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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 10۱۷ مارچ ۱6               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۳۶  
 

لح    نامه دم 

 ــ1ــ

 م و محنتم از حد و مر گذشتغـ      ان آب از سر گذشتن زمای مرا

 و دریا نیایم به جـوشرا همچــچ      موشفتار دارم خرا لب ز گــــچ

 ی آید به کارک ،نون نیایدر اکـــگ      ذارگسندان دوز  ـــای دلـــــهسخن

 نگ مندر ج شوم ــد  ــچنان ملح      ر تیز در چنگ منـــن خنجـچنی

 مهب   ،1انش ندوزمــوگــــر با سگ      دمب ،۱ــانمانش نسوزمخــ رـــــاگ

 نندمورۀ شعــــر بیرون کـــز مع      نون کنندنام مج ،رانــــرا شاعم

 دنگ مراخ رپ   رکش  ـــ  مــــان تـه      رانگ مــباب جارید اســـــــــــبی

 نآواز م جا هم رـه هستی به هک      نرداز مـــپ هصـا ای دل قــــــبی

 حواس مر به پیش بیارای و بشـ      یاسقـ ز ملک سخــــن لشکر بی

                                                 
۱
 بسوزم. بــ  
1
 بدوزم. ب 

http://www.afgazad.com/


afgazad@gmail.com                                                                              www.afgazad.com 2 

 ندم ببــبره ،ی و الفــاظـانــــمعــ      ندزورم ودائی  ع ســـــای طب !تو

 شد زیر زینک  لــانام ش  خکه ر        وئید هینـــــور دست گآخیربه م

 نگبند ت ـروـکـینه میان را فــه ب      چنگ ـوالدـفــ تو ای خـــامًه تیز  

 بشو      ه در رکـــاب بیانک پـــای ن  ب  س  
 نانبه آب س   ،ین رارنگ ک 

 نونریز کنگ خـــــآه میندیش و      یز کنویش را تاوک خــــــسر ن

 تیغ و تیر جز نبینی به که در وی      زیرناگ ،دتیش آمـی به پکه راه

 واهد رسیدرا نگر تا چه خدف ه      ساز ناوک کشید چو کلک سخـن

 ستر   که این نخل خرما ز باغ که      ویم نخستل و نژادش بگـز اص

 وشگ ه داریدن قصـــسراسر بدی      وشه قــل وــــداران با عـایا نام

 

 

                                                                                                                                                        
 
 بیارای از پس و پیش حواس. ب 
 
 "سرانگشتان"کلمۀ عربی و در معنای ": انامل"ــ  
 
 است" شستن" فعل   است، که امر  " بشوی"مخفف " بشو"ــ   


