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حماسه ی رستاخيز آرش/کريم زيّانی
15 people like this.
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پيشکش به تالشگران برگزاری “جشنواره ی تيرگان“
ھفت سال نبرد ميان سپاھيان ايران و توران که به محاصره ی منوچھر شاه پيشدادی و سپاھش در تبرستان انجاميد ،بھره ای زشت نصيب ايرانيان کرده بود.
مردمان ايران زمين ھمه غمگين و دل افسرده بودند ولی جز دعا به درگاه اھورامزدا کاری از دستشان ساخته نبود.
سرانجام منوچھر ،شرمزده در پيشگاه ملت ايران ،به تورانيان پيشنھاد صلح داد .تورانيان نيز که از جنگ طوالنی خسته بودند ،پيشنھاد آشتی را پذيرا شدند ،اما
شرطی بر آن نھادند .کشمکش و جنگ ،از بنياد ،بر سر گزينش مرز بين دو سرزمين بود.

تورانيان پيام دادند که برای پايان دادن به جنگ بايد مرز تازه ای گزيده شود؛ و پيشنھادشان اين بود که سربازی از سپاه ايران تيری بيندازد و ھر جا که تير بر
زمين نشست آنجا خط مرز کشيده شود.
منوچھر چاره ای جز پذيرش شرط نداشت ،اگرچه راه کار دلخواه و آبرومندانه ای برای ارتش ايران نبود .مگر کمان و بازوی يک تيرانداز چقدر توان دارد؟
اندوھی بزرگ بر دل ھمه ی ايرانيان ،از شاه گرفته تا سربازان و مردم خرد و کالن نشسته بود.

سران ارتش با فرماندھان يکان ھا به کنکاش نشستند و از آنان خواستند تا بھترين تيراندازان را فرا خوانند و از ميان آنان ،نيرومند ترين و شايسته ترين را
برگزينند.
پس از يک روز تمام رايزنی و بررسی ،فرماندھان به ھنگام آفتاب نشين توانستند برترين تيرانداز را برگزينند و به منوچھر شاه معرفی نمايند“ :آرش تيز تير!” او
را “دارنده ی مچ نيرومند” و “خداوند تير شتابان” نيز می گفتند.
منوچھر آرش را مورد مھر قرار داد و گفت:
” فردا  . . .بامداد فردا بامدادی تاريخ ساز خواھد بود ”. . .
آن شب خواب به چشمان کسی راه نيافت .منوچھر شاه ،سران ارتش ،آرش ،و ھمه ی رزمندگان و مردم ،ھيچکس را آرامش نبود .فردا قرار است پرتاب يک تير،
شرف يا خواری ملتی را ثبت تاريخ سازد .دل ھا در تپش ،روان ھا رنجور ،خاطرھا افسرده ،و ھمه ی اميدھا بسته به يک تير شده بود.
شب را ھمه به نيايش گذراندند؛ آرش ھم به نيايش نشست. . .

” ای اھورا مزدای پاک!
من آماده ام که جانم را بدھم؛
تو مرا ياری ده
که ايرانم،
خانمانم،
دودمانم
در گروِ توش وتالش من است
ای اشای مھربان
ھمه ی عمر پيرو راستين تو بوده ام
اگر نفس کشيده ام
برای تو بوده است
اگر جنگيده ام
سرباز تو بوده ام
و برای راستی و شرف جنگيده ام
فروزه ی اھورايی ات را
بر من فرود آر
تا چنگال آزمند دشمن را
از دست اندازی به خانمان ھای ايران زمين
دور سازم
من جانم را می دھم
و تو مرا ياری ده ،ای اھورای پاک!”

سپيده دم نشده ،احساس کرد دلش به نوری روشن شد .سر بلند کرد و چشم به خاور دوخت .ھنوز ستارگان در آسمان چشمک می زدند ،اما سياھی شب به الجوردی
گراييده بود .ناگھان نوری درخشان فضای پيرامون آرش را روشن کرد .لرزشی در درونش افتاد و گرمای دلپذيری در تنش دويد .موجودی نورانی و زيبا در
برابرش پديدار گرديد .شور و سرگشتگی آرش اندازه نداشت .آرش شنيد:
” منم سپندارمذ! ”. .
آرش نمی دانست در بيداری است يا خواب .باز شنيد:
” بگير ”! . .
آرش به روشنی ديد که فرشته ،دستش را با يک تير و کمان به سوی او دراز کرده:
“بگير ،اين تير و کمان توست؛ چوب آن از درختان ويژه ی البرز کوه ،پر آن ،پر عقاب قله ھای بلند ،و پيکانش پوالد آبديده ”. . .

آرش با ناباوری ھر دو دستش را پيش برد و تير و کمان را از فرشته گرفت .واقعيت بود نه رويا .شگفتی او دوچندان گرديد.

آوای فرشته دوباره فضا را پر کرد:
“آرش! تو بايد جانت را در تير نھی و آن را پرتاب کنی تا دورپرواز گردد .ھر کس اين تير را پرتاب کند وجود خاکی اش به پايان می رسد و دودمانش جاويدان می
گردد”.

فرشته ناپديد شد و آرش با تير و کمان شگفت انگيز و بزرگش تنھا ماند .احساس نيرومندی شگرفی می کرد؛ انسان ديگری در او زاده شده بود.

در سپيده دم ،آرش را به پيشگاه منوچھر شاه بردند .پيدا بود که منوچھر ،پيشاپيش ،آنچه را بر آرش گذشته بود می دانست .در شب گذشته ،منوچھر نيز پس از
نيايشی طوالنی در مکاشفه ای مانند مکاشفه ی آرش ،حضور فرشته ی اسپندارمذ و پيشکش کردن تير وکمان را به آرش شاھد شده بود.

منوچھر به آرش نزديک شد ،تير و کمان را ھمچنان که بر دوش آرش بود بوسيد ،دستش را بر شانه ی او نھاد و گفت:
“خجسته باشد بر تو تير و کمان اھورايی !”
آرش به آرامی سر فرود آورد و گفت:
“برای ايران!”
فرستاده ی افراسياب ،با اجازه ی منوچھر شاه ،نشانه ای از پادشاه توران را بر تير نصب کرد تا از ديگر تيرھا بازشناخته گردد.

سيزدھم تيرماه است ،روزی که نام روز و ماه يکی است و در فرھنگ سرزمينش ،روز شادمانی و سرور؛ ولی در اين سال ،شادمانی از ھمه ی دل ھا گريخته
ب زندگی اش را به تاريخ می سپارد.
ست .ھمه نگران و اندوھگين اند و او در آرزوی شادمانی برای مردم سرزمينش ،آگاھانه ،برگ ھای واپسين کتا ِ

آرش ،کمان در دست ،بر فراز البرز ،روی به خاور ،ايستاده است .سينه را از ھوای تر و تازه ی بامداد کوھستان و پرتوھای زرين آفتاب پر می کند .تنھا تير
موجود در تيردان را بيرون می کشد ،بر آن بوسه می زند و در چله ی کمان قرار می دھد .می داند که آخرين لحظه ھای زندگی خاکی اش را می گذراند؛ اما چه
باک ،اگر ايران بماند .چشمان ملتی نگران اوست!
آرش زير لب زمزمه می کند:
“ای مزدا اھورای پاک!

من جانم را می دھم،
و تو مرا ياری ده
که ايرانم،
خانمانم،
دودمانم
بر جای بماند!”
سپس با ھمه ی توان ،کمان را کشيد  . . .و کشيد  . . .و در لحظه ای که تير رھا می شد ،جانش را ھمراه آن کرد  . . .که چنين پيمان بسته بود!
تير رھا شد . . .
و بدن آرش بر کوھستان فروپاشيد.

تير ،گفته اند که ،تا نيمروز در پرواز بود و سرانجام در مرو بر يک درخت گردو ،که بزرگتر از آن در عالم نبود ،فرو نشست.
شاھدان و ناظران تير را برداشتند و در چھاردھم تيرماه با گزارش چگونگی رويداد به پادشاه توران رساندند و او را شگفت زده کردند .اما چون نشان خود را بر
آن ديد به ناچار پذيرفت ،و آنجا را مرز ايران و توران قرار دادند.
****
و امروز  . . .ھر جوان ايرانی يک آرش است !
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