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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 10۱۷ مارچ ۱۸               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۳۸  

لح    نامه دم 

 ــ۴ــ
  

 داستان زن گرفتن عبدالعلی خان مشارالیها را

 به کینه چو گرگ ،و روبهچ به حیله      ردی بزرگم ،یان بودئـــرماـــز خـ

 نام ،شان  لی خــــرده عبدالعفلک کـــ      شادکام ،ودـاز بخت خ ،ردی مــــیک

 نیدش ،صــنم را آن ُكس  ـدیث ــــــحــ      یدــاران به کاشان رســدر آن روزگ

 اند شتهار او گـــز جــــان و ز دل ی      اند شتهاو گ رفتار  ـــــــکه خــــلقی گ

 پرس نگ سیمینـــــــآه ،ردـــدلش کـ      رـوت عمــــودش بر آورد ســز شه

 ـباز ُچستـخــ ک ـــنزدی ،دستافـــــر      ستوشمندی بجُ ــــــــستادۀ هـرـــــفــ

 تـساز رف ـــنیر مطلب سخـرــبه تق      ک خــــباز رفـتــــفــــرستاده نزدی

 ن بشنو از روی هوشهای م سخــن      شای گوشبگـ ،و دیدش بدو گفتــچ

 سخت ،مون گشتـری ترا رهنکیبه       ــرخنده بختـــه فـک ؛رادرای ببدان 
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 ن خــــران جـــوی خون آوردکـوز       ـون سر ز تنبان برون آوردــه چــک

 واستگارـبه جــان گشته جنس ترا خ      تبار ینرمند و عالــــــــــزرگ و هب

 لب است بر ،شسکُ دیث ــهمیشه حــ      است تب در کسکه روز و شب از تاب 

 همچــــو بند تــرازوی تو ،شـــــرگ      وو بازوی تـــچـــ ،دارد رکییکــــی 

 تـفاز نه ،بســیــــرها برآید ــــگهــ      تـجف ،فتهآن جُ  گردد بر رکین آر گـ

 زورمند ،تیـــــری چـــنان یافکیکه       بخـت بلند ،ـردهــــاوری کـــــرا یــت

 یرردد فطــــتا پخــــته گـــ ،درو بند      ذیرآتش و نـــان پ ـــرپُ  ،ست تنوری

 که بر خویش رید ،چنان شادمان شد      نیدی شصـه از وـــچـــو خباز این ق

 ورروان شد سوی خانه سر پر ز ش      ورمیــان تن ـاــرد نانهـــــــرهـــا کــ

 ن گــرد و دودازی ،ود راآر خ برون      کـــه برخــــیز زود ،به دختر بگـفتا

 گرا کـخ و آهـــه زرنیب ،وزان پس      دست و پا ازرک ــنخـــستین بشو چ

 مگونـــــکند جــــا در آن خــیمۀ سی      تونس سیمین که ،ام آن شدـــکه هنگ

 ر او را بگادخود م ،که خـواهد پدر      ژاداشی نــک۱آن مــــاه  ،دربُ گمـــان 

 ع حــکم و فـرمان توستــــتاب ،مسکُ       رشت مـــن از نان توستس :تاــبگـف

 تازه و تر کنم ،ـودـــن خـکـوو  کس      کنمرو ب  م ،خـــم اکـــنون به زرنیــه

 ت گردس ز ندیدهــــکه در بقچه هرگ      رخ و زردـامۀ ســـان جهمــ ،بپوشم

 یر آورمش ،ماتــــرخُ ک ـــــبه نزدی      یر آورمدف پیش تــــهـــ ،سان پوز

 هکــــنم تیر ز   ــــودـــخـ ،کمــان ترا      گشایم گرهبر ،ـودــخــــود از بند خـ

 بره بگیرم ب ،گونه مهــــرت به صد      رت انـــدر کمـــــــــتنگ ،ا آورمدو پ

 ی و آهـنگ و زوران پس تو دانـوز      ورل بلـفقـ ،ــید توـــــم بر کلـــــنهـــ

 تیاراخ ،دو رهـرـــهست در هــ تــرا      سارور از کوه ،ـیاز دشت رانـور 

 دود ُبر  ــی دستۀ خــک ،اردــــــــدم ک      خرد ای دخـــتر بیـــــک :تـفپدر گـ

 ارهم   ،ز بخـــایدگـــکه هـــر ،شنیدی      خار ،الر نیابد به صد ســــشتر گـــ

 ز به پاکی به روی تو نیستـر جنظ      سوی تو نیست به ،ادنـــشم گمرا چ

 رش آرد شکستکیاخ مــر که در ش      ــرقۀ میش مستـف از ،ری سرو  یکــ

 سته رت آراستبه ه اییکی حجــــل      ست هن خواستز م 1ادنـــگ را بهر  ت

 که گفتی مگوی ،ها دگــر زین سخن      را بشوی کسن و کوبــرو بهــر او 

                                                 
1
 "کاشان"ــ منسوب به " کاشانی"؛ یعنی "کاشی"ــ  
2
 برخاسته است" گائیدن"اصل مصدر است، که از آن مصدر جعلی " گادن"ــ  
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 وی تابه رفتس ،تی ســپیدیــــتو گف      به گرمـــابه رفت ،دم نهمـــاسمنبر 

 رد و پر کرد از غــازه رویتهی کـ      خود ز موی س  کُ ک ـخ و آهــبه زرنی

 در فرج خویش ،رو بردی انگشتفـ      سر فگـندش ز پیش ،ـان تا زمانزم

 رازــــــــــفسر ه  رز  ـــــخـــ ه  نشیمنگ      یش و نـــازـع ه  ای درگ :بدو گفــتی

 ان رسیدـــــه آسایش جک ،مهمانچه       ان رسیدکه مهم ،اداــــژده بتـــرا مـ

 تری اس ه ز ملک  ن ب  اکه دانگی از      یکــی دولت امشب ترا در پـی است

 چـو جوی ،دریا نــه پیشش بود پهک      به گـــــردابت آورده روی ،نهنگــی

 دنپی میل بـــاید ش ، ـلـــه مکحــک      دند شبای ،لــــــــــــانۀ پیــــرا خـتــ

 خــــبردار باش ،ۀ خــــودــز همسای      بیدار باش :ن گفتوـــکازآن پس به 

 نندبیرون ک ،وـاه تـــــسر از کارگـــ      شبیخون کنند ،که امشب چو بر وی

 نارم ،ا ســــر برآرد ز گــنبدــــــو ی      صارــتد در حــه برجـــی فک ،نبینی

 وپگ تـــبان ،ساز تو کُ و یا بشنود       وببه نقــاره چ ،ی برـزنــــ دااــــمب

 بخـت ا چـــه آید ز ادبــار ـــــبین تب      سخت ،تو دروازۀ خــــود فـــرو بند

 یبـا شکـب ،هـــم هن بنـــدادبیفــشار       یبـرنـــج و نهو ابی ـــاگــــر درد ی

 چون الله رخسار خویش افروختبر      کار خویش زسمنبر چـــو پرداخت ا

 طرف از هـــر ،ع گشتندــــمزنان ج      نگ و دفـــــــروشیدن چبرآمـــد خ

 رخوارکی ،یچــرم باز و یکـ ،ییکـ      ن تغارکو ،جـوال و یکی کس ،ییک

 و عیش و طرب ،ودوا بـــو ن ودرس      بــاز شـــــز بــدو سحــــر تا به آغ

 چــاک  ،تۀ روزــــــفـبیفگـــند در ج      خــاک مخروطی ظل    مدانو حـــچ

 روان ،کــر شدوی ذ  ای ســـپ صدبه       ادمانش ،درــــرای پس از عــــروس

 فهای بسیار با مــــوج سیلـــچـــو ک      میل میل ،رد اوـزنــان گـــرد بر گــ

 اد بوددام ر  ــیـکبا  ،کــــــــه نزدیک      اد بودـه پــــریچهره دلشــــرچـــــاگ

 داوری ،ودونه شـــــــگه چ ــاـکه آیـ      ریم دختــــــــغ ،دل ولی داشت در

 ن غزلهمی خـواند بر بانگ رود ای      دلود در جـــت خـــــهمه راه با بخـ

* * * 

                                                 
3
 "سرمه دانی"و در معنای ( ُسرمه")کحل"و برخاسته از ــ اسم آله ــ کلمۀ عربی (: به کسر اول")ِمکحل"ــ  
 
 چه راند ز ادبار. الفــ  
 
 آلۀ تناسلی مرد را گویند" حمدان"ــ  
 
 (موجود نیست اصل کاتباین بیت در نسخة )کفل، سرین  = جفتهــ  


