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ادبی ــ فرهنگی

همایون "باختریانی"
 ۳۱مارچ 10۱۷
تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۰۵
ملحد نامه
ــ ۱۶ــ
به درد آمـــــــد ،آن کون جوینده کیر

که از کیر هرگــــز نمی گشت ،سیر

بـــرآورد فـــــریاد و زد کــف به هم

که دردا ،که مـــــــــردم ز درد شکم

ز شــــــــــــــــهنامه بیتی به یاد آمدم

که انــــدر خـــــــــور این سواد آمدم

بخـندید سهـــراب و گفــت؛ ای سوار

به زخـــــــم دلـــــیران ،نئی پایه دار

ترا کسپ کون روز کین است ،لنگ

چـرا گــرز سـهراب جوئی به جنگ

بـــــدو گـــفـت :بر درد بتوان شکیب

نه چــندان ،که از مـــــردن آید نهیب

عمــود تو در رودههــــا زد شــگاف

برآمــــد سه انگشت ،بـــــــاالی ناف

گـر از درد گریان شوم ،ننگ نیست

نه کون است آخر گچ و سنگ نیست

نه کیر است بل این درختی ست سخت

چه سان می کشی با خود ای شوم بخت

بسی کیرهـــای قــــــــــــوی ،دیده ام

ولــــی این چـنــــــین کیر ،نشنیده ام
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ازان پس فــــــــــــرو بست ،بند دهن

بیامــــد به منزلـــــــــــــگه خـویشتن

شب از درد کون ،تا سحرگـاه نخفت

همـان درد خــود نیز با کس ،نگفت

دمـــــــــــادم همـــی رید ،بی اخـتیار

تو گفتی ،که خـــورده ست شنبرخیار

ز رگـها کز اطراف کونش ،گسیخت

ز کــونش چهل روز ،خونابه ریخت

سرانجــــام آن زخــــم ،ناسور گشت

به بستر در افــــتاد و رنجـــور گشت

به خــــواری بسی برد مـرهم به کار

که شد رسته آن زخـــــم ،از۱خارخار

به صحت ز بستر ،چو سر بر گرفت

همان عـــادت خویش ،از سر گرفت

بدین گـــــونه تا ریشش آمـــد ،برون

همـــی خورد ،کیر و همـــی داد کون

1چــو سنبل ز بـــرگ سمن ،بر دمید

خــــــــریدار گلــــــــــزار شد ،ناپدید

پـــــــــی کیر ،زر دادن آغـــــاز کرد

۳به زر کــــــار را ،سکه پرداز کرد

چـــنین تا ،که گــــردید ریشش دراز

وزان عادت بــــد نگـــــــــــردید باز

به شهــر و ده و برزن و دشت و کو

نبد غــــیر آن داســــتان ،گفـت و گو

نهـــانی ،یکــــی مــرد دانش سرشت

بر ایوان خـــان ،این غـزل را نوشت
***

۱

ــ "خارخار" درینجا به معنی "خارش" است( .در نسخة اصل" ،به خواری بسی برد مرهم به کار" آمده است)
 2ــ مصراع کنایه است ،از" :وقتی که ریش کشید"
۳
ــ این مصراع در اصل دیوان حاضر "به زر کـار را سکه باز کرد" آمده بود ،که هم وزن را برهم می زند و هم معنائی از آن استخراج
شده نمی تواند؛ ازین رو به شکل مفهوم "به زر کـار را ،سکه پرداز کرد" ،تصحیح گردید.
مصراع دوم در نسخ ًه کاتب بدین شکل آمده است" :به زر کیر را سکۀ باز کرد" ،که نیز ناقص وزن و نامفهوم است.
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