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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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 Political  ياسیس

  

  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ١۴
  

  ٧ -کاوۀ آھنگر
   سومۀپرد

  

  )تنھا (نوشافرين  
  نه ھش در سر،  نه  در تن تاب مانده 

  م آب مانده دل، نه در چشدرنه خون 

  نه  اندر  روز  روشن  حس  بيــــدار

  نه  شام  تيـــره  حـال  خــواب  مانده 

  اگـــــــر  از  سينه  دل   آواره  گردد

  به صحــــرا  افتد  و صد  پـاره گردد

  به  است  از آنکه  بعد از دلبـــر خود

  ...َبه  دنيــــــا  ماند  و  بيچاره  گردد

  

  ) به گوش می رسد فرخُ دور آواز سکوت ناگاه از( 

  ديـــرشد، تيره شد، ماھـــم  نيامد      روشنی  بخــش   راھـــــم  نيامد

  خـــــواستم  بنالـــم،  توانـم  نبود      از  دل  به  سينه  آھــــــــم  نيامد

  او  نيايد  من  راھـــی  می  شوم      در پيش ھر چه خواھی می شوم

  دريا  باشد،  ماھـی  می شوم در ـک پــرد،  سياره  گردم     بـــــرفلـ

    بميرم ویگـــر چه خسته   وزار و دلگيرم      نمی خواھم  دور از 

   گويم  و قوت  می  گيرممیصيد تو  نيستم،  ای اجل گم  شو      يار 

  

  )وارد شده  ( فرخ
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  !نگــارم،  دلبــــــــرم،  آرام  جانـــم

  نوشافرين

  !عـــزيـــزم،  افتخـــــارم،  پھلــوانم

  فرخ

  چـرارنگ از گل رويت پريده ست؟

            نوشافرين
  دو مه شد رنگ شادی را نديده ست

  فرخ

  چــــرا  آوازت  ايــنسان  زار  آيـد؟

  نوشافرين
  ری  دلـــــــدار  آيدخبـــــــر  از  دو

  فرخ

  چـــرا چشمانت اينسان اشک پاشند؟

  نوشافرين
  ز تــــرس  اينکه  از  تو  دور باشند

  فرخ

  چه خواھد شد گـر از تو دور گردم؟

  نوشافرين
  گــر از تو دور گــردم، کور  گـردم

  فرخ

  ون من  جوان  بسيار داردجھــان چ

  نوشافرين

    يــــار  دارد باولـــی  دل  دوستی 

  فرخ

  چه خـواھی کرد اگـر بی من بمانی؟

  نوشافرين
  تـــرک  زندگانی:  فقـــط  يک  کار

  فرخ

  عزيــزم،  زندگی بسيار خوب است

  نوشافرين
  م،  زندگی با يار خوب استعزيــز
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  ) را در آغوش کردهنوشافرين فرخ(

  چـــــرا اينسان تنت چون بيد  لرزد؟

  نوشافرين

  دل  از  يک  فکــر وحشتناک ترسد

  فرخ

  عزيـــزم، اينقدر ترس  تو بيجا ست

  

  )سر به سينۀ فرخ گذاشته ( نوشافرين 

  ستھمين جا، زندگانی در ھمين جا

  فرخ

  به عالــــم  دايــــم  اين  ماتــم  نماند

  نوشافرين

  تو گــــر باشی به عالــم، غــم  نماند

  )و به باغ می رود      (

  ادامه دارد

  

  


