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ﺑﺮف ﻣ ﺑﺎرد
ﺑﺮف ﻣ ﺑﺎرد ﺑﻪ روی ﺧﺎر و ﺧﺎراﺳﻨ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش
دره ﻫﺎ دﻟﺘﻨ
راه ﻫﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرواﻧ ﺑﺎ ﺻﺪای زﻧ...
ﺑﺮ ﻧﻤ ﺷﺪ ﮔﺮ ز ﺑﺎم ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ دودی
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻮی ﭼﺮاﻏ ﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣ ﻣﺎن ﻧﻤ آورد
رد ﭘﺎ ﻫﺎ ﮔﺮ ﻧﻤ اﻓﺘﺎد روی ﺟﺎده ﻫﺎ ﻟﻐﺰان
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ در ﮐﻮﻻک دل آﺷﻔﺘﻪ دﻣﺴﺮد ؟
آﻧ آﻧ ﮐﻠﺒﻪ ای روﺷﻦ
روی ﺗﭙﻪ روﺑﺮوی ﻣﻦ
در ﮔﺸﻮدﻧﺪم
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪم
زود داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دور از داﺳﺘﺎن ﺧﺸﻢ ﺑﺮف و ﺳﻮز
در ﮐﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ
ﻗﺼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻮ ﻧﻮروز
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم زﻧﺪﮔ زﯾﺒﺎﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ای ﺑﺲ ﻧﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
آﺳﻤﺎن ﺑﺎز
آﻓﺘﺎب زر
ﺑﺎغ ﻫﺎی ﮔﻞ
دﺷﺖ ﻫﺎی ﺑ در و ﭘﯿﺮ
ﺳﺮ ﺑﺮون آوردن ﮔﻞ از درون ﺑﺮف
ﺗﺎب ﻧﺮم رﻗﺺ ﻣﺎﻫ در ﺑﻠﻮر آب
ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺧﺎک ﺑﺎران ﺧﻮرده در ﮐﻬﺴﺎر
ﺧﻮاب ﮔﻨﺪﻣﺰارﻫﺎ در ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻬﺘﺎب
آﻣﺪن رﻓﺘﻦ دوﯾﺪن
ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن
در ﻏﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎی ﮐﻮﺑﯿﺪن
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎر ﮐﺮدن
آرﻣﯿﺪن
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸ و ﺗﺸﻨﻪ را دﯾﺪن
ﺟﺮﻋﻪ ﻫﺎﯾ از ﺳﺒﻮی ﺗﺎزه آب ﭘﺎک ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه راﻧﺪن
ﻫﻤﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﻠﺒﻼن ﮐﻮﻫ آواره ﺧﻮاﻧﺪن
در ﺗﻠﻪ اﻓﺘﺎده آﻫﻮﺑﭽﺎن را ﺷﯿﺮ دادن
ﻧﯿﻤﺮوز ﺧﺴﺘ را در ﭘﻨﺎه دره ﻣﺎﻧﺪن
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ﮔﺎه ﮔﺎﻫ
زﯾﺮ ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﻣﻬﺎی ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺼﻪ ﻫﺎی در ﻫﻢ ﻏﻢ را ز ﻧﻢ ﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎران ﺷﻨﯿﺪن
ﺑ ﺗﺎن ﮔﻬﻮاره رﻧﯿﻦ ﮐﻤﺎن را
در ﮐﻨﺎر ﺑﺎم دﯾﺪن
ﯾﺎ ﺷﺐ ﺑﺮﻓ
ﭘﯿﺶ آﺗﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ
دل ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی داﻣﻨﯿﺮ و ﮔﺮم ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺴﺘﻦ
آری آری زﻧﺪﮔ زﯾﺒﺎﺳﺖ
زﻧﺪﮔ آﺗﺸﻬ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
ﮔﺮ ﺑﯿﻔﺮوزﯾﺶ رﻗﺺ ﺷﻌﻠﻪ اش در ﻫﺮ ﮐﺮان ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ورﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﺳﺖ
ﭘﯿﺮ ﻣﺮد آرام و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﮐﻨﺪه ای در ﮐﻮره اﻓﺴﺮده ﺟﺎن اﻓﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ در ﺳﯿﺎﻫ ﻫﺎی ﮐﻮﻣﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣ ﮐﺮد
زﯾﺮ ﻟﺐ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻮ ﻣ ﮐﺮد
زﻧﺪﮔ را ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻓﺮوزﻧﺪه
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ را ﻫﯿﻤﻪ ﺳﻮزﻧﺪه
ﺟﻨﻠ ﻫﺴﺘ ﺗﻮ ای اﻧﺴﺎن
ﺟﻨﻞ ای روﯾﯿﺪه آزاده
ﺑ درﯾﻎ اﻓﻨﺪه روی ﮐﻮﻫﻬﺎ داﻣﻦ
آﺷﯿﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺸﺘﺎن ﺗﻮ ﺟﺎوﯾﺪ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻫﺎی ﺗﻮ ﺟﻮﺷﻨﺪه،
آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺑﺮ ﺳﺮت اﻓﺸﺎن
ﺟﺎن ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺘﺮ آﺗﺶ
ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺒﺰ ﺑﺎش ای ﺟﻨﻞ اﻧﺴﺎن
زﻧﺪﮔﺎﻧ ﺷﻌﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺪا ﺳﺮ داد ﻋﻤﻮ ﻧﻮروز
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ را ﻫﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨ اﻓﺮوز
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ز آرش ﺑﻮد
او ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺪﻣﺘﺰار ﺑﺎغ آﺗﺶ ﺑﻮد
روزﮔﺎری ﺑﻮد
روزﮔﺎر ﺗﻠﺦ و ﺗﺎری ﺑﻮد
ﺑﺨﺖ ﻣﺎ ﭼﻮن روی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺎ ﺗﯿﺮه
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﯿﺮه
ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻠ ﺧﻮرده ﻫﺬﯾﺎن داﺷﺖ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺲ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن داﺷﺖ
زﻧﺪﮔ ﺳﺮد و ﺳﯿﻪ ﭼﻮن ﺳﻨ
روز ﺑﺪﻧﺎﻣ
روزﮔﺎر ﻧﻨ
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ﻏﯿﺮت اﻧﺪر ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔ ﭘﯿﭽﺎن
ﻋﺸﻖ در ﺑﯿﻤﺎری دﻟﻤﺮدﮔ ﺑﯿﺠﺎن
ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪ
ﺻﺤﻨﻪ ﮔﻠﺸﺖ ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺷﺪ
در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷ
ﻣ ﺗﺮاوﯾﺪ از ﮔﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻋﻄﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷ
ﺗﺮس ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮگ
ﮐﺲ ﻧﻤ ﺟﻨﺒﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮگ از ﺑﺮگ
ﺳﻨﺮ آزادﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش
ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺎه دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮ ﺟﻮش
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠ
ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺮ ﺣﺪات داﻣﻨﺴﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑ ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺷﻬﺮ
ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎروﻫﺎی دل ﺑﺸﺴﺘﻪ و وﯾﺮان
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺮ ﺣﺪ و از ﺑﺎرو
ﻫﯿﭻ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﯿﻨﻪ ای در ﺑﺮ ﻧﻤ اﻧﺪوﺧﺖ
ﻫﯿﭻ دل ﻣﻬﺮی ﻧﻤ ورزﯾﺪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﺳﺘ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺲ ﻧﻤ آورد
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در روی دﯾﺮ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﺑﺎﻏﻬﺎی آرزو ﺑ ﺑﺮگ
آﺳﻤﺎن اﺷ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺎر
ﮔﺮ ﻣﺮو آزادﮔﺎن درﺑﻨﺪ
روﺳﭙ ﻧﺎﻣﺮدﻣﺎن در ﮐﺎر
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﮐﺮد دﺷﻤﻦ
راﯾﺰن ﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آورد دﺷﻤﻦ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻪ در ﻧﺎﭘﺎک دل دارﻧﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺷﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ
ﻧﺎزک اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﺸﺎن ﺑ ﺷﺮم
ﮐﻪ ﻣﺒﺎداﺷﺎن دﮔﺮ روزﺑﻬ در ﭼﺸﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ آﺧﺮ ﻓﺴﻮﻧ را ﮐﻪ ﻣ ﺟﺴﺘﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺣﺸﺘ در ﭼﺸﻤﺨﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣ ﮐﺮد
وﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻫﺮ دﻫﺎﻧ زﯾﺮ ﮔﻮﺷ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣ ﮐﺮد
آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﺮز را ﭘﺮواز ﺗﯿﺮی ﻣ دﻫﺪ ﺳﺎﻣﺎن
ﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﻓﺮود اﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺗﻨ
آرزوﻣﺎن ﮐﻮر
ور ﺑﭙﺮد دور
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ؟ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ؟
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آه ﮐﻮ ﺑﺎزوی ﭘﻮﻻدﯾﻦ و ﮐﻮ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ اﯾﻤﺎن ؟
ﻫﺮ دﻫﺎﻧ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣ ﮐﺮد
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾ ﻫﺮ ﻃﺮف را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣ ﮐﺮد
ﭘﯿﺮ ﻣﺮد اﻧﺪوﻫﯿﻦ دﺳﺘ ﺑﻪ دﯾﺮ دﺳﺖ ﻣ ﺳﺎﯾﯿﺪ
از ﻣﯿﺎن دره ﻫﺎی دور ﮔﺮﮔ ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﻧﺎﻟﯿﺪ
ﺑﺮف روی ﺑﺮف ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺑﺎد ﺑﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣ ﻣﺎﻟﯿﺪ
ﺻﺒﺢ ﻣ آﻣﺪ ﭘﯿﺮ ﻣﺮد آرام ﮐﺮد آﻏﺎز
ﭘﯿﺶ روی ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ ﺳﭙﺎه دوﺳﺖ دﺷﺖ ﻧﻪ درﯾﺎﯾ از ﺳﺮﺑﺎز
آﺳﻤﺎن اﻟﻤﺎس اﺧﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را داده ﺑﻮد از دﺳﺖ
ﺑ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺷﺪ ﺳﯿﺎﻫ دردﻫﺎن ﺻﺒﺢ
ﺑﺎد ﭘﺮ ﻣ رﯾﺨﺖ روی دﺷﺖ ﺑﺎز داﻣﻦ اﻟﺒﺮز
ﻟﺸﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﺿﻄﺮاﺑ ﺳﺨﺖ درد آور
دو دو و ﺳﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﭻ ﭘﭻ ﮔﺮد ﯾﺪﯾﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺑﺎم
دﺧﺘﺮان ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ روزن
ﻣﺎدران ﻏﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎر در
ﮐﻢ ﮐﻤ در اوج آﻣﺪ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺧﻔﺘﻪ
ﺧﻠﻖ ﭼﻮن ﺑﺤﺮی ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ
ﺧﺮوﺷﺎن ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮج اﻓﺘﺎد
ﺑﺮش ﺑﺮﻓﺖ وم ردی ﭼﻮن ﺻﺪف
از ﺳﯿﻨﻪ ﺑﯿﺮون داد
ﻣﻨﻢ آرش
ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد آن ﻣﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﻨﻢ آرش ﺳﭙﺎﻫ ﻣﺮدی آزاده
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﯿﺮ ﺗﺮﮐﺶ آزﻣﻮن ﺗﻠﺨﺘﺎن را
اﯾﻨ آﻣﺎده
ﻣﺠﻮﯾﯿﺪم 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 ﻣﯿﺎن دﺳﺖ ﻣ ﮔﯿﺮم
و ﻣ اﻓﺸﺎرﻣﺶ در ﭼﻨ
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دل اﯾﻦ ﺟﺎم ﭘﺮ از ﮐﯿﻦ ﭘﺮ از ﺧﻮن را
دل اﯾﻦ ﺑ ﺗﺎب ﺧﺸﻢ آﻫﻨ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺘﺤﺘﺎن در ﺑﺰم
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﺟﺎم ﻗﻠﺒﺘﺎن در رزم
ﮐﻪ ﺟﺎم ﮐﯿﻨﻪ از ﺳﻨ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑﺰم ﻣﺎ و رزم ﻣﺎ ﺳﺒﻮ و ﺳﻨ را ﺟﻨ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﭘﯿﺎر
در اﯾﻦ ﮐﺎر
دل ﺧﻠﻘ اﺳﺖ در ﻣﺸﺘﻢ
اﻣﯿﺪ ﻣﺮدﻣ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻢ ﭘﺸﺘﻢ
ﮐﻤﺎن ﮐﻬﺸﺎن در دﺳﺖ
ﮐﻤﺎﻧﺪاری ﮐﻤﺎﻧﯿﺮم
ﺷﻬﺎب ﺗﯿﺰرو ﺗﯿﺮم
ﺳﺘﯿﻎ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻮه ﻣﺎواﯾﻢ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻓﺘﺎب ﺗﺎزه رس ﺟﺎﯾﻢ
ﻣﺮا ﻧﯿﺮ اﺳﺖ آﺗﺶ ﭘﺮ
ﻣﺮا ﺑﺎد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ
و ﻟﯿﻦ ﭼﺎره را اﻣﺮوز زور و ﭘﻬﻠﻮاﻧ ﻧﯿﺴﺖ
رﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻦ ﭘﻮﻻد و ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧ ﻧﯿﺴﺖ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎن ﻫﺴﺘ ﺳﻮز ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎز
ﭘﺮی از ﺟﺎن ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮو ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ از ﭘﺮواز
ﭘﺲ آﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮد
ﺑﻪ آﻫﻨ دﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎر دﯾﺮ ﮐﺮد
درود ای واﭘﺴﯿﻦ ﺻﺒﺢ ای ﺳﺤﺮ ﺑﺪرود
ﮐﻪ ﺑﺎ آرش ﺗﺮا اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺻﺒﺢ راﺳﺘﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن آﻓﺘﺎب ﻣﻬﺮﺑﺎر ﭘﺎک ﺑﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ آرش ﺟﺎن ﺧﻮد در ﺗﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﭘﺲ آﻧﻪ ﺑ درﻧ ﺧﻮاﻫﺪش اﻓﻨﺪ
زﻣﯿﻦ ﻣ داﻧﺪ اﯾﻦ را آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑ ﻋﯿﺐ و ﺟﺎن ﭘﺎک اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻧﯿﺮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﻪ اﻓﺴﻮﻧ
ﻧﻪ ﺗﺮﺳ در ﺳﺮم ﻧﻪ در دﻟﻢ ﺑﺎک اﺳﺖ
درﻧ آورد و ﯾ دم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻔﺲ در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑ ﺗﺎب ﻣ زد ﺟﻮش
ز ﭘﯿﺸﻢ ﻣﺮگ
ﻧﻘﺎﺑ ﺳﻬﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻣ اﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺎم ﻫﺮاس اﻓﻦ
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ﻣﺮا ﺑﺎ دﯾﺪه ﺧﻮﻧﺒﺎر ﻣ ﭘﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎل ﮐﺮﮐﺴﺎن ﮔﺮد ﺳﺮم ﭘﺮواز ﻣ ﮔﯿﺮد
ﺑﻪ راﻫﻢ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ راه ﻣ ﺑﻨﺪد
ﺑﻪ روﯾﻢ ﺳﺮد ﻣ ﺧﻨﺪد
ﺑﻪ ﮐﻮه و دره ﻣ رﯾﺰد ﻃﻨﯿﻦ زﻫﺮﺧﻨﺪش را
و ﺑﺎزش ﺑﺎز ﻣﯿﯿﺮد
دﻟﻢ از ﻣﺮگ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮگ اﻫﺮﻣﻦ ﺧﻮ آدﻣ ﺧﻮار اﺳﺖ
وﻟ آن دم ﮐﻪ ز اﻧﺪوﻫﺎن روان زﻧﺪﮔ ﺗﺎر اﺳﺖ
وﻟ آن دم ﮐﻪ ﻧﯿ و ﺑﺪی را ﮔﺎه ﭘﯿﺎراﺳﺖ
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آزادﮔ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻫﺰاران ﭼﺸﻢ ﮔﻮﯾﺎ و ﻟﺐ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﺮا ﭘﯿ اﻣﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣ داﻧﺪ
ﻫﺰاران دﺳﺖ ﻟﺮزان و دل ﭘﺮ ﺟﻮش
ﮔﻬ ﻣ ﮔﯿﺮدم ﮔﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ راﻧﺪ
ﭘﯿﺶ ﻣ اﯾﻢ
دل و ﺟﺎن را ﺑﻪ زﯾﻮر ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻣ آراﯾﻢ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾ ﮐﻪ دارد زﻧﺪﮔ در ﭼﺸﻢ و در ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮه ﺗﺮس آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﻧﯿﺎﯾﺶ را دو زاﻧﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﻬﺎد
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﺎن ز ﻫﻢ ﺑﺸﺎد
ﺑﺮآ ای آﻓﺘﺎب ای ﺗﻮﺷﻪ اﻣﯿﺪ
ﺑﺮآ ای ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﻮ ﺟﻮﺷﺎن ﭼﺸﻤﻪ ای ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ای ﺑ ﺗﺎب
ﺑﺮآ ﺳﺮ رﯾﺰ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﻮد ﺳﯿﺮاب
ﭼﻮ ﭘﺎ در ﮐﺎم ﻣﺮﮔ ﺗﻨﺪ ﺧﻮ دارم
ﭼﻮ در دل ﺟﻨ ﺑﺎ اﻫﺮﯾﻤﻨ ﭘﺮﺧﺎش ﺟﻮ دارم
ﺑﻪ ﻣﻮج روﺷﻨﺎﯾ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ز ﮔﻠﺒﺮگ ﺗﻮ ای زرﯾﻨﻪ ﮔﻞ ﻣﻦ رﻧ و ﺑﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﻤﺎ ای ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﻨﺪرﻫﺎی ﺳﻬﻢ اﻧﯿﺰ ﻣ ﺳﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻮان ﺷﺐ دارﯾﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﯾﺎﯾ
ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی روز زرﯾﻦ را ﺑﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ ﻣ ﮐﻮﺑﯿﺪ
ﮐﻪ اﺑﺮ آﺗﺸﯿﻦ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ
ﻏﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎد
اﻣﯿﺪم را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ
ﭼﻮ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﺎد ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ دارﯾﺪ
ﻏﺮورم را ﻧﻪ دارﯾﺪ
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ﺑﻪ ﺳﺎن آن ﭘﻠﻨﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﻮه و ﮐﻤﺮ دارﯾﺪ
زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن ﺧﺎﻣﻮش
ﺗﻮ ﮔﻮﯾ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر آرش ﮔﻮش
ﺑﻪ ﯾﺎل ﮐﻮه ﻫﺎ ﻟﻐﺰﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﻨﺠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻫﺰاران ﻧﯿﺰه زرﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪ
ﻧﻈﺮ اﻓﻨﺪ آرش ﺳﻮی ﺷﻬﺮ آرام
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺑﺎم
دﺧﺘﺮان ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ روزن
ﻣﺎدران ﻏﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎر در
ﻣﺮدﻫﺎ در راه
ﺳﺮود ﺑ ﮐﻼﻣ ﺑﺎ ﻏﻤ ﺟﺎﻧﺎه
ز ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮﻫﻤ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺤﺪم ﻫﻤﺮاه
ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﻣ رﯾﺰد
ﮐﺪام آﻫﻨ اﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاری را ﮐﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺴﺘ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ؟
ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾ را ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ؟
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در ﺳﻮﺗ رﯾﺸﺨﻨﺪ آﻣﯿﺰ
راه وا ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺎﻣﻬﺎ او را ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺎدران او را دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﯿﺮ ﻣﺮدان ﭼﺸﻢ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ
دﺧﺘﺮان ﺑﻔﺸﺮده ﮔﺮدن ﺑﻨﺪﻫﺎ در ﻣﺸﺖ
ﻫﻤﺮه او ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ و وﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
آرش اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش
از ﺷﺎف داﻣﻦ اﻟﺒﺮز ﺑﺎﻻ رﻓﺖ
وز ﭘ او
ﭘﺮده ﻫﺎی اﺷ ﭘ در ﭘ ﻓﺮود آﻣﺪ
ﺑﺴﺖ ﯾ دم ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻤﻮ ﻧﻮروز
ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﻏﺮﻗﻪ در روﯾﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺴﺘﻪ وﭘ ﺟﻮ
در ﺷﻔﺖ از ﭘﻬﻠﻮاﻧ ﻫﺎ
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮره در ﭘﺮواز
ﺑﺎد در ﻏﻮﻏﺎ.
ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن
راه ﺟﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺟﺴﺘﻨﺪ آرش را ﺑﻪ روی ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﭘ ﮔﯿﺮ
ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺑ ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺮ آرش
ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و ﺗﺮﮐﺸ ﺑ ﺗﯿﺮ
آری آری ﺟﺎن ﺧﻮد در ﺗﯿﺮ ﮐﺮد آرش
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ﮐﺎر ﺻﺪ ﻫﺎ ﺻﺪ ﻫﺰاران ﺗﯿﻐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺮد آرش
ﺗﯿﺮ آرش را ﺳﻮاراﻧ ﮐﻪ ﻣ راﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﯿﺤﻮن
ﺑﻪ دﯾﺮ ﻧﯿﻤﺮوزی از ﭘ آن روز
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺎور ﺳﺎق ﮔﺮدوﯾ ﻓﺮو دﯾﺪﻧﺪ
و آﻧﺠﺎ را از آن ﭘﺲ
ﻣﺮز اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﺗﻮران ﺑﺎزﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ
آﻓﺘﺎب
درﮔﺮﯾﺰ ﺑ ﺷﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎم دﻧﯿﺎ ﭘﺎﮐﺸﺎن ﺳﺮ زد
ﻣﺎﻫﺘﺎب
ﺑ ﻧﺼﯿﺐ از ﺷﺒﺮوی ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش
در دل ﻫﺮ ﮐﻮی و ﻫﺮ ﺑﺮزن
ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﻮان و ﻫﺮ در زد
آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه را در ﮔﺸﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺬﺷﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺎز
در ﺗﻤﺎم ﭘﻬﻨﻪ اﻟﺒﺮز
وﯾﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻪ ﻣﻐﻤﻮم و ﺧﺎﻣﻮﺷ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ
وﻧﺪرون دره ﻫﺎی ﺑﺮف آﻟﻮدی ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ
رﻫﺬرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺐ در راه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎم آرش را ﭘﯿﺎﭘ در دل ﮐﻬﺴﺎر ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ دﻫﺎن ﺳﻨﻬﺎی ﮐﻮه آرش ﻣ دﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣ ﮐﻨﺪﺷﺎن از ﻓﺮاز و از ﻧﺸﯿﺐ ﺟﺎدﻫﻬﺎ آﮔﺎه
ﻣ دﻫﺪ اﻣﯿﺪ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ راه
در ﺑﺮون ﮐﻠﺒﻪ ﻣ ﺑﺎرد
ﺑﺮف ﻣ ﺑﺎرد ﺑﻪ روی ﺧﺎر و ﺧﺎرا ﺳﻨ
ﮐﻮه ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش
دره ﻫﺎ دﻟﺘﻨ
راﻫﻬﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎری ﮐﺎرواﻧ ﺑﺎ ﺻﺪای زﻧ
ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺮی اﺳﺖ در ﺧﻮاﺑﻨﺪ
در ﺧﻮاﺑﺴﺖ ﻋﻤﻮ ﻧﻮروز
ﻣ ﮔﺬارم ﮐﻨﺪه ای ﻫﯿﺰم در آﺗﺸﺪان
ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣ رود ﭘﺮ ﺳﻮز
ﺷﻨﺒﻪ  23اﺳﻔﻨﺪ 1337
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