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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

 "باختریانی"همایون          
 202۷ اپریل 2۸              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۷۲۶ 

لح    نامه دم 

   ــ4۷ ــ  

 ریرــمهز  2به سان  ،مامیــــبود ح      یرآن دالک پ وای  أـــــــــــمـ در ده  

 دیوار و در ،هم رده زــرق ناکـــف      ا و سرــــبی پ ی،امیــــــماندرو ح

 م کنده خرید   وگوش  ،قصه کوته      ه تریابل ،ل ز ابلــهانب ،ـهیــــابل

 ور بهشتـدوزخ پیش او ح و  ــــدی      بسیار زشت ،تریــــود او را دخب

 عبوسا قمطـریر2،ل اوـوصف شک      یرو زشت بی نظ ،ول دیداریــغـ

 آبی به روی ،زشـــنارسیده هــرگ      پر زموی،  ارشـزه دان تااز زنخ

                                                 
 

2
این همان کلمه ای ست، که در زبان . اطالق می شود" جای بسیار سرد" یا" ی طاقتفرساسرد"الً کلمۀ دری ست و به اص" زمهریر"ــ  

 .است، نمایندۀ چنین سردی هوا ست" یک ُپرخ نازک برف"، که مراد از "زمری زدن"و . تلفظ می گردد" زمری"ما گفتار 
 
  "زیاد بسیار" در معنای" رقمطری"؛ زیرا است "رویه مسیار اخب"و در معنای   از دو قید کلشترکیب عربی و مت: "قمطریرا   عبوسا  "ــ  

. می شودو خوانده نوشته " عبوسا قمطریرا"یا و " عبوسا قمطریر"به شکل  فارسی/در زبان دری.  است" ویترشر" به معنای "عبوس" و

 :شاعری گوید

 یار عبوسا قمطریرا را     نمی چسپی به دل، زحمت مده صمغ و کتیرا را !از من بگوصبا 
 
 است" آلۀ تناسلی مرد یا زن"کلمۀ عربی و در معنای ": زهار"ــ  

http://www.afgazad.com/


 

d@gmail.com   afgaza                                                                           www.afgazad.com   

 وزبردالعج رفته یک فرسنگ در       ردار تموزو مــــچ ،ت اوبوی زش

 یار او ،ا بی خــانمانیــــهــــرکج      ار اوـفروشی ککون  ،روشیفس کُ 

ـف  وق ،رده خود راــــک      در قحبگی بس بی عدیلای، ه قحب
 سبیل اء  ابن 

 ردی غریوــک ،گر بدیدی شکل او      وچشم دی ،ِل  اش ــــــح ،شکلی دیو

 ه کارب ،که آرد رو، منتظــر تا آن      بند ازار ،بــو ش شاده روزرگــــب

 دسته نه بی ،ای هظهــــاون او لح      بسته نه ،انیز زمـــــبند او هـــرگ

 "ـالداری تمـــیز خـــی بــب"  ۀقص      تاب روزگارــکــرده منسوخ از کـ

 مرد ،ز چوب خشک ،تراشیدیبر      لحظه سرد گر شدی بازار او یک

 

                                                 
 
به معنی سرما و عجوز به برد . و چهار روز از اول حوت یا اسفند مستان سه روز آخر  دلو یا بهمنت روز آخر زفه": جوزردالع  ب  "ــ  

معنی شعر چنین است که بوی بد . ها در صحرا زالی از سرما مرده بوداز روایات گفته اند که در آن روززن است در بعضی معنی پیر
 (.نیست "معروفی"این شرح از ").رفت حتی در فصل سرما یک فرسنگ دور می که ،بو بودبد ای به اندازهمانند جسد مردار در تابستان، 

 
در معنای " ابن"کل از متش ــ است" ۀ سرگردانآوار"و " رمساف"است، که کنایه از " ابن السبیل"ترکیب عربی و جمع ": ــ ابناء السبیل 
 !!!نی هم هستآاز ترکیبات قر "ابن السبیل" .است" راه"، که در معنای "سبیل"و " یا پسر بچه"
 
 !!!زنی مشهور در بدکارگی بوده است "بی بی تمیز خالدار"شود، که از فحوای سخن معلوم می  ــ 


