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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  ،دلهایی که چون چشمۀ حقیقت پاک و شفاف اند

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، ود به عنوان ارزشهای ناب داریم با عشما در فرهنگ و مدنیت خ

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  به آوازهای جان وهرگاه 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

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

 .دور می سازد (طور حقیقی نه ریاکارانهبه )و آز 

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

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

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

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

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

. 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 مختلف و متنوع  محافظه کاری مرسوم، انحصار طلبی، قیوداتعوام فریبانه، 

رام کنند، خودخواهی، استبداد و ناآ موجود، هوسها، حرصها و استرسهای

عشق 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 صفا می را محبت دل 

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

 از فطرت انسانی وق و کشش معشوق به عاشقتمایل دیوانه وار عاشق به معش

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 5 

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

ی عاشقانۀ این انگیزه ها. ی رساندکه آن را بیاری معشوق به درجۀ عالی تکامل م

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

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

 . بیشتر و در بعضی جوامع کمتر استعشق 

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

، مذهبی و خشونت نهان ر، استبداد ذهنی، سیاسیحج  ن خشک و متاصول و قوانی

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

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

 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) در تاریخ ادبیات خراسان زمین

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، 

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

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

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

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

 . دوبیتی ها بوده است
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 های پرسوز دوبیتی

ترین قالب برای ابراز سوز و درد  در تاریخ کشور ما دوبیتی زیباترین و مناسب

ه در اعماق این قالب آنچ در. دل است عشق، صداقت و پاکی عاشقان صاف

فرصت  و در امواج مغز سرگردان است، ناخودآگاه وجود و در ژرفنای دل پنهان

آلود که در میهن به جای  در این زمستان غمناک و خشم. یابد رهایی وگشایش می

تگرگ یأس و باران گلوله، فساد، کینه و تعصب  -بارش مهر، صفا و آرامش

های راستین و پرسوز فصل نوی در  رایش دوبیتیبارد، چه به جاست که با س می

من هم با این . های پاک بگشاییم و گالب مهر، محبت و صفا برافشانیم پیوند دل

البدیهه سرودم؛  ها را به طور فی این دوبیتیطبع آزمایی نموده و نیت نیک 

 .بخشید اگر کم و کاستی در آن یافتید می

  

 ستسنگ ستتوسنگعشق  دل بی

 ستمنگ ستتو منگ بی مهر سر

 وشـآغ صالت را در ا وـنگیرم ت

 ستجنگ ستن سینه ام جنگدرو

****** 

 آرام نگیرم یک نفـس بی عشق

 نخواهم بی تو عمر بی سرانجام

 مـالـاشی آروزیم در دو عـو بـت
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 نگیرم از کسی جز از لبت کام

***** 

 دلم از درد و غم خون است جانا

 چشمم موج جیحون است جانادو

 ردـیو دل آرام نگـصل تجز وه ب

 ت جاناـبه سینه قلب مجنون اس

***** 

 دل مـاه شـبان تیرۀ یتـوی

 یا خورشید فصل خیرۀ دلو

 لـبانـت چـشـمۀ آب حیاتـم

 تـو بنویسی کتاب سیرۀ دل

***** 

 توان گفت می تورا سرمایۀ جان

 توان گفت ایمان میشکوه عقل و

 ا بــه شـــاخ زنـدگانـیـگل زیـبـ

 گفتریحان می توان بهارعطر 

***** 

 ماترـی زیب کتاب خاطویـت

 ـمــاتــــجــازۀ راه نـد تـیـکل
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 خاموششعلۀ عشق تونگردد

 حرکاتمتویی نیرو به جان 

***** 

 دهـت آفـریـدا دل را بـرایـخـ

 دهـریـت آفـمان سیاهـبه چـش

 رحم بردلتوخواهی قهرکن یا

 دهـایـت آفـریـر ثنــط بهــفـق

***** 

 برایتمن هم ازمن وی ازتوی

 رایتـده بیگانه را ره در سـم

 و بسازیمـبنای عـشق را از ن

 من مجنون راهتی لیال وتوی

***** 

 توان گفت الگوی خوبان میراتو

 توان گفت طبیب قلب بـریـان می

 شـران تـو را بیدارم تاب هـجــن

 توان گفت را در پیکرم جان میتو

***** 

 تو را جانان جانان آفریدند
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 ای چشم گریان آفریدندضی

 چو خورشید دل دیوانۀ من

 و یـا مـاه خراسان آفریدند

***** 

 عشق دل نیستنسوزد دل اگر در

 سنگ وگل نیستعشق جزاز دل بی

 قـعله از خـاکـستـر عـشـبـر آیـد ش

 ق تو جانا  خجل نیستـپلوش عش

***** 

 ی من اضطراب وشرم داردبت

 هـره و آزرم داردــــمی دلــک

 اکیزه تر از برف باشددلش پ

 ش بـهـار گـرم داردـزمسـتان

****** 

 محبـت جاودان جاودان است

 سکوتش سوزفریاد زمان است

 ـمـش بـکاریـیـان بـاغ دل آتــم

 که بارش الیق نسل جوان است 

***** 
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 شان استـدرون سـینه ام آتشـف

 عشق جانانم نهان استچو راز

 نگویـم با کسـی این داسـتان را

 عشق درد جاودان استدکه در

***** 

 رایدــس نگاهت قصۀ دل می

 رایدـس لبانت  شعر محفل می

 حس میکنم یارراتو های نفس

 سـراید به جانم نور منزل می

***** 

 توهی درالبالی جسم وجانم

 ها در فغانم از این پیچیدگی

 ـرگـذشـتـم از گـذرگاه تحـی  

 چو روح بیکران آسـمانم

***** 

 من و تو سخن عشقنگنجد در

 به سوزاند دهن عشق من و تو

 رضا و رغبـتی نـبـود در کار

 فرا شد از زمن عشق من و تو
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****** 

 توهی در التجاء و التماسـم

 داند دگر عقل و حواسم نمی

 را خواهم ازدلفقط وصل تو

 ن فانی الطاف و نیازمـکه م

22/2/2102 
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 پیام نوروز

ه در آغوش اقیانوس ها از برکت در این صبگاهان تموز در دور دیار غنود

نوروز مان نم نم باران همه جا را تر و تازه کرده است؛ چه خوش است که پیام 

نوروز را با عطر باران و دانه های سپید نور به هم میهنانم تقدیم کنم و امسال، 

سالی باشد، خوش، پربرکت و مملو از آزادی، دوستی و عشق و صفا برای 

 .سرودم؛ بخوانیدبه طور بدیهه ا فقط همین حاال دوبیتی ها ر. همگان

    

 پیام دل سپید و بی ریایه

 برای مردم شـهر شمایه

 الهی سـینۀ جنگی بترکه

 دل او دشمن خلق خدایه

***** 

 وروزی قشنگ اندـرستوهای نـپ

 شنگ اندنازی شوخ وصفا وناز

 نـتان میهـــارسـژه در بهــویــب

 و پیغام بهاری ضد جنگ اندـچ

***** 
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 باشهگل سرخ وطن سرشار

 هـنه و آزار باشـتـوا از فـس

 م تفنگهـشـنبینه بعد ازین خ

 باشهدر آغوش صفای یار 

****** 

 به میهن تابکی تیر و تفنگه

 نهیب خشم و بحران فرنگه

 خدا یا رحم کن برکودک ما

 ن نهنگهبط که هردم طعمۀ

***** 

 م نشینیدـلگی باهـان جمـرفیق

 رگزینیدصفا وصلح وشادی ب

 فها برصورت جنگبپاشید ت  

 که دیگر شیون و ماتم نبینید

***** 

 نــاره مـقـام انـتـحـــاری نــار  

 زاره دیگروضع خرابش زار  

 ازهخـدا و انبیا خـوارش بســ

 که ضدعلم و شوق روزگاره
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****** 

 صدای عـشـق یاران دلـنوازه

 پرازشورو نوا و سوزو سازه

 دل عاشق بود چون پنبۀ پاک

 اگـر آتـش بگـیره می گـدازه

***** 

 سوداسری دارم سر  پردرد و

 هویداکه می سوزه دلی دارم 

 بگویید با نگار شوخ و شنگم

 با قلب شیداکه نوروزی دهد 

***** 

 خورشیدی0/1/1131

 مطابق

  میالدی11/1/1112
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 صداقت خالصانه

 

 وفا و عشق در ذاتم نهان است

 ازانم دل پر از آواز جان است

 ـیـابی در نهـاد مـن دورنـگـین

 زبان من دلـم را ترجمان است

***** 

 سزای عشق خوبان دار باشد

 جفا و درد و غـم بسیار باشد

 گفت بپای دار خود حالج می

 گلی او تیز تـر از خار باشد

***** 

 صداقت زیور جان و دل ما

 به نور خود گشاید مشکل ما

 بجز پاکیزگی در گوهرجـان

 آب و گل مانشد مخلوط در 

***** 
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 صفای دوستی خورشید جانم

 که تابان کرده عشق جاودانم

 زالل هـمـدلی شـایـسـته بـادا

 چـو نـور چلـچـراغ آسـمانم

***** 

 بنای همدلی در همزبانی است

 از آن پیوند دلها جاودانی است

 خدا داده بما این حال و مستی

 که نیروی امید زندگانی است

***** 

 ن ما همدیارهدو جان در یک ت

 یاره دل و جـان تـا قیامـت یار  

 دل دریای وحدت رددو گوهر

 شــنـاور مـثـل روح آبـشـاره

***** 

 ورـدارد در دل نـی نـویـمن و ت

 تویی من من توام اینست منظور

 گر مخلوط باشیمچـونان با همد

 ن دورــراود از تـزدیکی تـکه ن
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***** 

 ن نورـبهم پر می زنیم در دام

 وح پرنیان در بستر حورچو ر

 فراتر می رویم از مرز امکان

 مغروربهشت آرزوها مست و 

***** 

 همه پاکیزه، نغز و خالصانه

 خیال آمیز و نرم و شاعرانه

 رگزـد راه هـدرشتی را نباش

 هـرانـبـف دلـواج لطیـه امـب

****** 

 چـونان پالودۀ از مکر و ریاییم

 که موج خالص صدق وصفاییم

 ـتـر پـر نــور فـــردامـیـان بـس

 بهـم پیچـیده پر شـور و نواییم

 خورشیدی5/1/1131

 مطابق

 میالدی 12/1/1112
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 لبخند نوروز


زیــنواژگانیـتــواسـتادگ

بدانیخوبآنچهرابخوانی

دوواژهبرگزیدیکانمعنا

کزانعطرمرامدلفشانی

******

بهدلاحساسعـشقآتشینه

ریـایوزینهُکهیمحکـمود

بهکلکنـازکتقـدیـرزاول

زعشقمحلقهازوصلتنگینه

******

شـنیـدمآنچـهبـُددربـاوردل

تـوبگشـادیتمـامپیچمشـکل

بدانراهیبوددرشرعوقانون

کهمیسازدهـویداحقوباطل
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******

تورادرخوابدیدمعاشقانه

چوامواجلطیفشـاعـرانه

ونازکنارمباجهانیعفت

عارفـانهبسانشعرمسـت 

******

توموجعفتوشرموحیایی

چونوررحمتازنـورخدایی

بخلوتگاهعشقووصلدلها

فاییووچوعقدگوهریمهر

******

خـداعـشقوخدانسلآفریده

جداییخاطروصلآفـریده

بـرایپـالـشپیونـددلهـا

اصولروشـناصلآفریده

******

ریفیخانهکردهبهدلمیلشـ

کهدلراوالهودیوانـهکرده

نگفتیمباکسیاسـراردلرا
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چراماراچنینافسانهکرده

*****

بریزمنـوردلبـردامـنشب

دریـدمپـردههـایمأمـنشب

بـنـازمنـوگلـمرادربهـــاران

کهبیرونمیکشدپیراهنشب

******

زتابعشقمستیبیقرارم

ـمدربیننـارمبـهرویآتش

برونمیگردمازآتشبشادی

کهپاکیزهچوروحآبشـارم

******

کتابعـقـدمادرلوحمحفوظ

پـرازگلـواژۀشـعردلافروز

نیابیدرتمـامسـطرواوراق

بجزعشقوطربلبخندنوروز

******

یکـیانــدرپــالسغــمنشـیـند

یکیعیـشوطرببرمیگزیند
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مستیمیگریزدیکیازعشقو

یکیجـزسـاغـرودلـبـرنبیـند

******

تورادرشیشۀدلپاکبینم

همهمسـتانهوبیبـاکبینم

نیفـتـددردلمـارنگآزار

کهآنجامخـزنادارکبینم

******

دلآیینهخـالیازغـبـاره

پرازنورلطیفمهـریاره

نباشدهیچجاییبهرزشتی

کهبدمردوددورروزگاره

******

زرنگوبـویدورزندگانی

گزیدمعشقومستیجاودانی

کهعمریباتوبنشینمبشادی

بچـیـنمازدلـترنـجخـزانی

******

اگرباغـمنشینیغمبهبینی
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سراسرشکوهوماتمبهبینی

بیاجانادوروزیشادباشیم

زمهـرمگرمیپیهمبهبینی

******

دبهروینوبهارانآبپاشی

گالبوشـربتعنابپاشید

بیفـشانیدغبارازچهـرۀگل

نهمثلطالبانتیزابپاشید

******

مکنافـزوندودوگـردمردم

بدهسرخیبهرنگزردمردم

مخوانآیاتیأسونامردادی

بهگوشخستهوپردردمردم

******

وطنازمانگاهشـادخواهد

آزادخواهددلمسـتوسر 

زجنگوکینهآخرمگودیگر

پـرسـتـوالنــۀآبـادخـواهـد

*****
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منواوروحسبزنوبهاریم

سرودمستالیشـاخساریم

نجوشـدازدلماجزمحبت

 برایاهلمیهنجـاننثاریم

13/1/1112 
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 تجلی گاه هنر

از روزگاران قدیم شعر و هنر بهترین تجلی گاه عشق و صفا بوده و با احساسات 

در این میان قالب های . ف نازک و خالص انسانی گره خورده استپاک و عواط

من به . غزل و دوبیتی بیشتر این شور و حال عاشقانه و عارفانه را تجلی داده اند

و به آن سخت  در بحر الیتناهی عشق و وصال غرق بوده حد توان انسانی خود

و معجزۀ عالم  ؛ آن را لطف یزدانیبندم و با انرژی سرمدی آن زنده می باشمپا

زره یی از آن شور و حال خالصانه  را در این دوبیتی ها نظاره . انسانی می دانم

 .کنید و از آن لذت به برید

 

 آن یک جرقه ات آتش فشانماز

 بسـوزانیـد عمق جـسـم و جـانم

 چـونـان پیچید در الی وجـودم

 ـمـفـروپـاشـیـد مغـز اسـتخـوان

****** 

 بـادا بهـار وصل ما جـاویـد

 پـراز گلواژۀ خورشـیـد بادا

 بتخت سلطنت بنشسته یارم

 جمشـید بادا به سر تاج زر
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****** 

 بهار عـشـق پـایـانی نـدارد

 خــزانی و بـیـابـانی نـدارد

 پیامش زندگی بخش دوعالم

 بغیر وصل فـرمانی نـدارد

****** 

 هبـدون عـشق آدم خـوار باشـ

 سزای عشق خوبان دار باشه

 ر خود حالج می گفتبپای دا

 ار باشهکه ایـن اوج وفـای یـ

******* 

 چو دردادی دوای درد من باش

 فروغ شـب های سـرد من باش

 مشویک لحظه ازآغوش بیرون

 گل سرخی برنگ زردمن باش

******* 

 بکش جـانـا ز قـید انتظارم

 دیگر تاب جدایی را ندارم

 بـده فـرمان قتلم یا وصالم



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 26 

 ارمکبابـم روی آتـش بیقر

****** 

 اگر دردم دهی درمان من کو

 اگر رنجـم دهی آسـان من کو

 اگر آتـش زنی در سـینه دایم

 مـداوای دل بـریــان مـن کو

***** 

 اگـر تنهـا خـیـال وصل جـویی

 گفتگویی چـه باشـد غـیر وهـم  

 نـوای عـشـق شــور زنـدگانی

 وصالش میفزاید رنگ وبویی

****** 

 حالیمراد عشق طرح شور و 

 رسـانـیدن بـه معـنای وصـالی

 اگـر افـتی بـه دام تنگ اوهـام

 فقط ناراست وشرح قیل وقالی

****** 

 فروغ عشق زیب جسم وجانه

 دوای خـستگی عـطـر روانـه
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 میبـه پـای شعـله اش آرام گیر

 پـیـام عـشـق وصل جـاودانـه

***** 

 اگر خواهی مدامم سینه چاکم

 ـمبکـش خنجـر از بهـر هـالک

 شب وصلت سحرگاهی نداره

 مگرخورشید رفته زیر خاکم

***** 

 شب وصل وشب وصله خداجان

 بـه گـردن گوهـر اصله خداجان

 م دشمنـچشظش کنه ازدا حفـخ

 که دلها مان بهم وصله خداجان

****** 

 به بازو مهره هـای مار بندم

 به دوشش تیغ جوهردار بندم

 به ریزم دم بدم اسفند برآتش

 دشـمن تار بندمبچشم شـور 

****** 

 همه درد و همه درده خدایا



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 28 

 همیشه بسـترم سـرده خدایا

 فراموشم کند یارب روزی

 نصیب من رخ زرده خدایا

***** 

 چــرا آه دلــم ســرده خـداجو

 سرای دل پر از درده خداجو

 دردم نمی داند مگر از سوز  

 غریبی سـخت نـامرده خداجو

2/0/0393 
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 دوبیتی های دل
 

 

 همیشه درب دل بهر تـو بازه

 پراز وصف تو وآهنگ سازه

 نـدارم آشــیانی جـز بــر یـار

 اسیرزلف تو چه چاره سازه

****** 

 شراب ازچشم شوخت وام گیرد

 مـیــــــان جـــام دل آرام گـیـرد

 نپاشـد تـا قیامـت پیکـر عـشـق

 چو وصلـم از لبانـت کام گیرد

******* 

 دوریگرچه از من دور  به ظاهر

 ولی در آســمـان دل چــو نـوری

 جانمجسم وچونان پیچیده ای در 

 که همچون خون درحال عبوری

****** 
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 تو می پیچی دراعماق وجودم

 امید سرمدی در هست و بودم

 به تمکین بافمت قالیچۀ عشق

 ز احساس ظریف تار و پودم

****** 

 ز رنگ و بـوی دور زندگانی

 گزیدم عشق و مستی جاودانی

 عمری با تو بنشینم بشادی که

 بچـیـنم از دلـت رنـج خـزانی

******* 

 دیگـر جانـم زمـان اختالط است

 زمانی راز دل طرح ثبات است

 هزاران راز دل ناگفته باقیسـت

 سخن سازندۀ قصر حیات است
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 کتاب عشق

 کتاب عشق را از سر نویسم

 سـراسـر قصۀ دلـبـر نـویسم

 شبگویـم از لبان پـر خموشـ

 گهی از رو گهی ازبرنویسم

******* 

 خمارسـتان نـای ما کجا شـد

 گل شور و نوای ما کجا شد

 قرار سـبز ما پـژمرده گردد

 امید و وعده های ما کجا شد

****** 

 بـده جانـا بـده جانـا جوابـم

 مـده بـازی به عنوان کتابم

 چرااز روزاول وعده دادی

 مگر باطل کنی آخرحسابم

****** 

 ن بی وفایمـنا بگو مبگو جا
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 رم و حیایمـبهانه می کنم ش

 برای آنکه ازعشقت گریزم

 گهی راهب زمانی پارسایم

***** 

 تویی دیگر کتاب خاطراتم

 غزل های پر از قند و نباتم

 زیزمـنیابی راه برگشتی ع

 بجز رویای گرم و باثباتم

***** 

 نالۀ من در دل سنگین کوه تأثیر کرد

 د فریاد رالیک گوش یار دیگر نشنو

 آنهمه قول و قرارما مگرازیاد رفت

 یا که نقاشی کنیم طرح خیال باد را

22/2/2102 
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 دوبیتی های عاشقانه

ترین قالب برای ابراز  در تاریخ کشور ما دوبیتی زیباترین و مناسب

شور و نوای عشق، سوز و درد انتظار، صداقت و اعتماد عاشقان و 

سرایش دوبیتی آنچه در اعماق با . دل است پاکیزگی و صفای 

ناخودآگاه وجود نهان و در ژرفنای دل و اموج مغز پیچان است، 

در این بهار غبارآگین که سرنوشت . یابد فرصت رهایی وگشایش می

میهن در هالۀ ابهام پیچیده شده و به جای بارش مهر، امنیت، اعتماد، 

تعصب آرامش و ثبات تگرگ یأس و باران گلوله، فساد، کینه و 

های راستین و پرسوز،  بارد، چه به جاست که با سرایش دوبیتی می

های پاک بگشاییم و گالب عشق، مهر، محبت  فصل نوی در پیوند دل

 . و صفا برافشانیم

 

 کتاب عشق را از سر نبشتی

 سـراسـر قـصـۀ دلـبـر نبشتی

 بنازم عشق پاکت را عزیزم

 نبشتیامید و وعـده و بـاور 

****** 

 مها به چینم دانه دانهز دل غ
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 همه رنـج و الـم را عاشـقانه

 ندارد یک سـرمو عیب یارم

 به خو ومهر و الطاف یگانه

****** 

 ی سـرمـایـۀ بـود و نبودمتـوی

 شدی جاری به رگهای وجودم

 شـکـستم حلـقه و بند طلسمات

 که با تو سرکنم گفت وشنودم

******* 

 کنم تقـدیـر چشمان سیاهت

 طـرز نگاهتخمـار خـفتۀ 

 خدایت داده برمن تحفۀ نغز

 بنازم قلب پـاک بی گناهت

******* 

 قفس بشکست آخـر عندلیبم

 شـمـیـم نغـمه ســاران امیدم

 چوگل بشکفت لبهای نگارم

 بهار وصل میگردد نصیبم

****** 
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 تو را ازهردو دنیا می پسندم

 میان رقـص رویـا می پسندم

 رضای خاطرت باشـد مرادم

 وتمنا می پسندمبه صد شوق 

****** 

 من وتو همدل ویکرنگ باشیم

 سـرود نـرم یک آهـنگ باشیم

 سراپا مستی و شور و لطافت

 چوآزادی بری ازجنگ باشیم

****** 

 بتی من سـر کند ناز و ادا را

 بـسـوزانـد دل مسکـین مـا را

 چوگیرم بوسه ازلبهای قندش

 بهانه می کند شـرم و حیا را

******* 

 ودای تودارمبسرهرلحظه س

 به دل شـوق تمنای تـو دارم

 دمی که دردل گورم گذارند

 خیال نـوش لبهای تـو دارم
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****** 

 شب آمد بـوی آغوش تو خواهم

 سحرگه لعل می نوش توخواهم

 ز صبـح آرزو مهـر دل افـروز

 ز نـرمی بـناگـوش تـو خواهـم

****** 

 رفیق و یارهمدل چون طالیه

 یهگـوارا مثل آب چـشـمه ها 

 به چیند درد وغم ازدامن دل

 به درد و رنـج دلـها آشـنایه

****** 

 بهارم مست از بوی تو باشد

 شـقایق والـۀ روی تـو باشـد

 زباغستان گل وصل توچینم

 محبت گرمی خوی تو باشد

****** 

 خـیالـت تـابـش آرام دل شـد

 تـمـنایـت بهــار کـام دل شـد

 سرودم قصۀ پرغصۀ وصل
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 آالم دل شـد قـرارت داروی

****** 

 نگاهت جلوۀ عشق و صفایه

 دلـت ممـلـو از نـور خـدایـه

 بنازم چشم مستت راعزیزم

 که مینای محـبت بهـر مایه

****** 

 تویی شمع شبســتان امیدم

 گل سـرخ تمـنـای ســپیدم

 محیط سردتنهایی شود پر

 زالطاف تو می آید نویدم

****** 

 بیا تا همبر و همـراز گردیم

 س ومونس ودمسازگردیمانی

 درآغوش ظریف پردۀ سـاز

 چو مـوج خفتۀ آواز گردیم

******* 

 من و تو آشنای رمزو رازیم

 سـرود وحـدت گلهـای بازیـم
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 مراد عشق گیرد رونـق ازما

 درآغوش بهاران نغمه سازیم

****** 

 صفای مهر دل هردم نثارت

 نثارحسن و چشـمان خمارت

 هزاران دل اگریابم بیک دم

 قربان لطف بی شمارت کنم

****** 

 مـن و تـو اللـۀ آزاد دشـتـیـم

 جدا ازخار و خاشاک پلشتیم

 چو آهـوگان سـرمست بیابان

 طلسم سرد زندان راشکستیم

****** 

 بخودغرقم بخود غرقم خدا یا

 ز پـا تـا قـلـۀ فـرقــم خــدا یـا

 نمی نـالم از این پیچیدگی ها

 که روزی بازمی ترقم خدایا

****** 

 بشـویم بـا زالل آب کـوثـر
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 غـم و درد دل زیبـای دلبر

 به ریزم بادۀ جوش بهاران

 به کانون حیات تازه ازسر

****** 

 تورا من دوست دارم جاودانه

 شـدم مایـل به رویت عاشقانه

 مراد عشق وصل جاودانست

 مکن جانا دیگر عذر و بهانه

****** 

 بنوشم عطر شوقت درسحرگاه

 گاه و بیگاهببویم نوش لب هر 

 بیاد مهـر نـرم و گـرم آغـوش

 بگویم شعروصلت هرشبانگاه

****** 

 به رگهای تو مهر گرم ریزم

 شـراب بی ریـای نـرم ریزم

 بپاشـم عطرصدق و اعتمادم

 نشـاط و خـنده و آزرم ریزم

****** 
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 اتـاق دل فقـط بهـر تـو بازه

 پراز احساس عشق دلنوازه

 غم دیروزه را از دل زدایم

 نیروی امیدم چاره سازه که

****** 

 نمی بینی شکست دل دوباره

 غم ودردورخ مشکل دوباره

 تو را برکشتی دل می نشانم

 شودجان ودلم محمل دوباره

****** 

 تــویی متن کتاب آرزویم

 فـروغ افتـخـار و آبرویم

 کلـیـد مخـزن اسرار قلبم

 امیدجاودان رنگ ورویم

****** 

 دارمتـو را بهـتر زجـانم دوست

 چـو قلـب مهـربـانـم دوستدارم

 قسـم بـرعهد و پیمان من و تو

 که بیش ازآنچه دانم دوستدارم



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 40 

****** 

 شکوه عشق ما جاوید باشه

 پرازبرگ گل خورشیدباشه

 میان حجلۀ بخت مـن و تـو

 سـرود زهـره و ناهید باشه

****** 

 من وتو موج گرم یک هواییم

 همیـشـه هـمدلـیم و هـمـنواییم

 ش وگوش وذهن هم ببالیمبهو

 که تار و پود یک نقش خداییم

****** 

 در آغـوش وصال آرام گـیرم

 ز اقیانـوس فـطرت کام گیرم

 ببوسم خاک پایت رابه تعظیم

 از این افتادگی هـا بـام گیرم

******* 

 تویی دیگر کتاب خاطـراتم

 غزلهای پـر از قـند و نباتم

 نیابی راه بـرگشتی عزیزم
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 رم و باثباتمبه جزآغوش گ

******* 

 دیگرازعشق ورازمیگوییم

 زاختالط و ز ناز میگوییم

 گاه یـارم غـزل کـند آغـاز

 وزنیشب و فراز میگوییم

****** 

 ما دیگر همنشین و هـمراهیم

 چون کبوتر جدا ز صحراییم

 رنج صیاد و انـزوا بگذشـت

 مرحـم دل بـه هـم مـداواییم

******* 

 دورۀ انتـظار کـوتـاه باد

 دود سـردی زآتش آه باد

 روزنوفصل نو شودآغاز

 گل شادی نثاراین راه باد

******* 

 دست در دست هم پر از امید

 خالی ازاسترس پرازخورشید
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 زیر بـاران عـشق با دل پاک

 عشقه پیچان و یا سمین سپید

****** 

 ستخورشید طفلک نازنین

 ستـیدور امـدم دل و نـمـه

ت دل مـان و قـارۀ جـــپ  اــو 

 ستارمغانی که نیک وجاوید

***** 

 عاشق به قرار وصل دلدار خوشست

 با بوسه یی از لعل گهربار خوشست

 راضی نشـود بـه جـز وصال جانـان

 تنها به کنار و در بـر یار خوشـست

0/5/2104 
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 دادیشکست ب

 

 شکست دادیمن وتو رونق ب عشق

 شکست ادیص ۀقفس و حلق درب

 پاک دل یمهر و محبت و صفا با

 و طلسم قلب ناشاد شکست ریزنج

***** 

 تابانم چه شد دیـخورش دوستان

 شب صبح درخشانم چه شد ماه

 نظرانداخته استما رااز گرچه

 هردو چشمانم چه شد یایض آن

***** 

 شانمیپر نیاز شیخدا ب یبرا مکن

 درد و غم و شام تار هجرانم ریاس

 ابر یرا بال دیورشـخ ۀچهر مپوش

 صبح رخشانمد بازشو رهیشام ت که

***** 
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 را نیآخر سکوت سنگ بشکن

 را نیتنگ وغمگ یدلها بغض

 س آزادـفـان از قـمرغ مچوـه

 را نیـشیپ ین صداـک نیشـآت

***** 

 فروشان است نیبازار دروز

 جنس ضد انسان است یهمگ

 ربـم عـد رسـنـک نـیتبرز با

 ور جانب خراسان است حمله

***** 

 زارندیحق بفروشان ز نید

 دـازارنــیـدا بــق خـلـخ دل

 ساوات اندـو م یآزاد ضد

 کارند یم ،جهل وستم تخم

***** 

 شان بود استبداد مشرب

 دادیب ۀروانند در ر چون

 اهل زندانند ریزنج لـاه

  ادیباشرارت ص همنفس



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 46 

***** 

 یراه آزاد دهیبگز هرکه

 ینترسد زجور برباد او

 به ضد استبداد دـرباشیش

 یادبه مملکت ش اردیب تا

***** 

 داستان نیآموزا یزفردوس

 احـوال نام آور باسـتان  در

 ستانیبود در س ـلی تهمتن

 ساختم رستم داستان منش

15/5/1112 
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 قرار سبز دلها

 

 ای یار بیا وعده به فردا مفکن

 سبز دلها مفکن قولتأخیر به 

 آن دم که بیایی و نه بینی دیگر

 بر اللۀ گـور مـن دریغا مفکن

******* 

 شـادی و غـم زمانـه آخـر نشود

 از سـوز عزا لب کسی تـر نشود

 خوشزی درین سرای فانی یکدم

 عمری که گذشت باز ازسرنشود

****** 

 عمری که در انتظار دم میگذرد

 در قید خیال بیـش و کم میگذرد

 هرگزنرسد بمقصد خویش کسی

 گاهی به فراق وگه بغم میگذرد
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****** 

 د دمداز ریشۀ ما درخت خورشـی

 صدزهره و کهکشان و ناهید دمد

 برچه غنودن از کرامت دوراست

 از اوج خـدا وحـدت جـاویـد دمـد

****** 

 گویند نظر بر رخ معشوق خطاست

 دربحروصال هرطرف موج بالست

 شوق دیگری گزین وعاشق می باش

 زیرا که مباالت خطر درهمه جاست

****** 

 سالی بودهزارقرن ودو  ،نهدوروز

 سر لذت وصالی بودکه بگذشت چون

 داریــود آرزویی دیـبـه دل نـر بـاگ

 ر خیالی بودـ  رپـ  پ تالش مـا هـمگی

****** 

 شمرددل ثانیه ها به روز وشب می 

 شردـه لب می فـو لب بـاد لب تـبا ی

 ر روز قرنیـهر ثانیه سالیست و ه
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 به تاب و تب می گذرد دوری بخدا

***** 

 ای کاش فلک فاصله ها برداشتی

 دیوار جدایی از درون در داشتی

 حایـل نشدی هـیچ میان من و تو

 یا بهر بهم وصل شدن پر داشتی

****** 

 ما عشق فقط بخون دل پروردیم

 در خانۀ جان درون دل پروردیم

 هیهات کسی درین حرم راه یابد

 ما سر  بقا به زون دل پروردیم

****** 

 رنگ باشیمهمهمدل وهمزبان وتا

 م آهنگ باشیمـهشاق ـردۀ عـدر پ

 در بوتۀ امتحان شدیم پاک و صفا

 همسنگ باشیمزان روبهم عجین و

****** 

 عمری که در انتظار دم میگذرد

 در قید خیال بیـش و کم میگذرد
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 هرگزنرسد بمقصد خویش کسی

 گاهی به فراق وگه بغم میگذرد

******* 

 داشتیای کاش گل وصل معطر 

 داشتیشوق وطرب ونوش مکرر

 دی به معشوق آسـانعاشـق برسی

 داشتیهمدیگر دره دلهای غمین ب

***** 

 شدند بنگـر که رقـیـبان ز حسـد آب

 نا خورده شراب عشق بی تاب شدند

 در کیسه نـدارنـد به جـز سـکۀ قلـب

 نـاب شـدند زر   بـا خـدعـه خریـدار  

***** 

 ما عشق به صد خون جگر پروردیم

 شب تا به سحر به چشم تر پروردیم

 سـه نترسـیدیم در عـمـق بحاراز کو

 در موج خطر در  و گهـر پروردیم

 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 50 

 

 

 درخت عشق

 باعشق روان زشش سومی باشم

 از هرطرفی به جستجو می باشم

 روزیکه سراز خشت لحد بردارم

 با عشق دوباره روبرو می باشم

***** 

 عشق از دل ما کجا برون می گردد

 جاری برگان به مثل خون می گردد

 ش افـتدـبه بحر تشـوی رـصد بـار اگ

 شعف عشق فزون می گرددشور و 

***** 

 کوهیم که مستحکم وپابرجاییم

 آزاده عـقابان ک ه و صحراییم

 ها باکی نبود ز وحشت توفان

 تاراه به بال عشق می پیماییم

***** 
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 چون کبک سر بزیر برف نتوان کرد

 عشق دل خود نهان بحرف نتوان کرد

 کیدستاین راز چو بمب در جهان تر

 جزبهر وصال وقت صرف نتوان کرد

***** 

 صد سال گذرد ما و تو از هم باشیم

 در عیش و نشاط و غم و ماتم باشیم

 روزی که نفس ها ز بدن کوچ کنند

 در پهلوی هـم نشـسته هـمدم بـاشیم

***** 

 دل را ز دل هرگز جدا نتوان کرد

 درقـیـد نفـس تـرک وفـا نتوان کرد

 مسـکـیـن را آزار چـرا دهـیـم دل

 جـز وحـدت کامـل بقـا نتوان کرد

***** 

 هرلحظه زلب نوش دگر می خواهم

 آراسـتـه بـا در  و گهـر می خـواهم

 این سلسله تا روز قیامت باقی است

 از شـوق وصال بیـشتر می خواهم
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****** 

 در خیر دگر امروز و فردا نکنیم

 جز قـول و قرار سـبز اجرا نکنیم

 بارورشدست سبزینه درخت عشق

 جــز وحـدت کامـل تـمـنـا نکـنـیـم

****** 

 افسـانـۀ ما گـرد جـهـان می گردد

 این عشق دهان در دهان می گردد

 صد بار کنیم سجده بر درگه عشق

 نوری که زمین و آسمان می گردد

***** 

 عاشق ومعشوق چوجسم وجانند

 بـوی خـوش گل های دل انسانند

 از چشم کجا شود خورشید نهان

 نوریکه زعمق دل ما می خوانند

***** 

 بیا در خلـوت دل النه سازیم

 جـدا از مـردم بیگانه سازیم

 فقط باهـم بگوییم راز دل را
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 هزاران قصه وافسانه سازیم

****** 

 جانانۀ من بشین به زیر ک رسی

 راز دل خود ز آشنا می پرسی

 عشق من وتو ریشه بدل بگرفته

 ازریشۀ خود چراچرا می ترسی

***** 

 عزیز دل جهانی تحفه دادی

 زمین و آسمانی تحفه دادی

 بنـازم لـطـف آواز دلـت را

 وصالی جاودانی تحفه دادی

***** 

 چه میخواهم بجزعشق و وصالی

 همیشه، نـه فقـط یک ماه و سالی

 همی خواهـم که تـا روز قیامـت

 بهـم باشـیم در هر وضع و حالی

***** 

 الهی تا جهـان باشـه تو باشی

 زمین و آسـمان باشـه تو باشی



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 55 

 برویـم بـابی از جنت گشـودی

 به فردوس آشیان باشه توباشی

***** 

 دلم را از دلت لبریز کردی

 بهار زنـدگی گلـریز کردی

 گشودی روزنی ازجن ت دل

 چه مستی خیال انگیز کردی

***** 

 خـدا آرد شبی آمیخته باهم

 دوجان در پیکرواحدمدغم

 تنگرددصبحدم شام وصال

 دمادم بوسه باشد ازلب هم

***** 

 خیال بوسه هایت نی شکر باد

 دهان پرشعر نو در  و گهر باد

 رضا و میل بهر وصل دل ها

 درخت ریشه دار و پر ثمر باد

***** 

 دو صد گفته نباشد نیم کردار
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 چه یابیم از بیان حرف بسیار

 اگرراضی به وصل جاودانی

 توکل با خـدا کـن دل پیش آر

***** 

 د دل به دستان تو باشدکلی

 حیات من بفرمان تو باشد

 مگودیگر کجایم میکشانی

 تمام ملک دل آن تو باشد

***** 

 دل ما هفت شهر عـشق پیمود

 ز هر سو روزن امید بگشود

 وفا واستقامت سهل سهل است

 فنا گشت و بقاء را نیز بنمود

***** 

 به جز وحدت نباشد چارۀ کار

 عزیز دل مرو از راه دشـوار

 چراغان کن شب وصل دل ما

 که تـرکـد دیدگان کـور اغـیار

***** 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 57 

 اگر در عشق ما را نیست باور

 چراخود را دهیم درد دل و سر

 اگـر جـز دل مقام پـاک داریـم

 بیا تـا بـرگـزینیـم اصل دیگـر

***** 

 حرف حـق گرچه بود تلخ ولی

 میوۀ آن چو عسل شیرین است

 گر به نجوای درون گوش کنیم

 ت ما به عمـل تأمین استوحد

***** 

 مگر بـوی وفا را کم شنیدی

 همه در چشـمۀ دل ها ندیدی

 اگرباور بدل ها نیسـت ما را

 چه راهی برگزیدیبگو جانا 

***** 

 به جانم  نوک مژگان تیز دارد

 به دل صد حملۀ خونریز دارد

 خا و لطف آخرـچه گویم از س

 رهیز داردـش را ز ما پـنگاه
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***** 

 یرت و شک و گمانیمگردرح

 که گاهی خسته گه دل نگرانی

 برای صیقـل دل بـازخـوبست

 کتاب عشـق را ازسر بخوانی

***** 

 کمی حال پریشان داره یارم

 بدل شوق فراوان داره یارم

 نمیدانم زچه می ترسـد آخر

 بسینه قلب لرزان داره یارم

***** 

 عزیز دل ادا و ناز تاکی

 گریز ازعاشق دلباز تاکی

 عشق عالم گیرگردید نوای

 خموشی درنهاد ساز تاکی

***** 

 گمانم مبتالی مشکالتی

 اسیر محبس سردحیاتی

 زچشم دل نمیبینی بفردا
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 اگرچه در پی راه نجاتی

***** 

 الهی تا ابـد خندان باشی

 دلی مملو از ارمان باشی

 نشـینی در کنار یـار دایم

 گل خوشبودرگلدان باشی

***** 

 داردزدی زخمی که بهبودی ن

 مدام می سوزد و دودی ندارد

 ز بام افتاده طشت عشـق آخر

 پـشیمانی دیگـر سـودی ندارد

***** 

 گهی سنگر گهی درمی گشاید

 گهی بال و گهی پر می گشاید

 نشسـته در کمین صید دل ها

 نهانی تیر وخنجر می گشاید

***** 

 همیشـه همدل وهمیار باشـیم

 دو دل در پـردۀ انـار باشـیم
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 رنیان وصل هر شببروی پ

 زشادی تـا سـحر بیدار باشیم

***** 

 مهر تو ز دل هرگز بیرون نشود

 عشق دل من هیچ دگرگون نشود

 هـر چند کنی دریغ لبخند و نگاه

 در عشق تو کس چو من مجنون 

***** 

 به چینم دانه دانه از دلت غم

 بشادی سرکنیم یک عمرباهم

 مشـو افسرده از گپهای مردم

 ام تا روز مرگمثنا گـوی تـو 

***** 

 وفا و عشق در ذاتم نهان است

 ازانم دل پرازشور وفغان است

 نبینی در نهــاد مـن دو رنـگی

 زبان من دلـم را ترجمان است

6/6/1112 
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 بوسه های دلنواز
 

 گـرفـتم بـوسـه های دلنوازت

 زعمق حس وازشـوق نیازت

 صبوری میکنم تاروزموعود

 برای سجده درمحراب نازت

****** 

 من و تـو انتـظار روز وصلیم

 صبوریم لیک پرازشوق اصلیم

 بگیریم جشـن آزادی بـه شـادی

 که ما الگوی عشق پاک نسلیم

***** 

 ام بخـش دل منـیـزبـانـت الـت

 رده حل  مشکل منـرضایت ک

 بشادی همزمان همسان سازیم

 بـنـای تـازه از آب و گل مـن

***** 

 استوقار صبوری الزم حلم و
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 ظـار استـرای رفـع درد انتبـ

 به آرامی به خوشی میکنیم دور

 هرآنچه مانع وصل وقراراست 

***** 

 و باشدـتی ام آن تـسـام هـتم

 باشد ه که ارمان توـکنم آنچ

 من هردم حاضروصلم جانا

 رمان تو باشدـه فـآن ب زمان  

 میالدی  11/6/1112

 مطابق به

 خورشیدی11/1/1131 
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 پیوند دل ها
 

 م وقت تصمیم نهایی استعزیز

 زمان وضع طرح زیربنایی است

 مرام ما و تو تطبیق وصل است

 که این ازفیض تقدیرخدایی است

****** 

 تویی عشق و مرام و آرزویم

 به جز وصل تو نبود گفتگویم

 کنم آنچـه که باشـد انتظارت

 بغیرجان و دل حرفی نگویم

***** 

 مرام ما بود پیوند دل ها

 های تنهافقط با همدگرتن

 بدورازحاسدان کینه پرور

 جداازقیل و قال سرددنیا

***** 

 عزیزم عزم وصل ما مبارک

 حـیا و عیش اصل مـا مبارک
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 بهـم تا روز آخـر پیر گـردیـم

 نوید خوش به نسل ما مبارک

***** 

 آیدبکارعملوگذشتحرفزمان

 آیدباربهسردردفقطمفتگپز

 هردماقرارحاضرموصلوبقول 

 آیدآشکارتوجوابآنکهشرطبه

04/6/2104 
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 عشق پاک 
 

 لبت خندان دلت شـادان بادا

 حسودان سربسر گریان بادا

 تو را درخانه دل داده ام جا

 همیشه عشق در جریان بادا

***** 

 گـرفـتم حلـقۀ پیونـد جـان را

 نویدوصل وعشق جاودان را

 بسـازم حـلـقـۀ الـماس دل را

 یار مهربان راکه زیبد کلک 

***** 

 عـزیـزم تا به آخر انتظارم

 به روی چشم پاها راگذارم

 رسید آخرسـال وصل جانا

 ز عشق پاک دلها یادگارم

***** 
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 مرا تصویر خندان داده جانا

 دو زلفان پریشان داده جانا

 گشوده دام بهر مرغک دل

 دوای قلب بریان داده جانا

***** 

 به گردن موج مروارید زیبد

 ردامن خورشید زیبدصدف ب

 چه گویم ازدوچشم مست آخر

 شراب از ساغر جمشید زیبد

01/1/2102 
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 دل پاک و صاف

 

 دل صاف و نهـاد پـاک دارم

 حـذر از مـردم چاالک دارم

 بگویم آنچه دردل هست پنهان

 زبـان سـاده و بی باک دارم

***** 

 به دل گنجینه های راز دارم

 زنای دل حقیقت سـاز دارم

 کس همدم راز دل مننشد 

 اگـرچه نغـمه و آواز دارم

***** 

 انارسـتان تـن لطـف بهشته

 درآن حق دانه احساس کشته

 هوس نبود شـوق عشـق آخر

 رخ زیـبـا بـود مثل فـرشته

***** 
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 مرام عاشق و معشوق وصله

 کتاب عاشقی را باب و فصله

 اگر از وصل بگریزد معشوق

 نمی دانـم بجای آن چه اصله

***** 

 بـه تلخـستان هسـتی انگبین به

 بجای زشت خوب ومهجبین به

 بـه باالی تـن انگـشـتر عـشـق

 ز لعـل خـوبـرویـانـم نگین به

***** 

 امید وصل در دلها هوس نیست

 نوای عشق آهنگ جرس نیست

 اگر در دل نباشد شـور و مستی

 تن خاکی بجز نعش مگس نیست

***** 

 نشاط و شور و مستی جاودان است

 رآن عشق و صفای دل نهان استد

 مگـو از زاهــد و تجـریـد صـوفی

 که زهر پیکر و تریاک جان است
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***** 

 اگر حس شوق دل را در نیابد

 از آن احساس وصلی برنتابد

 مجو از سنگ خارا مهربانی

 که بـر آن پیکر دلبر نخوابد

***** 

 میان باغچۀ جان رقص دل بین

 هوس را در تنور تن خجل بین

 وق دل بجویم وصل جانانز شـ

 طلوع نور حق از آب و گل بین

***** 

 زشوق نوش لب بیتاب باشم

 بـه روی بـستر مهتاب باشم

 بیاد بـوی آغـوشی همه شب

 گهی بیداروگاهی خواب باشم

***** 

 گهی غرق غروب کهسارم

 گهی مستانه همچون آبشارم

 شبان نی نواز کوه و صحرا



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 71 

 سحـرگاهـم طـلـوع آشکارم 

***** 

 ز شیخ و زاهد و صوفی گریزم

 به افـراط و ستمگـر می ستیزم

 ز دیر و مسجد و معبد چه دیدم

 فقط عشقست زورجست وخیزم

***** 

 نیاز مرد و زن شوق وصال است

 نشاط و آرزوی شور و حال است

 سـوا از عـشق و مسـتی و محـبت

 دمی با زندگی رنج و محال است

***** 

ت و آزرم دارم  وقار و عز 

 پاک و نـوای گرم دارمدل 

 زمکر زاهد وراهب گریزم 

 ز تزویرودوریی شرم دارم

***** 

 در  بـاغ  لـذایـذ بـاز باشد

 نگار و باده و آواز باشد
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 تمام ناز و نعمتهای دنیا

 بـرای مـردم دلـباز باشد

***** 

 نیم زاهـد که با لـذت ستیزم

 ز عیش و مستی دنیا گریزم

 نمی خوانم سرود ماتم و غم

 شـاط فـطـرتـم ذات تمیزمن

***** 

 مراد عشق وصله نه جدایی

 بقـا در ات حـاد و هـمـنـوایی

 نیابی در بحار عـشق دیگر

 کـنـار و ابـتـدا و انـتـهـایی

 

 پایان

11/2/1112 

 


