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  پيش سخن
  شدني است، ”انسان “

  –همه چيز شدني است 
  .مي رود ”شدن“به  ”بودن“همه چيز از 

  همه چيز در خود،
  در بودنِ خود،

  آن چه را بايد باشد
  .مي پرورد

  :عامل شدن دو چيز است
  دروني و بيروني

  عوامل بيروني
  به اعتبار عوامل دروني

  .گذارنداثر مي
  با ساير موجودات ”انسان “

   –ارد فرق د
  فهم دارد و اراده دارد

  هر چه فهمش بيشتر باشد
  عوامل دروني و عوامل بيروني را

  .بهتر مي شناسد
  هر چه فهم و اراده اش بيشتر باشد

  به عوامل بيرون و عوامل درون
   –مسلط تر است 

  .بهتر آن ها را راه مي برد
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  هر چه در هستي هست
  در حركت است،

  اثر مي پذيرد،
  .دگذارو اثر مي

  اثرپذير در تغيير است، 
  اثرگذار در تغيير است،

  رابطة بين اثرپذير و اثرگذار نيز،
  .در تغيير است

  دانشِ ما در آن است كه
  .ببينيم چه هست

  دانش و درايت ما در آن است كه
  .ببينيم چه مي شود

  رسالت ما در آن است كه ببينيم 
  چه گونه مي شود،

  ”شدن“به  ”بودن“از 
  .اشتسهم بيشتري د

   –در اين كوچك كتاب 
   –مثل ساير نوشته هاي نويسنده 

  آن چه را بايد باشد
  و مي تواند باشد

  ”هست“مي گويد 
   –همه مي دانيم 

  آن چه كه هست 
  ديگر عمرش را كرده است



  
هرمز انصاري  –از بودن به شدن   

5  
  

  و آن چه مي بايست باشد 
  با خواست به روز رسيده 

  و انديشة پرتوان 
  و احساس دوست داشتني شما 

  .شدساخته خواهد 
  اين كتاب دنبالة كتاب هاي 

   ”روي پاكت ها“ –پانزدهم 
  . است ”حسـن شناسي“ –و بيستم 

  هر كدام از نوشته ها روي يك پاكت بوده 
  .كه نويسنده به عزيزي داده است

  در هر نوشته، خصال واالي دريافت كننده 
  ستوده شده است،

  …به مناسبت هاي نوروز، تولد، ازدواج و 
  -يم تبريك گفته ا

  .گاهي تسليت –به دور از همه  –و متأسفانه 
  كه اميدوارم همواره 

  .به عزيزان خود تبريك بگوييم
  و از خواننده انتظار دارد، نوشته هاي اين كتاب را، 

  .با گنجينه هاي خود، غني تر و غني تر كند
2/11/89  
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  براي آن كس  *
  كه با چشم دل ديده ام

  و چشم پيشاني
  .ار اوستلحظه شمار ديد

  
  در دست تان پرتوان باد” قلم“ *

  كه انديشة تان پرتوان است،
  احساس تان لطيف
  روح تان پاك

  قامت تان راست،
  .گام تان استوار

  دانه  دانه *
  دانه هاي پروردة

  را” رضا“عشق و انديشة 
  در جاي جاي باغچة دل مان كاشتيم و 

  سبد سبد
  گُل هاي پروردة آرزوهامان را
  .شامدنشسرخ فرش خو
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   –به دختر باليدني مان  *
  همواره باليده ايم و 
  او، با بال هاي پرتوان بالنده اش،

  پيوسته
  آسمان هاي ناشناختة انديشه را و 

  افق هاي ناديدة عشق را
  .پيموده است

  ستاره هاي بخت *
  بر بام زندگي تو مي رقصند،

  خورشيد عشق
   –بر پنجره هاي دل تو مي تابد 

  .به ميهماني خورشيد بخوان ستاره ها را
  به دامان پرگل مهر *

  به آغازِ بودن،
  به صفاي زندگي،

  به آواز سينه هاي صاف
  .به ترنم نغمه هاي دل
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  به مظهر همة پاكي ها،
  به آينة همة زيبايي ها،
  به سرچشمة عشق،

  به خورشيد صفا،
  به اقيانوس آرام،

  به آن كس كه 

  تاريخش ورق مي خورد
   –ورق بزند  تا تاريخ را

  .تبريك مي گويم –تبلورش را  –تولدش را 
  

  بيست و پنجم بهمن ماه
  براي گلزار عزيز *

   –كه شوره زارها را 
   –با لطافت رفتارش 

  مي كند؛” گلزار“ 
  آينده اي

  به بلنداي روح بلندش،
  به پرصفايي دل پرمهرش،

  .آرزو دارم به روشني انديشه و نگاهش
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  لبخند هميشگي ات را، *
  چهرة گشاده ات را،
  زنگ صدايت را،
  آواز دلت را،

  ساز پرشورت را
  .دوست دارم

  
  براي *

  قصر بلند آينه
  آينه اي

  كه زيبايي هاي پنهان زندگي را
  .آن گونه كه هست مي نماياند

  
  براي فرح *

  كه فرح بخش زندگي است
  با نگاه شور زندگي مي آفريند و 

  با لبخند زندگي را زنده مي كند و 
  .كار به آن شكوه و زيبايي مي دهدبا 
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  براي *
  دالرامي 

  .كه آرامِ دل است
  چهره اش 

  از زيبايي هاي درون حكايت دارد و 
  زيبايي رفتارش 

.درس آموز دگران  
  
  براي عزيزي كه  *

  نگاهش،
  لبخندش،

  سخنش،
  متانتش

  و در يك كالم 
  .درس آموز است” رفتارش“

  
  باد” شيرين“زندگي تان همواره  *

  ه نگاه تان شيرين است،ك
  كالم تان شيرين است،

  و دست هاي هنرمندتان؛
  .كام همه را شيرين مي كند
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  بال هاي تان باز؛ 
  بازِ باز

  .بر فراز ابرهاي سپيد زندگي
  چشم هاي تان روشن؛

  .به روشني پرتو مهر
  پيوندتان پايدار؛

  .به پايداري چشمة حيات
  
  هستي *

  حركت است،
  زندگي

  حركت است،
  نانسا

  حركت است
  و تو،

  سيما جان
  انساني پرتحرك هستي

  كه همه چيز را
  .به جلوتر و باالتر مي راني

  تعالي زندگي
  .مديون دست و دل و تالش توست
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  چهره اش دوست داشتني است، *
  نگاهش مهربان،

  كالمش شيرين
  قلمش توانا،

  .قامتش راست
  و نامش

  بيانگر
  :بيانش
  .”شيوا“

  
  آرزوهاي مان را  *

  م پيوند زديمبه ه
  تا
  به پيوند پايدارِ

  شهرزاد و فرشاد
  .رسيديم

  
  شاخه گُلي فرستادم *

  بودن را” گل“ تا 
  .ياد بگيرد
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  شهر را كه بگردي، *
  كشور را كه بگردي،

  دنيا را كه بگردي،
  فقط يك شهرزاد مي بيني؛

  شهرزادي
  كه قصه هاي شيرين زندگي را در سينه دارد

  .سپارد و به دست و ديده و زبان مي
  
  ما نياز داريم *

  زنگ صداي تو را بشنويم؛
  واژه هاي پرمهرت را

  .در ساختارهاي با محبت
  اما،

   –تو در سكوت هم دل انگيزي 
  با نگاهت،

  با حركات سر و دست و پايت،
  .با هنرآفريني ات

  تو،
  .انگيزِ دنياهاي بزرگي ”فرح“
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   –براي قصر آينه اي  *
  كه 

  آن چه را هست
  هست مي بيند و  آن گونه كه

  آن گونه كه بايد باشد،
  .به تصوير مي كشد

  
  دست هايش مي بيند، *

  چشم هايش حرف مي زند،
  نگاهش از كوه و دره و دشت مي گذرد

  آن را مي بيند
   –كه بايد ديد 

  .را” آينده“ 

  

  همواره براي من” نسترن“ *
   –در نام بردن از گُل  -

  مثال زدني بوده است؛
  ”رتينسترن صو“آنهم 

  .سرسبز باشي و لُپ سرخ
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  براي چهرة پرصفايي *
  كه از نگاه و كالمش

  استواري مي بارد و توانمندي،
  زمين را دوست دارد،

  آسمان را،
  آب را

   –حيات را 
  و با زندگي

  .عشق مي كند
  
  را با واژه معنا نمي كنند؛” گُل“  *

  .گل خود مي بويد
  اگر شاخه شكست 

  و گل ما به خاك افتاد،
  خوش آن  بوي

   –همة فضاها را پر كرده است 
  .شميم لبخندهاي از دل خاسته اش

   –را با نام معنا نمي كنيم ” محمود“
  زندگي او را معنا كرده است،

  ستوده است،
  .ستايش كرده است
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  با قدرت و درايت *
  را” فردا“توسن سركش 

  بيرون كش” ديروز“از اصطبل 
  دست نوازش بر سر و گوشش كش،

  ت بر دهانش ريز،نقل و نبا
  رامش كن،

  لگامش زن،
  و زين سواري بر پشتش

  و ببين
سرزمين هاي سبز  در هواي آزاد  

  راكب و مركوب يكي شدن
  و با تاخت رفتن

  چه لذتي دارد،
  .چه صفايي

  
  به مرد بزرگي *

  زندگي” زندة“كه با روي 
   –زندگي مي كند 

  .به ناصر قلي
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  آرزو دارم *
  همواره

   –انش و جواني شما از شور و حال و د
  در خدمت به اين سرزمين 

   –و مردم به پاخاسته اش 
  .بهره جوييم

  
  اميدوارم، *

  همواره،
  چون گُل

  .پر طراوت باشي و گُل رو و گُل بو
  

  به آن كس  *
  كه از تولد دوست داشتني بوده است و 

  -پيوسته دوست داشتني تر شده 
  .زاده شده است” مهر“به آن كس كه با 

  
  اي رضابر *

  كه نه فقط استعداد كاريش
  بل رفتارش

  درس آموز است
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* ،با تبريك  
  تولدي تازه،

   –آغازي تازه 
  آغازِ پا نهادن در دنيايي

   –كه سال ها آرزويش را داشته ايم 
  دنياي به اوج رساندن شور و شوق،

  با هم بودن،
  يكي بودن،

  انديشيدن،
  .كار كردن

  

  براي آن كه *
   عشق را مي پرورد و

  انديشه را مي سازد و 
  .راه هاي بسته را مي گشايد

  

  براي نازنين *
  كه بسيار هم نازنين است،

  آينده اي
  به بازي چهرة بازش،

  به روشني نگاهش،
  به زيبايي رفتارش

  .آرزو دارم
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  براي پرندگان عشق *
  عشق به انسان،

  عشق به زندگي،
   –عشق به هستي 

  به بودن،
  به پرواز،

   –به آواز 
  .زندگي آوازِ

  
  همواره *

  چهره ات باز،
  لبت خندان،

  دمت گرم،
  دلت پرنور،

  سرت پرشور،
  دستت آزاد،

  گامت استوار
  .باد

  
  .با اميد پيوندهاي پربارتر لحظه ها *
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  اين، *
  زيبايي هاي درون است

  .كه در نگاه و كالم تو مي جوشد
  آن ها را

  پاسداري كن،
  غبار روبي

  و 
  .پرورش دايمي

  

  دوست داشتني” يبطب“براي  *
  كه به مدد دانشِ به روز رسيده اش

  با نگاه و لبخند
  به اعتبار نيروهاي درون

  .شفا مي بخشد
  

  بال هاي باز، *
  دل هاي پر اميد

  آسمان هاي صاف،
  هواي تازه،

  براي شما مسافران عزيز
  .آرزو دارم
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  براي  *
  استوانة

  مهرباني،
  بردباري

  فروتني
  عمري به بلنداي آرزوهايش

  .زو مي كنمآر
  
  اثر گرماي دستت را احساس مي كني؟ *

   –من آن را احساس مي كنم 
  وقتي با كف دست

  به پشت شانه ام مي زني كه
  برو،

  دارمت، با تو هستم،
  نيروي جواني ات  همة

  .در گوشت و پوست و رگ و استخوانم مي دود
  
  براي نسيم *

   –نسيمي از باغ بهشت 
  بهشت آرزوهايش 

  .آرزو دارم
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  كوه و دره و دشت را *
  آسمان و زمين و دريا را

  .تسخير كردي
  اين،

  بر تو 
  مبارك باد

  اين،
  .توانمندي توست

  ولي،
  تسخير دل ها

  دل هايي كه به شوق ديدار تو مي تپند،
   –امر ديگري است 

  آن،
  .مباهات دارد

  و تو
  رضاي عزيز

  آن توانمندي را
  .به اين نيرومندي دادي

  
  انديشي  به استاد بزرگ آزاد *

  كه هر كالمش براي ما 
  .دفتري بوده است
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   –زندگي فقط يك نگاه است  *
  .نگاه تو به زندگي

  و چه زيبا مي بيني تو
  .زيبايي هاي ديدني را

  
  تو *

  بر زلف زندگي
  شانة محبت كشيده اي

  و چهره اش را
  به آب دل شسته اي

  و ما
  به تماشاي آن گيسوي افشان نشسته ايم و 

  .ن چهرهسرمست تبسم آ
  
  تو نياز نداري حرف بزني؛ *

   –ما بايد تو را بشنويم 
  صداي دلت را

  نداي فكرت را،
  .خروش درونت را
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  براي ستاره اي  *
   –كه از زمين به آسمان رفته است 

  براي كسي كه
  به زندگي كنندگان

  ”زندگي كردن“
  .مي آموزد

  
  باشد” ديدن“ديدار مي تواند  *

  اگر
  دل خويش

  .ان جاري كنيدر ناودان زب
  
  شيريني  *

  شيريني ات را
  از آغاز تولدت

  .با تمام سلول هايم چشيده ام
  باشي” شيرين“

  كه شيريني زندگي ما
  .ز شيريني توست
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  براي پيمان عزيز *
  كه پي گير و صادقانه

  .دنياي خود را بزرگ تر و بزرگ تر مي كند
  و در هر گوشة آن

  نهال محبت مي كارد
  آينده اي 

  يي رفتارشبه پرصفا
  .آرزو دارم

  
  ارزش واالي انسان در آن است كه *

  خودش باشد،
  .خود خودش

  است كه بايد بدرخشد،” خود“و اين، 
  .نه روكش دست ساخت آن

  و تو،
  هايدة عزيز

  هر چه هستي،
   –خودت هستي 

  .خود خودت
  .و ارزش وجودي تو در همان است
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  ”سازمان دهي“ *
  بزرگ ترين امرِ

  .امروزست راه بردن زندگي
  سازمان دهي و سامان دهي اگر نباشد

  ارزش ها گل نمي كنند،
  بارور نمي شوند

  و ارزش كار تو،
  حبيب عزيز، 

  در آن است كه
  سازمان دهي مي كني،

  .سامان دهي
  
  تو،  *

   –عمر آدم ها را بلند مي كني 
  با غناي انديشه،

  لطافت احساس،
  .سرعت عمل

  د؛، امروز، حرف اول را مي زن”سرعت“
  اگر

  ”عشق و انديشه“
  .پيشاپيش آن راه باز نكند
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  براي  *
  آالله گلي

  كه با تبسم ماليم هميشگي اش
  و با نگاه مهربانش

  آرامش مي بخشد و نشاط؛
  .صفاي زندگي

  

  براي  *
   –همة زيبايي ها 

   –زيبايي هاي درون و بيرون 
  زيبايي هاي درون

  كه به بيرون مي تراود
  و زيبايي هاي بيرون

  .به زندگي جلوة زندگي مي دهد كه
  
  براي *

  آن كس 
  كه

  آواي نرم دل پرمهرش
  در گفتار گرم و شيرينش

  .شنيده مي شود
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  وقتي نگاه سخن مي گويد، *
  وقتي دست ها حرف دل مي زند،

  وقتي احساس زيرِ پوست چهره مي دود،
  : ديگر، نيازي نداري بگويي

  ”.دوستت دارم“
  و من، 

   –براي آرزو 
   –و دل و ديده اش حرف مي زند كه دست 

  آن چه آرزو دارد
  .آرزو دارم

  
  چشم هايت را هم كه ببندي *

   –مي بيني 
  .كني و حس مي

  و من،
  آن حس زيباي تو را

   –حس مي كنم 
  دوست دارم،

  .مي ستايم
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  وقتي نگاه مي كني *
  گرماي نگاه پرمهرت

  از پوست و گوشت و استخوان مي گذرد،

  بر دل مي نشيند؛ 
  .مي كند” خانه“آن  در

  و دل، باز، مي طلبد
  .آن چه را به او داده اي

  

  براي آن كس كه *
  ناديده ها را مي بيند،

  ناشنفته ها را مي شنود،
  .نانوشته ها را مي خواند

  به گُل نشانِ باغچة زندگي
  به عاشق بچه ها و بزرگ ها، 

  .به عاشق طبيعت و هستي
  

  براي *
  تبلور همة زيبايي ها

   –ارا براي س
  كه با نگاهش حرف مي زند،

  .و با رفتارش درس مي دهد
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  شوند،” شهره“همه مي خواهند  *
   -شهرة آن چه تو شهرة آني

  شهرة 
  چهرة پرنشاط

  گفتار پرخنده،
  .رفتار پرصفا

  
  براي شهران عزيز *

  كه تبلور سادگي و صداقت و مهرباني است
  كه همه دوستش دارند و 

  همه را دوست دارد
  يآينده ا

  پاسخگوي
  آرزوهايش همة 

  .آرزو دارم
  
  به مژگان هميشه خندان؛ *

  به لبخندي كه 
  از ريشة جان نشأت مي گيرد

  به پير و جوان،
  كودك و نوجوان

  .آرامش مي بخشد و نشاط زندگي
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  براي شاپرك عزيز *
  كه شادي آفرين هاي روزگار را

  هنرمندانه و استادانه
  به آبشار بلند زندگي مي سپارد

  ه ايآيند
  سرشار از هنرشناسي،

  هنرستايي،
  و هنرآفريني،

  .آرزو مي كنم
  
  اخمش را *

  هرگز نديده ام،
  اما،

  .لبخندش را همواره
  .زندگي ماست” تحفه“او 

  زنگ صدايش 
  موسيقي نشاط آور است و 

  كالم روي زبانش
  .آواي زندگي
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  براي بزرگ مردي چون تو 
  تحولي بزرگ

   –يان در هماهنگي احساس و انديشه و ب
  –در مهر درون و رفتار بيرون 

  .آرزو دارم
  ”چادر“باشد كه 

  عشق و اميد و همبستگيِ خاندان ما
  به زعامت تو

  .سر بر آسمان سايد
  

  ” منوچهر“براي  *
  به مناسبت 

  آغاز اولين روز بقيه زندگي اش
  .كه مبارك باد

  براي ابراهيم *
  كه 

  پيوند مي دهد
  انديشه ها را

  احساس ها را
  ها را توان

  .آدم ها را



  
هرمز انصاري  –از بودن به شدن   

33  
  

  اگر هوشيار باشي، *
  چابك باشي،

  پرتوان باشي،
  كاردان باشي، 

  مهربان باشي، 
  ...شجاع باشي 

  عقلت به كارت برسد 
  و به همه چيز و همه كس هم 

  توجه داشته باشي،
  .مي شوي” فرخ“ چيزي شبيه 

  
  براي آن كس كه  *

  در مهر خورشيد است،
  در هنر ستاره است،
  مان است،در ورزش قهر

  در درس ممتاز است،
  ” دوست داشتن“و در 

  دوست داشتني ترين دوست داشته ها،
   –چهره اي همچنان خندان 

  .آرزو دارم
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  با ياد 
  شيرين زباني هايت،

  خنده هايت،
  مهرورزي هايت،

  و با آرزوي ديدارهاي ديگر
  براي تو 

  و فرزندان پرتحرك دوست داشتني ات
  .بوسه هاي مهر مي فرستم

  
  براي عزيزاني *

   –كه با بيان محبت هاي شان 
   –از دور و از نزديك 

  همواره دل ما را شاد كرده اند،
  دنيايي به زيبايي دل هاي شان

  .آرزو دارم
  

  غش غش خنده هايت *
  -بلندتر و بلندتر باد 

  لبخندت هميشگي
   –درونت كه پرمهر و زيباست 

  برونت را 
  .همواره تر و تازه نگه دارد و پرصفا
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  به خداوند سادگي و صفا، *
  به دوست و همكار باوفا،

  .به چراغ تاريكي ها
  
  كه پيوند پايدار مي خوريد –براي شما  *

  آسمان روشن،
  هواي تازه،

  دل شاد،
  دست پر،

  پاي پرتوان
  .آرزو مي كنم

  
  به اميدم، *

  به آينده ام،
  .به آينده سازِ پرتوان بالنده ام

  
  فرخنده باد *

  ايآيندة فرخنده 
  كه زندگي مان را 

  .فرخنده كرده است
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  براي او كه *
  چهره اش خندان است،

  دلش پرمهر،
  قامتش استوار

  ...زانوانش پرتوان 
  

  از او *
  جز لبخند،

  جز سخن پرمهر،
  جز چهره باز،

  جز صفاي درون
  جز دست نوازشگر

  .نديده ايم
  

  به آن كس كه  *
  از برق نگاهش محبت مي بارد و 

  .اقتاز هر كالمش صد
  

  .به انسان پركار، با درايت، و با حسن نيت *
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  با آرزوي  *
  ” پروين“پرتوافشاني 

  .در آسمان انديشه
  با آرزوي 

  شادابي،
  سرپايي،

  .و موفقيت هاي درخشان او
  

  به عزيزي كه *
  پرقدرت است،

  پراستعداد است
  و
  مي رود كه 

  احساس و انديشه را پيوند زند
  .لنددرخواست هاي ب” بزرگ“گيتاي 

  
  به مرد انديشه و قلم، *

  .به دوست ديرين
  

  به دانشمند متواضع، *
  به دوست انديشمندان و نوآوران،

  .به محقق و مؤلف و سخنور بزرگ
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  عزيز ” ايرج“ براي  *
  -كه دل مشعل كرده است 

  انديشه اي پرتوان،
  نيرويي بي پايان

  و عمري جاودان
  .آرزو مي كنم

  
  به زيبايي، *

  به شادابي،
  به صفا،

  به پاكي،
  به سادگي

  -به طراوت جواني 
  اي كه مي رود  ”ترانه“به 

  .شادي آفرين همه دل ها گردد
  
  به اسوه  *

  درك و درايت و سازماندهي، 
  به نمونه 

  .ايمان و اعتقاد و آينده نگري
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* 

  غمش مباد  
  بزرگواري كه

  خوبي هايش شهره آفاق است و 
  .مهرباني هايش آفتاب عالم تاب

  
  كه ” مادري“به  *

  همچنان مي درخشد و مي خندد، 
  .پيش مي رود” آينده“ و استوار به سوي 

  
  با ستايشِ –براي فرخنده عزيز  *

  كارداني اش،
  مهرباني اش،

  ايستادگي اش
  .و قهرماني اش

  
  زندگي اي  *

  به بلنداي آفتاب
  به روشنايي خورشيد

  به گرماي مهر
  .براي تان آرزو دارم



  
هرمز انصاري  –از بودن به شدن   

40  
  

  
  عزيز براي هادي  *

  هنرمند هنرشناس؛
  .كه مشوق خالقيت و آفرينش زيبايي است

  
  و چه درس آموز است  *

  -” رفتار فرح“
  تا حاال، هر چه در تاريخ بوده است، 

  گفتار پيشاپيش رفتار آمده است،
  و ما، فرح را مي بينيم كه 

  .كردارش پيشاپيش گفتارش حركت مي كند
  
  به استاد انديشه و سخن، *

  كي و صفا،به اسوه پا
  .به دانشمند بزرگ

  براي فرشاد عزيز، *
  فر و شكوه و شادي و بالندگي

  .آرزو مي كنم
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  به آن كس كه *
  از چشم هايش صفا مي بارد 

  .و از گفتارش صداقت
  
  سفر خوب است، *

  به ويژه وقتي 
  .آدم باشند” چشم انتظار“

  سفرتان به خير،
  قدم تان مبارك

   –و دل هاي تان 
   –دگان و ديدارشوندگان دل ديداركنن

  .شاد، شاد، شاد
  

  براي  *
  آن كه همواره 

  رفتار مهربانانه اش 
  درس آموز بوده است،

  گام هاي بلند،
  استوار،

  و پيروزمند
  .آرزو مي كنم
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  با اميد ديدارهاي بيشتر، *
  دريافت محبت هاي گرم تر

  .دست شما را مي فشارم
  
  به انساني  *

  باصفا،
  متواضع

  و متقي
  درايت و كارداني  كه با

  به تربيت نيروي انساني 
  .همت گمارده است

  
  ، همواره، ”محمود“ *

  با مهرباني هايش،
  با گذشت هايش،

  و با ياري رساندن هايش
  نگذاشته است كسي

  از ميدان مغناطيسي محبت او 
  .بگريزد
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  كاش مي شد *
  مهرباني را،

  پايداري را،
  بلندپروازي را

  و چهرة بازِ جهان بين را
  .مثل لباس خريد

  و من اميدوارم سهيل
  اين همه را كه دارد

  با دانش و درايت و پشتكار
  .در وجود انسان هاي ديگر نيز بيافريند

  
  براي كسي كه *

  احساس مسؤوليتش 
  .درس آموز است

  
  براي شما *

  تواني همسنگ آرزوهاي تان
  .آرزو دارم
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  براي عزيزي كه *
  نگاهش، لبخندش، سخنش، متانتش،

  در يك كالم و

  ”رفتارش“

  .درس آموز است
  

  سفري با بال هاي عشق، *
  شوق ديدار

  و آرامش دل
  .براي تان آرزو دارم

  
  شادي آفرين مان” انسان پرشور  “براي  *

  دنيايي به زيبايي زيبايي هاي درونش
  .آرزو مي كنم

  
  به انسانِ باصفا،  *

  پرنشاط، 
  پرانرژي و 

  .زبه دوست بسيار عزي بسيار مطلع؛
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  با آرزوي لبي خندان تر *
  چهره اي شادان تر

  دستي گشاده تر
  و خانه اي در بازتر

  آن چه آرزو داريد
  .براي تان آرزو مي كنم

  
  با تشكر از همه مهرباني ها  *

  و وفاداري ها؛
  تواني فزاينده،

  افقي روشن،
  تني سالم

  .براي تان آرزو دارم
  

  براي عزيزاني كه ديدارشان *
  .غنيمت بود

  

  لب تان خندان، *
  دل تان شادان،

  پاي تان كوبان،
  .و پرتوتان روشنايي بخش تاريكي ها
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  ؛”عشق“پرواز پرنده هاي  *
  عاشقان زيبايي و زندگي

  در آغاز سومين سالِ
  :همبال شدن شان

  بر ما و بر آن ها
  .مبارك باد

  
  هم شما را مي شناسيم *

  و ستايش مي كنيم؛
هم كار بزرگ  

  راه بردن فكري
  .دم به پاخاسته رامر
  

  براي بهنوش *
  سرچشمه پرآب مهر،

  آفتاب بلند انديشه،
  سرزمين پهناور زندگي

  .آرزو دارم
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  خردمندي تان *
  دل شادي تان

  و آرامش تان
  .آرزوي ماست

  .اولين سالگرد پيوند پايدارتان خجسته باد
  

  ”عشق و زندگي“براي ستاره هاي  *
  كه مي روند از آسمان هاي دور

  پرتو افشانند،بر ما 
  دنيايي به زيبايي آرزوهاي شان

  به پرباري انديشه هاي شان
  .آرزو مي كنم

  شادي تان جاودان، *
  پيوندتان پايدار،

  دل هاي تان با هم

  .جان هاي تان يكي
  
  و همه زيبايي هاي درون تو،  *

  سپيده عزيز، 
  .در چشمانت خوانده مي شود
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  او، نه به آن چه ندارد؛ *
  ه هاي او نيستكه جزو داشت
  بل، به آن چه دارد؛

  كه بسيار هم غني است
  فكر مي كند، 

  برنامه مي ريزد
  .و لذت مي برد

  
  بر كوهي از مشكالت نشسته است و 

  دانه دانه
  را” عشق و زندگي“نشاهاي 

  با انگشتان زندگي آفرين خود
  در خاك زير پايش 

  .مي نشاند
  

  با نغمة گيتار
  سكوت غم را مي شكند و 

  بخندي نشاط آوربا ل
  عبوسي چهره ها را

  هر لحظة زمان
  براي او



  
هرمز انصاري  –از بودن به شدن   

49  
  

  دنيايي است از فرصت ها
  وجود  و هر ذرة

  غنيمتي است
  از دست آوردها

  او 
  آن چه را هست

  باطل مي شناسد و 
  به آن چه بايد باشد

   –دل بسته است 
  .روي آن كار مي كند

  تولدش مبارك
  

  12/25/11/89  
  براي عزيزي كه *

  شهامت و 
  يت و درا

  محبت و 
  پايداري را

  .با هم دارد
* 
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  به بزرگواري كه 
  اگر گشاده رويي هايش

  و محبت هاي بي شائبه اش 
  نباشد

  اين جور شوق ديدارش 
  به پروازمان نمي آورد
  .تازه نمي دهد” حال“و خود ديدارش 

  
  وقتي اسم تو را مي آورند، *

  يعني 
  .محبت، گذشت، فداكاري و دست و دل بازي

  
  به تبلور  *

  دانش و احساس و انديشه،
  به هنرمند ورزشكار دانش جو،

  .به هماهنگ كنندة جسم و روان
  
  زندگي اي به پرباري  *

  هاي تان ” اميد“ 
  .آرزو دارم

  زندگي اي *
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  ،”عسل“به شيريني 
  به روشني دلت،

  به زيبايي رؤيايت
  برايت

  .آرزو مي كنم
  
  با ياد  *

  آن همه زيبايي
  هاي تان آفريديد؛كه با مهرباني 

  و سفر كوتاه ما را 
  .پر از خاطره هاي شيرين و ماندني كرديد

  
  راهي به سرسبزي حرفه تان، *

  بهاري به زيبايي احساس تان،
  زندگي اي به تابناكي انديشه تان

  .آرزو مي كنم
  
  آن كس كه  *

  به روي خاك صفا مي بخشيد؛
  .پرپر شد و زير خاك سرد آراميد

  عزيزان ما، *
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  ل هاسا
  باشيد و

  باشيم و 
  باشند؛

  ها”بچه“و 
  با گرماي دل هاي پر اميدتان،

  در پرتو انديشه پرتوان تان،
  ها را بشكافند و”پوسته“

  .به پرواز درآيند” آزاد“ در هواي 
  
  هماره *

  درِ خانة
  ”عشق و شور و حال تان“

  به روي عاشقان ديدارتان
  .باز باد

  
  دنيايي سرشار از *

  يداري و پرتوانيعشق و اميد و پا
  .براي تان آرزو مي كنم

  
  براي عزيزي *
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  كه همواره و پيوسته 
  خواسته است

  ياري دهد؛” ديگري“به 
  هر چند كه ديگري 
  او را” درون“توان خواندن 

  .نداشته باشد
  

  انديشه اي پرتوان، *
  دلي شاد،

  دستي باز،
  گامي استوار،

  .براي تان آرزو مي كنم
  براي *

  او
   –تحول زندگي  كه اهرم سترگ

  اهرم دانش و خرد 
  و انديشه راه بردن خرد را،

  .در دست دارد
  
  
  با ياد خاطره هاي خوش همكاري مان 
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  و حفظ گرماي محبت هاي تان؛
  توفيق شما را 

  در آن چه مردم آرزو دارند
   –و شما سكان دارش شده ايد 

  .آرزو دارم
  
   –” مهندسِ منظري“ *

  كه پرشور و پر استعداد،
  جا به چهرة خاك  همه

  زيبايي مي بخشيد،
  .خود چهره درخاك كشيد

  
  پيوند پيوسته تان *

  چون آفتاب
  .بلند و پايدار و تابناك

  
  ستاره هاي پر فروغِ *

  آسمان پر ستارة تو
  همواره 

  .نورافشان باد
  متشكريم، *

  .متشكريم
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   –از همة آنان كه 
   –در اين روزهاي تلخِ عبوس 

  ،از هر جا كه بوده اند
  با حضور در مراسم 

  نوشتن در روزنامه 
  فرستادن نامه و گل 

  و تماس هاي تلفني 
   –غم سنگين ما را 

   –با مهرباني 
  سبك كردند؛

  

  از بزرگان دانش و خرد و انديشه و هنر،
  از مديران و سازمان دهندگان كشور

  از سازندگان گرانقدر اين سرزمين
  از همة دوستان، بستگان و آشنايان

  .يممتشكر
  

  باشي،” زنده“ *
  كه زندگاني من

  .در گرو سرزندگي توست
  
  براي  *

  سرور
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  كه به گَرد پاي محبت هايش هم نتوان رسيد؛
  دلي شاد،

  لبي خندان
  چهره اي باز

  قامتي افراشته
  .آرزو مي كنم

  
  فروغ چشم هايت را، *

  تبسم لب هايت را،
  لطافت نگاهت را

  .شيريني كالمت را
   – پرباري انديشه ات را

  در شُكوه راه بردن زندگي 
  .مي ستايم

  
  براي مژگان، *

  و گلدان خانواده اش
  آينده اي به زيبايي درون او،

  و شكوفايي بيرونش،
  .آرزو مي كنم

  براي *
  او
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  كه
  نرم خويي اش را،

  بردباري اش را،
  صفاي درونش را،

  گرماي وجودش را
  همواره دوست داشته ام؛

  .ستوده ام
  

  پروازتان را *
  آسمان صاف در

  آوازتان را
  در هواي آزاد

  -” پرندگان عشق“
  .آرزو دارم

  
  با اين اميد *

  كه ديدارِ گل روي تان
  در سال آينده

  .بيشتر دست دهد
  براي تان *

  افقي روشن،
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  بالي دور پرواز،
  تواني فزاينده،

  در راستاي آن چه آرزو داريد
  .آرزو مي كنم

  
  براي تان *

  تان، آينده اي به پرباري انديشه
  به زاللي احساس تان
  به بزرگي روح تان

  .آرزو دارم
  

  آسمانِ  *
  ستارة پر فروغِ بخت بلندتان،
  .باد” باز“همواره 

  
  براي او كه  *

  ديرك كرده است” انديشه“ 
  .چراغ زندگي” دل“

  براي *
  شما

  زندگي اي پرشور،
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  پرصفا،
  پربار،

  و برآورنده آرزوهاي در دل مانده،
  .آرزو مي كنم

  
  همواره  *

  پربار باد
  قلم پرتوان عزيز ما

  با  بارِ
  عشق و

  انديشه و
  .شهامت بيان

  

  منوچهر را بايد *
   –در سكوتش شناخت 

  در مهرباني هاي 
  بي صدايِ

  .فروتنانه اش
  ديدارتان، *

  گفتارتان،
  نگاه تان،
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  لبخندتان
  آرامش و نشاط مي آفريند؛

  .كه همواره شكوفا باد
  

  خانه تان  *
  همواره 

  –باد ” خانه عشق“
  تا عاشقان بتوانند 

  همچنان 
  .بر گرد وجودتان حلقه زنند

  
  اميدوارم *

  مشعل به دست 
  همچنان

  ما بماني” امير“ 
  .و امارتت پايدار

  
  براي عزيزاني *

  كه زندگي شان را
  با آفتاب پيوند زده اند

  روزگاري به بلنداي آفتاب
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  زندگي اي به روشنايي خورشيد
  ردلي به گرماي مه

  .آرزو دارم
  

  براي مشعل فروزاني *
  كه از وجودش 

  براي
  ”نشر انديشه“

  .مايه مي گذارد
  

  ستاره هاي درخشانِ *
آسمان هاي بلند  

  ”عشق و دلدادگي“
  دايره زده اند
  تا

  دو دلداده را
  .در ميان گيرند

  
  براي عزيزي كه *

  برپا دارندة چادر 
  تفاهم و دوستي ماست،
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  دلي سرشار از سرور
  به بلنداي زمانعمري 

  .آرزو دارم
  
  به آسيه كه *

  آن چه به ارث چيد،
  .به يادگار كاشت

  
  پرندة كوچكي *

  كه بر فراز اقيانوس مي پرد
  به مرغان ساحل

  .درس زندگي مي دهد
  …و تو 

  درس آموز 
  .ساحليان شده اي

  
  
  يلداي عزيز *

  بنويس، 
  بنويس،

  .بنويس
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  بخوان
  بنويس،

  بينديش
  بنويس،

  بپرس
  .بنويس

  بر آن چه 
  مي بيني و 

  مي پرسي و 
  مي داني و 

  مي خواهي
  .بينديش

  و شيرة جانت را،
  همة وجودت را

  .سپار” قلم“به آبشار 
  
  
  براي او كه *

  پاي بر زمين دارد،
  سر در آسمان،
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  چشم به افق
  گامي استوار

  گردني فراز
  ديده اي باز

  .آرزو دارم
  
  زمين به پرواز آمد، *

  ستاره به رقص
  هره گشود،خورشيد چ
  ات آغوش” خانه“

  تا تو
  ”مهر“بر گونه هاي 

  .بوسه زني
  

  به جوان بسيار با استعداد و پرحسن نيتي  *
  .كه همواره از ديدنش لذت برده ام

  اشرف  *
  نه در نام

  كه در آن چه انسان را
  برتر مي سازد
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   –بر ما سر است 
  در صفا،

  در وفا،
  در آرامش روان

  .در لبخند هميشگي
  
  مهرتدل پر *

  همواره شاد باد
  لب خندانت

  همواره خندان
  دست دهنده ات

  همواره باز
  خانه ات

  كه خانه اميد ماست
  .پذيراي عاشقان –همواره با در باز 

  
  پيوند پيوسته تان *

  .پايدار باد
  تن تان پرتوان

  لب تان پرخنده
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  گام تان استوار
  .راه تان پر صفا

  
  آينده اي  *

  به زيبايي احساس پاك شان،
  به پرباري انديشه هاي شان،

  به روشني ديدگاه هاي شان،
  به پرصفايي رفتارشان

  .آرزو دارم
  
  به آن كس *

  كه
  شور زندگي مي آفريند،

  شوق زيستن،
  پرتو اميد،

  .دل پايداري
  
  بيش از نيم قرن *

  انساني را ستوده ام
  كه مادر و مربي 

  و عاشق و معشوقِ 
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   –بچه ها بوده است 
  ددانشمند ارزشمن

  .سركار خانم توران ميرهادي را
  
  براي خاندان پرمهر فوالدي *

  آينده اي
  با استحكام نامشان،

  روشني افكارشان
  بلندي آرزوهاي شان

  .آرزو مي كنم
  
  دست هاي گرم  *

  برادر عزيزي را
  كه دستي پرمهر 

  در دست قلم به دستان دارد،
  .صميمانه مي فشارم

  
  براي شبنم عزيز *

  دنيايي
  شبنم صبح به لطافت

  به طراوت گلِ شكوفا
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  به رواني چشمة كوهسار
  به پرباري ابر بهار

  .آرزو مي كنم
  
  براي تو نوجوان برومند *

  آينده اي 
  به بلنداي گيسوي خورشيد،
  به پهناي دامن آفتاب،
  به گرماي پرتو مهر

  .آرزو دارم
  
  براي عزيزاني كه *

  با دانش و خرد و اميد و پايداري
  ند و راه فردا مي جوي

  .مي پويند
  
  كمك  *

  به انديشيدن،
  به سرودن،

  به نوشتن،
  به خلق زيبايي ها
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  كار و زندگي و اعتقاد دايميِ
  .عزيز ما بوده است

  
  دست عزيزي را *

  كه دست هنرمندان،
  نويسندگان،

  و متفكران را
  مي فشارد

  .از دور مي فشارم
  

  از لحظه اي كه ناصرقلي را ديده ام *
  برايم درس آموزِ

  حبت و گذشت و انسانيت،م
   –بوده است 

  من نيز، 
  كار و همكاري را

  .بهانة با او بودن كرده ام
  باشد” دل“دل نمي توانست  *

  .نمي شد” غني“اگر با پرتو محبت 
  و تو

  دل غني شده ات را
  در مشت گرفته اي
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  و ما
  در پرتو آن

  دست افشان، 
  .پاي كوبان

  
  به دنبال چه هستي؟ *

  .تزيبايي دروني توس
  آن را بپا

  غبارروبي اش كن
  به آب دل شستشويش ده

   –آن ماندني است 
  .همان است” پروين“

  
  .به آرامش و استحكام و صفاي وجود *
  
   –پنجره هاي زندگي ام را گشودي  *

  آفتاب مهر آمد،
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  نور اميد

  پرتو حيات
  آسمانِ زندگي ات

   –گشوده باد و پر ستاره 
  .پر از ستاره هاي بخت

  
  ت همواره شاد ماندچهره ا *

  لبت خندان
  دلت پرشور

  قدت راست
  .گامت استوار

  
  بزرگواري ” پدر“براي  *

  .كه پيوسته با احساس تر شده است
  آن چه را آرزو دارد، آرزو مي كنم؛ 

  .دور هم بودن را
  به قيافه *

  مهربان
  آرام

  و باصفا
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  ها را”ديوار“كه 
  بر مي دارد

  را” زندگي“و نهال 
  هاي از ياد رفته در جاي جاي زمين

  .مي كارد” عشق“با 
  .به علي عزيز

  
  -براي مينا و ابراهيم  *

  -دو پرنده عشق 
  پرواز بر فراز

  آسمان هاي صاف را
  .آرزو مي كنم

  
  براي تان *

  دلي به گرمي مهر،
  عمري به بلندي آفتاب،

  راهي به روشني خورشيد
  .آرزو دارم

  براي تو *
  آينده اي به بلنداي يال خورشيد،

  ه پهناي نور آفتاب،ب
  به گرماي دل مهر
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  .آرزو مي كنم
  
  آينده اي *

  به بلنداي آرزوهاي بلندش،
  به پاكي قلب پاكش،

  به درخشاني چشم درخشانش،
  به شيريني زبان شيرينش

  .آرزو دارم
  

  طراوت هميشگي تان، *
  لبخند دائمي تان،

  شادابي پرشورتان،
  صفاي دروني تان،

  ديدار پيوسته تان،
  .ن استآرزوي م

  
  …براي  *

  آينده اي
  به پهناي گيتي،

  به زاللي چشمه،
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  به روشني آفتاب،
  به بلنداي آرزوهاي شان

  .آرزو مي كنم
  
  اميدوارم *

  همواره
  لذت بريد” كار“ از 

  .راضي باشيد” بودن“از 
  
  دست قلم به دستي *

  مثل تو را
  كه زيبايي هاي درون را

  از نوك قلم جاري مي كند
  .بايد بوسيد

  
  
  براي تان *

   –بال هاي بازِ باز 
  باز از كران تا كرانة زندگي

  براي پرواز 
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  در آسمان هاي همة زيبايي ها
  .آرزو داريم

  
  آموزگار هميشة من، *

  اميدوارم
  باشيد و 

  باشيم و 
  باشند

  و چهرة دوست داشتني تان
  .خورشيد محفل مان

  
  آينده اي *

  به سرسبزي دشت هاي بهاري،
  كوهساران به زاللي چشمه هاي

  به طراوت شكوفه هاي صبح
  .آرزو دارم

  
  چهرة دوست داشتني ات را، *

  دل پرمهرت را،
  گام استوارت را

  فروتني بزرگوارانه ات را
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  دوست دارم،
  .مي ستايم

  براي استاد گرانقدرم
  .انديشمند وارسته

  
  براي عزيزي *

  كه همواره
   –عزيزتر شده است 

  براي آزيتا
  رد،كه از نگاهش مهر مي با

  .از لبخندش زندگي
  
  براي چهره اي *

  كه نمي شود دوست نداشت؛
  .براي نويسنده و مدير پر استعداد

  
  براي عزيزي *

  كه همه را عزيز مي دارد
   –لبخندي هميشگي 

  به پهناي گيتي
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  چهره اي باز
  به روشني آفتاب صبح

  .آرزو دارم
  
  براي گلزار عزيز *

  زندگي اي
  به گلزاري

  گلزار دلش
  .ارمآرزو د

  
  خورشيدها بتابيد، *

  بتابيد
  .بر كلبه هاي در سايه افتادة ما

   –زندگي آفتاب مي خواهد 
  پرتو مهر،

  .نور اميد


