عسجــدی مروزی
ـــــــــــــــــــــــــ
ابونظرعبدالعزیز فرزند منصورعسجدی مروزی تاجیک تبار وشاعر نامدار
خراسان بزرگ ـ نیمۀ دوم قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم هـ.ق .بوده ()1
و فوت او پس از سال  432هـ.ق.اتفاق افتاده است  .وی از معاصران محمود
غزنوی ومداح اوبود .وقصیده یی معروف وی در فتح سومنات  ،که بسال
416هـ .ق .صورت گرفته بود  ،ساخته بوده است بدین مطلع :
تاشــــاه خــــسروان سفر سومنات کــــرد
کــــردار خویش را علم معجزات کرد ()2
****
بعضی ابیات او در کتب لغت و ادب پراگنده است .واز آنها کمال قدرت وی در
سخن پردازی و صنایع شعری آشکار است  .اینک بنقل برخی از آ اشعاراو در
اینجا مبادرت میشود :
باران قطره قطــــره همی بـــــارم ابر وار
هــــرروز خـــیره خیره ازین چشم سیل بار
زآن قطــره قطره قطــــرۀ باران شده خجل
زآن خـــــیره خیره خیره دل من زهجــریار
ذره نمــــاید مرا نظــــــر
ذره ّ
یاری کــــــه ّ
هجـــرانش بــاره باره بمـــــن بر نهــاد بار
ذره چـــــو کوه آیدم بـــــــدل
ذره ّ
ذره ّ
زآن ّ
زآن بـــاره باره باره بچشــــم آیــــدم بخـار
دل گشته رخـــــنه رخنه بزاری بتیغ هجــر
زآن مشک تــــوده توده بر آن گرد الله زار
زآن رخنه رخنه رخنه شده عقل ودین مـرا
زآن توده توده توده بـــدل بر غــــــم نگـــار
دندانــــــش دانه دانۀ د ُّرست جـــانفـــــــزای
لبهـــــاش پــــــاره پـــــاره عقیقـست آبـــدار
زآن دانــــــــــه دانـــه دانــــــۀ د ُّر یتیـِم زرد
زآن پـــــــاره پاره پارۀ یاقـــوت سرخ خوار...
****
صبحست وصبا مشک فشان می گــــــــذرد
ُ
دریاب کــــــــه از کــوی فالن می گـــــذرد
برخــــیز چـــــه ُخسبی که جهان مـــی گذرد
بــویی بســــــــتان که کــــــــاروان می گذرد
****
دل دوش هـــــــــزار چاره سازی می کرد
بــــا وعــــــدۀ دوست عشقـــــبازی کـــــــرد
تا بر کــــف پــــــای تو تــــوانــد مـــــالید
دل را همــــــه شب دیــــــــده نمازی می کرد
****
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