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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

 
  

   آھنگرۀاشعار الھوتی  کاو
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ١٧
  

  ١٠ -کاوۀ آھنگر
  

  پردۀ چھارم  
  اھل در بار

  روز  بـــال  آمــــد به سر 

  سلطان ما جست از خطر

  ظفرشد  طالــــع  ما پــر 

    کوشش  ما  پـــر ثمرشد

  سلطان ما جست از خطر 

  روز  بـــال  آمــــد به سر 

  

  

  ضحاک  
  )دھد  مغز پزان و افسونگران  را نشان می( اين گله سگان را 

  

  !گــــردن زنيد يکسر

  اين يار مھــــربان را

  )قبادبه اشاره  (

  !خلعـت دھيد ھـم زر 
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َدژخيم با فراشان، افسونگران و مغز پز ھا را می برند جامۀ زربفت به قباد می پوشانند وبدره  يک دسته  از اھل دربار. َ

  .ھای زر  به او می دھند

   

  .  آمده تعظيم می کندشھربان

  

  شھربان 
  !ِپادشاه  پادشاھــــان  پايـــــدار  و زنده  باد       سايۀ  او بــر سر اھـــل  جھان  پاينده  باد

   و گروھی حيله بازی می کندجمع شھر کاوه  فتنه سازی می کند       بين ھر  درباز ھــم

   پيوسته دعوت می کند  ما ضد هشکارا  شاه  را  صد گونه تھمت  می زند       خلـق را بآ

  َ شورش مردم  به سختی می کشدباگــر نفــرمايد  شه  ما چارۀ  اين  مـــرد بد       کار ما 

   

  ضحاک
  )با وزيران آھسته مشورت کرده ( 

ِخـــادمان  صادق  ما     را  بــرو اينجـا  بيار      تا  ز نام  خلق يک  محضر  نويسند آشکارِ

   صاف مرادلمــدح عقل و بخشش و رحــم و   گويند  شرح عــدل و انصاف مرا       آناندر 

  و اندر آن  گويند  امنيت به  اھــل  اين ديار      لشکــر ما داد  وبی ما  کار آنھــا  بود  زار

  باعث  پيدايش  آن  کاوۀ  آھنگــــــــر استند ھرسختی  که در اين  کشور است        واندر  آن  گوي

  

  .را نوشته حاضر کندوزير دربار سر دبير را پيش خوانده او را می نشاند که محضر. شھربان تعظيم کرده می رود

  

  ضحاک 
  )را نشان داده قباد (

  در ذخيره  بره ھا از بھر اين استاد ھست؟

  

  درباروزير 
  آخرين فرزند کاوه تازه افتاده به دست

  

  ضحاک
  !آفــــرين!... زنده گشتم!... آخرينش!... آخرينش

  کاوه  در کف ريش) می خندد! (ھهھست ـ ھه ـ 

   ايناز بعد                                          من 

  َاين ھمــان شمشير باز خـوبــروست!... آخرينش
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    اميد  دل  و محبوب  اوست؟آنکه   مـی  گــويند

  

  وزير دربار
  اوست، آری  او، ـ جسور و خـوبـروی  و خوش 

  ...                                                     سخن

  ضحاک
  !بايــد  او  را  من  ببينم ،  آوريـــديش  پيش  من

  ادامه دارد

  
  


