
  

  

  

  پس از آرش

  
  راد مهدی عاطف

  
  ١٣٨۴دی ماه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ياد سياوش کسرايی  ی زنده تقديم به خاطره

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 :راوی

 

 

 چو سالی هفت

  بگذشت- جان ی آزاده  آن دالور مرد مانازنده-ازی آرشز جانب

بار بر ايرانيان از سوی اهريمن فراز آمدباليی سخت ديگر  

  آن مانده غافل شاهنامه نيز بس افسوسکه از

.گويم ای زان ماجرا را بازمی ک من در اينجا شمهو اين  

 

قرار خويش قی در سوز عشق بیسوخت چونان عاش جهان از تشنگی می  

اوبار پيچيد از درد عطشمندی جان به خود چون مار می  

بلعيده بغض دردناکش رازمين خشکيده، تفتيده، فرو  

بار خويش های رنجی کابوس زد ميان ورطه ست و پا میز فرط نااميدی د  

ها خشکيده، حتا اشک چشم تشنگان از عطش در احتضار مرگتمام آب  

 و خون وامانده از جوشش

انتظار مرگ خون مردم چشم درون قلب دل  

آب و درياها فروخشکيده و بی  

ها و رودها خاموش تمام چشمه  

حاصل و نازا  بی،ه همچون کويری سوخت،هاها و باغ تمام بيشه  

کوب ديو و دد ها سمها و کشتتمام دشت  

های نيکوکارتمام آريايي  

آور زنان از تشنگی نکبت له همه له  

بر دار اين سرزمين پرپر بی سراسر سوگوار و داغ  

پرور ور اين مهد جان علهشدر آتش   

پرور سرای روشنيهای روان  

 و مهد دانش و انديشه و فرهنگ

پرور سرای بخردان آرمان  



آور انهای زيجهان آکنده از آلودگي  

 زمين و آسمان گم گشته در تاريکنای دود و خاکستر

آور هزاران ديو از هر سو هجوم  

 دروجان و ددان از هر کران تازان

خوار فربه منحوسهزاران کرکس مردار  

آشام و خفاشان خون  

  در پرواز،های خويش را بر آسمان شهرگشوده بال

 به اين اميد

تر  بلعيدن مردارها گردند فربهکه با  

زمين افسرده و غمگين تمام مردم ايران  

تنگ خسته و دل همه دل  

انتظار مرگ ر خاک افتاده، بسی مرده، بسی چشمبسی ب  

ماندگانو برجا  

جان و دردمند همه آزرده  

کنان در ناله و شيون همه مويه  

خوان در ضجه و افغان همه مرثيه  

...ی چندو با اين فاجعه طی گشت سال  

 

 چو جان زندگان را در خطر ديدند

جان بادی و شادی را ز پا افتاده و بیو آ  

انديشبر آن گشتند رادان خردمند بلند  

کردار نيکوکار به همراه شريفان بهی  

 که روی آرند

هيتابه درگاه آنا  

همتا از آن بانوی بی  

ی زيبا از آن دوشيزه  

زا روان آبهای زندگانی و از آن مادر روشن  

 مدد جويند

ها کنند و خواهش خود را از او خواهندبه درگاهش نيايش  



 و دستان دراز آرزوها را به سوی آسمان گيرند

 سراسر کرنش و خواهش

ها از او خواهندنياز آريايي  

پيمان روان گشتند راه و هم گه مردم ايران زمين هم پس آن  

خوانانسرود آرزو   

  بارانبانویافروز ايزد به سوی بارگاه آسمان

ی البرز ع قلهبه باالی بلندای رفي  

 و بر اوج چکاد آرزوها

روشن جان دل نيايشگاه آن بانوی تابان  

.لبالب گشت از انبوه مرد و زن  

 

:نيايشگران  

 

های واالی آب آناهيتا، االهه  

 ای مادر هميشه فداکار مهربان

 ای روح روشنی

 ای نور جاودان

ی  شکفتن و آبادی ای مايه  

ش خنده و شادیبخ ای روح  

گشا ای بر بهار خرم آينده ره  

 خشکيد اين زمين سترون ز تشنگی

 آبی به جا نماند

 در هيچ جا

.مرديم از عطش همگی، رحم کن به ما  

 

هاستباران در اين ديار نباريده سال  

 نه رويشی، نه رشد و نموی

ای، نه برگی و باری نه سبزه  

نوا مرغان خوش  



اند دهی ما کوچ کر از باغهای مرده  

نواست ست بی يریاين سرزمين سوخته د  

گرفتتاريکی پليد زمين را فرا  

 روشن نماند هيچ چراغی

 پژمرده گشت و خشک به هر جا گياه بود

 بر جا نماند گلشن و باغی

 افسوس، نااميدی و اندوه پا گرفت

های شکفتن خشکيد ريشه  

ست ای جوشان نه چشمه  

 جاری نه جويباری و رودی

ت تهی، ای دريغ و درددريا ز آب گش  

 ديگر در اين زمانه ز شادی نشان نماند

 نه خنده بر لبی نه سروری

 نه بانگ دلکشی نه سرودی

 از روشنی نشانه دگر در جهان نماند

 از فرط غصه حال همه زار

 از فرط رنج روی همه زرد

 مرديم از عطش همگی، رحم کن به ما

.های واالی آب آناهيتا، االهه  

 

وی زمين راخ ديوان زشت  

بار خود اند از نفس مرگ پر کرده  

ی ما را اند خانه آلوده  

 با گندنای نحس وجود پليد خويش

 بيماری و تباهی و اندوه و درد و مرگ

کند بيداد می  

 تيره شده جهان

 آکنده از تالطم و طغيان

 لبريز از تهاجم توفان



گزندديوان پر  

هزار حيله و ترفندبا صد  

پراکنند  میدر هر کرانه غصه و غم  

آکنند ز محنت و ماتم میزمين  ايران  

کنند از قلب مردمش گل اميد می  

افکنند پرپرکنان به خاک هالکت می  

آوران کاری آن نکبت از فرط نابه  

 شد تيره روی روشن خورشيد خاوران

ها همه نزار تن  

ها همه نژندجان  

 مرديم از عطش همگی، رحم کن به ما

.های واالی آب آناهيتا، االهه  

 

  بيا و به فرياد ما برسای دادرس

  ناجی ما باش،ايم درمانده

ی ما شو ، چارهايم چاره بی  

 ايمان خويش را به رهايی

 اميد خويش را به عدالت

ايم از دست داده  

 در قلب ما فروغ حقيقت

ست در حال خامشی  

سوز وارهان ما را از اين بالی جهان  

ی آمال را نشان در قلب ما ستاره  

غبار يأس بپاالگرد و   

ی مکدر اميد رهاز چه  

ی اندوه در ببند سال مرده بر قحط  

 در را به روی رويش لبخند باز کن

انگيز در اين شب سياه غم  

 در اين سکوت سرد



زده، اين شهر سوخته اين سرزمين تب  

 چشمان اشتياق به سوی تو دوخته

توانبا او سرود عشق بخوان گرم و پر  

 سر ده سرود روشن باران

 از مشرق هميشه فروزان

ی تابان آرمان برخيز ای ستاره  

 از شب عبور کن

زده را غرق نور کن های شب انديشه  

 مرديم از عطش همگی، رحم کن به ما

.های واالی آب آناهيتا، االهه  

 

:راوی  

 

 چو ناليدند و موييدند مرد و زن

خوی اهريمنی بد ز مکر و فتنه  

دم در آن نيايشگاه شبی تا صبح  

لبريز از اندوههمه   

 همه غرقه در اشک و آه

 همه در ناله و شيون

دارانش به رحم آمد آناهيتا دلش بر دوست  

 برآن افتادگان خاکسار خويش

 دل او سوخت

 و بر آن شد

 که ايشان را کند ياری

نواز خويش دلداری دهد آن خستگان را با نوای دل  

گه او سروش ايزدی را خواست پس آن  

:و او را گفت  

آور ای پيک پيامتو «  

 تو ای هرمزد را ياور



پرور تو ای روح روان  

 چراغ مهر و شادی را فروغ جان تابان تو روشنگر

نوا را آزمايش کن نخست اين تشنگان بی  

امان توفان رحمانه، همچون بی به دشوار آزمونی سخت بی  

آور ساز و هول هراسان  

سوز فرسا و طاقت توان  

هاناگر ديدی تو ايشان را ز نستو  

بازان و فداکاران جان بر کف و از آن پاک  

 وگر از صادقان راستين بودند

بلندرون آمدند از آزمونت روسپيد و سرو بي  

شان کنبه ياريشان شتاب و ياوري  

شان آورو از اين تنگنای تشنگی بيرون  

ساز  اين ترفند آن اهريمن بدکار حيلتاز  

 رهاشان کن

  رابشارت ده به ايشان بارش باران رحمت

 شکوفايی گلزار مودت را

 و سرسبزی بستان رفاقت را

ساران را  ده به ايشان جوشش بس چشمهبشارت  

 و جاری گشتن بس جويباران را

 فرود آبشاران را

  نوشين رالب از آبهای صاف به و درياها و اقيانوسهای لب

 بشارت ده به ايشان فصل آبادی و شادی را

 و طالع گشتن خورشيد زرين را

کين رادن ديوان پردوزخ فرو افتاو در   

کردار بدآيين را و ناکامی آن اهريمن پتياره  

 طلوع صبح شيرين را

».های عطرآگين رنگين رانشين، سرشار از گل حلول نوبهاری دل  

گه در فضای آن نيايشگاه سرشار از غم و ماتم پس آن  

پرور طنين افکند نوايی بس روان  



 نوايی روشن و شفاف

و صافنوايی بس رسا   

 نوايی گرم و مهرآکند

بخش افزاينده و جان نوايی روح  

بخش افروز و ايمان نوايی آرمان  

آواز نشين چه زيبا بود اين بانگ لطيف دل  

.پردازای سروش ايزدی بود اين نوای آرزواميدانگيز آو  

 

:سروش ايزدی  

 

 ای شما افتادگان بر خاک در رنج و تعب

لب چارگان، ای خستگان تشنه ای شما بی  

 ای شما مفلوک مردان و زنان دردمند

بختان نژند ای شما درماندگان و تيره  

 ای جوانانی که از رنج گران گشتيد پير

های اهريمن اسيرای شما در بند حيلت  

خبر من سروش ايزدی هستم، سفيری خوش  

آور آفرين مژده پيک شادی  

روان دادگر پيک ايزدبانوی روشن  

 بهرتان دارم پيامی

فرجامی س نيکی ب مژده  

هااز آناهيتا، از آن بانوی پاک آب  

داريد که شمايش دوست می  

 و از او چشم مدد داريد

 و نياز خويش از او خواهيد

فزا اين است آن پيام جان  

بخش و شيرين است بشنويد آن را که شادی  

 گر شمايان برگزينيد از ميان خويشتن

تن دل، پاکيزه جان، آزاده يک نفر وارسته  



سپار شقش جاندر راه ععاشقی   

نثار بازی جان پاک  

 و فداکار

روان ای روشن دل پوينده پاک  

رهان قربان کند تا تن خود را به راه هم  

بانوی باران کندجان فدای مهر ايزد  

 آن دالور يار دريادل

همتا دار بی آن بهی دل  

ايوان اين واال نيايشگاهخويشتن را از بلند  

ی البرز از فراز قله  

دل دريا پروا به آن خشکيده افکند ناترس و بی  

گردد بخاری ابرزا پس تنش در راه اين ايثار می  

 پر کند آن ابرهای باردار آفاق را

 ديو خشکی را بميراند وفاداری او

 اهرمن را خوار گرداند فداکاری او

گه از آن ابرها باران پرباری ببارد آن  

 هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت

  را برآردکام دلها

 تشنگان جان به لب را بارشش سيراب سازد

های تشنه و پژمرده را شاداب سازدباغ  

های جاويدان فشانی گاه فصل گل رسد آن می  

 فصل شادی، فصل آبادی و آزادی

 فصل بيداری دريا، فصل باران

گين شود از اوهای عطرآبوستان سرشار از گل  

کش و شيرين رسد از او نوبهاری دل  

ی بود از بانوی من، آناهيتای مهرباناين پيام  

 برگزينيد از ميان خويشتن يک تن فداکار ای شمايان

فشان يار جان تا فداکاری آن آزاده  

 راه بر باران گشايد



روان تان آن بانوی نوشين تا دهد ياری  

.و شمايان را به سوی رستگاری و رهايی ره نمايد  

 

:راوی  

 

ی سروش ايزدی راافزا چو بشنيدند مرد و زن نوای روح  

همتا بخش آن بانوی بی و گرديدند آگه از پيام زندگانی  

 آناهيتا

پاسخ همه گشتند لبريز از معماهای بی  

 همه در حيرت و ترديد

 همه در وحشت و تشويش

کند قربانی ياران؟ کدام آزاده خود را می  

آيد؟ خيزد و با عزم راسخ پيش می دل از جای برمی کدامين نيک  

  نستوهکدامين کوه

 چنين بار گرانی را کشد بر دوش؟

 و سازد خويشتن را با لبانی خشک

  تشنگان از عطش ناالن؟فدای

 کدامين جنگل انبوه رادی

 کند خود را فدای خرمی، سرسبزی، آبادی؟

 کند جان را نثار روشنی، شادی و آزادی؟

باک؟ کدامين کس چنين دريادل و بی  

پاک؟ کدامين کس چنين وارسته و دل  

باشد؟ باز می امين کس چنين جانکد  

آمد نفس از هيچ کس بيرون نمی  

جنبيد نمی  

 نه دستی و نه پايی و نه اندامی

 نه کس را صبر و آرامی

دردفقط چشمان آن جمعيت پر  

بخش سراسر انتظار خيزش جانی رهايی  



کرد واپس، نظر می تمنا، سخت دلقرار و پر به هر سو بی  

جوی چاره و تدبيرو همه در جست  

باک شيواتير جانی از تبار آرش، آن بی همه در آرزوی ياری آزاده  

فرسا در اين بيم و اميد سخت جان  

والی خستگی افزاو در اين هول  

حالی و درماندگی بودند گرفتار پريشان  

 که ناگه دختری برخاست

ابرو رويی کمان پری  

بو اندامی چو برگ گل لطيف و نازک و خوش گل  

مان، چشمان او خورشيد آسردلش دريا و رخسا  

 و در لبخند او تابنده صد ناهيد

افروز فروزانتر ز خورشيد جهان  

تر ز باغ آرزوهاشکوفان  

انگيز بخش و نشاط دالرامی روان  

يافروغی پاک از آفاق رؤ  

 تنش سيمين، لبش شيرين

مو رو و زرين بهارين  

آمد خرامان پيش می  

های اورهان بر گام و چشم هم  

زا؟ و يا که رؤيايی سعادتبود امی نرم ينس  

 سرودی گرم بود او يا که آوايی اميدافزا؟

بو و عطرآگين گلی خوش  

کش و زيبا بهاری دل  

 به ايوان نيايشگاه آمد، با نگاهی مهربان

 نظر بر آسمان افکند

 و بر دود و دم بدکار اهريمن

هار آن گم شده بود آرزوها، شادمانيها، طراوتکه د  

هاتها، سعادتها، صداققيقتدا حو در آن بود ناپي  

تشويش روی مردم خويش ايستاد آرام و بی گه روبه پس آن  



  محزون ياران کردی نظر بر چهره

دل مردم بر آن افسرده  

خستگان مضطر مسکين بر آن دل  

 به سيماهای بس غمگين

حال و آشفته پريشان  

باريد از آن محنت که می  

باريد از آن اندوه و ادبار و فالکت و می  

کش و شيوا گه با کالمی دل س آنپ  

 نوايی روشن و گويا

زا سرودی زندگانی  

.ی زيبا چنين آغاز کرد آن نازنين دوشيزه سخن را اين  

 

:آزاده  

 

آيين درود گرم و پاکم بر شما ای آرياييهای نيک  

زا رهانم در مسير تنگناهای مصيبت دمان و هم بر هم  

فرسا بار جان ان و آشنايانم در اين دوران محنتبر دوست  

 بر خستگان تشنه و افتادگان از پا

باک و سرکش ی  بی ام، آزاده آزاده  

کش دخت دالور آرش، آن ُگرد کمان  

دار زندگانی و جوانی و دوست  

  و خروشانشر چون رود جوشانپرشورو

.دريای آتش  

 

 در پاکی روحم کسی آيا کند ترديد؟

کند آيا کسی در نيکی طبعم؟ شک می  

 در صافی قلبم

 در جان رخشانم

افروزی ايمانم؟ در تابناکی و دل  



 

شناسيدم ، شما بهتر ز هر کس میياران  

دانيد و آگاهيد کی هستم و نيک می  

دل جاويدفرزند آن دريا  

ی واال ن وارستهفرزند آ  

دستم باز نستوه و قوی فرزند آن جان  

 از نسل دريا، از تبار روشن خورشيد

 از نسل فردا، از تبار روشن اميد

هاها و شادماني دار خنده و دوست  

هاها و مهرباني سهدار بو و دوست  

چه زيبا هست و نيکوهست و واالدار هر و دوست  

 

سان تيره و تاريک گرديده چراغ زندگی اينک که اين  

سان خشک گرديده زمين اينک که اين  

 اينک که پژمرده نهال خرم بالندگی

 اينک که آبی نيست در رودی

جان هستند ن کشتها و دشتهای سرزمينم تشنه و تفتيدهسا اينک که اين  

رهانم از عطش پرپرزنان هستند سان هم اينک که اين  

دل هستيم سان دردمند و خسته اينک که اين  

 اينک که بايد آزمونی سخت را با سربلندی پشت سر بگذاشت

سپيد از آن برون آمدو رو  

زا ان گردند با ما ابرهای پاک بارانتا مهرب  

ک که دارويی ندارد دردمان جز تن فدا کردناين  

هامان نيست جز ايثاربار قلب های مرگرهمی بر زخمو م  

 اينک که راهی نيست سوی رستگاری و رهايی جز نثار تن

فشانی اينک که باشد روزگار جان  

 از جان گذشتن در سرآغاز جوانی

 اينک که بايد تن به راه آرمان و آرزوها کرد قربانی

ستم عاشق شادی و شور زيستن امابا آن که ه  



هاتا تن خود را به راه آرياييام من  آماده  

ام من تا تن خود را به راه روشن و بهروز فردا آماده  

زا کنم قربان  خود را به راه ابرهای پاک بارانام من تا تن آماده  

 آری

های خود برانيد ای آرياييها غم از رخساره  

شاد باشيد و بدانيد دل  

رهان خويش خواهم کرد  آرمان همدایمن تن ف  

 و خويشتن را از بلند ايوان اين واال نيايشگاه

خشکيده خواهم کرد پرتابپروا به دريای فرو باک و بی بی  

ای افسوس ذره بی  

ها از اين کابوستا آورم بيرونتان ای آريايي  

دل و شاداب بس خوش  

شوم باران رهان تشنه کامم می و از برای هم  

.ياران کنم سيرابرا ای نکوتا جانتان   

 

 بدرود ای صبحی که در ظلمت اسيری

 بدرود ای فردای پنهان در شب تار

 بدرود ای چشمان شب تا صبح بيدار

 بدرود ناهيد

 بدرود خورشيد

سان زار کامان، ای فروافتادگان بر خاک اين خستگان، ای تشنه بدرود ای دل  

 بدرود ای آبی که خشکانيد اپوشت

ی که با حيلت عقيمت کرد اهريمنبدرود ای ابر  

 بدرود ای باد سترون

 بدرود ای ايام شيرين جوانی

 ای زندگانی

نشين شادمانی ای روزهای دل  

 بدرود ياران

...گساران ای غم  



 

:راوی  

 

ايوانگه رفت سوی پرتگاه آن بلند پس آن  

 به سوی آسمان دستان خود بگشود و زانو زد

افزای ايمان پر از نيروی روح  

پايان ز اخالص بیپر ا  

 نيايش کرد

 کالمش نرم و بانگش گرم

نيازی آسمانیبه نجوا گشت با هرمزد در رازو  

کس نشنيد ها بشنيد اين را هيچ ها گفت و چه چه  

ديدند فقط او را به چشم خويش می  

 و از صحن نيايشگاه

 بر او خيره

تشويشتاب و پر تمام چشمها بی  

رآو نظرها غرق در بيم و اميدی اضطراب  

 همه حيران، همه مبهوت

 که اينک او چه خواهد کرد؟

گذارد؟ گونه پای بر جان می چه  

سپارد؟ گونه جان به جانان می چه  

رهان خويش خواهد کرد؟ گونه تن فدای هم هچ  

ی واال گه آن بهين دوشيزه پس آن  

همتا آرش يکتای بی و آن دخت گرامی  

 ز جا برخاست

 و گامی چند نرمانرم 

 جلوتر رفت

کران افکند ر بر آسمان بینظ  

پرواز سپس نرم و سبک  

های خويش را بگشودبه يک دم دست  



 و خود را کرد پرتاب آن دالرا

 از آن ايوان به دريا

پرور گشت جاری روحو مانند نسيمی   

 ميان آسمان همچون کبوترها

بخش کرد آغاز آهنگ پروازی رهايی بزد چرخی و نرم  

سوخت یتنش در اشتياق بارش باران شدن م  

افروخت وان خويش میی روح و ر شب تاريک را با آتش تابنده  

ور افشان غوطه سراپا در لهيبی شعله  

های پيکرش اخگر تمام ذره  

 و آن آتش بخارش کرد

 نه پايين بلکه باال رفت

ها رفتبر اوج آسمان  

رو  بال و پر بگشود ای ابر سبک و بر آن اوج همچون توده  

قيانوسروان مانند يک کشتی در ا  

يا رفترؤمال، در آفاق آبی رنگ به سوی مشرق آ  

 رها از ظلمت کابوس

 تنش شد ابر و روحش روح باران شد

 سرود جويباران شد

ساران شد نوای چشمه  

زا ان گرديد پر از ابرهای پاک بارانگه آسم پس آن  

 و شد آغاز

آواز سرود روشن باران خوش  

شنيدند در آن آواز، ياران می  

کش را  دلنوايی گرم و  

ی زيبا سرود سبز آن دوشيزه  

.دخت آرش را ی واال، گرامی کش آزادهسرود سر  

 

 


