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 "باختریانی"ون همای       
  6112 جونششم              

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۰۵  

 دئقصا

               ــ۴۶ــ

 شکایت از تنگدستی به حضور شاه 

 نبد دوارگ ،فـرا سقسرای جـــــود ت      اب بهارسح ده   الشزهی عطای تو م

 دار  همشعل ،تو مهـر پیشگاه سریر به       شک غاشیه ،اهاه جالل تو مـدستگه ب

 ُبختی هد تو چونستم به ع      گشاده عنان ،توسن دور تو چونه کرم ب
 ارمه کشیده 

 ارزن ،ار هند راــــفتو ک  بریده سهم      اقوسن ،زنگ را انکّسُ  شکسته حکم تو

 دمتگارصف چاکران خه ا بگرفته ج      رفــــیع انآسمـــ ،تزرگی  بارگاه به ب

 ارکه بـــاغ را ز نسیم صبا و ابر به      رونق همان ،ز تیغ و کلک تو آفاق را

 ناچار کنم عرض می ؟ولی چه چاره کنم      نحکایت م ،رچه مالل آوردگا !اشه

 و تبارو جایگاه و خویش  رید از وطنبُ       دمت شاهخو مرا هوای قدیمی گری 
                                                 

1
 "عربی دری"ــ ترکیب " پرده بردار: "غاشیه کش"   
6
 "شتر دوکوهانۀ بلخی: "کلمۀ دری و مدلولش": ختیب  "  
 
 "تیر"کلمۀ عربی و در معنای ": سهم"  
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 یکبار خاک رهه فگندی ب ؟چه ندانم از      م اولی  جای داد   ،ت خـــودل رأفظ  ه ب

 ویم استغفارکنم ترک و ج کزان گناه      نبرمیم ،خویش هناهی بگمان هیچ گ

 رارجمیع صحابۀ اب به ف ومصح به      ار نبیی اررسول و به چ به ایزد و به

 مدار ،ز خویش قول و غرض گو جداه مرا ب      رگزه ،امردهکه با تو هیچ خیانت نک

 فرار کنون نه روی سکون دارم و نه پای      ن دستگاهصد هزار امید آمدم دریه ب

 نار ی من خصم سرخروی چوئروز زرد       بهی ام چو و غم زرد چهرهغصه ز فرط 

 رید زاربگـ ،ه شوداگر ز کار من آگ      نکه دشمن م ،ی مرائجاه رسید کار ب

 آزار ،ددفتر و دیوان مرا رس گهی ز      تف  رسد خ  مرا  گهی ز حاجب و دربان

 عقار ضیاع وه تخت و نه زرع است و نه مرا ن      سرور و نه نشاط و مرا نه شادی و عیش است

 بارصد بود مرگ بهآن  که از سواری      ردر زی ست مرکبی وقت سواریه مرا ب

 اروی دربسمرا آورد  وقت چاشته ب      یلصد تعجه رو بب سفیده دم چو نشینم

 واردی در و ینو  بام ینه سقف دارد و ن      ه آنک ،ستهشک ۀده ویرانن شم  امـمق

 رارکند ت  ک االرض میزلةروف زلح      در وی ،ارسو شگافهز ه گشادهدهن 

 اظهار ام کردهبار  که صد ،ست حکایتی      و مرضعیال و قرض  حدیث غربت و فقر و

 یارمــدتی بس ،ه عقـــدۀ تعــویقفتد ب      ق منح ن عطا که کند شهریار دراهر

 چهار بهسد رسود آن  ،دو  آن دو بُ  رضقکه       آید دسته تعب آن زمان بپس از هزار 

 امقدارار داده درین خـــاندان بقـــــر      ملک که پادشاهی و خدائی حقه ب !شها

 ارشم حساب روز وقته ب سوی اوسته ب      کس ههم چشم شفاعت که ،رسولبدان 

 رقرا شرعیافت کار  ی و رایت شانأز ر      پیغمبر ـدــه بعـک ،مار یار معظـچه ب

 االبصاراولو که هست خاک رهش سرمۀ      هانج ر و شاهصع سلطان مسندتاج و ه ب

 هزار مویش چو من هزار فدای هر سر      که شود سر شهزاده کامران وافسر ه ب

 فرو مگذار به تنگدستی و محنت چنین      زده را کلآزردۀ ف ریب دلکه این غ

 اردی شهر و هب نجویم اینکه مرا دست ده      ساز مرا گنج بخش و قارون کهنگویم این

 سته نگذرد دشوارکه روزگار من خ      نحال مرا اینقدر رعایت ک مال وه ب

 رکس از پی آزارنکند ه که قصد من      گنبفر نظـ ،چشم لطف سوی منه ب

 دادار مایتبـــــاد تــرا از حـ دامـــمُ       زداناز عــــنایت ی ،رااد تــهمیشه ب

 رفیق قرین و بخت چاکر و عزتسپهر 

  اریو دولت  زمانه تابع و دوران مطیع

                                                 
 
 است" جای و عزت و مرتبه"، که در معنای (به فتح اول)"َمقام"، به خالف "اقامتگاه"در معنای (به ضم اول": )مقام"  


