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 مقدمه
 

ه پرورش ـرانـاعـای لطیف شـیقی و رویاهشعر با خیال، احساس، عاطفه، موس

غزل بیشتر از . می یابد و از اقیانوس بیکران عشق و محبت سیراب می شود

اگر عشق، . شور و جذبۀ عشق مایه می گیرد و نجوای رنگین و آهنگین دل است

مرده و بی روح باقی نمی مستی و طرب را از غزل بگیرید چیزی جز واژگان 

ق در قلب عرفان پویا و مثبت نهفته بوده و در تاریخ بی سبب نیست که عش. ماند

 .ادبیات خراسان زمین خاصه در اشعار تغزلی و غنایی جایگاه ویژه یی دارد

اعماق وجود خود، در ژرفنای امواج مغز و در البالی به راستی اگر آدم در 

به سیر و سیاحت بپردازد به  ،دلهایی که چون چشمۀ حقیقت پاک و شفاف اند

ایی دست می یابد که در زندگی عادی و روزمرۀ هرگز به حاصل آمده چیزه

ویس و رامین، از این جاست که هرکسی شاعر شده نمی تواند و هردلی . نتواند

شده ... و  سیاه موی ، جاللی و و بکتاش ، رابعهو شیرین ، فرهادو لیلی مجنون

ی ناب داریم با آنچه ما در فرهنگ و مدنیت خود به عنوان ارزشها. نمی تواند

. آمیخته استو عرفان مثبت صفای دل  ق، محبت، صداقت، نیکی، بی ریایی،عش

اگر این ارزشها را از فرهنگ، ادبیات و مدنیت خود  بگیریم جز افراطیت کور، 

 .ر تاریک چیز دیگری باقی نمی ماندتعصب هستی سوز و تحج  

بدرآید محبت و هنر که از نای عشق، دل  به آوازهای جان وهرگاه انسان ها 

گوش فرا دهند و لحظه یی در خلوت دل به خود بیندیشند، آن انرژی های پاکیزه 

که در فطرت انسانی نهفته است و از امواج بیکران مغز متجلی می شود،  و نابی

را از بدی، دل آزاری، توهین به دیگران، ظلم، ستمکاری و هیوالی حرص  آنان

 .دور می سازد (رانهبه طور حقیقی نه ریاکا)و آز 

هستی که نمودی از گوهر الیتناهی انسان های صادق و پاک در روابط عشق در 

به اقیانوس  ،(خارج از زمان و مکان که)ذات است، چونان درهم می آمیزند 
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و یگانگی امواج ناخودآگاه فطرت ازلی خود را در گسترۀ  وحدت می رسند

و این در حقیقت فنای سرمدی در اصل  الیتناهی هستی به ابدیت ارتقاء می بخشند

در ارادۀ عقل و حواس ساده و بسیط روزمرگی  شور و حال این .ذات می باشد

و نیست؛ بلکه چیزی است از نوع آن معجزه های عشق و اقیانوس بیکران ذات 

 . انسانیفطرت 

این عشق است که برای انسان آزادی الیتناهی ارزانی می کند و انسان را به 

. از قید و بندهای بیهوده و دست و پاگیر عالم موجود رهایی می بخشد راستی

تیشه به ریشۀ استبداد ذهنی، خود سانسوری، نام و ننگ پوشالی، مقام و منصب 

ف و متنوع عوام فریبانه، محافظه کاری مرسوم، انحصار طلبی، قیودات بس مختل

عقده های ی، ، خودخواههاسترسهای ناآرام کنندموجود، هوسها، حرصها و 

استبداد و دیکتاتوری در اشکال گوناگون، تفتیش عقاید دیگران و غیره چرکین، 

 می بخشد و جسم را عشق و محبت دل را صیقل می دهد؛ جان را جال. می زند

و با صفا نور عشق و  ، سادهاز دلهای پاکیزه، بی کینه. سازد پاک و صفا می

 . محبت می تابد

ه معشوق و کشش معشوق به عاشق از فطرت انسانی تمایل دیوانه وار عاشق ب

متبارز می شود؛ نیرویی که به باور عرفان مثبت از جاذبه های الیتناهی عشق به 

عاشق به میزان تبارز و . حق و حقیقت مایه می گیرد و در نهاد انسان وجود دارد

 های هرقدر این جاذبه. تجلی عشق از نهادش به معشوق متمایل و شیفته می گردد

، صفای دل ی مملو از صداقت، پاکیزگی، خلوص،د و در فضانعاشقانه تکامل یاب

د، به همان اندازه عاشق به معشوق وابسته نبه وحدت برس هنر، ادبیات و فرهنگ

از این فنا در حقیقت، . می شود؛ تا جایی که به کلی در آن غرق و فانی می گردد

پس . ظهور می کند( تان وصلدر گلس)وحدت و بقای جاودان دو جسم و جان 

اظهار عشق، محبت، جاذبه، احساس، عاطفه، وابستگی و تمایل بیش از اندازۀ 

عاشق به معشوق در فطرت و طبیعت عشق نهفته است و عاشق جز از آن راه و 

 . چارۀ دیگری ندارد
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عاشق با تمام نیرو می کوشد تا معشوقه را به سوی فنا در وحدت و بقای جاودان 

و به نیروی عشق و محبت زندگی انسانی را به عالی ترین درجۀ آن  بکشاند

عشق تالش می ورزد تا تمام زنجیرها، بندها، طلسمها و زندانها را . تکامل بخشد

ویران سازد تا عاشق و معشوق را آزاد کند و آنان را برای وحدت و فنا در بقای 

 . جاودان آماده گرداند

طرت و نهاد معشوق ظرفیت درک و پذیرش ایجاد این که تا چه حد و میزان در ف

عاشق در این . می شود به کشش و تجلی عشق و محبت از فطرت او تعلق دارد

انگیزش معشوق برای . میدان وظیفه و رسالت گوهری خود را انجام می دهد

ی سازد و باز این عاشق است تبارز عشق را از نهاد وی مساعد م عاشق زمینۀ

 . عشوق به درجۀ عالی تکامل می رساندکه آن را بیاری م

هدف غایی . در مشرب عشق بسی محال است که دلی عشق گیرد و وصل نپذیر

دو دلدادۀ راستین روحی و جسمی پیوند سرمدی . عاشق و معشوق وصل است

نیاز هستی در هستی است که رمز بقاء را در حیات گوهری  تبسمتجلی حق و 

؛ رسد تکامل می عشق در مرحلۀ وصل به اوج انرژی. انسانی جاودانه می سازد

قلب عاشق و معشوق در . دمی کن لیکن شک و تردید این انرژی الیتناهی را خنثا

با وجود ویروس ؛ زیرا جا گرفته نمی تواندشک و هراس بوالی احقیقی هرگز 

ایی رسیده ـه نتیجۀ غـق بـاشـکوشش ع ،وقـب معشو بی اعتمادی در قل رسـت

 :چنان که گفته اند. یرین وصل در باغ خرم انسانی می خشکدو میوۀ ش نمی تواند

 

 کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد       اگر از جانب معشوق نباشد کششی   

 

. این انگیزه های عاشقانۀ خالص و پاک بهر حال بسی خوش و با ارزش می باشند

ی و در برخی نظامهای اجتماعی و فرهنگدر این جاست که در بعضی جوامع 

زمینه های فطری و کسبی برای این تبارزات پر احساس و عاطفۀ عشق بیشتر و 

 . کمتر استاجتماعی  و سیستم های فرهنگیدر بعضی جوامع 
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جهل، تعصب، باورهای خرافی، افراطگرایی، رسوم و عنعنات دست و پاگیر، 

ر، استبداد ذهنی، سیاسی، مذهبی خشونت  ،، قومیاصول و قوانین خشک و متحج 

از تجلی عشق و اطالعاتی و رسانه یی مهاجم امپریالیسم  فشار وهان ماشینیزم ن

سرچشمه های عشق، محبت، احساس، . محبت در نهاد انسانها سخت می کاهد

عاطفه، دوستی و غیره را مسدود می سازد و بجای آن اصول و قراردادهای 

ر و آزاردهنده را جایگزین می کند ی طبیعی، بر عکس آزادیها. خشک، متحج 

فطری، انسانی و مدنی برای رشد و انکشاف تجلیات عشق و محبت از  نهاد و 

 .امواج مغز انسانها بسی مؤثر و با اهمیت است

به غزل های غنایی و عاشقانه رو به رو عشق بیشتر مجموعه اشعار شهردر 

نا امنی، هرج و مرج، در موقعیت و شرایطی که در وطن ما بحران، . خواهید شد

ست و مردم با دلهره، بی بند و باری حکمفرمافساد و قتل عام و کشتار،  شت،وح

افشاندن گالب عشق،  ترس، یأس و ناامیدی زندگی می کنند؛ چه خوش است که با

های  های غمین و روان تا حدود ممکن دل ، مستی و طربعاطفه محبت، احساس،

و نشاط بیافرینند و  امید است غزل های این مجموعه شور. رنجور را شاد سازیم

  . بزنندبر دهان غم، انده، یأس و تعصب  شت هاییم

 

 رسول پویان

03/21/1322 
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 نغمۀ وجدان

 دان نمی خیزدـمۀ وجـغـر نـیـق غـشـاز عــز س

 ان نمی خیزدـوایی از دل انسـر نـتـوشـن خـازی

 نــا پاکی روشـد بـرزنــا سـر دریــعـر از قـگه

 ان نمی خیزدـتـلـر غــوهـصب گـعـداب تـنـز گ

 وزــت و آزداگی آمــمـا هـرب مــشــا در مــیـب

 دان نمی خیزدـن زنـاد زنجیر از بـریـفکه جـز 

 رکاهیـت را با پـنـلطـت سـاج و تخـم تــروشـف

 لطان نمی خیزدـدل سخلوص عشق ومستی از 

 مـقـشـوگل عـت نـبـت محـشـرانگــا سـم بـنـیـبچ

 لمان نمی خیزدـور و قصۀ غـحکه جـز رویا ز

 دـق می دزدنـوق طرب را از نهاد عشـرا شـچ

 ان نمی خیزدـه و افغـالـز نـرا جـن وحشتسـازی

 ادـار افتـشـر فـده در زیـیـتـن تفــون آهـر چـبش

 ندان نمی خیزدـان از دل ســروشـز آه خـه جـب

 دـیـده زایـاعـقـش و الــموم داعـن مسـالی ذهـب

 ان نمی خیزدـریـن جـای نفتی غیر ایـرهـز دال
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 کین همسایهبه خون رنگین بـود خاک وطن از

 غیر از وحشت طالب ز پاکستان نمی خیزده ب

 رشتگان دیگرـری و صحبت افـن وصف پـمک

 ۀ شیطان نمی خیزدـوچـز چـریمن جـز بتن اه

 مگو ازجنگ و خون در زیر نام دین ای ظالـم

 نمی خیزددل بحران که جزتخریب ووحشت از

 ردوسـس را آرزوی گلشن فـبه گلخن نیست ک

 ریحان نمی خیزدزدوزخ عطر یاس ونرگس و

 مجـو از کلۀ پـوسـیـده عشـق دانـش و عـرفـان

 ور منطق و برهان نمی خیزدـز مغز خشک ن

 وطـن در آتـش بـیـداد می ســوزد بــه تـنـهایی

 صــدا از حـاکـمــان فـاســـد دوران نمی خیزد

9/8/2102 
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 جام جم

 که را بینی غمی دارد رـای تبسم هبه فحـو

 ر از ماتمی داردـم تـشـادمانی چـدر اوج ش

 رگز نمی نالدـراق هـق از درد فـشـیرعـاس

 دلستان خوددمی دارد خوشا گریک نفس با

 ازلطف بخشد بوسه ای گاهی من اگر نگار

 اتمی داردـن را حـتـویشـان خـنـازنیـیان نـم

 د غنای حقـویـآدمی ج مل هرـن عبه میزا

 ت لیکن آرزوی خاتمی داردـسـمان نیـلیـس

 شکر ریزدـد نیـهـدر شـرمای لبش آنقـز خ

 ویی به کرمان نخلستان بمی داردـگ می تو

 وده از اولـدن بـا تمـه بــرچـزال دل اگـغ

 آهوگان صحراگاه گاهی هم رمی دارد چو

 تان وصل و هجرانمـن داسـد آخر روشـنش

 ای مبهمی داردـزم رازهـزیـه کنج دل عـب

 رون لیکنـن نمی آرم بـر را از تـقـلباس ف

 بوقت سودوسودا هرکه پول ودرهمی دارد
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 م قصۀ دیوان استبدادـوشـگه ر بو دیگـمگ

 تمی داردـس رسـق هرکـه میدان نبرد حـب

 منازای مدعی برتاج و تخت قاصبان آخر

 ددرغرب وطن جام جمی دار هریوا زاده

 دـد شـخواهـم ناسوراگرچه زخم خونین دل

 می داردـرهـام و مـر التیـولی در روز آخ

 اداریـم وفـو رسـدار من بجــب داغـلـز ق

 که این درخون تپیده قولهای محکمی دارد

02/8/2102 
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 گل رهایی

 ن نمی رویدـمـۀ دل در چـرانـر تـدگ

 ن نمی رویدـمـاسـر گل یـوای عطـه

 اییـم در فضای تنهـلت تُنگ دـشکس

 خن نمی رویدـی سـز تار بزم خموش

 چونان بسوخت دلم در تنور هجرانی

 یخن نمی رویدکه جزشراره ودود از

 بت هوس دیگرـذبۀ بی رغمگو ز ج

 وزان پرن نمی رویدـورۀ سـز بتن ک

 وبـقــعـم یــالـده ام ز اوالد ظـیـنــش

 که بوی یوسفی از پیرهن نمی روید

 ان آمد و زمستان شدخزبهار رفت و

 همیشه الله به کوه و دمن نمی روید

 یدندـوشـان کبود پـریـتگان و پـرشـف

 زکشت دیو به جز اهرمن نمی روید

 ماتم ای طالبمپاش تخم غم ودرد و

 که غیر مرده دلی از کفن نمی روید
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 گر یارانز شوره زار فساد و ستم د

 رنج و محن نمی رویدبجز خیانت و

 شان در سراب وهمشق میفـمیم عـش

 ن نمی رویدـۀ خالی ثمـزانـکه از خ

 زندان کرده ام ویرانقفس شکستم و

 ن نمی رویدـاغ رسـایی ز بـگل ره

 ونـخز مکر و فتنۀ اهل سـیاسـتم دل

 غیر لجن نمی رویدز جنگ و کینه ب

 اگر به آتش همسایه سوخت خانۀ ما

 کس در وطن نمی رویدگل ازتجاوز

01/8/2102 
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 شقاحساس ع

 چشم غزال و صورت هامون کشیده اند

 نون کشیده اندـصۀ مجـق قـبا رنگ عش

 پیدـشندۀ سـی رخـو لؤلؤزل چـبیت و غ

ه از دل جیحـلـاز ق  یده اندـون کشـب در 

 ل و خون گل ُرز را ز دلـوت و لعـیاق

 شیده اندـون کـه گلگـۀ خیال چـامـا خـب

 احساس عشق وعاطفه را در کتاب دل

 و فلسفه بیرون کشیده اند از چنگ دین

 شـهمهمه دل میشود پریازقیل و قال و

 مدرسه مضمون کشیده انددیوانگان ز 

 ستـش بند ازل در دم نخـویی که نقـگ

 ون کشیده اندـه دگرگـقانـاشـیمای عـس

 روش وصلـد سـر التماس برآمـاز قع

 مزه و افسون کشیده اندـشاید بناز و غ

 مجوکشت وصل شک  و تحی ر دگر از

 شیده اندـون کـنـۀ مظــاغ دانـر ز بـآخ
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 و ستیز وحشتوزرزورو دالن  سنگین 

 خون کشیده اندعاطفه دربنیاد عشق و

 ته اند قلم، و با تیغ خون چکانـبشکس

 جای فرشته صورت ملعون کشیده اند

 دارـن و آبـریـیـو واژۀ ش نـقـش نگار

 وارون کشیده اندبامکروحیله کاذب و

 ذبه را در نهاد عشقمهر و وفـا و جا

 دوباره عاشقان چه موزون کشیده اند

07/8/2102 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 05 

 

 

 بوی خون

 ملک عراق و سوریه را خون گرفته است

 جنگ و ترور وحشت طاعون گرفته است

 رکـر رهبران تـیخ قطـعود و شـت سـدس

 رفته استـون گـش ملعـوای داعـونین لـخ

 خـونوی ـان و بـسـۀ انـالـنگ و نـفـدود ت

 و شهر و دامن هامون گرفته است روستا

 می کـند تـروررب ـت عـف نفـیـثـول کـپ

 واشنگتُن و صهیون گرفته استدستوراز

 ذهن سـیا وچشم فـرنگ و ســران تـرک

 طرح دسیسـه حالـت مظنون گرفته است

 انــوار طـور را بـه پـشـیـزی فـروخـتـند

 نسل یهـود مـشــرب قـارون گـرفته است

 مرکز جنگ و ترور گـشت ناپاکستان که

 ون گرفته استـافسوغمزه و شیطان رقص

 در آســیـا هــزار هــزار آســیـاب خــون

 از دجله تا بـه دامـن سیحون گرفته است
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 هـد و ز کتاب و ز مدرسـجـب ز مسـطال

 شبیخون گرفته استدرس تروروجنگ و

 شرقجنوب وازخون پاک غرب وشمال و

 تـه اسـتـفرـون گـۀ گلگـن اللـاک وطـخ

 دیـوار و میز و دفـتـر و کلکـین ارگ را

 زون گرفته استـاف قـرن ها بـود که فتنۀ

 در زیـر نـام دیـن و جهـاد و لـوای حــق

 هرخائن وستمگری مضمون گرفته است

 از رنگ خـون و قصۀ شمشیر خسته ایم

 ت خامه نالۀ مصئون گرفته استـدل دس

 وداعنیم ـصب کـم و کین و گند تعـبا خش

 ق دگرگون گرفته استـوان طریـنسل ج

09/8/2102 
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 شراب غزل

 بیا به دامن شب خوشه خوشه پروین است

 کمرچین استزینت زیب مه ی شـرنگ پا

 اقــشـۀ عــرانـد تــرآیــره بـگ زهــنـچ ز

 صورت نگارین است که پر از مجلسیبه 

 ظه ای کنارم باشـب لحـوت شـه خلـا بـبی

 ن استـیـر گالن رنگـما پـاغ سـدمی که ب

 تـشـارم کُ ـظـن انتبااـک بیــشـراب خـــس

 ن استـریـن دل پر گالب و نسـبیا که دام

 داـرای خـر بـدایی دیگـث جـدیـوان حـمخ

 ن خسته و دل بی قراروغمگین استـکه ت

 ار می کوبدـه دل نیش خـه بـرچـزان گـخ

 احین استـر از ریـاران پـوش بهـد جـامی

 یزدـدم خـر صبحـبان مهـره شـیـر تـعـز ق

یـه هـر دانــحـزم سـام بـیـپ  ن استـای زر 

 من باشی ر روزـاه شب و مهـی که مـزه

 ن و حس خوشبین استـد ذهـم گواه دهـدل
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 بیـا شـراب غـزل سـر کـشیـم تا گل صبح

 به محفلی که پر از عطر یاد سیمین است

 دو روز عمـر عجب زود زود می گـذرد

 که یـاد کنی گــور اللـه آذیـن اسـت دمـی

21/8/2102 
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 گل امید

 دلم شمیم خوش وصل یار می خواهد

 بز و قرار می خواهدـدۀ سـنموی وع

 ود فصل رنگها لیکنـه بـرچـخزان گ

 بهار می خواهد ـه زار دل مـنشکوف

 شان نثار کلکش بادـعقیق و لعل بدخ

 زل زرنگار می خواهدـز خامه ام غ

 راب موج زندـر شـده بحـبجای خمک

 ن خمار می خواهدـم منتظر مـز چش

 رد شمع می گردمـبپرگان گـان شـبس

 رار می خواهدـبالم شهنوز از پر و 

 تانمـنسیار  ز مراد دل از لطفـبه ج

 واهدـار می خـخـتـر افـدت پـم وحـدل

 ود شب تارمـب یلدا بـشدراز تـر از 

 واهدـکار می خـده دم آشـیـپـر سـدیگ

 لبهاساغـر  ز صحاریسکوت خشک 

 ار می خواهدـۀ آبشـزمـرود و زمــس
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 ان یارـبـسته از لـد دل خـه صد امیـب

 خواهدبوسه نه یک باربار می ات نب

 بـه مزرع دل سـوزیـده پاش تخم وفا

 گل امید از ایـن کـشـتزار می خواهد

 ز باغ خشک بخیالن گلی نمی روید

 رقیب سرزنش نیش خار می خواهد

22/8/2102 
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 شوق رضا

 م می آیدـدای تو خوشـز صـغزل نغ

 مستی و ادای تو خوشم می آیدناز و

 ردمـرو هـبا خدنگ نگه و تیغ دو اب

 دوای تو خوشم می آید می کشی باز

 ای منیـهـنـس دل تـانی و انیـربــمه

 جفای تو خوشم می آیدخداجور وبه 

 کورۀ غم می سوزمدردم ودرخستۀ 

 ی تو خوشم می آیداـدن رنگ حنـدی

 راگ وعشاق وعراقم نکندخوش اما

 وای تو خوشم می آیدـتن تن طرز ن

 ناک ولیـوس در دل غمـنبود نار ه

 وای تو خوشم می آیدـط امروز هـفق

 صحرای وصالم کردی آوارۀگرچه 

 وق رضای تو خوشم می آیدـلذت ش

23/8/2104 
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 توفان دسایس

 تتمدار دیگر نیسـیاسـنه سـتـبه قصر ف

 عار دیگر نیستـور و چپاول شـبغیر چ

 یا می خورد صداقت راـت سـبالی زش

 وفا به وعده و قول و قرار دیگر نیست

 ق و صفا در دل هنر آخرـکجاست عش

 بار دیگر نیستـتـم اعـلـه واژگان و قـب

 بـدام عـشـق سـیاسـی مکـن دلـت را بند

 که جزدروغ و ریا انتظار دیگر نیست

 طوره ها دیگر رفتندـسن ستمکده اـازی

 دیگر نیستیـار رهـۀ شـدبـوه و دبـکـش

 زاالن بجز تفنگ و خونـم غـندیده چش

 به خطه ای که بغیر شکار دیگر نیست

 ردم آزرده دل ز شش جانبـبه روی م

 اد و فشار دیگر نیستـیل فسـبه غیر س

 نـیهـال در مـتـل و قـتـشت قـم وحـز بی

 نیست به جز روان پریش و فگار دیگر
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 تزار جنوب و به دره های شرقـبه کش

 چرس و سم کوکنار دیگر نیستبه غیر

 ن کردندـژاد و دیـام نـه نـونان کینه بـچ

 که حَب میهن و عشق دیار دیگر نیست

 مکـن تجـارت نـام جهـاد و قـوم و قبیل

 که ایــن معـامـلــۀ پـایــدار دیگر نیست

 رسیـرا پـنۀ همسایگان چـتـم و فـز ظل

 به جز موشک و بم انتحار دیگر نیست

 ایس به چنگ گردابیمـر دسـه بحـر بـاگ

 ان کنار دیگر نیستـوفـم تـن تالطـبه ای

 ون خنده زندـواج خـکسی که در دل ام

 ار دیگر نیستـه غیر انـه بـن زمانـدری

 مخوان قصۀ چـوپان و گرگ بـر مردم

 بگوش دهکده جزنیش خاردیگر نیست

22/8/2102 
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 رۀ شبط

 و از سـر بدر کند نکندـوای تـم هـدل

 ب مختصر کند نکندـرۀ شـدیث طـح

 دلم آتش زدی که سوزیدم چونان بر

 رر کند نکندـرم از شـبرون بال و پ

 در آستان جنون بازعقل دور اندیش

 ز گرگ خفتۀ صحرا حذر کند نکند

 بیا که غرق به دریای اشک گردیدم

 دشمان تر کند نکنـه دو چـترحمی ب

 قر و قناعت دل شکستۀ منـز گنج ف

 یم و زر کند نکندـطبق طبق عطا س

 درخت عشق به باغ وصال پروردم

 ر کند نکندـمـر ثــا دم آخـو که تـبگ

 ود آیاـش در میـاه رخت بـدمی که م

 وای سحر کند نکندروز ه وقـبه ش

 زمان گذشت و نیامد پیام و مکتوبی

 ویت سفر کند نکندـه جانب کـم بـدل
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 مـوزاد لخت و عریانـبسان کودک ن

 لباس عشق تو از نو به بر کند نکند

 رود چشم خمار تو گر نویسم بازـس

 ر کند نکندـه دَر و گهـو محک بـبگ

 ه کهربا گویمـه قصۀ که را بـهمیش

 ر نکند نکندـن ،ادهـۀ مـاذبـوای جـه

 نوای نیمه شـب و آه صبحدم یارب

 بـه قلب سـنگ نگارم اثر کند نکند

 دیگر به گوشـۀ تنهایی ام شوم قانع

 چه غم بوصل مرا مفتخر کند نکند

3/9/2102 
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 بذر عشق و همدلی

 ون کنیدـق خـریـاکی غـاره را تــردم بیچـم

 ل را وارون کنیدـب بخت جوان و طفـوکـک

 د لیکـق دزدیدیـچشم خلخواب راحت را ز

 ون کنیدـله و افسـب را سالح حیـرس طالـت

 وشـردد خمـرگز نمی گـتم هـسآتش ظلم و 

 ا دیگر مضمون کنیدـن و گاهی بـگه بنام دی

 زارـهزیر نام ازبک و پشتون و تاجیک و 

 س دون کنیدـر نفـبه همچـو دالالن تجـارت

 نرـنگ و هـرهـتان فـد با بهارسـتیزیـمی س

 دفون کنیدـه مـه چـدن را بـلم و تمـر عـپیک

 دکشیوان را می ـجکودک و پیر و آرزوی 

 ن بیرون کنیدـخاک وطخسته از  ا امید وـن

 ـات طـویــل و فـتـنــه زاابــخـتـام انـر نــزی

 مقام افزون کنیدجنگ قـدرت بهر چوکی و 

 دالراستقصرهای تان پر از پوند و لایر و 

 جانب قارون کنیدطور معنی پشت سر، رو 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 27 

 ـایگانۀ هـمـسب اجـنـبـی و نـقــشــبـا فـری

 بخود مظنون کنیدخودی رابا قوم وقوم را 

 نجیده گفتن نا بجـاسـترف ناسنیشخند و ح

 خشم و عـقـدۀ ملعـون کنیدن را خالی زذهـ

 سـتیزورنه مثل داعـش و طالب با جنگ و

 هامون کنید ـرا را بیشۀر و سـه و شهـریـق

 سـال ها ویرانی و جنگ و تباهی بس نشـد

 خون کنیدگورخود را می کنید، گر باز شبی

 جـان مــردم در دل بحــران بــر لـب آمـده

 خویـش را آزرده و بیگانـه را ممـنون کنید

 گر سـران مملکت غـرق فـساد و فـتـنـه اند

 ای جـوانـان کلـبـۀ ویـرانــه را مأمـون کنید

 ودــون بـاگـونـوام گــۀ اقــانـا خــور مــشـک

 نیدئون کـتم مصــن را از سـاع وطـق اتبـح

 پا نهی این خاک پاک میهن استهرکجا گر

 جیحون کنیدغرب تاجنوب وازشرق وسجده 

 د در خاک وطنـشق و همـدلی پاشـیذر عـب

 ون کنیدـتـان بلبل مفــه سـردازی بـه پـمـنغ

 کینه و بغض و عداوت را دراعماق وجود
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 خ دیگرگون کنیدـا صفا، از بیـا محبت، بـب

 عـشـق وطــناز بـرای عــزت و آبـادی و 

 خون خنجررا بشویید حسن را گلگون کنید

8/9/2102 
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 سراب ناامیدی

 ان می کنیـایــمـن رــدیگ گــویـا فــتـنــۀاز ـب

 ان می کنیـرلحظه و احوال پرسمی کشی ه

 قپشت خنجر لیک پیش روی خلمی زنی از

 دوست عنوان می کنیخویشتن را مهربان و

 رـی آری به شهی نمـآب را گل می کنی ماه

 ان می کنیـش پاک بریـجای آن ما را  در آت

 ازـردی و بــران کـنگـورۀ آهـه ام را کـنـیـس

 پتک بر سر میزنی دل روی سندان می کنی

 کشی زیر زبانم را به صد افسون و لیک می

 ان می کنیــاره پنهــن بیچـراز دل را از م 

 راـم چــی دانـیکن نمـرم لـزی از بـریـمی گ

 ران می کنیـه ویــشـایی ام از ریـهـۀ تنـکلب

 ت می آوردـیـتی و محبت امنـق و دوسـعش

 ان می کنیـراسـترس دل را هـا اسـتابکی ب

 رـی مگـی دانـی را نمـایـنــم و راز آشــرس

 خصم خندان می کنیدوستان را غمدرون و
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 زخممی دهی آزار و زجرم می کنی ناسور

 رمان می کنیردم نمک اما نه دـمی زنی ه

 وچـای هیچ و پـعهد می بندی ولی با گپ ه

 قول را انکار و ترک عهد و پیمان می کنی

 انی ولیـشـین پیـا چـر دل می زنی بـار بـخ

 با رقیبم غنچه را چون پسته خندان می کنی

 رده ایـم کـایـا رهـیدی هـا امـراب نــدر س

 حیران می کنیتابکی بیچاره دل را خوارو

01/9/2102 
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 مشرب عشق

 نمی گیردم جزعشق و مستی مشرب دیگردل

 نمی گیردبه غیرلطف و خوبی وصفا درسر

 داغ هجران الله سان لیکنه درد وشکیبایم ب

 بر نمی گیردـز کام دل از دلـده جـوزیـدل س

 اگر صد سـال دیگر درد تنهایی کشم، هرگز

 تـن آزرده جـز شـوق ورا در بـر نمـی گیرد

 یـانـوفـوس تـانـواج اقیـی از امـرسـدارم تـن

 گوهر نمی گیرد بی درد سرکسی از ساحل 

 ن پاییزـن برگهای خشک را از دامـبرون ک

 ر نمی گیردـز اللۀ احمـم جـت دلـکه در دش

 قدرت را جنگ داستانمردم  مخوان برگوش

 نمی گیردکه دیگرغیرطالب هیچکس خنجر

 مزن بهر خدا در جشن میهن ساز تکراری

 باور نمی گیرد ـنگ ریـایی گـوش دلآه به

 وطن هرگزق ومجو از ارگ فاسد خادم خل

 یم و زر نمی گیردـف حکام خاین غیر سـک
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 بحران رانشد پیدا کسی تا حل کند آشوب و

 نمی گیرددرین ویرانسرا طرح وپالنی سر

 انیـایـیچ پـد هـاشـن را نبـیر میهـب دلگـش

 خواب سنگین دامن اختر نمی گیردسحراز

 دیگر بنیاد شیادان دوزـارب نمی سـرا یـچ

 وم در نمی گیردـتم از آه مظلــر کاخ سـمگ

 ی زرۀ مهـر و لطافـت در دل وحشـتابـیـن

 به غیر خون و خشم آتشین و شرنمی گیرد

 زبس باران خـون و انتقـام و کینه می بارد

 درخت نظم وقانون ریشه درکشورنمیگیرد

02/9/2102 
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 در سوگ عشق

 رب استرس و کلنجار ماشین استـغ در

 دار ماشین استمهروعاطفه بردوستی و

 پـنداشـتـم که عشق بـود چـاره سـاز درد

 اما به چشم عهد و وفـا خار ماشین است

 خاموش گشته نغمۀ پر سوز و سازعشق

ـر کنان معـرکه گیتار ماشین است ـرخ   خ 

 گل هـای کاغـذی که بود باب فیس بوک

 ه وابزارماشین استپرزرق و برق پرز

 دـپـه می تــایـرمــب سـیم در تـلـر سـفک

 ه بیمار ماشین استـربـآری طبیب و تج

 رـل دیگـقـتــود مســبـر نــشـۀ بــشــدیـان

 فه افگار ماشین استـسـاینجا حکیم و فل

 ه کار روزـظـلح رـه شن  ـد و فیـیغ مـتبل

 ه و مغازه و بازار ماشین استـدر تیمچ

 ده ایـان بهر عـزیـود وب ساـطرح حس
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 کلچر و افکار ماشین استآیین و رسم و

 بـریـیله و فـل و حـه دار با دغـایـرمـس

 ـشـیـار ماشین استر رخ هـاب بـدزد نق

 مهـا هـدق و صفـت و صـمـآزادگی و ه

 ر و حیله گرفتار ماشین استـدر بند مک

 وتین مافیاـرس و نکـه چـیشـتریاک و ش

 ار ماشین استدالر و دینـپوند و لایر و 

 رن ماـش به قـقتل و ترور طالب و داع

 ای زیانبار ماشین استـمحصول فتنه ه

 از سرزمین خشک عـرب عاشـقی مجو

 رویشگر خشونت و اشرار ماشین است

 عشـق و صفا وعاطفه را گور کرده اند

 تنها هیزم  سـوخت  زیانبار ماشـین است

 خشـت نخست کج زده معمار کهنه کار

 افسار دیـن در یـد خـونبار ماشین است

 ودـروش سالح بـر فـدال بهـجنگ و ج

 ه انبار ماشین استـت بـرای نفـا از بـی

 عقـل و هنر و دیـن و خـدا را فروختند

 وجـدان خفته حس عزادار ماشین است
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 در قرن بیست و یک اگرخوب بنگری

 هرکس بگونه ای هـوادار ماشین است

 اشین شـور عشقدیگر مجو ز سـینۀ م

 اینجا ربات زنـده سـزاوار ماشین است

 در سـوگ عشق ناله و فریاد سـر کنید

 دل های پاک خسته زگفتارماشین است

22/8/2102 
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 آواز عشق

 ه خون طپیده اگر رفت می وردـقلب ب

 ون ز دیده اگررفت می رودـواج خـام

 ـرغ دل ز همهـمۀ کـرگـسان کیـنیمـس

 ه اگر رفت می روددـیـشـرکـاف پـا قـت

 وی ختنـط آهـال و خـو ز خـدیگر مگ

 ده اگر رفت می رودـت دل رمیـاز دش

 راطون گشته استـم اگرچه سـم دلـزخ

 یده اگر رفت می رودـفـم و کـرهـبی م

 گرسوخت بال و پربه تمنای وصل یار

 ده اگر رفت می رودـبی بال و پر خزی

 ته ایمـهرۀ آفاق گشـق شـشـر عـهـدر ش

 ده اگر رفت می رودـیـخم کنان خم خم

 د بعرشـشق از رگ سازم رسـآواز ع

 ده اگر رفت می رودـیـنـدا شـنگ خـچ

 دلـگـنل گرگان سـاتـنگ قـبیرون ز چ

 ده اگر رفت می رودـگان چریچون بر  
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 افم فرش عشقـبـود بـاز رگ رگ وج

 ت می رودـر رفـده اگــیــنـی تـالــا قـب

 نـقـاش روزگارنـقـش ورا بـه دل زده 

 با تـابـلـوی کـشـیده اگر رفت می رود

 عـنـوان داسـتـان و کـتـابـم شـدی ولی

 با صفحه و جریده اگر رفت می رود

 از درد انـتــظـار بـتـرکـیــد زخــم دل

 بـا ســیـنـۀ دریــده اگـر رفت می ورد

 آسـان نیامـدم که روم همچـومـوج آب

 ی رودچـون کـوه آرمیـده اگـر رفت م

 درکوی دوست گرچه اقـامت گزیده ام

 از لطف کم، دویده اگر رفت می رود

 گـر میوۀ وصال نگیرم ز شـاخ عـشق

 بی مـیــوۀ رســیـده اگر رفت می رود

 از قـلـب یار تـرس و ترد د نشـد برون

 زهـر جفـا شـمیـده اگر رفـت می رود

 مرغ دلـم به دام تو گرچه به خون تپد

 یده اگر رفت می رودپیکان به دل پر

2/00/2102 
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 ؟!برفتم

 ودم برفتمـران بـار گـر بـاگ

 تمـرفـودم بـر آب روان بـاگ

 انـه دامــش بـنی آوارۀ آتـم

 ودم برفتمـان بـیـر بی آشـاگ

 اگر رند شـراب آلودۀ مست

 اگر غوث زمان بودم برفتم

 آغوش بهاران شاد باشیددر

 اگر برگ خزان بودم برفتم

 رنگت تازه باداگالن رنگ 

 اگـر خـار دمـان بودم برفتم

 اگـر افـتـاده ام تنـهـای تـنها

 وگر ورد زبـان بـودم برفتم

 اگر زخـم دلم ناسـور گردید

 تـن بی درمـان بـودم بـرفتم

 کاراـلکه آشـب ،انیـهـنـه پـن

 دل نهان بودم برفتماگر در 
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 به هنگام طلوع صبحگاهان

 مرفتـودم بـاد وزان بـر بـاگ

 از نیمه شبها به دامان سحر

 رفشان بودم برفتمـوهـاگر گ

 ای رهنوردانـپ خاک بسـان

 ان بودم برفتمـمــو یا در آس

 مـور ضعیف و ناتوانـاگر م

 ان بودم برفتمـل دمـیـر پـاگ

 کلیسااگر بیرون زمسجد از

 رفتمـودم بـتان بــآس اگر در

 مگواززهد خشک پارسایان

 تمکه در دیرمغـان بودم برف

 ز پیرعشق گفتم قصه بسیار

 اگـر طبع جـوان بودم برفتم

 اگر یار مسـاوات و عدالـت

 بـه ضد دشـمـنان بودم برفتم

 بـه چشـم کور استبداد خارم

 گل آزادگان بــودم بــرفـتــم

 مخوان حماسۀ آرش بگوشم



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 41 

 اگـر بند کمـان بـودم بـرفـتم

 اگر با بلبل و گل انـس دارم

 برفتم گریزان ازخسان بودم

 نیاسـودم ز آشـوب دسـایـس

 خبر گرچه ازان بودم برفتم

 گل بـی خـار بـزم آشــنـایـم

 اگر با دوســتان بودم برفتم

 بنازم نـاز آهـوگان صحـرا

 اگر خصم ددان بودم برفتم

 اگر در انتظارم جان برآمد

 تان بودم برفتمـسـدل اگـر با

 نبودم پستمدرن فیس بوکی

 برفتم تان بودمــباسحماسه 

 نشد بیرون زقلب یار تردید

 مقـابل بـا گمان بـودم برفتم

 نگفتی رازدل هـرگزهرگز

 ودم برفتمـان بـتمـب  گفـمح

 نشدفرصت برای اختالطی

 اگر بی همزبان بودم برفتم
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 بسوختم درتنورداغ هجران

 ودم برفتمـان بـشـفـشـاگر آت

 هان وصل جاودانیخوااگر

 بودم برفتم سـروش ارمغان

 ی کردم وایوب گشتمصبور

 به جنگ شیطان بودم برفتم

 اگـر لبخند بر لـب ها نیامـد

 و یا پسته دهـان بودم برفتم

 نکردی گر وفـا با عهـد اما

 دل پـرآرمـان بـودم بـرفـتـم

 زدی تیرم وبرفتراک بستی

 اسـیر خونچکان بودم برفتم

 اگردرعشق رسوایم نمودی

 اگر مخفی عیان بودم برفتم

 عشـق از نهادم برآید شعلۀ

 شرار نی ستان بودم برفتم

 عشقمچه قـدر ندانستی اگر

 بودم برفتم رفـیق مهـربـان

 نیابی مثل مـن در زندگانی
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 که الماس گران بودم برفتم

 عالممجو نام ونشانم را در

 بودم برفتم که نور  بیمکان

00/00/2102 
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 خلوتگاه تنهایی

 هایمه تنـتـوشـر از روز ازل بنـدیـر تقـمگ

 ره بگشایمـد گـدم نگـردرد یکـدبیر خـکه ت

 دـورد روزگاران شـانـدگی دریـاب زنـبـح

 راب داغ صحرایمـد از سـولی بیرون نیام

 اـانی هـربـتان مهــتم داسـشـوم دل نبـه مـب

 ش خارایمـر نقــرد آخـای بی مروت کـجف

 ـد بیدار از خـواب تغـافـل طالـع نـاشـادنش

 وج رویایمـتی مـانگیز هسبه دریای خیال 

 ره افتاده یارب تارهای وصل و شیداییـگ

 ایمردد معم  ـیده تر گـکه از دور زمان پیچ

 اگر زخم دل از دست تغافل میشود ناسور

 مداوایم نمکپاشی به ناز و غمزه کی دارد

 ـت انتظار از تشنه کامی آتش آلودمدشبه 

 وارایمـرۀ آب گـطـان یک قــبـدادی از لـن

 شربت وصلیشیرین دهانم عاقبت از نشد

 ول حلوایمـا از دور دادی قـارهـه بـرچـاگ
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 اییـود تنهـزآلـه خلوتگاه رمـودم بـان بـنه

 ردی هویدایمـشه ها کـدی با نقـخرامان آم

 اداری کتاب دلـا وفـت بـا صداقـودم بـگش

 تفسیرم نکردی خوب معنایمندادی شرح و

 میگویمبفرمان جنون راز درون بی پـرده 

 مکن عیبم اگرعشق ومرادی کرده رسوایم

 چـونـان آتـش درون النـه ام افـتـاد از اول

 که دیگر هیچ نتوان کـرد پیدا اصل مأوایم

 بـه داغ انتظاری سـوخـتـم در قعـر تنهایی

 نمی آیـد بـه پـایـان وعـدۀ امروز و فردایم

02/00/2102 
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 درد مزمن وطن

 نما شوی انگشتان فسانه وخیزک زن

 وا شویـۀ روی هــانـر از پغـالی تـخ

 راـچ ـن الملـلت بیـیاسـرصۀ سـدر ع

 زده و وارخطا شویـتابـه و شـایـم کم

 همسایه یی که هستی ما را کند خراب

 وا شویـنـۀ آن همـیسـه و دسـشـقـا نـب

 ه روی جنگـدروازۀ وطن بگشایی ب

 ا شویـح و صفـغ صلـان مبلـبـا طالـب

 سـای ابلیـجده کنی پـکه س رـبار دیگ

 دور از فرشتگان و جدا ار خدا شوی

 دی ندیمـر شـدا گـق خـلـالن خـاتـا قـب

 ا شویـنـی آشـردم و بـاد مـمـتـبی اع

 خون پاک مردم اگر بگذری به فناز

 شویعزاحامی مرگ وطبال جنگ و

 بار دیگر بـه قلـزم خون چاه پر فساد

 شوی بـا ریسـمـان پـودۀ خـود کله پـا
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 ه گر بکنی رهبری ملکـونـکرزی گ

 ر اژدها شویـه بلکه سـلطف عصا ن

 ی بود طبیبـن و ناشـدرد وطن مزم

 ردم، دوا شوی؟ـه مـبا نسخۀ گذشته ب

 ودـعشق وطن نه عرصۀ بازیگری ب

 جفا شویگربی وفا شوی همه جورو

 رـشـت بـدمـد خـنـان نکـلطانی جهـس

 ویـدا شـگ ـو که یار فـقـیر وآماده ش

 نالۀ دل بشکند سکوت عشق وساززا

 مه و موج صدا شویـنا به نغـگر آش

 به بـود خاک میهنمـر ز خاک کعـبهت

 د تعصب رها شویـیـاً ز قـر واقعـگ

07/00/2102 
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 چشم جنون

 ان داردـیــر آشــم مهـمان دلــدر آس

 ی مکان داردـوق وصال کسـامید ش

 محبت از دل عشاق کی شود بیرون

 ای که دل پیر را جوان داردانرژی 

 تری گویمـز ساز زهره و آهنگ مش

 ان داردـه خلوتی که مراد دل ارمغـب

 سحرگاهانکه در سالم من به شمالی

 ان داردـتـسـوی دلــازه دم بـوای تــه

 ز خون گرم شقایق نویس قصۀ عشق

 ار نهان در دل خزان داردـکه صد به

 سکوت از دل تنگ صدف به شیدایی

 ـان داردشـرفـل گهـۀ لعـصـقشه ـهمی

 یمۀ مجنون و قصر لیلی راـواد خـس

 چشم جنون نهان داردز خرد چگونه

 یرـل را کنم تفسـقـفه و عـسـلـکتاب ف

 آن داردحالت دیوانگی درق ـکه عش
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 خـاریـارزش ت نهـان ز دیـده نگـردد

 حدیث تجربـه از گردش زمان دارد

 زعقل وتجربه وعشق خانه میسازم

 ال وجنون نیز سایبان داردکه ازخی

09/00/2102 
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 عذر و بهانه

 م عشق می خواند ترانهبگوش

 انهـط و چنگ و چغـبیا با برب

 بهار وصل دل ها تازه تر باد

 هـقانـاشـوای عـنگ و نـه آهـب

 تم باقیـقسم خوردم که تا هس

 هـا دانه دانـم ز دل هـبچینم غ

 هـاودانـق وصل جـشـع مـراد

 هـردد خزانـها گب ـه بیرنـوگ

 تو سرکردی اول قصۀ عشق

 فسانهبه آب وتاب وافسون و 

 ۀ گرمـوسـتادی دمادم بـرسـف

 هـاد خانـش زدی بنیـا آتـکه ت

 فروبستم کتاب حکمت وعقل

 بـه مستی و جنون عـارفـانـه

 فقیر عشق را از کنج خلوت

 برون کردی به دستورشهانه
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 فگندی ناوک مژگان از دور

 را نشانه تی مرغک دلـگرف

 نـوریـدام بلـد زلف و انـنـکم

 بگرد صید خود کردی کمانه

 زدی در دل زخم تـازه تـازه

 نوای شـاعرانهبه تصویر و 

 ده های پی در پیـفقط با وع

 هـانـبـواب آرام شـتی خـرفـگ

 زاران نامه لیکنـتادم هـفرس

 هـر روانـنکردی نامه یی آخ

 ته ام راـدل بشکس یمده باز

 ب دلبرانهـریـن و فوـه افسـب

 فقط خواهم جواب آخرین را

 هـذر و بهانـگر عمکن بار د

21/00/2102 
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 چتر بلند عشق

 مان شودـق دل مچالۀ شک  و گـر عشـگ

 ودـران شـازیگـۀ بـلـیــا وســر و وفــمه

 رابــد در دل سـواره زنـق فـفـون شـخ

 ان شودـوف ندامت نهـید در کسـورشـخ

 رونـود بــا شـز دل دریدازه اــدود و گ

 شان شودـفـشـورۀ آتـو کـطح زمین چـس

 نـور از زمیـد نـنـنـغ کـارگان دریـتـاس

 مان شودـب آسـۀ شـمـیـر ز خـتاریک ت

 وح روزگارـورد از لـط خـار خـام بهـن

 رگ خزان شودـدای زردی بـرخی فـس

 رنگ زالل چشمه شود تیره همچو قیر

 ان شودت روـه کثافـدر رگ رگ زمان

 صدف عقل و دین نهانآنچه که بود در

 در موجگاه عشق و جنونت عیان شود

 ــاهادشـر پــصـرۀ قـگـنـال و کــاج طـت

 ان شودـتـاک در  آسـر ز خـوده تـرسـف
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 قـشـدگی که بیابی ز کان عـاکسیر زن

 وان شودـو اول جـه چـالـزار سـر هـپی

 د با فروغ وصلـق کام دل بدهـگر عش

 رق رخ اختران شودـه چو بـیـت سـبخ

 هید عشقـخوش آنکه دار حق برای ش

 ان شودـه اوج فلک نردبـا بـاز خاک ت

 ظارـتـت انـر دشـفـرم دلی که در سـخ

 بان شودـایـق ورا سـشـد عـنـلـر بـتـچ

12/22/1322 
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 صیدگاه عشق

 ذر کندـار حقیقی حـدل گر ز وصل ی

 راب خیالی سفر کندـچون وهم در س

 گمان بودقی که دراسارت شک  وعش

 ر کندـنظ زنـدانی از دریـچـۀ زنـدان

د شـزوای تجـاه انـدر چ  رـیـود اســر 

 مه عمرسرکندـبا غیرجنس خویش ه

 رـق بشـود الیـق و محبتی که بـشـع

 ش بدر کندـانه از دل سنگـبا صد به

 صداقت و عهد و وفا بودگر گپ از

 ریاد کر کندـناله و ف گوش زمان به

 ازـبـاکـاق پـشـد در دل عــش زنــآت

 وخته هم نیشتر کندـدر زخم های س

 صیدگاه عشق ریایی به صد هنردر

 هر دم شکار تازه تر و تازه تر کند

 ولی مدامدشبپره گویازشعروشمع و

 شرر کندپرهیزاز وصال و حذر از
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 در بستر فسرده چو یخدان قطب ها

 بانی سحر کندـبی یار و همنشین ش

 مارگزیده بترسد از طنابآری که 

 ش خیال خطر کندـبا هر نگاه خوی

 درخت عشقنگیرد ریشۀ عمیقگر

 ثمر کندبارو شگوفه نهنه غنچه و 

23/00/2102 
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 بحر خون

 ون شودـم زبـصـخ ـر آشــنـا وســیلـۀگ

 دا غرق خون شودـن به خـسرتاسر وط

 برادرکشی گذشتگرسده ها به جنگ و

 ونین برون شوددۀ خـقـینه عـد ز سـایـب

 به خوردن وبا میش نوحه گرباگرگ دن

 بنیان نگون شوداین طرح ورشکسته ز

 م را مبر ز یادـرب، و حلم عجـم عـظل

 قرون شود؟ م دور  ـغ!! صد بار تجربه

 خون میکشد وطنبه آتش و همسایه تا 

 و آزمون شودـرح و چارۀ نـد که طـبای

 ون عبادت استـورزش در تمدن ما چ

 ون شودـر خـپکتیکا روان بحه ـلیکن ب

 ندـش افکـد و آتـنـام کـب که قتل عـطال

 خ و درون شودـیـر ز بـفجـد که منـایـب

 غرب، شمال وجنوب وپکتیکاارگون و

 دیو حرون شودخالی زگرگ و قاتل و 
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 غمداستان قتل و خشونت به صد زبان

 عبرت فسانه یی ز فریب وفسون شود

 گخوش آندمی که جای نهیب سیاه جن

 میهن پر از ترانۀ عشـق و جنون شود

22/00/2102 
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 خطۀ خورشید

 واری راـش تهمتن زیبد سـبه میدانی که رخ

 ترسواری،  خرکاری راـنباشد فرصتی، اش

 تخت اجنبی درخطۀ خورشیدتاج ومالف از

 هریاری راـد شـردنـان پاس کـفقیران خراس

 شــدوکـنـا و هـابـۀ بــلـان قـمـــاب آســـقـع

 واری راـردارخـان مـاد کرگسـنهـرآرد ازب

 غضب جایین خشم ونگیرد دردل فرزانگا

 اری راـردبـدن بــمـزرگان تــوز از بـامـبی

 تـازدرس تعصب در دبستانمگواز شیخ و

 رده بزم میگساری راـدانی که برپا کـبه رن

 ای زشتـس قارقار زاغ هـشیند در دل کـن

 ری راقنابگلزاری که طوطی درسخن آرد

 بدـه و معـانـجد و میخـرق بین مسـد فـنباش

 اری راـشم خمـجاده و چـر معنا کنی سـاگ

 نداهمه خلق جهان باهم رفیق وهمدم و یار

 م یاری راـوم حقیقی رسـه مفهـر بـبیابی گ
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 شود خرم تر از خلد برین خاک وطن آندم

 که دریابی طریق کشت وکار و آبیاری را

 را راـآهوگان صحره ـوای بـر داری هـاگ

 ه گرگان شکاری راـادیـه و بـبران از قری

 و وحشت طالب زپاکستان نخیزد جزترور

 ری راـویان مدارزه گـریب هـمکن باور ف

 ازبمب طالب نیست پرواییموشک وزبیم 

 رمساری راـن شـندارد قلب مردم طاقت ای

22/00/2102 
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 پند تاریخ

 ن زخم بستر استـور مـاز درد کهنه کش

 ناور استـگرفته طره ای در خون شآتش

 بـیـبـود، طــداری بــی و مـبـلــقـدارو ت

 ور خنجر استـج ،تمـر تیغ سـار زیـبیم

 رده اندـن پنبه کـان وطـمـوش حاکـدر گ

 ر استـر کـاله گوش تمام بشـه ز نـورن

 وانـزا مخـۀ روز جـانـوش ما فسـدر گ

 ور محشر استـدر دوزخ وطن بخدا ش

 ر و روستاـانتحار به هر شهاز بمب و 

 گویی که الله زار و گلستان احمراست

 ونچکانـغ خـمه و تیـا قـود بـعـیخ سـش

 استبرمنه واعـظ مسجد وحیلبا مکر و

 رـان زده به سـوای خراسـر هـبار دیگ

 خواهان بردگی و کنیزی و نوکر است

 دـونــی شـمـی نـالمـر غـیــآزادگان اس

 یخ در سر استاین پند نیک از دل تار
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 هـر بـیـوارای غـد گـهـن ز شـدوغ وط

 ه بهتر استـن ز کلچۀ بیگانـویـان جـن

 مـنـار میهـسـن کهـره آب دامــطـیک ق

 شیرین تر از تمامی آبهای کوثر است

 یک بسوه خاک کهنۀ این ملک باستان

 ر استـرابـم بـالـام دو عــبا ارزش تم

 گلـدسـته هـای معرفـت و دانـش وطـن

 بربام قدس و کعبه وفردوس افسراست

 ابــتــر آفـهـــود شــن که بــوازۀ وطآ

 رب تا تمامی اقصای خاور استـاز غ

 مــام جـد و جـیـۀ جمشـرانـم بی کـیـلـاق

 استو تنهـا وابتره بیکس ـیارب چگون

 تــشـراب گـدن خــد تمـد مهـنـلـکاخ ب

 استویرانسرای بی سر وبی یارویاور

 مدن و عشق و خلوص دلسوگند بر ت

 مهر وطـن ز اوج ثـریا فـرا تـر است

21/00/2102 
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 داغ انتظار

 سربازان جنگی صف به صف آورده مژگان راچو

 رد جان راـارت می بـبه آتش می کشد دل را به غ

 نـل دل لیکـا و وصـرف از وفـان حـر زبـارد بـنی

 ن رااـمـیـد و پـهـام عــم تمــرهـد بــه آنی می زنـب

 ردمــا کـذرهــودم عــوت نمــه دعـبـرتـزاران مـه

 ان راـمـنگ مهـرهـا فـه جـز نمی آرد بـرگـولی ه

 وید ولی دراصلـقی بسیار می گــق وعاشـشـز ع

 ان راـر دامــاره دارد مهــق بیچـــاشـغ از عــدری

 یدنحـین پر   ،ریـزدز بـار وصل چون مـرغـان گ

 د شـــتـرمـرغ بیـابـان رابـه مـا ضـرب المـثـل آر

 با قـلـب پـریشـانــم تـسـدت نیـان وحـواهـر خـاگ

 ان راـق پنهـشـع ــدایـدا می نمــویـردم هــرا هـچ

 دمـمـه ـا آهــو شـــدهرده بــر کـش در بـاس میـبـل

 رگان راـم گــشـه خـتـرفـون در دل گـولی صیادگ

 ورشـرده مسحـرنگی کـت فــهدخـاج شـوای تــه

 ان راـــراســران خـــیـقـروای فــــچ پــیـدارد هــن
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 ینه دارد دلـستـر درخت ـارا سـمگر از سنگ خ

 ران راـوز و درد داغ هجـزاید سـردم می فـکه ه

 ن از دلـان وطـوبـق خـشـوی عـه گـانـدم افســش

 ق و ارمان راـشـا در دل فتاده عـه داغ هـچاگـر 

 اــان تنهـبــم، اما؛ شـتـوخـــاری سـظـتـه داغ انـب

 ان راـتـلـک غـه اشــه دانــم از دل دانـدیـقـم تـنـک

 بهاران رفت وتابستان شد و فصل خزان بگذشت

 نخـواهــد بـود پـایـانی دیگـر ســوز زمسـتـان را

27/00/2102 
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 حماسۀ بزرگ خراسان

 ا چه شدـده و پیمان مـو که وعـجانا بگ

 ستان ما چه شدگل های سرخ باغ و گل

 ون عرب نشستـخسوگ سیاوشان به 

 تان ما چه شدـتم دسـرسو سیمرغ زال 

 تـده اسـانـزانی نمــخ خـار بلـوبهـاز ن

 ده و مهر زرافشان ما چه شدـشن سـج

 وب سیستانقـیعارن وـقسیس ومسلم و

 ان ما چه شدـراسـزرگ خـۀ بــاســحم

 وختندـدا را بسـق خـشـای عـس هـتندی

 قصر نریمان ما چه شدهر و ـغلغله ش

 اد رفتـه بـدن بـدار عصر تمـدار و ن

 لسله جنبان ما چه شدـا و سـدودمان ه

 یـه یــانــشـابی نـیـم نــشـریـاز راه اب

 ان ما چه شدـشـبافت هری و لعل بدخ

 قانون وارغنونوخاموش گشته بربط 

 ما چه شد غزلخوان طبعوراگ وعراق 
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 جام جم صداقـت عشـق و وفا شکست

 هید و مهر و جذبـۀ جانان ما چه شدنا

 راب حافظ و خیام شد کجاـق و شـعش

 چه شدی جنبش مستان ماهوآن های و

 دـنـد بلـان نشــراسـوی ز خـولـآواز م

 نیستان ما چه شدورـشمس وسماع وش

 سیستان وغزنه غوروهریوا زیادرفت

 گنجینه های دانش وعـرفان ما چه شد

 مکتب بهزاد شد خرابجامی برفت و

 رف خیابان ما چه شدـط کوه  ـو ش ر  ـف

 ض ستمگرانـدل خسته ام زکینه و بغ

 دان ما چه شدـانسانیت کجا شـد و وج

28/00/2102 
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 وطن نَقل

 و لباس پـرنـم را بردند نیقـالـ کهـنه

 جـام جـم و انجـمـنـم را بردند ۀنـشـئ

 خون نقل وطن بنوشتم ۀباخام گرچه

 را بردند بـار بهـا و ثمـنـم ـنیا کیل

 بجوالن فگنم بار دگر ـشهیاند رخش

 و کوپـال و سـر تهمتنم را بردند الی

 باال شد نیکه ازخشم عرب آتش ک تا

 و سـپاه گشنم را بردند سیو س مسلم

 بـشکـسـت ـدلیب ۀـنییحافـظ و آ جـام

 سـخنم را بردند ـدایلـب بلـبـل شـ از

 تمدن خـوردند یشـستند و عنقـا کله

 و فکـر و دهـنم را بردند دندیبر لب

 ناسور دلم گرچه مداوا نگشت زخم

 فـقـط تار نفس بلکه تنم را بردند نه

 دینرسـ انیتمـدن بـه پا بیتخر درد

 کـفـنم را بردند ـاکانیدل گـور ن از
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 بیتجدد بصد چال وفر ـرعنوانیز

 و ارث کهـنم را بردند یاجداد خیب

 باچل وفن یومار بکاشتند ول گژدم

 و نسترنم را بردند اسمنیو  نرگس

 وزارم منگردر نفس باد خزان زرد

 سـرخ گالن چـمـنم را بردند ۀجـلـو

 و بحران اگر گستردند یناامن فرش

 سـاخـتـن و بـافـتـنـم را بـردند هـنر

 دل عـش اق فکـندنـد نفـاق ـمیحر در

 فسون آمده ُحسن حسنم را بردند به

 شود زنده بگور وانید ۀلیباح عشق

 گـوهـر پاک دمنم را بردند تحرمـ

ال نگ یشـب باز مهیخ  انیپا ردیدج 

 شال وکاله و چپنم را بردند ارزش

 پاکستان شـد یوطنم باز سـرنوشت

 را بردند لتنمیو شاه و ُرخ و پ تخته

 یورنج دل مردم نشد چاره ول درد

 و افسوس که حب  وطنم رابردند آه

00/02/2102  
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 وای آلودهه

 ت ددان استـدس ۀـازیچـان بـجه

 و رودبار خون روان استـبهرس

 اریــنـور قـــل و شــبـلـوای بــن

 ان استـان زمـر چنگ زاغـیـاس

 ارانـتو زار و ناالن در بهـرسـپ

 ان استـیـرم آشـر گــدا از مهـج

 تا دود تفنگ استـروسبشهـر و 

 ان استـش کسـوده از نعـوا آلـه

 رـن پـیـنـان آهـسـرگـا از کـضـف

 پر و بال کبوتر خـونفـشان است

 ادـته از یـنبل و گل رفـوای سـه

 هرسو وزان استسموم نفت از 

 ه در چشم غزاالنـجای سرمه ب

 نان استـوک سـن و نــداز آهـگ

 یــشـرگان وحـدای زوزۀ گــص

 ان استـر ژیـیـۀ شـشـند از بیـبل
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 ش تهمتن نامی است باقیـرخز 

 تردوان اسـه خــانـدار زمـلگام

یـن کهــن را  شـکـستـنـد جـام زر 

 بجای شهد حنظل در دهان است

 ور عقـل و دانـشـسالح دین و ن

 ان اسـتاســیـر  فــتــنـۀ زورآور

 بـی و طالـشـش وحـر  داعـز ش

 رداغ مردم خونچکان استـدل پ

 ان دسایسـوفـی ز تـچه می پرس

 فقط ترفند و جنگ سازمان است

 یـتــوسوع دـام نـر نــاوز زیـتج

 ه پنهانی دگر، بلکه عیان استـن

 وارـونخـیغ جالدان خـر تـه زیـب

 جوان استی کودک و پیر وگلو

 صف آوارگان از شرق تا غرب

 مان استـگویی از زمین تا آستو

 انـمـــیـتـه و آه یـالــوز نـــــز س

 ان استـدرفغ کرسی عرش وتمام 

 ســر  حـالج هـا بـر دار کـردنــد
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 عـاشـق ارمغان استدل خونین 

 به دل گرعشق ومستی ها بمیرد

 جنازه از کـران تا بیکران است

 اگـر از دل بـرآیـد جـذبـۀ وصل

 نه ازهستی نه از آدم نشان است

 شـود ویـران اگـر نظـم طبیعـت

 ن استزمین چون کورۀ آهنگرا

 دلگـیـر و تنهاکان ـالم ـدا درخ

 ان استـدگر ماشین سلطان جه

01/00/2102 
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 قصۀ خونین دالن

 استدل  شکستۀ من غـرق آتش و خون 

 ون استـز جیحـیـوجخـن مـدۀ مـکنار دی

 رانـر دل فتاده از هجـمار داغی که بـش

 ماره بیرون استـر حساب کنی از شـاگ

 اییـور تنهـق و امیدی بلـشـست، عـکـش

 تـیغ گلگون اسـزه تـر ریـذازۀ هـولی گ

 نــی روشـکس ه راـروبـۀ مخـبـرد کلـنک

 ون استـامـو هـن چـۀ امید مـانـهنوز خ

 وش سنگـه گـن بـت ناله و فریاد مـبرف

 زون استـان افـاره دل گلرخـر ز خـمگ

 عهد ما باقی استرش ـوح کنگرۀ عـبه ل

 ه وارون استـگویی سنگ بنای زمان تو

 خدا گواست که عشق و مرادهمدوش اند

 ون استـب ابلیس حرص ملعـجانخطا ز

د شـده بـه عـالـم مـد ز  بس که جنس تجر 

 بنای وصل و مراد ازاساس وارون است
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 به قلب عاشق و معشوق اگر بمیردعشق

 جهان پر از دل آشفته ذهن مظنون است

 ماشین مگو زعشق و وصل برای پرزۀ

 یورش سرمایه دل دگرگون استبعصر 

 ز قلـب لیلی این روزهـا مجـو احـسـاس

 مجنون است کهن فسانۀ بی روح عشـق

 کـتاب قـصۀ خـونـیـن دالن چـه بنویسـی

 فصول آتش هجـران نصیب مفتون است

 هراس و شک و ریا نیست دردل عشاق

 دلی که عشق بگیردپاک ومصئون است

03/02/2102 
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 انارستان یلدا

 مـدایـام یلــی شـویـو گـی تـانـچ پـیـدارد هـن

 ر در صبح فردایمـری مگـو مهــرتـد پـنتاب

 وختم پروانه سا لیکنـبگرد شمع هجران س

 ن و تنهایمـیـبۀ غمگـکل راغ  ـن چـد روشـنش

 ونین را کند پنهانـب خـلب خندان شرار قل

 مـدایـی از درد پیـوه یـلـدا جـلـان یـتـارسـان

 وخت از بنیادـم سـیانـر در آتش کین آشـاگ

 دل خود باز مأوایم در ربتـرگز غـنداد ه

 رم الطافیـپردم بر امید نـرمی دل سـه گـب

 سرکوبید هردم سنگ خارایمولی گردون ب

 به باغ عشق کاریدم اگرچه سنبل و ریحان

 صحرایمولی نشتر به چشـم دل رساند خار

 ل که درد انتظارم کشتـزخم دل مزن فلفب

 دارایمـر و مـدایی در دل صبـیغ جـزن تـم

 لـاحـر سـز در بـرگـر تابنده هـوهـنیابی گ

 ای مست دریایمـستان نبینی موج هـبه خاک
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 آتش زتنهاییبخود پیچیده ام چون موی در

 رگز کسی در قعر شب آب گوارایمـنداد ه

 ومـبت معلـن عاقـرار تار خلقت مـد اسـنش

 مـمایـار معـوت جیغ از تـکـز سـیزد جـنخ

 ور شیدایی نگنجد در کتاب عقلـخط پرش

 نیابی اصل معـنایمینی ـتان ماشـسـبه رنگ

 د پادشاهی راـروشـق با کاهی فـقیر عشـف

 گوش دل مخوان افسانۀ متروک دارایمه ب

 به راه عشق جانبازی و سردادن بود الزم

 وزانی کشد بر دار باالیمـزهی گرعشق س

 مراد عشق ازپیوند دل ها می شود حاصل

 نچـیدم میـوۀ وصلی ز شـاخ سـرو رعنایم

20/02/2102 
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 شاخ بلند عشق

 ان نمی شودـایـره نمـیـر تـابری ز ـمه

 ودـان نمی شـابـیـه بـی بـتـاران رحمـب

 ار روزگارـر تـتاده دگـره فـان گـآن س

 وا به پنجه و دندان نمی شودـم سـاز ه

 کوهی که مشکالت فکنده بدوش عشق

 قل و فلسفه آسان نمی شودـت عـبا دس

 ون و خنجرکین ستمگرانـبا خشم و خ

 ران نمی شودـویرانسرای جنگزده عم

 غـلـــطۀ ــخـسـی و نـبـلــقـا داروی تـب

 این کهنه زخم جامعه درمان نمی شود

 دهد ولیهرکس به نفع خویش نظـر می

 ودـوان نمی شـنـۀ عـلـائـالج غــراه ع

 اب زور و زرـتنۀ اربـاد و فـع فسـرف

 با مجلس و خطابه و فرمان نمی شود

 ر خورد و آخ ناکشدـپتک گران به س

 ندان نمی شودـت سـام کله طاقـخ رـه
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 کتاب در درس جـنـون عـشـق نیابـیـد

 تان نمی شودـقی به دبسـساس عاشـاح

 ز وصال یارـشاق را به دل نبود جـع

 رمان نمی شودـه حـه بـقانـاشـپیوند ع

 شاخ بلند عشـق فرا تر رود ز عرش

 گلبوتـه یی که تـابـع گلـدان نمی شود

 تنورهجرگرقطره قطره دل بچکد در

 عاشق زعهدخویش پشیمان نمی شود

 گر اهرمن ز شـش جهت تیغ برکشد

 معشوقه ازوصال هراسان نمی شود

 گرعشق ووصل خانه کند درنهاد ما

 تاروزحشر بیکس وویران نمی شود

28/02/2104 
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 عشق نور

 د و وفا هی فسانه می آردـجای عهه ب

 ه می آردـبلکه گمان ؛نه ،قـشـثبات ع

 دـق گل وصال دهـاشـبن عشه گلـهمی

 ه می آردـانـد پغـشه بخشکـر ز ریـاگ

 به قلب پاک محب ان دگر جدایی نیست

 محبت به خانه می آردصفا و عشق و

 عشق وصل میجویدد ازبودلی که پر 

 دــه مـی آررانــبـۀ دلــاذبــات و جـبـث

 خمار چشمانیـود ازمست شکه کسی 

 دو تـرانـه می آر واـره نـز چنگ زه

 ان تنهاییـبـزدگان در شـمـزم غـه بـب

 دنشاط وشوربه چنگ وچغانه می آر

 دل توفان ازشوق ـق و معـثبات عاش

 ه می آردـر در خزانـل و گهـبهای لع

 دل کند به شوق وصلعشق اگر فقیر

 ه می آردـانـه شکوه شهـدر این خراب
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 ردوسـشه در فـم نگیرد ریـال وهـنه

 دآرجوانه می آتش درخت عشـق در 

 دل صدف خاموشبود در کهلب گهر

 ه می آردـقانـاشـزل عـد غـفـچو بشک

 انارستانبپاس خنده یی خونین دل از

 ه می آردـه دانـواره و گه دانـگهی ک

 بنورعشق اگر وصل دل شودحاصل

 پیـام صبح و سـرود شـبـانـه می آرد

 اگـر قبول نکـنـد یار وحـدت جـاویـد

 ه می آردـرانـا کـۀ دل هـبه بی کران

 اگر بـه چشـمۀ دل الی ترس بنشیند

 ق، نه؛ تار روانـه می آردزالل عش

 دل معشوقبرون نرود شک از اگر

 ه می آردـانــز و بهـریـزار راه گـه

31/02/2102 

 پایان       


