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رسول پویان

عـید روزه
عید روزه (که با آداب تکاملی جشن و سرور مدنیت تاریخی ما دمساز شده) ،بر همگان مبارک باد؛ امید
است که ماهیت زنده دلی ،طبع خوش ،شاداب ی و طرب که با صلح و صفا و امنیت و اطمینان همراه است،
بر وبای رعب و وحشت ،ناامنی و بی ثباتی در کشور و دسیسه های تروریزم داخلی و منطقوی پیروز شود.

جشن و سرور
جشن و سرور و عید وطن جاودان بود

از جان و دل مبارک پیر و جوان بود

کـم کم هـالل نـازک دل بـدر می شود

خـورشـید روز و ماه شـب آسمان بود

هردم ز روی سنبل و سوری و نسترن

عطر نسیم شوق و محـبت وزان بـود

ما اهــل بـزم بـاده و شعر و نجابتیـم

ایـن ارث مـا ز عـنـعـنـۀ بـاستان بود

زاهد به گور و محتسب ازحال رفته است

امروز جـشـن و هـلهـلـۀ زندگان بود

بـاده بزن به کوری چـشمان محتسب

جـام بهـشـت میکده عـنبر فـشان بود
ِ

حلوا و نقـل و کلچه بود زیب سفره ها

آجـیل و چای و میوۀ تر همچنان بود

لـطف و صفا و لذت دیدار و اختالط

بهـر شــفـای خسته دالن ارمغان بود

یکسو بساط میله و عیش و طرب تنک

سـوی دیگـر شــرارت آتـشفشان بود

دیگر ز بیم وحشت طالب مگـو سخن

با مردمی که حامی امن و امان بود

گرچه ز طرح صلح و صفا قصه می کند

مکر و ریا و چال و فریبش عیان بود

ظالـم اگر حمایت ظالـم کند چه باک

این جا حدیث آسمان و ریسمان بود

شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

در سینه های مردم ما می تپـد قلوب

تا از صفا و عشق و محبت نشان بود

آخــر بگــو ز هـمت نیکان روزگار

بـا لـهـجـه یی که الیق آزادگان بود

اسرار عشق و راز درون فاش میکنم

تا کی فروغ حق و حقیقت نهان بود

بـر شاخسار میهن ما بهر مرغکان
یارب همیشه امن و امان آشیان بود
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