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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 ١٠

  

 ٣ -ھنگرکاوۀ آ
  

   اولۀ  پرد                    
  

  )دوان ـ دوان آمده ( زنھا وبچه ھا 

    جان کاوه،  ای کاوه،  کاوه

    مــی  آيـد  از  ميدانبھرام

  بيمـــار  و  خسته  مــی  آيد

  بسته   مــی  آيد  را سرش  

  صدا ھای مختلف

  ـ بھرام آمد

  ـ بھرام آمد

  ـ آمد

  ـ آمد

  ـ آمد

  !ـ آمد

  . او را به کله پز خانه در آورده می نشاندقباد.  در بين مردم می آيدبھرام

  قباد  
  .خون مرا جراحت او سرد  می کند

  ينبه نوشافر
     ! می ده به وی

  ) يک جام شراب می آورد نوشافرين ( 
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  بنوش سرت درد می کند

  کاوه
  اين سر شکستگی سبب سر بلندی است

    دردمندی  است اثراين گونه  دردھــا  

  قباد  
  گفت وگو ھا است از ضحاک و از اردوی او

  !ی،  ز انھا چه  می دانی، بگوتو زميدان آمد

  بھرام

  ِ  ز ميدان با سپاھی ھــای  مجـروح  دگـرمن  از اين  پيشتر        روزدوستان  بيرون شدم  ده  

  ِش  دليــران  وطـنِ درد  بدن        ھست  درد  دوری  از  پيازدرد من  سخت است،  اما بدتــر 

  کـوشش  و جانبازی  مـردان ما از حد گذشتِلشکر ما کرد رنگ از خون  دشمن  کوه و دشت         

  ِ   پيش  دشمنان بگـريختند        خون  ما  و  آبــــروی  مملـــکت  را  ريختندبهليک  سرداران  

   رحم تر از اژدھای شش سر استاو خودش  بیلشکــر ضحاک از مور و ملـخ افزونتر است        

   کار ھــای  او بود        و از عجايب ھــا عجب تر مــار ھای  او بودازبس عجـايب ھـــا  پديد  

    جـوانمــرددر سر ھــر کتف او روئيده  ماری  بـی امان        طمعۀ  آنھـــاست  مغــــز  تازۀ  

   گوشش رونددربھــر مغــز شاه مـی خواھند      دو بی طاقت شوند     ھرميرسد چون وقت خوردن 

  ُ آدم می کشند        مغــز آنھـا را خوراک از بھر ماران می کننددوز آن سبب ھــر روز جالدان 

  !دشمن مغــز جـوانان است اين ضحــاک پيــر        وای بــر خلقی که بر  اين اژدھا گـردد اسير

  يکـــدل  و يک صف  ھمه بايد به جنگ  او رويمـالم او شويم        گـــر نمـی خـواھيم  با  پستی غــ

  . می شتابدبھرام  آمده  به پيشپيروزه. مردم در حالت وحشت و خاموشی

  پيروزه
  !ِوای بر اين حال زارم! .. جراحت

  بيا  تا  بر سرت  مــرھــم  گــذارم 

  .ادرانش برخاسته می رود  با ياری مادر  ويکی از بربھرام

  مردمان
  !بخت  بر گشته  و مغلوب شدۀ لشکــر ما      وای  بر دولت  و بر ملت وبر کشور ما

  لـــرزه  افتد به تن از اين خبر وحشتناک      بنده  گـرديم  ھمه،  فتح کند  گر ضحاک

  جوانان خورش مار شود      نعـمت  کشور  مـا  طـمعۀ  اغيـــار شودبعد  از آن مغز 

ُنام و نامـوس  وطن يکسره  بـر باد رود      علـم وتاريخ و شکوه و سخن     ياد رودازُ

  تن ما گـر که به ميدان ھمه بی سر بشود      به از آن است  که  ضحاک  مظفر بشود

  کاوه
  وقت سختی خطـر از سستی و خود باختن است      چـون عــدو حمله کند، چــاره بر او تاختن است
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ِگر چه  کردند  خيانت دو ـ سه  تن  بـزدل پست      ليک  در حفـظ  وطـن  خلــق  ھنر پـرور ھست ِ  

   ھمه  جا  دست به ھــم  در  که  دھند  اھـــل وطنُتـا  بود  وقـــت  به  ھـــــر سو  بفـــرستيـم  آدم    

  آھنگران  
  !بيشتر اسلحه  سازيم  برای ميھن

  فرخ
  ! آيد آن دم که بتازيم به دفع دشمن

ا کرده خود صد کاوه چند تن، از آن جمله سنگين و پرويز را پيش. آھنگران با جوش و خروش مشغول کار می شوند

  . ھياھوی سختی از دور به گوش می رسد.  می شودحبتصآھسته با آنھا مشغول 

  .يند و فرياد می کنندآيک گروه مردم دوان  دوان می 

  ...دشمنان، دشمنـان 

  ...آمـــدند،   آمـــدند 

  ضحـاکيان!  وای
  می خورند، می برند

  ...ُمـی زنند، مـی کشند

  وحشيان،  قـاتالن

  ! آمـــدندآمــــدند، 

  . با چيز ھای غارتکرده چون سيل به بازار می ريزندضحاکاردوی 

  )شمشير برھنه را بلند بر داشته ( فرمانده ضحاکی 

  به نام حکمـران  روی عالم

  !خداوند ظفر ضحاک اعظم

  .قتل وغارت شروع می شود

  ادامه دارد

  


