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بـهــرامــی
ــــــــــــــــــــــ
ابوالحسن علی بهرامی سرخسی تاجیک ایرانی  ،از شاعران بزرگ عصر اول
غزنوی است ووفاتش دراوایل قرن پنجم هـ.ق .اتفاق افتاده .
بهرامی درعلوم ادبی ماهر ومعروف بود وگفته اند که هر کس بخواهد در شعر
استاد شود بعد از فراهم آوردن مقدماتی که مورد نظر « نظامی عروضی »
است باید در گرد تصانیف استاد ابوالحسن سرخسی بهرامی گردد  .شمس الدین
محمد فرزند قیس استاد بزرگ عروض نام « بهرامی » راچند بار در شمار
عروضیان عجم آورده است )1( .
از کتــب او درعلــــوم ادبی :
 1ـ غایة العروضین یا غایة العروضیین
 2ـ کنزالقافیة
 3ـ خجسته نامــــه  ،را ذکر کــــرده اند.
اشعـــــاروی در تذکره ها و کتب ادبی پراگنده است واز آن جمله ابیات ذیل را
بطور نمونه بیان می کــــنیم :
مـــــــا هردو بـــــــتا گل دو رنگـــــــیم
بنگـــــر بچه خــــواهمت صفت کـــــرد
یک نیـــمۀ آن تــــــــــویی بســـرخـــــی
ویـــــن نیـم دگـــــــر منـم چـــــنین زرد
****
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر نبید
ســـربسته و نبرده بــــــدو دست هیچــکس
برگونۀ ســـیاهی چشمست غــــژب ( )2او
هم برمثال مردمک چشم ازو تــَکـَــس()3
****
همیشه خــّرم و آبـــــاد باد تـــــرکستان()4
کــــه قـــــبلۀ شمــــــنانست و جایگاه بــتان
بـــــتان او همــــه گــویا و شکـّرین سخنند
ببــــوسه راحــت جان و بغمزه آفت جـــان
یکی بـــــــیامد از ایشان واین دلــم بربــود
بجـــان و دل بنهـــاد آتــــــــشی زبانه زنان
بتی شمن کش و جادو فریب و ِسحـــر نما
برخ بهار ( )5بهاروبقهر باد خــزان ...
دو چشم تنگ و دهن تنگ و تنگدل بحـدیث
شکسته زلف وبگاه سخن شکـــــسته زبــان
بغمزه تـیر ومژه تـــیر و قـــدّ و قـامت تـیر
برو کـــمان و بــــبازو فــــــرو فـگـــنده کــــمان

از آن کمــــــان کمان گشته پشت عاشــق او
وزین کمــــانش عدو گشته ازشمار کم آن...
دلـــــم بـــــبرد و دل خــــــویش را نـــداد بمــن
برفت و ماند غـــم ِ عشـق و آتــش و هجــــران
دلم تنور شـــد و هـــــــردو چشـــم چشمــــۀ آب
َ
چگـــــونه خــــاست گـَـ ِه نوح جز چنین طوفان
****
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