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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  سياسی

 

  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ١۶
  

  ٩ -کاوۀ آھنگر
  

     چھارمۀپرد
  .ضحاک در روی تخت از درد وخشم  می غرد . دربار و اھل دربار  ايستاده اند

  

  اھل در بار
  بر سر ما بال بارد از آسمان

   شده ناتوانماشاه پر قدرت 

  خـــورد وخـــواب بی گشته

  ادشاهـ                      پ    

  ـــذابـروز  شب   در عـــــ

    بی گناه                       

  اــــــار ھـــر آسايش مـــــبھ

  چــــــاره پيدا کنيم از کجـــا

  

  .روند پز ھای ملل مختلف با طبق ھای پر يکی ـ يکی پيش ضحاک میکله 

  .اصل تکليف خوردن می کنندگاه به مار طرف راست گاه به مارطرف چپ بی ح

  

  ضحاک
   !اين طـرف، احمقان      

   ...صبـــر من شد تمام      

   !آن طــرف، ناکسان      
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  زندگــی شد حـــرام      

  سر ز جسم شمـا خــائنان می کنم

  مرگ تان عبرت ديگران می کنم 

  

  )به وزير دربار( 
  ی، نابکـــــار؟اه ه ايستادــچ! رو

  !نگـــــــران را بيارفــوری افسو

  

  .ان می نوازند ومی خوانندزوزير دربار دويده می رود، رباب نوا

  

  دوشب مـــاران نخـــوابيدند يکدم

  دل ما زين مصيبت شد پر از غم

  چـــرا اينسان شما در اضطرابيد

  !يا مـــاران  بـی طاقت بخــوابيدا

  بخوابيد

  !بخوابيد

  

   می گيرندافسونگران می آيند، دوره زده دم

  

  افسونگران 
  الفلــخ، الفــالخه

  !الجلخ، الجالخه

  يا شرق الشروقا

  ! برق  البروقايا

  .قباد طبق در دست می آيد.  خاموش نمی شودضحاکعربدۀ 

  

  )به مار طرف راست (قباد

  

  حلوا آوردم ، حلوا آوردم

  ار زيبا آوردمـبـــــرای م

  )با حرص می خوردمار (          

  ای  مـــــارکمـــــارک  

  !مــارک جان خـواب رو
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  حکمــــران  عالـــــــــــم

  !اکنــــــون  راحـــت شو

  )رف چپـــار طـــم به (           

  

  مـارک زيبا، طاووس رعنا

  !اين حلواکرده بخور التفات 

  مـــــارک  ای  مـــــارک

  !مــارک جان خـواب رو

  حکمــــران  عالـــــــــــم

  !ون  راحـــت شواکنــــــ

  

  .  خاموش  می شودضحاکعربدۀ . مار ھا می خوابند

  ادامه دارد

  


