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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۲112اپریل  ۲4     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۹  
 قصاید

  ــ۵ــ 

 تجدید مطلع

 ر و کان راود تو شرم بحوز ج      ـی از رخــت جهان راای فرخـ

 زبـان را ،ده ایشیدر کــــــام ک      ؟فتنگرـز شع چـــرا ه ک ،گفتی

 ود بیــان راب ،بیرون ز حـــــــد      غم که شرحش و رنجبا این همه 

 شاعران را ،ــردح تو فخــای م      گونه شعر گویم هکه چ ،ود گوخ

 وران رانسخ  مو غـ در محنت       دوتر آیــکـه سخـــــن نک ،یئگو

 نان راـــم برم ب  ـــتـــــا سوی قلـ      راریــا قمــــر ،آخـــــــــر باید

 ان راحذر مکـ ،ـــــز من باشدك      ز بیقراری  مــن گشته چــــنان

 ـر هست آرام آسمـان راــگـــــــ      نر مـــطـدارد آرام خـــــــــــوا

 ـم آشیان راـکه کند گـ ،مرغـــی      مرغی گونهه چ ،مست دل رغیم
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 باد خــــــانمان راه بـــــر داده ب      برنجـــی ،من کیستم از جـــهان

 مغز استخــــوان را  ،ــتهبگداخ      ـر خــویش پیوندــهج  بونی در

 ـاقت و تـوان راو طــــ آرامش       وز رنج ســـــفر نمـــوده پدرود

 ـاتم آن رام ،ستا بینی چـــــون      دست پیر مفلــوجه سیمـــــاب ب

ــرهگ ــــردون ز َمجَّ
 میان را ،کین مـــن  هب بربسته       یبیگناهــ  

 سنان را ،راشته بر فلکافــــــــ      نۀ مسینقصد   به خ ــــــــریمــ

 دشمنان را  نطعـ وز چـــــارۀ       نره نپرسی از م آخـــــــر یک

 (کذا)ان رار ز منفعت زیده در      ــرد نــاشناساـــــکـــــی بیه ده گـ

 زبـــان را ،ر بیهده بشمریبـــــ      درین شهر ند به رنج و غمتا چ

 ان راشهــــــــر اصفهـ دروازۀ       ن مگر بستر روی تو آسمابـــ

 ــــهان راــمساحـــت جـ منشور        نامته ــم برقـ رد فلک یا کـــــ

 ن عـنان راـتـــاب سوی وطــبر      ربس است باری آخ نه   نتمح

 سان رااهد لـــم شــــــــــــآرایـــ      زیـــن بعد بـــه زیور دعــــایت

 ـستان راگلـــ ــرف ــطــ آرایش      رسالـکه دهد بهــار ه، ـندانچـ

 مهرگـــــــان را  کــــــوتاه بادا       از گلشن جــــــاه و دولت دست

 اداای تو مبــــــــدر بــــــــاغ بق

 ـــزان راره خـ ،تــا گیتی هست
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