
 
 نشينِ صبحِ فروردينيم ما... سجادهْ

 
 آيد به كارناودان آبش نمي                آسمان شو، ابر شو، باران ببار      

 رستخيزي كن تو پيش از رستخيز           هان كه اسرافيل عصري اي عزيز 

 

بهار ندارد و هيچ روزي... اند هيچ فصلي مقام است و سّر نكته در اين مقام اين است كه گفته« بهار»اكنون 

عشق كه  يايم و تماشاي سورهدل و ديده، ديده و دل در اين منظر نهاده ،مرتبتِ نوروز! و ما نيز به رسم ديرينه

  توحيد است؛ يترين ترانهخود زيبا

آيد. از زير برف سنگين و سرد زمستانه، آيد، از دل خاك سياه، دامن دامن گل به بار ميبهار كه مي

دشت. گل سرخ قامت  يزند بر سجادهبار ابر بهاران، رگبار اشك شوق ميچشم پركند. بنفشه كمر راست مي

هاي سرزمين دارا، بوي جان گيرد. از مرزهاي مهر، تن سرد زمين جان ميگاه عشق. از هُرم نفسدر قبله كشدمي

بار  ،هاي اوستاش و سرودهورايي زادبوم كورودر فضاي اكند در مشام باستاني نوروز، خيزد و حلول ميميبرآرش 

پاشد بر فراز خرمي مي ،و چراغ سبز اهلل زميندالن ايرانكند به رفتار و گفتار و كردار پاكديگر نيكي را هديه مي

 گنبد فيروزگونِ عشق... تا ديگر باره بشنويم و باور كنيم كه 

 دار صورت خوب استخداي در دو جهان دوست

 كجْ نظران، بنده باش و كارِ خدا مي كنغْمِ به ر

چين آسمان پرچراغ چين مزرع سبز و معناريزِ حافظ و ستارهكه چه بخواهيم و چه نخواهيم خوشهو ما 

به هر فرقه كه درآييم، باز هستيم، ( چه در گذشته از عمرِ خود ي )اكنون،يام شباب و شادماناشمار مولوي و روز

، به اين روز مبارك و ماه فرخنده هاستخواهي خوبيكه جلوه رستيپو اين نه صورتْ صبح فروردينيمنشين سجادهْ

 كوت پاسخ داده است: لبيك! لتو گويي آدمي در اين ايام به آواز م و فصل سعيد،

بند و چهارپاره از اين تركيب تختهماند جز عشق، پرسد كه چه ميخوان از خود ميو به واقع اين آواز

يابد، ماندن به عشق، رود و هر دم معنايي مينشين، جز آن عطر عاشقانه كه سينه به سينه مياستخوان خاكستر

ئي و ا از شكه با گلريزان جان خويش، خواب ر« بهار»به نام  ،رفتن به عشق، اين درس مدرسي خاموش است

 گذشت. كه زمستان در خواندميستاند و او را بازانسان و جهان باز مي

دل  يگِل برود و غبار خانه يشود كه غبار خانهدلِ شوقِ باغ، مگر ميتازگي و دل در اين جوشش و

شود گان دل فروبسته بمانند؟ چگونه ميهدار از در و ديوار به تجلي آيد و ديددل يشود جلوهبماند/ مگر مي

يند و جان شريف آدمي، در زمهرير خويش و در اسارت انجماد به آغوش بهار بازآپرندگان مهاجر از كوچ زمستانه 

 بماند؟ درهاي كور، منيّت

هاست، نشين همين روزعشق سجادهپرسش است، دفتر است، عشق بيكه عشق بي پرسش!ببار بهار بي

اي سخن سايه است با طبيعت و طنيتِ جهان، پاره سبزينهسايه است آدمي با هستي، همسو، همهمآوا، چه هم

سو اي تا همگُلي از گلستان! آدمي همين است كه به هر مرتبت و با هر داشته و خواب و خواسته يورز، به گونه

چون بهار تعادل است، فاصله تقدير ميان سرما و گرما،  .زادنِ جهان زاده نشود، به معناي تعادل نخواهد رسيد با

 ! هيچ جفتگفت، شاعر است بيزاده كه بيطبع آدمي



، چرا به امسينه فراخ كن، عشق آورده»اند كه: حاال كه زمين و آسمان و مجموعه كائنات فرياد برآورده

 « برون نياييم؟ هاي شكل گرفته در تنهاييآرزو يچرا از پيله ديدار آفتاب نرويم؟

ست و بر ما و بر ا 1377گاه هزارمين آن در نو دميدن سال يا ببار يا بگذار ببارد اين فصل عجيب كه آغاز

ست، فهميدگي رامش و عيش و طرب و فتح و فهم آن پيدااز آهمگان مبارك است، چرا كه نيكويي هر سال خوشي، 

زمستان  يتوان به شيوهنشين بفهماند، همواره نمينسلي كه آمد تا به پيرتران پاييزشعورمند  يقانون، و غلغله

 اران آوردانه زيست بايد كرد، شادمان همچون نسلي كه بهار پيش، بهسخن گفت و به سياق پاييز پرسيد! بلكه بهار

توانيم دوم خرداد را تكرار كنيم؟ عشق است ديگر و تقدير فصول فردا را رقم زد؛ دوم خرداد! تا كي و تا چند مي

ي است، نعمات هاي مردمان ما بهار، تا زمستانيان باور كنند كه قلباين آزادي از آرامش آمده، چرا تكرارش نكنيم

 پاييز است، حاال تو گو بهاران... بهاران... بهاران خجسته باد! عين پاييز پربار و گسترده و بيما 

 خوانديم: هايي كه به خويش و در خويش نشسته و مغموم مينيامد سال كم نبود و كوتاه

 تراود مهتاب مي

 درخشد شبتاب مي

 نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك 

  شكندغم اين خفته چند خواب در چشم تَرَم مي

مان هايمان لبريز از اضطراب و كابوس بود، با هر تلنگري بر در، عرق سرد بر پشتآوريم خواببه ياد مي

ن در ميان سوگواران: سوگوارا»ه: اي كنشست، چه داشتيم براي گفتن، براي شنيدن، براي سرودن، جز زمزمهمي

 « رسد باران؟قاصد روزان ابري... داروَگ كي مي

ام تقدير نموده بودند در حاال ببار بهاران، بهارِ چشم به راه مانده ما، كه اگر خُردك نسيم تو بود، ما را كد

روشني از برآوردن هاي رسد باران؟! و اكنون اگر كه بگذارند، چه نشانهراهي، در اين پرسشِ پس كي ميبهاين چشم

 شود: اين مردمان بهاري، به چشم دل ديده مي يآرزوهاي چند هزار ساله

 بر ره دوست نشينيم و مرادي طلبيم     خانه گشادي طلبيم تا از در مي خيز

در اين بهار، از سخاوتِ هر چه هست، به يك اندازه  كمدستدست، حاال چه فرودست و چه به ظاهر فرا

بارد، تنها مي كني،پرسد كيستي و چه مينشيني بر مخمل سبز فصلي است كه از تو نميو آن سجادهبرند بهره مي

هاي بسياري بسته عدالت طبيعت است كه نيز اگر بياموزيم، دفتر و دستك يهيچ كنكاش و ترديدي، اين وعدهبي

 ز دست داد كه: ، نبايد اميد ا، تعبير خوش است به يقينايمخواهد شد. به فال نيك نشسته

 نداكارانهاكه مستحق كرامت، گن نصيب ماست بهشت، اي خدا شناس برو 

كه هر كس، به هر حد و تواني، نخواست كه از اين نفخه عاشقانه،  بهار، اي آدمي يحاال ببار، در آستانه

ش نبوده است: بهار اي بيكارهاي به سهم خويش برگيرد و به تماشاي عشق بنشيند، كارش تمام است كه بيآينه

شود در هر مرتبتي كه فهميم و از باز شكافي معنايش هراسانيم، چرا؟! يعني نميفهماند آن رازي را كه ميمي

فاصله با ملكوت، بياموزي، و مثل باران نپرسي كه پياله خالي از آن كيست، هستي، هواي عاشقي را از اين فصل بي

عشق است اگر دريابيم حتي ات بگريزد؟! ذاتِ همين بودن خود دولت يكني و نگذاري تبسم از طعم زندگ تمرين

آبي! اين در شكستن و سربستن به بارگاه رفتن از خويش و فراتر رفتن از اين خودِ زنداني  يناني و پيالهبا پاره

 است: 

 دولت عشق آمد و من؛ دولت پاينده شدم  مُرده بُدم، زنده شدم، گريه بُدم، خنده شدم 

ها بستگياز فروپردازيم، وجود ما، ضريح زندگي ماست كه هر بهار و به هر نوروز به غبار رويي آن مي دل و

انديشيم، ما كوچندگان زمستاني كه اكنون به سر منزل بهاري ديگر ناكي عالقه و مهر ميگذريم، به فراخدرمي



ين تفاوت بسيار دارد. در اوايل سومين ماه بهار ايم، بايد دريابيم كه اين بهار به طرز عجيبي با بهاران پيشرسيده

خواندند تا بتوانند با آسودگي تمام از ترديد به يقين برسند. بهار فرا، مردم بهاري ديگر را به نام آزادي 1376

و ما دهد ... اميد كه بهار يقين و يگانگي باشد، وفاق عشق همين است كه به كلمه، معني وحدت مي1377

 آن نداريم!  ياي جز حفاظت از چراغ آزادي و حريم بهارانهعصر، چاره زادگان اينبهار

گام شده است بياييد حاال كه انساني برخاسته از آراي ملت، با تمام وجود به هواخواهي قانون، پيش

نام همراهاني به نام حق باشيم نه شوكراني در جام خلق. بيايد پرچم فتح و افتخار را بر بام حق بخواهيم نه بر 

 خويش. 

 مقدمش يا رب مبارك باد بر سرو سمن                رايت سلطان گل پيدا شد از طَرفِ چمن     

 تا نشيند هر كسي اكنون به جاي خويشتن      خوش به جاي خويشتن بود اين نشستِ خسروي 

 كوتاه دست اهرمنكاسمت اعظم كرد از او                  خاتم جَم را بشارت ده به حُسن خاتمت 

گان در هر گوشه و كنار اين مرز و بوم و از هر هبهار، ببار! كه ما هم يخويش، در آستانه يدر آستانه

هاي پياپي امسال در سراسر ايران، خود آوازي از نشينِ فروردينيم! باراندهْفرقه و ملت و قومي كه باشيم، سجا

و كي ببارد، چندان كه تو گويي طبيعت و هستي از  بود چه كندفهميده بود كه فهميده جانب طبيعت خنياگر و 

 بوده است.  ن ما هم البته از طبيعت هستي آگاهو دل و جا نبودهخبر دل ما بي

ي عالئم هستي بار هم خواهيم داشت، همهتابستاني معتدل و پاييزي پرداريم،  انگيزهاري دلما امسال ب

هاي اند، امسال، نه در شعار و نه از سر بيهودگي  و بلوفشاره دراز كردهن سرنوشت مباركي، انگشت ايبه سوي چن

ما در دوم خرداد سالي سار آزادي و آزادي در پرتو قانون. ملت قانون در سايهكه به حق بايد قانون باشد،  سياسي

 بديلران بيهم باآمد، آن، هم آفتاب بخت بر ر محبت خود را در سرزميني مشترك كاشت، در پيكه گذشت، بذ

، پس بهار امسال، بهار بوسه و وفاق و آرامش و آزادي است، بايد باشد، ور نه خالف حق، خالف حقيقت و باريد

 ايم. خالف هستي، عمل كرده

بندند كنند و دل ميحساس و هوشمندند، با همين سرعت كه اعتماد مي اندازهبشناسيم، بي مردم خود را

خود را پس  نشينند، رأياند، پس ميشكني و ناروايي، شكنندهر نوع بدقولي، كاردر برابر هشوند، و عاشق مي

و  به شرط صداقت و اخالصگيرند. بايد مراقب اين روح ظريف و تاريخي بود، مِهر اين مردم يعني فتح مطلق، مي

دهد، گُل و آفتاب ميباران و چشمه و  يها بهار به طبيعت وعدهخشم اين ملت را هم تاريخ تجربه كرده است، بار

 شكنيپيمان يباوراند كه نتيجهمجبور، به بهار مي يه و قرار بشكند، طبيعت با فراخواني يك تابستان تشنهاگر وعد

ها را محقق و آرزو داده شده وفا هايكنند، بايد به وعدهشان عمل ميهمين است، مردم ما شبيه طبيعتِ ميهن

ها و حتي اشتباهات و ها و كاستيي كمبودها و ضعفي مشكالت، با همهد؛ چرا؟ چون يك بار ديگر، با همهكر

 گويم(، برگشت و خطاب به برگزيدگان خود )در دوم خرداد( گفت: هاي تاريخي، برگشت )ملت را ميپشيماني

 م باكژگرم تو دوستي، از دشمنان ندار      كند قصد هالك هزار دشمنم ار مي

 وگرنه هر دمم از هجرِ تُست بيم هالك           دارد مرا اميد وصال تو زنده مي

زني سياسي نيابد، در واقع به خودصبور و فهميده را در ي، او كه قدر اين مردمانطببينيد در چنين شراي

گونه كه تاريخ به يم! هماندلي عاري از هر نوع ترديد، نيازمندو ما در اين بهار خدايي، به آن هم دست زده است

يا هاي اين ملت پاسخ داده نشود، ها و آرزودلي را آشكار كرد، بسا اگر به آرمانواسطه و به خواست مردم، اين هم

ناپذيري ، تلخ و جبرانتواند واكنش منفيي در انجام خيرات ملّي كار شكني شود، باز تاريخ، همين تاريخ ميانهوبه گ

 هد. را از خود بروز د



پذيرد دارد. ويژگي حكومت سالم آن است كه مخالف را مي نيز مخالفيني ،طبيعي است كه هر حاكميتي

ر سرشت نيز اين است كه چشم بينا و هشيا. ويژگي مخالف پاكداردو حقوق قانوني و انساني او را محترم مي

مردم. حضور مخالفي  يپسندانهاهداف خدابرد پيش منتقد ياوري باشد برايهاي حكومت، در برابر خطا داشته باشد

گامي برد حق و شكست ظلم و ظالم، د و حتي در جهت پيشكنشكني ميكاركه به قصد تسخير افسار قدرت، 

ه خدا سپرده و آن كس كه دل ب !؟چه حكمتي داردد، ، به نام هيئت حاكم ثبت شودارد كه مبادا امر خيرينميبر

 تواند به زوال حق تن در دهد؟نه ميدارد چگوميدر مسير حق گام بر

تحمل زمستان و رنج سايه و از بهار و از اين نوروز مقدس آموخت، كه بي از نو شكفتپس بايد كار كرد، 

ها را تجربه كرده آورد، بذر ملّي ما اين زمستانو ابر و برف و رگبار باران، هيچ بذري سر از زير خاك به در نمي

كند كه موسم بهار است، موسم سر بر آوردن و آواز آزادي را زمزمه كردن، آن هم مي است، طبيعت به ما اشاره

گلستان ا بيامّ اگر چه فرزند كوير است منتخبِ خندان دوم خرداد.بهاران،  يدوش به دوش فرستاده و برگزيده

 ما و آزادي را بياموزيم، خجسته زيستناز اين بهاران ماندگار،  بهار همان وفاق در هستي است.نخواهد بود، 

هاي گران و سخت و تاريخي بوده و هست كه امروز رو در روي مدعيان، قادر به ايم و به يمن همين تجربهآموخته

 ايم: دفاع از خويشتن شده

 زِ بَرِ هفت طبق، اختر رخشنده شديم بَر   شكر كند عارف حق، كز همه برديم سَبَق 

بار ست كه در برابر كسب آن، دّر حق را بفروشيم؟ اگر كسي سنگيني مگر سوداي قدرت چه مايه گوارا

اي حكومت و دنياي شما در نظرم لنگه كفش پاره»چونان علي )ع( خواهد گفت كه  ،دحكومت عادالنه را درك كن

 د: انو سّرِ نكته در اين مقام اين است كه گفته است« بهار» اكنون« بيش نيست

  ..و عشق را. يدند، علم و حلم را نزد آنان بجوياايرانيان، ايرانيان -

و اين بخت بلند تاريخ ماست، اين رسم و آيين ماست، پاكيزگي، عشق، آزادگي، و نو... نو... نورورزي ديگر، 

ق، عاشقانه زمزمه وار كه سهم آزادي يكي از آنان است، بدين اميد و به همين عشستاره« سين»اي از هفت بر سفره

 كنيم: دعا مي ،و هر صبح سال نشين صبح فروردينيمما سجادهكنيم؛ مي

 يا مقلب القلوب و االبصار 

 يا مدبر الليل و النهار 

 يا محول الحول و االحوال 

 حول حالنا الي احسن الحال 
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