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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  

  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ٠٨

   آھنگرۀکاو

١  

  اشخاص
  کاوه                    آھنگر

  بھرام                   بزرگترين پسر کاوه

        جوانترين پسر کاوهفرخ              

  پيروزه                 زن کاوه

  قباد                     کله پز

  نوشافرين              دختر قباد

  پرويز                  يکی از سر کرده ھای کوھستانی ھا

  سنگين                 روستائی

  ضحاک                پادشاه غاصب

   يکی از ميھن پرستانخسرو                 

  شھربان

  وزير دربار 

  جارچی

  سردبير

  نقاره چيان

  .پسر ھای کاوه، مردم شھری و کوھستانی، سپاھيان، دژخيمان، درباريان

  

  پردۀ اول 
  .کله پزخانۀ قباد. بازار آھنگران
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  . خدمت می کندقباد به مشتريھا.   ديده می شوندسنگين و پرويز بين مشتريھا  

می  آھنگران، از آن جمله يازده پسر کاوه، در پيش آھنگرخانه ھای خود نشسته. در بازار  ساعت استراحت است

  .رين آمده به پدر خود کمک می کننددر اين ضمن نوشاف. خورند، می نوشند و صحبت می کنند

  .جوانھا سرود می خوانند 

  

  آن سلسله  مـو آيد  اگــر بــر سر بازار

  بازار شود  از نفسش  تازه  چو گلـزار

   ابـروزکمــــان  دارد  

  کــــمند  آرد  ز گــيسو

   خندۀ  اودرشکــــــر  

  به پيشش خـم شده سر ھـــا  ز ھــر سو

  ُبت  مـا  جــــادو  است،  البته  جــــادو
  ای سلسله مـو، سلسله مو، از اين سو گذرکن

   نظــر کنما ھــــم عاشقيم ، به ما ھـــم

  به  دل مھــر  تو داريم

    قــراريمبیز عشقت  

  پــــــرستاران   يــاريم

    انتظــــــاريـــم دربـــــرای  ديـــدنت 

  اگـــر فــــرمان دھـی جـان مـی سپاريم

   از شوق ظفـر مستبودمی آيد وچشمش 

   شھر ھمين است، ھمين استاينبرھمزن 

  ربــايد دل  نگــــاھش 

  فــزايد  جان مشکــــال

   زدايدغـمخـــــرامش  

   ، گــــــــرانجــانی نشايدبتبه اينسان  

  !به ھــــر قصدی  که  آيد  گـــــو  بيايد
  ای گيسو کمند، ابــرو کمان، تو ما را مترسان

  !سر  مـــی  طلبــــــی،  آمـــــده  بستان

   دل مھــــر تو داريم به

  ز عشقت  بـی  قراريم 

  ـرستاران  يــــاريمپــــ

  بـــــرای  ديــــدنت   در  انتظـــــــاريم 

   سپاريممیاگــــر خــواھی دوصد جان 
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   پرويز                  
  بھتر از ھرکس به دنيا می پزد اين مرد مغز

  سنگين                   
  ای بــرادر او خودش ھست آدمی بسيار نغز

  به بازار آورمھــر زمان با اسب خود باری 

  آمــده از مغــز و شوخيھاش لـــذت مـی برم

   کاردان وپر کمالوبذله گــو، مھمان نــواز 

   پرويز                  
  !پس چنين دختــر، چنين زيبا گھر بر وی حالل

  سنگين                   
  از وی مــردمی ومھـــربانی ديده اند.. آری 

  ناميده اند" پاکدل"ومــردمان او را از اين ر

  به قباد                   
  !ای  قبـــاد  پاکـــــدل ،  چيــــزی  بخــــوان

  قباد                     
  !                بگذارمان

  پرويز                  
  ....   جان من ممنون  بکن 

  ديگران                
      آری ، بخوان

  !ً    حتما  بخوان

  . بعد از کمی غمزه ، يک طبقچه مغز پخته را برداشته با حرکات و اشاره ھا مشغول خواندن می شودقباد

  قباد                     
  نـرم و شيرين  و جوان  است  اين مغز

  بھتـرين   مغز  جـھان   است  اين مغز

    استمنمغــز  پختن   ھنـر  نغـــــز  

  من است   مغـز ازنعـمت  و  حــرمتم  

  مشتريھا                     
  کـــار  دنيـا  به  مـــراد  است،  مـــراد

  مغــــز با  مــــــزه  زيـاد  است،  زيـاد

  بھتــــرش  مغـــــز  قبـــاد است، قبـــاد

  خــوشتـرش  مغـــز قبـــاد است، قبـــاد
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  قباد                     
  ، يــار خــوردمغــــز اگـــر  تـازه  بود

  با مـی  و چنـگ  و دف  و تار خــورد

  نکـــند  نفـــــرت  و  بسيـــار  خـــورد

  !مغــــز اگـــــر گنده بود، مـار خـــورد

  مشتريھا                     
  )تا آخر.... ( کار دنيا 

  قباد                     
  ھر که  بی  مغز  بود  انسان  نيست

   به  جھـان  آسان  نيستمغز  پختن 

   بادنجـــان  نيستو مغـز  سمبوسه  

  اين  ھنــر  اليق  ھــر  نادان  نيست

  مشتريھا                     
  )تا آخر.... ( کار دنيا 

  قباد                     
َھـــــر کـسی  مثل  من  امخته  شود ُ  

َمغـــز  بـا  يک  پف  او  پخته  شود ُ ُ  

َلب از مزه اش دوخته  شودلب  به   ُ  

َمغـز  خامان  ھمه  جا سوخته  شود ُ  

  مشتريھا                     
  )تا آخر.... ( کار دنيا 

  فرخ                     
َيک سخن از تو شنيدن به جھان می ارزد َ  

ِيک نفس با تو ـ به گلزار جنان  می ارزد ُ َ َ  

  نوشافرين                    

  قيمت  نااليق را  اين  ــر  دھــــم  با تشکـ

   و جان می ارزد سرگر بدانم که وصالت 

  فرخ                          

   پھلويم بهبمــان پيوسته چون جان، ای بت مھــرو

  زمــوی  خـود بيفشان  سنبل  خــوشبـو   به پھلويم

  به چشمت چون بدوزم ديده از خود بی خبـر گردم

   بنشسته  يک  آھــــو  به پھلويم تصـور  مــی کنم 
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  ھر دو باھم                   
  ھمين  را  خواھــم  از دنيا که  وقت  کار وآسايش

  تو  باشی  دوش  بــر دوش  من  و پھلـو به پھلويم 

  ادامه دارد

  

  


