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 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 سپتمبر ۲۴              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم

 

 دیوان
 "رشیزی هرویعبدهللا شهاب ت  "

۱۵۶ 

 عاتط  ق  م  

۵۷ 

 ـریرتقـ ،نتوان کـــرد وصف آن      که سر تا پای ،تیئچیست آن هی

 گ مسیرتن ،شکل مــداره گــه ب      آهنگ فـــراخ ،سان فـلکه ه بگ

 یگیرو دام ماهــچ ،چشمه چشمه      اهیر مـــــــــو پیکچ ،ارهاره پپ

 گـه پالس و گاه حصیر ،گـه نمد      ـرگــاه کم ،گـــه کاله ،ه رداــگـ

 یرـــجـاشیه زنو حـ زرهش متن      وراخه سهم ،رشــــپیک ۀجـــام

 راکــــبـــوده اتـــ      پنــداری اهـــــــــجگانــدر آمــــا
 تیر ۀرا نشان 

 هست چون موی در میان خمیر      دیگرــمیــان یکــ ،تــار و پودش

 یرشبیه و نظ ،ـهاــهست سوراخ      ربالولیک در غ ،و غربالهمچ

 یرطمق   ا ت ،یرــــــــصفتش از نق      گویم که چیست خود ،نداند کس

                                                 
1
 "تُرک"جمع عربی " اتراک"  
۲
  "و کوچک چیز اندک"عربی و کنایه از  اتهردو کلم" نقیر"و " یرمطق"  
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 ـــیرـکشم ۀتادان خـــطــــــاوســ      اند ـه بافتهکــ ،ه ایاولین شملـــ

بوده زیب میان        ستاندر دیار هند   ،هاــــــــــسال)
 
 (وزیر و رــــمی 

 ـبیرــــیر و کـــــبود آرایش صغ       انــردر ممالک ایــ  از قضـــا

 زریر هب ،داد او شتاسبـگ هاو ب      بـراسـاولش در کمـــر بسته له

 از سر تیر ،کیدهی اکنون چـئگو      روندیار بـــــــخـــون چـــشم سف

 أثیرت ،اش نارهرده اندر کــــــکــ      ـوی داراـز پهلـ ،چــاک خــنجر

 گیرــــــعالمگــرد و فـاقوده آبـــ      ـندرمیـــان اسکــ بر ،دتیــــمـــ

 داده محـــمود        فردوسیه ب ،الفــا تــدر سنــه 
 ریرس بادــــــــکیق 

 گردون پیر گشته همچون تا گشته      دسته انه دست بسالــها در زمـ

 یرـــیر فقـــــحق کمـــرگاه این بر      ـیدهپیچ ،اقبت همچــــو مارــــع

 یرسپهر اس ،یسمانم بدان رــــه      رده مراست کـ ای ریسمان کهنه

 ریرــگــاه پشمینه است و گـاه ح      که به چشم، آنچنان سوده گردیده

 میرخ ،اغذ شود تمـامــهمچـو کـ      بر وی ،کدـــر چــــقطرۀ آب اگ

 زحیر زار گـــر رسد هاز رفــو      ـــر پیوند او مــرا هــــر روزبه

 یره صد تدبب ،ر بندمشــبر کمــ      هاناکـهای او پنـــــــا کـــنم چــت

 بانگ و نفـیره ان ببرگشاید دهــ      ر ویـدکی بـانـ ،زور گـــر کنم

 کجـاست گزیر ،ـر بستنشاز کم      اگر همه فلک است ،چــاکر شاه

 یرگــــــدل ،سستی او کــــند مرا      بندم سخت چوخدمت کمر  همن ب

 گیر مــدست ،ز لطف !شهـــریارا      ـیرانح ،ام ـاندهــاندریـــن بند م

 
 

                                                 
 
 است "کمر"درینجا مراد از " انمی"  
 
 قرنها. الف  
 
 را احتواء می کرده است ل افغانستان و ایرانرجۀ اوبه دکه  ،ستو یا آریانا  ئی نژادامراد از ممالک اری" ممالک ایران"  
 
 بودقدیم افغانستان یا کوانی کیانی  ۀمی شمارد، که اولین پادشاه سلسل "کیقباد"را همتراز " غزنویمحمود "  
 
 "ناله"معنای کلمۀ عربی و در " زحیر"  


