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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.
»ﮔﻮارا ﺑﺎد ﺁن ﺑﺎدﻩ ﮐﻪ اﻥﺪر ﻓﺘﺢ ﻥﻮﺷﻨﺪش
»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،
»ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﺝﺎم ﻗﻠﺐ ﺗﺎن در رزم،
»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.

»ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺁﻓﺘﺎب ﺗﺎزﻩ رس ﺝﺎیﻢ.
»ﻣﺮا ﺗﻴﺮ اﺳﺖ ﺁﺗﺶ پﺮ،
»ﻣﺮا ﺑﺎد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥﺒﺮ،
»وﻝﻴﮑﻦ ﭼﺎرﻩ اﻣﺮوز زور و پﻬﻠﻮاﻥﯽ ﻥﻴﺴﺖ
»رهﺎیﯽ ﺑﺎ ﺗﻦ پﻮﻻد و ﻥﻴﺮوی ﺝﻮاﻥﯽ ﻥﻴﺴﺖ
»در ایﻦ ﻣﻴﺪان،
»ﺑﺮ ایﻦ پﻴﮑﺎن هﺴﺘﯽ ﺳﻮز ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎز،
»پﺮی از ﺝﺎن ﺑﺒﺎیﺪ ﺗﺎ ﻓﺮو ﻥﻨﺸﻴﻨﺪ از پﺮواز
پﺲ ﺁﻥﮕﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﺁهﻨﮕﯽ دﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎر دیﮕﺮ ﮐﺮد،
»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.
»زﻣﻴﻦ ﻣﯽ داﻥﺪ ایﻦ را ،ﺁﺳﻤﺎن هﺎ ﻥﻴﺰ
»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
»ﻣﺮا ﺑﺎ دیﺪﻩ ﺥﻮﻥﺒﺎر ﻣﯽ پﺎیﺪ.
»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
»وﻝﯽ ﺁن دم ﮐﻪ ز اﻥﺪوهﺎن روان زﻥﺪﮔﯽ ﺗﺎر اﺳﺖ
»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
»دل و ﺝﺎن را ﺑﻪ زیﻮرهﺎی اﻥﺴﺎﻥﯽ ﻣﯽ ﺁرایﻢ
» 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.
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪ هﺎ دﺳﺘﺎن زهﻢ ﺑﮕﺸﺎد.
»ﺑﺮﺁ ای ﺁﻓﺘﺎب ،ای ﺗﻮﺷﻪ اﻣﻴﺪ!
»ﺑﺮﺁ ،ای ﺥﻮﺷﻪ ﺥﻮرﺷﻴﺪ!
»ﺗﻮ ﺝﻮﺷﺎن ﭼﺸﻤﻪ ای ،ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ای ﺑﯽ ﺗﺎب
»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،
»ز ﮔﻠﺒﺮگ ﺗﻮ ،ای زریﻨﻪ ﮔﻞ :ﻣﻦ رﻥﮓ و ﺑﻮ ﺥﻮاهﻢ
»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،
»ﺑﺴﺎن ﺁن پﻠﻨﮕﺎﻥﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻩ و ﮐﻤﺮ داریﺪ.
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،
ﻣﺎدران ﻏﻤﮕﻴﻦ ﮐﻨﺎر در،
ﻣﺮدهﺎ در راﻩ.
ﺳﺮود ﺑﯽ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻏﻤﯽ ﺝﺎن ﮐﺎﻩ،
ز ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮهﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻥﺴﻴﻢ ﺻﺒﺤﺪم هﻤﺮاﻩ
ﮐﺪاﻣﻴﻦ ﻥﻐﻤﻪ ﻣﯽ ریﺰد،
ﮐﺪام ﺁهﻨﮓ ﺁیﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ ﺳﺎﺥﺖ
ﻃﻨﻴﻦ ﮔﺎم هﺎی اﺳﺘﻮاری را ﮐﻪ ﺳﻮی ﻥﻴﺴﺘﯽ ﻣﺮداﻥﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ؟
ﻃﻨﻴﻦ ﮔﺎم هﺎیﯽ را ﮐﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻥﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ؟
دﺷﻤﻨﺎﻥﺶ در ﺳﮑﻮﺗﯽ ریﺸﺨﻨﺪ ﺁﻣﻴﺰ،
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 ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
و ز پﯽ او،
پﺮدﻩ هﺎی اﺷﮏ پﯽ در پﯽ ﻓﺮود ﺁﻣﺪ.
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
ـ » ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن:
راﻩ ﺝﻮیﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺝﺴﺘﻨﺪ ،ﺁرش را ﺑﺮوی ﻗﻠﻪ هﺎ ،پﯽ ﮔﻴﺮ،
ﺑﺎز ﮔﺮدیﺪﻥﺪ.
ﺑﯽ ﻥﺸﺎن از پﻴﮑﺮ ﺁرش،
ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و ﺗﺮﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺗﻴﺮ.
ﺁری ،ﺁری ﺝﺎن ﺥﻮد در ﺗﻴﺮ ﮐﺮد ﺁرش.
ﮐﺎرهﺎ ﺻﺪهﺎ ﺻﺪهﺰاران ﺷﻤﺸﻴﺮ ﮐﺮد ﺁرش
ﺗﻴﺮ ﺁرش را ﺳﻮاراﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ راﻥﺪﻥﺪ ﺑﺮ ﺝﻴﺤﻮن
ﺑﻪ دیﮕﺮ ﻥﻴﻤﺮوزی از پﯽ ﺁن روز
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،
ویﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻐﻤﻮم و ﺥﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ
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
ﮐﻮدﮐﺎن دیﺮی اﺳﺖ در ﺥﻮاﺑﻨﺪ،
در ﺥﻮاب اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻥﻮروز،
ﻣﯽ ﮔﺬارم ﮐﻨﺪﻩ ای هﻴﺰم در ﺁﺗﺸﺪان
ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،پﺮ ﺳﻮز.

ﺳﻴﺎوش ﮐﺴﺮایﯽ

