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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 1027 اپریل 7              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۵۵  

لح    نامه دم 

  ــ12ــ

 خ و حکایت نامبردهیازده ر   داستان  
 تُجس ،امرب و بربط و جـمی و مط      نادرست نکوـان ــشبی مصطفی خــ

 رزاغ نظ ،سته دــــــــــه مثلش ندیک      ربه باغ نظ ،ت بزمـــــیاراســــــــبی

 نشاند ،لســـرف مجـبه اندازه بر طـ      اصان خود را بخواندـگوشه خهـر ز

 ی شادکامــل مجلس ز مـــــــشدند اه      امج ،ردش در آوردـگــــ رخ به پری

 رفتشم مستش گب و چـــاد لـــــیه ب      ز دستش گرفت رـساغ که ،کس هران

 گفت ،هفتنه بــدل آنچه ب کس نا هر      فتـراز نه ،رداده برآوـــــــو بـــچـــ

 نخ سخه و یــــازده رُ نامـــــــــز شه      منـــردی ازان انجـــند مـگــــــــــبیف

 ست ا پریملک ی ،همـــان یازده رخ      یستک ،که شهنامه ،بپرسید ازو خان

 داستانره پُ نامـــــــــست شه کــــتابی      گــوینده کز باستان :تــــــچـــنین گف
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 ر آب و رنگست پا ـی داستانـیکـــ      ار و جنگز پیکـ ،خران یـــازده رُ د

 رف حرفــواند آن داستان حـبرو خ      رفتاب شگــــــس ز روی کوزان پ

 افسرده بود ،د در سرش چون یخر  خ        رده بودان هوش را بُ ـی از مغـز خم

 یوگ   :تـفم گــــمن ،بیژن :تـفم گـــمن      ریوغ ،یم رآورد از مســـــتی  ــــــــب

 باور است ،انه تار ن ،ائید پیشـــــبی      افزونتر است ،را مـردییشان موز ا

 نمو کک ج  به ی ،ات پیشینـــایـــــحک      ـنون نو کنمــــــکـ ،خن این یازده رم

 ؟ارزاردرین کـ ،دــــستی آیـکـــرا سُ       ؟ارماند ز ک ،هـرز ک  ــــــه گـک ،بینمب

 وت پدیدــشه ،شان بود 2بههکه در ج      زیدگ ،ازده تنـــــز یــاران خــــود ی

 ادوان نهــره دیـــــش آن نــپی ،رینس      شادبان گـــبند تن ،1انم اندر زمــــــه

 فتگ در ش    راــــاند ازین ماجفلک م      رفتائی گــمتک ،در آغــوش خــــود

 نذاران مـــگرــــــــــنجو خ ،یراندلـ      نداران مامـــکـای ن :تـــــچــنین گف

 رمچ شــــــــیـه ،نمـــیا د درو  نباید بُ       مـــرا با شما مغـز و خون است گرم

 ان منـــتر از جــــــبه ،نبود پیش م      نبه م ،میزد امشبدرآ کس ران ــهـ

 ریران عالی سـکای خـ :تــچـنین گف      ان پیرـاجی حسن خــــح ،چــو بشنید

 مّیتــح        یگوانـــبه دی ،ی کشیدتـر م  ــــــاگــ
 گیردانو م ؟؟؟ـا رفتـکجــ 

 نیم  شبد که ش ،م رور  ــــوی ح  به س       د لببربن و  تـن گفوش آی زیهـ به

 نتز  ،رـــرت را به خنجّرم ســـه بُ ک      نمگــشای ازین ره سخ :تـــبدو گـف

 خوار و زار ،ن بعد ازینبود نــزد م      ر از کار و بارد سـپیچو بــک ،یکس

 ازدگ سکُ برو دنبه در  !نــــا کـرهــ      ای درازــــهرکیاین  :یئمــرا گـــــو

 رکیر ــزه ،دوه بب   ُکس اک  ـــــتریز       رکیر ــی نهـکه شد مـــاه ،ی راکس

 گلخن است ،انه پیش اندرمـــخحــرم      ن استدرد ت ،انــــدرمــ ؟یک  مـــرا 

 کس ،تس بستهرویت نه ک بــدر این      هوس ،دــازه باشـــــتـ سکُ ر ترا گـــ

 ه زارگلشن و الل ،رفر طـــــببین ه      ارـبه و باد  ــو چـتان ر  س   لــــدران گ

 بو زیاز رنگ  پر ،چین ۀخانچو بت      ـریبر بتی دلفــــــــبدین خــــانه بنگ

 هذاران رمعـــرگی و آن گلــــــتو گــ      هد پیشت همـــــه آینک ،ـویمــــــــبگــ

                                                 
1
 !!!است و درینجا مراد هم از همان باشد" جبین"و " پیشانی"کلمۀ عربی و اصالً در معنای ": جبهه"ــ  
2
 "فوراً  و بالفاصله، بدون معطلی"؛ یعنی "م اندر زمانه"ــ  
 
کامل ۀ ن جملیهمما و در زبان دری مگر زمانۀ در ". آنچه جاری گشت"عربی ست و در معنای  امتاصالً یک جملۀ " ما جرا"عبارت ــ  

 !!!و چنین استخراجات در زبان ما بسیار است ؛را از آن گیرند" ثهحاد"و " قعهوا"را پیوسته به هم نویسند و معنای  عربی
 
  .است" ننگ"و " غیرت"کلمۀ عربی و در معنای ": ــ حمیّت 
 
 "گپ"و " سخن"ست و در معنای ا" گفته"خفف مدرینجا " گفت"ــ  
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 دتیره ش ،یــــودای مدمـــاغش ز س      که او خیره شد ،ـیــو دانست حاجچ

 دست ،ستـان و تنش شُ ـــبباید ز جــ      مست رمان  ــــز ف ،دپیچر بر ســـــاگ

 ستخُ م نُ ـــــــیاجـــازت بده تا مـــن آ      سترُ ست و دُ ا وشیت خأفتا که ربگ

 فتاس جُ مــل و الـــــود لعا شــــبیا ت      :وی و گفتـبخـندید ازو خان خوشخ

 

 


