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ادبی ــ فرهنگی

همایون "باختریانی"
 ۱7مارچ 10۱7
تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۳۷
ملحد نامه
ــ3ــ
به زنی گرفتن پدر مصطفی قلی دختر خباز را
به کـــــــاشان یکی مرد خباز بود

که بـــــا علــــــت ۱اُبنه 1انباز بود

یکــــی مرد نامـــرد بد اصل سرد

بد و بدرگ و هـرزه و هـرزه گرد

نسب نـــامه اش ،دفتـــــــر تیز باد

پـــدر بر پـــدر ملحــــــد و بدنژاد

شب و روز از خـارش کون ،دژم

قدش پیش هر هرزه ای ،راست و خم

ز دونی تن خویش را ،کـرده زیر

شکم کرده هر لحظه از کیر ،سیر

گـــدایان نان جــوی شهوت پرست

برو ُبختی 3خـویش را کرده مست

دو من نان بدادی به یک کیر سخت

زهی بی حمیت  ،زهی شوم بخت

 1ــ "علت" :کلمۀ عربی و درینجا در معنای "بیماری" و "مرض" است
1
ــ ابنه ،نام خارش یا مرضی ،که در مقعد پیدا می شود.
3
ً
ــ " ُبختی" :شتر دو کوهانة بلخی را گویند .این کلمه ظاهرا با نام " ُبخدی" همنوائی دارد ،که نام قدیم "بلخ" بوده است
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ورا مایـــــــۀ پـــرورش ،کیر بود

خورش نان ولی نانخـورش کیر بود

یکـی دختری داشت با یال و شاخ

ُکسش تنگ ،امـــا دهـــانش فـراخ

نگاری ،که گفتی سراپا ُکس است

ز پا تا به سر ،جمله اعضا ُکس است

ُکس او ز تنـگی کــــون بی خــبر

ز سوراخ سوزن ُکسش تـــنگ تر

چــــه ُکس ،آنکه آئینه ای از بلور

بدان سان ،که روی اندران دید کور

بر اطــراف آن موی مشکین نهاد

ابر صفحــــۀ نقـــــره ،نقش سواد

تو گفـــتی که بـــر چشمۀ آب گرم

بهـــاری پدید آمــــد ،از خـید 7نرم

و یا فــرشی از مخـــمل مشک فام

فگــندند بر طــــرف حوض رُ خام

تنش از بــــر ران ،ســـیماب گون

بر آورده کاخـــی به سیمین ستون

به کاخ اندرون ،دیگــــدان و تنور

تنور از ُدر و دیگــــــدان از بلور

بُـــــــن ران او ،تکـــیه گــــاه ذکر

ُکسش خـــــرقه و کـون ،کاله ذکر

چه ُکس ،همچو گـندم شگافی درو

یکــــــی تکمه مــــانند نافـی درو

ازآن تکمۀ نافه گـــون بوی مشک

رسیده به گیتی به هر تر و خشک

به بویش شـــدی کــــیر عنین پیر

به آهن درون چون سنان در حریر

به گیـتی چنان ُکس ندیده ست کس

مگر آنکه او را ۱0بگاده ست و بس

چو صیتُ ۱۱کسش گشت ،آفاق گیر

بدو میل کــــــردند ،بـــــرنا و پیر

به کاشان جــوانان ،شهوت پرست

شدند از شراب ُکسش جـمله مست

گـــروهی ازان خـیل شهوت پژوه

که از کیر شان رخنه می یافت کوه

بدو طــــــــرح آمیــــزش انداختند

ُکس و کـــون او را یکــی ساختند

شگافی ،که در وی نمی رفت موی

ز آمـــد شد کیر ،شد چـــــارسوی

فلک گفت :کـز خــرزه ۱1گاوزور

ُکس دخــــتر نانـــــــــوا شد ،تنور

ــ حمیت" :کلمۀ عربی و در معنای "غیرت" است؛ پس "بی حمیت"؛ یعنی "بیغیرت" و "بی ننک"
ــ "مشکین نهاد"؛ یعنی "مشک رنگ"
ــ "سواد" کلمۀ عربی و در معنای "سیاهی" ست؛ درینجا مگر مراد از "سیاه" باشد
ــ "خید" مخفف "خوید" است ،که در معنای "گیاه لطیف" است.
ــ دُکمه
ــ "عنین"(بر وزن "جنین") :کلمۀ عربی و در معنای "مرد عقیم"
 1ــ "بگاده ست"؛ یعنی "گائیده است"
۱۱
ــ "صیت" :آوازه و شهرت
 12ــ "خرزه"(به زای مکسور و های ملفوظ) :آلۀ تناسلی بیحد دراز
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