
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۲112اپریل  ۲۵     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۱  
 قصاید

   ــ ۶ ــ

 در مدح حسین علی خان

 ه کنی ماهتـاب راـــتان نهان چـــزیر ک      نقـــاب را ،مال بهشتیآن جـــ بردار از

 واب راـر بتوان دید خـاگـــ ،توان آری       ناردر ک  ،واب توان دیدگفتی مرا به خ

 را  ابت به  و زلف ال گوشۀ لب آن خ      دیدتا ب  ،م اسیر قفس گشتـــــدلـ رغ م

 ار آب راببین ک  ،ارــــک بگـــذار آب و      اِر منـک  آب بُبرد  ،اِر آبـــکه قی بسا

 وشاب راخــ و ُدر   لـــــگ  رونقازار بـ      ستشان شکفرــشکّ  ـندۀخه ب لعل لبت 

 واب راـــــنی جـتـــو ندا رسند از تو وپ      ریز عاشقانونشر ز خز روز ح ترسم 

 ن اضطراب رایک نظر ای هده بکین بتس      بتو پیوسته مضطر آرزوی رد نوی م

 ر ثواب راآخــ  نـــن ترحـــمی بکبر م       به چندتا  غصهتا کی و این  رنج درد واین 

 یا حباب را ،ماند حــــیات جــان تـــــرا      سخت مایلست ونخشمشیر ابروی تو به 

                                                 
 الف بنات  
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 اب راهفت پرده دوخـــته این نه حجبر       سر حـــــلقۀ اکابر دوران کـــه درگهش

 انتساب را ،علی سینِ ر حــــــــاز گوهــ      ر سخا حسین علی خان که یافته ستبح

 ببین فتح بــاب را و   ـابیــــ  گو آسمان      هم اقتران کننده ـو بنان او چــکلک و بُ 

 ب راـــراسیانیزۀ افـــــ ،بــــا دوک زال      جنگروز ه یکسان شمرده رستم قهرش ب

 را  شتاب  ردونگـ  ردارد از طبیعتبـ      ام آسمانبر بـ ،گــــــر پا نهد وقـــار تو

 درگـــــــــــاه شهزادۀ مالک رقـــاب را      ست رخ همسریبا چ ی تواکراز یمن چ

 ـره انقالب راــرشتۀ زبـــــــــان گـــسر      ر استجــوان تو ناص تِ بخــ تدبیر پیرِ 

 و شاب را شیخ  ردن امل جـــــود تو گ      ود کشیدـخ  نت انعــامدر زیـــــر بار م

 زم سراب راــقل  ۀپیش لجـــ  ـهماند بـــ      رخچ نیلِ  تو دریایِ   ــوادیش کف جـــپ

 رگس عقاب راباز ز کــ  دانند خــــــلق      مرنج ،دبا تو الف تقابل زنــر خصم گـ

 ند نور و تـاب رااستعاره کـــ از رویش      ــت ترا خلعتی که مهربادا عروس بخــ

 ساب راوم الحی  ـــار تودر ذیل روزگــ      که بشمرند ندانتو چــ حــــد بقای ذات 

 بخشش سحاب را ز کثرت   ریان کندگ      ت کرم کفشوقـه ه بای ابر موهبت ک)

 را تابآفـ  ،تابه زرآفــ  ـوانندـــــــخـــــ      دهئوقت ما لس او ـــــوان آوران مجـخـ

 از کهکشان گـــرفت حــــدیث طناب را      اهش چو برفراشتر خـیمه جفراش ده

 ریق صواب راـایب تو طی صــــأاز ر      ب کندکیوان طل فر   رکه ه ،ای سروری

 درق  ،تو افالک راست ـاهِ جـــ پیش قبادِ 

  (م حباب راانجـ ۀکه پیش قب ،چــــندان

 

                                                 
 ثبات. الف   
 
 کاتب موجود نیست ۀاین پنج بیت اخیر در نسخ  


