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 "باختریانی"همایون          
 102۷ اپریل دوم               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۵۲  

لح    نامه دم 

  ــ2۸ــ 
 دادن او نکوآگاهی یافتن پدر نامبرده از 

 و تنبیه کردن

 یــار شد ،مانــــغله با م  ه آن سفلک      دار شدرچــــو عبدالعلی خــان خب

 و زمینـزانه دست و به د به سایک      ز اینج ،اریدارد شب و روز کن

 ارهیــــچ ع ،د وراکـــار نای وزان      ارت کـوق ،و ریش او رزمین بست

 یره ،ادران جرا نبود انکس  ه ک      یلوتگـهـه خــرا ب واطلب کـــرد 

 لبج ل مـــادرــــه ای قلتبان شکک      ضباز غ ،گ زدو بانرستین بنخ

 ردک  راب ـــــسه رکی ۀارم پـــــکش      ردخ   لق از بزرگ و زخ دازان پس

 شکم ،ری پ  ـردم کنـمـــ رکیکه از       مک ،ترا چیســاب راحــت تاسب ز

 راگ منننام و  ،یخــــاک افگنه ب      راگ مرن ،گیتـــی کنــــی زرده ب
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 ند مبن ـادرت وا نشدـر مــــــبکه ذ      د منفرزن ،دارمپن و خــــود راـــت

 و کشتال تــــر نهاخت کدامین بـــد      وم زشتاغ آن شـه در بک ،نـــدانم

 دامسان م بدین نکود ود دهپسر خ      رامم از حـخو مـادر بود قحـبه تچ

 وب آورندک تــازو و سخب قــــوی      دوب آورنو چـ اشر  ـــود فـرمـــبف

 رانگ و وردی و دیگـب سماعیــل      اندر زم ،هاراشــــــــد فـدویـــدنــ

 ر ز خارکم و پو محو تــــازه  رت      ارک پشته چـــوب اند یـــــــبردنب

 تازو کشادند سخو دست و بــ رب      تاخ درخــــشه ب ،بستند پــــایشب

 ردردند خ  ـــو چـــوبها جمله کا رب      ردبتا دسب راشـــر سو سه فـهـ ز

 رد آهوب و همی کرد چــهمی خو      اهتــــا چاشتگ ،هنــــگام شبگیرز 

 رگ درختد بمانن ،فــــرو ریخت      تخب از پــای آن شوم ،نـهمه ناخ

 زار ،اکـر خد بدنـــرویش فگنه ب      ایش ز دارـــپ ،ـدس گشادنــن پااز

 ه سیلی و مشتش زدندب ،گهپس آن      دو پشتش زدن نکوبسی چوب بر 

 اک چاکچ ،رشا در به هامشده ج      اکخ رد وبخت را رخ پر از گنونگ

2ابکه ای ب ،گفت همی
 اددار ی می و این عهد ون بشنز مـ      داد دین و اب 

 به خون ،اداآلــوده بـ ،شمو ری سر      نکوهیچ  که گر من دهم بعد ازین

 دماشتنــگو پیـــــر با ی بـــریبــرق      دداشتنرتـــا دست ب ،رمودـــــــــفب

 ه بودکـــــوت ،وزو دست کــــوبنده      ودهمره ب ،ایـجـ با وی به هره ک

 زیر ماند خایه در ونر از غصه چس      دمان رکیاز  ،ارهــبخت بیچونـــنگ

 با خویشتن ،ی این غـزل خواندهم      نآزرده ترفت  که می ،هر سوه ب
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 "بابه"و  "پدر"کلمۀ دری و در معنای ": باب" ــ  


