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مقدمه
شعر با خیال ،احساس ،عاطفه ،موسیقی و رویاهـای لطیف شـاعـرانـه پرورش
می یابد و از اقیانوس بیکران عشق و محبت سیراب می شود .غزل بیشتر از
شور و جذبۀ عشق مایه می گیرد و نجوای رنگین و آهنگین دل است .اگر عشق،
مستی و طرب را از غزل بگیرید چیزی جز واژگان مرده و بی روح باقی نمی
ماند .بی سبب نیست که عشق در قلب عرفان پویا و مثبت نهفته بوده و در تاریخ
ادبیات خراسان زمین خاصه در اشعار تغزلی و غنایی جایگاه ویژه یی دارد.
به راستی اگر آدم در اعماق وجود خود ،در ژرفنای امواج مغز و در البالی
دلهایی که چون چشمۀ حقیقت پاک و شفاف اند ،به سیر و سیاحت بپردازد به
چیزهایی دست می یابد که در زندگی عادی و روزمرۀ هرگز به حاصل آمده
نتواند .از این جاست که هرکسی شاعر شده نمی تواند و هردلی ویس و رامین،
مجنون و لیلی ،فرهاد و شیرین ،رابعه و بکتاش  ،جاللی و سیاه موی و  ...شده
نمی تواند .آنچه ما در فرهنگ و مدنیت خود به عنوان ارزشهای ناب داریم با
عشق ،محبت ،صداقت ،نیکی ،بی ریایی ،صفای دل و عرفان مثبت آمیخته است.
اگر این ارزشها را از فرهنگ ،ادبیات و مدنیت خود بگیریم جز افراطیت کور،
تعصب هستی سوز و تحجر تاریک چیز دیگری باقی نمی ماند.
هرگاه انسان ها به آوازهای جان و دل که از نای عشق ،محبت و هنر بدرآید
گوش فرا دهند و لحظه یی در خلوت دل به خود بیندیشند ،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 دیگران ،ظلم ،ستمکاری و هیوالی حرص
و آز (به طور حقیقی نه ریاکارانه) دور می سازد.
انسان های صادق و پاک در روابط عشق در هستی که نمودی از گوهر الیتناهی
ذات است ،چونان درهم می آمیزند (که خارج از زمان و مکان) ،به اقیانوس
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وحدت می رسند و یگانگی امواج ناخودآگاه فطرت ازلی خود را در گسترۀ
الیتناهی هستی به ابدیت ارتقاء می بخشند و این در حقیقت فنای سرمدی در اصل
ذات می باشد .این 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.
این عشق است که برای انسان آزادی الیتناهی ارزانی می کند و انسان را به
راستی از قید و بندهای بیهوده و دست و پاگیر عالم موجود رهایی می بخشد.
تیشه به ریشۀ استبداد ذهنی ،خود سانسوری ،نام و ننگ پوشالی ،مقام و منصب
عوام فریبانه ،محافظه کاری مرسوم ،انحصار طلبی ،قیودات بس مختلف و متنوع
موجود ،هوسها ،حرصها و استرسهای ناآرام کننده ،خودخواهی ،عقده های
چرکین ،استبداد و دیکتاتوری در اشکال گوناگون ،تفتیش عقاید دیگران 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 ،بی کینه ،ساده و با صفا نور عشق و
محبت می تابد.
تمایل دیوانه وار عاشق به معشوق و کشش معشوق به عاشق از فطرت انسانی
متبارز می شود؛ نیرویی که به باور عرفان مثبت از جاذبه های الیتناهی عشق به
حق و حقیقت مایه می گیرد و در نهاد انسان وجود دارد .عاشق به میزان تبارز و
تجلی عشق از نهادش به معشوق متمایل و شیفته می گردد .هرقدر این جاذبه های
عاشقانه تکامل یابند 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 جایی که به کلی در آن غرق و فانی می گردد .از این 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 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
بکشاند و به نیروی عشق و محبت زندگی انسانی را به عالی ترین درجۀ آن
تکامل بخشد .عشق تالش می ورزد تا تمام زنجیرها ،بندها ،طلسمها و زندانها را
ویران سازد تا عاشق و معشوق را آزاد کند و آنان را برای وحدت و فنا در بقای
جاودان آماده گرداند.
این که تا چه حد و میزان در فطرت و نهاد معشوق ظرفیت درک و پذیرش ایجاد
می شود به کشش و تجلی عشق و محبت از فطرت او تعلق دارد .عاشق در این
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 این 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 نپذیر .هدف غایی
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 تردید این انرژی الیتناهی را خنثا می کند .در قلب عاشق و معشوق
حقیقی هرگز ابوالی شک و هراس جا گرفته نمی تواند؛ زیرا با وجود ویروس
تـرس و بی اعتمادی در قلب معشـوق ،کوشش عـاشـق بـه نتیجۀ غـایی رسیده
نمی تواند و میوۀ شیرین وصل در باغ خرم انسانی می خشکد .چنان که گفته اند:

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.
در این جاست که در بعضی جوامع و در برخی نظامهای اجتماعی و فرهنگی
زمینه های فطری و کسبی برای این تبارزات پر احساس و عاطفۀ عشق بیشتر و
در بعضی جوامع و سیستم های فرهنگیاجتماعی کمتر است.
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جهل ،تعصب ،باورهای خرافی ،افراطگرایی ،رسوم و عنعنات دست و پاگیر،
اصول و قوانین خشک و متحجر ،استبداد ذهنی ،سیاسی ،مذهبی ،قومی ،خشونت
نهان ماشینیزم و فشار امپریالیسم مهاجم اطالعاتی و رسانه یی 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 ،متحجر و آزاردهنده را جایگزین می کند .بر عکس آزادیهای 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 مجموعه اشعار شهرعشق بیشتر به غزل های غنایی و عاشقانه رو به رو
خواهید شد .در موقعیت و شرایطی 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 ،یأس و ناامیدی زندگی می کنند؛ چه خوش است که با افشاندن گالب عشق،
محبت ،احساس ،عاطفه ،مستی و طرب تا حدود ممکن دلهای غمین و روانهای
رنجور را شاد سازیم .امید است غزل های این مجموعه شور و نشاط بیافرینند و
مشت هایی بر دهان غم ،انده ،یأس و تعصب بزنند.

رسول پویان
1322/21/03
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نغمۀ وجدان
ز ســاز عـشـق غـیـر نـغـمۀ وجـدان نمی خیزد
ازیـن خـوشـتـر نـوایی از دل انسـان نمی خیزد
گهـر از قـعــر دریـا ســرزنـد بـا پاکی روشــن
ز گـنـداب تـعـصب گـوهــر غـلـتـان نمی خیزد
بـیــا در مــشــرب مـا هـمــت و آزداگی آمــوز
که جـز فـریـاد زنجیر از بـن زنـدان نمی خیزد
فـروشــم تـاج و تخـت سـلطـنـت را با پـرکاهی
خلوص عشق ومستی از دل سـلطان نمی خیزد
بچـیـنـم بـا ســرانگـشـت محـبـت نـوگل عـشـقـم
که جـز رویا زحـور و قصۀ غـلمان نمی خیزد
چـرا شـوق طرب را از نهاد عشـق می دزدنـد
ازیـن وحشتسـرا جـز نـالـه و افغـان نمی خیزد
بشـر چـون آهــن تفـتـیـده در زیـر فـشـار افتـاد
بـه جـز آه خـروشــان از دل سـندان نمی خیزد
بـالی ذهـن مسـموم داعــش و الـقـاعـده زایـیـد
ز دالـرهـای نفتی غیر ایـن جـریـان نمی خیزد
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به خون رنگین بـود خاک وطن ازکین همسایه
به غیر از وحشت طالب ز پاکستان نمی خیزد
مکـن وصف پـری و صحبت افـرشتگان دیگر
ز بتن اهـریمن جـز چـوچـۀ شیطان نمی خیزد
مگو ازجنگ و خون در زیر نام دین ای ظالـم
که جزتخریب ووحشت ازدل بحران نمی خیزد
به گلخن نیست کـس را آرزوی گلشن فـردوس
زدوزخ عطر یاس ونرگس وریحان نمی خیزد
مجـو از کلۀ پـوسـیـده عشـق دانـش و عـرفـان
ز مغز خشک نـور منطق و برهان نمی خیزد
وطـن در آتـش بـیـداد می ســوزد بــه تـنـهایی
صــدا از حـاکـمــان فـاســـد دوران نمی خیزد
2102/8/9
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جام جم
به فحـوای تبسم هـر که را بینی غمی دارد
در اوج شـادمانی چـشـم تـر از ماتمی دارد
اسـیرعـشـق از درد فـراق هـرگز نمی نالد
خوشا گریک نفس با دلستان خوددمی دارد
نگار من اگر ازلطف بخشد بوسه ای گاهی
مـیان نـازنیـنـان خـویشـتـن را حـاتمی دارد
به میزان عـمل هر آدمی جـویـد غنای حق
سـلیـمان نیـسـت لیکن آرزوی خاتمی دارد
ز خـرمای لبش آنقـدر شـهـد نیـشکر ریزد
تو می گـویی به کرمان نخلستان بمی دارد
غـزال دل اگـرچــه بـا تمـدن بـوده از اول
چو آهوگان صحراگاه گاهی هم رمی دارد
نشـد آخر روشـن داسـتان وصل و هجرانم
بـه کنج دل عـزیـزم رازهـای مبهمی دارد
لباس فـقـر را از تـن نمی آرم بـرون لیکن
بوقت سودوسودا هرکه پول ودرهمی دارد
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مگـو دیگر به گـوشـم قصۀ دیوان استبداد
بـه میدان نبرد حـق هرکـس رسـتمی دارد
منازای مدعی برتاج و تخت قاصبان آخر
هریوا زاده درغرب وطن جام جمی دارد
اگرچه زخم خونین دلـم ناسورخواهـد شـد
ولی در روز آخـر التیـام و مـرهـمی دارد
ز قـلـب داغــدار من بجـو رسـم وفـاداری
که این درخون تپیده قولهای محکمی دارد
2102/8/02
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گل رهایی
دگـر تـرانـۀ دل در چـمـن نمی روید
هـوای عطـر گل یـاسـمـن نمی روید
شکسـت تُنگ دلـم در فضای تنهـایی
ز تار بزم خموشـی سـخن نمی روید
چونان بسوخت دلم در تنور هجرانی
که جزشراره ودود ازیخن نمی روید
مگو ز جـذبۀ بی رغبت هوس دیگر
ز بتن کـورۀ سـوزان پرن نمی روید
شــنـیـده ام ز اوالد ظـالــم یـعــقـوب
که بوی یوسفی از پیرهن نمی روید
بهار رفت وخزان آمد و زمستان شد
همیشه الله به کوه و دمن نمی روید
فـرشـتگان و پـریـان کبود پـوشـیدند
زکشت دیو به جز اهرمن نمی روید
مپاش تخم غم ودرد وماتم ای طالب
که غیر مرده دلی از کفن نمی روید
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ز شوره زار فساد و ستم دگر یاران
بجز خیانت ورنج و محن نمی روید
شـمیم عـشق میفشان در سراب وهم
که از خـزانـۀ خالی ثمـن نمی روید
قفس شکستم وزندان کرده ام ویران
گل رهـایی ز بـاغ رسـن نمی روید
ز مکر و فتنۀ اهل سـیاسـتم دلخـون
ز جنگ و کینه بغیر لجن نمی روید
اگر به آتش همسایه سوخت خانۀ ما
گل ازتجاوزکس در وطن نمی روید
2102/8/01
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احساس عشق
چشم غزال و صورت هامون کشیده اند
با رنگ عشـق قـصۀ مجـنون کشیده اند
بیت و غـزل چـو لؤلؤی رخـشندۀ سـپید
از قـلـب دره از دل جیحـون کشـیده اند
یاقـوت و لعـل و خون گل رُز را ز دل
بـا خـامـۀ خیال چـه گلگـون کـشیده اند
احساس عشق وعاطفه را در کتاب دل
از چنگ دین و فلسفه بیرون کشیده اند
ازقیل و قال وهمهمه دل میشود پریـش
دیوانگان ز مدرسه مضمون کشیده اند
گـویی که نقـش بند ازل در دم نخـست
سـیمای عـاشـقانـه دگرگـون کشیده اند
از قعـر التماس برآمـد سـروش وصل
شاید بناز و غـمزه و افسون کشیده اند
ازکشت وصل شک و تحیر دگر مجو
آخـر ز بـاغ دانــۀ مظـنـون کـشیده اند
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سنگین دالن زوروزرووحشت و ستیز
بنیاد عشق وعاطفه درخون کشیده اند
بشکسـته اند قلم ،و با تیغ خون چکان
جای فرشته صورت ملعون کشیده اند
نـقـش نگار و واژۀ شـیـریـن و آبـدار
بامکروحیله کاذب ووارون کشیده اند
مهر و وفـا و جاذبه را در نهاد عشق
دوباره عاشقان چه موزون کشیده اند
2102/8/07
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شهرعشق

بوی خون
ملک عراق و سوریه را خون گرفته است
جنگ و ترور وحشت طاعون گرفته است
دسـت سـعود و شـیخ قطـر رهبران تـرک
خـونین لـوای داعـش ملعـون گـرفته است
دود تـفـنگ و نـالـۀ انـسـان و بـوی خـون
روستا و شهر و دامن هامون گرفته است
پـول کـثـیـف نفـت عـرب می کـند تـرور
دستورازواشنگتُن و صهیون گرفته است
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
ناپاکستان که مرکز جنگ و ترور گـشت
شیطان رقص وغمزه وافسـون گرفته است
در آســیـا هــزار هــزار آســیـاب خــون
از دجله تا بـه دامـن سیحون گرفته است
05

رسول پویان

شهرعشق

طالـب ز مسـجـد و ز کتاب و ز مدرسـه
درس تروروجنگ وشبیخون گرفته است
ازخون پاک غرب وشمال وجنوب وشرق
خـاک وطـن اللـۀ گلگـون گـرفـتـه اسـت
دیـوار و میز و دفـتـر و کلکـین ارگ را
قـرن ها بـود که فتنۀ افـزون گرفته است
در زیـر نـام دیـن و جهـاد و لـوای حــق
هرخائن وستمگری مضمون گرفته است
از رنگ خـون و قصۀ شمشیر خسته ایم
دل دسـت خامه نالۀ مصئون گرفته است
با خشـم و کین و گند تعـصب کـنیم وداع
نسل جـوان طریـق دگرگون گرفته است
2102/8/09

06

رسول پویان

شهرعشق

شراب غزل
بیا به دامن شب خوشه خوشه پروین است
شـرنگ پای زیب مه زینت کمرچین است
ز چـنـگ زهــره بــرآیــد تـرانــۀ عـشــاق
به مجلسی که پر از صورت نگارین است
بیـا بـه خلـوت شـب لحـظه ای کنارم باش
دمی که بـاغ سـما پـر گالن رنگـیـن است
ســـراب خـشــک بیـابان انتـظـارم ُکـشـت
بیا که دامـن دل پر گالب و نسـریـن است
مخـوان حـدیـث جـدایی دیگـر بـرای خـدا
که تـن خسته و دل بی قراروغمگین است
خـزان گـرچـه بـه دل نیش خـار می کوبد
امیـد جـوش بهـاران پـر از ریـاحین است
ز قـعـر تـیـره شـبان مهـر صبحـدم خـیزد
پـیـام بـزم سـحــر دانـه هـای زریـن است
زهـی که مـاه شب و مهـر روز من باشی
دلـم گواه دهـد ذهـن و حس خوشبین است
07

رسول پویان

شهرعشق

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
دمـی که یـاد کنی گــور اللـه آذیـن اسـت
2102/8/21

08

رسول پویان

شهرعشق

گل امید
دلم شمیم خوش وصل یار می خواهد
نموی وعـدۀ سـبز و قرار می خواهد
خزان گـرچـه بـود فصل رنگها لیکن
شکوفـه زار دل مـن بهار می خواهد
عقیق و لعل بدخـشان نثار کلکش باد
ز خامه ام غـزل زرنگار می خواهد
بجای خمکـده بحـر شـراب موج زند
ز چشـم منتظر مـن خمار می خواهد
بسـان شـبپرگان گـرد شمع می گردم
هنوز از پر و بالم شـرار می خواهد
به جـز مراد دل از لطف یار نسـتانم
دلـم وحـدت پـر افـتـخـار می خـواهد
دراز تـر از شـب یلدا بـود شب تارم
دیگـر سـپـیـده دم آشـکار می خـواهد
سکوت خشک صحاری ز ساغـر لبها
ســرود و زمـزمـۀ آبشـار می خواهد
09

رسول پویان

شهرعشق

بـه صد امیـد دل خـسته از لـبـان یار
نبات بوسه نه یک باربار می خواهد
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
2102/8/22

21

رسول پویان

شهرعشق

شوق رضا
غزل نغـز صـدای تو خوشـم می آید
ناز ومستی و ادای تو خوشم می آید
با خدنگ نگه و تیغ دو ابـرو هـردم
می کشی باز دوای تو خوشم می آید
مهــربـانی و انیـس دل تـنـهـای منی
به خداجور وجفای تو خوشم می آید
خستۀ دردم ودرکورۀ غم می سوزم
دیـدن رنگ حنـای تو خوشم می آید
راگ وعشاق وعراقم نکندخوش اما
تن تن طرز نـوای تو خوشم می آید
نبود نار هـوس در دل غمـناک ولی
فقـط امروز هـوای تو خوشم می آید
گرچه آوارۀ صحرای وصالم کردی
لذت شـوق رضای تو خوشم می آید
2104/8/23

20

رسول پویان

شهرعشق

توفان دسایس
به قصر فـتـنه سـیاسـتمدار دیگر نیست
بغیر چـور و چپاول شـعار دیگر نیست
بالی زشـت سـیا می خورد صداقت را
وفا به وعده و قول و قرار دیگر نیست
کجاست عشـق و صفا در دل هنر آخر
بـه واژگان و قـلـم اعـتـبار دیگر نیست
بـدام عـشـق سـیاسـی مکـن دلـت را بند
که جزدروغ و ریا انتظار دیگر نیست
ازیـن ستمکده اسـطوره ها دیگر رفتند
شـکـوه و دبـدبـۀ شهـریـار دیگر نیست
ندیده چشـم غـزاالن بجز تفنگ و خون
به خطه ای که بغیر شکار دیگر نیست
به روی مـردم آزرده دل ز شش جانب
به غیر سـیل فسـاد و فشار دیگر نیست
ز بیـم وحـشت قـتـل و قـتـال در مـیهـن
به جز روان پریش و فگار دیگر نیست
22

رسول پویان

شهرعشق

به کشـتزار جنوب و به دره های شرق
به غیرچرس و سم کوکنار دیگر نیست
چـونان کینه بـه نـام نـژاد و دیـن کردند
حب میهن و عشق دیار دیگر نیست
که َ
مکـن تجـارت نـام جهـاد و قـوم و قبیل
که ایــن معـامـلــۀ پـایــدار دیگر نیست
ز ظلـم و فـتـنۀ همسایگان چـرا پـرسی
به جز موشک و بم انتحار دیگر نیست
اگـر بـه بحـر دسـایس به چنگ گردابیم
به ایـن تالطـم تـوفـان کنار دیگر نیست
کسی که در دل امـواج خـون خنده زند
دریـن زمانـه بـه غیر انـار دیگر نیست
مخوان قصۀ چـوپان و گرگ بـر مردم
بگوش دهکده جزنیش خاردیگر نیست
2102/8/22

23

رسول پویان

شهرعشق

طرۀ شب
دلـم هـوای تـو از سـر بدر کند نکند
حـدیث طـرۀ شـب مختصر کند نکند
چونان بر دلم آتش زدی که سوزیدم
برون بال و پـرم از شـرر کند نکند
در آستان جنون بازعقل دور اندیش
ز گرگ خفتۀ صحرا حذر کند نکند
بیا که غرق به دریای اشک گردیدم
ترحمی بـه دو چـشمان تر کند نکند
ز گنج فـقر و قناعت دل شکستۀ من
طبق طبق عطا سـیم و زر کند نکند
درخت عشق به باغ وصال پروردم
بگـو که تـا دم آخــر ثـمـر کند نکند
دمی که مـاه رخت بـدر میشـود آیا
به شـوق روز هوای سحر کند نکند
زمان گذشت و نیامد پیام و مکتوبی
دلـم بـه جانب کـویت سفر کند نکند
24

رسول پویان

شهرعشق

بسان کودک نـوزاد لخت و عریانـم
لباس عشق تو از نو به بر کند نکند
سـرود چشم خمار تو گر نویسم باز
در و گهـر کند نکند
بگـو محک بـه َ
همیشـه قصۀ که را بـه کهربا گویم
هـوای جـاذبـۀ مـاده ،نـر نکند نکند
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
2102/9/3

25

رسول پویان

شهرعشق

بذر عشق و همدلی
مـردم بیچــاره را تـاکی غـریـق خـون کنید
کـوکـب بخت جوان و طفـل را وارون کنید
خواب راحت را زچشم خلـق دزدیدیـد لیک
تـرس طالـب را سالح حیـله و افسـون کنید
آتش ظلم و سـتم هـرگز نمی گـردد خمـوش
گه بنام دیـن و گاهی بـا دیگر مضمون کنید
زیر نام ازبک و پشتون و تاجیک و هـزار
همچـو دالالن تجـارت بهـر نفـس دون کنید
می سـتیزیـد با بهارسـتان فـرهـنگ و هـنر
پیکـر عـلم و تمـدن را بـه چـه مـدفون کنید
آرزوی کودک و پیر و جـوان را می کشید
نـا امید و خسته از خاک وطـن بیرون کنید
زیــر نـام انـتـخــابـات طـویــل و فـتـنــه زا
جنگ قـدرت بهر چوکی و مقام افزون کنید
قصرهای تان پر از پوند و لایر و دالراست
طور معنی پشت سر ،رو جانب قارون کنید
26

رسول پویان

شهرعشق

بـا فـریب اجـنـبـی و نـقــشــۀ هـمـسـایگان
قوم را با قوم وخودی رابخود مظنون کنید
نیشخند و حرف ناسنجیده گفتن نا بجـاسـت
ذهـن را خالی زخشم و عـقـدۀ ملعـون کنید
ورنه مثل داعـش و طالب با جنگ وسـتیز
قـریـه و شهـر و سـرا را بیشۀ هامون کنید
سـال ها ویرانی و جنگ و تباهی بس نشـد
گورخود را می کنید ،گر باز شبیخون کنید
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
کـشــور مــا خـانــۀ اقــوام گـونـاگـون بــود
حـق اتبـاع وطـن را از ســتم مصـئون کنید
هرکجا گرپا نهی این خاک پاک میهن است
سجده ازشرق وجنوب وغرب تاجیحون کنید
بـذر عـشق و همـدلی پاشـید در خاک وطن
نغـمـه پـردازی بـه ســان بلبل مفـتـون کنید
کینه و بغض و عداوت را دراعماق وجود
27

رسول پویان

شهرعشق

بـا محبت ،بـا صفا ،از بیـخ دیگرگون کنید
از بـرای عــزت و آبـادی و عـشـق وطــن
خون خنجررا بشویید حسن را گلگون کنید
2102/9/8

28

رسول پویان

شهرعشق

سراب ناامیدی
بـاز گــویـا فــتـنــۀ دیگــر نـمــایـان می کنی
می کشی هرلحظه و احوال پرسـان می کنی
می زنی ازپشت خنجر لیک پیش روی خلق
خویشتن را مهربان ودوست عنوان می کنی
آب را گل می کنی ماهـی نمی آری به شهـر
جای آن ما را در آتـش پاک بریـان می کنی
سـیـنـه ام را کـورۀ آهـنگـران کــردی و بـاز
پتک بر سر میزنی دل روی سندان می کنی
میکشی زیر زبانم را به صد افسون و لیک
راز دل را از مـن بیچــاره پنهــان می کنی
می گـریـزی از بـرم لـیکن نمـی دانــم چـرا
کلبـۀ تنـهـایی ام از ریـشــه ویـران می کنی
عشـق و دوسـتی و محبت امنـیـت می آورد
تابکی بـا اسـترس دل را هـراسـان می کنی
رســم و راز آشــنـایـی را نمـی دانـی مگـر
دوستان را غمدرون وخصم خندان می کنی
29

رسول پویان

شهرعشق

می دهی آزار و زجرم می کنی ناسورزخم
می زنی هـردم نمک اما نه درمان می کنی
عهد می بندی ولی با گپ هـای هیچ و پـوچ
قول را انکار و ترک عهد و پیمان می کنی
خـار بـر دل می زنی بـا چـین پیـشـانی ولی
با رقیبم غنچه را چون پسته خندان می کنی
در ســراب نـا امـیدی هـا رهـایـم کـرده ای
تابکی بیچاره دل را خواروحیران می کنی
2102/9/01

31

رسول پویان

شهرعشق

مشرب عشق
دلم جزعشق و مستی مشرب دیگرنمی گیرد
به غیرلطف و خوبی وصفا درسرنمی گیرد
شکیبایم به درد وداغ هجران الله سان لیکن
دل سـوزیـده جـز کام دل از دلـبر نمی گیرد
اگر صد سـال دیگر درد تنهایی کشم ،هرگز
تـن آزرده جـز شـوق ورا در بـر نمـی گیرد
نـدارم تـرسـی از امـواج اقیـانـوس تـوفـانـی
کسی از ساحل بی درد سر گوهر نمی گیرد
برون کـن برگهای خشک را از دامـن پاییز
که در دشـت دلـم جـز اللۀ احمـر نمی گیرد
مخوان برگوش مردم داستان جنگ قدرت را
که دیگرغیرطالب هیچکس خنجرنمی گیرد
مزن بهر خدا در جشن میهن ساز تکراری
به آهـنگ ریـایی گـوش دل باور نمی گیرد
مجو از ارگ فاسد خادم خلق ووطن هرگز
کـف حکام خاین غیر سـیم و زر نمی گیرد
30

رسول پویان

شهرعشق

نشد پیدا کسی تا حل کند آشوب وبحران را
درین ویرانسرا طرح وپالنی سرنمی گیرد
شـب دلگـیر میهـن را نبـاشـد هـیچ پـایـانی
سحرازخواب سنگین دامن اختر نمی گیرد
چـرا یـارب نمی سـوزد دیگر بنیاد شیادان
مگـر کاخ ســتم از آه مظلـوم در نمی گیرد
نـیـابی زرۀ مهـر و لطافـت در دل وحشـت
به غیر خون و خشم آتشین و شرنمی گیرد
زبس باران خـون و انتقـام و کینه می بارد
درخت نظم وقانون ریشه درکشورنمیگیرد
2102/9/02

32

رسول پویان

شهرعشق

در سوگ عشق
در غـرب استرس و کلنجار ماشین است
دوستی ومهروعاطفه بردار ماشین است
پـنداشـتـم که عشق بـود چـاره سـاز درد
اما به چشم عهد و وفـا خار ماشین است
خاموش گشته نغمۀ پر سوز و سازعشق
خـرخـر کنان معـرکه گیتار ماشین است
گل هـای کاغـذی که بود باب فیس بوک
پرزرق و برق پرزه وابزارماشین است
فکـر سـلـیم در تـب ســرمـایــه می تـپـد
آری طبیب و تجـربـه بیمار ماشین است
انـدیــشــۀ بـشــر نـبــود مســتـقـل دیگـر
اینجا حکیم و فلـسـفه افگار ماشین است
تبلـیغ مـد و فیـشن هـر لحـظـه کار روز
در تیمچـه و مغازه و بازار ماشین است
طرح حسـاب سـود وزیـان بهر عـده ای
33
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شهرعشق

آیین و رسم وکلچر و افکار ماشین است
سـرمـایـه دار با دغـل و حـیله و فـریـب
دزد نقـاب بـر رخ هـشـیـار ماشین است
آزادگی و هـمـت و صـدق و صفـا هـمه
در بند مکـر و حیله گرفتار ماشین است
تریاک و شـیشـه چـرس و نکـوتین مافیا
پوند و لایر و دالر و دینـار ماشین است
قتل و ترور طالب و داعـش به قـرن ما
محصول فتنه هـای زیانبار ماشین است
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
جنگ و جـدال بهـر فـروش سالح بـود
یـا از بـرای نفـت بـه انبار ماشین است
عقـل و هنر و دیـن و خـدا را فروختند
وجـدان خفته حس عزادار ماشین است
34
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در قرن بیست و یک اگرخوب بنگری
هرکس بگونه ای هـوادار ماشین است
دیگر مجو ز سـینۀ ماشین شـور عشق
اینجا ربات زنـده سـزاوار ماشین است
در سـوگ عشق ناله و فریاد سـر کنید
دل های پاک خسته زگفتارماشین است
2102/8/22
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آواز عشق
قلب بـه خون طپیده اگر رفت می ورد
امـواج خـون ز دیده اگررفت می رود
سـیمـرغ دل ز همهـمۀ کـرگـسان کیـن
تـا قـاف پـرکـشـیـده اگر رفت می رود
دیگر مگـو ز خـال و خـط آهـوی ختن
از دشـت دل رمیـده اگر رفت می رود
زخـم دلـم اگرچه سـراطون گشته است
بی مـرهـم و کـفـیده اگر رفت می رود
گرسوخت بال و پربه تمنای وصل یار
بی بال و پر خزیـده اگر رفت می رود
در شـهـر عـشـق شـهرۀ آفاق گشـته ایم
خم خم کنان خمـیـده اگر رفت می رود
آواز عـشق از رگ سازم رسـد بعرش
چـنگ خـدا شـنـیـده اگر رفت می رود
بیرون ز چـنگ قـاتـل گرگان سـنگـدل
چون برگان چریـده اگر رفت می رود
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از رگ رگ وجـود بـبـافم فرش عشق
بـا قــالـی تـنــیــده اگـر رفـت می رود
نـقـش ورا بـه دل زده نـقـاش روزگار
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
چـون کـوه آرمیـده اگـر رفت می رود
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 تردد نشـد برون
زهـر جفـا شـمیـده اگر رفـت می رود
مرغ دلـم به دام تو گرچه به خون تپد
پیکان به دل پریده اگر رفت می رود
2102/00/2
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برفتم!؟
اگـر بـار گـران بـودم برفتم
اگـر آب روان بـودم بـرفـتم
مـنی آوارۀ آتـش بــه دامـان
اگـر بی آشـیـان بـودم برفتم
اگر رند شـراب آلودۀ مست
اگر غوث زمان بودم برفتم
درآغوش بهاران شاد باشید
اگر برگ خزان بودم برفتم
گالن رنگ رنگت تازه بادا
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
نـه پـنـهـانی ،بـلکه آشـکارا
اگر در دل نهان بودم برفتم
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به هنگام طلوع صبحگاهان
اگـر بـاد وزان بـودم بـرفتم
به دامان سحر از نیمه شبها
اگر گـوهـرفشان بودم برفتم
بسـان خاک پـای رهنوردان
و یا در آســمـان بودم برفتم
اگر مـور ضعیف و ناتوانـم
اگـر پـیـل دمـان بودم برفتم
اگر بیرون زمسجد ازکلیسا
اگر در آســتان بـودم بـرفتم
مگواززهد خشک پارسایان
که در دیرمغـان بودم برفتم
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
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اگـر بند کمـان بـودم بـرفـتم
اگر با بلبل و گل انـس دارم
گریزان ازخسان بودم برفتم
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
اگـر با دلـسـتان بودم برفتم
نبودم پستمدرن فیس بوکی
حماسه باســتان بودم برفتم
نشد بیرون زقلب یار تردید
مقـابل بـا گمان بـودم برفتم
نگفتی رازدل هـرگزهرگز
محـب گفـتمـان بـودم برفتم
نشدفرصت برای اختالطی
اگر بی همزبان بودم برفتم
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بسوختم درتنورداغ هجران
اگر آتـشـفـشـان بـودم برفتم
اگرخواهان وصل جاودانی
سـروش ارمغان بودم برفتم
صبوری کردم وایوب گشتم
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
برآید شعلۀ عشـق از نهادم
شرار نی ستان بودم برفتم
ندانستی اگر چه قـدرعشقم
رفـیق مهـربـان بودم برفتم
نیابی مثل مـن در زندگانی
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که الماس گران بودم برفتم
مجو نام ونشانم را درعالم
که نور بیمکان بودم برفتم
2102/00/00
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خلوتگاه تنهایی
مگـر تقـدیـر از روز ازل بنـوشـتـه تنهایم
که تـدبیر خـرد یکـدم نگـردد گـره بگشایم
حـبـاب زنـدگی دریـانـورد روزگاران شـد
ولی بیرون نیامـد از سـراب داغ صحرایم
بـه مـوم دل نبـشـتم داســتان مهـربـانی هـا
جفـای بی مروت کـرد آخــر نقـش خارایم
نشـد بیدار از خـواب تغـافـل طالـع نـاشـاد
به دریای خیال انگیز هسـتی مـوج رویایم
گـره افتاده یارب تارهای وصل و شیدایی
که از دور زمان پیچـیده تر گـردد معمایم
اگر زخم دل از دست تغافل میشود ناسور
نمکپاشی به ناز و غمزه کی دارد مداوایم
به دشـت انتظار از تشنه کامی آتش آلودم
نـدادی از لـبــان یک قـطـرۀ آب گـوارایم
نشد شیرین دهانم عاقبت ازشربت وصلی
اگـرچـه بـارهـا از دور دادی قـول حلوایم
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نهـان بـودم بـه خلوتگاه رمـزآلـود تنهـایی
خرامان آمـدی با نقـشه ها کـردی هویدایم
گشـودم بـا صداقـت بـا وفـاداری کتاب دل
ندادی شرح وتفسیرم نکردی خوب معنایم
بفرمان جنون راز درون بی پـرده میگویم
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
2102/00/02
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درد مزمن وطن
خیزک زنان فسانه وانگشت نما شوی
خـالی تـر از پغـانــۀ روی هـوا شوی
در عـرصۀ سـیاسـت بیـن الملـل چـرا
کم مـایـه و شـتابـزده و وارخطا شوی
همسایه یی که هستی ما را کند خراب
بـا نـقـشـه و دسـیسـۀ آن همـنـوا شوی
دروازۀ وطن بگشایی بـه روی جنگ
بـا طالـبـان مبلـغ صلـح و صفـا شوی
بار دیگـر که سـجده کنی پـای ابلیـس
دور از فرشتگان و جدا ار خدا شوی
بـا قـاتـالن خـلـق خـدا گـر شـدی ندیم
بی اعـتـمـاد مـردم و بـی آشـنـا شوی
ازخون پاک مردم اگر بگذری به فن
طبال جنگ وحامی مرگ وعزاشوی
بار دیگر بـه قلـزم خون چاه پر فساد
بـا ریسـمـان پـودۀ خـود کله پـا شوی
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کرزی گـونـه گر بکنی رهبری ملک
لطف عصا نـه بلکه سـر اژدها شوی
درد وطن مزمـن و ناشـی بود طبیب
با نسخۀ گذشته بـه مـردم ،دوا شوی؟
عشق وطن نه عرصۀ بازیگری بـود
گربی وفا شوی همه جوروجفا شوی
سـلطانی جهـان نکـنـد خـدمـت بـشـر
آماده شـو که یار فـقـیر و گـدا شـوی
ازسازعشق و نالۀ دل بشکند سکوت
گر آشـنا به نغـمه و موج صدا شوی
بهتـر ز خاک کعـبه بـود خاک میهنم
گـر واقعـا ً ز قـیـد تعصب رها شوی
2102/00/07
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چشم جنون
در آســمان دلـم مهــر آشــیـان دارد
امید شـوق وصال کسـی مکان دارد
محبت از دل عشاق کی شود بیرون
انرژی ای که دل پیر را جوان دارد
ز ساز زهره و آهنگ مشـتری گویم
بـه خلوتی که مراد دل ارمغـان دارد
سالم من به شمالی که درسحرگاهان
هــوای تـازه دم بــوی دلـسـتـان دارد
ز خون گرم شقایق نویس قصۀ عشق
که صد بهـار نهان در دل خزان دارد
سکوت از دل تنگ صدف به شیدایی
همیـشه قـصـۀ لعـل گهـرفـشـان دارد
سـواد خـیمۀ مجنون و قصر لیلی را
خرد چگونه زچشم جنون نهان دارد
کتاب فـلـسـفه و عـقـل را کنم تفسـیر
که عشـق حالت دیوانگی درآن دارد
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نهـان ز دیـده نگـردد ارزش تـاریـخ
حدیث تجربـه از گردش زمان دارد
زعقل وتجربه وعشق خانه میسازم
که ازخیال وجنون نیز سایبان دارد
2102/00/09

48

رسول پویان
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عذر و بهانه
بگوشم عشق می خواند ترانه
بیا با بربـط و چنگ و چغـانه
بهار وصل دل ها تازه تر باد
بـه آهـنگ و نـوای عـاشـقانـه
قسم خوردم که تا هسـتم باقی
بچینم غـم ز دل هـا دانه دانـه
مـراد عـشـق وصل جـاودانـه
وگـرنـه بی بها گـردد خزانـه
تو سرکردی اول قصۀ عشق
به آب وتاب وافسون و فسانه
فـرسـتادی دمادم بـوسـۀ گرم
که تـا آتـش زدی بنیـاد خانـه
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
گرفـتی مرغک دل را نشانه
کمـنـد زلف و انـدام بلـوریـن
بگرد صید خود کردی کمانه
زدی در دل زخم تـازه تـازه
به تصویر و نوای شـاعرانه
فقط با وعـده های پی در پی
گـرفـتی خـواب آرام شـبـانـه
فرسـتادم هـزاران نامه لیکن
نکردی نامه یی آخـر روانـه
مده بازی دل بشکسـته ام را
بـه افسـون و فـریـب دلبرانه
فقط خواهم جواب آخرین را
مکن بار دگر عـذر و بهانـه
2102/00/21
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چتر بلند عشق
گـر عشـق دل مچالۀ شک و گـمان شود
مهــر و وفــا وســیـلـۀ بـازیگـران شـود
خـون شـفـق فـواره زنـد در دل ســراب
خـورشـید در کسـوف ندامت نهـان شود
دود و گــدازه از دل دریـا شــود بـرون
سـطح زمین چـو کـورۀ آتـشـفـشان شود
اسـتـارگان دریـغ کـنـنـد نـور از زمیـن
تاریک تـر ز خـیـمـۀ شـب آسـمان شود
نـام بهـار خـط خـورد از لـوح روزگار
سـرخی فـدای زردی بـرگ خزان شود
رنگ زالل چشمه شود تیره همچو قیر
در رگ رگ زمانـه کثافـت روان شود
آنچه که بود درصدف عقل و دین نهان
در موجگاه عشق و جنونت عیان شود
تـاج طــال و کـنـگـرۀ قـصــر پـادشــاه
فـرسـوده تـر ز خـاک در آسـتـان شود
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اکسیر زنـدگی که بیابی ز کان عـشـق
پیـر هـزار سـالـه چـو اول جـوان شود
گر عشـق کام دل بدهـد با فروغ وصل
بخـت سـیـه چو بـرق رخ اختران شود
خوش آنکه دار حق برای شـهید عشق
از خاک تـا بـه اوج فلک نردبـان شود
خـرم دلی که در سـفـر دشـت انـتـظار
چـتـر بـلـنـد عـشـق ورا سـایـبان شود
1322/22/12
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شهرعشق

صیدگاه عشق
دل گر ز وصل یـار حقیقی حـذر کند
چون وهم در سـراب خیالی سفر کند
عشقی که دراسارت شک وگمان بود
زنـدانی از دریـچـۀ زنـدان نظـر کند
در چـاه انـزوای تجـرد شــود اسـیـر
با غیرجنس خویش هـمه عمرسرکند
عـشـق و محبتی که بـود الیـق بشـر
با صد بهـانه از دل سنگـش بدر کند
گر گپ ازصداقت و عهد و وفا بود
گوش زمان به ناله و فـریاد کر کند
آتــش زنــد در دل عـشـاق پـاکـبـاز
در زخم های سـوخته هم نیشتر کند
درصیدگاه عشق ریایی به صد هنر
هر دم شکار تازه تر و تازه تر کند
ازشعروشمع وشبپره گویدولی مدام
پرهیزاز وصال و حذر ازشرر کند
53
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شهرعشق

در بستر فسرده چو یخدان قطب ها
بی یار و همنشین شـبانی سحر کند
آری که مارگزیده بترسد از طناب
با هر نگاه خویـش خیال خطر کند
گرریشۀ عمیق نگیرددرخت عشق
نه غنچه و شگوفه نه باروثمر کند
2102/00/23
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شهرعشق

بحر خون
گـر آشــنـا وســیلـۀ خـصـم زبـون شود
سرتاسر وطـن به خـدا غرق خون شود
گرسده ها به جنگ وبرادرکشی گذشت
بـایـد ز سـینه عـقـدۀ خونین برون شود
باگرگ دنبه خوردن وبا میش نوحه گر
این طرح ورشکسته زبنیان نگون شود
ظلـم عـرب ،و حلم عجـم را مبر ز یاد
صد بار تجربه!! غـم دور قرون شود؟
همسایه تا به آتش و خون میکشد وطن
بایـد که طـرح و چارۀ نـو آزمون شود
ورزش در تمدن ما چـون عبادت است
لیکن بـه پکتیکا روان بحـر خـون شود
طالـب که قتل عـام کـنـد و آتـش افکـند
بـایـد که منـفجـر ز بـیـخ و درون شود
ارگون وپکتیکا ،شمال وجنوب وغرب
خالی زگرگ و قاتل و دیو حرون شود
55
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شهرعشق

غمداستان قتل و خشونت به صد زبان
عبرت فسانه یی ز فریب وفسون شود
خوش آندمی که جای نهیب سیاه جنگ
میهن پر از ترانۀ عشـق و جنون شود
2102/00/22
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شهرعشق

خطۀ خورشید
به میدانی که رخـش تهمتن زیبد سـواری را
نباشد فرصتی ،اشـترسواری ،خرکاری را
مالف ازتاج وتخت اجنبی درخطۀ خورشید
فقیران خراسـان پاس کـردنـد شـهریاری را
عـقـــاب آســـمـان قـلــۀ بـابـا و هـنـدوکــش
بـرآرد ازنهـاد کرگسـان مـردارخـواری را
نگیرد دردل فرزانگان خشم وغضب جایی
بیـامـوز از بــزرگان تـمــدن بـردبـاری را
مگواز شیخ وازدرس تعصب در دبستانـت
به رنـدانی که برپا کـرده بزم میگساری را
نـشیند در دل کـس قارقار زاغ هـای زشت
بگلزاری که طوطی درسخن آردقناری را
نباشـد فـرق بین مسـجد و میخـانـه و معـبد
اگـر معنا کنی سـجاده و چـشم خمـاری را
همه خلق جهان باهم رفیق وهمدم و یاراند
بیابی گـر بـه مفهـوم حقیقی رسـم یاری را
57

رسول پویان

شهرعشق

شود خرم تر از خلد برین خاک وطن آندم
که دریابی طریق کشت وکار و آبیاری را
اگـر داری هـوای بـره آهوگان صحـرا را
بران از قریـه و بـادیـه گرگان شکاری را
زپاکستان نخیزد جزترور و وحشت طالب
مکن باور فـریب هـرزه گـویان مداری را
زبیم موشک وازبمب طالب نیست پروایی
ندارد قلب مردم طاقت ایـن شـرمساری را
2102/00/22
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شهرعشق

پند تاریخ
از درد کهنه کشـور مـن زخم بستر است
آتشگرفته طره ای در خون شـناور است
دارو تـقــلـبـی و مــداری بــود ،طـبـیـب
بیمـار زیـر تیغ سـتم ،جـور خنجر است
در گـوش حاکـمـان وطـن پنبه کـرده اند
ورنـه ز نـاله گوش تمام بشـر کـر است
در گـوش ما فسـانـۀ روز جـزا مخـوان
در دوزخ وطن بخدا شـور محشر است
از بمب و انتحار به هر شهـر و روستا
گویی که الله زار و گلستان احمراست
شـیخ سـعـود بـا قـمه و تیـغ خـونچکان
با مکر وحیله واعـظ مسجد ومنبراست
بار دیگـر هـوای خراسـان زده به سـر
خواهان بردگی و کنیزی و نوکر است
آزادگان اســیـر غـالمـی نـمـی شــونـد
این پند نیک از دل تاریخ در سر است
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شهرعشق

دوغ وطـن ز شـهـد گـوارای غـیـر بـه
نـان جـویـن ز کلچۀ بیگانـه بهتر است
یک قـطــره آب دامـن کهـسـار میهـنـم
شیرین تر از تمامی آبهای کوثر است
یک بسوه خاک کهنۀ این ملک باستان
با ارزش تمــام دو عـالـم بـرابـر است
گلـدسـته هـای معرفـت و دانـش وطـن
بربام قدس و کعبه وفردوس افسراست
آوازۀ وطــن که بــود شـــهـر آفــتــاب
از غـرب تا تمامی اقصای خاور است
اقـلـیـم بی کـرانـۀ جمشـیـد و جـام جــم
یارب چگونـه بیکس و تنهـا وابتراست
کاخ بـلـنـد مهـد تمــدن خـراب گـشــت
ویرانسرای بی سر وبی یارویاوراست
سوگند بر تمدن و عشق و خلوص دل
مهر وطـن ز اوج ثـریا فـرا تـر است
2102/00/21
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شهرعشق

داغ انتظار
چوسربازان جنگی صف به صف آورده مژگان را
به آتش می کشد دل را به غـارت می بـرد جان را
نیـارد بـر زبـان حـرف از وفـا و وصـل دل لیکـن
بـه آنی می زنــد بـرهــم تمــام عـهـد و پـیـمـان را
هـزاران مـرتـبـه دعــوت نمــودم عــذرهـا کــردم
ولی هـرگـز نمی آرد بـه جـا فـرهـنگ مهـمـان را
ز عـشـق وعاشــقی بسیار می گـوید ولی دراصل
دریــغ از عـاشـــق بیچــاره دارد مهــر دامـان را
ز بـار وصل چون مـرغـان گریـزد ،حـین پریدن
بـه مـا ضـرب المـثـل آرد شـــتـرمـرغ بیـابـان را
اگـر خـواهـان وحـدت نیـسـت با قـلـب پـریشـانــم
چـرا هــردم هـویــدا می نمـایــد عـشـق پنهـان را
لـبـاس میـش در بـر کــرده بـا آهــو شـــده هـمـدم
ولی صیادگـون در دل گـرفـتـه خـشــم گـرگان را
هــوای تـاج شـهدخــت فـرنگی کـرده مسحـورش
نــدارد هـیــچ پــــروای فـقـیـــران خــراســـان را
60
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شهرعشق

مگر از سنگ خـارا سـخت تـر درسـینه دارد دل
که هـردم می فـزاید سـوز و درد داغ هجـران را
شــدم افسـانـه گـوی عـشـق خـوبـان وطـن از دل
اگـر چـه داغ هـا در دل فتاده عـشـق و ارمان را
بـه داغ انـتـظـاری ســـوخـتـم ،اما؛ شــبـان تنهــا
کـنـم تـقـدیـم از دل دانــه دانــه اشـک غـلـتـان را
بهاران رفت وتابستان شد و فصل خزان بگذشت
نخـواهــد بـود پـایـانی دیگـر ســوز زمسـتـان را
2102/00/27
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شهرعشق

حماسۀ بزرگ خراسان
جانا بگـو که وعـده و پیمان مـا چه شد
گل های سرخ باغ و گلستان ما چه شد
سوگ سیاوشان به خـون عرب نشست
سیمرغ زال و رسـتم دسـتان ما چه شد
از نـوبهـار بلـخ خــزانی نمـانـده اسـت
جـشن سـده و مهر زرافشان ما چه شد
مسلم وسیس وقـارن ویعقـوب سیستان
حمــاســۀ بـزرگ خـراسـان ما چه شد
تندیـس هـای عـشـق خـدا را بسـوختند
غلغله شـهر و قصر نریمان ما چه شد
دار و نـدار عصر تمـدن بـه بـاد رفت
دودمان هـا و سـلسله جنبان ما چه شد
از راه ابـریـشــم نـیـابی نـشــانــه یـی
بافت هری و لعل بدخـشـان ما چه شد
خاموش گشته بربط وقانون وارغنون
راگ وعراق وطبع غزلخوان ما چه شد
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شهرعشق

جام جم صداقـت عشـق و وفا شکست
ناهید و مهر و جذبـۀ جانان ما چه شد
عشـق و شـراب حافظ و خیام شد کجا
آن های وهوی جنبش مستان ماچه شد
آواز مـولـوی ز خـراســان نشـد بلـنـد
شمس وسماع وشـورنیستان ما چه شد
سیستان وغزنه غوروهریوا زیادرفت
گنجینه های دانش وعـرفان ما چه شد
جامی برفت ومکتب بهزاد شد خراب
فـر و شـکوه طـرف خیابان ما چه شد
دل خسته ام زکینه و بغـض ستمگران
انسانیت کجا شـد و وجـدان ما چه شد
2102/00/28
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شهرعشق

نَقل وطن
کهـنه قـالـین و لباس پـرنـم را بردند
نـشـئۀ جـام جـم و انجـمـنـم را بردند
گرچه باخامۀ خون نقل وطن بنوشتم
لیک ایـن بـار بهـا و ثمـنـم را بردند
رخش اندیـشه بجوالن فگنم بار دگر
یال و کوپـال و سـر تهمتنم را بردند
تا که ازخشم عرب آتش کین باال شد
مسلم و سیس و سـپاه گشنم را بردند
جـام حافـظ و آییـنۀ بیـدل بـشکـسـت
از لـب بلـبـل شـیـدا سـخنم را بردند
کله شـستند و عنقـای تمدن خـوردند
لب بریدند و فکـر و دهـنم را بردند
زخم ناسور دلم گرچه مداوا نگشت
نه فـقـط تار نفس بلکه تنم را بردند
درد تخریب تمـدن بـه پایان نرسـید
از دل گـور نیـاکان کـفـنم را بردند
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شهرعشق

زیـرعنوان تجدد بصد چال وفریب
بیخ اجدادی و ارث کهـنم را بردند
گژدم ومار بکاشتند ولی باچل وفن
نرگس و یاسمن و نسترنم را بردند
زرد وزارم منگردر نفس باد خزان
جـلـوۀ سـرخ گالن چـمـنم را بردند
فرش ناامنی و بحران اگر گستردند
هـنر سـاخـتـن و بـافـتـنـم را بـردند
در حریـم دل عـشاق فکـندنـد نفـاق
به فسون آمده حُسن حسنم را بردند
عشق باحیلۀ دیوان شود زنده بگور
حرمـت گـوهـر پاک دمنم را بردند
خیمه شـب بازی دجال نگیرد پایان
ارزش شال وکاله و چپنم را بردند
سـرنوشت وطنم بازی پاکستان شـد
تخته و شاه و رُخ و پیلتنم را بردند
درد ورنج دل مردم نشد چاره ولی
آه و افسوس که حب وطنم رابردند
2102/02/00
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شهرعشق

هوای آلوده
جهـان بـازیچـۀ دسـت ددان است
بهرسـو رودبار خون روان است
نــوای بـلـبــل و شـــور قـنــاری
اسـیـر چنگ زاغـان زمـان است
پـرسـتو زار و ناالن در بهـاران
جـدا از مهــر گـرم آشـیـان است
بشهـر و روسـتا دود تفنگ است
هـوا آلـوده از نعـش کسـان است
فـضـا از کـرگـسـان آهـنـیـن پـر
پر و بال کبوتر خـونفـشان است
هـوای سـنبل و گل رفـته از یـاد
سموم نفت از هرسو وزان است
به جای سرمـه در چشم غزاالن
گـداز آهــن و نـوک سـنان است
صــدای زوزۀ گـرگان وحـشــی
بلـند از بیـشـۀ شـیـر ژیـان است
67

رسول پویان

شهرعشق

ز رخـش تهمتن نامی است باقی
لگامـدار زمـانــه خـردوان است
شـکـستـنـد جـام زریـن کهــن را
بجای شهد حنظل در دهان است
سالح دین و نـور عقـل و دانـش
اســیـر فــتــنـۀ زورآوران اسـت
ز شـر داعـش وحـشـی و طالـب
دل پـرداغ مردم خونچکان است
چه می پرسـی ز تـوفـان دسایس
فقط ترفند و جنگ سازمان است
تجـاوز زیــر نـام نـوع دوســتـی
نـه پنهانی دگر ،بلکه عیان است
بـه زیـر تـیغ جالدان خـونخـوار
گلوی کودک و پیر وجوان است
صف آوارگان از شرق تا غرب
توگویی از زمین تا آسـمان است
ز ســـــوز نــالـه و آه یـتـیـــمـان
تمام عرش و کرسی درفغـان است
ســر حـالج هـا بـر دار کـردنــد
68
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شهرعشق

دل خونین عـاشـق ارمغان است
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
زمین چون کورۀ آهنگران است
خـدا در المـکان دلگـیـر و تنها
دگر ماشین سلطان جهـان است
2102/00/01
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شهرعشق

قصۀ خونین دالن
دل شکستۀ من غـرق آتش و خون است
کنار دیـدۀ مـن مـوجخـیـز جیحـون است
شـمار داغی که بـر دل فتاده از هجـران
اگـر حساب کنی از شـماره بیرون است
شـکـست ،عـشـق و امیدی بلـور تنهـایی
ولی گـذازۀ هـر ریـزه تـیغ گلگون اسـت
نکـرد کلـبـۀ مخـروبـه را کسـی روشــن
هنوز خـانـۀ امید مـن چـو هـامـون است
برفـت ناله و فریاد مـن بـه گـوش سنگ
مگـر ز خـاره دل گلرخـان افـزون است
به لـوح کنگرۀ عـرش عهد ما باقی است
تو گویی سنگ بنای زمانـه وارون است
خدا گواست که عشق و مرادهمدوش اند
خطا زجانـب ابلیس حرص ملعـون است
ز بس که جنس تجرد شـده بـه عـالـم مـد
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
برای پرزۀ ماشین مگو زعشق و وصل
بعصر یورش سرمایه دل دگرگون است
ز قلـب لیلی این روزهـا مجـو احـسـاس
کهن فسانۀ بی روح عشـق مجنون است
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
2102/02/03
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انارستان یلدا
نـدارد هـیـچ پـانـی تـو گـویـی شــام یلـدایـم
نتابـد پـرتــو مهـری مگـر در صبح فردایم
بگرد شمع هجران سـوختم پروانه سا لیکن
نشـد روشـن چـراغ کلـبۀ غمگـیـن و تنهایم
لب خندان شرار قلـب خـونین را کند پنهان
انـارسـتـان یـلـدا جـلـوه یـی از درد پیـدایـم
اگـر در آتش کین آشـیانـم سـوخت از بنیاد
نداد هـرگز غـربت در دل خود باز مأوایم
بـه گـرمی دل سـپردم بر امید نـرم الطافی
ولی گردون بسرکوبید هردم سنگ خارایم
به باغ عشق کاریدم اگرچه سنبل و ریحان
ولی نشتر به چشـم دل رساند خارصحرایم
بزخم دل مزن فلفـل که درد انتظارم کشت
مـزن تـیغ جـدایی در دل صبـر و مـدارایم
نیابی گـوهـر تابنده هـرگـز در بـر سـاحـل
به خاکـستان نبینی موج هـای مست دریایم
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بخود پیچیده ام چون موی درآتش زتنهایی
نداد هـرگز کسی در قعر شب آب گوارایم
نشـد اسـرار تار خلقت مـن عاقـبت معلـوم
نخـیزد جـز سـکـوت جیغ از تـار معـمایـم
خط پرشـور شیدایی نگنجد در کتاب عقل
به رنگـسـتان ماشـینی نیابی اصل معـنایم
فـقیر عشـق با کاهی فـروشـد پادشاهی را
به گوش دل مخوان افسانۀ متروک دارایم
به راه عشق جانبازی و سردادن بود الزم
زهی گرعشق سـوزانی کشد بر دار باالیم
مراد عشق ازپیوند دل ها می شود حاصل
نچـیدم میـوۀ وصلی ز شـاخ سـرو رعنایم
2102/02/20
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شاخ بلند عشق
مهـری ز ابـر تـیـره نمـایـان نمی شود
بـاران رحمـتـی بـه بـیـابـان نمی شـود
آن سـان گـره فـتاده دگـر تـار روزگار
از هـم سـوا به پنجه و دندان نمی شود
کوهی که مشکالت فکنده بدوش عشق
با دسـت عـقل و فلسفه آسان نمی شود
با خشم و خـون و خنجرکین ستمگران
ویرانسرای جنگزده عمـران نمی شود
بـا داروی تـقــلـبـی و نـسـخــۀ غـلـــط
این کهنه زخم جامعه درمان نمی شود
هرکس به نفع خویش نظـر میدهد ولی
راه عــالج غـائـلـۀ عـنـوان نمی شـود
رفـع فسـاد و فـتنۀ اربـاب زور و زر
با مجلس و خطابه و فرمان نمی شود
پتک گران به سـر خورد و آخ ناکشد
هـر خـام کله طاقـت سـندان نمی شود
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درس جـنـون عـشـق نیابـیـد در کتاب
احـساس عاشـقی به دبسـتان نمی شود
عـشاق را به دل نبود جـز وصال یار
پیوند عـاشـقانـه بـه حـرمان نمی شود
شاخ بلند عشـق فرا تر رود ز عرش
گلبوتـه یی که تـابـع گلـدان نمی شود
گرقطره قطره دل بچکد درتنورهجر
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
2104/02/28
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نور عشق
به جای عهـد و وفا هی فسانه می آرد
ثبات عـشـق ،نه؛ بلکه گمانـه می آرد
همیـشه گلبن عـاشـق گل وصال دهـد
اگـر ز ریـشه بخشکـد پغـانـه می آرد
به قلب پاک محبان دگر جدایی نیست
صفا و عشق ومحبت به خانه می آرد
دلی که پر بود ازعشق وصل میجوید
ثـبـات و جــاذبــۀ دلـبــرانــه مـی آرد
کسی که مست شـود ازخمار چشمانی
ز چنگ زهـره نـوا و تـرانـه می آرد
بـه بـزم غـمـزدگان در شـبـان تنهایی
نشاط وشوربه چنگ وچغانه می آرد
ثبات عاشـق و معـشوق از دل توفان
بهای لعـل و گهـر در خزانـه می آرد
فقیرعشق اگر دل کند به شوق وصل
در این خرابـه شکوه شهـانـه می آرد
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نهـال وهـم نگیرد ریـشه در فـردوس
درخت عشـق در آتش جوانه می آرد
لب گهرکه بود دردل صدف خاموش
چو بشکـفـد غـزل عـاشـقانـه می آرد
بپاس خنده یی خونین دل ازانارستان
گهی کـواره و گه دانـه دانـه می آرد
بنورعشق اگر وصل دل شودحاصل
پیـام صبح و سـرود شـبـانـه می آرد
اگـر قبول نکـنـد یار وحـدت جـاویـد
به بی کرانـۀ دل هـا کـرانـه می آرد
اگر بـه چشـمۀ دل الی ترس بنشیند
زالل عشق ،نه؛ تار روانـه می آرد
اگربرون نرود شک از دل معشوق
هـزار راه گـریـز و بهــانـه می آرد
2102/02/31
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