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ادبی ــ فرهنگی

همایون "باختریانی"
 ۱6مارچ 10۱۷
تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۳۶
ملحد نامه
ــ1ــ
مرا این زمان آب از سر گذشت

غـم و محنتم از حد و مر گذشت

چـــرا لب ز گـفتار دارم خموش

چــرا همچو دریا نیایم به جـوش

سخنهـــــای دلـــدوز سندانگذار

گـــر اکنون نیاید ،کی آید به کار

چنین خنجــــر تیز در چنگ من

چنان ملحــــد شوم در جنگ من

اگـــــر خــــانمانش نسوزم ،۱بدم

وگــــر با سگــانش ندوزم ،1بهم

مرا شاعــــران ،نام مجنون کنند

ز معـــمورۀ شعــــر بیرون کنند

بیــــــــــارید اســـباب جنگ مرا

هـمــــان تـــرکش پر خدنگ مرا

بیــــــا ای دل قـصه پـــرداز من

که هستی به هـر جا هم آواز من

ز ملک سخــــن لشکر بی قـیاس

بیارای و بشـمر به پیش حواس

۱

ــ ب .بسوزم
1
ب .بدوزم
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تو! ای طبـــــع سودائی زورمند

معـــــــانی و الفــاظ ،برهــم ببند

به میرآخـــور دست گــوئید هین

که رخش انامــل کشد زیر زین

تو ای خـــام ًه تیز فــــوالد چنگ

به کـینه میان را فــــرو بند تنگ

سبک پـــای نه در رکـــاب بیان

بشو رنگ کین را ،به آب سنان

سر نــــــاوک خویش را تیز کن

میندیش و آهـــــنگ خونریز کن

که راهی به پیش آمـدت ،ناگزیر

که در وی نبینی به جز تیغ و تیر

چو کلک سخـن ساز ناوک کشید

هدف را نگر تا چه خواهد رسید

ز اصل و نژادش بگـویم نخست

که این نخل خرما ز باغ که رست

ایا نامــــداران با عـقــل و هوش

سراسر بدیـــن قصه دارید گوش

ب .بیارای از پس و پیش حواس
ــ "انامل" :کلمۀ عربی و در معنای "سرانگشتان"
ــ "بشو" مخفف "بشوی" است ،که امر فعل "شستن" است
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