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 مقدمه

در این تیره فضای دلگیر نه تنها اژدهای جنگ و خشونت احساس، 

کشد، بلکه صداقت، پاکی، خلوص و  عاطفه، محبت و عشق را دم می

آن کشش های بسیار ظریف و اسرارآمیز عشق و محبت که درفطرت 

است و فقط در آیینۀ قلب پاکان و نیکان فرصت  و نهاد انسانی نهفته

تجلی می یابد، نیز به طور ناخودآگاه و عمدی مورد تاخت و تاز قرار 

اگر عشق و محبت را از قلب بشریت بگیرید چیزی باقی . می گیرند

پس  .نمی ماند جز ماشین ویرانگر جنگ، کشتار، خشونت و ستمگری

تش و پوالد، تعفن باروت و چه خوش است که به جای گلوله، گدازۀ آ

مردم  م ها شمیم عشق و محبت بیفشانیم و مشامدبوی تیز سوخته آ

  .بشریت را عطرآگین سازیم میهن و

عشق انرژی های نهفتۀ فطرت انسانی را آشکار می سازد و  جاذبۀ

عشق، وصال  مراد. آدمی را زنده و فعال می کندخفتۀ  توانمندی های

جسم  یاست و آن برا ستنیز یانتها یستر بو ب کرانهیب طیدر مح اری

عشق  گریبه عبارت د. بخشد یم یسرمد اتیو ح یو جان انرژ

 وریمتنوع به ز یرا در عرصه ها یانسان یو گوهر یروابط فطر

. دیآرا یم یطراوت و جاودانگ ،یصداقت، خلوص، روشن ،یزگیپاک

 نیعشق و وصل بهتر یتناهیال یفضا نیا رد الیخ فیاحساس ظر

 . باشد یوصل م یعشق تا جاودانگ کنندۀتبارز  و شفاف  ۀلیسو
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عشق در حالتی جاودانگی می یابد که به وحدت کامل و وصل 

سرمدی برسد؛ در غیر آن صورت در البالی غبار شک، تردید و 

تحیّر روز به روز کم رنگ و کم رنگ می شود و در اعماق قلب و 

این وصل است که . ردددر قلمرو امواج مغز می خشکد و خنثی می گ

عشق و محبت را به اوج تکامل معنوی و مادی می رساند و زمینه را 

برای . برای رشد و بالندگی آن در ابعاد متنوع مساعد می سازد

حامالن عشق و محبت جز رسیدن به وصل کامل راه دیگری وجود 

کوتاه شما را به خوانش شعرهای این پس از این مقدمۀ . ندارد

 .  وت می کنمدع مجموعه
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 زالل ۀتا سرچشم

 

 هنوز،

 ال،یخ یها پروانه

 راز خاطرات، میحر در

 پرپر، یها قیدر دامن شقا 

 .می کنند پرواز

 ،یگاه گاه

 گوش، یباز کودکان

 زنند،  آتش

 ها، بال بر

 شاد و سرمست، و

 .کباب یبو از

 !آه

 ن،یریش یدردها

 ها را، بال دهیسوز
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 د؛یبخش روین

   م،یپرگشا تا

 زالل، ۀسرچشم به

 ار،ی ریّ و تح دیترد یامواج ُرهبان که

 کرد، شانمیپر

 .ها دل وندیپ از

 ر،یو دستم را بگ ایب ا،یب

 دا،یناپ یافق ها تا

 .قتیحق ۀچشم یسو به

 ! آه

 زالل، ۀچشم یا

 ؛یشفاف و روشن چه

 جسم و جانت، یالبال از

 جز،

 صفا و محبت ناب، عشق،

 .تابد ینم یگرید زیچ

 و توهم را، دیکور ترد یاه گره همه

 ،یزالل دل بگشاده ا در

 که پرزدن، وه
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 آزاد، صاف و زالل، یفضا در

 .است زیانگ بخش و دل فرح چه

 کنم، یم درک

 در قفس، یعشق که

 و متناقض؛ محدود

 ن،یزخم ۀو عاطف احساس

- رنجور است و سخت

 .پرخاشگر 

2/3/2104 
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 دوباره یتولد

 

 دوباره؛

 !یآر

- یسرمدبهاراِن  در

 ،یهست

 م؛یتولد شد دوباره

- و یآزاد در

 .جاودانه وحدت

 !یا

 کهن؛ یغبارها 

 !یا و

 ن؛یرید یدردها 

 د،یکن کوچ

 . دامن دل ها از

 قت،یحق ۀآغوش چشم در

 ست،ین گرید
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 ،ییجا

 .و ابهام ریّ تح د،یترد یبرا

 ما، دستان

  چونان،

 خورده اند، گره

 محکم،

  بخشند، یجاودانگ تا

 .را یانگگیو  وندیپ 

 حالوت لبان ما، ۀجاذب

- الیخ فیبستر لط در

 ت،یواقع یایو دن 

 و درک لذت را، حس

 د،یخورش ۀبه سرچشم تا

 .برسانند

 !وه

- در آغوش اعتماد و عشق

 دل، یصفا

 ،یزگیقعر خلوص و پاک به

- و وستهیپ



 رسول پویان                                          بوی خوش عشق؛ نه جنگ

 9 

 ما، یدلها چشیپ

 وحدت کامل جسم و جان، در

 عرش کمال فطرت، به

 کرده است؛ عروج

 ،یاست معنا نیا که

 .یتکامل انسان اوج

 ! گرید

 ؟!چیه

 ،یسکون و سکوت درنگ،

 .ستیکار ن در

00/3/2104 
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 نه جنگ ؛عشقبوی خوش 

 

 !!! آری

 از جنگ،

 خون ریزی، 

 -شرارت

 و کشتار،

 می گویند؛

 و پرمهر های معصوم دل

 کودکان،

 مادران،

 -پدران

 و دوستان را،

 شهر، هایدر چوک

 ؛می کشند، بدار

 !!!هآ

 که سنگدالن حاکم،
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 غرق در دریای دالر،

 کلدار و لایر،

 -با موترهای آخرین

 مدل خود،

 چه خونسردانه و

 سنگدالنه،

 می گذرند،

  -هایآن قلب از کناِر 

 ،آویزان و خونچکان

 و باز بی شرمانه،

 سر می دهند،

 شعار صلح کاذب و 

 دفاع از طالب؛ 

 خون دستان قاتالن را،

 ،یشمینبا آستین ابر

 -دالرهای بادآورده 

 و لایر های آلوده،

 .پاک می کنند

 ؟!بگذار
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 شرارت پیشگان،

 -خشونت شمشیرهای عریانِ 

 و ستمگری خود را، 

 با خون الله های آزاد و 

 ،ی میهنشقایق های زیبا

 بیاالیند؛

 !!اما

 ،من

 عشق، از بوی خوش

 می گویم؛ 

  نه جنگ؛

 با شما تقسیم می کنم،

 آنچه دارم،

 -مستی از عشق و

 همیشه،و 

 -عشقطربناک سرود 

 ،و آزادی 

 محبت،عطر 

 تبسم نگاه وصل،
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 صفای دل،

 -و رویای جهانی بی کینه و 

 مملو از عدالت و مساوات را،

 با نی لبک احساس وعاطفه،

 .می نوازم

 متانت صبورانه،با 

 می گذرم،

 ،انتظار از هفت خوان کوه قاف

 .تا به سرچشمۀ نور

 ،ندر آن افق های بیکرا

 دیگر،

 -بقای سرمدی

 و آرامش ابدی را،

  -دلهای پاک در وحدت کامل

 و مشتاق،

 با جانانم،

 خواهم داشت؛

 انسانی، چه در حیات

 -با امید و شادی
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 ،در جاودانگی هستی و چه

 که این است، 

 .اوج تکامل زندگی انسان

4/0/0393 
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 سحر یبو

 

- آزارانِ  دل

 ناخوانده، 

 !هنوز

 کنند، یم هودهیب تالش

 عشق را، تا

- گرمِ  انیآش از

 همدل، یپرستوها

 دزدند؛ به

 !!اما

 دانند، ینم

 شده، رید یلیخ گرید که

 عشق، نیا و

 وصل و وحدت جاوان، به

- وستهیپ

 سحر، یبو و
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 ،است دهیچیپ

 ..در دل شام انتظار 

20/4/2104 
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 چشم صبح

 

 عشق تو را، ۀباد

 چشم صبح، از

 نوشم؛ یم

 را، روز

 ،میآرا یم

 ،ییجاذبه ها با

 وصل؛ دیخورش از

 دم وحدت را، دهیسپ

 م،یبو یخوش م چه

 ،یجاودانگ با

 آن، از

 غروب شامگاهان؛ یسو 

 مهر زالل تو را، چلچراغ

 ام، ختهیآو
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 گنبد شب انتظار، بر

 تا،

 را، میها ییتنها 

 «قرار سبزت»عطر  با

 .سازم پر

 !!فقط

 د،یام نیا با

 شتابم، یم

 .ندهیآ یسو به

22/4/2104 
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  یزندگ ۀمژد

 

 خواهم، ینم گرید

 م؛یپرگشا

 تنها،

 !جان من یا

 گر،ید

 م،یریپذ ینم

 را؛ ییتنها

 ، فقط

  باهم،

 پرواز، میکن

  چونان،

 مهاجر، یپرستوها

- یانتها یب در

 عشق، 
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 ،یمست

 طرب،

  -یدایدر ناپ و

 ها، جلوه

 ها و جاذبه

- یو معنو یماد ذیلذا

 با؛یز عتیطب

 :دانم یم

 ،یتناهیسفر ال نیدر ا که

 م،یما هست فقط

 گر،یدل و چراغ راه همد نور

 !پس

- یبه سو شیپ به

 مشترک، سفر

 ،واحد یساختن زندگ یبرا

 :مثل به

- صدف کیدو دل در  

 .کریپ کیدو جان در  و

 !مزیعز
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 !بیا

 تا بشتابیم،

 هماهنگ، همدالنه و

 را؛یز

 زمان، 

 .گذرد یمتند 

22/4/2104 
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 انتظار

 

 را، تبسم عشق

 نگاهت، یاز مست

 .دمینوش

 قند لبانت، از

 گرفتم،

 .را اقیاشت ۀبوس

 گرفتم، آتش

- شوقت و ۀجرق با

 .سوختم

 ؟!هنوز

 زانم،یآو

 .گداز قالب انتظار در

 و ناتوان،  ریپ

 شد، خواهم



 رسول پویان                                          بوی خوش عشق؛ نه جنگ

 23 

- مبهمِ  الیامتداد خ در

 وصل؛ شب

 !!دانم ینم

 گورم، ۀفراموشخان از

 ،یی الله

 د؟ییرو خواهد

27/4/2104 
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 هیهد

 

 عشق را، یۀهد

 م،یدیپرور

 باغ دل؛  در

 م،یرفتیپذ

 عمق جان؛  در

 درنگ، یب چه

 م،یشد غرق

 عشق مطلق؛ یبقا در

 تا،

 دل، مرغکان

 ند،یسرا به

 سرخ عشق ما را، گل

 بهار وصل؛ در

 کنند، لیتجل و
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 زالل ما را، وحدت

 نور، ۀباغچ در

- یتناهیامتداد ال به

 و محبت جاودان؛ عشق

 پس،

 گذران، یایدن در

 م،یشو آماده

 .آن یبرا

29/4/2104 
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 واحد ۀانیآش

 

 باران عشق، ریز در

 به دست، دست

 م،یشست

- غم گرد

 و رنج انتظار را؛ 

 م،یختیآم باهم

 :چون

 عشق، گالب

- وصال عطر

 نور وحدت، و

 و با سخا؛ ایر یب

 همدالنه، چه

 م،یشد یجار

 تزلزل، یو ب مستحکم
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 جاودانه،

 رحمت، یایدر یسو به

 ،یزندگ کی در

 ،یمیو صم ساده

- از لطافت و محبتِ  پر

 و عارفانه، عاشقانه

 تا،

 م،یکن مزه

- یایو هدا نعمات

  ز،یآم الیو خ ییایرو

 را، یو انسان یعیطب

- یواقع یواحد زندگ ۀانیآش در

 مشترک مان، و

 و شاعرانه، مستانه

- و دیترد یب

 .دلبرانه

29/4/2104 
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 تازه اتیح

 

 ن،یقی آفتاب

 جاوان،  ییروشنا

 د؛یبخش

 دلم را؛ شبستان

 وصال، ۀگلغنچ

 شادمانه، چه

 د،یخند

 مراد؛ ۀحجل در

 !!و تو من

 م،یدار هرچه

 برکت عشق، از

- دل یزگیپاک

 است؛ نیقینور  و

 !!ایب ایب
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 را، ییسرد تنها یفضا تا

 از، میپرکن

- نور گرم وصال از

 م،یآغاز کن و

 نو، از

 تازه، یاتیح

 باهم؛ 

 :از وممل

 قناعت، 

 ،ییبایشک

 ثبات،

 و عشق

 .محبت

2/5/2104 

 

 

 


