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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  6112 می ه  مااول     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۵  

 دئقصا

    ــ۱۱ ــ
  

 در شكوه از روزگار

 (در قطعات ببریداً لطف ست؛قطعات موجود ا سه بیت آخر در ؛این قطعه است)

 ؟حساب یب یآن لطفها ،ون مبدل شد به قهرچ      رضارباب غ یاــــهاز عنایت !!!هللاش ــــــح

 وابخ هیا بست یارب  یبیدار ها بهین مصیبتاك      ویشتن در حیرتمبا خ شب   ر روز وـــ  حیاز ت

 رابـــــنیستم در اضط ،مرهد   ه از نقصان  ورن      رهم استر من د  ـــــــاطخ  ،اعدا یاهاز شماتت

 واراتر بو از شهد نابــــگ  ره صد  ،نپیش م      زهر اجل وردن  ـــخ ،اعدا یاــــــــبا شماتت ه

 ون دوابــچ ئیخاژاژ  ،یفاظـكنند از ناحی م      ردند جمعـگ اـــكج ادب در هر یروه بــوان گ

 شهاب ،كز لشكر شیطان زبون آمد ،باین عج      د عجبنبو    ،دم  ر شیطان ر  ـــار شهاب از لشك

 ؟ذابـدر ع یدار ،هـنه را از چـگ یران بـنوك      ؟چرا یپرس یاز من نم ،ن است این ادعام بر
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 شاب  و ان شیخ ـرد زبو    ،دولتت یاـــدع یا      !روراـس ،رازاــرفـس  ،ژادارخ نــــف  ،باـصاح

 آب به یخواه ،آتش افگنش به یبعد ازین خواه      دهر خشكموم س   ردید ازــــو گچنخل قدر من 

 رید سحابــچه برو گ ی،ق بر وه بخندد برـچ      رد دوران پایمالــــــــچون ك  ،راكشت امید م

 ن است رسم آفتابایك  ،راــــــنیستم غمگین چ      تو ردیدم زــــشك گهم خو  ،وـــسبز بودم از ت

 رابـشد خ وادث ـــز سیل حــك  ،بسا بنیاد یا      رخ راـــــچ این  ،شنم با هه اول كینه بوداین ن

 و طغیان ارتكاب عصیان  رردند بـــا كـــباره      ان دولتتــدر زم  ،ند كس راـــمارم چـــــشبر

 تسابو اح یداور  ،بودتشان نبا ای  چـــــــهی      ونها ریختندــو خ ستندكین ج    ،ر آوردندـــشكل

  بابذ   سست از یك جنبش پر  گم بــــــه كان ز      ر بود از بسیج عنكبوتــــمن مگ ت  بخ ۱رعد  )

 با صد شتاب ، دم تبه گشت در یك ینسیم زـك      در منــــاس قبنیاد و اس ه ست،باب بودــــیا ح

 ؟در جهانخواه خرم  ،خواه غمگین من چه باشم

 (اد از انقالبــــــم دور بـــر اقبال تو دایــــقص

 

 

 

                                                 
1
 "لباس جنگ"یا   "رهز  " کلمۀ عربی و در معنای : (به کسراول)"رعد  "  
6
 "مگس"کلمۀ عربی و در معنای :  (به ضم اول)"بابذ  "  


