
  



آنچه در درونم هست و هرگز .من نيک دانسته ام که چه باید بکنم. چيزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم
باید چشم درچشم دنيا بدوزی حتی اگر .فریبم نمی دهد اکنون به من می گوید باید در مقابل تمام دنيا بایستی حتی اگر تنها بمانی

ن خون گرفته به تو بنگرد ترس به دل راه مده به سخن آن موجود کوچکی که در قلبت خانه دارد اطمينان کن که می دنيا با چشما
گوید دوستان همسر و همه چيز و همه کس را رها کن و فقط به آنچه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بميری شهادت بده   

  نيایش مهاتما گاندی
  
  

 فراخنای به انسان آه انسان دل در وگشايش رحمت از است خوش حال يك بلکه نيست ميم و الف و الم و سين با خداوند سالم
  شود مي بزرگ ابدیت

  در این ويژه نامه سعی شده که از مطالب شفا که همه اش گلچين است گلچينی گرفته شود 
 سال شفا رو گلچين کنم اگر هم موفق ٧بتونم  هفته مانده به عيد من ٢-١البته نه تمامی مطالب فکر کنم کار سختی باشه که در 

  !!!!! مگابایت می شود١٠بشوم فایلی با حجم بيش از 
  خاموشند و نعره ی تکرارشان می رود تا پيش تخت يارشان

ریاضی دانی گفت تکرار مکرر یک کلمه یا عبارت چندان مطلوب من نيست شاید دليلش طبع و مزاج ریاضی و عقل گرای من باشد 
هم معنایی جدید دارد ) تکرار نام مقدس( هر حال نمی توانم بپذیرم و گاندی جی با تبسمی گفت هر تکرار یا به اصطالح جاپا ولی به

  خالصه شده  از کتاب زیبای نيایش  مهاتما گاندی  ترجمه تبریزی.......هربار تکرار انسان را به خدا نزدیک و نزدیک تر می کند
  ... صحبت کسانی را بخوانيم که مضمون نوشته های آنان سخنرانی ها ومی خواهيم در این ویژه نامه

صحبت از دوست می باشد و دارن ما ها رو به شادی جان به خوبی زیبایی دانایی دعوت می کنند در کل استمرار کلمه ی قدسی 
   است  من چه بگویم حالج گفت اناالحقاهللا بسم

  
اناالحق يعنی من فنا گشتم حق ماند و : گفت.ن خود شد و خود را نيست گردانيدمنصور را چون دوستی حق به نهایت رسيد دشم

دعوی و تکبر آن باشد که گویی تو خدایی و من بنده پس هستی .بس واین بغایت تواضع است و نهایت بندگی یعنی اوست و بس
ست زیرا که تا انا نباشد هم ممکن نشود واین نيز که می گویی هوالحق هم دوی ا.خود را نيز ثابت کرده باشی پس دوی الزم آيد

  پس حق گفت اناالحق چون غير او موجودی نبود و منصور فنا شده بود گزیده فيه ما فيه
  مصداق بهتر در گزیده منطق الطير

  جز اناالحق می نرفتش بر زبان......چون شد حالج بر دار آن زمان
  ندچاردست وپای او انداخت.....چون زبان او همی نشناختند

  سرخ کی ماند در این حالت کسی......زردشد چون خون برفت از وی بسی
  دست ببریده به روی همچو ماه......زود در ماليد آن خورشيد راه

  گفت چون گلگونه ی مرد است خون روی خود گلگونه بر کردم کنون
  سرخ رویی باشدم اینجا بسی......تا نباشم زرد در چشم کسی

  ظن برد کاینجا بترسيدم مگر.......نظرهرکه را من زرد آيم در
  جز چنين گلگونه اینجا روی نيست.....چون مرا از ترس يک سر موی نيست

  
 بدون چون بگويند اهللا بسم بايداول دهند خواهندانجام مي بزرگي آار آه انسانهايي وهمه هنرمندان همه ماست آليدآوك اهللا بسم
 آوك ميشود، اوآوك رابرد او آردواسم فراموش را خودش اسم آه هرآس نباشيم ما آه اينست ما آوك شويم نمي آوك ما اسم اين
 و بفهميم توانيم نمي نام آن بدون بفهميم را عالم بخواهيم ما واگر مانباشيم آه آند مي اقتضا عشق است عشق آوك ما

 رانبريم خودمان ومابايداسم اوهست گويند مي عالم ،همه اوهست آه اينست عالم وآوك آنيم يكي عالم راباآوك بايدآوآمان
   نشويم بيگانه تاباعالم

  
 فروردین ١٣نيامده چرا که هر سال از اواخر اسفند ماه تا ............وروز باشد و عيد وندر این ويژه نامه مطالبی را که مستقيم راجب 

  .حقيقی و جوهری صحبت کنداين ويژه نامه می خواهد از بهار . کامل صحبت می کنند...تلویزیون و وبالگ ها و

اگر همه چيز به اراده ی خداست پس چرا کار کنيم و اگر همه چيز منوط به اراده ی ماست پس چرا باید دعا کنيم؟و استاد گفت 
چنان کار کن که گویی همه چيز منوط به اراده ی توست و چنان دعاکن که گویی همه چيز منوط به اراده ی خداست واین حرف 

  . صدای گاندی استگویی پژواک

تمام چند سال بهار را می .... روز شادی و١٣بهار،شکوفه دادن درختان،بيدار شدن طبيعت از خواب هر سال می آيند و می روند 
ميرویم اما آيا این کافيست آيا خدا بهار را طبيعت و هر چيزی که آفريده بيهوده بوده اگر هدفی داشته از این کار چه هدفی ..بينيم و
اگر .ته چرا طبيعت بی جان می شود دوباره بعد از خواب و سکون و آن همه سرما  جان می گيرد و جهانی شگفت می سازدداش

نگاهمون وسيع تر کنيم می توانيم از هر چيزی درسی بگيریم صدایی بشنویم آخه ما چه لذتی می بریم این گلی که داری لذت می 
  .چرا ابدی نيستبری چند ماه دیگه پژمرده می شه و می ره 

 آيدومي مي آه خورد؟ثروتي مي دردما چه بيايدوبرودبه قراراست آه اي خورد؟شادي دردمامي چه بيايدوبرودبه قراراست آه بهاري
 وآن اينجاست باغ رسد؛حقيقت نمي آن به هيچگاه خزان دست آه است باغي وبوستان ؛گلستان نيست ما نداردومال اعتباري رود

 از شد؛ نمي خزان بود وبهاري خرمي و وسبزي بود باغ حقيقت به اگر است باغ عكس شود مي وخزان رود يوم آيد مي آه باغي
  سرسبزباشد هميشه آه بوستان و گلستان مثل آنيم درست باغي گفتنديك بودند هوشمند آه ديربازآساني

 
 
  
  



بهار تویی عيد تویی یوسف تویی و این تو هستی که یکی از درسهایی که ما می توانيم از این بهار بگيریم این است که عزیز من 
بله درسته ما هم می توانيم بعد از این همه سردی و .باید این بهار را ببينی و از این بهار برای خود گلستانی ابدی درست کنی

همه با طلب از این خوابی خواب غفلت با نسيم با صالی عشق با موسيقی و هارمونی طبيعت با شفا با موالنا با دانایی و مهمتر از 
که هيچی گيرمان نمی آيد بيدار شویم چه کسی گفته که عيد ما و بهار مارا تقویم مشخص می کنيم بيایيم کاری کنيم هرروزمان نو  

زه روز باشه خداوند می فرماید من هروز یک شان تازه دارم این يه درسی است برای ما که این عالم تکراری نبينيم هر روز روزی تا
  روزی نو چه در بهار چه در خزان حافظ چه بهاری دیده که می گوید خار آن باغ از گل لطيف تر بود بلبلی که ازش صحبت می کنه ما 

پس بيایيد مانند بهار نو زیبا اما جاودانه و ابدی شویم. هنوز ندیدیم
  

تیزش باشد را دورمی کند وانسان را  تزکيه زیبایی خاصيتی داردکه شعاعی در دورواطراف خودش ایجاد می کند که هرچه 
می    کند

همه ما بایدبه دنبال زیبایی حرکت کنيم همه باید در کار هنرباشندوبه نوعی ارتباط داشته باشند با عالم زیبایی ، اگر  ارتباطتان
راباعالم زیبایی قطع کنيد بتدریج خلقتان تنگ می    . شود

  و بدانيد
     عالم وحدت است، به اینکه از این عالم کثرت بسوی عالم وحدت حرکت کنيدمهمترین سخن قرآن دعوت به سوی

  رسالت همه ما حرکت بسوی عالم وحدت است 
تمام ذرات عالم آن معشوق را دیدند وگرنه هيچ وقت ذرات عالم شوق حرکت بسوی کامل شدن و انسان شدن ورسيدن به عالم 

 وحدت را نداشتند
  

زیبایی است و هردو عين وجودند و هرسه عين عشقند و هر چهار همان شادی مطلقند و هر پنج زیبایی حقيقت است و حقيقت 
  همان دل آدمی است که چون پنجه ی آفتاب جامی از شراب نور به دست جهانيان می دهد

 آيينه زليخا به هر دل آدمی، اگر چون دهکده ی عالم جایگاه آب و ملک و دام و دد نباشد خانه ی عشق است و آنجا چون اطاق هزار
  سو بنگرد،جزجمال یوسف و یوسف جمال چيزی نمی بيند  مقاالت دکتر قمشه ای

  هرجا که نشستيم چو فردوس برین شد***تا نقش تو در دیده ی ما خانه نشين شد:موالنا 
  پيش چشمم در و دیوار مصور می شد***از خيال تو به هر سو که نظر می کردم: سعدی
  اشای باغ عالم چيست؟ بدست مردم چشم از رخ تو گل چيدنمراد دل ز تم:حافظ
این حرف رو اولين بار شش قرن پيش از ميالد پارمنيدس در یونان (وقتی خداوند در همه جا هست و جایی نيست که او نباشد :خودم
پس درود بر جهنمی که خداوند حضور دارد و لعن بر بهشتی که بی خداست) زد
  

کن و خانه تکانی دل راه بيانداز خانهپس برخيز عيد و بهانه  تکانی یعنی که دیوهای حسدوخشم وانواع دیوها که  دروجودمان
روز طبيعت وقتی رفتی بيرون اگه در . کنيم تا زیبا بشیهست را بيرون کنيم ودرمقابل فرشتگانی را به درودیواروجودمان دعوت 

  :چی ميگه من شنيدم حاال می خوام برات بگم آنجا فواره ی آبی دیدی يه لحظه دقت کن ببين داره بهت 
این همه قطرات صبر می کنند تا با باالترین نقطه برسند بعد که رسيدن از همان باال سقوط می کنند حاال اگر در ميان راه که باال می 

دند اما بدان که آن جز صعود خواستند برسند دست چند قطره دیگر را می گرفتند و با آنها به باال می رفتند ازدیده تو سقوط می کر
  .چيز دیگری نبود

  
  هيچکس این خبر به ما نداده.بعضی ها می گن خوب ماهم مثل همين طبيعت یه روزی می پژمرده ميشيم و می ميریم

می شکنيم ) شيشه(از تعبير من زندگی مانند قطعه شيشه ای است و ما نور هستيم وقتی برخورد می کنيم به این دنيای مادی 
و در این مدت داخل این شيشه هستيم و بعد محيط ما تغيير می کند مرگ می آيد و نور به بيرون می رود دیدی )  دنيا می آييمبه(

  آيا نور از بين رفت وقتی محيط آن عوض شد.....! 
م جهانی را که دوست داریم بيایيد در این محيط خودمان را بسازیم اصالح کنيم ما نيامدیم جهان را بسازیم و دنيا را متوقف کنی آمدی

بهشت یا جهنم رسالت ما تغيير خویشتم است چگونه؟ به این صورت که وقتی شما خودتان ) کمدی یا درام شکسپير(انتخاب کنيم 
رادیدی یا کسی شما را به خودتان نشان داد آن وقتی مسيح و داوود و یوسف خود می شوید آن وقت که خود را شناختی یوسف 

  شناسیعالم را می 
تونخواهي مرد، اين بزرگترين نگراني ما رابرطرف مي آندخبري بزرگترين هديه اي آه پيغمبر براي ما آورد اين خبربود آه گفت 

سپرده انددست  آه ايهاالناس مااين بدن نيستيم اين بدن ارتباطي باماندارداين يك دستگاهي است آه  درعالم نيست باالترازاين
نيستيدبلكه پشتماوگفتندشمافعالبااين آامپيوتر خراب بشودشماآه خراب نمي شويدشماآه آامپيوتر آارآنيد،اگر  آامپيوتر 

راپيغمبرآوردآه توجانت هستيد،من آه دارم ميبينم چشم آه نمي بيند مغزهم آه نمي بيند ،من دارم مي بينم اين خبربزرگ آامپيوتر
از این دست توبه کردم از این پا ای مرگ بيا اینارو ببر اینا می  کسی می گفت که من توبه کردم .محفوظ است ونگران جانت نباش

گن ما تویيم
  عاشق شویم.............این بهار را چگونه پدید بياوریم ؟ 

عاشق دراصطالح اهل معرفت کسی است که نيت کرده هيچ کاری غيرازشرایط عاشقی که عشق ورزی به خوبی  وزیبایی
امانج ندهد ونيت کند که هر حرف زشت و کار زشت ونگاه پليد وغذای پليد را  نخورد،این ودانایی هست را درمعبدعشق 

فرداست که پاک می    شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 طالب من گفت آه هست،هرآس خودش روح عظمت نشانه بشود راطالب عظمتي يك اگرانسانپس دائما طالب باش بخواه 

 مي آندوحتماهم مي هم تالش داردوحتما راهم مطلوب آن به نرسيد واستعداد قابليت آه اينست نشانه هستم مطلوبي
 و در انجيل هم گفته شده  برسيد آن به آه بزرگترازآنست چيزي خواهيدرسيدفكرنكنيدآه آن به آرديدبدانيدآه راطلب رسد،هرچه

  !جستجو کن خواهی اش يافت در را بزن به رویت گشوده خواهد شد!طلب کن به تو اعطا خواهد شد
اگرماثروتمندشويم وشاد وخوش وخرم شويم شفا پيدامي آنيم،99 درصدبيماريهاي  جسماني باش تا شفا پيدا کنی طالب 

محصول بيماريهاي رواني است،عامل اصلي بيماري اينست آه آدم ازخودش راضي نيست وشب آه مي خواهدبخوابدباطنش  از
يآس راامروزشادآردي ؟خانم اميلي برونته مي  گويدشب اومي پرسدآه امروزچه آار آردي ؟دل چه آسي راخوش آردي؟چه 
آه مي شود آارهايت را بگذارروي ميز،اگرديدي دربين آنها يك لبخندي هست آه مثل يك خورشيدتابيده ودل يكي گرم  شده

 لذت،آن روزت راباطل نكردي؛دارايي انسان شاديهايي است آه توليدآرده وازآن شاديهاست آه به انسان شادي مي دهندو
برآت پشت برآت به انسان مي رسد  رسيم مي جسم سالمت به آه هست روح سالمت درحال  مادهندو مي

  
چرا؟ چونکه تو انسانی ای انسان تو می دونی که هستی بيا اینجا تا من داستانت بگم داستانی که گفتند که انسان اول ميمون 

رد،تو ازاول آدم بودی و رشک حوریان بهشت بودی و هزاران هزارفرشته بوده ویا قورباغه بوده، اینها حرف زیادی است ونباید قبول ک
برتو سالم ميکردند وتازه آدم وقتی این داستان را بداند معنی اخالق و انسانيت را می تواند درک کندوگرنه کسی که قورباغه است 

   یعنی من و تو یعنی خدا و خود تواین ما.....ما.... خدا در قرآن می گوید ما خلق کردیم ما .چرا کارخوب انجام دهد
  کنت کنزا مخفيا فاجهت ان اعرفمخلقت الخلق کمی اعرف: حدیث قدسی

  گنج مخفی بودم دوست داشتم شناخته شوم پس انسان را خلق کردم تا من را بشناسد
  

می رویم خانه خدا چرا هيچ وقت هم به خودت مغرور نشو چون تو هرچی داری از اوست ما که از خودمون خيری نداریم این همه 
  نيایيم خانه ی شما بجای بوسيدن دست چرا روی یکدیگر را نبوسيم

  
  :منصوری آمده .. ترجمه ذبيح ال:: ميکاوالتاری::در کتاب سينوهه پزشک مخصوص فرعون

ت او در جهان علم ها و انسان تا عملی جدید را در نيافته خود را کامل می داند ولی بعد از اینکه دانست غير از معلومات و اطالعا
اطالعات دیگر هست به نقصان و حقارت خود پی می برد و به همين جهت است که افراد بی علم و بی اطالع بسيار مغرور می 

  ....شوند زیرا تصور می کنند همه چيز می دانند
 دائما می گویيم تو کجایی بقيه هم هيچ چيز بهتر از این نيست که خدارا طلب کنيم این همه می رویم و دعای کميل می خوانيم و
  ......سو استفاده می کنند و می گویند خدا را می خواهی ببينی ؟ از گردش ماه و خورشيد ببين

  جز به مصنوعی ندیدی صانعی بر قياس اقترانی قانعی
 آنها خود پيدایند تالش اثبات این چيزهایی است که نمی توان آنها را ثابت کرد شاهدی هم بر آنها وجود ندارد زیرا:و اوشو هم ميگوید

  .چيزها تالشی احمقانه است و چنين تالشی حاکی از آن است که با آنها آشنا نيستی،همه دالیل اثبات وجود خدا اینگونه اند
(خداوند می گویيد من همينجا هستم تو کجایی من از رگ گردن به تو نزدیکتریم تو کجایی  )ونحن اقرب اليه من حبل الورید

  :مهزاد در این بحث گویدو 

چيزی به نام   حقيقت

  برای دیدن و شنيدن چشم و گوش الزم نيست چرا که اگر ضروری بودند
  آن وقت خلقت کور وکر زیر سوال می رفت برای دیدن و شنيدن و درک کردن

  تنها یک چيز الزم بود و خداوند آنرا نه فقط در تمام انسانها که در تمام موجودات
  و دل تنها یک کار می دانست عاشقی. ن دل بودقرار داد و آ

  و عشق به زمين آمد در ميان انسانها پراکنده شد و انسانها را دوباره
  در کنار هم جمع کرد و عشق این ميل به شناخته شدن و درک شدن 

  .انسانها را یکی کرد تا همه عاشق شوند در بند یک معشوق 
  دوست در بيکران باشدتا زمانی که دوستی وحدت را آورد تا یک 

  .دوست دیگر در زمين و دیگر نه عاشق باشد نه معشوق
  تنها یک دوست باشد در تمام هستی و دوست نيز فقط یک کار می دانست

  و زندگی نه از ریشه زنده که زوال داشته باشد. زندگی 
  زندگی چيزی جز وجود و هستی نبود و نيست
  رمی خيزد روی زمينو هستی چيزیست که هر روز صبح از خواب ب

  .راه می رود کار می کند و شب هنگام دوباره به خواب می رود 
  هستی چيزیست که در دل تمام انسانها و موجودات هست و هستی چيزیست

  .که نباید از آن نوشت باید آنرا دید آوازش را شنيد و وجودش را لمس کرد 
  .است " حقيقت " _ این تمام

  را خواهند پرسيد" حقيقت "خواهند پرسيد از من و فردا ازمن تعداد رکعت ن
  .چرا که بدون آنها هر چه کرده باشم باطل است . ایمان را وعشق را 

  بگذار دیگران هرچه ميخواهند بگویند تو در مقابل خدای خودت مسئول هستی
  
  ال اکراه فی الدین قد تبيين ارشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باهللا((

  )٢٥٦بقره )) (و اهللا سميع عليم سک بالعروه الوثقی ال انفصام لها فقد استم
  مشخص شده است)باطل(از راه ضاللت)حقيقت(در دین اجباری نيست راه هدایت((

  پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد و به راه ایمان و پرستش خدا گراید
  ستمحکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد گس) ریسمان(به رشته 



  
  

  ))شنوا و داناست ) گویند و کنندبه هر چه خلق (و خداوند 
  خدای تو شاید خدای عدالت باشد که از او حسابگری و عدالت بخواهی

  ....یا شاید خدای محبت که از او رحمت و محبت بخواهی یا شاید 
  .من به او و هر آنچه از اوست معتقدم . اما خدای من خداست 

  )٦کافرون)) (دین شما برای شما و دین من برای من))(( لکم دینکم و لی دین((
  هر انسانی خدای خود را دارد و راه پرستش و عبادتی خاص خود
  مهم نيست چگونه با نذر با صلوات با نماز با بخشش یا با عشق

  .مهم پرستيدن است مهم ایمان داشتن است 
  .بيا یا دوست باشيم یا به اعتقادات هم احترام بگذاریم 

  
در این چند سالی که زنده ایم بيایيم فقط زنده نباشيم و زندگی کنيم ما در این چند سال یه عالمه مسافت را طی می کنيم اما سر 

 سالگی شفا ٧انجام می بينيم که جابجایی ما صفر می باشد اگر در دایره باشيم می بينيم هنوز صفر درجه هستيم و در ويژه نامه 
  حاال این یعنی چی؟. داشته باشيمFlashbackه ما باید غزاله حرف مهمی رو زد ک

ایندفعه که به مسفرت رفتيد بعضی جاده ها هستند که سرباالیی یا سرازپایينی آنها نامحسوس هستش و وقتی محسوس می 
 این جاده در چه شود که شما برگردید و عقب خودتان را ببينيد و با توجه به مکان قرارگيری ماشين های دیگر شما متوجه می شوید

  وضعيتی هستش
  

  ين کسی که عيد دیدنی مياد خونه دلت می دونی کيه؟لحاال وقتی بهار در دلت شد متوجه عيدی فنا نا پذیر شدی او
ظهر یک روز سرد زمستانی، وقتی اميلی به خانه برگشت، پشت در پاکت نامه ای را دید که نه تمبری داشت و نه مهر اداره پست 

عصر  اميلی عزیز،: او با تعجب پاکت را باز کرد و نامه ی داخل آن را خواند. فقط نام و آدرسش روی پاکت نوشته شده بود. روی آن بود
اميلی همان طور که با دست های لرزان نامه را روی ميز می گذاشت، .با عشق، خدا  .امروز به خانه تو می آیم تا تو را مالقات کنم

در همين فکرها بود که ناگهان کابينت خالی . ا مـی خواهد او را مالقات کند؟ او که آدم مهمی نبودبا خود فکـر کرد که چـرا خـد
 ۴٠ دالر و ۵او فقط . پس نگاهی به کيف پولش انداخت» !من، که چيزی برای پذیرایی ندارم« :آشپزخانه را به یاد آورد و با خود گفت

وقتی از فروشگاه بيرون آمد، برف . قرص نان فرانسوی و دو بطری شير خریدبا این حال به سمت فروشگاه رفت و یک . سنت داشت
در راه برگشت، زن و مـرد فقيـری را دیـد که . به شدت در حال بارش بود و او عجله داشت تا زود به خانه برسد و عصرانه را حاضر کند

آیا امکان . بسيار سردمان است و گرسنه هستيم.  نداریمخانم، ما خانه و پولی« :مرد فقير به اميلی گفت. از سـرمـا مـی لرزیدند
« :مرد گفت» .متاسفم، من دیگر پولی ندارم و این نان ها را هم برای مهمانم خریده ام« :اميلی جواب داد» دارد به ما کمکی کنيد؟

 طور که مرد و زن فقير در همان. و بعد دستش را روی شانه همسرش گذاشت و به حرکت ادامه دادند» بسيار خوب خانم، متشکرم
آقا، خانم، خواهش می کنم صبر « : به سرعت دنبال آنها دوید. حال دور شدن بودند، اميلی درد شدیدی را در قلبش احساس کرد

و مرد از ا.  وقتی اميلی به زن و مرد فقير رسيد، سبد غذا را به آنها داد و بعد کتش را درآورد و روی شانه های زن انداخت» .کنيد
وقتی اميلی به خانه رسيد، یک لحظـه ناراحت شـد چون خـدا می خواست به مالقاتش بياید و او دیگر . تشکر کرد و برایش دعا کرد

« :را برداشت و باز کرد  نامه.همـان طور که در را بـاز می کرد، پاکت نامه دیگری را روی زمين دید. چيزی برای پذیرایی از خدا نداشت
  »پذیرایی خوب و کت زیبایت متشکرم، با عشق، خدااميلی عزیز،از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خداوند بی نهایت است و المکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نياز تو فرود می آيد و به قدر آرزو تو گسترده 
ادری و برادر می شوی عقيمان را طفل نا می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود یتيمان را پدر می شوی و مادر محتاجان بر

اميدان را اميد گمشدگان را راه می شود در تاریکی ماندگان را نور می شود رزمندگان را شمشير محتاجان به عشق را عشق می 
  شوی پيران را عصا خداوند همه چيز می شود و همه کس به شرط اعتقاد و پاکی وپرهيز از معامله با ابليس

یتان را از هر احساس ناروا و مغز هایتان را از هر اندیشه خالف و زبانهایتان را از هر گفتار نا پاک و دستهایتان را از هر بشویيد قلبها
  آلودگی در بازار و بپرهيزید از ناجوانمردیها نا راستی ها نامردی ها

ان می نشيند در دکان شما کفه های ترازویتان چنين کنيد تا ببينيد خدامند چگونه بر سر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای ن
را ميزان می کند و در کوچه های خلوت شب با شما آواز ميخواند مگر از زندگی چه می خواهيد که در خدایی خدا يافت نمی 

  شود؟؟؟
مالصدرا

يدی به حقيقت رسيدی حاال که شاد و سرمست شدی از این همه زیبایی از این همه گوهر از این که ابدی هستی و به شادی رس
  صال در بدهيد : باید زکات بدی،زکات چيه

  اگر تو دائما مست و مدهوش این عالم، این خدا نباشی بدون هيچی هنوز نفهميدی هنوز چيزی دستگيرت نشده
  

  :و پرنيان چقدر زیبا نوشت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در زیبایی شما تاثير دارد % ٣١ولبخند % ١٥حالت صورت % ١٥مو % ٥و بينی % ٣٤می دونستی چشم 
برو شاد باش که پروردگاری در عالم هست پيامبر و همه همين خبر و سعی کن از این عيد به بعد تبسم و لبخند را داشته باشی 

  .ت که به نيایش ختم شده باشدشاد کردن قلبی با يک عمل بهتر از هزاران سر اس: گاندی ميگه  دادن بزرگترین خبردنيا اینه 
  
  
  
  



  
  

موفقيت من در تالش بی وقفه فروتنانه و صادقانه ام نهفته است من راه را می شناسم مستقيم و باریک است مثل لبه تيغ و از گام 
گز زدن بر روی آن احساس شادمانی می کنم وقتی پایم می لغزد در خود می گریم سخن خدا اینست که آن کس که می کشد هر

نابود نمی شود من به این وعده ایمانی راسخ دارم از این روست که با اینکه هزاربار در کوشش هایم ناکام می مانم ولی باز ایمانم 
را از دست نمی دهم بلکه این اميد را در دل می پرورانم که وقتی تن خود را تحت انقياد کامل در اورم نور را خواهم دید و این اتفاق 

وع می پيوندد   از کتاب زیبای نيایش  مهاتما گاندی  ترجمه تبریزیروزی به وق
  

راه درازی ! کشف حقيقت سفری است دشوار: در مورد بهار دل تولد جان داشتيم حرف می زدیم اشو تولد دوباره رو اینگونه می گه 
 معصوميتی خاص نياز است به تولدی به تهی سازی عميق ذهن نياز مندی پاالیش تمام و کمال دل را می طلبد به.در پيش است

  و ! دوباره باید دوباره کودک شوی
  .ویليام جيمز می گوید بزرگترین کشف بشر این است که انسان با ارتقا طرز تلقی خود می تواند زندگی اش را ارتقا بخشد

بهار (وه ی نگرشمان را تغيير می دهيم این ما هستيم که نح)بهار ها می آيند و می روند(مسائل تغيير نمی کند : کارلوس کاستاندا 
  )خودت کو ؟ چند سال در خزانی؟؟؟ بس نيست ؟؟؟

  
  :ومجيد اینگونه می نویسد

تصميم های مهم و صحيح؛ در  ما زباالیيم ، باال می رویم ...بيایيد ما هم تو لد دوباره را تجربه کنيم ما ز دریایيم و دریا می رویم 

ولی خب نکته ای که مهمه اینه که برای اجرای اون تصميم و رسيدن به موفقيت باید تالش ...هزندگی همواره باعث پيشرفت ميش

 تا رنج تحمل نکنی گنج نيابی   تا شب نرود صبح پدیدار نباشد...کنی ، باید دست از تنبلی برداری ، باید تغيير کنی 

هر روز صبح شيری . ندتر از سریعترین شير بدود و کشته نشودهر روز صبح غزالی در آفریقا بيدار می شود؛ او نيک می داند که باید ت
مهم نيست که شير هستيد یا . در آفریقا بيدار می شود؛ او نيک می داند که باید تندتر از سریعترین غزال بدود تا از گرسنگی نميرد

  .غزال، بهتر است با طلوع خورشيد دویدن را آغاز کنيد 
  

من الرحيم تا پایان عمرت بگو تا اون سحر و اون طلوع زیبایی تغيير و خارج شدن از ظلمت به حاال شروع کن یه بسم اهللا الرح
روشنایی در دلت زده بشه اخرجهم من النور الی ظلمات

 بسم اهللا الرحمن الرحيم را به خط حسن بنویسد بهشت بر او واجب می شودفقط معنای ظاهری کلمه هست،  اینکه گفتند هرکه
 آنچنان حک کند بر صفحه دل که جدائی ناپذیر باشد از او،به کيفيتی که حضورش القائ  سم اهللا الرحمن الرحيم رااما اگر کسی ب

معنای بسم اهللا الرحمن الرحيم را کند هرکس چنين خصلتی پيداکرداوتجسم معنی بسم اهللا الرحمن الرحيم است وبهترین 
  مصداقش هم حضرت محمد است

  
  را با خط سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بيرون ننهد تا باشدهرکه به یاد داشته باش 

  مراقب چشمتم باش که این چشم آبله ی هوش تو این چشمت ببند تا چيز دیگری باز بشه تا حقيقت ببينی 
زنم برد دیده ***بسازم خنجری نيشش زپوالد_ه بيند دل کند ياد که هرچه دید***زدست دیده و دل هردو فریاد : باباطاهر هم ميگه
  تا دل گردد آزاد

مسلما بهار نخستين فصل و فروردین نخستين ماه و نوروز . نخستين روز بهار گویی نخستين روز آفرینش است:دکتر علی شریعتی
بهار سبزه مسلما اولين روز .هرگز خدا جهان را و طبيعت را،با پایيز یا زمتان یا تابستان آغاز نکرده است.نخستين روز،روز آفرینش است

  ها رویيدن و رودها رفتن و شکوفه ها سر زدن و جوانه ها شکفتند و این همه یعنی نوروز  هبوط درکویر

:گفتند دوستی از عشق باالتر است به خاطر این  است که درعشق، عاشق و معشوق دوتااسم دارند ولی  دردوستی این که 
هر دو یک اسم دارند و آن دوست است ودوستی نشان کمال اتحادوبرابری و یگانگی بين عاشق و معشوق    است

  
  : بخشی از کتاب مائده های زمينی اثر آندره ژید که هدی انتخاب کرده 

ناتانایيل، به تو خواهم آموخت که زیبا ترین هيجان های شاعرانه، هيجان هایی است که از درک هزار و یک دليل وجود خداوند به 
  .آدمی دست می دهد

  
از همين روست، ناتانایيل، که من هرچه دوست داشته ام خدا . می دانند" او" عشق به خداوند را دليل وجود برخی احساس 

از آن مترس که تو را در شمار آنها در آورم، وانگهی اگر هم چنين  . ناميدم،و از همين روست که خواسته ام همه چيز را دوست بدارم
  .کنم با نام تو آغاز نخواهم کرد

  
  : از شاعری ناشناخته که آن را دکتر قمشه ای ترجمه کرده استو ميالد

سپس با تصویری که  ده بر چهره ی پروردگار خویش بدوزو دی را بر درگاه پنجره ی آسمان بگذارلحظه ای چند آرنج خود  هر روز بامداد
  .گر به پيش رونيرومند و استوار برای روبه رو شدن با یک روز دی ز این دیدار در دلت نقش بسته استا

داوود ... من هيچکدومو من می گم عالی..............يه سوال اگه قرار باشه بين خوب و خوب تر انتخاب کنی کدومو انتخاب می کنی؟
تا عشق صد در صد اگه کار خوب بود غيرتت اجازه نده کسی دیگه انجام بده تو انجام بده تو باید عالی ١٠٠تو اونيست که گفت 

  اشی جنگ حماالن برای کار بين به خوب نه بگویيد تا خوب تر نصيبتان شودب
  



  
  
  

  در این سال بيایيم عادت ها را کنار بگذاریم
وقتي مي گوييم حال توچطوره؟ يعني واقعادلم مي احوال پرسي هاي ما بصورت تعارف درآمده وسريع تمام مي شودولي 

دانم چه نيازي داري؟ما اگرواقعاحال هم رابپرسيم خيلي ازمشكالت حل ميتووب شودخواهدبدانم ومي خواهم بيايم درزندگي  
دائما هم می گویيم قربان شما همه ی اینها حتی سالم کردن ما عادت شده و عادت چه خوب چه بدکاریست اشتباه چرا که عادت 

زبان تو می آيد بگيره و اونوقت فرق تو با يک ربات باعث ميشه قدرت فکرو از تو بگيره هدف از تو بگيره اون احساس واقعی واژه که از 
در چی می تونه باشه؟ پس هروقت گفتی سالم بگو؛ نه برای بهانه برای شروع حرف بلکه برای اینکه من برای تو از خداوند آرزوی 

!تسالمتی و شادی می کنم حاال اين شد يه سالم درس  
 

  پرنيان و عيد

می بينی  ....زندگی رو

  .دوباره برف اومده زمين جامه بلند سفيدی به تن کرده. ام امروزپشت پنجره 

  .مثل اینکه زمستان دلش نمی آید ما را ترک کنه.ميدانم... او هم از نو زاده خواهد شد 

  ما هم دلمون برایش تنگ ميشه مخصوصا توی گرمای مرداد... خب

  .از گلهای رنگارنگ که زیبایی شان را به رخم بکشندنوبتی هم با شه نوبت بهاره با لشکری .اما دیگه یخبندان کافيه 

  باید اجازه بده شکوفه های کوچولو جوانه بزنند وگرنه حسابی آزرده ميشوند

  من هم باید بيدار بشم... عيد نزدیکه.آنها هم دلشون ميخواهد بيدار شوند

  فتهخيلی غبار گر. دلم احتياج به یک خانه تکانی اساسی داره..... خيلی کار دارم

  باید دلم را پاک پاک کنم تا بهار سری هم به خانه من بزنه... خيلی کار دارم

  ...اگه روشن نباشه..اگه اینطوری آشفته و آشوب باشه

  ...اگه حتی ذره ای غبار تردید و تزویر و کينه روش مانده باشه 

  بهار ميذاره ميره وبعد دوباره باید حاال حاالها منتظرش بشينم

  تا همه نگرانی ها پر بکشندو بروند. تادوباره کی بياد و به دلم نوید بهشت را بدهمنتظر بمونم 

  خيلی چيزهارو باید دور بریزم تا جایی برای گلها باز بشه... خيلی کارها دارم...باید فکر کنم

  ....اندازه خدا...اندازه ابرها به .. دلم ميگه ميخواهد به اندازه بهار بشه به اندازه آسمون 

  د نزدیکه و من با دیدن شکوفه هایی که باوجود سرما به زحمت سعی می کنند جوانه بزنند یاد کودکی افتادمعي

  ...می بينی زندگی رو.... یادش بخير

  یه زمانی با پوشيدن پيراهن آبی نوبا گلهای قرمز خوشگلش خيال ميکردم شاهزاده عالم هستم و چقدر خوشبختم

   رنگين کمان حيات ذره ای بودم که ميدرخشيدمفارغ از همه چيز و همه کس در

  ...ميبينی زندگی رو ...و عيد برایم چه دلمشغولی شيرینی بود

  بازی با ماهی های قرمز کوچولو توی مغازه ها برای من و خواهرم بزرگترین تفریح عالم بود

  . مجبور بود ده دفعه سبزه بکارهب ميکردیم و اویادم نمياد هر سال چند بار سبزه هایی که عزیز ميکاشت را بخاطر فضوليهامون خرا

  ......می بينی زندگی رو

  حاال دیگه اون پيراهن بيرنگ بيرنگه و عزیز دیگه پيش ما نيست



  

  س ميکشههنوز نف...اون پيراهن بيرنگه اما زندگی هنوز رنگيه 

  یه رنگ نو...البته اگه کمی سليقه به خرج بدم ویک رنگ تازه بهش بزنم

  ...یه طرح نو...یه نقش نو... منهو فردا وفرداها یه صفحه سفيد دیگه منتظر

  ستزندگی زندگی ..زندگی زنده بودنه .. زندگی جریان داره ..می بينی زندگی رو

  دپرنده های سفر کرده بر می گردن. خدا را شکر

  خدا را شکر که درخت ها زنده ميشوند درخت هایی که به خودشان ایمان دارند وگرنه زنده نمی شدند

  که معجزه اتفاق ميا فتد....خدا را شکر که بهارداره از راه می رسه

  ....خدا را شکر که زمستان باز هم بر می گرده با دانه های مروارید و برف

   سال دیگر را خواهم دید؟ آیا آخرین برف.هنوز داره برف مياد 

  

  

  

  غزاله و عيد

  !!!غزاله خانوم باالخره بعد از رنج ها این متن به دست من رسيد

انگار یک سيل شادی و اميد راه ميوفته که نااميدیها، غمها، غصه ها، . و عجيب زندگی بخشه این واقعه. خيلی نزدیک. عيد نزدیکه
همه شون شسته ميشند، پاک ميشن، از بين ميرن و تو سبک . نند جلوش مقاومت کنندهر چقدر هم قوی باشند نميتو... تلخيها و

 . و رها، ميوفتی توی این جریان خروشان
این هم یکی از ميليونها چيز کوچيک و بزرگيه که خدا گذاشته تا آدمها بفهمند باید زندگی . این هم خودش یک موهبت بزرگ الهيه

اینکه غم و غصه و نا اميدی با .  این چند وقت به یک نتيجه جالب رسيدم.زنده باشند اینکه فقط ، نهزندگی کنندتوجه کنيد . کنند
 به این جریان پویا و -لحظه ای که شادی و اميد برنده ميشه و دوباره به آغوش گرم زندگی. همه تلخی و سختيش یک خوبی داره

: اسکار وایلد ميگه.  یک لحظه به همه تلخيهای قبلش می ارزهو قشنگی همون.  برميگردی قشنگترین لحظه دنياست-هميشه زنده
اما من ميگم این چرخه از قشنگترین تجربه های زندگی ". تجربه اسمی است که انسانها برای اشتباهاتشان می گذارند"

مت حيات و به چون باعث ميشه به قدرت زندگی، به قشنگيش، به عظ. حتی اگر اسمش رو اشتباه هم بگذاریم قشنگه. آدمهاست
  .خيلی چيزهای مهم دیگه پی ببری

اميدوارم هرگز غم و غصه، نااميدی و رخوت، و هر چی حس بد و تلخ و سياه تو دنيا هست، به سراغتون نياد، چون : نمی گم که
ومد، با دوز کم بياد تا اميدوارم اگر یک وقت خدای ناکرده ا: بذارید اینطوری بگم! وجودشون گاهی الزمه تا خوبيها شيرینتر جلوه کنند

  ☺مثل واکسن عمل کرده باشه؛ تا قویتر و شادابتر و مقاومترتون کرده باشه 
  .شاد و خوش باشيد. باشه" روز-نو"از صميم قلبم آرزو ميکنم که نوروز براتون واقعا . و سا ل نوتون مبارک تر. عيدتون مبارک باشه

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  مهزاد و عيد

  نی متنی طوالنی اما خواند
  درخت هلو

مادر .بوی اسفند ، تنگ های پر از ماهی ، سبزه هایی که تازه قد کشيده بودند و بچه ای ، که به آنها زل زده بود . بازار شلوغ بود 
  . دست کودک بود و کشش مادر . برای رفتن عجله داشت و کودک برای ماندن 

ميوه فروش . االن که فصل هلو نيست _ هلوی تازه جنوب _ .کرد موقع ردشدن از جلوی ميوه فروشی ، چيزی توجه مادر را جلب 
نگاه بچه مبهوتِ  هلوی درشت روی .  خانم همين یک صندوق رو داریم ، جنسش اعالست : هنوز این حرف را نشنيده بود که گفت 

  _يا بریم بچه شکم گرسنه که با هلو سير نميشه ، ب_ . صندوق شده بود ، مادر برای این جور چيزها پول نداشت 
بيا خواهرم نظرش رو _ . فروشنده نگاه بچه را دید _ بيا بریم دیگه _ .اما بچه دلش ميخواست بعد مدتها دوباره این طعم را حس کند 

دیگر هيچ کدام از مغازه های ماهی و سبزه فروشی که از . حاال هلوی درشت توی دست بچه بود ، آماده گاز زدن _ گرفته دیگه 
بخور دیگه بچه االن باید سوار اتوبوس بشيم ، _. دلش ميخواست تا ابد به هلو نگاه کند .  می شدند برایش مهم نبود جلویش رد

  _شلوغه می افته زمين گم ميشه ها 
 با ولع تمام شروع کرد به خوردن ، دیگر چيزی به ایستگاه. بچه ترجيح می داد هلو را در شکمش نگه دارد تا اینکه از دستش بدهد 

دلش ميخواست . سریعتر از آن چيزی که انتظار داشت تمام شد ، حاال کف دست بچه فقط یک هسته باقی مانده بود . نمانده بود 
  .هسته هلو افتاده بود کنار خيابان _ اونو بده به من _ . هسته را تا آخر عمرش نگه دارد ، یادگار آن هلوی خوشگل و درشت 

  .روی خاک . گردان بود ، تا بالخره به جایی رسيد که دیگر هيچ کس نتوانست از آنجا بيرونش کند تا مدتها زیر لگدهای آدمها سر
خسته بود از سرگردانی ، دلش می خواست تا ابد اینجا روی خاک ، زیر آفتاب ، باقی . چه آرامشی بود برای آن هسته کوچولو 

یک سکوت عجيب و صدای . ن رفته بود که صبح شده و باید بروند سر کار یک روز صبح زود که انگار همه آدمها یادشا. بماند  و ماند 
وای . چه آبیِ  بيکرانی ، اون سفيدها دیگه چی هستن . وای اینجا کجاست ، تو چقدر درخشان و گرمی _ . خش خش آرام چيزی 

  _اینها رو چقدر بلند و بزرگن ، دستشون ميرسه به آسمون ، ببخشيد اسم شما چيه ؟ 
  .امروز، روز اول بهار و اولين روز زندگی هلو .  چوبی شکسته بود ، چيزی باریک و سبز رنگ از شکستگی بيرون آمده بود پوسته

طبيعت از انسانها مهربانترست ، جوانه کوچک که هيچ گاه مادر و پدر و خواهران و برادرانش را ندیده بود ، حاال فرزند چنار و افرا و 
جوانه بزرگ و بزرگتر می شد ، برهنه زیر انگشتان آفتاب ، سرود خوان با پرستوها و رقصان با . اطرافش بود سپيدار و تمام درختهای 

  .باد 
آدمهایی که با عجله به سمتی می رفتند ، آسمانی که . هوا تازه روشن شده بود ، با صداهایی عجيب و غریب از خواب بيدار شد 

جوانه تازه داشت دنيای اطرافش _   این همه آدم امروز یکدفعه از کجا اومدن؟ _ . می داد چندان آبی نبود و هوایی که بوی تازگی ن
  را

  .  می شناخت 
تنهایی مرگ آورترین آفت است ، اما جوانه تنها نبود یعنی درختهای کهن سال اطرافش نمی گذاشتند ، اما جوانه تنها بود ، خيلی 

  .تنها 
  . ه ها و نهالها از درختهای همين اطراف یا خيلی دور ، ازخيابانهای پشتی بودند همه جوان. چون هيچ کس مثل او نبود 

  زمان می گذشت و گذشت روزها به تدریج سوالهای او را هم با خود _ اما من از کجا اومدم چرا اینجا هيچ کس شبيه من نيست _
دیگر به همه چيز عادت کرده بود ، .  بسيار معمولی و عادی حاال دیگر جوانه نهال بود و تنهایی جزئی از زندگی او ، اتفاقی. می برد

به فصل ها که با سرعت می آمدند و می رفتند ، به آدمها ، که هيچ گاه نفهميده بودند کنار خيابانی که هر روز از کنار آن می گذرند 
را تا مرز شکسته شدن خم می کردند و نهالی رویيده ، به کودکانی که هر از گاه شيطنتشان به جان او می افتاد و ساقه هایش 

  .زخم هایی که بر تنش یادگاری می شدند 
  .تنها لذتش خيره شدن به آسمان بود ، روز و شب . همه چيز عادی و یکنواخت ، فقط آسمان برایش چيز دیگری بود 

به خاطر همين دیگر به .  اش کرده بودند یکبار این حرف را به درختهای بزرگتر گفته بود و همه مسخره_ من حتما از اونجا اومدم  _ 
  _.چيزی از من اونجاست ، مطمئنم _ :هيچ کس این موضوع را نگفت ولی هميشه در دل مطمئن بود 

  .همه درختها آغوششان را برای پرنده ها باز کرده بودند ، اما درخت هلو.دنبال ساختن النه . بهار بود ، پرنده ها دوباره برگشته بودند 
  _ نمی خوای به پرنده ای جا بدی؟ _: وان ، نزدیکترین دوستش چنار ج

  .آنقدر با بی ميلی جواب داد که چنار دليلی برای اصرار نداشت _ ،  اونها فقط شلوغ می کنن و آرامشم رو به هم می ریزن ! نه_
که با چه شور و شوقی از درختی به چند هفته ای از برگشتن پرنده ها می گذشت ، درخت هلو زل زده بود به پرنده ها ، می دید 

اما هيچ کس حق نداشت روی شاخه های هلو بنشيند ، چون هلو نمی . درختی می پریدند ، النه می ساختند و آواز می خواندند
  .خواست

یی که هر سال پرنده شبيه هيچ کدام از پرنده ها. یک روز صبح پرنده کوچکی که تا به حال آن طرفها ندیده بود توجه اش را جلب کرد 
از صبح از شاخه ای به شاخه ای ، از . شاخه ها پر از النه و پرنده ، جایی برای او باقی نمانده بود . به اینجا می آمدند ، نبود 

درختی به درختی می پرید تا شاید بتواند جایی برای ماندن پيدا کند اما جایی نبود ، درخت هلو هم از جستجوی بی نتيجه او 
ناگهان سنگينی ای روی یکی از شاخه هایش حس . ظهر بود وآفتاب مستقيم .  دیگر حوصله دنبال کردنش را نداشت خسته شد ،

  .کرد 
پرنده کوچولو خسته تر از آن بود که بتواند _ هی چيکار می کنی ، مگه نمی دونی کسی حق نداره روی شاخه های من بشينه _ 

  .درخت دلش به حال پرنده سوخت . ذاشت کلمات به هم بچسبند جوابش را بدهد ، صدای نفس نفس زدنش نمی گ

اشکال نداره ميتونی روی شاخه های من استراحت _ . از صبح سرگردانی او را دیده بود ، شاید با او احساس همدردی می کرد 
  . حضور یک پرنده روی درخت هلو توجه همه درختها را جلب کرده بود _ کنی 

حرفهایی بود که بين _ هلو و دلسوزی؟_ _ حتما دلش به حال اون پرنده سوخته _ _ خودش راه نمی داد اون که هيچ کس رو به _ 
با لحنی . سعی کرد دوباره مثل قبل رفتار کند . هلو نگاه درختها را می دید و منظورشان را می دانست . درختها ردو بدل می شد 



پرنده حال جواب دادن هم نداشت ، شاید اصال نشنيد که _  یه جای دیگه ها خستگيت که در رفت  باید بری _: محکم به پرنده گفت 
  .اما درون هلو غوغایی به پا بود . پرنده روی شاخه های هلو خوابيده بود ، آرام و بی صدا . هلو چه گفت 

  

  
نه اون _ _  ، پس چی شد ؟مگه نگفتی من تنها اومدم و تنها ميرم_ _ نمی دونم _ _این کيه اومده روی شاخه های تو نشسته 

یعنی تو ميخوای خلوت چندین ساله ات رو به _ _ من ترسی ندارم _ _ اگه موند چی ؟ _ فقط داره استراحت می کنه بعدش ميره 
شاید همه حرفات الکی بوده ، مگه نمی گفتی من از جنس اینها نيستم پس این کيه که _ _ ! نه _ _ یه پرنده جيغ جيغو بفروشی 

  _ کنار تو اومده 
  _ !نمی دونم _ _ من نمی دونم _ _ نمی دونم _ _ نه _ 

خيلی ممنونم از _ . سوالهای بيشمار و بی پاسخ تمام وجودش را گرفته بود .  هلو به آسمان زل زده بود ، پرنده هنوز خواب بود 
  .پرنده داشت به اطراف نگاه می انداخت . بود اصال متوجه بيدار شدن پرنده نشده _ اینکه به من اجازه دادید روی شاخه تون بشينم 

یعنی _ . خودش از گفتن این جمله شوکه شد _ اما چيزی به غروب نمونده _ . و آماده این شد که پرواز کند _ باز هم ممنونم  _ 
 که هزار شب یک شب_ _ این چه حرفی بود که من گفتم _ . درخت جوابی نداد _ ، وای ممنونم ! ميتونم امشب اینجا بمونم 

  _خسته نباشی این بود اون خلوت نفوذ ناپذیر _ _ نميشه 
  _آخه خلوت با کی ، با چی ؟ ، این چه خلوتيه که من رو از خودم بودن محروم می کنه  _ 

  . بالخره پرنده هم خسته شد و دیگر حرفی نزد . پرنده پر حرف بود ، هرچه می گفت ، درخت تنها با سکوت جوابش را می داد 
با آسمان با . هلو عاشق این موقع ها بود . همه درختها و پرنده ها ، همه دنيا در خواب و آسمان پر از ستاره . شب بود نصفه شب 

آسمان برایش برایش تصویر . ستاره ها حرف می زد ، حس می کرد تک تک آن ستاره ها درون او هم هستند ، به همان درخشانی 
  .بزرگی از دل کوچکش 

در خت . نگاهش به شاخه خودش افتاد ، پرنده بود _ این کيه دیگه _ . درخت هلو جا خورد _ هم ستاره ها رو دوست دارید شما _ 
  _ خب آره _ . می خواست که با کسی حرف بزند 

  نگفتم ، منم ستاره ها رو خيلی دوست دارم هميشه شبا بيدار می مونم تا به اونها نگاه کنم ولی هيچ وقت اینو به دوستام _ 
نه ، نه ، یاد _ . انگار از خنده درخت ناراحت شده بود _ چرا می خندی ؟_ . درخت خنده اش گرفت . چون مسخره ام می کنند 

  _خودم افتادم ، من هم به دوستام گفتم که مال اینجا نيستم ، خونه من تو آسمونه ، ولی اونها فقط منو مسخره کردن 
  .شنایی بين درخت و پرنده جاری شد یک حس قوی آ. یکدفعه سکوت شد 

ما یه دسته بزرگ بودیم داشتيم بر می _ _ تو اینجا چيکار می کنی ، من تا به حال پرنده ای شبيه تو ندیده بودم ، چرا تنهایی ؟_ 
  _ جنوب ، این اسم چقدر برای من آشناست _ _ .گشتيم جنوب اما من توی راه گم شدم 

درخت سکوت کرد ، پرنده فکر کرد ناراحت شده ، اما درخت ادامه _ ن هم درختی شبيه تو اینجا ندیدم تو اینجا چيکار می کنی ، م_ 
نمی دونم ، از موقعی که چشم باز کردم اینجا بودم ، هيچ کس نمی دونه من چه جوری اومدم اینجا ، اما راستش رو بخوای _: داد 

  .خنده و هر دو زدند زیر _ ! من مطمئنم که از آسمون اومدم 
  _ راستی چرا تو اجازه نمی دی کسی روی شاخه هات لونه بسازه _ : وقتی هر دو ساکت شدند پرنده پرسيد 

_ _ از اینکه شاخه هام قوی نباشه ، از اینکه نتونم سنگينی لونه هاتون رو تحمل کنم _ _ می ترسی ؟ از چی ؟ _ _ می ترسم _ 
  _ خب بگو ، چی ؟ _ _ .....نه راستش رو بخوای _ _ ور فکر نمی کنم ولی تو شاخه های خيلی قویی داری ، من اینط

نه از اینکه پرنده هایی که روی شاخه هام _ _ چرا؟ من فکر نمی کنم اینجا زمستونا خيلی سرد بشه _ _ از زمستون می ترسم _ 
  _سته شدن و بعد کوچ تنهاتر بشم لونه ساختن کوچ کنن ، از اینکه تنها بمونم ، من تنها ، هستم ، دلم نمی خواد با واب

  .پرنده سکوت کرد ، تا به حال اینطوری در مورد درختهایی که روی شاخه هاشون النه می ساخت فکر نکرده بود 
تا هر وقت بخوای ميتونی روی _ : درخت تصميمش را گرفته بود ، وقتی پرنده بيدار شد ، گفت . هر دو سکوت کردند ، تا صبح 

می خوام _ _ کجا ميری ؟ _ . هنوز چند لحظه نگذشته بود که پرنده شروع به پرواز کرد _ ممنونم ! واقعا _ _ ونی شاخه های من بم
با تمام وجود تالش پرنده را برای . درخت خوشحال بود ، خوشحال تر از پرنده _ چوب خشک جمع کنم ، می خوام لونه درست کنم 

چطور به این _ . درختهای دیگر مبهوت هلو و پرنده بودند . لحظات در تمام عمرش النه ساختن تماشا می کرد ، لذت بخش ترین 
  _ بابا همش فيلم بود _ _ . سرعت نظرش عوض شد 

  .درخت احساس تعلق می کرد ، وابسته شده بود اما از این وابستگی لذت ميبرد . کار ساخت النه تا ظهر تمام شد 
  .چند هفته ای بود که درخت روز و شبشان را با هم می گذراندند . حتی از دیر کردن پرنده هم نگران می شد

شاخه های تو هر روز دارن بزرگتر و گسترده تر ميشن  _ : یک شب ، نيمه شب که هر دو به ستاره ها خيره شده بودند ، پرنده گفت 
  .داشت پرنده انتظار این جواب سریع و محکم را _ نه _ . حيف نيست فقط لونه من اینجا باشه 

خب بذار برات یه چيزی تعریف کنم ، چند سال پيش وقتی خيلی بچه بودم ، موقعی که به جنوب کوچ کرده بودیم ، یکبار روی یه _ 
یه روز شنيدم که . درخت خيلی بزرگ و قدیمی با پدر و مادرم لونه ساختيم ، اون درخت خيلی شبيه تو بود اما بزرگتر و مسن تر 

آغوش گسترده تر می تونه پناهگاه افراد بيشتری باشه ، شاید به همشون دل ببندی و : نزدیکش می گفت داشت به نهال جوان 
بعد موقع کوچ مجبور بشی از همشون دل بکنی ، شاید دلتنگ بشی اما یادت باشه  تا چيزی ندی نمی تونی چيزی بدست بياری ، 

  اگر آغوشت رو ببندی اگردلبسته نشی . چی از این با ارزش تره . دشون رو تو آغوش بازت رو به پرنده ها دادی و اونها هم تن گرم خو
  .هيچ وقت نمی تونی لذت زندگی کردن رو بفهمی حتی اگر هيچ وقت درد دوری رو تجربه نکنی 

ود ، یک حس چيزی درون درخت بيدار شده ب. درخت به فکر فرو رفته بود ، تا صبح بدون اینکه کلمه ای حرف بزند . پرنده ساکت شد 
  .پيوند عظيم با آن درخت کهن سال 

  _چی شده ؟ _ . تابستان بود ، درخت تازه از خواب بيدار شده بود ، نگاه متعجب و خوشحال پرنده را دید 
خت حتی از ميان آدمهایی که هر روز بی تفاوت از کنار در. شاخه ها پر از هلو شده بود ، این اولين بار بود که درخت ميوه می داد 

  .می گذشتند برخی نگاهشان خيره به درخت می ماند 
  . همه درختها و پرنده ها مبهوت شده بودند .  حس خوبی داشت ، احساس آنکه چيزی از وجود خود را به بقيه هدیه کنی 

 را به زمين آورده دیگر فکر نمی کرد که از آسمان آمده ، مطمئن بود که آسمان. آنروز، درخت ، خوشبخت ترین درخت روی زمين بود 
  .درخت و پرنده ، درختها و پرنده ها و شادی و حيرت . 

باید برم یه جای گرم هوا _ _ کجا؟ _ _من امروز باید برم _ : یک روز صبح پرنده بی مقدمه گفت . زمان می گذشت و می گذشت 
 زندگی من با کوچ پيوند خورده ، باید دائم از می دونم ، برای من هم سخته ولی باید برم ،_ _ ...اما _ _ دیگه داره سرد ميشه 



درخت انتظار چنين روزی را داشت و هر روز که هوا _ جایی به جای دیگه برم ، همونطور که زندگی تو اینجا ایستادن و زیستنه 
   .بدون آنکه حرفی بزند پرنده را در آغوش کشيد. اما االن ساکت بود و آرام . سردتر ميشد ، دلهره اش بيشتر 

  .درخت تا غروب به آنجایی از خط افق که سایه پرنده از آن ناپدید شد ، زل زده بود ، بی هيچ کالمی 
  
  

  . فقط سکوت . روزها می گذشتند و درختها از هلو تنها سکوت می شنيدند 
ه ای پر از آب با یک کودکی همراه پدرش از خيابان رد می شد ، یک دست کيس. هوا تازه گرمتر شده بود ولی هنور سوز داشت 
و کودک با _ !اونهم این وقت سال! چه جالب ، هلو _ . پدر نگاهش به درخت افتاد. ماهی طالیی کوچولو و دست دیگر در دست پدر 

  :تعجبی بيشتر 
 چيکار می اما اینجا. بابا آسمون رو نگاه کن ، اینا یه دسته از همون پرنده های جنوبی هستن که توی تلویزیون نشون می داد _ 

  !کنن

یه آهنگ محسن يگانه خونده که هرکی گوش می کنه ياد عشق زمينيش ميوفته ولی من نميدونم چرا وقتی گوش می دم 
  ...احساس می کنم دارم با خدا مناجات می کنم نميدونم شاعر این شعرو در وصف چه کسی سروده

  ق نبودم تا با تو سر کنم آتش نبودم خاکسترم نکنمن بی تو هيچم تو باورم نکن  خيسم ز گریه تنها ترم نکن  عاش

  اگه عاشقت نبودم اگه بی تو زنده بودم  تو بمون که بی تو غصه می خورم

  اگه دل به تو نبستم اگه این منم که هستم ولی از هوای گریه ات پرم

  اگه شکوه دارم از تو اگه بی قرارم از تو  تو بمون که آشيانه ام تویی

  اره به تو می رسم دوباره اگه عاشقم بهانه ام توییبه هوایت ای ست

  دل کنده بودم از هم زبونيت دل خون نکردی از من نشونيت

  )نقطه عطف اهنگ(من پا کشيدم از عهده بسته ام تو پا فشردی بر مهربونيت 

  اگه همزبون نبودم اگه مهربون نبودم چه کنم دل این دل شکسترو

  گشودم به تو بستم این دو بال خسترواگه سردو مرده بودم اگه پر نمی 

  اگه شکوه دارم از تو اگه بی قرارم از تو  تو بمون که آشيانه ام تویی

  به هوایت ای ستاره به تو می رسم دوباره اگه عاشقم اگه بهانه ام تویی

  :حافظ هم می گوید

  وان مواعيد که کردی مرود از یادت***ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

  برگرفتی زحریفان دل و دل می دادت***ر این مدت ایام فراقدر شگفتم که د

  که دم و همت ما کرد ز بند آزادت***برسان بندگی دختر رز گو به درآی

  جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت***شادی مجلسيان در قدم و مقدم توست

  بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت***شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت

  طالع نامور و دولت مادرزادت***چشم بد دور کز آن تفرقه ات باز آورد

  ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت***حافظ از دیت مده دولت این کشتی نوح

  : فردوسی بزرگ و سفارش به پاسداری از نوروز و جشنها و آداب و رسوم ملی ایران 

بيارید این آتش  بگيرد همان زند و اوستا                                                     زردشت   بمشت

نگه دارد این فال جشن    همان فر نوروز و آتشکده                                   سده

همان اورمزد و مه و روز    بشوید به آب خرد جان و چهر                 مهر

کند تازه آیين لهراسبی              بماند کين دین گشتاسبی



  

  

  

  : عر پل الوار در سریال مدار صفر درجه از ساخته های زیبای آقای حسن فتحی ش

  
  
  

  زمستان گذشته است
  گل ها شکفته اند

  باز زمان نغمه سرایی فرا رسيده است
  و تو ای کبوتر من که در شکاف صخره ها و پشت سنگ ها پنهان هستی

  را ببينمبيرون بيا و بگذار صدای شيرین تو را بشنوم و صورت زیبایت 
  .زیرا اکنون دیگر زمستان به پایان رسيده است

  .تو را به جای همه ی کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
  .تورا به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم

  .برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستين گلها
  .ارمتورا به خاطر دوست داشتن دوست می د

  تورا به جای همه ی کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم
  سپيده که سر بزند در این بيشه زار خزان زده شاید دوباره گلی بروید شبيه آنچه در بهار

  بویيدیم
  ..............پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز

  
  

  پروردگارا، تو را سپاس می گویم
 به من ارزانی داشتی برای تمام نعماتی که امسال .... 
 برای تمام روزهای آفتابی و برای تمام روزهای غمگين ابری و بارانی... 
 برای غروبهای آرام و شبهای تاریک و طوالنی... 

 .تورا شکر می گویم برای سالمتی و بيماری ، برای غمها و شادیهائی که امسال به من عطا کردی
 .  مدتی به من قرض دادی و سپس بازپس گرفتی تو را شکر می گویم برای تمام چيزهائی که

خدایا، شکرت برای تمام لبخندهای محبت بار، دستان یاری رسان، برای همه آن عشق و محبت و چيزهائی شگفت انگيزی که 
 دریافت کردم

 .شکر برای تمام گلها و ستارگان، برای فرزندان و عزیزانی که دوستم دارند
ای تنهائيم، برای شغلم، برای مسائل و مشکالتم، برای تردیدها و اشکهایم، چرا که همه اینها مرا به خدایا، تو را شکر می گویم بر

 .تو نزدیکتر کرد
 . تو را شکر می گویم برای تداوم حياتم، برای اینکه سرپناهی در اختيارم نهاده ای، برای غذایم و برای برآورده کردن تمام نيازم

   ؟امسال چه چيز در انتظارم است
 .پروردگارا، همان را می خواهم که تو برایم خواسته ای

  : تنها از تو می خواهم
 .آنقدر به من ایمان عطا کنی تا در هرآنچه بر سر راهم قرار می دهی تو را ببينم و خواستت را

 آنقدر اميد و شجاعت تا نوميد نشوم
  . ت و آنان که در اطرافم هستندهر روز بيش از روز قبل عشق نسبت به خود... و آنقدر عشق و محبت 

  پروردگارا، به من بردباری، فروتنی، 
  و تسليم و رضا عنایت فرما

 خدایا، مرا آن ده که مرا آن به ، 
  و آنچه را که نمی دانم چگونه از تو بخواهم

 تسليم رضایت گردم و آنچه پروردگارا، به من قلبی فرمانبردار، گوشی شنوا، ذهنی هوشيار، و دستانی ساعی عنایت فرما تا بتوانم
  . را که به کمال برایم خواسته ای بدیده منت بپذیرم

 . خدایا، بر تمام عزیزانم برکت و بهروزی عطا کن، و صلح و دوستی و آرامش بر قلوب انسانها حاکم گردان
  آمين

  
  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

   اما ایندفعه به معنی اش بيشتر  است برای سال تحویلفقط برای سال نو می خوانند همه هم فکر می کنند......این دعای يا مقلب
  توجه کنيد تا ببينيد برای هميشه است

 :بيایيد در شروع سال جدید این دعاها را زمزمه نمایيم
  ای خدا

ای تغيير دهنده دلها و قلبها 
  ای تدبيرگر روز و شب

ای ارتقا دهنده روحيات   معنوی
  ای آفریننده زیبایيها

تی هاای عاشق دوس 
ای زنده کننده طبيعت 

ای شادابی بخش دلهای پژمرده 
ای روشنایی بخش قلبهای خسته 

  ای دادرس بی پناهان
ای دوست 

  در این آفرینش دیگر طبيعت
   و در رخداد زیبای بهار

به ما یکرنگی عطا کن 
به ما دوستان خوب عنایت کن 
به ما قلب مهربان مرحمت کن 

  تا بندگان ترا دوست بداریم
  و هيچکس را نرنجانيم و

در دوستيها و محبتها هيچ شرطی را نپذیریم  . 
شديدازآن  شمارسيدخودتان راشايسته آن نعمت ندانيد،هروقت ديديد يك نعمتي به شمارسيدوشرمنده شكريعني وقتي نعمتي به

 شكراست؛ نعمت وگفتيد مگرمن چه آردم آه اين لطف شامل حال من شده،اين
  خدایا شکرت

  
   تحویل سال برای ما هم دعا کنيدهنگام

  

  :جان کالم

  ای لقای تو جواب هر سوال  مشکل از تو هر شود بی قيل و قال

  والسالم

  

  

  تقدیم به دکتر الهی قمشه ای و تمامی دوستان طالبم

  

  

  

  

  

  

  

  


