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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 ١١

  

  ۴ -کاوۀ آھنگر
  

   دوم                ۀپرد
  .قاره چيان می نوازندن در يک طرف ميدان. سپاھيان با ترتيب ايستاده اند. ميدان در نزديکی سرای شاھی 

  نقاره چيان

  !ھــی،  ھــی،  بيـائيد

  مــــردم   کجـــــائيد؟

  قـرعۀ نـو می خوانند

  بايـــد  ھمــــه  بـدانند

  مــــردم   کجـــــائيد؟

  !ھــی،  ھــی،  بيـائيد

ديده می  رخ، پيروزه، قباد، نوشافرين و سنگينمردم سياه پوشيده، دسته ـ دسته می آيند، در ميان آنھا کاوه، بھرام، ف

  .جالد با شاگردانش می آيند. شوند

  مردم

  ای داد

         ای فرياد

  !            فرياد از جالد

                   باز ھم  دو جوان 

                                 قربان بايد داد

  خسرو

  اين پستی، تا چند اين بيداد؟تاکی 

  بھرام
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  پس کی می گرديم ز اين ذلت آزاد؟

  

  يند آشھربان با مالزمانش و سر دبير می 

  ھنوز نگفتيد، من نمی دانم  نام کيھا را امروزبخوانم ) به گوش شھربان(سردبير 

  .جاسوس به شھربان نزديک می شود

  شھربان

  . می گويمحاال

  )آھسته به سر دبير و شھربان ( جاسوس

  خسرو و بھرام

  ...روز و شب گرم فتنه

  شھربان

  )به سر دبير(خوب، گم شو 

  !نوبت رسيده به اين دو جوان، نام اينھا را زود تر کن اعالن

  سر دبير

  ای مرد وزن، بدانيد 

  !انيد          ای انجمن، بد

                   افتاده  قرعۀ نو 

  خسروِ                     اکنون به نام 

  ُ                            از خاندان  زھام

   را با زور از آغوش مادر وبرادرھای جوانش  کشيده می برند خسرو( 

  .)مادر بيھوش  می افتد

  بھرامِ                  دوم  به نام 

               اين ھديه شد عالوه          

   کاوه                                 از خاندان 

  مردم
  !... مابھرام ما، بھرامای فغان 

ِنور چشم  پير نيکـــو نام ما ِ  

    دوم  به  مردی  وھنرکاوۀ

  !...ما ، بھرام ما بھرام مھربان

  

  )پانده  را به سينه چسبھرام  ( پيروزه

  ! ھمه خلق  جھـان، رحم، رحم ای

  !نيست دگر تاب وتوان رحم، رحم
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  رحـم  به  اين  مادر  دلخـون  کنيد

   خستۀ  محزون کنيداينرحــم  به 

مردم . که بھرام  را ببرند دژخيمان پيش می آيند. شنيده می شود» ...بھرام ما، بھرام ما« ِاز قسمت عقب مردم صدای 

  .  ايستاده  مانع می شوندبين آنھا وبھرام

  

  پيروزه

  ! شما ظالمانبه بی شرفــــان  گلۀ  اھــــــريمنان      لعنت  يـــزدان  

  ُشته ايد      نه  پسرم  را  به  ستـم  کشته ايدکجھـــان   به تخم خيانت 

  !  اين  پسرم  را  دگـرِظلم کی ديده است از اين بيشتر؟     من  ندھــم

  

  زنھا
  !ِظلم کی ديده است از اين بيشتر؟     ما  ندھـيـم  اين  پسرم  را  دگـر

  پيروزه
  !فرياد کنيد، ای مردم

  !امداد کنيد، ای مردم

  

  مردم
  نفرين خدا بر ضحـاک

  !ن ناپاکآن اھرمن و آ

   ھمه  يارانشبهلعنت  

  !تاج وکمــر ومـارانش

   

  شھربان
  !زودتر بريدش

                    

 مردم 
  !ما نمی دھيم

  

 شھربان
  !با زور کشيدش

  

 مردم
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  !ما نمی دھيم 

  

  شھربان

    نافـرزانگی ست چهاين 

   چه سان ديوانگی ستاين

    آشــوب  چيست؟وفـتنه  

  !حـاصل اين خـوب نيست

  : بشنويدرا پنــــــــد  من  

  !ُخـــامش و عــــاقل شويد

  ورنه فــــرمـان مـی دھــم 

  بــــــر  سپاه  فاتحــــــــــم

  تا  کشد  تيـــــــغ  از  نيام 

  از  پــــی  کشتار  عـــــام

  ر بودکيست  مجــــرم  گــ

  طالــــــع   بھـــــــرام بد ؟

  بايـــد  او  قـــــربان  شود 

  عــــدل و انصاف اين بود

 . و چندين جوان از ھر طرف به جلو دژخيم می  دوندفرخ

  

 فرخ
  !به جای او ببر مرا

 سنگين
  !                  ـ مرا

 ديگران  
  !                  ـ مرا

  !                  ـ مرا

  !                  ـ مرا

  ادامه دارد 

  


