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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ مارچ 24               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۳  

لح    نامه دم 

 ــ ۹ــ 

 قلی خان ت مصطفیطفولی   در صفت  

 د برونآم ،ادرمـ س  ک  اخ ــــز ک      دون رگ   دــب ت  زش ر  ال  چـــو آقـ

 دیدارش آمد پن اندرش خکوه ب      ادر مکیدتان مکه پس ،دم انهمـ

 ر بودکیریان پی شب و روز گ      ر سیر بوداگـ ،نه بودس  ر  گ   راگــ

 نوکفشردیش مادر به  شافیکه       دون طفل ش آن لحظه آنشدی خام  

2      نش برون آمدیکوو شافه ز چـ
 آمدی خون چشمش روان جوی ز

 انزمرود هش گریان 2کهازآن ح        نشان کان بد ،و مادر بدانستچـ

ه  پی ،بیالود  ابونصبه       آبنوس از  ،راشیدیودی تــمـع
 
 روسخ 

                                                 
2
 ز چسمش همان جوی خون. الف 
 
 "مرض خاریدن"و " خارش"کلمۀ عربی و در معنای (: به کسر اول و تشدید دوم)"حّکه"ــ  
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 شخمو  گشتی نش فشردی وکو به      روشردی خنگه که آواز کاهر

 بباید ،وــــن ۀصــن قه ایک      ددی آن شافه که ،کسهرگفت  همی

 نیدش۷

 چنین ناله زاراین ،رکیر ــکند به      وارخشیرهان کودک ه اندر جک

 بودون ر رسد چبه ده سالگی گ      بود  مابون هروزه این بچ و دهچ

* * * 

                                                                                                                                                        
 
چوب سخت  .روید که در هند و حبشه می ست،درختی نام  و آن برخاسته است، ebenosیونانی از اصل ( واو معروفبه ) "آبنوس"ــ  

 .است" شیشم"چوب ان اغلب مراد از مگه ب"(. عمید"به استناد ).را شیز گویند و در فارسی آن داردو سنگین 
 
در . ساختند" صابون"ساخته و از آن  را معرب یسوهمین کلمۀ فراناعراب . است Savonکلمۀ فرانسوی اصالً مأخوذ از " صابون"ــ  

 .بنویسیم" سابون"، بهتر است آن را منمائیصرف نظر کرده و به اصل فرانسوی آن توجه " صابون"زبان ما اگر از کلمۀ معرب 
 
 پر خروس. بــ  
 
 ز هوش نش فشردی و گشتیه کوب هر آنگه آواز کردی خروش. بــ  
 
 : رد، کهوکابلی را به یاد می آمثل مشهورین مصراع همان ــ مفهوم ا 

 !!!"نوده پیوند کو بیا و ازی"
 
  ، عقیممخنث هیز،ــ  


