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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ اپریل 2۳              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۷۱ 

لح    نامه دم 

  ــ۳۷ــ  

 مانم مهـــــمن ،ا راه امشب شمک      نشاندـملح ؛به پاسخ چــنین گفت

 است مرمر نکو ،تُرخام اس کس اگر      است فرج زن کمتر من ازن وکنه 

 ران بهتریبـــبه گـــادن ز سیمین      ـان خوشتریـما را ز جـ :فتندبگ

 ریستباید گ ،نکووال آن بر احـ      بیست رکی د ون چو یک باشکوولی 

 شتگنجد به مُ ن دستیما را دوکه       شترُ دُ رهای کیص اینچنین خصو

 م سهراب ُکردـود تازه آن زخـش      ردآورد و بُ 2ت ــه در وقک ،مبادا

 ارچه ک ،ا را بدین مهـــربانیشم      ند ازارد بــــگــــشائی :تاــــــــفبگ

 را باک نیستمــ ،نای ز بسیاری        ار دویست ،رکر بیست باشد ذ  اگ

 ویشچو دستار خ ،ید بر سرپیچب      خویش شلوار ،ردـگه بیرون ک انهم

 ستب ،خـــام ۀیـــکی گنبد از نقر      رد دستدان ستون کزیر زنخه ب

                                                 
1
 "کش و گیر"یا " گیر و دار"؛ یعنی "ردآورد و ب  " ــ   
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 ردب  ن   اسپ   ،ـدـــدنـرانایک بــــیک      ردد پیش وی آن بیست منـــتـبرف

 گاز2 ،ــدهـنـد در کُ وبت نهادننه ب      ازاره ببو نوبت برآمد دگـــرـــچ

 گشت مشرق پدیدار رفاز طور خ      ه هشتد بونه تا نوبت آمـگ بدین

 سویچـار ،ه زآب منیشکم گشت      روی دست و بوسیدشان و ستجا ج   ز

 شتپُ  خم گشته ست وعصبها شده سُ       شترُ رهـــای دُ ـــکیآن  ز انبـــوه  

 آب ،وان و نه در مغزت ه در تنن      ابز بس رنج خوو  نکوبس درد ز 

 رفت خواست سان که می ستی نه زانسُ  ز      رفت راست گه سویگهی سوی چپ 

 کستریابه خ ۳خری گشت غلتان      ریر بستب ،ــادــتــیفب ،دـــــــامبی

* * * 

  

 

 

                                                 
2
 است" فانه"مراد از " گاز"ــ  
۳
 انطغلــ  


