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  چرا چاپ دوم؟
  

  .هنري شد -مجموعة تبريك هاي نوروزي اثر بسيار نفيس ادبي
تازه اي از دل  هاي حرفبا شيوه هاي ديگري از تبريك گويي و 

 چنددر  انوشته ه و پويا آريان پور بي نظير طراحي هايو مردم 
  ...و 32×16چاپ برجسته و قطع و و كاغذ فابريانو رنگ 

به دوستان  ”هديه“مي ديد براي ن راهر كه آخوب طبيعي بود كه 
به ويژه براي نوجوانان و جوانانِ داخل و خارج از  –مي برد 

  .كشور
-كتاب از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و محافل علمي

ادبي بيشتر به كتابخانه ها و فرهنگستان ها و نمايشگاه ها رفت 
  .وبراي عرضه به بازار عرضه ي كتاب كم آمد

  -با افزودن تبريك هاي سال هاي بعد – كه ر آن شدنويسنده ب
قطع كتاب را كوچك كند تا در جيب و كيف هر خواننده جا 

  .شود ”كتاب همراه “گيرد و 
  

  ناشـر                                                             
  1386ين فرورد                                                            
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انسـتيتو زبـان    “بنيانگذار  – هرمز انصارينوشته هاي 
ــيمين ــتمر در    – ”س ــؤوليت مس ــت و مس ــل فعالي ــه دلي ب

  سازماندهي هاي آموزشي و
  ؛ ”تحقيق و تأليف و تربيت و تدريس “

  عمدتاً در زمينه هاي رفتار با كودكان و نوجوانـان و جوانـان   
  است؛

برنامـه   ومحصــالن  براي پدران و مادران و مدرسـان و  
  ريزان؛

  به صورت شعر و طنز و داستان و نامه و مقاله و   
  …گفتمان  سخنراني و 
  پرورشِ كه خود، همه آن ها را در خدمت  

  ”انديشه و بيان “
  .مي داند

  .نوشته ها با زباني ساده، ولي پر پيام، تفكر انگيز است  
  :او، خود، مي گويد  
  مي اندازم، من آدم ها را به صرافت “  
  متوجه داشته ها و توانايي هاي شان مي كنم؛   
  ” .’هست‘و آن را كه بايد باشد، مي گويم   
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    تو بــوي هيجانــارنــگ  نيــز، كــه ”تبريــك هــاي نــوروزي“
در ربـع   –تحوالت و خواست ها و آرزوهاي مردم ايـران را  و

 ”احسـاس و انديشـه   “داشته اسـت، از همـين    –قرن 
  رد؛مي گيسرچشمه 

   از همه آن هـا پرتـو عشـق و انديشـه و اميـد و پايـداري و       
  .و بر دل و جان خواننده مي نشيند دالوري بر مي خيزد

سال هـايي هسـت، كـه در آن سـال هـا، تبريـك نـوروزي        
آمده و روي سخن با استادان و  ”كارت “گسترده تر از حد 

  .سازمان دهندگان آموزشي است
آلبـوم   هاي نوروزي، جدا از ايـن  اين پيام ها، پيام مجموعه  

          .پيش بيني شده است
  

  آنسه شـرن
1382  
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  در روزگاري كه مي رفت      
  به فراموشي سپرده شود، ”تبريك نوروزي “

  كه اگر كسي پايبند بود،     
  مي خريد و مي فرستاد، ”كارتي “ 
  را،  حرف دلم را، فرياد روزم را،آرزوها و باورداشت هايم   
  خالصه كردم و      
  –براي آنان كه دوست شان داشتم، فرستادم      
  بهار زندگي شان را و نوروز روزگارشان را      

  .تبريك گفتم
  آمد؛ ”پاسخ“     
  پاسخ هاي شيرين، پرمحتوا، شجاعانه     

  .و پر از آرزوهاي در دل مانده
  مردم، خود، گفته هايم را آهنگين كردند،      

  .هدايت كردند، ستودند و به سينه فشردند    
  بزرگان علم و ادب و سياست و دين،     

  از سراسر ايران، و از خارج ايران،                     
  همصدايم شدند، و خواستند     
  كنم؛ ”مجموعه“كه آن ها را يك     

  .و چنين كردم                                        
                                         

  هرمز انصاري                                        
  1382نوروز                                          
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  با آرزوي 

  تني سالم،          

  دلي شاد،                     

  و جاني آزاد                           

  كه  براي همة دوستاني    

  سال گذشته را                  

  در پرتو محبت شان                           

  .گذاشتيمپشت سر                                          
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  براي آنان كه
  با احساس گرم و محبت انساني شان

  به ما جان و توان تازه بخشيدند،
  براي آنان كه

  ي شانبا انديشه و درايت واال
  فروغ راه و حركت ما شدند،

  با نو شدن سال؛
  سينه اي فراخ،
  گردني فراز،
  دلي شاد

  .آرزو مي كنم
   –باشد كه در پرتو اين همدلي و همبستگي 

  و انسانيت را ”انسان “قلل پاي نخورده 
  .زير پا بينيم

  
  1361نوروز 
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  براي اسطوره هاي اميد و تالش، 

  تالش و پايداري،
  ان كه عشق مي ورزند و براي آن

  فرينند، افتخار مي آ
  براي عزيزاني كه در پرتو محبت شان 

  زندگي مان گرماي حيات گرفته است،
  سالي پربار، 

  غرورانگيز، 
  نشاط آفرين،

  سرشار از صفا و صميميت، 
  .آرزو مي كنيم

  

 1366نوروز 
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  براي آنان كه
  مي جويند، ”كمال “مي ورزند و  ”عشق“
  نان كه براي آ

  مي چينند، ”اميد “مي پاشند و نور  ”مهر“بذر 
  براي آنان كه 

  راه مان كرده اند،  ”مشعل“پاك شان را  ”دل“
  آينده اي 

  همواره

   ”گذشته “زيباتر از 
  .آرزو داريم

  

  1367نوروز 
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  با  نو شدن سال،
  آرزو داريم 

  خداوند به ما
   –عطا فرمايد  ”ديدن“توان 

  .ق واقعيت هاي هستي راديدن تا اعما
   –عطا فرمايد  ”شناختن“توان 

  .شناختن درون و بيرون واقعيت ها را
   –عطا فرمايد  ”انديشيدن “توان 

  .انديشيدن با آنچه مي بينيم و مي شناسيم
   –عطا فرمايد  ”دوست داشتن“توان 

  .دوست داشتن زندگي و زندگان را
   –عطا فرمايد  ”ايستادن “توان 

  .ر مقابل مشكالت راايستادگي د
   –عطا فرمايد  ”ساختن“توان 

  .ساختن پرشكوه زندگي اي زيبا را
  …تا 

  خوب ببينيم، 
  خوب بشناسيم، 

  خوب بينديشيم، 
  خوب عشق بورزيم، 

  خوب بايستيم 
  …و 

  زندگي مان را 
   –است  ”انسان “آن طور كه شايسته 

   –انسان متعالي 
  .بنا نهيم

  
  1368نوروز 
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  بهارتان           

  بهارمان         

  بهارشان             

 بهاران باد                                                            
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  ، ”بهار“
  با همه زيبايي هايش فرا رسيده است 

  به زمين ما، و زمينيان، 
  .حيات و شكوفايي تازه بخشيده است

  ما نيز مي رويم 
  رين بهار زندگي مان را؛ كه پرشكوه ت

  بهار عشق و انسانيت را، 
   –نه فقط در سرزمين خود 

  كه همواره 
   –گاهواره عشق و معرفت انسان ها بوده است 

  بلكه در سرزميني به پهناي جهان بشري 
  .برپا داريم

  كه در آن  بهاري
   ”كار “و لذت از  ”بودن“رضايت از 

  زندگي مان را 
  ر كرده است، سرشار از مباهات و سرو

  كه در آن  بهاري
  دريافته ايم چه مي خواهيم و 

  ياد گرفته ايم 
   –چه گونه آن را به دست آوريم 

  براي مان سربلندي آورده است و ”چه“و 
  ،زيبايي زندگي را ”چه گونه“
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  كه در آن  بهاري
  

  كه در آن  بهاري
  غناي معنوي مان 

  زيبايي بخش غناي مادي مان شده است و 
  ادي مان غناي م

  حافظ غناي معنوي مان،
  كه در آن  بهاري

  ذاتي مان شده است و  ”دوست داشتن“
  بد انديشي بيگانه با وجودمان،

  كه در آن  بهاري
   –زبان مان زبان تفاهم شده است 

  زبان پيوند دل ها، 
  زبان به هم پيوستن دست ها،

  كه در آن  بهاري
  دست و دل و مغزمان 

   –به هم پيوسته اند 
  يمان و انديشه و كردارمان يكي شده اند،ا
  كه در آن  بهاري

  ، تجلي بخش گفتار و كردارمان شده است ”هنر“
  و مكمل دانش و انديشه مان،
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  كه در آن  بهاري
  چشم هاي مان 
  را پيدا كرده است و  ”واقعيت“توان ديدن 

  را، ”حقيقت“گوش هاي مان تواضع شنيدن 
  كه در آن  بهاري

  انديشيدن را ياد گرفته ايم و  بر انديشه ها
  بندها را

  از بال و پر باورداشت هاي مان 
  برداشته ايم،

  كه در آن  بهاري
  برتري هاي جهان بشري 
  برتري هاي انديشه و 

  سازندگي انسان ها شده است و 
  خصال واالي انسان ها مالك وااليي،

  كه در آن  بهاري
   –از روي جهل  –ترس 

  د و جايي در وجودمان ندار
   –به اتكاي درك  –اميد 

  قامت مان را راست داشته است،
  كه در آن  بهاري

  شده است و ”اجتماع “مدرسه 
  ،”مدرسه“اجتماع 
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  كه در آن  بهاري        
  آغوش مادران مان دانشگاه شده است و 

  دانشگاه هاي مان 
  عرصة عرضة انديشه ها و دستاوردهاي بشري،

  كه در آن  بهاري
  ياي فرزندان را مي فهمند و دن ”پدران“

  پدران را، ”حرف“فرزندان 
  بهاري كه در آن 

  قدرت مان 
  .است ”حقيقت“در بيان 

  
  1369نوروز 
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  …به آنان كه 
                    

  جويند، كمال مي                     

  آفرينند، جالل مي                                

  .بخشند جمال مي                                         
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  تبريك نوروز؛
  –شدن  ”نو“تبريك  

  نو شدن توان ها، 
  نو شدن پيمان ها، 

  –نو شدن انسان ها 
  انسان هايي كه مي روند 

  روند تاريخ را دگرگون سازند،
  انسان هايي كه مي روند 

  آفتاب عشق و انديشه را 
  د،بر سراسر گيتي بگسترانن

  انسان هايي كه مي روند 
   –را  ”تفاهم“

   –كه پيوند دهنده دل هاست 
   – ”تقابل“به جاي 

   –كه كاهنده نيروهاست 
  بنشانند،

  انسان هايي كه مي روند 
  از موهبت هاي بي همتاي شان

   –از دست و دل و زبان شان  –
  در ساختن پرشكوه فردايي تابناك 

  ،كمك گيرند
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  د انسان هايي كه مي رون
 حاصل تالش هاي صادقانه و غرورانگيزشان را 

   –در پرتو دانش و انديشه  –
  هزاران برابر كنند،

  انسان هايي كه مي روند 
  تجربه هاي تلخ گذشته را 

  در خدمت آينده اي شيرين كشند،
  انسان هايي كه ارزش هاي واقعي را 

  در برآوردن نيازهاي جمعي زندگي آينده 
  مي بينند،

  را  ”آموزش “ي كه انسـان هاي
  امر تعيين كنندة شيوه و ساخت زندگي 
  مي دانند،

  را ”معلم“انسان هايي كه 
   –با همه رسالت هايي كه بر عهده دارد  –

  تاريخ ساز واقعي مي دانند،
  انسان هايي كه مي كوشند 

  سرزمين شان را
  .قابل تعميم درآورند ”نمونه“به                        
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  مي جويند،  ”حق“ايي كه انسان ه
  غم مي زدايند 

  فرينند، و شادي مي آ
  انسان هايي كه گفتارشان 

  تبلور افكارشان شده است و 
  كردارشان تجلي گفتارشان،

  انسان هايي كه 
  ايمان و اعتقاد و دانش و تقوا را 

  در هم تنيده اند و 
  به سوي اليتناهي، 

  .به سوي كمال پر مي كشند
  

  1370نوروز                                                             
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  بهار عشق،  

  نوروز انديشه،   

  پيوند پايدارِ   

  ”عشق و انديشه“

  .مبارك باد                                                     
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  دست برافشانيد،
  پاي بكوبيد،

  خانه را گل آذين كنيد
  –مي آيد  ”مانبهار“كه 

  .بهارمان با بال هاي سيمين عشق و انديشه
  

  چهره بگشاييد،
  سر برافرازيد،

  غريو شادي تان را 
  به گوش جهانيان رسانيد 

  –مي آيد  ”بهارمان“كه 
  .بهارمان با آفتاب زرين نور و اميد

  
  بازوان در هم تابيد،

  پنجه ها در هم تنيد،
  دل ها يكي كنيد

  –مي آيد  ”بهارمان“كه 
  .بهارمان با بارقة شور و نويد   
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  بهارمان مي آيد تا 
  بر گونه هاي از مهر تافته مان بوسه زند،

  بهارمان مي آيد تا 
  بر لب هاي تشنه در يادگيري مان 

  آب حيات بخشد،
  بهارمان مي آيد تا 

  بر پاي به پاخاستگان دوران گُل ريزد،
  بهارمان مي آيد تا 

  ق و انديشهساقدوش پيوند جاودان عش
  گردد،

  بهارمان مي آيد تا 
  مشعل جهانفروز حاكميت انديشه را 

  در دست هاي پرتوان ما نهد،
  بهارمان مي آيد تا 

   –سرزمين مان را بارور تولدي دگر كند 
  تولدي كه در آن 

  .نشسته است ”انسان “انسان در جايگاه 
  1371نوروز                                    
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  دار،پرده بر

  پنجره بگشاي،

  سقف شيشه كن،

  –كف آينه 

  .ميهمان تو است ”نور “كه بهار 
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  قلمت را بردار و بنويس، هموطن
  بنويس كه 

  اين بهارِ آرزوهاي ماست 
  .كه از راه رسيده است

  بنويس كه 
  اين عطر انديشه هاي ماست 

  كه خانه به خانه مي گردد،
  بنويس كه 

  اين آفتاب نوبت ماست 
  كه بر بلندترين قلة انسانيت

  .تابيده است
  

  بنويس،
  –بنويس كه ما به پا خاسته ايم 

  ما مي خواهيم،
  ما مي شناسيم،

  ما مي دانيم،
  –ما مي توانيم 

  مي توانيم 
  سرنوشت خويش را 

  .به دست خويش رقم زنيم
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  و                                
  بخوان،

  ا،بخوان ترانه هاي عشق و انسانيت ر
  بخوان سرود آزادي انديشه ها را،

  .بخوان حماسه پايداري انسان را

  و
  بگو،

  بگو كه بر ستيغ سترگ دانش و شناخت خيمه 
  خواهيم زد،

  بگو كه نام ميهن مان را بر تارك تاريخ 
  خواهيم نوشت،

  بگو كه دست دوستي همه مردم جهان را 
  .خواهيم فشرد

  بگو كه بهارمان را بهاران خواهيم كرد،
  .نوروزمان را هر روز

  

  1372نوروز 
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  ما به سر پنجه تدبير گشاييم ره فردا را

  رسيدست، بيا؛ ”ديدار“اينك آن لحظه 
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  بده دستت به دستانم
  .كه دست تو، به دست من، بسازد صبح فردا را

  تو عشق من شدي،
  من عاشق عشقت

  من آن عشق و من اين عاشق 
  .چنين آسان نمي بازم
  تو ليلي گشتي و عالم همه مجنون

  .من اين ليلي چنين مجنون نمي خواهم
  

  ميان پرده و پروا
  يكي كن راه فردا را

  .كه فردا را چو ديروزت نمي خواهم
  

  من اين را با تو مي گويم؛
  –تو راز دل بگير آن را 

  .من اين ساقي، من آن ساغر، نمي خواهم
  

  بكن پاي خود از ديروز،
  نده؛بنه پنجه بر آي

  .كه آينده، فرو مانده، چو دوش و دي نمي خواهم
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  درونت كوه آتش شد؛       
  .برونت خاك و خاكستر نمي خواهم

  درونت را برونت كن،
  برونت كار و زيبايي

  

  بزن بر تارك تاريخ مهر فتح فردا را؛
  .كه فردا زاده عشق است و انديشه

  

  به حكم زندگي طي كن
  طريق عشق و انديشه

  كه تضميني است انديشه 
  .بر اين عشق جهانگيرت

  

  سرود زندگي سر كن،
  لباس سروري بر كن،

  .بنه از سر كاله يأس و نوميدي
  

  بهارت را بهاران كن،
  زمينت را گلستان كن

  كه نوروز تو هر روزت
  و هر روز تو نوروزت

  
  1373نوروز 
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  عشق اگر عشق تو و 

  عاشق اگر من باشم

  د آنچه هرگز نتوان دي

  .جدايي باشد
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  صدايم را مي شنوي؟
  

  –صدايت را مي شنوم 
  غريو گشودن درهاي بسته است،  

  غرش روبيدن آوارهاي قرون است،
  –توفيدن سينه هاي پرسوز است 

  .از فراز ابرهاي گران زندگي
  
  را به دل سپرده اي،  ”نور“ تو

  را به جان خريده اي، ”مهر“تو 
  .تو آفتاب عشق را در آغوش كشيده اي

  تو مي بيني، 
  مي شناسي، 
  مي داني،

  مي خواهي،
  مي ايستي و 

  –مي سازي 
  دنيايي را كه بشر

  –به بلنداي روزگار  –
  .آرزو كرده است                      
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  د،پرواز اگر پرواز عشق باش
  آواز اگر آواز دل باشد،

  دل اگر مشعل شب هاي سياهي گردد،
  فكر اگر پرتوي از علم و درايت باشد،
  دست اگر دست توانمند تحول گردد؛

  چه هراسي به دل انسان است؟
  
  تو محمل دل ها شده است، ”كار “

  .راه تو مأمن جان ها شده است
  

  –تو اين هر روز را نوروز خواهي كرد، مي دانم 
  .در اين كهنه جهان باشد ”روزي نو“نوروز تو كه 

  مبارك بادت اين نوروز
  به كامت گردد اين هر روز

  
  1374نوروز                                             
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  كنم پيكان مي ”سخن “

  كمان ”انديشه “     

  سپارم بر شست مي ”عشق “

  بر كف ”جان“                                             

  –زنم  و با يك تير دو نشان مي

  .دوزم دل و مغز را به هم مي       
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  من آن نداي بي صداي تو را
  از فراز ابرها گرفته ام

  

  من آن نگاه شرربار تو را
  از دل سياهي ربوده ام

  
  واي دل تو را من آن آ

  با گوش جان شنوده ام
  

  من آن دست پرمهر تو را
  فشرده ام در خيال به سينه

  
  من آن راه پرصفاي تو را

  بر راهوار اميد تاخته ام
  

  من تو را مي بينم، 
  مي شناسم، 

  مي ستايم
  .و در جستجويت راه عشق آمده ام
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  سپهر را ببين چگونه چهره گشوده است،
  ستيغ را ببين چگونه گردن افراشته است،

  پگاه را ببين كه آبشار نور شده است،
  دامن گل افشانده است، را ببين كه ”بهار“
  

  اين همه 

  تو آمده ”نوروز“به پيشواز 
  

  تو آب حيات نوشيده اي،

  آفتاب در سينه داري،
  مهر بر لب،

  .و خوشه پروين در كف
  

  .را باور كن ”نوروز“
  

  1375نوروز                                                       
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  :دستت را خواندم ”كف “ 

  نيل بود،

  ات بود،فر

  ولگا بود،

  دانوب،

  …كارون 

  .و راهي روشن   به قله اورست
  

  –شد  ”دل“مشتت را كه بستي   

  .دلي به بزرگي همة دنيا
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  مي بينم كه ايستاده اي،
  دست هايت ستاره مي چيند،
  و چشم هايت رصد مي كند؛

  –پشت ستاره ها را 
  .آن جا را كه هنوز كس نديده است

  
  زير پايت چيست؟

  تاريخ؟ نردبام
  –مي بينم كه بي پله ايستاده اي 

  .كنده اي ”تاريخ “تو از 
  

  تو را خوانده است، ”زمان“
  مرز شكسته است، ”مكان“

  فلك ركاب داده است،
  .و زندگي راهي به بي نهايت

  
  تو  ”نوروز“گردن بند 

  هر روز را به بند كشيده و
  آفتاب بهار زندگي ات 

  .دل تاريكي ها را
  

  1376نوروز 
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  آفتاب ديرك كردي،

  بادبان سپهر

  و نام خويش را

  –با ستاره هاي عشق  –

  .زينت تاريخ  
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  دل به پايت ريختم
  .تا تو برخيزي

  برخاستي،
  قد كشيدي،

  اوج گرفتي،
  .و با سر آسمان سفتي

  .سايه ات ديدم كه بي كرانه مي پيمود
  

  دستت فشردم
  .كه دستم گيري

  دستم فشردي 
  .كه با تو هستم

  توان باد آن دستپر
  

  باز مي گرديم،
  باز مي گرديم
  كه طبل آسمان كوبيم،
  كه راه كهكشان پوييم،

  –كه نور مهر افشانيم 
  !به چهر تيرة تاريخ
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  باز مي خوانيم،
  باز مي گردند،

  –باز مي گرديم 
  دست افشان،

  پاي كوبان،

  با سرود زندگي بر لب
   –كه هر روزت 

   –چو نوروزت 
  .مبارك باد

  

  1377 نوروز
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  هلهله آسمان

  غلغله ابر

  

  ترنم باران

  آواي زمين

  
  روز تو را ”نو “

  .گويد تبريك مي                                
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  واژه هايت را
  در آهنگ موسيقي كالمت آراستم و

  گردن بند پيام تو را

  گردن آويز جهان بشري؛
  صلح را،

  صفا را،
  دوستي را،

  زندگي را
  گل واژه اتنگين هر 

  
  
  نداشتم، ”جام“

   –را با چشم تو ديدم  ”جهان“ولي 
  نور را،

  خرد را،
  انديشه را،

  .و راه راه بردن انديشه را
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   –جهان يك واژه شد 
  انسان شد،

  –انسان يك واژه شد 
  عشق شد،

  –و عشق يك واژه شد 

  ”زندگي“
  .همه چيز شدند ”عشق و انديشه“

  
  سالح ها فرو ريخت،
  رنگ باخت،ثروت ها 

  را زير پا گذاشت؛ ”تاريخ“و انسان 
  –از نو شروع كرد 

  .زندگي را
  

  آسمان ها باز شدند،
  ستاره ها لبخند زدند،

  غنچه ها شكفتند،
  گل ها لب گشودند،

  ”بهار زندگي“و سرود پرنشاط 
  .را در آغوش كشيد ”نوروز“

  
  1378نوروز                                   
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   –رويند  ه در طوفان ميبه گل هايي ك

  روي يخ،

  روي سنگ،

   –روي آتش 

  .شوند به آنان كه از دل خاك ستاره مي
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  آرامشت را دوست دارم؛
  .خروشت را هم

  به پاخاستنت را،
  گردن كشيدنت را،

  اوج گرفتنت را،
  –و پروازت را 

  .پرواز بر فراز ابرهاي سپيد عشق و زندگي
  

  روح بلندت را،
  ت را،انديشه باز

  .دل پر آرزويت را
   –پايمردي ات را 

  دالوري ات را
  نگرفتنت را ”دشمن“و به 

  .دوست دارم
  

  را پرگل كن؛ ”نوروز“
  با نگاهت،

  با كالمت،
  با لبخندت،
  .و با همه زيبايي هاي درونت
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  مهرت را،

  اميدت را،

  ايمانت را
  به بهار هديه كن

  .بهاري كه بر گل روي تو مي شكفد
  

  1379نوروز 
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  بهار زندگي

  انگشتري ات شده است

  و

  نوروز روزگار

  –نگين آن 

  .نوبهارت نوبهاران        
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  ستاره صبح
  با بوسه هاي عشق

  
  ابر سپيد

  با باران خرد
  

  آبشار نور
  با پرتو انديشه

  
  اقيانوس معرفت

  با چشمه هاي علم
  

  .به پيشباز تو آمده اند
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  عشق نخواهم خواند جز ترانه      
  جز آواي دل نخواهي شنود

  
  جز آهنگ صلح نخواهم ساخت

  جز شور زندگي نخواهي داشت
  

  جز نور اميد نخواهم كاشت
  جز ستاره بخت نخواهي چيد

  
  جز سرود آزادي نخواهم سرود

  جز در آزادگي نخواهي زيست
  

  جز به دالوري ات نخواهم خواند
  جز به پايمردي ات نخواهي ماند

  
  ست دوستي نخواهم دادجز د

  به تو كه زاده عشقي و انديشه …
  

  1380نوروز                                                         
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  و جهان به خود ديد
   و جهان به خود ديد      

  پرچم پرشكوه                     
  را ”انسان پيشرو “
  بر فراز قله هاي بلند

  ”عشق و زندگي“
  

  ز ناديده ها،تو ا
  ناشنفته ها،

  ناگفته ها،
  از ناشناخته ها

   –نشان آوردي 
  از سرزمين نور،

  از هواي تازه،
  از پاكي وجود،

  از زيبايي حيات،
  مي كند ”انسان “از آنچه انسان را 

  

  از پيوند آرزوها و باورها
  خبر آوردي؛                       

  از ميوه هاي تازه رسيدة
   –آن نهال 
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  كه در دل شب كاشتيم      
  از سرسبزي،

  از لطافت،
  از برومندي،

  و از آمدن روزهايي
  .كه در خيال هم نمي گنجيد

  

  را ”نوروز“تو 
  در انديشه معنا كردي

  را ”بهار“و 
  .در كف با كفايت خود

  

  تو خود 
  نوروز شدي،

  بهار شدي،
  .و بهار آفرين

  

  تو در درون متحول شدي،
   –از درون آزاد شدي 

  گي انسان بزركه 
  دروني اوست؛

  دنياي بزرگ او،و 
  .نيز

  

  1381نوروز 
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  بر شانه هاي پرتوان تو       

  است و  ”انسان پيشرو “پرچم 
  ”انسان پيرو “در نگاه 

  .ناباوري و حيرت
  او نيز باور خواهد كرد

  همچنان كه تو، خود،

  -باور كردي 
  .بزرگي خويش را

  
  

  گر از طوفان نمي ترسي

  داريطوفان شكن  ”پر“
  دل و مغزت كه بيدارند

  بگو، ديگر چه كم داري
  پرباري ”انديشه “هم از 

  -پر شرر داري  ”عشق “هم 
  كه اين آب است و آن آتش؛

  .اين هر دو ”پوالد“و تو، 
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  ديگر اين پنجره بگشاي، كه من؛
  .ز پس پنجره ها مي آيم

  
  راه من بست، به حيلت، شيطان؛

  .يمخبرش نيست كه من، با سر جان مي آ
  

  عشق و انديشه به هم ساخت، در اين پروازم؛
  .مي آيم چنينشد، كه  چنان آن
  

  من كه از باده خورشيد قدح نوشيدم؛
  .تا به سرچشمة عشق، رقص كنان مي آيم

  
  1382نوروز 
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  پرنده هاي عشق

  آواز مرا بخوانيد؛

  كه دلم

  .تپد در سينة شما مي
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  پرستاره، از آن سوي آسمان هاي صاف

  از فراز كوه هاي بلند سر به فلك كشيده،
  از افق هاي دور ناديدة ناشناخته،

  ديدم كه مي آيي
  خورشيد بر پيشاني زده اي و 

  ماه بر سينه
  دم گرمت زمين را بيدار كرده است و

   –آهنگ آمدنت زمينيان را 
  ديدم كه مي آيي

  رنگين كمانِ
  ”عشق و انديشه، صلح و آزادي“

  ت آمدنت شده است و طاق نصر
  حرير درياي آرزوها

  .خوش آمدنت ”سرخ فرش“
  ديدم كه مي آيي

  مي آيي تا
  بر نشاي اميدهاي در دل كاشته مان

  باران شوق باري و 
  بر دشت هاي در سايه افتادة زندگي مان

  پرتو حيات
  …مي آيي 

  مي آيي
  1383نوروز 
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  بچه ها، 

  بچه ها، 
  بچه ها،

  مي خواهد  دلم
  روزي ام را، امسال،تبريك نو

   –براي شما بنويسم 
  .به شما بنويسم

  ولي چه دارم بگويم؟
  ”دوستتان دارم“اگر بگويم 

  .كم گفته ام
  بگويم عزيزترين عزيزان من هستيد؛

  .درست گفته ام
  شما عشق من هستيد،

  آرزوي من هستيد،
  .نفس و توان من هستيد

  به شما كه نگاه مي كنم، 
  .جان تازه مي گيرم

  ي زندگي  ههميش
  .به قد و باالي شما ذوق كرده ام

  از نگاه هاي معصومانه تان 
  ،لذت برده ام
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  از حرف هاي شيرين تان 

  چيز تازه ياد گرفته ام
  از حركات پرشورتان 

  .درسي ديگر
  درباره تان خوانده ام،

  پرسيده ام،
  .فكر كرده ام

  اصالً، 
   –با شما زندگي كرده ام 

  .در دلم زندگي كرده ام
  تان، از زيبايي هاي

  تان، از نيازهاي
  تان از ويژگي هاي

  از توان و استعداد رشد و برومندي تان
  همه جا گفته ام،

  نوشته ام،
  .جانبداري كرده ام

  .شما پاك پاك به دنيا مي آييد
  شما همة زيبايي هاي طبيعت را

  .به زندگي ارزاني داشته ايد
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  اگر ياري شويد،

  دادهاي تان اگر شرايط بروز استع
  فراهم گردد،

  اگر دانه هاي 
  عشق و اميد و پايداري و بلندپروازي
  در جاي جاي تن و روان تان پاشيده شود،

   –از شما هر كاري بر مي آيد 
  .به هر جا بخواهيد مي توانيد برسيد

  .هر چه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد
 و انديشهعشق “مي شويد خداوند”   

  ، ”انديشه و بيان “
  .”اُسوه جهان “

  نوروز شما
  هر روز است،

  و هر روز شما
  دريچه اي تازه

  به دنياي آرزوها 
  

  1384نوروز 
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  دوست داشتني ترين
   –دوست داشتني ها 

  بچه ها
  نوك پا بايستيد،

  سرتان را باال بگيريد،
  به آن دور دور دورها نگاه كنيد؛

  به آن كوه بلند،
   –كوه سپيد سر به آسمان كشيده 

  

  آفتاب سر زده است
  شعلة شمع فرو گيريد،      

  بستر خواب برچينيد،

  پنجره ها بگشاييد،
  

  بهار در راه است
  

  لباس هاي كهنه به دور افكنيد،
  تن به باران عشق شوييد،

  به آفتاب انديشه سپاريد،
  

  پشت پنجره است ”نوروز“
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  گيسوي ذهن

  به نسيم انديشه
  شانه زنيد،

  ،با گُل عشق بياراييد
  .بر شانه هاي زندگي ريزيد

  مي خواهد ”زندگي“زندگي 
  

  زيباترين گل هاي زندگي
  ما به پاي شما نشسته ايم؛

   –باغباني تان كرده ايم 
  ريشه ها را آب داده ايم،

  ساقه ها را ستبر كرده ايم،
  .شاخه ها را هرَس

  

  تا هر چه پرشكوه تر بر آن ها بروييد
  

  ريشه ها در خاك است،
  فتاب، ر آشاخه ها د

  دل ما در مشت،
  .چشم دنيا به شما

  
  1385نوروز                                                               
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  دوران ها  گردن فرازانِ همة
  دالوران عصر ما

  سرتان را باال بگيريد
  لبخند بزنيد

  استوار بايستيد
  كه شما

  نيرومندترين انسان هاي روي زمين هستيد
  نيرومندي شما دروني شماست

  در عشق است
  در انديشه است

  ي انساندر باور به توانمند
  شما 

  نه تاريخ را
  كه خود را ساخته ايد

  براي ساختن تاريخ
  .در دست هاي پرتوان شماست ”انسان “سرنوشت 
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  شما
  پيشاوران انديشه هاي نو

  پيام آوران افق هاي تازه
  بنا داريد

  ”هست“از آن چه 
  ”بايد باشد“آن را كه 

  بسازيد
  شما 

  سنگ و سد راه بندان ها را
  پلكان مي كنيد

  پر شورتان را دل
  مشعل

  انسان محصول تاريخ است، و راه بر آن
  همچنان كه

  ذهن محصول تن است، و راه بر آن
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  انسان مي تواند
  هر چه را مي خواهد به دست آورد

  به هر جا كه مي خواهد برسد
  اگر 

  را بداند و  ”چه“آن 
  را بشناسد و  ”جا“آن 

  را بياموزد ”چه گونه“
  

  ”بهــار“
  شماست در سينة

   ”نــوروز“
  در انديشه تان

  و شما
  ”عشق و انديشه“ناوخدايان كشتي 

  سكان داران زندگي فردا
  

  هرمز انصاري
  86نوروز 

  
  
  

  


