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برف ﻣى بارد
برف ﻣى بارد به روى خار و خاراسنگ
کوھھا خاﻣوش
دره ھا دلتنگ
راه ھا چشم انتظار کاروانى با صداى زنگ
بر نمى ﺷد گر ز بام کلبه ھا دودى
يا که سوسوى چراغى گر پياﻣى ﻣان نمى آورد
رد پا ھا گر نمى افتاد روى جاده ھا لغزان
ﻣا چه ﻣى کرديم در کوالک دل آﺷفته دﻣسرد ؟
آنک آنک کلبه اى روﺷن
روى تپه روبروى ﻣن
در گشودندم
ﻣھربانى ھا نمودندم
زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز
در کنار ﺷعله آتش
قصه ﻣى گويد براى بچه ھاى خود عمو نوروز
گفته بودم زندگى زيباست
گفته و ناگفته اى بس نکته ھا کاينجاست
آسمان باز
آفتاب زر
باغھاى گل
دﺷت ھاى بى در و پيکر
سر برون آوردن گل از درون برف
تاب نرم رقص ﻣاھى در بلور آب
بوى خاک عطر باران خورده در کھسار
خواب گندﻣزارھا در چشمه ﻣھتاب
آﻣدن رفتن دويدن
عشق ورزيدن
درغم انسان نشستن
پا به پاى ﺷادﻣانى ھاى ﻣردم پاى کوبيدن
کار کردن کار کردن
آرﻣيدن
چشم انداز بيابانھاى خشک و تشنه را ديدن
جرعه ھايى از سبوى تازه آب پاک نوﺷيدن
گوسفندان را سحرگاھان به سوى کوه راندن
ھمنفس با بلبالن کوھى آواره خواندن
در تله افتاده آھوبچگان را ﺷير دادن
نيمروز خستگى را در پناه دره ﻣاندن
گاه گاھى
زير سقف اين سفالين باﻣھاى ﻣه گرفته
قصه ھاى در ھم غم را ز نم نم ھاى بارانھا ﺷنيدن
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بى تکان گھواره رنگين کمان را
در کنار بام ددين
يا ﺷب برفى
پيش آتش ھا نشستن
دل به روياھاى داﻣنگير و گرم ﺷعله بستن
آرى آرى زندگى زيباست
زندگى آتشگھى ديرنده پا برجاست
گر بيفروزيش رقص ﺷعله اش در ھر کران پيداست
ورنه خاﻣوش است و خاﻣوﺷى گناه ﻣاست
پير ﻣرد آرام و با لبخند
کنده اى در کوره افسرده جان افکند
چشم ھايش در سياھى ھاى کوﻣه جست و جو ﻣى کرد
زير لب آھسته با خود گفتگو ﻣى کرد
زندگى را ﺷعله بايد برفروزنده
ﺷعله ھا را ھيمه سوزنده
جنگلى ھستى تو اى انسان
جنگل اى روييده آزاده
بى دريغ افکنده روى کوھھا داﻣن
آﺷيان ھا بر سر انگشتان تو جاويد
چشمه ھا در سايبان ھاى تو جوﺷنده
آفتاب و باد و باران بر سرت افشان
جان تو خدﻣتگر آتش
سر بلند و سبز باش اى جنگل انسان
زندگانى ﺷعله ﻣى خواھد صدا سر داد عمو نوروز
ﺷعله ھا را ھيمه بايد روﺷنى افروز
کودکانم داستان ﻣا ز آرش بود
او به جان خدﻣتگزار باغ آتش بود
روزگارى بود
روزگار تلخ و تارى بود
بخت ﻣا چون روى بدخواھان ﻣا تيره
دﺷمنان بر جان ﻣا چيره
ﺷھر سيلى خورده ھذيان داﺷت
بر زبان بس داستانھاى پريشان داﺷت
زندگى سرد و سيه چون سنگ
روز بدناﻣى
روزگار ننگ
غيرت اندر بندھاى بندگى پيچان
عشق در بيمارى دلمردگى بيجان
فصل ھا فصل زﻣستان ﺷد
صحنه گلگشت ھا گم ﺷد نشستن در ﺷبستان ﺷد
در ﺷبستان ھاى خاﻣوﺷى
ﻣى تراويد از گل انديشه ھا عطر فراﻣوﺷى
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ترس بود و بالھاى ﻣرگ
کس نمى جنبيد چون بر ﺷاخه برگ از برگ
سنگر آزادگان خاﻣوش
خيمه گاه دﺷمنان پر جوش
ﻣرزھاى ﻣلك
ھمچو سر حدات داﻣنگستر انديشه بى ساﻣان
برجھاى ﺷھر
ھمچو باروھاى دل بشکسته و ويران
دﺷمنان بگذﺷته از سر حد و از بارو
ھيچ سينه کينهاى در بر نمى اندوخت
ھيچ دل ﻣھرى نمى ورزيد
ھيچ کس دستى به سوى کس نمى آورد
ھيچ کس در روى ديگر کس نمى خنديد
باغھاى آرزو بى برگ
آسمان اﺷک ھا پر بار
گرﻣرو آزادگان دربند
روسپى ناﻣردان در کار
انجمن ھا کرد دﺷمن
رايزن ھا گرد ھم آورد دﺷمن
تا به تدبيرى که در ناپاک دل دارند
ھم به دست ﻣا ﺷکست ﻣا بر انديشند
نازک انديشانشان بى ﺷرم
که ﻣباداﺷان دگر روزبھى در چشم
يافتند آخر فسونى را که ﻣى جستند
چشم ھا با وحشتى در چشمخانه ھر طرف را جست و جو ﻣى کرد
وين خبر را ھر دھانى زير گوﺷى بازگو ﻣى کرد
آخرين فرﻣان آخرين تحقير
ﻣرز را پرواز تيرى ﻣى دھد ساﻣان
گر به نزديکى فرود آيد
خانه ھاﻣان تنگ
آرزوﻣان کور
ور بپرد دور
تا کجا ؟ تا چند ؟
آه کو بازوى پوالدين و کو سر پنجه ايمان ؟
ھر دھانى اين خبر را بازگو ﻣى کرد
چشم ھا بى گفت و گويى ھر طرف را جست و جو ﻣى کرد
پير ﻣرد اندوھگين دستى به ديگر دست ﻣى ساييد
از ﻣيان دره ھاى دور گرگى خسته ﻣى ناليد
برف روى برف ﻣى باريد
باد بالش را به پشت ﺷيشه ﻣى ﻣاليد
صبح ﻣى آﻣد ،پير ﻣرد آرام کرد آغاز
پيش روى لشکر دﺷمن سپاه دوست
دﺷت ،نه دريايى از سرباز
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آسمان الماس اخترھاى خود را داده بود از دست
بى نفس ﻣى ﺷد سياھى دردھان صبح
باد پر ﻣى ريخت روى دﺷت باز داﻣن البرز
لشکر ايرانيان در اضطرابى سخت درد آور
دو دو و سه سه به پچ پچ گرد يکديگر
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
ﻣادران غمگين کنار در
کم کمک در اوج آﻣد پچ پچ خفته
خلق چون بحرى بر آﺷفته
به جوش آﻣد
خروﺷان ﺷد
به ﻣوج افتاد
برش بگرفت و ﻣردى چون صدف از سينه بيرون داد
ﻣنم آرش
چنين آغاز کرد آن ﻣرد با دﺷمن
ﻣنم آرش سپاھى ﻣردى آزاده
به تنھا تير ترکش آزﻣون تلختان را
اينک آﻣاده
ﻣجوييدم نسب
فرزند رنج و کار
گريزان چون ﺷھاب از ﺷب
چو صبح آﻣاده ديدار
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 ﻣى گيرم
و ﻣى افشارﻣش در چنگ
دل ،اين جام پر از کين پر از خون را
دل ،اين بى تاب خشم آھنگ
که تا نوﺷم به نام فتحتان در بزم
که تا کوبم به جام قلبتان در رزم
که جام کينه از سنگ است
به بزم ﻣا و رزم ﻣا سبو و سنگ را چنگ است
در اين پيکار
در اين کار
دل خلقى است در ﻣشتم
اﻣيد ﻣردﻣى خاﻣوش ھم پشتم
کمان کھکشان در دست
کماندارى کمانگيرم
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ﺷھاب تيزرو تيرم
ستيغ سر بلند کوه ﻣاوايم
به چشم آفتاب تازه رس جايم
ﻣرا تير است آتش پر
ﻣرا باد است فرﻣانبر
و ليکن چاره اﻣروز زور پھلوانى نيست
رھايى با تن پوالد و نيروى جوانى نيست
در اين ﻣيدان
بر اين پيکان ھستى سوز ساﻣان ساز
پرى از جان ببايد تا فرو ننشيند از پرواز
پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد
به آھنگى دگر گفتار ديگر کرد
درود اى واپسين صبح اى سحر بدرود
که با آرش ترا اين آخرين ديدار خواھد بود
به صبح راستين سوگند
به پنھان آفتاب ﻣھربار پاك بين سوگند
که آرش جان خود در تير خواھد کرد
پس آنگه بى درنگى خواھدش افکند
زﻣين ﻣى داند اين را آسمان ھا نيز
که تن بى عيب و جان پاك است
نه نيرنگى به کار ﻣن نه افسونى
نه ترسى در سرم نه در دلم باك است
درنگ آورد و يکدم ﺷد به لب خاﻣوش
نفس در سينه ھا بى تاب ﻣى زد جوش
ز پيشم ﻣرگ
نقابى سھمگين بر چھره ﻣى آيد
به ھر گام ھراس افکن
ﻣرا با ديده خونبار ﻣى پايد
به بال کرکسان گرد سرم پرواز ﻣى گيرد
به راھم ﻣى نشيند راه ﻣى بندد
به رويم سرد ﻣى خندد
به کوه و دره ﻣى ريزد طنين زھرخندش را
و بازش باز ﻣيگيرد

دلم از ﻣرگ بيزار است
که ﻣرگ اھرﻣن خو آدﻣى خوار است
ولى آن دم که ز اندوھان روان زندگى تار است
ولى آن دم که نيکى و بدى را گاه پيکاراست
فرو رفتن به کام ﻣرگ ﺷيرين است
ھمان بايسته آزادگى اين است
ھزاران چشم گويا و لب خاﻣوش
ﻣرا پيك اﻣيد خويش ﻣى داند
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ھزاران دست لرزان و دل پر جوش
گھى ﻣى گيردم گه پيش ﻣى راند
پيش ﻣى آيم
دل و جان را به زيور ھاى انسانى ﻣى آرايم
به نيرويى که دارد زندگى در چشم و در لبخند
نقاب از چھره ترس آفرين ﻣرگ خواھم کند
نيايش را دو زانو بر زﻣين بنھاد
به سوى قله ھا دستان ز ھم بگشاد
برآ اى آفتاب اى توﺷه اﻣيد
برآ اى خوﺷه خورﺷيد
تو جوﺷان چشمه اى ﻣن تشنه اى بى تاب
برآ سر ريز کن تا جان ﺷود سيراب
چو پا در کام ﻣرگى تند خو دارم
چو در دل جنگ با اھريمنى پرخاش جو دارم
به ﻣوج روﺷنايى ﺷست و ﺷو خواھم
ز گلبرگ تو اى زرينه گل ﻣن رنگ و بو خواھم
ﺷما اى قله ھاى سرکش خاﻣوش
که پيشانى به تندرھاى سھم انگيز ﻣى ساييد
که بر ايوان ﺷب داريد چشم انداز رويايى
که سيمين پايه ھاى روز زرين را به روى ﺷانه ﻣى کوبيد
که ابر آتشين را در پناه خويش ﻣى گيريد
غرور و سربلندى ھم ﺷما را باد
اﻣيدم را برافرازيد
چو پرچم ھا که از باد سحرگاھان به سر داريد
غرورم را نگه داريد
به سان آن پلنگانى که در کوه و کمر داريد
زﻣين خاﻣوش بود و آسمان خاﻣوش
تو گويى اين جھان را بود با گفتار آرش گوش
به يال کوه ھا لغزيد کم کم پنجه خورﺷيد
ھزاران نيزه زرين به چشم آسمان پاﺷيد
نظر افکند آرش سوى ﺷھر آرام
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
ﻣادران غمگين کنار در
ﻣردھا در راه
سرود بى کالﻣى با غمى جانکاه
ز چشمان برھمى ﺷد با نسيم صبحدم ھمراه
کداﻣين نغمه ﻣى ريزد
کدام آھنگ آيا ﻣى تواند ساخت
طنين گام ھاى استوارى را که سوى نيستى ﻣردانه ﻣى رفتند ؟
طنين گاﻣھايى را که آگاھانه ﻣى رفتند ؟
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دﺷمنانش در سکوتى ريشخند آﻣيز
راه وا کردند
کودکان از باﻣھا او را صدا کردند
ﻣادران او را دعا کردند
پير ﻣردان چشم گرداندند
دختران بفشرده گردن بندھا در ﻣشت
ھمره او قدرت عشق و وفا کردند
آرش اﻣا ھمچنان خاﻣوش
از ﺷکاف داﻣن البرز باال رفت
وز پى او
پرده ھاى اﺷک پى در پى فرود آﻣد
بست يک دم چشم ھايش را عمو نوروز
خنده بر لب غرقه در رويا
کودکان با ديدگان خسته وپى جو
در ﺷگفت از پھلوانى ھا
ﺷعله ھاى کوره در پرواز
باد در غوغا
ﺷاﻣگاھان
راه جويانى که ﻣى جستند آرش را به روى قله ھا پى گير
باز گرديدند
بى نشان از پيکر آرش
با کمان و ترکشى بى تير
آرى آرى جان خود در تير کرد آرش
کار صد ھا صد ھزاران تيغه ﺷمشير کرد آرش
تير آرش را سوارانى که ﻣى راندند بر جيحون
به ديگر نيمروزى از پى آن روز
نشسته بر تناور ساق گردويى فرو ديدند
و آنجا را از آن پس
ﻣرز ايرانشھر و توران بازناﻣيدند
آفتاب
درگريز بى ﺷتاب خويش
سالھا بر بام دنيا پاکشان سر زد
ﻣاھتاب
بى نصيب از ﺷبروى ھايش ھمه خاﻣوش
در دل ھر کوى و ھر برزن
سر به ھر ايوان و ھر در زد
آفتاب و ﻣاه را در گشت
سالھا بگذﺷت
سالھا و باز
در تمام پھنه البرز
وين سراسر قله ﻣغموم و خاﻣوﺷى که ﻣى بينيد

9

وندرون دره ھاى برف آلودى که ﻣى دانيد
رھگذرھايى که ﺷب در راه ﻣى ﻣانند
نام آرش را پياپى در دل کھسار ﻣى خوانند
و نياز خويش ﻣى خواھند
با دھان سنگھاى کوه آرش ﻣى دھد پاسخ
ﻣى کندﺷان از فراز و از نشيب جادهھا آگاه
ﻣى دھد اﻣيد
ﻣى نمايد راه
در برون کلبه ﻣى بارد
برف ﻣى بارد به روى خار و خارا سنگ
کوه ھا خاﻣوش
دره ھا دلتنگ
راھھا چشم انتظارى کاروانى با صداى زنگ
کودکان ديرى است در خوابند
در خوابست عمو نوروز
ﻣى گذارم کنده اى ھيزم در آتشدان
ﺷعله باال ﻣى رود پر سوز

