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 مقدمه 

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

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

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

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

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

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

اگر این . آمیخته استمثبت و عرفان صفای دل  صداقت، نیکی، بی ریایی،

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

 .ر تاریک چیز دیگری باقی نمی ماندهستی سوز و تحج  

بدرآید که از نای عشق، محبت و هنر دل  های جان وبه آوازهرگاه انسان ها 

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

 متجلی می شود، و از امواج بیکران مغزنهفته است  یکه در فطرت انسان و نابی

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

 .دور می سازد (به طور حقیقی نه ریاکارانه) و اژدهای هوس آز

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

به اقیانوس  ،(خارج از زمان و مکان که)ذات است، چونان درهم می آمیزند 

ۀ و یگانگی امواج ناخودآگاه فطرت ازلی خود را در گستر وحدت می رسند

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

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

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

 . انسانیفطرت 
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یتناهی ارزانی می کند و انسان را به این عشق است که برای انسان آزادی ال

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

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

بس  محافظه کاری مرسوم، انحصار طلبی، قیوداتشهرت کاذب، عوام فریبانه، 

ناآرام کنند، خودخواهی،  وجود، هوسها، حرصها و استرسهایمختلف و متنوع م

 .استبداد و دیکتاتوری در اشکال گوناگون، تفتیش عقاید دیگران و غیره می زند

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

  .بددلهای پاکیزه، بی کینه و با صفا نور عشق و محبت می تا از .صفا می سازد

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

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

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

هرقدر این جاذبه . ته می گرددتجلی عشق از نهادش به معشوق متمایل و شیف

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

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

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

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

عاشق به معشوق در فطرت و طبیعت عشق  بیش از اندازۀوابستگی و تمایل 

 . نهفته است و عاشق جز از آن راه و چارۀ دیگری ندارد

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

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

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

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

 . جاودان آماده گرداند

وق ظرفیت درک و پذیرش ایجاد این که تا چه حد و میزان در فطرت و نهاد معش

عشق و محبت از فطرت او تعلق دارد؛ به میزان می شود به کشش و تجلی 

عاشق در این میدان  .ارتباط می گیردصداقت، راستی، وفا و سترگی دل او 
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 شَک و تردیدبا بی وفایی آمیخته  .وظیفه و رسالت گوهری خود را انجام می دهد

نترنیتی و نفوذ دستگاه های اطالعاتی و رسانه معشوق که در گسترۀ ارتباطات ا

بسی افزون شده است، هرچند از شور و جذبۀ  ،حریم پاک عشق و محبتدر ای 

روابط کاذب عاشقانه را به طور ؛ اما عاشقان صادق و پاک کاسته نمی تواند

 .تجارتی و تبلیغاتی به جای عشق حقیقی و خالص جا می زند

ی سازد تبارز عشق را از نهاد وی مساعد م نۀانگیزش معشوق برای عاشق زمی

. ی رساندو باز این عاشق است که آن را بیاری معشوق به درجۀ عالی تکامل م

. دنخالص و پاک بهر حال بسی خوش و با ارزش می باشاین انگیزه های عاشقانۀ 

در این جاست که در بعضی جوامع زمینه های فطری و کسبی برای این تبارزات 

 . بیشتر و در بعضی جوامع کمتر استو عاطفۀ عشق  پر احساس

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

، مذهبی و خشونت نهان ر، استبداد ذهنی، سیاسیحج  اصول و قوانین خشک و مت

سرچشمه های . ماشینیزم از تجلی عشق و محبت در نهاد انسانها سخت می کاهد

، احساس، عاطفه، دوستی و غیره را مسدود می سازد و بجای آن عشق، محبت

بر عکس . ر و آزاردهنده را جایگزین می کنداصول و قراردادهای خشک، متحج  

آزادیهای طبیعی، فطری، انسانی و مدنی برای رشد و انکشاف تجلیات عشق و 

 .محبت از  نهاد و امواج مغز انسانها بسی مؤثر و با اهمیت است

، (که میهن ما افغانستان قلب پرتپش آن است) یخ ادبیات خراسان زمیندر تار

عشق، سوز  رین قالب برای ابراز شور و حالت زیباترین و مناسبهماره دوبیتی 

صداقت و اعتماد عاشقان و پاکیزگی و صفای شوق وصل و مراد، و درد انتظار، 

وجود نهان و در با سرایش دوبیتی آنچه در اعماق ناخودآگاه . استبوده دل  

در دوبیتی  .یابد ژرفنای دل و اموج مغز پیچان است، فرصت رهایی وگشایش می

های آتی شما آن حاالت یاد شده را به طور بسیار طبیعی، زالل، پاکیزه، صادقانه 

فطری خالق این  نرژیفقط عشق، محبت و ا. و خالصانه مشاهده کرده می توانید

 .باشد معطر و تجربۀ پندآموزادگاری امید که ی. دوبیتی ها بوده است
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 ترانۀ دل

 

 نه شوق وصل وتب انتظارمی ماند

 رار می ماندـول و قـنـه اعتبار به ق

 با شتاب می گذرد دوروزعمر دگر

 دـط تـرانـۀ دل یـادگار می مـانـفـقـ

***** 

 زیز دل نه هوس نه حیا بود باقیـع

 نه زهد کاذب و مکر و ریا بود باقی

 غمزۀ خوبان در جفاکاری نه ناز و

 نه صبرعاشق وعهد و وفا بود باقی

***** 

 سراب عمر به مانند رود می گذرد

 خیال خام چسان زود زود می گذرد

 بیا و یک نفس عمر را غنیمت دان

 تو گویی هیچ نبود و نبود می گذرد



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 7 

***** 

کردنتوانجـداجانانهدلازدل

 کردنتوانرهاروحتنخانۀاز

 راهینباشدودلانججزوحدت

کردنتوانسوامعشوقهزعاشق

91/6/4192 
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 تصمیم نهایی



 استنهاییتصمیمتـوقعزیزم

 استزیربناییطرحوضعزمان

 استوصلتطبیقوـتومامرام

 استتقدیرخداییازفیضاینکه

***** 

 آرزویمومراموعشقتویی

 گفتگویمنبودتووصلجزبه

 انتظارتـدـاشـبکهآنچـهنمـک

 نگویمحرفیدلوغیرجانهب

***** 

 هادلپیوندودـبمارامـم

 تنهاتنهایرـهمدگبافقط

 پرورکینهبدورازحاسدان

 دنیاسردقالوازقیلجدا
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***** 

 مبارکماوصلعزمعزیزم

 مبارکمـااصلعیشوحـیا

 گـردیـمپیرآخـرروزتابهـم

مبارکمانسلبهخوشنوید

02/6/0232
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 حقیقی عشق

 

جانییارحرفیهیچنگویی

خوانیعشقکالمحجماگر

هرگزعشقنورمحونگردد

زندگانیحینوبهمرگپس

*****

استجاودانسازعشقنوای

استوجانجسمنشاطامیددل

حقیقیعـشقبوددلدراگـر

استمیاندرزندگانیبقـای

*****

گمانیوشکّدربیهودهاگر

دانیچهدلهاوحـدتمقزعـ

نویسیدفتردرشـعریوگر

بازخوانیدوباهبعدازعمری
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******

پالنموطرححامیاولز

جوانمعشقحاملچوازدل

نامدهیچگفتمبارصدولی

یارمهربانمسویازجواب

*****

دارمخامـوشلـبروزیاگـر

دارمگــوشخــوددلآوازبـه

نتلباازگاهیوچشمازگهی

دارمنوشرویاشهدوشراب

****

باشدتونازعاشقنیازم

باشدتوغّمازچشمشهید

دلساغرمستحکمازبده

باشدآوازتوهمتاشرابی

***** 

 بتا حسن دالویز تو قربان

 نگاه فـتـنه انگیز تو قربان

 خمار چشم شهال را بنازم
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 همان یکجرعۀ تیزتوقربان 

***** 

 دارمتورا درغم و شادی دوست 

 بهرطرزی که یادی دوست دارم

 ندیـه را از دل پـسـسـندم آنچـپ

 ز ویران تا آبـادی دوست دارم 

***** 

 بنازمراعاشقهایپرستوی

 نـازمـبراعـالیـقبـالوپـر

 داردریشهدلدرکهاگردانم

 بنازمراومنطقوطرحپالن

02/6/0232
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 زندگیارمغان 

 

 رمتو را با غصه وغم دوست دا

 به شـادی های پیهم دوست دارم

 بهر وضع و بهرحالی که باشیم

 به بیش خود وبا کم دوست دارم

***** 

 عزیزم ما و تو باهم بسازیم

 به درد وغصۀ وماتم بسازیم

 دم شادی به هم مستی نماییم

 مـازیـبسدم افـتـادگی با غـم 

***** 

 عزیز دل زمان چون رزنابه

 به یک بسـتر بخت ما بخوابه

 ا تا بخت خـود بیدار سـازیمبی

 که وصل پاک دلها را جوابه
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***** 

 فقط من حاضر فرمان باشم

 دل مشتاق و پر ارمان باشم

 بهر شکلی پسندی گفتگو را

 محب  پاسخ و پرسـان باشم

***** 

 عزیزدل پالنت را بنازم

 شکوه ارمغانت را بنازم

 پالن زندگی مشترک را

 امید جـاودانت را بنازم

***** 

 ن اختالط و راز دل شدزما

 نیاز طرح و رفع مشکل شد

 اساس زندگی از نو بسازیم

 دم ساخت بنا ازآب وگل شد

***** 

 افتخارمهادلپیوندبود

 نگارممیآشنایمبادلز

 مـباهاکـپزندگیرایـب
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 انتظارمهمیشهدلعزیز

***** 

 نیازاستکارینقشۀوبطرح

 نیازاستجاریوصحبتبراز

 محکمبنیادیکتاخـسرایـب

استنیازیاریوباهمبزیست

28/6/2102 
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 میزبان بزم دل

 

 اد ما عجین استـوازن در نهـت

 شمیم عشق ومستی آفرین است

 ت روزن وصل و محبتـز پش

 ید مبین استـنگاه ما به خورش

***** 

 عزیزم میزبان بـزم دل شد

 مراد و شادمانی کام دل شد

 وازن داد وصلمـه معیار تـب

 عدالت گسترخوشنام دل شد

***** 

 ز اول تا به آخـر یار یارم

 توازن را عدالت میشمارم

 نه تنها روزباشم درکنارت

 انیس ومونس شبهای تارم
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***** 

 زهی لطف وسخا ومیزبانی

 ز نـور دیـده و از یار جانی

 شب هجران بپایانش رسیده

 خـدا داده وصـال جـاودانی

***** 

 من وتوفطرت راز ونیازیم

 نوای عشق را باهـم نوازیم

 زنور مستی وعشق ومحبت

 جهان دیگری از نو بسازیم

***** 

 بروی همدیگرگل می فشانیم

 شمیم زلف وکاکل می فشانیم

 اسـاس زنـدگی مشـتـرک را

 به معراج تکامل می رسانیم

***** 

 ندارم جایی جز آغوش یارم

 که باشـد مأمن عـز  و قـارم

 عزیز دل مگو از لفظ رفتن
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 که تا روز قیامت ماندگارم

***** 

 خیال و آروزهـا مشترک شد

 بگرد شمع دلها شاهپرک شد

 بهم پیوسته رویاهای شیرین

 سوار گادی روی سرک شد

**** 

 حریریاد ما تنپوش جان باد

 نویـد وحـدت ما جاودان باد

 کنارهـم بمانیم تا دم مـرگ

 ز اعماق دل ما ارمغان باد

29/6/2102 
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 شقباران و ع

 

 بگو جانا سـرود تازه تازه

 بمن گفت وشنود تازه تازه

 بهمدگرفرستیم لحظه لحظه

 عـزیـز دل درود تازه تازه

***** 

 س افتو بسازیمـلباس از اطل

 به شب ازپرتو مهتو بسازیم

 ز تار و پود فکر تازه و بکر

 به جسم وجان نسل نوبسازیم

***** 

 دلم در بند گیسوی تو باشد

 تو باشداسیر چشم جادوی 

 ز خرمای لبت افطار دارم
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 هالل عیدم ابروی تو باشد

***** 

 شکستیم وحشت زندان شب را

 طلـسـم کهـنـۀ دیـوان شـب را

 نداریم باکی از جهـل شیاطین

 بسوزانیم سروسـامان شب را

***** 

 به سان عشق و باران سخاییم

 دو همدل مخزن مهر و وفاییم

 ز یمن وحدت دل های مشتاق

 در دست آشناییم همیشه دست

***** 

 بهم آمیخته چون شیر و شکر به

 گهی غلتان چون در  و گهـر به

 جـدایی نیـسـت در آیین عـش ـاق

 چـو باران طبیعت هـم نظر به

***** 

 عزیزم وعده هایت را عمل کن

 برای هریکی ضرب االجل کن
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 زقول و وعدۀ خالی چه حاصل

 تـوکل کـن بـیا دل را بغـل کن

0/7/2102 
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 حرف دل

 

 دوصد گفته نیرزد نیم کردار

 یارـنباشد حاصلی از گپ بس

 اییمـا در عـمل ثابـت نمـبیا ت

 وفاداری بقول ووعده ای یار

***** 

 تمام شرطهای تان قـبول است

 توازن در میان ما اصول است

 نمی دانـم چـرا این کار میمون

 فقط وابستۀ زنجیر طول است

***** 

 مجواب روشن و شفاف خواه

 خواهم پـنـبـۀ نـد افل ـثـه مـب

 عزیز من فـقط حرف دلت را

 چوقلب عاشقان صاف خواهم
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***** 

 زیز دل جواب خوب دادیـع

 صریح وساده ومطلوب دادی

 م تحفه یی دادی مبارکـبرای

 نوید زندگی، محبوب، دادی

***** 

 زیزم حاضِر دلداده باشمـع

 به آنچه الزمه ایستاده باشم

 فرنیزبهرمشوره وطرح وس

 به شـوق واشتها آماده باشم

4/7/4192 
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 تکامل انسان ؛عشق

 

 بنازم سـرو آزاد چـمن را

 میان خانه آهـوی ختن را

 لب و دندان مروارید یارم

 نگاه گرم وعطرنسترن را

***** 

 شم شهال وام گیردـشراب از چ

 گالب از زلف مشکین نام گیرد

 د دل دوعالـم را بکاهیـفـروش

 دوتـا بـادام گـیردبـه جـای آن 

***** 

 به دست یار دستینه قشنگه

 بگردن طوق زیبا بند بنده

 بنازم کیف دست یار جانی

 که در زیِر کمربنِد دورنگه

***** 
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 نگار من سیه پوشیده امشب

 شرابی از نگه نوشیده امشب

 ر گرفتهـست مرا در بـدل م

 لبان عشق را بوسیده امشب

***** 

 تصویر تو بوی عشق خیزدز

 لبهایت شـراب عشق ریزد ز

 ساس عـطر دامنت راـکنم اح

 بپندارم که مشک عشق بیزد

***** 

 ید تابان تو نازمـورشـمه و خ

 دو گوهر را به دامان تو نازم

 تـتنوع در نهاد ما عجین اس

 مق دل دو انسان تو نازمـزع

***** 

 سیمـویـم نـکتاب عشـق را باه

 دو جان در پیکر مدغم نویسیم

 شق پاک دل که باهمـسم با عـق

 ز هر چه هست درعالم نویسیم
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***** 

 عزیزم عشق هست وبود ما شد

 نهان در ذات تـار و پود ما شد

 ز وصل مـا تکامل کـرد انسان

 اسـاس وحـدت موعـود ما شد

3/7/2102 
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 فراموش

 

 راموشـت، نباشمـعزیز دل ف

 ت نباشمـمپنداری که مدهوش

 ن جای داریـهمیشه دردل م

 اشمب درآغوشت نبه شاگرچ

***** 

 چه هنگام انتظار ما سرآید

 شبان سرد هجران آخر آید

 الهی فاصله برداشته گردد

 پرستوی مهاجر از در آید

***** 

 صدایم کن صدایم کن عزیزم

 به آدرس آشنایم کـن عزیزم

 توکل کن بزن حـرف نهایی

 به شهد لب دوایم کن عزیزم

8/7/2102 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 28 

 

 

 

 ج هستیاموا

 

 هزاران موج خیزدز بحر دل 

 گهی فرد و زمانی زوج خیزد

 برای وحدت دل های مشتاق

 ز اعماق درون تا اوج خیزد

***** 

 ریایه دلی دارم که صاف و بی

 هــاران خـدایــمه سـزالل چـش

 زهرموجی که ازدل میزند سر

 سرودعشق و مستی می برایه

***** 

 ستیمـچـو امـواج دل تـوفـان م

 هستیمروش جنبشیم تا زنده ـخ

 به نیروی بزرگ عشق ومستی

 دِر سدهای سنگی را شکستیم
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***** 

 جنون و بیخودی ارشاد ما کرد

 ـتـم آزاد مـا کـردـز زنـدان سـ

 برون ازقیل وقال درس مکتب

 بـه میدان عمـل اسـتاد ما کرد

***** 

 درخت عشق ما پر شاخ و باله

 اگـر چـه یـادگاری یک نهـاله

 هدرعمق ذات هستی ریشه دار

 ایه افزای وصالهـبه گرمی س

***** 

 شـب دلواپسی ها، آخر آمد

 طلوع صبحدم در خاطرآمد

 به یمـن همت جـانـانـۀ مـن

 مراد عشق دلها حاضرآمد

***** 

 وصال از وحدت دلها برآید

 رایدـینا ســسـرود بـاده و م

 ود آبستن عشق و محبتـش
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 در میخانه ها بـر ما گشاید

***** 

 و گل کردـتبه دل ذوق تمنای 

 به رگهایم نشاِط شوِق مل کرد

 به طبل وصل کـوبیـدم آن قـدر

 ر آواز دهل کردـکه عالم را پ

***** 

 دو اقیانوس مست و پرنشاطیم

 وفـا و عشـق و مفهـوم حیاتیم

 نترسـیدیم ز توفـان خطرناک

 بـه هـم پیچـیده امـواج نجاتیم

***** 

 من و تو مثل کاه وکهرباییم

 ر صفاییمـبح بهم پیچیده در

 فنا گردیده ایم درذات مطلق

 داییمـبقـای هستی و نـور خ

**** 

 به خوبی کشتی ما ساحل آمد

 چوگنج گوهری با حاصل آمد
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 گذشت از ورطۀ اموج دریا

 به دسـِت نـاخـدای قـابل آمد

6/7/2102 
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 ؟!ایکاش

 

 عزیز دل جوابم دیر تر شد

 ولی این بیتها ازدل بدر شد

 بای وحدتسرودم نغمۀ زی

 که یارمن خدایا همنظر شد

***** 

 درختی ای کاش ما ثمر داد

وگهر داد  ز بحرعشق ما در 

 به ما بخشید وصل جاودانی

 نشاط وشورومستی بیشترداد

***** 

 عزیزم خاطراتت جاودانه

 چورودعشق ما دایم روانه

 نگنجدارزشت درهردوعالم

 به نزد من فراتر از جهانه
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***** 

 ن دلـشتو باشی چلچراغ رو

 انیس روز و شب دردامن دل

 توخورشیدی ودایم مهر داری

 ن دلـدا داده تـو را در مأمـخ

***** 

 سفر جانا به کابل و هراته

 برای وحدت و طرح ثباته

 زالل چشمه ساران محبت

 به کام خشک ما آب حیاته

***** 

 سرود مست آزادی نوازیم

 بدلهای غمین شادی نوازیم

 بـرای مـردم آزردۀ جـنگ

 نوید صلح و آبادی نوازیم

***** 

 قفس را عشق ما بشکست آخر

 غل و زنجیر را بگسست آخر

 پیام وصل ماچون نورخورشید
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ه هـا پیوسـت آخر  به عـمق زر 

***** 

 ارور گردیدـقـرار و آرزو ب

 دو اقیانوس دل همسر گردید

 همانهایی که بودایکاش دردل

 به کام هر دو دل آخر گردید

***** 

 بـه دل تشـویش دیگرنمی آیـد 

 چومی باشد سفر در پیش دیگر

 وش و آماده باشـیدـبرای آن خ

 که تنها نیسـتیم زین بیش دیگر

01/7/2102 
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 گنج عشق

 

 بنازم هـمـت جـانانـه ام را

 غرورسرکش مستانه ام را

 تمام گنج عـالم عشـق باشد

 اگر داند کسی افسانه ام را

***** 

 لبان می پرستت را کی داره

 نگاه چشم مستت را کی داره

 گل عشق و محبت میفروشی

 بهای هردودستت را کی داره

****** 

 زر و سیم حرامی چرک دسته

 پسته به پیش عشق آخر پستِ 

 دل پاک و صفای عشق پرور

 در قـصر طالیی را شکسـته
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***** 

 ذابهـۀ رنج و عـر زر مایـاگ

 ابهـا بتـرارت هـازان آز وش

 نددل ماعشق مسکین میگزی

 که کان برکت و مهر وثوابه

***** 

 بهای هر دو عالـم در دل ماست

 صفای عشق زیرا حاصل ماست

 نـیــابی در دل مـا جــز مـحـبـت

 که این آغشته درآب وگل ماست

***** 

 توشهدختی ومن هم خاک راهم

 فـقـیـر درگـهـی آن پـادشــاهــم

 صف مژگان و ابروی تو نازم

 اهمفـقـط من کشـتۀ آن یک نگ

***** 

 خدا یا شهدختی در بر آمد

 مهین تاج طالیی برسرآمد

 د آخرـتسلی بخش دل گردی
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 خرامان سرونازم کشورآمد

***** 

 وا می زبانمـزیزم درهریـع

 یانمـشـق دارد آشـصفـا و ع

 مهیا میکنم هرچه به خواهی

 گل مهر و محبت می فشانم

***** 

 هریـوا میوۀ پـاییز داره

 زرخیزداره دهات سادۀ

 زانگورفراوانش نگویم

 برای مافقط هرچیزداره

02/7/2102 
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 افطار

 

 هالل و بدر روی یار خواهم

ار خواهم  شراب ازنرگس خم 

 بارکـبـه رســم روزۀ مـاه م

 ز خرمای لبت افطار خواهم

03/7/2102 
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 راز دل

 

 درخت عشق ما سبزوجوانه

 امید مـا بـه وصل جـاودانـه

 لهای مشتاقغرور وهمت د

 بـرای وحـدت مـا ارمغـانه

***** 

 انی نگیرهـرد دل نـتنور س

 اید کار سامانی نگیرهـز ش

 دگرتصمیم صدفیصد بکاره

 وگـرنـه درد پایانی نگـیره

***** 

 ررشتۀ دلـگره افتاده بر س

 نشد آسان بر ما کار مشکل

 فرستادم برایت حرف دل را

 نکردم پاسخ روشن حاصل

***** 
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 یار گفتیمـسخن بسم گپ و ـبه

 فتیمـگهراز هرطرف بسیار س

 ولی درکاروصل و وحدت دل

 م را از دل نـرفـتیمـگمان و بی

***** 

 فرستادم برایت نامه بسیار

 بگفتم آنچه دردل بودهربار

 ولی از سوی یار مهربانم

 نیامد نامه یی بهر دل زار

***** 

 نگفتی رازدل را یار جانی

 نمی دانم چه داری درنهانی

 رای حـاصل آمـال فــردابـ

 نشد روشـن پالن زندگانی

92/7/4192 
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 دل روشنحرف 

 

 اگرباعشق باشی صادقانه

 نـسـیم آرزوی دل وزانه

 هراس یخبندان باز گردد

 تزلزل در نهـاد ما نمانه

***** 

 زفاف عشق مایارب کجا شد

 سحر در بستر شبها رها شد

 نیامد آن شـب پر فیض آخر

 ماه ها شدزمستان و بهار و 

***** 

 اک بایدـاد پـاک و نهـدل پ

 به راه عاشقی بی باک باید

 زتزویر و ریا و حیله خالی

 چو خورشید دل افالک باید

****** 
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 ز اول یکـدل و همیار بودم

 بیـادت شـب هـا بیدار بودم

 بسان چشمۀ عشق و محبت

 زالل و روشن وهمواربودم

***** 

 تو دانی عاشق زار تو هستم

 دل خریدار تو هستمزجان و 

 تم آنچه در دل بـود جاناـبگف

 ار وفـادار تـو هستمـفـقـط ی

***** 

 اگر جانا به وصل دل رضایی

 قت دوری نماییـچرا از عاش

 ت راز دل راـفـرسـتادم برای

 نکردی بهر آن یک اعتنایی

***** 

 بگوحرف دلترا پاک وروشن

 به مثل قلب صاف و سادۀ من

 اییدت کامل رضـر با وحـاگ

 م کنـبن شک  و تزلزل را به
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***** 

 اگر مهرو وفایم دوست داری

 اگر قلب صفایم دوست داری

 رف نهایی را عزیزمـبزن ح

 اگرنوش نگاهم دوسـت داری

***** 

 قرارو وعده ها را بارورکن

 دم شک  و گمان ازسر بدرکن

 و را در مأمن دل جای دادمـت

 در آغوشم بیا یک عمرسرکن

08/7/2102 
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 م خموشیجا

 

 عزیز دل چرا سرد و خموشی

 صدای قلب عـاشـق را نیوشی

 رای قـبولـمـسکوت ات را پذی

 اگر چه دیر جنبی دیر کوشی

***** 

 به قهر و ناز جانا خوی کردم

 وی کردمـار مـکه دل را بند ت

 ز راه دور با صد شوق و امید

 تورا چون گل همیشه بوی کردم

 ***** 

 مدیگر از سوزش هجران نگویی

 ز عمق درد و از درمان نگوییم

 تاقـرای وحـدت دل هـای مـشـب

 بجز از صبر و ازسامان نگوییم

***** 
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 بیا تا بشکنیم جام خموشی

 دام خموشیـم پاشـیم انـبه

 بسان بلبالن مست و شیدا

 پر از آوا کنیم نام خموشی

20/7/2102 
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 خلوت دل

 

 انم نمودیـان و هراسـپریش

 مودیبرون ازپیکرم جانم ن

 مرنجان این دل آزرده ام را

 م نمودیـدانـندادی کام و زن

***** 

 هرآنچه در دلت باشه قبولم

 نباشـد جز مـرام تـو اصولم

 نمیدانم چـرا خامـوش باشی

 بیا در خلوت دل کن شمولم

***** 

 نمی دانم که ترست از کجایه

 ز پول و پیسه یا قصر طالیه

 اگـر گـرویدۀ سـرمـایه بودی

 ر تو با عشقم چرایهسر و کا

***** 
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 ندارم چـاره ای غیر خموشی

 به درمان و عالج دل نکوشی

 نبشـتم نامه هـای بس فراوان

 نمیداری به حرف دل گوشی

23/7/2104 
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 ارمغان عید

 

 اتاق دل مزی ن کن که عیده

 ز دلها مژده وحدت رسیده

 بزودی آن شب موعود آید

 سحرگاهان وصل ما سپیده

***** 

 فقط وصل ومرادهصالح ما 

 مواره یادهـبز ما هـرار سـق

 نگار من به درب خانۀ خود

 به خوشرویی پذیرایی ستاده

***** 

 و استوارهـبلی گام من و ت

 رای کارهـزمان آخر و اج

 دل پاک و مرام پاک داریم

 رارهـاز آن کام دل ما بر ق

***** 
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 عزیزم حرف حرف آخرینه

 مـراد عشـق ما آخـر همینه

 تکامل تا رسیدیمبه معراج 

 اسـاس وحـدت ما در یقینه

***** 

 جوابـم را بـده جان و دل من

 گـره بگـشا ز کار مشکل من

 مسـوزان در تنـور انتظارت

 تویی ازعشق آخرحاصل من

***** 

 صدباربدوعالم را گربگردی 

 ادارـنیـابی مثـل مـن یـار وفـ

 رگ دمادمـو مـدایی را بگـج

 رکوههای دشوا که بهرما بود

***** 

 زیز دل به اول بر نگردمـع

 هزاران مرتبه ازسر نگردم

 رسیدم بر در وصل و مرادم

 فقط داخل شوم از در نگردم
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***** 

 نمی دانـم چه راه و چاره سازم

 به شهردل دوصد دروازه سازم

 برای این که عـرضم را بخوانی

 ه سازمرا پـر از آواز دو عـالـم

***** 

 وردگر عذر و بهانه نیست مقد

 کجا معشوقه ازعاشق بود دور

 فـقـط حرف دلت را می پسندم

 اگـر باشـد وصال یـار منظور

27/7/2102 

 

 وحدت کامل

 نیستهوسحبّماعـشقعزیزم

 نیستجرسبانگماوصلسرود

 استمرادکاملوحـدتجاایندر

 نیستکسپیشروزیچندوگرنه

3/8/2102 
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 اری یرضا

 

 میضاو ر مـیو رضا ـمیرضا

 میور و نواـش یا دهیمگرنشن

 دل پرخون لب پرخنده دارم

 به کلک تازه دامادان حنایم

**** 

 میدل مـن از اول رضا زیعز

 میوصِل جانـان خاک پا یبرا

 از وحدت کامل نگفتم ریغ به

 فقط شعر دو چشمانت سرایم

**** 

 باشد اری یدر رضا میرضا

 عهـد و وفـا گفتار باشد مرا

 یجاودان خواهم وصال فقط

 تنهـا پالن کار باشد نیا که
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***** 

 عشقه پر اعتماد و شورِ  دلم

 سـرنـوشته یمـن برا تالش

 دل ۀتخم وفا در باغچـ بجز

 نکـشـته یزیآروز چ بهـار

5/8/2102 
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 یشاد دیخورش

 

 باد نیآتـش تیبـوسـه ها شهیهم

 باد ـنیآفر تیالطاف و سخا به

 با وصل کامل یشو یاگرراض

 باد نیزم دیخورشـعشق  مراد

***** 

 کار من و توست ۀویشـ تـوازن

 رمز اقرار من و توست یتساو

 یشاد دیپشـت پنجره خورشـ به

 من و توست اریو  اوری شهیهم

***** 

 میدرد و سوز دلها آشنا به

 ـمیتعـادل همنوا ـزانیم به

 میوحدت اضداد گو سرود

 میجنگ و بال ۀدید خدنگ

6/8/21002 
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 و ناز قهر

 

 قهر و نازت را بنازم زمیعز

 ترک تازت را بنازم خدنگ

 دیکامل آ یقهـر تـو رضا ز

 را بنازم ازتین! یآر ،یزن

***** 

 ما عشق رسانه قِ ـعش نباشد

 بهر شهرت و رسم زمانه نه

 ـدیر آـوصال از دل ب یتمنا

 و مکر و بهانه لهیاز ح جدا

***** 

 رف دل ماستـو زور ما ح سالح

 ل ماستحاص یوعشق و مست وفا

 اسـتـیو ر یجنـگ چـوک ـمینـدار

 وحدت مشکل ماست یراـاج فقط

8/8/2102 
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 مشترک درد

 

 درد تـو درد دل مـن ـزمیعـز

 مشـکل تـو مشـکل مـن تمـام

 دانه دانه درد دل را نمیچ بـه

 ازعشق آخرحاصل من ییتو

****** 

 تا به روز وصل باشه یصبور

 اصل باشه مانید و پـو عه وفا

 قـلب و روح عاشـم قحج تمام

 شوق وحدت اصل باشه یبرا

***** 

 درد و داغ تــو آگاه باشـم ز

 بـا دلت همـراه باشم شـهیهم

 رفع درد و رنج هردو یبرا

 راه باشم کیبا تو در زمیعز

***** 
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 تو باشد یدر دلـم جا شهیهم

 تو باشـد یو جانـم همرا دل

 وصل و مراده قیال هرآنچه

 اشدتو ب یایجان و دل مه ز

00/8/2102 
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 ثمرعشق

 

 بمیگل س نمیتـو بچـ ـالیبـاغ خـ از

 بمیو حب اریبخدا  یدو جهان درهر

 مرا در دل آغوش یگرفت گرتنگ

 بمیخدا وصل تورا کرده نص! یآر

***** 

 بسرعشق یادـگل ش یفشـان دانم

 گهر عشق یلعل لبانت بچکان از

 وحدت یجام نگاه تو بنوشم م از

 ثمر عشق منیباغ وصال تو بچ از

***** 

 تو ییتـو وانهـیدل د یگـشا مشکل

 تو ییتو مانهیپ یو مست شـورغزل

 حاصل شودیما رمز بقا م ازوحدت

 تو ییهمدم مستانه و همخانه تو تا

***** 
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 عسل گشته روانه یلعل لبت جو از

 سخن موج ترانه یایشده در نیریش

 رودمـغزل لعل لبت را که س شوق

 نه به خانهبه دلها و رود خا دهیچیپ

00/8/2102 
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 ییبایشک

 

 است نیبه خـون من عج ییبایشک

 است نیو پر درد و غم نیخون دلم

 ـزمیدانـم عـز یعشـق و م ـدمیگـز

 است نیسـرنوشت من هم دیشا که

***** 

 وعشق دردل خانه دارد دیام

 بلـبـل و پـروانـه دارد یهـوا

 شمع دل افروز ۀشعل یرو به

 ه داردو قصه و افسان سـرود

***** 

 خون و لبانم خنده بار است دلم

 بـاغ انـار است ۀپـرورد خـزان

 ـمیراـس یم ایرا به رو بهـاران

 انم خسـته و قلبم فگار استور

02/8/2102 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 61 

 

 

 و همراز همدل

 

 بهتر ز جانم دوست دارم تورا

 قلـب مهربانم دوست دارم چو

 زدل چـون گل ر   ۀـباغچ انیم

 ارمروانم دوست د یبخش صفا

***** 

 میخاطرات یوتورنگ وبو من

 ـمیـاتـیحـ ـمیخـار اقـلـ یبـ گل

 عمر تعصب ۀشیشـ میشکـست

 میطـرح نجات ـمیخنده ا میشـم

***** 

 مید خـود کوِه استوارـعه به

 میقول و قرار یمجر بایشک

 مییوحدت کامل نجو ریغ به

 میوصل دل ها انتظار یبرا

***** 
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 آتش و خون انیاز م میگذشت

 حونیامواج ج ۀوستیهم پ به

 وایکابل و بلخ و هر سـرود

 از نهاد طبع موزون برآمد

***** 

 میمثل جسم و جان باش زمیعز

 میکان باش کیاز دل  دوگوهر

 ـمیو هـمـت و آزرم دار وقـار

 میوحـدت انـســان باشـ کمـال

***** 

 مـیتـو چـراغ رهـنمـا نگاه

 میشعـر و نوا یمست لبانت

 نگفتم یحرف وفادار بجز

 میکه باتو آشنا یروز ازان

***** 

 یعشق و وصال رتیس میبرا

 یشور و حال یمحتوا میصم

 ستین وهوسیما دگر د بمغز

 یو قال لیق یاز رنگها برون
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***** 

 میهمراز گردو تو همدل و من

 میدرمقــام سـاز گرد هماهـنگ

 روبرو ودست دردست مینینش

 ـمینغـــمه و آواز گـرد بهـــار

05/8/2102 
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 سروش عشق

 

ز را ن  کـردم ـاریثــار ـگل ر 

 کـردم ارـیوصال بـسـ یتمنا

 روزه داران ازسرشوق بمثل

 لبش افطار کردم یخـرما ز

***** 

 ستیق ب ستان هوس نـعش میحر

 ستیجانانه کس ن رتیس ریغ به

 دادم یرا در خلـوت دل جـا وـتـ

 ستیازدحام خار وخس ن نجاآدر

***** 

 دیمق دل آعشق از ع سروش

 دیوصل با صد مشکل آ ـامیپـ

 شبپره در شام وحدت هزاران

 دیهر سـو گرد شمع محفل آ ز

***** 
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 رنگ اناره نـراهین پـت به

 وج موها آبشارهـم شیبرو

 دل درتنورداغ هجران یول

 شراره یرو ۀوختـس کلوچ

***** 

 میانیدور از آش یپرستوها

 میغربت زرد خزان بچنگ

 مییوعشق را باهم بج بهار

 میوانـهنر طبع ج یایدن به

***** 

 چنگ زهره عطر ساز نوشم ز

 راز نوشم یخوشه ها نیپرو ز

 در شب وصل ییماهرو زچشم

 وق ناز نوشمـعشق و ش شراب

07/8/2102 
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 دل یتمنا

 

 تو در دل خانه کرده یتمنا

 کرده ـوانـهیآواره و د مـرا

 دهیآرزوهـا قـد کـش درخت

 هبشاخش النه کرد هایقنار

***** 

 ـارمیداده  یــابـیکامـ ــدینـو

 مرحم به قلب داغـدارم شـده

 گریتا شب موعود د صبورم

 تارم یشبها کندیم چراغـان

***** 

 میصخره وصحرا گذشت میزب

 میگذشت ایقعـر چرخش در ز

 ز تـوفـان حوادث ـمیدینترسـ

 میتنهـا گذشت یول ـمیبود دوتا

***** 
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 میزمـان ـروزیدل پـ ـزیعـز

 میانیـهمـدل آش یسـتوهـاپر

 تـا بـه آخـر ـمیبمـان کنارهـم

 مینسل جوان ۀما سرلوح که

08/8/2102 
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 امواج خروشان

 

 ام غرق شرر به دهیدل سوز

 کـوه و کمر به ۀسـان الل بـه

 خواهم دل آرام و سـاکن ینم

 حوادث غوطه ور به بتوفان

**** 

 دیبرا یعشـق آتـش م ینـا ز

 دیبرا یو دود سرکش م شرار

 رندیگر واژگان آتش بگ یزه

 دیبرا یغمپاره دلکش م ازان

**** 

 رمیاس ییدرد و رنج تنها به

 رمیترسم اگر هردم بم ینم

 رینهاد وهم و تقـد بسوزانم

 ـرمیرا بگـ ـارمیاخـتـ لگام

**** 
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 رمیضم یایمسـت در سرود

 ـرمیاز دل وجـدان نفـ ـدیبـرآ

 یهست انیپا یب انـوسیاق در

 رمییخروشان درتغ چوامواج

**** 

 ـدندیتنـهـا آفر یتنـهـا مـرا

 ـدندیآفـر ـایگـرم رو ینـوا

 ییازنکبت قصرطال برون

 دندیدرقلب صحرا آفر یگل

**** 

 عشق خود تنها بمانم بدون

 بمانم دایوالـه و شـ ـشهیهم

 درشراردردهجران بسوزم

 دل ها بمانم ۀشعل فـروزان

25/8/2102 

***** 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 69 

 

 

 

 دل امیپ

 

 دررگانم مثل خونه قتصدا

 از بـن باژگـونه لهیح نهـال

 هر برگ کتاب دل نبشتم به

 وفا و عشـق چونه نییآ که

***** 

 کرده شهیدرد در دل ر زمیعز

 کرده شهیعمر را در ش نشاط

 شـب ۀنیبـود در سـ یسنگ دل

 کرده شهیاند یمرگ روشن که

***** 

 کرده شهیپ رانکردنیو خزان

 کرده هشـیبا تبر با ت رفـاقـت

 ادیبود درقلب ص یرحم اگر

 کرده شهیرا چرا در ب پلنگان
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***** 

 میآب چشمه قلب پاک دار چو

 میهم پرواز در افالک دار به

 وصل و محـبت ۀاوج قـل در

 میبـاک دار یتازه و ب روان

***** 

 نهیام سـبز و نو شهیاند گل

 نهیو شـور آفر شهیپ محبت

 و خارتعصب نهیاز ک یبر

 نهیاسمی یولطف بو نشاط

**** 

 به درد و داغ هجران میبایشک

 خارغم از باغ هجران نمیچ به

 شاد گردم یکه روز یدیام به

 راغ هجران یتازه بـو بنوشـم

***** 

 دام عشق جانان رستگارم به

 وحدت دل ها شعارم سـرود
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 هنیدشـت و دامن آزاد م به

 سـان الله قـلب داغـدارم به

***** 

 هدیصبر و ام ۀنیگنج دلم

 دهینو کیانتظار  شهیهم

 یدارم بـزم شــادمانـ بپا

 دهیدل رسـ امیدانم پ اگر

27/8/2102 
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 عاشقانه داستان

 

 مخمور تو مستم اگرازچشم

 جام وصالت را به دستم بده

 عشـق ۀآنقـدر از بـاد بنوشم

 از نـو هستم گـریبار د کند

***** 

 ازتو دشواراست دشوار ییجدا

 رشته و تارچون  میا دهیچیپ بهم

 یزنده باش گریصد سال د اگر

 کار ۀجز وحـدت نباشـد چار به

***** 

 شمع شـبان تار من باش ایب

 من باش ماریدل ب نیا یدوا

 پرور نهیازحاسدان ک نترس

 من باش اریو  ایمن ب کنار
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***** 

 تو را درسر ندارم ادیجز  به

 نــدارم ـگـــرید ۀو واژ کـالم

 یزیبار از وصلم گر اگرصد

 ازعشق توهرگز برندارم دل

***** 

 عشق دردل خانه داره زمیعز

 و شمع و پـر پـرانه داره گل

 ام کن دهید زیدر موجخ سـفر

 داره کدانهیلعل و گوهر  که

***** 

 انهیآش دمیشـاخ دل گز به

 داسـتان عـاشـقـانه نبشـتم

 ینداد ـمیدل مگرجا بکنج

 مکن عذروبهانه زدلیعز

**** 

 تـگاه رازهمقـام عـشـق خلـو

 گونه سازه هزارانبهرتارش 

 مکـن خامـوش آواز دلـم را
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 که در صبح بهـار ما نیازه

**** 

 رین راـم کالم آخـواهـط خـقـف

 بکلک انگشتر وصل آفرین را

 برون کنسرخیال و وهم رااز 

 ن راـاظ وزیـفـوده الـو بیهـمگ

28/8/2102 
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 بنای راستی
 

 

 داستان را میشم دمیبنوشـ

 روشـن راز نهان را مایپ

 دلم پرواز دارد یپرستو

 را انیآشـ ندیتو گز بباغ

***** 

 مـا وصال جاودان است ازین

 دل ما ارمغـان است یپاک ز

 ـمیاز نـو بسـاز یراست یبنا

 خانقاه عاشقان است میدا که

****** 

 میریپروانه سا آتش بگ یزه

 میریوحدت دلکش بگ فروغ

 هـوس را یوالیه میبسـوزان

 میریسرکش بگ ۀشعل ورطه

***** 
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 تو دارد داریشوق د المیخ

 گفـتـار تو دارد لیم ازمین

 تا آخـرعمر یناز من یگل

 مارتوداردیدل عزم ت فقط

**** 

 من باش اریو  قیدل رف زیعز

 و مونس و دلدارمن باش سیان

 آزار با هم یغمخوار ب ـمیشـو

 من باش ـماریدل ب ـنیا بیطب

**** 

 تیپا یـاج دگانـمید یرو به

 تیدل بـود جـانا سرا ـمیحر

 میباهم زنده باش اگرصدسال

 تیجان و دلـم هردم فدا کنم

29/8/2102 
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 ییتنها جهان

 

 و ممدگار تـو باشه اری خدا

 هـوادار تـو باشه یهـزاران

 ستیجهان ییکنج تنها میبرا

 دل وفادار تو باشه اگـرچه

***** 

 عاشقم، در انتظارم شهیهم

 نم، دوستدارممهربا شهیهم

 نامفـیـده یارـشـافـپ مـانـگم

 قرارمصبر ووباغم  بسازم

***** 

 یزنـده باش امـتیتا ق یاله

 یشاد و لب پرخنده باش دل

 نداره یبیع یکن فـراموشم

 یباش ندهیقـلم پا یهمرا به

29/8/2102 
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 عهد و وفا ۀنغم

 

 میدل گو زیرا هر بار عز تو

 میر ناب هل گوـو عط گالب

 یبا من قهرباش د بارص اگر

 میرا شمع و گل محفل گو تو

**** 

 یزنـدان فگند ۀدر حلق مـرا

 یآتـش هجــران فگند ـانیم

 کنیل ـارمیزجـر بسـ یبـداد

 یفگند مانیوعده و پ یبچاه

***** 

 باشه دیجـام جــم جمشـ دلم

 باشه دیبستر خورشـ روانم

 سردزندان یها لهیم شکستم

 باشه ـدید یدرفضا دوعالم
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***** 

 دل بهـــار تـازه داره ــدیامـ

 عـطــر او آوازه داره ـمینسـ

 عـرش ۀبر قل انیآش ـدهیگـز

 دروازه داره یزهرسوبنگر

***** 

 یـزیگر یم یاول ناز دار ز

 یزیست یپاک دلها م بوصل

 ام را ـدهیدل ســوز یازاریب

 یـزیبـر آتـش نـر ،یآب یول

***** 

 رمییخواهان تغ ادیاز بن من

 ـرمــیکارد نـفـ یـزادگآ گل

 رسم کهن را ۀشیش شکستم

 ـرمیاسـ یآزاد دل هـا نمـک

***** 

 روزن عشق وصفا را گشودم

 عـهـد و وفا را ۀنغـم سـرودم

 سـرد هجران یدرشبهـا یول
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 مهـــر گـرم آشــنـا را ــمینـد

***** 

 را نیخـواهــم کالم آخـر فـقـط

 را نیانگشتر وصل آفر بکلک

 ااز سربرون کنو وهم ر الیخ

 را ـنیالـفـاظ وز هـودهیب مگـو

31/8/2102 
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 رضا ۀمرتب

 

 زلف بـر گـردن فتاده دـکمن

 از روزن فتاده دیخورش گل

 هاتیازخم زلف توه ییرها

 تـا دم مـردن فتاده ـزمیعــز

***** 

 دست بر دور کمر کن یبراست

 را بـه نـوش باده تـر کن لبانـم

 سیوصل ما را تازه بنو سرود

 و زبر کن ریرا ز بن ز ییجدا

***** 

 دلدار من باش یدل داده ا اگر

 نـو در شـبان تـار من باش مـه

 برون شـو ییکنج تنگ تنهـا ز

 من باش اریو مونس دل  سیان

***** 

 من و من غرق تو باشم توغرق
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 من شرق تو باشم ،یگر غرب تو

 عطر افـشان کـن جنوبت شـمال

 از شب، من برق توباشم مترس

***** 

 میمرتبه گفتم، رضا هـزاران

 میسرا یوصل دل ها م سرود

 یدانـم که از دل گفته باش اگر

 مینمایرا چون گل نوازش م تو

***** 

 ممیتیقـربـان دل پـاک  بـه

 ممیتیافـتـاده و خـاک  بـره

 ینورشاد زمیشب بر بجام

 ممیتیافالک  دیو خورش مه

***** 

 ر تابنده باشهـگوه کنارت

 ب پرخنده باشهشاد و ل دل

 قلب من وتو ۀچون پار بود

 هـاشـب ابـد پـایـنـدها ـت یاله

3/9/2102 
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 رضا فرش

 

 قفل زندان تعصب میشکست

 سـامـان تعصب دیفـروپاشـ

 زور همـت انبر احساس بـه

 دنـدان تعصب خیب ـمیبکـند

***** 

 میاحـساس کرد ۀرا جذب هوس

 میشک  وازوسواس کرد جدااز

 یعطـر شـاد شیبرو ـمیدیبپاش

 میرا ز اول پاس کرد صداقـت

***** 

 نور وصل کامل دهیچیدل پ به

 حامل دهیشق را گردـما ع دل

 مانیدر کتاب عهد و پ محبت

 سـبز ما را کـرد شامل قـرار

***** 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 84 

 ر دادـما ثم یو نـاله هـا نـوا

 گهر داد یموجش طبقها بهر

 اریبس یهـایپاداش صبور به

 ددا شتریب یعشق و صفا بما

***** 

 فرش رضا را میا دهیباف بهم

 آشنا را یتارش نغمه ها به

 با نقش و نگارش میدیچیپ به

 عهـد و وفـا را ۀقص مـینبشت

2/9/2102 


