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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 102۷ می مچار               

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "ی هرویرشیزعبدهللا شهاب ت  "

۲۸۲ 

لح    نامه دم 

 ــ4۸ ــ

 باره آمـــــد ب ،شی  ــتان شاد  ـــبوســـ      ود یارون مقصود با مقصـــگشت چ

 تانو بار دلس ارـــب به فکــــر کشـ      تاننار دلس  ـــــروز تـــا شب در کـــ

 ردیده مستــــراب وصل او گاز ش      پرستشهوتۀ ــبـــقح ،ن بداخـــتروا

 ه ماهس ،ـروسی شدــتا ز تاریخ عــ      بیگاه و گاه ،ورد ازوخ ی میـککیر

 شک ساز راه  زدر برس یــــودکـــک      شسک  راه  ،ــشاده شدـهان بگــــناگــ

 یاه و خشک و زرداندام و سـرـالغـ      نه زن نه مرد ،نثی صفتودکی خک

 مطـریرـا قعبوسـ ،وصف شــکل او      یراحت بی نظـدر وق ،ــربه شکلیگ  

 د جا نشانص 2ش از ملحدیـخ  بر ر        ین او عـــــیانــــــــبقلـــتبانی در ج

 حمیم1 ـردند تصحیف وــنــام او کــ      ها دو نیماو دل رـــدین از مهــــوالـــ

                                                 
1
و " فاسق و فاجر"در معنای  ۀ خودداستانهای ملحدنام را در است، شاعر مگر آن"( فعالا  "باب )"الحاد"اصالً اسم فاعل مصدر ": ملحد"ــ  

 .مد نظر شاعر است "ملحد" ت  وصف و حال" ملحدی"و . رعی داشته باشد، استعمال کرده استو کسی، که هزاران عیب ش
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 سپهر ندیچـ تا بـــرین بگذشت یک      ه مهرروریدندش بپ ،وتاهـــــه کقص

 دستی دراز ،طرفد برو از هـــرش      چون دانست باز راست و پ  دست چ

 ــهان بشگافتندـنش ناگـوــــــکقلــب       بشتافتند ،شــی  ند از پ  ــــفـــاسقی چــ

 یار بودبس ،ــر وراــفـــاسق و فاجــ      دار بودـردمور و ممـــی معـــده ده

 فزونشد  تری میاندک اندک مشـــ      هر یکــــی شد دیگـری را رهنمون

 ای هون دروازـوراخ چـد آن ستا ش      ه ایازیـــافت یار ت ان میهــــر زم

 دقان تنگ شـوی از رفـــی رار بـــک      دآهنگ شدراز ،ـون ره وصلشـچــ

 زریر ونـچ یـدرد و رنگی پربا دل      یرگ گوشه ،گــشت از جــور رفیقان

 نعار مشاز ا ،خواند این غــزل می      ویشتنشب در حسب حال خ روز و

* * * 

  

 

                                                                                                                                                        
که با تغییر دادن نقطه معنی آنها تغییر کند مثل  ،که نویسنده یا شاعر کلماتی استعمال کند ،ستا در اصطالح علم بدیع آن ":تصحیف"ــ  2
 .ن در نوشته را گوینددر اصل خطا کرد .مغیره و" بوسه و توشه"و  "محرم و مجرم"
یعنی نام اصلی  .باشد و عمل جنسی آنجا صورت پذیرفته است حمیم، به معنی آب گرم و آب سرد و عرق است، که کنایه از حمام می"

 .، چون پدرش بیسواد  و عامی بود.پسر را حمیم گذاشتند اما به اثر اشتباه در نوشته به رحیم تبدیل شد
 
 .رنگزرد ستیاهی گ :"زریر"ــ  


