
  !بادخوشبختی همقرین  دلنشین و بهار
  .قلبھا، تفکرھا، اندیشھ ھا و باورھای مانرا صیقل میدادیم -اگر میشد، باب ارو نوروز

  )قسمت دوم و پایانی(

  

مھربانی را وقتی آموختم کھ کودکی آسمان نقاشی اش را سیاه : بزرگ مردی میفرماید
  .میکشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد

  

  وسعت میگرفت فصل بھار کاش 

  می گرفت  الفت پروانھ شمع با

  خنده ھا  -ای خدایا شاد زیستن 

 .گریھ سبقت می گرفتمیدیدیم از 

ھا حاكم و بر   رنگی بر دلک ی نوروز واقعی زمانی است كھ، دوستی و . . .: (نویسنده یی میگوید

نوروز ) . . . سال وجود نخواھد داشت گرنھ تفاوتی میان ایام و  ھا متجلی شود، حاالت و رفتار انسان

 نوروز. زندگی نو و نو آغاز بارورشدن و طبعیت، جوانھ ھا، شکفتن و رستاخیز است رستاخیز

ھا باز شده از  ھا صاف و آفتابی شود، دل ھا شكوفھ كنند،  آسمان دل زمانی تجلی واقعی میابد كھ، دل

ھا  ھمیاری در دل ھمگامی و احترام بھ انسان و رھا پاك و مطھر شوند، بذ  دلتنگی خالصی یابند، دل



نفرت رھایی یابند،  کینھ و ھا از ھجوم کولھ بار دل ھا بروید، سبز شود، گل نسترن و شقایق در دل

  .وسعت اندوه زندگی كھ پھنایش بھ اندازه یك دنیا است، نجات پیدا كنند؛ ھیچ دلی تنھا نباشد ھا از دل

  نثارت بادان گرم م سالم

  فصل بھارت، مبارک روز نو

  امیدوارم بھار آرد دوچندان

  .قناری خوشبختی ھا برایت

  
ید اشک بریزی لذت دیدن ستاره ھا را از دست شاگر تمام شب را برای از دست دادن خور: شکسپیر

نی، آنگاه کھ کاخ آرزوھای کسی را ویران می کنی، آنگاه کھ میشکناآنگاه کھ غرور کسی را . یھمید

ید کسی را خاموش می کنی، آنگاه کھ بنده ای را نادیده می انگاری، آنگاه کھ حتی گوشت را شمع ام

رد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه کھ خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می وصدای خ می بندی تا

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا  گیری، میخواھم بدانم،

  .بسوی کدام قبلھ نماز می گزاری کھ دیگران نگزارده اند. کنی؟

شاید زندگی آن جشنی نباشد کھ آرزویش را داشتی اما حال کھ بھ آن دعوت شدی تا می توانی زیبا 

ھم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت بھ یکدیگر  انسانھا بدانند فرصت با اگر. برقص

د کھ در تھاجم پاییز ھر چھ بدھد، روح زندگی را برای خویش نگھ مثل درخت باشی .نامحدود می شود

ضربھ ھای تیشھ زندگی را بر ریشھ آرزوھایت حس می کنی؛ بھ خاطر بیاور  . . .آنگاه کھ  .می دارد

 نستی اشک گاھی از لبخند با ارزش ترامی د .زیبایی شھاب ھا از شکستن قلب ستارگان است . . . کھ

کھ نمی  دفقط برای کسی می ریزی انی ھدیھ کنی اما اشک راھ ھر کسی می توب ا؟ چون لبخند راست

   .دیھاز دستش بد دیھخوا

  



  
  شد زبر و جھان زیرآمد  بھار

  شد  ھم آشفتھ ترببلبل  گل و

  :نگر نوروز چھ زیبا میسراید

   .برابر با دیگر شمس و القمر شد

 
شکفتن را تبریک و تھنیت  درختان و نو شدن ورسیدن نوروز باستانی ھمراه با روئیدن جوانھ ھا و 

مردانھ  -ھمدلی  ھمیاری و مان را نزدیک، دستھایمان را بھ ھمدیگر بدھیم و در مسیریدلھا. میگویم

مسوولیت  رسالت و برای خوشبختی انسانھای رنجدیده وطن بی باکانھ بکوشیم و گام برداریم و

  .ھدفمندی مانرا بھ اثبات برسانیم

  

  
  بھار آمد کھ دل ھا شاد گردد 

  ز قید رنج  وغم آزاد گردد

  دعا کنیم ھمھ در روز نوروز

  .وطن باری دیگر آباد گردد 

  



كھ ما   زمانی. انسانی و انسان دوستی بحساب می آیدھای  راه یكی ازخدمت صادقانھ و ھدفمند؛ 
لذت خدمت بھ دیگران  یم ودھ  واقع آرامش و نشاط را بھ خود ھدیھ می حل كنیم در مشكل فردی را

جامعھ حاضر  و خندان در بشاشای   با چھرهھمیشھ باید . ما ایجاد خواھد كرد رببیشترین نشاط را 
نشاط بھ  خنده و با و .بھ خود ھدیھ بدھیممھربانی را  با شاد كردن دیگران، زیبایی و شویم و
 رستن، روئیدن و طراوت،شکفتن و بالندگی و ،و زندگی نو فصل نو ،و روز نو بھار، نوروز پیشواز

  .جوانھ زدن برویم 

  

  
 است دلکس نخوانده بغیر از تو ز 

  وطندارم بیادت مانده است دل 

  خانھ تکانی  -بھار، قلبم نمود 

  است دل تکانده را  ھمھبجز از تو 

  
 ھر بینند و  زندگی نمی شوند، ھرگز بدی و زشتی را در  انسانیت ذوب می كھ در یقین، كسانی طور  بھ

  .شکفتنھا است روئیدنھا و بینند، زیباییھا، جوانھ زدنھا، چھ کھ می

کینھ در دیگران ایجاد کردن  و منطقیکینھ از دیگران گرفتن بی : قول معروفی است کھ میگویند

  . محبت بھ دیگران مایھ سربلندی است دیوانگی و

و  یدببخش ،یدبخند دپس تا میتوانی. فراموش کردنو  بخشیدن، خندیدن :زندگی تفسیر سھ کلمھ است

  .یدفراموش کن



  

  
  بیاید تر زوددعا کنم خوشی 

  آرزوھایت بپاید ی بھ شھر

  باستان  روز، نونو روز و بھار

  .براید قناری خوشیھا آرد

  
قدرت جوانھ زدن را  ھیچ درختی دلش برای برگھای زرد پارسال تنگ نمی شود، مگر اینكھ: میگویند

  !باشنداز او گرفتھ 

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکھ نداشتن کسی است کھ الفبای دوست داشتن را برایت تکرار 

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکھ گذاشتن سدی در برابر  کند و تو از او رسم محبت بیاموزی

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکھ پنھان کردن قلبی است  ،رودیست کھ از چشمانت جاری است

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکھ بھ دست فراموشی . کھ بھ اسفناک ترین حالت شکستھ است

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکھ یخ بستن وجود  ،سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است

  .آدمھا و بستن چشمھاست

  



  
  بھاران  و نو ل نوفصو  بھار

  باران برگ وچلچلھ و  صدای

  نوازش میدھد ھر خستھ ی را 

  .غریو بلبالن از باغ و بوستان

  
سھ چیز . زمان، کلمات و موقعیت ھا: سھ چیز در زندگی ھیچگاه باز نمی گردند: دانشمندی میفرماید

زندگی ھیچگاه قطعی سھ چیز در . آرامش، امید و صداقت: در زندگی ھیچگاه نباید از دست بروند

عشق، اعتماد بھ : سھ چیز در زندگی از با ارزش ترین ھا ھستند. رؤیا ھا، موفقیت و شانس: نیستند

  .نفس و دوستان

  

  
  بھاران با طبعیت خنده کرده 

  خدا لطف بی حد ارزنده کرده

  بیا با ھم رویم دامان صحرا

  .لطافت دشتھا را زنده کرده 

  
آدم با غرور می تازد، با دروغ می . عشق چیز تکیھ نکن،غرور، دروغ وبھ سھ : میگویدشریعتی 

چون . من رقص دختران ھندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. بازد و با عشق می میرد



غرور ھدیھ . عالقھ می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند آنھا از روی عشق و

از ھم  اھدیھ می دھیم ھدیھ خدا ر وند است و ما ھمواره ھدیھ شیطان را بھ ھمشیطان و عشق ھدیھ خدا

  .دریغ می کنیم

  

  
  بھاران رنج و غم ھا را بشوید

  جوانھ ھای خوشبختی بروید 

  بگوش مظلومان سرد و ساکت

  .پیامی لطف خدا را بگوید 

  
تواند   در گوش آفتاب بخواند، می بھار ترین شعر زندگیش را عاشقانھ در كھ بتواند زیبا كسی: گفتھ اند

ِ دریایی بسراید  خورشید، تر از  حدیث زندگی را با احساسی سوزان پس، عشق را در خود . در دل

دنبال كامیابی و   بارور كرده، كینھ و نفرت از دیگران را بھ دور ریختھ و با روان پاك و سالم بھ

  . موفقیت باشیم

بینند و   شوند، ھرگز بدی و زشتی را در زندگی نمی  وب میكھ در عشق ذ  طور یقین، كسانی  بھ

سروده شود و تمنا و  انسان ترین شعری كھ تنھا برای زیبا .بینند، زیبایی و كمال است  ھرچھ کھ می

ای كھ رنگِ فقر را داشتھ و متعلق بھ خود  آن حضور نداشتھ باشد؛ یعنی شعر زندگی وسوسھ دنیا در

است، تجربھ از دیروز، استفاده از امروز، امید بھ فردا، ولی ما با  سھ جملھخوشبختی ما در . نباشد

   .حسرت دیروز، اتالف امروز، ترس از فردا - کنیم مان را تباه می زندگی سھ جملھ دیگر

  . انتخاب شده استاس ام اس ھای بھاری بعضی جمالت و کلمات از سخنان اندیشمندان و از : نوت

  



  

  
  بھار و سال نو چھ دلنشین شد 

  گل و بلبل بھ بوستان ھمنشین شد

  رویم فصل بھار و روز نو روز

  .وطن یکسر چو فردوسی برین شد

  

  )صباح(استاد 
  

  

 !توجھ

  مجاز است »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« و نقل مطالب از کاپی

  می باشد »اصالت« ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ

Copyright©2006Esalat  

   

www.esalat.org 

  

  

http:/u�l���cB�����t

