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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

   

        عبد اللطيف صديقی للندری
  
  
  
  

  شجاع شاه زلغـ بر مخمس
  

  ميآموخت کتاب از را معرفت و عشق رسم

  ميآموخت ازشباب وريز و بيز وزر نتيز

  ميآموخت  آب  نقش از جهان  در رای  آگه

  ميآموخت  کباب از جانان عشق در سوختن

  ميآموخت ازشراب خوردن وستهيپ دل خون

  بود  درمان  مرا  درد  صنمی  رو  دنيد

  بود جان من تن در   جانان  یبايز ۀ چهر

  بود سامان سروی ب دلبر عشقی ب ام خانه

  بود کسان  يمن  چشم  در آستان و آسمان

  ميآموخت   آفتاب  زی  خاکبوسی  بلند  در

  آمدن باز   بودی ک  را جهان دار از رفتن

  بدن در  شد  گران  بار  بما غافل  تن نيا

  محن و صدرنج به  ارزد داشتن ره ۀ توش

  آمدن باز بودی ک ممکن ميرفت زخود چون

ميآموخت  آب ز  دنينگرد  واپس و  رفتن  

  ميا دهيبگز   را   عشاق   ۀويش   ره  نيبد  ما

  ميا دهيچ جانان راه در گل همچو را دل و نيد

  ميا دهيبال ها شاخه از گل عطر چون ما گرچه

  ميا دهيد  ايدر موج از زدن  برهم  را  شيخو

  ميآموخت    حباب   از   دادن   برباد  را  خانه

  ستيپر همچون ات چهره و سرو مانند قامتت
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  ستيدلبر  تو  ۀ ويشی ساز   عشوه تو  عادت

  ستيصرصر   باد همچو تيوفا  رسم ــۀلحظ

  ستيچنبر چرخ دور چون  مای هايگرد هرزه

  ميآموخت سحاب  و   برق  ازی  تابيب  و  هيگر

  ما  ميباز  جان   نقد گر   صنم  عشق   ِهر در

  ما  ميساز یم   نغمه   صبحگان  بلبل  همچو

  ام ميساز در و  سوز در  او عشق  شرار  از

  ما  ميپرداز     نغمه    ميدا  عشق  سرود  از

  ميآموخت   رباب  و  چنگ  از   اديفر و   ناله

  طماع  صد با  سخن  شاه  ءادا  نيشر  شاعر

  سماع و وغوغا شور صد طرب دربزم داشت

  متاع باشد که عشق جز جهان اندر فيلطی ا

  شجاع  شاِه  او مهر  دل  در  ميدار  ازل از

  ميآموخت کتاب  و  درسی ب شقع علم که وه

  


