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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  ياسیس

 

  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ٢١
  

  ١۴ -کاوۀ آھنگر
  

  پردۀ پنجم 
  

  نزديک می آورند  کاوه ً را تماما  رو به روی فرخ ضحاکبا اشارۀ 

  

  لبند من است دل ودفرخ کهھر چند 

  جانم  جگرم يگانه  فـرزند من است

   وقت  نظــر کنم  به سر تا پايشھـر

  ُبينـم   رخ  يــازده  بـــــرادر ھـايش

  ِخـواھـــد دل  مـن  شادی او را بينم

  )گريه می کند             ( 

  ...خوشبختی  و دامــادی او را بينم 

  

  فرخ
 ريز  پــدر  اشک  مۀ  مـــردانۀاز ديد 

  !ِزين آب  مزن  بر دل  من  آتش  تيز

    ز چکش  و سندانمتــریتو  سخت  

  وجدانم  از  پادارتــــری  به  مــردی 

  ِھــرگز ، پدرم  قبول  اين  ننگ  نکن

   خاطر خود تنگ  نکنمنو ز مردن  

   وطن يگانه پيمان من  استبهخدمت 
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  آزادی  خلــق  بھتر از جان من  است

  

  کاوه
  که  از بـــرای  يک  فرزندمخواھيد  

  چشم  از  وطن و اھل  وطن بر بندم؟

  اين  خلـق تمــام  خويش  و پيوند منند

  وآن  تازه  جوانان  ھمه  فــرزند منند

  

  َ را می َبرندفرخ ضحاکبا اشارۀ 

  

  من  ميھن  خود  را  نفــــروشم ھرگز

  !اين  جـــامۀ  ننگ  را  نپوشم  ھرگز

  

  .زير پا لگد می کندمحضر را پاره کرده 

  

  شھربان
  )شمشير را می کشد( 

  بده  رخصت  ای  شاه عالــم  که  من

  !سر  بی  ادب  را  بگيـــــرم   ز تن 

  

  ضحاک
  .)پر از واھمه با دست بی قوت گويا چيزی را از سينه خود دور می کند(

  

  نبينی  مگـــر؟  نيزه ای  مـــرگ وار

  ...توارنھـــــاده  است  بر سينه ام  اس

  

  . ويک دستۀ جوانان بيرون می آيندرخ ، فقباداز زير زمين .  ھجوم می کنندکاوهخاينھای محلی به 

  . جنگ در می گيرد

به مردم که در  يک ضحاکی را زده  می اندازد و پيشدامن خود را به نيزۀ او آويخته آن را بر افراشته از ايوان کاوه

  .بيرون ھستند نشان می دھد

  .  در سر آنھاست به دربار می ريزندپرويزی و کوھستانی ھای مسلح که تودۀ شھر

  . را از تخت سرنگون می کندضحاک فرخ
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  مردم
  مبــــارک  باد  اين  فتـح  نمايان

  !ھميشه  شاد  باشيد  ای جـوانان

    مافــــرخالھــــی  زنده  باشد   

  ! مافــرخخوش  و فرخنده  باشد 

  

  )قبادبه  ( جوانان
  ان ما  را عقل  تو آزاد  کــردجـ

  

  )ھمه ( مردم
  فکــر تو دلھــای ما را  شاد کرد

  

 قباد
  اين چنين فکری فقط از من نبود

  عقل اين دختر به من ياری نمود

  ) را که در بين مردم ايستاده است نشان می دھدنوشافرين( 

  

  مردم
    پاکــــدل ، صد آفـــرينقباد  ای

  !فـــريننوشا تو،ھم برآفرين  ھم 

  

  . اشک شادی می ريزد» پاکدل«  از شنيدن کلمۀ قباد

  .   می پوشاندقباديکی از آشپزھا پيشدامن  خود را از روی جامۀ رزبفت به 

  ديگری کاله سفيد آشپزی خود را به سرش می گذارد

  دادامه دار

  


