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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۲112اپریل  ۲1     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۷  
 قصاید

  ــ ۲  ــ

 در مدح میرزا عنایت هللا اصفهانی

 ای هـوان را      دریاب هـوای ملک و جــان را تا چــــیره نکـرده

 روئـی  به  ره  آر و مغتنم دان      دنبالـۀ  َگــــــرد  کـــــاروان را

 در راه  دیــــار دوست  زنهـار      سرمــــایۀ سود دان  زیـــان را

 شود سعـادت انــدوز      بگـــــــذار ردا و طیــــلسان رابرجــیس  

 ای  فــــاِرِس عــرصۀ سعـادت      بیهــوده رهــا مکـــن عــنان را

 تیـــری بــــه قلــب دشمنان زن      زان پیش، کـه بفگـنی کمـان را

 ای بلبل  شـــاخ  ســـدره مپسند      طیرانگِه  خویش  این مکان را

 شکن ایـن  کهن قفس را      بــــر اوج  فلک ِنــــه آشیان را  درهم

 ای  تاجـــر هــــوشمند  بشناس      ازهـــم کــــرباس و پرنیــان را

 تا چـــــند درین چـــــهار بازار      آرائـــــی هــر  زمــان دکان را
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 را بـــر مشتریان بــی زر و  سـیم      ِمی عرضه کنی  متاع جـان

 وانجـــا، کـه متاع جان فروشند      بگـــشای  تو جـنس  ناروان را

 رو رو، که درین معاملت فرق      از خـصم نکـــرده  ضم  آن را

 ای پــــادشِه دیـــــار معـــــــنی      شد ملک تـو خـاص دشمنان را

 از چــــار طرف فــــرو گرفتند      خصمان ایـن  ملـک بیکران را

 غــــافل مشو از مفــــاسد ملک      کایــــن بود رســــم، ملکیان را

 حزم      این ده  جاسوس  خـرده دان را پی  کنیهـرگوشه  روان 

 وانگـه با  خــیل عـزم  و همت      بر خصم  گشاده  کــن عنان را

 ور بینی  خــصم  را شکــوهی      زان  تیره  مکن دل و روان را

 با صد امید  ِحــــرز تن  کــــن      اسم  مخــدوم  کامـــــــــران را

 فخــــــــــر َدَوران عنــایت  هللا      کــــز رای ضیا دهـد جـهان را

 ــوان راآن مخــــدومی، که فخـــر باشد      از مداحــــیش مدح خــ

 وان دریــا کف که وقت سنجش      چون سوی قــلم  شود  بنـان را

 ُعجـب که به کمـترین گدائی به

 بخشد  محصول  بحر و کان را

 

 

                                                 
 از پی حزم. بــ   


