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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 10۱۷ مارچ ۳۱               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۰۵  

لح    نامه دم 

 ــ۱۶ــ 

 سیر ،ز نمی گشتــــهرگ رکیکه از       رکیجوینده  نکوآن  ،دـــــــدرد آم به

 کمـردم ز درد شــــــــکه م   ،ه درداک      همه و زد کــف بریاد ـبـــرآورد فــــ

 مدمآـور این سواد ـــــــخـ که انــــدر      دماد آمیه امه بیتی بنهــــــــــــــــش ز

 ایه دارپ یئن ،ــیرانــم دلـــــزخـــه ب      ای سوار ؛تــفراب و گـــبخـندید سه

 رز سـهراب جوئی به جنگــرا گچـ      لنگ ،روز کین است نکو کسپ  ترا 

 د نهیبردن آیـــــکه از م ،نه چــندان      کیبتوان شبر درد ب :تـگـــف دوـــــب

 افاالی نـــــــب ،برآمــــد سه انگشت      ــا زد شــگافــهعمــود تو در روده

 یستاست آخر گچ و سنگ ن نکونه       ننگ نیست ،گـر از درد گریان شوم

 تبخ مشو ایبا خود کشی  سان میه چ      ست سخت ختیاین در است بل رکینه 

 نشنیده ام ،رکیین ـــــــــی این چـنولـ      ده امدی ،ویــــــــــــای قـــهرکی بسی
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 ویشتنخـ گه  ـــــــــــــبیامــــد به منزل      نبند ده ،بست ـروـــــــــس فــن پااز

 نگفت ،کس ود نیز با ـهمـان درد خـ      اه نخفتـسحرگ تا ،نکوشب از درد 

 ست شنبرخیار هـوردــه خک ،تو گفتی      بی اخـتیار ،ـادم همـــی ریدـــــــدمـــ

 خونابه ریخت ،زش چهل رونوــکز       یختگس ،شنکوز رگـها کز اطراف 

 ور گشتـــــتاد و رنجـافـ به بستر در      ناسور گشت ،ـمـــسرانجــــام آن زخ

 خارخار۱از ،مـــــسته آن زخه شد ر  ک      کاره م بهرخــــواری بسی برد مـه ب

 از سر گرفت ،ادت خویشـــان عهم      گرفت و سر برچ ،ت ز بسترصح  ه ب

 نکوداد  یـــو هم رکی ،خورد ـیـهمـ      برون ،ونه تا ریشش آمـــدــگـــ بدین

 ناپدید ،دزار شـــــــــخــــــــریدار گلـ      بر دمید ،نرگ سمـــچــو سنبل ز ب1

 از کردردپ کهس ،ار راــــــزر که ب۳      ردــاز کـدادن آغــ زر ،رکیی ـــــــــپ

 ازردید بـــــــــــــد نگوزان عادت بــ      ردید ریشش درازــــکه گ ،چـــنین تا

 گوو  تـگف ،نب د غــــیر آن داســــتان      ت و کوو ده و برزن و دش رــشهه ب

 این غـزل را نوشت ،انـــوان خبر ای      ی مــرد دانش سرشتــــیک ،ـــانینه

* * * 

 

                                                 
۱
 (آمده است "کاره م بهاری بسی برد مروخه ب"در نسخة اصل، ) .است "خارش"درینجا به معنی  "خارخار"ــ  
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 "وقتی که ریش کشید" :ــ مصراع کنایه است، از 
۳
 و هم معنائی از آن استخراج می زندبرهم وزن را آمده بود، که هم " از کردبکه ار را سـزر ک هب" در اصل دیوان حاضر مصراعاین ــ  

 . تصحیح گردید، "از کردپرد کهس ،ار راـزر ک هب" مفهوم   شکل ؛ ازین رو بهشده نمی تواند
ک رکیزر ه ب" :ده استآموم در نسخًه کاتب بدین شکل ع دامصر  .و نامفهوم است وزن نیز ناقصکه ، "باز کرد ۀرا س 


