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تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۵۵
ملحد نامه
ــ12ــ
داستان یازده رخ و حکایت نامبرده
شبی مصطفی خـــــان کون نادرست

می و مطـرب و بربط و جام ،جُست

بیــــــــاراست بزمـــــی ،به باغ نظر

که مثلش ندیــــــــــده ست ،زاغ نظر

ز هـرگوشه خـاصان خود را بخواند

به اندازه بر طـــــرف مجلس ،نشاند

پری رخ به گـــــردش در آورد ،جام

شدند اهـــــــل مجلس ز مــی شادکام

هران کس ،که ساغـر ز دستش گرفت

به یـــــاد لــب و چـشم مستش گرفت

چـــــو بــــــــاده برآورد ،راز نهـفت

هر ان کس به دل آنچــه بنهفت ،گفت

بیفـــــــــگـند مـــــــردی ازان انجمن

ز شهـــــــــنامه و یــــازده رُ خ سخن

بپرسید ازو خان ،که شهنامه ،کیست

همـــان یازده رخ ،ملک یا پری ست

چـــنین گفــــــت :گــوینده کز باستان

کــــتابی ست شهـــــــــنامه ُپرداستان
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دران یـــازده رُ خ ،ز پیکـار و جنگ

یکـــــی داستان است پر آب و رنگ

وزان پس ز روی کــــــتاب شگرف

برو خـواند آن داستان حــرف حرف

می از مغـز خـان هوش را ُبرده بود

خرد در سرش چون یخ ،افسرده بود

بــــــــرآورد از مســـــتی می ،غریو

منــم گـفـت :بیژن ،منـــم گـفـت :گیو

وز ایشان مرا مـردی ،افزونتر است

بیـــــائید پیش ،ار نه تان ،باور است

من این یازده رخ ،کــــــــنون نو کنم

حکـــــایـــات پیشین ،به یک جو کنم

ببینم ،که گــــــــرز که ،ماند ز کار؟

کـــرا ُسستی آیـــــد ،درین کـارزار؟

ز یــاران خــــود یـــــازده تن ،گزید

که در جبهه 2شان بود ،شهــوت پدید

هــــــم اندر زمان ،1بند تنـــبان گشاد

سرین ،پیــش آن نـــــره دیــوان نهاد

در آغــوش خــــود ،متکــائی گرفت

فلک ماند ازین ماجــــرا در شگفت

چــنین گفـــــت :کـای نـــامداران من

دلـیران ،و خنجــــــــــرگـــذاران من

مـــرا با شما مغـز و خون است گرم

نباید ُبود در مـــیان ،هـیــــــــچ شرم

هـــران کس درآمیزد امشب ،به من

بود پیش من ،بهــــــتر از جـــان من

چــو بشنید ،حـــاجی حسن خــان پیر

چـنین گفــت :کای خــان عالی سریر

اگـــــــــر می کشیدت ،به دیـــوانگی

حــمیّت کجــــا رفت؟؟؟ و مردانگی

به هـوش آی زین گفـت و بربند لب

به سوی حــــرم رو ،که شد نیم شب

بدو گـفـــت :مگــشای ازین ره سخن

که ُبـــرّ م سرت را به خنجـــر ،ز تن

کسی ،کــو بپیچـد سر از کار و بار

بود نــزد من بعد ازین ،خوار و زار

مــرا گـــــوئی :این کیرهــــای دراز

رهــــا کـــن! برو دنبه در ُکس گداز

کسی را ،که شد مـــاهـی نهــر کیر

ز تریـــــاک ُکس به بود ،زهــر کیر

مـــرا کی؟ درمــــــان ،درد تن است

حــرمخـــانه پیش اندرم ،گلخن است

ترا گـــر ُکس تــــــــازه باشد ،هوس

در اینــک به رویت نبسته ست ،کس

دران گــــل ستان رو چـــو باد بهـار

ببین هـــر طــرف ،گلشن و الله زار

بدین خــــانه بنگـــــــر بتی دلفــریب

چو بتخانۀ چین ،پر از رنگ و زیب

بگـــــــــــویم ،که آینـــــد پیشت همه

تو گـــــــــرگی و آن گلـعـذاران رمه

 1ــ "جبهه" :کلمۀ عربی و اصالً در معنای "پیشانی" و "جبین" است و درینجا مراد هم از همان باشد!!!
 2ــ "هم اندر زمان"؛ یعنی "بالفاصله ،بدون معطلی و فوراً"
ــ عبارت "ما جرا" اصالً یک جملۀ تام عربی ست و در معنای "آنچه جاری گشت" .در زمانۀ ما و در زبان دری مگر همین جملۀ کامل
عربی را پیوسته به هم نویسند و معنای "واقعه" و "حادثه" را از آن گیرند؛ و چنین استخراجات در زبان ما بسیار است!!!
ــ حمیّت" :کلمۀ عربی و در معنای "غیرت" و "ننگ" است.
ــ "گفت" درینجا مخفف "گفته" است و در معنای "سخن" و "گپ"
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چو دانست حاجـــی ،که او خیره شد

دمـــاغش ز سودای مــــی ،تیره شد

اگـــــر سر بپیچد ،ز فــــرمان مست

بباید ز جــــــان و تنش ُ
شست ،دست

بگفتا که رأیت خوش است و ُدرُ ست

اجـــازت بده تا مـــن آیـــــــم ُن ُخست

بخـندید ازو خان خوشخـوی و گفت:

بیا تــــا شود لعـــــل و الــماس ُجفت
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