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 "باختریانی"ون همای
  ۲112اپریل  ۲۸     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۲  
 قصاید

   ــ ۸  ــ
  

 شهزاده محمودمنظومۀ 

رخ بر َوتد  ــــاز اوج چ      تابزرین آف یمۀ خـه ک  ،ام آنـــــــــهنگ
 وه زد طنابکـــ  

 ضابرد عیان وسمه و خدست زمـانه کـ      ر از شب و شفقهزلف شاهد د ی  بر رو

 خوشاب ر  ی پر دُ گون صدفبا الجـــــورد      ردینزم نمود چــو ُدرج   ــن فلک حـــص

 ـــــود نقابسره از روی خـیک  برداشتند      هرـاری سپـــــــزنگ  لۀـــران حجـبسیمین

 زر نابه حــــلی بکُ  ۀکافشان کنند سرمــ      چشمه ز نجـوم آمدی ب  نانک چسقف فل

 ران رکابسیر دقایق گه سو ُزحل ب یک      منازل سبک عـنان طی  ه ا قمـــــر بیکجـ

 عذاب ده ز فکرت در  ر روی دل کشابـــ      کنج غـمه ب ،ن سر نهاده بر سر زانومـــ

 مار خوابه در خفکرت و گ ه در ماللگ      ه در خـیال شعرهوای دلبر و گـــگه در 

 و آفتابش ز نور فروزان چـخَ رُ  ، پیری      چشمه واب شد آمد مرا بخ گرم وچشمم چ
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 و نیست بخـت بود حال من خرابگفتم چ      ونه استـالت چگرد که حال کؤن ساز م

 چ بابـه هیرا نبود ره ب  تبخ تو   سوی      ای ه تو فارغ نشستهک  ،تگفتا بدین صف

 تح بابنشانی ز فـ  نمانده ا در هیچ جــــ      سال جـودکه درین خشک ؟گفتم کجـا روم

 ـامیابکـــــ  سلطان  ۀآستـــــانرو سوی       ـتیار ُکنر اخــــــسف فـــــال سعد ه گفتا ب

 ابنجبحر فلک  ،موهبهبحـر ـورشید  خـــ      ـیلمهر ستاره خــ ،کوکبهمهر برجــــیس  

 افــــالک انتساب روۀ ر ذُ ــــــــمه ابنده ت      ادشاهپ ،ورــلشن تیمــــگ سته ســرو  رُ ـونـ

 ابـرک نو اه  م  ،عنان هـر  ــجَ مَ  سزد کورا      عاقبتمودـمحـ ۀــزادـشاهـ ،جــــــــم پایه

 طراباض و تشویش و نتزار محبعد از ه      مسَ او رَ  اه  ـدرگـه ب که  ،آن  رفتمگـ گفتم 

 وابص ه  ــــندم بر رـکــ یـــــا ره نمونیت      ست وسیله ای یو ن ا مرا نه واسطهآنجـ

 وابه رو باشدش جن مرا ز چباری سخ      ی ریخَ درگــــاه  از اکـــابر  ـاشد ور بــــ

 خطاب ودخاوالد رده به لطف ک ز رویک      فــــردوس بارگـــاه ه  ش  ت  گفتا وصــــــی  

 سابح در صف شر برونروز حه کاری ب      نهان ه ایردـــانه از پی آن کــکنج خدر 

 فـرق آفتاب  ،ز شرف  ــازیر پـه ساید ب      فتد ه ایکف ذره امه گـــــــــر بنآن عهد

 یرد ازان کـالبگ توروز دست سعی کام      در این گل بدان شگفتسی ساله خدمت پ

 جواب سان آورم هعظیم چبس  ست رمیج      آستان ز   دوری   ـهه بیست سالـکـ ، گفتم

 ورشید احتجابــخـ در    ازین ـدمتانخـبد      که بودند مانعت ،چــه جــــرم را تـ  گفتا

 ذابروز در عـ و   شب ،بداشتند ری عم     آستان ترا  این  دمتخ ـه جـــرم وانگه ب

 ط و شعر اکتسابو خ وم نج ه ایا کردت      ای همشقت کشید سیب  مهــــه بــــــا این

 وشابخ ُدر   و سه گنج  چ ،رهتهستند هم      بیست سال نیز ۀــاصلح ه هست ک ،اینها

 شتاب ای هردـدمت شه کخ کار ها بکاینج      بود چـنان ،گردد وا به کار برده چـآنجـــ

 بابه ست رو ب و باقیت ام بیست سالکانع      یانو عـ شنروشود  های راسته ین نکتز

 ادل از حسابع ست و سر نکشدا ادلاو ع      وشو ه همه از روی رأی این شهزاده داند

 !ابه پیشکش برم ای پیر نکته یچ باری      مسَ ـون رَ چـــ زاده ـــشه ۀر آستانبـــ گفتم

 ذابچــون گوهر مُ  مه ــــه ،تتام آنتا اخ      افتتاح آنزه بود ک ،ای یدهتا قصـــــــــگف

 رداشتم قلمو بـ  کــــردم  الحال قصــدفی

 م کـــردم و بر شیوۀ خطاباین قطعه نظ
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