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  !منم آرش«

  !چنين آغاز کرد آن مرد با دشمن
  منم آرش، سپاهی مرد آزاده،«
  به تنها تيرترکش آزمون تلختان را«
  اینک آماده«
  مجویيدم نسب،«
  فرزند رنج و کار،«
  گریزان چون شهاب از شب،«
  .چو صبح آماده دیدار«
  
  .مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش«
  ارا باد آن باده که اندر فتح نوشندشگو«
  شما را باده و جامه«
  :گوارا و مبارک باد«
  
  دلم را در ميان دست می گيرم،«
  و می افشارمش در چنگ،«
  دل، این جام پر از کين و پر از خون را،« 
  . . .دل، این بی تاب خشم آهنگ «
  که تا نوشم به نام فتح تان در بزم،«
  تان در رزم،که تا کوبم به جام قلب «
  .که جام کينه از سنگ است«
  .به بزم و رزم ما،سبو و سنگ را چنگ است«
  
  در این پيکار،«
  در این کار،«
  .دل خلقی است در مشتم«
  .اميد مردمی خاموش همپشتم«
  
  کمان کهکشان در دست، «
  کمانداری کمانگيرم،«
  .شهاب تيز رو تيرم«
  .ستيغ سربلند کوه مأوایم«



  .زه رس جایمبه چشم آفتاب تا«
  
  مرا تير است آتش پر،«
  مرا باد است فرمانبر،«
  وليکن چاره امروز زور و پهلوانی نيست«
  رهایی با تن پوالد و نيروی جوانی نيست«
  در این ميدان،«
  بر این پيکان هستی سوز سامان ساز،«
  تا فرو ننشيند از پرواز پری از جان بباید«
  

   سر به سوی آسمان بر کرد،پس آنگه
   آهنگی دگر گفتار دیگر کرد،به
  
  !درود، ای واپسين صبح، ای سحر بدرود«
  که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود«
  !به صبح راستين سوگند«
  !به پنهان آفتاب مهربار پاک بين سوگند« 
  !که آرش جان خود در تير خواهد کرد«
  .پس آنگه بيدرنگی خواهدش افکند«
  
  مان ها نيززمين می داند این را، آس«
  که تن بی عيب و جان پاک است«
  نه نيرنگی به کار من، نه افسونس،«
  .نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است«
  

  درنگ آورد و یکدم شد به لب خاموش
  نفس در سينه ها بی تاب می زد جوش

  
  ز پيشم مرگ، «
  .نقابی سهمگين بر چهره می آید«
  به هر گام هراس افکن«
  .ار می پایدمرا با دیده خونب«
  به بال کرکسان گرد سرم پرواز می گيرد«
  به راهم می نشيند، راه می بندد،« 
  به رویم سرد می خندد،«
  به کوه و دره می ریزد، طنين زهر خندش را«
  .و بازش باز می گيرد«



  
  دلم از مرگ بيزار است،«
  که مرگ اهرمن خو آدميخوار است«
  ر استولی آن دم که ز اندوهان روان زندگی تا«
  ولی آن دم که نيکی و بدی را گاه پيکار است«
  فرو رفتم به کام مرگ شيرین است«
  .همان بایسته آزادگی این است«
  
  هزاران چشم گویا و لب خاموش،«
  .مرا پيک اميد خویش می داند«
  هزاران دست لرزان و دل پرجوش«
  .گهی می گيردم گه پيش می راند«
  پيش می آیم«
  رهای انسانی می آرایمدل و جان را به زیو«
  به نيرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند« 
  .نقاب از چهره ترس آفرین مرگ خواهم کند«
  

  .نيایش را، دو زانو بر زمين بنهاد
  .قله ها دستان زهم بگشادبه سوی 

  
  ! برآ ای آفتاب، ای توشه اميد«
  !برآ، ای خوشه خورشيد«
  ابتو جوشان چشمه ای، من تشنه ای بی ت«
  برآ، سر ریزکن تا جان شود سيراب«
  
  چو پا در کام مرگی تند خو دارم،«
  چو در دل جنگ با اهریمن پرخاشجو دارم،«
  
  به موج روشنایی شستشو خواهم،«
  من رنگ و بو خواهم: ز گلبرگ تو، ای زرینه گل«
  شما ای قله های سرکش خاموش،«
  که پيشانی به تندرهای سهم انگيز می سایيد،«
  که بر ایوان شب دارید چشم انداز رویایی«
  که سيمين پایه های روز زریزا به روی شانه می کوبيد«
  که ابر آتشين را در پناه خویش می گيرید«
  
  !غرور و سربلندی هم شما را باد«



  اميدم را برافرازید،«
  چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید«
  غرورم را نگه دارید،«
  .نگانی که در کوه و کمر داریدبسان آن پل«
  

  زمين خاموش بود و آسمان خاموش
  تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش

  به بال کوه ها لغزید کم کم پنجه خورشيد،
  .هزاران نيزه زرین به چشم آسمان پاشيد

  
  نظر افکند آرش سوی شهر آرام،

  کودکان بر بام،
  دختران بنشسته بر روزن،

  کنار در،مادران غمگين 
  .مردها در راه

  سرود بی کالمی، با غمی جان کاه،
  ز چشمان برهمی شد با نسيم صبحدم همراه

  
  کدامين نغمه می ریزد،

  کدام آهنگ آیا می تواند ساخت 
  می رفتند؟طنين گام های استواری را که سوی نيستی مردانه 

  طنين گام هایی را که آگاهانه می رفتند؟
  

  ند آميز،دشمنانش در سکوتی ریشخ
  .راه وا می کردند

  .کودکان از بام ها او را صدا کردند
  .مادران او را دعا کردند
  پيرمردان چشم گرداندند

  دختران، بفشده گردنبندها در مشت،
  همره او قدرت عشق و وفا کردند

  آرش، اما همچنان خاموش،
  .از شکاف دامن البرز باال رفت

  و ز پی او،
  . آمدپرده های اشک پی در پی فرود

  
  !بست یکدم چشمهایش را عمو نوروز

  .خنده بر لب، غرق در رویا



  کودکان با دیدگان خسته و پی جو،
  .در شگفت از پهلوانی ها
  .شعله های کوره درپرواز

  باد در غوغا
  :شامگاهان« ـ 

  راه جویانی که می جستند، آرش را بروی قله ها، پی گير، 
  .باز گردیدند

  بی نشان از پيکر آرش،
  .کمان و ترکشی بی تيربا 

  .آری، آری جان خود در تير کرد آرش
  کارها صدها صدهزاران شمشير کرد آرش

  تير آرش را سوارانی که می راندند بر جيحون
  آن روزبه دیگر نيمروزی از پی 

   نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند،
  و آن جا را از آن پس،

  .مرز ایرانشهر و توران باز ناميدند
  ،آفتاب

  در گریز بی شتاب خویش
  .سال ها بر بام دنيا پا کشان سرزد

  ماهتاب،
  بی نصيب از شبرویهایش، همه خاموش

  در دل هر کوی و برزن 
  .سر به هر ایوان و هر در زد

  
  آفتاب و ماه را در گشت،

  .سال ها بگذشت
  سال ها و باز،

  در تمام پهنه البرز،
  دوین سراسر قلعه مغموم و خاموشی که می بيني

  وندرون درهای برف آلودی که می دانيد
  رهگذرهایی که شب در راه می مانند

  نام آرش را پياپی در دل کهسار می خوانند
  و نياز خویش می خواهند

  
  !با دهان سنگ های کوه، آرش می دهد پاسخ
  ميکندشان از فراز و نشيب  جاده ها آگاه

  .می دهد اميد



  .مينماید راه
  

  .در برون کلبه می بارد
  برف می بارد بر روی خار و خارا سنگ

  کوه ها خاموش،
  دره ها دلتنگ،

  رهها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ
  

  است در خوابند،کودکان دیری 
  در خواب است عمونوروز،

  می گذارم کنده ای هيزم در آتشدان
  .شعله باال می رود، پر سوز

  سياوش کسرایی


