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زندگینامۀ مختصر
رسول پويان در زمستان  1335خورشیدی در ناحیۀ اول شهر هرات متولد شد.
درس و تعلیم را از مسجد خانگی آغاز کرد و دورۀ ابتدايی و متوسطه را در
مکتب موفق و دورۀ لیسه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدين غوری در واليت
هرات به اتمام رسانید .از دانشگاه کابل در سال  1358خورشیدی فارغ التحصیل
شد و پیش از مهاجرت مدتی در بانک مرکزی افغانستان ايفای وظیفه کرد.
پس از تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان ،مجبور به ترک وطن شد .وی
در دورۀ نخست مهاجرت ،در زمان اقامت در هرات ،در دورۀ طالبان و سپس در
دورۀ دوم مهاجرت( ،عالوه بر فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی و سرايش شعر)
مشغول مطالعه و پژوهش در زمینه های افغانستان شناسی و هرات شناسی بوده
و کتب متنوع تألیف کرده است که از آن جمله تا کنون:
جغرافیۀ عمومی هرات ،هرات در کشاکش تاريخ ،اقتصاد عمومی هرات،
حاکمنشینان هرات ،سازهای سازگار(با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و
افغانستان امروز) ،پیش درآمدی بر جامعه شناسی هرات ،راه حل بحران
افغانستان ،گذری برويرانه های جنگ ،ضرب المثلهای هرات ،پیرهرات خواجه
عبدهللا انصاری و باغ آتش(شعر) چاپ شده است و تاريخ هرات به روايت مردم،
سیری در واليات افغانستان ،افسانههای قديم هرات ،دوبیتی های محلی ،طالبان و
روزهای دشوارهرات ،شناخت افغانستان(مجموعه مقاالت) ،در کوچه باغهای
فوشنج ،سفرنامهها و رخدادهای عینی آماده برای چاپ است .همچنان شهر عشق
دفتر اول و دوم(غزل) ،عشق و تنهايی(غزل) ،ديار خورشید و دوبیتیها در سه
دفتر به شکل ديجیتالی به چاپ رسیده اند.
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مقدمه
گران گوهر شعر در صدف احساس ،خیال ،تصوير و موسیقی واژگان پرورش
می يابد و در فضای رنگین طبیعت و جامعۀ انسانی تجلی پیدا میکند .شعر به
مثابۀ جلوهگاه احساس و خیال انسانی در دنیای شورانگیز عشق ،هنر ،ادبیات و
نوآوری به اوج تکامل میرسد و آيینهدار اجتماع بشری در بستر پر خم و پیچ
تاريخ میگردد.
شعر با انرژی بی پايان عشق حرکت و جنبش سرمدی میيابد و در اقیانوس
بیکران دل به شناگری میپردازد .شور و شادی میآفريند؛ مستی و طرب
میآورد؛ يار و محبوب می و موسیقی میگردد .شعر و موسیقی به جامعۀ انسانی
مستی و طرب ،شور و حال ،شوق و نشاط ،امید و دلزندگی میدهند و بیاری
عشق و هنر حرکت و پويايی جامعه را سرعت میبخشند.
در دورههای درازدامن امینت و آرامش که فرهنگ و تمدن به رشد و شکوفايی
میرسد و شهروندان جامعه با خاطری آرام و اعتماد به حال و آينده زندگی
میکنند ،شعر بیشتر آب و تاب هنری پیدا میکند؛ هنر برای رشد و تکامل هنر
بکار میرود و شعر با خواص خلوت میگزيند که ما ادواری از آن را در تاريخ
هنر و ادبیات داريم .اما در روزگار غم و ماتم ،ستم و آزار ،خون و سرشک،
شعر نوای دردناک مردم و سرود دلهای داغدار گرديده و با درد و غم جامعه و
مردم شريک میشود.
شعر در واقع آيینۀ حقیقت گشای همه حالتهای احساسی و عاطفی جامعۀ انسانی
میباشد و آن را به طور هنرمندانه ،زيبا و دلانگیز ،بسانی که هست ،تبارز
میدهد .به اين حساب شعر عالوه بر ارزش ادبی و هنری ،اهمیت تاريخی نیز
پیدا میکند .در اين برهه از زمان شعر بیشتر با مردم و جامعه حرکت میکند و
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حامل پیام و رسالت تاريخی و اجتماعی میباشد و زبان احساسها و عاطفههای
آتشین در بستر حرکت و جنبش جامعۀ انسانی میگردد.
به طور مثال در اوضاع و شرايط جنگ چهل سالۀ افغانستان شعر زيادتر با خون
و آتش ،داغ و درد ،آزادی و پايداری ،سوگ و غم و آوارگی و هجران سر و کار
داشته است .شعر در واقع زبان احساسهای زخمین ،روانهای افسرده و جانهای
آزار ديده از جنگ ،خشونت و افراط بوده است .چون شاعر در جامعه و با مردم
زندگی میکند و از آنها تآثیر میپذيرد.
من مجموعه شعر «باغ آتش» را که اشعار آن را پس از کودتای هفتم ثور 1357
خورشیدی و تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان( ،در دورۀ طوالنی جنگ)
سروده بودم ،در سال  1387خورشیدی به چاپ رسانیدم؛ زيرا برای جامعۀ
جنگزدۀ افغانستان دارای ارزش هنری و تاريخی بود.
شعر های کتاب «ديار خورشید» در دورۀ درازدامن اشغال نظامی افغانستان
توسط قوای ناتو به سرکردگی امريکا و شیوع جنگ افراطیون طالب و داعش با
مردم بیدفاع میهن سروده شده است که بیشتر جنبۀ حماسی ،میهنی ،روشنگرانه و
همنوايی با غم و درد مردم و اوضاع و شرايط جامعه دارد.
با نشر ديجیتالی اين مجموعه خواستم احساسات ،تجارب و افکارم را با
خوانندگان گرانقدر شريک سازم و آن را به عنوان گنجینۀ هنری ،ادبی و تاريخی
در دسترس همگان قرار دهم .تا نسلهای امروز و فردا به احساسات ،عواطف،
درد و رنج ،ستم و آزار و زندگی دشوار و طاقتفرسای مردم اين دوره که با
اشغال نظامی ،جنگ و خشونت افراطیون و اشغالگران بوجود آمده است ،يشتر
آشنا شوند .شاد و سرافراز باشید.
رسول پویان
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آشیان بردوش
سپیده دردل قیرين شـب سحر جويد
سـراغ مهر دل افروز از قمر جويد
نشـان کشتی تـوفانی ام کی می داند
ز عمق سینۀ دريـای دل گهـر جويد
مسـوز بال و پـر مرغک مهاجر را
که آشـیانۀ بی جنگ در به در جويد
درين جهان پرآشوب وفتنه گر آری
رموز امن و امان ازدل خطر جويد
عجب مـدار که طبع لطیف پاکـدالن
از ايـن زمـانـۀ ضد هنر ،هنر جويد
عـقاب سـرکش بابا و کـوه هندوکش
امید حـريت از اوج بحر و بر جويد
خزان گرچه بهاروتموزغارت کرد
دل سـتـمـزدۀ همـوطـن ثـمـر جـويد
کـبـاب آتـش هجـران میهـنم ،لیکـن
بیاد ساغـر ديـريـنـه دل شرر جويد
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اگر بـه درد فـراقـش کند سـراطونم
قسم به عهد ووفا بیش وبیشترجـويد
زمانه در به در و آشیان بدوشم کرد
هـنـوز ايـن دل آواره ام مـقـر جـويد
خیال خـام پزد مـدعی به سر هیهات
حکیم تجـربـه از پختگان نظر جويد
بشکل آدمیان ديو و دد فراوان است
دل چـراغ به دسـتم فـقـط بشر جويد
2015/2/26
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عالم دل
عشق و وصال و مهر کسی آرزو کنم
ايـن هـرسـه را ز عالـم دل جستجو کنم
باور مکـن که بگـذرم از جـذبۀ وصال
تـا زنــده ام شــقـايــق عــشـاق بــو کنم
گرچه دلم به کورۀ هجران پلوش گشت
خـورشـیـد گـونـه در دل آتـش نمـو کنم
تـا قـبـله گاه دل شـده محـراب ابـرويـی
از ســاغـر نـگاه خـمــاريـن وضـو کنم
از وحـشـت تجـاوز اعـراب خـسـتـه ام
رنگ خیال و گـفـت عمـل را نکـو کنم
در زيــر نـام خـانـۀ هللا تجــارت اسـت
تـاجــر نـیــم که جـانـب بازار رو کنـم
صد بار گـر رسـاله نويسـد هـزار بـار
اوراق را بـه رود هـری شـستـشـو کنم
گـر داعـش عـرب ،تـمـدن کند خـراب
اين قصـه را چـوعهد کهـن موبمو کنم
مـن نـاخلـف نیـم که ز اجـداد دل کَـنـم
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پوستین کهنه را بخدا پشت و رو کنم
از تـار و پـود ماشـیـن بیگانـه بگـذرم
زخـم دلـم بـه سـوزن مژگان رفـو کنم
تنگ بلور وشیشۀ رنگین دلکش است
خواهـم که با ظروف سـفالین خو کنم
با نیم نان و راحت جان در خرابه ام
پرهـیـز از طال صفـت از آبـرو کنم
از برف قله هـای پر از عـزت وطن
بـا صـد امـیـد آب بقـا را بـه جـو کنم
بهـر حصول حـريـت و حـق زنـدگی
با نسل نـو به طرز نـويـن گفتگو کنم
از قیل و قال اهل ريا نیست حاصلی
خلوت گزيده ام حذر از های هو کنم
2015/2/28
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اژدهای کین و تعصب
بی عشـق زندگی شب ظلمت سرا شود
خـالی ز مهـر و عـاطـفۀ پـر صفا شود
گر در و گوهر از دل دريا برون کشید
چـون بـرکۀ سـتـاده ديگـر بی بهـا شود
در پـای خـُم اگـر نکـشی بـاده دم بـه دم
شــوق خمـار و لــذت مسـتی فـنـا شـود
گـر اژدهـای کین و تعصب گـزد تـو را
ت بغض و وغا شود
دل پرز زهر وحش ِ
عشق ظريف وشوق طرب گررود زدل
کار تو نوحه وغـم و سوگ و عزا شود
زاهـد بـه فکـر سجده و واعظ به گفتگو
خاخام در سـتیزه که دين بی عصا شود
داعـش بـه قتل و کین بـود شهرۀ جهـان
طالب بـه جـان مـرد مـا چـون وبا شود
در غـور نوعروس جوان با همه کسان
قـربـانی خشـونـت و جـنگ و بـال شود
در غـزه و مداين و سـودان و اوکراين
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هر لحظه اين جنايت و اين ماجرا شود
نـوری ديگـر ز کعـبۀ دل هـا نشـد بلـند
گلخـن تـن چـشـم وا شود
در تـیـره دو ِد
ِ
رخت سـیاه بر تـن و ابـر سـیه بـه سـر
مضحک خونین بپا شود
سیل
ِ
يارب چه َ
جنگ عـقـیده کـرد بـشر را ز هـم جـدا
هرکس به زور وپیسه خود رهنما شود
سرمايه هست و بـود زمین را کند تباه
غـافــل از آن که فـانی رمـز بقـا شـود
عشـق و صفا و شوق ز دل ها گرفتند
قهـر خـدا شـود
زانـرو بهشـت ،دوزخِ ِ
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خشم طبیعت
بهـار میهـن مـا بـدتـر از زمـسـتان است
به هر طرف نگری غارت گلستان است
کجـاسـت رحمـت رحمـان و ياری ايـزد
عـنان قهـر طبیعت بدسـت شـیطان است
ز بـرف آب گـوارا شـود بـه جـو جـاری
ولی بـه سینۀ ما نـوک تیغ و پیکان است
به ماه حـوت گیاهان ز خـواب بر خیزند
برای مردم ما خواب مرگ وتوفان است
ز خشکـسالی دوران وطـن شـود ويـران
زخشم بهمن و سیالب ،دل هراسان است
به سـوگ مردم پنجشیر و بامیان و تخار
دوچـشم اهـل وطن مثل ابر گـريان است
ز ظلـم طالـب و قهــر طبـیعـتـم حـیـران
که هردواوج مصیبت بالی دوران است
فـساد و جهـل و تعصب که می کند بیداد
همه زسستی ايمان وضعف وجدان است
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طبیب رفته بـه خـواب عمیق خـرگـوشی
بهرطرف مرض ودردوغم فراوان است
دل وطـن شـده چـون دامن شفـق خونین
سـر شکستۀ مردم به روی سـندان است
جفـا و ظلـم و سـتم تـا بکی بـود جـاری
گهی ز خشم طبیعت و يا ز انسان است
مکان رنج و عــزا و بـال شــده مـیـهـن
که سـوز سینۀ بريان و آه و افغان است
2015/2/28
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آفتاب عشق
اگـر عـشق و امـیـد از سـینۀ آدم شـود بیرون
نـیـابی در نهـاد آدمی جـز رنـج روز افـزون
نگـويـد کـس دگر غمنانۀ فـرهاد و شـیرن را
شـود محو از کتاب عـاشـقی افـسانـۀ مجـنون
نبـاشــد اعتمـادی بـر وفـا و وعـده و پـیـمـان
بـود دل های ماشینزادگان پـر از تب مظنون
نمی تـابـد دگـر نـوری ز سـینای امـل يـارب
نمی گـیـرد چـرا آخـر زوالی ثــروت قـارون
سـروشی از مـزامیـر دل تنگـش نمی خـیـزد
بخوانی گر هـزاران بار ديگـر قصۀ هارون
اگـر آتش زنـد شـیخ دغـل در زنـد و پازنـدم
بتابـد پـرتـو صد مهـر و مـه از دامن هامون
ز بیداد سعـودی رگ رگ تاريـخ می سـوزد
به آب دجله شويد خاطرات طاهـر و مأمـون
هـیـوالی جهـالـت پـرورد تـا خـاک پاکسـتان
نـبـیـنی در تمـام آســیـا يک خـاطـر مصـئون
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زکین طالبان صد پاره شد شهمامه وصلصال
بـه خـون آغـشـتـه بنیاد تمـدن داعـش ملعـون
سیه پوش عرب را نیست راهی در خراسانم
اگر از خون پاکان خاک عالـم را کند گلگون
اگـر بـا طالـب بـیـگانـه بـنـدد بـارهـا پیـمـان
اگـر بـا کیـنه ســازد خـانـۀ اجـداد را وارون
ز پهنای خـراسـان سـربـرآرد آفـتـاب عـشـق
اگـر خنجر زند صد بار ديگـر در دل مفتون
چه میخوانی به جز حماسه از شـهنامۀ رستم
چه میجويی بجزمردانگی ازخامه ومضمون
نیـابی غـیر شـیـران و عـقـابـان در دل بـابـا
نجـوشد جـز تششع گهـر از خیـزش جیحون
بگو از همت يعقـوب و مسلم قارن و برمک
کند اوالد شان خصم دغا را در وطن مدفون
بـه نـور دانـش و آزادی و ارث تـمــدن بـاز
شـود ملک خـراسـان تا ابـد پاينـده و میمون
2015/3/14
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سال نو و جشن نوروز بر همگان مبارک باد
ياد روزگاران قديم بخیر که در آستانۀ نوروز جشن و سرور ،میله و
سرگرمی های باستانی و فرهنگی در فضای امن و آرام دامن
میگسترانید .شب چهارشنبه سوری از روی آتش می پريديم .در
شوخیهای قاشقزنی شرکت می ورزيديم تا کشمیش نخود و نقل و
نبات گرد آوريم .سبزه می انداختیم تا زينت بخش سفرۀ هفت سین
نوروزی باشد.
مزۀ کلوچه های نوروزی و نان های شیرمال از ياد نمی رود .رسم
سمنوپزی و رقص و آواز دخترکان برگرد ديگ سمنو چه شور و
حالی داشت .در هوای خوش بهاری بر تنده های تخته صفر هری
بايسکل دوانی می کرديم؛ قدم می زديم و از فراز کوه ديواندر در
زيبايی و صفای منظرۀ غروب شامگاهان هريوا غرق می شديم .چشم
انتظار میله های پیاپی بهاری بوديم؛ چونان که از شوق در پیراهن
نمی گنجیديم .دلدادگان و عاشقان بیاد عشق پاک مالمحمد جان و
عالقه مندان سفر و گلگشت در جشن نوروز و میلۀ گل سرخ بلخ
گزين در شهر مزار می رفتند.
آه و افسوس که اژدهای خشونت ،وحشت و جنگ همه شادی ها و
زنده دلی ها را دم کشید .ديگر به سبزی بهار ،رزدی خزان ،گرمای
16
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تموز و سرمای زمستان کیفیتی نمانده است .نرگس در میان الله
زاران به سوگ نشسته .ارغوان سیه پوش است .شقايق در غم ياران
و عزيزان زرد می زند .پرستوها از ترس صیادان کوچ کرده اند.
عندلیبان خموش اند و کبوتران قشنگ از بیم ذبح شدن از قاتالن
میگريزند .دلهای زنان و دخترکان از بیم دشمنان آزادی ،عدالت و
امنیت میلرزد.
جهان ،منطقه و میهن در آتش رقابت جنگ افروزان و متجاوزان
میسوزد .داعش و طالبان به دستور باداران خود -می کشند ،ظلم و
ستم می کنند و میراث تمدن بشری را برباد می دهند .در اين فضای
مبهم ،آلوده و فتنه انگیز چگونه مردم به فردا اعتماد کنند!؟
با اين همه سال نو و جشن نوروز برای هموطنان پاينده و میمون باد.
به امید آن روزی که امنیت ،آزادی و استقالل چلچراغ شبستان وطن
در بهاران گردد .چه خوش است که به اين شعر هم نظری بیندازيد.
بهار خزان آلود
بهــار آمـده لیکـن وطـن زمـسـتان است
امـیـ ِد چلچـله هـا يـخـبـنـد يـخــدان است
تـنـور اللـه فــقــط داغ می پــزد در دل
نسـیم ازتف دل سـوختگان بـريـان است
17
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ز خـوشـه هـای تـر ارغوان خون بچکد
گالب و نسـترن و ياسـمن هراسان است
شـقـايـق از نـفـس بـاد صبـح می تـرسـد
نگاه نـرگـس مسـتانـه ام پـريـشـان است
ز جور خار و خس افتاده در وطـن آتش
شـمیم خـندۀ گل از چمـن گـريـزان است
خـمـیـده قـامـت کـاج بـلـنـد از تـشـويـش
بنوش بـر لـب جـوی روان حیـران است
ديگـر بـیـد و سـپیدار سـايـه گستر نیست
نه سروخوش قدوشمشادزيب بُستان است
زبـان نـغـمـه گــر عـنـدلـیب را بـسـتـنـد
قـنـاری در قـفـس آهــنـیـن گريـان است
فـسانـه گشـت ديگـر يـادگار قـقـنـوسـان
عـقاب خسـته و سـیمرغ پیر پنهان است
فضـا پـر از رمـۀ کـرگـســان آدمخـوار
دل کبوتر و مرغـان عشـق لرزان است
دامن صحرا و کهساران نیست
کسی به
ِ
زبس که زوزۀ کفتار و بیم گرگان است

18

رسول پویان

دیار خورشید

نشاط بـادۀ گلرنگ و مطرب ازدل رفت
فقـط نـشۀ افیـون و چرس و غلیان است
نوای بربط و چنگ و چغانه شدخاموش
سـرود مرده غـزال غـزل گريزان است
بهــار خـرم دل هـای مـان خــزان آلـود
بهرطرف نگری درد وغم فراوان است
به سوگ هموطنان چشـم دل بود خونین
ز اشک دامن ما پرزلعل ومرجان است
سـروش و جـذبــۀ عشـاق را بـدزديـدنـد
زمان مردن عشق و عذاب وجدان است
دريـن جهان پـر آشـوب و فتنه گر تاکی
نـبـر ِد کله و پتک گـران و سـندان است
2015/3/20
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شقایق سرخ بهار
فـرخنده گر شـقايق سـرخ بهار گشت
آری شـکـوه اللـۀ روی مـزار گشـت
عـرش خـدا به لـرزه در افتاد ،آخ آخ
آنـدم کـه آتـش از دل او آشـکارگشت
تـار دل تـرازوی عـدل خـدا گسـست
ابلیـس تـا بـه شــانـۀ آدم سـوار گشت
بـا نـام ديـن بس که جـفـا و سـتم کنند
روح خدا و قـلب پـیامبـر فگار گشت
چشم فـرشـتگان خـدا بحـر خـون شـد
تا دخت پاکزاد وطن جـان نثار گشت
در زير نام دين و خدا ظلم نا رواست
اين بار نورحق بدر از قلب نار گشت
فرخنده سوخت گرچـه زبیداد جاهالن
مهر همیشه در دل صدها هزار گشت
ِ
گر سوختند اهـل شـقاوت ورا ز کـین
ازشعله های پاک وطن الله زارگشت

20

رسول پویان

دیار خورشید

بهـر رضای داعش ملعـون و طالـبان
اين هم اضافه در ستم و انتحار گشت
ازخشم وکین وعقده شود آدمی خراب
لیکن زمهر وحلم و سخا نامدار گشت
1394/1/3
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شب یلدا
مـۀ نـو يـخ زده در خـیمۀ زلـف شـب يلـدا
بـه زيـر کـرسی دل تـا گلو گـرديـده ناپیدا
انـار و شبچره بـا هندوانـه میکند شـوخی
دل غــم را بـتـرکان بـا نـشـاط خـنـدۀ میـنا
بگردان گرد محفل دم به دم پیمانه وساغر
بـه ريـزان در دل پیمانههـا دريـا در دريـا
مترسـانـم زجور تیغ افـراطی ديگر طالب
ز پیر عشق و از دنیای دل بگرفته ام فتوا
نبشتم واژگان و حـرف دل از نـو در دفتر
نـديـدم در کتابستان افـراطی خطی خـوانـا
شب تارتعصب را فروزان میکنم ازعشق
شمیم صبحگاهـان بـرفـشانم در دل صحرا
ندارد در دل سنگیندالن مهر و وفـا جايی
بـه نیـروی محبت نـرم گـردانــم دل خـارا
بگشتم سر بسرکشوربه کشورگردعالـم را
نـشد يک هـمزبان و همـدم جانـانه يی پیدا
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اگـرچـه فـرش دل در خانۀ دلدار گسـتردم
نديـدم زرۀ لطفی که گیرم گـوشـه يی مأوا
کتاب عشـق با گلواژگان وصل تزئین شـد
نباشدهیچ ترديدی به دل کس رادرين معنا
نسـیم خوشپیامی بر نشد از جانب مشرق
بـسـازم بـا شـمال داغ مغـرب بـا دل تنـها
دال در کلبـۀ ويـرانـۀ خـود شـادمانـی کـن
کجا شد ملک اسکندر کجا شد مکنت دارا
 1394/9/30خورشیدی
 2015/12/21میالدی

23

رسول پویان

دیار خورشید

افراط بیزاری
زنـد بر سینه ام گويـد حوالدار
ضمیرم اين مثل را کردتکرار
نگـفـتـم زيــر تـیـغ نـاز ابــرو
بـه غیر جان و دل يار وفادار
تنور داغ هجرانم بـرافروخت
پـر و بالم بـريـد افکند در نـار
نیـابی در نهـادم جز صـداقـت
يکی باشد مرا گـفتار و کردار
ز فـرهنگ جهالـت شـرمم آيـد
شـدم از صـورت افـراط بیزار
بـه نـام ديـن و بـا اسـم خـداوند
شـده مجـرم ،شــده دالل بـازار
بـرد حلـقـوم پاک نـسـل انسـان
کند جسـم لطیـف زن سنگـسار
ببرد دسـت مظلوم نگـون بخت
ُکشد مـردان را در زيـر ديوار
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بـريــزد آبــروی ذات انـســان
بـه زيـر دره و شـالق و تلوار
مهـار اشـتـران بـنـدد بـر خــر
کند عـقـل و هنر را نیز افسار
عجـب بـر تـارک ممبر نـشیند
دروغ و حیله باشـد متن گفتار
بسان تیره شبها قیرگون اسـت
تمام قلب وچشم وذهن وافکار
به مثل بردگان در گوش دارد
طاليـیـن حلـقـۀ روبـای مکار
بـه زهـرآگین تیغ کـیـنـه دايـم
کند جسم و روان خلـق افگار
بـود در خـانـۀ مصئون انسان
بدتراز ُ
غندل و از گژدم و مار
بجای عطر ُمشک وعنبرو گل
بپاشانـد اسـید و الشـه و خـار
حکیمان راکند از شهر بیرون
ُکشد پیرو جوان و طفل بیمار
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بوددرسینه دل خاراترازسنگ
نـدانـد عـاشـقی و ارزش يـار
کند تخريب فـرهنگ و تمـدن
کند معـدوم هرچـه هست آثار
زنـد آتـش بـر بـنـیـاد هـسـتـی
به عنوان جهاد وجنگ وايثار
ز راز عـالــم و آدم چـه دانــد
به غیر تیغ خونآلود و کشتار
نگیرد هیچ جا در قـلب مردم
اگرچه میدهد درهـم و دينار
به قـول حـافـظ شیراز ای دل
مگـو با مـدعی هـرگز اسرار
به نوک خنجر خونین بنوشت
بسوزانم به نور عشق طومار
2015/12/13
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افراط خونین
در عمل از طالب و داعش حمايت می کنند
بـا دروغ و حیله در ظاهر شکايت می کنند
تابکی ريـزنـد خـون کـودک و پیر و جـوان
تا کجا تـزويـر و نیرنگ و دنـايـت می کنند
زيــر نـام ديــن حــق از خــانــۀ پـاک خــدا
ذهـن افراطی دريـن عـالـم هـدايت می کنند
میکنند از ريـشـه بـنـیـان تمـدن را خـراب
بـر تمــام نـسـل انـسـانـی خـیـانـت می کنند
جـای علـم و معـرفت درعصر انسان نوين
فـتـنۀ دجـال و شـیطان را روايـت می کنند
تحـت عـنـوان جهــاد وسـنت و افـراطـیـت
چـون وبـا در عالـم و آدم سرايت می کنند
جامۀ ديـن را بـه بر کـردند لیکن در عمل
میکشند انسان و هـرگونه جنايت می کنند
هـرکجا امکان جنگ و فتنه باشـد بیدريغ
بـا ريـال و درهـم و دالـر حمايت می کنند
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میکنند برپا امارتهـا ز خـون مرد و زن
همچو گورستان خاموشان واليت می کنند
میکـشـند از کلۀ اطـفـال فـرهنگ و هـنـر
وحشت و افراط خونین را عنايت می کنند
میزنـنـد فــريـاد هــردم اتحــاد مســلـمیـن
کینهتـوزی و تعـصب در نهـايـت می کنند
میکـنـنـد بــیخ ثبـات و اتـحــاد و هـمـدلی
اين همه کید و دغل را با مهارت می کنند
بـا اعـالن جنگ بـا آزادی و نظـم و ثبات
آفـريــن بـر حـاکمــان بیکـفايـت می کنند
ظلم و استبداد گويی بـوده انـدر ذات شـان
نـه فـقـط امـروز آن را از بدايت می کنند
2015/12/16
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آسیاب ظلم
زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار
چو باشد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار
ز پاکستان بـه جـای همجـواری ،حـق همسايه
نـديـده مــردم مـا جـز تجــاوز ،حمـلـه و آزار
خـدايا تـا ابـد مـرز وطن را بسـتـه کـن ديگـر
ازيـن همسايگی تـا روز محشر بوده ايم بیزار
جوان و پیر و کودک درعذاب افتاده اند يارب
ز ظلم طالـب و داعـش ،ز جور فوج بدکردار
ز بنیان مـدارس بـر نشـد جـز قـاتـل و جـانـی
نجوشـد از دل ذهن سیه جـز وحشت و کشتار
نـیــابـی قـلـب پـاکـی در نهــاد دولــت حـاکــم
نخوانی حـرف راستی در کتاب خیل کجرفتار
ز پـشـت ديو نـايــد نطـفـۀ افـرشـتگان بیـرون
ننـوشــد هیـچ کـس آب بقــايـی از دهــان مـار
ز گـورســتـان اسـتـعـمـار پیـر انگلـیـس نـايــد
به جـز قاچاقبر و جالد و دزد و خاين و غدار
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بـه خــون مـردم مـا آسـیـاب ظـلــم مـیگــردد
مگـر پايـان نـدارد ای خـدا جـان منت و ادبار
اگر يک زنده سـر در کشور ما زنـده میمانـد
بگیرد انتقـام فـرد فـرد از قاتـل و خـونخـوار
ز مـالی ســعودی کـودکان را دور کـن زيـرا
به غیراز فتنه و کین و تعصب نیست درگفتار
ز محراب و ز ممبر وعظ جنگ و انتحار آيد
بـه پشت زنـدگی خنجـر زنـد دل را کند افگار
غـزال و بـره آهوگان خـوش سیمای میهـن را
نباشـد نـسـبـتـی بـا پیـره گـرگ و روبـۀ مکار
2015/12/18
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هند و پاکستان
اگـر پنجـاب ديــو و طالـب جـالد می سازد
دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد
میان هـنـد و پاکـسـتان ديـدم آنـقــدر تـوفـیر
يکی ويران کند ُملک و ديگر آباد می سازد
نشستیم در پالس غم ز جور و کین همسايه
ولی لطف وسخای هند ما را شاد می سازد
ز پاکستان نخیزد جـز سـموم ذهـن افراطی
فـقـط فـوج ترور و ظلم و استبداد می سازد
به جـز عشـق تمدن از دل هندی نمی خیزد
نـوای نـو ز کلک خسرو و بهزاد می سازد
ز گنداب مدارس انتحـاری می کنـد فـوران
بیابنگر که دهـلی فاضل و اسـتـاد می سازد
اگـر آتـش بـه بنیاد طبیعـت می زنـد طالـب
هـری با سد سلما سـنبل و شمشاد می سازد
ز هندوستان هنر آيد ،ز کینه فـوج پاکستان
بـرای قـتـل مـردم خنجــر فــوالد می سازد
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برای ســاختن افغانسـتان هندی کند کوشش
ولی اردوی پـاکـستان همه بـرباد می سازد
وطـن را می کشد در بند اسـتبداد ،پاکستان
بیا بنـگـر که هـندی از سـتم آزاد می سازد
بـه دزدد از گلـوی مـردم ما نان ،پـاکسـتان
ولی هندی غـدا و مرهـم و امداد می سازد
خـدا خصم وطن را خوار گـرداند در عالم
محبان وطـن را سـرفـراز و راد می سازد
2015/12/27
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عقده و کین
عـقدۀ بشـر بـه حسادت دوا شود
گر ُ
عـقده و تضاد دگـر نیز وا شود
صد ُ
در انتـقـام و کـیـنـه نـیابی رهـايشـی
بغـض کفـیده آتـش خشم و وغا شود
از فـرط کینه قـوم بـرآرد دمار قـوم
اين قصه ازيهود وعرب بارها شود
رحـم و حیا نبوده مگـر در دل يـزيد
آن گونه قتل وکینه که درکربال شود
ازبهر حب قدرت و مال و منال نیز
قتل پـدر بـه دسـت پسـر برمال شود
با انتقـام و کـیـنـه و جنگ بـرادران
چـشم بـرادر از عـقب سر جدا شود
بـا کـیـنـه و تعـصـب آل سـعـود باز
بـار ديگــر مقـاتــله در نـیـنـوا شود
جشن وسرور و زمزمۀ دلنواز ساز
ازفرط جهل وعقده وکین نارواشود
بـا کـین طالـبی و ز افـراط داعـشی
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رسم نشاط و خنده برافتد ،عزا شود
با کـیـنـه و تعـصـب و افکار طالبی
فـرخنده زنده زنده در آتـش فنا شود
گرآتش تجاوزوافراط سوخت شرق
جسم لطیـف غـرب بـدان مبتال شود
ما گر فقیرو دربـدر و زار گشته ايم
سـر اغنیا شود
روزی همیـن بال بـه ِ
ظلم و سـتم ز حـد اگـر بگـذرد يقین
توفـان در طبیعـت و قهـر خـدا شود
ق زنده دالن باصفای دل
ِ
درشهرعش ِ
بیگانه چـون رفیق بـه هم آشـنا شود
2015/12/28
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بشکن بشکن
تا که چشمی وا کنی آواز بشکـن بشکن است
تا که پا بر عـرصه بنهادی زمان رفتن است
سـرگـذشت پـر خـم و پیچ بشـر در يک کالم
داســتان نـیـمه کاری از طـريــق گفـتن است
جنگ و دعوا برسرهیچ است از روزنخست
بـا خـیال خـام ســودای دو عـالــم پختن است
بـا غـــرور تـام بنـشـیـنـنـد بــر جــای خــــدا
زير نام ديـن با دجال و شـیطان ساختن است
از دل تـاريک تـر از گــور شــان درزندگی
صبح مـردم شـامگاه و عصـرآدم خفتن است
ازترور و وحشت و کشتار اين سنگین دالن
خلق عالـم را لباس تـرس جـاری برتن است
اخـتـیـار خیـر بـاشـد تـا که در دســتان شــر
درب دوزخ راگشودن درب جنت بستن است
تـا که از نـو دورۀ الت و مـنـات آمـد پـديــد
با دم شمشیر داعـش قلـب انسان خستن است
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از تـمــدن يادگاری مـانــده در ذهـــن بـشــر
دورۀ جنگ ونفاق وخون ناحق ريختن است
می ربـايـنـد از دل مـا خلـسـه و نــور امـیـد
آب را گل کــردن و ذهــن بشـر آشفتن است
جـامـۀ عــدل و مـساوات بشـر در عصر ما
از تـنـه تنهـا يخـن از جمـع تنبان لیفـن است
شـور و مستی را بـه دزديـدنـد از دوتـار دل
ساز بی قانون بی ريتم و اصول تن تن است
جذبۀ عشق ووصال ازقلب دوران کوچ کرد
مـام فــردا را نمـی دانــم ز کی آبستـن است
عشـق اگـر پـژمـرده گـردد در دل بـاغ امید
از بقا ببريـدن و بـا مـرگ دل پیوستن است
2016/1/4
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سنگ ستم
بـا ريـا از حـــق آزادی انــســان دم زنند
در عمل سنگ سـتم بر جام دل پیهم زنند
جنگ دين و مذهب و اقوام را دامن زنند
بـر ســـر امـنـیـت و آرامـش مـا بـم زنند
کاخ اســتـبـداد ظـلــم ظالـمـان بـرپـا کنند
خانـۀ مظلوم را از بیخ و بـن بـرهـم زنند
از شـکنجـه بـد می گويند لیکـن در عمـل
چـوب تـر بـر کلـه و بـر گـردن آدم زنند
نعش استقالل وآزادی بخاک وخون کشند
تیـغ خـونیــن در دل آزادگان محکـم زنند
در حريم شان تجاوزگر شود فرش زمین
در حريم ديگران دزدی کنند خم خم زنند
ناکسان را رتبۀ بـرتـر و عـالی می دهند
طعنه بر لطف و سـخا و همت حاتم زنند
بـرده داری و کنیزی را ز نـو می آورند
تیغ بـر پشـت تمدن ،پا بـه جـام جـم زنند
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ديـو را افرشته می گويند و پاکان را پلید
تیشه بر پای سلیمان سنگ بـر خاتم زنند
شـمع را از کلبۀ تنگ فـقـیران می بـرنـد
صبـحـگاهـان آتشی در خـانـۀ شـبنم زنند
در مثل گفـتند کار ديـو از بـن چپه اسـت
گـريه درشادی کنند و چکه در ماتم زنند
بـرنچـیـنند زره يی غـم از دل بیچـارگان
خـاک بـا دسـت سـتم در ديـدۀ پرنـم زنند
2016/1/5
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گذشت
چه زود ازنظرم روز و ماه سال گذشت
اگر چـو آب روان بـود ،يا محال گذشت
زبـی وفـايـی معـشـوق و طالــع نـاشــاد
فصول پـرگهـر عشق بی وصال گذشت
شــبان درد و شــبان فــراق و تـنـهايـی
گذشت لیک چـو يلدا شبان کشال گذشت
تمـام خـاطـره هـا از بهــار و از پائـیــز
چـو مـوج در کف لـرزندۀ شمال گذشت
نکـرد وحــدت عـشـق وصـال دل بـاور
خلوص جذبه به ترديـد پر جـدال گذشت
چـرا نـداد بـه اخالص عـشـق دل پـاسخ
هزار مرتبه در ذهـن اين سـوال گذشت
نگـشـت نـور يقـینی ز قـول کس ظاهـر
تمام عـمر بـه چـال و چـم خیال گذشت
به سـوی کوچـۀ بـن بسـت تا بکی رفتن
هـزار مـرتبه پـايـم ز کند و کال گذشت
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نگیرد حـاصلی از باغ زنـدگی در کـف
هرآنکه میوه نیاورد وچون نهال گذشت
نشد کلوچۀ وصل از تنورعشق حاصل
تب جـنــون يـخ و گـرمی کمـال گذشت
درين زمانـۀ پر فتنه و فساد چـه خـوب
همیشه چـشمۀ صـاف دلـم زالل گذشت
نشدبه خـون کسی دست خامه ام رنگین
اگرچه عمر وطن جمله در قتال گذشت
کسی که وصـل پـذيــرد جـاودان گـردد
بدين وسیله فقـط عشق از زوال گذشت
2016/1/7
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جنبش موج
زدام فـتـنـه که رســتـم ،بــر نمی گـردم
چـو طـالـبـان گـدا پـشــت در نمی گردم
کتاب کهـنـۀ تـاريــخ را که بــر بـســتـم
چـو قـاريان ،هزار باره سـر نمی گردم
اگـر که پـنـبـۀ غـفـلت ز گـوش بـردارم
يقـیـن کنـیـد که دوبــاره کــر نمی گردم
شــراره از نـفـسـم تا بـه حـشر می بارد
چـو وعـظ شیخ دغـل بی اثر نمی گردم
بـه کام دوسـت چوآب حـیات می ريـزم
بجز به خـرمـن دشمن شـرر نمی گردم
مـرا بــه مـسـتی امـواج بحـر بـسـپاريـد
که روح جـنبش مـوجـم ،بر ،نمی گردم
ز هر دهن سخنی می شود برون لیکن
مـقــلــد اثـــر هــــر نـظــــر نمی گردم
هـمیـشـه منـفـعـتـم می رســد بـا مــردم
به بانک و شرکت دلها ضررنمی گردم
اگر زعـقرب و افعی خورم زخم فزون
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ولی بـه قـلـب کـسی نیـشـتـر نمی گردم
مرا به چرخش خورشید اعتباری هست
وگر نه در شب هجران قمر نمی گردم
فـقیر درگهۀ عشقم همین بس است مرا
نگـین تـاج شـه و کـر و فـر نمی گردم
چــراغ معــرفــت دل تـا ابــد روشـــن
فـروغ جـام جـمم ،مخـتصر نمی گردم
خــروش شــاعـــر آزاده ام در عـالـــم
زبان گودی هـر روز و زر نمی گردم
ز خـط عـهـد و وفـا پـا نمی کنم بیرون
که تا به وصل و يقین مفتخر نمی گردم
شب وصال قسـم میخورد بحضرت حق
که تـا بـه روز قـیامت سحـر نمی گردم
2016/1/11
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بحران وطن
غنی در ارگ بیمار و وطن در زير بحران است
فساد و چـور ملی بیـش از هـر سـال چاالن است
میان عین و غین جنگ اسـت برپا بر سـر قدرت
وطـن بی سرنوشـت و مردم بیچاره حیران است
امـیـن مملکــت گــرديــده امــروز خــايــن ملــی
صداقـت پیشه بیرون ازگروه وجمع دزدان است
چــه تـوفـان بـال بـر مــردم مظـلــوم شـــد نـازل
غالم اجنبی بادار و صاحب خـانـه دربـان اسـت
زنـد کـرزی خنجــر از عـقـب بـر پـیـکر میهـن
نعش مالعمر بر دوش او بوناک و عريان است
نبـاشــد اعـتـمادی بــر فــريـب و فـتـنـۀ بـانـدش
تماس او بـه دالالن دون مخـفی و پـنـهـان است
غنی بـا تسـبیح صد دانـه ورد تـرس می خوانـد
تمـام اخـتـیـار مملکـت در دسـت شـیطـان است
به تیغ طالـب و داعـش وطـن را کـربال کردنـد
فقط پیر و جـوان مملکت ناالن و گـريـان است
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نـشد آتـشفشان جنگ میهن لحـظه يی خـامـوش
درينجا گرگ چوپان وحديث موش وانبان است
بهـاران وطـن پـايیز گـشت و روز مـردم شـب
ز بـیـداد اجـانـب النـه و کاشـانـه ويـران اسـت
لگام ارتـش مـا را چـرا بـر پـشـت خـر بسـتـند
شـغاالن سـیه دل جانشین شـرجـه شیران است
ندارد خط روشن جنگ و صلح مملکت هرگز
میان دشمن وکرسی نشینان عهد و پیمان است
جـوان شـیردل در ارتش ما بی سـر و صاحب
بطرح و نقشۀ دشمن بخاک وخون غلتان است
نبـاشــد اعـتـمادی هـیـچ بـر حـکام پـاکـسـتـان
دروغ و فتنه از قـول و عمل دايم نمايان است
وطـن از روز اول بی سـر و سامـان بُد لیکن
ولی ديگر زخمی پیکری افتان و خیزان است
فساد وخويش خواری ارگ را ويران میسازد
دوروزی خاين و فاسد به کام دل خندان است
ز بـس تخـم نفاق و ياس و ناامنی پـراکـنـدنـد
جـوان بی امید از دامـن میهن گـريـزان است
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نصیب قـاتـالن و خـائـنـان مملکـت يک روز
جزای خالق پاک و عذاب سخت وجدان است
2016/1/12
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عطر آزادی
در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن
ريـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن
مشت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس
چون عـقاب و شیر میدان چنگ برفوالدزن
با غزاالن عهد و پیمان کن به کهسار وطن
نـاوک دشـمـن شـکـن در سـیــنۀ صیاد زن
از خلوص دل برای نسل نـو سر کن سخن
بـا صـداقـت تـیــغ دانـش در دل شـیـاد زن
قرن هـا فـرياد مردم در گلـو زنجیر گشت
ناله را از دل رها کـن بعد ازين فرياد زن
وحشـت طالـب نترسـانـد ديگر نسل جوان
قـفـل بـر دســتـان خــون آلــودۀ جـالد زن
پای داعـش را قـلـم کن در حريـم مملکت
سنگ بـر افـراطیـون از بلخ تا بغـداد زن
چشـمۀ افکار افـراطی بـه خشکان تـا ابـد
پیش ازان میهن بگیرد تیشه بـر بنیاد زن

46

رسول پویان

دیار خورشید

ماربر دوش تعصب می خورد مغز بشر
تیـغ بـر ضحاک همچـون کاوۀ حـداد زن
درب زندان بشکن و دام ستم را پاره کن
عطرآزادی بیفشان حرف عدل و داد زن
قصه از پايیز و سرمای زمستان تا بکی
تا بهار آيد سـخن از سـنبل و شمشاد زن
عشق را دشمن ز دلها می ربايد با فريب
با طريق نـو سخن از وامق و فرهاد زن
دود افراط و تعصب چشم عالم کور کرد
بارش دانش به بار و چشم دل راباد زن
ذهن دلها را زتبعیض وعداوت پاک کن
از مسـاوات و عـدالـت گپ با اوالد زن
2016/1/15
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سانسور
آفتاب را بـا دل بی نـور سـانسـور می کند
خلق را بی غايت جمهور سانسور می کند
ذهــن خـالق بـشـر را در نـظــام اخـتـنـاق
با هـزاران شـیـوۀ ناجـور سانسور می کند
می کشد بردار و يا گردن زند بی چارگان
می کند زنـدانی و با زور سانسور می کند
تخـم امراض تعصب می فـشانـد در جهان
زخم دل را می کند ناسور سانسورمی کند
می کند ويـران بـنـای امنیـت را در وطـن
درمیان جنگ وچوراچور سانسورمی کند
رقص وآواز وطرب را کرده بهرما حرام
دلـربا و طـبله و تـنـبـور سانسـور می کند
خـون مـردم را به جام باده می نوشـد ولی
عشق را درشیشۀ انگـور سانسور می کند
بی عصا هـرگـز نمی دانـد راه خـويـشـتن
پس چه سان باديدگان کورسانسورمی کند
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رسول پویان

دیار خورشید

می فروشـد ديـن و ايمان و وطن با اجنبی
بازمردم را همین مزدور سانسور می کند
تـا که رسـم امـربالمعـروف آمـد در وطـن
هرکسی بی حجت ومنظورسانسورمی کند
مـی زنــد نـیـش کـشـنـده بــر دل آزادگان
با دهان عقـرب و زنبور سانسور می کند
نه فـقـط يک روز يا يک ماه يا سـال تمام
بلکه ازگهواره ام تا گور سانسور می کند
2016/1/15
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رسول پویان

دیار خورشید

دزدید و رفت
از تن سالم صحتمندی وبا دزديد و رفت
خـاطـر آرام مـردم را بـال دزديد و رفت
زيـر عنوان طبیب آمـد بـه ديدار مريض
نسخۀ پـاريـنـه و ِکیف دوا دزديد و رفت
آب را آلـوده گردانید و جنگل را بخورد
ازطبیعت سازش آب وهوا دزديد ورفت
آبروی هموطن رادرحضورخلق ريخت
از دل پاکـیـزۀ جمعی حیا دزديـد و رفت
از رف و طاق اتاقـان قديمی خف خفک
بقچۀ مادرکالن را بی صدا دزديد ورفت
قفل دل ها را که با تخنیک مجانی گشود
دفتر خاطره ها را از خفا دزديد و رفت
بـا شــعـار دلکـش امـدادگـری آمـد ولـی
نان را ازسفرۀ خان و گدا دزديد و رفت
حامی طالب شد و با داعشی پیمان بست
امنیت را ازوطن بی انتها دزديد و رفت
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رسول پویان

دیار خورشید

با رواج مسلک افـراط و تفـريط و سـتـم
نور عرفان را ز آيین خدا دزديد و رفت
عشق راوارونـه گردانید دردل های پاک
مهر آدم را چو ازقلب هوا دزديد و رفت
اژدهای بستۀ حـرص و طمع را باز کرد
حسن همدردی ز آيین سخا دزديد و رفت
بستۀ چـوب بهم پیوسـت مردم را چو ديد
چوب ها رامنفرد ازهم جدا دزديد ورفت
اختالط دورکرسی راچه بی رحمانه بـرد
گرمجوشی را زبازاروسرا دزديد و رفت
با دورنگی سادگی را از دل مردم گرفت
لذت عشق و صفا را با ريا دزديد و رفت
رقص وشادی رامبدل کرد با سوگ وعزا
باده ازپیمانه وزمطرب نوا دزديد و رفت
مسجد ومدرسه را سنگر برای جنگ کرد
صلح را ازمکه و شام ومنا دزديد و رفت
آتـشی در قـم و اســتانبول و در بغـداد زد
حرمت عمامـۀ شیـخ و عبا دزديد و رفت
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رسول پویان

دیار خورشید

بـا فـنـون تـازه استعـمار در عصر نـويـن
عشق ازدل عقل را ازکله هادزديد ورفت
2016/1/17
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رسول پویان

دیار خورشید

آه مظلوم
جنگ و بحران وطن پايان نمی گیرد چرا
خـانـۀ بی نظـم مـا سـامـان نمی گیرد چرا
خون ناحـق گر نمی خسبد بـه فـرمان خدا
دشـمنان را درد بی درمان نمی گیرد چرا
گـر دعـای شـب اجابت می شـود نزد خدا
آه مظـلـوم دامــن ســلـطان نمی گیرد چرا
گر به میهن مهر عیاری بود در دل هنوز
بـازوی افـتـاده را خـیـزان نمی گیرد چرا
قلب صاحبخانه از غوغای مهمانان فسرد
جـانب مهـمـان را مهـمـان نمی گیرد چرا
گر خـدا حاجات شـیخ و پاپ را فـردا دهد
حور شیخ و پاپ را غلمان نمی گیرد چرا
دست قلب آمد تمام خیرو برکت را به برد
گربه يارب موش درانبان نمی گیرد چرا
گر خدا پاکان و نیکان را دهـد اجر عظیم
لعل و گوهـر دامن مستان نمی گیرد چرا
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رسول پویان

دیار خورشید

شـیر آزادی بـه زنجیر سـتم مغلول گشت
تیره مرگی جان زنـدانبان نمی گیرد چرا
در لجنزار تعصـب می رود عقـل و خرد
دست نفس گنده را وجـدان نمی گیرد چرا
طشت رسـوايی افراطی فتاد از پشـت بام
ذهن مسلم حکمت وبرهان نمی گیرد چرا
ديو و دد را نیست جـايی در وطنگاه بشر
جای گرگ گوشنه راانسان نمی گیرد چرا
می درد آتش به هستی افکند سر می زند
قـاتـل نسل بـشـر عـنـوان نمی گیرد چرا
کعبه رادرخون کشید اسالم را بدنام کرد
حق تعالی از کفش قـرآن نمی گیرد چرا
فقروبدبختی به عالم چون وبا می گسترد
جـان دژخـیـم بـال يـزدان نمی گیرد چرا
2016/1/19
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رسول پویان

دیار خورشید

تاج ستمگری
تـاج سـتمگـری بـه پـشـیزی نمی خرم
تخـت سـکـندری بـه کهیزی نمی خرم
يوسف نیم که منصب شاهی کنم طلب
دودمان مصررا به عزيزی نمی خرم
عالم اگر پراز حور وغلمان شود ولی
سوگند می خورم که کنیزی نمی خرم
جالد نیـسـتم که کشـم تـیغ خـونچکان
زور تفـنـگ و خنجـر تیزی نمی خرم
سـرمايـه تـا سـتم بـه جهـان بـشـر کند
زيـن دادگاه ظــلــم ممیـزی نمی خـرم
اززرگری که غش زند درطالی ناب
پازيب و طـرحِ سینه ريزی نمی خرم
رسم دوگانه زيستن از کله ها گريخت
با نو عروس خسته جهیزی نمی خرم
زنبور اگر چو مار زند نیش بر جگر
کندوی شهد و گـوی کلیزی نمی خرم
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رسول پویان

دیار خورشید

رهـوار نـرم را نـدهـم بـا درشـت گام
گر يرغه بود توسـن خیزی نمی خرم
پوشاک کهنه ام نرسـاند زيان به کس
قـانع بـه پـنـبـه ام و قهیزی نمی خرم
لطف غذای سادۀ من دربهشت نیست
ديگـر فـريب طعـم لـذيـذی نمی خرم
از طرح نام تقلید و تکـرار خـسته ام
باز و دوبـاره هـم و نـیزی نمی خرم
2016/1/20
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رسول پویان

دیار خورشید

آهنگ فریاد
دام بگـسستم ولـی در بـنـد صیادم هنوز
لـب فـروبـسـتم ولی آهنگ فريادم هنوز
در هـوای دادخواهی رسـتم از بند سـتم
بـاز بـا طرز ديگـر در قید بیدادم هنوز
خـواسـتم از کورۀ آهنگران بیرون پـرم
زير پتک کـورماشین مثل پـوالدم هنوز
گرچه ازنـوک زبان خامه ام زر میچکد
کس ندانـد ارزشـم؛ محتاج امـدادم هنوز
میهنم ويرانه گشت و النه ام آتش گرفت
زيـن سـبـب آواره و بیچـاره افتادم هنوز
يک وجب خاکی نـديدم تا بسازم النه يی
چـون پرستوی مهاجر خانه بربادم هنوز
گرچه غمپروردۀ خون و سرشک وآتشم
با دل تنها دريـن غربت سـرا شادم هنوز
هر قـدر احساس قید و بند زندان می کنم
در دل زنجیر هستی مست و آزادم هنوز

57

رسول پویان

دیار خورشید

عشق رادرسینه پروردم ولی حاصل نداد
داســتان کهـنۀ مجـنـون و فـرهـادم هنوز
نـوبهاران حیاتم سـر به سـر پايیز گشـت
تا کنون در انـتـظار صبح خـردادم هنوز
نقش هـای سـیـنـۀ تـاريـخ را از نـو کشـم
غرق ارژنگم و محو طرح بهزادم هنوز
آتــش پـاکان نـســوزانـــد تـــن آزدادگـان
قصه و افسانه هايی زين سخن يادم هنوز
گرچه می بارد تبر درريشـۀ فرهنگ باغ
عـاشــق گلـواژگان اصـل و بنیـادم هنوز
فـرصتی نامـد که بگشايـم معـمای وجـود
همچو گنج بسته يی درگیر اضدادم هنوز
2016/1/28
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رسول پویان

دیار خورشید

درد وطن
هـرگـز کسـی بـه درد وطــن آشـنا نشد
درد وطــن بــه داروی نـاشـی دوا نشد
آخــر بـالی فـقـــر ُکـشـد مـادر وطـــن
فـقــر وطــن بـه دالـر فـاســد غـنـا نشد
چـشـم دل از ضاللت بیگانـه کورگشت
مـار ســیا بـه محفـل مـوسـی عصا نشد
گويی پالس غــم شـده گسـترده تـا فلک
فـرش سـرور و زنـده دلی زيـر پـا نشد
خون ازدهان تیغ ستم می چکد به خاک
جـز دست قـاتالن ،کف مـردم حـنا نشد
پـرواز گـرگسـان دل میـهـن سـیاه کـرد
شـاهین پـريـد و طفل اسـیرش هما نشد
ساز و سرود و باده پـرستی حرام کرد
شـیخ آشــنا بـه ســاغــر بــزم خـدا نشد
آفت زخاک و آب و هوا فیض را ربود
خیل گـرسـنه سـیـر بـه نـان و غـذا نشد

59

رسول پویان

دیار خورشید

عمروطن به جنگ وجدال وستم گذشت
دشـمن بـرای صـلح و محبت رضا نشد
داعش عالوه گشت بـه هنگامه و ترور
طالب ز طرح و نقـشۀ دشـمن جدا نشد
آدم ُکـشـد تـجــارت تـريـاک در وطــن
هـرگـز ســوا ز خصـم وطـن مافیا نشد
رهـبـر اهلی بـرای خـود
کـشـور نـديـد
ِ
چـوکی پـرسـت خسـته ز راه خطا نشد
نازل نـشـد فـرشـتۀ خیری دريـن ديـار
مـیـهـن ز دام فـتـنـۀ ديــوان رهـا نشـد
عجـز و نیاز دسـت سـتم را کند قـوی
کاری زروی زاری و ورد و دعا نشد
2016/1/30
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رسول پویان

دیار خورشید

زندان گیتی
دور گیتی بهر مظلومان چـرا زندان شده
جور ظالم بـر تـن مظلوم صد چندان شده
مرغ بر اوج فضا و ماهیان درعمق بحر
در مـیان تــابـۀ جـور و سـتم بـريـان شده
از لـب آزادگان بـا تـیـغ می گــیـرد نفـس
بـاز روز جـنـگ سـرد انبر و دنـدان شده
مهربـانی و رفاقت را ز دل هـا دور کرد
چهــرۀ پـوشـیـدۀ جـور سـیا عـريـان شده
عـشـق بـر دار ثـريـا می رود حـالج وار
تـا که عهــد محـتسـب دوران آخندان شده
از تفکـر نـام نیکی مـانـده در ذهـن بشـر
روزگارمرگ عقـل و قحطی وجدان شده
بس که افراطی به جان خلق بازی میکند
تــوی مـیـدان کلۀ آدم فـقــط غـلـتـان شده
گرگ چـوپانی کند در گله های بی شبان
در حريم روح انسان جانوری پنهان شده

61

رسول پویان

دیار خورشید

گرم بازارتفنگ وموشک و خمپاره است
قیمت خنجرفزون و نرخ جان ارزان شده
از بهـاران عـرب پايـیـز و يخبندان دمـید
شام وبغداد و يمن ازبیخ و بن ويران شده
نـور را از کعـبه دزديـدنـد بـا ذهـن سـیاه
روز جنگ قـدرت و بربادی سلطان شده
عـدل و آزادی تـرکان رفـت بـر بـاد فـنـا
دور اسـتبداد و تـرکـتازی اردوغـان شده
از تمدن کهنه يادی مانده در ايران زمین
وقت تزوير و تعصب غارت برهان شده
از ديـار گنـدهـارا بـرنخـیـزد جـز تـرور
عهـد طفـل انتحـاری مـرگ پاکستان شده
عصر ما را غدۀ بدخیم جنگ آزرده کرد
درد افراط وستم گويی که بی درمان شده
2016/1/31
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رسول پویان

دیار خورشید

شام خونین
عشق در دل می کشند و عقل ازسر می برند
حـب میهـن را ز عـمق جـان کشور می برند
جنگ وبحران را به میهن دم بدم می گسترند
امنیت را از وطن چـون باد سر سر می برند
تیـر و خنجـر بهـر قتل عـام مـردم می دهـنـد
در بهـايـش تـا قـیـامـت معـدن و زر می برند
بردگانی را بـرای خـود بـه دالـر می خـرنــد
هـمـت و آزادگـی از قـعــــر بـاور می بـرنـد
خیل مزدوران افـراطی چـونـان می پـرورند
که به دون عقـل و منطـق ،کلۀ خـر می برند
در مـیـاديــن نـبــرد مــرگ بـا افـراطـیـــون
چـشـم سـربـاز شـعاع و ديــد افسـر می برند
ترس طالـب را بـه دل های سـپاه می افگنند
يال و کـوپال و شـکوه و فـر لشکر می برند
روز را بـر مـردم ما شـام خونین کـرده انـد
صبحدم خورشید و شبها نور اختر می برند
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دیار خورشید

از هــزاره بـامـیــان و بلـخ از تاجیـک تبار
سر ز ازبک ازپتان هیرمند ولوگر می برند
بـا جــوال دالــر و کلـدار و يــورو و ريـال
طالب ازمسجد وشیخ ازروی منبر می برند
جـای دل در سـیـنه هـا قلـب رباطیـن آورند
اعـتـماد از باور شـوهـر و همسـر می برند
گر خموشستان و گورستان شود خاک وطن
قدرت ازبازوی مردم جان ز پیکر می برند
هرقـدر بحران و جنگ بی ثمر گـردد شديد
مفت و مجانی انـرژی را ز خاور می برند
می کـنـنـد ويـرانـه گـر بنـیـاد و اصل آسـیا
مغـزهـا را بـا بهـای هیچ ،کارگـر می برند
2016/2/10
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دیار خورشید

بار کج
«پشت نام پدر چه می گردی»
«پدر خويش شـو اگر مردی»
ور شماری هـزار قـوم و قبیل
گر هنر نیست کمتر از فـردی
چون شقايق نمی شـوی هرگز
گرخزان خورده با رخ رزدی
گـر کـنـی کـورۀ دل از پـوالد
آتـش عـشق اگـر رود سـردی
کوه سنگین و يا شـوی توفـان
بـا دل بی قـرار چـون گـردی
بار کج کی رسـد به سرمنزل
اســب دادی ،االغ وا کــردی
پهـلـوانـان زمین رهـا کـردند
بـا کــدام پهـلـوان همـاوردی
دل بکندی ز سـیـنه ات آخـر
در پـی دل کجا همی گـردی
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دیار خورشید

باختی ،گر شوی ديگر لیالج
بی بُجل مانده ای و بی نردی
زندگانی به جـز خیالی نیست
گر دوصدسال هم به پیگردی
زخم دل تاکه می شود ناسور
حال چـه فـرقی کند همدردی
2016/2/24
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پهلوان پنبه
شخصیت ها می ُکشند و گوديها می آورند
جـای اســم قهـرمـان ،نـام خطـا می آورند
می زند بـر پشـت رستـم تیغ زهـرآلوده را
پهـلوان پـنـبــه يـی از زيــر جـا می آورند
ِ
عاشقان را می کشند بردارها منصور وار
دلقـکان را بـا دهــل و ســورنـا می آورند
روزبرگردد اسب خاصه گردد موشه خر
زيــن زر دزديـده تنـگ چـاروا می آورند
قاتـالن را منصب عـالی عـنايـت می کنند
خون پاک مرد و زن را زير پا می آورند
روز کـشـتار خـاليــق پـايکـوبی می کنند
باز جـای جشن فـروردين عزا می آورند
شـادمانی را بــرای خلـق ماتـم کـرده انـد
با دروغ و حیله سرخاب و حنا می آورند
چشم دل را می کشد با تیغ خونین آشکار
باز بـا کـوران تیغ خـود عصا می آورند
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دیار خورشید

می کند ويـران وطـن را بـا نبرد آتـشـین
با دروغ و فـتـنـه معـمار دغـا می آورند
امنیت را از نهاد مـرد و زن دزديـده اند
استرس را با غم و درد و جفا می آورند
عفت پاکان و نیکان را به يغما می برند
خیره چشم وناسـپاس وبی حیا می آورند
عشـق را کاالی بازار تجارت کـرده اند
بـا هــوس آلوده خیـل بی وفـا می آورند
نه فقـط نان جـويـن با قناعـت گـم گشت
گشنگی در سـفرۀ خـان و گدا می آورند
دين ووجدان رابدارشرق و غرب آويختند
بـا ريـا فـرمــان از نــزد خـدا می آروند
دزد وصاحب خانه هردوازخداجويد ممد
هر کدام از بهر نفـع خود دعا می آورند
2016/2/28
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ماتم خونین
نـوروز وطـن ماتـم خـونین شده آخر
تـاراج گل و قـتـل رياحـیـن شده آخر
کوچیده پرسـتوی وطن با دل پرخون
بلـبـل ،دل آزرده و غمگـین شده آخر
آرام نگـیـرد کـسـی در شـب مهـتـاب
قتل زهـل و غـارت پرويـن شده آخر
پژمرده ديگـر خاطـرۀ گلـشن ديـروز
بـر دار سـتـم الله و نـسرين شده آخر
از عشق و وفا سوز دلی بیش نجويید
درسینه مگر صخرۀ سنگین شده آخر
در مـزرعــۀ مـیهـن مـا جـای نباتـات
کشـت قمه و تیـر و تبرزيـن شده آخر
نوروزکه جشن گل سرخ وطن ماست
بـا خــون دل غـمــزده آذيـن شده آخر
بـر قـلۀ هـنـدوکـش و بابا گـذری کــن
سـیمـرغ پـر افگـنـده و پايین شده آخر
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در قلب وطن خنجـرخونین زده دشمن
شـهر و دمـن و باديـه رنگین شده آخر
طالـب شــده تـا ملعـبـۀ لـشکـر پنجـاب
بـا مـردم مـا دشـمن ديــريــن شده آخر
داعش ندارد سر سازش به کس هشدار
تا جانی و غارتگـر و بی دين شده آخر
افسوس که خـاک وطـن از فتنۀ دوران
بـازيـچــــۀ آمـال شــیـاطــیـن شده آخر
بـا تـوطـئه و نقـشـۀ بیـداد جـواسـیـس
خــاک وطـنـم بُشـکۀ بـنـزيـن شده آخر
از بس که دروغ و چـم دنـیا شـده رايج
گـويی که هـمـه جامعـه بدبین شده آخر
در جای غـذا يا عوض خون و انرژی
آتـش بـه وريـد و بـه شـرائین شده آخر
رحمی نکنـد بر وطـن و مـردم کشـور
بـیـداد و سـتم مشرب و آيـیـن شده آخر
از ارگ نخیزد بـه جـز خائـن و بیمار
اين کاخ مگر باطل و نفرين شده آخر؟
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حـب وطـن هـرگـز نبود در دل خـائن
گرچه به غلط نقش ونگارين شده آخر
دامـان خـراســان نشـود مـأمـن ديـوان
خـامـوش اگـر آتـش بـرزيـن شده آخر
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شام غریبان
وطـن بـا دشــنۀ ظالـم چـرا شـام غـريبان است
گـر هـردم شهیدان است
تـو گـويی کـربـالی دي ِ
نـدارد کـودک و پـیـر وطــن آغــوش مصئونی
جـوان آواره و مأيوس و دلگیر و پريشان است
شــده بـر مـردم بیچـاره میهــن دوزخ وحـشـت
ولی بـا قـاتـالن و جـانیان ماننـد رضـوان است
زبس گرگان آدمخوار جنگ و کینه می ورزند
چوآهوگان وحشی صلح و امنیت گريزان است
درون جنگ و آتش طفـل ما مـرد کهن گـرديـد
تـو گـويی تا قـیامت آتـش قـاتـل فـروزان است
ازان روزی کـه تخــم تفـرقـه افـتـاد در میهــن
بنای وحـدت ملی ز عمق و ريشه ويران است
نشـد خـالی يک دم از فـساد و چـور خـاک مـا
تمام هسـت و بود مینهم در دسـت دزدان است
مگـو از قهـقـۀ خیل کالغـان ،فوج کـرگس ها
فـضــای میهــن آزادگان جــای عـقـابـان است
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نبـاشـد حاصلی از خیل روبـاهـان و کفـتـاران
توان ما به بـازوی سـتبر شـرجه شـیران است
حديث زشت دجال و شیاطین را مکن تکـرار
کتاب دل پـر از گلـواژگان لطـف يزدان است
اگـر مشت و يخن باشـد امید و يأس تا محشر
به منظور بقـاء دســت امید ما بـه دامان است
ز پـاکسـتان اگـر صد سـال آيـد ذهـن افراطی
فـروغ اعتدال آيین و فـرهنگ خراسـان است
ز بـیـداد سـعودی کعـبـۀ دل هـا شــود ويـران
تعصـب چـون وبا ويـرانگر بنیاد انسان است
وطنداران بـه دوران نـويـن انسانیت جـويـنـد
که میراث تمدن همنوای فکر و وجدان است
ز اسـتعمار امروز و کهـن میهن بـود ويران
وطن قـربانی جنگ و رقابتهای دوران است
نگـردد تـا وطـن از بـنـد افــراط و سـتم آزاد
تمام صحـن گیتی بهـر مـا مانند زنـدان است
2016/3/1

73

رسول پویان
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قلعۀ انسانیت
جهان نه مأمن امن نه جای مصئون است
زبس که جنگ وترور و نفاق افزون است
درون جـنـگل وحـشــت کـه آدمیــت مــرد
دل شکستۀ انسـان ز ديـو و دد خـون است
حــريــم خــانـۀ دل هـا خـــراب می بـیـنـم
محیط خـلوت مـا خـاک بـاد هـامـون است
ربــوده خـاطــر آرام از بـشــر تـشـويــش
بـه سـینه دل نـه بـلکه ربـاط مظنون است
ز اضـطـراب بــه چـنگال اعـتـیـاد افـتـنـد
عالج درد نه ُمرفین وچرس وافیون است
عـنـان جامعــه در دسـت مافیاسـت چـرا؟
فـقــط سـود مــواد و تــرور افـزون است
فـضــای تــیــرۀ اخـبــار و دامــن تـبـلیـغ
پر از نوای دروغ و شـعار وافسون است
زمان جوشش افکار و عشق دل بگذشـت
صفای عقل و جنون ازمیانه بیرون است
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محبت ازدل اوالد و مرد و زن بگريخت
کـتاب کهـنـۀ فـامـیـل پـاره مضمون است
فتاده ارزش فـرهنگ و معـرفـت در چـاه
طناب و دلـو بـه دسـتان ديـو ملعون است
شکسـت پیکـر و پشـت ملـل دريـن بـازی
درين زمانه جهان ايـن قدردگرگون است
خـرد بـه فـتـنـۀ افـراطـیـت شــود معـدوم
ازيـن معامله سـرمايه سخت ممنون است
بـنـای قـلـعــۀ انـسـانـیـت در ايــن سـیستم
نـه روبـنـا که از بـیـخ و بـن وارون است
2016/3/15
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صلح پاکستان؛ دروغ زنده
صلح پاکستان و طالب يک دروغ زنـده است
فـتـنۀ خـونبار داعـش جمله يک پـرونده است
بـار کـرزی را غـنی بـا جسـم بیـمارش کـشد
کلۀ هـر دو ز صـد چـال و فـريب آکنده است
خصم رويارو ،غنی از پشـت خنجـر می زند
هر يکی در پیش مخلوق و خدا شرمنده است
داعش و طالب ز يک فابـريکه می آيد برون
دالــر کاوبـا ،ريـال مکــه ای ســازنـده اسـت
خاک مـا میدان بازی هـای پاکـستان شـدسـت
توپ طالب را غنی درارگ شاهی دنده است
شـیـر در بـنـد و شـغاالن پـادشـاهی می کنند
غـول نجـاری کند ،بـوزيـنـه هـم بـافنده است
خـون سـربـازان ما پـامال گـرگان می شــود
در رأس اردو غـــالم اجـنـبـی پـايـنــده است
جسم فاسـد جـان فاسـد جمله اعضايش فساد
دولت ُملی ز بیخ و ريـشه هـايـش گنده است
سـرنـوشـت مـردم بیچــاره در دسـتــان ديـو
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دیار خورشید

پیره آل و پیره برزنـدگی کنون بـالـنـده است
خـاک میهـن پـايـگاه جنگ قــدرت هـا شــده
ارگ سـر تا پا برای روبل و دالـر بنده است
سرو و شمشاد وطن را چوب گردوکرده اند
اره کش درارگ و پاکستان بسـان رنـه است
چهل سال ازعمر بحران وطن بگذشته است
تابکی بردوش میهن نعش جنگ افگنده است
مردم از بحـران جنگ و کشمکش آواره انـد
اجنـبـی بـا زور دالـر در وطـن باشـنده است
بس فـشار زندگی افـزون بود بـر مرد و زن
نـه تـوان گريه اسـت و نـه هـوای خنده است
2016/3/16
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یاد جوانی
گاهی اگـر ز کـوچـۀ خاطـر گذر کنم
ياد جـوانی و هـوس شـور و شر کنم
تصويرخاطرات جوانی به آب وتاب
صیقل زنـم دوباره و در قاب زر کنم
در بـاغ آرزو نشـود نخــل تـازه پـیر
تا زنـده ام شگوفـه و شاخ و ثمر کنم
در صبحـدم تـرانـۀ خـورشـید بشـنوم
شب گـوش دل به نغمۀ سـاز قمر کنم
صبرم ربوده ازدل و خوابم ز ديدگان
شبهای خسته را به هـوايش سحر کنم
يک روز هـم به ياد غريبان نشد ولی
يارب چگـونـه ياد وی از دل بدر کنم
افتاده ام بـه سینه درين شهر بی کسی
دسـتی نشـد بلند که خاکی به سـر کنم
بـزم نشـاط را نبود رنگ و رو ديگر
رخـت عـزا بـه ماتـم میهن بـه بر کنم
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تقدير گر چنین و چنان بوده در عمل
تـدبـیـر در قـضا و گـذر از قـدر کنم
دنبال وعـده هـای دروغین نمی روم
از يـار بـی وفــا و ريـايـی حـذر کنم
قول و قرارووعده بود درعمل قبول
پرهیز از شعار و گريـز از اگر کنم
ياری که در عمل بدهد وعدۀ وصال
او را به عشق و مهر دلم مفتخر کنم
از حنجـر سکـوت بـود نـالـه ام بلـنـد
گوش جهان ز چیغ خموشانه کر کنم
2016/3/17
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نالۀ سکوت
هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است
گلـوی نـازک گل زيـر تیغ گلچین است
به هـر طرف نگـری داغ الله می بینی
بنفشه خون جگر درعزای نسرين است
ز چشـم نـرگس مستانـه اشک می بارد
خدنگ خار خسان در دل رياحین است
کشیده بر سـر شمشاد و نسترن شمشیر
به خـون دامـن خصم بهار رنگین است
نـبـات و آدم و حـیـوان را که می بـیـنم
دريـده سـینه و سـر از دم تبرزين است
نــوا ز حـنـجــرۀ بـلـبــالن نمـی خـیـزد
دل شکـستۀ عـشاق تـا که غمگین است
ز آسـیـاب ســتم بــوی خــون مـی آيــد
دل رمیده به باالی سنگ زيـريـن است
محیط باغ وچمن غرق کشمکش گرديد
تفنگ و تـیغ و تبر جـای گل آذين است
نشـد آتش ايـن جنگ و دشمنی خاموش
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هزار بار فـزون تـر ز عهد پیشن است
ز عـرش می شـنوم نـالـۀ سکوت خلـق
توگويی گوش خداهم ديگرسنگین است
نمی شود به سخن خون دست قاتل پاک
چرا که مشرب او قتل و ظلم آيین است
کسی که ُحب وطن را به خصم بفروشد
به پیش خلق سرش تابه حشرپايین است
به قـول و وعـدۀ دشمن نمی شـود بـاور
که ايـن دروغ ازان قولهای پارين است
2016/3/17
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غدۀ بدخیم افراط
داعـش بـه خدا ملعـبـۀ آل سـعود است
از پشت يزيدست و زاوالد يهود است
ويرانگر فرهنگ بـود از پـدر و پشت
بنیاکن عشق دل و ساز و سـرود است
از فلـسفه و دانـش و دنـیای هـنـر دور
با سـینۀ پـر کینه و با مغـز جمود است
بـا علـم کالم هـیـچ نـدارد سـر سـازش
خصم سخن وزمزمۀ گفت وشنوداست
بـانی جهـنـم شــده در عـالــم مـوجــود
درچشم و دل مردم دنیا همه دود است
خر قـتل و قتال اسـت
شمشیر ِ
کش کله ِ
در قلـزم خـون دل انسـان غـنـود است
آماده بـه هـر مدرسـه و مسجـد و منبر
باشیخ سعودی زيک رشته و پود است
از حـنبلی هـرگــز نجـوئـیـد دل معـنی
زيرا به قیاس و سخن حق حسود است
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در کیـش وهـابی سـلفی گـشـته مقـدس
هر دو رۀ افراط به عالـم بگشود است
گرداعش و طالب وگربوکوحرام است
صد شاخۀ ديگرازين کیش رکود است
اين طايفـه هرگـز نـشود عاشـق انسان
برضد تکامل مرض هستی وبود است
با چینی و ايرانی و روسی شده دشمن
ويرانگر دنیای نوين خصم هنود است
از طرف فـرات آمده تا دامـن جیحون
ازخون دل مردم بیچاره چورود است
در مسجد و درمدرسۀ طالب و داعش
اوالد شیاطین به رکوع وبسجود است
تـا ريـشـۀ افـراط بـود زنـده در عـالـم
صدشاخ بهرسو بنموو به صعود است
از منـبـع سـرمـايـه کند تغـذيـه افـراط
خشکیدن اين غـدۀ بدخیم نه زود است
با طرح سیا قدرت افراط فزون گشت
روح وبدن مردم ازين فتنه کبود است
2016/3/20
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تخریب میراث آسیا
با سـعود و طالـب و داعـش پیمان می کند
شـرق را در تـابـۀ سـوزان بـريان می کند
با مهارت شش جهت را بمگذاری می کند
آســیـا را بـا هـمـه میـراث ويـران می کند
تـیـشه و بیل و تبر را دسـت افـراطی دهد
جمـله آثـار کهـن با خـاک يکـسان می کند
امینت را از تمـام شـهر و روسـتا می برد
مـردم بیچـاره را زار و پـريـشـان می کند
می کند از بیخ فرهنگ و تمـدن را خراب
اجتماع را ازدرون بی سروسامان می کند
فاسـدان را رتبۀ عـالی و منصب می دهـد
غارت صدق وصفا و قتل وجـدان می کند
خادم ملک و وطـن را می کشد با تیغ کند
مافیا را هر کجـا حاکـم و سـلطان می کند
انقالبی را که بیند بـا هـزاران مکـر و فن
بـا تفـنـگ متعـصـب ،تیـر بـاران می کند
ريـز نـام داکـتر و دارو مـرض می آورد
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می کـشدآرامـش ما را که درمان می کند
شـاخ های بُز مسکین را به سختی بشکند
گـرگ را از آهـن و پـوالد دندان می کند
طفل را با پـول درس انتحـاری می دهـد
مادران را بـا دل خـونـین گريان می کند
مزدوران خر زين زری
می نهد برپشت
ِ
رخش رستم رابه زير ُجل وپاالن می کند
می زنـد دم گرچـه از آزادی و حـق بیان
درعمل خـاورزمین رامثل زندان می کند
بسکه دامن می زندبرجنگ وبحران شديد
خلق را از خانه ومسکن گريزان می کند
ور نگردد همدل و همداستان شـرقی تبار
باتباهی خويـش را دست وگريبان می کند
گر نباشد مشت فوالدين در فـردای جنگ
مشت برسرمیزند افسوس وحرمان میکند
تیـغ خـون آشـام مـزدور سـیا دل می درد
خون شرقی را برون ازعمق شريان کند
2016/3/22
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دین و دنیا
دين و مذهب را به دنیای سیاست کار نیست
مسجـد و ديـر و کلیـسـا شـعـبۀ دربـار نیست
شـیخ و راهـب را مکـن در کار دولـت آشـنا
چـون صالح اجتماع وحضرت دادار نیست
در زيــارتـگاه و معـبد نغـمۀ ذکـر خـداسـت
مـرکــز بـحــث ســیـاســی دکۀ بازار نیست
شیخ گـر چـوکی نشـیند ديـن به دنیا می دهد
ايـن سخن اثـبات گشـت و قابـل انکار نیست
شیخ و پاپ و راهـب و مال گريـزد از عمل
چـون که غیر وعدۀ فـردا ديگر گفتار نیست
شیخ اگـر جای خـدا بنشست بـر تخت زمین
حاکم مطلق و از قـدرت دسـت بردار نیست
در رژيـــم نـاب آخـنــدی و اســتـبـداد ديــن
کار مردم جـز جهاد و کشـتن و ايثار نیست
ديـن را بـازيچــۀ دســت اجـانـب کـرده انـد
شیخ وطالب جیره خوارپـول استکبارنیست؟
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زيــر عـنـوان جهــاد فی سـبـیـل هللا مگــر
جامـۀ ديـن در تـن گرگان آدمخـوار نیست؟
گر به تاريـخ جهان از چشـم دانش بنگری
در قـرون وسطی روزان شـبان تار نیست؟
ور ز پـیـکار صلیـبـی يـاد آری لحـظه يی
قـلب عالـم از دم شمیر خـون افگار نیست؟
صلـح و آرامـش نـدارد مکـتـب افـراطیون
طالب و داعش مثال کوچک اشرار نیست؟
در تنوع حـرکت و سـیر تکامل زنده است
با هـزاران رنگ باغ زندگی گلزار نیست؟
هـردم و هـر لحـظه می بالـد قـانـون بـشـر
رشـد انسانی جـدا از حـرکـت افکار نیست
حق انسان راخدا در دست انسان داده است
اين ديگردر قید شیخ و حاکم و بادار نیست
هرچه درديگ است با کفگیر می آيد برون
داستان ديـن و دنیا بیش ازين اسرار نیست
2016/4/3
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زخم خونین وطن
گر نجنبی ملک ما از ريشـه ويران می شود
جنگل ســوزيــدۀ مـاران و گــرگان می شود
نه فقط اين بار شهر و قريه می گردد خراب
جمله میراث وطـن با خـاک يکسان می شود
طالب وداعش فقط ابزار جنگ و وحشت اند
پشت اين غوغا هزاران نقشه پنهان می شود
ذهن افراطی و نیروی ترور وجنگ و خون
از بـن نـاخـون مسـلح تـا بـه دنـدان می شود
فوج پاکستان ز «عمق استراتیژی» به زور
بـا گـروه فـاسـدان سرخـیـل دزدان می شود
می فروشـد هست و بـود ما به افراط و ستم
با سعودی و قطر هم کیش و پیمان می شود
می کند سوداگری با روس و امريکا و چین
با لباس ديـن عصای دسـت شیطان می شود
می فـرسـتـد انتـحاری بهـر قـتل مـرد و زن
ازخدا خواهان کیف حور و غلمان می شود
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همچــو بـبـر کاغــذی يـا پهـلـوان پـنـبـه يی
وارد صحــن نـبـرد و گـود مـیدان می شود
می خـرد از ارگ کابل نوکرانی را به پول
دشمن ديريـن میهن دوسـت عنوان می شود
می درد قلـب لطـیـف گـوسـفـنـدان را مـدام
گرگ وحشی در لباس میش پنهان می شود
زخـم خونین وطـن را می زند دشمن نمک
لیک درظاهر شفای درد و درمان می شود
نـالۀ مظلـوم از عـرش خــدا آيـد بـه گـوش
خـانـه تا ماتمسـرای چیغ و افغان می شود
2016/4/5
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نالۀ دل
به گلبرگ شقايق می کشـم تصوير رويا را
ز داغ الله آمـوزم زبـان ســوز و سـودا را
نگفـتـم بـا کـسی از نـالـۀ پنهــان دل؛ لیکـن
لـبـان نـی نــوازد قـصــۀ داغ ســــويــدا را
اگر در ماتم پروانـه اشک شـمع جاری شـد
ازين سوزيده سراحساس کردم سوزدلها را
هزاران بار زخم سینه ام را می زند ناخون
نیامـد لحـظه يی تـا سـر کند رسـم مـداوا را
نه تنها خون رزراهرشب وهرروزمی ريزد
بـه نـوشـد خـون می گـون انار شـام يلـدا را
کنار مـوجـخیز چشـم گـريـانــم بیا بـنـشـیـن
تماشـا کـن خـروش و خیزش امواج دريا را
سکـوت نـالۀ بشکستن دل در حـضور خلـق
به مثل پنبه سازد نرم روزی سنگ خارا را
لباس کهنۀ مسکین ،دل وارسـته می خواهـد
چه می خوانی به گوشم قصۀ متروک ديبارا
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اتـاق تنگ و تـاريک دل شـهـرم کند دلگـیـر
بـنـازم ســاحـت گسـتـردۀ دامـان صحــرا را
ز ديـنـامیـت اشـــرار تعـصـب انفـجــار آمـد
بـه گـوش دل شـنـیـدم نـاله و فـريـاد بـودا را
مشو مأيوس درشب های درد هجر و تنهايی
به خواب نیمه شب ديدم طلوع صبح فردا را
2016/4/10
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گالن پرپر
تصـويـر خـاطـرات خـیالـی غـبار گشت
زيراکه عشق ووصل حقیقی شعار گشت
گل هـای کاغــذی نـدهــد بــوی يـاسـمن
پـرپـر گـالن دهکـده پـامـال خــار گشت
دوگانـه زيسـتـن که بـود گـوهـر حـیـات
در اين زمانـه رسـم قـديـم و فشار گشت
کانـون خـانـواده ز بـنـیـان خــراب شــد
هـردم شکـن روابط نـو بـر قـرار گشت
مهر و وفا و عشق و صداقت فريب شد
ترديد وشک و شبهه زدل آشکار گشت
عشـق وصال در چمن سـینه هـا فـسرد
رونق فـزا تجارت سکس و قمار گشت
مـیـراث پـربهــای تمـدن بـه بـاد رفــت
ارزش های خوب بشر تار ومار گشت
دو بـاره دور زشـت کنیزی فـرا رسـید
ايـن بار باب خاطر سـرمايـه دار گشت
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از هـم گسـسته مـرد و زن روزگار مـا
بـا اضـطـراب طـعـمۀ بازار کار گشت
احساس عشق وعاطفه تنها نمايش است
در دسـت هـالـیـوود محـبت فگار گشت
سـعـدی اگـر حکايـتـی دارد از دمـشـق
درعصرعلم و کامپیوتر حط يار گشت
2016/4/11
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جنگ تحمیلی
خاک میهن را به خون خلق رنگین می کنند
جـايـگاه انـتـقــام و عـقـــده و کـیـن می کنند
جنگ را بـر مـردم بیچـاره تحمیل کرده انـد
صلح را از ريـشـه و بنیـان وارون می کنند
امـنـیـت را در دل مــردم هــردم می کـشنـد
وحشت وبحران رابا نقشه مصئون می کنند
طالب و داعـش را تجهیز می سـازنـد؛ ولی
شرزه شیران رازخط جنگ بیرون می کنند
بـا گـروه مافـیـا عـقــد شــراکـت بـسـته انــد
نـو جـوانـان را اسـیر بنگ و افیون می کنند
تخـم تبعیـض و نفـاق و جنگ قــومی کاشتند
خلق را باهمديگرمشکوک ومظنون می کنند
نخبگان را می کنند سـرکوب با جور و سـتم
احمقان را حاکم وزورمند و قارون می کنند
فـاسـدان را رتبۀ عـالی و منصـب می دهـند
صادقان را با ريـا بـد نـام و مأدون می کنند
ديـو را افـرشـته می گويند و پـاکان را پلـیـد
94
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وصف اوالد شـیاطـین حمد ملعـون می کنند
تـا کـه از آزدای و حــق بـیـان کاهـیـده انــد
قـدرت افــراط و اسـتـبـداد افــزون می کنند
خاک خـاور را بـه رنـگ اللـۀ سـرخ بهـار
از فـرات و دجـله تا دامان جیحون می کنند
مـزرع ديـريـنـه و فـرهنگســرای شـرق را
بـا کلنگ وحـشـت افـراط هـامـون می کنند
جنگ ايران وسعودی رابه میدان می کشند
کـینۀ ديـريـنـه را دوبـاره مضمون می کنند
قدرت ترک و عرب را دست افراطی دهند
برسرروسی وهند و چین شبیخون می کنند
کـشـور مـا مـرکـــز داغ رقـابـت هــا بــود
متجـاوزين فـقـط چهره ديگـرگون می کنند
سـاحـت رايـانــه را بـا قــدرت عـلـم زمـان
مرکز تبلیغ کذب و جـعل و افسون می کنند
2016/4/19
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حکایت خونین
طالب مثال وحشت و جنگ و جنايت است
بر جسم وجان میهن ما يک جراحت است
طالب را نگاه و عمل ظلم و غــارت است
گـويی که اين ز خصلت او از بدايت است
طـالـب اجـیــر قـــدرت پـنـجـابـیـان بـــود
نـامش بـرای مـردم پشـتون خجـالت است
مـزدور اجـنـبـی بکــنـد ملـک را خــراب
ويرانگر و بال و غـم و پـر شـرارت است
طـالـب را تـــوان تـقـــابـل نـبـود؛ لـیــک
نـیـروی آن ز حکـومـت بی کفـايـت است
در ارگ خــانــه دارد و در دولـت آشــنـا
اين گرگ خونخوارمگر با مهارت است؟
کــرزی را بــرادر و هـمـکار بـا غــنـی
مـردم را ز فـتنه گـری هـا شکايت است
طالب ز ضعـف دولـت فاسـد شـده قـوی
ورنه؛ نه باسواد و نه هم با درايت است
تا اينکه جنگ جاری وبحران بود هدف
96
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رنـج و عـذاب مـردم ما بی نهايت است
کس را بـرای صلـح حـقیقی امید نیسـت
در زير نام صلـح هـزاران خیانت است
هـرگـز نمی شــود نهــان از نگاه خـلـق
اين نقشه و دسیسه دگربا صراحت است
آی اس آی تـبـاه کـنـد هـسـت و بـود مـا
بر ما ز خون پاک شهیدان روايت است
چـون فیلـم هالـیوود شـده جنگ طالـبـان
سـريال قتل مردم و خونین حکايت است
پـول سـعود و مغــز سـیا و تالش تـرک
افـراط را به سطح جهـانی حمايت است
2016/4/20
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کاخ دروغین
گر عـقـدۀ بشـر به حسادت دوا شود
صد عقـده و تضاد دگـر نیز وا شود
در انتقـام و کـیـنـه نـیابـی رهـايـشی
بغض کفیده آتـش خـشم و وغـا شود
در سینۀ لطیف اگـر صخره جا کنند
نـرمـی مــوم گــدازۀ آتـش فـزا شود
صدق و صفا اگـر برود از دل بشر
قصـر ريـا و کاخ دروغـین بنا شود
گر عشق را متاع تجارت کنند زود
کانـون گرم مهـر و محـبت فنا شود
شوری فتاده بازبه گیتی مگر کنون
طفالن ز شـیر سـینۀ مادر جدا شود
احساس پاک ورحمت دلهای بیقرار
آلـوده با شـرارت جـور و جفـا شود
صـد چهـرگان صحـنۀ فیلـم نمايـشی
محبوب ظاهـری و بال در خفـا شود
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بايک کلیک صفحۀ فیسبوک درعمل
دوسـتان ظاهـری هـمه نا آشـنا شود
آتـش فـتد در دل دشـت و چمن اگـر
کبک ازخرام افتد و نی بی نوا شود
گر حرص و آز آفت جان بشر شود
خـاک سـیه بـه کپۀ فـقـر و غنا شود
ور بی سواد دعـوی علـم و هنر کند
سلطان عقل و حکمت عالم گدا شود
گرعشق را زسینۀ انسان کنی برون
شـیـطان وارث همه ملک خـدا شود
ور زخمای جـان بـشـر منفجر شود
عالم به درد و رنج و الم مبتال شود
2016/4/26
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چشم عبرت آموز
سیاست گربه مبنای فريب و چال و چم باشد
به چشمان حقیقت خاک باد و دود و دم باشد
نـدانـد شهرونـد ساده دل راه خـودش از چاه
بـه تـرفـنـد سـیاسـی دايما در پیچ و خم باشد
بـه فـرهنگی که رسـم انتقام و کینه جـا گیرد
همیشه جنگ خونین وحشت جوروستم باشد
اگر ويروس تبعیض و تعـصب در بـدن آيـد
بــه جــای اتـحـاد و هـمـدلی درد و الـم باشد
ز آيین مساوات و عـدالـت گـر شوی بیرون
بـه گـوش زندگانی قـصـۀ سـود و سلـم باشد
وگـر با صلح و آزادی نسـازی کاخ استقالل
فقط جنگ و تجاوزوحشت باروت وبم باشد
نگـردد تا حقوق شهرونـدی در وطن جاری
همیشه جنگ قومی گیرودار بیش و کم باشد
اگـر قـانـون استدالل را بیرون کنی از بحث
بـه جـای گفـتمان منطـقی خـیل و حـشم باشد
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ز ساز بی تـوازن گوش دل آزرده می گردد
مقـام تن تـنا تـرتـیب و نظـم زيـر و بـم باشد
به گفـتار غرض آلـود بی دردان مکـن باور
که آنان را نه پروای وطـن ،فکـر شکم باشد
برای نسل آدم زندگانی مرگ تـدريجی است
به چشـم آرزو گـر خار هـستی و عـدم باشد
فـريب غمزۀ چـشم خیالی را مخـور از دور
که رسـم آشنايی رو بـه رو سـر تا قدم باشد
ز چشم عبرت آموزی اگر بینی به اطرافت
کـتاب زنـدگانـی پـر ز امـثال و ِحـکـم باشد
خـدا را تا بکی در حلـقـۀ زنجـیـر می بندند
حـديث جنگ ترسـا و مسلمان و صنم باشد
دل بینا نگـردد بـا خـط دفـتـر فـقـط محـدود
به هرسو جلوه گاه شورتصوير و رقم باشد
2016/4/29
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عصر نمایش
گويی که عصر ما همه فیلم و نمايش است
جنگ رسـانـه غلغـل نقـل و گـزارش است
کاری بـرای صلـح و سـالمـت نمی کـنـنـد
تنها نشست وجلسه و حرف وهمايش است
تحـلـیـل و نـقــد رفــتــه ز يـاد خــردوران
بازار گـرم تبلیغ و وصف و سـتايش است
تخـريب باغ و حمله به جـان طبیعت است
زهـر اسـید و کاربـن و آلـوده بارش است
از بـس که وزن دنبه و چـربـی شـده زياد
هرجا سخن زکاستن اوزان و کاهش است
در سـرزمـیـن فـقــر نبـاشــد غــذای روز
آن جـا بـرای وزن بـدن باز کوشش است
يک بام و دو هـواسـت به دنیای مـا کنون
زانرو پايـه های عـدالـت به لـرزش است
در هــرطـــرف ز گــرمـی بازار مـافـیـا
دود مخـدر است و بخارات خـارش است
قـتـل و تــرور و همهـمۀ انتحـاری اسـت
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در زيـر تـیغ تـشـنۀ افـراط ُکـرنـش است
رنگ خـزان گـرفـتـه گلـسـتان و بـاغ را
لیکن بهـار طالـب و دوران داعـش است
آتــش فـتـاده در دل گلــزار و بـوســتـان
مرغ از نـوا فتاده نـه میل سـرايش است
آيا رحم و عاطفه را گرگ خـورده است
دلهای همچو سنگ بری ازنوازش است
مغـز بـشر بـه محبس ماشین شـده اسـیر
عصرزوال فلسفه وعقل و خوانش است
عشـق ار به داد مـا نرسـد وای بـر همه
بر دورعشق عالم و آدم به گردش است
2016/4/30
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تنور جنگ
کاروان را بـه دم خـران بـسـته می کنند
اسـب و شـتر را چـقـدر خـسته می کنند
هـیزم و نفـت می فکـنند بـر تنور جنگ
اين را نه يک دوبارکه پیوسـته می کنند
در باغ و راغ و مـزرعه آفـت فکند انـد
غارت گیاه وهرچه که برجسته می کنند
نـوک قـلـم می شـکنـنـد صلح می بـرنـد
خـنجـر بـرای مــردم مـا دسـته می کنند
ت النــه بــود؛ ولــی
در دل امـیـ ِد امـنـیـ ِ
تـار امـیـد را ِجــر و بگـسسـته می کنند
از زيــر پـای خـلـق گلیم جمـع می کنند
آنچـه که بافته بـود فـقط رشـته می کنند
بـا انـتـحـار گلـشـن فــردوس می دهـنـد
اين را زروی نقـشـه و دانـسته می کنند
مـادر را بـــه داغ پـسـر مـبـتــال کـنـنـد
پردرد وخونچکان دل بشکسته می کنند
جـز بـد و بـد تـر و بـه جز قتل بی گناه
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آيا بـگــو چــه کـردۀ شـايـسـته می کنند
بر چشم مهر و عاطـفه نیشتر می زنند
ديو را قـوی و غـارت افرشته می کنند
عـشق و مـراد در دل عـشاق می کشند
لـب هـای آرزو بـه ريـا پـسته می کنند
جـور و جفـا و ظلـم بـه انسانیـت چـرا
ايـستاده و لـمـیـده و بـنـشسـته می کنند
2016/5/3
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محیط پاکان
دلم به عشق و محبت ز ريشه پیوند است
بـه تـار زلـف بـتان تـا ابــد در بـند اسـت
به جز صداقت و اخالص درنهادم نیست
هـزار مـرتـبـه با عـشق يار سـوگند است
به عصر اسـترس و اضطراب و تنهـايی
بری ز دلهـره و با نشاط و خرسـند است
حريـم عشق و محـبت محـیط پاکان است
نه مارکت و نه بازار مکـر و ترفند است
به روی جادۀ عشق و وفا روم يک عمـر
اگر چـه پر نشیب و فراز و دستکند است
ز نـیک فـامـی پـنـدار و کــرده و گـفـتـار
سـرود زنـده و پايـنده زنـد و پازنـد اسـت
همیشـه گلـشن فـارسـی عبیر افشان اسـت
سرود و واژه و معنا و حرف او قند است
به زيرچادرشب زلف عنبرين حیف است
چنانکه اليق خورشید و مه نه روبند است
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کـسی که خـاطــر همنـوع را نـدارد پـاس
به سـیـنـه دل نه؛ بلکه خـريطـۀ گـند است
2016/5/4
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نقش تازه
دانشوران ز نـقـد عمل گر سـخن زنند
جاويـد نقـش تـازه بـه لـوح کهـن زنند
گـوهـر فـشان کـنند دل خـاک تـیره را
گل های رنگه برسر باغ و چمن زنند
بـذر نـشاط بـا دل غمگیـن کـنند نـثـار
تاتـوی سـبز بر تـن دشت و دمن زنند
در بیخ خـار و خـس بکـوبـند بـا تـبـر
حرف ازشقايق وسخن ازنسترن زنند
افـرشـتگان بـه خلـوت انـس آشنا کنند
سنگ گـران بـه جمجمۀ اهـرمـن زنند
قلب صفا چـو سنگ بن عشق و آرزو
در کاخ ذهـن و سـینۀ قصر بـدن زنند
پرهیز ازجدال وحذراز گزاف و الف
گپ ازروال تحقیق وازعلم و فن زنند
در علـم پادشـاه و در زور و زر فقیر
صد پشت پا به دبـدبه و ما و من زنند
منطـق را بـه شـیوۀ نـو می کنند قبول
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هرگـز نه حرف سفسطۀ پر لجن زنند
با حلـم و تجـربـه بگشايند گـره ز کار
نه حرف جاهالنه به مشت ويخن زنند
بهــر رفــاه و عــزت و آزادی بـشــر
آسـتین بـر زده و گـره بـر لیفـن زنند
حق را چو دين درکف حقدار بسپرند
دا ِد بـرابـری ز حـق مـرد و زن زنند
درعرصۀ مبارزه و حفظ آب و خاک
با نوک خامه دردل خصم وطن زنند
2016/5/7
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سوز فریاد
باز گـويـا بـوی اسـتـبـداد می آيد به گوش
حـقـه بـازی حـیـلـۀ شـیاد می آيد به گوش
هـر طرف دام ريا گسـترده می بینم کنون
نرم نرمک خشـش صیاد می آيد به گوش
طالب و داعش مگـرمحصول ظلم کیستند
رنگ افراط از ُخم بدزاد می آيد به گوش
جنس حقانی وگلبدين زيک کارخانه است
ازآی اس آی چینش افراد می آيد به گوش
تا به روزحشراز خشت و گل کابل زمین
نفـرت ازکـشتار راکتزاد می آيد به گوش
عدل و آزادی نگیرد ريشه درخاک وطن
ــرخــر بـرنـامـۀ آزاد می آيـد بـه گوش
ِخ ِ
حـق شـهرونـدی نـدارد مـردم افغانـسـتان
از دل ارگ وطـن بـیـداد می آيد به گوش
چـور ملی در وطـن افتاده از تأثیر جنگ
شـیون بـربادی و بـربـاد می آيد به گوش
میهن ما دوزخ مـردم ولی غوغای عیش
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از بهـشـت دولـت شـداد می آيد به گوش
از میان دوزخ بحران و جنگ و انتحـار
سوز خون آلودۀ فـرياد می آيد به بگوش
زهـر در آب و غـذای طفـلکان انـداختند
از دبـسـتان نـالـۀ اسـتاد می آيـد به گوش
معدن وجنگل به يغما می رود درمملکت
جـور اره از بـن شمشاد می آيد به گوش
جنگ چوکی با فساد ورشوه دارد ارتباط
از خیانت هـرچـه باداباد می آيد به گوش
از ضعیفی جان میهن بر لب آمـد هشدار
دَم دَم افـتـادن و افـتـاد می آيـد بـه گـوش
در هـوای نـو بهـاران وطـن از سـاز دل
درزمستان نغمۀ خرداد می آيـد به گوش
2016/5/8
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خوی انسانی
گـره از دل گـشـايـد باـ اشـارت هـای پنهـانی
تبسم بشگفد چون غنچـه بر لـب های خندانی
چو صید بسملی زخمی شدم از ناوک مژگان
به خـون غلطیده ام لیکن نمی میرم به آسانی
هـزاران دل به تار زلف مشکینش کند دربند
نمی تـرسـد ز آه سـیـنـه ســوز خـیـل زندانی
جگر را درتنور سینه بريان می کنم هرشب
نمی آيـد شـبی در کلـبـۀ مسکـیـن به مهمانی
گرفتم درس عشق و عاشقی ازمکتب عشاق
نـیـم در فکـر دانـشگاه چـو طـفالن دبستانی
نـدارم حلـقـۀ رزين و الماسـین بـه انگـشـتـم
کـنـد کلک هنر بـر دفـتـر خاطـر زرافشانی
فقیران را قناعت ثـروت بی انتها داده است
نـبـاشــد احتیاجی بـا غــرور تـاج سـلطـانی
چه میپرسی زکیش ومسلک وويران مأوايم
همینم بس که انـسانـم و دارم خـوی انسـانی
ضمیر زيسـتن با لحـظه ها همراز می باشد
112

رسول پویان

دیار خورشید

به میدان عمل ورزيده می گردد؛ نه ارمانی
محبت را زبوی عشق دلها می کنم احساس
نـه از الی کتاب مکـتب و تحـقـیـق میدانی
اگـر حیوان ناطق را معادل کـرده با انسان
زبـان و فکـر آدم را بـرون آرد ز حـیوانی
ز تار و پـود فـرهنگ و تمدن با دل انسان
بـه بافـد اجتماع قـالـیــنچۀ رنگـین وجدانی
اگر از پوستۀ قـوم و نژاد آيی بـرون دانی
نباشد فـرق بین ازبک و تاجیک و افغانی
2016/5/11
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بالی جنگ و فساد
ز ابــر تـیـرۀ دولـت فـسـاد می بـارد
گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد
گـشـايـشــی نـبـود در دفـاتــر دولـت
دراوج رشوه خوری انسداد می بارد
به روی صفـحۀ سیمین دفتر و ديوان
نه خــط خامه که رنگ دواد می بارد
به زيـر نام تخصص و مسلکی بـودن
زخويش خوری شان بیسواد می بارد
رکـود بر سـر کشور زند سنگ گران
به شـهر و قـريـۀ میهن کساد می بارد
بجای کاروعمل حرف مفت می گويند
ز طمـطـراق و سـفـر انعـقاد می بارد
زدرد کینۀ قومی دل وطن خون است
بـه جـای وحـدت ملی تضـاد می بارد
تگرگ ياس بهـر فصل بـر سـر مردم
نه قطره قطره و کم بـل زياد می بارد
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ز زهـر چرس و افیون مافیا در ملک
به هـر طـرف نگـری اعتیاد می بارد
مذاب کورۀ وحشت به صورت مردم
نـه از دهـانـۀ تنگ از گـشاد می بارد
ز مغـز گندۀ افراطیون بـه جای کمال
عـفـونت و مـرض و انجماد می بارد
پالن داعـش و طالـب پیاده می گردد
اگـرچـه از هـمه سـو انـتقاد می بارد
گذشت عمروطن دردسیسه و بحران
بـالی جـنـگ بـه نـام جـهاد می بارد
2016/5/12
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نغمۀ الفت
ز الـطاف محبت کـیـنه هـا مـردار می گردد
خشـونـت در محـبتـگاه دل بـر دار می گردد
سر کـن
به پای نغـمۀ مـوزون الفت سـاز دل ُ
که در بزم طرب موی تعصب تار می گردد
اگرازحافظ و بیدل به گوش دل غزل خوانی
زبـان الل هـم از شـوق در گفـتار می گردد
زشعر سعدی و خسرو مگرسحرسخن خیزد
که در بزم طـرب گلواژه موسیقار می گردد
به رقص آرد نـوای شعـر موالنا شريعت را
طـريقـت همصـدای طبله و دوتـار می گردد
کشد کلک هنر در بزم جامی صورت بهزاد
نـوايی در خـراسـان حـامی ابـرار می گردد
غزل های خراسانی ز بس قند و عسل دارد
ز شادی طوطی هندی شکر منقار می گردد
هنربا لطف احساس تمدن می شود خورشید
به هـر سـو رو نمايـد خـالـق آثـار می گردد
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دیار خورشید

فضای بیکـران عـلم و فـرهنگ و هنر آخر
بـه دنـیای تمـدن بـی در و ديـوار می گردد
اگر با گوهر عشق و تمدن خو کنی روزی
دل شـرق از سـرود آسیا سرشار می گردد
اگر لطف الهی می شـود يار و ممدگار ات
عصای خشک بهردفع دشمن مارمی گردد
زالل چـشمۀ دل هـا شـود گـر همدلی؛ دانـم
که آخردشت سوزان وطن گلزار می گردد
فغان بلبل از جـور طبیعت اين بـود در باغ
چرا گل در گلسـتان همنشین خار می گردد
به میدانی که اصل داوری وارونه می باشد
االغان زين و رخش تهمتن افسار می گردد
2016/5/23
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در بزم دل
با سـادگی به سـاده دالن خو گرفته ام
احساس پاک وجـذبه و نیرو گرفته ام
آزرده ام زهمهمه و گیـر و دار شهـر
از عطـر خاک دره و ده بـو گرفته ام
ازخشم و کین آفت گرگان دگـر مگـو
مهـر غـزال و طـینت آهـو گـرفـته ام
دربزم دل ز تار درشـتی سخن مـزن
صافی و نرمی از پـرن قـو گرفته ام
آلـوده نیست آب و گلـم با سموم نفـت
آب قـنات و چشـمه از جـو گـرفته ام
خلوتسرای عشق بـود دير و مسجـدم
ورد و نمـاز در خـم ابـرو گـرفـته ام
در بـاغ آريـا گل عمـرم شگـفته شـد
عـطـر کالم و قــوت بـازو گـرفته ام
گـوش دلـم سـرود هـريــرود بشـنـود
شـور غــزل ز بـربـط آمـو گـرفته ام
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نجـوای هـیـرمند ز خـاطـر نمی رود
از میهنم تـرانـه ز هـر سـو گرفـته ام
شـهـد کالم حافــظ و خیـام خـورده ام
شمشاد و سـرو قامـت دلجـو گرفته ام
رقص وسرودطاووس هندی شنفته ام
تصوير ورنگ مکتب هنـدو گرفته ام
مهـر فـروغ عشـق خـراسـانیم بـه دل
مـردانگی ز رسـتم و بـرزو گرفته ام
عصیان شمس از سخـن مـولـوی بلند
در پـای ســاز میکـده ياهـو گـرفته ام
میل خجـند و سغـد و بخـارا کـند دلـم
از رودکـی چـکامـۀ نـیـکـو گـرفته ام
پرورده شـد عشـق تمـدن بـه سـینه ام
روح طرب و صورت مینو گرفته ام
امــواج پــر تـالطــم ابـحــار ديـده ام
تنهـا ،دمی بـه سـاحلی پهـلو گرفته ام
پشتم به زيرصخرۀ هجران خمیده شد
از ماندگی دو دست به زانو گرفته ام
2016/5/26
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دیار خورشید

ساز خموشی
باز در خمخانۀ دل خـون تاک آمد به جوش
دختر رز می دهـد ساغر و می گويد بنوش
تن تن سـاز خموشی هـا مگـر آشـوب کـرد
هر طـرف رو می کنی آواز می آيد بگوش
در خموشستان دل ها ناله می جـوشـد مگـر
شـور موسیقار می شارد ز لب های خموش
عشـق در دل ريشه دارد چون چناران کهن
ساز و برگ صد بهاران را نگهدارد بدوش
از خـرد بیـگانـه؛ از منـطـق نـديـم حـاصلی
در دبسـتان جنون جايی ندارد عـقل و هوش
گرچه دل ازبی وفايی ها سراسرخون گشت
ناله در دل گـره می افتد نمی گردد خـروش
جـوشـش سـوز درون آتـش فـشانی می کـند
می زنـد آتش به جـان؛ اما نمی سازد پلوش
نغمۀ تن تن تنای دل به گـوش کـر چه سود
سـر بـا نـای سـروش
سـاز نامحـرم نگـردد ُ
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دیار خورشید

از بدخشان لعل جـويم از هـری انگور لعل
نیست کارم با دوکان تاجـر گـوهـر فـروش
اسب سرمست خیالم سر به صحرا می زند
لحـظه يی آرام نمی گـیـرد رهـوار چموش
يـاد آرم از تـمــدن بـا دل و فـکـر نــويـــن
جام از جم طی زحاتم ازتهمتن تن و تـوش
از دل سنگ رباطـین طـفل را آيـد بگـوش
پیچ ماشین را بـه جـای سـینۀ مادر بچوش
گـر ز خاک خستگان میل رهايی می کنی
اوج پرواز عـقابان نیست در پرواز قوش
چـرخ بـازيگـر فـريبم داده بیش از بارهـا
تا بکی تکـرار گـردد بازی گربه و موش
2016/5/29
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کتاب خاطرهها
ز بــام دل بـپــرد مـــرغ آرزو کــم کــم
ز بس که دام بـه هـر سو نهاده شـد پیهم
وصال در دل سـرد حـباب پیچیده اسـت
تو گـويی خانـۀ عشق است بر سـر شبنم
اساس عشق رايانه يی سـراب شده است
دوساله عشق به يک دکمه میخوردبرهم
به لـفظ و واژه و امضا اعـتباری نیست
چرا که غارت دل ها شده فـريب و چـم
در اين زمانه فـقط اضطراب می جوشد
بـه جـای بـارش امن و امـان بـبـارد بـم
بـنـای وحـدت دل هـا خـراب مـی بـیـنم
وفـا و عـهــد نـگـرديــد قـلــعـۀ محـکـم
ز چشم چـشمۀ چشمان غـبار می خیزد
ســـراب اســتـرس آورده پــردۀ مبـهـم
بـه چشم کـور عقايـد سـرمه می سـايند
بـه کلک عـقــل سـلیمان بشکـنـد خـاتـم
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سـر نمی شود مطرب
گسسته تار غلط ُ
مـزن بــه طـبـلـۀ خـالی بـی نـوا دم دم
کتاب خاطـره هـا زود می رود از يـاد
بـه روی آب روان می کـشد خیال رقم
صفا و مهـر و محبت اگـر رود از دل
شـود چیره بـه عالم جفا و جور و ستم
به روزمعرکه گرنشکنی صف دشمن
ديگر بکار نیايـد سیاه و خـیل و حـشم
اگر بـه کار نگیری پـول و ثروت را
تــن طــال نـیــــرزد بـا پــــر شــلـغــم
زمانه ايست که هرکه بخودبودمشغول
به روی زخم دلی کـس نمی نهد مرهم
2016/5/31
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زادگاه مولوی
زادگاه مـولــوی بلـخ ُگـزيـن
خـانـۀ عشـق و ديار زايـرين
ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبالد
آن که در دنیا بـود خلـدبرين
نـوبهــار بـلـخ آذينـش نمــود
چهره نورانی و روحِ آزرين
مـرکـز دانـش و افکار کهـن
حکمت يـونـان را آمـد معین
مهربودا دردلـش تابیده است
از کنیشکا ياد دارد هم چنین
در زمان جنبش اسالم گشت
مرکز علم و هنر ارکان دين
نـو نهـال مـولـوی را آب داد
از گالب تازه شهـد و انگبین
روی چـشـم دل ورا مأوا داد
میزبانـش بـود تا روز پـسین
نام مـوالنا بهـار بلـخ گـشـت
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با نـوای نی و صوت آتـشین
بلخ و موالنا بود شیر وشکر
عطر باغ ارغـوان و ياسمین
پاک يزدان کردازروزنخست
بلـخ انگـشتر و مـوالنـا نگین
در خراسان گوهـری آمد پديد
مولوی گرديدوشمس العارفین
2016/6/10
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تندور دسایس
وطـن در آتـش بـیــداد پاکـسـتـان می سوزد
نه تنها مرز تورخم ريشۀ عمران می سوزد
تمام قـريه و شـهر وطـن در جنگ ويرانگر
به طرح فوج ظالم بی سروسامان می سوزد
دل شـرق از شــرار فتنۀ بـد خـیم آی اس آی
چووسواس سراطون درتن درمان می سوزد
امیـد امنـیـت را طالـب مـزدور دزديـد اسـت
به زيرتیغ دزدان رگ رگ شريان می سوزد
ز افـراط و تعصب خانۀ دين می شود ويران
بـه بمب انتحـاری مسـجـد و قـرآن می سوزد
ز بس تار دسـايس می تند جـوالی زهـرآگین
پر پـرواز جـنـبش در دل جـريـان می سوزد
تفکر محـو وحشت می شـود از کین افراطی
تب جهل و شرارت در دل حزيان می سوزد
نشاط شـوق و مستی در سر افراط می میرد
تبسـم بی شگـفـتن بـر لـب انسـان می سوزد

126

رسول پویان
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وطـن را مرکـز افـراطیت کردند از هر سو
دل افـرشـتگان در کـورۀ شـیطان می سوزد
نه تنها جسم و جـان عـزت و آزادگی سوزد
زافراط و ستم عشق دل و ارمان می سوزد
اگر هندی بسازد بند و انهار و سرک بر ما
به بمب انتحاری هستی و عنوان می سوزد
میان دوسـت و دشمن آنقـدر توفیر می باشد
يکی آباد مـی سـازد؛ يکی بنیان مـی سوزد
فـريب و حیله باشـد ادعـای صلـح پاکسـتان
به تندور دسـايس وعـده و پیمان می سوزد
ز پاکستان نباشـد دستبردار چین و امـريکا
فقط در جنگ قـدرتهـا ديار مان می سوزد
2016/6/17
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خموشستان دل
سـرودم از خموشـسـتان دل هـا ناله می نوشد
ز آه و ســوز دامان نیـسـتان جـامـه می پوشد
نـوای مـولــوی از بلـخ می آيـد بـه گـوش دل
خروش شمس درروح خراسان بازمی جوشد
به سغـد و بلخ و نیشابور می پـويد هـريـوايی
برای وحدت شرق وجنوب وغرب می کوشد
دل کابـلـسـتـان از نـغـمـۀ دهـلـی بــود مملــو
ز شعر خسـرو و بیدل گالب شهد می چوشد
زطوس آيـد به گوش غزنوی آوای فردوسی
به کس حماسـۀ ملک خراسان را نه بفروشد
ز شعـر حافـظ و سـعـدی شهد پارسـی ريزد
به هـر بـزم خـراسـان بلبل شـیراز بخروشد
بـه شـاخ بُـزک چـیـنی بـود زنگـولۀ هـنـدی
مه پارسی و شهدخـت خـراسـانی ورا دوشد
بــود گهــوارۀ عـلـم و تـمــدن خـاک آريـانـا
دل شرق از نـوايش نغمۀ موزون می گشود
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دیار خورشید

جـدا از دل نمـی گـردد ارث پـاک اجــدادی
نــوا و نغـمـۀ نــو از دل ســاز کهـن جـوشد
2016/6/19
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عقل سلیم در بدن سالم
آتشفشان به زور دل صخـره می درد
يکروزه تب قـوت چل روزه می برد
بهترزپول وثروت عالم سالمتی است
خان و گـدا سالمتی بر جان می خرد
با نیم نان راحـت جان می کند طلـب
آنیکه حرص دردل و درسر نپرورد
گـر بال بشـکند زمینگـیر می شـويـم
مـرغ شـکسـته بال بـه باال نمی پـرد
آهـوی زخـم خـوردۀ بیمار و ناتـوان
بهـار کـوه و بیابـان نمی چرد
در نو
ِ
شـیر مريـض و ببر دنـدان فـتاده ای
میش وغزال کوه ودمن را نمی درد
معشوقه يی که پیروفرتوت می شود
الماس کوه نـور بـه کاهی نمی خرد
دارو اگـر بـه جان بشر بی اثر شود
دردی زدل ودرد سری را نمی برد
توفان اگـر خـراب کند سـاحل مراد
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دیار خورشید

عـشـق بهـار فـرش زمـرد نگـسترد
گر چشم مست شوخ برو پرده آورد
آسان دگـر بصورت معشوق ننگرد
عقـل سـلیم در تـن سـالـم بـود مـدام
شوق ونشاط به جانب سالم می دود
2016/6/20
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آوای خموشی
ز آوای خموشی شـور و حالی بر نمی خیزد
ز فـريـاد سـکـوتـم قـال مقـالی بر نمی خیزد
مگر از درس و تعلیم مدارس درخموشستان
ديگربحث وجدال و قیل وقالی بر نمی خیزد
جهنم وحشتی افگنده در دشـت و دمن يارب
که درشام وسحر بـوی شمالی بر نمی خیزد
چرا يارب ز فـرهنگ و تمـدن در دل میهن
بـه يـاد فـر اجــدادی جــاللی بـر نمی خیزد
کجا شـد شـور موالنـا کجا شـد هیبت رسـتم
ز تاالرسماع شنگ شنگ تالی برنمی خیزد
نیـايــد نـغـــمـۀ بـال هـمــا از قـلــۀ پـامـیــر
ز کـوهـستان پلنگ خال خالی برنمی خیزد
ز بس درسینۀ چرخاب میهن لوش میجوشد
تـو گـويی از دل دريـا زاللی بر نمی خیزد
مگر ارگ وطن خنثی سترون بوده از اول
که يـک آزاد مـر ِد بـا کمـالی بر نمی خیزد
شبستان وطن از شمع افکاری نشد روشـن
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دیار خورشید

شراری شعله يی از پروبالی بر نمی خیزد
تو گـويی بخـت ما خسبیده در انبنچۀ تقـدير
امید طالـعی از قـرعــه فـالی بر نمی خیزد
نگیرد جای در گـوش کـران اندرز اجدادی
ز امثال و ِحکـم گـويی مثالی بر نمی خیزد
ز بس آلـوده باشـد پشـت پشـت دولـت کابل
مهین فرزندی از تخم حاللی بر نمی خیزد
ز افـراط و تعـصب اعتدال دين شـد بر باد
ديگـر از مکــه آواز بـاللـی بـر نمی خیزد
بـود ارث خـراسـان حکمت سـینا و فارابی
ز آيین عـرب بحث و جـدالی بر نمی خیزد
به چنگ طالب و داعش نیفتد خطۀ شـیران
اگرچه از خراسان پور زالی بر نمی خیزد
2016/6/23
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شادی و طرب
گــوشــۀ ابـرو نمـود و عـیـد شد
جشن و شادی وطرب جاويد شد
درب کندوی عسـل را بـاز کـرد
بـوسـه در جـشن وطـن تأيید شد
نقل وآجیل پیش دندان آمده است
خورد و نوش روزهـا تمديد شد
کـور بـادا چـشـم تنگ محـتسـب
وقـت نوشـانـوش و ديـداديـد شد
پای افـراط و تعصب تا شکست
جـام جــم گل تحـفـۀ جمـشید شد
آتـش پـاکان دل مـا گـــرم کــرد
نـور يـزدان شـعلۀ تـوحـیـد شـد
از تـمــدن از دل فـرهـنــگ مـا
داعش و طالب دگر تجـريد شد
مطرب آمد با شراب وبا رباب
در شـبسـتان هـمـدم ناهـیـد شد
آفت سـوگ و عـزا از بزم دل
134

رسول پویان

دیار خورشید

سـوی گـورستان غـم تبعید شد
زندگی باجشن وشادی خرم است

بی می و معشوق پرترديد شد
مهرشادی ونشاط وطبع خوش
در خراسان اشعۀ خورشید شد
رقص وموسیقی سماع عارفان
در طـربـگاه ادب تمـجـیـد شد
عشق و مستی مايۀ هستی بود
از ازل بـر روی آن تأکید شد
2016/7/5
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دیار خورشید

مظاهرۀ خونین کابل
داعـش هـم عـقیده و از جنس طالـب است
تولید هردو جانی زيک ريخت قالب است
کشتار طفل و پیر و جوان کار و بار شان
از قلـب هردو شـفـقت رحمان غائب است
داعـش اگـر مظاهـره را می کشد به خون
طالـب قـاتــل هـمه از هــر جـوانـب است
نـور خـدا ز ظـلمت شـیـطان طلـب مکــن
خشم و غضب به سینۀ طالب ،غالب است
آل سـعـود حـامـی و همـکار داعـش است
تـرکـیه و قطـر بـه دشمن مصاحـب است
آی اس آی مـادر قـتـل و تــرور و جـنگ
داعش وطالب حاصل طـرح اجانب است
طالب ده ها هـزار نفـر را بـه خون کشید
اعــالن غمشـريکـی طالـب ،جـالـب است
طالب فـقط نـه صـورت انســان می ُکـشد
با عشق و مهر وسیرت آدم محارب است
داعش اگر به آتـش و خـون می کشد بشر
136
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دیار خورشید

طالـب نیـز عامـل صـد هـا مصائب است
جنگ و تـرور کشـور مـا را کـند خـراب
جنبـش علیه طالـب و داعـش واجب است
هـر دو بـود دشـمن خونین خاک و خـلـق
آزادی و صــیــانـت مـا را ســالـب اسـت
پـشـت قـلـم ز درد وطـن بارهـا شـکسـت
يـارب تـابـکی دل خـونیـن مطالـب است
2016/7/24
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بحر ناله
بـاز امشـب انفـجــاری در دلـم آمـد پـديـد
سـیـنه ام آتشـفـشـانی شـد حـريـم دل کفـید
تا سکـوتسـتان دل امـواج بحـر نـالـه شــد
می تـوان از گـوهـر بطن صدف آوا شنید
در دبسـتان جــدايی هـا الف ها دال گشت
سرو قامت نـون گرديد ،ی شـد آخر خمید
در بیابان تـیـر ظالـم سـیـنـۀ آهـو شکافـت
گـرگ تیزدنـدان شهـری اشـکـم آدم دريـد
هر طـرف گـر بنگـری دام ريا افکنده انـد
زور چنگال عـقـابـان دام را خـواهـد دريد
گـر نـیـايی از درون پـیـلـۀ تـنـگـت بـرون
همچوجـوال گـردخـود بايد يک عمری تنید
گـر نـیـابی رمــز پــرواز عـقـابـان غـیـور
سال ها چـون مور بر خاک سیه بايد خزيد
بسکه گرگان واردجنگ وسیاست گشته اند
میش و آهو و غزاالن يک بیک ازما رمید
دام های طالبان گسترده شـد در هـر طرف
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دیار خورشید

مـرغ صلـح و امنیت از شـاخـۀ میهن پريد
طالب ار تسلـیم شـود ،داعـش سـر باال کند
چونکه دايم سازجنگ وخون می بايـد شنید
طرح پاکستان وامريکا جنگ اسـت و جهاد
جنگ خونین دروطن هرسال میگردد شديد
زهـر در آب وطـن پاشـیـده خصـم بی حـیـا
در میان جنگ و دعـوا زهـر می بايد شمید
خصم رويارو زنـد دوسـتان نادان از عقب
نه فقط از دشمنان از دوست هـم بايد کشید
2016/6/26
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دیار خورشید

زور خلق
خراسان نیست جوالنگاه فوج سرکش داعش
نـگـیـرد ريـشـه افـکار وهـابی در دل دانـش
عراق و شام از چنگال داعش میشود بیرون
ملک سلمان واردوغـان تنها می کنند زارش
نشـد پیروز در خاور زمیـن اسـالم افـراطی
اگـر چـه تاجـران نفت دنیا کـرده اند کوشش
بــود مهــر تـمـدن چـلچــراغ خـطــۀ خـاور
نـدارد آسـیـا بـا نـقـشـۀ افـراطـیـون ســازش
ز پاکستان نخیزد جـز تروريسـتان افـراطی
بود صحـن مـدارس پايگاه و مـزرع رويش
شـده افغـانسـتان قـربانی جنجـال قـدرت هـا
کند هـر لحظه و هر روز بیم جنگ افزايش
وطن با نقشه قلب جنگ وافراط ومخدر شد
ازيـن بیـشـتر نـدارد فتنه و نیرنگ گنجايش
زحد بگذشته جوروظلم و بیداد و ستمکاری
خدا بی نوح بر ظالم فـرستد سیلی از بارش
محـیـط دولـت مـا جنگل وحـشی بـود تـاکی
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دیار خورشید

ددان را نیست پروايی برای نظم و پیرايش
رئیس مملکت نیکان و پاکان را کند دلخون
به پیش قاتل و افـراطی و جانی کند کرنش
به گـوش خر تأثیری نـدارد خـواندن ياسین
نداند طالب وداعش زبان نرمش و خواهش
وطـن تا چشمه سار فاسـدان و خائنین باشد
بیفتد آسیاب عدل و داد ازحرکت و گردش
نگیرد رسـم استعمار نـو در مملکـت جايی
انارشی دروطن آمدخراس آفتاد ازچرخش
چو زورخلق وارد گشت از دروازۀ دانش
حساب خائنان از کاج بگـريزد بی سنجش
2016/6/27
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عشق و آزادی
نـوای درد و ماتـم تـا بکی دل را کند پر خون
غم از دل ها به آهنگ و نوای شاد کن بیرون
بیا مطرب که جشن و شـادمانی را کنیم آغـاز
بـه عـشـق بـادۀ خـیـام و شـعـر حـافـظ مفـتون
سـماع شــور مـوالنـا فکـن در محـفـل مسـتان
زرقص و پايکوبی ساز دلها می شود موزون
ز چنگ رودکی آوای سغـد آيـد بـه گـوش دل
فرات وزنده رود آيد به رقص ازنغمۀ جیحون
کند ويـرانـه آخـر درد و ماتم شـور دل هـا را
به آتش زن پالس غـم به بـر کن جامۀ گلگون
نشد از نوحه و اشک و عزا کام کسی شیرين
برآور ريشۀ تلخی ،عسل باران کـن مضمون
به پای خويشتن تا کی روی در ورطۀ دشمن
پـالن مافـیـا تخـديــر اذهـان را کـنـد افــزون
ز کشـت اضطـراب و نا امیدی حاصلی نبود
بکش از قـعــر ذهــن مبتاليـان نـشـوۀ افـیون
شده تعويض و دودی و دعـای شیخ بی تأثیر
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دیار خورشید

کسی ديگر نترسـد از فريب و حیله و افسون
دل از گـنـد تعـفـن می فـتـد بیمـار در بســتـر
بسوزان نعش غـم در سینۀ تاريخ کن مدفون
سیه امراض افراط وتعصب مرگ آزاديست
اگر در ذهـن بنشیند ساری می شـود طاعون
نگیرد اهـريمن در سینۀ نیکان و پاکان جـای
حـريــم قلـب پاکان نیسـت جـای فتنۀ ملعـون
حريـم دل مکان عـشق و آزادی انسـان اسـت
نوای عشق وآزادی دل و جان راکند مصئون
2016/6/29
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دیار خورشید
هنوز خاک خراسان ديار خورشید است
پر از ستارۀ رخشان و ماه و ناهید است
کهن خـزانـۀ تاريـخ و دانـش و فـرهنگ
به طرز تازه يی در عصر نو تأيید است
شـراب جام جـم از تاک دل بـود جوشان
مهـیـن ديـار کهــن يـادگار جمـشـید است
رباب و بربط و چنگ و چغانه ساز کنید
که باده درخم عشق و نشاط جوشید است
کهـن فـســانـۀ افـغـان ســتـان امـروزيــن
حديث رستم وزرتشت وماخ وفرشیداست
ز ديـد مسـلـم و سـیـنا و مـولـوی گــويــم
هنر حماسۀ عرفان و عقل و توحید است
بگـو ز طـرز نظـامی و حـافــظ و خـیـام
چونین دلکش و عالی کسی سـرايید است
مقـیــم گـنـج نــه دريـوزگی کـنـد هـرگـز
درين گزاره نه جای شک ونه ترديداست
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دیار خورشید

اگــر حمـاســــۀ تـاريـــخ را بــرد از يـاد
ز جمع اهـل تمـدن همیـشـه تجـريد است
بشهرعشق وتمدن که نیست وحشت وبیم
غـزال از دهــن شـیـر نر نـتـرسـید است
غـروب يـأس نگـیـرد دامــن خـورشــیـد
چراکه ملک خراسان همیشه جاويد است
به خـطه يی که تمـدن فـروغ دلها گشت
نه بیم وحشت طالب نه خشـم تهديد است
2016/6/30
ارث پدر
آنان که اصل و ريشۀ خود را بسوختند
ارث پـدر و خـاک بـه دشـمن فـروختند
ديبای زربافـت وطـن بـد قـواره گـشت
از جـنس خـارجـی بَـدل جـامـه دوختند
2016/7/1
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دیار خورشید

سرمۀ بیگانگان
از دل امـواج طـالــع گـوهــری پیدا نشد
سـیـنـۀ گـرم صـدف همبـسـتـر دريا نشد
غنچـۀ بخـت نگـونسـار از سـرگلبن فتاد
زيـر پـا خـشکید از گـرما؛ لیکـن وا نشد
خاطرات نغزوشیرين سربسربرباد رفت
زندگانی در عمـل هـم مشـرب رويا نشد
سرمۀ بیگانگان از بس که ناآزموده بود
کـور شـد چشـم امید و ديـده يی بینا نشد
تاکه میراث زبان مادری تحـريف گشت
دفـتر مغـشـوش تاريخ وطـن خـوانا نشد
قلب فرهنگ وتمدن را خشونتها شکست
نای موالنا خموش و سینه ای سینا نشد
همچو موران زير پای اجنبی افتاده ايـم
بال و پـر پـوسـید؛ لیکن شهپر عنقا نشد
در سراب وهم استبداد قومی عمر رفت
جوچه ها خشکیددرصحراولی دريا نشد
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دیار خورشید

عهد باستان و خراسان وطن ازياد رفت
مهــر اسـتـقالل و آزادی ديگـر باال نشد
ِ
مام میهن اشک ريزان دردبسترمی کشد
زيــر تـیـغ طالـبـی راه شــفـاء پـیـدا نشد
در سـیه ذهـن تعصـب در تـن افـراطیت
لطف احساسـی نیامـد يک دلی شیدا نشد
جای دل در سـینۀ طالـب بـود سنگ پلید
مهربان و نـرم هرگـز صخرۀ خارا نشد
گر دل از عشق خدا مملو باشد پس چرا
همـدلی بین يهـود و مسلـم و تـرسـا نشد
2016/7/4
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چاهکن به چاه میافتد
هرکه چه برما کند روزی پشیمان می شود
نعش چاهکن عاقبت در چاه پنهان می شود
زندگی با خامۀ عـشق و طـرب آيد به شور
از کلـنگ گـورکــن آدم هـراســان می شود
سنگ بر راه کسی گـر می گـذاری هـشدار
پای رفتار خودت يک روز لنگان می شود
ای که شـادی می کنی در ماتـم دشمن بدان
بازچشمت درعزای دوست گريان می شود
نـان گـنـدمـی نـداری لـفـظ را پاکـیـزه کــن
ورنه دوست و آشنا از تو گريزان می شود
زور و ثـروت را دريــن دنیا نمی باشـد بقا
کاخ سـلطـانی بـه تـوفـانی ويـران می شود
گـر ز قلـب آدمی مهـر و وفـا گـردد برون
دوســتـی و آشــنايـی نـا بسـامـان می شـود
گر لباس عقل و احساس وشرافت پاره شد
جسم و جان آدمیت لخت وعريان می شود
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دیار خورشید

گـر نبـاشـد حـب میهـن در دل ُگـردان يـل
رسـتم ار دوباره آيد فـرش میدان می شود
بـا لـب خندان اگـر نـان پیاز آری بجاسـت
اخم صاحبخانه چـون شالق مهمان میشود
در مـدار بسـتـۀ تکـرار ،فــردوس بـريــن
خسته کن بانوچگان حوروغلمان می شود
تیـغ خـونـريـز سـتـم در کــورۀ آهنگـران
زير پتک آتشین بر روی سندان می شود
فـرد عاقـل می کند دنـدان فاسـد گشته را
ورنه عمری مبتالی درد دنـدان می شود
چشم دل راگرگشايی گنج درويرانه است
ُملک با عقل وخرد آخر عمران می شود
2016/7/7
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توفان جنگ
میهـن ما مـرکـز جـنگ جهـانی می شود
جنگ قدرتها به کشور جاودانی می شود
داسـتان طالـب و داعـش نمی گـردد تمام
قـتـل مظـلـومـان جهـاد آسـمانی می شود
درمدارس درس افراط و تعصب میدهند
در لباس ديـن دسـايس شـیطانی می شود
مرده احساس و محبت در دل افراطیون
غـارت عشـق و نشاط زندگانی می شود
از پالن و نقشۀ افراطیت خون می چکد
شـرق غرق خون با کار نهانی می شود
اردوغـان پـیـونـد می يابـد با آل سـعـود
بـیـن پاکـستان و امـريکا تبانی می شود
نـالۀ يأس و عـزا خیزد از حلقـوم پارس
شیخ سرگرم عزاوروضه خوانی میشود
میش می لرزدبا اطفال درصحرای درد
تاکه گرگ ازبیشه کانديدشبانی می شود
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مافیان پیمان می بندد با ســرمـايـه دارد
چور ترياک و معادن رايگانی می شود
بس فساد ورشوه ودزدی میگیرد شیوع
در ادارات وطـن کاغـذپـرانـی می شود
رخش رستم را نمی آرند در میدان رزم
تا زمان خرخری و خـر دوانی می شود
نسل ديروزی بـود قربانی جنگ و فساد
نسـل نـو در کـورۀ آتشـفـشانی می شود
عمر پیران در عزای نوجوانان شد تباه
طفل در دام بال سیراز جوانی می شود
تا که تـوفان فسـاد و جنگ ويرانی کند
نـوبهار مـردم مسکین خزانی می شود
2016/7/10
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کشاکش خونین
مـال عمـر بـه نقـشـۀ دشـمن امیـر شـد
میهن بـه چنگ ناتـو و طالب اسیر شد
جـنـگ و فـسـاد بـاب دل مـافـیــا بــود
بحـران بـرای ارگ نـشـین دلپذيـر شـد
طالب به طرح ونقشۀ کرزی بشد قوی
در دولـت غـنـی عــزيــز و دلـیـر شـد
آدمکشان به چوکی ومنصب رسیده اند
خاين مدال به سینه زد و رشوه گیرشد
ازبس که خويشخوری شده آيین دولتی
قـوم و قـبیله مـدرک و علـم وزيـر شـد
تبعیض و نابـرابـری از سـر نمی رود
گـويی به خاک و خون قبايل خمیر شد
ِچل سال ازکشاکش خونین گذشته است
آمـاج تـیـر ظـلـم صغـیـر و کـبـیـر شد
داعش اگر عـروسک آل سـعود گشت
طالـب بـرای ارتـش پنـجاب اجـیر شد
باور بـه قـول و وعـدۀ پاکـستان مکـن
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مکر وفريب وفتنه به خونش خمیرشد
اسـالم جنگ و خـون بـود نقـشـۀ سـیا
ِ
زندان شکست و جانی ديرينه میر شد
داعـش پـرور اند ز بس حاکمان ترک
ترکیه با پالن خودش سـر به زيـر شد
مسجد و مدرسـه شـده تا مرکـز ترور
عالم برفـت و چوچـۀ شیطان دبیر شد
شهـرهـای با تمدن و پرافتخـار شـرق
در زير تیغ داعـش و طالب کويـر شد
شـیر ژيان به نقشۀ دشمن اسـیر گشت
روبه به فتنه آمد ودر پوسـت شیر شد
خورشیدآسمان خـراسان بخون نشست
عفـريت شب ز چـربی اشکم منیر شد
تاکی تا به چند وطن را به خون کشند
طفل وطن بجنگ کالن گشت وپیرشد
خاموش در وطن نشود چلچراغ خلق
زيرا ز خون نسل جوان کم نظیر شد
2016/7/27
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تاریخ رخشان وطن
وطن تاريخ رخشان توقربان
تمـدن هـای باستان تو قربان
تــويــی گـنـج بــزگ آريـانـا
ايرانويج و خراسان توقربان
مکان و مأمن زرتشت بودی
کهن خورشید تابان تو قربان
بـنـازم نـوبهــار بـلــخ بـامی
سرود شعله زاران تو قربان
شــدی تـا زادگاه پهـلـوانــان
وطن سام ونريمان تو قربان
ديار تو است مهد رستم زال
سـمنگان زابلـستان تو قربان
بود شهنامۀ شرح داستان ات
ابوالقـاسـم سخنـدان تو قربان
زمانی غـزنـه فخـر آسـیا بود
زبان وشعر وديوان تو قربان
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فغـان بامیان را عـرش بشنید
دل بـودای گـريان تـو قـربان
صنم بشکن نداند قدرفرهنگ
از اين بیداد ،افغـان تو قربان
بشـد مهـد هـنـرهـا گـنـدهـارا
فـروغ عهد کوشـان تو قربان
تمدن راعرب با خشم سوزيد
عروج حلم و ارمان تو قربان
توبودی با خـدا و عشق پیوند
مسـلمانی و قـرآن تـو قـربان
نهــادی بـاز بـنــیـان تـمـــدن
شکوه عقل وبرهان تو قربان
بنازم برمک و يعقوب ومسلم
دل فوشنج وسیستان تو قربان
خجند و سغـد يار بلخ و کابـل
به هم پیوسته ياران تو قربان
شهنشاهان غوری فخردوران
ز دهلی تا خجـستان تو قربان
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هريوا شد مهدعلم و فـرهنگ
حسین مشهورسلطان توقربان
نوايی ،جامی و بهـزاد گـويـد
هـريـوايـی دبـسـتان تو قربان
شهــان کابلـی و عـهـد بـابــر
شـکـوه کابـلـسـتان تو قـربان
جــالل آبـاد مـا دارد جـاللـی
کنرهـا و نـورسـتان تو قربان
انـار قـنـدهـار و آب هـیـرمند
ثمـرهـای فــراوان تـو قـربان
ز تـرکـستان میهن غله خیزد
زمین وباغ و بستان تو قربان
تخار و شـوخ فرخاری بنازم
لـب لعـل بـدخـشان تـو قربان
ز بغالن و شمالی میوه خیزد
ُرخ لغمان وپـروان تـو قربان
بود در سینه ات گنجینۀ شرق
به هرسومعدن وکان تو قربان
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مشاهیـر تـو عالـم گیر بـاشـند
به عالم شوکت وشان توقربان
نشد از عـشق يکدم سینه خالی
خدای عشق وعرفان تو قربان
بود شعـر سنايی چشـم عرفان
سـروش لعـل خندان تو قربان
رســا شـد نـالۀ پـیــر هـريــوا
به يـزدان راز پنهان تو قربان
نوای مولـوی آتش به جان زد
دم نـای نـیـسـتـان تــو قـربـان
خراسـان حکمـت يـونـان دارد
تـم منطـق و بـرهـان تو قربان
ابـوريحـان و فـارابـی و سـینـا
خـردورزان حکیمان تو قربان
جـوانمردان و عیاران خوشنام
خـرابـاتـان و رنـدان تو قربان
نـشاط باده می رقـصد در جام
هـوای بـزم مـسـتان تو قـربان
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سرود عاشق و معشوق خوانم
کتاب عـشق ورزان تـو قربان
رباب و تار با چنگ و چغـانه
طربجـوش شـبسـتان تو قربان
تمام اهـل فـرهنگ و معـارف
قـديمـان و جـديـدان تـو قربان
تنور جنگ و خون آتش فشاند
دل خونین و بـريـان تو قربان
نشـد آرام يک دم خاطـر خلق
وطـن حـال پريـشان تو قربان
زيزدان عـدل وآزدای بخواهم
امید صلح و عمـران تو قربان
بـود افغانسـتان اصل خـراسان
اساس و بیخ وعنوان تو قربان
2016/8/8
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موج کالم
بر همه عـرض ادب دارم و اخالص تمام
از سخـن اسرار هستی می تراود والسالم
درغزل پیچیده شـور و شوق دلهای کباب
بادۀ عشق وطرب می جوشد از موج کالم
زهردرشهد غزل پاشیدن ازبیچارگی است
باده را حنظل مگـويید در خمارسـتان جام
تیغ جـوهـردار بـران می درخـشد آشـکار
با دغل شمشیر چوبین را مپوشان در نیام
رخش رستم را نهان درزيرپاالن می کـند
زيـن بر پشت خـر و بر کون انـدازد لگام
گرخرام کبک گیردعکه ای ِلک ِلک کنان
درمیان خوشخرامان میشود رسـوای عـام
مارماراست وفقط چلپاسه هم چلپاسه است
هر قـدر چلپاسـه از پستی گـذارد مار ،نام
قصرعشق وآرزو باشد کلوخ برروی آب
خشـت پخته تا نگردد جانشین خشـت خام
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از تعصب خانۀ دين و خرد گردد خراب
وای ازروزيکه افراطی بکف گیرد زمام
از فـريب باغ سـبز و سـرخ استعمار پیر
حال ما بدتر شود از لیبی و بغداد و شـام
خون ناحـق گـر نمی خسبد چرا قاتل نشد
در حضور خلق عالـم قطعه قطعه انقسام
گربود درمسجد و درمدرسه درس ترور
نیسـت پاکـیـزه نماز خـون در پشـت امام
قـرن ها بگذشته از دوران زشت بردگی
لیک افـراطی نمی گويد کنیزی را حرام
خـون مـردم را بجای باده مال می خورد
بـا تظاهـر روزه می گـیرد در ماه صیام
فتنه ونیرنگ اگرمخفی بود ازچشم خلق
طشت رسـوايی بیفتد عاقبت از پشت بام
با خـدا داده مکـن ای مرد عاقـل دشمنی
خانۀ دل در عمل مصئون بـود از انهدام
مهر عشاق پريشان را مگیر با دست کم
آفتاب پنهان نگـردد با دو انگـشت ظالم
2016/8/10
160

رسول پویان

دیار خورشید

دروغ می گویند
بـرای مـردم کشـور دروغ می گويند
قسم که جمله سراسردروغ می گويند
نشد قصۀ چـوکی و جنگ قدرت ختم
برای منصب و دالر دروغ می گويند
ز روز حـادثـۀ بـن بـاهـم انـد؛ لیـکـن
يکی يکی پی ديگـر دروغ می گـويند
غـنـی بـرادر کــرزی و يـار عـبـدهللا
بـه هـم يار و برادر دروغ می گـويند
شريک چوروچپاول وغارت خلق اند
به پشـت کیسۀ پرزر دروغ می گويند
دروغ بــود ســر و زيــر انتخـابـاتـش
هنوزخیل کور و کر دروغ می گويند
پـدر کـشـند و اجـداد را کـنـنـد بـربـاد
برای مادر و خواهر دروغ می گويند
جنوب را که جدا از شمال می سازند
ز غرب تا دل خاور دروغ می گويند
تـبر زنـنـد بـه بـنـیـان وحـدت فامـیـل
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برای شوهر وهمسر دروغ می گويند
دهـن بـه اشـکـم انبان پـر لجـن بستند
چونانکه تا دم محشردروغ می گويند
تمـام فتنه بـه ارگ وطـن بـود پنهـان
بـرای کهتر و مهتر دروغ می گويند
بود ريشه داعـش و طالبان در ارگ
بـرای خـلـق دالور دروغ می گويند
عنان جنگ بـه دسـتان حاکمان باشد
برای عسکروافسر دروغ می گويند
شـريک دزد و يـار امیـر قـافـله انـد
برای تاجر و نوکر دروغ می گويند
غالم دالر و مزدوروحشت و افراط
برای مذهب و باوردروغ می گويند
برای کسب و تجارت وعقدۀ میراث
به روح ساراوهاجردروغ می گويند
سران به دفتروشیخان بگوشۀ مسجد
بروی چوکی ومنبردروغ می گويند
فقط نه مکر وريا می کنند با مخلوق
برای خالـق و داور دروغ می گويند
162
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دیار خورشید

به کس وفـا نکند تخـم اجنبی هـرگـز
درون اشـکـم مـادر دروغ می گويند
نهـاده پنجـۀ معمــار خـشـت اول کج
برای پايه و منظـر دروغ می گويند
2016/8/17
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عشق آزادی
گـوهــر انديشـۀ انـسـان نگـنجـد در صدف
انتهـايـی نیـسـت در پهـنا و ژرفـای هـدف
قفـل اذهـان بـشر را عشـق آزادی شکسـت
تا بکی زنجـیـر بـرپـايـیـد و در قـیـد سلف
گرپرطاووس خواهی رنج هندوستان بکش

بـی تقـال گـوهـر مقصـود کی آيـد بـه کـف
خـیـز گـربـه تـا دم کاهـدان می باشد؛ ولی
بـا تحمـل راه طـوالنــی بـه پـیـمايـد کشف
همنشین دل نگردی تا نباشی ُرک وراست
شـاخ شفتالو شـدی تا کی بگويی شف شف
آنکه عشقی در دل و حرفی ندارد بر زبان
حیـن خـوردن می کـند مانند اشـتر لف لف
ور نـدانـی راه و رسـم زنـدگی را می نهی
پیش خرها استخوان درکاسۀ سگ ها علف
جنگ در کشور ز اول جنگ قدرت ها بود
تابکی در پیش مـردم خـودنمايی پُف و پف
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الف غیرت می زنی؛ لیکن بی شـرم و حیا
می فـروشی با لایر و دالـر چـرکین شـرف
چاردهه بگذشت ازبحران وجنگ خونچکان

جز ترورطالب و داعش چه آوردی به کف
کـینۀ قـوم و قبیـل و عـقــده هـای بی شـمار
حاصل اين دوره باشد گربه بینی بی طرف
گـر نباشـد عشـق اسـتـقالل و آزادی بـه دل
گوهر پاک وطن بی مايه گردد چون خذف
2016/8/22
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وحدت؛ نه استبداد قومی
غـنی بـا دشمنان يار و قـرين است
ولی با مردمش درخشم وکین است
اگر کـرزی طـالـب پــروری کـرد
غنی با طالـب و داعش معین است
کلــیــد امـنـیــت در دســت طـالـب
رئیـس اش کپچـه مـار آستین است
بـه پـاکـسـتان دارد عهـد و پـیـمـان
بـرای طالـب و داعـش امیـن است
شـده بی سـر و ســرور ارتـش مـا
به هـرسـو دشمنانی در کمین است
فسـاد و اعـتیاد و جـنگ و بحـران
بـه میهـن مسـتطـیـل آتـشـیـن است
نـدارد انتـهـايـی جـنگ و کـشـتـار
نـه ايـن قتل و قـتال آخـريـن است
بـه دوش مـــردم آزرده خــاطـــر
لـش دولـت بـد بـو و وزيــن است
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نفـاق و جنگ قـومی کـشت ما را
سراطون ريشه زخم چرکین است
وطـن ويرانـه شـد از کینه و خشم
گـذشــتـه آزمــون راسـتـیـن است
بــرای حـفــظ اســتـبـداد قـــومـی
غنی با بابه کرزی همنشین است
سـوار خشم و خـون جنگ قومی
زاسب افتاده پا برقاش زين است
خـر عـیـسـی نـشـد در مکــه آدم
تو گويی ذات او خر آفرين است
بســوزانـنـد فـرهـنــگ و تـمــدن
به زير نام دين تخريب دين است
پـیـام تـیـغ خـونـیـن بهــر مــردم
صدای جنگ و طبل نفرين است
شـعـار شـهـرونـدان اتحـاد اسـت
که وحدت بهر اقوام انگبین است
بنازم تـرک و تاجـیک و پتان را
مساوات ار چراغ سرزمین است
2016/8/24
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رسول پویان

دیار خورشید

گنجینۀ شرق
تمــدن پــرور پــر افـتـخـاريم
بـه قـلـب آســیـا آيـیــنه داريـم
خراسـان میهن خورشید باشـد
به تاريخ جهـان گـر نامـداريم
مزن بر فقرمردم طعنه دشمن
که از پشت و تبار شهـرياريم
بود خاک وطن گنجینۀ شـرق
گـهـــر پــرورده در آبــداريـم
تو گر مزدور پاکستان بـودی
کهــن آزادگان ايـــن ديـاريــم
به کوهـستان شـیران حماسی
به گلشن نغمۀ مسـت هـزاريم
بـه دانـشگاه بیـرونی و سـیـنا
بمیدان رخش رستم راسواريم
طرب میجوشد از تاک دل ما
به بزم عشق دلها می گساريم
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دیار خورشید

ننوشـیـدی می از جام جم دل
که بـینی نـشـوۀ اوج خمـاريم
به کف تلوارخون آلوده داری
بـه ظالـم با ستمگر هم دياريم
تو گـر جـالد پاکستانی طالب
چـراغ اللـۀ ســـرخ مـزاريـم
نـدارد از تـو بـاکی مـردم مـا
اگـر چـه دلفگار و داغـداريم
شـده ويـران اگـر افغانـستانـم
بـه عـالـم مـردم بـا اعـتباريم
کنی تخريب فرهنگ و تمدن
دوصد بارديگـر ازنو بیاريم
توگرکشتی تخم جنگ قـومی
ولی مـا وحـدت ملـی بکاريم
سراب دشت خشک آرزويی
پیام سـبز باغ و سـبزه زاريم
خزان ازرنگ تـو بیزارباشد
طـراوت گسـتر فصل بهاريم
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دیار خورشید

تويی گرمافیای بنگ وافیون
طالی زعفران برمیشماريم
حباب حوض بد بـو و کثیفی
شکـوه بحـر و روح آبشاريم
تويی خشـم پلید عقـده و کین
کتاب دانش و حلـم و وقاريم
میان ما وتوفرق است بسیار
توازشیطان وما ازکردگاريم
2016/8/28
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رسول پویان

دیار خورشید

نور عدل و مساوات
به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم
برای حق و حقـوقـم همیشه می جنگـم
گذشت دورۀ جهـل و فـريب و استبداد
ديگر نـه تـابـع ظلـم و اسـیـر تـرفـندم
کسی زخنجر خونین ديگر نمی ترسـد
مگو ز کنده و زنجیر و محبس و بندم
ز جـنگ قـومی و رسـم قبیله بـیـزارم
امـیـد وحــدت ملـی نمــوده خـرسـنـدم
هزاره همدم تاجیک وازبک و پشتون
ز کینه گـر گذری زهـر میشـود قندم
طلسم شـب شکـند مهـر پاک دل آخـر
به نـور وحدت عشـق و امید سـوگندم
اجیر و فعله و مزدور کس مشو جانم
بـنـه عمـارت قـانــون کار و کارمندم
زچشم شورحسودان نمی کنم تشويش
فلک فکـنده بـر آتـش بـه سـان اسپندم
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رسول پویان

دیار خورشید

طلسـم ديـو سـیه بشکـنم وگـر نـه باز
چـو پـیـره آل خـورد پارههـای دلبندم
زخشم و کینه و نفـرت خالی ام خالی
دل از تـرانـۀ مهــر و محـبـت آگـنـدم
ز اخم وحشـت شمشیرخونچکان تیرم
نشـاط بـوی خـوش غنچـههای لبخندم
پیام حرکت و گفتارذهن ما نیک است
چنین بخوان ز قـرآن و زنـد و پازندم
ز چشم علم و تمدن چو بنگری بر ما
بـه نـور عـدل و مسـاوات تازه پابندم
2016/9/14
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دیار خورشید

اتحاد و همدلی
طرب می جوشدازرنگ بهاری
غزل میپـرورد صوت قـناری
بیـا بـرطرف بـاغ و جويـباران
ب ُکش غم را به بـزم میگساری
به بـرگ گل نويسـم نامۀ عشـق
بـه پـای نغمه و بانـگ هـزاری
بـنـوشــم بـادۀ لـب تـا دم صبـح
نیم زاهـد کنـم شب زنـده داری
وفـا با کس نـدارد عمـر هـرگز
غـزل گـويـم بـه رسـم يادگاری
بـود ارث نـیاکان بار فـرهـنگ
خردورزی و مهر و بـردباری
مخند ای مدعی بـر حـال زارم
که روزی بود ما را شهرياری
ز چشـم طالـب و داعـش مبینم
کنم لعـنت به جنگ و انتحاری
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دیار خورشید

وطن در جنگ قدرتها بسوزيد
ز جور خصم افتاديـم بخـواری
غـزال کـوهسار آهـوی صحرا
يکايک کشته بر دست شکاری
به دست دشمنان شمشیرخونین
رخ دوسـتان شـده رنگ اناری
سحرگاهان که شبنم جلوه دارد
زهی روستا و کشت و آبیاری
بـه يمـن اتحــاد و همــدلـی هـا
شـود ازخاک ما دشمن فراری
2016/9/22
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رسول پویان

دیار خورشید

خورشید زندگی
عقل و خرد ستاره وخورشید زندگی است
چـشـم و چــراغ آمـديـت ديـد زندگی است
در بـــزم کائـنـــات و در محـفــــل خــــدا
چنگ و چغانه در کف ناهید زندگی است
در جـام جــم تجـلی عـقــل و خــرد نـگـر
تدبیر و حلم و قـدرت جمشید زندگی است
بـا عقـل و علـم و تجـربـه يـابـی رۀ مـراد
اين هرسه روح وريشۀ جاويدزندگی است
عشق وطرب که بوی خوش دلنوازماست
بر شاخ عقل سیرت فـرشـید زندگی است
رودخــانـــۀ حـیـــات بـــود دانــش روان
امـواج پــرتـالطـم و تمـديـد زندگی است
هـر فـکــر نـــو و تجـــربــۀ تـازۀ بـشــر
گنج بـزرگ و مايـۀ تجـديـد زندگی است
زنـدانـی کـتـاب چــه دانـــد بلـوغ عـقــل
چـرخ سـتاده شهپر تجـريـد زندگی است
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رسول پویان

دیار خورشید

وهـم و خرافـه دشـمن عقـل و خـرد بـود
جهل ودروغ وسفسطه تهديدزندگی است
در ســوره های زنـدۀ هستی چـو بنگری
گلواژه هـای آيت و تجـويـد زندگی است
هـستی و عـلــم و فلسـفه در ذهــن آدمی
جـريـان بـی کــرانـۀ تأئـیـد زندگی است
جـسـم و روان آدمـی و هـسـتی و خـــدا
مفهـوم پـرتــناقـض تـوحید زندگی است
2016/9/24
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رسول پویان

دیار خورشید

شمشیر بیداد
کی ويران کرده ياران خانـه و کاشانۀ ما را
کی آتـش میزنـد بر شـاخسـاران النۀ ما را
کی شمـشـیر کـج خـونین دارد بر کف بیداد
بـه خـون آغـشـته میدارد دل ديـوانـۀ ما را
کی کابل را میان آتش و خون پاک سوزانید
به شـط خـون فکند دانـشور وفـرزانۀ ما را
کی پاشانید تخم جنگ و افراط و تعصب را
بــه راکـت زد درب کلـبـــۀ ويـرانــۀ مـا را
کی بـرهـم میزند امنیت و بـزم نشاط خلـق
کند وحشتسرا روستا و شهر و خانۀ ما را
کی مردم را ُکشد درزير نام دين ،وحشتناک
بـريـــزد آبــروی معــبـد و میخـــانــۀ ما را
کی پیهم بشکند چنگ ورباب وطبله ودوتار
بـه همريـزد بـزم سـاغـر و پـیـمـانــۀ ما را
کی ويران کردسروقامت شهمامه وصلصال

بـه يغـمـا بـرد گنج میـهـن و دردانــۀ ما را
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دیار خورشید

کی نپذيرد علـم و حکمـت سـیـنا و فـارابی
بسوزد مثـنـوی ،باطل کـند شـهـنامـۀ ما را
کی عشق پاک يزدان را دهدبرکینۀ شیطان
ق مــردم و جـانـانـۀ ما را
نــدارد ِ
پـاس حــ ِ
کی خا ُمش میکند شمع مـراد مـردم میهـن
شـکافـد سـیـنـۀ بـی کـیـنـۀ پـروانــۀ ما را
کی بـر خاک سـیاه فـقـر بنـشانید مـردم را
به هم زد کـر و فر و شوکت شاهانۀ ما را
نگهـدار تمـدن بـوده ايـم در بسـتر تاريــخ
مگـر نـشـنیده يی حماسـه و افسـانـۀ ما را
2016/9/25
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رسول پویان

دیار خورشید

عشق آتشزا
دلـم لبريـزعطـر زلف شـبوی کی خـواهد شد
نگاه نشـوه زای چـشـم جادوی کی خواهد شد
دريـن وسـواس پائـیـزی نمـی دانـم خـیال دل
شـمال نـوبهــاران لـب جـوی کی خـواهـد شد
دل سـوزيـده و خـونـین مـن بـار ديگـر يارب
شـهـیـد نـامـراد تـیـغ ابــروی کی خـواهـد شد
شـمیـم عـشـق آتـشـزای دل در کــورۀ دوران
گالب پـر عـرقـنـاک گل روی کی خواهد شد
ز چـنگ کـیـنـۀ گـرگان وحـشـتـناک دل آخـر
به صحرای غزاالن مهرآهوی کی خواهد شد
به دنیايی که غوغای تبر می جوشد از جنگل
قـدی بـاالبلندی ســرو دلجـوی کی خواهد شد
نمیدانم که درمغموم فضای فصل خشکستان
نهـال آشـنـايـی نخـل گـردوی کی خواهـد شد
که میدانـد که بعـ ِد تلخکامیهـای اين دوران
لبـان میگـونی شـهـد کـنـدوی کی خواهـد شد
دل آزاده و تـنـــهـای مــن روزی نمـیدانـــم
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رسول پویان

دیار خورشید

اسـیر پیچ و تاب زلف هندوی کی خواهد شد
اگـر سهراب در میدان رستم کشته شد يارب
سمنگان زادۀ ما بـاز بـرزوی کی خواهد شد
سـر زخـم دلـم را بـاز میدارد مگـر تـاريـخ
کی میدانـد تمـدن نیشـداروی کی خواهد شد
2016/10/8
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دیار خورشید

وحشت خونبار
ز اوضاع جهـان آزرده حال و سخت دلگیرم
به غیرعشق و صلح و مهربانی ازهمه سیرم
صدای جنگ تاکی گوش دلها را کند معیوب
ز ايـام جـوانی تـا کـنـون در چـنـگ آن گیرم
توگويی نیست پايانی دگر در جنگ قـدرتها
ترور و وحشت و بحران جـاری میکند پیرم
ز سـوز نـالۀ شـام و عـراق آتـش فـتـد در دل
سـرود خونچکان آورده گـويـی زيـر تأثـیـرم
طرابلس و يمن درآتش وخون پاک میسوزد
ز هرسـو کین افراط و ستم بـر دل زنـد تیرم
به افراط وتعصب طالب وداعـش بودمشهور
مقـابـل بـا ســپاه جهـل و کـوه آتــش و قـیـرم
میان خیل افراط و تعصـب نیسـت تـوفـیـری
مده بهر نجـات هـرکـدام صد گـونـه تفسـیرم
سعودی وقطررنگی وايران رنگ خود دارد
کـشـد از جـور اسـتبداد خـونین ،چیغ آژيـرم
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رسول پویان

دیار خورشید

ندارد رنگ اردوغان فـرقی با دگـر رنگها
خرامش درشـب تاريک دهشت کرده تنويرم
زپاکستان میخیزد مرگ و وحشت و افراط
کند افغانستان را بد تر از سـوزيـده کشمیرم
ديگر از خنجر خـونین پاکستان باکی نیست
عـقــاب قــلۀ بـابـا و شــیـر شــاخ پـامـیــرم
دهـد کندوز را با طالبان صد بـار گـر خاين
دگرظلم و ستم نتوان کشد هرگز به زنجیرم
ندارد بر کسی تأثیر مکر و وحشت خونبار
کسی دزديده نتوانـد ز اذهـان عقل و تدبیرم
بــود آگاه خـلـق مـا ز عـمـق نقـشـۀ دشـمـن
مکـن آلـوده با زهـر دسايس رنگ تصويرم
شکستم با سـرود عشـق دلها خنجر خونین
ديگر تاب ترور خون ندارد چوچه نخجیرم
شراب عشق میريزم اگر در ساغـر دل ها
بـه زيـر نـام ديـن از فـتنۀ زهـد و ريـا تیرم
2016/10/9
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دیار خورشید

چشمۀ صاف تمدن
شـراب تلـخ مینـوشـم بیاد لعـل نوشینی
سراسرمست میگـردم ز لبهای بلورينی
فتادم در خـم رنگین می در محفل ياران
نـشد پـیدا ز کیف مزمزه رويای شیرينی
مرا کیف طلوع صبگاهان میبردازخود
غـروب آتـشـین دل بـرآرد مهـر برزينی
کنارچشمه سارپاک دلها درشب مهتاب
بیاويـزم به شاخ مهـربانی عقـد پـروينی
ز تاکستان انـبـوه هـريـوا تا شـدم غـافـل
نـتـابـد در دل مستانـه شـوق نـشوه آذينی
زقلب چشمۀ صاف تمدن عشق میجوشد
لطافت میتـراود از سرود مهـر مهرينی
نگردد کهنه هرگزبادۀ عشق وطالی ناب
چو الماس گران جاويد باشد فکر زرينی
ز میراث بشر غافـل نگردد عاقـل و دانا
بـنای قصـر عـالـ بـوده بـر بنیاد پـیشینی
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دیار خورشید

شـدم تا خـوشـه چین مزرع افکار انسانی
بهر سـويی که میبینم بیابم طیف رنگینی
زحلم وعقل و دانش دامـن دلها بود خرم
شـمـیم مهـربـانی میفـشاند نـاز و تمکینی
به تیغ خشم خونین سـینۀ فرهنگ بشکافند
نـدارد وحـشی بی پـا و سـر هـرگـز آيینی
دل بی عشق و رحم ومهربانی خنجرپوالد
ندارد در کف خـونین به غیرقتل و نفرينی
کند خاک وطن را گور مردم ذهن افراطی
بخـوان بـرزنـدۀ افکار مرده حمد و ياسینی
2016/10/16
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دیار خورشید

جنگ وحشتناک
وطـن را جنگ وحشتناک طالب میکند ويران
بـود مـرگ و تـرور و انتحاری لطف پاکستان
کـشـد در خـون و آتـش خـانـۀ ما کـین همسايه
کند عمران و آبـادی بـه میهن مهر هندوسـتان
سـیاه زخم عمیق طالبان نـوع سـراطون است
نسـوزانی اگر موريشه هـايـش را بگیرد جان
مجـو صلح و صـفا از حاکـمان خطـۀ پنجـاب
که پیهم بشکند صد بـار ديگـر وعـده و پیمان
نباشـد اعتمادی بر دروغیــن لفـظ آی اس آی
اگـر گاهی پـیام صلح اسـمی میکـنـد عـنـوان
گذشت ازعمرطوالنی بحران سی و چندسالی
نگیرد جنگ بنیان سوز گويی در وطـن پايان
بـه زخـم سـیـنـۀ ســوزيـدۀ میهـن که می بـینم
نــدارد بـا طبـیـبـان ريـايـی زخــم دل درمـان
ز ارگ مرگ کابل بـوی جنگ و خون میآيد
به شهروروستا خون میچکد ازدست قصابان

185

رسول پویان

دیار خورشید

يکی طالب کند تجهیز و ديگـر داعش وحشی
يکی افـراط میآرد يکی تـابـوت و قـبـرسـتان
صالح وپول وفرصت میدهد برطالبان خاين
که از بـن برکند بنیان و اصل و ريـشۀ انسان
کـشـانـد بـره آهـوی وطـن را زيـر تـیـغ جهل
نباشـد زرۀ رحــم و عـواطـف در دل گـرگان
اگر طالب و داعش دروطن جاری کند افراط
بسوزد اصل تاجیک و هزاره ازبک و افغان
بجوشـد روغــن افـراط استعمار نـو درجنگ
وطـن افـتاده چـون ماهی میان تابـۀ ســوزان
بـريــده تـیـغ خـون آلـود طالـب اسـتخوان ما
نماند بیش از اين طرح دسیسه ازکسی پنهان
نباشـد جـای اسـتبداد قـومـی در وطـن ديگـر
شکسته حلقه و زنجیر فاشیستی دريـن زندان
2016/10/25
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طرح دسیسه
داعش به زير ريش غنی جا گرفته است
طالب به ارگ مسکن و مأوا گرفته است
مـردم میـان آتـش و خـون زار میطـپـند
دولت به سـینه صخـرۀ خارا گرفته است
طالـب قـتــل عــام کـنـد خلـق بـی گـنــاه
کـرزی بـه کف سـینی حلـوا گرفته است
صلـح دروغ قــدرت طالـب کـنـد فـزون
با نقـشه جنگ درهمه جـا پا گرفته است
طـرح دسـیسه کـشور ما را دهـد به بـاد
دولـت که راه و رسـم مافـیا گرفته است
جنگ شــمال و غـرب وطـن فـتـنـۀ پلید
راه غلـط گـروهـک رســوا گرفته است
در زير کاسـه بس که بود نیم کاسـه ها
ابـر ســیـاه دو ديــدۀ بـیـنـا گـرفته است
افـراط طالـبی شــده بـا ارگ همنـشـیـن
گـويی غـنی ز حقانی فـتـوا گرفته است
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طشـت فسـاد و فـتنه فـتـاده ز بـام ارگ
دوسـتم چـو دامـن همه باال گرفته است
بـر سـر میزنـد اگـر مشـت بعـ ِد جنگ
خـود کـرده بـاز راه مـداوا گرفته است
هـرگـز مکـن به حـامی افـراط اعـتـماد
اين حرف حق زتجربه معناگرفته است
چـوکی نـشـیـن ارگ فـسـاد آورد پـديـد
رشوه به بوغ وطبله وسرنا گرفته است
سـرباز نان و آب نـدارد به روز جنگ
دولت که پـول و دالـر دنیا گرفته است
ارگ وطن به قـومپرستی رسـیده است
راه فنای خـويـش چـه تنها گرفته است
طالب شمال را بـه قسـاوت کند خراب
داعش هوای سغد و بخارا گرفته است
از بیم جنگ و فتنۀ قومی در اين وطن
تخريب ملک وتجزيه غوغاگرفته است
2016/10/27
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گالن سرخ پرپر
وطن در چنگ مـافیای قـدرت زار مینالد
مـیــان آتــش و خــون بـا دل افگار مینالد
يکی ازظلم طالب ديگری ازوحشت داعش
به شـهـر و روسـتا و خانـه و بازار مینالد
به خاک و خون فتاده نوجوانان غیورغـور
ملک نــزد خــدا بـا ديــدۀ خـونـبــار مینالد
عروس غوربحکم طالبان سنگسار میگردد
بـه حسرت تـازه داماد از فـراق يار مینالد
جـوان و کـودک و پیر وطن افتاده در آتش
ز جــور تـیــغ طالــب مـادر بـیـمار مینالد
ز استبداد طالب نـوبهاران رفـت از خاطـر
گالن سـرخ پـرپـر در خــزان خـار مینالد
کـبوتـر ذبح میگردد بـه تـیغ تـشـنۀ طالـب
از اين وحشـت قـناری ،بلبل گلـزار مینالد
عقاب قـلـۀ بـابـا و هـنـدوکـش بـود گـريـان
بـه آه و ســوز و ماتـم ماهی ابحـار مینالد
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زحد بگذشـته آخرکشته های جنگ تحمیلی
دوات و خـامـه و دفـتـرچـه و آمـار مینالد
اگـر حکام فاسـد طالب و داعش کنند فـربه
ولی خـلق وطـن از وحشت کشـتار مینالد
سران دولتی در جنگ قومی تاکه مشغولند
از ايـن بی اتفـاقی سـاده و هـشـیار مینالد
2016/10/28
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افراط و جنگ
کشور به زير سلطۀ چـور و فساد رفت
در گــور جهــل طالـبی و انجمـاد رفت
جهل وخرافه خیمه وخرگه زند به شهر
عـصـر ادب و عـهـد تمـدن ز يـاد رفت
افـراط و جنگ بسکه ستم میکند فزون
صلح وصفا و مهر ومحبت به باد رفت
شور غزل و جوش طرب میرود زدل
نـور امیـد و خـاطـره و طبع شـاد رفت
شمشیر تـشنه کام سـتم میخـورد جگـر
میهن به کام مرگ ،بـه نـام جهـاد رفت
در کــورۀ پــر آتـش افــراط و انتحــار
مذهـب بسـوخت و جـاذبـۀ اعتقاد رفت
بـا نقـشه های وحـشت طالب ز روسـتا
انگیزه هـای روشـن علم و سـواد رفت
طالـب که زيربنای وطن میکند خراب
تـنها نـه امنیت ،به کسـاد اقتصـاد رفت
پول جهان به مملکت آمد ولی چه زود
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در جـیـب مافـیـا و جــوال گـشاد رفت
در گـیـرودار کـیـنـۀ قــومی و انـتـقـام
وحدت به کام مادر هول و تضاد رفت
دردولتی که غیردروغ و فريب نیست
از بین ارگ و مـردم مـا اعتمـاد رفت
قانون شکن شـدند زبس حاکمان ملک
زور تفنگ بیامـد و قانـون و داد رفت
داعـش را اضافـه بـه طالب نموده اند
از ريشه امنیت ز عروق و نهاد رفت
نـا امنـی و فسـاد ز بـس کـرده امنیـت
از يـاد خلـق خسـتۀ ما ظلـم خـاد رفت
صلـح دروغ وحـشـت و افــراط آورد
آتش فتاد خرمن و درچک و باد رفت
چنگال و شاخ ارگ شکم پاره میکند
آزادی بـیان بـه خـطـر ،انـتـقـاد رفت
طـرح قطر و نقـش سعـودی بـود بال
داعش رودبگورچونان قوم عاد رفت
2016/10/31
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عروسک اجنبی
بهـــار آروز ذوق هـــوای تـازه می خواهد
شب ديدار را بی فازه و خمیازه می خواهد
ببندد شـیخ تاکی بر سـر دانـش طناب جهـل
دل آزادگان تحـقـیـق بـی انــدازه می خواهد
رواق و سـقـف و ديــوار بلـنـد خـانـۀ افکار
ز عطر باغ احساس لطافت خازه می خواهد
اگـرچه کنج گمنامی بـود مقصـود درويشان
سـخن در سـینه تینتال بلـنـدآوازه می خواهد
زبس اوضاع عالم درهم و برهم بود امروز
کتاب زندگی ،آری! زنو شیرازه می خواهد
مهـار اشـتـران بـر دم خـرهـا تـابکی بـندنـد
بپشت رخش رستم حرکت وجنبازه می خواهد
حصار مملکت ويـرانه شـد از يورش دشـمن

ثـبـات و امنیت ديـواره و دروازه می خواهد
دريـده سـینه و پهلـوی گـوسـفندان را گرگان
برای دفع وحشت جنبش تان گازه می خواهد
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درون کورۀ جور و ستم سوزيده يی قرن ها
بـرای سـوزش ظالـم تـنـت گـدازه می خواهد
مده در دست دشمن رمز و راز جنبش مردم
بنای حـرکت ملی اسـاس و سـازه می خواهد
عـروسـک های دسـت اجنبی زنجیر بر پايند
عروسک بهرهرکارخودش اجازه می خواهد
2016/11/26
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تیغ ستم
جنگ قومی دروطن طرح وپالن دشمن است
نقـشـۀ مـرمـوز پاکـسـتان ديگـر روشـن است
طـالـب از پـنـجــاب مـی آيـــد بـا تـیــغ ســتـم
دشمن خونـريز مـردم جنگ ساز میهـن است
همـنـشـین حـاکـمـان ارگ کابـل بــوده اســت
گاه نیکتايی زنـد گاهی چـپـن زيـب تــن است
می کـنـد ويـرانــه آخـر زيــر بنـای ملـک را
آفـت بـاغ و بهـار و بـوســتان و گلـشـن است
می کـشـد پـیـر و جـوان و کـودک مظلـوم را
يارب اين خونخوارتاکی قاتل مردو زن است
تـا که پـاکـسـتان باشـد حامی جـنگ و تـرور
گوشت انسان درتنور داغ وحشت پختن است
تـا سـیا و تـا ســعودی جـهل و افــراط آورنـد
آسـمان شـهـر مـا قـیريـن پـالس خفـتـن است
وحـشـت و افـراط گیرد ريشـه تا در مملکـت
خـانـه ويـران بوستان ما بـه سـان گلخن است
خصم نـام طـالـبــان را بـاز داعــش می کـنـد
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خـشت هـردو از تبار و تیرۀ يک گلکـن است
جنگ با طالب و داعش از همان روز نخست
رقص موش وگربه با آواز تن تن تن تن است
تـا رئـیـس مملکـت بـا طـالـب و داعـش بــود
سرخ از خون خاليق دست و پا و دامن است
دالـر از کاخ سـفـیـد آمــد گـرچــه در جــوال
مـردم از باال يخـن از جمله تـنبان لیفـن است
ارگ کابـل از فـسـاد و از دروغ آگـنده است
روزگار چـاپـلوسـی فتنه و فـوت و فـن است
2016/11/27
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نام نیکو
هرکه بشکل وصورتی درعرصه پاگذاشت
خـرم کسی که نـام و نشـانی بـه جا گذاشت
دنیـا بـه کــس وفــا نکـنــد چـشـم دل گـشـا
جمـشیـد جـام جـم؛ و مـوســا عصا گذاشت
تـابـوت و تخت و لـذت و قـدرت نـشد تمام
ُمهــر عـدم بــه دفـتـر خـان و گـدا گذاشت
کلـبـی اگــر ســکـنـدر دوران نـشــد ولــی
قـصـر فــنـا و هـمــت عــالـی بنـا گذاشت
خاخـام و شیخ و راهـب و پاپ زمانـه نیز
بـنـیـان کاخ حـیـله و مـکـر و ريـا گذاشت
درويــش بـا صـداقـت و اخـالص واقـعـی
صد پشت پا به قـدرت هـردو سرا گذاشت
چنگیز و هیتلـر جهـان را بـه خـون کشـید
حـافـظ تـرانــه و غـزل دل بـه مـا گذاشت
آنـی که زلـف تـار بـتـان چـنـگ می زنــد
انگـشــت معــرفـت بـه لـب دلـربا گذاشت
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رنـــد خــــراب بــادۀ خـیـــام می کـــشــد
مستانه پای عشق به عرش وسما گذاشت
کـرگـس اگـر بـه الشـۀ بـد بـو فتاده است
پـا بـر سـريــر قـلۀ هـسـتی هـمـا گذاشت
سـرمـايـه دار جمع کـنـد سـیـم و زر ولی
حـاتـم بـه جـود و داد بـنـای سـخا گذاشت
چه گوارا جـرقه يی تابید لیکـن در عمـل
حمـــاســـۀ کالن بــه جهـــان بقـا گذاشت
تا کاسـترو بـه سـرحـد عمـر نـود رسـیـد
درپشت سرهزار ودوصد ماجرا گذاشت
تـسلیـم نشد بـه سـلطۀ زور و زر کـسـی
آزادگی بــه ارث بــه خلـق خــدا گذاشت
نـام نیکو بــه دفـتر سـرخ زمــان نبـشت
بنیاد عـدل بـر سـر فـقـر و غـنـا گذاشت
2016/11/28
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عشق و رویای میهن
عشق اگردر دل بمیرد تن به سان گلخن است
زندگی با عشق ومستی جلوه زار گلشن است
تیره دل درصبگاهان غرق شب گرديده است
عشق اگردردل بتابد شام تاريک روشن است
دل چـو آهـن پـاره گـردد سـر بـه مانـند کـدو
بی دل عـاشـق خیال خـام در سر پختن است
نشـوۀ بنگ و شراب و چرس زائل می شـود
خمستان عشق را بنگـر که نـیروی تـن است
بـادۀ عـشــق و محـبـت نـیـسـت درد اعـتـیـاد
زانکه نیروی تـن و مهروصفا را مأمن است
نـای هـسـتی بی نـوا گـردد مطرب هـوشـدار
عشق راگ وگوشه و تن تن تنای تن تن است
نـیـست پـروايـی اگـر تسبیح زاهــد پـاره شـد
عشق را نازم که کارش دروگوهرسفتن است
رفــتـــه بنـیــاد دروغ و حـیــلـه بــربـاد فـنــا
تاکه کار عــشق راسـتـی و صفا آوردن است
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نفــرت و آز و حـسادـت در گلـسـتان حـیـات
دوسـتی و مهـربانی های دل را دشـمن است
بی وفـايی در طـريـق عشق زهـر قاتل است
انگبین وصل دل ها حرمت مـرد و زن است
الل می گـردد زبـانـی گـر نگـويـد نام عـشق
شعر وموسیقی کالم حق به انسان گفتن است
گرگ و روباه و شغاالن گر ندارد درد عشق
عـشـق ورزی پـیــشـۀ آزادۀ شـیـرافگن است
چـشـم افـراطـی نـبــیـنـد سـیـرت جـانـانـه را
ورنـه هر سو جلوه گاه خوشنمای ديدن است
گـر لـبـاس عـشـق و آزادی شــود زيـب بـدن
بهتر از فـردوس رويـايی بـرايت میهن است
2016/11/30
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افراط و نفرت
نفـرت فـضـای روشـن دل تار می کند
در چشم مهر و عاطفه ها خار می کند
صـد عـقـدۀ گـره زده دارد بـه بـنـد دل
تنهـا نـه خـودکه جامعـه بیمار می کند
زخـم کفـیـده را نمک و مرچ می زنـد
در عمق سـینه خنجـر و تلوار می کند
عشـق و نشـاط را بکـشـد در دل بشـر
جـامـعـه را بـه رنـج گـرفـتـار می کند
مـذهـــب را وســیـلـۀ آدمکــشـی کـنـد
معبود و بنده را به خود ابزار می کند
يکروی زشت سکۀ افراط نفرت است
تبعـیـض و کـیـنـه وارد بازار می کند
افـراط می گـزد دل و جـان و ديـده را
خود را چـوعقرب و کنه ومارمی کند
تکفـیر می کند همـه را؛ غیر خويشتن
غـارتگـری بـه عــالــم افـکار می کند
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خشـم و ستـیـز محـور افـراطـیت بـود
بر خر جهل جـور و سـتم بار می کند
افـرشـته را بـه شـیـشه کـند ديـو آورد
بارزنگی به خـواب شده بیدار می کند
سارنگ و نای و طبله و دوتار بشکند
تـار گـسـسـتــه را رســـن دار می کند
2016/12/1
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آیین مدارا
به نرمی رشته های زندگی دردانه می پیچد
و تار ابريشم بر گرد خـود پروانه می پیچد
نشاط عشق را نازم که در اوج غم و اندوه
دمی ديوانگی بر دورخود فرزانه می پیچد
به قصر سـلطنت عنقای آزادی نگیرد جای
درين زنـدان فقط ديـواره و دندانه می پیچد
مده آزادگان را وعـدۀ زور و زر و تزوير
که هوهوی هـوس درکنده وزوالنه می پیچد
در اقیانـوس امـواج تفکـر دل شود جـاويـد
خم امواج آن دردانه می پیچد
به هر پیچ و ِ
اگرچه می کند ويرانه نفرت شهردل ها را
سرود گنج مجنون در دل ويرانـه می پیچد
نمی آيـد صدای تیشه يی از بیستون بیرون
نوای تلخ و شیريـن در دل افسـانه می پیچد
مخوان افسانۀ غربت بگوش کودکان ديگر
که صوت مادری دردامن کاشـانه می پیچد
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مراد دل نشد ازعقل و فهم و فلسفه حاصل
نشاط عشق و مستی دردل ديوانه می پیچد
مجو حـب رياست خان خانی و شرافت را
ز دستاری که بر سـر فتنۀ بیگانه می پیچد
چه گويی قصۀ ضحاک ظالم رابه اوالدش
به دورانی که زلفان سیه بر شانه می پیچد
هـوای دامن آزاد صحرا می کند سـرمست
غـم و افسردگی در گوشـۀ گلخانه می پیچد
دل ازافـراط معبد خسته شد واعظ مده پندم
که آيـیـن مـدارا در ُخــم میخــانـه می پیچد
2016/12/8

204

رسول پویان

دیار خورشید

بالی افراط
بـد تـر از اذهـان افـراطی بـاليـی نیست نیست
برسراطون درد بی درمان دوايی نیست نیست
ذهـن افـراطی گـرفـتــار وبـای وحـشـت اسـت
بهـر بیماران جـانی چـون شـفايی نیست نیست
غــــدۀ افـــراط را جـــراح قــابــل مـی کـشــد
چــون بـرای آن دعــايـی و ثنايی نیست نیست
مشـرب و آيـین افـراطی خطای فـاحـش اسـت
معـبد و ذکـری نمی آرد عصـايی نیست نیست
در نـیـسـتـان آتـش انــدازد بـا خـشــم و سـتیـز
نای عرفـان را ديگرشور ونوايی نیست نیست
در نهــاد خـشــم و کـیــن و فـتـنـۀ افــراطـیـت
مهـر پیغـمـبـر و الطـاف خـدايـی نیست نیست
اولــیــا و انـبــیـا را دل فــســرد افــراطــیــت
غیر نفـرين بهر افـراطی دعاـیی نیست نیست
ذهــن افراطی بـود بـیـگانــه بـا علـم و خــرد
در میان جهـل و ظلـمت آشـنايی نیست نیست
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آب چـشم کـور افـراط و سـتم صد بار ريخت
پـس نــدارد آبـرويـی و حـیـايـی نیست نیست
نـطـفـۀ افـراط در رحـم سـعـودی بـسـته شــد
اين وهابی زاده جز تخم خطايی نیست نیست
ديـد افراطی به هر آيین و مذهب کاذب است
بهر افـراطی به فـردا جای پايی نیست نیست
گـر به پاکستان نباشـد مرکـز افـراط و جنگ
طالب و داعش را هـرگـز بقايی نیست نیست
اعـتـقـاد و ديـن را شـمـشـیر بـران کـرده انـد
در مسـیر قـتل و کشـتـن انتهايی نیست نیست
هـر که از افـراط و افـراطی حمايت می کـند
ازبرايش جز شکست و انزوايی نیست نیست
ذهن افراطی بهر رنگی وطرزی باطل است
اندرين مطلب دگرچون وچرايی نیست نیست
چشـم ناتـو کی بـبـیـنـد ريـشـۀ جنگ و تـرور
روز روشن کرده تاريکی خفايی نیست نیست
تـا که افـراطی بـه فرمان سـیا و لـنـدن اسـت
غیربیم جنگ وخونريزی صفايی نیست نیست
2016/12/12
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آزادی مسموم
ز چـشمی گـر بـیفـتـادم بگـیـرم کـنج دامانی
به گلشن گـر نشـد مسکن ،بسـازم در بیابانی
نیامـد در بـرم گر نـرگـس مستی چه پروايی
ببـويـم پـونـۀ جـويـی؛ ببوسـم بـرگ ريحـانی
اگرازجوروحشت خانه ام ويرانه شد؛ روزی
بسـازم گـوشـۀ ويـرانـه ام را چـون گلـستانی
نـیامـد بارش تـیـزی اگـر در مـاه فـرورديـن
نـشسـتـم در هـوای نـم نمـی از ابـر نـیسـانی
نبـاشـد اعـتباری بـر وفـا و عهـد امـروزيـن
نبندم دل به عشق مصنوعی درعهد وپیمانی
از ايـن آزادی مـسـمـوم بی بـنـیـان دلگـیـرم
خوشم با درد و داغ کنده و زنجیر و زندانی
بـه زيـر تـیـغ جـالدان وحـشـی تـا ابـد دانــم
ســراطــون دل میهـــن نــدارد راه درمــانی
به زير نام قوم و طايفه و مذهب شديم پاشان
چه می خواهد ستمگستر زمجموع پريشانی
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بغیرجنگ وتخريب وتباهی چیست منظورش

بهرسوبنگری کشتار ووحشت؛ نیست عمرانی
فغانـستان شده بیگانـه از تـاريـخ و بـنیادش
چه باقی مانده جزدرد دل وافسوس وافغانی
ز خیل حلقه بر گوشان مجو احساس آزادی
که اسـتعـمـار نـو آورده انــواع غــالمـانـی
زقعرجهـل و تاريکی برآمد طالب و داعش
نمـی ماند ديگـر دانـشـگه و عـلم دبـسـتانی
سعـودی منبع افـراط و پاکستان بـود مرکز
تروروجنگ و وحشت را نباشد هیچ پايانی
2016/12/13
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حرکت تکراری
درآغـوش طـبیعت حـرکت انهـار تکراريست
سکون دشت وصحرا لنگر کهسارتکراريست
نــه تـنهـا گـردش کـنـد زمیـن با سـنجـش ايـام
تمــام حــرکـت سـیـاره و اقـمـــار تکراريست
اگر وصل و صداقت را نیابی در نهـاد عـشق
قـرار و وعــدۀ معـشوقـه و دلـدار تکراريست
به باغ دل بخشکد گـر گل عشـق و محبت نیز
هوای بـوی خوش در طبلۀ عطار تکراريست
خیال تازه و تصـويـر نو رنگین کند مضمـون
غـزل در قـیـد و بند واژه و گفـتار تکراريست
بـیـان و ســوژۀ بکـری نیابـد گـر قـلـم می دان
کـتـاب و دفـتــر و نقــاشـی و آثـار تکراريست
ســرود عـنـدلیـب و عـشـق بلـبـل نـالـۀ قـمـری
نباشـد؛ جلـوۀ گل درد و سـوز خار تکراريست
رود بیرون اگـر عـشـق و امید از سـینۀ انسـان
بهشت و حور وغلمان و عذاب نار تکراريست
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عـدالـت تا اسیر زور و زر باشـد دريـن عـالـم
قضا و حکـم قاضی شاهـد و اقرار تکراريست
به دنیای تعصب در فضـای وحـشت و کشـتار
جهـاد و مـذهـب و قـربانی و ايثار تکراريست
بـه کام حـلــقـۀ محـدود اســتعـمار و اسـتـثمـار
نظـام گـردش سـرمـايـه و اسـعـار تکراريست
اگــر تـولـیـد بــرای کافـۀ مــردم نمـی بـاشـــد
عدالت خاک گـردد رنج کار و بار تکراريست
اگـر تحـقیـق و ابـداعـی نبـاشـد در هـمه ادوار
تمـام سـنجـش و تـجــربــه و آمـار تکراريست
تمـدن حـرکـت انسان و هـستی را کند تسـريـع
وگرنه در سکون انـديـشه و افکار تکراريست
نیابی گـر ز جـوش حـرکت امـواج دل گـوهـر
خروش موجه و جـذر و مـد ابحار تکراريست
حیات جاودان جز چرخـۀ تکرار چیزی نیست
تــداوی و شــفـاء و مـردن بیــمـار تکراريست
اگـر خالـق به ذهـن بـستۀ انسـان شـود محـدود
خـــدا در واژگان مـــردۀ اســـفـار تکراريست
2016/12/26
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پستۀ بی مغز
آدم بی مـايـه تا لـب بـر سـخن وا می کند
پسـتۀ بی مغزعمق خويش رسـوا می کند
چـون نمی داند خرام و شـیوۀ کبک دری
عـکه بـا رفـتـار زشت خـود پا پا می کند
آشـپز ناشتی نمی دانـد طريق پخـت و پـز
هرچه درديگ است باکفگیرکج جا می کند
خاک برچشمان مردم می زند ناکرده کار
کـور مـادرزاد آخــر چـشـم بـیـنـا می کند
محتسـب با حربۀ افـراط در عصـر خـرد
جـام جـم را بشکـند تکـفیـر میـنـا می کند
ذهـن افـراطی به نیروی توحـش می رسد
غـارت انـسـانـیـت تخــريـب بـودا می کند
رحم و نرمی و مدارا نیست درذهن خشن
می کشد؛ ويرانه می سازد ودعوا می کند
عشق راسنگساروگردن می زند افراطیت
جنگ روياروبه عیش و شوردلها می کند
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می دهـد میــراث واالی تمــدن را بـه بـاد
غـیبت سغـد و خـراسـان و بخـارا می کند
چشمۀ شـفاف دل ها را مکـدر کرده است
زهـر در آب شـفـابخش و گــوارا می کند
کینه وبغض وتعصب می زند فواره لیک
خويش را ملی و دلسوز وطـن جا می کند
مردم ازحرف دروغ و گپ بیجا خسته اند
زهرمی ريزدبه کام ووصف حلوا می کند
2016/12/27
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پیام سال نو؛ جنگ و خون
پیام سـال نو خـون و خـروج و جنگ و ادبار است
دفـاع از خـائـن و افـراطـی و جـانی و غـدار است
امـیـد زنـدگـی در پـنـجـۀ وحـشــت گـرفـتــار است
تمـام حـال و فـردای وطـن بحـران و کـشـتار است
نـدارد جنگ و خونـريـزی توگويی در وطـن پايان
دل خـرد و کالن از تـیـغ خــون آلــوده افگار است
وطن سـوزيده و در باغ و گلشن آتش و خون است
زبـان بلـبـالن آزرده از نـیـش خــس و خــار است
عـقــابـان دل پـامـیــر و هـنــدوکـش کجـــا رفـتـنـد
که در ويرانـه کرگس را لـش بد بـو به منغار است
بـه میدان وطـن اسـبان ســرکـش راچـو پی کردنـد
زمـان خـرخـری و خــرتــازی هـا و افـسـار است
بمـیــرد آشــــنـايـی و رفــاقـت رســـــم عـیــــاری
در ايـامی که جــاری فـتـنـۀ مـرمـوز اغـیـار است
بـه دورانی که کـیـن قــومی و نفــرت بـود حـاکـم
دروغ وچال وچم درذهن دولت اصل ومعیاراست
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صحـت را از تـن صـد پـارۀ میهــن بـرون کـردند
يکی مجروح جنگ وديگری مغموم و بیمار است
فساد و چـور ملی در وطـن در دسـت حکام است
جــوان مملکـت آواره و مـأيـوس و بـی کار است
مقـام ارگ کابـل روز و شـب تـوطـئه می چـیـنـد
سـر و کارش بـه تبلـیغ دروغ و زهـر گفتار است
نــدارد هـیــچ پـیـونـــدی بـه مــردم دولـت فـاســد
تـوگـويـی الشــۀ گـنديـده و بـد بـو و مـردار است
ثـبـات و امنـیـت هـرگــز نیـايــد در وطــن؛ زيرا
امـیـر قـافــلــه يـار و معـیــن دزد و اشــرار است
وطـن را مـرکــز افـراطـیـت کـردنــد قــدرت هـا
سران مملکـت با طرح دشـمن يار و همکار است
دريــن بـازی قـدرت هـا وطـن ســوزيــده از اول
جهاد و طالب و داعـش همه ترفـند و ابـزار است
شـــده بـار ديـگـر تـشــديــد بـازی بــزرگ شــان
به جنگ روس وامريکا وچین میهن گرفتار است
2016/12/28
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دنیای نمایش
ز تزويـر سـیاسـت عشـق بیزار است می دانم
به خـارسـتان وحشـت گل افگار است می دانم
محـبـت در تـنــور آتـشــیـن جهــل می ســوزد
به زنـدان تعصـب جـور و آزار است می دانم
دل افـراطیت چـون صخرۀ خارا بـود قـیـريـن
لطـافـت مهــربـانی بـر سـر دار است می دانم
نـوای ارغنون و چنگ و بربط رفت از دل ها
بـه دوشــم رشــتـۀ بگـسسـتۀ تار است می دانم
ازان روزيکه عشق و دوستی محو سیاست شد
نه شور وصل و شوق روزديدار است می دانم
متـاع عشـق و کاالی محـبـت نیسـت در دل ها
درين جا نرخ سود و رنگ بازار است می دانم
زمان سـادگی های پر از صدق و صفا بگذشت
به نام عشق و دوستی مکر بسیار است می دانم
تو گـويی شـور و عشق زنـدگانی سـینمايی شـد
بـه دنـیای نمايـش ،نقـش و گفـتار است می دانم
درين جا مصرع ضرب المثل رامی کنم تکرار
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هـزاران گفـتـه کـم از نـیم کردار است می دانم
طـال و قـیـمـت الـمـاس در دل هـا کـنـد غـوغـا
به هر جـا گپ دالـر حـرف دينار است می دانم
بشررا حرص وولع ثروت و زرمی برد از راه
اسـیـر قــدرت و سـرمـايـه بیمـار است می دانم
پـسـر کـشـتـنـد و دم مـار را در بـاغ بـرکـنـدنـد
حــديـث بـاغـبــان و کـیـنــۀ مـار است می دانم
2017/1/12
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شیشۀ بشکسته
عـزای شـیـشۀ بشکـسـته هرمحل دارد
تـوگويی طفل زمان سنگ دربغل دارد
هوای تازه دم زلف و کاکل ازسررفت
سـر خـیـال غــزل تـار غـم کچـل دارد
بـه کـشـت و بـاغ فـتادسـت آفـت پايـیز
روان و جـسـم نـباتـات جمله شـل دارد
به جای گندم و شالی که مار می رويـد
ديگـر نـه بـرکۀ مـا ماهی و مگل دارد
چــه آفـتی خــدايـا فـتـــاده در کـشـــور
به هـردماغ که خوب بنگری خلل دارد
رباه و گـرگ به هـم يار گشته اند لیکن
خروش و خشـم چـرا شیر با جمل دارد
اگرکه برق زند زلف مصنوعی امروز
به زور پـودر و روغـن جل و بل دارد
مرا به گرمی خورشید عشق سوگند باد
نه هـر فضای دلی زهـره و زحل دارد
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زچشم و صحبت معشوقه می برم لذت
فقط حريص هـوس چـشم بر کپل دارد
درين زمانه به هرچهره يیکه مینگری
سـر سـتـیـزه و ذهـن پر از جـدل دارد
چه شد صدق وصفا و مگوزساده دلی
فلک بـه عاشق آزاده چال و چل دارد
میـان حلـقـۀ مـاران سـمـندر مسکـیـن
نه ديگـران فقط خويـش را مچل دارد
مـتاع مـــردۀ پايـیـز می دهــد افــراط
ولـی بـه حیلـه سـخن از دم حمل دارد
2017/1/14
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عشق و تمدن
تا سروددلکش سیحون وجیحون ساز شد
چـشـم اسـکـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شد
در فـروغ گفـتـه و پندار نیکان در عمـل
اختـالط حکمـت يـونـان و بلـخ آغـاز شد
ريشۀ غـربی ز باغستان شرقی برگرفت
تا که عشـق از حجلۀ مهر و فا غماز شد
آتـش بلخ گـزيـن و سـغد در دل شعله زد
صـورت ُرکسانـه خورشـید محبتساز شد
روشنک مهـر خراسـان بـود در اقلیم دل
عشق اسکندر به او ازعمق دل ابراز شد
قـرص نان با تیغ اسکـندر در بـزم نشاط
شـد دونـیم و نـیـم آن تقـديـم آن طـناز شد
عشق تیغ خونچکان رادرغالف عقل کرد
دشمنی دررنگ خويشی آمد و دمساز شد
روشـنک در آسـمان هـنـد تابیدن گـرفـت
گه پـرسـتـوی بهـاران و گهی شـهباز شد
رشـته هـای ابريشم سغد تا دورهای دور
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تار و پـود عشـق را نقاش خوشپرداز شد
تا سکـندر بـود عـشق و آشـنايی يار بـود
بعـد از آن ُرکسـانه قـربانی کین و آز شد
شادی وسوگ و می و مستی بهم آمیختند
گه خدنگ سـینه دوز آمـد زمـانی ناز شد
گه سیاوش گاه رستم شد گهی سهراب يل
برهـه يی آرش برآمـد مـرد تیر انداز شد
علم وفرهنگ وتمدن ريشه دارد دروطن
بـردبـاری ،روشـنـايی ،نغـمه و آواز شد
15.1.2017
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فساد و افراط
خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر
سکوت خفـته زافغان تان بود بهتر
هـوای دلکش پايـیز و نـم نـم باران
قـناری ام ز هـزاران تان بـود بهتر
نسیم چهچۀ مرغان عشق جاری باد

کبـوتـرم ز عـقــابـان تان بـود بهتر
دمی به خلوت عشق خدا بسر بردن
ز صـد تـالوت قـرآن تان بـود بهتر
وصال يار میسـر شـود اگر يک دم
ز حور جنت وغـلمان تان بود بهتر
خلوص بزم فقیران وجمع درويشان
ز آســتـانــۀ سـلـطـان تان بـود بهتر
به حال سـاده و ديوانگی بسر بردن
ز کید منطق و برهان تان بود بهتر
سکوت جنگل تاريک و غارتنهايی
ز بیم شهـر خـروشان تان بود بهتر
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نهان به کنج سکوت وبه قعر تنهايی
ز اوج شهرت وعنوان تان بود بهتر
درون کلبۀ خود سنگ بر شکم بستن
ز رنـج محـنت دو نـان تان بود بهتر
سرشک ديـده و خـوناب دل نوشیدن
ز آب چـشمۀ حـیـوان تـان بـود بهتر
به پشت سنگ کشیدن بروی بم رفتن

ز عمـر فـاسـد آســان تـان بـود بهتر
زخشم تیر وتفنگ و زوحشت افراط
بـه ديـده خار مغـیالن تان بـود بهتر
زصلح طالب وداعش و تیغ استبداد
درون کــورۀ سـوزان تان بـود بهتر
ززهر سوزن و قیچی مکرپاکسـتان
دريــده چاک گـريـبـان تان بود بهتر
ز خم شـدن به حضور جماعت ظالم
به سینه خنجر و پیکان تان بود بهتر
ز پول و قدرت و چوکی دولت فاسد
جـدا ز دفـتـر و ديـوان تان بـود بهتر
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اگرچه بیکس وتنها شدم درين غربت
خوشم؛ زوحشت زندان تان بود بهتر
زسـوز درد چو مو در تنور هجرانم
ولـی ز کـولــر ايـوان تـان بـود بهتر
هـزار مـرتـبــه مــردن بـرای آزادی
ز قـیـد دارو و درمـان تان بـود بهتر
2017/1/17
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نه افراط؛ نه جنگ
مهـربانی و صـفا و عـشـق ارزانی کنید
بـا نـوای نــور دل رفـع پـريـشـانی کنید
عـقـده هـا افـتاده بـر تار شبسـتان حیات
صبحگاهان گـره بگشايید و آسـانی کنید
خشم خونین جنگل وحشی کند باغ وطن
بـذر افشـانی ز نو با عشـق انسـانی کنید
می کشد افراطیت با حربـۀ ديـن و جهاد
تیغ بستانـیـد و بـر ما لطـف يزدانی کنید
تاکه طالب مملکت رامیکند ازبن خراب
در فـروغ علـم و دانـش کار بنـیانی کنید
غايت اهداف پاکستان بود جنگ و ترور
آشکارا بـر همه ايـن طـرح شیطانی کنید
از سعودی وحشـت افـراط عالـم گیر شد
الـحـذر از مفـتـی و شـیـخ بـیـابـانـی کنید
روس و ايران مثل امريکا طالب پرورند
خلق را آگه ز نقـش روس و ايـرانی کنید
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داد از بـیـم فـريـب و فـتـنــۀ همـسـايـگان
زهـر قاتـل جـستجو از لعـل خندانی کنید
نیست فـرقی در میان اهل افراط و ترور
برمال طـرح و سـیاست هـای پنهانی کنید
طالب ازداعش وداعش بدتر ازطالب بود
بول وغايط را به هم بايد سم افشانی کنید
میکشد؛ ويرانه می سازد؛ به آتش میکشد
گرحمايت ازترور وجنگ و ويرانی کنید
گرگ و کفتار و پلنگ برجان ما انداختند
باخـروش عشق دل هـا دفـع حیوانی کنید
مکتب و علم و تمدن را کند طالب خراب
رحــم بـر فــردای اطـفـال دبـسـتانی کنید
تـا بخـشـکانـد افــراط و سـتـم ابحــار دل
اذهـان ز آب افـتــاده بـارانی کنید
دشــت
ِ
2017/1/22
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دیدۀ بینا
شــوق شــراب و الـفـت میـنا گرفته ام
از چشم شوخ و صورت زيبا گرفته ام
بـنـشسـتـه ام بـه کـشـتـی امــواج آرزو
گـوهــر بـه کـف دامــن دريـا گرفته ام
محـصـور واژگان کـتـاب کـسـی نـیــم
از ذات عـشق هـستی و معنا گرفته ام
زنجیروهم خشک تعصب دگرشکست
تـا بـیـکـران وسـعـت و پهـنا گرفته ام
هرجا که پرده يی به رخ آمد دريده ام
از مهـــر دل ديــــدۀ بـیـنـــا گـرفته ام
نرمی و لطف رسـم مـدارا بـود به دل
دوری ز خشـم صخرۀ خـارا گرفته ام
تنهايی ام بـه کـس نرسـاند ضرر ولی
پنهـان شـدم که حالـت پـیـدا گـرفته ام
از شـیخ شهـر و حاکم ظالـم بريـده ام
از مـــردم سـتـمـزده فـتــوا گـرفـته ام
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گر فاسدان به دالر وچوکی رسیده اند
در جمع عاشـقان سـری باال گرفته ام
کرگس نیم که الشۀ بدبو بود خوراک
اوج فـضـا و مشـرب عـنـقـا گرفته ام
ازخشم وخون وخنجرگرگان رمیده ام
صلح وصفای آهوی صحرا گرفته ام
چون نیستم موافق افراط وظلم وجور
در قلـب پاک خلق خـدا جـا گرفته ام
2017/2/21
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مسلخ وطن
قلب وطـن بـه خنجـر افـراط پاره شد
تـعـداد کـشـتگان وطـن بی شماره شد
گويی که جنگ و فتنۀ افراط دروطن
با طرح دشمنان نه دهـه تا هزاره شد
از تیغ طالـبان بچکـد خون پاک خلق
در مسلخ وطـن همـه برپـا قـنـاره شد
از کلۀ بريـده و تـن های ريـش ريش
در پیش چشم ارگ هزاران مناره شد
فـرهنگ صلح اهـل مـدارا و اعـتدال
در مملکت به دست ستمگر کتاره شد
تبعیض در سیاسـت دولت شده عجین
اين نه فقط دوباره که برما هماره شد
در سـینه های ارگ نشینان دلی نماند
برجای دل بسینه شان سنگ خاره شد
تا خائنان به قدرت وچوکی رسیده اند
جای فساد و مرکـز رشـوت اداره شد
دزدی ز بس به مملکت ما شده فزون
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مالک پیاده ازخروغاصب سواره شد
از مطـبخ سـیاسـت مرموز در وطـن
ُملـی ز زيـــر قـاب پـلـو آشـکاره شد
شـب جای روز آمده و مه شـده نهان
گـويی سپهـر طالع ما بی ســتاره شد
پوشاک پربهای تمدن بـه دسـت غیر
بـر قـامـت بلـند وطـن بـد قـواره شد
2017/2/23
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عشق بازی دل
عشق بازیهای دل آتش به جانم می زند
گه گاهـی آشــکار و گـه نهــانــم می زند
مینـشانـد ناوک مـژگان خوبان را به دل
تیغ ابـرو تـا بـه مغـز اسـتخوانـم می زند
با پـرسـتويی گزينم گـر بـه بـاغی آشـیان
شـعله هـای سـرکشـی در آشـیانم می زند
نازنـیـنـان دلـربـايـانـنـد ،لیکـن در عمــل
داغ هجران مشت محکم بردهانم می زند
گـرد پـايی را بـه زاری تا که گفتم تـوتیا
خرده فلفل بر دوچـشم خونفشانم می زند
در بهـاران عندلیب آرزوهـا شـد خموش
زاغ هردم بانگ بی جا درخزانم می زند
پیکر سوزيده ام در چنگ توفان گرد شد
تیغ ،آرامش به خلوت بر روانـم می زند
موج اقیانوس معنا تا که در دل می طپپد
شـوق گوهر از کران تا بیکرانم می زند
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اوج تنهـايی و گمنـامی بـود مطلـوب دل
عشق ومستی وجنون خط برنشانم میزند
در دل تاريخ و فـرهنگ و تمـدن زاده ام
خامۀ خـامـوش مثال و داســتانـم می زند
گربه زير ظلم افراطی وطن برباد گشت
آرشـی دو بـاره تیری از کمـانـم می زند
تا جوانی ها به درد هجـر میهن شـد تباه
پیر غربت طعنه بر طبع جوانـم می زند
2017/2/24
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نوبهاری نیست
چمـن خشکـیده باغ از بـر فتاده نوبهـاری نیست
پرستو کوچ کـرده نغمۀ و صوت هزاری نیست
گالن عشـق و وصل و آرزو خشکیده در گلشن
هوای دامن کهسار و طرف سـبزه زاری نیست
خس و خـاشـاک بر روی لطافـت میزنـد سیلی
بهرسو بنگری جز تیغ خشم ونیش خاری نیست
به رود و نهر و دريا خـون مظلومان بود جاری
بچشم چشمهساران قطره آب خوشگواری نیست
به شهـر وروسـتا گـرگان وحشی میدرد دل را
ز آهـوبـرهگان درکـوه و صحرا يادگاری نیست
در میخانـه را افـراط و وحـشـت میکند مسدود
به هنگام بهـاران بـزم عیش و میگساری نیست
غـم و درد و تباهی میشـود هردم فزون؛ لیکن
رفیق همـدل و محبوب و يار غمگساری نیست
مـتــاع عـشـق در بـازار دل افـتــاده از رونــق
به دنیای تجارت وعـده و قـول و قراری نیست
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مگـو از داسـتان ويس و رامین وامـق و عـذرا
ز شورعاشقی درشهر دلها جز شعاری نیست
تـو گـويی رسـم عـیاری و مـردی رفـته از دنیا
ديگـر رنـد خـرابـاتـی و مـرد نــامـداری نیست
نه تنها صلح وعشق وامنیت دردل شده مجروح
برای لقـمه نـانی در وطن هم کارو باری نیست
حـذر از شـیـخ شـیطان مفـتـی آل سـعـودی کـن
کزآنان حاصلی جزبند زندان چوب داری نیست
ُکـشد عـشـق تمـدن را بـه دل هـای بشـر داعـش
از ايـن ديـوان بـد کـردار ديگر انتظـاری نیست
پالن شوم پاکستان وطالب جنگ وويـرانی است
برای عـشق و دوستی جـايگاه و اعتباری نیست
2017/2/26
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مستان حقیقت
عشق رابا وحشت وخشم وخشونت کار نیست
مهـر و شـفـقـت همطراز کـیـنـه و آزار نیست
از تعـصـب مهــربـانـی و صـــفـای دل مجــو
نــرمی و لـطــف و مـدارا در دم تلـوار نیست
شیخ ومفتی رامگو ازمطرب و معشوق و می
جـای تـفـتـیــش عقـايـد خــانــۀ خـمــار نیست
قلب افـراطی ز نـور عشـق بـاشـد بی نصیب
قـعـــر تـاريکـی مـکان جـلـــوۀ انــوار نیست
محـتـسب از حـال مـسـتان حقـیـقت بی خـبـر
ذهـن فـاسـد با خـبـر از عـالـم اســرار نیست
بـر سـر منبر چـه میگويـد واعـظ گـپ مفت
بی عمل را خاصیت درصحبت وگفتارنیست
در کـتـاب زنـدۀ دل آن چـه میبـیـنـد عـشـق
در خــــط و در واژگان مـــردۀ آثــار نیست
گـوهــر نـابی که میپیچـد در امـواج عـشـق
در صدف هرگـز نگنجد در دل ابحار نیست
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عـشـق اگر در اوجگه شـور جنون میآورد
ايـن تمـرکـز در حـواس مردم هشیار نیست
با زر و قــدرت صـفای دل نمیآيـد بـه کف
عشـق کارش با حـساب دالـر و دينار نیست
همـت فـرهـاد میخواهـد که کـوه را بـرکند
راه عشق وعاشقی با هرکسی هموار نیست
عشـق شـوق زندگی را جـاويـدانی میکـنـد
انتحــاری زيـر نـام مـذهــب و ايثـار نیست
عشق و آزادی و فـرهنگ و تمدن باهـم اند
لیک با قتل و ترور و وحشت اشرار نیست
2017/3/1
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آتش وحشت
خـون خلـق از خنجر افـراط فـوران می زند
گرگهای ُگشنه خون وگوشـت انسان می زند
طالب و داعش بود محصول پنجاب و سعود
تیغ زهرآلـوده بر روح و دل و جان می زند
داکتر و بیمار و مجروح را به آتش می کشد
تـیـر بـر قلـب پلیس شـهـر و دربـان می زند
منبـع علـم و معـارف را کـنـد از بـن خـراب
آتـش کـیــن و تعـصـب در دبـسـتـان می زند
نوجوان وپیروکودک را کشد درخاک وخون
ُگله هــای آتـشـیـن در چـشـم گـريان می زند
گوشـت انسـان را کند در آتش وحشت کباب
اين بالی جهل ونفرت گوشت بريان می زند
آفــت پـايـیـــــز و تــوفـــــان بـــال مـی آورد
دســت رد بـر ســیـنۀ سـبـز بهــاران می زند
کـــــودکان بی گـنــــه را انتـحـــاری می کند
زهـر در الطــاف مـادر مهـر دامـان می زند
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مسجد و منبر به آتش می کشد در شـهر و ده
پشـت پا بـر سـوره هـای متـن قـرآن می زند
آشــیـان چـوچـگان را بـرکـنـد از شـاخـسـار
باغ ويــران می کـنـد بـم در گلـستان می زند
قصـد افــراطی بـود جنگ و تـرور و انهـدام
جغد وحشت ناله در شهرهای ويران می زند
آن که بـا افـــراط پـیــونــد رفـاقـت می کـنــد
تیـشـه در بیخ وطـن در عمق وجدان می زند
در کشاکش های قـدرت ها شود میهن خراب
هريکی در جسم زخمی چنگ و دندان میزند
2017/3/9
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جوهر انسانیت
به عصر جنگ اتـم وعـده و قراری نیست
بـه نـاز و غمـزۀ خـوبـان اعـتـباری نیست
دلـی کـه گــرم نـبــاشــــد ز بــادۀ وحــدت
به غیرسردی جنگ و جدل شراری نیست
مـیـان عـاشــق و معشـوق در همـه دوران
به جز صداقت و مهر و وفا عیاری نیست
کسـی که دل بـدهــد بـا عـزيـز و محـبوبی
بـه جـز اطاعـت و تـسلیم اخـتـیاری نیست
بـه ملک عـشق و محـبت همـه محـبان انـد
پلیس و محتسب و شیخ و شهرياری نیست
هـنـــوز نـاوک غـمــاز مـی زنـنــد در دل
به کف به جز دل بشکسته و فگاری نیست
مــده بـه عشــوه گــران زمـانــه دل جـانـم
که بخت بُرددوجانب به هیچ قماری نیست
به کوه و دره ودشت و دمن چه می گردی
غـزال مسـت خـتـن ،آهــوی تـتاری نیست
مبــر صـفــــای دل پـاک بــر ســـر بـازار
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که حرف اهل تجارت به جزشعاری نیست
مکــن بــه خـنــدۀ گل هــای کاغــذی بـاور
که غیر سـوزش پايیز و جور خاری نیست
بـه کـنـج خلـوت تنهــايـی ات قـنـاعـت کـن
که دلشکن همه جابیش ولیک ياری نیست
دال ز بـخـت بــد و روزگار شـکـوه مـکـن
کـزيــن زمـانــۀ ظـالـــم انـتـظــاری نیست
مـرا که جـوهــر انسـانـیـت بــود مطـلـوب
سـتیز قــوم و قبـیل و صـف تـبـاری نیست
2017/3/11
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زمانۀ پر خشم و کین
نه من ز غـربت و تنهايی ام فغـان دارم
نه عمر خضر نه خورشید بیکران دارم
اگـرچــه قـافــلۀ عمــر رفـت و تنهـايــم
هــزار بـاديــه دل پـشــت کاروان دارم
ز جـور عـشـوه گـران زمانـه زخمیـنـم
به چشم ناوک مژگان به دل سنان دارم
مـرا بـه عشـق محبت هزار سـوگند باد
که بـا انیــس دلــم قــول جــاودان دارم
شکست و ريخت به میهن بنای آرامش
به شــاخ هـیـبـت تـوفــان آشــیـان دارم
نهال ريشه کـن خشـم و کین و افـراطم
دل کفـیـده ز خـار و خـس خـزان دارم
ازين زمانـۀ پرخشم و خـون مجو الفت
که تیغ ظلم و عداوت دراستخوان دارم
به پیش قدرت وثروت نمی کنم سر خم
سر خـم بـر آسـتان دارم
حضور عشـق ِ
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اگرچه عشق ومحبت به خون بودغلتان
بـرای نسـل جـوان عشـق ارمغـان دارم
مطیـع عـشـقـم و از يـار می کنـم تمجید
همـان که يـار بگويـد فـقــط همـان دارم
هنوز خاطـره هـا در دلـم فروزان است
در اوج ماتـم و غـم طبع نـوجـوان دارم
چونان زهمدلی عشق ووصل خوشنودم
که آشـکار کـنـم آن چــه در نهــان دارم
بدون عشق جهان جلوه گاه شیطان است
يقـیـن بـه عـشق کنم وصل را بیان دارم
2017/3/21
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بوسه با پیغام
تا که عشق وعاطفه درچنگ زورو زر بود
بـاغ دل بی حاصـل و نخـل امل بی بـر بود
عشق ودوستی رامکن آلوده با چال وفريب
در جـهــان دل سـیـاسـت الکـن و ابـتـر بود
عشق فلم و بـازی بازيگـران صحـنه نیست
خـانـــۀ تـنـگ نمـايـش بـی در و پـیکـر بود
عـالــم وهــم مجــازی را نبــاشــد اعـتـبـار
ايـن خـیـاالت دروغـیـن جمـله درد سر بود
حـیـلـۀ تخـنـیک را بـاور نـدارد قلـب پـاک
عـشــق گـرمـای حقـیـقی در دل مجمر بود
بـادۀ نـابی که بـا خـیـــام می نـوشـــم مـدام
نـه بـه دنـیــای خـیـالی در خـم کـوثــر بود
دلـربـايـان گـرچــه فـتـانـنـد بـا طـرز نگاه
بســتـر مصـئون هـســتی دامـن دلـبـر بود
گردو دل پیـونـد می يابـد به هـم درزندگی
بـر زمـیـن و در فضـا و در دل بـستر بود
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همـدم دل لحظـه يی از دل نمی گـردد جدا
روز خورشـید فروزان در شبان اختر بود
آدمی از حـال می گیـرد بـه فـردا می دهد
خـاطـرات زنـدگی دنـیـای پـسمنظـر بود
عیب خودراجستجو دارنداشخاص بزرگ
کور خود بینای مردم را دوگـوش کر بود
وعـدۀ امـروز را تـاکی بـه فـردا افگـنـنـد
بـوســه بـا پیغـام مثل کان بی گـوهـر بود
2017/3/24
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گرداب زمان
دل زيـبـا پســنـدم درد ســر می آورد هردم
نمی جويـد دوا لیکن دوچندان می کند دردم
ز دود آتـش او کـور گـرديــم ولـی هــرگـز
نیامـد گـرمی مهــر و محبـت در تـن سـردم
گالن مصنوعی تا جلوۀ بی رنگ و بودارند
گلی خـود را میان باغچـۀ دل سـاده پروردم
نديـدم از کسی مهـر و خلوص دل ولی دايم
نشاط وعشق ومستی درقلوب مرده گستردم
نمیرد عشق خالص در دل پاک بشر هـرگز
به صد خون جگر اين تحفه رادوباره آوردم
نیابی در دو عالـم گـرمی بهتر ز نـور عشق
زعشق مصنوعی رنگ ريايی گرچه دلسردم
رفـیـق همـدل و محبـوب دل را تا کـنـم پــیدا
ز جمـع مدعـیـان دور گـرديدم و شــاه فـردم
به زيـر کهـنه سـنگ آسـیا تا ســوده گـرديـدم
به گردون می کند پرواز ازروی زمین گردم
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ندارم تیغ خـون آلـوده در میدان جنگ؛ لیکن
نمی گردد کسی درصلح و مهر دل هماوردم
نه تنها قدرت وثروت بدست خیل دزدان است

به يغما می رود لعـل بدخـشان کان الجـوردم
به سـیلی گـونه هـای آرزو را سرخ می دارم
که تا پـوشـیده گـردد از رقـیبـان چهـرۀ زردم
وطن درچنگ گرگ وحشی وروباه افتادسـت
درين بحران بگرداب زمان سرگیچ می گردم
2017/3/27
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گدازۀ دل
ســرشـک ديــده در آتــش گدازۀ دل شد
دوای درد درون و عـــالج مـشــکل شد
بـه گـريـه آتـش دل را خـنک می سـازم
شــراره هـای جـگـرسـوز تیغ قـاتـل شد
اگرچه آتـش دل مغـزاستخـوانـم سوخت
ولـی بــه جمـع محـبان شـمـع محفـل شد
خروش بحری که درعمق ديده می بینی
زجوش ساغردل قطره قطره حاصل شد
بـه گـريـه کـوک دل خـو گـرفته از اول
هنوز گريـه کند گـرچـه پیر و کامل شد
بـه اشـک ديـده دهم شستـشو غـم دل را
درون منزه و بیرون پاک وخوشکل شد
مگو که گــوهـر اشکـم فتاده از مـژگان
بر اوج خیـزش دريا چـراغ ســاحل شد
کسـی ز جـوشـش اســرار دل نـشـد آگه
ولی سـرشـک سـخنگوی دل حامـل شد
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زبس ز چشمۀ چشمان گهرفشان شد دل
چـو ابـر تـیرۀ نیسـان به گريـه قابـل شد
به وعظ و روضۀ شیخان نمی کنم باور
طلسم جهـل در امــواج ديــده باطـل شد
سخن ز همهمۀ غرب و چین بسیاراست
ولی به هــند ســرشکی فـتـاد و بیدل شد
ستم به خنجرخشم وخروش النه بسوخت
به بال اشک به اين سوی بحر منزل شد
2017/3/28
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سورۀ مینا
کلک سخن که صورت زيبا کشیده است
از عمـق سـیرت و دل معـنا کشیده است
معـنـا و محـتـــوا شــده پــروردۀ خـیــال
از جــام جــم تـفــکـر مـانــا کشیده است
عمری شـراب درخم دل جـوش می زند
تـا آيـه يـی ز ســورۀ مـیـنـا کشیده است
غم را به پشت سرفگنید رو به رورويد
خــرم دلـی که دم دم وا وا کشـیده است
صورتگری که نقش زمین وزمان کشد
با يک نگاه مسـلم و تـرسـا کشیده است
در بـیکـران ســاحـت جغـــرافـیـای دل
طرح غـروب شـام هريـوا کشیده است
مخفی نمیشود زکسی شوروحال عـشق
ايـن نقـش جـاودانـه هويـدا کشیده است
بـر لـوح پرنقـوش بـه هـم ريـز زندگی
عشق وامید وخاطره خوانا کشیده است
از قطرۀ فشرده يی در جلوه گاه عـشق
248
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امـواج پــر تـالطــم دريـا کـشیده است
گاهی تمــوچـــن آمــده و گاه هیـتـــلـر
اما زمانی حـافــظ و سـینا کشیده است
تا خشـم وکین وجنگ جهان پربال کند
صلح وصفا ورحم ومداراکشیده است
با لطف ومهرو حلم دل عاشقان صلح
موم از نهاد صخرۀ خارا کشیده است
2017/4/1
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روشنگری
روشنگری که صلح وصفا پیشه می کند
در ژرفـنـای عاطـفه هـا ريـشـه می کند
در کـوره راه پـرخــم و پیـچ نـبرد حـق
عشـق و امید وجـاذبـه رهتوشـه می کند
روح خـیــال را بــه ادبــگاه معـــرفــت
هم طرز راگ وزمزمه وگوشه می کند
از قـلــه بلـنــد مـسـاوات و عــدل و داد
لعـنـت بـر ســران ســتـمپیـشـه می کند
آهـو چـوچـه گان و غـزاالن مـسـت را
آرام و امــن در گــذر و بـیـشه می کند
نـیــروی بـی نهــايـت نســل جــوان را
روشــن چـراغ عـالـم انـديـشـه می کند
روشنگری و ظلـم ستیزی بـرای عـدل
تنها نه يک دوروز که همیشـه می کند
اسناد ظلم و جـور و ستم را ز سینه ها
گـرد آورد نبشـته و در پــوشـه می کند
تا صخرگان خشـم و ستم سـد ره شوند
250
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اول می جهـد و سپـس گـوشـه می کند
دلگیر مشـو که مـزرع سـوزيدۀ وطـن
برگ آورد شـاخه کشد خوشـه می کند
هــرجـا کـشـد هـرزه گـیـان ظلـم سـر
آتش در نهـاد و بـه بـن تـیشـه می کند
3.4.2017
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شاخ استبداد
شــاخ اســتـبــداد را در قلـب مـیــدان بشکنید
نـه ديگـرمخفی؛ بلکه ُرک و عـريان بشکنید
ترس ووهم و بزدلی ها را به يک سو افکنید
گرگ خـون آشـام را چنگال و دنـدان بشکنید
تا خـورد مغـز سـر انـسـان را ضحـاک دون
کاوه سان پشت خمش باپتک وسندان بشکنید
گـر زبان نـرم فـرهنگ و تمدن چـاره نیست
فـرق ديـوان را به گرز پـور دسـتان بشکنید
از فساد و جنگ قـومی مملکت ويـران شود
کلۀ فــاشـیـزم را در مـلـک ويـــران بشکنید
وحــدت اقـــوام کـشــور آفـتـاب راه مـاسـت
حلـقــۀ ديـوان شـب را در شـبسـتـان بشکنید
ازبک وتاجیک وپشتون باهزاره همدم است
تیغ خشم عـقـده هـای قــوم پـرسـتان بشکنید
هـان! ديکـتـاتــور فاســد مـرگ آزادی بــود
تخـت لرزان امـیـران تـاج ســلـطان بشکنید
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قـلــب پـاکان جــايـگاه کینۀ ابـلـیـس نـیســت
ريـش دجـال برکـنـید تمثـال شـیطان بشکنید
وحـدت افـراطـی و فـاشــیـزم و اسـتـبداد را
بـا تـوان نـسـل نـو از بـیـخ و بـنیـان بشکنید
تا که آزادی بـه میهـن ريـشه گیـرد جـاودان
حلقه های وحشـت زنجـیر و زنـدان بشکنید
تـا بـنـای دانـش و فـرهـنگ را ويـران کـند
پـای افــراط و سـتـم را در دبـسـتان بشکنید
مهــر گـردون چـلـچــراغ صبـگاهـان آورد
شب پرستی را به نورصبح رخشان بشکنید
2017/4/10
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کشتی بی ناخدا
کشـتی بـی ناخــدا در کام توفـان می رود
هـان تا اعمـاق بحـر خـون پايان می رود
سـیل بینان از لـب ساحـل تماشـا می کنند
َ
موجها برهم خوردسیل خروشان می رود
در عــزای کـودکان و نـوجــوانـان وطـن
کوه دود و آتش ازچشمان گريان می رود
صخـره سـنگ آسـیاب ظلم و بیداد و سـتم
سـال هـا بـر سـینۀ میهن شـتابـان می رود
خنجـر خونین طالب را به داعـش داده اند
راه طالب را زنوبا چنگ ودندان می رود
کرزی ومال غنی دوروی يکنوع سکه اند
راه هـردو چون سرابی در بیابان می رود
تا بکی بازی دهــد خلـق وطـن را کـرزی
طـبـل رسـوايـی او تـا اوج کیوان می رود
دزدی و چور و فـساد از عهد کرزی آمده
پیش مردم بار ديگر با چه عنوان می رود

254

رسول پویان

دیار خورشید

او ز اول مهــرۀ شــطـرنــج امـريـکا بــود
باز در نقش ديگر گـويی به میدان می رود
زيرلنگی وچپن صد گونه چال وحیله است
خوب شـد حاال به نزد خلق عريان می رود
طالـب و داعـش محصول رژيـم فاسد است
جنگ وبحران وطن درپشت دزدان می رود
تا کـشاکـش های قـدرت ها بـود در مملکت
قلب میهن زير پتک وروی سندان می رود
2017/4/18
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اوج پرواز
غزل می جوشد از سوز درونم
اگـرچـه غـرقه در دريای خونم
سـراسـر جنـبشـم در جـستجويم
به جز حرکت نیابی در سکونم
ز قلـب قطـره اقیانـوس جوشـد
ز چنگ خشک انـديـشی برونم
خـرافات و تعصـب را بگويـید
نکوشـد در فريب و در فسـونم
به بـال عشق دارم اوج پـرواز
مـتـرسـانــم ز تهـديــد نـگـونـم
به دوشـم کوله بار ارث انسان
تجــلـی گاه دوران و قــرونـــم
به حالم ريـشه در تاريـخ دارم
به فردا می دهم زور و قشونم
رمـوز عقـل و دانش را بـدانـم
ولی گـرويـدۀ عـشـق و جـنونم
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شــدم پـروردۀ عـلــم و تـمـدن
رفـیـق مهـر و الطاف فـزونـم
ز افــراطی و اسـتـبـداد بیزار
چـو رسـتم دشـمن ديو حـرونم
فقیران خسروان را کی ستايند
شـده پر عـشق شیرين بیستونم
نکـردم سـازشی با ارگ فاسـد
جــدا از خـیــل دزدان زبـونـم
به نام قـوم چوکی می فروشند
بـه ضـد خـايــن و دالل دونــم
نشد دستم به خون خلق رنگین
هــريــــرودم زالل جـیـحـونـم
به چشـم دشمنان خـارم؛ لیکن
بجوشد گل ز شعر و مضمونم
ســـرود عـنـدلـیـب دل فـگارم
بـیـاد مهـــر میـهـــن مفـتــونـم
چراغ عشق و مستی برفروزم
چه میخواهی دگراز چندوچونم
2017/4/21
257
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انگشت نما
آنان که خويش را فقـط انگـشت نما کنند
ماتــم در عــروسـی اتــن در عــزا کنند
از بهر نام و شهرت کاذب به چال و چم
خود را به جمع اهل دل و فضل جا کنند
آهـــن خـــر انـد؛ ولـی پـیــش زرگــران
با روکش آهـن و مس خـود را طال کنند
دجــال را بـرادر و شـیـطـان را رفـیــق
آتـش زنند کعـبـه و جـنگ با خـدا کـنـند
روشـندالن که خینه بـه کلک هـنر زنند
تاران صورت وپس و پیش را حنا کنند
چـشـمان پاره و دهـن کـج گـشاده اسـت
نه شـرم از کسی نـه ز وجدان حیا کنند
بد قول وکینه توز ودغل باز و فتنه گر
نـه با کـسی صداقت و مهـر و وفا کنند
خنجر زنند بهـر منافع به پشت دوسـت
خـدمـت به اجـنبی و بـه دشمن ثنا کنند
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در هـر کجـا که آفت افـراط می رســد
افـراطیـون چپاول و غـارت به پا کنند
افراطیت که ذهـن بـشر را کند خـراب
آلـودگان زبــالــه زمـیــن و هـــوا کنند
افراط راست و چپ به يک چاله میفتد
هـر دو دل و روان تـو را پـربـال کنند
ويرانگران تجربه و علم و حکمت اند
تـاريــخ مـا و ارث تـمـــدن فــنــا کنند
2017/5/1
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دل سنگین استبداد
به قلب خستگان عشق وطرب رامی کنم جاری
وبای غم نگردد تا به جسـم و جان و دل ساری
اگر بـر طبل جـنگ طبـال افـراطی زنـد هـردم
محـبـت را ســرايــم بـا نــوای نــــرم دوتــاری
اگرچه عهد و پیمان و وفازخمین زخمین است
بسـازم مرحـم لطـف و امـید از گـرمـش ياری
وفــا و گــرمـی دل از محـبـت می شــود پـیـدا
بـنازم جـذبـۀ عـشق و طـرب در طرد بیزاری
به صحرای جنون گم کرده ام قلب پريـشان را
رهـايم از سـیاســت بازی و زنجـیـر هشیاری
ز بـس پايین و باال چاله و چـه ديـده ام در راه
نـوای شــادمـانی سـر کـنــم در بــزم همواری
سـرود عشق می خوانـم به گوش مردم مأيوس
نـديـده مـردم ما جـز غـم و رنـج و گـرفـتـاری
ز افراط و ستم در زير هـر نام و نشان بگريز
مکـن بـا قـاتــل و افــراطـی و جـالد همکاری
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نـدارد عامل قتل و ترور و جـنگ و ويـرانی
دل صلح و صـفا و نقــشـه و ابـزار معماری
مکـن با طرح صلح وسازش افراطیون باور
که با ايـن شـیوه تخم فتنه و افـراط می کاری
مجو از سینۀ قـدرت طلب مهـر و محـبت را
دل سـنگین اسـتـبـداد از مهر و صـفا عـاری
سراسرمی کشد؛ غارت کند؛ آزاروکین دارد
ولی در پـیش مـردم می کـند اظهار همیاری
ز عـمـق قلـزم خون نخل آزادی کـشـیده سـر
بـرای نـسـل فـردا مـی دهــد پـیـغام بـیـداری
امـیـر و پادشـاه زنجـیـر و اسـتـبـداد می آرد
ديگر در ملک ما جايی ندارد ظلم و باداری
2017/5/4
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کابل در خون شناور
کابل میـان دوزخـی از خـون شـناور است
دولـت هـنــوز حــامی دزد و جـنـاور است
جنگ و تـرور کـشـور مـا را خــراب کرد
ويـرانـه هـا چـوالله سـتان داغ احـمر است
ازدرد و سوز دوزخ و محشرهراس نیست
هرروز در وطـن به خدا روز محشر است
صـد کـربــال بــه مـاتـم میـهـن نمـی رســد
ايــن جـای قـتـلگاه هـمه اهــل کـشور است
طالب میان پـول و سـالح غوطه می خورد
لیکن گرسنه در به در و خوارعسکر است
افـراطیون به چـوکی و منصب رسـیده انـد
داعــش رفیق قـدرت و طـالـب برادر است
فـقــر و فـسـاد غــدۀ چـرکـیــن دولـت است
چوکی بـرای دزدی و سـرمايـه و زر است
تـريـاک و انتـحـار به هــم يـار گـشـتـه انـد
افـراطیـون عـزيــز غـنـی يـار اتمـر است
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جـنـگ وطـن ادامــۀ بـحــران کهـنـه اسـت
چون غده منتشر به همه جان و پیکر است
غـوالن را تمـام نـشـود جـنگ پـول و نفـت
ايـن کشمکـش به نقـشۀ اشـغال خـاور است
در مسلکی که وحشت و زور اسـت افتخار
زور حاکم است و خاين و غدار داور است
همسـايـه تـا بـه خــانــۀ مـا می زنـد شــرر
حـال تمـام مـردم از ايـن نـیـز بـد تـر است
2017/6/1
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دل خونبار کابل
جگر بـريان شـده در نار کابل
بـتــرکـیـده دل خـونـبــار کابل
زن ومردوجوان وکودک وپیر
شـهـیـد بمـب و انـفـجــار کابل
بسوگ الله های غرقه درخون
دل عــالـــم شـــده افــگار کابل
به چشمان اشک میخشکد خدايا
ز ســوز سـیـنــۀ داغــدار کابل
کتاب خاطرات ما پر از خـون
تجــلی کــرده در انـظـار کابل
به تاريخ وطن با خـون بنويس
خــروش همـت و ايـثــار کابل
قلـم ديگـر نـدارد تاب و طاقت
نـگارد قـصـــۀ کـشــتـار کابل
بـه تیر ارگ و بمب انـتحاری
به خون وا شدچرا افطار کابل
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ز افـــراط و سـتـم تـاکـی بنالد
دل صــد پـاره و غـمـبار کابل
به ضد ظلم و استبداد و افراط
خـروشـد نفـرت سرشـار کابل
ز پاکـستان بـیزار اسـت بیزار
دل رنجــیـــده و بـیـمــار کابل
درون جنگ قدرت های گیتی
تـبـه شـد خـلـق بـی آزار کابل
نیامد رهـبـری در ارگ فاسـد
که باشد همدل وغمخوار کابل
نـدارد سازشـی با طالب ارگ
ازيـن پس مـردم هـشیار کابل
سـتـون پـنجـــم دشـمن نباشــد
به جزويرانگر و اشرار کابل
خدا لعنـت کند فاشـیزم قـومی
کند خـونین در و ديـوار کابل
نـدارد حاصل اسـتبداد قـومی
بـه جـز ويـرانی و ادبار کابل
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دیار خورشید

نفاق وجنگ قومی کردويران
به وحشت کوچه وبازار کابل
نظـر بر تاريخ خـونبار افگـن
چـه حاصل کرد راکتبار کابل
ز ذهن طالب و داعش چه آيد
بـه غیر زهـر در افکار کابل
نمی گـردد اسـیر ديو شب ها
کهن خورشید دل ،انوار کابل
بگـیـرد انـتـقــام خـون مــردم
ز دشــمـن نسـل نـوآثـار کابل
برو افراط خـونین؛ جا نداری
به ذهن خلق خوش رفتار کابل

نمی گردد ايـن ماتم فـراموش
بـه تـاريـخ پــر از آمـار کابل
2017/6/4
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رسول پویان

دیار خورشید

نظام مافیایی
نـظــام ارگ کابــل مافـیـايیست
درون فاسد و برونش کذايیست
اساسش انتحـار و ترياک اسـت
حصولش اعتیاد و بی نوايیست
نـظام فـاسـد دزدان پــوچ اسـت
چـپاول جـای کار زيـربنايیست
نـیـابـی نـقـشـۀ پاکیـزه در ارگ
همه تـوطـئه و مادر خـطايیست
بخاک و خون فتاده خلق مظلوم
غـنی سـرگـرم آهنگ غنايیست
شود معـدوم خلق و کـشـور مـا
غنی درفکر تیم و تیمگرايیست
چـه می پرسی زعبدهللا ونازش
بـه دنـبال لـبـاس و دلــربايیست
شـــده اتمــر امیـر ارگ طالــب
به افراطی وراچون همنوايیست
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رسول پویان

دیار خورشید

رئیس امـنـیـت هـمکار طـالــب
همه ضعف وبکلی رسـوايیست
گروه دزد و فـاسـد بـر سر کار
که کاروبارشان چوروگدايیست
مرام ارگ بحران آفـرينی است
نه اين جنجال وبحران نهايیست
قضـاء و پارلمان مـزدور دالـر
همه باخصم میهن همصدايیست
بـود چـون غــدۀ بـدخیـم دولـت
برای طالب و داعش سرايیست
شده خاک وطـن سکوی داعـش
درين بازی نه چونی وچرايیست
وطـن مـیـدان جـنگ اطالعـات
جهان مشغول نیرو جابجايیست
مــده آخـند دربـاری بـه مـا پـنـد
دل وعمامه وريش ات ريايیست
به مرگ ما کند دشمن عـروسی
به خـون خلق دستانش حنايیست
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رسول پویان

دیار خورشید

به نزدخالق ومخلوق خواراست
نماد زشت بی شرم و حیايیست
سـران ارگ غرق ناز و نعـمت
فغـان خلـق مـا از بی غـذايیست
به جای عـدل وداد وفهم ودانـش
فقط بحران جنگ قومگرايیست
بــه نـام قـوم آتـش می فـروزنـد
میان خون و آتش ،همگرايیست
تمام پول و قـدرت بهرقوم است
بـرای شـهــرونـدان نـاروايیست
اگر دولت به دست شیطان است
ولـی کار وطـنـداران خـدايیست
جـوانــان وطـن روشـنگران اند
مرام و مقصد شان رهنمايیست
بـه چـنگال سـتم تـاکی و تا چند
تـالش و هـمـدلی راه رهايیست
طی چل سال درخاک وطن وای
فـقـط جنگ زمینی و هـوايیست
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رسول پویان

دیار خورشید

بـه جـنگ داخـلی نـابـود گـرديم
ولی ازهمديگر مشکل جدايیست
2017/6/11
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رسول پویان

دیار خورشید

دل صدپارۀ عید وطن
از دل صـد پارۀ عـید وطـن خـون می چکد
هردم و هر هفته و هرسال افزون می چکد
جامۀ سـوگ و عـزا از تن نمی گردد برون
از قلم خونـابـۀ دل روی مضـمون می چکد
عـشق ومستی وطرب ازبزم دلها کوچ کرد
آهن و صرب مذاب از قلب مفتون می چکد
رحم والطاف ومحبت نیست دردلهای سنگ
کینه و خشم وعداوت بسکه بیرون می چکد
نعـش خونین وطـن بـر روی دوش خستگان
تابکی باران خون درشهر وهامون می چکد
امـنـیـت را از وطـن دزدان دالـر بــرده انـد
الشـه هـای اعـتماد از قلب مفـتـون می چکد
میهـن آزادگان را زخــم بسـتـر کـشـتـه است
هرطرف دردوغم وخوناب طاعون می چکد
انـتحـار و اعـتـیـاد و جنگ تـوأم گـشـتـه انـد
از لـبـان مافـیــايـی خـون و افـیـون می چکد
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رسول پویان

دیار خورشید

شـیـشۀ عمــر سـیـه ديـوان دوران بــشکنـیـد
خون مــردم از سرانگشتان ملعـون می چکد
نیل معنا خشک وموسا راعصابشکسته است
جوجوچرک وفساد از دست قارون می چکد
هـیــرمنـد و دالـه فـريـاد هـــريــرودم کـشـد
همدلی از سـاغــر امـواج جیحـون می چکد
نیســت پـايــانی بـرای جنبـش عـشـق وطـن
تا ابــد از ديـدۀ دل اشـک مجـنـون می چکد
2017/6/25
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رسول پویان

دیار خورشید

زخم خونین وطن
تا زدل آتـشفـشـان عـشق فـوران می کند
کینه آتش می زند دشمن هراسان می کند
کوره زارعشق دل ها می کند تا سینه را
مهـربانی و صـفا همـواره غلیان می کند
سوزان خراب
گلخـن آتـشگه و صحرای
ِ
جلوه گاه نرگس و رشک گلستان می کند
زلف شب را تاسحـرگاهان فرداهای دور
گاهگاهی شـانـه و گاهی پريشـان می کند
زخم خونین وطن راتا سراطون کرده اند
عشق پاک دل فقط ازريشه درمان می کند
عاشقان زورو زر را نیست پروای وطن
رندمسکین ازصداقت جان قربان می کند
سـر به پای اجنبی کی خم کند آزاده کیش
هـمـت و آزادگی را زيب انـسـان می کند
کور خـود بینای مردم تکیه برقـدرت زده
عشـق پاکان چهـرۀ مکاره عريان می کند
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رسول پویان

دیار خورشید

پول ها صرف نفاق و جنگ قومی میشود
هرکه حرف قوم وخويش خودعنوان میکند
طالب وداعـش دوزخ کرده میهن رابه خلق

مدعی آسـوده کیف حـور و غلمان می کند
از برای عیش و نوش فاسدان رشوه خوار
انتحاری گوشت وخون خلق بريان می کند
قلب مـردم را چـونان با خنجر خونین زدند
در فغـانـسـتان دل صـد پـاره افغان می کند
آن که پـول خـون مـردم را چـپاول می کند
دين به دنیا می فروشد ترک وجدان می کند
2017/7/5
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رسول پویان

دیار خورشید

کهن اسطوره
دل آزرده يارب صید خـونبارکی خواهد شد
هـالک غمزۀ چـشم دل آزار کی خـواهد شد
نـدانــم بلـبـل مســتانـۀ طبـع سـخـــن ســازم
مقـیــم النــۀ پـرشـور گلـزار کی خواهد شد
لطافت هـای گلبـرگ غـزل هـای دل ريـشم
به زيـر پای کی ،آزردۀ خار کی خواهد شد
خـدنگ سـینه دوز می کند سـوراخ قلـبـم را
دل صد پاره يارب باز افگار کی خواهد شد
مجـو از خوبـرويـان زمانـه وعـده و پـیمـان
کی می داند دل ديوانـه ابزار کی خواهد شد
اگر عقل سـلیم در جان سالم می شود جاری
جنون پرورده ام صدجان بیمارکی خواهدشد
طالی خالصـم را تابکی دارد محک گردون
شکـوه گـوهـر عـشاق معـیار کی خواهد شد
درين بازار تـاکی جنـس قـالبی بـود مشهور
ز اجناس حقـیقـی گـرم بـازار کی خواهد شد
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رسول پویان

دیار خورشید

فـروغـی بـر نـتابـد از چـراغ مـردۀ ديـروز
به عصرعلم ودانش عقل انوارکی خواهدشد
تو گويی درطلسم ديوها کشور بود محصور
کهـن اسطورۀ رستم سـزاوار کی خواهد شد
وطن ماتمسرا گرديـده گرچـه سال های سال
روان سوگواران مست وسرشارکی خواهدشد
نخـیـزد از دل تـار خـشــونـت نـغــمۀ الـفــت
نیـسـتـان تـمـدن جـنـبـش تـار کی خواهـد شد
بـه جـای جنگ قـومی گفتمان بايد شـود آغاز
گشـايـش آور بـن بـست گفـتار کی خواهد شد
2017/7/6
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رسول پویان

دیار خورشید

شوق هریوا
هـنـوز شوق نگاهـی نـرفـتـه از يادم
بناز گـوشۀ چشـمی دوباره کـن شادم
به پیش سـرو سخنگوی قــد و بااليی
شکسته شاخه يی ازشاخسار شمشادم
ز بیـستـون خـیالی بـه گـوش می آيـد
هـوای نغـمۀ شـیرين و شـور فرهادم
ز شـوق عشـق هـريـوا در دل تاريخ
کـشــیـده خـامــۀ ايـام نـقــش بهـزادم
نقوش مکتب بهزاد وجامی و انصار
بـه رنگ نـثـر مسـجع نمـوده ارشادم
رمیده آهوی دل رابه چهرۀ وتصوير
به خون فکند و فراموش کرد صیادم
ز کاه و غلۀ خرمن نشد پری حاصل
مـده بـرای خـدا بیش ازين تـو بربادم
شرربجان ودل ريش من زدوبگريخت

ز نیسـتان غزل سوز و ناله سردادم
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رسول پویان

دیار خورشید

زروغنی که ز اعماق جان کشید ايام
چراغ شعر وشعوری به خانه دردادم
چـو کـودکان دبـستان مشـرب عـشاق
گـرفـتـه ام سـبـق از درسـگاه اسـتادم
بـه گـرد گـرمی ديـگ پلـو نمی گردم
فـــدای نـان جـويـنــی ز هـمــت رادم
به زير تیغ ستمگر اگـر شوم مجروح
ز ســـفـله گان نکـنــم آرزوی امــدادم
بدست جور و ستم نسل نسل سوزيديم
هـنـوز بسـته بـه زنجیـر ظلم و بیدادم
نگــشـته حـل معـمای زنـدگی هـرگـز
کـسـی هـنـوز نـدانــد طـريـق ايجـادم
حیات در دل هستی نهفته چون گوهر
به اين حساب به هستی و حق همزادم
اگر به گوشۀ غربت مرا ُکشد هجران
هـمیـشـه عـاشــق افـغـانـسـتـان آزادم
2017/7/9
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رسول پویان

دیار خورشید

گپ مفت
خـسته ام از دروغ از نـیـرنگ
از سـیاسـتگـران بی فـرهـنـگ
قرن هـا رفت سر به سر برباد
حاصلی نیست غیرخون وجنگ
صدق و اخالص رفته ازدل ها
هـمـه دو چهـرگان رنـگارنـگ
شــده دل هـای پــاره پــارۀ مـا
خوشه خوشه به تارشب آونگ
جای بـاران رحمـت و شـفـقـت
می زنـد روزگار بر سر سنگ
خلـق بی چـاره الغـر و بـیمار
رشوه گیران ارگ دبس ودبنگ
دور آدمـکــشــان و پـالــوچـان
جـاهـل و انتـحـاری و الـدنـگ
جـانی و بی کفـايـت و مـزدور
می زنـد بـر سـر خاليـق دنگ
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رسول پویان

دیار خورشید

قـدرت مافـیـا ز تـريـاک اسـت
گرم بازارچرس وشیشه وبنگ
سـر چـرسـی و ذهـن تـرياکـی
شده سنگین گشته خالص منگ
رفـتـه بـرباد صنعـت و تـولـید
کشـور ما اسـیر توپ و تفنگ
سنگتراشـان لوحـه می سـازند
گورکنان می زنند بیل وکلنگ
گنج در زير پای افـراط اسـت
همه کچکول بدوش مثل ملنگ
يک طويله خران درتک و پو
رخش رستم به زيرپاالن لنگ
خـر بـه بـام آوريـد تا بـرهـیـد
از دم پنـجـه پنـجـۀ خـرچـنگ
بـره و میـش خلـق مظلـوم اند
حاکمان گشته اندگرگ وپلنگ
رفـتـه از يـاد رســـم عـیــاری
شیردلی های کاکه گان ستنگ
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رسول پویان

دیار خورشید

گــر بـپــايــد نــظام اسـتــبـداد
عـرصه را میکند برهمه تنگ
سـر نمی گردد
سـاز دولت که ُ
گوش خراشست ساز بد آهنگ
منطـق گفـتــمـان رفـتـه ز يـاد
پ مفـت است با زبان جفنگ
گ ِ
2017/7/11
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رسول پویان

دیار خورشید

آشوب چشم مست
ای کاش آشــنا بـه تــو لیـال نمی شدم
مجنون دشت و دامن صحرانمی شدم
در شهر پر زدود و دم عصر ارتباط
پیـغـام رســان واله و شـیـدا نمی شدم
با نو گالن مصنوعی در محبس اتاق
قـانـع ،ولی بـه بـام تــو باال نمی شدم
در البـالی مــردم بی نـام بـی نـشـان
می ُمــردم و دوباره هـويـدا نمی شدم
آگه اگر ز نـفــرت و نـفـريـن بـودمی
از مهر عشق و عاطـفه پیدا نمی شدم
گـر آفـتـاب داغ نمی سـوخـت پیکـرم
شـوق خـنک در شـب يـلـدا نمی شدم
افريت جهل وخشم و تعصب اگرنبود
ب بـاده و مـیـنـا نمی شدم
رنــ ِد خـــرا ِ
گـر کـرگسی بـه الشـۀ مردم نمی فتاد
چـنگال تـیـز و شهـپـر عـنقا نمی شدم
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رسول پویان

دیار خورشید

برجای درد وماتم و غم بود گر نشاط
نوحه سرا و شیون و غـوغا نمی شدم
گردسترسی به تاريخ و گرتجربه نبود
آگه بـه حــال و دانـش فــردا نمی شدم
عمرم اگربه سیروسیاحت نمی گذشت
روشـن ضمیـر و ديـدۀ بـیـنـا نمی شدم
ورقطره قطره جمع نمی شد به بحردل
گـوهــر نـثـــار دامـــن دريـا نمی شدم
گـر جـذبـه و محبت دل يار مـن نـبـود
درکوی عشق بی کس و تنها نمی شدم
آشوب چشم مستی نمی کرد گر خراب
ساغر به دست عاشـق رسوا نمی شدم
گم گـر نبُد به سـیـنۀ خلقـت کـلید عقـل
چـون قفـل بسته سـر و معما نمی شدم
گـر ارتبـاط ما و خــدا بــود مسـتـقـیـم
محکوم جنگ مسـلم و ترسـا نمی شدم
گر خاک من به دست اجانب نمی فتاد
آواره مرغ بی پـر و بی جـا نمی شدم
2017/7/12
283

رسول پویان

دیار خورشید

شور غزل
غزل از چشـم مسـتی شورگیرد
دوبـیـتـی حـالـت مخمــور گیرد
قصیده وصف يارمهـربان است
لـب نـی نـغـمـۀ مـاهــور گـیـرد
شب زلفی بود صبح دل افـروز
سحر از مهـر رويی نـور گیرد
کبوتـر وار می گـردم بـه بـامی
دل شـوق و طـرب غمبورگیرد
بـه ياد شبنشینی هـا دل از دور
هـوای فیسکوت و پاسور گیرد
فـرامـوشـم شـده بازی شطـرنج
نـه تکه و نـه گاهـی تـور گیرد
بدخشان گر بود مشهـور با لعل
هری از تاک لعل انگـور گیرد
شده شبهای غربت سردودلگیر
تب هجران زچشمان نور گیرد

284

رسول پویان

دیار خورشید

نشـد امـن و امـان دامـان میهن
جسد از گـور خیزد گـور گیرد
بقول شیخ موسیقی حـرام است
نشاط از طـبـله و تـنـبـور گیرد
هنوز هـم دار افـراط و تعصب
زهرشهری ده ها منصورگیرد
بـه چـنگ مافـیـا افـتـاده میهـن
جـوان از خستگی بافـور گیرد
نه تنهـا می سـتیزد با جـوانـان
عصا از دسـت پیر کـور گیرد
اگـر گسـترده گـردد ژن افراط
دل انـسـانـیـت نـاســور گـیـرد
2016/7/18
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رسول پویان

دیار خورشید

کعبۀ دل
کعـبــۀ دل کـه بـی ريـا بینی
قـبــله را چـارســو روا بینی
خانۀ سنگ وگل چه میجويی
هر طرف رو کنی خـدا بینی
ازسیاحت چو بگذری حاجی
کعـبـه در کـوخ بـیـنـوا بـینی
رو بـه معـبـود آسـمانـی کـن
کعـبــه و کـربـال چــرا بیـنی
از تجـارت مجـو عـبادت را
جــای حــق سـکۀ طـال بینی
گـر زمکر و ريا کنی پرهیز
همــه نــور دل و صــفا بینی
کبر و آز ات اگر شود دانش
خويـش را خاک زير پا بینی
گـر طلسم تعصـب و تبعیض
بشکنی ،ذهن و دل رها بینی
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رسول پویان

دیار خورشید

مذهب تان اگـر شود عرفان
جـمـــله اديـان همـنــوا بینی
گرشوی يار وحشت وافراط
ملـل و خـلـــق را جــدا بینی
ورکنی عدل وداد پیشۀ خود
پـادشـاه کـم تـر از گـدا بینی
گـر مـساوات را دهی بر باد
همه يک بـام و دو هـوا بینی
آب چـشـم دل ات اگـر ريـزد
روی بی شرم و بی حیا بینی
کـور گـردد چـو ديـدۀ تـدبـیر
خصــم را يـار و آشــنـا بینی
گرزمین را کشی ز ذکر خدا
چـرس و ترياک و مافیا بینی
سـر نهی گـر به خط افراطی
در وطـن مـاتــم و عـزا بینی
مهر را گر کنند زنده به گور
دل بـی نــور هــر کجــا بینی
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رسول پویان

دیار خورشید

وحشت ازشهروروستا جوشد
تـرس و دلهـــره و بــال بینی
همه جا فـتنه و دروغ و نفاق
از ســـیـاســـتـگر خـطا بینی
دنبه می گندد از درون خـود
جـنـگ اقـــوام در سـرا بینی
همـه با نقـشـه می شود اجرا
هر کجا جنگ و ماجرا بینی
حرف وحدت که خاردلها شد
بلـبـل و گل ز هـم جـدا بینی
کینه وعقده کرده دلها سنگ
رو و دل سنگ سنگـپا بینی
2017/7/24
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رسول پویان

دیار خورشید

دوزخ بحران
به غیرجنگ و ستم در وطن پیامی نیست
درين خرابه به جز خون و انتقامی نیست
ز خـون ،خنجـر آدمکـشـان نـشـد سـیراب
بـرای جـنـگ مگـر هیـچ اخـتـتامی نیست
قـدم بـه خـاک وطـن گـر نهـی مـدارا کـن
که جزشهید بخون غرق والله فامی نیست
مگـو که بیـشـه ز شـیـر ژيـان بـود خـالی
برای وحشـت گـرگان وطن کنامی نیست
کسی که خاک وطن را بخون کند رنگین
اجیـر اجـنـبـی و غـیـر از غـالمی نیست
اگـر ز تاريـخ خـونبار جنگ پـرده دريـد
به جز تباهی و کشـتار و انهـدامی نیست
ز ديـو شــب مطـلب آفـتـاب رخـشـان را
که لطف نوردل افروز در ظالمی نیست
به جای اسب خران را به زيرزين کردند
به دسـت رهبر دولت ديگر لگامی نیست
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رسول پویان

دیار خورشید

نماز در صف خـون و ترور ناپاک است
بـه جمـع تـیــرۀ افـراطـیـان امامی نیست
وطن بـه دوزخ بحـران و فـتـنه افتادست
به جز نفاق و دويی هیچ انسجامی نیست
چـو تـیــم ارگ کـند انحصـار قـدرت را
نـیـاز طـرح وظايـف ،و انقـسامی نیست
شـود چـو مطـلـقه شـاهی نظـام اسـتـبداد
زعدل و داد و مساوات هیچ نامی نیست
2017/7/26
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رسول پویان

دیار خورشید

چهرۀ آینده
سری که برده صفت پیش اجنبی خم شد
بـه پـای خـصـم بـیـفـتـاد و آبـرو کـم شد
بـه گـوش کـرد چـونان حلـقۀ غالمی را
که ننـگ عـزت انـسـان و نـسـل آدم شد
ز پـشـت ســام بـرآمــد نطــفـۀ شــیـران
يکی بـه هـیبت زال و ديگـر رســتم شد
ز رسـم کاکه و عـیار می کنـم توصیف
همانکه سمک ويعقوب ولیس وادهم شد
همیـشه نـام سـخـاوتگـران بــود جـاويـد
که زيـب دفـتـــر تـاريــخ نـام حـاتـم شد
نـديـــده ام ز آزادگان ســــری بــر تــر
بـلـنــد تـر از قـلــل کهـسـار عـالـــم شد
شب وصال که معشوقـه رخنمايی کرد
عـرق ز ماه چکیدن گرفت و شـبنم شد
بـنـه بـه خـاک رۀ بینـوا ســر تعـظـیم
همـان که با شـکـم گـشـنه طعمۀ بم شد
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رسول پویان

دیار خورشید

دلی که عشق تمدن بـود در آن جاری
بـه دودمان سـلیـمان نگـیـن خـاتـم شد
ز شورجذبۀ عشق وطرب مشو غافل
که اين طريقه بـه دنیای دل مجسم شد
ز تـیغ قاتـل و از خـنجـر سـتم بگـذر
زخشم وخون بحاصل درد و ماتم شد
هـزار چـوب جدا بشـکـنـد بـه آسـانی
چو بسته شد بهم اسـتوار و محکم شد
پر از نشیب و فـرازاست دامن تاريخ
همیشه تجـربه هـای شکست پیهم شد
زخشم حال گـريزان به سوی پیشینید
چـرا که چهـرۀ آيـنده تـار و مبهم شد
2017/7/27
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رسول پویان

دیار خورشید

ماه آزادی؛ مهر استقالل
زنــدگـی بـا مهــربـانـی جـنـت انـسان بود
در خشـونت دوزخ تفـتـیـده و سـوزان بود
عشق اگردردل بمیرد الشـه می گردد بدن
جـذبۀ عشـق و طرب نیروی بی پايان بود
از ادب خـالی شــود گـر دامــن انسـانـیـت
چـه تفـاوت بـین ديـو و آدم و حـیــوان بود
قدرت وسرمايه دردست ستمکاران بالست
حلم و دانش نور جان و صیقل وجدان بود
از قـناعت پـیـنه دوز و پـیـرمـرد بـاغـبان
بـر سـريـر کلـبۀ ويـرانـه اش سـلطان بود
وقـت جانکندن بـود دشوار برسرمايه دار
بر سـبکباران مسکین راحـت و آسـان بود
رودباران دردل دريادالن چون قطره است

قطره يی در خانـۀ موران چون توفان بود
گپ مفـت هر دهـانی نـیسـت مالک عمـل
آزمـون حـرف دل هـا با گـز و میدان بود
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رسول پویان

دیار خورشید

حـرف نـرم ما نـدارد بـر دل سنگـین اثـر
پـتـک آهـنـگـر حـريـف کلـۀ سـنـدان بود
برکت ازآردوخمیرونان میهن رفته است
بـا قـروت دشـمن ما مــوش در انبان بود
خـانـۀ دل با دودســت دوسـتی گـردد بناء
کشورازجنگ ونفاق و دشمنی ويران بود
کـونـۀ پوسـیده را از ريشه می بايد کشید
چـارۀ درد قـديـمـی انـبــور و دنـدان بود
ماه آزادی بـه همت از يخـن بیرون شود
مهـر اسـتقالل میهــن زيـنــت دامان بود
2017/7/28
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رسول پویان

دیار خورشید

درد سر زندگی
درخـت آرزو جـز نا امیدی بـر نمی آرد
تو گويی زندگانی غیردرد سـر نمی آرد
نـدارد ترکتازی دلـبر تاجـیک من؛ لیکن
به قلبم تیرمژگان می زند لشکر نمی آرد
ندارد ابر نیسـان برکتی در مزرع انسان
به سان پايه می غرد نمی ديگر نمی آرد
نمی دانم چرا بیگانگان درعرصۀ قدرت
بجز لنگ وکل وافراد کور و کرنمی آرد
تو گويی کله ها را پرکند از کاه استعمار
به ملک ما به غیرازکله های خرنمی آرد
سترون گشته يارب مادر شب در ديار ما
که طفل صبحدم يا کـودک اختر نمی آرد
نخیزد شعله يی از شمعدان عدل و آزادی
که دود آتش وخون غیر خاکستر نمی آرد
چونان پیچیده درتار سیاست سرنوشت ما
ازين اوضاع بحرانی کسی سردرنمی آرد
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رسول پویان

دیار خورشید

مجـو از نـازنیان ريـايی عهـد و پیـمان را
که مهرعشق ودوستی دردل بسترنمی آرد
بغیرعشق ووصل جاودان درمزرع انسان
درخـت زنــدگانـی میـــوۀ بهـتــر نمی آرد
صداقت را ز قـلب مهربان عشق پـیدا کن
که اين امواج راغرقاب زوروزرنمی آرد
ز جام جم شراب سرخوش خیام می نوشم
کسی بهتر ازان از ساغـر کـوثر نمی آرد
2017/7/29
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رسول پویان

دیار خورشید

ساز استبداد
باز ساز خون و استبداد می آيد به گوش
دم دم افـراطـی و جـالد می آيد به گوش
از میان خـندق جـنگ و فـساد و انتـحار
بـو و گـند عـقــدۀ شـیاد می آيد به گوش
از عـدالت دادگاه مملکـت بـیـگانه است
از دهـان حاکمـان بیداد می آيد به گوش
بس که تیـغ کینۀ افـراط گـردن می زنـد
از دل گور وطن فـرياد می آيد به گوش
خنجر خـونین نـدارد طاقت کشـتار خلق
گريه از عمق دل پوالد می آيد به گوش
خشـش کاغـذ ز پشـت میـز حـکام فـساد
بادروغ وطرح بی بنیاد می آيد به گوش
بـا شـکـست اعـتـدال عـالمـان بـی عمـل
از لب افراطیون ارشاد می آيد به گوش
سـاغـر پـربـادۀ عـرفان را بشـکسته انـد
جای مستی وطرب اوراد می آيد بگوش
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رسول پویان

دیار خورشید

تیغ خون آلـوده را پنهان کند گر سنگدل
نـالۀ از غنجوغـۀ صیاد می آيد به گوش
بس بهاران رابه يغمای زمستان داده اند
غارت پايیز در خـرداد می آيد به گوش
از نهاد مـردم افتاده اندر خـاک و خـون
ازمن وتوخواهش امداد می آيد به گوش
بهـر اسـتقالل و آزادی و احـیـای وطـن
نغـمۀ پـیــوســتۀ ايجـاد می آيد به گوش
2017/7/29
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رسول پویان

دیار خورشید

صفحۀ خونین تاریخ
زمانه يی که پرستـو ز النه می ترسد
جـوان و پیر ز کلکین خانه می ترسد
چـونان صفحۀ تاريـخ ما شـده خونیـن
که متن و پاورقی و فـسانه می ترسـد
ز بزم ساز و غزل کس نمی برد لذت
رباب ومطرب وچنگ وچغانه میترسد
کـبـوتـران حــريم حــرم هـراسـان اند
پـرنـده از خطـر آب و دانـه می ترسد
مگوکه زلف عروسان چراپريشانست
کجک زگیرک وموها زشانه می ترسد
خیاروخربزه رابیم حنظل است امروز
ز چرس و خوله تن هندوانه می ترسد
ز بیم وحـشت بمب و تـرور در کشور
رونـده هـم ز صـدای پغـانه می ترسـد
ز درد گلُه وباروت و بُمـب سرگردان
درخت وجانوروسنگ وجوانه می ترسد
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رسول پویان

دیار خورشید

ز چور ملی و از رشوه در فسادسـتان
نهاد و دفتر وبانک و خزانه می ترسد
به دادگاه وطن بس که جـوربیداد است
ز پلـه هـای تــرازو زبـانــه می ترسـد
دريـــده ســیـنـۀ دريــای آرزو تــوفـان
ز بیم کـوسـۀ ظـالــم کـرانــه می ترسد
ز کیـن حـاسـ ِد جـاهـل و دلـقـک نـادان
قلـم بگـريـه بیفتد ،زمــانـه می تـرســد
دلی که از می عشـق و وفـا بـود لبريز
نـه وحـشیانـه ولی عـارفـانـه می ترسد
2017/7/30
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رسول پویان

دیار خورشید

جنگ چهل ساله
به جنگ کودک ما چهل ساله شدآخر
عـروس تازه جوان پیر خاله شد آخر
پالن و نقـشـۀ احیای میهن از اذهـان
به زيـر پای زمــانـه مچـالـه شد آخر
مـیـان کـورۀ ســوزان آهــن و پـوالد
به سـان دنبـه وطن جـزغاله شد آخر
حديث کشته ومجروح جنگ بی پايان
نه يک نبشته هزاران رساله شد آخر
قـرار بـود که باران رحمت آيـد زود
ولی به طالع ما سنگ وژاله شد آخر
به جای خـوشـۀ گـندم ،میوه و تربار
به زيـر کنده و گردو و ماله شد آخر
غـزل بـرفـت ز ياد مغنی و مطـرب
ســرود محفـل مـا آه و نـاله شـد آخر
ز رنـج ســفـرۀ خـالی بـیــوگان قلـبم
که قـاش قـاش و يا تاله تـاله شد آخر
ز تنبلی چـو بخـارا خاک ما افسوس
301

رسول پویان

دیار خورشید

فــدای قـوری چـای و پـیاله شد آخر
ز خـون خلـق بنا گشـته کاخ عیاشی
نصیب مردم ما کوخ وشاله شد آخر
تمام هسـتی و سـرمايـۀ وطن امروز
بـه مافیا و بـه دشـمن نـوالـه شد آخر
وطن ز وحدت اقوام می شود پیروز
اگر که عدل و مساوات هاله شد آخر
2017/7/31
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رسول پویان

دیار خورشید

وحدت مردم هرات
هرات بار ديگرغرق خون و ماتم شد
فقـط نـه ديـدۀ ما چـشم حـق پر نـم شد
ز گـور جـامی و بهزاد بشنوی فـريـاد
به جـام دانـش و عـرفـان بـادۀ غـم شد
ز کاج هـای بلـنـد هـری چـه بـنويســم
به زير بار سـتم پشـت زنـدگی خـم شد
ز جور وظلم و ستم قرن ها گذشت اما
شـیوع کـینـه بـه تـاريـخ مـا مجـسم شد
زجنگ مذهب و قوم و قبیله دوری کن
که اين نفاق بخون غرقه مرگ پیهم شد
به هر واليت و هر شهر و روستای ما
تـرور و حمله و وحشیگـری دمادم شد
نفـاق و کـینـۀ اقـوام را فـزون کــردنـد
صـفـوف حمـلۀ افـراطـیـون منـظـم شد
کمـر بــه محــو تمـدن بـسـته افـراطـی
جـنون عـقـده بـه خلـق وطـن مسـلم شد
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رسول پویان

دیار خورشید

مشـو طعـمۀ افــراطـیــون رنـگارنـگ
که اين دسـیسه بـرای شکار سرهم شد
بـرای غـارت و تخريب کشور از اول
نهــان معـــامـلـه بـا قلـدران پـرچـم شد
ت کـشورهـا
بـرای بـردن ترياک و نفـ ِ
وطن بـه نقـشۀ جنگ وترور مدغم شد
هرات جـوی زر و سیم بـوده بر حکام
ولی سـتـمگـر و دزد و دغــل َحکَم شد
تمـام دالـر و پـونـد و ريـال را بــردنـد
نصـیـب ما ز جـهان انتحاری و بـم شد
فقـیـر بـود وطـن داشـت امـنیـت ،لیکن
بــرای مــردم مســکـیـن مـا جهـنـم شد
غـبــار تـیــرۀ بـحــران اعـتــمــاد آمـد
چـرا که علـت جـنگ و تـرورمبهم شد
هـرات را بـه لقـب خـاک اولـیـا گـويند
همان که مـرکـز علــم و کمــال آدم شد
ز اتحــاد قـــوی بـیــن شـیـعـه و ســنی
بـه بـین که نقـشۀ خصـم پلـید درهم شد
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رسول پویان

دیار خورشید

هـرات مـرکـز جـنـگ نـیـابـتی نـشـود
چـرا که وحـدت اهـل هرات محکم شد
2017/8/4

305

رسول پویان

دیار خورشید

نسل کشی در میرزااولنگ
صـدای ناله بلـنـد از فـراز صیاد است
ز وحشتی که زتـیغ سـتمگرافـتاد است
به سوخت خـانۀ بیچارگان و مظلومان
ز آتشی که به میرزااولـنگ افتاد است
سر پـل نعش هـای محرومان
فتاده بـر ِ
درين وطن خدا يا چه جوروبیداد است
ز بس که نسل کشی دروطن شده رايج
عزای النه خرابست وخانه برباد است
زکین طالب و داعش وطن بود خونین
فقط به قتل و تـرورو نفاق ارشاد است
بجای صلح وصفا قتل وغـارت آوردند
به جای نـرمی دل خشم تیغ پوالد است
درين خرابه به هرسـو که بگذری آنجا
فغان بیوه زن وگـريـه هـای اوالد است
تـو گويی شـوق و نشاط امید رفته زياد
به سینه های همه بسکه قلب ناشاداست
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رسول پویان

دیار خورشید

وطن به عـمق سیه چال می رود هـردم
نه چاره يی ونه از کس امید امداد است
نشست و جلـسه و تقبیح و بررسی باشد
تمـام وعـدۀ حکام سـر بـه سـر باد است
وطـن بـه همـت نسـل جـوان شــود آبـاد
همان جوانی که دانا و اهل و آزاد است
2017/8/10
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رسول پویان

دیار خورشید

شهروند عدل و مساوات
به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم
برای حق و حقـوقـم همیشه می جنگـم
گذشـت دورۀ جهـل و فـريب و استبداد
ديگر نـه تـابـع ظلـم و اسـیـر تـرفـنـدم
کسی زخنجر خونین ديگر نمی ترسـد
مگو ز کنده و زنجیر و محبس و بندم
ز جـنگ قـومی و رسـم قبیله بـیـزارم
امـیـد وحــدت ملـی نمــوده خـرسـنـدم
هزاره همدم تاجیک وازبک و پشتون
ز کینه گـر گذری زهـر میشـود قندم
طلسم شـب شکـند مهـر پاک دل آخـر
به نـور وحدت عشـق و امید سـوگندم
اجیر و فعله و مزدور کس مشو جانم
بـنـه عمـارت قـانــون کار و کارمندم
زچشم شورحسودان نمی کنم تشويش
فلک فکـنده بـر آتـش بـه سـان اسپندم
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رسول پویان

دیار خورشید

طلسـم ديـو سـیه بشکـنم وگـر نـه باز
چـو پـیـره آل خـورد پارههـای دلبندم
زخشم و کینه و نفـرت خالی ام خالی
دل از تـرانـۀ مهــر و محـبـت آگـنـدم
ز اخم وحشـت شمشیرخونچکان تیرم
نشـاط بـوی خوش غنچـههـای لبخندم
پیام حرکت و گفتارذهن ما نیک است
چنین بخوان ز قـرآن و زنـد و پازندم
ز چشم علم و تمدن چو بنگری بر ما
بـه نـور عـدل و مسـاوات تازه پابندم
2016/9/14
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رسول پویان

دیار خورشید

ورطۀ فقر و فساد
وطن ز فتنۀ قـومـی خـراب می گردد
روان مـردم میهــن عــذاب می گردد
وطـن به ورطۀ فقر و فساد می پوسد
هالک خنجـر قهـر و عتاب می گردد
فساد و رشوه کند فلـج دست دولت را
فقط به چور و چپاول شتاب می گردد
بـه چنگ تـیـره شـب ظلـم مافـیا مردم
زرنج ودرد و تباهی بخواب می گردد
امید مـردم غمناک و خـسته و مأيـوس
به دشت داغ ضاللت سراب می گردد
کـسی بـه مـردم ما پـاسـخی نـداد نـداد
همیشـه پرسش ما بی جواب می گردد
ديگـر ز دولت فـاسـد انتظاری نیسـت
تمــام وعــدۀ آن نـقــش آب مـی گـردد
تنور پرخطـر اختالف شـعله وراسـت
دل کـفـیــدۀ میهــن کـبــاب مـی گـردد
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رسول پویان

دیار خورشید

ز جنگ و کینۀ قومی حاکمان هرروز
نفاق و ظلم و ستم بی حساب می گردد
عجب ز خون دل پیر و کودک و برنا
بدست وپای ستمگر خضاب می گردد
ز خون مـردم مظلوم و بی دفـاع تاکی
بـه درب ارگ سـتـم آســیاب می گردد
حديث سلسلۀ جنگ و وحشت و کشتار
نه يک رساله هـزاران کتاب می گردد
قرون وحشت و تاراج مملکت بگذشت
ديگر زخنجر و خون اجتناب می گردد
ز دســت فـتـنـۀ فـاشـیــزم دولـتی آخـر
بـه طـرز تـازه و نـو انقـالب می گردد
2017/9/28
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رسول پویان

دیار خورشید

جنگ نفرین شده
ازين جنگ وازين بلوا چه حاصل
ازين نفرين شـده دعوا چه حاصل
ازيـن ويرانگـری ،کـشتـار مـردم
ازين تـلوار خـون پاال چه حاصل
دل نـــرم تــمـــــدن را بــه نــازم
ز خـشم صخـرۀ خارا چه حاصل
زهی رامشگری در بزم فـرهنگ
زطبل جنگ واز کرنا چه حاصل
وطـــن در آتــش دوزخ بـســوزد
بهشـت خفـته در رويا چه حاصل
بـه چنگ خشک سـالی ها فتاديـم
خـیـال ســاحـل دريـا چـه حاصل
امـیــد زنـدگی امـروز خـواهـیــم
مـرا از وعــدۀ فــردا چه حاصل
ززهـرطالب و داعـش چه نوشید
ازين عقرب وزين کبراچه حاصل
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رسول پویان

دیار خورشید

نــدارد صـلـح افــراطــی دوامــی
به قاتل چک چک بیجاچه حاصل
تـرور و انتحار از حــد بگـذشـت
به افراط و سـتم وا وا چه حاصل
بـه شــیخ و مفـتی و مال بگـويـیـد
وطن حمام خـون فتوا چه حاصل
به سربايد زدن مشت پس ازجنگ

بعــدی مـردن واويـال چه حاصل
بغیرقوم پرستی چیست در ارگ؟
ازيــن حـکام نـاکارا چـه حاصل
کـتــاب روشـــن تاريـــخ میهـــن
به پیش چـشـم نابـیـنا چه حاصل
بـه پـاکـسـتان نـبـاشــد اعـتمـادی
ازين دوستی بی معنا چه حاصل
مکان پخش افـراط و ترور است
ازيـن همسايـۀ رسـوا چه حاصل
دوپايش تا به زانو غرق خونست
ازين ويرانگر دل ها چه حاصل
2017/10/7
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رسول پویان

دیار خورشید

نای موسیقی
طرب در دل هوای بزم موسیقیار میسازد
نـوای ت َـن ت َـنَن در دل خـیـال يـار میسـازد
حجازواسپهان وراهوی وشور و زيرافکند
نـوا وبـوسلیک از زخمـههای تار میسازد
زعشاق وحسینی و بزرگ و راست مینالد
مقـام زنگوله بر عـاشـق و هـشیار میسازد
به چنگ وتنبک وتنبورونی مطرب کندآغاز

گهی با تار میگـويـد ،گهی اشعار میسازد
به جای ارغنون هارمـونیه در پیش خنیاگر
به همـرای رباب و طبله و دوتـار میسازد
کجا شد بربـط و شهرودوشوشک درديارما
نقاره رفته از میدان و سـورنا زار میسازد
دگرچنگوچغانه محفلآرای خراسان نیست
سـرنده ،بیدف و بیديره و بیتار میسازد
سـهتار نغـز پیشین را کجا بـردنـد از محفل
ســرود و رودخـانـی از دل افگار میسازد

314
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دیار خورشید

زطاس و کاس و سنج و نالۀ زارجلب گويم
به تال و زنگ مطرب نغمۀ پربار میسازد
نداردرونقی سنتور و قانون ،ازعمل خارج
طـربرود از نـوا افـتاده و گـیتار میسازد
کمانچه را کمان بشکسته انددرمحفل شادی
ولی غیچک به ياد همدم و همکار میسازد
صـدای دنبوره از دره و کـوه و کمر خیزد
دوبیتیهـای نغز و سـاده از گفتار میسازد
ز طرف کـشزاران نغمۀ ساز و دهـل نايـد
نیانبان تو را چون مرغ بیمنقار میسازد
سر بود ساز وطنداران
زراگ و تال هندی ُ
مغنی طرح تکراری دراين بازار میسازد
زآهنگ خراسان سازهندی بهرهها بگرفت
تـوازن گـر بــود خـنـیاگـری آثـار میسازد
فـراموشـت نگـردد نُوت هندی و خراسانی
که اين هردوبه هم الحان پراسرار میسازد
ت َـنَن ت َـن ت َـن ت َـنَن دارنــد اوزان خـراســانی
سا ری گا ما پده نی سا يکی معیارمیسازد
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رسول پویان

دیار خورشید

يکی بـاربـد میگـردد يکی فـارابـی و قـادر
سرآهنگ وطـن را مرغ موسـیقار میسازد
اگرچه تک ملودی سازهندی وخراسانیست
ظرافتهای ريز رنگرنگ درکارمیسازد
غزل معشوقه و محبوبۀ ساز خراسان است
سـرود حلق را از سـاز دل اظهار میسازد
چه زيبا هست رسـم تازهپردازی ز استادان
که کیف سازوآواز و هنر صد بار میسازد
بـود آهنگ هسـتی و خـدا در نای مـوسـیقی
نشاط وشورومستی وطرب سرشارمیسازد
اگرجنگوطنبیکوس وبیکرناوشیپورست
تبـیـره زن و بـوقی ،دم دم اشـرار میسازد
نوای شوق و شادی را کند خاموش افراطی
ز حلقـوم تعـصـب نفـرت و ادبـار میسازد
پیام حـامـیـان طالـب و داعــش بـود افـراط
ولـی آهـنگ آزادی وطـن بـسـیار میسـازد
2017/12/9
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دیار خورشید

نغمۀ مستانه
سـکـوتـم نغـمۀ مسـتانـه دارد
خروشمدرخموشی خانه دارد
پرسـتويم اگـر کوچیده؛ لیکن
خیالش در دل مـن خانه دارد
هنوز از گوشۀ چشم خمارش
نگاه نـشـوهگـون رندانـه دراد
نه تنها عاشـقان ديوانگان اند
زمانی عاقـل و فـرزانه دارد
زبحر دل هزاران موج خیزد
به کفهرموج دلدردانه دارد
خـراباتسـت جـای جلـوۀ حـق
سـرود سـاز دل میخانـه دارد
به قصر دل ندارد راه رهزن
بـروج و بــاره و دنـدانـه درا
گرفته مسجد و مدرسـه افراط
بتی مـن جلوه در بتخانه دارد
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رسول پویان

دیار خورشید

اگرچه شمعمیهن گشته خا ُمش
ولی درهـرطرف پروانه دارد
ز تـاريـخ وطـن گـر يـاد آريـد
هـزاران قصــه و افسـانه دارد
وطنراگرچه دشمن کردويران
نـشـیمن گـنج در ويـرانـه دارد
بروعصر حجر دوران ظلمت
کنون طفل وطـن رايـانـه دارد
2017/12/10
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رسول پویان

دیار خورشید

مرگ دیو جنگ
ازعشق و جام باده و شوق طرب بگو
از شعر و قصـۀ دل و شـور ادب بگو
تلخی مکـن به محفـل ياران و دوستان
با شهد و نیـشکر ،بـیا ،از رطـب بگو
خورشید گر نهـان ب َُـود تیره دل مباش
ازچلچراغ ومشعل و از ماه شـب بگو
در خـاک آريـا شـنـو از دخـتـران رز
از لعل قصه کن و سخن از عنب بگو
گنجینههـای کان بدخـشان بـه باد رفت
اين قصه را به نسل نو ازلعل لب بگو
آهنگ دل سـرا و شـکن تـیـغ جهـل را
ازچنگ وارغنون ورباب و جلب بگو
درماه روزه موقع عیش و نشاط نیست
سال ديگـر بـه يـار بـه ماه رجـب بگو
ازچنگ کاهلی و سکوت و سکون برآ
ازحرکت و ترانه و از تاب و تب بگو
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رسول پویان

دیار خورشید

حیران کـن جهان بشر را به طـرح نـو
زنجیر شکن بیا و ديگر بوالعجب بگو
از خـون و جنگ و فتنۀ افـراط درگذر
از دانـش و تمـدن پـارس و عـرب بگو
با مطربـان ترانـۀ صلح و صفا بخـوان
ازمرگ ديو جنگ و زمحوغضب بگو
افراط اگرجنايت و تخريب و جنگ شد
از صلح و برقـراری شـام و حلب بگو
خاک وطـن پذيـرۀ افـراط نیست نیست
ايـن قـصـه را بـه سـلسـلۀ بـولهب بگو
بـشکـن پـا و کلۀ فـاشـــیـزم در وطــن
ازمحو جنگ و کینۀ قوم و نصب بگو
2017/12/11
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دیار خورشید

تبر در ریشۀ کشور زنند
چرا درجام دلها بیش از اين زهر جفا ريزند
به جای شوق و شادی ماتم درد وعزا ريزند
بـه حلـق کـودکان و مـادران خـسـته و حیران
نـــه داروی عــالج درد ،زقـــوم وبـا ريـزنـد
پـریرويـان میهـن را اسـیـر ديـو مـیسـازنـد
يالن را هرکجا زنجیرها بردسـت و پا ريزند
عقـابــان را زنـند با تـیـر زهـرآگین اسـتـبداد
به روی کـرگسان بال و پـر لطف هما ريزند
کنند بیگانگان را چیره بر خاک وطـن؛ لیکن
خروژ و خاک و خاکستر به چشم آشنا ريزند
شـده تريـاک چـون زهـر هالهل قـاتـل مـردم
ولـی هـسـتی مـردم را بـه پـای مافـیا ريـزنـد
نجويد مهر جذب خلق لیکن در عمل هرروز
بهجای نرمش که صخره سنگ برکهرباريزند
به مردم وعدههای خشکوخالی گرچه بسیارست

ولی روز عمل در سـفرهها مکر و ريا ريزند
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رسول پویان

دیار خورشید

ز خـون نـوجـوان و کودکان و پیره زن هردم
بدستوپای دشمنرنگرنگ طـرح حنا ريزند
ريـال و دالــر و کلــدار را بـــر دزدان دادنــد
بـه جـیب مـردم بیچاره نیرنگ و خطا ريزند
به چنگ داعش وحشی سالح وپول وامکانات
زمـانـی آشــکارا گاه گاهــی در خـــفا ريـزنـد
تبر در ريـشـه و بـنمايـۀ کـشور زنـند؛ لیکـن
به ظاهر نقـشه و طرح دروغین تا کجا ريزند
2017/12/12
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دیار خورشید

تجلیگاه دل
دل زيـبــا پـسندم رنـگ رويـا داده معنا را
تجـلـیگاه دلهـا مـیکـنـد تصـويـر زيبا را
ندارد حسن معنی جلوهيی ريباترازمعشوق
نیابی تحفهيی جزوصل جانان قلب شیدا را
زساز زهره بشنیدم نوای عشق ومستی را
ســرود باربـد گويـا کـنـد چـنـگ نکیسا را
نهانکردم اگرچه داغ دل راالله سان لیکن
بگــیـرد آه ســـردم دامـن گــرم سـويـدا را
نـشـد پـايـان جنگ و کیـنۀ اوالد ابـراهـیـم
مگو افسانۀ هاجر مخوان مزمور سارا را
بسازی دوزخی ازجنگ اديان خانۀ دل را
بسـوزانی يهـودی و مسـلمان و نصارا را
خدا درعرش میگـريد ز دست کینۀ افراط
تعـصب تا که آتـش میزنـد تمثال بـودا را
بهرسو بنگری تصوير حق راجلوهگريابی
دل هندو و مسلم کعبه گردد ُمغ و ترسا را
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دیار خورشید

اگرخوشخو و انسانی نگردد مذهب و آيین
بهمـزن رونـق بتـخانـه و شـیخ و کلیسا را
شده تا عقدۀ جنگ وطن چل ساله چیستانی
مگـر نسـل جـوان ما گـشـايـد اين معما را
ندانم قتل وکین وغارت وجنگ و جفاتاکی
زهیگربشکند طبال کوس وبوق وکرنا را
ز موج دهله و هیرمند خیزد نغـمۀ جیحون
بنـوشـد غـرقـه و نـیالب امـوج هـريـوا را
خدارا جامۀ کرباس خود را محترم گردان
که تا ديگر نباشـی بـرده و مـزدور ديبا را
2017/12/13
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رسول پویان

دیار خورشید

چشمان خسته
چـشـمان خـسـته پـیـروی دل میکنند
خود را زعقل و فلسفه غافل میکنند
مسجدوديرومدرسه از حق جدا شدند
ياران به کوی عشق تومنزل میکنند
ازگپ حور و قصۀ غلمان دلم گرفت
ديـوانگان بـه میکــده محـفـل میکنند
با جرعهيی ز ساغر دل در کنار يار
ديـوانـه را بـه عاطـفه عاقـل میکنند
با چنگ وبا نوای نی و نغمه وسرود
آهو و کبک و شیربچـه مايل میکنند
بارنگ مهربانی و از بوی عشق دل
رفتار وحسن وذايقه خوشکل میکنند
خوبان چرا به غمزۀ بسیاروقهروناز
کار را برای عـاشقی مشکل میکنند
اول دهند وعده و لیکن به گاه وصل
قـول و قـرار را هـمه بـاطل میکنند
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دیار خورشید

گاهی به میخ وگاه بهنعل میزندرقیب
ديـوار را دو رويگی کاهگل میکنند
گل میدهند به آب و ازبهرقیل و قال
ريگ کدو ز آهـن و سنگچـل میکنند
میزان عـدل از صـف زنـدانیان شـنو
يک را اضافـه بـر عـدد چـل میکنند
کفکـیـر میزنـند تهـی ديـگ بیمـواد
حلوا بـه کفچـه بخش و يا بیل میکنند
افراط و جهل وقاتل و ترياک باهماند
انـسـان را بــه مـرگ مقـابـل میکنند
حرف از قبیله و ستم داعشست وبس
تا پـول خون بـه جیـب اراذل میکنند
2017/12/15
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دیار خورشید

دریای خروشان
برمردم ما جور وجفا تاکی و تا چند
قهروستم وخشم ووغا تاکی و تا چند
خلقی شـده بیچاره و آواره و محروم
آتـش زدن النـه و جـا تاکی و تا چند
دانـم که نداری هنری دارو و درمان
افزايش اين درد و بال تاکی و تا چند
با داعـش جانی شـده يی يار و برادر
خصمانه نظر بررخ ما تاکی وتا چند
تجهـیز کنی قاتـل و اوبـاش و ارازل
تهديد وخطر رسم خطا تاکی وتا چند
در قـوم پرسـتی شـده يی شـهرۀ آفاق
يک بام؛ ولی با دوهوا تاکی و تا چند
برهم زده يی طرح وتُون قالی وحدت
اقوام زهـم پرت و جدا تاکی و تا چند
در سـینۀ دولـت نـتـپــد قلـب صداقـت
روبه صفتان مکرودغا تاکی و تا چند
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دیار خورشید

دشمن زده برسینه وخودی زندازپشت
خنجر زدن از پشت وقفا تاکی وتا چند
چشمان سیاسـت شده در کشورما کور
اين مسخرگی کوروعصاتاکی وتا چند
افــراط چــرا شـــادی دلهــا بـربـايــد
در خانۀ ما جنگ وعزا تاکی و تا چند
بـرخیز وطـندار بـه احقـاق حقـوق ات
سـر خـم بـه دم تـیغ فـنا تاکی و تا چند
سـرلـوحۀ جنبش که بـود وحـدت اقوام
ترس ازدوسه مزدورسیا تاکی وتا چند
مردم که بشورند چو دريای خروشـان
ای ارگ بخون غرق شنا تاکی وتاچند
2017/12/22
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دیار خورشید

سالهای خراب
تا ارگ مرگ حامی دزد و جناور است
هر سال ما خراب تر ازسال ديگر است
جنگ و جدال وقتل وقتال است کاروبار
تا ارگ را به طالب و داعش باور است
درها به روی طالب و داعـش ب َُود فراز
افسوس برسرايیکه بیسر و بیدر است
ما را به دسـت داعـش خونخوارمیدهند
اين طرح ارگ ونقـشۀ خیل ستمگراست
افراط همچـو زخـم سراطون شده به دل
چـون قـاتـل تمامی اعضـای پیکـر است
غرب وشمال وشرق وجنوب وطن همه
آلــودۀ تعـفـن ايـــن زخـــم بـسـتر اسـت
گوش و دهـان وچشم حقايـق به بسته اند
قدرت به دست خائن وبیمار ونوکراست
میهـن نــديــده رهـبـر صـادق و مردمـی
هرکس به پشت قدرت وسرمايه وزراست
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دیار خورشید

کـشور خـراب و مردم بیچاره در بـه در
نـشـیـنــان ابـتر است
کام ارگ
دنـیــا بـه ِ
ِ
جـان میدهـد بـرای وطـن عسـکر فـقیر
چشمان زن و مادر و اطفال او تر است
جـنگ دراز میهـن مـا نقـشه بـوده اسـت
کشور فدای کشمکش غرب وخاور است
ترياک وجنگ وطالب وداعش وسیله اند
خلقی به زير تیغ ستم زارومضطر است
گاهی بـه نـام قـوم و زمانی بـه نـام ديـن
اين کشور ستمزده در خون شناور است
مـیــراث مــا تمـــدن و آزادی و خــــرد
افکار نــو تکامـل تـاريــخ کشــور است
راه نجــات مـــردم مـا وحــدت عـمــوم
عقل و ثبات و جرأت رستم محور است
2017/12/28
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منبع جنگ
ای که درجنگها بقای تواست
بی سبب صلح ادعای تو است
منـبـع جـنـگ را تــو مـیدانی
چونکه افراطی آشنای تواست
جنگ ترياک راکی درداداست
طالبان جـمله مافـیـای تو است
وحشت ازهرطرف که میبارد
تـیغ داعـش پـیـشـوای تو است
غـزل جـنـگ کـرده ای از بـر
تـیـر و تلوار دلـربـای تو است
نسلهـا را بـه جـنگ میطلبی
تا که افراطیت صدای تو است
خون حلق صغیرو پیر وجوان
در عزای عموم حنای تو است
هـر کجـا امـن و امـنیـت باشـد
خار چشمان بی حیای تو است
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دیار خورشید

پــول نـفـت ســعـودی و دالــر
در رۀ جنگ زيربنای تو است
مــار آسـتـیــن ملـتــی؛ لیـکــن
اژدها زادگان عصای تو است
نـه تمـدن؛ وحـشـت و کشـتـار
نه عدالت؛ ستم قضای تواست
طـالـب و انتحــاری و داعـش
همـه آماده در سـرای تو است
خــلق بیچـــاره ملـت مظـلـوم
همه پامال زيـر پـای تو است
جنگ قـومی و قـدرت افزون
يا فقط سلطنت هوای تو است
2018/1/18
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رسول پویان
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استقالل وطن
وطن در وحدت اقـوام اسـتقالل می خواهد
وطن بی پـرده و ابهام اسـتقالل می خواهد
وطن هر لحـظه با جمع طـرفـداران آزادی
وطن درحرکت هر گام استقالل می خواهد
وطن اشغال خونین را کند محکـوم درعالم
وطن گـرچه بـود دردام استقالل می خواهد
وطن از سـلطۀ افراطیت ،از چنگ استبداد
وطن ازجهل و ازاوهام استقالل می خواهد
وطن را در شـب تاريک پامال سـتم کردند
وطن هرصبحگاه وشام استقالل می خواهد
وطن از حاکمـان فـاسـد و ظالـم بـود بیزار
وطن ازچنگ خون آشام استقالل می خواهد
وطن رانقشه های جنگ فاشیستی کندويران
وطن در حــال انهــدام اسـتقالل می خواهد
وطن ازجنگ خونین خسته وآزرده میباشد
وطن درصلح خوشفرجام استقالل میخواهد
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دیار خورشید

وطن در آتـش بـیـداد شـیادان چـرا ســوزد
وطن بـا اين هـمـه آالم استقالل می خواهد
وطن را همت سـام و نريمان می کند آزاد
وطن چـون دومان سام استقالل می خواهد
وطن از دورۀ عقل و تمدن قصه می گويد
وطن با عـزت و با نام استقالل می خواهد
وطن تا قـله هـای فـاخـر بـابـا و هندوکش
وطن در اوجـگاه تـام اسـتقالل می خواهد
وطن با روح استقالل وآزادی شود جاويد
وطن در اول و انجـام استقالل می خواهد
2018/1/24

334

رسول پویان

دیار خورشید

مرگ تدریجی
تابکی در خواب خرگوشی وطندار عزيز
چـشم بسـته پنبه در گوشی وطندار عزيز
درد و رنج و بی نوايی می کشد آخرتورا
تـا بکی بـاغـم هـمآغـوشی وطندار عزيز
حاکمـان مفسـد و ظـالـم دغـل بـازی کنند
رو به رو با خط مغشوشی وطندار عزيز
جنگ ويـرانگـر ز اول بوده طرح اجنبی
تـو فـقــط قـربـانـی بـوشی وطندار عزيز
جنگ خونین را به ما تحمیل کردند سالها
تـا بکی يارب کـفـنپوشـی وطندار عزيز
ســرنوشـت ما بـه دسـت مافیا افتاده است
زهر از ترياک می نـوشی وطندار عزيز
زندگی درجنگ ووحشت مرگ تدريجی بود
هان! به سنگ قبرمنقوشی وطندار عزيز
جنگ را بر نسل نسل ما سفارش میکنند
تـا بکی نسـل سـیه پـوشـی وطندار عزيز
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رسول پویان

دیار خورشید

در طلسـم وحـشـت فاشـیزم جباری اسیر
دام برکن تا که می کوشی وطندار عزيز
خـانـه ات را کـورۀ آتـشـفشانی کـرده انـد
سنگ میگردی و میجوشی وطندار عزيز
فاسدان ازگوشت وخونت قصرها برپاکنند
تو فـقـط بی پـیسه و تـوشی وطندار عزيز
پیش چشمان توکشوررابه داعش می دهند
خوب می دانی و خامـوشی وطندار عزيز
نیست بازاری برای جنس اخالص و صفا
با سـیه کاران چه بفـروشی وطندار عزيز
2018/1/27
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سلسلۀ انتحاری
کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است
سیالب خون مردم بیچاره جاری است
بر تخت ارگ فتنه گـران جا گرفته اند
برجان ملک تـوطئه مکروب ساری است
با تیغِ کی ِن طالب و داعـش تـو را کشند
قتل وترور ووحشت وبی بندوباری است
افــراطـیــت وسـیـلۀ اشـــغالگـری بـود
اين طـرح توطئه مدل نیش ماری است
اخطار امريکا به پاکسـتان نمايش است
اين شیوه سالهاست که کارمداری است
هرسو که بنگری همه دام سیاست است
از کشـته پـشته دردم تیغ شـکاری است
پیمان وعهد وصدق وصفا را بکشته اند
مکرورياوچال وچم وهرزه کاری است
گـرگان بـه جان مـردم مظلـوم فـتاده اند
نسـل جوان ز دولت خايـن فراری است
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دیار خورشید

خون را چو زالو از دل انسان می مکند
اين خوی ظالمانه مگر میگساری است؟
هـر روز انتحـاری و هـر لحـظه انفجار
اين شیوۀ سیاست واين رسم کاری است؟
ت دغــل
تاکـتـیـک و اسـتـراتـیـژی دولـ ِ
تـريـاک و انتـحـار و فـسـاد اداری است
فاشیزم ارگ چونکه بود وحشت وترور
اصل سیاست از بیخ وبن انفجاری است
منظورشان ادامۀ جنگ وستمگری است
ايـن رسـم قلـدرانـه طـريـق متاری است
گـر جام زهـر سر نکشـید حاکمـان ارگ
وهللا که زندگی به شـما شـرمساری است
از حـد گـذشـته ظـلـم و جـفا و سـتمگری
تاکی ز نیک مـردم ما بـرده بـاری اسـت
از رخش و از تمدن و از عشق قصه کن
تاکـی روايت وطـن اشـتـر سـواری است
2018/1/30
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دیار خورشید

تاراج هستی
عشق و امید وصفا را کشته اند
عهـد و پیمان ووفـا را کشته اند
تاکه خاک وآب ما مسموم گشت
در فضـای دل هـوا را کشته اند
کرگسان برنعش مردم حمله ور
وای بر میهـن ،هما را کشته اند
حاکمـان در پـیـش پـای اجـنـبی
هـمــديـار و آشــنـا را کشته اند
زيـر نـام ديـن و فـتــوای غـلـط
نغمه و شـور و نوا را کشته اند
از تعـصـب بـارهـا آل ســعـود
بـر در کعبه خـدا را کـشـته اند
نور يـزدان را با فرهنگ جهل
نغـمه هــای ربـنـا را کشته اند
قـرنهـا بـا خنجــر افـراطـیـت
فکـر دهگان شــما را کشته اند
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دیار خورشید

قـتـل تاريخ و تمـدن کـرده انـد
عالـم و شـاه و گدا را کشته اند
دانش و عرفان را دشمن شدند
مشعـل فـقـر و غنا را کشته اند
ارگ و پاکستان طرفـدار نبرد
مشترک صلح وصفاراکشته اند
جنگ افراطی بما تحمیل گشت

اعـتـدال رهـگـشـا را کشته اند
تیغ طالب را به داعش داده اند
مارپروردند عصا را کشته اند
از وطن جاسوس خانه ساختند
تــا کـه آزادی مـا را کشته اند
در نهــــاد فـاســــدان مملکـت
همت و رحم وحیا را کشته اند
نه فـقط تاراج هستی کـرده اند
بـر لـبـان مـا دعـا را کشته اند
2018/2/17
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جنگ بی پایان
تیغ را در دسـت قـاتل داده اند
همچنان پول و وسايل داده اند
سـرنـوشــت مـردم بیچـاره را
پـاک در چـنگ اراذل داده اند
امنیت را با قشون ويران کنند
دزد را در خانه منزل داده اند
انتحـاری را بـه عـنـوان شهید
رتـبــــۀ واال و کامــل داده اند
خاک در چشم وطن پاشیده اند
سرمه ازتیزاب و فلفل داده اند
حـق را کـردنـد پای مال سـتم
منصب عالی به باطل داده اند
سنگ قانون برسر مردم زدند
ظالمـان را نـام عـادل داده اند
جهـل افراطی بـه ما آورده اند
حکم بر سنگسارعاقل داده اند
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تـیــغ کاريـدنـد بـا اسـم جهــاد
جنگ بی پايان حاصل داده اند
دف بـدريـدنـد در بــزم نـشـاط
سـرمه در کام جالجل داده اند
آدمی را غـرق دريـا کـرده اند
ماهیان راجا به ساحل داده اند
2018/2/22

342

رسول پویان

دیار خورشید

یار آفتاب
دلی که از نفس عشـق کس کباب شود
به يک دوجرعۀ می کامالخراب شود
بـیـاد گرمـی آغـوش پـر ز احـسـاسـی
يخ خـیال هوس قـطره قـطره آب شود
سکوت عیش بگوش خـردغزل خواند
سـرود و زمـزمـه و نغـمۀ ربـاب شود
ببزم عشق سخن ازحضورپیری نیست

بـه کام تــشــنــۀ دل بــادۀ شـبـاب شود
نگاه جلوۀ گل گـرچـه جـاودانی نیست
ولی چـو رنگ بـبــازد يـم گالب شود
امید عشق ندارد عدم همه هستی است
خروش بحر بـرون از دل سراب شود
ازل که در ابـد عـشـق جـاودان گـردد
بـرای نسـل بـشـر آخـريـن کتاب شود
دل ازمحبت عشق ووصال لبريزاست
عجب مدار که نیروی آب و تاب شود
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دیار خورشید

به باغ عشق ز بس تاک لعل می رويد
بهرطرف که نگه می کنی شراب شود
به بـوی يـار رسـد گـر بـه سـاحل آرام
چوموج دردل دريا به پیچ و تاب شود
شب از سـتاره و برق شهاب می گويد
بـه صبحـدم که رســد يـار آفـتاب شود
به وصل گرنرسدعشق می شود خنثی
و يا تجـرد و سستی و اضطراب شود
زبس که دخـت رزان هری کند مستی
به ملک مرده توگويی که انقالب شود
2018/2/24
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حق هویت
دفتر عشق وطن را به چـه پرپر کردند
خاک در چشـم مـراد همه کشور کردند
يأس از جسـم و دل میهـن ما می جوشد
زنگ امید وطـن را بـه خـدا کـر کردند
بس جـوانـان شـده آواره و معتاد و فقیر
زهـر در کاسـۀ بـشکـسـتـۀ مـادر کردند
ذهن افراط وستم محورفاشیزم شده است
اين چه زهری است که آمیزۀ باورکردند
جای شعر طـرب و نغـمۀ مـوزون هـنر
نفرت و عقده وخشم وجدل از بر کردند
مهــرورزی که بــودارث نـیـاکان وطن
کینه ورزان همه باخون وخطل ترکردند
تـیغ بـر سـیـنـۀ دانـشـور و اســتاد زدنـد
تا که شیطان به خطا بر سر منبر کردند
نغمۀ عــدل و مسـاوات زنـد طبع لطیف
مستبدان سخـن از قـوم قـوی سر کردند
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زيـنـت کـشـور مـا وحــدت اقــوام بــود
قـوم پرستان به غلط تفرقه زيور کردند
محـو وحشت نشود هـويت قـومی کـس
گرچه درقلزم خون جمله شناور کردند
هـر گلی جلـوۀ مقـبول خـودش را دارد
تـا که در بـاغ زمیـن حـق برابر کردند
حـق شهروندی ما را نتوان کس گرفت
گـرچـه در تذکره بنیاد تو ،ديگر کردند
مرگ فاشیزم فرا میرسد ازوحدت خلق
زورگويان اگـر از تفـرقه محور کردند
2018/2/18
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اصل حیات
بهــار جـامــــۀ زرد خـــزان دربـر کرد
شکوفه خون دل ازجوی ديدگان سرکرد
بشاخ صبح چـو گل زد خنده يی بشکفت
عـبـوس شب بـدر آمـد و پاک پرپر کرد
چوعقل وعشق شکوفان شدند ،شیخ دغل

تو را اسـیر بهـشت خیال و محشـر کرد
حکايت اسـت که قابیل کـشـت هابیل را
و ازدواج به هـم خـواهـر و بـرادر کرد
میان هـستی و انسـان توازن است به پا
اگـر کـسـی بـه ذات خـودش بـاور کرد
تضاد و کینه و قتل و قـتال ذاتی نیسـت
توان برون همه را ازروان وپیکر کرد
به نورعشق ومحبت جهان شود تسخیر
اگر ز مهر سـپه از خلوص افسـر کرد
فـروغ عشـق بـود جـاودان در دل دهر
نمیرد آن که فروزان چراغ مجمر کرد
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دیار خورشید

امید و جنبش و شـور و نشاط می بارد
بـرای نسـل بشـر ايـن همه میسـر کرد
درخت عـشـق دهـد مـیوۀ لـذيـذ وصل
دو دل را چه نکو همنوا و همسر کرد
تـفــاوتـی نـبــود در حـقــوق انـســانی
عـیار عـشـق زن و مرد را برابر کرد
ثبات وحدت مردوزن است اصل حیات

به يک صدف تکامل دل دوگوهر کرد
بنای جـامعه از بیخ و بـن شـود ويران
به جای عشق ،هوس را اگر مقررکرد
2018/3/8
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جنگ کله سیرو
بـه بـنـد رشـمۀ زلـفی دلـم لَکَـتو شد
به رد يُــو دل وا ُمنده مـه دِگه او شد
رکابـیم به ِپت ِپت فتاد وگاوگم گشت

چراغ مـوشک دل بی غذای مندوشد
ُچلُکه زد سـیاهی به ِچنگ ِلنگ خو
به الی ابر پِنُم نیز قرص مه تـو شد
کلـیز ُخـمبه بکـندک مـرا دم سـابات
جگرزدست ورم خیک بادو َمشکوشد
دل از کـوارۀ مـه کـنـده شـد دم رفتن
زبس بروف بروف وتالش واشتوشد
جدايیها نه فقـط زخم راسراطون کرد
چو قاف نی ،ناچاق گشت و پرتو شد
گذارعمر چه بُد غیرهوهو و گیزگیز
لورده کرد عمری و بند و سیخلو شد
براه عشق دلی چون کالوه سرگردان
گهی به وصل وگهی باخیال چنگوشد
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رقیب ما که هزارچهرۀ دروغگو بود
به پیش يار زبان بشکنک به لولو شد
ز جـو و نتره و قُلب و دهـانه بگذشتم
ولی بـه دامـن دريا دوباره چرخو شد
بـه تـار مـو دلنگون کـرده يـی دل را
چومشک دوغ زت َکون تو به هِنگوشد
زمانی گـندم شهنازی بود وزعفـرانی
ولی به طالع من ُکرمک آمد و جوشد
گذشت دورۀ چـاراختالط وکرسی ها
نـشـد قـصـۀ ِپهـتـو و زودکی شـو شد
ز بـام عـشـق بیفـتاد طشـت رسـوايی
زهر طرف به خطا غَلغَالووبوبو شد
بجويه باغ وطن خاروخس بسا رويید
نه آب داد کسی نه شـیار و نه سو شد
شـغال و گرگ کند دوله از دم قشالق
به جلگه هم سگ پیر ما بـه کوکو شد
زرخش يورغه وشبديزکس نمی گويد
چو خرموشۀ دشـمن اسـب بی دو شد
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گذشت دورۀ راستی و خدمت و پاکی
زمان رشوه خور وچارکاله و اَلو شد
به ديگ جنگ و جدل کله پاچۀ انسان
بـرای عــدۀ شــوروا و کله سـیرو شد
دگرزهوهو و تپ تپ کسی نمی برسد
به جنگ دست طرفها بجان هم رو شد
وطن به مـدت چل سال جنگ تحمیلی
فدای کشمکش واشنگتون و مسکو شد
2018/3/14
واژگان و اصطالحات هراتی در شعر باال:
رشمه :تناب نازک  -به رديو :به دنبال اش  -وا ُمنده :وامانده  -دِگه:
ديگر -او :آب  -رکابی :چرغ فانوس  -پت پت :در حال خاموشی -
گاوگم :تاريکی شام که در آن گاو ديده نشود - .چراغ موشک :چراغ
سفالین قديمی فتیله دار  -مندو :دانه هايی که از آن روغن مندو
سازند؛ در قديم سوخت چراغ موشکها بودُ - .چلُکه(چولُکه) :نوعی
نشستن  -چنگ لنگ :روی دوپا ِ -پنُم :پنهان  -مه تو :مهتاب -
کلیزخمبه :زنبور بزرگ  -بکندک :بگزيد  -سابات :داالن  -ورم:
اماس و باد  -خیک :مشک  -مشکو :مشک آب  -کواره :ظرفی که از
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چوب گز بافند و دهقانان در آن بادنجان رومی انتقال دهند؛ در شعر
فوق منظور قفسۀ سینۀ انسان است  -بروف بروف :شتاب و عجله -
اِشتو :عجله  -سراطون :سرطان  -قاف نی :بسیار الغر  -ناچاق:
مريض و بیمار  -هوهو :سر و صدا  -گیزگیز :صدای پرش زنبور -
لورده :باخود بیهوده حرف زدن  -سیخلو :گرفتاری بیهوده -
ِچنگو(چنگاو) :درگیر ،دست و گريبان  -لولو :به گندگی افتادن -
نتره(نطره) :معیار آب بخش در ده ها که از سنگ و سمنت می سازند
 قلب :دهانۀ حق آب  -دهانه :راه آب  -چرخو :چرخاب  -دلن ُگون:آويزان َ -مشک :خیک  -ت َکون :تکان  -هِنگو :تکان دادن ُ -کر َمک:
دانۀ ناپاکی در میان گندم  -کرسی :صندلی در زمستان  -چاراختالط:
صحبت گرم  -پهتو :محل آفتاب دار  -شو :شب  -غلغالو :سروصدا -
بوبو :صوت تمسخرآمیز  -سو :چیدن علفهای هرزه  -شیارکردن:
شخم زدن زمین  -قشالق :جای زمستانی مالداران  -جلگه :آبادی -
کوکو :صدای سگ  -رخش :اسب رستم  -شبديز :اسب مشهور
خسروپرويز  -يورغه :رفتارراحت و تند اسب  -الو :بی جانشین -
چارکاله :بهم انداز و دعوا جلب  -کله سیرو :شوربای کله و پاچه
گوسفند  -هوهو و تپ تپ :سروصدا برای ترساندن.
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دیار نوروز
بـرای ما که کهـن يـادگار نوروز است
چه ارث پاک وکالن افتخارنوروزاست
ز جـشن خـرم جمشیـد تـا به عهد کنون
شـراب جـام جـم روزگار نوروز است
زآب سیحون وجیحون تا به رود فرات
ت مست وگوهرنثارنوروزاست
چه مس ِ
گـذشــت ســردی لـرزنــدۀ زمـسـتانـی
پـیـــام آور فـصـل بهــار نوروز است
به ناز وعشوۀ گل چهچه می زنـد بلبل
سرود و زمزمۀ شاخسار نوروز است
ز کـوه و درۀ دل آب می شـود جـاری
غـزلسـرای لـب جـويبار نوروز است
چهار شنبه آخر که جشن سوری گشت
شـکوه سـرخی آتـش بیار نوروز است
لباس نـو شـده بر جـان هستی و انسان
ز مان تحفه و بازديـد يار نوروز است
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زبس که ستره وپاکیزه می شودهرچیز
طالی بی غش کامل عیار نوروز است
به روی سفرۀ هفت سین سبزه می خندد
زار نوروز است
نماد هفـت گیاه سـبزه ِ
ز سیب و سـکه و سـنجد و سـمنو گويم
سماق وسیر و سرکه بکار نوروزاست
به تخـم و ماهی وتنگ بلـور و آتـشدان
بـه روی سـفرۀ ما انتظار نوروز است
سپـند و عـود فـراوان بـر آتـش اندازند
که عطرخندۀ مهـروشرار نوروز است
ز گفت و ايـده و کردار نیک می گويند
چـرا که جـام دل آيینه دار نوروز است
نبات و نقـل و عسل کام دل کـند شیرين
کتاب پـاک شــما در کـنار نوروز است
بـه باغ ،گل شـده امـروز می ِر نوروزی
سـپه ز سبزه تـر ،شهريار نوروز است
گور خفته شـود باز زنده حاج فیروز
ز ِ
بـرای جـامعـه شـادی بیار نوروز است
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نشاط باده وشعرورباب ورقص کجاست
به بزم جشن طرب بی قرارنوروزاست
ز جشـن سـیزده بـدر تا ابـد کنیم تجـلیل
نشاط ورونق هرکارو بار نوروز است
گـره زنـند بـه سـبزه که بخـت بگـشايند
بـرای دخــترکان بخـتـبـار نوروز است
جـهانی مـرده کـنـد ذهـن شـوم اهـريمن
نماد زنـده يی از کـردگار نوروز است
بـه قلـب تیرۀ شـب هـای ظـلم افــراطی
طـلـوع صـبحــدم آشــکار نوروز است
گـريـز طالب و داعـش که نوبهـار آمـد
همیـشه در دل میهـن ديار نوروز است
ز نــوبهــار گل ســرخ قـصــه هـا دارد
به بلـخ بـامی مـا جنده دار نوروز است
خجـسـته بـاد کهن روز جشـن دهقـانـان
که شـور و هلهلۀ کشـتزار نوروز است
مگو ز صبر دل دردمـنـد ازيـن بیـشـتر
که روز وحدت دلهای زارنوروز است

355

رسول پویان

دیار خورشید

کـتـاب فلـسـفـۀ عـشـق هـسـتی و انـسـان
ورق ورق که شود بی شمارنوروزاست
 1396/12/28خورشیدی
مطابق  2018/3/19میالدی

356

رسول پویان

دیار خورشید

غارت گلستان
بهار آمـده ،لیکن وطـن زمستان است
به خون الله قسم غارت گلستان است
به دست وحشت پايـیز گل شـود پرپر
بريـده وه که گلوی هـزاردستان است
چمن زنرگس فتان وارغوان خالیست
گالن وحشـت افیون زيب بستان است
هنوز خـیل پـرسـتو بـود النـه خـراب
کبوتـران قشنگ وطـن هـراسان است
غـزال مست خرامان شکارگرگ شود
چه ناامیدچوچه غزاالن ماشتابان است
شـکـسـته باد خـدنگ و کمـان صیادان
که بلبالن همه درخون دل پرافشان است
نـوای نالۀ نی در وطـن شـده خامـوش
چگـونـه آتـشـی در دامن نیسـتان است
کـنــار ســفـرۀ نــوروز انتحـار کـنـنـد
بجای سبزه وگل گوشت وخون انسان است

357

رسول پویان

دیار خورشید

رسیده دورۀ بحران ووحـشت وتبعیض
نه دادکس بکسی میرسدنه پرسان است
لایر و دالـر و گلدار زنـده کـرد افـراط
که زهــر ايـدۀ طالـب در دبسـتان است
به حاکـمان وطـن اعـتـماد نـتـوان کـرد
به سود طالب وداعش عهدوپیمان است
ز بس خیانت وپست فطرتی شده افزون
غرور و همت و آزادگی به نسیان است
ز کیش طالب و داعـش همه فـرار کنید
چرا که غارت اسالم وعقل ووجدانست
ز قتل و غارت انسانیت چه می خواهید
زجشن شادی مردم تورا چه نقصانست
فـقط نه کشتن وچورمعادن است امروز
فروش خاک وطن تا چه حد آسان است
زصلح وسازش چرکین مگوسخن هرگز
نه حاصلی بکسی میدهد نه درمان است
دالوران خـراســـان کجــا شـدنـد يـارب
جنوب وغرب وشمال وطن پريشان است

358

رسول پویان

دیار خورشید

حمـاسه هـای عـقـابـان سـرود فـردا باد
پـور دستان است
که ايـن پیام نريمان و ِ
وطـن بـه همت نسـل جـوان شــود آزاد
که عزم ودانش نسل جوان کهسان است
2018/3/22

359

رسول پویان

دیار خورشید

گندم نمای جو فروش
چه آسان خاک میهن می فروشند
تو ومن را به دشمن می فروشند
همه گـنــدم نمـای جـو فـروشـند
بـه جـای آرد ارزن می فروشند
بــه ســالخخــانــه ذبـح آدم آزاد
به دکان مغزوگردن می فروشند
زبـس بازار قـنــادی شـده تــیـز
نـبات تـر به غجغن می فروشند
بود افیون وچرس وشیشه بسیار
سرهرکوی وبرزن می فروشند
ِ
بــه جـای کیمـیای جـنس عـطار
فقط دنگ دنگ هاون میفروشند
دروغ و فــتـنـۀ گلـچـیـن تـا کی
خسک برجای سوسن میفروشند
بهـاران را خـزانی کرده پـايـیـز
به توفان باغ وگلشن می فروشند

360

رسول پویان

دیار خورشید

هـمــه صـلح و صـفای آسـیا را
بـه بغـدادی و الدن می فروشند
نـیــايــد انـتـخـــابـات حـقـیــقـی
رأی خـونـین با فـن می فروشند
برای عـشق واحساس وعواطف
دلی چون کـوه آهـن می فروشند
وقار و عزت و شرم و حیار را
نهـان در زيـر دامن می فروشند
قــرار و عهـد و پیمـان و وفا را
چو روزگیرند خفتن می فروشند
رباب وچنگ وبربت را شکستند
به گـورسـتان تن تن می فروشند
به خانه سـرد و تنها و غمین اند
به مارکت عشوۀ تن می فروشند
گهـی با سـنـت و گه در تجـارت
حقـوق و خلوت زن می فروشند
2018/4/11

361

رسول پویان

دیار خورشید

چراغ سرد خاموش
کـدام ظالم سـیه پوش کرده مارا
بسوگ وغم همآغوش کرده مارا
سـتم در حـق مـا بگـذشـته از حد
به دام جنگ مدهوش کرده ما را
خــاک را ِه ديـو قــدرت
نـه تـنـها
ِ
بهـر کف نعل پاپوش کرده ما را
به تاراج داده هست و بـود مردم
غالم حلقه در گـوش کرده ما را
به دالـر خـاک را بفـروخـته اول
فــدای نـقـشـۀ بـوش کـرده ما را
به جنگ سـرد امـريکا و مسکـو
تـنور داغ در جـوش کرده ما را
بـه پاکـستان و طالـب داده پیمان
درآتش سوخته پلوش کرده ما را
بـرای جـنگ ايـران و سـعـودی
به قُم و مکه مفروش کرده مارا

362

رسول پویان

دیار خورشید

بــه جـام مـافـیـا ،دزدان قـدرت
چوزالودم بدم نوش کرده ما را
ربوده مهر دل ها را به افسـون
چراغ سرد خاموش کرده ما را
بـه گـورسـتان منزل داده دل را
به لـوح قبر منقـوش کرده ما را
شـکـسـته کمـره و دسـت قلـم را
خطوط محومغشوش کرده ما را
به بین جنگ و خون و انتحاری
فقط درخواب خرگوش کرده مارا
نه تنها ظالمان خونريزووحش اند
خـدا گويی فـراموش کرده ما را
2018/5/2

363

رسول پویان

دیار خورشید

افراطیت دشمن تمدن
الهی بشکند دسـتی که ويران می کند ما را
حمايت می کند آشوبگری و چورو يغما را
بهرجا می رسد بحران و ناامنی شودافزون
به آتش می کشد باغ وسراوکوه وصحرا را
هیوال گربگويی کی توانی وصف او کردن
نداردديووبارزنگی چونین اوصاف بیجا را
کند دراکوال تمثیل خـونخـواری درين عالـم
و يا افـراطیت پاينده دارد جنگ و دعـوا را
دهـد افراطیون را دالر وپـوند و لایر قدرت
سعودی می دهـد فـرمان قتل پیـر و برنا را
به پاکستان مدارس مـرکـزتعلیم افراط است
بـرای انتحـاری داده انـد هـرگونـه فـتـوا را
سـرطالب بـه ارگ کابل وپايـش به پاکستان
فـقط نیروی افـراطی گرفته ارگ رسـوا را
بگیـرد شــادمانی را خـدا از دشـمن انسـان
به ماتم کرده تبديل بهرماهـرجشن ومأوارا

364

رسول پویان

دیار خورشید

به کام مردم ما زهـر تلخ مرگ می ريزد
قبرکن مرده شومال خوردهرروزحلوا را
چو نام قـوم افغان را کند تحمیل بر اقـوام
ز مردم می ربايد حق قوم و نسل و آبا را
پتان و پشتون و افغان نام قوم افغان است
زکس پوشیده نتوانی چونین اسم هويدا را
به لغت واژۀ افغان فقط فريادوافغان است
چه داريم درفغانستان بجـزاين درد معنارا
برابر ازبک وتاجیک وافغان وهزاره بین
گالن رنگ رنگی پـر کـند گلـزار زيبا را
گهی بر میخ زند گاهی بنعل خر ولی آخر
شتابان میکند گرگ نفاق وجنگ ودعوا را
بدست خشم وحشت قدرت شمشیرافتادست
کی بگشايـد به میدان جهـالت ايـن معما را
چه داندـ ناشنا تاريخ وفرهنگ خراسان را
به ديـوان بسپرد تاج سـر جمشید و ياما را
نمی دانــد چـوپــان زاده آداب بـزرگان را
کـنــد پـیـتاوه و جــل شــتـر الـوان ديـبا را

365

رسول پویان

دیار خورشید

نه تنها گنج تاريـخ و تمـدن را کـند ويران
به يغما می برد سرمايۀ امروز و فردا را
اگرمحمود ارج کار فردوسی نداد امروز
کند ويرانه جاهل غزنی وبلخ و هريوا را
فرات وسند وجیحون وخزرازهم جدا نبود

زچشم کابل و دهلی نگر سغد و بخارا را
ز جــام جـــم بگـیـرم بـادۀ نـاب تمـدن را
کنم شـیرين کام مسـلم و هندو و ترسـا را
2018/5/8

366

رسول پویان

دیار خورشید

دام تزویر
چـرا آيین را بازيـچه کردند
پــیام تین را بـازيـچه کردند
گهی ترسا و گه مسلم برآيند
خدا و دين را بازيچه کردند
نه تنها دين به دنیا میفروشند
خو ِد پـیشن را بازيچه کردند
خالف دانـش و علـم وراثت
نژاد و ِژن را بازيچه کردند
اســیر دام تـزويــر سـیاسـت
دل مسکین را بازيـچه کردند
به بزم زهره گرپا می گذازند
مه و پروين را بازيچه کردند
به گرگس قله هارامی سپارند
پـر شـاهین را بازيـچه کردند
به پـشت خربگـذارند زيـن را
لگام و زين را بـازيچه کردند

367

رسول پویان

دیار خورشید

تمـدن را به دست جهل دادنـد
جم مهـرين را بازيـچه کردند
به دالرمی فروشندارث میهن
نو و پارين را بازيـچه کردند
چه داند سنگدل ازعشق فرهاد

دل شیرين را بـازيـچه کردند
بهاران راخزان افسرده سازد
گل نسريـن را باريـچه کردند
نـه تـنها همـدلی بر بـاد دادنـد
نفـاق و کین را بازيـچه کردند
درون از عقـدۀ قـومی بـود پر
فقـط تـزيین را بـازيچه کردند
2018/6/1

368

رسول پویان

دیار خورشید

بالی تار و پود
سرود جنگ ويرانگر سرودند
سر مردم به داس خون بريدند
در آتـش خـانـۀ مـا را فگـندنـد
به چشم خونفـشان خلق دودنـد
به زهر آلوده آب و نان کردند
غـذا از سـفـرۀ مـردم ربـودنـد
کسی مرهم به زخم ما نگرديد
نمک بر زخم ناسوری فزودند
بهــشـت آرزو بـــر بـاد دادنــد
در دوزخ به روی ما گشـودنـد
وطن را بستری از خار کردند
ولی خودروی برگ گل غنودند
زبان شعر و دانـش را بريـدنـد
چوالکن گنگ وخالی ازدرودند
بـه تـابـسـنان تــنور داغ دردنـد
زمستان چون يخ سـرد جمودند

369

رسول پویان

دیار خورشید

به افغان گوش سنگین بازکردند
صـدای گـريه ها را کی شنودند
دروغ و فـتـنـه و نـیرنگ دارند
نه تنها کینه جو ،تنگ وحسودند
ســتم بـر ملـت و تـاريـخ کردنـد
وطن را بی سروصاحب نمودند
جلـ ِو رشــد مـیـهـن را گـرفـتـنـد
هـمه مانـع و دستکـند و رکودند
يکی طالب و ديگر گشته داعش
غــــالم دالــــر و آل ســعـودنــد
چـوخندق ملک را گنديده کردند
نه ُمشک وعطربلکه ضدعودند
وطن را درسقرمیخکوب کردند
بـه چـاه ويـل آخـر در سـقوطـند
کجـا شـد نقـشـۀ قـالــیـن وحـدت
چـو موريانـه بـالی تار و پـودند
4/6/2018

370

رسول پویان

دیار خورشید

غارت باغ انسانی
درين زمانه دل ازجور خار می لرزد
ز چـیـغ و ولــولـۀ الله زار می لـرزد
ز قتل و غـارت گل هـای باغ انـسانی
ز درد و زخم سکوت هـزارمی لرزد
ز انهـدام طـبـیـعت ز غــارت هـسـتی
به دسـت قـدرت سرمايه دار می لرزد
بجای سبزه وگل رابش پالستیک است
بـیاد بـاغ و گل و سـبزه زار می لرزد
فغــان جـنـگل و مـرغ و گـیاه می آيـد
ز تشنگی دل کشت و شـیار می لرزد
نهنگ و ماهی ابحـار زنـده می میرند
ز زهـر عقرب و دندان مار می لرزد
زمـان خـود کـشی نـسل آدم دوپاسـت
ز انـتحـاری مـذهـب شـعار می لرزد
ز مـافـیا و ز افــراطی و ز آدمخـوار
زکینه توزی سگ های هارمی لرزد

371

رسول پویان

دیار خورشید

بالی جنگ وشرارت گرفته عالم را
ز آه و نـالـۀ مظـلـوم زار می لـرزد
گمان کنم که مزارع شـوندگورستان
ز بی شماری سنگ مزار می لرزد
فـروش اسـلحه باجنگ میشودافزون
ازيـن مسـابقـه در کـشـتار می لرزد
زنقشه يیکه جهان رابه دردوغم آلود
استعـمار نوی پر شرار می لرزد
ز
ِ
جهان به پنجۀ غوالن فتاده خون آلود
چو آهوگان ز تیر و شکار می لرزد
ز جنگ سـوم و محـو تمـدن انـسـان
زتیره بختی و برگشت غارمی لرزد
بـه قعر دوزخ جاسوس و اطالعاتی
فتاده مردم و دل بی قـرار می لرزد
دروغ وفتنه گری پالسی شودمنظور
ز طرح تـوطـئۀ بی شـمار می لرزد
ز بـس فـريب و تقلب تنیده در قانون
قضا وعدل وحقوق وعیار می لرزد

372

رسول پویان

دیار خورشید

زخشم ونفرت ونفرين و انتقام وخون
صلیب ودره وشمشیر ودار می لرزد
زعشق وعاطفه دل ها چرا بود خالی
ز محـو همدلی و تـرک يار می لرزد
بچنگ زوروزر سنگ دل فتاده عشق
زخـشم سیستم و تولید و کار می لرزد
شروع زوررباطست و ضعف انسانی
زهوش مصنوعی درکارزار می لرزد
بهرطرف که نگه میکنی دل آزاريست
به مرگ مهر و ز قلـب فگار می لرزد
درين زمانه که دانش چراغ انسان است

چرا ز وحشت شب های تار می لرزد؟
2018/6/6

373

رسول پویان

دیار خورشید

عروسکان مجازی
حـريم خـانۀ اشخاص زير و رو کردند
سـری به گوشی و رايانه تا فرو کردند
به سینه لذت احساس و عشق را کشتند
عـروسـکان مجـازی بـه گفـتگو کردند
خـیــال و ايــده و افـکار را بـدزديـدنـد
سراب تشنۀ فیسبوک را چو رو کردند
به عصـر تیرۀ تفـتـیش بـاز بـرگـشـتند
به شـیوۀ ديگـری مغـز شستـشو کردند
بـصحنه های نمايش که عشق بفروشند
گالن کاغــذی و مصـنوعـی بـو کردند
لـبـــاس تـــازۀ دوکان را بــه نــام ُمــد
به پـیش چـشم شـما پـینه و رفـو کردند
هــزار رابـطــۀ دوســتی مجـــازی را
بـه يک کلیک مبدل بـه آب جـو کردند
چوقارچ مصرف بیجا به شکل نامحدود

به عرصه های تجارت بسی نمو کردند

374

رسول پویان

دیار خورشید

به سـان پـرزۀ مـاشـین در تـن سـیستم
بـرای لـقــمۀ نــان جـويـده خـو کردند
بـرای جـلـوۀ انـديـشـه فـرصـتی نـبود
تـو گـويـی کلـۀ انـسـان را کـدو کردند
معـامله و تجـارت حکـیم و حاکـم شـد
جهـان دل بری تا ز های و هو کردند
گرفته علم وهنر را به زوروزر تاجر
جهان به قلک چند شرکتی درو کردند
به نام مشرب ودين وخداچه برپاگشت
به خـون سـینۀ انسـانیت وضـو کردند
به هرکجا که رسـیدند سر زدند بستند
به غیر حفظ منافع چه جستجـو کردند
لحاف کهنۀ سـرمايـه را به عصر نـو
به نفع عـدۀ معـدود پشت و رو کردند
2018/6/10

375

رسول پویان

دیار خورشید

عید بر پالس غم
عیدتان درخاک وخون افتاده باقلب حزين
کـس نمی بینم که باشد مـردم ما را معین
بر پالس غـم نـشسته خلـق مظـلوم وطـن
مـادران داغ بـر دل نـو عـروسـان غمین
گله و باورت جای نقـل و شیرينی گرفت
جـشن و شـادی را کـنـد ماتـم بمب آتشین
طفلکان را انتحـاری می کـشد در عیدگاه
وقت بازی و تمـاشـاهـای خوب و نازنین
شادمانی را نمی خواهند روح وحشت اند
اين به عادت گـشته تبديل و نباشد آخرين
طالبان را بس که ترياک و غنايم داده اند
هـر کجا با وحـشت پیهم می گیرنـد کمین
می کشند ويرانه می سازند آتش می زنند
دولـت کابـل چـه می گـويـد غـیر آفـريـن
با دروغ و فتنه و نیرنگ حاکـم گشته اند
کس نمی يابد درارگ وطن يک تن امین
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رسول پویان

دیار خورشید

ملک مارا کرده افراطی چون دوزخ ولی
انتحـاری را دهــد پاداش فـردوس بـريـن
شیخ پاکسـتان فتـوا می دهـد بـر قتل عـام
می کند وارونـه عـدل و داد رب العالمین
غسل با خون خاليق میکند هرروزو شام
رهـبــر طالـب لقـب گـیـرد امیرالمـومنین
ارگ کابل يارپاکستان و طالب بوده است
زهـر می ريزد به جام صلح جای انگبین
صلح پاکستان جنگ وخون و ويرانی بود
ايـن حقیقت را ز تاريخ سـیاسـی برگـزين
دالـر و پــونــد و ريـال تأيـیـد دارد کلـدار
از دم تأسـیس تا امـروز می باشـد رهـیـن
چهل سال ازصلح می گويندمشتاقان جنگ
گاه بـا نــام تـــرقـی گاه بـا عـنــوان ديــن
2018/6/14
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رسول پویان

دیار خورشید

خوان خون
جنگ و صلح طالبان بازی پاکستان بود
ايـن برای مــردم مـا کامال عــريـان بود
کشورما گاو پنجمن شیر پاکستان شدست
سـال ها دوشـیده و زالوی اين پستان بود
جنگ امريکا وپاکستان جنگ زرگريست
کشمکـش روی منافـع گاه در جريان بود
صلح طالب جنگ داعش را بمیدان آورد
ايـن تغـیـیر آشـکارا نـقــشــۀ پـنــهان بود
دولـت کابـل بـرای نسـل ما چـاه می کـند
با ترورستان و دزدان يار وهم پیمان بود
هرچه طالب می ُکشد دولت نوازش میکند
نعش خون آلـود کشـور طعمۀ گرگان بود
زيرنام صلح وسازش جنگ خونین میشود
قلب بیرحم غنی برخوان خون مهمان بود
عـرش می لـرزد ز آه و نـالـۀ طفـالن مـا
نـه فـقـط پیغمبران چشـم خـدا گـريان بود
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رسول پویان

دیار خورشید

حاصل جنگ درازوصلح بی معنا چه شد
کـشـتـن و آوارگـی و نـالـه و افـغــان بود
اصل ومفهوم تجاوز معنی اشغال چیست؟
زيردست و پای غوالن خاک ماويران بود
در کنام دد نباشـد ايـن قدر کشـتار و خون
آنچه در کشـور بـه نام وحشـت انسان بود
خـاک ما تا کـورۀ آهنگران گـرديـده است
مغز ما درزير پتک وچکش و سندان بود
جمله اقـوام وطـن در آتـش جنگ سوختند
دولـت کابـــل بــه فکـر واژۀ افـغـــان بود
آن که میالفد ز حـق زن مريد طالب است
خـندۀ طالب بـه چشـمان زنـان گـريان بود
بسکه ناامنی وتبعیض وفسادافزون شدست
هرچه می بینی به میهن بی سروسامان بود
زخـم خـونین دل ما را سراطـون کرده اند
کس نمی بینم بـه فکر چـاره و درمان بود
تا که فرهنگ خراسان را به يغما برده اند
خـانــۀ اجــدادی مـا بـد تـر از زنـدان بود
2018/6/26
379

رسول پویان

دیار خورشید

راز هستی
خشـم مسـلم و خندۀ ترسـا
جنگ خونین می کند برپا
يـاد آرد حـکايـت ديـريــن
عـقدۀ قلب هـاجـر و سارا
خون وخشم يهود میجوشد
در مـزامـیـر کـهـنۀ تــورا
آتش و دود جنگ بی پايان
سوخت بنیان وريشۀ ما را
نسل فردا دگر چه می داند
قـصـه هـايی ز آدم و هـوا
جنگ قوم ونژادوملت ودين
جـا نـدارد در ضمیـر خـدا
آنچه ازجنگ وخون بنوشتند

نـیســت گـفــتار ايـزد دانـا
اول و آخــر بقــاء بـا هـــم
مـوج در مـوج بحـر نـاپیدا
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رسول پویان

دیار خورشید

حرکت وعشق چشم دل هارا
کـرده در بحـر زندگی بـینا
از محـبت نـوای دل بـشـنو
که کـنـــد روح آدمـی شیـدا
با گذشـتن زعصـر تاريکی
عقل وعلم وعمل شـود واال
جايگاه عـقیده دردل هاست
نه به جنگ وسیاست وسودا
غرب راعلم وقدرت تخنیک

بـرده درعصر روشنی باال
عمـل نیک و فکـر نیکويت
می کند جان و گفته را زيبا
لغـو قـربـانی و جهـاد خون
صلح زرتـشـت را کند معنا
خـشم و بیداد تیغ خون آلود
جــــا نـــدارد در دل بـــودا
راز هستی شگفته می گردد
غنچۀ مغـز دل شود ،گر وا
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رسول پویان

دیار خورشید

رقـص و آواز مـذهب هندو
ذهن مرتاض وورزش يوگا
انجـماد عـقـیده و فـرهـنـگ
ضعف مسکین وقدرت دارا
پیچش ذهن وعین سحرآمیز
جـلوه هـايـی ز طـبلۀ شـیوا
نظم وقانون می دهد دستور
قـصـد کنفیسیوس بـود دنـیا
انقالبی که قدرت آوردست
در رگ و پــود مـردم کارا
چـیـن دنـیـای ديگـری دارد
با خود و اقتصاد غـول آسا
مارکس وانگلس پرورانیدند
از کمون سـیستم جديدی را
دانـش نـو حیات انـساـن را
از تـکامــل می کــنـد پـیـدا
آتــش انـقــــالب اکـتــوبَـر
يخ خرس شمال را کرد وا

382

رسول پویان

دیار خورشید

آنچه درمتنهای پیشین است
نیست کافی به امروزوفردا
آنچه گفتند آنچـه را کـردنـد
هـســت تـاريــخ زنـدگی ما
ذهن ما بحر بی کران باشد
حـرکـت بـاده در دل مـیـنـا
دم به دم موج تازه میجوشد
نیسـت پـیدا درازی و پهـنا
مـا تجـلی گـوهــر بـوديــم
نه به تسلیم و سجدۀ بی جا
بین ما و خدا مرزی نیست
بـشـنو از نای دل ايـن فتوا
پرپری می زنـد جان و تن
می پـرد تا بـه ناکجـا عـنقا
نغـمـۀ دل مکان نـشـناســد
سرنا
بی زمانست صوت اين ُ

در سیه چاله می فتد هستی
موج در موج حرکت دريا

383

رسول پویان

دیار خورشید

از عدـم قصه يی ندارد کس
داستان هاسـت حرکـت پـويا
جلوۀ هست ونیست درهستی
هست درهست میشود خوانا
هـرکه از آن بهــره يی دارد
گـر بــود پـیـر يا بــود بُـرنا
2018/6/30

384

رسول پویان

دیار خورشید

سکوتستان تاریخ
بـا نـگاه گـوشـۀ چـشـمی اگـر يـادم کند
ت دلشادم کند
آنقدر نوشـم که مسـت مس ِ
درخم زلفی اسیرم گرکند عمری خوشم
مـن نمی گـويـم بـه صیادم که آزادم کند
با می و مطرب گرفتم خو از روز ازل
بی سبب شیخ دغل هر روز ارشادم کند
انتحاری را بگو مرگ هنر آسان نیست
شعلۀ مست غـزل هـر لحظه ايجادم کند
در تمدن ريشه های ما بـود آنسان قوی
نیست امکانی که بی تاريخ و بنیادم کند
خصم فرهنگ وتمدن جنگ قومی آورد
با تفـنگ و جـنگ نتوانـد که بربادم کند
بـردباری و شـرافـت ،پايـداری و خـرد
رسـم عـیـاری و سـاالری يـل رادم کند
از سکوتسـتان تاريخـم حکايت می کنم
مشت بیداد زمان در چیغ و فـريادم کند

385

رسول پویان

دیار خورشید

تا عدالت زير دست و پای استبدادگشت
خودبه خود جبرزمان برضد بیدادم کند
میهنم درزيرعنوان جهادازريشه سوخت

شـیخ داعش تا بکی سـرگرم اورادم کند
درمیان جنگ وخـون علم وهنرآموختیم
گـنج شـايـان تجـارب پخـتـه اسـتادم کند
راه حل اختالف از گفتگو آيـد به دسـت
حـرکت و سیر تکامل جمع اضدادم کند
طرح فاشیزم سیاازوحدت ملی جداست
وحــدت مــردم رهـا از دام شــیادم کند
يادگار عصر جـامی و نـوايی زنـده باد
کلک طـبع تـازه جـويی ياد بهـزادم کند
2018/7/3

386

رسول پویان

دیار خورشید

قصر رویا
عاشق و معشوق گرطرح رفاقت می کنند
غنچه سان درگلبن احساس عادت می کنند
عشق دروحدت به معراج تکامل می رسد
با طريـق نو دو دل باهـم شراکت می کنند
ازمحبت قصه های نغز و رنگین سـاختند
بـا کمـال همـدلی نـاز و نــزاکـت می کنند
در حــريـم آشـنايـی ره نـدارد کـیـنـه تـوز
رهروان عشق ودوستی راهدايت می کنند
در خراب آباد هسـتی تا خرابـم کـرده انـد
قصر رويا را به طرز نوعمارت می کنند
عشـق دل هـا را بـه آيـین وفـا می پـرورد
عـاشـقان دل را گـره گاه صداقت می کنند
زور و زر جـايی نیابد در دل عشاق پاک
عاشقان مهروعواطف را صیانت می کنند
همدلی درگردش پول وتجارت قاصراست
عشق ورزان همدلی را بی نهايت می کنند

387

رسول پویان

دیار خورشید

لذت و خـوشی فـقط با زر نمی آيد به کف
اين سخن وارستگان ازدل روايت می کنند
شیفتگان قـدرت و پـول و امارت در عمـل
نـه فـقط مکـر و ريا؛ بلکه جنايت می کنند
هرچه ازتاريخ جنگ وخون می آرند بکف
کشـتن و ويرانگری هـا را حکايت می کنند
نخبگان را می شکند تبعید وزندان می برند
حاکمان راگوش بفرمان بی کفايت می کنند
دزد ورشوه خوارو فاسد را رياست میدهند
يا وزيـر و يـا سـفیری در سـفارت می کنند
با سـالح و با زبان و با همه چـال و فـريب
هست و بود میهن ما را چه غارت می کنند
2018/7/5

388

رسول پویان

دیار خورشید

دلتنگی از عمر جاودان
بهـشــت جـاودان دلـتـنـیگی بـی انـتـها دارد
خدا با عمربی پايان خود يارب چه ها دارد
اگـر ازخضر پرسی معنی عمـردرازش را
بچشم خونفشانش صخره سنگی پیش پادارد
کالغ ازعمرطوالنی خود غرغر کنان گويد
ولی بلبل ز شـوق گل همه شور و نوا دارد
کشف درخشکی ودريا پیروخسته می گردد
جوان ماهی بسـی چابک در دريا شنا دارد
اگرخفاش عمرش را به تاريکی کند افزون
بـه نـازم همـت پـروانــه در آتـش فـنـا دارد
دودل گر همنوا افتد جزوحدت چه می ماند
کجا کـس نازه را از پهلوی ناخن جدا دارد
نگردد پیر و دلگیر آنکه عشق دلبری دارد
دل پـی ِر جـوان مشـرب يک عـالـم بها دارد
اگر دانی عـالج درد بی درمان هجران را
وصال يار پیدا کـن به هـر دردی دوا دارد

389

رسول پویان

دیار خورشید

هوای جنگ طوالنی نفاق ونفرت آوردست
به کشور غارت همدلی وعشق وصفا دارد
زجنگ وصلح موش وگربۀ بیگانگان بگذر
جــفا بـر حــق مردم هـوش کند آشــنا دارد
سیاست در وطن دوکان عالفی شده امروز
ظاهـر گندم نما دارد
بـه باطن جـو فـروشـد
ِ
نماند آب درچشمی که کور وخیره سرگردد
نه ترسی از خدا در دل نه ازمردم حیا دارد
به سـوگ مردم بیچاره شـادی می کند خاين
زخون خلق دست و پا و فرق سر حنا دارد
2018/7/7

390

رسول پویان

دیار خورشید

شعار حق
وطن طبل عزا را ساز داری
دل صدپاره سوزوساز داری
به میدان نـبردخصـم وحـشی
هزاران ترک تیرانداز داری
قـیــام ازبـکانـت را بـه نـازم
بـه اقــوام شـجاع نـیاز داری
رقـیب کیـنـه تـوز بی حیا را
زجور وفتنه جويی بازداری
نـترسـیدی ز دنـدان گـرازان
به هرسوشیربچه جانبازداری
هزاره ازبک وتازيک وافغان

هزاران قهرمان سربازداری
اگر چـه شـیر مـیـدان نبردی
زبـان و منطق دمسـاز داری
به نیروی پـر و بـال عـقابان
بر اوج قله هـا پـرواز داری
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ز آمـو تا هريوا جمله خیزند
شعار حــق اگـر آواز داری
بگو با ظالم و فاشیزم غـدار
چرا يک قوم را ممتازداری
شکايتنامه هـای خلق مظلوم
بـه دادگاه بـشر ابراز داری
غزلهای عدالت می سـرايی
پــیام حـافـــظ شـیراز داری
سـرود جامی و شـعر نوايی
به چنگ رودکی آغازداری
زفردوسی اگرحماسه خوانی
چـو رستم همت دلباز داری
اگرفرهنگ اقوام رادهی نور
در عــلم و تمـدن بـاز داری
اگر از غـیر اسـتقالل يـابـی
جهـانی حامی و انباز داری
میازما رم ازبک قهر اوغان
اگرچه جنگی و تکتاز داری
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چه آرد خـنجر خونین طالب
چرا اين جنگ را درازداری
بده جامی به رقص وپايکوبی
نــوا از پــردۀ شــهـناز داری
به نازم غـمزۀ چشم تـو میهن
به هرشهری بسی غمازداری
چـرا بـا عـاشـقان دل فگارت
عتاب وخشم وقهروناز داری
2018/7/11
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جنگ ناتو
چل سال اين جنگ خونین راروا پیداشتند
قـتـل مــردم را بــه فـرمـان خــدا نداشتند
زيـر عـنوان جهاد فی سـبیل هللا؛ عجب؟!
جـور و بـیـداد و تعـدی را سـخا پنداشتند
پـونـد و کلدار و لایر را يار دالر ساختند
زور و زر را کعبه و قدس و منا پداشتند
جنگ ناتـو را بـه خـون مـردم مظلـوم ما
بـرخـالف پکـت ورشـو رهگـشا پنداشتند
خون دلهای لطیف ومهربان رابی حساب
برسر و بر دست و ريش خودحنا پداشتند
طور سینین را به فرعون زمان بفروختند
مـار زهـرآگـین آسـتـین را عصا پنداشتند
مسجد ومدرسه راکانون وحشت کرده اند
انفـجــار و انـتحــاری را بـه جـا پنداشتند
تیغ خون آلوده را دردست داعش داده اند
طـالـبــان را اليــق مــدح و ثـنـا پنداشتند
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رهـبر حق زنـان را تیغ طالـب کرده اند
ذات آزادی زن را بـی حــیــــا پـنداشتند
حـق شـهروندی اقـوام را به دار آويختند
کین و تبعیض و سـتم فـرمانروا پنداشتند
جمله اقوام را اگرمحروم ازحق کرده اند
قـوم زورگـو را امیـر و کـدخـدا پنداشتند
آدم سـنگـین دل و بـیمـار پـر از کـینه را
کارشـناس و سـالـم و بـا مـدعـا پنداشتند
فـوج پاکـستان را جنگ و ترور آموختند
شیخ و طالب را به مـردم رهنما پیداشتند
نقش پاکستان وايران وسعودی را نخست
آتـش وبـاروت جـنگ و مـاجـرا پنداشتند
جنگ ايران وسعودی رابرای غصب نفت

جـنـــگ بوسـفــیـان بـا آل عـبــا پنداشتند
الدن و حقـانی و بوبکر بغدادی به جنگ
قـابـل میــل و حمــايت در خــفا پنداشتند
آفـت افــراطـیـت را بهــر مــرگ آســـیا
نه بـه عـنوان سراطون ،بل شفا پنداشتند
2018/7/14
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شعرهای زير در سالیان پیش سروده شده اند؛ اما به سبب ادامۀ جنگ
و بحران ،وحشت و ترور و قتل عام مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان
به دست طالب و داعش وحشی (اين مزدوران قدرتهای متجاوز و
ستمگر با همدستی دولت فاسد کابل و مافیای قدرت) خوانش دوبارۀ
اشعار ياد شده خالی از لطف نخواهد بود.
ستیز با فرهنگ و تمدن
بــه آيـیـن بــــهـاران میسـتیزند
بـه لطف گـوهـرجان میستیزند
بـه شــور و نغمـههـای عندلیبان
به باغ وطرف بستان میستیزند
بـه آهـنــگ لطیــف آبــشـــاران
به عطرخاک وباران میستیزند
به لبخند نـشـاط انگـیـز نــوروز
به مهر وماه وکیـهان میستیزند
بـه آهــوبــرگان مسـت و زيبــا
خیابـان در خیابـان میسـتیـزند
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به چنگ و بربط و آوازمطرب
به بـزم شـاد مسـتان میستیزند
بـه آثــار گــــران بــاســــتـانـی
بخشت وخاک ايوان میستیزند
بـه خـلق بامـیان و مهد شـیران
به تنديسان بی جان می ستیزند
به خـط و واژه و گفـتار مـردم
بـه تصويرعـزيزان میستیزند
بـه احسـاس لطیـف شـاعـرانـه
به نظم وشعروديوان میستیزند
به شـعر حافـظ و خیام و جامی
به جوش باده نوشان میستیزند
به رسـم پاک مسـتان خـرابـات
بـه دسـتاويـز رنـدان میستیزند
بـه افکار سـنايی ،پـنــد عـطـار
به گنج علم وعـرفان میستیزند
به سـوز مثـنوی و حالت شمس
بـه خورشید فروزان میستیزند
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به شـعر رودکی ،قـنـد سـمرقند
به خط و خال ترکان میستیزند
بـه فـارابی و سینا ،فـخر رازی
بـه افـکار حکـیمان میستـیزنـد
به فـردوسـی خـداونـد اسـاطـیر
بپارسی ارث دهگان میستیزند
بـه رســـم جــاودان پهــلـوانـان
برستم ،خصم ديوان میستیزند
به پندار و به گفتار و به کردار
بـه آداب بــزرگان میسـتـیزنـد
به ارث باسـتان و گـنج شـايـان
بـه فرهنگ خراسان میستیزند
به سیس وقارن و سنبادو مسلم
بـه طاهرمرد میدان میستیزند
بـه عیـاران و شیـران خراسان
بـه تاريخ درخشان میستـیزنـد
بـه خوجند و سمرقـنـد و بخارا
به آموی خروشـان میستـیزند
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به غزنی وهری بلخ وفرهرود
به کندوز و بدخشان میستیزند
به عشق پاک دلهای پر ازسوز
بـه آه سـینه چـاکان میستـیزند
به عـزم راستان و مهر يـاران
به قلب صاف پاکان میستیزند
به آيـیـن وفـا و رســم خـوبـان
به لفظ وعهدوپیمان میستیزند
بـه عـدل و داد و قـانـون مدون
به حکم شرع وقرآن میستیزند
به نـور دانش و صبح معـارف
به شـاگـرد دبـسـتان میستیزند
بـه پـیـونـد دل عـشـاق مسکین
بحسن نـوعـروسان میستیزند
بزلف مهوشان برگرد رخسار
بـه آزادی نسـوان میستـیزنـد
به نفـس بـیـوگان دل پـريـشان
به طفل ديده گريان میستیزند
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به پیران سخن سـنج خراسـان
بـه افـکار جـوانان میستـیزند
بـه انــدرز طبـیـبـان خـردمنـد
به دارو وبه درمان میستیزند
بـه نـیـروی بـزرگ زنـدگـانی
بعقل وعشق وايمان میستیزند
بـه روح آدم و بـنـیـاـد هـسـتی
به دستآورددوران میستیزند
به عرش کبريا و اصل فطرت
به ذات پاک يـزدان میستیزند
سخن کوتاه اين گرگان وحشی
به هست وبودانسان میستیزند
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سرود وحدت
عشق را در تار میهن ساز کن
قـصـۀ مهــر و وفــا آغــاز کن
کینه راازدل برون افکن بسوز
در دل شب مشعل دانش فـروز
خـانۀ جان از عـداوت پاک کن
سـیـنـه را گنجـیـنـۀ ادراک کـن
چیست آخرحاصل اين جنگ و خون

جـزخـرابـی و تبـاهـی و جنون
هردلی دردردمیهن ريش ريش
خاطـرهرهموطن زار و پريش
کس نـیابی خنـده رو و شاد کام
کس نبیـنی فــارغ از رنج مـدام
لـرزۀ وحشت بـه دل افکـنده اند
ريشـۀ صلح و صفا را کنـده اند
خصـم میهن آتـش افـروزی کند
غــارت آرامـش و روزی کـنـد
نیست رحمی در دل چون آهنش
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گرگ وحشی خفتـه در پیراهنش
کـشتـه با تیــغ ستــم چــوپـان را
بر دريــده قــلب گــوسفنــدان را
خاک درچشم و طن پاشیده است
ديده پرخون کرده بخراشیده است

مـام طفـالن وطـن را کشتـه زار
طفـلـکان هـرسـو فتاده بـی قرار
نه عروسک بازی و نه نان وآب
بـرده فقرو وحـشت از چشمان خواب

خــورده ديــوانـی پــريــزاد ورا
خــــــــــاطــــر آرام و آزاد ورا
خــاروحشــت میــوۀ تـلــخ آورد
از جنـوب و شــرق تا بلـخ آورد
بامیان وغوروپروان درغم است
درهرات و شهرغزنی ماتم است
قـنـدهـار و هیـرمـنـد آرام نیست
فارياب و پکتیا خوش کام نیست
در بـدخشـان مـاتم ديـرينه اسـت
درشمال وغرب ظلم وکینه است
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بـس که کـنـرهـا مـوشکـبـار شد
ظلم طالب هـر طرف بسیار شد
از جـالل آبـاد و کابـل تـا فــراه
مــردم بـیـچـاره در وضـع تبـاه
پنجـه هـا و سـرهـا بـبـريده انـد
راه افــراط و بـال بگــزيـده انـد
ازعرب آمد سیل خـشـم و کیـن
صدهزاران کشته گشتند وغمین
داعـش و بوکـوحـرام و طالـبان
ضـد انـسـانند و مـردود جهــان
رســم الـقـاعــده را جـاری کنند
کـیـنـۀ اعــراب را ســاری کنند
جا به پاکستان دارنـد سالهاسـت
خیز شـان بـا نقـشـۀ دجالهاسـت
کیسه ها پر دالر و پونـد و لایر
سرشان فتنه های بس محال
در ِ
ذهـن افـراطی فـقـط مرگ آورد
در مـســـجــد تــا ارگ آورد
از ِ
تخم يأس وناامیدی کاشت خصم
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برکت ازخرمنها برداشت خصم
اختـالف مـذهـب و قـوم و نـژاد
دروطن با مکر و فن بنیان نهاد
کرد در رگهای میهـن زهـرمار
بـرد شهـد و انگبـیـن را از ديار
وحـدت مردم دوای درد ماسـت
نـوبهـار روزهـای سرد ماسـت
نـور عشق و همت روشـنگران
می کند ويرانـه را چون گلستان
مهر میهـن را شکـر بـاران کنـد
تلخی و غـم را ز بن ويـران کند
آتــش انـــدازد بــه بنیــاد نـفــاق
بـرکنــد بیــخ کـهــن زاد نـفـــاق
نـغمۀ ياران سـرود وحـدت است
اتحــاد مــردم با غــیــرت اسـت
نرگس وسوسن رفیق سنبل است
نـسترن يـار و نـديـم بـلبـل اسـت
خاروحشت از چمن بیرون کشید
نیـش مار از پیکر هـامـون کشید
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پشه و کیک و مگس را سـم زنید
اتحـاد گــرگ هــا بـرهـــم زنـیـد
بـا غــزاالن ســیـه چـشــم وطــن
هیچ مگـواز کینه و خـشـم وطــن
نسـل نـو را روز نـو آيـد بـه کار
نغـمـه هـای بـلبـل و فـصل بهـار
بـا وطـنـداران وطـنــداری کنیــد
غم زدلها دور و غمخواری کنیـد
طــرح نــو آريـد بـمـیـدان وطــن
پـاس داريـد عهـد و پیمان وطــن
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از آيینۀ قلب کوچک و تنهای ابوذر آه پرسوز سوگ و ماتم هزاران
کودک يتیم و قربانی اين سرزمین خون و آتش ،بحران و وحشت
زبانه می کشد و زود بر خرمن ظالمان سنگدل و جنگ افروزان
بیرحم آتش خواهد زد .ابوذر کوچک يادگاری است از خشونت،
وحشت و کشتارهای غیرانسانی و ظالمانۀ جاری در وطن که حاکمان
وقت خیلی سنگدالنه و بیرحمانه از عامالن آن با تمام نیرو دفاع و
حمايت می کنند و تسلیم زبونانه در برابر ظلم ،ستم و بیداد را صلح
می نامند .تا ريشۀ بالی جنگ از سرزمین ما از بیخ و بن کنده نشود،
هماره مردم ما بايد در پالس غم و در سوگ و ماتم نشسته باشند .همه
باهم درود به روح پاک شهدا و نفرين به جنگ افروزان و حامیان آنها
بفرستید .بازهم غمنامۀ ديگری را به مردم سوگوار میهن تقديم میکنم.
غمنامه
بهـار آمـد خـدايا طالب از کـشـتار می گويد
ز خون و انتحار و چوبه های دار می گويد
پدر میکشد و مادر و خواهر می زند با تیر
ابوذر را يتـیم بی کـس و نـاچـار می گـويـد
بالی جنگ تاکی میخـورد خـون دل انسـان
که هردم از ترور و وحشت تلوار می گويد
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نشـرمد از جفـا و کینه و ظلـم و سـتمکاری
که از آن بی مهابـا بـر سـر بازار می گويد
مگر از بطـن گرکان بیابان زاده شـد ظالـم
که از خشم دريدن وحشت و آزار می گويد
اگر روزی به دست طالب افتد قدرت میهن
فقط ازقتل وکین ووحشت سنگسارمی گويد
خیانت پیشه تاکی صاحب چوکی بود يارب
که بی شرمانه ازحب وطن بسیار می گويد
نه تنها حاکمان مملکت غـارتگـر و دزد اند
يکی اوصاف طالب ديگرازاشرارمی گويد
بهارعشق ومستی رابخون آغشته می سازد
به فصل جوش گل تنها زجورخار می گويد
به گوشش نغمۀ شور و نشاط عشق بی معنا
فـقـط از ذبـح بلـبـل بـسـتن منقـار می گـويد
من ازعشق وطرب گويم و لیکن قاتل مردم
ز خون و وحشت و از ماتم غمبارمی گويد
دل نـاز پـرســتـوهــای میهــن را بـیــازارد
بصد سنگین دلی از قـید و بند يار می گويد
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