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تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  مورشاه تيموریتي   

  

 شبنم شاھدِ 
 روی بھار و  سر  از سراسر  بارد میرــــخ        بوی بھار انم ازـــــــــــــــمشام ج ميگردد مست

 ويبارـــــــــــج کنار در  به سنبل مينازد سبزه        رکنا منقش نقش مانی در رددـــــــــــــميگ دشت

 مشکبار و باصفا رددـــــــــــــگ ھسارک  دامن         پديد ل آيدـــــــــــــــــموج گ ببارد تر مشک ابر

 بھار باد ميشود  گلستان  بخشای انـــــــــــــج        انفاس مسيح وــــــــــچ زدزنده ميسا را مردگان

 رارـــــــناق و  ناشکيب وی  در مھتاب ۀ  جلو        آئينه ان راــــــــــــــــــــــگلرخ آب مصفا ۀچشم

 چشم پرخمار  وــــھمچ  گل  کندوامي تا   ديده        شوند شيدا ه ووالِ  ل ــــــــــــــگ  ديدن از بلب0ن

 کنار در ويش گيردـــــطفل خ مھر مادری کاز        کائنات وش گيردـــــــــــــــآغ در مھر با آسمان

 ل اين روزگارـــــــــــباط اميد بر  خندد نچهغ        ريزـــــــــــــــــاشک شبنم نشيند گل شاھد رخ بر

 نھار و دمت ليل ــــــــــخ اندر  بوده جنس آدم        پديد دـــــــــشب صبا آي وز ميشود شب  روزھا

 طريق افتخار ذاری درــــــــــبرگ  که  قدم ھر        وای زندگیـــــــــھ در  که برشماری  نفس ھر

 انت آشکارــــــج جسم و در پژمردگی  ميشود        آن ھر ھترکوت وتاه وـــــــــک عمرت شودۀ رشت

 ربايندت عنان اختيار  کف ازـــــــازان ک پيش        زندگی نقد درـــــــــــــدانی ق که  باشد  آن بھتر

 باشی ھميشه انتظار  ازين ه آيد بعدـــــــــــآنچ        خاطرت رفته است از تو بگذشته است بر آنچه

 برميشمار ھرچه سازی لحظه ھاکاری  ھرچه        کف مده آسان ز وھرـــــــــبدان گ حاضر قيمت

 کار ی ھفت روزاھفته  رــھ بود را مردکاری        بود رداــــــــف ھفته ھفت  يک مدت  عاطل بھر
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 اردتقبيابی ا نمودن تا می بايد ارـــــــــــــــــــک        0ش زندگیـــــــــــــت در  کشيدن می بايد  رنج

 اقل اعتبارـــــــــــــع نزد نباشد ظھرخيزان را        نيمروز وابِ ــــــــــخ ز بھتر نيم شب بود مرگ

 تن انسان برازنده بود ھمت بر و  زمـــــــــــــع

  است سنگ مزار بھتر نباشد رــھمت گ و زمــع
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