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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای
  ۲11۶اپریل  ۲۶     

 پورتال: تنظیم و ویرایش 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۱۱  

 قصاید

   ــ ۷ ــ
  

 عریضه از جانب شهزاده محمود

 به ِظل اللهی تیمورشاه

 مانند ابر از دیـده آبفشانم روز و شب  در فــــــــــــراق آستان خـسرو مالک رقاب      می

 فکر خـاک پای شه  چون بگذرد بر خاطرم      خـــــــیزد از من  نالـــۀ  یاَلَیَتِنی ُکّنُت ُتراَب

 ساقی بــــــــزم سپهر از تلخـی هجـران شاه      زهر غم در جام من ریزد به جای شهد ناب

 رد یکسانند بیداری و خوابنزد من زین رنج همرنگند گـردون و زمین      پیش مـن زین د

 هستم از امواج غم پیوسته انـــدر اضطراب      مضطِرب طوفان که باشد وقتهمچو آن کشتی، 

 تـــــار و پود ُحلــــۀ صبر مـرا دست  فراق      می کشد ازهم  چو اجزای کتان  را ماهتاب

 و انگشتان خضاب از خون دل من کفسازد الخضیب      آن چنان خونین دلم کاندر سما کف

 خرمن تسکین من از برق حرمان شد به باد      خـانۀ آرام  من از سیل هجـران  شد خـراب
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 شرح آن غمها  گـر از صد در قلم آرم یکی      آتش دل خـــــامه را با نامه سوزد ز التهاب

 ــِه  لطفت مرا ُحسن المآبای طناب خــــــیمۀ جــاهت مرا حبل المتین      وی فضای درگــ

 گهـر در محنت هجران بحر؟      چون بود حــال پسر در حسرت دیدار باب؟ حال چون بود

حساب غالمان در آرم درکه خویش را زین بس      درین حضرت زدن بیحرمتی ست فرزندی الف
  

 ــرِّ همایون کامیابای خوشا اخوان من، کز نیکبختی می شوند      هـــــر زمان  از دیدن  ف

 رکاب روز مجلس پیش تخت و روز میدان درلت حاضرند      دواقبال  خوشا ایشان که چون ای

 من در سالها جویم به خواب که آنچنان دولتهـر دم ایشان را بــه پنداری میسر می شود      

  "من غاب خاب" این مثل بهر من گوئی زده ستندغائبم از پیش تخــــــــت شاه  از عهد  قـدیم      

 جــــز نسیم خطۀ کــــــــابل  نیاید هیچ وقت      در مشام  مـــــن شمیم  راحـتی از هیچ باب

 ذره هست از دورِی خــورشید  دایم  بیقرار      لیک کی آرد به یـــاد از ذره هـــرگز آفتاب

 خیمۀ زنگاری گــردون  به ُدرهای خوشابتا شود آراسته هـــــــر شب  ز ُصنع ایزدی      

 قـــــبۀ قدر تـــــــــرا با آسمان بــــادا قــران

 خــــــیمۀ جــاِه  ترا از کهکشان بــادا طناب

 

 

 

                                                 
 
 بسکه آرم از غالمان در حساب خویش را از. ب  
۲
 ".از دل برود، هرآن که از دیده برفت" مثل عربی ست و ُمعادل مثل دری  ( َمْن َغاَب َخابَ ) "من غاب خاب" 


