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ادبی ــ فرهنگی

همایون "باختریانی"
 6اپریل 102۷
تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۵۴
ملحد نامه
ــ 10ــ
زهر دادن مصطفی قلی پدر و برادر خود را
بداندیش چون دور گشت از ذکر

بیفـتاد ،در فکـــــــرهـــــای دگر

یکی خـــــوب منظر برادر بدش

ولـی از پــــدر نه ز مــادر بدش

جــوان خردمند ،با مغز و هوش

نه مـــانند این سفلۀ کــــونفروش

مر او را ازین سفله ،ننگ آمدی

شب و روز با او به جنگ آمدی

به کون دادنش ،سرزنش ساختی

وگــر دم زدی بر سـرش تاخـتی

پدر را چنــان بــود انــــدر نـظر

که بعد از خود او را دهد بوم و بر

چو آن سفله زان فکـــر ،آگاه شد

رخ شومش از غصه چون کاه شد

مر اورا نهان زهر داد و بکشت

که تنها زر او را درآید به مشت

پدر بهــر او در چنــان غــم فتاد

که کس را غمی آن چنان کم فتاد
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چــو دانست کـاندر رهی ناگزیر

جوان چون رود نوبت آید به پیر

بیـــاراست ،اسـبــاب راه ســــفر

به عـزم حج از خـانه آمـد به در

بـد انــدیش از مغلـــــمـان قـــدیم

که بودند با او چو سیب و دو نیم

یکـــی را درم داد و دینـار و زر

روان کــرد ،از بهـــــر قـتل پدر

که او را نهــانی به ره زهر ،داد

وزو خــاطـــر شـوم را کرد شاد

ولــی بهـر چشم کسان چند روز

همــی بود با ناله و درد و 2سوز

هــر آب منی ،کو به کون آمدش

به گــریه ز چشمان برون آمدش

دریغا ،که مردی چنین برگذشت

چنین کرۀ خـر ،به جایش نشست

بداندیش دون فطـــرت خیره سر

چــو پرداخــت از کار و بار پدر

بزرگــی و دولت بدو بـاز گـشت

به القاب خــــانی ،سرافــز گشت

به دست آمدش جامۀ رنگ رنگ

قباهـــای کــــــوتا فساهای تنگ
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نخستین ،که پا در حـکومت نهاد

زنـــان پـــدر را یکـــایک ،بگاد

ازان پس سوی خواهران برد دست

دری دختری شان بهم درشکست

زر و سیم و پیرایه شان هرچه بود

گـــرفت و از ایشان برآورد دود

گروهی از اوباش بی عقل و دین

به خود کرد همصحبت و همنشین

بزرگـــان داننـــده را کرد ،پست

بر ایشان در مهــــربـانی ،ببست

نه در کـــارها ،راه دانش گــزید

نــه پند سخــنگـــوی ناصح شنید

پی اخــــذ دینـــــــار و جمع درم

بـــرآورد ،دست جــــــفا و ســتم

به هر کس گمان برد یک دانگ زر

همه خـــانه اش کـرد زیر و زبر

ز ســـادات و ارباب علم و تمییز

وظایــــف ببریـــد یک بـــار نیز

اگـر یک نفر خــرسواری ز راه

به دروازۀ شهر کــــــردی ،نگاه

بگفتی ،که اینک غم جــان رسید

محصص کجا شد ،که مهمان رسید

ز مهمان خــــالصی ندارم ،دمی

وزیشان رســد هــــر دمم ماتمی

همان لحظه بر اهل شهـر و دیار

حوالت شدی ،خرج پانصد سوار

خـــــــالیق ازو در فـــغان آمدند

ز بیداد و جـورش به جـان آمدند

بران گــــله باشد بــــالی بزرگ

که باشد شبان اندر آن گله گرگ
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ــ الف .با ناله و غر و گوز
1
ــ ب .قباهای کوتا قباهای تنگ
ــ "محصص"(بر وزن "مفتش" و "معلم") :کلمۀ عربی و اسم فاعل از مصدر "تحصیص"(حصه حصه کردن) ــ از باب "تفعیل" ــ و در
معنای "حصه حصه کننده" و درینجا مراد از "سرپرست" و "سرشته دار" و "ناظر" است  ،که وظیفه اش تقسیم و سر و سامان دادن کارها
می باشد.
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به جائی که حاکم چنین ناکسی ست

جــفاها فراوان ،ستـمها بسی ست

خـــــدایا به مردن ده او را ،سزا

ز بیـــداد او خـلــق را کـــن رها
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