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 ش ديوان خسرويك نسخة خطّي پرارز  

  

  يك نسخة خطّي پرارزش ديوان خسرو
  ∗سيد امير حسن عابدي

 در مركز ميكروفيلم نور ١ دهلوي حضرت امير خسروديوانيك نسخة خطّي پرارزش 
ابتدا و انتهاي نسخة موصوف ناقص است و بيشتر از . شود و، نگهداري مين دهلي

يكي از مزاياي اين نسخه، داشتن غزليات ذيل . گذرد دويست سال از كتابت آن مي
  :باشد باشد كه در هيچ نسخة چاپي موجود نمي مي

  دهد باز باد صبح بوي آشنايي مي
  اي رخت آشوب و چشمت فتنه و زلفت بال
  وه كه باري روي زيبا را رها كن بنگرم
ر ا و د ي م ا تت  ل و د ن  سما آ ر  ب دم  م  آ

  دهد آب چشم مستمندان را روايي مي
  دهد انم آشنايي ميدل نگر كو با كي

  دهد تا هنوزم ديده لختي روشنايي مي
  دهد كيست كو درويش مسكين را نوايي مي

* 
  گفتي از دست فراق من نخواهي برد جان

 داني كه چرخ تو مكن بيگانگي باري چو مي
  دهد تو چه گويي خود كه ما را دل گواهي مي

 دهد  ديگر جدايي مي]ي[  آشنايان را يك
  خصال  رايگان ريزد رقيب بيخون خسرو

  دهد گر بيك شمشيرم از دستت رهايي مي
* 
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  باز ما را دل بدست عاشقي بيچاره شد
  اين دل صد پاره كش پيوندها كردم بصبر
  پاره پاره كرد سر تا پا دل پرآتشم
 چشم را گفتم ببين در نيكوان نشنيد هيچ

  باز عقل از خان و مان خويشتن آواره شد
  ندهايش بار ديگر پاره شداين همه پيو

  وز براي سوزشم بين تا چه آتش پاره شد
 كش خون خواره شد تا گرفتار يكي مردم

* 
  ن بزير او سر ديوانه گشت…دي 

 ديد چون ديوانگي من بزد در سينه دست
  ش آن عياره شدوز سر ديوانگي درپي

 سختي دل بين كه بسته سنگ و در نظّاره شد
  تا بكوه و دشت تفتم همچو فرهاد از غمت

   بكن كز عشق تو بيچاره شدچارة خسرو  
  * 

  باد صبا بسرو روانش كجا رسد
  سرو ارچه در بهار لطيف و جوان بود
  عاشق در آرزوي ميان چو موي او
  نهر روز ماه گرچه بر ابرو كشد كما

   بچشمنرگس چو سرمه خاك رهش دركشد
مي  چشمم ز و  ا سرمة   شود عشق 

  گنج دهانش كجا رسد تنگ شكر به
  سرو روانش كجا رسدهم در قد چو 

  ميانش كجا رسد  آنكه موي شد به  با
  در ابروي بلند كمانش كجا رسد

  الكمال از يرقانش كجا رسد عين
 خاك پاي شاه جهانش كجا رسد  با

   كه شد بمدحت تو جادويي زبانخسرو
  هر كس بجا دوان زمانش كجا رسد؟  
  * 

  شيرين دهان دوست كه راحت بجان دهد
  كشتگان جفايش يكي منم اينك ز

  لبالن بترسسوز دل ب اي باغ ز
  كيست بوسه طلب كنم بگزي لب گنه ز

  خون شد از پياله درونم كه ما چرا پر
  ساقي نگر كه دشمن جان شد مرا كه من
  كار من از شراب بدين جايگه رسيد

  آب حيات از آن لب شكر فشان دهد
  كس را مباد كان لب شيرين زبان دهد
  گلزارها مكن كه صبا را عنان دهد

  اله مرا استخوان دهدچون بخت در نو
  اي بلب آن جوان دهد هر لحظه بوسه

  مست خراب و او همه رطل گران دهد
   وان ناخداي ترس مرا هم همان دهد
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  آخر رسيد دور من آن مست ناز كو
 كارم شدست هم بزنم گر پياله را

  تا يك قدح بدست خودم در دهان دهد
 من ناتوان دهد  خود چاشني كند به

* 
  اي داشته پسر ز رعونت كاله كژ
  ار نيك گوش آرند و نيكت چو طينتست
  سپس باد بين كه چه سانش افگند بخاك

  ا كز كژي بوداز چشم راست بين همه ر
  هاي كژ افگند گر راهبت بباديه

ز ا  ي ن و  د ت د  ا ر م ر  ب شود  ن و  ت  جهد 

  سر كژ مكن كه بد بودت جايگاه كژ
  يد گياه كژگر خاك سرور است برآ

 نهد دو سه روزي كاله كژ غنچه كه مي
  تكبر كاله كژ مردمان ز كردن به

  تو سمت راست گير اگر هست راه كژ
 گر زور دست تشنه نشد مشكل جاه كژ

   حساب خويش ترا راست داد پندخسرو
  تو خواه راست دان سخنش را و خواه كژ  
  

*  
   بر بازيست آه منمخند از داد من جانا نه

 گرچه جان پاره كنم كي باورم داري مرا
   روزندرون تا آتشي نبود نخيزد دود از

 كاسيب خاري هيچ گه نگرفت در دامن

*  
ندر خود نمي   بينم گناهي جز وفاكاري من ا

  ندانم تا كه فرمودست دل از دوستان بر كن
  ريزي فدايت گردم اي بدخو اگر از ناز خون

  قت جان خواهي رضايت جويم اي دشمن)و(وگر در 
جز وفا باري اسباب هستي  از من همه    ببر 

   در خاك خواهد رفت دور از روي تو با منكه آن
  خواهي مگر آگه نه اي از خود مرا در باغ مي

  رها كن تا ترا بينم چه جاي الله و سوسن
جرعة رندان طفيل  اي ساقي مستان    اال 
  ارزم سفالين بر سرم بشكن سزايي گر نمي
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مي ن ر ب ن  ا ب ي ر گ ر  ا ب نش  رد گ ا  ب ي ق د ر ب ا   ي
  ردنتو از خون مسلمانان گران بارش مكن گ

خسرو اد  ز ي ا ا برفت  كويش… ر و در  ود  ب    
  چو مرغي در قفس ماند فرامش گرددش مسكن

* 
  امروز باز شكل دگر گشت يار من
  صد ره فتاد بر در خويشم بديد و هيچ
  عمرم در انتظار شد و يك دم آن حريف
  گه آه و گاه گريه و زاري و گه نفير
  اي مردمان بزهره و مه بنگريد ليك
فريد بهر هالك من آ يزد كجات   ا

  باري بگردد از من و از روزگار من
  رحمت نكرد بر دل اميدوار من
  نامد كه واي بر من و بر انتظار من
  يارب كجا شد آن همه صبر از قرار من
  زينها منگريد بسوي نگار من

و آشوب كار منا  ي آفت دل من 
   دلش بسوختدشمن بديد گرية خسرو

  من دار دوست اي بس كه گفتمش نه هرگز  
  

* 
  گر تو يك بارك ازين چشم سيه بستاني
  عارضت ماند در انبوهي جان اي سلطان
 آن دلي گر همه خوبان نتوانند ستد

  خورشيد وز مه بستاني ملك نه چرخ ز
  چه شود گر نفسي عرض سيه بستاني
 گر توزان چشم كهني نيز نگه بستاني

* 
  بضمانيت تو بوسه همي خواهم وام
 و بدمست شد گنهم منّت تو برديده است؟

  شرطي كه يكي بدهمي و ده بستانيليك 
  انصاف گنه بستاني]به[گركشي چشم 

   اگر آن سو اي بادخسرو جان گريزانست ز
  بگذري بوي از آن زلف سيه بستاني  
  * 

  چشمم بروي او بين اين خونچكان وان خوي
  چشمش بتيغ رايت صفدر چو رستم و مل

  ياو را نگر حريفم من گل بدست و او م
  چشمم بلعل پاشي هر دل چو حاتم طي
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  داغيست زو برين دل خواهم بجان دگر هم
 گر عاشقست صادق داني كه چيست خوفش

  تنها روا نه دارم داغي كه دارم از وي
اپي ي پ ا  جف و  رنج  سراسر  بال   گنج 

   دانم چو من جراحتوعده كني چو فردا
  با خود هم ار بجانت گويم كه خسرواني  
  

  مقطعات
  خواجه شهريست يا سيه كاريست
  دود برخاست از پي قلمش
  از خطش بوي خون همي آيد

 

  كه سيه كرد روي ديوان را
  اين بسوخت كيهان را بس كه ز

  كز سياهي دل نوشت آن را
 

  

  بر بام ار جهد بحريفي برابر است
  چون پشّه در خزد بميان دو ران پيل

  
  نيست آن عجب…  …ور پيل گر 

 

   كشت جهد پر ادب بود؟…خردي كه 
  كشد ار در غضب بودزو پيل كينه چون 

  
  پشَه كه گر پيل خورد خون اين عجب بود

 
  

  ست چون قاضي فالن قصبه مخالف
  بزرق وحيله پياده است پيش او بين
  بخون دود چراغي دوزخ آشامد
  و اينكه هست كژيهاي كور دستارش؟

  قبول كند؟… … … … … …

  كه از وي آن قصبه همچو كلك اوست بخون
  بالد فتنه وكيالن او درون و برون

  سردي دل آه دودناك برون  دهد ز
  ضد گريست فزون سر او را زبگرد گرد 

عنت ايزد بر آن جهان ملعون  كه باد ل
  

  ايزد بترس اي مرد دفتردار ز
  

  مكن تيز از قلم بازار دزدي
  ورق درپيش دزدي پردة تست؟  

  
  در آن پرده بسي اسرار دزدي

  سيه دل چون دواتي و قلم را  
  

  اي از كار دزدي رو كردهسيه 
  كلكت هر رقم دزدي سياهيست  ز  

  
  بيدار دزدي … … …كاغذ  به
  وحي... قلم كايزد فرستاد از   

 
  دزدي… … … … … شرار 
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  رباعيات
  چندان كه دال رهت بناسوت دهند
  آسان بودت گذشتن از نه دريا

 

   دهند چو هاروتجا در چه بابلت
  كشتي الراء عالم الهوت دهند؟

 
  

  از ظلمت فسق در رخم آب نماند
  تا شسته شوي مگر سيه رويي من

 

  هاي شهوتم خواب نماند و از ولوله
  در ديدة همچو سنگ من آب نماند

 
  

  دي خلقم از شمس فلك پايه رسيد
  آن جامه صافي چو شعاع خورشيد

 

  پوشيدن جمله عيب را مايه رسيد
  ريست كز آفتاب در سايه رسيدنو
 

  

  سوداي حسن آن را كه بسر كرد گذر
  سركشيست بر اهل عرفان محكم

 

  … … …سوداي دگر كجاش 
  هم ياد خدا در دل و هم ياد دگر

 
  

  ش كه آمده است بيرون از خويشدروي
  گر بفروشند ملك صد سلطان بيش

 

  غالمي درپيش سلطانش نيرزد به
  ي درويش…حاصل نشود نيم 

 
  

  غم نيست گر از ولولة ديو لعين
  چون بر كرم حق اعتمادست و يقين

 

  ذرات زمين  افزونست گناه من ز
  الدين؟  ان يفسوني خطيي يوم

 
  

  نيكو نبود ار مسلمان گفتن
  كس را به پس پشت چرا بايد گفت

 

  در غيب دوستي پريشان گفتن
  پيش رو نتوان گفتن چون كه به

 
  

  بدانندة انصاف تويي  يارب ز
  هاي دورست……هر چند ره ما 

 

  در نيك و بد هر همه داننده تويي
  هم باز رهم چون تو رهاننده تويي

 
* * *  


