برهم بود امروز
کتاب زندگی ،آری! زنو شیرازه می خواهد
مهـار اشتـران بـر دم خـرهـا تـابکی بـنـدنـد
بپشت رخش رستم حرکت وجنبازه میخواهد
حصار مملکت ويـرانه شـد از يورش دشمن
ثـبات و امنیت ديـواره و دروازه می خواهد
دريـده سـینه و پهلـوی گـوسفندان را گرگان
برای دفع وحشت جنبش تان گازه می خواهد
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درون کورۀ جور و ستم سوزيده يی قرن ها
بـرای سـوزش ظالـم تـنت گـدازه می خواهد
مده در دست دشمن رمز و راز جنبش مردم
بنای حـرکت ملی اسـاس و سـازه می خواهد
عـروسـک های دسـت اجنبی زنجیر بر پايند
عروسک بهرهرکارخودش اجازه می خواهد
2016/11/29
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اقیانوس تفکر
به نرمی رشته های زندگی دردانه می پیچد
و تار ابريشـم بر گرد خـود پروانه می پیچد
نشاط عشـق را نازم که در اوج غم و اندوه
دمی ديوانگی بر دور خود فرزانه می پیچد
به قصر سـلطنت عنقای آزادی نگیرد جای
درين زنـدان فقط ديـواره و دندانه می پیچد
مده آزادگان را وعـدۀ زور و زر و تـزوير
که هوهوی هوس درکنده وزوالنه می پیچد
در اقیانـوس امـواج تفکـر دل شـود جـاويـد
خم امـواج آن دردانه می پیچد
به هر پیچ و ِ
اگرچه می کند ويرانه نفرت شهر دل ها را
سـرود گنج مجنون در دل ويرانـه می پیچد
نمی آيـد صدای تیشه يی از بـیستون بیرون
نوای تلـخ و شیريـن در دل افسـانه می پیچد
مخوان افسانۀ غربت به گوش کودکان ديگر
که صوت مادری در دامن کاشـانه می پیچد
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مراد دل نشد از عقل و فهم و فلسفه حاصل
نشاط عشق و مستی دردل ديوانه می پیچد
مجو حبّ رياست خـان خانی و شرافـت را
ز دستاری که بر سـر فتنۀ بیگانـه می پیچد
چه گويی قصۀ ضحاک ظالم را به اوالدش
به دورانی که زلفان سـیه بر شانه می پیچد
هـوای دامن آزاد صحـرا می کند سـرمست
غـم و افسردگی در گوشـۀ گلخانه می پیچد
دل ازافراط معبد خسته شد واعـظ مده پندم
که آيـیـن مـدارا در ُخــم میخــانـه می پیچد
2016/12/8
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جوش امواج دل
در آغـوش طـبیعت حـرکـت انهـار تکراريست
سکون دشت وصحرا لنگر کهسار تکراريست
نــه تـنهـا گـردش کـنـد زمیــن بـا سنجـش ايـام
تمــام حــرکـت ســیـاره و اقـمـــار تکراريست
اگـر وصل و صداقت را نیابی در نهـاد عـشـق
قــرار و وعــدۀ معـشوقـه و دلـدار تکراريست
به بـاغ دل بخشکد گـر گل عشـق و محبت نیز
هوای بوی خـوش در طبلۀ عـطار تکراريست
خیال تازه و تصـويـر نـو رنگین کند مضمـون
غـزل در قـیـد و بند واژه و گفـتار تکراريست
بـیـان و ســوژۀ بکـری نیابـد گـر قــلم می دان
کـتـاب و دفـتـر و نقــاشـی و آثـار تکراريست
ســرود عـندلیـب و عـشـق بلـبـل نـالـۀ قـمـری
نباشـد؛ جلوۀ گل درد و سـوز خار تکراريست
رود بیرون اگـر عـشـق و امید از سـینۀ انسان
بهشت و حور وغلمان و عذاب نارتکراريست
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عـدالـت تا اسیر زور و زر باشد دريـن عـالـم
قضا و حکم قاضی شاهـد و اقرار تکراريست
به دنیای تعصـب در فضـای وحـشت و کشتار
جهـاد و مذهـب و قـربـانی و ايثار تکراريست
بـه کام حـلـقـۀ محــدود اسـتعـمار و اسـتـثمـار
نظـام گـردش سـرمـايـه و اسـعـار تکراريست
اگــر تـولـیــد بـرای کافـۀ مــردم نمـی بـاشــد
عدالت خاک گـردد رنج کار وبار تکراريست
اگر تحـقیق و ابـداعـی نبـاشــد در هـمه ادوار
تمـام سنجــش و تـجـربــه و آمـار تکراريست
تمـدن حرکـت انسان و هـستی را کند تسـريـع
وگرنه در سکون انديـشه و افکار تکراريست
نیابی گـر ز جـوش حـرکت امواج دل گـوهـر
خروش موجه و جـذر و مد ابحار تکراريست
حیات جاودان جز چرخۀ تکرار چیزی نیست
تــداوی و شـفـاء و مـردن بیــمار تکراريست
اگر خالـق به ذهـن بـستۀ انـسان شـود محدود
خــدا در واژگان مـــردۀ اســفـار تکراريست
2016/12/26
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پستۀ بی مغز
آدم بی مـايـه تا لـب بـر سـخن وا می کند
پستۀ بی مغـز عمق خويش رسوا می کند
چـون نمی داند خـرام و شـیوۀ کبک دری
عـکه بـا رفـتـار زشـت خـود پا پا می کند
آشـپز ناشتی نمی دانـد طريق پخـت و پـز
هرچه در ديگست با کفگیرکج جا می کند
خاک بر چشمان مردم می زند ناکرده کار
کـور مـادرزاد آخــر چـشـم بـیـنــا می کند
محتسـب با حربـۀ افـراط در عصـر خـرد
جـام جــم را بشـکـند تکـفیـر میـنا می کند
ذهـن افـراطی به نیروی توحـش می رسد
غـارت انـسـانـیـت تخــريـب بـودا می کند
رحم و نرمی و مدارا نیست درذهن خشن
می کشد؛ ويرانـه می سازد ودعوا می کند
عشق را سنگساروگردن می زند افراطیت
جنگ رويارو به عیش وشوردلها می کند
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می دهــد میــراث واالی تمــدن را بـه بـاد
غـیبت سـغـد و خـراسـان و بخـارا می کند
چشـمۀ شــفاف دل ها را مکـدر کرده است
زهــر در آب شـفـابخـش و گــوارا می کند
کینه و بغض و تعصب می زند فواره لیک
خويـش را ملی و دلسـوز وطـن جا می کند
مردم از حـرف دروغ و گپ بیجا خسته اند
زهر می ريزد به کام ووصف حلوا می کند
2016/12/27
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دنیای نمایش
ز تزويـر سـیاسـت عشـق بیزار است می دانم
به خـارسـتان وحشـت گل افگار است می دانم
محـبـت در تـنــور آتـشــیـن جهــل می ســوزد
به زنـدان تعصــب جـور و آزار است می دانم
دل افـراطیت چـون صخرۀ خـارا بـود قـیـريـن
لطـافـت مهــربـانی بـر سـر دار است می دانم
نـوای ارغنون و چنگ و بربط رفت از دل ها
بـه دوشــم رشـتـۀ بگـسسـتۀ تار اسـت می دانم
ازان روزيکه عشق و دوستی محوسیاست شد
نه شور وصل وشوق روزديدار است می دانم
متـاع عشـق و کاالی محـبـت نیسـت در دل ها
درين جا نرخ سود و رنگ بازاراست می دانم
زمان سادگی های پراز صدق و صفا بگذشت
به نام عشق ودوستی مکربسـیاراست می دانم
تو گـويی شور و عشق زنـدگانی سـینمايی شد
بـه دنیای نمايش ،نقـش و گفتار است می دانم
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درين جا مصرع ضرب المثل را می کنم تکرار
هـزاران گفـتـه کـم از نـیم کردار اسـت می دانم
طـال و قـیـمـت الـمـاس در دل هـا کـنـد غــوغـا
به هر جـا گپ دالـر حـرف دينار اسـت می دانم
بشررا حرص وولع ثروت و زرمی برد از راه
اسـیـر قــدرت و سـرمايـه بیمـار اسـت می دانم
پـسر کـشـتـنـد و دم مـار را در بـاغ بـرکـنـدنـد
حــديـث بـاغـبــان و کـیـنـۀ مـار اسـت می دانم
2017/1/12
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شیشۀ بشکسته
عـزای شـیشۀ بشکـسته هـر محل دارد
تـوگويی طفل زمان سنگ دربغل دارد
هوای تازه دم زلف و کاکل ازسررفت
سـر خـیـال غــزل تـار غـم کچـل دارد
بـه کـشـت و بـاغ فـتادســت آفـت پايیز
روان و جـسـم نباتـات جمله شـل دارد
به جای گندم وشـالی که مار می رويد
ديگـر نـه بـرکۀ ما ماهی و مگل دارد
چــه آفــتی خــدايـا فـتــاده در کـشــور
به هردماغ که خوب بنگری خلل دارد
رباه وگـرگ به هـم يار گشته اند لیکن
خروش و خشم چرا شیر با جمل دارد
اگرکه برق زندزلف مصنوعی امروز
به زور پودر و روغـن جل و بل دارد
مرابه گرمی خورشـیدعشق سوگند باد
نه هـر فضای دلی زهـره و زحل دارد
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زچشم وصحبت معشوقه می برم لذت
فقط حريص هـوس چـشم بر کپل دارد
درين زمانه به هرچهره يیکه مینگری
سـر سـتـیـزه و ذهـن پر از جـدل دارد
چه شد صدق وصفا و مگوزساده دلی
فلک بـه عاشـق آزاده چال و چل دارد
میـان حلـقــۀ مـاران سـمندر مسکـیـن
نه ديگـران فقـط خويـش را مچل دارد
مـتاع مـــردۀ پايـیـز می دهــد افــراط
ولـی بـه حیلـه سـخن از دم حمل دارد
2017/1/14
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عشق و تمدن
تاسروددلکش سیحون وجیحون ساز شد
چـشـم اسکـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شد
در فروغ گفـته و پـندار نیکان در عمـل
اختـالط حکمت يـونـان و بلـخ آغـاز شد
ريشۀ غربی ز باغستان شـرقی برگرفت
تا که عشق از حجلۀ مهر و فا غماز شد
آتـش بلخ گزيـن و سـغد در دل شعله زد
صـورت ُرکسانه خورشـید محبتساز شد
روشنک مهـر خراسان بـود در اقلیم دل
عشق اسکندر به اوازعمق دل ابراز شد
قـرص نان با تیغ اسکندر در بـزم نشاط
شـد دونیم و نـیـم آن تقـديـم آن طـنّاز شد
عشق تیغ خونچکان رادرغالف عقل کرد
دشمنی دررنگ خويشی آمد ودمساز شد
روشـنک در آسـمان هـنـد تابیدن گـرفـت
گه پـرسـتـوی بهـاران و گهی شـهباز شد
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رشـته هـای ابريشم سغد تا دورهای دور
تار و پـود عشق را نقاش خوشپرداز شد
تا سکـندر بـود عـشق و آشـنايی يار بـود
بعـد از آن ُرکسانـه قـربانی کین و آز شد
شادی و سوگ ومی و مستی بهم آمیختند
گه خدنگ سـینه دوز آمـد زمانی ناز شد
گه سیاوش گاه رستم شدگهی سهراب يل
برهـه يی آرش برآمد مـرد تیر انداز شد
علم وفرهنگ وتمدن ريشه دارد دروطن
بـردبـاری ،روشـنايی ،نغـمـه و آواز شد
15.1.2017
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دیدۀ بینا
شـوق شــراب و الـفـت میـنا گرفته ام
ازچشم شوخ و صورت زيبا گرفته ام
بـنشسـتـه ام بـه کـشـتـی امـواج آرزو
گوهر به کـف که دامن دريا گرفته ام
محـصـور واژگان کـتـاب کـسـی نیـم
از ذات عـشـق هـستی ومعنا گرفته ام
زنجیروهم خشک تعصب دگرشکست
تـا بیکـرانـه وسـعـت و پهـنا گرفته ام
هرجا که پرده يی به رخ آمد دريده ام
از مهـــر دل ديــــدۀ بـیـنـــا گـرفته ام
نرمی و لطف رسـم مـدارا بـود به دل
دوری ز خشـم صخرۀ خـارا گرفته ام
تنهايی ام بـه کـس نرسـاند ضرر ولی
پنهـان شـدم که حالـت پـیـدا گـرفته ام
از شـیخ شهـر و حاکم ظالـم بريـده ام
از مـــردم سـتـمـزده فـتــوا گـرفـته ام
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گر فاسدان به دالر وچوکی رسیده اند
در جمع عاشـقان سـری باال گرفته ام
کرگس نیم که الشۀ بدبو بود خوراک
اوج فـضـا و مشـرب عـنـقـا گرفته ام
ازخشم وخون وخنجرگرگان رمیده ام
صلح وصفای آهوی صحرا گرفته ام
چون نیستم موافق افراط وظلم وجور
در قلب پاک خلـق خـدا جـا گرفته ام
2017/2/21
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عشق بازی دل
عشق بازیهای دل آتش به جانم می زند
گه گاهـی آشــکار و گـه نهــانــم می زند
مینـشانـد ناوک مـژگان خوبان را به دل
تیغ ابـرو تـا بـه مغـز اسـتخوانـم می زند
با پـرسـتويی گزينم گـر بـه بـاغی آشـیان
شـعله هـای سـرکشـی در آشـیانم می زند
نازنـیـنـان دلـربـايـانـنـد ،لیکـن در عمــل
داغ هجران مشت محکم بردهانم می زند
گـرد پـايی را بـه زاری تا که گفتم تـوتیا
خرده فلفل بر دوچـشم خونفشانم می زند
در بهـاران عندلیب آرزوهـا شـد خموش
زاغ هردم بانگ بی جا درخزانم می زند
پیکر سوزيده ام در چنگ توفان گرد شد
تیغ ،آرامش به خلوت بر روانـم می زند
موج اقیانوس معنا تا که در دل می طپپد
شـوق گوهر از کران تا بیکرانم می زند
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اوج تنهـايـی و گمنـامی بـود مطلـوب دل
عشق ومستی وجنون خط برنشانـم میزند
در دل تاريخ و فـرهنگ و تمـدن زاده ام
خامۀ خـا ُمـش مـثال و داســتانـم می زنـد
گر به زيرظلم افراطی وطن برباد گشت
آرشـی دو بـاره تیری از کمـانـم می زنـد
تا جوانی ها بـه درد هجـر میهن شـد تباه
پیر غربت طعنه بـرطبع جـوانـم می زند
2017/2/24
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تکامل عشق
محـور انسان و هستی و خدا عشق دل است
زان سبب معشوقـه و عاشـق باهم مايل است
عـشـق بـاشـد منبـع نـیـروی بـی مــرز شـدن
زنـدگی با حـرکت عشق و محبت کامل است
عشق لیلی گرچه مجنون رابه صحراها کشید
همـت ديـوانـگی بهتـر ز عـقــل عـاقــل است
عـشـق و آزادی بــود آيـیــن مطـلــوب بـشـر
مشرب افـراطی و ديـن تعـصـب باطـل است
عشق ومستی وطرب بنیان واصل زندگیست
بی می و معـشوق وهللا زندگانی مشکل است
عاشقان را وصل جانان میکند سرمست وشاد
ورنه عمری باردردورنج هجران حاصل است
از دم مــرمــوز خـلـقــت تـا بقـاء انــدر بقـاء
عشق ورد هر زبان و شعـر ناب محفل است
ديـدۀ هـسـتی شود تـاريک بی عـشق و مـراد
درشبان تارهمسان روی زشت وخوشکل است

145

رسول پویان

عشق و تنهایی

میشـوی آواره در صحـــرای بی پـايـان وهـم
گـر نیـابی عشـق را ديـدار جـانـان منزل است
عـشــق انـس و الــفـت جـاويــد میآرد پــديــد
مهـــربـانـی و مــدارا و لطـافـت حـامـل اسـت
عشـق اگـر بحريست بی پايان در اقلیم وجـود
وصل پیونـد به دون مـرز طـرف ساحل است
عـشـق را بـا وصـل میـزان تکامـل کـرده انـد
چون که ايـزد رتبۀ عالی به هـردو قايـل است
عقل و دانش گربه دست زوروزر ديوانگیست
عشـق را نازم که با ديـوانگیها ،فاضـل است
می ُکـشـد نسـل بشـر را تـا که امـراض جـديـد
عـشق ويـروس شفابخش و حـیاتی ناقـل است
2017/2/28
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مستان حقیقت
عشق رابا وحشت وخشم وخشونت کارنیست
مهـر و شـفـقـت همطراز کـیـنه و آزار نیست
از تعـصــب مهـربـانـی و صــفـای دل مجــو
نـرمی و لـطــف و مـدارا در دم تلـوار نیست
شیخ ومفتی رامگو ازمطرب ومعشوق و می
جـای تـفـتـیـش عقـايـد خــانــۀ خـمــار نیست
قلـب افـراطی ز نـور عشق بـاشـد بی نصیب
قـعـــر تـاريکـی مـکان جـلـــوۀ انــوار نیست
محـتـسب از حـال مـسـتان حقـیـقت بی خـبـر
ذهـن فـاسـد با خـبـر از عـالـم اســرار نیست
بـر سـر منبر چـه میگـويـد واعـظ گـپ مفت
بی عمل را خاصیت درصحبت وگفتار نیست
در کـتــاب زنـدۀ دل آن چـه میبـیـنـد عـشـق
در خــــط و در واژگان مـــردۀ آثــار نیـست
گـوهــر نـابی که میپیـچـد در امـواج عـشـق
در صدف هرگـز نگنجد در دل ابحـار نیست
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عـشـق اگـر در اوجگه شور جنون میآورد
ايـن تمـرکـز در حـواس مردم هشیار نیست
با زر و قــدرت صـفای دل نمیآيـد بـه کف
عشق کارش با حـساب دالـر و دينار نیست
همـت فـرهـاد میخواهـد که کوه را بـرکند
راه عشق وعاشقی با هرکسی هموارنیست
عشـق شـوق زندگی را جـاويـدانی میکـنـد
انتحـاری زيـر نـام مـذهــب و ايثـار نیست
عشق و آزادی و فـرهنگ و تمدن باهـم اند
لیک با قتل و ترور و وحشت اشرار نیست
2017/3/1
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د ِل پرشرارعشق
آهـــو ز آدمـی نــرمــد در ديـار عشق
تیر وکمان به دست ندارد سوار عشق
باران مهر و عاطفه میبارد ازضمیر
دريـای اشـک ديـده نمايـم نـثـار عشق
درحسرت نگاهی اگردل زدست رفت
بر ياد جـام دل شـده ام میگسار عشق
اقلـیـم ديـده فــرش قــدمهــای يـار بـاد
يـاد فـقـیـر اگـر بکـنـد شـهريار عـشق
رخ بـرمـتاب از دل آتـش گـرفـتـه يی
خـاکــستـر وجــود بـود يـادگار عشق
صبرم ربوده از دل تاب و توان ز تن
لیکـن نکرد چـاره دل بی قـرار عشق
عشق و امید و وصل نگردد زهم جدا
هـرکـس جـدا کند بشود دلفگار عشق
عهد ووفا و صدق وصفای جهان دل
بر شـیفـتگان مهـر بـود اعتبار عشق
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نیـروی بی نهايت عـالم نهفـته اسـت
در زره زره جان ودل پرشرارعشق
ابحــار بیـکـران دل عـاشــقـان پـاک
میپـرورد گـران گهــر آبــدار عشق
از لحـــظـۀ ازل بــــرود تــا دم ابـــد
در جـادۀ تکامل انسـان قـطـار عشق
بانگ صلیب وطوروحرا نغمۀ صنم
در نـای آتـشـین بـدمـد گردگار عشق
شوروامید و جذبه وشادی دهد به دل
بی رنگ وبوخزان نکند نوبهارعشق
شهد و شراب ازلب معشوقه میچکد
مستی فـزای محفل دلها خمار عشق
مرزجنون وعقل يکی میشود عجب
مجنون دشـت دل بشود هشیار عشق
2017/3/8
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جوهر انسانیت
به عصر جنگ اتم وعـده و قراری نیست
بـه نـاز و غمـزۀ خـوبان اعـتـباری نیست
دلـی کـه گــرم نـبــاشـــد ز بــادۀ وحــدت
به غیرسردی جنگ وجدل شراری نیست
مـیـان عـاشـق و معشـوق در همـه دوران
به جز صداقت و مهر و وفا عیاری نیست
کسـی که دل بـدهــد بـا عـزيـز و محـبوبی
بـه جـز اطاعـت و تـسلیم اخـتـیاری نیست
بـه ملک عـشـق و محـبت همه محـبّان انـد
پلیس و محتسب و شیخ و شهرياری نیست
هـنـــوز نــاوک غـ ّمــاز مـی زنـــد در دل
به کف به جزدل بشکسته و فگاری نیست
مــده بـه عشــوه گــران زمـانــه دل جـانـم
که بخت بُرددوجانب به هیچ قماری نیست
به کوه و دره ودشت و دمن چه می گردی
غـزال مسـت خـتـن ،آهــوی تـتاری نیست
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مبــر صـفــــای دل پـاک بــر ســـر بـازار
که حرف اهل تجارت به جزشعاری نیست
مکـن بــه خـنــدۀ گل هــای کاغــذی بـاور
که غیر سوزش پايیز و جور خاری نیست
بـه کـنـج خلـوت تنهـايـی ات قـنـاعـت کن
که دلشکن همه جابیش ولیک ياری نیست
دال ز بـخـت بـد و روزگار شـکـوه مـکـن
کـزيــن زمـانــۀ ظـالــم انـتـظــاری نیست
مـرا که جـوهــر انسـانـیت بــود مطـلـوب
سـتیز قــوم و قبیل و صـف تـبـاری نیست
2017/3/11
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گپ دل
دل به سینه همچومرغ کشته پرپرمی زند
خون زانفاذ و جـود و چشم ترسرمی زند
داغ هجران دردغربت در دل صدپاره ام
نه فقط سوزن که نوک کند خنجرمی زند
صبـحـگاه آروز بسـیـار کـوتـاهـی کـنــد
تار شـبهـا تیغ بر چشمان اختر می زند
در مـیــان نـوگالن تــازه افـتـــادم؛ ولـی
خـار تنـهايی خلـش در ديـدۀ تـر می زند
گه دل نجـوا کـنـد بـا آب دريـا هــا و گاه
حرف ها با الله های دشت احمرمی زند
تا کمر بستم برای عشق ووصل جاودان
بی وفايی های دوران پاچه را برمی زند
هرکه دارد مطلبی گرمیکند خود راعزيز
وقت تنهايی فقط انـدوه و غم در می زند
نازنین دلبربه پاداش محبت ،عـشق پاک
تیر در دل می نشاند ،سنگ برسر میزند
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جـان بـر لب آمـده در بـستر خـونـین دل
طعنه بردرد سلول وضعف پیکرمی زند
من سخن ازوعـده وپیوند انسان می زنم
او سخن ازجنّت و فردای محشرمی زند
من به جـام بادۀ خیام سـرخوش می شوم
او بـه فـردای قیامـت آب کـوثـر می زند
با کم و بیش خودم قانع شـوم درنقد حال
او سخن از نسـیه و امدـاد داور می زند
عشق اگردردل فروزان شد پیونـد آورد
گپ دل راعاشق صادق به همسرمیزند
2017/3/12
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موج شادی
هــوای مـوج شــادی در دل ابحـار می رقصد
هزاران موج برهم میخورد بسیار می رقصد
نــوای آبـی خـودجـوش اقـیانــوس می خـیـزد
در آغـوش فضا نجوای دل بی تار می رقصد
ز جـنـگ صخـرگان پیلـتن با خیــزش امـواج
چکاچک ها به هم دربستراعصار می رقصد
سـکـوت جنـگل در دل نشـانــد نخــل آرامـش
نــه تـنـهـا آدم ســالــم تـن بـیــمـار می رقصد
درخـتـان کهـن آغــوش بگـشـايـند بـر انـسـان
زعطرخاک وباران سبزه واشجار می رقصد
طـلـوع صبحــدم آرام بـر جنگل فـشـانـد نـور
غروب از ترس تاريکی درون نارمی رقصد
در میخـانـه هـا بر روی انسـان باز می باشـد
طبیعت مسـت می گـردد دل افگار می رقصد
ســرود دخـتـران رز بـه جـام بـاده می پیـچـد
ُخـم و خمخـانـه و سـاقی میان بار می رقصد
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بنازم مسـتی و ديـوانگی را با می و مطـرب
به بزم باده نوشان عاقل و هشیار می رقصد
خط فـقـر و غـنا گـرچه بـود بـسیار طوالنی
فقیروخان اينجا دلخوش وسرشارمی رقصد
به ظاهـر بین ناداران و دارايان نباشـد فـرق
غريب ازمفلسی سرمايه دربازار می رقصد
درين دنیای فانی هـرکه دارد همـدم و ياری
دل ديـوانـه ام بی همدم و بی يار می رقصد
زهی روزی که يابـم دلبر گـم گشتۀ خود را
ز شادی تـا ابـد دل در بر دلـدار می رقصد
2017/3/19
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حسن زیبا
حسن زيبا از نقـوش خامه و تحرير نیست
جلـوه گاه دل مقـام بـازی تصــويــر نیست
صورت معشوقه را ازچشم عاشق بنگريد
جـذبـۀ پنهـان دل در قـدرت تقـريـر نیست
مهر اگر در دل نشیند شب شود روز سپید
ايـن تشعـشع در تــوان منبع تـنـويـر نیست
هردلی را جلوه يی مجذوب می سازدبخود
منطق ومعیار خاصی درکف دلگیر نیست
هر گلی درباغ دل ها رنگ و بو می آورد
هیچ رنگ وصورتی بیلطف وبیتأثیرنیست
خنده يی نازی نگاهی می برددل رابه خود
اندرين بازی دل مسـتانه بی تقصیر نیست
نازنین تا غارت دل میکند بی توپ و تانک
حاجت سرنـیـزه و تیغ و کمان و تیر نیست
جنبش عشـق و محبت را نباشد حـد و مرز
جـلـوۀ پـیـونـد دل ها در خـط تقـديـر نیست
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عـاشـقان را منطـق دانـش نمی آيـد بـه کار
شوق دلبازی به ذهـن صاحب تـدبیر نیست
حالت مجـنون بیان جـوهـر ديـوانگی اسـت
عقل راگويم که اين جاحاجـت زنجیر نیست
ازتقدس بگـذری گر ،عشـق را خالص کنی
آيه هـای سـیرت معشـوقـه پرتفـسیـر نیست
زخم دل ها راسراطون می کند هجـران يار
می کشد؛افسرده می سازد؛ولی واگیر نیست
خانـۀ دل می شـود ويرانـه بی عشـق و امید
شـیـشـۀ بشکسـتـۀ دل قـابــل تعـمـیـر نیست
2017/3/30
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رقص واژگان
دل مسـتانـه از شـادی بـه پـیراهـن نمی گنجد
غـزل هــای دل ديــوانـه در گفـتـن نمی گنجد
شراب چشم شـوخی آن قــدر مستم کند هـردم
که رقص واژگان درگـوشـۀ تن تن نمی گنجد
گلـم را در گلـســتـان خـیـال آلــوده پـــروردم
که جوش رنگ وبويش دردل گلشن نمی گنجد
چونان ازعشق ومستی وطرب مملو بود قلبم
که ديگـر جنبـش دل در محـیط تن نمی گنجد
ز چـشم عـشق می بـینم به روی عـالـم و آدم
چـنین طرز نـگه در ديـده و ديـدن نمی گنجد
نهـاد هـسـتی و انـسان را با هم کـنم مـوزون
به میـزانگاه حـق جنجـال ما و من نمی گنجد
ز نـور عشق انـوار يقین را می کنم احـساس
کهن خورشیدحق درلحظه ومسکن نمی گنجد
خلـوص عشق پاک دل بـود پاکـیـزه و نايـاب
که اين الماس خالص در بر سـفتن نمی گنجد
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گـداز بحـر دل را اشـک آتش می کنـم تعريف
ازيـن آتـشفشان يک پـرزه در دامن نمی گنجد
به نورعـشق پـیوند دودل آن سان شودموزون
که دراوج تکامل حـرف مرد و زن نمی گنجد
مکن ای مدعی ازقاتل وشیطان ديگرتوصیف
بـه جسم پـاک نیکان روح اهـريمن نمی گنجد
2017/3/31
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سورۀ مینا
کلک سخن که صورت زيبا کشیده است
از عمـق سـیرت و دل معـنا کشیده است
معـنـا و محـتــوا شــده پــروردۀ خـیــال
از جــام جــم تـفــکـر مـانـا کشیده است
عمری شراب درخم دل جـوش می زند
تـا آيـه يـی ز ســورۀ مـیـنـا کشیده است
غم را به پشت سرفگنید رو به رورويد
خــرم دلـی که دم دم وا وا کشـیده است
صورتگری که نقش زمین وزمان کشد
با يک نگاه مسـلم و ترسـا کـشیده است
در بـیکـران ســاحـت جغــرافـیــای دل
طرح غـروب شام هـريـوا کشیده است
مخفی نمیشود زکسی شوروحال عشق
ايـن نقـش جاودانـه هويـدا کشیده است
بر لـوح پرنقـوش بـه هم ريـز زنـدگی
عشق وامید وخاطره خوانا کشیده است
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از قطرۀ فـشرده يی درجلوه گاه عشق
امـواج پــر تـالطـم دريـا کشـیده است
گاهـی تمــوچـــن آمــده و گاه هیـتـلـر
اما زمانی حـافـظ و سـینا کشیده است
تا خشم وکین و جنگ جهان پربال کند
صلح وصفا و رحم ومداراکشیده است
با لطف ومهرو حلم دل عاشقان صلح
موم از نهاد صخـرۀ خارا کشیده است
2017/4/1
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گلبرگ غزل
دل آزرده يارب صید خـونبار کی خواهد شد
هـالک غمـزۀ چـشم دل آزار کی خـواهد شد
نـدانــم بلـبــل مســـتانـۀ طبـع سـخـن ســـازم
مقـیــم النــۀ پـرشــور گلـزار کی خواهد شد
لطافت هـای گلبـرگ غــزل هـای دل ريـشم
به زيــر پای کی ،آزردۀ خار کی خواهد شد
خـدنگ سـینه دوزی می کند سوراخ قلبم را
دل صد پاره يارب باز افگار کی خواهد شد
مجـو از خوبـرويـان زمـانه وعـده و پـیمـان
کی می داند دل ديوانـه ابزار کی خواهد شد
اگر عـقل سلیم در جان سالم می شود جاری
جنون پرورده ام صدجان بیمارکی خواهدشد
طالی خالصـم را تابکی دارد محک گـردون
شکوه گـوهـر عـ ّ
شـاق معـیار کی خواهد شد
درين بازار تـاکی جنس قـالبی بـود مشهور
ز اجناس حقیقی گـرم بـازار کی خواهد شد
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فـروغی بـر نـتـابــد از چـراغ مـردۀ ديـروز
به عصرعلم ودانش عقل انوار کی خواهدشد
تـو گويی درطلسم ديوها کشور بود محصور
کهـن اسطورۀ رسـتم سـزاوار کی خواهد شد
وطن ماتمسرا گرديـده گرچـه سال های سال
روان سوگواران مست وسرشارکی خواهدشد
نخـیــزد از دل تـار خـشـونـت نـغــمۀ الـفـت
نیـسـتـان تـمـدن جـنبـش تـار کی خواهـد شد
بـه جـای جنگ قـومی گفتمان بايد شود آغاز
گشايـش آور بـن بـست گفـتار کی خواهد شد
2017/7/6
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شوق نگاه
هـنـوز شـوق نگاهـی نـرفـتـه از يادم
بناز گـوشـۀ چشـمی دوباره کـن شادم
به پیش سرو سـخنگوی قــد و بااليی
شکسته شاخه يی ازشاخـسارشمشادم
ز بیـستـون خـیالی بـه گـوش می آيـد
هـوای نغـمۀ شـیرين و شـور فرهادم
ز شـوق عـشـق هـريوا در دل تاريخ
کـشــیـده خـامــۀ ايـام نـقــش بهـزادم
نقوش مکتب بهزاد وجامی و انصار
بـه رنگ نـثـر مس ّجع نمـوده ارشادم
رمیده آهوی دل رابه چهرۀ وتصوير
به خون فکند و فراموش کرد صیادم
ز کاه و غلۀ خرمن نشد پری حاصل
مـده برای خـدا بیش ازين تـو بربادم
شرربه قلب فگارم زدوچرابگريخت
ز نی ستان غزل سوز وناله سردادم
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ز روغنی که ز اعماق جان کشید ايام
چراغ شعر وشعوری به خانه دردادم
چـو کـودکان دبـستان مشـرب عـ ّ
شاق
گـرفـتـه ام سـبـق از درسـگاه اسـتادم
بـه گـرد گرمی ديـگ پلـو نمی گـردم
فـــدای نـان جـويـنــی ز هـمــت رادم
به زير تیغ ستمگر اگـر شوم مجروح
ز ســـفـله گان نکـنـم آرزوی امــدادم
بدست جور وستم نسل نسل سوزيديم
هـنـوز بسـته بـه زنجیـر ظلم و بیدادم
نگــشـته حـل ،معمای زنـدگی هـرگز
کـسـی هـنـوز نـدانــد طـريـق ايجـادم
حیات در دل هستی نهفته چون گوهر
به اين حساب به هستی وحق همزادم
اگر به گوشۀ غربت مرا ُکشد هجران
هـمیـشه عـاشــق افـغــانـسـتـان آزادم
2017/7/9
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کعبۀ دل
کعـبــۀ دل کـه بـی ريـا بینی
قـبــله را چـارســو روا بینی
خانۀ سنگ وگل چه میجويی
هر طرف رو کنی خـدا بینی
ازسیاحت چو بگذری حاجی
کعـبـه در کــوخ بـیـنـوا بینی
رو بـه معـبـود آسـمانـی کـن
کعـبــه و کـربــال چــرا بینی
از تجـارت مجـو عـبادت را
جــای حــق سـکۀ طـال بینی
گر زمکر و ريا کنی پرهیز
همــه نــور دل و صـفا بینی
کبر و آز ات اگر شود دانش
خويـش را خاک زير پا بینی
گـر طلسم تعصـب و تبعیض
بشکنی ،ذهن و دل رها بینی
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مذهب تان اگـر شـود عرفان
جـمــله اديـان همـنـــوا بینی
گرشوی يار وحشت وافراط
ملـل و خـلـــق را جــدا بینی
ورکنی عدل و داد پیشۀ خود
پـادشـاه کــم تـر از گـدا بینی
گـر مساوات را دهـی بر باد
همه يک بـام و دوهـوا بینی
آب چـشم دل ات اگر ريـزد
روی بی شرم وبی حیا بینی
کـور گردد چو ديـدۀ تـدبـیر
خصــم را يـار و آشـنا بینی
گرزمین را کشی زذکر خدا
چرس و ترياک ومافیا بینی
سر نهی گر به ّ
خط افراطی
در وطـن مـاتـم و عـزا بینی
مهررا گر کنند زنده به گور
دل بـی نــور هـر کجـا بینی
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وحشت ازشهروروستاجوشد
تـرس و دلهـــره و بــال بینی
همه جا فتنه و دروغ و نفاق
از ســـیـاســـتـگر خـطا بینی
دنبه می گـندد از درون خود
جـنـگ اقــوام در سـرا بینی
همـه با نقـشه می شـود اجرا
هر کجا جنگ و ماجـرا بینی
حرف وحدت که خاردلها شد
بلـبـل و گل ز هــم جـدا بینی
کینه و عقده کرده دلها سنگ
رو و دل سـنگ سـنگـپا بینی
2017/7/24

169

رسول پویان

عشق و تنهایی

دست دوستی
زنــدگـی بـا مهـربـانـی جـنّـت انـسان بود
در خشـونت دوزخ تفـتـیده و سـوزان بود
عشق اگردردل بمیرد الشه می گردد بدن
جـذبۀ عشق و طرب نیروی بی پايان بود
از ادب خـالی شــود گـر دامــن انسـانیت
چـه تفـاوت بـین ديـو و آدم و حـیوان بود
قدرت وسرمايه دردست ستمکاران بالست
حلم و دانش نورجان و صیقل وجدان بود
از قـناعت پـینه دوز و پـیـرمـرد بـاغـبان
بـر سـريـر کلـبۀ ويـرانـه اش سـلطان بود
وقـت جانکندن بـود دشوار برسرمايه دار
بر سـبکباران مسکین راحـت و آسان بود
رودباران دردل دريادالن چون قطره است

قطره يی در خانۀ موران چون توفان بود
گپ مفـت هـر دهانی نـیسـت مالک عمـل
آزمـون حـرف دل هـا با گـز و میدان بود
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حرف نـرم ما نـدارد بـر دل سنگـین اثـر
پـتـک آهـنـگـر حـريـف کلـۀ سـنـدان بود
برکت ازآردوخمیرونان میهن رفته است
بـا قـروت دشـمن ما مــوش در انبان بود
خـانـۀ دل با دودسـت دوسـتی گـردد بناء
کشورازجنگ ونفاق ودشمنی ويران بود
کـونـۀ پوسیده را از ريشه می بايد کشید
چـارۀ درد قـديـمـی انـبــور و دنـدان بود
ماه آزادی بـه همت از يخـن بیرون شود
مهـر اسـتقالل میهــن زيـنــت دامان بود
2017/7/28
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درخت آرزو
درخـت آرزو جـز نا امـیدی بـر نمی آرد
تو گويی زندگانی غیر درد سـر نمی آرد
نـدارد ترکتازی دلـبر تاجـیک مـن؛ لیکن
به قلبم تیرمژگان می زند لشکر نمی آرد
ندارد ابر نیسـان برکتی در مزرع انسان
غـرد نمی ديگرنمی آرد
به سان پايه می ّ
نمی دانم چرا بیگانگان درعرصۀ قدرت
بجز لنگ وکل وافراد کور وکر نمی آرد
تو گويی کله ها را پرکند از کاه استعمار
به ملک ما به غیرازکله های خرنمی آرد
سترون گشته يارب مادرشب در ديار ما
که طفل صبحدم يا کـودک اختر نمی آرد
نخیزد شعله يی ازشمعدان عدل و آزادی
که دود آتش وخون غیرخاکستر نمی آرد
چونان پیچیده درتارسیاست سرنوشت ما
ازين اوضاع بحرانی کسی سردرنمی آرد
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مجـواز نـازنـیان ريـايی عهـد و پیـمان را
که مهرعشق ودوستی دردل بسترنمی آرد
بغیرعشق ووصل جاودان درمزرع انسان
درخــت زنــدگانـی میــوۀ بهـتــر نمی آرد
صداقت را ز قـلب مهربان عشق پـیدا کن
که اين امواج راغرقاب زوروزرنمی آرد
زجام جم شـراب سرخوش خیام می نوشم
کسی بهتر ازان از ساغـر کـوثر نمی آرد
2017/7/29
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نای موسیقی
طرب در دل هوای بزم موسیقیار میسازد
نـوای ت َـن ت َـنَن در دل خـیال يـار میسـازد
حجازواسپهان وراهوی وشور و زيرافکند
نـوا وبـوسلیک از زخمـههای تار میسازد
زع ّ
شاق وحسینی و بزرگ وراست مینالد
مقـام زنگوله بر عـاشق و هشیار میسازد
به چنگ وتنبک وتنبورونی مطرب کندآغاز
گهی با تار میگويـد ،گهی اشعار میسازد
به جای ارغنون هارمـونیه درپیش خنیاگر
به همرای رباب و طبله و دوتـار میسازد
کجا شد بربط و شهرودوشوشک درديارما
نقاره رفته از میدان و سـورنا زارمیسازد
دگرچنگ وچغانه محفلآرای خراسان نیست
سـرنده ،بیدف و بیديره و بیتارمیسازد
سـهتار نغـز پیشین را کجا بـردند از محفل
سـرود و رودخـانـی از دل افگار میسازد
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زطاس و کاس وسنج و نالۀ زارجلب گويم
به تال و زنگ مطرب نغمۀ پربارمیسازد
نداردرونقی سنتور و قانون ،ازعمل خارج
طربرود از نـوا افـتـاده و گـیتار میسازد
کمانچه راکمان بشکسته اند درمحفل شادی
ولی غیچک به ياد همدم و همکار میسازد
دره و کـوه و کمر خیزد
صـدای دنبوره از ّ
دوبیتیهـای نغز و سـاده از گفتار میسازد
ز طرف کـشزاران نغمۀ ساز و دهـل نايـد
نیانبان تو را چـون مرغ بیمنقارمیسازد
سربود ساز وطنداران
ز راگ و تال هندی ُ
مغنی طرح تکراری دراين بازار میسازد
زآهنگ خراسان سازهندی بهرهها بگرفت
تـوازن گـر بــود خـنـیاگـری آثـار میسازد
فـراموشـت نگـردد نُوت هندی و خراسانی
که اين هردوبه هم الحان پراسرار میسازد
ت َـنَن ت َـن ت َـن ت َـنَن دارنــد اوزان خـراســانی
سا ری گا ما پده نی سا يکی معیارمیسازد
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يکی بـاربـد میگـردد يکی فـارابـی و قـادر
سرآهنگ وطـن رامرغ موســیقار میسازد
اگرچه تک ملودی سازهندی وخراسانیست
ظرافتهای ريزرنگرنگ درکارمیسازد
غزل معشوقه و محبوبۀ سـازخراسان است
سـرود حلق را از سـاز دل اظهار میسازد
چه زيبا هست رسـم تازهپردازی ز استادان
که کیف سازوآواز و هنر صد بار میسازد
بـود آهنگ هسـتی و خـدا در نـای موسـیقی
نشاط وشورومستی وطرب سرشارمیسازد
اگرجنگوطنبیکوس وبیکرنا وشیپورست
تبـیـره زن و بـوقی ،دم دم اشـرار میسـازد
نوای شوق و شادی را کند خاموش افراطی
ز حلـقـوم تعـصـب نفـرت و ادبـار میسازد
پیام حـامـیـان طالـب و داعــش بــود افـراط
ولـی آهـنگ آزادی وطـن بـسـیار میسـازد
2017/12/9
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قصۀ دل
ازعشق و جام باده و شوق طرب بگو
از شعـر و قصـۀ دل و شور ادب بگو
تلخی مکن به محفـل يـاران و دوستان
با شهد و نیـشکـر ،بـیا ،از رطـب بگو
خورشـید گـر نهـان بـود تیره دل مباش
از چلچراغ و مشعل و ازماه شـب بگو
در خــاک آريـا شـنـو از دخـتــران رز
از لعل قصـه کـن و سخن از عنب بگو
گنجینههـای کان بدخشان بـه بـاد رفـت
اين قصه را به نسل نو از لعل لب بگو
آهنگ دل سـرا و شـکـن تـیـغ جهـل را
ازچنگ و ارغنون و رباب وجلب بگو
درماه روزه موقع عیش و نشاط نیست
سـال ديگـر بـه يـار بـه ماه رجـب بگو
از چنگ کاهلی و سکوت وسکون برآ
ازحرکت و ترانه و از تاب و تب بگو
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حیران کن جهان بشر را به طـرح نـو
زنجیر شکن بیا و ديگر بوالعجب بگو
از خون و جنگ و فتنۀ افـراط درگـذر
از دانـش و تمدن پـارس و عـرب بگو
با مطربـان ترانـۀ صلح و صفا بخـوان
ازمرگ ديو جنگ و زمحوغضب بگو
افراط اگر جنايت وتخريب و جنگ شد
از صلـح و برقـراری شام و حلب بگو
خاک وطـن پذيـرۀ افـراط نیست نیست
ايـن قـصـه را بـه سـلسـلۀ بـولهب بگو
2017/12/11
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تجلیگاه دل
دل زيـبا پـسندم رنـگ رويـا داده معـنا را
تجـلـیگاه دلهـا مـیکـند تصـويـر زيبا را
نداردحسن معنی جلوهيی زيباترازمعشوق
نیابی تحفهيی جزوصل جانان قلب شیدارا
زساززهره بشنیدم نوای عشق ومستی را
سـرود باربـد گـويـا کـنـد چـنگ نکیسا را
نهانکردم اگرچه داغ دل راالله سان لیکن

بگــیـرد آه ســردم دامـن گــرم سـويـدا را
نـشـد پـايـان جنگ و کیـنۀ اوالد ابـراهـیـم
مگو افسانۀ هاجر مخوان مزمور سارا را
بسازی دوزخی ازجنگ اديان خانۀ دل را
بسـوزانی يهـودی و مسـلمان و نصارا را
خدا درعرش میگريد ز دست کینۀ افراط
تعـصب تا که آتـش میزند تمثال بـودا را
بهرسو بنگری تصويرحق راجلوهگريابی
دل هندو و مسلم کعبه گردد ُمغ وترسا را
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اگرخوشخو و انسانی نگردد مذهب و آيین
بهمـزن رونـق بتـخانـه و شـیخ و کلیسا را
شده تاعـقدۀ جنگ وطن چل ساله چیستانی
مگـر نسـل جـوان ما گـشـايـد اين معـما را
ندانم قتل وکین وغارت وجنگ و جفاتاکی
زهیگر بشکند طبّال کوس وبوق وکرنا را
زمـوج دهـله وهیرمند خیزد نغـمۀ جیحون
بنـوشـد غـرقـه و نـیالب امـوج هـريـوا را
خدا را جامۀ کرباس خود رامحترم گردان
که تا ديگر نباشـی بـرده و مـزدور ديبا را
2017/12/13

180

رسول پویان

عشق و تنهایی

چشمان خسته
چـشـمان خـسـته پـیـروی دل میکنند
خود را ز عقل و فلسفه غافل میکنند
مسجد وديرو مدرسه ازحق جدا شدند
ياران به کوی عشق تـومنزل میکنند
ازگپ حور و قصۀ غلمان دلم گرفت
ديــوانگان بـه میکـده محـفـل میکنند
با جرعهيی زساغـر دل درکـنار يار
ديـوانـه را بـه عاطـفه عاقـل میکنند
با چنگ وبا نوای نی و نغمه وسرود
آهو و کبک و شیربچـه مايل میکنند
بارنگ مهربانی و از بوی عشق دل
رفتاروحسن وذايقه خوشکل میکنند
خوبان چرا به غمزۀ بسیاروقهروناز
کار را برای عـاشقی مشکل میکنند
اول دهند وعده و لیکن به گاه وصل
قـول و قـرار را هـمه بـاطل میکنند
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گاهی به میخ وگاه بهنعل میزندرقیب
ديـوار را دو رويـگی کاهـگل میکنند
گل میدهند به آب و از بهرقیل و قال
ريگ کـدو ز آهـن و سنگچـل میکنند
میزان عــدل از صـف زنـدانیان شـنو
يک را اضـافـه بـر عـدد چـل میکنند
کفکـیـر میزنـنـد تهـی ديگ بیمـواد
حـلوا به کفچـه بخش و يا بیل میکنند
افراط و جهل و قاتل و ترياک باهماند
انـسـان را بــه مــرگ مقـابـل میکنند
2017/12/15
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محبت عشق
دلی که از نفـس عـشق کس کباب شود
به يک دوجرعۀ می کامالً خراب شود
بـیـاد گـرمـی آغــوش پر ز احـسـاسـی
يخ خـیال هـوس قـطره قـطره آب شود
سکوت عیش بگوش خرد غزل خواند
سرود و زمــزمـه و نغـمۀ ربـاب شود
ببزم عشق سخن ازحضورپیری نیست
بـه کام تــشــنــۀ دل بـادۀ شـبـاب شود
نگاه جلوۀ گل گـرچـه جـاودانی نیست
ولی چــو رنگ بـبـازد يـم گالب شود
امید عشق ندارد عدم همه هستی است
خروش بحر برون از دل سراب شود
ازل که در ابـد عـشـق جـاودان گـردد
بـرای نسـل بـشـر آخـريـن کتاب شود
دل ازمحبت عشق ووصال لبريزاست
عجب مدار که نیروی آب و تاب شود
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به باغ عشق زبـس تاک لعل می رويد
بهرطرف که نگه می کنی شراب شود
به بـوی يار رسـد گـر بـه سـاحـل آرام
چو موج دردل دريا به پیچ وتاب شود
شب از سـتاره و برق شهاب می گويد
بـه صبحـدم که رسـد يـار آفـتاب شود
به وصل گرنرسدعشق می شود خنثی
و يا تجـرد و سستی و اضطراب شود
زبس که دخـت رزان هری کند مستی
به ملک مرده توگويی که انقالب شود
2018/2/24
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عشق و تنهایی
هر که از عشق باوری دارد
قـدر فهـم خودش بر ی دارد
کس نپرسدخذف فروشان را
دروگوهری دارد
که چه سان ّ
خام طبع ستیزه جو ازعشق
درک تـار و محـقـّـری دارد
عشق وابـستۀ سیاست نیست
بیکران عمق و بستری دارد
در به روی همه گـشـاده بود
نه پولیس و نه افـسری دارد
عشق سلطان هردو عالم باد
که نه تیغ و نه لشکری دارد
حق در عشق جاودان گرديد
نـه جهـنم نـه محـشری دارد
سـر آب بقـاء لـب يار اسـت
ّ
نه بهشت و نـه کوثری دارد
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مه و خورشید اگربمیرد باز
کهکـشانهـای ديگـری دارد
درزبان جلوههای هستی بین
عـشـق طبع سـخـنوری دارد
در تمدن شود فروزان عشق
تـا کـه آزاد گــوهـــری دارد
همـدل مسجـد و کلیسا نیست
خودبه عرش خدا سری دارد
ذهـن ع ّ
شاق در تکامل عشق
درک عــالی و بهـتـری دارد
جـذبۀ عشق بسکه رنگینست
زان سبب هرکه دلبری دارد
در دل کـاخ آرزوهــــا يــش
خوشنما طرح منظری دارد
ازسیـاهچال عـشق وتنهايی
وصل ما عاقـبت دری دارد
من وتو بیگ بنگ تاريخیم
عشـق ما نـور برتری دارد
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هرکه گیرد به قـدرجذبۀ دل
عـشـق عـدل بـرابـری دارد
هردوعالم فدای لحظۀ عشق
چـه جهــان معـطــری دارد
2018/2/28
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دیار نوروز
بـرای مـا که کهـن يادگار نوروز است
چه ارث پاک وکالن افتخارنوروزاست
ز جشن خـ ّرم جمشیـد تـا بـه عهد کنون
شـراب جـام جـم روزگار نـوروز است
زآب سیحون وجیحون تا به رود فرات
ت مست وگوهرنثارنوروزاست
چه مس ِ
گـذشــت ســردی لـرزنــدۀ زمـسـتانـی
پـیـــام آور فـصـل بهــار نوروز است
به ناز وعشوۀ گل چهچه می زنـد بلبل
سرود و زمزمۀ شاخسار نوروز است
ز کـوه و درۀ دل آب می شـود جـاری
غـزلسرای لـب جـويبار نوروز است
چهار شنبه آخرکه جشن سوری گشت
شـکوه سرخی آتـش بیار نوروز است
لباس نـو شـده بر جان هستی و انسان
زمان تحفه و بازديد يار نوروز است
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زبس که ستره وپاکیزه می شودهرچیز
طالی بی غش کامل عیارنوروز است
بروی سفرۀ هفت سین سبزه می خندد
زار نوروز است
نمادهفـت گیاه سـبزه ِ
ز سیب و سکه و سـنجد و سـمنو گويم
سماق وسیر و سرکه بکار نوروزاست
به تخـم و ماهی وتنگ بلور و آتـشدان
بـه روی سـفرۀ ما انتظار نوروز است
سپـند و عـود فراوان بـر آتـش اندازند
که عطرخندۀ مهـروشرارنوروز است
ز گفت و ايده و کردار نیک می گويند
چرا که جـام دل آيینه دار نوروز است
نبات و نقل و عسل کام دل کند شیرين
کتاب پاک شـما در کـنار نـوروز است
بـه باغ ،گل شـده امروز می ِر نوروزی
سپه ز سبزه تر ،شهريار نوروز است
گور خفته شود باز زنده حاج فیروز
ز ِ
بـرای جامعـه شادی بیار نوروز است
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نشاط باده وشعرورباب ورقص کجاست
به بـزم جشن طرب بی قرارنوروزاست
ز جشـن سیزده بـدر تا ابـد کـنیم تجـلیل
نشاط ورونق هرکار و بارنوروز است
گـره زنـند بـه سـبزه که بخـت بگـشايند
بـرای دخـترکان بخـتـبـار نوروز است
جـهانی مـرده کـنـد ذهـن شوم اهـريمن
نماد زنــده يی از کـردگار نوروز است
بـه قلـب تیرۀ شـب هـای ظـلم افــراطی
طـلـوع صـبحــدم آشــکار نوروز است
گـريـز طالب و داعـش که نوبهـار آمـد
همیـشه در دل میهـن ديار نوروز است
ز نــوبهـار گل ســرخ قـصــه هـا دارد
به بلخ بـامی مـا جنده دار نوروز است
خجـسته بـاد کهن روز جشن دهقـانـان
که شور و هلهلۀ کشتزار نوروز است
مگـو ز صبر دل دردمند ازيـن بیـشتر
که روزوحدت دلهای زارنوروزاست
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کـتـاب فلـسفۀ عـشق هـسـتی و انـسان
ورق ورق که شودبیشمارنوروزاست
 1396/12/28خورشیدی
مطابق  2018/3/19میالدی
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امواج عشق
کـورۀ آتـشفـشان عـشـق گـر فـوران کند
سلطۀ زور وسیاست را ز بن ويران کند
می کند بیخ سـراب وهـم را امـوج عشق
تا که نـور گوهـر دريای دل جـريان کند
صبرافزون زخم رابدخیم کندلیکن عشق
زخم خونین دل هجران کشان درمان کند
شورش اندازدبه شهرعشق تاازروی ناز
کاکل وزلف پريشان را مشک افشان کند
نیش خارستان رنگارنگ گیرد گر جهان
عـشـق بـا نـیم نگاهی جمـله باغستان کند
عـشـق انس و الفت و پیونـد می آرد پديد
دشـمنی ها را به بـزم دوسـتی مهمان کند
گريه درسوگ عزيزان چشمهاراکورکرد
عشـق در رويا لبان گـريـه را خندان کند
گرچه بشکستند جام باده را شور و خیال
شـوق مـستی را بیاد يار صـد چندان کند
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خشک سالی ها دريده سینۀ صحرای دل
عشق را نازم که خشکستان پرباران کند
بـا نـوای صلـح و آزادی بـه میدان عمـل
عشق ،وحشی رازجنگل آورد انسان کند
عشق هستی وعدم راشورديگرداده است
چرخـۀ ذاتی شدن را تا سر و سامان کند
عشـق با موج گرانش می کند پـرواز گاه
نه فقـط انسان ،بلکه هستی را حیران کند
عشق زابعاد مکانی و زمانی خارج است
صدسیاهچال فضايی رابه خود پیچان کند
عشق درزندان قانون دوعالم نیست نیست
چـون که تنها با خـدای خويشتن پیمان کند
از زمین و آسـمان ما مگو ،چـون زره اند
عشـق در دنیای بی پايان خود تـوفـان کند
حلقۀ زور و زر سرمايه را بشکسته است
در جهـان دل بـرابـر بــرده و سـلطان کند
هرچه اهريمن کند تخريب درجسم وروان
عـشق با لطف و محبت آيد و عمـران کند
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عشق ووصل دل سراسردرتکامل بوده است
زان سـبب پیونـد اوج هسـتی را عـنوان کند
2018/5/21
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بادۀ ناب تمدن
الهی بشکند دسـتی که ويران می کند ما را
حمايت می کند آشوبگری و چورو يغما را
بهرجا می رسد بحران وناامنی شودافزون
به آتش می کشدباغ وسراوکوه وصحرا را
هیوال گر بگويی کی توانی وصف اوکردن
نداردديووبارزنگی چونین اوصاف بیجا را
کند داراکوال تمثیل خونخـواری درين عالم
و يا افراطیت پاينده دارد جنگ و دعوا را
دهد افراطیون را دالر وپوند و لایر قدرت
سعودی می دهـد فرمان قتل پیر و برنا را
به پاکستان مدارس مرکزتعلیم افراط است
بـرای انتحـاری داده انـد هـرگونـه فتوا را
بگیرد شـادمانی را خـدا از دشـمن انسـان
به ماتم کرده تبديل بهرماهرجشن ومأوارا
به کام مردم ما زهـر تلخ مـرگ می ريزد
قبرکن مرده شومال خورد هرروزحلوا را
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چو نام قوم «فغان» را کند تحمیل براقوام
ز مردم می ربايد حق قوم و نسل و آبا را
پتان و پشتون وافغان نام قـوم افغان است
زکس پوشیده نتوانی چونین اسم هويدا را
به لغت واژۀ افغان فقط فريادوافغان است
چه داريم درفغانستان بجز اين درد معنارا
برابر ازبک وتاجیک وافغان وهزاره بین
گالن رنگ رنگی پـر کـند گلزار زيـبا را
گهی برمیخ زندگاهی به نعل خرولی آخر
شتابان میکند گرگ نفاق وجنگ ودعوارا
بدست خشم وحشت قدرت شمشیرافتادست
کی بگـشايـد به میدان رقابت ايـن معما را
چه داند بینوا تاريخ و فرهنگ خراسان را
به ديـوان بسپرد تاج سر جمشید و ياما را
نمی دانــد چـوپـان زاده آداب بـزرگان را
کـنــد پـیتاوه و جــل شــتر الـوان ديـبا را
نه تنها گنج تاريـخ و تمـدن را کند ويران
به يغما می برد سرمايۀ امروز و فردا را
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اگرمحمود ارج کار فـردوسی نداد امروز
کند ويرانه جاهل غزنی وبلخ و هريوا را
فرات وسند وجیحون وخزرازهم جدانبود
زچشم کابل و دهلی نگر سغد و بخارا را
ز جــام جـــم بگـیـرم بـادۀ نـاب تمـدن را
کنم شـیرين کام مسلم و هندو و ترسـا را
2018/5/8
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غارت باغ انسانی
درين زمانه دل ازجور خار می لرزد
ز چـیـغ و ولـولـۀ الله زار می لـرزد
ز قتل و غارت گل هـای باغ انـسانی
ز درد و زخم سکوت هـزارمی لرزد
ز انهـدام طـبـیـعت ز غـارت هـسـتی
به دست قـدرت سرمايه دارمی لرزد
بجای سـبزه و گل رابش پالستیکست
بـیاد باغ و گل و سـبزه زار می لرزد
فغـان جـنـگل و مـرغ و گـیاه می آيـد
ز تشنگی دل کشت و شـیار می لرزد
نهنگ و ماهی ابحار زنـده می میرند
ز زهـر عقرب و دندان مارمی لرزد
زمـان خـود کـشی نسـل آدم دوپاسـت
ز انـتحـاری مـذهـب شـعار می لرزد
ز مـافـیا و ز افــراطی و ز آدمخـوار
زکینه توزی سگ های هارمی لرزد
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بالی جنگ وشرارت گرفته عالم را
ز آه و نـالـۀ مظـلـوم زار می لـرزد
گمان کنم که مزارع شـوندگورستان
ز بی شماری سـنگ مزار می لرزد
فروش اسلحه باجنگ میشودافزون
ازيـن مسـابقـه در کـشـتار می لرزد
زنقشه يیکه جهان رابه دردوغمآلود
مار نـوی پر شـرار می لرزد
ز استع ِ
جهان به پنجۀ غوالن فتاده خون آلود
چو آهوگان ز تیر و شکار می لرزد
ز جنگ سـوم و محـو تمـدن انـسـان
زتیره بختی و برگشت غارمی لرزد
بـه قعر دوزخ جاسوس و اطالعاتی
فتاده مـردم و دل بی قـرار می لرزد
دروغ وفتنه گری پالسی شودمنظور
ز طـرح تـوطـئۀ بی شـمار می لرزد
ز بـس فـريب و تقلب تـنیده درقانون
قضا وعدل وحقوق و عیار می لرزد
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زخشم ونفـرت ونفرين وانتقام وخون
ودره وشمشیر ودار می لرزد
صلیب ّ
زعشق وعاطفه دل ها چرا بود خالی
ز محـو همدلی و تـرک يار می لرزد
بچنگ زوروزر سنگ دل فتاده عشق
زخـشم سیستم و تولید و کارمی لرزد
شروع زوررباطست و ضعف انسانی
زهوش مصنوعی درکارزار می لرزد
بهرطرف که نگه میکنی دل آزاريست
به مرگ مهر و ز قلـب فگار می لرزد
دريـن زمانـه که دانش چراغ انسانست
چرا ز وحشت شب های تار می لرزد؟
2018/6/6
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حرکت پویا
خشـم مسلم و خـندـۀ ترسا
جنگ خونین می کند برپا
يـاد آرد حـکايـت ديـريــن
عـقدۀ قلـب هـاجـر و سارا
خون وخشم يهودمیجوشد
در مـزامـیـر کـهـنـۀ تـورا
آتش و دود جنگ بی پايان
سوخت بنیان وريـشۀ ما را
نسل فردا دگر چه می دانـد
قـصـه هـايـی ز آدم و هــوا
جنگ قوم ونژادوملت ودين
جـا نــدارد در ضـمیـر خـدا
آنچه ازجنگ وخون بنوشتند
نـیســت گـفــتــار ايـزد دانـا
اول و آخــــر بقــاء بـا هـــم
مـوج در مـوج بحــر نـاپـیدا
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حرکت وعشق چشم دل هارا
کـرده در بحـر زنـدگی بـیـنا
از محـبـت نــوای دل بـشـنو
که کـنــد روح آدمـی شــیـدا
با گـذشتن ز عصـر تاريکی
عقل و علم وعمل شـود واال
جايگاه عـقیده در دل هاسـت
نه به جنگ وسیاست وسودا
غرب راعلم وقدرت تخنیک
بـرده در عصر روشـنی باال
عمـل نیک و فکـر نیـکويـت
می کند جان و گفـته را زيبا
لغـو قـربـانی و جهـاد خـون
صلح زرتـشت را کند معـنا
خـشم و بیداد تیغ خـون آلود
جــــا نــــدارد در دل بـــودا
راز هستی شگفته می گردد
غنچۀ مغـز دل شود ،گـر وا
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رقـص و آواز مـذهب هندو
ذهن مرتاض وورزش يوگا
انجـماد عـقـیده و فـرهـنـگ
ضعف مسکین وقـدرت دارا
پیچش ذهن وعین سحرآمیز
جـلوه هـايـی ز طـبـلۀ شـیوا
نظم وقانون می دهد دستور
قـصـد کنفیسـیوس بـوددنـیا
انقالبی که قـدرت آوردست
در رگ و پــود مـردم کارا
چـیـن دنـیـای ديگـری دارد
با خـود و اقتصاد غـول آسا
مارکس وانگلس پرورانیدند
از کمون ســیستم جديدی را
دانـش نـو حـیات انـسا ن را
از تـکامــل می کــنــد پـیـدا
آتــش انـقــــــالب اکـتــوبَـر
يخ خرس شـمال را کـرد وا
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آنچه درمتنهای پیشین است
نیست کافی به امروزوفردا
آنچه گفتند آنچـه را کـردنـد
هـسـت تـاريــخ زنـدگی مـا
ذهن ما بحر بی کران باشد
حـرکـت بـاده در دل مـیـنـا
دم به دم موج تازه میجوشد
نیسـت پـیدا درازی و پهـنا
مـا تجـلی گـوهـــر بـوديــم
نه به تسلیم وسـجدۀ بی جا
بین ما و خدا مرزی نیست
بـشـنو از نای دل ايـن فتوا
پرپری می زنـد جان و تن
می پـرد تا بـه ناکجـا عنقا
نغـمـۀ دل مکان نـشـناســد
سرنا
بیزمانست صوت اين ُ
در سیه چاله می فتد هستی
موج در موج حـرکت دريا
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از عـدم قصه يی ندارد کس
داستان هاســت حرکت پويا
جلوۀ هست ونیست درهستی
هست درهست میشود خوانا
هــرکه از آن بهـره يی دارد
گـر بـــود پـیر يا بـــود بُرنا
2018/6/30
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ساز دل
زندگی با رنج و غـم مرگ دمادم می شود
شـیرۀ گل هـا به کندوی عسل سم می شود
در غـروب زنـدگی آيینه می گـیـرد غـبـار
قامت تصوير در چـشـم زمان خم می شود
گـر بخـسبد بخت شـاد دل بـه دامـان فـراق
خاک خشک آرزو از اشک پرنـم می شود
هان اگريک لحظه داری باخوشیهاکن قرين
صدهزاران همچوتودرخاک مدغم می شود
عیـش فــردا را نمی خـواهـم با رنج کـنون
نسـیه کی نقـديـنـۀ ديـنـار و درهـم می شود
سر
مستی و عشق و طرب با سازدل گردد ُ
درحضور باده گاهی زير و گه بم می شود
زندگی بی نغمه و رقص وسماع زندان بود
بارباب وچنگ وبربط دردوغم کم می شود
شـیـشۀ احسـاس را گـر بشکـند انـدوه شک
عشق در چـشم دل معـشوق مبـهم می شود
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در تمـوز داغ از لطـف و سخای عشق دل
آه مجـنــون بـر رخ لـیـلی شـبـنـم می شود
عشـق پـیوند دل و جـان و خـرد می آورد
ارتباط عاشـق و معـشوق محکـم می شود
طـفــل دل تجـربـه آمــوزد از پـیــر خـرد
قصه هـای زنـدگی امثال و َحکم می شود
بـار بـار افسـانـۀ ملک سـلـیـمان را مگـو
علـم بر کلک تعقّل رشـک خاتـم می شود
قصۀ جمشید را از نوچه می گويی به من
گـر تمدن را بخـواهی جام ما جم می شود
زال زر در النۀ سیمرغ می گردد بزرگ
طفـل او در دفـتر حمـاسۀ رسـتم می شود
گرطمع و حرص را ازدل زدايی درعمل
دست همت پیش تر ازدست حاتم می شود
از دل آزاری چه می آيـد جـز زخـم درون
نازولطف ومهربانی کن که مرهم می شود
2018/7/1
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شعلۀ مست غزل
بـا نـگاه گـوشـۀ چـشـمی اگـر يـادم کند
ت دلشادم کند
آنقدر نوشـم که مسـت مس ِ
درخم زلفی اسیرم گرکند عمری خوشم
مـن نمی گـويـم بـه صیادم که آزادم کند
با می و مطرب گرفتم خو از روز ازل
بی سبب شیخ دغل هر روز ارشادم کند
انتحاری را بگو مرگ هنر آسان نیست
شعلۀ مست غـزل هـر لحظه ايجادم کند
در تمدن ريشه های ما بـود آنسان قوی
نیسـت امکانی که بی تاريخ وبنیادم کند
خصم فرهنگ وتمدن جنگ قومی آورد
با تفـنگ و جـنگ نتوانـد که بربادم کند
بردباری و شـرافـت ،پايـداری و خـرد
رسـم عـیـاری و سـاالری يـل رادم کند
از سکوتسـتان تاريخـم حکايت می کنم
مشت بیداد زمان در چیغ و فـريادم کند
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تا عدالت زير دسـت و پای استبدادگشت
خود به خود جبرزمان برضد بیدادم کند
میهنم درزيرعنوان جهادازريشه سوخت
شـیخِ داعش تا بکی سـرگرم اورادم کند
درمیان جنگ وخـون علم وهنرآموختیم
گـنج شـايـان تجـارب پخـتـه اسـتادم کند
راه حل اختالف از گفتگو آيـد به دسـت
حرکت و سـیر تکامل جمع اضدادم کند
طرح فاشـیزم سـیا دفـن وطنداران بـود
وحــدت مــردم رهـا از دام شــیادم کند
يادگار عصر جـامی و نـوايی زنـده باد
کلک طـبع تـازه جـويی ياد بهـزادم کند
2018/7/3
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قصر رویا
عاشق و معشـوق گرطرح رفاقت می کنند
غنچه سان درگلبن احساس عادت می کنند
عشق دروحـدت به معراج تکامل می رسد
با طريـق نـو دو دل باهـم شراکت می کنند
ازمحبت قصه هـای نغز و رنگین سـاختند
بـا کمـال همـدلی نـاز و نــزاکــت می کنند
در حـريــم آشـنايـی ره نــدارد کـیـنـه تـوز
رهروان عشق ودوستی راهدايت می کنند
در خراب آباد هسـتی تا خـرابـم کـرده انـد
قصر رويا را به طرز نوعمارت می کنند
عشـق دل هـا را بـه آيیـن وفـا می پـرورد
عاشـقان دل را گـره گاه صـداقت می کنند
زور و زر جـايی نیابـد در دل عشاق پاک
عاشقان مهروعواطف را صیانت می کنند
همدلی درچرخۀ پول وتجارت قاصر است
عشق ورزان همدلی را بی نهايت می کنند
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لـذت و خـوشی فـقط با زر نمی آيد به کف
اين سخن وارستگان ازدل روايت می کنند
شیفتگان قـدرت و پـول و امارت در عمـل
نـه فـقـط مکـر و ريا؛ بلکه جنايت می کنند
هرچه ازتاريخ جنگ وخون می آرند بکف
کشـتن و ويرانگری هـا را حکايت می کنند
نخبگان را می کشند تبعید وزندان می برند
حاکمان راگوش بفرمان بی کفايت می کنند
دزد ورشوه خوار وفاسد را رياست میدهند
يا وزيـر و يـا سـفیری در سـفارت می کنند
با سـالح و با زبان و با همه چـال و فـريب
هست و بود میهن ما را چه غارت می کنند
2018/7/5
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محبت دل
هنوز ياد تو در دل هـای و هو دارد
میان خاطره هـا سخت جستجو دارد
نهال عشق اگر ريشه می کند در دل
به يمن راز بقاء حـرکت و نمو دارد
درخت عـشق بـود پر شکوفه تا آخر
همیشه میوۀ شـیرين ورنگ وبودارد
دلی که بحرپرازموج عشق می گردد
هـزار برکۀ پرآب و رود و جـو دارد
نماز عـشق به ابـروی يار می خواند
اگر به چشمۀ خورشید دل وضودارد
مگوززمزم وغسل طهارت ای زاهد
به عاشقی که دل ازرنگ شسشودارد
غـروب رود خیالی نـشسته بـر قايـق
نگاه عـاطـفه بـر مـوج بال قــو دارد
کسی که دل به پیمان عـشق می بندد
فـقـــط صـــداقـت دلـــدار آرزو دارد
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پذيره گـرچـه نـشد تا کـنون پیام دل
نگاه گـرم مجازی ز چـار سو دارد
به قهر و ناز بـود آشـنای دل لیکن
هـنوز دغـدغه و طبع تند خو دارد
سـر درون
نمی کـنـد چـرا آشـکار ّ
نهـان با دل صـد پـاره گفـتگو دارد
دلم به خنجرهجران پاره شـد يارب
دمی به ناوک مژگان خودرفو دارد
ز شـاخ دل بکـنـد نـو گل محبت را
عجب مدار اگر يار گل به مو دارد
به زنـدگی نشود هیچ پیـر و پا افتاد
کسی که دلبر خوشـرو مثل او دارد
فقیرعشق نباشـد به شهردل مسکین
به نزد خلق و خدا قدر و آبرو دارد
2018/6/7

213

رسول پویان

عشق و تنهایی

تجربۀ تاریخ
چل سال اين جنگ خونین رارواپنداشتند
قـتـل مـردم را بـه فـرمـان خــدا پنداشتند
زير عـنوان جهاد فی سـبیل هللا؛ عجب؟!
جـور و بـیـداد و تعـدّی را سخا پنداشتند
جنگ ناتـو را بـه خـون مـردم مظلوم ما
بر خالف پکت ورشـو رهگـشا پنداشتند
ُچور و ويـرانی و بحران هالکت بار را
نـه بـه اسـم فـاجـعـه؛ بلکه غـزا پنداشتند
پـونـد و کلدار و لایر را يار دالر ساختند
زور و زر را کعبه و قدس ومنا پنداشتند
خون دلهای لطیف ومهربان رابی حساب
برسر وبردست و ريش خودحنا پنداشتند
طورسینین را به فرعون زمان بفروختند
مـار زهـرآگـین آسـتـین را عصا پنداشتند
مسجد ومدرسه راکانون وحشت کرده اند
انفـجــار و انـتحــاری را بـه جـا پنداشتند
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تیغ خون آلوده را دردست داعش داده اند
طـالـبــان را اليــق مــدح و ثـنـا پنداشتند
رهـبر حق زنـان را تیغ طالـب کـرده اند
ذات آزادی زن را بـی بهـــا پـنـداشـتـنـد
حـق شـهروندی اقـوام را به دار آويختند
کین و تبعیض و ستم فـرمانروا پنداشتند
جمله اقوام رااگرمحروم ازحق کرده اند
تیم زورگـو را امیـر و کـد خـدا پنداشتند
آدم سـنگـین دل و موجود پـراز کـینه را
رهبر دولت به صد مکر و دغا پنداشتند
هان ازتاريخ درس و تجـربه بايد گرفت
صاحـب گـنـج و تمـدن را گـدا پنداشتند
فـوج پاکـستان را جنگ و ترور آموختند
شیخ و طالب را به مردم رهنما پنداشتند
نقش پاکستان وايران وسعودی رانخست
آتـش و بـاروت جـنگ و ماجرا پنداشتند
جنگ ايران وسعوديرابرای غصب نفت
جـنــگ بوسـفــیـان بـا آل عـبـا پنداشتند
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الدن و حقانی و بوبکر بغدادی به جنگ
قـابـل میــل و حمـايت در خــفا پنداشتند
آفـت افــراطـیـت را بهــر مـرگ آســیا
نه به عنوان سراطون ،بل شفا پنداشتند
پکت ورشورفت و ازناتو فقط نامی بود
اژدهـا و خـرس قـطـبی را بلـا پنداشتند
منبع نفت و انـرژی کشمکـش می آورد
شه کلید سـود و قـدرت را وغا پنداشتند
حمله هاگرگان وماران وگرازان میکنند
خون انـسان را برای خـودغـذا پنداشتند
کشتن و آتش زدن هـرگـز ندارد عاقبت
وه که زورگويان گیتی بس خطاپنداشتند
ذره می گردد درچه هشدار
عالمی چون ّ
ايـن حـقیقـت را مگـر بـاد هـوا پنداشتند
2018/7/14
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دید عشق
جهان عـشق ومحبت همیشـه جاويد است
پرازستاره و سیار و ماه وخورشید است
مـواد روشــن و تـاريـک بـا هـمــه ابعـاد
به گرد جـذبـۀ عـشق و امید چرخید است
جهان به نـور دل عشق می شـود روشن
ذرات هـسـت ناديـد است
اگـر چـه اکـثـر ّ
گـرانـشــی که انـــرژی عــشــق می آرد
بـه يمـن بـیـنـش احـساس دل تابـید اسـت
ذرات را شـــنـو از نـی
نـــوای جــذبـــۀ ّ
رها به بزم طربناک عشق رقصید است
بــرای جـلـــوۀ هـسـتـی در دل هـسـتـی
ذره جهـان بـزرگ تـرکـیـد است
ز بـتن ّ
حیات گوهـر جاويـد در دل هستی است
تکاملی که تـوالی بـه خـود پسنديد است
صـدای نغــز قـنـاری و چـهـچــۀ بلـبـل
به ريتم سـاز طبیعت ترانـه باريـد است

217

رسول پویان

عشق و تنهایی

اگر به روی زمین زندگی شـود مختوم
بـه بی شـمار جهـان ديگـر تمديـد است
انرژی يی که محبت وعشق می بخشـد
نه جای شک وشبهه نه جای ترديداست
بشـر فـقـط نـه ز آزار و کین می ترسـد
خدا ز وحـشت آزار و کین ترسید است
بـه قــدرتی که گـرانـش چـگال می آرد
ز ديد تجربـه و عشق و عقـل تأيیداست
ذرات در دل هــســتـی
خـــــدا و آدم و ّ
چوبحرجنبش کل درجدال وتجديد است
ز ابـتـــدای تـکامــل تـا دم مـــوجــــود
وجودزندۀ ما رنگ رنگ پرستید است
ز ژرف عشق درون اهل راز می داند
سر دل نپرسید است
کسی زبی خبران ّ
2018/7/22
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بزم آسمان
زمـیــن مهـمان بـزم آسـمان بود
اگرمه لحظه يی از دل نهان بود
شـراب سـرخ افـشـانـیـد بـر مـاه
خراب ومست خورشیدجهان بود
چـو آبـی و بـنـفـش نــور بلـعـیـد
ازيـن رو ماه کامل الله سان بود
نـه ديـو آمـد نـه بـبر و اژدها يی
اگرچه صورت مه خونفشان بود
ز جـور خـونچـکان تیـغ انـسـان
زچـشم ماه بحر خـون روان بود
بـیا در مکـتـب دل دانـش آمــوز
نمـاز ات آيـتی بی ارمغــان بود
چه میکوبی بپشت ظرف میسی
خــرد بـام فلک را نـردبـان بود
مــزن آتــش درون خــانـــۀ دل
اگر خاکسـتری مهتاب مان بود
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زآن سوی زمین انوارخورشید
پرسـتوگـونه سوخته آشیان بود
مگـر داغ دل هجــران کـش ما
ز فـريـاد کبودی هـا عـیان بود
مريخ ازديدگان گرخون فشانید
ز آدم قصـۀ خـون در میان بود
بمستی زهره سازچنگ برداشت
زپروين خوشه باران آستان بود
ز حـل قرص طاليی کـرد تقديم
به گوش آسمان شـعرزمان بود
طاليـیـن حلـقــۀ وصـل دل مـن
به کلک نـوعروس دلبران بود
بجــو اســرار قلـب آســمان هـا
ز امواج که دور و بیکران بود
2018/7/28

220

رسول پویان

عشق و تنهایی

انرژی دانش
ذرۀ شـهابی نیست
هـمــه جــز ّ
حرکتی رشته پیچ وتابی نیست
در کــف بـیـکـران اقـیــانــوس
گیتی مـا بـه جـز حبـابی نیست
ذره در ذره جسم درجسم است
موج در موج آن سرابی نیست
ذرات
جمـع اضــداد و وحـدت ّ
در فضا و زمانه خوابی نیست
گـر بـپرسـی ز غـايـت هـسـتی
عقل و دانش را جـوابی نیست
کار دانـش پـرده بگـشـايـیست
از مشــاهــده اجـتـنابی نیسـت
نیست ابـزاری بهـتر از دانش
غیـر اين چرخ آسـیابی نیست
هرچه داريـم از جهان ماست
در ورايـش نـان و آبی نیست

221

رسول پویان

عشق و تنهایی

بــاده در کام زنـــدگانـی کــن
به ازان کوزه وشرابی نیست
طـرب و شـور در دل انسـان
جذبه وعشق بیحسابی نیست
مغــز را پـادشــاه تـن گـويـنـد
برتر از آن ديگرجنابی نیست
ذهن محصول مغزانسان است
جسـم بی مغز را شتابی نیست
واژگان و نـگاره و گـفــتــــار
جلوۀ ذهـن و جز کتابی نیست
بس که روشنگـری کـند دانش
بررخ جان ديگر نقـابی نیست
در عدم نغمه های اوهام است
بـم ربابی نیست
سـوز نـای و ِ
اصل میتافـیزيک برهیچ است
هیچ را غـنچه و گالبی نیست
پـیــر تـاريـــخ زنــــدگانـی را
غیر علم وخرد خطابی نیست
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آن چـه گفـتند آن چه بنوشتـند
متـن بی علم را ثـوابی نیست
کهنه قاموس عصرتاريک را
دگر امروزفصل وبابی نیست
بـا انـرژی ســفـر کـنـد دانـش
نـور را پیری و شبابی نیست
از زمان و مکان شود بیرون
در سیـاهچاله میل تابی نیست
فـکـر ابعــاد و قـصـۀ اوقـات
در تعیّن جـز ســحابی نیست
در دبـستان عصـر روشـندل
غیربیگ بنگ انقالبی نیست
تا انرژی عـشق جاويـد است
ذات هـستی را عـتابی نیست
2018/8/29
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