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ــران.ببینند ــو.کاف ــه.چ باید.ک

ــداز.]و[.دوغ.درکن ــن.بگ روغ

ــاب.کن.صحن ــکل.ماهت از.هی

سیخش.همه.لعل.و.چمچه.یاقوت

آلت.همه.زین.صفت.به.دست.آر.

ــی. ــه.بینوای ــرا.ب ــین.و.م منش

ــدر.امکان ــدری.به.ق برگش.ق

پذرفت.ز.من.به.ملک.دو.ْجهان

هــرکــو.نخورد.بود.پشیمـان

ــوران ــه.ت ــدا.ب ــش.از.ابت ترتیب

رستــم.پی.رخش.تا.سمنگـان

تحفـه.صفتــش.به.زاولستــان

ــتش.آن ــود.ارچه.نیس ــق.ب الی

اال.که.به.نیــزه.خـورد.نتــوان

در.صحبـت.او.هــزار.برهــان.

از.زحـمــت.تــره.و.نمکــدان

از.حــّد.عــراق.تـا.خــراسـان

بر.خوان.خورش.از.هزار.الـوان.

هم.نان.خورش.آمده.ست.و.هم.نان

بـر.لشکــر.آرزو.چــو.سلـطان

یخنی.حاجب.هریسـه.دربــان

از.جمله.ملـوک.شــاه.ایــران

بــر.نامـۀ.دولت.است.عنـوان.

■

ــبانه ــودم.از.ش ــاخته.ب خود.س

چون.گفت.بیـار.پیــش.بــردم

ــاز.و.نیز.می.گفت می.خورد.به.ن

هست.این.خورشی.که.کرده.بودند

ــد ش او. آرزوی. در. ــیمــه. آس

ــتاد ــون.خورد.به.زال.زر.فرس چ

ــه.گاه.خوردن ــر.زخم.خورد.ب گ

ــازند طعمی.که.به.تیغ.و.تیر.س

ــت صحب ــزار. ه او. ــّذت. ل در.

ــارغ ف ــش. خورنـدگان ــند. باش

ــی ــش.نیاب ــر.لذت ــس.منک ک

ــد ــد.وگرچه.باش ــع.آن.طلب طب

ــرگ.گل.اندر.آب.کافور......................................... چون.ب

ــت ــتها.خلیفه.س اش ــم. در.عال

ــته.نایب ــی.ش.وزیر.و.رش کاچ

ــار.چونان ــورش.اختی ــر.خ ز.ه

شه.فخرالدین.که.نقش.نامش


