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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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  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ١٣

  ۶ -کاوۀ آھنگر
   سومۀپرد

  .قباددر خانۀ 

  . ، چندين  زن و دختر ھای ھمسايه نشسته اندپيروزه،  نوشافرين

  .  ودختر ھا غمگين سرود می خوانندنوشافرين. ند يا می بافند بعضی از زنھا می دوز

خبر می دھدو تا صدای سم اسب،  گاھی وی با اشاره گذشتن ضحاکيان را . در روی نردبان يک بچه کوچه را می پايد 

  به ھم خوردن اسلحه و خنده ھای وحشيانه ضحاکيان

  .ًتماما دور نشود دختر ھا ساکت می نشينند

   
  دخترھا  

    روزم  سياهشد و،  بـی گناه      رنجيــد  منيــار من  از  

    اشک  و آه      ـ گفتند  ـ گـردد  مھـــــربانو بابا  نالــــه  

   سخن      رحـــم آمدش  بـــر حال مناينگفتم  به  رعـدی  

  نگـــــــم  نھـــانِشد نالـــه،  آن رعـــد  کھن      در  سينۀ  ت

  يک  ابـــر  با  من  يـار شد      بر  درد  من  غمخـــوار شد

  بــــاران  آن  خــونبـار  شد      بگــرفت  در چشمم  مکــان

  يک گــــرد باد پـر خـروش      از دور  ديد آن درد وجوش

  آھی شد از غـــرش خموش      در دل  نشست از آن  زمان

  ِ ديده  ريــزم   سيل  خوناز زمـان  من  تا کنون      از  آن 

  ُآه   از  دلــــم  آيد   بـــرون      وز  نالــه  پــر کـردم جھان

  با  اين  ھـمه  آه  و فغـــــان      و از ديده  جـو ھـای  روان

    بود  نا  مھــــــربان منآرام  جان      با  آن  حـاال ھــــــم 
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  به  من احسان کند      معجــز  در اين  دوران کندھر کس  

  او  را  به  من  مھمــان کند      گــــردم غـــــالمش جاودان

  

  آواز جارچی از کوچه ھا به گوش ميرسد 

  

  جارچی
  !ھی، ھی

  !ھی، ھی

  )زنھا سر پا ايستاده با وحشت گوش می دھند(

   می کنندمار ھــا  گـــردن  درازی 

    بــازی  می کنندشاهپيش  گـــوش  

  ھـر زمان خـواھند در گوشش روند

  کلـــه  پــز ھا مغــز را بد  می پزند

   خـوردن آن عاجـــــز انداز   ھامار

  گـــر که از اھــل محـل يک پر ھنر

  مغـــــز آدم  را  پـــــزد  شايسته تـر

  تا روند از کيف آن ماران به خواب

  راحت شود ز اين اضطراب ن حکمــرا

  اين  چنين  خادم   زپستی  ميرھــــد

  تاجـــور  او را  وزيری  می دھــــد

  اليـــــق  بخشايش  شاھـــــــی  شود

  دولتش  از  ماه   تا  مـاھــــــی شود

  !                                ھی، ھی

  !                                ھی، ھی

  )جارچی می گذرد  ( 

  

  پيروزه  
  آن که مغز خلق خود سازد خوراک مار کيست؟

  زنھا
  !در ديار ما چنين  نامرد خائن ھيچ نيست

  !ـ نيست

  !ـ نيست

  ادامه دارد - )گفت وگو کنان می روند  ( 


