
afgazad@gmail.com                                                                              www.afgazad.com 1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 102۷ می منه                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۸۷ 

لح    نامه دم 

 ــ ۵۳ ــ

 ط و قلمصاحب خ ،کـــــیمشد رح      و کم ن دادن بی کیفکوچون پس از 

 غل پدرـرد ترک حــــرفت شـــــکــ      سره ب ،تادشافشوری در ـهانــناگـ

 ـرد اختیارـــاز دبــیری خـــدمتی ک      اران دیـــــــــزرگصی از بنزد شخ

 ـارغ خاطرش از رنـج و دردبود ف      ردآن آزاده می در پیـش ــــــــــدتم

 اننه ،غــبرا 2ۀمورــــشت در مطگ      ــرده دانــخ   تا کــه ناگه آن بزرگ  

 ــترمـمح ،کارخــــانه بود صـــاحب      ملب قاــز ارب ــردیمــ ،ااز قضــــ

 نشاند ،سر دفـــتر به جای خــود بر      اخـتر را بخواندزم حج کرد و بدعـ

 اور استی ،هر راگــگان بدـــــــسفل      است پرور دون ،کاسمان ،الیک زانج

                                                 
2
مؤنث  عربی و کلمۀ وصفی، "تاریک"در معنای  "غبرا" و .است" ...و سردابه و پنهانخانه "کلمۀ عربی و در معنای ": مطموره"ــ  

 "تاریک زندان" یعنی ؛"مطمورۀ غبرا" ترکیب. استآمده مؤنث نیز " غبرا"صفت آن  درینجا موصوف است،، "ورهمطم" کلمۀچون . است
 .است" قبر"کنایه از  که ،
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 جـــا گرفت ،ــرزایانـدر میــان میـ      رفتاال گـــب ،اندک اندک کــــار او

 مـــقامضرت و واالح الیـــگشت ع      خاص و عام القاب او از ،طابدر خ

 یره شددل ت ،ـلق را از دیدنشــــخـ      ال مردم چیره شدـــــت او بر مـدس

 ار نیستک وئیـــــکگـــهر را با نبد      اجت اظهار نیستــن را حاین سخـ

 د شودب ،مردانــــو بار نیکـــ کــار      ید شود احبکه ص ،رجاـسفله در ه

 ـرامــــبیــــــت الحـ ه  آمد از ر بـــاز      نامکان دبیر نیک ،ـرــــســــال دیگــ

 شت خوارگ هازیز اندر نظروان ع      کاره ب ،داد او راـــتر ره نـاخ آن بد

* * * 

  

 


