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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ مارچ 23               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۲  

لح    نامه دم 

 ــ 8ــ 

 ازعلی بیگ با دختر خب  ر بیان زنا کردن قرباند

 لی خانق   و تولد مصطفی

 خواست او را چو جان عزیز که می      خان عزیز ،ــری داشتــــیکی ناظـ

 لی بیگ موسوم بودــــــربانعـــبه قــــت و شوم بود      ــاختر ز خـــیل جـ بد

 وضو از نماز ،رگــــــزــــندانسته هـار دراز      ون منـــچــــ نی قلتباـــــیک

2جـــت
 اُم و َعم غر و غرزن وسرشت       ابله و بد و 2تــجو اب 

 تزش روی3

                                                 
2

روسیه  باشد؛ این گروه در کستان یک گروپ اجتماعی میفعال در پا ،ندی  در قدیم به بدی معروف بودندقومی کوچی از نژاد ه =جتــ 
که در قرن پانزهم و شانزهم میالدی از شمال هند  ،معروفند   Gypsy" پسیج"به  انگریزی اند، درمهاجرت نموده و اروپا و افریقا نیز

 .افریقا و بعداً به امریکای شمالی مهاجرت نمودند واز طریق شوروی و ایران به اروپا 
2
 "جت"است و " پدر"عربی، که در معنای  "ِاب"تشکل از مــ  که از طرف پدر جت باشد، کسی =ابجت  ــ 
3
 . باشد که زن فاحشه داشته، کسی=   زن فاحشه و غرزن=  غر ؛کاکا =عم  ؛مادر= اُم ــ  

 .درینجا شاعر از صنعت لف و نشر کار گرفته است
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 ای کیک و شبشاش ج امهرخ و جـ      شن سرزنــــکمس ،رشـــکسر و پی

 هده بردوختـــــدی ء،ـاــش حیـــــقز نآموخته        ،ن دادنکــوه لی بــــــز طف

 ردیده سیرــــــــگن ،ریکه تا روز پیر      کیبه  دل ،یان داده از کودکــچنـــ

 شیـــر پنداشتی ،ه راربـــــولـــــی گی      پنداشت رکیـــار را ـــــــــــــــر مس

 مقام الیـــــرم خان عــــــــــده محـشکه بردیم نام       ،هـــــا یئوـبــــدین نیک

 میانِ  ،سر ــودــــنان بود خــــچ

 مرَ میان حَ  ،ی رخصترفت ب ه میکم      دَ خَ  

 دلــــربای تِ ورد آن بُ ــــبدو بـــاز خدر حــریم سرای       ،شبـــی ناگـــــهان

 رونــد بــــآم ،سکُ ـانش آب ـــز تنبـن      کوو ریش و  تئچو دید آن بر و هی

 تـفزِ   همچو ،ایه اشخکه چسپید در ت      ـــرفــگ ن درپـــاش آتش چنـــاسرا

 پیش ز واهیخ ،خواهی ز پس رانکه ام خویش      ک ،رد ازوزاری طلب که ب

 وارخرکی ،ریـــگدی ،طلب کسیکی د ازار      بن ،ردوــــــــــادنــــد پس هگش

 تـان و رخ را نهفــند دامـــــــافگبرت      ـفپـــری رخ ز پـــا کند تنبان و خ

 ورسیمین تن ،اجخ عــــچـــو در مطبون بلور      تۀ چـآن جف ،دـــــــپــــدید آم

، تی کــه مسمومــــتو گفد      پــاک دی کسعلی آن ربانـــــــچو قـ
 ددی اکتریـ۷

 نهاد ،گشـــرج تنـــــــر فـب رکیسر اد      ـردن برآورد شــــدو پــایش به گــ

 ابکب سیخ ،ـازهــــر دنبۀ تــــــــه بکاب      با شت ،کـــــرراند در وی ذَ  نانچ

 ر از آب گشتپ ،انش ز شهــوتـدهشت      هر از شوق بیتاب گـــــــپری چ

 ن مکیدبغب ایـــغ ،لبه گـــهی آن بزید      لب آن گ ،دانـــدنه گــــهی این ب

 زآتش گریخت ،وس همچو سیمابه   خت   لعل ری قۀماب در حُ ــــو سیـــچـ

 شدر جای خوی ،ادی نشستندــــبه شاوای خویش      به م ،دورــــرفتند هــــب

 شتطکباره ی ،در افتادــــــــام انز بـذشت      ـاه بدین ماجرا برگـو ُنه مـــــچ

 رفتـادن گـــعیش گــ مانی ازــــپشیرفت      زادن گ درد ،چهــــر را پــــری

8ولِ ــگه از هن      بر خویشت ،یدـــــــه از درد پیچگـــ
 ر خویشتنب ،ان ریدـج 

 ـــان مـردم بزادـــبــــالئی پــــی جــاد      گش ،کســام دروازۀ ــــــــانجـ رسـ

 نکوـرج ـــدر فـ ،ست هدادکه گفتی برون      ب ،رجشــز ف دودک آمـــیکی ک

 ــو مـابونچـ
 ه مردنه زن و ن ،ـنثای بدبختخچو رنگ زرد      رائیش صفـ 

                                                 
 
 .باشد" معتاد"ست، که به معنای  در زبان گفتار ما" آُمخته"مراد از همان ": آموخته"ــ  
 
 عربی ست"ِ خدمت"است، که اسم فاعل از مصدر  "خادم"کلمۀ کلمۀ عربی و جمع قلت از (: به فتحتین")خدم"ــ  
 
 (صمغ)"ُگند"یا " قیر"در معنای (: به کسر اول")زفت"ــ  
۷
 به کار می بردند" زهردپا"و یا " زهر دافعِ " به حیثدر قدیم را " تریاک"ــ  
8
 حول .اصلــ  
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 قلتبانی همه ،ـاـز سر تــــا بـــــه پـــه      همی دانن20 ،ـواهــــــــــسرشتش گــ

 افرینــکمن ال ،المخنث ذاـــــــه هکـــن      م بر جبیــــرق ،زده کلــــک غیبش

 علی بود و بسربانـــــق که ،تو گفتیهره و پیش و پس      به چشم و لب و چ

 د زادفرزن ،ـاگاههره نـــــــــــه گلچکنژاد       یخان عال ،ـــاه شدــــــچـــو آگ

 دندی ،جـــــز تغــافله ای ولـــی چاررید      رنگ از رخ او پ ،ازیـــن غصه

 اممضداد ان ،ـامــلــــی را بــدان نـــقرد نام      مــــرآن بچــه را مصطفی کــ

 فرازـــوانین گــــردنــــــــبه رسم خـ      ازب ،تـرش ساخـه آقـــالُ ب بـــــــملق

* * * 

                                                                                                                                                        
 
 باشد" عقیم و خنثی"برخاسته است، که در معنای " مأبون"از اصل عربی " مابون"ــ  
1 
 ست" نادانی"مراد از " ندانی"ــ   


