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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 ١٩

  

  ١٢ -کاوۀ آھنگر
  پردۀ پنجم 

  
 .وزير دربار می آيد. ضحاک در روی تخت

 

  وزير
  مدندتاجــدارا، دوستان  در  پيش  درگـاه  آ

  از پـی  اجــرای  فـــــرمان  شھنشاه  آمدند

  ليـــک  شد  از  نقشۀ  دربار  کاوه  با خبر

  در تمام  شھر فوری  کرد برپا  شور وشر

  کوچه ھا را  يکسر از آشوبگر ھا پر نمود

  

  ضحاک
  !دوستــان  مطمئن را  پيش من  آريد  زود

  

  اخل می شوند از اشراف محلی دضحاکبه اشارۀ  وزير طرفداران  

  

  دعوت شده ھا
  !ِـ السالم،  ای  پادشاه  مھـــربان

  !ُـ تيـغ  تو برا  به  فرق  دشمنان

ِـ چيست  فــرمان  شھنشاه عظيم ِ  

  ـ تا که ما با جان ودل اجرا کنيم؟
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  با اشارۀ ضحاک می نشينند

  ضحاک
  خـوبی ما  را  شما ھـــا ديده ايد؟

  آنھا
  ...ھا، ديده ايم 

  ضحاک
   وانصاف مـرا سنجيده ايد؟عــدل

  آنھا
  .سنجيـده ايم

  ضحاک

    نگھـــدار  شما  گــرديده ام؟من

  آنھا
  .گــرديده ايد

  ضحاک
  منصب و مـال و لقب بخشيده ام؟

  آنھا
  بخــشيده ايد

  

  .رسد از دور ھياھوی مردم به گوش می

  ضحاک
  کـــاوه  اما  فتنه  بـر پا  می  کند

  آنھا
  کند کاوه بيجــا می

  

  ضحاک
  در ميان  مــــردم  اغــوا می کند

  آنھا
  کند کند، ھا، می می

  ضحاک
  بھر ملک اين فتنه ھا دارد ضرر
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  بيشتــر  بھـــر  شما  دارد  خطر

  خويش را ايمن از اين اغـوا کنيد

  اين سند را مثل خلق امضاء کنيد

  .محضر را که در دست سر دبير است نشان می دھد

  .وانده با تعظيم وتکريم مھر می کنندآنھا آن را دست به دست داده و نخ

  .فرياد ھا و ھياھو رفته رفته نزديک تر می شوند

  

  )به وزير دربار( ضحاک

  ش مردم  را نگه دارـــسختی  پيب

  !  را  تنھـا  به  دربارکـاوهبياور 

  

  ھمه از وحشت می خشکند.  دمان به دربار داخل می شودکاوه

  

  ادامه دارد

  


