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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 1۳2۷ مارچ ۰۳               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۹  

لح    نامه دم 

 ــ2۵ــ 

 سهراب خان ۀقلی به خیم آمدن مصطفی

 وای اویأــود را به مـــــــــد خـرسانی      جویو  و جست یکی شب به صد حیله

 ـرد بازـــالح از میان کــــنشست و س      ازوش و نــــــانی و نـــــــبه آئین مهم

 روش آمدندــــرمانیان در خــــچـــو ک      وش آمدندـــرمان به جــــن جیفه کادر

 ز جا جست و بنشست بر جای خواب      چو آرام و تاب ،ارش نماندشـــز خــ

 ـراب خانـــــپیش سهـ ،سته روـکه آه      از چـــاکران :ـی گفتـــــبه گوش یکـ

را   ه  ذ  ــه لـق  ــــــــــف        ررو آر ســـــــفـــ ،نهانی به گـــوشش د  ا یــّــن  الــــذک  قع   لّم 

 غــــرقاب را ،ـدر آوردــــبه مـــوج ان      ــراب راـــــسهـ ،تــبشد خـــادم و گف

 ین عــذارسیمـار ـــــــــت با یـدرآویخـ      ارگ و تــتن ۀمــــــــمــد بدان خــیادر

 بان ز پــایش کشیدــــــبه صد شوق تن      یدانش مکــــــــــلبش بـــوسه داد و زب
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 ند زیرگــــــــرین بر کـشید و سر افس        یردل ـــوان  ـد جــــــو در آمــــــــبه زان

 سودلخـتی ب   ،ـندـــــدر وی افگـ 2چـنو      ودجــنگی عم ،رابـــــــبرآورد سهـــ

 ادسیمین نه ه  وــــــران کــــسرش را ب      ر پر ز بادس اوـــــگ ه  رزخـــچـــو شد 

 ونخ ،خترو ر  ــبرون جـست باد و ف      تونس ،رد بر ویــــفشکه ا ،نخــستین

 ـیاهی فـتادـری بر گــــــــــــاشت ســـر        تادـــاهی فتی منـاری به چـــــــــتو گف

ن  وـکآن  اد وـــــــربر پ  کین ااز
۰شپاشاپ      زفـت1 

 ـــرسنگ رفـتـــم فــــــتا نی 

* * * 

 

                                                 
2
 ست" چون او"مخفف " چنو"ــ  
2

 است" کته"و " فربه"در معنای ( به فتح اول")زفت"ــ  
۰
 همه دو چیز بمتداوم د ر، صدای برخواسم صوت": شپاشاپ"ــ  


