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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 11/30/4312                         رسول پویان

 حضور عشق
 

 یادداشت پورتال!
 

به ال پورتصفحۀ ادبی و کلتوری و هم در صفحۀ تحلیالت در م ـه ،ر )حضور عشق( راـچرا شع
انی با کمال توانجناب "رسول پویان"  که شاعر توانا و خوش قریحۀ افغان نشر می رسانیم؟ به خاطری

 وحدت و ، صلح،نسانیااجتماعی، فرهنگی، نیک و زشت  پدیدۀ)عشق( را با صد ها ادبی و شعری 
 گره زده است.افغانستان برادری وطن عزیز ما 

 
 

 حضور عشق
 

 اد آدم زدـنه رون درـق بـشـر عـــعـز ق م زدـــالـه عـشی بـاو آت ۀ ـوســرار بـش
 م زدـریشه بره زمحن را  و درد اساس مــتابـیـان بـو ج م ـش او جسـت آتـرفـگ

 

 م زدـنـبـان شـبـر از لـــحـکه س الوتیـح ان خوشترـدر جه دم ـشق ندیـوی عــب ز
 م زدـد و باهـزیــر برگـنـنگاه عشق و ه انشــــز طبیعت که نیست پایــبـکتاب س

 

 م زدـر یا بـه زیـوارا چــبه دل نشست گ قارـیـاز طرب از محیط موسـوای ســـــن
 م زدـهـپی هـهای خوشی از تران چه نقش م از احساسـیالـز طبیعت خـریـو رنگـچ

 

 ردم زدـال هـد مثـه بایـت کـی اسـالوتـح ن انسانـشـه گلـراوت بـط رـار عطــثــن
 م زدــر جــاغـان ز سـبیاب نگان ـو تشـچ حیاتب ـش که هست زیـادۀ دانـــنشاط ب

 

 م زدــوش بر مزار حاتـۀ خـوسـزار بــه رای آزادیـاز ب رم ـک اه ـرصه گــه عـب
 ه و دم زدـنـیـشب و سیلی به ک نهیب بر تابیـصلح و صفا در فضای مه رـــز به

 

 م زدــه های ماتـخان مــه غـاده بـاط بـنش وشی مردمـر خـــاه طرب بهــگ زمـه بـب
 م زدـــن خاتـیـر نگـر بـش دگـه نقـانـزم نــقلمرو ذهریخت در  روــبنای کهنه ف

 

 م زدـم کـک راــــارت چــه اشـدل ب کالم زمان رـبـل حسـودان یا ز جـیـم خـیـز ب
 م زدـن و منظــروش یسخنر ــاگ اـخوش ی رسـد پـیـام دلـــالم کــک صارـتـاخ ز

 

 زدخم  سر و نشست زانوبه  عشقحضور تانـم دسـران و رستـمـوسی عـزار مــه
 م زدـمحک قــیـرا دق بناکه عشق خشت  ادـــــآبود ــش نـای وحـدت دل هـای ماـب

 
 

**   ***   **** 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/poyaan_rasul_hozoor_eshq.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/poyaan_rasul_hozoor_eshq.pdf

