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 11/12/2019                                     ولی احمد نوری

 ساالرانش سلطان شهاب الدین غوری و
 خلیل الله خلیلی افغان  استاد  اشعار  از  کلیات

 انتخاب ولی احمد نوری
 ورـاز شــهنشاه وطـن ســلطان غ  بوروش کرد از حافظه فصلی عد

 ـتانسدوهـنمــود در ـمح  ئیـیـنا ث تانگیتی س ه  ـش "شهاب الدین"ز ا

 پاهوس وسـاالر  غفلت سر هنگ   گاهدر رزمـ  اه جنگیکی از  در

 ندـــانی فگــه پـریشــپاه شـدر ســ  انی فگـندخنه در نیروی سـلطــر

 تگسیخ رـرشـــتۀ جـمعـیـت لشک  تگریخسرهنگ در سوی  هر سر و

 اتنج خــــداونــدیـش ئـیــد داد تأ  حیات و رگعرصۀ م شاه را زان

 ش راــداران غـفـلت کیسـپهوان   ون شکست خویش راد آنجا چـدی

 ر کشیدـر گهآن بند پــ واز کمــر  یدر کشــلطانی ز تارک بس ــاجت

 رامبر شـــدن بر تخت شـاهان ک  رامباشد ح ن بعد ازینبر م گفت

 خویش را نخوانمان بعد ازین سلط  ش رایـــرم انـتـقــام خــویـنگ تــا
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 یریا روی حص پ وجز به پشت اس  رـریسـپم بعد ازین روی حر نخـب

 مشــاه نامـــم کس نیــــارد در قـل  رازد عـلمبر ســر مـن کس نیافــ

 ارکـاخ زرنگ دیــوار و و ن در آ  کارـه د بـارگ فیـروزه دیگـر نای

 راقفـــگـویـــم ال ه فتـــح تا پـــگا  اقان سیم سـیـزین سپس با ســاق

 رم مـاتــم کنندـکـبـر شکسـت لشـ  م کنندـران دگــر حـدیث غـــشـاعـ

 ـۀ پیکار راده عـرصـآنکـــه مــان         االر راپه ســا ســـداد فـــرمــان ت

 ان وینــگـپـیـش آه افســـران و  هنـگان ویسـر و ا ســپه دارانـب

 الهـــای کانـدازنــد بــر جـر چــاد  سحر پیش سپاه ر سـر هـر یکـب

 لطان زننداردم چـون یابـوی ســپ  زنند ر بر پشت شان پاالنـخ وهمچ

 ابن سپس بر جای زرینه رکـزی  هــای شان باشد طناب بسته بر پا

 قی که می تابد زمیغآن بر یا چو  کم سلطان گشت نافذ همچو تیغح

 ه سـررت بــغیتاج را ننهــاد از   رپیــروز در جنگ دیگـ ا نشـــدــت

 انمی ن درـکس ندیـدش بنــد زری  ـرانامـا نشـــد در رزم دگـــر کــت

 دـرانـر نــس ر را یکــپاه غـــیا ســـــت

  سلطان نخواند سر و اه وخویش را ش
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