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  پيش سخن
  

   –اين كوچك كتاب كه در دست داريد 
لبخن”   “دــ

  در حقيقت، دنباله كتاب هايي است
  :كه خوانده ايد

  15 كتاب –روي پاكت ها 
  20 كتاب –حسن شناسي 

  25 كتاب –از بودن به شدن 
  نوشته هاي اين كتاب ها،

  كه خيلي هم زياد است
   –با نوشتن روي پاكت ها شروع شد 

   –ك نوروزي ام را وقتي كارت تبري
   –كه در تيراژ چندين هزار چاپ مي شد 

  توي پاكت مي گذاشتم
  كه به عزيزي بدهم؛

  گاه آن عزيز مي خواست
  كه اختصاصي او هم
   – چيزي بنويسم ،روي پاكت

  ها“نوشتن”اين 
  از كارگر ساده خانه

  تا رياست جمهوي را
  .در بر گرفت

4
  
 



  و به پاكت و كارتِ
  .تبريك هاي ديگر هم رسيد

  از من خواستند 
  را مجموعه كنم؛“ روي پاكت ها”كه نوشته هاي 

  من هم از دريافت كنندگان پاكت ها خواستم
  تا رونوشت نوشته ها را

  .برايم بفرستند
  .و اين تقاضا را هنوز هم دارم
  حاال، ديگر، در اين مجموعه 

   –از هر نوع هست “ تبريك”
  تبريك تولد،

  يني،همسرگز
  سالگردها

  از سفر آمدن ها
  .موفقيت هاي دانشگاهي

  كه چند تاي آن ها مفصل تر از آن است
   –كه روي پاكت نوشته شود 

  .توي پاكت گذاشته شده
  

20/6/2/92  
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  و چه زيباست
  زندگي
  با كسي كه”

   –“ زيبايي مي آفريند
  لبخند را به جاي گره ابرو مي نشاند و 

  تفكر را به جاي تحجر
  بدخواهي از فرهنگ او گريخته است و 

   –دوست داشتن ذاتي اش شده است 
  دوست داشتنِ

  بچه و بزرگ،
  دور و نزديك،

  .غريب و آشنا
  از آن چه دارد لذت مي برد

  .ايد داشته باشد مي انديشدبه آن چه ب
  او 

   –را “ مشكل”
   –به عنوان يك واقعيت 

  مي پذيرد؛
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  آن را در يك كفه مي گذارد و 
  در كفة ديگر امكانات و توان خود را 

  اگر كفة دوم سنگيني نكرد،
  با دوباره نگري

  و تدبير و مشاوره و پايداري
  آن را به زمين مي رساند

  او
  همواره

  جربه و انديشه اشبا كمك دانش و ت
  روي خود كار مي كند؛

   –محرك هر چه باشد 
   –در هر وضعيتي 

  او خودش است؛
  خودي كه در فرهنگ دوست داشتن

  .بال گشوده است
  فرهنگي كه

  انديشه و گفتار و كردار را
  هدايت مي كند، راه مي برد

  .و زير داوري مي گذارد
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  مي خواهد و “ بودن”را براي “ داشتن”
  بودن را مي سازد

   –براي به تر داشتن 
  داشتن ديدي گسترده تر،

  دانشي پربارتر،
  انديشه اي پرورده تر

  ابزاري كاراتر
  و دوست داشتني دوست داشتني تر

  
  و نمي شود و نمي خواهم و نمي توانم را“ نه”

  زير باران مثبت نگري شسته
  و در پرتو آفتاب نوآوري و آينده ساز؛

  شد و زيباست،آن را كه بايد با
  .مي روياند

  
25/11/91  
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   دستِ قلم به دستان را مي بوسم و
  گُل روي

  شما را
  .كه دستِ قلم به دستان را گرفته ايد

  
   دانه، دانه

  دانه هاي شوق ديدارت را
  در باغچة دلم كاشتم و

   –يكجا 
   –در سبد آرزوها 

  .پيش پايت نهادم
 

   آسمان هاي بلندِ زندگي
   را ي سياه و سفيد و خاكستريابرها

  پس زده اند
  اره گر تا نظ

  .به هم پيوستن دو ستاره عشق باشند
  
  
  
  

9
  
 



  ي براي عزيز
  كه حرمت انسان ها را نگه مي دارد،
  قدر زنده ها را مي شناسد،

  به بالندگي شان بها مي دهد؛
   همه جا، ريشه مي شود و خود،

  تا نهال هايي پر طراوت
  قد بكشند، شاخه رويانند 

  و 
  ميوه اي تازه دهند

  روزگاري نو،
به شكو  همندي آرزوهايش

  .آرزو دارم
  

   براي 
   - عزيزي كه نمي شود دوستش نداشت -

  آينده اي به دوست داشتني بودن خودش
  .آرزو مي كنم
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   با آدم حرف مي زند؛“بهمن” چشم هاي 
  .از مهرباني هاي درون مي گويد

  سخنش نيز
  .نشاني از دانش و خرد است

  و رفتارش
  .تبلور انديشه اي توانا

  
   – “پگاه”اي  بر

  كه نويدبخش صبح روشن است؛
  ،شراهي به روشنايي دل

  عمري به بلنداي آرزوهايش،
  و دستي به گشادگي چهره اش

  .آرزو مي كنم
  

   راهِ
   توزندگيِ پر گُل و پرطراوتِ

  همواره هموار باد و
نشا  . انگيزط
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  ان،نگاه ت زندگي اي به بلنداي 
  ان،تبه گستردگي هنر

  انتتارو به زيبايي رف
  .آرزو مي كنم

  
   با آرزوي آن كه

  ديدار پربارتان را و
  گفتار آموزنده تان را

  .همواره داشته باشم
  

  - چشم هايت را 
   – كندسحر مي  آن چشم ها را كه در ديدارمان

  درخشش و مهربان پرواره هم
  .مي خواهم

  
   بال هاي تان بلند،

  گام هاي تان محكم،
  دل هاي تان روشن

  .مپا و همدل هم باشيدهمبال و ه
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   ستارگان آسمان هاي بلندِ
”  “عشق و زندگي

  به صف شده اند
  تا

  به هم پيوستن دو دلداده پر نور را
  .هلهله كشند

  

   براي سپنتاي عزيز
  آينده اي 

  به پر ستاره اي آسمان هاي صاف،
  به سرسبزي دشت هاي پر باران،

  به پر آبي چشمه هاي خروشان
  .آرزو مي كنم

 

   –عمري دراز  
  ان، تبه بلنداي آرزوهاي

   -تني سالم 
  ان، تبه توانمندي انديشه هاي

   –راهي روشن 
  ان تبه روشني دل پاك

  .آرزو مي كنم
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   براي عزيزي
كه عزيز   ديگري

  به خاندان بزرگ ما آورده است
  آينده اي 

  به بلنداي آرزوهايش،
  به پاكي قلبش،

  به درخشاني چشم هايش
  شبه شيريني زبان

  .آرزو مي كنم
  

   كه دست تو را
  دست هنرمندان 

  و نويسندگان
  و متفكران را 

  مي فشارد
  با تمام وجود

  .مي فشارم
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   ستاره هاي پرنورِ
”  “عشق و دلدادگي

  در آسمان بلندِ
”  “شور زندگي

  در ميزبانيِ
  دو دلداده

  .آغوش گشوده اند
  

  “درد” 
  الزمة حيات است؛

  دردهاي انسان
   فيزيكي نيست؛تنها دردهاي

”   را روان راه مي برد،“ انسان
  “طبيب”و 

  با دم مسيحايي اش،
  به روان جان تازه مي بخشد،

  .روان به تن
  و تو،

  .آن طبيبي
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   رضا را كه بشناسي 
   –زندگي را شناخته اي 
  زندگي فردا را؛

  .زندگي دلخواه را
  او، هم عشق دارد،

  هم اميد، 
  .هم توان كار كردن

  .ر نيزه نگدانشي آيند
  

   قدر فرخنده را كه بداني
   – را شناخته اي “ آدم”قدر 

  قدر زندگي را،
  قدر دنيا را،

   –قدر بودن را 
  . راانسان بودن

  

   دل ها كه نزديك بود،
  فاصله ها كوتاه مي شود،

  دل هاي نزديك به هم
   –فاصله ها را نمي بينند 

  شاد باش هاي ما را 
  .بپذيريد
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   شورايي بودنِ
شو  رايي ها را

   –دوست دارم 
  .مي ستايم

  بچه هايي را
  كه بزرگ شده اند و 

  بزرگ هايي 
  .كه بچه

  بچه هاي بزرگي
  كه

  كودك را
  مي شناسند،

  مي فهمند،
  مي ستايند،

  مي پرورند
  .و عزيز مي دارند

  و
  با بال هاي گستردة

  “عشق و انديشه
  از افق تا افق را

  از مهتاب تا آفتاب را
  .پوشش داده اند

”
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  كه براي آن كس 
  وپا بر زمين دارد 

  ،سر بر آسمان سايد
   –آسمان هاي بازِ بازِ باز 

   بازِ پرستاره،آسمانِ
  پر از ستاره هاي 

  شور و اميد و بخت
  در هماهنگي دل و دست و زبان و انديشه

  .آرزو مي كنم
  

   مي رقصد،اتستاره بخت بر بام خانه  
  پرتو عشق بر پنجره ات،

  ستاره بخت را،
  .به ميهماني خورشيد عشق بخوان

  
   براي او كه

  لبخندش به پهناي گيتي است
  انديشه اش به بلنداي آسمان

  .نگاهش تا كرانه افق
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   غمش مباد بزرگواري كه
  خوبي هايش شهره آفاق است و 

  .مهرباني هايش آفتاب عالم تاب
  

   براي زيباي آرام
  و 

   –موج احساس و محبت 
  هر،زندگي اي به گرماي م

   خورشيد،روشنايي
  و بلنداي آفتاب،

  .آرزو مي كنم
  

  “تو” براي 
  سينه اي بي درد،

  دلي بي غم،
  و دنيايي به زيبايي دنياي دلت

  .آرزو مي كنم
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   هر چه در جهان هست
   –اثرپذير است و اثرگذار 

  و تو،
  با همة وجودت،

  با زيبايي درونت،
  آن چنان اثرگذار شدي

  . گذاشتيكه بر اثرگذارها اثر
  

   براي آنان
   را“تحول انديشه”كه اهرم سترگِ 

  در دست هاي پرتوان خود گرفته اند،
  براي آنان

  ن راكه آثار ماندگار و تحول آفري
  براي جامعة تشنة درك و فهم و راه يابي

  .زنده مي دارند
  

  “عشق و انديشه” براي تبلور 
  .آموزگار پايبندي و پايداري
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   –  خورشيدها بتابيد
  .بتابيد بر دل هاي در سايه افتادة ما

  –آسمان ها بباريد 
  .بباريد بر جگرهاي نيم سوختة ما

  زندگي آفتاب مي خواهد،
  .آب حيات

  
   براي كسي آرزو مي كنم

  هر روزش
  زيباتر از

  هر روزش باشد
  كه 

  با نگاهش شادي مي آفريند،
  .با رفتارش روح زندگي

  
   چشم هاي شفافت را

  مي ستايم
  اه هاي پرنفوذت رانگ

  نيز
  انديشة بلندت راه مي گشايد،

  .احساس لطيفت روح زندگي
21

  
 



   اميدوارم 
  توان آن را داشته باشيم

  كه
  بچه ها را،

  ظرفيت بچه ها را،
  دنياي بچه ها را

   –بشناسيم و بشناسانيم 
  و ياد بگيريم

  چه گونه آن ها را
  در آسمان هاي صافِ بلند

  به سوي افق هاي ناشناخته
  .واز دهيمپر

  
   براي بزرگ مردِ

  دين و سياست و تاريخ و ادب
  كه صداي گرمش،

  چهرة مهربانش،
  فروتني بزرگوارانه اش

  .لذت مي بخشد و توان
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   براي آرش عزيز
  زندگي اي

  به رنگارنگي رؤياهايش،
  به پرباري انديشه هايش،
  به بلندي نگاهش

  به استحكام اراده اش
  .آرزو دارم

  

   شكوفه هايت
  رشكوفه بادپ

  لبت خندان
   –آسمانت پرستاره 
  .درخشانستاره هاي 

  

   آرزو دارم
  آرزوهاي تان را

  يكي يكي در آغوش گيريد
  و آرزوهاي برتر

  بهتربراي روزهايي 
  .آرزو كنيد
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   براي پيوند دل هاي تان
  هواي تازه،

  باران صفا،
  آفتاب عشق

  .آرزو مي كنم
  

    اميدوارم همچنان پرقدرت بايستي و
  .گام هايت فرسنگي باشد

   ما رالحظه شماري مي كنيم كه 
   خوش قلب،آدم

  دوست داشتني
  و ياري دهنده

  . كند
  

   سفري بر بال خورشيد،
  به سوي سرزمين آفتاب،

  و درياي مهر 
  .آرزو مي كنم
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  برآننددو دلداده  
  كه با پيوندي پايدار

   –زندگي را دوباره معنا كنند 
  بخشندبه آن روحي تازه 

  و 
شركت شما  ، در اين شادماني بزرگ،

  آغازي زيبا
  .بر آن راه پرصفا خواهد بود

  

   آينده اي 
  به طراوت دل پرصفايش

  به بلنداي نظر بلندش،
  به زيبايي رفتار پرمهرش 

  .آرزو مي كنم
  

   چهره ات
  همواره 

   –خندان باد 
  .كه هست

  قامتت افراشته
  گام هايت بلند

   –آينده ات روشن 
  . روشني نگاهتبه
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  “ندا” براي 
  با اميد آن كه

  نداي انسان دوستي اش
  .يك دور زمين را دور بزند

  
   به شكفته گلي

  كه
  با نگاهي مهربان،

  لبخندي شيرين،
  بياني دلنشين

  به زندگي 
  .صفا مي آورد و نشاط و آرامش

  
   براي آن كس كه

  با پنجه هايش 
ردزندگي را به رقص مي آو  

  و با آوايش 
ج  .ان ها را
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   زندگي او را مي سازد،
  و او هشيارانه و مدبرانه

  با عشق و انديشه و 
  اميد و پايداري

  به آن سر و سامان مي دهد،
  زيبايي مي بخشد و 

  .ارزش باليدن
  

   خودش گُل
  چهره اش گُل

   –خنده اش گُل
  .گُل گلها

  براي نسترن 
  آينده اي پرگل

  پر از گل هاي زيباي زندگي
  .رمآرزو دا

  
   در پاكي كودك است،

  در احساس نوجوان،
  در رشادت جوان،

  .در انديشه پير خرد
27

  
 



   استواري ات را دوست دارم،
   –انديشه هاي بلندت را نيز 

  انديشه هايي
  .كه زادگاه احساسي لطيف است

  
   و چه زيباست

  ديداري
   –كه نگران پايانش باشي 

  و تو، 
  امروز
   – با آمدنت –

  .آن را آفريدي
  

   سبز مي شود
  با انديشه هايش،

  گل مي كند
  با احساس لطيفش،

  به بار مي نشيند
  .با انديشه و بيان و احساس لطيفش
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   تو
   داري؛“روح زندگي”

  نشاط مي آفريني،
  شور زندگي

  و اميد به فردا
  فردايي

  .كه در درخشش چشمان تو مي خوانم
  

   براي
  پويندگان پويايي

  كه به افالك پر مي كشند،
  براي نهاالن پرباري

   –كه به اعماق ريشه مي دوانند 
  آب و آفتاب و هواي تازه

  .آرزو مي كنيم
  

   آمدن تان
  آمدنِ

   –بهار زندگي است 
  .خوش آمديد
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   وقتي مي گويي
”  “مي آيم

  رؤياها را
  .به واقعيت نزديك مي كني

  و وقتي مي آيي
  نمي دانم رؤياست، 

  .يا واقعيت
  

   براي عزيزي
  كه

  ديده اش دنيا را مي بيند و 
   اش آينده را؛انديشه

كه   و  از باال به زندگي مي نگرد
  از پايين آن را مي سازد،

  كه مي بيند و مي شناسد و 
  مي ستايد و مي سازد

  آن چه را ديدني و شناختني و 
  .ستودني و ساختني است
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   زيبايي هاي درون
  كه به بيرون مي تراود؛

   – يابدنگ مي زيبايي هاي بيرون ر
  و تو،

  با زيبايي هاي درون،
   –زيبايي هاي زندگي را معنا كردي 

  “.زندگي زيباست”
  

   فروتني فريدون
  شاخه هاي پربارش را

  تا زمين فرود آورده است
  و درخت هر چه به زمين نزديك تر باشد،

  .خوش ميوه تر است
  

   با اين اميد كه
”  “ اميد

  اميد، اميدواران را برآورد
  يشبرا

  انديشه اي پرتوان،
  دلي پرنور

  و راهي پرصفا
  .آرزو دارم
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   براي آن كه
  عشق را مي پرورد و 

  انديشه را مي ستايد و 
   –زندگي را مي سازد 

  با قدي افراشته
  چهره اي باز،

  لبي خندان
  زباني شيرين

  .گامي استوار
  

”   “شهرزاد
  قصه نمي گويد؛

   – مي آفريند “قصه”
  قصه هاي پرشور زندگي

  قصه هاي زندگي پرشور
  قصة بودن؛

   –انسان بودن 
  .پر دل و پر مهر و پرتوان بودن

  روي پاي خود بودن،
  .پاي همه بودن
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   از او 
  جز لبخند،

  جز سخن شيرين،
  جز چهرة باز،

  جز دست پرمهر
  جز صفاي درون

  .نديده ايم
  
   درس داد،كي تو را ” 

   – كه درس آموز همة ما شدي
  و آرامش در صفا و صميميت 

  .خوشرويي و خوشخويي
  

   براي او
  كه

  نرم خويي اش را،
  بردباري اش را،

  صفاي درون اش را،
  گرماي وجودش را

  . ستوده ام–همواره دوست داشته ام 
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   الدن
  نه در نام

  كه در روح بلندش
   –گُل است 

  . مي رويد هاگُلي كه در سينه
  

   منوچهر كه به پرواز مي آيد
  كبوترهاي عشق

   بال هاي اوزير
  . مي سايندابرهاسينه بر 

  
   “زندگي” 

  وقتي زيباست
  كه تو آن را زيبا بخواهي

  و زيبا ببيني
  .و تو، هم مي خواهي و هم مي بيني

  
   راه هاي تان پرصفا باد؛

  .منزل هاي تان پرنشاط
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   براي آن كس كه صادقانه و مسؤوالنه
  .كمر به زدودن زنگارها بسته است

  اي روزگار،عمري به بلند
  دلي به روشني مهر،

  راهي به تميزي صبح
  .آرزو مي كنم

  
   زمين به پرواز آمد،

  ستاره به رقص
  خورشيد چهره گشود

“خانه”   ات آغوش
  تا تو

  “مهر”بر گونه هاي 
  .بوسه زني

  
   براي كسي كه گرماي وجودش

  از دور و از نزديك
  .گرمابخش دل ها بوده است
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   –زندگي    لبخندي به بزرگي همة
   –چون لبخند هميشگي خودشان 

  .آرزو دارم
  

   براي چشمي كه حرف مي زند
  پرتو مهر،

  لطافت نگاه
  و گسترش ديد

  .آرزو دارم
  

   براي نهال تناوري
  كه به اعماق مي رود 
  تا به آب برسد؛

  و سر به آسمان مي كشد
  .تا به خورشيد

  
   خودمان اين جا هستيم

  .و دل مان پيش شما
  . شما شاديمدر شادي
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   فرانك عزيز
  تو،

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

  لطافت احساس،
  .سرعت عمل

  “سرعت”
  امروز

  حرف اول را مي زند؛
  “عشق و انديشه”اگر 

  پيشاپيش 
  . باشندگشوده راه 

  
”    را“ انسان

”   “ كار
  انسان كرد

   زيباي خودو تو با كارِ
  .“زندگي”زندگي را 
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  اميدوارم  
  واقعيت ها، 
  هر كدام،

  . شوند“خاطره”برايت 
  خاطره اي شيرين،
  دوست داشتني

  به ياد ماندني
  .كه با تو زندگي كنند

  
  براي عزيزي كه 

  دورخيز كرده است
  بپرد؛

  پروازي خوش
  در آسمان هاي بلند و صاف

  .آرزو داريم
  

   با اميد برخورداري از نظرهاي
  . سخن شناسهنرمند و شاعرِ
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   اديب ادب پرور
  محبت شما، بار دگر، 

  غنابخش كتابخانه هاي 
  .كودكان و نوجوانان و بزرگساالن شد

  از جانب پويندگان دانشِ روز 
  و انديشه هاي نو، 

  سپاس ما را، 
  به نمايندگي دست هاي كوچك و 

  ذهن هاي بازِ اين به پاخاستگان تاريخ 
  .بپذيريد

  
   اميدوارم 

  ت بخشدر پايان راهي لذ
  به آغاز راهي پرنشاط 

  .رسيده باشيد
  

   به فرح سيماي عزيز
  كه سيمايش فرح بخش است،

  و كردارش 
  .حرف دل دلدادگان

  

39
  
 



  محصول انديشيدن هايم را عرضه مي كنم 
  تا

  .ميوه هاي اظهار نظرتان را بچينم
  

   و پرطراوتِسرسبز هاي “ گل” براي 
  دانش
  و

  هنر 
  و 

  ادبيات
  باران خرد
  ب عشقآفتا

   تازههواي 
  .آرزو مي كنم

  
   آسمان هاي پرستاره،

  افق هاي روشن،
   رادو دلداده پرشور

  .به ميهماني خوانده اند
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   براي تو
  تني 

  به طراوت همة شكوفه هاي بهاري،
  لبخندي 

  به بزرگي همة زندگي،
  روزگاري 

  به بلنداي همة آرزوها
  .آرزو دارم

  
   سفري پربار

  سرشار از لذت
  تر آرزوهادر بس

  براي تان
  .آرزو دارم

  
   آينده اي

  به بلنداي آسمان آرزوهايش،
  به طروات نوجواني اش

  .آرزو دارم
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  اسم تو بيانگر 
  محبت،

گذشت  ،
  فداكاري،

  . استو دست و دلبازي
  

   براي مهران 
  .و آينده هاي آينده سازش

  
   ميثاق تان، ميثاق هميشگي باد

  .پيوندتان، پيوند دايمي
  

  اي ماناي عزيز بر
  آينده اي

  به دل انگيزي رؤياهايش،
  به بلنداي آرزوهايش،

  به پهناي توانايي هايش،
  به روشني نگاهش

  .آرزو دارم
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   اميدوارم
  همواره
  اين روزهايت

“شيرين”  تر از
  آن روزهايت 

  باشد
  با سري پرشور

  پرنوردلي 
  قامتي افراشته

  .گامي استوار
 

   براي نازنين 
  آينده اي
  رصفايي رفتارش،به پ

  به روشني افكارش
  به قامت آرزوهايش

  .آرزو دارم
  

   دلت شاد
  كه شادي دل تو

  شادي دل هاي 
  .دل داده به توست
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   آينده اي
  به بلنداي گيسوي خورشيد
  به پهناي دامن آفتاب

  به گرماي پرتو مهر
  .آرزو مي كنم

  
   آينده اي

   آفتاب، پرتوبه بلنداي
   گيتي، دامنهبه پهناي

   كوهساران، زاللي چشمهبه
   پربارانبه سرسبزي دشت

  .براي تان آرزو دارم
  

   براي ميترا 
  دنياي بيرون را

  به بزرگي دنياي درونش،
  به شادابي لبخندهايش

  به پرباري انديشه هايش
  .آرزو مي كنم
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   براي 
  جناب آقاي دكتر مهدي قاليبافان

  آينده اي 
  به پهناي ديدگاه هاي شان،

  آرزوهاي شان،به بلنداي 
  به پرباري انديشه هاي شان،
  به پرصفايي رفتارشان

  .آرزو دارم
  

   براي سولماز
  آينده اي

  به پرشور و حالي حالش،
  به پرنشاطي رفتارش

  .آرزو مي كنم
  

   گيتار و آواز تو را
   –با گوشت و پوستم مي نوشم 

  .با همة ياخته ها و رشته هاي عصبي ام
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   براي عزيزي
  شكه گفتار

  باده اي گواراست،
  نگاهش

   –پرتو مهر 
  .براي سيناي عزيز

  
   – آن چه شما باني آن هستيد 
   – هنري -انجمن ادبي

  در حقيقت 
  نفس تازه است

  .براي ريه هاي خسته
  

   آينده اي
  به پرباري انديشه شان
  شان به روشني قلب

  شان و به بلندي آرزوهاي
  .آرزو مي كنم
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  يه مي كنم به مردي كتابم را هد
   –كه بال گشوده است 

   –دنيا را بگيرد 
  .دنياي عشق و انديشه و دانش و هنر را

  
   دلش جوان است،

  دلش مهربان است،
  دلش پرنور است؛

  دلش درياست
  .و مثل دل بچه ها بلوري

  
   آينده اي 

  به بلنداي يال خورشيد
  به پهناي بال آفتاب

  به گرماي دل مهر
  .براي تان آرزو دارم

  
  “ او” براي 

  .كه سايه اش روشنايي زندگي ماست
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   براي 
  بانويي
   - كه خود اسوة معلمي بوده است -

  آينده اي
  با آسمان هاي پرستاره؛

  ستاره هاي بخت،
  .آرزو دارم

  

   شادي تان جاودان،
  پيوندتان پايدار،

  دل هاي تان با هم
  .جان هاي تان يكي

  
  به گفتارشان،  

  ن،به سجاياي اخالقي شا
  منش و رفتار و بلندپروازي شانبه 

  دل دادم
  آرزو مي كنم

  بال هاي شان همواره گسترده باد
  .و افق هاي شان روشن
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   به عزيزي
  كه زيبايي درونش به بيرون مي تراود

  و 
  عشق و انديشه و اميد و تالش و پايداري

  .او را راه مي برد
  

   دستِ
  او را

  كه دست در دست قلم به دستان دارد
  .ز صميم قلب مي فشارما

  

   آينده اي 
  به بلنداي نظرشان،

  به وسعت ديدشان،
  به پرباري انديشه شان

  .كنم آرزو مي
  

   آينده اي
  به درخشاني ذهن پربارشان،
  به گرمي دل پاكشان،

  به پرصفايي رفتارشان
  .آرزو دارم
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   زندگي اي
  به شيريني آرزوهايش،

  به بلندي انديشه هايش،
  ،به پاكي احساسش

  براي مونا 
  .آرزو مي كنم

  
   به دنيا آمدن دنيايي تازه

  – دي 6 صبح 6 در ساعت –
  به آنان كه اميدشان را

  به او بسته اند
  .تبريك دارد

  
   به چهرة هميشه خنداني

  كه
  با باران مهرباني

  غبار غم از سيماي زندگي مي شويد،
  و در پرتو عشق

  .به آن جان تازه مي دهد
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   عيدتان فرخنده باد
  . ما عيد ماست“فرخنده”كه 

  .نوروزتان هر روز
  

   با تشكر از 
  مهرباني ها،

  همكاري ها،
  همفكري ها

  و همدردي ها
  .دست تان را مي فشاريم

  
   پيوند پر شكوه تان

  همواره
  .شكوفا باد

  
   طراوت وجودتان،

  لبخند دايمي تان،
  شادابي پرشورتان،

  ديدار هميشگي تان
  .ي ماستآرزو
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   براي پوياي عزيز
  آينده اي 

  به بلنداي انديشه اش،
  به گرماي احساسش،

  به نيرومندي اراده اش
  .آرزو دارم

  
   براي پرديس و حميد
  آسمان روشن،

  هواي تازه،
  دل شاد،

  دست پر،
  پاي پرتوان

  .آرزو مي كنم
  

   براي مصطفاي عزيز
  راهي به روشني دل پرصفايش

  زوهايشزندگي اي به بلندي آر
  و انديشه اي پر وزن تر از پرسش هايش

  .آرزو دارم
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   به پاكي،
  به صفا،

  به زيبايي درون،
  به اميد آينده،

  .به لعبت عزيز
  

   آهوي عشق بر بام خانه ات پاي مي كوبد،
  .ستاره بخت بر پنجره ات انگشت

  
   كه نيوشاي عزيز را
  زيبايي او

   –دروني اوست 
   –در رفتار اوست 

   – و در كالم و در لبخند اوست در نگاه
  .مي ستايم

  
   آرزو مي كنم

  كه از تهِ دللبخندتان 
   استبه روي همهو 

  .هميشگي باد
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   كه تبريك به كسي
  دست قلم به دستان را 

  مي فشرد
  و از گرماي وجودش

  دل انديشمند 
  و نويسنده

  و هنرمند
  .گرماي تازه مي گيرد

  
   دل هاي تان شاد،

  فروغ،چشم هاي تان پر
  دست هاي تان باز،

  پاهاي تان پرتوان
  .پيوندتان پايدار

  
   اميدوارم هر روزِ

   –شاعر و اديب سخن دان 
  بارها و بارها 

  .بهتر از روز پيش باشد
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   براي تان
  ي آفتاباعمري به بلند

   خورشيدروشناييانديشه اي به 
  و عشقي به پاكي مهر

  .آرزو مي كنيم
   به اين اميد كه 
تو   ،ان نمونه انس

“نمونه”  ساز تاريخِ
  .ي بشري گرد جهانِپرتحولِ

  
   براي آن كس كه

  صداقت را
  ستون كرده است

  هميشه درخشندگي
  پايداري

  و سالمتي
  .آرزو مي كنم

  
  
  
  

55
  
 



   آن چنان
  از ديدار و 

  از گفتارتان
  لذت بردم

  كه ديداري بلند،
  در فاصله اي كوتاه

  .آرزو دارم
  

   تبسم دايمي تو
   صفاي درون استنشاني از

  تبسم، 
  نشاط 

  و صفايت
  .هميشگي باد

  
  كه براي بزرگواري 

  مهرباني هايش
  همواره 

  محفل ما را 
  .پرنور نگه داشته است
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 به چهر   هميشه خندان،ة
  به انسان پركوشش 

  -و شادي آفرين 
  .به آرياي عزيز

  
   محبت كرده است “همواره” براي ناديا كه 

  آرزوي 
  آرامش،

  نشاط،
  پيروزي

  .و بهروزي دارم
  

   كه“ او” براي 
  .صفاي ديدارش صفاي ماست

  
  ،عزيز ژوبين 

  اميدوارم هميشه
  پرنشاط،

  پرانرژي
  .و سرآمد باشي
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   زندگي تان پربار باد،
  نفس تان بلند،

  .لب تان خندان
 

   براي علي عزيز
  كه همواره

  چهرة شادش
  .شادي بخش بوده است

  
   آينده اي 

   و بيرون وجودت،به طراوت درون
  به پرباري انديشه هايت، 
  به زيبايي رفتارت

  .آرزو مي كنم
  

   آينده اي 
  ،تانبه زيبايي رفتار

  ، تانبه زاللي احساس
  تانبه پرباري انديشه 

  .كنم آرزو مي
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   آينده اي
  به روشني دل پاك تان،

  به بلندي آرزوي تان
  به پرباري انديشه تان

  .آرزو دارم
  

   و ماندگار پايدار باشيد
  سالم و پرتوان

   –پرنشاط و پرصفا 
  .صفاي درون

  
   به يمن ديدار امروز،

  براي جوان پرشور و دورانديش،
  آينده اي 

  به پرباري انديشه شان،
  به لطافت رفتارشان،

  به بلنداي آرزوي شان
  .آرزو دارم
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   براي
  جواني

  كه ديدارش نشاط آور است
  آينده اي

  به طراوت جواني اش،
به   بلندي آرزوهايش،

  به پرباري انديشه هايش
  .آرزو مي كنم

  
”   “ اشرف

  نه در نام
  كه 

  در صفا،
  در وفا،

  در آرامش،
  بردباريدر 

  و لبخند هميشگي
“سر”بر ما   . است
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   براي عباس
  جوانيِ پرشور،

  پربار 
   –پرتحرك 

  در انديشه و كردار
  .آرزو دارم

  

  آينده اي 
  به پرصفايي رفتارشان،

  شان، درخشندگي نگاهبه 
  به بلنداي آرزوهاي شان

  .آرزو دارم
  

   سالم باشيد و 
  پرتوان و 

  پر نشاط و 
  هميشه

  .محور گردش هاي بزرگ
  

   راه هاي مان دور
  دل هاي مان نزديك

  .زبان مان تبريكبر 
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   كه براي آن كس
  مي درخشد و 

   –پرتو مي افكند 
  .پرتو مهر

  
   براي مژگان

  شكه لبخند دايمي ا
  و غش غش باحالش

  .به زندگي روح مي بخشد
  

   انسان گرانمايه
  آقاي دكتر قاسمي

   پرتو افشاني تان را ”صد سال“آغاز دومين 
  .تبريك مي گويم

  
   اميدوارم

  شادي ات را
  هر روز

  بيش از هر روز
  .ببينم
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   و من آنان را دوست دارم
  كه زندگي را دوست دارند؛

  بودن را،“ زنده”
  مثبت بودن را،

  انسان بودن را،
  

   و سوار بر راهوار شادانِ زندگي
  مي رانند و 

  مي سازند،
  .افتخار مي آفرينند

  
   آن را كه مي خواهي

  مي پسندم،
  دوست دارم

  مي ستايم
   به تصوير مي كشم،

  درشت مي نويسم
   – سرم مي گيرم و باالي

  آن را كه مي خواهي؛
  .مي خواهم
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  استوار ايستادن 
  با خشك بودن

   –فرق دارد 
   انعطاف آن را داري،و تو

  .بايستي“ استوار” كه 
  

  ميوه را تا نچيني 
  به مزه آن پي نمي بري؛
  و من كه افكار تو را چشيده ام،

  .دنبال بقيه اش هستم
  

   ريشه ات به اعماق رفته است،
  شاخه هايت به آسمان،

  ساقه ات ستبر است،
  برگ هايت سبز،

  و گل هاي رنگارنگِ
  خوش رنگ و بويت

  مادر ميوه هاي اميد
  اميد و پايداري

  ميوه هايي
  .كه حيات مي بخشند و توان زندگي
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  پرنده هاي عشق
  آسمان هاي صاف درياها را پيمودند 

  تا به هم رسيدند
  آن دو يكديگر را مي ديدند

  مي شناختند
  دوست داشتند

  ولي نه با چشم پيشاني
  كه با تمام وجود

  آن دو
  آرزو تازه نفس و پر

  فرود آمدند“ عشق”در جزيره 
  

  و امروز ما
  همدلي و همگامي و همسري آنان را 

  جشن مي گيريم
   –و از شما 

  كه زينت بخش اين دست افشاني خواهيد بود
  تقاضا داريم

  با حضور خود
  .گل سرسبدي در اين گردهمايي باشيد
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  مي ستايم تو را
  در گرد هم آوردن آدم ها،

  در به هم گره زدن عاطفه ها،
  داد و ستد انديشه ها،

  غني تر كردن زبان ها،
  قدرت بخشيدن به اميدها

  .از تنهايي درآوردن آدم ها
  10/10/2/92  

  
   –مي دانم كه همه را دوست داري 

  .كوچك و بزرگ را
  .مهرباني در همة پي و خونت جريان دارد

  ي پيشنهاد مي دهيوقت
  يا كاري مي سپاري

  يا چيزي نمي پذيري
  ابرويت گره نمي خورد،

  صدايت بلند نمي شود،
  و تحكمي در حرفت نيست

  .خود خودت هستي
  12/11/2/92  
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  تاجر نوانديش،
   ابراهيم–برادر دوست داشتني 

  گردهم آوري هايت را؛
  دوست دارم

  مي ستايم
  بها مي دهم

  همراهي مي كنم،
  آمدن انسان ها را،گرد هم 

  يكي كردن دل ها
  روي هم ريختن نيروها

  شيرين كردن سخن ها
  .و باال بردن انديشه ها

  جمع شدن 
  به بهانه هاي مختلف

  در جاهاي مختلف
   –با آدم هاي مختلف 

  همه پرسواد
  پرتالش

  بلندپرواز
  .و نام دار

  11/11/2/92 
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”    –مقدس است “ كار
  كاري كه ثمر داشته باشد

  ه رفاه و شادي و سرعت آوردثمري ك
  كار با ذهن پر درست است

  كار با زحمت كم درست است
  كار با رضايت ديگران درست است

  و تو، كار را با ذهن آماده
  با دانشِ به مورد

  و با سرعتِ در خور
  به نفع خود و جامعه ات

  .به پايان مي بري
  13/11/2/92  

  

  خوشم مي آيد
  كه هميشه

   –با مهرباني و لطافت حرف مي زني 
  چه بخواهي چيزي را بپذيري

  .يا رد كني
  فكرهايت را مي كني

  مقايسه هايت را مي كني
  حرف هايت را پيش خود مي گويي

   –و بعد لب مي گشايي 
  . اي شفافهآن هم با چهر

  11/11/2/92  

68
  
 



  بياييد 
  دل هاي مان را به هم گره زنيم،
  تد كنيم،انديشه هاي مان را داد و س

  سخن هاي مان را شيرين و غني كنيم،
  و به اميدهاي مان دامنه

  و جال بخشيم،
  از تنهايي درآييم و 

  به جمع جورمان بپيونديم
  

  و من، تو را، مي ستايم
  كه دلت هميشه با جمع است

  .و روحت كمربند دور آن ها
  11/11/2/92  

  

  و تو 
  واژه ها را 

  يك يك
   – مي كنياز نو تعريف 

  رهنگي كهدر ف
  زندگي را باشكوه تر مي كند؛

  شيرين تر
  دلچسب تر

  .و پربارتر
17/6/2/92  
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  پشت ديوار باغ
  پيِ سوراخي مي گشتم

  كه از آن، داخل باغ را ببينم؛
   را آينده

  
  تو، دست هايت را قالب كردي

  .زير پاي من گرفتي
  قد كشيدم؛

  .ولي به لب ديوار نرسيدم
  شانه ات را پيش آوردي

  كف پا روي آن گذاشتم
  به زحمت، دستم به لب ديوار رسيد،

  .باز قد كشيدم
   ديوار رسيد،اين بار دستم به لب

  اما چشم هايم،
  با آخر ديوار فاصله داشت

  دستم را به لب ديوار گرفتم
  و با تمام نيرو

  خود را باال كشيدم
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   –داخل باغ را ديدم 
  اما چشم هايم را باور نمي كردم

  داشتيم“ زندگي”با آن چه به نام 
  .بسيار فرق داشت

  
  تو، سرم فرياد كشيدي كه

  بپر
   –من هم به داخل باغ پريدم 

  تو رسالت معلمي ات را تمام كردي
  .و من رسالت شادگردي ام را

  
20/12/2/92  
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  خيلي خوشحاليم؛
  به خود مي باليم كه

   –در چنين روزي 
  به جمع ما پيوست

  راهي جلوي پاي ما گشود؛
  راهي كه وجب به وجبش

  .صفا است و زيبايي
   –راه قرار نيست هموار باشد 

  راه بايد فرحبخش باشد 
  و زندگي آفرين

  
  او با نگاهش

  با لبخندش
  با هنرش

  با وقار و انسانيتش
  يتشبا درايت و مدير

   را تا زده“مشكل”چنان 
  و زير پا گذاشته است،

  .كه پلكان شده
  
  

72
  
 



  او از دو روي سكة زندگي
  به رويي چشم دوخته است

”كه   . را نويد مي دهد“فردا
  راهي را كه او آمده 

  ما مي جوييم، مي پوييم و مي ستاييم،
  او با آواز رسايش،

  با گيتارش،
  با شيريني رفتارش؛

  بر پيشاني ها نور مي پاشد و 
  .بر لب ها لبخند

”   را مي بيند،“واقعيت
  مي شناسد،

  مي فهمد،
  اي شيرين “خاطره”و آن را به 

  دوست داشتني
  و ماندگار

  .تبديل مي كند
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   –رويين تن است 
  رويين تن به معناي امروزي؛

  .نيرومند ذهني
   –فكرش خوب كار مي كند 

  آستر و رويه هر چيزي را وارسي مي كند؛
  اگر الزم باشد، آن را مي شكافد

  به درون و بيرونش نگاه مي كند
  مسير حركتي هر چيز را

  در انديشه دنبال مي كند
  هر بودني را كه شناخت

   –پيدا مي كند راه هاي شدنش را 
”  در راستاي زيباتري“ شدن

  با داوم تري
  اقتصادي تري

  عاطفه اش بسيار قوي است؛
  گسترده است و عميق

  به همة زيبايي ها
  .زيبايي هاي درون و بيرون

  زيبايي هايي كه
  به انسان روح تازه مي دمند؛

   چابكي–نشاط 
  اميدواري و پايداري

  
74

  
 



  او،
  احساسش جلو جلوي عقلش مي دود

  ا بي انديشه قدمي بر نمي دارد،ام
”   مي پذيرد؛–طور كه هست  آن –را “ واقعيت

  .ولي هرگز تسليم آن چه نمي پسندد، نمي شود
  واقعيت را

  ناديده نمي گيرد،
  انكار نمي كند؛
   –اما خواست و تمايل خود را 

   –تا آن جا كه مي شود 
  .عريان مي كند

   –بسيار پرتالش است 
  .ذهنياما، در پرورش قواي 

  دانش كار خود را
  در باالترين وضع شناخته شده دارد

  به كارگيري دانش را“ تجربه”و 
  .پشتوانه راه يابي هاي تازه كرده است

  فرهنگ كار كردن را،
  فرهنگ مدير بودن را،

  فرهنگ با مردم بودن را
  صفحه به صفحه مي نويسد

  .و به اوراق تاريخ مي دوزد
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  او، 
  فرهنگ شاد بودن را،

  فرهنگ انديشيدن را،
  فرهنگ راضي بودن را،

  چابك بودن
  رشد كردن، دوست داشتن
  و هر چه انسان را انسان مي كند

  .اركان اصلي هر حركت و كاري مي داند
  يك او لذت بودن و خوشنودي برخوردار شونده است

  و دو او
  .رضايت از بودن و لذت از كار توليد كننده

  براي او
 كار، با دوام بودن دسترس      زيبايي، استحكام، سرعت  

  بودن و اقتصادي بودن
   –مالك ارزيابي و ارزشيابي هر توليدي 

  هر توليدي كه به زندگي شكوفايي و رفاه مي بخشد
  توليد بايد روح هنري،

  دانش روز،
  و آينده بيني را

  .به ميان مردم ببرد
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  او، 
  توجه به جسم خود را

  موازي پرورش فكري
  مي كندبها مي دهد و پاسداري 

  كمك هاي مالي، كاري، آموزشي؛
  و ساير گره گشايي ها

  به دور از آگاهي ديگران
  .اخته استدر پاسخ نيازهاي شناخته و ناشن

  او، به سال هايي 
  كه پشت سر گذاشته است

  مي بالد؛
  اما، توجه اصلي اش

   –به كاري است كه در پيش دارد 
  به انتظاري است

  .كه از خود دارد
  او،

”   را“ كار خوب
   –نمي كند “ داشتن”براي خوب 

  خوب داشتن را
  .براي كار خوب كردن مي خواهد

  او مهندس محمدرضا انصاري است
70كه   . سال او را ستوده ايم

  
 1392 ارديبهشت 19
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You are the sun, 

I am the earth. 

You are the earth, 

I am the moon. 

You are the moon, 

I am the moonlight. 

You’re the “love”, 

And I’m … 
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  وقتي كسي را مي ستاييد
   –در آن چه ستودني است بستاييد 

  در مهرباني ها
  بلندپروازي ها

  دست و دل بازي ها
  در عمقِ نگاه

  وسعت ديد
  گام استوار

  در دوباره نگري ها
  آينده بيني ها

  شكني ها“ بت”در 
  نوآوري ها

  .انديشه پروري ها
  

17/6/2/92  
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