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 "باختریانی"ون همای          
  6112 سپتمبر ومس                

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم 
 

 

 

 دیوان 
 "رشیزی هرویب ت  عبدهللا شها"

۱۳۷ 

 عاتط  ق  م  

۳۸ 

از قرضداریشکایت 
۱
 

 دهد عـــام که جودش صالی ، آن      صاحــــب عهد ــــار  ـآصف روزگ

 دتصام دهــرخ را راه اعــــچـــــــ      ـبالشــــالمتین اقـبلــــــه حــک ،آن

 اختتام دهد ـودش ــــــــخــــامۀ جـ      ه طومار رسم و بخشش راک، وان

 ــوام دهدـــــــقـ ،جـــنبش فــتنه را      سیرــرار او به مــــــــــــلم بیقـــقــ

 دام دهغم  الش  م ـا ـــــــــــبه عطـ      ستا یه آزر ابرقــک ،کـف رادش

                                                 
1
 رده استـ عنوان را مصحح از متن استخراج کـ 
 
 صالح عام. الف  
 
 جودش ۀنام. الف  
 
 ست "گوشمالی"کلمۀ دری و مراد از " مالش"  
 
 " برا"و در معنای به فتح اول، کلمۀ عربی  :"غمام"  
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 دالم دهــــــــــنش زینت کــــسخـــ      در  ــار ب  رمش رونق بهـــــــــــکــــ

 رش زمـام دهدـــــکمــین چـــاکه ب      ه تندیبـــا هم ،ـرخـــــــتوسن چــ

 انقسام دهد ،خــط نــوــنقطه را چ      تـرتش ز بس حـد  ـــــخـــنجر فکـ

 رچــه در بزم مدح جــام دهدــــــگ      رسم داعــی نیست رچهــکه ورا گ

 ـام دهدارتســ ،دحــــــــاز پـــی مــ      ـوش تقاضــــا راـــــــشیــوۀ ناخـــ

 ردهـــلیک آنقدر قــرض ک
 ــدام دهدـــزان کـــــــــه نداند کــک      رهــی 

 دتمام ده ،ــروض مـــراـــــــکه قـ      همـت تو ،سته گرچــه ضامن شد

 ـدام دهدـــــم   ،را درد سرـــه مـــک      ست جــــمله قلتبانی، ک از آنـــلی

 ــام دهدـکز ـاقبت گـــیرد وـــــــعـ      کن  ــو باد خ  ــــــکــه همچ ،قلتبانی

 الم دهدمت از سزحـ ،وش راـــــگ      ا بخشدــــلق وحــشت از ،چــشم را

 ای خــام دهدـــــههـر زمان وعـده      نر مـــــاکـــچـ ،پخـــتگیش ه  ر وز

 هدبمان که شام د ،ویدـــــچاشت گ      اشت رسدــکه چ ،صبح گـوید برو

 ـام دهدنظ ،ار راــــــلطفت ایـن کـ      که امروز ،شمرض هست چــــالغـ

 رسم وام دهده ب ،ــانـــچـــند تومـ      ایدرمــــــگـر کــــرم نف ،صـــله به

 
* * * 

 

 

                                                 
 
 ینجا مراد از خود شاعر استرو د "نوکر"و " غالم"یعنی " رهی"  


