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  حميد بھشتی: فرستنده
  ٢٠١٨ مارچ ١۶
  

 نوروز
عِت يوندمان با طبي پۀا، نوروز واسطين جغرافيگر در اي دیھا  ملتیکان، و برخيھا، تاج ان، افغانيراني ما ایبرا

ِز يح، جاِن ما را ھم به رستاخيمسز، به سان روِح يعت سحر آمين طبي ایانگار ھوا. زنده و نو به نو شونده است

 دور به یھا ونِد دلي پۀن گونه است که نوروز واسطيو به ا. خواند ی از جمود و تعصب میئنش، و رھاي، آفریآشت

 .شود یگانه ميش و بي با خوی آشتۀشود، واسط یگر ميکدي

 ۀ کعبه به خانۀقبله را از خان. کند یاز خدا به خلِق خدا معطوف م. آورد ین ميش را از آسمان به زمياينوروز، ن

  ل باشد؟ين زنده و اصين چنيتواند ا ی میگريکدام جشن د. چرخاند یه ميھمسا

 در آورده، یده و به شور و شوق و مستي تازه بخشیِ اھان را شراب زندگي افسرده در ساق گینوروز آمده، آوندھا 

 کوھستان زمزمه یھا ھا و دامنه  کوچه باغی جای پاک از جا زالل ویھا انده، چشمهي سبز بر دشت و دمن رویقبا

  . اند  شدهیکنان جار

. ديگشا ی صحرا نوبت به نوبت می وحشیھا ق و گلي خداونِد ما را در نرگس و بنفشه و شقایھا نوروز، نامه 

 ھم یند که صدا به صداا ھا را آموخته ن نامهيھا بودند، انگار خواندن ا ن نامهيانگار منتظر ا پرندگاِن آوازخوان

تواند  ی میش و کدام شادمانيايکدام ن. اند انداز کرده ني را در دشت و صحرا طنی بزرگ ھستیانداخته و سمفون

  ل باشد؟يگونه اص نيا

 ی، برای صلح و آشتی دوست داشتن، برای داشته برای ارزانیفرصت.  ماۀ خداونِد زندیھا  نامهۀنوروز آمده، با ھم 

د که يام. ميبگذار  به روِز نویم و گاميئايباشد که ما ھم به نوروز ب. ی از جمود و سنگوارگیئ تازه و رھایھا نشيآفر

ھا، بخل و  یباشد که تنگ نظر. ميشه کنيش اندي جان خویِ  و زاللی صافی باشد تا برایتي ما آیھا برا  چشمهیِ زالل

 ی نو، طرحیروزھا د که با گام نھادن بهي ام.ميئر باش بگو توھم آلود را دویھا ینيب ھا، تکبرھا و خود بزرگ حسد

  .  و زندان را چاره کندید اندک اندک دروغ و فقر و دشمني که شایطرح. مي در افکنی زندگینو برا

  .ن باشديبادا که چن
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