
  !باد نیهمقر یخوشبخت ن ویدلنش بهار

  
جاودانھ،  و یماندن ادبھ ی ، نوروزطراوتپُر بھار ، حلول سال نوھموطنان  اران، دوستان وی بھ تمامی

تبریک و است، را کھ نشانھ تجدید حیات طبیعت برکت پُر  و ام شادیا بھ انسان و یدوست روزعشق و

  . آرزودارمبھ ھمھ تان کت و معنویت تھنیت عرض نموده و سال سرشار از بر

  

 
  مبارک  انتبھار آمد بھار



  مبارک لبانت بھ خنده گل

  نوروزرسم  ن ویھفت س شکوه

  .مبارک  خانت نمود خانھ و

 تا روح ،ببارد روزمره شما امور و ی، کانون خانوادگباران شوق بر زندگی -دارم تمنا کنم ویم آرزو

! یبل. بنددبنقش  انلبخند بر لبانت ،جوانھ زند انتد یپرام عشق در دل گلھای و را صفا دھد بزرگ تان

لحظات  و یزندگ تان روزگار ،میشودن ترانھ شکوفا سرود ودر ترنم  بوستان، و لحظھ ای کھ باغ مانند

سعادت تان  و یخوشبخت و نو ، نوروز، سال نو، روزبھـارتان و ی آرزو ھا و دھایام تان، قلبھا و عمر

 و نو زیستن و نوو بازنگریستن  نونو را، فرصتی نو برای تازه شدن  فصل سال نو و .شکوفـھ باد ر ازپ

برای  نو یجوانھ زدن ھا ن رستن ویدر وشوری نو  ،این فرصت نو در ھمھ تانبرای  !یمنبب نو یھمدل

ده و مھربان و روشن بین امیدوارم ھمیشھ سالمت و سرزن .مینمایت میموفقی آرزو ،ساختن و بھتر زیستن

  .دباقی بمانی

  

  
  باشد  پرخنده بھار آمد لبان

  باشد و روز نو فرخنده بھار

  خجستھ مون ویم ن روزی توابھ 



   .نده باشدیپا گری کھ تا فصل د

 یکی، گرانید احترام بھ، تیمعاون کمک ونمودن،  یاری ھم و یار، یگران، خدمت بھ انسانیشاد کردن د

  ترین منش اگر دیگران را با زیبا: گوید  می یمرد بزرگ. است نوروز و سال نو و بھار یھاخواستھ  از

 یانسان یھا  راه از یكی .ایم دلگرم ساختھ کاھد، بلکھ او را  ارزش ما نمی ھا و صفات بخوانیم، چیزی از

نشاط را بھ  واقع آرامش و م دریحل كن را یكھ ما مشكل فرد  یزمان. دیآ یحساب مبھ  یانسان دوست و

  با چھرهد یشھ بایھم. جاد خواھد كردیما ا ربن نشاط را یشتریگران بیلذت خدمت بھ د م ویدھیھ میخود ھد

ھ یبھ خود ھدرا  یمھربان و ییبایگران، زیبا شاد كردن د م وی جامعھ حاضر شو و خندان در بشاش یا

 و یبالندگ ،نو یزندگ و فصل نو ،نو روز و ز، نورواری و بھار شوازینشاط بھ پ خنده و با و .میبدھ

دوست داشتھ باشید و ، این است پیام نوروز .میجوانھ زدن برو دن ویرستن، روئ شکفتن و، طراوت

  .شما نیست نآزمان ھمیشھ از ، زندگی کنید

   

  
 د یگرد باز ھابھار آمد کھ گل 

 دیگی آغاز گردزند یصفا

   د فصل ترانھیرسبھار آمد 

  . د یگرد ھا آوازنغمھ  سرود و

آغاز مى گردد و كھنگى سال قبل  دیروز نو سال جد حملاول  -دى است یروز تازه و روز جد، نوروز

د كھ طراوت یبا نوروز بھ روز نو و سال جد كھ با سرما، خستگى و تكرار كارھا و روزھا ھمراه بوده،

بلبالن  چلچلھ ھا ونغمھ شوق  ،بادعطر نرگس، رقص  .ل مى گرددیو تازه ساختھ تبد عت آن را تریطب

 از ، شاخھ ھا پرزمین نفسی دوباره می كشد بھار با .دوباره است زیرستاخ و ید دھنده زندگینو. مست



شن ج را سال نو معنا و را تا بھارمی گردند  باز سفر پرستوھا ازند و نو گل ھا لبخند می ز شودیجوانھ م

  . رندیبگ

 

  
  ده یراه رس نو از روز و بھار

  دهیکش لھ بھ صحرا قدگل ال

  کرانھ یبی ھا یواد در نگر

 .دهیخم ھا فھ کرده شاخھوشک

 یسرسبزی، یبھار، ھمراه با شکوفا یروزھا نیاست کھ در آغاز قرنھاو سال نو،  ین نوروزیخجستھ آئ

 .دھد یم یو شادمان دید و در قلب مردم ما نور امینمایچھره م، استوار یعت، با قامتیو طراوت طب

 را یشیاند و نو یخواھ نو ،ی، دانش دوستیآزادگ، یپرست کتا، ین دو عنصر ھمزادینوروز و بھار ا

 یم مید و تحکیھا را تجد یند، دوستیزدا یرا م یافسردگ کنند، یاد میرا فر یزندگ زنند، سر یصال م

 یم زندگیآورند، نس یند، شکوفھ بھ ارمغان میافزا یم ییروز و روشنا کاھند، بر یکنند، از ظلمت شب م

 نشانند و بھ جان ھا صفا و یدگان برق مھر و محبت میبھ د. دھند یم یھا جا جان یایرا در زوا

  .بخشند یم یکرنگی

 

  
  باران یجو ینغمھ ھا و سرود



  خوش کوھساران یطراوتھا

  نوروز روز شده در کجای بھم

  .چندان ا دویشود دنیم زیدل انگ

ھا بھ سبزه و  کشتزار وبوستان فرحبخش روز ھای آفتابی بھار در باغ و  باز گرمای مالیم وآمد  بھار

 بشارت میدھد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند و آنگاه این گلھا و درختان

ی بتھ ھای گالب را با آھنگ موزون گیسوان مشک بو و باز نسیم گوارا ـبدارند پاس نوای جانبخش را

و گل ھای ده یروئ نو یھاو ریحان شکفتھ  نو یھانرگس  با و دهیتازه قد کش یھا تکان میدھد تا با اللھ

ن امابرسانند و آنگاه در چمنھا و دشت و د عشاق دشتی ھمزمان جوانھ زنند و ترانھ عشق را بھ گوش

  . دھند چلچلھ ھا غوغا سر ساز یھست ین طراوتھایا با ـ طوفان برپا کنند ده ویفرش رنگارنگ گستران

 

  
  رد یم گکا بھاران ت ازیطبع

  رد یم گآن الھا بلبل از گل و

 ایخدا دارد کھ غم یآن قلب ھر

  .فرجام گیرد رنجھا و درد ز

با دامنی پر ، تیمیصم صداقت و لطافت و با د، آرام آرامام یخوشبخت سعادت و و ، سال نو، نوروزبھار

درنگ  بھار فصلم یدانیم، مرسل نسترن و از پر یشاخھ ھا ازوحشی و  یھااز شکوفھ از البالی جنگل 

سرخ  گلھای اللھ زار ھا راه میگشاید و و باز ھوای شاداب بھ عشرتگاه باغ و .عاطفھ در کوچھ باغھاست

را بھ نظاره می زاران گاه چمن زار ھا می رویند نوازش میدھد و آن و زرد و نیلوفری را کھ در سبزه

  . نشیند



  

 
  ات سبز و آبادی گزند تمام

  شاد ت خرم ویروزھا نوروز چو

  نوروز خواھم بھ پاس روز یھم

  .د با یریمس رنج تو در غمھا و

 زندگی گرم بر زمین می تابد تا جوانھ ای سر از خاك بیرون كند و ھم جھانتاب باز ات بخش ویح آفتاب

وجودش جریان می دھد و آفتاب را برای تمام  زمین آب را از آسمان در رگھای .كند تازه ای تجربھ

 کھ گذشت یتان بی انتھا باد سال بھار زندگی - یھموطن گرام! یبل .لحظات زندگی بھ استمداد می خواھد

از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از  یدیگر صفحھآنچھ کھ بود؛  با خوبی ھا و بدی ھا، ھر

 عمرتانبھاری و  انت ھای روز، باد تر نو و تان نو یزندگ شد و نو درخت زمان بر زمین افتاد، سال

   .جاودانھ باد

  



  
 فرخنده باشد  زان سال نویعز

 نده باشد  تا تان چراغ عمر

 ھرجای کھ استی بھتو خواھم  بھ

  .دلت شاد و لبت پُرخنده باشد

وقفھ   یشنود و بھ حركت بنرا بھ گوش جان  یھا  ییبایز و بھار یپاھا یشود كھ صدا  یدا میپ یكمتر كس

 ش و تكاملیآغاز زا در. ره نگرددیكنند خ  یاء میش احیپ یھا سال از شتریب یكھ خود را با شور یھست

ھمھ  ییرسد، گو  یما م یھا ر بھ گوشیناپذ  وصف یشور، میاگر خوب گوش فرا دھ ھا  ییبایافتن زی

دست  اند و  قرار گرفتھ یوار  رهیماند در گردش دا  یدا میما ناپ م و ھرآنچھ كھ ازینیبیھ ما مك ییزھایچ

  . باشد  یحال ساختن دوباره آنھا م در یبا ھنرمند یسازنده ھست

 برعكس، زمان برخود سخت گرفتن و، باشد زود گذر یعشرت ش ویع یبرا یآنكھ وقت ش ازیبھار ب

دوباره  یگر براید یوقت و گرید یست كھ سالین ینیچ تضمیچرا كھ ھ  است،مت شمردن یغن فرصت را

  .ندیآ  یبھ دست م بار  كی ھا تنھا   فرصت از یاری شروع كردن وجود داشتھ باشد و بس

  

 
  ده گل افروزیباغ گرد ن ویزم

  رسد از باغ امروزینواھا م

  رادمن  دشت و کندینوازش م

  .وزنور یسرود گرم بارانھا

ث یتواند حد  یبخواند، م یفصل یطراوتھا عاشقانھ دربھار در را یزندگ زمزمھ نیتر بایكھ بتواند ز  یكس

 پس، عشق را در. دیبسراعاشقانھ  یپود ھست و تار در  د،یخورش از تر  سوزان یبا احساس را یزندگ

ختھ و با یر بھ دور اگران رید نفرت از نھ ویك و كرده بارور شکفتنھا دنھا ویموسم روئ در و فصل بھار



 یذوب م تیانسان كھ در  ین، كسانیقی طور  بھ. میت باشیموفق و یابی دنبال كام  پاك و سالم بھ یروان

 دنھا ویروئ، ھا، جوانھ زدنھاییباینند، زیبیم کھھرچھ  نند ویب  ینم یزندگ را در یو زشت یشوند، ھرگز بد 

  .استشکفتنھا 

  

 
 وطن کرد  ادی لمد د نوروزیرس

 چمن کرد باغ و ھوای گلشن و

 چرخ گردون ن بازی ھاییولی ا

 .بی وطن کرد  ھزاران ھموطن را

ا را یدن ده باشد ویچش را یزندگ زییشدن فصل پا نابود ختن ویھم ر شدن در دزر، كھ مزه شکستن یانسان

 با و ریناپذ یخستگبا عشق  ستھ ویجوانھ زدن نگر شکفتن و، برخواستن، رستن، شدن ھ سبزیاز زاو

ھفت ، بندیبیبھار م از كھ او یریتصو .بردیان میبھ پا را عمر، تیمیصم و مان بھ صداقت، صفایا یروین

، ھدف مقدسش یت معنویرضا و یخشنود یزند و برایآن موج م در اری است كھ عشق یسبز یواد

 ض بھاریتبع یدامان ب تا در رفتھ و یزندگ یھا  ن مھلكھیتر  لحظھ بھ استقبال سخت شود تا ھر  یآماده م

 .بھ بقا برسد

  

 



  طندارو یا تو بر باد مبارک

 فصل بھار  سال نو و یصفا

 نوروز روز و دینم مثل عیبب

 .تکرار بھد یشاکلبت را خنده ب

بشارت بھار و جوانھ زدن شاخھ  گرید باروادی ھا  و دامان ، دشت وخورشید در دره ھا فروزنده نور

عطر  را بھ نغمھ سرایی می طلبد و پروانھ ھا را بھ پذیراییپرندگان  و دھدیم را و نگارھای پر نقش 

با دیدار دو باره  را بھار نو ھای زمستان را بھ فراموشی بسپارند و وفھ ھا دعوت می نماید تا سختیکش

 .کنند با فصل باران تجلیل

  

 
 ن باد یریش دابا نوزان سال یعز

  باد  نیھا قر یگرمجوش و یخوش

 مسرور و شادند یببصباح خواھد 

  .باد  نیھمنش ھاشما با تدسعا

، ھا ین سختیریان شیدوباره بر پا یآغاز ،یعنی بھار .ستھا  ھنگامھ ی رویش سبزهی، فصلی زیبا بھار

اق وصف یاشت یعنی ات بعد از ممات ویح یعن، یعتیز طبیرستاخ یعن، یبھ شكفتن مجدد یدواریام یعنی

را در آن  خوشبخت شدن زنده بودن و کردن و یزندگبھار پدیدۀ زیبایی است کھ باید  .یر زندگیناپذ

 .رساند یرا بھ گوش ھمگان م ید و زندگی، امیام طراوت و شادابیپ یز بھاریم دل انگینس .جستجو کرد

  .ستنیام دوباره نگریستن و پیام دوباره زیام زندگی، پیپ ،ام داردیبھار با خود پ

 )صباح( انی پا یب حرمت با
 ٢٠١٠مارچ  ١٨پنجشنبھ، 
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