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 مقدمه
 

انه پرورش می شعر با خیال، احساس، عاطفه، موسیقی و رویاهای لطیف شاعر

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

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

بی . مرده و بی روح باقی نمی ماندطرب را از غزل بگیرید چیزی جز واژگان 

ثبت نهفته بوده و در تاریخ ادبیات سبب نیست که عشق در قلب عرفان پویا و م

 .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

ندگی عادی و روزمرۀ هرگز به حاصل آمده چیزهایی دست می یابد که در ز

، و لیلی از این جاست که هرکسی شاعر شده نمی تواند و هردلی مجنون. نتواند

آنچه . شده نمی تواند... و  سیاه موی ، جاللی و و بکتاش ، رابعهو شیرین فرهاد

ق، محبت، ما در فرهنگ و مدنیت خود به عنوان ارزشهای ناب داریم با عش

اگر این . آمیخته استو عرفان مثبت صفای دل  ی، بی ریایی،صداقت، نیک

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

 .ر تاریک چیز دیگری باقی نمی ماندهستی سوز و تحج  

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

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

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 (به طور حقیقی نه ریاکارانه)و آز 

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

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 .ت می باشدذا

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 

. ر عالم موجود رهایی می بخشدراستی از قید و بندهای بیهوده و دست و پاگی

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 

، خودخواهی، استبداد و هموجود، هوسها، حرصها و استرسهای ناآرام کنند

عشق و . گون، تفتیش عقاید دیگران و غیره می زنددیکتاتوری در اشکال گونا

 می بخشد و جسم را پاک و صفا محبت دل را صیقل می دهد؛ جان را جال

 . از دلهای پاکیزه، بی کینه و با صفا نور عشق و محبت می تابد. سازد می

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

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

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

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

و صفای دل عاشقانه تکامل یابد و در فضای مملو از صداقت، پاکیزگی، خلوص 

به وحدت برسد، به همان اندازه عاشق به معشوق وابسته می شود؛ تا جایی که به 

از این فنا در حقیقت، وحدت و بقای جاودان . کلی در آن غرق و فانی می گردد

پس اظهار عشق، محبت، جاذبه، احساس، عاطفه، . دو جسم و جان ظهور می کند

معشوق در فطرت و طبیعت عشق  وابستگی و تمایل بیش از اندازۀ عاشق به

 . نهفته است و عاشق جز از آن راه و چارۀ دیگری 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 ترین درجۀ آن 

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

در این عاشق . 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

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

این انگیزه های عاشقانۀ . که آن را بیاری معشوق به درجۀ عالی تکامل می رساند

در این جاست که در . ندخالص و پاک بهر حال بسی خوش و با ارزش می باش

بعضی جوامع زمینه های فطری و کسبی برای این تبارزات پر احساس و عاطفۀ 

 . عشق بیشتر و در بعضی جوامع کمتر است

جهل، تعصب، باورهای خرافی، افراطگرایی، رسوم و عنعنات دست و پاگیر، 

ر، استبداد ذهنی، سیاسی، مذهبی نت خشو ،، قومیاصول و قوانین خشک و متحج 

از تجلی عشق و اطالعاتی و رسانه یی مهاجم امپریالیسم  فشار ونهان ماشینیزم 

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 دیهای طبیعی، بر عکس آزا. 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 مرجدر موقعیت و شرایطی که در وطن ما بحران، . خواهید شد

ست و مردم با دلهره، ترس، یأس و بی بند و باری حکمفرمافساد و  وحشت،

افشاندن گالب عشق، محبت،  ناامیدی زندگی می کنند؛ چه خوش است که با

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

شت ینند و مامید است غزل های این مجموعه شور و نشاط بیافر. را شاد سازیم

  . بزنندبر دهان غم، انده، یأس و تعصب  هایی
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 مرغ آواره

 و پریشانم کردتا که دل در خم زلف ت

 سـر و سامانم کرد دم بیمـرغ آواره ش

 سوز فراغ تو بود دیده پرآبگرچه از

 دل بـریان شـده آتـش بـه گریبانـم کرد

 گرشیشۀ کس رامشکنگفته بودم که د

 نگ بـه دامانم کردجـبر ایـام کنون سـ

 درسکوت شب دلگیر اگرعمر گذشت

 صبحدم آمد و خورشـید درخشانم کرد

 ر لب تاریخ زدند بخـیه ولیـهـا ب سال

 ای فـروبسته سـخندانم کردـه ُمهر لب

 سـتان تمـدن نبـود حـرف نـژادـدر گل

 م کردـآلـود بـه افـغان ـتمـنیـش خـار س

 ـتـن آزاد سـحاری از دسـنـدهـم دام

 ه زندانم کردـهمۀ شـهر ب گر سـیه هم

 ت نیفتاد ولی عـمرگذشتـم از دسـقـل
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 انگشت به دندانم کردسر یرانهعشـق پ

 فتـم نشگـخـندۀ سـبز بهـاری بـه لـبان

 رمای خزان آمد و گریانم کردـوزسـس

 گفته بودم که دگرترک وطن نتوان کرد

 گفته پشیمانم کرد دیو جنگ آمـد و از

22/2/2322 
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 زندان هستی

 م نمودیـه بینم خرابـت بـخراب

 م نمودیـبابـندی کـش فکـدر آت

 دی فشردی به پایتـتاکم بری ز

 خانه بردی شرابم نمودی به خم

 وانم زدی تیغـدل و استخبه تار

 م نمودیـان ربابـزم حریفـه بـب

 ویـنـی مثـتی گهـیـانی دوبـزم

 ودیمهای نابم ن یا چون غزل و

 مـکشم غ را میـعصیان آدم چز

 م نمودیـذابـبه دوزخ فکندی ع

 کامی شم تشنهـان کـچو خار بیاب

 م نمودیـیا همچو ماهی در آبو 

 پیچانگهی زلف کردی گهی مار

 تابم نمودیچه گویم که در پیچ و

 و شمشیر برانـدادی تـه دستم بـب

 ارم فکندی به خوابم نمودیـبه غ
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 وگفتارم آخر چه پرسی ز کردار

 ودیـم نمـوابـاه و ثـنـگش ـقـو نـت

 به زندان مکتب اسیرم چوطفالن

 وابم نمودیـو طرح سوال و جـت

 دـنا شـهمه هست و بودم فنا در ف

 م نمودیـرابـستی سـدان هـبه زن

 ودمـاس وجـت گویم اسـاگر راس

 م نمودیـبابـا حـه دریـچه ب رـاگ

33/2/2322 
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 حل معما

 شدۀ بـه خـدا وا کنم نـم دریچـگـفـت

 ات هـویـدا کـنم نشـدـاســرار کائـن

 عرض نبرد اهریمنان با فرشتگان

 پیش نبی و موسی و عیسا کنم نشد

 وسیله نمودم به گردگارزرتشت را

 به روی حضرت بودا کنم نشدشاید

 رستم دستان و زال زررقتم به نزد

 تـا جسـتجوی حـل معـما کـنـم نشـد

 محرم نشد کسی که گشایم کتاب دل

 روش و قـصۀ دارا کـنم نشـدنقـل س

 کردم شکایتی بـه ارسطو و سـقراط

 دریدا کنم نشددرپیش نیچه مارکس و

 نیوتـن و دارویـن بار بارپـرسیدم از

 درد دلــم بـه آدم و هـوا کـنـم نـشــد

 آمـوختـم ز مکتب لـقـمان و بـوعـلی

 م نـشـدـتـا دردهـای کهـنه مـداوا کـن
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 ر شـناخـتمــلچنگـیـز را ز فـتـنۀ هیت

 خواستم جنگ و دنگله معنا کنم نشد

 گفـتـم که بـاز دسـته کـنم تـیـغ آبـدار

 صیان و انقالب بـه دنیا کـنم نشـدـع

 رایم غزل غزلـگفتم سرود صلح س

 دی صفـت نـوای مسیحا کنم نشـدگان

 دل درهوای وصل توگم گشت عاقبت

 رفـتم که از فضای تـو پیـدا کـنم نشـد

2/23/2322 
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 سال غم
 

 امسال سـال درد و غـم رنج و ماتـم است

 گر راست گویمت شبی مرگ دمادم است

 سـت آگـه از دل تـرکـیـدۀ یـتـیــمـکــس نی

 ش غـم استـاز نـقـد روزگار فـقـط قسمت

 آنی کـه تکـیه کـرده بـر اورنـگ اقـتـدار

 اش کم است تا تخته گرخوب بنگری دوسه

 ساد و سـتـم تنکیک سـو بساط چـور و ف

 یک سـو انتحاری وخودسوزی و بم است

 اک و بـوی نفـتـریـت شـۀفـوج فـرنگ نـ

 گـر ز دور بـر اوضاع مبهـم است نظاره

 سـادــرفـت کـبازار دانـش و هـنــر و مع

 دوران جهل وسفسطه ودزدی و چم است

 دیگر حدیث جـود و کـرم نیست در میان

 م استآزادگی برفت و کـنون سـوگ حات

 دار خـارجـیـجـمعـی بـرای دالــر و کلـ

 دست طمع دراز وسرهای شان خم است
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 ـوار در دهــنـی نهــاده کـپـۀ نـسـبـعـض

 ـۀ ســم اســتـبی اخـتـیـار منـتـظـر نـش

 ه ز بــاد غــرور پــرـکیـسه تـهـی و کلـ

 مردم خراب وحال وطن زارودرهم است

 ها است جام وطن تهی شده از باده سـال

 م و نـه قصۀ جـم استـنـه داسـتان رسـت

22/22/2323 
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 وضع کشور
 

 که وضع کشور ما تار و مبهم است از بس

 در دیـده جای نـور فـقـط خاکه و  دم اسـت

 رحم وعاطـفه یارب کجا شدستاحساس و

 در شهر مان سینه فزون لیک دل کم است

 قـامـخـورشـیـد مـن مکـش دیگـر تـیـغ انت

 ن شقایق اسـت که در قلب شبنم استخـو

 مکـشـان اسـیـردصلح و صـفا بـه دوزخ آ

 هرجا که بنگری سخن ازکشته و بم است

 داـــابکـی خــردم مـا تـدر کـام خـشـک م

 جای شراب ونقل وعسل حنظل وسم است

 در زیـر بـار جـور و جـفـای سـتمگــران

 پشت وطن شکسته و زانوی دل خم است

 ـانـۀ وطـن از بمـب و انتحاردر خـانـه خ

 سوزوفغان و ولوله و سوگ و ماتم است

 آن یک کشیده خنجر خـونینش از غالف

 تشـنه بـه خـون ما و تـو وهللا دمادم است

 دیگـر فروخت خاک وطـن را به اجنبی
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 غرق لایر و دالر و کلدار و درهم است

 دا الف دلـبـریـرای خــــجـا مـزن ب بی

 هم استنه دارو نه مر جان محبوبه نیمه

22/22/2323 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 26 

 

 

 سرکوب عشق 

 ته کردگارمــم نبشمگر با غ

 ر دل یـادگارمـتــوح دفه لـب

 دهـد عشقی برنگ پرنیانی

 ولی با درد و رنج انتظارم

 مشتاقراکرد  دل تنهای من

 به روی خوشکل آیینه دارم

 خیالش آتشی افکنده در دل

 تو گویی در تنور داغ نارم

 ه از خاکستر دلعلـبرآید ش

 سراپا آتشم، دودم، شرارام

 دل زخمی شده غمپارۀ درد

 الله زارم چـو داغ آتـشـیـن

 خوندل مجمرلب وتبسم بر

 بوی انارمچو بلبل مست از

 فراموشـم کند شـایـد روزی

 تارمشدم دلگیر از اوضاع 
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 سختیمودصدبارم بفلک آز

 عیارمهنوزم چون طال زیر

 ز بختم شکوه دارم بی مهابا

 همیشه می کند دشوار کارم

 برآیدهمچو حالجم خوشا گر

 عشق پاک از اوج دارموفا و

 دمی آید که بیند موج خونین

 زارمـۀ روی مـوش اللـز ج

 گهی عـنوان نماید پارسـایی

 گهی دوری گزیند از کنارم

 دمی خواهد دلی تنهای تهنا

 جدا از قیل و قال روزگارم

 چورهبان عرق دنیای خیالی

 درد و آزار دیــارم ز بـیـــم

 بخود پیچیده تا نوعی بسازد

 برون از اشتیاق شعله زارم

 دلی گرعشق یابد شعله گیرد

 بسوزد همچو قـلب داغدارم

 وگرنه سنگ باشد دل دریغا
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 ز خاک و گل نباشد انتظارم

 یکی خواند حدیث کهنۀ زهد

 رم و وقارمـیکی زنجیرۀ ش

 کسی آغشتۀ مکر و سیاست

 اهی نثـارمکنـد دشـنام هـا گ

 یکی درقید و بند ایدئولوژی

 نمی داند عشـق خوشگوارم

 کسـی افتاده در بند تعـصب

 سـراید از سـنن رسـم تبارم

 یکی سانسورمی دارد نهادم

 نمی سازدعیان شعروشعارم

 یکی نیش سـتم کوبـد در دل

 بسـان عـقرب جرار و مارم

 نمی ترسم زها وهوی بسیار

 چو پاکم عشق باشد افتخارم

 دل رانمی جویدکسی اسرار

 نگارم فکر نمی گردد عیان

 درین دنیای پررنگ ریایی

 ان گردد صفای آشکارمـنه
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 نتابـد از نهادعشق سرکوب

 بجزرنج وفراق ودرد یارم

82/28/2938 
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 گشته دل گم
 

 یران به دست کیستگـشته دل واله و ح مگ

 وسامان به دست کیست سر دوش بیخانه ب

 ـنـــبـره و آمــوزگـار مـــژوی خـپ شـدانـ

 ریـز دبسـتان بـه دست کیستاین طفـل پاگ

 کنمش از شـراب عشـق گـفتم که مسـت می

 آری همان مست و پریشان به دست کیست

 دمـشـیروزی بـه شـهر و گاه به کهسـار د

 نما غـزال بیابـان بـه دست کیست آن خوش

 فرنگ بود جنس رنگ رنگدر چین و در

 یستان به دست کلک خراسـنه نه نگـین ک

 نـی ســراغـک اللـۀ پــدری مـیـگــر از ســ

 یستـت کر نشـان رسـتم دستان به دسـبنگ

 ــویـسـتان مـولــــدتی بــه نیــدل رفـت م

 ـوزان به دسـت کیستـآخـر کباب آتش س

 ت تـموزـخـشکیـد مـزرع وطـن از وحـش

 آب حیات و چشمۀ حیوان به دست کیست
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 دۀ ما نهـیـب گــرگـدر ســتمکـ پیچــیـده

 ر نیـسـتان بـه دسـت کیستــیـیال بـلند ش

 ن تیره شـب مگر نبود ره به صبحدمـزی

 کلید مهر درخشان به دست کیست آن شه

 در گـرد و خاک خفته هریـوا دلم گرفت

 گنج خیابان به دست کیست یارب شکوه

22/23/2322 
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 نیستان مزامیر
 

 رمیـدلگـ ـامیردش اـز گــرا اـچ دانـم ی نم

 رمیس غم شیازن یول ینیشهدنوش نخوردم

 ییکبرا شیهـردم سموم ن گـزد یرا م دلـم

 رمیم یدرد دل اما نمبه خود از چمیپ یهم

 تازه راافسرد یها سردغربت غنچه شمال

 رمینخل انجـ سـار هیدر سـا یدم اسـودمین

 یزدلـدار رمیتـا کام دل گ یفـرصت امدین

 ـرمیگـ در روزگاران نفـس یـشآرام نشـد

 سوزد یدر آتش جورو فسادو فتنه م وطن

 رمیرمز تدب ـدیرگشـاـنشـد تـا ب ـدایپ یکس

 ارانیطـفل آرزو  دهیچـیپ رسـتمیـزنج بـه

 رمیازشکست قفل وزنج یباال خروش نشد

 شد دانیکه نورعقل ودانش مرد م ییایدن به

 رمیبشکسته شمش نیازندارد بعد یهواخواه

 در دل اوهـام ینینشـ یطال تاکـ دیامـ بـه

 رمیز تارسـتان اکس رونیبـ یپرتو نتـابد
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 دیخورشـ ۀار دگـر در خطـب یآرشـ امدین

 رمیت ۀبرعرش و سماوات افکند هنگام که

 ارانیگر ز اوراد کهن  زدیبرنخ یخروش

 رمیـمزامـ تانــسیدر ن ـچـدیتـازه پ ینـوا

5/2/2324 
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 بس استدگر 
 

 بـس اسـتروم و کشـتن انسـان دگـآزار قـ

 بس استویرانگری به ملک خراسان دگر

 کـشـنـد هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی گلـغنچه

 سـتان دگـر بس استـتاراج بـاغ و دامن ب

 ــرم نیـسـت در کـتـابران حــوتـبـح کـذب

 ر بس استـتان دگـجور و جفا به بلبل دس

 مـاشـسـرای ـب و دانـآتـش زدی بـه مکـت

 بازی به جان  طفل دبستان دگر بس است

 عـرش خــدا بـه لـرزه در افـتاده هـشـدار

 آتش زدن به مسجد و قرآن دگر بس است

 در شـهـر انتحـاری و در روسـتـا تفـنگ

 ان دگر بس استـترس مدام و حال پریش

 کهسار و دشـت و جنگل انبوه از تـو بـاد

 بس استبه شهروخیابان دگروحشیگری 

 اــور و ظلـم بـه آدم بـود خـطـهـا نـه جتن

 زال بیـابـان دگـر بـس اسـتـرم دادن غـ
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 عـاطـفه و رحـم از نخـسته ای ز بیگان

 گریان دگر بس استلیکن جفا به خواهر

 اـنـه ســـوز یتیـمـان بـکـن حـیـاز آه سـی

 رشـرر دیدگان بس استـسیالب اشک پ

 لـه رادزدیــده ای ز کاســـۀ مــردم نــوا

 دهقان دگر بس است لیکن فروش همت

 در گـوش کـر خلـق جهان داد سـر کنید

 دلی به مردم ناالن دگر بس است سنگین

 بهـر نجـات خـیـل پـریـان ز چـنگ دیـو

 بس استدگرهمبستگی به مادر شیطان 

 وجـدان مـن به مفتی اعـظم خطاب کـن

 با نام دین فریب مسلمان دگر بس است

 کـفر و نصارا فسانـه شـدجنگ یهود و 

 نازش بتاج وتخت سلیمان دگربس است

 سـرمایـه سـوخـت ریشـه و بنیاد اعتقـاد

 مکروریا به ساحت ایمان دگر بس است

 گری سوخت کشورم فساد و فتنهجنگ و

 بس استران دگردامن زدن به آتش بحـ

2/2/2322 
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 کوه آتشین

 کشم هنوز لیک جفا میعمرم گذشت و

 کشم هنوز مه جا میـهه رااین بار کهن

 یـبـل اجنـه از خیـم گلـکن ز نمیـرگـه

 نوزـکشم ه ا میـه هـن چـنا به بیـاز آش

 آسـتین شــده و مـن ز آسـتـیـن ارـاو م

 نوزـم هـکش ا میـت دعـدس بر آســمان

 شمار م بیـزخ جگرد به ـزن رندانه می

 نوزـم هـکش فا میخونین خنجرش ز قـ

 طبیبی درین دیار دردم فزون و نیست

 کشم هنوز عمری است انتظار دوا می

 راره کشد تا به روز حشرـم شـداغ دل

 کشم هنوز ه کجا میـین بـوه آتشـاین ک

 غم به دوش نهد تلخ روزگارصد بـار 

 کشم هنوز رضا می هامازعشق خوش ب

 ه بینـم بیا بـونـه خـته بـفـدر زادگاه خ
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 کشم هنوز زخصم جدا می از خود سوا

 دارــشـوده هــا بـیخ دام ریـح شـیـبـتس

 شم هنوزـک دیریست رنج مکروریا می

 م اندـجهل با ه ۀ ـومـتم و جرثـو سـدی

 کشم هنوز دردوبال میزین دوعذاب و

 نـر وطـرپـته گل پــته دســاد دسـا یـب

 کشم هنوز می فغـان و نواچون بلبالن 

 از آن دمی که خشت نخستین نهاد کج

 کشم هنوز دا میـت خـزدسداد و فغان 

23/2/2322 
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 حدیث جوانه

 میگو یشـد غـم دل از فسانه م فســـــــــانه

 میگو یخـســـــــــته دالن زمـانـه م ثیحـد

 مطرب یو رباب ا به بربط و چنگ  بزن

 میگو یو حافظ ترانه م ییاز ســــــــنا که

 مســتم کند یشــــــوخ تو از بسکه م نگاه

 میگــو یـزل عـاشـــــــقانـه مو غ تیحکا

 تار بخت خود و زلفکان شـــــــبگونت ز

 میگو یبه شـــــــانه م یگاه نهییبه آ یگه

 گرچه به دست بهار پرپر شـــــد شگوفه

 میگــــــو یجوانـه م ثیگوش خار حد به

 به مِن خســـــته دل اگر همدم یکس نشد

 ـمیگـو یســـــــرود ورا دلـبرانـه م یولـ

 ســـــعادت گرفته ام الهام یاز هما مـن

 میگــــو یاوج قله نه از آب و دانـه م بر

 جور زمان گرچه بال پروازم شکســـت

 ـمیگـــــو یزنـده ام و النـه النـه م هنوز

22/2/2322 
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 حملۀ پاییز
 

 شده است زیما تجهان بـر سـر خنجر ُکندِ 

 شده است زیخونرقاتل و نیبازچنخر نعل

 یرخـش ولهـنر دان،ینـدانسـت بـه م کس

 شده است زیاست خِر جهل به آل یرگاهید

 رسـتم زال ۀهمهم خموش است دگر چون

 شده است زیانگ ما پاک و دل ۀدر خـان وید

 ما غرق سراب هنیدل م یوصحرا دشت

 شده استزیغارت کارسرخاک به  رودها

 ــادمیهــــاران نــرود از ـســــبـز ب ۀقـصـ

 شـده اســت زییپا ۀدر باغ دلـم حمل گرچه

 بشـود محــرم راز یدل کـ ۀراپـردســ بـه

 شده است زیکه دزدانه کنون وارد دهل  آن

 ـفیـر نـدانـسـت حـرــرر مهـپـُرش ۀــنـش

 شده است زیگرچه سحرخ یقدح یهوا به

 ـرــال از ِهــتـلـو مـن ـالیتـآذم  ،مـاـن سـبـ

 است زشدهیگطالب به خراسان چوچن تاکه
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 یکندند و شــکســـتند و ببردند ول رچهـگ

 شده است زیناچ ۀکوه ستم چون ک عاقبت

 سوخـت وطـن در گـذر تلخ زمان بـارهـا

 است زشدهین نیو چن خیبکردند به تار آن

 قتل و قتال ۀدگر حوصل ستین نیاز شیب

 شده است زیصبر همه لبر ۀخـدا کاسـ به

22/2/2324 
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 لتعدا یتروازو

 ادمیبـود دراصل و بن ـاربی یپروردگ قفس

 که من زادم یاز آن روز ادمیص ردستیاس

 ریقل و زنج میپاو در ریتقد ۀگردن رشـت به

 دل نکـرد از بـنـد آزادم نیسـنگ ادیص چـرا

 درخون تپد یدوزخ و روز جـزا دل م میبز

 شـــادم ۀجـنـت  لحـظ یـایلــذت رو نـدارد

 بـوده از اول یســاوعـدالـت نـام یتـرازو

 ـدادمیـدر طلســم کهـنه و مـرسـوم ب ـرایاز

 میو نـزاع نسـل ابـراهـ نیاز ک دیتـرک دلـم

 اجــدادم ـنیـخـون ۀدر خـط یآرامشــ نشـد

 وبرهان تارست برما سوژگان حکمت زبس

 ادمـاســت ـسیتـدر یگـوش کـس ۀـزیآو نشـد

 کند احساس یک یدام صحار ۀدیچیخودپ  به

 زادمـمسـت که ـانیطبع شـهر یهـا رافـتظ

 نیریش نفس کینشدکام دل ما  یکوش زسخت

 بشکست فرهادمصخره بامژگان خود اگرچه
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 بر سـر فتد یم ـوانید نیسـنگ یۀسـا شهیهم

 ـزادمیدر دل نــرم پـر ـابـدینـ یراهــ یولـ

 ترسـم یقـرن م یهـا چـرا از فتنه دانـم ینم

 بربادم شهیاز ر دکن یهـوشـم نباشد م اگـر

24/2/2324 
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 خدایا دلم گرفت

 در کوچـه و ســرا خـدایا دلـم گرفت

 در شـهر و روســتا خـدایا دلم گرفت

 بلند بـود از بسکه دود جنگ زهرجا

 ـتــدایـا دلـم گـرفـخ در دامـن هـوا

 بانـطال از بیم قتل و خنجـر خونبار

 تـم گرفـا دلـدایـنا خـرخی حـاز س

 نهان خ زیر جامۀ تزویر شدـیا شـت

 تـم گرفـا دلـدایـبا خـمله و عـاز ش

 زاهد دکان زهدفروشی گشاده است

 از زهـد پـارسـا خـدایـا دلـم گرفـت

 درمسجد انتحاری ودرمدرسه ترور

 زیـن جای پـربـال خـدایا دلم گرفت

 دوری کـنید از خـطر کـینۀ عـرب

 از ظلـم کـربـال خـدایـا دلـم گرفـت

 بد و کنیسه نبینی به جز نفاقدر مع

 زین جنگ وماجرا خدایا دلم گرفت
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 در کعبه تا بساط تجارت گشوده اند

 تـرفـم گـا دلـدایـنا خـله و مـبـاز ق

 افسانه گشت دغدغۀ دوزخ وبهشت

 از وحشت جـزا خـدایـا دلـم گرفـت

 بنیاد ظلم و ریشۀ بیداد در کجاست

 از عـدل کبریـا خـدایـا دلـم گـرفـت

 کنیم نشد ری برای صلح دعا میعم

 م گرفتـا دلـدایـا خـاز زاری و دع

 از ماـس ارهـود چـوصیف نابجا نبـت

 تـدایا دلم گرفـاز مدح و از ثنا خ

 گدایان هنوز بیششاهان رفته اند و

 تـدا خدایا دلم گرفـاه و از گـاز ش

 بیچارگی نشد به سخا وتگری تمام

 سخا خدایا دلم گرفت از جود و از

 کند ش به باغ و مزرعه بیداد میآت

 از شور و از نوا خدایا دلم گرفت

 ستم پاک خسته اماز کینه و جفا و

 م گرفتـا دلـدایـما خازدست من و

 زپشتزند بیگانه ازمقابل وخودمی
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 از خویش و آشنا خدایا دلم گرفت

 درخاک ماچوروچپاول بود روان

 تـرفـم گـا دلـدایـیا خـم مافـاز ظل

 لق به بیگانگان درازـدست نیاز خ

 دایا دلم گرفتـعطا خاز بخشش و 

 چمدوران فتنه آمد و روز دروغ و

 م گرفتـا دلـدایـا خـن فتنه و دغـزی

 گرمی نمانده در دل عشاق هـشدار

 از سـردی وفـا خدا یـا دلـم گرفـت

 شوری نمانده درجگرجذبه وطرب

 از کاه و کهربـا خـدا یا دلم گرفت

 ازدل زمانصدق وصفا پریده مگر

 آن جـفـا خـدا یا دلم گرفت آری از

 غرق شادی وصادق اسیرغم کاذب

 زین بـام دو هـوا خدا یا دلم گرفت

 از حـیلۀ رقـیب و از فـتـنۀ حسـود

 زیـن ورطۀ فنا خـدا یا دلـم گرفت

 در راه عشق فلسفه ناید به کار ما

 از چون وازچرا خدا یا دلم گرفت
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 ام دیگـرزخاکبازی طفالنه خـسته

 شهپر هـما خـدا یا دلـم گرفـت بی 

 کسدردم فزون ولیک مداوا نکرد

 تـم گرفـا دلـدایـاز داکتر و دوا خ

 هردم حکایتیو هرلحظه طرح تازه

 دایا دلم گرفتـاز طرح و ماجرا خ

 ان بالی جنگـافتاده زندگی به ده

 تـرفـم گـا دلـدایـخ در کام اژدهـا

22/2/2322 
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 خندۀ پیهم

 اگـر خندۀ پیهم زده باشیخوش باش 

 سـیلی به رخ خسـتۀ ماتـم زده بـاشی

 در محفل مستانه بـه همـرای رفیقان

 ولگدبرشکم غم زده باشی صد مشت

 در میکـدۀ حـافـظ و خـیام و سـنایی

 جـام و قـدح بـاده دمـادم زده بـاشی

 حـلقۀ رنـدان خـرابـات دمی چنددر

 یا کم زده باشیکفرانه سخن بیش و

 ـلـقۀ جـادویـی و انـدام بلـوریـنبا ح

 ه و خاتم زده باشیـآتش به دل خرق

 رۀ دوتار بر تخت سـماوار هری هم

 یک چـایک نقلی و پـردم زده باشی

 در زیـر درختان کهن پلـوش شـالی

 انگور لعل و سبزی خرم زده باشی

 از دود خلوت مستانه ودر بار پردر

 یارخودت چرخکی باهم زده باشیبا
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 م رقـیبان دغـل در پــس دیـواراز بیـ

 درکوچۀ معشوقه توخم خم زده باشی

 با چشـم گنهکارت و با لشکر مژگان

 آتــش بــه سـراپـردۀ آدم زده بـاشـی

22/2/2322 
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 نگران دل

 م کم و بیشیـهانـآزرده ز اوضاع ج

 م کم و بیشیـرانـنگ ه خـدا دلـآری ب

 یی جزغم غربت ه احساس نشد خاطر

 ز فرهنگ و زبانم کم و بیشیبیگانه 

 شــدۀ دلکـنـد خـنــکـۀ باور نـنچـگلغ

 م کم و بیشیـیب خزانـرده ز آسـپژم

 ه میسرـرصت اندیشـود فـز نشـهرگ

 انم کم و بیشیـیک لقمۀ ن محتاج بـه

 در عـالـم پـرفـتـنه و بـازار رقـابـت

 زندانی یک دوسه قـرانم کم و بیشی

 نگورۀ اـپای خمش دانه کنم خوشدر

 دخت رزانم کم وبیشی عاشق به لب

 لیم گلویمـه اقـوم کرده بـبس ناله هج

 بیشیوچوپان به فغانم کم  لب چون نی

 ودمـمای وجـت معـیچ ندانسـس هـک

 پیوسته به تفسیر و بیانم کم و بیشی

 مشغول وگمانی شده هرکس به خیالی
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 گمانم کم و بیشیشک وافسانه شدم، 

 قصۀ آدماز خلقـت شـیطان و غمین 

 در پــردۀ اوهـام نهـانـم کـم و بیشـی

 دانـرا در دل زنـت مـندسـر فکـتقدی

 یـم کم و بیشـت دیگرانـۀ دسـچـبازی

 گر باده نه نوشم زسرچشمۀ خورشید

 چون سایه به دنبال روانم کم و بیشی

 رمد هستیـذر سـدم در گـرق شـتا غ

 بیرون ز مکان و ز مانم کم و بیشی

 گـهـر ذات وجـودم حـرفی نبـود در

 زیرا که همان بن فالنـم کم و بیشی

28/2/2322 
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 هوای عشق

 سودای تو را هردم به سر دارمنه تنها سوز و

 ر جگر دارمـت بـران تا قیامـزاران داغ هجـه

 ان بگذشتـوانی در زیـوجـدو کودکی تا نـز ب

 ر دارمـم تـشـون چـنـه اکـا بـی تـوانـام جـز ای

 یدی اگر سازد دمی شادانـخورش م را مهرـدل

 سیاهم شکوه هر شام و سحر دارم نه از بخت

 چونان از ساغر عشق کسی سرشار سرشارم

 ور و شرر دارمـکه تا پایان عمرم مستی و ش

 یـه و آبــرای دانـز بـر کـوتـبـون کـم همچـنی

 ام در دارمـر بـت صیاد و گذر بـر دسـنظر ب

 روازمـندد بال په بـودان کی بــار حسـیه تـس

 ر دارمــظـه از باال نـم کــایـابـوه بـاب کـقـع

 یتیـو در گـآمیز بگشودم چ یالـال خـر و بـپ

 مر دارمـید و گاهی با قـگهی دیدار با خورش

 م صیادمـشـینم سنان چـره بنشـر صخـر بـاگ

 ا دوصد پیچ و کمر دارمـابـلۀ بـون قـا چـو ی

 ، چون منشکاردام مطبوعات عالم کی شوم



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 42 

 به هوهوی رقیبان چشم کور وگوش کر دارم

 اگرمرغ دلم بر بام کس بنشست هیهات است

 که تـا روز ابد دل از هـوای عـشـق بر دارم

22/2/2322 
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 دیگر مناز

 ازـر منـزرگان دیگـار بـتخـام و افـا نـب

 ان دیگر منازـرماه و ـانـه و فسـا قصـب

 وـدی ویرانه گشت کوی خیابان به دست

 بر خوش نگین گنج خراسان دیگر مناز

 آتـش زدی بـه سـیـنـۀ تـاریـخ کشــورم

 آخـر بـه نـام ارث نـیـاکـان دیگـر مناز

 دزدی و اخـتـالس بـود رســم روزگار

 اول دزدان دیگر منازـپـارت و چـا غـب

 میهن به دست وحشت و افراط شد تباه

 لمان دیگر منازـل مسـتـا تندروی و قـب

 ر مـدرسـه و مسـجد مـا درس انتحـارد

 ای شـیخ پـر ریـا بـه قـرآن دیگـر مناز

 کلدار ومارک و دالر و پوندو لایر گیر

 بر اعـتـقاد خـالص و ایمـان دیگر مناز

 جور و جفای عرب روان از هر کنار

 تان دیگر منازـتم دسـام و زور رسـبا ن
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 از خون و خشم نفرت پیر و جوان نگر

 ریان دیگر منازـر عـد و خنجا تیغ کنـب

 بـیـندلـاری و عـنـده یی گلوی قـریـبـب

 صیاد دون به باغ و گلستان دیگر مناز

 چپن گذشتپشم و دوران چارکالهی و

 ر منازـه لنگی و تنبان دیگـوا بـنـیـای ب

 هردم فغان کنندمردم زکین و خشم تو 

 ته واژۀ افغان دیگر منازـرشـبا خون س

  سفه وجذبه و طربای خصم علم و فل

 تو جاهلی به دانش وعرفان دیگر مناز

 چون گرگسان فتاده ای بر الشۀ وطن

 بر همت سـتـرگ عـقـابـان دیگر مناز

22/2/2322 
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 آشیان برباد

 ربادمـه بـر آشیانـال و پـته بـکسـش

 تم و لیکن در آتش افتادمـز دام رس

 ترم شود آزادـخروج خفته ز خاکس

 های فریادم علهـگر شی اـنیده باشـش

 به چشم شوخ غزاالن میهنم سوگند

 ب صیادمـد به قلـکه هیچ رحم نباش

 ین ستمکده یارب تاکی و تا چند در

 لم و بیدادمـنۀ دوران و ظـتـیر فـاس

 اقـشـب عـا ز مکتـدم و امـا دیـفـج

 تادمـتم ز اسـوخـر نیامـیر مهـه غـب

 لومـس معـرای کـۀ آدم بـصـد قـشـن

 اس ایجادمـی بحث بود دراسچه جا

 اگر ز آتش و آب و هوا کنی پرهیز

 هر آنچه فرض کنی جایگاه اضدادم

 ز آب و تاب تکامل اگر کنم تعریف

 دادمــف اجـن ز زلـلۀ مــلســود ســب
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 زنان تا ابد شوم جاری چو بحر موج

 خواستگاه بنیادمبه سوی اصل خودو

 ز قید و بند دو عالـم رها کنم دل را

 که از هـمه اوهـام دهـر آزادمچـرا 

 چـه گـویمت ز کهـن یادگار تاریخم

 کسی نگفت صحیح سالروز میالدم

 شدم ریگچۀ پـر ادعـا و پـر غـوغـا

 که در کـدوی زمان و مکان افـتادم

28/2/2322 
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 تمنای دل
 

 ا نهـه کنم یـوانـدی دل را بـه تمـنایـی

 ا نهـنم یـک ســودایی چـشـمان فـتـانـه

 آلود نوشم رویای شراب چشم تومیاز

 تانه کنم یا نهـزل دل را مسـبیت و غ

 تی دهد و دردمـردم مسـیاد تو مرا ه

 خاطر را دردانه کنم یا نه رـاین گوه

 اییدل رابه تماش یک شب رویاییدر

 یارب پروانه کنم یا نه بر شمع رخت

 رسوا کندم روزی عشق سر سـودایی

 کنم و یا نهرا افسانه  ایـن قصۀ پنهان

 در ماتـم آزادی یکـباره دلـم بگـرفـت

 ه سـر زلفی زوالنه کنم یا نهـدل را ب

 ازدست بالی غم گاهی دل زخمی را

 در حلقۀ درویشـان سرخانه کنم یا نه

 م مسلمانیـد از خشـروحم به فغان آم
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 هـه کنم یا نـرم دل را بتخانـر و حـدی

 آدم در کاخ هوا بنشستغرورکبرواز

 ردروغین را ویرانه کنم یا نهاین قص

 خردورزی غرق هنر نو شد عشقم ز

 ه کنم یا نهـانـتی را رایـۀ هسـن مایـای

 را ـینممـشـس شـوان حــر زدن دیـبه

 ا نهـه کنم یـدانـدن کنگرۀ قصرتر ـب

 رـد آخـته نشـعقل و هنر و دینم پیوس

 همخانه کنم یا نهاین هرسه تناقض را

 ومـر نجات قردا از بهــرکۀ فـدر مع

 انه کنم یا نهـدیمی را بر شـتیر ق پنج

 کرد آواره و دورمظلم و ستم طالب 

 ربت را کاشانه کنم یا نهـغمخانۀ غ

2/2/2322 
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 سرود عشق

 لبت چـو بـرگ شـقایـق گل گالب بود

 تبـســم نمکـیـن کــوزۀ شـــراب بــود

 قــش مـوقـلـم کارهـای بهـزادیـتــو ن

 ـه مثل در میان قـاب بـودا پـری بـو ی

 خیال موی توهرشب زند به دل چنگی

 هی به پیچ و تاب بودزشام تا به سحر 

 ز چشـم شـوخ تـو آمـوختم غـزل گفـتن

 مست خواب بود تانهـمس که وقتی بویژه

 شـراب از لب قـنـد تـو کی بود ممنوع

 قسـم بـه چـشم سیاه تـو، در کتاب بود

 گیسـویـت خوشا دلی که شـود بند تار

 ز حال تا بـه ابـد عاشق و خراب بود 

 مـن از نخـسـت فـتادم به چنگ تنهایی

 یی که جدا از صمیم آب بود چو ماهی

 نـشـد راز معمای دل بـه کـس روشـن

 چـو آفـتــاب کـه در پــردۀ نـقـاب بـود
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 کتاب قـلب مرا خوانـده ای مگر از بر

 یی در  و طالی ناب بود که هرچه گفته

 ن از خیال تـو نیروی جـاودان گیریمم

 توگویی روح تو پهلوی من بخواب بود

 بیا بیا که شـوم نـاز و عـشـوه را قربان

 به جـز وصال تو هرچه بود عذاب بود

 کـنـم تقـدیم چـونان گـرمی احسـاس می

 که تا بـه حشـر دلـت مـسـت آفـتاب بود

 اگر که لطف کنی پـا نهی به چـشـمانم

 ه به لب رفع اضطراب بودهمیشه خند

 خیـز هـری تـا بـه دامـن کابـل ز مـوج

 سـرود عشـق چو نیالب در شتاب بود

 میهـنـان غـمـناکـم بـرای خـوشــی هـم

 بود شـمیـم بیت و غـزل نغـمۀ ربـاب

8/2/2322 
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 گل وصل
 

 وزیده نفس نیستـو در سینۀ سـمهر ت بی 

 ار هوس نیستـدا در دل من نـآری به خ

 هر خموشانـجز نغمۀ عشق تو در این ش

 در وادی خشکیدۀ دل بانگ جرس نیست

 ودمــاغ وجـو در بـل تـص ده گل وـیـروی

 چندان که مکانی به سراپردۀ خس نیست

 کنـسـده مـــم شـالـیـای خـقـنـۀ عــلـر قـب

 رواز مگس نیستـق ز پـشـن مرتبۀ عـای

 ام مست غزل حضرت جامی شده ازخوش

 س نیستـهر طبـکه در سازگۀ شآن نغمه 

 نـیـــشــادۀ نواب زدم بـتــوت مهــلـدر خ

 از چشم خیال تو که در قبضۀ کس نیست

 رغ دل از دامـرد مـودان نپــسـر حـاز تی

 ودای قفس نیستـر حاجت سـشت اگـبنس

 رق سـکـوتـمـاز بـیـم رقیـبـان تـو مـن غـ

 ورنه به خدا شیرم و پروای عسس نیست
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 دتـر وحـوهـس گـفـوی در نـشـن لـا حـت

 س نیستدر ضد و نقیضی و دلت در برک

22/2/2322 
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 پاسخ

 م دلدار نداد پاسخـته و حیرانـشـر گـس

 شانم دلدار نداد پاسخـت پریـاس عمری

 گرمی آغوشش لرزم بی میرم و می می 

 خـاسـداد پـدار نـم دلــانــراسـا و هـنهـت

 قرنلحظه بود سالی هرروز بسان  هر

 خـاسـداد پــدار نـم دلـانـایـتر پــسـدر ب

 در مـسـند آزادی از دغـدغـۀ وصلـش

 خـدار نداد پاسـدانم دلـه زنـگویی که ب

 بحرعمیق عشقبا کشتی دل هردم در

 آمـادۀ تــوفـــام دلـــدار نــداد پـاســـخ

 یک عمر به تنهایی بگذشت ولی آخر

 پـاســخدلــدادۀ جـانـانــم دلــدار نــداد 

 درچنگ خزان غم در فصل بهارانش

 نـداد پـاسـخدارچـون بلبـل بسـتانـم دلـ

 سـیه گیرد خورشـید مرا در برگر ابر

 بیـچـاره و گـریـانـم دلـدار نـداد پاسـخ

 بازارشرتـاراج کـنـم هـردم انـدر سـ
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 سـرمـایـه و سـامانـم دلدار نداد پاسـخ

 عقل وهنرو دینم گرنیست ورا شایان

 ـون کودک نـاالنـم دلدار نداد پاسخچ

 زهرچه شوم خالی تا ازتوشوم مملوا

 ـدار نـداد پـاســخـآن آدم عـریـانـم دل

 بی آب زالل عشق از لعل بدخشانت

 چون ماهی بـریانم دلـدار نداد پاسـخ

 گر تو نشوی همدم با این دلک پرغم

 سر و سـامانم دلدار نداد پاسخ من بی

 رمی بفزا آخربا طرح بهار عـشـق گ

 در قعـر زمسـتانـم دلـدار نـداد پاسـخ

 دامن مکشان با نازای مؤنس تنهایی

 پـروردۀ دامـانـم دلـدار نـداد پـاســخ

 یی حاتموارتاخوان کرم هرسو بگشاده

 پـنـدار که مهـمانـم دلدار نداد پـاسـخ

 تو دخت گل کابل من با سر پرسودا

 در قـلـب خراسـانم دلدار نداد پاسخ

22/2/2322 
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 عالم تنهایی
 

 ر دارمـگـای دیـیـی دنـهایـنـم تــالـدر ع

 صـد قـافـله دل همره هنگام ســفـر دارم

 باکم دور از خس و خاشاکم مستانه و بی

 در بحـر عمیق دل صـد در و گهر دارم

 عیبم چـه کنی حاسـد با چشـم و دل فاسد

 چون آیینه شـفافم چون چشـمه گذر دارم

 ل شمشم جوشیده شراب عشقاز سوز د

 چون نای نیسـتانـش آتـش به جگر دارم

 از مـوج هـریـرودم نجـوای کهن خـیزد

 بیـت و غزل جامی در لـوح نظـر دارم

 پـروردۀ جیحـونم بکـتـاش جگـر خـونـم

 چون رابعه مجنونم عشق تو به سردارم

 خـمخـانــۀ خـیـامــم عـطــار پـریــشانــم

 شوروشرر دارم چون طاهرعریانم صد

 من زمزمۀ طوسـم خامش نشـود کـوسـم

 درمجلس فـردوسـی نه زورونه زردارم
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 با حـافــــظ شــیــرازم محـرمکـدۀ رازم

 گــرویـــدۀ آوازم ســـودای هـنـــر دارم

 من زنـدم و پـازنـدم صورتگۀ ارژنگـم

 گری ننگست میـراث پدر دارم درویزه

 م خـوانـمیـزدان نگهـبـانـم قــرآن عـجـ

 پاکیزه شـد ایمانم نـه بیم و خـطر دارم

 افـسـانـۀ جـاویـدم پـر از گل خـورشیدم

 گر ماه خراسـان را مسـتانه به بـردارم

 سوزیده اگر باغم در آتـش جنگ و کین

 دوباره جهم ازخاک چون بیخ وثمردارم

27/2/2322 
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 فغان از خشم و کین
 

 منـاز گـریبـا نـام و افـتخـار بـزرگان د

 مناز گریقصـه و فسـانـه و ارمـان د بر

 ـویبه دست د ابانیخ یگشت کو رانهیو

 مناز گریگنج خراسان د نیخوش نگ بر

 کشــورم ـخیتـار ۀـنـیبـه سـ یزد آتـش

 مناز گـرید ـاکـانیبـه نـام ارث نـ آخـر

 و اخـتـالس بـود رســم روزگار یدزد

 مناز گریغـارت و چـپـاول دزدان د بـا

 به دست وحشت و افراط شد تباه هنیم

 مناز گریو قـتـل مسـلمان د یتندَرو بـا

 مـدرسـه َو مسـجد مـا درس انتحـار در

 مناز گـریتو به قـرآن د ـایپُرر خیشـ یا

 ریگ و مارک، دالر و پوند و لایر کلدار

 مناز گرید مـانیاعـتـقاد خـالص و ا بر

 عـرب روان یهرکنار جور و جـفا از

 مناز گرینـام و زور رسـتم دسـتان د با

 و جوان نگر ریخون و خشم نفرت پ از
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 مناز گرید انیُکند و خنجـر عـر غیت بـا

 ـبیو عـندلـ یقـنـار یگلو یی ـدهیبـبـر

 مناز گریدون به باغ و گلستان د ادیص

 و پشم وچپن گذشت یچارکاله دوران

 مناز گـریو تنبان د یبـه لنگ ـنـوایبـ یا

 و خشم تو هردم فغان کنند نیزک مردم

 مناز گریافغان د ۀخون سـرشـته واژ با

 خصم علم و فلسفه و جذبه و طرب یا

 مناز گریبه دانش و عرفان د یجاهل تو

 وطـن ۀبر الشـ یکرگسان فتاده ا چون

 مـنـاز گریهمت سـتـرگ عـقـابـان د بر

28/22/2322 
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 بادۀ طرب
 

 ود آمدرم فرـر سـوه گران بـو کـجهان چ

 که از جگرم خون همچو رود آمد  چونان

 وختـوز آتش هجران تار و پودم سـز س

 تخوان دود آمدــق که از اسـریـه آن طـب 

 ت جز غزل گفتنـانیس و مونس دل نیس

 دـم از در ورود آمــکه غ یـتـوق بـویــژه

 آلـود شـمـیط خــدلی درمح ت زندهـکجاسـ

 ود آمدرــرب و سـر مطـرده اگـنی مـنبی

 ز دست کین و تعصب وطن بود ویران

 ود آمدـنۀ یهـتـف ـربل عـی جهـویـگ وـت

 داییـام یلــره شـن تیـار در ایـوی یـز ک

 خوشا اگر نفسی بوی مشک و عود آمد

 سـرود عشـق سـرا تا به روز رستاخیز

 کـه بـادۀ طـرب از گـوهــر وجـود آمـد

 د به بزم خنده کنانـو درآمـن چـنگار م

 طرف به نظر احسن و درود آمد ز هر
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 شـرویـر محیط ابـوی جهان بـچار سز

 مالئـک و بـشـر و جـن در سـجـود آمد

 ر آتـــشـفــشــان دانـۀ اســفـنـد بــر سـ

 که در سراچه رقیب و ز در حسود آمد

 سـواران زبـدۀ تـاریـخ کجاسـت رخـش

 که از دیـار عــرب تـوســن کـبـود آمد

 شیراز و صاحب و خاجوسرود حافظ 

 رود آمد بگـوشــم از غـزل مـوج زنـده

22/2/2322 
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 سانسور

 دار سانسور است توگویی گردن آزادگی بر

 سانسور استدل فرزانه هردم خسته از آزار

 بیا در تیره گون اوضاع عالم چشم دل بگشا

 اهل زوروزرپیوسته اندرکارسانسوراست که

 شـوم دشـمن را اگر بـاری بدانی نـقـشـه های

 بیابی آن دروغ هائیکه درگفتار سانسور است

 میان صادقان وکاذبان فرق شب و روز است

 دل پاکان میهن خونچکان افگارسانسور است

 ندارد اهـرمـن در خانـۀ خـورشـیـد مـا جـایی

 میان نوروظلمت کشمکش پیکارسانسوراست

 نمی گردد برون از کله های کینه توزان جهل

 نۀ شان جای دل انبارسانسور استمگر درسی

 بـه مـیـدان سـیـاسـت پیـشـگان تـاجــر و دالل

 شرافت عشق پاکی جمله دربازارسانسوراست

 رفـیـق دالـر و یــار تـفـنـگ و هـمـدل طـالـب

 همه در خدمت بیگانگان همیار سانسور است
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 نه تنها عشق و احساس وهنرسنگسارمی گردد

 مار سانسور استصداقت، همدلی و راستی بی

 نمی دانــم چــه می یـابـنـد از رســم دل آزاری

 برون شو ازکثافاتی که درافکار سانسور است

6/22/2322 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 63 

 

 
 

 تجلی اسرار
 

 آیـیـنـه از تجـلی اســرار عـاجــز اسـت

 انوار عاجز است ز مستی خورشید من

 ســرما مگر بـریـده رگ حـس زنـدگـی

 عـاجـز استپیکر ز جـذب همهمۀ نـار 

 کـوه سـتـم شـکـسـته مگـر در دل زمـان

 آب زرفتار عاجز استچشمه زجوش و

 محـیـط دلربـس تـیـرگی هجـوم کـنـد بـ

 آدم ز نــوش بـادۀ ابـرار عـاجــز اســت

 کـنـد پـایـیـز را نگـر کـه چــه بـیـداد می

 بلبل ز شـور و گل ز تیمار عاجـز است

 پریش دلماه زهره شکسته چنگ خود و

 خورشید خسته ثابت و سیار عاجز است

 طفه درخون غریق گشتاگویی رحم وع

 ار عاجز استـعشـق و محبت از یم ایـث

 زده از پـای دل شـکنـزنجیر رسـم زنگ

 ۀ یـار عاجـز اسـتـورنه دل از مکاشـف
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 عشـق و صفا کجاسـت دگر در دل بشر

 دل از صمیم جـذبـۀ دلـدار عاجـز است

 گـشته به زنـدان مرغ جانبس خـوپذیر 

 زندانی از شـکستن دیـوار عاجـز است

 خـر عـزیــز دل مشکـن شـاخـۀ طربآ

 نخل شـکـسته از گهر بار عاجز است

 یی باده نوش باش در میکده چو آمـده 

 ار عاجز استقید شـریعـت از دم خم  

 زار رنگ درباغ گر روی بنگر جلوه

 گلدان مـا ز جلوۀ گلـزار عاجـز است

 هرلحظه دردل همهمه وشوردگراست

 محکوم بند از گـذر پار عـاجـز اسـت

 بس شده مرسوم روزگارمکر وریا ز

 استگفتارعاجزشیخ زظ ووعز واعظ

 گردان معـرکـه هـمه افکـنـده انـد سپر

 عاجز استباطل محیط وحق ز پیکار

2/3/2322 
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 جوشش عشق
 

 شراب عشق می جوشد مدام از گوهر ذاتم

 بنیادما طرب آمیخته باشد اصل وتوگویی ب

 ه ام یارانـیـنـینۀ بی کـی در سـدم آتشـنـفک

 ابد می سوزم و از سوختن شادمروزکه تا 

 ان راـابـیـزاالن بــان غــتـم فــشــازم چـنـب

 آزادمت ومسکه من هم مثل آهوگان صحرا

 بودم رامحبت می فروشم هست و به بازار

 بادمـرب دهکر ای خوبانـایی هـاگر چه بیوف

 جفای سنگ بدخواهانننالم همچو حالج از

 برگ گلی آن شاخ شمشادمنجم ازر لی میو

 هایی ـوش تنـروردۀ آغـپـدم همچون گهرش

 وس دل زادمـوش اقیانـتوگویی از زالل ج

 نگیرم چون کبوتر بهر آب و دانه یی آرام

 ته ام زنجیر صیادمـس بشکسـفـپریدم از ق

 داوت راـشم و عـبهم ریزم بنای کینه و خ

 ید دل و لطف خدادادمـبه نور مهر خورش



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 66 

 وح دل هردمـد و وفا بر لـنویسم قصۀ عه

 ۀ یادمـرچـتـت زینت دفـیامـا قـد تـاشـکه ب

 وصف دوستی دایمگویم جزثنای عشق ون

 قلب ناشادم جور و جفاییشداز اگرچه پر

 دل میهنشانم درمستی می فگالب عشق و

 محنت آبادمزقعرجوش دیگر خیزدکه تا 

 مسوزان شاخ و برگ خرم باغ خیالم را

 تموز داغ چون بادماگر لطفی نداری در

3/3/2322 
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 سرمست سرمست  

 سرمستم سرمستِ  چونان ازبادۀ عشق وطرب

 فان دم به دم خمخانه بشکستمـزم حریـکه در ب

 ز بس از کینه و خشم و حسد گردیده ام خالی

 دستمدرنیست  به جز مهر و وفای خوبرویان

 مـانـداز درد پنهـوز و گـو از سـه میدانی تـچ

 تمـتۀ شسـون بنشسـه خـازم بـروردۀ نـا پـفـج

 رد ـیـی گـام مــهـرۀ ابــیــنای تـگـم در تنــدل

 ستمـنگ بگسـکه دام ت ـن آن شـاهـین آزادمم

 انـه خوبمکن عیب من درویـش ای شـاهنش

 تمـنت رسـلطـم ز دام سـقـشـتب عـدای مکـگ

 س دل از شررخالیـتا قیامت یک نفنگردد 

 تمـید پیوسـورشـا خـم که بـدت ذاتـود وحـنم

 دم جاری چو روح پاک اقیانوس در عالمـش

 تم ـم، هسـد در جنبشـا روزابـهمی دانم که ت

 ق و آزادیـشـو ع صفا بی درنهـادم جـزنیا

 مکر و ریا بستم بروی خویش ازهرسو در



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 68 

 شـیمرغ هندوکــیا سایم و ـابـوی بـک عقاب

 به سـان کرگسان بر الشـۀ مردار ننشسستم

2/3/2322 
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 نسیم محبت

 

 وش بهار می آیدـرسـید مژده که ج

 ار می آیدـگل از دریچۀ خلوت به ب

 شکوفه هم نفس باد صبح خواهد شد

 به دشت و دامن دل مهر یار می آید

 بگوش دخت رزان گوشوارمروارید

 دار می آیدـبل آـراب و عسـپر از ش

 وی نوروزیـنوای باد خنگ پر ز ب

 ویبار می آیدـر جـز طرف باغ و ب 

 سرود سرخوش حافظ و نغمۀ جامی

 زار می آیدـوای هـه گوش دل ز نـب

 علف تاهنوز می شنومشمیم خاک و

 تزار می آیدـشـره از کـوای خاطـه

 رودمـریـمۀ هـن نغـم ـته از سررفـن

 می آیدوصوت دوتارضرب تنبک ب

 ل راـرات کابـاد کنم خاطـه یـهمیش
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 ار می آیدـوی گلی زان دیـژه بـویـب

 دلم نذر چشم مخمورتن وهزار جا

 ار می آیدـمـدی زان خـستی ابـکه م

 ادـا مبارک بـهای مـدت دلـوح پـیام

 که زان ترانۀ وصل و قرار می آید

 رو آزادمـته سـتان دل خسـوسـبه ب

 یددار می آـچو پادشاه به چمن تاج

 ره گالب افشانیددر آتش وسپند بر

 دـمی آیکه بـا نـسـیـم محـبـت نگار

23/3/2322 
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 صفای دل
   

 دلـم بـه خم فکنید جـوهـر شراب کنید

 جگر بـه آتـش عـشق کسی کباب کنید

 بـه جـانـم از شـرر بـاده آنقـدر ریـزید

 که در زاللی مسـتانـه تـن خـراب کنید

 دلم بگرفتدرین کشاکش شب خفتگان 

 ســراغ صـبح ز گـرمـای آفـتـاب کنید

 مـس رقـیـب بـود غـرق دردل زنگار

 ز عـمق سـینه هـوای طالی ناب کنید

 ز گمرهـان دل پـاک پـاک اقـیـانـوس

 فـقـط سـراغ هـوسـخانـۀ ســراب کنید

 گناه مست خرابات گر دل پاک است

 صـد اجتناب از آن کاذب ثـواب کنید

 پـرفتنه و دغـل بازی در ایـن زمانـۀ

 طریق مهر به شعر و ترانه باب کنید

 ه کیش ما نبود بـدتـر از دل آزاریـب

 هر آنکه دل بخراشدخطرخطاب کنید

 ز دسـت غیر گریـزیـد در صفای دل

 ویشتن به آب کنیدـهمیشه راز دل خ

 فــدای هـمـت آزادگان شــوم هــردم

 ز هـم نـشـینی نــاکس اجتـنـاب کنید

 د آوازـلـم از پـرش زاغ هـای بوـمـل
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 راب کنیدـز بلبالن وطـن رفع اضط

 رفت ابـر سـیه باز دامـن خورشیدـگ

 منادیـان سـحر هـو زنید عـتاب کنید

 مراد کس نشـود حاصل از ریاکاری

 دروغ وحیله به زندان تن عذاب کنید

 بالی کین و تعصب وطن کند ویران

 به بند کشید بال زشـت در نقاب کنید

 ه جای غیبت و دشنام و کینۀ مـردمب

 زل نغمۀ رباب کنیدـوای بیت و غـه

23/3/2324 
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 محرم اسرار
 

 گم شده ام پیدا شدمژده ای دل که دگر

 دـا شـرار دل تنهـــوت اسـلـرم خــمح

 رـنـاز هـجـد ز اعـرآمـق بـشـعلۀ عـش

 وخت که خاکستر دل گویا شدـسآنقدر

 رار ازلد ز اسـرآمـراری که بـآن ش

 یدا شدـدای دل شـویـاز سـان بـالله س

 وجود سر  کس ندانست ز دنیای دل و 

 رویا شدوصدآن نگاهی که به دل آمد 

 هستی تک بود لب قندش که به میخانۀ

 دـور دل مینا شـد و شـق شـشـادۀ عـب

 ر نامشـکوکب بخت مرا کرد فلک ب

 عجبی نیست اگر راز درون افشا شد

 جانن اوبردل وبس که پیچید زالل ت

 م که دلم دریا شدـآنقدر ریخت به جان

 اسشـوکبۀ احسـور دل و کـرم از نـپ

 دـقدر زیبا شـا چـدا یـشق خـزل عـغ
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 درجوش بهارش بشکفتغنچۀ وصل که 

 دل جا شد از لطافت چوانرژی به تۀ

 گرد پارینه بیفشـان دگر از دل شـب

 گل خورشید ز انفاس سحرگه وا شد

 کسی نیست دگریم دست دردست منی ب

 که تـو را تا به ابـد خانۀ دل مأوا شد

 الطاف وکرمشادم ازپاک نهادی که ز

 مرحم تن شد و چشم دل از او بینا شد

22/3/2322 
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 گنجینۀ راز

 

 تو گویی سینه از عشق کسی گنجینۀ راز است

 فغان و نغمۀ ساز استکه دایم دل پراز شور و

 قـشـوای عـز نــن جـم مــتان دلـیسـنخیزد از ن

 چو از دیوان شمسم یادگاری شعر و آواز است

 عتاب ای دلـو گاهی میکند قهر ون چـنگار م

 استـم دلربایی عشوه و نازمکن عیبی که رس

 ان و جگر جاناـز دل و جـم تا قیامت جـویـنگ

 م غماز استـرا یغماگر دل چشـم چـرسـنمی پ

 آرامده ام ــوزیــنۀ سـیـرغ دل در سـرد مـیـنگ

 رواز استـرم پـتان خیالت گـسـه در گلـهمیش

 ود جایتـمانم بـو وفایت روی چش به دل مهر

 وش دل بهررضای خاطرت باز استـمدام آغ

 وصل و طلب تا روز رستاخیزندارم دست از

 هنوزم در کتاب عشق ما این فصل آغاز است

 ادر دورانـت ای مـاک دامنـر پـر مهـم بــسـق
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 استش مثل طفل، دمسازدل درگرمی آغوکه 

 شـر لیالیـنون بهـت مجـن گشبیابـا ن دربـابیا

 استـازنـوی طـتاج آن آهـمح ودل درزندگیچ

 ون حالجـه چـتانـشق آتشین مسـدم دار عـزیـگ

 استسرباز آری کهپانهد ین وادی کسی گررد

22/3/2322 
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 حضور عشق
 

 م زدـالـه عـشی بـۀ او آتـوسـرار بـش

 نهاد آدم زد ـرون درب قـشـز قعر ع

 یتابمـان بـم و جـش او جسـت آتـرفـگ

 محن را زریشه برهم زددردو اساس

 دم در جهان خوشترـشق ندیـزبوی ع

 بنم زدـبان شـحر از لـالوتی که سـح

 ت پایانشـبز طبیعت که نیسـکتاب س

 د و باهم زدـنگاه عشق و هنر برگزی

 یقارـاز طرب از محیط موسـنوای س

 م زدست گوارا چه زیر یا ببه دل نش

 چو رنگریز طبیعت خیالم از احساس

 های خوشی از ترانه پیهم زد چه نقش

 ن انسانـه گلشـراوت بـر طـنثار عط

 د مثال هردم زدـت که بایـحالوتی اس

 نشاط بادۀ دانش که هست زیب حیات

 اغر جم زدـان ز سـنگان بیابـو تشـچ
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 رای آزادیـرم از بـه عرصه گاه کـب

 ۀ خوش بر مزار حاتم زدـوسـار بهز

 صلح و صفا در فضای مهتابیز بهر

 شب و سیلی به کینه و دم زدنهیب بر

 وشی مردمـزمگاه طرب بهر خـه بـب

 ه غمخانه های ماتم زدـاده بـاط بـنش

 بنای کهنه فروریخت در قلمرو ذهن

 ر نگین خاتم زدـر بـش دگـانه نقـزم

 زمان ز بیم خیل حسـودان یا ز جبر

 را کم کم زدـارت چــه اشـکالم دل ب

 زاختـصار کالم کـی رسـد پـیـام دل

 خوشا اگر سخنی روشن و منظم زد

 هزار موسی عمران و رستم دسـتان

 وسرخم زد زانونشستحضورعشق به 

 بنـای وحـدت دل هـای ما شــود آباد

 محکم زد بنارا دقیقکه عشق خشت 

22/3/2322 
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 صل بهار و

 

 رونیست ی رنگ وبهاروصل تو ب

 ز و نیکو نیستـچـو او گلـواژۀ نغـ

 به جز عشق تو در دل آروز نیست

 ال گفتگو نیستـب مجـن مطلـیا در

 مـنـیـو بـرم روی تـو بنگــرسـه هـب

 حرفی زباب پشت و رو نیستگرد

 تیمـان در همدیگر ممزوج گشـچون

 عالم همچو او نیست که ترکیبی در

 یمـرق ذاتـم غـاهـته بـان پیوسـونـچ

 نیستآن وحدت نشان سمت وسوکز

 هـانـک و بهـوع شــچ نـیـد هـاشـبـن

 جایی برای پرس و جو نیستدیگر

 ده در دلــــیـابـدر تـــقـدی آنـیـپــس

 بونیسترنگ و نورصفایش که در

 ـیاودانــر وصل، وصل جـیـه غـب
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 تـو نیسـتجـسـوای جــا را هـدل م

 وظـفـوح محـا در لـم نـویـد وصل

 نیستوشو شستکسی راهیچ زور

 لـۀ دل داده ام جــاـتــو را در حجـ

 نیستکه آنجا اضطراب های وهو

27/3/2324 
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 ساز طرب

 

 یاهیبگـو از عشـق از چشم س

 یدل آشـوب نـگاهـ یســودا ز

 در بــزم رنـدان خـرابـات ـایبـ

 ییدوا را یدرد ستین یجزمب

 زهـد ۀـبـا من دگـر افسـان مگو

 یـیپـارســـا ـفـتـدیدل نـ ـولقـب

 سازطرب در ذات انسان بجز

 ییخوش نوا نیا ازبهتر یابین

 دل را ـنیهـمـت مسـکـ بنـازم

 یفروشد پادشاه یم یکاه بـه

 هـا را شهیانـد ۀـشیشـ شکسـتم

 ییآزاد از چـون و چـرا شـدم

 یچـون گنگ محتاج زبـان مین

 ییچـون کور پـابند عصا ای و
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 دارم اریدان با خاکـ نیز سفر

 ییـمـاروح هــ ۀاوج قــلـــ به

 یهسترسد ازعمق  یم بگوشم

 یـیرار صـداپـاک اسـ رارشـ

 ـمیآن شـور و نـوا شـادم دا از

 یـیام و دعـامحـتـاج ابهـ ـمینـ

 عشـق ۀابدرد مـن نـوش یدوا

 ییدوا مـابی ینم ین خوشتراز

 عرش ۀلــبـر ق انیآشـ نمیگـز

 ییآشـنـا پـرسـتـو یهمـرا به

 اوج بر نگونیپروازشاه میکن

 یینوع انزوا ختم هر میبخوان

25/22/2322 
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 داستان عشق 
 

 در ایـن نـوروز نـازباسـتـانی

 زهی گر داستان عشق خوانی

 ـروزدی دیگر فـم آتشـبـه جان

 ـوزدادم بسـود بنیـار و پـکه ت

 ش دودیـن آتـزد ازیـیـنمی خ

 رودیــز از شعلۀ داغ سـجه ب

 اپا عشق گویی رمز ورازهسر

 همه و آهنگ سازـنغسـرود و 

 ارانـوش بهـبز در جـخیال س

 ارانــشـمه زار آبــوه نغـکـش

 اریـــح بهـازۀ صبـم تـیـمــش

 اریـنـای قـواهـرای نـمـه هـب

 ت بر طرف بیابانـزال مسـغ

 غزاالنبه رقص و پایکوبی با

 وش الله زاریـیل جـهوای س

 اریــشـر آباـنـر کـن بـستــنش

 ادنـشـی را گـراتـاطـتاب خـک

 ر کنار آن نهادنـطری بـدو س

 ارـه با تنبور و دوتـبه کنج کاف
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 سرشارزکیف چای نقلی مست و

 رگ زرد و نارنجی نگاهیـبه ب

 به  هنگام خزان با اشک و آهی

 ارانـا جمع یـرد صندلی بـه گـب

 انـریـم بــالط و تخـتـاط اخـبس

 ردمـق هـعشار و درد ـراق یـف

 م سردمـی بروی زخـنمک پاش

 ردنـزون کـینه را افـرار سـش

 ردنـرون کــا را ز دل بیـنـمـت

 یالیـام و خـتن در ابهـرو رفـف

 ا وصالیـدگانی یــر زنــه بهـن

 دگانیــج زنــول درد و رنـبـق

 ار زمانیب  ـم جـــت رســز دس

 ردنـت را دوای درد کـاعـنـق

 ردنـرد کــدای فـل را فـتکام

 اییــارسـلیم پـودن در گــنـغ

 ییودستاـخ نی بهرـنه در مع

 رابیـر سـن در بحـتـرو رفـف

 ر آبیــه ای از بهــرای دانـب

 شق را در تنگناییـندن عـفک

 ه مثل قلب سنگی در بناییـب
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 انیـور مهربـق نـشـد عـانـفش

 روانی یـمـبـرای جـسـم و اقـل

 دگانیـرای زنـشد بـا بخـفـص

 وانیـه هنگام جـه پیری یا بـب

 عشق بی وصالیکجا بینی تو

 یالیـم و خـد زندگی وهـاشـنب

 خیال آیینه دار عشق و مستی

 ند بـنـیـاد هسـتیـکه تـا زیبا ک

 جان استدرینجا اتحاد جسم و

 است جاودانوصل عشق نوای 

27/22/2322 
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 طالع ناشاد

 ز بس که رشتۀ بختم به پیچ و تاب افتاد

 راب افتادــۀ سـرپنجـه سـه بـنـیـل سزال

 انـب زمـیـادم از نهـاشـع نـند طالـمــس

 ایم از رکاب افتادـاهـد که پـچونان تکان

 دلـم گـرفـت از ایـن روزگار نـامعـلـوم

 توگـویی نـام مـن از دفـتر و کتاب افتاد

 ز دست وسـوسه و جوش سرد سودایی

 ادز تن تـوان بدر آمد ز دیده خواب افت

 ز بـس دراز شـد ایـن تیره شـام یلدایی

 بـه قعـر چـاه مگر قـرص آفـتاب افتاد

 ز کشتگاه بهاران ز بس خزان جوشید

 نـوا ز مـرغ چمن نغـمه از رباب افتاد

 به نامرادی میخوارگان خورم افسوس

 که شورازطرب و نشۀ از شراب افتاد

 بـه پاره پـارۀ دل های خـسته سـوگندم

 و پا هایم ازشـتاب افتادکه دست بسته 
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 نمانـد شـور به دلها و لطف در احساس

 غزل زجوش ودوبیتی زآب وتاب افتاد

 گذشت آن همه غوغا وشورشهرآشوب

 سـکوت چیره و آب ها ز آسـیاب افـتاد

28/22/2322 
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 انتظار بهار

 

 و ام زیـنـت بهــار بـودـگل وصـال تـ

 بهار بی گل وصل تو شوره زار بود

 اغ وصالـفت ز بـکـر بشـمید اگگل ا

 ودـزار بـک مغـرم رشـزان در نظـخ

 را زرگ رگ گلزار میکنم احساستو

 ودـبزار بـت روح سـنـه زار تـکوفـش

 ر استـو از بادۀ وصال پـپیام عشق ت

 آن چکامۀ دل مست و بی قرار بوداز

 لوـمـود مــرم بـت ما از کـمـفضای ه

 ودـار بـانتظـوه رضای تـهمیشه دل ب

 هد که ازذات عشق می ترودوفا به ع

 ودـتوار بـاسـو کهسارل چـنای وصـب

 رای آزادیــن از بــست دام کهـکــش

 ش و مرا تا ابد شعار بودـو را همیـت

 ی بنیادـازه یـم تـم رسـا که کنیــبیا بی
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 ه انسان یادگار بودـر بـه حشـا بکه تـ

 همیشه گل به گل وسرو درچمن زیبد

 سـاس طبیعت بـر قـرار بوداز ایـن  ا

 عزیز دل به خـدا انتظار آسـان نیست

 هزار کـوه گـران روی دل سوار بود

 جانه ق دهـد نشـۀ حیات بشراب عش

 به هم اگر نخوریم سـوزش خمار بود

 دو روزعمربه شادی گذار وهمت کن

 که بعـد مرگ فقط گریـه در مزار بود

 حکایتی نبودخوش تر ازحکایت عشق

 بود ن که مرادش وصال یاربه شرط آ

22/22/2322 
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 عشق شور

 

 است نهان فطرت در چوسوزعشق

 است جـاودان نـوای و شـور دل بـه

 جــاویــد سـیـنـه در آتـشــی نهـادیـم

 است آتـشـفـشـان کـورۀ همچون که

 دل از مـهــر و وفــا جــز نـخـیـزد

 اسـت جــان آرام مـنـزگـۀ دل چــو

 گور حاجت نـبـاشـد ـممـرگ از بعـد

 است مزارعاشـقان جانـب هـر که

 راهی نیست مستی و ازعشق بجز

 است روان و جسم آرامش این که

 اسـت کافی ابـرویش محـراب مرا

 است عـارفـان سـجدگاه جـا آن که

 مـســتم شـیر   مادر شـیـر حـاللـت

 است دمـان پیل قدرت عزمت که

 عشق درچـشـمۀ پیکرت شد فـرو
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 است بیکران روح تو روح دیگر

 زنـدان و زنجـیـر قـدرتـی نـدارد

 اسـت آزادگان ـیـرتـس رهــایـی

 پـاکان قلـب زشـتی رنـگ نگیرد

 است آن در انسانی پاک رـمه که

 ناـمع ـر  ـس از خـبـر بی دانـد چـه

 اسـت منظورجهان شورعشق که

 طـیـنـت پــاک اشـــقـانـعـ مـقـام

 است کانواندرالم عـرش بـراوج

 چـیـزی ازعـشـق مدعـی بـا مگو

 است خاکدان وتن بسته چشمش که

 گـویید بـه شـمسـم از و موالنـا ز

 است نیسـتان سـوز و بلخ نور که

 عـشـق مشرب شـهـید حـالجـم ز

 اسـت آسـمـان اوجـگاه دارش که

 حافـظ شـعر سـنایی، و عـطار ز

 است جـان اکسیر پارسـی قند که

 مستی و  عـشق دخت بلخ، شهید

 است زمان لوح زینت نـامش که



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 22 

 دهـلی شـهـر غـریب آن بیـدل ز

 است مان دارعهد آیینه خوش که

 جنگ از خون از دیگر مگوییدم

 اسـت ددان و دیـو از زارـبی دلـم

 مسـتی و عشـق نـور پـاشـانید به

 است رایگان غذای را ها دل که

 اودانیـجـ ال  ـوص و ـقـعـش گل

 اسـت خــزان ایـام در مـا بهــار

71/3/4172 
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 بهار
 

 بیا بـه دامـن صحـرا بهـار آمده است

 شقایق و گل سوری به بار آمده است

 ز چشـم نرگـس مستی گرفته ام الهام

 که بیـت بیـت غـزل آبـدار آمده است

 ز جـام الله بنـوشـم شــراب آشـتناک

 از آن تنور بـه دلها شرار آمده است

 سفر جوش ارغوان بنگر بیا به تخت

 که طفـل گل بغـل کهسـار آمده است

 مراد دل طلب ازفیض خواجۀ غلتان

 راست به دلها قرارآمده است زغلتِ 

 درآ به باغ علی شیر و پیر انصاری

 که مرغ نثر مسجع شـعار آمده است

 ز شعـر دلکـش جامی و خامۀ بهزاد

 نوا و زمزمه نقش و نگار آمده است

 پاک نقش شیدایی نمی شـود ز سـرم

 بی شمار آمده است ستاره درشب او
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 ه دل آتشـهوای باغ کرخ می زنـد ب

 طبیعتی که به تصویرغار آمده است

 ز آب چـشـمۀ اوبـه شـفا کنید حاصل

 بهرطرف نگری چشمه سارآمده است

 صـفای درۀ چـشــتم نمی رود از یـاد

 زالل چشمۀ او خوشگوار آمده است 

 ـواد فـیروزکـوهمنارجـام نگـر در سـ

 که درجهان هنر تک شمار آمده است

 زدورسلطنت غوریان به غوروهری

 چـه آبـدات کهـن یـادگـار آمـده اسـت

 ر دلـم خـون شدـبه تختگاه خیابان دگ

 ز غـارتی که ز حکام پـار آمده است

 ز روزگار تمـدن نمانـد جز تل خاک

 زبسکه برتن وجانش دمار آمده است

 یر و تـوت فـوشـنجمنـرفت لـذت انج

 شمیم خاطره زان روزگارآمده است 

 ها توگویی دروسط کوچه باغ خاطره

 وای کودکی از کـشتزار آمده استـه

 شـراب کهنه بخـشکید در بـن ساغـر
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 ز کیف جام دیگر دل خمارآمده است

 داشت پای گریز که غزال سرکش مستم

 آمده است کنار ست ودوباره رام شـد

 می گذردودخانه عمربیا بیا که چو ر

 خوشـا دمی که به بینم نگارآمده است

 عزیزدل به دوصد نازوعشوه ومستی

 تسـلی بخـش دل بی قـرار آمـده است

 به روز مهرفروزان به شب ماه تمام

 چو گنج خانه به عزو وقارآمده است

 نگار من چو پرسـتوی ناز نوروزی

 به جشن پرگل سرخ مزار آمده است

2/2/2323 
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 آزادی شوق

 

 دان آزاد استـقی که از زنـشـر عـوهـازم گـنـب

 م بیداد استـنان چشـت بند و زنجیر و سـشکس

 شقـمیم عـد شـاشـتها پـوی ختن در دشـو آهـچ

 استن از باغ وحش مردگان از رنج صیادبرو

 روان مستانه همچون نورعروج وحدت جسم و

 داد استـالی ز اضـخ در اوج آســمان زنـدگی

 شـایستۀ خواری ودـانی کی بـر فـمـز عدو رو

 چودم باال کشی بینی نه اسفند و نه خرداداست

 دلـم را گاه گاهـی مـی گـذارم روی کاغـذ بـاد

 به قربـان دلی کـو بـالهـایـش پـرپـر باد اسـت

 تمـنـای رهـایی گـرچــه در قـیـد زمـان افـتـد

 چو ازخود وارهی پیوند دلها اصل بنیاداست

 سرای دهرجزغم نیست سودایی ظلمت دراین

 مگـر شالودۀ آن از شکسـت عـشق آباد است

 را مده ازدست  حدیث مهر وعشق ودلربایی
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 چو در قید تعـلق گوهـر دل سست بنیاد است

 ورعشق و شوق آزادیـچه داند مدعی از ش

 که این معنای ناب زندگانی اصل ایجاداست

 کیشـنگنجـد ژرفـنـای بیـکـران بحــر در ت

 ت قید و بند زندگی درهـمت راد استـشکس

 ستگی از نـا امیدی می شـود پیـداـوم خـسـم

 اگربا عشق بنشینی روانت تا ابـد شـاد است

 مده ازدسـت نورخـالص عشـق وصفـای دل

 که این معجـزۀ انسـانی ولطـف خـداداداسـت

 غـافـلـو ازمـوج آرام سـکـوت مـا دیگـرمش

 ران شوروفریاداستکه اینجا موجخیزصدهزا

2/2/2323 
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 دوزخ انسان

 خسته ام خسته از گذشت زمان

 ن صخرگان این دورانـاز خش

 پیچم شق یار میـرچه در عـگ

 انـآس لـیک روزی رهــا کـنـد

 دلـد درزن میصد چـمن خـار

 ینۀ خوبانـه سـت رحمی بـنیس

 بـر سـرم نـاز می کـنـد هـردم

 انبـا عـتـاب دریـــده و عــریـ

 هـم خـدا طالبست وهـم خـرما

 از تـــن خــســتـه و دل نـاالن

 می ُکـشــد درد انتــظـار مــرا

 لـیک روزی نمی کند درمـان

 وه که چـون باد عمر میگذرد

 تاکه بینی نه موست نه داندان

 گر که تقـدیر ایـن چنین باشـد

 نه بود وصل و نه بـود جانان
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 سرگرانم زشیخ و زهد و ریا

 این قـصه را بـده پایان دیگر

 از وقـار و حـیـا می گـویـنـد

 از مجـازات کـنـده و زنــدان

 حرف مفتست بهر زنجـیرت

 تـا بـه خشکد در گلو افـغـان

 مار و گـژدم را بهـم ریـزنـد

 نام آنـرا گذاشـته انـد سـامان

 ســم در کام زنـدگی ریـزنـد

 نیش عقرب بزخم بی درمان

 تیره و تاربهـر تقـدیر رسـم 

 چادری را کـفن کنند عنوان

 لعنت دوجهان برین وحدت

 زندگی غـرق دوزخ انسـان

3/2/2323 
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 مرگ تدریجی
 

 ردمـژگانی که افگارم کند هـر مـبنازم تی

 ارم کند هردمـرو قتل آثـمشیر ابـد شـکش

 ت صحرا راـوگان مسـآهمیازاریـد آخر 

 منم صید بخون غلتیده کشتارم کند هردم

 م مرگ تدریجیـبگرفته در بند طلس مـدل

 بیفشان زلف تا یکباره بر دارم کند هردم

 ندارم تاب تنهایی دیگر در گوشۀ غربت

 ویش آزارم کند هر دمـچرا در انتظار خ

 وزمـمیان تابۀ هجران او ماهی صفت س

 ن درون کورۀ نارم کند هردمـو چون آه

 نروبد درد و غم از سینۀ سوزیده ام آخر

 هردموخش مست وبیمارم کندبیادچشم ش

 نوک مژگان میزنددرزخم دل کاریچرابا

 هردمسخت خونبارم کندکه بیهوشم بسازد

 زندان سالهای پیششکستم کنده وزنجیرو

 وارم کند هردمـر دیـدان تا زیـنیم در خاک

 افسانۀ عشقم به عالم می شود مشهوردگر

 هردمکندکسی رسوای بازارم چه باکی گر
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 بگردون میرودهردمفغان وشوروغوغایم 

 م اگر بشکسته منقارم کند هردمـنمی ترس

 پنهان با زبان خوشسرایم آنچه دردل بود

 ور گفتارم کند هردمـانسـپلیس عقل کی س

 خود دل دیوانه را شوق وصالی میکند بی

 هردمانی بازهشیارم کندگهی مست و زم

 عشق جاودان باشمام، آوازسرودم، نغمه 

 ردمـارم کند هـو تامم، ارغنونم، طبله ـمق

 بتخانه راهی نیست با دلدارزدیرومسجد و

 از باده در میخانه سرشارم کند هردممگر

 مــاتــرابـار خــدگان یاص آزـق مخلـیـرف

 د شیرسیستانم که عیارم کند هردمـکجا ش

 انم چه می دانیدـور نغمۀ قلب خراسـز ش

 هردمهری آهنگ دوتارم کند زهی تا در

 نهـایی و تـنهـای تـنهـایـممـنـم پـروردۀ تـ

 نرنجم گرفلک این گونه رفتارم کندهردم

 ندارم حاصلی ازعشق پاکم جز فراق یار

 مرگ دیدارم کند هردم نمیدانم که بعد از

2/2/2323 
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 در جوش گل

 صد شعله زدی درجان ازجرقۀ پنهانت

 دیگـر نـشـوم قـانـع بی شـمع شبستانـت

 فغـانـمیا پاک بگیر جانم خامـوش کـن ا

 یـا کام روایـم کـن از سـیب زنخـدانـت

 طاقـت نکنم هـرگز در کنج خـزان غـم

 درجوش گل و سنبل در فصل بهارانت

 از آه جگـرســـوزم آتـش بـزنــم عـالـم

 گـر آب نیشـفشـانی از لعل بـدخـشانـت

 دیگـر نـشوم خامـش در خلوت تنهایی

 تاریک بـود روزم بی مهر درخشانت

 عـذابم کن آواره خطابم کن هـر لحظه

 صد بار جوابم کـن از نو کنم عنوانت

 آرام نشـود جانـم سـوزیـده و بـریـانـم

 نوشم شراب شوق از ساغر چشمانت

 شـوقم ده و ذوقم ده مرواری طوقم ده

 از گـرمی آغـوشت از نـرمی دامانت

 از عهد و وفایم گـو از مهر نگاهم گو
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 ۀ پیمانتپاسـخ به سـوالـم ده دل شـیفت

 باعطر گل دامن دل را برهـان ازغـم

 بگشا ز باغ تن صد موج غـزلخوانت

 بنواز خمار دل بـا چنگ و دوتار دل

 ای مطرب مسـتانه از شمس نیستانت

 موج دل جیحـونم از چشـم تو افـسونم

 آشفته چو مجنونم دل بسته به سامانت

 گرسر بزنی شادم بی شیون و فریادم

 درخـط فـرمانت چـون بندۀ آزادم سـر

 از خـود حسـابم کـن عنوان کتابـم کـن

 با قصه بخوابم کن چون طفل دبستانت

 سوز دل دورانم سرمست دو چشمانـم

 همواره غزلخـوانم بـر تن تن اندامـت

 ناسـور بود زخمم ظاهـر نشـود اخمم

 تنها تـو طبیب دل محتاج بـه درمانت

 یک عمربهم باشیم درشادی وغم باشیم

 ـش وکـم باشـیم دل پیرو ارمانتبـا بی

 تـو بهـر دلـم آنی هـم جانی و جانانی

 دلـدار سـخن دانی صد جـان بقربانت
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 بی تو نشود تسکین دیوانه دل مسکین

 سـرمایۀ دل کابین هرسو که بری آنت

 دورم بسـی دورم مـست خم انگــورم

 ورنه بشوم شامی بس سرزده مهمانت

 مدغمدل را برهان ازغم با وصل نما 

 زوالنـه کنش هردم در حـلقۀ زلـفانـت

 در میلۀ نـوروزم خوشـبـو بنما روزم

 ای نوگل پیروزم دل گشـته پریشانت

23/3/2322 
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 بازی با احساس

 این مثل را جان مـن در گوش باش

 در جــواب ابـلـهان خـامـوش بـاش

 خـار در چـشـــم محـبـت بشـکـننـد

 سمن همدوش باشرو وبا گل و سـ

 کنند بازی با احسـاس و عـشق می

 دور شو از حاسدان خودکوش باش

 چـون جــفـا دیـدی ز ابـنـای بـشــر

 ن ولی بـا هـوش بـاشـمهربـانی ک

 ـر کنــنـدــن را پـَ ـعـنـدلـیـبـان وط

 پـوش باش مثل سیـمرغـان جوشـن

 موم زمانـدر محیط خـشک و مس

 اشـمسـت از جـام دل مـدهـوش ب

 م دیو راـلسـی بشـکن طچـون پـر

 ـی گلـپـوش بـاشــرو آزاد مـنـسـ

 ـتـور معرفـۀ عـرفـان و نــجـذبـ

 ـای هــوش بـاشــمــوت دل کـیـق
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 ـایـد دلـمـتـو نـیـاس ی ـجـان مـن ب

 ـده در آغــوشــرو از دیـدور مـ

 ـد ازیـنـدر خمارسـتان میهـن بع

 ودرجوش باش باده سان درگردش

 ـرگـشا بـر آسمانچـون عقابـان پ

 های قـوش بـاش فـارغ از انگیزه

23/3/2324 
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 غنچۀ خندان وصل

 ر صفای خوشـن عطـته دادی جامـسـم خـبه جس

 وای خوشـو هـرسـت می وزد هـکه دیگر تا قیام

 ورمــۀ نـچـاغـا در بـر و وفـدر مهــقـدی آنـانـشـف

 سخای خوشآمد ازلطف و که خندان غنچۀ وصل

 مــانـد در جـــاریـت بـتـمـز رحــاق نغـفان آـونـچ

 جان غرق ثنای خوشدل غرق محبت گشت وکه 

 یدـشـخـر بـگـان دیــرا جـازت مــدگی سـام زنـیـپ

 وشـخ صدای ا آنـب صل می شـودمراد عشق حا

 گهـی نـوشــیـدم از لعـل نگاهـت بـوســۀ شـیریـن

 گهی صد جرقه زد درجان و دل نازو ادای خوش

 صـدق مـرامـت داد نـور سـرمـدی تـا حـشـر مـرا

 که پـیــونـد دل مـا گـشـت جـاویـد از بقـای خـوش

 هـمـان رازی که پـنهـان بــود در ســر  ازل دایــم

 هـویـدا گـشـــت در بــزم دل مـا بـا نــوای خـوش

 خـدا یـا عـشـق مطـبـوع دل مـا را بـه عـالـم پاش

 ر شـادی روزهای خوشکه آرد بهـرانـسـان عطـ
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 زالل زنـدگی از چـشــمۀ عــشق و صـفـا خـیـزد

 بیا تـا پـرگـشاییم چـون پـرسـتو در فضای خوش

 در آبگـیـن خـیـالـت قصـۀ عــهـد و وفـا جـوشـد

 شبـان انتـظـاران سـر رسـد بـا دورنمـای خوش

 چـه مـوج آتـشـی پیـچــیده در عـمـق وجـود مـا

 ـوز معنوی جـوشد زنای خوشکه از نـو باز س

 شـکـوه وحـدت مـا در صـفـای نــور می بـالــد

 که معنای تکامل خوش درخشد درغنای خوش

 زهی گــر جسم و جـان ما بسـان غنچـۀ خندان

 در آغـوش محبت بـاهـم آیـد در ســرای خوش

 شـود این وصل شـادان آیتی از عـشـق انسانی

 ی بنای خوشاز آن حاصل شـود در عـالـم باق

2/2/2323 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 232 

 

 

 

 

 شکست زنجیر
 

 تـنگر اسـورۀ آهـدت دل کــدگی بی وحـزن

 تـتر اسـودن از آن بهــها بـهای تنـرنها تنـق

 خوابزیست بـا معنای انسانی نباشد خوردو

 استرمزورازعشق درآن مضمر صدهزاران

 دت ذات حیاتـر وحـد بــا زنـت پـرکه پشـه

 ض اندر استـاقـنــزم داغ تـلـق ـا دره الــس

 ه ایـه آب و دانـازی دهی دل را بـابکی بـت

 تر مشت پر استـس خاکسـفـر در قـکبوتآن 

 دانـان آدم خاکـم و جـسـشق جـبی صدای ع

 و کر استکور از طربـس دردل خاک ستم

 نـتـسـزی خـاصـمورۀ داغ تــتی در کــاعــس

 استترازغوغای روزمحشر وطوالنیسخت 

 ش ومسـتی گربرآیـد کام دللحـظه ای درعی

 از بهشت جاودان صد پایه گویی بر تراست

 طـالــب کـنـج قـنـاعـت در طلـســـم روزگار
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 غرق گرداب سکون و پشت زندان در است

 صـد هـزاران مرتـبـه گـر باز گردد آزمون

 در نـتــیجـه آخـرش از اول آن بـدتـر اسـت

 ــدگـیگـر نیـفـتـادی مـوافـــق بـا رفـیـق زن

 خارجای گل درآغوش وشرردربسـتر است

 در صدف تنهـا بـود گوهـر که گـردد آبـدار

 ورنه باخاروخذف خرمهره واال گوهراست

 پـرپـر نـور خیال عـشـق می جـویـد وصال

 ورنه دل دربند مثل مرغ بی بال و پر است

 خود فریبی در طریق عشق رسم نا بجاست

 زر استگر بدانی این کلخ وان سیرت کان 

 در دل ابهـام تـاریکی فـرو رفـتن خطاسـت

 چون به بینی هرطرف نور سپید اختراست

 این نه تنها بهرما وتوست اوج زندگی است

 گر فـروافتی ازآن پند ضیعـف و ابتر است

 چـشــم بـر مـا بسته گویی نسـل آزاد زمـان

 گر شوی تسـلیم این زندان و بند دیگراست

 آفـتـاب عـــدل و دادهــرکــه دارد آروزی 

 دل چو اقیانوس و پهنای رهایی منظراست
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 از شکـست پیهـم زنجیر بـر خیزد خـروش

 آنچـه زیب دفتر تاریخ مـا در کشـور است

2/2/2323 
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 سوگ و ناله

 تبهکار جنگ و کشتار است لیخ نیز ک

 شراره خونبار است نیهمه به خدا ز دل

 نیسهفـت  ۀنوروز و سـفر یۀهد یجا به

 دار است ۀکـودک و مادر به حلـق یگلـو

 شکنند خامه در کف انـسان یسنگ م به

 است داریب یکه شب باور یزمان نیا در

 رحم ز دل ها و عقل کـرده فـرا ر ـدهیپر

 به خرواراست یکه آدمکش یارید درآن

 که دل شکند یکس ندیدرد و غم به نش به

 دل آزار اسـت ،یتباه کـنـد آن کـس خــدا

 و طرب را به خون تر کردند شیع هارب

 غرقه بخون نسترن عزادار است شکوفه

 زدیمرغ چمن سوگ و ناله بر خ ینـا ز

 بس به دامن دل هـا شـرارت خاراست ز

 سـتمگر دوران یخون و جنگ مگو ا ز

 است زاریاز تفنگ و بـم و انتحـار ب دل
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 پـدر ســوگـنـد یطـفـالن بـ ۀـنیآه سـ بـه

 طالب دوزخ و نار است یحام یجا که

 زیروز رسـتاخ ینـزد مــردم و قاض به

 وخواراست کسیطالب کشتار ب شهیهم

 سوگ و ماتم هر روز نیگرفت از دلم

 اراستیدرنوبهار بس کهیوقت خصوص

27/3/2324 
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 بالی جنگ

 تار می گویدـشـاز ک بهـار آمـد خـدایا طالب

 ز خون و انتحار و چوبه های دار می گوید

 میکشد و مادر و خواهر می زند با تیرپدر 

 ابوذر را یتیم بی کـس و نـاچـار می گـویـد

 بالی جنگ تاکی میخـورد خـون دل انسـان

 تلوار می گوید وحشت که هردم از ترور و

 د از جفـا و کینه و ظلـم و سـتمکاریرمـنش

 ر بازار می گویدـر سـب که از آن بی مهابـا

 مـد ظالـزاده شن گرکان بیابان ـمگر از بط

 خشم دریدن وحشت و آزار می گوید که از

 اگر روزی به دست طالب افتد قدرت میهن

 می گویدسنگسار و وحشت فقط ازقتل وکین

 یارب خیانت پیشه تاکی صاحب چوکی بود

 دکه بی شرمانه ازحب وطن بسیار می گوی

 ر و دزد اندـارتگـمان مملکت غـنه تنها حاک

 اشرار می گوید ازیکی اوصاف طالب دیگر
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 بهارعشق و مستی را بخون آغشته می سازد

 به فصل جوش گل تنها ز جور خار می گوید

 به گوشش نغمۀ شور و نشاط عشق بی معنا

 فـقـط از ذبـح بلـبـل بـسـتن منقـار می گـوید

 من ازعشق وطرب گویم و لیکن قاتل مردم

 ز خون و وحشت و از ماتم غمبارمی گوید

 ـوهــای میهــن را بـیـازارددل نـاز پـرســت

 بصد سنگین دلی از قید و بند یار می گوید

 

28/3/2322 
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 خیال شاعرانه

 مـالـیـان خــودک آوارۀ دامــن کـم

 ان خیالمـادرم و خسته و گریـبی م

 مرقندـال لب یار دهم ملک سـبا خ

 مـتانه ثناخوان خیالـچون حافظ مس

 گه هدیه دهـم تخت سلیمان بفقیری

 مـیالـان خـبـهـم دوران نگــاتـی خب

 اتـریارم به مباهـگه تاج نهم بر س

 ان خیالمـشـواج پریـر امـده بـتا زن

 ل نکویانـصد بوسه تمنا کنم از لع

 رزده مهمان خیالمـاغر می سـبا س

 ودلگیرشوم خسته محبت نازعشق و

 مـبان خیالـرح دیگر باز نگهـا طـب

 انته ز آسیب رقیبـسـود خـیارم نش

 ریان خیالمـو من مستی ج ،او موج

 بیابانچمن گاه روم سوی  طرفگه 

 مـاران خیالـرده و بـفر کـر سـا ابـب

 طرح خیالیمن حالت رویایی و او
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 تن نیست دیگر زمزمۀ جان خیالم

 در محفل رویا زده ام بـادۀ گلگون

 بـا ســرو قـد یـار خـرامـان خیالـم

 خیالی شده ام باز چشمانمست می 

 شـیخ بگـویید که مـن آن خـیالـم ـاب

 درحلقۀ مهتاب زدم چنگ و ربابی

 شوروطرب و نغمه و افغان خیالم

 بر شبنم حیرت شده ام گرم تماشـا

 رویـای سـحر تابـع فـرمـان خیالم

 تا شعر خیالم زده از لعل توصهبا

 شه بیت غزل مستی حرمان خیالم

 بیگانـه چـه دانـد ز اسراربلـوریـن

 جـلـوۀ عـریـان خـیالم آری همگی

 آمـد ســروش دیگـر از عـالــم باال

 شـیطان نکـنـد فهم که قـرآن خیالم

 آن بدسرشتی که خراشد دل پاکان

 ت که خندان خیالمـدر دوزخ تارس

 ازفیض بهاران بشوم پرگل نوروز

 خـونـم روان در دل شـریـان خیالم
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 اعرـسانۀ شـصه و افـباور نکنی ق

 تۀ و حیران خیالمرگشـتا واله و س

 تنـق گفـود الیـبـم نـریفـکه ح مـدان

 ن ارمان خیالمـۀ خالی و مـاو کیس

 مردک جاهلمگومشرب عشاق از

 ان خیالمـن ایمـتی و مـتو مایۀ زش

 گفتعشق رقیبم که مراازی بودخال

 قرب دندان خیالمـدل عه ـمن کینه ب

33/3/2324 
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 یاسرار عشق و مست

  

 «یاسرارعشق ومست دییمگو یمدع با»

 «یخود پرست دیدر ق ردیخبر بم یب تا»

 آگه ستین گانهیعشـق و مهر پاکان ب از

 یتراوداحسـاس گرم دوسـت یک ازسنگ

 دییگـو ـاریاز مهـر  یاهـل فـتنه تـاک بـا

 یگاه هـست نهیتـا بپـوسـند در کـ بگـذار

 آســمان انـد ــنیو مـســتـان آذ آزادگان

 یدرشوره زارپسـت ندینش یک دیخورشـ

 مسـت آزاد بند قـفـس شکسـتند مرغـان

 یاز دام تـنــگ رســتـ ـمیبـاش دا آزاده

 خودپرستان چرخنده مثل گرداب زندان

 یق را نجستـر عشـگ کینجات تار راه

 دیبه مقصدخودازعدل و داد گو هرکس

 یبـه تردست یبرخ ید زبانـبه ب یبعض

 تربـار قـلـب تنها از جمع بسـته به صد
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 یکم نشست شیپ گر ینیشکست ب رنگ

 زدیصفـا نخ یبـو یده گاه زشـتـعـق از

 یهواپرست ریقرب و مار غـع شین جز

 خرابات ۀبا دل پاک درگوش یز خوش

 یتـکم و کاس یجـام بـاده نـاب دارو بـا
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 دامن خورشید

 نه سوز آهن داغم نه سنگ خارایم

 وارایمـشمۀ آب خنک گـان چـبه س

 ام ره و رسـم پـاکبازان راگـزیـده 

ایـ  ـمـنـگاه آیـیـنــه ام از ریــا مـبـر 

 نهان نیم به دل ابرهای رنگارنگ

 بـه مثل دامن خورشـید آشـکارایم

 فقیر عـشـقم و اما بـه همت عـالی

 رایمـهـزار مرتـبه بـاال زطاق کس

 بغیرعشق و صفا و محبت خالص

 نمی کنم طلب از دوسـتان همرایم

 دل تان دانه دانه غمها رابچینم از

 بـه آب دیـده و سـرپنجگان کارایم

 بجز نشاط غزل فطرت هنرهرگز

 نـیـابـی در چـمـن دفـتـر دالرایـــم

 چونان میرمم ازوحشت دل آزاری

 که گویی همسفر آهوگان صحرایم

 گزیده ام که نگویم بجزسالم عشق
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 اگـر امـان بدهـد یـار مجلـس آرایم

 ان میگذردمکن گریزکه چرخ زم

 دمی که بـاز بیایی نه بینی یارایم 

2/2/2322 
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 یعشق و مست
 

 مـسـتم ۀوانـــیشــور و نـشـاط دل د تـا

 مستم ۀباده بجوش ازخم وخمخان چون

 دل مستان گردرید افتینتوان  یمرز

 مستم ۀخـانـیم ۀو طـرب و نغم شـوق

 زاهـد ۀآلــود ۀقـصــ یمـا چــه کـن بـا

 مستم ۀمـانـیخـراب  لـب پمسـت و  تا

 ینباشـد سر و کار خیمحتسب و ش با

 مستم ۀو مسـتانـ یرنـد خـرابات چـون

 دایشده پ یعشق و صفا تازه بهشت از

 مـسـتم ۀکاشـا نـ یروز ابـد گـرمـ تـا

 نـور محبت شـده سـرشـار ۀباغـچ از

 مــسـتم ۀـمــانــیالـطــاف کـر ۀپــرود

 ینگاهمست شراب لب وتومست  من

 تمـمـسـ ۀمـسـتانـه و جـانـانــ ۀـوانــید

 وعشق وطرب آوردبهارم یمست بس

 ـتمـمس ۀچـو گلخانـ زییوحـشت پا در



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 224 

 سـر  دل و راز درونت یفاش کن گر

 مـسـتم ۀکه افـسـانـ نیســتح ۀسـتیشـا

 شب ماه تمامم دوبهیدرروزچوخورش

 مستم ۀهمدل و همخان گـریکه د رایز

 خوش او را یاصد یکنم بو احساس

 مستم ۀانیتا بـه ابـد سـرخوش را زان

 ارمی ۀگونـه طراوت دمد از گون صد

 مستم ۀو من گرد تو پـروان یشمع تو

 گـوشـم ـوریمهر تـو بـود ز ۀحلـق تـا

 مـسـتم ۀعـقـد تـو شـهدانـ ۀسـلسـل در

 دوران ۀشــدم شـاعـر آزاد هـرچـنـد

 مـســتـم ۀخـــم زوالنــ ـریاسـ کـنیل

 کـرم و لـطـف نگارم ریفـقـ گـرچـه

 مستم ۀمهـر و وفـا هـمت شاهـان در

 نشـایباد کند زلف تـو را باز پر گر

 مستم ۀشـان ایو  رمیو گ خکیس من

 شهیهم دهیتو بود دردل و در د یجا

 مستم ۀو من مهر دل الن ینـور تـو

 وطـن و مـردم ما ورد زبانم عـشق
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 مسـتم ۀـرانــیو ۀزاده و پــرورد تـا

 ارمیبفـشان نـور محبت بـه د اربی

 مستم ۀمانیسان که من مهرصم آن

2/4/2324 
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 عشق پاکان

 مستی به خدا بازی به آتش باشد عشق و

 عقل و دین در خطر شـعلۀ سرکش باشد

 بـه سـرایـم ز طربخانۀ دل بیت و غـزل

 بی سبب نیسـت اگـر تازه و دلکش باشد

 ـی آتـش زددر سـراپـردۀ دل عشـق کـس

 غش باشد خالص و بی آن وه که خاکستر

 نکوستهرسروشی که رسد ازطرف یار

 ش باشدـاشـق غمکـع ایـن به تقدیـر منی

 بینـم را می  یدل نقـش ک ۀدر صنمخـانـ

 که از آن شـیخ دغـل سخت مشوش باشد

 عـشـق پاکان نـبـود جـز شـرر سـر  ازل

 ــدلـوح  ابــد بـاز منـقـش باش ه برآن کـ

 به خـورد بر هـدف واحـد ما تـیـر قـضا

 گر بدین عرصه کماندار چـو آرش باشد

 گر به کامم شود از بار کرم وصل نگار

 دـاشـرادش بـنم آنچـه مـشـکرانـه ک نـذر
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 «نـازپـرورد تنعـم نبرد راه بـه دوسـت»

 «عـاشـقی شـیـوۀ رنـدان بالکـش باشـد»

2/2/2322 
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 صبر تلخ

 بدلم تیغ زهرآگین دارد گرچه هجران

 ت ولی میوۀ شیرن داردـصبر تلخ اس

 ـز خـدایـا مـددیریـبـده لـارم شـظـانت

 گویی صد کوه بسر آهن سنگین دارد

 بینم نگرم رنج وستم می هرطرف می

 سال نوخسته وگل حالت غمگین دارد

 باد سـوزندۀ پاییز ُکشد شـور و نشاط

 بس شرارت بدل شـاد فروردین دارد

 یگرشکند چنگ خودش زهرۀ دلبارد

 که شکایت ز ادای مه و پرویـن دارد

 راستگویی مگر جـرم بـود در وطـنم

 مهرین دارددرک حق سخت ولی آتش 

 در دلم نیست بجز رایحۀ عشق وصفا

 هرچـه آیـد ز درون روح نمادین دارد

 کسی ازراست نرنجد مگردرسروچشم

 هـره و عـینک بـدبـیـن داردـحـالـت دل
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 رفتـر گفته ام آخـر که زبانـم بگآنقـد

 مگر امروز اثر صرف هرویین دارد

 هرطرف بوی کباب دل سـوزیده بلند

 بس که او جرقۀ آتش به شرایین دارد

 گه کند ناز و ادا گاه کند قهر و عتاب

 رنگین دارد بوقلمون حالتگویی چون 

2/2/2322 
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 رحمت صبح

 ادم کنـه و شـتانـسـت مـمانـاز بادۀ چش

 ه خرابم کنـشـکن در دل از ریـش بفـآت

 ون دانۀ انجیرمـگر سخت و گلوگیرم چ

 م کنـرۀ آبـطـا یک قـانــا جـمـدم بنـهـش

 افسـانۀ عـشقـم را با عـطر وصال آمیز

 نـام خـود و نـامـم را عـنوان کتابـم کن

 در تیـره شـب یلـدا قندیـل مـرادم بـاش

 کنسـرکـن غـزل حافـظ آرام بخـوابـم 

 بـر شـاخ غـرور مـا لبخند نـشـاط آور

 از گرمی احسـاسـت بیتاب و بتابم کن

 چـون دانۀ انگورم پر از عسـل نـورم

 در خمکده شد گورم مینای شرابم کن

 از سـوز نیـسـتانم صـد شـعـله بتابانـم

 نـور دل انـسـانـم چـون بـادۀ نـابـم کن

 غـم را بـزدا از دل بگـشا گرۀ مـشکل

 ـمۀ شـادی رویـای خضابـم کندرهمه
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 ازعقل و خرد دورم مست می انگورم

 عشقت شده منظورم دیوانه خطابم کن

 ما شهپر پـروازیـم پـر نغـمه و آوازیم

 رهـوار ابد تازیم خورشـید شـهابم کن

 از آدم عـصـیانـم فــردوس گـریـزانـم

 از زهـد نمی دانـم انـسـان حسـابـم کن

 ش نشـود عودممـن نغـمۀ داوودم خامـ

 شـــورغــزل رودم آهـنگ ربـابـم کـن

 حاصلازرحمت صبح دل صدشورکنم 

 در آرامـش منزل خـوشـنود ثـوابـم کن

8/2/2322 
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 بیسروش غ
 

 دیدراز ســرآمـد و بامـداد رسـ شـب

 دیرس ادیعـشـق ز اعـماق دل ب ثبات

 خالص هرچه بود گذشت بجزوحدت

 دیوتضاد رس یدلهره وسست چومرگ

 وصل امیچون پ اوردیب بیغ سروش

 دیرونق باطل زمـان داد رس شکـست

 در بـدن بشکفـت دیام ۀغـنچ چـونـان

 دیعطر مهر و وفا از دل نهاد رس که

 گذشتوتاب  چیزپ میعشق رسا ثیحد

 دیاز ثبات قــدم بـا بـر گـشـاد رسـ پـر

 راسـخ عـشقاق اوج پرواز است مقـام

 دیرس شکـست هماگونه راد راد قفس

 یاورنگ و تـاج سـلطانـ ـقیال ییتـو

 دیرس قبادیک و دیکه ز جمش یکروفر

 که نقش تورا زدخدا به لوح دلم یدم

 دیوصل به مـن از دل مداد رس ـدینو
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 ـدیسـحر عـطـر نـور پـاشـان ـانیمناد

 دیخوش آمد دم مرادرس نهیدل بس که

 تـا ابـد عـشـقم سـرد گریشـود د ینم

 دین جان آفتاب رستن م که در کنون

2/4/2324 
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 آغوش دل

 آزادم چـو الله در دمـن کوه و دشـت

 سی شادمـب رهـا ز رنگ تعـلـق شـدم

 ید دل بود شفافـشمۀ خورشـزالل چ

 وده خالص و پاکیزه اصل بنیادمـکه ب

 ثبات وحدت دل های ما بودچون کوه

 اضدادم ورنگبری زخارش وسواس 

 مژگانهماره می شکنم سنگ خاره با 

 در امتحان تو شـیرین، همچو فرهادم

 ز درس تجـربـۀ زنـدگی و گنج کتاب

 بـه غـیر عـشـق نیامـوخـتم ز اسـتادم

 تـویـی امـیـد دل و رهـنمـای فــردایـم

 کتاب و دفـتـر دل را بـدسـت تـو دادم

 خـراب نـرگس مـست تـو ام ولی دانم

 که در کنار تـو تـا روز حـشـر آبـادم 

 ـاغ پـرگلی و مـن قـناری مـستتتـو ب

 پر از شـمـیم تو در سایه سارشمشادم
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 فتاده نقـش تـو در قـاب دل بـرای ابد

 تو بـوده ای مگـر از یادگار بهـزادم

 بیا بـه دیـده بنه پـا و در بـرم بنشـین

 که بهر مقـدمت آغـوش دل بگـشادم

2/2/2322 
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 شکست دل

 ستبه رنگ و بوی گل یاس اعتباری نی

 و برآید دیگر بهاری نیستـنفس ز تن چ

 وریـوش شقایق و نرگس و سـمیم جـش

 اری نیستـنمی وزد ز یمین و دیگر یس

 ردـیـاغ می مـای بــاشـوق تمــال شـیـخ

 تـاری نیسـشـۀ آب و آبــزمـوای زمـه

 ود پرپرــزان شـه در دل زرد خـکوفـش

 زاری نیستـدیگر صفای گل و نغمۀ ه

 یادوخمخانه می رود ازساغر  شراب و

 ز بـعـد مســتی ما لـذت خمـاری نیـست

 شـعار مهـر و محبت و لطـف بی پایان

 چو نیش درجگر و سـینۀ فگاری نیست

 قــرار وصـل نهــادن بــه عـالــم رویـا

 حکایتی بجـز از درد انتـظاری نیسـت

 تمـام گسـتـرۀ بیکران عـشـق و وصال

 چـو اللۀ دل عـشاق در مـزاری نیست

 بـه بـاغ وصـل میـفکـن آتـش حـسـرت
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 نیست خاری غیرسوزاش به بشر که میوه

 عـقــاب قـلــۀ بــابــا و اوج هـنـدوکــش

 به دام یأس به جز طعمۀ شکاری نیست

 به کشت عشق و محبت اگر وزد سرما

 داغی نه باغی وکشتزاری نیست دیگرنه

 ور و شوق دلها راعزیز مـن مشکن شـ

 که درنهاد مـن و تـوچنین قراری نیست

 اگر فـرار کند شـور عـشـق از دل پاک

 زرنگاری نیست به حق دیگرقصر قسم

 تمام قصۀ زهـد و حیای مـا مفـت اسـت

 بجز فریب و ریا عزت و وقاری نیست

 اگر حضور سـتم عـشق می کند سر خم

 بجز شکست دل ازعشق یادگاری نیست

 2/2/2323 
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 طلوع صبح

 و نوبهار شودـخزان خشک به لطف ت

 زار شودـمۀ هـل نغـراوت گـر از طـپ

 یـایــان آرزوهـتــسـازۀ بــو روح تــت

 ودـر روزگار شـطـنچۀ دل عـغپـیـام 

 انـز درد ما بشود مست زندگی آن س

 شودکه سوژه های طربناک بی شمار

 مـــد دایـپـی تـان مـش ارمـم در آتــدل

 دار شودـایـو پــال تـد وصـیـآن اماز 

 عطر باده می جوشدزچشم غنچۀ رز

 به صبر غوره انگور خوشگوار شود

 سوریزجوش نرگس شهال شقایق و 

 آشکار شودسروش وصل تو هرروز

 سـرود وحدت دل های ما بـود جاوید

 حکایتی کـه بــه تـاریـخ یـادگار شـود

 زمان چورود روان گرچه تندمیگذرد

 توار شودـوه اسـتو چون ک ولی قرار
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 چونان تخم وفا ریشه می کند در دل

 دا فیض کشتزار شودـکه تا ابد به خ

 خالصطالی وحدت ما آن چنان بود

 م عیار شودـاز هـتی نبود بـاجـکه ح

 ود الزمــا بـدبیر مـمه تـا هـتاب بـش

 ودـیار شـشـه هــوانــوق آدم دیـز ش

 اختالط نزدیک استزمان درددل و

 ع انتظار شودـن رفـخـکار سـه ابتـب

 اخ درایت آویزیدـه شـتی که بـظراف

 طلوع صبح دل و چلچراغ یار شود

23/2/2322 
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 انقالب عشق

 کرد ـدیشمس بار دگر انقالب با چـو

 کرد دیخـراب با نجایا یومول هـزار

 کند آواز رگیتـازه خـروش د ینـا ز

 کرد ـدیبه تاب بـا ستانیتار ن دوباره

 دیزیدر قدح ر رازیحافـظ شـ ـرابش

 کـرد ـدیمـا را کـبـاب بـا ۀگـرفـتـ دل

 امیو خـ دلیَو بـ ،یینابـوســتان سـ ز

 کرد دیجوش بهار و شباب با سـراغ

 دیرستم وسهراب را زنوخوان ثیحد

 کـرد ــدیاشـتباه کهـن اجـتـنـاب بـا ز

 بـودن یاعـراب تـا بـه ک ۀنیک ریاسـ

 کرد دیر آب باشستن خون فک یبرا

 دیجهـل و سـتم رها گرد ۀدام فـتن ز

 دکردیخطاب با ایعشق به دن یصفا

 دینیاوج جنبـش امـواج بحـر بنش بر

 کرد دیو لعن سراب با دهیدر سکون

 دینیبـاســتان ب ریخـواب مزام هـنوز
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 کرد دیدر بزند تَرک خواب با دهیسپ

 سـوگ و عـزا بـذر غم بپاشاند ریاس

 کرد دیفکر خضاب باجـامعه  یبـرا

 ه و اوهامـحاصل جهل و خراف تمام

 کـرد ـدیز مملکت آفـتـاب بـا بـرون

 دل ها را دعشقیحرکت جاو فروغ

 کرد دیتاب باـو درج ک ـدهید چـراغ

 ومحبت که نوردلها باد سرودعشق

 کرد دیطبله وچنگ ورباب با نشاط

 انتحار و درس ترور ۀمدرس یبجا

 کرد دی، جوش شراب باخمکده یبنا

 تبه نتوان کرد قلب مستان را یکس

 کرد دیبا شهاب به هزاران برون ازان

22/4/2324 
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 صبح وصال

 گر با وصال پیوند استیق دـخیال عش

 ز بسکه وحدت ما نور دل پراکند است

 ب از سپیده باید گفتـشکست ظلمت ش

 بال ما به لبخند استـوکب اقـچرا که ک

 دـصـق صبحگاه می رقـفـا شـوصال ب

 ا رجامند استـردای مـی فـوشـثبات خ

 دل دهد زبس بر شراب چشم تو مستی

 و جام وجود آگند استـور وصل تـز ن

 ه ارژنگمـزاد دل بـو بهـش تـشیده نقـک

 آهنگ زند و پازند استعشق تو سرود

 ـال لـبـت در سـخـن می گنجـدای خـبه

 مرقند استـل و سـن کابـزونتر از ثمـف

 توچنان ریشه گرفتدرخت عشق من و

 تـاف او تنومند اسـطـار ز الـوبهـکه ن

 خوشم که چرخ زمان مثل باد می گذرد

 رار تو کرده خرسندمـول و قـچرا که ق
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 ادم ـرهـو فـو چـتـن یریـدۀ شـبه یاد وع

 د استـنـالب قـط خی روزانهلـم ز تـدل

 وم بریانـۀ هجران می شـابـه روی تـب

 دربند استچو ماهیم که به قالب داغ 

 ا راـد مـا ابـرد تـوان کـتـدا نـی جـکس

 کمند مهر تو در جان من کربند است

 دـونـپی ـد شــوداب ـر  ازل دررار ســق

 د استـداونـدۀ خـبالۀ که در او وعـق 

 ردـد کـایـوال بــزم سـزیـعـار دال ز ی

 استکه شام مرحلۀ انتظارتاکی وچند 

 گل وصال چـه عـطری پـراکند یارب

 بویژه وقتی که ازنرگس کرامند است

 صفای صبح وصال توخوشترازجنت

 خزان او چوبهاران ما شکوهمنداست

23/4/2324 
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 اهل راز
 

 خواهم یتو عـمر دراز م یحق برا ز

 خواهم یاز ترانـه و آهنگ سـاز م پر

 یچنگ مرا گر به حالت مست یشکست

 خواهم یم ازیمن ن یگر عتاب کن تـو

 اری ابیخدا خسـته از غ شـوم بـه ینم

 خواهم یجور و جفا قهر وناز م مدام

 را یکنم دگر آن تاج و تخت غزن رها

 خـواهم یم ـازیمشـرب عـشقـم ا ریفـق

 ادمیشمس بن انیتاب شورش و عص ز

 خـواهـم ینـواز م ینـ یمـولــو هـزار

 کیتاژ ـایسرکش ترک و پتان  خدنگ

 خواهم یغارت دل تاخت و تازم یبرا

 حـرم را اگـر بـه بـنـد کـشـند وتـرانکبـ

 خواهم یکـوه وطـن بـال بـاز م عـقاب

 نکـنـد فهـم عـشـق پـاکـم را یکسـ اگـر

 خواهم یرحمت حق اهل رازم زلطف
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 زاهـد گریو حرم د ـریز کعبه و د مگو

 خواهم یخوبان نماز م یتاق ابـرو بـه

 حرام ازخاک ۀکرگسان نخورم الش چو

 خواهم یستم فراز مسـرکـش مـ عـقاب

 و تعصب و ظلـم و استبداد نیجمع ک ز

 خواهم یقصد عدل و صفا احترازم به

 ر ستم هردمـکوب مشت گران بر س به

 خواهم یم شـتازیپ هیسـ ـویجنگ د هـب

 وب و فتنه از خالقـجهان پرآش ـنیدر

 مـخـواه یو کارسـاز م ردلـیشـ نگار

24/4/2324 
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 عمق عشق

 ریادمـخروش و ف شراره زای نهادم

 ت بیدادمـم شکسـم عشقـسروش عال

 دی دانیـر نمـورم اگـاک ز نـنیم زخ

 ای ایجادمـه ریشه مق عشق بودـزع

 دریده ام دل سنگین شب پرستان را

 دادمـبام ـم عطریاسوع صبحدمـطل

 ادـریـد فـم تنهائیم کشـکوتم از غـس

 ا ز مادرم زادمـودک تنهـونان کـچ

 وش گرم الطافیـندیده ام ز کس آغ

 ینه بگشادمـولی برای همه چاک س

 دلاز  ز ترانۀ مهر و وفا مجوجه ب

 تادمـود رهنما و اسـق بـشـتاب عـک

 غرور عشقخدنگ دیدۀ صیادم از 

 چو آهوگان دل دشت مست و آزادم

 طبالمزن به طبل عزانزد من دیگر

 ق می و مطرب ترانۀ شادمـکه عاش
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 مستسر عاشقشب زفاف چه  داند

 و نشاط دامادم عروسشه شوق همی

 جاویدشودمی وستهپی حرکتجوش ز

 دادمــاد اضـحـات تـنش ـبـای جنـبق

 مـید از دل تنگـار مپرسـور یـز ج

 تطاول افتادم به پای خویش بدست

 رسم خوبانست گرچهجفا  واداوناز

 ادمـربـرده بـام کـت ابهـولی ظالل

 مگو ز حیله و نیرنگ با دل تنگم

 دوران و دام صیادم نۀـرهـا ز فـت

 زل نقش مستی دلهاـبغیربیت و غ

 زادمـدر این زمانه نیاموختم ز به

 شـمیم عشـق نثار وطن کنم ازدل

 شراب شـوق بپاشم ز قلب ناشادم

 مـو کـینۀ ظالـپیام عشـق بـود مح

 فهم کندمحتوای ارشادم کسی چو

22/2/2322 
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 قرار سبز
 

 ردبز تـو بـار دگـر بهار آوـس قـرار

 نـو بـه بار آورد دیتـازه و ام یهـوا

 قرمزوزرد وبنفش مقبول اند اگرچه

 تـو شـهکار آورد اهیو س ـدیسـپ یول

 استعاره وسمبو ل یبـه کار زن نکو

 اشاره دل مطلب آشکارآورد کی به

 ییاوج آن هـمه رنگ اتـاق تنهـا در

 ما قرارآورد یوصل به دل ها دینو

 تکرار کنم یگفته ام وباز م چنانکه

 آورد اریمحکم ما وصلت دو  قرار

 بهـم نخورد وعـده و قـرار ما دگـر

 هـزار تکان درد انتـظار آورد اگـر

 ییچوعقابان ز کنج تنها میپر برون

 تازه به دل عطر کهسار آورد نشاط

 یگاه میبـرگ درختان سفر کن یبال
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 که روزگار آورد یجنگل سبز بدان

 میخراسان دوباره روآر یدره ها به

 موج چشمه و آهنگ آبشار آورد که

 میبه کابل و بلخ هرات سربزن یگه

 آورد ـادگاریکه ز اجــداد  یاصـالـت

 وطن بشـنو ۀشـبچره و قص فیک ز

 خوشگوارآورد فیکه بدل ک یتیروا

 یدانیروسـتا چه م ۀمـوج زمـزم ز

 ها زکشتزارآورد یساده دل یبو که

 انـوسیقـلـب بزرگ اق ـدنیبـه د ایب

 امــواج در نـظــار آورد یآبـ لزال

 کهن پنهان ۀقار نیاست در یعیطب

 در نگاه قلم نقش صد نگارآورد که

 و دور جهان هنمیدر سفر م شهیهم

 شمارآوردیب فیکه تجربه وک یزه

 که بهرنسل بشر نیماش ۀپرز وـمش

 شمار آورد یاسترس و رنج ب فقـط

 ییدربلـور تنها میجمع شـو چوباده

 ل لطف کردگارآوردکه بد یظرافت
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 وصال بداد ۀویعشـق بما م درخت

 آورد ادگاری خیبه تار یارمغان چه

25/4/2324 
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 اقیانوس خروش امواج

 د گفتـاب بایـتـب ز آفـوان قصۀ شـمخ

 د گفتـهاب بایـرق شـازه و بـز صبح ت

 م بیابان خشک و المزروعـبگوش زخ

 جوش چشمه و از رود آب باید گفتز 

 ادۀ امـواج قـلـب اقـیـانـوسبـه مسـت بـ

 خـروش و هلهلۀ پیچ و تـاب بایـد گفت

 د بر خلقـنـتم کـا و سـفـوزۀ که جـعج

 ذاب باید گفتـهمه ظلم و عطالق بـر 

 روان پیر خشـونت چـه داند از مـستی

 سخن به نسل جوان ازشباب باید گفت

 ادـدا و غرق فسـبه حاکمان ز مردم ج

 باید گفتساب ـروز حزعدل و داد، ز

 شدارـهـدی دیگردۀ مردم شـزیـر گـاگ

 واب باید گفتـق مردم جـرحـب ه دادِ ـب

 ود ظاهرـو دجال می شـجهل چ یالـب

 ن اجتناب باید گفتـر طریق سخـه هـب



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 252 

 لباس سوگ و عزا را ز تن برون آرید

 شور و طرب از رباب باید گفتدگر ز

 ه و دل آزاریـنـیـود کــت بـخـاه سـنـگ

 صفا از ثواب باید گفتهر وعشق ومز 

 زاهد انتظاری نیستمحتسب وشیخ وز 

 راب باید گفتـده وصف شـدیت میکـح

 لب پاک مستان راـه کند قـوی بـدا قـخ

 د گفتـاب بایـیف کبـاده ز کـزم بـه بـب

ر و بـت قـشکس  راطـازوی افـلب تحج 

 عقل و کتاب باید گفتز دانش و دیگر

 زنگارند ـن راه تبه کـطالی اصل وط

 سخن از محک و جنس ناب باید گفت

 رسم کهنه شکستبت خرافه واوهام و

 لعن سراب باید گفت تو رود خانه ای،

 وصال، گوهـر جاوید بحر عشـق بـود

 وگـر نـه عـمری ثنای حباب باید گفت

 اگر تمام تباهی زخواب خرگوش است

 برای حفظ وطن ترک خواب باید گفت

22/2/2322 
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 سروش دل

 تان شب به گوش دلـپرده گوید داس سحر بی

 تان خموش دلـکون صخره هسـزد سـروریـف

 اوج خموشی هاستگهرتا درصدف پنهان بود

 د جلوه می بارد بدوش دلـرگشایـون پـولی چ

 م زدـالـه عـم بـوری سر  پنهانـم چه شـنمی دان

 هرسو بشنوم شور و فغان داد و خروش دلز

 یزدلچه می پرسی ز عشق پاک من آخر عز

 ساس آن را از سروش دلـمگر نشنیده ای اح

 معانی شددلـم گـر جلوه گاه صورت و رنگ 

 کهن میراث بهزاد است و مانی این نقوش دل

 انـاپخته یی آسـر نـه هـم بـد درک معنایـنباش

 نجوشد تا چومی در خمستان پر ز جوش دل

 ـگ سلطانیامانی و از اورنـدان سـد عهـز ب

 هی نیرزد با کروش دلکه چون کامگودیگر

 وش میـم گرد می گردد ز جـل عالـتمام عق

 وش دلـتی ز هـز مسـنمی داند دل دیوانه ج

 ز چشم مسـت او دریای می نـوشـیده ام آخر
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 ها داده نوش دل چه پروایی اگر گاهی ز لب

 د پاسخ سوالم راـارم دهـتی مگر یـگهی مس

 ا می فروش دلـود بـهمدم ش ،بیفتد پای خم

27/2/2322 
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 کام دل
 

 ردیشراب از چشم مستت وام گ

 ردیاز نـوش لـب الهـام گ غـزل

 رودمـعشقت را س یها یتیدوب

 ردیاز وصل تو آخـر کام گ دل

 دل ۀشیجرقه تا درر کی یزد

 ردیآن خـاکسـتر مـن نـام گـ از

 شـاخ نگاهـت ۀاز جلـو سـحـر

 ـردیگلـفـام گـ ۀشـبـنـم بـاد چـو

 سـبـز بـهــاراندل  یپـرسـتـو

 ـردیگ غـامیتــو پ یـاهـایرو ز

 زلـفکانـش ـریمـرغ اسـ کنون

 ـردیاز دام گـ ـانیآشــ ســراغ

 روزن صـبح دلــم را نـبـنـدم

 ردیشام گ ایو  ـدیروز آ وگـر

 یـالیلطف دلکش صبح خـ ز

 ردیعـشـق دل انجـام گ مـراد
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 چشـم تـو نـوشـم ۀخند خمار

 ردیگ از گل بـادام یمـست که

 را بنازم التیمست خ یغچ

 ردیر آرام گآغـوشـم مگ در

 بپوشد یلین یگه یمشک یگه

 ردیسـرو چمن اندام گ ازاو

 ایوشـوق دن یمعنو زعشق

 ردیما دم بـه دم انعـام گ دل

 بجز وصل توقانع گردمینم

 ردیهـم اگـر انجام گ امتیق

22/2/2322 
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 مدعی

 ما گذشتیم با سخا از خون خویش

 ون خویشـدیـا را کند مـم دعیـم

 می زند از پشـت خنجر بی دریغ

 زیـر نـام دوســتی مفـتون خویش

 غـرق عیـش و ناز لیالیم به کاخ

 بی خبر از نالـش مجنون خویش

 چـون کلیم هللا مگـر بـاطـل کـنـم

 فـتـنـۀ پـوشـیـدۀ قـارون خـویــش

 دام صــیـادان دون بگـســستـه ام

 ن خویشچون غزال دلکش هامو

 دیگـر از ســوداگـر زمـزم مگــو

 عاشقم بر جوشش جیحون خویش

 وحشت هارون و مأمونم چه سود

 مسلم و طاهـر کنم مأمون خویش

 بـا صـفـا و مهـربـانـی و گـذـشت

 عالمی را می کنی مرهون خویش
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 ر بوسـه یی بخشی ز لبـبا کرم گ

 می کنی عمری مرا ممنون خویش

 نـاز و ادا ه گـردم غـمـزه وـصـدقـ

 سون خویشـعالمی را کـرده ای اف

 انـوس عـشـق و وحـدتـمـیـغـرق اق

 ه از بیرون خویشـازدرون گویم ن

23/4/2324 
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 آزار دل

 داستـور خـنبع نـور دل از مـن

 دن خطاستـق تازیـبر مقام عش

 عشق پاکان صیقل جان ودلست

 استـبرخالف کینه و مکرو دغ

 رمـنعشق کی سازش کند با اه

 نور شیطانی جداستنوردل از 

 تـگر سخن از بهر آزار دل اس

 تـانی و حرف نارواسـضد انس

 تـش اسـپستۀ بی مغز جایش آت

 تـاه و گداسـسۀ شـه درون کیـن

 دـر زنیـنگی بـه سـب کلۀ پـوکان

 چون کدوی تنبلی بی محتواست

 ته کنـبس گر نمی دانی دهـانـت

 تـپربهاستـا گهر خاموش باشد 

 اوج قافست جای گرگسان درنی

 چون که آنجا مسکن نورهماست
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 یدی کم بگوـبا بزرگان چون رس

 ه از معنی سواستـازی طفالنـب

 دـۀ کین و حسـر طبلـزن بـهی م

 صداستطبل بی حرف بی مفهوم

 خرابسخت کردی بادغل خودرا

 عصاست کوراما بی گرچونحیله 

 خورند می ریش وپشمتفریب  کی

 عباستزیر صد هزاران فتنه در

 نیست باک از خنجر غیبت گران

 ویی نا بجاستـاز بخیالن مهر ج

 شاخ گاوا ب مده پشت خوده جنگ

 ستگر درد مثل دهانت پر صدا

 سگ مشو در سایه سار اشتران

 استـهـمـت آزاده اوج ســایـه ه

 س مابین دوغ آید مدامـون مگـچ

 ستبس فضول ومفسد و پرمدعا

 نیاشی که اسـتادی کـعقـل کل ب

 ستپرگویی زشتست وبدترازوبا

 و بارخویش هرکه خود داند کار
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 دادن دستور برکس نـا بجـاسـت

 کـس نگویـد آدمی با جنـس خـر

 تا بری ازجذبۀ عشق وصفاست

 داســتـان دلـقـک شـــه را مگــو

 دلقک امـروز مسکین و گداست

 مردکی گفتا چه سـان نامی شـوم

 دلقکی گفتش همین دشـنام هاست

 کـی چلـپاســه یی بـا مارهـاروز

 گفت ماری مثل مـن اهـل ثناست

 سموم فطرت استیش عقرب ازن

 عقرب چراستاو گر نریزد زهر

92/2/2939 
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 باغ وصل

 

 ز چشم مست تو جوی شراب می خواهم

 جگـر بـر آتـش عشـقت کباب می خواهم

 مـیـان تـابـۀ هجـر تــو پـاک می ســوزم

 آب می خواهمچـو ماهی از لب لعل تو 

 بـه سـان کـودک بی خـانمـان شـدم آخـر

 فقط بـه دامن مهر تـو خواب می خواهم

 اگـر روا نکـنی رحـمت و کـرم بـر مـن

 همیشه جور و جفا و عذاب می خواهـم

 قـرار سـبز تـو جـوش بهـار آوردســت

 گل و ترانه ورقص و رباب می خواهم

 من و تـو غـرق شدیم در زالل اقیانوس

 جـا ز سـوز بیابـان سـراب می خواهمک

 خمـار چـشـم تـو نـوشـیده ام ولی دیگـر

 ز باغ وصل تو عطر گالب می خواهم

 گداز آهن و صرب اسـت دامن هجران

 به کلک حلقه ای از زرناب می خواهم
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 عـقاب سـرکـش مـستم ولی به دام زلف

 اسیر بی کسـم و پیچ و تـاب می خواهم

 ـاط بســته شـوداگـر دریچۀ عـشق و نش

 نه رنگ خامه نه فصل کتاب می خواهم

 زکیف بوسـه یی نوشیده ام شراب سرخ

 ز پیر میکـده عـفـو و ثـواب می خواهم

 بری ز اسـترسـم گرچه ازنشـاط عشق

 روان منتظـرم اضطـراب می خـواهـم

 فسـانـه ام شــده مشـهور در دل تـاریخ

 دوباره معجزۀ فصل وباب می خواهم

 دمی که شدم مست چـشم فتانتاز آن 

 بنای عقل وخرد را خراب می خواهم

 هـزار جرقـه زدی در نهـاد مـن ظالم

 بـه پیشگاه خداوند حسـاب می خواهم

 چنانکه لطف به دل هـا کند دل یاران

 ز حق مراد همه مستجاب می خواهم

 همیشه در بـزنـم تا به روز رسـتاخیز

 فـقیر خـسـتۀ وصلم جواب می خواهم

22/2/2322 
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 دل میکل

 خواهـم که مجنونت شوم یم باز

 شـوم ـونتیمسـت افـ یـلیل شـور

 مـژگان بـر فگـن ریابـرو، ت ـغیت

 پـرخـونت شـوم دیص گـرید بـار

 عشـق است آغوش وصال تیغا

 شـوم ـرونـتیدرون مشـتاق ب از

 یدر من ییدرآ یبه هـر رنگ گر

 شهر و هامونت شوم ایو در کوه

 گـرچه مدام یکـرده ا دل غـارت

 کن که افسونت شوم شتریب عشوه

 دارم نهـان در رود بـار یگـوهـر

 شوم حونتیراز ج حونیس مـوج

 یبـر حـال زارم رحـمت یکن گـر

 بـه روز حـشر ممنونت شـوم  تـا

 ستیرا باعقل ومنطق کارن عشق

 چونت شوم یچون ب دایوش مست
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 ـنیآتـشــ یگاه بـا بـوســه هـا گاه

 شـوم ـونتیکـن تـا که مـد یتهـم

 کـنــم یمـ ـتیدل حـکا ــمیکلـ از

 قـارونـت شـوم ـدهیمعـنـا د طـور

 بیحاصل زغمراد دل شود چون

 در آغـوش مصئونـت شـوم گـرم

22/2/2322 
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 وحدت ۀباد

 بهـزاد است یعشـق مـن از تابلـو یهـوا

 آن شاد است یخاطرم ازرنگ و بو مدام

 ـاغ دل شگـفت به نـازوصال تـو در ب گل

 نخـل خــرداد اسـت نـیسـبز تـو آذ قـرار

 ر خاموش در صدف پنهانچو گوه شـوم

 شست افتاد است بچنگالکه  یی یماه چو

 یکـشم به آرام یو هجـر تـو را م یجفـا

 داد است نیچن ـنیظرافت دل حکم ا اگر

 ســـوزم یزار در تـنـور انتـظـار م چـه

 دود آه بـربـاد اسـتکـه چــرا  ـمتینگـو

 زدم بـه دل شهـر و روسـتا آتـش چونان

 اداستیموج دادوفر یهرطرف نگر که

 در غـربت انـهیچـه سـوخت دل آشـ اگر

 است ـادیشـکـست طلسـم ص جـهینت یول

 عشــق، گل و بلبـل و سـمـن دارد بهـار

 است ادینور دل و خار چـشـم ش شهیهم
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 ـارانی دیزاهـد حـذر کـن ۀو فـتن خیش ز

 است ادی دلمیو ب امیز حافظ و خ نیا که

 نور ۀما ز باغچ یطور وحدت دلها به

 اسـت جادیاز تار و پود ا یبر لطافت به

 به بـاغ دل بنشست ـارمیفطرت  یهما

 است ادیو اسـاس بن اتیح ـدینو نیا که

 دیجام خاطره ها آن قـدر شـرر پاشـ به

 زاضداداست یوحـدت بر ۀجان باد که

 نشـد مراد حاصل نیریور همت شش ز

 زفرهاداست ستونیب بخونغرق  شهیهم

 شق و محبت که بـا وفـا افـتدع عروس

 داماد است ـبیکوکب طالـع نص کوهش

 روصــال آخـ ۀـویعـشـق بـود مـ مـراد

 فنا و بقا از نهـاد دل زاد است ـنیا چو

 به همت عشق یتکامـل رس یانتها در

 آزاد است تالطم امواج مست و نیا که

 شـود حاصل یز وحـدت مطلـق م بقـا

 است الدینـور م ریعـشق ز تأث شـکوه

 ستین یز درد و غـم انتظار باک گرید
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 ارشاد است نیچن ارمیحد  یلطف ب ز

 دسـت وفا گـرم کرد دسـت دلـم چونان

 داداست یتا به حشـرمرادست همدل که

 دستیزلطف تو باران عشق بار زبس

 صل ما شاداستوحدت زو ۀسبز ینوا

28/2/2322 
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 آفتاب یقین

 چشمانمزنورصدق و صفا پر بود دو

 ز ترانۀ عشق و وفا نمی خوانمـجه ب

 دل خورشیدگل وصال تو بشگفت در

 ارانمـو در بهـای تـقـرم لـه گـشـمیـه

 دـوشـا جــا وفــاک مـاب دل پـتـز آف

 انمـریشـر پـود خاطـمع بـزهی که ج

 در دل یقین پیچیدا ـو تـبز تـرار سـق

 به روز می رسد آخر شبان هجرانم

 ر یارـاز ب ــیداران رسـاد بهـام شـپی

 چو نرگس و گل سوری مدام خندانم

 انعـند قـو می کـم وصل تـط تبسـقـف

 ستانمـبـتانۀ شـمع در دل مسـو شـچ

 م در دل دریاـوجـش مـرکـشکنج س

 به جنبشم به شتابم خروش و افغانم

 د خاموشـدد تا ابشق نگرـفروغ ع

 ه پایانمـشراره یی که نه آغازم و ن
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 بی پایاندودریادوبحر پاک عشقدو

 وار لطف یزدانمـهم رسیده ز انه ب

 ایینـوم پـل نمی شـز اوجگاه تکام

 من جهلم چراغ انسانمـرا که دشـچ

 محبت زسرکنیم آغازکتاب عشق و

 عنوانمتوزیب صفحه ومن نیزخط 

 رسوبس گالب غزل میپراکند ه ز

 مـه بارانـربتم اما شکوفـت غـدرخ

 دشب سیه بسرآید طلوع صبح رس

 انمـتر خراسـنر اخـت و هـقـفـز ش

2/2/2322 
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 قهر خزان

 وانمـزلخـبل غـبل ـار وطناخسـه شـب

 انمـس اوجگاه افغـفـرح قـکست طـش

 وطن آرامدست جنگ وتعصب نشدز

 مرغکان مسافر به چنگ هجرانمچو

 ۀ غربتـابـه تـم بت روانـته گشـبرش

 مـریانـاهی بـل مـنم و مثـدرون روغ

 ریزم از صیادـوگان بیابان گـو آهـچ

 وکین گرگانمجوراگرچه خونجگراز

 ستم دیگر بر ملکمپاش بذر نفاق و

 مکن برای خدا بیش از این پریشانم

 ن گلچین و بلبالن رفتندـگالن به دام

 یالنمـۀ مغـته ز هنگامـسـگار و خـف

 ان آزادیــت وارمغـیـنـمت اـاسـکج

 مـاد دزدانـسـم و فـلـۀ ظـنـتـیر فــاس

 طرف نگرم فقر و فاقه می بینمهرب

 انمـردم بی کار و رنج انسـمین مـغ

 انـبسان تخم سپنج اند هرطرف پاش

 ارانمـیتمـام همـوطـنان دوسـتـان و 
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 نان نکند سـود گله و زاری ـز دشـم

 نمهـزار شـکـوه ز آسـیب قـوم نـادا

 حدیـث روز بـود انتحاری و طالـب

 زبمب و موشک همسـایه نابسامانم

 وطن خـرابه شـد از کینۀ ستمکاران

 همیشه درغم این خانه زار و ناالنم

 گهی ز آفت سـیالب می کـنم فـریاد

 دمی زمین بکـشد مـردم بـدخـشانـم

 گهی زظلم کسان گاه ازجفای زمان

 ز کین هردو دل ریش ودیده گریانم

 زانم ولی ز لطف بهارـیر قهر خـاس

 وفۀ رنگین و عطر بارانمپر از شک

3/2/2322 
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 درد انتظار

 ار کافی نیستـم انتظــیب درد و غـله

 بسوخت ریشۀ جانم شرار کافی نیست

 هزار بار محک گشته ام درین آزمون

 طالی خالص دل را عیار کافی نیست

 بـیـاد نـوش لـبـت می گــزم لـب میـنـا

 ار آمـده فـصل خـمـار کافـی نیستبهـ

 چوصید زخمی بخون میطپم مدارایی

 سری شکسته وقلب فگار کافی نیست

 ز شـوق روی تـو بـویم گل شقایق را

 هزار ناله ز سـوز هزار کافی نیست

 قرار سـبز تو بـر مـزرع یقین پاشـید

 هنوزحاصل این کشتزار کافی نیست

 مـدام در دل امـواج بحـر می پـیـچـم

 طبـق طبـق گهـر آبــدار کافی نیست

 بسـان خـوشـۀ انگـور در خـم افـتادم

 کافی نیستومی خوشگوار چشمخمار
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 برای خوشی خاطر سفر کنیم گه گاه

 هـوای دهکـده و کهسـار کافی نیست

 سرود آب سراییم درطلوع و غروب

 کـنار بحـر و لـب آبشـار کافی نیست

 وفا وعشق ومحبت همیشه جاویدست

 ی ما و تو این افتخار کافی نیستبرا

 قـبـول خـاطـر مـا بـوده بـاور مـردم

 همین شرافت عزو وقار کافی نیست

 بغیر عهد و وفا جان و دل نمی گویم

 هنوزاین همه لطف وقرارکافی نیست

 کنون که معجزۀ عشق ما بودمشهور

 برای ما و تو این یادگار کافی نیست

 زهرطرف شده جاری حمایت یاران

 د سبد غـزل زرنگار کافی نیستسـب

 ازل به دسـت ابـد داده لـوحۀ تقـدیـر

 پیام حق ز یمین و یسار کافی نیست

 قسم بحق که دگردرد انتظارم ک شت

 خیاِل خالی و حال نزار کافی نیست

 من ازنخست به وصل تو آرزودارم
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 سرود مهر زدل بیشمار کافی نیست

 کجاست لذتی افزونتراز وصال آخر

 تو دیدار یـارکافی نیست مگر برای

2/2/2322 
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 شهر عشق

 ما و من نمی گنجدبه شهرعشق دیگر

 دـنمی گنج ـژاد و ملـیـت و ُحـب تـنن

 بـاب ای طالــتـر آفـوم و بـرو ز بـب

 وطن نمی گنجدکه زن ستیزی دگردر

 تم بر نهاد مظلومانـه سنگ سـزن بـم

 خن نمی گنجدـما در سـم شـفا و ظلـج

 یرـقۀ زنجـسمات و حلـد طلست بنـشک

 غزال مست وطن در رسن نمی گنجد

 مخوان حدیث پریشان شب پرستان را

 که جز سپیده به روی پرن نمی گنجد

 وییـا بکی گـال تـل و کینۀ دجـز جه

 فن نمی گنجدجزازعلم وبه عصرنو ب

 رـر مار آخـق مریزان زهـبه جام عش

 دن نمی گنجدـسموم درد و محن در ب

 ه احساس مردوزن خنجرزندزپشت ب

 ریای شـیخ درایـن انجمـن نمی گنجد 
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 برون کشید علفهای هرز و خار ستم

 چمن نمی گنجدغیرعطر سمن دربه 

 ـراب تا بکی گوییدور و کینۀ اعـجز

 عدن نمی گنجدزن به سعود وجفا به 

 کی بشنود غـم و سـوگ دل بدخشانم

 به رشـتۀ سـخنم ایـن محن نمی گنجد

 و چپاول تاکی و تاچندفـساد و چـور 

 قسم بحق که دگردر وطن نمی گنجد

 یطان راـن شـد و فسومگو فسانۀ ُزه

 گوش نسل نوین این کهن نمی گنجدب

 دانق گشته ای می غربنورعشق اگر

 مرد و زن نمی گنجد که دربقای خدا

2/2/2322 
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 میوۀ دل

 ن استـیریـند شـهمیشه میوۀ دل همچو ق

 رنگین است شکوفه ساردل من لطیف و

 رـتـت زدودم از دفـونـشـت خـط درشـخ

 مین استـیان سـیـرنـم پـق دلـشـکتاب ع

 شتـورم از پـر سنگیدالن خـدام خنجـم

 تـن اسـت آذیـبـم محـونـق خـایـقـگل ش

 رد ـزان می وزد از دل سـاگرچه باد خ

 رارت مهرم فروغ مهرین استـولی ح

 نودـوشـم نمی کند خـرد تفنگـث سـدیـح

 تبرزین است، خنجر و عشق مراسرود

 ان مگو که در گلشنـز خار خشک بیاب

 نسرین استنشاط نرگس وعطرگالب و

 اهان استـر ز تخت شـر بلند تـقـمقام ف

 تـنای مسکین اسـا در فـقـنج بـد گـیـکل

 ـن آخـرنگ دیـوام و جـینۀ اقـو ز کـمگ

 صلح کابین استعروس عشق مرا مهر
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 وییـو تابکی گ وانیـه خـحدیث مهر چ

 دلی که سنگین استاثر نکند در که هیچ

 پندارد ـوش مـرا عـیـن نیـشی که نـکس

 بری ز ذایقه و درک حس رنگین است

 نـبادت کـبهای دل عـوت شـلـه خـا بـبی

 استکه مست بادۀ عشق وهوای پروین 

 بـه دور کعـبۀ دل هـا طـواف بایـد کـرد

 تکه پر زنور خدا خالی از بت دین اس

 کجاسـت مـانی و بهـزاد تـا نظـاره کنند

 بلوح دل که پرازصورت نگارین است

 ز شـور تیشـۀ فـرهـاد بیستون بشکست

 ولی هنوزمرادش به قصرشیرین است

 شـکسـت ذهــن کهـن روزگار نـو آمـد

 یر پیشین استـچـرا دگـر دل یاران اس
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 مادر

 نور حق دردل مادر چو گذر پیـداکرد

 بند فـردوس فـروپاشـیـد و در پیداکرد

 ر پیداکردـعشق در چشم تـو مفهوم دگ

 ر پیداکردـهـا و نظ  ه دلـد بـجلوه باری

 نـور یـزدان بـه سـراپـردۀ توحید دمید

 دردل شوهروزن شوروشرر پیدا کرد

 خوی زمان محو تماشای توشدطفل بد

 فـلک پیر به گـردش شد و پـر پیداکرد

 افـتاد بـه دوران زمین لنگر عشـق تـو

 موج مستانه شد و کوه وکمر پیدا کرد

 اکـت زدۀ دهـر بـر آمـد ز خـذر آفـب

 یـدۀ ایـام ثـمـر پیـداکـردـشـکــل خـنخ

 و پیچید در آغوش حیاتـنفس لطف ت

 گـرم شـد دامن هستی و اثـر پیدا کرد

 د شعر و غزلوش نبلب هستی خامُ بر

 کردمعنای هنر پیداشور و احساس تو

 ـل گرم تـو شـد جلوه کنانآفتاب از بغ

 برق رخسار تو سودای سحر پیداکرد
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 ده بودـوان شـجنگل تیره کنام دد و دی

 وغای بشر پیداکردـوش تو غـمهر آغ

 یرـورش جام به زندان کهن بود اسـش

 پیداکردگهرعشق تودربحروغوطه زد

 اهـیـود ســه بـیـخ سـاریـتۀ تـسـورق ب

 ر پیداکردـمـید و قـشـدرخـادر بـام مـن
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 درس آزادی

 اور نمی گیردـو در بـاد تـی سـبزۀر ـیـه غـب

 سر نمی گیرددمی جز شوق دیدار تو ام در

 بهای بی پایان تنهاییـو در شـز مهر تـجه ب

 یردـۀ دل در نمی گـبـری در کلـراغ دیگـچ

 کتاب عشق را ازنرگس چشم تو می خوانم

 نمی گیرد نم ازین خوشترسرودی دردبسـتا

 عهد را بنگـر که جـز یاد زالل عشق وفا و

 خـیال دیگـری در دیـدگان، دلـبر نمی گیرد

 چنان ازقلب پاکش لمحۀ عشق وصفا جوشد

 که جز مهر ومحبت در دل پیکر نمی گیرد

 ز فیض رحمت یـزدان می تابد به دلها نور

 که غیرلطف و گرمی سینۀ مادر نمی گیرد

 خواهدعشق مینشاط ی وشوروکسی گرمست

 اغر نمی گیردـسدرین دنیای فانی جـز لب 

 صفا وعشق ومستی ازدل پاکان شودبیرون

 درین دوران غم لطفی ازین برترنمی گیرد
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 غم و درد زمان لیکندلم خونست گرچه از

 نمی گیردشک رتان دوران فکری جزتلخسز

 گوش نسل نوآخرمخوان درس اسارت راب

 ر دل اختر نمی گیردکه جز آزادگی و نـو

 بـنـازم هـمـت واالی اربــاب کـرامــت را

 که از حکام فاسـد رتبه و افـسر نمی گیرد

 زبیم ظلمـت کـین شـیاطین نیسـت پروایی

 دلم جز نـور الهام سـیرت داور نمی گیرد

 درخـت زنـدگـی در گلـشـن آزاد می بـالـد

 بر نمی گیرد استبداد هرگز کسی از نخل

 و مهردوستی پاشید در دلها صفای عشق

 کزین بهتر شرابی دردل کوثر نمی گیرد

 مکن خاموش شمع محفل یاران همدل را

 آدم سوزش بهترازآن دربر نمی گیردکه 

 زسوز داغ دلهای پریشان مشعل افروزید

 که جز لعل بدخشان اللۀ احمر نمی گیرد

 ز سوگ هردم ما درس آزادی کنید از بر

 ازسرنمی گیرد غم وسودای ماتم را کسی

 یو وحشت گرگان باکی نیست مردم رازد
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 که جزشیروعقاب آغوش دوندرنمی گیرد

 طلـسم کینه و ظلم و سـتم را بشکنید آخـر

 که دیگرقتل نفس وفتنه درکشورنمی گیرد

23/2/2322 
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 آغوش تنهایی

 دلـم جـز شـعلۀ یـاد ورا در سـر نمی گیرد

 ترنمی گیردزداغی روی موج شعله خاکس

 زهرسودود آه من به گردون می رود؛ اما

 از آن مجمـر تمنای وصالی در نمی گیرد

 به یـاد دیـدن روی کسی بگـداخـته پـوالدم

 شـب هجران ما یارب چرا آخر نمی گیرد

 نیم تاجر که هـردم چشم بندم بر خریداری

 مقـیم گنج اغـنایم که سـیم و زر نمی گیرد

 مرغوبمبه باراز سـیه هـرگز نیفتد جنس 

 متاع عشق من جزخواهش دلبرنمی گیرد

 نمی دانـم زاقـبال کـدامیـن غـرق گردابیم

 که چرخ پیر دور تازه یی دیگرنمی گیرد

 مـن از درد فـراغ یـار می نـالـم به آه دل

 چرا این ناله ها در جان او آذر نمی گیرد

 ندارم شـک و تردیدی به اقـرار وفـا لیکن

 دربرنمی گیردمراآغوش مهری لحظه ای 
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 از آن ترسـم که بنیاد وفا ویران شـود آخر

 مگرهرلحظه خشتی ازسر پیکرنمی گیرد

 م در دام کس آرامـنگیرد طفل بدخـوی دل

 به غیر جان جان در دل پیکـر نمی گیرد

 ازان ترسم که مرغ دل پرد ازدام صیادم

 زقعرعشق بی ارمان دلی پرپرنمی گیرد

 نگبین آخـرمـده بازی دل ما رابه نـوش ا

 گیردلب ساغرنمیازکه این دیوانه می جز

 برای ساخت و ساز زندگی تدبیرباید کرد

 کزین قول و قراراندیشه باالتر نمی گیرد

 نیارد جای دیگـر بهـر مـا امـنیت خـاطـر

 بجزآغوش تنهایی که کر و فر نمی گیرد

22/2/2322 
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 ویرانه گورستان

 خیزدازین ویرانه گورستان صدایی برنمی 

 ر نمی خیزدـت اما نینوایی بـوخـتان سـنیس

 مۀ مستانۀ حافظـور شمس و نغـد شـکجا ش

 ل آشنایی بر نمی خیزدـیراز و کابـکه از ش

 دهلی نشان آخر ت درـزشعر ناب بیدل نیس

 ر نمی خیزدـدایی بـر نـدیگ ـیارسـند پـز ق

 شتـتاده در وحـزل افـتان اقبال غـه پاکسـب

 ر نمی خیزدـفایی بـغیر جرا ـن ظلمتسـازی

 وا و نشابورمـریـزنه و بلخ و هـخجند و غ

 برنمی خیزد یغنای کز آنانچونان دوراند 

 ندانـم چـته ایـان گشـۀ تسبیح پاشـبسان دان

 ان کهربایی برنمی خیزدـکه از قلب خراس

 جور کینۀ اعراب چندان سوخت فرهنگمز

 نمی خیزدبر سوزعزاییکه جزدرد وغم و

 مطرب دل راش آخرشور سازمکن خامو

 نمی خیزدشان دلربایی برخموکه از گور
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 توی خیالم راـرسـادان پـال شـوزان بـمس

 نمی خیزدحنایی بر غمستان جزطالبکه از

 دوستی خنجرمزن برپیکرزخمین عشق و

 صفایی برنمی خیزدکه اززخم زبان آخر 

 مگرعقل و خرداز سربرآمد عشق ازدلها

 برنمی خیزدکه ازهرسه بجزدود خطایی 

 شیدا رامزن با سنگ بیجا بلبالن مست و

 نمی خیزدبجز دشنام اگر از لب ثنایی بر

 ازین ویرانه یارب رفته شور زندگی آخر

 نمی خیزدکه از جوش تکامل هم بقایی بر

 د خواهانـد بـدر دور انـز آثار تمدن آن ق

 نمی خیزدکه ازرفتارشان هیچ رِد پایی بر

22/2/2322 
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 قفس تنگ

 شایندـره را بگــپنج ـا که دگـرود آیــش

 ایندـبگش شـیشـۀ شـب شـکنند تـار چرا

 قفس تنگ رهاتا شود مرغ و صال از

 یندادری بر روی اسیران ز سخا بگش

 زندگی در دل زندان بلورین مرگسـت

 باشـد آیـا که در قـصر طـال بگـشـایند

 دان کجاستـاه کلید در زنـیارب آن ش

 شایندـا بگــل وفــدل اه لــفـرم قـاز ک

 جراح کجاستعشق درحال کما داکتر

 رکین غدد رسم خطا بگشایندـا که چـت

 آشیان سوخت امیدهمگان رفـت به باد

 تـابکی راه بـه بـنـدنـد و بـال بگـشایند

 هرطرف می نگرم سوگ وعزامیبینم

 ور و نوا بگشایندـش بلبالن بند غـم از

 گل ان چمن از ورق الله وـروسـنوع

 ا بگشایندـنـادی زدل رنگ حـدرب ش
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 غزل نغمۀ عشاق زنندمطربان راگ و

 نا بگشایندـزم غـم و بـیان درب خـساق

 اندو وفا بیزار از مهرخوبرویان مگر

 جفا بگشایندکه به صدرنگ رۀ جورو

 ن دل بندممن نه آنم که بهرزاغ و زغ

 ال هما بگشایندـبآن دم که پر و  دـرس

 وگذر می شنومهر کوی ز ف هزیانتَ 

 ا بگشایندـنـف و ثـا که در لطـود آیـش

 ا شکند بند ستمـر تـکاوه ای نیست دگ

 طلسم سده ها بگشایندسحرضحاک و 

 «در میخانه بـه بسـتند خـدا یا مپسند»

 «که در خانـۀ تزویر و ریـا بگشایند»

22/2/2322 
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 بوی گل

 زاری بودـوی گل و چهچۀ هـزمانی ب

 جوشش بهاری بود نـبه دره های وط

 رواریدـای مـه هـدانـدوش دختر رز ب

 ری بودطبـق طبـق ز دل تـاک جـویبا

 لیـایک نقـود و چـاده دلی بــاط سـنش

 تزاری بودـو طرف کش هوای دهکدـه

 به وقـت مـوج گل الله در دل هـامـون

 به هر طرف گـذر رود و آبشاری بود

 یـز شور انجمن دوستان چه می پرس

 عاری بودـوۀ شـت و غزل جلمیم بیـش

 به هر کجا سـخـن و اختالط دوسـتانه

 بسـاط میلـه و پـربـازی و نـواری بود

 ز آب وخاک وطن نـوبهارمی جوشید

 به بلخ جشن گل سـرخ درمزاری بود

 کسی ز نقشۀ ناتو خبر نداشت نداشت
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 نه ظلم طالب و نه ترس انتحاری بود

 به موج موج هریرود وساحل جیحون

 ودف و نغمۀ دوتاری بود چنگسرود 

 ز تاب سنبل مشکین به دامن خورشید

 ذاری بودـگلع چمـن چمـن گل بی خار

 خراببه شهرامن دل عاشقان مست و

 ی شهریاری بودشیخ نه پرواورـنه ج

 شوق وصل دلداریبدل امید و به سر

 ان اعتباری بودـوبـدۀ خـوعـول وبه ق

 زالل عشـق ز اعـماق دل می جوشید

 وحـدت و امیـد بـر قـراری بـودنویـد 

27/2/2322 
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 کاشانهشمع 

 مست ومدهوش ازین منزل بیگانه روم

 سرخوش از مأمن آباد بـه ویـرانه روم

 به خدا دربر مخـروبـۀ خـود خوشـنودم

 زین سـبب واله و شـیدا بـه کاشانه روم

 خانۀ ام سـوخت ولی از دل خاکستر آن

 رامانـه رومالله رویـیـده بـه گلـزار خـ

 دیگر از محتسـب و شـیخ نباشـد باکی

 جام برکف به سراغ می ِومیخانه روم

 دگرهرگزنکنم گوش به نیرنگ رقیب 

 با هـمه سـاده دلی در بـر جانـانـه روم

 گرچه در تیره شبان مهر ندیدم ازکس

 فقط این بـار بـه نـور دل دیـوانـه روم

 شرح حال دل مجروح بگویم بادوست

 های غـزل، قصه و افسانه رومبا سـبد

 آدم از سیر و سفر تجربه آموزد و بس

 مست دیوانه ام ولیک چو فرزانه روم
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 اه گیرمـشایم و دل از شـگ خدعۀ شیخ

 در خـرابـات فـقیرانـه و رنـدانـه روم

 در دل وحـشت توفان بال از سـر مهر

 شـمع کاشـانه شـوم، با پر پروانه روم

28/2/2322 
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 عزا سردطبل 

 هجرانیمجماعت غم و درد وعـذاب و 

 انیمـریـراب زار و گـنۀ اعـیـم کـز زخ

 وگیمـت و هنوز در سـده بگذشـده سـس

 االنیمـمین و نـه قیامت غـا بـوگویی تـت

 ر مفادـزا می زنند بهـرد عـه طبل سـب

 ت عجب پریشانیمـل سیاسـت اهـز دس

 تجارتهابه نام مذهـب و دیـن می شود 

 وارانیمـودخـرنگ سـیـنه و نـتـفیر ـاس

 عجمزخونش ولی بملک  عرب گذشت

 وگوارانیمـس ـون دل از دستنوز خـه

 االکـذرد چـوروز بگـدۀ نـنـاط خـشـن

 اتم بهارانیمـم و مـه چنگ یأس و غـب

 تمام گرمی شوق و طرب شود یخدان

 تانیمـوزش زمسـس سـز بس که همنف

 آزاد دـنـنـا کــرم را کجــران حـوتـبـک

 رد زندانیمـل و زنجیر سـهمیشه درغ
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 به سوخت کین تعصب اساس فرهنگم

 انیمـراسـتر خـسـته در دل خاکـسـنش 

 ایق هاـقـه و شـتانـس فـوش نرگـز ج

 مـیـالنـیـته و آزردۀ مغـسـو که خـمگ

 بهشت روی زمین پرزلطف جاناست

 یمـزدانـوب یـمات خـر نعـرا؟ منکـچ

 شم دل بیناحسد نیست چاگر ز کین و

 تانیمـوۀ گلسـور بی خبر از جلـچو ک

 زجنگ طالب و افـراطیت بگـو آخر

 شانیمـکه خسـته دل همه از ماتم بدخ

22/2/2322 
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 نام و ننگ

 گ زدمــنــفـۀ تـــولــر لـل بـگ

 مشت محکم بروی جنگ زدم

 تیـر و چـوب کمـان بشکـسـتم

  دل فشنگ زدم ق ازـعش نور

 مر دیوان راشـیشـۀ زشـت عـ

 با پـریچهرگان بـه سنگ زدم

 در دل مـوج مـوج اقـیـانـوس

 ضربه برکوسه و نهنگ زدم

 سوختم در درون کورۀ عشق

 شعله در قلب نام و ننگ زدم

 بـا غـزاالن و آهـوگان وطـن

 زخـم هــا بـر دل پلـنگ زدم

 بـادۀ نـاب عـشـق خـوبـان را

 جای تریاک ونوش بنگ زدم

 مستی راعسل شعرو شور و

 همه جـا در دل شـرنگ زدم
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 بـا خـرابـاتـیــان و عـیـــاران

 چـای در کلـبــۀ مـلـنـگ زدم

 گرچه ازدرس ومشق بیزارم

 طعنه برطرح بیگ بنگ زدم

23/2/2322 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 222 

 

 

 

 عشققصۀ پاک 

 ز فردوسی آموز این داستان

 در احـوال نـام آوران جهـان

 "تهمتن یـلی بود درسیستان"

 "تم داستانمنش ساختم رس"

 اگـر در دل قیس آتـش نـبود

 زلیال ندیدی به عـالـم نشـان 

 زفـرهـاد بشنو و از بیستون

 که شیریـن کند تلخی آسـتان

 زلیخا چه داند ز درد فـراق

 به کاخ عزیزش بـود آشیان

 ز درد جـاللی نباشـد خـبـر

 سیه موکه افتاده در بند نان

 اگرعشق دردل ندارد شرر

 دل کس عیاننگـردد مـراد 

 گل هردم کند جلوه اما چرا

 کـند خـون دل نازک بلبالن
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 بخاک سـیه خفتگان را مگو

 ز خورشید و هنگامۀ آسمان

 درین روزگاردرشت وخشن

 مگـردان به آزار دلها زبـان

 نسیم خوش عطرنوروزباش

 به شهر و ده و دامن بوستان

 نگویم به جزقصۀ پاک عشق

 از آیین مستی بـه نسل جوان

22/2/2322 
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 ساز خموشی

 چه شور وآهنگ است به تار ساز خموشی

 زار دنگ دنگ استـردۀ دل صد هـمیان پ

 دــونـنـا شــاق دل کجــشــام راگ ز عــقـم

 دگان تنگ استـپنبه دی ـوش کوردالنگه ب

 درسیـه می پـا چـزاد مـش مانی و بهـقـز ن

 تان ارژنگ استـوسـن بـجهانی رنگ دری

 شاط روحـو نـصب مجـن و تعـیـل کـز اه

 کودکی منگ استسری که عشق ندارد ز

 زن طبالـن مـش مـزا پیـر به طبل عـدیگ

 نوای خوش سرآهنگ استکه گوش دل ب

 تانــســم ـی و عــالــمایـد ریــان زهــیـم

 زار فرسنگ استـمحیط فاصله صدها ه

 روازـند پـون کـنـمای جـکه ه ه ییلـه قـب

 پای دین لنگ استد و همیشه بال خرد بن

 وه گاه گهرـلـتنگ صدف نیست ج محیط

 رنگ استد تجلی یی صدف بدرآیو ازچ
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 اهـود آگـــی بــسـدن کــمـای تــــنـز ژرف

 فرهنگ استوهنردوستدار که اهل ذوق 

 نــا کــاشــد دل تمـیــورشـخ ـیا زاللـیـب

 آیینه پاک اززنگ استچوباده صاف چو

22/2/2322 
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 رنگیطرح بی 

 ن بشکسته امـن را در دمـنی تـیـۀ چـکاس

 ن بشکسته امـم زدم تا ما و مـکوهها بره

 رنگح بی رنگی فکندم درجهان پرزطر

 ن بشکسته امـمـازار طاووس چـرمی بـگ

 جوشد فغاندربهارعشق ومستی بسکه می

 سخن بشکسته امعاقبت چون شوربلبل در

 غامۀ تقـوا ز تـن بیرون فکـنـدم بی دریج

 ا را در بدن بشکسته امـد و ریـر زهـکپی

 اک برگـندارم باک از پوش ،سرو آزادم

 ن بشکسته امـتان معنا در یخـارسـصد ان

 کاخ زیبای خیالعشق از شیرین مجو در

 سنگ سنگ کوهکن بشکسته امسرها بر

 درغل و زنجیِر زندان تعصب عشق مرد

 زان سبب بتهای مغزمردوزن بشکسته ام

 بیدم بردرب وصالبس که سنگ عشق کو

 شیشۀ جهل و تعصب در وطن بشکسته ام
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 عشـق را با خـون نیامیزم با چال و فریب

 تا که از شش سوچنگ اهرمن بشکسته ام

 دام ها گـسترده انـد بهـر شـکار مـرغکان

 ازیساروازیمین صد مکر وفن بشکسته ام

 مدعـی بیچاره در چـاه لجن افـتـاده اسـت

 خـتن بشکسته امتـا که مشکـستان آهـوی 

 ها گذشت نطفه بودم طفل گشتم نوجوانی

 فن بشکسته امـک عشق جاویدم نه در الی

27/2/2322 
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 زنجیر بیداد

 مان باال گرفتـا آسـن تـم از زمیـدود آه

 ها گرفت ن دلـر دامـردید و آخـآتشی گ

 مـتـر بیداد و سـیـم زنجـت پیهـکسـش از

 ا گرفتا فردـروز تـالۀ دیـصد نیستان ن

 ربـم عـتان واز ظلـاکسـاز دل قیرین پ

 عت دنیا گرفتـرآمد وسـاریکی بـر تـاب

 راطیانـت افـشـن از وحـاد وطـت آبـمن

 اپیدا گرفتـران درد نـور داغ بحـدر تن

 ردگانـسـۀ افـنـیـر کـتان دل پـمسـدر غ

 ـال گرفتنگ واویـای آرزو آهـمه هـنغ

 نر نعش بخون غلتان و تنهای وطـسبر

 وادردا گرفتمرده خواران را نفیررنج 

 هر طرف دوکان رنگین عزا بگشوده اند

 طول فقروفاقه افزون موج غم پهنا گرفت

 گراست و معنی تقوا د دین فروشی دیگر
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 با لایر و پوند و دالر هرکسی فتوا گرفت

 روختند دالل هاـربال بفـون کـس که خـب

 زدان در گلوی زخم بودردا گرفتـقهر ی

 تن افکار و تبعید و ترورـس و کشـنفقتل 

 زیر نام دین و مذهب چون بال مأوا گفت

 آیین خودشهرکه راهی دارد و افکار و 

 ودا گرفتـا مسیحی یا رۀ بـلمان یـیا مس

 هـندو والئیک وسیک و پیرو کنفسیوس

 نسل انسانند ووجدان درهمه معنا گرفت

 عالم را تباهتعصب کردجهل وتبعیض و

 طرف قصد دل دانا گرفتتیرها از هر 

28/2/2322 
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 مرتبۀ عشق

 اور نشودـبعـشق پـوشـیـدۀ دل الیـق  

 نشود تا که رسـوا نکـنی شـامـل دفـتر

 رـیب خطـید ز آسـق نترسـشـدر رۀ ع

 ر نشودـان میســسـه انـار بـبی م گـنج

 ایی طلبی بال و پر عشق گشاـره گر

 پا هیچ کسی بر نشوده که در آن قله ب

 نگ عشقی که به اوزان خیال آمیزیدر

 خنور نشودـاب سـزلی بهتر از آن بـغ

 رابی ز طربخانۀ دل نوش کنیـر شـگ

 ا به ابد کر نشودـاز مستی ز ازل تـس

 افتخاردوجهان عشق بود خرده مگیر

 د ر نشودـقـالی مـن دم عـکه را ای هر

 ود مهر درخشنده به انگشت نهانـنش

 منظر نشودود وارد ـور بـر کـدیده گ

 رازها از پس هر پرده برون می افتد
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 بر نشودمن ق چو واعظ بهـحامی عش

 آنقـدر مرتبۀ عـشق بـه عـالـم باالست

 که میسر به کسی با زرو افسر نشود

32/2/2322 
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 چمن آفتاب

 آب می بالدسخن به گفتن و ماهی در 

 دـالـاب می بــتـن آفــمـراره در چـــش

 رـرون آخـدم بـا شـتنا ـر فـر بحـز قع

 اب می بالدـتـا شـدل ب ـاء ز مـسـتیبق

 وم جاریـدر اوج حرکت بالنده می ش

 تاب می بالدپیچ و گوهری که بصدچو

 ای دوستحدیث مدعیان رامخوان دگر

 ط چون حباب می بالدـکه این فسانه فق

 وشـامـن خـاق را مکــشـم دل عــرنـت

 وش در رباب می بالدـۀ خـکه این تران

 فدای دختر رز می شوم که با صد ناز

 هد ناب می بالدـون شـزم میکده چـبه ب

 ود حاصلـق و محبت اگر شـمراد عش

 خضاب می بالدهمیشه شوق طرب در 

 رخارمـم فـشان و چشـز موج لعل بدخ

 چمن چمن گل عشق و شراب می بالد



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 223 

 ن گلزارـق به دامـایـزم شقـوش بـز ج

 دـالـی بوج گالب مـل و مـبـلـرود بـس

 ناک ـمـر غـاطـرۀ مشکین خـاط طـنش

 دـالـاب می بـاه حجـیــرون ز دام سـب

 ستباقی چمنبسته در هزارغنچۀ سر

 وال و جواب می بالدـخن به سـگل س

 مگر ز مهر و محبت چه بد می بینند

 ر و عتاب می بالدـقه از ستمکـدهکه 

 اسیرشک  و گمان می شود جدا ازدل

 ضطـراب می بالدبـه دام وهـم فـقط ا

7/2/2322 
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  امید و آزادی

 ار آمده استـویی بهـاز گـب

 ار آمده استـه مانند پـگل ب

 یاس وشقایق ومرسل عطر

 نغمه های هزار آمده است

 باردهرطرف تا شکوفه می

 خار آمده استگل به پیکار

 غوره درتاک میکند مستی

 پرنگین گوشوار آمده است

 بگال رگِـب دادِ ـبام مِ ـبنـش

 جلوه یی درنظارآمده است

 تابکی خیره در سراب غم

 ار آمده استـآبش شرشری

 لبان عاطفه راکه بوسم بس

 آمده استکنار شوق مستی

 خوشۀ مهر با طلوع شفـق

 ان آشکار آمده استـاز نه
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 رخیالم نوشـعیش از ساغ

 وار آمده استـوشگـبادۀ خ

 نـسار وطـقابان کوهـبا ع

 آمده استهـمت و اعـتبار 

 وج هـنـدوکـشـم، و بابایـما

 تا زبـان اسـتـوارآمده است

 فطرتم پر زعشق پاک بود

 درغزلهای آبدارآمده است

 گر به خوانی تمام دیـوانـم

 عشـق و وصل نگار است

 در  و گوهر نثار یاران باد

 که زعمق بحار آمده است

 از صبوری بجو مراد دل

 آمده استاین سخن باربار

 قسوختم در تنور داغ فرا

 بار دیگر شرار آمده است

 نیمرخ مهربا هراس فزون

 از حجاب غبار آمده است

 دردل درد و سوزش ابهام
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 وعــدۀ انـتـظـار آمده است

 باز بهـر امید و خوشحالی

 مژدۀ وصل یار آمده است

 بهر عـدل و شـعار آزادی

 دل بشهرو دیار آمده است

22/3/2323 
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 یو آزاد عشق

 میساز کن یه پاکه باده به ساغر ب ایب

 میو مطرب زنـو فراز کن یساق یلوا

 ـمیـزیبـرخـ شهیهم ییـایر زسجـدگاه

 میخوبـان فقط نماز کن یتاق ابرو به

 ـمیرا فـروپـاشــ ـادیص ۀـنـیکـ طلـسم

 میقـفس به مرغان خسـته بـاز کن درِ 

 سـوگند هنمیآهـوگان و غـزاالن م به

 میو سـر گراز کن ویبا دد و د زهیست

 میزیتاج و تخت ستمکارگان بگر ز

 میکن ازـیکاخ سـخـن بـا لـب ا یبـنـا

 را انیماهـرو شـانیزلف پر ثیحـد

 میخسته دالن در شـب دراز کن نثار

 دلکش نو را یوغزل ها تیب میشم

 میتازه عروس وطن جهاز کن یبرا

 یعـشق و آزاد یهمت واال منی به

 میکن ازین یدل و جـان ب ریبند غـ ز
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 ر تمدن اگر بغارت رفتعص شکوه

 میشهنواز کن رانهیو شـوق فـق نشـاط

 نینشـود محـرم دل مسک یکسـ اگـر

 میآب زالل راز کن ۀبه چـشـم گـرید

 هجران ۀبه خون را به کور دهیتپ دل

 میپوالد غـم گـداز کن ۀپـاره پـار چـو

 بستند تیوطن درب امن یبه رو اگر

 میز عشق ومحبت دوباره بازکن یدر

 و نرگس فت ان حانیزم سنبل و ربـ به

 میونازکن شیدماغ خسته دالن پرزع 

 بابا و کـوه هندوکش ۀدشـت و در به

 مینـواز کن ین ـادیرود وطـن  کـنـار

22/2/2322 
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 امتحان

 ستین یامتحان کاف ـنیدل دگـر ا زیعز

 ستین یو دلهره شک  وگمان کاف عذاب

 تک و تـنها ـنـوایبـ ینده رو و منـخ تـو

 ـستین یآمـده، جــور خــزان کاف بهـار

 در دل و احسـاس در بـدن گل کرد دیام

 ستین یو سوزش حورجـنان کاف فراق

 رود آفـتـاب بـا انگـشـت ــدهیز د کجــا

 ستین یو عشـق نهان کاف یمخف فروغ

 نیشوروغوغا ب نیبزم زهره و پرو به

 ستین یمـاه دل از آسـمـان کاف سـرود

 ندیو انجـم در سما گوبـه جنبش  فـلک

 ستین یکون و مکان کاف ۀزند سروش

 بـه دســت ابـد داده دفـتـر عـشـاق ازل

 ستین یزمـان کاف دیعـشق ز قـ یبقـا

 بـه بـاغ دلـم جـوش گل تماشـا کـن ایب

 ستین یبلـبـل سـرو چـمان کاف ینـوا
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 زدیخ اسـمنیغزل عـطر  تیب تیب ز

 تسین یس بوسـتان کافـخوش نف مینس

 احساس یشق ومحبت و گرمـع خیزب

 ستین یکاف بانیسا نیده اـبرش درخت

 عمق بحر دلم جوش بحر پنهانست در

 ستین یلب گوهر فشان کاف نیمگرهم

 بخشد یمن جان تازه م ۀجسم خسـت به

 ستین یدت جسم و روان کافـوح دینو

 ایدن ۀرضـق و محـبت ز عــعـش متاع

 ستین یکاف انـیمـا ز مفـاد و ز یبـرا

 خوانم یعشق و وصال م ۀدل تران ز

 ستین یفغان کاف نـینغمه گرم ا هزارِ 

 «بدیز ینم یعاشق یرشدیکه پ مگو»

 ستین یطبع جوان کاف یو مست نشاط

22/2/2322 
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 یدل آزار

 بهـار وطـن غرق وحشت و خون است چرا

 عشق وطرب سوگ وناله افزون است یبجا

 ستا یکنم دل آزار یهرطرف که نگه م به

 است رونیظـلـم و سـتم از شـماره ب حسـاب

 جرم است یبه کشور ما عشق و زندگ مگر

 قـلـب مفـتون است یسـتم سـو یـرهـایتـ که

 کجـاسـت درد وصال یـلیکاخ دلکـش لـ بـه

 آتـش ســوز و فــراق مجـنـون است ـریاسـ

 نیریسـوگ عـشـق نشـد تلـخ گـر لـب ش ز

 ون گلگون استبنگـر تا ز خـ سـتونیب بـه

 ـزیمگـو بـه قـصر عـز خایزل یفتنه هـا ز

 پاک ومصئون است وسفی ۀنیدل به س که

 م راـاز دل و جـان عـشـق دخـت بلخ بنازم

 باب ومضمون است بیدر کتاب وفا ز که

 یخوش است شام هر امویزلف س زمشک

 ـراره افـزون استـش یدرد و داغ جـالل ز
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 و فـرخـارم گلـرخـان بـدخـشـان و بـلـخ ز

 است حونیمست وخروشان رودج شهیهم

 شــود آزمـون یم ـزیمـن بـه وفـا نـ نگار

 عـشـق و محبت از آن مأمون است مـراد

 آهـوگان و غــزاالن مـسـت هـنـدوکـش ز

 ازنظر و ناز و عشوه افزون است دنیرم

 ردیمیوحشت و خون شور وحال م بچنگ

 و افسون است بیو فر ایعشق ر یجا به

 یو وحشت طالب و جهـل افـراط نیک ز

 آتش وخون شهروده وهامون است درون

 برند هر روز یسر و پنجه م نهیک غیت به

 خوار و مادون است ـردیکه ظلم پذ یکس

 موشک و بمب است هیما زهمـسا حقوق

 و ظلم و سـتم کار مردم دون است ترور

27/2/2322 
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 عذاب عشق 

 تمام عشق و سودا از شما باد

 ـذاب و درد دلها از شما بادع

 آخـر قـلب کـس را ـدیازاریم

 از شـما باد بایو زور فـر زر

 دیو او را بهـم تنها گـذار من

 از شما باد ـایجا تا ثـر ـنیاز

 ستیجانانه کاف رتیس ـمیبرا

 از شما باد بـایرعـنا و ز بت

 قتیتا غرق در نور حق شـدم

 ازشما باد ایووهـم ورو الیخ

 از من ـاریا وصال تنه فـقـط

 از شما باد ایشوق دو دن دگر

 فـقـر بـاشــد افـتـخـارم لـباس

 از شما باد بـایاطلـس و د گل

 با گوهر فـطرت خموشم اگر

 داد و غـوغـا از شما باد تمام
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 ستیعشق نهان دل جهان مرا

 از شما باد دایصد هـو ظهور

 چشم شهال کرده مستم شراب

 اداز شما ب نایخـم رنگ م ۀتـ

 اگر افسانه ام را یخوان ینم

 رسوا از شما باد عشق ظهور

22/2/2322 
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 دل ۀتران

 ماند یشوق وصل و غم انتظار م نه

 مـاند یهــزار م ـازینـاز گل نـه ن نه

 شـادان یکند دل یالیخ یوعـده ها نه

 ماند یقرار م یسوز و درد دل ب نه

 عطر شـبنم گلزار در سحرگاهان نه

 ماند یار مـت یشبها ۀـیمـوج گـر نه

 زییرنگ زرد رخ عاشـقانه در پا نه

 ماند یبـاغ انـار م ۀدـشـور و خـن نه

 سوزان یقهرسردزمستان و گرم نه

 ماند یاعـتـدال خـزان و بهــار م نه

 لیافتخار به اجـداد و دودمان اص نه

 ماند یو قوم و تبار م فهیزور طا نه

 و اسکندر یو ک دیتاج برسرجمش نه

 ماند یم اریشـهـر ۀأن و دبـدبـشـ نه

 سنگدالن ینازوعشوه وجوروجفا نه

 ماند یصبرعاشق وقول وقرار م نه



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 223 

 تاک خـانـه و گلـدان پر گل منزل نه

 ماند یالله دردل دشت و مزار م نه

 یو منصب عال یبرسرچوک هیتک نه

 ماند یطمع کار و بار م یبا کـس نه

 بـا شــراب آلـوده یرنـد پـاک دلـ نه

 ماند یزهد زاهد شب زنده دار م نه

 یباک یو ب یوآزادگ یجوش مست نه

 ماند یو شـرم و وقار م ییپارسا نه

 در تموزداغ یکام خشک صحار نه

 مـاند یآبـشــار م ۀمـوج زمـزمــ نه

 گذرد یشتاب م گرباید دوروزعمر

 مـانـد یم ـادگاریدل  ۀتـرانــ فـقــط

23/2/2322 
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 شهر دل خستگان

 که دلها خسته کردند یشهردر آن 

 را باز و سنگها بسته کردند سگان

 جان عشـق و احسـاس و محبت به

 خنجـر دسـته کردند ـنـهیقهـر کـ ز

 علـم و دانش عـقـل و منطق هیعلـ

 جـهـل را آراسـتـه کردند صفـوف

 زهـرهـا در شـهـد انگـور فکـندنـد

 پـرسـتان خسـته کردند یکام م بـه

 یو شـور و مسـت نشـاط ینایم به

 سنگ و جفا هردسته کردند زدند

 یـیـاینـام مـشـرب و زهــد ر بـه

 کـردند سـتـهیکار نـاشـا هـزاران

 و مـذاهــب ـنید ۀجـامـ ـریز بـه

 کردند وسـتهیظلـم و سـتم پ فـقـط

 انتـحـار از کـنـج مسـجـد ـمیبـ ز

 بگسسته کردند ـحیرا تـسب وطـن
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 شــرف راو  مـانیو ا ـنید تمـام

 ُحب  نفس و خواسته کردند یفدا

 نیزشِت چرک یعقده ها زجوش

 بـر مـردم وارســتـه کردند جـفـا

 همه اُم ال فساد اند یپرس یم چـه

 نام ونشان برجسته کردند نیچوا
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 درس محبت

 بهار وحدت ما پر ز عطر باران است

 گل وصال به دامان عشق خندان است

 عمر کی یستان زندگبه گـرد شمع شب

 پروانگان پرافشان است ۀچو شعل دلـم

 شـوق درس محبت ز دفـتر عشـاق به

 کودک دل عاشــق دبستان است هنوز

 رنگارنگ یهـا ـشـهیاتلس اند یال ز

 است انیمن نـور مسِت عر دهیا زالل

 ادیزاهـد و واعظ دگر برفت از ثیحد

 دل همه آوازگرم وجـدان است بگـوش

 شـب بـاوران نـدارم بـاک ۀنیکـ غیت ز

 است انیمهـر سحـر از افق نما فروغ

 هـنیدر م ـاهیــس ـوید خـوان فـسـانـۀم

 است دانیرسـتم ما قهـرمـان مـ هـنوز

 آبادم شـهیشــور و شـوق تمـدن هـم ز

 است رانیما از اساس و هنینه م وگر
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 رزمم یم شهیوتعصب هم وجهلید به

 ستانسان ا سیعشق و محبت ان یپر

 مجو نیزخم دلـم در فرنگ و چ عالج

 رمزوراز درمـان است ینـوش لب فقط

 شکـوه مکن شگانیدرد و داغ جفا پ ز

 دل فراوان است دهیستمکده سوز نیدر

 میما و تو در اضطراب هجران مگوکه

 است شانیکنم پر یکه نگه م یبهرکس
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 مهر و محبت ۀشعل

 گر است از و ادا جلوهـدل در چمـن ن گلِ 

 شده با شور و نوا جلوه گر است یبیعندل

 فگـند در دمـن خـسـته دالن یشـاد عطـر

 گالب وعسل ورنگ حناجلوه گر است با

 د شفـقـت و مهرآباد محن را بـده وحشت

 دِل نازِک پرعشق وصفا جلوه گر استبا

 آمده است یسرود وغزل ومطرب و م با

 مـن بر سـرپا جلوه گراست ۀجانان مست،

 اریاز عـشق هـراسان نشود خاطر  رگید

 مهر ومحبت همه جا جلوه گر است ۀشعل

 ــریمگـ ـبیدل عـ ۀـرانــیفـقـ یتـمـنـا بـه

 اوج غـنا جلوه گر است ۀبـاز آن مـرت که

 مسـاوات و سخا آمـوختم د،یـورشـز خ تا

 وا جلوه گر استـدوه یکه ز بام ندمـنپس

 انم بـه جهـعـشق و محـبت نفـروش رـثم

 جلوه گراسترورضایبهرخ که ییبها آن
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 بـه زبان از دل پاک ـدیایموم نـمس لـفـظ

 ر فـقـط در  ثنا جلوه گر استـلـب بح از

 مـا پــَـرپـــَر دلـبـه ن ــایاوج ثــر ــقیال

 که زپروازهما جلوه گر است یمقام آن

 به نورهنرعشق شدم عرق چه باک گر

 است ز فـنا جلوه گر ییاسـرار بقـا گنج

 درخورعشق یاز وصل نباشد ثمربجز

 زاسرارخدا جلوه گراست کهیسروش آن

 عـمـر نـتیوحـدت کامـل بشـود ز لـذ ت

 ر و وفا جلوه گراستـمه ۀز دل جاذب تا
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 خون عشق

 من است ـنید یمسـتم سـرکش انـوسیمـوج اق

 من است نیدر  و گـوهـر طـوق زر   یها دانه

 بـس کـن که دلـتـنگم کـنـد یفـرمـانـبـر ۀقـص

 من است نیریفرهنگ د یانگریوعص جنبش

 مکـن ـاهـایاز مـوج در ـمیب کیشـب تـار در

 من است نیعشـق جانـان ماه و پرو چلچراغ

 راه ـدیبــود خـورشــ هـنیمـردم مـ یدعـا تـا

 من است ـنیگـر زبان خصم نفر یباک تـسین

 ع بلـنـدسـلطـنت طب ـریپـا زد بـر سـر پـشـت

 من است نیمسک رانگاهیان بـه وـهـا پنه گنچ

 برون دیآ یطرب از دل نم یو غـوغا شـور

 من است نییدرشرا یخون عشق و مست تاکه

 فشـانـم گـوهـر عـشـق و صـفـا یتـوکل م بـا

 من است نیجاهـل که بد ب ۀنیدلـم با ک خوش

 پـرورم با خـون دل هـنیبـه خارسـتان م گل

 من است نیذوق رنگ قیشـقـا جـوش ۀجـلـو
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 دل ـخینهـالـسـتان معـنا سـر زد از تـار صد

 من است نیـشـیو مستقـبل نمـاد دور پ حـال

 ـنیکـند شـالق کـ یباال م هـودهیب محـتسـب

 من است نییو تعـصب ضد آ ضیتبع رسـمِ 

 دمـد از قعـر شـب یاستقـالل و آزاد صبح

 است من نیتمـدن نـور کاب دیکه خـورشـ تا

 کشـم حق و حقوق یعدالـت م یترازو در

 من است نیعـزم راسـت هـنیم یآباد طـرح

 خورده ام ُدرد شراب یخمارستان چشم از

 من است نیعشق آم یومدهوشم دعا مست

 تفنگ و برچه را بشکسته ام و ریروشمشیت

 من است نیزل زور تبرزـو غ تیو ب واژه

 زز ساز دل هـنو زدیناله بـرخ سـتانین صد

 من است نیاز ناز وتمک ییوه ـجل یکوبیپا
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  یسپهر همدل

 آورد نیانه در دل ها کند کتعصب خ گر

 آورد نیو بوکوحرام و وحـشِت د داعـش

 نـدمـدرســه را آدمکـش دوران ک طـالـب

 آورد ـنیرا بهـر قـتل خلـق مسک کودکان

 از کف نسل جوان ـدیربا یو آزاد عشـق

 آورد نیرا با ضرب قـمچ شـهیانـد شیتفت

 کند یجار ـنینـام د ریرا بز یزیسـت زن

 آورد نیشیهـمچـو پ گـریرا بار د یبردگ

 جنگ جمـل ۀـنیـو ک ـنیجنگ صفـ ۀفـتـن

 آورد نییا سـِم فـرهـنگ و آـظالـم ب خیشـ

 نیآتـشـ ـدیرا نمـا یو سـعـود ـرانیا نیک

 آورد نیعراق و شـام و لبنان و فلسط در

 افکند یران تاز ریـتم را به زرس رخـش

 آورد نیبـر سـر ز ـنید ۀرا در جام ـوید

 شهایرا بنام ک یفارس وترک وتاز جنگ

 آورد نیچ ۀتا هند و روس وخط ازعرب

 بیوپشتون راکندباهم رق کیوتاج ازبک

 آورد نیفغـانسـتان نفـاق و جنگ خون در
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 ومسلمان را کند از هم جدا کیوس هندو

 آورد نیامراض چرکدل طالب ستان  از

 نام مذهـب و قوم و نژاد و واژگان ـریز

 آورد نیو اسـتبداد ننگـ ضیو تبعـ ـنهیکـ

 کشد رونیعشق ومحبت را زدل ب ۀجذب

 آورد نیو تبرز نیخـون ریآن شمش یجا

 جباران کند رـقه را میرح رحمانِ  لطف

 آورد نیاطیسـر افـرشـتگان ظلم شـ بـر

 را اعتدالزان ـدزد خ یبهاران تازگ از

 آورد نیگلـزار و انـارسـتان رنگ مرگ

 بود آخرحرام یمست ۀشاد و نغم رقص

 آورد نیاسیسوگ و برسرگورخموشان

 شب باوران ـنیا ریفتنه و تزو الحذراز

 آورد نیمرگ ونفر یشوِر زندگان یجا

 نیدارد ظلم و کـن ییجا تیدل انسان در

 آورد نیریمهرد هنیبه م یوآزاد عشق

 را نگر قتیحق دِ یِرخورشنو درخراسان

 آورد نیهـا ماه و پرو یسـپهرهمـدل از
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 یامواج هست

 کنم یشور وغوغا م یدل امواج هست در

 کنم یم دایو گـوهـر از بحار عـشـق پ در  

 وخمش چیزهرپ سمیقصه بنو صدهزاران

 کنم یم ـدایهـو یســر  پنـهـانـ یهـا گـنـج

 یبس ـمیگشـابسـته ب یهـا از کارهـا گـره

ـا م ییاصـول تـازه  بـا  کـنم یحــل معـم 

 که در بند شـبان افتاده اند یکـوران چشـم

 کنم یم ـنـایطلـوع صبحدم دوبـاره بـ در

 رخاکیزتعصب را کنم در یبدبـو نعش

 کنم یم سایو کل ریدر بتخانـه و د سجـده

 ها خانهیخـم محـراب مسجـد تـا در م از

 کنم یم نایو م حیتسـبدل بـا بـاده و  راز

 نبـود در دل انسـان پاک ضیو تبعـ نهیک

 کنم یبـا مسـلم و هندو و ترسا م یدوست

 وجنون یمستبدست آرم متاع عشق و تا

 کنم یبرسردروازه سودا مرا نیود عقل
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 را کنم باغ بهشت هـنیکه خشکستان م تا

 کنم یم ایبه هـرسوزاب در یجار نهرها

 ه با لفـظ و قـلـمبسـتم با وطنداران ک عهد

 کنم یرسوا م شهیرا هرکجا از ر نانیخا

 در لطف و کـرم هنیبه بندد دشمن م گـر

 کنم یدل پاکان دِر عشـق و صفا وا م از

 صبح وصالقلب الله و نرگس در همچو

 کنم یدل پر از شـراب چشم شهال م جام

 مـن قـول و قـرار وحـدت کامل دهـد اری

 کنم یم ای  هـآن م یسـبب دل را بـرا زان
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 ستانیققنوس ن

 در بـنـدم کند ـنیمشـکـ ۀبـه دام طـر تـا

 خـرسـندم کند یقـفــس بـا دانـه و آب در

 یافکـنـد گه خنده ا یبـا تسـل ینگاه گه

 مجذوب ترفندم کند یی وهیباش هرزمان

 را مسوزان بال وپر المیباغ خ طاووس

 م کندنگـسـراه یـسـتانیکه قـقـنوس ن تـا

 ید اجنبـرا چه دان ـمیاسطوره هـا یمعن

 آتش انـدر زنـد و پازندم کند ـدیشـا بـاز

 سرزند یهرقطره خونم الله زار ازدل

 چو قصابان خـون آلـوده بندبندم کند گر

 افکند رگودالیچو داعش نعشها را ز ای

 جاده آونگم کند ریکه چون طالب به ت ای

 باز دکهیآ ینم یقدح بشکست آن ساق آن

 کند ونـدمیقهـرمـان جنگ م یمالل چـون

 نیتواند دست ک یمستم ک انوسیاق جوش

 سازد و چون سنگم کند هیکوه س ۀصخر
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 زاهـدان را نـو مکـن یایو ر خیشـ ۀفـتن

 غم که دلتنگم کند ثیحد گریمگو د هان

 پاکان وطن یها گل کرده بر دلها نقـش

 ارتنـگـم کـند یـنـویبهــزاد را مـ مکتب

 الیشـشم را بنازم در گلـسـتان خـ سحـ

 کند ونـدمیرا بـا حـال پـ ندهیو آ یمـاض

 ُکشد گرچه مرا یم یانتظار دردورنجِ 

 عشق و محبت باز صد چندم کند ۀجذب
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 گل ناز محبت

 عشق در دل گرفتد فرزانه را مجنون کند

 بـا غـزاالن آشــنـا در دامـن هـامـون کـند

 یبــودا فــروزد آتـشــ ۀتــردر نهــاد ســـ

 کند رونیسلطنت ب یچنان کز سرهوا آن

 ـنیدل زرتـشـت افـروزد سـرود آتـشـ در

 مصئون کند منیرا ز شر  اهر زدانی نور

 خشک وسوزان آورد نیرادرسرزم کعبه

 را مضمون کند لیاسحاق و اسماع ۀقـص

 حـالج را بـاال کـشــد تـا اوج دار هـمــت

 عصب را به کام دون کندو ت یپسـت زهر

 یبــه جــام مـولــو ــزانــدیر ـامیخـ ۀبـاد

 کند گرگونیرا به نور شمس د نید عـالم

 در بحر شراب دیو سجاده را شـو خرقـه

 خـرابات حافـظ مسـتانه را مفتون کند در

 بیوواعظ را بجرم روشن مکروفر خیش

 کند چـونیخالـق ب یازمهر و صفا یخال
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 دل زهیبـه نـزد مـردم پاکسـاز  ـهیسـ رو

 کند ونیو طالـب افـ ثینـفـس خـبـ ـرویپ

اد زاهـدان  ـایکـذب و ر ۀرا از سـر سـج 

 کند ـونیعـدالـت کامالً مـد ـزانیمـ یپـا

 خردیروزه زاهد حوروغلمان م یدربها

 افزون کند تیخبراز آن که بارمعص یب

 میغـرق در بحـر گناِه قـاتـل یخمـوشـ با

 ب روزه وافطار راباخون کندکه طال تا

 ازخوردونوشیزنیپره ستیآخرن روزه

 کند حونیفطرت رازالِل زمزِم ج عشق

 دل برون از کند یستم را م غیت وحشت

 کند مونین مـوط را در تیو امن اعتدال

 به ناز زدیتنه بگرـو ف ایاز دام ر عشـق

 را مأمون کند خـانهیود مـپاکان ش همدم

 باشـد ناروامـور عشق جور ـقیطر در

 ون کندـگلگ یگل نـاِز محـبت عـالـم تا
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 نمانده استمضمون 

 به هـامـون نمانده است سیبـه کاخ و ق الیل

 به فـقر و گنج به قارون نمانده است یموس

 بـر دل و جـان وطـن زدند ـغیبـس که تـ از

 به رگ رگ دل ما خـون نمانده است گرید

 شد به کام دل اضطراب و وسوسـه خون با

 بررخ گلگون نمانده است یکه سرخ آنسان

 وطـن چـونـان ـدیچشـمه ســار ام دهیخشکـ

 نمانده است حونیکه مـوج در دل ج ییگـو

 دالن هیدسـت هـرج و مـرج و فسـاد سـ از

 بـه حکمت قانـون نمانده است یارزش چیه

 شـده رواج یدم که رسـم وعـده خـالف زان

 نمانده است ـونیه و مدوفا بـه قـرض گرید

 تفـنگ و وحشـت طالب زحـد گـذشت جور

 ده و شـهـر خاطـر مصئون نمانده است در

 تـرس انـتـحـار و تعـصـب بـه مـدرســه از

 نمانده استمعرکه مضمون خون و جزدرس
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 گشته باب اکیوتر شهیکه چرس وش ازبس

 نمانده است ـونیبه بنگ و زور بـه اف نشئه

 ــایفـتــنــه و ارعـاب مـافـ ــنیســـرزمـ در

 نمانده است مـونیو صفـا و حالـت م صدق

 و صفا و شـور و محبت شود هالک عشـق

 که سرخوش ومفتون نمانده است یحالت در

 مـچـشم مسـت تازه غـزاالن ز درد و غ در

 و کرشـمه غـمزه و افسـون نمانده است ناز

 ـدتــر کـن ــرهیکـوکـب مـــراد مـــرا تـ گـر

 تـوان به گـردش گردون نمانده است گـرید

 ده درازبـس شـ یـوزگیطـمـع و در دســت

 نمانده است ـرونیآبـرو بـه داخـل و ب چیهـ

23/7/2322 
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 عذر و بهانه

 ادا و غـمزه و عـذر و بهانه را بس کن

 و شک  و گمانه را بس کن یخـال الیخ

 دل ز پـا افـتـاد ـدیســرکــش امـ سـمـنـد

 را بـس کن انـهیمـن تـاز ۀجان خـست به

 عشـق من و تـو فتاد در دل خلق ثیحد

 فسانه را بس کن نیو دلهره از ا هراس

 ستیفطرت عشق ووصال باور ن اگربه

 دل غـزل عـاشـقـانـه را بس کن ـزیعـز

 گریداسـتان عشق د یکس یبـرا مخـوان

 ونغمه و شعر و ترانه را بس کن سرود

 گل مپاش بـر سـر عشـقرا مسـتا  بهـار

 بلبل و وصف جـوانـه را بس کن ینـوا

 یناز نـوروز یز پـرسـتـو گـرید مگـو

 را بس کن انـهیشـهـر دل هـوس آشـ بـه

 سـتین گـریدراز غــم انـتـظـار د شــب

 و شاـنه را بس کن شانیزلف پر ثیحد
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 مخوان آخر گریرد قفس را دس سـرود

 را بس کنو دانـه  ـادیص ۀفـتـنـ شـرار

 زام هـرگـ ــدهینـد یمحـبـت گـرم اگـر

 دلـبـرانـه را بـس کن ۀو دغـدغـ جـفــا

 نکـرد روان یهـمـدم دل نـامـه ا نـشـد

 طلـب محـرمانـه را بس کن گـرید دال

 ـدمیتـاب جـور و تب انتـظار سـوز ز

 جفا بسرم داغ و فانه را بس کن مکن

 اخـد یکام دل برا یبـه مـن نـده اگـر

 زنانه را بس کن یو وسـوسه ها هوا

 بجـو ـریهر دوجهان از دل فـقـ یغنا

 به مأمن دل شوق خانه را بس کن ایب

22/7/2322 
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 ناز وطن

 وطن فـردا و پارت را بنازم

 زمـسـتان و بهـارت را بنازم

 زییبه هنگام تمـوز و فصل پا

 کشت و کارت را بنازم گدام

 دره و دشت تو قربان یهـوا

 آبـشــارت را بـنازم ـرودســ

 میخـوبان ژونـد افسانه گو ز

 فــرخــارت را بـنــازم گالنِ 

 آرد بـدخـشـان یلعـل م ادمیب

 کـوهـسارت را بنازم شکـوه

 لـسوفانیبگـو از ف ابـمیفار ز

 را بـنـازم ــسـارتیقـ یهـوا

 سیخندان بادغـ ۀازپسـت بگو

 نوحصارت را بنازم مانینر

 تازه داره یجان هوا یشمال

 خنجان توتبارت را بنازم به
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 ـدیبـرا یبلـخ آتـش م ینـا ز

 سـرخ مـزارت را بنازم گل

 میقـندک قـندوز گـو ـثیحـد

 و تخارت را بنازم شبرغان

 دیآ ادیغرجستان و غورم  ز

 منارت را بنازم روزُکهیف به

 فراوان میگو یانگور هـر ز

 قـنــدهــارت را بـنـازم انـار

 رمیبگ یمـاه درمنیآب هـ ز

 و اسـفـزارت را بنازم فـراه

 ادیکنم  یم مروزوززابلیزن

 رابنازم ارتیشهر یغزن به

 میسرا رودمیمرغاب وهر ز

 آمـو مـوجـبارت را بنازم به

 آبـاد مـا نـارنــج دارد جـالل

 لوگرسبزه زارت رابنازم به

 غـوربند را یدره هـا ـمیببو

 را بنازم کارتیچار بپروان

 مشهـور باشـد انیامب ـریپـنـ
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 مهجـوِر زارت را بنازم بت

 و نورستان و لغمان ایپکت به

 دارت را بنازم ـوهیم درخت

 لـذت جلغـوزه ات را سـمینو

 کـنر رودبـارت را بنازم بـه

 روسمنگانیوپنجش سایکاپ به

 زارت رابنازم غرورصخره

 اریبس ندیگو یتلخان تـو م ز

 مـزه دارت را بـنازم قـروت

 میلذ ت گوشت تو گوو  زنان

 پـر شــرارت را بـنازم تنـور

 سالنگ ماقیازقـ ،یبگوازچا

 نـامــدارت را بـنـازم کـبــاب

 منتو و شـوربا یو قـابـل پـلـو

 قـورمه دارت را بنازم آشک

 گـوشـت لند بـشنو یریچیک ز

 را بنازم ارتی یرُکرسیز به

 یعیباب، طب یو ترش مرباها

 ـنـازمکارت را ب ـزهیر قـنـادِ 
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 ینام رهیدرزعفران وز ییتو

 را بـنــازم ـارتید ــاهــانِ یگـ

 ـمیانگـور گـو ۀریقاق و شـ ز

 وخشک بارت را بنازم لیآج

 یدار شـرق باش وهیباغ م تو

 را بنازم ارتیوشـ خیو ب پَـل

 گـر بـدانند یغـلـه جـات گـدام

 هرسو کشتزارت را بنازم به

 یصنعـتگران هـنیآخـر م تـو

 پـود و تـارت را بـنـازم تمام

 میگنج معـدن و کان تو گو ز

 عـالـم اعـتبارت را بنازم بـه

 ـتیدارم حکا شـمیراه ابـر ز

 و قـرارت را بنازم تیترانز

 ینیمـشرق زم ۀقلـب زند تـو

 آشـکارت را بـنـازم شــکـوه

 باشـد ـوانیکابل دفـتر و د به

 کاردارت را بـنـازم رســـوم

 وافشار یروچاردهیزمیبکار
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 وسنبل و خارت را بنازم گل

 ـسـمینـاِز نـرگـِس فت ان نـو ز

 پـر خـمـارت را بـنـازم نگاه

 اوج ُکه مردم خانه سازند به

 را بنازم روبارتیهرسو ب به

 باشد فـراوان یکابل مندو به

 خـواربـارت را بنـازم وفـور

 یگرچه خرابستان گشت وطن

 را بـنــازم ـادگارتی تـمـــام

 تمـدن یبایمهـد ز یبـود تو

 افـتـخـارت را بنازم شـکـوه

 و شهرتو قربان هیسراسرقر

 قـوم و تبارت را بنازم هـمه

22/7/2322 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 242 

 

 

 مجمر سوزان انتظار

 دیآ یبـه سـر نم اربیشـب فراق تو 

 دیآ یسـحـر نم یصبـح صفـا طلـوع

 ما بازاست یبرو عتیبهشـت طب در

 دیآ یچو سرو خرامان ز در نم چرا

 مجـمـر سـوزان انتظار شـدم پـلـوش

 دیآ یبه ماتم و سـوگ شرر نم مگـر

 دمیچیبـس که در دل امواج بحر پ ز

 دیآ یگهـر نم ـریغـ یتابـش  ـدهید به

 یو دد باک ویراه عشق ندارم ز د به

 دیآ یخطر نم یوصل به کف ب یپر

 عـشـق بـود وصل کامل جـانان مفـاد

 دیآ ینم ضرر ـمیمعـاشـقـه ب ـنیا در

 شـود حاصل یخوب و بد زندگ زیتم

 دیآ یدر تنور خدا خشک و تر نم که

 یکنم سـجده بس رانیفق یخاک پا بـه

 دیآ یما کـر و فـر نم قـتیدر طر که
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 گو کانیو وفا رابگوش ن سرودعشق

 دیآ یترانه بهر گـوش کر نم نیا چو

 عـشـق ۀگـذشـت رتب ایاوجگاه ثـر ز

 دیآ ینم به خاک که دربحروبر مجو

 سر اما دهیعشق زگردون کش درخت

 ـدیآ یگلـبـن نـازم بـه بـر نمـ هـنـوز

 گره بسته درشب هجران نهیبس نفس

 دیآ ینم ـشتریب ـنیخبر که از ا دهـد

 دارد عاشق و معـشوق یصداقت اگر

 دیآ یوحدت دل درنظـر نم ریغـ بـه

 غامیوطن رسد پ اهیو خاک وگ زآب

 دیآ یـر نممهـاجـر مـن از سـف چـرا

22/7/2322 
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 فردا دیخورش

 انهی یشــو یم ـلـدایتـابـان شام سـرد  ۀمـ

 انهی یشـو یتنهـا م نیمـسک ۀکلـبـ چـراغ

 نیدامان سحـراز وحشتستان شـب دوش به

 انهی یشو یفردا م دیخورش سـرودوحدت

 آبادگمان گم شد رتیوعـده ها درح سراب

 انهی یشو یم دایعـمل دوباره پـ دانیم بـه

 گـر نـشـد رهـوار نـرم ســاحـل آرام ـایمهـ

 انهی یشـو یم ـایتـوسـن امـوج در ســوار

 اربیدرب باغسـتان دل را بارهـا  گشودم

 انهی یشو یوصل و تمنا م ۀبر شاخـ یگل

 مراد دل بشوق و ذوق کیپ یبس فرستادم

 انهی یشـو یتـقـاضـا م یـرایدانـم پـذ ینم

 زالل رود دهردمرویم یخشکستان هست به

 انهی یشو یسرد و گوارا م ۀآخر چشم تو

 طرح و پالن وحدت ما عاقبت روشن نشد

 انهی یشو یمعـما م ـنیا ـدیدل کلـ ـزیعـز
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 گلشن دل با گالب و مرسل و نرگس انیم

 انهی یشو یپر خمار چشم شـهال م شراب

 بودچون زندانوبهاروفصل گرما زمستان

 انهی یوش یصحرا م یخزان آهو امیا در

 ییبگرفته درشهر فرنگ از دست تنها دلم

 انهی یشو یسـمرقند و بخـارا م هـواخـواه

 دیدلم با سوزهجران شعله ورگرد اگرزخم

 انهی یشو یمـداوا م اربینـاز وطـن  گل

 درشب جشن مراددل یبزم عشق ومست به

 انهی یشو یم نایم یسـاغـر و گرم نشـاط

27/7/2322 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 253 

 

 

 خراب ۀکلب

 سحـر کنم یو ســرد ـرهیشـبان تـ تنهـا

 عشق و باده از همه قطع نظر کنم جز

 کجاست تا که دهـد باده دم به دم یساق

 مختصر کنم گـریکشـم و قـصه د ایدر

 خـود پـادشــاه شــوم ۀخـرابـ ۀکلـبـ در

 به کاخ سلطنت و کـر و فـر کنم لعنت

 ترانـه از دل پـر خـون سـر کشد موج

 ز زِر در  و گهر کنمو طبق پـر ا جـام

 خمـوش دل ینـشـود دعــا و ثـنـا گـر

 کـر کنم ـادیفـلک ز نالـه و فـر گـوش

 ایر یب یعشـق پاک و خالِص دلها با

 کنم شتریدل ب ۀو نشاط و جـذبـ شـور

 یازمعامله در عشق و دوست زمیبگر

 سود و ضرر کنم ۀلیزمکروح یدور

 زیمبهـم غـوالن کنم سـت یفتنه هـا بـا

 بدر کنم اسـتیرا ز چنگ س رهنگف
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 راه عشق ووحدت پاکان روزگار در

 کنم پـر ثـمـر ۀلهـلـو تـالش و ه کار

 ستیدشـمن هراس ن ۀنیانتقام و ک از

 حــذر کـنم یـیـایدام دوســـتـان ر از

 توزوطن نقشه ها کشد نهیک گرخصم

 اثر کنم یوعقل وخرد ب باشورعشق

 ستا وصفا مشرب من وعشق یآزادگ

 راه حفظ عهد ووفا ترک سر کنم در

 یوران النـه ام ول نهیسـوختند ک گـر

 سـفـر کنم هـنیآرزو بـه جـانب م بـا

22/7/2322 
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 نیخواب سنگ

 کنم شب تار است یطرف که نگه م بهر

 گـرفـتار است مـنیدر شـکم اهـر ـدهیسـپـ

 نوحه کنند بیکه به مکر و فر یدم ازآن

 زار است ۀـیرو لبخند گـ یشـاد یجـا به

 اسـت ـزیـیپـا ـریسـبـز بهـاران اســ ـدیامـ

 عقرب خار است شیگل ن ۀچـشم غنچ به

 بـارد یآســمـان غــم و درد و بـال هـم ز

 است مـاریب ـشـهیمـرده و آدم ز ر بیطـب

 است نیکوکب طالع به خواب سنگ هنوز

 است داریاضطـراب ب ـالیآسـمـان خـ در

 گرین عرضه دعشـق و محبت مکـ متاع

 باب بازاراست هیُحب  قدرت و سـرما که

 رحم وعـواطف نمانده در دل ها ییتوگو

 سرشار است نیجور و ستم ظلم و ک فقط

 است دادیب ریاس نیو شـام و فلسط عـراق

 خون و جنگ و ادباراست ینگر بهرکجا
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 تازنـد ینـام مـذهـب و قـوم و گـروه م به

 ر استتعصب و افـراط و گند اشـرا همه

 و دانـش و منطـق نــیپـر خطـر د سـالح

 گـرفـتــار اســت ـایاهــل ر ۀدام فـتـنـ بـه

 عـمل ـدینـد یگـذشـت زمـان و کسـ یبس

 فـقط گفتار است یو واعـظ و مفت خیش ز

 گـردند یمحـور ُخـرد و بـزرگ م بگـرد

 زمـانـه فـقط چرخ ودوِراقمار است نیدر

 گـره نگـشود یسـدل هـا کـ ۀتـاِر بـسـت ز

 زنـد تار است یکه بدل زخمه م ینوازش

 بـنـد زنــدان انـد ـوانینـه آدم و حـ فـقــط

 دام بـال آب و خاک و اشجار است ریاسـ

22/7/2322 

 

 



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 257 

 

 

 ییتنها ۀشیش

 ام مزن ییجفنگ بر سـر سـودا دنگ

 ام مزن ییـنـایبـه تابـش ب ـشـترین یه

 اهیــب سـدر ش یهمـدم دلـم نشـو گـر

 زنـام م ییتنها ۀشـیجفـا بـه شـ سنگ

 یا دهیرودم تنـو پود شعر و س درتار

 ام مزن ییآوا ستمیدل به س جزحرف

 اوجگاه عـرش خـدا جـا گـرفته ام در

 ام مزن ییجا یزحسرت ب گرسخنید

 یعشق من غزال غزلساز دل شد در

 ام مزن ییصحرا ینظر بـه آهـو ریت

 هـنـوز یندامـم ک ۀتـار زلـف بسـت بـا

 ام مزن ییدگربه زلف سمن سـا شانه

 زند یعسل مـوج م یلعل لب جو از

 ام مزن ییواـبـه طبع نازک حل طعنه

 رـگیخـدا د یرا بگـو که بـرا گانـهیب

 مزن ام یینرگس شهال یبسو چشمک
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 یـتـدوس یبـاـیـل و گل زاز کابـن یا

 ام مزن ییـوایبـر کالم هـر پـوزخـند

 انیشـود ع نیسکمت مـغـنا ز ه گنج

 زنـام م ییو دارا یدم از ندار گرید

 ر و قصه بود نقل انجمنـو شع لبخند

 ام مزن ییصف آرا میوب زیست حرف

 میآفاق گـشته ا ۀرـصفـت شـه مجنون

 ام مزن ییزوحشت رسوا گرسخنید

 نیشهرشدم خسته بعداز ازگردوخاک

 ام مزن ییالیو ۀگـپ ده و خـانـ جـز

 ام مگو ییتنها سـوز و درد بسـتر از

 ام مزن ییلـدای ۀـریز شــام تـ یحـرف

22/7/2322 
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 ییدرد تنها

 یکرد شتریمـن را ب ییسـوز و درد تنهـا تو

 یو دلـم را پر شـرر کرد ادیآتش به بن یزد

 هجران ۀاز کشت یکن ییدم که دلجو کینشد

 یتازه ترکردهـرلحظه دردوداغ دل را یول

 دلـم ارسـال یالبهــر تـسـ ینامـه ا ینکـرد

 یقطع نظر کرد یکبارگیپاسـخـم  یجـا بـه

 اریبس ۀبرجان احساس وعواطف جرق یزد

 یکرد شتریراچونوک ن یشوک برق شهیهم

 مـرا با نـور دل روشـن یلـدایشـام  ینکرد

 یکنار من سحرکرد یکرم شام یاز رو نه

 ادانیم راهمچو صـمرغ دل یدام افکنده ا به

 یردـپـرپـر ک ،یشـتـبکُ  ،یدانـه و آب ینـداد

 رار سبزـق یچه؟ چرا؟ داد یبرا! دانم ینم

 یاثرکرد یو وعده ها را ب قول وقرار همه

 نیومحبت ازدل مسک یعشق ومست ینجست

 یو زر کرد میس یواـو ه نیکاخ زر   الیخ
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 با خـاطـر آرام یدل گه ـمیدر حـر ینخـفـت

 یرا آخر زعمق دل بدر کرد میشک  وب نه

 هـرگـز یدر تـنـور دل ول یپخت خـام الیخ

 یر کردـبه س مینه تمنا یقول وصل داد نه

 دیخالص ما بارورگرد عشق پاک و درخت

 یثمرکرد یوآن را ب خیدرب یآتش زد یول

 دل بود آزار مظلومان یعشق و صفا مگر

 ؟یهنرکرد ایآ یحاصل کرده ا بگوآخرچه

 ندانسـتم چه بود آخر مرام تـو یباز نیا از

 یدشمنم را مفتخر کرد یخون نمودرا  دلم

22/7/2322 
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 یالیخ یوعده ها

 شکست وساحل امن و هـدف برفت یکشت

 وگهرازصدف برفت گشتشهره  خرمهره

 نـشـد بـلـنـد ـسـتـانینـ یچــرا نــوا ـاربی

 صـدا ز طـبـلـه و آوا ز دف برفت ییگـو

 یکه کام وصل بـه دســت آورم ول رفـتـم

 ز کـف برفت یالیخ یـاو وعـده ه ـدیامـ

 الیگونه غـرق عشـق شـدم کـز دل خ آن

 طـرف برفت میمکان و سـاعـت و ب دیقـ

 گـربــه و َدِوش مـوش درگـذر ــزیخـ از

 تـکه نـرم تـا خط آخـر کشـف برف بنگر

 دگشتیوغزلها سپ تیدم که رنگ ب زان

 وهنراز نشر و لف برفت یقواف شوراز

 سار دل بس زالل و پاک بود چشمه از

 شف شف برفت ۀقیو رنگ و ذا ریتزو

 عـرب ۀنیخـون چکان بـود ک غیت چـون

 قـلـب کربـال و حجاز و نجف برفت در
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 گشت میو آخـر مقـ چـهیآمـد از در دزد

 کم کمک و خف خف برفت صاحبخانه

 کیشکست وتاق کهن شدخراب ل کوزه

 تـازه آمـد و کـنـدو و رف برفت دوران

 افـسانـه سـر مکـنو  تیخـدا حکا رـبه

 ودم پوف وپف برفت دیـعمل رس وقت

22/7/2322 
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 خراس کهنه

 کـند یجهل قتل عقل و دانـش م

 کـند یم ـنـشیابـداع و ب غـارت

 برد صلح وصفا را ازجهان یم

 کـند یکـوشــش م ـکاریپ ۀر در

 نکـرد الیخـان و آت زیچنگ آنچـه

 کند یخونخوار وداعش م طالب

 جـوان روید پکش یوناحق م حق

 کند یازان ازمرده پرسش م بعد

 ـاهیو داعــش از ابــر ســ طالـب

 کند یم ـزشیتگرگ مـرگ ر با

 کـند حمـام خـون ارگـون را یم

 کند یم ورشیطاعون  هیس چون

 تـازه دامـان کـشـد نـوعـروسـان

 کند یرا سـرب گدازش م عشق

 ـقیبـا مال عـمر بـاشـد رفـ خیشـ

 کند یُکرنش مدالـر سخت  شیپ
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 گــذرگاه زمـانــه همچـو بـاد در

 کند یحب  نفس چرخش م یسو

 فـقــط یطـفــالن دبـسـتـانـ مـثـل

 کند یرا از رو خـوانـش م خـط

 گپ زن انیربـاط وطـوط چـون

 کـنـد یرا گــزارش م یواژگانـ

 و احساِس هنر را درشکم عشق

 کـند یگـنده سـنجـش م ـازیپـ بـا

 و منطق سالهاستنام جفر  ریز

 کند یخراس کهنه گـردش م در

 کیز حد بگشت ل یافـراط ظلم

 کند یازطالب نوازش م یکرز

27/7/2322 
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 ارگون تیجنا

 کند یقتل عـام و معـرکه و خون نم جز

 کند یارگـون نم ـتِ یو دد هـم جـنـا ــوید

 که نـوعـروس ُکـشـد در بـالد غـور یآن

 کند یون نمبـه قـلـب واله و مفـت یرحم

 بود دلش یو مهر و عاطفه خال ازعشق

 کند یو درک حالـت مجنون نم احساس

 اسـت ـدهیقـلـب غـزاالن در نهیکـ غیت با

 کند یهـامـون نم یسـتـم بـه آهـو ریغـ

 را ز دل نیچـرک ۀنیو شـقـاق و کـ ظلم

 کند ینم ـرونیعـاطـفـه بـ یرضـا بهر

 نیهـا بـود زکـ ینشـاط و زنـده دل ضد

 کند یگلگـون نمـ ۀبـاد ـادی خـونخـواره

 خلـق بیفـر یکرده برا لهیرا وسـ نید

 کند یبـه جـز اطاعت ملعـون نم کنیل

 داعـش بـود هـنوز ـرویو پ اریکه  یآن

 کند ینم ـمـونیکار مثبـت و م هـرگـز



 رسول پویان                                            شهرعشق  

 266 

 سعودوحاکم پنجاب خوانده است درس

 کند یو پـالتـون نمـ یز بـوعـلـ یـادی

 ـریران مکتب و از مـادران پـدختـ از

 کند یسـتم و وحشـت افـزون نم ترک

 تمـدن کـنـد خـراب یپـر بهـا ـراثیم

 کند ینم خونیشب ریوغ رانگراستیو

 کیبـود شـر یشـوم جهان یایمافـ بـا

 کند ینم ونیو پودر و اف جزکارجعل

33/7/2322 
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 زخم وطن

 شده ـایو ر ـبیچـال و فـر ـریاسـ هنیم

 دروغ و فـســاد و خـطـا شـده یانـقـربـ

 نییرویو هـ اکیپـروسس تـر ۀکارخانـ

 شــده ـــایمـافـ ۀفــقـــط ســتـمـکــد یآر

 به قـلـب حاکم ظالم نمانده اسـت یرحم

 و داد و مهر وعواطف جدا شده ازعدل

 و دالر و کلدار حاکم است پوند و لایر 

 بها شده یخلق و عـشق وطن ب یسودا

 ز دل ها گرفتند یماغ و مستاز د شوق

 که روز ماتـم و درد و عزا شده ییگـو

 آب یو قرار و وعده بود خط برو قول

 و وغـا شده ـمیوهـم و فـتـنـه و ب دوران

 ریشده اس استیوصفا به چنگ س عشق

 مهرووفا شده یصخره سنگ وقحط دل

 گریو اعـتماد نباشـد به کس د اخـالص

 بـپـا شده یو قـتـل و غــارت مـل یدزد
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 مذهب و قوم و زبان و سمت رنامیدرز

 و ظـلـم و جـفـا شده ـتیو جـنا یامنـ نا

 تنوره کنان خون خورد هنوز هیسـ ـوید

 بـال و مـوشـک وحـشت رهـا شده ـریتـ

 بـه باد رفت یو ثروت مل نیو زم پول

 سـران پـر شـد و مـردم گـدا شده بیجـ

 کنند تالش یقدرت و چوک یبرا یجمع

 و جنگ و بـال شده ـنـهیکـ ریاسـ هـنیم

 وطـن مـزمـن و داکتر زند نمک زخـم

 دوا شده یکشم که چون سرطان ب یآه

 شکـسته در دل توفـان پر خطر یکشـت

 نا خـدا شده یکام کـوسـه رفـته و ب در

 نبـود در وطـن یـاوریو  ـاریکه  دانـم

 فـرامـوش لطف خدا شده گـرید ییگـو

2/8/2322 
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 دل یرضا

 و مست چشم خمار تو بوده ام مدهوش

 گـفـتگـو عـاشــق زار تــو بـوده ام یبـ

 آتـش فـراق تو گـرچه شــدم پلـوش در

 نغـمـه زار شــرار تو بوده ام قـقـنـوس

 یکـند گـرچـه خـزان نـوگلـم ول پـرپـر

 نـوبهـــار، هــزار تـو بـوده ام ـادی بـر

 دور ـاریاز د یو همدلم شـده ا همراز

 تو بوده ام اریکه مونـس و  نیبش پهلو

 زمـانـه کند گـرچه روزگار محـنتکش

 از آن که بـاز فگار تـو بـوده ام شـادم

 عشـق میشـم دمیباغ پر گل تـو شـن از

 مست شـعر و شعار تو بوده ام زانرو

 کیل اری یز منزل و مأوا یبس دورم

 کـنــار تــو بـوده ام ــالیعـالــم خـ در

 کـنـم نثـار ـقینـوبهـار برگ شــقـا در

 خــزان بـاغ انـار تـو بــوده ام فـصـل
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 سـرشک غم زمیدرفراق تور ازبسکه

 و قـنات و مـوج بحـار تو بوده ام جـو

 خود یدلم را رضا یبدان رضا گرید

 قــرار تــو بــوده ام یبــه آرزو ــمیدا

2/8/2322 
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 دیعشق و ام

 نـتـظـارمشــــبان ا گـرفـتـــار

 ندارم یبامـداد دیخورش مگر

 در تنـور داغ هجـران یفگند

 آتـشـم، دودم، شـرارم ســراپا

 نندیبا گلـرخان خـود نش همـه

 خارم ـشیمـن دلـفـگار ن یول

 چاکت را بنازم نهیسـ خدنگ

 شکارم یکرد نیزم یفگندیب

 یچـوچگان شیگـر آرام پ تـو

 قرارم یو ب شیمن دلپر یول

 یماه چارهیو من ب یبا آب تو

 پــر از شــرارم ۀتـابــ ـانیمـ

 شـوق ۀتـازه تـازه باد یبنوش

 چـشـم خـمارم ۀغمـز هـالک

 کنار ساحل عـشق یشاد اگر

 غـرق امـواج بحـارم نم،یغـم
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 درد و فــراغــم ۀکـور گـداز

 فـشـارم ــریســان آهــن ز به

 آهم ازگردون فرارفت شرار

 دوتــارمزار  ۀو نــالـــ نـــوا

 خونست دادیازوحشت وب دلم

 ظـالــم فـگارم ۀـنـیکـ ـغیتـ ز

 دشـمن خانـه ام را دیبسـوزان

 ارمیاز مأمن و شهر و د جدا

 کیتار یدرشبها دوعشقیام

 بـزم افتخارم ـدیخـورشـ بـود

 ستیوصل آب زنـدگان ـمیبرا

 باشـد وحدت کامل شعارم که
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 ایخروش موج در

 رفـت از دسـتم یشــور جـوان ۀـیرماسـ اگـر

 کند هستم یسودا فقط عشق و محبت م نیدر

 از لب جانان کنم حاصل یشوق و مست نشاط

 که بدمستم بمیکه مدهوشم مکن ع گـرید مگو

 آزاد ریآن که مـرغ دل شـود از بند غـ یبـرا

 بشکستم شـهیقفس از ر ادانیچشم ص شیپ به

 جهان عشق نکایهمدل بـه پاکان و به ن شـدم

 وستمیاز دل و از جـان پ انیخـوبرو لیخ بـه

 روز موعـود و نشـد حاصل مـراد دل امـدین

 با دل بشکسته ام بستم مانیعهـد و پ اگرچـه

 ادمیسـوخـت بن یاول درد و داغ انتـظـار ز

 عـاقبت خستم یداالن شـب هجـران هست بـه

 ها یبـودم ازعهـد جـوان ـایمـوج در خروش

 کـرد آخـر در خـم شستم ینیر نـازنگـ یزهـ

 عـمـق فکـر آزادم یمعـنـا یدانـد مـدعـ چـه
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 بگسستم شهیعالـم اند یاز دسـت و پا رسـن

 را یدسـت ظالم زندگان ـریخواهم به ز ینم

 شــود پـسـتـم یاوج دار اســتـبـداد بـاال م ز

 گریتنها درب زندان و قفس بشکسته ام د نه

 ـد تعـصب همچنان رسـتمو بـن ـنـهیدام کـ ز
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