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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 022۷ اپریل 02              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۶۸ 

لح    نامه دم 

  ــ۳4ــ  

 هفت پیکر ۀقص داستان  

 اندیشه در دل کشید ،رحـــوزان طـ      ــت پیکــر شنیدـــــفـــصۀ هـشبی ق

 سد او را ز پـــوبنده باشنـــــــکه ک      کسهفت  ،رد از لوطیانــــزین کگ  

 ت کاخهف رد آنــــبر گ   ،بنا کــــرد      فراخ ،ون مقعد خودـیکـــی خانه چ

 جـای ،مان دادلـغیکـــی را از آن م        شایاز مـــنزل دلگـ ،هــــر کاخه ب

 اش بودـــوه خشخــکـ ،ر اوکیه با ک      اش بودر  ـــیل فــــــماعس   ،ـستیننخـ

 چون رسن ،رش ب دیکیکه رگهای       ارزنتـ گا بیــــــابـــب ،دوم بـــــود

 رش گریزان شدی شصت میلکیز       ه پیلک ،ترــربان مهـــــوم بود قــس

 ردخ   ،ستون بودرش کیکه در پیش       ک رد ـیل  ـــهارم نبی بـــود از خــچــ

 غـــریو ،رشکیم ــــبرآوردی از بی      که دیو ،رـبه پنجــم علی بیگ شاط
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 یرت شریخ هره میر او زکیه از ک      رکیآن سخت  ،2امی اسمیـششم جـ

 گذر ،ــردیـوالد کــــرش ز پکیکه       ن سفربا ،ـمد بیگـتم محـــــــفـبه ه

 داد ،ـایـدران هفت کــاخ گـزین ج      نژادبد ـوبندۀـت کــــــــفـچــو این ه

0ی کند روشئجا هشب به هرک      ردش هفته بستــیکــی دوره بر گـ
 پست 

 یل بودم   ، ـلشکحـکه تا صبح در م        وداعیل بـــــمپیش س   ،هـــمعشب جـ

 چـاه هب ،دلـو بــودی ،ـشگْز بابا بی      ا صبحــگاهـــت ،امشب شــنبه از شـ

 ل و دینعقـ ،کـرد قربان او که می      ربان قرینــق ،اش بود نبهبه یک ش

 ودـباپوش بــــقـ ،ر او راکین ه کوب      ــوش بودــنبی را در آغـ ،شــنبهدو

 ر  کسشــچ دیگـاو هی ندیدی جـــز      نشستی پسش ،لی بیگــسه شنبه ع

 ه خاکنشستی ب ، یـــسم اسپ اسم      چاک در آن دشت ،ـارشنبهـشب چـ

 ردی ستونـــــمحــمد بیگ آلـوده ک      ونخ و خــــشب پنج شـنبه به زرنی

 ـربیــقــرمش از عگـــزیده شدی ک      شبی هــر ،انــــــبه تــرتیب گایندگ

 تیدرانداخ ،ـنبدـاری به گــــــــــمنـ      تیگــنبدی ساخ ،یا انهـــهــر خ به

 به و دستمالـــپن ،ـــفـبه کـ ،تادهس        انه پیشش حسین و جمالــــدرآن خ

 ـردی بدان پنبه خونـــازان پاک کـ      وبنده از وی کشیدی سـتونـــچـو ک

 نلگ ،ـرش نهادیــــدویــدی و زیــ      دن از درد تنــیوگـــر خــواستی ر

 بـــرون کردی آالیش سـرخ و زرد      ر مردکیاز ســـر  ،ـتمالــبدان دســ

 ادی دهئـرد آشناـــــــــبه دین و خـــ      ی دهادئاـــــخــدا زین بالیش رهــــ

 در  ــت بیرون ب  ـرخز ملک جـــهان       در  دین و خ   د  ورخـ وگـــر نیست در

 رهـــپـــاک م ،یکـــبار ازوه د بر  ب  ب        هرــــــه دور سپک ،همـــی زود بینم

 رچون انا ،شگـاف افـتد اندر سرش      دارـتاج ــزادۀـــــــــبه شمشیر شهـــ

* * * 

 

                                                 
1
 "شخصی به اسم جامی"؛ یعنی "جامی اسمی"ــ  
2
 "رویَش" ؛ یعنی "روش"ــ  
 
 "سرمه دانی"و در معنای ( سرمه") ُکحل"اسم آلۀ عربی و برخاسته از "(: مفرغ"بر وزن ")حلمک"ــ  
 
 "نامبرده"؛ یعنی "اسمی"ـ ـ 


