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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  ،و شفاف انددلهایی که چون چشمۀ حقیقت پاک 

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

و  ، فرهادو لیلی و هردلی مجنون جاست که هرکسی شاعر نیستاز این . نتواند

... و  سیاه موی جاللی وکرم و اصلی، ، و بکتاش رابعهوامق و عذرا، ، شیرین

آنچه ما در فرهنگ و مدنیت خود به عنوان ارزشهای ناب داریم با . شده نمی تواند

و  ، وارستگی، آزادگیصفای دل ق، محبت، صداقت، نیکی، بی ریایی،عش

اگر این ارزشها را از فرهنگ، ادبیات و مدنیت خود  . آمیخته استمثبت عرفان 

 ر تاریک چیز دیگری باقیبگیریم جز افراطیت کور، تعصب هستی سوز و تحج  

 .نمی ماند

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

هیوالی حرص و  دیگران، ظلم، ستمکاری،توهین به  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 

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

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

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

. 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  ر طلبی، قیوداتمحافظه کاری مرسوم، انحصاشهرت کاذب، عوام فریبانه، 

ناآرام کنند، خودخواهی،  مختلف و متنوع موجود، هوسها، حرصها و استرسهای

 .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 

و با صفا نور عشق و محبت  ، مهربانینهدلهای پاکیزه، بی ک از .صفا می سازد

  .می تابد

 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 

و عاشق به میزان تبارز . 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

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 

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

پس اظهار عشق، محبت، جاذبه، احساس، عاطفه، . 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

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

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

عشق تالش می ورزد تا تمام زنجیرها، بندها، طلسمها و زندانها را . تکامل بخشد
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ویران سازد تا عاشق و معشوق را آزاد کند و آنان را برای وحدت و فنا در بقای 

 . جاودان آماده گرداند

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

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 

 شَک و تردید بابی وفایی آمیخته  .وظیفه و رسالت گوهری خود را انجام می دهد

معشوق که در گسترۀ ارتباطات انترنیتی و نفوذ دستگاه های اطالعاتی و رسانه 

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

در این فضای  .الص جا می زندتجارتی و تبلیغاتی به جای عشق حقیقی و خ

مسموم و مصنوعی عاشق واقعی مجبور می شود تا در حریم تنهایی پناه گزیند و 

 آخرین تالش خود را برای جذب و نجات معشوق از دامهای مصنوعی ماشینزم

 .انجام دهد  ظالم و بی عاطفه

 ی سازدتبارز عشق را از نهاد وی مساعد م انگیزش معشوق برای عاشق زمینۀ

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

مراد عشق که همان وصال در وحدت کامل عاشق و معشوق است، عشق را در 

زندگی واقعی انسانی جاودانگی می بخشد و ثمرۀ آن برای همیشه کام دودلداده را 

گوناگون در هر شکل تراژیدی عشق های ناکام به سبب موانع . شیرین می سازد

خالص و این انگیزه های عاشقانۀ  .جسم و روح انسان را می آزارد و صورت آن

در این جاست که در بعضی . دنبسی خوش و با ارزش می باش پاک در هرحال

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

 . بیشتر و در بعضی جوامع کمتر است

عصب، باورهای خرافی، افراطگرایی، رسوم و عنعنات دست و پاگیر، جهل، ت

، 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

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

، (ش آن استکه میهن ما افغانستان قلب پرتپ) 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 رهایی وگشایش میژرفنای دل و اموج مغز پیچان است، فرصت 

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 پندآموزامید که یادگاری . دوبیتی ها بوده است

 وانبا درود و سپاس فرا

 رسول پویان
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 گالب وصل

 دلـم را بـا دلـت آموختـه کردی

 ها افروخته کردی به جانم شعله

 بـدادی وعــده هـای گـرم لیکـن

 مرا دردیگ هجران پخته کردی

***** 

 وایت زخمه بر تار دلـم زدـن

 گالب وصل در آب و گلم زد

 ببافم فرش سـرخ روی بالین

 خط پایان اگر بر مشکلم زد

***** 

 من و تو بـوی همدیگر شناسیم

 به خوبی خوی همدیگر شناسیم

 کـنار هـم بمانـیــم تـا دم مـرگ

 کمـنـد مـوی همدیگـرشـناسـیم
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***** 

 مراد ما و تـو عشـق و امیده

 بما میراث از مجنون رسیده

 گهی درخانه وگاهی بصحرا

 پرسـتو یا چـو آهـوی رمیده

***** 

 عـزیـز دل بیا بـا هـم نشـینیم

 حریم پاک دل هـا بـر گزینیم

 برای ما وتویک عمرکافیست

 فقط در چشـم همدیگربه بینیم

6/9/2102 
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 وصل پایدار

 

 ز اول ما و تو از هـم بودیم

 به شادی و غم و ماتم بودیم

 به زیـر نـور مهتاب محبت

 به هم پیچیده و مدغم بودیم

***** 

 گل مه جلوه ای ازباغ مابود

 تـاق مـا بـودتمـنـای دل مشـ

 ســرود اللـۀ آزاد صـحـــرا

 سـویدای دل پـر داغ ما بود

***** 

 نیاز عشق و سوز التماسی

 سراپا نازی و لطـف اناثی

 بسـوزیـدم اگـر تنهای تنها
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 توبا درد و نیازم درتماسی

***** 

 من از چشم خمارین تو مستم

 خودت دادی دستت را بدستم

 بدادی بوسه و لبخند تصویر

 یبم اگربت می پرستممکن ع

***** 

 دیگـر آوارۀ دشـت جنـونم

 زدام عقل ودین آور برونم

 بده کام دلـم با وصل کامل

 هزاران بار کردی آزمونم

**** 

 ز مرز وعده و رویا گذشتیم

 ز تـوفانهـا و از دریا گذشتیم

 کنار سـاحـل وحـدت رسیدیم

 دگرازشک  و ازسودا گذشتیم

***** 

 رممگو دیگر ز درد انتظا

 به آخرآمده صبر و قرارم
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 فقط خواهم کالم آخرین را

 نویـد جشن وصل پایـدارم

7/9/2102 
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 رضا

 

 رضایم، عاشـق دلـداده باشم

 بقول و وعده ام ایستاده باشم

 برای وصل و پیوند دوعاشق

 دگـر از هـرنگاه آمـاده باشـم

7/9/2102 
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 گام پایانی

 

 بنوشم شهد لبهای صدایت

 لم را زیر پایتکنم فرش د

 دوبیتی میسرایم تازه تازه

 برای چشم مست دلربایت

***** 

 غزال مست صحرای غزل باش

 بشهرعشق ما ضرب المثل باش 

 شب یلدای هجران را سحر کن

 نوید وصل دل ها در عمل باش

***** 

 حریر نرم احساس تو گردم

 سرود گرم وسواس تو گردم

 مهیا می کنم هرچـه بخواهی

 ن یـاس تـو گردمامـیـد گلـبـ
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***** 

 دلـم را بسـتر انـدیـشـه سازم

 ز تار و پود دلها ریشه سازم

 به صهبای لب سرخ هوسبار

 عزیزدل هزاران شیشه سازم

***** 

 حـریـم دل بـود جانا سرایت

 فضای تـن به پرواز هوایت

 گل احساس را پرورده کردم

 کنم ازجان وازدل فرش پایت

***** 

 تیمز بحر مست توفانی گذش

 ز آزمونهای انسانی گذشتیم

 کنار ساحل وصل و مرادیم

 گذشتیم! فقط یک گام پایانی

01/9/2102 
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 مرهم دل

 برایم بوسه هایت جان بخشند

 جهانی لذت و احسان بخشند

 بنازم عزت و شوق غرورت

 به درد و رنج ما پایان بخشند

***** 

 ز بند درد و غم آزاد گشتیم

 بوصل خویشتن دلشاد گشتیم

 بشینیم بعد ازین پهلو به پهلو

 به شور و اشتیاق آباد گشتیم

***** 

 من و تـو مرهم دل، الیتامیم

 سرود عشق و مفهوم کالمیم

 بشام وصل دلها از سر شوق

 پیـام مهـر و الطاف سالمیم
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***** 

 تاک انگوری بکاریمبه جویه 

 شراب شوق مستوری بکاریم

 صبوری را به آخر میرسانیم

 سوری بکاریم به باغ دل گل

***** 

 عزیزم انتظار ما سر آید

 بشوق و آرزوها دلبر آید

 بسینه می فشاریم همدیگر

 دمیکه یارجانی از در آید

22/9/2102 
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 وصل دلها

 

 عـزیــزم کامـالً آزاد باشـم

 رها از ریـشـه و بنیاد باشم

 فقط در انتظار روز وصلم

 برای وصل دلها شاد باشم
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 آیین وفا

 

 اوج آدمیـت عـشـق جـویـمز 

 گل مهـر و محبـت را ببـویـم

 درخت عشق دارد میوۀ وصل

 به غیر از وحدت کامل نگویم

***** 

 شمیم وصل ما نار هوس نیست

 درین خلوت مقام هـرکس نیست

 اگـر باور بـه نــور عـشـق داری

 نوای دل دنگ دنگ جرس نیست

***** 

 به دوشم کوه های بس سنگین

 رینـار سـخت دیکشـیـدم انتظ

 عـزیـز دل کجـا گردد هـرگـز

 به حلوا حلوا گفتن کام شیرین
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***** 

 آخرچیست حاصل؟ حرفبگواز

 به جـز از درد هجـران آتش دل

 اگر راضی به وصلی در کنارم

 جـوابـم را بـده شــفـاف و کامل

***** 

 در آغـــوش تـو دل آرام گیـرد

 چو طفالن مهرگرم ازمام گیرد

 وفـا و رســـم یـاری در آیـیــن

 کتاب عـشـق ســرانجــام گیـرد

20/01/2102 
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 دل اقرار

 سـازیم خانـه دل خلوت در بیا

 سـازیم بیگانـه مـردم از جـدا

 بسـیار خفته رازهـای بگوییم

 سازیم افسانه شعروگهی گهی

***** 

 تکرار ازحرف حاصلی نباشد

 بسیار وقت نـداریـم دل عزیز

 وحـدت ادبنی بـود ما رضای

 اقرار اصل برآید دل از اگر

***** 

 تنها تنهای ام خانه در شـدم

 یاـمه گـردیـدم وصل بـرای

 خواهم شفاف و ساده جواب

 امروزوفردا مکن عزیزدل

0/00/2102 
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 رضای یار

 

 یار باشدـعزیزم لطف تـو بس

 ار باشدـم در رضای یـرضای

 ـای تــو در بـاغ دل مـنـتـمـن

 بی خار باشدهمیشه چون گل 

***** 

 مار باشتو را تا روز محشـر ی

 غمخوار باشمانیس و مونس و

 به ذات عشق پاک دل سـوگند

 که صادق در همه گفتار باشم

***** 

 شب وصل من و تو نور پاشد

 پـرنـد و پـرنیـان کافـور پاشد

 نشاط باده شـهـد و انگبین را

 به ما در کاسۀ فغـفـور پاشد
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***** 

 قول آخرین استفقط این قول، 

 اساس وحدت ما در زمین است

 برای عشق و عیش با طهارت

 پیام زندگی شـور آفـرین است

3/00/2102 
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 قرار دیدار

 ایم عزیزمـفقط تنهای تنه

 بوصل دل مهیایم عزیزم

 بروی بسـتر تنهای شـبها

 اسیردرد وسودایم عزیزم

***** 

 عـزیـز دل نـدارم تـاب دوری

 داب دوریرـرهایم کن ازین گ

 مـبـیـا تـا راز دل باهـم بگـویـی

 نخوانیم هیچ فصل وباب دوری

***** 

 رضای دل درخت پر ثمر شد

 ر شدـواژۀ در  و گهـر از گلـپ

 ازیمـبیا تا وصل را کامل بس

 م نظر شدـدل تو با دل من ه



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 24 

***** 

 عزیزم نامه و پیغام خواهم

 ز لعل لب فقط الهام خواهم

 یداربـده آخـر قـرار روز د

 شکـیبایم ولی انعام خواهم

2/00/2102 
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 وقت عمل؛ دم دیدار

 

 دل من از دلـت الهام گیرد

 لـبانـم از لـبـانـت کام گیرد

 کشیدم انتظارسخت مشکل

 که تا دل نامه و پیغام گیرد

***** 

 زکابـل از شـمالی برنگردم

 به دون قول عالی برنگردم

 نگیرم تـا پیـام وصل کامـل

 ت خالی برنگردمدگر با دس

***** 

 تو از کابلَستان من از هراتم

 ز شـهـر جـامی و آب نبـاتم

 بجوشد دررگانم شیرۀ عشق

 یـن و بـاثبـاتـمـوفـادار و ام
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***** 

 عزیزم حرف تکراری  تمامه

 فقط وقت عمل برداشت گامه

 نمی خواهم بجز حرف نهایی

 که آن بـرنامـۀ دیـدار و کامه

***** 

 ر از قرارمـگریزی نیست دیگ

 عزیزم لحظه ها را می شمارم

 فـقــط تعـیـیـن هنگام مالقــات

 عارمـت دل ما و شـبود خواس

***** 

 کتاب عـشـق را باهـم نبشتیم

 بهم پیوسـته و مـدغـم نبشتیم

 نگفتیم جزوفا ووصل ودیدار

 ازیـن گلواژه ها پیهم نبشتیم

***** 

 دم دیــدار یـارب کـی بیاید

 می بیاید عزیزم با سرود و

 بنوشم باده ازچشم خمارش
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 که آتـش از نهـاد نی بیاید

***** 

 هبغـیر از وصل آوایی نباش

 هبه جز دیـدارغوغایی نباش

 هرارـرای قـط هنگام اجـقـف

 هی نباشیدگرامروز و فـردا

6/00/2102 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 28 

 

 

 

 عشقتار خام 

 نمک پاشی مکن بر قلب ریشم

 کردی پریشم اـده هـفقط با وع

 ونـسـه افـا بـل امندادی کام د

 ه نـام نـوش دادی تلخ نیشـمـب

***** 

 خواهیتازه چـو صیادان صید 

 هزارانی نه، بی انـدازه خواهی

 ز عشق و دوستی احساس دلها

 ؟فـقـط آوازه خواهی نمی دانم،

***** 

 کردیقهر و ناز  صدا کردم

 از کردیـآغ ا کردم، جفاـوف

 دل را به افسون وهنربیچاره

از کردی اوکـشـکار ن  غـم 

***** 
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 اس رقیقمـه احسـمکن بازی ب

 چرا خون می کنی قلب شفیقم

 ا راـد و وفـعه بجا نیاوردی

 مـرفیق بگفـتی گاه گاهی گـر

***** 

 م بیش داریـرار مبهـبه دل اس

 وعده های خویش داری خالف

 زدی صد تیر کاری بر دل اما

 نه رحمی بر من درویش داری

***** 

 تـر نهانراـاس د معلومـشـن

 دهانت از نیامد حرف ثابت

 ندانستم چه میجویی ازعشق

 نیامـد بهـر دیـدار ارمغانت

***** 

 کردی م در شیشهـچرا خون دل

 کردی گریزاز وصل پاکم پیشه

 کاریدل تیشه بربرجان وزدی 

 عشق را بی ریشه کردی مراد
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***** 

 اگر ناز و ادا کردی برفتی

 به غم ها مبتال کردی برفتی

 اما بـه سختی کام دلندادی 

 بجان من جفا کردی برفتی

***** 

 درد و داغ عذابم کردی آخرب

 بسـوختی و کبابم کردی آخر

 ه تیغ کند هجرانت همیـشهـب

 بکشتی زار و آبم کردی آخر

***** 

 ال زار من نداریـخبر از ح

 رار من نداریــر قـایی بـوف

 خداداند که بعد مرگ من نیز

 گذر طرف مزار من نداری

***** 

 ستید را هـردم گسوفـا و عهـ

 گهی با من گهی با غیر بستی

 ندانستم چه بود ازعشق مقصد
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 هزاران دل ربودی و شکستی

***** 

 مرا با تار خامـت بسـته کردی

 گریزازعهدخود پیوسته کردی

 کنـیـدار، لــدۀ دیــدادی وعــن

 پاره ام را خسته کردیصددل 

***** 

 داخته ای زوالنه ات راـان بپا

 روایت می کنی افسانه ات را

 نمی گیری زمن نام و نشانی

 ان خانه ات راـنمیگویی نش

***** 

 دلم را خونفشان کردی برفتی

 بچنگک آویزان کردی برفتی

 فه لیکنـتۀ گل تحـدادی دسـن

 بهارم را خزان کردی برفتی

***** 

 باشیکه با من یار نمی خواهی

 مخوار باشیانیس ومونس وغ
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 ت راـرار دلــان اسـنی پنهـک

 ب بازار باشیـتو گویی کاس

*****  

 چرا از وصل و دیدارم گریزی

 چرا از حرف و گفتارم گریزی

 چـرا در سـینه ام آتـش فگندی

 چـرا از حـالـت زارم گریزی

***** 

 زسوزمن نواها ساز کردی

 سر زخم دلم را باز کردی

 ندادی  نیشدارویی و لیکن

 اشی چرا آغاز کردینمکپ

***** 

 بهر شکلی که گفتم ناز کردی

 ز بام وصل من پرواز کردی

 نگفتی با دلـم حـرف دلت را

 دیث کهنه را آغاز کردیـح

***** 

 چرا زخـم دلم را تازه کردی



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 33 

 کردی گل امیـد دل را خـازه

 بنام عشق و احساس و محبت

 آوازه کردی مرا کشـتی ولی

***** 

 را گل  بهم یکجا نمودی آب و

 کل راـمش حـل آخـرردی ـنک

 زاران نامه لیکنـتادم هـفرس

 به پشت پا زدی پیمان دل را

***** 

 ب هویدا میشی آخرـر شـز قع

 نهـانی لـیـک پـیـدا میشی آخر

 ن تبلـیغـیـک رنگـد پـوفـبترک

 میشی آخر تنهـا ،چو رفـتم من

***** 

 خانه کردی دل را تام ـحری

 دینیفزودی ولی ویرانه کر

 سر فرزانـه و عقل سـلیم را

 دیوانه کردی جادو آمدیبه 

***** 
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 به شهر عشق تزویر و ریا نیست

 بـه مـثـل بـازی بـی محتوا نیست

 مـراد عشــق وصل جاودان است

 درین معنا دگر چون وچرا نیست

***** 

 مراد عشـق طرح ماجـرا نیست

 برای شهرت و نان و نوا نیست

 پــولیسـی نبـاشـد فـیـلـم و رمـان

 تـفـنـن از بـرای اغـنـیـا نیسـت

***** 

 ز اعماقم نوای عشق خیزد

 زفقر من غنای عشق خیزد

 دل بیگانه از عشقم چه داند

 برای آشـنای عـشق خیزد

***** 

 عشق آفریدنداز جوهرمرا 

 ز کان گوهر عشق آفریدند

 دند آتشی در سینه دایمنها

 شرار باور عشق آفریدند
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***** 

 سرود عشق خواند رگ و پودم

 ق خواندـد عشو درومزامیر 

 ز لوح مسجد و دیر و خرابات

 فقط گفت و شنود عشق خواند

***** 

 منیست ازعشق ومرادگریزی 

 د، زادمـیـورشـادر خـز بتن م

 انـایـق پـشـتان عـرد داسـنگی

 بخوان ازرگ رگ متن نهادم

***** 

 تی با ثباتیـدوسو عشق اگردر

 حیاتی ین آبـمـای غـبه دل ه

 به تلخستان وخشکستان هستی

 اتیـنب گـوارا شــربـت قـنـد و

***** 

 ق را زیبا نویسمـکتاب عش

 سرتاپا نویسم نه فصلی بل

 فیقیـقی یا شـیـد پیدا رفـنش
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 به تنهایی و بی پروا نویسم

***** 

 ریا را می شناسم و خم چم

 مـدل نـا آشـنـا را می شناس

 نده بازی مکن عذروبهانه

 ی وفا را می شناسمرفیق ب

***** 

 من از خورشید زیبا مایه گیرم

 ز کاج و سرو رعنا سایه گیرم

 در اوج کهکشانها النه سازم

 ز ناهید و زحل همسایه گیرم

***** 

 عدالت مشرب آزادگانه

 مساوات آرزوی بندگانه

 گریزانم زچنگال تجاوز

 که آزادی نوای جاودانه

***** 

 جهان را باز بوی خون گرفته

 یحون گرفتهـب سـجله تا لز د
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 خروش ماده شیران شیرمردان

 ز روسـتا تا دل هامون گرفته

***** 

 من از نسل عقابان پیشه دارم

 به هندوکش و بابا ریشه دارم

 در اوج آسمان ها النه سازم

 نه از بیم و خطر اندیشه دارم

***** 

 کهن حماسه ها را یاد آرم

 بـرای نسـل نـو بنیاد آرم

 هـاد اجنبی رابسـوزانـم ن

 به مـردم خـانـۀ آباد آرم

***** 

 نوای عشق و آزادی رسا باد

 مهر و صفا باد پر از گلواژۀ

 نفیر کـرگـسان خـامـوش بادا

 جهان پر از خروش آشنا باد

01/00/2104 

 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 38 

 

 

 

 دارید ۀوعد

 مـخواه ـدارید ۀوعــد ـزمیعـز

 بلکه هزاران بارخواهم کی نه

 ها ررــق یراـنگام اجـه رـگید

 و گفتار خواهم یحرف خال نه

***** 

 امروز و فرداها گذر کن نیاز

 را ببرکن یوصل و شاد لباس

 ـداریاخـتـالط پـاک و د یبـرا

 با مـن سـفر کن ایکـن ب تـوکل

***** 

 است چیوصل ه میعقد دا بدون

 است چیعشق نه اطراف ب مقام

 ــمیدا ـونــدیمـا بــود پـ مــراد

 است جین بسآ یمـا بـرا دیامـ

07/00/2104 
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 وفادار اری

 زمستان آمده دادیخزان سرما و ب در

 به شهرو خانه تان آمده یدل آزار با

 ما هوا با اعتدال کامل است ارید در

 جانان آمده یآغوش من مأوا یگرم

***** 

 آزارت کند خبندانیخواهم که  ینم من

 کند مارتیها خداناکرده ب یسرد جوش

 تو شـد یمنزل و مأوا دل تا ابـد خلوت

 وفـادارت کند اریبگو  یخواهیم هرچه

21/00/2104 
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 آتش غیت

 اری یکن یرا امروز و فردا مـچ

 اری یکن یقول و وعده حاشا م ز

 زیت ینـک یآتـش م غیجـانـم ت بـه

 اری یکن یسوزم تماشا م یم مه

***** 

 یگذار یتنها م یتنها مرا

 یگذار یغم وسودا م ریاس

 دلـم را یپـروا چیه یندار

 یگذار یمرا وا م یآسان به

***** 

 نداره یـما چـرا بـوم کساد

 نداره یابهـام معـلـوم مگـر

 دیشا اریعشق ووصل  مراد

 نداره یمفهوم چیهـ ـتیبـرا

***** 

 نداره یانیهجـران پا شـب
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 نداره یچراغان ،یشاد دل

 از حـد شیانتظار ب زمیعز

 نداره یو برهان گرمنطقید

22/00/2104 
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 عشق شرار

 چون شراره ایوصل گو تیبرا

 دارهـداغ دوســتی هـااز  دلـت

 عشـق ومهر پاک دلها زمیعز

 و شـعاره یاز بهـر باز مگـر

***** 

 یگـر بر سـر دارم بُکش یزه

 یباره دوصد بارم بُکش کی نه

 مـژگان ـریسـنان و تـ یندازیب

 یو تـلـوارم بُکش غیبـا ت ـای و

***** 

 یمرهـم به قلب داغدار اگر

 یگذاریباروت بر آن م چرا

 انـفـجار زخـم مـزمـن یبرا

 یفشار یم یدیتنها کل فقط

***** 
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 یینکو یاگر خشم یقهر اگر

 ییدلجـو یـزیخـونم بـر اگـر

 یتسخحرف  ییبگو یاگرگاه

 ییروـخـوب اریبـاشـد که  روا

23/00/2104 
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 شرار عشق

 است یعشق وصل جاودان مراد

 است یتـر ز آب زنـدگان راگـوا

 ـقیاو چـو گل بـرگ شقا شــرار

 است یانیومهربان و پرن فیلط

24/00/2104 

***** 

 

 دیتجر فرهنگ

 دارهن ییادرخورده سـوس سر  

 نداره یـیپـژمـرده غـوغـا دل

 دیعشق درفرهنگ تجر ثیحد

 نـداره ییکه معـنــا یـیمعـمـا

25/00/2104 
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 دارید

 

 یجنون یمست صحرا غزال

 یبه باغ چهلستون ییپرسـتو

 سـرخ مـراد عشـق پاکم گل

 یمـن فزون یگفته هـا زحد

***** 

 ییدلـربـا ـدمیبـسـتان امـ بـه

 ییو مهربان و با وفا زیعز

 میعشق را باهم بخوان سرود

 ییلطـف خدا ۀتحـف یگـرام

***** 

 ار خواهمـنـگل راهـنیبـر پ بـه

 ار خواهمـسرش یلب جام م ز

 هجران انیخط پا یستبشک چو

 خواهم داریعقـد و فقـط د فقط

***** 
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 قرمز کرده جانا یبر کاال به

 کرده جانا زیرا هوسر لبانش

 وفـا و وصل دل ها نییآ بـه

 کرده جانا زیجا ،عقـد رارق

***** 

 دین که دلدار تو آـواک بغل

 دیو آـوفـادار ت ـاری همـان

 آخر ییبایشک یبعدازعمر

 دیتو آ داریدل بـه د زیعز

3/02/2102 



 رسول پویان                                          دوبیتی های پرسوز

 47 

 

 

 دل اقرار

 

 گذر کن یزیخشکستان پائ ز

 وصل ما را تازه تر کن بهار

 ـدیسـوز زمسـتان بـاز آ اگـر

 دل به شهر ما سفر کن زیعز

***** 

 ما بهـاره ارـیدر د نوزهـمـه

 صبگاهان خوشگواره یهوا

 بحـر در هنگام گـرما نارـک

 لذت هزاره میباهم رو اگر

***** 

 خواهم دارید ۀوعـد زمیعز

 خواهم اریدر کنار  نشستن

 ـمیدا ونـدیوحـدت و پ یبرا

 دل فقط اقرارخواهم زهردو

3/02/2102 
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 آغوش بهار

 

 درآغوشم بهاره ییآ یم چو

 ادگارهیعشق پاک دل ها  ز

 دیگرما اگـر سـرما فزا اگر

 خوشگواره یما هوا یبرا

***** 

 ردیاز لـبـانـت رنگ گ بهـارم

 ردیچنگ گ یبا نغمه ها غزل

 زمیبزم شاد وصل دل عز به

 ردیگلرنگ گ ۀمت بادـچش ز

***** 

 دیسرآ یزییحس پا زمان

 دیدامانت بهار گل بر آ ز

 ازدل ما دوربادا زمستان

 دیدر بسترآ یعاشق فروغ

2/02/2102 
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 عاشقان دیام

 افگن احساس خزان را بدور

 عاشقان را دیکن ام چراغان

 میبهاران النه ساز درآغوش

 عشق جاوان را لیتجل میکن

***** 

 بسازم یرا گلستان خزانت

 بسازم یشانـعطر اف بهار

 پاک ومهردلها زنورعشق

 بسازم یغمستان یب جهان

***** 

 دل شک  و تردد را بدر کن ز

 ها گذر کن یدیو ناام أسی ز

 سـبز دل را بارور کن قـرار

 با مـن سـفر کن ایکن ب توکل

2/02/2102 
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 و استقامت دیام

 دل ماست  یرویعشق ن زمیعز

 و اسـتقامت حاصـل ماست دیام

 دشوار یاز روزها میـترس ینم

 تـمشکل ماس دـیتنها کل نیا که

5/02/2102 
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 عشق زبان

 

 دارم هـشیدن رـاعماق تم در

 دارم شهیدر ب انیژ ریـش دل

 دانشفرهنگ و ۀشدم پرورد

 دارم شهیخفته در اند یجهان

***** 

 پاک باشدعشق دل عشق  اگر

 ر افالک باشدـاز خاک ب سفر

 دیجا دردل شک وترد ردینگ

 باک باشد یو ساده و ب زالل

***** 

 در مشرب عاشـق حرام است ایر

 اطفال خام است یی یباز یزرنگ

 عشق شفاف است و روشن زبان

 در کنج بام استـماه ب ییگـو تـو
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***** 

 انمیصد بار سوزد آش اگر

 دازد روانمـکوره ان درون

 صدچاک قلب مهربانم ندک

 هم عاشق افغانستانم هنوز

***** 

 عـشـق بارد آسمانـم سـرود

 زهــره دارد آرمـانـم ینـوا

 فـوران محبت از نهـادم کند

 امتحانم یدفعه کرد هزاران

6/02/2102 
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 جواب یب یها نامه

 

 نداره یعشـق ابهـام کالم

 نداره یهـوا برسر بام دو

 بتابد پرتو عشق اگردردل

 نداره یاو شام سحرگاهان

***** 

 ردیعشق بار و بر بگ درخت

 ردیوصل از کف دلبر بگ گل

 باشـد دل به دل را وندیپ اگر

 ردیسر بگ میو عقـد دا قرار

***** 

 ـردیابهر بگ نیمـوج آتشـ چو

 ـردیاز دل در بگ ـدهید چـراغ

 دل پاک صدف را یچوبشکاف

 ردیگوهـر بگ ۀرا جـلـو فضا
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***** 

 ردیوام گ یق هستعش زبانک

 ـردیالـهـام گ یـام لـب مـج ز

 روشدـو دوزخ فـردا ف بهشت

 ردیمست خوبان کام گ زچشم

***** 

 سمیعشق در دفتر نو سرود

 سمینـام خوشکل دلبر نو به

 مینامه ها ردیگر نگ یجواب

 سمیمرتبه ازسر نو هزاران

7/02/2102 
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 دل تنها

 

 دیابیخـدا را در دل تنهـا ب

 دیابیب دایش یول نیخون دل

 دییبجو هاینشان یازب نشان

 دیابیپرغوغا ب زخاموشان

***** 

 از دل تنهـا بجـوشـد محـبت

 پروا بجوشد یوب زیشرارآم

 ریوقال رنگارنگ تزو لیزق

 معنا بجوشد یگفـتار ب فقـط

***** 

 ردیاز دل من وام گ ـقیشـقـا

 ردیگ ـغـامیاز لـبـان پ یقـنار

 دیآبر یکه از دل م ییغزلها

 ردیسـوزودرد من الهام گ ز

***** 
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 سودا چه حاصل نیسوزواز نیاز

 چه حاصل ـایدرد و غـم دن ـنیاز

 هجران انیپا یب یشـب هـا نیاز

 فـردا و پس فردا چه حاصل ـنیاز

***** 

 دور  دورم اســت،یگنداب سـ ز

 از چنگ خون آلود زورم برون

 دوران یشب باز مهیاوج خ در

 کورم کیچشم دارم، ل هزاران

***** 

 فروغم رمیگ یو زهره م زمهر

 از عشق و صفا باشد عروقم پر

 شـب را وید یها شهیش شکستم

 و مکـر و دروغم لهیضد ح بـه

***** 

 خلوتگاه دل شور و شرار است به

 قرار است یآن جسم و روانم ب از

 موج در موج است دل را هزاران

 است دارـیرت پاـار فکـآن ابح از
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***** 

 دورتر به ایال دنـو ق لـیق ز

 وب دالالن گذر بهـآش نیاز

 پشت پرده ینقشه ها زعمق

 و دل باخبر بهـپرت نـمی هـب

***** 

 پرورد خوان اعتمادم نمک

 ادمـتراود از نه یم صداقت

 تنـهـا یتنـهـا  ۀـپـروانـ منـم

 دممرا درخلوت برم شمعکه 

***** 

 کبابم خیغمکش س سرشک

 مو تاب چیش پـآت یباال ودـب

 دیباز آ یدانم چه رنگ ینم

 جوابم یب ینامه ها ریاسـ

9/02/2102 
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 فقط وصل

 

 نباشه یعشق ما وصلاگر در

 نباشه یاز عاشقان نسل گرید

 ینیخرمهره ب یبنگر بهرجا

 نباشه یرا گوهر اصل صدف

***** 

 نباشه ییدون وصل مأوا هـب

 نباشه ییو شوروغوغا نشاط

 زدیمعشوقه از عاشق گر اگر

 نباشه ییدایـمفتون و ش رـدگ

***** 

 ندارد ییقلبش مهر من جا به

 نـدارد ییدایبه شــ یسرخ گل

 عاشق زار یبه سخت ردیاگرم

 نـدارد یـیپـروا ـنیسـنگـ دل
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***** 

 ندارد ییشهر دل من و ما به

 ندارد ییوحـدت آوا ریغ بـه

 وصل کامل یجزبه ها بدون

 ندارد ییعشـق معنا سروش

***** 

د  هیازعشق و صفا یخال تجر 

 هیضد جذب کاه و کهربا به

 درونش ینیچشم دل اگر ب به

 هیمهر و وفا ۀاز حلق برون

***** 

 هیشور و نوا یعشق ب یب دل

 هیاســرار درون نـا آشـنا بـه

 صادقـان را یدانـد صفا ینم

 هیازخدا یو خال طانیش پراز

***** 

 باشند اریو عشـق باهم  وفا

 محبوبه وغمخوار باشند بهم

 وصل دل ها را رسانند امیپ
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 باشند داریوعـده و د سرود

***** 

 وصل وفقط وصل وفقط وصل فقط

 نسـل ــقیال ــنیبهـتـر از ا یــابینـ

 چیدون وصل عشـق دل بـود هـ به

 اصل نیعاشق رااز ستین یزیگر

01/00/2102 
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 الهام عشق

 

 دیگرچه برمن جان بخش امتیپ

 دیتحـفـه و آرمـان بخش یجهـان

 ییکه تنهـا آرزو یدان یم تـو

 دیآن همه آسان بخش ایرو بـه

***** 

 خواهم غـامینـامـه و پ ـزمیعـز

 بلکه وصل تام خواهم یدیع نه

 ــمیبـا عـقــد دا یزنـدگـ یبـرا

 لـبـت الـهـام خواهم یـنـایم ز

02/02/2102 
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 فردا ۀوعد

 

 هیایم یعشق وبانگ ن ینوا

 ـهیـایم یم یدورادور بـو ز

 ده دادهـبه فردا وع زدلیعز

 هیایم یدانم که فـردا ک ینم

02/02/2102 
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 دل نینگ

 

 فرداوپس فردا مرا کشت نیهم

 مـرا کشـت ـدایروز نـاپـ ـدینـو

 مـداغ الله از هجران پلوش چو

 را کشـتـآتـش سـودا م تـنـور

***** 

 رها کرد میرد و تنهاـک شکارم

 را آشـنا کردـآهـوگان صح هـب

 عمر کیفتراکم نبسـت اما  هب

 درد وداغ هجران مبتال کرد به

***** 

 ین جوابـم ینامه هـا ندارد

 یتابـل ما شـکار وص ردینگ

 بخوانم مثل طفالن یرمضان

 یسنگ پنجمن نه کوزه آب نه
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***** 

 بخواند ییگوشم شعر آوا به

 بخواند ییکرده الال بخوابم

 دورادور با ناز و کرشمه ز

 بخواند ییگرم حلوا سـرود

***** 

 گذر کن اـاهیمرز وهم و رو ز

 در کنـرس را از تـن بـت اسـلب

 ه تکرارـتم بـمرتبه گف زارانـه

 کن فرـس دل شهره ب کن توکل

***** 

 میهمت قلب کوهها را شکاف به

 ـمیغـالفـ یآبــدار بـ ـغیتـ چـو

 سـتم را ـوانیبـنـد د میشـکـست

 میکوه قاف یاز پرده ها برون

***** 

 نباشه یراه عاشـقـان بند به

 نباشه یو پسوند شوندیپ مـغ

 خو یعشق پاک دل کن اگربا
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 نباشه یدگر چند یچون دگر

***** 

 نهیعشـق وصل نازن مـراد

 نهیکلک دل عـقـد تو نگ به

 طاقت امروز و فردا ندارم

 نهینه، حرف آخر ایها  که

03/02/2102 
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 وصال یب عشق

 

 نکرد آخر شادم یعمراز پس

 با عشـق و مرادم یراض دشن

 در آتش هجران رها کرد مرا

 به روز حشر دادم ردیگ خـدا

***** 

 یافسانه کرددرعشق خود مرا

 یاز خانـه و کاشـانه کرد داـج

 در پـاسـخ عـقـد دل پـاک یـول

 یکرد مانهیرا باهوس پ وصال

***** 

 آخر یکرد میعشقت آشنا به

 آخر یکرد میغم ها مبتال به

 عهد و وفارا ۀشیش یشکست

 آخر یکرد میرها یآسان به
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***** 

 یدیمـن را کهنه د نیآست مگر

 یدید رانهیکس و و یو ب ریفق

 قـدر عـشـق و وصلم یندانست

 یدید وانهیعاقل مرا د خودت

***** 

 مادوصل و مر یسرمد امیپ

 عشـق تابـد از نهادم فـروغ

 تابان دیلکه در خورش یابین

 است شام و بامدادم چراغان

***** 

 تو باشه ه آزار  ـن و بیآسـ نه

 تو باشه گـرم بازار   سـراسـر

 آخر یکـرد میو رهـا یـشتبکُ 

 تو باشه ار  یحق  لطف شهیهم

02/02/2102 

 پایان


