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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 ١٨

  

 ١١ -کاوۀ آھنگر
  پردۀ چھارم  

  .ی گرداند با تنفر روی خود را برمفرخ. ضحاک با دقت به وی نظر می اندازد.  را می  آورندفرخ

  .  افتاده  او را در جامۀ زرين می شناسدقباددر اين حال چشمش به 

  

  فرخ
  :بينم و در دل نبـود باوری

  ديـو سياه و پـدر آن پـری؟

  !داشت لقب در برخلق اين جالد        در پليدی  به جھـان نيست  کسی مثل قباد» پاکدل « 

   ملت مناز چنين  دد  بود که     شرمــم  آيد  ِکـار  ننگ  آور  او  شد  سبب  ذلــت  من   

  پـدرم  کاش  از  اين  کار  خبـــردار  شود        ملتم  آگه  از  اين  روبھی   مکــــار  شود

ِ بود ملعـون تر        بھتــر است  اينکه  نبينم   رخ  او را  دگرضحاکشکلش  از  ھيکل   ُ  

  

  ضحاک
  !رور است        چه سخن آور وبی واھمه و پر شور استبين چه قدر مغ... آخرين بچۀ او

  با  ھـمين  دانه  به  دام  آورم  آھنگــــر را       می  کنم  تابع  خود مــردم  اين  کشور  را

  ُمی کند در دل عفريت ھـم  اين  چھره اثر        بھتــر است  اينکه   نبينم رخ  او  را  دگر

  

    قباد
  !ند در سرم از حيرت او        جان  فدای  نگه  و جرأتش  وغيـــرت اوخون من  جوش ز

ِباز ھـــم  بـر  رخ  او گـــر نگھـی  اندازم        ترسم  از سرکشی  دل ،  سر خود را بازم ُ  

  ُروی ونظر       بھتـــر  است  اينکه  نبينم  رخ  او  را دگراشکم به جبين ريزد از آن ترسم 
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  )دقبابه  (فرخ
  !دل  سيه  ،  اھــــريمن  ملــت  فـــــروش

  وزير دربار
  !در دم  مـــرگـی  تو،  به  خود آ،  خموش

  ) را می برندفرخ(

  )قبادبه  (ضحاک
  تا  به  تو  از من  برسد  حکم  نو

  !بايد  او  زنــــده   بماند  بـــــرو

  ) می رودقباد(

    

  ضحاک

  و مـــاروه،  کـه  چـه  آسوده  شدند  اين  د

  !شد   پسر  کــــاوه  ھــــم  آخـــــر  شکار

  بـــــزم  و  طــــــرب  زود  مھيــــــا  کنيم

  !شادی   دو   فتـــــــــح   تمــــــــاشا  کنيم

  

  .با اشارۀ وزير دربار از ھر طرف  رقاصه ھا و نوازنده ھا می ريزند

  .ھر گونه  رقصھا  آغاز می شود

  

  ادامه دارد

 


