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 "باختریانی"ون همای         
 6112 نومبر 1۹               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۱۲ 

 ریخأت د  وام

۱۵  

نوجوان غفارخان   فوتدر تعزیت 
۱
 

سوار   ان زیبازد اچن
 
 زین بست ونآسمان بر توسن عمرش دگرگک      نگیرداۀ مرصــــــع 

 بر چـرخ برین ،ددۀ خورشیره گشتی دیخی   ز طلعتش   کــ ،انارخغف ،اه اوج خسرویم

 هان داد و دینـدر ج ،انـیود رخشان آسمبمت      رــــــکر سپهر مب ،ابیتـابــان آفبود تـ

 در روز کین ،دین شاپیچ اوز نهیبش اژده      هنگام بزم ،رم شدیخـ وستانمالش باز ج

 کمین ،گشادیر بان بر شیکم از اه تیرشگ       رکم ،دیوه افگناز ک مصاف در گاه تیغش

 چین وشهخ ،والشود و نرمن جرد خبود گ        دهزائ معن   زاران همچوهبخشش صد وقت

 نچی ر زپ ،ذل بیحسابشب از رشک روی بحر      کپر ز اش ،بیقیاسش دجو ر از شرمابچشم 

                                                 
1
 :مختصر شد ، که به صورت باالآمده است "در تعزیت غفارخان که در سن نوجوانی فوت نموده بود"حاضر نوان در اصل دیوان ع  
 
 جوان. الف  
 
 سپر. الف  
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 بست و سفر کرد ازرخت بر      رف  اه ص  ر مردش افــالک دـــــهان از گناگ
 نطی سرای ماء و 

 نشین دان مسنمـــشد بــر آس ،ودـابی بــآفتـآشیــان       دره گشتششاخ س   ،ودــازی بشاهب

 اس عنبرینر تن لبب ،زا پوشید شبزین ع      بودک رد گردون جامه سر تا پاک زین مصیبت

 آستین ،ر رخست بریه افگنده ان از گـآسم      تعزیت باران بل ز روی هن و است این نه ابر

 قرینآن نـامــدار بی ،خلــد ت سوی دار  رفـایدار      پاـانی نسرای فـ تـین محناز ،ونـــچ

 ناندوه و کیآب و خاطر  را چشم پست بج        عقل راز پی "هابش"خ وفاتش را سال تاری

  "ر زمینهان کرد آسمان زیی را نآسمانک      آه آه" :اگفت ،ل از انــدوه نـــاالن گشتـقـع

 

 

     

                                                 
 
 "طین" را" گل" گویند و " ماء" را" آب"در عربی ــ  "ب و گلخانۀ آ"؛ یعنی "سرای ماء و طین"  

  
 
 هـ 21 1  


