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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 101۷ جوالی 1۹              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  

 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۳۲۸ 

لح    نامه دم 

 ــ ۹۴ ــ

 هل خمیرــــرده گیتی به آب جـــــکـ      اک تراکه خ ،ای 1حــــــح طالـصال

 جیره از گـــرگ و شیر از نخــروب      سیه نشناک ،لتبــانــــی آن قــــــتوئ

 شعیر1نیم  به ،رار ــد ورق شعــص      نستانیکه  ،ی آن زن جلبــــــــتوئـ

 رتی ،گند به سوی توـــــی افکسگـر       ریـع خـویشتن شمــــــاز طمـــع نف

 ه  لق روبــورد حــــنیست در خ      گـنـــافرشی ،ست ن لقمه ایـمال مـ
 پیر 

 مه تاًخیرـــــچــیست در دادن این ه      ام و ننگ ســیر شدیـــگــر نه از ن

 پنیر ویسبه وشان دوان ــو مهمچــ       اقس  ان ف  ت دوــــــه سوی زنای بــ

                                                 
 "صالح"متضاد مقابل و  ،به معنیو " صالح"ن زو بر: "طالح" ــ 1
 "وج  "کلمۀ عربی و در معنای  :("فقیر و فطیر"بر وزن )"شعیر"ــ  1
 
 ؟چه گمان کرده ای تو روبِه پیر: ب ــ   
 
 "فاسق"کلمۀ عربی و جمع (: به ضم اول و تشدید سین")فساق"ــ   
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 شیر نچو ،ون حاللدر گلوی تو خ      خون نچو ،رامـوی تو نان حـدر گل

 یرـــی تقصــکنـ نی و نمیــــــی کم      آیدچه میرـــــــهـ امــــروزاز تــو 

 رریسـهرـــسپـ  ۀزادـــــــشهـ گـــرد        کـــــابل ه  ا خیزد از رـــــــبــــاش تـ

 اثیر رخ  ـــــه چب ،ه رسد شعله اشک      ن تورمـــــــــــه خــگنم بـــآتشی افـ

 ـرخ پر ز نفیرـــوش چــکه شود گــ      موبـــــنان کــرا چـو تــــــــطبل هج

 بیراز صغیر و ک لقرت خـــــــــعب      م در جهان گرددــــــن نظــبلکه ایــ

 ه تیرب ،ده بادـــــــــــن شومت دریـت      غــــــبه تی ،ادسخـتت بریــــده ب سر  

* * * 

   

                                                                                                                                                        
 
 همچو موشان دزد سوی پنیر: ــ الف  
 
 ست، که حامی شاعر بود" لیاتیمورشاه ابد"پسر " شهزاده محمود ابدالی"همانا " شهزادۀ سپهر سریر"ــ مراد از  


