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دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۳۸
ملحد نامه
ــ۴ــ
داستان زن گرفتن عبدالعلی خان مشارالیها را
ز خــــــرمائـیان بود ،مردی بزرگ

به حیله چو روبه ،به کینه چو گرگ

یکــــی مرد ،از بخت خـود ،شادکام

فلک کـــرده عبدالعــــلی خانش ،نام

در آن روزگــــاران به کاشان رسید

حـــــــــدیث ُكس آن صــنم را ،شنید

که خــــلقی گـــــــرفتار او گشته اند

ز جــــان و ز دل یـــار او گشته اند

ز شهـــوت عمــــودش بر آورد سر

دلش کــــرد ،آهـــــــنگ سیمین سپر

فــــــــرستادۀ هــــــــوشمندی بجُ ست

فـــــرستاد ،نزدیـــک خــــباز چُست

فــــرستاده نزدیــــک خــــباز رفـت

به تقــریر مطلب سخــــن ساز رفـت

چــو دیدش بدو گفت ،بگـشای گوش

سخــن های من بشنو از روی هوش

بدان ای برادر؛ که فــــــرخنده بخت

به کیری ترا رهنـمون گشت ،سخت
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که چـــــون سر ز تنبان برون آورد

ز کـون خــــران جـــوی خون آورد

بزرگ و هــــــنرمند و عالــــی تبار

به جــان گشته جنس ترا خـواستگار

که روز و شب از تاب کس در تب است

همیشه حــــدیث ُکسش ،بر لب است

یکــــی کیر دارد ،چــــــو بازوی تو

رگـــــش ،همچــــو بند تــرازوی تو

گـر آن کیر گردد بر آن جُ فته ،جفـت

گهــــــــــرها برآید بســی ،از نهفـت

ترا یــــــاوری کــــــرده ،بخـت بلند

که کیری چـــنان یافـــــتی ،زورمند

تنوری ستُ ،پـــر آتش و نـــان پذیر

درو بند ،تا پخــــته گـــــــردد فطیر

چـــو خباز این قـــصـه از وی شنید

چنان شادمان شد ،که بر خویش رید

رهـــا کـــــــــرد نانهـــا میــان تنور

روان شد سوی خانه سر پر ز شور

به دختر بگـفتا ،کـــه برخــــیز زود

برون آر خود را ،ازین گــرد و دود

نخـــستین بشو چــرک از دست و پا

وزان پس ،به زرنیـــخ و آهـک گرا

که هنگـــام آن شد ،که سیمین ستون

کند جــــا در آن خــیمۀ سیـــــمگون

گمـــان ُبرد ،آن مــــاه ۱کــاشی نژاد

که خـواهد پدر ،خود مر او را بگاد

بگـفــتا :سرشت مـــن از نان توست

ُکسم ،تابــــع حــکم و فـرمان توست

هــم اکـــنون به زرنیـــخ ،مو برکنم

کس و کـون خـــــود ،تازه و تر کنم

بپوشم ،همــان جــــامۀ سرخ و زرد

که در بقچه هرگــــز ندیده ست گرد

وزان پس ،هـــــــدف پیش تیر آورم

به نزدیـــــک ُخــــرمات ،شیر آورم

خــــود از بند خــــود ،برگشایم گره

کمــان ترا ،خــــــــود کــــنم تیر زه

دو پا آورم ،تنگـــــــــت انـــدر کمر

به صد گونه مهــــرت ،بگیرم به بر

نهـــــــم بر کلــــــــید تو ،قـفـل بلور

وزان پس تو دانـی و آهـنگ و زور

ور از دشت رانــی ،ور از کوهسار

تــرا هست در هــــــردو ره ،اختیار

پدر گـفـت :کـــــای دخـــتر بی خرد

دم کــــــــارد ،کـــی دستۀ خـود بُرد

شتر گـــــــر نیابد به صد سال ،خار

شنیدی ،که هـــرگـــز بخـــاید ،مهار

مرا چشم گـــادن ،به سوی تو نیست

نظر جـز به پاکی به روی تو نیست

یکــی سرور ،از فـــرقۀ میش مست

که در شاخ مــر کیرش آرد شکست

ترا بهر گـــادن 1ز من خواسته ست

یکی حجــــله ای بهرت آراسته ست

بــرو بهــر او کون و کس را بشوی

دگــر زین سخن ها ،که گفتی مگوی

 1ــ "کاشی"؛ یعنی "کاشانی" ــ منسوب به "کاشان"
 2ــ "گادن" اصل مصدر است ،که از آن مصدر جعلی "گائیدن" برخاسته است
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سمنبر همـــان دم ،به گرمـــابه رفت

تو گفــــتی ســپیدی ،سوی تابه رفت

به زرنیــخ و آهـک ُکس خود ز موی

تهی کـرد و پر کرد از غــازه روی

زمـان تا زمان ،سر فگـندش ز پیش

فـرو بردی انگشت ،در فرج خویش

بدو گفــتی :ای درگه عـیش و نـــاز

نشیمنگه خــــــــرزه سرفــــــــــراز

تـــرا مـژده بــــادا ،که مهمان رسید

چه مهمان ،که آسایش جـــــان رسید

یکــی دولت امشب ترا در پـی است

که دانگی ازان به ز ملک ری است

نهنگــی ،به گـــــردابت آورده روی

که پیشش بود پهــن دریا ،چـو جوی

تــرا خـــــــانۀ پیــــــــــل ،باید شدن

که مکحــــــل  ،پی میل بـــاید شدن

ازآن پس به کـــون گفت :بیدار باش

ز همسایــۀ خــــود ،خــــبردار باش

که امشب چو بر وی ،شبیخون کنند

سر از کارگـــــــاه تــو ،بیرون کنند

نبینی ،که برجـــی فــتد در حــصار

و یــــــا ســــر برآرد ز گــنبد ،منار

مبــــادا زنـــــی بر ،به نقــاره چوب

و یا بشنود از تو ُکس ،بانـــگ توپ

تو دروازۀ خــــود فـــرو بند ،سخت

ببین تـــــا چـــه آید ز ادبــار بخـت

اگــــر درد یـــابی و رنـــج و نهـیب

بیفــشار دنـــدان به هـــم ،بـا شکـیب

سمنبر چـــو پرداخت از کار خویش

برافروخت چون الله رخسار خویش

برآمـــد خـــروشیدن چــــنگ و دف

زنان جمــــع گشتند ،از هـــر طرف

یکی ،کس جـوال و یکی ،کون تغار

یکـی ،چــرم باز و یکـی ،کیرخوار

ز بــدو سحــــر تا به آغـــــــاز شب

سرود و نـــوا بود ،و عیش و طرب

چــو حـمدان مخروطی ظل خــاک

بیفگـــند در جـفــــــتۀ روز ،چــاک

عــــروس از سرای پــــدر ،شادمان

به صد پـــای سوی ذکــر شد ،روان

زنــان گـــرد بر گـــرد او ،میل میل

چـــو کـــفهای بسیار با مــــوج سیل

اگـــــرچـــــه پــــریچهره دلشاد بود

که نزدیــــــــک ،با کـــیر داماد بود

ولی داشت در دل ،غــــــــم دختری

که آیــــا چه گـــــــونه شود ،داوری

همه راه با بخـــــــت خــود در جدل

همی خـواند بر بانگ رود این غزل

***

 3ــ " ِمکحل"(به کسر اول) :کلمۀ عربی ــ اسم آله ــ و برخاسته از "کحل"(سُرمه) و در معنای "سرمه دانی"
ــ الف .چه راند ز ادبار
ــ "حمدان" آلۀ تناسلی مرد را گویند
ــ جفته = کفل ،سرین (این بیت در نسخة کاتب اصل موجود نیست)
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