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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"ون همای          
  ۲112 ستآگ ۲۲                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم  
 

 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۲۱۵ 

 عاتط  ق  م  

۱۶ 
 ردـمدانـــی فـــــرستــــادم، رهاوقلـــ      سخـن را ُملکِ به خدمـت، سالــــکِ

 اسباب خشک و الغـر و زرد تهی ز      چو من در خود فرو رفته به فکـرت

 

 رمضان ماه  

 غــم خــوردنــــی، بیشتر می خـورد      آدمــــی از هـــــر غمــی، روزه مهِ 

1خورش      ا، هــر کسیز حرص غذ درین مه،
 را، به طرز دگر می خورد 

 چو شیران، ز پا تا به سر می خورد      بره ای شیرمست یـکــــــی صبحدم،

 یکـــــی شامگــه، ده طبق
 یکـــــدگر می خورد تمام، از پـــــی      حاضری۲

                                                 
1
 .ایران، که در معنای خاص است، متفاوت معمول فارسی" خورش"است و با " طعام"و " خوردنی" درینجا به معنای" خورش"  
۲
ا از آن م رد، در حالی کهاین ترکیب در فارسی ایران همین حاال هم تداول دا. "آماده شود غذای مختصری، که زود": "حاضری"  

 .حضور کسی باشد که ارزیاب   ،را می گیریم یمفهوم
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 چـو      ا صبحگـاهی از سر شام، تیکــــــــــ
 معلولِ  

 البقر می خورد ُجــــوع 

  خورد نفر می به یک جا ُنه نان، یک      به یک جا به یک نان و بشقاب عذر

  غذا هــرچـه آن، خـوبتر می خورد      که در کیسه دارد درم آنکس، هـــــر

* * * 

  

                                                 
 
 است" مریض"و " بیمار" درینجا در معنای" معلول"  
 
وع" ترکیب عربی، متشکل از: "وع البقرج  "    صابم   سیری ناپذیر برای ه اشتهایضی گفته شود، ک، به مر(گاو)"بَقَر" و( گرسنگی)"ج 

 .سیر نمی شودپیدا گردد، عیناً مثل گاو، که هرقدر بخورد، 
 

 جا سه نان، یک نفر می خورد به یک       به یک جا به یک نان سه کس قانعند.          ب  
 

 نـــان و خون جــگر می خوردغــــــم     ـــود کیسه از زر تـهیـکسی کش بـــ.        الف  


