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 70/71/2712            رسول پویان

 

 1رـــیــزامـمنیستان        
 

 یرمـام دلگـــــردش ایـرا از گـم چـدان ینـمـ
 رمـغم سینیش نوشینی ولی از نخوردم شهد

 

 راییــردم سموم نیش کبـزد هـگ م را میـدل
 رمـمی همی پیچم به خود از درد دل اما نمی

 

 ای تازه را افسردـه غنچه غربت شمال سرد
 یرمـل انجــار نخـس هـایـودم دمی در سـنیاس

 

 داریـدل رم زـام دل گیــا کـرصتی تـنیامد ف
 رمـیـگ سـفـــشی در روزگاران نـد آرامـنش

 

 سوزدو فتنه می و فساد وطن در آتش جور
 رمــز تدبیــد رمـایـا برگشـد تـدا نشـکسی پی

 

 ارانــل آرزو یـفـیده طـتم پیچـس ه زنجیرـب
 زنجیرم شکست قفل و نشد باال خروشی از

 

 ن شدمیدادانش مرد  و نورعقلکه به دنیایی 
 بشکسته شمشیرم ازین بعدهواخواهی ندارد 

 

 امــکـی نشـینی در دل اوهـ بـه امـید طال تا
 د پرتوی بـیرون ز تارسـتان اکسیرمــــنتـاب

 

 طۀ خورشـیدـار دگـر در خـد آرشـی بــنیام
 رمـکه برعرش و سماوات افکند هنگامۀ تی

 

 ن یارانــخروشی برنخیزد گر ز اوراد که
 رمــیـزامـنیـستان مد در ــوای تـازه پیـچـنـ

 

                                                           

هم استفاده می شود و در ادبیات زبان های دری و پشتو و به مجاز هر نوع سرود.  کلمۀ عربی است به معنی سرود ها و اشعاری که با نی نواخته می شوند.« مزامیر» -1 

 1 ور[یت]اد )سعدی(« آتشی از سوز عشق در دل داوود بود**تا به فلک میرسد بانگ مزامیر او»  مقام ارجمندی دارد.
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