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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   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 می  ماه   ۲۹           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۴۲  

 دئقصا

             ــ۳۸ ــ

 باز هم در مدح احمد خان

 یربـــــه بند غالمی تو اس ،سپهــر نیز      از سپهر اثیر ،زونجـالل تو اف !زهی

 ین مهر مشیررز یأر فکر صائب وه ب      ت دین و دولت راز فرخـی بخ !یزه

 دیل و نظیردوران ترا ع ۀندیده دیــــد      الن و همقــری ،رانزاده مادر کیهان ت

  ـد تسییرهـد و سپهـــر نور ازو گیرد      ندکام دل تو سیر که ر نه بستاره گــــ

  ر مطیرکف رادت بخیل اب در برچو       رخ بلندچــ ،تو پستاوج  ۀبه پیش پای

 نازل تقدیرحـــــکم قضا در مــ ۳دببر      ایدره نپیم ،وای تغــــیر وقف رضه ب

                                                 
1
 "از خود دور کردن"و " راندن"، در معنای "تفعیل"مصدر باب  کلمۀ عربی و": تسییر"  
۲
 "بارانزا"، "باران آور"کلمۀ عربی و در معنای " : مطیر"  
 
 "قاصد"و " پیک"کلمۀ عربی و در معنای "(:  دلیل"و " وکیل و بخیل"بر وزن ")برید"  
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 زریر همچوگشته  ز فرط غصه و غم زرد       بقر است چو که خورده بس ه تو ازحسود جا

  کشکنجیر اوج چرخ کسی کی رسد بهه ب       حمدیه ب ،داح کی رسدتو م کنه قدره ب

  ِز تقریری  بیرون ز ح   توصفات  زهی      !دراق کـــفل !سرورا ،!تبتامرــرسپهــــ

 رخ پیرچ هبافراشتی فخر بر سر زکه       ی هرباربیشتر زه زینبوس تو  ایز پ

 شاده ضمیردل و گ رمز التفات تو خـــ      داشتی گشتی ،م و رنجاگر هــزار غــ

 دید شد تغییرــــپــ ،زیان نپذیرد که آن؟      تو ۀودست ۀکه از شیو ،بود هسبب چـ

 سفل تدویردر ا ،هرجـعت ناگـــه فتد ب      نقطه اوجه ب که رسد از شرف، چو کوکبی

 زت و توقیرنه مردمی و تواضع نه ع      مر مرا حاصل ،ن بارنشد ز دیدنت ای

 از کف تیر ربایم فضل بالغت که کلک      ن بودمابر ز لطف خاص تو من پیش ازین

 از کفم افتد ز ضعف وقت مسیر که خامه      والتفاتی تن کماز ،ام شده سانه کنون چ

 ویرزتهی از وفا و پرت ،وی استولی       ری تراچــاک ،ه میان بستهجهان اگرچ

 شم لطف باز مگیرچ ،اکران کهنز چ      تو چـــاکر تو رِ ب درگه کند  ،عشوهه ب

 یرهـرزه مگ نأمرا ازین متشاعر و ش      مدان ،رزهــسان همرا ازین متناظم خ

 قیرشعر ح جنس ،متاع فضل کساد است      ن بازاردری ،اگرچه از روش اخـتران

  به شعیریم حه نهــزار شعر نیرزد ب      شان برِ  که در ئی،که زانان ن هزار شکر

 ضمیر ران تیرهن شاعامن از که نیستم      دانی همیخود  دانش و انصاف رویز 

 یرفکرهای قصه ای دراز و بهرنجه ب      کنند در شش ماه موزون که پنج مصرعی

 تیر ،اردـکه بر ورق آسمان نگـ ،سزدء      اقضکلک  هبع مرا ـطب ۀکه زاد ،منم

 ون ظهیرجــوش خـه سد آید بزآتش ح      ندر  سواد شعر مـــــرا گر به فاریاب ب  

 یربص جمله ناقدان کنون زر و محک      ان جمعندامتحه میل نمایند ب که، هرآن

 صیرع عصر از پایمال غورگی شدمه ب      شوراندرین ک که ولی چه حاصل ازینها

 نیریر م  ـــــــضمـــ ۀینئن است در آی  ب  م        گفت خواهم فسانه طی کنم اکنون که هرچه

 تت جــوان و رأیت پیرهمیشه بادا بخـ      صمت پستدرت بلند و خـق   !دام بادام  

 ۸برخور و جاه ز گیتی به کام دل به عز

 برگیر دل دهر کام عیش و خرمی ازه ب

 

                                                 
 
 "گاو"کلمۀ عربی و در معنای "(: و تبر" خبر"و " اثر"بر وزن ")بقر" 
 
 "فالخن"یا " فلقمان"ر معنای د": کشکنجیر" 
 
 ز خیمۀ تقریر. الف  
 
 "به نیم پله جو نیرزد"؛ یعنی "نیرزد به نیم حبه شعیر"و  " جو"؛ یعنی " "شعیر"  
 
 !"برخوردار باش"؛ یعنی "برخور"  


