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در تهور کسی فالح ندید
روی آرامش و صالح ندید
» سنائی «

بعد از انتقال خالفت از بنی امیه به عباسیان  ،ابوالعباس سفاح سر سلسله بنی العباس شهر انبار را
مرکز خالفت قرار داد و بر تق و فتق امور مشغول شد .
عبدهللا بن حسن بن حسن بن علی ( رض ) معروف به عبدهللا محض از مدینه بانبار رفت و سفاح
بعد از شناسائی اکرام و احترام بسیار نسبت بوی نمود و او را جایزهء بسیار داد و شب ها با او
می نشست و در امور ملک با وی مشورت می نمود .
یک شب سفاح حقه ای که در آن چند دانه گوهر گرانبها بود به عبدهللا نشان داد و گفت :
این جواهر از بنی امیه بمن رسیده است و من میخواهم ترا در آن شرکت دهم  ،سپاس بتقسیم آنها
پرداخت و قسمتی از آنرا به عبدهللا بخشید .
لحظه ای بعد از آن خواب بر سفاح غلبه کرد و به خواب رفت وعبدهللا به تصور اینکه سفاح
نمی شنود ،این دوبیت را خواند :

صفحه »1 « :

قصورآ نفعها لبنی نفیله
یؤمل ان یعمر عمر نوح
و امر هللا یاتی کل لیله
یعنی آیا نمی بینی که حو شب شام کرد و بنا نمود قصرهائی را که نفع آنها به اوالد نفیله میرسد :
او آرزو دارد که عمر نوح داشته باشد ولی امر تقدیر خدائی هر شب فرا می رسد .
سفاح از جا برخاست و خواندن این دوبیت را تعریض بر خود دانست و بفال بد گرفت و گفت :
ارید حبائه و یرید قتلی
عذ یرک من خلیلک من مرادی
یعنی من میخواهم باو بذل و بخشش نمایم واو کشته شدن مرا می خواهد  .بیا ور دوست خودت را
که در این بار عذر خواهی ترا بنماید « کنایه از اینکه جسارت باندازه ای سنگین است که هیچ
دوستی نمی تواند راجع بآن معذرت بخواهد » .
عبدهللا هر چه کوشید که سؤ تفاهم را بر طرف کند نتوانست و سفاح قبول نکرد و او را از نظر
انداخت .
( در بعضی نسخ بجای حبائه حیاته آمده و در این صوت معنی مصراح اول چنین می شود که من
زندگی او را می خواهم و او قتل مرا آرزو دارد ) .
ناگفته نماند که یکی از زوجات حضرت امام حسن ( رض ) نقیله نام داشت و در این صورت سفاح
حق بجانب بوده که شعر را در بارهء خود تلقی کرده و خشمگین شده است .
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صفحه »2 « :

