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 خسته ام از نامهربانی ها

 

 امــــــــروز ســـــــــــرم را زده ام بر سر سنگی

 من رهگــــــذرم رهگــــــــذری کــــــوچئ تنگی

 افسرده و غمــــگین و پریشان و به غـــــــــــوغا

 با فتنه و صـــــــد شــــــور و چنان رنگ برنگی
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 پریشـان خیــــالشظـــــــــــــالم دلکــــــــم گشته 

 نی آب به رو دارد و نـــــی شــــــــرم و نه ننگی

 جسم و تن مــــــن گشته چو سنگی لب گــــرداب

 نی دست زنم مـــــــن به قلــــــــــم نی به کلنگی

 ای وای بمن بنده و شـــــــوقم شــــر وشور است

 یامید مـــــــن است کشتن و دستم به تفنـــــــــــگ

 دستم پر خــــــون است و به چشمم غضب و قهر

 رفته و گشتم چـــــو پلنگیرحـــــم از بـــر مـــن 

 ای شــــاه جهـــان رحــــــم بکن چون تو رحیمی

 تو مـــــــالک زیبایی این چـــــــــــــــرخ گرنگی

 این مقصد من باد به دل وحــــــــــــدت و دوستی

 ان زین که از چـــــوب خدنگینی سان همـــــــــ

 "غالب" چه خوش است حرف و کالم و سخن تو

 گفتی عجبا! از دل مــــــــــــن، شوخک و شنگی
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 انسانیت و نام نیک معنی زندگی است

 

 ـرغ سحر خوان چه خوب در سفر آمدـــــــآن مـ

 واند تـــــو برخيز كــــــه وقت سحر آمدـــــــميخ

 ،بردار!رـــــــــــر بالين سـاز ســـــفــــــرزند نكو 

 دـرآمـــــــــــــنظ زيباچـــــــه که بين راز طبيعت 

 آب نظــــــــــــــــافت ،ره گلــــشبنم زده بر چه

 ر ز جــــــــــوانی گذر آمدـــــــــمــــا را صبح ديگ

 !له عمر اگـــــــــــــر مشك بخـــــواهیــــاز قاف

 دـــنكوئي كــــــــــــــه همــــــه از اثر آمآنست 

 الشــهـــــــر آنكه طالتم نفس است واي بر ح

 چه مشکل به سر آمد، ال استــشوريده به ح

 ردي ز جهان رفت نميردــــــهــر آنكه به مــــــــ

 سعـــــدي به سخــــن گفت كتابش نظــــر آمد

 ي خويشـبنده گمــــا عــــــــــــابد معبود كنيم 

 ه چيز در ظفر آمدـمــــتا پاك به عـــــــــــادت ه

 ـــدي از در هللا ج؟ــــابليس چــــــــــرا رانده شـ
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 اجت كه بهم شور و شر آمدــــبر بنده چــــه ح

 تـو فنا کن دورتـــــــغـــــالب" ز دلت کين و ک"

 گهر آمد تـــــــــــــو تاج ز سيم وتا بر ســـــــــر 

 وزن عروضی: هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف

 

 چشم امید وطن هستید

ه وطن سيم و زر آریــای يار بکوش تا ب  

ور و جفا ديده بيا تا ظفر آریـــــــــــای ج  

ر ترس غالمی و گدائیــــــــــــــتا چند دگ  

رزند وطن دشمن دين پشت سر آریـــــــف  

دست نبی استبر سر ما  جداـــاست نام خ  

لم و هنر در کمر آریــلی عــــــشمشير ع  

ر جا بروی حکمت اسالم چو خورشيدـــه  

ن اين دين ز فيضت خطر آریــــــبر دشم  

ود مکتب دنيا و قيامتــــــــــدان مکتب خ  

و ببايد نظر آریــــــــن دينت تــــــبر دشم  

ردار تجاوزـــــــــلم بزن تير به کـــــــبا ع  

رهنگ نما کن كه ز فرهنگ فر آریـــــــف  

ل وطن باش تو يکسان و برابرـــــــــبا اه  

وان طفل تو در دور و بر آریــتا پير و ج  
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ون دشمن ميهنـــيک دست مشو با کس چ  

ريزی که ز اين درد سر آریــــــاز فتنه گ  

الب" تو عدالت بطلب از در اميدـــــــــ"غ  

سر آريجان و  را به دل و جداـــقانون خ  

Created on 3/17/2008 5:16:00 AM 

 

 

 !منجشیر من در غمت شریکپ

 

 وان برف ز مـــــن برد جان منـاین ناج

 اشکم به چشم و شکست استخــــوان من

 چشم هـــــای کور و غرور و صدای بد

 جوان منم ـبردی تو طفل مـــــــــن و ه

 ای دیو فصل زمستان و خـــــــــونخوار

 خوردی تو خــــون مادرکی مهربان من

 ـه در آن کلبه و دیارــرحمی نداشتی کــ

 کشتی تو طفلک شیری دهـــــــــــان من

 م استـاین درد و رنج و غمی کشورم ک

 د این خانه دان منـیکجا به خـــــــاک ش

 شریک پنجشیر مـــــــن به غمت میشوم

 نــجــــایت بهشت، صبر جمیل پریان م

 غــالب" هزار درد در این میهنم کنون"
 هــــر چیز گشته دشمن من بر زیان من

 

 

 ارم اندراین جا که رخی نگاردیدمـــــو خمـــــــچ
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 ارم اندراين جا که رخی نگارديدمـــــو خمـــــــچ

 هزار ديدمرا مپرسی   لََحني  ـــــــــــر مـــــز دگ

 ر نتابدــــــافسري او رخ او قم است و شمعــــــچ

 وا سوار ديدمــــــو به آفتاب نزديک به هــــــــــچ

 المـــــام و ديگر بنگر سکوت عـــــبه صباح و ش

 زون کردی ز حدی شمار ديدمـــــه بدل فـــــــــچ

 دل بيني همه فضل يار ماراــــــــواب عـــــتو بخ

 واف يار ديدمـــــالم بطــــــــــــعجوم کل ع هــــک

 ه تعجبت فگنددــــــقيق بـــــام هفت تحـــــــــز مق

 ه دل قرار ديدمـــــزش همــــــــــــزده ام کليد رم

 ود وصيع عالمــــه بـــــاسيان بپرسم کــــــــز خم

 ه گيرم همه اختيار ديدمـــــر چــــواب هـــــــز ج

 ه ز اهل آل پاكانـــــدال مشمر آنكس كــــــــــزج  

 ار ديدمـــــرش بهــــو لباس کعبه بويش دگـــــــچ

 بنوع النوع اند ساجد !"غالب" ،هستو همه خلق

 رديم همه درقطار ديدمـــــــــنثار گ جداــــــــبه خ

 1389. جوزا .  4

 شب مزار شریف سرای قلعه ذال 10:49
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 ایط و رفتار انسانی امروزی مادرد آور است شر

 عمــــــراست داستانی مـــــا بی خبر نمانیم

 گلزار جــــــــای مـــــا و باز از سفر نمانیم

 این كل كاینات و عـــــــــــالم ز بهر مــایان

 شد آفــــــــــریده روزی از بحر و بر نمانیم

 بنگر به این زمانه خود جمله کــن قضاوت

 کجا رفت، خود درخطـرنمانیم این شور شر

 از گــــــــــــــردشی هزاران امروز آدمینیم

 بار دگـر نمانیم جانانبازاز وصـــــــــــــال 

 در فقر گــــــر فتادیم رو بر شـــــرر نمانیم

 این آزمـــــــــون هستی زین بی خبر نمـانیم

 پرتو ز نور جانان با خــــــاك و آب و آتش

 ری مــــــــــــــا این از نظر نمـانیمبا باد پیك

 مــــانند شیر دد ما، از خــــون بحر ساختیم

 آدم کشی است تا کــی؟ بر تن که سر نمانیم

 فـــــــــــردا که آشکارا، شد دوره ی قیامت
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 در پرس و پال آن جــا خـاموش و کرنمانیم

 ای "غـــــــالبی" حقیقت هر آنچه باد پرور

 کجــــــــــــا و نادان از ملک زر نمانیمدانا 

 

 "نمی دانم چه میخواهد غـــــــم از من"

 "نمی دانم چه میخواهد غـــــــم از من"

 که خــود از خویش و خود بیگانه گشتم

 چو بلبل عاشق است، با من شب و روز

 از این وصــــلی فســـــون افسانه گشتم

 ستم بدادیازل گــــــــــــر این چنین دو

 خـــــــوش است ازجود او،دیوانه گشتم
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 تا کی بجنگیم!

 

 ـک درد دگــــر گشته ببین جنــگ مــــــــن و توــیــــ

 ـرده نگـــــــــر چنگ مـــــن و توــبی نغمه چنان کـــ

 تا کـــــی بخــــــــرامیم، بــــر این خــون غــواصـی

 ر اندیشــه ی بیرنـگ مـــــــن و توــبــــــــوس! ــافس

 !ــانــه مـــا استـــرد تفنگـــــــدار همین خـــــای مـــ

 ای وای! بــــــــر ایــــن منظـر دل تنگ مـــن و تـــو

 ــــاشــــــای مـــــــن و تـــــو و بخنـددـــــدنیا به تمــــ

 ننـگ مــــــن و تــورم بــــه تاریخ و چنان ــاین شـــــ

 ـــوش کــه زدی تیر و بـریدی ســـــــر فرزندـتو خـــ

 ن نیز چنان، لعن بـر اندیشه و نیرنگ مـــــن و توــمـ

 ا سیل ز خون است و ز اشکهاـــــغـــــالب" همـه ج"

 سنگ من و توچون نرم شود این دل  !ای مــرد خوشا



 

شغنان سیمایادره نشرات   

 

 فراق دوستی

 

 ورشید و ای ستارهـــــــــــــــای ابر پاره پاره خ

 ارسان سالمی بر یار خوش نظارهـــــــــــــاز م

 ام و روز پر تابـــــــــای آفتاب و مهتاب ای ش

 واب شو سوی او طیارهـــــای دیده ئی صحر خ

 انه ئی پر از ملـــــــای گلشنی پر از گل می خ

 فوارهرید چون ـــــــای بلبل گــــــــــــمعشوقه ه

 و ز نام ما بر یک خط به کام دلبرـــــــــــــــــآه

 ویش بنام سرور خوان خط مکن تو پارهـــــــــگ

 ار و خار گشتیمـــــــــــدور از دیار گشتیم بی ک

 ارهــــــــــــیک خنده زار گشتیم رفته ز دست چ

 دم باشیم چند خرمـــــــــــــــــبا یار و دوست یک

 ر خم چون بند در کتارهـــــــــــــــساز یار دور 
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 الب" در این زمانه هر چییز آب و دانهــــــــغ"

 ر چه خواهد بر آن رود ستارهـــــــــــــــتقدیر ه


