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 "باختریانی"همایون          
 202۷ مارچ 22               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۱  

لح    نامه دم 

 ــ۷ـ2ــ

 از درد ،تم بر تن و جـانتس      یستاز بهر چ فغــانتاآه و  !بگـــو

 کیست2

 یست حالکه دانـی مرا چ ،گویمه چ ام نیکو خـــصال     ی ماچــنین گفت ک

2دژمرـــن پ  مه ب
 ویش ،گشته 

 آلـــت عــیش دور ،گــــرفته ز مــن رور     غ   

 گشت پر دور و بال زکست  و مرغیچ سر دور گشت      رخاز س وـچسر  سیه

 ستالا بر زن ،ریـــک ی دوری  ــــول رواست      ،دان  زن از آب و نان دور م

 زیرگ ،مان را کــــی از تیر بــاشدک ردان چو تیر     م ،ون کمانندزنـــان چ

هز سـ ه     اینها هم ،یـــن دانتو بهـــتر ز مــ م   رما چــــه خــــوانم بر ابر د 

 رکیر مرا کــاش مسکن بــودی شهـ ر     کیر ـم از بهـــشـــب و روز ناالنــ

                                                 
2
 زهر کیست. بــ  
 
 "دژم"بر صفت " رپ  "دن قید ــ وارد ش "گینخشمبسیار "ترکیب وصفی و در معنای ": پردژم"  
 
 "ریبکارف"و " َغّره"و در معنای " غ رور"غه از مصدر کلمۀ عربی و صیغۀ مبال( : به فتح اول")غرور"ــ  
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 وسز بند ه ،مــــــبـــرون آر جــــان      رسدست ه ایهست بر چارگــــرت 

 باشافـــغان م با آه و ،رکیی ـــــــــپ باش     ناالن م :تـره زن گــــفــبدو پی

 دوا آورم ،ر دردتـــهکــــــــــنون ب ه جـــا آورم     ب ،که مـــن یـــــاری  تو

 و روبه ز بندچ ،دــانه برون شز خـ فگند     ر برسه چـــادر ب ،ـان لحظههم

 افــف  خـ د به نزدیکبیامـ
 ه داری نهفتک ،دــایست ب که رازی  و گــفت     

 نرم  رافاطو  سنگمیان سخت چون  رم     ه بردوز از چوب و چیکی خرز  

 ر االغـــــی درشتیـــک هنجــــار به شت     ج م  ــــــپنـ ،دو  ــــد ب  ـبلندیش بایــ

 زانبان ،ها بستهـایهـبرو خ زنگ      ،تهسکه بر پا بود ب ،و پیلیچـ
 نگو س 

 نمهمســـرش زر ک ،به جــــای بــها نم     ـان برابر کـبا جـــ ،ـــو سازیشچ

۷رمشت چبردا همان لحظه فش     مرد دوزنده ک ،چــــو بشنید ازو
 و درفش 

 رب  ون ران ب  چـ ،ری و سخـتیشــب  ت  س        رب  ت  س  ت و سخ ،دوخـتبرر کیی ـیک

 مانند گرگ ،رش تیز و مخـــروطس زرگ     ر اسپ بیـــــــکنـــــــدازۀ اه ب

 ی درشتفلس ماه ،ز نـــرمی برش پشت     ولی گــاو ،تنش همچــــو افعی

 سقنقور  وظشـــع  ن  
20قست  ـادام و ف  ـــــز بــ      باد واندهـــرا خ 

 ورده یاداـــنی 

 کــــار بســــیار کــــردن ذلیل نه از ـبیل     زنجـنه از  ،ــتاج چربکنه محـ

 امـــــــه هنگب ،ه پیششب

22
 یک بیوه زن هچ ،شهر دختره یک چ     تنبسپوخ 

 ندب ،22تقــر فه بندند بـک ،سان بدان ند     ه چها بستــالبــــــــــق ،بـــران بند

 یوز 2 ،رمن چاتار ازــفکشد آن پیر  دوز      رمینهچ ،رمینه را دوختچو چ

ـــــر  آن ب  ــــــــــبیــام نهان      ،ودی شد و بست بر خبه کنجـ  انتس   دل ت  د ب 

 بیدرنگ ،ـمــهـــه شیدش بشاد و کگ نگ     ــند چـافگــ در ،ه بـــند ازارشب

 وب در زیر چرمــه شد آتش آن چک نرم      ر  کی ،اش فتهبر ج   چــــنان راند

 ست و یا خود پریدی ،ر پیره زنمگ      ست یکار چکه این  یرانچهر حپری

 بخت ،تـر نیست جــادو یقین اساگـ ت     ر سخیـــکنان ـچ هگ زن پیر و آن

                                                 
 
 "بوتدوز"عربی و در معنای  ۀکلم"(: فعال و خیاط و دالل"وزن  بر")خفاف"ــ  
 
 نیست اصلکاتب این بیت در نسخة ــ  
 
 "خریطه"یا " کیسه"؛ یعنی "انبان"ــ   
۷
 ه آلت تناسلی مردساخته شده از چوب و چرم شبی باشدو یا مچاچنگ آلتی  =چرمینهــ  
 
 " برخاستن َذکر"و در معنای ست کلمۀ عربی ": ن عوظ"ــ  
 
، در کنار رود نیل در میان ریگ پیدا سمار با چار دست و پا و دم کوتاهست شبیه سوجانوری  ربی ست و مراد ازعکلمۀ ": سقنقور"ــ  
 .در افغانستان به ماهی شقانقل معروف است .ستی قدرت جنسی به غایت مقو   که را ریگ ماهی گویند، فارسی آن شود در می
1 
 است" پسته"معّرب ": ف ست ق"ــ  
22
 است" خالندن" و" فرو کردن" در معنای" اسپوختن"یا  "سپوختن"ــ  
1 
 .است" ره شدنچ  "یا مرض " گیرَ چ  "کلمۀ عربی و مراد از ": فتق" ــ  
1 
 ارخوگوشت ۀت، که حیوانی ست شکاری و درنداس" یوزپلنگ"مخفف ( به یای مجهول")یوز"ــ  
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 رـای سحهـــالهــــن ،دعــــاهای شب ر     مگ ،ـابتـــه اجـــا گشته آگـــــو یـ

 وابرا به خ همهم ه بینک ،اـــــــهمان واب     ناص ،رهاوگــــر نیست این فکـ

 بخت یار ،چنین هکه گشت ؟چه کردی ـسار     ی مــــادر غمگـا :تـبدو گــــف

 ام یدهکــــیسه مال ،تکســـر ــبسی ب ام      دهدی ،هاه ـابرمـــــــــن به گترا م

 وداین عم ؟ـتیگــــو از کجـــا داشب ود     همـــره نب ،نین تحــفهــــــترا اینچ

 فتاز نه ،رم راـآورد آن چــــبـــــر شگفت      بر ،ن سخــنزن زی رهرخ پی

 یدمکرش بروسه داد و ســـــتنش بــ رمینه دید     ـر چکیچـــهر چون  پــری

 نروح مـــــــــــجـــم دل زار   دوای کـــای راحـت روح من      :نین گفتچ

 ای ودهپیمب ،اـــــانب مــــره جـــکه  ای      ودهکجــــــا ب ،گاران ن روزدریـ

 من کنآگیوهـــرـــــالف تــرا گــــــغ م     ن کنزری ،ــیرـــــرا بند زنجــــــتــ

 که پیش تو دایـم دل و جـــان ماست ت خوانم رواست     ان  اگر دل وگـــر ج

 شتـرفتار گگــ ،به چــــرمینه بازی ار گشت     ی ،ـدان پیره زنن پس بـااز

 کوکنار ،یم   کــــار   ؟؟؟ی کندولی ک      ردی به کاررم بآن چـ ،شب و روز

* * * 


