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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ اپریل 22              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۷۰ 

لح    نامه دم 

  ــ۳۶ــ  

 میش مست2 ۀزین کرد از فرقـگ        دست چیره صد و بیست مرد یل

 شمع مهر ،رد در زیر پاـان کنه      پهرن سشازرف ۀالـــــــبزغ وچـــ

 بز شمعس ۀطلـــب کــــرد بزغال      معج یرد یکجارد را کـزن و م

 نه رنگزری ،ردش فگـندندگـه ب      رنگبزس ۀبزغال ،ـو بردندچـــــ

ر و گـوهز شاخ  تندآویخوشش برـــز گ 2القهــــع      آویختند ،رـش د 

 شیوه و رسم شوم ه لعنت بر آنک      ومع مـــــــشم ۀــــــیر پاببستند ب

 وار تهشپ ،مـــر روی هندند بفگـ      ازار ،اـــــشیدند از پکــان برزنـ

 منرده در انجـــــنشستند بـــی پـ      ن به تنر تــگرد با یکدزن و مــ

 رخ کبودــگــوش چـ ،دآواز شرپ        و رود چنگ و روش دفد خبرآم

                                                 
 .نیست" معروفی"این قسمت از شرح 

1
 .که مصطفی خان منسوب به آن بود ،قومی "میش مست"ــ  

 که چیزی بدان بیاویزند ،رشته و بندی :"عالقه"ــ  2
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 بر طــاق فیروزه فام ،و ناهیدچـ      امبلورینه ج ،دگــــردش درآمه ب

 رازو پدیـــدار گشتز مشرق تــ      ی از شب گذشتنیم گونه تا بدین

 و گل در بهارشد چ شانومه رخ      خوشگوار  و شکدل ۀو از بادچــ

 حــاجی کریم ،دـــه نامش نهادنک      نه مرد سلیمــآن که ،ه پیش آمدب

 ود دستی و پشت او سـبه پیشان      و نشستزانه ب زنزدیک آن ب  ه ب

 ت اواز مش ،ست بزغالهز جا ج         ت اوان مشت بر پشهـــــزد ناگب

 گشت جوشان خانه پرز بانگ زن       بیفتاد آن شمع و خــاموش گشت

 ــراخای فـــــوارهشل ،ربــــودند       ج کاخـــردان سوی کندویدند مــ

 ا دوختندـه ـامهن جـاـرها برـنظـ      روختندــافعی درباره شمـرــدگــ

 شیدکدر ،رــبه بــــاینده او را بر        پدید ،ــامه آمدـــجۀ چــــو پوشند

 خویش گشت واهرخ ی شوهر  یک      خویش گشت ت با مادرـی جفیک

 آتشی ،یکـــــی را فتاده به جــان      مهـوشی ،دهدست آمه یکــی را ب

 بیست مرد ،ماند از میان ستدتهی      ی هم نبردکسر شد با کیو هر چ

 مشت ذکرها به خان سوی مصطفی      رستد   ـــدان  ـآن ملحـ ،دویــــدند

 ا ستمتاده بر مــــاف ،شنه در جک      با خـــان ملحــد حشم :تندـــــفبگ

 ایم واهر آوردهـادر و خـزن و م      ایم آوردههمــــه سوی بسـتان بر

 یده فرمانچه  ،یعصر  احتو صب        تهی س،ک   از اندکنون دست ما م

*** 

  

 

                                                 
 
 .باشد می ،رئیس فرقة اسماعیلیان ،"حسن صباح"منظور از ــ  


