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 سرورده های نو از وحیدهللا غالب

 

 ۲۰۱۵مارچ  ۱۸

 

 شاگون بهار مبارک!

 ارــــــویي بهـــدل از دل بنهست ب گِزهن          الي نو تیر ښه سوارـــــــــــمیثِي نو یت س

 ازین کنین از دل قرارـــــــــــــــــبلبلین س          داـــــــات خشرو ص گل باغ َدُرون خشرو

 وارــــُسوذج گه شبنم خهښ اته پهرکین س          وږج ات ِسڅ رقاصـــــخښچکینین تُخْچ چ

 ر انجیڤد کنارـــرعـــــــدس نماید از وم ع          ه وڅتــــــــد تیباغ َدرون سڤزه بلندت وی

 کن تیار ذست انجهن ات ښیجــــــــــــیُغ م          ارت چهریځ ات نهذداو نهالــــــــوخت ک

 و بهښ ریذجن قماچ ڤد هر کڅارــــناگ م          اله وز ایام تبریک تو اردــــــــــــلْوم ته خ

 ر غم بنهست پروردگارـــــــــاز تو چید ه          ای مهکک اندیځ تو دهک نوروزي مورد

 ږر نغوْ رچِ کین چِ رجِ "غــــــــــالبی" شچ کِ 

 ښت فرارم از دل رڅیثت ات کـــــتا تو غ
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 خشرو یک اث یت بهار

 رارـخشرو یک اث یت بهار مهش دلینین َست ق

 ت ایْومد مبارک یَ ـــــار ڤـــــــــــخم بلبلینین گل 

 ښهجینین ست تیاریت بهار ات کار و بار مهش 

 ت ایْومد مبارک یَ ــــدي یم نر از بیار ڤـــــــــــبی

 ات ابتکارورځکینین انتظار کار کنین ــــــــــــم

 ت ایْومرهنگین بی قرار ڤد مبارک یَ ــــــچس ځ

 

 بهار

 بـــوی بهار میرســــــــــــد آمـــــده نو بهار من          همـــــــــدم و یار میرســــــــــد آمده نو بهارمن

آمـــــــــده نو بهار من، کوهسار          نقش و نگار میرســـــــد سبزباغ و چمن چــــو نیلگون، جامه   

 جنبش الله زار بین پیش قــــــــدم چو گل بچین          وقت خمـــــــــــــار میرسد آمــــــده نو بهار من

 ناله بلبل است و است شور و نوای کبک مست          جمله قطار میرســــــــــــــــــد آمده نو بهار من

ـان ناز کناِن می چکد          غنچه قـــــــــــرار میرســـــــد آمده نو بهار منقطره شبنم آنچنـــــــــــــــ  

 یار و رفیق مــــــــــــن بیا َغرس نهال دوستی!          رحمت کار میرسد آمــــــــــــــــــده نو بهار من

 "غالب"اگر بهار خوش، زحمت و بتکار خوش

ـــده نو بهار منشه ســــــــوار میرسد آمــــــــــ  

 

 زمـــــــــان بــــــد

کـــــه هــــر کـــه به نفع اش قیام کند، هــــوشیار!          زمـــــــــان بــــــد رسید و چنـــان، زیستن دشوار  

نگاه تیز کنید چـــــــــــــون میــــان مـــــــــا اغیار          ـــد بهــــــــانه نفاق در میــــان ما بکنندـــــــبه ص  

همــــه برین حضـــور اند کجــــــــــــــا بود داالر          کسی کجـــــــــا به عـــــــــدالت به پا ی بـــرخیزد  

ین فــــرق میان خــــود و همان یکبارگــــــــــــــز          تو ای غــــــــــرور وطــــــن چشم خـــویش بگشا  

بگــــــــــــــــویم آنکــــه خیانت کند بـــود غــــدار          ــــــا کســان غـــــریبــــــنماند طـــــــــاقت بر م  

شه این کـــــرداربیا عجــــــــــــــــوم کنیم و ز ری          منــــــــــال از این رشــــــــوت و ز واسطه هـــــا  

هـــزار پیر وجوان شد به خـــــاک و خـون وفرار          چـــــــــــــه آفت زشتی در این وطـــن قاچـــــــاق  

که مــاند به آستین مــــا چو خـــــار و حلقه ی مار          ـــــــــامــــــبنــــالم از این جنگ و این سیـاست خ  
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درست بردار قــدمتو ای جنــــاب گـــــــــــــرامی           ـــاک این زمین زیورــــــه بود خبرای مــــــا کـــ  

ولیک به حقیقت همه به شـــــــان خــویش خمـــار          یکی به فکر حقوقی بشر دگـــــــــر به فکر دگـــر  

کــــه وعـــــــــده هـای خدمت شد مثل باد و غبار          دلــــم شـــکست ز نـــــــــام و نشــــــان رای دادن  

خود مختار ،چـــرا که کسی نیست، به کار خویش          در این شـــــــــرایط دشوار بر کــی اعتمـــاد کنیم  

 چه درد و سوز در این خاک "غالب" است امروز

کـــه پند نیست بکارحرف است ــاجت ـدگر چه ح  

 

 دنیا بی وفا است

 وای کاش زاین جــــــــا ببرم روح روان پاک          چــــــون برگ خزان آمده ام بر سر این خاک

 نی هـــــــوش بسر ماند بجز درد و غمی تاک          کــــرد شمس طلوع بر سر عمرم که خطا شد

 عــــــــالم شده چاالکعمر است پر از فتنه و           حیران کنون مـــــــــــن زهمه حسرت خویشم

 اکنون که این عـــــــــالم ذر گشته چو ضحاک          در روز ازل آمـــــــــــــدم وگــــــــریه نمودم

 گـــردوست تویی نیست مرا ز هیچ کسی باک          من مـــــــــــرد مسافر در این صفحه عــــــالم

 لیــک عقل به اندیشه ی یار است و به ادراک          تاین نفس چــه در فکر زر و سیم و منال اس

 "غالب" به رهی راست و عبادت تو دل انداز

 شــــــود روز تــــو غمناکنتا روز قیــــامت 

 

 ُمعلِم

 آن آفتاب و شمـع  فُــــــروزان  ُمعلِم است          آن بنده بـی غبــــار و درخشان ُمعلِم است

 آن نور این زمین، فرشته عیان معلم استو نهى است ز جهل           راه حـق آن رهنمـای 

 همسان شمع سـوخت ونرفت دور از میان          چون بلبالن صــــدا وغزلخوان ُمعلِم است

 از جـــــــاده های جهل و جهالت خبر بداد          اندرز گــــــــوی و رهبر ایمان ُمعلِم است

 رهبران! کی بود؟          با صبر و با تحمــــــــل دوران ُمعلِم است رفتند کــودکان و شدن

 از واژه هـــــــــای اوست رسیدیم بر مقام          صاحب زمــــــــان جمله انسان ُمعلِم است

 در ســـــن بیست چنان، موج دل، خروش          آن آفتاب جـــــاده های زمستان ُمعلِم است

 " نگر چسان، معلم بود فروغ"غــــــــالب

 در باغ معــــــرفت، گل ریحان ُمعلِم است
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 ای نگار من

 ای نگار مــــــــن الله زار مــــن          بشنو از دلی بی قـــــــــــرار  من

 آن تبســـــــم از این لبـــان تــــــو          خـــــــــــورده بر دلی داغدار من

 پرخمـــار          برده صبر مــــــــــــن اختیار من آن دو نرگست مست و

 آن دو ابــــــــــــروئی دمب گژدم          بـــــــرده این دلم از کنار مــــــن

 آن قــــــدی بلندی تو همچو سرو          کــــــــــردم است جدا از تبار من

 د دل از کـــــــــاروبار منآن دو زلف شـــــــــام پیچ پیچ تو          میکشن

 حسن و جلوئی کار کـــــــــرد تو          میـــکنند بلند افتخــــــــــــــار من

 مـــن ز شام و این صبح صادقش          گشتم و تـــــــوئی انتظار مـــــــن

 "غــــــــــــالبا" مباد عهد بشکنی

 یکــــــــــــدمی بیا بر مـــزار من

 

میخواهم! صلح  

 اگر آن دخت افغانی به دست آرد دل مــــــــــارا

 به خال هندویش بخشم تفنگ و جنگ و غوغا را

 هر آنکس چیز می بخشد ز قهر و عشق می بخشد

 نه چون یاران خـــــوش الفاظ سخن های مجال را

 ببخشد هـــر که چیز را ز فکر و هوش می بخشد

ف  دانا رامن آن چیزی که می بخشم شنیدم حـــر  

 )غالب(

 

 عشقی که وصـــــــــال داشت

 دو روی مقناطیس خواهد شد!

 در خیال رخ تـــــــو با پـر و بـــــــال میسوزم          در غمی عشق تو چون سنگ ذغال می سوزم

 میسوزمدل به صحــــــرا زده در خواب خیال           گـــــردشی از دمــــن و کـــوه و بیابان کـــردم

 بی خبر از شر او روز وصـــــــال می سوزم          تا به لب پیاله ز مــــــــی کـــردم و گفتم نوشم
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 تا که اکنون چنان  جــــــــان و منال می سوزم          این چه حـــــال بود که من بر صنمی دل بستم

 ه کنون از غـــم او شرق و شمال می سوزمک          رهگــــذر شو و مبین آن مــــــه تابان ! نه من

 چه کنم روی ترا در همه حــــــــال می سوزم          دخترک درد تو بسیار و وفـــا از تو کــم است

 " وصل دو عـاشق، دو رخ مقناطیسا"غــــالب

 "عشق اگر داغ بود ســـــــال بسال می سوزم"

 

 

 


