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ادبی ــ فرهنگی

همایون "باختریانی"
 02اپریل 022۷
تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۶۸
ملحد نامه
ــ۳4ــ
داستان قصۀ هفت پیکر
شبی قـصۀ هـفـــــــــت پیکــر شنید

وزان طــــرح ،اندیشه در دل کشید

گــزین کــرد از لوطیان ،هفت کس

که کـــــــوبنده باشنـــد او را ز پس

یکـــی خانه چـون مقعد خود ،فراخ

بنا کــــرد ،بر گــــرد آن هفت کاخ

به هــــر کاخ ،از مـــنزل دلگـشای

یکـــی را از آن مغلـمان داد ،جـای

نخــستین ،سماعــــــیل فـــراش بود

که با کیر او ،کــــوه خشخــاش بود

دوم بـــــود ،بـــابـــا بیـــگ تـارزن

که رگهای کیرش بدی ،چون رسن

سوم بود قــــــــربان مهـتر ،که پیل

ز کیرش گریزان شدی شصت میل

چـــــهارم نبی بـــود از خـــیل کرد

که در پیش کیرش ستون بود ،خرد

به پنجــم علی بیگ شاطـر ،که دیو

برآوردی از بیــــم کیرش ،غـــریو
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ششم جــامی اسمی ،2آن سخت کیر

که از کیر او زهره می ریخت شیر

به هـفــــــتم محـــمد بیگ ،ابن سفر

که کیرش ز پــــوالد کـــردی ،گذر

چــو این هـفـــــــت کـــوبندۀ بدنژاد

دران هفت کــاخ گـزین جــای ،داد

یکــی دوره بر گـــردش هفته بست

که هرشب به جائی کند روش 0پست

شب جـمعـــه ،پیش سمـــــاعیل بود

که تا صبح در مکحــلش  ،میل بود

شب شــنبه از شـام ،تـــا صبحــگاه

ز بابا بیگْـش ،دلـو بــودی ،به چـاه

به یک شنبه اش بود ،قــربان قرین

که می کـرد قربان او ،عقـل و دین

دوشــنبه ،نبی را در آغـــــوش بود

به کون کیر او را ،قــــــباپوش بود

سه شنبه عــلی بیگ ،نشستی پسش

ندیدی جـــز او هیـچ دیگــر کسش

شب چـــارشنبه ،در آن دشت چاک

سم اسپ اسمـــی  ،نشستی به خاک

شب پنج شـنبه به زرنیــــخ و خون

محــمد بیگ آلـوده کـــــردی ستون

به تــرتیب گایندگــــــان ،هــر شبی

گـــزیده شدی کـرمش از عـقـــربی

به هــر خـــانه ای ،گــنبدی ساختی

منـــــــــاری به گــــنبد ،درانداختی

درآن خــــانه پیشش حسین و جمال

ستاده ،به کـــــف ،پنـــبه و دستمال

چـو کـــوبنده از وی کشیدی سـتون

ازان پاک کـــــردی بدان پنبه خون

وگـــر خــواستی ریــدن از درد تن

دویــدی و زیـــــــرش نهادی ،لگن

بدان دســـــتمال ،از ســـر کیر مرد

بـــرون کردی آالیش سـرخ و زرد

خــدا زین بالیش رهـــــــــائی دهاد

به دین و خـــــــــــــرد آشنائی دهاد

وگـــر نیست در خـورد دین و خرد

ز ملک جـــهان رخـــت بیرون برد

همـــی زود بینم ،که دور سپــــــهر

ببرد به یکـــبار ازو ،پـــاک مـــهر

به شمشیر شهــــــــــــــزادۀ تاجـدار

شگـاف افـتد اندر سرش ،چون انار

***

 1ــ "جامی اسمی"؛ یعنی "شخصی به اسم جامی"
 2ــ "روش"؛ یعنی " رویَش"
ُ
ــ "مکحل"(بر وزن "مفرغ") :اسم آلۀ عربی و برخاسته از "کحل"( سرمه) و در معنای "سرمه دانی"
ــ "اسمی"؛ یعنی "نامبرده"
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