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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 102۷ اپریل 6              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان
 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۵۴  

لح    نامه دم 

   ــ10ــ 

 زهر دادن مصطفی قلی  پدر و برادر خود را

 ردگ ـایــــرهـــــــکف در ،ادتـبیف      کرذ   از ون دور گشتاندیش چبد

 ــدر نه ز مــادر ب دشــولـی از پ      دشـوب منظر برادر ب  ـــیکی خـ

 نفروشوــــک سفلۀ نه مـــانند این      با مغز و هوش ،جــوان خردمند

 ا او به جنگ آمدیشب و روز ب      ننگ آمدی ،و را ازین سفلها مر

 وگــر دم زدی بر سـرش تاخـتی      تیسرزنش ساخ ،ن دادنشکو هب

 و بر بوم را دهد ود اوخاز  بعدکه       ــدر نـظرـپدر را چنــان بــود انـ

 ون کاه شدچ هغص رخ شومش از      آگاه شد ،چو آن سفله زان فکـــر

 ه تنها زر او را درآید به مشتک      شتر داد و بکزه ورا نهانا رم

 نان کم فتادچ کس را غمی آنکه       فتاد مـپدر بهــر او در چنــان غـ
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 ون رود نوبت آید به پیروان چج      زیرناگ هیاندر رچــو دانست کـ

 دره ج از خـانه آمـد به عـزم حب      اسـبــاب راه ســــفر ،ـاراستـبیـ

 و سیب و دو نیمچه بودند با او ک      مـان قـــدیمـــــبـد انــدیش از مغل

 ـتل پدرر قـــــهاز ب ،روان کــرد       و زر اریکـــی را درم داد و دینـ

 وزو خــاطـــر شـوم را کرد شاد       داد ،ره زهره را نهــانی به او ک

 وزس2همــی بود با ناله و درد و       روز کسان چند ولــی بهـر چشم

 دشگــریه ز چشمان برون آمه ب      ن آمدشکوکو به  ،هــر آب منی

 به جایش نشست ،ۀ خـررنین کچ      ذشتکه مردی چنین برگ ،دریغا

 ار پدرچــو پرداخــت از کار و ب      ره ساندیش دون فطـــرت خیربد

 سرافــز گشت ،القاب خــــانیه ب      از گـشتبزرگــی و دولت بدو بـ

 1وتا فساهای تنگـــقباهـــای کـــ       دش جامۀ رنگ رنگبه دست آم

 گادب ،ـایکــزنـــان پـــدر را یک      کومت نهادکه پا در حـ ،نخستین

 شکستدر مشان بهری دری دخت      دست واهران بردسوی خازان پس 

 رآورد دودگـــرفت و از ایشان ب      ه بودهرچ و پیرایه شان زر و سیم

 نشینمصحبت و ههمخود کرد ه ب      دینو ل عق گروهی از اوباش بی

 ببست ،انیبر ایشان در مهــــربـ      پست ،بزرگـــان داننـــده را کرد

 وی ناصح شنیدـــنــه پند سخــنگ      زیدــراه دانش گ ،نه در کـــارها

 ــــفا و ســتمــدست ج ،بـــرآورد      مع درمار و جــــپی اخــــذ دینـــ

 رد زیر و زبراش کـ همه خـــانه      زر یک دانگ کس گمان بردهر  به

 بـــار نیز ـف ببریـــد یکــوظایـ      یزیـادات و ارباب علم و تمز ســ

 نگاه ،ـــردیــشهر کـ ۀه دروازب      سواری ز راهنفر خــر ر یکـاگ

 رسید که مهمان ،شد کجا  صمحص        نک غم جــان رسیدکه ای ،بگفتی

 ر دمم ماتمیــوزیشان رســد هــ       یدم ،الصی ندارمــز مهمان خــ

 وارخرج پانصد س ،والت شدیح      ر اهل شهـر و دیارهمان لحظه ب

 ز بیداد و جـورش به جـان آمدند      دــالیق ازو در فـــغان آمدنـــــخ

 که باشد شبان اندر آن گله گرگ      زرگالی بــــد به باشلــــران گب

                                                 
2
 با ناله و غر و گوز. الفــ  
1
 قباهای کوتا قباهای تنگ. بــ  
 
در  وــ " تفعیل"ــ از باب ( حصه حصه کردن")تحصیص"از مصدر  کلمۀ عربی و اسم فاعل :("معل م"و  "مفت ش"بر وزن )"صمحص  "ــ  

، که وظیفه اش تقسیم و سر و سامان دادن کارها است "ناظر"و " سرشته دار"و  "سرپرست"و درینجا مراد از " کنندهحصه حصه "معنای 
 .  می باشد
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 ست مها بسیـست ،جــفاها فراوان      ست  یکه حاکم چنین ناکس به جائی

 ن رهاــز بیـــداد او خـلــق را کـ      زاس ،ردن ده او رابه مـدایا ــخــ

  


