
afgazad@gmail.com                                                                              www.afgazad.com 1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ مارچ 2۸               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۷  

لح    نامه دم 

 ــ 23ــ 

 ردک   سهراب   داستان  

راد  ـز اکـ
2
 ه مقیمگد آنــــــــــــودنبه ترشیز ب       خـیل عظیم ،2اروسمـ 

 ر مقامتبدان فـــرقه سرخـیل و بر       ـراب نامسه ،رد بود ُکـردیکـی م

 اخ چنارش دو دستسان دو شه ب       چـون پیل مست ،جـــوانی تنومند

 دم چو شیر نبش نیاسوده یکز ج      زیره تونی بچو خـرطوم پیلش س

 های سخترگ ،شتان  چو بیخ درخ       و شاخ درختتا به بن همچ سر ز

 زریزری ،ـامه شدهـــزو زیر جــو       تیزاندر س ،شب و روز با جــامه

 سرپ بود و زیبا نوــکار ــــــطلبگ      پیچــیده سر3 ،ان بودــنـز عیش ز
                                                 

1
باشد ــ چنین جمع بستن برای دری زبانان قبیح است، مگر بر " تُرک"جمع عربی " اتراک"، چنان، که "ُکرد"جمع عربی ": اکراد"ــ  

 ضرورت شعری
 
 ه در حوالی نیشاپورقریه ای بود" ماروس"ــ  
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 ارش کشیدزیر ب ،دم اجـــل همان       شیدبارش ک ،بار ولـی هرکه یک

 رکیـر نام ــدگـ ،ردی به گـــیتینبُ       رزی ،بار آورد ه یکک ،کسی را

 ودازه بــــت کس  سان ه به پیشش ب      ن که مانند دروازه بودوـکران هـ

 زده اتمم ،و اسپ ورش خرز جــ       زده رم ،فـــروشان ازو نوـکهمه 

 و روبه ز شیرگــریزان ازو همچ      رکیجـــوینده  انبان   کس ان  ــــــزن

 پارگان   نکوچـــو سرخــیل 

 شکنخر ه  زان خـرز ،ـبر یافتخـ      منز   

 شتگ بآن آ که این تشنه ،تو گفتی      ر سهراب گشتکیل ـــــــمایدلش 

 کشید غم و محنت و رنج و حسرت      دیدم ـارــــــدریــــن آرزو روزگـ

 ـانبــورد زُ  ،شدی این رباعی  ـُبـــ      وانــبا دل نات ،همــه روز و شب

 

                                                                                                                                                        
 
 ترکیب وصفی ست و به کسی اطالق گردد، که از کاری سرپیچی کند": پیچیده سر"ــ  
 
 "روزگار"یا " زمانه"و " زمان"؛ یعنی "زمن"ــ  


