
 

   »1 » : صفحه   

 
 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              
 

    میالدی  0200  می  8   : تاریخ نشر                           

  

 

 

  

 

                                                                                را تار و پود  غزل  آمد  وجد  شور و

                                                                            هر که شورش بیش، او خوشتر سرود

                                                                                           می بایدش  در دیگدان  آتشی

آیدش  بیرون  دود  تاز روزن  

 « ادیب پشاوری »

«      ۶۵۶ــ   ۶۳۷»   بدربار امیر شیخ حسن ایلخانی به بغداد رفته بود تا   سلمان ساوجی از ساوه

   .بود بپیوندد  از ملوک آل جالیر که بعد از مرگ سلطان ابو سعید بهادر خان بر عراق مستولی شده



 

   »2 » : صفحه   

خواص و مقربان خود تیر  و او همراه  بمالزمت امیر شیخ حسن رسید   در صحرای شکار گاه  اتفاقا

راه  و تیرمیدوید ، ها تیر  داشت بعد از انداختن صورت که سعادت نام  اندازی می کرد و غالمی زیبا 

.می داد می آورد و بدست امیر  

حال  نمود ، امیر از او خواست تا بیتی چند مناسب آن   را معرفی و خود  سالم داد سلمان پیش رفته 

:کرد تقدیم  از تجاال سروده   آورد و این ابیات را  و قلمدان از جیب بیرون و او کاغذ  بسراید   

                                                                                     رفت شاه  کمان  چو در بار چاچی

                                                                                  تو گفتی که در برج قوس است ماه

                                                                                 سپر   عقاب   با   کمان   زاغ  دو

                                                                                      سر   آورده   گوشه   بیک   بدیدم

                                                                                     شاه  دوش  سر  بر   سر    نهادند

                                                                                    شاه   گوش  در  گفتند  چه   ندانم

                                                                                       خسر و گره  بگشاد  چو از شست

                                                                                     زه  آواز  گوشه  هر   ز   بر آمد

                                                                                 تست   تدبیر   بند   در   تیر  شها

                                                                                    تیر تست  پی  از  دوان   سعادت

                                                                                    ناله ای بر نخاست زکس   بعهدت

                                                                                      رواست  ور بنالد  کمان  بغیر از

                                                                                      صاحبقران  سلطان    در دور  که

کمان جزبر نکرده است کس زور  

.مقربان خود گردانید هء امیر شیخ حسن را ازین ابیات خوش آمد و سلمان را از جمل  

*** 

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

 

:ناشر   

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   

www.24sahat.com 

 

 

بازگشت به صفحه اصلیـــ       www.said-afghani.org 
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