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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ اپریل 29              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۷۲۲ 

لح    نامه دم 

   ــ4۳ ــ  

 اهکه بودش سال و م ،ینآئبر همان       اهمر و گـزای عـف روزی آن محنت

 ردآغاز ک ،فــــــتن درانشستن و ر        ردباز ک ،مام را درـدم حـــــصبحـــ

 د ز دری درون آمــــــــبهــــر دالکـ      رــهول خـک مجــــــاز قـــضا دالک

 ستوه ،ش گشتهنادـگ2ل مست ازـــپی      چو کوه ی،نکوو  کسبا  ،ولید غدی

 بیدار گشت ،رانبخــتم از خواب گـ      گشت رای2دولت  :تــبا دل خــود گف

 بی تعــب ،سک  ــتم ــاینک اینک یافـ      روز و شب ،دویدم می سک  ن پی م

 هوش، از مغز ،شرم دیده شان ازت  رف      جوشه دیگ شهوت هردو را آمد ب

 ریختند ،خـود خاک محـــنت بر سر      تندآویخ ،دگریکـ ران با ـــــون خچـ

                                                 
1
 (معروفی. خ!!!)تصحیح شد البات یئه درآمده بود، که " گادیش"ــ در اصل دیوان حاضر  
 
و د ازس ارقربرت بیر د را موضوعی طقمنط بارتا مه تا، یدردگ یحصحت "تگشر یا" به آمده بود، که" باز گشت"ــ در اصل دیوان حاضر  

 (معروفی. خ) !!!سر زده است ،یقیناً از اشتباه نسخه برداران" باز گشت"شکل مغلوط وردن آ !!!داینمؤ افتکو ن میتأا ر یهافق هم
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 در سوراخ مور ،سوسمــــاری راند      با صد جـهد و زور ،مــردک دالک

 ندــــۀ حـــمام در گلخـــن فگـــکفچــ      ندــــاون فگــرینه در هــدیـــــ ۀدست

 هاد و خـفتـشی بنسرک ،دیو شهوت      میل چون با سرمه دان گردید جـفت

 تندبشتاف ،خـود اه  ــــــــــوی منزلگس      تافتندر برـردو روی از یکدگــــهـــ

 ـتر عیانــبر دخـ ،حــــمل ان  شد نش      انبر نش ـدــر آمــــــــیضا آن تاز قـ

 وقش آوا کــرد و طبلش تازه گشتب        گذشت در چون ازان تاریخ شش مه

 تادــام اوفــخته و خـپ   ـان  ــــــدر زبـ      تادام اوفــــــاو یکــــباره از ب   شتت

 ز بیم ،لب ،واـــــز تق ین ؛گشت نادم      رم عظیمـمـــردک دالک ازان جــــ

 هنخ کـــــاز شی ،ایـــن دو بیت تازه      خویشتن واند بهر  خ ب میروز و ش

 ان منـبر جـ ،نس مـالی نقــوز بــ      من مدان  ــح از  ،نر مــد به آیتا چـ"

 "ـرمان منــیت نیست در فـن رعوی      ست پادشا ،اک اعضــــی بر ملآدمـ

* * * 

  

 

                                                                                                                                                        
 
ه ب یضروع ردوام تا، تصحیح گردید" یکدگر"رده شده بود، که به آو" یکدیگر"و در همین داستان در دو جای  ضرحادر اصل دیوان  ــ 

 (معروفی. خ!!!)ردخون هم
 
 .ساخته اند" طشت" ،اعراب آن را به قانوان تعریب است، که" تشت" دری و اصل لغت اماآمده است، " طشت"به شکل  ...نسخۀ ــ در  
 
به شکل ، "حمدان"در پهلوی مین داستان، و در هکلمه در دیوان حاضر ین ا .را گویند" مرد آلۀ تناسلی" ،در زبان عربی": حمدان"ــ  

 .، که تصحیح گردیدنیز آورده شده بود" همدان"


