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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
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 Political ياسیس

 
  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر

  جاويد: فرستنده 
  ٢٠١٩ جنوری ٠٩

  

  ٢ -کاوۀ آۀھنگر
  

   اولۀپرد
  .اھل بازار و راھگذران  با احترام به وی سالم می کنند. نمايان می شود  کاوه

  .ش به دکان خود در می آيدن مھربانی کرده ھمراه يازده پسر شاۀکاوه  با ھم

  . رخانه ھا شروع می شود آھنگۀکار در ھم

  

  )با شوق ومحبت (  پرويز                  

ُعجب پر قوت است و!...  اين بوده است کاوه ُ  

  !                                         چيـره دست

  در ھنر ھمتا  ندارد  راستی  چون  آتش است 

  َيازده  فــــرزند  می  بينم  در  اينجا   دور او 

  سنگين                  
  غيــر از اينھا يک پسر دارد  جوانمرد  ونکو

  در ميدان  رزم  است اين زمان . بھرامنام او 

  در حـدود  مملکت  جنگــد   به  ضد  دشمنان

  .ديگران  با وی ھم آواز می شوند. آغاز می کند» دست آھنگر«  به خواندن سرود فرخ

    کاریه ھمدر

   ھمه  کشوردر

  دستی از ھمـه  

  ھست  بـاالتــر

           دست آھنگر 
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           دست آھنگر  

  تيــــغ  بــــرنده

   را خفتان خود و

  تـــاج  رخشنده 

  ِداس دھقـان را 
  ِکی به صد زحمت

  می کند ايجـاد؟

           دست آھنگر 

           دست آھنگر  

  دست  آھنگـــر

  پــر شرر باشد

  پـر ظفــر باشد 
  ممی کند چون مو

  آھـن وپوالد را 

           دست آھنگر 

           دست آھنگر  

   )تا آخر...( در ھمه کاری

  بر وطن دشمن 

  گـر ھجوم  آرد

  رو به اين گلشن

  بــــوم شوم آرد 

  خـاک دشمن را 

  ميدھــد  بـر باد

           دست آھنگر 

           دست آھنگر  

  )تا آخر...( در ھمه کاری

  

   می آيد  کاوه پيش پرويز

  پرويز                  
  !روز  به ، ای کاوۀ نام آور، استاد عزيز

  کاوه                  
  چه می خواھی برادر؟! روز گارت خوش

  پرويز                  
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                                                     داس تيز

  ـرديده امشھـــر  را  از  بامـــدادان   تا  کنون  گـ

  ھــــر  کجا  رفتم  فقـــط  شمشيـر سازی  ديده ام

  گاو  آھـن  در  ھـمه  بازار شد و  قحـــط   داس 

  حاصل دھقان به صحـرا سوخت، اين ھم کارشد؟

  

  کاوه
  ن به حفظ مملکت شمشيـر بازی الزم استدوستم،  امـروز اين شمشير سازی الزم است       چو

  دشمن  بيدادگــــر،  آخــر، ھجـوم آورده است       قــوۀ  سرحــدی  مـا  را  پـريشان  کـرده است

  تا که  در ميدان  بود  ضحاک  يزدان ناشناس       تيغ و گرز و نيزه وتير و کمـان الزم، نه داس

َرا برد       نيـــزه  می بايـد  که  خفتان ھــای آھن را درد  گـردن ھای دشمن کهتيـــغ  می بايد   َ  

  

  پرويز
  ! کار و نان     غير از اين، تو غافلی از شور دھقان، ای جـواندرھـم  چنين  از بھـر لشکـر  جو بود 

  نی شود      سر زمين  از مــوج  دھقـان بحر طـوفــانی شودگــــر وطن  محتاج  ياری ھـــای دھقــــا

  جسم  دشمنان  چون  گوی غلطان می کندز داس  مـا  آن  وقـت  کار تيـــغ  بــــران  می کند      سر 

  

  کاوه
  !آفرين

  

  فرخ
  !اکنون بگير اين داس را

  

  کاوه
                                فـرخ ببين      

  !بھترين داسھامان را به او ده ، بھترين

   

   داس را گرفته کنار می رودپرويز

  

  د ادامه دار

  
  


