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 اداره سالمت معنوي-دفترسالمت جمعيت،خانواده ومدارس                                                                                                                                          

 بـیـمـار تـو را دیـدم و بیمار شدم چـشـم         خـال لبت ای دوست گرفتار شدم مـن بـه 
 هــمـچـو مـنـصـور خـریـدار سـِر دار شـدم          فـارغ از خـود شدم و کوس اناالحق بزدم

 بـه جـان آمـدم و شـهـره بـازار شـدم کــه         غـم دلـدار فـکـنده است به جانم، شرری 
 که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم          ـیـخـانـه گـشایید به رویم، شب و روزدِر م

 خــرقــه پــیــر خـرابـاتـی و هـشـیـار شـدم          جـامـه زهـد و ریـا َکنـدم و بـر تـن کـردم
 مــددکــار شــدمآلــوده  از دم رنــد مــی          واعــظ شـهـر کـه از پـنـد خـود آزارم داد
 مـن کـه بـا دسـِت بت میکده، بیدار شدم          بــگــذاریـد کـه از بـتـکـده یـادی بـکـنـم

 (س) امام خمینی

  زمزمه تحول 
 

 

 

 

 

 

 

 گل، دفتر اسرار خداوند گشوده است

 اي از پند گشوده است صحرا ورق تازه

 تقرير اديبانه برهان معاد است

 .فصلي كه نسيم از پي اسفند گشوده است

 

دريغش را ارزاني  بينهد و آسمان، خورشيد  زمين، بار سنگين خويش را وامي. شوند تپد و درختان به ميالدي دوباره فرا خوانده مي نبض باغچه مي

 .آيد و بهار مي... كند  زمين مي

 .شنود گاه زمزمه آمدنش را نمي بين نباشد و گوشي راز نيوش، هيچ آيد؛ چنان ناگهان كه اگر چشمي حقيقت آيد و هميشه ناگهان مي آري، مي

خوانيم تا بشنويم زمزمه  الش دعاي تحويل سال ميآوريم و به استقب رويم؛ قرآن به سفره مي ازش ميورسد چون هميشه و ما به پيش از راه مي

 ... .زيباي تحول را

 .رويم تا از جشن شادي طبيعت سهمي نصيبمان شود و اگر اهلش باشيم، نصيب جانمان نيز خواهد شد ازش ميوبه پيش

 .جانمان را جاليي تازه بخشدرويم به اميد آغازي ديگر؛ سالي ديگر و اگر سعادتي رفيق راه باشد، تحولي كه جوهر  ازش ميوبه پيش

نصيبمان سازد و هديه سال « حال جديدي»، «سال جديد»خواهيم در  كران آفريدگار بزرگ و از او مي رويم با اميد رحمت بي ازش ميوبه پيش

 .«حَوِلْ حالَنا اِلي اَحْسَنِ الْحالِ»: جديد را اجابت دعايمان قرار دهد كه

 

 (ص)پيامبر اسالم 

 (كروا ذكر النشورذاذا رايتم الربيع فا)

 «. هنگامي كه بهار را ديديد پس بسيار به ياد برانگيخته شدن باشيد» 

 



  زمزمه تحول 
 

 

لِبَ  قَ  القُلُوبِ وَ االَبصارِيا مُ

 يا مُدَبِرَ الَليل وَ النَهارِ

 يا مُحَوِلَ الحَولِ وَ االَحوالِ

 حَوِلْ حالَنا اِلي اَحسَنِ الْحالِ

 

 كني، اي خدايي كه چشم و دل را دگرگون مي

 كني، اي خدايي كه شب و روز را تدبير مي

 كننده سال و حال آدميان، اي دگرگون

 .ها دگرگون كن بهترين حالحال ما را به 

 
 

 !هار آغاز است و پايان؛ شروع است و خاتمه و شكوه است و شاديب

 ... بيني كه بر دامنه صحراها روييده است و قناري كه هاي رنگارنگ را مي بهار؛ يعني اينكه اگر از گناه چشم پوشي، فوج فوج گل

 به آسمان تازه فروردين و ببين آيات روشن آفريننده را؛بهار؛ يعني اينكه دلت تنگ نباشد از همه چيز؛ نگاه كن 

 يعني به گل بنگر و در پي آن ظاهر روشن و آفرينش شگرف، به شكوه خالق بينديش؛

 كند؛ ها را روان مي سان كه خداوند برف يعني روان شو، آن

 پرورد؛ سان كه زمين، ريحان و سبزه مي يعني سبز شو، آن

 ها؛ ده خرمييعني خرم شو به پاس آفرينن

 هايت و جانت را نو كن؛ يعني جامه

 يعني بهار باش؛ يعني نگاه كن و خويش را و آغاز و انجام خويش را در آينه معاد زمين بنگر؛

 هاي بلورين اشك كودكان بيندازد؛ چكان، تو را به ياد قطره هاي آب يعني بلورهاي برف و قنديل

 بيندازد؛ ، تو را به ياد پيرانسالهاي كهن يعني درخت

 جامه باشد؛ تو، يادآور يتيمان بي نويهاي  يعني لباس

 يعني معاد كن؛ خودت عود كن؛ خودت بازگرد؛

 ديدي، اين بار به چشم جان ببين؛ يعني هميشه اگر به ظاهر مي

 و به حال ديگر بينديش؛« حول حالنا»: يعني بگو

 شده در حصار زمان را؛ ت گميعني سبزه، سبزي جان را به يادت آورد و هواي تازه، روحاني

 يعني نه فقط به گل و برگ، كه به ساقه و ريشه نيز بينديش؛

 «...يا مقلب القلوب»: يعني به آستان لطف خداوندي پناه ببر و بخوان

 



  زمزمه تحول 
 

 

نماز براي آن نيست كه .نبودتان حكايت بهار، حكايت شماست و بود و نبودش، بود و! گويند، شماييد بهار، حكومت خداست؛ اين بهار كه مي

بهار . حكايت بهار هم، همين است.شود، پيوسته با تو باشد تمام روز در قيام و ركوع و سجود باشي، بلكه بايد آن حالتي كه در نماز ظاهر مي

. فتواي بهار، بيداري است.ستآن بهار كه دوام نگيرد، بهار نيست؛ ادامه بهار، شور و شهود و شكوفايي زندگي ا. نيامده است كه تمام شود

 !بهار آن است كه خود ببويد؛ نه آنكه تقويم بگويد. زند هاي خاك، از بيداري بهار موج مي سرنوشت چشم

شود؛ خاك، تكان  باد، بيدار مي. گيرد آشوبد و بوي بيداري و بركت بهار عالم را به خود مي صداي پاي بهار، خواب و خيال خزان را برمي

گيرد و هيچ انديشه سبزي، در تاريخ نيست كه رد پايي از بهار آزادي برآن نبوده باشد و  اي مي خيزد و آزادي جان تازه شته برميخورد؛ فر مي

 .تر از شهيد، هيچ دستي، در بهار، گلي نكاشته است سرخ

! خانه بهار، درون شماست. شود نمي ديد و بازديدهاي زندگي، بدون سرزندگي. تكاني بهار، آب و جارو كردن بايدها و نبايدهاست خانه

تقدير بهار، تقدير . جا تماشايي است هاي بهار، همه بر بال! كند هايش و انسان با همت بلند خويش پرواز مي پرنده با بال. خورشيدها را خبر كنيد

هميشه در « بهار». خواهد مي« حركت»رسيدن، ! دمد بار مي يم تنها يكواين گناه بهار نيست كه بر ساكنان زمين، در هر تق! بهار، شماييد. شماست

 .هايش ـ هرچند سربسته ـ به قدر يك عالم حكايت دارد كار است و غنچه

 

 .ماهيو در باالي سفره، قرآن و آيينه و  است« سماء»و « سموات»، رمز «سين»هفت آسمان؛ زيرا هفت سين، رمزي است از 

 

 عرفان نظرآهاري

  جهان هرگز بي پيامبر نخواهد ماندديگر پيامبري مبعوث نخواهم فرستاد ، آن گونه كه شما انتظار داريد اما : خداوند گفت 

پرنده آوازي خواند كه در هر نغمه اش خدا بود عده اي به او گرويدند و ايمان .وآنگاه پرنده اي را به رسالت مبعوث كرد

 .با آواز پرنده اي مي توان رستگار شدو خدا گفت اگر بدانيد حتي .آوردند

باران نام او بود همين كه باران ، باريدن گرفت آنان كه اشک را مي شناختند رسالت او را . خدا رسولي از آسمان فرستاد 

اگر بدانيد با رسول باران : خدا گفت .دريافتند پس بي درنگ توبه كردند و روح شان را زير بارش بي دريغ خدا شستند 

 .مي توان به پاكي رسيد هم

پس باد روزي توفان شد و روزي نسيم و آنان كه پيام او را . خداوند پيغامبر باد را فرستاد تا روزي بيم دهد و روزي بشارت 

آن كه خبر باد را مي فهمد قلبش در بيم و اميد مي لرزد  : خداوند گفت .فهميدند روزي در خوف و روزي در رجا زيستند 

 .ن چنين است قلب مومن اي

و گل چنان از رستخيز گفت كه هر از آن پس هر مومني گلي كه ديد ک برانگيخت تا معاد را معنا كند خدا گلي را از خا

 .اگر بفهميد تنها با گلي قيامت خواهد شد : خدا گفت .رستاخيز را به ياد آورد 

د و چنان به سجده افتاد كه هيچ از هزار موج او دريا بي درنگ قيام كر. خداوند يکي از هزاران نامش را به دريا گفت 

مردم تماشا مي كردند عده اي پيام را دانستند پس قيام كردند وچنان به سجده افتادند كه هيچ از آنها باقي . باقي نماند 

 .آن كه به پيغمبر آبها اقتدا كند به بهشت خواهد رفت : خدا گفت .نماند 

جهان آكنده از فرستاده و پيغمبر مرسل است ، اما هميشه كافري هست تا بارش باران : ت و ياد دارم كه فرشته اي به من گف

 . را انکار كند و با گل بجنگد ، تا پرنده را دروغگو بخواند و باد را مجنون و دريا را ساحر 

 .ي است اما هم امروز ايمان بياور كه پيغمبر آب و رسول باران و فرستاده باد براي ايمان آوردن تو كاف



  زمزمه تحول 

  بهار، آشکارترين تجلي سالم خداوند است
 (85: يس. )«سالمي از جانب پروردگار مهربان:[ خطاب به بهشتيان]سَالمٌ قَوْالً مِنْ رَبِ رَحيمٍ؛ »

 (97: صافات. )«سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمينَ؛ سالم بر نوح در ميان جهانيان»

بْراهيمَ؛ سالم بر ابراهيمسَالمٌ عَلي »  (805: صافات. )«إِ

 (887: صافات. )«سَالمٌ عَلي مُوسي وَ هارُونَ؛ سالم بر موسي و هارون»

 (827: صافات. )«ياسينَ؛ سالم بر پيروان الياس سَالمٌ عَلي إِلْ»

لُوها خالِدينَ؛ » بْتُمْ فَادْخُ لَيْکُمْ طِ  (97: زمر. )«[بمانيد]جاودانه [و ]خوش آمديد، در آن درآييد سالم بر شما، :[ خطاب به اهل تقوا]سَالمٌ عَ

 (6: قدر. )«تا دم صبح، صلح و سالم است[ آن شب]سَالمٌ هِيَ حَتّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ »

و در « ازگشتب»و « عود»عيد در لغت به معناي .، در چارچوب بينش توحيدي و عمل مبتني بر اعتقاد و ايمان مذهبي قابل تفسير است«عيد»مفهوم 

به بيان ديگر، هرگاه انسان به سوي خالق خود . فرهنگ اسالمي به معناي بازگشت به معبود است كه اين دو از مفاهيم خاص بينش توحيدي هستند

امير مؤمنان علي . خدا رها شود و به پاداش الهي دست يابد، عيد اوست« وعيد»بازگردد و از گناه باز ايستد؛ يعني به فرمان الهي گردن نهد و از 

 .«كُلُ يَومٍ ال يُعصَي اللّهُ فِيه فَهُو عِيدٌ؛ هر روز كه در آن، نافرماني خدا نشود، آن روز عيد است»:فرمايد السالم مي عليه

 چرا هفت تا سين و عدد هفت 

هفت هاي مقدس ديگري هم مثل هفت بار  طبقه زمين و آسمان اشاره مي كند و عالوه بر آن 7درباره خلقت جهان به  4خداوند در سوره قاف آيه 

 .......هنگام سجده هفت نقطه از بدن روي زمين قرار مي گيرد كه نقاط مقدس ناميده مي شوند و -هفت مرحله عشق  -طواف خانه خدا 

 سين هاي سفره هفت سين

نهفته  هر يك از عناصر هفت سين به نماد خاصي در فرهنگ شرقي و فلسفه اشراق اشاره مي كند كه بايد از ظاهر سفره پا بيرون نهاد تا به رازها ي

. هفت سين يك سفره حقيقي و صميمي است و چيزي مستقل از كار ، زندگي روزانه و ملموسات حيات نيست . و نكته هاي نگفته آن دست يافت 

 . ره هفت سين نماد يك زندگي كامل است كه با عمل به هر يك از سين ها مي توان به يك برنامه جامع براي چگونه زيستن دست يافت سف

 سنجد سين اول ، نماد فرازنگي و زايش

ده عقل و حافظه شناخته از طرفي در طب قديم و جديد سنجد به عنوان تقويت كنن. در روايات مي خوانيم نخستين خلقت خداوند عقل بوده است 

 . پس سنجد به عنوان نماد خرد و فرزانگي و سنجيده عمل كردن قبل از همه سين ها بر سر سفره هفت سين مي نشيند .شده است 

 سيب سين دوم ، نماد سالمتي

مفهوم آن . بي به شهر سالمتي است سيب كليد راه يا. همه اين جمله را بارها شنيده ايم كه هر كس روزي يك سيب بخورد به طبيب نيازي ندارد 

 . بر اين استوار شده كه تن و جان و جامعه انساني را از گزند و آسيب دور مي سازد 

 سبزه سين سوم ، ياد آور سبزي و نشاط

ده چنانچه در سبزه نشانه خوش اخالقي ، خرمي و شادي است اما رنگ سبز و سبزه در سراسر حوزه مديترانه و يونان رنگ دل دادگي شناخته ش

 . ايران و بسياري كشورها رسم است براي مسافران در هنگام بازگشت سبزه مي اندازند و به او هديه مي دهند

 سمنو سين چهارم ، سمبل قدرت

و سرشار از سمنو غذاي مقوي است از آرد و گندم تهيه مي شود ، به آن غذاي مرد آفرين مي گويند . بشر همواره در آرزوي تواتنمندي بوده است 

 . ويتامين اي و مواد مغذي است و سمنو نماينده اي از جهان قدرت بر سفره هفت سين مي رود

 دوري از آلودگيسير سين پنجم ، نماد 

 .ماد گندزدائي و دوري از آلودگي ستنسير براي ما بيانگر عدم تجاوز به حقوق ديگران و 

 سركه سين ششم ، نماد تسليم و رضا

 و موالنا از گريه و زاري با عنوان سركه فشاني ياد مي كندراب و اشك گريه استفاده مي شود ادبيات و امثال ايراني در توصيف اضط» از سركه در 

 سركه بر سر خوان نوروزي ما را به پذيرش ناماليمات زندگي و تسليم و رضا در برابر سختي ها دعوت مي كند.

 سماق ، سين هفتم ؛ سنبل صبر
سماق در ضرب المثل آمده و سماق مكيدن حكايت از دعوت . كه بر سفره هفت سين مي رود سماق سنبل صبر و بردباري است آخرين سيني  

 كسي به صبر و بردباري دارد



هاي  لحظه. است« هاي انديشيدن لحظه»هاي زندگي يك انسان و آن  است؛ يعني بهترين و زيباترين لحظه« الحال افضل»آيد كه  هايي پيش مي در گذر عمر، لحظه

هايش به  هايي كه انسان فارغ از زندگي و گرفتاري هايي كه هر يك شايد بيش از همه عمر ارزش دارد؛ لحظه ناب و خالص تفكر در طبيعت و در انسان؛ لحظه

انديشد كه آيا آن قالب، ظرفيت روح و انديشه او را دارد؟  مي. خواهد روحش را در آن شكل دهد انديشد كه مي به قالبي مي. انديشد زيستن و چگونه بودن مي

 كدام؟ خاك، شيشه، آيينه، هوا، زيبايي، عظمت، نيكي، عشق يا هيچ: آن قالب از چه چيزي بايد باشد

در او خانه گزيده و مگر روح « روح اهلل». او روح خدايي دارد؛ چون خدا از روح خود در او دميده است! گيرد ها، جاي نمي گونه قالب روحش هرگز در اين

كنيم،  هايي كه يك راز ـ هرچند كوچك ـ را كشف مي گيرد؟ در طول حيات انسان، تنها لحظه خدايي در هر قالبي، هرچند عظيم و جاويدان، جاي مي

آزارد و  كند و احساس را مي انسان را مكدر ميتكرار، خاطر .وگرنه هرچه هست، تكرار است و تكرار. ايم هاي زندگي ماست، تنها آن دم است كه ما زنده لحظه

دهد و  بخشد و جانمان را صيقل مي احساسمان را جان مي. نيز هست« غذاي روح»همين تكرار، . سازد بوي كهنگي و مالل را در مشام روح جاري مي

اي را به گوش دل بشنويم و  اي را به چشم جان ببينيم، ناشنيده بخشد، ولي به شرط آنكه با هر تكرار، از رازي پرده برداريم، ناديده مان را معنا مي زندگي

شويم؛ زيرا  نزديك مي« احسن الحال»تنها در اين صورت است كه با هر تكرار، به مقام . اي را بخوانيم و  سرّي از اسرار زيباي طبيعت را كشف كنيم ناخوانده

پريده  هاي افسرده درختان و اندام رنگ شاخه. و نوروز يك تكرار است؛ تكرار زيباي طبيعت.يمشناس با هر تكرار، طبيعت و سپس خويشتن را بهتر و بيشتر مي

« احسن الحال»گيرند و به سوي  هاي عريان و رودها و جويباران خشكيده و راكد، ناگهان با نفس مسيحايي نوروز دوباره جان مي و رنجور پرندگان و زمين

. گرداند نوروز است كه طبيعت را به زندگي دوباره برمي. است« محول الحول»نوروز يك .توانيم در آن باشيم ه ميروند؛ احسن الحالي كه هر لحظ پيش مي

برد، آيا نبايد ما را نيز با هر تكرار  كند و به سوي احسن الحال مي نوروزي كه گياه، زمين، خاك، حيوان، دريا، خشكي و خالصه همه طبيعت را دگرگون مي

بهترين »اند، به سوي  هاي مختلف هايمان را كه در طول سال، در حال ها و ديده تر، دل ، سزاوار است كه چنين باشد؛ به شرط آنكه پيشمتحول كند؟ چرا

 .ترين معجزه خدا در طبيعت است نوروز، بزرگ. نوروز، معجزه بزرگ خداست. نوروز، معجزه بزرگ طبيعت است. هدايت كنيم« ها حال

هاي ما هم، حتي اگر  دل. دهد طبيعت، آمدن بهار را مژده مي. مان، خون حيات دويده است هاي زندگي اينك در كوچه باغ. شويمي بهار آوا رنگ و هم كاش هم

 .دهد ، زمزمه فصل نو سر ميمان را به آن كوچه بزنيمخود

حالي، نااميدي و  افسردگي، بي. روند ا پاي خويش، به سوي پاييز ميها ب بعضي. آورند ها با دست خود، خزان مي بعضي. اگر باور نداريد، سري به درون خود بزنيد

هرچند آرزوهاي )چشد؟ مگر قرار است انسان هرچه را آرزو داشت،  كدام انسان طعم رنج و تلخي ناكامي را نمي. است« خزان دل»هاي  مردگي همه نشانه دل

هاي نورَسته اميد، آب  نيفشانيم و به ساقه« بديبذر »، «مزرعه حيات»اختيار ماست، اين است كه در فراهم باشد؟ آنچه در دست و در ( نيافتني و بلند پروازانه دست

هاي  ؟ مگر نه اينكه براي كشت دانهمداني ؟ راه مقابله با آنها را ميمشناسي ها را مي ؟ آفتمداني ، آيين باغباني ميمما اگر باغبان وجود خويش هستي. مسموم نرسانيم

 توان زندگي را بهاري كرد؟ ان چيست؟ چگونه ميمها و خس و خاشاك پاك كرد؟ خار و خس صحراي وجود ان عمر، بايد زمين را از علف هرزهرويش در بوست

« جشن»؟ مببخشيديگران  به مها ـ حاضري ها و دارايي موهبتاز  ـمآيا ما نيز بخشي از آنچه را داري. بخشد رسد، به همه جا و همه چيز روح و طراوت مي بهار كه مي

آفت  ماگر بتواني. اگر از دست ما خيري به ديگران برسد، آن روز هم عيد است و بايد جشن گرفت. تنها مخصوص يك روز و يك هفته خاص نيست

؛ اگر در غم مد شريك كنياگر ديگران را در شادي خو. را لمس خواهد كرد« نسيم بهار»، باغ زندگي ما هم مرا از خود دور كني« غرور»و « تكبر»، «خودخواهي»

؛ اگر مها را پاس بداري ؛ اگر صفاي محبتمها را هدر ندهي ها و دوستي ؛ اگر آشناييم؛ اگر با خويشاوندان و آشنايان، باب رفت و آمد را باز كنيمديگران شريك شوي

، بهار را هم به ماي ساخته« بهاري»؛ نه تنها آنها را مدردي كني دلي و هم ان هم؛ اگر با گرفتارمگرفته دردمندان، گره بگشايي ؛ اگر از پيشاني غممها لبخند بكاري بر چهره

و هيچ چيز همچون يك دل آغشته به كينه و حسد و  بها نيست گران« زندگي پاک»و « قلب پاک»اي به اندازه  هيچ سرمايه. ماي ان مهمان كردهمخانه خود

 .ارزش نيست بدخواهي، منفور و بي

 .بهاري باددلهايتان هميشه  
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 هفت سین 
به زنجير كشيد و پرنده ها را به بند و آدم و هي درختان را . او همه زمستان برف ها را به هم بافت و سرما را به سرما، گره زد و يخ را به يخ دوخت. عموي من زنجيرباف بود

زنجيرهايت را پاره كن كه زنجير، سزاوار ديوان است، نه آدميان كه آزادي، سرود ! اي عموي زنجيرباف: ما گفتيم. جهان را غل و زنجير و بند و طناب او گرفت. ها را اسير كرد

 .ار بندهاي خود بود و هيچ زنجيربافي نيست كه خود در زنجير نباشداو نمي شنيد، زيرا گرفت. فرشتگان است و رهايي، آرزوي انسان

پس زنجيرهاي خود را پاره كرد و زنجيرهاي ديگران . فصلي گذشت و سرانجام او دانست تنها آنكه سرود رهايي ديگران را سر مي دهد، خود نيز طعم رهايي را خواهد چشيد

و با خود شكوفه آورد و . ده آزاد شد و درخت آزاد شد و بابا آمد، با صداي بابونه و باران با صداي جويبار و قناريپرن .و آنها را پشت كوه هاي دور انداخت. را هم

 .معموي زنجيرباف، زنجيرهاي پوسيده و خودِ كهنه اش را دور انداخت؛ و از جهان نام تازه اي طلب كرد و از آن پس ما او را نوروز صدا كردي.لبخند

و مادر به شكرانه اين . پدرم، بازگشته است پيروز و عمويم نوروز، پيش ماست. خواهر بزرگم، فروردين و برادر كوچكم، اسفند است. و ما دوازده فرزنديم. است نام مادرم، بهار

 .شادماني، سفره اي مي چيند و جشني مي گيرد

ما آن را در سفره مي گذاريم تا به ياد بياوريم كه . ده است، آن روز كه از بهشت بيرون مي آمداولين سين سفره ما سيبي سرخ است كه مادر آن را از شاخه هاي دورِ آفرينش چي

 .جهان با سيبي سرخ شروع شد؛ همرنگ عشق

تنها خدا پادشاه جهان  باشد كه به ياد آوريم كه: مادر سكه هايي را در ظرف مي چيند، سكه هايي از عهد سليمان را، سكه هايي كه به نام خدا ضرب خورده است و مي گويد

 .رونق بازار جهان است است و تنها نام اوست كه هرگز از سكه نمي افتد و تنها پيام آوران اويند كه بر هستي حكومت مي كنند و سكه آنان است كه از ازل تا ابد،

تا به يادآوريم كه بايد پاك بود . اين سومين سين هفت سين ماست. روييده استمادر به جاي سنبل و به جاي سوسن، گياه سياووشان را بر سفره مي گذارد، كه از خون سياوش 

 .ما عاشقي مي كنيم و پاكي، آنقدر تا سوگ سياووش را به شور سياووش بدل كنيم: مادر مي گويد. و بدانيم كه پاكان و عاشقان را پرواي آتش نيست. و دلير و از آتش گذشت

ا از سبزپوشان آسمان يادي كنيم و ياري بخواهيم كه جهان اگر سبز است، از سبزي آنان است و هر سبزه كه هر جا مي رويد از رد پاي و سين چهارممان، سرود سروش است ت

 .فرشته اي است كه پا بر خاك نهاده است

و ما دعا مي كنيم كه آن ماهي از جوي موليان تا درياي . شناسندزيرا كه ماهيان بوي جوي موليان را مي . مادر، تنگ بلور را از آب جيحون پر مي كند و ماهي، بي تاب مي شود

 .ما همه ماهيانيم بي تاب درياي دوست: مادر مي گويد.بيكران، عشق را يكريز شنا كند

شد كه پست و بلند اين سفر را تاب اوريم با. مادر، پري از سيمرغ بر سفره مي گذارد تا به يادمان بياورد كه سفري هست و سيمرغي و كوه قافي و ما همه مرغانيم در پي هدهد

 .مبادا كه گنجشكي كنيم و زاغي و طاووسي، كه سيمرغ ما را مي طلبد. كه هر پرنده سزاوار سيمرغ است

و سرو اين چنين است، بي . و بي تعلقي سرافرازي. تعلق بار است، خموده و خميده تان مي كند: مادرم، شاخه اي سرو بر سفره مي نشاند كه نشان سربلندي است و مي گويد

 .باشد كه در خاك جهان سرو آزاد باشيم. تعلق و سرفراز و آزاد

ما نيز آن را بر چشم مي كشيم و از توتياي اين خاك است كه بينا مي شويم . سين هفتم هفت سين مان، سرمه اي است از خاك وطن كه مادر آن را توتياي چشمش كرده است

 .و چشم مان روشن

كه شور و شادي و شكوه اين سرزمين را  مي آورد و آيينه و قرآن، و سپند را در آتشدان مي ريزد و گرداگرد اين سرزمين مي چرخاند، سپندي براي دفع چشم زخم آنمادر آب 

 (عرفان نظرآهاري) .نتواند ديد
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