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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 ١۵

  

  ٨ -کاوۀ آھنگر
   سومۀپرد
   تنھافرخ

    ز خنجر دارمو به  دل  واھمه  از تير  نه ز اجـل  باک  و نه  انديشه  از  آذر دارم    نه 

  بيم جان نيست مرا، گريۀ جانان سخت است   غــــم  خود  ھيچ   ندارم، غــــم  دلبـر  دارم

   اين  دورۀ  خونين بی درد    ليک،  من از ھمه کس  درد فزون تر  دارم درِدل کس نيست

  حمـی  ضحاک  ستمگـــر  دارم بی رز من بشکند  کوه  ز سنگينی  باری  که  به دوش    

  من در اين خانه  نه  خواھـر نه  برادر دارم!   ِدر دنيا  به  رخم  گـــر که  بندند، چه  باک

  )بعد از کمی سکوت  (

    ھنــرور دارمگــــر بـــرادر نبـود خلــــق!       چرا لشکر غــــم ملک دلم را گيرد... نی 

  ِھـرگــز از سختی دنيا  نکنم  ناله،  که من        تـــــربيت  از  پدر ِ پيـــــر  غظنفـر  دارم

  بھـــــر  آزادی  آھــــوی  خودم  می جنگم       دشمنی،  گر چه در ين راه  چو اژدر دارم

  ــــانانه  نمــی  بردارمِسخن اين است که گر جان برود از تن من       دست  از  دامـن  جـ

  

  ميوه می آوردفرخ  از باغ برگشته برای نوشافرين

  

  نوشافرين
  اين زندگی نيست ننگ است اين، ننگجانـــم دل  من  بسيار  شد  تنگ       

  ھر شب ز وحشت تا صبح لرزم       از  روز ھـــــای  آينده  تــــرسم

   منفورضحاکـــرسم  ز دستم   ناگاه  با  زور      گيــرد  تو را اين  تـ

  !، عزيزم،  بگريز از اينجافـرخھـــــر  دم  فـــــزايد   بار  بالھا       
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  فرخ   

َن     سوزد وخوش بود، الحـق  که چه مردانه  دھد جانُغيـــرتم  می کشد  اينگونه  که  پــروانه  دھد جا ُ  

  دامن  جـانانه  دھد جان در ای خوش  آن  عاشق  صادق  که  به ميدان محبت     غــرق  خون گــردد  و

َدرگــــه  دوست  بـــــود  خــــــانۀ  آزادی  و  اميد     زنده  آنست  که   خـــدمت  اين  خانه  دھد جان  در ُ

    در النه  دھد  جانوگــــر خـــــزان  حمله  کند ،  بندۀ  آن  بلبل  مست      که جــــــدائی  نکند  از گل  

  !مرده  ھـــرگز نتوان گفت کسی  را  که  به مردی      بھـــــر آزادی   خـــــــانه  ز بيــگانه ،  دھـد جان

  

  نوشافرين

  لق بر پای خيزند     ای کاش اين خ

  جنگيــــده  خون  دشمن  بريزند

  

  فرخ
  آھـــــويم  اکــنون  مانند  شيـــر است!       ببين چون دليـر است! جان، دلبر من

  ِآری، عــــزيـــزم ، بــر ضد ضحاک        بر پای  خيــزد  اين  خلـــق  بی باک

  روز ھــــا  مـن  شمشير  در کف        بـايـد  که  بـاشم   در  اوليــن  صــفآن  

  نوشافرين

  با تو  من ھــم  روم  و دشمنان  را  بزنم

  من ھـم آخر، چو تو، فرخ بچۀ اين وطنم

  

  ) به وی خنجر می بخشدفرخ( 

  برو جانم ، تو دانی شب خطرناک

َبود کــوچه  ز وحشيھای ضحاک ُ  

  

  فرخ

  ھميشه حکم تو بر من گوارا ست

  رود جسم اگر چه جانم  اينجاست

  )وداع کرده می رود   ( 

            

  نوشافرين

  َکی بيايد؟.... پدر رفت ونيامد 

  ....بيايد مشکلم را حل  نمايد 

  )سکوت (         
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  از اين فکر پريشان عقل وھوش خويش ميبازم

  ــرخ را  رھا سازم؟ِچه تدبيری کنم تا جان فــــ

  

  )از کوچه دوباره صدای جارچی به گوش می رسد( 

  

   دارمش پنھان فرخاما  ز! چاره ھست... ھا... مگر ؟

  اگــــر داند  ز غيـــــرت  نقشه ام  را می  کند  ويران

  !به جنگت   سر  به  کـــــف  مـــی  تازم،  ای  مرگ

  !ـدازم ،  ای  مرگتــــو  را  در  بنـــــــد  مـــی  انـــ

  به  زور  عقـــــــل  و  کــــــــوشش  دلبــــــــــرم  را

  !ز  چنگالـــــــت   رھــــــا  مـــی  سازم،  ای  مرگ

  

  ادامه دارد

  

  

 


