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ارسالی دکترخوش نظر پاميرزاد

ه عبدالملک عبدالرحيمزیحادث
.   .   .

صدراعظم داشت توان تا بی چرا        بر وزيرانش کند کار بی خطــــا
را سازدچنين داشت اين حق نيزوزيربرمامورين        کار عزل و نصب

هــم رئيسان و مديران چاپلوس        بر وزيرش بود هريک پايبوس
آن طرف درقريه جات و در وال        حاکمان بودند بــــر مـــــردم بال
هرچه بنويسی و گوئی است کم        آن چه برمـردم روا داشتند ستم

منظومه قصه يی را از آن قصه های دردآور دختران بيان می کند که در دوران نظام شاهی حاکم بر 
ل نما نبود که بعد از بندی شدن عبدالملک عبدالرحيمزی گسرنوشت مردم بود. نام اصلی اش  
ری درآورد و سپس شوهر دومش نيز دنيا را ترک  گشخص ديبرادرش او را در خان آباد به نکاح 

.شت و تا سال های اخير حيات بودگفت و او به شغنان ب رگ
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رار از آنيک نمونه می شود از کارشـان        قصه ای را گر کنم تک
جـــای قصه ســـرزمين الجورد        شاهــد از شبهای يخبندان سرد
بر ســــرش دارد تاج لعـــــل را        زان بدنيا است مشهـور اين وال

قلب کوه فيروزه گون است و زرين        هم ز ياقوت برجهان است چون نگين
انسانش می ارزد نيککوه وسنگش لعـل والجورداست ليک        کـــی به

بذله گو اند وظريف وخوش سخن        در سخــن بوده اند سردار زمن
شاعرانش بوده اند درهر زمان        نزد شاهـان صاحب نام و نشان

گر سمر قند بوده يا بلخ وهرات        داشته دربار از اين شاعر ثبات
ق شعر از اين شاعـرانيا بخـــارا يا به کابل هـــم چنان        داشت رون

هم به غزنی وبه غور و تا به سند        ميفزودند شأن دربار را به هنـد
اين غـنــامندی بود ارزان درآن        در رخ ديگـــر از ايشان نشــان
داشت و هرجا بود وردهـرزبان        دلبــــر زيبـــــای دارد آن مکان

ــرده اند تکميل راه دلبـــریگوی سبقــــت را ربوده ازـپری ــ کـ
بوده اند سمبــول زيبـــايی مدام        در قياس ديگـــــران داشتند نام

واقعيت باشد که بی حد ثروتش        داشته روحـانی و دنيايی خطش
ليک با اين ثروت سرشـار خويش        گشته پامـــال مظالم گشته ريش

اندکیظلمۀيکی        می نمــايد چهــــــرقصه ها بسيار و اين قصه
خـويشپوشيدبهۀدرهزار وسه صدو سی اندبيش        کاين حکايت جام

ــرار فصل سبز بودو همه مصروف کار        ليک حاکم بود بسيار بی قـ
گشته بود نزديک آن روز تا وزير        می رسيد آن جا بــا ديوان دبير
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ــم اعلی جمعه گل خان بود        خشن و قاطع آنچه ميخواست مينمودحاکـ
ــريم جبر او همتا نداشت        سرنوشت زيردستـان مينگاشت در حــ

بی کم و کاست بود چون داودصدر        در بدخشان بودنش بود مودصدر
ــرودستان بود مـــانند ببر        اززبردستان هراس داشت او بجبر بر فــ

ودو شب نخفت        تا سحر شب بودبـا تشويش جفتبيقرار آن روز ب
گاهی چرت ميزد و ميغـريد شب        گاه بيادش بود وزير ميکرد تب
بود بيدار تــا سپيده چشم نبست        صبحـــدم آذان افکارش گسست
رفت بيرون زود تــا گيرد وضو        يادش آورداضطراب شب موبه مو

ــرا نشدخواسته بود او آن چه را برپا نشد        امر حاکم بهـــر چی اجـ
امرحاکم مرگ مفاجات است متل        بين مردم پهن شده ضرب المثل

ــرا او زير کــرد پس چرا کميسار شغنان ديرکرد        امر حاکم را چـ
طبق امر بايد دو روزپيش ميرسيد        آن چه حاکم خواسته بوداوميگزيد

گلو گيرش نمود        رفت ازدست وقت تحقيرش نمودعقده و تشويش
بود هــــوا بيرون بارانی شـديد        آتشک هـــر جـا ابر را می دريد

در خيالش آتشـــک مــــانند ابر        پاره ميکردفکر او را چون هژبر
آن خياالت کـردند مصروف ورا        رفت از يادش نمــاز و شد قضا

وز گذشت و آفتاب        داشت بر چهره اش از ابرها نقاببهره ای از  ر
برده در گوشه از بـــاران پنــاه        حاکـــــم اعلی با چتــــر سيــــاه

پهره دار و خادمان دراضطراب        باخته اند ازخشم حاکم توش وتاب
بياناز ميــان خادمــــان دروازه بان        پيش آمد کـــرد يک مطلب
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حاکم اعلی چهـــــره باز کـــــرد        سوی خانه گام هـــــا آغاز کـرد
بر در خـــانه کميسار رو به رو        آمـــد و پرسيـــــد علت را از او

اين همه تأخير از بهــر چه بود        رفت فرصت رفت ازتأخيرچه سود
شود راه دوردورراه دشواربودبس صعب العبور        پست و باال مي

برفبـــاری بود شديد و راه بنــد        شرح علت داد کميسار بی گزند
اندکی قـانع شد و پرسيد دو بار        موضوع ديگـر چگونه شد تيار

غرق شد در چرت و درپاسخ کمی        کـــــرد تأمل اندکــی با بی غمی
دردلش بسيـارکاشتبيم در دل لــرزه در اندام داشت        تخم جرئت

آن چه بر وی تير شدکرد او بيان        علت تاخيرخويش را گفت عيان
جوش درافکار وخشم ازحد گذشت        بود اوايستاده بر جايش نشست

طبق عــادت تا بروتش تاب داد        دور هر تاب فکر ازهـر باب داد
باشند چون غـريبمرکـــز افکار بود فکـــر عجيب        مردم اين خطه

اين سوال از خود نمود يابد جواب        ليک جواب داشت جستجو باآب تاب
زان نمودرخ سوی کميساروبگفت        اين غريب مردم چـرا اند پرشگفت

ــوا ــرا        در چنين حال غـريبی پر هــ سرنوشت خود نمی دانند چـ
تحفه بهــــر دوستانچون نميخواهند مـن اوالد شان        می فرستم

دوستانم آدمـان خــــوب و نيک        آدمان عصری اند و خـوب وشيک
اين يکی را تحفه از بهــر وزير        پيشکش باشد پيشکش دلپـــذير

کميسار چيزی نگفت داد سـرتکان        کـــرد تأييد امر حــــاکم را بدان
باغزدادمیسردخترمــــادرداغۀليک يــــادش آمـــد آن نال
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مثل آهـو بچه دختر بود ز پيش        مادرو خواهر ميسوختند بخويش
اشک بر رخسار پدر سرب مذاب        بود مـانند و می دادش عــــذاب
کـــرد فغـــــان مادر گفتا گل نما        زنده و مرده ات کرد حــاکم جدا

چيست گناه ما جگـررا می درندچارده ساله دختــرم را می برند
مردم چاسنود فــــردا ماتم است        طعن بر شغنان ما از اين غم است
نيم آسمان تا صدايش رفت بلند        اسپ سواری شد جدا ازخيل چند

يک دوقمچين را بر اسبش نواخت        سوی آن باغ اسپ راباتيزی تاخت
ـــا        باش ايستــاده از اين پيشتر ميانارسيـــــده داد زد ای بی حي

تازيانه را به ســر می داد تکان        با تکان می دادبه مادر بيم جان
بودکميسار غرق در اين فکرها        چون گذشت بر وی چند اين ماجرا

ديدحاکم کميسار را بس خموش        ازخموشی اش گرديد پرخروش
مشکلی داری مگـر از پيش روگفت چرا خاموشی علت را بگو

گفت کميسارمشکلی نيست و مگر        مادر دختر زين کار کــــرد حذر
شايد هم گردندعارض اين طـرف        ميکنند دعوی با شور و شعـف
ــور زياد آن چند کس        دعوی بی جای می کــردند بس داشتند شـ

بی نکاح آورده دختــر را از آنکردند تحـريک مــــردم را بدان
خورد سن باشدنکاحش نيست روا        عرض خواهند کـرد وآرند صد بال

ــم زياد        صحبت کميسار آن را کـــرد باد خشم جوشيد از دل حاکـ
حاکم اعلی جمعه گل خـــان بود        از غضب او دست بردستش بسود

صورتش چون است وباشد خوبروگفت از اين ها بگذر و از حسن گو
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گر وزير يک روز رسد آمـاده ايم؟        تحفه را بهتر ز هر کس داده ايم ؟
گفت کميسار خوبرو است مثل ماه        مــی ربــــايد دل را با يک نگاه
ماه شغـنان است و باشد نامدار        عاشق اش را می نمايد بی قرار

است        دل به مادرداده وچشم دوخته استليک خسته باشد و ره کوفته
راحـت بسيــــار دارد او نيـــــاز        باز يابدحسن خويش را سرفراز

ــراراين پذيرفت حاکـم و گفتش بيار باشد از ديدن گيريم مــــا قـ
طبق امر حاضر کـردند تحفه را        گشت حاکم واقف از اين ماجـرا

حيران گشته بود        در اتاق حاکـم حيرانيش فـــزودگل نمـا حيران
حاکمش پرسيد احوال تو چيست؟        بودخاموش گويی از حاکم بری ست

چشمهايش بر زمين ميخکوب بود        از هـمــه بيزار از گفت و شنود
رويمالش کرده پائين سر به خم        زارو مفلوک و پريشان بود دژم

ره اش را خوب ديد        گفت نگاه کن سوی باال اوخميدتا که حاکـم چه
ترس دردل بودوازترس کرد سکوت        حاکم از آن دست ميزد بر بروت

بـــاد آورد بـــر لبش پرسيــد او        اين چه آوردی کميسار راز گـو
باشد اين کر يا که باشد گنگ او        اين چنين کس می زدايــــد آبرو

رلب مهر کميسارو مگر        مرد ديگــــر داد پرسش را خبرداشت ب
گفت واال شان حاکم نيست چنين        نيست گنگ وکر مگراست اوحزين

راست گــــويم او نمی داند دری        آدم نـادان باشد چـــون کـــــری
او ندانست آن چه را پرسيــدی تو        زان نشد در پاسخت در گفت و گو

د ازآن تکرارکرد در لفظ خويش        پرسشها را يک بيک آوردبه پيشبع
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کش خودرابنوش توجام زهر داد زد بر گل نما آن مـرد قهــر        گفت ُب
سوی حاکم تو نمی بينی چــــرا        حاصلت باشدچه چيز زين ماجرا

ُکـــشد يا می زنـد بر دار اوحاکم است و می کند هر کار او        می 
مثل آدم باش برگـــــو پاسخـش        تا ز پاسخ صاف يابد او رخـش
ــرادر يا پـدر يا خواهــــرت اين نجــات تو ست ما و مادرت        يا بـ
ــد ما را هـمــه        يا به دريا غرق سازدچون رمه غير آن آتش زنـ

ساختـهدختر وحشت زده رنگ باختـــه        کرد نظر او سوی حاکم
ديد حاکـم رنگ پريده رخ سفيد        دختری کز وهم ميلرزيد چو بيد

قــــد بلند لرزان رخ مانند مــاه        زير رويمال او به سرکرده کاله
تيغ بينی است مـــوزون رخـش        دوطرف چشمان با ابرو خوشش

ــ ان پيچ پيچنيست در زيبــاييش کمبود هيچ        دلبـــر طنــــاز زلفـ
گرزبان ميداشت می بود دلپذيروزيربرگفتــااستخوبۀتحف

ميشود تقديم کـردش چون کنيز        غيراين صورت نمی ارزد پشيز
ــم اعلی قـــــانع شـد از آن        تحف ــانهيچنداردنــاچيزۀحاکـ ــ زي

چيزی زيرگـوشیداد رخصت کميسار را با خوشی        گفت با آن مرد
تحفه را حاکم روان کردبر حــرم        محرمش را کرد رخصت با کرم

در حرم بود گل نما حيران وزار        هم پريشان و حزين و گشته خوار
ــر        زندگی بود برسـرش زير و زبر ــ آدمـان ديگـــــر و ملک دگــ

تمسخر رو به روهــر چه می گفتند نميدانست او        روزها بود با
ــرق        خاصه شب راميدرانيد نور برق روز رااز شب  نتوانست فـ
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غرق درتوفان حيرت گشته بود        از سرش بيگانگی عقلش ربود
کنج خانه می گـــزيد و می لميد        بود منفور او ز گفت و از شنيد

ــوای خانه می بوئيد بد        هـر چه می گفتند او می کرد ردهــــم هـ
علت رد کـــردنش نــافهمی بود        هر چه غم بود بر سرش آمد فرود

ــم اعلی از آن بود بی قرار يافت پـــايان روزهــــای انتظار        حاکـ
ــم بود در آن دو دله شهـــر فيض آباد پر از غلغـــله        بود و حاکـ

طرف بود تحفه مانند اسيريک طرف خوش بود می آيد وزير        يک
غير اين تحفه نداشت چيز دگـر        ليک غمها جمع در آن بود سر بسر

بود تجمع کالن از هـــــر ديــار        جشن گيرند جشن نوروز بهـار
جشن نوروزی پر شان وشکوه        اسپ های مست آورد هر گروه

نرمند داشت حضورجای پای ديگرنبود درسنگ مهر        پهلوانان و ه
دور اسپان جمع مشتاقان شـان        داشتند تعــريف از زور و توان

پيـش بينی داشتند آخـــــر والغ        ميکـنداين اسپ نيست اين کار الغ
هرطرف ميشد داغ اين بحث و جر        بين خوشبينان شـان از بد بدتر

ُرقسپاۀشور و شر بود بين مردم بر هوا        شيهــ صدابرداشتت
د        گفتی دارند يک خبر آن ها نويدرسيديگـــرۀچند صدائی شيه

غـــرش ماشين موتر گوش را        ميخراشيد ميگريختاند هوش را
ــرش مــوتر شد نزديکــــتر        بر همه شور وشرر انداخت اثر ــ غـ

شد بی شکل و نحوغالمغال آدمان گــــرديد محــــو        هلهله آغاز
آمــد آمــد شد بلند آمـــــد وزير        پيشواز او شتافت خورد و کبير
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زير بتاش بـود حاکـــــم منتظــر        با گــــروه مويسفـيدان سر بسر
صف کشيده بودند مــــردم همه        بايملسی بـود جـــــای خــــاتمه

جست زد حاکم به تيزی چون چرکموتر آمد پيش حاکــــم زد برک
با دو دستش کردباز دروازه را        در تملق او شکـــست اندازه را

قــــد بلند مردی برآمد از درون        سرخی چشم گشته بود مانند خون
لرزان لرزان دستش حاکم قپـيد        برقدومش چندسخن ريخت در مزيد

فکرها را هــر طرف می راندندديگــــران حيران حيران ماندند
کيست اين مهمان فـرعون زمان        پای بوسش گشته وحيران چنان
اين چه واقع شدحاکم اين چنين        افتــد از اسپ تکـــــبر بر زمين
ديگـــران نيز مثل او گشتند خم        با وزير تا دادند دست را به هم

مردبگذاشت پای پيش فريادرستا سالم عليک کـرد با چند کس
سله را سر کرده بودو هم چپن        سبزرنگ ابريشمی کرده به تن

کاغذی در دست ومعطل کرد وزير        خواندن آغاز کرد اوبا بم و زير
کرد خوش آمد مهمان او بشعر        در دل مهمان با شعر کاشت مهر

ـرد تحفه سله ای او بی نظيرشعـر شاعــر کرد تأثير تا وزير        ـک
شد روان عبدالملک بود بين صف        چکچک بسياربود با شور و شعف

لــذت بسيار از اين کار بــرد او        با محبـت دست می افشــــرد او
بوددهان پرخنده وخوش مينمود        گرد غـم از چهره اش را ميزدود

مـردم سيل بين می شـــد ازديادپهلـــوان و چـــاپ اندازان زياد
ُمهر        از قفايش حاکم و مردان به شور پيشترها رفت وزيرتا سنگ 
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کوه بچــــه بود پر از آدمــــــان        سيل بزکــــشی و سيل مهمـــان
چند قدم دورتر صدای موسيقی        داشت پيام خوب ندای موسيقی

بودرافرشُمهرسنگسبزۀسبزغيچک و دمبوره ودف مرش بود
گه صدای مرد ميخواند گاهی زن        بازگل خواننده با شوخی و فــن

موسيقی ميداد نوازش بر وزير        آن صــــدای دلنواز و دلپـــــذير
حاکم اعلی گــــم کرد دست و پا        تا وزير را ديد مســـرور از نوا

ــا ف لک        حامــــل پيغـــــام باال بود ملـکيک نوای دلکــــش زيبـ
بعـد چند لحظه مييافت انعکاس        ازسر سنگهای جلغرخاص وراس

با صدای شـــرشـــر قمچين هـا        راه گوش راميگرفت از هـرکجا
ــوار        می برد انعــــام آن کس بز تيار جارچی زد جار گفتا ای سـ

ــالگر کند پيش وزير بز را حـــالل        صاحب جيلک شود يابد کـمـ
ــم اعلی جمعه گل خان نيز        ميدهد بخشش به آن کس چند چيز حاکــ
تا صدا زد جـارچی و گشت بلند        شپ شپ قيضه شدو افگندکمند

ديد وزير دود سياه است برهوا        از تف اسپـان و خيزد گــــرد پا
بسيار شد        اسپ کمزور زين تالشها خوار شدای ای و گير و بگير

ــاکم با ادب شوق پيچيدبر وزير ازاين سبب        زان بپرسيد او ز حـ
کار بسيار سخت باشد پر خطــر        بزکشی اين ســـــان باشد بد بتر
حاکم از شوق وزير دلشــاد بود        زان به چاپ اندازتشويق ميفزود

ــاه چپن        بذل ميکرد در خوشيها پر ز فنگـــاه نقـده گه لنگی گــ
ــاکمۀباخوشی روز را به پايان بردند        خـــان خـوردندراشامحــ
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شام بوداز فرق جلغرماه رخش        داد نشان با شأن وبا فر ماه رخش
پنجره انباشت اتاق را نـور ماه        حال عاشق بود کز اين نور تباه

ــم يافت خلوت کند        با وزير با تحفه اش عــزت کندفرصتی حاکـ
هر دو بودند گرم از گفت وشنود        قصه هـا عبدالملک را دل ربود

تا که حاکم دادنشان چارده شبه        مـــاه را در آسمــــان بـــا دبدبه
رخطـــصدباوزيرازدلۀشوق ديدن کـــرد چپاول بيشتر        خان

خواست ازحاکم وزيرآن تحفه را        تا کند دور از دلش آن عقـده را
يافت حاکم تيرخورده بر هــدف        چون وزيرگم گشته باشورو شعف
پيش گرفت او راه خانه رفت درآن        تحفـه اش را آورد بهــــر نشان

خبرگل نماحيران حيران داشت نظر        سوی حاکم خيره مانده زين
هرچه می گفتند نمی دانست او        با اشــاره بود کارش رو به رو
او روان ازپشت حاکم نيمه شب        بــــا زبان بی زبــــانی بسته لب

دند        حاکم ازتشويش بوددر چون وچند بين مهمانخــــانه و خـــانه ُب
ودازشهامتشباز نگاه انداخت به قدو قامتش        خود پريشان گشته ب

در لبــــاس نو زيبـــــا می نمود        دل زيک ديدن بيک چشم می ربود
ــاکم از زيباييش خشنود بود        در دلش اين تحفه را نيک ميستود حــ

مطمئن شدکه وزيراين تحفه را        از دل و جـــان می پسندد پربها
تملق او سخن آغــاز کــــردبا چنين افکار در را باز کـــــرد        کز

حصولکـــنرامـاناچيزۀگفت وزيرا صاحبا کـن تو قبول        تحف
تا که باز شد در وزير ماه دگــر        ديد روان از پشت حاکم بی خبر
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مات ومبهوت شد وزيراز حسن او        حسن همچون ماه داشت وجهد مو
گررسد ازدوست چيزی اونکوستگفت وزيرتکميل زيبايی از او ست

برکشيد بر آسمان قد زين سخن        حاکم از تعـريف مهمانش به تن
شوق بسيار لرزه آورد بر زبان        بر زبـان عشق يافته باخته جان
ــد نام را        آن بت زيبــــــای گل انـــــدام را نا نا کــــرد تا که پرســ

ُدر عـــــدننا نا نـــام تو چيست ای گل بدن        لعــــل شغنانی تو يا 
تيز کرد او گوش هـــا را بشنود        نام آن دلـــــدار بر قلبــــش دود

باز کرد تکرار و تکرار باز کرد        چون نيافت پاسخ فضا گرديد سرد
با غضب رخ سوی حاکم دور داد        گفت ندانستم من اين شر و فساد

تو است يااو کر است        بروزير اواين چنين خيره سراستاين دستور
حاکم اعلی گـم کـــرد دست و پا        از تن خاکيش روح شد بر هــوا
گشت زبان الل و اوخاموش ماند        چيز مبهـم بر زبان خويش راند
ــم را چنين        از سخن های وزير گشته حزين گل نمــــا تا ديد حاکـ

باخته رنگ چون دستارسپيد        لرزه در اندام داشت چون شاخ بيدرنگ
مهــــربانی وزير گشت نــــاپديد        جای آن خشمش گــرديده شديد

ً چيــزی نمی دانست از آن        کاين همه حال گشت پديد از اوعيان کامال
شد سياهديــد حــــاکم را به او دارد نگاه        سرخ بود وگشت سپيد و

ــرار در نگاهش شعــله های اژدهار        جای دارد کرده او را بی قـ
ــه از آدم پر دريـــــای او ــ يــــادش آمد گفته بود مامای او        گشتـ

غرق کرده گشته آنهاسر به نيست        از حساب بيرون شـود گيرد ليست
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را بگـو ای شيره مردسرتکان داد حاکم و تأکيد کــرد        آن نامت
ــم نام را        گل نما دانســـت آن پيغــــــام را ــار حاکــ ــ از همه گفـتـ

ُمنگ گل نما        آی حيران شد وزير زين ماجرا ُمنگ شدآن  ُمنگ  کرد 
ــا از حالت بسيار خطير مطمئن شـد تا صدا بشنيد وزير        شد رهـ

شکل طبيعی گشته اين حالت عيارحيله و مکری نبسته کس بکار
از سر پيشانی باز گرديد گــــره        تير خشمش کـرد اصابت با زره

گفت چه بازی بود کردی تو جمعه        غرق در توفان مرا کـرد يک لمعه
ــو دلشاد شد        خان شدآبــــادآنبهقـلبــــشۀحاکم از اين گفتگــ

ـرد بيان        تحفـــه اش دارد مشکل با زبانبا زبان نرم حقيقت کــــ
ــاک        است ودر انديشه باشدصاف وپاک او نمی داند دری و شرمنــ
می شود باشد بـه خانه ات کنيز        خانه را پاک دارد و دارد تميــز

يافت حالش را دوبار عبدالملک        گشته بود زان خوار وزارعبدالملک
آمد فــرازصبحبهدوهرۀت وقصه شد دراز        قصشب به پايان رف

اندازگرفتبیتحفهعودتکردبازگرفتراخويشراهبعدۀهفت
هر کی ميداد هر چه را دلشاد نبود        دل به تحفه باخته و فرهاد نبود
راه بس دور و درازداشت پيشرو        دشت بدشت ميرفت صحرارو برو

کابل و در خـانه اش        شـور نو افتــــاد در کاشانه اشتا رسيد او
خانمش چاق بود وچاقتر شد ز غم        تـــا بديد عبدالملک بــا نو صنم
غرق در حيرت شده بود اوچنـان        نوجوان چارده ساله بود ز جان

يزاو چنان دلباخته بود که جسم نيز        گشته شيـــدا يافته يار عـــــ ز
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جمله اهـــل خانواده دور هـــــم        جمع گـــرديدند بدانند آن صنـــم
از کجــا باشد پيوندش چه است        با وزير مملکت داده است دست
اين سوال بود نزدهرکس هـرکسی        خواست داننداز وزير فـريادرسی

م تحفــــه دادگفت وزير من نيز نميدانم زيـاد        حاکــــم اعلی برايـ
ــم اين کنيز باشد بدان بی زبان است او ولی داردزبان        گفت حاکـ
چون کنيز او خدمت خاتون کند        بيزبان است چون مراافسون کند
ــرياد زنش گــــرديد بلند        اين چه مکر ميبافی توبيچون وچند ليک فـ

است توفان درخروشلحظه ای بی او نداری تاب وتوش        اندرونت
خواب را        داده ای بـربــــاد از روی آب راتوۀهفته ها گم کــــرد

نيمه شب ها ميروی پهلـوی او        عيش و عشرت ميکنی از روی او
بی قبول وبی ايجاب اين است چرا        جای شرم باشد چنين است ماجـرا

ببين هم مذهب وهم کيش خوديک نظر افگن به دور وپيش خود        هم
نيک می دانی که دختر دختـرت        همسن وسال است با اين همسرت
ِسر عيان رنگ ملکخان کرد سپيد ازين بيان        با صراحت خانمش کرد

اوگنـــــاهشـــدآوردهۀدست و پا گم کرد وگم شد راه او        تحفـــــ
هــر يکی دارد خيال ضد به سرديد ســـوی دختر و سـوی پسر

اين حقيقت بودو اوبودغرق درآن        او نبود سنجيده اين را بس کالن
می تپيد بسيار قلبش يک طرف        می تپيد فکرش ناچار از شرف

هـرزمانکنيزشگرددنکاحگربداناندناراضفاميــــلۀجملــ
ی زبان و بی سخن بيهيچ چيزاز سوی ديگـــر ربوده دل کنيز        ب
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ــونراافســـونۀآخـراالمر مشکلش را چون کند        چـار کندافسـ
اين چنين بگذشت بر وی سالها        خانه شد با جنگ و دعـوا مبتال
آتش جنجال گـــرديد شعـلــه ور        رخت بست ازخانه آرامی به در

ــرفته خانه از آتش درونچون کندخاموش آتش را که چون        در گـ
ـــر نداشت        جزنکاح تحفه اش وعده گـذاشتديگــۀراه ديگر چار

بعـــــد چنـدين مــــاه آوازه بلند        شد وزير ماليــــه کنيز پسنـــــد
کرد نکاح او را و شدجنجال ختم        ختم شد جنجال ها شد سال ختم

نو        داشت تحفه تحفه ای ازسال نوسال بعــــدی آمد و جنجـــال
کار بسيــار کار بسيـار درد سر        صــــدر داود کار را داده خبـــر
داد داودخــان احــــوال را به او        روز نوروز بيند او را روبه رو

هدفبودمصروفخانملکليکطـــرفهــــرپابرنوروزۀميل
د کـرده بود        از دل و جـانش توانش را ربودآن چه داودخان تأکي

روزهـــا بگذشت پشت همدگــر        هفته ها را کردقطارها سر بسر
جانوقلبازخبررااوميگـرفتداودخـــاندوباربـاريکۀهفت

ــان می نمود        گاه خوش و خندان احسان مينمود پيشرفت کار پرسـ
ِمزانگفت داودخان اگــر تو اين پالن        گــــر کنی تکميــل در ماه 

رتبه يـــا چوکی مهيــــا می کنم        امتيـــــاز کارت بـــــاال می کنــم
چند نفرخواهی که باشند زيردست        کار فهـم و کاردان چاالک و چست

صوليک دوماه بگذشت داودکنترول        کار را می کـــرد بر طبق ا
بودسخت مصروف بود عبدالملک        کار بر کار می فـزود عبدالملک
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اقتصــــاد کل کشــــور در پـالن        انتظـــام می داد کار را پر توان
اين پالن بود از برای پنج سـال        گـر شود تکميل می گـردد کمال

تضمين پيشرفت و فالحاول ميـــــزان گـــــردد افتتــــاح        می کند
شد سر وقت و رسيد آن روز نيز        کار تکميل بود و کمبود هيچ چيز
بر هزارو سه صدوسی پنج فـزون        گر کنی آن سال می گـردد برون

که در آن گــــرديد اولين پـــالن        افتتـــاح با دست شـــاه نوجوان
ــر وزارت می کند کار حــاللبر اساس اين پالن در پنج سال        هـ

هلهـلــــه و شور بود در کابينه        صدراعظم می زند با شاه سينه
صــدراعظــــم و وزير ماليـــه        بودند خوش از گذشت و حاليـه
هردو مييافتند کامگاری خويش        کاميابی زيــــاد از پيــش بيــش

می نمود تکــــرار زيب تو منتصدراعظـم در هــــوای سلطنت
ــاره باشد و بر زن تــالش بيکفايت است شـاه واست عياش        زنبــ

يـاد می آورد داود از فــــرانس        جز بزن خوشبين نبوداودر رسانس
پيش خود تکرار ميکرد بارهــا        اين چنين پادشاه نبايد بود مــرا

ار        غمگــــسار مردم ناچــار و چارشاه را بايد که باشد غمگـــس
سرنوشت ملک را زد خــود قلم        دور بايدساخت از ملک درد الم
مثل او عبدالملک در فکــر بود        تا ز صدراعظم رهاندخويش زود
تا که بتواند به شاه گردد قـريب        لطف شاه را مستقيم يابد نصيب

بزرگ        هرکسی دريافت پالن را بس سترگافتتاح محفــــل آمــد بس
ــر ــاورد ذکــ صدر داود بود پالن را مبتکـــر        از وزير ماليــه نيــ
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صدراعظم داد گــذارش کارهـــا        او پالن را ساخته گـــويا تنهـــا
شــاه و کابينه جمله زين عمــل        دست حيرت را گزيدند بی عسل

وم کار را کـرده وزير        او تپيده روز و شبهـــا بی نظيربود معـلـــ
پادشــــاه که بود خبر از کار او        خواست از کارش بداند مو بمو
رخ بسويش کردو پرسيدش ز کار        مدتی شد جملــه بودند انتظـــار
چون تمام شدعاقبتهـا چون بود        يا به اعداد و رقم افســــون بود

زين دوپرسشهاوزيرگل گل شگفت        آنچه در دل داشت باگوشش شنفت
رخشبرروئيــدشــــادیۀداشت آماده ملک خان پاسخش        خند

خوب بود بسيــــار واالحضرتــا        گــر عمل نبود به آن واحسرتــا
ذات پاکت قوت قلب های ماست        درعمل تکيه برآن برما روا ست

سخنهای ملک خان جنبه دار        می خليد بر قلب داود همچو خاراين
شاه از آن خوشنود ميشد بيشتـر        ليک داود سخت ميکرد زان حذر

راه پرس و پال را گـــــرديد سد        بر ملک انداخت نظـر ازچشم بد
شد ملک از ديدن اوهوش پرک        رنگ باخت برچهره اش ازآن درک

مصروف کــرد داودخان        با گزارشهــای پيشرفت از پالنشاه را
کرد فراموش شاه از عبدالملک        گشت گـــد ود راه از عبدالملک

شاه و داود گشتند خندان به هم        دوربود از فکر شان هم وهم وغم
درعوض عبدالملک تشويش يافت        گونه گون وحشت او در فکر بافت

دانست اگر داود چنين        گر بخواهد ميکند کس را غميننيک می
با چنين افکار ملک در گـير شد        ترس از داود چـــون زنجير شد
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پای او را سخت بـر وحشت ببست        ارتباط فکرو هوشش راگسست
حالتش بود زار و گشته زارتــر        جملـــه کابينه از آن شد باخبــر

ــان زد لبخند بـــاز        بر ملک خان ساخت او را سرفرازليک داود خـ
کرد رخ بر سوی او و کـردسوال        عايد خــــالص باشد در چه حال

جان تازه يافت ملک خان و بگفت        پاسخ داودخــــان اندر شگـــفت
رخشروشنآنازشـدتبسميکپاسخششاهۀبر دواند بر چهر

باز ملک خان جان گرفت        ناخود آگاه ذهنش باز افغان گرفتبار ديگ ر
اين توان نيست در وجود کس دگر        تا بگيرد زين توان هـرکس ثمر

ــوق همه خويش را پنداشت مافــوق همه        کبر را می يافت با شـ
زان اوبر اسب کبرباز گشت سوار        در خيالش آرزوها کرد قطـــــار

کشور گــردد او کرد آرزو        ليک داود بود مـانع پيــــش روصدر
با چنين فکر وخيال او غرق بود        بحـــث داود بر پـــالن برق بود
ــش داود او را داد تــکان        چند استيـــشن داری در پــــالن پرســ

ــرارگفت ملک خان پنج باشندياکه چار        در پالن باشد تعداد زين قــ
ــرهافسردراداودۀابروی داود بازهم خورد گــــره        چهــــــر گــ

باخشونت داد زد چار است پنج        بی ثباتی فکـــــر مـی آورد رنج
داد بـــــايد پاسخ کار را دقـيــق        فکر ميبايد به اين کارهـا عميق

شد پالن منظـــور شــاه پرخمارآخـــراالمــر هم رسيد پايان کار
آهسته آهسته کرد ملکخان بازراه        نزد شاه يافت اعتبار و عـز و جاه

ارتبــاط خويش را تأمين کــــرد        ارتباط تاميـــن را از کين کـــرد
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عقده و کبر و غـرور برداشتش        بيرق سرپيچی را افــــراشتــش
وچاشتهرصبحبودزيرتحقيرشداشتاوددازبسيــارۀعـقـــــد

نيزخود را يک دوگز ميديد بلند        در تالش بود کــبر آرد در کمند
گشته بود مغروراو از کار خويش        خويش را ميديد او از حـد بيش

بين او و صدراعظـــم شد روان        رزم خاموش و رقابت هم زمان
ه آن        در دلش نـاراض از داودخــــانپادشاه هم داشت دلچسپی ب

ــرب مذاب        ريخته بوداين حال وکرد او راخراب بر دل داود چــون سـ
ليک مـــــردی بود تسليم ناپذير        کوه غم در پيش او خـورد و خمير

وضع را از دور مراقــب بود او        برزبان چيزی نميداشت رو برو
را می کشيـد        گپ از اين وآن را کی می شنيدانتظــــار فرصتش

سال گذشت و سال ديگر نيزهـم        پشت سر بگذشت چندين سال نه کم
يافت داودخان فـرصت باز يافت        تا به کارهای ملک خان او شتافت

چون دسيسه بود ضـد او روان        نيک ميدانست از آن داود خـان
عبدالملک        خواستارچوکييش است کم کمکگشته بود ثابت به او

کرده است بسيار کارها که درآن        ضد داود دارند در خــــود نشان
بازی گرم بين شاه و صدر شاه        بود و گشت عبدالملک در آن تبـاه

شاه که ازصدرش بس ناراض بود        گونه گون بهانه درآن می نمود
کنــــد داود را        دور از خويش آورد بهبـــود راتــــا که بتــــواند

اين بهــــانه گشت تا عبدالملک        بين شــاه و صدراعظم منهمک
گردد وچون ميش دربين دو قچ        پای بشکسته شودبشکسته مچ
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يافت پايــان بازی شان بر پالن        شاه تأکيد کــــــرد بر تطبيق آن
وهمه الف وگزاف        يک فــريب آشکار اندر مضافگفت دروغ بود

روی کاغذ کارهــــا اعــالن بود        فخــــر بر ارقام آن آســــان بود
اين همه تأکيد بر داود سخـــــت        آمد و فکرش گرديد زان کرخت

بودمعمــولچنينضربهۀنزد او عـبــدالملک مسئول بود        شيو
عبدالملک راحبس کرد        باخت موقف راملک خـان زين نبردبی دليل

بين شاه و صدراعظم گپ تمــام        صدراعظم کـرد حاصل ننگ ونام
چون ملک افتــاد در زندان شاه        يک دليل بايد تراشيد خواه مخـواه

بهتــــرين راه را به آن دريافتند        کودتا اعالن شد بی چون و چند
ه ای بود حيرت بسيار در آن        هر که بشنيد در تعجب شد کـزانقص

وضع کار و بار عادی بود همه        بين مامورين شــــادی بود همه
مانده بود سه روز تا بر پا کنند        عيد قــــربانی را هـــــر جا کنند
یبهر عيد ميکرد تياری هـرکسی        نامــزادان داشتند مصرف بس

نامزاد می بـــــــردند قطارۀعيدی را بايد می کـــــردند تيار        خان
جمله احساسات مــردم عيد بود        غير آن هر چيز از فکرها زدود

ليک گرديد جمله احساس واژگون        شد فراموش عيد و آمد بوی خون
بـار بـارگـرچه داشتند راديو انگشت شمار        ليک اخبار می شنيدند

السپيکر نصب بود بر پايه هـــا        در نقاط شهر بودند زان دههـــا
بهـر اخبار جمع شد بسيار خلق        تا نطاق آواز را سـر داد ز حلق

شام بود تاريک و اخباربود خطير        شام تاريک داد خبر از مرگ ومير
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ک خان بر اعالگفت نطاق کشف شد يک کودتا        کودتا ميکرد مل
ــشتند امنيت چيـان        رهبرش را باز داشتند از ميـان زان خبر گــ
جمله همکاران او محبوس شد        کشف راز کـــودتا از روس شد

هم ملک و جمله ياران کوته قفل        گشته زوالنه به دستان کوته قفل
ـات يافت زين بالغل به گردن بند شد زنجير به پا        پادشاه ما نجــ

ــوا        صبح روز عيد می شد کــــودتا اين چنين پيچيد خبر اندر هـ
ــره        بود نزديک خون ميکرد شرشره روزهــــای عيد ميشد تبصـ
تبصره بسيار بود از هـر قماش        راز هــــای کودتا گــــرديد فاش

با وی کسی راز دلیآن يکی گفت کشف کردسردارولی        کرده است
داده راپور را به وی جگرن کـريم        آن سيد از دستيـــــاران و زعيم
چون ملک خــان آمد از امريکا        داشت او با خويش طـرح کودتا
روز عيد گويا می کــــردند قيام        پاک می کرد تخم شاهی را تمام

پادشاه می کــــرد استقبال اجـلمسجـــــد عيدگاه بود جای عمل
ــر اين کار گـويا بود ملک        رزم بـــا داود جويــــا بود ملک رهبــ

بود قوماندان قيام خـواجه خليل        از قــــوای هشت جنــرال اصيل
اين چنين بود طرح کودتا چيان        کار خويش را کردند با هم بيان

ر او        جمع درعيدگاه شوند از چارسوروز عـيـــد آيند شاه و صد
موقــع جمــع آمــد و وقت نماز        حمله بر آن هـــا شود مانند باز

پـــادشاه و جملـه مسئولين کار        نيست ونابود پاک کردند زين ديار
بعد آن اعالن حکـومت نو شود        مرد عــادل کاردان خسرو شود
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ی ظفــــر        داشت وظيفه تا کند پخش اين خبراز طريق راديو مهـــد
قصه ای عبدالملک پايان يـافت        بود دسيسه کودتا زان نام بافت
سال ها عبدالملک با ديگــــران        ماند در محبس بی نام و نشــان
آن چه داود کردحاصل زين عمل        درس عبرت شد بر ديگــر علل

اکردصاف        زان کسان درکار ميکردند گزافگرچه داودراه خويش  ر
عــــاقبت کار خودش شد خاتمه
رفـــت از ميدان و آزاد شد همه
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