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 مختصر  ۀزندگینام

د شد. اول شهر هرات متول ۀدر ناحی یدیخورش 1335پويان در زمستان  رسول

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

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

صیل فارغ التح یدیشخور 1358هرات به اتمام رسانید. از دانشگاه کابل در سال 

 وظیفه کرد. ینستان ايفاافغا یدر بانک مرکز یاز مهاجرت مدت شیشد و پ

 یسابق به افغانستان، مجبور به ترک وطن شد. و یشورو یاز تجاوز نظام پس

ر طالبان و سپس د ۀنخست مهاجرت، در زمان اقامت در هرات، در دور ۀدر دور

و سرايش شعر(  یفرهنگ ،یسیاس یهادوم مهاجرت، )عالوه بر فعالیت ۀدور

 بوده یو هرات شناس یافغانستان شناس یمشغول مطالعه و پژوهش در زمینه ها

 کرده است که از آن جمله تا کنون: فیو کتب متنوع تأل

هرات،  یاقتصاد عموم خ،يهرات، هرات در کشاکش تار یعموم یۀجغراف

خراسان کهن و  یقیبه موس یسازگار)با نگاه ینان هرات، سازهاینشحاکم

، راه حل بحران هرات یبر جامعه شناس یدرآمد شیافغانستان امروز(، پ

هرات خواجه ریهرات، پ یاهجنگ، ضرب المثل یها رانهيبرو یافغانستان، گذر

م، مرد تيهرات به روا خيو باغ آتش)شعر( چاپ شده است و تار یانصار بدهللاع

و  بانطال ،یمحل یها یتیهرات، دوب ميقد یهاافغانستان، افسانه اتيدر وال یریس

 یهاکوچه باغ انستان)مجموعه مقاالت(، درهرات، شناخت افغدشوار یروزها

است. همچنان شهر عشق  پچا یآماده برا ینیع یها و رخدادهافوشنج، سفرنامه

در سه  هایتیو دوب، ديار خورشید )غزل(يیدفتر اول و دوم)غزل(، عشق و تنها

 به چاپ رسیده اند. یتالیجيدفتر به شکل د
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 مقدمه

واژگان پرورش  یقیو موس ريتصو ال،یگران گوهر شعر در صدف احساس، خ

. شعر به کندیم دایپ یتجل یانسان ۀو جامع عتیطب نیرنگ یو در فضا ابدي یم

 ت و، ادبیاهنر ،عشق زیشورانگ یایدر دن یانسان الیگاه احساس و خجلوه ۀمثاب

 چیدر بستر پر خم و پ یاجتماع بشر دارنهيیو آ رسدیبه اوج تکامل منوآوری 

 .گرددیم خيتار

 انوسیو در اق ابديیم یعشق حرکت و جنبش سرمد انيپا یب یبا انرژ شعر

و طرب  یمست ند؛يآفریم یشور و شاد .پردازدیم یدل به شناگر کرانیب

 یانسان ۀبه جامع یقی. شعر و موسگرددیم یقیو موس یو محبوب م اري آورد؛یم

 یاریو ب ندهدیم یزندگو دل دیو طرب، شور و حال، شوق و نشاط، ام یمست

 . بخشندیرا سرعت م جامعه يیايعشق و هنر حرکت و پو

 يیو آرامش که فرهنگ و تمدن به رشد و شکوفا نتیدرازدامن ام یهادوره در

 یزندگ ندهيآرام و اعتماد به حال و آ یبا خاطر هو شهروندان جامع رسدیم

ر و تکامل هنرشد  یهنر برا ؛کندیم دایپ یآب و تاب هنر شتریشعر ب کنند،یم

 خياز آن را در تار یدوارکه ما ا نديگزیشعر با خواص خلوت مو  رودیبکار م

ک، . اما در روزگار غم و ماتم، ستم و آزار، خون و سرشميدار اتیهنر و ادب

ه و و با درد و غم جامع دهيداغدار گرد یهادردناک مردم و سرود دل یشعر نوا

 .شودیم کيمردم شر

  یانسان ۀجامع یو عاطف یاحساس یهاهمه حالت حقیقت گشای ۀنیيآ واقعشعر در  

که هست، تبارز  یبسان ز،یانگو دل بايو آن را به طور هنرمندانه، ز باشدیم

 زین یخيتار تیاهم ،یو هنر یحساب شعر عالوه بر ارزش ادب ني. به ادهدیم

و  کندیحرکت مجامعه  وبا مردم  شتریبرهه از زمان  شعر ب نيدر اکند. پیدا می
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 یهاها و عاطفهو زبان احساس باشدیم یو اجتماع یخيو رسالت تار امیحامل پ

 . گرددیمدر بستر حرکت و جنبش جامعۀ انسانی  نیآتش

ون با خ ادتريافغانستان شعر ز ۀجنگ چهل سال طيطور مثال در اوضاع و شرا به

ار کو هجران سر و  یسوگ و غم و آوارگ ،یداريو پا یو آتش، داغ و درد، آزاد

 یهاافسرده و جان یروانها ن،یزخم یهاداشته است. شعر در واقع زبان احساس

دم و با مربوده است. چون شاعر در جامعه از جنگ، خشونت و افراط  دهيآزار د

 .رديپذیم ریتآث هاکند و از آنیم یزندگ

 1357تم ثور هف یرا که  اشعار آن را پس از کودتا« باغ آتش»مجموعه شعر  من

 جنگ( یطوالن ۀسابق به افغانستان، )در دور یشورو یو تجاوز نظام یدیخورش

؛ زيرا برای جامعۀ دمیبه چاپ رسان خورشیدی 1387سروده بودم، در سال 

 زدۀ افغانستان دارای ارزش هنری و تاريخی بود.جنگ

ن افغانستا یدرازدامن اشغال نظام ۀدر دور «دیخورش اريد»کتاب  یشعر ها

ا طالب و داعش ب ونیجنگ افراطشیوع و  کايامر یناتو به سرکردگ یقواتوسط 

ه و روشنگرانمیهنی،  ،یحماس ۀجنب شتریسروده شده است که ب هنیم دفاعیمردم ب

 جامعه دارد.  طيبا غم و درد مردم و اوضاع و شرا يیهمنوا

با مجموعه خواستم احساسات، تجارب و افکارم را  نيا یتالیجيبا نشر د

ی ريخو تا ، ادبیو آن را به عنوان گنجینۀ هنری سازم کيخوانندگان گرانقدر شر

 امروز و فردا به احساسات، عواطف، هایدر دسترس همگان قرار دهم. تا نسل

 که بافرسای مردم اين دوره درد و رنج، ستم و آزار و زندگی دشوار و طاقت

 ن بوجود آمده است، يشترغالگراافراطیون و اش اشغال نظامی، جنگ و خشونت

 شاد و سرافراز باشید. د.آشنا شون

 پویانرسول   
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 دوشرآشیان ب

 ديشـب سحر جو نيریدردل ق دهیسپ

 دير دل افروز از قمر جومه سـراغ

 داند یم یام ک یتـوفان یکشت نشـان

 ديدل گهـر جو یـايدر ۀنیعمق س ز

 بال و پـر مرغک مهاجر را مسـوز

 ديبه در جو جنگ در یب ۀانیآشـ که

 یجهان پرآشوب وفتنه گر آر نيدر

 ديامن و امان ازدل خطر جو رموز

 پاکـدالن فیمـدار که طبع لط عجب

 ديضد هنر، هنر جو ۀزمـانـ ـنيا از

 وه هندوکشـرکش بابا و کـس عـقاب

 دياز اوج بحر و بر جو تيحـر   دیام

 غارت کردگرچه بهاروتموز خزان

 ديـوهمـوطـن ثـمـر ج ۀسـتـمـزد دل

 کـنیل هـنم،یآتـش هجـران م کـبـاب

 ديدل شرر جو ـنـهيـرياغـر دس ادیب
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 بـه درد فـراقـش کند سـراطونم راگ

 ديوـشترجیوب شیبه عهد ووفا ب قسم

 بدوشم کرد انیدر به در و آش زمانه

 ديدل آواره ام مـقـر جـو ـنيا هـنـوز

 هاتیبه سر ه یخـام پزد مـدع الیخ

 ديتگان نظر جوتجـربـه از پخ میحک

 و دد فراوان است ويد انیآدم بشکل

 ديچـراغ به دسـتم فـقـط بشر جو دل

26/2/2015 
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 عالم دل

 آرزو کنم یعشق و وصال و مهر  کس

 هـرسـه را ز عالـم دل جستجو کنم ـنيا

 وصال ۀمکـن که بگـذرم از جـذب باور

 عــش ـاق بــو کنم ــقيزنــده ام شــقـا تـا

 هجران پلوش گشت ۀدلم به کور گرچه

 گـونـه در دل آتـش نمـو کنم ـدیخـورشـ

 یـيقـبـله گاه دل شـده محـراب ابـرو تـا

 وضـو کنم ـنيســاغـر نـگاه خـمــار از

 وحـشـت تجـاوز اعـراب خـسـتـه ام از

 و گـفـت عمـل را نکـو کنم الیخ رنگ

 هللا تجــارت اسـت ۀنـام خـانـ ــريز در

 که جـانـب بازار رو کنـم ــمینـ تـاجــر

 هـزار بـار سـديبار گـر رسـاله نو صد

 شـستـشـو کنم یرا بـه رود هـر اوراق

 داعـش عـرب، تـمـدن کند خـراب گـر

 قصـه را چـوعهد کهـن موبمو کنم نيا

 که ز اجـداد دل َکـنـم ـمینـاخلـف ن مـن
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 کهنه را بخدا پشت و رو کنم  نیپوست

 بگـذرم گانـهیب ـنید ماشـتـار و پـو از

 دلـم بـه سـوزن مژگان رفـو کنم زخـم

 دلکش است نیرنگ ۀشیبلور وش تنگ

 خو کنم نیکه با ظروف سـفال خواهـم

 نان و راحت جان در خرابه ام مین با

 از طال  صفـت از آبـرو کنم ـزیپرهـ

 پر از عـزت وطن یبرف قله هـا از

 کنمآب بقـا را بـه جـو  ـدیصـد امـ بـا

 یو حـق زنـدگ ـتيحصول حـر بهـر

 گفتگو کنم ـنينسل نـو به طرز نـو با

 یحاصل ستین ايو قال اهل ر لیق از

 هو کنم یام حذر از ها دهيگز خلوت

28/2/2015 
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 و تعصب نیک یاژدها

 شب ظلمت سرا شود یعشـق زندگ یب

 پـر صفا شود ۀز مهـر و عـاطـف یخـال

 دیبرون کش ايدر  و گوهر از دل در گر

 بهـا شود یب گـريتـاده دسـ ۀبـرک چـون

 بـاده دم بـه دم یخـُم اگـر نکـش یپـا در

 فـنـا شـود یسـتخمـار و لــذ ت م شــوق

 و تعصب گـزد تـو را نیک یاژدهـا گـر

 پرز زهر وحشِت بغض و وغا شود دل

 وشوق طرب گررود زدل فيظر عشق

 تو نوحه وغـم و سوگ و عزا شود کار

 بـه فکـر سجده و واعظ به گفتگو ـدزاه

 عصا شود یب نيکه د زهیتـدر س خاخام

 جهـان ۀبـود شهر نیبـه قتل و ک داعـش

 بـه جـان مـرد مـا چـون وبا شود طالب

 غـور نوعروس جوان با همه کسان در

 خشـونـت و جـنگ و بـال شود یقـربـان

 نيو سـودان و اوکرا نيغـزه و مدا در
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 ماجرا شود نيو ا تيجنا نيلحظه ا هر

 دل هـا نشـد بلـند ۀز کعـب گـريد ینـور

 دوِد گلخـِن تـن چـشـم وا شود ـرهیتـ در

 بـه سـر هیبر تـن و ابـر سـ اهیسـ رخت

 بپا شود نیمضحِک خون لیچه سَ  اربي

 کـرد بـشر را ز هـم جـدا دهیعـقـ جنگ

 خود رهنما شود سهیبه زور وپ هرکس

 را کند تباه نیهست و بـود زم هيسرما

 رمـز بقـا شـود یاز آن که فـان غـافــل

 و صفا و شوق ز دل ها گرفتند عشـق

 بهشـت، دوزخِ قهـِر خـدا شـود زانـرو
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 عتیخشم طب

 مـا بـدتـر از زمـسـتان است هـنیم بهـار

 غارت گلستان است یهر طرف نگر به

 ـزديا یاريرحمـت رحمـان و  کجـاسـت

 است طانیبدسـت شـ عتیقهـر طب عـنان

 یبـرف آب گـوارا شـود بـه جـو جـار ز

 است کانیو پ غیما نـوک ت ۀنیبـه س یول

 زندیز خـواب بر خ اهانیماه حـوت گ به

 مردم ما خواب مرگ وتوفان است یبرا

 ـرانيدوران وطـن شـود و یخشکـسال ز

 دل هراسان است الب،یبهمن و س زخشم

 و تخار نایو بام ریسـوگ مردم پنجش به

 است انياهـل وطن مثل ابر گـر دوچـشم

 ـرانیحـ عـتـمیظلـم طالـب و قهــر طبـ ز

 دوران است یبال بتیهردواوج مص که

 دادیکند ب یل و تعصب که مـو جه فـساد

 وضعف وجدان است مانيا یزسست همه
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 یخـرگـوش قیرفته بـه خـواب عم بیطب

 مرض ودردوغم فراوان است بهرطرف

 نیـده چـون دامن شفـق خونوطـن ش دل

 سـندان است یمردم به رو ۀشکست سـر

 یبـود جـار یو ظلـم و سـتم تـا بک جفـا

 ز انسان است ايو  عتیز خشم طب یگه

 ـهـنیرنج و عــزا و بـال شــده مـ مکان

 و آه و افغان است انيبر ۀنیسـوز س که

28/2/2015 
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 آفتاب عشق

 رونیآدم شـود ب ۀنیسـاز  ـدیق و امـگـر عـشا

 جـز رنـج روز افـزون یاد آدمدر نهـ یـابینـ

 را رنیفـرهاد و شـ ۀکـس دگر غمنان ـدينگـو

 مجـنون ۀافـسانـ یمحو از کتاب عـاشـق شـود

 ـمـانیبـر وفـا و وعـده و پـ یاعتمـاد نبـاشــد

 پـر از تب مظنون نزادگانیماش یدل ها بـود

 ـاربيامـل  ینایـز س یتـابـد دگـر نـور ینم

 ثــروت قـارون یچـرا آخـر زوال ـردیگـ ینم

 ـزدیخـ یدل تنگـش نم ـریاز مـزام یسـروش

 هارون ۀقص گـريگر هـزاران بار د یبخوان

 دغـل در زنـد و پازنـدم خیآتش زنـد شـ اگـر

 پـرتـو صد مهـر و مـه از دامن هامون بتابـد

 سـوزد یم ـخيرگ رگ تار یعـودس دادیب ز

 خاطرات طاهـر و مأمـون ديوآب دجله ش به

 جهـالـت پـرورد تـا خـاک پاکسـتان یـوالیهـ

 خـاطـر مصـئون کي ـایدر تمـام آســ یـنینـبـ
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 طالبان صد پاره شد شهمامه وصلصال نیزک

 تمـدن داعـش ملعـون ادیخـون آغـشـتـه بن بـه

 در خراسانم یراه ستیپوش عرب را ن هیس

 خاک عالـم را کند گلگون از خون پاکان اگر

 ـمـانیبـنـدد بـارهـا پ ـگانـهیبـا طالـب بـ اگـر

 اجـداد را وارون ۀســازد خـانـ ـنهیبـا ک اگـر

 خـراسـان سـربـرآرد آفـتـاب عـشـق یپهنا ز

 در دل مفتون گـريخنجر زند صد بار د اگـر

 رستم ۀبه جز حماسه از شـهنام یخوانیم چه

 ازخامه ومضمون یمردانگبجز يیجویم چه

 و عـقـابـان در دل بـابـا ـرانیشـ ریغـ یـابین

 حونیج ـزشیجـز تششع گهـر از خ دنجـوش

 و مسلم قارن و برمک عقـوبياز همت  بگو

 اوالد شان خصم دغا را در وطن مدفون کند

 و ارث تـمــدن بـاز ینـور دانـش و آزاد بـه

 مونیو م نـدهيملک خـراسـان تا ابـد پا شـود

14/3/2015 
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 سال نو و جشن نوروز بر همگان مبارک باد

 و لهینوروز جشن و سرور، م ۀکه در آستان ریبخ ميروزگاران قد ادي

امن و آرام دامن  یدر فضا یو فرهنگ یباستان یها یسرگرم

. در ميديپر یآتش م یاز رو ی. شب چهارشنبه سوردیگسترانیم

نخود و نقل و  شیمتا کش ميديورز یشرکت م یقاشقزن یهایشوخ

 نیهفت س ۀبخش سفر نتيز ات میانداخت ی. سبزه ممينبات گرد آور

 باشد.  ینوروز

رود. رسم  ینم ادياز  رمالیش یو نان ها ینوروز یکلوچه ها ۀمز

سمنو چه شور و  گيو رقص و آواز دخترکان برگرد د یسمنوپز

 یتخته صفر هر یبر تنده ها یخوش بهار یداشت. در هوا یحال

 در واندريو از فراز کوه د ميزد یقدم م م؛يکرد یم یدوان سکليبا

. چشم ميشد یغرق م وايغروب شامگاهان هر ۀمنظر یو صفا يیبايز

 نراهیچونان که از شوق در پ م؛يبود یبهار یاپیپ یها لهیانتظار م

عشق پاک مالمحمد جان و  ادی. دلدادگان و عاشقان بميدیگنج ینم

گل سرخ بلخ  ۀلیت در جشن نوروز و معالقه مندان سفر و گلگش

 رفتند. یدر شهر مزار م نيگز

ها و  یخشونت، وحشت و جنگ همه شاد یآه و افسوس که اژدها

 یخزان، گرما یبهار، رزد یبه سبز گري. ددیها را دم کش یزنده دل
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الله  انینمانده است. نرگس در م یتیفیزمستان ک یتموز و سرما

 ارانيدر غم  قيپوش است. شقا هیس زاران به سوگ نشسته. ارغوان

کوچ کرده اند.  ادانیزند. پرستوها از ترس ص یزرد م زانيو عز

ذبح شدن از قاتالن  میخموش اند و کبوتران قشنگ از ب بانیعندل

عدالت و  ،یدشمنان آزاد  میزنان و دخترکان از ب یها. دلزنديگریم

 لرزد. یم تیامن

ت جنگ افروزان و متجاوزان در آتش رقاب هنیجهان، منطقه و م

 کشند، ظلم و یم -خود انسوزد. داعش و طالبان به دستور باداریم

 یفضا نيدهند. در ا یرا برباد م یتمدن بشر راثیکنند و م یستم م

 چگونه مردم به فردا اعتماد کنند!؟ زیمبهم، آلوده و فتنه انگ

 اد.ب مونیو م ندهيهموطنان پا یهمه سال نو و جشن نوروز برا نيا با

ن و استقالل چلچراغ شبستان وط یآزاد ت،یکه امن یآن روز دیبه ام

 .ديندازیب یشعر هم نظر نيدر بهاران گردد. چه خوش است که به ا

 

 خزان آلود بهار

 وطـن زمـسـتان است کـنیآمـده ل بهــار

 است ـخــداني ـخـبـنـديچلچـله هـا  ـدِ یامـ

 د در دلپــز یاللـه فــقــط داغ م تـنـور

 است ـانيازتف دل سـوختگان بـر مینسـ
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 تـر ارغوان خون بچکد یخـوشـه هـا ز

 هراسان است اسـمنيو نسـترن و  گالب

 تـرسـد یاز نـفـس بـاد صبـح م ـقيشـقـا

 است ـشـانينـرگـس مسـتانـه ام پـر نگاه

 ن آتشـجور خار و خس افتاده در وط ز

 است ـزانيگل از چمـن گـر ۀخـند میشـم

 ـشيقـامـت کـاج بـلـنـد از تـشـو ـدهیخـمـ

 است ـرانیروان ح یبـر لـب جـو بنوش

 ستیگستر ن ـهيسـا داریو سـپ ـدیبـ گـريد

 بُستان است بيسروخوش قدوشمشادز نه

 را بـسـتـنـد بینـغـمـه گــر عـنـدلـ زبـان

 است ـانيرگ ـنیدر قـفـس آهــنـ یقـنـار

 ـقـنـوسـانق ـادگاري گـريگشـت د انـهفـس

 پنهان است ریپ مرغیخسـته و سـ عـقاب

 کـرگـســان آدمخـوار ۀپـر از رمـ فضـا

 کبوتر و مرغـان عشـق لرزان است دل

 ستیبه دامِن صحرا و کهساران ن یکس

 گرگان است میکفتار و ب ۀکه زوز زبس
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 گلرنگ و مطرب ازدل رفت ۀبـاد نشاط

 است انیو چرس و غل ـونیاف ۀنـش فقـط

 بربط و چنگ و چغانه شدخاموش ینوا

 است زانيمرده غـزال غـزل گر سـرود

 مـان خــزان آلـود یخـرم دل هـا بهــار

 درد وغم فراوان است ینگر بهرطرف

 نیسوگ هموطنان چشـم دل بود خون به

 اشک دامن ما پرزلعل ومرجان است ز

 ـدنـديعشـاق را بـدزد ۀو جـذبــ سـروش

 ان استمردن عشق و عذاب وجد زمان

 یجهان پـر آشـوب و فتنه گر تاک ـنيدر

 کله و پتک گـران و سـندان است نـبـردِ 

20/3/2015 
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 سرخ بهار قیشقا

 سـرخ بهار گشت قيگر شـقا فـرخنده

 مـزار گشـت یرو ۀشـکـوه اللـ یآر

 رزه در افتاد، آخ آخـخـدا به ل عـرش

 کـه آتـش از دل او آشـکارگشت آنـدم

 عـدل خـدا گسـست یازودل تـر تـار

 آدم سـوار گشت ۀتـا بـه شــانـ ـسیابل

 بس که جـفـا و سـتم کنند ـنينـام د بـا

 فگار گشت بـرامیخدا و قـلب پـ روح

 فـرشـتگان خـدا بحـر خـون شـد مچش

 ن جـان نثار گشتدخت پاکزاد وط تا

 و خدا ظلم نا رواست نينام د ريز در

 گشت بار نورحق بدر از قلب نار نيا

 جاهالن دادیسوخت گرچـه زب فرخنده

 در دل صدها هزار گشت شهیهم مهرِ 

 نیسوختند اهـل شـقاوت ورا ز کـ گر

 پاک وطن الله زارگشت یها ازشعله
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 داعش ملعـون و طالـبان یرضا بهـر

 هم اضافه در ستم و انتحار گشت نيا

 خراب یوعقده شود آدم نیوک ازخشم

 گشت زمهر وحلم و سخا نامدار کنیل

3/1/1394 
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 لدایشب 

 لـدايزلـف شـب  ۀمیزده در خـ ـخينـو  ۀمـ

 دایناپ ـدهيدل تـا گلو گـرد یکـرس ـريز بـه

 یشـوخ کندیبچره بـا هندوانـه مو ش انـار

 ـنایم ۀغــم را بـتـرکان بـا نـشـاط خـنـد دل

 وساغر مانهیگرد محفل دم به دم پ بگردان

 ـايدر در ـايدر هـامانهیل پدر د ـزانير بـه

 طالب گريد یافـراط غیزجور ت مترسـانـم

 دل بگرفته ام فتوا یایعشق و از دن ریپ ز

 واژگان و حـرف دل از نـو در دفتر نبشتم

 خـوانـا یخط یدر کتابستان افـراط ـدمينـد

 ازعشق کنمیتارتعصب را فروزان م شب

 صبحگاهـان بـرفـشانم در دل صحرا میشم

 يیمهر و وفـا جا دالننیدر دل سنگ دندار

 محبت نـرم گـردانــم دل خـارا یـروین بـه

 سر بسرکشوربه کشورگردعالـم را بگشتم

 دایپ يیزبان و همـدم جانـانه هـم کي نـشد
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 دلدار گسـتردم ۀفـرش دل در خان اگـرچـه

 مأوا يیگـوشـه  رمیکه گ یلطف ۀزر ـدميند

 شـد نیزئعشـق با گلواژگان وصل ت کتاب

 معنا نيبه دل کس رادر یديترد چینباشده

 بر نشد از جانب مشرق یامیپخوش مینسـ

 بـا شـمال داغ مغـرب بـا دل تنـها بـسـازم

 کـن یانـخـود شـادم ۀـرانـيو ۀدر کلبـ دال

 شد ملک اسکندر کجا شد مکنت دارا کجا

  یدیخورش 30/9/1394

 یالدیم 21/12/2015
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 یرزایافراط ب

 حوالدار ـديام گو نهیبر س زنـد

 تکرارمثل را کرد نيا رمیضم

 نـاز ابــرو غـیتـ ــريز منگـفـتـ

 وفادار اريان و دل ج ریغ بـه

 روختداغ هجرانم بـراف تنور

 افکند در نـار ـديم بـرو بال پـر

 ز صـداقـتدر نهـادم ج یـابین

 را گـفتار و کردارباشد م یکي

 ـديآفـرهنگ جهالـت شـرمم  ز

 زاریاز صـورت افـراط ب شـدم

 و بـا اسـم خـداوند ـنينـام د بـه

 مجـرم، شــده دالل بـازار شـده

 حلـقـوم پاک نـسـل انسـان بـرد

 زن سنگـسار ـفیجسـم لط کند

د  دسـت مظلوم نگـون بخت ببر 

 واريد ـريمـردان را در ز ُکشد

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 25 

 ـانذات انـسـ یآبــرو ــزديبـر

 ق و تلواردره و شـال ـريز بـه

 اشـتـران بـنـدد بـر خــر مهـار

 افسار زیعـقـل و هنر را ن کند

 ندیبـر تـارک ممبر نـش عجـب

 باشـد متن گفتار لهیو ح دروغ

 اسـت رگونیشبها ق رهیت بسان

 قلب وچشم وذهن وافکار تمام

 مثل بردگان در گوش دارد به

 مکار یروبـا ۀحلـقـ ـنیـيطال

 ـميدا هـنـیکـ غیت نیزهـرآگ بـه

 جسم و روان خلـق افگار کند

 مصئون انسان ۀدر خـانـ بـود

 و از گژدم و مار بدترازُغندل

 عطرُمشک وعنبرو گل یبجا

 و الشـه و خـار دیاسـ بپاشانـد

 رونیراکند از شهر ب مانیحک

 ماریجوان و طفل ب رویپ ُکشد
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 دل خاراترازسنگ نهیبوددرس

 ـاريو ارزش  یعـاشـق نـدانـد

 فـرهنگ و تمـدن بيتخر کند

 معـدوم هرچـه هست آثار کند

 یهـسـتـ ـادیآتـش بـر بـنـ زنـد

 ثاريعنوان جهاد وجنگ وا به

 راز عـالــم و آدم چـه دانــد ز

 آلود و کشتارخون غیت ریغ به

 جا در قـلب مردم چیه ردینگ

 ناريدرهـم و د دهدیم اگرچه

 دل یا رازیقـول حـافـظ ش به

 رگز اسرارهـ یبا مـدع مگـو

 بنوشت نینوک خنجر خون به

 به نور عشق طومار بسوزانم

13/12/2015 
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 افراط خونین

 در عمل از طالب و داعش حمايت می کنند

 بـا دروغ و حیله در ظاهر شکايت می کنند

 تابکی ريـزنـد خـون کـودک و پیر و جـوان

 تا کجا تـزويـر و نیرنگ و دنـايـت می کنند

 ن حــق از خــانــۀ پـاک خــدازيــر نـام ديــ

 ذهـن افراطی دريـن عـالـم هـدايت می کنند

 کنند از ريـشـه بـنـیـان تمـدن را خـرابمی

 بـر تمــام نـسـل انـسـانـی خـیـانـت می کنند

 جـای علـم و معـرفت درعصر انسان نوين

 فـتـنۀ دجـال و شـیطان را روايـت می کنند

 ت و افـراطـیـتتحـت عـنـوان جهــاد وسـن

 چـون وبـا در عالـم و آدم سرايت می کنند

 جامۀ ديـن را بـه بر کـردند لیکن در عمل

 کشند انسان و هـرگونه جنايت می کنندمی

 دريغهـرکجا امکان جنگ و فتنه باشـد بی

 بـا ريـال و درهـم و دالـر حمايت می کنند
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 ون مرد و زنـهـا ز خکنند برپا امارتمی

 رستان خاموشان واليت می کنندهمچو گو

 کـشـند از کلۀ اطـفـال فـرهنگ و هـنـرمی

 وحشت و افراط خونین را عنايت می کنند

 زنـنـد فــريـاد هــردم اتحــاد مســلـمیـنمی

 تـوزی و تعـصب در نهـايـت می کنندکینه

 کـنـنـد بــیخ ثبـات و اتـحــاد و هـمـدلیمی

 هارت می کننداين همه کید و دغل را با م

 بـا اعـالن جنگ بـا آزادی و نظـم و ثبات

 کـفايـت می کنندآفـريــن بـر حـاکمــان بی

 ظلم و استبداد گويی بـوده انـدر ذات شـان

 نـه فـقـط امـروز آن را از بدايت می کنند

16/12/2015 
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 ظلم ابیآس

 جز ترور و وحشت و کشتار زدینخ زپاکستان

 م در سرشـت عقرب جرارگـژد شید نباش چو

 هيحـق همسا ،یهمجـوار یپاکستان بـه جـا ز

 مــردم مـا جـز تجــاوز، حمـلـه و آزار دهـينـد

 گـرين را بسـتـه کـن دتـا ابـد مـرز وط ايخـدا

 زاریب ميتـا روز محشر بوده ا یگيهمسا ـنياز

 اربيو کودک درعذاب افتاده اند  ریو پ جوان

 ز جور فوج بدکردارظلم طالـب و داعـش،  ز

 یمـدارس بـر نشـد جـز قـاتـل و جـانـ انیبن ز

 جـز وحشت و کشتار هیاز دل ذهن س نجوشـد

 دولــت حـاکــم نهــاددر  یقـلـب پـاکـ یابـــینـ

 رفتارکج لیدر کتاب خ یحـرف راست ینخوان

 ـرونیافـرشـتگان ب ۀنطـفـ ــدينـا ويپـشـت د ز

 از دهــان مـار یـيــاکـس آب بق ـچیه ننـوشــد

 ــدينـا ـسیانگلـ ـریگـورســتـان اسـتـعـمـار پ ز

 و غدار نيجـز قاچاقبر و جالد و دزد و خا به
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 گــرددیظـلــم مـ ـابیخــون مـردم مـا آسـ بـه

 خـدا جـان منت و ادبار ینـدارد ا ـانيپا مگـر

 مانـدیزنده سـر در کشور ما زنـده م کي اگر

 خـوارام فـرد فـرد از قاتـل و خـونانتقـ ردیبگ

 ـرايکـودکان را دور کـن ز یســعود یمـال ز

 درگفتار ستیو تعصب ن نیفتنه و ک رازیغ به

 ديمحراب و ز ممبر وعظ جنگ و انتحار آ ز

 خنجـر زنـد دل را کند افگار یپشت زنـدگ بـه

 را هـنیم یمایو بـره آهوگان خـوش س غـزال

 مکار ۀگـرگ و روبـ ـرهیپ بـا ینـسـبـتـ نباشـد

18/12/2015 
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 هند و پاکستان

د م ــوياگـر پنجـاب د  سازد یو طالـب جـال 

 سازد یفـرشته حـور مـادر زاد م یدهل دل

 ریآنـقــدر تـوفـ ـدميهـنـد و پاکـسـتان د انیم

 سازد یآباد م گريکند ُملک و د رانيو یکي

 هياهمس نیدر پالس غم ز جور و ک مینشست

 سازد یهند ما را شاد م یلطف وسخا یول

 یجـز سـموم ذهـن افراط زدیپاکستان نخ ز

 سازد یفـوج ترور و ظلم و استبداد م فـقـط

 زدیخ ینم یجـز عشـق تمدن از دل هند به

 سازد ینـو ز کلک خسرو و بهزاد م ینـوا

 کنـد فـوران یم یدارس انتحـارگنداب م ز

 سازد یـتـاد مفاضل و اس یکه دهـل ابنگریب

 زنـد طالـب یم عـتیطب ادیآتـش بـه بن اگـر

 سازد یبا سد سلما سـنبل و شمشاد م یهـر

 فـوج پاکستان نهیز ک د،يهندوستان هنر آ ز

 سازد یقـتـل مـردم خنجــر فــوالد م یبـرا
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 کند کوشش یســاختن افغانسـتان هند یبرا

 سازد یپـاکـستان همه بـرباد م یاردو یول

 کشد در بند اسـتبداد، پاکستان یرا م وطـن

 سازد یاز سـتم آزاد م یبنـگـر که هـند ایب

 مـردم ما نان، پـاکسـتان یدزدد از گلـو بـه

 سازد یغـدا و مرهـم و امداد م یهند یول

 خصم وطن را خوار گـرداند در عالم خـدا

 سازد یوطـن را سـرفـراز و راد م محب ان

27/12/2015 
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 نیقده و کع  

 بشـر بـه حسادت دوا شود ۀُعـقد گر

 وا شود زیُعـقده و تضاد دگـر ن صد

 یشـيرهـا یابینـ ـنـهیانتـقـام و کـ در

 آتـش خشم و وغا شود دهیکفـ بغـض

 قـوم بـرآرد دمار قـوم نهیفـرط ک از

 وعرب بارها شود هوديقصه از نيا

 ديـزينبوده مگـر در دل  ایو ح رحـم

 که درکربال شود نهیوکگونه قتل  آن

 زیحب قدرت و مال و منال ن ازبهر

 پـدر بـه دسـت پسـر برمال شود قتل

 و جنگ بـرادران ـنـهیانتقـام و کـ با

 بـرادر از عـقب سر جدا شود چـشم

 و تعـصـب آل سـعـود باز ـنـهیکـ بـا

 شود ـنـوایمقـاتــله در نـ گــريد بـار

 دلنواز ساز ۀوسرور و زمزم جشن

 نارواشود نیجهل وعقده وک فرطاز

 یو ز افـراط داعـش یطالـب نیکـ بـا
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 نشاط و خنده برافتد، عزا شود رسم

 یو تعـصـب و افکار طالب ـنـهیکـ با

 زنده زنده در آتـش فنا شود فـرخنده

 افراط سوخت شرقتجاوزو گرآتش

 غـرب بـدان مبتال شود ـفیلط مجس

 ميدر و زار گشته اـدرب رویگر فق ما

 شود ایبال بـه سـِر اغن ـنیهم یزرو

 نیقيو سـتم ز حـد اگـر بگـذرد  ظلم

 و قهـر خـدا شود عـتیدر طب توفـان

 دل یصفازنده دالن با درشهِرعشقِ 

 م آشـنا شودبـه ه قیچـون رف گانهیب

28/12/2015 
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 بشکن بشکن

 آواز بشکـن بشکن است یوا کن یتا که چشم

 زمان رفتن است یکه پا بر عـرصه بنهاد تا

 کالم کيبشـر در  چیپـر خـم و پ سـرگـذشت

 گفـتن است ــقياز طـر یکار ـمهینـ داســتان

 است از روزنخست چیو دعوا برسره جنگ

 دو عـالــم پختن است یخـام ســودا الیخـ بـا

 خــــدا یبــر جــا ـنـنـدیغـــرور تـام بنـشـ بـا

ال و شـ ـنينام د ريز  ن استساخت طانیبا دج 

 یتـر از گــور شــان درزندگ کيدل تـار از

 مـردم شـامگاه و عصـرآدم خفتن است صبح

 دالن نیسنگ نيو وحشت و کشتار ا ازترور

 برتن است یعالـم را لباس تـرس جـار خلق

 بـاشـد تـا که در دســتان شــر ـریخ ـاریاخـتـ

 دوزخ راگشودن درب جنت بستن است درب

 ــديالت و مـنـات آمـد پـد ۀکه از نـو دور تـا

 داعـش قلـب انسان خستن است ریدم شمش با
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 مـانــده در ذهـــن بـشــر یادگاريتـمــدن  از

 است ختنيجنگ ونفاق وخون ناحق ر ۀدور

 ـدیاز دل مـا خلـسـه و نــور امـ ـنـديربـا یم

 را گل کــردن و ذهــن بشـر آشفتن است آب

 در عصر ما عــدل و مـساوات بشـر ۀجـامـ

 است فـنیاز جمـع تنبان ل خـنيتـنـه تنهـا  از

 از دوتـار دل ـدنـديرا بـه دزد یو مست شـور

 و اصول تن تن است تمير یقانون ب یب ساز

 عشق ووصال ازقلب دوران کوچ کرد ۀجذب

 آبستـن است یدانــم ز ک یفــردا را نمـ مـام

 دیاگـر پـژمـرده گـردد در دل بـاغ ام عشـق

 است وستنیو بـا مـرگ دل پ ـدنيبقا ببر از

4/1/2016 
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 سنگ ستم

 انــســان دم زنند یاز حـــق آزاد ـايبـا ر

 زنند همیعمل سنگ سـتم بر جام دل پ در

 و مذهب و اقوام را دامن زنند نيد جنگ

 و آرامـش مـا بـم زنند ـتیســـر امـنـ بـر

 کننداســتـبـداد ظـلــم ظالـمـان بـرپـا  کاخ

 رهـم زنندـو بـن ب خیمظلوم را از ب ۀخانـ

 در عمـل کـنیل نديگو یه بـد مـشـکنج از

 تـر بـر کلـه و بـر گـردن آدم زنند چـوب

 بخاک وخون کشند یاستقالل وآزاد نعش

 در دل آزادگان محکـم زنند ــنیخـون ـغیت

 نیشان تجاوزگر شود فرش زم ميحر در

 خم زنندکنند خم  یدزد گرانيد ميحر در

 دهند یم یبـرتـر و عـال ۀرا رتب ناکسان

 بر لطف و سـخا و همت حاتم زنند طعنه

 آورند یرا ز نـو م یزیو کن یدار بـرده

 بـر پشـت تمدن، پا بـه جـام جـم زنند غیت
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 دیو پاکان را پل نديگو یرا افرشته م ـويد

 سنگ بـر خاتم زنند مانیسل یبر پا شهیت

 بـرنـد یم رانیفـقـتنگ  ۀرا از کلب شـمع

 شـبنم زنند ۀدر خـانـ یآتش صبـحـگاهـان

 از بـن چپه اسـت ـويمثل گفـتند کار د در

 کنند و چکه در ماتم زنند یدرشاد هيگـر

 چـارگانیغـم از دل ب يیزره  ـنندیبـرنچـ

 پرنـم زنند ۀـديبـا دسـت سـتم در د خـاک

5/1/2016 
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 گذشت

 ماه سال گذشتچه زود ازنظرم روز و 

 محال گذشت اياگر چـو آب روان بـود، 

 معـشـوق و طالــع نـاشــاد یـيوفـا یزبـ

 وصال گذشت یپـرگهـر عشق ب فصول

 یـيدرد و شــبان  فــراق و تـنـها شــبان

 شبان کشال گذشت لدايچـو  کیل گذشت

 ــزیخـاطـره هـا از بهــار و از پائـ تمـام

 مال گذشتش ۀمـوج در کف لـرزند چـو

 وحــدت عـشـق وصـال دل بـاور نکـرد

 پر جـدال گذشت ـديجذبه به ترد خلوص

 نـداد بـه اخالص عـشـق دل پـاسخ چـرا

 سـوال گذشت نيمرتبه در ذهـن ا هزار

 ز قـول کس ظاهـر ینیقـينـور  نگـشـت

 گذشت الیتمام عـمر بـه چـال و چـم خ 

 رفتن یبـن بسـت تا بک ۀکوچـ یسـو به

 ز کند و کال گذشت ـميمـرتبه پـا ارهـز
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 در کـف یاز باغ زنـدگ یحـاصل ردینگ

 وچون نهال گذشت اوردین وهیم هرآنکه

 وصل از تنورعشق حاصل ۀکلوچ نشد

 کمـال گذشت یو گـرم ـخيجـنــون  تب

 پر فتنه و فساد چـه خـوب ۀزمانـ نيدر

 صـاف دلـم زالل گذشت ۀچـشم شهیهم

 نیمه ام رنگدست خا یون کسـخ نشدبه

 عمر وطن جمله در قتال گذشت اگرچه

 جـاودان گـردد ــرديکه وصـل پـذ یکس

 فقـط عشق از زوال گذشت لهیوس نيبد

7/1/2016 
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 جنبش موج

 گـردم یزدام فـتـنـه که رســتـم، بــر نم

 گردم یطـالـبـان گـدا پـشــت در نم چـو

 مرا که بــر بـســتـ ــخيتـار ۀکهـنـ کتاب

 گردم یهزار باره سـر نم ان،يقـار چـو

 غـفـلت ز گـوش بـردارم ۀکه پـنـبـ اگـر

 گردم یکه دوبــاره کــر نم ـدیکنـ ـنیقـي

 بارد یاز نـفـسـم تا بـه حـشر م شــراره

 گردم یاثر نم یدغـل ب خیوعـظ ش چـو

 ـزمير یم اتیکام دوسـت چوآب حـ بـه

 گردم یبه خـرمـن دشمن شـرر نم بجز

 ـديامـواج بحـر بـسـپار یبــه مـسـت مـرا

 گردم یروح جـنبش مـوجـم، بر، نم که

 کنیشود برون ل یم یهر دهن سخن ز

ـد  گردم یاثـــر هــــر نـظــــر نم مـقــلـ 

 رســد بـا مــردم یمنـفـعـتـم م ـشـهیهـم

 گردم یبانک و شرکت دلها ضررنم به

 خورم زخم فزون یزعـقرب و افع اگر
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 گردم ینم ـشـتـرین یبـه قـلـب کـس یول

 هست یاعتبار دیبه چرخش خورش مرا

 گردم ینه در شب هجران قمر نم وگر

 بس است مرا نیعشقم هم ۀدرگه ریفـق

 گردم یتـاج شـه و کـر  و فـر نم نینگـ

 معــرفــت دل تـا ابــد روشـــن چــراغ

 گردم یجـام جـمم، مخـتصر نم فـروغ

 اده ام در عـالـــمشــاعـــر آز خــروش

 گردم یهـر روز و زر نم یگود زبان

 رونیکنم ب یخـط عـهـد و وفـا پـا نم ز

 گردم یمفتخر نم نیقيتا به وصل و  که

 بحضرت حق خوردیوصال قسـم م شب

 گردم یسحـر نم امتیتـا بـه روز قـ که

11/1/2016 
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 بحران وطن

 بحران است ريو وطن در ز ماریدر ارگ ب یغن

 از هـر سـال چاالن است ـشیب یو چـور مل ادفس

 جنگ اسـت برپا بر سـر قدرت نیو غ نیع انیم

 است رانیح چارهیسرنوشـت و مردم ب یب وطـن

 یملــ ــنيامــروز خــا ــدهيمملکــت گــرد ـنیامـ

 ازگروه وجمع دزدان است رونیب شهیپ صداقـت

 ـازلتـوفـان بـال بـر مــردم مظـلــوم شـــد ن چــه

 بادار و صاحب خـانـه دربـان اسـت یاجنب غالم

 هـنیم ـکریخنجــر از عـقـب بـر پـ یکـرز زنـد

 است انيمالعمر بر دوش او بوناک و عر نعش

 بـانـدش ۀو فـتـنـ ـبيبــر فــر یاعـتـماد نبـاشــد

 و پـنـهـان است یاو بـه دالالن دون مخـف تماس

 خوانـد یس مصد دانـه ورد تـر حیبـا تسـب یغن

 است طـانیمملکـت در دسـت شـ ـاریاخـتـ تمـام

 طالـب و داعـش وطـن را کـربال کردنـد غیت به

 است ـانيو جـوان مملکت ناالن و گـر ریپ فقط
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 خـامـوش يیلحـظه  هنیآتـشفشان جنگ م نـشد

 موش وانبان است ثيگرگ چوپان وحد نجايدر

 شـبگـشت و روز مـردم  زيیوطـن پـا بهـاران

 اسـت ـرانياجـانـب النـه و کاشـانـه و ـدادیبـ ز

 ارتـش مـا را چـرا بـر پـشـت خـر بسـتـند لگام

 است رانیشـرجـه ش نیدل جانش هیسـ شـغاالن

 خط روشن جنگ و صلح مملکت هرگز ندارد

 است مانیعهد و پ نانینش یدشمن وکرس انیم

 سـر و صاحب یدر ارتش ما ب ردلیشـ جـوان

 دشمن بخاک وخون غلتان است ۀقشو ن بطرح

 بـر حـکام پـاکـسـتـان ـچیهـ یاعـتـماد نبـاشــد

 است انينما ميو فتنه از قـول و عمل دا دروغ

 کنیسـر و سامـان بُد ل یاز روز اول ب وطـن

 است زانیافتان و خ یکریپ یزخم گريد یول

 سازدیم رانيارگ را و یخوار شيوخو فساد

 کام دل خندان استو فاسد به  نيخا یدوروز

 پـراکـنـدنـد یو ناامن اسيبـس تخـم نفاق و  ز

 است ـزانيگـر هنیاز دامـن م دیام یب جـوان

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 45 

 روز کيقـاتـالن و خـائـنـان مملکـت  بینص

 خالق پاک و عذاب سخت وجدان است یجزا

12/1/2016 
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 یعطر آزاد

 د زناسـتـبـدا ـخیفـغـانـســتان تـبـر در بـ در

 زن دادیوحـشت بسـوزان سنگ بـر ب ۀـشير

 بـر درفشسـتان تـرس فگنیب یروزیپ تمش

 چنگ برفوالدزن دانیم ریعـقاب و ش چون

 کن به کهسار وطن مانیغزاالن عهد و پ با

 زن ادیص ۀــنیدشـمـن شـکـن در سـ نـاوک

 نسل نـو سر کن سخن یخلوص دل برا از

 زن ـادیـدانـش در دل ش ــغیصـداقـت تـ بـا

 گشت ریمردم در گلـو زنج اديهـا فـر قرن

 زن اديفر نيرا از دل رها کـن بعد از ناله

 نسل جوان گريطالـب نترسـانـد د وحشـت

 جـالد زن ۀبـر دســتـان خــون آلــود قـفـل

 مملکت ـميداعـش را قـلـم کن در حر یپا

 از بلخ تا بغـداد زن ـونیبـر افـراط سنگ

 بـه خشکان تـا ابـد یراطافکار افـ ۀچشـم

 زن ادیبـر بن شهیت ردیبگ هنیازان م شیپ
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 خورد مغز بشر یبر دوش تعصب ممار

 حـداد زن ۀچـون کاوبـر ضحاک هم ـغیت

 زندان بشکن و دام ستم را پاره کن درب

 حرف عدل و داد زن فشانیب یعطرآزاد

 یزمستان تا بک یو سرما زيیاز پا قصه

 نبل و شمشاد زنسـخن از سـ ديبهار آ تا

 بيبا فر ديربا یرا دشمن ز دلها م عشق

 نـو سخن از وامق و فرهاد زن قيطر با

 افراط و تعصب چشم عالم کور کرد دود

 دانش به بار و چشم دل راباد زن بارش

 وعداوت پاک کن ضیدلها را زتبع ذهن

 مسـاوات و عـدالـت گپ با اوالد زن از

15/1/2016 
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 سانسور

 کند ینـور سـانسـور م یبـا دل ب آفتاب را

 کند یجمهور سانسور م تيغا یرا ب خلق

 خـالق بـشـر را در نـظــام اخـتـنـاق ذهــن

 کند یناجـور سانسور م ۀـویهـزاران شـ با

 چارگان یگردن زند ب ايکشد بردار و  یم

 کند یو با زور سانسور م یکند زنـدان یم

 نفـشانـد در جها یامراض تعصب م تخـم

 کند یکند ناسور سانسورم یدل را م زخم

 را در وطـن ـتیامن یبـنـا ـرانيکند و یم

 کند یجنگ وچوراچور سانسورم انیدرم

 وآواز وطرب را کرده بهرما حرام رقص

 کند یو طـبله و تـنـبـور سانسـور م دلـربا

 ینوشـد ول یردم را به جام باده مـم خـون

 ندک یانگـور سانسور مدرشیشۀ  را عشق

 ـشـتنيدانـد راه خـو یعصا هـرگـز نم یب

 کند یکورسانسورم دگانيچه سان باد پس
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 یو وطن با اجنب مانيو ا ـنيفروشـد د یم

 کند یمزدور سانسور م نیرا هم بازمردم

 که رسـم امـربالمعـروف آمـد در وطـن تـا

 کند یحجت ومنظورسانسورم یب یهرکس

 زادگانکـشـنـده بــر دل آ ـشیزنــد نـ یمـ

 کند یدهان عقـرب و زنبور سانسور م با

 سـال تمام ايماه  کي ايروز  کيفـقـط  نه

 کند یازگهواره ام تا گور سانسور م بلکه

15/1/2016 
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 و رفت دیدزد

 و رفت ديوبا دزد یتن سالم صحتمند از

 و رفت ديآرام مـردم را بـال دزد خـاطـر

 ضيمر داريآمـد بـه د بیعنوان طب ـريز

 و رفت ديدوا دزد فیو کِ  ـنـهيپـار ۀنسخ

 و جنگل را بخورد دیرا آلـوده گردان آب

 ورفت ديسازش آب وهوا دزد عتیازطب

 ختيهموطن رادرحضورخلق ر یآبرو

 و رفت دـيدزد ایح یجمع ۀـزیدل پاکـ از

 خف خفک یميان قدـرف و طاق اتاق از

 ورفت ديصدا دزد یمادرکالن را ب ۀبقچ

 گشود یمجان کیرا که با تخن دل ها قفل

 و رفت ديخاطره ها را از خفا دزد دفتر

 یآمـد ولـ یشــعـار دلکـش امـدادگـر بـا

 و رفت ديخان و گدا دزد ۀرا ازسفر نان

 بست مانیپ یطالب شد و با داعش یحام

 و رفت ديانتها دزد یرا ازوطن ب تیامن
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 و سـتـم طيرواج مسلک افـراط و تفـر با

 و رفت ديخدا دزد نيیرا ز آعرفان  نور

 پاک یدردل ها دیه گردانـوارونرا عشق

 و رفت ديآدم را چو ازقلب هوا دزد مهر

 حـرص و طمع را باز کرد ۀبست یاژدها

 و رفت ديسخا دزد نيیز آ یهمدرد حسن

 ديمردم را چو د وسـتیچـوب بهم پ ۀبست

 ورفت ديها رامنفرد ازهم جدا دزد چوب

 رحمانه بـرد یبراچه  یدورکرس اختالط

 و رفت ديرا زبازاروسرا دزد یگرمجوش

 را از دل مردم گرفت یسادگ یدورنگ با

 و رفت ديدزد ايعشق و صفا را با ر لذت

 رامبدل کرد با سوگ وعزا یوشاد رقص

 و رفت ديمطرب نوا دزدوز مانهیازپ باده

 جنگ کرد یومدرسه را سنگر برا مسجد

 فتو ر ديرا ازمکه و شام ومنا دزد صلح

 در قـم و اســتانبول و در بغـداد زد یآتـش

 و رفت ديو عبا دزد ـخیش ۀعمامـ حرمت
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 ـنيفـنـون تـازه استعـمار در عصر نـو بـا

 ورفت ديازدل عقل را ازکله هادزد عشق

17/1/2016 
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 آه مظلوم

 چرا ردیگ ینم انيجنگ و بحران وطن پا

 چرا ردیگ ینظـم مـا سـامـان نم یب ۀخـانـ

 خسبد بـه فـرمان خدا یناحـق گر نم خون

 چرا ردیگ یدرمان نم یرا درد ب دشـمنان

 شـود نزد خدا یشـب اجابت م یدعـا گـر

 چرا ردیگ یمظـلـوم دامــن ســلـطان نم آه

 ود در دل هنوزب یاریمهر ع هنیبه م گر

 چرا ردیگ ینم ـزانیافـتـاده را خـ یبـازو

 مهمانان فسرد یصاحبخانه از غوغا قلب

 چرا ردیگ یمهـمـان را مهـمـان نم جـانب

 و پاپ را فـردا دهد خیخـدا حاجات شـ گر

 چرا ردیگ یو پاپ را غلمان نم خیش حور

 برکت را به برد رویقلب آمد تمام خ دست

 چرا ردیگ یموش درانبان نم اربيگربه  

 میرا دهـد اجر عظ کانیخدا پاکان و ن گر

 چرا ردیگ یستان نمو گوهـر دامن م لعل
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 سـتم مغلول گشت ریبـه زنج یآزاد ریشـ

 چرا ردیگ یجان زنـدانبان نم یمرگ رهیت

 رود عقـل و خرد یلجنزار تعصـب م در

 چرا ردیگ ینفس گنده را وجـدان نم دست

 فتاد از پشـت بام یافراط يیرسـوا طشت

 چرا ردیگ یمسلم حکمت وبرهان نم ذهن

 ر وطنگاه بشرد يیجـا ستیو دد را ن ويد

 چرا ردیگ یگرگ گوشنه راانسان نم یجا

 زند یافکند سر م یدرد آتش به هست یم

 چرا ردیگ ینسل بـشـر عـنـوان نم قـاتـل

 اسالم را بدنام کرد دیرادرخون کش کعبه

 چرا ردیگ یاز کفش قـرآن نم یتعال حق

 گسترد یبه عالم چون وبا م یفقروبدبخت

 چرا ردیگ ینم ـزدانيبـال  ـمیدژخـ جـان

19/1/2016 
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 یتاج ستمگر

 خرم ینم یزیبـه پـشـ یسـتمگـر تـاج

 خرم ینم یزیبـه که یسـکـندر تخـت

 کنم طلب یکه منصب شاه مین وسفي

 خرم ینم یزيرا به عزمصر دودمان

 یاز حور وغلمان شود ولاگر پر عالم

 خرم ینم یزیورم که کنخ یم سوگند

 چکاننخـو غیشـم تـکه ک ـسـتمین جالد

 خرم ینم یزیتفـنـگ و خنجـر ت زور

 تـا سـتم بـه جهـان بـشـر کند ـهيسـرما

 خـرم ینم یـزیدادگاه ظــلــم مم ـنيز

 ناب یکه غش زند درطال یاززرگر

 خرم ینم یزير نهیو طـرحِ س بيپاز

 ختياز کله ها گر ستنيدوگانه ز رسم

 خرم ینم یزینو عروس خسته جه با

 بر جگر شید ناگر چو مار زن زنبور

 خرم ینم یزیکل یشهد و گـو یکندو
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 نـرم را نـدهـم بـا درشـت گام رهـوار

 خرم ینم یزیبود توسـن خ رغهي گر

 به کس انيکهنه ام نرسـاند ز پوشاک

 خرم ینم یزیبـه پـنـبـه ام و قه قـانع

 ستیمن دربهشت ن ۀساد یغذا لطف

 خرم ینم یـذيطعـم لـذ بيفـر گـريد

 سته امـو تکـرار خ دیقلطرح نام ت از

 خرم ینم یزیـو دوبـاره هـم و ن باز

20/1/2016 
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 ادیآهنگ فر

 هنوز ادمیدر بـنـد ص یبگـسستم ولـ دام

 هنوز ادميآهنگ فر یفـروبـسـتم ول لـب

 رسـتم از بند سـتم یدادخواه یهـوا در

 هنوز دادمیب دیدر ق گـريبـا طرز د بـاز

 پـرم رونیگران بآهن ۀاز کور خـواسـتم

 مثل پـوالدم هنوز نیپتک کـورماش ريز

 چکدیازنـوک زبان خامه ام زر م گرچه

 ندانـد ارزشـم؛ محتاج امـدادم هنوز سک

 گشت و النه ام آتش گرفت رانهيو هنمیم

 افتادم هنوز چـارهیسـبـب آواره و ب ـنيز

 يیتا بسازم النه  دمينـد یوجب خاک کي

 بربادم هنوزمهاجر خانه  یپرستو چـون

 خون و سرشک وآتشم ۀغمپرورد گرچه

 غربت سـرا شادم هنوز ـنيدل تنها در با

 کنم یو بند زندان م دیقـدر احساس ق هر

 مست و آزادم هنوز یهست ریدل زنج در
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 حاصل نداد یپروردم ول نهیرادرس عشق

 مجـنـون و فـرهـادم هنوز ۀکهـن داســتان

 گشـت زيیسـر به سـر پا اتمیح نـوبهاران

 کنون در انـتـظار صبح خـردادم هنوز تا

 را از نـو کشـم ـخيتـار ۀـنـیسـ یهـا نقش

 ارژنگم و محو طرح بهزادم هنوز رقغ

 پـاکان نـســوزانـــد تـــن آزدادگـان آتــش

 هنوز ادميسخن  نيز يیو افسانه ها قصه

 فرهنگ باغ ۀـشيبارد تبر درر یم گرچه

 هنوز ـادمیبنگلـواژگان اصـل و  عـاشــق

 وجـود یمعـما ـمينامـد که بگشا یفـرصت

 اضدادم هنوز ریدرگ يیگنج بسته  همچو

28/1/2016 
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 درد وطن

 نا نشدـبـه درد وطــن آش یهـرگـز کسـ

 دوا نشد ینـاشـ یه داروـوطــن بـ درد

 ـر ُکـشـد مـادر وطـــنـفـقـ یبـال آخــر

 ـا نشدوطــن بـه دالـر فـاســد غـن فـقــر

 کورگشت گانـهیدل از ضاللت ب چـشـم

 عصا نشد یبـه محفـل مـوسـ ایـسـ مـار

 ـم شـده گسـترده تـا فلکـپالس غ يیگو

 پـا نشد ـريز یسـرور و زنـده دل فـرش

 چکد به خاک یستم م غیازدهان ت خون

 نا نشدـح مـردمکف ، اتالنـدست ق زـج

 کـرد اهیسـ ـهـنیگـرگسـان دل م پـرواز

 هما نشد رشیو طفل اسـ ـديپـر نیهشـا

 حرام کرد یو سرود و باده پـرست ساز

 آشــنا بـه ســاغــر بــزم خـدا نشد خیشـ

 را ربود ضیزخاک و آب و هوا ف آفت

 بـه نـان و غـذا نشد ـریگـرسـنه سـ لیخ
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 به جنگ وجدال وستم گذشت عمروطن

 صـلح و محبت رضا نشد یبـرا دشـمن

 ه هنگامه و ترورعالوه گشت بـ داعش

 دشـمن جدا نشد ۀز طرح و نقـش طالب

 در وطــن ـاکيُکـشـد تـجــارت تـر آدم

 نشد ایســوا ز خصـم وطـن ماف هـرگـز

 خـود یبـرا یرهـبـِر اهل ـدينـد کـشـور

 پـرسـت خسـته ز راه خطا نشد یچـوک

 ـاريد ـنيدر یریخ ۀنـشـد فـرشـت نازل

 رهـا نشـد نــوايد ۀز دام فـتـنـ ـهـنیمـ

 یدسـت سـتم را کند قـو ازیعجـز و ن 

 و ورد و دعا نشد یزار یزرو یکار

30/1/2016 
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 یتیزندان گ

 بهر مظلومان چـرا زندان شده یتیگ دور

 ظالم بـر تـن مظلوم صد چندان شده جور

 درعمق بحر انیبر اوج فضا و ماه مرغ

 شده ـانيجـور و سـتم بـر ۀتــابـ انیمـ در

 نفـس ـردیگــ یم ـغیلـب آزادگان بـا تـ از

 روز جـنـگ سـرد انبر و دنـدان شده بـاز

 و رفاقت را ز دل هـا دور کرد یمهربـان

 شده ـانيعـر ایجـور سـ ۀـدیپـوشـ ۀچهــر

 رود حـالج وار یم ـايبـر دار ثـر عـشـق

 که عهــد محـتسـب دوران آخندان شده تـا

 ر ذهـن بشـرمـانـده د یکیتفکـر نـام ن از

 وجدان شده یعقـل و قحط روزگارمرگ

 کندیم یبه جان خلق باز یکه افراط بس

 آدم فـقــط غـلـتـان شده ۀکل ـدانیمـ یتــو

 شبان یب یکند در گله ها یچـوپان گرگ

 پنهان شده یروح انسان جانور ميحر در
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 بازارتفنگ وموشک و خمپاره است گرم

 دهخنجرفزون و نرخ جان ارزان ش متیق

 دیدمـ خبندانيو  ـزیـيبهـاران عـرب پا از

 شده رانيو بن و خیازب منيوبغداد و  شام

 اهیبـا ذهـن سـ ـدنـديرا از کعـبه دزد نـور

 سلطان شده یجنگ قـدرت و برباد روز

 تـرکان رفـت بـر بـاد فـنـا یو آزاد عـدل

 اردوغـان شده یاسـتبداد و تـرکـتاز دور

 نیزم رانيه در اماند یاديتمدن کهنه  از

 و تعصب غارت برهان شده ريتزو وقت

 جـز تـرور ـزدیگنـدهـارا بـرنخـ ـاريد از

 مـرگ پاکستان شده یطفـل انتحـار عهـد

 جنگ آزرده کرد میبدخ ۀما را غد عصر

 درمان شده یکه ب يیافراط وستم گو درد

31/1/2016 
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 شام خونین

 برند یک شند و عقل ازسر م یعشق در دل م

 برند یق جـان کشور مرا ز عـم هـنیم حـب

 گسترند یدم بدم م هنیوبحران را به م جنگ

 برند یرا از وطن چـون باد سر سر م تیامن

 دهـنـد یو خنجـر بهـر قتل عـام مـردم م ـریت

 برند یمعـدن و زر م ـامـتیتـا قـ ـشيبهـا در

 خـرنــد یخـود بـه دالـر م یرا بـرا یبردگان

 بـرنـد یاز قـعــــر بـاور م یادگـو آز هـمـت

 پـرورند یچـونـان م یمزدوران افـراط لیخ

 برند یخـر م ۀبه دون عقـل و منطـق، کل که

 ـــونیرد مــرگ بـا افـراطـنـبــ ــنيـادیمـ در

 برند یافسـر م ــديد و شـعاع سـربـاز چـشـم

 افگنند یسـپاه م یطالـب را بـه دل ها ترس

 برند یشـکوه و فـر  لشکر مو کـوپال و  الي

 کـرده انـد نیرا بـر مـردم ما شـام خون روز

 برند یو شبها نور اختر م دیخورش صبحدم
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 تبار ـکیو بلـخ از تاج ــانیهــزاره بـامـ از

 برند یولوگر م رمندیز ازبک ازپتان ه سر

 ـاليو ر ــورويجــوال دالــر و کلـدار و  بـا

 برند ینبر مم یازرو خیازمسجد وش طالب

 آورند ـنیهـا قلـب رباط ـنهیدل در سـ یجـا

 برند یاز باور شـوهـر و همسـر م اعـتـماد

 خموشستان و گورستان شود خاک وطن گر

 برند یم کریمردم جان ز پ یازبازو قدرت

 ديثمر گـردد شد یبحران و جنگ ب هرقـدر

 برند یرا ز خاور م یانـرژ یو مجان مفت

 ایو اصل آسـ ـادیگـر بنـ هـرانـيکـنـنـد و یم

 برند یکارگـر م چ،یه یرا بـا بهـا مغـزهـا

10/2/2016 
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 بار کج

 «یگرد یپشت نام پدر چه م»

 «یشـو اگر مرد شيخو پدر»

 لیهـزار قـوم و قب یشمار ور

 یکمتر از فـرد ستیهنر ن گر

 هرگز یشـو ینم قيشقا چون

 یخورده با رخ رزد گرخزان

 دل از پـوالد ۀکـور یکـنـ گـر

 یعـشق اگـر رود سـرد آتـش

 توفـان یشـو ايو  نیسنگ کوه

 یقـرار چـون گـرد یدل ب بـا

 رسـد به سرمنزل یکج ک بار

 یاالغ وا کــرد ،یداد اســب

 رهـا کـردند نیزم پهـلـوانـان

 یکــدام پهـلـوان همـاورد بـا

 ات آخـر ـنهیز سـ یبکند دل

 یگـرد یا همدل کج یپـ در
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 الجیل گريد یگر شو ،یختبا

 ینرد یو ب یبُجل مانده ا یب

 ستین یالیبه جـز خ یزندگان

 یگردیدوصدسال هم به پ گر

 شود ناسور یدل تاکه م زخم

 یکند همدرد یچـه فـرق حال

24/2/2016 
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 پهلوان پنبه

 آورند یم هايُکشند و گود یها م تیشخص

 ورندآ یاســم قهـرمـان، نـام خطـا م یجـا

 را هزهـرآلود غیم تـتزند بـر پشـت رس یم

 آورند یجـا م ــرياز ز یـيپـنـبــه  پهـلوانِ 

 کشند بردارها منصور وار یرا م عاشقان

 آورند یرا بـا دهــل و ســورنـا م دلقـکان

 خرموشه ردد برگردد اسب خاصه گروز

 آورند یتنـگ چـاروا م ـدهيزر دزد ــنيز

 کنند یم ـتيعـنا یرا منصب عـال قاتـالن

 آورند یپا م ريپاک مرد و زن را ز خون

 کنند یم یکـوبيپـا ــقيکـشـتار خـال روز

 آورند یعزا م نيجشن فـرورد یجـا باز

 خلـق ماتـم کـرده انـد یرا بــرا یشـادمان

 آورند یسرخاب و حنا م لهیدروغ و ح با

 آشکار نیخون غیکشد با ت یدل را م چشم

 آورند یخـود عصا م غیبـا کـوران ت باز
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 نیوطـن را بـا نبرد آتـشـ ـرانيکند و یم

 آورند یدروغ و فـتـنـه معـمار دغـا م با

 اند ـدهيرا از نهاد مـرد و زن دزد تیامن

 آورند یرا با غم و درد و جفا م استرس

 برند یم غمايرا به  کانیپاکان و ن عفت

 آورند یم ایح یچشم وناسـپاس وب رهیخ

 بازار تجارت کـرده اند یاالرا ک عشـق

 آورند یوفـا م یب ـلیهــوس آلوده خ بـا

 با قناعـت گـم گشت ـنيفقـط نان جـو نه

 آورند یخـان و گدا م ۀدر سـفر یگشنگ

 ختنديآوغرب  شرق وووجدان رابدار نيد

 آروند یفـرمــان از نــزد خـدا م ـاير بـا

 ممد ديوصاحب خانه هردوازخداجو دزد

 آورند یبهر نفـع خود دعا م کدام از هر

28/2/2016 
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 نیماتم خون

 شده آخر نیوطـن ماتـم خـون نـوروز

 شده آخر ـنیاحـيگل و قـتـل ر تـاراج

 وطن با دل پرخون یپرسـتو دهیکوچ

 شده آخر نیدل آزرده و غمگـ بلـبـل،

 در شـب مهـتـاب یکـسـ ـردینگـ آرام

 شده آخر ـنيزهـل و غـارت پرو قتل

 ـروزيگلـشن د ۀخاطـر گـريد دهپژمر

 شده آخر نيدار سـتـم الله و نـسر بـر

 ديینجو شیب یعشق و وفا سوز دل از

 شده آخر نیسنگ ۀمگر صخر نهیدرس

 نباتـات یمـا جـا هـنیمـ ۀمـزرعــ در

 شده آخر ـنيو تبرز ـریقمه و ت کشـت

 جشن گل سرخ وطن ماست نوروزکه

 آخر شده ـنيخــون دل غـمــزده آذ بـا

 کــن یهـنـدوکـش و بابا گـذر ۀقـل بـر

 شده آخر نيیپـر افگـنـده و پا مـرغیسـ
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 زده دشمن نیقلب وطن خنجـرخون در

 شده آخر نیرنگ ـهيو دمـن و باد شـهر

 لـشکـر پنجـاب ۀشــده تـا ملعـبـ طالـب

 شده آخر ــنيــريمـردم مـا دشـمن د بـا

 ندارد سر سازش به کس هشدار داعش

 شده آخر نيد یر و بـو غارتگ یجان تا

 دوران ۀکه خـاک وطـن از فتن افسوس

 شده آخر ـنیـاطــیآمـال شــ ۀـچــــيبـاز

 ـسیجـواسـ  ـدادیب ۀتـوطـئه و نقـشـ بـا

 شده آخر ـنيبـنـز ۀوطـنـم بُشـک خــاک

 جيده راـش ایبس که دروغ و چـم دنـ از

 شده آخر نیکه هـمـه جامعـه بدب يیگـو

 یعوض خون و انرژ ايغـذا  یجا در

 شده آخر نیو بـه شـرائ ـديبـه ور آتـش

 نکنـد بر وطـن و مـردم کشـور یرحم

 شده آخر ـنیـيو سـتم مشرب و آ ـدادیبـ

 ماریبـه جـز خائـن و ب زدیارگ نخ از

 شده آخر؟ نيکاخ مگر باطل و نفر نيا
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 وطـن هـرگـز نبود در دل خـائن حـب

 شده آخر نيگاربه غلط نقش ون گرچه

 ـوانيخـراســان نشـود مـأمـن د دامـان

 شده آخر ـنياگـر آتـش بـرز خـامـوش
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 بانیشام غر

 است بانيظالـم چـرا شـام غـر ۀبـا دشــن وطـن

 است دانیهـردم شه گـرِ يد یکـربـال يیگـو تـو

 یوطــن آغــوش مصئون ـریکـودک و پـ نـدارد

 است شانيو پر ریو دلگ وسيآواره و مأ جـوان

 دوزخ وحـشـت هــنیم چـارهیبـر مـردم ب شــده

 ماننـد رضـوان است انیبـا قـاتـالن و جـان یول

 ورزند یم نهیگرگان آدمخوار جنگ و ک زبس

 است زانيگر تیصلح و امن یوحش چوآهوگان

 ـديجنگ و آتش طفـل ما مـرد کهن گـرد درون

 تـل فـروزان استآتـش قـا امتیتا قـ يیگـو تـو

 هــنیکـه تخــم تفـرقـه افـتـاد در م یروز ازان

 است رانيو شهيز عمق و ر یوحـدت مل یبنا

 دم از فـساد و چـور خـاک مـا کي یخـال نشـد

 در دسـت دزدان است نهمیهسـت و بود م تمام

 کالغـان، فوج کـرگس ها لیخ ۀاز قهـقـ مگـو

 ابـان استعـقـ یآزادگان جــا هــنیم یفـضــا
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 روبـاهـان و کفـتـاران لیاز خ یحاصل نبـاشـد

 است رانیسـتبر شـرجه شـ یما به بـازو توان

ال و ش ثيحد  را مکن تکـرار نیاطیزشت دج 

 است زدانيدل پـر از گلـواژگان لطـف  کتاب

 تا محشر أسيو  دیباشـد ام خنيمشت و  اگـر

 ما بـه دامان است دیمنظور بقـاء دســت ام به

 یذهـن افراط ـديپـاکسـتان اگـر صد سـال آ ز

 و فـرهنگ خراسـان است نيیاعتدال آ فـروغ

 ـرانيدل هـا شــود و ۀکعـبـ یسـعود ـدادیبـ ز

 انسان است ادیبن ـرانگريچـون وبا و تعصـب

 ـنـديجـو تیانسان ـنيبـه دوران نـو وطنداران

 فکر و وجدان است یتمدن همنوا راثیم که

 رانيبـود و هنیامروز و کهـن ماسـتعمار  ز

 دوران است یجنگ و رقابتها یقـربان وطن

 تـا وطـن از بـنـد افــراط و سـتم آزاد نگـردد

 بهـر مـا مانند زنـدان است یتیصحـن گ تمام

1/3/2016 
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 تیانسان ۀقلع

 مصئون است ینه مأمن امن  نه جا جهان

 که جنگ وترور و نفاق افزون است زبس

 مــرد ــتیل وحـشــت کـه آدمجـنـگ درون

 و دد خـون است ـويانسـان ز د ۀشکست دل

 ـنـمیبـ یدل هـا خـــراب م ۀخــانـ ــميحــر

 خـلوت مـا خـاک بـاد هـامـون است طیمح

 ــشيخـاطــر آرام از بـشــر تـشـو ربــوده

 دل نـه بـلکه ربـاط مظنون است نهیسـ بـه

 افـتـنـد دـایاضـطـراب بــه چـنگال اعـتـ ز

 است ونیوچرس واف نیدرد نه ُمرف عالج

 چـرا؟ اسـتیجامعــه در دسـت ماف عـنـان

 سـود مــواد و تــرور افـزون است فـقــط

 ـغیاخـبــار و دامــن تـبـل ۀــریتــ یفـضــا

 دروغ و شـعار وافسون است یاز نوا پر

 جوشش افکار و عشق دل بگذشـت زمان

 است رونیب هانیعقل و جنون ازم یصفا
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 ختيازدل اوالد و مرد و زن بگر محبت

 پـاره مضمون است ـلیفـامـ ۀکهـنـ کـتاب

 ارزش فـرهنگ و معـرفـت در چـاه فتاده

 ملعون است ـويو دلـو بـه دسـتان د طناب

 یبـاز ـنيو پشـت ملـل در کـریپ شکسـت

 قدردگرگون است ـنيزمانه جهان ا نيدر

 شــود معـدوم تـیافـراطـ ۀبـه فـتـنـ خـرد

 سخت ممنون است هيمعامله سـرما ـنياز

 ستمیسـ ــنيدر ا ـتیانـسـانـ ۀقـلـعــ یبـنـا

 و بـن وارون است ـخیروبـنـا که از بـ نـه

15/3/2016 
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 صلح پاکستان؛ دروغ زنده

 دروغ زنـده است کيصلح پاکستان و طالب 

 پـرونده است کيخـونبار داعـش جمله  ۀفـتـن

 کـشد ـمارشیبـا جسـم ب یرا غـن یکـرز اربـ

 آکنده است بيهـر دو ز صـد چـال و فـر ۀکل

 زند یاز پشـت خنجـر م یغن ارو،يرو خصم

 مخلوق و خدا شرمنده است شیدر پ یکي هر

 برون ديآ یم کهيفابـر کيو طالب ز  داعش

 ســازنـده اسـت یمکــه ا ـاليکاوبـا، ر دالــر

 پاکـستان شـدسـت یـاه یباز دانیمـا م خاک

 دنده است یدرارگ شاه یطالب را غن توپ

 کنند یم یدر بـنـد و شـغاالن پـادشـاه ـریشـ

 هـم بـافنده است ـنـهيکند، بـوز ینجـار غـول

 شــود یسـربـازان ما پـامال گـرگان م خـون

 است ـنــدهيپـا یرأس اردو غـــالم اجـنـبـ در

 فساد شيضاجسم فاسـد جـان فاسـد جمله اع 

 گنده است ـشيهـا ـشهيو ر خیز ب یُمل دولت

 ـويدر دسـتــان د چــارهیمـردم ب سـرنـوشـت
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 کنون بـالـنـده است یبرزنـدگ رهیآل و پ رهیپ

 جنگ قــدرت هـا شــده ـگاهيپـا هـنیم خـاک

 روبل و دالـر بنده است یسـر تا پا برا ارگ

 و شمشاد وطن را چوب گردوکرده اند سرو

 کش درارگ و پاکستان بسـان رنـه است اره

 سال ازعمر بحران وطن بگذشته است چهل

 نعش جنگ افگنده است هنیبردوش م یتابک

 از بحـران جنگ و کشمکش آواره انـد مردم

 بـا زور دالـر در وطـن باشـنده است یاجنـبـ

 افـزون بود بـر مرد و زن یفـشار زندگ بس

 خنده است یاسـت و نـه هـوا هيتـوان گر نـه

16/3/2016 
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 یجوان ادی

 خاطـر گذر کنم ۀاگـر ز کـوچـ یگاه

 و هـوس شـور و شر کنم یجـوان ادي

 به آب وتاب یجوان رخاطراتيتصو

 زنـم دوباره و در قاب زر کنم قلیص

 ریبـاغ آرزو نشـود نخــل تـازه پـ در

 زنـده ام شگوفـه و شاخ و ثمر کنم تا

 بشـنوم دیورشـخـ ۀصبحـدم تـرانـ در

 سـاز قمر کنم ۀگـوش دل به نغم شب

 دگانيربوده ازدل و خوابم ز د صبرم

 سحر کنم شيخسته را به هـوا یشبها

 ینشد ول بانيغر اديروز هـم به  کي

 از دل بدر کنم یو اديچگـونـه  اربي

 یکس یشهر ب نيدر نهیام بـه س افتاده

 به سـر کنم ینشـد بلند که خاک یدسـت

 گرياط را نبود رنگ و رو دنشـ بـزم

 بـه بر کنم هنیعـزا بـه ماتـم م رخـت
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 و چنان بوده در عمل نیگر چن ريتقد

 در قـضا و گـذر از قـدر کنم ـریتـدبـ

 روم ینم نیدروغ یوعـده هـا دنبال

 حـذر کنم یـيـايوفــا و ر یبـ ـاري از

 و قرارووعده بود درعمل قبول قول

 اگر کنماز  ـزياز شعار و گر زیپره

 وصال ۀکه در عمل بدهد وعد یاري

 را به عشق و مهر دلم مفتخر کنم او

 حنجـر سکـوت بـود نـالـه ام بلـنـد از

 خموشانه کر کنم غیجهان ز چ گوش

17/3/2016 
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 سکوت ۀنال

 است نیدامـن سـبـز بهـار خـونـ هـنـوز

 است نیگلچ غیت ـرينـازک گل ز یگلـو

 ینیب یاغ الله مد یهـر طرف نگـر به

 است نينسر یخون جگر درعزا بنفشه

 بارد یچشـم نـرگس مستانـه اشک م ز

 است نیاحيخار خسان در دل ر خدنگ

 ریبر سـر شمشاد و نسترن شمش دهیکش

 است نیخـون دامـن خصم بهار رنگ به

 ـنمیبـ یرا که م ـوانیو آدم و حـ نـبـات

 است نيو سـر از دم تبرز نهیسـ ـدهيدر

 ـزدیخـ یبـلـبــالن نمـ ۀز حـنـجــر انــو

 است نیعـشاق تـا که غمگ ۀشکـست دل

 ــديآ یخــون مـ یســتم بــو ـابیآسـ ز

 است ـنيـريسنگ ز یبه باال دهیرم دل

 ديباغ وچمن غرق کشمکش گرد طیمح

 است نيگل آذ یو تبر جـا غیو تـ تفنگ

 خاموش یجنگ و دشمن ـنيآتش ا نشـد
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 است شنیر ز عهد پبار فـزون تـ هزار

 سکوت خلـق ۀشـنوم نـالـ یعـرش م ز

 است نیگرسنگيگوش خداهم د يیتوگو

 شود به سخن خون دست قاتل پاک ینم

 است نيیکه مشرب او قتل و ظلم آ چرا

 که ُحب وطن را به خصم بفروشد یکس

 است نيیخلق سرش تابه حشرپا شیپ به

 شـود بـاور یدشمن نم ۀقـول و وعـد به

 است نيپار یدروغ ازان قولها ـنيا که

17/3/2016 
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 افراط میبدخ ۀغد

 آل سـعود است ۀبـه خدا ملعـبـ داعـش

 است هوديو زاوالد  دستيزيپشت  از

 فرهنگ بـود از پـدر و پشت رانگريو

 عشق دل و ساز و سـرود است اکنیبن

 هـنـر دور یایفلـسفه و دانـش و دنـ از

 غـز جمود استو با م نهیپـر ک ۀنیسـ با

 نـدارد سـر سـازش ـچیعلـم کالم هـ بـا

 گفت وشنوداست ۀسخن وزمزم خصم

 جهـنـم شــده در عـالــم مـوجــود یبـان

 همه دود است ایو دل مردم دن درچشم

 کِش کله خِر قـتل و قتال اسـت ریشمش

 قلـزم خـون دل انسـان غـنـود است در

 بـه هـر مدرسـه و مسجـد و منبر آماده

 رشته و پود است کيز یسعود خیباش

 یدل معـن ـدیهـرگــز نجـوئـ یحـنبل از

 و سخن حق حسود است اسیبه ق رايز
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 گـشـته مقـدس یسـلف یوهـاب ـشیک در

 افراط به عالـم بگشود است ۀدو ر هر

 و طالب وگربوکوحرام است گرداعش

 رکود است شیک نيگرازيد ۀشاخ صد

 انسان هرگـز نـشود عاشـق فـهيطا نيا

 وبود است یتکامل مرض هست برضد

 شده دشمن یو روس یرانيو ا ینیچ با

 خصم هنود است نينو یایدن رانگريو

 حونیطرف فـرات آمده تا دامـن ج از

 چورود است چارهیدل مردم ب ازخون

 طالب و داعش ۀمسجد و درمدرس در

 به رکوع وبسجود است نیاطیش اوالد

 در عـالـمافـراط بـود زنـده  ۀـشـير تـا

 بهرسو بنموو به صعود است صدشاخ

 افـراط ـهيکند تغـذ ـهيمنـبـع سـرمـا از

 نه زود است میبدخ ۀغـد نيا دنیخشک

 قدرت افراط فزون گشت ایطرح س با

 فتنه کبود است نيوبدن مردم از روح

20/3/2016 
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 ایآس راثیم بیتخر

 کند یم مانیسـعود و طالـب و داعـش پ با

 کند یم انيسـوزان بـر ۀبـرا در تـا شـرق

 کند یم یمهارت شش جهت را بمگذار با

 کند یم ـرانيو ـراثیرا بـا هـمـه م ـایآســ

 دهد یو تبر را دسـت افـراط لیو ب ـشهیتـ

 کند یم کـسانيآثـار کهـن با خـاک  جمـله

 برد یرا از تمـام شـهر و روسـتا م نتیام

 دکن یم ـشـانيرا زار و پـر چـارهیب مـردم

 فرهنگ و تمـدن را خراب خیکند از ب یم

 کند یسروسامان م یرا ازدرون ب اجتماع

 دهـد یو منصب م یعـال ۀرا رتب فاسـدان

 کند یصدق وصفا و قتل وجـدان م غارت

 کند غیکشد با ت یملک و وطـن را م خادم

 کند یرا هر کجـا حاکـم و سـلطان م ایماف

 و فن بـا هـزاران مکـر ندیرا که ب یانقالب

 کند یبـاران م ـریتفـنـگ متعـصـب، ت بـا

 آورد ینـام داکـتر و دارو مـرض م ـزير
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 کند یکـشدآرامـش ما را که درمان م یم

 بشکند یرا به سخت نیبُز مسک یها شـاخ

 کند یرا از آهـن و پـوالد دندان م گـرگ

 دهـد یم یرا با پـول درس انتحـار طفل

 کند یم انيگر نیرا بـا دل خـونـ مادران

 یزر نينهد برپشت مزدوراِن خر ز یم

 کند یوپاالن م رُجل  يرستم رابه ز رخش

 انیو حـق ب یزنـد دم گرچـه از آزاد یم

 کند یرامثل زندان م نیخـاورزم درعمل

 ديزندبرجنگ وبحران شد یدامن م بسکه

 کند یم زانيرا از خانه ومسکن گر خلق

 تبار ینگردد همدل و همداستان شـرق ور

 کند یم بانيرا دست وگر ـشيخو یباتباه

 جنگ یدر فـردا نينباشد مشت فوالد گر

 کندیافسوس وحرمان م زندیبرسرم مشت

 مـزدور سـیا دل می درد امـون آشـخ غـیت

 کند انيرا برون ازعمق شر یشرق خون

22/3/2016 
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 ایو دن نید

 ستیکار ن استیس یایو مذهب را به دن نيد

 ستیدربـار ن ۀشـعـب ـاـسیو کل ـريو د مسجـد

 و راهـب را مکـن در کار دولـت آشـنا خیشـ

 ستیحضرت دادار نصالح اجتماع و چـون

 ذکـر خـداسـت ۀو معـبد نغـم ــارتـگاهيز در

 ستیبازار ن ۀدک یـاســیبـحــث ســ مـرکــز

 دهد یم ایبه دن ـنيد ندیـنش یگـر چـوک خیش

 ستیبات گشـت و قابـل انکار نـسخن اث ـنيا

 از عمل ـزديب و مال گرـو پاپ و راه خیش

 ستیگفتار ن گريردا دـف ۀوعد ریکه غ ونـچ

 نیدا بنشست بـر تخت زمـخ یاگـر جا خیش

 ستیت بردار نـمطلق و از قـدرت دس حاکم

 ــنيو اســتـبـداد د ینـاب آخـنــد مـــيرژ در

 ستین ثاريز جهاد و کشـتن و اـمردم ج کار

 دســت اجـانـب کـرده انـد ۀـچـيرا بـاز ـنيد

 ست؟یول استکبارنـخوارپ رهیوطالب ج خیش
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 هللا مگــر ـلیسـبـ یعـنـوان جهــاد ف ــريز

 ست؟یدر تـن گرگان آدمخـوار ن ـنيد ۀجامـ

 یجهان از چشـم دانش بنگر ـخيبه تار گر

 ست؟یروزان شـبان تار ن یقـرون وسط در

 یيلحـظه  یآر ـادي یـبـیصل ـکاریز پـ ور

 ست؟یخـون افگار ن ریعالـم از دم شم قـلب

 ونیو آرامـش نـدارد مکـتـب افـراط صلـح

 ست؟یو داعش مثال کوچک اشرار ن طالب

 تکامل زنده است ریتنوع حـرکت و سـ در

 ست؟یگلزار ن یهـزاران رنگ باغ زندگ با

 بالـد قـانـون بـشـر یو هـر لحـظه م هـردم

 ستیکار نجـدا از حـرکـت اف یانسان رشـد

 انسان راخدا در دست انسان داده است حق

 ستیو حاکم و بادار ن خیش دیق گردريد نيا

 برون ديآ یم ریاست با کفگ گيدرد هرچه

 ستیاسرار ن نياز شیب ایو دن ـنيد داستان

3/4/2016 
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 وطن نیزخم خون

 شود یم رانيو شـهيملک ما از ر ینجنب گر

 شود یم مـاران و گــرگان ۀــديســوز جنگل

 گردد خراب یم هيبار شهر و قر نيفقط ا نه

 شود یم کسانيوطـن با خـاک  راثیم جمله

 وداعش فقط ابزار جنگ و وحشت اند طالب

 شود یغوغا هزاران نقشه پنهان م نيا پشت

 ترور وجنگ و خون یرویو ن یافراط ذهن

 شود یبـن نـاخـون مسـلح تـا بـه دنـدان م از

 به زور «یژیستراتعمق ا»پاکستان ز  فوج

 شود یدزدان م ـلیرخـگـروه فـاسـدان س بـا

 فروشـد هست و بـود ما به افراط و ستم یم

 شود یم مانیو پ شیو قطر هم ک یسعود با

 نیو چ کايبا روس و امر یکند سوداگر یم

 شود یم طانیدسـت ش یعصا ـنيلباس د با

 بهـر قـتل مـرد و زن یفـرسـتـد انتـحار یم

 شود یحور و غلمان م فیهان کخوا ازخدا
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 يیپهـلـوان پـنـبـه  ـاي یبـبـر کاغــذ همچــو

 شود یم دانیصحــن نـبـرد و گـود مـ وارد

 را به پول یخـرد از ارگ کابل نوکران یم

 شود یدوسـت عنوان م هنیم ـنيريد دشمن

 گـوسـفـنـدان را مـدام ـفیدرد قلـب لطـ یم

 شود یپنهان م شیدر لباس م یوحش گرگ

 زند دشمن نمک یوطـن را م نیخون زخـم

 شود یدرد و درمان م یدرظاهر شفا کیل

 بـه گـوش ـديمظلـوم از عـرش خــدا آ ۀنـال

 شود یو افغان م غیچ یتا ماتمسـرا خـانـه

5/4/2016 
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 دل ۀنال

 را ايرو ريکشـم تصو یم قيگلبرگ شقا به

 راداغ الله آمـوزم زبـان ســوز و سـودا  ز

 کـنیپنهــان دل؛ ل ۀاز نـالـ یبـا کـس نگفـتـم

 را ــدايداغ ســــو ۀنــوازد قـصــ ینـ لـبـان

 شـد یدر ماتم پروانـه اشک شـمع جار اگر

 سراحساس کردم سوزدلها را دهيسوز نياز

 زند ناخون یام را م نهیبار زخم س هزاران

 تـا سـر کند رسـم مـداوا را يیلحـظه  امـدین

 زدير یرزراهرشب وهرروزمخون  تنها نه

 را لـدايگـون انار شـام  ینـوشـد خـون م بـه

 ـنیبـنـشـ ایب ـانــميچشـم گـر زیمـوجـخ کنار

 را ايامواج در زشیکـن خـروش و خ تماشـا

 بشکستن دل در حـضور خلـق ۀنـال سکـوت

 سنگ خارا را یمثل پنبه سازد نرم روز به

 خواهـد یدل وارسـته م ن،یمسک ۀکهن لباس

 بارايمتروک د ۀبه گوشم قص یخوان یم چه
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 ـریدل شـهـرم کند دلگـ کيتنگ و تـار اتـاق

 دامـان صحــرا را ۀســاحـت گسـتـرد بـنـازم

 اشـــرار تعـصـب انفـجــار آمـد ـتیـنـاميد ز

 بـودا را ـادينـاله و فـر ـدمیگـوش دل شـنـ بـه

 يیدرد هجر و تنها یدرشب ها وسيمأ مشو

 طلوع صبح فردا را دميشب د مهیخواب ن به

10/4/2016 
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 گالن پرپر

 غـبار گشت یالـیخـاطـرات خـ ـريتصـو

 شعار گشت یقیعشق ووصل حق راکهيز

 ـاسـمني ینـدهــد بــو یکاغــذ یهـا گل

 گـالن دهکـده پـامـال خــار گشت پـرپـر

 ـاتیکه بـود گـوهـر حـ سـتـنيز دوگانـه

 و فشار گشت ـميدـزمانـه رسـم ق نيا در

 خــراب شــد ـانیخـانـواده ز بـنـ کانـون

 شکـن روابط نـو بـر قـرار گشت هـردم

 شد بيو وفا و عشق و صداقت فر مهر

 شک  و شبهه زدل آشکار گشتو ديترد

 هـا فـسرد نهیوصال در چمن سـ عشـق

 فـزا تجارت سکس و قمار گشت رونق

 دن بـه بـاد رفــتتمـ یپـربهــا ـراثیمـ

 خوب بشر تار ومار گشت یها ارزش

 دیفـرا رسـ یزیبـاره دور زشـت کن دو

 دار گشت ـهيبار باب خاطر سـرما ـنيا
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 هـم گسـسته مـرد و زن روزگار مـا از

 بازار کار گشت ۀاضـطـراب طـعـم بـا

 است شيعشق وعاطفه تنها نما احساس

 محـبت فگار گشت ـوودیدسـت هـالـ در

 دارد از دمـشـق یـتـياگـر حکا یعـدسـ

 گشت اريحط  وتریو کامپ درعصرعلم

11/4/2016 
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 یلیجنگ تحم

 کنند یم نیرا به خون خلق رنگ هنیم خاک

 کنند یم ـنیانـتـقــام و عـقـــده و کـ ـگاهيجـا

 کرده انـد لیتحم چـارهیرا بـر مـردم ب جنگ

 کنند یموارون  ـانیو بن ـشـهيرا از ر صلح

 کـشنـد یرا در دل مــردم هــردم م ـتیامـنـ

 کنند یوبحران رابا نقشه مصئون م وحشت

 یسـازنـد؛ ول یم زیو داعـش را تجه طالب

 کنند یم رونیرازخط جنگ ب رانیش شرزه

 عـقــد شــراکـت بـسـته انــد ـایگـروه مافـ بـا

 کنند یم ونیبنگ و اف ریان را اســجـوان نـو

 کاشتند یـومـو نفـاق و جنگ ق ـضیتبع تخـم

 کنند یومظنون م گرمشکوکيرا باهمد خلق

 تمـکنند سـرکوب با جور و س یرا م نخبگان

 کنند یرا حاکم وزورمند و قارون م احمقان

 دهـند یو منصـب م یعـال ۀرا رتب فـاسـدان

 کنند یبـد نـام و مأدون م ـايرا با ر صادقان

 ـدیپـاکان را پلـ و نديگو یرا افـرشـته م ـويد
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 کنند یحمد ملعـون م نیاطـیاوالد شـ وصف

 انــد ـدهیکاهـ ـانیو حــق بـ یکـه از آزدا تـا

 کنند یافــراط و اسـتـبـداد افــزون م قـدرت

 سـرخ بهـار ۀخـاور را بـه رنـگ اللـ خاک

 کنند یم حونیفـرات و دجـله تا دامان ج از

 ـرق راش یو فـرهنگســرا ـنـهيـريد مـزرع

 کنند یکلنگ وحـشـت افـراط هـامـون م بـا

 کشند یم دانیرابه م یوسعود رانيا جنگ

 کنند یرا دوبـاره مضمون م ـنـهيـريد ۀنیکـ

 دهند یترک و عرب را دست افراط قدرت

 کنند یم خونیشب نیوهند و چ یبرسرروس

 مـا مـرکـــز داغ رقـابـت هــا بــود کـشـور

 کنند یم گـرگونيدفـقـط چهره  نيمتجـاوز

 را بـا قــدرت عـلـم زمـان ـانــهيرا سـاحـت

 کنند یعل و افسون مـکذب و ج غیتبل مرکز

19/4/2016 
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 نیخون تیحکا

 است تيمثال وحشت و جنگ و جنا طالب

 جراحت است کيما  هنیجان مجسم و بر

 را نگاه و عمل ظلم و غــارت است طالب

 است تيز خصلت او از بدا نيکه ا يیگـو

 بـــود ـانیابـقـــدرت پـنـجـ ــریاجـ طـالـب

 مـردم پشـتون خجـالت است یـراب نـامش

 بکــنـد ملـک را خــراب یاجـنـبـ مـزدور

 ر شـرارت استـو بال و غـم و پ رانگريو

 ــکیرا تـــوان تـقـــابـل نـبـود؛ لـ طـالـب

 است تـيکفـا یآن ز حکـومـت ب یـروینـ

 ه دارد و در دولـت آشــنـاانـــارگ خـ در

 گرگ خونخوارمگر با مهارت است؟ نيا

 یرا بــرادر و هـمـکار بـا غــنـ یکــرز

 است تيهـا شکا یرا ز فـتنه گـر مـردم

 یز ضعـف دولـت فاسـد شـده قـو طالب

 است تينه باسواد و نه هم با درا ورنه؛

 وبحران بود هدف یجنگ جار نکهيا تا
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 است تينها یما ب و عـذاب مـردم رنـج

 سـتین دیام یقیصلـح حـق یرا بـرا کس

 است انتینام صلـح هـزاران خ ريز در

 شــود نهــان از نگاه خـلـق ینم هـرگـز

 دگربا صراحت است سهینقشه و دس نيا

 تـبـاه کـنـد هـسـت و بـود مـا یاس آ یآ

 است تيروا دانیما ز خون پاک شه بر

 گ طالـبـانشـده جن وودیهالـ لـمیف چـون

 است تيحکا نیقتل مردم و خون اليسـر

 و تالش تـرک ایـز ســسـعود و مغ پـول

 است تيحما یرا به سطح جهـان راطـاف

20/4/2016 
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 کاخ دروغین

 بشـر به حسادت دوا شود ۀعـقـد گر

 وا شود زیعقـده و تضاد دگـر ن صد

 یـشيرهـا یابـینـ ـنـهیانتقـام و کـ در

 آتـش خـشم و وغـا شود دهیکف بغض

 اگـر صخره جا کنند فیلط ۀنیس در

 آتـش فـزا شود ۀمــوم گــداز ینـرمـ

 و صفا اگـر برود از دل بشر صدق

 بنا شود نیو کاخ دروغـ ـاير قصـر

 ق را متاع تجارت کنند زودعش گر

 رم مهـر و محـبت فنا شودگ کانـون

 مگر کنون یتیفتاده بازبه گ یورش

 مادر جدا شود ۀنیـس ریز شـ طفالن

 قراریب یپاک ورحمت دلها احساس

 با شـرارت جـور و جفـا شود آلـوده

 یـشينما لـمیف ۀچهـرگان صحـن صـد

 و بال در خفـا شود یظاهـر محبوب
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 درعمل سبوکیف ۀصفح کیکل کيبا

 هـمه نا آشـنا شود یظاهـر دوسـتان

 فـتد در دل دشـت و چمن اگـر آتـش

 نوا شود یب یازخرام افتد و ن کبک

 حرص و آز آفت جان بشر شود گر

 فـقـر و غنا شود ۀبـه کپ هیسـ خـاک

 علـم و هنر کند یسواد دعـو یب ور

 عقل و حکمت عالم گدا شود سلطان

 برون یانسان کن ۀنیرا زس گرعشق

 وارث همه ملک خـدا شود ـطانیشـ

 جـان بـشـر منفجر شود یزخما ور

 شود به درد و رنج و الم مبتال عالم

26/4/2016 
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 چشم عبرت آموز

 و چال و چم باشد بيفر یگربه مبنا استیس

 خاک باد و دود و دم باشد قتیچشمان حق به

 شهرونـد ساده دل راه خـودش از چاه نـدانـد

 و خم باشد چیدر پ ما  يدا یاسـیتـرفـنـد سـ بـه

 ردیجـا گ نهیکه رسـم انتقام و ک یفـرهنگ بـه

 وستم باشدوحشت جور نیجنگ خون شهیهم

 ـديو تعـصب در بـدن آ ضیتبع روسيو راگ

حـاد و هـمـدل یجــا بــه  درد و الـم باشد یاتـ 

 رونیب یومساوات و عـدالـت گـر ش نيیآ ز

 سـود و سلـم باشد ۀقـصـ یگـوش زندگان بـه

 کاخ استقالل ینسـاز یبا صلح و آزاد وگـر

 بم باشدت باروت وجنگ و تجاوزوحش فقط

 ین جاردر وط یتا حقوق شهرونـد گـرددن

 و کم باشد شیب روداریگ یجنگ قوم شهیهم

 از بحث یکن رونیقـانـون استدالل را ب اگـر

 و حـشم باشد لیخـ یگفـتمان منطـق یجـا بـه
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 گردد یتـوازن گوش دل آزرده م یساز ب ز

 و بـم باشد ـريو نظـم ز بیتن تـنا تـرتـ مقـام

 دردان مکـن باور یب رض آلـودگفـتار غ به

 وطـن، فکـر شکم باشد یآنان را نه پروا که

 است یجيمرگ تـدر ینسل آدم زندگان یبرا

 و عـدم باشد یار هـستچشـم آرزو گـر خ به

 را مخـور از دور یالیچـشم خ ۀغمز بيفـر

 رو بـه رو سـر تا قدم باشد يینارسـم آش که

 به اطرافت ینیاگر ب یشم عبرت آموزچ ز

 پـر ز امـثال و ِحـکـم باشد یزنـدگانـ ابکـت

 بندند یم ـریزنجـ ۀدر حلـقـ یرا تا بک خـدا

 جنگ ترسـا و مسلمان و صنم باشد ثيحـد

 نگـردد بـا خـط دفـتـر فـقـط محـدود نایب دل

 و رقم باشد ريهرسو جلوه گاه شورتصو به

29/4/2016 
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 شیعصر نما

 است شيو نما لمیکه عصر ما همه ف يیگو

 رسـانـه غلغـل نقـل و گـزارش است جنگ

 کـنـنـد یصلـح و سـالمـت نم یبـرا یکار

 است شينشست وجلسه و حرف وهما تنها

 خــردوران ـاديو نـقــد رفــتــه ز  ـلیتحـلـ

 است شيو وصف و سـتا غیگـرم تبل بازار

 است عتیباغ و حمله به جـان طب بيتخـر

 ش استو کاربـن و آلـوده بار دیاسـ زهـر

 اديشـده ز یبـس که وزن دنبه و چـربـ از

 سخن زکاستن اوزان و کاهش است هرجا

 روز یفـقــر نبـاشــد غــذا ـنیسـرزمـ در

 وزن بـدن باز کوشش است یجـا بـرا آن

 مـا کنون یایبام و دو هـواسـت به دن کي

 عـدالـت به لـرزش است یها ـهيپا زانرو

 ـایمـافـ بازار یهــرطـــرف ز گــرمـ در

 مخـدر است و بخارات خـارش است دود

 اسـت یانتحـار ۀو تــرور و همهـم قـتـل
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 افـراط ُکـرنـش است ۀتـشـن غیتـ ـريز در

 خـزان گـرفـتـه گلـسـتان و بـاغ را رنگ

 بهـار طالـب و دوران داعـش است کنیل

 فـتـاده در دل گلــزار و بـوســتـان آتــش

 است شيسـرا لیماز نـوا فتاده نـه  مرغ

 رحم و عاطفه را گرگ خـورده است ايآ

 ازنوازش است یهمچو سنگ بر یدلها

 ریشـده اسـ نیبـشر بـه محبس ماش مغـز

 فلسفه وعقل و خوانش است عصرزوال

 بـر همه یار به داد مـا نرسـد وا عشـق

 دورعشق عالم و آدم به گردش است بر

30/4/2016 
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 تنور جنگ

 کنند یه دم خـران بـسـته مکاروان را بـ

 کنند یو شـتر را چـقـدر خـسته م اسـب

 فکـنند بـر تنور جنگ یو نفـت م زمیهـ

 کنند یم وسـتهیدوبارکه پ کيرا نه  نيا

 باغ و راغ و مـزرعه آفـت فکند انـد در

 کنند یوهرچه که برجسته م اهیگ غارت

 بـرنـد یشـکنـنـد صلح م یقـلـم م نـوک

 کنند یمــردم مـا دسـته م یبـرا خـنجـر

 یالنــه بــود؛ ولــ ـتِ یامـنـ ـدِ یدل امـ در

 کنند یرا ِجــر و بگـسسـته م ـدیامـ تـار

 کنند یجمـع م میخـلـق گل یپـا ــريز از

 کنند یکه بافته بـود فـقط رشـته م آنچـه

 دهـنـد یانـتـحـار گلـشـن فــردوس م بـا

 کنند ینقـشـه و دانـسته م یرا زرو نيا

 را بـــه داغ پـسـر مـبـتــال کـنـنـد مـادر

 کنند یوخونچکان دل بشکسته م پردرد

 گناه یبـد و بـد تـر و بـه جز قتل ب جـز
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 کنند یم ـسـتهيشـا ۀبـگــو چــه کـرد ايآ

 زنند یم شتریچشم مهر و عاطـفه ن بر

 کنند یو غـارت افرشته م یرا قـو ويد

 کشند یمو مـراد در دل عـش اق  عـشق

 کنند یپـسته م ـايآرزو بـه ر یهـا لـب

 چـرا ـتیو جفـا و ظلـم بـه انسان جـور

 کنند یو بـنـشسـته م ـدهیو لـمـ ـستادهيا

3/5/2016 
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 پاکان طیمح

 است وندیپ شهيبه عشق و محبت ز ر دلم

 تـار زلـف بـتان تـا ابــد در بـند اسـت بـه

 ستیادم نجز صداقت و اخالص درنه به

 سـوگند است اريمـرتـبـه با عـشق  هـزار

 يیعصر اسـترس و اضطراب و تنهـا به

 ز دلهـره و با نشاط و خرسـند است یبر

 پاکان است طیق و محـبت محـعش ـميحر

 مارکت و نه بازار مکـر و ترفند است نه

 عمـر کيعشق و وفا روم  ۀجاد یرو به

 و فراز و دستکند است بیچـه پر نش اگر

 پـنـدار و کــرده و گـفـتـار یفـامـ کینـ ز

 زنـد و پازنـد اسـت دهـنيزنـده و پا سـرود

 افشان اسـت ریعب یگلـشن فـارسـ شـهیهم

 و واژه و معنا و حرف او قند است سرود

 است فیح نيشب زلف عنبررچادريز به

 و مه نه روبند است دیخورش قيال چنانکه
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 ارد پـاسکه خـاطــر همنـوع را نـد یکـس

 گـند است ۀطـيدل نه؛ بلکه خـر ـنـهیسـ به

4/5/2016 
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 نقش تازه

 دانشوران ز نـقـد عمل گر سـخن زنند

 نقـش تـازه بـه لـوح کهـن زنند ـديجاو

 را رهیفـشان کـنند دل خـاک تـ گـوهـر

 رنگه برسر باغ و چمن زنند یها گل

 ثـارکـنند نـ ـنینـشاط بـا دل غمگ بـذر

 سـبز بر تـن دشت و دمن زنند یتاتـو

 خـار و خـس بکـوبـند بـا تـبـر خیب در

 نسترن زنندوسخن از قيازشقا حرف

 نا کنندبـه خلـوت انـس آش افـرشـتگان

 اهـرمـن زنند ۀگـران بـه جمجم سنگ

 صفا چـو سنگ بن عشق و آرزو قلب

 قصر بـدن زنند ۀنیکاخ ذهـن و سـ در

 از گزاف و الفازجدال وحذر زیپره

 وازعلم و فن زنند قیازروال تحق گپ

 ریعلـم پادشـاه و در زور و زر فق در

 دبه و ما و من زنندـپشت پا به دب صد

 کنند قبول ینـو م ۀویرا بـه شـ منطـق
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 پر لجن زنند ۀنه حرف سفسط هرگـز

 گـره ز کار نديحلـم و تجـربـه بگشا با

 زنند خنيحرف جاهالنه به مشت و نه

 بـشــر یرفــاه و عــزت و آزاد ـربهـ

 زنند فـنیبـر زده و گـره بـر ل نیآسـت

 درکف حقدار بسپرند نيرا چو د حق

 ز حـق مـرد و زن زنند یبـرابـر دادِ 

 مبارزه و حفظ آب و خاک ۀدرعرص

 نوک خامه دردل خصم وطن زنند با

7/5/2016 
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 ادیسوز فر

 به گوش ديآ یاسـتـبـداد م یبـو ـايگـو باز

 به گوش ديآ یم ادیشـ ۀـلـیحـ یبـاز حـقـه

 کنون نمیب یگسـترده م ايطرف دام ر هـر

 به گوش ديآ یم ادینرمک خشـش ص نرم

 ستندیو داعش مگـرمحصول ظلم ک طالب

 به گوش ديآ یافراط از ُخم بدزاد م رنگ

 کارخانه است کيز نيوگلبد یحقان جنس

 وشبه گ ديآ یافراد م نشیچ یاس آ یازآ

 نیبه روزحشراز خشت و گل کابل زم تا

 به گوش ديآ یازکـشتار راکتزاد م نفـرت

 درخاک وطن شهير ردینگ یو آزاد عدل

 بـه گوش ـديآ یآزاد م ۀبـرنـامـ ِخــرِخــر

 نـدارد مـردم افغانـسـتان یشـهرونـد حـق

 به گوش ديآ یم ـدادیدل ارگ وطـن بـ از

 جنگ ریدر وطـن افتاده از تأث یمل چـور

 به گوش ديآ یو بـربـاد م یبـرباد ونیشـ

 شیع یغوغا یما دوزخ مـردم ول هنیم
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 به گوش ديآ یبهـشـت دولـت شـداد م از

 دوزخ بحران و جنگ و انتحـار انیم از

 به بگوش ديآ یم اديفـر ۀخون آلود سوز

 طفـلکان انـداختند یدر آب و غـذا زهـر

 ه گوشب ـديآ یاسـتاد م ۀدبـسـتان نـالـ از

 رود درمملکت یم غمايوجنگل به  معدن

ه از بـن شمشاد م جـور  به گوش ديآ یار 

 با فساد ورشوه دارد ارتباط یچوک جنگ

 به گوش ديآ یهـرچـه باداباد م انتیخ از

 بر لب آمـد هشدار هنیجان م یفیضع از

 وشـبـه گ ـديآ یدَم افـتـادن و افـتـاد م دَم

 ز سـاز دلاران وطـن اـنـو به یهـوا در

 به گوش ـديآ یخرداد م ۀنغم درزمستان

8/5/2016 
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 یانسان یخو

 یپنهـان یاشـارت هـا ـبا ـدياز دل گـشـا گـره

 یخندان یبشگفد چون غنچـه بر لـب ها تبسم

 شدم از ناوک مژگان یزخم یبسمل دیص چو

 یبه آسان رمیم ینم کنیام ل دهیخـون غلط به

 کند دربند نشیدل به تار زلف مشک هـزاران

 یزندان ـلیســوز خـ ـنـهیتـرسـد ز آه سـ ینم

 کنم هرشب یم انيبر نهیرا درتنور س جگر

 یبه مهمان ـنیمسکـ ۀدر کلـبـ یشـب ـديآ ینم

 ازمکتب عش اق یدرس عشق و عاشق گرفتم

 یدر فکـر دانـشگاه چـو طـفالن دبستان ـمینـ

 مبـه انگـشـتـ نیو الماسـ نيرز   ۀحلـقـ نـدارم

 یکلک هنر بـر دفـتـر خاطـر زرافشان کـنـد

 انتها داده است یرا قناعت ثـروت ب رانیفق

 یبـا غــرور تـاج سـلطـان یاجیاحت نـبـاشــد

 ميمأوا رانيومسلک وو شیزک یپرسیم چه

 یانسـان یبس که انـسانـم و دارم خـو نمیهم

 باشد یبا لحـظه ها همراز م سـتنيز ریضم



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 113 

 یگردد؛ نه ارمان یم دهيعمل ورز دانیم به

 کنم احساس یعشق دلها م یرا زبو محبت

 یدانیم ـقیکتاب مکـتب و تحـقـ یاز ال نـه

 ناطق را معادل کـرده با انسان وانیح اگـر

 یوانیو فکـر آدم را بـرون آرد ز حـ زبـان

 تار و پـود فـرهنگ و تمدن با دل انسان ز

 ینوجدا نیرنگـ ۀــنچیبافـد اجتماع قـالـ بـه

 یبـرون دان يیقـوم و نژاد آ ۀاز پوست اگر

 یو افغان کیازبک و تاج نیفـرق ب نباشد

11/5/2016 
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 جنگ و فساد یبال

 بـارد یت فـسـاد مدولـ ۀـریابــر تـ ز

 بارد یبـر بـدن عـدل و داد م گلـولـه

 ود در دفـاتــر دولـتنـبـ یـشــيگـشـا

 بارد یانسداد م یوه خوررش دراوج

 وانيدفتر و د نیمیس ۀصفـح یرو به

 بارد یخــط خامه که رنگ دواد م نه

 بـودن ینام تخصص و مسلک ـريز به

 بارد یم سوادیشان ب یخور شيخوز

 ر کشور زند سنگ گرانـبر س رکـود

 بارد یکساد م هنیم ۀـيشـهر و قـر به

 نديگو یکاروعمل حرف مفت م یبجا

 دبار یطمـطـراق و سـفـر انعـقاد م ز

 دل وطن خون است یقوم ۀنیک زدرد

 بارد یتضـاد م یوحـدت مل یجـا بـه

 بهـر فصل بـر سـر مردم اسي تگرگ

 بارد یم اديقطره قطره و کم بـل ز نه
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 در ملک ایماف ونیزهـر چرس و اف ز

 بارد یم ادیاعت یهـر طـرف نگـر به

 وحشت به صورت مردم ۀورک مذاب

 بارد یتنگ از گـشاد م ۀاز دهـانـ نـه

 کمال یبـه جا ونیافراط ۀمغـز گند ز

 بارد یو مـرض و انجماد م عـفـونت

 گردد یم ادهیداعـش و طالـب پ پالن

 بارد یاز هـمه سـو انـتقاد م اگـرچـه

 و بحران سهیعمروطن دردس گذشت

 بارد یجـنـگ بـه نـام جـهاد م یبـال

12/5/2016 
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 الفت ۀنغم

 گردد یمـردار م هـا ـنهیالـطاف محبت کـ ز

 گردد یدر محـبتـگاه دل بـر دار م خشـونـت

 مـوزون الفت سـاز دل ُسر کـن ۀنغـم یپا به

 گردد یتعصب تار م یدر بزم طرب مو که

 یبه گوش دل غزل خوان دلیحافظ و باگراز

 گردد یالل هـم از شـوق  در گفـتار م زبـان

 زدیو خسرو مگرسحرسخن خ یسعد زشعر

 گردد یم قاریگلواژه موس در بزم طـرب که

 را عتيشعـر موالنا شر یرقص آرد نـوا به

 گردد یطبله و دوتـار م یهمصـدا قـتيطـر

 صورت بهزاد یکلک هنر در بزم جام کشد

 گردد یابـرار م یدر خـراسـان حـام يینـوا

 ز بس قند و عسل دارد یخراسان یها غزل

 گردد یشکر منقار م یهند یطوط یشاد ز

 دیشود خورش یاحساس تمدن مبا لطف هنر

 گردد یخـالـق آثـار م ـديهـر سـو رو نما به
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 عـلم و فـرهنگ و هنر آخر کـرانیب یفضا

 گردد یم ـواريدر و د یتمـدن بـ یایدنـ بـه

 یروز یبا گوهر عشق و تمدن خو کن اگر

 گردد یسرشار م ایشـرق از سـرود آس دل

 و ممدگار ات اريشـود  یم یلطف اله راگ

 گردد یمخشک بهردفع دشمن مار یاعص

 دانـم ؛یدل هـا شـود گـر همدل ۀچـشم زالل

 گردد یدشت سوزان وطن گلزار مآخر که

 بـود در باغ نيا عتیبلبل از جـور طب فغان

 گردد یخار م نیگل در گلسـتان همنش چرا

 باشد یوارونه م یکه اصل داور یدانیم به

 گردد یو رخش تهمتن افسار م نيز االغان

23/5/2016 
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 در بزم دل

 به سـاده دالن خو گرفته ام یبا سـادگ

 گرفته ام رویپاک وجـذبه و ن احساس

 و دار شهـر ـریام زهمهمه و گ آزرده

ه و ده ب از  و گرفته امـعطـر خاک در 

 آفت گرگان دگـر مگـو نیو ک ازخشم

 آهـو گـرفـته ام نتیغـزال و طـ مهـر

 ن مـزنسخ یدل ز تار درشـت دربزم

 از پـرن قـو گرفته ام یو نرم یصاف

 آب و گلـم با سموم نفـت ستین آلـوده

 قـنات و چشـمه از جـو گـرفته ام آب

 و مسجـدم ريعشق بـود د یخلوتسرا

 و نمـاز در خـم ابـرو گـرفـته ام ورد

 گل عمـرم شگـفته شـد ـايدر بـاغ آر 

ت بـازو گـرفته ام عـطـر  کالم و قــو 

 بشـنـود ــروديرود هـرسـ دلـم گـوش

 غــزل ز بـربـط آمـو گـرفته ام شـور
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 رود یز خـاطـر نم ـرمندیهـ ینجـوا

 ته امـتـرانـه ز هـر سـو گرف هنمیم از

 خـورده ام ـامیظ و خـکالم حافـ شـهـد

 ت دلجـو گرفته امـو سـرو قام شمشاد

 شنفته ام یوسرودطاووس هند رقص

 ه امدو گرفتـورنگ مکتب هن ريتصو

 بـه دل میفـروغ عشـق خـراسـان مهـر

 ز رسـتم و بـرزو گرفته ام یمـردانگ

 بلند یشمس از سخـن مـولـو انیعص

 گـرفته ام اهـوي کـدهیســاز م یپـا در

 خجـند و سغـد و بخـارا کـند دلـم لیم

 گـرفته ام ـکـوینـ ۀچـکامـ یرودکـ از

 ام نهیشـد عشـق تمـدن بـه سـ پرورده

 گرفته ام نویو صورت مطرب  روح

 ام ـدهيپــر تـالطــم ابـحــار د امــواج

 پهـلو گرفته ام یبـه سـاحل یدم تنهـا،

 شد دهیهجران خم ۀرصخريبه ز پشتم

 دو دست به زانو گرفته ام یماندگ از

26/5/2016 
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 یساز خموش

 دل خـون تاک آمد به جوش ۀدر خمخان باز

 بنوش ديگو یدهـد ساغر و م یرز م دختر

 هـا مگـر آشـوب کـرد یتن سـاز خموش تن

 بگوش ديآ یآواز م یکن یطـرف رو م هر

 جـوشـد مگـر یخموشستان دل ها ناله م در

 خموش یشارد ز لب ها یم قاریموس شـور

 دارد چون چناران کهن شهيدر دل ر عشـق

 و برگ صد بهاران را نگهدارد بدوش ساز

 یصلحـا ـمياز منـطـق نـد ـگانـه؛یخـرد ب از

 ندارد عـقل و هوش يیدبسـتان جنون جا در

 ها سراسرخون گشت يیوفا یدل ازب گرچه

 گردد خـروش یافتد نم یدر دل گـره م ناله

 کـند یم یسـوز درون آتـش فـشان جـوشـش

 سازد پلوش یزنـد آتش به جـان؛ اما نم یم

 دل به گـوش کـر چه سود یتن تن تنا ۀنغم

 سـروش یـا نـانامحـرم نگـردد ُسـر ب سـاز
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 انگور لعل یاز هـر ميبدخشان لعل جـو از

 کارم با دوکان تاجـر گـوهـر فـروش ستین

 زند یسر به صحرا م المیسرمست خ اسب

 رهـوار چموش ـردیگـ یآرام نم يی لحـظه

 ـــنيآرم از تـمــدن بـا دل و فـکـر نــو ـادي

 وشـزحاتم ازتهمتن تن و ت یاز جم ط جام

 بگـوش ـديفل را آـط نیاطـدل سنگ رب از

 مادر بچوش ۀنیسـ یه جـاـرا ب نیماش چیپ

 یکن یم يیرها لیز خاک خستگان م رـگ

 در پرواز قوش ستیپرواز عـقابان ن اوج

 از بارهـا شیداده ب بميفـر گـريبـاز چـرخ

 گربه و موش یتکـرار گـردد باز یبک تا

29/5/2016 
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 هاکتاب خاطره

 رد مـــرغ آرزو کــم کــمبــام دل بـپــ ز

 همیو نهاده شـد پبس که دام بـه هـر س ز

 اسـت دهیچیاب پدر دل سـرد حـب وصال

 ق است بر سـر شبنمعش ۀخانـ يیگـو تو

 سـراب شده است يی انهيعشق را اساس

 برهمخوردیدکمه م کيعشق به  دوساله

 تسین یظ و واژه و امضا اعـتبارلـف به

 و چـم بيفـرده که غارت دل ها ش راچ

 جوشد یط اضطراب مه فـقزمان نيا در

 ن و امـان بـبـارد بـمبـارش ام یجـا بـه

 مـنیبـ یـراب مـوحـدت دل هـا خ یبـنـا

 ممحـکـ ۀعـقـلــ ــديو عـهــد نـگـرد وفـا

 زدیخ یچشمان غـبار م ۀم چـشمچش ز

 هـممبـ ۀاســتـرس آورده پــرد ســـراب

 نديسـا یم هسـرم ـديچشم کـور عقا بـه

 مبشکـنـد خـاتـ مانیکلک عـقــل سـل بـه
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 ود مطربش یتار غلط ُسـر نم گسسته

 نـوا دم دم یبـ یخـال ۀبــه طـبـلـ مـزن

 ـاديرود از  یاطـره هـا زود مخ کتاب

 مرق الیکـشد خ یآب روان م یرو بـه

 و مهـر و محبت اگـر رود از دل فاص

 م جفا و جور و ستمبـه عال رهیچ شـود

 صف دشمن ینشکنمعرکه گرروز به

 و حـشم لیو خـ اهیس ـديایبکار ن رگيد

 پـول و ثروت را یریبـه  کار نگ راگ

 ـلـغــمـر شـبـا پـــ ــــرزدیطــال نـ تــن

 مشغوله هرکه بخودبودک ستيا زمانه

 نهد مرهم یکـس نم یزخم دل یرو هب

31/5/2016 
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 یزادگاه مولو

 ـنيُگـز بلـخ یمـولــو زادگاه

 نيـريزا اريعشـق و د ۀخـانـ

 ام الـبالد یبـوعلـ ـنیســرزم

 نيبـود خلـدبر ایکه در دن آن

 نمــود نـشيبـلـخ آذ نـوبهــار

 نيآزر و روحِ  ینوران چهره

 دانـش و افکار کهـن مـرکـز

 نیرا آمـد مع ـونـاني حکمت

 است دهیدردلـش تاب مهربودا

 نیدارد هم چن ادي شکایکن از

 زمان جنبش اسالم گشت در

 نيعلم و هنر ارکان د مرکز

 را آب داد ینهـال مـولـو نـو

 نیگالب تازه شهـد و انگب از

 چـشـم دل ورا مأوا داد یرو

 نیبـود تا روز پـس زبانـشیم

 مـوالنا بهـار بلـخ گـشـت نام
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 نیو صوت آتـش ین ینـوا با

 وشکر ریو موالنا بود ش بلخ

 نیاسميباغ ارغـوان و  عطر

 کردازروزنخست زداني پاک

 نیانگـشتر و مـوالنـا نگ بلـخ

 ديآمد پد یخراسان گوهـر در

 نیالعارف دوشمسيگرد یمولو

10/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 126 

 

 سیتندور دسا

 سوزد یپاکـسـتـان م ــدادیدر آتـش بـ وطـن

 سوزد یعمران م ۀشيتنها مرز تورخم ر نه

 رانگريو شـهر وطـن در جنگ و هيقـر تمام

 سوزد یسروسامان م یطرح فوج ظالم ب هب

 یاس آ یآ میبـد خـ ۀـرار فتنـشـرق از ش دل

 سوزد یسراطون درتن درمان م چووسواس

 اسـت ـديرا طالـب مـزدور دزد ـتیامنـ ـدیام

 سوزد یم انيدزدان رگ رگ شر غیرتيز به

 رانيشود و یم نيد ۀافـراط و تعصب خان ز

 سوزد ین ممسـجـد و قـرآ یبمب انتحـار بـه

 نیرآگـزه یتند جـوال یم سيبس تار دسـا ز

 سوزد یم ـانيپـرواز جـنـبش در دل جـر پر

 یافراط نیشـود از ک یمحـو وحشت م تفکر

 سوزد یم انيجهل و شرارت در دل حز تب

 ردیم یدر سر افراط م یشـوق و مست نشاط

 سوزد یشگـفـتن بـر لـب انسـان م یب تبسـم
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 کردند از هر سو تیاطرا مرکـز افـر وطـن

 سوزد یم طانیشـ ۀافـرشـتگان در کـور دل

 سوزد یتنها جسم و جـان عـزت و آزادگ نه

 سوزد یو ستم عشق دل و ارمان م زافراط

 بسازد بند و انهار و سرک بر ما یهند اگر

 سوزد یو عنوان م یهست یبمب انتحار به

 باشد یم ریدوسـت و دشمن آنقـدر توف انیم

 سوزد یمـ انیبن یکيسـازد؛  یـآباد م یکي

 صلـح پاکسـتان یباشـد ادعـا لهیو ح بيفـر

 سوزد یم مانیوعـده و پ سيتندور دسـا به

 کايو امـر نیپاکستان نباشـد دستبردار چ ز

 سوزد یمان م اريدر جنگ قـدرتهـا د فقط

17/6/2016 
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 خموشستان دل

 نوشد یسـرودم از خموشـسـتان دل هـا ناله م

 پوشد یجـامـه م ـسـتانیآه و ســوز دامان ن ز

 بـه گـوش دل ـديآ یاز بلـخ م یمـولــو ینـوا

 جوشد یشمس درروح خراسان بازم خروش

 يیـوايهـر ديپـو یم شابوریسغـد و بلخ و ن به

 کوشد یوحدت شرق وجنوب وغرب م یبرا

 بــود مملــو یدهـلـ ۀکابـلـسـتـان از نـغـمـ دل

 چوشد یگالب شهد م دلیشعر خسـرو و ب ز

 یفردوس یآوا یبه گوش غزنو ـديآ زطوس

 ملک خراسان را نه بفروشد ۀکس حماسـ به

 زدير یشهد پارسـ یشعـر حافـظ و سـعـد ز

 بخروشد رازیهـر بـزم خـراسـان بلبل شـ به

 یهـنـد ۀبـود زنگـول یـنیشـاخ بُـزک چـ بـه

 ورا دوشد یو شهدخـت خـراسـان یپارس مه

 ـانـايعـلـم و تـمــدن خـاک آر ۀهــوارگ بــود

 گشود یموزون م ۀنغم شيشرق از نـوا دل
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 یگـردد ارث پـاک اجــداد یاز دل نمـ جـدا

 نــو از دل ســاز کهـن جـوشد ۀو نغـمـ نــوا

19/6/2016 
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 عقل سلیم در بدن سالم

 درد یبه زور دل صخـره م آتشفشان

ت چل  روزهکي  برد یروزه متب قـو 

 است یسالمتوثروت عالم  بهترزپول

 خرد یبر جان م یو گـدا سالمت خان

 کند طلـب یان منان راحـت ج مین با

 حرص دردل و درسر نپرورد کهیآن

 ـميشـو یم رینگـیبال بشـکند زم گـر

 پـرد یشـکسـته بال بـه باال نم مـرغ

 و ناتـوان ماریب ۀزخـم خـورد یآهـو

 چرد ینم ابـانیه و بنو بهـاِر کـو در

 یو ببر دنـدان فـتاده ا ـضيمر ریشـ

 درد ین را نموغزال کوه ودم شیم

 شود یم رتوتروفیکه پ يی معشوقه

 خرد ینم یوه نـور بـه کاهک الماس

 اثر شود یاگـر بـه جان بشر ب دارو

 برد یرا نم یزدل ودرد سر یدرد

 اگـر خـراب کند سـاحل مراد توفان
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د نگـسترد بهـار فـرش عـشـق  زمـر 

 چشم مست شوخ برو پرده آورد گر

 دگـر بصورت معشوق ننگرد آسان

 در تـن سـالـم بـود مـدام میسـل عقـل

 دود یونشاط به جانب سالم م شوق

20/6/2016 
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 یخموش یآوا

 زدیخ یبر نم یشـور و حال یخموش یآوا ز

 زدیخ یبر نم یسـکـوتـم قـال مقـال ـاديفـر ز

 مدارس درخموشستان میاز درس و تعل رمگ

 زدیخ یبر نم یوقال لیوجدال و ق گربحثيد

 اربيافگنده در دشـت و دمن  یوحشت جهنم

 زدیخ یبر نم یشمال یدرشام وسحر بـو که

 هنیز فـرهنگ و تمـدن در دل م اربي چرا

 زدیخ یبـر نم یجــالل یفـر  اجــداد ـادي بـه

 رسـتم بتیهشـد شـور موالنـا کجا شـد  کجا

 زدیخ یبرنم یتاالرسماع شنگ شنگ تال ز

 ــریپـامـ ۀبـال هـمــا از قـلــ ۀنـغـــمـ ــديـاین

 زدیخ یبرنم یکـوهـستان پلنگ خال خال ز

 جوشدیلوش م هنیچرخاب م ۀنیبس درس ز

 زدیخ یبر نم یزالل ـاياز دل در يیگـو تـو

 سترون بوده از اول یارگ وطن خنث مگر

 زدیخ یبر نم یمـرِد بـا کمـالآزاد  ـکي که

 نشد روشـن یوطن از شمع افکار شبستان
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 زدیخ یبر نم یاز پروبال يیشعله  یشرار

 ريتقـد ۀدر انبنچ دهیبخـت ما خسب يیگـو تو

 زدیخ یبر نم یاز قـرعــه فـال یطالـع دیام

 یدر گـوش کـران اندرز اجداد یجا ردینگ

 زدیخ یبر نم یمثال يیامثال و ِحکـم گـو ز

 بس آلـوده باشـد پشـت پشـت دولـت کابل ز

 زدیخ یبر نم یاز تخم حالل یفرزند نیمه

 شـد بر باد نيافـراط و تعـصب اعتدال د ز

 زدیخ یبـر نم یاز مکــه آواز بـاللـ گـريد

 یو فاراب نایارث خـراسـان حکمت سـ بـود

 زدیخ یبر نم یعـرب بحث و جـدال نيیآ ز

 رانیشـ ۀخط فتدیچنگ طالب و داعش ن به

 زدیخ یبر نم یاز خراسان پور زال اگرچه

23/6/2016 
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 و طرب یشاد

 شد ـدیابـرو نمـود و عـ ۀگــوشــ

 شد ديوطرب جاو یو شاد جشن

 عسـل را بـاز کـرد یکندو درب

 شد ديیدر جـشن وطـن تأ بـوسـه

 دندان آمده است شیپ لیوآج نقل

 شد ديو نوش روزهـا تمد خورد

 شـم تنگ محـتسـبـادا چبـ کـور

 شد ـديـدادينوشـانـوش و د وقـت

 راط و تعصب تا شکستـاف یپا

 شد دیجمـش ۀـم گل تحـفــج جـام

 رم کــردـپـاکان دل مـا گــ آتـش

 شـد ـدیتـوحـ ۀشـعل ـزداني نـور

 گ مـاـتـمــدن از دل فـرهـنـ از

 شد ديو طالب دگر تجـر داعش

 آمد با شراب وبا رباب مطرب

 شد ـدیشـبسـتان هـمـدم ناهـ در

 سـوگ و عـزا از بزم دل آفت
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 شد دیگـورستان غـم تبع یسـو

 خرم است یوشاد جشنبا یزندگ

 شد ديو معشوق پرترد یم یب

 ونشاط وطبع خوش یمهرشاد

 شد دیخورش ۀخراسان اشع در

 عارفان سماع یقیوموس رقص

 شد ـدیطـربـگاه ادب تمـجـ در

 بود یهست يۀما یو مست عشق

 شد دیآن تأک یازل بـر رو از

5/7/2016 
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 کابل  نیخون ۀمظاهر

 و از جنس طالـب است دهیهـم عـق داعـش

 قالب است ختير کيز یهردو جان دیتول

 و جوان کار و بار شان ریطفل و پ کشتار

 قلـب هردو شـفـقت رحمان غائب است از

 کشد به خون یاگـر مظاهـره را م داعـش

 ل هـمه از هــر جـوانـب استقـاتــ طالـب

 طلـب مکــن ـطانیخـدا ز ظـلمت شـ نـور

 طالب، غالب است ۀنیو غضب به س خشم

 و همـکار داعـش است یسـعـود حـامـ آل

 و قطـر بـه دشمن مصاحـب است هیتـرکـ

 مـادر قـتـل و تــرور و جـنگ یاس آ یآ

 وطالب حاصل طـرح اجانب است داعش

 دیر را بـه خون کشده ها هـزار نفـ طالب

 طالـب، جـالـب است یکـيغمشـر اعــالن

 ُکـشد یفـقط نـه صـورت انســان م طالب

 آدم محارب است رتیعشق و مهر وس با

 کشد بشر یش و خـون مـاگر به آت داعش
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 عامـل صـد هـا مصائب است ـزین طالـب

 و تـرور کشـور مـا را کـند خـراب جنگ

 اجب استطالـب و داعـش و هیعل جنبـش

 خاک و خـلـق نیدو بـود دشـمن خون هـر

 مـا را ســالـب اسـت ــانـتیو صــ یآزاد

 قـلـم ز درد وطـن بارهـا شـکسـت پـشـت

 مطالـب است ـنیدل خـون یتـابـک ـاربي

24/7/2016 
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 بحر ناله

 ـديدر دلـم آمـد پـد یبـاز امشـب انفـجــار

 دیدل کفـ ـميـرشـد ح یام آتشـفـشـان ـنهیسـ

 سکـوتسـتان دل امـواج بحـر نـالـه شــد تا

 دیتـوان از گـوهـر بطن صدف آوا شن یم

 هـا الف ها دال گشت يیدبسـتان جــدا در

 دیشـد آخر خم ی د،يقامت نـون گرد سرو

 آهـو شکافـت ۀـنـیظالـم سـ ـریتـ ابانیب در

 ـدياشـکـم آدم در یشهـر زدنـدانیت گـرگ

 افکنده انـد ايدام ر یر بنگـرطـرف گـ هر

 ديچنگال عـقـابـان دام را خـواهـد در زور

 تـنـگـت بـرون ۀـلـیاز درون پـ يیـاینـ گـر

 دیتن یعمر کي ديگـردخـود با همچوجـوال

 ـوریرمــز پــرواز عـقـابـان غـ یـابینـ گـر

 ديخز ديبا هیها چـون مور بر خاک س سال

 ته اندگش استیگرگان واردجنگ وس بسکه

 دیازما رم کیب کيو آهو و غزاالن  شیم

 طالبان گسترده شـد در هـر طرف یها دام



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 139 

 ديپر هنیم ۀاز شـاخـ تیصلـح و امن مـرغ

 شـود، داعـش سـر باال کند میار تسلـ طالب

 دیشن ـديبا یسازجنگ وخون م ميدا چونکه

 جنگ اسـت و جهاد کايپاکستان وامر طرح

 ديشد رددگیدروطن هرسال م نیخون جنگ

 ـایحـ یخصـم ب ـدهیدر آب وطـن پاشـ زهـر

 دیشم ديبا یجنگ و دعـوا زهـر م انیم در

 زنـد دوسـتان نادان از عقب ارويرو خصم

 دیکش ديفقط از دشمنان از دوست هـم با نه

26/6/2016 
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 زور خلق

 جوالنگاه فوج سرکش داعش ستیخراسان ن

 ر دل دانـشد یافـکار وهـاب ـشـهير ـردینـگـ

 رونیب شودیو شام از چنگال داعش م عراق

 کنند زارش یان تنها مـسلمان واردوغ ملک

 یاسـالم افـراط ـنیدر خاور زم روزیپ نشـد

 کـرده اند کوشش ایچـه تاجـران نفت دن اگـر

 خـاور ۀمهــر تـمـدن چـلچــراغ خـطــ بــود

 ســازش ـونیافـراطـ ۀبـا نـقـشـ ـایآسـ نـدارد

 یافـراط سـتانيجـز ترور زدیپاکستان نخ ز

 شيو مـزرع رو گاهيصحـن مـدارس پا بود

 جنجـال قـدرت هـا یافغـانسـتان قـربان شـده

 شيجنگ افزا میهـر لحظه و هر روز ب کند

 با نقشه قلب جنگ وافراط ومخدر شد وطن

 شيگنجا رنگینـدارد فتنه و ن ـشـتریب ـنياز

 یو ستمکار دادیبگذشته جوروظلم و ب زحد

 از بارش یلینوح بر ظالم فـرستد س یب خدا

 یبـود تـاک یدولـت مـا جنگل وحـش ـطیمحـ
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 شيراینظم و پ یبرا يیپروا ستیرا ن ددان

 و پاکان را کند دلخون کانیمملکت ن سیرئ

 کند کرنش یو جان یقاتل و افـراط شیپ به

 نیاسينـدارد خـواندن  یریگـوش خر تأث به

 ش زبان نرمش و خواهشطالب وداع نداند

 باشد نیتا چشمه سار فاسـدان و خائن وطـن

 عدل و داد ازحرکت و گردش ابیآس فتدیب

 يیت جاـرسـم استعمار نـو در مملک ردینگ

 دروطن آمدخراس آفتاد ازچرخش یانارش

 دانش ۀزورخلق وارد گشت از درواز چو

 سنجش یب زديخائنان از کاج بگـر حساب

27/6/2016 
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 یق و آزادعش

 دل را کند پر خون یدرد و ماتـم تـا بک ینـوا

 رونیشاد کن ب یاز دل ها به آهنگ و نوا غم

 آغـاز میرا کن یمطرب که جشن و شـادمان ایب

 و شـعـر حـافـظ مفـتون ـامیخـ ۀعـشـق بـاد بـه

 شــور مـوالنـا فکـن در محـفـل مسـتان سـماع

 ونشود موز یساز دلها م یکوبيو پا زرقص

 بـه گـوش دل ـديغـد آس یآوا یچنگ رودک ز

 حونیج ۀبه رقص ازنغم ديوزنده رود آ فرات

 آخـر درد و ماتم شـور دل هـا را ـرانـهيو کند

 گلگون ۀآتش زن پالس غـم به بـر کن جام به

 نيریش یاز نوحه و اشک و عزا کام کس نشد

 ل باران کـن مضمونعس ،یتلخ ۀشير برآور

 دشمن ۀدر ورط یرو یک تا شتنيخو یپا به

 ان را کـنـد افــزوناذهـ ــريتخـد ـایمافـ پـالن

 نبود یحاصل یدیکشـت اضطـراب و نا ام ز

 ونیافـ ۀنـشـو ـانياز قـعــر ذهــن مبتال بکش

 ریتأث یب خیش یو دعـا یو دود ضيتعو شده
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 و افسون لهیو ح بينترسـد از فر گريد یکس

ن م دل  در بســتـر مـاریفـتـد ب یاز گـنـد تعـفـ 

 کن مدفون خيتار ۀنینعش غـم در س  بسوزان

 ستيتعصب مرگ آزادامراض افراط و هیس

 شـود طاعون یم یسار ندیدر ذهـن بنش اگر

 یو پاکان جـا کانین ۀنیدر س منياهـر ردینگ

 ملعـون ۀفتن یجـا سـتیقلـب  پاکان ن مــيحـر

 انسـان اسـت یدل مکان عـشق و آزاد ـميحر

 دل و جان راکند مصئون یعشق وآزاد ینوا

29/6/2016 
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 دیخورش ارید

 است دیخورش اريخاک خراسان د هنوز

 است دیرخشان و ماه و ناه ۀاز ستار پر

 و دانـش و فـرهنگ ـخيتار ۀخـزانـ کهن

 است ديیدر عصر نو تأ يیطرز تازه  به

 جام جـم از تاک دل بـود جوشان شـراب

 است دیجمـشـ ـادگاري کهــن ـاريد ـنیمهـ

 دیو بربط و چنگ و چغانه ساز کن رباب

 است دیباده درخم عشق و نشاط جوش که

 ــنيافـغـان ســتـان امـروز ۀفـســانـ کهـن

 داستیرستم وزرتشت وماخ وفرش ثيحد

 ــميوـگـ یو مـولـو ـنایمسـلـم و سـ ـديد ز

 است دیعرفان و عقل و توح ۀحماس هنر

 ـامیـظ و خــو حـاف یمز طـرز نظـا بگـو

 است ديیراـس یکس یدلکش و عال نیچون

 کـنـد هـرگـز یـوزگيگـنـج نــه در ــمیمقـ

 داستيشک ونه ترد یگزاره نه جا نيدر
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 ـاديرا بــرد از  ـــخيتـار ۀحمـاســــ رـاگـ

 است ديتجـر ـشـهیجمع اهـل تمـدن هم ز

 میوحشت وب ستیوتمدن که ن بشهرعشق

 است دینر نـتـرسـ ـریـن شـاز دهـ غـزال

 ـدیدامــن خـورشــ ـردینگـ ـأسي غـروب

 است ديجاو شهیملک خراسان هم چراکه

 ها گشتکه تمـدن فـروغ دل يیطه ـخ به

 است ديم تهدـوحشت طالب نه خش میب نه

30/6/2016 

 

 ارث پدر

 خود را بسوختند ۀشيآنان که اصل و ر

 پـدر و خـاک بـه دشـمن فـروختند ارث

 زربافـت وطـن بـد قـواره گـشت یبايد

 بَـدل جـامـه دوختند یـجـنس خـارج از

1/7/2016 
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 سرمۀ بیگانگان

 نشد دایپ یاز دل امـواج طـالــع گـوهــر

 نشد ايگـرم صـدف همبـسـتـر در ۀـنـیسـ

 بخـت نگـونسـار از سـرگلبن فتاد ۀغنچـ

 وا نشد کـنیاز گـرما؛ ل دیا خـشکـپ ـريز

 سربسربرباد رفت نيرینغزوش خاطرات

 نشد ايدر عمـل هـم مشـرب رو یزندگان

 از بس که ناآزموده بود گانگانیب ۀسرم

 نشد نایب يی ـدهيو د دیشـد چشـم ام کـور

 گشت فيتحـر یزبان مادر راثیم تاکه

 وطـن خـوانا نشد خيمغـشـوش تار دفـتر

 فرهنگ وتمدن را خشونتها شکست قلب

 نشد نایس  یا نهیموالنا خموش و س ینا

 ـميافتاده ا یاجنب یپا ريموران ز همچو

 شهپر عنقا نشد کنیل د؛یو پـر پـوسـ بال

 عمر رفت یسراب وهم استبداد قوم در

 نشد ايدر یددرصحراولیها خشک جوچه
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 رفت اديباستان و خراسان وطن از عهد

 باال نشد گـريد یاسـتـقالل و آزاد مهــرِ 

 کشد یرمدردبست زانياشک ر هنیم مام

 نشد ـدایراه شــفـاء پـ یطالـبـ ـغیتـ ــريز

 تیذهـن تعصـب در تـن افـراط هیسـ در

 نشد دایش یدل کي امـدین یاحساسـ لطف

 دیطالـب بـود سنگ پل ۀنیدل در سـ یجا

 خارا نشد ۀو نـرم هرگـز صخر مهربان

 دل از عشق خدا مملو باشد پس چرا گر

 ـا نشدو مسلـم و تـرس هـودي نیب یهمـدل

4/7/2016 
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 افتدمیچاهکن به چاه 

 شود یم مانیپش یچه برما کند روز هرکه

 شود یچاهکن عاقبت در چاه پنهان م نعش

 به شور ديعـشق و طـرب آ ۀبا خام یزندگ

 شود یکلـنگ گـورکــن آدم هـراســان م از

 هـشدار یگـذار یگـر م یبر راه کس سنگ

 شود ین مروز لنگا کيرفتار خودت  یپا

 در ماتـم دشمن بدان یکن یم یکه شـاد یا

 شود یم انيدوست گر یدرعزا بازچشمت

 کــن ـزهیلـفـظ را پاکـ ینـدار یگـنـدمـ نـان

 شود یم زانيدوست و آشنا از تو گر ورنه

 باشـد بقا ینم ایدن نــيو ثـروت را در زور

 شود یم ـرانيو یبـه تـوفـان یسـلطـان کاخ

 مهـر و وفـا گـردد برون یز قلـب آدم گـر

 شـود ینـا بسـامـان م یـيو آشــنا یدوســتـ

 لباس عقل و احساس وشرافت پاره شد گر

 شود یم انيلخت وعر تیو جان آدم جسم
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 ـليدر دل ُگـردان  هـنینبـاشـد حـب  م گـر

 شود یم دانیفـرش م ديار دوباره آ رسـتم

 بجاسـت یآر ازیلـب خندان اگـر نـان پ بـا

 شودیصاحبخانه چـون شالق مهمان م اخم

 ــنيتکـرار، فــردوس بـر ۀمـدار بسـتـ در

 شود یکن بانوچگان حوروغلمان م خسته

 آهنگـران ۀسـتـم در کــور ـزيخـونـر ـغیت

 شود یسندان م یبر رو نیپتک آتش ريز

 کند دنـدان فاسـد گشته را یعاقـل م فـرد

 شود یدرد دنـدان م یمبتال یعمر ورنه

 است رانهيگنج درو يیدل راگرگشا چشم

 شود یبا عقل وخرد آخر عمران م ُملک

7/7/2016 
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 توفان جنگ 

 شود یم یما مـرکـز جـنگ جهـان هـنیم

 شود یم یقدرتها به کشور جاودان جنگ

 گـردد تمام یطالـب و داعـش نم داسـتان

 شود یم یمظـلـومـان جهـاد آسـمان قـتـل

 دهندیط و تعصب مدرس افرا درمدارس

 شود یم یطانیشـ سيدسـا ـنيلباس د در

 ونیاحساس و محبت در دل افراط مرده

 شود یم یعشـق و نشاط زندگان غـارت

 چکد یخون م تیافراط ۀپالن و نقش از

 شود یم یغرق خون با کار نهان شـرق

 با آل سـعـود ابـدي یم ـونـدیپـ اردوغـان

 شود یم یتبان کايتان و امـرپاکـس ـنیبـ

 از حلقـوم پارس زدیو عـزا خ أسي ۀنـال

 شودیم یسرگرم عزاوروضه خوان خیش

 درد یلرزدبا اطفال درصحرا یم شیم

 شود یم یدشبانيکاند شهیگرگ ازب تاکه
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 دارد ـهيبندد با ســرمـا یم مانیپ انیماف

 شود یم یگانيو معادن را اکيتر چور

 وعیش ردیگیم یفساد ورشوه ودزد بس

 شود یم یوطـن کاغـذپـرانـ ادارات در

 رزم دانیآرند در م یرستم را نم رخش

 شود یم یر دوانـو خ یزمان خرخر تا

 جنگ و فساد یبـود قربان یروزيد نسل

 شود یم یآتشـفـشان ۀنـو در کـور نسـل

 نوجوانان شد تباه یدر عزا رانیپ عمر

 شود یم یجوان رازیدر دام بال س طفل

 کند یرانيو که تـوفان فسـاد و جنگ تا

 شود یم یخزان نیمـردم مسک نـوبهار

10/7/2016 
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 نیکشاکش خون

 شـد ـریدشـمن ام ۀعمـر بـه نقـشـ مـال

 شد ریو و طالب اسـبـه چنگ نات هنیم

 بــود اــیو فـسـاد بـاب دل مـافـ جـنـگ

 شـد ـريدلپذ نیـارگ نـش یبـرا بحـران

 یبشد قو یکرز ۀبه طرح ونقش طالب

 شـد ـریو دلـ ــزيعــز یلـت غـنـدو در

 اند دهیومنصب رس یبه چوک آدمکشان

 رشدیزد و رشوه گ نهیمدال به س نيخا

 یدولت نيیشده آ یشخوريکه خو ازبس

 شـد ـريم وزـمـدرک و عل لهیو قـب قـوم

 رود یاز سـر نم یو نابـرابـر ضیتبع

 شد ریخم ليبه خاک و خون قبا يیگـو

 گذشته است نیسال ازکشاکش خون ِچل

 شد ـریو کـبـ ـریظـلـم صغـ ـریتـ آمـاج

 اگر عـروسک آل سـعود گشت داعش

 شد ریارتـش پنـجاب اجـ یبـرا طالـب

 پاکـستان مکـن ۀبـه قـول و وعـد باور
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 رشدیوفتنه به خونش خم بيوفر مکر

 ایسـ ۀجنگ و خـون بـود نقـشـ اسـالمِ 

 شد ریم نهيريد یشکست و جان زندان

 ر اند ز بس حاکمان ترکپـرو داعـش

 شد ـريبا پالن خودش سـر به ز هیترک

 و مدرسـه شـده تا مرکـز ترور مسجد

 شد ریدب طانیش ۀبرفـت و چوچـ عالم

 با تمدن و پرافتخـار شـرق یشهـرهـا

 شد ـريش و طالب کوـداع غیت ريز در

 گشت ریدشمن اسـ ۀبه نقش انيژ ریشـ

 شد ریبه فتنه آمد ودر پوسـت ش روبه

 خـراسان بخون نشست دآسمانیخورش

 شد ریاشکم من یشب ز چـرب تيعفـر

 تا به چند وطن را به خون کشند یتاک

 رشدیوطن بجنگ کالن گشت وپ طفل

 در وطن نشود چلچراغ خلق خاموش

 شد ریز خون نسل جوان کم نظ رايز

27/7/2016 
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 رخشان وطن خیتار

 قربانرخشان تو خيتار وطن

 قربان تان توباس یهـا تمـدن

 ـانـايج بــزگ آرگـنـ یــيتــو

 قربانو خراسان تو جيرانويا

 یو مأمن زرتشت بود مکان

 تابان تو قربان دیخورش کهن

 ینـوبهــار بـلــخ بـام بـنـازم

 شعله زاران تو قربان سرود

 تـا زادگاه پهـلـوانــان یشــد

 تو قربان مانيسام ونر وطن

 تو است مهد رستم زال اريد

 زابلـستان تو قربان سـمنگان

 شرح داستان ات ۀشهنام بود

 سخنـدان تو قربان ابوالقـاسـم

 بود ایغـزنـه فخـر آسـ یزمان

 تو قربان وانيوشعر ود زبان
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 دیرا عـرش بشن انیبام فغـان

 تـو قـربان انيگـر یبـودا دل

 بشکن نداند قدرفرهنگ صنم

 افغـان تو قربان داد،یب نيا از

 گـنـدهـاراد هـنـرهـا مهـ بشـد

 د کوشـان تو قربانعه فـروغ

 ديعرب با خشم سوزرا تمدن

 حلم و ارمان تو قربان عروج

 وندیدا و عشق پـبا خ یتوبود

 و قـرآن تـو قـربان یمسـلمان

 تـمـــدن ـانیبـاز بـنــ ینهــاد

 عقل وبرهان تو قربان شکوه

 ومسلم عقوبيبرمک و  بنازم

 تو قربان ستانیفوشنج وس دل

 بلخ و کابـل اريسغـد  و خجند

 تو قربان اراني وستهیهم پ به

 فخردوران یغور شهنشاهان

 تا خجـستان تو قربان یدهل ز
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 شد مهدعلم و فـرهنگ وايهر

 مشهورسلطان توقربان نیحس

 ـديو بهـزاد گـو یجام ،يینوا

 دبـسـتان تو قربان یـيـوايهـر

 و عـهـد بـابــر یکابلـ شهــان

 تو قـربانکابـلـسـتان  شـکـوه

 یآبـاد مـا دارد جـاللـ جــالل

 و نـورسـتان تو قربان کنرهـا

 ـرمندیقـنـدهـار و آب هـ انـار

 فــراوان تـو قـربان یثمـرهـا

 زدیغله خ هنیتـرکـستان م ز

 وباغ و بستان تو قربان نیزم

 بنازم یو شـوخ فرخار تخار

 لعـل بـدخـشان تـو قربان لـب

 زدیخ وهیم یبغالن و شمال ز

 لغمان وپـروان تـو قربان ُرخ

 شرق ۀنیات گنج نهیدر س بود

 هرسومعدن وکان تو قربان به
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 بـاشـند ریتـو عالـم گ ـریمشاه

 عالم شوکت وشان توقربان به

 یخال نهیس کدمياز عـشق  نشد

 عشق وعرفان تو قربان یخدا

 چشـم عرفان يیشعـر سنا بود

 لعـل خندان تو قربان سـروش

 ــوايهـر ــریپـ ۀالشـد نـ رســا

 راز پنهان تو قربان ـزداني به

 آتش به جان زد یمولـو ینوا

 تــو قـربـان ـسـتـانینـ ینـا دم

 دارد ـونـانيحکمـت  خراسـان

 منطـق و بـرهـان تو قربان تـم

 نـایو سـ یو فـارابـ حـانيابـور

 تو قربان مانیحک خـردورزان

 خوشنام ارانیو ع جـوانمردان

 و رنـدان تو قربان انخـرابـاتـ

 رقـصد در جام یباده م نـشاط

 بـزم مـسـتان تو قـربان یهـوا
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 عاشق و معشوق خوانم سرود

 عـشق ورزان تـو قربان کتاب

 و تار با چنگ و چغـانه رباب

 شـبسـتان تو قربان طربجـوش

 اهـل فـرهنگ و معـارف تمام

 تـو قربان ـدانيو جـد مـانيقـد

 فشاندجنگ و خون آتش  تنور

 تو قربان ـانيو بـر نیخون دل

 دم خاطـر خلق کيآرام  نشـد

 تو قربان ـشانيحـال پر وطـن

 بخواهم یعـدل وآزدا زدانيز

 صلح و عمـران تو قربان دیام

 افغانسـتان اصل خـراسان بـود

 وعنوان تو قربان خیو ب اساس

8/8/2016 
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 موج کالم

 بر همه عـرض ادب دارم و اخالص تمام

 تراود والسالم یم یخـن اسرار هستاز س

 کباب یشـور و شوق دلها دهیچیپ درغزل

 جوشد از موج کالم یعشق وطرب م ۀباد

 است یچارگیازب دنیغزل پاش زهردرشهد

 در خمارسـتان جام ديیرا حنظل مگـو باده

ان م غیت  درخـشد آشـکار یجـوهـردار بـر 

 امیرا مپوشان در ن نیچوب ریدغل شمش با

 کـند یم رپاالنيرا نهان درز رستم رخش

 بر پشت خـر و بر کون انـدازد لگام ـنيز

 ِلک ِلک کنان یا ردعکهیکبک گ گرخرام

 عـام یرسـوا شودیخوشخرامان م انیدرم

 وفقط چلپاسه هم چلپاسه است مارماراست

 گـذارد مار، نام یقـدر چلپاسـه از پست هر

 آب یوآرزو باشد کلوخ بررو قصرعشق

 خشـت خام نینگردد جانش پخته تا خشـت
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 و خرد گردد خراب نيد ۀتعصب خان از

 زمام ردیبکف گ یافراط کهيازروز یوا

 ریباغ سـبز و سـرخ استعمار پ بيفـر از

 و بغداد و شـام یبیما بدتر شود از ل حال

 خسبد چرا قاتل نشد یناحـق گـر نم خون

 حضور خلق عالـم قطعه قطعه انقسام در

 درسه درس تروردرمسجد و درم گربود

 نماز خـون در پشـت امام ـزهیپاکـ سـتین

 یها بگذشته از دوران زشت بردگ قـرن

 را حرام یزیکن ديگو ینم یافـراط کیل

 خورد یباده مال م یمـردم را بجا خـون

 امیدر ماه ص ردیگـ یتظاهـر روزه م بـا

 بود ازچشم خلق یاگرمخف رنگیون فتنه

 شت بامعاقبت از پ فتدیب يیرسـوا طشت

 یمرد عاقـل دشمن یخـدا داده مکـن ا با

 دل در عمل مصئون بـود از انهدام ۀخان

 با دست کم ریرا مگ شانيعش اق پر مهر

 پنهان نگـردد با دو انگـشت ظالم آفتاب

10/8/2016 
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 ندیگو یدروغ م

 نديگو یمـردم کشـور دروغ م یبـرا

 نديگو یکه جمله سراسردروغ م قسم

 جنگ قدرت ختمو  یچـوک ۀقص نشد

 نديگو یمنصب و دالر دروغ م یبرا

 ـکـنیبـن بـاهـم انـد؛ ل ۀروز حـادثـ ز

 نديگـو یدروغ م گـريد یپ یکي یکي

 عـبـدهللا ـاريو  یبـرادر کــرز یغـنـ

 نديگـو یو برادر دروغ م اريهـم  بـه

 چوروچپاول وغارت خلق اند کيشر

 نديگو یپرزر دروغ م ۀسیپشـت ک به

 انتخـابـاتـش ــريد ســر و زبــو دروغ

 نديگو یکور و کر دروغ م لیهنوزخ

 کـشـند و اجـداد را کـنـنـد بـربـاد پـدر

 نديگو یمادر و خواهر دروغ م یبرا

 سازند یرا که جدا از شمال م جنوب

 نديگو یغرب تا دل خاور دروغ م ز

 ـلیوحـدت فامـ ـانیزنـنـد بـه بـنـ تـبر
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 نديگو یشوهر وهمسر دروغ م یبرا

 بـه اشـکـم انبان پـر لجـن بستند دهـن

 نديگو یتا دم محشردروغ م چونانکه

 فتنه بـه ارگ وطـن بـود پنهـان تمـام

 نديگو یکهتر و مهتر دروغ م یبـرا

 داعـش و طالبان در ارگ شهير بود

 نديگو یخـلـق دالور دروغ م یبـرا

 جنگ بـه دسـتان حاکمان باشد عنان

 نديگو یوغ معسکروافسر در یبرا

 قـافـله انـد ـریام ـاريدزد و  کيشـر

 نديگو یتاجر و نوکر دروغ م یبرا

 دالر و مزدوروحشت و افراط غالم

 نديگو یمذهب و باوردروغ م یبرا

 راثیم ۀکسب و تجارت وعقد یبرا

 نديگو یروح ساراوهاجردروغ م به

 مسجد ۀبگوش خانیبه دفتروش سران

 نديگو یومنبردروغ م یچوک یبرو

 کنند با مخلوق یم اينه مکر ور فقط

 نديگو یخالـق و داور دروغ م یبرا
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 هـرگـز یکس وفـا نکند تخـم اجنب به

 نديگو یاشـکـم مـادر دروغ م درون

 معمــار خـشـت اول کج ۀپنجـ نهـاده

 نديگو یو منظـر دروغ م هيپا یبرا

17/8/2016 
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 یعشق آزاد

 نگـنجـد در صدف انـسـان ۀشـيگـوهــر اند

 هـدف یدر پهـنا و ژرفـا ـسـتین یـيانتهـا

 شکسـت یاذهـان بـشر را عشـق آزاد قفـل

 سلف ـدیو در قـ ـدیـيبـرپـا ـریزنجـ یبک تا

 بکشرنج هندوستان  یخواه گرپرطاووس

 بـه کـف ـديآ یتقـال  گـوهـر مقصـود ک یبـ

 یباشد؛ ول یگـربـه تـا دم کاهـدان م ـزیخـ

 کشف ـديـمایبـه پـ یمـل راه طـوالنــتح بـا

 ُرک وراست یتا نباش یدل نگرد نیهمنش

 شف شف يیبگو یتا ک یشفتالو شـد شـاخ

 ندارد بر زبان یدر دل و حرف یعشق آنکه

 کـند مانند اشـتر لف لف یخـوردن م ـنیح

 ینه یرا م یراه و رسـم زنـدگ ینـدانـ ور

 سگ ها علف ۀخرها استخوان درکاس شیپ

 در کشور ز اول جنگ قدرت ها بود گجن

 پُف و پف يیمـردم خـودنما شیدر پ یتابک
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 ایشـرم و ح یب کنیل ؛یزن یم رتیغ الف

 شـرف نیو دالـر چـرک با لایر یفـروش یم

 خونچکانبگذشت ازبحران وجنگ  چاردهه

 به کف یترورطالب و داعش چه آورد جز

 شـمار یب یو عـقــده هـا ـلیقـوم و قب ۀنیکـ

 طرف یب ینیدوره باشد گربه ب نيا حاصل

 بـه دل ینباشـد عشـق اسـتـقالل و آزاد گـر

 گردد چون خذف هيما یپاک وطن ب گوهر

22/8/2016 
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 یوحدت؛ نه استبداد قوم

 است نيو قـر اريمنان بـا دش یغـن

 است نیکبا مردمش درخشم و یول

 ردکـ یطـالـب پــرور یکـرز راگ

 است نیش معو داع با طالـب یغن

 بدر دســت طـالـ ــتیامـنـ ــدیکلــ

 است نیتاش کپچـه مـار آس ـسیرئ

 ـمـانیپـاکـسـتان دارد عهـد و پـ بـه

 است ـنیطالـب و داعـش ام یبـرا

 سـر و ســرور ارتـش مـا یب شـده

 است نیدر کم یهـرسـو دشمنان به

 و جـنگ و بحـران ادیو اعـت فسـاد

 است ـنیآتـشـ ـلیـمسـتط هـنیم بـه

 جـنگ و کـشـتـار یـيانتـهـا نـدارد

 است ـنيقتل و قـتال آخـر ـنيا نـه

 دوش مـــردم آزرده خــاطـــر بـه

 است ــنيدولـت بـد بـو و وز لـش
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 کـشت ما را یو جنگ قـوم نفـاق

 است نیزخم چرک شهير سراطون

 و خشم نهیشـد از ک هـرانيو وطـن

 است ـنیـتـآزمــون راس گـذشــتـه

 یحـفــظ اســتـبـداد قـــومـ یبــرا

 است نیهمنش یبا بابه کرز یغن

 یخشم و خـون جنگ قوم سـوار

 است نيافتاده پا برقاش ز زاسب

 نـشـد در مکــه آدم یـسـیعـ خـر

 است نيذات او خر آفر يیگو تو

 فـرهـنــگ و تـمــدن بســوزانـنـد

 است نيد بيتخر نينام د ريز به

 بهــر مــردم ـنیخـونـ ـغیتـ ـامیپـ

 است نيجنگ و طبل نفر یصدا

 شـهـرونـدان ات حـاد اسـت شـعـار

 است نیوحدت بهر اقوام انگب که

 و پتان را کیتـرک و تاجـ بنازم

 است نیار چراغ سرزم مساوات

24/8/2016 
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 شرق ۀنیگنج

 ميپــرور پــر افـتـخـار تمــدن

 مـيدار ــنهیـيآ ـایقـلـب آســ بـه

 باشـد دیخورش هنیم خراسـان

 ميجهـان گـر نامـدار خيتار به

 بر فقرمردم طعنه دشمن مزن

 ميارياز پشت و تبار شهـر که

 شـرق ۀنیخاک وطن گنج بود

 ـميپــرورده در  آبــدار گـهـــر

 یگر مزدور پاکستان بـود تو

 ــميـاريد ـــنيآزادگان ا کهــن

 یحماس رانیکوهـستان شـ به

 ميمسـت هـزار ۀغمگلشن ن به

 ـنایو سـ یـرونیدانـشگاه ب بـه

 ميرخش رستم راسوار دانیبم

 از تاک دل ما جوشدیم طرب

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

 مياوج خمـار ۀنـشـو ینیبـ که

 یکف تلوارخون آلوده دار به

 مياريظالـم با ستمگر هم د بـه

 لبطا یگـر جـالد پاکستان تو

 ـميســـرخ مـزار ۀاللـ چـراغ

 مـردم مـا یاکـاز تـو ب نـدارد

 ميدارـچـه دلفگار و داغ اگـر

 مـر افغانـستانـاگ ـرانيو شـده

 ميا اعـتبارـعـالـم مـردم ب بـه

 تمدن فرهنگ و بيتخر یکن

 مياریازنو ب گـريبارد دوصد

 یتخم جنگ قـوم یتوگرکشت

 ميبکار یمـا وحـدت ملـ یول

 يیخشک آرزو دشت سراب

 ميسـبز باغ و سـبزه زار امیپ

 زارباشدیازرنگ تـو ب خزان

 ميگسـتر فصل بهار طـراوت
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 ونیبنگ واف یایگرماف يیتو

 ميشماریزعفران برم یطال

 یفیحوض بد بـو و کث حباب

 ميبحـر و روح آبشار شکـوه

 نیعقـده و ک دیخشـم پل يیتو

 ميدانش و حلـم و وقار کتاب

 اریاست بسما وتوفرق  انیم

 ميوما ازکردگار طانیتوازش

28/8/2016 
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 نور عدل و مساوات

 به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم

 جنگـم یم شهیحق و حقـوقـم هم یبرا

 و استبداد بيجهـل و فـر ۀدور تگذش

 دمتـرفـن ـرینـه تـابـع ظلـم و اسـ گريد

 ترسـد ینم گريد نیزخنجر خون یکس

 و محبس و بندم ریو زنجز کنده  مگو

 ـزارمیبـ لهیو رسـم قب یجـنگ قـوم ز

 نمــوده خـرسـنـدم یوحــدت ملـ ـدیامـ

 وازبک و پشتون کیهمدم تاج هزاره

 قندم شـودیزهـر م یگـر گذر نهیک ز

 شـب شکـند مهـر پاک دل آخـر طلسم

 سـوگندم دینـور وحدت عشـق و ام به

 و فعله و مزدور کس مشو جانم ریاج

 عمـارت قـانــون کار و کارمندم بـنـه

 شيکنم تشو یشورحسودان نم زچشم

 فکـنده بـر آتـش بـه سـان اسپندم فلک
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 بشکـنم وگـر نـه باز هیسـ ـويد طلسـم

 دلبندم یهـاآل خـورد پاره ـرهیپـ چـو

 یام خال یو نفـرت خال نهیو ک زخشم

 مهــر و محـبـت آگـنـدم ۀاز تـرانـ دل

 رمیت رخونچکانیشمش اخم وحشـت ز

 لبخندم یاهخـوش غنچـه یبـو نشـاط

 است کیحرکت و گفتارذهن ما ن امیپ

 بخوان ز قـرآن و زنـد و پازندم نیچن

 بر ما یچشم علم و تمدن چو بنگر ز

 نـور عـدل و مسـاوات تازه پابندم بـه

14/9/2016 
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 یاتحاد و همدل

 یازرنگ بهارجوشد یم طرب

 یوت قـنارص پـروردیم زلغ

 ارانـبيوبـرطرف بـاغ و ج ـایب

 یگساریم را به بـزم مغ بُکش

 عشـق ۀنام سـميبـرگ گل نو به

 ینغمه و بانـگ هـزار یپـا بـه

 لـب تـا دم صبـح ۀبـاد بـنـوشــم

 یزاهـد کنـم شب زنـده دار مین

 با کس نـدارد عمـر هـرگز وفـا

 یادگاريبـه رسـم  ـميگـو غـزل

 بار فـرهـنگ اکانیارث نـ بـود

 یو مهر و بـردبار یخردورز

 بـر حـال زارم یمدع یا مخند

 یاريبود ما را شهر یروز که

 نمیچشـم طالـب و داعـش مب ز

 یلعـنت به جنگ و انتحار کنم
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 ديدر جنگ قدرتها بسوز وطن

 یبخـوار ـميجور خصم افتاد ز

 صحرا یکـوهسار آهـو غـزال

 یکشته بر دست شکار کيکاي

 نیرخونیست دشمنان شمشد به

 یدوسـتان شـده رنگ انار رخ

 که شبنم جلوه دارد سحرگاهان

 یاریروستا و کشت و آب یزه

 هـا یـدلــات حــاد و هم مـني بـه

 یازخاک ما دشمن فرار ودـش

22/9/2016 
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 یزندگ دیخورش

 است یزندگ دیو خرد ستاره وخورش عقل

 است یزندگ ـديد ـتيو چــراغ آمـد چـشـم

 بـــزم کائـنـــات و در محـفــــل خــــدا در

 است یزندگ دیو چغانه در کف ناه چنگ

 عـقــل و خــرد نـگـر یجـام جــم تجـل در

 است یزندگ دیو حلم و قـدرت جمش ریتدب

 مـراد ۀر یـابـيعقـل و علـم و تجـربـه  بـا

 است یدزندگيجاو ۀشيهرسه روح ور نيا

 لنوازماستخوش د یوطرب که بو عشق

 است یزندگ دیفـرشـ رتیشاخ عقل س بر

 بـــود دانــش روان ـــاتیحـ ۀرودخــانـــ

 است یزندگ ـديپــرتـالطـم و تمـد امـواج

 بـشــر ۀتـاز ۀفـکــر نـــو و تجـــربــ هـر

 است یزندگ ـديتجـد ۀـيبـزرگ و ما گنج

 کـتـاب چــه دانـــد بلـوغ عـقــل یزنـدانـ

 است یزندگ ـديشهپر تجـر سـتاده چـرخ
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 و خرافـه دشـمن عقـل و خـرد بـود وهـم

 است یدزندگيودروغ وسفسطه تهد جهل

 یچـو بنگر یهست ۀزنـد یها ســوره در

 است یزندگ ـديو تجـو تيآ یهـا گلواژه

 یو عـلــم و فلسـفه در ذهــن آدم یهـست

 است یزندگ ـدیتأئـ ۀکــرانـ یبـ ـانيجـر

 و خـــدا یو هـسـت یآدمـو روان  جـسـم

 است یزندگ دیپـرتــناقـض تـوح مفهـوم

24/9/2016 
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 دادیب ریشمش

 ما را ۀخانـه و کاشان ارانيکرده  رانيو یک

 ما را ۀبر شـاخسـاران الن زنـدیآتـش م یک

 دادیدارد بر کف ب نیکـج خـون ریشمـشـ یک

 ما را ۀـوانـيدل د داردیخـون آغـشـته م بـه

 دیآتش و خون پاک سوزان انیکابل را م یک

 ما را ۀفـرزانشـط خـون فکند دانـشور و به

 تخم جنگ و افراط و تعصب را دیپاشان یک

 مـا را ۀـرانــيو ۀراکـت زد درب کلـبـــ بــه

 و بـزم نشاط خلـق تیامن زندیبـرهـم م یک

 ما را ۀسرا روستا و شهر و خانوحشت کند

 وحشتناک ن،ينام د ريمردم راُکشد درز یک

 ما را ۀخـــانــیمعــبـد و م یآبــرو ـــزديبـر

 بشکند چنگ ورباب وطبله ودوتار همیپ یک

 ما را ۀـمـانــیبـزم سـاغـر و پـ ـزديهمر بـه

 وصلصالکردسروقامت شهمامه  رانيو یک

 ما را ۀو دردانــ ـهـنیبـرد گنج م غـمـاي بـه
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 یو فـاراب ـنایعلـم و حکمـت سـ ردينپذ یک

 ما را ۀباطل کـند شـهـنامـ ،یمثـنـو بسوزد

 طانیش ۀنیرا دهدبرک زدانيعشق پاک  یک

 ما را ۀپـاِس حــِق مــردم و جـانـانـ نــدارد

 هـنیشمع مـراد مـردم م کندیخاُمش م یک

 ما را ۀپـروانــ ۀـنـیکـ یبـ ۀـنـیسـ  شـکافـد

 مـردم را دیفـقـر بنـشان اهیبـر خاک سـ یک

 ما را ۀهم زد کـر  و فر  و شوکت شاهان به

 ــخيدر بسـتر تار ـميتمـدن بـوده ا نگهـدار

 ما را ۀحماسـه و افسـانـ يی دهینـشـن مگـر

25/9/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 179 

 

 عشق آتشزا

 واهد شدـخ یک یزلف شـبو ـزعطـريدلـم لبر

 خواهد شد یک یشـم جادوـچ ینشـوه زا نگاه

 دل الیدانـم خـ ینمـ یـزیوسـواس پائـ ـنيدر

 خـواهـد شد یک ینـوبهــاران لـب جـو شـمال

 اربي گـريمـن بـار د نیو خـونـ ـدهيسـوز دل

 خـواهـد شد یک یابــرو ـغینـامـراد تـ ـدیشـهـ

 دوران ۀدل در کــور یعـشـق آتـشـزا ـمیشـم

 خواهد شد یک یپـر عـرقـنـاک گل رو گالب

 دل آخـرگـرگان وحـشـتـناک  ۀـنـیچـنگ کـ ز

 خواهد شد یک یغزاالن مهرآهو یصحرا به

 جوشد از جنگل یتبر م یکه غوغا يیایدن به

 خواهد شد یک یســرو دلجـو یبـاالبلند یقـد

 فصل خشکستان یکه درمغموم فضا دانمینم

 خواهـد شد یک ینخـل گـردو یـيآشـنـا نهـال

 دوران نيا یهـایکه بعـِد تلخکام دانـدیم که

 خواهـد شد یک یشـهـد کـنـدو یونگـیم لبـان

 دانـــمینمـ یمــن روز یآزاده و تـنـــهـا دل
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 خواهد شد یک یو تاب زلف هندو چیپ ریاسـ

 اربيرستم کشته شد  دانیسهراب در م اگـر

 خواهد شد یک یما بـاز بـرزو ۀزاد سمنگان

 ـخيمگـر تـار داردیزخـم دلـم را بـاز م سـر

 خواهد شد یک یداروشـیتمـدن ن دانـدیم یک

8/10/2016 
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 وحشت خونبار

 رمیز اوضاع جهـان آزرده حال و سخت دلگ

 رمیازهمه س یو صلح و مهربان رعشقیغ به

 وبیها را کند معگوش دل یجنگ تاک یصدا

 رمیتـا کـنـون در چـنـگ آن گ یجـوان ـاميا ز

 هادگر در جنگ قـدرت یانيپا ستین يیتوگو

 رمیپ کندیم یشت و بحران جـارو وح ترور

 ام و عـراق آتـش فـتـد در دلـش ۀسـوز نـال ز

 ـرمیتأثـ ـريز یـيخونچکان آورده گـو سـرود

 سوزدیدرآتش وخون پاک م منيو  طرابلس

 رمیافراط و ستم بـر دل زنـد ت نیو کـهرس ز

 ش بودمشهورـافراط وتعصب طالب وداع به

 ـرمیآتــش و قـ پاه جهـل و کـوهـبـا سـ مقـابـل

 یـریتـوفـ سـتیافراط و تعصـب ن لیخ انیم

 رمیبهر نجـات هـرکـدام صد گـونـه تفسـ مده

 رنگ خود دارد رانيوا یوقطررنگ یسعود

 ـرميآژ غیچ ن،یاز جـور اسـتبداد خـون کـشـد
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 هابا دگـر رنگ یرنگ اردوغان فـرق ندارد

 رميدهشت کرده تنو کيدرشـب تار خرامش

 مرگ و وحشت و افراط زدیخیم زپاکستان

 رمیکشم ـدهيوزـافغانستان را بد تر از س کند

 ستین یپاکستان باک نیاز خنجر خـون گريد

 ــرمیشــاخ پـامـ ـریبـابـا و شــ ۀقــل عـقــاب

 نيار گـر خاـکندوز را با طالبان صد ب دهـد

 رمیو ستم نتوان کشد هرگز به زنج دگرظلم

 و وحشت خونبار مکر ریتأث یبر کس ندارد

 رمینتوانـد ز اذهـان عقل و تدب دهيدزد یکس

 دشـمـن ۀآگاه خـلـق مـا ز عـمـق نقـشـ بــود

 رميرنگ تصو سيوده با زهـر دساـآل مکـن

 نیها خنجر خونرود عشـق دلـبا س شکستم

 رمیتاب ترور خون ندارد چوچه نخج گريد

 ر دل هاـاگر در ساغ زميریعشق م شراب

 رمیت ـايزهـد و ر ۀتنـاز ف ـنيام دنـ ـريز بـه

9/10/2016 
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 تمدن صافچشمۀ 

 ینیلعـل نوش ادیب نـوشـمیتلـخ م شـراب

 ینيبلور یز لبها گـردمیم سراسرمست

 ارانيدر محفل  یم نیدر خـم رنگ فتادم

 ینيریش یايمزمزه رو فیز ک دایپـ نـشد

 بردازخودیطلوع صبگاهان م فیک مرا

 ینيـرآرد مهـر برزدل ب نیآتـشـ غـروب

 ها درشب مهتابارپاک دلس کنارچشمه

 ینيعقـد پـرو یاخ مهـربانبه ش ـزمياویب

 تا شـدم غـافـل ـوايتان انـبـوه هـرتاکس ز

 ینيتانـه شـوق نـشوه آذدر دل مس نـتـابـد

 جوشدیصاف تمدن عشق م ۀچشم زقلب

 ینيرود مهـر مهراز س تـراودیم لطافت

 ناب یعشق وطال ۀکهنه هرگزباد نگردد

 ینيد فکر زر  باش ديالماس گران جاو چو

 شر غافـل نگردد عاقـل و داناب راثیم ز

 ینیشیپـ ادیبـوده بـر بن قصـر عـالـ یبـنا
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 یمزرع افکار انسان نیتا خـوشـه چ شـدم

 ینیرنگ فیط ابمیب نمیبیکه م يیسـو بهر

 ها بود خرموعقل و دانش دامـن دل زحلم

 ینینـاز و تمک فـشاندیم ینمهـربـا میشـمـ

 فرهنگ بشکافند ۀنیسـ نیخشم خون غیت به

 ینيیپـا و سـر هـرگـز آ یب یوحـش نـدارد

 خنجرپوالد یعشق و رحم ومهربان یب دل

 ینيو نفر رقتلیبه غ نیدر کف خـون ندارد

 یخاک وطن را گور مردم ذهن افراط کند

 ینیاسيافکار مرده حمد و  ۀبـرزنـد بخـوان

16/10/2016 
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 جنگ وحشتناک

 رانيو کندیوطـن را جنگ وحشتناک طالب م

 لطف پاکستان یمـرگ و تـرور و انتحار بـود

 هيهمسا نیما کـ ۀدر خـون و آتـش خـانـ کـشـد

 مهر هندوسـتان هنیبـه م یران و آبـادعم کند

 طالبان نـوع سـراطون است قیم عمزخ اهیسـ

 جان ردیرا بگ ـشيهـا شهير موراگ ینسـوزان

 پنجـاب ۀصلح و صـفا از حاکـمان خطـ مجـو

 مانیوعـده و پ گـريبشکند صد بـار د همیپ که

 یاس آ یلفـظ آ ــنیبر دروغ یاعتماد نباشـد

 عـنـوان کـنـدیم یصلح اسـم امیپـ یگاه اگـر

 یو چندسال یبحران س یازعمرطوالن گذشت

 انيدر وطـن پا يیسوز گو انیجنگ بن ردینگ

 نمیبـ یکه م هـنیم ۀـديســوز ۀـنـیزخـم سـ بـه

 زخــم دل درمـان یـيـاير ـبـانیبـا طبـ نــدارد

 ديآیجنگ و خون م یارگ مرگ کابل بـو ز

 ازدست قصابان چکدیشهروروستا خون م به
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 یداعش وحش گـريو د زیطالب کند تجه یکي

 تـابـوت و قـبـرسـتان یکي آردیافـراط م یکي

 نيبرطالبان خا دهدیصت موپول وفر صالح

 انسان ۀـشيو اصل و ر انیاز بـن برکند بن که

 جهل ـغیتـ ـريوطـن را ز یبـره آهـو کـشـانـد

 رحــم و عـواطـف در دل گـرگان ۀزر نباشـد

 کند افراط یطالب و داعش دروطن جار اگر

 و هزاره ازبک و افغان کیاصل تاج بسوزد

 درجنگروغــن افـراط استعمار نـو  بجوشـد

 ســوزان ۀتابـ انیم یافـتاده چـون ماه وطـن

 ون آلـود طالـب اسـتخوان ماخـ ـغیتـ ــدهيبـر

 پنهان یازکس سهیطرح دس نياز ا شیب نماند

 گـريدر وطـن د یاسـتبداد قـومـ یجـا نباشـد

 زندان ـنيدر یستیفاش ریحلقه و زنج شکسته

25/10/2016 
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 سهیطرح دس

 جا گرفته است یغن شير ريبه ز داعش

 به ارگ مسکن و مأوا گرفته است طالب

 طـپـندیآتـش و خـون زار م ـانیم مـردم

 خارا گرفته است ۀصخـر نهیبه سـ دولت

 گـنــاه یقـتــل عــام کـنـد خلـق بـ طالـب

 حلـوا گرفته است ینیبـه کف سـ یکـرز

 دروغ قــدرت طالـب کـنـد فـزون صلـح

 پا گرفته است نقـشه جنگ درهمه جـا با

 کـشور ما را دهـد به بـاد سهیدسـ طـرح

 گرفته است ایکه راه و رسـم مافـ دولـت

 دیپل ۀشــمال و غـرب وطـن فـتـنـ جنگ

 غلـط گـروهـک رســوا گرفته است راه

 کاسـه ها میکاسـه بس که بود ن ريز در

 گـرفته است ـنـایبـ ۀــديدو د ـاهیســ ابـر

 ـنیبـا ارگ همنـشـشــده  یطالـب افـراط

 فـتـوا گرفته است یز حقان یغـن يیگـو
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 فسـاد و فـتنه فـتـاده ز بـام ارگ طشـت

 چـو دامـن همه باال گرفته است دوسـتم

 اگـر مشـت بعـِد جنگ زنـدیسـر م بـر

 کـرده بـاز راه مـداوا گرفته است خـود

 افـراط اعـتـماد یمکـن به حـام هـرگـز

 معناگرفته است حرف حق زتجربه نيا

 ـديارگ فـسـاد آورد پـد ـنینـشـ یچـوک

 به بوغ وطبله وسرنا گرفته است رشوه

 نان و آب نـدارد به روز جنگ سـرباز

 گرفته است ایکه پـول و دالـر دن دولت

 است دهیرسـ یپرستوطن به قـوم ارگ

 چـه تنها گرفته است ـشيخـو یفنا راه

 شمال را بـه قسـاوت کند خراب طالب

 سغد و بخارا گرفته است یهوا داعش

 وطن نيدر ا یقوم ۀجنگ و فتن میب از

 غوغاگرفته است هيملک وتجز بيتخر

27/10/2016 
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 گالن سرخ پرپر

 نالدیقـدرت زار م یایوطن در چنگ مـاف

 نالدیآتــش و خــون بـا دل افگار م ــانیمـ

 ازوحشت داعش یگريازظلم طالب د یکي

 نالدیو خانـه و بازار م شـهـر و روسـتا به

 ورغـوریخاک و خون فتاده نوجوانان غ به

 نالدیخـونـبــار م ۀــدينــزد خــدا بـا د ملک

 گرددیغوربحکم طالبان سنگسار م عروس

 نالدیم اريحسرت تـازه داماد از فـراق  بـه

 وطن افتاده در آتش ریو کـودک و پ جـوان

 نالدیم ارـمیطالــب مـادر بـ ــغیجــور تـ ز

 استبداد طالب نـوبهاران رفـت از خاطـر ز

 نالدیسـرخ پـرپـر در خــزان خـار م گالن

 طالـب ۀتـشـن غیبـه تـ رددگیذبح م کـبوتـر

 نالدیبلبل گلـزار م ،یوحشـت قـنار نيا از

 ـانيبـابـا و هـنـدوکـش بـود گـر ۀقـلـ عقاب

 لدنایابحـار م یآه و ســوز و ماتـم ماه بـه
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 یلیجنگ تحم یبگذشـته آخرکشته ها زحد

 نالدیو خـامـه و دفـتـرچـه و آمـار م دوات

 حک ام فاسـد طالب و داعش کنند فـربه اگـر

 نالدیخـلق وطـن از وحشت کشـتار م یول

 تاکه مشغولند یدر جنگ قوم یدولت سران

 نالدیم اریسـاده و هـشـ یاتفـاق یب ـنيا از

28/10/2016 
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 افراط و جنگ

 ور و فساد رفتـچ ۀسلط ريکشور به ز

 و انجمـاد رفت یگــور جهــل طالـب در

 وخرگه زند به شهر مهیوخرافه خ جهل

 رفت ـاديادب و عـهـد تمـدن ز  عـصـر

 فزون کندیو جنگ بسکه ستم م افـراط

 وصفا و مهر ومحبت به باد رفت صلح

 زدل رودیغزل و جوش طرب م شور

 و خـاطـره و طبع شـاد رفت ـدیام نـور

 جگـر خـوردیتـشنه کام سـتم م ریشمش

 به کام مرگ، بـه نـام جهـاد رفت هنیم

 پــر آتـش افــراط و انتحــار ۀکــور در

 اعتقاد رفت ۀبسـوخت و جـاذبـ مذهـب

 وحـشت طالب ز روسـتا ینقـشه ها بـا

 روشـن علم و سـواد رفت یهـا زهیانگ

 خراب کندیوطن م یربنايکه ز طالـب

 به کسـاد اقتصـاد رفت ت،ینـه امن تـنها

 چه زود یجهان به مملکت آمد ول پول
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 و جــوال گـشاد رفت ـایمافـ ـبیجـ در

 و انـتـقـام یقــوم ۀـنـیکـ ـروداریگـ در

 به کام مادر هول و تضاد رفت وحدت

 ستین بيو فر ردروغیکه غ یدردولت

 اد رفتارگ و مـردم مـا اعتمـ نیب از

 شکن شـدند زبس حاکمان ملک قانون

 و قانـون و داد رفت امـدیتفنگ ب زور

 را اضافـه بـه طالب نموده اند داعـش

 ز عروق و نهاد رفت تیامن شهير از

 ـتیو فسـاد ز بـس کـرده امن یامنـ نـا

 ما ظلـم خـاد رفت ۀخلـق خسـت ـادي از

 دروغ وحـشـت و افــراط آورد صلـح

 من و درچک و باد رفتفتاد خر آتش

 کندیو شاخ ارگ شکم پاره م چنگال

 بـه خـطـر، انـتـقـاد رفت انیبـ یآزاد

 بـود بال یقطر و نقـش سعـود طـرح

 رودبگورچونان قوم عاد رفت داعش

31/10/2016 
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 یعروسک اجنب

 خواهد یتـازه م یآروز ذوق هـــوا بهـــار

 خواهد یم ازهیفازه و خم یرا ب داريد شب

 بر سـر دانـش طناب جهـل یتاک خیشـ نددبب

 خواهد یانــدازه م یبـ ـقیآزادگان تحـقـ دل

 افکار ۀبلـنـد خـانـ ــواريو سـقـف و د رواق

 خواهد یلطافت خازه م حساسعطر باغ ا ز

 شانيبـود مقصـود درو یکنج گمنام اگـرچه

 خواهد یبلـنـدآوازه م نتالیت نهیدر سـ سـخن

 م و برهم بود امروزاوضاع عالم دره زبس

 خواهد یم رازهی! زنو شیآر ،یزندگ کتاب

 دنـدبـن یاشـتـران بـر دم خـرهـا تـابک مهـار

 خواهد یم حرکت وجنبازهرخش رستم  بپشت

 دشـمن ورشيشـد از  ـرانهيمملکت و حصار

 خواهد یو دروازه م ـوارهيد تیو امن ثـبـات

 گـوسـفندان را گرگان یو پهلـو نهیسـ ـدهيدر

 خواهد یتان گازه مجنبش دفع وحشت  یبرا
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 قرن ها يی دهيجور و ستم سوز ۀکور درون

 خواهد یسـوزش ظالـم تـنـت گـدازه م یبـرا

 در دست دشمن رمز و راز جنبش مردم مده

 خواهد یاسـاس و سـازه م یحـرکت مل یبنا

 نديبر پا ریزنج یدسـت اجنب یها عـروسـک

 واهدخ یکارخودش اجازه مبهرهر عروسک

26/11/2016 
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 ستم غیت

 دروطن طرح وپالن دشمن است یقوم جنگ

 ن استروشـ گـريمـرمـوز پاکـسـتان د ۀنقـشـ

 ســتـم ــغیبـا تـ ـــديآ یاب مــاز پـنـجـ طـالـب

 است هـنیاز ممـردم جنگ س زيخونـر دشمن

 ان ارگ کابـل بــوده اســتحـاکـمـ نیهمـنـشـ

 تــن است ـبيچـپـن ز ید گاهزنـ يیکتاین گاه

 ملـک را یبنـا ــريآخـر ز ـرانــهيکـنـد و یم

 بـاغ و بهـار و بـوســتان و گلـشـن است آفـت

 و جـوان و کـودک مظلـوم را ـریـکـشـد پ یم

 قاتل مردو زن است یخونخوارتاک نيا اربي

 جـنگ و تـرور یکه پـاکـسـتان باشـد حام تـا

 وحشت پختن است انسان درتنور داغ گوشت

 جـهل و افــراط آورنـد یو تـا ســعود ایسـ تـا

 پـالس خفـتـن است ـنيریشـهـر مـا قـ آسـمان

 تا در مملکـت هشـير ردیو افـراط گ وحـشـت

 بوستان ما بـه سـان گلخن است ـرانيو خـانـه

 کـنـد ینـام طـالـبــان را بـاز داعــش م خصم
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 گلکـن است کي ۀریهـردو از تبار و ت خـشت

 با طالب و داعش از همان روز نخست جنگ

 موش وگربه با آواز تن تن تن تن است رقص

 ت بـا طـالـب و داعـش بــودمملکـ ـسیرئـ تـا

 دست و پا و دامن است قياز خون خال سرخ

 آمــد گـرچــه در جــوال ـدیاز کاخ سـفـ دالـر

 است فـنینبان لـاز جمله ت خـنياز باال  مـردم

 کابـل از فـسـاد و از دروغ آگـنده است گار

 فتنه و فـوت و فـن است یچـاپـلوسـ روزگار

27/11/2016 
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 کوینام ن

 درعرصه پاگذاشت یصورتبشکل و هرکه

 ا گذاشتبـه ج یکه نـام و نشـان یکس خـرم

 م دل گـشـابـه کــس وفــا نکـنــد چـشـ ـایدن

 گذاشتا عصا ـجـام جـم؛ و مـوسـ ـدیجمـش

 شد تمامـت و لـذت و قـدرت نو تخ تـابـوت

 ـان و گـدا گذاشتر خدم بــه دفـتــع ُمهــر

 یکـنـدر دوران نـشــد ولــاگــر ســ یکلـبـ

 بنـا گذاشت یالـفــنـا و هـمــت عــ قـصـر

 زیو راهـب و پاپ زمانـه ن خیو ش خاخـام

 گذاشت ـايکـر و رـو م هـلیکاخ حـ ـانیبـنـ

 یواقـعـ ت و اخـالصبـا صـداقـ شــيدرو

 پشت پا به قـدرت هـردو سرا گذاشت صد

 دیجهـان را بـه خـون کشـ تلـریو ه زیچنگ

 تـرانــه و غـزل دل بـه مـا گذاشت حـافـظ

 زنــد یکه زلـف تـار بـتـان چـنـگ م یآنـ

 معــرفـت بـه لـب دلـربا گذاشت انگـشــت
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 دکـــشــ یم ـــامیخـ ۀخــــراب بــاد رنـــد

 سما گذاشتعشق به عرش و یپا مستانه

 بـد بـو فتاده است ۀاگـر بـه الشـ کـرگـس

 هـمـا گذاشت یهـسـت ۀقـل ــريربـر سـ پـا

 یو زر ول ـمیدار جمع کـنـد سـ ـهيسـرمـا

 سـخا گذاشت یبـه جـود و داد بـنـا حـاتـم

 در عمـل کـنیل دیتاب يیگوارا جـرقه  چه

 ن بــه جهـــان بقـا گذاشتکال ۀحمـــاســـ

 ـدیکاسـترو بـه سـرحـد عمـر نـود رسـ تا

 هزار ودوصد ماجرا گذاشتسر درپشت

 یزور و زر کـسـ ۀنشد بـه سـلط ـمیتـسل

 بــه ارث بــه خلـق خــدا گذاشت یآزادگ

 بــه دفـتر سـرخ زمــان نبـشت کوین نـام

 عـدل بـر سـر فـقـر و غـنـا گذاشت ادیبن

28/11/2016 
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 رویای میهنعشق و 

 تن به سان گلخن است ردیدر دل بمعشق اگر

 جلوه زار گلشن است یمستق وبا عش یزندگ

 است دهيرق شب گردصبگاهان غدل در رهیت

 روشن است کيدل بتابد شام تاردراگر عشق

 د کـدوچـو آهـن پـاره گـردد سـر بـه مانـن دل

 ر پختن استخـام در س الیدل عـاشـق خ یب

 شـود یرس زائل مبنگ و شراب و چ ۀنشـو

 تـن است یرویشق را بنگـر که نـع ستانخم

 ـادیدرد اعـتـ ـتـسیق و محـبـت نـعـشــ ۀبـاد

 صفا را مأمن استوتـن و مهر یروین زانکه

 داررب هـوشـنـوا گـردد مط یب یهـسـت ینـا

 تن تن است یگوشه و تن تن تناراگ و عشق

 زاهــد پـاره شـد حیبتساگـر  یـيپـروا ـستینـ

وگوهر عشق  سفتن استرا نازم که کارش در 

 بــربـاد فـنــا ـلـهـیدروغ و حـ ــادیبنـ رفــتـــه

 و صفا آوردن است یق راسـتــشـکار ع تاکه
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 ـاتیـتان حـت در گلـسـادو آز و حـس نفــرت

 ن استـمدل را دش یها یو مهـربان یدوسـت

 ق زهـر قاتل استعش ـقيدر طـر يیوفـا یب

 وصل دل ها حرمت مـرد و زن است نیانگب

 قنام عـش ـديگـر نگـو یگـردد زبـانـ یم الل

 کالم حق به انسان گفتن است یقیموسو شعر

 و روباه و شغاالن گر ندارد درد عشق رگگ

 است ـرافگنیشـ ۀآزاد ۀــشـیپـ یورز عـشـق

 جـانـانـه را ـرتیسـ ـنـدینـبــ یافـراطـ چـشـم

 است دنيد یهر سو جلوه گاه خوشنما ورنـه

 بـدن بـيشــود ز یلـبـاس عـشـق و آزاد گـر

 است هنیم تيبـرا يیـايردوس روـاز ف بهتر

30/11/2016 
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 افراط و نفرت

 کند یروشـن دل تار م ینفـرت فـضـا

 کند یچشم مهر و عاطفه ها خار م در

 گـره زده دارد بـه بـنـد دل ۀعـقـد صـد

 کند یم ماریکه جامعـه بنـه خـود ـاتنه

 زنـد یرچ مرا نمک و م ـدهیکفـ زخـم

 کند یخنجـر و تلوار م نهیعمق سـ در

 د در دل بشـرـو نشـاط را بکـش عشـق

 کند یار مـرا بـه رنـج گـرفـت جـامـعـه

 کـنـد یآدمکــشـ ۀـلـیرا وســ مـذهـــب

 کند یو بنده را به خود ابزار م معبود

 افراط نفرت است ۀت سکزش یکروي

 کند یوارد بازار م ـهـنیو کـ ـضیتبعـ

 را ـدهيان و دـگـزد دل و ج یم افـراط

 کند یموعقرب و کنه ومارـرا چ خود

 شتنيخو ریکند همـه را؛ غ یم ریتکفـ

 کند یبـه عــالــم افـکار م یارتگـرغـ

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 202 

 بـود تیمحـور افـراطـ ـزیتـو س خشـم

 کند یر مم باخر جهل جـور و سـت بر

 آورد ـويد دکـن ـشهیرا بـه شـ افـرشـته

 کند یم داریده ببه خـواب ش یبارزنگ

 و طبله و دوتار بشکند یو نا سارنگ

 کند یگـسـسـتــه را رســـن دار م تـار

1/12/2016 
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 آیین مدارا

 چدیپ یدردانه م یزندگ یرشته ها ینرم به

 چدیپ یبر گرد خـود پروانه م مشيتار ابر و

 ق را نازم که در اوج غم و اندوهعش نشاط

 چدیپ یخود فرزانه مبر دور یوانگيد یدم

 یجا ردینگ یآزاد یقصر سـلطنت عنقا به

 چدیپ یو دندانه م ـوارهيدان فقط دـزن نيدر

 ريزور و زر و تزو ۀآزادگان را وعـد مده

 چدیپ یم وزوالنهوس درکنده ـه یهوهو که

 ـديود جـاوـر دل شامـواج تفک انـوسیاق در

 چدیپ یه مو خِم امواج آن دردان چیهر پ به

 دل ها رانفرت شهر رانهيکند و یم اگرچه

 چدیپ یم رانـهيگنج مجنون در دل و رودس

 رونیب ستونیاز ب يی شهیت یصدا ـديآ ینم

 چدیپ یدر دل افسـانه م ـنيریتلخ و ش ینوا

 گريگوش کودکان دغربت ب ۀافسان مخوان

 چدیپ یدامن کاشـانه مدر یصوت مادر که
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 عقل و فهم و فلسفه حاصلدل نشد از مراد

 چدیپ یم وانهيدل ددر یعشق و مست نشاط

 و شرافت را یخان خان تاسيب  رـح مجو

 چدیپ یم گانهیب ۀکه بر سـر فتن یتاردس ز

 به اوالدشضحاک ظالم را ۀقص يیگو چه

 چدیپ یبر شانه م هیکه زلفان س یدوران به

 کند سـرمست یآزاد صحرا م دامن یواـه

 چدیپ یگلخانه م ۀدر گوشـ یو افسردگ غـم

 راط معبد خسته شد واعظ مده پندمـازاف دل

 چدیپ یم خــانـهیمـدارا در ُخــم م ـنیـيآ که

8/12/2016 
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 افراط یبال

 ستین ستین یـيبـال یتـر از اذهـان افـراط بـد

 تسین ستین يیدرمان دوا یدرد ب برسراطون

 وحـشـت اسـت یگـرفـتــار وبـا یافـراط ذهـن

 ستین ستین يیچـون شـفا یجـان مارانیب بهـر

 کـشــد یافـــراط را جـــراح قــابــل مـ ۀغــــد

 ستین ستین يیو ثنا یـيـاـآن دع یبـرا ونـچـ

 فـاحـش اسـت یخطا یافـراط نیـيو آ مشـرب

 ستین ستین يیآرد عصـا ینم یرـو ذک معـبد

 ـزیم و سـتـآتـش انــدازد بـا خـشـ ـسـتـانینـ در

 ستین ستین يیونوا گرشوريان را دـعرف ینا

 ـتیافــراطـ ۀو فـتـنـ ــنیـم و کــنهــاد خـش در

 ستین ستین یـياف خـداـو الط غـمـبـریپ مهـر

 ــتیرا دل فــســرد افــراطــ ـایو انـبــ ــایاولــ

 ستین ستین ییـدعا یبهر افـراط نينفـر ریغ

 بـا علـم و خــرد ـگانــهیبـود بـ یافراط ذهــن

 ستین ستین يیمت آشـناـجهـل و ظل انیم در
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 ختيتم صد بار رـچـشم کـور افـراط و س آب

 ستین ستین یـيـایو حـ یـينــدارد آبـرو پـس

 بـسـته شــد یافـراط در رحـم سـعـود ۀنـطـفـ

 ستین ستین يیزاده جز تخم خطا یوهاب نيا

 و مذهب کاذب است نيیبه هر آ یراطاف ـديد

 ستین ستین يیپا یبه فـردا جا یافـراط بهر

 به پاکستان نباشـد مرکـز افـراط و جنگ گـر

 ستین ستین يیو داعش را هـرگـز بقا طالب

ان کـرده انـد ریرا شـمـشـ ـنيو د اعـتـقـاد  بـر 

 ستین ستین يیتل و کشـتـن انتهاـق ریمسـ در

 کـند یم تياحم یافـراط و افـراط که از هـر

 ستین ستین يیجز شکست و انزوا شيازبرا

 باطل است یرزطو یبهر رنگ یافراط ذهن

 ستین ستین يیچرامطلب دگرچون و نياندر

 جنگ و تـرور ۀـشـير ـنـدیبـبـ یناتـو ک چشـم

 ستین ستین يیخفا یکيروشن کرده تار روز

 ن اسـتو لـنـد ایان سـبـه فرم یکه افـراط تـا

 ستین ستین يیصفا یزيوخونر جنگ میربیغ

12/12/2016 
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 مسموم یآزاد

 یکـنج دامان ـرمیبگـ فـتـادمیگـر بـ یچـشم ز

 یابانید مسکن، بسـازم در بـگلشن گـر نش به

 يیچه پروا یدر بـرم گر نـرگـس مست امـدین

 یحـانيببوسـم بـرگ ر ؛یـيجـو ۀپـونـ ـميببـو

 یشد؛ روز رانهيخانه ام و اگرازجوروحشت

 یام را چـون گلـستان ـرانـهيو ۀگـوشـ بسـازم

 ـنياگـر در مـاه فـرورد یـزیبارش تـ امـدینـ

 یسـانیاز ابـر نـ ینـم نمـ یدر هـوا نـشسـتـم

 ـنيـا و عهـد امـروزبـر وف یاعـتبار نبـاشـد

 یمانیدرعهد وپ یدل به عشق مصنوع نبندم

 ـرمیدلگـ ـانیبـنـ یمـسـمـوم ب یآزاد نـيا از

 یو زندان ریبا درد و داغ کنده و زنج خوشم

 تـا ابـد دانــم یجـالدان وحـشـ ـغیتـ ـريز بـه

 ینــدارد راه درمــان هـــنیدل م ســراطــون

 پاشان ميو مذهب شد فهينام قوم و طا ريز به

 یشانيمجموع پرخواهد ستمگستر ز یم چه
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 منظورش ستیچ یتباهو بيوتخر رجنگیبغ

 یعمران ستیوحشت؛ نو کشتار یسوبنگربهر

 ادشیو بـن ـخياز تـار گانـهیده بش تانفغانـس

 یافغانمانده جزدرد دل وافسوس و یباق چه

 یاس آزادو احسحلقه بر گوشان مج لیخ ز

 یانـاسـتعـمـار نـو آورده انــواع غــالمـ که

 د طالب و داعشبرآم یکيجهـل و تارقعرز

 یم دبـسـتانعـل دانـشـگه و گـريد دمان ینمـ

 زمنبع افـراط و پاکستان بـود مرک یعـودس

 یانيپا چیجنگ و وحشت را نباشد هوترور

13/12/2016 
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 حرکت تکراری

 ستيت انهـار تکرارحـرک عتیآغـوش طـبدر

 ستيتکراردشت وصحرا لنگر کهسار سکون

 ـاميا سـنجـش اب ـنیتـنهـا گـردش کـنـد زم نــه

 ستيو اقـمـــار تکرار ـارهیـحــرکـت س تمــام

 در نهـاد عـشق یابیوصل و صداقت را ن راگ

 ستيمعـشوقـه و دلـدار تکرار ۀو وعــد رارقـ

 زیباغ دل بخشکد گـر گل عشـق و محبت ن به

 ستيعطار تکرار ۀوش در طبلخ یوـب یهوا

 کند مضمـون نیو رنگن ـريتازه و تصـو الیخ

 ستير تکرارو بند واژه و گفـتا ـدیدر قـ غـزل

 دان یگـر قـلـم م ابـدین یبکـر ۀو ســوژ ـانیبـ

 ستيو آثـار تکرار یـر و نقــاشــو دفـت کـتـاب

 یقـمـر ۀو عـشـق بلـبـل نـالـ ـبیدلـعـن ســرود

 ستيگل درد و سـوز خار تکرار ۀوـجل نباشـد؛

 انسـان ۀنیاز سـ دیاگـر عـشـق و ام رونیب رود

 ستيب نار تکرارو حور وغلمان و عذا بهشت
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 عـالـم ـنيزور و زر باشـد در ریتا اس عـدالـت

 ستياهـد و اقرار تکرارش یو حکـم قاض قضا

 وحـشت و کشـتار یب در فضـاتعص یایدن به

 ستيتکرار ثاريو ا یو مـذهـب و قـربان جهـاد

 محـدود اســتعـمار و اسـتـثمـار ۀکام حـلــقـ بـه

 ستيار تکرارو اسـعـ ـهيرمـاگـردش سـ نظـام

 بـاشـــد یمــردم نمـ ۀکافـ یبــرا دـیتـولـ اگــر

 ستيخاک گـردد رنج کار و بار تکرار عدالت

 د در هـمه ادوارنبـاشـ یو ابـداعـ ـقیتحـق اگـر

 ستيسـنجـش و تـجــربــه و آمـار تکرار تمـام

 ـعيرا کند تسـر یحـرکـت انسان و هـست تمـدن

 ستيافکار تکرارو  ـشهيدر سکون انـد رنهوگ

 ت امـواج دل گـوهـرگـر ز جـوش حـرک یابین

 ستيموجه و جـذر و مـد ابحار تکرار خروش

 ستین یزیتکرار چ ۀجاودان جز چرخـ اتیح

 ستيتکرار ــمـاریو شــفـاء و مـردن ب یتــداو

 انسـان شـود محـدود ۀخالـق به ذهـن بـست اگـر

 ستياراســـفـار تکر ۀدر واژگان مـــرد خـــدا

26/12/2016 
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 مغز یب ۀپست

 کند یتا لـب بـر سـخن وا م ـهيمـا یب آدم

 کند یرسـوا م شيعمق خوغزم یب ۀپسـت

 یکبک در ۀویرام و شـد خدان ینم چـون

 کند یت خـود پا پا مبـا رفـتـار زش عـکه

 پخـت و پـز قيردانـد ط ینم یناشت آشـپز

 کند یجا م کجریباکفگاست  گيدرد هرچه

 زند ناکرده کار یچشمان مردم مرب خاک

 کند یم اـنـیمـادرزاد آخــر چـشـم بـ کـور

 افـراط در عصـر خـرد ۀبا حرب محتسـب

 کند یم ـنـایم ـریکـند تکـفجـم را بش جـام

 رسد یتوحـش م یرویبه ن یافـراط ذهـن

 کند یبـودا م ـبيتخــر ـتیانـسـانـ غـارت

 ذهن خشندر ستیو مدارا ن یو نرم رحم

 کند یدعوا مسازد و یم رانهيکشد؛ و یم

 تیزند افراط یوگردن مراسنگسار عشق

 کند یدلها مو شور شیبه عارويرو جنگ
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 تمــدن را بـه بـاد یواال ــراثید مدهـ یم

 کند یغـد و خـراسـان و بخـارا مس بتیغـ

 شـفاف دل ها را مکـدر کرده است ۀمچش

 کند یش و گــوارا مدر آب شـفـابخ رزهـ

 کیزند فواره ل یتعصب موبغض و نهیک

 کند یسوز وطـن جا ملو د یرا مل شيخو

 خسته اند جایرف دروغ و گپ بازح مردم

 کند یبه کام ووصف حلوا مزدير یمزهر

27/12/2016 
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 سال نو؛ جنگ و خون امیپ

 سـال نو خـون و خـروج و جنگ و ادبار است امیپ

 و غـد ار است یانو جـ یاز خـائـن و افـراطـ دفـاع

 وحـشــت گـرفـتــار است ۀدر پـنـجـ یزنـدگـ ـدیامـ

 وطـن بحـران و کـشـتار است یحـال و فـردا تمـام

 انيدر وطـن پا يیتوگو یـزيجنگ و خونـر نـدارد

 خــون آلــوده افگار است ـغیخـرد و کالن از تـ دل

 و در باغ و گلشن آتش و خون است دهيسـوز وطن

 خــس و خــار است ـشیـالن آزرده از نـبلـب زبـان

 و هـنــدوکـش کجـــا رفـتـنـد ــریدل پـامـ عـقــابـان

 و به منغار استـب رگس را لـش بدک رانـهيدر و که

 کردنـد یچـو پرکـش راـبان ســوطـن اس دانیم بـه

 هـا و افـسـار است یازـو خــرتـ یخـرخـر انـزم

 یــــاریقـت رســـــم عـو رفــا یـيــنـاـآشـ ــردیبمـ

 است ـاریمـرمـوز اغـ ۀفـتـنـ یـارـکه ج یـاميا در

 مو نفــرت بـود حـاکـ یقــوم ـنیکه کـ یدوران بـه

 استاریوچال وچم درذهن دولت اصل ومع دروغ
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 دبـرون کـردن هــنیم ۀرا از تـن صـد پـار صحـت

 است ماریمغموم و ب یگريدمجروح جنگ و یکي

 ت حک ام استدر وطـن در دسـ یملو چـور  ادفس

 کار است یو بـ وسـيت آواره و مـأمملکـ جــوان

 ـنـدیچـ یه مارگ کابـل روز و شـب تـوطـئ اممقـ

 دروغ و زهـر گفتار است غیو کارش بـه تبلـ سـر

 دبـه مــردم دولـت فـاســ یـونـــدیپـ ــچیهـ نــدارد

 دار استو بـد بـو و مـر ـدهيدگـن ۀالشــ یـيتـوگـو

 رايدر وطــن؛ ز ــديـایهـرگــز ن تـیو امنـ ثـبـات

 دزد و اشــرار است ــنیو معـ ـاريقـافــلــه  ـریامـ

 کـردنــد قــدرت هـا ـتیرا مـرکــز افـراطـ وطـن

 و همکار است اريمملکـت با طرح دشـمن  سران

 از اول ــدهيقـدرت هـا وطـن ســوز یبـاز ــنيدر

 داعـش همه ترفـند و ابـزار استو طالب و  جهاد

 بــزرگ شــان یبـاز ــديتـشــد ـگـريبـار د شـــده

 گرفتار است هنیم نیوچ کايجنگ روس وامر به

28/12/2016 
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 شینما یایدن

 دانم یاست م زاریعشـق ب اسـتیسـ ـريتزو ز

 دانم یخـارسـتان وحشـت گل افگار است م به

 ســوزد یـل مجهـ ـنیدر تـنــور آتـشــ محـبـت

 دانم یزنـدان تعصـب جـور و آزار است م به

 ـنيـریخارا بـود قـ ۀچـون صخر تیافـراط دل

 دانم یر دار است مبـر سـ یمهــربـان لطـافـت

 ارغنون و چنگ و بربط رفت از دل ها ینـوا

 دانم یتار است م ۀبگـسسـت ۀدوشــم رشــتـ بـه

 شد استیمحو س یعشق و دوست کهيروز ازان

 دانم یاست م داريشور وصل و شوق روزد نه

 در دل ها سـتیمحـبـت ن یعشـق و کاال متـاع

 دانم یجا نرخ سود و رنگ بازار است م نيدر

 پر از صدق و صفا بگذشت یها یسـادگ زمان

 دانم یاست م اریمکر بس ینام عشق و دوست به

 شـد يینمایسـ یق زنـدگانشـور و عش يیگـو تو

 دانم ینقـش و گفـتار است م ـش،ينما یایدنـ بـه

 کنم تکرار یمجا مصرع ضرب المثل را نيدر
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 دانم یکردار است م میگفـتـه کـم از نـ هـزاران

 الـمـاس در دل هـا کـنـد غـوغـا ـمـتیو قـ طـال

 دانم یاست م ناريهر جـا گپ دالـر حـرف د به

 برد از راه یحرص وولع ثروت و زرم بشررا

 دانم یاست م مـاریب ـهيـرمـاقــدرت و س ـریاسـ

 کـشـتـنـد و دم مـار را در بـاغ بـرکـنـدنـد پـسـر

 دانم یمـار است م ۀـنــیبـاغـبــان و کـ ـثيحــد

12/1/2017 
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 بشکسته ۀشیش

 محل داردبشکـسـته هر ۀـشیشـ یعـزا

 بغل داردطفل زمان سنگ در يیتـوگو

 رفتتازه دم زلف و کاکل ازسر یهوا

 غــزل تـار غـم کچـل دارد ـالیخـ ـرس

 زیـيکـشـت و بـاغ فـتادسـت آفـت پا بـه

 و جـسـم نـباتـات جمله شـل دارد روان

 دـيرو یکه مار م یگندم و شال یجا به

 و مگل دارد یا ماهـم ۀنـه بـرک گـريد

 ـورــاده در کـشــفـتـ ـايخــدا یآفـت چــه

 خلل دارد یردماغ که خوب بنگرـه به

 کنیگشته اند ل اريم ـرگ به هـو گ باهر

 با جمل دارد ریم چـرا شـو خش خروش

 امروز یبرق زند زلف مصنوع اگرکه

 زور پـودر و روغـن جل و بل دارد به

 عشق سوگند باد دیخورش یبه گرم مرا

 زهـره و زحل دارد یدل یهـر فضا نه
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 برم لذت یو صحبت معشوقه م زچشم

 دارد هـوس چـشم بر کپل صيحر فقط

 ینگریم کهيیزمانه به هرچهره  نيدر

 و ذهـن پر از جـدل دارد ـزهیسـتـ سـر

 یشد صدق وصفا و مگوزساده دل چه

 ق آزاده چال و چل داردبـه عاش فلک

 ـنیندر مسکــمـاران سـم ۀحلـقـ ـانیم

 را مچل دارد ـشيفقط خو گـرانيد نه

 دهــد افــراط یم ـزیـيپا ۀمـــرد مـتاع

 خن از دم حمل داردـس لـهیبـه ح یولـ

14/1/2017 
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 عشق و تمدن

 ساز شد حونیوج حونیتا سروددلکش س

 اسـکـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شد چـشـم

 در عمـل کانیفـروغ گفـتـه و پندار ن در

 از شدـو بلـخ آغ ـونـانيحکمـت  اختـالط

 برگرفت یز باغستان شرق یربـغ ۀشير

 هر و فا غماز شدم ۀق از حجلـکه عش تا

 و سـغد در دل شعله زد ـنيزـبلخ گ آتـش

 محبتساز شد دیُرکسانـه خورشـ صـورت

 دل میمهـر خراسـان بـود در اقل روشنک

 اسکندر به او ازعمق دل ابراز شد عشق

 ندر در بـزم نشاطـاسک غینان با ت قـرص

 ن از شدـآن ط ـميآن تقـد ـمیو نـ میدونـ شـد

 کردعقل درغالف خونچکان را غیت عشق

 آمد و دمساز شد یشيدررنگ خو یدشمن

 گـرفـت دنیدر آسـمان هـنـد تاب روشـنک

 شـهباز شد یبهـاران و گه یپـرسـتـو گه

 دور یغد تا دورهاس شميابر یهـا رشـته
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 و پـود عشـق را نقاش خوشپرداز شد تار

 بـود اري يیسکـندر بـود عـشق و آشـنا تا

 و آز شد نیک یباناز آن ُرکسـانه قـر بعـد

 ختندیبهم آم یو مست یسوگ و مو یشاد

 ناز شد یدوز آمـد زمـان نهیخدنگ سـ گه

 ليسهراب  یگاه رستم شد گه اوشیس گه

 انداز شد ریآرش برآمـد مـرد ت يی برهـه

 وطندارد در شهيوفرهنگ وتمدن ر علم

 ه و آواز شدنغـم ،يیروشـنـا ،یبـردبـار

15.1.2017 
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 و افراطفساد 

 خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر

 افغان تان بود بهترسکوت خفـته ز

 و نـم نـم باران زیـيدلکش پا یهـوا

 ام ز هـزاران تان بـود بهتر یارقـن

 باد یمرغان عشق جار ۀچهچ مینس

 ز عـقــابـان تان بـود بهتر رمکبـوتـ

 به خلوت عشق خدا بسر بردن یدم

 ن بـود بهترصـد تـالوت قـرآن تا ز

 دم کيشـود اگر  سـریم اري وصال

 حور جنت وغـلمان تان بود بهتر ز

 شانيوجمع درو رانیبزم فق خلوص

 سـلـطـان تان بـود بهتر ۀآســتـانــ ز

 بسر بردن یوانگيحال سـاده و د به

 منطق و برهان تان بود بهتر دیک ز

 يیتنهاو غار کيجنگل تار سکوت

 د بهتران تان بوشهـر خـروش میب ز
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 يیبه کنج سکوت وبه قعر تنها نهان

 اوج شهرت وعنوان تان بود بهتر ز

 خود سنگ بر شکم بستن ۀکلب درون

 رنـج محـنت دو نـان تان بود بهتر ز

 دنیو خـوناب دل نوش ـدهيد سرشک

 تـان بـود بهتر ـوانیحـ ۀمآب چـش ز

 رفتنبم  یبرو دنیپشت سنگ کش به

 ـود بهترـد آســان تـان بعمـر فـاس ز

 وتفنگ و زوحشت افراط ریت زخشم

 تان بـود بهتر النیخار مغـ ـدهيد بـه

 استبداد غیطالب وداعش و ت زصلح

 سـوزان تان بـود بهتر ۀکــور درون

 مکرپاکسـتان یچیسوزن و ق ززهر

 تان بود بهتر ـبـانيچاک گـر ــدهيدر

 خم شـدن به حضور جماعت ظالم ز

 ود بهترتان ب کانیخنجر و پ نهیس به

 دولت فاسد یپول و قدرت و چوک ز

 تان بـود بهتر ـوانيز دفـتـر و د جـدا
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 غربت نيوتنها شدم در کسیب اگرچه

 زوحشت زندان تان بود بهتر خوشم؛

 درد چو مو در تنور هجرانم زسـوز

 تـان بـود بهتر ـوانيز کـولــر ا یولـ

 یآزاد یمـرتـبــه مــردن بـرا هـزار

 درمـان تان بـود بهتردارو و  ـدیقـ ز

17/1/2017 
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 نه افراط؛ نه جنگ

 دیکن یق ارزانـو صـفا و عـش یمهـربان

 دیکن یـشـانيور دل رفـع پـرـنـ ینـوا بـا

 اتیتاده بـر تار شبسـتان حـهـا اف عـقـده

 دیکن یانـو آس ديیگـره بگشا صبحگاهان

 کند باغ وطن یجنگل وحش نیخون خشم

 دیکن یز نو با عشـق انسـان یافشـان بـذر

 و جهاد ـنيد ۀبا حربـ تیکشد افراط یم

 دیکن یزدانيف ـو بـر ما لط ـدیتانـبس غیت

 ازبن خراب کندیمطالب مملکت را تاکه

 دیکن یانیفـروغ علـم و دانـش کار بنـ در

 اهداف پاکستان بود جنگ و ترور تيغا

 دیکن یطانیطـرح ش ـنير همه اـب آشکارا

 شد ریم گـوحشـت افـراط عال یسعود از

 دیکن یابـانــیبـ ـخیو شـ یاز مفـتـ الـحـذر

 طالب پرورند کايمثل امر رانيو ا روس

 دیکن یـرانيرا آگه ز نقـش روس و ا خلق
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 ـگانيهمـسـا ۀو فـتـنــ ـبيفـر مـیاز بـ داد

 دیکن یقاتـل جـستجو از لعـل خندان زهـر

 روراهل افراط و ت انیدر م یفـرق ستین

 دیکن یپنهان یاـه استیطـرح و سـ برمال

 ازداعش وداعش بدتر ازطالب بود طالب

 دیکن یسم افشان ديرا به هم با طيغاو بول

 کشدیسازد؛ به آتش م یم رانهيو کشد؛یم

 دیکن یرانيترور وجنگ و واز تيگرحما

 جان ما انداختندو کفتار و پلنگ بر گرگ

 دیکن یوانیخـروش عشق دل هـا دفـع حبا

 و علم و تمدن را کند طالب خراب مکتب

 دیکن یاطـفـال دبـسـتان یبـر فــردا رحــم

 بخـشـکانـد افــراط و سـتـم ابحــار دل تـا

 دیکن یاذهـاِن ز آب افـتــاده بـاران دشــت

22/1/2017 
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 نایب ۀدید

 گرفته ام ـنایشــراب و الـفـت م شــوق

 گرفته ام بايچشم شوخ و صورت ز از

 امــواج آرزو یام بـه کـشـتـ ـنـشسـتـهب

 گرفته ام ـايبـه کـف دامــن در گـوهــر

 ــمینـ یواژگان کـتـاب کـسـ محـصـور

 و معنا گرفته ام یذات عـشق هـست از

 خشک تعصب دگرشکست روهمیزنج

 وسـعـت و پهـنا گرفته ام ـکـرانیبـ تـا

 ام دهيبه رخ آمد در یکه پرده ي هرجا

 گـرفته ام ـنـــایبـ ۀديــــد مهـــر دل از

 و لطف رسـم مـدارا بـود به دل ینرم

 خـارا گرفته ام ۀز خشـم صخر یدور

 یام بـه کـس نرسـاند ضرر ول یتنهاي

 گـرفته ام ـدایشـدم که حالـت پـ پنهـان

 ام ـدهيشهـر و حاکم ظالـم بر خیشـ از

 مـــردم سـتـمـزده فـتــوا گـرفـته ام از
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 اند دهیرس یه دالر وچوکفاسدان ب گر

 باال گرفته ام یجمع عاشـقان سـر در

 بدبو بود خوراک ۀکه الش مین کرگس

 فـضـا و مشـرب عـنـقـا گرفته ام اوج

 ام دهیوخون وخنجرگرگان رم ازخشم

 صحرا گرفته ام یآهو یوصفا صلح

 موافق افراط وظلم وجور ستمین چون

 ب پاک خلق خـدا جـا گرفته امـدر قل 

21/2/2017 
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 مسلخ وطن

 قلب وطـن بـه خنجـر افـراط پاره شد

 شماره شد یتـعـداد کـشـتگان وطـن ب

 افراط دروطن ۀکه جنگ و فتن يیگو

 طرح دشمنان نه دهـه تا هزاره شد با

 طالـبان بچکـد خون پاک خلق غیت از

 مسلخ وطـن همـه برپـا قـنـاره شد در

 شير ـشير یو تـن ها ـدهيبر ۀکل از

 چشم ارگ هزاران مناره شد شیپ در

 صلح اهـل مـدارا و اعـتدال فـرهنگ

 مملکت به دست ستمگر کتاره شد در

 نیدولت شده عج اسـتیدر س ضیتبع

 نه فقط دوباره که برما هماره شد نيا

 نماند یدل نانیارگ نش یها نهیسـ در

 شان سنگ خاره شد نهیدل بس یبرجا

 اند هدیرس یخائنان به قدرت وچوک تا

 فساد و مرکـز رشـوت اداره شد یجا

 ز بس به مملکت ما شده فزون یدزد
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 ازخروغاصب سواره شد ادهیپ مالک

 نـمرموز در وط اسـتیمطـبخ سـ از

 قـاب پـلـو آشـکاره شد ـرــيز ز یُملـ

 ده نهانـروز آمده و مه ش یجا شـب

 تاره شدـسـ یسپهـر طالع ما ب يیگـو

 ریسـت غتمدن بـه د یپربها پوشاک

 ند وطـن بـد قـواره شدـقـامـت بل بـر

23/2/2017 
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 دل یعشق باز

 زند یدل آتش به جانم م یهایباز عشق

 زند یآشــکار و گـه نهــانــم م یگاهـ گه

 ناوک مـژگان خوبان را به دل نـشانـدیم

 زند یابـرو تـا بـه مغـز اسـتخوانـم م غیت

 انیآشـ یـه بـاغگـر ب نميگز يیپـرسـتو با

 زند یم انمیدر آشـ یسـرکشـ یهـا شـعله

 در عمــل کـنیل ـانـنـد،يدلـربـا ـنـانینازنـ

 زند یهجران مشت محکم بردهانم م داغ

 ایتا که گفتم تـوت یرا بـه زار يیپـا گـرد

 زند یفلفل بر دوچـشم خونفشانم م خرده

 آرزوهـا شـد خموش بیبهـاران عندل در

 زند یجا درخزانم م یب هردم بانگ زاغ

 ام در چنگ توفان گرد شد دهيسوز کریپ

 زند یآرامش به خلوت بر روانـم م غ،یت

 طپپد یمعنا تا که در دل م انوسیاق موج

 زند یم مکرانیگوهر از کران تا ب شـوق
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 بـود مطلـوب دل یو گمنـام يیتنهـا اوج

 زندیم موجنون خط برنشان یومست عشق

 گ و تمـدن زاده امو فـرهن خيدل تار در

 زند یخـامـوش مثال و داســتانـم م ۀخام

 وطن برباد گشت یظلم افراط ريز گربه

 زند یاز کمـانـم م یریدو بـاره ت یآرشـ

 شـد تباه هنیها به درد هجـر م یجوان تا

 زند یغربت طعنه بر طبع جوانـم م ریپ

24/2/2017 
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 ستین ینوبهار

 ستین یر فتاده نوبهـارـباغ از ب دهیخشکـ چمـن

 ستین یو صوت هزار ۀکوچ کـرده نغم پرستو

 در گلشن دهیعشـق و وصل و آرزو خشک گالن

 ستین یزاردامن کهسار و طرف سـبزه  یهوا

 یلیس زنـدیلطافـت م یو خـاشـاک بر رو خس

 ستین یخار شیخشم ون غیجز ت یبنگر بهرسو

 یون مظلومان بود جارـخ ايرود و نهر و در به

 ستین یساران قطره آب خوشگوارچشمه بچشم

 دل را دردیم یرگان وحشـروسـتا گشهـر و به

هـآهـوب ز  ستین یادگاريکـوه و صحرا گان درر 

 مسدود کندیرا افـراط و وحـشـت م خانـهیم در

 ستین یگساریو م شیهنگام بهـاران بـزم ع به

 کنیهردم فزون؛ ل شـودیم یو درد و تباه غـم

 ستین یغمگسار اريمـدل و محبوب و ه قیرف

 عـشـق در بـازار دل افـتــاده از رونــق مـتــاع

 ستین یرارتجارت وعـده و قـول و ق یایدن به
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 وامـق و عـذرا نیو رام سيتان واز داسـ مگـو

 ستین یها جز شعارشهر دلدر یشورعاشق ز

 ایرفـته از دن یو مـرد یاریرسـم عـ يیگـو تـو

 ستین یو مـرد نــامـدار یرابـاتــد خرنـ گـريد

 دل شده مجروحدر تیتنها صلح وعشق وامن نه

 ستین یم کارو باردر وطن ه یلقـمه نـان یبرا

 نکـ یآل سـعـود یمفـتـ طانیشـ ـخیـاز ش حـذر

 ستین یداربند زندان چوب زج یحاصل کزآنان

 شبشـر داعـ یعـشـق تمـدن را بـه دل هـا ُکـشد

 ستین یانتظـار رگيبـد کـردار د ـوانيد ـنيا از

 است یـرانيوشوم پاکستان وطالب جنگ و پالن

 ستین یو اعتبار گاهيجـا یتعـشق و دوس یبرا

26/2/2017 
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 قتیمستان حق

 ستیرابا وحشت وخشم وخشونت کار ن عشق

 ستیو آزار ن ـنـهیطراز کـو شـفـقـت هم مهـر

 ــودل مج یو صـــفـا یتعـصـب مهــربـانـ از

 ستیو لـطــف و مـدارا در دم تلـوار ن ینــرم

 یرامگو ازمطرب و معشوق و م یومفت خیش

 ستیخـمــار ن ۀخــانــ ـديعقـا ــشیتـفـتـ یجـا

 بینص یز نـور عشـق بـاشـد ب یافـراط قلب

 ستیانــوار ن ۀمـکان جـلـــو یکـيتـار قـعـــر

 خـبـر یب ـقتیاز حـال مـسـتان حقـ محـتـسب

 ستیفـاسـد با خـبـر از عـالـم اســرار ن ـنذه

 واعـظ گـپ مفت ـديگویسـر منبر چـه م بـر

 ستیدرصحبت وگفتارن تیعمل را خاص یب

 عـشـق ـنـدیبـیدل آن چـه م ۀکـتـاب زنـد در

 ستیآثــار ن ۀخــــط و در واژگان مـــرد در

 در امـواج عـشـق چـدیپیکه م ینـاب گـوهــر

 ستینگنجد در دل ابحار نصدف هرگـز  در
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 آوردیر در اوجگه شـور جنون ماگ عـشـق

 ستین اریواس مردم هشتمـرکـز در حـ ـنيا

 بـه کف ـديآیدل نم یزر و قــدرت صـفا با

 ستین ناريکارش با حـساب دالـر و د عشـق

 که کـوه را بـرکند خواهـدیفـرهـاد م همـت

 ستیهموار ن یبا هرکس یعشق وعاشق راه

 کـنـدیم یـدانيرا جـاو یشـوق زندگ قعشـ

 ستین ثـاريب و اـنـام مـذهـ ـريز یانتحــار

 م اندـو فـرهنگ و تمدن باه یو آزاد عشق

 ستیو وحشت اشرار ن با قتل و ترور کیل

1/3/2017 
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 آتش وحشت

 زند یخـون خلـق از خنجر افـراط فـوران م

 زند یگوشـت انسان مُگشنه خون و یگرگها

 و داعش بود محصول پنجاب و سعود البط

 زند یرآلـوده بر روح و دل و جان مزه غیت

 کشد یو مجروح را به آتش م ماریو ب داکتر

 زند یهـر و دربـان مشـ سیبـر قلـب پل ـریتـ

 ارف را کـنـد از بـن خـرابعلـم و معـ منبـع

 زند یـتـان مو تعـصـب در دبـس ــنیکـ آتـش

 کشد درخاک وخون وکودک راریوپ نوجوان

 زند یم انيم گـردر چـشـ ـنیآتـشـ یهــا ُگله

 شت کبابانسـان را کند در آتش وح گوشـت

 زند یم انينفرت گوشت برجهل و یبال نيا

 آورد یــان بـــال مـو تــوفـــ ـــــزیـيپـا آفــت

 زند یسـبـز بهــاران م ۀـنیرد بـر ســ دســت

 کند یم یـحـــارگـنــــه را انت یب کـــــودکان

 زند یدر الطــاف مـادر مهـر دامـان م زهـر
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 کشد در شـهر و ده یو منبر به آتش م مسجد

 زند یمتـن قـرآن م یپا بـر سـوره هـا پشـت

 ـاخـسـارـگان را بـرکـنـد از شچـوچ ـانیآشــ

 زند یکـنـد بـم در گلـستان م یم ــرانيو باغ

 انهـدام بـود جنگ و تـرور و یافــراط قصـد

 زند یم رانيو یوحشت ناله در شهرها جغد

 کـنــد یرفـاقـت م ــونــدیکه بـا افـــراط پـ آن

 زند یوطـن در عمق وجدان م خیدر ب ـشـهیت

 خراب هنیقـدرت ها شود م یاکش هاکش در

 زندیچنگ و دندان م یم زخمدر جس یکيهر

9/3/2017 
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 تیجوهر انسان

 ستین یه و قرارعصر جنگ اتـم وعـد به

 ستین یخـوبـان اعـتـبار ۀنـاز و غمـز بـه

 وحــدت ۀکـه گــرم نـبــاشــــد ز بــاد یدلـ

 ستین یجنگ و جدل شرار یرسردیغ به

 عـاشــق و معشـوق در همـه دوران ـانیمـ

 ستین یاریجز صداقت و مهر و وفا ع به

 یو محـبوب ـزيکه دل بـدهــد بـا عـز یکسـ

 ستین یاریاخـتـ میـت و تـسلجـز اطاع بـه

 ملک عـشق و محـبت همـه محـب ان انـد بـه

 ستین یاريو شهر خیو محتسب و ش سیپل

ــاز مـ هـنـــوز  زنـنــد در دل ینـاوک غـم 

 ستین یکف به جز دل بشکسته و فگار به

 معشــوه گــران زمـانــه دل جـانـبـه  مــده

 ستین یقمار چیدوجانب به هبخت بُرد که

 یگرد یکوه و دره ودشت و دمن چه م به

 ستین یتـتار یمسـت خـتـن، آهــو غـزال

 دل پـاک بــر ســـر بـازار یصـفــــا مبــر



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 239 

 ستین یحرف اهل تجارت به جزشعار که

 بـاور یکاغــذ یگل هــا ۀبــه خـنــد مکــن

 ستین یو جور خار زيیسـوزش پا ریغ که

 ـاعـت کـنات قـن یـيکـنـج خلـوت تنهــا بـه

 ستین یاري کیول شیبشکن همه جادل که

 ز بـخـت بــد و روزگار شـکـوه مـکـن دال

 ستین یظـالـــم انـتـظــار ۀزمـانــ ــنيکـز

 ود مطـلـوبـبـ ـتیکه جـوهــر انسـانـ مـرا

 ستین یو صـف تـبـار لیـوم و قبـقـ زیسـت

11/3/2017 
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 نیپر خشم و ک ۀزمان

 ام فغـان دارم يیربت و تنهامن ز غـ نه

 دارم کرانیب دیعمر خضر نه خورش نه

 ــميعمــر رفـت و تنهـا ۀقـافــل اگـرچــه

 دل پـشــت کاروان دارم ــهيبـاد هــزار

 ـنـمیجـور عـشـوه گـران زمانـه زخم ز

 چشم ناوک مژگان به دل سنان دارم به

 بـه عشـق محبت هزار سـوگند باد مـرا

 دلــم قــول جــاودان دارم ســیبـا ان که

 آرامش یبنا هنیبه م ختيو ر شکست

 دارم ـانیتـوفــان آشــ ـبـتیشــاخ هـ به

 و افـراطم نیکـن خشـم و ک شهير نهال

 ز خـار و خـس خـزان دارم ـدهیکفـ دل

 پرخشم و خـون مجو الفت ۀزمانـ نياز

 ظلم و عداوت دراستخوان دارم غیت که

 کنم سر خم یمقدرت وثروت ن شیپ به

 عشـق سِر خـم بـر آسـتان دارم حضور
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 عشق ومحبت به خون بودغلتان اگرچه

 نسـل جـوان عشـق ارمغـان دارم یبـرا

 دیکنـم تمج یم ارـيعـشـقـم و از  ـعیمط

 ط همـان دارمـفـقـ ـديبگو ـاريکه  همـان

 ا در دلـم فروزان استـخاطـره ه هنوز

 ان دارموـاوج ماتـم و غـم طبع نـوج در

 عشق ووصل خوشنودم یزهمدل چونان

 آشـکار کـنـم آن چــه در نهــان دارم که

 است طانیعشق جهان جلوه گاه ش بدون

 دارم انیبـه عـشق کنم وصل را ب ـنیقـي

21/3/2017 
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 غامیبوسه با پ

 که عشق وعاطفه درچنگ زورو زر بود تا

 بـر بود یحاصـل و نخـل امل ب یدل ب بـاغ

 بيرامکن آلوده با چال وفر یدوستو قعش

 الکـن و ابـتـر بود تـاسـیجـهــان دل سـ در

 ستیصحـنه ن گـرانيباز یم و بـازفل عشق

 بود کـریدر و پـ یبـ ـشيتـنـگ نمـا ۀخـانـــ

 را نبــاشــد اعـتـبـار یوهــم مجــاز ـمعـالـ

 ر بودجمـله درد س ـنیدروغـ ـاالتیخـ ـنيا

 را بـاور نـدارد قلـب پـاک کیتخـنـ ۀـلـیحـ

 ر بوددر دل مجم یـقیحقـ یگـرمـا عـشــق

 دامنـوشـــم مـ یم ـــامیکه بـا خـ ینـاب ۀبـاد

 م کـوثــر بوددر خـ یـالیخـ یــایبـه دنـ نـه

انـنـد بـا طـ ـانيدلـربـا  رز نگاهگـرچــه فـتـ 

 ن دلـبـر بوددامـ یتمصـئون هـســ بســتـر

 یبه هـم درزندگ ابـدي یم ـونـدیدل پ ردوگ

 تر بودو در فضـا و در دل بـس ـنیزمـ بـر

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 243 

 داگـردد ج یاز دل نم يیدل لحظـه  همـدم

 فروزان در شبان اختر بود دیورشـخ روز

 دهد یـردا مبـه ف ـردیگ یاز حـال م یآدم

 منظـر بودپـس یـایدنـ یزنـدگ راتخـاطـ

 راجستجو دارنداشخاص بزرگخود بیع

 مردم را دوگـوش کر بود ینایود بخ کور

 ردا افگـنـنـدبـه فـ یامـروز را تـاک ۀوعـد

 گـوهـر بود یمثل کان ب امغـیبـا پ بـوســه

24/3/2017 
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 گرداب زمان

 آورد هردم یپســنـدم درد ســر م ـبـايدل ز

 کند دردم یدوچندان م کنیدوا ل ـديجو ینم

 ــرگـزه یولـ ــميدود آتـش او کـور گـرد ز

 مهــر و محبـت در تـن سـردم یگـرم امـدین

 رنگ و بودارند یب ۀتا جلو یمصنوع گالن

 دل سـاده پروردم ۀباغچـ انیخـود را م یگل

 ميدا یوص دل ولمهـر و خل یاز کس ـدميند

 درقلوب مرده گستردم یعشق ومستو نشاط

 عشق خالص در دل پاک بشر هـرگز ردینم

 ادوباره آوردمتحفه ر نيون جگر اصد خ به

 بهتر ز نـور عشق یدر دو عالـم گـرم یابین

 گرچه دلسردم يیايرنگ ر یمصنوع عشقز

 دایـم پــمـدل و محبـوب دل را تا کـنه ـقیرفـ

 و شــاه فـردم دميدور گـرد ـانیجمـع مدعـ ز

 ـدميتا ســوده گـرد ایکهـنه سـنگ آسـ ـريز به

 گردم نیزم یکند پرواز ازرو یگردون م به
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 کنیجنگ؛ ل دانیخـون آلـوده در م غیت دارمن

 صلح و مهر دل هماوردمدر یگردد کس ینم

 استدزدان  لیتنها قدرت وثروت بدست خ نه

 رود لعـل بدخـشان کان الجـوردم یم غماي به

 دارم یآرزو را سرخ م یگـونه هـا یلیسـ به

 زردم ۀچهـر بـانیگـردد از رقـ دهیتا پـوشـ که

 وروباه افتادسـت یحشدرچنگ گرگ و وطن

 گردم یم چیبحران بگرداب زمان سرگ نيدر

27/3/2017 
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 دل ۀگداز

 دل شد ۀدر آتــش گداز ــدهيد ســرشـک

 درد درون و عـــالج مـشــکل شد یدوا

 سـازم یآتـش دل را خـنک م ـهيگـر بـه

 قـاتـل شد غیجـگـرسـوز ت یهـا شــراره

 نـم سوختتخـواآتـش دل مغـزاس اگرچه

 بــه جمـع محـب ان شـمـع محفـل شد یولـ

 ینیب یم دهيکه درعمق د یبحر خروش

 ساغردل قطره قطره حاصل شد زجوش

 کـوک دل خـو گـرفته از اول ـهيگـر بـه

 و کامل شد ریکند گـرچـه پ ـهيرگ هنوز

 م شستـشو غـم دل راده ـدهياشـک د بـه

ه و ب درون  پاک وخوشکل شد رونیمنز 

 ه گــوهـر اشکـم فتاده از مـژگانک مگو

 چـراغ ســاحل شد ايدر ـزشیاوج خ بر

 ز جـوشـش اســرار دل نـشـد آگه یکسـ

 دل حامـل شد یک سـخنگوسـرشـ یول
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 چشمان گهرفشان شد دل ۀز چشم زبس

 قابـل شد ـهيبه گر سـانین ۀریابـر تـ چـو

 کنم باور ینم خانیش ۀوعظ و روض به

 باطـل شد ــدهيج دجهـل در امــوا طلسم

 اراستیبس نیغرب و چ ۀز همهم سخن

 شد دلیفـتـاد و ب یبه هــند ســرشک یول

 به خنجرخشم وخروش النه بسوخت ستم

 بحر منزل شد یسو نيبال اشک به ا به

28/3/2017 
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 نایم ۀسور

 است دهیکش بايخن که صورت زس کلک

 است دهیو دل معـنا کش رتیعمـق سـ از

 ــالیخـ ۀو محـتـــوا شــده پــرورد معـنـا

 است دهیجــام جــم تـفــکـر مـانــا کش از

 زند یشـراب درخم دل جـوش م یعمر

 است دهیکش ـنـایمـ ۀز ســور یـي ـهيآ تـا

 ديرو به رورو دیرا به پشت سرفگن غم

 است دهیکه دم دم وا وا کشـ یدلـ خــرم

 وزمان کشد نیکه نقش زم یصورتگر

 است دهیرسـا کشـگاه مسـلم و تن کي با

 دل یـایرافــســاحـت جغــ کـرانیبـ در

 است دهیکش ـوايروب شـام هرـغ طرح

 شقـشوروحال ع یزکس شودینم یمخف

 است دهیکش ـداياودانـه هوـنقـش ج ـنيا

 یزندگ ـزيه هـم رـلـوح پرنقـوش ب بـر

 است دهیوخاطره خوانا کش دیوام عشق

 شقـوه گاه عدر جل يیفشرده  ۀقطر از
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 است دهیشـک ـايپــر تـالطــم در امـواج

 ــلـرــتیتمــوچـــن آمــده و گاه ه یگاه

 است دهیکش نایظ و ســحـافـ یزمان اما

 وجنگ جهان پربال کند نیم وکـخش تا

 است دهیوصفا ورحم ومداراکش صلح

 لطف ومهرو حلم دل عاشقان صلح با

 است دهیخارا کش ۀاز نهاد صخر موم

1/4/2017 
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 یروشنگر

 کند یم شهیکه صلح وصفا پ یروشنگر

 کند یم ـشـهيعاطـفه هـا ر یژرفـنـا در

 نـبرد حـق ـچیکـوره راه پـرخــم و پ در

 کند یتوشـه موجـاذبـه ره دیو ام عشـق

 را بــه ادبــگاه معـــرفــت ــالیخـ روح

 کند یطرز راگ وزمزمه وگوشه م هم

 د مـسـاوات و عــدل و دادقـلــه بلـنــ از

 کند یم ـشـهیپبـر ســران ســتـم لعـنـت

 سـت راـچـوچـه گان و غـزاالن م آهـو

 کند یم ـشهین در گــذر و بــو امـ آرام

 نســل جــوان را ـتينهــا یبـ یروــینـ

 کند یم ـشـهيچـراغ عـالـم انـد روشــن

 عـدل یبـرا یزیو ظلـم ست یروشنگر

 کند یم شـهیوروز که همد کينه  تنها

 ها نهیور و ستم را ز سـظلم و ج اسناد

 کند یـوشـه مـآورد نبشـته و در پ گـرد

 د ره شوندـصخرگان خشـم و ستم س تا
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 کند یجهـد و سپـس گـوشـه م یم اول

 وطـن ۀديمشـو که مـزرع سـوز ریدلگ

 کند یآورد شـاخه کشد خوشـه م برگ

 م سـرظلـ ـانیکـشـد هـرزه گـ هــرجـا

 کند یم شـهیدر نهـاد و بـه بـن تـ آتش

3.4.2017 
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 شاخ استبداد

 دیبشکن ــدانیشــاخ اســتـبــداد را در قلـب مـ

 دیبشکن انيبلکه ُرک و عـر ؛یمخفگـريد نـه

 دیسو افکن کيها را به  یوهم و بزدلو ترس

 دیخـون آشـام را چنگال و دنـدان بشکن رگگ

 سـر انـسـان را ضحـاک دون زخـورد مغـ تا

 دیپتک وسندان بشکنسان پشت خمش با کاوه

 ستیدن چـاره نزبان نـرم فـرهنگ و تم گـر

 دیرز پـور دسـتان بشکنرا به گ وانـيد فـرق

 ودش ـرانيمملکت و یاد و جنگ قـومفس از

 دیبشکن ـــرانيرا در مـلـک و ـزمیـفــاش ۀکل

 اه مـاسـتاب روام کـشــور آفـتــاقــ وحــدت

 دیب را در شـبسـتـان بشکنـش ـوانيد ۀحلـقــ

 هزاره همدم استوپشتون با کیوتاج ازبک

 دیقــوم پـرسـتان بشکن یم عـقـده هـاخش غیت

 بــود یرگ آزادفاســد مـ کـتـاتــوري! دهـان

 دیتـاج ســلـطان بشکن ـرانیرزان امـل تخـت
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 ســتینـ ـسیابـلـ ۀنیک ـگاهيپـاکان جــا قـلــب

ـال برکـنـ ـشير  دیبشکن طانیتمثـال شـ دیدج 

 و اسـتـبداد را ـزمیو فـاشــ یافـراطـ وحـدت

 دیبشکن ـانیو بـن ـخیتـوان نـسـل نـو از بـ بـا

 جـاودان ـردیگ ـشهير هـنیبـه م یکه آزاد تا

 دیو زنـدان بشکن ریوحشـت زنجـ یها حلقه

 دکـن ـرانيدانـش و فـرهـنگ را و یبـنـا تـا

 دیافــراط و سـتـم را در دبـسـتان بشکن یپـا

 گـردون چـلـچــراغ صبـگاهـان آورد مهــر

 دیرا به نورصبح رخشان بشکن یپرست شب

10/4/2017 
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 ناخدا یب یکشت

 رود یناخــدا در کام توفـان م یبـ یکشـت

 رود یم انيتا اعمـاق بحـر خـون پا هـان

 کنند یاشـا ماحـل تماز لـب س نانیب لیَسـ

 رود یخروشان م لیسبرهم خورد جهامو

 نکـودکان و نـوجــوانـان وطـ یعــزا در

 رود یم انيچشمان گردود و آتش از کوه

 و سـتم دادیظلم و ب ابیسـنگ آسـ صخـره

 رود یشـتابـان م هنیم ۀنیهـا بـر سـ سـال

 طالب را به داعـش داده اند نیخون خنجـر

 رود یودندان مبا چنگ طالب را زنو راه

 سکه اند کنوعي یدورو یمال غنو یکرز

 رود یم ابانیدر ب یرابهـردو چون س راه

 یدهــد خلـق وطـن را کـرز یباز یبک تا

 رود یم وانیاو تـا اوج ک یـيرسـوا طـبـل

 آمده یو چور و فـساد از عهد کرز یدزد

 رود یبا چه عنوان م گريمردم بار د شیپ
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 بــود ـکايرنــج امـرشــطـ ۀز اول مهــر او

 رود یم دانیبه م يیگـو گريدر نقش د باز

 است لهیحوچپن صد گونه چال و یرلنگيز

 رود یم انيشـد حاال به نزد خلق عر خوب

 د استفاس ـميو داعـش محصول رژ طالـب

 رود یوبحران وطن درپشت دزدان م جنگ

 تقـدرت ها بـود در مملک یکـشاکـش ها تا

 رود یسندان م یروپتک و ريز هنیم قلب

18/4/2017 
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 اوج پرواز

 جوشد از سوز درونم یغزل م

 خونم یايغـرقه در در اگـرچـه

 ميجنـبشـم در جـستجو سـراسـر

 در سکونم یابیجز حرکت ن به

 جوشـد انـوسیقلـب قطـره اق ز

 برونم یـشيدـچنگ خشک ان ز

 دیـيو تعصـب را بگو خـرافات

 سـونمو در ف بيدر فر نکوشـد

 ق دارم اوج پـروازبـال عش به

 نـگـونـم ــديز تهـد انــممـتـرسـ

 دوشـم کوله بار ارث انسان به

 گاه دوران و قــرونـــم یتجــلـ

 دارم ـخيدر تار ـشهيم رحال به

 دهم زور و قشونم یفردا م به

 عقـل و دانش را بـدانـم رمـوز

 عـشـق و جـنونم ۀـديگـرو یول
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 دنلــم و تـمـعـ ۀپـرورد شــدم

 ر و الطاف فـزونـممهـ ـقیرفـ

 زاریو اسـتـبـداد ب یافــراط ز

 حـرونم ويرسـتم دشـمن د چـو

 نديستا یخسروان را ک رانیفق

 ستونمیب نيریپر عـشق ش شـده

 با ارگ فاسـد یسـازش نکـردم

 دزدان زبـونـم ــلیاز خـ جــدا

 فروشند یم ینام قـوم چوک به

 الل دونــمو د ــنيضـد خـا بـه

 نیدستم به خون خلق رنگ نشد

 ـحـونـمیزالل جـ ــــرودميهــر

 کنیمنان خـارم؛ لچشـم دش به

 گل ز شعر و مضمونم بجوشد

 دل فـگارم ـبیعـنـدلـ ســـرود

 ممفـتــونـ ـهـــنیمهـــر م ـادیبـ

 برفروزم یعشق و مست چراغ

 دگراز چندوچونم یخواهیم چه

21/4/2017 
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 انگشت نما

 را فقـط انگـشت نما کنند شيکه خو آنان

 اتــن در عــزا کنند یدر عــروسـ ماتــم

 بهر نام و شهرت کاذب به چال و چم از

 را به جمع اهل دل و فضل جا کنند خود

 زرگــران ــشیپـ یخـــر انـد؛ ولـ آهـــن

 روکش آهـن و مس خـود را طال کنند با

ــال  ــقیرا رفـ ـطـانیرا بـرادر و شـ دج 

 زنند کعـبـه و جـنگ با خـدا کـنـند آتـش

 بـه کلک هـنر زنند نهیکه خ روشـندالن

 را حنا کنند شیصورت وپس و پ تاران

 پاره و دهـن کـج گـشاده اسـت چـشـمان

 کنند اینـه ز وجدان ح یشـرم از کس نه

 توز ودغل باز و فتنه گر نهیقول وک بد

 صداقت و مهـر و وفا کنند یبا کـس نـه

 زنند بهـر منافع به پشت دوسـت رخنج

 و بـه دشمن ثنا کنند یبه اجـنب خـدمـت

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 259 

 رســد یهـر کجـا که آفت افـراط م در

 چپاول و غـارت به پا کنند ـونیافـراط

 که ذهـن بـشر را کند خـراب تیافراط

 و هـــوا کنند ــنیزبــالــه زمـ آلـودگان

 فتدیچاله م کيراست و چپ به  افراط

 ل و روان تـو را پـربـال کننددو د هـر

 تجربه و علم و حکمت اند رانگرانيو

 ـا کنندـمـا و ارث تـمـــدن فــن ــخيتـار

1/5/2017 
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 استبداد نیدل سنگ

 یکنم جار یمقلب خستگان عشق وطرب را به

 یغم نگردد تا به جسـم و جان و دل سار یوبا

ال افـراط راگ  ـردمزنـد ه یبـر طبل جـنگ طبـ 

 ینــــرم دوتــار یبـا نــوا ــميـرارا سـ محـبـت

 است نیزخم نیزخمو وفا مانیعهد و پ اگرچه

 یارياز گـرمـش  دیمرحـم لطـف و امـ بسـازم

 ـدایشــود پـ یدل از محـبـت م یو گــرمـ وفــا

 یزاریعـشق و طـرب در طرد ب ۀجـذبـ بـنازم

 ار ـشانيجنون گم کرده ام قلب پر یصحرا به

 یاریشه ـریو زنجـ یباز اســتیاز سـ ميرهـا

 ام در راه ـدهيو باال چاله و چـه د نيیبـس پا ز

 یوارسـر کـنــم در بــزم هم یشــادمـان ینـوا

 وسيخوانـم به گوش مردم مأ یعشق م سـرود

 یمـردم ما جـز غـم و رنـج و گـرفـتـار ـدهينـد

 زير نام و نشان بگرـه ريافراط و ستم در ز ز

 یو جـالد همکار یبـا قـاتــل و افــراطـ مکـن
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 یـرانيرور و جـنگ و وعامل قتل و ت نـدارد

 یمارح و صـفا و نقــشـه و ابـزار معصل دل

 باور ونیازش افراطبا طرح صلح وس مکـن

 یکار یم فتنه و افـراط متخ وهیشـ ـنيبا ا که

 قـدرت طلب مهـر و محـبت را ۀنیاز س مجو

 یـتـبـداد از مهر و صـفا عـاراس نیسـنگ دل

 دارد نیکشد؛ غارت کند؛ آزاروک یمسراسر

 یارید اظهار همکـن یمـردم م شیدر پـ یول

 سـر دهیکـشـ یعـمـق قلـزم خون نخل آزاد ز

 یـداریبـ ـغامیدهــد پـ ینـسـل فـردا مـ یبـرا

 آرد یو اسـتـبـداد م ـریو پادشـاه زنجـ ـریامـ

 یدارد ظلم و بادارن يیدر ملک ما جا گريد

4/5/2017 
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 کابل در خون شناور

 ون شـناور استـاز خ یـدوزخ انـیکابل م

 اور استـدزد و جـن یـامـوز حـهـنـ دولـت

 ـراب کردـا را خـور مـو تـرور کـش جنگ

 مر استـوالله سـتان داغ احـا چـه ـرانـهيو

 ستیهراس نو سوز دوزخ و محشر ازدرد

 دا روز محشر استخدر وطـن به  هرروز

 رســد ینمـ ـهـنیم مکـربــال بــه مـاتـ صـد

 قـتـلگاه هـمه اهــل کـشور است یاجـ ــنيا

 خورد یپـول و سـالح غوطه م انیم طالب

 گرسنه در به در و خوارعسکر است کنیل

 انـد دهیو منصب رسـ یبه چـوک ونیافـراط

 قـدرت و طـالـب برادر است قیرف داعــش

 دولـت است ــنیچـرکـ ۀفـسـاد غــدو  فـقــر

 و زر است ـهيو سـرما یدزد یبـرا یچوک

 گـشـتـه انـد ـاريو انتـحـار به هــم  ـاکيتـر

 اتمـر است ـاري  یغـنـ ــزيعـز ـونیافـراط
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 بـحــران کهـنـه اسـت ۀوطـن ادامــ جـنـگ

 است کریغده منتشر به همه جان و پ چون

 ـنگ پـول و نفـترا تمـام نـشـود ج غـوالن

 اشـغال خـاور است ۀکشمکـش به نقـش ـنيا

 شت و زور اسـت افتخارکه وح یمسلک در

 و غدار داور است نيحاکم است و خا زور

 زنـد شــرر یمـا م ۀتـا بـه خــانــ ـهيهمسـا

 بـد تـر است ـزینـ ـنيتمـام مـردم از ا حـال

1/6/2017 
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 دل خونبار کابل

 ده در نار کابلشـ ناير بـرجگ

 دل خـونـبــار کابل دهـیبـتــرکـ

 ریمردوجوان وکودک وپو زن

 بمـب و انـفـجــار کابل ـدیهـشـ

 خونغرقه در یالله ها بسوگ

 عــالـــم شـــده افــگار کابل دل

 ايخدا خشکدیچشمان اشک م به

 داغــدار کابل ۀـنــیســوز سـ ز

 رات ما پر از خـونخاط کتاب

 ـرده در انـظـار کابلکـ یتجــل

 سيوطن با خـون بنو خيتار به

 کابل ـثــاريهمـت و ا خــروش

 نـدارد تاب و طاقت گـريد قلـم

 ـار کابلکـشــت ۀقـصـــ نـگارد

 یارگ و بمب انـتحار ریت بـه

 چرا افطار کابلخون وا شد به
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 بنالد یتـم تـاکـافـــراط و سـ ز

 ار کابلصــد پـاره و غـمـب دل

 ظلم و استبداد و افراط دض به

 رشـار کابلنفـرت س خـروشـد

 زاریاسـت ب زاریپاکـستان بـ ز

 کابل ـمــاریو بـ ـدهــیرنجــ دل

 یتیگ یادرت هجنگ ق درون

 آزار کابل ید خـلـق بـشـ تـبـه

 در ارگ فاسـد یرهـبـر دامین

 باشد همدل وغمخوار کابل که

 با طالب ارگ یازشـس نـدارد

 کابل اریهـش س مـردمپ ـنياز

 پـنجـــم دشـمن نباشــد سـتـون

 و اشرار کابل رانگريوجز به

 یقـوم زمیلعنـت کند فاشـ داخ

 کابل وارـيدر و د نیخـون کند

 یاصل اسـتبداد قـومح نـدارد

 و ادبار کابل یـرانيجـز و بـه
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 رانيوکرد یجنگ قومو نفاق

 بازار کابلوحشت کوچه و به

 ـنخـونبار افگ خيبر تار نظـر

 رد راکتبار کابلحاصل ک چـه

 ديذهن طالب و داعش چه آ ز

 زهـر در افکار کابل ریغ بـه

 شب ها ويد ریگـردد اسـ ینم

 دل، انوار کابل دیخورش کهن

 انـتـقــام خـون مــردم ـردیبگـ

 دشــمـن نسـل نـوآثـار کابل ز

 یجا ندار ن؛یافراط خـون برو

 رفتار کابلذهن خلق خوش  به

 ماتم فـراموش ـنيردد اگ ینم

 ـر از آمـار کابلـپ خـيتـار بـه

4/6/2017 
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 ییاینظام ماف

 ستيیـایارگ کابــل مافـ نـظــام

 ستيید و برونش کذافاس درون

 اسـت اکيانتحـار و تر اساسش

 ستيینوا یو ب ادیاعت حصولش

 فـاسـد دزدان پــوچ اسـت نـظام

 ستيیـربنايکار ز یجـا چـپاول

 در ارگ ـزهیپاک ۀشـنـقـ یـابـینـ

 ستيیتـوطـئه و مادر خـطا همه

 و خون فتاده خلق مظلوم بخاک

 ستيیسـرگـرم آهنگ غنا یغـن

 معـدوم خلق و کـشـور مـا شود

 ستيیمگرایو ت میدرفکر ت یغن

 زعبدهللا ونازش یپرس یم چـه

 ستيیدنـبال لـبـاس و دلــربا بـه

 ارگ طالــب ـریاتمــر ام شـــده

 ستيیراچون همنواو یافراط به
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 هـمکار طـالــب ـتیامـنـ سیرئ

 ستيیواـرس یضعف وبکل همه

 د بـر سر کارـدزد و فـاس گروه

 ستيیکاروبارشان چوروگدا که

 است ینيارگ بحران آفـر مرام

 ستيیجنجال وبحران نها نيا نه

 ان مـزدور دالـرو پارلم قضـاء

 ستيیهمصدا هنیباخصم م همه

 دولـت مـیبـدخ ۀدچـون غــ بـود

 ستيیطالب و داعش سرا یبرا

 داعـش یون سک  ـخاک وط شده

 ستيیوچرا یچون نه یباز نيدر

 جـنگ اطالعـات دانـیمـ وطـن

 ستيیجابجا رویمشغول ن جهان

 بـه مـا پـنـد یآخـند دربـار مــده

 ستيیايات ر شيوعمامه ور دل

 یمرگ ما کند دشمن عـروس به

 ستيیون خلق دستانش حناـخ به
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 زدخالق ومخلوق خواراستن به

 ستيیایشرم و ح یزشت ب نماد

 ارگ غرق ناز و نعـمت رانـس

 ستيیغـذا یا از بـخلـق م فغـان

 عـدل وداد وفهم ودانـش یجا به

 ستيیبحران جنگ  قومگرا فقط

 فـروزنـد ینـام قـوم آتـش م بــه

 ستيیخون و آتش، همگرا انیم

 پول و قـدرت بهرقوم است تمام

 ستيیرونـدان نـارواشـهــ یبـرا

 است طانیدولت به دست ش اگر

 ستيیکار وطـنـداران خـدا یولـ

 وطـن روشـنگران اند جـوانــان

 ستيیو مقصد شان رهنما مرام

 و تا چند یم تـاکچـنگال سـت بـه

 ستيیراه رها یو هـمـدل تـالش

 یسال درخاک وطن وا چل یط

 ستيیو هـوا ینیجنگ زم فـقـط
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 مينـابـود گـرد یجـنگ داخـل بـه

 ستيیمشکل جدا گريازهمد یول

11/6/2017  
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 وطن دیع ۀدل صدپار

 چکد یوطـن خـون م دیعـ ۀدل صـد پار از

 چکد یو هر هفته و هرسال افزون م هردم

 گردد برون یسـوگ و عـزا از تن نم ۀجام

 چکد یمضـمون م یدل رو ۀونـابـقلم خ از

 دلها کوچ کردزم وطرب ازب یومست عـشق

 چکد یو صرب مذاب از قلب مفتون م آهن

 سنگ یدردلها ستیوالطاف ومحبت ن رحم

 چکد یم رونیو خشم وعداوت بسکه ب نهیک

 دوش خستگان یوطـن بـر رو نیخون نعـش

 چکد یباران خون درشهر وهامون م یتابک

 را از وطـن دزدان دالـر بــرده انـد ـتیامـنـ

 چکد یلب مفـتـون ماعـتماد از ق یهـا الشـه

 آزادگان را زخــم بسـتـر کـشـتـه است هـنیم

 چکد یدردوغم وخوناب طاعون م هرطرف

 و جنگ تـوأم گـشـتـه انـد ـادیو اعـتـ انـتحـار

 چکد یم ـونیخـون و افـ یـيــایلـبـان مافـ از
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 ـدیدوران بــشکنـ ـوانيد ـهیعمــر سـ ۀـشیشـ

 چکد ین ممــردم از سرانگشتان ملعـو خون

 معنا خشک وموسا راعصابشکسته است لین

 چکد یوفساد از دست قارون م جوجوچرک

 کـشـد ــرودميهـــر ـاديو دالـه فـر ــرمنـدیهـ

 چکد یم حـونیاز سـاغــر امـواج ج یهمدل

 جنبـش عـشـق وطـن یبـرا یــانيپـا ســتین

 چکد یدل اشـک مجـنـون م ۀـديابــد از د تا

25/6/2017 
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 زخم خونین وطن

 کند یق فـوران متا زدل آتـشفـشـان عـش

 کند یمن هراسان مزند دش یآتش م نهیک

 را نهیکند تا س یزارعشق دل ها م کوره

 کند یم انیو صـفا همـواره غل یانمهـرب

 سوزاِن خراب یآتـشگه و صحرا گلخـن

 کند یگاه نرگس و رشک گلستان م جلوه

 دور یفرداهاشب را تاسحـرگاهان  زلف

 کند یم شـانيپر یشـانـه و گاه یگاهگاه

 تا سراطون کرده اندوطن را نیخون زخم

 کند یدرمان م شهيپاک دل فقط ازر عشق

 وطن یپروا ستیو زر را نزور عاشقان

 کند یصداقت جان قربان ماز نیرندمسک

 شیم کند آزاده کخ یک یاجنب یبه پا سـر

 کند یانـسـان م بيرا ز یو آزادگ هـمـت

 برقـدرت زده هیمردم تک ینایخـود ب کور

 کند یم انيمک اره عر ۀپاکان چهـر عشـق
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 شودیم یها صرف نفاق و جنگ قوم پول

 کندیمخودعنوان  شيحرف قوم وخو هرکه

 خلقرابه  هنیوداعـش دوزخ کرده م طالب

 کند یحـور و غلمان م فیآسـوده ک یمدع

 و نوش فاسدان رشوه خوار شیع یبرا از

 کند یم انيگوشت وخون خلق بر یحارانت

 زدند نیمـردم را چـونان با خنجر خون قلب

 کند یفغـانـسـتان دل صـد پـاره افغان م در

 کند یکه پـول خـون مـردم را چـپاول م آن

 کند یفروشد ترک وجدان م یم ایبه دن نيد

5/7/2017 
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 کهن اسطوره

 خواهد شد یکخـونبار دیص اربيل آزرده د

 خـواهد شد یم دل آزار کچـش ۀزغم ـالکه

 طبـع سـخـــن ســازم ۀل مســتانـبلـبـ نـدانــم

 خواهد شد یـور گلـزار کپـرش ۀالنــ ــمیمقـ

 مـشيدل ر یگلبـرگ غـزل هـا یهـا لطافت

 خواهد شد یخار ک ۀآزرد ،یک یپا رـيز به

 کند سـوراخ قلـبـم را یدوز م نهیسـ خـدنگ

 خواهد شد یاز افگار کب اربيصد پاره  دل

 مـانیزمانـه وعـده و پـ ـانياز خوبـرو مجـو

 خواهد شد یابزار ک وانـهيداند دل د یم یک

 یشود جار یدر جان سالم م میعقل سـل اگر

 خواهدشد یمارکیپرورده ام صدجان ب جنون

 دارد محک گردون یخالصـم را تابک یطال

 خواهد شد یک اریاق معـگـوهـر عـش   شکـوه

 هوربـود مش یجنـس قـالب یبازار تـاک نيدر

 خواهد شد یگـرم بـازار ک یقـیاجناس حقـ ز
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 ـروزيد ۀد از چـراغ مـردبـر نـتابـ یفـروغـ

 خواهدشد یم ودانش عقل انوارکعصرعل به

 کشور بود محصور وهايدرطلسم د يیگو وت

 خواهد شد یزاوار کرستم سـ ۀاسطور کهـن

 سال یال هاگرچـه س ـدهيردماتمسرا گ وطن

 خواهدشد یمست وسرشارک سوگواران روان

 الـفــت ۀماز دل تـار خـشــونـت نـغــ ـزدینخـ

 خواهـد شد یدن جـنـبـش تـار کتـمـ ـسـتـانین

 شـود آغاز ديگفتمان با یجنگ قـوم یجـا بـه

 خواهد شد یآور بـن بـست گفـتار ک ـشيگشـا

6/7/2017 
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 هریواشوق 

 ادمينـرفـتـه از  یاهـوق نگهـنـوز ش

 دوباره کـن شادم یچشـم ۀگـوش بناز

 يیقــد و باال یخنگوسـرو س شیپ به

 شاخسار شمشادماز يیشاخه  شکسته

 ـديآ یبـه گـوش م یالیخـ تـونـسیب ز

 و شـور فرهادم نيریشـ ۀنغـم یهـوا

 خيدر دل تار واـيشـوق عشـق هـر ز

 نـقــش بهـزادم ـاميا ۀـخـامـ ـدهیکـشــ

 و انصار یجاممکتب بهزاد و نقوش

ع نمـوده ارش بـه  ادمرنگ نـثـر مسـج 

 ريوتصو ۀبه چهردل را یآهو دهیرم

 ادمیخون فکند و فراموش کرد ص به

 حاصل یخرمن نشد پر ۀکاه و غل ز

 تـو بربادم نياز شیخـدا ب یراـب مـده

 ختيبگرمن زدو شيودل ر شرربجان

 ردادموز و ناله سغزل س سـتانین ز
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 اميا دیکه ز اعماق جان کش یروغنز

 به خانه دردادم یشعورشعر و چراغ

 ش اقـکـودکان دبـستان مشـرب ع چـو

 ام سـبـق از درسـگاه اسـتادم گـرفـتـه

 گردم یپلـو نم ـگيد یگـرد گـرم بـه

 ز هـمــت رادم یـنــينـان جـو یفـــدا

 ستمگر اگـر شوم مجروح غیت ريز به

 امــدادم یــم آرزوســـفـله گان نکـن ز

 ميديجور و ستم نسل نسل سوز بدست

 دادمیظلم و ب ـریبسـته بـه زنج هـنـوز

 هـرگـز یزنـدگ یحـل معـما نگــشـته

 جـادميا ـقيهـنـوز نـدانــد طـر یکـسـ

 نهفته چون گوهر یدر دل هست اتیح

 و حق همزادم یحساب به هست نيا به

 غربت مرا ُکشد هجران ۀبه گوش اگر

 عـاشــق افـغـانـسـتـان آزادم ـشـهیهـم

9/7/2017 
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 گپ مفت

 ـرنگیخـسته ام از دروغ از نـ

 فـرهـنـگ یب اسـتگـرانیسـ از

 هـا رفت سر به سر برباد قرن

 وجنگ رخونیغ ستین یحاصل

 و اخالص رفته ازدل ها صدق

 دو چهـرگان رنـگارنـگ هـمـه

 مـا ۀپــاره پــار یدل هـا شــده

 شب آونگتار خوشه به خوشه

 ت و شـفـقـتـبـاران رحم ایج

 زنـد روزگار بر سر سنگ یم

 ماریچـاره الغـر و بـ یب خلـق

 ارگ دبس ودبنگ رانیگ رشوه

 آدمـکــشــان و پـالــوچـان دور

 و الـدنـگ یو انتـحـار جـاهـل

 و مـزدور ـتيکفـا یو ب یجـان

 دنگ ـقيزنـد بـر سـر خال یم
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 اسـت کـايز تـر ـایمافـ قـدرت

 وبنگ شهیبازارچرس وش گرم

 یاکـيو ذهـن تـر یچـرسـ سـر

 گشته خالص منگ نیسنگ شده

 دیبـرباد صنعـت و تـولـ رفـتـه

 توپ و تفنگ ریما اسـ کشـور

 سـازند یلوحـه م سنگتراشـان

 وکلنگ لیزنند ب یم گورکنان

 افـراط اسـت یپا ريدر ز گنج

 کچکول بدوش مثل ملنگ همه

 تک و پودرخران  لهيطو کي

 لنگ رپاالنيرستم به ز رخش

 ـدیتا بـرهـ ـديبـه بـام آور خـر

 خـرچـنگ ۀدم پنـجـه پنـجـ از

 خلـق مظلـوم اند ـشیو م بـره

 گشته اندگرگ وپلنگ حاکمان

 یــاریرســـم عـ ـادياز  رفـتـه

 کاکه گان ستنگ یها یردلیش
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 نــظام اسـتــبـداد بـپــايــد گــر

 رهمه تنگب کندیرا م عـرصه

 گردد یدولت که ُسـر نم سـاز

 خراشست ساز بد آهنگ گوش

 ـاديگفـتــمـان رفـتـه ز  منطـق

 مفـت است با زبان جفنگ گپِ 

11/7/2017 
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 آشوب چشم مست

 شدم ینم ـالیکاش آشــنا بـه تــو ل یا

 شدم یدشت و دامن صحرانم مجنون

 شهر پر زدود و دم عصر ارتباط در

 شدم ینم ـدایرســان واله و شـ ـغـامیپ

 در محبس اتاق ینو گالن مصنوع با

 شدم یبـه بـام تــو باال نم یول قـانـع،

 نـشـان ینـام بـ یمــردم ب یالبـال در

 شدم ینم ـدايُمــردم و دوباره هـو یم

 یبـودم ـنياگر ز نـفــرت و نـفـر آگه

 شدم ینم دایمهر عشق و عاطـفه پ از

 کـرمیسـوخـت پ یغ نمآفـتـاب دا گـر

 شدم ینم ـلـدايک در شـب خـن شـوق

 خشم و تعصب اگرنبودجهل و تيافر

 شدم ینم اـنـیخـــراِب بـاده و مـ رنــدِ 

 فتاد یمردم نم ۀبـه الشـ یکـرگس گـر

 شدم یو شهـپـر عـنقا نم ـزیتـ چـنگال
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 ماتم و غم بود گر نشاطدرد و یبرجا

 دمش یو غـوغا نم ونیرا و شس نوحه

 و گرتجربه نبود خيبه تار یگردسترس

 شدم یبـه حــال و دانـش فــردا نم آگه

 گذشت ینم احتیوسریاگربه س عمرم

 شدم ینم ـنـایبـ ۀـديو د ـریضم روشـن

 شد به بحردل یقطره جمع نم ورقطره

 شدم ینم ـاينـثـــار دامـــن در ــرگـوه

 مـن نـبـود اريجـذبـه و محبت دل  گـر

 شدم یکس و تنها نم یبعشق  یدرکو

 کرد گر خراب ینم یچشم مست آشوب

 شدم یبه دست عاشـق رسوا نم ساغر

 عقـل دیخلقـت کـل ۀـنیگـر نبُد به سـ گم

 شدم یقفـل بسته سـر  و معما نم چـون

 ـمیارتبـاط ما و خــدا بــود مسـتـقـ گـر

 شدم یجنگ مسـلم و ترسـا نم محکوم

 تادف یخاک من به دست اجانب نم گر

 شدم یجـا نم یپـر و ب یمرغ ب آواره

12/7/2017 
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 شور غزل

 ردیشورگ یغزل از چشـم مسـت

 ردیحـالـت مخمــور گ یـتـیدوبـ

 است ارمهـربانيوصف  دهیقص

 ـردیمـاهــور گـ ۀنـغـمـ ینـ لـب

 بود صبح دل افـروز یزلف شب

 ردینـور گ يیاز مهـر رو سحر

 یگـردم بـه بـام یوار م کبوتـر

 ردیشـوق و طـرب غمبورگ دل

 هـا دل از دور ینیشبنش ادي بـه

 ردیو پاسور گ سکوتیف یهـوا

 شطـرنج یشـده باز فـرامـوشـم

 ردیتـور گ یتکه و نـه گاهـ نـه

 گر بود مشهـور با لعل بدخشان

 ردیاز تاک لعل انگـور گ یهر

 ریغربت سردودلگ یشبها شده

 ردیهجران زچشمان نور گ تب
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 هنیـان دامـان مامـن و ام نشـد

 ردیگـور گ زدیاز گـور خ جسد

 حـرام است یقیموس خیش بقول

 ردیاز طـبـله و تـنـبـور گ نشاط

 هـم دار افـراط و تعصب هنوز

 ردیده ها منصورگ یزهرشهر

 هـنیافـتـاده م ـایچـنگ مافـ بـه

 ردیبافـور گ یاز خستگ جـوان

 با جـوانـان زدیسـت یتنهـا م نه

 ردیکـور گ ریاز دسـت پ عصا

 گسـترده گـردد ژن افراط اگـر

 ـردینـاســور گـ ـتیانـسـانـ دل

18/7/2016 
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 دل ۀکعب

 ینیب ـاير یدل کـه بـ ۀکعـبــ

 ینیرا چـارســو روا ب قـبــله

 يیجویسنگ وگل چه م ۀخان

 ینیخـدا ب یطرف رو کن هر

 یحاج یچو بگذر احتیازس

 ینیـب ـنـوایوخ بـر کـد کعـبـه

 کـن یـه معـبـود آسـمانـب رو

 ینـیو کـربـال چــرا ب کعـبــه

 تجـارت مجـو عـبادت را از

 ینیطـال ب ۀحــق سـک یجــا

 زیپره یکن ايزمکر و ر رـگ

 ینیـفا بـنــور دل و ص همــه

 و آز ات اگر شود دانش کبر

 ینیپا ب ريرا خاک ز ـشيخو

 ضیطلسم تعصـب و تبع گـر

 ینیذهن و دل رها ب ،یبشکن
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 ود عرفانتان اگـر ش مذهب

 ینیوا بهمـنــ ـانياد جـمـــله

 وحشت وافراط اري یگرشو

 ینیو خـلـــق را جــدا ب ملـل

 خود ۀشیداد پعدل و یورکن

 ینیم تـر از گـدا بکـ پـادشـاه

 بر باد یمـساوات را ده گـر

 ینیبـام و دو هـوا ب کي همه

 ـزديچـشـم دل ات اگـر ر آب

 ینیب ایح یشرم و ب یب یرو

 ریتـدبـ ۀـديگـردد چـو د کـور

 ینیو آشــنـا ب ـاريرا  خصــم

 ز ذکر خدا یرا کش نیگرزم

 ینیب ایو ماف اکيو تر چـرس

 یگـر به خط  افراط ینه سـر

 ینیوطـن مـاتــم و عـزا ب در

 را گر کنند زنده به گور مهر

 ینینــور هــر کجــا ب یبـ دل
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 ازشهروروستا جوشد وحشت

 ینیدلهـــره و بــال بو  تـرس

 جا فـتنه و دروغ و نفاق همه

 ینیخـطا ب تـگرـاســـیســـ از

 ندد از درون خـودگ یم دنبه

 ینیـرا باقـــوام در س جـنـگ

 ود اجراش یبا نقـشـه م همـه

 ینیکجا جنگ و ماجرا ب ره

 وحدت که خاردلها شد حرف

 ینیم جـدا بو گل ز هـ بلـبـل

 نگعقده کرده دلها سو نهیک

 ینینگـپا بو دل سنگ س رو

24/7/2017 
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 دوزخ بحران

 ستین یامیو ستم در وطن پ رجنگیبه غ

 ستین یخرابه به جز خون و انتقام نيدر

 رابیخـون، خنجـر آدمکـشـان نـشـد سـ ز

 ستین یاخـتـتام ـچیجـنـگ مگـر ه یبـرا

 مـدارا کـن یبـه خـاک وطـن گـر نهـ قـدم

 ستین یوالله فام بخون غرق دیشهجز که

 یبـود خـال ـانيژ ـریز شـ ـشـهیکه ب مگـو

 ستین ین کناموحشـت گـرگان وط یبرا

 نیکه خاک وطن را بخون کند رنگ یکس

 ستین یاز غـالم رـیو غـ یاجـنـبـ ـریاج

 ـديخـونبار جنگ پـرده در ـخيز تار اگـر

 ستین یو کشـتار و انهـدام یجز تباه به

 ـتـاب رخـشـان راشــب مطـلب آف ـويد ز

 ستین یلطف نوردل افروز در ظالم که

 کردند نيرزياسب خران را به ز یجا به

 ستین یلگام گريت رهبر دولت دـدس به
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 ون و ترور ناپاک استـدر صف خ نماز

 ستین یامام ـانیافـراطـ ۀــریجمـع تـ بـه

 بـه دوزخ بحـران و فـتـنه افتادست وطن

 ستین یامانسج چیه يیجز نفاق و دو به

 ارگ کـند انحصـار قـدرت را ــمیتـ چـو

 ستین یو انقـسام ـف،يطـرح وظا ـازینـ

 نظـام اسـتـبداد یچـو مطـلـقه شـاه شـود

 ستین ینام چیو داد و مساوات ه زعدل

26/7/2017 
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 ندهیآ ۀچهر

 خم شد یاجنب شیکه برده صفت پ یسر

 شد و آبـرو کـم ـفـتـادیخـصـم بـ یپـا بـه

 را یغالم ۀگـوش کـرد چـونان حلـق بـه

 ننـگ عـزت انـسـان و نـسـل آدم شد که

 ـرانیشــ ۀـفــپـشـت ســام بـرآمــد نط ز

 ـتم شدـرس گـريزال و د بتیبـه هـ یکي

 فیم توصـکن یم اریرسـم کاکه و عـ ز

 وادهم شد سیول عقوبيسمک و همانکه

 ـديام سـخـاوتگـران بــود جـاوـن ـشهیهم

 نـام حـاتـم شد ــخيـر تـارـدفـتـ ـبيز که

 بــر تــر یام ز آزادگان ســــر دهـــينـد

 ـم شدـتـر از قـلــل کهـسـار عـالـ بـلـنــد

 کرد يینماوصال که معشوقـه رخ شب

 بنم شدـگرفت و ش دنیز ماه چک عـرق

 میســر تعـظـ نـوایب ۀبـه خـاک ر بـنـه

 بم شد ۀعمکه با شـکـم گـشـنه ط انـهم
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 ین جارآق تمدن بـود در که عش یدل

 خـاتـم شد ـنینگـ ـمانیدودمان سـل بـه

 عشق وطرب مشو غافل ۀشورجذب ز

 دل مجسم شد یایه دنـب قهيطر نيا که

 قاتـل و از خـنجـر سـتم بگـذر غیتـ ز

 وخون بحاصل درد و ماتم شد زخشم

 یچـوب جدا بشـکـنـد بـه آسـان هـزار

 توار و محکم شدـم اسبسته شد به چو

 خيرازاست دامن تارـو ف بیاز نش پر

 شد همیشکست پ یاـتجـربه ه شهیهم

 دینیشیپ یبه سو زانيرـحال گ زخشم

 ار و مبهم شدـت ندهـيآ ۀکه چهـر چـرا

27/7/2017 
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 ماه آزادی؛ مهر استقالل

ت انـسان بود یبـا مهــربـانـ یزنــدگـ  جـنـ 

 و سـوزان بود ـدهیخشـونت دوزخ تفـتـ در

 گردد بدن یالشـه م ردیاگردردل بم عشق

 بود انيپا یب یرویعشـق و طرب ن ۀجـذب

 ـتیشــود گـر دامــن انسـانـ یادب خـال از

 بود ــوانیو آدم و حـ ـويد نیتفـاوت بـ چـه

 دردست ستمکاران بالست هيوسرما قدرت

 وجدان بود قلیو دانش نور جان و ص حلم

 بـاغـبان ـرمـردیدوز و پـ هنـیقـناعت پـ از

 اش سـلطان بود ـرانـهيو ۀکلـب ـريسـر بـر

 دار هيسرماجانکندن بـود دشوار بر وقـت

 ت و آسـان بودراحـ نیسـبکباران مسک بر

 استچون قطره  ادالنيدردل در رودباران

 موران چون توفان بود ۀدر خانـ يی رهقط

 مالک عمـل سـتینـ یر دهـانمفـت ه گپ

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

 نـدان بودسـ ۀکلـ ـفيآهـنـگـر حـر پـتـک

 رفته است هنیم رونانیوخمازآرد برکت

 قـروت دشـمن ما مــوش در انبان بود بـا

 گـردد بناء یدل با دودســت دوسـت ۀخـانـ

 بود رانيو یونفاق و دشمن کشورازجنگ

 دیکش ديبا یم شهيرا از ر دهیپوسـ ۀکـونـ

 انـبــور و دنـدان بود یـمـيدرد قـد ۀچـار

 شود رونیب خـنيبـه همت از  یآزاد ماه

 دامان بود ـنــتيز هــنیاسـتقالل م مهـر

28/7/2017 
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 درد سر زندگی

 آرد یبـر نم یدیدرخـت آرزو جـز نا ام

 دآر یدرد سـر نمریغ یزندگان يیگو تو

 کنین؛ لم کیدلـبر تاجـ یترکتاز نـدارد

 آرد یزند لشکر نم یمژگان مریقلبم ت به

 زرع انساندر م یبرکت سـانیابر ن ندارد

د نمغ یم هيسان پا به  آرد ینم گريد یر 

 قدرت ۀعرصدر گانگانیدانم چرا ب ینم

 آرد یلنگ وکل وافراد کور و کرنم بجز

 رکله ها را پرکند از کاه استعما يیگو تو

 آرد یخرنم یها رازکلهیملک ما به غ به

 ما اريمادر شب در د اربيگشته  سترون

 آرد یکـودک اختر نم ايطفل صبحدم  که

 یاز شمعدان عدل و آزاد يیشعله  زدینخ

 آرد یخاکستر نم ریدود آتش وخون غ که

 سرنوشت ما استیدرتار س دهیچیپ چونان

 آرد یسردرنم یکس یاوضاع بحران نياز
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 را ـمانیعهـد و پ يیـاير انینـازن از مجـو

 آرد یدردل بسترنم یمهرعشق ودوست که

 ووصل جاودان درمزرع انسان رعشقیبغ

 آرد یبهـتــر نم ۀـــویم یزنــدگانـ درخـت

 کن دایرا ز قـلب مهربان عشق پـ صداقت

 آرد یامواج راغرقاب زوروزرنم نيا که

 نوشم یم امیجام جم شراب سرخوش خ ز

 آرد یوثر نمزان از ساغـر کـبهتر ا یکس

29/7/2017 
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 ساز استبداد

 به گوش ديآ یباز ساز خون و استبداد م

 به گوش ديآ یو جـالد م یدم افـراطـ دم

 خـندق جـنگ و فـساد و انتـحار انیم از

 به گوش ديآ یم ادیشـ ۀو گـند عـقــد بـو

 است ـگانهیعـدالت دادگاه مملکـت بـ از

 به گوش ديآ یم دادیاکمـان بدهـان ح از

 زنـد یافـراط گـردن م ۀنیک ـغیکه ت بس

 به گوش ديآ یم اديدل گور وطن فـر از

 نـدارد طاقت کشـتار خلق نیخـون خنجر

 به گوش ديآ یاز عمق دل پوالد م هيگر

 حـکام فـساد ـزیکاغـذ ز پشـت م خشـش

 به گوش ديآ یم ادیبن یوطرح ب بادروغ

 عمـل یال عـالمـان بـشـکـست اعـتـد بـا

 به گوش ديآ یارشاد م ونیلب افراط از

 عـرفان را بشـکسته انـد ۀپـربـاد سـاغـر

 بگوش ديآ یوطرب اوراد م یمست یجا
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 خون آلـوده را پنهان کند گر سنگدل غیت

 به گوش ديآ یم ادیص ۀاز غنجوغـ ۀنـال

 زمستان داده اند یغمايبهاران رابه  بس

 به گوش ديآ یاد مدر خـرد زيیپا غارت

 نهاد مـردم افتاده اندر خـاک و خـون از

 به گوش ديآ یوتوخواهش امداد م ازمن

 وطـن یـایو احـ یاسـتقالل و آزاد بهـر

 به گوش ديآ یم جـاديا ۀــوســتیپـ ۀنغـم

29/7/2017 
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 خیتار نیخون ۀصفح

 ترسد یکه پرستـو ز النه م يی زمانه

 ترسد یخانه م نیز کلک ریو پ جـوان

 ـنیما شـده خون خـيتار ۀصفح چـونان

 ترسـد یو فـسانه م یمتن و پاورق که

 برد لذت یبزم ساز و غزل کس نم ز

 ترسدیم وچغانهومطرب وچنگ  رباب

 حــرم هـراسـان اند ميحــر وتـرانکـبـ

 ترسد یطـر آب و دانـه ماز خ پـرنـده

 شانستيپرزلف عروسان چرا مگوکه

 ترسد یوها زشانه موم رکیزگ کجک

 حنظل است امروز میبرا اروخربزهیخ

 ترسد یرس و خوله تن هندوانه مچ ز

 شوروحـشت بمب و تـرور در ک میب ز

 ترسـد یه مپغـان یهـم ز صـدا رونـده

 باروت و بُمـب سرگرداندرد گلُه و ز

 ترسد یم وجوانهجانوروسنگ و درخت
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 وه در فسادسـتانو از رش یور ملچ ز

 ترسد یه مفتر وبانک و خزاندو  نهاد

 است دادیبدادگاه وطن بس که جـور به

ه هـا ز  ترسـد یرازو زبـانــه متــ یپلـ 

 آرزو تــوفـان یــايدر ۀـنـیســ ـــدهيدر

 ترسد یظـالــم کـرانــه م ۀکـوسـ میب ز

 ـل و دلـقـک نـادانحـاسـِد جـاه ـنیک ز

 تـرســد یه مزمــانـ فتد،یب ـهيبگـر قلـم

 زيعشـق و وفـا بـود لبر یکه از م یلد

 ترسد یعـارفـانـه م یول انـهیوحـش نـه

30/7/2017 
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 جنگ چهل ساله

 به جنگ کودک ما چهل ساله شدآخر

 خاله شد آخر ریعـروس تازه جوان پ

 از اذهـان نهیم یایاح ۀو نقـشـ پالن

 زمــانـه مچـالـه شد آخر یپا ـريز به

 ن آهــن و پـوالدســوزا ۀکـور ـانیمـ

 اله شد آخره وطن جـزغـسـان دنب به

 انيپا یکشته ومجروح جنگ ب ثيحد

 نبشته هزاران رساله شد آخر کي نه

 زود ـديبـود که باران رحمت آ قـرار

 به طالع ما سنگ وژاله شد آخر یول

 و تربار وهیگـندم، م ۀخـوشـ یجا به

 کنده و گردو و ماله شد آخر ـريز به

 و مطـرب یمغن اديت ز بـرفـ غـزل

 د آخرـمحفـل مـا آه و نـاله ش ســرود

 قلـبم وگانــیبـ یخـال ۀرنـج ســفـر ز

 اله شد آخرـتاله ت ايقـاش قـاش و  که

 ارا خاک ما افسوسـچـو بخ یتنبل ز
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 شد آخر الهیو پـ یچـا یقـور یفــدا

 یاشیخـون خلـق بنا گشـته کاخ ع ز

 رشاله شد آخمردم ما کوخ و بینص

 وطن امروز ۀـيو سـرما یهسـت تمام

 و بـه دشـمن نـوالـه شد آخر ایماف بـه

 روزیشود پ یز وحدت اقوام م وطن

 که عدل و مساوات هاله شد آخر اگر

31/7/2017 
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 هراتمردم وحدت 

 خون و ماتم شد گرغرقيهرات بار د

 ما چـشم حـق پر نـم شد ۀـدينـه د فقـط

 ـاديفـر یاد بشنوو بهز یگـور جـام ز

 غـم شد ۀجـام دانـش و عـرفـان بـاد به

 ســميچـه بـنو یبلـنـد هـر یکاج هـا ز

 خـم شد یبار سـتم پشـت زنـدگ ريز به

 جور وظلم و ستم قرن ها گذشت اما ز

 مـا مجـسم شد ـخيبـه تـار نـهیکـ وعیشـ

 کن یدور لهیمذهب و قوم و قب زجنگ

 شد همینفاق بخون غرقه مرگ پ نيا که

 ما یو هر شهر و روستا تيهر وال به

 دمادم شد یگـریو حمله و وحش تـرور

 اقـوام را فـزون کــردنـد ۀنـیو کـ نفـاق

 منـظـم شد ـونیافـراطـ ۀحمـل صـفـوف

 یه افـراطـبــه محــو تمـدن بـسـت کمـر

 عـقـده بـه خلـق وطـن مسـل م شد جـنون
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 ـگرنـگارن ــونیافــراطـ ۀطعـم مشـو

 شکار سرهم شد یبـرا هسیدسـ نيا که

 کشور از اول بيغـارت و تخر یبـرا

 معـــامـلـه بـا قلـدران پـرچـم شد نهــان

 و نفـِت  کـشورهـا اکيبـردن تر یبـرا

 ترور مدغم شدجنگ و ۀبـه نقـش وطن

 بـوده بر حک ام میزر و س یجـو هرات

 سـتـمگـر و دزد و دغــل َحَکم شد یول

 را بــردنـد ـاليد و رنــر و پـودال تمـام

 و بـم شد یما ز جـهان انتحار ـبینصـ

 کنیل ـت،یبـود وطـن داشـت امـن ـریفقـ

 مـا جهـنـم شد ـنیمــردم مســکـ یبــرا

 ـران اعـتــمــاد آمـدبـحـ ۀــریتـ غـبــار

 که علـت جـنگ و تـرورمبهم شد چـرا

 نديگـو ـایرا بـه لقـب خـاک اولـ هـرات

 که مـرکـز علــم و کمــال آدم شد مانه

 یو ســن ـعـهیشـ ــنیبـ یات حــاد قـــو ز

 درهم شد دیخصـم پلـ ۀکه نقـش نیبـ بـه
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 نـشـود یـابـتیمـرکـز جـنـگ نـ هـرات

 که وحـدت اهـل هرات محکم شد چـرا

4/8/2017 
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 رزااولنگیدر م ینسل کش

 است ادیز صناله بلـنـد از فـرا یصـدا

 سـتمگرافـتاد است غیکه زتـ یوحشت ز

 و مظلومان چارگانیب ۀسوخت خـان به

 افتاد است رزااولـنگیکه به م یآتش ز

 محرومان یبـر سِر پـل نعش هـا فتاده

 است دادیچه جوروب ايوطن خدا  نيدر

 جيدروطن شده را یبس که نسل کش ز

 خانه برباد استالنه خرابست و یعزا

 نیداعش وطن بود خون طالب و نیکز

 و نفاق ارشاد استبه قتل و تـرور فقط

 صفا قتل وغـارت آوردندصلح و یبجا

 پوالد است غیم تدل خش ینـرم یجا به

 آنجا یرابه به هرسـو که بگذرخ نيدر

 اوالد است یهـا ـهيگـرزن و وهیب فغان

 اديرفته ز دیشـوق و نشاط ام يیوگ تـو

 استدهمه بسکه قلب ناشا یها نهیس به
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 رود هـردم یچال م هیبه عـمق س وطن

 امداد است دیونه از کس ام يیچاره  نه

 باشد یو بررس حیو جلـسه و تقب نشست

 حک ام سـر بـه سـر باد است ۀوعـد تمـام

 بـه همـت نسـل جـوان شــود آبـاد وطـن

 که دانا و اهل و آزاد است یجوان همان

10/8/2017 
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 مساواتشهروند عدل و 

 به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم

 جنگـم یم شهیحق و حقـوقـم هم یبرا

 و استبداد بيجهـل و فـر ۀدور گذشـت

 تـرفـنـدم ـرینـه تـابـع ظلـم و اسـ گريد

 ترسـد ینم گريد نیزخنجر خون یکس

 و محبس و بندم ریز کنده و زنج مگو

 ـزارمیبـ لهیو رسـم قب یجـنگ قـوم ز

 نمــوده خـرسـنـدم یوحــدت ملـ ـدیامـ

 وازبک و پشتون کیهمدم تاج هزاره

 قندم شـودیزهـر م یگـر گذر نهیک ز

 شـب شکـند مهـر پاک دل آخـر طلسم

 سـوگندم دینـور وحدت عشـق و ام به

 و فعله و مزدور کس مشو جانم ریاج

 عمـارت قـانــون کار و کارمندم بـنـه

 شيکنم تشو یشورحسودان نم زچشم

 فکـنده بـر آتـش بـه سـان اسپندم فلک
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 بشکـنم وگـر نـه باز هیسـ ـويد طلسـم

 دلبندم یهـاآل خـورد پاره ـرهیپـ چـو

 یام خال یو نفـرت خال نهیو ک زخشم

 مهــر و محـبـت آگـنـدم ۀاز تـرانـ دل

 رمیت رخونچکانیاخم وحشـت شمش ز

 لبخندم یهـاوش غنچـهخ یبـو نشـاط

 است کیگفتارذهن ما نحرکت و  امیپ

 بخوان ز قـرآن و زنـد و پازندم نیچن

 بر ما یچشم علم و تمدن چو بنگر ز

 نـور عـدل و مسـاوات تازه پابندم بـه

14/9/2016 
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 فقر و فساد ۀورط

 گردد یخـراب م یقـومـ ۀز فتن وطن

 گردد یعــذاب م هــنیردم ممـ روان

 پوسد یفقر و فساد م ۀبه ورط وطـن

 گردد یخنجـر قهـر و عتاب م الکه

 ج دست دولت راـو رشوه کند فل فساد

 گردد یبه چور و چپاول شتاب م فقط

 مردم ایشـب ظلـم مافـ ـرهیچنگ تـ بـه

 گردد یبخواب م یودرد و تباه زرنج

 ـوسيمـردم غمناک و خـسته و مأ دیام

 گردد یدشت داغ ضاللت سراب م به

 اد نـدادنـد یبـه مـردم ما پـاسـخ یکـس

 گردد یجواب م یپرسش ما ب شـهیهم

 سـتین یز دولت فـاسـد انتظار گـريد

 گـردد یآن نـقــش آب مـ ۀوعــد تمــام

 پرخطـر اختالف شـعله وراسـت تنور

 گـردد یکـبــاب مـ هــنیم ۀــدیکـفـ دل
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 حاکمان هرروز یقوم ۀنیجنگ و ک ز

 گردد یحساب م یو ظلم و ستم ب نفاق

 و کودک و برنا ریدل پز خون  عجب

 گردد یستمگر خضاب م یوپا بدست

 یاع تاکـدف یخون مـردم مظلوم و ب ز

 گردد یم ابیـدرب ارگ سـتـم آسـ بـه

 جنگ و وحشت و کشتار ۀسلسل ثيحد

 گردد یرساله هـزاران کتاب م کي نه

 وحشت و تاراج مملکت بگذشت قرون

 گردد یزخنجر و خون اجتناب م گريد

 آخـر یدولـت ــزمیفـاشـ ۀـدســت فـتـن ز

 گردد یطـرز تـازه و نـو انقـالب م بـه

28/9/2017 
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 شده نیجنگ نفر

 بلوا چه حاصل نيجنگ واز نياز

 شـده دعوا چه حاصل نينفر نياز

 تـار مـردمکـش ،یرانگـريو ـنياز

 تـلوار خـون پاال چه حاصل نياز

 نـــرم تــمـــــدن را بــه نــازم دل

 خارا چه حاصل ۀصخـرخـشم  ز

 در بزم فـرهنگ یررامشگ یزه

 جنگ واز کرنا چه حاصل زطبل

 ش دوزخ بـســوزددر آتــ وطـــن

 چه حاصل ايخفـته در رو بهشـت

 ـميها فتاد یچنگ خشک سـال بـه

 ه حاصلـچ ـايســاحـل در ـالیخـ

 ــمیامـروز خـواهـ یزنـدگ ــدیامـ

 فــردا چه حاصل ۀاز وعــد مـرا

 دیطالب و داعـش چه نوشززهـر

 کبراچه حاصل نيعقرب وز نياز
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 یدوامــ یصـلـح افــراطــ نــدارد

 حاصل جاچهیقاتل چک چک ب به

 و انتحار از حــد بگـذشـت تـرور

 افراط و سـتم وا وا چه حاصل به

 ـدیـيو مال بگـو یو مفـت خیشــ بـه

 حمام خـون فتوا چه حاصل وطن

 گجنزدن مشت پس از ديسربا به

 چه حاصل ـاليمـردن واو یبعــد

 در ارگ؟ ستیچ یپرست رقومیبغ

 حـک ام نـاکارا چـه حاصل ــنياز

 هـــنیم ـــخيروشـــن تار کـتــاب

 چه حاصل ـنایچـشـم نابـ شیپ به

 یپـاکـسـتان نـبـاشــد اعـتمـاد بـه

 معنا چه حاصل یب یدوست نياز

 پخش افـراط و ترور است مکان

 سـوا چه حاصلر ۀـيهمسا ـنياز

 تا به زانو غرق خونست شيدوپا

 دل ها چه حاصل رانگريو نياز

7/10/2017 
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 یقیموس ینا

 سازدیم اریقیبزم موس یدر دل هوا طرب

 سـازدیم ـاري ـالیتَـن تَـنَن در دل خـ ینـوا

 رافکنديوشور و ز یوراهو حجازواسپهان

 سازدیتار م یهااز زخمـه کیوبـوسل نـوا

 نالدیو بزرگ و راست م ینیوحس زعش اق

 سازدیم اریزنگوله بر عـاشـق و هـش مقـام

 کندآغازمطرب  یچنگ وتنبک وتنبورون به

 سازدیاشعار م یگه گـويـد،یبا تار م یگه

 اگریخن شیدر پ هیارغنون هارمـون یجا به

 سازدیرباب و طبله و دوتـار م یهمـرا به

 ارمايط و شهرودوشوشک دردـشد برب کجا

 سازدیو سـورنا زار م دانیرفته از م رهنقا

 ستیخراسان ن یآرامحفل وچغانهدگرچنگ

 سازدیم تاریو ب ديرهیو ب دفیب سـرنده،

 را کجا بـردنـد از محفل نیشینغـز پ تارسـه

 سازدیاز دل افگار م یو رودخـانـ ســرود
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 ميزارجلب گو ۀو کاس و سنج و نال زطاس

 سازدیپربار م ۀتال و زنگ مطرب نغم به

 سنتور و قانون، ازعمل خارج ینداردرونق

 سازدیاده و گـیتار ماز نـوا افـت رودطـرب

 یدرمحفل شادرا کمان بشکسته اند کمانچه

 سازدیهمدم و همکار م اديبه  چکیغ یول

ه و کـوه و کمر خ یصـدا  زدیدنبوره از در 

 سازدینغز و سـاده از گفتار م یهـایتیدوب

 ـديساز و دهـل نا ۀزاران نغمطرف کـش ز

 سازدیم منقاریتو را چون مرغ ب انبانین

 ُسر بود ساز وطنداران یراگ و تال هندز

 سازدیبازار م نيادر یطرح تکرار یمغن

 ها بگرفتبهره یهندخراسان ساز زآهنگ

 سازدیآثـار م یاگـریگـر بــود خـنـ تـوازن

 یو خراسان ینگـردد نُوت هند فـراموشـت

 سازدیهردوبه هم الحان پراسرار م نيا هک

 یتَـن تَـن تَـنَن دارنــد اوزان خـراســان تَـنَن

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

 سازدیم قاریوطـن را مرغ موسـ سرآهنگ

 ستیوخراسان یسازهند یتک ملود اگرچه

 سازدیرنگ درکارمگرن زير یهاظرافت

 ساز خراسان است ۀمعشوقه و محبوب غزل

 سازدیحلق را از سـاز دل اظهار م سـرود

 ز استادان یپردازهست رسـم تازه بايز چه

 سازدیسازوآواز و هنر صد بار م فیک که

 یقیمـوسـ یو خـدا در نا یآهنگ هسـت بـود

 سازدیوطرب سرشارم یوشورومست نشاط

 کرناوشیپورستیوب سکویبوطناگرجنگ

 سازدیدم دم اشـرار م ،یزن و بـوق ـرهیتبـ

 یرا کند خاموش افراط یشوق و شاد ینوا

 سازدیحلقـوم تعـصـب نفـرت و ادبـار م ز

 طالـب و داعــش بـود افـراط ـانیحـامـ امیپ

 ازدـسیم اریوطـن بـسـ یآهـنگ آزاد یولـ

9/12/2017 
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 مستانه ۀنغم

 ه داردـمسـتان ۀنغـم سـکـوتـم

 خانه دارد یدرخموشخروشم

 کنیل ده؛یاگـر کوچ ميپرسـتو

 در دل مـن خانه دارد الشیخ

 چشم خمارش ۀاز گوش هنوز

 ون رندانـه درادـگنـشـوه نگاه

 اند وانگانيتنها عاشـقان د نه

 عاقـل و فـرزانه دارد یزمان

 زدیدل هزاران موج خ زبحر

 دردانه داردهرموج دلکف به

 حـق ۀجلـو یجـا باتسـتخـرا

 دارد خانـهیسـاز دل م سـرود

 قصر دل ندارد راه رهزن به

 اره و دنـدانـه دراـو بـ بـروج

 ه افراطـمسجد و مدرس گرفته

 مـن جلوه در بتخانه دارد یبت
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 خاُمشگشته  هنیمشمع چهگرا

 رطرف پروانه داردـهدر یول

 ـديآر ادـيوطـن گـر  ـخيتـار ز

 افسـانه داردـه و ـقص هـزاران

 رانيدشمن کردو راگرچهوطن

 دارد ـرانـهيگـنج در و منینـشـ

 حجر دوران ظلمت بروعصر

 دارد ـانـهيطفل وطـن را کنون

10/12/2017 
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 جنگ ویمرگ د

 و جام باده و شوق طرب بگو ازعشق

 دل و شـور ادب بگو ۀشعر و قصـ از

 تانو دوس ارانيه محفـل مکـن ب یختل

 از رطـب بگو ا،یبـ ر،ـشکیو ند هش با

 دل مباش رهیر نهـان بُـَود تگ دیخورش

 مشعل و از ماه شـب بگوچلچراغ واز

 ران رزشـنـو از دخـتـ ـاياک آرخـ در

 خن از عنب بگولعل قصه کن و س از

 تکان بدخـشان بـه باد رف یهـانهیگنج

 لعل لب بگوقصه را به نسل نو از نيا

 جهـل را غـیدل سـرا و شـکن تـ آهنگ

 رباب و جلب بگووارغنون و ازچنگ

 ستیو نشاط ن شیماه روزه موقع عدر

 بـه ماه رجـب بگو ـاريبـه  گـريد الس

 و سکوت و سکون برآ یچنگ کاهلاز

 حرکت و ترانه و از تاب و تب بگواز
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 کـن جهان بشر را به طـرح نـو رانیح

 بوالعجب بگو گريو د ایشکن ب ریزنج

 افـراط درگذر ۀتنخـون و جنگ و ف از

 دانـش و تمـدن پـارس و عـرب بگو از

 صلح و صفا بخـوان ۀمطربـان ترانـ با

 غضب بگوجنگ و زمحو ويد ازمرگ

 و جنگ شد بيو تخر تيجنااگر افراط

 شـام و حلب بگو یح و برقـرارصل از

 ستین ستیافـراط ن ۀـريوطـن پذ خاک

 بـولهب بگو ۀقـصـه را بـه سـلسـل ـنيا

 در وطــن ـزمیفـاشـــ ۀپـا و کل کـنبـش

 قوم و نصب بگو ۀنیمحو جنگ و کاز

11/12/2017 
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 تبر در ریشۀ کشور زنند

 زنديزهر جفا ر نياز ا شیها بدرجام دل چرا

 زنديماتم  درد وعزا ر یشوق و شاد یجا به

 رانیحلـق کـودکان و مـادران خـسـته و ح بـه

ــوم یدارو نـــه  ـزنـديوبـا ر عــالج درد، زقـ 

 سـازنـدیمـ ـويد ـریرا اسـ هـنیم ـانيرویپـر

 زنديبردسـت و پا ر رهایرا هرکجا زنج الني

 اسـتـبداد نیزهـرآگ ـریرا زنـند با تـ عقـابــان

 زنديکـرگسان بال و پـر لطف هما ر یرو به

 کنیبر خاک وطـن؛ ل رهیرا چ گانگانیب کنند

 زندير و خاک و خاکستر به چشم آشنا خروژ

 چـون زهـر هالهل قـاتـل مـردم ـاکيتر شـده

 ـزنـدير ایمافـ یمـردم را بـه پـا یهـسـت یولـ

 در عمل هرروز کنیمهر جذب خلق ل دينجو

 زندينرمش که صخره سنگ برکهربار یجابه

 ارستیگرچه بس یوخالخشک یهاوعده مردمه ب

 زندير ايا مکر و رهروز عمل در سـفره یول
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 زن هردم رهیوجـوان و کودکان و پـخـون ن ز

 زنديرح حنا رـرنگ طرنگدشمن یوپابدست

 ر دزدان دادنــدـو دالــر و کلــدار را بــ ـالير

 زنديو خطا ر رنگین چارهیمـردم ب بیجـ بـه

 سالح وپول وامکانات یچنگ داعش وحش به

 ـزنـديــفا رـدر خ یـآشــکارا گاه گاهـ یزمـانـ

 کـنیند؛ لـکـشور زن ۀـيمابـن و ـشـهيدر ر تبر

 زنديتا کجا ر نیشه و طرح دروغـظاهر نق به

12/12/2017 
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 دل گاهیتجل

 نا راداده مع ـايپـسندم رنـگ رو ـبــايز دل

 را بايز رـيتصـو کـنـدیهـا مـدل گاهیتجـلـ

 معشوقباترازير يیجلوه یحسن معن ندارد

 را دایش وصل جانان قلبجز يیتحفه یابین

 را یمستعشق و ینوا دمیزهره بشن زساز

 را سایکـنـد چـنـگ نک ـايوباربـد گ ســرود

 کنیالله سان لاگرچه داغ دل را کردمنهان

 را ـدايآه ســـردم دامـن گــرم سـو ـردیبگــ

 ـمیاوالد ابـراهـ ۀـنیجنگ و ک ـانيپـا نـشـد

 هاجر مخوان مزمور سارا را ۀافسان مگو

 دل را ۀخان انيازجنگ اد یدوزخ یبساز

 و مسـلمان و نصارا را یهـودي یبسـوزان

 افراط ۀنیز دست ک ديگـریدرعرش م خدا

 تمثال بـودا را زنـدیتا که آتـش م تعـصب

 یابيگرحق راجلوه ريتصو یبنگر بهرسو

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

 را سایو کل خیرونـق بتـخانـه و شـ بهمـزن

 یستانیجنگ وطن چل ساله چ ۀتا عقد شده

 معما را نيا ـدينسـل جـوان ما گـشـا مگـر

 یغارت وجنگ و جفاتاکو نیقتل وک ندانم

 بشکند طب ال کوس وبوق وکرنا راگریزه

 حونیج ۀنغـم زدیخ رمندیوج دهله و هم ز

 را ـوايامـوج هـر البیغـرقـه و نـ بنـوشـد

 کرباس خود را محترم گردان ۀرا جامخدا

 را بايبـرده و مـزدور د ینباشـ گريتا د که

13/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 325 

 

 چشمان خسته

 کنندیدل م یـرویچـشـمان خـسـته پـ

 کنندیعقل و فلسفه غافل مرا ز خود

 از حق جدا شدند هرومدرسيمسجدود

 کنندیمنزل معشق تو یبه کو اراني

 لمان دلم گرفتغ ۀحور و قص ازگپ

 کنندیمحـفـل م کــدهیبـه م ـوانگانيد

 اريز ساغر دل در کنار  يیجرعه با

 کنندیرا بـه عاطـفه عاقـل م هـوانـيد

 و نغمه وسرود ین یچنگ وبا نوا با

 کنندیم ليما ربچـهیو کبک و ش آهو

 عشق دل یو از بو یمهربان بارنگ

 کنندیخوشکل م قهيوحسن وذا رفتار

 اروقهرونازیبس ۀا به غمزچر خوبان

 کنندیمشکل م یقعـاش یرا برا کار

 به گاه وصل کنیدهند وعده و ل اول

 کنندیل مو قـرار را هـمه بـاط قـول
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 بیرقزندیمنعل وگاه به خیبه م یگاه

 کنندیگل مکاه یگيرا دو رو ـواريد

 و قال لیبهرقبه آب و از دهندیم گل

 دکننیدو ز آهـن و سنگچـل مک گير

 شـنو انیدل از صـف زنـدانعـ زانیم

 کنندیافـه بـر عـدد چـل مرا اض کي

 مـوادیب ـگيد یتهـ دزنـنیم ـریکفکـ

 کنندیم لیب ايبـه کفچـه بخش و  حلوا

 اندباهم اکيقاتل و ترو جهل و افراط

 کنندیـرگ مقـابـل مرا بــه م انـسـان

 و ستم داعشست وبس لهیاز قب حرف

 کنندیاراذل م بـیه جـون بپـول خ تا

15/12/2017 
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 خروشان یایدر

 و تا چند یجفا تاکما جور و برمردم

 و تا چند یخشم ووغا تاکو قهروستم

 و آواره و محروم چارهیشـده ب یخلق

 و تا چند یزدن النـه و جـا تاک آتـش

 دارو و درمان یهنر یکه ندار مـدان

 و تا چند یدرد و بال تاک نيا شيافزا

 و برادر اري يیشـده  یداعـش جان با

 وتا چند ینظر بررخ ما تاک خصمانه

 قاتـل و اوبـاش و ارازل یکن زیتجهـ

 وتا چند یوخطر رسم خطا تاک ديتهد

 آفاق ۀشـهر يیشـده  یقـوم پرسـت در

 و تا چند یبا دوهوا تاک یبام؛ ول کي

 وحدت یطرح وتُون قال يیزده  برهم

 و تا چند یزهـم پرت و جدا تاک اقوام

 دولـت نـتـپــد قلـب صداقـت ۀنیسـ در

 و تا چند یصفتان مکرودغا تاک روبه
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 زندازپشت یوخود نهیزده برس دشمن

 وتا چند یزدن از پشت وقفا تاک خنجر

 شده در کشورما کور اسـتیس چشمان

 وتا چند یکوروعصاتاک یمسخرگ نيا

 ــديهــا بـربـادل یچــرا شـــاد افــراط

 و تا چند یما جنگ وعزا تاک ۀخان در

 وطـندار بـه احقـاق حقـوق ات زیبـرخ

 و تا چند یفـنا تاک غیخـم بـه دم تـ سـر

 ود وحـدت اقوامـجنبش که ب ۀسـرلـوح

 وتا چند یتاک ایازدوسه مزدورس ترس

 خروشـان یايکه بشورند چو در مردم

 وتاچند یارگ بخون غرق شنا تاک یا

22/12/2017 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 329 

 

 خراب یهاسال

 دزد و جناور است یارگ مرگ حام تا

 است گريسال ما خراب تر ازسال د هر

 و جدال وقتل وقتال است کاروبار جنگ

 ارگ را به طالب و داعش باور است تا

 طالب و داعـش بَُود فراز یبه رو ادره

 است دریو ب سریب کهيیبرسرا افسوس

 دهندیرا به دسـت داعـش خونخوارم ما

 ستمگراست لیخ ۀشـونقطرح ارگ  نيا

 همچـو زخـم سراطون شده به دل افراط

 است کـریپ یاعضـا یقـاتـل تمام چـون

 وشمال وشرق وجنوب وطن همه غرب

ن ا ۀآلــود  زخـــم بـسـتر اسـت ـــنيتعـفـ 

 به بسته اند ـقيو دهـان وچشم حقا گوش

 ونوکراست ماریبه دست خائن وب قدرت

 یق و مردمـرهـبـر صـاد ــدهينــد هـنیم

 وزراست هيپشت قدرت وسرما به هرکس
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 در بـه در چارهیخـراب و مردم ب کـشور

 است ارگ نـشـیـنــاِن ابـتر ه کامِ ـب اــیـدن

 ریوطـن عسـکر فـق یبـرا دهـدیم جـان

 زن و مادر و اطفال او تر است چشمان

 مـا نقـشه بـوده اسـت هـنیدراز م جـنگ

 ر استکشمکش غرب وخاو یفدا کشور

 اند لهیوجنگ وطالب وداعش وس اکيتر

 ستم زارومضطر است غیت ريبه ز یخلق

 ـنيبـه نـام د یبـه نـام قـوم و زمان یگاه

 زده در خون شناور استکشور ستم نيا

 و خــــرد یمــا تمـــدن و آزاد ــراثیمـ

 کشــور است ــخينــو تکامـل تـار افکار

 ـمــومنجــات مـــردم مـا وحــدت ع راه

 و ثبات و جرأت رستم محور است عقل

28/12/2017 
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 منبع جنگ

 تواست یها بقاکه درجنگ یا

 تو است یسبب صلح ادعا یب

 یدانیو مـگ را تـــجـن عـمنـب

 استتو یآشنا یافراط کهچون

 درداداست یکرا اکيتر جنگ

 تو است یاـیافـجـمله م طالبان

 باردیازهرطرف که م وحشت

 تو است یواــشیش پـداعـ غیتـ

 از بـر یرده اـجـنـگ ک غـزل

 تو است یاـو تلوار دلـرب ـریتـ

 یطلبیرا بـه جـنگ م هـانسل

 تو است یصدا تیکه افراط تا

 وجوان ریپ رویحلق صغ خون

 تو است یعموم حنا یعزا در

 باشـد ـتیکجـا امـن و امـن هـر

 تو است یایح یچشمان ب خار
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 و دالــر ینـفـت ســعـود پــول

 تو است یربنايجنگ ز ۀر در

 ـکــنیل ؛یملـتــ ــنیآسـتـ مــار

 تو است یزادگان عصا اژدها

 تمـدن؛ وحـشـت و کشـتـار نـه

 استتو یعدالت؛ ستم قضا نه

 و داعـش یـارو انتحـ طـالـب

 تو است یآماده در سـرا همـه

 ملـت مظـلـوم چـــارهیب خــلق

 تو است یپـا ـريپامال ز همه

 و قـدرت افزون یقـوم نگج

 تو است یفقط سلطنت هوا اي

18/1/2018 
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 استقالل وطن

 خواهد یدت اقـوام اسـتقالل موطن در وح

 خواهد یام اسـتقالل مپـرده و ابه یب وطن

 یهر لحـظه با جمع طـرفـداران آزاد وطن

 خواهد یحرکت هر گام استقالل مدر وطن

 عالمررا کند محکـوم د نیاشغال خون وطن

 خواهد یدام استقالل مگـرچه بـود در وطن

 از چنگ استبداد ت،یافراط ۀاز سـلط وطن

 خواهد یازجهل و ازاوهام استقالل م وطن

 ال سـتم کردندپام کيرا در شـب تار وطن

 خواهد یشام استقالل مهرصبحگاه و وطن

 زاریاز حاکمـان فـاسـد و ظالـم بـود ب وطن

 خواهد یل مخون آشام استقال ازچنگ وطن

 رانيکندو یستیفاش جنگ یرانقشه ها وطن

 خواهد یدر حــال انهــدام اسـتقالل م وطن

 باشدیخسته وآزرده م نیازجنگ خون وطن

 خواهدیدرصلح خوشفرجام استقالل م وطن
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 چـرا ســوزد ادانیشـ ـدادیدر آتـش بـ وطن

 خواهد یهـمـه آالم استقالل م نيبـا ا وطن

 کند آزاد یم مانينررا همت سـام و  وطن

 خواهد یچـون دومان سام استقالل م وطن

 ديگو یدن قصه معقل و تم ۀاز دور وطن

 خواهد یبا عـزت و با نام استقالل م وطن

 فـاخـر بـابـا و هندوکش یتا قـله هـا وطن

 خواهد یدر اوجـگاه تـام اسـتقالل م وطن

 ديشود جاو یبا روح استقالل وآزاد وطن

 خواهد ینجـام استقالل مدر اول و ا وطن

24/1/2018 
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 یجیمرگ تدر

 زيوطندار عز یواب خرگوشدر خ یتابک

 زيوطندار عز یوشبسـته پنبه در گ مچـش

 توراخرکشد آ یم يینوا یو رنج و ب درد

 زيوطندار عز یآغـوشبـاغـم هـم یبک تـا

 کنند یم دغـل بـازمفسـد و ظـالـ حاکمـان

 زيوطندار عز یبه رو با خط مغشوش رو

 یز اول بوده طرح اجنب ـرانگـريو جنگ

 زيوطندار عز یبـوش یفـقــط قـربـانـ تـو

 کردند سالها لیرا به ما تحم نیخون جنگ

 زيوطندار عز یپوشـکـفـن اربي یبک تـا

 افتاده است ایما بـه دسـت ماف رنوشـتـسـ

 زيوطندار عز ینـوش یم اکياز تر زهر

 بود یجيتدرمرگ  ووحشت درجنگ یزندگ

 زيوطندار عز یمنقوش! به سنگ قبرهان

 کنندیرا بر نسل نسل ما سفارش م جنگ

 زيوطندار عز یپـوشـ هینسـل سـ یبک تـا
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 ریاس یجبار زمیطلسـم وحـشـت فاشـ در

 زيوطندار عز یکوش یبرکن تا که م دام

 کـرده انـد یآتـشـفشان ۀات را کـور خـانـه

 زيعزوطندار  یجوشیو م یگردیم سنگ

 ازگوشت وخونت قصرها برپاکنند فاسدان

 زيوطندار عز یو تـوش سهیپـ یفـقـط ب تو

 دهند یچشمان توکشوررابه داعش م شیپ

 زيوطندار عز یو خامـوش یدان یم خوب

 جنس اخالص و صفا یبرا یبازار ستین

 زيوطندار عز یکاران چه بفـروش هیسـ با

27/1/2018 
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 یانتحار ۀسلسل

 است یانـتـحـار ۀسـلسـل ریاس کـشـور

 است یجار چارهیخون مردم ب البیس

 ران جا گرفته اندـت ارگ فتنه گتخ بر

 است یمکروب سار تـوطئه ملک برجان

 طالب و داعـش تـو را کشند نِ یک غِ یت با

 است یبندوبار یووحشت وب وترور قتل

 بـود یاشـــغالگـر ۀـلیوسـ ــتیافــراطـ

 است یمار شیطـرح توطئه مدل ن نيا

 است شيبه پاکسـتان نما کايامر اخطار

 است یسالهاست که کارمدار وهیش نيا

 است استیهمه دام س یکه بنگر هرسو

 است یشـکار غیکشـته پـشته دردم ت از

 وعهد وصدق وصفا را بکشته اند مانیپ

 است یوچم وهرزه کار اوچاليمکرور

 بـه جان مـردم مظلـوم فـتاده اند گـرگان

 است یفرار ـنيجوان ز دولت خا نسـل
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 مکند یرا چو زالو از دل انسان م خون

 است؟ یگساریظالمانه مگر م یخو نيا

 و هـر لحـظه انفجار یروز انتحـار هـر

 است؟ یرسم کار نيوا استیس ۀویش نيا

 دغــل دولـتِ  یـژیو اسـتـراتـ ـکیتاکـتـ

 است یو انتـحـار و فـسـاد ادار ـاکيتـر

 ترورونکه بود وحشت وارگ چ زمیفاش

 است یبن انفجارو خیاز ب استیس اصل

 است یستمگرجنگ و ۀادام منظورشان

 است یمتار ـقيرسـم قلـدرانـه طـر ـنيا

 حاکمـان ارگ دیجام زهـر سر نکشـ گـر

 است یبه شـما شـرمسار یکه زندگ وهللا

 یحـد گـذشـته ظـلـم و جـفا و سـتمگر از

 اسـت یبـارمـردم ما بـرده  کیز ن یتاک

 رخش و از تمدن و از عشق قصه کن از

 است یوطـن اشـتـر سـوار تيروا یتاکـ

30/1/2018 
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 یتاراج هست

 صفا را کشته اندو دیو ام عشق

 وفـا را کشته اندو مانیو پ عهـد

 خاک وآب ما مسموم گشت تاکه

 دل هـوا را کشته اند یفضـا در

 برنعش مردم حمله ور کرگسان

 هما را کشته اند هـن،یبر م یوا

 یاجـنـب یپـا ـشیدر پـ حاکمـان

 و آشــنـا را کشته اند ـاريهـمــد

 غـلـط یـواـو فـت ـنينـام د ـريز

 ور و نوا را کشته اندـو ش نغمه

 تعـصـب بـارهـا آل ســعـود از

 در کعبه خـدا را کـشـته اند بـر

 را با فرهنگ جهل زدانـي نور

 اندربـنـا را کشته  یهــا نغـمه

 ـتیبـا خنجــر افـراطـ هـاقـرن

 ما را کشته اندـدهگان شـ فکـر
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 و تمـدن کـرده انـد خيتار قـتـل

 و شـاه و گدا را کشته اند عالـم

 و عرفان را دشمن شدند دانش

 فـقـر و غنا را کشته اند مشعـل

 تان طرفـدار نبردو پاکس ارگ

 صلح وصفاراکشته اند مشترک

 گشت لیبما تحم یافراط جنگ

 رهـگـشـا را کشته اند اعـتـدال

 طالب را به داعش داده اند غیت

 پروردند عصا را کشته اندمار

 وطن جاسوس خانه ساختند از

 مـا را کشته اند یکـه آزاد تــا

 نهــــاد فـاســــدان مملکـت در

 را کشته اند ایو رحم وح همت

 کـرده اند یفـقط تاراج هست نه

 کشته اندلـبـان مـا دعـا را  بـر

17/2/2018 
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 انیپا یجنگ ب

 اتل داده اندـرا در دسـت ق غیت

 داده اند ليپول و وسا همچنان

 را چـارهیمـردم ب تـسـرنـوشـ

 در چـنگ اراذل داده اند پـاک

 کنند رانيرا با قشون و تیامن

 را در خانه منزل داده اند دزد

 دیرا بـه عـنـوان شه یانتحـار

 ـل داده اندواال و کامـ ۀرتـبــــ

 اند دهیدر چشم وطن پاش خاک

 و فلفل داده اند زابیازت سرمه

 مال سـتم یرا کـردنـد پا حـق

 به باطل داده اند یعال منصب

 قانون برسر مردم زدند سنگ

 را نـام عـادل داده اند ظالمـان

 بـه ما آورده اند یراطاف جهـل

 عاقل داده اندبر سنگسار حکم

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 342 

 م جهــاداسـبـا  ـدنـديکار ــغیتـ

 حاصل داده اند انيپا یب جنگ

 ـزم نـشـاطـدر ب ـدنـديبـدر دف

 در کام جالجل داده اند سـرمه

 کـرده اند ـايرا غـرق در یآدم

 جا به ساحل داده اندرا انیماه

22/2/2018 
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 یار آفتاب

 ق کس کباب شودـکه از نفس عش یدل

 کامال خراب شود یم ۀدوجرع کي به

 یر ز احـسـاســآغـوش پ یگرمـ ـادیبـ

 هوس قـطره قـطره آب شود الیخـ خي

 ردغزل خواندـگوش خب شیع سکوت

 ربـاب شود ۀمـو زمـزمـه و نغ سـرود

 ستین یریعشق سخن ازحضورپ ببزم

 شـبـاب شود ۀـادـدل ب ۀکام تــشــنــ بـه

 ستین یگل گـرچـه جـاودان ۀجلو نگاه

 شودگالب  ـميچـو رنگ بـبــازد  یول

 است یعشق ندارد عدم همه هست دیام

 رون از دل سراب شودـبحر ب خروش

 ق جـاودان گـرددـکه در ابـد عـش ازل

 کتاب شود ـنينسـل بـشـر آخـر یبـرا

 زاستيازمحبت عشق ووصال لبر دل

 آب و تاب شود یرویمدار که ن عجب
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 ديرو یباغ عشق ز بس تاک لعل م به

 دشراب شو یکن یکه نگه م بهرطرف

 رسـد گـر بـه سـاحل آرام ارـي یبـو به

 و تاب شود چیبه پ ايموج دردل درچو

 ديگو یاز سـتاره و برق شهاب م شب

 آفـتاب شود ـاريـد ـصبحـدم که رس بـه

 یشود خنث یوصل گرنرسدعشق م به

 و اضطراب شود ید و سستتجـر   اي و

 یکند مست یت رزان هرـکه دخ زبس

 الب شودکه انق يیملک مرده توگو به

24/2/2018 
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 تیحق هو

 عشق وطن را به چـه پرپر کردند دفتر

 در چشـم مـراد همه کشور کردند خاک

 جوشد یما م هـنیاز جسـم و دل م أسي

 وطـن را بـه خـدا کـر کردند دیام زنگ

 ریجـوانـان شـده آواره و معتاد و فق بس

 مـادر کردند ۀبـشکـسـتـ ۀدر کاسـ زهـر

 شده است زمیوستم محورفاش افراط ذهن

 باورکردند ۀزیاست که آم یچه زهر نيا

 مـوزون هـنر ۀشعر طـرب و نغـم یجا

 و عقده وخشم وجدل از بر کردند نفرت

 وطن ـاکانیارث نـکه بــود یمهــرورز

 وخطل ترکردند باخونورزان همه  نهیک

 دانـشـور و اســتاد زدنـد ۀـنـیبـر سـ غیتـ

 بر سر منبر کردند به خطا طانیکه ش تا

 فیدل و مسـاوات زنـد طبع لطـعـ ۀنغم

 سر کردند یوـسخـن از قـوم ق مستبد ان
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 وام بــودـکـشـور مـا وحــدت اقـ ـنـتيز

 کردند وريپرستان به غلط تفرقه ز ومـق

 کـس یقـوم تيوحشت نشود هـو محـو

 درقلزم خون جمله شناور کردند گرچه

 را داردمقـبول خـودش  ۀجلـو یگل هـر

 حـق برابر کردند ـنیکه در بـاغ زم تـا

 ما را نتوان کس گرفت یشهروند حـق

 کردند گريتو، د ادیدر تذکره بن گـرچـه

 ازوحدت خلق رسدیفرا م زمیفاش مرگ

 اگـر از تفـرقه محور کردند انيزورگو

18/2/2018 
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 اصل حیات

 زرد خـــزان دربـر کرد ۀجـامــــ بهــار

 سرکرد دگانيد ین دل ازجوخو شکوفه

 بشکفت يیو گل زد خنده ـصبح چ بشاخ

 شب بـدر آمـد و پاک پرپر کرد عـبـوس

 دغل خیوعشق شکوفان شدند، ش چوعقل

 و محشـر کرد الیبهـشت خ ریرا اسـ تو

 را لیکـشـت هاب لیاسـت که قاب تيحکا

 ازدواج به هـم خـواهـر و بـرادر کرد و

 است به پا و انسـان توازن یهـست انیم

 بـه ذات خـودش بـاور کرد یکـسـ اگـر

 سـتین یتال ذاتـو قتل و ق نهیو ک تضاد

 کرد کریبرون همه را ازروان وپ توان

 رینورعشق ومحبت جهان شود تسخ به

 ز مهر سـپه از خلوص افسـر کرد اگر

 عشـق بـود جـاودان در دل دهر فـروغ

 آن که فروزان چراغ مجمر کرد ردینم
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 بارد یجنبش و شـور و نشاط مو  دیام

 کرد سـریهمه م ـنينسـل بشـر ا یبـرا

 وصل ـذيلـذ ۀویعـشـق دهـد مـ درخت

 دل را چه نکو همنوا و همسر کرد دو

 ینـبــود در حـقــوق انـســان یتـفــاوتـ

 عـشـق زن و مرد را برابر کرد اریعـ

 اتیحوحدت مردوزن است اصل  ثبات

 ر کردصدف تکامل دل دوگوه کي به

 رانيو بـن شـود و خیجـامعه از ب یبنا

 عشق، هوس را اگر مقررکرد یجا به

8/3/2018 
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 رویجنگ کله س

 دلـم لََکـتو شد یزلـف ۀد رشـمـنـب بـه

 دل واُمنده مـه ِدگه او شد ـوـيُ رد  به

 گشتاد وگاوگم تبه پِت پِت ف میـرکاب

 مندوشد یغذا یوشک دل بـم چراغ

 به ِچنگ ِلنگ خو یاهیـزد س ُچلُکه

 و شدـقرص مه ت زیابر پِنُم ن یال به

 اباتـُخـمبه بکـندک مـرا دم س زیکلـ

 بادوَمشکوشد کیورم خ زدستجگر

 ده شـد دم رفتنـمـه کـن ۀاز کـوار دل

 بروف بروف وتالش واشتوشد زبس

 نه فقـط زخم راسراطون کرد هايیجدا

 ناچاق گشت و پرتو شد ،یقاف ن چو

 زیزگیو گ رهوهویه بُد غچ گذارعمر

 شد خلویو بند و س یکرد عمر لورده

 چون کالوه سرگردان یشق دلع براه

 چنگوشد الیباخ یه وصل وگهب یگه
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 دروغگو بود ۀما که هزارچهر بیرق

 زبان بشکنک به لولو شد اري شیپ به

 و و نتره و قُلب و دهـانه بگذشتمـج ز

 دوباره چرخو شد اين درـبـه دام یول

 دل را یـيـار مـو دلنگون کـرده ت بـه

 دوغ زتَک ون تو به ِهنگوشد چومشک

 یبود وزعفـران یگـندم شهناز یزمان

 به طالع من ُکرمک آمد و جوشد یول

 ها یاراختالط وکرسـچ ۀدور گذشت

 شـو شد یو و زودکـپِهـت ۀقـصـ شـدـن

 يیطشـت رسـوا فـتادیام عـشـق بـب ز

 شدطرف به خطا َغلغاَلووبوبو  زهر

 ديیباغ وطن خاروخس بسا رو هيبجو

 و نه سو شد ارینه شـ یآب داد کس نه

 و گرگ کند دوله از دم قشالق غالـش

 ه کوکو شدـما ب ریجلگه هم سگ پ به

 ديگو ینم زکسيوشبد ورغهي زرخش

 دو شد یدشـمن اسـب ب ۀخرموش چو
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 یو خدمت و پاک یراست ۀدور گذشت

 درشوه خور وچارکاله و اَل و ش زمان

 انسان ۀجنگ و جدل کله پاچ گيد به

 شد رویـوروا و کله ســش ۀعــد یبـرا

 برسد ینم یو تپ تپ کس دگرزهوهو

 جنگ دست طرفها بجان هم رو شد به

 یلیبه مـدت چل سال جنگ تحم وطن

 کشمکش واشنگتون و مسکو شد یفدا

14/3/2018 

 

 در شعر باال: یو اصطالحات هرات واژگان

ِدگه:  -واُمنده: وامانده  -: به دنبال اش ويبه رد -: تناب نازک رشمه

 - یپت پت: در حال خاموش -: چرغ فانوس یرکاب -او: آب  -گريد

چراغ موشک: چراغ  -نشود.  دهيشام که در آن گاو د یکيگاوگم: تار

که از آن روغن مندو  يیمندو: دانه ها -دار  لهیفت یميقد نیسفال

 یُچلُکه)چولُک ه(: نوع -بود.  م سوخت چراغ موشکهايسازند؛ در قد

 -مه تو: مهتاب  -پِنُم: پنهان  -دوپا  یچنگ لنگ: رو -نشستن 

ورم:  -سابات: داالن  - ديبکندک: بگز -: زنبور بزرگ زخمبهیکل

که از  یکواره: ظرف -مشکو: مشک آب  -: مشک کیخ -اماس و باد 
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؛ در شعر انتقال دهند یروم نچوب گز بافند و دهقانان در آن بادنجا

 -بروف بروف: شتاب و عجله  -انسان است  ۀنیس ۀفوق منظور قفس

ناچاق:  -الغر  اری: بسیقاف ن -سراطون: سرطان  -اِشتو: عجله 

 -پرش زنبور  ی: صدازیزگیگ -هوهو: سر و صدا  - ماریو ب ضيمر

 - هودهیب ی: گرفتارخلویس -حرف زدن  هودهیلورده: باخود ب

 -افتادن  یلولو: به گندگ - بانيدست و گر ر،ی)چنگاو(: درگگوِچن

سازند  یآب بخش در ده ها که از سنگ و سمنت م ارینتره)نطره(: مع

دلنُگون:  -چرخو: چرخاب  -دهانه: راه آب  -حق آب  ۀقلب: دهان -

ُکرَمک:  -ِهنگو: تکان دادن  -تَک ون: تکان  - کیَمشک: خ - زانيآو

چاراختالط:  -در زمستان  یندل: صیکرس -گندم  انیدر م یناپاک ۀدان

 -غلغالو: سروصدا  -شو: شب  -پهتو: محل آفتاب دار  -صحبت گرم 

: ارکردنیش -هرزه  یعلفها دنیسو: چ - زیبوبو: صوت تمسخرآم

 - یجلگه: آباد -مالداران  یزمستان یقشالق: جا - نیشخم زدن زم

: اسب مشهور زيشبد -رخش: اسب رستم  -سگ  یکوکو: صدا

 - نیجانش یال و: ب -: رفتارراحت و تند اسب ورغهي - زيوخسروپر

کله و پاچه  ی: شوربارویکله س -چارکاله: بهم انداز و دعوا جلب 

 ترساندن. یهوهو و تپ تپ: سروصدا برا -گوسفند 
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 نوروز ارید

 نوروز است ادگارـيما که کهـن  یبـرا

 ارث پاک وکالن افتخارنوروزاست چه

م جمشـجـشن خ ز  تـا به عهد کنون دـیر 

 جـام جـم روزگار نوروز است شـراب

 تا به رود فرات حونیوج حونیس زآب

 مسِت مست وگوهرنثارنوروزاست چه

 یزمـسـتانـ ۀلـرزنــد یســرد گـذشــت

 آور فـصـل بهــار نوروز است ـــامیپـ

 د بلبلـزن یگل چهچه م ۀناز وعشو به

 شاخسار نوروز است ۀو زمزم سرود

 یشـود جـار یدل آب م ۀدر کـوه و ز

 نوروز است باريلـب جـو یسـراغـزل

 گشت یشنبه آخر که جشن سور چهار

 نوروز است اریآتـش ب یسـرخ شـکوه

 و انسان ینـو شـده بر جـان هست لباس

 نوروز است اري ـديمان تحفه و بازد ز
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 زیشودهرچ یم زهیکه ستره وپاک زبس

 نوروز است اریغش کامل ع یب یطال

 خندد یسبزه م نیهفت س ۀسفر یرو به

 سـبزه زاِر نوروز است اهیهفـت گ نماد

 ميکه و سـنجد و سـمنو گوـو س بیس ز

 و سرکه بکار نوروزاست ریوس سماق

 وتنگ بلـور و آتـشدان یتخـم و ماه به

 ما انتظار نوروز است ۀسـفر یرو بـه

 و عـود فـراوان بـر آتـش اندازند سپـند

 شرار نوروز استمهـرو ۀعطرخند که

 نديگو یم کیو کردار ن دهـيگفت و ا ز

 دار نوروز است نهيیکه جـام دل آ راـچ

 نيریند شـل و عسل کام دل کـو نق نبات

 ما در کـنار نوروز استـاک شــپ کتاب

 ینوروز رِ یروز مـباغ، گل شـده ام بـه

 نوروز است ارير، شهرـز سبزه ت سـپه

 روزیف گوِر خفته شـود باز زنده حاج ز

 نوروز است اریب یجـامعـه شـاد یبـرا
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 باده وشعرورباب ورقص کجاست نشاط

 قرارنوروزاست یبزم جشن طرب ب به

 لیتجـل مینـدر تا ابـد کب زدهیجشـن سـ ز

 و بار نوروز استورونق هرکار نشاط

 نديزنـند بـه سـبزه که بخـت بگـشا گـره

 دخــترکان بخـتـبـار نوروز است یبـرا

 منيمـرده کـنـد ذهـن شـوم اهـر یجـهان

 از کـردگار نوروز است يیزنـده  نماد

 یظـلم افــراط یشـب هـا ۀریقلـب ت بـه

 صـبحــدم آشــکار نوروز است طـلـوع

 طالب و داعـش که نوبهـار آمـد ـزيگـر

 نوروز است اريد هـنیدر دل م ـشهیهم

 نــوبهــار گل ســرخ قـصــه هـا دارد ز

 مـا جنده دار نوروز است یمبلـخ بـا به

 ن روز جشـن دهقـانـانبـاد که خجـسـته

 کشـتزار نوروز است ۀشـور و هلهل که

 ـشـتریب ـنيز صبر دل دردمـنـد از ومگ

 زارنوروز است یهاروز وحدت دل که
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 و انـسـان یعـشـق هـسـت ۀفلـسـفـ کـتـاب

 استشمارنوروز یورق که شود ب ورق

  یدیخورش 28/12/1396

 یالدیم 19/3/2018 طابقم
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 غارت گلستان

 ن زمستان استـوط کنیبهار آمـده، ل

 خون الله قسم غارت گلستان است به

 گل شـود پرپر زیـيدست وحشت پا به

 هـزاردستان است یوه که گلو ـدهيبر

 ستیزنرگس فتان وارغوان خال چمن

 بستان است بيز ونیوحشـت اف گالن

 تو بـود النـه خـرابپـرسـ لیخـ هنوز

 قشنگ وطـن هـراسان است کبوتـران

 مست خرامان شکارگرگ شود غـزال

 غزاالن ماشتابان است دچوچهیناام چه

 ادانیباد خـدنگ و کمـان ص شـکـسـته

 درخون دل پرافشان استهمه  بلبالن که

 امـوشدر وطـن شـده خ ین ۀنال ینـوا

 است سـتانیدر دامن ن یآتـشـ چگـونـه

 نــوروز انتحـار کـنـنـد ۀـفـرسـ ـارکـنـ

 است وخون انسان وگل گوشت سبزه یبجا
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 ضیتبعشت وـوحبحران و ۀدور دهیرس

 نه پرسان استرسدیم یدادکس بکس نه

 دار زنـده کـرد افـراطو دالـر و گل لایر

 طالـب در دبسـتان است ۀـديزهــر ا که

 حاکـمان وطـن اعـتـماد نـتـوان کـرد به

 است مانیلب وداعش عهدوپسود طا به

 شده افزون یوپست فطرت انتیبس خ ز

 است انیبه نس یو همت و آزادگ غرور

 دیطالب و داعـش همه فـرار کن شیک ز

 که غارت اسالم وعقل ووجدانست چرا

 دیخواه یچه م تیقتل و غارت انسان ز

 مردم تورا چه نقصانست یشاد زجشن

 چورمعادن است امروزنه کشتن و فـقط

 خاک وطن تا چه حد آسان است فروش

 مگوسخن هرگز نیوسازش چرک زصلح

 نه درمان است دهدیم یبکس یحاصل نه

 ـاربيخـراســـان کجــا شـدنـد  دالوران

 است شانيوشمال وطن پر وغرب جنوب
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 ـابـان سـرود فـردا بادعـق یهـا هحمـاس

 و پـوِر دستان است انمينر امیپ ـنيا که

 ان شــود آزادت نسـل جـوبـه هم نوطـ

 دانش نسل جوان کهسان استعزم و که

22/3/2018 
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 جو فروش یگندم نما

 فروشند یم هنیآسان خاک م چه

 فروشند یومن را به دشمن م تو

 جـو فـروشـند یگـنــدم نمـا همه

 فروشند یآرد ارزن م یجـا بـه

 ه ذبـح آدم آزادـخــانـســالخ بــه

 فروشند یدکان مغزوگردن م به

 ـزیشـده تــ یبازار قـنــاد زبـس

 فروشند یتـر به غجغن م نـبات

 اریبس شهیوچرس وش ونیاف بود

 فروشند یبرزن مو یسِرهرکو

 جـنس عـطار یایمـیک یجـا بــه

 فروشندیدنگ دنگ هاون م فقط

 یتـا ک ـنیـگلـچ ۀو فــتـنـ دروغ

 فروشندیسوسن م یبرجا خسک

 ـزیـيـارده پک یرا خـزان بهـاران

 فروشند یباغ وگلشن م توفان به
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 را ایآسـ یصـلح و صـفا هـمــه

 فروشند یو الدن م یبغـداد بـه

 یــقـیانـتـخـــابـات حـقـ ــديــاینـ

 فروشند یبا فـن م نیخـونـ یرأ

 عـشق واحساس وعواطف یبرا

 فروشند یچون کـوه آهـن م یدل

 را اریو عزت و شرم و ح وقار

 فروشند یامن مد ـريدر ز نهـان

 و وفا را مـانیو عهـد و پ رارـقـ

 فروشند یخفتن م رندیروزگ چو

 وچنگ وبربت را شکستند رباب

 فروشند یگـورسـتان تن تن م به

 اند نیخانه سـرد و تنها و غم به

 فروشند یتن م ۀمارکت عشو به

 با سـنـت و گه در تجـارت یگهـ

 فروشند یو خلوت زن م حقـوق

11/4/2018 
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 اغ سرد خاموشچر

 پوش کرده مارا هیظالم سـ کـدام

 آغوش کرده ماراوغم هم بسوگ

 در حـق مـا بگـذشـته از حد سـتم

 دام جنگ مدهوش کرده ما را به

 قــدرت ـويد راهِ  تـنـها خــاکِ  نـه

 کف نعل پاپوش کرده ما را بهـر

 تاراج داده هست و بـود مردم به

 حلقه در گـوش کرده ما را غالم

 الـر خـاک را بفـروخـته اولد به

 بـوش کـرده ما را ۀنـقـشـ یفــدا

 و مسکـو کايجنگ سـرد امـر به

 داغ در جـوش کرده ما را تـنور

 مانیپاکـستان و طالـب داده پ بـه

 سوخته پلوش کرده ما را درآتش

 یو سـعـود ـرانيجـنگ ا یبـرا

 قُم و مکه مفروش کرده مارا به

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 363 

 دان قـدرتدز ـا،یام مـافـجـ بــه

 دم بدم نوش کرده ما راچوزالو

 مهر دل ها را به افسـون ربوده

 سرد خاموش کرده ما را چراغ

 گـورسـتان منزل داده دل را بـه

 لـوح قبر منقـوش کرده ما را به

 کمـره و دسـت قلـم را شـکـسـته

 محومغشوش کرده ما را خطوط

 یجنگ و خون و انتحار نیب به

 مارا خرگوش کرده درخواب فقط

 اند زووحشيخونر تنها ظالمان نه

 فـراموش کرده ما را يیوگ خـدا

2/5/2018 
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 دشمن تمدن تیافراط

 کند ما را یم رانيکه و یبشکند دسـت یاله

 را غمايو چورو  یکند آشوبگر یم تيحما

 شودافزون یرسد بحران و ناامن یم بهرجا

 کشد باغ وسراوکوه وصحرا را یآتش م به

 وصف او کردن یتوان یک يیگوبگر والیه

 را جایاوصاف ب نیچون یووبارزنگينداردد

 عالـم نيدر یونخـوارـخ لیدراکوال تمث کند

 وا راـدارد جنگ و دع ندهيپا تیراطـاف اي و

 قدرت وند و لایرـرا دالر وپ ونیافراط دـده

 و برنا را رـیرمان قتل پـدهـد ف یم یسعود

 راط استاف میزتعلـرکـپاکستان مدارس م به

 وا راـتـرگونـه فـداده انـد ه یانتحـار یبـرا

 به پاکستان شـيه ارگ کابل وپاـب رطالبـس

 وا راـگرفته ارگ رس یراطـاف یروین قطـف

 را خـدا از دشـمن انسـان یادمانـشـ ردـیبگ

 رجشن ومأواراـبهرماه ليماتم کرده تبد به
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 زدير یرگ مم کام مردم ما زهـر تلخ به

 مال خوردهرروزحلوا راشو مرده قبرکن

 بر اقـوام لینام قـوم افغان را کند تحم چو

 حق قوم و نسل و آبا را ديربا یمردم م ز

 و پشتون و افغان نام قوم افغان است پتان

 را داياسم هو نیچون ینتوان دهیپوش زکس

 است ادوافغانيافغان فقط فر ۀلغت واژ به

 درد معنارا نيزاـدرفغانستان بج ميدار چه

 نیوافغان وهزاره ب کیازبک وتاج برابر

 را بايپـر کـند گلـزار ز یرنگ رنگ گالن

 آخر یبنعل خر ول یزند گاه خیبر م یگه

 گرگ نفاق وجنگ ودعوا را کندیم شتابان

 رافتادستیخشم وحشت قدرت شمش بدست

 معما را ـنيالت اـجه دانیبه م ـديبگشا یک

 وفرهنگ خراسان را خيناشنا تار ـداند چه

 را امايو  دیر جمشـبسپرد تاج س ـوانيد به

 ـان زاده آداب بـزرگان راـد چـوپـدانـ ینم

 را ـباير الـوان دـو جــل شــت تاوهـیپـ کـنــد
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 رانيند وـو تمـدن را ک ـخيتنها گنج تار نه

 امروز و فردا را يۀبرد سرما یم غماي به

 نداد امروز یارج کار فردوس اگرمحمود

 را وايوبلخ و هر یل غزنجاه رانهيو کند

 جدا نبودوخزرازهم  حونیوسند وج فرات

 نگر سغد و بخارا را یکابل و دهل زچشم

 نـاب تمـدن را ۀبـاد رمـیجــام جـــم بگـ ز

 ا راـکام مسـلم و هندو و ترس نيریشـ کنم

8/5/2018 
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 ریدام تزو

 کردند ـچهيرا باز نيیآ چـرا

 ردندک ـچهيرا بـاز نیت امیپــ

 نديترسا و گه مسلم برآ یگه

 کردند چهيرا باز نيو د خدا

 فروشندیم ایبه دن نيتنها د نه

 کردند چهيرا باز شنیپـ خودِ 

 دانـش و علـم وراثت خالف

 کردند چهيو ِژن را باز نژاد

 اسـتیسـ رــيدام تـزو ریاســ

 کردند ـچهيرا باز نیمسک دل

 گذازند یبزم زهره گرپا م به

 کردند چهيرا باز نيو پرو مه

 سپارند یگرگس قله هارام به

 کردند ـچهيرا باز نیشـاه پـر

 را ـنيبگـذارند زپـشت خر به

 کردند چهيرا بـاز نيو ز لگام
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 ت جهل دادنـدرا به دس تمـدن

 کردند هـچيرا باز نيرمهـ مج

 هنیارث مفروشند یمدالر به

 کردند ـچهيرا باز نيو پار ون

 ادفرهداند سنگدل ازعشق  چه

 کردند ـچهيرا بـاز نيریش دل

 ازدراخزان افسرده س بهاران

 کردند ـچهيرا بار ـنيرنس گل

 بر بـاد دادنـد یتـنها همـدل نـه

 کردند ـچهيرا باز نیو ک نفـاق

 بـود پر یقـوم ۀاز عقـد درون

 کردند چهيرا بـاز نيیزـت فقـط

1/6/2018 
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 بالی تار و پود

 سرودند رانگريجنگ و سرود

 دنديمردم به داس خون بر سر

 مـا را فگـندنـد ۀآتـش خـانـ در

 شم خونفـشان خلق دودنـدچ به

 زهر آلوده آب و نان کردند به

 مـردم ربـودنـد ۀاز سـفـر غـذا

 ديم به زخم ما نگردمره یکس

 فزودند یبر زخم ناسور نمک

 ـر بـاد دادنــدـآرزو بـ تبهــشـ

 ودنـدـما گش یه رودوزخ ب در

 از خار کردند یرا بستر وطن

 برگ گل غنودند یخودرو یول

 ـدنـديشعر و دانـش را بر زبان

 ازدرودند یگنگ وخال چوالکن

 تـابـسـنان تــنور داغ دردنـد بـه

 سـرد جمودند خيچون  تانزمس
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 بازکردند نیافغان گوش سنگ به

 شنودند یها را ک هيرـگ یصـدا

 دارند رنگیو فـتـنـه و نـ دروغ

 جو، تنگ وحسودند نهیکتنها  نه

 کردنـد ـخيبـر ملـت و تـار ســتم

 سروصاحب نمودند یرا ب وطن

 را گـرفـتـنـد ـهـنیرشــد مـ جلـوِ 

 مانـع و دستکـند و رکودند هـمه

 گشته داعش گريطالب و د یکي

 دالــــر و آل ســعـودنــد غــــالم

 کردند دهيملک را گند چـوخندق

 بلکه ضدعودندُمشک وعطر نه

 کردند خکوبیمرا درسقر وطن

 آخـر در سـقوطـند ـليچـاه و بـه

 وحـدت ـنیقـالــ ۀـد نقـشـش کجـا

 تار و پـودند یبـال انـهيمور چـو

4/6/2018 
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 یغارت باغ انسان

 لرزد یزمانه دل ازجور خار م نيدر

 لـرزد یالله زار م ۀو ولــولـ ـغیچـ ز

 یباغ انـسان یقتل و غـارت گل هـا ز

 لرزد یو زخم سکوت هـزارم درد ز

 یز غــارت هـسـت ـعتیانهـدام طـبـ ز

 لرزد یدار م هيدسـت قـدرت سرما به

 است کیسبزه وگل رابش پالست یبجا

 لرزد یبـاغ و گل و سـبزه زار م ادیبـ

 ـديآ یم اهیجـنـگل و مـرغ و گـ فغــان

 لرزد یم اریدل کشت و شـ یتشنگ ز

 رندیم یابحـار زنـده م یو ماه نهنگ

 لرزد یزهـر عقرب و دندان مار م ز

 نـسل آدم دوپاسـت یـود کـشخ زمـان

 لرزد یذهـب شـعار مـم یانـتحـار ز

 و ز آدمخـوار یو ز افــراط ایمـافـ ز

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

 لـرزد یمظـلـوم زار م ۀآه و نـالـ ز

 ندگورستانکنم که مزارع شـو گمان

 لرزد ینگ مزار مس یشمار یب ز

 شودافزونیاسـلحه باجنگ م فـروش

 لرزد یمسـابقـه در کـشـتار م ـنياز

 جهان رابه دردوغم آلود کهيی زنقشه

 لرزد یپر شرار م یاستعـماِر نو ز

 غوالن فتاده خون آلود ۀبه پنج جهان

 لرزد یو شکار م ریآهوگان ز ت چو

 انـسـانجنگ سـوم و محـو تمـدن  ز

 لرزد یو برگشت غارم یبخت رهیزت

 یقعر دوزخ جاسوس و اطالعات بـه

 لرزد یقـرار م یمردم و دل ب فتاده

 شودمنظور یپالس یوفتنه گر دروغ

 لرزد یشـمار م یب ۀطرح تـوطـئ ز

 در قانون دهیو تقلب تن بيبـس فـر ز

 لرزد یم اریعوعدل وحقوق و قضا
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 نو انتقام وخو نيونفرت ونفر زخشم

ه وشمش بیصل  لرزد یودار م ریودر 

 یوعاطفه دل ها چرا بود خال زعشق

 لرزد یم اريو تـرک  یمحـو همدل ز

 زوروزر سنگ دل فتاده عشق بچنگ

 لرزد یو کار م دیو تول ستمیس زخـشم

 یزوررباطست و ضعف انسان شروع

 لرزد یدرکارزار م یمصنوع زهوش

 ستيدل آزار یکنیکه نگه م بهرطرف

 لرزد یر و ز قلـب فگار ممرگ مه به

 استزمانه که دانش چراغ انسان  نيدر

 لرزد؟ یتار م یز وحشت شب ها چرا

6/6/2018 
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 یمجاز عروسکان

 و رو کردند رياشخاص ز ۀخـان ميرـح

 تا فرو کردند انهيو را یبه گوش یسـر

 لذت احساس و عشق را کشتند نهیس به

 بـه گفـتگو کردند یمجـاز عـروسـکان

 ـدنـديو افـکار را بـدزد ــدهيو ا ــالیخـ

 را چو رو کردند سبوکیف ۀتشن سراب

 بـاز بـرگـشـتند شیتفـتـ ۀریعصـر ت به

 مغـز شستـشو کردند یگـريد ۀویشـ به

 که عشق بفروشند شينما یها بـصحنه

 بـو کردند یو مصـنوعـ یکاغــذ گالن

 دوکان را بــه نــام ُمــد ۀتـــاز لـبـــاس

 و رفـو کردند نهیچـشم شـما پـ شیپـ به

 را یمجـــاز یدوســت ۀرابـطــ هــزار

 مبد ل بـه آب جـو کردند کیکل کي بـه

 نامحدودبه شکل  جایمصرف ب چوقارچ

 نمو کردند یتجارت بس یها عرصه به
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 ستمیدر تـن سـ نیمـاشـ ۀسـان پـرز به

 خـو کردند دهـينــان جـو ۀلـقــم یبـرا

 نـبود یفـرصـت ـشـهينـدا ۀجـلـو یبـرا

 انـسـان را کـدو کردند ۀکلـ یـيگـو تـو

 و حاکـم شـد میو تجـارت حکـ معـامله

 و هو کردند یتا ز ها یدل بر جهـان

 علم وهنر را به زوروزر تاجر گرفته

 درو کردند یبه قل ک چند شرکت جهان

 وخداچه برپاگشت نينام مشرب ود به

 ردندوضـو ک تیانسـان ۀنیخـون سـ به

 سر زدند بستند دندیهرکجا که رسـ به

 حفظ منافع چه جستجـو کردند ریغ به

 را به عصر نـو ـهيسـرما ۀکهن لحاف

 معـدود پشت و رو کردند ۀنفع عـد به

10/6/2018 
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 عید بر پالس غم

 نيدرخاک وخون افتاده باقلب حز دتانیع

 نید مـردم ما را معکه باش نمیب ینم کـس

 ـشسته خلـق مظـلوم وطـنپالس غـم ن بر

 نیداغ بـر دل نـو عـروسـان غم مـادران

 گرفت ینيرینقـل و ش یو باورت جا گله

 نید ماتـم بمب آتشـرا کـن یو شـاد جـشن

 دگاهیشد در عـک یم یارـرا انتح طفلکان

 نیخوب و نازن یاشـاهـاـو تم یباز وقت

 خواهند روح وحشت اند یرا نم یشادمان

 نيو نباشد آخر ليته تبدبه عادت گـش نيا

 داده اند ميو غنا اکيرا بس که تر طالبان

 نیکم رنـدیگ یم همیکجا با وحـشت پ هـر

 زنند یسازند آتش م یم رانهيکشند و یم

 ـنيآفـر ریغـ ـديگـو یکابـل چـه م دولـت

 حاکـم گشته اند رنگیدروغ و فتنه و ن با

 نیتن ام کيارگ وطن در ابدي ینم کس
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 یچون دوزخ ول یرده افراطمارا ک ملک

 ـنيرا دهــد پاداش فـردوس بـر یانتحـار

 دهـد بـر قتل عـام یوا مـپاکسـتان فت خیش

 نیکند وارونـه عـدل و داد رب العالم یم

 هرروزو شام کندیم قيبا خون خال غسل

 نیرالمـومنیام ـردیطالـب لقـب گـ رهـبــر

 و طالب بوده است ارپاکستانيکابل  ارگ

 نیانگب یبه جام صلح جا زدير یم زهـر

 بود یرانيپاکستان جنگ وخون و و صلح

 نيبرگـز یاسـیسـ خيرا ز تار قتیحق ـنيا

 دارد کلـدار ـدیـيتأ ـاليو پــونــد و ر دالـر

 ـنیباشـد رهـ یتا امـروز م سیدم تأسـ از

 جنگ ندمشتاقانيگو یسال ازصلح م چهل

 ــنيان دگاه بـا عـنــو یبـا نــام تـــرقـ گاه

14/6/2018 
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 خوان خون

 پاکستان بود یجنگ و صلح طالبان باز

 بود ـانيمــردم مـا کامال  عــر یبرا ـنيا

 پاکستان شدست ریگاو پنجمن ش کشورما

 پستان بود نيا یو زالو دهیها دوشـ سـال

 ستيوپاکستان جنگ زرگر کايامر جنگ

 بود انيمنافـع گاه در جر یرو کشمکـش

 آورد دانیجنگ داعش را بمطالب  صلح

 پـنــهان بود ۀآشـکارا نـقــشــ ریـیتغـ ـنيا

 کـند ینسـل ما چـاه م یکابـل بـرا دولـت

 بود مانیوهم پ اريترورستان و دزدان  با

 کندیُکشد دولت نوازش م یطالب م هرچه

 گرگان بود ۀون آلـود کشـور طعمخ نعش

 شودیم نیخونصلح وسازش جنگ  رناميز

 برخوان خون مهمان بود یغن مرحیب قلب

 طفـالن مـا ۀلـرزد ز آه و نـالـ یم عـرش

 بود انيچشـم خـدا گـر غمبرانیفـقـط پ نـه
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 معنا چه شد یجنگ درازوصلح ب حاصل

 و نـالـه و افـغــان بود یو آوارگـ کـشـتـن

 ست؟یاشغال چ یومفهوم تجاوز معن اصل

 بود رانيغوالن خاک ماو یو پا ردستيز

 قدر کشـتار و خون ـنيم دد نباشـد اکنا در

 در کشـور بـه نام وحشـت انسان بود آنچه

 است ـدهيآهنگران گـرد ۀما تا کـور خـاک

 پتک وچک ش و سندان بود ريما درز مغز

 ش جنگ سوختندـاقـوام وطـن در آت جمله

 افـغـــان بود ۀه فکـر واژـکابـــل بـ دولـت

 استطالب  ديق زن مرـز ح الفدیکه م آن

 بود انيطالب بـه چشـمان زنـان گـر ۀخـند

 وفسادافزون شدست ضیوتبع یناامن بسکه

 سروسامان بود یب هنیبه م ینیب یم هرچه

 دل ما را سراطـون کرده اند نیخـون زخـم

 بـه فکر چـاره و درمان بود نمیب ینم کس

 برده اند غمايکه فرهنگ خراسان را به  تا

 ـر از زنـدان بودمـا بـد ت یاجــداد ۀخـانــ

26/6/2018 
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 راز هستی

 ترسـا ۀمسـلم و خند خشـم

 کند برپا یم نیخون جنگ

 ــنيـريد ـتيآرد حـکا ـادي

 قلب هـاجـر و سارا ۀعـقد

 جوشدیم هوديوخشم  خون

 وراـتـ ۀکـهـن ـریمـزامـ در

 انيپا یو دود جنگ ب آتش

 ما را ۀشيور انیبن سوخت

 ددان یفردا دگر چه م نسل

 ز آدم و هـوا يیهـا قـصـه

 نيونژادوملت ود قوم جنگ

 خـدا ـریمنـدارد در ض جـا

 بنوشتندازجنگ وخون  آنچه

 دانـا ـزديار اگـفــت ســتینـ

 ر بقــاء بـا هـــمو آخــ اول

 دایدر مـوج بحـر نـاپ مـوج
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 وعشق چشم دل هارا حرکت

 نایبـ یدگدر بحـر زن کـرده

 دل بـشـنو یوامحـبت نـ از

 ـدایش یـــد روح آدمـکـن که

 یکيعصـر تارگذشـتن ز با

 عمل شـود واالوعلم و عقل

 تدردل هاس دهیعـق گاهيجا

 سوداو استیسبه جنگ و نه

 کیتخنعلم وقدرت را غرب

 باال یعصر روشندر بـرده

 تيکویو فکـر ن کین عمـل

 بايته را زکند جان و گف یم

 ونو جهـاد خ یقـربـان لغـو

 نازرتـشـت را کند مع صلح

 خون آلود غیت دادیو ب خـشم

 نـــدارد در دل بـــودا جــــا

 گردد یشگفته م یهست راز

 مغـز دل شود، گر وا ۀغنچ

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 382 

 و آواز مـذهب هندو رقـص

 وگايمرتاض وورزش  ذهن

 و فـرهـنـگ دهیعـقـ انجـماد

 وقدرت دارا نیمسک ضعف

 زیسحرآم نیذهن وع چشیپ

 وایشـ ۀز طـبل یـيهـا جـلوه

 دهد دستور یون موقان نظم

 ایبـود دنـ وسیسیکنف قـصـد

 که قدرت آوردست یانقالب

 ـود مـردم کاراـرگ و پ در

 دارد یگـريد یـایدنـ ـنیچـ

 خود و اقتصاد غـول آسا با

 دندیوانگلس پروران مارکس

 را یديجد ستمیکمون سـ از

 انـساـن را اتینـو ح دانـش

 ـدایکــنـد پـ یتـکامــل م از

 الب اکـتــوبَـرــانـقــ آتــش

 خرس شمال را کرد وا خي
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 است نیشیپ یدرمتنها آنچه

 به امروزوفردا یکاف ستین

 گفتند آنچـه را کـردنـد آنچه

 ما یزنـدگ ــخيتـار ـتـهـس

 کران باشد یما بحر ب ذهن

 ـنـایبـاده در دل مـ حـرکـت

 جوشدیبه دم موج تازه م دم

 و پهـنا یدراز دایپـ سـتین

 ــميـوهــر بـودگ یتجـل مـا

 جا یب ۀو سجد میبه تسل نه

 ستین یما و خدا مرز نیب

 فتوا ـنيدل ا یاز نا بـشـنو

 د جان و تنـزن یم یپرپر

 نقاـپـرد تا بـه ناکجـا ع یم

 دل مکان نـشـناســد ۀنغـمـ

 ُسرنا نيصوت ا زمانست یب

 یفتد هست یچاله م هیس در

 ايدر موج حرکت در موج
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 رد کسندا يیم قصه ـعد از

 ايوـت پـهاسـت حرک داستان

 یدرهست ستیهست ون ۀجلو

 خوانا شودیدرهست م هست

 دارد يیره ـاز آن بهـ هـرکه

 رناـبــود بُ  اي رـیبــود پـ گـر

30/6/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسول پویان                                            دیار خورشید

 385 

 

 سکوتستان تاریخ

 کند ـادمياگـر  یچـشـم ۀنـگاه گـوشـ بـا

 نوشـم که مسـت مسِت دلشادم کند آنقدر

 خوشم یگرکند عمر رمیاس یزلف درخم

 که آزادم کند ادمیبـه ص ـميگـو ینم مـن

 و مطرب گرفتم خو از روز ازل یم با

 دغل هر روز ارشادم کند خیسبب ش یب

 ستیرا بگو مرگ هنر آسان ن یانتحار

 کند جادميمست غـزل هـر لحظه ا ۀشعل

 یما بـود آنسان قو یها شهيتمدن ر در

 کند ادمینو ب خيتار یکه ب یامکان ستین

 آورد یفرهنگ وتمدن جنگ قوم خصم

 تفـنگ و جـنگ نتوانـد که بربادم کند با

 و خـرد یـداريو شـرافـت، پا یردبارـب

 رادم کند لـي یو سـاالر یـاریعـ رسـم

 کنم یم تيحکا خـميسکوتسـتان تار از

 کند ادميو فـر غیزمان در چ دادیب مشت
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 استبدادگشت یدست و پا ريعدالت ز تا

 کند دادمیبه خود جبرزمان برضد بودخ

 سوخت شهيجهادازر رعنوانيدرز هنمیم

 سـرگرم اورادم کند یداعش تا بک خیشـ

 میجنگ وخـون علم وهنرآموخت انیدرم

 تجـارب پخـتـه اسـتادم کند ـانيشـا گـنج

 به دسـت دـيحل اختالف از گفتگو آ راه

 تکامل جمع اضدادم کند ریو س حـرکت

 جداست یازوحدت ملایس زمیفاش طرح

 کند ادمیمــردم رهـا از دام شــ وحــدت

 زنـده باد يیو نـوا یعصر جـام ادگاري

 بهـزادم کند ادي يیطـبع تـازه جـو کلک

3/7/2018 
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 ایقصر رو

 کنند یو معشوق گرطرح رفاقت م عاشق

 کنند یسان درگلبن احساس عادت م غنچه

 رسد یدروحدت به معراج تکامل م عشق

 کنند ینو دو دل باهـم شراکت م ـقيطر با

 سـاختند نینغز و رنگ یقصه ها ازمحبت

 کنند ینـاز و نــزاکـت م یکمـال همـدل بـا

 تـوز ـنـهیره نـدارد کـ یـيآشـنا ـميرـحـ در

 کنند یم تيراهدا یعشق ودوست رهروان

 تا خرابـم کـرده انـد یخراب آباد هسـت در

 کنند یمنوعمارت  را به طرز ايرو قصر

 پـرورد یوفـا م نیـيآدل هـا را بـه  عشـق

 کنند یدل را گـره گاه صداقت م اشـقانـع

 در دل عشاق پاک ابدین يیو زر جـا زور

 کنند یم انتیمهروعواطف را ص عاشقان

 پول وتجارت قاصراست گردشدر یهمدل

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

 کنند یم تيسخن وارستگان ازدل روا نيا

 قـدرت و پـول و امارت در عمـل فتگانیش

 کنند یم تيبلکه جنا ا؛يفـقط مکـر و ر نـه

 آرند بکف یجنگ وخون م خيازتار هرچه

 کنند یم تيهـا را حکا یرانگريو و کشـتن

 برند یوزندان م دیشکند تبع یرا م نخبگان

 کنند یم تيکفا یگوش بفرمان برا حاکمان

 دهندیم استيو فاسد را رورشوه خوار دزد

 کنند یدر سـفارت م یریسـف ـايو  ـريوز اي

 بيسـالح و با زبان و با همه چـال و فـر با

 کنند یما را چه غارت م هنیو بود م هست

5/7/2018 
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 دلتنگی از عمر جاودان

 انـتـها دارد یبـ یگیبهـشــت جـاودان دلـتـنـ

 چه ها دارد اربيخود  انيپا یرببا عم خدا

 عمـردرازش را یمعن یازخضر پرس اگـر

 پادارد شیپ یخونفشانش صخره سنگ بچشم

 ديخود غرغر کنان گو یازعمرطوالن کالغ

 بلبل ز شـوق گل همه شور و نوا دارد یول

 گردد یم روخستهیپ ايودر یدرخشک کشف

 شنا دارد ايچابک در در یبسـ یماه جوان

 کند افزون یکيرا به تار عمرش اگرخفاش

 نـازم همـت پـروانــه در آتـش فـنـا دارد بـه

 ماند یگر همنوا افتد جزوحدت چه م دودل

 ناخن جدا دارد یکـس نازه را از پهلو کجا

 دارد یآنکه عشق دلبر ریو دلگ ریپ نگردد

 عـالـم بها دارد کيجـوان مشـرب  رِ یپـ دل

 رادرمان هجران  یعـالج درد ب یدان اگر

 دوا دارد یکـن به هـر درد دایپ اري وصال
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 نفاق ونفرت آوردست یجنگ طوالن یهوا

 وعشق وصفا دارد یکشور غارت همدل به

 بگذر گانگانیب ۀوصلح موش وگرب زجنگ

 بـر حــق مردم هـوش کند آشــنا دارد جــفا

 شده امروز یدر وطن دوکان عالف استیس

 ا داردروشـد ظاهـِر گندم نمـباطن جـو ف بـه

 سرگردد رهیکه کور وخ یآب درچشم نماند

 دارد ایاز خدا در دل نه ازمردم ح یترس نه

 نيکند خا یم یشـاد چارهیسـوگ مردم ب به

 خلق دست و پا و فرق سر حنا دارد زخون

7/7/2018 
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 شعار حق

 یوطن طبل عزا را ساز دار

 یصدپاره سوزوساز دار دل

 ینـبردخصـم وحـش دانیم به

 یدار راندازیترک ت زارانه

 ازبـکانـت را بـه نـازم امــیقـ

 یدار ازیـوام شـجاع نــاق بـه

 را ایح یتـوز ب هــنیک بیرقـ

 یبازدار يیوفتنه جو زجور

 ز دنـدان گـرازان یدینـترسـ

 یجانبازدار ربچهیسوشهر به

 افغانو کيازبک وتاز هزاره

 یقهرمان سربازدار هزاران

 ینبرد نداـیمـ ریـچـه ش راگ

 یو منطق دمسـاز دار انـزب

 ال عـقابانـپـر و ب یروین به

 یاوج قله هـا پـرواز دار بر
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 زندیجمله خ وايآمـو تا هر ز

 یحــق اگـر آواز دار شعار

 غـدار زمیبا ظالم و فاش بگو

 یدارقوم را ممتاز کي چرا

 خلق مظلوم یهـا تنامهيشکا

 یدادگاه بـشر ابراز دار بـه

 يیسـرا یم عدالت یغزلها

 یدار رازیحـافـــظ شـ امیپــ

 يیو شـعر نوا یجام سـرود

 یدارآغاز یچنگ رودک به

 یخوان حماسهاگر یزفردوس

 یتم همت دلباز داررس چـو

 نور یاقوام راده هنگفراگر

 یم و تمـدن بـاز دارعــل در

 یـابـياسـتقالل  ریاز غـ راگ

 یو انباز دار یامح یجهـان

 اوغان قهرازبک رم  ازمایم

 یو تکتاز دار یچه جنگاگر
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 بطال نیونآرد خـنجر خ چه

 یدارجنگ را دراز نيا چرا

 یکوبيبه رقص وپا یجام بده

 یشــهـناز دار ۀاز پــرد نــوا

 هنیشم تـو مچ ۀنازم غـمز به

ازدار یبس یهرشهر به  یغم 

 بـا عـاشـقان دل فگارت چـرا

 یوخشم وقهروناز دار عتاب

11/7/2018 
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 جنگ ناتو

 داشتندیروا پرا نیجنگ خون نيچل سال ا

 مــردم را بــه فـرمـان خــدا نداشتند لقـتـ

 هللا؛ عجب؟! لیسـب یعـنوان جهاد ف ـريز

 را سـخا پنداشتند یو تعـد   ـدادیو بـ جـور

 دالر ساختند اريرا  و کلدار و لایر پـونـد

 و زر را کعبه و قدس و منا پداشتند زور

 وم ماـرا بـه خـون مـردم مظلناتـو  جنگ

 ت ورشـو رهگـشا پنداشتندـخـالف پکبـر

 حساب یبومهربان را فیلط یدلها خون

 خودحنا پداشتند شيو بر دست و ر برسر

 را به فرعون زمان بفروختند نینیس طور

 را عصا پنداشتند نیآسـتـ نیزهـرآگـ مـار

 کانون وحشت کرده اندومدرسه را مسجد

 را بـه جـا پنداشتند یتحــارو انـ انفـجــار

 خون آلوده را دردست داعش داده اند غیت

 مــدح و ثـنـا پنداشتند ــقيرا ال طـالـبــان
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 طالـب کرده اند غیق زنـان را تح رهـبر

 نداشتندـپ ــاــیحــ یزن را بـ یآزاد ذات

 ختندياقـوام را به دار آو یشـهروند حـق

 داشتندو سـتم فـرمانروا پن ضیو تبع نیک

 اقوام را اگرمحروم ازحق کرده اند جمله

 و کـدخـدا پنداشتند ـریزورگـو را ام قـوم

 را نهیپـر از کـ ارـمیدل و بـ نیسـنگـ آدم

 و سـالـم و بـا مـد عـا پنداشتند  کارشـناس

 پاکـستان را جنگ و ترور آموختند فـوج

 داشتندیو طالب را به مـردم رهنما پ خیش

 را نخست یوسعود رانياپاکستان و نقش

 بـاروت جـنگ و مـاجـرا پنداشتندو آتـش

 غصب نفت یرابرا یوسعود رانيا جنگ

 بـا آل عـبــا پنداشتند انـیبوسـفــ جـنـــگ

 به جنگ یو بوبکر بغداد یو حقـان الدن

 در خــفا پنداشتند تيو حمــا ــلیم قـابـل

 ایرا بهــر مــرگ آســـ تـیافــراطـ آفـت

 نوان سراطون، بل شفا پنداشتندـه عـب نه

14/7/2018 
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نگ ؛ اما به سبب ادامۀ جپیش سروده شده اند در سالیان های زيرشعر

تان مظلوم و بی دفاع افغانس مردم و بحران، وحشت و ترور و قتل عام

قدرتهای متجاوز و  وحشی )اين مزدوران طالب و داعشبه دست 

 خوانش دوبارۀ (ی قدرتو مافیا کابلستمگر با همدستی دولت فاسد 

 .خالی از لطف نخواهد بود ياد شدهاشعار 

 

 ستیز با فرهنگ و تمدن 

 سـتیزندیهـاران مـبــه آيـیـن بـــ

 ستیزندیلطف گـوهـرجان م بـه

 عندلیبان یهـاـور و نغمـهـش بـه

 ستیزندیباغ وطرف بستان م به

 ـارانـآهـنــگ لطیــف آبــشـ بـه

 ستیزندیعطرخاک وباران م به

 انگـیـز نــوروزلبخند نـشـاط  به

 ستیزندیمهر وماه وکیـهان م به

 آهــوبــرگان مسـت و زيبــا بـه

 سـتیـزندیدر خیابـان م خیابـان
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 ط و آوازمطربچنگ و برب به

 ستیزندیاد مسـتان مبـزم شـ به

 یآثــار گــــران بــاســــتـانـ بـه

 ستیزندیوخاک ايوان م بخشت

 ـلق بامـیان و مهد شـیرانخ بـه

 ستیزند یجان م یتنديسان ب به

 خـط و واژه و گفـتار مـردم به

 ستیزندیرعـزيزان متصوي بـه

 ـرانـهاحسـاس لطیـف شـاع بـه

 ستیزندینظم وشعروديوان م به

 یشـعر حافـظ و خیام و جام به

 ستیزندیجوش باده نوشان م به

 رسـم پاک مسـتان خـرابـات به

 ستیزندیتاويـز رنـدان مدسـ بـه

 پـنــد عـطـار ،یافکار سـناي بـه

 ستیزندیگنج علم وعـرفان م به

 و حالت شمس یسـوز مثـنو به

 ستیزندیخورشید فروزان م بـه
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 قـنـد سـمرقند ،یشـعر رودک به

 ستیزندیخط و خال ترکان م به

 یو سینا، فـخر راز یفـاراب بـه

 دستـیزنـیافـکار حکـیمان م بـه

 خـداونـد اسـاطـیر یفـردوسـ به

 ستیزندیارث دهگان م یبپارس

 ـم جــاودان پهــلـوانـانـرسـ بـه

 ستیزندیخصم ديوان م برستم،

 پندار و به گفتار و به کردار به

 سـتـیزنـدیآداب بــزرگان م بـه

 ارث باسـتان و گـنج شـايـان به

 ستیزندیفرهنگ خراسان م بـه

 ادو مسلمسیس وقارن و سنب به

 ستیزندیطاهرمرد میدان م بـه

 عیـاران و شیـران خراسان بـه

 ستـیزنـدیتاريخ درخشان م بـه

 خوجند و سمرقـنـد و بخارا بـه

 ستـیزندیخروشـان م یآمو به
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 بلخ وفرهرود یوهر یغزن به

 ستیزندیکندوز و بدخشان م به

 پر ازسوز یعشق پاک دلها به

 یزندستـیآه سـینه چـاکان م بـه

 عـزم راستان و مهر يـاران به

 ستیزندیقلب صاف پاکان م به

 آيـیـن وفـا و رســم خـوبـان به

 ستیزندیلفظ وعهدوپیمان م به

ن بـه  عـدل و داد و قـانـون مدو 

 ستیزندیحکم شرع وقرآن م به

 نـور دانش و صبح معـارف به

 ستیزندیشـاگـرد دبـسـتان م به

 مسکینپـیـونـد دل عـشـاق  بـه

 ستیزندینـوعـروسان م بحسن

 مهوشان برگرد رخسار بزلف

 ستـیزنـدینسـوان م یآزاد بـه

 نفـس بـیـوگان دل پـريـشان به

 ستیزندیطفل ديده گريان م به
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 پیران سخن سـنج خراسـان به

 ستـیزندیافـکار جـوانان م بـه

 انــدرز طبـیـبـان خـردمنـد بـه

 دستیزنیدارو وبه درمان م به

 یبـزرگ زنـدگـان ینـیـرو بـه

 ستیزندیوعشق وايمان م بعقل

 یروح آدم و بـنـیـاـد هـسـت بـه

 ستیزندیآورددوران مدست به

 عرش کبريا و اصل فطرت به

 ستیزندیذات پاک يـزدان م به

 یکوتاه اين گرگان وحش سخن

 ستیزندیهست وبودانسان م به
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 وحدت سرود

 ساز کن هنیرا در تار م عشق

 مهــر و وفــا آغــاز کن ۀقـصـ

 راازدل برون افکن بسوز نهیک

 دل شب مشعل دانش فـروز در

 جان از عـداوت پاک کن ۀخـان

 نادراک کـ ۀـنـیرا گنجـ نـهـیسـ

 جنگ و خون نيآخرحاصل ا ستیچ

 ونو جن یو تبـاهـ یجـزخـرابـ

 شير شير هنیمدردرد یهردل

 شيزار و پر رهموطنخاطـره

 اد کامخنـده رو و ش یابینـ کس

 فــارغ از رنج مـدام یـنینب کس

 وحشت بـه دل افکـنده اند ۀلـرز

 صلح و صفا را کنـده اند ۀشـير

 کند یآتـش افـروز هنیم خصـم

 کـنـد یآرامـش و روز غــارت

 در دل چون آهنش یرحم ستین
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 راهنشیخفتـه در پ یوحش گرگ

 ستــم چــوپـان را ــغیبا ت کـشتـه

 قــلب گــوسفنــدان را ــدهيدر بر

 است دهیدرچشم و طن پاش خاک

 ستا دهیپرخون کرده بخراش دهيد

 طفـالن وطـن را کشتـه زار مـام

 قرار یهـرسـو فتاده بـ طفـلـکان

 وآبو نه نان  یعروسک باز نه

 چشمان خواب شت ازـوح فقرو ردهـب

 ورا ــزاديپــر یــوانـيد خــورده

 ام و آزاد وراآر خــــــــــاطــــر

 تـلــخ آورد ۀــویم خــاروحشــت

 جنـوب و شــرق تا بلـخ آورد از

 وغوروپروان درغم است انیبام

 ماتم است یو شهرغزن درهرات

 ستیآرام ن ـرمـنـدیو ه قـنـدهـار

 ستیخوش کام ن ایو پکت ابيفار

 اسـت نهيـريبـدخشـان مـاتم د در

 است نهیوغرب ظلم وک درشمال
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 رهـا مـوشکـبـار شدکه کـنـ بـس

 شد اریطالب هـر طرف بس ظلم

 جـالل آبـاد و کابـل تـا فــراه از

 در وضـع تبـاه ـچـارهیبـ مــردم

 انـد دهيهـا و سـرهـا بـبـر پنجـه

 انـد ـدهيافــراط و بـال بگــز راه

 ـنیخـشـم و ک لیآمد س ازعرب

 نیکشته گشتند وغم صدهزاران

 انو بوکـوحـرام و طالـب داعـش

 انـسـانند و مـردود جهــان ضـد

 کنند یالـقـاعــده را جـار رســم

 کنند یاعــراب را ســار ۀـنـیکـ

 به پاکستان دارنـد سالهاسـت جا

الهاسـت ۀشـان بـا نقـشـ زیخ  دج 

 ها پر دالر و پونـد و لایر سهیک

 بس محال یسِرشان فتنه ها در

 فـقـط مرگ آورد یافـراط ذهـن

 جــد تــا ارگ آورددِر مـســـ از

 کاشت خصم یدیوناام أسي تخم
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 ازخرمنها برداشت خصم برکت

 مـذهـب و قـوم و نـژاد اختـالف

 نهاد انیبا مکر و فن بن دروطن

 زهـرمار هـنیم یدر رگها کرد

 اريرا از د ـنیشهـد و انگبـ بـرد

 درد ماسـت یمردم دوا وحـدت

 سرد ماسـت یروزهـا نـوبهـار

 روشـنگرانعشق و همت  نـور

 را چون گلستان رانـهيکند و یم

 را شکـر بـاران کنـد هـنیم مهر

 کند ـرانيو غـم را ز بن و یتلخ

 نـفــاق ــادیانـــدازد بــه بن آتــش

 کـهــن زاد نـفـــاق ــخیب بـرکنــد

 سـرود وحـدت است اراني ۀنـغم

 اسـت ــرتیمــردم با غــ ات حــاد

 سنبل است قیوسوسن رف نرگس

 بـلبـل اسـت ـميو نـد ـاري نـسترن

 دیکش رونیاز چمن ب خاروحشت

 دیهـامـون کش کریمار از پ ـشین
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 دیو مگس را سـم زن کیو ک پشه

 ـدیگــرگ هــا بـرهـــم زنـ ات حـاد

 چـشــم وطــن ـهیغــزاالن ســ بـا

 و خـشـم وطــن نهیمگـواز ک چیه

 بـه کار ـدينـو را روز نـو آ نسـل

 بـلبـل و فـصل بهـار یهـا نغـمـه

 ــدیکن یوطـنـداران وطـنــدار بـا

 ـدیکن یزدلها دور و غمخوار غم

 وطــن ـدانیبـمـ ـدينــو آر طــرح

 وطــن مانیعهـد و پ ـديدار پـاس
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 ابوذر آه پرسوز سوگ و ماتم هزاران یقلب کوچک و تنها ۀنيیاز آ

آتش، بحران و وحشت خون و  نیسرزم نيا یو قربان میتيکودک 

کشد و زود بر خرمن ظالمان سنگدل و جنگ افروزان  یزبانه م

است از خشونت،  یادگاريآتش خواهد زد. ابوذر کوچک  رحمیب

در وطن که حاکمان  یجار ۀو ظالمان یرانسانیغ یوحشت و کشتارها

و  دفاع رویاز عامالن آن با تمام ن رحمانهیسنگدالنه و ب یلیوقت خ

لح صرا  دادیزبونانه در برابر ظلم، ستم و ب مینند و تسلک یم تيحما

 شود،و بن کنده ن خیما از ب نیجنگ از سرزم یبال ۀشينامند. تا ر یم

همه  در پالس غم و در سوگ و ماتم نشسته باشند. ديهماره مردم ما با

 نهاآ انیبه جنگ افروزان و حام نيباهم درود به روح پاک شهدا و نفر

 کنم.یم ميتقد هنیرا به مردم سوگوار م یگريد ۀغمنام . بازهمدیبفرست

 

 غمنامه

 ديگو یطالب از کـشـتار م ايآمـد خـدا بهـار

 ديگو یدار م یخون و انتحار و چوبه ها ز

 ریزند با ت یو مادر و خواهر م کشدیم پدر

 ـديگـو یکـس و نـاچـار م یب میـتيرا  ابوذر

 نخـون دل انسـا خـوردیم یجنگ تاک یبال

 ديگو یهردم از ترور و وحشت تلوار م که
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 یو ظلـم و سـتمکار نهیاز جفـا و ک نشـرمد

 ديگو یمهابـا بـر سـر بازار م یاز آن ب که

 زاده شـد ظالـم ابانیاز بطـن گرکان ب مگر

 ديگو یوحشت و آزار م دنياز خشم در که

 هنیبه دست طالب افتد قدرت م یروز اگر

 ديگو یسارموحشت سنگو نیازقتل وک فقط

 اربيبود  یصاحب چوک یتاک شهیپ انتیخ

 ديگو یم اریشرمانه ازحب وطن بس یب که

 مان مملکت غـارتگـر و دزد اندتنها حاک نه

 ديگو یماشرارگرازياوصاف طالب د یکي

 سازد یبخون آغشته مرا یمستو بهارعشق

 ديگو یخار مفصل جوش گل تنها زجور به

 معنا یشور و نشاط عشق ب ۀنغم وششگ به

 ديگـو یاز ذبـح بلـبـل بـسـتن منقـار م فـقـط

 قاتل مردم کنیو ل ميازعشق وطرب گو من

 ديگو یخون و وحشت و از ماتم غمبارم ز

 ازاردــیرا بـ هــنیم ینـاز پـرســتـوهــا دل

 ديگو یم اريو بند  دیـاز ق یدل نیسنگ بصد


