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 "باختریانی"ون همای          
  6112 آګست دوم                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 
 

  

 دیوان 
 "رشیزی هرویت   عبدهللا شهاب"

۵۱۰ 

 عاتط  ق  م  
  ــ ۶ ــ

 خود گویدبر حسب حال 

 سطح سپــــهر ،نه اولیــاـــــپایگ      که در پیش رواق حشمتت ،هانداریــــای جـــ
 ـلس استاطـ 

 است پس صرت درجیش رزمت را ظفر در پیش و ن        گردن همعنان گوش وخش عزمت را قضا هم ر  

 ورس استوبی نهال نــط ،در ریـــاض دولتت      ـوچک استای کـی فضگیت ، ربتتــدر بالد غ

 ابلس است ردان کز خشن درــگـردن گردون گرم      ن ،که با حکم تو چون موم است م،دان اینقدر

 است کرگس همه پر که اطرافش ،چیز است حال آن      حــال من با قرض خواهان و عیال !شــهریارا

 است حبسم ،ــورانـانۀ من از بالی الشخـــخ      است من از عذاب قرض خواهان دوزخ بر گرچه

 ـالـچــون وبـ
 اقـوس است یر کلکم تیر گردون گرچــه پیش ت      تمامــق ،ار محنتب تیر گشت از 

                                                 
1
کلمۀ عربی و مأخوذ از اساطیر یونانی ست، که " اطلس. "سوار است" اطلس"مراد از آسمانی ست، که بر شانه های " سپهر اطلس"  

 .را بر شانه های خود حمل کند" آسمان"کرد، تا امر " اطلس"بر اثر قهر بر رب انوع " زئوس"نظر به آن 
 
 عزم تو ممكن عزتت باشد. ب   
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 ر خار و خس استشاداب ه کزان، در گلستانی؟      رده ماندچـرا پژمـــ  امیدم ای عجـــب گلهای

 اهمـالی به کار بودهر ن گـم ارـــدر ک !خسروا

 ی بس استاهمال مستوف ،صد مراکار همچون 

 

* * * 

 

 

                                                                                                                                                        
 
 "ُمصاب"است و یا " مورد هدف"در ینجا مراد از " وبال"   
 
 "قوس"ــ مأخوذ از" خمیده"و " منحنی"کلمۀ عربی و در معنای "( ابلق"بر وزن ": )اقوس""  
 
  طبع من. الف   


