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 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 اکتوبر  ۲1              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 

 

 دیوان
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۱۸۳ 

 عاتط  ق  م  

۸۸ 

 انامل من ،اف توز است ز اوصـاجه عک      اآفتاب لطف و عط ،کـرم  د وـر مجسپهـ

 گل من ،سرشته شد رتآب چشمۀ مهه ب      روز ازل هک ای ،دلو ع ان مکرمتهج

 من مشکل حد گذشته که از ،ی چه چارهول      وقت ،بودانه نتضی این فســرچه مقــگــا

 نمفاصل م ،دگرکدا شود از یر جــــــاگ      دست کسی ه شکایت کنم زک ،می  ن آن ن  م

 آنچه هست در دل من ییک ،هزارز صد      گویم س نمیبه ک ،افدـــــگوگــــر دلم بش

 ایل مناز شم ،نهــــای ضمـــیر م نهفته      بیند ،شم دقـــت اگـــر کس نظر کندچه ب

 ناطل من رنجــهای بااز ،غ و دردــدریـ      رنج من باطل ،گشت ل غرضسعی اهه ب

 طبع جاهل من ،رق گناه استرچه غـاگـ      عفو کامل تو ،یر استه غم که ابر مطچ

 آنچه گشته شامل من ،ودوگـــرنه سهـل ب      است تر رگ تلخز م ،ءدارا شماتت اعـم

 حاصل من ،ر بادهان کفجـار ز کـار و ب      بهتان است ،رنه محضدعیان گدیث محـ
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 نزل منم ، ـهودمـــیان یـ ،شرروز حه ب      باشد ،ن سخنگویم ای نمی ،دقر ز صوگ

 واه عادل منـــو گک ،کنم هسازم و چ هچ      ر خویش کنمشعا خموشی که، ز آنولی ج

 ال من و شمائل منمج ،یستوگــــرنه چ      طف تو بودزالتفات ل ،راهرآنچـــه بود م

 دل منـز پیش مـــن همگـی دوســتان یک      تندسر رفه سر ب ،و کم گشتو التفات تچ

 صل منمگر مح ،نشد از مه او جـدا نک      نا و بیگــــانهزآش ،یسچ کـــــنمـــاند هیـ
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