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:درباره کتاب

برای اطالعات  . این کتاب متعلق بھ تارنگار تنھایی، اولین و بزرگترین سایت مرجع در زمینھ عشق می باشد       
.بیشتر لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید   

http://blog.leomoon.net

:درباره نویسنده

چنانکھ خود در آغاز لیلي و مجنون بھ آن اشاره        (نام وي الیاس و لقب یا تخلص وي    
"موید"و نام جد اعالیش    " ذکي"نام پدرش یوسف نام جدش   . نظامي است ) کرده

زادبوم نظامي را شھر   . بوده و سھ ھمسر و یک فرزند بھ نام محمد داشتھ است 
.گنجھ و اجدادش را اھل تفرش گفتھ اند     

نظامي مانند اغلب اساتید باستان از تمام علوم عقلي و نقلي بھره مند و در علوم        
ادبي و عربي کامل عیار و در وادي عرفان و سیر و سلوک راھنماي بزرگ و در         

عقاید و اخالق ستوده پایبند و استوار و سرمشق فرزندان بشر بوده و در فنون    
حکمت از طبیعي و الھي و ریاضي دست داشتھ و گویند کھ اگر وارد مرحلھ        

شاعري نبود و بھ تدریس و تالیف علوم حکمیھ مي پرداخت در ردیف بزرگان         
...حکمت و فلسفھ بھ شمار مي آمد

در پاکي اخالق و تقوي، نظیر حکیم نظامي را در میان تمام شعراي عالم نمي توان       
در تمام دیوان وي یک لفظ رکیک و یک سخن زشت پیدا نمي شود و یک  . پیدا کرد 

از استاد بزرگ گنجھ   . بیت ھجو از اول تا آخر زندگي بر زبانش جاري نشده است   
شش گنجینھ در پنج بحر مثنوي جھان را یادگار است کھ مورد تقلید شاعران زیادي قرار گرفتھ است، ولي          

:این شش دفتر عبارتند از    . ھیچکدام از آنان نتوانستھ اند آنطور کھ باید و شاید از عھده تقلید برآیند         

مخزن االسرار، خسرو و شیرین، لیلي و مجنون، ھفت پیکر، شرفنامھ و اقبالنامھ کھ ھمگي نشان دھنده ھنر        
و عمرش را  602تا   599وفات نظامي را بین سالھاي        . سخنوري و بالغت گوینده توانا آن منظومھ ھاست 

.شصت و سھ سال و شش ماه نوشتھ اند  
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سرآغاز 

نظامی را ره تحقیق بنمای   خداوند در توفیق بگشای  
زبانی کافرینت را سراید   دلی ده کو یقینت را بشاید 

بدار از ناپسندم دست کوتاه   مده ناخوب را بر خاطرم راه     
زبانم را ثنای خود در آموز   درونم را بھ نور خود برافروز    
زبورم را بلند آوازه گردان    بھ داودی دلم را تازه گردان    

مبارک روی گردان در جھانش عروسی را کھ پروردم بھ جانش   
ز مشک افشاندش خلخ شود جای   چنان کز خواندنش فرخ شود رای    

سماعش مغز را معمور دارد  سوادش دیده راه پر نور دارد   
کلید بند مشکل ھاش دانندمفرح نامھ ی دلھاش خوانند    
سعادت را بدو کن نقش بندی  معانی را بدو ده سربلندی 

کھ خود بر نام شیرینست فالش   بھ چشم شاه شیرین کن جمالش  
ز فیضت قطره ای در کار او کن   نسیمی از عنایت یار او کن   
بیارای کان معنی تا چھ داری       چو فیاض عنایت کرد یاری  
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در توحید باری

فلک جنبش زمین آرام ازو یافت بھ نام آنکھ ھستی نام ازو یافت  
گواھی مطلق آمد بر وجودش خدائی کافرینش در سجودش   
کھ خوانندش خداوندان خداوند   تعالی اهللا یکی بی مثل و مانند  
خرد را بی میانجی حکمت آموز   فلک بر پای دارو انجم افروز       
بھ روز آرنده شب ھای تاریک جواھر بخش فکرتھای باریک     
شب و روز آفرین و ماه و خورشید    غم و شادی نگار و بیم و امید 

گوا بر ھستی او جملھ ھستی نگھ دارنده باال و پستی  
نشانش بر ھمھ بیننده ظاھر  وجودش بر ھمھ موجود قاھر  
طبایع را بھ صنعت گوھر آرای    کواکب را بھ قدرت کارفرمای   

انیس خاطر خلوت نشینان  مراد دیده باریک بینان   
نیابی در جوابش لن ترانی    خداوندی کھ چون نامش بخوانی   

ورا کن بندگی ھم اوت بھتر  نیاید پادشاھی زوت بھتر 
برون از ھر چھ در فکرت قیاسیست  ورای ھر چھ در گیتی اساسیست  

دریده وھم را نعلین ادراک    بھ جستجوی او بر بام افالک   
چو دانستش نمی داند چپ از راست  خرد در جستنش ھشیار برخاست 
ولیکن ھم بھ حیرت می کشد کار شناسائیش بر کس نیست دشوار    

پس انگاھی حجاب از پیش برداشت  نظر دیدش چو نقش خویش برداشت
منزه ذاتش از باال و زیری   مبرا حکمش از زودی و دیری    

ھمھ در تست و تو در لوح اوئی حروف کاینات ار بازجوئی    
کھ نتوان تندرست آمد بدین داغ چو گل صدپاره کن خود را درین باغ        
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ازین جا در گذر کانجا رسیدی   تو زانجا آمدی کاین جا دویدی  
چھ باشد جز دلیلی یا قیاسی    ترازوی ھمھ ایزدشناسی  

کھ صانع را دلیل آید پدیدار   قیاس عقل تا آنجاست بر کار   
کھ یا کوه آیدت در پیش یا چاه   مده اندیشھ را زین پیشتر راه  

بدار از جستجوی چون و چھ دست  چو دانستی کھ معبودی ترا ھست  
بھ وحدانیتش یابی گوائی   زھر شمعی کھ جوئی روشنائی  

گھ از آبی چو ما نقشی نگارد  گھ از خاکی چو گل رنگی برآرد     
بصارت داد تا ھم زو ھراسیم  خرد بخشید تا او را شناسیم    

رقوم ھندسی بر تختھ خاکفکند از ھیت نھ حرف افالک  
چراغ عقل را پیھ از بصر داد       نبات روح را آب از جگر داد    

زمین را چار گوھر در برافکند     جھت را شش گریبان در سر افکند  
کھ پی بردن نداند کس بدان راز    چنان کرد آفرینش را بھ آغاز       
کھ نتواند زدن فکرت در آن گام    چنانش در نورد آرد سرانجام     
خدائی برتر است از کدخدائی    نشاید باز جست از خود خدائی   

ھمو قادر بود بر بودنیھا بفرساید ھمھ فرسودنیھا  
نخستین مایھ ھا را کرد موجود  چو بخشاینده و بخشنده ی جود  
کھ او را در عمل کاری بود خاص     بھر مایھ نشانی از اخالص   
یکی را کرد ممسک تا ستاند   یکی را داد بخشش تا رساند  
نھ آنکس کو پذیرفت از نھادن  نھ بخشنده خبر دارد ز دادن     

نھ آب آگھ کھ ھست از جان فروزان     نھ آتش را خبر کو ھست سوزان   
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ھمھ حمال فرمانند و شک نیست خداوندیش با کس مشترک نیست  
کھ تخلیطی کند در بارگاھش    کرا زھره ز حماالن راھش   

بیارد باد و بوئی بر ندارد  بسنجد خاک و موئی بر ندارد 
چنین ترتیب ھا داند نمودن زھی قدرت کھ در حیرت فزودن 
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در استدالل نظر و توفیق شناخت 

چرا گردند گرد مرکز خاک خبر داری کھ سیاحان افالک     
وزین آمد شدن مقصودشان چیست  در این محرابگھ معبودشان کیست    
چھ می جویند ازین منزل بریدن   چھ می خواھند ازین محمل کشیدن    
کھ گفت این را بھ جنب آن را بیارام   چرا این ثابت است آن منقلب نام    
پرستش را کمر بستند گوئی قبا بستھ چو گل در تازه روئی    
کھ بندم در چنین بتخانھ زنار   مرا حیرت بر آن آورد صدبار    
عنایت بانگ بر زد کای نظامی  ولی چون کردحیرت تیزگامی
کھ این بتھا نھ خود را می پرستند  مشو فتنھ برین بتھا کھ ھستند  

پدید آرنده خود را طلبکار       ھمھ ھستند سرگردان چو پرگار  
چرا بتخانھ ای را در نبندی    تو نیز آخر ھم از دست بلندی  
ولی بتخانھ را از بت بپرداز       چو ابراھیم بابت عشق میباز   
قدم بر بت نھی رفتی و رستی     نظر بر بت نھی صورت پرستی
طلسمی بر سر گنج الھیستنموداری کھ از مھ تا بھ ماھیست  

چو بگشائی بزیرش گنج یابی   طلسم بستھ را با رنج یابی    
بدین خوبی خرد را نیل در کش       طبایع را یکایک میل در کش   

گشودن بند این مشکل محالست مبین در نقش گردون کان خیالست 
جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست   مرا بر سر گردون رھبری نیست    
یکی زین نقش ھا در دادی آواز       اگر دانستنی بودی خود این راز    

بجز گردش چھ شاید دیدن از دور   ازین گردنده گنبدھای پرنور   
درین گردندگی ھم اختیاریست   درست آن شد کھ این گردش بھ کاریست  
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کھ با گردنده گرداننده ای ھست بلی در طبع ھر داننده ای ھست    
قیاس چرخ گردنده ھمان گیر   از آن چرخھ کھ گرداند زن پیر        
نگردد تا نگردانی نخستش   اگر چھ از خلل یابی درستش     
بدان گردش بماند ساعتی چند     چو گرداند ورا دست خردمند  

شناسد ھر کھ او گردون شناسست ھمیدون دور گردون زین قیاسست  
در اصطرالب فکرت روشنائی     اگر نارد نمودار خدائی     

نھ از آثار ناخن جامھ تو    نھ ز ابرو جستن آید نامھ نو
نیابی چون نھ زو جوئی ز مھ نور   بدو جوئی بیابی از شبھ نور    

گرفتند اختران زان نقش فالی        ز ھر نقشی کھ بنمود او جمالی   
یکی سنگی دو اصطرالب کرده یکی ده دانھ جو محراب کرده  

ھمان آید کزان سنگ و از آن جو   ز گردشھای این چرخ سبک رو  
چنان کار کان پدید آیند از انجم       مگو ز ارکان پدید آیند مردم   

حوالت را بھ آلت کرده باشی  کھ قدرت را حوالت کرده باشی    
چھ آلت بود در تکوین آلت   اگر تکوین بھ آلت شد حوالت  

کنند آمد شدی با یکدیگر خوش اگر چھ آب و خاک و باد و آتش   
بھ شخص ھیچ پیکر جان نیاید    ھمی تا زو خط فرمان نیاید  

چو خود را قبلھ سازد خود پرستد        نھ ھرک ایزدپرست ایزد پرستد 
ندارد روز با شب ھم نشستی   ز خود برگشتن است ایزد پرستی     

کھ در راه خدا خود را نبیند    خدا از عابدان آن را گزیند       
کھ بر یادش کنی خود را فراموش   نظامی جام وصل آنگھ کنی نوش  
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آمرزش خواستن

وثیقت نامھ ای بر ما نوشتی  خدایا چون گل ما را سرشتی     
جزای آن بھ خود بر فرض کردی     بھ ما بر خدمت خود عرض کردی 

کھ بگزاریم خدمت تا توانیم  چو ما با ضعف خود دربند آنیم  
ضعیفان را کجا ضایع گذاری تو با چندان عنایت ھا کھ داری  
کرم ھای تو ما را کرد گستاخ بدین امیدھای شاخ در شاخ

کھ از دیوار تو رنگی تراشیم    و گرنھ ما کدامین خاک باشیم  
بھ خدمت کردنت توفیق یابیم خالصی ده کھ روی از خود بتابیم     

کھ شادروان عزت را بشاید     ز ما خود خدمتی شایستھ ناید    
ز خدمت بندگان را ناگزیر است  ولی چون بندگیمان گوشھ گیر است 
ز فرمانت کھ یارد سر کشیدن اگر خواھی بھ ما خط در کشیدن  

ترا نبود زیان ما را بود سود   و گر گردی ز مشتی خاک خشنود 
ز بخشایش فرو مگذار موئی  در آن ساعت کھ مامانیم و ھوئی   
کرامت کن لقای خویش ما را  بیامرز از عطای خویش ما را     
بدین شمعی دلم پروانھ تست من آن خاکم کھ مغزم دانھ تست

بھ فضلم زافرینش بر گزیدی    توئی کاول ز خاکم آفریدی  
چو نعمت دادیم شکرم در آموز  چو روی افروختی چشمم برافروز     

در آسانی مکن فرموش کارم بھ سختی صبر ده تا پای دارم       
برافکن برقع غفلت ز پیشم     شناسا کن بھ حکمتھای خویشم
چو اول دادی آخر باز مستان     ھدایت را ز من پرواز مستان   

خجالت را شفیع خویش کردم   بھ تقصیری کھ از حد بیش کردم   
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قلم در کش کزین بسیار افتد   بھر سھوی کھ در گفتارم افتد  
از آن یکره گل و ھفتاد و دوخار  رھی دارم بھفتاد و دو ھنجار   

کھ ھست آن راه راه رستگاری    عقیدم را در آن ره کش عماری    
تو مقصودی ز ھر حرفی کھ خوانم   تو را جویم ز ھر نقشی کھ دانم  
بھر نااھل و اھلی می زنم دست   ز سرگردانی تست اینکھ پیوست  

گر از ره یاوه گشتم راه بنمای بعزم خدمتت برداشتم پای 
اگر در بادیھ میرم ندانم   نیت بر کعبھ آورد است جانم 

کرم بر تست و اندیگر بھانھ است    بھر نیک و بدی کاندر میانھ است    
یکی را بال و پردادی و راندی     یکی را پای بشکستی و خواندی    
ز محرومان و مقبوالن چھ نامم   ندانم تا من مسکین کدامم

بیامرزم بھر نوعی کھ ھستم   اگر دین دارم و گر بت پرستم  
بھ عدل خود مکن با فعل من کار  بھ فضل خویش کن فضلی مرا یار    

کھ با عدل تو باشد ھم ترازو    ندارد فعل من آن زور بازو    
اگر بنوازیم بر جای خویش است  بلی از فعل من فضل تو نیش است   
بکس مگذار حاجت مندیم را بھ خدمت خاص کن خرسندیم را  
چنان باشم کزو باشی تو خشنود  چنان دارم کھ در نابود و در بود     

چو افتد کار با تو خود تو دانی  فراغم ده ز کار این جھانی    
بقدر زور من نھ بار بر من   منھ بیش از کشش تیمار بر من 

سرم را زاستان خود مکن دور  چراغم را ز فیض خویش ده نور     
ز خواب غفلتم بیدار گردان    دل مست مرا ھشیار گردان  

384 از  12صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

کھ گر ریزد گلم ماند گالبم چنان خسبان چو آید وقت خوابم    
کھ باشد ختم کارم بر سعادت   زبانم را چنان ران بر شھادت        
مزاجم را بطاعت معتدل دار  تنم را در قناعت زنده دل دار     

بھ تسلیم آفرین در من رضائی  چو حکمی راند خواھی یا قضائی   
دواش از خاک پای مصطفی کندماغ دردمندم را دوا کن   
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در نعت رسول اکرم صلی اهللا علیھ وسلم

ھزاران آفرین بر جان پاکش        محمد کافرینش ھست خاکش  
طراز کار گاه آفرینش  چراغ افروز چشم اھل بینش   
سپھ ساالر و سر خیل انبیا را   سرو سرھنگ میدان وفا را  
شفاعت خواه کار افتاده ای چند     مرقع بر کش نر ماده ای چند   
کلید مخزن گنج الھی   ریاحین بخش باغ صبحگاھی     
از آنجا نام شد در یتیمش    یتیمان را نوازش در نسیمش   
بھ صورت توتیای چشم عالم   بھ معنی کیمیای خاک آدم

بنا بر چار دیوار ابد بست سرای شرع را چون چار حد بست   
خرد را در پناھش پیروی داد     ز شرع خود نبوت را نوی داد
شریعت ھا بدو منسوخ از آنست اساس شرع او ختم جھانست

زبانش گھ کلید و گاه شمشیر  جوانمردی رحیم و تند چون شیر    
ز مسعودی بھ محمودی رسیده ایازی خاص و از خاصان گزیده        
کز آھن نقش داند بست بر سنگ  خدایش تیغ نصرت داده در چنگ 
جھانی سنگدل را تنگ دل کرد   بھ معجز بدگمانان را خجل کرد    
چو سرو از آبخورد عالم آزاد     چو گل بر آبروی دوستان شاد 

عمامش باد را عنبر فروشی    فلک را داده سروش سبز پوشی  
بھ نوبت پنج نوبت چار یارش  زده در موکب سلطان سوارش   
امین وحی و صاحب سر معراج   سریر عرش را نعلین او تاج    

ز خاکی کرده دیوی را بھ مردم  ز چاھی برده مھدی را بھ انجم    
کلیم از چاوشان بارگاھش   خلیل از خیل تاشان سپاھش     
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حرم ماری و محرم سوسماری   برنج و راحتش در کوه و غاری    
گھی لب بر سر سنگی نھاده  گھی دندان بدست سنگ داده  

لب و دندانش از آن در سنگ زد  
کھ دارد لعل و گوھر جای در سنگ    چنگ 

فلک دندان کنان آورده بر در    سر دندان کنش را زیر چنبر    
زبانش امتی گو تا قیامت  بصر در خواب و دل در استقامت  
کھ او آب من و من خاک اویم  من آن تشنھ لب غمناک اویم

چھ تدبیر ای نبی اهللا چھ تدبیر    بھ خدمت کرده ام بسیار تقصیر  
کھ یک خواھش کنی در کار این خاک    کنم درخواستی زان روضھ پاک    

نمائی دست برد آنگھ کھ دانی  برآری دست از آن بردیمانی     
ز نفس کافرش زنار بگشای  کالھی بر نظامی کار بگشای
بر آن بخشودنی بخشایش آور دلش در مخزن آسایش آور    

ترا دریای رحمت بیکرانست  اگر چھ جرم او کوه گران است  
خدای رایگان آمرزی آخر     بیامرزش روان آمرزی آخر    
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در سابقھ نظم کتاب  

سعادت روی در روی جھان کرد  چو طالع موکب دولت روان کرد   
جھان بستد سپیدی از سیاھی  خلیفت وار نور صبح گاھی  

کھ الحق چتر بی سلطان نشایست   فلک را چتر بد سلطان ببایست   
سحرگھ پنج نوبت را بھ آواز در آوردند مرغان دھل ساز   

بھ سلطانی برآمد نام خورشید  بدین تخت روان با جام جمشید     
سخن را تازه تر کردند منشور     ز دولتخانھ این ھفت فغفور   

قراخان قلم را داد شمشیر     طغان شاه سخن بر ملک شد چیر   
قلم شمشیر شد دستش قلم کرد بدین شمشیر ھر کو کار کم کرد 
چو شمشیری قلم در دست مانده  من از ناخفتن شب مست مانده 
کدامین گنج را سر برگشایم بدین دل کز کدامین در در آیم 

چھ برگیرم کھ در گیرد جھان را  چھ طرز آرم کھ ارز آرد زبان را     
ھزارم بوسھ خوش داد بر روی درآمد دولت از در شاد در روی   
کلیدت را در گشادند آھن از سنگ    کھ کار آمد برون از قالب تنگ   

کھ عشقی نوبرآر از راه عالم       چنین فرمود شاھنشاه عالم  
زبی سوزی ھمھ چون یخ فسردند  کھ صاحب حالتان یکباره مردند    

تراشیدی ز سر موی معانی فلک را از سر خنجر زبانی     
پرند زھره بر تن خار کردی    عطارد را قلم مسمار کردی     

چو موسی عشق را شمعی برافروز   چو عیسی روح را درسی درآموز 
ز ما مھر سلیمانی گشادن ز تو پیروزه بر خاتم نھادن    

نخواھی کردن آخر ناسپاسی    گرت خواھیم کردن حق شناسی  
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چو فردوسی زمزدت باز گیریم و گر با تو دم ناساز گیریم  
فقاعی را توانی سر گشادن     توانی مھر یخ بر زر نھادن  
ز دولت کرد بر دولت یکی ناز    دلم چو دید دولت را ھم آواز  

طمع را میل در کش باز رستی   و گر چون مقبالن دولت پرستی  
درین خون خوردنم غمخواریی کن     کھ وقت یاری آمد یاریی کن  

بھ بازوی ملوک این لعل سفتند ز من فربھ تران کاین جنس گفتند     
نشاید لعل سفتن جز بھ الماس   بھ دولت داشتند اندیشھ را پاس    

بھ اسباب مھیا شد مھیاسخنھائی ز رفعت تا ثریا  
کفی پست جوین ره توشھ کردهمنم روی از جھان در گوشھ کرده    

ز شب تا شب بگردی روزه بستھ  چو ماری بر سر گنجی نشستھ 
در آن خانھ بود حلوای صد رنگ  چو زنبوری کھ دارد خانھ تنگ   

کرم گر تنگ شد روزی فراخست  بھ فر شھ کھ روزی ریز شاخست 
زمین بشکافد و ماھی برآید  چو خواھم مرغم از روزن درآید   
بھ ھمت یاریی خواھم دگر ھیچ از آن دولت کھ باداعداش بر ھیچ       
بھ ھمت خاصھ ھمت ھمت شاه بسا کارا کھ شد روشن تر از ماه   
قناعت را سعادت باد کان ھست    گر از دنیا وجوھی نیست در دست
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در ستایش طغرل ارسالن

کھ برخوردار باد از تاج و از تخت    چون سلطان جوان شاه جوانبخت     
والیت گیر ملک زندگانی سریر افروز اقلیم معانی   
خداوند جھان سلطان عادل    پناه ملک شاھنشاه طغرل   

سپھر دولت و دریای جود است  ملک طغرل کھ دارای وجود است 
بھ جای ارسالن بر تخت بنشست   بھ سلطانی بھ تاج و تخت پیوست 
بنای این عمارت می نھادم   من این گنجینھ را در می گشادم 

فلک گفتا مبارک باد و ھستم مبارک بود طالع نقش بستم 
مرا چون نقش خود نیکو کند حال   بدین طالع کھ ھست این نقش را فال     

چو سلطان گر جھان گیرست شاید    چو نقش از طالع سلطان نماید    
بھ کم مدت فراغت حاصل آمد    ازین پیکر کھ معشوق دل آمد   
کھ تا از شغلھا فارغ شود شاه   درنگ از بھر آن افتاد در راه     
طراز شوشتر در چاج بندد  حبش را زلف بر طمغاج بندد    

بھ تاج زر ثریا را بگیرد   بھ باز چتر عنقا را بگیرد   
سمندش کوه از جیحون جھاند شکوھش چتر بر گردون رساند   
سر نھ چرخ را در چنبر آرد     بھ فتح ھفت کشور سر برآرد 
گھش قیصر گزیت دین فرستد   گھش خاقان خراج چین فرستد   

کمالی در نیابد جز سپندش    بحمداهللا کھ با قدر بلندش   
بدود صبحدم کردم روانھ من از شفقت سپند مادرانھ  

نھد بر نام من نعلی بر آتش  بھ شرط آنکھ گر بوئی دھد خوش 
کھ جان عالمست و عالم جان   بدان لفظ بلند گوھر افشان   
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نظامی وانگھی صدگونھ تقصیر  اتابک را بگوید کای جھانگیر   
ز کار افتاده ای را کار سازیم؟     نیامد وقت آن کاو را نوازیم؟    

بھ ابروئیش از ابروچین گشائیم؟    بھ چشمی چشم این غمگین گشائیم؟  
چھ باشد گر خرابی گردد آباد   ز ملک ما کھ دولت راست بنیاد  
سخندانی چنین بی توشھ تا کی  چنین گوینده ای در گوشھ تا کی    
کھ تاریکان عالم را دھد نور   از آن شد خانھ خورشید معمور   
کھ در طفلی گیاھی را دھد شیر    سخای ابر از آن آمد جھانگیر  

بھ شکر نعمت ما می برد رنج  کنون عمریست کین مرغ سخنسنج 
کند از شکرھا شکرانھ ما  نخورده جامی از میخانھ ما    

چو تو کیخسروی کمتر ز جامی   شفیعی چون من و چون او غالمی  
کھ با دولت کنی گستاخ گوئی نظامی چیست این گستاخ روئی  

بھ صد حاجت دری بوسندش از دور   خداوندی کھ چون خاقان و فغفور   
کو گویائی درین خط خطرناک  چھ عذر آری تو ای خاکی تر از خاک        

صفت دارد ز درگاه الھی  یکی عذر است کو در پادشاھی   
کسی کافکنده تر گستاخ روتر بدان در ھر کھ باالتر فروتر  
چراغ پیره زن چون برفروزد     نھ بینی برق کاھن را بسوزد  

گلی را باغ و باغی را ھالکست    ھمان دریا کھ موجش سھمناکست  
گھی ماھی سخن گوید گھی ماهسلیمانست شھ با او درین راه  
گھی زر در حساب آید گھی خاک  دبیران را بھ آتش گاه سباک    

فلک را دور و گیتی را درنگست   خدایا تا جھان را آب و رنگست  
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فلک را یار این گیتی ستان کن    جھان را خاص این صاحبقران کن       
ز ھر چیزش فزون ده زندگانی     ممتع دارش از بخت و جوانی   
مبادا تاج را بی فرق او نور   مبادا دولت از نزدیک او دور    
ز چترش سربلندی آسمان را    فراخی باد از اقبالش جھان را         

حریم زندگانی آستانش  مقیم جاودانی باد جانش  
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ستایش اتابک اعظم شمس الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز  

سخن را دادم از دولت بلندی   بھ فرح فالی و فیروزمندی   
زدم بر نام شاھنشھ رقم را    طراز آفرین بستم قلم را     

چو ابرو با سری ھم جفت و ھم طاقسرو سر خیل شاھان شاه آفاق   
کھ افکند از جھان آوازه جور     ملک اعظم اتابک داور دور  
خراسان گیر خواھد شد چو محمود  ابو جعفر محمد کز سر جود  
بھر بقعھ قران ساز و قرین سوز   جھانگیر آفتاب عالم افروز   

کھ شمس الدین والدنیاش نام است    دلیل آنک آفتاب خاص و عام است   
دھد ما را سعادت چشم بد دور  چنان چون شمس کانجم را دھد نور    
دو صاحب را محمد نام کردند   در آن بخشش کھ رحمت عام کردند  

یکی ختم ممالک بر حیاتش یکی ختم نبوت گشتھ ذاتش
یکی ملک عجم را از ازل شاه    یکی برج عرب را تا ابد ماه  
یکی دنیا بھ عدل آباد کرده  یکی دین را ز ظلم آزاد کرده   

دو عالم را دو میمش حلقھ در گوش   زھی نامی کھ کرد از چشمھ نوش   
کھ عالم را یکی او را دو میم است   زرشک نام او عالم دو نیم است 

یکی میمش کمر بخشد یکی تاج بھ ترکان قلم بی نسخ تاراج   
بدین تایید نامش تاج بخشست بھ نور تاجبخشی چون درخشست   
ز جودی بگذرد طوفان جودش   چو طوفی سوی جود آرد وجودش  

کھ ھست این قایم افکن قایم آویز     فلک با او کرا گوید کھ برخیز   
جبین واری عرق شد بر سر خاک    محیط از شرم جودش زیر افالک 

گھر بخشد چو کان بی تنگ خوئی چو دریا در دھد بی تلخ روئی   
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کلید ھفت کشور نام آن تیغ ببارش تیغ او چون آھنین میغ    
فلک نھ حلقھ ھم در گوش دارد  جھت شش طاق او بر دوش دارد  
بنام عدل زاده چون ربیعش     جھان چون مادران گشتھ مطیعش   
بھ کشف خاطر او در ضمیر است  خبرھائی کھ بیرون از اثیر است   

کدام اقبال کو حاصل ندارد     کدامین علم کو در دل ندارد  
بدین شیر افکنی یارب چھ شیر است؟    بھ سر پنجھ چو شیران دلیر است    
نھ از شیران کسی ھم پنجھ دارد   نھ با شیری کسی را رنجھ دارد    
ز چشم موی بینان موی برده   سنانش از موی باریکی سترده    

عدو چون میخ در مقراض مانده ز ھر مقراضھ کو چون صبح رانده    
مخالف چون شفق در خون نشستھ     زھر شمشیر کو چون صبح جستھ   

فلک را ھفت میدان داده پیشی  سمندش در شتاب آھنگ بیشی 
اگر چھ ھم عنان گاومیش است زمین زیر عنانش گاو ریش است    

کلھ داری چنین باید زھی شاه    کلھ بر چرخ دارد فرق بر ماه    
چنین باشد بلی ظل خدائی    ھمھ عالم گرفت از نیک رائی   
گذشت از کردگار او را پرستند   سیاھی و سپیدی ھر چھ ھستند  
بھ فرق دشمنش پوینده چون تیر  زره پوشان دریای شکن گیر   
بھ رجم حاسدش برداشتھ سنگطرفداران کوه آھنین چنگ    

چو مقناطیس از آن آھنربایست        گلوی خصم وی سنگین درایست 
نخسبد شرط شاھنشاھی اینست  نشد غافل ز خصم آگاھی اینست   
کھ زد بر ھفت کشور چار تکبیر   اتابیک ایلد گز شاه جھان گیر   
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چو جانش ھست نتوان گفت مرده استدو عالم را بدین یک جان سپرده است       
درین شک نیست کو جان جھانست  جھان زنده بدین صاحبقرانست     

مبادا کز سرش موئی شود کمجز این یکسر ندارد شخص عالم   
حبش تا چین بدین دولت گشاده است  کس از مادر بدین دولت نزاده است   

فتاده ھیبتش در روم و در شام    فکنده در عراق او باده در جام    
بھ دندان ظفر خائیده چون موم   صلیب زنگ را بر تارک روم
بھ ھندی تیغ کرده ھندوی خویشسیاه روم را کز ترک شد پیش   
شبیخونش بھ خوارزم و سمرقند  شکارستان او ابخاز و دربند    

ز عمان تا بھ اصفاھان کھ خورده است؟    ز گنجھ فتح خوزستان کھ کرده است؟    
میفتاد این کاله از فرق این شاه    ممیراد این فروغ از روی این ماه   

بھ آتش سوختھ گر ھست خود عود  ھر آن چیزی کھ او را نیست مقصود  
در آب افتاد اگر خود ھست شکر  ھر آنکس کز جھان با او زند سر   

بھ زیر خاک باد ار خود بود گنج     ھر آن شخصی کھ او را ھست ازو رنج     
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خطاب زمین بوس

حوالت گاه تایید الھی  زھی دارنده اورنگ شاھی  
ز تیغت تا عدم موئی مسافت پناه سلطنت پشت خالفت  
غلط گفتم کھ حشواست این معانی  فریدون دوم جمشید ثانی  

تو بالغ دولتی ھم شیر و ھم مردفریدون بود طفلی گاو پرورد   
ترا جان بخشد اژدرھای افالک   ستد جمشید را جان مار ضحاک    
تو تاج و تخت می بخشی بھ محتاج  گر ایشان داشتندی تخت با تاج   
تو خود ھم خسروی ھم پھلوانی کند ھر پھلوی خسرونشانی 

سکندر داشت آیینھ تو آیین  سلیمان را نگین بود و ترا دین   
سکندر ز اینھ جمشید از جام  ندیدند آنچھ تو دیدی ز ایام   

اساس زندگانی محکم از تو  زھی ملک جوانی خرم از تو    
چوبی نقش تو باشد تخت نیلست اگر صد تخت خود بر پشت پیلست  

بھ زرین جام جای جم گرفتی    بھ تیغ آھنین عالم گرفتی     
از آھن وقف کن بر آبگینھ  بھ آھن چون فراھم شد خزینھ   
بخواھم گفت اگر فرمان دھد شاه   بھ دستوری حدیثی چند کوتاه   
جرس جنبان ھارورتان شاھم     من از سحر سحر پیکان راھم  

گرم بلبل کنی کینت و گر زاغ  نخستین مرغ بودم من درین باغ  
و گر دیر آمدم شیر آمدم شیر  بھ عرض بندگی دیر آمدم دیر   

کھ دیر آی و درست آی ای جوانمرد     چھ خوش گفت این سخن پیر جھانگرد    
کھ نزلی سازم از بھر خداوند   در این اندیشھ بودم مدتی چند   
کھ پیش آرم زمین را بوسم از دور  نبودم تحفھ چیپال و فغفور 
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بساط بوسھ را کردم شکر ریز  بدین مشتی خیال فکرت انگیز   
ملخ نزل سلیمان را نشاید   اگر چھ مور قربان را نشاید     

و گر بودی نبودی جان دریغم  نبود آبی جز این در مغز میغم   
بھ گنجشکی عقابی را کھ گیرد   بھ ذره آفتابی را کھ گیرد   

جز این موئی ندارم در کیائی    چھ سود افسوس من کز کدخدائی  
مالزم نیستم در حضرت شاه   حدیث آنکھ چون دل گاه و بیگاه

کھ من جز با دعا باکس نسازم   نباشد بر ملک پوشیده رازم  
کھ نیمی سرکھ نیمی انگبینست نظامی اکدشی خلوت نشینست 
بزھد خشک بستھ بار بر دوش ز طبع تر گشاده چشمھ نوش 

لسان رطبم آب زندگانیست  دھان زھدم ار چھ خشک خانیست  
بھ تنھائی چو عنقا خو گرفتم  چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم    

ز من غیر از دعا کاری نیاید     گل بزم از چو من خاری نیاید   
مگر لختی سجود صبحگاھی  ندانم کرد خدمتھای شاھی 

طمع در دل ز کار خام ترسم    رعونت در دماغ از دام ترسم  
رعونت را قبا خواھم دریدن  طمع را خرقھ بر خواھم کشیدن    
بیاسایم چو مفرد باشم آنگاه من و عشقی مجرد باشم آنگاه    
ز فتراکت چو دولت سر بر آرم سر خود را بھ فتراکت سپارم   

و گر بنوازیم نور علی نور     گرم دور افکنی در بوسم از دور  
شب افروزی کنم چون کرم شبتاب بھ یک خنده گرت باید چو مھتاب

نبشتی بر سرش یامیر یا شاه  چو دولت ھر کھ را دادی بھ خود راه  
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پالس ظلمت ازوی در کشیدیچو چشم صبح در ھر کس کھ دیدی 
زمین را بدره بدره زر فشاندی   بھ ھر کشور کھ چون خورشید راندی 

چو تیغت حصن جانت آھنین باد    زر افشانت ھمھ سالھ چنین باد     
زمین خالی مباد از خاک پایت   جھان بیرون مباد از حکم و رایت   

بھ خسرو زادگان پشتت قوی باد  سرت زیر کاله خسروی باد 
منور باش چون خورشید و چون ماه   بھ ھر منزل کھ مشک افشان کنی راه    
رکابت باد چون دولت جھانگیر   بھ ھر جانب کھ روی آری بھ تقدیر   

سپاھت قاھر و اعدات مقھور  جنابت بر ھمھ آفاق منصور  
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در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسالن 

تفضل کن بدان فرصت کھ خواھی     سبک باش ای نسیم صبح گاھی 
کھ دارد بر ثریا بارگاھی    زمین را بوسھ ده در بزم شاھی   
کھ دین و دولت ازوی شد مظفر جھان بخش آفتاب ھفت کشور  

قزل شھ کافسرش باالی ماھست    شھ مشرق کھ مغرب را پناھست 
گذشت از سر حد مشرق یتاقش  چو مھدی گر چھ شد مغرب وثاقش 
خراج از چین ستاند جزیت از روم    نگینش گر نھد یک نقش بر موم
برآرد رود روس از چشمھ زنگ  اگر خواھد بھ آب تیغ گل رنگ

فرو شوید ز ھندوستان سیاھیگرش باید بھ یک فتح الھی  
چو برق ار فتنھ ای زاد است مردست   ز بیم وی کھ جور از دور بر دست   

جھان روشن شده مانند تیغش چو ابر از جودھای بی دریغش  
بصد تری فشاند قطره ای چند       سخای ابر چون بگشاید از بند   
کھ در بخشش نگردد ناخنش تر ببخشد دست او صد بحر گوھر 

بھ مھ بر کرده معروفیش معروف  بھ خورشیدی سریرش ھست موصوف  
اگر خاکش نبودی باد بودی زمین ھفت است و گر ھفتاد بودی 

بدین پیری در افتادی ازین بام   زحل گر نیستی ھندوی این نام  
چو در دریا رسد خاموش باشد ارس را در بیابان جوش باشد     
بدین درگھ چھ بوسد جز سر خاک  اگر دشمن رساند سر بھ افالک  
نباشد سنگ با زر ھم ترازو   اگر صد کوه در بندد بھ بازو    

بھ چار ارکان کمربندی فتادست     از آن منسوج کو را دور دادست   
بھ ھفت اختر کلھ واری رسیدست وزان خلعت کھ اقبالش بریدست    
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عدو گر آھنین باشد بسوزد وزان آتش کھ الماسش فروزد   
کھ بر ھر شخص کافتد برنخیزد    چو دیو از آھنش دشمن گریزد 
چھ خارد خصم اگر گردن نخارد    ز تیغی کانچنان گردن گذارد  

کھ مریخ از ذنب مسعود گردد  زکال از دود خصمش عود گردد 
صبوحش تا قیامت در حسابست   حیاتش با مسیحا ھم رکابست  

چو نیلوفر ھم از دجلھ ھم از نیل  بھ آب و رنگ تیغش برده تفضیل  
دری دارد چو دریا باز کرده    بھر حاجت کھ خلق آغاز کرده  

ز درویش خزر تا منعم روم    کس از دریای فضلش نیست محروم  
سر موئیست از سر تا سپھرش  پی موریست از کین تا بھ مھرش 
سلیمانیش باید نوبتی دار  ھر آن موری کھ یابد بر درش بار     
سر نمرود زیبد بارگاھشھر آن پشھ کھ برخیزد ز راھش    
چو سنبل خورد از آھو مشک خیزد    زناف نکتھ نامش مشک ریزد  

مگر خود نام خانش خوشھ زینست ز ادراکش عطارد خوشھ چینست    
بھ ماھی گاو گوید کیف حالک چو بر دریا زند تیغ پاللک   

فلک را حلقھ در دروازه گیرد   گر از نعلش ھالل اندازه گیرد    
توانا را ز دانائی چھ عیب است   ضمیرش کاروانساالر غیب است   

چو باقی ماند او باقی نماند   بھ مجلس گر می و ساقی نماند  
بدین مھدی توان رستن از این مھد    از آن عھده کھ در سر دارد این عھد    

سلیمانی چنین داری چھ باکست     اگر طوفان بادی سھمناکست  
چو در خیل فریدونی میندیش    اگر خود مار ضحاکی زند نیش    
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نیامد بی ستمکاری زمانی  بر اھل روزگار از ھر قرانی   
کھ دارا دادگر داور رحیمست    ز خسف این قران ما را چھ بیمست  

چو فال از باد باشد باد باشد    قرانی را کھ با این داد باشد    
بر این طاق آسمان جام آبگینھ است    جھان از درگھش طاقی کمینھ است   
کھ ابر آنجا رسد آبش بریزد  بر آن اوج از چو ما گردی چھ خیزد         
بیار این خواجھ تاش خویش را یاد       بر آن درگھ چو فرصت یابی ای باد     

چنان گو کاین چنین گوید نظامی    زمین بوسی کن از راه غالمی   
نبودم فارغ از شغل خداوند   کھ گر بودم ز خدمت دور یک چند
مسجل شد بنام شاه آفاق   چو شد پرداختھ در سلک اوراق  
کھ بادش تا قیامت زندگانی   چو دانستم کھ این جمشید ثانی   
بنام شاه آفاقش کند داغ    اگر برگ گلی بیند در این باغ   
کھ تا شھ باشد از من بنده خشنود   مرا این رھنمونی بخت فرمود  
کھ با یوسف رخیش اندیشھ ای بود شنیدستم کھ دولت پیشھ ای بود 
کھ از تیمار کار خویشتن رست   چنان در کار آن دلدار دل بست     
کھ با جانش مسلسل کرد جان را      چنان در دل نشاند آن دلستان را        
نبردی منت یک خوشھ انگورگرش صد باغ بخشیدندی از نور   
رخ از شادی شدی چون نوبھارش  چو دادندی گلی بر دست یارش     

مدام از شادی او شادمان بود   بھ حکم آنکھ یار او را چو جان بود    
بعینھ با برادر ھم چنانست   مراد شھ کھ مقصود جھانست 
میفتاد اندر این نوشاب گردی  مباد این درج دولت را نوردی  
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شبش معراج باد و روز نوروز   جمالش باد دایم عالم افروز   
گھی ھندوستان سازد گھی چین  بقدر آنکھ باد از زلف مشگین   
مباد از چینیان چینی برابر وش       ھمھ ترکان چین بادند ھندوش  
چو گردد دوست بستش پرنیان باد   حسودش بستھ بند جھان باد   

چو یاغی گشت بادش تیز دشتی    مطیعش را زمی پر باد گشتی 
مبارکباد بر جان و جوانیش    چنین نزلی کھ یابی پرمانیش    
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در پژوھش این کتاب

بر آورد از رواق ھمت آواز   مرا چون ھاتف دل دید دمساز     
فلک بد عھد و عالم زود سیرست  کھ بشتاب ای نظامی زود دیرست  

سخن را دست بافی تازه در پوش       بھاری نو برآر از چشمھ نوش   
درین پرده بھ وقت آواز بردار     در این منزل بھمت ساز بردار     
سراندازند اگر بی وقت خوانی    کمین سازند اگر بی وقت رانی  

کز این کردند سوسن را زبان بند    زبان بگشای چون گل روزکی چند    
بدین سکھ درم را سکھ می بر    سخن پوالد کن چون سکھ زر  
پس آنگھ صیقلی را کارفرمای    نخست آھنگری باتیغ بنمای
نوشتن را و گفتن را نشاید سخن کان از سر اندیشھ ناید  
بباید لیک بر نظم ایستادن  سخن را سھل باشد نظم دادن    
یکی را صد مکن صد را یکی کن     سخن بسیار داری اندکی کن    

ز سیرابی بھ غرق آرد سرانجام    چو آب از اعتدال افزون نھد گام    
سزای گوشمال نیش گردد چو خون در تن عادت بیش گردد
کھ در بسیار بد بسیار گیرند سخن کم گوی تا بر کار گیرند  
مگو بسیار دشنامی عظیم است  ترا بسیار گفتن گر سلیم است  

مگر چون جان عزیز از بھر آنست       سخن جانست و جان داروی جانست  
کھ جانی را بھ نانی می فروشند    تو مردم بین کھ چون بیرای و ھوشند  

بھ سختی در کف آید گوھر خاص  سخن گوھر شد و گوینده غواص  
کھ قیمت مندی گوھر شناسندز گوھر سفتن استادان ھراسند 
بھ شاگردان دھد در خطرناک   نھ بینی وقت سفتن مرد حکاک  
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چنان زی کز تعرض دور باشی  اگر ھشیار اگر مخمور باشی  
بھ صد افغان کشیده سوی تو دست ھزارت مشرف بی جامگی ھست  
مدان غافل ز کار خویش کس را       بھ غفلت بر میاور یک نفس را  
چون ھاتف روی در خلوت کشیدم نصیحت ھای ھاتف چون شنیدم    

ھمھ سرچشمھ ھا آنجاست آنجا    در آن خلوت کھ دل دریاست آنجا    
بھشتی کردم آتش خانھ ای را   نھادم تکیھ گاه افسانھ ای را   

جز آرایش بر او نقشی نبستم     چو شد نقاش این بتخانھ دستم   
بود جایز ھر آنچھ از ممکنات است    اگر چھ در سخن کاب حیاتست  
دروغی را چھ باید خرج کردن     چو بتوان راستی را درج کردن     

کسی کو راستگو شد محتشم گشت ز کژ گوئی سخن را قدر کم گشت   
جھان در زر گرفتش محتشم وار   چو صبح صادق آمد راست گفتار     
ندید اندر خزان تاراج غم را        چو سرو از راستی بر زد علم را   
چھ باید در ھوس پیمود رنجی مرا چون مخزن االسرار گنجی       

کھ او را درھوس نامھ ھوس نیست ولیکن در جھان امروز کس نیست    
ھوس ناکان غم را غمگساری   ھوس پختم بھ شیرین دستکاری  
کھ عقل از خواندنش گردد ھوسناک  چنان نقش ھوس بستم بر او پاک   

کھ بروی جز رطب چیزی توان بست   نھ در شاخی زدم چون دیگران دست   
وزان شیرین تر الحق داستان نیست    حدیث خسرو و شیرین نھان نیست   

عروسی در وقایھ شھربند استاگر چھ داستانی دلپسند است   
کھ در بردع سوادش بود موقوفبیاضش در گزارش نیست معروف   
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مرا این گنج نامھ گشت معلوم  ز تاریخ کھن ساالن آن بوم     
مرا بر شقھ این شغل بستند کھن ساالن این کشور کھ ھستند  

کھ پیش عاقالن دارد درستی    نیارد در قبولش عقل سستی    
اثرھائی کز ایشان یادگار است   نھ پنھان بر درستیش آشکار است   

ھمیدون در مداین کاخ پرویز  اساس بیستون و شکل شبدیز  
نشان جوی شیر و قصر شیرین   ھوسکاری آن فرھاد مسکین   

بنای خسرو و جای شکارش  ھمان شھر و دو آب خوشگوارش 
ھمان آرام گاه شھ بھ شھرود حدیث باربد با ساز دھرود 

حدیث عشق از ایشان طرح کردست  حکیمی کاین حکایت شرح کردست  
خدنگ افتادش از شست جوانی   چو در شصت اوفتادش زندگانی   

سخن گفتن نیامد سودمندش بھ عشقی در کھ شست آمد پسندش  
کھ فرخ نیست گفتن گفتھ را باز   نگفتم ھر چھ دانا گفت از آغاز    

سخن راندم نیت بر مرد غازی    در آن جزوی کھ ماند از عشقبازی       
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سخنی چند در عشق

مبادا تا زیم جز عشق کاری   مراکز عشق بھ ناید شعاری  
جھان بی خاک عشق آبی ندارد    فلک جز عشق محرابی ندارد   

ھمھ صاحب دالن را پیشھ این است    غالم عشق شو کاندیشھ این است 
ھمھ بازیست اال عشقبازی  جھان عشقست و دیگر زرق سازی  

کھ بودی زنده در دوران عالم   اگر بی عشق بودی جان عالم    
کرش صد جان بود بی عشق مردست کسی کز عشق خالی شد فسردست 
نھ از سودای خویشت وارھاند اگر خود عشق ھیچ افسون نداند 

اگر خود گربھ باشد دل در و بند   مشو چون خر بخورد و خواب خرسند  
از آن بھتر کھ با خود شیرباشی   بھ عشق گربھ گر خود چیرباشی 

کس ایمن نیست جز در خانھ عشق  نروید تخم کس بی دانھ عشق  
کھ بی او گل نخندید ابر نگریست  ز سوز عشق بھتر در جھان چیست    

و از آنجا خاست اول بت پرستی   شنیدم عاشقی را بود مستی  
ز عشق آفتاب آتش پرستند   ھمان گبران کھ بر آتش نشستند   

قدم در عشق نھ کو جان جانست   مبین در دل کھ او سلطان جانست   
ھمش کعبھ خزینھ ھم خرابات ھم از قبلھ سخن گوید ھم از الت   
بھ معشوقی زند در گوھری چنگاگر عشق اوفتد در سینھ سنگ   
بدان شوق آھنی را چون ربودی   کھ مغناطیس اگر عاشق نبودی  
نبودی کھربا جوینده کاهو گر عشقی نبودی بر گذرگاه   
نھ آھن را نھ کھ را می ربایند   بسی سنگ و بسی گوھر بجایند 

ھمھ دارند میل مرکز خویش ھران جوھر کھ ھستند از عدد بیش  
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زمین بشکافد و باال شتابد  گر آتش در زمین منفذ نیابد
بھ میل طبع ھم راجع شود زیر  و گر آبی بماند در ھوا دیر 

حکیمان این کشش را عشق خوانند   طبایع جز کشش کاری ندانند  
بھ عشق است ایستاده آفرینش   گر اندیشھ کنی از راه بینش   

کجا ھرگز زمین آباد بودی  گر از عشق آسمان آزاد بودی    
دلی بفروختم جانی خریدم    چو من بی عشق خود را جان ندیدم   

خرد را دیده خواب آلود کردم  ز عشق آفاق را پردود کردم   
صالی عشق در دادم جھان را    کمر بستم بھ عشق این داستان را   

بھ جز خوشخوانی و زیبانویسی مبادا بھره مند از وی خسیسی   
بھ مزد من گناه خود نویسند ز من نیک آمد این اربد نویسند 
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عذر انگیزی در نظم کتاب  

سخن با آسمان پیوستھ بودم   در آن مدت کھ من در بستھ بودم  
گھی ستر مالیک می دریدم گھی برج کواکب می بریدم  
بھ صد دل کرده با جان آشنائی    یگانھ دوستی بودم خدائی     

شده بر من سپر بر خصم شمشیر   تعصب را کمر در بستھ چون شیر   
ز دنیا دل بدین خرسند کردهدر دنیا بدانش بند کرده   

بھ نقره نقره زد بر حلقھ در  شبی در ھم شده چون حلقھ زر   
عتابی سخت با من در گرفتھ   درآمد سر گرفتھ سر گرفتھ 

کھ در ملک سخن صاحبقرانی     کھ احسنت ای جھاندار معانی   
مزن پنجھ در این حرف ورق مال  پس از پنجاه چلھ در چھل سال  

بھ مردار استخوانی روزه مگشای   درین روزه چو ھستی پای بر جای       
کھ دنیا را نبودی آرزومند  نکرده آرزو ھرگز ترا بند   

کلید قفل چندین گنج نامھ   چو داری در سنان نوک خامھ    
زر اندر سیم تر زین می توان زیست     مسی را زر بر اندودن غرض چیست    

نھ استاد سخن گویان دھری؟   چرا چون گنج قارون خاک بھری     
چرا رسم مغان را تازه داری       در توحید زن کاوازه داری   
اگر چھ زند خوانان زنده خوانند       سخندانان دلت را مرده دانند    
ترشروئی نکردم ھیچ در کار     ز شورش کردن آن تلخ گفتار     
فرو خواندم بھ گوشش نکتھ ای چند     ز شیرین کاری شیرین دلبند

نمودم نقش ھای دل نوازش  وزان دیبا کھ می بستم طرازش    
فرو ماند از سخت چون نقش بر سنگ    چو صاحب سنگ دید آن نقش ارژنگ   
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زبانت کو کھ احسنتی بگوئی  بدو گفتم ز خاموشی چھ جوئی
زبانم وقف بر تسبیح نامت   بھ صد تسلیم گفت ای من غالمت 
ز شیرینی فرو بردم زبان را   چو بشنیدم ز شیرین داستان را   
بتی را کعبھ ای بنیاد کردن   چنین سحری تو دانی یاد کردن    
کھ در حلقم شکر گردد زبانم  مگر شیرین بدان کردی دھانم   

زبان چون توئی بادا شکربار    اگر خوردم زبان را من شکروار   
تمامش کن چو بنیادش نھادی   بھ پایان بر چو این ره بر گشادی  
برومندی و برخورداریت باد   در این گفتن ز دولت یاریت باد  

چنین نقد عراقی بر کف دست    چرا گشتی درین بی غولھ پا بست    
عنان شیر داری پنجھ بگشای    رکاب از شھربند گنجھ بگشای 

تو سرسبزی و دولت سبز شاخست فرس بیرون فکن میدان فراخست     
و گر دارد چو تو باری ندارد    زمانھ نغز گفتاری ندارد   

والیت را بھ جغدی چند مسپار  ھمائی کن برافکن سایھ برکار    
پدیدار آمده در خانھ خویش  چراغند این دو سھ پروانھ خویش    

نبینی ھیچ کس را رونق و نور دو منزل گر شوند از شھر خود دور  
کھ مشرق تا بھ مغرب روشناسی  تو آن خورشید نورانی قیاسی   

بھ کنجی ھر کسی گیرد سر خویش  چو تو حالی نھادی پای در پیش  
ھم اقلیم سخن بیند سواری   ھم آفاق ھنر یابد حصاری   
نھ تو قصابی و من گوپسندم  بھ تندی گفتم ای بخت بلندم 
کھ در موسی دم عیسی نگیرد مدم دم تا چراغ من نمیرد 
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کھ من خود چون چراغم خویشتن سوز     بھ حشوی چندم آتش برمیفروز 
ز نام و کنیتم گیرد جھان ننگ   من آن شیشھ ام کھ گر بر من زنی سنگ  

بھ مرداری کالبی بر دمیده  مسی بینی زری بھ روی کشیده 
بجز بادی نیابی در بروتم   نبینی جز ھوای خویش قوتم 

ولیکن شیر پشمینم چھ سوداست فلک در طالعم شیری نموده است   
مرا آن بس کھ من با من برآیم  نھ آن شیرم کھ با دشمن برآیم  

غروری کز جوانی بود ھم رفت   نشاطی پیش ازین بود آن قدم رفت 
رھا کن کان خیالی بود و مستی   حدیث کودکی و خودپرستی

نمی شاید دگر چون غافالن زیست    چو عمر از سی گذشت یا خود از بیست 
چھل سالھ فرو ریزد پر و بال   نشاط عمر باشد تا چھل سال   
بصر کندی پذیرد پای سستی پس از پنجھ نباشد تندرستی  

چو ھفتاد آمد افتاد آلت از کار    چو شصت آمد نشست آمد پدیدار 
بسا سخنی کھ از گیتی کشیدی    بھ ھشتاد و نود چون در رسیدی
بود مرگی بھ صورت زندگانی  وز آنجا گر بھ صد منزل رسانی   
بباید رفت ازین کاخ دل افروز     اگر صد سال مانی ور یکی روز  
در آن شادی خدا را یاد داری     پس آن بھتر کھ خود را شاد داری   
دھن پر خنده داری دیده پر آب بھ وقت خوشدلی چون شمع پرتاب   

کھ برق خنده را بر لب ببستند    چو صبح آن روشنان از گریھ رستند    
وزین خنده نشاید بست دندان   چوبی گریھ نشاید بود خندان  
کھ بی گریھ زمانی خوش بخندی  بیاموزم تو را گر کاربندی   
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بخندان تنگدستی را بھ مالی     چو خندان گردی از فرخنده فالی       
کز آن خندد کھ خنداند جھان را    نھ بینی آفتاب آسمان را    
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آغاز داستان خسرو و شیرین 

کھ بودش داستانھای کھن یاد  چنین گفت آن سخن گوی کھن زاد  
بھ ھرمز داد تخت پادشاھی کھ چون شد ماه کسری در سیاھی 
بھ داد خود جھان آباد می کرد جھان افروز ھرمز داد می کرد   

دھش بر دست و دین بر پای می داشت  ھمان رسم پدر بر جای می داشت 
بھ قربان از خدا فرزند می خواست    نسب را در جھان پیوند می خواست   

نرینھ داد فرزندی چھ فرزند       بھ چندین نذر و قربانش خداوند       
چراغی روشن از نور الھی  گرامی دری از دریای شاھی   
بھ طالع تاجداری تخت گیری مبارک طالعی فرخ سریری    
نھاده خسرو پرویز نامش  پدر در خسروی دیده تمامش    

کھ بودی دایم از ھر کس پر آویز   از آن شد نام آن شھزاده پرویز    
چو مروارید تر در پنبھ خشکگرفتھ در حریرش دایھ چون مشک 

شکر خندیدنی از صبح خوشتر  رخی از آفتاب اندوه کش تر     
بھ شیر و شکرش می پروریدند چو میل شکرش در شیر دیدند 
بسان دستھ گل دست بر دست بھ بزم شاھش آوردند پیوست  

جھان از دوستی در جان نھادش    چو کار از مھد با میدان فتادش   
خرد تعلیم دیگر می نمودش بھر سالی کھ دولت می فزودش  

تماشا کردی و عبرت گرفتی  چو سالش پنج شد در ھر شگفتی 
رسوم شش جھت را باز می جست  چو سال آمد بھ شش چون سرو می رست 

کھ مطلق یوسف مصرست گوئی چنان مشھور شد در خوبروئی 
کھ تا ضایع نگردد روزگارش  پدر ترتیب کرد آموزگارش 
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کھ شد در ھر ھنر خسرو ھنرمند  بر این گفتار بر بگذشت یک چند   
کھ بحری گشت در گوھرفشانی  چنان قادر سخن شد در معانی      

سخن با او بھ اصطرالب گفتی    فصیحی کو سخن چون آب گفتی 
بھ باریکی سخن چون موی می گفت چو از باریک بینی موی می سفت   
حساب جنگ شیر و اژدھا کردپس از نھ سالگی مکتب رھا کرد   

سر سی سالگان می داد بر باد    چو بر ده سالگی افکند بنیاد   
ستونی را قلم کردی بھ شمشیر    بسر پنجھ شدی با پنجھ شیر    

بھ نیزه حلقھ بربودی زره را    بھ تیر از موی بگشادی گره را  
ز طبل زھره کردی طبلک باز    در آن آماج کو کردی کمان باز    
کمانش را بھ حمالی کشیدی   کسی کو ده کمان حالی کشیدی  
ز نھ قبضھ خدنگش تام تر بود  ز ده دشمن کمندش خام تر بود   
بھ پیش بید برگش برگ بیدیبدی گر خود بدی دیو سپیدی

سنان در سینھ خارا نشاندی       چو برق نیزه را بر سنگ راندی    
بر آمد مرغ دانش را پر و بال   چو عمر آمد بھ حد چارده سال  
حساب نیک و بدھای جھان کرد نظر در جستنیھای نھان کرد 

* * *
بزرگ امید از عقل و توانا   بزرگ امید نامی بود دانا   

فلک را جو بھ جو پیموده رایش  زمین جو جو شده در زیر پایش   
کلید گنجھای آسمانی بھ دست آورده اسرار نھانی    

زبان چون تیغ ھندی بر گشاده  طلب کردش بھ خلوت شاھزاده 
جواھر جست از آن دریای   

بھ چنگ آورد و زد بر دامنش چنگ  فرھنگ
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وزو بسیار حکمتھا در آموخت دل روشن بھ تعلیمش برافروخت  
فرو خواند آفرینش ھای افالک     ز پرگار زحل تا مرکز خاک   
بھ ھر فنی کھ گفتی ذو فنونی  بھ اندک عمر شد دریا درونی  
قدم بر پایھ شاھی رسیدش دل از غفلت بھ آگاھی رسیدش  

نھانی ھای این گردنده پرگار   چو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار  
نبودی فارغ از خدمت زمانی   ز خدمت خوشترش نامد جھانی  
جھان چبود ز جانش دوستر داشت  جھاندار از جھانش دوستر داشت   
ز ھر دستی درازی کرد کوتاه     ز بھر جان درازیش از جھان شاه       

کھ وای آن کس کھ او بر کس کند قھر   منادی را ندا فرمود در شھر  
و گر غصبی رود بر میوه داری   اگر اسبی چرد در کشتزاری   

ھمان در خانھ ترکی نشیند   و گر کس روی نامحرم بھ بیند 
بر این سوگندھائی خورد بسیار  سیاست را ز من گردد سزاوار 

پدید آمد جھان را تندرستی    چو شھ در عدل خود ننمود سستی 
جھان از دستکار این جھان رست     خرابی داشت از کار جھان دست     
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عشرت خسرو در مرغزار و سیاست ھرمز

بھ صحرا رفت خسرو بامدادان   قضا را از قضا یک روز شادان       
دھی خرم ز دور آمد پدیدار  تماشا کرد و صید افکند بسیار  

بر آن سبزه بساط افکنده خسرو  بھ گرداگرد آن ده سبزه نو  
چنین تا پشت بنمود این گل زرد   می سرخ از بساط سبزه می خورد   
علم زد بر سر دیوار زردی     چو خورشید از حصار الجوردی    

علم را می درید و چتر می دوخت    چو سلطان در ھزیمت عود می سوخت 
دو دستی با فلک شمشیر می زد عنان یک رکابی زیر می زد     

چو نیلوفر سپر افکند بر آب   چو عاجز گشت ازین خاک جگرتاب  
ز سر مستی در او مجلس بیاراست   ملک زاده در آن ده خانھ ای خواست    

صبوحی کرد با شب زنده داران     نشست آن شب بنوشانوش یاران   
شراب ارغوانی نوش می کرد   سماع ارغنونی گوش می کرد 

بھ می جان و جھان را زنده می داشت  صراحی را ز می پر خنده می داشت    
دھن بر کشتھ ای زد صبح بامی  مگر کز توسنانش بدلگامی

ز غوره کرد غارت خوشھ ای چند     وز این غوری غالمی نیز چون قند       
سرشب را جدا کرد از تن روز     سحرگھ کافتاب عالم افروز  
بھ زیر پر طوطی خایھ زر   نھاد از حوصلھ زاغ سیھ پر    

ز حرف خاکیان انگشت برداشت  شب انگشت سیاه از پشت براشت
خبر بردند سوی شھ نھانی  تنی چند از گران جانان کھ دانی     

ز شاھنشھ نمی ترسد چھ سوداستکھ خسرو و دوش بی رسمی نمود است
بگفتند آنکھ بیداد است راھش  ملک گفتا نمی دانم گناھش   
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غالمش غوره دھقان تبھ کردسمندش کشتزار سبز را خورد   
بھ نامحرم رسید آواز چنگش   شب از درویش بستد جای تنگش  
ببردی خان و مانش را خداوند     گر این بیگانھ ای کردی نھ فرزند    
ولی دستش بلرزد بر رگ خویش    زند بر ھر رگی فصاد صد نیش    

تکاور مرکبش را پی بریدند ملک فرمود تا خنجر کشیدند  
گالبی را بھ آبی شوره دادند   غالمش را بھ صاحب غوره دادند    
بھ صاحبخانھ بخشیدند تختش  در آن خانھ کھ آن شب بود رختش     

ز روی چنگش ابریشم گسستند  پس آنگھ ناخن چنگی شکستند   
نھ با بیگانھ با دردانھ خویش  سیاست بین کھ می کردند ازین پیش   
ز بند قراضھ برنخیزند     کنون گر خون صد مسکین بریزند   
کھ با رزند از اینسان رفت بازی     کجا آن عدل و آن انصاف سازی       
کھ بادا زین مسلمانی ترا شرم     جھان ز آتش پرستی شد چنان گرم     

گر این گبری مسلمانی کدام است  مسلمانیم ما او گبر نام است  
کھ مرغ بند را تلخ آمد آواز   نظامی بر سرافسانھ شوباز    
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شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

بھ کار خویشتن لختی فرو رفت   چو خسرو دید کان خواری بر او رفت  
پدر پاداش او بر جای خود کرد  درستش شد کھ ھرچ او کرد بد کرد
و زان غم ساعتی از پای ننشست     بھ سر بر زد ز دست خویشتن دست

کھ نزد شھ برند آن سرو بن را    شفیع انگیخت پیران کھن را  
گناه رفتھ را بر وی نگیرد    مگر شاه آن شفاعت در پذیرد  
جھان فریاد رستاخیز برداشت   کفن پوشید و تیغ تیز برداشت 
پس اندر شاھزاده چون اسیران   بھ پوزش پیش می رفتند پیران  
بھ رسم مجرمان غلطید بر خاک     چو پیش تخت شد نالید غمناک 
بزرگی کن بھ خردان بر ببخشای     کھ شاھا بیش ازینم رنج منمای   

کھ بس خردست اگر جرمش بزرگست   بدین یوسف مبین کالوده گرگست 
مشو در خون من چون شیر خندان    ھنوزم بوی شیر آید ز دندان  

ندارد طاقت خشم خداوند عنایت کن کھ این سرگشتھ فرزند  
ز تو کشتن ز من تسلیم کردن     اگر جرمیست اینک تیغ و گردن  
ندارم برگ ناخشنودی شاه کھ برگ ھر غمی دارم درین راه   
چو سایھ سر نھاد آن گوھر پاک  بگفت این و دگر ره بر سر خاک   
ھمھ بگریستند الحق بزاری  چو دیدند آن گروه آن بردباری    

ز گریھ ھایھائی بر شھ افتاد   وزان گریھ کھ زاری بر مھ افتاد  
کند در کار از اینسان خرده بینی         کھ طفلی خرد با آن نازنینی     

جز اقبال پدر با خود نخواھد   بھ فرزندی کھ دولت بد نخواھد 
ھمان بیند ز فرزندان پس خویش   چھ سازد با تو فرزندت بیندیش    
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نیابت خود کند فرزند فرزند     بھ نیک و بد مشو در بند فرزند   
مداوای روان و میوه دل   چو ھرمز دید کان فرزند مقبل   
بدانست او کھ آن فر خدائیست   بدان فرزانگی واھستھ رائیست   
ولیعھد سپاه خویش کردشسرش بوسید و شفقت بیش کردش
از آن حضرت چو بیرون رفت   

جھان در ملک داد آوازه نو    خسرو

جھانداری ز رویش نور می داد    رخش سیمای عدل از دور می داد     
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بھ خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

بھ تاریکی فرو شد روشنائی   چو آمد زلف شب در عطر رسائی    
شش اندازی بجای شیشھ بازی   برون آمد ز پرده سحر سازی     

نیایش کرد یزدان را و بنشست   بھ طاعت خانھ شد خسرو کمر بست 
کھ بر ناخورده بود از خواب دوشین بھ برخورداری آمد خواب نوشین  
کھ گفت ای تازه خورشید جھان تاب   نیای خویشتن را دید در خواب  
بشارت می دھم بر چار چیزت اگر شد چار موالی عزیزت   

چو غوره زان ترشروئی نکردی    یکی چون ترشی آن غوره خوردی   
کزو شیرین تری دوران نبیند  دالرامی تو را در بر نشیند  
وزان بر خاطرت گردی ندیدند  دوم چون مرکبت را پی بریدند
کھ صرصر درنیابد گردگامش   بھ شبرنگی رسی شبدیز نامش  

وزان تندی نشد شوریده بختت سیم چون شھ بھ دھقان داد تختت  
کھ باشد راست چون زرین درختی    بھ دست آری چنان شاھانھ تختی    
در آن پرده کھ مطرب گشت بی ساز   چھارم چون صبوری کردی آغاز    

کھ بر یادش گوارد زھر در جام   نوا سازی دھندت بار بدنام   
بھ جای چار مھره چار گوھر   بھ جای سنگ خواھی یافتن زر   

پرستش کرد یزدان را دگر بار     ملک زاده چو گشت از خواب بیدار   
نمودار نیارا گوش می داشت   زبان را روز و شب خاموش می داشت    

حکایت باز پرسیدی و گفتی  ھمھ شب با خردمندان نخفتی  
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حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز 

جھان گشتھ ز مغرب تالھاور   ندیمی خاص بودش نام شاپور  
بھ رسامی در اقلیدس گشاده    ز نقاشی بھ مانی مژده داده 

کھ بی کلک از خیالش نقش می رست   قلم زن چابکی صورتگری چست     
کھ بر آب از لطافت نقش بستی     چنان در لطف بودش آبدستی   
فرو گفت این سخنھای دالویز   زمین بوسید پیش تخت پرویز   
بگویم صد یک از چیزی کھ دانم   کھ گر فرمان دھد شاه جھانم  

بگو گرم و مکن ھنگامھ را سرد اشارت کرد خسرو کی جوانمرد   
سخن را بھره داد از رنگ و از بوی    زبان بگشاد شاپور سخنگوی 
زمانھ سال و مھ فرخنده بادت    کھ تا گیتیست گیتی بنده بادت 
ھمیشھ بر مرادت دسترس باد   جمالت را جوانی ھم نفس باد     

خراب آنکس کھ آبادت نخواھد  غمین باد آنکھ او شادت نخواھد   
شگفتی ھا بسی دیدم در آفاق  بسی گشتم درین خرگاه شش اطاق   
کھ باشد فرضھ دریای دریند   از آن سوی کھستان منزلی چند    
شده جوش سپاھش تا سپاھان زنی فرماندھست از نسل شاھان     

مقرر گشتھ بر فرمان آن زن     ھمھ اقلیم اران تا بھ ارمن  
ھمھ دارد و مگر تختی و تاجی   ندارد ھیچ مرزی بی خرابی   

خزینھ اش را خدا داند کھ چند است       ھزارش قلعھ بر کوه بلند است 
بھ افزونی فزون از مرغ و ماھی   ز جنس چارپا چندان کھ خواھی     

بھ شادی می گذارد زندگانی   ندارد شوی و دارد کامرانی   
مھین بانوش خوانند از بزرگی  ز مردان بیشتر دارد سترکی  
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شمیرا را مھین بانوست تفسیر  شمیرا نام دارد آن جھانگیر    
بھ ھر فصلی مھیا کرده جائی   نشست خویش را در ھر ھوائی 

کھ تا سرسبز باشد خاک پایش  بھ فصل گل بھ موقان است جایش  
خرامد گل بھ گل خرمن بھ خرمن   بھ تابستان شود بر کوه ارمن  
کند در جستن نخجیر پرواز     بھ ھنگام خزان آید بھ ابخاز   

کھ بردع را ھوای گرمسیر است  زمستانش بھ بردع میل چیر است   
بھ ھر فصلی ھوائیش اختیار است   چھارش فصل ازینسان در شمار است    
جھان خوش خوش بھ بازی می گذارد   نفس یک یک بھ شادی می شمارد

برادرزاده ای دارد دگر ھیچ    درین زندانسرای پیچ بر پیچ       

* * *
بھ زیر مقنعھ صاحب کالھی  پری دختی پری بگذار ماھی   

سیھ چشمی چو آب زندگانی شب افروزی چو مھتاب جوانی   
دو زنگی بر سر نخلش رطب چین    کشیده قامتی چون نخل سیمین  

دھان پر آب شکر شد رطب را ز بس کاورد یاد آن نوش لب را   
صدف را آب دندان داده از دور    بھ مروارید دندانھای چون نور   
دو گیسو چون کمند تاب داده  دو شکر چون عقیق آب داده  
بھ گیسو سبزه را بر گل کشیده  خم گیسوش تاب از دل کشیده    
دماغ نرگس بیمار خیزش  شده گرم از نسیم مشک بیزش  

زبان بستھ بھ افسون چشم بد را   فسونگر کرده بر خود چشم خود را 
لبش را صد زبان ھر صد شکر ریز       بھ سحری کاتش دلھا کند تیز  

نمک شیرین نباشد وان او ھست    نمک دارد لبش در خنده پیوست   
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کھ کرد آن تیغ سیبی را بھ دو نیم  تو گوئی بینیش تیغیست از سیم 
چو ماھش رخنھ ای بر رخ نھ یابی     ز ماھش صد قصب را رخنھ یابی  

زنازش سوی کس پروانھ بینی   بھ شمعش بر بسی پروانھ بینی   
گھی قاقم گھی قندز فروش است   صبا از زلف و رویش حلھ پوش است    

زنخ چون سیب و غبغب چون ترنجی    موکل کرده بر ھر غمزه غنجی  
فشانده دست بر خورشید و بر ماه  رخش تقویم انجم را زده راه    

بر آن پستان گل بستان درم ریز       دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز     
کھ لعل اروا گشاید در بریزد    ز لعلش بوسھ را پاسخ نخیزد  
بھ آب چشم شستھ دامنش را نھاده گردن آھو گردنش را   

دھد شیرافکنان را خواب خرگوش   بھ چشم آھوان آن چشمھ نوش  
یک آغوش از گلشن ناچیده دیار     ھزار آغوش را پر کرده از خار       

نھ بیند کس شبی چون آفتابش  شبی صد کس فزون بیند بھ خوابش    
برآھوئی صد آھو بیش گیرد   گر اندازه ز چشم خویش گیرد   

بھ بازار ارم ریحان فروشان       ز رشک نرگس مستش خروشان 
ندیدش کس کھ جان نسپرد حالی   بھ عید آرای ابروی ھاللی       

بھ قایم رانده لیلی با جمالش    بھ حیرت مانده مجنون در خیالش    
بھ دستش ده قلم یعنی ده انگشت بھ فرمانی کھ خواھد خلق را کشت  
شب از خالش کتاب فال خوانده  مھ از خوبیش خود را خال خوانده   
کھ رحمت بر چنان لولو فروشان   ز گوش و گردنش لولو خروشان    

لبی و صد ھزاران بوسھ چون قند   حدیثی و ھزار آشوب دلبند   
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لب و دندانی از یاقوت و از در    سر زلفی ز ناز و دلبری پر     
مفرح ساختھ سودائیی چند  از آن یاقوت و آن در شکر خند       

دل و جان فتنھ بر زلف سیاھش        خرد سرگشتھ بر روی چو ماھش  
نبشتھ عھده عنبر بھ خاکش   ھنر فتنھ شده بر جان پاکش   

لبش شیرین و نامش نیز شیرین  رخش نسرین و بویش نیز نسرین   
ولیعھد مھین بانوش دانند  شکر لفظان لبش را نوش خوانند   

ھمھ در خدمتش فرمان پذیرند    پریرویان کزان کشور امیرند  
بود در خدمتش ھفتاد دختر ز مھتر زادگان ماه پیکر 

بھ زیبائی دالویز جھانی   بخوبی ھر یکی آرام جانی   
چو مھ منزل بھ منزل می خرامند  ھمھ آراستھ با رود و جامند  

گھی در خرمن گل باده نوشند گھی بر خرمن مھ مشک پوشند 
کھ نارد چشم زخم آنجا گزندی    ز برقع نیستشان بر روی بندی  
بھ گیتی جز طرب کاری ندارند     بخوبی در جھان یاری ندارند   

کنند از شیر چنگ از پیل دندان  چو باشد وقت زور آن زورمندان  
بھ ناوک چشم کوکب را بدوزند بھ حملھ جان عالم را بسوزند   

بھشت است آن طرف وان لعتبان   اگر حور بھشتی ھست مشھور
حور 

بسی زینگونھ زر و سیم دارد  مھین بانو کھ آن اقلیم دارد    

* * *
کز او در تک نیابد باد گردی   بر آخر بستھ دارد ره نوردی     
چو مرغابی نترسد زاب طوفان   سبق برده ز وھم فیلسوفان   

فلک را ھفت میدان باز مانده       بھ یک صفرا کھ بر خورشید رانده    

384 از  51صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

گھ دریا بریدن خیز ران دم     بھ گاه کوه کندن آھنین سم  
چو شب کارآگھ و چون صبح بیدار    زمانھ گردش و اندیشھ رفتار  
بر او عاشق تر از مرغ شب آویز    نھاده نام آن شبرنگ شبدیز    
بدان زنجیر پایش بستھ دارد   یکی زنجیر زر پیوستھ دارد  

نھ چون شبدیز شبرنگی شنیدم  نھ شیرین تر ز شیرین خلق دیدم  
فراغت خفتھ گشت و عشق بیدار    چو بر گفت این سخن شاپور ھشیار    

بدان شیرین زبان اقرار دادند    یکایک مھر بر شیرین نھادند  
پسندیده بود ھرچ او پسنددکھ استادی کھ در چین نقش بندد   
کزان سودا نیاسود و نمی خفت  چنان آشفتھ شد خسرو بدان گفت   

جز این تخم از دماغش برنمی رست    ھمھ روز این حکایت باز می جست 
بھ خشک افسانھ ای خرسند می بود در این اندیشھ روزی چند می بود    

صبوری را بھ سرپائی در آورد     چو کار از دست شد دستی بر آورد 
بسی زین داستان با وی سخن راند   بھ خلوت داستان خواننده را خواند    

بھ کار آیم کنون کز دست شد کار  بدو گفت ای بھ کار آمد وفادار  
تمامش کن کھ مردی اوستادی    چو بنیادی بدین خوبی نھادی   

چو گفتی سوی خوزستان گذر کن  مگو شکر حکایت مختصر کن 
بھ دست آوردن آن بت را بھ دستان     ترا باید شد چون بت پرستان  
سر پیوند مردم زاد دارد؟  نظر کردن کھ در دل دارد؟ 
بر او زن مھر ما تا نقش گیرد اگر چون موم نقش می پذیرد   

خبر ده تا نکوبم آھن سرد  ور آھن دل بود منشین و بر گرد   
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رفتن شاپور در ارمن بھ طلب شیرین  

کھ دایم باد خسرو شاد و خندان    زمین بوسید شاپور سخندان 
مبادا چشم بد را سوی او راه   بھ چشم نیک بینادش نکوخواه 

جوابش داد کی گیتی خداوند   چو بر شاه آفرین کرد آن ھنرمند   
کشد مانی قلم در نقش ارژنگ  چو من نقش قلم را در کشم رنگ  
بپرد مرغ کو را من کنم پر بجنبد شخص کو را من کنم سر  
کھ باشد گرد بر دل درد بر دل     مدار از ھیچ گونھ گرد بر دل     
کھ ھر بیچارگی را چاره دانم   بھ چاره کردن کار آن چنانم     

کھ من یک دل گرفتم کار در پیش    تو خوشدل باش و جز شادی میندیش 
ز گوران تک ز مرغان پر کنم وام     نگیرم در شدن یک لحظھ آرام  

نیایم تا نیارم دلبرت را    نخسبم تا نخسبانم سرت را    
چو گوھر گر شود در سنگ پنھان  چو آتش گرز آھن سازد ایوان     

چو آتش ز آھن و چون گوھر از سنگ    برونش آرم بھ نیروی و بھ نیرنگ  
ببینم کار و پس با کار سازم   گھی با گل گھی با خار سازم    
چو دولت خود کنم خسرو پرستشاگر دولت بود کارم بھ دستش

کنم باری شھنشھ را خبر دار     و گر دانم کھ عاجز گشتم از کار    
بسیج راه کرد از ھر دری راست    سخن چون گفتھ شد گوینده برخاست 

بھ کوھستان ارمن شد شتابان  برنده ره بیابان در بیابان   
بھ تابستان در آن کوه آمدندی  کھ آن خوبان چو انبوه آمدندی  
ریاحین را شقایق پیش رو بود    چو شاپور آمد آنجا سبزه نو بود  

ز کسوت ھای گل سرخی و زردی  گرفتھ سنگھای الجوردی  
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زمرد گون بساطی مرغزاری  کشیده بر سر ھر کوھساری 
کشیده خط گل طغرا بھ طغرا   ز جرم کوه تا میدان بغرا     

در آن محراب کو رکن عراق   
کمربند ستون انشراق است است

کشیشیانی بدو در سالخورده   ز خارا بود دیری سال کرده       
بر آن آیین کھ باشد رسم ابدال   فرود آمد بدان دیر کھن سال   

* * *
بھ وقت آنکھ درھای دری سفتسخن پیمای فرھنگی چنین گفت 
در و سنگی سیھ گوئی سواری است کھ زیر دامن این دیر غاریست   
بھ گشتن آید تکاور مادیانی  ز دشت رم گلھ در ھر قرانی    
در او سنبد چو در سوراخ خود مار  ز صد فرسنگی آید بر در غار 
بھ رغبت خویشتن بر سنگ ساید بدان سنگ سیھ رغبت نماید 
خدا گفتی شگفتی دل پذیرد    بھ فرمان خدا زو گشن گیرد  

ز دوران تک برد وز باد رفتار        ھران کره کزان تخمش بود بار     
کھ شبدیز آمدست از نسل آن سنگ   چنین گوید ھمیدون مرد فرھنگ  
نیابی گردبادش برد گوئی    کنون زان دیر اگر سنگی بجوئی 
سری بینی فتاده زیر ساقش  وزان کرسی کھ خوانند انشراقش     
سیھ جامھ نشستھ یک جھان سنگ  بھ ماتم داری آن کوه گل رنگ    
شکوفھ وار کرده شاخ شاخش  بھ خشمی کامده بر سنگالخش

بھ سنگستان او در شیشھ بشکست  فلک گوئی شد از فریاد او مست   
قیامت را بس این عبرت نمودار   خدا را گر چھ عبرت ھاست بسیار    

رسد کوھی چنان را این چنین پیش    چو اندر چار صد سال از کم و بیش       
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چرائی تکیھ جاوید کرده  تو بر لختی کلوخ آب خورده   
کھ از تو نشنوند این داستان ھیچ    نظامی زین نمط در داستان پیچ   
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نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول 

چراغ روز را پروانھ کردند   چو مشگین جعد شب را شانھ کردند  
نھان شد کعبتین سندروسی   بھ زیر تختھ نرد آبنوسی    

کھ شاه از بند و شاپور از بال رست  بر آمد مشتری منشور بر دست
فرو آسود کز ره بود رنجور  در آن دیر کھن فرزانھ شاپور     

کھ بودند آگھ از چرخ کھن سیر  درستی خواست از پیران آن دیر       
کدامین آب و سبزیشان مقامست کھ فردا جای آن خوبان کدامست    

ز نزھت گاه آن اقلیم گیران    خبر دادنش آن فرزانھ پیران    
چمن گاھیست گردش بیشھ ای تنگ کھ در پایان این کوه گران سنگ    
بدان مشگین چمن خواھند پیوست   سحرگھ آن سھی سروان سرمست
سمور شب نھفت از قاقم روز    چو شد دوران سنجابی و شق دوز   
جھان را تازه کرد آیین جمشید    سر از البرز بر زد جرم خورشید    

میان در بست شاپور سحرخیز     پگھ تر زان بتان عشرت انگیز    
کھ با آن سرخ گلھا داشت خویشی    بر آن سبزه شبیخون کرد پیشی  
بعینھ صورت خسرو در او بست  خجستھ کاغذی بگرفت در دست  

بدوسانید بر ساق درختی  بر آن صورت چو صنعت کرد لختی  
رسیدند آن پریرویان پریوار   وز آنجا چون پری شد ناپدیدار       
گھی شمشاد و گھ گل دستھ بستند بھ سرسبزی بر آن سبزه نشستند 

گھ از خنده طبرزد ریختندی  گھ از گلھا گالب انگیختندی 
بھ کابین از جھان خود را خریده   عروسانی زناشوئی ندیده  

نمی گنجد کس چون در پوستنشستھ ھر یکی چون دوست با دوست   

384 از  56صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

گل آوردند و بر گل می فشاندند می آوردند و در می دل نشاندند   
جھان خالی ز دیو و دیو مردم  نھاده باده بر کف ماه و انجم    

چنان کائین بود دوشیزگان را    ھمھ تن شھوت آن پاکیزگان را    
ز مستی رقصشان آورد در کار     چو محرم بود جای از چشم اغیار  

گھ آن می گفت با بلبل سرودی  گھ این می داد بر گلھا درودی 
نھ جز خرم دلی دیدند کاری   ندانستند جز شادی شماری  

چو ماھی بود گرد ماه پروین  در آن شیرین لبان رخسار شیرین        
گھی می داد باده گاه می خورد بھ یاد مھربانان عیش می کرد  

بر آن صورت فتادش چشم ناگاه    چو خودبین شد کھ دارد صورت ماه  
کھ کرد است این رقم پنھان مدارید بھ خوبان گفت کان صورت بیارید   

بر آن صورت فرو شد ساعتی چند  بیاوردند صورت پیش دلبند   
نھ میشایستش اندر بر گرفتن   نھ دل می داد ازو دل بر گرفتن       
بھ ھر جامی کھ خورد از دست می شد بھر دیداری ازوی مست می شد  

چو می کردند پنھان باز می جست چو می دید از ھوش می شد دلش سست  
کز آن صورت شود شیرین گرفتار    نگھبانان بترسیدند از آن کار  

کھ رنگ از روی بردی نقش چین را     دریدند از ھم آن نقش گزین را    
کھ آن تمثال را دیوان نھفتند     چو شیرین نام صورت برد گفتند  

بھ صحرای دگر افتیم و خیزیم    پری زار است ازین صحرا گریزیم     
سپندی سوختند و در گذشتند از آن مجمر چو آتش گرم گشتند    
جنیبت را بھ دیگر دشت راندند   کواکب را بھ دود آتش نشاندند 
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نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

غبار آتشین از نعل بر سنگ     چو بر زد بامدادن بور گلرنگ    
چو دریا گشت ھر کوھی طرازی  گشاد از گنج در ھر کنج رازی   
بھ پیش آھنگ آن بکران چون حور  دگر ره بود پیشین رفتھ شاپور  

ھمان کاغذ برابر باز کرده     ھمان تمثال اول ساز کرده    
بر آن سبزه چو گل کردند بازی   رسیدند آن بتان با دلنوازی    

پرند آن قصب پوشان چون ماه    زده بر ماه خنده بر قصب راه    
بھ تدریج اندک اندک می فزودند نشاطی نیم رغبت می نمودند 

زمانھ کرد لعبت بازی آغاز    چو در بازی شدند آن لعبتان باز   
در آن تمثال روحانی نظر کرد       دگر باره چو شیرین دیده بر کرد  
فرو بست از سخن گفتن زبانش    بھ پرواز اندر آمد مرغ جانش    
گل نم دیده را آبی کفایت بود سرمست را خوابی کفایت  

غلط می کرد خود را کاین خیالست    بھ یاران بانگ بر زد کاین چھ حالست       
کھ آن صورت بیاور نزد من زود  بھ سروی زان سھی سروان بفرمود 

بھ گل خورشید پنھان چون توان کرد  بھ رفت آن ماه و آن صورت نھان کرد  
پری زین سان بسی بازی نماید   بگفت این در پری برمی گشاید  
ز گلھا سبزه را کردند خالی        وز آنجا رخت بربستند حالی     
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نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم 

شکم پر کرد ازین یک دانھ یاقوت شباھنگام کاین عنقای فرتوت  
بنوشانوش می در جام کردند  بھ دشت انجرک آرام کردند   

ریاحین زیر پای و باده بر دست   در آن صحرا فرو خفتند سرمست     
زمانھ تاج زرین بر سر آورد    چو روز از دامن شب سر برآورد   
رھا کردند می بر جرعھ خواران   بر آن پیروزه تخت آن تاجداران       

پریدند آن پریرویان بھ یک روز   وز آنجا تا در دیر پری سوز 
فلک را رشتھ در مینا کشیدند  در آن مینوی میناگون چمیدند 
ھوائی معتدل چون مھر فرزند  بساطی سبز چون جان خردمند  
زمین را در بھ دریا گل بھ کشتی    نسیمی خوشتر از باد بھشتی  
صبا جعد چمن را شانھ کرده  شقایق سنگ را بتخانھ کرده   

نوای بلبل و آواز قمری    مسلسل گشتھ بر گلھای حمری  
شمایل بر شمایل شاخ بر شاخ پرنده مرغکان گستاخ گستاخ 

زده بر گل صالی نوش بر نوش   بھر گوشھ دو مرغک گوش بر گوش  
ھمان نقش نخستین کرد آغاز  بدان گلشن رسید آن نقش پرداز   

بھ می بنشست با جمعی پریوشپری پیکر چو دید آن سبزه خوش   
در آن صورت کھ بود آرام جانش  دگر ره دید چشم مھربانش  

گذشت اندیشھ کارش ز بازی  شگفتی ماند از آن نیرنگ سازی  
بھ پای خود شد آن تمثال برداشت دل سرگشتھ را دنبال برداشت   
چو خود را یافت بی خود شد زمانی    در آن آیینھ دید از خود نشانی       
کزان گفتن نشاید باز گفتن  چنان شد در سخن ناساز گفتن  
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ھمائی را نگر چون کرد نخجیر    لعاب عنکبوتان مگس گیر 
پری را بین کھ چون دیوانھ کردند در آن چشمھ کھ دیوان خانھ کردند  

نھ مردم دیو را نخجیر سازند بھ چاره ھر کجا تدبیر سازند 
گل صد برگ را دیدند غمناکچو آن گل برگ رویان بر سر خاک   
عجب کاریست کاری سرسری نیست بدانستند کان کار پری نیست
بر آن صورت ثناخوانی گرفتند     از آن پیشھ پشیمانی گرفتند  

مگر کاحوال صورت باز دانیم   کھ سر بازی کنیم و جان فشانیم  
بھ چاره راست کردن چاره جویند    چو شیرین دید کھ ایشان راستگویند  

کھ یاران را ز یارانست یاری     بھ یاری خواستن بنمود زاری  
خدای است آنکھ بی مثل است و بی یار    ترا از یار نگریزد بھر کار    
بھ باید یار تا کاری برآید  بسا کارا کھ از یاری برآید   

کز این پیکر شدم بی صبر و آرام    بدان بت پیکران گفت آن دالرام   
بدین تمثال نوشین باده نوشیم   بیا تا این حدیث از کس نپوشیم     

می آوردند و عشرت ساز کردند دگر باره نشاط آغاز کردند   
بر آمد بانک نوشا نوش ساقی پیاپی شد غزلھای فراقی    

از آن تلخی و شیرینی جھان مست   بت شیرین نبید تلخ در دست  
زمین را پیش صورت بوسھ دادی  بھر نوبت کھ می بر لب نھادی

صبوری در زمان آھنگ در کرد   چو مستی عاشقی را تنگ تر کرد  
کھ ھر کس را کھ بینی بر گذرگاه یکی را زان بتان بنشاند در راه    
وزین صورت بھ پرسش تا چھ گوید نظر کن تا درین سامان چو پوید  
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نمی شد سر آن صورت ھویدا    بسی پرسیده شد پنھان و پیدا  
کز آن صورت ندادش کس درستی    تن شیرین گرفت از رنج سستی   
فشاند از جزعھا لولوی شھوار   در آن اندوه می پیچید چون مار    
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پیدا شدن شاپور

بھ آیین مغان بنمود پرواز   برآمد ناگھ مرغ فسون ساز 
نشان آشنائی دادش از دور چو شیرین دید در سیمای شاپور  
رقم زد گرچھ بر کاغذ نیفتد     بھ شاپور آن ظن او را بد نیفتاد     
وزین در قصھ ای با او برانید   اشارت کرد کان مغ را بخوانید  

چھ آیین دارد و جایش کدامست     مگر داند کھ این صورت چھ نامست 
بھ کھبد حال صورت باز گفتند  پرستاران بھ رفتن راه رفتند     

چو نزدیکی کھ از کاری بود دور  فسونی زیر لب می خواند شاپور   
در آن جنبش صالح آرام خود دید   چو پای صید را در دام خود دید  

و گر ھست از سر پا گفتنی نیست  بھ پاسخ گفت کین در سفتنی نیست   
بگفتند آنچھ از کھبد شنیدند  پرستاران بر شیرین دویدند  

ز گرمی در جگر خونش بجوشید   چو شیرین این سخن زیشان نیوشید   
در افکنده بھ کوه آواز خلخال   روانھ شد چو سیمین کوه در حال   
بھ قامت چون سھی سروی خرامان  بر شاپور شد بی صبر و سامان   
سر وگیسو چو مشگین نوبھاریبرو بازو چو بلورین حصاری    

فکنده در کجا در گردن خویش       کمندی کرده گیسوش از تن خویش  
فرو بستھ زبان و دست نقاش  ز شیرین کاری آن نقش جماش     
بھ لعبت باز خود می کرد بازی  رخ چون لعبتش در دلنوازی  

بھ ترکی رخت ھندو را ھمی جست   دلش را برده بود آن ھندوی چست 
ھمھ ترکان شده ھندوی نازش ز ھندو جستن آن ترکتازش   

چو گوھر گوش بر دریا نھاده  نقاب از گوش گوھرکش گشاده 
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بھ رسم کھبدان در دادش آواز  لبی و صد نمک چشمی و صد ناز  
مکن بیگانگی یک دم مرا باش کھ با من یک زمان چشم آشنا باش   

درنگ آوردن آنجا مصلحت دید  چو آن نیرنگ ساز آواز بشنید  
زبانی ماند و آن دیگر شد از دست    زبان دان مرد را زان نرگس مست       

پری بنشست و او را نیز بنشاند   ثناھای پریرخ بر زبان راند     
کھ بینم در تو رنگ آشنایی بھ پرسیدش کھ چونی وز کجائی     

کھ ھستم نیک و بد بسیار دیده جوابش داد مرد کار دیده  
نپوشیده است بر من ھیچ رازی   خدای از ھر نشیب و ھر فرازی     

جھان را گشتھ ام کشور بھ کشور  ز حد باختر تا بوم خاور  
خبر دارم زھر معنی کھ خواھی   زمین بگذار کز مھ تا بھ ماھی  

بدو گفتا در این صورت چھ گوئی چو شیرین یافت آن گستاخ روئی   
کھ باد از روی خوبت چشم بد دور  بھ پاسخ گفت رنگ آمیز شاپور  

وزین صورت مرا در پرده راز است     حکایت ھای این صورت دراز است    
بگویم با تو گر خالی بود جای   یکایک ھر چھ می دانم سر و پای  
بنات النعش وار از ھم پراکند  بفرمود آن صنم تا آن بتی چند        
درافکند از سخن گوئی بھ میدان     چو خالی دید میدان آن سخندان    

نشان آفتاب ھفت کشور  کھ ھست این صورت پاکیزه پیکر  
ز دارا و سکندر یادگاری     سکندر موکبی دارا سواری  

زمین را تخمی از جمشید مانده   بھ خوبیش آسمان خورشید خوانده 
شھنشاھی بھ دو گشتھ است پیروز شھنشھ خسرو پرویز کھ امروز
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کھ از جان پروری با جان در آمیخت        وزین شیوه سخنھائی برانگیخت  
بدان گفتار شیرین گوش داده   سخن می گفت و شیرین ھوش داده    

دگر ره باز می جستش نشانی  بھر نکتھ فرو می شد زمانی    
جگر می خورد و لعل از سنگ می داد    سخن را زیر پرده رنگ می داد   
سخن را آشکارا کرد و پس گفت    ازو شاپور دیگر راز ننھفت    
سخن در شیشھ می گوئی پریوار پریرویا نھان می داری اسرار    

سخن باید چو شکر پوست کندهچرا چون گل زنی در پوست خنده       
مکن درد از طبیب خویش پنھان  چو می خواھی کھ یابی روی درمان   

برآشفت ای خوشا آشفتن او بت زنجیر موی از گفتن او   
دگر بار از ره غدر آزمودش     ولی چون عشق دامن گیر بودش  
طبق پوش از طبق برداشت حالی   حریفی جنس دید و خانھ خالی   
در تنگ شکر را مھر بشکست بھ گستاخی بر شاپور بنشست  
کھ ایمن کن مرا در زینھارت    کھ ای کھبد بھ حق کردگارت 

چو زلف خود دلی شوریده دارم    بھ حکم آنکھ بس شوریده کارم 
کھ گوئی روز و شب صورت پرستم در این صورت بدانسان مھر بستم  
کھ روزی من بھ کار آیم ترا نیز     بھ کار آی اندرین کارم بھ یک چیز       
تو نیز ار نکتھ ای داری در انداز       چو من در گوش تو پرداختم راز   
فسونی بھ ندید از راستگوئی   فسونگر در حدیث چاره جوئی  
چو خلخال زر اندر پایش افتاد       چو یاره دست بوسی رایش افتاد   

سزای تخت و فخر تاجداران    بھ صد سوگند گفت ای شمع یاران   
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ز ماه نو دلت باریک بین تر ز شب بدخواه تو تاریک دین تر  
کھ چون زنھار دادی راست گویم  بھ حق آنکھ در زنھار اویم    

ز خسرو کردم این صورت نمودار  من آن صورتگرم کز نقش پرگار  
نشان دارد ولیکن جان ندارد       ھر آنصورت کھ صورتگر نگارد    

قبای جان دگر جا دوختستند    مرا صورت گری آموختستند 
ببین تا چون بود کاو را ببینی   چو تو بر صورت خسرو چنینی   

جھان نادیده اما نور دیده  جھانی بینی از نور آفریده   
بھ مھر آھو بھ کینھ تند شیریشگرفی چابکی چستی دلیری   

بھاری تازه بر شاخ جوانی    گلی بی آفت باد خزانی     
ز سوسن سرو او چون سوسن آزاد   ھنوزش گرد گل نارستھ شمشاد 
ھنوزش برگ نیلوفر در آبست   ھنوزش پریغلق در عقابست
ز ابرو آفتاب او را چھ باکست   ھنوزش آفتاب از ابر پاکست    

بھ دوزخ ماه را دو رخ نھاده  بھ یک بوی از ارم صد در گشاده   
بھ می خوردن نشیند کیقباد است  بر ادھم زین نھد رستم نھاد است     
کاله گنج قارون را برد باد شبی کو گنج بخشی را دھد داد   

زند شمشیر، شیر از جان برآرد     سخن گوید، در از مرجان برآرد     
عنان دزدی کند باد از غبارش     چو در جنبد رکاب قطب وارش
حسب پرسی بھ حمداهللا چو خورشید  نسب گوئی بنام ایزد ز جمشید  
علم باالی ھفت اورنگ دارد   جھان با موکبش ره تنگ دارد   

چو وقت آھن آید وای بر سنگ   چو زر بخشد شتر باید بھ فرسنگ   
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بسنباند زره ور باشد الماس   چو دارد دشنھ پوالد را پاس    
خطیبان را دھد شمشیر غازی   چو باشد نوبت شمشیر بازی  

شتابش چرخ را آھستھ داد    قدمگاھش زمین را خستھ دارد    
بھ گشتن نیز گھ باال و گھ زیر فلک با او بھ میدان کند شمشیر   
ھنر اصلی و زیبائی مزید است   جمالش راکھ بزم آرای عیدست    

چو ھست اقبال کار اقبال دارد     بھ اقبالش دل استقبال دارد   
ھوای عشق تو دارد شب و روز  بدین فرو جمال آن عالم افروز       

از آن شب عقل و ھوش از وی رمیدست   خیالت را شبی در خواب دیدست  
نھ شب خسبد نھ روز آرام گیرد   نھ می نوشد نھ با کس جام گیرد   
بدین تلخی مبادا عیش کس را     بھ جز شیرین نخواھد ھم نفس را    
تو دانی نیک و بد کردم ترا یاد  مرا قاصد بدین خدمت فرستاد   

سخن چندان کھ می دانست می گفت    از این در گونھ گونھ در ھمی سفت    
ھمی خورد آن سخنھا خوشتر از نوش  وز آن شیرین سخن شیرین مدھوش     

بھ صنعت خویشتن می داشت بر جای بدان آمد کھ صد بار افتد از پای     
چھ می دانی کنون تدبیر این کار    زمانی بود و گفت ای مرد ھشیار  

دلت آسوده باد و عمر جاوید   بدو شاپور گفت ای رشک خورشید 
کنی فردا سوی نخجیر پرواز   صواب آن شد کھ نگشائی بھ کس راز      
بھ نخجیر آی و از نخجیر بگریز        چو مردان بر نشین بر پشت شبدیز  

نھ در شبدیز شبرنگی رسیدن  نھ خواھد کس ترا دامن کشیدن   
من آیم گر توانم خود بھ تعجیل  تو چون سیاره میشو میل در میل  
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بدو بسپرد کھ این بر گیر و می رو یکی انگشتری از دست خسرو 
بھ شاه نو نمای این ماه نو را  اگر در راه بینی شاه نو را   

ز سر تا پا لباسش لعل یابی   سمندش را بھ زرین نعل یابی     
رخش ھم لعل بینی لعل در لعل       کلھ لعل و قبا لعل و کمر لعل  
ره مشگوی شاھنشاه می پرس و گرنھ از مداین راه می پرس  
روان بینی خزاین بر خزاین       چو ره یابی بھ اقصای مداین     

در آن مشگو کنیزانند بسیار   ملک را ھست مشگوئی چو فرخار   
کنیزان را نگین شاه بنمای  بدان مشگوی مشک آگین فرود آی   
چو شاخ میوه تر شاد می باش در آن گلشن چو سرو آزاد می باش   

مرادت را حساب آنگاه می کن  تماشای جمال شاه می کن  
بدین اندرز رایت نیست محتاج  و گر من با توام چون سایھ با تاج  
دمش در مھ گرفت و حیلھ در حور   چو از گفتن فراغت یافت شاپور   
بماند آن ماه را تنھا چو خورشید   از آنجا رفت جان و دل پر امید         
بنات النعش را کردند پروین  دویدند آن شکرفان سوی شیرین   

کز آن منزل شوند آن شب شتابان    بفرمود اختران را ماه تابان    
کنند آن کوه را چون کان گوھر    بھ نعل تازیان کوه پیکر  

چو مھ تابان و چو خورشید تازان   روان کردند مھد آن دلنوازان       
بسر بردند ره را تا وطن گاه  سخن گویان سخن گویان ھمھ راه   
دل شیرین فرو مانده در آن بند   از آن رفتن بر آسودند یک چند  

جھان را دیده خواب آلود کردند   شبی کز شب جھان پر دود کردند  
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گلی را در میان بید بستند   پرند سبز بر خورشید بستند 
برون خواھم شدن فردا بھ نخجیر   بھ بانو گفت شیرین کای جھانگیر 

کھ تا شبدیز را بگشایم از بند  یکی فردا بفرما ای خداوند       
شبانگھ سوی خدمت باز گردم  بر او بنشینم و صحرا نوردم   
بھ جای مرکبی صد ملک در خواه مھین بانو جوابش داد کای ماه 

بھ گاه پویھ بس تند است و بس تیز بھ حکم آنکھ این شبرنگ شبدیز  
چو باد تیز باشد در وزیدن  چو رعد تند باشد در غریدن  
کند در زیر آب آتش ستیزی  مبادا کز سر تندی و تیزی 

نھ شب زیباتر از بدر منیرست   و گر بر وی نشستن ناگزیرست
بھ زیر خود ریاضت پرورش کن   لکام پھلوانی بر سرش کن 

زمین بوسد و خدمت کرد و خوش خفت رخ گل چھره چون گلبرگ بشگفت   
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گریختن شیرین از نزد مھین بانو بھ مداین

بھ درج گوھرین بر قفل زرین    چو برزد بامدادان خازن چین       
شدن را کرده با خود نقش بینی برون آمد ز درج آن نقش چینی   
بسان سرو بر پای ایستادند   بتان چین بھ خدمت سر نھادند    
بھ چربی گفت با شیرین زبانان     چو شیرین دید روی مھربانان   
مگر بسمل شود مرغی بھ دامم کھ بسم اهللا بھ صحرا می خرامم   
دگرگون خدمتش را ساز کردندبتان از سر سراغج باز کردند      
قبا بستند بکران قصب پوش   بھ کردار کلھ داران چون نوش     

بھ صید آیند بر رسم غالمان کھ رسمی بود کان صحرا خرامان   
چو حالی بر نشست او بر نشستند ھمھ در گرد شیرین حلقھ بستند  

بھ سرسبزی چو خضر از آب حیوان    بھ صحرائی شدند از صحن ایوان    
وزان صحرا بھ صحراھای بسیار    در آن صحرا روان کردند رھوار    
بھ صحرائی چو مینو خرم و خوش   شدند آن روضھ حوران دلکش  
ھوا از مشک پر خالی ز آھو    زمین از سبزه نزھت گاه آھو 
عنان خود بھ مرکب باز دادند    سرانجام اسب را پرواز دادند    
سواری تند بود و مرکبی تیز   بت لشگر شکن بر پشت شبدیز

برون افتاد از آن ھم تک سواران     چو مرکب گرم کرد از پیش یاران  
ندانستند کو سر در کشید است گمان بردند کھ اسبش سر کشید است  

ز سایھ در گذر گردش ندیدند  بسی چون سایھ دنبالش دویدند    
بھ نومیدی ھم آخر باز گشتند بھ جستن تا بھ شب دمساز گشتند 
بھ تن رنجھ بھ دل رنجور مانده  ز شاه خویش ھر یک دور مانده   
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شدند آن اختران بی طلعت ماه  بھ درگاه مھین بانو شبانگاه 
بھ تلخی حال شیرین باز گفتند     بھ دیده پیش تختش راه رفتند   

تک طیاره چون اندر ربودش   کھ سیاره چھ شب بازی نمودش   
صال در داد غمھای کھن را مھین بانو چو بشنید این سخن را  
بسر بر خاک و سر ھم بر سر خاک  فرود آمد ز تخت خویش غمناک

ز دیده سیل طوفان بر گشاده   از آن غم دستھا بر سر نھاده    
بھ دو سوک برادر تازه می کرد  ز شیرین یاد بی اندازه می کرد       
ز من چشم بدت بربود ناگاه بھ آب چشم گفت ای نازنین ماه   
ندانم بر کدامین خارت افکند  گلی بودی کھ باد از بارت افکند   
کدامین مھربان بر ما گزیدی چو افتادت کھ مھر از ما بریدی   
گرفتار کدامین شیر گشتی   چو آھو زین غزاالن سیر گشتی   
نھ خورشیدی چنین تنھا چرائی   چو ماه از اختران خود جدائی     
بھ ھر شاخی رگی با جان من داشت   کجا سرو تو کز جانم چمن داشت
منش گم کرده ام تا خود کھ یابد رخت ماھست تا خود بر کھ تابد  

غمش بر غم افزود و درد بر دردھمھ شب تا بھ روز این نوحھ می کرد  
شد از نورش جھان را دیده روشن  چو مھر آمد برون از چاه بیژن    
بھ نوبت گاه فرمان ایستادند ھمھ لشگر بھ خدمت سر نھادند  
پی شیرین برانیم اسب چون تیر   کھ گر بانو بفرماید بھ شبگیر 
نھ خود رفت و نھ کس را نیز فرمود مھین بانو بھ رفتن میل ننمود 

کھ بودی بازی از دستش پریده    چو در خواب این بال را بود دیده   
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ھمان باز آمدی بر دست او باز    چو حسرت خورد از پرواز آن باز   
و گر با آسمان ھمراز گردیم   بدیشان گفت اگر ما باز گردیم   

بیابیم از پی شبدیز گردی  نشد ممکن کھ در ھیچ آبخوردی  
نھ دنبال شکاردام دیده   نشاید شد پی مرغ پریده 

کھ وا برج آید ار باشد حاللی    کبوتر چون پرید از پس چھ نالی    
کھ برقی یابم از نعل براقش       بلی چندان شکیبم در فراقش     

دیگر ره با طرب ھمراه گردم   چو زان گم گشتھ گنج آگاه گردم   
بھ دین شکرانھ گردم گنج پرداز  بھ گنجینھ سپارم گنج را باز  
بھ از فرمانبری کاری ندیدند سپھ چون پاسخ بانو شنیدند  

جھان را می نوشت از بھر پرویز   وزان سوی دگر شیرین بھ شبدیز   
ز ره رفتن بروز و شب نیاسود چو سیاره شتاب آھنگ می بود 
ھمی شد ده بھ ده سامان بھ سامان  قبا در بستھ بر شکل غالمان     

بھ کوه و دشت می شد راه و بی راه  نبود ایمن ز دشمن گاه و بی گاه 
بھ تک در باد را چون کوه می ماند    رونده کوه را چون باد می راند     
کھ در راھی زنی شد جادوئی ساز   نپوشد بر تو آن افسانھ را راز   

بھ افسونی بھ راھش کرد دربند   یکی آیینھ و شانھ درافکند   
کزین کوه آمد و زان بیشھ بر رست فلک این آینھ وان شانھ را جست    

ز سختی شد بھ کوه و بیشھ مانند   زنی کوشانھ و آیینھ بفکند  
غبار آلود چندین بیشھ و کوه    شده شیرین در آن راه از بس اندوه   

مزاج نازکش سختی گرفتھرخش سیمای کم رختی گرفتھ    
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نشان می جست و می رفت آن   
چو ماه چارده شب چارده روز   دل افروز  

خبر پرسان خبر پرسان ھمی راند       جنیبت را بھ یک منزل نمی ماند  
زمین را دور چرخ از یاد می برد        تکاور دست برد از باد می برد     

* * *
سیاھی خواند حرف ناامیدی  سپیده دم چو دم بر زد سپیدی   

فرو شد تا بر آمد یک گل زرد  ھزاران نرگس از چرخ جھانگرد   
بھ تلخی داد جان یکبارگی را    شتابان کرد شیرین بارگی را   
در او چون آب حیوان چشمھ ساری   پدید آمد چو مینو مرغزاری  
شده در ظلمت آب زندگانی ز شرم آب از رخشنده خانی     
غبار از پای تا سر برنشستھ  ز رنج راه بود اندام خستھ  

ده اندر ده ندید از کس نشانی   بھ گرد چشمھ جوالن زد زمانی    
ره اندیشھ بر نظارگی بست   فرود آمد بھ یک سو بارگی بست  

فلک را آب در چشم آمد از دور  چو قصد چشمھ کرد آن چشمھ نور  
نفیر از شعری گردون برآورد  سھیل از شعر شکرگون برآورد   
شد اندر آب و آتش در جھان زد   پرندی آسمان گون بر میان زد     
موصل کرد نیلوفر بھ نسرین   فلک را کرد کحلی پوش پروین  
ز چرخ نیلگون سر بر زد آن ماه   حصارش نیل شد یعنی شبانگاه   
چو غلطد قاقمی بر روی سنجاب  تن سیمینش می غلطید در آب    

غلط گفتم کھ گل بر چشمھ روید  عجب باشد کھ گل را چشمھ شوید 
نھ ماھی بلکھ ماه آورده در دست  در آب انداختھ از گیسوان شست    

ز کافورش جھان کافور خورده   ز مشک آرایش کافور کرده   
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کھ مھمانی نوش خواھد رسیدن مگر دانستھ بود از پیش دیدن  
ز بھر میھمان می ساخت جالب در آب چشمھ سار آن شکر ناب  
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دیدن خسرو شیرین را در چشمھ سار 

چنین گفت از ملوک پارسی دان     سخن گوینده پیر پارسی خوان    
بھ پرسش کردن آن سرو آزاد  کھ چون خسرو بھ ارمن کس فرستاد   

امید وعده دیدار می داشت شب و روز انتظار یار می داشت  
کمر می بست چون خورشید و چون ماه بھ شام و صبح اندر خدمت شاه  

ز شادی تاج سر می خواند شاھش    چو تخت آرای شد طرف کالھش  
چنین تا چشم زخم افتاد در کار  گرامی بود بر چشم جھاندار   

درم را سکھ زد بر نام پرویز       کھ از پوالد کاری خصم خونریز   
بشورانید از آن شاه عجم را     بھ ھر شھری فرستاد آن درم را    

ھراسان شد کھن گرگ از جوان شیر     ز بیم سکھ و نیروی شمشیر  
کھ خسرو باخت آن شطرنج ناگاه   چنان پنداشت آن منصوبھ را شاه     
بگیرد شاه نو را بند سازد   بر آن دلشد کھ لعبی چند سازد     
نبود آگھ ز بازیھای تقدیر حسابی بر گرفت از روی تدبیر   
نھ در عقده مھ نو را گرفتن  کھ نتوان راه خسرو را گرفتن    
جھان گیرد جھان او را نگیرد    چو ھر کو راستی در دل پذیرد    

شھ نو را بھ خلوت جست و دریافت  بزرگ امید ازین معنی خبر یافت     
ملک را با تو قصد گوشمالست  حکایت کرد کاختر در وبالست    
شتاب آوردن و بردن سر خویش  بباید زفت روزی چند ازین پیش  
وبال اخترت مسعود گردد  مگر کاین آتشت بی دود گردد 
ھالکش را ھمی سازد بھانھ  چو خسرو دید کاشوب زمانھ 

وصیت کرد با آن ماھرویان  بھ مشگو رفت پیش مشگ مویان  
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دو ھفتھ بیش و کم زین کاخ دلگیر   کھ می خواھم خرامیدن بھ نخجیر   
طرب سازید و روی غم نبینید   شما خندان و خرم دل نشینید  
چو طاووسی نشستھ بر پر زاغ   گر آید نار پستانی در این باغ     

شما ماھید و خورشید آن کنیز است    فرود آرید کان مھمان عزیز است  
طرب می سازد و شادی گزیند  بمانیدش کھ تا بیغم نشیند

چو خضر آھنگ سازد سوی صحرا    و گر تنگ آید از مشکوی خضرا  
بھشتی روی را قصری بسازید  در آن صحرا کھ او خواھد بتازید    
خبر می داد از الھام خدائی       بدان صورت کھ دل دادش گوائی  

سلیمان وار با جمعی پریزاد    چو گفت این قصھ بیرون رفت چون باد       
سوی ارمن زمین را نرم کرده  زمین کن کوه خود را گرم کرده  
دو منزل را بھ یک منزل ھمی کرد   ز بیم شاه می شد دل پر از درد  

در آن منزل کھ آن مھ موی می شست   قضا را اسبشان در راه شد سست     
ستوران را علوفھ برنھادن    غالمان را بفرمود ایستادن   
سوی آن مرغزار آمد خرامان     تن تنھا ز نزدیک غالمان 

میان گلشن آبی دید روشن   طوافی زد در آن فیروزه گلشن       
تذروی بر لب کوثر نشستھچو طاووسی عقابی باز بستھ   

در آن آھستگی آھستھ می گفت گیا را زیر نعل آھستھ می سفت   
ور این اسب آن من بودی چھ بودی  گر این بت جان بودی چھ بودی 
بھ برج او فرود آیند ناگاه نبود آگھ کھ آن شبرنگ و آن ماه   
سبل در دیده باشد خواب در سر   بسا معشوق کاید مست بر در  
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چو مرد آگھ نباشد گم کند راهبسا دولت کھ آید بر گذرگاه 
نظر ناگھ در افتادش بھ ماھی   ز ھر سو کرد بر عادت نگاھی  

کھ بیش آشفتھ شد تا بیشتر دید   چو لختی دید از آن دیدن خطر دید     
کھ باشد جای آن مھ بر ثریا  عروسی دید چون ماھی مھیا 

چو ماه نخشب از سیماب زاده  نھ ماه آیینھ ی سیماب داده  
پرندی نیلگون تا ناف بستھ    در آب نیلگون چون گل نشستھ   
گل بادام و در گل مغز بادام ھمھ چشمھ ز جسم آن گل اندام  

ھمان رونق در او از آب و از رنگ   حواصل چون بود در آب چون رنگ؟    
بنفشھ بر سر گل دانھ می کرد  ز ھر سو شاخ گیسو شانھ می کرد  

کھ دارم در بن ھر موی ماری اگر زلفش غلط می کرد کاری     
کھ موالی توام ھان حلقھ در گوش   نھان با شاه می گفت از بنا گوش  
بھ بازی زلف او چون مار بر گنج       چو گنجی بود گنجش کیمیاسنج 

گمان بردی کھ مار افسای را کشت  فسونگر مار را نگرفتھ در مشت   
ز بستان نار پستان در گشاده    کلید از دست بستانبان فتاده   

ز حسرت گشتھ چون نار کفیده دلی کان نار شیرین کار دیده     
عجب بین کافتاب از راه گشتھ    بدان چشمھ کھ جای ماه گشتھ 

فلک بر ماه مروارید می بست چو بر فرق آب می انداخت از دست  
ز حسرت شاه را برفاب می داد   تنش چون کوه برفین تاب می داد    

شده خورشید یعنی دل پر آتش    شھ از دیدار آن بلور دلکش 
کھ طالع شد قمر در برج آبی     فشاند از دیده باران سحابی   
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کھ سنبل بستھ بد بر نرگسش راه  سمنبر غافل از نظاره شاه     
بھ شاھنشھ در آمد چشم شیرینچو ماه آمد برون از ابر مشگین  

بھ باالی خدنگی رستھ سروی ھمائی دید بر پشت تذروی 
ھمی لرزی چون در چشمھ مھتاب ز شرم چشم او در چشمھ آب 

کھ گیسو را چو شب بر مھ پراکند   جز این چاره ندید آن چشمھ قند     
بھ شب خورشید می پوشید در روزعبیر افشاند بر ماه شب افروز    
کھ خوش باشد سواد نقش بر سیم سوادی بر تن سیمین زد از بیم 
چنان چون زر در آمیزد بھ سیماب    دل خسرو بر آن تابنده مھتاب    
بھم در شد گوزن مرغزاری   ولی چون دید کز شیر شکاری

کھ نبود شیر صیدافکن زبون گیر   زبون گیری نکرد آن شیر نخجیر     
نشاند آن آتش جوشنده را جوش بھ صبری کاورد فرھنگ در ھوش  
نظرگاھش دگر جائی طلب کرد  جوانمردی خوش آمد را ادب کرد 
نظر جای دگر بیگانھ می داشت  بھ گرد چشمھ دل را دانھ می کاشت 
دو تشنھ کز دو آب آزار دیدند دو گل بین کز دو چشمھ خار دیدند    
ھمین از چشمھ ای افتاد در چاه     ھمان را روز اول چشمھ زد راه     
بھ چشمھ نرم گردد توشھ سختبھ سرچشمھ گشاید ھر کسی رخت

ز نرمیھا بھ سختیھا سپردندجز ایشان را کھ رخت از چشمھ بردند     
ندارد تشنھ ای را پای در گل     نھ بینی چشمھ ای کز آتش دل   

بدین کار است گردان گرد گردون   نھ خورشید جھان کاین چشمھ خون   
کھ خاتون برد نتوان بی عماری     چو شھ می کرد مھ را پرده داری   
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قبا پوشید و شد بر پشت شبدیز   برون آمد پریرخ چون پری تیز     
کھ زد بر گرد من چون چرخ ناورد     حسابی کرد با خود کاین جوانمرد     
دلم چون برد اگر دلدار من نیست شگفت آید مرا گر یار من نیست 
اگر دلدار من شد کو نشانش   شنیدم لعل در لعل است کانش   
دگرگونھ کنند از بیم بدخواه    نبود آگھ کھ شاھان جامھ راه  

گل خود را بدین شکر برآمیز ھوای دل رھش می زد کھ برخیز   
خبر بود آن واین باری عیانست   گر آن صورت بد این رخشنده جانست  
روا نبود نمازی در دو محرابدگر ره گفت از این ره روی برتاب       
دو صاحب را پرستش کرد نتوان   ز یک دوران دو شربت خورد نتوان    
نھ جای پرسش است او را در این راه     و گر ھست این جوان آن نازنین شاه     

کھ بر بی پردگان گردی نشیند   مرا بھ کز درون پرده بیند   
ز پرده چون برون آیم بیکبار       ھنوز از پرده بیرون نیست این کار     

ز نعلش گاو و ماھی را خبر داد   عقاب خویش را در پویھ پر داد     
بھ جنبش با فلک خویشی گرفتھ  تک از باد صبا پیشی گرفتھ     

بھ چشم دیو در می شد ز تیزیپری را می گرفت از گرم خیزی 
بھ جز خود ناکسم گر ھیچکس دید  پس از یک لحضھ خسرو باز پس دید    

نھ دل دید و نھ دلبر در میانھ   ز ھر سو کرد مرکب را روانھ  
ز ھر سو جست از آن گوھرنشانی   فرود آمد بدان چشمھ زمانی   

بدین زودی کجا رفت آن دالویز    شگفت آمد دلش را کاین چنین تیز        
کھ گوئی مرغ شد پرید بر شاخگھی سوی درختان دید گستاخ  
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چو ماھی ماه را در آب می جست گھی دیده بھ آب چشمھ می شست  
گھی بر آب چشمھ پل شکستی زمانی پل بر آب چشم بستی   

در او غلطید چون در چشمھ ماھی    ز چشمش برده آن چشمھ سیاھی   
پشیمان شد سپھر از مالش او  چنان نالید کز بس نالش او     

بھ چشمی باز و چشمی زاغ می جست  مھ و شبدیز را در باغ می جست 
کھ زاغی کرد بازش را گرو گیر     ز ھر سو حملھ بر چون باز نخجیر     
جھان تاریک بروی چون پر زاغ    از آن زاغ سبک پر مانده پر داغ   

درخت خار گشتھ مشک بیدش شده زاغ سیھ باز سپیدش   
سرشگش تخم بید انجیر خورده  ز بیدش گربھ بید انجیر کرده  

بلی رسم است چوگان کردن از بید   خمیده بیدش از سودای خورشید 
کھ آتش در چو من مردم گیاھیبر آورد از جگر سوزنده آھی    
فراتی دیدم و لب تر نکردم   بھاری یافتم زو بر نخوردم    

کنون می بایدم بر دل زدن سنگ   بھ نادانی ز گوھر داشتم چنگ 
دریغا چون شب آمد برد بادشگلی دیدم نچیدم بامدادش   

چو آبی خفتھ وز او آب خفتھ  در آبی نرگسی دیدم شکفتھ  
چرا سیماب گشت آن سرو چاالک  شنیدم کاب خفتد زر شود خاک  

سریرم را ز گردون کرد پایھ  ھمائی بر سرم می داد سایھ  
چو سایھ الجرم بی سنگ ماندم  بر آن سایھ چو مھ دامن فشاندم   

بترزینم تبر زین چون بود چون   نمد زینم نگردد خشک از این خون   
نمی گویم بھ بیداری کھ در خواب برون آمد گلی از چشمھ آب  
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چو خار آن بھ کھ بر آتش نشینم  کنون کان چشمھ را با گل نھ بینم  
چو بخت آمد بھ راھت ره بگردان  کھ فرمودم کھ روی از مھ بگردان   
کھ از باغ ارم بگذشت و بگذاشت کدامین دیو طبعم را بر این داشت  

جز این یکجا کھ صید از من ربودست   ھمھ جائی شکیبائی ستودست  
شکیب خام را بر وی بسوزم   چو برق از جان چراغی برفروزم        
نبایستی ز دل کردن کبابی اگر من خوردمی زان چشمھ آبی    

کھ چون مالی بیابی زود خور زود   نصیحت بین کھ آن ھندو چھ فرمود 
پشیمانی نخورد آنکس کھ برخورد در این باغ از گل سرخ و گل زرد    
ز دل پیکان غم بیرون کشیدن من وزین پس جگر در خون کشیدن   
کھ یارب یاربی خیزد ز ھر موی  زنم چندان طپانچھ بر سر و روی      
تنور آتشم لختی سود سرد   مگر کاسوده تر گردم در این درد  

کھ جز گوھر نباشد در کنارم  ز بحر دیده چندان در ببارم     
کی آسوده شود تا خون نریزد    کسی کاو را ز خون آماس خیزد    
بھ گریھ دستھا بر چشم ماالن زمانی گشت گرد چشمھ ناالن   
گرفت آن چشمھ را چون گل در آغوش   زمانی بر زمین افتاد مدھوش   

ز سروش آب و از گل رنگ رفتھ    از آن سرو روان کز چنگ رفتھ    
شده لرزان چنان کز باد خاشاک    سھی سروش فتاده بر سر خاک  
کجا آخر قدمگاھش زمی بود    بھ دل گفتا گر این ماه آدمی بود  
پری بر چشمھ ھا بسیار باشد   و گر بود او پری دشوار باشد 

کھ خسرو دوست می دارد پریرا   بھ کس نتوان نمود این داوری را   
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پری پیوستھ از مردم گریزد  مرا زین کار کامی برنخیزد    
پری با آدمی دمساز کی شد بھ جفت مرغ آبی باز کی شد  

پس آنگاھی پری را رام کردن    سلیمانم بباید نام کردن    
حکایت ھای دلپرداز می گفت ازین اندیشھ لختی باز می گفت    

بھ دارالملک ارمن راه برداشت    بھ نومیدی دل از دلخواه برداشت  
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رسیدن شیرین بھ مشگوی خسرو در مداین  

نخست از پرده بازیھا نماید  فلک چون کار سازیھا نماید     
نخست از رنج بردش یاد خواھد       بھ دھقانی چو گنجی داد خواھد    
گل و شمشاد را قیمت کھ داند    اگر خار و خسک در ره نماند   
پس از دوری خوش آید مھر و پیوند بباید داغ دوری روزکی چند  

ز نزدیکی بھ دوری مبتال شدچو شیرین از بر خسرو جدا شد  
بھ مشگوی مداین راند شبدیز   بھ پرسش پرسش از درگاه پرویز   

وز آیین عروسی روی شستھ   بھ آیین عروسی شوی جستھ 
درون شد باغ را سرو روان داد     فرود آمد رقیبان را نشان داد       

گزیدند از حسد لبھای زیرین    چو دیدند آن شکرفان روی شیرین     
ز خسرو ھیچ وا نشناختندش   برسم خسروی بنواختندش 
بھ آتش خواستن رفتھ است گوئی    ھمی گفتند خسرو بانکوئی 

وز آن آتش بھ دلھا در زد آتش     بیاورد آتشی چون صبح دلکش 
نشانش باز پرسیدن گرفتند   پس آنگھ حال او دیدن گرفتند   

چھ اصلی و چھ مرغی وز چھ دامی     کھ چونی وز کجائی و چھ نامی    
دروغی چند را سر تیز می کرد   پریرخ زان بتان پرھیز می کرد       

بھ حاضر گشتن خسرو نیاز است  کھ شرح حال من لختی دراز است    
شما را خود کند زین قصھ آگاه  چو خسرو در شبستان آید از راه   
کھ ھست این اسب را قیمت بسی گنج   ولیک این اسب را دارید بی رنج     

نشاندند آن کنیزانش بھ صد ناز   چو بر گفت این سخن مھمان طناز  
ببستند اسب را بر آخور شاه   فشاندند آب گل بر چھره ماه
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ز در بستند بر دیبا طرازش دگرگون زیوری کردند سازش 
فرو آسود و ایمن گشت و خوش خفت  گل وصلش بھ باغ وعده بشگفت  

شکر لب را کنیز انگاشتندی رقیبانی کھ مشکو داشتندی   
کنیزانھ بدیشان نرد می باخت شکر لب با کنیزان نیز می ساخت     
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ترتیب کردن کوشک برای شیرین

ز شیرین لب طبقھا شھد بگشاد   چو شیرین در مداین مھد بگشاد 
ز بیرون رفتن خسرو خبر یافت       پس از ماھی کز آسایش اثر یافت   
وز آنجا سوی ارمن کرد تدبیر    کھ از بیم پدر شد سوی نخجیر   
کھ کارش داشت الحق بینوائی بدرد آمد دلش زان بی دوائی   
ز بی صبری دلش دیوانھ می بود    چنین تا مدتی در خانھ می بود    

کھ می کرد اندرو چندان نظاره  حقیقت شد ورا کان یک سواره 
نظر می کرد چون خورشید در ماه  جھان آرای خسرو بود کز راه   

فرو خورد آن تغابن را و تن زد       بسی از خویشتن بر خویشتن زد 
نمود آنگھ کھ خواھم گشت بیمار صبوری کرد روزی چند در کار  
بباید ساختن بر کوھساری   مرا قصری بھ خرم مرغزاری     

شد از گرمی گل سرخم گل زرد کھ کوھستانیم گلزار پرورد   
کھ ای شمع بتان چون شمع مگداز   بدو گفتند بت رویان دمساز 
مھیا ساختن در خوش ھوائی   تو را ساالر ما فرمود جائی     
بھ کوھستان ترا پیدا کند جای  اگر فرماندھی تا کارفرمای   
چنان قصری کھ شاھنشاه فرمود  بگفت آری بباید ساختن زود   

بھ خلوت مرد بنا را بخواندند   کنیزانی کزو در رشک ماندند 
ز کوھستان بابل نو رسیده  کھ جادوئی است اینجا کار دیده  

ھوا بینی گرفتھ ریز بر ریز        زمین را اگر بگوید کای زمین خیز  
بماند تا قیامت بر یکی گام   فلک را نیز اگر گوید بیارام    

کزان سوزنده تر نبود ھوائی  ز ما قصری طلب کرد است جائی   
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ز جادو جادوئیھا در نیابند  بدان تا مردم آنجا کم شتابند     
ھوائی ھر چھ ناخوشتر طلب کن بدین جادو شبیخونی عجب کن   
ز ما درخواست کن مزدی کھ شاید  بساز آنجا چنان قصری کھ باید     
وجوه خرج دادندش بھ خروار  پس آنگھ از خزو دیبا و دینار    
جھان پیمای شد در رنج بردن       چو بنا شاد گشت از گنج بردن    

حوالی بر حوالی کوه بر کوه     طلب می کرد جائی دور از انبوده  
کز او طفلی شدی در ھفتھ پیر   بدست آورد جائی گرم و دلگیر   
نھ از کرمانشھان بل از جھان دور   بده فرسنگ از کرمانشھان دور  
بھ دوزخ در چنان قصری بھ پرداخت    بدانجا رفت و آنجا کارگھ ساخت  
کھ حوری را چنان دوزخ نسازد     کھ داند ھر کھ آنجا اسب تازد   

چو از شب گشت مشگین روی آن  
ز مشگو رفت شیرین سوی آن قصر    عصر 

خیانت کاری شھوت ندیده  کنیزی چند با او نارسیده  
چو گوھر شھربند سنگ می بوددر آن زندانسرای تنگ می بود   
در دل بر دو عالم پیش کرده       غم خسرو رقیب خویش کرده
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رسیدن خسرو بھ ارمن نزد مھین بانو

ز چشم آب ریزش دور شد خواب  چو خسرو دور شد زان چشمھ آب 
ز نومیدی دلش رنجورتر گشت  بھ ھر منزل کز آنجا دورتر گشت    

کھ برنامد ھنوز از کوه خورشید   دگر ره شادمان می شد بھ امید 
مگر خورشید روشن را بیابم   چو من زین ره بھ مشرق می شتابم   
نسیمش مرزبانان را خبر کرد   چو گل بر مرز کوھستان گذر کرد   

زر و دیبا بھ خدمت می کشیدند   عمل داران برابر می دویدند    
بھ روشن روی خسرو آرزومندبتانی دید بزم افروز و دلبند     

مقام افتاد روزی چندش آنجا        خوش آمد با بتان پیوندش آنجا   
ز موقان سوی باخرزان گذر کرد      از آنجا سوی موقان سر بدر کرد     

بھ خدمت کردن شاھانھ بشتافت  مھین بانو چو زین حالت خبر یافت    
سپاھی ساختھ با برک و با ساز  بھ استقبال شاه آورد پرواز   
فرستاد از ادب سوی خزانھ  گرامی نزلھای خسروانھ     

دبیران را قلم در خط شد از رنج     ز دیبا و غالم و گوھر و گنج
جھاندارش نوازش کرد بسیار  فرود آمد بھ درگاه جھاندار 
نشست اوی و دیگر قوم ایستادند بزیر تخت شھ کرسی نھادند 

کھ بادت نو بنو عیشی فزونی  شھنشھ باز پرسیدش کھ چونی 
مبادت درد سر زین میھمانی بھ مھمانیت آوردم گرانی   

ز خدمت داد خود را سرفرازی     مھین بانو چو دید آن دلنوازی     
فرو خواند آفرینھا در خور شاه نفس بگشاد چون باد سحرگاه  

پناھش بارگاه خسروی کرد بدان طالع کھ پشتش را قوی کرد  
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روان می کرد ھر دم تحفھ نو   یکی ھفتھ بھ نوبت گاه خسرو   
ندید است آفتاب عالم افروز     پس از یک ھفتھ روزی کانچنان روز  

چو سلطانی کھ باشد چاکرش بخت بھ سرسبزی نشستھ شاه بر تخت 
بسی دل را چو طره سر بریده  ز مرزنگوش خط نو دمیده  
چو باغی پر سھی سرو خرامان    بساط شھ ز یغمائی غالمان 

بھ موالئی بر آمد نام ھر کس بھ جوش آمد سخن در کام ھر کس  
بھ حاجت خواستن بی رفع شد یار    بھ رامش ساختن بی دفع شد کار   

بھ خسرو گفت ما را حاجتی ھست   مھین بانو زمین بوسید و بر جست 
زمستانی در آنجا عیش سازی    کھ دارالملک بردع را نوازی   

فراخیھا بود آب علف را    ھوای گرمسیر است آنطرف را  
تو میرو کامدم من بر اثر نیز    اجابت کرد خسرو گفت برخیز   
سوی باغ سپید آمد روارو  سپیده دم ز لشگر گاه خسرو 

ملک را تاج و تخت آنجا کشیدند   وطن خوش بود رخت آنجا کشیدند    
گرفتند از حوالی ھر کسی جای  ز ھر سو خیمھ ھا کردند بر پای   

نکرد از شرط خدمت ھیچ تقصیر مھین بانو بھ درگاه جھانگیر   
می تلخ و غم شیرین ھمی خورد  شھ آنجا روز و شب عشرت ھمی کرد 
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مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

چھ شب کز روز عید اندوه کش تر  یکی شب از شب نوروز خوشتر  
ندیمی چند موزون طبع و دلخواه سماع خرگھی در خرگھ شاه
سخن ھای مضاحک ساز کردهمقالت ھای حکمت باز کرده  
فرو ھشتھ نمدھای االنی  بھ گرداگرد خرگاه کیانی   
سر نامحرمان را داده بر باد  دمھ بردر کشیده تیغ فوالد 

بخور عود و عنبر کلھ بستھ درون خرگھ از بوی خجستھ   
نھاده منقل زرین پر آتش نبید خوشگوار و عشرت خوش 

سیاھانی چو زنگی عشرت انگیز زگال ارمنی بر آتش تیز    
پس از سرخی ھمی گیرد سیاھی   چو مشک نافھ در نشو گیاھی
شود بعد از سیاھی سرخ رخسار  چرا آن مشک بید عود کردار   

چو باالی سیاھی نیست رنگی سیھ را سرخ چون کرد آذرنگی    
کھ از موی سیاه ما برد رنگ   مگر کز روزگار آموخت نیرنگ 

بنفشھ می درود و اللھ می کشتبھ باغ مشعلھ دھقان انگشت  
گرفتھ خون خود در نای و منقار   سیھ پوشیده چون زاغان کھسار  
سیھ ماری فکنده مھره در پیش عقابی تیز خود کرده پر خویش 

چو زردشت آمده در زند خوانی    مجوسی ملتی ھندوستانی 
بھ شنگرفی مدادی کرده بر کار  دبیری از حبش رفتھ بھ بلغار    

کھ ریحان زمستان آمد آتش   زمستان گشتھ چون ریحان ازو خوش    
خروسی کو بھ وقت آواز کرده  صراحی چون خروسی ساز کرده      
گھی تیھو بر آتش گاه دراج   ز رشک آن خروس آتشین تاج  
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گھی کبک دری گھ مرغ آبیروان گشتھ بھ نقالن کبابی  
چو در زرین صراحی لعل باده       ترنج و سیب لب بر لب نھاده 

گلستانی نھاده در نظر گاه ز نرگس وز بنفشھ صحن خرگاه    
شده در حقھ بازی باد نوروز  ز بس نارنج و نار مجلس افروز    

بسر بردند صبحی در صبوحی  جھان را تازه تر دادند روحی   
دریده پردھای عشق بازان  ز چنگ ابریشم دستان نوازان    
فکنده سوز آتش در دل سنگسرود پھلوی در نالھ چنگ 
مغنی راه موسیقار می زد  کمانچھ آه موسی وار می زد  
کھ بدرود ای نشاط و عیش بدرود  غزل برداشتھ رامشگر رود    

گر ایمن بودی از باد خزانی      چھ خوش باغیست باغ زندگانی 
گرش بودی اساس جاودانھ چھ خرم کاخ شد کاخ زمانھ  

کھ چون جا گرم کردی گویدت خیز  از آن سرد آمد این کاخ دالویز    
بباده اش داد باید زود بر باد   چو ھست این دیر خاکی سست بنیاد    
کھ رفت آن از میان ویندر میان نیست    ز فردا و زدی کس را نشان نیست   

بر او ھم اعتمادی نیست تا شام  یک امروز است ما را نقد ایام   
بھ می جان و جھان را زنده داریم      بیا تا یک دھن پر خنده داریم   

کھ زیر خاک می باید بسی خفت   بھ ترک خواب می باید شبی گفت   

* * *

نوای چنگ می شد شست در ملک سرمست و ساقی باده در دست 
شست

ز دلداران خسرو با دل شاد    در آمد گلرخی چون سرو آزاد   
چھ فرمائی در آید یا شود دور       کھ بر دربار خواھد بنده شاپور    
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ز شادی درخواست جستن خسرو از   
دگر ره عقل را شد کار فرمای   جای 

ز دلگرمی بھ جوش آمد دل شاه بفرمودش در آوردن بھ درگاه   
بھ شمشیر خطر گشتھ بھ دو نیم  کھ بد دل در برش ز امید و از بیم    
بالی چشم بر راھی عظیم است  ھمیشھ چشم بر ره دل دو نیم است   
غمی از چشم بر راھی بتر نیست   اگر چھ ھیچ غم بی دردسر نیست     

کز او رخ زرد گردد عمر کوتاه     مبادا ھیچکس را چشم بر راه   
زمین را نقشھای بوسھ می بست در آمد نقش بند مانوی دست 

بھ رسم بندگان بر پای می بود زمین بوسید و خود بر جای می بود  
نشاند او را و خالی کرد خرگاه       گرامی کردش از تمکین خود شاه  
شگفتی ھا کھ بود از سر گذشتش بپرسید از نشان کوه و دشتش
کھ شھ را زندگانی باد بسیار    دعا برداشت اول مرد ھشیار 
میفتاد از سر دولت کالھش  مظفر باد بر دشمن سپاھش 
ز نو ھر روزش اقبالی دگر باد     مرادش با سعادت رھسپر باد
بساطی ھست با لختی درازی   حدیث بنده را در چاره سازی     
رضای شاه جویم چون نجویم   چو شھ فرمود گفتن چون نگویم
فرو خواند آنچھ خواندن می توانست    وز اول تا بھ آخر آنچھ دانست   

وز آن پیدا شدن چون چشمھ در کوه  از آن پنھان شدن چون مرغ از انبوه    
بر آوردن مقنع وار ماھی   بھ ھر چشمھ شدن ھر صبح گاھی 

بھ افسون فتنھ ای را فتنھ کردن     وز آن صورت بھ صورت باز خوردن  
فرستادن بھ ترکستان شاھش  وز آن چون ھندوان بردن ز راھش   
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خروشی بیخود از خسرو برآمد سخن چون زان بھار نو برآمد       
بگو تا چون بھ دست آمد دگر بار    بھ خواھش گفت کان خورشید رخسار  

دگر اقبال خسرو کرد یاری   مھندس گفت کردم ھوشیاری
بھ دکان کمانگر برگذشتمچو چشم تیر گر جاسوس گشتم 

بت سنگین دل سیمین میان را    بھ دست آوردم آن سرو روان را   
مسیحی بستھ در ھر تار موئی   چھ دیدم؟ تیزرائی تازه روئی     

ھمھ تن دل چو بادام دو مغزی  ھمھ رخ گل چو بادامھ ز نغزی  
دو عالم را گره بستھ بھ یک موی میانی یافتم کز ساق تا روی   

چو خوزستانی اندر چشم موری    دھانی کرده بر تنگیش زوری 
مگر آیینھ را آن ھم بھ مستی   نبوسیده لبش بر ھیچ ھستی 

مگر با زلف خود وانھم بھ بازی  نکرده دست او با کس درازی 
بسی شیرین تر از نامش دھانش   بسی الغرتر از مویش میانش   
چو عالم فتنھ شد بر صورت شاه    اگر چھ فتنھ عالم شد آن ماه       

پس آنگھ چاره شبدیز کردم   چو مھ را دل بھ رفتن تیز کردم   
فرستادم بھ چندین رنگ و نیرنگ  رونده ماه را بر پشت شبرنگ  
بدین عذر از رکابش دور ماندم من اینجا مدتی رنجور ماندم    
بھ مشگوی ملک باشد رسیده  کنون دانم کھ آن سختی کشیده  
قدم تا فرق در گوھر گرفتش   شھ از دلدادگی در بر گرفتش     
بر او بسیار بسیار آفرین کرد   سپاسش را طراز آستین کرد    
درستی داد قولش را بر شاه     حدیث چشمھ و سر شستن ماه
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یکایک باز گفت از خیر و از شر   ملک نیز آنچھ در ره دید یسکر   
بھ اقصای مداین کرده پرواز     حقیقت گشتشان کان مرغ دمساز
چو پروانھ شود دنبال آن نور    قرار آن شد کھ دیگر باره شاپور    

ریاحین را بھ بستان آورد باز     زمرد را سوی کان آورد باز    
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رفتن شاپور دیگر بار بھ طلب شیرین

بھا روزا کھ آن روز جوانی است    خوشا ملکا کھ ملک زندگانی است  
نھ از روز جوانی روزگاری  نھ ھست از زندگی خوشتر شماری   
جوان بود و عجب خوشدل جوان بود   جھان خسرو کھ ساالر جھان بود   
نھ بی مطرب شدی طبعش گشادهنخوردی بی غنا یک جرعھ باده  

بھ ھر دستان کم از گنجی ندادی    مغنی را کھ پارنجی ندادی   
مھین بانو در آمد شاد و بنشست بھ عشرت بود روزی باده در دست
ز دیگر وقتھا دل بیش دادش ملک تشریف خاص خویش دادش  
ز موبد خواست رسم باج برسمچو آمد وقت خوان دارای عالم    

حدیث باج برسم را نگھ داشت  بھ ھر خوردی کھ خسرو دستگھ داشت 
کھ او بر چاشنی گیری نشان است   حساب باج برسم آنچنان است   
خورشھا را کھ این نیک است و آن بد   اجازت باشد از فرمان موبد     

ھمان فرخنده بانوی جھان را   بھ می خوردن نشاند آن گھ مھان را   
سخن از ھر دری می کرد با او  بھ جام خاص می می خورد با او 

حکایت را بھ شیرین باز پیوست  چو از جام نبید تلخ شد مست   
بھ دل شادی بھ لب غمخوارگی کرد  ز شیرین قصھ آوارگی کرد    
چو گل خندان چو سرو آزاده ای بود    کھ بانو را برادر زاده ای بود    
چو عنقا کرد از اینجا ناپدیدش       شنیدم کادھم توسن کشیدش

خبر آورد از آن ماه دل افروز       مرا از خانھ پیکی آمد امروز    
بر آن عزمم کھ جایش باز دانم    گر اینجا یک دو ھفتھ باز مانم   
بسان مرغ در پروازش آرد   فرستم قاصدی تا بازش آرد   
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فرو ماند از سخن بی صبر و بیھوش     مھین بانو چو کرد این قصھ را گوش   
خروشی بر کشید از دل شغبناک  بھ خدمت بر زمین غلطید چون خاک    
نھ در دامن کھ در دریای آبش  کھ آن در کو کھ گر بینم بھ خوابش   

بھ جان بسپارمش پس جان سپارم    بھ نوک چشمش از دریا برآرم   
کھ مسند بوس بادت زھره و ماه پس آنگھ بوسھ زد بر مسند شاه
ز مشرق تا بھ مغرب زیر دستت ز ماھی تا بھ ماه افسر پرستت    
کھ اقبال ملک در بنده پیوست   من آنگھ گفتم او آید فرادست 
چنین بسیار صید از در درآرد     چو اقبال تو با ما سر در آرد    
مرا باید ز قاصد کردن آگاه     اگر قاصد فرستد سوی او شاه  
بدو بخشم ز ھمزادان شبدیز  بھ حکم آنکھ گلگون سبک خیز 
جز این گلگون اگر بدرک نباشد     کھ با شبدیز کس ھم تک نباشد   

بھ ھمراھیش گلگون تیز گامست اگر شبدیز با ماه تمامست 
بھ جز گلگون کھ دارد زیر او پای   و گر شبدیز نبود مانده بر جای  
برند از آخور او سوی شاپور    ملک فرمود تا آن رخش منظور  
دو اسبھ راه رفتن را بیاراست    وز آنجا یک تنھ شاپور برخاست 

گرامی ماه را یک ماه جویان   سوی ملک مداین رفت پویان 
مع القصھ بھ قصر آمد دگر بار   بھ مشگو در نبود آن ماه رخسار    

کس آمد دادش از خسرو نشانی   در قصر نگارین زد زمانی    
بھ خلوتگاه آن شمع زمانھ درون بردندش از در شادمانھ   

عقوبت باره ای دید از جھان دور     چو سر در قصر شیرین کرد شاپور   
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بھشتی پیکری در دوزخ تنگ نشستھ گوھری در بیضھ سنگ
نمازش بر دو رخ مالید بر خاک       رخش چون لعل شد زان گوھر پاک    

بپرسید از غم و تیمار راھش    ثناھا کرد بر روی چو ماھش 
کھ از بندت نبود این بنده آزاد   کھ چون بودی و چون رستی ز بیداد     
دلم زین پس بھ شادی بر یقین است     امیدم ھست کاین سختی پسین است  
از آن سختی بھ آسانی رسیدی    یقین میدان کھ گر سختی کشیدی  

کھ زد رایت کھ بس شوریده رایست چھ جایست اینکھ بس دلگیر جایست 
بدین دوزخ قناعت چون کند حور  در این ظلمت والیت چون دھد نور   
کھ تو لعلی و باشد لعل در سنگ   مگر یک عذر ھست آن نیز ھم لنگ  
کلید کام خود در آستین دید  چو نقش چین در آن نقاش چین دید    

سپاسش برد و بازش داد پاسخ   نھاد از شرمناکی دست بر رخ   
ستم ھای کشیده بر تو رانم  کھ گر غمھای دیده بر تو خوانم  
قلم باید بھ حرفش در کشیدن   نھ در گفت آید و نھ در شنیدن    
در او مشتی ماللت دیده دیدم بدان مشگو کھ فرمودی رسیدم   
غالم وقت خود کای خواجھ خوشباش بھم کرده کنیزی چند جماش  

بھای خویش دیده در ترازو  چو زھره بر گشاده دست و بازو   
از آن مشتی جلب جستم جدائی       چو من بودم عروسی پارسائی   
وز ایشان کوشکی درخواست کردم دل خود بر جدائی راست کردم  
بدین عبرت گھم پرتاب کردند دلم از رشک پر خوناب کردند 

کھ از تلخی چو صبر آمد سیھ رنگ    صبور آباد من گشت این سیھ سنگ   
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ضرورت ساخت می باید چھ تدبیر چو کردند اختیار این جای دلگیر     
کھ فرمان این چنین داد است پرویز       پس آنگھ گفت شاپورش کھ برخیز  
بھ گلزار مراد شاه راندش  وز آن گلخن بر آن گلگون نشاندش     

بھ پویھ دستبرد از ماه و پروین چو زین بر پشت گلگون بست شیرین    
پری می بست در ھر زیر پائی   بدان پرندگی زیرش ھمائی  

دلش در انتظار یار مانده  وز آن سو خسرو اندر کار مانده   
چو سر با وصل دارد سھل کار است  اگر چھ آفت عمر انتظار است      

بھ امیدی رسد امید واریچو خوشتر زانکھ بعد از انتظاری   
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آگاھی خسرو از مرگ پدر

بھ امیدی کھ گردد بخت بیدار نشستھ شاه روزی نیم ھشیار  
ز ھندوستان حکایت کرد با پیل  در آمد قاصدی از ره بھ تعجیل     
میان چون موی زنگی خم گرفتھ  مژه چون کاس چینی نم گرفتھ  

کھ شاه چین و زنگ از تخت شد دور  بھ خط چین و زنگ آورد منشور 
ز ھندوی دو چشمش پاسبانی   گشاد این ترک خو چرخ کیانی   
بھ جای رشتھ در سوزن کشیدند  دو مرواریدش از مینا بریدند 
ره سرمھ بھ میل آزرده کردند  دو لعبت باز رابی پرده کردند  

زمانھ داغ یعقوبی نھادش   چو یوسف گم شد از دیوان دادش   
بجای نیزه در دستش عصا داد      جھان چشم جھان بینش ترا داد    

بھ ساالری ترا باید میان بست   چو ساالر جھان چشم از جھان بست    
نبشتھ ھر یکی حرفی نھانی  ز نزدیکان تخت خسروانی   

جھان از دست شد تعجیل بنمای  کھ زنھار آمدن را کار فرمای    
و گر لب بر سخن با کس مگویش   گرت سر در گلست آنجا مشویش  

کمند افزود و شادروان بدل کرد  چو خسرو دید کھ ایام آن عمل کرد   
بقم با نیل دارد سر کھ با شھد    درستش شد کھ این دوران بد عھد    

گھی زنبور و گاھی انگبین است ھوای خانھ خاکی چنین است     
ترش تلخیست با ھر چرب و شیرین    عمل با عزل دارد مھربا کین  

مسلم نیست از سنگش سبوئی ز ریگش نیست ایمن ھیچ جوئی   
فراغت بایدت راه عدم گیر  چو دربند وجودی راه غم گیر 
در زندان سرای خاک بربند     بنھ چون جان بھ باد پاک بربند   
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مگیرش سست تا سختت نگیرد جھان ھندوست تا رختت نگیرد  
کھ نبود سوز نیش اندر قفائی     در این دکان نیابی رشتھ تائی     
کز استسقا نگردد چون کدو زرد  کھ آشامد کدوئی آب ازو سرد 
کھ بشکافد سر ھر شاخساری درخت آنگھ برون آرد بھاری   
بکس ندھد یکی جو مومیائی فلک تا نشکند پشت دوتائی 

بھ ار مردم چو کرم اطلس نپوشند  چو بی مردن کفن در کس نپوشند 
کھ گردد بر در گرمابھ تاراج  چو باید شد بدان گلگونھ محتاج 

کھ باشد تا تو باشی با تو ھمراه   لباسی پوش چون خورشید و چون ماه  
قناعت کن بدین یک نان کھ داری   برافشان دامن از ھر خوان کھ داری     

مرا غمگین و خود را شاد کردن  جھانا چند ازین بیداد کردن  
خرابم خواھی آبادت نخواھم    غمین داری مرا شادت نخواھم    
کھ در گندم جو پرسیده پوشی تو آن گندم نمای جو فروشی  

جوی ناخورده گندم خردم از تو   چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو    
مرا زین دعوی سنگ آسیائی   تو را بس باد ازین گندم نمائی    

بھ قرصی جو گشایم روزه چون ماه    ھمان بھتر کھ شب تا شب درین چاه    
جھان بگذار بر مشتی علف خوار     نظامی چون مسیحا شو طرفدار  
پس آنگھ غزل عیسی چشم داری    علف خواری کنی و خر سواری   
کھ باشد گوشت خر در زندگی خوش    چو خر تازنده باشی بار می کش     
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بر تخت نشستن خسرو بجای پدر

بھ ھرمز برتبھ شد پادشاھی  چو شد معلوم کز حکم الھی 
بدارالملک خود شد بر سر تخت  بھ فرخ تر زمان شاه جوانبخت   

بھ ترک مملکت گفتن خطا بود  دلش گر چھ بھ شیرین مبتال بود 
ز دیگر سو نظر بر یار می داشت    ز یک سو ملک را بر کار می داشت  

والیت را ز فتنھ رستگاری   جھان را از عمارت داد یاری    
جھان را عدل نوشروان شد از یاد    ز بس کافتادگان را داد می داد    

دگرباره بنوش و ناز پرداخت   چو از شغل والیت باز پرداخت   
نبودی یک زمان بی جام و نخجیر   شکار و عیش کردی شام و شبگیر  

بپرسید از رقیبان داستانش   چو غالب شد ھوای دلستانش  
کز این قصر آن نگارین رخت بر بست    خبر دادند کاکنون مدتی ھست 
چو شاھنشھ نفرمودش چرا برد نمی دانیم شاپورش کجا برد 

عجب در ماند و عاجز شد درین باب    شھ از نیرنگ این گردنده دوالب  
تک شبدیز کردش غمگساری   ز شیرین بر طریق یادگاری     
بھ امید گھر با سنگ می ساختبیاد ماه با شبرنگ می ساخت 
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باز آوردن شاپور شیرین را پیش مھین بانو 

ملک را یافت از میعاد گھ دور    چو شیرین را ز قصر آورد شاپور   
بھ گلزار مھین بانو دگر بار  فرود آوردش از گلگون رھوار     

فلک را آفتاب و دیده را نور   چمن را سرو داد و روضھ را حور    
کھ بودند از پی شیرین پریشان پرستاران و نزدیکان و خویشان     
زمین گشتند و در پایش فتادند   چو دیدندش زمین را بوسھ دادند     
جھانی وقف آتش خانھ کردند   بسی شکر و بسی شکرانھ کردند    
کھ از شادی ز شادروان برون بود    مھین بانو نشاید گفت چون بود
بمیرد زندگانی باز یابد   چو پیری کو جوانی باز یابد     

جھان از سر گرفتش زندگانی   سرش در بر گرفت از مھربانی  
کھ در صد بیت بتوان کرد یادش   نھ چندان دلخوشی و مھر دادش     
فدا کردش کھ میکن ھر چھ خواھی     ز گنج خسروی و ملک شاھی 
حدیث رفتھ بر رویش نیاورد  شکنج شرم در مویش نیاورد 

دلیلی روشن است از عشق بازی   چو می دانست کان نیرنگ سازی  
وزان سیمین بران لختی شنیده   دگر کز شھ نشانھا بود دیده

بھ گل خورشید را پوشیده می داشتسر خم بر می جوشیده می داشت
قوی دل گردد و درمان پذیرد   دلش می داد تا فرمان پذیرد 
ھمان عھد نخستین تازه کردش  نوازشھای بی اندازه کردش  
کھ تا بازی کند با لعبتان شاد   ھمان ھفتاد لعبت را بدو داد   

بھ بازی برد با لعبت پرستی دگر ره چرخ لعبت باز دستی    
ز مھ پیرایھ داد آن اختران را         چو شیرین باز دید آن دختران را       
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ھمان بازار پیشین پیشھ کردند    ھمان لھو و نشاط اندیشھ کردند 
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گریختن خسرو از بھرام چوبین

کھ رای آھنین زرین کلید است   کلید رای فتح آمد پدید است  
ز صد قالب کاله خسروی بھ  ز صد شمشیر زن رای قوی بھ  
بھ شمشیری یکی تا ده توان کشت برایی لشگری را بشکنی پشت   
کھ خسرو شد جھان را کارفرمای  چو آگھ گشت بھرام قوی رای  

بدست آورد چون رای قوی داشت    سرش سودای تاج خسروی داشت
کھ خسرو چشم ھرمز را تبھ کرد دگر کاین تھمتش بر طبع ره کرد  
فراق از چشم یعقوبی برد نور  نبود آگھ کھ چون یوسف شود دور
برایشان کرد نقش خوب را زشت  بھر کس نامھ ای پوشیده بنوشت
پدرکش پادشاھی را نشاید کزین کودک جھانداری نیاید 

گرامی تر ز خون صد برادر بر او یک جرعھ می ھمرنگ آذر   
ز ملکی دوستر دارد سرودی   ببخشد کشوری بر بانگ رودی 

ز خامی ھیچ نیک و بد نداند ز گرمی ره بکار خود نداند     
ھنوزش شور شیرین در دماغست ھنوز از عشقبازی گرم داغست  
کھ چون سر شد سر دیگر نیابید ازین شوخ سرافکن سر بتابید   
چنین با آب و آتش چند سازیم  ھمان بھتر کھ او را بند سازیم  

وگرنھ چون پدر مرد او بمیرد   مگر کز بند ما پندی پذیرد  
کھ اینک من رسیدم تند چون شیر شما گیرید راھش را بھ شمشیر

رعیت را برون آورد بر شاه  بھ تدبیری چنین آن شیر کین خواه  
رعیت راز خود برگشتھ می دید  شھنشھ بخت را سرگشتھ می دید 
بھ کوری دشمنان را کور می داشت   بزر اقبال را پرزور می داشت    
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رعیت دست استیال بر آورد  چنین تا خصم لشگر در سر آورد  
ز روی تخت شد بر پشت شبدیز ز بی پشتی چو عاجز گشت پرویز    
سری برد از میان کز تاج بھ بود در آن غوغا کھ تاج او را گره بود    

جھان را بر جھانجوی دگر ماند     کیانی تاج را بی تاجور ماند    
بھ قایم ریخت با شمشیر بھرام   چو شاھنشھ ز بازیھای ایام  

بھر خانھ کھ شد دادش شھ انگیزبھ شطرنج خالف این نطع خونریز   
بھ آذربایگان آورد بنگاه   بھ صد نیرنگ و دستان راه و بی راه    

مغانھ عشق آن بتخانھ در دل  وز آنجا سوی موقان کرد منزل   
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بھم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه 

کھ چون می شد در آن صحرا جھان جوی   چنین گوید جھان دیده سخنگوی     
بر آمد گرد شیرین از دگر سو     شکاری چون شکر می زد ز ھر سو    

بھ عزم صید بیرون آمد آن روز     کھ با یاران جماش آن دل افروز       
بھ صید یکدیگر پرواز کردند دو صیدافکن بھ یکجا باز خوردند   

ز بھر یکدیگر کرده نشانھ  دو تیر انداز چون سرو جوانھ     
بھ عشق اندرز یاران دور مانده   دو یار از عشق خود مخمور مانده  

یکی صد تاج را تاراج داده    یکی را دست شاھی تاج داده  
یکی را گرد گل سنبل دمیده یکی را سنبل از گل بر کشیده  

یکی مشگین کمند افکنده بر دوش یکی مرغول عنبر بستھ بر گوش   
یکی مھ را ز غبغب طوق بستھ یکی از طوق خود مھ را شکستھ  

کھ آب از چشم یکدیگر گشادند نظر بر یکدیگر چندان نھادند    
نھ از گلگون گذر می کرد شبدیز  نھ از شیرین جدا می گشت پرویز    

ز یکدیگر نشانھا باز جستند   طریق دوستی را ساز جستند 
فتادند از سر زین بر سر خاک    چو نام ھم شنیدند آن دو چاالک 
زمین از اشک در گوھر گرفتند    گذشتھ ساعتی سر بر گرفتند  
فرو گفتند لختی نیک و بد را    بھ آیین تر بپرسیدند خود را   

بھ کم گفتن صبوری پیشھ کردند  سخن بسیار بود اندیشھ کردند 
چو مرغی بر خدنگ زین نشستند   ھوا را بر زمین چون مرغ بستند
پریروئی رسید از ھر کناری   عنان از ھر طرف بر زد سواری     

قران کرده بھ برج عشقبازان    مھ و خورشید را دیدند نازان  
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فرس در زیرشان چون خر بھ گل در    فکنده عشقشان آتش بدل در    
کھ خسرو را ز شیرین باز نشناخت  در ایشان خیره شد ھر کس کھ می تاخت   

کھ این بلقیس گشت و آن سلیمان    خبر دادند موری چند پنھان 
بھ گرد ھر دو صف برمی کشیدندز ھر سو لشگری نو می رسیدند
زمین بر گاو می نالید از انبوه  چو لشگر جمع شد بر پره کوه

نھ من چون من ھزارت بنده در بند  بھ خسرو گفت شیرین کای خداوند 
زمین را زیر تخت سربلندی   ز تاجت آسمان را بھره مندی  
جھان خاص جھاندار است یکسر  اگر چھ در بسیط ھفت کشور 
وثاقی ھست ما را بر گذرگاه  بدین نزدیکی از بخشیده شاه    
کمر بندد رھی گردن فرازد    اگر تشریف شھ ما را نوازد  

فتد افتاده ای را جامھ در نیل    اگر بر فرش موری بگذرد پیل     
بھ جان آیم اگر جان می پذیری    ملک گفتا چو مھمان می پذیری 
ثناھا گفت افزون از قیاسش  سجود آورد شیرین در سپاسش   
ز مھمان بردن شاھش خبر داد     دو اسبھ پیش بانو کس فرستاد
بر اسباب غرض شاھنشھی یافت  مھین بانو چو از کار آگھی یافت
نثار افشاند بر خورشید و مھتاب  بھ استقبال شد با نزل و اسباب    
کھ طوبی بود از آن فردوس شاخی    فرود آورد خسرو را بھ کاخی 
دو میدانش فراخی و درازی    سرائی بر سپھرش سرفرازی    
چنان نزلی کھ باشد رسم شاھان  فرستادش بدست عذر خواھان  
کھ بتوان در حسابش دستخوش کرد    نھ چندانش خزینھ پیشکش کرد  
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ملک را ھر زمان در کار     
چو جان شیرین شدی بازار شیرین       شیرین
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اندرز و سوگند دادن مھین بانو شیرین را

ز گل گر دانھ خیزد پاک خیزد  چو دھقان دانھ در گل پاک ریزد     
کی آلوده شود در دامن خاک چو گوھر پاک دارد مردم پاک 

ز حال خسرو و شیرین خبر داشت   مھین بانو کھ پاکی در گھر داشت 
کھ چون سازد بھم خاشاک و آتش  در اندیشید ازان دو یار دلکش   

نھ بر من بر ھمھ خوبان خداوند    بھ شیرین گفت کای فرزانھ فرزند     
یکی موی تو وز مھ تا بھ ماھی   یکی ناز تو و صد ملک شاھی 
صالح از جملھ پیرایھ تو  سعادت خواجھ تاش سایھ تو  
جمالت در پناه ناآزموده    جھان را از جمالت روشنائی    

بد و نیک جھان ناآزمودهتو گنجی سر بھ مھری نابسوده 
بھ در دزدیدن و یاقوت سودن جھان نیرنگ ھا داند نمودن  

بھ پیوند تو دارد رای و تدبیر   چنانم در دل آید کاین جھانگیر   
شکاری بس شگرف افتاده تست   گر این صاحب جھان دلداده تست     

نھ بینم گوش داری بر فریبش   ولیکن گرچھ بینی ناشکیبش  
خورد حلوای شیرین را یگانی    نباید کز سر شیرین زبانی 
ھوای دیگری گیرد فرا پیش    فرو ماند ترا آلوده خویش 

کھ پیش از نان نیفتی در تنورش       چنان زی با رخ خورشید نورش 
ھمھ شکر لب و زنجیر مویند  شنیدم ده ھزارش خوبرویند  

چھ گوئی در گلی چون مھر بندد    دلش چون زان ھمھ گلھا بخندد     
سر از گوھر خریدن برنتابد  بلی گر دست بر گوھر نیابد  
ز من خواھد بھ آیینی تمامت   چو بیند نیک عھد و نیکنامت
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جھان را پادشائی بر تو گردد   فلک را پارسائی بر تو گردد   
بھ جای زھر او تریاک باشی  چو تو در گوھر خود پاک باشی 
ترا ھم غافل و ھم مست یابد   و گر در عشق بر تو دست یابد  
بھ زشتی در جھان مشھور گردی چو ویس از نیکنامی دور گردی  

و گر کیخسرو است افراسیابیم    گر او ماھست ما نیز آفتابیم 
زن آن بھ کش جوانمردی نباشد   پس مردان شدن مردی نباشد  
بیفکندند چون بو برگرفتند بسا گل را کھ نغز وتر گرفتند 
بھ جرعھ ریختندش چون چشیدند   بسا باده کھ در ساغر کشیدند 

زناشوئی بھست از عشقبازی   تو خود دانی کھ وقت سرفرازی    
نھاد آن پند را چون حلقھ در گوش   چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش   

کھ او را نیز در خاطر ھمان بود   دلش با آن سخن ھمداستان بود   
بھ روشن نامھ گیتی خداوند بھ ھفت اورنگ روشن خورد سوگند   
نخواھم شد مگر جفت حاللش کھ گر خون گریم از عشق جمالش   

پدید آمد دلش را استواری  چو بانو دید آن سوگند خواری   
نشیند با ملک گستاخ گستاخرضا دادش کھ در میدان و در کاخ  

میان جمع گوید آنچھ گوید  بھ شرط آنکھ تنھائی نجوید   

* * *
طلی شد لعلی بر لولوی خوشاب   دگر روزینھ کز صبح جھان تاب   
عنان افکند بر برجیس و ناھید       یزک داری ز لشکرگاه خورشید 

ھمان انجم گری آغاز کرده    ھمان یک شخص را کین ساز کرده   
سوی شیرین شدند آشوب در سر چو شیر ماده آن ھفتاد دختر   
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بھ تیر انداختن رستم سواری   بھ مردی ھر یکی اسفندیاری  
کھ گوی از چنبر گردون ربودند  بھ چوگان خود چنان چاالک بودند    

چو سروی بر خدنگ زین نشستندخدنگ ترکش اندر سرو بستند 
روان گشتند سوی خدمت شاه ھمھ برقع فرو ھشتند بر ماه 

شھ آنکاره دل در کارشان داد    برون شد حاجب شھ بارشان داد   
نشاندش پیش خود بر جانب راست نوازش کرد شیرین را و برخاست    
سرائی پر شکر شھری پر از قند  چھ دید؟ الحق بتانی شوخ و دلبند    

بھ میدان از سواری بھره دارند     وز آن غافل کھ زور و زھره دارند     
بھ نزھت سوی میدان شد شتابان    ز بھر عرض آن مشکین نقابان   
پریرویان ز شادی می پریدند  چو در بازی گھ میدان رسیدند    
پدید آمد ز ھر کبکی عقابی روان شد ھر مھی چون آفتابی   

چمن را فاختند و صید را باز       چو خسرو دید کھ آن مرغان دمساز   
بر این پھنھ زمانی گوی بازیم   بھ شیرین گفت ھین تا رخش تازیم    
شگرفان شور در میدان فکندند  ملک را گوی در چوگان فکندند   
زمین زان بید صندل سوده بر ماه  ز چوگان گشتھ بی دستان ھمھ راه 

شکستی در گریبان گوی خورشید  بھر گوئی کھ بردی باد را بید       
ز دیگر سو شھ و فرمانبرانش   ز یکسو ماه بود و اخترانش 

تذرو و باز غارت می ربودند  گوزن و شیر بازی می نمودند  
گھی شیرین گرو دادی و گھ شاه گھی خورشید بردی گوی و گھ ماه
طوافی گرد میدان در گرفتند    چو کام از گوی و چوگان برگرفتند   
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چو روز و شب ھمی کردند جوالن بھ شبدیز و بھ گلگون کرد میدان  
بھ صید انداختن جوالن گشادند    وز آنجا سوی صحرا ران گشادند   
کھ حدش در حساب آید کھ چندند    نھ چندان صید گوناگون فکندند  

نیستان کرده بر گوران زمینی        بھ زخم نیزه ھا ھر نازنینی        
فرو داده ز آھو مرغزاری    بھ نوک تیر ھر خاتون سواری    
شگفتی مانده در چابک سواری ملک زان ماده شیران شکاری   
بھ دعوی گاه نخجیر اژدھائی    کھ ھر یک بود در میدان ھمائی  
کز آن صیدش چھ آرد ارمغانی    ملک می دید در شیرین نھانی   
کھ پیدا شد بھ صید افکندن شاه  سرین و چشم آھو دید ناگاه  

بجای آھوی شیری گرفتھ  غزالی مست شمشیری گرفتھ   
جھانگیری چو خسرو گشت نخجیر   از آن نخجیر پرد از جھانگیر       

بھ گل چیدن بھ باغ آمد سیھ زاغ   چو طاوس فلک بگریخت از باغ   
بھ پر زاغ رنگان بر نشستھ   شدند از جلوه طاوسان گسستھ
ز رنج ماندگی تا روز خفتند     ھمھ در آشیانھا رخ نھفتند

بھ درگاه ملک صف بر کشیدند  دگر روز آستان بوسان دویدند   
ھمان نخجیر کردن ساز کردند ھمان چوگان و گوی آغاز کردند   

وزین حرفت نیفکندند یک حرف     درین کردند ماھی عمر خود صرف    
کھ با شیرین کند یک نکتھ بر کارملک فرصت طلب می کرد بسیار

کھ در بند توقف بد کلیدش  نیامد فرصتی با او پدیدش  
ھمای عشق بی پرواز می گشت  شبانگھ کان شکر لب باز می گشت   
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جمالت چشم دولت را نظر گاه   شھنشھ گفت کای بر نیکوان شاه 
شویم از گنبد پیروزه پیروز  بیا تا بامدادان ز اول روز  

طرب سازیم و شادی پیشھ گیریممی آریم و نشاط اندیشھ گیریم  
نھ ایم ایمن ز دوران کھن سیر  اگر شادیم اگر غمگین در این دیر    
نشاط از غم بھ و شادی ز تیمار  چو می باید شدن زین دیر ناچار     
زمین را بوسھ داد و کرد شبخوش    نھاد انگشت بر چشم آن پریوش  
درین فکرت کھ فردا کی شود روز   ملک بر وعده ماه شب  افروز    
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صفت بھار و عیش خسرو و شیرین 

ز سبزه بر کشد بیخ جوانی    چو پیر سبز پوش آسمانی  
بھ سرسبزی در آرد سرخ گلزار  جوانان را و پیران را دگر بار        
بنفشھ پر طاوسی بر آرد گل از گل تخت کاوسی بر آرد  
بسا عشق کھن کان تازه گردد  بسا مرغا کھ عشق آوازه گردد  

جھان می کرد عھد خرمی نو   چو خرم شد بھ شیرین جان خسرو    
بھ گلھا بر درید از خرمی پوست  چو از خرم بھار و خرمی دوست    
سپاه فاختھ بر زاغ می زد  گل از شادی علم در باغ می زد     

بنفشھ در خمار و سرخ گل مست  سمن ساقی و نرگس جام در دست 
صال در داده کار افتادگان را  صبا برقع گشاده مادگان را   

زده بر گاو چشمی پیل گوشی  شمال انگیختھ ھر سو خروشی   
شقایق مھد مرزن گوش گشتھ زمین نطع شقایق پوش گشتھ  
ز عشق اللھ پیراھن دریده   سھی سرو از چمن قامت کشیده
گشاده باد نسرین را بنا گوش   بنفشھ تاب زلف افکنده بر دوش    
شگرفان شکوفھ شانھ در موی   عروسان ریاحین دست بر روی    
زمرد را بھ مروارید بستھ  ھوا بر سبزه گوھرھا گسستھ 
ز ناف آورده بیرون رستنیھا       نموده ناف خاک آبستنی ھا 

بگرد سبزه با مادر بھ بازی   غزال شیر مست از دلنوازی    
ریاحین در تذروان پر نشانده    تذروان بر ریاحین پر فشانده     
گرفتھ ھر گلی بر کف نثاری   زھر شاخی شکفتھ نو بھاری   

شکیب عاشقان را داده تاراج     نوای بلبل و آوای دراج   
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خطا باشد خطا بی عشق بازی   چنین فصلی بدین عاشق نوازی    
بھر نزھت گھی شاد و دل افروز  خرامان خسرو و شیرین و شب و روز   

گھی چیدند گل در کوھساری  گھی خوردند می در مرغزاری        
بھ شھرود آمدند آن روز سرمستریاحین بر ریاحین باده در دست    
بھ بانک رود و رامشگر نشستند  جنیبت بر لب شھرود بستند
نی شھرود را کرده نی قند  حالوتھای شیرین شکرخند    

کھ از باران نیسانی صدف را    ھمان رونق ز خوبیش آن طرف را    
شکر قربان ز لعل شھد خیزش   عبیر ارزان ز جعد مشکبیزش   

بھ خوزستان شد افغان طبرزد   از بس خنده کھ شھدش بر شکر زد   
بھ گلبن داده تشریف سپاھی   قد چون سروش از دیوان شاھی  
بھ دندان کرده خود را پاره پاره    چو گل بر نرگسش کرده نظاره  

غالم آن بنا گوش از بن گوش    سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش  
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شیرکشتن خسرو در بزمگاه

نظرگاھش چو شیرین دل فروزی   ملک عزم تماشا کرد روزی 
ھمھ جائی تماشا گاه باشد  کسی را کان چنان دلخواه باشد    

کھ جز سوسن نرست از وی گیاھی  ز سبزه یافتند آرامگاھی  
ملک را بارگھ بر پای کردند در آن صحن بھشتی جای کردند  
ثریاوار گرد خرمن ماه    کنیزان و غالمان گرد خرگاه     

ز دور آویختھ دوری بھ یک پای  نشستھ خسرو و شیرین بھ یک جای  
بھ خنده گفت باد این عیش باقی   صراحیھای لعل از دست ساقی    
شھنشھ زین دومی سرمست گشتھ شراب و عاشقی ھمدست گشتھ  
کھ از دنبال می زد بر ھوا گرد   بر آمد تند شیری بیشھ پرورد  

و زو لشگر بھ یکدیگر بر افتاد  چو بد مستان بھ لشگرگھ در افتاد   
بھ تندی کرد سوی خسرو آھنگفراز آمد بھ گرد بارگھ تنگ 

بھ یکتا پیرھن بی درع و شمشیر   شھ از مستی شتاب آورد بر شیر   
چنان بر شیر زد کز شیر شد ھوش   کمان کش کرد مشتی تا بناگوش 
ز گردن پوستش بیرون کشیدن  بھ فرمودش پس آنگھ سر بریدن 

بود در بزمگھ شان تیغ در دست  و زان پس رسم شاھان شد کھ پیوست  
ملک بود و ملک باشد گران خیز   اگر چھ شیر پیکر بود پرویز    
کھ نام مستی آمد شیر گیری   ز مستی کرد با شیر آن دلیری   
مجال دست بوسی یافت آن ماه   بھ دست آویز شیر افکندن شاه   

ز بوسھ دست شھ را پر شکر کرد  دھان از بوسھ چون جالب تر کرد   
کھ شکر در دھان باید نھ در دست  ملک بر تنگ شکر مھر بشکست 
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نشان دادش کھ جای بوسھ این است  لبش بوسید و گفت این انگبین است  
کھ از خسرو بھ شیرین برد پیغامنخستین پیک بود آن شکرین جام       
نشد جان نخستینش فراموش  اگر چھ کرد صد جام دگر نوش   
ز صد جام دگر دارد بھا بیش  میی کاول قدح جام آورد پیش 
بھ آخر جام دردآمیز باشد   می اول جام صافی خیز باشد    

فزون باشد ز صد گلزار بویش    گلی کاول بر آرد طرف جویش    
ز لل بشکند بسیار صف را    دری کاول شکم باشد صدف را  
حالوت بیشتر سر جوش دارد  زھر خوردی کھ طعم نوش دارد 

عنان پیوستھ از زحمت کشیدند   دو عاشق چون چنان شربت چشیدند 
چو شیر و می بھم بشتافتندی  چو یکدم جای خالی یافتندی    

پس آنگھ پاسبان را مست یابد     چو دزدی کو بھ گوھر دست یابد   
بھ دیگر چشم ریحان کاشتندی  بھ چشمی پاس دشمن داشتندی  

ربودندی یکی بوسھ بھ تعجیل  چو فرصت در کشیدی خصم را میل     
نبودی بر لبش سیمرغ را بار   صنم تا شرمگین بودی و ھشیار 

بھ بوسھ با ملک ھمدست گشتی در آن ساعت کھ از می مست گشتی   
کھ کردی قاقمش را پرنیان پوش   چنان تنگش کشیدی شھ در آغوش  
ز برگ گل بنفشھ بر دمیدی  ز بس کز گاز نیلش در کشیدی    
کھ مھ را خود کبود آمد گذرگاه ز شرم آن کبودیھاش بر ماه  

سپیدابش چو گل بر دست بودی اگر ھشیار اگر سرمست بودی   
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افسانھ گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

جھان روشن بھ مھتاب شب افروز   فرو زنده شبی روشنتر از روز   
نھ آن بادی کھ بنشاند چراغش    شبی باد مسیحا در دماغش  

کھ آب زندگی دروی نھان بود ز تاریکی در آن شب یک نشان بود   
جز آن عصمت کھ باشد پرده داری   سوادی نھ بر آن شبگون عماری  
ستاره صبح را دندان نموده     صبا گرد از جبین جان زدوده       
مراد آن شب ز مادر زاد گوئی  شبی بود از در مقصود جوئی

وز آن سو مھ بھ مروارید بستن ازین سو زھره در گوھر گسستن   
ھوا در غالیھ سودن صدف وار       زمین در مشک پیمودن بھ خروار  

عبیرآمیز گشتھ نافھ خاک  ز مشک افشانی باد طربناک 
ھوا را ساختھ عود قماری  دماغ عالم از باد بھاری    

مھ یک ھفتھ نصفی بر گرفتھ   سماع زھره شب را در گرفتھ   
عطارد بر افق رقاص گشتھ    ثریا بر ندیمی خاص گشتھ   

جرسھا بستھ در مرغ شب آویز  جرس جنبانی مرغان شب خیز    
ھمھ مطرب شده در خانھ خویش  دد و دام از نشاط دانھ خویش  
ھمھ با ساز شب دمساز بودند   اگر چھ مختلف آواز بودند  

دل اندر قبلھ جمشید بستھ    ملک بر تخت افریدون نشستھ 
فراغت داده از شمع و چراغش    فروغ روی شیرین در دماغش   

پیام آورده از خسرو بھ شیرین  نسیم سبزه و بوی ریاحین  
وزین شاداب تر بوئی دمیدن؟   کزین خوشتر شبی خواھد رسیدن؟  

اگر نوریم تا در نور بینیم  چرا چندین وصال از دور بینیم       
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و گر جوشد بھ من بر چند پوشد  و گر خونیم خونت چون نجوشد 
تنوری گرم نان چون در نبندیم ھوائی معتدل چون خوش نخندیم  
نھ ھر ساعت بدام آید شکاری  نھ ھر روزی ز نو روید بھاری  

کھ بی شک کار کرده کرده باشد بھ عقل آن بھ کھ روزی خورده باشد  
چو دیدی ماھی و مرغانش خوردند  بسا نان کز پی صیاد بردند     

طلب من کردم و روزی ترا بود مثل زد گرگ چون روبھ دغا بود   
چو ماه آن آفتاب از راه می رفت    ازین فکرت کھ با آن ماه می رفت   
فرشتش بر سر سوگند می داشت دگر ره دیو را دربند می داشت  
وشاقی چند بر پای ایستاده     ازین سو تخت شاخنشھ نھاده     

چو پیش گنج باد آورد گنجور بھ خدمت پیش تخت شاه شاپور 
نشستھ گرد او ده نار پستان  و زان سو آفتاب بت پرستان   
عجب نوش و فلکناز و ھمیال  فرنگیس و سھیل سرو باال

ختن خاتون و گوھر ملک و دلشاد  ھمایون و سمن ترک و پریزاد  
ز لعلی روی چون گلنار کرده  گالب و لعل را بر کار کرده 

خرد راه وثاق خویش برداشت   چو مستی خوان شرم از پیش برداشت  
فرو گوید بھ نوبت داستانی ملک فرمود تا ھر دلستانی  

قصب بر ماه بستھ لعل بر گوش  نشستھ لعل داران قصب پوش   
ھمھ باریک بین و راست انداز  ز غمزه تیر و از ابرو کمان ساز   
ز شیرین بر شکر تنگی نھاده  ز شکر ھر یکی تنگی گشاده
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افسانھ سرائی ده دختر

کھ دولت در زمین گنجی نھان کرد فرنگیس اولین مرکب روان کرد  
زمین را باز کرد آن گنج برداشت    از آن دولت فریدونی خبر داشت     

* * *
بھ بازی بود در پائین سروی     سھیل سیمتن گفتا تذروی 

تذرو نازنین را کرد نخجیر   فرود آمد یکی شاھین بھ شبگیر 

* * *
کھ عنبر بو گلی در باغ بشگفت عجب نوش شکر پاسخ چنین گفت  
ربود آن عنبرین گل را بھ منقار         بھشتی مرغی آمد سوی گلزار  

* * *
کھ ما را بود یک چشم از جھان باز     از آن بھ داستانی زد فلکناز       

دو بھ بیند ز چشمی روشنائی بھ ما چشمی دگر کرد آشنائی 

* * *
روان گشتھ میان سبز گلشن ھمیال گفت آبی بود روشن 

بدان چشمھ دھان تر کرد ناگاه   جوان شیری بر آمد تشنھ از راه   

* * *
ز غارتگاه بیاعان نھانی    ھمایون گفت لعلی بود کانی  
نھاد آن لعل را بر گوشھ تاج  در آمد دولت شاھی بھ تاراج  

* * *

جدا گشت از صدف دری   سمن ترک سمن بر گفت یکروز  
شب افروز 

بھ یاقوتی دگر پیوند کردش  فلک در عقد شاھی بند کردش  

* * *
بھ بازی بود در نخجیر گاھی   پریزاد پریرخ گفت ماھی    

کشید آن ماه را در چنبر خویش    بر آمد آفتابی ز آسمان بیش    

* * *
ختن خاتون چنین گفت از سر    

کھ تنھا بود شمشادی قصب پوشھوش

کھ خوش باشد بھ یکجا سرو و شمشاد  بھ دو پیوست ناگھ سروی آزاد 

* * *
کھ زھره نیز تنھا بود یک چند زبان بگشاد گوھر ملک دلبند  
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قران مشتری در زھره پیوست  سعادت بر گشاد اقبال را دست    

سخن را تازه کرد از عشق منشور       چو آمد در سخن نوبت بھ شاپور  
شھنشھ روغن او شد سرانجام  کھ شیرین انگبینی بود در جام    
کھ در حلوای ایشان زعفرانم    بھ رنگ آمیزی صنعت من آنم  

کھ احسنت ای جھان پھلو دو ھمزاد پس آنگھ کردشان در پھلوی یاد    
ز یکدیگر مبرید و ملخشید جھان را ھر دو چون روشن درخشید    

* * *
ھوا پر مشک و صحرا پر شکر کرد   سخن چون بر لب شیرین گذر کرد  
کھ دل بی عشق بود و یار بی جفت  ز شرم اندر زمین می دید و می گفت   

دلم را پاره کرد آن پاره کار     چو شاپور آمد اندر چاره کار    
مرا این سر نبشت او در نبشت است  قضای عشق اگرچھ سر نبشتھ است  
ز سرخی نقش رویم نقش دیباست چو سر رشتھ سوی این نقش زیباست  
نھ کیخسرو پنا خسرو غالم است مراکز دست خسرو نقل و جام است  

ندیمش بخت و دولت راھبر باد  سرم از سایھ او تاجور باد 

* * *
سیھ شیری بد اندر مرغزاری   چو دور آمد بھ خسرو گفت باری  

رسن در گردن شیر ژیان کرد    گوزنی بر ره شیر آشیان کرد 
بھ گردن بر نھاد از زلف زنجیر       من آن شیرم کھ شیرینم بھ نخجیر 

چو شمع از سوزش بادی بمیرماگر شیرین نباشد دستگیرم  
چو شیرین سوی من باشد بھ چربم  و گر شیر ژیان آید بھ حربم  

بھ ھر حرفی کھ می شد دست سودند  حریفان جنس و یاران اھل بودند     
بر او دستی زنی حالی شود پاک   دل محرم بود چون تختھ خاک    

دلش در کار خسرو نرم  تر گشت  دگر ره طبع شیرین گرم  تر گشت  
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بھ خسرو داد کاین را نوش کن نوش قدح پر باده کرد و لعل پر نوش   
بھ جز شیرین ھمھ فرموش بادت  بخور کین جام شیرین نوش بادت   
از آن لعل نسفتھ لعل سفتھ    ملک چون گل شدی ھر دم شکفتھ
تو بگری تلخ تا شیرین بخندند گھی گفت ای قدح شب رخت بندد  
مخند آفاق را بر من مخندان    گھی گفت ای سحر منمای دندان 

سپھر انگشتری می باخت تا روز    بدست آن بتان مجلس افروز  
کھ بر بانگ خروس انگشتری خواست  ببرد انگشتری چون صبح برخاست   

شدند از ساحت صحرا سوی شھر    بتان چون یافتند از خرمی بھر       
ز شادی کاه برگی کم نکردند  جھان خوردند و یک جو غم نخوردند  
جھان بر خلق شد چون شیشھ تنگ  چو آمد شیشھ خورشید بر سنگ

چو شیشھ باده ھا بر سر گرفتند  دگر ره شیشھ می بر گرفتند  
فلک را پیشھ گشتھ شیشھ بازی   بر آن شیشھ دالن از ترکتازی   

بھ عشرت جان شب را تازه کردند       بھ می خوردن طرب را تازه کردند     
ھمان لعل پرندوشینھ سفتند  ھمان افسانھ دوشینھ گفتند

بھ یاد نوش لب می کرد می نوشدل خسرو ز عشق یار پرجوش   
لب شیرین زھی خرمای بیخار    می رنگین زھی طاوس بی مار    

گرفتھ بر دگر کف دستھ گل  نھاده بر یکی کف ساغرمل  
پی دل جستن دلجوی برداشت     از آن می خورد و زان گل بوی برداشت   

بھ شیرینی سوی شیرین نظر کرد   شراب تلخ در جانش اثر کرد    
کھ بود از بوسھ لبھا را زبانبند     بھ غمزه گفت با او نکتھ ای چند   
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حدیث خویشتن را یافت پاسخ    ھم از راه اشارت ھای فرخ   
بھ نوک غمزه گفتند آنچھ گفتند   سخنھا در کرشمھ می نھفتند  

بسی شب را درین اندیشھ کردند  ھمھ شب پاسبانی پیشھ کردند 
صبوح خرمی را پی گرفتھ    ز گرمی روی خسرو خوی گرفتھ  
بر آن تنگ شکر چون دست یابد    کھ شیرین را چگونھ مست یابد 

کھ تیر خسرو افتد بر نشانھنمی افتاد فرصت در میانھ   
طرب می کرد و خوش می بود تا روز دل شادش بھ دیدار دل افروز     

ستام افکند چون گلبرگ بربید  چو بر شبدیز شب گلگون خورشید 
بھ شبدیز و بھ گلگون برنشستند مھ و خورشید دل در صید بستند  
بنا کردند شھری از می و رود  شدند از مرز موقان سوی شھرود    

ز مرغ و ماھی افکندند نخجیر     گھی بر گرد شط بستند زنجیر  
جھان پر نوش کردند از می و رود   گھی بر فرضھ نوشاب شھرود 
تھی کردنددشت از آھو و گور گھی راندند سوی دشت مندور 
گھی عشرت گھی نخجیر کردند   بدینسان روزھا تدبیر کردند   

بھ شھرآرائی انجم کلھ بربست   عروس شب چو نقش افکند بر دست  
بھ روی خویشتن مجلس بیاراستعروس شاه نیز از حجلھ برخاست   

ھمھ مجلس عروس و شاه بیکار عروسان دگر با او شده یار   
کبوتر بی حد و شاھین یکی بود   شکر بسیار و بادام اندکی بود 
پیاپی خوشدلی را بی گرفتند     ھمھ بر یاد خسرو می گرفتند  

زمانی بی می و ساغر نبودند     شبی بی رود و رامشگر نبودند  
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ازین خوشتر نباشد زندگانی   می و معشوق و گلزار و جوانی  
می لعل از کف دلدار خوردن    تماشای گل و گلزار کردن   
درخت نارون پیچیده بر نار    حمایل دستھا در گردن یار  
بھ دیگر دست نبض جان گرفتن   بھ دستی دامن جانان گرفتن  

گھی کردن بھ بوسھ نرد بازی گھی جستن بھ غمزه چاره سازی   
گھی بستن بنفشھ بر بناگوش  گھ آوردن بھارتر در آغوش  
گھی غم ھای دل پرداز گفتن  گھی در گوش دلبر راز گفتن   

و گر ھست ای عجب جز یک زمان نیست  جھان اینست و این خود در جھان نیست   

384 از  122صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

سعادت رخ نمود و بخت یاری شبی از جملھ شبھای بھاری   
شده شب روشن از مھتاب چون   

قدح برداشتھ ماه شب افروز روز

شده باده روان در سایھ بید  در آن مھتاب روشنتر ز خورشید  
ز دلھا برده اندوه فراقی  صفیر مرغ و نوشانوش ساقی  
صبا تفسیر آیت باز می گفت  شمامھ با شمایل راز می گفت  

زھر سروی شکفتھ نوبھاری   سھی سروی روان بر ھر کناری  
یکی گالب دان بر کف گرفتھ  یکی بر جای ساغر دف گرفتھ     

گران شد ھر سری از خواب دوشین  چو دوری چند رفت از جام نوشین   
بھ رفتن با ملک ھمدست گشتند حریفان از نشستن مست گشتند    

دماغ مطربان پیچیده در خواب  خمار ساقیان افتاده در تاب     
بنا می زد گلی بی زحمت خار مھیا مجلسی بی گرد اغیار  

شکار آرزو را تنگ تر کرد   شھ از راه شکیبائی گذر کرد   
بدست آورد و رست از دست ایام    سر زلف گره گیر دالرام    

بده دانھ کھ مرغ آمد بھ دامتلبش بوسید و گفت ای من غالمت  
کنون روز از نوست و روزی از نو  ھر آنچ از عمر پیشین رفت گو رو    
حذر کردن نگوئی چیست اینجا    من و تو جز من و تو کیست اینجا  
اگر روزی بدی امروز را باش    یکی ساعت من دلسوز را باش  

امید ما و تقصیر تو تا چند    بسان میوه دار نابرومند  
چوبی آبست پل زان سوی رود است    اگر خود پولی از سنگ کبود است  
جگر باشد و لیک از پھلوی خویش سگ قصاب را در پھلوی میش  
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بھ عشوه باغ دھقان را کند خشک  بسا ابرا کھ بندد گلھ مشک 
دھان تشنگان را کرد خاکی   بسا شوره زمین کز آبناکی 

ز شیرینی بر او نامی نھادن    چھ باید زھر در جامی نھادن    
کھ لولو را بھ تری بھ توان سفت   بھ ترک لولوتر چون توان گفت   
کھ چون پختھ شود گرگش رباید بره در شیر مستی خورد باید   
ز چنگ شھ فتد در چنگل باز    کبوتر بچھ چون آید بھ پرواز    

کھ ما را پنجھ شیرافکنی ھست    بھ سر پنجھ مشو چون شیر سرمست  
کمند چاره را بازو دراز است       گوزن کوه اگر گردن فراز است   
سکان شاه را تک تیز نیز است   گر آھوی بیابان گرم خیز است    

زکاتی ده قضا گردان مالت   مزن چندین گره بر زلف و خالت     
چھ باشد گر بھ تنگی در نبندی  چو بازرگان صد خروار قندی      
اگر در نیل باشی باز کن بار       چو نیل خویش را یابی خریدار  

* * *
جوابی چون طبرزد باز دادش     شکر پاسخ بھ لطف آواز دادش   
کھ ھم تختی کند با تاجداری    کھ فرخ ناید از چون من غباری   
کھ با تازی سواری برنشینم   خر خود را چنان چابک نھ بینم     
کھ آرم پای با شیر شکاری   نیم چندان شگرف اندر سواری   
کھ در گرمی شکر خوردن زیانست   اگر نازی کنم مقصودم آنست  

مرا شکر مبارک شاه را قند چو زین گرمی برآسائیم یک چند    
زمرد را بھ افعی پاس می داشت   وزین پس بر عقیق الماس می داشت   
تقاضای دلش یارب کھ چون بود سرش گر سرکشی را رھنمون بود 
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خوشا خاری کھ آرد سرخ گل بار   شده از سرخ روئی تیز چون خار  
ھزاران موی قاقم داشت در زیر       بھر موئی کھ تندی داشت چون شیر

کرشمھ بر ھدف می راند چون تیر    کمان ابرویش گر شد گره گیر 
بھ ھر جنگی درش صد آشتی رنگ    سنان در غمزه کامد نوبت جنگ  

بھر لفظ مکن در صد آشتی رنگ نمک در خنده کین لب را مکن ریش   
بنا گوشم بھ خرده در میانست   قصب بر رخ کھ گر نوشم نھانست
ز دیگر سو نھاده حلقھ در گوش  ازین سو حلقھ لب کرده خاموش  
بھ دیگر چشم عذری تازه می کرد   بھ چشمی ناز بی اندازه می کرد   
چو رخ گرداند گردن عذر آن خواست     چو سر پیچید گیسو مجلس آراست

مروت را در آن بازی خجل یافت       چو خسرو را بھ خواھش گرم دل یافت   
بھ گوگرد سفید آتش ھمی کشت  نمود اندر ھزیمت شاه را پشت   
کھ روی شاه پشتیوان من بس  بدان پشتی چو پشتش ماند واپس 

کھ شھ را نیز باید تخت با تاج   غلط گفتم نمودش تختھ عاج  
کھ پشتم نیز محرابست چون روی  حساب دیگر آن بودش در این کوی   

از آن روشنترم وجھی دگر ھست    دگر وجھ آنکھ گر وجھی شد از دست 
ز دیده رانده را در دیده جویان    چھ خوش نازیست ناز خوبرویان     
بھ دیگر چشم دلدان کھ مگریز   بھ چشمی طیرگی کردن کھ برخیز  

نخواھم گوید و خواھد بھ صد جان   بھ صد جان ارزد آن رغبت کھ جانان     

* * *
نخواھد کردن او را چاره سازی    چو خسرو دید کان ماه نیازی 
گواژه چند خواھی زد بیارام     بھ گستاخی در آمد کی دالرام   
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چرا باید کھ من مستم تو ھشیار    چو می خوردی و می دادی بھ من بار  
چو من بی دل نھ ای؟ حقا کھ ھستی   بھ ھشیاری مشو با من کھ مستی  

کھ باز عشق کبکت را ربود است  ترا این کبک بشکستن چھ سوداست    
شکیبت باد تا با دل بکوشی    و گر خواھی کھ در دل راز پوشی     
ز چاھی خمیھ بر عیوق می زن    تو نیز اندر ھزیمت بوق می زن  

صالح گردن افرازان گریز است       درین سودا کھ با شمشیر تیز است   
ھالک سر بود گردن فرازی   تو خود دانی کھ در شمشیر بازی 

بگو تا عشوه رنگی می فروشد   دلت گرچھ بھ دلداری نکوشد   
مرا نیک افتد او را بد نباشد  بگوید دوستم ور خود نباشد

چو اختر می گذشت آن فال شد راست    بسی فال از سر بازیچھ برخاست      
کھ خود را فال نیکو زن چو دانی    چھ نیکو فال زد صاحب معانی     
چو گفتی نیک نیک آید فراپیش بد آید فال چون باشی بداندیش     
حاللم کن کھ آن نیزم حرامست   مرا از لعل تو بوسی تمامست  

بدین گرمی نھ کان گاھی بسوزم  و گر خواھی کھ لب زین نیز دوزم    
کھ چون من عاشقی را کشتھ باشی  از آن ترسم کھ فردا رخ خراشی        

کھ خون عاشقان ھرگز نمیرد   ترا ھم خون من دامن بگیرد   
ببوسی ھم سر بازی نداری  گرفتم رای دمسازی نداری    

چھ بوسم؟ آستین یا آستانتندارم زھره بوس لبانت 
لبت را چاشنی گیری بھ من ده   نگویم بوسھ را میری بھ من ده  

ازین بھ چون بود بازارگانی    بده یک بوسھ تا ده واستانی  
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بھ ار با من بھ قندی در نبندی چو بازرگان صد خروار قندی   
فرو بندی فرو بندند بر تو   چو بگشائی گشاید بند بر تو  
ز چشمھ کاب خیزد بیش خیزد   چو سقا آب چشمھ بیش ریزد  

مرا جانی تو با جان چون زنم تیغ   در آغوشت کشم چون آب در میغ  
بروز پاک رختم را برد پاک   سر زلف تو چون ھندوی ناپاک   
چو ھندو دزد نافرمان پذیرم   بھ دزدی ھندویت را گر نگیرم   
چو بانگش بر زنی بی زھره باشد  اگر چھ دزد با صد دھره باشد  
کھ با دزدی جوانمردیش ھم ھست   نبرد دزد ھندو را کسی دست 
بھ صید الغر امشب باش خرسند کمند زلف خود در گردنم بند  

تو ساقی باش تا من باده نوشم   تو دل خر باش تا من جان فروشم    
چراغ آشنائی زنده دارم    شب وصلت لبی پرخنده دارم   
تو می خر بنده تا من می فروشم  حساب حلقھ خواھد کرد گوشم 
تو می ده بوسھ تا من می شمارم  شمار بوسھ خواھد بود کارم
چو دولت خوش بر آمد خوش برآئیم بیا تا از در دولت در آئیم    

کھ بر فردا والیت نیست کس را  یک امشب تازه داریم این نفس را       
نظر بر نسیھ فردا چھ داریم       بھ نقد امشب چو با ھم سازگاریم   
بھ من بازی کن امشب دست من گیر  مکن بازی بدان زلف شکن گیر    
کنار خود حصار جان من ساز       بھ جان آمد دلم درمان من ساز  

سزد گر گیرمت چون جان در آغوش ز جان شیرین تری ای چشمھ نوش   
ھمھ شیرین تر آید جایت از جای   چو شکر گر لبت بوسم و گر پای 
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بھ کم کاری ترا شیرین نگفتند  ھمھ تن در تو شیرینی نھفتند 
نھ شیرین باشی ار شیرین نباشی   درین شادی بھ ار غمگین نباشی   

* * *
پشیمان شو مکن بی زینھاری  شکر لب گفت از این زنھار خواری   

بد آمد در جھان بد کار کردن    کھ شھ را بد بود زنھار خوردن   
مخواه آن کام کز من برنخیزد    مجوی آبی کھ آبم را بریزد    

تو آتش گشتھ ای من عود گردم  کزین مقصود بی مقصود گردم 
چو عشق آمد فسرده چون توان بود  مرا بی عشق دل خود مھربان بود    
بتو ھر دم نشاطی تازه گیرم گر از بازار عشق اندازه گیرم       
ھمیشھ با خوشی در ساخت نتوان   ولیکن نرد با خود باخت نتوان     

دگر نیمھ ز بھر نیک نامی است جھان نیمی ز بھر شادکامی است 
دو نیکو نام را بدنام کردن   چھ باید طبع را بدرام کردن  

بدین شرم از خدا آزرم داریم    ھمان بھتر کھ از خود شرم داریم   
خود افکن باش اگر مردی نمائی  زن افکندن نباشد مرد رائی   

خود افکن با ھمھ عالم بر آمد    کسی کافکند خود را بر سر آمد 
کھ ھم حلوا و ھم جالب دارم  من آن شیرین درخت آبدارم 

کھ حلوا ھم تو خواھی خورد مشتاب   نخست از من قناعت کن بھ جالب 
کھ حلوا پس بود جالب در پیش    بھ اول شربت از حلوا میندیش   

بھ خوزستان چھ باید در زدن دست   چو ما را قند و شکر در دھان ھست    
کز او بتوان نشاند آشوب آتش  زالل آب چندانی بود خوش    

و گر خود باشد آب زندگانی چو آب از سرگذشت آید زیانی  
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دلی باشد کھ او جان را نخواھد   گر این دل چون تو جانان را نخواھد    
نیرزد سالھا صفرا کشیدن  ولی تب کرده را حلوا چشیدن  
بماند سال و مھ در رنج و زاری     بسا بیمار کز بسیار خواری   
اگر چھ میل دارد دل بھ شکر    اگر چھ طبع جوید میوه تر 

* * *
زبانش توسن است و طبع رام است  ملک چون دید کو در کار خام است    

عتاب دوستان نازست بر تاب  بھ البھ گفت کای ماه جھان تاب   
کھ وقت دستگیری دست بندی صواب آید روا داری پسندی   
بھ دست آرم تو را دستی برآرم    دویدم تا بھ تو دستی در آرم    

تو در دست آمدی من رفتم از دست   چو می بینم کنون زلفت مرا بست    
خمارم را بھ بوسی چند بشکن   نگویم در وفا سوگند بشکن  

مبارک مرده ای آزاد می کن اسیری را بھ وعده شاد می کن  
چو دانی کز فراقت بر چھ خارم       ز باغ وصل پر گل کن کنارم
بھ بوی از گلستان خشنود گردم  مگر زان گل گالب آلود گردم 

اگر خوشدل نشینم جان آن ھست   تو سرمست و سر زلف تو در دست 
تو را بینم چرا دلخوش نباشم   چو با تو می خورم چون کش نباشم

دھن شیرین شود چون با تو خندم     کمر زرین بود چون با تو بندم    
من از گل باز می مانم تو از خار     گر از من می بری چون مھره از مار   
من از سر دور می مانم تو از درد   گر از درد سر من می شوی فرد
ز تو خوشتر جگر خواری ندارم   جگر خور کز تو بھ یاری ندارم  
دلم باشد ولیکن خوش باشد  مرا گر روی تو دلکش نباشد
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بود در دیده خس لیکن بھ تصغیر  اگر دیده شود بر تو بدل گیر  
بود جان را عروسی لیک در خواب    و گر جان گردد از رویت عنان تاب   

میانجی در میانھ موی تو بس  عتابی گر بود ما را ازین پس   

* * *
ز جرعھ خاک را یاقوت سان کرد    فلک چون جام یاقوتین روان کرد    
ھنوز از باده دوشینھ سرمستملک برخاست جام باده در دست  

ھمان آتش رسیده خرمنش را   ھمان سودا گرفتھ دامنش را   
نمی کرد از گیاه خشک پرھیز    ھوای گرم بود و آتش تیز

کھ دیبا را فرو بندند بر تخت  گرفت آن نار پستان را چنان سخت       
قضای شیر گشت از پھلوی گور   بسی کوشید شیرین تا بھ صد زور  

مکن گفتا بدینسان گرم کاری  ملک را گرم دید از بیقراری  
مرا در روی خود بی شرم کردن چھ باید خویشتن را گرم کردن 
گلی کو گرم شد خوشبو نباشدچو تو گرمی کنی نیکو نباشد 

بھ گستاخی پدید آید پرستار  چو باشد گفتگوی خواجھ بسیار  
سیاست باید اینجا یا خموشی بھ گفتن با پرستاران چھ کوشی  

بھ دشواری مراد آید فرا چنگ     ستور پادشاھی تا بود لنگ   
مرادت خود بھ زور از در درآید     چو روز بینوائی بر سر آید 

کھ غل بر پای دارد جام در دست   نباشد ھیچ ھشیاری در آن مست   
بھ دست آر آن کھ من در دستم اینک  تو دولت جو کھ من خود ھستم اینک 

من و دولت بھ ھم خواھیم بودن  نخواھم نقش بی دولت نمودن   
نیم دشمن کھ از دولت گریزم  ز دولت دوستی جان بر تو ریزم   
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مخور غم چون بھ روز نیک زادی   طرب کن چون در دولت گشادی  
نشاید گنج بی آرام جستن نخست اقبال وانگھ کام جستن 

بھ آرامی دالرامی خریدن    بھ صبری می توان کامی خریدن   
نخست انگور و آنگھ آب انگور زبان آنگھ سخن چشم آنگھی نور   

بتک دانی کھ بز فربھ نگردد       بھ گرمی کار عاقل بھ نگردد   
کھ سازم با مراد شاه پیوند    درین آوارگی ناید برومند    

من آن یارم کھ از کارت بر آرم    اگر با تو بیاری سر در آرم    
کھ من باشم اگر دولت بود یار  تو ملک پادشاھی را بدست آر  
ھمی ترسم کھ از شاھی برآئی     گرت با من خوش آید آشنائی 

دریغا من کھ باشم رفتھ از دست   و گر خواھی بھ شاھی باز پیوست   
بدست دیگران عیبی عظیم است  جھان در نسل تو ملکی قدیم است 

جھانگیری توقف بر نتابدجھان آنکس برد کو بر شتابد  
سکون بر تابد اال پادشائی    ھمھ چیزی ز روی کدخدائی  
سبق برده است از عزم سبک خیز   اگر در پادشاھی بنگری تیز     

سری و با سری صاحب کالھی  جوانی داری و شیری و شاھی   
یکی ره دستبرد خویش بنمای  والیت را ز فتنھ پای بگشای 

بھ ترکی تاج و تختت را گرفتھ است    بدین ھندو کھ رختت راگرفتھ است 
مگر باطل کنی ساز طلسمش   بھ تیغ آزرده کن ترکیب جسمش  
گھی با تیغ باید گاه با جام   کھ دست خسروان در جستن کام  

ز شش حد جھان لشگر گرفتن   ز تو یک تیغ تنھا بر گرفتن  
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در اندازد بھ دشمن سنگ با تو  کمر بندد فلک در جنگ با تو  
وگرنھ در دعا دستی گشایم مرا نیز ار بود دستی نمایم    
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بھ خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن بھ روم و پیوند او با مریم  

چنانک از خشم شد بر پشت شبدیز    ملک را گرم کرد آن آتش تیز  
گرم دریا بھ پیش آید گر آتش  بھ تندی گفت من رفتم شبت خوش 

ز دریا نیز موئی تر نگردم    خدا داند کز آتش بر نگردم   
بھ ترک خواب خواھم گفت ازین پس  چھ پنداری کھ خواھم خفت ازین پس    

دبھ دریای پیل افکند خواھم زمین را پیل باال کند خواھم  
نھ پیلی کو بود پیل سفالین  شوم چون پیل و نارم سر بھ بالین    
بھ دانائی فرود آرم سرانجام    بھ نادانی خری بردم بر این بام    
توانم بر زمین انداخت آخر     سبوئی را کھ دانم ساخت آخر   

بھ آتش سوختن باید در آموخت؟ مرا باید بھ چشم آتش برافروخت؟    
گھی مردانگی تعلیم کردن گھی بر نامرادی بیم کردن  

بھ ساتن را کھ عشق از سر برآورد   مرا عشق تو از افسر برآورد    
سر شوریده بی افسر نبودی  مرا گر شور تو در سر نبودی 
رھا کردی چو کردی شھربندم    فکندی چون فلک در سر کمندم
بھ مستی در مرا پا بست کردی  نخستم باده دادی مست کردی  

بھ بدخواھان ھشیار اندر آویز   چو گشتم مست می گوئی کھ برخیز  
ولی آنگھ کھ بیرون آیم از چاه   بلی خیزم در آویزم بھ بدخواه   

شوم دنبال کار خویش گیرم   بر آن عزمم کھ ره در پیش گیرم 
بکوشم ھر چھ بادا باد ازین بار   بگیرم پند تو بر یاد ازین بار   
بھ نیک و بد سخن کوتاه کردیمرا از حال خود آگاه کردی       

کھ ھم با تاج و ھم با تخت بودم من اول بس ھمایون بخت بودم 
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چنین بد روز و بی چارم تو کردی     بگرد عالم آوارم تو کردی  
کدامین بادم آوردی بدین خاک گرم نگرفتی اندوه تو فتراک    

حدیثت بود با من خوشتر از قند  بلی تا با منت خوش بود یک چند 
بباید شد کھ دستوریم دادیکنون کز مھر خود دوریم دادی

کھ مھمانی چنان بد دل نبودم   من از کار شدن غافل نبودم    
روم چون نان در انبانم نھادی   نشستم تا ھمی خوانم نھادی   

ز راه گیکان لشگر بھ در برد    پس آنگھ پای بر گیلی بیفشرد    
بھ عزم روم رفتن تیز کرده     دل از شیرین غبارانگیز کرده     

بھ ترک تاج کرده ترک را تاج  در آن ره رفتن از تشویش تاراج     
ز ره رفتن نبودش یکدم آرام     ز بیم تیغ ره داران بھرام   

نھنگی در میان یعنی کھ شمشیر  عقابی چار پر یعنی کھ در زیر    
کھ راند از اختران با او بسی سیر        فرس می راند تا رھبان آن دیر     
کھ دانا خواند غیب آموز شاھش بر آن رھبان دیر افتاد راھش    

و زو بسیار حکمت ھا در آموختزرایش روی دولت را برافروخت  
دو اسبھ کرد کوچی میل در میل  وز آنجا تا در دریا بھ تعجیل       

بھ قسطنطینیھ شد سوی قیصر وز آنجا نیز یکران راند یکسر     
عظیم الروم را آن فال در روم       عظیم آمد چو گشت آن حال معلوم    

بھ عون طالع استقبال کردش حساب طالع از اقبال گردش  
بدو تسلیم کرد آن تاج با تخت چو قیصر دید کامد بر درش بخت 
کھ دخت خویش مریم را بدو داد چنان در کیش عیسی شد بدو شاد    
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فراوان شرطھا شد در میانھ   دوشھ را در زفاف خسروانھ     
کھ اھل روم را چون داد پاسخ     حدیث آن عروس و شاه فرخ 

جناح آراستن چون پر طاوس    ھمان لشگر کشیدن با نیاطوس 
کھ من بیدارم ار پوینده ای خفت   نگویم چون دگر گوینھ ای گفت   

کسی نرخ مرا ھم بشکند باز چو من نرخ کسان را بشکنم ساز  
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جنگ خسرو با بھرام و گریختن بھرام

بھ یاری خواستن لشگر طلب کرد  چو روزی چند شاه آنجا طرب کرد  
بھ زر چون زر مھیا کرد کارش  سپاھی داد قیصر بی شمارش  

روان شد روی ھامون کوه در کوه  ز بس لشگر کھ بر خسرو شد انبوه 
زمین گفتی کھ سر تا پای جنبید  چو کوه آھنین از جای جنبید   
گزین کرد از یالن کار زاری  چھل پنجھ ھزاران مرد کاری  
زره را جامھ کرد و خود را جام    شبیخون کرد و آمد سوی بھرام 
بھ جنگ آمد چو شیر آید بھ نخجیر  چو آگھ گشت بھرام جھانگیر  

ز شیری و جھانگیری چھ سودش  ولی چون بخت روباھی نمودش   
جناح و قلب را صف بر کشیدند   دو لشگر روبرو خنجر کشیدند   
دریده مغز پیل و زھره شیر   ترنک تیر و چاکا چاک شمشیر  
دماغ زندگان را برده از ھوش    غریو کوس داده مرده را گوش  

ز خون بر گستوانھا لعل بستھ  جنیبت ھای زرین نعل بستھ   
زمین را ریختھ سیماب درگوش  صھیل تازیان آتشین جوش   

ھژبران سربسر دندان کشیده     سواران تیغ برق افشان کشیده   
قیامت را یکی بازی نموده    اجل بر جان کمین سازی نموده  
جھان را روز رستاخیز کرده       سنان بر سینھ ھا سر تیز کرده  

ھزیمت را ره اندیشھ بستھ    ز بس نیزه کھ بر سر بیشھ بستھ  
نھ شیر از خوردن شمشیر می رست  در آن بیشھ نھ گور از شیر می رست   

کھ زیر پرده گل باد شبگیر  چنان می شد بھ زیر درع ھا تیر      
برات کرکسان بر پر نبشتھ  عقابان خدنگ خون سرشتھ   
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زره پوشان کین را خواب داده    زره برھای از زھر آب داده   
پر از خون گشتھ طاسکھای منجوق  ز موج خون کھ بر می شد بھ عیوق  

صبا گیسوی پرچم ھا گشاده  بھ سوک نیزه ھای سر فتاده  
زمین جیب آسمان دامن دریده   بھ مرگ سروران سر بریده  
یکی شمشیر و دیگر زخم شمشیر حمایل ھا فکنده ھر کسی زیر  

زبانک نای ترکی نای ترکان فرو بستھ در آن غوغای ترکان    
نیستانی بد آتش در فتاده    حریر سرخ بیرق ھا گشاده   

کھ باشد ریگ و سنگ اندر بیابان  نھ چندان تیغ شد بر خون شتابان     
کھ ریزد برگ وقت برگ ریزان    نھ چندان تیر شد بر ترک ریزان       

کشیده تیغ گرداگرد میلی  نھاده تخت شھ بر پشت پیلی  
بھ ساعت سنجی اصطرالب در دست بزرگ امید پیش پیل سرمست

کھ بازار مخالف کی شود سست   نظر می کرد و آن فرصت ھمی جست   
مبارک طالع است این لحظھ دریاب       چو وقت آمد ملک را گفت بشتاب 
در افکن پیل و شھ رخ زن کھ بردی  بھ نطع کینھ بر چون پی فشردی    
سوی بھرام شد جوشنده چون نیل   ملک در جنبش آمد بر سر پیل   
بھ پای پیل برد آن پیل تن را     بر او زد پیل پای خویشتن را    

بھ فرخ فال خسرو گشت پیروز    شکست افتاد بر خصم جھانسوز  
کھ خون می رفت و سر می برد چون گوی  ز خون چندان روان شد جوی در جوی    

چو موی زنگیان گشتھ گره گیر کمند رومیان بر شکل زنجیر     
سرش چون طره ھندو بریدند  بھ ھندی تیغ ھرکس را کھ دیدند 
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چنانک از روشنی سرسامیان را   دماغ آشفتھ شد بھرامیان را  
مگر بھرام و بھری چند خستھ ز چندانی خالیق کس نرستھ    

جھان افکند چون بھرام گورش    ز شیری کردن بھرام و زورش   
ز چشم نیک دیدن چشم بد یافت ھر آن صورت کھ خود را چشم زد یافت    

درست آن ماند کو از چشم خود رست ندیدم کس کھ خود را دید و نشکست  
بھ کام دشمنان شد کام و ناکام  چو از خسرو عنان پیچید بھرام    

مشعبد را نباید بازی آموخت  جھان خرمن بسی داند چنین سوخت  
کھ بازش خم نداد از دردمندی  کدامین سرو را داد او بلندی    

ندادش عاقبت رنگ گل زرد  کدامین سرخ گل را کو بپرورد   
گھی صافی توان خوردن گھی درد     ھمھ لقمھ شکر نتوان فرو برد

بھ جائی سر بھ جائی پای کوبند     چو شادی را و غم را جای روبند  
بھ جائی مویھ گر بر دارد آواز     بھ جائی ساز مطرب بر کشد ساز  

درین گنبد کھ می بینی بھ یک روز  ھر آوازی کھ ھست از ساز و از سوز    
تو خواھی پر گلش کن خواه پر خار  تنوری سخت گرمست این علف خوار   

لگد خوردن ازو ھم در شمار است  جھان بر ابلقی توسن سوار است   
ز راھش عقل را جای گریز است    فلک بر سبز خنگی تندخیز است   

کھ ننموده است با کس سازگاری نشاید بر کسی کرد استواری  
بھ خسرو ماند ھم شمشیر و ھم تختچو بر بھرام چوبین تند شد بخت    

اذا جاء القضا بر سر نوشتھ   سوی چین شد بر ابرو چین سرشتھ    
درین پرده چنین بازی بسی رفت    ستم تنھا نھ بر چون او کسی رفت    

384 از  138صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

بر تخت نشستن خسرو بھ مدائن بار دوم 

مھ پرویز شد در برج شاھی چو سر بر کرد ماه از برج ماھی  
سعادت داده از تثلیث و تسدیس ز ثورش زھره وز خرچنگ برجیس    

بدلو اندر فکنده بر زحل نور       ز پرگار حمل خورشید منظور  
سوی مریخ شیرافکن تماشا عطارد کرده ز اول خط جوزا   
شده چشم زحل ھم کاسھ راس  ذنب مریخ را می کرده در کاس   
ملک بنشست بر پیروزه گون تخت  بدین طالع کز او پیروز شد بخت 

ز مغرب تا بھ مشرق نام شاھی  بر آورد از سپیدی تا سیاھی   
قوی تر گشت روز از روزگارش     چو شد کار ممالک برقرارش   
درو گوھر بھ کشتی در بھ دریا کشید از خاک تختی بر ثریا   

بھ شب تابنده تر بودی ز مھتاب چنان کز بس گھرھای جھان تاب   
مبارک باد گفتندش دلیران    بر آن تخت مبارک شد چو شیران   

فرو خواند آفرینش آفرینش    جھان خرم شد از نقش نگینش   
خراسان را در افزود آفتابی      ز عکس آنچنان روشن جنابی     

ز مرو شاھجان تا بلخ بامی    شد آواز نشاط و شادکامی   
در آمد غمزه شیرین بھ تاراج   چو فرخ شد بدو ھم تخت و ھم تاج 
نھ غم پرداز را شایست خواندن   نھ آن غم را ز دل شایست راندن    
کز او بر اوج عیسی پایگھ داشت  بھ حکم آنکھ مریم را نگھ داشت 
ز بی یاری پیاپی بود رنجش     اگر چھ پادشاھی بود و گنجش 
طرب می کرد لیک از دل نمی کرد  نمی گویم طرب حاصل نمی کرد  

گھی از گریھ می در جام کردی گھی قصد نبید خام کردی 
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ز عالم عاشقی یا پادشاھی    گھی گفتی بھ دل کای دل چھ خواھی    
ازین ھر دو یکی می بایدت خواست  کھ عشق و مملکت ناید بھم راست 
کھ خر کره کند یا راه زنگان    چھ خوش گفتند شیران با پلنگان     

دلم زین ملک برخوردار بودی      مرا با مملکت گر یار بودی 
بھ صد ملک ختن یک موی دلدار  بھ خرم گر فرو شد بخت بیدار  
بھ بالین بر نشستھ بخت بیدار    شبی در باغ بودم خفتھ با یار  

بدینسان بی دل و بی یار گشتم    چو بختم خفت و من بیدار گشتم 
بھشت عاشقان را در گشادن   کجا آن نوبھ نو مجلس نھادن    

شھنشاه پریرویان در آغوش    نشستن با پریرویان چون نوش    
بھ شیرینی چو آب زندگانی   کجا شیرین و آن شیرین زبانی     
ھمھ شب تا سحر افسانھ گفتن   کجا آن عیش و آن شبھا نخفتن    
شکر چیدن ز گلبرگش بھ خروار  کجا آن تازه گلبرگ شکربار    

ز بازو ساختن سیمین عماری    عروسی را بدان روئین حصاری       
گھش بستن چو سنبل موی بر موی گھش چون گل نھادن روی بر روی   

گھی پنھان کشیدن در کنارش    گھی مستی شکستن بر خمارش 
گھی تکیھ زدن بر مسند ماه گھی خوردن میی چون خون بدخواه       

خیالی بود یا خوابی کھ دیدم   سخن ھائی کھ گفتم یا شنیدم   
کھ انده بر نتابد جای جمشید مرا گویند خندان شو چو خورشید  

درو یا خنده گنجد یا دم سرد    دھن پر خنده خوش چون توان کرد  
بھاری بود و بربودش ز من باد  کرا جویم کرا خوانم بھ فریاد   
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بھ عشوه می فزاید بر دلم سوز    خیال از ناجوانمردی ھمھ روز     
ز بی یاری در افزود است رنجم    ز بی خصمی گر افزون گشت گنجم    

ز پشمین خانھ در ابریشمین دام    من آن مرغم کھ افتادم بھ ناکام    
چھ سود ار بند زر بر پای دارم     چو من سوی گلستان رای دارم   
نھ با این بند می شاید پریدن   نھ بند از پای می شاید بریدن  

غم چندین کس آخر چون توان خورد       غم یک تن مرا خود ناتوان کرد    
چون من صد غم خورم دشوار باشد    مرا باید کھ صد غمخوار باشد    

خران را خنده می آید بدین کار  ز خر برگیرم و بر خود نھم بار   
ز جمعیت رسید این تابناکی  مھ و خورشید را بر فرش خاکی   

نیم مجموع دل رنجور از آنم    براکنده دلم بی نور از آنم    
پراکندند از آن ناقص چراغند       ستاره نیز ھم ریحان باغند     
کھ این نور پراکنده است و آن جمع  شراره زان ندارد پرتو شمع    

نھ خواھم من کھ با دل سخت گیرم  نھ خواھد دل کھ تاج و تخت گیرم       
تن بیمار خیزم را تب آمد   دل تاریک روزم را شب آمد 
بیاری جایروبی بست بردم    نمی شد موش در سوراخ کژدم 

بھ سرخی می زند چون گشت بیمار  سیاھک بود زنگی خود بھ دیدار  
کھ با دولت نشاید کرد کندی دگر ره بانگ زد بر خود بھ تندی   
ز دولت با تو جانان جام گیرد     چو دولت ھست بخت آرام گیرد 

کھ با دولت کسی را داوری نیست سر از دولت کشیدن سروری نیست  
بھ از دولت فلک نامی نیابدکس از بی دولتی کامی نیابد  
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چو دانھ ھست مرغ آید فرا دام  بھ دولت یافتن شاید ھمھ کام 
گیا خود در میان دستی برآرد   تو گندم کار تا ھستی برآرد    

کھ باد از کار ما بی دولتی دور    بھ ھر کاری در از دولت بود نور 
چو عشق آمد کجا صبر و کجا دل   بسی بر خواند ازین افسانھ با دل    
ھم آخر شادمان شد زان صبوری  صبوری کرد با غم ھای دوری   
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نالیدن شیرین در جدائی خسرو

کھ برد از اوستادی در سخن رنج     چنین در دفتر آورد آن سخن سنج    
دلش دربند و جانش در ھوس ماند  کھ چون شیرین ز خسرو باز پس ماند 

گالبی بر گل بادام می ریخت    ز بادام تر آب گل برانگیخت  
فرو افتاد و می زد دست بر پای   بسان گوسپند کشتھ بر جای

دل از تنگی شده چون دیده مور    تن از بی طاقتی پرداختھ زور       
گرفتھ خون دیده دامنش را ھوی بر باد داده خرمنش را  
چو مرغی پای بند دام گشتھ چو زلف خویش بی آرام گشتھ    
ز بحر دیده پر گوھر کنارش   شده ز اندیشھ ھجران یارش   

گھ از بیداد می زد دست بر دست   گھی از پای میافتاد چون مست   
بدان آتش سر دودافکنی داشت  دلش حراقھ آتش زنی داشت   

کھ افتد بر سر پوشیده ھا دود  مگر دودش رود زان سو کھ دل بود  
مژه چون رشتھ در گوھر کشیده گشاده رشتھ گوھر ز دیده

ز بیخوابی شده چشم و چراغش    ز خواب ایمن ھوسھای دماغش  
ز دیده بر سر گوھر نشستھ دھن خشک و لب از گفتار بستھ  
شده زو نافھ کاسد نیفھ ارزان   سھی سروش چو برگ بید لرزان   
ز مشگین جعد مشگ افشاند بر خاک  زمانی بر زمین غلطید غمناک  
بھ نسرین برگ گل از اللھ می کند    چو نسرین بر گشاده ناخنی چند     
گھی خائید فندق را بھ عناب  گھی بر شکر از بادام زد آب   

گھی بر جای چون چوگان خمیدی       گھی چون کوی ھر سو می دویدی
ز نرگس اللھ را سیراب می کرد    نمک در دیده بی خواب می کرد 
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گدازان گشت چون در آب کافور   درختی بر شده چون گنبد نور   
ز ھم بگسست چون بر خاک سیماب   بھاری تازه چون رخشنده مھتاب    

شکست افتاد بر لشگرگھ دل شبیخون غم آمد بر ره دل  
یزک داران طاقت را شکستند   کمین سازان محنت بر نشستند   

بھ غارت شد خزینھ بر خزینھ    ز بنگاه جگر تا قلب سینھ  
ولیک آنگھ کھ خدمت را میان بست بھ صد جھد ازمیان سلطان جان رست     

ز دل چون بیدالن فریاد کردی     گھی دل را بھ نفرین یاد کردی  
نکردی تا توئی زین زشت تر کار    گھی با بخت گفتی کای ستمکار  
بدست آوردی و از دست دادی مرادی را کھ دل بھ روی نھادی 
ز دست افشاندیش بی پای رنجی       فرو شد ناگھان پایت بھ گنجی   
ربودی گل بھ دل خارش نھادی   بھاری را کھ در بروی گشادی 
ترا دادند و بادش در دمیدی   چراغی کز جھانش برگزیدی    
نھان شد الجرم کز وی نخوردی    بھ آب زندگانی دست کردی 

وز آن آتش نشاط خوش نبودت   ز مطبخ بھره جز آتش نبودت   
پشیمانی ندارد سودت اکنون  از آن آتش بر آمد دودت اکنون    

دلش دادی کھ یابی کامرانی  گھی فرخ سروش آسمانی  
کھ می بایست رفتن بر پی شاه گھی دیو ھوس می بردش از راه  

ھم آخر زان میان کشتی بدر برد   چو بسیاری درین محنت بسر برد   
ز بس خواری شده با خاک ره راست   بھ صد زاری ز خاک راه برخاست   

ز کار شاه بانو را خبر کرد    بھ درگاه مھین بانو گذر کرد 
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نصیحت کرد و پندش داد بسیار   دل بانو موافق شد درین کار   
نماند ھیچ کس جاوید در یند  کھ صابر شو درین غم روزکی چند    

کھ آب تیز رو زود افکند پلنباید تیز دولت بود چون گل
کھ ھرکس کھ اوفتد خیزد دگر بار   چو گوی افتادن و خیزان بھ بود کار     

نھ کاری بر گشاید تا نبندد   نروید ھیچ تخمی تا نگندد    
کھ ھرکس زود خور شد زود شد مستمراد آن بھ کھ دیر آید فرادست 

کھ ھر کو زود راند زود ماندنباید راه رو کو زود راند  
ز شست و پنج من نبود ھراسان   خری کوشست من بر گیرد آسان 

بگرید سخت و آنگھ بر گشایدنھ بینی ابر کو تندی نماید  
کھ داند کار فردا چون بود چون       بباید ساختن با سختی اکنون  

بسی خواری و دشواری کشیدی  بسی در کار خسرو رنج دیدی    
بود ناخورده یخنی باک از آن نیست    اگر سودی نخوردی زو زیان نیست     
کھ بر باال بھ دشواری رود آب   کنون وقت شکیبائیست مشتاب
نماند دولتت در کارھا دیرچو وقت آید کھ آب آید فرا زیر   

کھ قفل از کار بگشاید کلیدت   بد از نیک آنگھی آید پدیدت 
کبود و ازرق آید در نوردش    بسا دیبا کھ یابی سرخ و زردش  
بود یاقوت یا پیروزه را جای   بسا در جا کھ بینی کرد فرسای     

بت بی صبر شد با صابری جفت    چو بانو زین سخن لختی فرو گفت  
بکار آورد با او نکتھ ای چند وزین در نیز شاپور خردمند   

بھ یاد خسروش خسرند کردنددلش را در صبوری بند کردند    
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نھ در تن دل نھ در دولت قراری   شکیبا شد در این غم روزگاری   

384 از  146صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

وصیت کردن مھین بانو شیرین را

بدان تا نشکند ماه دل افروز  مھین بانو دلش دادی شب و روز   
کھ عمرش آستین بر دولت افشاند یکی روزش بھ خلوت پیش خود خواند

کھ پیشت مرد خواھد مادر پیرکلید گنجھا دادش کھ بر گیر
بھ بیماری کشید از تن درستی  در آمد کار اندامش بھ سستی  

تن از جان سیر شد جان از جھان سیر       چو روزی چند بروی رنج شد چیر    
بھ شیرین ھم جھان ھم جان رھا کرد       جھان از جان شیرینش جدا کرد    

بنھ در خاک برد از تخت شاھی   فرو شد آفتابش در سیاھی   
کھ باشد ھر بھاری را نھایت   چنین است آفرینش را والیت   

کھ باز آن شیشھ را ھم سنگ نشکست   نیامد شیشھ ای از سنگ در دست  
گھی شیشھ کند گھ شیشھ بازی فغان زین چرخ کز نیرنگ سازی   

بھ آخر عھد باز آن انگبین خورد     بھ اول عھد زنبور انگبین کرد  
مشو غره کھ مشتی خاک را ھست  بدین قالب کھ بادش در کالھست    
گیاه آسوده باشد سرو رنجور ز بادی کو کاله از سر کند دور   

مشو غره کھ بد بنیاد دارد   بدین خان کو بنا بر باد دارد       
کھ جوزی پوده بینی در میان ھیچ     چھ می پیچی درین دام گلو پیچ    

بھ روبھ بازی این خواب خرگوش  چو روباھان و خرگوشان منھ گوش 
کھ شد در زیر این روبھ پلنگی    بسا شیر شکار و گرگ جنگی  

خوشیھای جھان چون خارش دست    نظر کردم ز روی تجربت ھست  
بھ آخر دست بر دست آتش افتد   بھ اول دست را خارش خوش افتد    
بھ اول مستی و آخر خمار است    ھمیدون جام گیتی خوشگوار است 

384 از  147صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

مکن شادی کھ شادی ھم نیرزد  رھا کن غم کھ دنیا غم نیرزد    
شکم واری نخواھی بیش خوردن   اگر خواھی جھان در پیش کردن  

نصیبت زین جھان جز یک شکم نیست    گرت صد گنج ھست ار یکدرم نیست 
ز سختی ھا نگیرد طبع سستی ھمی تا پای دارد تندرستی   

بھ دشواری بھ دست آید سالمت  چو برگردد مزاج از استقامت 
کھ یابد در طبیعت نوشمندی  دھان چندان نماید نوش خندی    
کند راه رھائی را فراموش   چو گیرد ناامیدی مرد را گوش   
بھ کم خوردن توان رست از ھالکش   جھان تلخ است خوی تلخناکش   

بھ کم خوردن کمر دربند چون مور    مشو پر خواره چون کرمان در این گور    
ز پر خوردن بھ روزی صد بمیرد  ز کم خوردن کسی را تب نگیرد   

بھ دارو طبع را محتاج کردنحرام آمد علف تاراج کردن    
نباشد طبع را با گلشکر کار    چو باشد خوردن نان گلشکروار    
چو خوردی گر شکر باشد بگنددچو گلبن ھر چھ بگذاری بخندد   
بدو پوئی بد او چند گوئیچو دنیا را نخواھی چند جوئی  

کھ در دنیا چو ما منزل ندارد    غم دنیا کسی در دل ندارد  
ز مشتی آب و نانش ناگزیر است  درین صحرا کسی کو جای گیر است   
کھ بد باشد دلی تنگ و گلی تنگمکن دلتنگی ای شخصت گلی تنگ  

کھ از بھر جھان دلتنگ دارد  جھان از نام آنکس ننگ دارد    
کھ خود روزی رسان روزی رساند  غم روزی مخور تا روز ماند  

شب و روز ابلقی دارد کھن لنگ    فلک با این ھمھ ناموس و نیرنگ    
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چو این آمد فرود آن بر نشیند   بر این ابلق کھ آمد شد گزیند 
پسر چون زنده ماند چون پدر مرد  در این سیالب غم کز ما پدر برد 

چو وارث باشد آن خون برنخیزد     کسی کو خون ھندوئی بریزد  
کھ ھندوی پدرکش را نوازی  چھ فرزندی تو با این ترکتازی        
کھ چندین پشت بر پشت ترا کشت    بزن تیری بدین کوژ کمان پشت  
شکار کس در او فربھ نگردد  فلک را تا کمان بی زه نگردد  
گیا در زیر پی شمشیر باشد  گوزنی را کھ ره بر شیر باشد    

کھ داری باد در پس چاه در پیش   تو ایمن چون شدی بر ماندن خویش
نکرد است آدمی خوردن فراموش   مباش ایمن کھ این دریای خاموش   

کزان بقعھ برون ناید بقیعی    کدامین ربع را بینی ربیعی 
کھ شیرین زندگانی تلخ میرد   جھان آن بھ کھ دانا تلخ گیرد    

بھ وقت مرگ خندان چون چراغ است     کسی کز زندگی با درد و داغ است
چون گل گردن زنان را دست بوسند    سرانی کز چنین سر پرفسوسند  
تو بفکن تامنش بر دارم از راه   اگر واعظ بود گوید کھ چون کاه   
کھ تو بیرون کنی تا او بپوشد و گر زاھد بود صد مرده کوشد  
ھمھ ملک جھان نرزد پشیزی   چو نامد در جھان پاینده چیزی   
سرشت صافی آمد گوھر پاک  ره آورد عدم ره توشھ خاک
کھ نیک و بد بھ مرگ آید پدیدار چنین گفتند دانایان ھشیار   

بسا مردا کھ رویش زرد یابی    بسا زن نام کانجان مرد یابی   
فتد کشتی در آن گردابھ تنگ  خداوندا چو آید پای بر سنگ    
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ببخشی و ببخشایش رسانی     نظامی را بھ آسایش رسانی  
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نشستن شیرین بھ پادشاھی بر جای مھین بانو

فروغ ملک بر مھ شد ز ماھی  چون بر شیرین مقرر گشت شاھی   
ھمھ زندانیان آزاد گشتند   بھ انصافش رعیت شاد گشتند   

ھمھ آیین جور از دور برداشت  ز مظلومان عالم جور برداشت   
نجست از ھیچ دھقانی خراجی      زھر دروازه ای برداشت باجی     
کھ بھتر داشت از دنیا دعا را   مسلم کرد شھر و روستا را 

بھ یک جا آب خورده گرگ با میش  ز عدلش باز با تیھو شده خویش    
بدین و داد او خوردند سوگند رعیت ھر چھ بود از دور و پیوند  
کھ یک دانھ غلھ صد بیشتر کرد   فراخی در جھان چندان اثر کرد       
گھر خیزد بھ جای گل گیا را    نیت چون نیک باشد پادشا را   

شھ نیکو نیت را پی فراخست  درخت بد نیت خوشیده شاخست 
ز رای پادشاه خود زند الف  فراخیھا و تنگی ھای اطراف   

کھ بد رائی کند در پادشائی  ز چشم پادشاه افتاد رائی     
در آن شاھی دلش زیر و زبر بود    چو شیرین از شھنشھ بی خبر بود   
چو مدھوشان سر صحرا روی داشت  اگر چھ دولت کیخسروی داشت

مگر کارندش از خسرو نشانی  خبر پرسید از ھر کاروانی   
رسانید از زمین بر آسمان تخت چو آگھ شد کھ شاه مشتری بخت  
بجای آورد رسم دوستداری  ز گنج افشانی و گوھر نثاری    
کھ مریم در تعصب سنگدل بودولیک از کار مریم تنگدل بود   
کھ با کس در نسازد مھر و پیوند   ملک را داده بد در روم سوگند  

نفس را زین حکایت تلخ تر یافت  چو شیرین از چنین تلخی خبر یافت     
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در آن محنت چو خر در گل فرو ماند   ز دل کوری بھ کار دل فرو ماند    
نھ مرغی بلکھ موری را نیازرد       در آن یکسال کو فرماندھی کرد   
دلش چون چشم شوخش خفتگی   

ھمھ کارش چو زلف آشفتگی داشت   داشت

کند ناموس عدلش بی وفائی  ھمی ترسید کز شوریده رائی 
کز آن دعوی کند دیوان خود پاک  جز آن چاره ندید آن سرو چاالک     

بھ تنھائی خورد تیمار خسرو   کند تنھا روی در کار خسرو  
کھ بیدل بود و بیدل ھست بیرای   نبود از رای سستش پای بر جای    

دلش سیر آمد از صاحب کالھی    بھ موالئی سپرد آن پادشاھی    

* * *
زده شاپور بر فتراک او دست   بھ گلگون رونده رخت بر بست

کنیزی چند را با خویشتن برد    وزان خوبان چو در ره پای بفشرد  
بھ رنج و راحتش غمخوار بودند    کھ در ھر جای با او یار بودند   
ز جنس چارپایان نیز بسیار       بسی برداشت از دیبا و دینار 

چو دریا کرده کوه و دشت را پر ز گاو و گوسفند و اسب و اشتر 
پس او چارپایان میل در میل     وز آنجا سوی قصر آمد بھ تعجیل  

بھ سنگ خویش تن در داد گوھر   دگر ره در صدف شد لولوتر     
بھ سنگستان غم رفت آبگینھبھ ھور ھندوان آمد خزینھ   

چو آتش گاه موبد شد فروزان  از آن در خوشاب آن سنگ سوزان     
شد آن آتشکده چون اللھ زاری    ز روی او کھ بد خرم بھاری   

ھوا گفتی کھ گرمی دار او بود ثز گرمی کان ھوا در کار او بود    
بدید امید را در کار نزدیکملک دانست کامد یار نزدیک   
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کھ مریم روز و شب می داشت پاسشز مریم بود در خاطر ھراسش   
بھ رفتن نیز ھم فرصت نمی یافت   بھ مھد آوردنش رخصت نمی یافت  
بھ بادی دل نھاد از خاک آن راه     بھ پیغامی قناعت کرد از آن ماه    
وز آن اندیشھ می پیچید چون مار     نبودی یک زمان بی یاد دلدار    
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آگھی خسرو از مرگ بھرام چوبین

سپاه روم زد بر لشگر زنگ   چو شاھنشاه صبح آمد بر اورنگ 
ترنج مھ زلیخا وار بشکست  بر آمد یوسفی نارنج در دست   

گشاد ابرویھا در دلنوازی شد از چشم فلک نیرنگ سازی  
بھ پیروزی جھان را مژده دادند    در پیروزه گون گنبد گشادند 
زمین آسوده از تشنیع و بیداد زمانھ ایمن از غوغا و فریاد    

نھاده خسروانی تخت خسرو  بھ فال فرخ و پیرایھ نو   
سماطینی بھ گردون بر کشیده سراپرده بھ سدره سر کشیده   

یک آماج از بساط پیشکھ دور ستاده قیصر و خاقان و فغفور    
برو زانو زده کشور خدائی   بھ ھر گوشھ مھیا کرده جائی 

ز ھیبت پشت پای خویش دیدند   طرفداران کھ صف در صف کشیدند       
نیارست از سیاست باز دیدن   کسی کش در دل آمد سر بریدن   
در گستاخ بینی بستھ بر روز     ز بس گوھر کمرھای شب افروز 

کمربندی زده مقدار ده میل قبا بستھ کمرداران چون پیل     
سخن گر زر بدی سیماب گشتی در آن صف کاتش از بیم آب گشتی 

جوان فرو جوان طبع و جوان بخت    نشستھ خسرو پرویز بر تخت  
کشیده صف غالمان سرائیش   در رویھ کرد تخت پادشائیش  

شده نقش غالمان نقش دیوار  ز خاموشی در آن زرینھ پرگار   
بھ رسم خاص بار عام داده   زمین را زیر تخت آرام داده    
ز در پیکی در آمد سخت شادان  بھ فتح الباب دولت بامدادان   

ھمیشھ در جھان شاه جھان باش   زمین بوسید و گفتا شادمان باش    
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کھ چوبین بھره شد بھرام چوبین  تو زرین بھره باش از تخت زرین     
کھ چوبین خانھ از دشمن بھ پرداخت     نشاط از خانھ چوبین برون تاخت       

مثل زد بر تن چوبین بھرامشھنشاه از دل سنگین ایام  
فلک چوبک زن چوبینھ تن بود  کھ تا بر ما زمانھ چوب زن بود  
مھ چوبینھ چوبین شد بھ خاور    چو چوب دولت ما شد برآور  

سرانجام از جھانش بھره گور است   نھ این بھرام اگر بھرام گور است    
بیا تا بنگری صد گور بھرام    اگر بھرام گوری رفت ازین دام 
بیا تا بنگری صد گور بھرام    اگر بھرام گوری رفت ازین دام 
تمنای جھانداریش می کرد   جھان تا در جھان یاریش می کرد   
چو مستان کرد با ما شیر گیریکجا آن شیر کز شمشیر گیری  
تپانچھ بر درفش کاویان زد    کجا آن تیغ کاتش در جھان زد   
فریب خاکیان بر باد داد است        بسا فرزانھ را کو شیرزاد است   
بھ افسون بستھ شد در دام نخجیر     بسا گرگ جوان کز روبھ پیر 

کھ روبھ دام بیند گرگ ماھی از آن بر گرگ روبھ راست شاھی   
خصومت را شود بی وقت جویان  بسا شھ کز فریب یافھ گویان  
بھ جای پرنیان بر دل نھد تیر       سرانجام از شتاب خام تدبیر  

مبادا کس بھ زور خویش مغرور  ز مغروری کاله از سر شود دور  
بسا باشد کھ از روغن بمیرد  چراغ ارچھ ز روغن نور گیرد       
نمک باید کھ نیز اندازه دارد    خورش ھا را نمک رو تازه دارد    
گوارش در دھن مردار گردد   مخور چندان کھ خرما خار گردد   
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حرام دیگران باشد حاللت    چنان خور کز ضرورتھای حالت   
غم و شادیش را اندازه باید     مقیمی را کھ این دروازه باید    

مکش بیش از گلیم خویشتن پای  مجو باالتر از دوران خود جای   
مپر باالتر از اوجی کھ داری    چو دریا بر مزن موجی کھ داری   
کھ زر دوزی نداند بوریا باف    بھ قدر شغل خود باید زدن الف    
ھلیلھ با ھلیلھ قند با قند     چھ نیکو داستانی زد ھنرمند  
ره و رسم کھن بر باد دادن   نھ فرخ شد نھاد نو نھادن 

بھ کاالی یتیمان بر زدن چنگ بھ قندیل قدیمان در زدن سنگ   
نھ من گفتم کھ دانھ زو خبر داد ھر آنکو کشت تخمی کشتھ بر داد 
نھ ھر رودی سرودی راست گویدنھ ھر تخمی درختی راست روید   

بسا مھ را کھ پوشد چھره در میغ  بھ سرھنگی حمایل کردن تیغ   
کھ خونش گیرد ارچھ دیر گیرد    تو خونریزی مبین کو شیر گیرد  

کھ در زیر ابلقی دارد دو رنگی    از این ابلق سوار نیم زنگی    
کجا یکدل شود آخر دو رنگ است  مباش ایمن کھ باخوی پلنگ است 
کھ دولت با ستمگار آشنا نیست   ستم در مذھب دولت روا نیست

نگویم وای بر خر وای بر کاه  خری در کاھدان افتاد ناگاه     
بھ انجیری غرابی چون توان کشت   مگس بر خوان حلوا کی کند پشت   
کزین دین رخنھ گردد کیسھ سوراخ بھ سیم دیگران زرین مکن کاخ  

کدین گازر از نارج عطار    نگھ دار اندرین آشفتھ بازار     
کھ باشد خامشی نوعی ز خواری   مشو خامش چو کار افتد بھ زاری   
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یکی بود است ازین آشفتھ نامان   شنیدستم کھ در زنجیر عامان     
بھ بالغ تر کسی برداشتی سنگ   چو با او سختی نابالغی جنگ  

ز پیران کین کشی چون باشد این کار   بپرسیدند کز طفالن خوری خار   
کجا طفالن ستمکاری پسندندبخنده گفت اگر پیران نخندند   

بھ جرم پای سر مأخوذ باشد  چو دست از پای ناخشنود باشد  
کھ او ھم محتشم باشد بر خویشبھ جباری مبین در ھیچ درویش 
ھنر دیدن ز چشم بد میاموز ز عیب نیک مردم دیده بر دوز 

تو چشم زاغ بین نھ پای طاوس  ھنر بیند چو عیب این چشم جاسوس 
منھ بر حرف کس بیھوده انگشت   ترا حرفی بھ صد تزویر در مشت       
بھ عیب دیگران صد صد گشائی ؟  بھ عیب خویش یک دیده نمائی؟  
بھ آیینھ رھا کن سخت روئی  نھ کم ز آیینھ ای در عیب جوئی  

کھ پیش کس نگوید غیبت کسحفاظ آینھ این یک ھنر بس   
کھ واپس گوید آنچ از پیش بیند  چو سایھ رو سیاه آنکس نشیند
کھ نرد از خام دستان کم توان برد   نشاید دید خصم خویش را خرد   
کھ بر خنجر نگارد مرد رسام  مشو غره بر آن خرگوش زرفام   

بدو خون بسی خرگوش ریزند  کھ چون شیران بدان خنجر ستیزند     
کھ تند آید گھ زنھار خواری    در آب نرم رو منگر بھ خواری  
کھ وقت آید کھ صد خرمن بسوزد  بر آتش دل منھ کو رخ فروزد    
کھ نھ دندان نماید بلکھ شمشیر   بھ گستاخی مبین در خنده شیر    
ز جنگ شیر یابد نام شیری    ھر آنکس کو زند الف دلیری   
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ز کین خسروان خسرو شدش نام  چو کین خواھی ز خسرو کرد بھرام
کز افکندن وز افتادن برنجی    بھ ارباکم ز خود خود را نسنجی  
کھ از ھمدستی خردان شوی خرد    ستیزه با بزرگان بھ توان برد   
کز آب خرد ماھی خرد خیزد نھنگ آن بھ کھ در دریا ستیزد   

بزرگان ریختند از دیدگان آب     چو خسرو گفت بسیاری درین باب   
روان کرده ز نرگس آب گلرنگ فرود آمد ز تخت آن روز دلتنگ  

نھ با تخت آشنا می شد و نھ با جام سھ روز اندوه خورد از بھر بھرام   
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بزم آرائی خسرو

غناھا را بلند آوازه کردند   چھارم روز مجلس تازه کردند  
زمین گشت از جواھر چون ثریا    بھ بخشیدن در آمد دست دریا   
ملک چون شد ز نوش ساقیان   

غم دیدار شیرین بردش از دست     مست

وزو درمان طلب شد درد خود را   طلب فرمود کردن باربد را  
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(سی لحن باربد)

گرفتھ بربطی چون آب در دست       در آمد باربد چون بلبل مست 
گزیده کرد سی لحن خوش آواز   ز صد دستان کھ او را بود در ساز   

گھی دل دادی و گھ بستدی ھوش  ز بی لحنی بدان سی لحن چون نوش         
ز رود خشک بانک تر در آورد ببربط چون سر زخمھ در آورد 

اول گنج باد آورد  

* * *
ز ھر بادی لبش گنجی فشاندی     چوباد از گنج باد آورد راندی  

دوم گنج گاو 

* * *
برافشاندی زمین ھم گاو و ھم گنج    چو گنج گاو را کردی نواسنج  

سوم گنج سوختھ 

* * *
ز گرمی سوختی صد گنج را آه       ز گنج سوختھ چون ساختی راه   

چھارم شادروان مروارید   

* * *
لبش گفتی کھ مروارید سفتی  چو شادروان مروارید گفتی  

پنجم تخت طاقدیسی 

* * *
بھشت از طاقھا در باز کردی     چو تخت طاقدیسی ساز کردی   

ششم و ھفتم ناقوسی و اورنگی

* * *

شدی ارونگ چون ناقوس از  چو ناقوسی و اورنگی زدی ساز
آواز 

ھشتم حقھ کاوس 

* * *
شکر کاالی او را بوس دادیچو قند ز حقھ کاوس دادی   

نھم ماه بر کوھان  

* * *
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زبانش ماه بر کوھان نھادی  چون لحن ماه بر کوھان گشادی  
دھم مشک دانھ 

* * *
ختن گشتی ز بوی مشک خانھ چو برگفتی نوای مشک دانھ   

یازدھم آرایش خورشید  

* * *
در آرایش بدی خورشید ماھی   چو زد زارایش خورشید راھی    

دوازدھم نیمروز 

* * *
چو گفتی نیمروز مجلس افروز  

سیزدھم سبز در سبزخرد بی خود بدی تا نیمھ روز  

* * *
ز باغ زرد سبزه بر دمیدی چو بانگ سبز در سبزش شنیدی  

چھاردھم قفل رومی

* * *
چو قفل رومی آوردی در   

گشادی قفل گنج از روم و از زنگ    آھنگ

پانزدھم سروستان   

* * *
صبا سالی بھ سروستان نگشتی   چو بر دستان سروستان گذشتی   

شانزدھم سرو سھی 

* * *
سھی سروش بھ خون خط باز دادی    و گر سرو سھی را ساز دادی   

ھفدھم نوشین باده

* * *
خمار باده نوشین شکستی  چو نوشین باده را در پرده بستی   

ھیجدھم رامش جان 

* * *
ز رامش جان فدا کردی زمانھ  چو کردی رامش جان را روانھ     
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نوزدھم ناز نوروز یا ساز نوروز  

* * *
بھ نوروزی نشستی دولت آن روز   چو در پرده کشیدی ناز نوروز   

بیستم مشگویھ

* * *
ھمھ مشگو شدی پرمشک حالی چو بر مشگویھ کردی مشگ مالی   

بیست و یکم مھرگانی

* * *

ببردی ھوش خلق از چو نو کردی نوای مھرگانی  
مھربانی 

بیست و دوم مروای نیک 

* * *

ھمھ نیک آمدی مروای آنچو بر مروای نیک انداختی فال    
سال 

بیست و سوم شبدیز

* * *
شدندی جملھ آفاق شب خیز   چو در شب بر گرفتی راه شبدیز   

بیست و چھارم شب فرخ  

* * *
از آن فرخنده تر شب کس ندیدی   چو بر دستان شب فرخ کشیدی   

بیست و پنجم فرخ روز  

* * *
زمانھ فرخ و فیروز گشتی  چو یارش رای فرخ روز گشتی   

بیست و ششم غنچھ کبک دری   

* * *
ببردی غنچھ کبک دالویز  چو کردی غنچھ کبک دری تیز  

بیست و ھفتم نخجیرگان  

* * *
بسی چون زھره را نخجیر کردی   چو بر نخجیرگان تدبیر کردی   
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بیست و ھشتم کین سیاوش

* * *
پر از خون سیاوشان شدی گوش   چو زخمھ راندی از کین سیاوش  

بیست و نھم کین ایرج 

* * *
جھان را کین ایرج نو شدی باز    چو کردی کین ایرج را سرآغاز   

سی ام باغ شیرین   

* * *
درخت تلخ را شیرین شدی بار     چو کردی باغ شیرین را شکربار    

* * *
ھمی زد باربد در پرده تیز    نواھائی بدینسان رامش انگیز  
زبان خسروش صدبار زه گفت   بگفت باربد کز بار بھ گفت  
کھ بر ھر زه بدادی بدره زر   چنان بد رسم آن بدر منور  

ملک گنجی دگر پرداخت آن روز   بھ ھر پرده کھ او بنواخت آن روز   
ملک دادش پر از گوھر قبائی  بھ ھر پرده کھ او بر زد نوائی  

زھی گفتی زھی زرین بھ دستی   زھی لفظی کھ گر بر تنگ دستی    
زھی پشمین بھ گردن وانھ بندند     درین دوران گرت زین بھ پسندند   

طناب ھرزه از گردن بینداز       ز عالی ھمتی گردن برافراز      
ز چون من قطره دریائی در آموز       بھ خرسندی طمع را دیده بر دوز  
وز آن خرمن نجستم برگ کاھی  کھ چندین گنج بخشیدم بھ شاھی 
نھ او داد و نھ من درخواست کردم  بھ برگی سخن را راست کردم   

ولی نعمت شدم دریا و کان را  مرا این بس کھ پر کردم جھان را       
نظامی گر زه زرین بسی ھست   

بدین زه گر گریبان را طرازی    زه تو زھد شد مگذارش از دست 
کنی بر گردنان گردن فرازی    
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شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرین

زمین عطف ھاللی بر سر آورد    چو بدر از جیب گردون سر برآورد    
شده سودای شیرین در سرش نو   ز مجلس در شبستان رفت خسرو    
دھان مریم از غم تلخ گشتی  چو بر گفتی ز شیرین سرگذشتی    
دم عیسی بر او می خواند ھر دم در آن مستی نشستھ پیش مریم  

ز ریش من نمک مھجور بھتر کھ شیرین گرچھ از من دور بھتر 
بھ گیتی در بھ من بدنام گشتست   ولی دانم کھ دشمن کام گشتست
صواب آید کھ بنوازی تو نیزش   چو من بنوازم و دارم عزیزش   
بھ مشکوی پرستاران سپارم   اجازت ده کزان قصرش بیارم       

پر آتش باد چشم نازنینم    نبینم روی او گر باز بینم  
شکوھت چون کواکب آسمان گیرجوابش داد مریم کھ ای جھانگیر  

فلک بر خط حکمت سر نھاده    خالفت را جھان بر در نھاده     
نخواھد شد فرود از کام شیرین  اگر حلوای تر شد نام شیرین    
برنج سرد را تا کی کنی گرم ترا بی رنج حلوائی چنین نرم     

کھ بس شیرین بود حلوای بی دود رطب خور خار نادیدن ترا سود       
کھ بر سازد ز بابل حقھ بازی    مرا با جادوئی ھم حقھ سازی؟  
بھ طنازی یکی در پیش دارد  ھزار افسانھ از بر بیش دارد    
تو زو راضی شوی من از تو مھجور    ترا بفریبد و ما را کند دور 

چنین افسانھا را نیک خوانم    من افسونھای او را نیک دانم   
عطارد را بھ زرق از ره براند        بسا زن کو صد از پنجھ نداند        

درون سو خبث و بیرون سو جمالند   زنان مانند ریحان سفالند     
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وفا در اسب و در شمشیر و در زن  نشاید یافتن در ھیچ برزن     
وفا مردی است بر زن چون توان    

چو زن گفتی بشوی از مردمی دست   بست

ندیدند از یکی زن راست بازی   بسی کردند مردان چاره سازی   
مجوی از جانب چپ جانب راست  زن از پھلوی چپ گویند برخاست  
کزو حاصل نداری جز بالئی    چھ بندی دل در آن دور از خدائی       

و گر بی غیرتی نامرد باشی    اگر غیرت بری با درد باشی    
چو سوسن سر بھ آزادی برآور   برو تنھا دم از شادی برآور  

بھ ھوش زیرک و جان خردمند پس آنگھ بر زبان آورد سوگند    
کھ گر شیرین بدین کشور کند راه   بھ تاج قیصر و تخت شھنشاه   

بر آویزم ز جورت خویشتن را   بھ گردن برنھم مشگین رسن را   
کھ جغد آن بھ کھ آبادی نبیند  ھمان بھ کو در آن وادی نشیند   

کھ ھرگز در نسازد جفت با جفت  یقین شد شاه را چون مریم این گفت     
نوازش می نمود و صبر می کرد  سخن را از در دیگر بنی کرد     

بھ صد حیلت پیامی دادی از دور  سوی خسرو شدی پیوستھ شاپور 
ز خونخواری بھ غمخواری سپردی     جوابش ھم نھانی باز بردی 

کھ بی او چون شکیبد شاه چندین  از آن بازیچھ حیران گشت شیرین     
شکیبش بر صالح پادشائیست  ولی دانست کان نز بی وفائیست 
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فرستادن خسرو شاپور را بھ طلب شیرین

کھ تا کی باشم از دلدار خود دور   شفاعت کرد روزی شھ بھ شاپور 
کھ پنھان دارمش چون لعل در درج       بیار آن ماه را یک شب درین برج     
نیارم رغبتی کردن بھ دو بیش   من از بھر صالح دولت خویش 
چو عیسی برکشد خود را صلیبی    کھ ترسم مریم از بس ناشکیبی 
نھفتھ دوستی ورزم پری وار   ھمان بھتر کھ با آن ماه دلدار   
چو دست سوختھ دارم نگاھش  اگر چھ سوختھ پایم ز راھش    

شود دیوی و بر دیوی نشیند گر این شوخ آن پریرخ را ببیند        
کھ بندم نقش چین را در تو خوش باش         پذیرفتار فرمان گشت نقاش    

کھ باشد موج آن دریا ھمھ نوش  بھ قصر آمد چو دریائی پر از جوش    
کھ وقت آمد کھ بر دولت کنی ناز حکایت کرد با شیرین سرآغاز    

ولیک از مریمش شمشیر کند است ملک را در شکارت رخش تند است   
کھ از پیمان قیصر شرم دارد    از آن او را چنین آزرم دارد     
ره مشگوی خسرو بر گزینیم   بیا تا یک سواره برنشینیم 

سر آید خصم را دولت چو دانی   طرب می ساز با خسرو نھانی  

* * *
تھی از خویشتن تنھا ز خسرو بت تنھا نشین ماه تھی رو  

کھ از خود شرم دارای از خدا دور  بھ تندی بر زد آوازی بھ شاپور    
کفایت کن تمام است آنچھ گفتی مگو چندین کھ مغزم را برفتی  

نھ ھرچ آن بر زبان آید توان گفت       نھ ھر گوھر کھ پیش آید توان سفت
نھ ھرچ از دست برخیزد توان کرد   نھ ھر آبی کھ پیش آید توان خورد 

بھ بی انصافیت انصاف دادم     نیاید ھیچ از انصاف تو یادم    
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خرد ز این کار دستوری دھادت  از این صنعت خدا دوری دھادت    
کنون خواھی کھ از جانم بر آری   بر آوردی مرا از شھریاری     
شدم خشک از غم اندر نم فتادم  من از بی دانشی در غم فتادم   

بھ گیسو رفتمی راھش شب و روز  در آنجان گر ز من بودی یکی سوز    
چو بیند جو فروش از جای خیزد  خر از دکان پاالن گر گریزد  
نخوانده چون روم آخر نھ بادم    کسادی چون کشم گوھر نژادم  

خطا باشد کھ در دریا نشینم  چو ز آب حوض تر گشتست زینم 
کنم با اژدھائی ھم نقابی       چھ فرمائی دلی با این خرابی    
بھ زور آن بھ کھ از در درنیفتم     چو آن درگاه را در خور نیفتم    

بھ غمخواری و خواری دل نھادم   ببین تا چند بار اینجا فتادم   
کھ بفرستد سالمی خشک ما را نیفتاد آن رفیق بی وفا را     

سلیح مردمی تا چند پوشم بھ یک گز مقنعھ تا چند کوشم  
کلھ داری کند با تاجداری    روانبود کھ چون من زن شماری  

خسک بر خستگی و خار بر ریش   قضای بد نگر کامد مرا پیش   
بھ کاری می شدم دربار ماندم   بھ گل چیدن بدم در خار ماندم     

خطای خود ز چشم بد چھ پوشم   چو خود بد کردم از کس چون خروشم  
جھان بستد کنون دربند جانست یکی را گفتم این جان و جھانست     
بسوزاند تف آتش دھانش   نھ ھرکس کھ آتشی گوید زبانش
یکی جو در حساب آرد یکی زر   ترازو را دو سر باشد نھ یکسر 
یکی سر دارد آن ھم نیز پر جو     ترازوئی کھ ما را داد خسرو  
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بھ غیر از خوردنش کاری ندارد     دلم زان جو کھ خرباری ندارد     
کھ از گچ کرده باشندش بھ نیرنگنمانم جز عروسی را در این سنگ    

ترنج موم ریحان را نشاید    عروس گچ شبستان را نشاید  
کھ گویم وز توام شرمی نیایدبسی کردم شگرفیھا کھ شاید  

جز آتش پاره ای درباره من       چھ کرد آن رھزن خونخواره من    
ز مھر انگیختھ بازار دیگر     من اینک زنده او با یار دیگر   

در او بیند فرو ریزد ازین ننگ     اگر خود روی من روئیست از سنگ   
بھ شیر سگ نپروردندم آخر  گرفتم سگ صفت کردندم آخر  
فریبش را چو سگ از در نرانم        سگ از من بھ بود گر تا توانم  
کھ خواھد سگ دل بی حاصلی را     شوم پیش سگ اندازم دلی را   
کھ در سگ بیند و در ما نھ بیند  دل آن بھ کو بدان کس وا نبیند       
و گر زادی بخورد سگ بدادی  مرا خود کاشکی مادر نزادی   
چھ خواریھا کز او نامد برویم  بیا تا کژ نشینم راست گویم

ھنوزم پرده کژ می دھد یار ھزاران پرده بستم راست در کار   
چنان کابی بھ آبی بر نیامد    شد آبم و او بھ موئی تر نیامد
کھ ریزد آبروی چون منی را    چگونھ راست آید رھزنی را   

فرس با من چنان در جنگ راند    
کھ جای آشتی رنگی نماند است است

کشیدم پشم در خیل و سپاھش  چو ما را نیست پشمی در کالھش  
ز بس تار غمش خود را ندیدم  ز بس سر زیر او بردن خمیدم   
چھ کوری دل چھ آن کس کو نھ بیند   دلم کورست و بینائی گزیند 
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کھ در عشقش سر خود را بخارم  سرم می خارد و پروا ندارم   
کھ ھرچ او می دھد زخم زبانستزبانم خود چنین پر زخم از آنست     
ز کس بختم نبد زو ھم نباشد  سزد گر با من او ھمدم نباشد
کز او سرسام را گرمابھ پاید    بدین بختم چنو ھمخوابھ باید  

زیانی دید خواھم کام و ناکام  دلم می جست و دانستم کز ایام 
کھ ھر کش دل جھد بیند زیانھا بلی ھست آزموده در نشانھا  
چھ خواھم دید بسم اهللا دگربار  کنونم می جھد چشم گھربار 

نباید رفت اگر چھ سرنبشت استمرا زین قصر بیرون گر بھشت است   
ازین قصرش بھ رسوائی کنم دور       گر آید دختر قیصر نھ شاپور   
نیارند از ره دستان بھ دستم   بھ دستان می فریبندم نھ مستم    
من آن دانم کھ در بابل ندانند   اگر ھوش مرا در دل ندانند   

کھ نعل اینجاست در آتش نھ آنجا  سر اینجا بھ بود سرکش نھ آنجا  
نباید کردنش سر پنجھ با ماهاگر خسرو نھ کیخسرو بود شاه 
نھد پیشم چو سوسن دست بر دست بھ ار پھلو کند زین نرگس مست   
چنان جوشم کز او جوشن بریزد    و گر با جوش گرمم بر ستیزد  
شکیبش را رسن در گردن آرد     فرستم زلف را تا یک فن آرد     
سمندش را بھ رقص آرد بھ یک تیر  بگویم غمزه را تا وقت شبگیر   
چو عودش بر سر آتش نشانم ز گیسو مشک بر آش فشانم    

فرو بندم بھ سحر غمزه خوابش   ز تاب زلف خویش آرم بھ تابش   
بدین خاکش دواند تیز چون آب   خیالم را بفرمایم کھ در خواب    
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تو مادر مرده را شیون میاموزمرا بگذار تا گریم بدین روز   
کھ او در عمرھا نارد بھ یادم  منم کز یاد او پیوستھ شادم

غم من بر دلش موئی نگردد  ز مھرم گرد او بوئی نگردد 
زمانھ بر چنین بازی دلیر است    گر آن نامھربان از مھر سیر است     
درآیداز در مھر آن دل افروز     شکیبائی کنم چندان کھ یک روز   
رسن در گردن آتش چھ پیچمکمند دل در آن سرکش چھ پیچم   
زمین را کی بود با آسمان کار  زمینم من بھ قدر او آسمان وار  

کبوتر با کبوتر باز با باز    کند با جنس خود ھر جنس پرواز  
نھ باھم آب و آتش را نشستن نشاید باد را در خاک بستن    

تنی نازنده از زندان چھ ترسم  چو وصلش نیست از ھجران چھ ترسم     
تھیدست ایمن است از دزد و طرار     بود سرمایھ داران را غم بار    

نھ ھر بازی تواند کردنم صید  نھ آن مرغم کھ بر من کس نھد قید 
ز شورستان نیابد شھد شیرین   گر آید خسرو از بتخانھ چین    

ز تیزی نیز گلگون را رگی ھست    اگر شبدیز توسن را تکی ھست 
رطب ھای مرا مریم سرشتھ است و گر مریم درخت قند کشتھ است

مرا نیز از قصب سربند شاھی است   گر او را دعوی صاحب کالھی است 
کھ جان شیرین کند مریم کند نوش  نخواھم کردن این تلخی فراموش   

یکی سرکھ طلب کرد انگبین یافت  یکی درجست و دریا در کمین یافت 
بھ ھرجا گرد رانی گردنی ھست  ھمھ سالھ نباشد سینھ بر دست 
پشیمانم خطا کردم چھ تدبیر   نبودم عاشق ار بودم بھ تقدیر 
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دروغی گفتم او خود راست پنداشت مزاحی کردم او درخواست پنداشت    
قسم خواھی بھ دادار و بھ دیدار     دل من ھست از این بازار بی زار         
و گرچھ در شب تاریک رشتم سخن را رشتھ بس باریک رشتم  
برافروزم و گر نھ مرده باشم  چنین تا کی چو موم افسرده باشم  
خداوندا تو می دانی دگر ھیچ   بھ نفرینش نگویم خیر و شر ھیچ 
نھ دستی راست حلواکان دراز است؟   لب آنکس را دھم کو را نیاز است   

از آن بھ کش برد باد خزانی        بھاری را کھ بر خاکش فشانی   
بھ از افسوس شیران زبون گیر   گرفتار سگان گشتن بھ نخجیر   
بھ پای خود کسی رنجھ مگردان  بیا گو گر منت باید چو مردان  
بھ پای خود پیام خود گذارند ھژبرانی کھ شیران شکارند   
بھ پای دیگران خواندن نیایم  چو دولت پای بست اوست پایم
بھ دندان کسان زنجیر خایند؟   بھ دوش دیگران زنبیل سایند؟  
نخواھم خویشتن را پیر کردن   چھ تدبیر از پی تدبیر کردن     

کھ ھنگام رحیل آخور زند کرد   بھ پیری می خورم؟ بادم قدح خرد     
بھ دانائی برون آیم سرانجام     بھ نادانی در افتادم بدین دام   

کھ داند دود ھر کس راه روزن   مگر نشنیدی از جادوی جوزن  
ز دل باید نھ از دلدار دیدن        مرا این رنج و این تیمار دیدن    
مرا بنگر کھ دزد از خانھ خیزد    ھمھ جا دزد از بیگانھ خیزد       

کھ دزد خانھ را دربست نتوان    بھ افسون از دل خود رست نتوان       
چرا ده بینم و فرسنگ پرسم  چو کوران گر نھ لعل از سنگ پرسم   
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بھ دست خود تبر بر پای خود زد   دل من در حق من رای بدزد    
مرا آن بھ کھ دل با دل ندارم        دلی دارم کز او حاصل ندارم    
ازین دل بی دلم زین یار بی یار       دلم ظالم شد و یارم ستمکار    

از آن روز اوفتادستم بدین روز       شدم دلشاد روزی با دل افروز  
چو من غم روزی اوفتادم چھ تدبیر    غم روزی خورد ھرکس بھ تقدیر   
بھ سر تا کی برم روزی بھ روزی  نھان تا کی کنم سوزی بھ سوزی 
سزد گر لعبت صبرم نھی نام مرا کز صبر کردن تلخ شد کام     
نھ آخر ھستم آزاد سر خویش  اگر دورم ز گنج و کشور خویش   

یکی بر بی طمع دیگر بر آزاد   نشاید حکم کردن بر دو بنیاد 
بھ عناب و طبرزد بانگ بر زد  وزان پس مھر لولو بر شکر زد 

بگو کاین عشوه ناید در شمارم کھ گر شھ گوید او را دوست دارم 
بگو بیدار منشین شب دراز است  و گر گوید بدان صبحم نیاز است    
بگو با روزه مریم ھمی ساز و گر گوید بھ شیرین کی رسم باز   
بگو رغبت بھ حلوا کم کند مستو گر گوید بدان حلوا کشم دست؟   
بگو کاین آرزو بادت فراموش  و گر گوید کشم تنگش در آغوش
بگو دور از لبت دندان مکن تیز   و گر گوید کنم زان لب شکرریز  
بگو تا ھانگیری ھاممالش و گر گوید بگیرم زلف و خالش  
بگو با رخ برابر چون شود شاه       و گر گوید نھم رخ بر رخ ماه

بگو چوگان خوری زان زلف بر روی  و گر گوید ربایم زان زنخ گوی   
بگو از دور می خور آب دندان  و گر گوید بھ خایم لعل خندان  
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بگو فرمان فراقت راست شاید  گر از فرمان من سر برگراید   
بگو برخیزمت یا می نشینیفراقش گر کند گستاخ بینی  

بگو خاموش باشی تا نگویم  وصالش گر بگوید زان اویم  
در او تھدیدھای مادگانھ  فرو می خواند ازین مشتی فسانھ    

عقیقش نرخ می برید در جنگ       عتابش گرچھ می زد شیشھ بر سنگ   
ز رنج دل سبک تر گشت بارش   چو بر شاپور تندی زد خمارش   
سخن در مغز تو چون آب در جوی بھ نرمی گفت کای مرد سخنگوی

بدان حضرت رسان از من پیامی    اگر وقتی کنی بر شھ سالمی  
کجا آن صحبت شیرین تر از شھد   کھ شیرین گوید ای بدمھر بدعھد 
خریدار بتی دیگر نگردی    مرا ظن بود کز من برنگردی

کھ در دل جای کردی دشمنم را کنون در خود خطا کردی ظنم را    
ز آه تلخ شیرین یاد بادت    ازین بیداد دل در داد بادت     

چو دوران سازگاری را نشانی     چو بخت خفتھ یاری را نشائی     
خط آزادیم ده گر کنیزم   بدین خواری مجویم گر عزیزم     
بھ چشم زیر دستانم چھ بینی ترا من ھمسرم در ھم نشینی  
وگرنھ بر درت باال نھم پای  چنین در پایھ زیرم مکن جای   
دوانم بر در خویشت خروشان    بھ پلپل دانھ ھای اشک جوشان   
نباید بود ازینسان خویشتن دار  نداری جز مراد خویشتن کار   

مراد دیگران کی پیش داری  چو تو دل بر مراد خویش داری    
کمان در کار ده ده می شکستی  مرا تا خار در ره می شکستی  
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چو شیرین شد رطب خار است بر شاخ   بخار تلخ شیرین بود گستاخ   
چو بر بگرفت باغ از در برونم    بھ باغ افکندت پالود خونم 

بھ دودت کور می کردم شب و روز نگشتم ز آتشت گرم ای دل افروز  
چو نام آور شدی نامم شکستی جفا زین بیش؟ کھ اندامم شکستی    
بھ معزوالن ازین بھ باز بینند   عمل داران چو خود را ساز بینند    
چو عامل گشتی از من چشم بستی   بھ معزولی بھ چشمم در نشستی 

وصالت را بھ یاری چند خوانم   بھ آب دیده کشتی چند رانم     
چو در کاری نباشد با منت کار چو بی یار آمدی من بودمت یار  
سپر بر آب رعنائی فکندی  چو کارم را بھ رسوائی فکندی    

بھ آسیب فراقم باز دادی     برات کشتنم را ساز دادی    
مکش کین رشتھ سر دارد بھ جائی نماند از جان من جز رشتھ تائی       
ترا آن بس کھ راندی نیزه بر روم     مزن شمشیر بر شیرین مظلوم  
ز رومی کار ارمن دور کن دست   چو نقش کارگاه رومیت ھست 
مکن تاراج تخت و تاج ارمن  ز باغ روم گل داری بھ خرمن   
وز آتش ترسم آنگھ دود خیزد  مکن کز گرمی آتش زود خیزد   

یکی از بھر غم خوردن نگھدار    ھزار از بھر می خوردن بود یار    
کشی در دام و دامن دور داری مرا در کار خود رنجور داری        
نمک بر جان مھجوران میفشان   خسک بر دامن دوران میفشان   

ز بنگاه غریبان روی بر تاب  ترا در بزم شاھان خوش برد خواب     
خدای خویشتن را می پرستم     رھا کن تا در این محنت کھ ھستم  
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دیگر باره بھ صحرا کرده پرواز     بھ دام آورده گیر این مرغ را باز     
ز کارت بی دالن را دل بماند     مشو راھی کھ خر در گل بماند    
رھا کن خانھ ای از بھر آتش    مزن آتش در این جان ستمکش     

دریغا عشق خواھد سوخت خرمن  در این آتش کھ عشق افروخت بر من     
شکستم در بن ھر موی خاری    غمت بر ھر رگم پیچید ماری   

نھ از تو ذره ای بخشایشم ھست  نھ شب خبسم نھ روز آسایشم ھست 
بھ منزل چون رسم پائی چنین لنگ    صبوری چون کنم عمری چنین تنگ    

بود دریا نمی دوزخ شراری  ز اشک و آه من در ھر شماری  
مرا ھم دوزخی خوان ھم بھشتی    در این دریا کم آتش گشت کشتی    

چرا می جویم آب زندگانی   وگرنھ بر در دوزخ نھانی   
کھ بودم با تو پار امسال بی تو   مرا چون بد نباشد حال بی تو؟ 

مرا آبی است آب از سر گذشتھ   ترا خاکی است خاک از در گذشتھ    
وصالت را بھ یاری چند خوانم    بر آب دیده کشتی چند رانم   

چنین خام از تمناھای خام است     ھمھ کارم کھ بی تو ناتمام است
امید از زندگانی برنگیرد   نھ بینی ھر کھ میرد تا نمیرد  

حساب عشق ازین دفتر برون است  خرد ما را بھ دانش رھنمون است   
کھ در میدان عشق آشفتھ کار است  بر این ابلق کسی چابک سوار است   

چو شد پرداختھ دیوانگان راست   مفرح ساختن فرزانگان راست   
بنای عاشقی بر بی قراری است    بھ عشق اندر صبوری خام کاری است   

نباشد عاشق آنکس کو صبور استصبوری از طریق عشق دور است    
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ز خسرو باد دایم رنج و غم دور   بدینسان گرچھ شیرین است رنجور    
سبک بوسید شاپور آستان را   چو بر شاپور خواند این داستان را    
ھمھ گفتار تو بر جای خویش است  کھ از تدبیر ما رای تو بیش است   
سخن با او نسنجیده نگفتی    وزان پس گر دلش اندیشھ سفتی   

چو زر سنجیدان آنگھ خرج کردن    سخن باید بدانش درج کردن   
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آغاز عشق فرھاد

بت سنگین دل سیمین بنا گوش  پری پیکر نگار پرنیان پوش    
نخوردی ھیچ خوردی خوشتر از شیر   در آن وادی کھ جائی بود دلگیر     
غذاش از مادیان و میش بودی   گرش صدگونھ حلوا پیش بودی 
ز شیر آوردن او را دردسر بود   از او تا چارپایان دورتر بود    

ھمھ خر زھره بد چون زھره مار    کھ پیرامون آن وادی بھ خروار   
چراگاه گلھ جای دگر داشت  ز چوب زھر چون چوپان خبر داشت  

چھ فن سازد در آن تدبیر می کرد     دل شیرین حساب شیر می کرد   
پرستاران او را داشت رنجور   کھ شیر آوردن از جائی چنان دور     
نھاد از ماه زرین حلقھ در گوش    چو شب زلف سیاه افکند بر دوش  
چو مار حلقھ می پیچید تا روز  در آن حقھ کھ بود آن ماه دلسوز   

فرو کرده ز ھر نوعی سخنھا  نشستھ پیش او شاپور تنھا 
دل فرزانھ شاپور آگھی داشت   از این اندیشھ کان سرو سھی داشت   
نیوشنده چو برگ اللھ بشکفت چو گلرخ بیش او آن قصھ بر گفت   

ستودش چون عطارد مشتری را   نمازش برد چون ھندو پری را   
جوانی نام او فرزانھ فرھاد     کھ ھست اینجا مھندس مردی استاد 
مجسطی دان و اقلیدس گشائی  بھ وقت ھندسھ عبرت نمائی

زمین را مرغ بر ماھی نگارد   بھ تیشھ چون سر صنعت بخارد  
بھ آھن نقش چین بر سنگ بندد    بھ صنعت سرخ گل را رنگ بندد 
بھ تیشھ سنگ خارا را کند موم   بھ پیشھ دست بوسندش ھمھ روم
بدین چشمھ گل از خارت بر آید  بھ استادی چنین کارت بر آید   
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نخست استاد باید آنگھی کار  بود ھر کار بی استاد دشوار 
ولیک از موم و گل نز آھن و زر   شود مرد از حساب انگشتری گر

بھ دست آوردنش بر دست گیرم   گرم فرماندھی فرمان پذیرم    
دو شاگرد از یکی استاد بودیم کھ ما ھر دو بھ چین ھمزاد بودیم  
قلم بر من فکند او تیشھ برداشت  چو ھر مایھ کھ بود از پیشھ برداشت
غم شیر از دل شیرین بدر برد     چو شاپور این حکایت را بسر برد     

شب صد چشم ھر صد چشم بربستچو روز آیینھ خورشید دربست  
بدست آورد فرھاد گزین را    تجسس کرد شاپور آن زمین را   
بھ رسم خواجگان کرسی نھادش بھ شادروان شیرین برد شادش    
کز او آمد خالیق را شکوھی در آمد کوھکن مانند کوھی 

بھ مقدار دو پیلش زورمندی  چو یک پیل از ستبری و بلندی     
بھ واجب جایگاھی ساختندش  رقیبان حرم بھ نواختندش   
میان در بستھ و بازو گشاده   برون پرده فرھاد ایستاده     

چھ بازی آردش زان پرده بیرون   در اندیشھ کھ لعبت باز گردون 
پس آن پرده لعبت بازیی کرد  جھان ناگھ شبیخون سازیی کرد    
در آمد شکر شیرین بھ آواز  بھ شیرین خنده ھای شکرین ساز  
وزو یاقوت و شکر قوت برداشت دو قفل شکر از یاقوت برداشت  
رطب را گوشمال خار می داد    رطب ھائی کھ نخلش بار می داد    
شکر خواند انگبین را چاشنی گیر  بھ نوش آباد آن خرمان در شیر     
شکر دامن بھ خوزستان برافشاند    ز بس کز دامن لب شکر افشاند 
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کھ در گفتن عجب شیرین زبان بود   شنیدم نام او شیرین از آن بود   
بر آوازش بخفتی مرغ و ماھی    ز شیرینی چھ گویم ھر چھ خواھی  
ز شکر حلقھ ھا در گوش کردی  طبرزد را چو لب پرنوش کردی  
نبودی تن کھ حالی جان ندادی     در آن مجلس کھ او لب برگشادی  
گر افالطون بدی از ھوش رفتی   کسی را کان سخن در گوش رفتی    

ز گرمی خون گرفتش در جگر جوش    چو بگرفت آن سخن فرھاد در گوش   
چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک  برآورد از جگر آھی شغب ناک     
وز آن سر کوفتن پیچید چون مار     بھ روی خاک می غلتید بسیار   
دلی دارد چو مرغ از دام رفتھ    چو شیرین دیدکان آرام رفتھ     

بدان دانھ بھ دام آورد بازش  ھم از راه سخن شد چاره سازش     
چنان خواھم کھ گردانی مرا شاد    پس آنگھ گفت کی داننده استاد   
کھ بگشائی دل غمگینم از بند  مراد من چنان است ای ھنرمند  
کنی در کار این قصر استواری   بھ چابک دستی و استاد کاری   

طلسمی کن کھ شیر آسان بگیریم  گلھ دور است و ما محتاج شیریم 
بباید کند جوئی محکم از سنگ  ز ما تا گوسفندان یک دو فرسنگ  

پرستارانم این جا شیر نوشند    کھ چوپانانم آنجا شیر دوشند  
شده ھوش از سر فرھاد مسکین  ز شیرین گفتن و گفتار شیرین   
ولیکن فھم کردن می ندانست  سخن ھا را شنیدن می توانست 
نھاد از عاجزی بر دیده انگشت   زبانش کرد پاسخ را فرامشت   

کھ مستم کور دل باشند مستان  حکایت باز جست از زیر دستان    
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ز من کامی کھ می جوید بجوئیدندانم کوچھ می گوید بگوئید  
سخن ھائی کھ رفت از سر گرفتند     رقیبان آن حکایت بر گرفتند     

فکند آن حکم را بر دیده بنیاد چو آگھ گشت از آن اندیشھ فرھاد    
کھ کار نازنینان نازکی داشت  در آن خدمت بھ غایت چابکی داشت     
گرفت از مھربانی پیشھ در دست از آنجا رفت بیرون تیشھ در دست       

کھ می شد زیر زخمش سنگ چون موم   چنان از ھم درید اندام آن بوم    
چو بید از سنگ مجرا می تراشید  بھ تیشھ روی خارا می خراشید  
دو ھم سنگش جواھر مزد بودی بھ ھر تیشھ کھ بر سنگ آزمودی
چو دریا کرد جوئی آشکارا   بھ یک ماه از میان سنگ خارا   
دو رویھ سنگھا زد شاخ در شاخ  ز جای گوسفندان تا در کاخ  

کھ حوض کوثرش زد بوسھ بر دست چو کار آمد بھ آخر حوضھ ای بست    
کھ در درزش نمی گنجید موئی   چنان ترتیب کرد از سنگ جوئی   

روان شد آب گفتی زاب دستش  در آن حوضھ کھ کرد او سنگ بستش 
کھ بنا را نیاید تیشھ در کار    بنا چندان تواند بود دشوار       
زبون باشد بھ دست آدمیزاد اگر صد کوه باید کند پوالد 
بھ جز مردن کزان بیچاره ماند    چھ چاره کان بنی آدم نداند   

* * *
بھ ماھی حوضھ بست و جوی بگشاد  خبر بردند شیرین را کھ فرھاد     

بھ حوض آید بھ پای خویشتن شیر  چنان کز گوسفندان شام و شبگیر   
بگرد جوی شیر و حوض برگشتبھشتی پیکر آمد سوی آن دشت 
نکرد است آدمی ھست آفریده  چنان پنداشت کان حوض گزیده   
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بھشت و جوی شیر و حوضھ و حور بلی باشد ز کار آدمی دور   
کھ رحمت بر چنان کس کاین چنین کرد  بسی بر دست فرھاد آفرین کرد  

ز نزدیکان خود برتر نشاندش     چو زحمت دور شد نزدیک خواندش   
کھ ما خود مزد شاگردان ندرایم  کھ استادیت را حق چون گذاریم    
کھ عقد گوش گوھر بند بودشز گوھر شب چراغی چند بودش   

وزو ھر دانھ شھری راخراجی   ز نغزی ھر دری مانند تاجی   
شفاعت کرد کاین بستان و بفروش گشاد از گوش با صد عذر چون نوش    

ز حق خدمتت سر بر نتابیم  چو وقت آید کزین بھ دست یابیم   
ز دستش بستد و در پایش افشاند بر آن گنجینھ فرھاد آفرین خواند     
چو دریا اشک صحرا ریز برداشت    وز آنجا راه صحرا تیز برداشت       
بھ صد مردی ز مردم دور می شد ز بیم آنکھ کار از نور می شد    

384 از  181صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

زاری کردن فرھاد از عشق شیرین

برآورد از وجودش عشق فریاد   چو دل در مھر شیرین بست فرھاد   
نمی آمد ز دستش ھیچ کاری بھ سختی می گذشتش روزگاری  
نھ برک آنکھ سازد با صبوری  نھ صبر آنکھ دارد برک دوری   
ز دست دل نھاده دست بر دل  فرو رفتھ دلش را پای در گل    

ز تن نیرو ز دیده خواب رفتھ    زبان از کار و کار از آب رفتھ     
فتان خیزان تر از بیمار خیزان        چو دیو از زحمت مردم گریزان 
وزو در کوه و دشت افتاده زاری   گرفتھ کوه و دشت از بیقراری    
چو گل صد جای پیراھن دریده     سھی سروش چو شاخ گل خمیده

گره بر دل زده چون غنچھ دل   ز گریھ بلبلھ وز نالھ بلبل     
ز یارش ھیچگونھ چاره ای نھ    غمش را در جھان غمخواره ای نھ     
چو خار از پای خود مسمار می کند   دو تازان شد کھ از ره خار می کند       

نھ از تیغش ھراس سر بریدن  نھ از خارش غم دامن دریدن   
شده دور از شکیبائی بھ یکبار   ز دوری گشتھ سودائی بھ یکبار  

پدید آوردی از رخ اللھ زاری    ز خون ھر ساعت افشاندی نثاری  
فلک ھا را طبق در ھم شکستی   ز نالھ بر ھوا چون کلھ بستی   

نداند آب را و دایھ را نام   چو طفلی تشنھ کابش باید از جام  
بھ جوش آورده ھفت اندام او را     ز گرمی برده عشق آرام او را    

ز گرمی سوختھ ھمچون چراغش رسیده آتش دل در دماغش     
روانش برھالک خویش گستاخ ز مجروحی دلش صد جای سوراخ   

بال ز اندازه رنج از حد گذشتھ   بال و رنج را آماج گشتھ  
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کھ شد آواز گریش بیست در بیست  چنان از عشق شیرین تلخ بگریست   
پی دل می دوید آن رخت برده  دلش رفتھ قرار و بخت مرده    

کھ جادواز سپندو دیو از آھن    چنان در می رمید از دوست و دشمن    
چو گنجی کز خرابی گردد آباد     غمش دامن گرفتھ و او بھ غم شاد
چو مار از سنگ و گرگ از چوب دستی  ز غم ترسان بھ ھشیاری و مستی    
جگر از آش غم گشتھ بریان    دلش ناالن و چشمش زار و گریان    

غم خود را سر و سامان ندانست عالج درد بی درمان ندانست 
ز یاران منقطع وز دوستان دور   فرو مانده چنین تنھا و رنجور  

شده پیوند فرھادش فراموش  گرفتھ عشق شیرینش در آغوش    
نھ کس محرم کھ پیغامی فرستد نھ رخصت کز غمش جامی فرستد   

بجای سرمھ در چشمش کشیدی  گر از درگاه او گردی رسیدی    
بھ بوسیدی و بر خواندی ثنائی و گر در راه او دیدی گیائی  

سخن شیرین جز از شیرین نگفتی    بھ صد تلخی رخ از مردم نھفتی   
کھ سوزد ھر کھ را چون او دلی ھست   چنان پنداشت آن دلداه مست   

جھان یکسر چنان داند کھ سوزد   کسی کش آتشی در دل فروزد 
زدی بر یاد او صد بوسھ بر خاک چو بردی نام آن معشوق چاالک   
بھ جای جامھ جان را پاره کردی       چو سوی قصر او نظاره کردی   

گرفتھ انس با وحش بیابان   چو وحشی توسن از ھر سو شتابان   
برو گرد آمده یک دشت نخجیر ز معروفان این دام زبون گیر     

یکی دامنش بوسیدی یکی پای   یکی بالین گھش رفتی یکی جای   
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گھی در موکب گوران دویدی  گھی با آھوان خلوت گزیدی  
گھی دنبال شیران شانھ کردی  گھی اشک گوزنان دانھ کردی  
گوزنانش بھ شب ھمراز بودند  بھ روزش آھوان دمساز بودند  

نخوردی و نیاشامیدی از دردنمدی روز و شب چون چرخ ناورد 
اگر ره یافتی یک ماه رفتی     بدان ھنجار کاول راه رفتی    

ندیدی تا نکردی روی او ریش اگر بودیش صد دیوار در پیش     
ز مدھوشی مژه بر ھم نبستی  و گر تیری بھ چشمش در نشستی 
ز بی پرھیزی افتادی در آن چاه        و گر پیش آمدی چاھیش در راه 

بال ھمراه در باال و در زیر     دل از جان بر گفتھ وز جھان سیر   
دلی و صد ھزاران حسرت و سوز   شبی و صد دریغ و نالھ تا روز   

نفیرش سنگ را سوراخ کردی  ره ار در کوی و گر در کاخ کردی    
بھ صد قھر آن نشاط از دل رھا کرد   نشاطی کز غم یارش جدا کرد   
دو اسبھ پیش آن غم باز می شد غمی کان با دلش دمساز می شد    
سھیل خویش را در دیده می جست   ادیم رخ بھ خون دیده می شست  
کھ در بر دوستان بستن نشایست    نخفت ار چند خوابش ببایست   

کھ رخت دیگری در خانھ بودش دل از رخت خودی بیگانھ بودش   
کھ نقش دیگری بر خویشتن بست از آن بدنقش او شوریده پیوست  
مگر کز خویشتن بیرون نھد گام  نیاسود از دویدن صبح تا شام   

مگر با دوست در یک تن نشیندز تن می خواست تا دوری گزیند   
بھ میدان شد ملک در خانھ کس نیست  نبود آگھ کھ مرغش در قفس نیست   
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کھ از خود یار خود را باز نشناخت       چنان با اختیار یار در ساخت        
نشان ھجر و وصل یار دیدی    اگر در نور و گر در نار دیدی       
بھ نیک اختر زدی فال دل خویش   ز ھر نقشی کھ او را آمدی پیش  

و گر گیرد برای خود نگیرد   کسی در عشق فال بد نگیرد  
کند بر کام خویش آن نقش منسوب ھر آن نقشی کھ آید زشت یا خوب    
بھ دیداری قناعت کردی از دور  بھ ھر ھفتھ شدی مھمان آن حور  

غم آن دلستان از سر گرفتی   دگر ره راه صحرا برگرفتی     
وزان حوضھ بخوردی شربتی شیر    شبانگاه آمدی مانند نخجیر 

برون زان حوض ناوردی نبودش  جز آن شیر از جھان خوردی نبودش    
ھمھ شب گرد پای حوض می گشت بھ شب زان حوض پایھ ھیچ نگذشت  

فتاد این داستان در ھر زبانی    در آفاق این سخن شد داستانی    
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آگاھی یافتن خسرو از عشق فرھاد 

فرو گفت این حکایت جملھ با شاه  یکی محرم ز نزدیکان درگاه  
کھ در عالم حدیثش داستان شد  کھ فرھاد از غم شیرین چنان شد       
کزان سودا ره صحرا گرفتھ است   دماغش را چنان سودا گرفتھ است    

برھنھ پا و سر گردد شب و روز ز سودای جمال آن دل افروز     
بدین آوازه آوازش بلند است  دلم گوید بھ شیرین دردمند است  
نھ از شمشیر می ترسد نھ از تیر    ھراسی نز جوان دارد نھ از پیر  

بھ آوازیش ازو خرسند بینم    دلش زان ماه بی پیوند بینم  
فرامش کرده خواھد خویشتن را  ز بس کارد بھ یاد آن سیم تن را    
شود راضی چو بنیوشد پیامی   کند ھر ھفتھ بر قصرش سالمی  

ھوس در دل فزود آن دلستان را   ملک چون کرد گوش این داستان را    
دو بلبل بر گلی خوشتر سرانید   دو ھم میدان بھم بھتر گرانید  

بھای نقد بیش آید پدیدار  چو نقدی را دو کس باشد خریدار  
کھ با او بی دلی ھم داستان شد   دل خسرو بھ نوعی شادمان شد   
کھ صاحب غیرتش افزود در کار    بھ دیگر نوع غیرت برد بریار 

بھ حکم آنکھ در گل بود پایش در آن اندیشھ عاجز گشت رایش     
فرود آید سھی سرو از بلندی   چو بر تن چیره گردد دردمندی   
کھ بیمار است رای مرد بیمار  نشاید کرد خود را چاره کار   

کھ در سستی ھمھ تدبیر سست است سخن در تندرستی تندرست است   
بھ بیماری بھ دیگر کس دھد دست  طبیب ار چند گیرد نبض پیوست  
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رای زدن خسرو در کار فرھاد

نشست و زد درین معنی دمی چند  ز نزدیکان خود با محرمی چند 
بدین مھره چگونھ حقھ بازیم کھ با این مرد سودائی چھ سازیم    

و گر خونش بریزم بی گناھست گرش مانم بدو کارم تباھست 
مگر عیدی کنم بی روستائی   بسی کوشیدم اندر پادشائی   

کھ کرد آشفتھ ای را یار خسرو   کند بر من کنون عید آن مھ نو  
کھ ای دولت بھ دیدار تو فرخ  خردمندان چنین دادند پاسخ     

بھ خاک پای تو سوگند شاھانکمین موالدی تو صاحب کالھان 
سعادت یار و دولت کار سازت   جھان اندازه عمر درازت   

نھ ز آھن کز زرش زنجیر سازیم     گر این آشفتھ را تدبیر سازیم    
مفرح خود بھ زر گردد میسرکھ سودا را مفرح زر بود زر  
زرافشانی بر او کردن چو خورشید    نخستش خواند باید با صد امید
بدین شیرینی از شیرین بر آید    بھ زر نز دلستان کز دین بر آید  
بس آھن کو بھ زر بی زور گردد   بسا بینا کھ از زر کور گردد   

بھ سنگی بایدش مشغول کردن گرش نتوان بھ زر معزول کردن   
گذارد عمر در پیکار آن سنگ   کھ تا آن روز کاید روز او تنگ     

* * *
طلب فرمود کردن کوھکن را چو شھ بشنید قول انجمن را   

فتاده از پسش خلقی بھ انبوه   در آوردندش از در چون یکی کوه   
رھی بی خویش اندر بر گرفتھ   نشان محنت اندر سر گرفتھ 

بر او بگریستھ دوران بھ زاری    ز رویش گشتھ پیدا بی قراری     
چو شیران پنجھ کرد اندر زمین سخت     نھ در خسرو نگھ کرد و نھ در تخت  
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کھ پروای خود و خسرو نبودشغم شیرین چنان از خود ربودش    
بھر گامی نثاری ساختندش   ملک فرمود تا بنواختندش 

بھ پایش پیل باال زر فشاندند  ز پای آن پیل باال را نشاندند   
ز گوھرھا زر و خاکش یکی بود  چو گوھر در دل پاکش یکی بود
ز لب بگشاد خسرو گنج گوھرچو مھمان را نیامد چشم بر زر   

جوابش ھم بھ نکتھ باز می داد بھ ھر نکتھ کھ خسرو ساز می داد  
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مناظره خسرو با فرھاد 

بگفت از دار ملک آشنائی   نخستین بار گفتش کز کجائی  
بگفت انده خرند و جان فروشند    بگفت آنجا بھ صنعت در چھ کوشند  
بگفت از عشقبازان این عجب نیست    بگفتا جان فروشی در ادب نیست 
بگفت از دل تو می گوئی من از جان     بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟
بگفت از جان شیرینم فزونست بگفتا عشق شیرین بر تو چونست   
بگفت آری چو خواب آید کجا خواببگفتا ھر شبش بینی چو مھتاب    
بگفت آنگھ کھ باشم خفتھ در خاکبگفتا دل ز مھرش کی کنی پاک     

بگفت اندازم این سر زیر پایش    بگفتا گر خرامی در سرایش     
بگفت این چشم دیگر دارمش پیش  بگفتا گر کند چشم تو را ریش  
بگفت آھن خورد ور خود بود سنگ   بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ  
بگفت از دور شاید دید در ماه   بگفتا گر نیابی سوی او راه  

بگفت آشفتھ از مھ دور بھتربگفتا دوری از مھ نیست در خور 
بگفت این از خدا خواھم بھ زاری     بگفتا گر بخواھد ھر چھ داری  
بگفت از گردن این وام افکنم زود بگفتا گر بھ سر یابیش خوشنود   
بگفت از دوستان ناید چنین کار    بگفتا دوستیش از طبع بگذار   

بگفت آسودگی بر من حرام است   بگفت آسوده شو کھ این کار خامست 
بگفت از جان صبوری چون توان کرد بگفتا رو صبوری کن درین درد     

بگفت این دل تواند کرد دل نیستبگفت از صبر کردن کس خجل نیست   
بگفت از عاشقی خوشتر چکار است  بگفت از عشق کارت سخت زار است  

بگفتا دشمنند این ھر دو بی دوست  بگفتا جان مده بس دل کھ با اوست  
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بگفت از محنت ھجران او بس   بگفتا در غمش می ترسی از کس   
بگفت ار من نباشم نیز شاید بگفتا ھیچ ھم خوابیت باید  

بگفت آن کس نداند جز خیالش   بگفتا چونی از عشق جمالش  
بگفتا چون زیم بی جان شیرین       بگفت از دل جدا کن عشق شیرین     
بگفت این کی کند بیچاره فرھاد   بگفت او آن من شد زو مکن یاد  
بگفت آفاق را سوزم بھ آھی  بگفت ار من کنم در وی نگاھی  

نیامد بیش پرسیدن صوابشچو عاجز گشت خسرو در جوابش   
ندیدم کس بدین حاضر جوابی    بھ یاران گفت کز خاکی و آبی   
چو زرش نیز بر سنگ آزمایم   بھ زر دیدم کھ با او بر نیایم   

فکند الماس را بر سنگ بنیاد   گشاد آنگھ زبان چون تیغ پوالد  
کھ مشکل می توان کردن بدو راه  کھ ما را ھست کوھی بر گذرگاه  

چنانک آمد شد ما را بشاید  میان کوه راھی کند باید 
کھ کار تست و کار ھیچ کس نیست بدین تدبیر کس را دسترس نیست    

کز این بھتر ندانم خورد سوگند    بھ حق حرمت شیرین دلبند   
چو حاجتمندم این حاجت برآری     کھ با من سر بدین حاجت در آری   

کھ بردارم ز راه خسرو این سنگ   جوابش داد مرد آھنین چنگ  
چنین شرطی بھ جای آورده باشم    بھ شرط آنکھ خدمت کرده باشم
بھ ترک شکر شیرین بگویددل خسرو رضای من بجوید  

کھ حلقش خواست آزردن بھ پوالد   چنان در خشم شد خسرو ز فرھاد  
کھ سنگ است آنچھ فرمودم نھ خاکست دگر ره گفت ازین شرطم چھ باکست   
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و گر برد کجا شاید کشیدن اگر خاکست چون شاید بریدن 
و گر زین شرط برگردم نھ مردم بھ گرمی گفت کاری شرط کردم  
برون شو دست برد خویش بنمای   میان دربند و زور دست بگشای   
نشان کوه جست از شاه عادل    چو بشنید این سخن فرھاد بی دل   
کھ خواند ھر کس اکنون بی ستونشبھ کوھی کرد خسرو رھنمونش 
بھ سختی روی آن سنگ آشکارا    بھ حکم آنکھ سنگی بود خارا 

روان شد کوھکن چون کوه آتش  ز دعوی گاه خسرو با دلی خوش   
کمر دربست و زخم تیشھ بگشاد بر آن کوه کمرکش رفت چون باد   
بر او تمثال ھای نغز بنگاشت  نخست آزرم آن کرسی نگھداشت   

چنان بر زد کھ مانی نقش ارژنگ  بھ تیشھ صورت شیرین بر آن سنگ 
گزارش کرد شکل شاه و شبدیز پس آنگھ از سنان تیشھ تیز    

جوانمردی چھ کرد از مھربانی     بر آن صورت شنیدی کز جوانی  
چھ کرد آن پیرزن با آن جوانمرد        وزان دنبھ کھ آمد پیھ پرورد 

بھ دنیھ شیر مردی زان تلھ رست     اگرچھ دنبھ بر گرگان تلھ بست  
تو بر دنبھ چرا پیھ می گدازی   چو پیھ از دنیھ زانسان دید بازی       
بھ خوردن دنبھ ای دلگیر دارد     مکن کین میش دندان پیر دارد    
ز پس رفتن چرا باید ذنب وار   چو برنج طالعت نمد ذنب دار   
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کوه کندن فرھاد و زاری او

ز صورت کاری دیوار آن سنگ   چو شد پرداختھ فرھاد را چنگ  
بریدی کوه بر یاد دالرام    نیاسودی ز وقت صبح تا شام  
ھمی برید سنگی بی ترازو  بھ کوه انداختن بگشاد بازو   

یکی برج از حصارش پاره کردی       بھ ھر خارش کھ با آن خاره کردی    
کز آن امد خالیق را شکوھی  بھ ھر زخمی ز پای افکند کوھی 
ز حال خویشتن با کوه می گفت   بھ الماس مژه یاقوت می سفت

جوانمردی کن و شو پاره پاره   کھ ای کوه ار چھ داری سنگ خاره  
بھ پیش زخم سنگینم سبک باش ز بھر من تو لختی روی بخراش    

کھ تا آندم کھ باشد بر تنم جان    وگرنھ من بھ حق جان جانان   
کنم جان بر سر پیکار با تو   نیاساید تنم ز آزار با تو  

رسیدی آفتابش بر سر کوه شبا ھنگام کز صحرای اندوه   
علم برخاستی سلطان نشستی    سیاھی بر سپیدی نقش بستی  

در آن سنگ از گھر جستی نشانی    شدی نزدیک آن صورت زمانی  
بر آوردی ز عشقش نالھ چون کوس زدی بر پای آن صورت بسی بوس 

دوا بخش درون دردمندان  کھ ای محراب چشم نقش بندان 
بھ تو گمره شده مسکین دل من بت سیمین تن سنگین دل من

من از سنگی چو گوھر دل شکستھ   تو در سنگی چو گوھر پای بستھ  
پس از گریھ نمودی عذر بسیار   زمانی پیش او بگریستی زار  
بھ پشت اندر گرفتھ بار اندوه   وزان جا بر شدی بر پشتھ کوه   
بھ زاری گفتی ای سرو گلندام نظر کردی سوی قصر دالرام     
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ز کار افتاده را کاری در آموز         جگر پالوده ای را دل برافروز     
امید ناامیدی را وفا کن  مراد بی مرادی را روا کن  

کھ یاری بھتر از من یاد داری   تو خود دانم کھ از من یاد ناری   
جھان سوزم بھ فریاد جھان سوز    منم یاری کھ بر یادت شب و روز 
غریبی چون منت کی یاد باشد تو را تا دل بھ خسرو شاد باشد   
شکر ریزان بھ یاد روی خسرو   نشستھ شاد شیرین چون گل نو
ز بھر جھان شیرین جان شیرین     فدا کرده چنین فرھاد مسکین   
پس از حجی و عمری در ضمیرم       اگر چھ ناری ای بدر منیرم  

بدین روزم کھ می بینی بدین روز     من از عشق تو ای شمع شب افروز  
وجودی دارم از سنگ آفریده    در این دھلیزه تنگ آفریده    

کھ این بدبختی اندر من گرفتست   مرا ھم بخت بد دامن گرفتست  
وفا از سنگ و آھن چند جویم اگر نھ ز آھن و سنگ است رویم  

غریبی را مکش چون مار در سنگ  مکن زین بیش خواری بر دل تنگ  
کھ داری بر یکی پھلو دو قصاب   ترا پھلوی فربھ نیست نایاب  
ز ننگ الغری ناکشتھ مانده   منم تنھا چنین بر پشتھ مانده  

کھ پروانھ ندارد طاقت نور   ز عشقت سوزم و می سازم از دور   
کھ باشد کار نزدیکان خطرناک   از آن نزدیک تو می ناید این خاک    

کھ جز کشتن منھ بر سر سپاسم   بھ حق آنکھ یاری حق شناسم 
کھ مردن بھ مرا زین زندگانی   مگر کز بند غم بازم رھانی   
بھ بخت من کس از مادر مزایاد  بھ روز من ستاره بر میا یاد   
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کھ از تو دور بادا ھر چھ جوئی   مرا مادر دعا کرد است گوئی 
چرا برد تو را ناخن مرا دست     اگر در تیغ دوران زحمتی ھست    
چرا بخشد ترا شیر و مرا خون  و گر بی میل شد پستان گردون  
کھ چون از جوی من شیری خوری شاد    بدان شیری کھ اول مادرت داد    

کھ دارد تشنھ را شیر و شکر سود  کنی یادم بھ شیر شکرآلود 
کھ در عشق تو چون طفلی بھ شیرم  بھ شیری چون شبانان دست گیرم 
فراموشم مکن چون شیرخواران  بھ یاد آرم چو شیر خوشگواران   
دھان شیرین ھمی دارم بھ نامت   گرم شیرینیی ندھی ز جامت

مرا بی یار و بی غمخوار مگذار       چو کس جز تو ندارم یار و غمخوار    
بھ روز روشن آر این تیره شب را     زبان تر کن بخوان این خشک لب را    
توانگر وار جان را می کشم پیش  بھ دانگی گر چھ ھستم با تو درویش 

کھ بی سرمایھ سوداندیش باشدز دولتمندی درویش باشد 
ز گیتی چاره کارش تو باشی    مسوز آن دل کھ دلدارش تو باشی 
غریبان را فرو مگذار در راه     چو در خوبی غریب افتادی ای ماه        
بترس از محنت روز غریبی   تو کھ امروز از غریبی بی نصیبی     

امید اندر جوانی بستھ بودم   طمع در زندگانی بستھ بودم  
بال را خانھ جاوید گشتم  از آن ھر دو کنون نومید گشتم  

ترا تا وقت سختی ھم طریق است    دریغا ھر چھ در عالم رفیق است     
تو گوئی دست و ایشان پای گیرند  گھ سختی تن آسانی پذیرند    

غریبم آخر ای من خاک شھرت   مخور خونم کھ خون خوردم ز بھرت  
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بد افتد گر بدی کردم نگوئی چھ بد کردم کھ با من کینھ جوئی   
و گر جرمی جز این دارم جھودم    خیالت را پرستش ھا نمودم  
کھ کس با کس نکرد این ناخدائی    مکن با یار یکدل بی وفائی  

سری چون بید درجنبان بھ این باد   اگر بادم تو نیز ای سرو آزاد 
زیارت خانھ ای بر ساز ازین خاک        و گر خاکم تو ای گنج خطرناک  
کھ پیھی در چراغت می گدارم  اگر نگذاری ای شمع طرازم  
رمیمی باشم از دست استخوانت  چنانم کش کھ دور از آستانت  
ھمھ شب مونسم مرغ شب آویز منم دراجھ مرغان شب خیز     

سحرخیزی و شب بیداریم را    شبی خواھم کھ بینی زاریم را    
ببخشائی بر این مجروح دلتنگ  گر از پوالد داری دل نھ از سنگ  
بھ یک جو بر تو ای من جوجو از تو کشم ھر لحظھ جوری نونو از تو  
تو می بینی خرک می رانی از دور    من افتاده چنین چون گاو رنجور    
مکن بیداد بر دل برده خویش    کرم زین بیش کن با مرده خویش  
بکارآیم کھ بازی نیست این کار    حقیقت دان مجازی نیست این کار   
وگرنھ کوه عاجز شد ز دستم  من اندر دست تو چون کاه پستم  

چھ باشد لشگری چون کوه پیشمچو من در زور دست از کوه بیشم  
نھ شبدیزم جوی سنجد نھ پرویز اگر من تیغ بر حیوان کنم تیز  
ھمھ در حرف پنجیم ای پریراد  زپرویز و ز شیرین و زفرھاد    

بھ بردن پنجھ خسرو شگرفست  چرا چون نام ھر یک پنج حرفست   
کھ در مغلوب و غالب نام من بیش ندانم خصم را غالب تر از خویش   
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وز اقبال مخالف می ھراسم    ولیک ادبار خود را می شناسم   
کھ مقبل تر کسی بدخواه دارم    ھر ادباری عجب در راه دارم    
کھ او را مقبلی بدخواه باشد   مبادا کس و گر چھ شاه باشد 

گرو بر خصم ماند بر من اندوه    از آن ترسم کھ در پیکار این کوه     
طلب کار ھالک جان من بود مرا آنکس کھ این پیکار فرمود 

کھ جان در غصھ دارم در جان        در این سختی مرا شد مردن آسان     
کھ دل بر سنگ بستم سنگ بر دل  مرا در عاشقی کاری است مشکل  
بکار آیم کھ بازی نیست این کار    حقیقت دان مجازی نیست این کار    
بدین سختی نھ کاھن را خجل کرد     توان خود را بھ سختی سنگدل کرد    

دلم بر خویشتن زین درد سوزد  مرا عشقت چو موم زرد سوزد 
کھ در پایت کشم خروار خروار     مرا گر نقره و زر نیست دربار   

گھی زر کوبی و گھ نقره کاری   رخ زردم کند در اشگباری  
نھ در بیداری آسوده ام نھ در خواب  ز سودای تو ای شمع جھان تاب    

و گر در خوابم افزون باشدم درد   اگر بیدارم انده بایدم خورد  
پناھی بھ ز تو خود را نھ بینم چو در بیداری و خواب اینچنینم    
نھ دیوم کاخر از مردم گریزم  بیا کز مردمی جان بر تو ریزم   
کھ او از سنگ مردم می تراشد کسی دربند مردم چون نباشد   

کھ در پیش است در پیشانیم نیست تراشم سنگ و این پنھانیم نیست  
کھ چون آیینھ پیشانیش سخت است  کسی را روبرو از خلق بخت است   
کھ دارد چون بنفشھ شرمناکی  بر آن کس چون ببخشد نشو خاکی   
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چو نرگس با کاله زر کشیده است   ز بی شرمی کسی کو شوخ دیده است  
نھ بینی ھیچکس بی کس تر از من   جھان را نیست کردی پس تر از من   

کھ گر روزی بیفتم گویدم خیز نھ چندان دوستی دارم دالویز  
کھ گر میرم کند بالین من راست نھ چندانم کسی در خیل پیداست    
فداکرده سری بر آستانی     منم تنھا در این اندوه و جانی  
کسی جز آه خود باال نھ بینم  اگر صد سال در چاھی نشینم     

بھ جز سایھ کسم ناید بھ دنبال و گر گردم بھ کوه و دشت صد سال 
چو سگ داران دوم خونی و خاکی     چھ سگ جانم کھ با این دردناکی  
گیا را بر زمین پای و مرا نھ     سگان را در جھان جای و مرا نھ     
نھنگان را بھ دریا جایگاھست  پلنگان را بھ کوھستان پناھست   
نھ در خاکم در آسایش نھ در سنگ   من بی سنگ خاکی مانده دلتنگ 
شوم در خاک تا یابم رھائی چو بر خاکم نبود از غم جدائی  

بدین تلخی چھ باید زندگانی  مبادا کس بدین بی خانمانی     
خطا گفتم کھ خاکم می دواند  بھ تو باد ھالکم می دواند

ده آن تست در ده چیستم من چو تو ھستی نگویم کیستم من
کھ آنگھ الزم آید خودپرستی نشاید گفت من ھستم تو ھستی

نیابم ره کھ پیشاھنگ دود است  بھ رفتن باز می کوشم چھ سوداست   
رسیدن دیر می بینم شدن زود   درین منزل کھ پای از پویھ فرسود   
ندانم جام آرامم کدام است   بھ رفتن مرکبم بس تیزگام است  
نخواھم ھیچ کس را در جھان شاد   چو از غم نیستم یک لحظھ آزاد    
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در آن دریا کھ در عقل سفتند     دال دانی کھ دانایان چھ گفتند   
نخواھد ھیچ کس را تندرستی  کسی کو را بود در طبع سستی 
کھ بر موئی ھزاران درد باشد   مرا عشق از کجا در خورد باشد     

غم دل بین کھ سوزد چون چراغم  بدین بی روغنی مغز دماغم    
بھ خاکستر توان آتش نھان کرد   ز من خاکستری مانده درین درد     
نشاط از دست و زور از پای رفتھ    منم خاکی چو باد از جای رفتھ   

بھ دامن در کشم چون نقش دیوار  اگر پائی بدست آرم دگربار    
شوم در نقش دیوار آورم روی  چو نقطھ زیر پرگار آورم روی     

ببندم تا نھ بینم نقش کس را بھ صد دیوار سنگین پیش و پس را  
از این صورت پرستیدن مرا بس   نبندم دل دگر در صورت کس 

دل مسکین بر آن صورت فشاندی   چو زین صورت حدیثی چند راندی    
سپاه روز رایت بر کشیدیچو شب روی از والیت در کشیدی 
بھ زخم کوه کردی تیشھ را تیز   دگر بار آن قیامت روز شب خیز   
بھ روزش سنگ سفتن کار بودیبھ شب تا روزگوھر بار بودی   

دماغش سنگ با گوھر برآمیخت ز بس سنگ وز بس گوھر کھ می ریخت 
حدیث کوه کندن گشت مشھوربھ گرد عالم از فرھاد رنجور   
بھ ماندندی در او انگشت خایان   ز ھر بقعھ شدندی سنگ سایان 
در آن سرگشتھ سرگردان شدندی   ز سنگ و آھنش حیران شدندی   
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رفتن شیرین بھ کوه بیستون و سقط شدن اسب وی

نشستھ بود شیرین پیش یاران   مبارک روزی از خوش روزگاران     
چنانک آید ز ھر گرمی و سردی سخن می رفتشان در ھر نوردی     
بدان تاریخ دل را شاد می کرد     یکی عیش گذشتھ یاد می کرد     
کھ شادی بیشتر خواھیم ازین راند   یکی افسانھ آینده می خواند  

بگفتند آنچھ وا گفتن دراز است  ز ھر شیوه سخن کان دلنواز است    
ستون بیستون آمد پدیدار سخن چون شد مسلسل عاقبت کار   
علم بر بیستون خواھم زد امروز  بھ خنده گفت با یاران دل افروز     
چگونھ سنگ می برد بھ پوالدبھ بینم کاھنین بازوی فرھاد 

بھ دلگرمی فتد بر من شراری   مگر زان سنگ و آھن روزگاری   
صبا را مھد زرین بر نھادن     بفرمود اسب را زین بر نھادن  
بر اسبی دیگر افتاد اتفاقش    نبود آن روز گلگون در وثاقش    
بھ زیبائی چو یغمائی نگاری   برون آمد چھ گویم چون بھاری  

چو صد خرمن گل سیراب گشتھ   روان شد نرگسان پر خواب گشتھ   
چو مرغی بود در چابک سواری   بدان نازک تنی و آبداری  

کھ برجستی بھ زین مقدار ده گام    چنان چابک نشین بود آن دالرام    
زمین را چون فلک پرگار می زد   ز نعلش بر صبا مسمار می زد    
بر آن کوه سنگین کوه سیمین  چو آمد با نثار مشک و نسرین    

ز لعل آن سنگ ھا شد چون بدخشان   ز عکس روی آن خورشید رخشان    
وز آنجا کوه تن زی کوھکن راند   چو کوھی کوھکن را نزد خود خواند 

کننده کوه را چون مرد کان کن  بھ یاد لعل او فرھاد جان کن    
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ولیکن عربده با سنگ می کردز یار سنگدل خرسنگ می خورد  
ترازوئی نیامد راست در چنگ    عیار دستبردش را در آن سنگ    
غمی در پیش چون کوه دماوند بھ شخص کوه پیکر کوه می کند 
کھ از سنگش برون می آمد آن کام  درون سنگ از آن می کند مادام    
مگر در سنگ خارا لعل می جست رخ خارا بھ خون لعل می شست    
بھ سنگ خاره در گفتی گھر یافت   چو از لعل لب شیرین خبر یافت    
بھ آھن سنگش از گل نرم تر گشت  بھ دستش آھن از دل گرم تر گشت  
بھ دیگر دست می زد سنگ بر دل بھ دستی سنگ را می کند چون گل
چو بت بودش چرا بت می تراشید  دلش را عشق آن بت می خراشید   

بھ دستش داد کاین بر یاد من گیرشکر لب داشت با خود ساغری شیر  
بھ شیرینی چھ گویم چون شکر خورد  ستد شیر از کف شیرین جوانمرد   
نھ شیر ار زھر باشد ھم شود نوشچو شیرین ساقیی باشد ھم آغوش   
ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی       چو عاشق مست گشت از جام باقی   

فرو مانداسبش از گوھر کشیدن   شد اندامش گران از زر کشیدن   
سقط گشتی بھ زیر کوه سیمش نھ اسب ار کوه زر بودی ندیمش
سقط شد زیر آن گنج گھربار   چنین گویند کھ اسب باد رفتار   

فرو خواھد فتاد از باد بر خاک   چو عاشق دیدکان معشوق چاالک 
ز جا برداشت و آسان کرد کارش     بھ گردن اسب را با شھسوارش  

کھ موئی بر تن شیرین نیازرد     بھ قصرش برد از انسان ناز پرورد     
بھ نوبت گاه خویش آمد دگر راه  نھادش بر بساط نوبتی گاه
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ھمان سنگی بھ آھن پاره می کرد  ھمان آھنگری با خاره می کرد    
سری بر سنگ می زد بر سر سنگ شده بر کوه کوھی بر دل تنگ
ز شورستان بھ گورستان رمیده  چو آھو سبزه ای بر کوه دیده  
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آگاھی خسرو از رفتن شیرین نزد فرھاد و کشتن فرھاد بھ مکر 

بھ چربی جستی از شیرین نشانی     جھان ساالر خسرو ھر زمانی   
کھ ھر یک بر سر کاری دگر بود ھزارش بیشتر صاحب خبر بود   
ملک را یک بھ یک کردندی آگاهگر انگشتی زدی بر بینی آن ماه     
نھ کوه آن قلعھ پوالد را دید  در آن مدت کھ شد فرھاد را دید  

کھ چون فرھاد دید آن دلستان را    خبر دادند ساالر جھان را  
بھ ھر زخمی ز پای افکند کوھی   در آمد زور دستش را شکوھی 

ز سنگ آیین سختی بر گفتھ است  از آن ساعت نشاطی در گرفتھ است     
تواند بیستون را بیستون کرد بدان آھن کھ او سنگ آزمون کرد   
کلنگی نھ کھ آن باشد کلنگیکلنگی می زند چون شیر جنگی  
و گر با گرگ ھم چربیش باشد  بچربد روبھ ار چربیش باشد    
ترازو سر بھ گرداند ز دینار     چو از دینار جورا بیشتر بار       
ز پشت کوه بیرون آورد راه اگر ماند بدین قوت یکی ماه    

کھ بایستش بھ ترک لعل گفتن   ملک بی سنگ شد زان سنگ سفتن 
چھ باید ساختن تدبیر این کار    بھ پرسش گفت با پیران ھشیار   

کھ گر خواھی کھ آسان گردد این مجد  چنین گفتند پیران خردمند   
بدو گوید کھ شیرین مرد ناگاه فرو کن قاصدی را کز سر راه   

درنگی در حساب آید پدیدار  مگر یک چندی افتد دستش از کار    
گره پیشانیی دلتنگ رویی  طلب کردند نافرجام گویی    

چو نفاط از بروت آتش فشانی  چو قصاب از غضب خونی نشانی    
بھ زر وعده بھ آھن بیم کردند   سخن ھای بدش تعلیم کردند
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شده بر ناحفاظی رھنمونش   فرستادند سوی بی ستونش 
بھ دستش دشنھ پوالد را دید چو چشم شوخ او فرھاد را دید  
چو پیل مست گشتھ کوه می کند بسان شیر وحشی جستھ از بند   
بھ دستش سنگ و آھن نرم گشتھ  دلش در کار شیرین گرم گشتھ  

نھ از خویش و نھ از عالم خبر داشت   از آن آتش کھ در جان و جگر داشت    
چو آتش تیشھ می زد کوه می سفت بھ یاد روی شیرین بیت می گفت 
زبان بگشاد و خود را تنگدل کرد   سوی فرھاد رفت آن سنگدل مرد  
چرا عمری بھ غفلت می گذاری    کھ ای نادان غافل در چکاری     

کنم زینسان کھ بینی دستکاری  بگفتا بر نشاط نام یاری   
مرا صد بار شیرین تر ز جانست    چھ یار آن یار کو شیرین زبانست    

دم شیرین ز شیرین دید در کار  چو مرد ترش روی تلخ گفتار  
کھ شیرین مرد و آگھ نیست فرھاد  بر آورد از سر حسرت یکی باد   
ز باد مرگ چون افتاد بر خاک دریغا آن چنان سرو شغبناک   
بھ آب دیده شستندش ھمھ راه ز خاکش عنبر افشاندند بر ماه  
سپردندش بھ خاک و باز گشتند  ھم آخر با غمش دمساز گشتند 

بھ رویش در دریغی چند می بست    در و ھر لحظھ تیغی چند می بست  
چو گفت آن زلف و آن خال ای   

زبانش چون نشد الل ای دریغا    دریغا 

نھ بیند ور بھ بیند باز گوید کسی را دل دھد کین راز گوید؟   
ز طاق کوه چون کوھی در افتاد     چو افتاد این سخن در گوش فرھاد  
کھ گفتی دور باشی بر جگر خورد برآورد از جگر آھی چنان سرد       

384 از  203صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

ندیده راحتی در رنج مردم    بھ زاری گفت کاوخ رنج بردم  
برد گرگ از گلھ قربان درویش   اگر صد گوسفند آید فرا پیش     

کھ ھر چت باز باید داد مستان   چھ خوش گفت آن گالبی با گلستان       
چرا بر سر نریزم ھر زمان خاک    فرو رفتھ بھ خاک آن سرو چاالک   

چرا بر من نگردد باغ زندان  ز گلبن ریختھ گلبرگ خندان      
چرا چون ابر نخروشم بھ زاری    پریده از چمن کبک بھاری    
چرا روزم نگردد شب بدین روز    فرو مرده چراغ عالم افروز    

مھم رفت آفتابم زرد از آنست   چراغم مرد بادم سرد از آنست  
بھ یک تک تا عدم خواھم دویدنبھ شیرین در عدم خواھم رسیدن    
زمین بر یاد او بوسید و جان داد     صالی درد شیرین در جھان داد     
کھ اندوھی دھد جانی ستاند  زمانھ خود جز این کاری نداند    

درش در گیرد از ھر سو بالئی   چو کار افتاده گردد بینوائی    
بھ جای گل ببارد بر سرش سنگ  بھ ھر شاخ گلی کو در زند چنگ 
کھ در کامش طبرزد زھر گردد   چنان از خوشدلی بی بھر گردد    
کھ برباید گرفتش زین جھان رخت    چنان تنگ آید از شوریدن بخت  

جوانی را چنین پا در رکیب است   عنان عمر ازینسان در نشیب است       
کھ بردارد عمارت زین عماری     کسی یابد ز دوران رستگاری  

کھ با چندان چراغش کس نبیند   مسیحاوار در دیری نشیند     
بھ خوشخوئی توان زین دیو رستن    جھان دیو است و وقت دیو بستن 

بھشت دیگران کن خوی خود را   مکن دوزخ بھ خود بر خوی بد را    
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ھم اینجا و ھم آنجا در بھشتی     چو دارد خوی تو مردم سرشتی  
چو بیداران برآور در جھان دست    مخسب ای دیده چندین غافل و مست     
کھ فرموشت کند دوران افالک کھ چندان خفت خواھی در دل خاک     

بدین یک مھره گل تا چند نازی   بدین پنجاه سالھ حقھ بازی    
سرش برنھ کھ ھم ناپایدار است     نھ پنجھ سال اگر پنجھ ھزار است     

ببین تاریک چون ریزد بھ فرسنگ نشاید آھنین تر بودن از سنگ  
کھ بر نطعی چنین جز خون نریزد    زمین نطعیست ریگش چون نریزد  
سیاووشی نرست از زیر این طشت   بسا خونا کھ شد بر خاک این دشت   

فریدونی بود یا کیقبادی  ھر آن ذره کھ آرد تند بادی    
کھ بر وی خون چندین آدمی نیست  کفی گل در ھمھ روی زمی نیست
چھ مدت دارد و چون بودش احوال     کھ می داند کھ این دیر کھن سال  
چو آن دوران شد آرد دور دیگر   بھر صدسال دوری گیرد از سر    

بدان تا در نیابد غور او را    نماند کس کھ بیند دور او را  
چھ شاید دیدن و چتوان شنیدن    بھ روزی چند با دوران دویدن  

درو داننده را پوشیده رازی است    ز جور و عدل در ھر دور سازیست   
نباید گفت راز دور با دور   نمی خواھی کھ بینی جور بر جور 
بدین ابلق عنان خویش مسپار   شب و روز ابلقی شد تند زنھار    
نشاید برد ازین ابلق حرونی       بھ صد فن گر نمائی ذوفنونی  

بیفکن از بغل گربھ کھ رستی  چو گربھ خویشتن تا کی پرستی   
نرفت از خوی او خامی چو کیمخت    فلک چندان کھ دیگ خاک را پخت  
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بسی پرمایھ را بردست مایھ    قمارستان چرخ نیم خایھ   
بھ دست باد کن امرش کھ پیرست عروس خاک اگر بدر منیرست 

طالق امر خواھد خاک را داد   مگر خسفی کھ خواھد بودن از باد  
تو بر بادی چنین مشعل میفروز   گر آن باد آید و گر ناید امروز   

در این یک مشت خاک ای خاک در  
گر افروزی چراغ از ھر ده انگشت     مشت

بر انگشت بریده بر کند خاک نشد ممکن کھ این خاک خطرناک  
کھ گاھی رخنھ دارد گھ درستی   تو بی اندام ازین اندام سستی     
اگر در ره نباشد عذر اندام  فرود افتادن آسان باشد از بام        
نرنجد گر فتد صد تیر پرتاب   نھ بینی مرد بی اندام در خواب    
کھ ما زین نھ ترنج نارسیده    ترنج از دود گوگرد آن ندیده  

چو نارنج از زلیخا زخم یابی       چو یوسف زین ترنج ار سر نتابی    
ز نارنج و ترنج این خوان بپرداز       سحر گھ مست شو سنگی برانداز  

مگر کایمن شوی زین مار نھ سر برون افکن بنھ زین دار نھ در     
ز ما پرورده باد خزانی است    نفس کو خواجھ تاش زندگانی است   
کھ بر ما یک بھ یک دمھا شمرده استاگر یک دم زنی بی عشق مرده است  

پس آن گاھی بھ مردن شاد بودن   بھ باید عشق را فرھاد بودن     
ز چوب نارتر کردی ھمیشھ مھندس دستھ پوالد تیشھ

بھ دست اندر بود فرمان پذیرش     ز بھر آنکھ باشد دستگیرش  
فراز کوه کرد آن تیشھ پرتاب  چو بشنید این سخنھای جگرتاب    

چنین گویند خاکی بود نمناک  سنان در سنگ رفت و دستھ در خاک    
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درختی گشت و بار آورد بسیار     از آن دستھ بر آمد شوشھ نار   
دوای درد ھر بیماریابی    از آن شوشھ کنون گر ناریابی    
بھ دفتر در چنین خواند این سخن را     نظامی گر ندید آن ناربن را       
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تعزیت نامھ خسرو بھ شیرین بھ افسوس

کھ چون در عشق شیرین مرد فرھاد  سراینده چنین افکند بنیاد  
کھ مرغی نازنین گم شد ز باغش    دل شیرین بھ درد آمد ز داغش  

بسی بگریست چون ابر بھاری    بر آن آزاد سرو جویباری     
بھ خاکش داد و آمد باد در دست  بھ رسم مھترانش حلھ بر بست  

وز آن گنبد زیارتخانھ ای ساخت    ز خاکش گنبدی عالی برافراخت     
کھ از ره زحمت آن خار برخاست   خبر دادند خسرو را چپ و راست 
وز آن آزار گشت آزرده خویش    پشیمان گشت شاه از کرده خویش  
کھ باد افراه را چون دارد او پای   در اندیشید و بود اندیشھ را جای    
بھ دو روزی ھمان بد باز گردد   کسی کو با کسی بدساز گردد   

وزین اندیشھ ھم روزی قفا خورد  در این غم روز و شب اندیشھ می کرد    
کھ برکاغذ جواھر داند افشاند  دبیر خاص را نزدیک خود خواند     

بھ شیرین نامھ شیرین نوشتن گلشن فرمود در شکر سرشتن 
تو ال کرده بر نام خداوندنخستین پیکر آن نقش دلبند  
کھ روشن چشم ازو گشت آفرینش  بنام روشنائی بخش بینش   
اثرھای زمینی و آسمانی پدید آرنده انسی و جانی   

زمین را کرده گردشگاه افالک فلک را کرده گردان بر سر خاک       
برآورده حدیث دردناکان  پس از نام خدا و نام پاکان    
کھ خوانندش شکرخایان شکرخند    کھ شاه نیکوان شیرین دلبند   
بھ مانم نوبتی زد بر سر خاکشنیدم کز پی یاری ھوسناک    

ز نرگس بر سمن سیماب ریزی  ز سنبل کرد بر گل مشک بیزی  
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بھ نیلوفر بدل کرد ارغوان را   دو تا کرد از غمش سرو روان را   
رطب ھا را بھ زخم استخوان خست  سمن را از بنفشھ طرف بر بست  

بھ لولو گوشھ مھ را خراشید  بھ اللھ تختھ گل را تراشید    
ز رخ برقع ز گیسو بند بگشاد   پرند ماه را پیوند بگشاد 

بھ زاری دوستان را یاد کردن  جھان را سوخت از فریاد کردن    
ھمین باشد نشان دوستداری  چنین آید ز یاران شرط یاری    
بھ سر زانو بھ زانو کوه پیمودبر آن حمال کوه افکن ببخشود  
جھان گو تا بر او گرید جھانی     غریبی کشتھ بیش ار زد فغانی   
چنو باد آنکھ زو عبرت نگیرد  بدینسان عاشقی در غم بمیرد؟    
دل از بھر تو رنجورست ما را حساب از کار او دورست ما را
کھ مرد و ھم نمی گوئی بھ ترکش چو دانم سخت رنجیدی ز مرگش  
چو کشتی چند خواھی اندھش خورد چرا بایستش اول کشتن از درد  

عزیزش کن کھ خوارش ھم تو کردی  غمش میخور کھ خونش ھم تو خوردی  
ازو خاکی تری کس را نبینی  اگر صدسال بر خاکش نشینی   

نیابی مثل او شیرین پرستی   چو خاک ارصد جگر داری بھ دستی     
چھ باید بی کباب انگیخت دودی ولیکن چون ندارد گریھ سودی 

چھ شاید کرد با تاراج تقدیر     بھ غم خوردن نکردی ھیچ تقصیر   
نخواھد زیستن کس جاودانی  بنا بر مرگ دارد زندگانی    

فرو میرد ستاره چون شود روز  تو روزی او ستاره ای دل افروز   
چراغ آن بھ کھ پیش از صبح میرد    تو صبحی او چراغ ار دل پذیرد       
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چو شمع آید رود پروانھ از دست   تو ھستی شمع و او پروانھ مست 
گیاه آن بھ کھ ھم در باغ ریزد  تو باغی و او گیاھی کز تو خیزد     

بسوزد عود چون بفروزد آتش   تو آتش طبعی او عود بالکش  
پرستد نسر طایر ز آسمانت اگر مرغی پرید از گلستانت   

بسا دجلھ کھ سر دارد بھ جویت  و گر شد قطره ای آب از سبویت   
چو خوبی ھست ازو کم گیر خالی  چو ماند بدر گوبشکن ھاللی  
چھ باک از زرد گل نسرین بماناد اگر فرھاد شد شیرین بماناد   

زمین بوسید و پیش خسرو انداخت نویسنده چو از نامھ بھ پرداخت  
ستد قاصد ببرد آنجا کھ فرمود  بھ قاصد داد خسرو نامھ را زود  

رخ از شادی فروزان کرد چون ماه   چو شیرین دید کامد نامھ شاه  
و زو یک حرف را ناخوانده نگذاشت     سھ جا بوسید و مھر نامھ برداشت 
طبرزدھای زھرآلود کرده  جگرھا دید مشک اندود کرده

رطب ھائی در او پوشیده صد خار قصب ھائی در او پیچیده صد مار  
ھمھ زھرابھای خوشتر از نوش   ھمھ مقراضھ ھای پرنیان پوش   

نھ جای آنکھ از تندی بجوشد  نھ صبر آن کھ این شریت بنوشد  
فرو خورد از سر بیدار بختی       بھ سختی و بھ رنج آن رنج و سختی   
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مردن مریم و تعزیت نامھ شیرین بھ خسرو از راه باد افراه  

کھ پاداش عمل باشد سرانجام    در اندیش ای حکیم از کار ایام  
کمر بستھ بدین کار است گردوننماند ضایع ار نیک است اگر دون
بھ شیرین آن چنان تلخی فرستاد     چو خسرو بر فسوس مرگ فرھاد 

کھ بر مریم سر آمد پادشاھی چنان افتاد تقدیر الھی      
بھ خوردش داد از آن کو خورد بھری    چنین گویند شیرین تلخ زھری   

بھ زھرآلود ھمت بردش از دھر و گرمی راست خواھی بگذر از زھر  
ز شاخ خشک برگ تر بریزند  بھ ھمت ھندوان چون بر ستیزند   

بھ چشم افسای ھمت حقھ بازند   فسون سازان کھ از مھ مھره سازند   
دھان در بست از آن شکر کھ شھ داشت    چو مریم روزه مریم نگھ داشت 
چنانک آبستنان از چنگ مریم  برست از چنگ مریم شاه عالم 
ز غم شد چون درخت مریم آزاد  درخت مریمش چون از بر افتاد    
ز ماتم داشت آیینی تمامش  ولیک از بھر جاه و احترامش   

نپوشید از سلب ھا جز سیاھی   نرفت از حرمتش بر تخت ماھی 
ھمش گل در حساب افتاد ھم خار   چو شیرین را خبر دادند ازین کار       
کھ رست از رشک بردن جان پاکش   بھ نوعی شادمان گشت از ھالکش   

کھ عاقل بود و می ترسید از آن روز    بھ دیگر نوع غمگین گشت و دلسوز 
ز شادی کرد دست خویش کوتاهز بھر خاطر خسرو یکی ماه  

جھان را این غبار از پیش برخاست        پس از ماھی کھ خار از ریش برخاست 
جواب نامھ خسرو نوشتندلش تخم ھوس فرمود کشتن  

فشاند از طیرگی چون دانھ در گل    سخن ھائی کھ او را بود در دل       
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بھ ترتیب آن سخن ھا را رقم زد    نویسنده چو بر کاغذ قلم زد  
سرآغاز سخن را داد پیوند  سخن را از حالوت کرد چون قند  

گناه آمرز مشتی عذرخواھان   بنام پادشاه پادشاھان 
ز ما و خدمت ما بی نیازست  خداوندی کھ مار کار سازست

بھ حیرت زین شمار اختر شماران     نھ پیکر خالق پیکرنگاران    
بھ ترکستان فضلش ھندوی راه    زمین تا آسمان خورشید تا ماه   

نگارد بی قلم در سنگ یاقوت   دھد بی حق خدمت خلق را قوت   
نماند جاودان کس را در اندوه   ز مرغ و مور در دریا و در کوه   

کند ھنگام حیرت دستگیری  گھ نعمت دھد نقصان پذیری 
بمالد گوش تا بیدار گردیم  چو از شکرش فرامش کار گردیم   

تغیرھای حال آفرینش   بھ حکم اوست در قانون بینش  
گھی افالس پیش آرد گھی گنج  گھی راحت کند قسمت گھی رنج  

گھی رومی نماید گاه زنگی جھان را نیست کاری جز دو رنگی    
گھ از تیمار آن این را کند شاد     گھ از بیداد این آن را دھد داد    

کھ مرگ خر بود سگ را عروسی   چھ خوش گفتا لھاوری بھ طوسی   
نھ ھر پایھ کھ زیر افتد بساطست   نھ ھر قسمت کھ پیش آید نشاطست  

گھی روزی دوا باشد گھی درد  چو روزی بخش ما روزی چنین کرد   
بسازد گاه با گل گاه با خار        خردمند آن بود کو در ھمھ کار  
کھ زد بر فرق ھفت اورنگ شش طاق جھاندار مھین خورشید آفاق  
سری و با سری صاحب کالھی  جھان دارد بھ زیر پادشاھی     

384 از  212صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

ز باغ دولتش طوبی گیاھی است   بھشت از حضرتش میعادگاھی است 
ز ماھی تا بھ ماه آگاھی اوراست  درین دوران کھ مھ تا ماھی اوراست     
خبر دارد کھ روز و شب دو رنگ   

نوالش گھ شکرگاھی شرنگ است  است

گھی ماتم بود گاھی عروسی درین صندل سرای آبنوسی   
عروسان دگر دارد چھ باکست     عروس شاه اگر در زیر خاکست    
کھ بود آگھ ز شاه و زود سیریش فلک زان داد بر رفتن دلیرش   

شھنشھ زود سیر آمد غمی نیست  از او بھ گرچھ شھ را ھمدمی نیست  
و زو بھ دلستانی در بر آرد نظر بر گلستانی دیگر آرد   
وگرنھ ھر کھ ماند عیش راند دریغ آنست کان لعبت نماند  

کھ گنج است آن صنم در خاک بھ گنجمرنج ای شاه نازک دل بدین رنج   
چو غم گفتی زمین ھم برنتابد   مخور غم کادمی غم برنتابد  
نسازد نازکان را غم چشیدن     برنجد نازنین از غم کشیدن       
کھ گر عیسی شوی گردش نیابی  عنان آن بھ کھ از مریم بتابی    

بھ ترک تخت شاھی چون توان گفت اگر در تختھ رفت آن نازنین جفت    
غمت خیزد گر از غم برنخیزی     بھ می بنشین ز مژگان می چھ ریزی  

بدین سختی غمی در پیش گیرد   نھ ھر کش پیش میری پیش میرد  
بھ مرگش تن بباید داد روزی    تو زی کو مرد و ھر کو زاد روزی  

کھ مرده صابری خواھد نھ فریاد    بھ نالیدن مکن بر مرده بیداد    
نھ درویشی بھ کار آید نھ شاھی   چو کار کالبد گیرد تباھی   

ز فیض دجلھ گو یک قطره کم باش    ز بھر چشمھ ای مخروش و مخراش   
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کھن زنبیلی از بغداد کم گیر   بھ شادی بر لب شط جام جم گیر 
چنان کز دیده رفت از دل روادت  دل نغنوده بی او بغنوادت  

تو باقی مان کھ ھستی جان عالم    اگر سروی شد از بستان عالم    
مبادا کز سرت موئی برد باد    مخور غم تا توانی باده خور شاد     

بحمداهللا چو تو ھستی ھمھ ھستاگر ھستی شود دور از تو از دست  
تو لعلی لعل بی ھمتا نکوتر تو در قدری و در تنھا نکوتر    

کھ ھمسر شرک شد در راه جمشید بھ تنھائی قناعت کن چو خورشید  
تو سیمرغی بود سیمرغ بی جفت  اگر با مرغ باید مرغ را خفت  
تو کانی کان ز گوھر در نماند    مرنج ار با تو آن گوھر نماند  

گھر آن بھ کھ ھم گوھر ندارد سر آن بھتر کھ او ھمسر ندارد   
کھ در صحرا بود زین جنس بسیار       گر آھوئی ز صحرا رفت بگذار    

فدا بادش فلک با خرمن ماه  و گر یک دانھ رفت از خرمن شاه   
عوض باشد گلی را نوبھاری   گلی گر شد چھ باید دید خاری  
غم مریم مخور عیسی بماناد  بتی گر کسر شد کسری بماناد  

384 از  214صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

رسیدن نامھ شیرین بھ خسرو

از آن شیرین سخن عاجز فرو ماند       چو خسرو نامھ شیرین فرو خواند   
کلوخ انداز را پاداش سنگست   بھ خود گفتا جوابست این نھ جنگ است  

شنیدم آنچھ می باید شنیدن  جواب آنچھ بایستش دریدن  
کھ غوغای مگس برخاست از راه   دگر باره شد از شیرین شکرخواه    

رطب بی استخوان شد شمع بی دود  ز کار آشوبی مریم بر آسود 
جھان چون جشن مریم گشت بر شاه     چو مریم کرد دست از جشن کوتاه 
یکی آب از پس دشمن تمام است چو دشمن شد ھمھ کاری بھ کامست

بھ روغن نرم کرد آھن ز پوالد  بھ شیرین چند چربی ھا فرستاد     
کھ دردی داشت کان درمان پذیرفت   بت فرمانبرش فرمان پذیرفت  

کزان نیکوترش باشد طلب کار    بھ خسرو پیش از آنش بود پندار   
بھ مھد خود عروس آیینش آرد   فرستد مھد و در کاوینش آورد   
عتابش بیش می شد ناز می کرد  بھ دفترھا عتاب آغاز می کرد    
بھا می کرد چون بازار می دید متاع نیکوی بر کار می دید
بھ دیده قدر گیرد روشنائی  متاع از مشتری یابد روائی 

متاعی کان بنخرند از تو مفروش     ز بھر سود خود این پند بنیوش    
کھ چون یابی روائی در نبندی    در آن دیدست دولت سودمندی  

ز ناز خویش موئی کم نمی کرد   ملک دم داد و شیرین دم نمی خورد   
نھاد اندیشھ را بر چاره کار چو عاجز گشت از آن ناز بھ خروار       

بھ رھواری ھمی راند خر لنگ  کھ یاری مھربان آرد فرا چنگ   
سر از کاری دگر در پیش گیرد   سرو کاری ز بھر خویش گیرد 
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ز ھر قومی حکایت باز   
نگیرد مرد زیرک کار خود سست   می جست
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صفت داد و دھش خسرو

کلھ داری چنو بر تخت ننشست  جھان خسرو کھ تا گردون کمر بست  
بھ پیشش پنج صف بر پای بودی   بھ روز بار کو را رای بودی    

دویم صف بود حاجتگار و درویش   نخستین صف توانگر داشت در پیش    
ھمھ رستھ بھ موئی از لب گور  سوم صف جای بیماران بی زور    
کھ بند پایشان مسمار دل بود چھارم صف بھ قومی متصل بود   

کھ کس کس را نپرسیدی کھ چونی صف پنجم گنھ کاران خونی  
مثال آورده خط رستگاری    بھ پیش خونیان ز امیدواری  

کھ ھر صف زیر خود بینند زنھار   ندا برداشتھ دارنده بار  
شمار شکر بر خود بیش دیدی توانگر چون سوی درویش دیدی
گرفتی بر سالمت شکر در پیش   چو در بیمار دیدی چشم درویش  
بھ آزادی نمودی شکر بسیار چو دیدی سوی بندی مرد بیمار  
گشادی لب بھ شکر بھ پسندیچو بر خونی فتادی چشم بندی   
فزودی شمع شکرش روشنائی چو خونی دیدی امید رھائی  
چو مصر از شکر بودی شکرآباد  در خسرو ھمھ سالھ بدین داد

* * *
بدین حرفت حریفی کرد با بخت   بھ می بنشست روزی بر سر تخت

دھان تاجداران خاک لیسش    بھ گرداگرد تخت طاقدیسش  
رصد بستھ بر آن تخت کیانی    ھمھ تمثال ھای آسمانی  

درو پرداختھ ایوان بر ایوان    ز میخ ماه تا خرگاه کیوان   
دقایق با درج پیموده مقدار    کواکب را ز ثابت تا بھ سیار  
خبر داده ز ساعات شب و روز  بھ ترتیب گھرھای شب افروز  
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از آن تخت آسمان را تختھ بر خواند        شناسائی کھ انجم را رصد راند     
ھزاران جام کیخسرو ز برداشت  کسی کو تخت خسرو در نظر داشت

بر او شاھی نھ شھ صاحبقرانی     چنین تختی نھ تختی کاسمانی    
چو شیر ار شیر باشد عنبرین موی    چو پیلی گر بود پیل آدمی روی   

ثریا تاثری خوانی نھاده       زمین تا آسمان رانی گشاده   
فلک را حلقھ بد بر درگھش نام  ارم را خشک بد در مجلسش جام   

سر کیسھ بھ برگ گندنا بند  بزرگی بایدت دل در سخا بند 
سرو کارش بھ بدبختی گراید درم داری کھ از سختی در آید  
خراجش میستان و خرج میکن   بھ شادی شغل عالم درج میکن   
و گر بدھی و نستانی تو دانی  چنین میده چنان کش میستانی    
بھ تنھائی جھان را خورد نتوان     جھانداری بھ تنھا کرد نتوان   
کھ تنھا خوار تنھا میر باشد بداند ھر کھ با تدبیر باشد  

کھ تنھا خور چو دریا تلخ خوی است  مخور تنھا گرت خود آبجوی است
بھ کار دیگران پا جمع کردن  بھ باید خویشتن را شمع کردن    
نیرزد گنج دنیا رنج دنیا    ببین قارون چھ برد از گنج دنیا   

چو از دستت رود رنجی عظیم است   بھ رنج آید بھ دست این خود سلیم است  
تھی دستی شرف دارد بدین گنج    چو آید رنج باشد چون شود رنج  
بھ گنج افشانی از خورشید بگذشت  ملک پرویز کز جمشید بگذشت 

چو خاکش گنج و او چون گنج خاکی   بدش با گنج دادن خنده ناکی   
خورش با کاسھ دادی باده با جام       دو نوبت خوان نھادی صبح تا شام   
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مگس را گاو دادی پشھ را پیل   کشیده مایده یک میل در میل  
ندانستی چھ خوردی میھمانش  ز حلواھا کھ بودی گرد خوانش    
ندانم چند چندانی کھ خواھی ز گاو و گوسفند و مرغ و ماھی

صبا وام ریاحین باز دادی    چو بزمش بوی خوش را ساز دادی  
خراج ھند بودی خرج مجمر  بھ ھنگام بخور عود و عنبر 

گوارش تا بھ خوزستان رسیدی   چو خورد خاص او بر خوان رسیدی   
بر او سوده یکی در شب افروز  کبابی تر بخوردی اول روز 
بده من زر خریده زر کانی   ز بازرگان عمان در نھانی   
رطوبت ھای اصلی را در اندام   شنیدم کز چنان در باشد آرام    

معطر کرده چون ریحان بغداد   یک اسب بور از رق چشم نوزاد   
بھ شیر گوسفندش پروریده  ز شیر مادرش چوپان بریده   

کھ بودی خرج او دخل یک اقلیم بفرمودی تنوری بستن از سیم 
بسوزاندی بجای ھیمھ خشک در او ده پانزده من عود چون مشک  
تنور و آتش و بریانش این بود    چو بریان شد کباب خوانش این بود  

ھزار و ھفتصد مثقال کم بیش    بھ خوان زر نھادندی فرا پیش     
چو مغز پستھ و پالوده قندبخوردی زان نوالھ لقمھ ای چند    
کجا چشمش در افتادی ز ناگاه  نظر کردی بھ محتاجان درگاه   

تنور و ھر چھ آلت بودی آن را   بدو بخشیدی آن زرینھ خوان را   
چنین نانی بر آرند از تنورش     زھی خوانی کھ طباخان نورش   
گرفتی از تنور صبح زردی    دگر روزی کھ خوان الجوردی   
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تنور و خوانی از نوساز کردی   ھمان پیشینھ رسم آغاز کردی 
ھمھ عمر این روش بود اختیارش  ھمھ روز این شگرفی بود کارش   

بھ کاری نامد آن کار و کیائی    چو وقت آمد نماند آن پادشائی  
کھ زود از مقبالن مقبل شود مرد  شرف خواھی بھ گرد مقبالن گرد  

نسیمش بوی مشک آرد بھ بازار   چو بر سنبل چرد آھوی تاتار   
بجای مشک خاشاک است گردش دگر آھو کھ خاشاکست خوردش  
مرا پیرانھ پندی داد مشھور پدر کز من روانش باد پر نور    

سرا در کوی صاحب دولتان گیر     کھ از بی دولتان بگریز چون تیر       
چراغ از مشعل روشن برافروز     چو صبحت گر شبی باید بھ از روز  
کز اول با بزرگان ھمنشین است بھای در بزرگ از بھر این است  

384 از  220صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپھانی را

بھ مجلس بود شاه مجلس افروز    بھ آیین جھانداران یکی روز     
کمر بستھ کلھ داران اطراف    بھ عزم دست بوسش قاف تا قاف   
ز چین تا روم و از ری تا سپاھان       نشستھ پیش تختش جملھ شاھان  
ھمھ بر یاد خسرو باده در چنگ  ز ساالر ختن تا خسرو زنگ     

نماند از شرم شاھان ھیچ باقی  چو دوری چند می در داد ساقی   
سخن لختی بھ گستاخی در افکند   شھنشھ شرم را برقع برافکند   

ز عالم در کدامین بقعھ بیشند    کھ خوبانی کھ در خورد فریشند   
لطف گنج است و گنج آن بوم دارد   یکی گفتا لطافت روم دارد   

فسانھ است آن طرف در خوبروئی    یکی گفت از ختن خیزد نکوئی  
کھ پیرکھای او باشد پریزاد    یکی گفت ارمن است آن بوم آباد   
ز شیرینی نباشد ھیچ تقصیر  یکی گفتا کھ در اقصای کشمیر    

شکر نامی است در شھر سپاھان   یکی گفتا سزای بزم شاھان  
وزو شکر بھ خوزستان بھ فریاد  بھ شکر بر ز شیرینیش بیداد 

لبش را چون شکر صد بنده بیشست  بھ زیر ھر لبش صد خنده بیشست    
درم واپس دھد سیمش سمن را قبا تنگ آید از سروش چمن را     

شکر بگذار کو خود خانھ خیز است   رطب پیش دھانش دانھ ریز است   
بر آید نالھ صد یوسف از چاه     چو بر دارد نقاب از گوشھ ماه  
کھ گستاخی کند با خاص و با عام   جز این عیبی ندارد آن دالرام       
چو اللھ با ھمھ کس جام گیرد   بھ ھر جائی چو باد آرام گیرد    
کھ آنکس خان و مان را در نبازد    ز روی لطف با کس در نسازد     
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نگردد آن شبش ھرگز فراموش کسی کاو را شبی گیرد در آغوش  
اساسی نو نھاد از عشق بازی ملک را در گرفت آن دلنوازی   

بھ ترکی غارت از ترکی ستاند فرس می خواست بر شیرین دواند   
گشاید مشکل بندی ببندی  برد شیرینی قندی بھ قندی   

بھ دیبا آب دیبا را توان برد  بھ گوھر پایھ گوھر شود خرد  
کھ شکر ھم ز شیرینی اثر داشت  سرش سودای بازار شکر داشت  

نھ شایست از سپاھان خواندن او را    نھ دل می دادش از دل راندن او را    
نھ شد واقف کسی برحسب آن حال    در این اندیشھ صابر بود یکسال   

* * *
سوی ملک سپاھان راند بنگاه  پس از سالی رکاب افشاند بر راه     

سوادی دید بیش از کشور روم فرود آمد بھ نزھت گاه آن بوم 
بھ گاه خوشدلی روشن تر از روز    گروھی تازه روی و عشرت افروز  

غم آن لعبت آزاده می خورد    نشاط آغاز کرد و باده می خورد   
بھ دست آورد ھنجار سرایش  نھفتھ باز می پرسید جایش    

ز بازار شکر برخواست کامی شبی برخاست تنھا با غالمی  
سپاھان قصر شیرینی دگر شد   چو خسرو بر سر کوی شکر شد

کھ شکر کوی و شیرین قصر می داشت  حالوتھای عیش آن عصر می داشت   
برون آمد غالمی حلقھ در گوش   بھ در بر حلقھ زد خاموش خاموش   

نمودار جھانداریش در سر  جوانی دید زیبا روی بر در  
فرس را راند حالی بر علف گاه       فرود آوردش از شبدیز چون ماه    
بدان مھمان سر از کیوان برون برد   چو مھمانان بھ ایوانش درون برد    

384 از  222صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

درستی چند را بر کار بشکست   ملک چون بر بساط کار بنشست  
بھ مھمان بر ز لب شکر گشاید  اجازت داد تا شکر بیاید     

دھانی پر شکر چشمی پر از خواب    برون آمد شکر با جام جالب  
نباتی کز سپاھان خیزد او بود   شکر نامی کھ شکر ریزد او بود  
ز خنده خانھ خانھ قند می ریخت     ز گیسو نافھ نافھ مشک می بیخت  
چو دایھ آیتی در چاپلوسی   چو ویسھ فتنھ ای در شھد بوسی  
کز ایشان ھیچ را مثلی نھ بینی     کنیزان داشتی رومی و چینی    
بھ کار عیش دست آموز کرده  ھمھ در نیم شب نوروز کرده 
بتی یارب چنان و خانھ خالی      نشست و باده پیش آورد حالی  
در آب خشک می کرد آتش تر  نھ می در آبگینھ کان سمنبر 
بھ شیرینی بدست شاه می داد  گالبی را بھ تلخی راه می داد    

شکر برداشتھ چون مھ ترانھ   نشستھ شاه عالم مھترانھ 
ملک را شھر بند خواب می کرد پیاپی رطل ھا پرتاب می کرد  

شکر برخاست شمع از پیش برداشت  چو نوش باده از لب نیش برداشت  
برون آمد ز خلوت خانھ شاه  بھ عذری کان قبول افتاد در راه        
بھ حسن و چابکی ھمتای او بود کنیزی را کھ ھم باالی او بود 

فرستاد و گرفت آن شب سر خویش در او پوشید زر و زیور خویش 
ستد داد شکر از انگبینش   ملک چون دید کامد نازنینش  

بھ مصروعی بر افسونی غلط خواند    در او پیچید و آن شب کام دل راند  
گمان افتاد او را کان شکر بود     ز شیرینی کھ آن شمع سحر بود   
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کھ شیرین آمدش خسرو در آغوشکنیز از کار خسرو ماند مدھوش  
فسونگر بود وقت نغز گوئی فسانھ بود خسرو در نکوئی 

سری و گردنی باالتری داشت ز ھر کس کو بھ باال سروری داشت  
بھ شیرین استخوانی نیشکر بود  بھ خوش مغزی بھ از بادام تر بود  
کم این بودی کھ سی فرسنگ رفتی   شبی کھ اسب نشاطش لنگ رفتی  

چھل من ساغری دردم کشیدی   ھر آن روزی کھ نصفی کم کشیدی   
بھ دستان از ملک دستوریی خواست  چو صبح آمد کنیز از جای برخاست       

بھ شکر باز گفت احوال بادام   بھ نزدیک شکر شد کام و ناکام 
نھانیھای خلوت را بھ در داد    ھر آنچ از شاه دید او را خبر داد    

بگوید ھر چھ پرسد زو جھاندار بدان تا شکر آگھ باشد از کار     
کھ خوش باشد بھ یک جا شمع و شکر شکر برداشت شمع و در شد از در  
کنیزک شمع دارد شکر او بودملک پنداشت کان ھم بستر او بود  

بھ خلوت با چو من مھمان نشستیبپرسیدش کھ تا مھمان پرستی   
ندیدم مثل تو مھمان در آفاق جوابش داد کای از مھتران طاق     
ز شیرین شکری و نغز گوئی  ھمھ چیزیت ھست از خوبروئی  
کھ بوئی در نمک دارد دھانت  یکی عیب است اگر ناید گرانت  
تو با چندین نمک چون بوی ناکی   نمک در مردم آرد بوی پاکی   
سمنبر گفت سالی سوسن و سیر   بھ سوسن بوی شھ گفتا چھ تدبیر

گرفت آن پند را یکسال در دست ملک چون رخت از آن بتخانھ بر بست       
مزاج شھ شد از حالی بھ حالی     بر آن افسانھ چون بگذشت سالی  
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برآوردش درخت سیر سوسن   بھ زیرش رام شد دوران توسن   
بھ شکر باز بازاری برآراست    شبی بر عادت پارینھ برخاست   
بھ شیرینی رسد ھر کو شکر یافت ھمان شیرینی پارینھ دریافت  

پدید آمد نشان بوس و بازی  چو دوری چند رفت از عیش سازی   
بھ جفتی دیگر از خود کرد طاقش   ھمان جفتھ نھاد آن سیم ساقش     
بھ امید شکر پالوده می خوردملک نقل دھان آلوده می خورد    

ملک پرسید باز آن نوش لب را  چو لشگر بر رحیل افتاد شب را        
بدین رغبت کسی در بر کشیدت؟    کھ چون من ھیچ مھمانی رسیدت؟ 

کھ پارم بود یاری چون تو در بر  جوابی شکرینش داد شکر  
تو خوشبوئی ازین بھ چون توان بود    جز آن کان شخص را بوی دھان بود    

ببین عیب جمال خویشتن نیز    ملک گفتا چو بینی عیب ھر چیز 
کز آن عیب این نکوئی زشت نامست   بپرسیدش کھ عیب من کدامست
کھ یکساعت ز نزدیکان نھ ای دور  جوابش داد کان عیب است مشھور
چو گیتی را ھمھ کس عشق بازی  چو دور چرخ با ھر کس بسازی   
چرا ھر لحظھ بر شاخی نشینی       نگارین مرغی ای تمثال چینی     
کھ ھر ساعت کنی بازی بھ تیغی غالف نازکی داری دریغی       

چھ پنداری کزین شکر کسی خورد؟    جوابش داد شکر کای جوانمرد    
کھ تا من زنده ام بر مھر خویشم بھ ستاری کھ ستر اوست پیشم

نھ درم را کسی در دور سفتھ است     نھ کس با من شبی در پرده خفتھ است
کھ در خلوت تو با ایشان نشینی   کنیزان منند اینان کھ بینی    

384 از  225صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

بھ می بنشینم و عشرت فزایم بلی من باشم آن کاول درآیم   
نھ من چون من بتی باشد قصب پوش ولی آن دلستان کاید در آغوش     

بدین معنی گواھی داد جانش  چو بشنید این سخن شاه از زبانش     
دھد ناسفتھ گی بروی گوائی دری کو را بود مھر خدائی    

* * *
ملک چون آب شد زانجا روانھ    چو بر زد آتش مشرق زبانھ 
وزیشان پرسشی زان نوش لب کرد  بزرگان سپاھان را طلب کرد   
شدند آن پاکدامن را گواھان   بھ یک رویھ ھمھ شھر سپاھان 

نیازرده گلی بر رنگ خویش است کھ شکر ھمچنان در تنگ خویش است  
کنیزی چند را بر کار دارد    متاع خویشتن دربار دارد    

سنان دور باشش آھنین استسمندش گر چھ با ھرکس بھ زین است   
عروسش بکر بود اندر عماری  عجوزان نیز کردند استواری   
کھ از چندین مگس چون رست شکر   ملک را فرخ آمد فال اختر       

بھ آیین زناشوئی نشاندش  فرستاد از سرای خویش خواندش   
نگین لعل را یاقوت شد جفت  نسفتھ در دریائیش را سفت    

شکر با او بھ دامنھا شکربار  سوی شھر مداین شد دگربار 
شکر شیرینیی بر کار می کرد   بھ شکر عشق شیرین خوار می کرد  
بنوش آباد شیرین شد دگر راه  چو بگرفت از شکر خوردن دل شاه     
ز نخلستان شیرین خار می خورد   شکر در تنگ شھ تیمار می خورد   
گدازان گشتھ چون در آب شکر   شھ از سودای شیرین شور در سر   
کھ باشد عیش موم از انگبین خوش   چو شمع از دوری شیرین در آتش   
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چھ سود ار در دھن شکر فشاند   کسی کز جان شیرین باز ماند   
بچربد بر شکر حلوای شیرین   شکر ھرگز نگیرد جای شیرین   
شکر تلخ است چون شیرین نباشد چمن خاکست چون نسرین نباشد   
ز نی خیزد شکر شیرینی از جان       مگو شیرین و شکر ھست یکسان  
شکر بر مجمر آنجا عود سوزد  چو شمع شھد شیرین برفروزد   
ز شیرینی حالوت وام دارد شکر گر چاشنی در جام دارد    
بھ شکر طفل و طوطی را فریبند   ز شیرینی بزرگان ناشکیبند  

شکر چون آب را بیند گدازد     ھر آبی کان بود شیرین بسازد    
کھ شیرین جان و شکر جای جان است    ز شیرین تا شکر فرقی عیان است      
پرند او شکر در پرده داری  پریروئی است شیرین در عماری    
کھ شکر بھر شیرینی عزیز است    بداند این قدر ھر کش تمیز است  
کھ عیشم را نمی دارد شکر سود   دلش می گفت شیرین بایدم زود  

خالف آن شد کھ این خشک است و آن  یخ از بلور صافی تر بھ گوھر   
تر

چھ باید کرد با خود جنگ چندین   دیگر ره گفت نشکیبم ز شیرین
دل آن دل نیست کز دلبر بگردد   گرم سنگ آسیا بر سر بگردد   

سری دارم مباح از بھر این کار    بھ سر کردم نگردانم سر از یار   
صبوری کن کھ رسوائی تمام است دیگر ره گفت کھ این تدبیر خام است     

نھ طفلم تا بھ شیرینی فریبم       مرا آن بھ کھ از شیرین شکیبم   
کھ کس را کار برناید بھ تعجیل    بھ باید در کشیدن میل را میل 

چرا بر من بھ تلخی گردد ایام       مرا شیرین و شکر ھر دو در جام    
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ز بس مالحبان کشتی غریق است  دلم با این رفیقان بی رفیق است     
مشو بر نردبان جز پایھ پایھ    نمی خواھی کھ زیر افتی چو سایھ  
کھ از نایافتن رنجی سرانجام     چنان راغب مشو در جستن کام     

فتوحی بر فتوح خویش یابی   طمع کم دار تا گر بیش یابی  
مراد مردم از مردی بر آید  دل آن بھ کز در مردی در آید     
زنی شد با زنان کردن زبونی  بھ صبرم کرد باید رھنمونی   

زنی کردن زنی کردن کدام است؟  بھ مردان بر زنی کردن حرام است    
کھ آھوئی کند بر من دلیری   مرا دعوی چھ باید کرد شیری   
نھ بر پشم کسان بر پشم خویشم  اگر خود گوسپندی رند و ریشم   

چو پیلھ در گلیم خویش خفتم   چو پیالن را ز خود با کس نگفتم  
کزو خسرو نھ کیخسرو کشد ناز چنان در سر گرفت آن ترک طناز    
ورش خانھ دھی گنجینھ جوید چو کرد ار دل ستاند سینھ جوید   
طمع برد و طمع طاعون برآرد  دلم را گر فراقش خون برآرد       

نگوید کس کھ سکبا بر طبیب استز معشوقھ وفا جستن غریب است   
کھ خیز استغفراهللا خون بھ ریزش  مرا ھر دم بر آن آرد ستیزش   
چو آزردم تمام آزارم او را     من این آزرم تا کی دارم او را     

میازار ار بیازاری نکو زن       بھ گیالن در نکو گفت آن نکوزن  
چنانش زن کھ ھرگز برنخیزد    مزن زن راولی چون بر ستیزد     

کھ راز خویش را محرم ندانست    دل شھ چاره آن غم ندانست  
دل بیگانھ ھم بیگانھ باشد  دل آن محرم بود کز خانھ باشد   

384 از  228صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

مھل بیگانھ را در خانھ خویش چو دزدیده نخواھی دانھ خویش   
کھ پنداری کھ دشمن تر کسی اوست چنان گو راز خود با بھترین دوست   

نھ با اغیار با محرم ترین یار       مگو ناگفتنی در پیش اغیار 
کھ باشد در پس دیوارھا گوش بھ خلوت نیزش از دیوار میپوش  

مده خاطر بدان یعنی میندیش   و گر نتوان کھ پنھان داری از خویش    
کھ نندیشیده بھ ناگفتنی راز  میندیش آنچھ نتوان گفتنش باز    

کھ ناید شحنھ در شمشیربازی در این مجلس چنان کن پرده سازی    
سزد گر بزم سلطان را نشاید   سرودی کان بیابان را نشاید   
بضاعت را بھ کس بی مھر مسپار   اگر دانا و گر نادان بود یار     

کھ نارد در شکوھت جز شکستی  مکن با ھیچ بد محضر نشستی   
کز او آن بر کھ کشتی چشم داری   درختی کار در ھر گل کھ کاری   
زوا گفتن ترا نیکو شود نام  سخن در فرجھ ای پرور کھ فرجام     
چو وجھی بد بود زان بد بیندیش  اگر صد وجھ نیک آید فرا پیش    

بدین حرفت شناسی نیک و بد را بھ چشم دشمنان بین حرف خود را     
بھ در پیراھنی در نیک نامی    چو دوزی صد قبا در شادکامی    
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تنھا ماندن شیرین و زاری کردن وی

کھ غم پرداز شیرین است شاپور    ملک دانستھ بود از رای پر نور   
ز تنھائی مگر تنگ آید آن ماه  بھ خدمت خواند و کردش خاص درگاه   

فشاند از نرگسان لولوی الال   چو تنھا ماند ماه سرو باال  
کھ بود آن شب بر او مانند سالی  بھ تنگ آمد شبی از تنگ حالی  
گران جنبش چو زاغی کوه بر پر       شبی تیره چو کوھی زاغ بر سر  
برات آورده از شبھای بی روز     شبی دم سرد چون دلھای بی سوز 

پر و منقار مرغ صبح گاھی  کشیده در عقابین سیاھی   
کواکب را شده در پایھا خار     دھل زن را زده بر دستھا مار 

جرس جنبان خراب و پاسبان مست    فتاده پاسبان را چوبک از دست   
زمانھ تیغ را گردن نھاده  سیاست بر زمین دامن نھاده   

رحم بستھ بھ زادن صبح گھ را     زناشوئی بھ ھم خورشید و مھ را    
شده خورشید را مشرق فراموشگرفتھ آسمان را شب در آغوش    
شمالی پیکران را دیده در خواب    جنوبی طالعان را بیضھ در آب    
فرو آسوده یکسر مرغ و ماھی زمین در سر کشیده چتر شاھی    
بذات النعش را کرده ز ھم دور  سواد شب کھ برد از دیدھا نور  
فلک چون قطب حیران مانده بر جای    ز تاریکی جھان را بند بر پای   
مگر کان شب جھان جای دگر بود   جھان از آفرینش بی خبر بود       

ز دامن در فشانده بر سر خویش سر افکنده فلک دریا صفت پیش  
فرو افتاده ناگھ در خم قیر     بھ در دزدی ستاره کرده تدبیر   
از آتش خانھ دوران پر دود    بمانده در خم خاکستر آلود
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فلک در زیر او چون آب در کاه     مجره بر فلک چون کاه بر راه    
کھ گرداند بھ کف ھندو زنی پیرثریا چون کفی جو بد بھ تقدیر    
نھ مرغان رانشاط پر فشانی    نھ موبد را زبان زند خوانی     

چو واقع بود طایر پر فکنده   بریده بال نسرین پرنده     
ستاده زنگیی با دور باشی  بھ ھر گام از برای نور پاشی 
خروس پیره زن را غول برده    چراغ بیوه زن را نور مرده       

خروس خانھ بردارد علی اهللا   شنیدم گر بھ شب دیوی زند راه 
خروسی را نبود آواز تکبیر   چھ شب بود آنکھ با صد دیو چون قیر   

چراغش چون دل شب تیره مانده    دل شیرین در آن شب خیره مانده   
کھ می کرد از ماللت با جھان جنگ    ز بیماری دل شیرین چنان تنگ       

کھ شب باشد ھالک جان بیمار   خوش است این داستان در شان بیمار    
ز بیماری بتر بیمار داری     بود بیمای شب جان سپاری   

شب است این یا بالئی جاودانھ  زبان بگشاد و می گفت ای زمانھ    
چو زنگی آدمی خواری است گوئی   چھ جای شب؟ سیھ ماری است گوئی 

چو زنگی خود نمی خندد یکی بار  از آن گریان شدم کین زنگی تار       
کھ امشب چون دگر شبھا نگردی  چھ افتاد ای سپھر الجوردی    
نفیر من خسک در پا شکستت مگر دود دل من راه بستت  

نھ از نور سحر بینم نشانی    نھ زین ظلمت ھمی یابم امانی    
ندارم دین اگر دین داری ای شب   مرا بنگر چھ غمگین داری ای شب   

مرا یا زود کش یا زود شو روز  شبا امشب جوانمردی بیاموز    
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بر آتش می روی یا بر سر تیغ   چرا بر جای ماندی چون سیھ میغ  
نھ آخر پای پروین را شکستند   دھل زن را گرفتم دست بستند  

ھمھ شب می کنم چون شمع زاری   من آن شمعم کھ در شب زنده داری   
کھ باشد شمع وقت سوختن خوشچو شمع از بھر آن سوزم بر آتش  

بھ باید خواند و خندید این سخن را   گره بین بر سرم چرخ کھن را   
بخند ای صبح اگر داری دھانی    بخوان ای مرغ اگر داری زبانی     
چرا بر ناوری آواز تکبیر    اگر کافر نھ ای ای مرغ شب گیر   

چرا نایی برون بی سنگ و آھن    و گر آتش نھ ای صبح روشن    
کھ شمع صبح روشن کرد کارش  در این غم بد دل پروانھ وارش  

* * *
در آن کشور بیابی ھر چھ خواھی  نکو ملکی است ملک صبحگاھی 
گشایش در کلید صبح گھ یافتکسی کو بر حصار گنج ره یافت 
کلید آنجاست کار آنجا گشایند غرض ھا را حصار آنجا گشایند      
گل تسبیح روید بر زبانھا   در آن ساعت کھ باشد نشو جانھا   

شود گویا بھ تسبیح خداوندزبان ھر کھ او باشد برومند  
چھ تسبیح آرد آن کو بی زبانست   اگر مرغ زبان تسبیح خوان است  

زبان بی زبانان نیز دانند       در آن حضرت کھ آن تسبیح خوانند    

* * *
از آن سیماب کاری روی بر تافت    چو شیرین کیمیای صبح دریافت  
خروس الصبر مفتاح الفرج خواند     شکیبائیش مرغان را پر افشاند    

بھ زاری با خدای خویشتن گفت  شبستان را بھ روی خویشتن رفت  
چو روزم بر جھان پیروز گردان    خداوندا شبم را روز گردان   
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درین شب رو سپیدم کن چو خورشید  شبی دارم سیاه از صبح نومید   
برین غم چون نشاطم چیر گردان        غمی دارم ھالک شیر مردان    
خالصی ده مرا چون لعل ازین سنگ       ندارم طاقت این کوره تنگ   

بھ فریاد من فریاد خوان رس   توئی یاری رس فریاد ھر کس    
اغثنی یا غیاث المستغیثین   ندارم طاقت تیمار چندین   
بسوز سینھ پیران مظلوم بھ آب دیده طفالن محروم 
بھ تسلیم اسیران در بن چاه  بھ بالین غریبان بر سر راه  
بھ یارب یارب صاحب گناھان    بھ داور داور فریاد خواھان  

بدان آیت کھ جان را زنده دارد       بدان حجت کھ دل را بنده دارد     
بھ صاحب سری پیغمبرانت بھ دامن پاکی دین پرورانت    
بھ مجروحان خون بر خون نشستھ    بھ محتاجان در بر خلق بستھ   

بھ واپس ماندگان از کاروانھا  بھ دور افتادگان از خان و مان ھا     
بھ آھی کز سر سوزی بر آید   بھ وردی کز نوآموزی بر آید
بھ قرآن و چراغ صبح خیزان     بھ ریحان نثار اشک ریزان     

بھ انعامی کھ بیرون از حساب است بھ نوری کز خالیق در حجاب است 
بھ توفیقی کھ بخشد واھب خیر   بھ تصدیقی کھ دارد راھب دیر   

بھ معصومان آالیش ندیده  بھ مقبوالن خلوت برگزیده 
بھ ھر دعوت کھ پیشت مستجاب استبھ ھر طاعت کھ نزدیکت صواب است

بدان نام مھین کز شرح بیشست بھ آن آه پسین کز عرش پیشست  
وزین غرقاب غم بیرونم آور    کھ رحمی بر دل پر خونم آور
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شود ھر یک ترا تسبیح خوانی   اگر ھر موی من گردد زبانی   
ز صد شکرت یکی ناگفتھ باشمھنوز از بی زبانی خفتھ باشم     

توئی ھست آن دگر جز نیستی نیست   تو آن ھستی کھ با تو کیستی نیست  
فلک را داده بر در قھرمانی  توئی در پرده وحدت نھانی    
نداند اول و آخر کسی باز    خداوندیت را انجام و آغاز   

نشاید راه بردن جز بھ تسلیم    بھ درگاه تو در امید و در بیم  
جھان و جان و روزی ھر سھ دادی    فلک بر بستی و دوران گشادی  
تو دانی ھر چھ خواھی کن تو دانی  اگر روزی دھی ور جان ستانی    
برین توفیق توفیقی برافزای   بھ توفیق توام زین گونھ بر پای 

بھ تسلیم آفرین در من رضائی     چو حکمی راند خواھی یا قضائی    
مسلم شد بھ مرگ و زندگانی اگر چھ ھر قضائی کان تو رانی       

مده رنجی کھ من طاقت ندارم   من رنجور بی طاقت عیارم    
گر از من ناید آید از تو باری   ز من ناید بھ واجب ھیچ کاری 

کھ انعام تو بر من ھست بسیار   بھ انعام خودم دلخوش کن این بار   
و گر پوشم تو خود پوشیده دانی ز تو چون پوشم این راز نھانی  

چو آب چشم خود غلتید بر خاک    چو خواھش کرد بسیار از دل پاک    
کلیدش را بر آورد آھن از سنگ فراخی دادش ایزد در دل تنگ     
ز تلخی رست شیرین شکر بار  جوان شد گلبن دولت دیگر بار   
دلش را چون فلک زیر و زبر کرد     نیایش در دل خسرو اثر کرد     
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رفتن خسرو سوی قصر شیرین بھ بھانھ شکار 

کز او تاراج باشد خیل غم را    چو عالم بر زد آن زرین علم را       
ز طالع تھمت تقصیر برخاست   ملک را رغبت نخجیر برخاست       
شھنشھ سوی صحرا رفت بیرون    بھ فالی چون رخ شیرین ھمایون  

زمین چون آسمان از جای برخاست    خروش کوس و بانگ نای برخاست 
دلیران رخت در صحرا کشیدند    علمداران علم باال کشیدند    
پیاده در رکابش تاجداران       برون آمد مھین شھسواران  

ز دیگر سو سپھ ساالر قیصور   ز یکسو دست در زین بستھ فغفور   
کاله کیقبادی کژ نھاده   کمر در بستھ و ابرو گشاده  

رکابش کرده مھ را حلقھ در گوش   نھاده غاشیھ اش خورشید بر دوش 
چو لختی ابر کافتد بر سر ماه     درفش کاویانی بر سر شاه  
بھ گرد اندر شده زرین حصارش     کمر شمشیرھای زرنگارش 
بھ یک میدان کسی را پیش و پس راه  نبود از تیغھا پیرامن شاه 

زبان گاو برده زھره شیر    در آن بیشھ کھ بود از تیر و شمشیر   
فلک را دور باش از دور می گفت     دھان دور باش از خنده می سفت 

چو بر مشکین حصاری برجی از زر   سواد چتر زرین باز بر سر   
نبودی جای سوزن جز سر تیغ   گر افتادی سر یکسو زن از میغ    
ز گیتی چشم بد را کرده مھجور  نفیر چاوشان از دور شو دور    

ادب کرده زمین را چند فرسنگ   طراق مقرعھ بر خاک و بر سنگ   
ھوا را از روا رو دم گرفتھ   زمین از بار آھن خم گرفتھ    
روانھ صدصد از ھر سو جدائی     جنیبت کش و شاقان سرائی   
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گرفتھ کوه و صحرا میل در میل   غریو کوس ھا بر کوھھ پیل 
مشبکھای زرین عنبرافشان    ز حلقوم دراھای درفشان   

بھ آب گل ھمی شستند راھش صد و پنجاه سقا در سپاھش    
فکنده بویھای خوش در آتش   صد و پنجاه مجمر دار دلکش   

ھمھ میخ درستکھا شکستھھزاران طرف زرین طوق بستھ       
بھ ھر کامی درستی باز ماند  بدان تا ھر کجا کو اسب راند   

بدانستی کھ کرد آنجا گذر شاه   غریبی گر گذر کردی بر آن راه    
بھ استقبالش آمد گردش دھر   بدین آیین چو بیرون آمد از شھر 
کھ شاھنشھ کجا می دارد آھنگ  شده بر عارض لشکر جھان تنگ   
کھ خواھم کرد روزی چند نخجیر چنین فرمود خورشید جھانگیر  
در آمد مرغ صیدافکن بھ پرواز  چو در نالیدن آمد طبلک باز     

جھان خالی شد از کبک و کبوتر   روان شد در ھوا باز سبک پر  
نرستند از عقابینش عقابان    یکی ھفتھ در آن کوه و بیابان  
بھ نخجیری دگر تدبیر می کرد  پیاپی ھر زمان نخجیر می کرد       
شکارافکن شکارافکن ھمی راند    بنھ در یک شکارستان نمی ماند   
رکاب افشاند سوی قصر شیرین   وز آنجا ھمچنان بر دست زیرین    
رکاب افشاند سوی قصر شیرین   وز آنجا ھمچنان بر دست زیرین    

فرود آمده چو باده در دل جام  بھ یک فرسنگی قصر دالرام    
زمستان بود و باد سرد می جست  شب از عنبر جھان را کلھ می بست    
پرند آب را می کرد شمشیر  زمین کز سردی آتش داشت در زیر    

384 از  236صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

نشاید کرد با سرما دلیری   اگر چھ جای باشد گرمسیری 
بھ من عنبر بھ خرمن عود سوزند   ملک فرمود کاتش بر فروزند   
ھوا می کرد خود کافور باری    بھ خورانگیز شد عود قماری 
غنود از اول شب تا سحرگاه    بھ آسایش توانا شد تن شاه

ز عشق روز شب را جان بر آمد   چو لعل آفتاب از کان بر آمد    
خناق شب کبودش کرد چون نیل   فلک سرمست بود از پویھ چون پیل  

فلک را سرخی از اکحل گشادند     طبیبان شفق مدخل گشادند   
نشاط آغاز کرد از بامدادان    ملک ز آرامگھ برخاست شادان  
نماند از شادمانی ھیچ باقی      نبیذی چند خورد از دست ساقی   
تقاضای مرادش در بر افتاد        چو آشوب نبیذش در سر افتاد  

سوی قصر نگارین راند سرمست   برون شد مست و بر شبدیز بنشست 
غالمی چند خاص الخاص با او     دل از مستی شده رقاص با او  
کھ اینک خسرو آمد بی نقیبان خبر کردند شیرین را رقیبان    
وزان پرواز بی ھنگام ترسید  دل پاکش ز ننگ و نام ترسید 
رقیبی چند را بر در نشستن   حصار خویش را در داد بستن  
یکی خون زر کھ بی حد بدشمارش  بھ دست ھر یک از بھر نثارش    
یکی میدان بساط افکند بر راه  ز مقراضی و چینی بر گذرگاه    
گالب افشاند و خود چون عود می سوخت ھمھ ره را طراز گنج بر دوخت     
نھاده گوش بر در دیده بر راه  بھ بام قصر بر شد چون یکی ماه  

بر او از خون نشانده دیده بانی   ز ھر نوک مژه کرده سنانی  
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کھ روشن چشم ازو شد چشمھ در سنگ بر آمد گردی از ره توتیا رنگ    
پدید آمد از آن گلخانھ گلشن   برون آمد ز گرد آن صبح روشن  

چراغ انگشت بر لب مانده از دور   در آن مشعل کھ برد از شمعھا نور     
کھ شمشاد آب گشت از آب و رنگشخدنگی رستھ از زین خدنگش   
کاله خسروی بر گوشھ گوشمرصع پیکری در نیمھ دوش  

خطی چون غالیھ گردش کشیده  رخی چون سرخ گل نو بر دمیده   
بھ خوشخوابی چو نرگس ھای مستش گرفتھ دستھ نرگس بھ دستش
تذروش زیر گل رقاص گشتھ  گلش زیر عرق غواص گشتھ  
بدست ھر یک از گل دستھ دستھ کمربندان بھ گردش دستھ بستھ     

ز پای افتاده و شد یکباره از دست    چو شیرین دید خسرو را چنان مست    
بھ ھوش آمد بھ کار خویش در ماند ز بیھوشی زمانی بی خبر ماند     
ندارم طاقت زخم فراقش     کھ گر نگذارم اکنون در وثاقش   
چو ویسھ در جھان بدنام گردم  و گر لختی ز تندی رام گردم    
چو نتوانم نھ من کوشیده باشم؟  بکوشم تا خطا پوشیده باشم  
زر افشاندند و دیباھا کشیدند  چو شاه آمد نگھبانان دویدند 

سپھر و دور بین تا در چھ کارندبسا ناگشتھ را کز در در آرند       
جنیبت راند و سوی قصر شد تنگ  ملک بر فرش دیباھای گلرنگ  
ز حیرت ماند بر در دل شکستھ   دری دید آھنین در سنگ بستھ  
نھ رای آنکھ قفل انداز گردد    نھ روی آنکھ از در باز گردد    

کھ ما را نازنین بر در چرا ماند     رقیبی را بھ نزد خویشتن خواند    
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چرا در بست ازینسان بر من آخر       چھ تلخی دید شیرین در من آخر   
فرستادست نزدیکت پیامی درون شو گونھ شاھنشھ غالمی 
چھ فرمائی در آید یا نیاید        کھ مھمانی بھ خدمت می گراید 

بھ مھمان بر چرا در بستھ داری  تو کاندر لب نمک پیوستھ داری  
بھ پای خویشتن عذر تو خواھم  درم بگشای کاخر پادشاھم  

ندارم با تو در خاطر خطائی   تو خود دانی کھ من از ھیچ رائی  
ترا نادیده نتوان بازگشتن       بباید با منت دمساز گشتن  

رھا کن کز سر پایت ببینم و گر خواھی کھ اینجا کم نشینم   
شکر لب می شنید و آه می گفت بدین زاری پیامی شاه می گفت    
بھ خدمت خیز و بیرون رو سوی شاه  کنیزی کاردان راگفت آن ماه   

بزن با طاق این ایوان برابر    فالن شش طاق دیبا را برون بر   
معطر کن بھ مشک و زعفرانش ز خارو خاره خالی کن میانش       
بیار آن کرسی شش پایھ زر     بساط گوھرین دروی بگستر  
پس آنگھ شاه را گو کای خداوند  بنھ در پیشگاه و شقھ در یند   

شھنشھ را چنین دادست پیغام نھ ترک این سرا ھندوی این بام    
بھ لفظ من شھنشھ را چنین گفت  پرستار تو شیرین ھوس جفت  
بھ ھر جا کت فرود آرم فرود آی  کھ گر مھمان مائی ناز منمای     

کھ امروزی درین منظر نشینی   صواب آن شد ز روی پیش بینی  
زمین بوسم بھ نیروی تو گستاخ من آیم خود بھ خدمت بر سر کاخ  

چو گفتیم آن کنیم آنگھ کھ شاید   بگوئیم آنچھ ما را گفت باید  

384 از  239صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

برون برد آنچھ فرمود آن سمنبر  کنیز کاردان بیرون شد از در        
فرود آورد خسرو را و خود رفت   ھمھ ترتیب کرد آیین زربفت  

کھ نزل شاه چون سازد پیاپی  رخ شیرین ز خجلت گشتھ پر خوی 
ز جالب و شکر نزلی دگر ساخت   چو از نزل زرافشانی بپرداخت       
فرستادش ز شربت ھای جالب  بدست چاشنی گیری چو مھتاب 
نقاب آفتاب از سایھ بر بست   پس آنگھ ماه را پیرایھ بر بست   

بر او ھر شاخ گیسو چون کمندی فرو پوشید گلناری پرندی  
زھر حلقھ جھانی حلقھ در گوش   کمندی حلقھ وار افکنده بر دوش   

کشیده بر پرندی ارغوانی    حمایل پیکری از زر کانی  
بھ رسم چینیان افکنده بر سر   سر آغوشی بر آموده بھ گوھر  

فرود آویخت بر ماه درفشان  سیھ شعری چو زلف عنبرافشان    
روان شد چون تذروی در ھوائی     بدین طاوس کرداری ھمائی  
نیازی دیده نازی در گرفتھ     نشاط دلبری در سر گرفتھ  

زمین بوسید شھ را چون غالمان    سوی دیوار قصر آمد خرامان    
سم شبدیز را کرد آتشین نعل   گشاد از گوش گوھرکش بسی لعل  
بھ فرق افشان خسرو کرد پرتاب   ھمان صد دانھ مروارید خوشاب 
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دیدن خسرو شیرین را و سخن گفتن با شیرین

چمن کرد از دل آن سرو سھی را     چو خسرو دید ماه خرگھی را  
بھشتی وار در بر خلق بستھ    بھشتی دید در قصری نشستھ    

ز کرسی خواست افتادن سوی خاک    ز عشق او کھ یاری بود چاالک 
برابر دست خود بوسید و بنشست  بھ عیاری ز جای خویش برجست  

ز پرسش کرد بر شیرین شکر ریز    زبان بگشاد با عذری دالویز    
سرت سبز و رخت سرخ و دلت شاد   کھ دایم تازه باش ای سرو آزاد     

فلک در سایھ سرو بلندت  جھان روشن بھ روی صبح خندت   
خجل کردی مرا از مردمی ھا     دلم را تازه کرد این خرمی ھا    

رھم کردی چو مھد خویش زیبا ز گنج و گوھر و منسوج و دیبا   
فکندی لعل ھا در نعل شبدیز  ز نعلکھای گوش گوھر آویز   

بھ رخ بر رشتھ لعلم کشیدی ز بس گوھر کھ در نعلم کشیدی 
بھ رویت شادم ای شادی بھ رویتھمین باشد نثار افشان کویت    

ز خدمتھا نکردی ھیچ تقصیر   بھ من در ساختی چون شھد با شیر   
خطا دیدم نگارا یا خطا بود     ولی در بستنت بر من چرا بود 
تو رفتی چون فلک باال نشستی زمین وارم رھا کردی بھ پستی   

کھ در جنس سخن رعنائیی ھست  نگویم بر توام باالئیی ھست  
چار در بایدت بستن بدینسان     نھ مھمان توام؟ بر روی مھمان  

کھ جز تو نیستش جان و جھانی   نشاید بست در بر میھمانی   
بھ مھمان بھترک زین باز بینند  کریمانی کھ با مھمان نشینند    

کھ نزدیکت نباشد آمدن خوشمگر ماھی تو یا حورای پریوش   
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پاسخ دادن شیرین خسرو را

کھ دایم باد دولت بر جھاندار   جوابش داد سرو اللھ رخسار 
تن پیل و شکوه شیر بادت  فلک بند کمر شمشیر بادت 

مباد از بند بیدادش رھائی    سری کز طوق تو جوید جدائی  
مبادا چشم بد را سوی تو راه  بھ چشم نیک بینادت نکو خواه 

کنیزان ترا باال بود رخت   مزن طعنھ کھ بر باال زدی تخت    
علم باالی سر بھتر تو دانی   علم گشتم بھ تو در مھربانی   
اگر گرد تو باال رفت شاید  من آن گردم کھ از راه تو آید   

نشستھ بر سریر پادشاھی   تو ھستی از سر صاحب کالھی 
بھ بامی بر چو ھندو پاسبانی من ار عشقت بر آورده فغانی 
بھ خدمت ھندوئی بر بام دارند جھانداران کھ ترکان عام دارند     

کھ ھندوی سپیدت شد مرا ناممن آن ترک سیھ چشمم بر این بام    
شھنشھ را کمینھ زیر دستم  و گر باالی مھ باشد نشستم

چنین بر روی مھمان در نبندند دگر گفتی کھ آنان کار جمندند    
طمع داری بھ کبک کوھساری  نھ مھمانی توئی باز شکاری   
من اینک چون کنیزان پیش بر پای    و گر مھمانی اینک دادمت جای
نشاید کرد مھمان را فضولی  بھ صاحب ردی و صاحب قبولی       
کھ سرمست آمدن پیشم خطا بود حدیث آنکھ در بستم روا بود

ز تھمت رای مردم کی بود دور چو من خلوت نشین باشم تو مخمور  
گزین کردن فرستادن بدین کار       ترا بایست پیری چند ھشیار  
شبستان را بھ من کردن نو آیین  مرا بردن بھ مھد خسرو آیین    
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عروسی چون شکر کاوینی ارزد   چو من شیرین سواری زینی ارزد    
بھ نقالنم خوری چون نقل مستان    تو می خواھی مگر کز راه دستان   

چو گل بوئی کنی اندازی از دست    بھ دست آری مرا چون غافالن مست   
ترا آن بس کھ کردی در سپاھان   مکن پرده دری در مھد شاھان   
نھ با شیرین کھ بر شکر کند زور    تو با شکر توانی کرد این شور 
کھ شیرین شھد شد وین شھد خام است   شکر ریز ترا شکر تمام است  

ز طاووس دو پر یک پر شکستنددو لختی بود در یک لخت بستند    
دو دل بودن طریق عاقلی نیست   دو دلبر داشتن از یکدلی نیست   
تو خورشیدی تو را یک برج بھتر سزاوار عطارد شد دو پیکر   

کھ شیرینی دھانت را کند ریش   رھا کن نام شیرین از لب خویش   
بھ من بازی کنی در عشقبازی    تو از عشق من و من بی نیازی   
ترا آن بس کھ بردی نیزه در روم     مزن شمشیر بر شیرین مظلوم 

نھ چون ھندو کھ باده گوی بازد  چو سلطان شو کھ با یک گوی سازد   
ز یک گوئی بھ یک گوئی رسد مردزده گوئی بده سوئیست ناورد   

ترا قبلھ ھزار از روی من بیش       مرا از روی تو یک قبلھ در پیش    
ازو زیباتر اینک ده ھزارت     اگر زیبا رخی رفت از کنارت    
میفکن سگ بر این آھوی ناالن  ترا مشگوی مشگین پر غزاالن    
کھ در زندان این دیر است چاھم    ز دور اندازی مشکوی شاھم  
نگھ دارم چو گوھر پاکی خویش  شوم در خانھ غمناکی خویش  

بسر برمی کنندش گرچھ خاکست   گل سر شوی ازین معنی کھ پاکست  
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ثنیاسایم من از جانم چھ خواھی    بیاساید ھمھ شب مرغ و ماھی 
دری در بستھ و بامی گرفتھ    منم چون مرغ در دامی گرفتھ  
بھ تنھائی چو عنقا گشتھ خرسند  چو طوطی ساختھ با آھنین بند    

ترا روزی بھشت آمد مرا سنگ  تو در خرگاه و من در خانھ تنگ    
نھ مرھم باد در عالم نھ گلزار   چو من با زخم خو کردم درین خار    
چنان کش بگذرانی بگذرد زود    دور روز عمر اگر داد است اگر دود

ز خارا بھ بریدن تا ز خرگاه    بلی چون رفت باید زین گذرگاه       
بھ سرھنگی حمایل چون کنی دست  برین تن گو حمایل بر فلک بست  
کھ شیرینم نھ آخر شیر خوارم   بھ گوری چون بری شیر از کنارم   

بھ خرمائی کلیجم را ستانی     نھ آن طفلم کھ از شیرین زبانی    
بھ یک جو با منت سالی حسابست  درین خرمن کھ تو بر تو عتابست  
بیازارم نخست آنگھ نوازم  چو زھره ارغنونی را کھ سازم   
بھ اول نوبت آخر دودناکم  چو آتش گرچھ آخر نور پاکم   

بھ حال تشنگان در بین و دریاب     نخست آتش دھد چرخ آنگھی آب   
کھ بی خارم نیابد کس رطب وار     بھ فیاضی کھ بخشد با رطب خار   

چو مھ بی شب و من شیرینم ای شاهرطب بی استخوان آبی ندارد    
ولیکن استخوان من مغزم ای دوست   بسی ھم صحبتت باشد درین پوست  
چھ دیدی جز خداوندی و شاھی   تو در عشق من از مالی و جاھی   
کدامین روزم از خود شاد کردی  کدامین ساعت از من یاد کردی  

کدامین خواری از بھرم کشیدی    کدامین جامھ بر یادم دریدی       
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کدامین شب فرستادی سالمی  کدامین پیک را دادی پیامی   
قلم شاپور می زد تیشھ فرھاد    تو ساغر می زدی با دوستان شاد     
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پاسخ دادن خسرو شیرین را

بھ گلرخ گفت کای سرو سمن چھردگر باره جھاندار از سر مھر  
طبرزد با طبر خون ھمنشین باد    طبر خون با سھی سروت قرین باد    

سر جز من ز طوق غبغبت دور دھان جز من از جام لبت دور    
گذر بر چشمھ نوشاب دارد  عتابت گرچھ زھر ناب دارد    
بال منمای چون باال نمائی   نمی گویم کھ بر باال چرائی    
بھ باالتر شدن نادلپسند است سھی سرو ترا باال بلند است   
کدامین منجنیق آنجا رساند   نثاری را کھ چشمم می فشاند   

نثار اشک بین یک پیل باال مرا بر قصر کش یک میل باال   
چو قارونم چرا در خاک ماندی  چو بر من گنج قارون میفشاندی    
تن اینجا سر کجا خواھم نھادن      دل اینجا در کجا خواھم گشادن        
درت را حلقھ می بوسم فلک وار  ثچو حلقھ گر بیابم بر درت بار   

خطا گفتم کھ چون در حلقھ در گوش   شوم چون حلقھ در طرق بر دوش   
ندارم جز وفاداری گناھی    مکن بر من جفا کز ھیچ راھی  

گناه آدمی رسم قدیم است   و گر دارم گناه آن دل رحیم است   
رھا کن توسنی چون من شدم رام  ھمھ تندی مکن لختی بیارام   
مکن با سر بزرگان سر بزرگی   شبانی پیشھ کن بگذار گرگی 
بزرگان را چنین بی پایھ کردن     نشاید خوی بد را مایھ کردن 
نھ آنگاھیت خاک انداز خوانم؟  چو خاک انداختی بر آستانم   

چو برخیزم تو باشی فتنھ انگیز    مگو کز راه من چون فتنھ برخیز  
گر از من نی ز گیتی باز بینی   مکن کاین ظلم را پرواز بینی   
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نھ ھرچ از دست برخیزد توان کرد    نھ ھر خوانی کھ پیش آید توان خورد     
بھ خون خلق دست آویز دارد     نھ ھر دستی کھ تیغ نیز دارد 

گناه از بخت بد بینم نھ از تو   من این خواری ز خود بیم نھ از تو    
دھل بی وقت زد بانگ خروسم جرس بی وقت جنبانید کوسم  

چنین روزی بدین روزم کھ دیدی     وگرنھ در دمھ سوزم کھ دیدی  
نباشد عشق بی فریاد خواھی   غلط گفتم کھ عشقست این نھ شاھی   
مزن چون راندگان آواز بر من   بکن چندان کھ خواھی ناز بر من     
بگو تا خط بھ موالئی دھم باز اگر بر من بھ سلطانی کنی ناز  
کنم در بیعت بیعت خموشی اگر گوشم بگیری تا فروشی 

پس این چشم دگر در پیش آرم و گر چشمم کنی سر پیش دارم 
کلھ داریت را دانم کھ چونم    کمر بندیت را بینم بھ خونم

بھ سر گردم نگردانم سر از تو  اگر گردم سرم بر خنجر از تو       
گر آخر کس نمی داند تو دانی   مرا ھم جان توئی ھم زندگانی   
نکردم جز خیالت را نظرگاه  بھ ھشیاری و مستی گاه و بیگاه

سر و کارش بھ رسوائی کشیدی  کسی جز من گر این شربت چشیدی  
بھ زحمت جامھ نو می بریدم بھ خلوت جامھ از غم می دریدم   
بنای پادشاھی در نگردد  بدان تا لشگر از من برنگردد  

کھ طنبوری بھ دست آیم بھ کویت نھ رندی بوده ام در عشق رویت  
جھاندار از کجا و عشق بازی    جھانداور منم در کار سازی 
بھ تاج و تخت بوئی می خریدم ولی چون نام زلفت می شنیدم  
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ز دل تا جان ترا دربند بودم   بھ تن با دیگری خرسند بودم
برون از راستی کاری نکردم    بھ فتوای کژی آبی نخوردم 
جوان بودم چنین باشد جوانی   اگر گامی زدم در کامرانی   
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پاسخ دادن شیرین خسرو را

گشاد ز درج لل تنگ شکر دگر ره لعبت طاوس پیکر  
سخن ھائی نگارین تر ز دیبا  روان کرد از عقیق آن نقش زیبا     
شب و روز و زمین و آسمانست  کزان افزون کھ دوران جھانست    

زمانھ حکم کش او حکمران باد   جھانداور جھاندار جھان باد    
بھ سرھنگی سعادت در رکابش  بھ فراشی کواکب در جنابش  

ز شاھی بگذر آن دیگر شمار است    مرا در دل ز خسرو صد غبار است     
ھنوز از راه جباری در آئی     ھنوزم ناز دولت مینمائی 

دریغا کاین غرور از عشق دور است ھنوزت در سر از شاھی غرور است   
ترا شاھی رسد یا عشقبازی   تو از عشق من و من بی نیازی  
دل آسانست با دل درد بایددرین گرمی کھ باد سرد باید  

کھ عشق از بی نیازان بی نیاز است    نیاز آرد کسی کو عشق باز است   
کھ بازی برنتابد عشق بازی   نسازد عاشقی با سرفرازی     

ھوای گرم تابستان ندیدم   من آن مرغم کھ بر گل ھا پریدم  
کنون دژ بانوی شیشھ ام چو جالب  چو گل بودم ملک بانوی سقالب
چو گل بر چشمھ ھای سرد رستم  چو سبزه لب بھ شیر برف شستم 
بھ امید تو کردم صبر چندین درین گور گلین و قصر سنگین   
فسردم چون یخ از سردی چشیدن     چو زر پالودم از گرمی کشیدن       

نھ غمخواری کھ با او دم توان زد    نھ دستی کین جرس بر ھم توان زد  
ھمھ جائی ترا خواندم وفادار    ھمھ وقتی ترا پنداشتم یار   

چو دلداران مدارائی نکردی    تو ھرگز در دلم جائی نکردی     
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کھ جان کردم بھ شمشیر تو تسلیم مرا دیگر ز کشتن کی بود بیم 
حسابش خاک بھتر داند از سنگ  ترازو بر زمین چون یابد آھنگ     

وگرنھ بینم از خود آنچھ بینم  گرم عقلی بود جائی نشینم  
کھ بر شاید گرفت از وی شماری   گر از من خود نیاید ھیچ کاری   

کھ ھم تیری نشانم بر نشانھ زنم چندان تظلم در زمانھ     
بود در بند محنت مانده ناشادچرا باید کھ چون من سرو آزاد   

ھنوزم در سر از شوخی شغب ھاست  ھنوزم در دل از خوبی طربھاست  
ھنوزم چشم چون ترکان مستند ھنوزم ھندوان آتش پرستند 

ھنوزم در دریائی نسفتھ است   ھنوزم غنچھ گل ناشکفتھ است 
ھنوزم آب در جوی جوانیست ھنوزم لب پر آب زندگانیست  

کمینھ خیل تاشم کبر و ناز است   رخم سر خیل خوبان طراز است  
ولیعھد شکر در یتیمم ولی نعمت ریاحین را نسیمم  

مھ نو بیندم دیوانھ گرددچراغ از نور من پروانھ گردد    
گل رویم ز روی گل برد رنگ  عقیق از لعل من بر سر خورد سنگ   

ز نخ بر خود زند نارنج بغداد   ترنج غبغبم را گر کنی یاد    
سبد واپس برد سیب سپاھان چو سیب رخ نھم بر دست شاھان   
دلی بستانم و صد جان ببخشم  بھ ھر در کز لب و دندان ببخشم   
غزاالن از من آموزند بازی    من آرم در پلنگان سرفرازی       

ز مژگان زھر پاالید نھ تریاک   گوزن از حسرت این چشم چاالک   
خراج گردنم بر گردن آرد       گر آھو یک نظر سوی من آرد 
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بھ بوئی باختن در گفتگویم بھ نازی روم را در جستجویم  
ھر انگشتم و صد چون است گوئی   بھار انگشت کش شد در نکوئی   
نیارد ریختن بر دست من آب    بدین تری کھ دارد طبع مھتاب 

برشوت با طبرزد جام گیرد   چو یاقوتم نبیذ خام گیرد  
عیار از نار پستانم برد حور    بھشت از قصر من دارد بسی نور   
بھ بوسھ دل نوازی نیز دانم  بھ غمزه گرچھ ترکی دل ستانم    
ز ترکان تنگ چشمی کرده ام دور    ز بس کاورده ام در چشم ھانور   
کسی با تنگ چشمان بر نیاید    ز تنگی کس بھ چشمم در نیاید  

بسا شیرا کزو نخجیر سازم چو بر مھ مشگ را زنجیر سازم   
تو مرد آر آنگھی نامرد گیرد چو لعلم با شکر ناورد گیرد   
وفا ھم شھری پیمان من شد    شکر ھمشیره دندان من شد 

دری در خشم دارم صد در آزرم  جھانی ناز دارم صد جھان شرم    
سر زلفم ھمان دامن کشانست  لب لعلم ھمان شکر فشانست 

شکر در دامن بادام ریزم    ز خوش نقلی کھ می در جام ریزم    
ھمان عاشق کش عاقل فریبم  اگرچھ نار سیمین گشت سیبم   

بھ زرنیخی فروشد ارغوان را     رخم روزی کھ بفروزد جھان را     
نیاالید بھ خون ھر کسی دست   ز رعنائی کھ ھست این نرگس مست    
چھ مسکینان کھ من کشتم بر این در  چھ شورشھا کھ من دارم درین سر  
کھ در گردن چنین خونم بسی ھست   برو تا بر تو نگشایم بھ خون دست 
بھ دست چپ کند عشقم چنین کار  نخورده زخم دست راست بردار   
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تو سنگین دل شدی من آھنین 
جان  

چنان دل را نشاید جز چنین    
جان  
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پاسخ خسرو شیرین را

بھ گفتن گفتن از ما می رود روز  ملک بار دگر گفت از دل افروز    
کھ صد ره خوبتر زانی کھ گوئی       مکن با من حساب خوبروئی  

چراغ صبحی ای نور علی نور    فروغ چشمی ای دوری ز تو دور  
ولی آب تو آب زندگانی بھ دریا مانی از گوھر فشانی   

بھ چشم من دری صدبار ازان بیش     تو در آیینھ دیدی صورت خویش  
دھانم پر شکر گردد بدین نام  ترا گر بر زبان گویم دالرام     

کھ مھ را بر فلک رونق شکستی گرت خورشید خوانم نیز ھستی 
کھ یاقوت تو بیرون آمد از سنگ  دل شکر دران تاریخ شد تنگ     

کھ سیمین نار تو بر نارون رست   سھی سرو آن زمان شد در چمن سست    
کھ خرمای لبت را نخل بستند   رطب و استخوان آن شب شکستند  

وصالت چون ارم زان ناپدید است  ارم را سکھ رویت کلید است 
شکر موالی موال زاده توستقمر در نیکوی دل داده توست  

طبرزد را دھان پر آب گردد   گلت چون با شکر ھم خواب گردد  
بھ صورتھای مومین جان در آرد  بھ ھر مجلس کھ شھدت خوان درارد   

کند در وام از آن دندان در فام   صدف چون بر گشاید کامراکام    
بخرم گر بھ اقلیمی فروشی   گر از یک موی خود نیمی فروشی   
مبین در خود کھ خودبینی گناھست  بدین خوبی کھ رویت رشک ما ھست

کھ زخم چشم خوبی را کند ریش   مبادا چشم کس بر خوبی خویش 
بدین سان خون من در بی گناھی     مریز آخر چو بر من پادشاھی  
و گر شیرینی آخر شکرت کو  اگر شاھی نشان گوھرت کو 
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نفاق آمیز عذری چند بنمای   رھا کن جنگ و راه صلح بگشای  
و گر گفتم یکی را صد ھزارم    نھ بد گفتم نھ بد گوئیست کارم 

نکوئی نیز ھم رسم نکوئیست اگر چھ رسم خوبان تند خوئیست 
بھ رحمت نیز ھم لختی گرایند    خداوندان اگر تندی نمایند   
کھ گر تندی نگارا ھم رحیمی  مکن بیداد با یار قدیمی   

نھ من خاک توام؟ آبم چھ ریزی چو باد از آتشم تا کی گریزی   
سر از طوق نوازش طاق دارم    ز تو با آنکھ استحقاق دارم    

کھ باشد مستحق پیوستھ محرومھمھ دانندگان را ھست معلول 
ز جان بگذر کھ جان پرور تو باشی       مرا تا دل بود دلبر تو باشی    

ز بند دل کجا یابم رھائی  گر از بند تو خود جویم جدائی   
گھم در خاک و گھ در خون نشاندن    بس این اسب جفا بر من دواندن    
بھ تلخی پاسخی چون زھر دادن     بھ شیرینی صال در شھر دادن    
مبارک باد بسیار آزمودم  مرا سھل است کین بار آزمودم  

بسا انده کھ در وی خرمی ھاست بسا رخنھ کھ اصل محکمی ھاست   
مکن کامشب شبی آخر نھ سالیست جفا کردن نھ بس فرخنده فالیست   
ترا خواھم بدین کار آمدستم  دلم خوش کن کھ غمخوار آمدستم 
کھ چون من ھست شیرین جوی بسیار  چو شمع از پای ننشینم بدین کار    
کھ او نیز از لب شیرین بریده است    ھمانا شمع از آن با آب دیده است 

مگر کو نیز شیرین راست در بند  گره بر دل چرا دارد نی قند     
مگر کو ھم بھ شیرین شد گرفتار  چرا نخل رطب بر دل خورد خار       
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بھ طفلی خلق را تسکین نبودی     ھمیدون شیر اگر شیرین نبودی  
تو شیرینی و ایشان نیز شیرین؟   بھ شیرینی روند این یک دو مسکین  
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پاسخ دادن شیرین بھ خسرو

ز شکر کرد شھ را حلقھ در گوش  ز راه پاسخ آن ماه قصب پوش   
رطب را قند داد و قند را قوت  گشاد از درج گوھر قفل یاقوت 

براتی مشک و در پرده داری     مثالی داد مھ را در سواری     
چو غنچھ تیز شد چون گل برافروخت    ستون سرو را رفتن در آموخت  
کھ باشد خشت پختھ عنبر خام   بھ خدمت بوسھ زد بر گوشھ بام

برون زد نوبتی در دل ربودن   چو نوبت داشت در خدمت نمودن 
بر آورده علم باالی عالم    نخستین گفت کای دارای عالم   
قدر خان بنده و قصر غالمت     ز چین تا روم در توقیع نامت  

چنینت چند خاکی بر زمین است   نھ تنھا خاک تو خاقان چین است   
بھ چربی یا بھ شیرینی توان خورد       ھران پالوده ای کو خود بود زرد  

کھ جز نامی ز شیرینی ندارم    من آن پالوده روغن گذارم   
ترا بودم بھ جان و دل خریدار   بلی تا گشتم از عالم پدیدار       

نھ جز روی تو کس را سجده بردم  نھ پی در جستجوی کس فشردم  
بجز گردن کشی و دل گرانی    ندیدم در تو بوی مھربانی  

بھ روی دیگران در پیش کردن  حساب آرزوی خویش کردن 
کجا عشق و تو ای فارغ کجائی     نھ عشق این شھوتی باشد ھوائی  

تو شاھی بر تو نتوان بیدق افکند   مرا پیلی سزد کو را کنم بند    
ز گنجکشی عقابی کی شود سیر  بھ مھمانی غزالی چون شود شیر    

نھ آخر ھر دو ھستیم از یکی خاک     تو گر سروی و من پیش تو خاشاک 
بخور و دود و خاکستر یکی دان   سپند و عود بر مجمر یکی دان   
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مگس در پای پیالن کی کند سود  کبابی باید این خان را نمک سود   
خوش آن باشد کھ دیگت را نسوزد زبانت آتشی خوش میفروزد   

مراد خویشتن را برد خواھی    چو سیلی کامدی در حوض ماھی 
بر این در خواه بنشین خواه برخیز       ز طوفان تو خواھم کرد پرھیز   

چھ باید چون نیابی بر فلک راه   کمند افکندنت بر قلعھ ماه  
بھ افسون ماه را در بر نگیری     بھ شب بازی فلک را در نگیری    

سخن در گوش دریا گفت باید  در ناسفتھ را گر سفت باید     
غلط گفتم در روزی فراخست    بر باغ ارم پوشیده شاخست  

تو آتش نام آن آتش جوانی   من آبم نام آب زندگانی  
کز ایشان فتنھ ھا در عالم افتد    نخواھم آب و آتش در ھم افتد   
نگردم کز من او را بس بود بس  بھ ار تا زنده باشم گرد آنکس    
ترا با شھد شیرین نیست کاری  برو ھم با شکر میکن شکاری 
مگر دندان کھ او خردش بخاید    شکر بوسی لب کس را نشاید 

کھ شیرینی لبش را خانھ خیز است  بھ شیرین بوسھ را بازار تیز است    
کھ از قصاب دور افتد قصب باف     بھ شیرین از شکر چندین مزن الف    
یکی ابریشم اندازد یکی سنگ دو باشد منجنیق از روی فرھنگ  

لب شیرین بود شکر شکن بس بھ شکر نشکند شیرینی کس 
ز شکر ساختی گلشکر خویش ترا گر ناگواری بود از این بیش     
شکار ماه کن یا صید ماھیشکر خواھی و شیرین نیز خواھی

سر کوی شکر دانی کدامست   ھوای قصر شیرینت تمامست 
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نپردازم بسر خاریدن خویش    من از خون جگر باریدن خویش     
پرستاری طلب چابک تر از من  نیاید شھ پرستی دیگر از من       
نوا خوش می زنی گر نگسلد رود بیاد من کھ باد این یاد بدرود  
تو میگو تا نویسندت دبیران   بھ تندی چند گوئی با اسیران    
بھ دم دادن سری پرباد داری    ز غم خوردن دلی آزاد داری     

بھ دم فربھ شدن چون میش الغر  چھ باید با تو خون خوردن بھ ساغر       
خدائی ھست کو نیکو کند کار  ز تو گر کار من بد گشت بگذار  
بر انگیزم منادی بر منادی نشینم ھم در این ویرانھ وادی    

عروس اینجا کجا کرد او شکر ریز     کھ با شیرین چھ بازی کرد پرویز 
ھم از نرخ و ھم از نام اوفتادم    بس آن یک ره کھ در دام اوفتادم   

در بی نام و ننگان باد بستھ   چو شد در نامھا نامم شکستھ 
خزینھ بھ کھ او در بستھ باشد    ز در بستن رقیبم رستھ باشد  
در قصرم سمرقندی از آنست  ز قند من سمرھا در جھانست  
توانم بر تو از گیسو رسن بست   اگر بردر گشادن نیستم دست   

بھ زلف چون رسن بر بامت آرم       گرم باید چو می در جامت آرم  
رسن بازی نمی دانی چھ سود است     ولی باد از رسن پایت ربود است  
نسوزم روغن خود در چراغت    ھمان بھ کانچھ من دیدم بداغت    
شبت خوش باد و روزت خوش کھ رفتم ز جوش خون دل چون باز گفتم    

جبین را کج گرفت و فرق را راست    بگفت این و چو سرو از جای برخاست   
جھان پر شد ز قالبھای قندش  پرند افشاند و از طرف پرندش   
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ز نخدان می گشاد و زلف می بست   بدان آیین کھ خوبان را بود دست         
بھ پوشیدن ھمی کرد آشکارا  جمال خویش را در خز و خارا   

گھی می زد شقایق بر بناگوشگھی می کرد نسرین را قصب پوش   
گره می بست و بر مھ مشک میسود گھی بر فرق بند آشفتھ می بود 

کھ پایش بر سر شمشیر میشدبھ زیور راست کردن دیر میشد  
نھ نیکو کرد بر زنجیریان حال     ز نیکو کردن زنجیر خلخال    

بدان تاج و کمر شھ گشتھ محتاج  ز گیسو گھ کمر می کرد و گھ تاج  
کمند انداختھ بر گردن شاه     شقایق بستنش بر گردن ماه

کھ حلوا را بسوزد آتش گرم در آن حلواپزی کرد آتشی نرم   
بکرد آن خوبروی از خوبروئی   چو ھر ھفت آنچھ بایست از نکوئی   
ز خورشید آسمان را کرد خالی   بھ شوخی پشت بر شھ کرد حالی  
سرینش ساق را سیماب می داد  در آن پیچش کھ زلفش تاب می داد    
چو افعی ھر کھ را می دید می کشت   بھ گیسوی رسن وار از پس پشت  
بدان مشگین رسن می کرد بازی   بلورین گردنش در طوق سازی    

رسن در گردنش با خود ھمی برد     دلی کز عشق آن گردن ھمی مرد    
ز شاه آرام شد چون شد دالرام     بھ رعنائی گذشت از گوشھ بام   

کھ تا باز آمد آن رعنای دلبند  بسی دادش بھ جان خویش سوگند 
بدان آب از جھان آتش برانگیخت     نشست و لولو از نرگس ھمی ریخت  

نمود آنچ از فسون باید نمودن     بھر دستان کھ دل شاید ربودن   
عجب چست آید از معشوقھ چستعملھائی کھ عاشق را کند سست   
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پاسخ دادن خسرو شیرین را

سپر بفکند از آن شمشیر بازی   ملک چون دید ناز آن نیازی   
ز شیرینان شکایت چون توان کرد    شکایت را بھ شیرینی نھان کرد  

ھمای گلشن و طاوس باغم بھ شیرین گفت کای چشم و چراغم 
ھم از پای افکنی ھم دست گیری  سرم را تاج و تاجم را سریری   
ز تو مستی و ھم ھشیاری از تو  مرا دلبر تو و دلداری از تو   

نھ تاجی بھ ز تو کانجا زنم تخت   ندارم جز توئی کانجا کشم رخت    
پی خونم چرا باری گرفتی    گرفتم کز من آزاری گرفتی    
بدین زودی مکش لختی بدارم  بدین دیری کھ آیی در کنارم   

کھ کشتن دیر باید کاشتن زود  نکو گفت این سخن دھقان بھ نمرود   
توانی عید و قربان ھر دو اینک  چھ خواھی عذر یا جان ھر دو اینک   

نوازش کن کھ از حد رفت نازت     مکن نازی کھ بار آرد نیازت    
نشاطم را چو زلف خویش مشکن  بھ نومیدی دلم را بیش مشکن 

غم از حد رفت و غمخوارم کسی   
توئی و در تو غمخواری بسی نیست نیست

بھم ساالن و ھم حاالن توان گفت  غمی کان با دل ناالن شود جفت     
مخالف در نسازد ساز با ساز     نشاید گفت با فارغ دالن راز   

بھ آسانی برآر این یک نفس را    فرو گیر از سربار این جرس را    
بود با ما مقیم اربا کسی بود  جھان را چون من و چون تو بسی بود 

نخواندستی کھ تا دیر است دیرست     ازین دروازه کو باال و زیرست  
نوازش کن کھ از حد شد شکیبم  فریب دل بس است ای دل فریبم  

ز سر بنشان خمارم را کھ وقت است  بساز ای دوست کارم راکھ وقت است   
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بھ طاقی با نطاقی وا نھادن     بس است این طاق ابرو ناگشادن  
بھ جوی مولیان بر پل شکستن درفرخار بر فغفور بستن   

رھا کن غم کھ آمد وقت شادی غم عالم چرا بر خود نھادی       
تو شادی کن کھ امروز آفتابست   بھ روز ابر غم خوردن صوابست   
گرفتھ با گرفتھ چند بازی شبیخون بر شکستھ چند سازی 

کھ وقت آشتی پیش آورد جنگ نھ دانش باشد آنکس را نھ فرھنگ   
بماند آشتی را در میان جای     خردمندی کھ در جنگی نھد پای     

زمانی تازه شو تا کی شوی تیز   در این جنگ آشتی رنگی برانگیز     
کھ تا روشن شود ھم چشم و ھم روز بھ روی دوستان مجلس برافروز    

منھ خار و خسک در آستینم   بھ بستان آمدم تا میوه چینم    
گھی شکر گشائی گاه بادام ز چشم و لب در این بستان پدرام   

ترنج غبغب و نارنج پستان   در این بستان مرا کو خیز و بستان     
نھ جنگ است این در پیکار دربند    سنان خشم و تیر طعنھ تا چند   

رھا کن برددان خوی پلنگی   تو ای آھو سرین نز بھر جنگی   
فرود آورده خود را مینداز    فرود آی از سر این کبر و این ناز         
کھ شاھینی و شاھی در کمین است در اندیش ار چھ کبکت نازنین است    

بھ دست آئی و ھم در دستم افتی    ھم آخر در کنار پستم افتی    
کھ با من می کند ھر شب خیالت  ھمان بازی کنم با زلف و خالت   
بدین درمانده چون بخت ایستاده   چھ کار افتاده کاین کار اوفتاده       
نھ حق صحبت دیرینھ داری   نھ بوی شفقتی در سینھ داری 
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تواند بر کشید ای دوست مشتاب گلیم خویشتن را ھر کس از آب 
رھم نزدیک شد در بازگشتن چو دورت بینم از دمساز گشتن  
ره نزدیک را نزدیکتر کن   اگر خواھی حسابم را دگر کن 
خزینھ پر گھر کن خانھ خالی  گره بگشای ز ابروی ھاللی  

مبارک باد گیرم راه در پیش  نخواھی کاریم در خانھ خویش   
چنان کاول زدم دانم زدن ساز  بدان ره کامدم دانم شدن باز   
بھ یاد ساقی دیگر شوم مست بھ داروی فراموشی کشم دست
بھ حلوای دگر شیرین کنم کام  بھ جالب دگر نوشین کنم جام 
شکر نامی بھ چنگ آرم شکربار    ز شیرین مھر بردارم دگر بار     

ز تلخیھای شیرین گر کنم گوش  نبید تلخ با او می کنم نوش    
سخن کوتاه شد منزل دراز است  دلم در باز گشتن چاره ساز است    
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پاسخ دادن شیرین خسرو را

زمین را بوسھ داد و داد پاسخ     بھ خدمت شمسھ خوبان خلخ  
بھ صاحب دولتی صاحبقران باش    کھ دایم شھریارا کامران باش     
غبار چشم زخم از دولتت دور   مبادا بی تو ھفت اقلیم را نور     

ھزارت سال در شاھی بقاباد  ھزارت حاجت از شاھی رواباد     
گر آنکس خود منم بادت در آغوش  کسی کو باده بر یادت کند نوش

بر افسون خوانده ای افسانھ خواندن   بس است این زھر شکر گون فشاندن  
حکایت ھای بادانگیز گفتن  سخن ھای فسون آمیز گفتن   

نھادن منتی بر قصر شیرین    بھ نخجیر آمدن با چتر زرین     
زدن بر مستمندی ریشخندی نباشد پادشاھی را گزندی 

بھ توفیر آھوئی نخجیر کردن  بھ صید اندر سگی توفیر کردن   
بھ سردستی نیایم بر سر دست  چو من گنجی کھ مھرم خاک نشکست 

وزین افسانھا بسیار خوانی    تو زین بازیچھ ھا بسیار دانی   
گل آرد بید لیکن برنگیرد  خالف آن شد کھ با من در نگیرد   

چو دریا راز پنھانت ندانم   تو آن رودی کھ پایانت ندانم   
ھر آنچم در دل آید بر زبانست من آن خانیچھ ام کابم عیانست  

کھ دندان چون صدف در سینھ دارد    کسی در دل چو دریا کینھ دارد    
کزین چربی و شیرینی شود رام؟   حریفی چرب شد شیرین بر این بام؟    

کھ من خود شھد و شکر می فروشمشکر گفتاریت را چون نیوشم  
جگرسوزی و جز سوز جگر ھیچ  زبانی تیز می بینم دگر ھیچ 

نگوئی سختھ اما سخت گوئیسخن تا کی ز تاج و تخت گوئی    
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کھ ھر کس را درین غار اژدھائیست   سخن را تلخ گفتن تلخ رائیست     
نسنجیده مگو تا من نرنجم   سخن با تو نگویم تا نسنجم 
کھ من آیینھ بردارم تو شمشیر  قرار کارھا دیر اوفتد دیر      

میان نیک و بد باشد یکی موی  سخن در نیک و بد دارد بسی روی 
کھ چشم زاغ پیش از پس ببیند  درین محمل کسی خوشدل نشیند  
مزن بر آبگینھ سنگ زنھار   سر و سنگست نام و ننگ زنھار   
ھمانا ھم تو مستی ھم سخن مستسخن تا چند گوئی از سر دست    
گر از تحت الثری آید بلند است     سخن کان از دماغ ھوشمند است   
اگر جز بد نگوید بد نگوید سخنگو چون سخن بیخود نگوید 

کھ پر گفتن خران را بار باشد    سخن باید کھ با معیار باشد 
نگوید مطربی لشگر گھی را  یکی زین صد کھ می گوئی رھی را    

ز تو گفتن ز من یک یک شنیدن  اگر گردی بھ درد سر کشیدن   
برآوردن توانی صد چنین کام     گرت باید بھ یک پوشیده پیغام 

پس از عالم عروسی چشم داری     عروسی را چو من کردی حصاری    
مکن بازی بھ مروارید گوشم   ببین در اشک مروارید پوشم  
کھ عقد عنبرینھ ام پر ز خونست  بھ آه عنبرینم بین کھ چونست  

کھ نارم راز بستان دزد بر است     لب چون نار دانم بین چھ خرد است        
کھ عناب لبم دارد دلی تنگ    مگر بر فندق دستم زنی سنگ  
مبارک بادم این پرھیزگاری  مبارک رویم اما در عماری   

کھ در ھر غمزه دارد دشنھ تیز   مکن گستاخی از چشمم بپرھیز     
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بر او ماری سیھ چون قیر خفتھ است   ھر آن موئی کھ در زلفم نھفتھ است    
بھ قندیل یخ آتش در نگیرد  ترا با من دم خوش در نگیرد   
بھ حرص این شکار از ره نیفتم   بھ طمع این رسن در چھ نیفتم   
درو زنگی بباید بستن از آه    دلت بسیار گم می گردد از راه   
ز بھر پاس می دارد فغانی       نبینی زنگ در ھر کاروانی   

نبندد ھیچ مرغی در گلو زنگ    سحر تا کاروان نارد شباھنگ    
بر ادھم می زدی بر ابلق افتاد   غلط رانی کھ زخمھ ات مطلق افتاد    

غلط شد ره بھ بابل باز ماندی   بھ ھندوستان جنیبت می دواندی  
بھ گل رغبت نمودی اللھ بستی  بھ دریا می شدی در شط نشستی   

ولی روزه بھ شکر باز کردی   بھ جان داروی شیرین ساز کردی 
ترا این کار و آنگھ با منت کار؟    ترا من یار و آنگھ جز منت یار؟       

کھ کردی پیش از این بسیار زاری   مکن چندین بر این غمخوار خواری     
رھا کن در دھی وامانده ای را    برو فرموش کن ده رانده ای را 

یتیمانھ بھ لقمھ پروریده   چو فرزندی پدر مادر ندیده    
کھ آنجا نگذرد موری بھ ماھی چو غولی مانده در بیغولھ گاھی  

شده تیر مالمت را نشانھ ز تو کامی ندیده در زمانھ   
دگر سنگی برونھ تا شود گوردر این سنگم رھا کن زار و بی زور    
بپوشد گرچھ باشد ننگ بر ننگ چو باشد زیر و باال سنگ بر سنگ   

کھ افتادم ز شبدیز اولین روز    ھمان پندارم ای دلدار دلسوز     
گل افشانی بس از ره خار بردار    جوانمردی کن از من بار بردار  
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نمک خوردن نمکدان ریختن چند     گل افشاندن غبار انگیختن چند     
ز خان و مان خویش آواره گشتم   بس آن کز بھر تو بیچاره گشتم    
کھ شیرین را رھا کردی بھ شھرود   مرا آن روز شادی کرد بدرود  
)المقدور کاین(چھ شاید کردن   من مسکین کھ و شھر مداین 
چھ برخیزد ز چون من مستمندی ترا مثل تو باید سر بلندی  

رگ آنجا زن کز او خونی گشاید   چھ آنجا کن کز او آبی برآید    
مگر کاکنون اساس نو نھادی بنای دوستی بر باد دادی     
کھن گردد کجا گرمی فزاید  گلیم نو کز او گرمی نیاید

چو خشک و پیر گردد کی شود راست  درختی کز جوانی کوژ برخاست       
کرم کردی خدواندی نمودیقدم برداشتی و رنجھ بودی    

امید حجره وا پرداختن نیست    ولیک امشب شب در ساختن نیست  
ھنوز اسباب حلوا ناتمام است ھنوز این زیربا در دیگ خامست    
بھ مستان کرد نتوان میھمانی   تو امشب بازگرد از حکمرانی    

توانم خواندنت مھمان دگربار  چو وقت آید کھ گردد پختھ این کار  
در ھر گنج را وقتی کلید است  بھ عالم وقت ھر چیزی پدید است   
بجای پرفشانی سر فشاند   نبینی مرغ چون بی وقت خواند 

384 از  266صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

پاسخ خسرو شیرین را

ز سر بیرون نخواھد کردن آن ناز       چو خسرو دید کان معشوق طناز  
فسون بردن بھ بابل کی کند سود   فسونی چند با خواھش بر آمود 
چراغ دیده و شمع روانم  بالبھ گفت کای مقصود جانم 

دلم را جان و جان را زندگانی       سرم را بخت و بختم را جوانی     
بھ بستوی تھی میکن سرم چرب چو گردون با دلم تا کی کنی حرب

مبارک مرده ای آزاد میکن  بھ عشوه عاشقی را شاد میکن  
بدینسان عیب من تا چند گوئی    نبینی عیب خود در تند خوئی  

بھ صد گونھ کشد عیب کسان پیشچو کوری کو نبیند کوری خویش  
بھ خاک افکندیم در خون میفکنز لعل این سنگھا بیرون میفکن     
عفاک اهللا زھی تیمار داری ھالکم کردی از تیمار خواری  

ز یخ مھری چو آتش روی برتاب شب آمد برف می ریزد چو سیماب  
بدا روزا کھ این برف آب گیرد    مکن کامشب ز برفم تاب گیرد

کھ تا خاک درت بوسم فلک وار یک امشب بر در خویشم بده بار 
بدوزم دیده وانگھ در تو بینم  بھ زانوی ادب پیشت نشینم

کھ دوزد چشم خود در خانھ تو     ره آنکس راست در کاشانھ تو 
کھ یابی چشم او بر روزن خویش   مدان آن دوست را جز دشمن خویش    

کھ خواھد بیشی اندر جاه و مالت  بر آنکس دوستی باشد حاللت  
بھ خاکش ده کھ نرزد صحبتش خاک     رفیقی کو بود بر تو حسدناک  
مدارم بیش ازین چون حلقھ بر در     مکن جانا بھ خون حلق مرا تر   
بھشت است این و در دوزخ عذابست  عذابم میدھی وان ناصوابست 
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بھ جز باغ بھشتش کس ندیده  بھشتی میوه ای داری رسیده   
درخت میوه را ضایع مکن بر بھشت قصر خود را باز کن در    

سکندر تشنھ لب بر آب حیوان  رطب بر خوان رطبخواری نھ بر خوان    
کمر در خدمت دیرینھ دربنددرم بگشای و راه کینھ دربند   
غریبی را یک امشب بار دادن    و گر ممکن نباشد در گشادن 

کھ حاجتمند برقع نیست خورشید    برافکن برقع از محراب جمشید   
ببر جوشم کھ سر جوشم تو بردی گر آشفتھ شدم ھوشم تو بردی   
کھ ھم یاقوت و ھم عنبر ترا ھست   مفرح ھم تو دانی کرد بر دست 

زبان در من کشی چون نیش زنبور؟  لبی چون انگبین داری ز من دور؟    
کھ از قاقم نیاید خار پشتی    مکن با این ھمھ نرمی درشتی    

بھ دیدار تو عشرت ساز گردم چنان کن کز تو دلخوش باز گردم   
بھ دیدار تو دل خشنود دارم  قدم گر چھ غبارآلود دارم    

بھ دشواری توانی عذر آن خواست و گر بر من نخواھد شد دلت راست 
چو فرھادش مکش در سنگ ساری  مکن بر فرق خسرو سنگ باری  
بھ آزار سر خود دارد آھنگ   کسی کاندازد او بر آسمان سنگ 
قفای گردنان بر گردن افتد    شکست سرکنی خون بر تن افتد   
بھ من بازی مکن چون مھره بازان   گذر بر مھر کن چون دلنوازان   
نھ ھر کز دست شد زان دست باشد نھ ھر عاشق کھ یابی مست باشد  

خدا توبھ دھادت زین دو رنگی   گھی با من بھ صلح و گھ بھ جنگی   
کھ نبود مار ماھی مار و ماھی سپیدی کن حقیقت یا سیاھی  
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مگر کایین معشوقان چنین است    شدی بدخو ندانم کاین چھ کین است   
چو دریا بیشتر پیدا کنم جوش مرا تا بیش رنجانی کھ خاموش  
شوی پستر چو شاگرد رسن تاب   ترا تا پیش تر گویم کھ بشتاب  

دلست این دل نھ پوالد است و نھ سنگ مزن چندین جراحت بر دل تنگ   
کھ بد کاریست دشمن کامی ای دوستبھ کام دشمنم کردی نھ نیکوست 

مکن چندین کجی در کار من راست   بده یک وعده چون گفتار من راست 
نھان میسوز و میساز آشکارا   بھ رغم دشمنان بنواز ما را    

کھ شیرین تلخ گردد چون شود شور   بھ شور انگیختن چندین مکن زور    
کھ شیرینی بھ چربی سازگارست بکن چربی کھ شیرینیت یارست   
کنونت یافتم چون ابر بی آب    ترا در ابر می جستم چو مھتاب  
چو در دست آمدی سوزنده بودیچراغی عالم افروزنده بودی        

چو نزدیک آمدی خود بودی آتشگلی دیدم ز دورت سرخ و دلکش 
زمین چون سخت گردد سنگ باشد  عتاب از حد گذشتھ جنگ باشد   
نھ یکسان روید از دستی ده انگشت   نھ ھر تیغی بود با زخم ھم پشت

بھ از تو با کسی دمساز گردم  توانم من کز اینجا باز گردم    
نظر بر صحبت دیرینھ دارم   ولیکن حق خدمت می گزارم   
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پاسخ دادن شیرین خسرو را

کھ در گفت آورد شیرین رطب را  اجازت داد شیرین باز لب را     
گھر می بست و مروارید می ریخت  عقیق از تارک لل برانگیخت    

بھ تو آراستھ ھم تاج و ھم تخت  نخستین گفت کای شاه جوانبخت 
علم را پای باد و تیغ را دست   بھ نیروی تو بر بدخواه پیوست 
بھ بازوی تو گردون را کمان سست   بھ باالی تو دولت را قبا چست  
کھ پشتیوان پشت روزگاری  ز یارت بخت باد از بخت یاری    
بھ خسرو گفت کی ساالر سرکشپس آنگھ تند شد چون کوه آتش 

تکلف کردنی باشد مجازی تو شاھی رو کھ شھ را عشقبازی   
کھ معشوقیش باشد در جھان بس نباشد عاشقی جز کار آنکس   

بھ نیکی کن غریبی مرده را یاد  مزن طعنھ مرا در عشق فرھاد   
برادر خوانده ای بود آن جھانی     مرا فرھاد با آن مھربانی   

نھ از شیرین جز آوازی شنیده   نھ یکساعت بھ من در تیز دیده   
چو عود تلخ شیرین بود سوزش  بدان تلخی کھ شیرین کرد روزش       

کھ نشنیدم پیامی از تو یکروز از او دیدم ھزار آزرم دلسوز   
بھ از سروی کھ ھرگز ناورد بار  مرا خاری کھ گل باشد بر آن خار       

بھ از زرین کمر بستن بھ خونم    ز آھن زیر سر کردن ستونم    
بھ از سیمی کھ در دستم گدازند   مسی کز وی مرا دستینھ سازند  
بھ از شمعی کھ رختم را بسوزد   چراغی کو شبم را برفروزد      

منم چون کوه دایم سنگ بر سر   بود عاشق چو دریا سنگ در بر  
دل از شادی و دست از دوستان تنگ  بھ زندان مانده چون آھن درین سنگ     
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کھ با دیوانگی صعب است مستی مبادا تنگدل را تنگ دستی  
حریفی ناید از دیوانھ مست   چو مستی دارم و دیوانگی ھست  
کھ دست حرف گیران را نشایم     قلم در کش بھ حرف دست سایم    

ز باغت برد برگی بامدادیھمان انگار کامد تند بادی   
تو رخت خویشتن برگیر و برگرد   مرا سیالب محنت در بدر کرد  
تو در من بین و عبرت گیر و بگریز   من اینک مانده ام در آتش تیز
ھوای ما اگر سرد است شایدھوا کافور بیزی می نماید

دل از شیرین شورانگیز بردار   چو ابر از شور بختی شد نمک بار    
چو باز جره خور روز روباش     ھوا داری مکن شب را چو خفاش    

گذشت آن مھربانیھا کھ دیدی شد آن افسانھ ھا کز من شنیدی 
و گر تازی ندانی جو نماند است  شعیری زان شعار نو نماند است  
شکن کاری و طنازی ندانم  نھ آن ترکم کھ من تازی ندانم  
شکن خود کار گیسوی من آمدفلک را طنزگھ کوی من آمد 
دمت گر صبح باشد در نگیرد  دلت گر مرغ باشد پر نگیرد   

ھمانی و ھمان عیسی و بس خر    اگر صد خواب یوسف داری از بر    
چو صبح اکنون دو دستی میزنی تیغ    گر آنگھ می زدی یک حربھ چون میغ 

تبر بفروختی زوبین خریدی   بدی دیلم کیائی برگزیدی    
اگر موئی کھ موئی در نگنجی    برو کز ھیچ روئی در نگنجی  

نشاید خورد بیش از روزی خویش    بھ زور و زرق کسب اندوزی خویش    
ادب کن عشوه را یعنی کھ خاموش گره بر سینھ زن بی رنج مخروش   
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مکن چون کرکسان مردار خواری    حاللی خور چو بازان شکاری        
کھ بازیھای شیرین آرم از دست    مرا شیرین بدان خوانند پیوست  
یکی را عیش خوشتر دارم از نام       یکی را تلخ تر گریانم از جام     

گالب آن بھ کھ او خود تلخ ناکست   گالبم گر کنم تلخی چھ باکست   
کھ از بویم بمانی سالھا مستنبیذی قاتلم بگذارم از دست    
اگر گفتار من تلخ است شاید   چو نام من بھ شیرینی بر آید    
رطب با استخوان بھ جوز با مغز    دو شیرینی کجا باشد بھم نغز  

بسا نرمی کھ در زیر درشتی است  درشتی کردنم نزخار پشتی است 
وز اینسان در خرابی گنج بسیار   گھر در سنگ و خرما ھست در خار     

نھ چندانی کھ بار آرد زبونی    تحمل را بخود کن رھنمونی 
جھودی شد جھودی چون توان کرد  زبونی کان ز حد بیرون توان کرد     
کند ھر کودکی بروی سواری چو خرگوش افکند در بردباری 
ز گنجشکش لگد باید چشیدن   چو شاھین باز ماند از پریدن   
ز خاموشی کشد موشی مھارش  شتر کز ھم جدا گردد قطارش   
چو شیر آن بھ کھ دندانی نماید  کسی کو جنگ شیران آزماید   

ز یکدیگر بھ دندان باز گردند   سگان وقتی کھ وحشت ساز گردند 
بھ ھوش زیرک و جان خردمند پس آنگھ بر زبان آورد سوگند     

بھ نور چشمھ خورشید روشن بھ قدر گنبد پیروزه گلشن  
بھ ھر حرفی کھ در منشور خاکست   بھ ھر نقشی کھ در فردوس پاکست    

بھ بیداری کھ خواب او را نگیرد  بدان زنده گھ او ھرگز نمیرد  
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بھ معبودی کھ جان را پرورش داد   بھ دارائی کھ تن ھا را خورش داد   
ز من برنایدت کامی کھ خواھی   کھ بی کاوین اگر چھ پادشاھی 

ز دست افکند گنجی را کھ دریافت    بدین تندی ز خسرو روی برتافت   
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بازگشتن خسرو از قصر شیرین

ز ناف مشک خود خود را رسن کرد شباھنگام کاھوی ختن گرد 
بر این سبزه شدند آرامگھ گیر   ھزار آھو بره لبھا پر از شیر       
عتاب یار آھو چشم دیده  ملک چون آھوی نافھ دریده   

شده بارنده چون ابر بھاران     ز ھر سو قطره ھای برف و باران    
ز برف ارزیز بر دل می گدازید       ز ھیبت کوه چون گل می گدازید    
نقاب نقره بستھ خنگ شبدیز بھ زیر خسرو از برف درم ریز     
بھ مشگین موی در نگرفت موئی زبانش موی شد وز ھیچ روئی 

بھ صد فرصت نشد یک نکتھ بر کار   بسی نالید تا رحمت کند یار   
جوابش ھر زمان خونریزتر بود  نفیرش گرچھ ھر دم تیزتر بود  

از آن در شاه دل رنجور بگذشت     چو پاسی از شب دیجور بگذشت    
ز دیده بر فرس خوناب ریزان   فرس می راند چون بیمار خیزان     
رھی بی خویشتن بگرفتھ در پیش     سر از پس مانده میشد با دل ریش   

نھ دست آن کھ برد پای شبدیز  نھ پای آنکھ راند اسب را تیز   
ز مروارید بر گل خوشھ بستھسرشک و آه راه ره توشھ بستھ 

پدیدار آمدی یا کوه یا چاه   درین حسرت کھ آوخ گر درین راه   
بماندی رختم این جا جاوادانھ    مگر بودی درنگم را بھانھ

گھی دستارچھ بر دیده می بست    گھی می زد ز تندی دست بر دست  
دلش می سوخت از گرمی چو خورشید  چو آمد سوی لشکرگاه نومید
بر آمد ماھتابی سخت روشن   درید ابر سیاه از سبز گلشن   

کنار نوبتی را شقھ بر بست  شھنشھ نوبتی بر چرخ پیوست 
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بجای جامھ دل را پاره می کرد   نھ از دل در جھان نظاره می کرد       
سر از زانوی حسرت برنمی داشت  بھ آسایش نمودن سر نمی داشت
ھمھ رفتند و خسرو ماند و شاپور ندیم و حاجب و جاندار و دستور     
بر او نقش طرب بستی کھ خوش باش  بھ صنعت ھر دم آن استاد نقاش   

بھ رویش در بخندیدی چو مھتاب  زدی بر آتش سوزان او آب 
بدین تلخی مبین کش در زبانست    دلش دادی کھ شیرین مھربانست  

رطب دانی کھ سر با خار دارد     اگر شیرین سر پیکار دارد    
ز شیرینی بجز صفرا چھ خیزد       مکن سودا کھ شیرین خشم ریزد 
کھ شیرینی بھ گرمی ھست مشھور  مرنج از گرمی شیرین رنجور   

شکایت کرد با شاپور بسیار ملک چون جای خالی دید از اغیار       
چھ کرد آن شوخ عالم سوز با من   کھ دیدی تا چھ رفت امروز با من
چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس    چھ بی شرمی نمود آن ناخدا ترس  

بھ استغفار چون سرو ایستادم   کلھ چون نارون پیشش نھادم  
بھ دھره سرو بن را شاخ میزد  تبر بر نارون گستاخ میزد 

نھ دل زان سخت روئی نرم گشتش  نھ زان سرما نوازش گرم گشتش   
یکایک عذرش از جرمش بتر بود    زبانش سر بسر تیر و تبر بود 

نھ تا این حد کھ باشد خار با خار    بلی تیزی نماید یار با یار    
مرا در کالبد ھم ھست جانی     ز تیزی نیز من دارم نشانی     
و گر سر بابل ھندوست خالش    اگر ھاروت بابل شد جمالش  

فسون ھر دو را بر یخ نوشتم    ز بس سردی کھ چون یخ شد سرشتم   
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من غمخواره می دانم کھ چونست    غمش را کز شکیبائی فزونست   
بد ھمسایھ را ھمسایھ داند  سرشت طفل بد را دایھ داند 
نھفتھ کین و ظاھر مھربانی مرا او دشمنی آمد نھانی  

نپذرفت و جدا شد ھوش با او    چھ خواھش کان نکردم دوش با او 
بگفتم سالی و نشنید ماھی  سخنھای خوش از ھر رسم و راھی 

شکست و مومیائی ھم نبخشید   شب آمد روشنائی ھم نبخشید 
وزو شیرین تری زیر فلک نیست   اگر چھ وصل شیرین بی نمک نیست   

نمک خوردن جگرخواری نیرزد    مرا پیوند او خواری نیرزد    
بھ از پیش خسیسان داشتن دست  بھ زیر پای پیالن در شدن پست    
از آن بھ کز وزغ زنھار خواھی    بھ آب اندر شدن غرفھ چو ماھی   
بھ از حاجت بھ نزد ناسزاوار    بھ ناخن سنگ بر کندن ز کھسار    
کسی کو خاک جوید خاک یابد  ھمھ کس در در آب پاک یابد

چھ بی روغن چراغی جان کنم جان     چرا در سنگ ریزه کان کنم کان  
کھ بنشیند کالغش بر کلوخیچھ باید ملک جان دادن بھ شوخی    
کھ باشد ھمسر طاوس طاوسمرا چون من کسی باید بھ ناموس  

* * *
پس آنگھ زد بر آتش آب کافور   نخستین خاک را بوسید شاپور 
جوانمردیست عذرانگیز بودن  کز این تندی نباید تیز بودن   

میان ناز و وحشت فرق باشد   ستیز عاشقان چون برق باشد 
کھ شیرینی بھ گرمی ھست مشھور اگر گرمست شیرین ھست معذور  
ندارد لقمھ بی استخوانی  نھ شیرین خود ھمھ خرما دھانی  
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ز سر بیرون مکن سودای شیرین   گرت سر گردد از صفرای شیرین    
کھ چندان سر کھ در زیر شکر داشت   مگر شیرین از آن صفرا خبر داشت     
از این صفرا و سودا دست مگذار     چو شیرینی و ترشی ھست در کار    

چنانک از سگ سگی وز شیر شیری  عجب ناید ز خوبان زود سیری    
کلید گنج زرین آھنین است   شبھ با در بود عادت چنین است     
بباید ناز معشوقان کشیدن   بھ جور از نیکوان نتوان بریدن    
عروسی کی بود بیرنگ و بی بوی  ھمھ خوبان چنین باشند بدخوی   
کدامین خط بود بی زخم پرگار  کدامین گل بود بی زحمت خار  
چو مار آبی بود زخمش سلیمست ز خوبان توسنی رسم قدیمست   
قدم بر جای باید بود چون کوه   رھائی خواھی از سیالب اندوه   

اگر کوھی شوی کاھی نیرزی گر از ھر باد چون کاھی بلرزی   
کھ بوی عنبر از خامی برآید  بھ ار کامت بھ ناکامی برآید  

کھ بر مھ دست یازی کرد نتوان    بر آن مھ ترکتازی کرد نتوان    
کھ از روزن فرود آید چو مھتاب  زنست آخر در اندر بند و مشتاب   
کھ چون دربندی از روزن در آیند  مگر ماه و زن از یک فن در آیند 

نھ دورست او ولی دانم صبورست  چھ پنداری کھ او زین غصھ دورست  
ترا بر سایھ او را بر سر افتد گر از کوه جفا سنگی در افتد    

ترا بر دامن او را بر دل آید    و گر خاری ز وحشت حاصل آید    
شب آبستن بود تا خود چھ زاید  یک امشب ار صبوری کرد باید
نماند آب دایم در یکی جویندارد جاودان طالع یکی خوی     
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گھی باشد عزیزی گاه خواری   ھمھ سالھ نباشد کامکاری  
نباید دولتی را داشتن سخت     بھر نازی کھ بر دولت کند بخت 

بھ گردش گاه اول باز گردد کجا پرگار گردش ساز گردد  
کند آھستگی با کره خام  ھر آن رایض کھ او توسن کند رام   

کھ بروی ھر کھ را خواھد نشاند بھ صبرش عاقبت جائی رساند     
کھ صبر آمد کلید کار بستھ بھ صبر از بند گردد مرد رستھ    

بخندد صبح چون شب تار گردد   گشاید بند چون دشوار گردد  
مراد شھ بدین زودی برآید   امیدم ھست کاین سختی سرآید   
خرابی را بھ رفق آباد می کرد     بدین وعده ملک را شاد می کرد 
چو اختر می گذشت او فال میزد   ز دولت بر رخ شھ خال میزد   
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پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

چنین آگاه کرد از صورت حال    ھمان صاحب سخن پیر کھن سال    
بھ دل بر می زد از سنگین دلی سنگ  کھ چون بی شاه شد شیرین دلتنگ 
بھ ھر نوحھ سرشگی تازه می ریخت  ز مژگان خون بی اندازه می ریخت    

ز نرگس بر سمن سیماب ریزان  چو مرغی نیم کشت افتادن و خیزان    
ز دست دل بھ سر بر دست می زد  مژه بر نرگسان مست می زد  
زمین را آب داد از چشم گریان   ھوا را تشنھ کرد از آه بریان   
نھ جای آنکھ دل بر جای دارد     نھ دست آنکھ غم را پای دارد   

از آن گستاخ روئیھا خجل شد   چو از بی طاقتی شوریده دل شد    
فرس گلگون و آب دیده گلرنگ بھ گلگون بر کشید آن تنگدل تنگ  
چو آبی بر سر آتش نشستھ  برون آمد بر آن رخش خجستھ     

شبی تاریک چون ظلمات گیسوشرھی باریک چون پرگار ابروش  
خدا را در شب تاریک می خواند   تکاور بر ره باریک می راند 
گرو برده ز چرخ الجوردی    جھان پیمایش از گیتی نوردی    
پی شبدیز شاھنشاه برداشت بھ آیین غالمان راه برداشت   

بھ گلگون آب دیده خاک تر کردبھر گامی کھ گلگونش گذر کرد 
جنیبت راند تا خرگاه خسرو  ھمی شد تا بھ لشکرگاه خسرو  

حمایل ھای سرھنگان گسستھ زبان پاسبانان دید بستھ   
ز پای افتاده مست خواب گشتھ    ھمھ افیون خور مھتاب گشتھ

نمی دانست خود را چاره کردن  بھ ھم بر شد در آن نظاره کردن  
کھ می راند سواری پر تک از دور  ز درگاه ملک می دید شاپور
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ملک را برده بود آن لحظھ در خواب    بھ افسونھا در آن تابنده مھتاب   
نکرد آگھ کسی را از غالمان     برون آمد سوی شیرین خرامان    

پری گر نیستی اینجا چھ گردی  بدو گفت ای پری پیکر چھ مردی  
و گر مار آید اینجا مور گردد  کھ شیر اینجا رسد بی زور گردد 
سبک خود را ز گلگون اندر انداخت  چو گلرخ دید در شاپور بشناخت  
فراتر شد کھ گردد روشناسش  عجب در ماند شاپور از سپاسش 
کلھ بر آسمان سر بر زمین زد  نظر چون بر جمال نازنین زد     
کھ ما را توتیا شد خاک پایت بپرسیدش کھ چون افتاد رایت   
بھ لفظ مادگان لختی ستودش پری پیکر نوازشھا نمودش

حکایت کرد با او قصھ خویش    گرفتش دست و یکسو برد از آن پیش    
خجل گشتن پشیمانی فزودن   از آن شوخی و نادانی نمودن       
سخن چون مرغ بی ھنگام گفتن    وزان افسانھ ھای خام گفتن   

دلم در بند غم یکبارگی ماند   نمود آنگھ کھ چون شھ بارگی راند  
کھ منزلھا ز عقل آواره گشتم   چنان در کار خود بیچاره گشتم     
کند وقت ضرورت گور شیریوزان بیچارگی کردم دلیری   
مرا در دست بدخواھی نیفکند   تو دولت بین کھ تقدیر خداوند    

بھ حکم راست آمد راست آمدچو این برخواستھ برخواست آمد 
بھ آمد را بھ تو تسلیم کردم   کنون خود را ز تو بی بیم کردم   
برآور زانکھ حاجتمند آنم  دو حاجت دارم و در بند آنم   

جھان آواز نوشانوش گیرد  یکی شھ چون طرب را گوش گبرد    
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نگوئی راز من شھ را نھانی  مرا در گوشھ تنھا نشانی  
جمال جان نوازش را ببینم       بدان تا لھو و نازش را ببینم    

بھ کاوین سوی من بیند شھنشاهدوم حاجت کھ گر یابد بھ من راه  
بکن ترتیب تا ماند سیاھیگر این معنی بجای آورد خواھی    

سر خویش و سرای خویش گیرمو گرنھ تا ره خود پیش گیرم 
بھ صد سوگند شد پذرفتگارش چو روشن گشت بر شاپور کارش   
در ایوان برد شیرین را چو پرویز       بر آخر بست گلگون را چو شبدیز  

بر آموده بھ گوھر چون ثریا  دو خرگھ داشتی خسرو مھیا   
یکی پنھان ز بھر خواب کردن  یکی ظاھر ز بھر باده خوردن   

سوی آن خوابگاه آورد شاپور   پریرخ را بسان پاره نور    
برون آمد در خرگھ فرو بست گرفتش دست و بنشاندش بر آن دست   

بھ خدمت کردن شھ دل نھاده  بھ بالین شھ آمد دل گشاده  
زمانی شمع را می کرد روشن  زمانی طوف می زد گرد گلشن 

* * *
جبین افروختھ چون بر فلک ماه  ز خواب خوش در آمد ناگھان شاه   

کھ ای من خفتھ و بختم تو بیدار   ستایش کرد بر شاپور بسیار   
کز آن شادی بھ گردون سر کشیدم  بھ اقبال تو خوابی خوب دیدم    
بھ دست آوردمی روشن چراغی   چنان دیدم کھ اندر پھن باغی     

بکن تعبیر تا چون باشد این خواب  چراغم را بھ نور شمع و مھتاب    
کھ چشمت روشنی یابد بدان نور    بھ تعبیرش زبان بگشاد شاپور  

بگیری در کنار آن نوش لب را     بروز آرد خدای این تیره شب را     
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زمین را کیمیای لعل پوشیم   بدین مژده بیا تا باده نوشیم 
بھ باده سالخورد و نرگسی نو  بیارائیم فردا مجلسی نو  

برانگیزد ز دریا گرد کافور    چو از مشرق بر آید چشمھ نور 
وز این دریا در آن زورق گریزیم     می کافور بو در جام ریزیم    

چو نرگس در نشاط این سخن خفت   رخ شاه از طرب چون اللھ بشکفت    

* * *
جھان پوشید زیورھای جمشید سحرگھ چون روان شد مھد خورشید  
عروس صبح را زیور بھ ھم بست     برآمد دزدی از مشرق سبک دست   

برآوردند خوبان بانگ خلخال     بجنبانید مرغان را پر و بال    
دلش خرم شده زان خواب دوشین     در آمد شھریار از خواب نوشین   

کھ با او بود کوھی کم ز کاھی  ز نو فرمود بستن بارگاھی 
نھان شد چشم بد چون گنج در خاک     بر آمد نوبتی را سر بر افالک  

ستاده خلق بر در دست بر دست  کشیده بارگاھی شصت بر شصت 
درو درگھ شده زرین شمایل  بھ سرھنگان سلطانی حمایل    

فرو ھشتھ کلھ چون جعد منجوق ز ھر سو دیلمی گردن بھ عیوق  
حبش را بستھ دامن در سپاھان     بھ دھلیز سراپرده سیاھان   
چو شب با ماه کرده ھمنشینی  سیاھان حبش ترکان چینی   

ز تیغ تنگ چشمان رھگذر تنگ   صبا را بود در پائین اورنگ     
بھ نوبت بستھ بر در پیل در پیل     طناب نوبتی یک میل در میل  
مھ و خورشید چشم از نور بستھ  ز گرد ک ھای دو را دور بستھ  

در آن دیگر فتاده شور شیرین    در این گرد ک نشستھ خسرو چین   
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کھ گنجی برد ھر بادی کز او رفت  بساطی شاھوار افکنده زربفت   
مگر خود گنج باد آورد آن بود ز خاکش باد را گنج روان بود   
برون کرده ز در نامحرمان را    منادی جمع کرده ھمدمان را  

وشاقی جز غالمان سرائی   نمانده در حریم پادشائی 
نشستھ بر سر کرسی تنی چند   ادب پرور ندیمانی خردمند   
ز یاقوت و زمرد نقل دانھا   نھاده توده توده بر کرانھا  

مکلل کرده از عنبر ترنجی     بھ دست ھر کسی بر طرفھ گنجی  
کز افشردن برون می شد از انگشت   ملک را زر دست افشار در مشت   
پیاشی کرده مطرب نغمھ در گوشلبالب کرده ساقی جام چون نوش   

جھان را چون فلک در خط گرفتھ   نشستھ باربد بربط گرفتھ    
بھ زخمھ زخم دلھا را شفا ساز   بھ دستان دوستان را کیسھ پرداز   

کھ عودش بانگ بر داود می زد ز دود دل گره بر عود می زد   
کھ موسیقار عیسی در نفس داشتھمان نغمھ دماغش در جرس داشت  

بھ وقت عود سازی عود سوزیز دلھا کرده در مجمر فروزی  
بھ خواب اندر شدی مرغ شب آویز چو بر دستان زدی دست شکرریز    

کز آن مالش دل بر بط بنالید     بدانسان گوش بربط را بمالید   
در آورد آفرینش را بھ آواز       چو بر زخمھ فکند ابرشیم ساز  

ندیمی خاص امیری سخت سنگینکیسا نام مردی بود چنگی  
ندید این چنگ پشت ارغنون ساز   کز او خوشگوتری در لحن آواز    
غنا را رسم تقطیع او درآورد   ز رود آواز موزون او برآورد  
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کھ مرغ از درد پر بر خاک می زد نواھائی چنان چاالک می زد   
کھ زھره چرخ میزد گرد گردون چنان بر ساختی الحان موزون   

ندادی یاریی کس باربد را   جز او کافزون شمرد از زھره خود را    
بھ یک جا چنگ و بربط ساز کردند در آن مجلس کھ عیش آغاز کردند    
بھم در ساختھ چون بوی با رنگنوای ھر دو ساز از بربط و چنگ  
یکی دل داد و دیگر ھوش می برد   ترنمشان خمار از گوش می برد   
غالمان را بھ شھ گستاخ کردند   بھ نالھ سینھ را سوراخ کردند   
برون رفتند چون کبک خرامان     ملک فرمود تا یکسر غالمان  
شدند آن دیگران از بارگھ دور    مغنی ماند و شاھنشاه و شاپور 

بھ ھشیاری ره مستان ھمی زد    ستای باربد دستان ھمی زد   
فکنده ارغنون را زخمھ بر ساز     نکیسا چنگ را خوش کرده آغاز  
در گنج و در دل باز کرده  ملک بر ھر دو جان انداز کرده  

بر آمد چون رخ خرگاھیان ماه     چو زین خرگاه گردان دور شد شاه  
طوافی کرد چون پروانھ شاپور  بگرد خرگھ آن چشمھ نور 

کز این مطرب یکی را سوی من خوان     ز گنج پرده گفت آن ھاتف جان     
کھ تا بر سوز من بردارد آھنگ    بدین درگھ نشانش ساز در چنگ 
بگوید آنچھ من گویم بدو باز  بھ حسب حال من پیش آورد ساز 
نشاندش یک دو گام از پیشگھ دور نکیسا را بر آن در برد شاپور 

سماع خرگھی از وی در آموز  کز این خرگاه محرم دیده بر دوز  
رھی کو گویدت آن راه میزن  نوا بر طرز این خرگاه میزن    
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ز دیگر سو نکیسا چنگ در دست از این سو باربد چون بلبل مست    
بھشتی بود از آتش باغی از دود  فروغ شمعھای عنبر آلود  

غزل گیسوکشان در دامن چنگ نوا بازی کنان در پرده تنگ    
فکنده حلقھ ھای محرم آواز   بھ گوش چنگ در ابریشم ساز

کدامین راه و دستان را نوازد    ملک دل داده تا مطرب چھ سازد   
غم دل گفت کاین برگو میندیش  نگار خرگھی با مطرب خویش 
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غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

فرو گفت این غزل در پرده راست  نکیسا بر طریقی کان صنم خواست     
مگر کز خوشدلی یابی نشانی  مخسب ای دیده دولت زمانی  

دلم را چشم روشن کن بھ خورشید    برآی از کوه صبر ای صبح امید        
کلیدی خواه و بگشای از من این بند  بساز ای بخت با من روزکی چند   
رھا کن تا توانی ناتوانی   ز سر بیرون کن ای طالع گرانی  
برافکن لشگر غم را شکستی   بھ عیاری برآر ای دوست دستی   
گر آری رحمتی وقتش کنونست جگر در تاب و دل در موج خونست

نھ زین بیچاره تر یابی حریفی     نھ زین افتاده تر یابی ضعیفی        
توانم کرد بر آتش کبابیاگر بر کف ندانم ریخت آبی   
فقاعی را بھ دست آخر گشایم    و گر جالب دادن را نشایم 

سپند خانھ دانم سوخت آخر   و گر نقشی ندانم دوخت آخر    
توانم گردی از دامن فشاندن و گر چینی ندانم در نشاندن    

کھ من خود اوفتادم زار و غمناک   میندازم چو سایھ بر سر خاک 
چو زھره درد بر چینیت باید چو مھ در خانھ پروینیت باید  

کنیزی می کنم دعوی نھ شاھیسرایت را بھر خدمت کھ خواھی 
چو میدانی و می پرسی چھ گویم مرا پرسی کھ چونی زارزویم     
ز کار افتاده و در کار مانده  غریبی چون بود غمخوار مانده  
ز عالم رفتھ و عالم ندیده    چو گل در عاشقی پرده دریده 
چو اللھ در جوانی پیر گشتھ   چو خاک آماجگاه تیر گشتھ 
بھ پنداری بدین روز اوفتاده    بھ امیدی جھان بر باد داده   
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نھ بختی کز غریبان شرم دارد   نھ ھم پشتی کھ پشتم گرم دارد  
کھ باید مرده را نیز از جھان بخت    مثل زد غرفھ چون می مرد بی رخت   

بسازم گر ترا کام اینچنین است   ز بی کامی دلم تنھا نشین است  
بسازم تا ترا کامی بر آید   چو برناید مرا کامی کھ باید  

کھ وقت ساختن سوزد چو عودم مگر تلخ آمد آن لب را وجودم   
کھ سوز عاشقان سوزی سلیمست   مرا این سوختن سوری عظیمست 

گرم زین بھترک داری تو دانی   نخواھم کرد بر تو حکم رانی   
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سرود گفتن باربد از زبان خسرو

ستای باربد برداشت آھنگ  نکیسا چون زد این افسانھ بر چنگ  
بھ آھنگ عراق این بانگ برداشت  عراقی وار بانگ از چرخ بگذاشت    

خیال گنج می بیند چراغم    نسیم دوست می یابد دماغم  
کدامین باد را باشد چنین بوی    کدامین آب خوش داد چنین جوی   
پرافشان کرد بر گلزار جمشید     مگر وقت شدن طاوس خورشید
کھ ما را سربلندی بر سر آورد مگر سروی ز طارم سر برآورد  
کھ شب را روشنی در منظر افتاد    مگر ماه آمد از روزن در افتاد    
کھ چندین خرمی در ما اثر کرد    مگر باد بھشت اینجا گذر کرد 
کھ گلزار شب از زاغ سیھ رست    مگر باز سپید آمد فرا دست  
کھ ما را زنده دل دارد نھانی  مگر با ماست آب زندگانی 

کھ چون پروانھ غم را بال و پر سوخت       مگر اقبال شمعی نو برافروخت  
کھ از ھر گوشھ ای خیزد خروشی   مگر شیرین ز لعل افشاند نوشی 
کھ باز آور بھ ما نیک اختری را    بگو ای دولت آن رشک پری را   
بگویم راست مردی راستگوئیستترا بسیار خصلت جز نکوئیست   
ترا جو داده و گندم نموده منم جو کشتھ و گندم دروده

تواضع بین کھ چون رام تو بودم   مبین کز توسنی خشمی نمودم 
کھ با دزدی جوانمردیش ھم ھست   نبرد دزد ھندو را کسی دست   

ولیکن درد دل چندان کھ خواھی   ندارم نیم دل در پادشاھی    
کھ بخت بد لگد زد بر فتوحملگدکوب غمت زان گشت روحم 
کدامین ظالم از غم خون نگرید   دلم خون گرید از غم چون نگرید     
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کدامین عاقل از مجنون نترسد  تنم ترسد ز ھجران چون نترسد   
دل خود را بھ زلفت باز بستم   چو بی زلف تو بیدل بود دستم  
وز اینم کردنی تر نیست کاری   بھ خلوت با لبت دارم شماری  

بھ جای گل چھ باید خار دادن     گرم خواھی بھ خلوت بار دادن   
بده زانکو بھ دادن کم نیاید  از آن حقھ کھ جز مرھم نیاید    
بھ غارت برده ای بخشی زکاتی   چھ باشد کز چنان آب حیاتی    
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سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین 

نکیسا کرد از آن خوشتر ادائی     چو بر زد باربد زین سان نوائی  
بھ نوروز این غزل در ساخت با چنگ    شکفتھ چون گل نوروز و نو رنگ

سر کویت مرا خوشتر ز گلشن زھی چشمم بھ دیدار تو روشن   
غبارت توتیای چشم دردم  خیالت پیشوای خواب و خوردم  
ز تو روشن چراغ صبح خیزم    بھ تو خوشدل دماغ مشک بیزم  
چراغ چشم و چشم افروز باغی     مرا چشمی و چشمم را چراغی    
نمک از کان لعل تو نمک را    فروغ از چھر تو مھر فلک را  

بخوبی عالمت منشور داده جمالت اختران را نور داده   
از آن می خور کھ آنت سازگارست   چھ می خوردی کھ رویت چون بھارست   

کسی جان با جوانی در نبازد؟    جمالت چون جوانی جان نوازد    
ز عشق خود دل خود مست داری    تو نیز ار آینھ بر دست داری    
کھ باشد خویشتن بین خویشتن بین  مبین در آینھ چین ای بت چین    
کھ ھر دم نقش دیگر کس پذیرد کسی آن آینھ بر کف چھ گیرد    
کھ ننماید بھ جز تو صورت کس ترا آیینھ چشم چون منی بس   

کھ بی تو عمر شیرینم چو زھرستبدان داور کھ او دارای دھرست       
ترا آن روز وانگھ من بدین روز   تو با تریاک و من با زھر جان سوز     

زھی رحمت کھ رحمت بر دلت باد بھ ترک بی دلی گفتن دلت داد؟  
در آن سختی تو باشی دستگیرم    گمان بودم کھ چون سستی پذیرم    
گرفتی دست لیکن پای بستی   کنون کافتادم از سستی و مستی  

جوانمردی نباشد یار کشتن بس است این یار خود را زار کشتن    
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مزن چون میزنی بنواز باری  زنی ھر ساعتم بر سینھ خاری     
میان در بستھ ای را در میان آر   حدیث بی زبانی بر زبان آر       

کھ سختی روی مردم را کند سخت ز بی رختی کشیدم بر درت رخت   
چراغی را برون آرم بدین باد       وگرنھ من کیم کز حصن فوالد  

بھ حکم زیر دستی زیر دستم    ترا گر دست باال می پرستم  
چھ نقصان کعبھ را از بت پرستی   مشو در خون چون من زیر دستی  
رھا کن تا ترا می بینم از دور   چھ داریم از جمال خویش مھجور    

بدین امید روزی می شمارم   جوانی را بھ یادت می گذارم   
می نابم دھی بر نالھ چنگ   خوشا وقتی کھ آیی در برم تنگ   

چو شمع صبحدم پیشت بمیرم بناز نیم شب زلفت بگیرم  
بخسبم تا قیامت بر یکی دست  شبی کز لعل میگونت شوم مست 
ندارم بیش از این برگ فراقت    من وزین پس زمین بوس وثاقت 

تو دانی گر کشی ور می نوازی بتو دادن عنان کار سازی     
از آن بھتر کھ بی تو زنده باشم   بھ پیشت کشتھ و افکنده باشم 
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سرود گفتن باربد از زبان خسرو

ستای باربد برداشت آھنگنکیسا چون زد این طیاره بر چنگ     
روان کرد این غزل را در سپاھان     بھ آواز حزین چون عذرخواھان    
بھ مستی بر در باغی گذشتم سحرگاھان کھ از می مست گشتم  

بھ چنگ زاغ و در خون چنگ آن زاغ     بھاری مشگبو دیدم در آن باغ  
بھ زندان کرده گنجی در حصاری    گل صد برگ با ھر برگ خاری  
حصاری قفل او نشکستھ دشمن   حصاری لعبتی در بستھ بر من     
ز ھر میوه درختی در بھشتش بھشتی پیکری از جان سرشتش   

ندیدم جز خماری خشک در سر  ز چندان میوه ھای تازه و تر  
دلم را چون پیری دیوانھ کرده    پری روئی کھ در دل خانھ کرده     
کز اندیشھ ام نمی گردد پری دور  بھ بیداری دماغم ھست رنجور   
پری وارم کند دیوانھ در خواب  و گر خسبم بھ مغزم بر دھد تاب 

در آبادی نھ در ویرانھ جوید   پری را ھم دل دیوانھ جوید    
در آن ویرانھ زان پیچید چون گنج    ھمانا کان پری روی فسون سنج    
بھ تاجش بر نھم چون در مکنون  گر آن گنج آید از ویرانھ بیرون  
کھ غمزه اش کرد جادو را زبان بند    بخواب نرگس جادوش سوگند
کھ چون دودافکنان در من زد آتش    بھ دود افکندن آن زلف سرکش   

در آرد مرده صد سالھ را حال     بھ بانگ زیورش کز شور خلخال    
بھ مروارید شیرین کار شھدش   بھ مروارید دیباھای مھدش   

بھ عقد آمودنش بر تختھ عاج   بھ عنبر سودنش بر گوشھ تاج 
بھ عذرش کان بسی خوشتر ز ناز است    بھ نازش کز جبایت بی نیاز است   
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مثالی زان دو طغرا بر کشیده   بھ طاق آن دو ابروی خمیده  
کند زخمش دل ھاروت را ریش بدان مژگان کھ چون بر ھم زند نیش     

بھ چشمک کردنش کز در مشو دور  بھ چشمش کز عتابم کرد رنجور  
ز تری نکتھ بر مھتاب گیردبدان عارض کز او چشم آب گیرد   
چو سرو قامتش باال بلند است  بدان گیسو کھ قلعھ اش را کمند است  

بھ چنبر بازی آن حلقھ و گوش    بھ مارافسائی آن طره و دوش    
بدان سنبل کھ سنبل پیش او مرد  بدان نرگس کھ از نرگس گرو برد   

کھ دارد قفلی از یاقوت بر در   بدان سی و دو دانھ لولو تر  
بھ لطف آن دو عناب شکر خند    بھ سحر آن دو بادام کمربند  

کھ دل را آب از آن چشمھ است و آن  بھ چاه آن زنخ بر چشمھ ماه    
چاه 

معلق گشتھ است از آفتابی  بھ طوق غبغبش گوئی کھ آبی  
کھ گردی بستد از نارنج نوروز    بدان سیمین دو نار نرگس افروز   
کھ قاقم را ز رشک خویشتن کشت    بھ فندق ھای سیمینش ده انگشت   

چو سیمین تختھ شد بر تخت سیماب  بدان ساعد کھ از بس رونق و آب   
ولیکن شوشھ ای از نقره خام    بدان نازک میان شوشھ اندام    
کھ گر گویم بھ شب خفتن نیارم  بھ سیمین ساق او گفتن نیارم  
بھ دو سوگند من بر جای خویش است بھ خاکپای او کز دیده بیش است
میان جان کنم جای نشستش    کھ گر دستم دھد کارم بھ دستش 

جھان را شاه و او را بنده باشم  ز دستم نگذرد تا زنده باشم 
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سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین 

نکیسا زود چنگ خویش بنواخت چو رود باربد این پرده پرداخت   
چنین بکری بر آورد از عماری  در آن پرده کھ خوانندش حصاری   
برافکن سایھ چون سرو بر خاک   دلم خاک تو گشت ای سرو چاالک  
رسن درگردنی چون من نیابی   از این مشگین رسن گردن چھ تابی    
رسن در گردن آیم چون اسیران   اگر گردن کشی کردم چو میران 

دو عالم در یکی ویرانھ من  نگنجد آسمان در خانھ من  
نباشد پشھ با سیمرغ ھم زور  نتابد پای پیالن خانھ مور 

کجا گنجد بھشتی در گیاھی  سپھری کی فرود آید بھ چاھی    
نثار تخت سلطان را نشاید    سری کو نزل دربان را نشاید   
بھ جان بین کاوریدم دیده بر سر   بھ جان آوردن دوشینھ منگر   

شفیعی بایدم وان جز کرم نیست   در آن حضرت کھ خواھش را قدم نیست     
اگر عذری بھ دست آرم بخواھم   بھ عذر کردن چندین گناھم  

کھ بخشایش برآرد کوس در کوس زنم چندان زمین را بوس در بوس   
کزان خاک آبروئی بر تراشم   بھ چھره خاک را چندان خراشم     
کھ اقبالم دھد منشور آزرم   بساطت را بھ رخ چندان کنم نرم    
کھ صاحب طالع پیکان بود ماه چنین خواندم ز طالع نامھ شاه 
چو پیکان پای از آن در راه دارم        من آن پیکم کھ طالع ماه دارم   
پیامی داشتم پوشیده با تو   ز جوش این دل جوشیده با تو   

ھم از گنج تو وامت را گذارم   بریدم تا پیامت را گذارم    
بھ خرده در میان آوردمش باز    دھانم گر ز خردی کرد یک ناز   
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نھادم با دو لعلش در میانھ  زبان گر برزد از آتش زبانھ     
ھم از سر تافتن تادیب آن یافت     و گر زلفم سر از فرمان بری تافت  
بھ عذر آمد چو ھندوی جوانمرد و گر چشمم ز ترکی تنگیی کرد 
بزن تیرش ترا نیز آن کمان ھست    خم ابروم اگر زه بر کمان بست  

بھ ھشیاری ز خاکت توتیا ساخت  و گر غمزه ام بھ مستی تیری انداخت  
بھ زنجیرش نگر چون در کشیدم  گر از تو جعد خویش آشفتھ دیدم 
نھادم جان خود چون شمع بر سر چو مشعل سر در آوردم بدین در     

نیابی نقطھ وار از خط برونم   اگر خطت کمربندد بھ خونم  
بھ آب دیده گیرم دامنش چستو گر گیرد وصالت کار من سست   
بھ مروارید دندانش کنم ریش   عقیقت گر خورد خونم ازین بیش  

درش پیدا کلیدش ناپدیدست  من آن باغم کھ میوش کس نچیدست  
بھ عشوه زاب انگورش کنم مست کسی گر جز تو بر نارم کشد دست   
ز بادامم نیابد کس نشانی   جز آن لب کز شکر دارد دھانی   

ز عنابم نیابد جز تو کس رنگ   اگر چون فندقم بر سر زنی سنگ    
کھ جز تو پستھ بگشاید ز قندم  بر آنکس چون دھان پستھ خندم   

ترنج آسا قدم بر خار دارد     کسی کو با ترنجم کار دارد   
ز من جز خار ھیچش برنخیزد    رطب چینی کھ با نخلم ستیزد    
بھ موم سرخ چون طفلش فریبم    دھانی کو طمع دارد بھ سیبم  
بدین میوه نیابد جز تو کس راه  اگر زیر آفتاب آید ز بر ماه    

384 از  295صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

غزل گفتن باربد از زبان خسرو

ستای باربد برداشت آواز  نکیسا چون زد این افسانھ بر ساز   
در افکند این غزل را در ره راست   نوا را پرده عشاق آراست  

فلک پای بز افکند است گوئیمرا در کویت ای شمع نکوئی    
بھ پای خود دوم چون سگ بر آن در    کھ گر چون گوسفندم میبری سر 
ببر کز بیدلی بھ پیشھ ای نیست دلم را می بری اندیشھ ای نیست    

بسر باری غم دلبر نتابد   تنی کو بار این دل بر نتابد     
نباید دل کھ از خدمت بود دور    چو در خدمت نباشد شخص رنجور    

کھ بس رونق ندارد کام از تو   بسی کوشم کھ دل بردارم از تو   
نھ از دل نیز بارت برگرفتن    نھ بتوان دل ز کارت بر گرفتن  

کھ جانم بی تو در غرقاب خونست   بدانجان کز چنین صد جان فزونست    
کز آھوی تو چشمم را غبار است  بدان چشم سیھ کاھوشکار است 
چو ذره کو جدا ماند ز خورشیدفرو ماندم ز تو خالی و نومید  
چو ماھی کو جدا ماند ز دریا   جدا گشتم ز تو رنجور و تنھا 

تو دانی و سر اینک تاج یا تیغ   مدارم بیش ازین چون ماه در میغ   
عنایت را مثالی تازه فرمای     چو در ملک جمالت تازه شد رای  
کم از یک شب کھ بوسم جای پایت پس از عمری کھ کردم دیده جایت   
کھ بی شک مرده ای را زنده داری    چنان دان گر لبم پر خنده داری        
ببوئی زنده گردان مرده ای را    ببوسی بر فروز افسرده ای را     
مبارک باشد آوازت شنیدن  مرا فرخ بود روی تو دیدن   

چو از چشم بد آب زندگانی  خالف آن شد کھ از چشمم نھانی  
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ز تن تا جان پدید آورده اوست  خدائی کافرینش کرده اوست   
بروز آرد شبم را ھم یکی روز  امیدم ھست کز روی تو دلسوز
ز دست عشق خود را کار بد دید  چو شیرین دست برد باربد دید   
بھ چنگی داد کاین در ساز در چنگ    نوائی بر کشید از سینھ تنگ
مگر کاین داوری کوتاه گرددبزن راھی کھ شھ بیراه گردد   
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سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین  

پس آنگھ این غزل در راھوی ساخت    نکیسا در ترنم جادوی ساخت  
کھ دی رفت و نخواھد ماند امروزبساز ای یار با یاران دلسوز    
شتاب عمر بین آھستگی چند گره بگشای با ما بستگی چند  
ندارد ھیچ بنیاد استواری    ز یاری حکم کن تا شھریاری  

بدین سختی چھ باید کرد سختی     بھ روزی چند با این سست رختی     
چھ باید صد گره بر جان خود بست  بھ عمری کو بود پنجاه یا شصت   
بسا سکبا کھ سگبان پخت و سگ خورد  بسا تا بھ کھ ماند از طیرگی سرد 

امان باشد؟ کھ فردا باز کوشیم    خوش آن باشد کھ امشب باده نوشیم 
بباید کردن امشب سازگاری   چو بر فردا نماند امیدواری    

جھان نادیده ای جانا چھ سودست    جھان بسیار شب بازی نمودست   
کھ ھر فصلی نخواھد بود نوروز  بھاری داری ازوی بر خور امروز     

چو ھنگام خزان آید برد باد  گلی کو را نبوید آدمی زاد    
گالبی گر گذارد گل بریزد   گل آن بھتر کزو گالب خیزد  

چو من مس در حساب آید محالست در آن حضرت کھ نام زر سفالست  
رخ خورشید و آنگھ کرم شبتاب   لب دریا و آنگھ قطره آب  

کسادی را چو من رونق برانگیز چو بازار تو ھست از نیکوی تیز    
بھ کار آید یکی روزت چھ دانی؟     بخر کاالی کاسد تا توانی    

شکستھ بستھ نیز آید بھ کاری  درستی گرچھ دارد کار و باری    
قراضھ ریزھا ھم در شمارست    اگر چھ زر بھ مھر افزون عیارست   

بدین عیبم خریدی باز مفروش  نھادستی ز عشقم حلقھ در گوش   
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وصال تست وانگھ زندگانی  تمنای من از عمر و جوانی 
بر آیم زنی اگر زین بیش کوشم   بھ پیغامی ز تو راضی است گوشم   
بھ خلوت خورده می تنھا شده مست منم در پای عشقت رفتھ از دست  

ز پایت سر نگردانم بھ شمشیر  منم آن سایھ کز باال و از زیر   
ز تو تا در نگردم برنگردم  نگردم از تو تابی سر نگردم   
برون رانم جنیبت با جمالت  سخن تا چند گویم با خیالت    

چو لحن مطربان در پرده بودم    بھر سختی کھ تا اکنون نمودم 
چو برق از پرده بیرون خواھم افتاد   کنون در پرده خون خواھم افتاد    
کھ دیگ روغنش ز آتش نجوشد   چراغ از دیده چندان روی پوشد   
کھ من سرمست خوش باشم تو در خواب  بخسبانم ترا من می خورم ناب  

گھی بوسھ گھی دردت ستانمبجای توتیا گردت ستانم  
گھی گریم ز عشقت گاه خندم سر زلفت بھ گیسو باز بندم 
کھ بر دستت نداند آستینت چنان بندم بھ دل نقش نگینت 

کھ نبود آگھی پیراھنت را در آغوش آنچنان گیرم تنت را       
من اندر پرده چون لعبت شوم باز  چو لعبت باز شب پنھان کند راز   
ز ھر خاریم گلزاری بر آید   گر از دستم چنین کاری بر آید     
چنین پیروزیی روزیم گردان    خدایا ره بھ پیروزیم گردان    

ز حالت کرد حالی جامھ را چاک        چو خسرو گوش کرد این بیت چاالک
قوی کن جان من در کالبدھان   بھ صد فریاد گفت ای باربد ھان   
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سرود گفتن باربد از زبان خسرو

ستای باربد آبی بر او ریخت   نکیسا چون ز شاه آتش برانگیخت 
کز او چنگ نیکسا شد نگونساربھ استادی نوائی کرد بر کار   

بھ زیرافکن فرو گفت این غزل را     ز ترکیب ملک برد آن خلل را   
کھ صد عذر آورد در ھر گناھی  ببخاشی ای صنم بر عذرخواھی  
بسی زھر پشیمانی چشیدم   گر از حکم تو روزی سر کشیدم  
نھ آخر آب چشمم عذر خواھست   گرفتم ھر چھ من کردم گناھست 
گرفتارم بھر غدری کھ کردم   پشیمانم زھر بادی کھ خوردم  
شفیع آرم بتو بی خوابیم را    قلم در حرف کش بی آبیم را        
سر از خاک سرایت بر ندارم  ازین پس سر ز پایت برندارم       
بھ دیگر چشم بوسم خاک پایت کنم در خانھ یک چشم جایت  

گرت جان از میان جان نگویم    سگم وز سگ بتر پنھان نگویم  
سالمی بود و آن در نیز بستی   نصیب من ز تو در جملھ ھستی
زبان را تازه می دارم بھ نامت    اگر محروم شد گوش از سالمت 
گرم پرسی ندارد ھم زیانی   در این تب گرچھ بر نارم فغانی     
اگر بر خاطرت گردم تمامست   ز تو پرسش مرا امید خامست  

و گر داری من آن طالع ندارم     نداری دل کھ آیی برکنارم    
نگوئی من کدامین خاکم ای جان نمائی کز غمت غمناکم ای جان   

رضای دوستان جستن صوابست  اگر تو راضیی کاین دل خرابست   
کھ تا جانم بر آید می کشم ناز       تو بر من تا توانی ناز میساز    

تو معشوقی ترا با غم چکار است   منم عاشق مرا غم سازگار است    
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کھ سوزم در غمت تا می توانم   تو گر سازی وگرنھ من برانم 
تو باقی باش در عالم فروزی     مرا گر نیست دیدار تو روزی   
ترا باید کھ باشد زندگانی   اگر من جان دھم در مھربانی    
تو برخوردار باش از خوبروئی     اگر من برنخوردم از نکوئی   

من ارمانم وگرنھ باک از آن نیست  تو دایم مان کھ صحبت جاودان نیست  
مرا آن بھ کھ من بھروز اویم    ز تو بی روزیم خوانند و گویم  

ترا ھر روز روز از روز بھ باد    مرا گر روز و روزی رفت بر باد     
بدین تری کھ بر گفتم سرودی  چو بر زد باربد بر خشک رودی       
کھ چون روغن چراغ عقل را سوخت     دل شیرین بدان گرمی برافروخت  

کزان فریاد شاه آمد بھ فریاد   چنان فریاد کرد آن سرو آزاد        
رسیلی کرد و شد دمساز شیرین   شھنشھ چون شنید آواز شیرین  

ھم آھنگیش کردی شھ بھ آواز   در آن پرده کھ شیرین ساختی ساز    
بدو کوه آن سخن را باز گوید    چو شخصی کو بکوھی راز گوید  

وزان سو شاه پیراھن دریده   ازین سو مھ ترانھ بر کشیده    
صداع مطربان از راه برخاست    چو از سوز دو عاشق آه برخاست 

ز جز خسرو سرا را کرد خالی        ملک فرمود تا شاپور حالی   
سوی خرگاه شد بی صبر و بیھوش  بر آن آواز خرگاھی پر از جوش    
گرفتش دست و گفتا جانگھ دار    در آمد در زمان شاپور ھشیار   

چو خود را دستگیری دید بنشست  اگر چھ کار خسرو می شد از دست    
چھ آواز است رازش در من آموز    پس آنگھ گفت کین آواز دلسوز 
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بیرون آمدن شیرین از خرگاه

جھان دیدند یکسر نور در نور   حکایت بر گرفتھ شاه و شاپور   
چنان کز زیر ابر آید برون ماه    پری پیکر برون آمد ز خرگاه  

بھ پای شھ در افتاد آن پری چھر    چو عیاران سرمست از سر مھر   
سر مھ را بھ زیر پای خود دید   چو شھ معشوق را موالی خود دید 

کھ شھ را تاج بر سر بھ کھ در پایز شادی ساختنش بر فرق خود جای    
مکافاتش یکی ده باز می کرد    در آن خدمت کھ یارش ساز می کرد  

تقاضای دھن بوسی بر آمد     چو کار از پای بوسی برتر آمد  
ترش روئی بھ شیرین در اثر کرد   از آن آتش کھ بر خاطر گذر کرد       

چرا شد شاد و چون شد باز دلتنگ   ملک حیران شده کان روی گلرنگ    
کھ گر مھ شد گرفتھ ھست معذورنھان در گوش خسرو گفت شاپور
بنام نیک پرورد آن دل افروز  برای آنکھ خود را تا بھ امروز   
نھد خال خجالت بر رخ ماه       کنون ترسد کھ مطلق دستی شاه
بدو سر در نیارد جز بھ پیوند   چو شھ دانست کان تخم برومند

کھ بی کاوین نیارد سوی او دست  بسی سوگند خورد و عھدھا بست  
بھ کاوین کردنش گردن فرازد     بزرگان جھان را جمع سازد     
کھ از دست این زمان آن برنخیزد       ولی باید کھ می در جام ریزد    

بھ روی یکدیگر عالم بھ بینیم یک امشب شادمان با ھم نشینیم  
بھ خنده برگشاد از ماه پروین    چو عھد شاه را بشنید شیرین  
سر زلفش بھ رقاصی بر آمد     لبش با در بھ غواصی در آمد    
دماغ مطربان را خواب داده  خروش زیور زر تاب داده 
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بھ جرعھ ساقیان را مست کرده     لبش از می قدح بر دست کرده 
کھ مھ مطرب بود خورشید ساقی ز شادی چون تواند ماند باقی  

کز اسباب غرضھا دور مانده  دل از مستی چنان مخمور مانده    
ز لذت کرده شھوت را فراموش دماغ از چاشنیھای دگر نوش
دل از شادی کجا باشد شکیبا  بخور عطر و آنگھ روی زیبا    
در آب و آتش اندر آب و آتش  فرو مانده ز بازیھای دلکش 
چو مقناطیس کاھن را رباید کششھائی بدان رغبت کھ باید   
نکردند از وفا زنھار خواری     ولیکن بود صحبت زینھاری  

برون آمد ز شادی چون گل از پوست   چو آمد در کف خسرو دل دوست 
پرند ماه را پروین بر آمود دل خود را چو شمع از دیده پالود   

مگر بر مجمر مھ عود می سوختبھ مژگان دیده را در ماه می دوخت 
گھی می بست سنبل بر کمندش گھی میسود نرگس بر پرندش  

گھی لرزید چون سیماب پیوست گھی بر نار سیمینش زدی دست 
ز شب بر ماه مشک انداز کردی   گھی مرغول جعدش باز کردی 
غالمانھ کالھش بر نھادی کھ از فرق سرش معجر گشادی  
کھ از لعلش نھادی در دھان قند   کھ از گیسوش بستی بر میان بند    
گھ آوردی زنخ چون سیب در مشت  گھی سودی عقیقش را بھ انگشت 

بھ بازو بندیش بازو نمودیگھی دستینھ از دستش ربودی   
بجای طوق در گردن فکندی گھی خلخالھاش از پای کندی    

درو دیدی و در حال دل خویش گھ آوردی فروزان شمع در پیش   
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گھی گفت این منم من آن توئی تو؟  گھی گفتی تنم را جان توئی تو   
بھ شاھد بازی آن شب گشت خرسند دلش در بند آن پاکیزه دلبند

بھ شیر مست ماند از شیر مستی  نشاط ھر دو در شھوت پرستی 
کھ تا بر در نیفتد نوک الماس صدف می داشت درج خویش را پاس    

زمانھ ارغنون کرده فراموش   ز بانک بوسھای خوشتر از نوش 
ھنوز این البھ و آن ناز می کرد   دھل زن چون دھل را ساز می کرد  

گھی با عذر و گھ با ناز بودند    بدینسان ھفتھ ای دمساز بودند 
دمی بیخوشدلی نگذاشتندی بھ روز آھنگ عشرت داشتندی 

بھ بوسھ کعبتین انداختندی   بھ شب نرد قناعت باختندی   
غرض دیوانھ شھوت مست می شد  شب ھفتم کھ کار از دست می شد  
بھ برج خویشتن روشن کند راه    ملک فرمود تا ھم در شب آن ماه  
کھ از پری خدا داند حسابش سپاھی چون کواکب در رکابش
چو مھ در محمل زرینش آرند  نشیند تا بھ صد تمکینش آرند  
بھ قصر خویشتن آمد ز خرگاه چنان کاید بھ برج خویشتن ماه   

ز نقد سیم شد دست جھان تنگ چو رفت آن نقد سیمین باز در سنگ   
نماند از سیم کشتیھا نشانی   فلک بر کرد زرین بادبانی    

گرفتھ راه دارالملک در پیش    شھنشھ کوچ کرد از منزل خویش  
برآسود و ز می خوردن نیاسود بھ شھر آمد طرب را کار فرمود  
جھان را تازه کرد از تاج بخشی       بھ فیض ابروی سیما درخشی 
زمین تا در نیارد بر نیارد  درآمد مرد را بخشنده دارد     
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نھ بی باران شود دریا مھیا    نھ ریزد ابر بی توفیر دریا     
نھ از ویرانھ کس خواھد خراجی     نھ بر مرد تھی رو ھست باجی 
کنند اندیشھ دشوار و آسان  شبی فرمود تا اختر شناسان   
بھ روشن خاطری روزی مبارک   بجویند از شب تاریک تارک  
بھ برج آفتاب آوردن آن روز   کھ شاید مھد آن ماه دلفروز  

طرب را طالعی میمون نھادند   رصدبندان بر او مشکل گشادند   
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آوردن خسرو شیرین را از قصر بھ مدائن 

عروس صبح را پیروز شد بخت    بھ پیروزی چو بر پیروزه گون تخت   
عروس عالم از زر یاره کردن     جھان رست از مرقع پاره کردن     

کھ خور از شرم آن آرایش انداخت       شھ از بھر عروس آرایشی ساخت   
سراسر سرخ موی و زرد خلخال    ھزار اشتر سیھ چشم و جوان سال  

ھمھ زرین ستام و آھنین سم   ھزار اسب مرصع گوش تا دم 
کھ دوران بود با رفتارشان لنگ      ھزاره استر ستاره چشم و شبرنگ   

بھ رخ ھر یک چراغ بت پرستان   ھزاران لعبتان نار پستان     
ھمھ در در کاله و حلقھ در گوش   ھزاران ماھرویان قصب پوش   

ھمھ آکنده از لولوی شھوار     ز صندوق و خزینھ چند خروار     
ز صد بگذر کھ پانصد بیشتر بود   ز مفرشھا کھ پردیبا و زر بود  
کز آنسان در جھان اکنون نھ بینی    ھمھ پر زر و دیباھای چینی   

بھ ھر طاوس در کبکی بھاری  چو طاوسان زرین ده عماری   
ز بھر خاص او ترتیب کرده  یکی مھدی بھ زر ترکیب کرده 
جنیبتھا روان با طوق و ھرا   ز حد بیستون تا طاق گرا

ھوا را موج بیرق رنگ داده زمین را عرض نیزه تنگ داده     
عماری در عماری مھد در مھد    ھمھ ره موکب خوبان چون شھد  
قصبھای شکرگون بستھ بر ماه  شکرریزان عروسان بر سر راه   

ز خال و لب سرشتھ مشک با قند   پریچھره بتان شوخ دلبند   
عراقی وار بستھ فرق بندی   بگرد فرق ھر سرو بلندی  

ز گیسو کرده مشگین تازیانھ  بھ پشت زین بر اسبان روانھ   
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زده بر لولو زر لولو تر  بھ گیسو در نھاده لولو زر  
چنین آرایشی زو چشم بد دور   بدین رونق بدین آیین بدین نور  
بھ استقبال شیرین باز رفتند  یکایک در نشاط و ناز رفتند  
درافشان ھر دری چون فندق تر       بجای فندق افشان بود بر سر     

مرصع لولوتر با زر خشک بجای پره گل نافھ مشک  
بیاوردند شیرین را بھ صد ناز     ھمھ ره گنج ریز و گوھرانداز    
غنی شد دامن خاک از خزائن     چو آمد مھد شیرین در مداین  

شھنشھ ریخت در پایش نثاری بھ ھر گامی کھ شد چون نوبھاری  
درم روید ھنوز از پشت ماھیچنان کز بس درم ریزان شاھی       
چو در برج حمل تابنده خورشید    فرود آمد بھ دولت گاه جمشید 

ھمان کار آگھان و بخردان را   ملک فرمود خواندن موبدان را   
کھ ھر کس جان شیرین بھ روی افشاند     ز شیرین قصھ ای بر انجمن راند        

بھر مھرش کھ بنوازم سزاوار   کھ شیرین شد مرا ھم جفت و ھم یار  
کھ داند کرد ازینسان زندگانی    ز من پاکست با این مھربانی  

بدو گردن فرازم رای آن ھست     گر او را جفت سازم جای آن ھست   
کھ ھر مرغی بھ جفت آرام گیرد  می آن بھتر کھ با گل جام گیرد    
بھ گاوآھن کھ داند خاک را سفت  چو بر گردن نباشد گاو را جفت   

بر آن شغل آفرینھا برگرفتند   ھمھ گرد از جبینھا برگفتند  
بر خود خواند موبد را کھ بنشین  گرفت آنگاه خسرو دست شیرین
بھ رسم موبدان کاوین او بست  سخن را نقش بر آیین او بست  
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درون پرده خاصش فرستاد  چو مھدش را بھ مجلس خاصگی داد  
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زفاف خسرو و شیرین

بھ بار آید پس آنگھ مرد خواھد    سعادت چون گلی پرورد خواھد
پس آنگاھی نھد بر فرق شاھی نخست اقبال بردوزد کالھی  

بھ کم مدت شود بر تاجھا خاص   ز دریا در برآورد مرد غواص   
صال در داد خسرو را کھ دریاب     چو شیرین گشت شیرین تر ز جالب   
بجز شیرین ھمھ فرموش بادت  بخور کاین جام شیرین نوش بادت    

فرستادش بھ ھشیاری پیامی   بھ خلوت بر زبان نیکنامی   
مرا ھم باده ھم ساقی کن امشب کھ جام باده در باقی کن امشب   

کھ نتوان کرد با یک دل دو مستی   مشو شیرین پرست ار می پرستی   
کبابش خواه تر خواھی نمکسود  چو مستی مرد را بر سر زند دود    
بگوید مست بودم مست باشددگر چون بر مرادش دست باشد   
بھ ھشیاری ھشیاران کشد دست  اگر باالی صد بکری برد مست   
بھ ھشیاری ز دزدان کرد فریاد  بسا مستا کھ قفل خویش بگشاد    

بگفتا ھست فرمان آن صنم را     خوش آمد این سخن شاه عجم را    
جگرخواری نمی شایست کردن  ولیکن بود روز باده خوردن 

جبین زھره را کرده زمین سا       نوای باربد لحن نکیسا   
بده جامی کھ باد این عیش بدرود       گھی گفتی بھ ساقی نغمھ رود 
بزن کامسال نیکت باد فرجام    گھی با باربد گفتی می از جام    
لبالب کرده و بر لب نھاده ملک بر یاد شیرین تلخ باده    

بدینسان تا ز شب بگذشت پاسی بھ شادی ھر زمان می خورد کاسی 
شود سوی عروس خویش دامادچو آمد وقت آن کاسوده و شاد 
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بجای غاشیش بر دوش بردند چنان بدمست کش بیھوش بردند  
کھ مستی شاه را از خود تھی یافت   چو شیرین در شبستان آگھی یافت  
نھادش جفتھ ای شیرین تر از جفت   بھ شیرینی جمال از شاه بنھفت     
نشاید کرد با مستان حریفی  ظریفی کرد و بیرون از ظریفی   
ز نسل مادران وا مانده او را   عجوزی بود مادر خوانده او را   
نھ چون گرگ جوان چون روبھ پیر  چگویم راست چون گرگی بھ تقدیر
ز زانو زور و از تن تاب رفتھ     دو پستان چون دو خیک آب رفتھ    
برو پشتی چو کیمخت از درشتی  تنی چون خرکمان از کوژپشتی     

چو حنظل ھر یکی زھری بھ شیشھ   دو رخ چون جوز ھندی ریشھ ریشھ   
بھ گوری تنگ می ماند از فراخی   دھان و لفجنش از شاخ شاخی  
دھانش را شکنجھ بر نھاده   شکنج ابرویش بر لب فتاده     

یک دو زرنیخ شکستھ ! نھ دندان خرگھی بر روی بستھ  ! نھ بینی 
ز خوردن دست و دندان سفتھ مانده    مژه ریزیده چشم آشفتھ مانده 

عروسانھ فرستادش بر شاه   بھ عمدا زیوری بر بستش آن ماه    
کھ مھ را ز ابر فرقی می نماید؟   بدان تا مستیش را آزماید   

چو ماری کاید از نخجیر بیرون     ز طرف پرده آمد پیر بیرون  
بھ دندانی کھ یک دندان نبودش  گران جانی کھ گفتی جان نبودش   

کھ در چشم آسمانش ریسمان بود شھ از مستی در آن ساعت چنان بود    
کھ خوشتر زین رود کبک بھاری ولیک آن مایھ بودش ھوشیاری 

بدان دل کاھوی فربھ در افکند  کمان ابروان را زه برافکند     

384 از  310صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

وزان صد گرگ روباھی نیرزید    چو صید افکنده شد کاھی نیرزید    
شده در مھد ماھی اژدھائی کالغی دید بر جای ھمائی   

خیال خواب یا سودای مستیست  بھ دل گفت این چھ اژدرھا پرستیست   
چھ شیرین کز ترش روئی مرا کشت   نھ بس شیرین شد این تلخ دو تا پشت     
گمان افتاد کان مادر زنش بود ولی چون غول مستی رھزنش بود    
فتاد آن جام و شیشھ ھر دو بشکست    در آورد از سر مستی بھ دو دست  
کھ مردم جان مادر چاره ای ساز     بھ صد جھد و بال برداشت آواز   

بھ فریادش رسیدن مصلحت دید     چو شیرین بانگ مادر خوانده بشنید 
بنامیزد رخی ھر ھفت کرده  برون آمد ز طرف ھفت پرده 

طبرزد نھ کھ او نیزش غالم است   چھ گویم چون شکر شکر کدامست  
چو ماھی گر بود ماھی قصب پوش   چو سروی گر بود در دامنش نوش  
گلی از صد بھارش مملکت بیش  مھی خورشید با خوبیش درویش    

بھشتی نقد بازار جمالش    بتی کامد پرستیدن حاللش   
ولی نام طمع بر یخ نوشتھ  بھشتی شربتی از جان سرشتھ    
بھ خرمنھا گل و خروارھا قند   جھان افروز دلبندی چھ دلبند        

سزاوار کنار نیک بختان    بھاری تازه چون گل بر درختان     
چنان کز رفتنش کبک دری را    خجل روئی ز رویش مشتری را  
کھ تا بر حرف او کس ننھد انگشت    عقیق میم شکلش سنگ در مشت  
ترازو داری زلفش بدان بود   نسیمش در بھا ھم سنگ جان بود 
چو دیده نقش او از تاب رفتھز خالش چشم بد در خواب رفتھ     
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ترازوگاه جو میزد گھی سنگ ز کرسی داری آن مشک جو سنگ  
لبش دندان و دندان لب ندیده   لب و دندانی از عشق آفریده   

دھان از نقطھ موھوم میمی  رخ از باغ سبک روحی نسیمی   
چراغی بستھ بر دود سپندی  کشیده گرد مھ مشگین کمندی
بھ بوسی دخل خوزستان خریده  بھ نازی قلب ترکستان دریده    

گالب از شرم آن گلھا عرق ریز       رخی چون تازه گلھای دالویز     
کشیده چون دم قاقم ده انگشت  سپید و نرم چون قاقم برو پشت   
تباشیرش بھ جای شیر ھشتھ    تنی چون شیر با شکر سرشتھ     
ز بازی زلفش از دستش پریدن    زتری خواست اندامش چکیدن  
کشیده طوق غبغب تا سر دوشگشاده طاق ابرو تا بناگوش   

خمار آلوده چشمی کاروان زن   کرشمھ کردنی بر دل عنان زن      
ز دلھا چون مفرح درد می برد   ز خاطرھا چو باده گر دمی برد    
بھ او او ماند و بس اهللا اکبر  گل و شکر کدامین گل چھ شکر 
تو گفتی دیو دیده ماه نو دیدملک چون جلوه دلخواه نو دید    
در آن مستی و آن آشفتگی خفت  چو دیوانھ ز مھ نو برآشفت 

فتادش چشم بر خرمای بیخار   سحرگھ چون بھ عادت گشت بیدار    
تنوری گرم حالی نان درو بست   عروسی دید زیبا جان درو بست  

شکستھ بوسھ شیرین خمارش  نبیذ تلخ گشتھ سازگارش   
شکفتھ در کنارش خرمن گل   نھاده بر دھانش ساغر مل   

دو سیمین نار بر سیبش نھاده  دو مشگین طوق در حلقش فتاده 
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شکر می گفت فی التاخیر آفات    بنفشھ با شقایق در مناجات    
شکیب شاه نیز از راه برخاست    چو ابر از پیش روی ماه برخاست    
شراب چینیان مانی فریب است خرد با روی خوبان ناشکیب است   

طبرزد می ربود و قند میخست  بھ خوزستان در آمد خواجھ سرمست       
نھ صبحی زان مبارک تر دمیده     نھ خوشتر زان صبوحی دیده دیده   

چون گل زان رخ بھ خندیدن در آمد   سر اول بھ گل چیدن در آمد  
صالی میوھای تازه در داد    پس آنگھ عشق را آوازه در داد   
گھی با نار و نرگس رفت بازیش   کھ از سیب و سمن بد نقل سازیش
تذرو باغ را بر سینھ بنشست   گھی باز سپید از دست شھ جست 
کبوتر چیره شد بر سینھ باز   گھی از بس نشاط انگیز پرواز  
برو ھم شیر نر شد عاقبت چیر     گوزن ماده می کوشید با شیر  

بھ یاقوت از عقیقش مھر برداشت شگرفی کرد و تا خازن خبر داشت   
برآورد از گل بی گرد او گرد  برون برد از دل پر درد او درد    
چو آب زندگانی مھر بر سر حصاری یافت سیمین قفل بر در    

نھ دست ظالمان بر وی رسیده نھ بانگ پای مظلومان شنیده 
بھ پیکان لعل پیکانی ھمی سفت  خدنگ غنچھ با پیکان شده جفت   

کھ در آب حیات افکند ماھی مگر شھ خضر بود و شب سیاھی  
حساب عشق رست از تخت و از تاج   چو تخت پیل شھ شد تختھ عاج  

دبیرانھ یکی در شصت می زد   بھ ضرب دوستی بر دست می زد 
رطب بی استخوان در شیر می شد  نگویم بر نشانھ تیر می شد 
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رسیده زان میان جانی بھ جانی       شده چنبر میانی بر میانی    
شکر بگداختھ در مغز بادام  چکیده آب گل در سیمگون جام 
بھ یکجا آب و آتش عھد بستھ صدف بر شاخ مرجان مھد بستھ   

شبستان گشتھ پرشنگرف و سیماب ز رنگ آمیزی آن آتش و آب   
بھ مرواریدھا یاقوت سفتند   شبان روزی بھ ترک خواب گفتند  
بنفشھ در بر و نرگس در آغوش  شبان روزی دگر خفتند مدھوش  
کھ الحق خوش بود طاوس جفتھ   بھ یکجا ھر دو چون طاوس خفتھ 
خدا را آفرین از سر گرفتند     ز نوشین خواب چون سر برگرفتند  

نیایش خانھ را ترتیب کردند   بھ آب اندام را تادیب کردند  
نشد رنگ عروسی تا بھ یک ماه  ز دست خاصگان پرده شاه    

ز حنا دستھا را کرده گلگون   ھمیال و سمن ترک و ھمایون 
نشاند آن لعبتان را نیز بر دست  ملک روزی بھ خلوتگاه بنشست 

ز گوھر سرخ و از زر زردشان کرد    بھ رسم آرایشی در خوردشان کرد  
طبرزد خورد و پاداش انگبین داد     ھمایون را بھ شاپور گزین داد 
سمن ترک از برای باربد خواست   ھمیال را نکیسا یار شد راست   

بزرگ امید را فرمود پیوندختن خاتون ز روی حکمت و پند  
ھمھ ملک مھین بانو بھ شاپور پس آنگھ داد با تشریف و منشور   
در آن دولت عمارت کرد بسیار   چو آمد دولت شاپور در کار

ز دولت بر مرادش ھمدمی بود   از آن پس کار خسرو خرمی بود   
ازین بھ گر بھم باشد چھ خواھی   جوانی و مراد و پادشاھی 
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جھان را خورد و باقی کرد بدرود    نبودی روز و شب بی باده و رود  
جھان خوردن گزین کاین     

غم کار جھان خوردن چھ کارست    خوشگوارست

بھ خوش طبعی جھان می داد و   
قضای عیش چندین سالھ می کرد    می خورد

از آن گستاخ روئیھا خجل گشت   پس از یک چند چون بیدار دل گشت    
جوانی را ز دیده موی بر کند    چو مویش دیده بان بر عارض افکند   

مگر کان موی خود موی سپید استز ھستی تا عدم موئی امید است   
پدید آمد نشان ناامیدی   چو در موی سیاه آمد سپیدی   

کھ باشد یاسمن را دیده در خواب بنفشھ زلف را چندان دھد تاب    
کھ برناید فروغ صبحگاھی  ز شب چندان توان دیدن سیاھی   

کھ سبزی را سپیدی دارد آزرم   ھوای باغ چندانی بود گرم  
با باد سرد باشد باغ معذور   چو بر سبزه فشاند برف کافور   
بگیرد آھویش چون پیر گردد    سگ تازی کھ آھو گیر گردد  

دفی باشد کھن با مطربی پیر   کمان ترک چون دور افتد از تیر     
شود تلخ ار بود سالی درنگش   چو گندم را سپیدی داد رنگش  
خورد مقراضھ مقراض ناکام  چو گازر شوی گردد جامھ خام  
ھمھ مطبخ بھ خاکستر برآرد  بخار دیگ چون کف بر سر آرد    

کھ داری آسیائی نیز در پیش    سیاه مطبخی راگو میندیش  
شوی در آسیا کافور پیکر  اگر در مطبخت نامست عنبر 
نماند گرد چون خود را فشاند   برآنکس کاسیا گردی نشاند 

بھ صد دریا نشاید غسل او کرد   کسی کافتد بر او زین آسیا گرد 
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وزان سودا تمنائی میسر  جوانی چیست سودائی است در سر 
برون کرد از سر آن سودا بسالی    چو پیری بر والیت گشت والی   
کھ یار از من گریزد چون شوم پیر    جوانی گفت پیری را چھ تدبیر    

کھ در پیری تو خود بگریزی از یار     جوابش داد پیر نغز گفتار  
چو سیماب از بت سیمین گریزد بر آن سر کاسمان سیماب ریزد   
کھ در چشم سیاھان غم نیاید   سیھ موئی جوان را غم زداید  
نداند ھیچ زنگی نام غم را     غم از زنگی بگرداند علم را     
کھ فراش ره ھندوستانست سیاھی توتیای چشم از آنست   

سپاه صبحگاه از در در آمد   مخسب ای سر کھ پیری در سر آمد    
ھنوز این پنبھ ناری از گوش     ز پنبھ شد بناگوشت کفن پوش 

ز پیری در جوانی یاس من یافت   چو خسرو در بنفشھ یاسمن یافت 
جھان بدعھد بود اندیشھ می کرد اگرچھ نیک عھدی پیشھ می کرد 
گھی شبدیز را چون بخت می تاخت   گھی بر تخت زرین نرد می باخت   

گھی می گشت با شیرین ھم آغوشگھی می کرد شھد باربد نوش 
بشد ھر چار نزھتگاه پرویز چو تخت و باربد شیرین و شبدیز 

خرابی در دل آبادش آمد   ازان خواب گذشتھ یادش آمد  
ھر آنچ آباد شد گیرد خرابی   چو می دانست کز خاکی و آبی 
چو در بدری رسد نقصان پذیرد   مھ نو تا بھ بدری نور گیرد 

چو گردد پختھ حالی بر بریزد    درخت میوه تا خامست خیزد   
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اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش

سخن در داد و دانش می شد آن روز  بھ نزھت بود روزی با دل افروز    
ز رامش سوی دانش کوش یک چند  زمین بوسید شیرین کای خداوند     

بسی دیگر بھ کام دل برانی     بسی کوشیده ای در کامرانی  
خرابش چون توان کردن بھ بیداد   جھان را کرده ای از نعمت آباد       

لگد در شیر گیرد تا بریزد   چو آن گاوی کھ ازوی شیر خیزد   
دعای بد کند خلوت نشینی حذر کن زانکھ ناگھ در کمینی   

زند تیری سحرگھ بر نشانھ   زنی پیر از نفسھای جوانھ   
کھ نفرین داده باشد ملک بر باد    ندارد سودت آنگھ بانگ و فریاد    

سیھ گشت از نفیر داد خواھان    بسا آیینھ کاندر دست شاھان   
ھمھ کاری نھ بر موقع کند شاه چو دولت روی برگرداند از راه  

خبر پیشین برد باد خزانی  چو برگ باغ گیرد ناتوانی  
کشندش پیش از آن در دیده داغی   چو دور از حاضران میرد چراغی     

بغرد کوھھ ابر از سر کوه  چو سیلی ریختن خواھد بھ انبوه   
رسد خود بوی گشنیزش بر افالک    تگرگی کو زند گشنیز بر خاک 

نشاید جز بھ آتش کردنش راست درختی کاول از پیوند کژ خاست    
ترا بھ گر رعیت را نوازی    جھانسوزی بد است و جور سازی   
کھ آن شھ گفت کو را کس نمی خواست   از آن ترسم کھ گرد این مثل راست     
رعیت را نباشد ھیچ در بند   کھن دولت چو باشد دیر پیوند
جھان خود را بھ استحقاق بیند     ز مثل خود جھان را طاق بیند     

مراعات از رعیت باز گیرد   ز مغروری کھ در سر ناز گیرد  
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کند دست دراز از خلق کوتاه    نو اقبالی بر آرد دست ناگاه    
باجماع خالیق شاه گردد   خالیق را چو نیکو خواه گردد   

سپیدی و سیاھی ھر دو داری خردمندی و شاھی ھر دو داری   
در این منزل ز رفتن با خبر باش     نجات آخرت را چاره گر باش  
قیامت را کجا ترتیب سازد     کسی کو سیم و زر ترکیب سازد
ز مال و ملک و شاھی ھیچ بردند؟   ببین دور از تو شاھانی کھ مردند   

ببخشی، شحنھ راه تو باشد بمانی، مال بد خواه تو باشد    
کھ با ھر یک چھ بازی کرد خورشید  فرو خوان قصھ دارا و جمشید     

کھ دانی پرده ی پوشیده را راز   در این نھ پرده آھنگ آنچنان ساز     
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سوال و جواب خسرو و بزرگ امید

ز دانش خواھد او را نیکنامی   چو خسرو دید کان یار گرامی  
بھ امید بزرگش پیش بنشاند  بزرگ امید را نزدیک خود خواند 

مرا از خود بزرگ امید گردان   کھ ای تو بزرگ امید مردان   
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اولین جنبش

کھ این دانش بر دانا عزیز است    خبر ده کاولین جنبش چھ چیز است   
وز اول پرده بیرون ماندگانیم    جوابش داد ما ده راندگانیم  

نخستین را نداند جز نخستین  ز واپس ماندگان ناید درست این     
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چگونگی فلک

کھ دارم زین قیاس اندیشھ بسیار    دگرباره بھ پرسیدش جھاندار   
درونش جانور بیرون او کیست    نخستم در دل آید کاین فلک چیست   

کھ نکتھ تا بدین دوری مینداز جوابش داد مرد نکتھ پرداز 
جز ایزد کس نمی داند کھ چونست    حسابی را کزین گنبد برونست   
در او روی آوریدن روی دارد  ھر آنچ آمد شد این کوی دارد   

بھ گستاخی سخن راندن روا نیست  وز آنصورت کھ با چشم آشنا نیست 
سخنھای فلک سر بستھ گویندبلندانی کھ راز آھستھ گویند    
چو طرفھ گو سخن سربستھ دارد   فلک بر آدمی در بستھ دارد       
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اجرام کواکب

ندانم بر چھ مرکوبند راکب   دگر ره گفت کاجرام کواکب  
جداگانھ زمین و آسمانیست  شنیدستم کھ ھر کوکب جھانیست 
درستی را بدان قایم ندیدیم    جوابش داد کاین ما ھم شنیدیم

رصد بنمود کاین معنی محالست   چو وا جستیم از آن صورت کھ حالست  
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مبداء و معاد

کجا خواھیم رفتن وز کجائیم   دگر ره گفت ما اینجا چرائیم    
نگردد کشف ھم با پرده میساز جوابش داد و گفت از پرده این راز  
ندیده راه منزل چون نمائیم     کھ ره دورست ازین منزل کھ مائیم   
بدانی خود کھ چونی وز کجائی  چو زین ره بستگان یابی رھائی        
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گذشتن از جھان

چو در صافی و چون دریا عجب کار       دگر ره گفت کای دریای دربار   
کھ خواب دیده را با کس نگفتند عجب دارم زیارانی کھ خفتند      

نگوید کس چنین رفتم چنین آی    ھمھ گفتند چون ما در زمین آی 
کھ نقد این جھانست آن جھانی   جوابش داد دانای نھانی    

مخالف باشد ار برداری آواز    نگنجد آن ترنم اندرین ساز     
و گر آتش در آب آری بمیرد   نفس در آتش آری دم بگیرد  
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در بقای جان

سوالی زیرکانھ کرد سختش  دگر باره شھ بیدار بختش  
چرا با ما کند در خواب ناورد     کھ گر جان را جھان چون کالبد خورد   

بگو تا جان چندین کس کجا شد    و گر جان ماند و از قالب جدا شد    
ولی جان بی جسد دیدن محالست        جوابش داد کاین محکم سوالست
نھ بی پرگار جنبش دید شاید نھ از جان بی جسد پرسید شاید   
فلک را جنبش پرگار گردد  چو از پرگار تن بیکار گردد   
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در چگونگی دیدار کالبد در خواب

نھ نقش کالبدھا ھست باطل؟  دگر ره گفت اگر جان ھست حاصل    
نگھدارنده این نقشھا کیست؟  چو می بینم بخواب این نقشھا چیست 

خیال مردم را با تست عادت جوابش داد کز چندین شھادت 
در آن عادت شود جانھا پدیدار  چو گردد خواب را فکرت خریدار       
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در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگ

بیاد آرم حدیث این جھانی   دگر ره گفت بعد از زندگانی  
کھ ای روشن چراغ عالم افروز     جوابش داد پیر دانش آموز 

والیت داشتی بر بام افالک تو آن نوری کھ پیش از صحبت خاک 
نیاری ھیچ حرفی یاد از آنھا     ز تو گر باز پرسند آن نشانھا  

از آن ترسم کز این ھم ناوری یاد    چو روزی بگذری زین محنت آباد   
تواند کردن امشب را فراموش  کسی کو یاد نارد قصھ دوش   
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چگونگی زمین و ھوا

زمین را با ھوا شرحی برانگیز    دگر ره گفت کز دور فلک خیز   
زمینی و ھوائی چند پرسی  جوابش داد بھ کز پند پرسی  
زمین خاکیست کو خاکی نیرزد  ھوا بادیست کز بادی بلرزد   

زمین را آخرین بطن آدمی بود  جھان را اولین بطنی زمی بود   
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در پاس تندرستی از راه اعتدال

طبیبانھ در آموزم یکی پند   دگر باره بگفتش کای خردمند    
جھان جان و جان آفرینش    جوابش داد کای باریک بینش 

خدا آن نکتھ را با خلق گفتھ است  طبیبی در یکی نکتھ نھفتھ است  
کم و بسیار نھ کارد تباھی    بیا شام و بخور خوردی کھ خواھی   
نگھدار اعتدال اینت تمام است   ز بسیار و ز کم بگذر کھ خام است   
رسیدند از قضا بر چشمھ ساری    دو زیرک خوانده ام کاندر دیاری    
یکی پر خورد کاین جان می فزاید    یکی کم خورد کاین جان می گزاید       

ز محرومی و سیری ھر دو مردند چو بر حد عدالت ره نبردند   
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چگونگی رفتن جان از جسم

چگونھ بر پرند از آشیانھا دگر ره باز پرسیدش کھ جانھا  
نشاید گفتن اال از شنیده جوابش داد کز راه ندیده   

مسلسل گشتھ با ھم جان ھر چار   شنیدم چار موبد بود ھشیار  
کھ از تن چون رود جان خردمند    در این مشکل فرو ماندند یک چند  
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تمثیل موبد اول

در اندازد کسی خود را بھ غرقاب  یکی گفتا بدان ماند کھ در خواب   
ندارد سودش از کوشیدن سخت  بسی کوشد کھ بیرون آورد رخت
ھراسی باشد اندر خواب دیده   چو از خواب اندر آید تاب دیده  
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تمثیل موبد دوم

کھ بر گردون کشد گیتی خداونددوم موبد بھ قصری کرد مانند   
ز بیم جان زند در کنگره چنگ   از او شخصی فرو افتد گران سنگ   
وز افتادن مضرت بیش گردد    ز ماندن دست و بازو ریش گردد  

کند سر پنجھ را در کنگره چست شکنجھ گرچھ پنجھ اش را کند سست    
ھم او ھم کنگره پرتاب گردد  ھم آخر کار کو بی تاب گردد    
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تمثیل موبد سوم

کھ با گرگی گلھ راند شبانی   سوم موبد چنان زد داستانی  
در آویزد شبان با او بھ پیکار     رباید گوسفندی گرگ خونخوار  
ز دیگر سو شبان تا وارھاندکشد گرگ از یکی سو تا تواند  

شبان را کرد باید خرقھ بازی    چو گرگ افزون بود در چاره سازی   
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تمثیل موبد چھارم

بھ شخصی ماند اندر حجلھ ناز    چھارم مرد موبد گفت کاین راز     
بدو در یافتھ دیوانگی راه  عروسی در کنارش خوب چون ماه    
نھ از دیوانگی با وی توان ساخت  نھ بتوان خاطر از خوبیش پرداخت   
گریزد مرد از او چون آھو از شیر   ھم آخر چون شود دیوانگی چیر     
ورق نادیده حرفی چند خواندند     در این اندیشھ لختی قصھ راندند    
کزین بازیچھ دور افتاد شھمات    چو می مردند می گفتند ھیھات 
نمرده راز مرده کس نداند    ز مرده ھر کسی افسانھ راند 
بھ نامحرم نگویند آنچھ بینند  مگر پیغمبران کایشان امینند   
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در نبوت پیغمبر اکرم

ملک پرسیدش از تاج رسالت   سخن چون شد بھ معصومان حوالت     
بھ نسبت دین او با دین ما چیست؟   کھ شخصی در عرب دعوی کند کیست؟ 

برونست از سپیدی و سیاھی جوابش داد کان حرف الھی  
برون از گنبد است آواز آن مرد     بھ گنبد در کنند این قوم ناورد     

کھ نقشند این دو او شاگرد نقاش   نھ ز انجم گوید ونز چرخ اعالش  
نیم زان پرده چون گویم از این راز       کند باالی این نھ پرده پرواز    
کھ دین حق است و با حق نیست بازیمکن بازی شھا با دین تازی    
چو اندام کباب از آتش تیز   بجوشید از نھیب اندام پرویز  

صالی احمدی روزی نبودش  ولی چون بخت پیروزی نبودش 
در گنج سخن بر شاه بگشاد  چو شیرین دیدکان دیرینھ استاد    

ندیده چون توئی چشم زمانھ  ثنا گفتش کھ ای پیر یگانھ  
نصیبی ده مرا نیز ار توانی   چو بر خسرو گشادی گنج کانی  
فرو خوان از کلیلھ نکتھ ای چند   کلیدی کن نھ زنجیری در این بند    
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گفتن چھل قصھ از کلیلھ و دمنھ با چھل نکتھ

چھل قصھ بھ چل نکتھ فرو گفت    بزرگ امید چون گلبرگ بشکفت 
گاو شنزبھ و شیر

* * *
چو گاو شنزبھ زان شیر جماش   نخستین گفت کز خود بر حذر باش  

نجاری بوزینھ  

* * *
کھ از بوزینھ نجاری نیاید  ھوا بشکن کزو یاری نیاید 

روباه و طبل

* * *
کزان طبل دریده خورد روباه  بتلبیس آن توانی خورد ازین راه       

زاھد ممسک خرقھ بھ دزد باختھ  

* * *
مکن تا در غمت ناید   

چو زاھد ممسکی در خرقھ بازی  درازی  

زاغ و مار  

* * *
کھ با تو آن کند کان زاغ با مار     مخور در خانھ کس ھیچ زنھار  

مرغ ماھی خوار و 
خرچنگ 

* * *
ھمان پاداش بینی وقت  

نیرنگ
کھ ماھی خوار دید از چنگ 

خرچنگ 
خرگوش و شیر 

* * *
کھ با شیر رباخور کرد خرگوش  ربا خواری مکن این پند بنیوش   

سھ ماھی و رستن یکی از شست  

* * *

چنانک آن پیرماھی زافت   بھ خود کشتن توان زین خاکدان رست  
شست
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سازش شغال و گرگ و زاغ بر کشتن شتر   

* * *
کھ از شخصی شتر سرباز کردند     شغال و گرگ و زاغ این ساز کردند   

طیطوی با موج دریا   

* * *

چنان کان طیطوی از موج   بھ چاره کین توان جستن ز اعدا  
دریا 

بط و سنگ پشت

* * *
کشف را با بطان فصلی چنین رفت      بسا سر کز زبان زیرزمین رفت  

مرغ و کپی و کرم شب تاب 

* * *
کھ دید آن ساده مرغ از کپیی چند  ز نااھالن ھمان بینی در این بند       

بازرگان دانا و بازرگان نادان       

* * *
بھ حیلت مال مردم خورد نتوان    

غوک و مار و راسوچو بازرگان دانا مال نادان       

* * *
چو غوک مارکش در سر کنی سرچو بر دانا گشادی حیلھ را در    

موش آھن خوار و باز کودک بر  

* * *
کھ موش آھن خورد کودک برد باز    حیل بگذار و مشنو از حیل ساز   

زن و نقاش چادر سوز  

* * *
بدان نقاش چادر سوز مانی  چو نقش حیلھ بر چادر نشانی    

طبیب نادان کھ دارو را با زھر آمیخت         

* * *
عالج از دست نادان زھر گردد  ز دانا تن سالمت بھر گردد   

کبوتر مطوقھ و رھانیدن کبوتران از دام       
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* * *

چو آن مرغ نگارین رست از آن   بھ دانائی توان رستن ز ایام    
دام 

ھم عھدی زاغ و موش و آھو و سنگ 
پشت

* * *
مکن شوخی وفاداری در    

آموز
ز موش دام در زاغ دھن  

دوز
موش و زاھد و یافتن زر    

* * *
کھ موش از زاھد ارجو برد زر داد   مبریک جوز کشت کس بھ بی داد   

گرگی کھ از خوردن زه کمان جان داد    

* * *
کھ بر دل چرخ ناگھ می زند تیر    مشو مغرور چون گرگ کمان گیر   

زاغ و بوم 

* * *
نسازد با خرد چون زاغ با بوم     رھا کن کاین حمال محروم  

راندن خرگوش پیالن را از چشمھ    
آب

* * *
ز پیالن بین کھ خرگوش آب چون برد       مبین از خرد بینی خصم را خرد    

گربھ روزه دار با دارج و خرگوش   

* * *
ز روزه گربھ روزی بین کھ چون یافت   ز حرص و زرق باید روی برتافت   

ربودن دزد گوسفند زاھد را بنام سگ    

* * *
نھد داغ سگی بر گوسپندشکسی کاین گربھ باشد نقش بندش  

شوھر و زن و دزد

* * *
چنان کز بیم دزد آن زن در آن شوی     ز فتنھ در وفا کن روی در روی

384 از  338صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

دیو و دزد و زاھد

* * *
چنان کز دیو و دزد آن پارسا مرد   رھی چون باشد از خصمانت ناورد 

زن و نجار و پدرزن     

* * *
چو نجاری کھ لوح از زن در آموخت   چھ باید چشم دل را تختھ بردوخت  

برگزیدن دختر موش نژاد موش را     

* * *
چنان کان موش نسل آدمی خوار     اگر بد نیستی با بد مشو یار 

بوزینھ و سنگ پشت 

* * *
کھ کپی ھم بدین فن زان کشف رست    بھ وا گشتن توانی زین طرف رست     

فریفتن روباه خر را و بھ شیر سپردن    

* * *
کزین غفلت دل خر خورد روباه   چو خر غافل نباید شد درین راه     

زاھد نسیھ اندیش و کوزه شھد و روغن   

* * *
چو زان حلوای نقد آن مرد درویش    حساب نسیھ ھای کژ میندیش

کشتن زاھد راسوی امین را   

* * *
کھ راسوی امین را بیگنھ کشت بھ ار بر غدر آن زاھد کنی پشت  

کشتن کبوتر نر کبوتر ماده را     

* * *
چنان کان نر کبوتر ماده را کشت       مزن بی پیش بینی بر کس انگشت  

بریدن موش دام گربھ را  

* * *
چو موش آن گربھ را از دام تیمار   بھ ھشیاری رھان خود را از این غار    

قبره با شاه و شاھزاده    

* * *
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چو مرغ قبره زین قبھ چند    برون پر تا نفرسائی درین بند     
شغال زاھد و سعایت جانوران پیش شیر  

* * *
چو آن زاھد شغال از خشم آن شیر   بھ صدق ایمن توانی شد ز شمشیر 

سیاح و زرگر و مار  

* * *
بھ نیکی برد جان سیاح از آن مار   تو نیکی کن مترس از خصم خونخوار   

چھار بچھ بازرگان و برزگر و شاھزاده و توانگر    

* * *
ز بازرگان بچھ تا شاھزاده    بھ قدر مرد شد روزی نھاده   

رفتن شیر بھ شکار و شکار شدن بچھ ھای او    

کز این بی بچھ گشت آن شیر خونریز    بھ خونخواری مکن چنگال را تیز  

* * *
دل خسرو حصاری شد بر این گنج       چو بر گفت این سخن پیر سخن سنج     

سرای عدل را نو کرد بنیاد  پشیمان شد ز بدعتھای بیداد   
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حکمت و اندرز سرائی حکیم نظامی 

ز شمع آتش پرستیدن بیاموز   دال از روشنی شمعی برافروز    
از آتش خانھ خطر نشستی   بیارا خاطر ار آتش پرستی        

چنو صد را بھ حکمت گوش پیچم   من خاکی کزین محراب ھیچم   
چگویم چون کسم دامن نگیرد   بسی دارم سخن کان دل پذیرد       

بھ تصریف و بھ نحو اسرار عالم       منم دانستھ در پرگار عالم    
بھ اصطرالب حکمت کرده ام حل  ھمھ زیچ فلک جدول بھ جدول  
کھ معلومش نکردم یک بھ یک را کھ پرسید از من اسرار فلک را       
کنم گر گوش داری بر تو روشنزسر تا پای این دیرینھ گلشن   

نخستین جنبشی کامد الف بود   از آن نقطھ کھ خطش مختلف بود    
بسیطی زان دوی آمد پدیدار    بدان خط چون دگر خط بست پرگار    
بھ جسم آماده شد شکل بسیطی سھ خط چون کرد بر مرکز محیطی   
کھ ابعاد ثلثش کرده اندام     خط است آنگھ بسیط آنگاه اجسام   

بدین ترتیب از اول تا نھایت     توان دانست عالم را بھ غایت     
بھ یک تک میدود ز اول بھ آخر   چو بر عقل این نمونھ گشت ظاھر     

وجودش اول و آخر ندارد  خدایست آنکھ حد ظاھر ندارد 
تنگ باشد حجاب آفرینش   خدابین شو کھ پیش اھل بینش   
خدا را دانی ار خود را بدانی       بدان خود را کھ از راه معانی    
فلک چھ بود بدان دوری میندیش     بدین نزدیکیت آیینھ در پیش   

نمودار دو عالم در تو جمعست تو آن نوری کھ چرخت طشت شمعست  
مگو تا از حکایت وا نمانی  نظامی بیش از این راز نھانی     
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صفت شیرویھ و انجام کار خسرو

بھ آزادی جھان را تختھ بر دوخت     چو خسرو تختھ حکمت در آموخت  
چو شیران ابخر و شیرویھ نامش    ز مریم بود یک فرزند خامش  
در آن طفلی کھ بودش قرب نھ سال   شنیدم من کھ آن فرزند قتال   

کھ شیرین کاشگی بودی مرا جفت  چو شیرین را عروسی بود می گفت  
ز دانش یا ز دولت یا ز دینش    ز مھرش باز گویم یا ز کینش 
بدو پیوستھ ناخشنود می بودسرای شاه ازو پر دود می بود   
دلم بگرفت از این وارونھ فرزند       بزرگ امید را گفت ای خردمند
فساد طالعش را می شناسم  از این نافرخ اختر می ھراسم       

چو گرگ ایمن نشد بر مادر خویش  ز بد فعلی کھ دارد در سر خویش    
کھ خاکستر بود فرزند آتش   ازین ناخوش نیاید خصلتی خوش  

ھمھ آن گوید او کو را خوش آید نگوید آنچھ کس را دلکش آید   
ز فر و سنگ بگریزد بھ فرسنگ  نھ با فرش ھمی بینم نھ با سنگ  
ز من زاده ولی از من گریزان    چو دود از آتش من گشت خیزان  
خلف بس ناخلف دارم چھ سوداست     سرم تاج از سرافرازان ربودست      
نھ با ھمشیرگان شیرین زبانست  نھ بر شیرین نھ بر من مھربانست  
کھ خر در پیشھ ھا پاالنگری را   بھ چشمی بیند این دیو آن پری را    

بلی مارم کھ چون او مھره دارم  ز من بگذر کھ من خود گرزه مارم    
نھ ھر گل میوه آرد ھر نیی قند   نھ ھر زن زن بود ھر زاده فرزند    
بس آھن کو کند بر سنگ بیدادبسا زاده کھ کشت آن را کزو زاد   

ز خویشان بیش دارد آشنائی    بسا بیگانھ کز صاحب وفائی    
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دل پاکت ز ھر نیک و بد آگاه  بزرگ امید گفت ای پیش بین شاه  
نھ آخر پاره ای از گوھر تست    گرفتم کاین پسر درد سر تست  

دل از پیوند بی پیوند کردن  نشاید خصمی فرزند کردن    
کا تاج سر کند فرزند خود را   کسی بر ناربن نارد لگد را     

کھ دارد بچھ خود را نگونسار  درخت تود از آن آمد لگدخوار    
بود تره بھ تخم خویش مانند   تو نیکی بد نباشد نیز فرزند       
ازو ھم زر بود کارایش افتد   قبای زر چو در پیرایش افتد       

زمانھ خود کند رامش تو خوش باش   اگر توسن شد این فرزند جماش   
بھ پیری توسنی گردد فراموشجوانی دارد زینسان پر از جوش     

* * *
کھ آتش خانھ باشد جای خسرو     چنان افتد از آن پس رای خسرو    

کند چون موبدان آتش پرستی نسازد با ھماالن ھم نشستی   
چو شیر مست شد شیرویھ بر تختچو خسرو را بھ آتش خانھ شد رخت   
ز دورا دور شھ را پاس می داشت    بھ نوشانوش می در کاس می داشت 

بھ کنجی از جھان خرسند کردش   بدان نگذاشت آخر بند کردش   
کھ جز شیرین کسی نگذاشت با و   در آن تلخی چنان برداشت با او       

کھ با صد بند گفتا ھستم آزاد    دل خسرو بھ شیرین آن چنان شاد    
کھ روزی ھست ھر کس را چنین پیش    نشاندی ماه را گفتی میندیش  

گیاه آسوده باشد سرو رنجور ز بادی کو کاله از سر کند دور 
شکارافکن بدو خوشتر زند تیر    ھر آنچ او فحل تر باشد ز نخجیر     
ز افتادن بلندان را بود بیم     چو کوه از زلزلھ گردد بھ دونیم   

384 از  343صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

بھ دنبالش بسی دندان گرگست  ھر آن پختھ کھ دندانش بزرگست
بسوی نیکوان خوشتر رود دود  بھ ھر جا کاتشی گردد زر اندود   

چو تو ھستی ھمھ دولت مرا ھست تو در دستی اگر دولت شد از دست   
دلش دادی و خدمت می نمودی  شکر لب نیز از او فارغ نبودی    
گھی شادی گھی تیمار باشد کھ در دولت چنین بسیار باشد   
بمیرد ھر کھ در ماتم نشیند شکنج کار چون در ھم نشیند   
کھ پای و سر نباید ھر دو دربند  گشاده روی باید بود یک چند  
کھ بس بیمار وا گشت از لب گور نشاید کرد بر آزار خود زور  

نھ ھر کس را کھ تب گیرد بمیرد  نھ ھر کش صحت او را تب نگیرد  
چو وابینی نھ قفل است آن کلید است    بسا قفال کھ بندش ناپدید است
کھ غم غم را کشد چون ریگ نم را   بھ دانائی ز دل پرداز غم را       

مقنع نیز داند ساختن ماه  اگر جای تو را بگرفت بدخواه    
جھان از آھنی کی تاب گیرد   ولی چون چاه نخشب آب گیرد  

شبھ کافور و اعمی روشنائی   در این کشور کھ ھست از تیره رائی    
کھ ارزد ریش گاوی ریشخندی بباید ساخت با ھر ناپسندی 

ازو دوری طلب کازرم دور است ستیز روزگار از شرم دور است    
یکی کو مرد و دیگر کو نزاد است دو کس را روزگار آزرم داد است    

تو نیز ار ھم نمانی تا نرنجی     نماند کس درین دیر سپنجی  
بھر کس چون رسیدی شھریاری   اگر بودی جھان را پایداری     
ز کیخسرو بھ خسرو کی فتادی  فلک گر مملکت پاینده دادی  
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چو گل زان بیشتر گرید کھ خندد  کسی کو دل بر این گلزار بندد    
چنان پندار کافتد بارت از دوش        اگر دنیا نماند با تو مخروش 
پس آن بھ کو نماند تا تو مانی  ز تو یا مال ماند یا تو مانی  

ز درد گوشمالش ناگزیر است   چو بربط ھر کھ او شادی پذیر است   
کھ بی عیسی نیابی در خران خیر      بزن چون آفتاب آتش درین دیر    
چھ مارست اینکھ چون ضحاک 

ھم از پشت تو انگیزد ترا مار   خونخوار 

عقوبت بین کھ چون بی پشت ماندی    بھ شھوت ریزه ای کز پشت راندی    
شکم واری طلب نھ پشت واری  درین پستھ منھ بر پشت باری    
کھ بر پشت و شکم چیزی نبستند بعنین و سترون بین کھ رستند   

بدانچت ھست از او خرسند میباش  گرت عقلی است بی پیوند میباش 
نھ بھ ز آسودگی نزھت سنا نیست نھ ایمن تر ز خرسندی جھانیست  
کھ ھست آزاد طبعی کشوری خوش چو نانی ھست و آبی پای درکش   
بالئی محکم آمد سرپرستی  بھ خرسندی برآور سر کھ رستی     
بھ خرسندی مسلم گشت از اغیار   ھمان زاھد کھ شد در دامن غار     
بھ پرواز قناعت رست از انبوه   ھمان کھبد کھ ناپیداست در کوه 

ترا آن بھ کزو در دست ھیچ است    جھان چون مار افعی پیچ پیچ است    
بھ دست دیگران میگیر ماری  چو از دست تو ناید ھیچ کاری  
کھ تو گنجی بود گنجینھ دربند چو دربندی بدان میباش خرسند    
سعادت نامھ یوسف بنھ پیشو گر در چاه یابی پایھ خویش    

علم دان ھر کھ باالی تو باشد   چو زیر از قدر تو جای تو باشد  
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توئی تو کز دو عالم صدر داری   تو پنداری کھ تو کم قدر داری   
بدین ھمت توان گوی از جھان برد    دل عالم توئی در خود مبین خرد    

جھان خاص از پی تو آفرید است       چنان دان کایزد از خلقت گزید است    
ز بند تاج و تخت آزاد گردی  بدین اندیشھ چون دلشاد گردی   

زمین را تخت کن خورشید را تاج   و گر باشی بھ تخت و تاج محتاج   
بدین افسانھ خوش خوش روز می برد  بدین تسکین ز خسرو سوز می برد    

سخن می گفت و شھ را دل ھمی داد شب آمد ھمچنان آن سرو آزاد   
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کشتن شیرویھ خسرو را

فلک را غول وار از راه برده   شبی تاریک نور از ماه برده 
فلک با صد ھزاران دیده شبکور  زمانھ با ھزاران دست بی زور     

نھاده بر دو سیمین ساق شیرین   شھنشھ پای را با بند زرین  
بھ زنجیر زرش بر مھره می بست   بت زنجر موی از سیمگون دست   

ھمی مالید و می بوسید پایش ز شفقت ساقھای بند سایش 
کھ بر بانگ حکایت خوش توان خفت  حکایت ھای مھرانگیز می گفت 

بر آواز شھنشھ گوش می داشت  بھ ھر لفظی دھن پر نوش می داشت  
بھ شیریت در سرایت کرد خوابش  چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش 

فلک بیدار و از چشم آب رفتھ   دو یار نازنین در خواب رفتھ   
سیاھی بر لبش مسمار می بست    جھان می گفت کامد فتنھ سرمست 
نبوده در سرشتش ھیچ مھریفرود آمد ز روزن دیو چھری   

چو نفاط از بروت آتش فشانی   چو قصاب از غضب خونی نشانی   
سریر شاه را باال ھمی جست   چو دزد خانھ بر کاال ھمی جست  

جگرگاھش درید و شمع را کشت بھ بالین شھ آمد تیغ در مشت  
کھ خون برجست ازو چون آتش از میغ   چنان زد بر جگرگاھش سر تیغ 
برون زد سر ز روزن چون عقابی       چو از ماھی جدا کرد آفتابی    

گشاده چشم و خود را کشتھ دیدهملک در خواب خوش پھلو دریده 
دلش از تشنگی از جان گرفتھ       ز خونش خوابگھ طوفان گرفتھ   

کنم بیدار و خواھم شربتی آب بھ دل گفتا کھ شیرین را ز خوشخواب   
کھ ھست این مھربان شبھا نخفتھ  دگر ره گفت با خطر نھفتھ  
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نخسبد دیگر از فریاد و زاری    چو بیند بر من این بیداد و خواری     
شوم من مرده و او خفتھ باشد ھمان بھ کین سخن ناگفتھ باشد 

کھ شیرین را نکرد از خواب بیدار     بھ تلخی جان چنان داد آن وفادار       

* * *
بھ سرسبزی جھان را داده امید    شکفتھ گلبنی بینی چو خورشید   
بخون ریز ریاحین تیغ در دست     برآید ناگھ ابری تند و سرمست  
کزان گلبن نماند شاخ و برگی   بدان سختی فرو بارد تگرگی     
بھ باغ اندر نھ گل بیند نھ گلزار     چو گردد باغبان خفتھ بیدار    

چو گل ریزد گالبی چون نریزد  چھ گوئی کز غم گل خون نریزد    

* * *
در آمد نرگس شیرین ز خوشخواب  ز بس خون کز تن شھ رفت چون آب 

بھ بانگ نای و نی بیدار گشتی دگر شبھا کھ بختش یار گشتی 
کھ خون گرم شاھش کرد بیدار  فلک بنگر چھ سردی کرد این بار   

کھ بود آن سھم را در خواب دیده  پریشان شد چو مرغ تاب دیده 
یکی دریای خون دیده آه برداشت   پرند از خوابگاه شاه برداشت  
دریغا چشمش آمد در خرابی   ز شب می جست نور آفتابی  
چراغی روغنش تاراج کرده   سریری دید سر بی تاج کرده   
سپھ رفتھ سپھساالر مرده خزینھ در گشاده گنج برده 

بسی بگریست وانگھ عزم ره کرد بھ گریھ ساعتی شب را سیھ کرد   
بر آن اندام خون آلود می ریخت       گالب و مشک با عنبر برآمیخت  
چنان کز روشنی می تافت چون نور    فرو شستش بھ گالب و بھ کافور  
بسازیدش کز آن بھتر نسازند     چنان بزمی کھ شاھان را طرازند    
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بھ کافور و گالب اندام او شست  چو شھ را کرده بود آرایشی چست   
بدین اندیشھ صد دل را گرو کرد   ھمان آرایش خود نیز نو کرد   

* * *
ولیکن با کسی گفتن نشایست   دل شیرویھ شیرین را ببایست  

یکی ھفتھ درین غم بارکش باش  نھانی کس فرستادش کھ خوش باش  
شود در باغ من چون گل شکفتھ چو ھفتھ بگذرد ماه دو ھفتھ 

ز خسرو بیشتر دارم شکوھش خداوندی دھم بر ھر گروھش  
کلید گنج ھا او را سپارم   چو گنجش زیر زر پوشیده دارم   
چو سرکھ تند شد چون می بجوشید چو شیرین این سخنھا را نیوشید   

نھاد آن کشتنی دل بر فریبش فریبش داد تا باشد شکیبش 
ز منسوخ کھن تا کسوت نو پس آنگھ ھر چھ بود اسباب خسرو
ز بھر جان شاھنشھ فدا کرد   بھ محتاجان و محرومان ندا کرد   
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جان دادن شیرین در دخمھ خسرو

ھالک جان شیرین بر سر آورد   چو صبح از خواب نوشین سر برآورد   
شد اندر نیمھ ره کافوردان خرد   سیاھی از حبش کافور می برد    
چو مھ در قلعھ شد زنگی بخندید   ز قلعھ زنگیی در ماه می دید
کیانی مھدی از عود قماری   بفرمودش بھ رسم شھریاری  
بر آموده بھ مروارید و گوھر گرفتھ مھد را در تختھ زر    
بخوابانید خسرو را در آن مھد    بھ آئین ملوک پارسی عھد 

بھ مشھد برد وقت صبح گاھان   نھاد آن مھد را بر دوش شاھان    
بگرداگرد آن مھد ایستاده  جھانداران شده یکسر پیاده  
بریده چون قلم انگشت خود را    قلم ز انگشت رفتھ باربد را   
بلرزانی چو برگ بید گشتھ  بزرگ امید خرد امید گشتھ 

کھ ما را مرگ شاه از جان برآورد    بھ آواز ضغیف افغان برآورد   
سپھساالر و شمشیر و علم کو پناه و پشت شاھان عجم کو 

گھی پرویز و گھ کسریش خوانندکجا کان خسرو دنییش خوانند     
چھ جمشید و چھ کسری و چھ خسرو  چو در راه رحیل آمد روارو   
چو سروی در میان شیرین خرامان    گشاده سر کنیزان و غالمان   

فکنده حلقھ ھای زلف بر دوش    نھاده گوھرآگین حلقھ در گوش  
عروسانھ نگار افکنده بر دستکشیده سرمھ ھا در نرگس مست 

حریری سرخ چون ناھید در بر  پرندی زرد چون خورشید بر سر    
کسی کان فتنھ دید از دست میشد   پس مھد ملک سرمست میشد
گرفتھ رقص در پایان مھدش  گشاده پای در میدان عھدش 
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ز بھر مرگ خسرو نیست غمگین گمان افتاد ھر کس را کھ شیرین     
کھ شیرین را بر او دل مھربان بود   ھمان شیرویھ را نیز این گمان بود    

بدینسان تا بھ گنبد خانھ شاه  ھمھ ره پای کوبان میشد آن ماه  
ز نرگس بر سمن سیماب ریزان  پس او در غالمان و کنیزان    
بزرگان روی در روی ایستادند     چو مھد شاه در گنبد نھادند 

بھ فراشی درون آمد بھ گنبد  میان دربست شیرین پیش موبد 
سوی مھد ملک شد دشنھ در دستدر گنبد بھ روی خلق در بست   
ببوسید آن دھن کاو بر جگر داشت    جگرگاه ملک را مھر برداشت

ھمانجا دشنھ ای زد بر تن خویش   بدان آیین کھ دید آن زخم را ریش        
جراحت تازه کرد اندام شھ را    بھ خون گرم شست آن خوابگھ را   
لبش بر لب نھاد و دوش بر دوش پس آورد آنگھی شھ را در آغوش  

چنان کان قوم از آوازش خبر داشت   بھ نیروی بلند آواز برداشت   
تن از دوری و جان از داوری رست    کھ جان با جان و تن و با تن بھ پیوست         
مبارک باد شیرین را شکر خواب    بھ بزم خسرو آن شمع جھانتاب

کھ چون اینجا رسد گوید دعائی  بھ آمرزش رساد آن آشنائی     
بیامرز این دو یار مھربان را    کالھی تازه دار این خاکدان را       
زھی جان دادن و جان بردن او       زھی شیرین و شیرین مردن او 
بھ جانان جان چنین باید سپردن     چنین واجب کند در عشق مردن  
زن آن مرد است کو بی درد باشد  نھ ھر کو زن بود نامرد باشد 

بسا دیبا کھ شیرش در نورد است    بسا رعنا زنا کو شیر مرد است  
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شبیخون کرد بر نسرین و شمشاد   غباری بر دمید از راه بیداد  
فرو بارید سیلی کوه تا کوه    بر آمد ابری از دریای اندوه   

ھوا را کرد با خاک زمین راست    ز روی دشت بادی تند برخاست  
برآوردند حالی یکسر آواز    بزرگان چون شدند آگھ ازین راز       
عروسان را بھ دامادان چنین ده      کھ احسنت ای زمان وای زمین زه  
نشاید کرد ازین بھتر عروسی   چو باشد مطرب زنگی و روسی 
در گنبد بر ایشان سخت کردند دو صاحب تاج را ھم تخت کردند   

نوشتند این مثل بر لوح آن خاک     وز آنجا باز پس گشتند غمناک   
کسی از بھر کس خود را نکشت است کھ جز شیرین کھ در خاک درشتست 

* * *
وفا داری نخواھد کرد با کس  منھ دل بر جھان کین سرد ناکس  
کھ یک یک باز نستاند سرانجام   چھ بخشد مرد را این سفلھ ایام   
بھ یک نوبت ستاند عاقبت باز  بھ صد نوبت دھد جانی بھ آغاز  
چو افتادی شکستی ھیچ ھیچی  چو بر پائی طلسمی پیچ پیچی     

نشان ده گردنی کو بی کمندیست درین چنبر کھ محکم شھر بندیست  
نھ بتوان بند چنبر باز کردن    نھ با چنبر توان پرواز کردن   

چو نگشادست کس ما چون گشائیم  درین چنبر گشایش چون نمائیم   
ز جور خاک بنشینیم بر خاک  ھمان بھ کاندرین خاک خطرناک    
کھ بر ما کم کسی گرید چو ما زار   بگرییم از برای خویش یکبار    

* * *
بھ گریھ داشتی چشم جھانسوز شنیدستم کھ افالطون شب و روز 
بگفتا چشم کس بیھوده نگریستبپرسیدند ازو کاین گریھ از چیست   
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بھم خو کرده اند از دیرگھ باز     از آن گریم کھ جسم و جان دمساز    
ھمی گریم بدان روز جدائی    جدا خواھند گشت از آشنائی   

* * *
بھ بی برگی مشو بی برگ و سازست رھی خواھی شدن کان ره درازست   

رھا کن شھر بند خاک بر خاکبپای جان توانی شد بر افالک   
توان رفت ارز خود بیرون توان رفت     مگو بر بام گردون چون توان رفت   

کھ چون شاید شدن بر بام این کاخ    بپرس از عقل دوراندیش گستاخ     
علم برکش بر این کاخ کیانی   چنان کز عقل فتوی میستانی   
ازو پرس آنچھ می پرسی نھ از کس   خرد شیخ الشیوخ رای تو بس   

بر پیران وبال است آن سخن نیست    سخن کز قول آن پیر کھن نیست   
نفس یک یک چو سوھان بند سایست خرد پای و طبیعت بند پایست  

کھ از خود برگرفت این آھنین بند    بدین زرین حصار آن شد برومند        
بر آن کارند کز کارت برآرند   چو این خصمان کھ از یارت برارند     
برو میلرز و بر خود نیز میترس  ازین خرمن مخور یک دانھ گاورس   
بمان در پای گاوان خرمنی چند     چو عیسی خر برون برزین تنی چند  

بنھ بر پشت گاوافکن زمین وار  ازین نھ گاوپشت آدمیخوار   
درین خر پشتھ ھم بر پشت گاوی   اگر زھره شوی چون بازکاوی   

فریب شوره ای کردش نمک سود  بسا تشنھ کھ بر پندار بھبود  
کھ تلخک را ز ترشک باز نشناخت   بسا حاجی کھ خود را از اشتر انداخت       
کمر در بستھ گردش اژدھائیست حصار چرخ چون زندان سرائیست       

کھ دم با اژدھائی بایدش کرد     چگونھ تلخ نبود عیش آن مرد  
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حریفی کردنت با اژدھا چند     چو بھمن زین شبستان رخت بر بند   
نھ آخر ز اژدھا یابی رھائی   گرت خود نیست سودی زین جدائی   
بھ دشمن تر کسی باید سپردن   چھ داری دوست آنکش وقت مردن    

شود عیسی بھ حرمت خر بھ سیلی   بھ حرمت شو کزین دیر مسیلی  
کھ بد را در عوض تیز است بازار   سالمت بایدت کس را میازار   

درختان را و مرغان را حیات است       از آن جنبش کھ در نشونبات است  
بھ درویشی کشد نخجیر بانی  درخت افکن بود کم زندگانی  

عنان درکش کھ مرکب لنگ پایست  علم بفکن کھ عالم تنگ نایست  
گره بگشای ازین پای کھن لنگ    نفس بردار ازین نای گلوتنگ  

کھ غل بر گردنست و بند بر پای    بھ ملکی در چھ باید ساختن جای     
بباید شد بھست و نیست خشنود ازین ھستی کھ یابد نیستی زود  

ھمھ ھستند ھمراه تو تا گورز مال و ملک و فرزند و زن و زور     
نیاید ھیچ کس در خاک با تو    روند این ھمرھان غمناک با تو  

ز تو ھر یک بھ راھی باز گردند   رفیقانت ھمھ بدساز گردند  
توئی با خویشتن ھر جا کھ ھستی  بھ مرگ و زندگی در خواب و مستی   

عنان بستان علم بر آسمان زن     ازین مشتی خیال کاروان زن     
مخالف دید خواھی بارگاھی    خالف آن شد کھ در ھر کارگاھی   

ز لب تا ناف میدان تنگ دارد    نفس کو بر سپھر آھنگ دارد   
کھ کشتند از تو بھ صد بار صد را    بده گر عاقلی پرواز خود را    
بھ بادش ده کھ جز خاکی ندارد    زمین کز خون ما باکی ندارد  
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بنھ بر بند کایشان رخت بستند    دال منشین کھ یاران برنشستند 
بباید رخت بر دریا فشاندن  درین کشتی چو نتوان دیر ماندن  
فرو خور غوطھ و دم بر میاور درین دریا سر از غم بر میاور     
اگر بر آسمان باشد ز می راست   بدین خوبی جمالی کادمی راست    
نماند کس درین پیغولھ تنگ  بفرساید زمین و بشکند سنگ  
فرشتھ شو قدم زین فرش بردار     پی غوالن درین پیغولھ بگذار    

بھ جان و دل ز جان آھنگ رستند    جوانمردان کھ در دل جنگ بستند 
کھ پیش از دادن جان مرد خواھد  ز جان کندن کسی جان برد خواھد    

بمیران خویشتن را تا نمیری    نمانی گر بماند خو بگیری   
بھ صد زاری کنون زیرزمین است     بسا پیکر کھ گفتی آھنین است 
ھمھ خاک زمین بودند گوئی گر اندام زمین را باز جوئی     

ھمھ در خاک رفتند ای خوشا خاک کجا جمشید و افریدون و ضحاک   
ندانم کاین چھ دریای ھالک است    جگرھا بین کھ در خوناب خاک است 

کھ برنامد ز پی بانگ رحیلش  کھ دیدی کامد اینجا کوس پیلش  
سرانجام وجود اال عدم نیست   اگر در خاک شد خاکی ستم نیست 
فلک بین تا چھ خرم می زند دست       جھان بین تا چھ آسان می کند مست    
چھ گوئی با جھانی پنبھ در گوش نظامی بس کن این گفتار خاموش    

بپوش این گریھ را در خنده روئی    شکایتھای عالم چند گوئی 
چھ افرازد زمین کان برنگردد        چھ پیش آرد زمان کان در نگردد   
کند روزی ز خشکی چار میخش    درختی را کھ بینی تازه بیخش     
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بھ بادش بر دھد ناگاه روزی    بھاری را کند گیتی فروزی    
بجز داد و ستد کاری ندارد   دھد بستاند و عاری ندارد   

ھمھ در شیشھ کن بر شیشھ زن سنگ   جنایتھای این نھ شیشھ تنگ  
شکستھ گردد این سبز آبگینھ   مگر در پای دور گرم کینھ  

دھد این چرخ پیچاپیچ پیچت   بده دنیی مکن کز بھر ھیچت  
نشاید رست ازین ھفت آھنین بند  ز خود بگذر کھ با این چار پیوند   
درو ما را دو دست و پای در گل   گل و سنگ است این ویرانھ منزل   

نھ گل بر گل نھد نھ سنگ بر سنگ درین سنگ و درین گل مرد فرھنگ   
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نتیجھ افسانھ خسرو و شیرین

چھ پنداری مگر افسانھ خوانی   تو کز عبرت بدین افسانھ مانی  
گالبی تلخ بر شیرین فشاندن    درین افسانھ شرطست اشک راندن   

چو گل بر باد شد روز جوانی   بحکم آنکھ آن کم زندگانی   
گمان افتاد خود کافاق من بود  سبک رو چون بت قبچاق من بود   

فرستاده بھ من دارای در بند    ھمایون پیکری نغز و خردمند 
قباش از پیرھن تنگ آستین تر     پرندش درع و از درع آھنین تر       
مرا در ھمسری بالش نھاده   سران را گوش بر مالش نھاده  

بھ ترکی داده رختم را بھ تارج     چو ترکان گشتھ سوی کوچ محتاج  
خدایا ترک زادم را تو دانی    اگر شد ترکم از خرگھ نھانی   
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در نصیحت فرزند خود محمد گوید

مقام خویشتن در قاب قوسین ببین ای ھفت سالھ قره العین   
نھ بر تو نام من نام خدا باد   منت پروردم و روزی خدا داد   
کھ خندیدیم ماھم روزکی چنددرین دور ھاللی شاد می خند   
بر افروزند انجم را جمالت       چو بدر انجمن گردد ھالکت 

علم برکش بھ علمی کان خدائیست قلم درکش بھ حرفی کان ھوائیست     
زھی فرزانھ فرزند نظامی   بھ ناموسی کھ گوید عقل نامی 
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در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

کزان آمد خلل در کار پرویز     چنین گفت آن سخن پرداز شبخیز       
جمال مصطفی را دید در خواب  کھ از شبھا شبی روشن چو مھتاب  

مسلسل کرده گیسو چون کمندی خرامان گشتھ بر تازی سمندی   
ره اسالم گیر از کفر برگرد بھ چربی گفت با او کای جوانمرد 

ازین آیین کھ دارم برنگردم     جوابش داد تا بی سر نگردم 
بھ تندی زد بر او یک تازیانھ  سوار تند از آنجا شد روانھ    

چو آتش دودی از مغزش بر آمد  ز خواب خوش چو خسرو اندر آمد 
نخفتی ھیچ شب ز اندوه و تیمار   سھ ماه از ترسناکی بود بیمار   
بھ خلوت گفت شیرین را کھ برخیز   یکی روز از خمار تلخ شد تیز  
ببینیم آنچھ از خاطر برد رنج     بیا تا در جواھر خانھ و گنج     
بسنجیم آنچھ باشد از خزینھ    ز عطر و جوھر و ابریشمینھ   
روان را زین روش پیرایھ بخشیم   وزان بیمایگان را مایھ بخشیم    

ندیدند از جواھر بر زمین جای     سوی گنجینھ رفتند آن دو ھمرای 
ز خسرو تا بھ کیخسرو ھمی گیر خریطھ بر خریطھ بستھ زنجیر   
یکی زان آشکارا ده نھان بود   چھل خانھ کھ او را گنج دان بود   
متاعی را کھ ظاھر بود دیدند   بھ ھر گنجینھ ای یک یک رسیدند  
ز گنجوران کلیدش باز جستند    دیگرھا را بنسخت راز جستند  
زمین از بار گوھر گشت رنجور   کلید و نسخھ پیش آورد گنجور  
ھمان با قفل ھر گنجی کلیدش  چو شھ گنجی کھ پنھان بود دیدش
چو شمعی روشن از بس رونق و تاب کلیدی در میان دید از زر ناب    
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کھ قفل آن کلیدش نیست در بر    ز مردم باز جست آن گنج را در    
زمین را داد کندن بر نشانگاه    نشان دادند و چون آگاه شد شاه

پدید آمد یکی طاق آشکارا  چو خاریدند خاک از سنگ خارا    
بر آن صندوق سنگین قفلی از زر    درو در بستھ صندوقی ز مرمر 
درون قفل را بیرون نھادند  بھ فرمان شھ آن در بر گشادند   

برو یکپاره لوح از زر نھاده  طلسمی یافتند از سیم ساده   
زر اندر سیم ترکیبی نوشتھ   بر آن لوح زر از سیم سرشتھ     

شھنشھ زان فرو خواندن فرو ماند    طلب کردند پیری کان فرو خواند       
گزارنده چنین کردش گزارش   چو آن ترکیب را کردند خارش   
بچستی پیشوای چابکان بود   کھ شاھی کاردشیر بابکان بود   

در احکام فلک نیکو نظر داشت  ز راز انجم و گردون خبر داشت   
کھ در چندین قران از دور گردون        ز ھفت اختر چنین آورد بیرون     

در اقلیم عرب صاحب قرانی    بدین پیکر پدید آید نشانی   
امین و راست عھد و راست گفتار   سخن گوی و دلیر و خوب کردار   
بدین خاتم بود پیغمبران را   بھ معجز گوش مالد اختران را    

بھ شرع او رسد ملت خدائی  ز ملتھا برآرد پادشائی    
کھ حکم شرع او در پیش باشد کسی را پادشاھی خویش باشد
کھ جنگ او زیان شد صلح او سود  بدو باید کھ دانا بگرود زود  

سیاست در دل و جانش اثر کرد   چو شاھنشھ در آن صورت نظر کرد 
سواری بود کان شب دید در خواب   بھ عینھ گفت کاین شکل جھان تاب    

384 از  360صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


خسرو و شیرین نوشتھ نظامی گنجوی            
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

کھ بیرون ریخت مغز از استخوانش   چنان در کالب جوشید جانش    
کھ در گیتی کھ دیدست اینچنین مرد   بپرسید از بریدان جھانگرد    
کھ دل را دیده بخشد دیده را نور  ھمھ گفتند کاین تمثال منظور 
کزو در کعبھ عنبر بوی شد خاک نماند جز بدان پیغمبر پاک 

زبانش قفل عالم را کلید است     محمد کایزد از خلقش گزید است  
از آن گوھر فتاده بر سرش سنگ   برون شد شاه از آن گنجینھ دلتنگ  

پریشان پیکرش زان پیکر نغز   چو شیرین دید شھ را جوش در مغز  
طراز تاج و تخت کیقبادی بھ شھ گفت ای بھ دانائی و رادی  
سخن دانی کھ بیھوده نگفتند در این پیکر کھ پیش از ما نھفتند    
رصد بستند و کردند این نمودار   بھ چندین سال پیش از ما بدین کار    

کزو پیشینھ کردند این والیت  چنین پیغمبری صاحب والیت  
دھد بر دین او حجت گواھی بھ خاصھ حجتی دارد الھی     

برو جای سرافرازی نباشد  ره و رسمی چنین بازی نباشد    
نماند خار و خاشاکش درین راه     اگر بر دین او رغبت کند شاه
بھ اقبال ابد پیوستھ گردد  ز باد افراه ایزد رستھ گردد       
ھمان در نسل او شاھی بماند برو نام نکو خواھی بماند    

بدین حجت اثر پیداست گوئی   بھ شیرین گفت خسرو راست گوئی  
نیاکان مرا ملت پدید است ولی ز آنجا کھ یزدان آفرید است   

ز شاھان گذشتھ شرم دارم  ره و رسم نیاکان چون گذارم   
نو آیین آنکھ بخت او را نوازد    دلم خواھد ولی بختم نسازد   
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ز مشرق تا بھ مغرب نام او بود در آن دوران کھ دولت رام او بود     
نبوت در جھان می کرد ظاھر   رسول ما بھ حجت ھای قاھر  

گھی مھ کرد با مھ خرقھ بازی   گھی می کرد مھ را خرقھ سازی  
گھی سنگش حکایت باز می گفت گھی با سنگ خارا راز می گفت   
بروت خاک را چون باد می کند   شکوھش کوه را بنیاد می کند  
نسیمش گنج بخشی نیز می کرد  عطایش گنج را ناچیز می کرد        
بھر کشور صالی عام می داد  خالیق را ز دعوت جام می داد     
بنام ھر کسی حرزی نوشتن  بفرمود از عطا عطری سرشتن    
عجم را بر کشید از نقطھ خالی    حبش را تازه کرد از خط جمالی        
بھ مھر نام خسرونامھ ای ساخت   چو از نقش نجاشی باز پرداخت   
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نامھ نبشتن پیغمبر بھ خسرو

وجودش تا ابد فیاض جود است خداوندی کھ خالق الوجود است  
حکیمی کاخرش مقطع ندارد  قدیمی کاولش مطلع ندارد 

خرد گر دم زند حالی بسوزد   تصرف با صفاتش لب بدوزد    
بھ دوزخ در کشد حکمش روانستاگر ھر زاھدی کاندر جھانست 

فرستد در بھشت از کیستش باک   و گر ھر عاصیی کو ھست غمناک 
ده و گیر از خداوندان عجب نیست   خداوندیش را علت سبب نیست  
بھ موری بر دھد پیغمبری را  بھ یک پشھ کشد پیل افسری را  
دھد پروانھ ای را قلب داری    ز سیمرغی برد قالب کاری  

شناسائی بس آن کو راشناسی   سپاس او را کن ار صاحب سپاسی  
ز ھرچ آن نیست او مذھب بگردان   ز ھریادی کھ بی او لب بگردان 
بھر معنی کھ خواھی پادشاه اوست  بھر دعوی کھ بنمائی الھ اوست  

تو فرمانرانی و فرمان خدا راست    ز قدرت در گذر قدرت قضا راست  
خدائی را خدا آمد سزاوار     خدائی ناید از مشتی پرستار    

و گر کیخسروی صد جام داری  تو ای عاجز کھ خسرو نام داری     
ز دست مرگ جان چون برد خواھی     چو مخلوقی نھ آخر مرد خواھی؟    
چھ در سر دارد از نیرنگ و ناموس    کھ می داند کھ مشتی خاک محبوس   

بسا دعوی کھ رفتی در خدائی  اگر بی مرگ بودی پادشائی 
خدا بین شو کھ خود دیدن ھنر نیست  مبین در خود کھ خود بین را بصر نیست  

حساب آفرینش ھست بسیار   ز خود بگذر کھ در قانون مقدار  
وز او این ربع مسکون آبخوردی  زمین از آفرینش ھست گردی   
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وزان بھره مداین ھست شھری   عراق از ربع مسکون است بھری   
توئی زان آدمی یک شخص در خواب   در آن شھر آدمی باشد بھر باب    

حد و مقدار خود از آفرینش       قیاسی باز گیر از راه بینش     
چھ دارد آفرینش جز تباھی  ببین تا پیش تعظیم الھی   

خداوندی طلب کردن محال است   بھ ترکیبی کز این سان پایمال است    
نھ بر جای و نھ حاجتمند جائیست   گواھی ده کھ عالم را خدائیست  
مرا بر آدمی پیغمبری داد    خدائی کادمی را سروری داد   
بھشت شرع بین دوزخ رھا کن ز طبع آتش پرستیدن جدا کن    

چو پروانھ رھا کن آتشین داغ  چو طاووسان تماشا کن درین باغ   
کسی کاتش کند نمرود باشد مجوسی را مجس پردود باشد 

مسلمان شو مسلم گرد از آتش  در آتش مانده ای وین ھست ناخوش   
بھ عنوان محمد ختم کردش چو نامھ ختم شد صاحب نوردش  
فرستاد آن وثیقت سوی پرویز  بھ دست قاصدی جلد و سبک خیز 
بجوشید از سیاست خون خسرو  چو قاصد عرضھ کرد آن نامھ نو    

چو افیون خورده مخمور درماند بھ ھر حرفی کز آن منشور برخواند    
ز گرمی ھر رگش آتش فشانی   ز تیزی گشت ھر مویش سنانی   
تو گفتی سگ گزیده آب را دید   چو عنوان گاه عالم تاب را دید       
نوشتھ کز محمد سوی پرویز خطی دید از سواد ھیبت انگیز   
کھ گستاخی کھ یارد با چو من شاه   غرور پادشاھی بردش از راه     
نویسد نام خود باالی نامم کرا زھره کھ با این احترامم  
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ز خشم اندیشھ بد کرد و بد کرد   رخ از سرخی چو آتشگاه خود کرد   
نھ نامھ بلکھ نام خویشتن را  درید آن نامھ گردن شکن را    
بھ رجعت پای خود را کرد خاکی فرستاده چو دید آن خشمناکی  
چراغ آگھان را آگھی داد   از آن آتش کھ آن دود تھی داد   
دعا را داد چون پروانھ پرواز       ز گرمی آن چراغ گردن افراز     
کاله از تارک کسری در افتاد  عجم را زان دعا کسری برافتاد        
بر او آشفتھ گشت آن پادشائی  ز معجزھای شرع مصطفائی  

پسر در کشتنش شمشیر برداشت  سریرش را سپھر از زیر برداشت    
ز ایوانش فرو افتاد طاقی      بر آمد ناگھ از گردون طراقی    
در آمد سیل و آن پل شد گسستھ  پلی بر دجلھ ز آھن بود بستھ   
نھ گلگون ماند بر آخور نھ شبدیز پدید آمد سمومی آتش انگیز 

عقابش را کبوتر زد بھ منقار     تبھ شد لشگرش در حرب ذیقار 
بھ خشم آن چون را بگرفت و بشکست  در آمد مردی از در چوب در دست   

کھ دینت را بدین خواری شکستم بدو گفتا من آن پوالد دستم  
بسی عبرت چنین آمد پدیدار   در آن دولت ز معجزھای مختار  

بھ تایید الھی نگرویدند تو آن سنگین دالن را بین کھ دیدند  
چو چشم اعمی بود سودی ندارد  اگر چھ شمع دین دودی ندارد    
بدان ماندند محروم از عنایت   ھدایت چون بدینسان راند آیت    
قلم راند بر افریدون و جمشید    زھی پیغمبری کز بیم و امید

کشد ھر گردنی طوق خراجش   زھی گردن کشی کز بیم تاجش 
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ز ماھی تا بھ ماه او را طفیل است   زھی ترکی کھ میر ھفت خیل است  
زھی بدری کھ او در خاک خفتھ  

زمین تا آسمان نورش گرفتھ است   است

ز خاک او کشد طغرای بینش   زھی سلطان سواری کافرینش    
سخن را تا قیامت نوبتی دار    زھی سر خیل سرھنگان اسرار   

شبانگھ چار بالش زد بر افالک  سحرگھ پنج نوبت کوفت در خاک  
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معراج پیغمبر

بھ خلوت در سرای ام ھانی  شبی رخ تافتھ زین دیر فانی   
براقی برق سیر آورده از نور    رسیده جبرئیل از بیت معمور  

سرش بکر از لکام و رانش از داغ     نگارین پیکری چون صورت باغ   
نھ باد از باد بستان خوش عنان تر    نھ ابر از ابر نیسان درفشان تر       
نگشتھ وھم کس زورق نشینشچو دریائی ز گوھر کرده زینش 

بدیدن تیز بین و در شدن تیز قوی پشت و گران نعل و سبک خیز 
بد آن ختلی شده پیش شھنشاه  وشاق تنگ چشم ھفت خرگاه
بھ اقصی الغایت اقصی رسیده    چو مرغی از مدینھ بر پریده    

بھ تفضیل امانت رفتھ در پیش   نموده انبیا را قبلھ خویش   
گرفتھ پیش راه کبریا را   چو کرده پیشوائی انبیا را  

ز خرگاه کبود سبز پوشان  برون رفتھ چو وھم تیزھوشان    
بھ ساحل گاه قطب آورده کشتی ازین گردابھ چون باد بھشتی       
اسد را دست بر جبھت کشیده  فلک را قلب در عقرب دریده     
درخت خوشھ جوجو ز اشتیاقش  مجره کھ کشان پیش براقش   

ترازو را سعادت سنج کرده  کمان را استخوان بر گنج کرده   
ز حیض دختران نعش رستھ  رحم بر مادران دھر بستھ    

ربوده ز آفتاب انگشتری را  ز رفعت تاج داده مشتری را   
ز جعبھ داده جوزا را یکی تیر     بھ دفع نزلیان آسمان گیر     

چو یونس وقفھ ای در حوت کردهچو یوسف شربتی دردلو خورده
بھ سرھنگی حمایل بستھ بر دوش  ثریا در رکابش مانده مدھوش   
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وزو چون نسر واقع باز مانده بھ زیرش نسر طایر پر فشانده    
نھاده چشم خود را مھر مازاغ  ز رنگ آمیزی ریحان آن باغ    

رکاب افشاند از صحرا بھ صحرا     چو بیرون رفت از آن میدان خضرا       
فکند از سرعتش ھم بال و ھم پر       بدان پرندگی طاوس اخضر   

عنان بر زد ز میکائیل بگذشت   چو جبریل از رکابش باز پس گشت     
بھ ھودج خانھ رفرف رساندش  سرافیل آمد و بر پر نشاندش   

وز آنجا بر سر سدره قدم زد     ز رفرف بر رف طوبی علم زد     
بیابان در بیابان رخش می راند    جریده بر جریده نقش می خواند    

بھ استقبالش آمد تارک عرش   چو بنوشت آسمان را فرش بر فرش   
علم زد بر سریر قاب قوسین  فرس بیرون جھان از کل کونین       
حجاب کاینات از پیش برداشت  قدم برقع ز روی خویش برداشت    
مکان را نیز برقع باز بستند  جھت را جعد بر جبھت شکستند   

پدید آمد نشان بی نشانی محمد در مکان بی مکانی  
خداوند جھان را بی جھت دید    کالم سرمدی بی نقل بشنید 

ز ھر موئی دلش چشمی بر آورد بھ ھر عضوی تنش رقصی در آورد  
دلش در چشم و چشمش در دلش بود  و زان دیدن کھ حیرت حاصلش بود       

ھر آن حاجت کھ مقصود است در خواه   خطاب آمد کھ ای مقصود درگاه   
برات گنج رحمت خواست حالی  سرای فضل بود از بخل خالی    
خدایش جملھ حاجت ھا روا کرد  گنھ کاران امت را دعا کرد    

بیامد باز پس با گنج اخالص  چو پوشید از کرامت خلعت خاص  
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ھاللی رفت و بدری بود کامد گلی شد سرو قدری بود کامد  
ز دوزخ نامھ آزادی آورد   خالیق را برات شادی آورد  

پیاپی باد ھر دم آفرینی     ز ما بر جان چون او نازنینی    
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اندرز و ختم کتاب

چنان خواھم چنان کافکنده باشی    نظامی ھان و ھان تا زنده باشی       
از افتادن چگونھ بر سر آمد    نھ بینی در کھ دریاپرور آمد 
چو خوشھ سر مکش کز پا درایی چو دانھ گر بیفتی بر سر آیی   

بھ ھمت رو کھ پای عمر کند است  مدارا کن کھ خوی چرخ تند است  
دوا معدوم شد با درد می ساز ھوا مسموم شد با گرد می ساز 

چو زراقان ازان ده رنگ پوش است    طبیب روزگار افسون فروش است    
گھ آرد ترشیی کاین دفع صفراست   گھی نیشی زند کاین نوش اعضاست  

دم االخوین او خون سیاوش عالج الرأس او انجیدن گوش    
بدین دارو ز علت رست نتوان    بدین مرھم جراحت بست نتوان   

چو طفل انگشت خود میمز در این  
ز خون خویش کن ھم شیر و ھم شھد مھد

کھ ھم طفلست و ھم پستان و ھم شیر بگیر آیین خرسندی ز انجیر     
کمینھ بازیش بین الرخانست   بر این رقعھ کھ شطرنج زیانست   
مقابل می شود رخ با رخ خاک  دریغ آن شد کھ در نقش خطرناک   
گلو را زین طنابی چند بگشای    درین خیمھ چھ گردی بند بر پای    
کھ کفش تنگ دارد پای را لنگ   برون کش پای ازین پاچیلھ تنگ  
ھمان پندار کاین ده را ندیدی   قدم درنھ کھ چون رفتی رسیدی     

و گر برگ گلی صد خار با اوست اگر عیشی است صد تیمار با اوست  
بھ صفرا و بھ سودا زندگانی    بھ تلخی و بھ ترشی شد جوانی   
کھ با گرگان وحشی در جوالیم   بھ وقت زندگی رنجور حالیم   

ز گرگان رفت باید سوی کرمان   بھ وقت مرگ با صد داغ حرمان 
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ز ما تا مرگ موئی نیز ھم نیست   ز گرگان تا بھ کرمان راه کم نیست    
بھ حسرت بر سر زانو نشستھسری داریم و آن سرھم شکستھ  
صواب آن شد کھ بر زانو نشیند  سری کو ھیبت جالد بیند

والیت نیست این زندان و چاھست    والیت بین کھ ما را کوچگاھست 
جگر درتری بر فاب گیریم   ز گرمائی چو آتش تاب گیریم  

ھمھ در موی دام و دد گریزیم  چو موئی برف ریزد پر بریزیم    
بدین پر تا کجا شاید پریدن بدین پا تا کجا شاید رسیدن 

زھی مشتی ضعیفان ستمکار  ستم کاری کنیم آنگھ بھر کار  
ھم از ماری قفای آن ستم خورد کسی کو بر پر موری ستم کرد
کھ زد بر جان موری مرغکی راه  بھ چشم خویش دیدم در گذرگاه   
کھ مرغی دیگر آمد کار او ساخت ھنوز از صید منقارش نپرداخت    
کھ واجب شد طبیعت را مکافات  چو بد کردی مباش ایمن ز آفات 

کھ ھرچ آن از تو بیند وا نماید  سپھر آیینھ عدلست و شاید 
نھ با جان کسی با جان خود کرد    منادی شد جھان را ھر کھ بد کرد    

کھ ھر کو چاه کند افتاد در چاه   مگر نشنیدی از فراش این راه    
زمین و آسمان بی داوری نیست   سرای آفرینش سرسری نیست   

در او دری و یاقوتی نھانیست  ھران سنگی کھ دریائی و کانیست   
ز ھر بیخی کند دارو گیائی    چو عیسی ھر کھ درد توتیائی  

کجا دانیم کاین گل یا گیاھست چو ما را چشم عبرت بین تباھست 
تو نیز آخر بسوزی گر چھ عودی   گرفتم خود کھ عطار وجودی  
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چو مرگ آمد بھ جالینوس مانیو گر خود علم جالینوس دانی   
چھ افالطون یونانی چھ آن کرد    چو عاجز وار باید عاقبت مرد      

کھ پیش از مرگ یک نوبت بمیریم  ھمان بھ کاین نصیحت یاد گیریم   
بدین تدبیر طوطی از قفس رست    ز محنت رست ھر کو چشم دربست  
بھ صد سوگند چون یوسف شوی دوست اگر با این کھن گرگ خشن پوست   

کھ چشمی گرید و چشمیت خندد  لبادت را چنان بر گاو بندد  
بود موقوف خونی و استخوانی چھ پنداری کز اینسان ھفتخوانی   

بدین غربال تا کی خاک بیزی    بدین قاروره تا چند آبریزی       
در این نھ مطبخ این یک چارخانھ     نخواھد ماند آخر جاودانھ   

نھانیھا کنند از پرده ظاھر   چو وقت آید کھ وقت آید بھ آخر 
جز آن قالب کھ در قلبش نشینی    نھ بینی گرد ازین دوران کھ بینی     

در اینجا جو کھ آنجا جز صدف نیست     ازین جا توشھ بر کانجا علف نیست     
بسا درھا کھ بینی ارمغانی  درین مشکین صدفھای نھانی    
نوای او نوازشھای نو خیز  نو آیین پرده ای بینی دالویز   

سخن بگذار مروارید سفتند  کھن کاران سخن پاکیزه گفتند   
و گر زال زر است انگار عنقاست   سخنھای کھن زالی مطراست    
کند رخسار مروارید را زرد   درنگ روزگار و گونھ گرد 
چو دقیانوس گفتی جو نیرزد  نگویم زر پیشین نو نیرزد  

نزد بر خط خوبان کس چنین خال        گذشت از پانصد و ھفتاد شش سال    
ز مھر من عروسی در کناری   چو دانستم کھ دارد ھر دیاری   
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بھر بیتی نشانی باز بستم   طلسم خویش را از ھم گسستم  
ببیند مغز جانم را در این پوست    بدان تا ھر کھ دارد دیدنم دوست   
و گر یوسف شدم پیراھن اینست  اگر من جان محجوبم تن اینست   
اگر پوشد ز چشم از دل نپوشد  عروسی را کھ فروش گل نپوشد  
چو گفتی خضر خضر آنجاست حاضر    ھمھ پوشیده ای با ماست ظاھر  

حضورش در سخن یابی عیانی    نظامی نیز کاین منظومھ خوانی     
کھ در ھر بیت گوید با تو رازی   نھان کی باشد از تو جلوه سازی   

زھر بیتی ندا خیزد کھ ھا او    پس از صد سال اگر گوئی کجا او 
بھ ریشم بخشم ار برگی کنم ریش چو کرم قز شدم از کرده خویش  
حاللی بر نیارم پختھ از کام   حرامم باد اگر آبی خورم خام    
دری بی قفل دارد کان کنجم   نخسبم شب کھ گنجی بر نسنجم  

کھ از یک جو پدید آرم بسی گنج   زمین اصلیم در بردن رنج       
دھم وقت درودن خرمنی باز    ز دانھ گر خورم مشتی بھ آغاز    
کھ مشتی جو خورد گنجی کند پیش بران خاکی ھزاران آفرین بیش     

* * *
نفس بی آه بیند دیده بی اشک   کسی کو بر نظامی می برد رشک  

نھ کان کندن ببین جان کندنم را    بیا گو شب ببین کان کندنم را    
زنم پھلو بھ پھلو چند ناورد بھر در کز دھن خواھم برآورد  
بھ دست آرم بھ شب ھا شب چراغی   بھ صد گرمی بسوزانم دماغی   
جوی چندم فرستد عذرخواھان  فرستم تا ترازو دار شاھان       

حصاری ده کھ حرفم را نھ بینند     خدایا حرف گیران در کمینند     
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ھمھ کس نیک خواھد خود نباشدسخن بی حرف نیک و بد نباشد  
بداند کاین سخن طرزی غریبست  ولی آن کز معانی با نصیبست   
غریبان را سگان باشند دشمن    اگر شیری غریبان را میفکن   
مرا زد تیغ و شمع خویش را کشت   بسا منکر کھ آمد تیغ در مشت

درازیش از زبان آمد سوی گوش   بسا گویا کھ با من گشت خاموش 
خری با چارپا آمد فرادست   چو عیسی بر دو زانو پیش بنشست

چو دارم درع زرین آفتابی    چھ باک از طعنھ خاکی و آبی  
کس از من آفتابی در نیاموخت     گر از من کوکبی شمعی برافروخت   
بھ صد دستش علم باال کشیدم   کھ گر در راه خود یک ذره دیدم 
دری شد چون کھ در الماس من زد    و گر سنگی دھن در کاس من زد
چو ترکانش جنیبت می کشم پیشتحمل بین کھ بینم ھندوی خویش

گھ این گنجشک راگویم زھی باز   گھ آن بی پرده را موزون کنم ساز  
بھ ھر زیفی جز احسنتی نگویم   ز ھر زاغی بجز چشمی نجویم    
بھ دیگر گوش دارم حلقھ در گوش   بھ گوشی جام تلخیھا کنم نوش  
چراغی را درین طوفان بادی    نگھدارم بھ چندین اوستادی  

دھندش روغنی از ھر ایاغی    ز ھر کشور کھ برخیزد چراغی    
ز باد سردش افشانند کافور    ور اینجا عنبرین شمعی دھد نور   

پس ھر نکتھ دشنامی شنیدن بشکر زھر می باید چشیدن 
گریبانم ز سنگ طعنھ ھا پر   من ازدامن چو دریا ریختھ در    

کلوخ اندازیی ناکرده دریاب    کلوخ انداختھ چون خشت در آب    
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چو زھر قاتل از تلخی دھانم    دھان خلق شیرین از زبانم   
ھمھ ره دانھ ریز و دانھ جویان   چو گاوی در خراس افکنده پویان   

غریق آب و می سوزد در آتش چو برقی کو نماید خنده خوش   
کھ از ماران نباشد گنج خالی    نھ گنجی ای دل از ماران چھ نالی       

بجای حلقھ دربانی کند مار  چو طاوس بھشت آید پدیدار  
کھ طاوسان و ماران خواجھ تاشند    بدین طاوس ماران مھره باشند 

پدر ھندو و مادر ترک طناز  نگاری اکدشست این نقش دمساز  
غلط گفتم کھ گنجی و اژدھائی       مسی پوشیده زیر کیمیائی 

چراغی بر چلیپائی نھاده    دری در ژرف دریائی نھاده  
چراغ از قبلھ ترسا جدا کن    تو در بردار و دریا را رھا کن       
عبارت بین کھ طلق اندود خونست   مبین کاتشگھی را رھنمونست 

سرو بن بستھ در توحید و معراجعروسی بکر بین با تخت و با تاج    
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طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را 

ز چشم افسای این لعبت فراغم     چو داد اندیشھ جادو دماغم  
طریق العقل واحد یادم آمد  ز ھر عقلی مبارک بادم آمد   

کھ در بازو کمانی داشتم سخت    شکایت گونھ ای می کردم از بخت   
نشد بر ھیچ کاغذ کازمودم بسی تیر از کمان افکنده بودم     

نماند بی بھا گوھر فروشی شکایت چون برانگیزد خروشی  
ز مھ بگذر سخن در آفتابست    چنین مھدی کھ ماھش در نقابست  

رساندندش بھ چرخ از سربلندی  خریدندش بھ چندان دلپسندی       
کھ باور کردنش آمد محالم  پذیرفتند چندان ملک و مالم    

بجز مشک از ھوا گردی ندیده بسی چینی نورد نابریده   
سر افسار زر و طوق کیانی    ھمان ختلی خرام خسروانی     

غالم از ده کنیز از پنج می رفت     بھ شریفم حدیث از گنج می رفت  
ستورم چون سقط شد بار چون ماند    پذیرشھا نگر در کار چون ماند
زمین کشتھ را ندروده بگذاشت  پذیرنده چگونھ رخت برداشت

ز دم بر خویشتن چون شمع تیغی  بدین افسوس می خوردم دریغی    
بھ تعجیلم درودی داد و بنشست   کھ ناگھ پیکی آمد نامھ در دست  

بھ سی فرسنگی آمد موکب شاه  کھ سی روزه سفر کن کاینک از راه    
کلید خویش را مگذار در بند ترا خواھد کھ بیند روزکی چند 
ھمھ شحنھ ھمھ تعویذ را ھستمثالم داد کاین توقیع شاھست    

سھ جا بوسیدم و سر بر گشادم  مثال شاه را بر سر نھادم    
کلیدم ز آھن آمد آھن از سنگ   فرو خواندم مر آن فرمان بھ فرھنگ  
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در آوردم بھ پشت بارگی پای  بھ عزم خدمت شھ جستم از جای  
گرفتھ رقص در کوه و بیابان     برون راندم سوی صحرا شتابان        
گرو بردم ز مرغان در پریدن  ز گوران تک ربودم در دویدن   
ز من رقاص تر مرکب بزیرم   ز رقص ره نمی شد طبع سیرم  
بھ تارک راه می رفتم چو پرگار   ھمھ ره سجده می بردم قلم وار   
دعای دولت شھ می شنیدم بھ ھر منزل کزان ره می بردم   
بشکر شھ دعائی تازه کردم   بھر چشمھ کھ آبی تازه خوردم   
ز لطف شاه می دادم درودی   نسیم دولت از ھر کوه ورودی

زمین در زیر من چون عنبر خام       ز مشگین بوی آن حضرت بھرگام   
زمین بوس بساط شاه کردم چو بر خود رنج ره کوتاه کردم    

کھ چشمھ بر لب دریا گذر کرد   درون شد قاصد و شھ را خبر کرد  
ز دریا داد گوھرھا بھ غواص   برون آمد ز درگھ حاجب خاص   

عطارد را بھ برج ماه بردند   مرا در بزمگاه شاه بردند    
بھ تاج کیقباد و تخت جمشید نشستھ شاه چون تابنده خورشید
مھ از سرھنگ پاسش دشنھ خورده  زمین بوسش فلک را تشنھ کرده  

فکنده قیروان را جامھ در قیر       شکوه تاجش از فر جھانگیر    
بھ نوبتگاه درگاھش کمربند  طرف داران ز سقسین تا سمرقند     
ھمھ در حمل بر حمل ایستادهدرش بر حمل کشورھا گشاده 
کھ در دل بود ھم در ھم نھنگشبھ دریا ماند موج نیل رنگش  
نھاده تاج دولت بر سر بخت سر تاج قزلشاه از سر تخت 
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ز حوضکھای می پر کرده کشتی  بھشتی بزمش از بزم بھشتی  
گھی شھری و گاھی حمل شھریکف رادش بھ ھر کس داده بھری  

قدر خان را در آن در تنگباری      ز تیغ تنگ چشمان حصاری   
رسانیده بھ چرخ زھره آھنگ       خروش ارغنون و نالھ چنگ  
بریشم پوش پیراھن دریده   بھ ریشم زن نواھا بر کشیده   
نوازش متفق در جان نوازی    نواھا مختلف در پرده سازی   
زده بر زخمھای چنگ ناالن  غزلھای نظامی را غزاالن    

شھنشھ خورده می بدخواه شھ مست گرفتھ ساقیان می بر کف دست   
فزودش شادیی بر شادکامی چو دادندش خبر کامد نظامی  

نھ زان پشمی کھ زاھد در کلھ داشت   شکوه زھد من بر من نگھداشت 
مدارای مرا پی بر گرفتن   بفرمود از میان می بر گرفتن    

بھ سجده مطربان را کرد خرسند    بھ خدمت ساقیان را داشت در بند   
نظامی را شویم از رود و از جام   اشارت کرد کاین یک روز تا شام   
سراسر قولھای او سرود استنوای نظم او خوشتر ز رود است 
کھ آب زندگی با خضر یابیم    چو خضر آمد ز باده سر بتابیم  

درای ای طاق با ھر دانشی جفت  پس آنکھ حاجب خاص آمد و گفت   
چو ذره کو گراید سوی خورشید درون رفتم تنی لرزنده چون بید    

سرافکنده فکنده ھر دو در پیش   سر خود ھمچنان بر گردن خویش   
چو دیدم آسمان برخاست از جای    بدان تا بوسم او را چون زمین پای 

بھ موری چون سلیمان کرد بازی   گرفتم در کنار از دل نوازی     
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دو عالم را در آغوشی گرفتم     من از تمکین او جوشی گرفتم  
بھ سوگندم نشاند این منزلت بین چو بر پای ایستادم گفت بنشین   

چو گفت اقبال او بنشین نشستم قیام خدمتش را نقش بستم   
سخنھائی کھ دولت می پسندیدسخن گفتم چو دولت وقت می دید  
زبانی گر بھ گوش آرد بخندد  از آن بذلھ کھ رضوانش پسندد   
وصیتھا کز او درھا گشاید   نصیحتھا کھ شاھان را بشاید   

بھ شکر خندشان دادم نھانی  بسی پالودھای زعفرانی    
گھی چو گل نشاط خنده دادم   گھی چون ابرشان گریھ گشادم   

خرد بیدار می شد جھل می خفت  چنان گفتم کھ شاه احسنت می گفت  
مغنی را شھ دستان فراموش سماعم ساقیان را کرده مدھوش   

ثنائی کان بساز از گنج شد پر        در آمد راوی و بر خواند چون در     
ز شیرینی دھن پر نوش می کرد   حدیثم را چو خسرو گوش می کرد  
حدیث خسرو و شیرین بر آمد  حکایت چون بھ شیرینی در آمد  

ز تحسین حلقھ در گوشم نھاده  شھنشھ دست بر دوشم نھاده 
حدیث خسرو و شیرین حکایت شکر ریزان ھمی کرد از عنایت   
در آن صنعت سخن را داد دادی     کھ گوھربند بنیادی نھادی
بدان تاریخ ما را تازه کردی    گزارشھای بی اندازه کردی  

نھ بلبل زین نوآئین تر نوائی  نھ گل دارد بدین تری ھوائی  
رگ مفاوج را چون روغن زیت  گشاده خواندن او بیت بر بیت 
ھم آتش دایھ شد ھم ز مھریرش ز طلق اندودگی کامد حریرش  
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کھ ھر کو می خورد می گوید العیش چھ حلوا کرده ای در جوش این جیش    
ز شیرینی نکردی ھیچ تقصیر در آن پالوده پالوده چون شیر    

کھ بودش برقع شیرین عماری   عروسی را بدان شیرین سواری   
چھ دندان مزد شد با زلف و خالش        چو بر دندان ما کردی حاللش   
معاشی فرض شد چون شیر مادر   ترا ھم بر من و ھم بر برادر    
جھان را ھم ملک ھم پھلوان بود   برادر کو شھنشاه جھان بود  

چھ دادت دست مزد از گوھر و گنجبدان نامھ کھ بردی سالھا رنج        
دو پاره ده نوشت از ملک خاصت    شنیدم قرعھ ای زد بر خالصت 
مثال ده فرستادند یانھ  چھ گوئی آن دھت دادند یا نھ  

کھ گردد کار بازرگان مھیا   چو دانستم کھ خواھد فیض دریا  
بھ بند افتاده ای آزاد گردد    ھمان خاک خراب آباد گردد  

بھ گوھر بر گرفتم پای تختش دعای تازه ای خواندم چو بختش     
ز بازیھای چرخش کردم آگاه    چو بر خواندم دعای دولت شاه  

نھ از بھر بھا بر بستم اول کھ من یاقوت این تاج مکلل  
بھ بی مثلی جھان مثلش ندیده  دری دیدم بھ کیوان بر کشیده  

دھد بر من در ودی آنکھ خواند  برو نقشی نوشتم تا بماند 
دعای خسروان آمد بھانھ  مرا مقصود ازین شیرین فسانھ   
فسون شکر و شیرین چھ خوانم   چو شکر خسرو آمد بر زبانم 

پذیرفت آنچھ فرمودی ز پیشم بلی شاه سعید از خاص خویشم  
مرا نھ جملھ عالم را زیان کرد    چو بحر عمر او کشتی روان کرد  
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ولی چون ھست شاھی چون تو بر  
ھمان شھزادگان کشور آرای   جای 

دگرباره شود بازار من تیز   از آن پذرفتھای رغبت انگیز     
بھ اخالصی کھ بود از دل بدو راه   پذیرفت آن دعا و حمد را شاه   

ده حدونیان را خص من کرد چو خو با حمد و با اخالص من کرد   
بھ توقیع قزلشاھی مسجل  بھ مملوکی خطی دادم مسلسل 
ز ما برزاد برزاد نظامی   کھ شد بخشیده این ده بر تمامی  
بھ طلقی ملک او شد تا قیامت بھ ملک طلق دادم بی غرامت  

منش خصم و خدایش باد داور    کسی کاین راستی را نیست باور   
بجز وحشت مباد او را انیسی    اگر طعنی زند بر وی خسیسی   

تبارش تیر لعنت را نشانھ  بھ لعنت باد تا باشد زمانھ  
در گنجینھ بگشاد و براراست   چو کار افتاده ای را کار شد راست     

برونم را بھ خلعت ھای شاھی درونم را بھ تأیید الھی    
بھ طاعت گاه خود دستوریم داد   چو از تشریف خود منشوریم داد   
وزو باز آمدم با تخت محمود   شدم نزدیک شھ با بخت مسعود
چنان باز آمدم کاحمد ز معراج    چنان رفتم کھ سوی کعبھ حجاج    

کھ دزد کیسھ بر باشد نھانی    شنیدم حاسدی زانھا کھ دانی    
بھ لوزینھ درون الماس می داد   بھ یوسف صورتی گرگی ھمی زاد  

ز بھر چیست چندینی سپاست  کھ ای گیتی نگشتھ حق شناست  
دھی ویرانھ باشد رو نمایش؟ عروسی کاسمان بوسید پایش  

کھ باشد طول و عرضش نیم فرسنگ دھی و آنگھ چھ ده چون کوره تنگ 
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سوادش نیم کار ملک ابخاز   ندارد دخل و خرجش کیسھ پرداز       
کھ نعمت خواره را کفران میندیش   چنین دادم جواب حاسد خویش  
در آن ویرانھ افتادن چو مھتاب   چرا می باید ای سالوک نقاب     

کھ یک حمد اینچنین بھ کانچنان بیست  بحمد من نگر حمدونیان چیست   
مرا در ھر سخن بینی بھشتی   اگر بینی در آن ده کار و کشتی       
من آرم خوشھ خوشھ دانھ در   گر او دارد ز دانھ خوشھ پر  

مرا در فیض لب آب حیاتست    گر او را ز ابر فیض آب فراتست   
مرا صد بیشھ از عود قماریست   گر او را بیشھ ای با استواریست  
بدان وجھست کاین وجھی حاللست   سپاس من نھ از وجھ منالست   

خراب آباد کن بس دولت شاه   و گر دارد خرابی سوی او راه    
زالل اندک از طوفان پر بھ    ز خرواری صدف یک دانھ در بھ    
کھ ده بخشد چو خدمت جای آن داشت  نھ این ده شاه عالم رای آن داشت    
والیت در خور خواھنده بخشید  ولی چون ملک خرسندیم را دید     
تو نقد بوالفضولی خرج کن زود   چو من خرسندم و بخشنده خشنود
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تأسف بر مرگ شمس الدین محمد جھان پھلوان  

کجا می رفتم و رختم کجا ماند    چھ می گفتم سخن محمل کجا راند 
غبار فتنھ از گیتی فرو روفت  بھ سلطانی چو شھ نوبت فرو کوفت  

نفاذش کرد ھفت اقلیم را خرد    شکوھش پنج نوبت بر فلک برد 
کھ می دانست کان طبل رحیل است    خروش طبل وی گفتی دو میل است 

کھ را در دل کھ شھ در کوچگاھست    نفیر کوس گفتی تا دو ماھست   
چو برقش زادن و مردن یکی بود   بران اورنگش آرام اندکی بود     
چو ذوالقرنین از آب زندگانی     بری ناخورده از باغ جوانی     

کھ باداش آن جھان پاداش ازین بیش     شھادت یافت از زخم بداندیش    
گذشت از پایھ خاکی و آبی  سھ پایھ بر فلک زد زین خرابی       
کھ بر ما بیش از آن درھا گشایند       گر آن دریا شد این درھا بجایند    

نسب داران گوھر باد بر جای   گر او را سوی گوھر گرم شد پای 
جھان بر وارثانش باد باقی     گر او را فیض رحمت گشت ساقی  
مباد این تخت گیران را گزندی    گر او را خاک داد از تختھ بندی 
سر این تاج داران را بقا باد    گر او بی تاج شد تاجش رضاباد    

نظرگاه دعای نیک خواھان    خصوص آن وارث اعمار شاھان     
ز نام او پذیرد نور بینش  موید نصره الدین کافرینش    
فریدون وار بر علم مبارک  پناه خسروان اعظم اتابک    
ابوبکر و محمد را کند شاد  ابوبکر محمد کز سر داد  

بھ دولت یادگار شھریاران   بھ شاھی تاج بخش تاج داران  
بموالئیش نھ گردون کمربندبھ دانائیش ھفت اختر شکرخند     
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فلک را بوسھ گھ سم سمندش ستاره پایھ تخت بلندش 
وثیقت نامھ کشور خدائی  سریرش باد در کشور گشائی 
بر آنچ امید دارد کامران باد     جھان را تا ابد شاه جھان باد     
مساعد با سعادت زندگانی سعادت یار او در کامرانی    

ورق کاینجا رساندم در نوردم   سخن را بر سعادت ختم کردم  
بیامرز از کرم کامرزگاری    خدایا ھر چھ رفت از سھوکاری   

کھ گوید باد رحمت بر نظامی روانش باد جفت شادکامی   

.پایان
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