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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 ٢٢
  

  ١۵ -کاوۀ آھنگر
  پردۀ پنجم 

  )قبادبه  ( سنگين
   

  حکــايت  کن  که  از  شمشير جـــالد

  زادجوانان  را  چه سان  می کـردی آ

  چـه می  دادی  به  آن مـــاران  بيتاب

   خوردند ومی رفتند درخواب؟میکه 

  قباد
  پيش  از  آنکه  مـــن  روم  به  دربار        با خود  گفتم  که  اگـــــر  آن  دو مار

    ھـــوس می کنند        مغـز گــوسفند را  با ذوق  می خورندضحاکبه مغــــز  

  )خندۀ عمومی( 

    نيستمقبــاد  من نخــــوردند  مـن  استـاد  نيستم        بايد  گــــــم  شوم ،  اگــــر

   خـويش  و از بيــگانهاز  آشخـــــانه        پنھان  باشد  بايـد:  ضحـــاک  بهگفتم  

  غـــــز  پـختـه  را  افسون  نمــــــايد        مبيـــايدمبـــــادا ،  جـــــادو ،  آنجـــا  

    ھــر شب  به  مغــــز بـــره        شکـــرـ دو مثقـال،  نمــک ـ يک ذره زدممی

  يک ـ  دو تا  فــلفل،  نيم  تا  زنجبيــل        يک  خــــرده  سرمه  از  دندان  فيـل

  !اينک شد معجون.. پفدم و يک يک چـوبه دارچين، يک نخـود افيون        يک 

  ِمی  دادم  از آن  مغــــز خوشگـــوار        به ماران  آن گـــوسفند،  خونخــــوار

  ِھـر سحـــر خـوش  بود  شاه بی پروا        که شب دو جـوان کـم شده است از ما

  نمـــين        منتظــــــر  بودند  در  زيــــر  زميأامــــا  جـــوانـان  ھـــمه  در  ت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  مردم
    پاکــــدل ، صد آفـــرينقباد  ای

  !نوشافـــرين تو،ھم برآفرين  ھم 

  

  قباد
  نـرم و شيرين  وجـوان است اين مغز

  بھتــرين  مغــز جھــان است اين مغز

  مغــــز  پختن  ھنــــر نغـــز من است

  نعمت  و حــرمتم  از مغـــز من است

  

  مردم
  کـــار  دنيـا  به  مــراد  است،  مــراد

  مغــــز با  مــــزه  زيـاد  است،  زيـاد

  بھتــــرش  مغـــز  قبـــاد است، قبـــاد

  خــوشترش  مغــز قبـــاد است، قبـــاد

  

  )نوشافرينبه  ( فرخ
  در برمن شکر صد شکر که باز آمده ای

  ماه خوش منظر من

  !مھـــربان  دلبر من

  ھی  وتو فـــرمانده  نام آورمنمن  سپا

  فتـح من ، اختر من 

  

  نوشافرين
  وصل  خوب است به ھر جا بود،

  اما بھتر

  که به ميدان ظفر 

  دلبر آيد در بر

  من خودم فاتحم ويار من و لشکر من

  ملت وکشور من

  

  )قبادبه  ( کاوه
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  ُکاش خواليگــــر بدی ز اول  تو پيش اژدھا

  !...چنگالش رھاتا ھـزاران نو جوان می شد ز

  

می گيرند ھمه ساکت می    را از دو طرف در آغوشپيروزه فرخ و نوشافرينآھسته شنيده می شود، » الوداع «آھنگ (

  .)ايستند

  

  خلـــق انسان  پـــرور و  نام آور ما زنده باد

  !ِکشور  ما  بی  زوال  و فتــح  ما  پاينده باد

  مردم
    پاينده بادِکشور  ما  بـی  زوال  و فتــح  ما

  !زنده باد ما  شيـــر فاتــــح  کاوۀ  آھنگـــر 

  

  .نوشافرين گردن بند خود را گشوده به پرچم  بيرق کاويانی می آويزد

  .اين را ديده  ديگران  ھم زينتھای  سادۀ خود را به پرچم عالوه می کنند

  سرود عموم
  ديدی که چطو شد،

  !ديدی که چطو شد

  ھمش يخ بود و آوشد

  !ھیای، 

  !ای، ھی

  ھنگامه نو شد 

  !ديدی که چطو شد

  از حملۀ شيران وطن دشمن غدار

  با لشکر خونخوار

  چون در بر خورشيد ھمش يخ بود و آو شد

  !ديدی که چطو شد

  !ای، ھی

  !ای، ھی

  ھنگامه نو شد 

  !ديدی که چطو شد

  ضحاکبر باد فنا رفت ھمه ھستی 

  آن وحشی نا پاک

  دکز آمدنش يکسره اين ملک چپو ش
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  !ديدی که چطوشد

  !ای، ھی

  !ای، ھی

  ھنگامه نو شد 

  !ديدی که چطو شد

  از ھمت و از غيرت آھنگر محبوب

  ِو آن کله پز خوب

  عيد آمد و تلخان ھمه خلق پلو شد

  !ديدی که چطوشد

  !ای، ھی

  !ای، ھی

  ھنگامه نو شد 

  !ديدی که چطو شد

  پرچم زينت يافته با طنطنه بر افراشته می شود

  
  


