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روي “چشم انتظار بـودم دسـتي چيـزي بنويسـد دربـارة      
يا كتابي معرفي كند كه كار مرا در ايـن زمينـه    ”پاكت ها

در آن كتاب آمده باشد كـه چـه گونـه روي     –آسان كند 
  .پاكت را براي ديگري بنويسيم

تا امروز چنين چيزي به دستم نرسيده است و يكي 
  . هم كه رسيده فرم هاي اداري است

و دومين كتـاب را بـا همـان اميـد گذشـته      از اين ر
منتشر مي كنم تا بلكه پاكت هاي جديد، نوشـته هـاي   

  .جديد، يا كتاب جديد به دستم برسد
بـه آدم   –از آن جــا كه تمــام پاكت نوشتـــه هـا   

مـن ندانسـتم بايـد نـام      –هاي مشـخص نوشـته شـده    
  .خانوادگي يا اسم كوچك آن ها را بياورم يا نه

عضي نام هاي كوچك را كه مفهوم داشت از اين رو ب
  .آوردم و نام ديگران به ضمير تبديل شد

با مفهوم بعضي اسم ها در گفته كـار شـده اسـت و    
نوشته دور آن مي چرخد مثل جـواد، سـرور، حشـمت،    

  …شهره، شيرين، فرخنده، پيروز و نستوه 
ان است كـه  ـآن چه در اين كتاب مي آيد هم

  .روي پاكت ها بوده
رم اگر كسي نوشته اي دارد كه به اين كتـاب  اميدوا

ــراي   ــده رونوشــت آن را ب ــي در آن نيام مــي خــورد ول
  .نويسنده بفرستد تا در جلدهاي آينده رعايت شود

10/19/2/89  
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آن گونـه   –ما ويژگي هاي انسان ساز انسـانِ واال را  
  .در اين نوشته ها مي ستاييم –كه شايستة اوست 

يار ستودني ولـي خـود   برخي ويژگي هايي دارند بس
آن هـا را بـه صــرافت     –به خــوبي بر آن آگاه نيستند 

  . مي اندازيم
برخي استعداد خوبي براي خصال واال دارند و تالش 
زيادي نمي كنند، آن ها را نسبت به آن چه بايد باشـند  

  .متعهد مي كنيم
برخي به ويژگي هايي كه انسان را انسان مـي كنـد   

ـرايط به آن ها كمك نمي كنـد،  كم توجهي دارند، يا ش
  .براي شان ويژگي هاي واالي انسان آرزو مي كنيم

در اين كوچك كتاب بايـدها همـه آمـده اسـت و از     
  .نبايد خبري نيست

و آن چه آمده اسـت همـه قبـول داشـت نويسـنده      
  .است

  9/18/3/89  
دنبالة نوشته هاي كتـاب   -در حقيقت  -اين كتاب 

بـه چـاپ    ”پاكـت هـا  روي “است كه تحـت عنـوان    15
  .رسيده
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  زندگي نگارگر هشياري است 
  كه ناپيداها را به تصوير مي كشد،

  -ها ايستاده ايم ”پيدا“و ما ساده لوحانه به تماشاي 
  براي خود مي تراشند،  ”خوبي“براي ما آنان كه 

  يا اگر هست به رخ مي كشند، 
  جلوه گري مي كنند

  آن را مي گويد  ”تو“و زندگي از 
  مي بينيم، نه مي شناسيم،  كه نه

  -و نه اگر بشناسيم باور مي كنيم 
  چه در درون مي جوشد  از آن

  .و به بيرون كاري ندارد
18/29/6/76  

  
  .پروين را دوباره بايد شناخت؛ از اول *

   –كه آن هم زيباست  –نه بيرونش را 
  بل درونش را، كه به بيرونش زيبايي مي دهد؛

  ن زيبايي اي كه با گذشت زما
  .چون آتش زير خاكستر يكدست مي شود
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  و چه زيباست كه با گذشت زمان *
  .مغز پربار شود و دل پرنور

  و تو، سهيل عزيز، 
  -با انديشه دانشوران احساس كودكان را داري 

  .گسترده و شفاف
  

  به آن كس كه از نگاهش محبت مي بارد  *
  -و از كالمش صداقت 

  .به كورس عزيز
  

  دمي در آن است كه شخصيت واالي آ *
  خودش باشد؛ ”هرحال“در 

  و رفتار مهربان و ياري دهنده منصور عزيز 
  -همواره همان بوده است كه بود 

  .گرچه بسيار متفاوت برخورد كرده ايم
  

  از درون لب هاي خاموش آواي محبت شنيدن، *
  با گذر از بيرون آرام به درون پرشور رسيدن،

  .كار من شد و پيمان
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  ايي ها؛زيب ةهم *
  شجاعت،

  انسانيت،
  فهم،

  درك،
  مهرباني،

  چابكي،
  خوشرويي،

  -نوانديشي 
  ”رفتار درس آموز“در يك كالم، 

  ...و ظاهر دلپسند 
  تو پيوند خورده اند …در 

  .تا دوست بداري و دوستت بداريم
  

  پرتوان باشي و پايدار؛ *
  .كه پايداري تو، ماندگاري عشق است و انديشه

  
  با شما لذت همسايه بودن *

  دو چندان خواهد شد
  .اگر فاصله ديدارها كوتاه تر شود
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  سيماي مادر، *
  سيماي زن،

  سيماي عزيزي 
  كه همچنان عزيز بماند

  نسرين را دوست داشتني،
  باور كردني

  و به ياد ماندني 
  -براي ما نگه داشته است 

  خنده هايش شاه نشين گوش ماست و 
  .چشمانش چراغ دل ما

  
  براي  *

  يزحميد عز
  آينده اي

  روييده بر آرزوهايش
  شكفته در انديشه هايش،

  به طراوت احساس هايش
  .آرزو مي كنم

  
  براي هنرمندي كه هنر از درونش مي جوشد؛ *

  براي او
  .بر زبان دارد” دل“كه 
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  گرانبهاترين نياز زندگي؛ *
  لبخند را

  -مژگان عزير به رايگان مي بخشد 
  .همواره و به همه

  
  آراماز وراي چهره  *

  درياي پرخروش مهر را ديدن،
  از ميان لب هاي خاموش

  آواي دل را شنيدن،
  استواري،

  پايداري،
  بلندپروازي را

  در رفتار فروتنانه فريدون خواندن
  .كار هر نوسوادي نيست

  
  پرخنده باد لبانش، *

  فرخنده باد، بيانش،
  دلش پرنور،

  چهره اش شادان
  .چون گل خندان
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  بت،به انسان وارسته پرمح *
  به آن كس كه مي پويد و مي جويد و مي شناسد و
  -مي انديشد 

  - ”حقيقت“به جستجوگر 
  .به منصور عزيز

  

   –ه به من براي استادي ك *
  آموخت، ”شناختن“ –اساندن شناخته شده ها با شن

   –ه من براي استادي كه ب
  آموخت، ”انديشيدن “ –با دادن انديشه ها 

   –براي استادي كه به من 
  آموخت، ”دوست داشتن“ –پرتو محبت هايش در 

  مشعل كرده است  ”دل“براي آن كس كه 
  و آينده را در آينه علم مي بينـد 

  و مرا براي زندگي در آن آماده مي كند،
  آينده اي 

  همواره زيباتر از گذشته
  .آرزو مي كنم

  

  براي مادر مهرباني ها *
  و

  .مهربانان
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  به اميد آن كه 
  گردد، كالمش مهميز انديشه

  به اميد آن كه
  انديشه اش انگيزه حركت گردد،

  به اميد آن كه
  انديشه و بيانش كليد درهاي بسته گردد،

  به اميد آن كه
  تجربه اش قابله تولدي دگر گردد،

  به اميد آن كه
  .راهش به سوي نايافته ها باشد

  
  در نگاهت چيزي است كه  *

  نمي توان آن را دوست نداشت؛ 
  -و آن خود توست 

  .دوست داشتني ها ةآميزه هم ”تو“
  .شهرزاد عزيز

  
  ،”وفا“به اسوه  *

  -وفا و پايداري 
  .وفا با دوستان و پايداري درخواست ها
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  ،اگر ميوه محصول كار باغبان است *
  .فرزند نيز محصول كار مادر است

  و آفرين بر اين باغبان و 
  .افتخار بر آن ميوه ها

  
  به صفا، *

  ،به مهرباني
  ،جواني به طراوت

  .به اميد زندگاني
  

  از تولد دوست داشتني بوده است به آن كس كه *
  -پيوسته دوست داشتني تر شده و 

  .زاده شده است ”مهر“به آن كس كه با 
  

  باشند  ”خودشان“وقتي مردمي مي خواهند  *
  .نماينده انتخاب مي كنند ”خود“از 

  و من بر دست آن مردم و 
  .مي زنم بر انديشه اين نماينده بوسه
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  و  مي شنوند ”رفح“ردم م *
  .ار را انتخاب مي آنندفتر

  را به رفتار تو  ”دل“و من 
  .بزرگمرد دوست داشتني سپرده ام

  
   –يا جلوه بيروني  -اگر آويزه اي باشد  *

  .مي ريزد و رنگ مي بازد
  و من تحسين مي كنم

  مهرباني هاي 
  تو را

  .كه از درون مي جوشد
  

  ه اني كو چه زيباست چشم *
  .، حرف مي زند، مهر مي ورزدددمي خن

  و تو، سپيده عزيز، 
  .در چشمانت خوانده مي شوي

  

  براي آن كس كه به زيبايي فكر مي كند،  *
  كه به زيبايي عشق مي ورزد،

  -زيبايي درون و بيرون آرزو مي كنم 
  .چه مي دهد و مي گيرد و مي بيند زيبايي در آن
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  ون بكتاش براي نوجوان بالنده اي چ *
   -فقط مي شود آرزو كرد كه بزرگ شود 

  مي طلبد؛  ”آينده “بزرگ با همه مفاهيمي كه 
  .بزرگ عشق و انديشه

  
  دمت گرم، *

  قامتت راست،
  ،دلت شاد

  ،ديده ات روشن
  كالمت دلنشين،

  .پيشانيت صاف
  

  چشمه محبت را، *
  باران لبخند را،

  -بيان شيرين را 
  رفتار دلنشين را

  ه بگشابه روي هم
  .تا فرزندانت آن شوند كه مي ستايي

  
  بال هاي بالندگي ات را *

  مي ستايم
  .چهرة دوست داشتني ات را
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  چه خوب شد كه تو را، و برومندي ات را، *
  .با چشم دل ديدم و از صفاي رفتارت لذت بردم

  ستاره صبح باشي
  و

  .آبشار نور
  

  فرح جان، *
  تو اصالً به ما نگو كه

  -چه بايد كرد است و  ”خوب“چه 
  بگذار نگاهت كنيم، 

  .اگر توانش را داشته باشيم، خودمان مي فهميم
  

  وقتي تو هموزن مشكل مي نشيني،  *
  .شخصيت تو پر و استوار است

  
  من از نادياي عزيز  *

  جز خوشرويي و خنده و محبت نديده ام؛
  .دنيا محتاج آن است ؛كه نه من
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  اميدواران، ”اميد “به  *
  درخشان مهر و انسانيت، ةستاربه 

  -به آن كس كه ديدارش دل ها را سبك مي كند 
  .به اميد عزيز

  
  زيبايي هاي درون  ةبه هم *

  كه باران محبت غبار از زيبايي بيرونش را نيز
  -مي شويد 

  .به مژگان عزيز
  

  به كسي كه جز به تبسم  *
  لب نگشوده است؛

  .به شهين
  

  -به اقيانوس آرام  *
  -عميق  آرامِ

  .و عميق در احساس رام در رفتارآ
  

  هميشه دست افشان باشي، *
  پاي كوبان،
  جهان  با لبخندي به وسعت همة

  كه لبخندت به ما جان تازه مي دهد،
  .پاي كوبي ات اميد به فردا
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  تابنده باد آفتاب درخشان پيوندتان *
  .از شكوفه هاي انديشه تا ريشه هاي عشق

  
  شادي دروني ات را دوست دارم، *

  .شادي آفريني ات را نيز
  بپر،

  پرواز كن،
  اوج بگير

  و از آن باال
  را بر لبان همه آدم هاي روي زمين ”لبخند “

  .بنشان
  

  اگر دل پرمهرش  *
  بر زبان جاري نمي شد،

  اگر زبان شيرينش 
  در همه سلول هايش جاري نمي شد،

  .عزيز من نمي شد
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  خداوند هر كه را دوست دارد *
   ”تو“كه به دهد  ”آن “به او 

  :داده است
  هميشگي؛ ”لبخند “

  -لبخندي كه نشانه صفاي درون است 
  .درون زيبايي كه در بيرون شكوفه مي زند

  
  براي عشق و اميد مردم، *

  انديشمند دولتمردان جهان
  ”مشكالت“تواني گرانسنگ تر از همه 

  .آرزو دارم
  

  اگر عشق نبود، *
  اگر صفا نبود،

  اگر مهر نبود،
  نبود؛اگر تالش 

  تبلور عشق و صفا و محبت و تالش نبودي، ”تو“اگر 
  بوديم، ”چه“ما 

  بوديم، ”كه “
  بوديم؟ ”كجا “
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  به آن كس كه نمي توان دوستش نداشت، *
  به كوه بلند،

  به درياي آرام،
  به دشت بي كرانه،

  .به فرهاد عزيز
  

  فرح سيما را، *
  كه سيمايش آرامش بخش ماست

  و كالمش موسيقي دل
  .توده امهميشه س
  نه من ستوده ام؛

  .”لبخند  “كه همه نيازمندان به يك 
  

  پايدار باشيد *
  -كه پايداري شما ماندگاري زيبايي هاست 

  جواد به ما جود و بخشندگي آموخت و 
  فرخنده به باغ زندگي ما فرخندگي آورد؛

  شان نتيجه هاي …كه فرزندان و نوه ها و 
  .اميدهاي پرشكوه اميدوارانند



  
 هرمز انصاري  –جويي حسن گويي حسن شناسي حسن    

20  
  

  -ني بزرگ است كه دير شناخته شود انسا *
  عزيز  ”تحفه“و تو 

  .هنوز شناخته نشده اي
  چشم ظاهربين يك هشتم بيرون را مي بيند؛

  و كو آن چشم واقع بين 
  كه هفت هشتم درون را بيند؟

  هفت هشتمي كه 
  .همه زيبايي هاي تو در آن نهفته است

  

  -به پاس نيم قرن آموزگاري ات  *
  شتن و ايثارگريدر درس هاي دوست دا
  ؛”رفتار“نه با حرف، كه در 

  .در متن زندگي
  

  زيبايي انسان در آن است كه  *
  .خوانده شود، ديده شود، فهميده شود

  و من كورس را از آن جهت عزيز مي دارم كه 
  .همه زيبايي هاي درونش، خوانده مي شود

  

  براي منوچهر *
  .كه گرماي محبتش از دور هم نزديك است
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  اده رويي هايش واري كه اگر گشبه بزرگ *
  و محبت هاي ريشه دار بي شائبه اش نباشد 

  مان نمي دهد،  اين جور شوق ديدارش رنج
  .تازه ”حال“و خود ديدارش 

  
  مي بارد، ”مهر“از زنگ صدايش  *

  .و از برق نگاهش صفا
  شاد است و

  شادي مي آفريند و
  .آرامش مي بخشد

  
  ديدارتان *

  گفتارتان،
  تان، نگاه

  و لبخندتان
  آرامش و نشاط مي آفريند،

  .كه همواره شكوفا باد
  

  باغ زندگي ات *
  پرشكوفه باد و

  تو،
  .باغبان پرشكوه شكوفه هاي زندگي
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  -به عزيزي كه نديدنش بيماري مي آورد  *
  .بيماري اي كه طبيبش خود اوست

  
  اي باصفا نبود ”تو“اگر صفاي  *

  خانه استاد به روي ما درِ
  .باز نبود

   ،و باشي و استاد باشدت
  .و محفل پرصفاي ماما باشيم 

  

  سال ها باشيد  *
  و 

  باشيم
  و

  باشند
  و شكوفايي و زيبايي زندگي تان را 

  .ببينيد و ببينيم و ببينند
  

  براي  *
  طبيب دوست داشتني

   –و معجزه هاي حيات بخشش 
  معجزه هايي

  كه با روان
  به تن

  .جان تازه مي بخشد
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  رشكوه،تان پ شكوفه هاي *
  تان پر ميوه، شاخه هاي

  تان پرتوان، ساقه هاي
  -تان پرآب  آوندهاي

  .آب مهرباني، كارداني، دالوري، پايداري
  

  براي استادي كه *
  چهره اش،

  بيانش،
  -خاطره اش 

  ”رفتارش“
  .ستهميشه با من بوده ا

  
  خاطره ب ”مريم“براي  *

  وامدارش ”آينده “چه  همه آن
  -خواهد بود 

  .عشق دانش، خرد و
  

  در سوگ عزيزي نشستن *
  از روزگاران تان

  .زدوده باد
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  مهربانان *
  مي پاشند و  ”مهر“پرتو 

   –مي چينند  ”دل“ميوه 
  و تو،

  مرا، ”دل“
  .در كمند محبت گرفتي

  

  پرواز مريم را  *
  نگاه مريم را

  و كالم مريم را
  كه به ما توان پرواز مي دهد 

  و شوق ماندن
  .دوست دارم

  
  كس كهبراي آن  *

  همواره
  لبخندي به شيريني زندگي

  بر لب دارد،
  زندگي اي

  پر از گُل لبخند
  .آرزو دارم
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  به عزيزي كه  *
  قد مي كشد،

  پر مي كشد،
  دل مي برد،

  .و افتخار مي آفريند
  .عزيز ”مريم“به 

  
  عزيز ”حشمت“براي  *

  دنيايي به بزرگي دنيايش
  و

  به زيبايي درونش
  .آرزو مي كنم

  
  بزرگ ”حشمت“براي  *

  كه بزرگي اش
  نه قابل تقليد است؛

  نه قابل تقسيم؛
  و ايثارگري اش ”مهر“شعاع 

  .چند نسل را گرما و روشنايي بخشيده است
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  ”اميد “با اميد اين كه  *
  اميدواران را

  -در سرزمين خودش 
  -در آنجا كه انتظارش را مي كشند 

  .مالقات كنيم
  

  براي  *
  عزيزي

  كه مي شود صفايش را
  مانش خوانددر چش

  .و از لبانش شنيد
  

  ما ”حشمت“شكوه و حشمت  *
  .در گستردگي پرتو محبت هاي اوست

  ببين كه تا به كجا رفته است
  .و ببين كه كسي محروم نمانده است

  

  براي آن كس كه *
  همواره

  گل لبخندش
  به زندگي زيبايي مي بخشد،

  زندگي اي
  پر از گلخند

  .آرزو دارم
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  براي مادري *
  رش گل هايش كه در پرو

  از شيره جان مايه گذاشته است؛
  لذت دايمي ديدار گل هايش را

  .آرزو دارم
  

  نگاهت با نگاهم پيوند خورد، *
  گرمي دست هايت در رگ و پوستم دويد،
  -پرتو انديشه هايت تا عمق وجودم 

  مهرت بر دلم نشست؛
  شاد شدم،

  .زنده شدم
  

  -را ياد دادي  ”ديدن“تو به من  *
  بيرون پديده ها را، ديدن درون و

  ديدن پشت و روي نمودها و وانمودها را،
  .ديدن در روشنايي و در تاريكي را

  
  تو را  *

   –مي بينم  ”چشم دل“با 
  .نرفته اي
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  دميد، ”سپيده“ *
  خورشيد پرده افكند،

  و گرماي تازه
  .به دل ها بخشيد

  .آن روز چهاردهم اسفند بود
  

  چهره بازت را، *
  نگاه مهربانت را،

  لبخند هميشگي ات را
  كالم شيرينت را

  .دوست دارم
  

  يكي شدن دل ها، *
  پيوستن دست ها،

  شوق ديدارها
   –تان را پيوند

   –بر فراز ابرهاي سپيد زندگي 
  .پايدار بدارد

  

  براي عزيزي كه نمي توان دوستش نداشت؛ *
  آينده اي

  به دوست داشتني بودن خودش
  .آرزو مي كنم
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  راه آيندهراهگشايان  ”مشعل“به  *
  اميدواران فتح پاينده ”اميد  “به 
  پرتوان نسل بالنده ”اسوه  “به 
  درخشان عشق و انديشه ”ستاره“به 

  به آن كس كه با بال هاي عشق و معرفت
  .، پر مي كشد”كمال “به سوي اليتنهي، به سوي 

  

  براي نوجواني كه  *
  قد مي كشد

  سقف مي شكافد،
  ديوار بر مي دارد،

  فريند آ شور زندگي مي
  و ميوه حيات مي چيند؛

  .براي نيوشا
  

  براي بزرگواري كه زيبايي درونش  *
  .در رفتارش متجلي شده است

  
  خانه تان همواره *

  ”خانه عشق“
  باد

  تا عاشقان ديدارتان
  .همچنان به گرد آن بگردند
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  با لبي خندان تر *
  چهره اي شاداب تر

  دستي گشاده تر
  بازتر و خانه اي در

  چه آرزو داريد آنتان  براي
  .آرزو مي كنم

  
  پرتو محبت عزيز ما، *

  هميشه استاد ما؛
  .همواره گرمابخش زندگي ما باد

  
  به هنرمند بيدار ذهن؛ *

  .به پوياي پويا
  

  …براي خاطره  *
  خاطره هايي

  هميشه به ياد ماندني،
  هميشه گفتني

  هميشه باليدني
  به شيريني كالمش،

  به زيبايي نگاهش
  .آرزو دارم
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  براي شما *
  پاكي كودكان،

  احساس نوجوانان،
  رشادت جوانان

  و انديشه جهانديدگان
  .آرزو مي كنم

  
  شادي تان جاودان، *

  پيوندتان پايدار
  دل هاي تان يكي

  .”نور“راه تان به سرزمين 
  

  دلش جوان است، *
  دلش مهربان است،

  دلش پرنور است؛
  .درياست

  و مثل دل بچه ها،
  .بلوري

  
  زنده يادان *

  .ده اندزن
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  به پاس آن محبت هاي *
  شيرين،

  دوست داشتني
  و به ياد ماندني

  .گرفته است ”گرو “كه دل ما را در 
  
  دستت را  *

  مي كنم، ”حس“در دستم 
  و سرت را 

  .روي سينه ام
  دستت پرتوان باد و 

  .سرت باال
  

  راست قامتي ات را، *
  بلندپروازي ات را،

  ژرف انديشي ات را،
  ميهن دوستي ات را

  دوست دارم؛
  .مي ستايم

  .چهرة پرصفايت را نيز
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  چهره بازتان را، *
  تان را، نگاه روشن

  تان را، كالم دلنشين
  صداقت كاري تان را

  .مي ستايم
  

  خدا نگه دارد *
  نگهداري را

  كه نگه دارندة
  .جود و سخا و بزرگمردي و بزرگواري است

  

  تو را مي ستايم؛ *
  مهرت بي صداست،

  رفتارت بي تظاهر
  .”نمي شكند“چه  درونت به استحكام آن و

  
  نباشد، ”گلدان “اگر گل دان،  *

  .گُل، گُل نمي شود
  و من باغچه باني را مي ستايم

  كه تبارش گل است،
  .هنرش گل پروري
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  تو، *
  بر ريشه پرتوان گذشته،

  را پيوند زدي؛ ”آينده “
  باشيد و

  باشيم و
  باشند

  تا ثمره اين پيوند را
  ببينيد و

   ببينيم و
  .ببينند

  
  براي تو *

  كه
  عشق مي ورزي

  انديشه مي پروري
  راه هايي تازه

  مي جويي،
  مي يابي،

  مي كاوي،
  .مي پويي
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  وقتي اراده كني كه دوست داشته باشي؛ *
   –همه چيز دوست داشتني است 

  ،.  .  . و تو، 
  از درون مي خواهي

  .كه بيرون زيبا جلوه مي كند
  

  وقتي چشم سخن مي گويد؛ *
   –موش است لب خا

  فرهيخته اي ”انسان “براي 
  .كه ديدارش غنيمت است

  
  براي فرخنده *

  كه فرخندگي اش درون اوست؛
  جزو وجود اوست،

  .و پرتو افشان
  

  ،”عسل“زندگي ات چون  *
  راهت پر فروغ

  آينده ات
  .تبلور آرزوها
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  به استوانه پر استحكام خاندان بزرگ ما، *
  سترگ آينده، تحول هايبه محور 

  درس آموز نوجوانان و جوانان، به
  .تولدش را تبريك مي گويم

  
  با اين اميد كه  *

  نه تنها فيلسوفان دولتمرد؛
  .كه دولتمردان فيلسوف باشند

  
  ”الدن “براي گل مهرباني هاي  *

  .مي رويد ”زمستان“كه در 
  

  گُل رفت؛ *
  .عطرش ماند

  
  تو *

  از چشم رفته اي؛
  .هرگز” دل“از 

  

  گُل *
  در جاي گُل مي نشيند،

  .را نمي گيرد” گُل“ ولي جاي 
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  نامش را *
  از روي رفتارش 

   –باور كردم 
  از نگاهش،

  از كالمش،
  از لبخند هميشگي اش

  .است ”شيرين“كه هميشه 
  

  مان را در مشت مي گيريم و دل هاي *
به نظاره شكوفه هاي پرشكوه  

   –تان مي نشينيم  زندگي مشتركنهالِ 
  .ش آرزوي ماستا ”ميوه“كه 

  
  آرزو مي كنم *

  ”پرتو مهر“
  استاد گرانمايه،

  خوش قريحه،
  و شيرين سخن

  .همواره بر ما، و بر راه ما، بتابد
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  آسمان هاي بلند زندگي *
  ابرها را پس زده اند

  تا نظاره گر به هم پيوستن دو ستاره عشق
  .باشند

  با آرزوي آن كه *
  لذت ديدارتان را و

  ان رات بهره گيري از سخنان
  .همواره داشته باشم

  
   –چشم هايش را  *

   –كه دريچه قلب اوست 
  همواره

  .پرشور و پرنشاط مي خواهم
  

  نه قد، *
   –باشد  ”رشيد“كه بايد فكر 

  .اين هر دو را دارد و فرهاد عزيز
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  براي تحفه *
  كردن مشكل است؛ ”آرزو “

   – دهمه را دار او
  مهرباني را،

  فروتني را،
  خوشرويي را،

  …يرين بياني را ش
  فقط مي شود

  آرزو كرد
  .دما را هم داشته باش

  صراحت تو را مي ستايم، *
  صداقتت را نيز؛

   –كه هر دو از چشمانت خوانده مي شود 
 –تــا بــه امــروز  –چشــماني كــه از تولــد 

  .دوست داشتني بوده است
  

  ديده هاي مان را مي گشاييم، *
  در آميزد؛تا با نور ديدگان شما 

  همه نيكي ها” آموزگار “جاي  *
  .در محفل ما خالي است
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  دل هاي تان پرنور، *
  سرهاي تان پرشور،

  آسمان تان صاف،
  .بال هاي تان باز

  براي *
  پيروز عزيز
  كه پيروزي اش

  نه در پايان مسابقه
  .كه در تمام مسير آن است
  در ذره ذرة وجودش

  در لحظه لحطة رفتارش
  در لبخندش،

  در نگاهش،
  در آوازش

  رزو داريم آ *
  در اين پيوند پايدار

  صبا
  باشد و ” صبا“همواره 
  .”نستوه“همواره    نستوه
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  كمك به انديشيدن،  
  به سرودن،

  به نوشتن،
  به خلق زيبايي ها

  كار و زندگي و اعتقاد دايمي
  .تو بوده است

  
  تا به امروز، از آن روز كه تو را ديدم، *

  ”عشق و انسانيت“درس آموز 
  رديفروتني و پايم

  .بوده اي
  را ” همكاري“و من، كار و 

  .كرده ام” ودنبا هم ب“بهانة 
  

  با اميد ديدارهاي بيشتر، *
  .و دريافت محبت هاي بيشتر

  
  تو اميد در دل ها مي كاري، *

  .لبخند بر لب ها
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  صداي دلنشين، *
  نگاه پرمهر،

  محبت بي دريغ
  .از خصال واالي تو است

  
  براي آن كس كه *

  نشيند، مهرش در دل مي
  .كالمش در گوش

  براي مانياي عزيز *
  نه آن را كه هست؛

   –بل آن را كه بايد باشد 
  كه دوست دارد،

  نياز دارد، 
  مي پسندد

  .آرزو مي كنم
  

  تو شور زندگي مي آفريني، *
  شوق زيستن،

  لبخند مهر
  .اميد به آينده
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  به بلنداي آرزوهاي تان، *
  به شفافي احساس تان،

  .تانبه زيبايي انديشه 
  
  آن چه را دوست دارد، *

  مي پسندد،
  آرزو دارد،

  .آرزو دارم
  
  خنده هايت پرطنين باد، *

  لبخندت هميشگي،
  برق نگاهت روشني بخش محفل ما،

  .گل رويت صفاي باغچه دل ما
  

  اميدوارم  *
  همواره

  داستان هاي تان
  گفتني باشد،

   –نشاط آور و غرورانگيز 
  چه بر زبان آوريد

  .ان كنيديا در دل يادش
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* 

  واژگانت 
  ،”عشق و انديشه“پيام آور 

  نگاهت
  پرتوافشان راه آينده،

  لبخندت
  .درمانگر دل هاي افسرده

  
  لطافت روح شادي آفرين تو *

  از چشم هايت خوانده مي شود و
  زيبايي درون تو

  .از نگاهت
  

  براي گلزاري *
  وجودش” گلزار“ كه 

  رنگ و بو و طراوت 
  زندگي آينده را

  .دهدنويد مي 
  

  گلدان خالي  *
  كي
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  دان مي شود؟”گُل“ 
  به ستاره اميد، *

  به آسمان انديشه،
  به درياي معرفت

  به انساني كه مي رود
  سازِ”نمونه“نمونة 

  .تاريخ پرتحول بشري گردد
  

  براي  *
  آن كه

  قد افراشته است؛
  درك و فهم و درايت و هشياري

  ديرك كرده است
  ”دل“

  .چراغِ چادر زندگي
  

  يوند دل هاي تانبراي پ *
  هواي تازه،

  باران صفا،
  آفتاب عشق
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  .آرزو مي كنم
  آرش عزيز، *

  به سرزمين خود
  .خوش آمديد

  با همت واالي شما،
  و آرزوهاي باال بلندتان،

   –زمان چاره اي جز گرديدن به اراده شما ندارد 
  .لگامش زنيد

  
  زير آوارِ” شانه“ *

  ناداني ها و
  ندانم كاري ها و

  اانديشي ه بد
  گرفته است

  و ديرك چادري شده است
  كه در پناه آن زندگي و زندگان
  راه برون رفت مي سازند،

  نه تنها رشادت نوانديشي و دانش پذيري دارد ،رضا
  .كه جسارت به كار بستن آن را
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  براي فرخ عزيز كه *

  تواضع گوش دادن دارد،
  رشادت انديشيدن،

  صداقت بازنگري،
  جسارت بيان باورداشت ها

  .پاي بندي به آن و
  

  براي آن كس كه *
  مهرش بر دل مي نشيند،

  .كالمش در گوش
  صداي دلنشين،

  نگاه پرمهر،
  محبت بي دريغ،

  .خصلت واالي او است
  

  ”محمود“سوگ  *
  سنگين است؛

  .جاي او خالي
  

   –پيوند پايدارتان  *
   –چون آفتاب 
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  .گرمابخش دل دوستداران باد
  براي *

  بهمن عزيز 
  كه

  سمان هاي بازبه سوي آ
  روشنايي ها

  بي مرزي ها
  و بازبيني ها

  .بال گشوده است
  

  آرزو مي كنم *
  نيوشاي عزيز
  آن قدر قد بكشد
  تا

   –سر از خورشيد در آورد 
  .خورشيد انديشه هاي درخشان

  
  آن چه تو داري *

  تبلور ساده دلي كودكانه است،
  بهره گرفته از خرد خردمندان،
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  .در اوج بلندپروازي جوانان
  نگاهش *

  چون قلبش
  درخشان

  صدايش
  چون احساسش

  لطيف
  بختش

  چون نامش
  ”سپيد“

  .رفتارش درس آموز سپيدبختان فردا
  

  بال هايي به گستردگي همة آسمان، *
  نگاهي به روشني پرتو آفتاب،

  و تواني به نيرومندي چرخ زندگي
  ”نسرين“براي 

  .آرزو مي كنم
  

  براي آرين عزيز *
  بال پرواز؛

  راز آسمان هاي ناشناخته،پرواز بر ف
  دل پرواز؛

  پرواز تا افق هاي ناديده
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  .آرزو دارم
  براي  *

  دوست عزيز
  استاد گرانمايه

  دكتر شمس شريعت
  كه بيش از نيم قرن

  پيوسته و فزاينده
  .دوستش داشته ام

  
  تو بچه ها را دوست داشتي، *

  روي زانوهايت مي نشاندي،
  مي بوييدي،

  مي بوسيدي
  .باشيم” بچه“م كه و ما آرزو داشتي

  
  براي  *

  هنرمند پرشور پويايي
  كه رفتارش يك تابلوست

  آينده اي
  هماهنگ آرزوهايش
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  .آرزو مي كنم
  پرنك عزيز *

  چشم به راهيم
  تا روزي

  ”عشق و انديشه“سرشار از 
  طراوت و زيبايي

  و خرد راه بردن زندگي
  خورشيد محفل ما شوي
  و 

  .حيات بخش اين سرزمين
  

  ،نيلوفر عزيز *
  اميدوارم ديدارهاي مان

  هر چه بلندتر و 
  فاصله شان

  هر چه كوتاه تر
  .گردد

  براي فرهيختة عزيزي *
  فريند كه زيبايي مي آ

  طبيعت را تعريف مي كند
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  .زندگي را پرشور
  پرديس عزيز، *

  از گلدان در آمدي و 
  .به باغ رفتي

  در آرزوي روزگاري هستيم
  كه با زيبايي هاي درون و بيرون

  .زندگي ما را صفا بخشي ”باغ“
  

  مهرباني هايت را *
  در سينه هاي مان كاشتيم و

   –با آب ديده آبياري 
  بوي گل را مي شنوي؟

  بوي جنگل را؟
  بوي بهشت را؟

  
  ها مي مانند؛” گُل“  *

  گل پرور رفته است؛
  و فردا

  هر گلي گُل پروري
  .خواهد شد

  

  آرزو مي كنم *
  لبخندتان هميشگي باد،

  از ته دل،
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  .روي همه به
  براي مهدي و آرزو 

  آرزو دارم
  ”عشق“آن چه با 

  سر گرفته است
  ”انديشه“ در پيوند با 

  .پايدار گردد
  

  براي همكار عزيزمان *
  آن را

  كه دوست دارند،
  كه مي ستايند،

  و در دل و ذهن به تصوير كشيده اند
  .آرزو دارم

  
  براي  *

  عزيزي 
  كه همچنان

   –عزيز بماند 
  ”نگهدارِ“براي 
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  .همة زيبايي ها
  براي *

  اسوه خالقيت و بلندپروازي و نوآوري
  براي 

  مهندس موالييآقاي 
  آينده اي

  به پرباري انديشه هايش،
  به پرصفايي احساسش،

  به بلنداي آرزوهايش
  .آرزو دارم

   –براي تو  *
  دختر به پاخاستة ايران زمين

  آينده اي
  به بلنداي قامت انديشه ات،

  ،به پهناي گسترة ديدت
  به پرشوري كالم و نگاهت

  .احساس مي كنم
  

  اميدوارم *
  نگين ما

  همواره و 
  همه جا

  ايده ها و اميدها و آرزوها باشد و ” نگين“
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  .تالش هاي سرنوشت ساز
   –پنجم ابتدايي بودم  *

  در مدرسه خيام
  جواني

  خوش اندام،
  خوش صدا

  و خوش فكر
  در دست –لوله شده  –مجله اي 

  .دبه آموزگاري مان آم
  سال است  60

  لذت آن ديدار را
  مزمزه مي كنم

   –و هر بار كه او را 
  مي بينم

  انبانه لذت هايم
  .پربارتر مي شود

  
  براي پرديس عزيز *

  كه خنده هايش 
  نشاني از نشاط و زيبايي درون است

  آينده اي
  به بلنداي قامت روزگار
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  .آرزو دارم
  لبخندش به پهناي گيتي است، *

  آفتاب صبح چهره اش به روشني
  .دلش به پاكي مهر

   –ماست ” اشرف“ 
  .اشرف در مهر ورزيدن

  
  خوشبختي است،  نامش پرندة *

  خودش ستارة بخت
  بال هايش

   –به گسترة آسمان 
  آفتاب مهر آسماني با 

  .باران صفا
  

  راست قامتي ات را، *
  بلندپروازي ات را،

  ژرف انديشي ات را،
  چهرة پرصفاي دوست داشتني ات را

  به ميهن و ميهن پرستي ات را عشق
  .دوست دارم
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  براي استوانه هاي دانش و خرد *
  –براي افتخارآفرينانِ سرزمين افتخارآفرين ما 

  با اميد بازگشتن به ميهن
  آن چه را آرزو دارند

  .آرزو مي كنم
  

  اوستاي عزيز، *
  با تبريك روز تولدت،

  آرزو دارم 
   –همواره جوان تر و جوان تر شوي 

  .مري دروني استجواني ا
  

  براي عسل عزيز *
  آينده اي

  به شيريني نامش،
  به لطافت احساسش،

  با ترنم ترانه هاي دلخواهش
  .آرزو دارم

  براي  *
  جوانِ پرشورِ پژوهنده اي

  كه وقتي لب فرو مي بندد
  .نگاهش حرف مي زند
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  براي پرندة بلندپرواز عشق *
  عشق و انديشه

  انديشه و پايداري
  براي پرنك عزيز

  پروازي به بلنداي روزگار
  .آرزو دارم

  
  ”حشمت“ *

  بر امواج روزگار
  در قايق عشق

  خندان و شادمان
  .پارو مي زد

  
  بزرگي و اعتبار و شخصيت تو *

  در آن است كه
  هرگز
   –بر زبان نداري ” نه“

  و 
  همواره

  آن را كه بايد باشد
  به جاي آن كه نبايد 

  .مي نشاني
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  براي بهمن عزيز 
  آينده اي

  زيبايي احساس پاكش،به 
  به پرباري انديشة پرتوانش،

  به بلنداي آرزوهاي رشد يافته اش
  .آرزو دارم

  
  دل هاي تان يكي، *

  سرهاي تان باال،
  گام هاي تان بلند،

  .دست هاي تان در هم
  

  آغاز يك توانمندي و پرنشاطي تازه را *
  براي احمد

  .آرزو داريم
  
  بال گشودي، *

  آسمان ها پيمودي،
  .زار عشق نشستيدر گل

  .به جمع عاشقان خوش آمدي
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  شجاعت انديشيدنت را مي ستايم؛ *
  .و درست انديشيدن را

   –درست ديدن را و درست انديشيدن را 
  نيامده ها را ديدن و 

  .بر نشده ها انديشيدن
  

   –شجاعت بيان كردنت را مي ستايم 
  حرف دل را زدن و 

  گل انديشه را
  .شكوفا كردن

  

   –درآوردنت را مي ستايم  شجاعت به اجرا
  به اجرا درآوردن

  انديشه و گفتارت را؛
  اجرايي كه در آن

  دانش روز
  .و خرد رهبري است

  نه آرزوها را
  بيدار

  كه در دستاوردها 
  .متبلور كرده اي
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  با آرزوي آن كه *
  ديداري بلند

   –در فاصله اي كوتاه  –
  .داشته باشيم

  
* براي بلندپروازان، آسمان هاي صاف  

  فرداي زندگي
  بال هايي 

  به بلنداي آرزوهاي شان
  .آرزو مي كنم

  
  روزگاري *

  به بلنداي همة روزگارها
  دلي

  ادي هاشدل  به شادي همة
  زندگي اي

  به سرسبزي همة سرسبزي ها
  براي آن كس

  كه ستاره بخت يارش بوده است
  .آرزو دارم
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  خورشيد ها بتابيد؛ 
  خورشيدهاي مهر بتابيد

   –خواهد  زندگي آفتاب مي
  نور اميد،

  .پرتو مهر

  ”زندگي“ 
   –زندگي مي خواهد 

  نور اميد،
  .پرتو مهر

  و تو،

   –پنجره هاي بسته دلم را گشودي 
  به سوي

  آسمان هاي صاف،

  هواي تازه،                                 
  .لبخند زندگي     

  آسمانِ زندگي ات

  .صاف باد و پرستاره
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  ستاره هاي بخت *
  ند،چشمك زد

  آسمان هاي بلند،
  .لبخند

  
  ”هنر“ *

  لبخند زندگي است؛
  .لبخندتان هميشگي باد

  
  براي تو *

   –آسمان هاي بازِ بازِ باز 
  باز پرستاره

  ستاره هاي شور و اميد و بخت
  در هماهنگي دل و دست و انديشه و بيان

  .آرزو دارم
  

  با آرزوي آن كه *
  ”عشق و انديشه“در پرتو 

  ي و پرنشاطهمواره پرتوان باش
 .و رهرو راه آينده
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  فرهاد عزيز، 
  تا هستيم

   –هستي 
  در سينة ما،

  در دل ما،
  .در خاطره هاي پربار ما

  
  براي *

  آن كس كه
  به زندگي معنا مي بخشد،” كار“ با 

  .با لبخند زيبايي
  
  براي آن كس كه *

  اوست” هويت“كار 
  .بازده آن شناسنامه اش

  
  براي او *

  كه با 
  ،قبول مسؤوليت

  ظرافت رفتار
  زيبايي بازده

  محبت و صداقت و درايت خود را
  .مي چيند” سبد اخالص“در 
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  راه هاي رفتن تان *

  پرصفا باد
  منزل گاه هاي رسيدن تان
  .پرنشاط

  با آرزوي آن كه *
  همواره
  در آسمان هاي

  عشق و انديشه،
  انديشه و بيان

  .ستاره اي درخشان باشي
  

  براي  *
  او

  است و  كه نگاهش پرتو حيات
  لبخندش روان زندگي

  آينده اي
  ”آينده“ به بلنداي 

  .آرزو مي كنم
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   –” مهتا“به  *
  شاعر پرشور ژرف انديش

  كه
  وقتي برايت شعر مي خواند

  اول احساس را در آغوش مي گيري
  و مي روي و مي دوي و مي انديشي

  به باال، به پايين، به گذشته، به آينده مي نگري
  .تا معنا چهره گشايد

  
  قدم گُلي *

  كه به گلستاني پرگُل 
  قدم نهاده است

  .مبارك باد
  

  براي چهرة هميشه خندان *
  سيماي دوست داشتني،

  نگاه مهربان
  براي بزرگمردي كه

  ريه هاي گرفته شده از زمين را
  .به سينة آن باز مي گرداند                                  
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  اميدوارم *
  باشم و 

  باشيد و 
  بنويسم و 

  به عشق ديدارتان
  و بهره وري از گفتارتان

  .تقديم تان كنم
  براي عزيزي

  كه همواره
   –عزيزتر شده است 

  براي 
  .پروفسور ثبوتي

  
  براي آن كس كه  *

  ديدارش
  بارت را سبك مي كند،

  دلت را شاد،
  روحت را آزاد،

  .اميدت را سرشار
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  براي *
  دانشمند فروتنِ دوست داشتني

  كه همواره
  بخش بوده است، ديدارش لذت

  .سخنانش درس آموز
  

  نوشته ام را *
  به پاي كسي مي ريزم

  كه همواره
  .تبلور ساده دلي كودكانه بوده است

  چشم هايش زندگي را روشن مي كند،
  .لبخندش آن را معنا

  
  به تو كه *

  با چشم هايت مي خندي و 
  .لبخندت به پهناي زندگي است

  به تو كه
  با پختگي ميانسالي
  .دكي داريسادگي كو
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  تو، *
  گذشته را

  نردبام زير پايم كردي
  تا از پس ديوارهاي بلند

  .درون باغ آينده را ببينم
  و چه زيباست

  .”آينده“ 
  

  عزيزان ما؛ *
  با پيوند پايدار خود

  بهار را زيبا مي كنند،
  معنا مي كنند،

  .و به آن جان تازه مي بخشند
  و

  تشريف فرمايي شما
  بهار را بهاران

  .ا گلستانمحفل ما ر
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* انديشمندي را مي بوسم دست قلم به دست  
  كه دست قلم به دستان به پاخاستة نوپا را

  .در دست هاي پرمهر خود، پدرانه، مي فشرد
  

  ”غم“ *
  از زندگي تان

  .دور باد
  

  آينده اي *
  همواره

  پاسخگوي نيازهاي تان
  .آرزو دارم

  
  براي عزيزي *

  كه نگاهش
   –ت پرتو داستان هاي دل اوس

  داستان هاي گفتني و ناگفتني؛
  داستان هايي كه به زندگي

  طراوت و زيبايي مي دهند،
   –شوق پرواز 

  پرواز 
  .در آسمان هاي ناديده و ناشناخته و ناشنفته
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  براي آن كه *
  نگاه را مي خواند،

  دل را مي شنود،
   –انديشه را مي فهمد 

  .براي فرزانة فرهيخته
  

  اميدوارم *
  همواره

  لذت بردن ازتوفيق 
  لبخند و ديدار و انديشه شما را

  .داشته باشم
  

  با اميد آن كه *
  ”پرتو عشق“

  همواره
  تنت را گرم نگه دارد و 

  .راهت را روشن
  با ياد عزيزي *

  كه يادش
  .به ياد ماندني است
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  هر چه بماند كهنه مي شود *
   –جز محبت 

  .كه شما به ما داده ايد
  ديدارتان،

  انديشه تان،
  تان همكاري

   –براي ما غنيمت بوده است 
  براي خانواده اي

  .كه جمع عشق است و انديشه
  
  براي كسي آرزو مي كنم *

  هر روزش
  زيباتر از 

  هر روزش باشد
  كه نگاهش لذت بخش است و 

  .رفتارش درس آموز
  

  سر در آسمان دارد، *
  .سينه بر گردة ابر

  با نگاه افق را مي شكافد،
  با آواز سكوت شب را؛

  .كه بامدادش را مي بيند شبي
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  براي *
  كسي 

  كه لبخند هميشگي اش
  همواره

  به زندگي وسعت داده است و 
  روح بلندش

  به آن 
  .ارتفاع

  
  اميدوارم *

  روزگار
  آن گونه بگردد

  كه
  همواره

  به شما
  .بگويم” تبريك“

  
  براي *

  آن كس كه
  با سكوت حرف مي زند،

  با لبخند جان مي بخشد،
  .ريندف با نگاه اميد مي آ
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  براي  *
  آن كس كه

  به فكر بها مي دهد،
  به كار دل،

  به من انرژي،
   –به زندگي اميد 

  براي 
  .نازنينِ نازنين ها

  
  پويايي ات را *

   –دوست دارم 
  .مي ستايم

  عاشق آنم
  كه عاشق زندگي است؛

  عشق و انديشه و پويايي و پايداري و پرتواني را
  .در هم تنيده است

  براي آن كس كه، *
  واره،هم

  لبخندي به شيريني زندگي
  بر لب دارد،

  زندگي اي 
  ” گل لبخند“ پر از 

  .آرزو دارم
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  سيماي تو را *
  درخشان چون آفتاب،
  آرام چون مهتاب

  خندان چون چشمه
  .آرزو دارم

  
  ”.بچينيم ’نسرين‘بر مي گرديم گل “ *

  از بوته اي
  كه هر چه از آن بيشتر بچيني

   –پرگل تر شود 
  يپر از گل زندگ

  زندگي پرنشاط
  .پرنشاط و غرورآفرين

  
  براي گلزاري *

  كه گلزار همة زيبايي هاي زندگي است
  آينده اي

  به پرصفايي روح پاكش،
  به زيبايي چهرة تابناكش،

  به شكوهمندي رفتار پرمهرش
  .آرزو دارم
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  زيبايي هاي درون *
  وقتي به بيرون مي تراود

  تابلوي زندگي،
  تابلوي عشق،

  رومندي مي شودتابلوي نشاط و ب
  و تو،

  سيماي بالنده،
  .آن تابلويي

  
  به خنده اي *

  كه شور زندگي مي آفريند،
  به انديشه اي

  كه انسان را انسان مي كند،
  به دست هاي هنرمندي

  .كه كام ها را شيرين مي كند
  
  براي گُلي كه *

  پرواز مي كند،
  آواز مي خواند،

  ساز مي زند؛
  دست مي افشاند

  پاي مي كوبد
  .مي آفريند” ندگيز“و 
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  براي گُلي  *
  كه از دل خاك زبانه كشيده،

  ريشه دوانده
  ساقه رويانده

  به غنچه نشسته است
  و غنچه هايش 

  .به شكوفه هاي پرشكوه زندگي
  

  براي *
  اميد اميدواران

  كه لبخندش به پهناي آفتاب است و 
  نگاهش تا تاج خورشيد

  .دل پرشورش به گرماي مهر
  

* پ رذوقِ نوپردازبراي هنرمند  
  كه ديده از ديدارش محروم است

  و دل،
  همچنان،

  .از مهر او آكنده
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