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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 ٢٠

  

  ١٣ -کاوۀ آھنگر
  

  پردۀ پنجم 
  

  کاوه
  ايا  ديــو  خـونخــوار  بيـــدادگر

  ! خبربیزانصاف و رحم و حيا 

   اين ملک  ويرانه شدتوز جـور 

   عـــــزاخانه  شدما طـــربخانۀ  

  ِدر اين سرزمين يک دل شاد نيست

   يک گردن آزاد نيستتوز تيــغ 

  ستم  چند  بر حـال  محـــزون ما

   خون ما؟ازکی آخر شوی  سير 

  ی بی شماراز بس ظلم وکين کرده 

   اين دومارشد روح تو روئيده ز

  ِر دوش  تو شدِدل  سنـگ  تو  با

  ِستم ھـــای  تو مار دوش  تو شد 

  عـذابی کنون در ز ماران  خود 

  شود دردت افزون و جورت  فزون

  ِبه مثل خودت مار ھــــای تو اند

   خورندمیفقـط مغـز بيچـارگان 

  چه گـونه  کند  قــرعۀ تو حساب
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  کز اينان

  )اشاره به امضاء کنندگان محضر( 

  ...خــــــابنشد  يـک  نفـــــر انت

  

  .فرياد خلق  ديوار ھای  قصر را می لرزاند

  .به گوش می رسد»دست آھنگر« سرود 

  

  شنو اين  صدای  خـروشان خلق

  !ھراسان شوازخشم جوشان خلق

  

  ضحاک
   امر من زبندبهپس تو می خـواھی 

  فــرخت  آزاد  گــردد  بی گزند؟

  گوش کن گر چه ز روی عـدل وداد

  ُ افتادفــــرخ نام  ِفــــال  نـو  بــر

  ...ليکن

  . نگاه می دارندکاوهمقابل  را می آورند ودر ميان شمشير ھای برھنهفرخ با اشارۀ او 

  

  اين  يکـــدانه  فـــرزند  تـو است

ِآخـــرين  اوالد  دلـبند  تــو است  ِ  

  

  .دشمشير ھای کشيده مانع می شون  حرکت می کنند که به يکديگر برسند  اماکاوه و فرخ

  

  اين سند را گرتو ھم امضاء کنی

   اغــوا کنیوَترک مکـر و فتنه  

   گشايــــم  بند رااوِمن  ز دست  

  بخشم  آخــرين فـرزند را  تو بــر

  

  .ھر جمله را اول پيش خود بعد بلند می خواند  طومار را گشادهکاوه.  می دھند کاوهمحضر را به دست 

  ...ما              «

  »...      خلق             

                       کدام خلق؟

                          اين غداران؟
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                               اين خلق فروشان وخيانتکاران؟

  

  )اشاره به طرف ھياھوی مردم( گر خلق طلب کنيد، اين است 

  

  !اين خلق

  !زحمتکش وايجاد کن ومسکين خلق

  )خواندن را دوام می دھد( 

  

  ...شه عادل و              «

  ...                  خلق  راحت و 

  »...                        دل خرسند 

  اما دل کی؟ مکروخيانت تا چند؟

  

  ادامه دارد

 
 


